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دکتر حسين ياسری.
سرگروه زبان و ادبيات فارسی متوسطه دوم استان گيالن

نقدی بر اصطالحات 
موجود درکتب

نقد کتاب درسی

 در کتاب های نــگارش پايه های دهم، 
يازدهم و دوازدهم، اصطالحاتی به چشــم 
می خورد کــه نيازمند تأمــل، بازنگری و 
واکاوی است. اساســًا در مهندسی واژگان 
و نيز در ترکيب ســازی، ضروری است که 
به چند مؤلفه توجه شــود؛ از جمله، شکل 
و ســاخت صــوری واژگان و ترکيبات با 
تعاريف و مفاهيمی اســت کــه برای 
اين گونه واژگان و ترکيبات وضع می  شــود. 
از ديدگاه استاد سميعی گيالنی، «استفاده 
از اصطالحات بايد مقــرون به کمال اتقان 

باشد» (سميعی گيالنی، ١٣٦٩: ٦٣).
اگر برداشــت های گوناگون از صورت يک 
واژه يــا ترکيب، در زبــان علمی و ارجاعی 
صورت پذيرد، نمايانگر نکات متعدد اســت 
و ريشــه  در چند مقوله دارد: ١) مهندسی 
واژه گزينی به درستی صورت نپذيرفته است.

٢) بين زبان علمی و ادبی تفاوتی در نظر 
گرفته نشــده است و به سخن ديگر امتزاج 

زبانی روی داده است.
٣) نگاه عميق و جامع االطراف متخصصان 

در انتخاب اين واژه لحاظ نشده است.
اساســًا در واژه ســازی، اصل مهم ديگری 
کــه نبايد از نظــر دور داشــت و به عنوان 
شاخصه ای مهم: کارســاز و تعيين کننده 
اســت، توجه به روح و ذوق اهل زبان و نيز 

فرهنگ ديرپای جامعه است. عدم پايبندی 
به اين مؤلفــه، زيان های تأمل برانگيزی بر 
پيکــرة زبــان وارد می آورد که از ســويی، 
تدارک آن ها هزينه  بر بوده و از سوی ديگر 
برگشت به نقطة مطلوب، مستلزم گذر زمان 
است؛ زيرا زدودن اذهان از واژه ها و ترکيبات 

ناساز زمان زيادی را می طلبد.

برای بهره گيری از زمان پيشرو و پرداختن 
به اصل موضوع، خواننــدگان محترم را به 
تأمل در چند واژه و ترکيب مصطلح و تازه 
ساخته شدة کتاب های نگارش، در سه پاية 

دهم، يازدهم و دوازدهــم دعوت می کنم. 
اصطالحاتی نظير: 

«شــعرگردانی»،  «مثل نويســی»، 
«حکايت نگاری» و «هنجارنوشــتار». 
ايــن واژه هــا از جمله واژه هــای تقريبًا نو 
ســاخته ای اســت که اغلب در کتاب های 
نونگاشت به چشم می خورد. هميشه تازگی 
در عرصه هــای علمی که نمونــة بارز آن 
واژه سازی اســت، با اقبال مواجه نمی شود. 
البته نبايد از نظر دور داشت که گاهی اهل 
زبان با آغوش باز به کاربرد عملی اين گونه 
واژه ســازی ها مبــادرت می ورزنــد. برای 
نمونه، پيامــک به جای (SMS) يا پايانه به 

جای ترمينال و ... .
بناست در اين نوشتار به ترتيب و شماره وار 
به نقد و تحليل اين اصطالحات بپردازيم تا 
محدودة کار بهتر مشخص و از پراکنده گويی 

و آشفتگی بيان مطالب پرهيز شود.

۱) «مثل نويسی»
در توضيح و تعريف اين واژه در پيش گفتار 

کتاب نگارش صفحة ُنه چنين آمده است:
«تمرينی برای بازآفرينی و گسترش 
مثل است. در مثل نويسی دانش آموزان 
با افزودن شــاخ و برگ به اصل مثل، 

نوشتة جديدی را خلق می کنند».

کتاب نگارش از بخش 
بسيار مغفول مانده و 
از سوی ديگر بسيار 
کاربردی «ويرايش» 
سخنی يا به ميان 

نياورده يا اگر هم گفته 
باشد، ناچيز می نمايد
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يعنــی  آن  عنــوان  بــا  تعريــف  ايــن 
«مثل نويسی» مطابقت و همخوانی ندارد. 
آنچه از اين عنــوان  در نگاه اوليه به ذهن 
متبادر می شود، اين است که دانش آموزان 
خود نيز مثل بنويســند يا مثل توليدکنند. 
اگر مدرســان محترم ادبيــات در آغاز پاية 
دهم پيش از تدريس نــگارش، دربارة اين 

اصطالح از دانش آموزان ســؤال کنند، چند 
درصد از دانش آموزان نظراتشــان با تعريف 
کتاب همخوانــی دارد؟ يکی از مبادی نقد 
ايــن واژه نظرســنجی از دانش آمــوزان و 
فراگيران دربارة آن است که نمونة بارز اهل 
زبان اند. از ســوی ديگر، زبان اين تعريف با 

عنوان آن (مثل نويسی)، 
جنبة ارجاعی ندارد. دست کم برداشت های 
مختلفــی از اين تعريــف در اذهان متبادر 

می شود.
کتــاب می توانســت از عبارت هايی نظير 
يا  «حکايت  آفرينی بــه کمک مثل» 
«بازنويسی مثل» يا «بازآفرينی مثل» 
يا عناوين شايســتة ديگری بهره گيرد تا با 

تعريف مندرج در کتاب هم ســازی داشته 
باشــد. ذهن دانش آموز درختی است که از 
آن دســت که بپروری، می رويد. تا به امروز 
مؤلفــان کتاب در جهت تصحيح اين موارد 

اقدام نکرده اند.
«تعريف» عالوه بر جامــع و مانع بودن از 
ديد منطقيون، بايد گويای «عنوان» آن نيز 
باشــد. اگر عنوان در مسيری گام بردارد و 
تعريف آن در مســير ديگری، تداعی کنندة 
حکايتی اســت از مثنوی مولوی با عنوان 
چاِلش عقل با نفس همچون تنازع مجنون 
با ناقه ... از دفتر چهارم مثنوی بيت ١٥٣٣ 

به بعد.

۲. «شعرگردانی» 
در پيش گفتــار کتاب نــگارش صفحة ُنه 
تعريف و توصيف اين اصطالح چنين آمده 
اســت: «از ديگر فعاليت های نگارشی 
آموزه های  تحکيم  به منظور  که  است 
ادبــی و تقويت توانايــی بازگردانی 
مفاهيم بلند ادبی به نثر معيار فارسی 

است».
اگر براساس شکل ظاهر و ساخت صوری 
اين واژه، آن را معنا و تفســير کنيم، يکی 
از برداشــت ها از اين واژه چنين خواهد بود 
که شــعر در حکم ظرف يا مجمعی است 
که بايد گردانده شــود يا شعر را بگردانيم؛ 
يعنی، دگرگون کنيم. دســت کم اصطالح 
شــعرگردانی با آن ويژگی هايی که کتاب 
بر شــمرده است و با ســاخت صوری آن 
رابطة يــک به يک نــدارد. در اين باره نيز 
از دانش آموزان نظرخواهی شــده است که 
غالــب دانش آموزان، بين اين دو، تناســب 
دقيقی مشاهده نکرده اند و از آن مهم تر در 
ذوق آنان خوش ننشســته است. در عمل 
نيــز فراگيران اين واژه را به کار نمی گيرند. 
«ابتــکار» زمانی معتبر اســت که عالوه بر 
نوآوری در صــورت؛ يعنی خوش آهنگی و 
زيبايی در تلفظ با مفهومی که از ريشه يابی 
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از آن به دســت می آيد، تطابق يک به يک 
داشته باشد.

پيشنهاد می شود کتاب  درسی به جای اين 
اصطالح از اصطالحاتی نظير «بازگردانی 
يا بازتوليد شــعر» يا «تبديل شعر به 
نوشــتار» يــا «آفرينش نثرهنری به 
وسيلة شعر» يا عناوين پيشنهادی ديگری 
بهــره گيرد تا موجــب هم افزايی فرهنگی 
و زبانی شــود و از همان ابتدا يادگيری، با 
علمی تريــن و دقيق تريــن اصطالحات در 
اذهــان يادگيرنده يــا دانش آموز جای گير 

شود. 

۳. «حکايت نگاری» 
در پيش گفتار کتاب نگارش آمده اســت 
که «بخشــی ديگر از فعاليت هاست. 
در حکايت نگاری، تأکيد بر بازنويسی 
به زبان ســاده و ساده نويسی است.» 
در بادی امر از اين عبــارت اين گونه از آن 
مســتفاد می شــود که حکايتی از جانب 
نويسندگان يا دانش آموزان توليد يا آفريده 
شود. برداشــت ديگر آن است که حکايتی 
نقاشی شــود نه اينکه حکايتی بازنويسی 
شود.» وانگهی در توضيح کتاب آمده است 
که در حکايت نگاری تأکيد بر ساده نويسی 
اســت. با اين وصف بعد از مشــاهدة واژة 
حکايت نگاری، ذهن دانش آموز يا يادگيرنده 
بايد به ســوی ساده نويسی نيز پرتاب  شود. 
اين در حالی اســت که چنين برداشتی از 
صورت و ســاخت واژه در ذهــن ما نقش 

نمی بندد. 
بــا واژة «نگار يا نــگاری» در ترکيب 
«حکايت نــگاری» عالوه بر نوشــتن يا 
نگارش، ذهن به تصويرســازی و نگارگری 
نيز رهنمون و پرتاب می شود. اين واژه سازی 
نيز با تعريف زبان علمی آن در نمی ســازد. 
يکی از داليــل اين ناهماهنگی بين عنوان 
و تعريف اين گونه واژه ســازی ها، بی گمان 
بهره گيری کتاب از واژه های زبان ادبی است 
که از آن می خواهد تعريف علمی ارائه دهد. 
واژة حکايت نگاری، پيش از آنکه زبان علمی 
باشد، روح زبان ادبی در آن تنيده شده است 
و زبان ادبی نيز عــالوه بر چند اليه بودن، 
ابهام يکی از مهم ترين ويژگی های آن است.

پيشــنهاد می شــود، کتاب از عبارت های 

نظيــر «بازآفرينــی حکايت هــا» يا 
«بازنويسی قصه ها» يا هر عنوان مناسب 
ديگری که با تعريف يا توصيف ارائه شــده، 

همسازی داشته باشد، بهره  گيرد.

۴. «هنجار نوشتار»
در توصيــف ايــن ترکيب آمده اســت: 
شــاخصه های  آموزش  هــدف  «با 
کاربرد  با  آشــنايی  و  درست نويسی 
درست واژگان در نوشتار معيار، توجه 
به ابزارهای انسجام متن، طراحی شده 
است.» کتــاب در ادامه يادآور شده است: 
بارورسازی  در  و شعر  مثل  «حکايت، 
ذهن و زبان و پرورش حافظه و تقويت 
خوب سخن گفتن و زيبا نوشتن بسيار 

مؤثر است.»
در تبييــن نکات مطروحــه بايد گفت که 
اصطالح «هنجــار» واژة اختصاصی علوم 
اجتماعی اســت. رفتار متناسب با موقعيت 
زمانــی و مکانــی از جانــب فرد يــا افراد 
«هنجار» محسوب می شــود و به رفتاری 
که متناســب با موقعيت زمانــی و مکانی 
نباشد، «ناهنجار» می گويند. گفتنی است، 
اين کتاب با واژة هنجار در عبارت «هنجار 
نوشتار» واژة جديدی نساخته است بلکه آن 
را از ظرفی بــه ظرف ديگر منتقل نموده و 
به کتاب نگارش رنگ و بوی علوم اجتماعی 
بخشيده است. به نظر می رسد، زبان ترکيب 
«هنجار نوشتار» تا حدی علمی تر است تا 

سه اصطالح ديگر.
پيشنهاد می شــود به جای هنجارنوشتار 
از عناويــن ديگر ماننــد «آموزش نکات 
ويرايشــی» يا «آموزش شاخصه های 
درست نويســی» يا «ويرايش و اصول 
آن» يــا عناوين مرتبط يــا تعريف کتاب 
استفاده شود. کتاب نگارش از بخش بسيار 
مغفول مانده و از سوی ديگر بسيار کاربردی 
«ويرايش» سخنی يا به ميان نياورده يا اگر 

هم گفته باشد، ناچيز می نمايد.
نياز جامعة علمی و پژوهشی به کارگيری 
درســت عالئم نگارشــی و نکات پيرامونی 
آن اســت که بدون آشنايی نسبت به آن ها 
کار نويســندگی عمًال نتيجة مناســب و 
نخواهد داشت. شايد کتاب  رضايت بخشی 
در پاســخ موارد باال بگويد که در ســطوح 

پايين ترـ  منظور دورة متوسطه اولـ  از اين 
موارد ســخن به ميان آمده است. در جواب 
بايد يادآور شــد که ويرايشــی که در آن 
مقطع مطرح شد، اوًال ناچيز و ثانيًا در سطح 
آنان اســت. در دورة متوسطة دوم می بايد 
ويرايش در حد باالتری ادامه داشته باشد تا 
دانش آموز آمادة ورود به مراحل تحقيقی و 
پژوهشی شود. نياز جامعة علمی و پژوهشی 
در درجة نخست يادگيری اين عالئم و نيز 
راهنمايی های موجود در مبحث ويرايش و 
نگارش اســت. اگر دانش آموز يا دانشجوی 
امــروزی محققــی کارآمد باشــد اما فاقد 
آشنايی الزم و کافی با مباحث ويرايشی، در 
جوامع علمیـ  پژوهشــی از ارزش  کاری او 

کاسته خواهد شد.
به نظر می رسد اين کتاب به جای توجه به 
نکاتی که الزمة نويسندگی و راه نويسندگی 
است. بايد به مواردی که پيش  از نويسندگی 
الزم است مانند «چه نوشتن»، «چگونه 
«چه  در  و  نوشــتن»  «چرا  نوشتن»، 
شرايطی نوشــتن» بپردازد. مهارت در 
اين گونه مســائل اوج مهارت دانش آموز در 
عرصه های دانشــگاهی و پژوهشــی است. 
همچنين به راه های پرورش معانی از جمله 
تعريف، توصيف، مقايســه، تحليل و 
استدالل و ... آن گونه که الزم است، توجه 
شود. به نظر می رسد نيازسنجی دانش آموزان 
و جامعة علمی، مســير تحقيق را مشخص 
می کند تــا جامعة علمی و پژوهشــی ما 
نيز همــگام با جوامع جهانــی و مطابق با 

استانداردهای نويسندگی گام بردارد.


