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 بازانديشي چارچوب نظري فصاحت
*

   

  

ناصرقلي سارلي
 *  

  معلّم  دانشگاه تربيت زبان و ادبيات فارسياستاديار

 چكيده

نشيني و ارتباط با   اسالمي همواره در هم-اصطالح فصاحت كه در سنّت بالغت عربي

چارچوب نظري . كار رفته است، به وضوح و روشني در زبان اشاره دارد صطالح بالغت بها

هاي اين  مالك. ها دوري كرد شود كه بايد از آن فصاحت گروهي از خطاها را شامل مي

  .كنند اند و فقط فصيح را از غيرفصيح جدا مي چارچوب اغلب سلبي

 روشن از مجموعة اما مجمل، دست دادن توصيفي كوشيم ضمن به در اين نوشته مي

شناسي  هاي زبان  كمك يافته هاي سنّتي در باب فصاحت و مسائل مرتبط با آن، به ديدگاه

ها ايجابي  در اين چارچوب، مالك. اجتماعي چارچوب جديدي براي فصاحت پيشنهاد كنيم

ه م، دستگا تا الگوهاي مختلف زبان اعم از كلمه، كالقادر خواهد ساختخواهند بود و ما را 

  .ها داوري كنيم رتري ارزيابي و دربارة فصاحت آن شيوة مؤث خط و مانند آن را به

. اصالت، زيبايي، كفايت، كارايي و قابليت پذيرش: چارچوب نظري جديد پنج مالك دارد

ها در مقام  هاي مختلف فصاحت است و اين مالك ها براي فهم بهتر جنبه تفكيك اين مالك

پيشنهاد چارچوب جديد . كنند اند و با هم عمل مي باني با هم در تعاملكاربرد در نقد ز

هاي آن  هدف اصلي، رفع محدوديت. معناي رد و كنار نهادن چارچوب سنّتي نيست به

چارچوب قديم و احياي مفهوم فصاحت براي كاربست در انتقادهاي زباني در دورة معاصر 

  .است

  .شناسي اجتماعي  غلط، زبانفصاحت، بالغت، درست و: هاي كليدي واژه

                                                 
 naser.sarli@gmail.com: نويسندة مسئول* 

 89/ 12/ 4: تاريخ پذيرش    89/ 4/ 13:  دريافتتاريخ
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  درآمد. 1

ديرزماني است كه در قلمرو فرهنگ اسالمي، دو اصطالح فصاحت و بالغت در تقابلي 

دوگاني
1

نشيني و نيز قرابتِ مفهومي اين دو  همين هم. نشيني دارند  با يكديگر هم

گذشته از اين، عالمان بالغي نيز در . اصطالح، گاه سبب خلط ميان آنان شده است

ن دو اصطالح اراده  اسالمي، معاني متفاوتي از اي-هاي مختلف تاريخ بالغت عربي برهه

اند؛ ازجمله عبدالقاهر جرجاني در  كار برده جاي ديگري به ي يكي را بهاند و حت كرده

همين سبب  كار برده است؛ به طور دقيق در معناي بالغت به  فصاحت را بهاالعجاز داليل

دهد كه وقتي  خطيب قزويني توضيح مي. ند شرح و تفسير استفقراتي از كتاب نيازم

گردد، در واقع بالغت را در  داند كه فقط به معنا بازمي جرجاني فصاحت را صفتي مي

 به لفظ -  جز در مورد تعقيد معنوي- چرا كه فصاحت؛)12: تا خطيب قزويني، بي(نظر دارد 

  ).22: 1420صعيدي، (گردد  بازمي

 اسالمي، - ي روشن از مفهوم فصاحت در سنّت بالغت عربيدست دادن توصيف به

ترسيم اجمالي تطور مفهومي اين اصطالح و روشن كردن نسبت آن با مفهوم بالغت 

گذشته از اين امر بايسته، . شده بكاهد تواند از دشواري رويارويي با مسائل گفته مي

ظري و الگوهاي قديم امروزه، چارچوب ن. مفهوم فصاحت، خود نياز به بازتعريف دارد

  .هاي انتقاد ادبي مدخليتي ندارند فصاحت در مقام كاربست، چندان كارايي و در بحث

اين مقاله درپي آن است كه پس از توصيف روشن مفهوم و الگوهاي قديم 

شناسي  ويژه زبان هاي علوم زباني جديد و به فصاحت و تحليل آن، بر بنياد يافته

ي در باب فصاحت بگشايد و چارچوب نوي براي سنجيدن انداز جديد اجتماعي، چشم

هاي گوناگون زبان عرضه كند؛ چارچوبي كه در آن مفهوم فصاحت  فصاحت در ساحت

  .كار آيد احيا شود و در نقد زباني دورة معاصر به

   اسالمي-هاي فصاحت در سنّت بالغي عربي مفهوم و مالك. 2

  آيد، فصاحت در لغت به  بالغي برميهاي العاتي كه از كتابجموعة اطبر مبناي م

 كه عالم لغت نيز - ابوهالل عسكري. معناي وضوح، آشكاري و روشني در چيزهاست

  : شمارد  معناي لغوي فصاحت را چنين برمي- است

                                                 
1. Binary Opposition 
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: أفصح فالنٌ عما في نفسِهِ إذا أظهرَه، و الشّاهد علي أنّها هي اإلظهار قول العرب

 إذا أضاء بحالص حرَأفصلَت عنه رغوتُه فظَهنُ إذا انجاللّب حو أفص . حنُ[و فَصاللّب [

و أفصح األعجمي إذا أبانَ بعد أن لم يكُن يفصِح و يبينُ، و فَصح اللّحانُ إذا . أيضاً

  ).7: 1989(عبرَ عما في نفسِهِ و أظهرَه علي جهة الصواب دونَ الخطأ 

 به وضوح -قول پيشين پيداست كه در نقل  چنان -  نيزفصاحت در ارجاع به زبان

 عيوب و خطاهايي است كه مشتمل بر احصايبحث دربارة فصاحت . كالم داللت دارد

سكّاكي خوارزمي سه جايگاه براي بروز خطا در زبان . ممكن است در زبان رخ دهد

مطابقت كالم كلمة مفرد يا آنچه در حكم مفرد است، تأليف كالم و : شمارد عربي برمي

هرچند او معتقد است براي پرهيز از خطا در كالم عرب، . مركّب با معناي مورد نظر

ها ضروري است، براي دوري از خطا در سه جايگاه  آموختن علوم ادب و تمرين آن

ترتيب به علم صرف، علم نحو و براي جايگاه سوم  طور خاص خواننده را به يادشده، به

  ).8: 1407سكّاكي خوارزمي، (دهد  ارجاع ميبه علوم معاني و بيان 

هاي فصاحت فقط به خطا در دو  با اين حال، بحث نظري دربارة چارچوب و مالك

جايگاه سوم، يعني . منحصر شده است) كلمه و كالم(جايگاه نخست مورد نظر سكّاكي 

يده اي فراتر از فصاحت شناخته و بالغت نام  مرتبه،مطابقت كالم با معناي مورد نظر

خطيب قزويني پس از شرح اشتراك و اختالف فصاحت و بالغت، مرجع . شود مي

نخست پرهيز از خطا در رساندن معناي مورد نظر و : داند بالغت كالم را دو چيز مي

رعايت مقتضاي حال كه با علم معاني ممكن است؛ ديگر شناختن كالم فصيح از 

 و در مورد تعقيد ،يدراك حسلغت، علم صرف، علم نحو و اغيرفصيح كه با علم 

  ).14: تا خطيب قزويني، بي(شود  پذير مي معنوي با علم بيان امكان

به اين ترتيب، پرداختن به خطا در رعايت مقتضاي حال خارج از چارچوب نظري 

گوينده، (فصاحت است و با اين حال، فصاحت جز كلمه و كالم، وصفي براي متكلّم 

تواند باشد؛ هرچند بحث در باب فصاحت متكلّم از ارائة  ينيز م) نويسنده و كاربر زبان

  .رود تعريفي منطقي فراتر نمي

  :فصاحت كلمه به آن است كه از عيوب زير بركنار باشد
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منظور از . )416: 1407سكّاكي خوارزمي، (كلمه بايد عاري از تنافر باشد  :تنافر حروف

: تا خطيب قزويني، بي(؛ مانند هعخُع ظ آن استلمه بر زبان و دشواري تلفتنافر، سنگيني ك

تنافر ممكن است ناشي از طول بيش از حد معمول كلمه باشد؛ مانند سويداواتها  ).5

بندي  ها، مخارج و تقسيم ضمن بحثي دربارة ويژگي الطّرازصاحب ). 12: 1411صعيدي، (

 توالي ه لزوم اعتدال وزن كلمات و توجه بهحروف عربي، جز عدم تنافر در حروف، ب

كند و در دو مورد اخير، ذوق را معيار  نيز اشاره مي) هاي كوتاه تمصو(حركات 

  ). 60-58: 1423علوي يمني، (داند  تشخيص مي

شناختي، تنافر حروف مشتمل بر ناديده گرفتن قواعد واجي در ساختن  به تعبير زبان

امكان سرباز زدن اي دارد و  نسبت سختگيرانه زبان فارسي قواعد واجي به. كلمات است

هاي درسي بالغت فارسي در يافتن مثال  رو، نويسندگان كتاب ازاين. از آن اندك است

توان كلمات رايج  به هر روي، مي. اند و شاهد فارسي در اين زمينه به دشواري برخورده

  .ظ با هم مقايسه كردسي را از نظر آساني و دشواري تلففار

 به .)416: 1407سكّاكي خوارزمي، ( قوانين زبان باشد  كلمه بايد بر مبناي:مخالفت قياس

برخي معاصران . واژي زبان باشد شناختي، كلمه بايد مطابق قواعد ساخت تعبير زبان

اند نه مخالفت  منظور از اين عيب فصاحت را مخالفت قياس لغوي يا وضعي دانسته

 به اين معنا كه كلمه ؛)28: 1993؛ عاكوب و شتيوي، 13-12/ 1: 1420صعيدي، (قياس صرفي 

نبايد مخالف استعمال واضع نخستين آن باشد وگرنه كلمات فصيح بسياري در عربي 

با اين حال، اين نوع كلمات . اند توان يافت كه برخالف قياس صرفي ساخته شده مي

نبودن كلمات مخالف قياس صرفي   فصيح،فصيح در عربي حكم استثنا دارند و اين امر

الفت قياس، ترين نمونة مخ صهاي فارسي بالغت مشخ  در كتاب.ندك را نفي نمي

در ) به مدينه رفتن(و مدنيدن ) به مكّه رفتن(مانند مكّيدن ساختن فعل از اسم است؛ 

  .شعر طرزي افشار

آهنگي كلمات را نيز به عيوب فصاحت   برخي علما ناخوش:كراهت در سمع

كراهت در سمع ناشي از تنافر حروف  ).7: تا خطيب قزويني، بي(اند؛ مانند الجرشّي  افزوده

  ).13/ 1: 1420صعيدي، (يا غرابت كلمه است 
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ابتذال آن . اند اثير ابتذال را نيز مخلّ فصاحت شمرده سنان خفاجي و ابن  ابن:ابتذال

كار برند؛ نيز هنگامي كه دو  اي را در معنايي غير از معناي اصلي به است كه عامه كلمه

برند و  كار مي اي كه بيشتر، عامه آن را به كار بردن آن كلمه د، بهكلمه مترادف باشن

  ).19-18: 1411صعيدي، (كنند، ابتذال است  خواص از آن دوري مي

 فصاحت را  سكّاكي خوارزمي يكي از شروط مهمبر عيوبي كه برشمرده شد، عالوه

نه مولّدان و  -نشانة اصالت نيز آن است كه فصيحان عرب. داند اصالت عربي كلمه مي

اين نشانة اصالت را ). 416: 1407سكّاكي خوارزمي، (كار برند  اي را بيشتر به  كلمه- نه عامه

اند؛ ازجمله خطيب قزويني  به نشانة فصاحت تبديل كرده العلوم مفتاحبعدها شارحان 

اي را كه غيرمستقيم از عبارات  همين شرط را نشانة فصاحت كلمه شمرده و نكته

معنا يا مترادف خود  اي از كلمة هم هرگاه كلمه: آيد، برجسته كرده است ميسكّاكي بر

برخي . )7: تا خطيب قزويني، بي(پركاربردتر باشد، كلمه يا كلمات مترادف فصيح نيستند 

تواند مراتب مختلفي داشته باشد، اين  معاصران ضمن اشاره به اينكه فصاحت مي

  ).14/ 1: 1420صعيدي، (اند  ديدگاه را رد كرده

  :فصاحت كالم به آن است كه همة كلمات آن فصيح و از عيوب زير بركنار باشد

بـراي  . شناختي، ضعف تأليف همان غلـط نحـوي اسـت           به تعبير زبان   :ضعف تأليف 

: تا  خطيب قزويني، بي  (مثال، رجوع ضمير به بعد از خود در زبان عربي ضعف تأليف است              

7(.  

كالم سنگين و دشوار باشد، آن كالم تنافر حروف وقتي اداي پيوستة  :تنافر كلمات

هاي بالغت آمده، اغلب ابياتي است كه تكرار  شواهدي كه در كتاب. )8همان، (دارد 

  .ها شده است المخرج در كلماتِ پياپي سبب دشواري اداي آن حروف قريب

ا اي كه معناي كالم ر گونه تعقيد لفظي اختالل در نظم كالم است؛ به :تعقيد لفظي

اين اختالل ناشي از تقديم، تأخير، اضمار و مواردي نظير آن . توان فهميد دشواري مي به

تفاوت . )جا همان(اند  كار گرفته شده ظاهري و معنوي به/ است كه بدون قرينة لفظي

تعقيد لفظي و ضعف تأليف آن است كه تعقيد لفظي در واقع غلط نيست و موانع 

  .شود ي كالم مييادشده سبب تأخير در فهم معنا
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روشني ميان گاهي دشواري فهم كالم ناشي از آن است كه ارتباط  :تعقيد معنوي

وجود ) معناي دوم(و معناي مجازي، كنايي و استعاري ) لمعناي او(معناي وضعي 

 - مورد نظر گوينده- ل به معناي دومراحتي از معناي او  ذهن مخاطب بهرو، ازاين. ندارد

 روشن است كه اين عيب فصاحت كالم بيشتر در زبان ).10-9 همان،(شود  منتقل نمي

  .دهد ادبي رخ مي

. تكرار بيايد منظور از كثرت تكرار آن است كه مادة لغوي واحدي به :كثرت تكرار

داند كه سبب دشواري  خطيب قزويني كثرت تكرار را در صورتي مخلّ فصاحت مي

  ).10همان، (شود ) تنافر(تلفظ كلمات 

واسطة عبدالقاهر جرجاني از صاحب بن عباد نقل  خطيب قزويني به :اتتتابع اضاف

منظور از اضافات متداخل آن . )جا همان(كند كه بايد از اضافات متداخل پرهيز كرد  مي

همه،  با اين. ترتيب وابسته به كلمة پيش از خود باشند هاي پياپي به اليه است كه مضاف

تواند  كند مبني بر اينكه تتابع اضافات گاهي مي خطيب باز به قول جرجاني استناد مي

   ).جا همان(زيبا و لطيف هم باشد 

هاي سنّتي بالغت بسيار مختصر و محدود به  بحث دربارة فصاحت متكلّم در كتاب

شمارند كه گوينده با آن  اي مي فصاحت متكلّم را ملَكه. تعريفي منطقي از آن است

كار رفتن ملكه  در اين تعريف، به. د تعبير كندتواند به لفظ درست از مقصود خو مي

شمارند و آن را  جاي صفت به اين دليل است كه فصاحت را از حاالت ثابت مي به

كلمة لفظ نيز به كلمه و كالم، هر دو، . دانند شامل هر دو حالت نطق و خاموشي مي

  ).11همان، (اشاره دارد 

 متفاوتي دربارة فصاحت و بالغت هاي تا پيش از خطيب قزويني، تفسيرها و ديدگاه

براي مثال، ابوهالل عسكري به ديدگاه گروهي اشاره . و نسبت آن دو وجود داشت

از . تواند فصيح باشد مگر به فخامت و جزالت آراسته شود كند كه معتقدند كالم نمي مي

 اما ).8: 1989عسكري، (تواند بليغ و در عين حال غيرفصيح باشد  نظر اين گروه، كالم مي

 هر اماديدگاه نهايي علماي بالغت آن است كه هر كالم يا متكلّم بليغي فصيح است؛ 

اين بدان معناست كه بالغت اعم از فصاحت است؛ هرچند . فصيحي بليغ نيست

نيز همة علماي بالغت در اين . كند سكّاكي خوارزمي به اين نكته آشكارا اشاره نمي
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رچند تواند وصفي براي كلمه باشد؛ ه احت، نمينظرند كه بالغت برخالف فص نكته هم

خواندن متكلّم نيز نوعي توسع وجود دارد؛  ي در بليغابوهالل عسكري معتقد است حت

  ).6همان، (تواند بليغ باشد نه خود او  زيرا از نظر او، در واقع كالم متكلّم است كه مي

  علوي. ه است اختالف علماي بالغت بودبا لفظ و معنا نيز محلنسبت فصاحت 

  :دهد  ديدگاه ايشان را در چهار دسته جاي مي)70-69: 1423( يمني

بدون در نظر داشتن داللت الفاظ بر (د هي فصاحت را از اوصاف الفاظِ مجرگرو. الف

بر  سرّالفصاحهسنان خفاجي در  و ابن السائر المثلاثير در  ابن. شمارند مي) معاني

  ).10: 1411صعيدي، (همين نظرند 

گزارش علوي يمني، فخر رازي  به . دانند اي فصاحت را از اوصاف معاني مي عده. ب

  .بر همين ديدگاه است االيجاز ��نهادر 

ظاهراً علوي يمني به . دهند گروهي فصاحت را به لفظ و معنا، هر دو، نسبت مي. ج

حت سكّاكي در اين كتاب فصا. اشاره دارد العلوم مفتاحديدگاه سكّاكي خوارزمي در 

: 1407(فصاحت راجع به لفظ و فصاحت راجع به معنا : كند را به دو دسته تقسيم مي

416.(  

داند، معتقدند فصاحت به  گروهي ديگر كه علوي يمني خود را از زمرة ايشان مي. د

در اين ديدگاه، فصاحت نه به . ها بر معاني اعتبار داللت آن الفاظ مربوط است؛ به 

علوي . شود عتبار داللتشان بر معاني به الفاظ نسبت داده ميمطلقِ الفاظ، بلكه به ا

آورده؛ ولي به  االيجاز ��نها كند كه اين ديدگاه را فخر رازي در يمني اشاره مي

  ).70: 1423علوي يمني، (يك از علماي بالغت نسبت نداده است  هيچ

زيرا  اسالمي قبول عام يافته، ديدگاه سوم است؛ - ديدگاهي كه در بالغت عربي

جو  و جست العلوم مفتاحبندي نهايي علوم بالغي را بايد در شروح بخش بالغي  صورت

 است  هاي درسي بالغت در مدارس قلمرو فرهنگ اسالمي بوده ها كتاب كرد كه قرن

  ).1387ك اسميت، .ر(

رسد علوي يمني اين نكته را در نظر نداشته است كه آنچه فخر رازي ذكر  نظر مي به

.  ديدگاه جرجاني و منظور جرجاني از فصاحت همان بالغت استكرده، همان

صفتي است كه فقط به معنا ) بالغت(= گويد فصاحت  جرجاني در جايي مي
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به معاني و ) بالغت(= گويد فصاحت  در جاي ديگري هم مي. گردد نه به لفظ بازمي

ردة سخن او اين فش. گردد  بازمي- و نه خود الفاظ- كنيم آنچه با الفاظ به آن داللت مي

هنگام تركيب  اعتبار افادة معنا  گردد، به به لفظ هم بازمي) بالغت(= است كه فصاحت 

 در واقع پريشاني ).13-11: تا ك خطيب قزويني، بي.اني ربراي شرحي از ديدگاه جرج(كالم 

كاربرد اصطالح فصاحت و اشتراك لفظي، سبب خطاي علوي يمني شده و پيش از او، 

ته علوي يمني با شرح و دگاه نخست در اين زمينه وجود داشته است؛ البهمان سه دي

  .فشارد  بر ديدگاه چهارم پاي مي،ليتوضيح مفص

  تحليل الگوهاي قديم فصاحت. 3

كند   ها در باب فصاحت، مواردي را روشن مي نگاهي دقيق و تحليلي به مجموعة بحث

  : كندانداز جديدي ياري تواند ما را در گشودن چشم كه مي

هاي نظري بيشتر معطوف به آن است كه  بحث. اند هاي فصاحت همه سلبي مالك. 1

طور ايجابي مجال ظهور يافته، فقط اين  آنچه به. چه كلمه يا كالمي فصيح نيست

) صرف، نحو، معاني و بيان(نكته است كه براي بركنارماندن از خطا بايد علوم ادبي 

 .را فراگرفت

تر از عيوب و عوامل مخلّ   در زبان رخ دهد، گستردهممكن استدامنة خطاهايي كه . 2

گيرد، فارغ از  ي ميهاي نظري فصاحت جا آنچه در دايرة بحث. فصاحت است

در ) تبافت و موقعي(تبط با مقتضاي حال خطاهاي مر. ت استبافت و موقعي

 .شود اي فراتر يعني بالغت بررسي مي مرتبه

بهترين حالت فقط به كار بازشناختن فصيح از هاي فصاحت در  الگوها و مالك. 3

. اند آيند و از مقايسة كلمه و كالم از نظر درجة فصاحت ناتوان غيرفصيح مي

فصاحت در ديدگاه سنّتي، وصف يا صفتي مدرج نيست كه بتوان پيوستاري بر 

 .اند يا نيستند كلمه و كالم يا فصيح. مبناي آن رسم كرد

ها اغلب مختص سنجيدن زبان ادبي و   اين مالك،آيد ميها بر كه از بحث   چنان. 4

ها از  هاي ديگر زبان اغلب ساختارهايي دارند كه در آن مراتب و گونه. اند رسمي

 .شود هاي فصاحت سرپيچي مي مالك
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ها تقريباً معادل درستي و صحت اصطالح فصاحت در اين بحث. 5
1

در .  در زبان است

چارچوب نظري فصاحت واجد . است غلط /غيرفصيح همان درست/ واقع، فصيح

 .هاي تجويزگرايي است صهمشخ

اشكالِ معنا و پيام  ت دارد، انتقال آسان و بي آنچه در چارچوب نظري فصاحت اهمي.6

 .شود آنچه مانعِ جريان معناست، غيرفصيح شمرده مي. است

كه ر غالب علماي بالغت آن است تصو. اند زباني  فصاحت اغلب درونهاي مالك. 7

 .رو چندان به سوية اجتماعي آن نظر ندارند فصاحت امري صرفاً زباني است؛ ازاين

خاذ كند و از ات لمه و كالم داوري ميچارچوب نظري فصاحت فقط دربارة ك. 8

 .هاي مختلف زبان را دربرگيرد، ناتوان است ها و گونه ديدگاهي كالن كه جلوه

  فصاحتاندازهاي جديد در  چشم. 4

ي بالغت فارسي غايب است و طرح جدمتقدم  هاي حث فصاحت در كتابينكه ببا ا

خان نقد ادبي به كاربرد ، مورگردد هاي درسي بالغت بازمي آن به دورة معاصر و كتاب

» نقد لفظ«الگوهاي آن در نقد زباني اشاره كرده و نقد سخن بر پاية اين الگوها را 

شده، غلط، ملحون،  تشخيص داده ميها ناسره  آنچه در محك اين مالك. اند ناميده 

البته، نقد زباني . )84/ 1: 1369كوب،  زرين(شده است  مخالف قياس و حوشي خوانده مي

ها استوار باشد، حاصل ذوق و تيزبيني   بيش از آنكه فقط بر اين مالك،هايي در دوره

دورة خان آرزو در   توان به نقدهاي لغوي دقيق علي منتقدان بوده است؛ ازجمله مي

  ).1385ك فتوحي، .ر(سبك هندي اشاره كرد 

الت تحو. و جدال بر سر زبان بوده استدورة معاصر در زبان فارسي، دورة چالش 

هاي سنّت و مدرنيته  گونة اجتماعي و فرهنگي، زبان فارسي را در مركز جدال انقالب

ر اگ. هاي زباني بر سر درست و غلط بوده است يكي از جدال. قرار داده است

توانيم در اين زمينه سه جريان اصلي را  هاي رايج در اين زمينه را مرور كنيم، مي ديدگاه

  :بازشناسيم

                                                 
1. Correctness 
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دانند و   را الگوي زبان درست امروز مي كهنزبان متون ادبيگروهي از پاسدارانِ . 1

مالك اين گروه . كارانه دارند اغلب در برابر نوآوري و تغيير زباني موضعي محافظه

  .ست و غلط، همان الگوهاي قديم فصاحت استبراي در

شناسـان   ويژه تحت تأثير ديـدگاه زبـان   نقطة مقابل گروه اول، گروهي قرار دارد كه به  . 2

گونـه    شـود و ايـن      ساختارگراي امريكايي، اصوالً وارد بحـث درسـت و غلـط نمـي            

ـ       با اين حال، زبان   . شمارد  ها را دربارة زبان روا نمي       بحث ن بحـث   شناساني كه بـه اي

 : 1381ميالنيـان،   ( شـمارند     ترين مالك درست و غلط مي       اند، رواج را مهم     پرداخته

40-53.(  

به گروه سوم است كه ضمن تالش براي حفظ هنجارهاي گرايش عمومي . 3

اين گروه سنّت انتقاد . ه دارد كهن، به زبان رايج امروز هم توجشدة زبان ادبي تثبيت

هاي  گيري ند و ديدگاهشان در مراكز مهم تصميما  دادهزباني چشمگيري را شكل

بايد ديد انتقاد زباني اين گروه بر . شود كار گرفته مي هاي درسي به زباني و كتاب

در ادامه، برخي از داليل اين منتقدان را در رد . گيرد هايي صورت مي پاية چه مالك

؛ 236-228: 1375 گيالني، سميعي(آوريم  وار مي و خطاشمردن الگوهاي زباني فهرست

-146: 1375؛ يوسفي، 73-60: 1375؛ صديقيان، 40-29: 1375دقي، ؛ صا28-3: 1375نجفي، 

158:(  

. ؛ ج)مخالفت قياس(= غلط صرفي . ؛ ب)ضعف تأليف(= غلط نحوي . الف

رعايت نكردن ترتيب مناسب . ؛ د)مخالفت قياس(= سازي  نوآوري كاذب در واژه

تر و  داشتن معادل فارسي مفهوم.  و؛واژة بيگانه. ه؛ )تعقيد لفظي(= اجزاي جمله 

دويست سال گذشته؛ كار نرفتن در متون هزارو به. ه؛ حتأثيرپذيري از ترجم.  ز؛تر فارسي

بودن از لحاظ معنايي؛  ناكافي. ؛ ي)ابتذال(= خواندگان  كار نرفتن در زبان درس به. ط

  .تناسب نداشتن اصطالحات با مخاطبان. درازگويي؛ ل. ك

هاي قديم فصاحت  ك هاي انتقادي همان مال چنان كه مشهود است، برخي از اين پايه

هاي بيگانه مربوط است كه  است كه به زباني نو عرضه شده است؛ برخي به تأثير زبان

هم به بافت، موقعيت و اي از انتقادهاي زباني  هاي روزگار ماست؛ در پاره از ويژگي

  .ه شده استمخاطب توج



 41                                               بازانديشي چارچوب نظري فصاحت       14ة شمار/ 4سال 

نگاه سلبي هم در اين .  نقدهاي زباني اين گروه، ديد و نگاه سلبي استمهمويژگي 

هاي انتقادي اين گروه  ترين كتاب نمونه انتقادها مشهود است، هم در عنوان يكي از مهم

هاي رايج است كه در آن،  شامل فهرستي از غلط ننويسيم غلطكتاب . شود ديده مي

 زباني و بر پاية سه منبعِ زبان كهن، زبان گفتار - كوشد با اقامة داليل منطقي نويسنده مي

-5: 1376نجفي، (و زبان نوشتار امروز، مخاطب را به كاربرد درست زباني راهنمايي كند 

6.(  

ويژه در تعليم الگوهاي درست زباني دارد،  ديدگاه سلبي با كارايي و فوايدي كه به

وقتي ناگزيريم از . يح جدا كندتواند درست را از نادرست و فصيح را از غيرفص فقط مي

ها را نادرست يا غيرفصيح  هاي سلبي آن  كه مالك- ميان الگوهاي زبانيِ معادل

پديدآيي اشياء و . هاي ايجابي نيازمنديم  يكي را برگزينيم، به مالك- دهند تشخيص نمي

ها در كنار فزوني  آنهاي فراوان در دورة معاصر و نياز به ساختن واژه براي  پديده

هاي  سازي دارند، نياز به مالك صي زبان كه ذوق و دانش متفاوتي در واژهكاربران تخص

  .كند ايجابي را بيش از پيش نمايان مي

ه به ي جديد در باب فصاحت نيازمند توجگذشته از لزوم نگاه ايجابي، نظرورز

 آن ه در چارچوب نظري قديم بهاي ك پويايي زبان و جنبة اجتماعي آن نيز است؛ مسئله

ويژه بايد در نظر داشت مردم در مقام كاربران زبان چگونه و بر  به. هي نشده استتوج

ها را بايد در ترسيم  كنند، و اين مالك هايي دربارة زبان قضاوت مي پاية چه مالك

ني و اي زبا چارچوب جديد بايد ناگزير سويه. چارچوب جديد وارد محاسبه كرد

 بايد قابليت كاربست در نقد تمام نمودها و مچنيناي اجتماعي داشته باشد؛ ه سويه

 براي نقد هايي معتبر هاي زبان ازجمله خط و گفتار را داشته باشد و بتواند مالك جلوه

هاي  تر از ساير جنبه ارزش روي كم هيچ  از نقد ادبي كه بهي مهمزباني فراهم آورد؛ بخش

  .انتقادي نيست

هاي قديم و  گرفتن يا كنار گذاشتن مالكمعناي ناديده  انتخاب چارچوب جديد به

ها هنوز در بسياري موارد و  آن مالك. الگوهاي سلبي فصاحت يا درست و غلط نيست

هاي پيشنهادي  اي در دل مالك گونه ها به ويژه در تعليم زبان كارآمدند و البته اغلب آن به

  .چارچوب حاضر قرار خواهند گرفت

: اند از فصاحت در چارچوب جديد عبارتهاي  بر پاية آنچه گفته شد، مالك

پيش از آنكه به شرح و تبيين هريك . اصالت، زيبايي، كفايت، كارايي و قابليت پذيرش
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تفكيك چارچوب نظري فصاحت به : اي ضرورت دارد ها بپردازيم، ذكر نكته از آن

ها و مالحظات مختلف در ترجيح يك الگوي  هاي يادشده براي روشن شدن جنبه مالك

  .ها همگي باهم در كارند اني بر ساير الگوهاست وگرنه در عمل، اين مالكزب

  اصالت. 1-4

اصالت
1

. آيد شمار مي هاي زندگي انسان، نوعي ارزش به  در زبان نيز مانند ساير جنبه

 .)Ferguson, 1977: 281(هاي قضاوت مردم دربارة زبان است  اصالت يكي از پايه

هاي دخيل فراوان  هاي بومي از واژه جاي كلمه  در آن بهطور كلي، مردم زباني را كه به

 مالك اصالت وقتي .شمارند نوعي فاقد خلوص و اصالت مي استفاده شده باشد، به

  .تر باشد گرايانه در مردم قوي گيرد كه احساسات ملّي ه قرار ميبيشتر مورد توج

كند؛   تجويز نميبيگانه/  را بر خارجيبومياين مالك فقط ترجيح واژه يا تعبيرات 

به هر حال، هر . بلكه در ترجيح يك منبع خارجي در مقابل منبع ديگر نيز كارايي دارد

 آرماني ،هاست و ايدة زبان پاك در عمل گيري واژه از ساير زبان زباني ناگزير از وام

به . كند بندي مي مالك اصالت، منابع خارجي زبان را اولويت. نيافتني است دست

هنگام اجراي برنامة اصالحات زباني در تركيه در زمان آتاتورك،  ن، گزارش فرگوس

هاي دخيل عربي و فارسي را از زبان خود برانند و  اصالحگران دوست داشتند واژه

 ,Ibid(هاي دخيل غربي اعتراضي نداشتند   به واژهاماهاي تركي بسازند؛  جاي آن واژه به

هاي اروپايي مورد  هاي زبان متر از واژههاي عربي ك در زبان فارسي نيز واژه. )282

  .برانگيز است اعتراض و حساسيت

اغلبِ . مالك اصالت در مقايسة الگوهاي زباني قديم و جديد نيز دخيل است

مالك اصالت . آيند شمار مي تر از الگوهاي جديد به تر و سره الگوهاي زباني قديم اصيل

كه در  چنان . بران آن زبان مربوط استآشكارا خصلتي اجتماعي دارد و به طرز فكر كار

گيري  شود، تغيير طرز فكر و برداشت عمومي ممكن است جهت مثال تركيه ديده مي

  .جا كند ها را جابه اين مالك را دگرگون، و اولويت

                                                 
1. Purity 
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. هاي بيگانه در زبان فارسي بيشتر شده است در دورة معاصر، انتقاد از تأثير ساخت

گيري ساخت   زبان بيشتر از جهت آسيبي است كه وامنگراني پاسداران و منتقدان

كند؛ حال آنكه حساسيت مردم عادي بر بنياد مالك اصالت  دستوري به زبان وارد مي

  .است

  زيبايي. 2-4

زيبايي
1

گاه به نظر آنان، فالن ساختار . هاي قضاوت مردم دربارة زبان است  يكي از پايه

تحليل . رسد و كاربردها بهتر يا زيباتر مييا كاربرد زباني نسبت به ساير ساختارها 

شناختي در حوزة زبان همان  هاي زيبايي ها دشوار است؛ زيرا قضاوت گونه قضاوت اين

ها داراست  شناختي در ساير حوزه هاي هنري و زيبايي مشكالتي را دارد كه قضاوت

)Ibid, 282- 283(.  

از نظر . زباني استترين ويژگي زباني با زيبايي، موسيقي الگوهاي  مرتبط

بر . تر است  تر و موسيقايي تر و برخي نرم شنوندگان، برخي الگوهاي زباني زمخت

رو شدن با  طور عام، مردم هنگام روبه به. تر برترند اساس اين مالك، الگوهاي موسيقايي

رواج . گزينند نوازتر را برمي تر و گوش آهنگ دو الگوي معادل يا مترادف، الگوي خوش

شناختي و  كردن بعد زيباييهاي نوساخته نتيجة رعايت ن ها و واژه ن برخي معادلنيافت

گر، كوپتر گذشته از اشكاالت دي براي هلي» چرخبال«براي مثال، معادل . ايي استموسيق

كار  به/ خ/و / چ/كاربرد و زمخت   است كه در آن دو واج كمداراي اين ايراد مهم نيز

  .است) از نظر عروضي(كشيده رفته و واژه داراي دو هجاي 

الگويي . عي داردمالك زيبايي، مالكي نسبي است و از سوي ديگر، خصلتي اجتما

هاي ديگر و براي  آيد، ممكن است در دوره نظر مي  براي كساني زيبا بهاي كه در دوره

اي به  شناختي از دوره هاي زيبايي كسان ديگر آن زيبايي را نداشته باشد؛ زيرا ارزش

هاي  هنگامي كه ميان ارزش.  ديگر و در ميان افراد مختلف متفاوت استدورة

هاي  شناختي طبقات مختلف مردم تفاوت زيادي وجود داشته باشد، عموماً ارزش زيبايي

  .گيرد كردة جامعه، مالك قرار مي طبقة حاكم يا گروه نخبگان تحصيل

                                                 
1. Beauty 
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مالك خلوص غلبه دارد؛ اغلب، در ميان مردم و كاربران عادي زبان مالك زيبايي بر 

گيرند، مالك اصالت را اغلب  صي از زبان بهره ميطور تخص  آنان كه آگاهانه و بهاما

تنهايي موجبات ترجيح يك الگوي  تواند به هر روي، زيبايي نمي به. شمارند تر مي مهم

هنگامي كه دو يا چند الگوي معادل و مترادف از . زباني بر الگوهاي ديگر را فراهم كند

وبيش يكساني داشته باشند، مالك زيبايي  هاي ديگرِ فصاحت وضعيت كم حيث مالك

  .تر خواهد بود تر و درست كنندة الگوي فصيح تعيين

  كفايت. 3-4

كفايت
1

منظور . هاي فصاحت با زبان و ساختارهاي آن مرتبط است  بيش از ساير مالك

اربرد آن با درجة العات و كنايي الگوهاي زباني در انتقال اطاز كفايت، توا

عنوان ابزار ارتباطي، بايد نيازهاي  الگوهاي زباني به. ت استي از دقبخش رضايت

ها بايد با معاني و كاركردهاي خود پاياپاي باشند و بتوانند  آن. كاربران را برآورده كنند

هاي دقيق و نيز محملي براي شعر و ادبيات و بيان  عنوان رسانة علوم جديد و انديشه به

  .احساسات و عواطف ايفاي نقش كنند

تر  العات گوينده و نويسنده را دقيقك، هر الگوي زباني كه بتواند اطبر اساس اين مال

  بهتراه خط، هر الفبايي كهبراي مثال، در زمينة دستگ. تر خواهد بود منتقل كند، فصيح

هر حرف در آن براي هر واج يك حرف و در ازاي ظ كلمات را نشان دهد بتواند تلف

 در ساير . كفايت بيشتري خواهد داشت تناظر برقرار باشديك واج وجود داشته باشد

شمار  ت در انتقال پيام با كمترين سوءتفاهم زباني، قاعدة كفايت بهسطوح زبان، دق

  .آيد مي

 روش تركيب، اشتقاق و گاه  سازي اغلب به در دورة معاصر زبان فارسي كه واژه

از . هاي نوساخته نقش مهمي دارد مالك كفايت در فصاحت كلمهشود،  ادغام انجام مي

يسپرسن كاربردهاي زباني را از حيث . سوي ديگر، كفايت، مالكي نسبي و مدرج است

  :كند كفايت به سه دسته تقسيم مي

                                                 
1. Adequacy 
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قابل فهم. الف
1

  .كنند كاربردها و الگوهايي كه حداقل ارتباط قابل قبول را برقرار مي: 

درست. ب
2

دها و الگوهايي كه همة نيازهاي متعارف هنجارهاي زباني را كاربر: 

  .كنند برآورده مي

خوب. ج
3

كاربردها و الگوهايي كه وضوح بيشتري نسبت به الگوهاي درست دارند و : 

  .)Haugen, 1966: 512- 520(انگيزند  تحسين مخاطبان را برمي

  .ين قرابت را داردمالك كفايت با هدف آرماني چارچوب نظري فصاحت سنّتي، بيشتر

  كارايي. 4-4

كارايي
4

كارايي نيز مانند زيبايي مفهومي . هاي قضاوت دربارة زبان است  از ديگر پايه

سادگي بر مبناي آن مقياسي ساخت و الگوها و  توان به مجرّد و انتزاعي است و نمي

 آن با معناي مناسبت  كارايي الگوي زباني به. كاربردهاي زباني را بر اساس آن سنجيد

از اينجاست كه . ت بالفصل زباني، مخاطبان و اهداف خاص استبافت و موقعي

  .شود هاي كاربردشناختي را نيز شامل مي ، جنبهارچوب نظري اين مقالهچ

 راي در پژوهشي كاربرد كلمات مخفّف و كامل را از حيث كارايي مقايسه . اس.پي

 مشهور باشند، امتيازي كه از كه شكل مخفّف و كامل، هر دو، هنگامي . كرده است

آيد ممكن است با امتيازي كه از شكل  دست مي توضيح اضافه در كلمات كامل به

. در اين حالت، شكل مخفّف كارايي بيشتري دارد. شود، برابري نكند مخفّف حاصل مي

ن با دوستي اما اگر از طريق تلفن در حال سخن گفت. خواند راي اين كارايي را ايجاز مي

آساني  ه چيز ديگري شده باشد، ممكن است كلمة مخفّف را بهيم و حواس او متوجباش

كار بردن كلمة كامل كارايي  در اين حالت، به. نشنود و از ما بخواهد آن را تكرار كنيم

هاي كلمة كامل را نيز بشنود، از آنجا  بيشتري خواهد داشت؛ زيرا اگر او برخي از واج

راحتي پيام ما را دريافت  ناسب با بافت وجود ندارد، بهكه كلمات جايگزين زيادي مت

رو،  ازاين. )Ray, 1963: 41(نامد  مي» حشو«راي اين نوع كارايي را . خواهد كرد

درازگويي و اطناب همواره نادرست نيست؛ ازقضا گاهي الزمة فصاحت و روشني كالم 

                                                 
1. Intelligible 
2. Correct 
3. Good 
4. Efficiency 
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ع از انتقال درست پيام ايجاز نيز همواره نيكو و پسنديده نيست؛ چرا كه گاه مان. است

  .شود مي

گوهاي  و الگوهايي كه براي گفت. مالك كارايي گاه با مخاطبان كالم ارتباط دارد

 رسمي با رقراري ارتباط با كساني كه روابطدوستانه كارايي دارند، ممكن است براي ب

هدف كارگيري الگويي زباني  وقتي از برقراري ارتباط يا به. آنان داريم، مناسب نباشد

الگويي كه براي . كند خاصي داريم، مالك كارايي ما را در داوري فصاحت آن ياري مي

براي مثال، . برخي اهداف كارايي دارد، ممكن است براي اهداف ديگر كارآمد نباشد

اگر هدف ما تسهيل ارتباط زباني با كشور همسايه باشد، نوع خاصي از دستگاه خط 

زباني متمايز از ساير كشورهاست، نوع ديگري از كارايي دارد و اگر هدف، داشتن 

 هاگن معتقد است مالك كارايي به .)Ferguson, 1977: 283(دستگاه خط كارايي دارد 

مبناي عام در اين زمينه آن . توازن ميان اقتصاد فرستندة پيام و گيرندة آن مربوط است

 ,Haugen(كار رود  است كه الگويي كارايي دارد كه آسان ياد گرفته شود و آسان به

1966: 521-513.(  

ه به كل ساختار يد با توجرا با) خط، دستور و واژگان(كارايي هر بخش از زبان 

ه به كل ساختار ختار زبان را جدا كرد و بدون توجتوان بخشي از سا نمي. زبان سنجيد

رايي با اهداف خاص، بافت و ه به اينكه كابا توج.  قضاوت كارايي آن پرداختبه

 ت بالفصل زبان و مخاطبان ارتباط دارد، امري نسبي و متغير است؛ با اين حالوقعيم

هاي زباني چارچوب نظري مقاله را تشكيل  ترين مؤلّفه  مهم،»كفايت«همراه   بهاين عامل

  .دهد مي

  قابليت پذيرش. 5-4

قابليت پذيرش
1

ت فرهنگي جامعه ه با پايگاه اجتماعي زبان و وضعي مالكي است ك

تر فرهنگي و اجتماعي در  در اينجا نه بافت بالفصل زباني، بلكه بافت بزرگ. ند داردپيو

روند و الگوي زباني  شمار مي در هر جامعة زباني، گروهي رهبر معنوي به. كار است

در اين صورت، ساير افراد جامعه نيز آن الگوي زباني . بايد براي آنان پذيرفتني باشد

  .خاص را خواهند پذيرفت

                                                 
1. Acceptability 
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براي . دهد هاي فرهنگي اجازة پذيرش الگوهاي زباني خاصي را نمي خي ديدگاهبر

هايي كه به هر شكل مفاهيم زشت اجتماعي و تابوها را تداعي كنند، در زبان  مثال، واژه

هاي بدنام اجتماعي احتمال  نسبت يافتن الگوهاي زباني با گروه. فارسي پذيرفته نيستند

هاي مرجع  و در مقابل، الگوهاي مورد استفادة گروهدهد  ها را كاهش مي پذيرش آن

  .يابد  و احتمال پذيرششان افزايش مينداجتماعي از وجهه و اعتبار برخوردار

افتد كه  بسيار اتّفاق مي. معناي كاربرد آن نيست پذيرش هر الگوي زباني همواره به 

. برند ر نميكا پذيرند؛ ولي در عمل، آن را به مردم برخي الگوهاي زباني را مي

عاهاي اند كه اظهارات و اد نتيجه رسيدههاي افراد به اين  شناسان در بررسي نگرش زبان

هاست  هاي آنان اغلب در عمل، خالف كاربرد زباني آن مردم دربارة زبان و ارزيابي

)Milroy & Milroy,1985: 18(.  معناي اذعان به فصاحت  بنابراين پذيرش در اينجا به

ي زباني خاصي است؛ هرچند شكل آرماني آن است كه همة مردم فقط و درستي الگو

جانبة الگويي زباني مانع از  رواج گسترده و همه. كار برند الگوي فصيح و درست را به

هاي اصالت، زيبايي، كارايي و  شود كه در سنجة تمام مالك پذيرش الگويي معادل مي

اي جايگزيني معادل فارسي براي براي مثال، تالش بر. كفايت قابل قبول بوده است

  .هايي چون راديو و تلفن بر همين مبنا، كاري بيهوده است واژه

قابليت پذيرش در فصيح يا درست شمردن هر الگوي زبـاني حكـم داور نهـايي را                 

برند و تا آنان الگـويي را نپذيرنـد، آن الگـو              كار مي    به  مردم زبان و الگوهاي آن را      .دارد

هـاي   اگـر مـالك  . قابليت پذيرش نيز مفهومي مدرج است. د بودفصيح و درست نخواه   

كنـد، مـالك قابليـت         كلمه و كالم را به فصيح و غيرفصيح تقـسيم مـي            ،قديم فصاحت 

دهد كـه از پـذيرش كامـل تـا عـدم              پذيرش الگوهاي زباني را روي پيوستاري قرار مي       

اســي دارد، ت اسهــا اهميــ خــش از جامعــه كــه پــذيرش آنآن ب. پــذيرش امتــداد دارد

با اين حال، ممكن است     . آيند  لحاظ اجتماعي مرجع به شمار مي       هايي هستند كه به     گروه

در ايـن حالـت، اغلـب       . ها در پذيرش يك الگوي زباني اختالف باشد         ميان همين گروه  

هايي چـون فرهنگـستان گـردن نهـاده         شود يا به تصميم سازمان      نظر اكثريت پذيرفته مي   

  .شود مي
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  ريگي نتيجه. 5

در ديدگاه سنّتي، بحث نظري در باب فصاحت منحصر به كلمه و كالم است و . 1

 .كند شامل برشمردن عيوبي است كه كلمه و كالم را از فصاحت خارج مي

ت ي زباني را خارج از بافت و موقعياند؛ خطاها هاي سنّتي فصاحت سلبي مالك. 2

 آيند؛ اغلب مختص يح از غيرفصيح مكنند؛ فقط به كار تشخيص فصي بررسي مي

اند و  اشكال معنا و پيام معطوف اند؛ به انتقال آسان و بي زبان ادبي و رسمي

 .اند زباني درون

هاي سلبي  در ميان بانفوذترين جريان سنّت انتقاد زباني معاصر، هنوز همان مالك. 3

چند در برخي غلط است؛ هر/ غيرفصيح و درست/ فصاحت معيار تشخيص فصيح

هاي  ت و مخاطب و نيز تأثير ويرانگر زبانزباني توجه به بافت، موقعيانتقادهاي 

 .شود بيگانه ديده مي

چارچوب پيشنهادي فصاحت پنج مالك اصلي دارد كه با همديگر در تشخيص . 4

اصالت، زيبايي، كفايت، كارايي و قابليت : فصاحت الگوهاي زباني در كارند

 .پذيرش

دهد   بيگانه ترجيح مي زبانيهاي مي را بر ساختهاي زباني بو مالك اصالت ساخت. 5

 .كند بندي مي گيري زبان را اولويت و منابع وام

هاي  تر و زيباتر بر مبناي ارزش آهنگ مالك زيبايي به ترجيح الگوهاي خوش. 6

 .كند شناختيِ غالب كمك مي زيبايي

زباني را در ي الگوهاي فة زباني چارچوب جديد است و توانايترين مؤل كفايت مهم. 7

 .سنجد ت ميبخشي از دق ها را با درجة رضايت العات و كاربرد آنانتقال اط

 زباني، مخاطبان و اهداف خاص تب الگوهاي زباني با بافت و موقعيكارايي به تناس. 8

 .پردازد هاي كاربردشناختي مي ه دارد و به جنبهتوج

   از پايگاهريشين يا متأثهاي پ تابعي از مالكقابليت پذيرش كه خود ممكن است . 9

ت فكري و فرهنگي جامعه باشد، در ترجيح الگوهاي زباني اجتماعي زبان و وضعي

 .حكم داور نهايي را دارد
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هاي سنّتي نيست؛ بلكه قصد دارد ضمن  چارچوب جديد درپي كنار نهادن مالك. 10

ن مات كاربست آ، مفهوم فصاحت را احيا كند و مقدهاي آن رفع برخي محدوديت

 . فراهم نمايد-هاي نقد ادبي  در كنار ساير جنبه- را در انتقاد زباني
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