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 های بالغینویسی در دانشهای آیین نگارش و درستردیابی مقوله
 1محبوبه همتیان 

 چکیده 
نویسأی وجود دارد که در سأ،و  مختلف برای ای از اکأول و قواعد برای درسأهدر هر زبانی مجموعه

شأأناور    ،های مختلفبه ماهیه زبان  ها تن یم شأأده اسأأه. این قواعد باتوجهندیبگزینی و جملهواژه 
شأأود. در مواجهه با این قواعد سأأؤالی که به  های هر زبانی تدوین میاسأأه و کام   متناسأأم با ویژگی

 های ادبی گذشأته اسأه. با تلمل در ایناین قواعد در دان   سشأود، تلمل در پیشأینه و سأابق ذهن متبادر می
شأود، شأود اکأولی که برای فصأی  و بلیغ بودن ک م در ب غه سأنتی م،ر  میها مشأخ  میدان 

و نگارش دارد. در پژوه     دسأتور زبانازن ر ماهیه بیشأترین سأنخیه و تناسأم را با اکأول و قواعد 
حا أر با پردا تن به این مسأئله، مشأخ  شأد این مباحث ذیل تعریف فصأاحه و ب غه و به کأورت  

توان   اد در مبحث عیوب فصأاحه و بعضأی از مباحث علم معانی قابل بحث اسأه و این علم را می
احث علوم ب غی این ظرفیه را  قواعد نگارش و ویرای  در پیشأینه علوم ادبی دانسأه. مب سأابقه  نوعیبه

 دارد که بتوان براسا  آن الگو و مبنایی برای تبیین قواعد نگارش وراحی کرد.
 .گزینی، شرایط فصاحه و ب غه، علم معانینگارش و ویرای ، واژه : هاواژهکلید
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 مقدمه 

علم معانی، با مو أأوعات دیگر علوم ادبی     صأأود شأأده در مجموعه علوم ب غی، به بسأأیاری از مباحث م،ر  
های نقد ادبی و حتی بر ی از  شأناسأی، آیین نگارش، بعضأی از دیدگاه مشأترکاتی دارد؛ ازجمله مباحث دسأتور، سأبک 

علم معانی نیز قابل بحث و پیگیری اسأأه. تاکنون  ۀ شأأده ذیل مباحث عناکأأر داسأأتان در حوز مو أأوعات م،ر  
ترکات علم معانی و علوم دیگر نوشأته شأده اسأه؛ البته تلمل در مو أوعات علم  هایی نیز در مو أو  مشأ پژوه  

دهد بیشأترین شأباهه و اشأتراب این علم با مباحث نحو یا دسأتور زبان اسأه و  معانی و مبانی ن ری آن نشأان می 
 نحو شکل گرفته اسه.  س های جرجانی بر پای علم معانی در دیدگاه   ۀ دهند اساسا  مبانی ن ری شکل 

ی ب غی به کأورت مفصأل به آن پردا ته شأده اسأه، ارائس تعریفی  ها کتاب مله مباحای که در آغاز اغلم ازج 
روشنی  منابع ب غی در تعریف اک،   فصاحه، آن را به   س برای دو اک،   فصاحه و ب غه اسه. تقریبا  در هم 

ن و ک م نیز روشن و استوار باشد. در این  زبا   ۀ که کلمات درسه و م،ابق رسم و قاعد نحوی اند؛ به گفتن دانسته سخن 
از   ها آن مبرابودن    ، بودن کلمه و ک م اند و شأأرب فصأأی  تعریف، فصأأاحه را کأأفه کلمه، ک م و متکلم بیان کرده 

عیوب تنافر حروا و تنافر کلمات، مخالفه قیا ، غرابه اسأتعمال، کراهه سأمع،  أعف تللیف و تعقید لف ی و  
شود و هدا از ور   ی ب غی م،ر  می ها کتاب با عنوان عیوب فصاحه کلمه و ک م در  معنوی اسه. این مباحث 

 آن و ع قواعدی برای فصی  و شیوا شدن ک م اسه. 
بر ی دیگر از مبأاحث علم معأانی ماننأد فصأأل و وکأأل یا ایجأاز و اونأاب نیز در راسأأتأای کأأحی  نوشأأتن و  

 س نگارش سأنخیه دارد. اگر ه وجود این سأنخیه و نق،   فنون  ۀ شأیواشأدن سأخن اسأه و ماهیه آن با مو أوعات حوز 
دهد،  ویژه علم معانی را در تدوین اکأول و قواعد سأا ه ک م شأیوا و رسأا نشأان می اشأتراب، جایگاه علوم ب غی، به 

فنون    ۀ تر و برتر از اکأول سأاد کاربرد  نین مو أوعاتی در ب غه و فلسأفس ورح  ذیل مباحث این علم هدفی عمیق 
در   آور اکأول نگارش اسأه و علم معانی های بسأته و الزام دارد و مبانی قواعد در ب غه، فراتر از  هار وب نگارش 

 اکأل برای تبیین آداب سأخنوری و  گونه گفتن و أع شأده اسأه و ناظر بر رتوریک اسأه. تفاوت دو رویکرد ب غی 
شأود. در منابع ب غی، ک می بلیغ و نگارشأی به این مو أوعات با تلمل در تعریف اکأ،   ب غه مشأخ  می 

؛  14: 1405؛  36ه:  1350با اقتضأای حال نیز باشأد ) ،یم قزوینی،   بودن م،ابق بر فصأی  شأود که ع وه دانسأته می 
(. درواقع ک می که ازن ر  40:  1386،  ؛ شأمیسأا 8: 1363؛ تقوی، 37:  1383؛ هاشأمی،  21و  20: 1383تفتازانی،  

اکأأول و قواعد زبانی فصأأی  تلقی شأأود، برای بلیغ به شأأمار آمدن باید با اکأأل دیگری به نام »اقتضأأای حال  نیز  
 م،ابقه داشته باشد.  

کتابی    ازجمله البته در گذشأته ادبیات ایران در مجموعه علوم ادبی آثاری در زمینه آیین دبیری نوشأته شأده اسأه؛ 
ترین رساله در آیین دبیری که محمدبن عبدالخالق میهنی در زمینه آیین دبیری و کتابه نوشته اسه. این کتاب، قدیمی 
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های  نگاری اسأه اما به ویژگی های نامه دانسأته شأده که در اوایل قرن پنجم تللیف شأده اسأه. این کتاب درباره شأیوه 
 (. 1389ی،  زبانی و سا تارهای ک می ن ردا ته اسه )میهن 

 پیشینه 
های متعأددی کأأورت گرفتأه  هأای نقأد ادبی پژوه  مبحأث ارتبأاب علم معأانی و علومی  ون دسأأتور و ن ریه   ۀ دربار 

اند مشأترکات علم  ( در کتاب »علم معانی و دسأتور زبان فارسأی  سأعی کرده 1394اسأه؛ ازجمله وفایی و آقابابایی ) 
مین دو نویسأنده در مقاله »فصأل و وکأل از من ر علم معانی و دسأتور معانی و دسأتور زبان فارسأی را تبیین کنند. ه 

زبان فارسأی  به کأورت  اد، اشأتراب و تمایز مبحث فصأل و وکأل در دسأتور زبان فارسأی و علم معانی را بررسأی 
»علم معأانی و ن ریأه گرایس  مبحأث کأاربردشأأنأاسأأی را در رویکرد    س ( در مقأالأ 1379انأد. رحمأانی و وأارمی ) کرده 

کنند و این دو علم را مکمل یکدیگر  نامند، مقایسأه می های کاربردشأناسأی در علم معانی می رایس با آنچه که روش گ 
همچنین    .داننأد تر در کأاربردشأأنأاسأأی می تر و دقیق را موجأم رسأأیأدن بأه روشأأی جأامع   هأا آن داننأد و تلفیق  می 

  س ن ریأ و هأای علم معأانی )ب غأه(  تفأاوت هأا و شأأنأا تی شأأبأاهأه »بوویقأای کأاربرد   س ( در مقأالأ 1394)  زاده حجتی 
دهد و تبیین  های میان این دو علم را نشأان می ها و تفاوت کاربردشأناسأی زبانی  با بررسأی مبانی این دو علم، شأباهه 

شأناسأی ادبی منجر در عرکأس م،العات زبان  ها آن تواند به کارآمدترشأدن  کند که  گونه تلفیق این دو رویکرد می می 
های میان  شناسی  مباحث مشترب و تفاوت ( نیز در مقالس »راب،س علم معانی با سبک 1391همکاران )   شود. کدقی و 

 های دیگری مانند اینها. اند و مقاله شناسی را تبیین کرده های گوناگون سبک علم معانی و ن ریه 
گوی فصأاحه کلمه در  »کاربسأه ال  س ( در مقال 1397ارتباب بین علم معانی و فنون نگارش نیز سأیدان )  ۀ دربار 
شأأود،  به مباحای که ذیل عیوب فصأأاحه کلمه م،ر  می گزینی در نگارش  سأأعی کرده اسأأه با توجه  فرایند واژه 

تبیین مشأترکات علم معانی و فنون   س جز این مقاله، پژوه  دیگری درزمین گزینی به دسأه دهد. به ای نو برای واژه شأیوه 
های  شأأده ذیل عیوب فصأأاحه کلمأه و ک م مقاله نقأد مبأاحث م،ر   ۀ نگأارش کأأورت نگرفتأه اسأأه؛ البتأه دربار 

های  کتاب   س »نقد و تحلیل مقدم  س ( در مقال 1387متعددی نوشأأته شأأده اسأأه؛ ازجمله آقاحسأأینی و میرباقری فرد ) 
های ب غی ذیل اند که در مقدمس کتاب ب غی: فصأأاحه کلمه  با نگاهی انتقادی کأأرفا  به بررسأأی عیوبی پردا ته 

حث فصأاحه کلمه م،ر  شأده اسأه. در این مقاله  أمن بررسأی شأواهد مذکور برای  نین مو أوعاتی در  مب 
کأورت مسأتدل نواق  و اشأکا ت آن تبیین شأود و راهکارهایی برای رفع  های ب غی، سأعی شأده اسأه به کتاب 

ر ب غه فارسأی و عربی   دیگری با نام »فصأاحه ک م از من   س ( نیز در مقال 1392د. روسأتایی ) گرد مشأک ت ارائه 
کأورت  اد بر دو مو أو  »تنافر ک م و تتابع ا أافات   به مبحث عیوب فصأاحه ک م توجه کرده اسأه؛ اما به 

شأود، های ب غی م،ر  می کتاب   س ور  این مبحث در مقدم   ۀ تمرکز کرده اسأه. یکی از ایراداتی که همواره بر شأیو 
»بازاندیشأی  ار وب   س منتقدان این بحث سأارلی اسأه که در مقال   بودن ور  این عیوب اسأه؛ ازجمله سألبی   ۀ شأیو 
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کأورت ایجابی برای کلمه و ک م فصأی  به دسأه دهد. ( سأعی کرده اسأه معیارهایی به 1390ن ری فصأاحه  ) 
به رویکردهای جدید، ازجمله رویکردهای شأنا تی، نگاهی نو به   توجه اند با بر ی از پژوهشأگران نیز کوشأ  کرده 

شأناسأی  »نقد مبانی فصأاحه  با اسأتفاده از مبانی زبان   س ( در مقال 1378صأاحه داشأته باشأند؛ سأیدی ) مبانی ف 
 کند. کورت ایجابی برای سنج  فصاحه تبیین می شنا تی معیارهایی را به 

سأعی شأده اسأه اشأکا ت مبحث عیوب فصأاحه کلمه و ک م، اکأ   یا معیارهای    ها این پژوه   س در هم 
در تبیین   ها آن شأأود؛ اما تاکنون در هیچ پژوهشأأی به ماهیه نگارشأأی این مباحث و کاربرد   ها آن جدیدی جایگزین  

 نویسی توجه نشده اسه. معیارهای درسه 
فصأأاحه وارد اسأأه، سأأعی شأأده اسأأه از   نقدهایی که به مبحث عیوب   س به هم در پژوه  حا أأر با توجه  

و مو أوعات دیگری در حوزه علوم ب غی با مو أوعات و قواعد نگارشأی    ها آن دیدگاهی متفاوت تناسأم و سأنخیه  
اسأه تا مبانی   آن   بر های ب غی مشأخ  شأود. البته این پژوه   تبیین و ماهیه و  رایی ور  این مباحث در کتاب 

تبیین کند. وراحی الگو و ارائه راهکارهایی    را  ویرای  و بعضأأی از مباحث ب غی ن ری مشأأابه بین قواعد نگارش و  
برای کاربردی کردن مباحث مدن ر در علوم ب غی در راسأأتای ویراسأأتاری، بحث مفصأألی اسأأه که در پژوه   

 دیگری باید م،ر  شود. 

   نویسی بر مبنای معیارهای فصاحت قواعد درست 
اند. در این تعریف دو    ب غه را م،ابقه ک م فصأی  با اقتضأای حال معنی کرده گونه که اشأاره شأد، اکأ،  همان 

گونه که  بودن و هم م،ابقه با اقتضأای حال. همان بودن ک م و أع شأده اسأه؛ هم فصأی  ویژگی یا شأرب برای بلیغ 
اند و  برشأمرده   تر بیان شأد، در منابع ب غی  أمن تعریف اکأ،   فصأاحه، آن را کأفه کلمه و ک م و متکلم پی  

  ترتیأم عیوب مأذکور برای کلمأه عبأارت بأه  انأد کأه از عیوبی دانسأأتأه  هأا آن شأأرب تحقق آن را در کلمأه و ک م مبرابودن  
اسأه از: تنافر حروا، غرابه اسأتعمال، کراهه در سأمع و مخالفه با قیا  و عیوب ک م نیز عبارت اسأه از: تنافر 

 د معنوی. کلمات،  عف تللیف، تعقید لف ی و تعقی 
هأای اولیأه و بررسأأی سأأیر تعأاریفی کأه برای ب غأه در کتأم هأای حأاوی مبأاحأث ب غی در سأأده م،أالعأس کتأاب 

ای  ها و شروب آن هیچ اشاره یژگی و   و بودن ک م دهد در نخستین تعاریف به لزوم فصی  مختلف آمده اسه، نشان می 
اسه که از قول افراد و اقوام مختلف در کتاب »البیان  ترین تعاریف برای ب غه تعاریفی  نشأده اسه؛ ازجمله قدیمی 

هأای »الصأأنأاعتین  از  (. تعأاریف ب غأه در کتأاب 117- 111م:  1998و التبیین  نقأل شأأده اسأأه )ر.ب.جأاحظ،  
ابوه ل عسأکری و »العمده  از ابن رشأیق قیروانی نیز راه یافته اسأه. نکتس قابل تلمل در این تعاریف آن اسأه که در  

 ای نشده اسه. گانه اشاره عیوب یا شروب هشه   یک به هیچ 
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درواقع در تعاریف اولیه ب غه، بین دو اکأ،   فصأاحه و ب غه تفاوتی ذکر نشأده اسأه. احتما   ابن سأنان  
:  1953کند )ر.ب. فاجی،  فاجی اولین کسأی اسأه که »فصأاحه  را به منزله یک اکأ،   جداگانه تعریف می 

(. ابن سأنان 126  - 66کند )ر.ب.همان:  ک م به کأورت مفصأل م،البی را بیان می فصأاحه کلمه و   ۀ ( و دربار 60
های آوایی و تلفظ حروا و تعداد حروا هر لفظ  شأمرد که از ویژگی فصأاحه کلمه را ناشأی از هشأه ویژگی برمی 

 یرد. گ گرفته تا قدیمی یا عامیانه نبودن و وجه تصریف و م،ابقت  با قواعد کحی  عربی همه را در بر می 
فصأأاحه ک م نیز معتقد اسأأه ابتدا   ۀ کند. دربار های فراوان تبیین و تشأأری  می ها را با ماال  فاجی این ویژگی 

بر این، ترکیم کلمات در کنار   فصأی  را داشأته باشأد؛ ع وه   س کلم   س گان های هشأه ک م، ویژگی   ۀ باید کلمات سأازند 
 شد. هم در جمله باید ویژگی  اد ک م فصی  را داشته با 

 زیر باشد:   س گان های هشه فصی  باید دارای ویژگی   س فصی  معتقد اسه کلم  س کلم   ۀ ابن سنان دربار 
کأوت آن در گوش   - 2ها از یکدیگر دور باشأد؛ واژه از حروفی تشأکیل شأده باشأد که مخار  آن   - 1

از کلمات   غیر   - 4ناملنو  و مبهم )متوعر و وحشأأی( نباشأأد؛    - 3 وش باشأأد و تلفظ آن دشأأوار نباشأأد؛  
وبق قواعد کأأحی  عربی سأأا ته و به کار رفته باشأأد و   ا قیا  و قواعد و قوانین    - 5عامیانه باشأأد؛ 

ای نباشأد که معنای قدیمی آن منسأوخ شأده اسأه و معنای جدید آن نیز  کلمه   - 6کأرفی )شأاّذ( نباشأد؛  
کلمه مصأغر در جایگاه    - 8  تعداد حروا واژه از حد معمول بیشأتر نباشأد؛   - 7ناپسأند و نا وشأایند باشأد؛ 

 ودش به کار رود؛ یعنی برای  یز ل،یف یا پوشأأیأده یا کم و اماأال اینهأا به کار رود.  فأاجی ذیل هر ویژگی  
 (. 97- 66:  1953کند ) فاجی، های متعدد تبیین می علل بیان آن را به کورت دقیق ذکر و با ماال 

 شمرد: های زیر را برمی ابن سنان برای ک م فصی  نیز ویژگی 
گونأه کأه در ترکیأم واژه نبأایأد از حروا بعیأدالمخر  اسأأتفأاده کرد، در تأللیف ک م نیز ترکیأم همأان   - 1

هأا در یأک جملأه نیز  فأاجی بر ی تکرارهأا را  تکرار واژه   ۀ دربأار   - 2کلمأات در جملأه نبأایأد ایجأاد تنأافر کنأد؛  
و  )وحشأأی( نبأایأد بأه کأار رود )همأان: هأای نألمأان در ک م فصأأی  کلمأه   - 3دانأد؛  نیکو و بر ی را قبی  می 

ک م بأایأد م،أابق قواعأد عرا   - 5هأای عأامیأانأه نیز نبأایأد در سأأا أه ک م اسأأتفأاده کرد؛  از کلمأه   - 4(؛  120
اینکه در ک م به شأیوۀ اسأتعاری    - 6عربی سأا ته شأده باشأد و اعراب آن کام   م،ابق قواعد علم نحو باشأد؛ 

، ناپسأند اسأه؛ البته درجس قب   نین سأخنی به کلماتی بسأتگی دارد که  امری مکروه و نا وشأایند بیان شأود 
هایی اسأأتفاده کرد که تعداد حروا آن زیاد باشأأد در ک م نباید از کلمه   - 7شأأود؛  در عبارت با آن همراه می 

 فاجی    - 8هایی در عبارت بسأیار ناپسأندتر اسأه؛ ) ماسأی و با تر نباشأد(. کنار هم آوردن  نین کلمه 
های مصأغر در عبارت فصأی  های مصأغر در عبارت معتقد اسأه به کار بردن کلمه رۀ به کار بردن کلمه دربا 

نیسأه. تکرار کلمات مصأغر، ندا، تر یم، نعه، ع،ف، تلکید و اقسأام آن در جمله ناپسأند اسأه؛ مگر آنکه  
معتقد اسأأه اکأأل آن    ای باشأأد. دربارۀ ترتیم ک م و تقدیم و تل یر در جمله نیز  فاجی ها فاکأأله بین آن 
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اسأأه کأه هر لف ی در جأایگأاه  ودش بأه کأار رود؛ مگر آنکأه معنأای ک م ایجأاب کنأد. در این کأأورت  
   (. 124- 107تغییردادن ترتیم اکلی ک م جایز اسه )همان: 

بر مبحث مربوب به شأروب فصأاحه کلمه و ک م مو أوعات دیگری نیز  أمن مباحث علم معانی م،ر   ع وه 
ارائس اکأول و قواعدی برای فصأی  و بلیغ نوشأتن اسأه؛ ازجمله مباحای مانند  ها آن رحقیقه ماهیه  شأود که د می 

، قواعد و موا أعی که برای فصأل و وکأل  ها آن گیری و اقسأام مفید یا ممل و مخل  ایجاز و اوناب و شأرایط شأکل 
 شود و قواعد و مباحای اماال اینها. تعریف می 

گزینی و قواعد نگارش  ب غه و واژه   ۀ ضأایی برای مقایسأه مو أوعات در دو حوز من ور ایجاد ف در این پژوه  به 
آوایی، لغوی، کأرفی و نحوی تن یم شأود. آنچه از    س در  هار دسأت  ها آن سأعی شأده اسأه مباحث براسأا  ماهیه 

ی و  های آوایی، لغو گزینی و تناسأأم آوایی اسأأه، ذیل بخ  مو أأوعات ب غی و نگارشأأی که در زمینه قواعد واژه 
شأود. مو أوعات مرتبط با سأا ه جمله، کوتاهی و بلندی، تقدیم و تل یر و مباحث اماال آن در  کأرفی م،ر  می 

های زبانی ویژگی  ۀ ها دربار شأود. ماهیه مو أوعاتی که ذیل این بخ  سأا تار جمله، در بخ  نحوی بیان می   ۀ حوز 
زبان معیار هم برای   ۀ به نحوی اسأه که هم دربار شأود و قواعد آوایی، کأرفی و سأا تارهای نحوی ک م م،ر  می 
 زبان ادبی قابل پیگیری و  زمه فصی  و بلیغ بودن ک م اسه. 

 بخش آوایی   . 1
ترکیم و سأا تار آوایی  ۀ آید. دربار گزینی رعایه قواعد آوایی زبان فارسأی از اکأول  أروری به شأمار می در قواعد واژه 

آهنگی  را در اکأ،   موجم سأتیزآوایی یا نا وش  ها آن شأود که عدول از  اکأول و  أواب،ی در ن ر گرفته می   ها واژه 
داننأد؛ ازجملأه تکرار پیأاپی یأک حرا؛ مأاننأد کنأار هم قرارگرفتن حروفی  ون ب، گ؛ کنأار هم آوردن در کلمأات می 
شأأود )ر.ب. فرشأأیأدورد،  می   هأا آن از   و د یأا ب و پ کأه گأاهی منجر بأه حأذا یکی   مأاننأد ت المخر   حروا قریأم 

هأا تأذکر داده  قرارگرفتن هجأاهأا در واژه   ۀ نحو   ۀ نگأارش دربأار   هأای کتأاب (. از م،أالأم دیگری کأه در 60-53:  1387
آوا اسأه که آن را در یک کلمه مناسأم و  های بی شأود؛ پشأه سأر هم آوردن هجاهای بلند و کشأیده یا کأامه می 

گیرد و  هایی که همزه و   و الف در انتهای هجا یا کلمه قرار می رهیز از سأا تن واژه دانند؛ همچنین پ آهن  نمی  وش 
 (.  جا همان  : نکاتی از این قبیل )ر.ب 
آوایی و سأا تار هجایی زبان فارسأی  هایی انتخاب شأود که با قواعد وا  ها نیز باید تلفظ واژه حتی برای تلفظ وام 

آهنگی و سأهوله تلفظ و درنتیجه روا  یک واژه و پذیرش آن  اعث  وش ب  ، م،ابقه داشأته باشأد. رعایه این قواعد 
(. تحو تی  ون حذا، ادغام، قلم، 47:  1388گزینی فرهنگستان،  شأود )اکأول و  وابط واژه در بین اهل زبان می 

دهأد، اغلأم در راسأأتأای  هأا کأه در سأأیر تأاریخی تحول زبأان در کلمأات روی می همگونی و تحو تی مأاننأد این 
مرور زمان سأا تار    های مختلف اسأه. اهل زبان به شأدن زبان با تغییرات جوامع و شأرایط گوناگون در دوره اهن  هم 
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تر بأاشأأد. آنچأه آهنأ  تر و  وش روان  هأا آن دهنأد؛ بأه نحوی کأه تلفظ آن برای را تغییر می  هأا آن هأا و ترکیأم هجأایی  واژه 
دهد؛ بلکه این تغییرات اغلم حاکأأل ورت اتفاقی روی نمی ناگهانی یا به کأأ  ، مسأألم اسأأه، تغییر و تحول در زبان 

ها از میان رفته  واسأه عموم اهل زبان در یک دوره از تاریب زبان اسأه و در سأیر تحو ت حتی گاهی بعضأی واب 
شأأدن بعضأأی کلمات و  (. معمو   متروب 85- 84:  1    ، 1377دگرگون شأأده اسأأه )ناتل  انلری،    وورکلی به یا  

توان به عوامل اجتماعی، اعتقادات دینی،  رافات  می   ازجمله دید حاکأل عوامل متعددی اسأه؛ پیدای  کلمات ج 
 (. 96  و   95:  1    و آداب اجتماعی اشاره کرد )همان،  

شأود،  آهنگی آواهای همنشأین در یک واژه بیان می آوایی و لزوم  وش رعایه هم  ۀ گزینی دربار آنچه در قواعد واژه 
شأود. از این مباحث  های ب غی ذکر می های کلمس فصأی  در کتاب یل مباحث ویژگی مشأابه همان نکاتی اسأه که ذ 

دهندۀ واژه اسأأه؛ به نحوی که تلفظ آواهای یک کلمه در کنار هم یکی لزوم سأأازگاری و هماهنگی حروا تشأأکیل 
حروا اکأ،    ( و به 66:  1953دشأوار و نا وشأایند نباشأد و مخر  حروا آن از یکدیگر دور باشأد ) فاجی،  

ای که تنافر حروا داشأته باشأد، فصأی  نیسأه و به کار واژه با هم تنافر نداشأته باشأد. وبق قواعد ب غه کلمه   ۀ سأازند 
:  1383؛ هاشأمی، 15:  1383؛ تفتازانی، 67  و   66آید ) فاجی، همان:  بردن آن در ک م عیم فصأاحه به شأمار می 

د ور  این مبحث در زبان فارسأی جایگاه  اکأی (. بر ی معتقدن 65: 1386؛ شأمیسأا،  25: 1373؛ همایی،  11
گزینی توجه به آواهای کلمه  أأروری دانسأأته ( اما در قواعد واژه 6: 1387ندارد )ر.ب. آقاحسأأینی و میرباقری فرد، 

آهنگی آواهای سأازندۀ واژه مدن ر قرار گرفته اسأه؛ بنابراین هر ند مصأادیقی که به  آوابودن و  وش شأده اسأه و هم 
کدام  های ب غی ذکر شأده اسأه،  ندان کأحی  نیسأه و تقریبا  هیچ ماال برای این مبحث در کتاب و  د عنوان شأاه 

کأأحی  اسأأه اما ور  این مو أأو  را در   ها آن شأأده دربارۀ  دارای عیأم تنأافر حروا نیسأأتنأد و انتقأادهای م،ر  
حروا همنشأأین در واژه از معیأارهأای  راحتی نأادیأده گرفأه. اینکأه توجأه بأه متنأافرنبودن  توان بأه هأای ب غی نمی کتأاب 

دهد این مو أو  مدن ر ب غیون بوده اسأه و ور  آن در قواعد فصأی  دانسأتن کلمه برشأمرده شأده اسأه، نشأان می 
 گزینی زبان فارسی مو وعی جدید و متل ر نیسه و ریشه در قواعد فصاحه دارد. واژه 

هأای سأأازنأدۀ یأک واژه در ب غأه م،ر   ا واب بر مبحأث تنأافر حروا، مو أأو  دیگری کأه در ارتبأاب بأ ع وه 
دهندۀ یک واژه نباید ازن ر  های تشأأکیل شأأود، مبحث کراهه در سأأمع اسأأه؛ یعنی ترکیم کأأامه و مصأأوت می 

شأنیداری نا وشأایند باشأد و در شأنونده احسأاسأی نا وشأایند ایجاد کند؛ یعنی کوت حروا کلمه باید  وش باشد و  
: 1386؛ شأمیسأا،  15: 1383؛ هاشأمی،  16: 1383؛ تفتازانی،  69  و   67: 1953ناملنو  و مبهم نباشأد ) فاجی،  

(؛ یعنی حتی وول یک واژه و تعأداد 95( و تعأداد حروا واژه نیز از حد معمول بیشأأتر نبأاشأأد ) فأاجی، همأان:  65
ور  این   ۀ آن بوده اسأه. فراتر از اشأکا تی که دربار   دانسأتن آن نیز ازن ر ب غیون شأرب فصأی    ۀ دهند حروا تشأکیل 

شأأود و درسأأتی یأا نأادرسأأتی این انتقأادهأا، کأأرا وجود این مبأاحأث در  هأای ب غی م،ر  می مبحأث در کتأاب 



 وم سشمارة  )ادبیات و علوم انسانی سابق( جستارهای نوین ادبی  80

 

دهد آنچه امروزه در قواعد گزین  واژه مدن ر قرار ( نشأأان می 124- 59های ب غی )ر.ب.همان:  ترین کتاب قدیمی 
من ور تن یم  شأده اسأه و ب غیون قدیم به  أمن قواعد و معیارهای فصأاحه و ب غه م،ر  می تر  گیرد، پی  می 

اند و آن را  دانسأته واژه را نیز مهم می   ۀ های سأازند ها و حتی کأامه و مصأوت معیارهایی برای ک م فصأی  تناسأم وا  
های ب غه برای قی که بعدها در کتاب بیان این م،الم و مصادی   ۀ اند؛ البته شیو کرده در فصاحه ک م مؤثر تلقی می 

 این قواعد بیان شده اسه،  ندان دقیق و کحی  نیسه که در مجال دیگری مفصل به آن پردا ته شده اسه. 

 بخش لسوی   . 2
شأود، مو أو  های نگارش م،ر  می مو أو  دیگری که درزمینس شأرایط و  أوابط انتخاب واژه در بعضأی از کتاب 

رسأأانی در ن ر اسأأه  ّو ادای ک م، نو  نوشأأته و مقصأأودی اسأأه که افزون بر پیام توجه به شأأرایط »مخاوم، ج 
های غیر فعال و قدیمی دسأتوری که در زمان  ( و لزوم پرهیز از سأا تن کلمه با وندها یا سأا ه 80: 1389)سأمیعی،  

    امروز » های  ارد و اگر ه واژه ما کاربرد ندارد؛ ما   پیشوندهایی مال »ام  یا »دش  یا »دژ  که دیگر امروزه کاربرد ند 
های جدید »ام دقیقه  به معنی این دقیقه یا »دژ  توان با این وندها واژه در ک م باقی مانده اسأأه، اما نمی     دشأأمن » و  

ها   ا قواعد و معیارهای قواعد زبان نیسأأه، اما  روز  به معنی بد روز سأأا ه و اماال اینها. اگر ه این سأأا ه 
ها   ا (. باید توجه داشأه این سأا ه 52  و 51: 1387یمی و منسأوخ شأده اسأه )فرشأیدورد،  کاربرد آن دیگر قد 

ها منسأوخ شأده اسأه و رای  نیسأه و امروزه کأرفا  به  قواعد دسأتوری نیسأه؛ بلکه زمان کاربرد آن در سأا ه کلمه 
 شود. ها استفاده نمی در سا ه واژه  ها آن بودن از  سبم قدیمی 
های کلمه فصأأی ، به م،البی اشأأاره  ویژگی  س مباحث فصأأاحه کلمه، از بین مجموع های ب غه ذیل در کتاب 

در کاربرد کلمات باید دقه کرد  که آن   ازجمله های نگارش دارد. شأود که ماهیتی مشأابه مباحث مذکور در کتاب می 
، باید معنای جدید کلمه قدیمی و منسأوخ نباشأد یا اگر معنای قدیمی آن در وول زمان منسأوخ شأده و تغییر یافته اسأه 

: 1953آور نباشأد ) فاجی،  آن متناسأم با شأرایط و زمان باشأد و ناپسأند و نا وشأایند نباشأد و برای مخاوبان اکراه 
( یا حاله کرفی کلمه با مفهوم و معنایی  78(؛ همچنین در سخن فصی  نباید کلمات عامیانه به کار برد )همان:  92

مصأغر    س کلمه که کلم   ۀ این دیدگاه  فاجی دربار   ما   شأود متناسأم باشأد؛  می از آن برداشأه   که در آن کاربرد  اد 
(. در حقیقأه آنچأه در  97:  1953بأایأد در جأایگأاه  ودش و برای  یز ل،یف و پوشأأیأده و کم بأه کأار رود ) فأاجی،  

شأأرب شأأود، همچنین  هأای متأل ر ب غی بأا عنوان غرابأه اسأأتعمأال و لزوم مبرابودن کلمأه از آن م،ر  می کتأاب 
(  7- 9: 1387گرفتن سأه مو أو  زمان، مکان و مخاوم در تشأخی  آن )ر.ب. آقاحسأینی و میرباقری فرد،   ن ر  در 

 گزینی باشد. تواند معادل همین بحث در  وابط واژه می 
گیرد و بار معنایی  اکأی میان اهل زبان ای  اد کام   متناسأم با شأرایط آن دوره شأکل می یک واژه در دوره 

هأای دیگر برای اهأل زبأان غریأم و نأاآشأأنأا اسأأه و کأاربرد آن در متون   ا کأاربرد همین واژه در دوره   دارد؛ امأا 



 81 …های آیین نگارش و  ردیابی مقوله سال پنجاه و سوم

 

ها مؤثر  های جغرافیایی نیز در کاربرد واژه (. به همین نسأأبه بحث مکان و حوزه 7شأأود )همان:  فصأأاحه تلقی می 
مردم آن مناوق کام   رای  اسأه؛ اما در دیگر    ها در حوزۀ  راسأان یا عراق روا  دارد و بین بعضأی از واژه   ما   اسأه؛ 

مناوق کام   ناشأنا  و غریم اسأه؛ پس در هر من،قه و مکانی باید کام   به گوی  و کلمات رای  بین مردم همان 
بر   (؛ ع وه 8 اد شأنا ته شأده و مسأتعمل باشأد )همان:    س من،قه توجه کرد و کلماتی را به کار برد که در آن من،ق 

از معیارهای بسأأیار مهم که در کاربرد کلمات باید مد ن ر قرار گیرد، مو أأو  مخاوبان ک م اسأأه؛ یعنی   این یکی 
 أمن آنکه شأرایط زمان و مکان باید در ن ر گرفته شأود، به این نکته نیز باید عنایه داشأه که مو أو  سأخن، دایرۀ 

  ما   ؛  هاسأه آن با زبان و حوزۀ تخصأ    ا ه آن و کام   متناسأم با سأ،  آشأنایی   کند می مخاوبان آن را مشأخ   
ها ممکن های مختلف علوم برای اهل آن علم کام   آشأنا و ملنو  اسأه؛ اما همان واژه های تخصأصأی در حوزه واژه 

اسأأه برای عموم اهل زبان که آن تخصأأ  را ندارند، کام   بیگانه باشأأد؛ پس شأأرای،ی از قبیل سأأ،  مخاوبان،  
ها باید در ن ر هایی که بین مردم جامعه وجود دارد، در انتخاب واژه فرهن  حتی  رده   و  ها آن تخصأ  و تحصأی ت  

 گرفته شود. 
این مو أأو  که در انتخاب واژه باید به مخاوم، جّو ادای ک م، مقصأأود از بیان یک سأأخن و نو  نوشأأته توجه  

گونه که بیان (. همان 80- 87: 1389شأود )سأمیعی،  کرد، از اکأول و شأرای،ی اسأه که در علم نگارش نیز م،ر  می 
فصی  و بلیغ بودن کلمه و ک م    س علم  زم علم ب غه نیز هسه و در این   س شد، همس این مو وعات جزو اکول اولی 

 دانسته شده اسه. 
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کورت مفصل بدان  های نگارش به ها و اک، حات و تعابیر، از مباحای اسه که در کتاب اکول کاربرد درسه واژه 

گزینی  ی و واژه سأاز شأود. این  أوابط اکأول و قواعدی اسأه که برای واژه پردا ته و قواعد و قوانینی برای آن و أع می 
سأازی،  برداری در ترجمه، معادل های گرته شأود؛ ما   شأیوه های بیگانه در ن ر گرفته می در زبان فارسأی و کاربرد واژه 

کاربرد درسأه بر ی کلمات یا حروا  ۀ وور نکاتی که معمو   دربار های د یل و اماال آن. همین شأرایط کاربرد واژه 
کاربرد کلماتی مال شمول و شامل،  نانکه و  نانچه، تنها و فقط و مانند آن یا شرایط   شود؛ ما   تفاوت تذکر داده می 

شأأان؛  هأا بأا تلفظ و کأاربرد عأامیأانأه کأاربرد  أاد بر ی پسأأونأدهأا مأاننأد »گأان  یأا »ان  یأا پرهیز از کأاربرد بر ی واژه 
 ها آن فارسأی و عربی و تفاوت    های فارسأی و غیر فارسأی یا  گونگی جمع مکسأر در همچنین قواعد جمع بسأتن واژه 

 (. 192- 176: 1398این قواعد اسه )ر.ب. ذوالفقاری،    ازجمله 
های دسأتور و  های بسأیط، مشأتق و مرکم در کتاب بر آنچه اشأاره شأد، قواعد دیگری برای سأا ه واژه ع وه   

سأوخ؛ ما   به جای سأا تن کلمه با پسأوندها و پیشأوندهای جعلی یا من   ازجمله نگارش تن یم و توکأیه شأده اسأه؛ 
هایی که اکأول کأرفی   واژۀ »ترابری  سأا ته شأده که پیشأوند جعلی »ترا  به کار رفته اسأه یا سأا ه ونقل حمل » 
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   سأبد می »یارانه ؛ زیرا پسأوند »انه  معمو   به کأفه   ۀ مراعات نشأده اسأه؛ مانند سأا ه نادرسأه واژ  ها آن زبان در  
 ه کحی  نیسه. و در این واژه به اسم ا افه شده اسه ک 

های  ار  از زبان هم همچنین سأأا ه لغات بسأأیط جعلی که ریشأأه و اکأألی در زبان ندارد و برگرفته از واژه 
هایی که به لغات دسأأاتیری معروا شأأده اسأأه نیسأأه؛ بلکه کام   جعلی و سأأا تگی اسأأه؛ مانند سأأا ه واژه 

 (. 49: 1387)فرشیدورد،  
افتد. نمونس  دسأأتوری، در سأأا ه آوایی و تلف ی کلمه اتفاق می   های   ا قیا  و قواعد گاهی این سأأا ه   

های مختلف تعریف شأده اسأه؛ ازجمله  ها شأرای،ی اسأه که برای سأا ه و انتخاب فعل در جمله گونه سأا ه این 
 توان به نکات زیر اشاره کرد: این شرایط می 

فاده از فعل مجهول، کاربردهای  تفاوت افعال هسأه و اسأه، قاعدۀ کاربرد وجه وکأفی در جمله،  أوابط اسأت   
ای کأه بأه کأأورت  أاد برای کلمأات یأا افعأال   صأأود دربأارۀ حروا ا أأافأه حروا ا أأافأه، ربط و نشأأانأه؛ بأه 

(. گاهی نیز به سأبم حذا، تخفیف، ابدال یا  261- 276رود و مانند این )ذوالفقاری، همان:  مشأخصأی به کار می 
آوایی و لف ی   قواعأد  تغییراتی   ا  ما   روا  واژه در ک م کأأورت می افزای ،  و  گیرد؛  هأایی  ون »فراینأد  

نکاتی اسأه که در    ها این (. همس 53»فراورده  که در اکأل »فرا آیند  و »فرا آورده  کأحی  اسأه )فرشأیدورد، همان:  
 شود. های نگارش دربارۀ قواعد کاربردهای کرفی  اد در جمله توکیه می کتاب 

ها   ا قیا  و قواعد پرهیز از سأا ه واژه  ۀ شأروب فصأاحه کلمه، بحای دربار های ب غی نیز ذیل  در کتاب 
شأود که مشأابه همین مو أوعات علم نگارش اسأه؛ همچنان که  فاجی نیز بدین مو أو   کأرفی در زبان م،ر  می 

ز  گونه آمده اسأه که یکی ا های ب غی این (. ذیل این مبحث در کتاب 82: 1953اشأاره کره اسأه )ر.ب. فاجی،  
بودن یک کلمه این اسأه که سأا تار کأرفی آن   ا قوانین کأرفی زبان نباشأد. از مصأادیقی که در  معیارهای فصأی  

(؛ همچنین  8:  1353شأأود، پرهیز از کأاربرد افعأال جعلی اسأأه )رجأایی،  منأابع گونأاگون ب غی برای آن ذکر می 
(. 66: 1386؛ شأأمیسأأا،  91: 1953هأای مخفف ) فأاجی،  هأای مشأأدد، مشأأدد آوردن واژه آوردن کلمأه مخفف 

های مرکم   ا قواعد زبان نیز از مصأادیق مخالفه قیا  دانسأته شأده اسأه و این مو أو  معیاری  سأا ه واژه 
 هایی اسه. برای غیر فصی  دانستن  نین کلمه 

تی م،ر   های ب غی و شواهدی که برای اقسام آن ذکر شده اسه، انتقادا ور  این مباحث در کتاب   ۀ البته بر شیو 
گرفتن از همین قواعد و  توان با بهره رسأد می (. به ن ر می 12- 10:  1387شأود )ر.ب. آقاحسأینی و میرباقری فرد،  می 

  وابط نگارشی برای سا تارهای کرفی در زبان، این مبحث ب غی را نیز اک   و تکمیل کرد. 
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ارهای بر معنای ک م از مو أوعاتی اسأه که از اکأول اهمیه سأا تارهای نحوی جمله و تلثیر  گونگی این سأا ت 
آیأد عواملی را در ایجأاد  می  هأای زبأانی غربی بأه شأأمأار او بأا ن ریأه   س ن ریأه ن م جرجأانی اسأأه و از مشأأترکأات ن ریأ 

نگارش    های ترین مو أوعاتی که در کتاب (. از مهم 66- 64: 1396  دانند )ر.ب.سأید قاسأم، انسأجام متنی مؤثر می 
نحو زبان مرتبط اسه و براسا  اکول و  وابط دستور زبان    ۀ به آن بسیار توجه شده اسه، مباحای هسه که به حوز 

شأود. این قواعد نگارشأی گاهی در راسأتای پرهیز از  ،اهای دستوری بیان و  بندی م،ر  می فارسأی در سأا تار جمله 
(.  279- 237 ک  :  1398شود )ذوالفقاری، بیین می در س،و  مختلف کاربردهای نادرسه جمله، فعل و حرا ت 

دهد در مجمو  مباحث این علم گاهی مو وعاتی برای تحقق کفه فصاحه  تلمل در مباحث ب غه نیز نشان می 
؛  17: 1383  نوعی بر مبنای قواعد نحو زبان و شرایط سا تارهای جمله اسه )تفتازانی، شود که به در ک م م،ر  می 

(. در این پژوه  این مباحث  69:  1386  ؛ شأمیسأا، 30: 1373  ؛ همایی، 27: 1383  شأمی، ؛ ها 6: 1363 تقوی، 
 شود: ذیل دو بخ  م،ر  می 

 پیوند مبحث خطاهای دستوری در نگارش با مبحث عیوب فصاحت در دانش معانی   - الف 

لزوم     ما کاربرد فعل در جمله اسأأه.   ۀ شأأرایط و نحو   ۀ بخشأأی از قواعد سأأا تارهای دسأأتوری در نگارش دربار 
جأان هأای گونأاگون مأاننأد جمع یأا مفرد بودن، جأانأدار یأا بی همأاهنگی فعأل و نهأاد جملأه؛ اینکأه نهأاد جملأه در حأالأه 

بودن، اسأأم جمع، جمع مکسأأر و اماال این، شأأرایط  اکأأی در هماهنگی با فعل دارد. یا حذا فعل بدون قرینه،  
افعال وجهی در جمله، حتی گاهی انتخاب نادرسه افعال    کاربرد نادرسه وجه وکفی یا افعال معین، شرایط کاربرد 

، شأرایط درسأتی یا نادرسأتی کاربرد فعل مجهول در زبان فارسأی و قواعد و  أوابط ها آن یا ناهماهنگی زمان و وجه 
و    256و    255:  1398فعأل و  گونگی کأاربرد آن در جملأه وجود دارد )ذوالفقأاری،    ۀ دیگری اماأال اینهأا کأه دربأار 

( یأا  190- 184:  1389؛ سأأمیعی،  112:  1398جو،  ؛ کأأل  53  و 52:  1387؛ فرشأأیأدورد،  331-342:  1395
ترین کاربردهای  جایگاه اقسأأام حروا ا أأافه، ربط و نشأأانه در جمله اسأأه؛ ما   یکی از رای    ۀ قواعدی که دربار 

ا ا أأافه در جمله نادرسأأه، ذکر »را  مفعولی پس از فعل یا حتی بین دو جزو یک فعل مرکم، حذا یا ذکر حرو 
جو،  ؛ کأأل  347- 342: 1395و    279- 272ها و مصأأدرها و اماال این )ذوالفقاری، همان:  ها یا اسأأم همراه فعل 

  ۀ (. همس این م،الم کأأرفا  بخشأأی از قواعد و  أأواب،ی اسأأه که دربار 190؛ سأأمیعی، همان:  105و 104همان:  
قوانین دیگری ن یر اینها که در تشأأکیل سأأا تار  شأأود. رعایه این قواعد و  سأأا تارهای دسأأتوری جمله م،ر  می 

ها و رسأایی و شأیوابودن آن در  تر کردن جمله کأحی  جمله در زبان فارسأی  أروری اسأه، همه در راسأتای قابل فهم 
نوعی نکردن هریک از این قوانین به شأود و رعایه شأدن جمله منجر می انتقال مفاهیم اسأه که در اکأ،   به بلیغ 

بودن  آید. در علم ب غه ازجمله اکأولی که برای فصأی  کال در سأا تار دسأتوری ک م به شأمار می موجم ایجاد اشأ 
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اکأ،    أعف تللیف و نوعی عیم شأود، رعایه قواعد نحوی ک م اسأه و عدول از این قواعد به ک م و أع می 
  ؛ هاشأمی، 17: 1383  ؛ تفتازانی، 122: 1953  آید و  نین ک می دیگر فصأی  نیسأه ) فاجی، ک م به شأمار می 

 (. 69: 1386  ؛ شمیسا، 30: 1373  ؛ همایی، 6: 1363؛ تقوی، 41: 1383

 نگارشی پرهیز از ابها  در کال  با مبحث عیوب فصاحت در دانش معانی   ۀ پیوند قاعد   - ب 
سأه.  شأود، پرهیز از ابهام در ک م ا های نگارش و ویرای  به آن پردا ته می ترین مباحای که در کتاب یکی از مفصأل 

های نحوی در  جایی نامناسأم سأا ه جابه   ما   شأود؛ ذیل این مبحث عوامل گوناگون ایجاد ابهام در ک م تبیین می 
های  جمله یا حذا نادرسأأه بعضأأی اجزای جمله، تتابع ا أأافات، مشأأخ  نبودن مرجع  أأمیر، آوردن جمله 

هأای  نأدمعنأایی یأا کلی و حتی اشأأتبأاه در  هأا و عبأارت کلمأه گویی و کأاربرد  هأای مرکأم پیچیأده، کلی وو نی یأا جملأه 
آید. درواقع »وقتی برای  واننده روشأأن نباشأأد که  کاربرد ع ئم سأأجاوندی عامل ایجاد ابهام در ک م به شأأمار می 

دار  معنی   هأای بنأدی گروه تر، نداند از میأان دقیق   عبأارت کنأد یا به    بنأدی گروه ها یا کلمأات یک جملأه را  گونه باید  تکواژ 
 (. 100: 1377گویند  )باونی،  سا تاری می   ابهام آید که به آن  را برگزیند، نوعی ابهام به وجود می   یک کدام 
دهد این مو وعات  شود، نشان می تلمل در عواملی که ازن ر اکول علم نگارش موجم ایجاد ابهام در ک م می   
سأه که در علم ب غه ذیل تعریف فصأاحه و ب غه و با عنوان گونه که اشأاره شأد، بخشأی از همان مباحای ا همان 

شأأود. مجموعه عواملی که ذکر شأأد، گاهی منجر به نقض قواعد نحوی و  أأعف  عیوب فصأأاحه ک م م،ر  می 
شأود؛ البته آنچه در  کند و منجر به تعقید لف ی و معنوی می شأود و گاهی قواعد همنشأینی ک م را نقض می تللیف می 

هایی اسأأه که موجم دشأأواری و  ها و تشأأبیه شأأود، کأأرفا  اسأأتعاره  غی ذیل تعقید معنوی م،ر  می های ب کتاب 
گرفتن از این مو أوعات نگارش و ویرای ،  آید؛ با بهره شأود و   ا قواعد جانشأینی به شأمار می پیچیدگی ک م می 

 توان این بخ  از مباحث ب غی را تکمیل کرد. می 
در اجزای جملأه یأا تقأدیم و تأل یر نأابجأای اجزای آن یکی از عوامأل ایجأاد ابهأام و دشأأواری در جملأه   جأایی جأابأه   

»احمد به دوسأأت  گفه که   س نبودن مرجع  أأمیرها عله این پیچیدگی اسأأه؛ مانند جمل اسأأه. گاهی مشأأخ  
سأه احمد. حتی  گردد یا به پدر دو پدرش از سأفر برگشأته اسأه . مشأخ  نیسأه مرجع  أمیر به پدر احمد برمی 

؛  124- 118:  1395؛ نیکوبخه:  327- 324:  1395شود )ذوالفقاری،  گاهی مرجع  میر در جمله نامشخ  می 
 (. 96- 88:  1389سمیعی،  

  س (؛ ما   در جمل جا همان شأأود ) های معتر أأه باعث تعقید می جایی قیدها یا جمله ها جابه ازجمله در بعضأأی  
ن در قالم مانوی سأروده شأده اسأه . مشأخ  نیسأه کتاب بوسأتا  »کتاب بوسأتان سأعدی که شأهرت جهانی دارد، 

کند که گاهی   ا قواعد نحو تعقیدی در ک م ایجاد می  درواقع مسأائلی از این نو     شأهرت جهانی دارد یا سأعدی  
شأأود. در  جاکردن اجزای جمله و رعایه قواعد همنشأأینی ابهام ک م برورا می زبان نیسأأه؛ بلکه کأأرفا  با جابه 
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نویسأأی و دوری از تکلف در  ها، اغلأم به سأأاده گونه مشأأک ت در جملأه های آیین نگأارش برای پرهیز از این کتأاب 
های ب غی ذیل بحث فصأاحه ک م و به عنوان تعقید گونه مو أوعات در کتاب شأود. این سأا ه جمله توکأیه می 

تعقیأد بأاشأأأد، فصأأی  نیسأأأه   گونأه از شأأود و وبق قواعأد علم ب غأه ک می کأه دارای این لف ی بررسأأی می 
؛  32:  1373؛ همأایی، 28:  1383؛ هأاشأأمی، 7:  1363؛ تقوی،  18:  1383؛ تفتأازانی، 125:  1953) فأاجی، 
های نگارش  قواعد و  أأوابط سأأا تار جمله در کتاب  ۀ دربار   که این (. مو أأوعاتی مانند 71  و   70: 1386شأأمیسأأا،  
صأأود دو مبحث  أأعف تللیف و تعقید لف ی در    تواند در تکمیل قواعد فصأأاحه ک م، به شأأود، می م،ر  می 

ب غه، به کار گرفته شأود. گاهی سأا تار لف ی و نحوی ک م کامل و کأحی  اسأه؛ اما تعقید و پیچیدگی در فهم 
کنأد. در مبأاحأث نگأارش یکی از عوامأل ایجأاد ابهأام در ک م اشأأکأال در کأاربرد ع ئم  معنأای جملأه ا  ل ایجأاد می 

اسأه. در این زمینه نیز مبحث فصأل و وکأل در علم معانی کام   ماهیتی نگارشأی و ویرایشی  سأجاوندی دانسأته شأده 
 شود. گونه مباحث در دو علم ب غه و آیین نگارش اشاره می های این دارد. در ادامه به بر ی از قرابه 

 پیوند درازنویسی با مبحث حشو در دانش معانی 
نحوی به آن اشأاره کرد، مباحث پرهیز از درازنویسأی و حشأو در ک م   توان ذیل بخ  از دیگر قواعد نگارشأی که می 

معنی در جمله، به کار توان به این موارد اشأاره کرد: پشأه سأر هم آوردن کلمات هم اسأه و از مصأادیق درازنویسأی می 
به جای »بررسأأی    گیرد  که متلثر از زبان محاوره اسأأه؛ مانند »مورد بررسأأی قرار می   زائد های  ها و عبارت بردن واژه 

 رای شأود ؛ »از او تشأویق به عمل آوردند  به جای »تشأویق کردند  و اماال اینها؛ آوردن حروا ا أافه و ربط یا  می 
های عاوفی، معتر أه، تفسأیری  کأله یا جمله   س اسأه؛ همچنین آوردن جمل  زائد مفعولی در موا أعی که نیاز نیسأه و  

های  ها را با عنوان شأأود و گاهی این قبیل درازنویسأأی پیوندی گفته می ان های می جمله  ها آن و بدلی که در اکأأ،   به  
های مذموم  کنند. برای این قسأم حشأوهای زبانی که از مصأادیق درازنویسأی بندی می حشأو ملی  و حشأو قبی  دسأته 

 : 1389؛ سأمیعی،  96- 91: 1389های نگارش اقسأام متعدد و متنوعی ذکر شأده اسأه )نیکوبخه،  اسأه، در کتاب 
هأا ارائأه هأایی برای اکأأ   درازنویسأأی هأا روش (؛ البتأه در این کتأاب 295- 293:  1395؛ ذوالفقأاری،  197-201

 شود. می 
های  درازنویسأأی   ۀ دهد این مباحای که دربار مباحث ب غی نشأأان می   مخصأأوکأأا  تلمل در مباحث علوم ادبی  

های ممل در علم  شأود، مشأابه مبحث اقسأام اوناب و اوناب مذموم در زبان و لزوم پرهیز از آن در نگارش م،ر  می 
های ممل تلقی کرد و  توان این مجموعه مصأادیق حشأو و درازنویسأی را در نگارش، از انوا  اوناب معانی اسأه و می 

تر از این مو أوعات  برای تقویه این مبحث ب غی بهره برد. البته مو أو  اوناب در ب غه بسأیار گسأترده  ها آن از  
یک از عیوب نگارشأی را ندارد و کام   ازن ر  شأود که اتفاقا  هیچ گارشأی اسأه و اقسأامی از آن در ب غه م،ر  می ن 

گاهی مصأادیق یا جزئیات یک امر کلی در   ما   نحوی و اکأول نگارشأی کأحی  اسأه؛ اما جمله وو نی اسأه؛ 
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شأود و اماال اینها  آن م،لم تو أی  داده می  مشأخ  و آشأکار بودن مو أوعی باز  وجود   با شأود یا  ک م ذکر می   س ادام 
را از مصأادیق حشأو در ک م به شأمار آورد، اما در ب غه نگاه  ها آن که اگر ه ممکن اسأه وبق اکأول نگارش بتوان  

ها مخل ب غه و فصأاحه ک م نباشأد و  ون م،ابق با اقتضأای حال  بسأا همین درازگویی کام   متفاوت اسأه و  ه 
وگوی حضأرت موسأی ) ( با  داوند  بیان شأده اسأه، کام   بلیغ و پسأندیده نیز باشأد؛ مانند گفه   متکلم یا مخاوم 

پرسد  ه در دسه داری، به جای که در قرآن کریم نقل شأده اسأه. موسی ) ( در پاسب به سؤال  داوند که از او می 
دهأد کأه این  درپی تو أأی  می پی  س کأامأل بگویأد »هی عصأأای  در  نأدین جملأ   حأال درعین اینکأه بأا پأاسأأب کوتأاه و  

ریزم و کارهای دیگر هم با آن انجام  کنم، با آن برای گوسفندانم برگ در تان را فرو می عصای من اسه، به آن تکیه می 
کردن با معبود کردن غیر  أأروری ک م اسأأه؛ اما  ون موسأأی از کأأحبه ها وو نی (. این جمله 18دهم )وه/ می 

گوید و سأخن  بلیغ آورد و ازن ر ب غی کام   به اقتضأای حال سأخن می وو نی می   عمد ک م  را برد، به لذت می 
(؛ بنأابراین فلسأأفأه و ماهیأه ور  این مبأاحث در علم  58- 46:  1384و پسأأنأدیده اسأأه )ر.ب. وحیأدیان کامیأار،  

به سأأا تار ظاهری    توان گفه اهدافی فراتر و برتر از توجه ب غه متفاوت و فراتر از بیان قواعد نگارشأأی اسأأه و می 
گونأه مبأاحأث ب غی هأای نگأارش ذیأل عنوان » صأأائ  ب غی زبأان  بأه این جملأه دارد؛ البتأه در بعضأأی از کتأاب 

 (. 102- 97: 1389اند )سمیعی،  اقسام ایجاز و اوناب نیز اشاره کرده  ۀ دربار 
شأده اسأه: اول در شأرای،ی    سأازی و حذا در ک م نیز در اکأول نگارش از دو وجه به آن پردا ته درزمینس فشأرده 

های مختلف ک م موجز آورده شأود )سأمیعی، همان:  که امکان  هسأه، به شأرب انتقال مقصأود، سأعی شأود به شأیوه 
ای اسأأه که ذیل شأأود، همان مبانی های نگارش توکأأیه می هایی که برای کوتاه کردن ک م در کتاب (. راه 100-97

های نگارشأأی در کنار  شأأود؛ از سأأوی دیگر معمو   در دسأأتورالعمل های ب غه تبیین می مبحث ایجاز در کتاب 
شأأود کأه گأاهی  هأای غیر  أأروری در جملأه این نکتأه نیز تأذکر داده می نویسأأی و حأذا بخ  سأأفأارش بأه کوتأاه 

ها منجر به ایجاد  های لف ی و معنوی یا ادغام جمله های نابجا و بدون قرینه های بی  از حد و حذا نویسأأی فشأأرده 
 (. 323: 1395آید )ذوالفقاری،  شود و این  ود از اشکا ت نگارشی جمله به شمار می ام در ک م می ابه 

 پیوند قواعد سجاوندی با مبحث فصل و وصل در دانش معانی 

  س سأابق   ۀ گذاری یا ع ئم سأجاوندی اسأه. دربار از میان مباحث نگارش و ویرای  مو أوعات مرتبط با قواعد نق،ه 
های  هایی از کاربرد این ع ئم در نسأأخه شأأود که گاهی نشأأانه هایی م،ر  می آن دیدگاه   س و پیشأأین  کاربرد این ع ئم 

( و گأاهی ابأدا  و کأاربرد آن در ایران را متأل ر و پس از ورود 441:  1386فر،   ،ی گزارش شأأده اسأأه )محمأدی 
ویرگول را در متون  ویرگول و نق،ه   های کاربرد ع ئمی مشأابه نق،ه و دانند و نخسأتین نشأانه کأنعه  اپ به ایران می 

کأاربرد این ع ئم تأاکنون   س تأاریخچأ   س (. در زمینأ 439داننأد )همأان:  یونأانی در حأدود سأأأه قرن پی  از می د می 
رسأد آنچه از  هایی کأورت گرفته اسأه؛ البته این مو أو  محل پژوه  در این نوشأته نیسأه. به ن ر می پژوه  
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تبیین اکأول و مبانی مشأخ  برای کاربرد این ع ئم اسأه. باید به   س ی اسأه، پیشأین تر و مبنای کاربرد این ع ئم مهم 
غنی و قدیمی مبانی و اکأأول علم ب غه آیا در مباحث ب غی مو أأوعی   س این نکته دقه کرد که با توجه به تاریخچ 

 گذاری وجود ندارد  مشابه قواعد نق،ه 
شأأود، مبحث فصأأل و  برای علم معانی برشأأمرده می های ب غه  ای که در کتاب گانه های هشأأه یکی از باب 

شأود این م،الم بیشأتر از سأنب مباحث  شأده در این باب مشأخ  می وکأل اسأه. با تلمل در مو أوعات م،ر  
ی  ها کتاب شأود و شأاید ور  آن در  دسأتور و نگارش و شأبیه قواعدی اسأه که برای کاربرد ع ئم نگارشأی م،ر  می 

ی ب غی ذیل این  ها کتاب (. در  311:  1394؛ وفایی و آقایی،  196: 1387شأأمیسأأا،  ب غی  ندان جایگاهی ندارد ) 
ها،  عله و معلولی بین جمله  س ها تن یم شأده اسأه. به راب، فصأل و وکأل بین اقسأام جمله   ۀ مبحث، قواعدی دربار 

اماال این مسأائل    ها و ها نسأبه به همدیگر، نو  انشأایی و  بری بودن جمله ترتیم زمانی، تلکید یا بدل بودن جمله 
تفکیک، تن یم شأأده اسأأه )ر.ب. بودنشأأان، به یا فصأأل  ها آن کردن  وکأأل  ۀ توجه شأأده و مبانی مشأأخصأأی دربار 

؛  130- 127:  1373؛ همایی، 122- 113:  1363؛ تقوی، 218- 203:  1383؛ هاشمی، 160- 145:  1383تفتازانی، 
گارش و ویرای  ذیل قواعد کاربرد  (. این قواعد مشأابه  أواب،ی اسأه که در مباحث ن 200- 197:  1386شأمیسأا، 

ی ب غی آمده اسأه هرگاه بین دو جمله از ن ر معنایی ارتباوی نباشأد  ها کتاب در    ما   شأود؛ ع ئم نگارشأی ذکر می 
ها در حاله کمال انق،ا  قراردارد و نباید به هم مع،وا شأأود  یا در  بری و انشأأایی بودن متفاوت باشأأد، این جمله 

  ۀ ( این قاعده مشأابه  أواب،ی اسأه که در قواعد نگارش و ویرای  دربار 197؛ شأمیسأا، همان:  148  )تفتازانی، همان: 
اسه دیگر قواعدی   گونه همین (. 44: 1390؛ فتوحی، 256: 1389موا أع کاربرد نق،ه و أع شأده اسأه )سمیعی،  

شأود. این قواعد در  در مبحث فصأل و وکأل م،ر  می  ها آن ها و حاله اتصأال یا انق،ا   که درباره روابط بین جمله 
 شود. دان  معانی متناظر  واب،ی اسه که در مباحث نگارشی برای شرایط کاربرد ع ئم نگارشی م،ر  می 

ها و  ی ب غی به سأأبم آن اسأأه که مشأأخ  کردن ارتباب جمله ها کتاب رسأأد آمدن این مبحث در  به ن ر می   
، در کأحی   واندن متن و درب درسأه معنی بسأیار اهمیه دارد. حتی بعضأی از  ها آن  ل  عبارات با یکدیگر یا اسأتق 

؛  ،یم قزوینی:  60: 1953اند )ر.ب.  فاجی،  ب غیون شأنا ه موا أع فصأل از وکأل را اکأل ب غه دانسأته 
های پرسأ ، انه هایی مانند ویرگول، نق،ه، نق،ه ویرگول و نشأ ی نگارش نیز گاهی نشأانه ها کتاب (. در  34ه.:  1350

: 1389های اکألی فصأل و وکأل نامگذاری شأده اسأه )ر.ب. سأمیعی،  قول و تعلیق و اماال این با تعبیر نشأانه نقل 
256 .) 

  س توان آن را پیشأین شأود که هم می ها بحث می در »فصأل و وکأل  از قواعد و اکأول  گونگی پیوند بین جمله 
توان این مبحث هم با ایجاد پیوند بین قواعد مشابه آن در نگارش، می مباحث مشابه در نگارش و ویرای  تلقی کرد و  

 روز کرد. را در ب غه تکمیل و به 
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 گیری نتیجه 

در این پژوه  دو مسأئله مد ن ر بوده اسأه: اول با عنایه به اینکه علمی با عنوان نگارش و ویرای  از علوم متل ر به  
شأأده در این علم، ذیأل کأدام  مبأاحأث م،ر    س تر مجموعأ نأدارد، پی  آیأد و بین علوم ادبی قأدمأه  نأدانی  شأأمأار می 

شأده اسأه  دوم اینکه با توجه به سأنخیه مباحث این علم با بر ی از مو أوعات  مباحث در علوم ادبی م،ر  می 
های  توان از مباحث نگارش برای تکمیل قواعد فصأأاحه و ب غه اسأأتفاده کرد و نواق  و کاسأأتی ب غه، آیا می 

 را برورا کرد   ها آن 
شأأود،  دهد تقریبا  بسأأیاری از مو أأوعاتی که امروزه در قالم علم نگارش تبیین می های پژوه  نشأأان می یافته 

کأورت  اد در قالم مبحث عیوب تر در مجموعه علوم ب غی، ذیل مباحث اکأول فصأاحه و ب غه و به پی  
شأأود؛ از سأأوی دیگر معمو   انتقادهایی دربارۀ  فصأأاحه کلمه و ک م و نیز بر ی از مباحث علم معانی م،ر  می 

توان از  شأأود کأه برای تکمیأل این مبحأث و اکأأ   نواق  آن می مبحأث عیوب فصأأاحأه کلمأه و ک م م،ر  می 
 بعضی از اکول نگارش بهره برد. 

و    توان در  هار سأ،  بررسأی و تبیین کرد: آوایی، لغوی، کأرفی مشأترکات علم معانی و مباحث نگارشأی را می 
 نحوی. 

گونه مباحث مشأأابه  شأأود، هماهنگی آوایی حروا واژه اسأأه. این گزینی تبیین می یکی از اکأأولی که برای واژه 
 مباحث »کراهه در سمع  و »تنافر حروا  در شروب ب غه کلمه اسه. 

ر گرفتن  شأود که دربارۀ لزوم در ن  در بخ  لغوی، از مجموعه اکأول انتخاب واژه، به قواعد و اکأولی اشأاره می 
گزینی، از میان مباحث  گونه قواعد برای واژه شأرایط زمان و سألیقه مخاوبان در هر دوره برای انتخاب واژه اسأه. این 

شأود. در این مبحث ب غی، مشأابه یکی از شأروب فصأاحه کلمه اسأه که با اکأ،   »غرابه اسأتعمال  م،ر  می 
 شود. اوبان در انتخاب واژه اشاره می به لزوم در ن ر گرفتن شرایط زمان، مکان و سلیقه مخ 

شأأود که دربارۀ  گزینی با مباحث ب غی تبیین می در بخ  کأأرفی قرابه و شأأباهه بر ی دیگر از اکأأول واژه   
کند. در میان  ها بحث می ها، اکأ، حات و تعابیر اسأه و بیشأتر دربارۀ سأا تار کأرفی  ود واژه کاربرد کأحی  واژه 

گزینی  گونه قوانین در اکول واژه ها کام   با این هیز از مخالفه قیا  در سا ه واژه مجمو  مباحث ب غی، بحث پر 
 سنخیه دارد. 

شود. بخ  وسیعی از اکول  ها بین مباحث نگارشی و ب غی، ذیل بخ  نحوی م،ر  می ترین شباهه مفصل 
های گوناگون آن  ه و بخ  و  أوابط نگارشأی که با مباحث نحو زبان مرتبط اسأه و دربارۀ سأا تارهای مختلف جمل 

گیرد. در این بخ  نیز بسأیاری از مباحث در ب غه دارای سأنخیه و شأباهه با  اسأه، ذیل بخ  نحوی قرار می 
اکأول و قواعد نگارش اسأه. از میان اکأول فصأاحه ک م؛ پرهیز از  أعف تللیف، تعقید لف ی و معنوی کام    
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مرتبط با سأا تارهای جمله مشأابه اسأه. مباحای که دربارۀ اکأول  مباحای نحوی اسأه و با بر ی از قوانین نگارشأی 
شأود نیز معادل مباحث ایجاز و اوناب در علم  های افراوی در نگارش م،ر  می نویسأی پرهیز از درازنویسأی یا فشأرده 

گذاری و اکأول سأجاوندی در  معانی اسأه؛ حتی مبحث فصأل و وکأل در علم معانی نیز شأبیه بر ی از قواعد نق،ه 
آیأد و این  گأارش و ویرای  اسأأأه؛ البتأه امروزه مأاهیأه این مبأاحأث مربوب بأه حوزه علم نگأارش بأه شأأمأار می ن 

دهد؛ اما کاربرد و کارکرد   وانی نشأان می نویسأی و درسأه های ت،بیقی جایگاه علم معانی را در قواعد درسأه بررسأی 
سأبم نیسأه. تمام این قواعد در قالم م بی ذیل مباحث این عل  ها آن شأدن  این مو أوعات در ب غه و فلسأفس م،ر  

علوم ب غی شأرب  زم فصأاحه کلمه و ک م اسأه؛ اما کافی نیسأه و  نین ک م فصأیحی باید م،ابق با احوال و  
شأرایط تن یم و هماهن  شأود تا بتواند رسأا یا همان بلیغ تلقی شأود. گاهی مو أوعاتی مانند وو نی یا موجز آوردن 

آید؛ هر ند درظاهر   ا اکأول نگارش زبان  ر آوردن اجزای جمله، عین ب غه به شأمار می ک م یا مقدم و مؤ  
شأود که در  ها در ک م می سأازی ها و برجسأته رسأد و حتی بر ی از سأا تارهای ک م باعث هنجارگریزی به ن ر می 

های عوامل مؤثر  و ویژگی   رسأد؛ در کأورتی که کام   متناسأم با شأرایط های نگارشأی به ن ر می ظاهر   ا قاعده 
های سأا تاری آن،  گیری ک م بر ویژگی در ایجاد ک م یا همان اقتضأای حال اسأه. همین توجه به تلثیر شأرایط شأکل 

 شود. مانده در مباحث نگارش اسه که کمتر به آن پردا ته می مو و  مغفول 
 أروری اسأه در تبیین اکأول و قواعد نگارشأی به شأرب م،ابقه اکأول نگارش با شأرایط و بافتی   رسأد به ن ر می 

که ک م در آن شکل گرفته اسه، توجه شود و م،ابقه ک م با مقتضیات عوامل ایجاد آن، در رعایه  وابط و قواعد 
ارش ازن ر من،قی، عموم و  توان گفأه راب،أس اکأأول ب غأه ک م و قواعأد نگأ نگأارشأأی نیز مأد ن ر قرارگیرد. می 

گزینی زیرمجموعه و یکی از مباحث  أروری  صأود م،لق اسأه و رعایه مجموعه قواعد نگارش و اکأول واژه 
  در راستای رسیدن به هدا اکلی برای سا ه ک م ب غی اسه. 
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