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افسانه حجتی طباطبايی

1. زبان علمی
زبان علمی زبانی است که از آن برای انتقال مفاهيم 
علمی در قالب مقاله و کتاب استفاده می کنيم. اين زبان 

ويژگی هايی دارد؛ از جمله:
ــاده و بی تكلف و  ــن، بی حاشيه، س ــفاف، روش ـ ش

تعارف است.
ــر و ابهام در آن راه ندارد؛ چرا که  ـ پيچيدگی، تناف
ــر راه انتقال پيام و رساندن مفهوم مانع  اين عناصر بر س

ايجاد می کنند.
ــا و نوآوری های  ــی و بدعت ه ــای ادب ـ از آرايه ه
ــرد و اگر بهره ببرد،  ــی تا حد ممكن بهره نمی گي کالم
ــتيبانی موضوع اصلی است نه اينكه  برای توضيح و پش

خود، اصل موضوع باشد.
ــات و تعارف  ها، داوری و  ــی، بيان احساس ـ از لفاظ
جانب داری به دور است؛ در آن همه چيز بر پاية استدالل 
قرار دارد و هيچ کالم و مفهومی بی دليل بيان نمی شود.

ـ به لحاظ منطقی مبتنی بر صدق و اعتبار است؛ يعنی 
از عناصری بهره  می گيرد و اطالعاتی را در اختيار مخاطب 
ــت صحت و روايی داشته باشند  قرار می دهد که می بايس
ــتند بيان شوند که مخاطب  و در عين حال، به گونه ای مس
ــت که آنچه در يك  ــا را بپذيرد. پس اصل بر اين اس آن ه
گفتمان يا متن علمی مطرح می شود، پيش از طرح، تجربه 

و آزمايش شده و صحت آن تأييد گرديده است.
ــی دارد؛ در واقع، زبان علمی  ـ دايرة واژگانی خاص
ضمن استفاده از همة امكانات زبان، از واژگان خاصی نيز 
بهره می گيرد که ممكن است در عين يكسان بودن، در 
علوم مختلف معانی و مصداق های متفاوتی داشته باشند.

2. زبان عام يا زبان محاوره
ــتفاده می شود.  از اين زبان برای برقراری ارتباط های روزمره اس
ــت که به  ــه عامة مردم از آن بهره می برند، دريچه ای اس ــا ک از آنج
ــوده می شود و با بررسی آن می توان به  روی فرهنگ هر جامعه گش
ــت يافت. زبان عام يا  اطالعات درخور توجهی از فرهنگ جوامع دس
ــيم بندی های متعددی نيز دارد که در اين  محاوره در درون خود تقس

نوشتار فرصت پرداختن ها به آن ها نيست.
ــت بودن،  ــوح، سرراس ــنی و وض ــای زبان عام روش ويژگی ه
ــتن،  نبودن به چارچوب های منطقی، درازه گويی، عموميت داش مقيد 

استفاده از ضرب المثل و تخيل و طنز است.

3. زبان ادبی
ــعر، داستان،  اين زبان که از آن برای خلق آثار ادبی همچون ش
قطعه های ادبی، نمايش نامه و فيلم نامه استفاده می کنند، زبانی است 
ــر از صورت های خيال. از اين رو، غالباً پيام آن  پيچيده و رمز آلود و پ
به راحتی دريافت نمی شود و مخاطب بايد از رمز و رازهای زبان ادبی 
ــد تا بتواند پيام را به درستی دريافت و رمزگشايی کند. زبان  آگاه باش
ــطوره، تاريخ، صنايع ادبی، ابداعات و ابتكارهای زبانی، و  ادبی از اس
ــن حال، همچون زبان علم  ــل و خالقيت بهره  می گيرد. در عي تخي

دايرة واژگانی خاصی دارد.

ــيله ای برای بيان مقصود يا رساندن  گفتيم که زبان وس
ــت و از اين منظر به سه گونه تقسيم می شود: زبان  پيام اس

علمی، زبان عام و زبان ادبی.

 دعوت به نوشتن
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  ويژگی های زبان ادبی عبارت اند از: 
ــی عناصر و  ــار ادب ــت: در آث ــل و خالقي ــری از تخي ـ بهره گي
شخصيت ها برساختة ذهن نويسنده يا شاعرند و او آن ها را با تكيه بر 
تخيل و قوة خالقة خويش می سازد. در واقع، مخاطب اين گونه آثار 
در جريان تخيل قرار نمی گيرد بلكه حاصل فرايند تخيل و خالقيت 
ــتانی  ــخصيت ها، عناصر و فضا و خط داس ــنده را در قالب ش نويس

دريافت می کند.
ــی از آرايه هايی چون  ــی: زبان ادب ــای ادب ــتفاده از آرايه ه ـ اس
ــتعاره، کنايه، ايهام، تشبيه و مجاز فراوان استفاده می کند. به اين  اس
ــرد و مخاطب را نيز با خود به  ــيله از دنيای واقعی فاصله می گي وس

دنيای برساختة ذهن نويسنده يا شاعر می برد.
ــمگيری بهره می برد.  ــكل چش ـ تنوع: زبان ادبی از تنوع به ش
ــتفاده از ظرفيت های عظيم  ــا در عرصة زبان و اس ــن تنوع نه تنه اي
ــت بلكه به مفهوم و قالب نيز تسری پيدا می کند. زبان  واژگانی اس
ــرد؛ برای مثال،  ــبك خود بهره می گي ــی از عناصر واقعی به س ادب
حس ها را درهم می آميزد و کاری می کند که مخاطب به جای ديدن 
ــانه های بهار، بوی آن را احساس کند و صدای پايش را بشنود.  نش
ــتن چارچوب های  در عين حال، با هنجارگريزی های زبانی و شكس
معمول جذابيت پيدا می کند و منحصربه فرد می شود. ويژگی ديگر، 
مايه های يكسان در قالب های متنوع است که زبان ادبی  طرح درون  

از آن به ظرافت استفاده می کند.

هفت اصل اساسی نوشتن
ــی ثالث واقع در خيابان  هفتة پيش طبق عادت به کتاب فروش
ــه های  ــه محض ورود، در يكی از قفس زدم و ب ــر کريم خان زند س
سمت چپ فروشگاه چشمم به کتاب »اندر آداب نوشتار« اثر جعفر 
ــاب را ورق زدم. کتاب  ــتاده کت مدرس صادقی افتاد. همان جا ايس
حاوي بايدها و نبايدهاي نگارشي و اطالعاتي ارزشمند در اين حوزه 
ــيوة بيان دلچسب و طنز هوشمندانة خود  ــت که البته استاد با ش اس
ــت. در بخش آخر اين کتاب،  ــيده اس ــيرينی خاصی بخش به آن ش
مدرس صادقی چكيده اي از »هفت اصل اساسی نوشتن« از ويليام 
ــتن« از الوين  ــارده اصل نوش اس�ترانگ )1946-1869( و »چه
بروك وايت )1985-1899(، هر دو استادان ادبيات دانشگاه کورنل 

آمريكا، را گنجانده است.
جذابيت راهكارهای ياد شده مرا به جست وجوی بيشتر واداشت. در 
 www.bartleby.com به نشانی اينترنتی bartleby مراجعه به وبگاه 
ــترانگ  ــبك«1 اثر ويليام اس به خالصه ای جامع از کتاب »عناصر س
ــتين بار در سال 1918 به چاپ رسيده،  برخوردم. اين کتاب که نخس
ــت. استرانگ در اين  ــتن اس حاوی نكات درخور توجهی دربارة نوش
ــی نوشتن را معرفی می کند که نُه مورد آن  کتاب هجده اصل اساس

به عناصر دستوری و ساختاری زبان انگليسی و نيز عالئم سجاوندی 
اختصاص دارد و نُه مورد به چگونگی نوشتن. از ميان نُه اصل مربوط 
به نوشتن، هفت اصل با زبان فارسی نيز قابل انطباق است که آن ها 
ــما خوانندگان عالقه مند  ــه کرده ايم و به طور خالصه به ش را ترجم
معرفی می کنيم. دربارة چهارده اصل الوين بروک وايت نيز در شمارة 

آينده سخن خواهيم گفت.

1 بند )پاراگراف( را واحد نگارش قرار دهيد.
ــم مطلبی که می خواهيد  ــرای يك موضوع. اگر حج هر بند ب
ــيد، نيازی به  ــت يا قصد داريد آن را کوتاه بنويس ــيد کم اس بنويس
ــد. بهترين قالب برای بيان  ــيم کردن آن به چند موضوع نداري تقس
ــرح کوتاه  يك توصيف کوتاه، خالصة کوتاهی از يك اثر ادبی و ش
ــت.  ــرار دادن آن ها در يك بند يا پاراگراف اس ــك حادثة واحد، ق ي
ــی کنيد که آيا برای  ــتيد، آن وقت بررس بعد از اينكه اين بند را نوش
ــترش آن به زيرمجموعه ها يا تقسيم بندی هايی نياز داريد يا نه.  گس
اضافه کردن هر پاراگراف به متن به خواننده نشان می دهد که قدم 
ــعة موضوع نوشته برداشته شده يا نويسنده به مرحلة  تازه ای در توس

جديدی رسيده است. 
ــته باشيد که بندهای يك نوشته در واقع اسكلت آن  به ياد داش
ــين خود ارتباط تنگاتنگ  ــتند و هر بند بايد با بند پيشين و پس هس
ــاختاری بلكه به لحاظ  ــد. اين ارتباط نه فقط از نظر س ــته باش داش
ــت. اگر بند بخشی از  ــجام و وحدت کالمی و محتوايی نيز هس انس
ــد ارتباط آن را با  ــتة طوالنی باشد، ممكن است الزم باش يك نوش
آنچه بعد از آن می آيد، توضيح دهيم. اين کار گاهی با استفاده از تنها 
يك کلمه يا عبارت مانند »بنابراين« يا »درست به همين دليل« در 
جملة اصلی2 مقاله صورت می گيرد. گاهی نيز مصلحت آن است که 
ــه دنبال کنيم. چنين جمله هايی  ــة اصلی را با يك يا چند جمل جمل
ــته است،  که نقش آن ها برقراری ارتباط ميان بخش های يك نوش
»جمله های انتقالی« ناميده می شوند. جمله های انتقالی را می توانيم 
ــتقل از هم بياوريم. »با توجه به آنچه  در قالب بندی های جدا و مس
ــد« و »از مطلب پيش گفته می توانيم نتيجه بگيريم که...«  گفته ش

نمونه هايی از جمله های انتقالی هستند. 

2 هر بند را با يك جملة اصلی مرتبط با موضوع شروع 
كنيد و مطابق و هماهنگ با آن جمله به پايان ببريد.

طرح دوبارة موضوع به خواننده کمك مي کند تا هدف هر بند را 
کشف کند. فراموش نكنيد که مفيدترين نوع بند به ويژه در گزارش، 

تفسير و بحث،  بندی است که:
ــته در آغاز آن بند يا نزديك به آن  ـ جمله يا حكم اصلی نوش

می آيد.
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ـ جمله های بعدی آن، عبارتی را که در جمله يا حكم اصلِی نوشته 
آمده است، توضيح می دهند، می سازند يا توسعه می دهند. در واقع، هر 

جمله پشتيبان جملة قبل از خود و بستر ساز جملة بعدی است.
ــته تأکيد  ــر ايدة جمله يا حكم اصلی نوش ــن جملة آن ب ـ آخري
می کند يا نتايج و برايندهای مهم آن را مورد توجه قرار می دهد. توجه 
داشته باشيد که بايد از تمام کردن بند با موضوعي غيرمرتبط با مسئلة 

اصلی نوشته و به ويژه جزئيات بی اهميت خودداری کرد.

3 از فعل معلوم استفاده كنيد.
فعل معلوم سرراست تر و واضح تر از فعل مجهول است و برای 

بيان مطالب علمی تأثيرگذاری بيشتری دارد.
ــه بخش های  ــون را از قلب ب ــرخرگ ها خ ــل معلوم: س 1. فع

گوناگون بدن می برند.
2. فعل مجهول: خون به وسيلة سرخرگ ها از قلب به بخش های 

گوناگون بدن برده می شود. 
همان طور که می بينيد، جملة اول مستقيم تر، صريح تر، روشن تر، 
فشرده تر و اقتصادی تر است. فاعل آن نيز کاماًل مشخص و مفهوم 
جمله کاماًل روشن است و در مجموع، قطعيت بيشتری را به خواننده 
القا می کند. درحالی که جملة دوم سرراست نيست و درک آن با تأمل 
ــود. در عين حال طوالنی تر از جملة اول است و در آن  ممكن می ش

تشخيص دادن مهم ترين عنصر جمله دشوارتر به نظر می رسد.
البته آنچه گفتيم به معنای منع استفاده از فعل مجهول نيست. 
کاربرد صورت مجهول فعل هم از امكانات زبان است که می توانيم 

از آن بهره بگيريم، اما طبق ضرورت و درصورت اقتضای متن.

4 تا حد امکان، جمله ها را با فعل مثبت بيان كنيد.
بگوييد هر چيزی چه چيزی هست، نه اينكه چه چيزی نيست؛ 

مثاًل به جای جملة:
 »اغلب اوقات سر وقت نمی آمد« بگوييد: »معمواًل دير می آمد«.

                             فعل منفی                                   فعل مثبت
ــی که فعل منفی دارند، لحن زبان بی روح، مردد و  در جمله هاي
محافظه کارانه است. از کلمة »نه« به عنوان وسيله ای برای رد و نفی 
ــتفاده کنيد نه به مثابه عاملی برای طفره رفتن و  يا تضاد و تقابل اس

جواب دوپهلو دادن.

5 كلمه های بی استفاده را حذف كنيد.
ــرده اند. همة  ــذار غالباً کوتاه و فش ــته های جدی و تأثيرگ نوش
کلمه های اضافی را دور بريزيد. مطمئن باشيد نوشته ای کارساز است 
ــرده باشد و اجزای آن درهم تنيده و مرتبط باشند. حتی يك  که فش
کلمة اضافی هم نداشته باشيد. يادتان باشد که با حساب و کتاب از 

ــتفاده کنيد و هيچ گاه برای اينكه جمله تان به اصطالح  کلمه ها اس
»لق نزند«، کلمه ای را به زور در آن جا ندهيد. درست همان طور که 
طرح يا نقاشی هيچ خط اضافه ای ندارد و در هيچ ماشينی نمی توانيد 
ــتة شما هم نبايد کلمه يا جملة  يك قطعة اضافه پيدا کنيد، در نوش
ــته باشد. يادتان باشد که هر کلمه ای کاری انجام  زائدی وجود داش
ــی دارد )فاعل،  ــب جمله کار کرد و نقش ــد؛ يعنی يا در ترکي می ده
مفعول، متمم و...( يا در مفهوم و ساختار واژگانی آن. البته اين بدان 
ــان را کوتاه کنيد يا اينكه همة  ــت که بايد همة جمله هايت معنا نيس
جزئيات را کنار بگذاريد، بلكه منظور اين است که نه پرگويی کنيد و 

نه سروته جمله ها را بزنيد.
ــتان زندگی او داستانی عجيب و غريب است.  داستان  ـ داس

زندگی او عجيب است.
ــك، گياهان و سبزی ها بدون وجود خورشيد عالم تاب و  ـ بی ش
   .نور گرم و زندگی بخش آن نمی توانند به حيات خود ادامه دهند

گياهان بدون نور خورشيد نمی توانند زندگی کنند.

6 كلمه های مربوط به هم را در كنار يکديگر قرار دهيد.
ــب، راه اصلی  ــات در يك جمله و در جای مناس ــرار دادن کلم ق
دادن ارتباط آن ها با يكديگر است. نويسنده بايد تا حد ممكن  ــان  نش
کلمه ها يا گروه کلمه هايی را که با هم ارتباط تنگاتنگ دارند، در کنار 
ــم آن را به جای  ــرای مثال، عبارتی که می تواني ــر قرار دهد. ب يكديگ
ــتقل بياوريم،  ــكل جمله ای مس ديگری در جمله منتقل کنيم يا به ش
تا حد امكان نبايد بين فاعل و فعل اصلی جمله مان فاصله بيندازد. به 

مثال زير توجه کنيد.
»برشت در آخرين اثر خود که اغلب آن را خوانده ايم و تفسيرهای 
زيادی نيز دربارة آن منتشر شده است، به نقل از شاهدی عينی که خود 
در جلسة مناظره ميان... و... حاضر بوده است، مطالبی را نقل می کند 

که در صحت آن ها می توان ترديد کرد.
ــت در  ــور که در جملة پيچيدة باال می بينيد، جملة »برش همان ط
ــه در صحت آن ها می توان  ــن اثر خود مطالبی را نقل می کند ک آخري
ــت، اما در ميان انبوهی از اطالعات فرعی  ترديد کرد« جملة اصلی اس
ــده است. در بسياری موارد می توان جمله های معترضه را که  پنهان ش
در قالب متمم يا عبارت های توضيحی و وصفی در جمله بيان می شوند، 
حذف کرد يا در صورت لزوم، آن ها را به صورت جمله های مستقل آورد.

7  در خالصه نويسی، يك زمان مشخص را در سراسر 
متن خود حفظ كنيد. 

ــة اغلب کتاب ها را می توان در جمالتی به زمان حال بيان  خالص
کرد، اما اگر قصد داريد خالصة يك کتاب را به زمان گذشته بيان کنيد، 
حتماً هماهنگ بودن فعل ها و يكدستی آن ها را در تمام اثر رعايت کنيد. 
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