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Abstract
Writing is a tool for transferring of concepts, information and findings and it is
subject to certain rules and principles in every language. Paying attention to the
writing principles and avoidance of writing mistakes necessitate precise and
systematic codification of the writing principles. One of these principles of
systematic writing is paying attention to the smallest semantic unit, i.e. word, when
writing. The recognition of the word and its proper application is the prelude to the
correct writing. Offering an efficient pattern for the selection of the words assists
correct writing. Word is the smallest part of writing and it plays an effective role in
text formation. The coherent and principles connection of the words is of a
considerable importance in writing. Failure in selecting correct words bars the
advance to the next stage that is the very topic of coherent writing; therefore, correct
writing depends on the precise and right selection and application of the words. In
writing books, discussions on words are scattered about two parts, namely formal
and lingual editions. In formal edition, the spelling method and cursive writing and
block lettering are discussed. The discussion is solely related to the appearance of the
words and the method of writing them. In lingual edition, as well, attention is
directed at some wrong structures in writing of words; for example, words are
discussed in discussions on various kinds of borrowing, serotyped writing, prolixity
and so forth. But, an independent discussion regarding the principles of choice of
word is missing from these books. Considering the importance of word selection and
its being emphasized in rhetoric, enjoyment of such knowledge and, of course, its
topics can set the ground appropriately for elucidating the principles of choice of
word in Persian language.
There are discussions put forth in rhetoric that are significantly connected to the
grammar and writing rules; some researchers have pointed to the relationship
between grammar, semantics and their differences: “grammar predominantly
discusses the dos and distinctions; but, rhetoric substantially deals with such topics as
artistic applications and the more effective choices and probabilities … also, the
discussions in semantics are mostly related to the meaning that can be somehow
considered as spiritual aspects of grammatical issues” (Shamisa, 2014, 31). But,
discussions about the link between rhetoric and writing are amongst the topics that
have not been yet considered the way they deserve.
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Verbal eloquence and fluency is amongst the discussions closely related to writing
in rhetoric. Eloquence in rhetorical books is proposed in three levels, word
eloquence, discourse eloquence and speaker’s fluency. In discussions on lexical
eloquence, emphasis is made on the words’ meanings, grammatical dos and don’ts,
lexical euphony and agreeableness of the lexical sounds as well as the application of
the words and these topics are all closely associated with writing style, especially
choice of word. In fact, the thing that is posited in rhetoric as “eloquence” is the
discussion about the writing dos and don’ts. Some researchers believe that this part
of rhetoric should be placed amongst the topics discussed in grammar (see also,
Vafa’ei and Aghababa’ei, 2015: 46). Although such subjects as eloquence and its
types feature grammatical infrastructure in some discussions (like opposition to the
analogy). it is not completely matching with the grammatical rules and it is found
interlaced with writing style in many of the cases.
Considering the importance of words in writing and knowing that the emphasis is
made on the conditions of selecting an eloquent word in rhetoric, the present study
takes advantage of lexical eloquence pattern to take into account certain conditions
for word selection in Persian language. Of course, the conditions mentioned for
lexical eloquence in rhetoric are more of an affirmative aspect and the issue has been
criticized to some extent; but, these same affirmative properties guide us to the
optimum pattern of word selection. According to the descriptions presented up to
here, the primary study question is that can the word eloquence pattern in rhetoric be
used to offer an efficient pattern of word selection? So, the objective of the present
article becomes the investigation and analysis of word eloquence pattern in rhetoric
and then applying it in word selection.
Pondering over the rhetorical books indicate that the rhetoricians have made
suggestions for the proper selection and application of words that can be appropriate
solutions for choice of words. It was made clear in an investigation of the word
eloquence in rhetoric and taking it into consideration in word selection process that:
- The thing that is proposed in rhetoric as “word eloquence” is a perfectly
writing discussion that is intermixed in some of the cases with grammatical dos and
don’ts.
- Many factors cause letter cacophony and discordance of words’ euphony
amongst which lengths of words, types of consonants and vowels and their style of
arrangement can be pointed out.
- Word lengthiness or combination in writing can cause damages to language in
two respects: 1) it can cause pronunciation cacophonies and 2) discord the writing
system of the language. Thus, the collocation of the letters is of a considerable
importance in both speech and writing while, in the majority of the definitions
provided for letter cacophony in rhetorical books, it has been to be connected with
pronunciation. It seems that the term can also incorporate the inappropriate
collocation of letters in writing system of the language.
- Although strangeness/novelty of the usage is mostly applied for the obsolete
and abandoned words from the perspective of rhetoric, it can be expanded to the
words that do not feature the required validity and applicability in the standard
Persian language and are not authenticated by the language specialists. Disregarding
the obsolete and unfamiliar words, other word groups can be considered as instances
of strangeness of the usage, including stereotyped writing, strange exotic words,
unfamiliar colloquial words and some homonyms.
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- The discussion about opposition to the analogy in rhetoric is perfectly laid on
the foundation of grammar and its most important examples in choice of word and
word use areas pertain to two parts: 1) borrowing from Arabic and other languages;
2) lack of paying attention to the morphological and semantic rules of Persian
language.
- Antipathia of audition overlaps with letter cacophony in pronunciation area and
it encompasses the use of heinous and bad words in rhetoric.
Keywords: Eloquence, Lexical Eloquence, Rhetoric, Writing, Word Selection
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کاربست الگوی فصاحت کلمه در فرایند واژهگزینی در نگارش
الهام سیدان



چکيده
نگارش ابزاری برای انتقال مفاهیم ،اطالعات و یافتههاست که در هر زبانی تابع قواعد و اصولی است .توجه به اصول نگاارش
و پرهیز از کاربست خطاهای نگارشی نیازمند تدوین دقیق و نظاممند اصول نگارش است .یکی از اصاول نگاارش ،توجاه باه
کوچکترین واحد معنایی در نگارش یعنی واژه است .شناخت واژه و کااربرد صاحیآ ن مقدماگ نگاارش صاحیآ محساو
می شود .ارائگ الگویی کار مد برای گزینش واژگان به نگارش صحیآ یاری میرساند .به نظر میرساد در عواوم ادبای مثااح ی
مطرح است که میتواند الگویی برای گزینش واژگان باشد که ازجموگ نها بحث فصاحت و بالغت و شرایط دستیابی باه ن
است .صرفنظر از کاستیهای بحث و نقدهایی که بدان وارد است ،با بهرهگیری از این چارچو

و رفع کاستیها و مشکالت

ن میتوان الگوی کار مدی برای فرایند واژه گزینای در نگاارش ارائاه کاردا بناابراین در ایان پانوهش ایان الگاو در فرایناد
واژهگزینی بهکار برده میشود .نتایج نشان میدهد شرایطی که در کتا های بالغی برای فصاحت کومه در نظر گرفته میشاود،
با اندکی تغییر و بسط ،در حوزة نگارش مفید خواهد بودا ازجموه اینکه غرابت استعمال ،همنشینی نامناسب حاروف در نظاام
نوشتاری زبان را نیز دربرمیگیردا همچنین اگرچه در عوم معانی غرابت اساتعمال بارای واژههاای مهواور و متاروه باه کاار
میرود ،این اصطالح می تواند با توسع معنایی برای الفاظی که روایی و کاربرد الزم را در زبان فارسی معیار ندارند نیاز باهکاار
رود.
کليدواژهها :فصاحت ،فصاحت کومه ،عوم معانی ،نگارش ،واژهگزینی
 -1مقدمه
واژهگزینی یکی از اصول مهم در نگارش است .واژه کوچکترین جزء در نگاارش محساو

مایشاود کاه نقاش ما دری در

شکلدهی متن دارد .ارتثاط منسوم و اصولی واژگان اهمیت بسزایی در نگارش دارد .اگر واژه بهدرستی انتخا
بعد ا که همان نگارش منسوم است ا بهخوبی میسر نمیشودا بنابراین نگارش صحیآ درگروِ انتخا

نشود ،مرحواگ

و کاربرد دقیق و بواای

واژههاست .در کتا های نگارش بحث از واژه در دو بخش ویرایش صوری و زبانی بهصاورت پراکناده مطارح مایشاود .در
ویرایش صوری از شیوة امالی واژهها و جدانویسی و سرهمنویسی کومات بحث میشود .این بحث صرفاً به ظااهر کوماات و
 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
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شیوة نگارش نها مربوط میشود .در ویرایش زبانی نیز به برخی ساختارهای غوط در نگارش واژهها توجه میشودا برای م اال
در بحث از اقسام گرتهبرداری ،کویشهنویسی ،درازنویسی و  ...از کومات بحث مایشاودا اماا بحاث مساتقوی در باا

اصاول

واژهگزینی در این کتا ها مطرح نیست .نظر به اهمیت واژهگزینی و تأکید بر ن در عوم معانی ،بهرهگیری از این عوام و الثتاه
تکمیل مثاحث ن میتواند زمینگ مناسثی برای تثیین اصول واژهگزینی در زبان فارسی باشد.
مثاح ی در عوم معانی مطرح می شود که ارتثاط معناداری با دستور زبان و یین نگاارش داردا برخای محققاان باه ارتثااط
دستور زبان و معانی و تفاوتهای نها اشاره کردهاند« :دستور بیشتر بحث تشخصها و بایدهاساتا اماا معاانی بیشاتر بحاث
کاربردهای هنری و م درتر و شایدهاست ... .همچنین در معانی بحث ناظر بر معناست و میتوان باه لحااظی معاانی را بحاث
معنوی مسائل دستوری دانست» (شمیسا)31 :1393 ،ا اما بحث از پیوند عوم معانی و نگارش از جمواه موواوعاتی اسات کاه
تاکنون به ن توجه نشده است.
از جموه مثاح ی که در عوم معانی ارتثاط نزدیکی با یین نگارش دارد ،بحث از فصاحت و بالغت کالم است .فصاحت در
کتا های بالغی در سه سطآ فصاحت کومه ،کالم و متکوم مطرح میشود .در بحاث از فصااحت کوماه بار معاانی کوماات،
بایدهای و نثایدهای دستوری ،خوشاهنگی و گوشنوازی کومات و نیز کاربرد نها تکیاه مایشاود و ایان موواوعات ارتثااط
نزدیکی با یین نگارش بهوینه فرایند واژهگزینی دارد .درواقع نچه در عوم معانی با عنوان «فصاحت» مطرح میشود ،بحاث از
بایدها و نثایدهای نگارشی است .برخی محققان معتقدند ایان بخاش از عوام معاانی در حاوزة دساتور زباان قارار مایگیارد
(←وفایی و قابابایی .)46 :1394 ،اگرچه موووع فصاحت و اقسام ن در برخی مثاحث (مانندِ مخالفات قیاا ) زیرسااخت
دستوری دارد ،بهطور کامل منطثق با قواعد دستوری نیست و در بسیاری موارد با یین نگارش پیوند میخورد.
نظر به اهمیت واژه در نگارش و تأکید بر شرایط گزینش واژة فصیآ در عوم معانی در این پنوهش با بهرهگیری از الگاوی
فصاحت کومه شرایطی برای واژهگزینی در زبان فارسی در نظر گرفته میشود .الثته شرایطی که برای فصااحت کوماه در عوام
معانی ذکر میشود جنثگ سوثی دارد و به این موووع نقدهایی وارد شده استا اما همین صفات سوثی ما را به الگاوی مطواو
گزینش واژهها رهنمون میشود .با این وصف پرسش اصوی این پنوهش ن است که یا میتوان با استفاده از الگوی فصااحت
کومه در عوم معانی الگوی کار مدی در واژهگزینی ارائه کرد؟ بنابراین هدف از این مقالاه بررسای و تحویال الگاوی فصااحت
کومه در عوم معانی و کاربست ن در گزینش واژههاست.
 -2پيشينة بحث
الگوی فصاحت و به طور خاص فصاحت کومه در مقاالتی نقد و بررسی شده اسات .قاحساینی و میربااقری فارد ( )1387در
مقالهای با عنوان «نقد و تحویل مقدمه کتا های بالغی :فصاحت کومه» ومن بررسی شاواهدی کاه بارای فصااحت کوماه در
کتا های بالغی فارسی و عربی مطرح میشود ،به نقد چهارچو
در مقالهای با عنوان «بازاندیشی چارچو

نظری بحث و طرح کاستیهای ن میپردازند .ساارلی نیاز

نظری فصاحت» ( )1390ومن توصیف مومل دیدگاههای سنتی درباا ِ فصااحت

به کمک یافتههای زبانشناسی اجتماعی چارچو

جدیدی برای فصاحت پیشنهاد میکند.

تأمل در پنوهشهای انوامشده نشان میدهد تاکنون تحقیقی دربا ِ پیوند نگارش و معانی صاورت نگرفتاه اسات و ایان
موووع با بهرهگیری از الگوی فصاحت کومه برای واژهگزینی برای نخستین بار در مقاله پیشِ رو انوام میشود.
 -3فصاحت کلمه
بحث از فصاحت و بالغت از جموه موووعاتی است که اهل لغت ،متکومان ،قر نپنوهان و الثته بهصورت خاص بالغیاان باه
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ن اهتمام ورزیده و توجه داشتهاند .در عوم معانی غالثاً از این دو اصطالح در کنار هم یاد میشود .فصاحت در لغت به معناای
ظهور و روشنی است و فصاحت هر چیزی ،وووح ن استا برای م ال گفته میشود «أفصآ الصثآ» ،هنگامی که صثآ روشن
میشود و یا «أفصآ الوثن» بهمعنای اینکه کف و ناخالصی شیر کنار زده شد و شیر شفاف و روشن شاد (←خفااجی1953 ،م:
59ا عسکری1989 ،م .)7 :دربا

فصاحت و بالغت ،تعریف ن و شرایط دستیابی بدان مثاحاث مختوفای مطارح اسات .در

غالب کتا ها فصاحت مقدمگ بالغت در نظر گرفته شده و به موموعهای از فضایل و رذایل در این زمینه اشااره و الثتاه غالثااً
بر عیو

مخل فصاحت تکیه شده است.

جرجانی در دو سطآ کومه و کالم از فصاحت سخن میگوید .او در قسم اول به زیثاییهاای لفظای و صاور بیاانی اشااره
میکند .الثته جرجانی همواره مکان کومه را در نظم درنظر میگیرد .ازنظرِ جرجانی شایسته است که کومه پیش از واردشدن در
تألیف در نظر گرفته شودا زیرا واژه بهتنهایی اهمیتی ندارد بوکه هموواری ن با دیگر واژههاسات کاه تاأدیر خااص را ایوااد
میکند (جرجانی1982 ،م .)35-36 :ازنظرِ او الفاظ بهصورت مورد و مفرد بر یکدیگر برتری ندارنادا بوکاه برتاریداشاتن یاا
نداشتن الفاظ وابسته به تناسب معنای لفظ با معنایی است که پس از ن می ید .جرجانی با طرح م الهایی ایان نکتاه را تثیاین
میکند که واژه ای ممکن است در مووعی خوشایند باشاد و در موواعی دیگار دقیال و ناخوشاایند باشاد (هماان)38-39 :ا
بنابراین او تعریف خود را از لفظ براسا ِ پیوندهای معنایی و داللت الفاظ استوار میکند.
ویاءالدین بن ادیر فصاحت را امری صرفاً لفظی و بالغت را به ترکیببندیهای کالم مربوط میدانادا یعنای بالغات هام
برخاسته از لفظ و هم برخاسته از معناست (به نقل از شوقی ویف .)444 :1384 ،در غالب کتا های متأخر فصااحت صافت
کومه ،کالم و متکوم در نظر گرفته شده و شرایطی سوثی برای حصول ن ذکر شده است .به بااور غالاب بالغیاان بالغات نیاز
صفت کالم و متکوم است (←رجایی3 :1340 ،ا مازندرانی30 :1376 ،ا قاولی.)4-13 :1373 ،
دربا ِ فصاحت کومه ا که موووع اصوی این مقاله است ا نیز دستهبندیهای مختوفی مطرح است .جاحظ از جموه کسانی
است که بهصورت پراکنده مثاح ی را در این زمینه مطرح میکند .او معتقد است همانگونه کاه شایساته نیسات لفاظ عامیاناه،
مثتذل و بازاری باشد ،نثاید غریب و نامأنو

باشدا مگر نکه گوینده خود از اعرا

بدوی باشاد (باه نقال از شاوقی وایف،

)61 :1384ا همچنین او در الثیان و التثیین از استواری و فخامت و لطافت ،شیرینی لفظ و سادگی و روانی واژهها ساخن گفتاه
است (همان.)66 :
ابنسنان خفاجی از نخستین کسانی است که این موووع را مثسوط بیان کرده است .جامعترین بحث درباا

فصااحت در

جهان اسالم را میتوان در سرالفصاحه ابنسنان یافت (←عمارتیمقدم .)87 :1395 ،از منظر او فصاحت وصف الفاظ اسات و

بالغت وصف الفاظ به همراه معانیا بنابراین هر کالم بویغی فصیآ است اما هر فصایحی بویان نیسات (خفااجی1953 ،م.)60 :
خفاجی هشت شرط برای فصاحت کومه در نظر میگیرد1 :ا لفظ از حروف بعیدالمخرج ترکیب شاده باشاد (←هماان.)66 :
2ا صرف نظر از بعیدالمخرج بودن حروف ،لفظ باید زیثایی و مزیتی در ترکیب حروف داشاته باشادا همچناانکاه بعضای از
نغمهها و رنگها نیز خوش یندتر از دیگری هستند .خفاجی در این زمینه م الی میزند :کومات عذ  ،عذیب و عذبات ازمنظر
ترکیب خوش هنگ اند و ومن بعیدالمخرج بودن حروف شیوة تألیف خاصی دارندا بهصورتی که اگر «ذ» یا « » مقادم شاود
این خوش هنگی از بین میرود (همان3 .)67 :ا الفاظ نثاید غریب و نامأنو

و وحشای باشاند (هماان4 .)69 :اا لفاظ نثایاد

مثتذل و عامیانه باشد (همان5 .)78 :ا کومه در عرف عربی صحیآ رایج باشد و دیریا

و غریب نثاشدا یعنی ازجموه کومااتی

باشد که اهل لغت ن را ناپسند نمیدارند و عومای نحو ن را از تصرف نابوا مصون دانستهاند (همان6 .)82-83 :ا واژه کنایه
از معنایی زشت و ناپسند نثاشد (همان7 .)92 :ا کومه معتدل باشد و طوالنی و دارای حروف پرشمار نثاشاد (هماان8 .)96 :اا
هنگامیکه معنا بر قوت ،لطافت ،خفت و خردی داللت میکند ،لفظ نیز برای اختصار بهصورت مصغر بیاید (همان.)97 :

 / 4فنون ادبی ،سال دهم ،شماره ( ،3پیاپی  )24پاییز 1397

فخر رازی کومگ فصیآ را واژهای میداند که عربی صحیآ و مطابق با قواعد لغت و نحو باشد و در ن غرابتی دیاده نشاود
(به نقل از شوقی ویف .)376 :1384 ،ویاءالدین بن ادیر نیز شروطی را توویآ میدهد که ابنسنان خفااجی بارای فصااحت
کومه ذکر کرده است .از منظر او تصغیر (شرط هشتم از شرایط فصاحت) مسئوهای نحاوی اسات و موواوعی بالغای نیسات
(همان.)445 :
دیدگاههای ابنسنان خفاجی در دورههای بعد بهصورت موجز و فشرده مطارح شادا ما الً دیادگاه اول و دوم او در باا
بعیدالمخرجبودن و خوش هنگی کومات در بحث از تنافر حروف مطرح شد .دیدگاههاای ساوم تاا پانوم مایتواناد مصاداق
غرابت استعمال در نظر گرفته شود .ومن اینکه در دیدگاه پانوم باه مخالفات قیاا

و اینکاه کوماه نثایاد براساا ِ ماوازین

دستوری باشد نیز اشاره شده است .دیدگاه ششم او دربا ِ اینکه کومه داللت بر معنی زشت نکند ،بهنوعی با کراهت در سامع
ارتثاط دارد .هفتمین بحث او دربا

فصاحت کومه به این موووع مربوط است که کومه طاوالنی و پردنداناه نثاشاد .نظار باه

اینکه کاربرد کومات طوالنی و پردندانه ومن اینکه نگارش کومه را با مشکل مواجه میکند ،بر خوانش و خوش هنگای کوماه
نیز تأدیر منفی داردا بنابراین این بحث را نیز میتوان به موووع تنافر حروف مربوط دانست .دیدگاه شمارة هشت نیز ا چنانکه
ابنادیر نیز مطرح کرده است ا بح ی دستوری است و به بالغت مربوط نیست.
در موموع دیدگاههای دیگر بالغیان نیز عیو
است که از عیو

فصاحت در چهار شرط خالصه شده است .از منظار ناان کوماهای فصایآ

زیر خالی باشد1 :ا تنافر حروفا 2ا غرابت استعمالا 3ا مخالفت قیا ا 4ا کراهت در سامع .الثتاه برخای

معاصران نیز تنافر حروف و کراهت در سمع را یکی دانستهاند (←شمیسا .)65 :1393 ،عاالوه باراین ،در برخای کتاا هاای
بالغی شرایط فصاحت به صورت ایوابی تثدیل شده است .دیثاجی فصاحت کومه را درگروِ عذوبت (تنافرنداشاتن) ،م انسات
(غرابتنداشتن) و موافقت قیا

میداند (.)3-7 :1376
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نظر به اینکه در غالب کتا های متأخر بر چهار عیب (تنافر حروف ،غرابت استعمال ،مخالفت قیا

و کراهت در سمع) اتفاق

نظر شده است و نیز اینکه برخی از عیوبی که با عنوان دیگری مطرح میشوند ،میتوانند ذیل یکی از این عیو

جای بگیرناد،

در این پنوهش بر چهار عیب مذکور و نقش م در نها در فرایند واژهگزینی تکیه میشود.
 1-4تنافر حروف /آواستيزی
گوشنوازی کومات ،حفظ موسیقی نها ،سهولت توفظ و زیثایی از جموه اصولی است که باید در انتخا

واژهها مدّنظر قرار

گیرد .در شیوهنامگ اصول و ووابط واژهگزینی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی نیز ماده اسات« :در واژهگزینای بایاد قواعاد
وایی زبان فارسی رعایت شود .همچنین توفظی از وام واژه ها اختیار شود که با قواعد واج رایی و ساختار هوایی زبان فارسای
مطابقت داشته باشد» (اصول و ووابط واژهگزینی .)44 :1388 ،بهطور کوی در بحث از زباان معیاار و اصاول معیارساازی نیاز
همواره به خوش هنگی کومات توجه شده است .اصل زیثایی ازجموه مالههای جامعاگ زباانی معیاار اسات (ساارلی:1387 ،
 .)117یکی از مسائل مرتثط با ماله زیثایی ،موسیقی الگوهای زبانی است .برخی الگوهای زبانی از نظر شنوندگان زمخاتتار
و برخی نرمتر و موسیقاییتر است .مردم نیز بهطور عام هنگام روبهروشدن باا دو الگاوی مشاابه ،الگاوی خاوش هناگتار و
گوشنوازتر را برمیگزینند .سادهترشدن الگوهاای وایای زباانهاا نتیواگ هماین روناد اسات (هماان .)120 :الثتاه زیثاایی و
خوش هنگی کومات تا حدی نسثی است و در میان جامعههای زبانی ،زمانها و مکانهای مختوف ،متفاوت است.
بحث از خوش هنگی و گوشنوازی واژهها در عوم معانی ذیل بحث فصاحت کومه مطرح میشودا هرچند که نقدهایی باه
شیوة طرح بحث در کتا های بالغی مطرح است و معیارهایی نیز که در این زمینه مطرح میشود ،کاساتیهاای بسایاری دارد.
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تنافر حروف یکی از عیو

مخل فصاحت ازمنظرِ بالغیان است .تنافر حروف ا که بدان « واستیزی» نیز میگویند (←طثیثاان،

 )23 :1392ا ن است که درادرِ ترکیب حروف حالتی در کومه ایواد شود که بهواسطگ ن ،کومه با دقالت و دشواری توفظ شود
(←رجایی3 :1340 ،ا همایی25 :1370 ،ا مازندرانی)30 :1376 ،ا مانند کومگ «هُعخُع» (نام گیااهی در عربای) کاه از حروفای
تشکیل شده که توفظ نها با هم مشکل استا زیرا همگ حروف ن حوقی است (←همایی25 :1370 ،ا خطیب قزوینی ،بایتاا:
 .)5تنافر را به دو قسم شدید و خفیف تقسیم کردهاند (←هاشمی1350 ،ق .)6 :برخی محققان هم تنافر حروف و کراهات در
سمع را یکی دانستهاند (←شمیسا .)65 :1393 ،در اک ر کتا های بالغی ا صرف نظر از شواهد عربی ا بیتی از موالنا را برای
تنافر حروف ذکر میکنند:
دو دهاااان داریااام گویاااا همچاااو نااای

یااک دهااان پنهانساات در لاابهااای وی

دربا ِ عوت ایواد تنافر حروف چهار دیدگاه وجود دارد:
 )1گروهی نزدیکبودن مخارج حروف را ماله تشخیص تنافر حروف میدانند (←مازنادرانی )32 :1376 ،چنانکاه در
بحث از فصاحت کومه به ن اشاره شد .خفاجی نیز معتقد است لفظ باید از حاروف بعیادالمخرج ترکیاب شاده باشادا زیارا
همنشینی حروف بعیدالمخرج از حروف قریبالمخرج خوش هنگتر است ( .)66 :1953نقدهایی باه ایان دیادگاه وارد شاده
استا صعیدی با ذکر م ال این نظر را رد میکند .او واژههای «عَوَم» و «مَوَع» را م ال میزند که هر دو از حروف یکسان ترکیب
شده اندا اما توفظ واژة نخست برای زبان خفیف و موافق ذوق استا درحالیکه واژة دوم اینگونه نیست .همچنین گاهی کوماه
از حروف قریبالمخرج ترکیب شده اما توفظ ن دقیل نیستا مانند «ذُقتُه بِفَمی» که حروف « » و «ف» و «م» حروف متقار
هستند اما دقالتی ندارند (صعیدی.)10/1 :1420 ،
 )2گروهی دوربودن مخارج حروف را از همدیگر ماله و قاعدة تشخیص تنافر میدانند (←روانناد)18 :1367 ،
 )3به باور برخی دیگر از محققان کومهای خالی از تنافر حروف است که مخارج حروف ن بسیار به هم نزدیک و یاا از
هم دور نثاشد (دیثاجی)4 :1376 ،ا م الً در کومگ «الهُعخُع» که به معنی نوعی زدن حیوان با شاخگ درخت است ،توفظ کوماه باا
توجه به نزدیکی بیش از حد مخارج حروف به هم ،دشوار است یاا در بیات زیار نزدیکای مخاارج کوماگ «بثایَادت» موجاب
دشواری توفظ شده است (مرادی و دیگران:)10 :1394 ،
تاااو را داناااش و دیااان رهاناااد درسااات

در رسااااااتگاری بثایاااااادت جساااااات

 )4برخی محققان نیز درنظرگرفتن مخارج حروف را درست نمیدانند و معتقدند معیار تشخیص ناخوش هنگی حروف،
ذوق سویم است (←هاشمی1350 ،ق6 :ا روانناد17 :1367 ،ا طثیثیاان )24 :1392 ،و های قاانونی بارای شاناخت دقالات و
دشواری وجود ندارد جز ذوق سویمی که با نظر در کالم بوغا و تمرین شیوة نها به دست ماده اسات (هاشامی1350 ،ق)6 :ا
تشخیص دقل در کومات وجدانی است و ذهن سویم و طثع مستقیم ن را ادراه میکند و نمیتاوان قاعادة مشخصای در نظار
گرفت که کدام حروف و حرکات و سکنات موجب دقالت کالم میشود (مازندرانی.)31 :1376 ،
ذوق سویم معیار دقیق و روشنی برای تشخیص دقیلبودن یا دشواری توفظ نیست و سهولت توفّظ واژه در هار زباانی تاابع
قواعدی است و عوم به این قواعد برای ساختن واژههای خوش هنگ مفید استا به تعثیر زبانشناختی« ،تنافر حروف مشاتمل
بر نادیدهگرفتن قواعد واجی در ساختن کومات است» (سارلی .)34 :1390 ،الثته شمّ زبانی در تشخیص این دسته از واژههاا و
پرهیز از کاربرد نها نقش م دری دارد .اهل زبان به طور ناخود گاه معماو ًال از کااربرد ایان دساته از کوماات پرهیاز مایکنناد.
رواجنیافتن برخی الگوهای نوساخته نتیوگ رعایتنکردن بعد زیثاییشناختی و موسیقایی است .برای م اال ،معاادل «چرخثاال»
برای هویکوپتر ایرادی مهم دارد که در ن دو واج کمکاربرد و زمخت «چ» و «خ» به کار رفته و واژه دارای دو هواای کشایده
است (همان.)43 :
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صرف نظر از قواعد زبانی ،عادت اهل زبان نیز در گزینش واژهها و ترکیب واجها م در است .الثته بحث از ماهیت واهاا و
اینکه بر اسا ِ چه قواعد زبانی با هم ترکیب میشوند و چه ترکیبهای صوتی در یک زبان ممکن است و چاه ترکیابهاایی
ناممکن است ،در واشناسی و واجشناسی بررسی میشود و از چهارچو

این مقاله خارج است.

شیوة رایش حروف و هواها در واژه در خوش هنگی نها نقش م دری دارد .الثته بهطور ناخود گاه کومات خاوش هناگ
پذیرش بیشتری بین فارسیزبانان دارندا اما در بین کومات معمول هم برخی خوش هنگتر از بقیه هساتند .درهرحاال عوامال
بسیاری ممکن است موجب تنافر حروف شودا ازجموه:
1ـ طول کلمه یا ترکيب :از شروطی که ابنسنان خفاجی برای فصاحت کومه برمیشمرد ن است که کومه معتدل باشد و
طوالنی و دارای حروف پرشمار نثاشد (خفاجی1953 ،م .)96 :طوالنیبودن کومه یا ترکیب از دو منظر میتواند سیبزا باشد:
الف) موجب ناخوش هنگی کومه در توفظ میشود .الثته صرفِ طوالنیبودن کومه موجب تناافر حاروف یاا ناخوشاایندی
توفظ نمیشود .در برخی ترکیب ها ومن اینکه طول ترکیاب طاوالنی اسات ،شایوة رایاش واجهاای همنشاین نیاز موجاب
ناخوش هنگی کومه میشود .الثته همیشه این ترکیبها به ترکیب مشابه خوش هنگتری تثدیل نمیشوند و گااهی الزم اسات
تغییر دیگری در ساختار جموه صورت گیردا م الً فعل بهصورت منفی ذکر شود:
ترکيب ناخوشآهنگ

مثال

ترکيب خوشآهنگ

مثال

غيرقابلاجرا

این طرح غیرقابلاجراست.

اجراشدنی نيست

این طرح اجراشدنی نیست

غيرقابلاعتماد

او فردی غیرقابلاعتماد است.

نامطمئن /معتمد نيست

او فردی معتمد نیست.

غيرقابلانتظار

نتیوه بازی غیرقابلانتظار بود.

غيرمنتظره

نتیوگ بازی غیرمنتظره بود.

غيرقابلفروش

این ماشین غیرقابلفروش

فروشی نيست.

این ماشین فروشی نیست.

است.
غيرقابلقبول

این موووع غیرقابلقثول

پذیرفتنی نيست.

این موووع پذیرفتنی نیست.

است.

در م الهای مذکور قرارگرفتن دو صامت «ق» در یک ترکیب ،کومه را ناخوش هنگ کرده استا ومن اینکه ایان کوماات
از سه بخش تشکیل شده و نسثت به ترکیبهای مشابه کوتاه ناخوش هنگتر اسات .چنانکاه در م االهاای ماذکور مشااهده
میشود ،گاهی این ترکیب میتواند با ترکیب خاوش هناگتار دیگاری کاه از نظار امتاداد کوتااهتار اسات جاایگزین شاود:
غیرقابلاعتماد -نامطمئن .برخی ترکیبها نیز معادل خوش هنگتری دارندا اما ترکیب جایگزین ازنظر طول تفاوت چندانی باا
ترکیب ناخوش هنگ ندارد :غیرقابلبرگشت -برگشتناپذیر .در برخی م الها نیز الزم است با منفیکردن فعل و کوتااهساازی
ترکیب ،ناخوش هنگی عثارت را از بین برد.
) طوالنی بودن کومه یا ترکیب ،صرفنظر از دشواری توفظ ،ممکن است به زیثایی خط در نظام نوشاتاری زباان سایب
بزندا زیرا خط نیز مانند وا مادهای است که نظامهای زبانی را در خود منعکس میکند و با زبان رابطه دارد .باهعثاارت دیگار
خط نشانگ مادی ،محسو

و نوشتاری برای نظام ذهنی زبان است و زبان یک پدیدة ذهنی واحد با دو تظااهر ماادی متفااوت

یعنی نوشتاری و گفتاری است (حقشنا )14 :1393 ،ا بنابراین شیوة همنشینی حروف در دو حوزة گفتاار و نوشاتار اهمیات
بسزایی دارد.
یکی از راهکارهایی که برای حفظ زیثایی کومه در نگارش کومات طوالنی ذکار مایشاود ن اسات کاه ایان کوماات باا
نیم فاصوه نگارش شوند .غالثاً جدانویسی کومات طوالنی موجب می شود ناخوشایندی کومه در نظاام نوشاتاری از باین بارودا
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برای م ال واژههای«دوستداشتنی /دوستداشتنی» و «مصوحتثین /مصوحتبین» را در دو حالت نوشتاری (با نیمفاصاوه و بادون
فاصوه) در نظر بگیرید .سرهمنویسی این واژهها به زیثایی نظام نوشتاری سیب میزندا درحالیکه جداکردن نها با نایمفاصاوه
ومن اینکه موجب زیثاترشدن شیوة نگارش میشود ،سهولت و روانی خوانش را نیز در پی دارد.
در غالب تعاریفی که از تنافر حروف در کتا های بالغی مطرح است ،تنافر حروف به بحث توفظ مربوط میشود .به نظار
ب حاروف در نظاام نوشاتاری زباان را نیاز دربگیاردا بناابراین نظار باه اینکاه
ی نامناس ِ
میرسد این اصطالح میتواند هم نشین ِ
ناخوشایندی و رمندگی حروف در همنشینی می تواند در نظام نوشتاری یا گفتاری انعکا
صورت مکتو

یابد ،تنافر حروف نهتنها توفاظ کاه

و نظام نوشتاری زبان را نیز در میگیرد.

2ـ نوع صامتها و مصوتها و شيوة آرایش آنها :رایش صامتها و مصوتها نقش م دری در ایواد هنگ کاالم داردا
م الً قرارگرفتن صامتهای «ش» و «چ» را در کنار هم موجب دشواری توفظ دانستهاندا زیرا «چ» خاود مرکاب از «ش» و «ت»
استا بنابراین توفظ اسم روسی «شچدرین» برای فارسیزبان دقیل اسات (←شمیساا .)65 :1393 ،کوماگ «شَاچُک» باه معنای
«سرفگ سخت» (←نفیسی /3 :1355 ،ذیل شچک) نیز از همین مقوله است و بهدلیل کنارهم قرارگرفتن دو صامت «ش» و «چ»
بهراحتی توفظ نمیشود .این در حالی است که کومات «چشیدن»« ،چشم» با همان ترکیب صامتها دشاواری توفاظ نادارد .در
این کومات صامت «چ» پیش از صامت «ش» قارار گرفتاه اسات .سااکن یاا متحارهباودن صاامتهاا نیاز نقاش ما دری در
خوش هنگی یا ناخوش هنگی کالم دارد .حتی در واژههایی م ل «بثایدت» یا «پنهانْست» که در غالب کتا هاای بالغای بارای
تنافر حروف م ال میزنند « ،نچه سثب دشواری توفظ شده است ،قریاب و بعیادبودن مخاارج حاروف نیساتا بوکاه حاذف
حرکت یک حرف به ورورت وزن شعر این دشواری را پدید ورده است .در «بثایدت» حاذف حرکات «د» و در «پنهانسات»
حذف حرکت «ن»ا در حالیکه اگر این کومات در ن ر به کار رود یا بهورورت وزن ساکن نشود ،توفظ طثیعای خاود را حفاظ
میکند» ( قاحسینی و میرباقری فرد.)6-5 :1387 ،
الثته بهطور طثیعی اهل زبان برای سانکردن توفظ از فرایندهایی همچون قوب ،حذف ،اوافه ،ابدال و  ...بهره میگیرند .در
واژههایی نیز که ساکنبودن صامت هایی در کومه دقالت کالم را در پی داشته باشد ،در فرایند اوافه یک حرکت به کومه افزوده
میشود « .فرایند اوافه تابع قواعد صوتی زبان استا به این تعثیر که هرگااه در ترکیاب واهاا باا هام ناوعی هامنشاینی باین
واحدهای زبانی بهوجود ید که یا براسا ِ طثیعت وایی زبان دقیل باشد یا خالف نظام صوتی زبان محسو

شود ،برای رفاع

این اشکال یک واحد زنویری به زنویرة گفتار اوافه میکنند» (حاقشانا  .)159 :1393 ،تثادیل واژههاایی م ال «یادگاار» و
«شهرْیار» و «مهرْبان» به «یادِگار»« ،شهرِیار» و «مهرَبان» از همین مقوله است.
ترکیبهایی نیز که حروف تکرارشونده یا حروفی دارند که مخارج نها به یکدیگر نزدیک است ،توفظ نها با دقالت هماراه
استا م ال:
خوشپز

مغاهگاه

اسالممدار

خوشپوش

استر زا

اسممانند

خوشپوشاه

گنججو

دنججا

خوششانس

رنججو

اکسیننساز

در این ترکیبها مک ی میانگ ترکیب وجود دارد که خوانش کومه را دقیل میکندا بهطور م اال قرارگارفتن حاروف «ش» و
«پ» در ترکیب خوشپز موجب ناخوش هنگی کالم و دشواری خوانش ن شده استا در حالیکه قرارگرفتن ایان دو حارف
در واژة « شپز» مشکوی ایواد نکرده است .هرچندکه در برخی کومات با فرایندهایی همچون حذف یاا ادغاام و  ...توفاظ واژه
روانتر می شود ،بهتر است تا حد امکان از کاربست کوماتی که دقالت توفاظ دارناد ،پرهیاز کارد .بارای م اال کوماگ «تانشزا»
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بهمراتب از «استر زا» خوش هنگتر است.
 2-4غرابت استعمال
صراحت ،روشنی و زودیا بودن معنی ازجموه وینگیهایی است که باید در فرایند واژهگزینی مدّ نظر قرار بگیارد .واژهای کاه
معنی ن زودیا

و روشن باشد بر واژهای که معنی دیریا

دارد ترجیآ دارد .توجه به زودیا بودن معنی در الگوی فصااحت

کومه با غرابت استعمال ارتثاط پیدا میکند .غرابت استعمال یعنی اینکه لفظ غریب و نامأنو

(وحشای) نثاشاد (←خفااجی،

1953م69 :ا همایی )26 :1370 ،یا کومه «مأنو االستعمال» و «ظاهرالمعنی» باشد (مازندرانی)34 :1376 ،ا در غرابت استعمال
شرط است که از بهکاربردن کومات غریب و دورازذهن و غیرمعمول و مارده پرهیاز شاود (شمیساا .)68 :1393 ،شارایطی در
کتا های بالغی برای غرابت استعمال ذکر شده استا ازجموه اینکه دره مفهوم کومه نیازمند مراجعه باه کتاا هاای لغات و
تفحص در نها باشد (مازندرانی34 :1376 ،ا رجایی .)6 :1340 ،گاهی نیز غرابت چنان به نهایت میرساد کاه معنای کوماه از
تتثع در کتا های لغت نیز معووم نمیشاود (مازنادرانی .) 34 :1376 ،هماایی معتقاد اسات شارط شاهرت اساتعمال کوماه و
غرابت نداشتن جز از نظر تعقید نیست و باید ن را مشمول تعقید قرار داد (همایی .)28 :1370 ،نظر به اینکه این بحث بهطاور
مستقیم با زیرساختهای دستوری ارتثاطی ندارد ،بهتر است بهصورت جداگانه بررسی شود.
شمیسا معتقد است غرابت استعمال مربوط به سثکشناسی استا زیرا در هر دورهای زبان معیار (نُرم) وجود داشته اسات.
از این رو ،بسیاری از لغات سثک خراسانی امروزه برای ما غریب مینمایند و دورة خود طثیعای باودهاناد (←شمیساا:1386 ،
)68-69ا بنابراین بحث غرابت استعمال موووعی نسثی است و در پدید مادن ن عوامال مختوفای از جمواه زماان ،مکاان و
مخاطب نقش دارد و نمیتوان برای شناخت ن معیار روشن و قطعی بهدست داد ( قاحسینی و میرباقری.)7 :1387 ،
برخی بالغیان معتقدند اگر لفظ غریب االستعمال باشد ،فهم معنای ن نیازمند مراجعه باه کتاب لغات اساتا اماا باه نظار
میرسد گاهی الفاظی در زبان به کار میروند که فهم معنای نها به سانی صورت میگیردا اما روایی و کاربرد الزم را در زباان
فارسی معیار ندارند .به باور برخی بالغیان نیز معیار روا ن است که اهل زبان ن را به رسمیت شناخته باشند و دساتوریان ن
را از تصرف نابوا مصون دانسته باشند (خفاجی1953 ،م .)82-83 :بهطور کوی زبان معیار گونهای از یک زبان اسات کاه اک ار
افراد جامعگ زبانی ن را پذیرفتهاند (سارلی .)1 :1387 ،دربا

مالههای زبانِ معیار دیدگاههای مختوفی مطرح اسات .باهطاور

کوی پنج ماله معیار در هر جامعگ زبانی مطرح است :خووص 1،زیثایی 2،کارایی 3،کفایت 4و قابویات پاذیرش( 5هماان)117 :ا
بنابراین یکی از مالههای زبان معیار ،قابویت پذیرش استا یعنی الگوی زباانی بایاد در جامعاگ زباانی مقثولیات و مطووبیات
داشته باشدا این در حالی است که بسیاری از الگوهای زبانی فراگیر نیستند و بهصورت خااص و محادود در صانف خااص،
گفتار یا نوشتار بهکار میروند .بنابراین غرابت استعمال میتواند مصداقهای گوناگونی داشته باشد که در کتا های بالغای باه
نها توجه نشده است .صرفنظر از واژههای نامأنو

و مهوور فارسی ،گروهواژههای ذیل میتواند از مصادق غرابت استعمال

توقی شود:
 1-2-4کليشههای نوشتاری :برای سنوش غرابت کاربرد درنظرگرفتن این نکته وروری ماینمایاد کاه کااربرد واژه در زباان
نوشتار غریب باشد یا در زبان گفتار .بسیاری از واژهها صرفاً در زبان نوشتاری رواج دارندا م ال کوماات «مایباشاد» و «وی» .برخای
واژهها نیز خاص گفتار است و در نوشتار غریب مینمایدا م ل «الیِ (بهمعنای داخلِ)» .نظر به اینکه هماهنگی گفتاار و نوشاتار یکای
از وروریات در الگوی زبانی معیار است ،بهکاربردن هر دو دسته از واژگان در زبان صحیآ نیست .بنابراین کویشههای نگارشی را نیاز
1

purity
beauty
3
efficiency
4
adequacy
5
acceptability
2
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میتوان از جموه مصداقهای غرابت استعمال برشمرد و از کاربست نها در زبان اجتثا کرد.
 2-2-4لغات بيگانه نامأنوس :بسیاری از شواهدی که برای غرابت استعمال در کتا های بالغی ذکر میشود ،از جمواه
و نامتداول در زبان فارسی است .هرچند که ارتثاط و تعامل بین زبانها موجاب غناای زباان مایشاود و

الفاظ عربی نامأنو

سرهسازی کامل زبان از واژههای بیگانه اساساً مطوو

نیست ،باید در نظر داشت که کاربرد افراطی و نابوای واژههای بیگانه ا

بهوینه زمانی که معادل فارسی گویا و رایوی دارد ا به هی وجه جایز نیست .در این میان ،کومات و ترکیبهای عربی غریاب
و نامأنو  ،بیشترین کاربرد را در زبان فارسی دارند که تا حد امکان باید از کاربرد نها پرهیز کردا م ال:
واژة بيگانه

برابرِ فارسی

واژة بيگانه

برابر فارسی

احصائیه

مار

اطفاء حریق

تشنشانی

غمض عین

چشمپوشی

ناشنا

موهولالهویه

دشواریا  /دیریا

طرفگ العین

چشمبرهمزدن

صعبالوصول

طوعاً او کرهاً

خواهناخواه

انتحال

سرقت ادبی

مختوفالوون

رنگارنگ

انتحار

خودکشی

بیع

خریدن

عویاالصول

دراصل

لذا

بنابراین

مع ذلک

با وجود این /با این حال

صرفنظر از لغات عربی ،واژههایی نیز از دیگر زبانهای بیگانه مانند انگویسی و فرانسه وارد زبان فارسی شدهاند و گااهی
بدون معادلسازی در زبان فارسی به کار میروند .نظر به اینکه برخی از این واژهها نیز برای همگ اهل زباان ماأنو

نیسات و

دریافت معنای ن نیازمند تأمل و تدبر است ،مصداق غرابت استعمال است و باید از کاربرد نها پرهیز کردا م ال:
واژة بيگانه

برابرِ فارسی

واژة بيگانه

برابر فارسی

ادیتور

ویراستار

نتیک

عتیقه

اِشِل

پایه

بولتن

خثرنامه

اکازیون

فرصت مناسب

تورنمت

مسابقات چندگانه

انستیتیو

م سسه

کنستانتره

افشره

الرم

زنگ هشدار

مانیفست

بیانیه

کاراکتر

خصوت ،سرشت

فاینال

نهایی

صرفنظر از این دسته واژهها ،طثق اصول فرهنگستان «زبان عوم در کشور زبان فارسی است و باید فارسی بماند (اصول و
ووابط واژهگزینی .)26 :1388 ،بر این اسا

معادل یابی واژگان بیگانه در زبان عومی کشور نیاز هماواره مادّنظر فرهنگساتان

زبان و ادبیات فارسی بوده است.
 3-2-4لغات عاميانه نامأنوس« :زبان عامیانه گونگ محدود کاربرد زبان شفاهی و روزمره است که متاأدر اسات از گفتاار
روزمره خانوادگی ،خویشاوندی یا متکی بر موقعیت های رفتاری ،اجتماعی ،تاریخی و محوی اسات .زباان عامیاناه از فرهناگ
عوام مایهور شده است و مشتمل بر پارهای تعابیر و اصطالحات عاوام ،وار الم الهاا و گااه کوماات رکیاک و ناسزاسات»
(نیکوبخت .)28 :1395 ،کاربرد واژههای عامیانه به صورت افسارگسیخته و بیرویه میتواند سیبهاای جادی باه زباان وارد
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کند .واژههای عامیانه در پارهای موارد به دالیل ذیل ممکن است مصداق غرابت استعمال باشند1 :ا ایانگوناه واژههاا تنهاا در
صورت گفتاری زبان ا ن هم در قشر محدودی ا به کار میروند و برای همگ اهل زباان ماأنو

نیساتندا 2اا گااه روشانی و

صراحت الزم را ندارند و فهم معنای نها نیازمند تأمل و تدبر است .در جدول زیر برخی از این واژهها نشان داده شده است:
واژة عاميانه

معادل مناسب

واژه عاميانه

معادل مناسب

بوق

گیج

گلوگشاد

گسترده /وسیع

سوتیدادن

برویزی کردن

الیِ

داخلِ

سه کردن

خرابکاری کردن

مشنگ

کودن /بیعقل

انگار

گویی

قاطیپاطی

درهم /مخووط

 4-2-4لغات مربوط به لهجهها و گویشها :بحث از ماهیت لهواههاا و گاویشهاا و ارتثااط نهاا باا زباان معیاار در
چارچو

این مقاله نمیگنود .بسیاری از واژههایی که در گویشهای مختوف رواج دارد ،از جمواگ واژههاای ساره و خاالص

فارسی و بازماندة زبانهای ایران باستان است .این واژهها این قابویت را دارند که در فرایند واژهگزینی نهادهای نظارتی بررسی
و حتی جایگزین برخی واژههای فرنگی شوند .الثته یکی از اصول واژهگزینی ن اسات کاه در انتخاا

معاادل فارسای بارای

واژه ها و اصطالحات بیگانه  ،واژة فارسی باید حتّی االمکان به زبان فارسی معیار امروز ،یعنی زبان متداول میان تحصیل کردگاان
و اهل عوم و اد  ،و زبان سخنرانیها و نوشتههاا نزدیاک باشادا اماا طثاق اصاول فرهنگساتان زباان و ادبیاات فارسای« ،در
معادلگزینی برای الفاظ بیگانه بهعوت ک رت مفاهیم مختوف و وجود تفاوتهای انده میان مفاهیم گوناگون در عووم ،چنانچه
نتوان در زبان فارسی امروز الفاظ مناسثی پیدا کرد ،میتوان در مرحوگ اول از واژههای گویشها و زبانهای زنادة ایرانای و در
مرحوگ بعد از گویشها و زبانهای باستانی بهره برد» (اصول و ووابط واژهگزینی.)32 :1388 ،
ممکن است بهرهگیری از این واژهها ا طثق مراتثی که فرهنگستان در نظر میگیرد ا برای معیارسازی مفید باشدا اما در هر
حال ورود لغات مربوط به لهوه و گویشها زمانی که به صورت منطقی و هدفمند و با نظارت نهادهای سازمانی وحدتبخش
صورت نگیرد ،میتواند سیبهای بسیاری برای زبان معیار داشته باشد .گاویشهاای مختواف نساثتباه زباان معیاار رواج و
اهمیت کمتری بدارند و نیازهای محاورهای افراد محدودی را بر ورده میکنند .نظر به اینکه این واژهها برای همگ جامعگ زباانی
مفهوم نیستند و در بسیاری موارد غریب مینمایند می توانند مصداق غرابت استعمال توقی شوند .در جدول ذیل برای نمونه به
برخی از این واژهها اشاره شده است:
واژه

برابرِ مناسب

واژه

برابرِ مناسب

اُوشتولی (مشهدی)

مال مفت و موانی

ماسماسک (اصفهانی)

اشاره به شیء نامعووم

خُنُک (اصفهانی)

وینگی فردی که مزاج بیش

چُوله غِزَه (مشهدی)

مترسک داخل جالیز

از حد یا بیوا میکند.
لُختی (اصفهانی)

بیسروپا /الت /الابالی

چَپو (شیرازی)

چپاول

دَده (گویش شهرکردی)

خواهر

خُسور

پدرزن

چوری (اصفهانی)

جوجه

چوه (هرمزگان)

بچه

چوری (مشهدی)

النگو

پِوَخمون (مشهدی)

فالخن ،قال

سنگ

 5-2-4اشتراک لفظی :اشتراه لفظی از جموه موووعاتی است که در فقه ،منطق ،عوام بیاان (کنایاه و تعاریض) ،بادیع
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(ایهام ،استخدام) و نیز فقهالوغه بررسی میشود .بحث از اشتراههای لفظی قر ن کریم و وجوه و نظایر نیز از جموه موووعاتی
است که قر نپنوهان به ن توجه کردهاند .در برخی کتاا هاای بالغای یکای از شارایط غرابات اساتعمال را اشاتراه لفظای
دانسته اندا به این معنا که لفظی برای دو معنی یا بیشتر مشتره باشد و قرینهای دال بر مراد گوینده در کالم نثاشد و شنونده در
فهم معنای مقصود متحیر شود (← هاشمی1350 ،ق8 :ا رجایی.)5 :1340 ،
شیوة بهکارگیری واژه هایی که اشتراه لفظی دارند در انتقال معنا اهمیت بسزایی دارد .در بسیاری موارد لفظای مشاتره در
متن به کار میرود و با توجه به قرائن کالم معنا بهراحتی از عثارت برداشت میشودا اما مشکل زمانی ایواد میشاود کاه1 :اا
قرینگ صریحی برای فهم معنای واژه وجود نداشته باشدا 2ا در بافت کالم واژة مشتره به دو معنای متفاوت به کار رفته باشدا
بهصورتیکه م الً در دو جموگ متوالی هر بار لفظ به یک معنا داللت کند .در این صاورت دریافات معناا باا دشاواری صاورت
میگیردا برای م ال به جموگ زیر دقت کنید:
-

عکس مرد عصثانی مرد صثوری مینمود.

در اینوا عکس واژهای است که اشتراه لفظی دارد« .عکس» در عربی بهمعنای «متضاد» و در فارسی به معنای «تصویر» به کاار
میرود .در جموگ مذکور از این واژه هر دو معنا برداشت میشودا بنابراین کاربرد کومگ عکس در این جموه ازجمواه اشاتراههاای
لفظی است که ازمنظر بالغیان مصداق غرابت استعمال درنظر گرفته میشود .کاربرد اشتراههاای لفظای ا همچناانکاه در جمواگ
مذکور هم مشاهده میشود ا گاهی به کنتابی میانوامد و در این صورت باید از کاربست نها دوری کرد.
 3-4مخالفت قياس
یکی از اصول مهم در فرایند واژهگزینی توجه به اصول و قواعد دستور زبان فصیآ و رایج زمان است .در عوم معاانی نیاز
به این امر توجه شده است .مخالفت قیا
قیا

یکی از شرایطی است که مخل فصاحت کومه در نظر گرفته شاده اسات .مخالفات

عثارت است از اینکه کومه بر خالف قواعد لغوی و صرفی ورده شودا مانند کاربرد کومگ اجول به جاای اجالّ در بیات

سعدی (←رجایی8 :1340 ،ا همایی )29 :1370 ،یا گفتهاند « ن است که کومه بر خالف قانونی باشد که از تتثع لغت عار

و

صرف مستفاد است» (مازندرانی .)35 :1376 ،صرف نظر از شواهد عربی ،شواهدی از شعر فارسای بارای مخالفات قیاا

در

کتا های بالغی ذکر شده استا ازجموه کومات چهچهیدن ،بشندی ،سخون بهجایِ چهچهزدن ،بشنیدی و سخن.
نقدهایی به این شواهد وارد شده استا ازجموه اینکه «تمام شواهدی که برای مخالفت قیا

درکتاا هاای بالغای ماده،

صرفاً کوماتی است که در زبان شعر و بهسثب ورورت وزن مخفف شده یا اندکی تغییر یافته اسات .چناین واژههاایی کاه در
موقعیتهای خاص و بهصورت است نایی استفاده میشود ،نمیتواند حالت طثیعی زبان را شاکار ساازد .عاالوه بار ایان ،اگار
شاعری به ورورت وزن یا قافیه تغییری جزئی در کومه ایواد کند و م الً ن را مخفف کند ،موووعی است که اسات نابودن ن
بر همگان روشن است و در زبان نیز تداول پیدا نمیکند» ( قاحسینی و میرباقریفرد)10-11 :1387 ،
چند نکته را در مخالفت قیا
 )1مخالفت قیا
مصداق مخالفت قیا

باید در نظر داشت:

نیز گاهی نیز بنا به مقتضیات زمان تغییر میکندا برای م ال برخی مختصات ساثکی خراساانی اماروزه
شمرده میشوندا مانند تشدید مخفف و تخفیف مشدد .نمونههای متعددی نیاز از تغییار مصاوتهاای

کوتاه به بوند (مهار /ماهار) و بوند به کوتاه (خوابانیاد /خوابنیاد) در بحاث مختصاات وایای ساثک خراساانی در کتاا هاای
سثکشناسی مده است (←شمیسا)66 :1393 ،ا همچنین بهمرور زمان بسیاری از کوماات دساتخوش تغییارات وایای چاون
قوب ،اوافه ،حذف ،ابدال و  ...میشوند و بررسی این موووع که یا این کومات مصداق مخالفات قیاا

اسات یاا ناه ،بایاد

بهصورت جداگانه و بنا به مقتضیات زمان در نهادهای نظارتی انوام شودا زیرا ساختن و بهکاربردن بیحدومرز و بدون قاعادة
واژه ها بدون هدایت و نظارت نهادهای متولی امر ممکن است سیبهایی را برای زبان بههمراه داشته باشادا از هماین مقولاه
است م ال کاربرد مصادر بسیطی همچون «نوشتیدن»« ،غارتیدن»« ،سوفیدن» بهجای مصادر مرکب که در شعر نمونههایی دارد و
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امروزه نیز برخی نویسندگان به کاربرد نها تمایل دارند.
 )2برخی ساختارهای غوط دستوری به دلیل ک رت استعمال رایج و متعارف شدهاندا م ل کومگ مسومان که در عربی جمع
است و در فارسی مفرد توقی میشود .به همین دلیل برخی محققان معتقدند غرض از قیا  ،نرم یعنای هنوارهاای معماول و
متعارف در زبان است (شمیسا .)67 :1393 ،برخی نیز معتقدند است ناهایی در این زمینه وجود دارد .اگرچه بنای برخی کوماات
بر مخالفت قیا

است ،از منظر بالغیان از جموه کومات فصیآ به شمار میرود (←رجایی)8-9 :1340 ،ا یاا اینکاه گفتاهاناد

ممکن است کومه خالف قاعده باشد اما بهدلیلِ بهکار رفتن در کالم فصحا و بوغا مخل فصاحت نثاشاد (←مازنادرانی:1376 ،
 .)35در برخی کتا های بالغی نیز از اصطالح ووع یاد کردهاندا به این معنا که برخی کومات پرکاربرد هستند و واوع لغات
نها را از قانون مست نی کرده استا بنابراین خروج نها از قاعده جاری نها را از فصاحت خارج نمیکناد (←رجاایی:1340 ،
 .)9ووع و ور

یا جعل به این معناست که گاهی بزرگان اد

به ووع لغتی میپردازند که ممکان اسات باا ظااهر قاوانین

دستوری مطابق نثاشد اما مطابق روح زبان باشدا مانند «بهاریات» در بیت موالنا« :این از ن لطف بهاریاات باود /یاا ز پااییزی
پر فات بود» (←شمیسا.)67 :1393 ،
صرفنظر از وینگیهای سثکی و تغییرات وایی که بهتناسب زمان در واژه ایواد میشود ،مخالفت قیا
کاربرد واژه به خالف قواعد دستوری زبان .گروههای ذیل را میتوان ازجموه مصداقهای مخالفت قیا

عثارت اسات از

دانست:

 1-3-4گرته برداری ساختاری از زبان عربی و دیگر زبانها :در گرتهبرداری یا وامگیری صورت ترکیثی یا اصطالحی،
نحوی یا معنایی کومات به اجزای سازندهاش توزیه و ترجماگ لفاظباه لفاظ یاا تعمایم معناایی یاا تغییار سااختاری ماییاباد
(←ذوالفقاری .)203 :1395 ،تقسیمبندیهای مختوفی از گرتهبرداری مطرح شده استا ازجموه :گرتهبردای واژگانی ،معنوی و
نحوی (←نیکوبخت )106-109 :1395 ،یا تقسیم ن باه گرتاهباردای معناایی و نحاوی (←ذوالفقااری.)204-205 :1395 ،
هرچندکه گرتهبرداری ازجموه روشهای واژهگزینی است و فواید بسیاری برای زبان دارد ،گاهی سیبهایی نیز باه زباان وارد
میکندا ازجموه اینکه گرتهبرداری فراوان ممکن است موجب تغییر در ساخت واژه یا معناشناسی زباان وامگیرناده شاود و در
صورتهای صرفی زبان وامگیرنده تاأدیر بگاذاردا بارای نموناه باه برخای سااختارهای صارفی غواط اشااره مایشاودا ایان
ساختارهادرادرِ گرتهبرداری به زبان فارسی وارد شدهاند:
گرتهبرداری

مثال

جمعبستن کومات فارسی با «ات» عربی

گزارشات ،زمایشات

استفاده از ساخت جمعمکسر برای کومات فارسی

بنادر ،میادین

استفاده از پسوند «یت» برای واژههای فارسی

منیت ،دوئیت

استفاده از تنوین عربی برای کومات غیرعربی

گاهاً ،جاناً ،توفناً ،ماالً

گرتهبرداری

جایگزین

گرتهبرداری از دیگر زبانهای

نقطهنظر

دیدگاه

بيگانه

نقطهوعف

وعف

دوروبر

حدودِ

ادبیات

پیشینه

بیتفاوت

بیاعتنا /بیتوجه

استفاده از «یک» بهجای «ی» نکره

یک کتا  ،یک مرد

گرتهبرداری از زبان عربی
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 2-3-4بی توجهی به قواعد صرفی و معنایی زبان فارسی :توجه به قواعد صرفی و معنایی زبان در فرایناد واژهگزینای
اهمیت بسزایی دارد .بیتوجهی به این قواعد مصداق مخالفت قیا

استا گاهی بدون درنظر گفتن معنای یاک کوماه ،معاانی

دیگری بر ن حمل میشود .بسیاری از کویشههای نگارشی بدون توجه به بار معنایی واژه و با تکرار بیرویاه در زباان باهکاار
میروند و این تکرارها ومن کاستن از تنوع واژگان سیبهای معنایی به زبان وارد میکند.
همچنین در فرایند واژهگزینی باید ساخت صرفی زبان فارسی درنظر گرفته شود .بیتوجهی به معنای پیشوندها ،پساوندها،
حروف و  ...و جایگاه نها در ساخت صرفی زبان فارسی نیز سیبهایی را در حوزة واژه دربر داشاته اسات کاه بارای نموناه
برخی ساختارهای نادرست صرفی و معنایی در جدول ذیل نمایش داده شده است:
ساختار نادرست

مثال

ساختارهای نادرست صرفی و

استفاده از پسوند گر درغیر معنای «سازنده»« ،کننده»

نشانگر بهمعنای

معنایی

و «انوامدهنده»

نشاندهنده

عدم به معنای نثودن

عدم وجود ،عدم گاهی

مورد بهمعنای گزینه و ...

مورد صحیآ را انتخا
کنید.

زیر بهمعنای دنثالگ مطوب /ادامه

در زیر به این نکته اشاره
میشود.

باال بهمعنای پیش از این

همچنانکه در باال به ن
اشاره شد.

ژرفنا بهجای ژرفا

به ژرفنای کالم او پی
بردم.

 4-4کراهت در سمع
بهکاربردن بسیاری از واژه ها به دالیل مختوف ناخوشایند است و انسان از شنیدن ن کراهت دارد .در تعریف کراهت در سامع
مده است« :ناگواری کومه است در گوش ها و ن نیز ذوقی استا مانناد جرشَای کاه باه معنای نفاس اسات در قاول متنثای»
(مازندرانی)36 :1376 ،ا یا «چنان است که کومه بر ادرِ وحشیبودن در گوش خوشایند نثاشدا بهطاوریکاه طثاع از شانیدن ن
متنفر شود» (رجایی9 :1340 ،ا ← قاولی .)6-7 :1373 ،کومات «غده»« ،دُشپِل» بهمعناای غاده« ،خوکَاک» باه معناای ناوعی
بیماری که در گوو پدید می ید« ،خنازیر» به معنای نوعی بیماری« ،سَوعه» بهمعنای سرشکساتگی را مصاداق کراهات در سامع
دانستهاند (مرادی و دیگران.)11 :1394 ،
برخی محققان مانند خطیب قزوینی ،تفتازانی و از بین معاصران شمیسا کراهت در سمع و تنافر حروف را یکی دانساتهاناد
(←شمیسا .) 65 :1393 ،صعیدی نیز معتقد است کراهت در سمع ناشی از تناافر حاروف یاا غرابات کوماه اسات (صاعیدی،
1420ق .)13/1 :الثته غرابت کومه خود بهتنهایی موجب کراهت در سمع نمیشود .همچنین بهتر است بین کراهت در سامع و
تنافر حروف تفاوت گذاشتا زیرا تنافر به معنای رمندگی است و تنافر حروف به این معنای اسات کاه کناار هام قرارگارفتن
صامتها و مصوت ها با توجه به مخارج ادای نها دشوار باشد و به تعثیر دیگر حروف از یکدیگر گریزان باشندا بهگونهایکاه
توفظ کومه با دشواری انوام پذیردا اما در کراهت در سمع بحث از ناخوشداشتن لفظ استا یعنی شخص با شانیدن ن کوماه
به دالیل مختوف ن را ناخوش میدارد .در کراهت در سمع بح ی از توفظ مطرح نیست .در این صاورت ممکان اسات توفاظ
کومه با سختی همراه نثاشد اما شنیدن ن ناخوش باشد .گفتنی است که کراهت در سمع نسثی استا یعنی ممکن است فاردی
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به دالیل شخصی از شنیدن یک واژه کراهت داشته باشد.
به نظر برخی بالغیان نیز کراهت در سمع عیثی جداگانه محسو

نمیشود و اگر کومه از غرابت اساتعمال تهای باشاد ،از

کراهت در سمع نیز تهی خواهد بود (←مازندرانی36 :1376 ،ا طثیثیان.)25 :1392 ،
قاحسینی و میرباقریفرد به نوع دیگری از کراهت در سمع اشاره میکنند که در کتا های بالغی به ن اشاره نشده اسات
و ن ،کراهت بهسثب توجه به معنی واژههاست .این ناوع کراهات مای تواناد تاأدیر بیشاتری بار مخاطثاان بگاذارد و کااربرد
فراوانتری داشته باشد .بنابراین میتوان گفت کراهت در سمع دو گونه است کراهت لفظی 2اا کراهات معناوی (.)14 :1387
این تقسیمبندی مثنای بررسی در این مقاله قرار گرفت.
کراهت لفظی :مثاح ی که دربا ِ کراهت در سمع در کتا های بالغی مطرح شده است ،بیشتر باه حاوزه کراهات لفظای
مربوط استا یعنی اینکه انسان از شنیدن لفظ کومهای کراهت داشته باشد و ن را ناخوشایند بداند .به نظار مایرساد کراهات
لفظی ا چنانکه بالغیون نیز به ن اشاره کردهاند ا با تنافر حروف همپوشانی داردا بنابراین در این بخش تنها موواوع کراهات
معنوی بررسی میشود.
کراهت معنوی :کوماتی در زبان هست که لفظ نها بدون توجه به معنی ادر نامطووبی بر شنونده ایواد نمیکندا بوکه نچاه
سثب کراهت و ناخوشایندی نها میشود ،صرفاً مظروف لفظ است نه ظاهر ن (همان .)14 :بخشی از نچاه موجاب کراهات
معنوی میشود ،واژههایی است که با عنوان «واژههای حرام» یا «تابو» ) (taboo wordsاز نهاا یااد مایشاود (←نیکوبخات،
 .)114 :1395کومات تابو پارهای از کوماتاند که معموالً در زبان عامیانه رواج دارناد و در زباان و صاحثت رسامی بار زباان
جاری نمیشوند و گویی تحریم شدهاندا به همین دلیل کومات دیگری جایگزین نها میشود .کومات جدید نیز پس از شایوع
و داللت صریآ بر معنای مورد نظر ،بهتدریج تابو میشود و کومات جدیدتری جای نها را میگیرد (همان).
صرفنظر از کراهتهای معنوی که هر فردی بنا به دالیل شخصی از واژهها برداشت میکند ،کاربرد واژههاایی کاه دور از
عرف است و با زشتی و رکاکت همراه است در زبان معیار صحیآ نیست .نکتاه درخاور توجاه ن اسات کاه برخای واژههاا
به خودی خود دربردارندة معنای رکیک و زشتی هستند و رکاکت نها برای عامگ مردم شکار استا افراد بهصورت ناخود گااه
از کاربرد نها در زبان پرهیز میکنندا اما گاهی بهدلیل نا گاهی رکاکت برخی واژهها برای افراد شکار نیست یا برخای واژههاا
چند معنا دارد و در یک معنا رکیک به حسا

می یندا اما افراد بهدلیل نا گااهی نهاا را باهصاورت گساترده در زباان باهکاار

میبرند .این واژهها مصداق کراهت معنوی هستند و باید از کاربرد نهاا در زباان پرهیاز شاود .عثاارات «دم کسای را دیادن»،
«باحال» و «رویهمرفته» از جموگ این واژههاست.
نتيجه
تأمل در کتا های بالغی نشان میدهد بالغیان پیشنهادهایی برای گزینش و کاربست صحیآ کومات داشاتهاناد کاه مایتواناد
راهکارهای مناسثی برای واژهگزینی باشد .با بررسی الگوی فصاحت کومه در عوم معانی و توجه باه ن در فرایناد واژهگزینای
مشخص شد:
 نچه در عوم معانی با عنوان «فصاحت کومه» مطرح میشود ،به طور کامل بحث نگارشی است که در برخای ماوارد باا
بایدها و نثایدهای دستوری نیز درهم میخته است.

 عوامل بسیاری موجب تنافر حروف و ازبینرفتن خوش هنگی کومات میشود که از ن جمواه اسات :طاول کوماه یاا

ترکیب ،نوع صامتها و مصوتها و شیوة رایش نها.
 طوالنیبودن کومه یا ترکیب در نگارش از دو منظر میتواند سیبهایی را به زبان وارد کند1 :ا موجب ناخوش هنگای
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کومه در توفظ شود 2ا به زیثایی نظام نوشتاری زبان سیب بزند .بنابراین شیوة همنشاینی حاروف در حاوزة گفتاار و نوشاتار
اهمیت بسزایی داردا در حالیکه در غالب تعاریفی که از تنافر حروف در کتا های بالغی مطرح است ،تنافر حروف به بحاث
توفظ مربوط میشود .به نظر میرسد این اصطالح میتواند همنشینیِ نامناسبِ حروف در نظام نوشتاری زبان را نیز دربگیرد.
 اگرچه دیدگاه در عوم معانی غرابت استعمال بیشتر برای واژههای مهواور و متاروه باه کاار مایرود ،ایان اصاطالح
می تواند با توسع معنایی برای الفاظی که روایی و کاربرد الزم را در زبان فارسی معیار ندارند و اهل زباان نهاا را باه رسامیت
نمیشناسند نیز به کار رود .صرفنظر از واژههای نامأنو

و مهوور ،گروهواژههای دیگری نیز مایتواناد از مصاادیق غرابات

استعمال توقی شودا از جموه کویشههای نگارشی ،لغات بیگانه نامأنو  ،لغات عامیانه نامأنو
 بحث از مخالفت قیا

و برخی اشتراههای لفظی.

در عوم معانی کامالً زیرساخت دستوری دارد و مهمترین مصداقهای ن در حاوزة گازینش و

کاربرد واژهها شامل دو بخش است1 :ا گرتهبرداری از زبان عربی و دیگر زبانهاا 2ا بیتاوجهی باه قواعاد صارفی و معناایی
زبان فارسی.
 کراهت سمع در حوزة توفظ با تنافر حروف همپوشانی دارد و در حاوزة معناا کااربرد واژگاان زشات و رکیاک را در
برمیگیرد.
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