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آسیبشناسی کاربرد زبان علم در کتابهای دانشگاهی رشتة زبان


و ادبیات فارسی

نعمتاهلل ایرانزاده ،1سمیه آقابابایی ،2محمدمهدی زمانی

9

(دریافت 98/3/19 :ـ پذیرش)98/11/17 :

چکیده
رعایت اصول زبان علمی در پژوهشهای علمی و آبار دانشگاهی مربوط بـه رشـتة زبـان و ادبیـات
فارسی ،همانند آبار علمی و دانشگاهی رشتههای دانشگاهی دیگـر ،ضـروری اسـت .از جملـة ایـن
اصول مـیتـوان بـه ایـن نکـات اشـاره کـرد :زبـان علـم نقـش ارجـاعی دارد؛ نشـانه در زبـان علـم
غیرانگیختــه ،دلبخــواهی ،و قــراردادی اســت؛ کــارکرد آن ابــالغ پیــام اســت؛ کمتــرین میــزان
چندمعناشدگی را دارد؛ و ساختهای روشن زبان را بهکار میگیرد .گاه در کتابهای دانشـگاهی
رشتة زبان و ادبیات فارسی شاهد کاربردهایی هستیم که از این اصول تخطی میکننـد .هـد ایـن
پژوهش بررسی انواع تخطی از این اصول است .این پژوهش بر روش تحقیق کیفی مبتنی است و با
نمونهگیری نظری ،انواع تخطی از اصول مورد نظر بررسی میشود .براساس یافتههای تحقیق ،انـواع
این تخطی در سطوح واژه ،گروه ،و بند در این آبار بدین قرار است :کاربرد قاعدهافزایـی ،کـاربرد
انواع قاعدهکاهی (زمانی ،معنایی ،و سبکی) ،کاربرد تشبیه ادبی ،نقل از آبار ادبـی بـا هـد ایجـاد
نقش شعری زبان ،کاربرد واژههای مبهم ،و داوری ارزشی.

کلیدواژهها

کتابهای درسی رشتة زبان و ادبیات فارسی ،زبان نگارش علمی.

زبان علم،

 این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی شمارة  ،96116223و مورد حمایت «صندوق حمایت از پژوهشـگران
و فناوران کشور» است.
 .1دانشیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی (( )iranzaden@gmail.comنویسندة مسئول).
 .2دکترای زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی (.)agababaisomaye@yahoo.com
 .3دکترای زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی (.)mm.zamani@gmail.com
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مقدمه
یکی از مهمترین راههای شناساندن هر ملتی به ملل دیگر ،شناساندن فرهنگ آن ملت است.
با توجه به کثرت آبار ادبی تولیدشده در اداور مختلف تاریخ ایران ،یکی از جنبههـای مهـم
فرهنگ این کشور ادبیات فارسی است .به همین سـبب ،پـژوهش دربـارة آن اهمیتـی بسـیار
دارد؛ پژوهشی که از معیارهای پژوهش علمی پیـروی کنـد ،از جنبـه هـای مختلـفِ ادبیـات
فارسی نظمهای تجربهپذیر و عینی ارائه دهد و نتـایج آن ،هماننـد دیگـر رشـتههـای علمـی،
قابلیت آزمون تجربی همگانی را داشته باشد .تبادل افکـار علمـی متخصصـان رشـتة زبـان و
ادبیات فارسی با متخصصان شاخههـای علمـی گونـاگون ،عامـة مـردم ،و جهانیـان در گـرو
داشتن زبان علمی است که برای دستیابی به آن ،نخستین گام ،تعیین معیارهای زبان علمـی و
گام بعدی ،آسیبشناسی کاربرد زبان است .این پـژوهش در پـی برداشـتن ایـن گـام هـا در
حوزة کتب دانشگاهی رشتة زبان و ادبیات فارسی است که از یک سو ،بهترین وسـیله بـرای
انتقال فکر و فرهنگ ایرانی به جهانیان و از سوی دیگر ،اگر با دیگر پژوهشهای مشـابه در
حوزههای علوم دیگر قرین شود ،در تعیین معیارهای زبان علم بسیار موبر خواهد بود.
همة تألیفات علمـی در همـة رشـتههـا بایـد از شـرایط زبـان علـم برخـوردار باشـند؛
پژوهشهای رشتة زبان و ادبیات فارسی نیز از قاعده مستثنا نیست و باید مطابق بـا معیارهـای
کاربرد زبان علم باشد .مسلماً هر رشتة دانشگاهی بر مبنای مـاهیتش کـاربرد ویـژهای دارد و
سازههای زبانی خاصی را میطلبد که تنها با شناخت دقیق آن سازهها و ابزارهـای علمـی در
این گونههای تخصصی مختلف میتوان به شکلگیری و یا تقویت گونة علمی زبان فارسـی
پرداخت .بنابراین ،نمیتوان از پیش مدعی شد که زبان علم ،مثالً در علوم پایه دقیقـاً همـانی
است که قرار است در گزارش علمی ادبیات فارسی نیز کاربرد داشته باشد؛ ولـی تـا زمـانی
که زبان علمی هر دانشی مستقالً مطالعه نشود ،نمیتوان به وجه مشـترک کـاربرد زبـان علـم
در رشتههای گوناگون دانشگاهی دست یافت .از میان این رشتهها که در دانشگاههای ایـران
آموزش داده میشود ،رشتة زبان و ادبیات فارسی رشته ای است که به دلیل ساختار بـومی و
قدمت مطالعاتیاش بیش از هر رشتة دیگری باید کاربرد زبـان علـم در پـژوهش و تألیفـات
دانشگاهی آن مطالعه و احیاناً آسیبشناسـی شـود .بـر ایـن اسـاس ،بـا بررسـی متـون علمـی
دانشگاهی رشتة زبان و ادبیات فارسی میتوان مشخص کرد که آن ها تا چه حد با معیارهای
کاربرد زبان علم منطبقانـد و در نتیجـه مـیتـوان ویژگـیهـای کـاربرد زبـان علـم در آبـار
دانشگاهی این رشته را استخراج کرد ،عوامل ضعف و تشتت این گونـة علمـی بـومی بسـیار
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مهم را شناخت و روشی نظاممند برای برطر کردن آن عوامل و تقویـت ایـنگونـه ایجـاد
کرد .در این پژوهش سعی شده است که با بررسی زبـان علـم در کتـب دانشـگاهی زبـان و
ادبیات فارسی ،نارساییهای موجود در گزارشهای متخصصـان ایـن حـوزه را تعیـین کـرد.
هرچند ،ضـرورتاً ،آبـار علمـی هـر رشـتهای بایـد گونـة علمـی زبـان را بـه کـار گیرنـد ،در
کتابهای دانشـگاهی رشـتة زبـان و ادبیـات فارسـی -بـا هـد پـژوهش موضـوعات ادبـی
مختلف -در موارد بسیاری ،از اصول کاربرد زبـان علـم تخطـی مـیشـود کـه ایـن پـژوهش
میکوشد جنبههای مختلف آن را در این آبار بررسی کند.
پرسش پژوهش

در روند تحقیق به این پرسش پاسخ داده میشـود :در کتـابهـای دانشـگاهی رشـتة زبـان و
ادبیات فارسی کدام ویژگیهای مغایر با اصول کاربرد زبان علم وجود دارد؟
هدف پژوهش

هد این پژوهش شناخت و استخراج و تنظیم ویژگیهـای مغـایر بـا معیارهـای زبـان علـم و
کاستیهای موجود در کتابهای دانشگاهی رشتة زبان و ادبیات فارسی است .همچنین ،در پی
بررسی کتب دانشگاهی رشتة زبان و ادبیات فارسی و استخراج معیارهـای مغـایر بـا معیارهـای
زبان علم است تا بر این اساس بتواند راهکارهایی برای برطر کردن آنها ارائه دهد.
پیشینة پژوهش

با وجود اهمیت بسیار این موضـوع ،تـاکنون پـژوهش مسـتقلی در ایـن زمینـه صـورت نگرفتـه
است .البتـه در زمینـة ویژگـیهـای گونـة علمـی زبـان فارسـی ،و نـه معیارهـای زبـان علـم در
پژوهشهای ادبی ،تحقیقاتی شـده اسـت کـه عمـدهتـرین آنهـا در سـمینارها و همـایشهـای
مربوط به این حوزه است .از جمله اولین کسانی که به مسئلة زبان فارسی بـه عنـوان زبـان علـم
اشاره کردهاند ،وبوقالدولـه (رفیعـی و صـحرایی )5-4 :1392 ،اسـت .وی در سـخنرانیای بـه
سال  ،1316مشکل عمدة زبان فارسی را ورود لغات اروپایی میدانست .توجه به زبـان فارسـی
و امکان تحقق آن ،به عنوان زبان علم ،بعد از انقالب اسالمی به صورت جـدیتـر دنبـال شـده
است .به طور کلی ،از اوایل دهة شصت تعداد بسیاری از اندیشمندان به این مسئله پرداختهانـد.
زریاب خویی ( )1363به نظریاتی دربارة وضع واژههـای علمـی و فرهنگـی پرداختـه اسـت .از
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آباری که لزوم توجه به زبـان علـم را در زبـان فارسـی مطـرح سـاختند مـیتـوان بـه آشـوری
( )1382اشاره کرد .آشوری در ابرش که شامل مقاالتی دربارة زبان فارسی اسـت ،بـه کـاربرد
زبان علم در زبان فارسی توجه میکند و برای نمونه ،در مقالة «علم و زبـان علمـی» میـان زبـان
علم و زبان ادبی و زبان روزمره تمایز میگذارد و معتقد است «زبان علمی برای آنکه بتواند بـا
نگاه عینی (ابژکتیو) به چیزها بنگرد و از ارزشداوری بهدور باشد میباید زبانی را بهکار گیـرد
کــه بارهــای ارزشــی واژگــان روزمــره را بــا خــود نداشــته باشــد» (آشــوری.)171 :1382 ،
بدینترتیب ،عینی بودن و عاری بودن از داوری ارزشی از مؤلفههای زبان علـم هسـتند .بـاطنی
نیز از دیگر محققان در زمینة زبان علم است .وی در مقالهای به کـاربرد اشـتقاق در واژهسـازی
در زبــان علــم پرداختــه اســت (بــاطنی .)1372 ،همچنــین ،حــقشــناس ( )1372در مقالــة «در
جستوجوی زبان علم» و داوری آشتیانی ( )1372در مقالـة «دانـش زبـانی و زبـان دانـش» بـه
پژوهش دربارة زبان علم پرداختهاند .شریعت ( )1372دیگر اندیشمندی است کـه در مقالـهای
واژهها و ترکیبهای نوین را نقد و تحلیل میکند .از آبار دیگر میتـوان بـه مقالـة فرشـیدورد
( )1372با عنوان «ساختمان دستوری و تحلیل معنایی اصطالحات علمی و فنی» اشـاره کـرد .از
جمله پژوهشهایی که از منظری زبانشناختی به مطالعة تمـایز زبـان علـم و ادب پرداختـهانـد،
پژوهش رضویان و مبارکی ( )1392است .از پژوهشهای زبانشناختیای که بـا ایـن پـژوهش
ارتباط بیشتری دارد ،پژوهش رفیعی و صحرایی ( )1392است .آنان کوشیدهاند با مقایسـة سـه
گونة زبان علمی و محاورهای و ادبی زبان فارسی ،فرایندهای واژهسـازی در ایـن سـه گونـه را
شناسایی و این فرایندها را با آنچه در زبـان انگلیسـی وجـود دارد مقایسـه کننـد .براسـاس ایـن
پژوهش ،تمایل نظام واژهسازی گونـة علمـی بـه داشـتن سـازوکارهایی ویـژه و بـه کـار بـردن
آنهاست که با سازوکارهای واژهسازی در گونة محاورهای زبان تفاوت دارد.
آبار تألیفی در زمینة نگارش فارسـی ،بـهخصـوص نگـارش علمـی نیـز بـهنحـوی بـا
موضوع این پژوهش در ارتباطاند .فتوحی ( )1389در برخی ویژگیهای نگارش علمـی ،از
جملــه شــیوة بندنویســی و ارجــاعدهــی را شــرح داده اســت .موحــد ( )1387نیــز بــه شــیوة
بندنویسی ،البته متفاوت با شیوة فتوحی ،پرداخته است .نجفی ( )1385ذیل برخی مـدخلهـا
عوامل ابهام نحوی جمالت فارسی را ذکر مـیکنـد .همچنـین سـمیعی ( )1391و صـلتجـو
( )1391مواردی از این عوامل را ذکر کردهاند.
از دیگر پژوهشهای مرتبط با پژوهش حاضر ،نقد کتب درسی رشتة زبان و ادبیـات
فارسی است که میتـوان از منظرهـای دیگـر بـه آنهـا اشـاره کـرد .بـرای نمونـه ،روحـانی
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( )1393در مقالهاش دو کتاب در گزارش غزلیات حافظ را نقـد کـرده اسـت؛ در بخشـی از
این مقاله به شیوة نگارش نویسنده در کاربرد واژههای سره به جای واژههای آشـنای دخیـل
به سبب آنکه «اصل مفهومبودن و سادگی» را رعایت نکرده اسـت خـرده مـیگیـرد .هـادی
( )1396نیز در بخشی از نقد خود بر کتابی در علم بیان بر مواردی کـه نگـارش نویسـندگان
کتاب مبهم و شاعرانه است خرده میگیرد و شاعرانهنویسی را مناسب کتـابهـای درسـی و
آموزشی نمیداند.
آنچه این پژوهش را از آبار پژوهشی و دانشگاهی دیگر متمایز میکند و اهمیت آن
را نشان میدهد ،بررسی آسـیبشناسـی آبـار معتبـر و پرمخاطـب دانشـگاهی رشـتة زبـان و
ادبیات فارسی است و بدینترتیب ،الگویی برای تحقیقات دیگر ارائه میکند.
مبانی نظری پژوهش

زبان علم و زبان ادب
گونة زبان در آبار علمی و آبار ادبی متفاوت است .همچنین ،زبان علم و زبان ادب بـا زبـان
خودکار تفاوت دارند .زبان علم ارجاعی است؛ یعنی هد زبان علم ،انتقال پیام به گونـهای

است که امکان تعیین و سنجش درستی یا نادرستی آن میسـر باشـد و در آن ،از انتقـال پیـام
به صورت مبهم و تعابیر چندگانه خودداری شود .زبـان خودکـار نیـز ،ماننـد زبـان علـم ،در
تقابل با زبان ادب قرار دارد ،یعنی این نوع زبان بیشتر ابالغگر پیام است نه القاکنندة آن؛ بـه
عبارت دیگر ،با زبان علم تفاوت دارد .در این زبان ،برخال زبان علم ،فراینـد چنـدمعنایی
(از دو نوع چندمعنایی همنشینی و چندمعنایی جانشینی) بسـیاری مشـاهده مـیشـود (ر.ک:.
رفیعی و صحرایی.)1392 ،
از دید الینز (رفیعی و صحرایی ،)38 :1392 ،چندمعنایی فرایندی است که در آن یک
واحد زبانی از چند معنی برخوردار است .غالب واژه های زبـان خودکـار ،برحسـب انتخـاب و
ترکیب ،در معرض فرایند چندمعنایی اند .چندمعنایی در زبـان علـم بسـیار انـدک اسـت؛ زیـرا
هد آن اطالع رسانی دقیق ،صریت ،و مستقیم است .در این زبان ،تا حد امکان ،از بـازآفرینی
پیام که عامل چندمعنایی است خودداری میشود؛ زیرا اطالعرسانی غیرمستقیم «سرعت انتقـال
پیام را کاهش می دهـد» (رفیعـی و صـحرایی .)42-41 :1392 ،بـدین ترتیـب ،در شـرایطی کـه
عبارتی در زبان علم مبهم و یا چندمعنا به نظر برسد ،معنای موردنظر بـه طـور صـریت و واضـت
توضیت داده میشود؛ به همین سبب در زبان علم کاربرد عبارات و اصـطالحهـایی ماننـد «ایـن
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بدینمعنا است که  »...و «به بیان دیگر» ،بسیار فراوان است (رفیعی و صحرایی.)42 :
درواقع یکی از عوامل اساسی ابهام در واژهسازی چندمعنایی است و این خود ناشـی
از دو عامل :منبع و تصادم است .ابهام واژه از نظر منبع نیز در پنج وجه ظاهر میشـود )1 :در
تغییر جهت کاربرد ،مانند لفظ «چرک» که به تدریج به معنی «بیشرم» درآمده است؛  )2در
تخصیص معنی ،مانند معنای لفظ «آهـن» کـه در محـیطهـای گونـاگون متفـاوت مـیشـود؛
 )3در زبان سجع و شعر و صنایع ادبی ،مانند معنای لفظ «دل» که در شـعر بـا معنـای حقیقـی
آن متفاوت است؛  )4در صورت مشابه کلمـات ،ماننـد دو واژة «مـیخ» و «میخچـه» ،و  )5در
نفوذ زبانهای خارجی ،مانند لفظ «پارلمان» (اختیار.)169-168 :1371 ،
تصادم نیز خود به سه شکل است )1 :تصادم بر ابر قرض معنایی که مراد از آن قـرار
گرفتن دو زبان مقابل یکدیگر است که عامل و پدیدة ترجمه در آن مؤبر است؛  )2بـه کـار
بردن کلمات در معنای غیرصریت آنهـا ،ماننـد نـام خداونـد در میـان یهودیـان کـه از نظـر
عظمت به طور صریت برده نمیشود و به جای آن الفا «خـالق» یـا در انگلیسـی  Lordو یـا
 Masterبه کار میرود و این نوع تصادم بیشتر روحی است تـا لغـوی؛ و  )3تصـادم در زبـان
معمولی و زبان مکالمه که کلمات در زبان محاوره یک معنـا دارنـد ،امـا در حالـت نوشـتار
گونــهای دیگرنــد (اختیــار .)171-171 :1371 ،نمــودار  1پیوســتار عملکــرد ســه زبــان علــم،
خودکار و ادب را نشان میدهد (اختیار)42 :1371 ،
زبان خودکار

زبان علم
انتقال پیام به کمک ساختهای زبانی
ابالغ پیام
نشانة غیر انگیخته ،دلبخواهی و قراردادی
حداقل چندمعنیشدگی

زبان ادب

انتقال پیام به کمک ساختهای ادبی
القای پیام
نشانة انگیخته ،غیر دلبخواهی و غیر قراردادی
حداکثر چندمعنی شدگی

نمودار  1پیوستار زبان علم ،زبان خودکار ،و زبان ادب

دربارة تفاوت میان زبان علم و زبان روزمره ،حقشناس ( )1372معتقد است که زبان
روزمره در پیامرسانی بیشتر بر موقعیتهای بافتی ،اجتماعی و تاریخی تکیـه مـیکنـد؛ یعنـی
این نوع زبان به جای آنکه بار معنایی و مسئولیت انتقال آن را تـا جـایی کـه میسـر اسـت بـه
ساختار معنایی زبان محول کند ،بسیاری از آن را بر عهدة بافتی از موقعیـت مـیگـذارد .امـا
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در زبان علم به این اندازه نمیتوان بر موقعیت تکیه کرد؛ زیرا پیامهای علمی خود احکـامی
جدا از موقعیت اند .بنابراین زبان روزمره ،موقعیتبنیاد و زبان علم ،موقعیتگریز اسـت .ایـن
زبان در پیامرسانی به اشخاص و سوابق آنها متکی و به عبارتی به شـخص معطـو اسـت؛
اما زبان علم به مالحظات شخصی و سوابق افـراد تـوجهی نـدارد و پیـام علمـی را برحسـب
مقتضیات خودِ آن پیام بیان میکند و فارغ از شخص است .زبان روزمره ،به سـبب تکیـه بـر
موقعیتها و اشخاص ،زبانی پر از حذ و افتادگی معنایی است؛ اما زبان علم تقریباً دور از
حذ و افتادگی است (حقشناس.)13-6 :1372 ،
در ادامه توضیحی دربارة تفاوت ابر زبانی و ابر ادبی ضروری است؛ چنانکـه رفیعـی
و صحرایی ( )28 :1392استدالل میکنند در ابر زبانی سلسـلة علـتهـا و معلـولهـا از میـان
نمیرود و ارتباط مستقیم این نوع ابر با جهان خارج حفظ میشود .اما در ابـر ادبـی ،روابـط
علت و معلولی موجود در جهان خارج نادیده انگاشته میشود؛ بنابراین ،زبـان در ابـر زبـانی
نقش ارجاعی و در ابر ادبی نقش غیرارجاعی دارد .رفیعـی و صـحرایی ( )35-32 :1392در
تمایز میان ابر زبانی و ابر ادبی سه معیار را مطرح میکنند:
 .1معیار سواختاری :آبـار زبـانی و ادبـی ،هـر یـک سـاختهـای خـاص خـود را دارد.
«ساختهایی که احکامشان در دستور زبان» (رفیعـی و صـحرایی )32 :1392 ،ذکـر مـیشـود،
مانند قواعد واجی ،معنایی ،نحوی ،و صرفی ،ساختهای زبانیاند و ساختهایی مانند عروض
و قافیه ،معانی ،و بیان ،که احکامشان در مطالعات ادبی ذکر میشود ساختهای ادبیاند.
 .2معیار نقشی :از دیدگاه نشانهشناسی ،به هر ابری که پیام خـود را بـا کمتـرین امکـان
تعبیر ،به صورت مستقیم و با صراحت به مخاطب ابالغ کند ابری زبانی گویند .در این نوع ابـر
«امکان تأویلپذیری پیام به حداقل میرسد» (رفیعی و صحرایی .)34 :1392 ،در این میان اگـر
ابری پیام خود را به صورت غیرمستقیم و از طریق فضاهای خیالی به مخاطب القا کند ،آن ابـر
ابری ادبی است و در آن امکان تعبیرپذیری بسیار است و مخاطب از طریـق فراینـد بـازآفرینی
به پیام دست مییابد.
 .9معیار نشانهشوناختی :نشـانهشناسـی زبـانی و نشـانهشناسـی ادبـی تفـاوت مهمـی بـا
یکدیگر دارند .در نشانهشناسی زبانی ،ایجاد ارتباط از طریق داللت لفـظ بـر معنـی صـورت
میگیرد .رابطة میان دال و مـدلول در داللـت زبـانی دلبخـواهی و قـراردادی اسـت و چـون
قراردادی است پس بابت نیز هست .اما در نشانهشناسی ادبی خـالق ابـر کـل نشـانة زبـانی را
یک دال در نظر میگیرد و براساس نوعی شباهت ،مدلولی برای آن طرح میکند .درواقـع،
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شاعر در نشانة ادبـی معنـایی را کـه یـک لفـظ از پـیش دارد در قالـب کلمـهای دیگـر قـرار
میدهد .این نوع نشانة ادبی ،انگیخته است نه قراردادی؛ یعنی رابطة بین دال و مدلول مبتنـی
بر نوعی دلیل یا مشابهت است .بنابراین ،در تعریف ابر ادبی و زبانی میتوان گفـت کـه هـر
ابری که پیام مورد نظر خود را از طریق نشانة زبانی ،یعنی داللت قراردادی و بابـت لفـظ بـر
معنی ،منتقل کند ،ابری زبانی است و هر ابری که پیام خـود را از طریـق نشـانة ادبـی ،یعنـی
داللت انگیخته و بیببات نشانة زبانی ،منتقل و یک معنی ادبی را القا کند ابـری ادبـی اسـت
(رفیعی و صحرایی .)35-32 :1392 ،در نمودار  ،2عملکـرد ابـر زبـانی و ابـر ادبـی مشـاهده
میشود (رفیعی و صحرایی:)36 :1392 ،
ابر ادبی

ابر زبانی
انتقال پیام به کمک ساختهای زبانی
ابالغ پیام
نشانة غیر انگیخته ،دلبخواهی و قراردادی

انتقال پیام به کمک ساختهای ادبی
القای پیام
نشانة انگیخته ،غیر دلبخواهی و غیر قراردادی

نمودار  2پیوستار ابر ادبی و ابر زبانی

نقشهای زبانی یاکوبسن
براساس نظریة نقشهای زبانی یاکوبسن ( )1381شش رکـن در فراینـد انتقـال پیـام دخالـت
دارند :فرستنده ،گیرنده ،موضوع ،مجرای ارتباطی ،پیام ،و رمزگان .معطـو شـدن پیـام بـه

هر یک از این شش رکن ،به ترتیـب ،موجـب ایجـاد نقـش زبـانی خاصـی مـیشـود :نقـش
ترغیبی ،عاطفی ،ارجاعی ،همدلی ،شعری ،و فرازبـانی زبـان .البتـه بسـیاری از اوقـات ،زبـان
عالوه بر نقش اولیه ،نقشی بانویه نیز دارد؛ یعنی مـثالً ممکـن اسـت عـالوه بـر نقـش شـعری
نقش ارجاعی و ترغیبی هم داشته باشد.
به عقیدة موکارفسکی ،زبان شـعر از نهایـت برجسـتهسـازی برخـوردار اسـت و ایـن
انحرا از مؤلفههای هنجار زبان است و نیز کوهن زبانی را هنجـار مـیدانـد کـه بـه هنگـام
طرح موضوع علمی به کار میرود؛ او برای اشاره بـه زبـان هنجـار از اصـطالح «زبـان علـم»
استفاده میکند (صفوی.)41-39 :1391 ،
از آنجا که پژوهش علمی به بررسی تجربی مسئلهای در جهـان مـیپـردازد ،زبـان را
متناسب با هد خود که گزارش واقعیتی خارجی است بـه کـار مـیگیـرد .در چنـین آبـار
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مربوط به هر شاخه ،اساساً نقش زبان ارجاعی است (ر.ک :.رفیعـی و صـحرایی)22 :1392 ،
و البته زبان در پژوهشهایی که خود زبان مطالعه میشود ،عـالوه بـر نقـش ارجـاعی ،نقـش
فرازبــانی نیــز دارد .امــا نقــشهــای شــعری و همــدلی را نمــیتــوان بــرای کــاربرد زبــان در
پژوهشهای علمی در نظر گرفت ،هرچند در مواردی ممکن است زبان نقش بانویة ترغیبی
نیز داشته باشد؛ برای مثال ممکن است در مواردی این آبار جنبة آموزشی هم داشته باشند و
یا طی پژوهش به نکتهای روششناختی اشاره کنند و از مخاطب تلویحاً بخواهند آن نکته را
در داوریها یا پژوهشهای خود در نظر بگیرد.
اما ،در پژوهشهای آبار ادبی ،زبان اساساً نقش ارجاعی دارد و نیز با توجه بـه آنکـه
این پژوهشها به بررسی کاربردی زبانی میپردازند ،زبان در این آبار دارای نقش فرازبـانی
نیز هست .البته ،در مواردی که نمونهای از آبار ادبی نقل مـیشـود ،همـان بخـش نقـلشـده
نقش شعری دارد؛ اما زبان مورد اسـتفادة پـژوهشگـر ،همچنـان نقـش ارجـاعی و فرازبـانی
است .بنابراین ،در متون پژوهشی ،وجود نقش شعری ،عاطفی ،و همدلی و نیز نقش ترغیبی،
بهنحویکه جنبة آموزشی نداشته باشد ،در فرایند انتقال پیام خلل ایجاد میکند.
هنجارگریزی
در پژوهشهایی که آبار ادبیاند ،در بسیاری از موارد هنجارگریزی (شـامل قاعـدهکـاهی و

قاعدهافزایی) دیده میشود؛ این امر در زبان از عوامل ایجاد ابهـام در سـطوح مختلـف مـتن
است .به عبارت دیگر ،هنجارگریزی که عامل ادبیت متن است ،موجب ایجاد نقش شـعری
زبان میشود .براساس توضـیحات قبـل ،ایـن امـر بـا هـد پـژوهش علمـی ،یعنـی بررسـی
سنجشپذیر موضوعی در جهان مناسبت ندارد.
به اعتقاد لی  ،1قاعدهکاهی انحرا از قواعد حاکم بر زبان هنجار به شـمار مـیرود؛
یعنی شاعر یا نویسنده با کاهش قواعدی در زبان خودکار ابر خود را پدید میآورد .از نظـر
او ،قاعدهکاهیها اسباب آفرینش شعر و شامل این مواردند (صفوی:)59-53 :1391 ،
 قاعدهکاهی واژگانی :2ساختن لغات و ترکیبات جدید؛ قاعدهکاهی نوشتاری :3به کار بردن شیوهای در نوشـتار کـه تغییـری در تلفـظ واژهایجاد نمیکند ،اما مفهومی بانوی بر مفهوم اصلی واژه میافزاید؛
1. G. Leech
2. lexical deviation
3. graphological deviation
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 قاعدهکاهی معنایی :1همنشینی واژهها برخال قواعد حاکم بر زبان هنجار که تابعمحدودیتهای خاص خود است؛ یعنی عناصر غیر منطقی (با مصادیق استعاره ،پـارادوکس،
تشبیه و ایهام) در شعر وجود دارد؛
 قاعدهکاهی سبکی :2استفاده از واژگان یا ساختهای نحوی گفتاری؛ قاعدهکاهی زمانی :3استفاده از واژهها یا ساختهای غیـر متـداول و مـرده در زبـانخودکار؛
4
 قاعدهکاهی نحوی  :نادیده گرفتن قواعد نحوی حاکم بر زبان خودکار؛ قاعدهکاهی آوایی :5نادیده گرفتن قواعد آوایی حاکم بر زبان خودکار؛ قاعدهکاهی گویشی :6وارد کردن ساختهایی از گویشی غیر از زبان هنجار.قاعدهافزایی برخال قاعدهکاهی ،انحرا از قواعد زبان نیسـت ،بلکـه مجموعـهای
از شیوههایی اسـت کـه از طریـق فراینـد تکـرار کالمـی حاصـل مـیآیـد .از دیـدگاه لـی ،
قاعــدهافزایــی اعمــال قواعــدی اضــافی بــر قواعــد زبــان هنجــار اســت و ماهیتـاً نقطـة مقابــل
قاعدهکاهی است (صفوی .)58 :1391 ،قاعدهافزایی بر برونة زبان عمـل مـیکنـد و در معنـا
دخالتی ندارد .بدینترتیب ،قاعدهافزایی چیزی جز شکلی موسیقایی از زبان خودکار نیست.
صفوی ( )63 :1391اشاره میکند که نثر ادبی از طریـق درآمیخـتن گونـههـای زبـان شـکل
میگیرد و قاعدهافزایی بر نثر را عامل ایجاد نظم میداند.
آنچه شعر را ایجاد میکند ،انواع قاعدهکاهیهـایی اسـت کـه مـدلول را از مصـداق
دورتر میکنند .در میان انواع قاعدهکاهیها ،قاعـدهکـاهی معنـایی بیشـترین فاصـله را میـان
مدلول و مصداق ایجاد میکند و بعد از آن به ترتیب قاعدهکاهی واژگانی ،زمـانی ،سـبکی،
و نوشتاری میان مدلول و مصداق فاصله ایجاد میکنند (صفوی.)87-79 :1391 ،
بنابراین ،تفاوت میان زبان علم و زبان ادب عبارت است از:
 .1زبان ادبی ،زبانی نمادین است؛ یعنی در آن به پیوند میان یک معنا با معانی دیگـر
توجه میشود که یکی نماد دیگری شود .اما زبان علم ،زبان اطالعاتی اسـت؛ یعنـی در ایـن
نوع زبان سعی میشود از طریق صورت (دال)های زبانی ،ابتدا به معنا و سپس بیدرنـگ بـه
semantic Deviation
stylistic deviation
histiorical deviation
syntactic deviation
phonological deviation
dialectical deviation

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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جهان مصادیق راه یافت.
 .2در زبـان ادبــی معناهـای گونــاگون بـا هـم درآمیختــهانـد و دال و مــدلول چنــدان
مشخص نیستند .درواقع ،این زبان زبانی مبهم است؛ درحالی کـه در زبـان علـم هـر معنـا بـه
مصداق خاص در عالم خارج مربوط میشود.
 .3زبان ادبی ناگزیر از صدق و کذب فارغ است ،اما میتواند متناسـب یـا نامتناسـب
باشد؛ درحالی که زبان علم به سبب پیوند مستقیمش با جهان مصادیق ،خواه نـاخواه محتمـل
صدق و کذب است (حقشناس.)13-6 :1372 ،

روش پژوهش
این پژوهش به روشی کیفی به مطالعة اشکال در کاربرد زبان علم در کتابهـای دانشـگاهی
رشتة زبان و ادبیات فارسی مـیپـردازد .باتوجـه بـه آنچـه در مبـانی نظـری آمـد ،نمودهـای
قاعدهافزایی ،قاعدهکـاهی ،و مـوارد دیگـری اشـکال در سـطت واژه ،گـروه ،و بنـد بررسـی
میشود .بهسبب حجم کتب ،نگارندگان نـاگزیر از نمونـهگیـری بـودهانـد .در ایـن تحقیـق،
مبتنی بر اصول روش تحقیق کیفی ،نمونهها بهصورت تدریجی انتخاب میشـود و غـرض از
انتخاب نمونه دستیافتن به نظریهای دربارة مقولة تحقیق اسـت؛ بـه ایـن روش نمونـهگیـری
«نمونهگیری نظری» گفته میشـود (ر.ک :.فلیـک .)1394 ،فراینـد نمونـهگیـری بـا حصـول
اشباع نظری ،یعنی زمانیکه دادة جدیدی دربارة مقوله بهدست نمیآید ،متوقـف مـیشـود.
آنچه در این مقاله ،یکی از انواع اشکال معرفی مـیشـود ،مکـرراً در ایـن کتـابهـا کـاربرد
داشته و مثالهای مذکور صرفاً چند مثال از موارد فراوان است .نمونههای ارائه شده در ایـن
مقاله ،کتب پژوهشگران برجستة ادبیات فارسی است که آبارشان مخاطبان بسیاری در میـان
محققان و استادان و دانشجویان ادبیات فارسی دارد .هد از ارائـة مثـالهـا ،تخطئـة تمـامی
یک ابر یا آبار این پژوهشگران نیست ،بلکه نشان دادن و برجسته کردن مشکلی فراگیـر در
کتابهـای دانشـگاهی ایـن رشـته اسـت .گفتنـی اسـت کـه ایـن پـژوهش فقـط بـه بررسـی
کتابهای دانشگاهی -و نه آبار علمی در قالب مقاله یا سخنرانی -میپردازد.
تحلیل دادهها

قاعدهافزایی
گاه نویسندگان کتابهای دانشگاهی رشتة زبان و ادبیات فارسی با کـاربرد تکـرارهـایی در
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سطوح مختلف زبانی به قاعدهافزایی می پردازند؛ این امر سـبب تقویـت نقـش شـعری زبـان
میشود .باید توجه داشت که لزوماً تکرار واژهای خاص یا واژههایی کـه اشـتراکات آوایـی
دارند موجب تقویت نقش شعری زبان نمیشود؛ مثالً ممکـن اسـت در متنـی فیزیکـی ،واژة
«جریان» به کرات به کار رود یا دو واژة «جریـان» و «جـاری» در کنـار هـم ذکـر شـوند .در
متون ادبی هم این قبیل تکرارها مشاهده میشود ،اما گاه غرض از تکرار ایجاد نقش شـعری
زبان است و میتوان این قبیل تکرارها را حذ کرد ،بدون آنکـه بـه معنـای ارجـاعی پیـام
لطمهای وارد شود .برای نمونه ،به دو واژة «پوست» و «دوست» توجه شود« :گوینـدة مثنـوی
به آنگونه دعاوی و اقوال به چشم قشر و پوست مـینگریسـته اسـت ،نـه شـناخت دوسـت»
(زرینکوب)711 :1386 ،؛ این دو واژه صرفاً برای ایجاد سجع بهکار رفتهاند ،با وجود آنکه
هممعنا هستند و بیان یکی از آنها کفایـت مـیکنـد .نیـز واژة «قشـر» بـه کـار مـیرود تـا بـا
«دوست» تکراری موسیقایی ایجاد کند و به جز این ،بهجای واژة «محبوب» یا «معشوق» کـه
مقصود گوینده را واضتتر انتقال میدهد واژة «دوست» را انتخاب مـیکنـد .نیـز ،حمیـدیان
( )635 :1392میگوید« :در غزل پارسـی ،کـه بنـای آن بـر همسـنخی و همسـخنی شـاعرانه
است ،هرگونه قهر و جنگی هم روی در لطف و صلت دارد و بـه آن مـیتـوان چنـان عاشـق
بود که بر لطف» .مقصود از همسنخی و همسخنی که با ایجاد قاعدهافزایی نقش شعری زبان
را تقویت کرده است ،با بازآفرینی پیام مشخص میشود و همین امر انتقال مقصود نویسـنده
را کُند میکند .منظور او آن است که در غزل پارسی ،عاشق و معشوق در یک رده (طبقـه)
قرار دارند .کاربرد دو واژة مذکور ،متن را پیچیـده کـرده اسـت کـه مـیتـوان واژة دوم را-
بدون آنکه لطمهای به معنای موردنظر نویسنده وارد کند -حـذ کـرد .خرمشـاهی (:1381
 )28چنین میگوید ]...[« :حافظ ازآنجاکه نگرش مالمتی داشت [ ]...رند را از زیـر دسـت و
پای صاحبان جاه و مال و مقام و از صف نعال بیرون کشید و با خود هـمپیمـان و هـمپیمانـه
کرد» .باید توجه داشت در پژوهشهای ادبی ضرورتی نیست که محقق بـه زبـان ادبـی مـتن
خاص سخن بگوید یا از رمزگان و نظام نشانهشناختی ادبی متن مورد بررسی بهره ببرد.
انواع قاعدهکاهی
قاعدهکاهی های زمـانی ،معنـایی ،سـبکی ،و نحـوی از انـواع قاعـدهکـاهیهـاییانـد کـه در
کتابهای دانشگاهی رشتة زبان و ادبیات فارسی به کار میروند و در این آبار نقش شـعری

زبان را تقویت میکنند؛ بدینترتیب ،نقش ارجاعی آن را تضعیف میکنند.
قاعدهکاهی زمانی .با توجه به آنکه کتـب دانشـگاهی رشـتة زبـان و ادبیـات فارسـی،
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عمدتاً در قرن چهاردهم تألیف شده و مخاطبان آنها گویشوران آن قـرن انـد ،گونـة زمـانی
متون پژوهشی ادبی بایـد متناسـب بـا ایـن مخاطبـان باشـد .بنـابراین ،کاربردهـای مـرتبط بـا
گونههای زبانی قرون پیشین که آن را کهنگرایـی مـیخواننـد ،در انتقـال سـریع اطالعـات
اخالل ایجاد میکنند و با توجه به بافت شکلگیری مـتن (شـامل نویسـندة مـأنوس بـا متـون
ادبی و موضوع مرتبط با متون ادبی) موجب تقویت نقـش شـعری زبـان مـیشـود .ایـن نـوع
قاعدهکاهی در بسیاری از پژوهشهای برجستة ادبیـات مشـاهده مـیشـود .بـرای نمونـه ،بـه
کاربردهای کهنگرایانه 1در متنی از زرینکوب ( )715 :1386توجه کنید:
اشارت به این معنی که عارفان در ین زمینه از همه عالمیان کاملترند ناظر به همـین مجـذوبان حـق
است ،که چون از مجاهده دست بازداشتهاند کار ایشان را ،که همان مجاهده و طلب باشد ،خداوند
عهده میکند و آنها را به مرتبه خالفت الهی ،که میراث پدر کنایهیی از آن است ،میرساند.

که «اشارت» به معنای «اشاره»« ،معنی» به معنای «نکته»« ،از  ...دست بازداشتن» بهجـای «از ...
خودداری کردن» ،و « ...را عهده کردن» بهجای « ...بر عهده گرفتن» ،صـرفاً موجـب ادبیـت
کالم شدهاند یا اینکه در تسهیل انتقال اطالعات نقشی ندارند و یا در انتقال اطالعات اخـالل
ایجاد میکنند .در جایی دیگر میبینیم (زرینکوب :)721 :1386
و از همین تشبیه پیداست که از لحا جوهری هم حقیقت با شریعت مغایر نیست؛ چون در
شجر هم میوه با ریشه ،و قشـر بـا دانـه تجـانس دارد؛ و حقیقـت کـه بـار درخـت شـریعت
محسوبست البته مغایر با درخت نمیتواند بود ،و هرچند درخت بیبار هست باری بـار هـم
خود جز از درخت حاصل نمیآید.

که «شجر» بهجای «درخت»« ،قشر» بهجای «پوست»« ،نمـیتوانـد بـود» بـهجـای «نمـیتوانـد
باشد»« ،باری» ،و «آمدن» در معنی «شدن» کاربردهایی کهنگرایانهاند و نقش شعری زبان را
تقویت کرده است.
قاعدهکاهی معنایی .قاعدهکاهی معنایی نیز در کتب دانشگاهی رشتة زبـان و ادبیـات
فارسی کاربرد بسیاری دارد .خرمشاهی ( )1381چنین میگوید« :شادمانگی و شـادکنندگی
شعر حافظ ،مانند آفتاب از در و دیـوار دیـوانش مـیتابـد»« .در و دیـوار» جانشـین «تمـام» و
«سرتاسر» شده و بهسبب همنشینی با «دیوان» از قواعد معنایی تخطی کرده است (در بالغـت
 .1معیار نگارندگان برای مشخص کردن کاربردهای کهنگرایانه عمدتاً فرهنگ بزرگ سخن (انوری،
 )1382بوده است؛ یعنی مواردی که در برابر آن نشانة اختصاری «قد ».آمده است کهنگرایانه در نظر
گرفته شده است .در مواردی نیز به دانش زبانی نگارندگان اتکا شده است ،مانند مورد «نمیتواند بود»
در نمونة ذکر شده از زرینکوب (.)1386

95

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

به آن استعارة مکنیه گفته میشود) .شفیعی کدکنی ( )14-13 :1388میگوید:
در باب شمس جز آنچه از غزلیات موالنا و بعضی اشعار او دانسته میشود ،سـخن قـاطع و
مسلم کمتر میتوان گفت .حتی تعیین حدی برای شخصیت او نمیتوان کرد ،اگـر توفـانی
به وجود آورده است ،یا آتشی اینچنین عظـیم برافروختـه ،آیـا از نیـروی وزش و قـدرت
ویرانگری او بوده است یا این دریا چندان پهناور و عظـیم بـوده اسـت کـه کوچـکتـرین
تموجی او را توفانی کرده است؟ اگر آتشی این چنین برافروخته ،آیا عامل حریقْ نیرومنـد
بوده یا این بیشة گسترده آمادگی بیش از حد داشته است؟ آنچه به نظـر مـیرسـد و قـراین
نشان میدهد این است که دریا دریایی بیپهنا بـوده و بیشـه بیشـهای گسـترده کـه توفـان و
حریق را پذیرا شده است وگرنه شمس با چه مایه از بوتههای کوچک و برکههای محدود
برخورد کرده و کوچکترین شراره و تموجی در آنجا به وجود نیاورده است.

موارد مشخص شده نشان می دهند که از قواعد معنایی تخطـی شـده اسـت« :توفـان»
جانشین «تحول بزرگ»؛ «آتش» و «حریق» جانشین «تحول»؛ «وزش» جانشین «ایجـاد تغییـر»؛
«این دریا» و «بیشة گسترده» جانشین «موالنـا»؛ «تمـوج» و «شـراره» جانشـین «تغییـر» (واژهای
مانند آن)؛ «توفانی» جانشین «متغیر»؛ «بوتـههـای کوچـک» و «برکـههـای محـدود» جانشـین
«اشــخاص دارای ظرفیــت وجــودی انــدک» .بنــابراین ،ایــن مــوارد خواننــده را نــاگزیر بــه
بازآفرینی پیام می کند؛ یعنی او باید از واژههای استعاری درون متن به واژههایی که مقصـود
اصلی گوینده است برسد؛ این امر فرایند انتقال پیام را کُند میکند .همچنین ایـن بـازآفرینی
ممکن است سبب شود که فهم خوانندگان مختلف ،از سـخن گوینـده متفـاوت بـا قصـد او
باشد و درنتیجه ،موضوع موردنظر گوینده به طور دقیق منتقل داده نشود .کاربردهـایی چـون
«درخشندگی معانی» (صفا« ،)612 :1369 ،خزاین لغت و گنجینههای فصـاحت» (فروزانفـر،
[« ،)49 :1387خاقانی] در رام کردن معانی صعب اقتداری به نهایت داشته است» (فروزانفـر،
[« ،)614 :1387خاقانی] پیرایة کهنـه مطـرا کـرده» (فروزانفـر ،)619 :1387 ،و «غواصـی در
اقیانوس شعر موالنا» (شفیعی کدکنی )78 :1388 ،از نمونههای دیگری است که در آنها از
قواعد معنایی تخطی شده است.
قاعدهکاهی سبکی .در برخی کتابهای دانشگاهی رشـتة زبـان و ادبیـات فارسـی بـه
کاربردهایی عامیانـه یـا محـاوره برمـیخـوریم؛ ماننـد کـاربرد ضـربالمثـل در نوشـتهای از
حمیدیان (« :)627 :1392پیشکار در چند بیـت بـه ضـحاک ،کـه خـود را در بـاب پیـروزی
فریدون بر خودش به اصطالح به آن راه میزند ،پاسخهای طنزآمیز میدهد» که «خود را بـه
آن راه زدن» جانشین «خود را به بیخبری زدن» یا «خود را فریـب دادن» شـده اسـت .یـا در
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جایی دیگر« :از همان غزل عارفانة سعدی [ ]...بیتی به اصطالح «آدمگولزن» نقل مـیکـنم»
(حمیدیان )636 :1392 ،که «آدمگولزن» جانشین «فریبنده» شده است .این قبیـل کاربردهـا
نیز بهسبب آنکه خواننده را به بازآفرینی پیام وامیدارند ،موجـب کُنـد شـدن انتقـال پیـام یـا
حتی اخالل در آن میشوند.
تشبیه ادبی
برخی نمونههای تشبیه ،ذیل قاعدهکـاهی معنـایی قـرار مـیگیرنـد ،ماننـد «اقیـانوس شـعر موالنـا»
(شفیعی کدکنی)78 :1388 ،؛ اما منظور تشبیهاتی است که نمیتوان آنها را قاعدهکـاهی معنـایی

دانست .کاربرد تشبیه بهخودیخود موجب ادبیت متن نمیشود ،بهخصوص اگر آنهـا تشـبیهاتی
پرکاربرد بوده و کارکرد زیباییشناختی خـود را از دسـت داده باشـند .گـاه در متـون علمـی نیـز
ممکن است از تشبیه برای توضیت مسئلهای یا بـرای دسـته بنـدیهـایی اسـتفاده کـرد ،چنانکـه در
زیستشناسی نیز دستهای از حیوانات را «گربهسانان» و دستهای را «سگسـانان» ،بـهترتیـب یعنـی
«موجـودات هماننــد گربــه» و «موجــودات هماننــد ســگ» مــیخواننــد .امــا ایــن قبیــل تشــبیهات،
کــاربردی مهــم در دســتهبنــدیهــای زیســتشــناختی دارنــد؛ بــدینترتیــب ،اگــر دو موجــود را
«گربهسان» بخوانند بدینمعناست که مشخصههای بنیادین مشترکی در آنهـا هسـت کـه موجـب
می شود به لحا زیست شناختی در یک رده قـرار گیرنـد .امـا در متـون علمـی ادبیـات تشـبیهاتی
هست که به لحا علمی چنین کارکردی ندارند ،بلکه غرض از آن ها نه واضـت کـردن -چنانکـه
غرض از تشبیهات متون علمی واضت کردن است -بلکه اغراق است ،همانند متون ادبی (شمیسـا،
 .)123 :1385کاربرد این قبیل تشبیهات بدون کارکرد علمی از جنبههـای پرکـاربرد در مطالعـات
ادبی است .برای نمونه ،صفا ( )451-449 :1369مـیگویـد[« :موالنـا] سـتارة درخشـنده و آفتـاب
فروزندة آسمان ادب فارسی [ ]...است» وی دربارة سعدی نیز می گوید« :بعد از فردوسی آسـمان
ادب فارسی را به نور خیـرهکننـدة خـود روشـن سـاخت» (صـفا .)585 :1369 ،فروزانفـر (:1387
 )622نیز موالنا را «آفتاب دانش و معرفت» می خواند .ایـن قبیـل تشـبیهات نقـش شـعری زبـان را
تقویت می کنند و نیز ،در مواردی ،موضع عاطفی نویسنده را نسبت به موضوع نشـان مـیدهنـد و
نقش عاطفی زبان را نیز تقویت می کنند (در ادامـة مقالـه دربـارة ایـن اشـکال بیشـتر سـخن گفتـه
خواهد شد) .به عالوه ،به سبب آنکه در موارد بسیاری وجه شبه ،که مشخصة مشـترک میـان مشـبه
و مشبه به است و فهم تشبیه در گرو فهم آن است ،حذ مـی شـود ،زمینـه بـرای بـازآفرینی پیـام
فراهم میشود؛ امری که انتقال اطالعات را کُند و حتی مختل میکند.
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نقل از آثار ادبی با هدف ایجاد نقش شعری زبان
نقل بخشهایی از آبار ادبی در پژوهشهای ادبی لزوماً عیب نیست؛ در مواردی برای تفسیر

و تبیین آبار ادبی ،نقل بخشهایی از آنها برای آسان کردن و سریع کردن انتقال اطالعـات
ضرورت دارد .در این موارد ،زبان تفسیر و تبیین ،نقش ارجاعی و زبان بخشهای نقل شده،
نقش شعری دارد .اما گاه در کتابهای دانشگاهی رشـتة زبـان و ادبیـات فارسـی ،غـرض از
نقل آبار ادبی نه آسان و سریع کردن انتقال اطالعات که تقویت نقش شعری زبـان و ایجـاد
ادبیت است .برای نمونه ،شفیعی کدکنی ( )1 :1388در وصف موالنا میگوید« :ایـن آتـش
افروختــه در بیشــة اندیشــههــا در دو محــور تفکــر و احســاس [ ]...بــه مرحلــهای از تعــالی و
گستردگی شخصیت رسیده که به دشواری میتـوان دیگـر بزرگـان تـاریخ ادب و فرهنـگ
بشری را در کنار او و با او سنجید» که «آتش افروخته در بیشة اندیشـههـا» برگرفتـه از غـزل
موالناســت و کــارکرد آن صــرفاً تقویــت نقــش شــعری زبــان اســت و مخاطــب را وادار بــه
بازآفرینی پیام میکند ،چون ابهام ادبی را به متن علمی دانشگاهی وارد کرده اسـت .وی در
ادامه نیز با بیانی شاعرانه و با بهرهگیری از شعر موالنا میگوید« :چشـم بایـد گـوش شـود و
گوش باید چشم گردد تا مشاهدة حاالت و لحظات هستی بیکران او به حاصل آیـد :آینـهام
آینهام ،مرد مقاالت نیم /دیده شود حال من ار چشـم شـود گـوش شـما» (شـفیعی کـدکنی،
 .)2-1 :1388بیان شاعرانة موضوع سبب میشود که درک آن نیازمند بازآفرینی پیام باشـد؛
البته احتمال دارد خواننده به موضوع مورد نظر نویسنده و به معنای «چشم شدن گـوش» کـه
نویسنده برای درک حاالت موالنا ضروری میداند دست نیابد .نقل کامل بیت موالنا نیز بـه
برطر ابهام کمک نمیکند و فقط نشان میدهـد کـه نویسـنده از کـدام بیـت بـرای ادبـی
کردن کالم بهره برده است .این قبیل کاربردها بهوفور در آبار علمی دانشگاهی رشـتة زبـان
و ادبیات فارسی مشاهده میشود که سبب تقویت نقش شعری و در نتیجه ،کُند شدن انتقـال
اطالعات و حتی اخالل در آن میشود.
واژههای مبهم
یکی از عیـوب پربسـامد در کتـابهـای دانشـگاهی رشـتة زبـان و ادبیـات فارسـی ،کـاربرد

واژههای مـبهم اسـت .بـرای مثـال ،فروزانفـر ( )111 :1387در وصـف عنصـری مـیگویـد:
«تاکنون بدین پایه و مایه در جزالت لفظ و رشاقت سبک هی یک از شعرای قصـیدهسـرا بـا
کثرت عده و توجه به معارضه نتوانستهاند قصیدهای انشا کنند»؛ او در وصف شعر فرخی نیـز

آسیبشناسی کاربرد زبان علم در کتابهای دانشگاهی ...

97

از تعابیری چون «ابیات شیرین» و «لهجة نرم» (فروزانفر )115 :1387 ،بهره میبرد؛ نیز دربارة
ناصر خسرو میگوید« :طریقة بیانش در نهایـت درجـة متانـت و جزالـت اسـت» (فروزانفـر،
 )149 :1387و غزلهای خاقانی را دارای «ابیات لطیف و شورانگیز» (فروزانفـر )622 :1387
میداند .مقصود از «جزالت» لفظ« ،رشاقت» سبک« ،شیرین» و «لطیف» و «شـورانگیز» بـودن
ابیات« ،نرم» بودن لهجه ،و «متانت» و «جزالت» بیان مشخص نیست؛ یعنی ایـن قبیـل تعـابیر و
داوریها را نمیتوان با معیاری همگانی سنجید و صحتوسقم آنها را تعیین کرد .بنابراین،
این تعابیر در محدودة ادراک فردی گوینده فهمیدنی است و بیناالذهانی ،آنگونـه کـه در
داوریهای علمی دیده میشود ،نیست .در مواردی مانند مواردِ مذکور ،مخاطب برای آنکه
بتواند پیام را برای خود فهمیدنی سازد ،ناگزیر به بازآفرینی پیام است؛ بدین ترتیب ،سرعت
انتقال پیام کُند میشود و ممکن است مخاطب مقصود گوینده را درک نکند .صـفا (:1369
 )613در وصف شعر سعدی میگوید« :بـهحقیقـت همگـی «نمـک» و «مـزه» و «شـیرینی» و
« لطافت» است ،حالوت قند و چاشنی شکر دارد و به همـین سـبب اسـت کـه سـخن او []...
سرمشق فصاحت شد» .از این بخش ،تنها «سرمشق فصاحت بودن» سخن سعدی قابـل درک
است (بهشرط ذکر نمونههایی بهعنوان دلیل برای اینکـه کـالم سـعدی سرمشـق نویسـندگان
کالم فصیت بوده اسـت)؛ سـایر توصـیفات ،همگـی ،مـبهم اسـت و مقصـود از آنهـا دقیقـاً
مشخص نیست .این قبیل داوریها گاه مبتنی بر تشـبیه یـا اسـتعاره اسـت؛ یعنـی بـرای مثـال،
سخن سعدی مانند غـذایی اسـت کـه «نمـک» و «مـزه» و «شـرینی» دارد (چنانکـه در نمونـة
مذکور از صفا ،سخن سعدی در حالوت به قند و در چاشنی به شکر تشبیه شده اسـت) و بـا
حس چشایی میتوان دربارهاش داوری کرد یـا ماننـد پارچـهای اسـت کـه بـا حـس المسـه
درک می شود و «لطافت» و «نرمی» دارد .این قبیل تشبیهات و اسـتعارات ،بـهجـای آنکـه بـه
روشنتر شدن مقصود نویسنده کمک کنند ،با اغراق دست یافتن به آن را دشوارتر و نقـش
شعری زبان را در آبار علمی دربارة ادبیات تقویت میکنند.
در بسیاری از کتابهای دانشگاهی ادبیات فارسی این قبیل تعابیر مشاهده مـی شـود،
بهخصوص در مواردی که محقق میکوشد کیفیت آبار ادبی ،بهویژه زبان آنهـا را ارزیـابی
کند .بسیاری از محققان ادبیات ،بهجای برقراری نظمهای کمّی در آبار ادبی یا نقد آن ها بـا
تعابیری صریت و سنجشپذیر ،از تعابیر مبهمی استفاده می کنند که معیـار همگـانیای بـرای
سنجش آنها نیست.
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داوری ارزشی
بهتر است در نگارش علمی ،از کاربردهـای زبـانی خـاص کـه نشـاندهنـدة موضـع عـاطفی

گوینده نسبت به موضوع تحقیق است اجتناب کرد؛ زیرا آن ها نقش عاطفی زبان را تقویـت
میکنند؛ گاه این کاربردها دال بر شیفتگی محقـق بـه امـری یـا نفـرت از آن اسـت .داوری
علمی باید به داوری بیطرفانه دربارة موضوع تحقیق بپردازد تا نتایجی عرضه کند که فـارغ
از گرایشهای ایدئولوژیک نویسنده ،برای همة مخاطبان قابـلارزیـابی باشـد 1.بـرای مثـال،
وقتی فروزانفـر ( )622 :1387موالنـا را «آفتـاب دانـش و معرفـت ،اسـتاد متفکـرین مشـرق»
میخواند ،عالوه بر تشبیه ادبی که به اغراق انجامیـده اسـت ،موضـعی خـاص ،بـه خصـوص
عاطفی در برابر موالنا میگیرد که ممکن است بر داوری علمی او تأبیر بگذارد .مثالً در نقد
سخن فروزانفر میتوان گفت قطعاً متفکران شرقی بزرگی بودهاند که از موالنا هـی تـأبیری
نپذیرفتهاند ،مثل کنفوسیوس و بودا .پس این شیفتگی به موالنا موجب شده است که محقـق
داوری ناصــوابی دربــارة او کنــد .بــهعــالوه ،آشــکار کــردن ایــن شــیفتگی و بیــان ایــن داوری
ناصواب از کیفیت علمی ابر می کاهد .زرین کوب ( )722 :1386چنین می گوید« :اگر تفـاوت
بـین آنهـا [یعنـی شـریعت و حقیقـت] هســت ،اخـتال در مراتـب سـلوک سـالکان اســت و
بدین گونه ،برخال آنچـه از بعضـی مترسـمان و مـدعیان قـوم منقـول اسـت ،در نـزد مشـایخ
حقیقت و شریعت با یکدیگر تالزم دارند» .اینکه مخالفان اندیشه ای را که نویسنده از آن دفـاع
 .1در بعضی رویکردها در علوم اجتماعی ،مثل گفتمانشناسی انتقادی ،عالوه بر جنبة توصیفی تحقیق بر
جنبة هنجاری آن نیز تأکید میشود؛ یعنی هد محقق صرفاً توصیف نیست ،بلکه باید بهسود گروههای
تحت ستم موضع بگیرد و تحقیق او به افشای تبعیض علیه این گروهها بینجامد (ر.ک :.یورگنسن و
فیلیپس 115-114 :1392 ،و  .)Fairclough, 2010: 11در تحقیقات کیفی در علوم اجتماعی نیز بر نقش
محقق در فرایند تحقیق تأکید میشود (ر.ک :.فلیک .)18 :1394 ،افشای موضع در پژوهشهای ادبی و
جانبداری محقق در زمینهای خاص ماهیتی متفاوت با چیزی دارد که در گفتمانشناسی انتقادی و دیگر
رویکردهای تحقیق کیفی در علوم اجتماعی هست .برای نمونه ،در بعضی شاخههای گفتمانشناسی
انتقادی میبینیم که محقق به مطالعة دقیق و مستدل متون زبانی میپردازد (ر.کBloor & Bloor, :.
 )2018یا برای آنکه سوگیریهای احتمالی را نشان دهد به خودافشاگری میپردازد (برای نمونه ،ر.ک:.
 .)Flowerdew, 2018: 175اما همة اینها به این معنا نیست که محقق بتواند گرایش ایدئولوژیک خود
را در توصیفات وارد کند و توصیف دادهها را مطابق با گرایش فردی خود بیان کند .مثالً در تحقیقات
کیفی تالش میشود با راهبردهایی چون چندبعدیسازی بر کیفیت تحقیق افزود؛ یکی از انواع
چندبعدیسازی ،چندبعدیسازی محقق است که در آن چند محقق به مشاهده و مصاحبه میپردازند تا
بدینترتیب «سوگیریهای فردی محقق آشکار شود یا به حداقل برسد» (فلیک.)435 :1394 ،
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می کند «مترسم» و «مدعی» بخوانیم ،نوعی داوری ارزشی است؛ زیـرا نمـی تـوان دلیلـی موجـه
برای اببات «مدعی» و «مترسم» بـودن کسـی ارائـه کـرد .نویسـنده در بیـان ایـن اتهـام بـه جـای
انگیخته به انگیزه توجه کرده است که نوعی مغالطه محسوب می شـود (خنـدان.)197 :1393 ،
شفیعی کدکنی ( )81 :1388دربارة موالنا میگوید« :دون شـأن موالناسـت کـه از او بـهعنـوان
یک سوررئالیست نام برده شود ]...[ .او فراتر از تمام مکتـب هـا و روش هـا و در آن سـوی هـر
نوع جدول بندی شده و در مقوله قرار گرفتن است» .بیان اینکه شأن موالنـا بـاالتر از مکاتـب و
مقولههاست نشان میدهد که نویسنده شیفتة موالناست؛ این موضع سبب میشود کـه خواننـده
در صحت داوری نویسنده دربارة این موضوع (یعنی قـرار نگـرفتن شـعر موالنـا در چـارچوب
سوررئالیسم) تردید کند .بر ابر شیفتگی به موالنا ،نویسنده نخست مدعایی را مطـرح کنـد کـه
ذکر دلیل برای اببات آن دشوار باشد (باید نشان دهـد کـه سوررئالیسـت خوانـدن موالنـا دون
شأن اوست و نیز موالنا فراتر از مکاتب ادبی است) و دوم ،ضرورت به ذکر دلیل بـرای اببـات
مدعایش نداند؛ امری که از کیفیت علمی ابر میکاهد .نویسنده مـیتوانسـت بـا پرهیـز از بیـان
گزاره هایی دال بر شیفتگی چنین بگوید« :شعر موالنا در چارچوب سوررئالیسم قرار نمی گیـرد
و موالنا سوررئالیست نیست» و سپس دالیلی برای ادعای خود ذکر کند.

بحث و نتیجهگیری
یکی از عیوب رایج در کتـابهـای دانشـگاهی رشـتة زبـان و ادبیـات فارسـی ،کاربردهـای
زبانیای است که از اصول نگارش علمی تخطی میکند .زبان نگارش علمـی ،اساسـاً نقـش
ارجاعی دارد و موضوع موردنظر نویسنده را به سریعترین و واضتترین شکل ممکن (یعنـی
بدون آنکه مخاطب پیام را بازآفرینی کنـد) منتقـل مـیکنـد ،بـهنحـویکـه نتـایج تحقیـق و
داوریهای محقق را همگان بتوانند ارزیابی کنند؛ اما گاه در پژوهشهای ادبی کاربرد زبان
به گونهای است که انتقال موضوع کُند یا مختل میشود .این امر بهسبب کاربردهـایی چـون
 )1قاعدهافزایی )2 ،قاعدهکاهی (شـامل قاعـدهکـاهی زمـانی ،معنـایی ،و سـبکی) )3 ،تشـبیه
ادبی )4 ،نقل از آبار ادبی با هد ایجاد نقش شعری زبان )5 ،واژههـای مـبهم ،و  )6داوری
ارزشی پدید میآید .پـنج مـورد نخسـت ضـمن کُنـد کـردن انتقـال اطالعـات ،مخاطـب را
ناگزیر به بازآفرینی پیام می کند و گاه به همین دلیل ،مقصود نویسنده منتقل نمیشود .مـورد
ششم ،بیطرفی محقق نسـبت بـه موضـوع را مخـدوش مـیکنـد و ممکـن اسـت بـه صـدور
احکامی نادرست بینجامد یا سبب شود نویسـنده نیـاز بـه ذکـر دلیـل بـرای اببـات مـدعایش
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نداند ،چون آن را بدیهی مـیانگـارد .از شـش مـورد مـذکور ،چهـار مـورد نخسـت ،سـبب
تقویت نقش شعری زبان میشوند و مورد ششم نقش عاطفی آن را تقویت میکند .کـاربرد
زبان در متون علمی دربارة ادبیات باید از اصول نگارش علمی (شـامل همـة علـوم ،از علـوم
تجربی طبیعی گرفته تا علوم تجربی انسـانی) تبعیـت کنـد و اگرچـه کتـابهـای دانشـگاهی
رشتة زبان و ادبیات فارسی به تحقیق دربارة آبار ادبی میپردازند ،زبان آنهـا بـا زبـان آبـار
ادبــی متفــاوت اســت .آنچــه در زبــان آبــار ادبــی ارزش محســوب مــیشــود (ماننــد انــواع
هنجارگریزیهای هد مند) ،در زبان مطالعات ادبی ضد ارزش است؛ زیرا با غرض مطالعة
علمی که انتقال سریع اطالعات بهشکلی واضت است ،منافات دارد .محقـق ادبیـات فارسـی،
بهسبب مؤانست با متون ادبی ،همواره در معرض این خطر است که زبـان متـون ادبـی را در
توصیف علمی آنهـا بـهکـار گیـرد؛ بنـابراین ،ضـروری اسـت کـه همیشـه در کاربردهـای
زبانیای که موجب ادبیت متن میشود هشیار باشد و تا حد امکان از آنها استفاده نکند.
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