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پرويز ناتل خانلرى

در شيوه نگارش نويسندگان اخير ايران اختالفى آشكار پديد آمدده اتد .
اگرچه تبك انشاى نويسندگان متعددد را هده دتدتههداى معدد د سيسدير ندردن
خطات

زيرا هر نويسندهاى ،اگر راتتى نويسنده ات  ،در اختيار سرنيب الفاظ

تاخ

خدود دارد نده هده ديگدرى شدبيه

نيس

عبارات طرز سعبير شيوهاى خدا

نبايد هاشد ،اما از دقايق جزئيات نه چشر هپوشدير ايدت سيسدير مجداز

شمرده مىشود.
نويسندگان د ران اخير ايران را از ايت نظر د گر ه مىسوان دانس  :يكدى
گر ه اديبانند نه هه اصال

نجاه

الفداظ معتيدندد ديگدر دتدته نويسدندگان

جديد نه ايت قيد شرط را از ميان هرداشتهاند.
دتته ا ل سنها لفظ سعبيرى را نجيب ادهى؛ يعنى اليق اتتعمال نويسنده
شاعر مىدانند نه نسب
ضبط شده از ايت راه اصال

هه يكى از آثار هزرگان قدير هرتداند در نتدب لغد
نجاه

آن هه سصديق رتيده هاشد .لفظ سعبيدرى

را نه داراى ايت صفات نباشد رنيك تخيف عاميانه مىشمارند از ر د آن
* تخت ،تال  ،2شماره  ،9مهر  ،1324صص .647-641
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در جرگه نجباى الفاظ مىرنجند آزرده مىشوند.
اما دتته د م ،هىپر ا ،آزادى مطلق الفاظ را اعالن نردهاند هر صدوسى را
نه هراى حكاي
ثب

از مفهومى در محا ره ر زانه طبيات مختلف ههنار مىر د ،قاهل

در دفتر مىشمارند هه هيچگونه قيد شرطى قائل نيستند.
ايت شيوه درت

عكس رتمى ات

نه سا چهل پنجاه تدال پديا از ايدت

معمول هود .سا آن ساريخ نسانى نه ها قلر نتاب تر نار داشتند مدىنوشديدند
نه در گفتگو نيز لغات سعيرات ادهى را ههنار هرند الفاظ را درت
نتاهها ثب

شده ات

چنانكه در

سلفظ ننند اصطالح «لفظ قلر» از اينجا پديد آمده اتد .

اننون نويسندگان جوان مىنوشند نه اصدطالحات عامده را هدر چده هيشدتر ،در
نوشتههاى خود هيا رند اتلوب محا ره را ههجاى تبك ادهى قدير هنشانند.
طبيعى ات

نه ايت د گر ه يكديگر را نمىپسدندند .ادهيدان ،نويسدندگان

جوان را عامى دشمت زهان ادهيات مىشمارند مىسرتند نه اگر دهان ايشان
هسته قلمشان شكسته نشود ،زهان شديريت فارتدى هدر هداد ر د هنيداد ادهيدات
گرانبهاى ايران يران گردد.
متجددان نيز اديبان را نهنه فكر محافظهنار هلكده مرسجدو هدىخبدر از
حييي

هنر ادهيات مىشمارند معتيدند نه عيايد پوتيده ايشان در خور اعتنا

نيس .
از ايت د گر ه ندام يك درت

مىگويند شديوه نددام را پيدر ى هايدد

نرد؟ پيا از آنكه يكى از د جانب را هگيرير خوب ات
را جستجو ننير .سفا ت ميان سيرير سحرير از د علد

نه ريشه ايت اختالف
ناشدى مدىشدود :يكدى

سحول زهان ات ؛ هر زهانى در طى زمان سحول مىپذيرد ،اصطالحات سعبيدرات
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ههحسب سغيير ضو اجتماع معيش  ،نهنه منسدو مدىشدود اصدطالحات
سازهاى نه متناتب ها زندگانى جديدت

جاى آنهدا را مدىگيدرد ،هعىدى لغدات

فراموش مىشود ،خواه هه تبب آنكه موارد اتتعمال آنها از ميان رفته خدواه هده
نه الفاظ نوساهسر مناتبسرى هراى هيان معندى آنهدا پيددا شدده اتد .

آن عل

نلمات ههسدريج تائيدهسر نوچكسر مىشوند ،جوه سصريف افعدال ضدماير
تادهسر مختصرسر مىگردد ها سرقى سمدنهاى مادى معنوى ،ذهت هشر معانى
جديدى ادراك مىنند نه ناچار هايد هراى هيان آنها الفاظ سازهاى هياهد .سحول زهان
از مجموع ايت نكات هعىى نكات ديگر نه مرهوط هه موارد خا

سرى اتد ،

حاصل مىشود.
سا زهانى ادهيات مكتوب ندارد ايت سطوّر محسوس نيس ؛ زيرا زهدان قددير
فراموش مىشود تندى در دت

نيس

سا از ر ى آن پاى تنجشدى هده ميدان

هيايد اختالف آشكار شود .اما هميت نه آثار فكر ذ ق ملتى مدد ن گرديدد
پايدار ماند ،در طى زمان ،صورت اصلى پيشيت را حفظ مىنند ايدت صدورت
«زهان ادهى» ناميده مىشود حال آنكه زهان عامه مردم ،نه ها آثار ادهدى مكتدوب
تر نار نداشتهاند ،هه طرييى نه ذنر شد سطوّر يافته ميان آن هدا «زهدان ادهدى»
سفا سهايى هه جود آمده ات .
عل

ديگرى نه موجب ايت اختالف ات

فرقى ات

نه ميان لهجههداى

مختلف يك زهان جود دارد .هر زهان تديعى شدامل چندديت لهجده اتد

نده

اگرچه همه از يك مادرند ميان آنها اختالفى هس  .هه علل اجتماعى معموالً يكى
از آنها هر لهجههاى ديگر هرسرى مىياهدد آثدار ادهدى ملدى هدا آن لهجده نوشدته
مىشود چون طوايف مختلفى نه هدا هدر ارسبداط دارندد

احددى را سشدكيل
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مىدهند محتاج تيله احدى هراى سفهير سفاهر هسدتند همده آن لهجده را در
نوشتت ههنار مىهرند ،اگرچه در امور زندگى هه لهجه اصلى محل خود گفتگدو
مىنند.
هر چه ادهيات ملتى قديرسر عالىسدر هاشدد ايدت اخدتالف هيشدتر نمايدان
مىشود ملتهايى نه آثار مهر ادهى ايشان در زمانهاى سازهسر هوجود آمده هه ايت
مشكل نمتر دچارند ،زيرا در د ته قرن اگر سحدولى هدر در زهدان ايجداد شدود
چندان مهر محسوس نيس .
هه حسب هميت احوال ساريخ ادهيات هر ملتى نيدز شدامل اد ار مراحلدى
ات  :يكى مرحله آغاز نه در آن نويسندگان شاعران آثار خود را هه همان زهان
محا ره هه جود مىآ رند لغات اصطالحات عامه در اثر ثب

ضبط دقتدى

نه شاعر نويسنده در ادراك دقايق معانى اتدتعمال الفداظ هدراى هيدان معندى
ميصود ههنار مىهرند صريح دقيق داراى ميياس ميدزان معيندى مدىشدود
زهان تع

مىياهد ر هه نمال مىر د.

د م د ره ثبات جمود :در ايت د ره آثدارى نده در مرحلده نخسدتيت هده
جود آمده ترمشق قرار مىگيرد نويسنده شاعر مىنوشد نه از حد د تاهق
سجا ز نكند قواعد قوانيت را نه ها آثار هزرگان پيشيت ايجاد شدده هده سمدامى
مراعات نمايد .ايت د ران خواه ناخواه تپرى مىشود .احتياجات جديد ها حدد د
قيودى نه مانو هر ز ظهور آنهات

هه معارضه هرمىخيزند ترانجام غالدب

مىشوند زيرا تير سكامل ايت غلبه را ايجاب مىنند .اما اديبان نه هه تبب آشنايى
انس ها آثار قدير خود را نگاهبان اصول قواعد ادهى مدىشدمارند هميشده هدا
متجددان هه مخالف

هرمىخيزند ايت جدال نه در ساريخ ادهيات همده نشدورها
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ديده شده ات

اگرچه هه شكس

طرفداران اصول قددير مدىانجامدد ،هدىفايدده

نيس  ،زيرا از زيادهر ى سجددطلبان مىناهد.
يكى از موارد اختالف ميان «رمانتيك»ها «نالتيك»ها در ادهيات فرانسده
قرن نوزدهر هميت نكته هود .امدا احتيداج هده اتدتفاده از لغدات اصدطالحات
سعبيرات عامه قتى احساس شد نه نويسندگان هه سوصيف هيان حاالت ر حدى
ضو زندگانى طبيات مختلف اجتمداع ،خاصده طبيدات پداييتسدر پرداختندد
شيوههاى ادهى «ناسوراليسر» «رئاليسر» پديد آمد .سا ايت زمان اشخا

داتتان

نمايا هه زهان ادهى ،يعنى عبارات فصيح هليغ گفتگو مىنردند پيداتد
ايت امر خالف حييي
طبيع

نده

اقو هود .هميت نه نويسدندگان خواتدتند هده حيييد

نزديك شوند درت

آن را در آيينه آثار خود جلوهگر تازند از اتتعمال

الفاظ سعبيرات عامه ناگزير شدند نشدمكا ايشدان هدا محافظدهنداران آغداز
گش  .موپاتان نويسنده معر ف فرانسوى در ميدمه نتاب پىير ژان هده اديبدانى
نه هر انشاى ا خرده مىگرفتند هير آن داشتند نه زهان شيواى فرانسده هدا ايدت
هدعتها خراب شود جواههاى دندانشكنى داده ات .
اننون نه جه اختالف آشدكار شدد هايدد عيايدد د طدرف را هده محدك
آزمايا هزنير نيك هد هر يك را هياهير .راهى نده اديبدان محافظدهندار از آن
مىر ند هه جمود زهان فير آن منتهى مىشود .شك نيس
سازه هه الفاظ سازه اى احتياج دارير .محال ات

نه هراى هيدان معدانى

از الفاظ نهنه ،نه معانى خاصى را

هيان مىنرده ،هتوان مفاهير سازهاى اراده نرد .سعبيرات اصطالحات نيز متناتدب
ها ضو زندگى اجتماع ات  .در ر زگارى نه نويسنده زهردتد

نليلده دمنده

ههرامشاهى زندگانى مىنرد توارى نار انثر افراد هود زيرا جز آن تيلهاى هدراى
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تفر جود نداش  .هه ايت تبب قتى نه ا مىنوش

«هاد صبا عندان گشدوده

رناب گران نرده در آمد» خواننده ،نه خود توارى مدىدانسد

مفهدوم تدرع

حرن

را از ايت سعبير در مىياف  .اما امر ز هراى ادراك ايت معنى سوضيحى الزم

ات

طبعاً پس از ادراك نيز ،خواننده لذسى از ايت سعبير نمىهدرد حدال آنكده

شايد اصطالحات عاميانه رانندگان اسوموهيل مانندد «گداز دادن» «دندده گدرفتت»
هراى عموم آشكارسر هاشد از آنها هيشتر لذت هبرند.
درهاره مفاهير علمى قتى نه سازه پيدا شده لغاسى نه هراى هيان آنها پديد
گرفته شده گفتگوى هسيار نبايد نرد زيرا احتيداج هده آنهدا را

آمده يا هه عاري
همه مىدانند.

از ايت گذشته ا صاف حاالت نفسانى نه موضدوع اديبدات قددير اتد
نلى ات  .ادهيات جديد هه دقايق جزئيات سوجه مىنند هميت سوجه در همه
موارد آن را هه الفاظ سعبيرات سازهاى محتاج مىتازد .چشرپوشى از ايت الفداظ
مستلزم پرهيز از سجدد سنوع سرقى ادهيات ات  .آيا معانى را فداى الفاظ هايدد
نرد هراى مراعات شيوه هيان قواعد ادهى قدمى نه از ر ى آثار گذشدتگان هده
دت

آمده ات

از ايجاد آثارى نه خود قواعد اصول سدازهاى ايجداد مدىنندد،

چشر هايد پوشيد؟
سا اينجا هه اديبان ساختير .اما گمان نبايدد هدرد نده نويسدندگان جدوان نيدز
هميشه در راه خود درت

مىر ند هراى ايشان هير گمراهى نيس .

لغات سعبيرات فصيح ايت مزي

را دارند نده در طدى زمدانى دراز مدورد

اتتعمال هزرگانى نه امر ز در هنر اتتادى ايشان شك نيس
هه ايت تبب داراى صراح

دق

حكاي

قرار گرفتدهاندد

از معانى هستند .معنى دقيق آنهدا را
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همه نس مىداند ايت عالم

نزد همه اهل زهان از معنى معيّت احدى حكاي

مىنند .اگر نسى معنى آنها را نداند هدا مراجعده هده فرهنگهدا آثدار پيشدينيان
مىسواند خوب درياهد .شرط اصلى فصاح
مشترنى ات

نلمه هميت ات

زيرا لفدظ عالمد

نه قومى هراى هيان معنى احدى هدهندار مدىهرندد .انثدر الفداظ

سعبيرات جديد ايت صف

را ندارند؛ در نتاهى ثب

نشدهاند ،نويسندگان هدزر

زهردتتى آنها را ههنار نبردهاند ،معانى آنها مبهر ات ؛ يعندى همده ندس از آنهدا
معنى صريح احدى در نمىياهد ،اتتعمال هعىى از ايت نلمات سعبيرات خا
ات

نه عام؛ يعنى مردمان اليتى يا شهرى يا دهى حتى محلهاى آن را هدهندار

مىهرند ديگران ههجاى آن ،اصطالح خدا
نلمات عام نيس

خدود را دارندد .پدس فايدده ايدت

ادهيات هايد داراى فائده عام هاشد زيرا نتداب را هدراى اهدل

محله يا دهى نمىنويسند.
از ايت نكته هدر نده هگدذرير عيدب ديگدرى نده در نارتد
صراح

ايت الفاظ مىهاشد .نلماسى نه ثب

نويسندگان هزر

صراح

آن عددم

ضبط نشده در ضدمت اتدتعمال

ضوحى نيافته نزد هر نس يا هر طبيه هر ناحيده

نوعى از معنى دارد نه ها مفهوم آن در جاى ديگر درتد
گاهى مختلف ات  .مگر غرض نويسنده نه ايت ات

يكدى نيسد

حتدى

نه معنى ميصود خود را هه

ذهت ديگران اليا نند؟ پس ها ايت تيله ناقص يدا نادرتد

چگونده هده ميصدود

خواهد رتيد؟
نسانى نه از خراهى زهان مىانديشند هيمشان از هميت نكته ات .
اما نكته ديگر :ميان تخت گفتت نوشتت فرق فاحشى هس  .گوينده هراى
هيان ميصود تايلى دارد نه در اختيار نويسنده نيس  .از جمله ايت تايل يكدى
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آهنگ تخت گفتت ات  .اگر جملده احددى را هده آهنگهداى مختلدف هگوييدد
شنونده معانى مختلفى از آن درمىياهد .در نوشتت ،ايت تيله هراى هيدان ميصدود
در ميان نيس ؛ يعنى در هيچيك از خطوطى نه سداننون در دنيدا هدهندار مدىر د
عالماسى هراى هيان آهنگ عبارت جود ندارد .هناهرايت نوشدتت نسدب

هده گفدتت

تيله ناقصسرى هراى هيان ميصودت  .مثالى هزنير :هه شما مىگوير «ايت تدنگ
را از زميت هردار ،اگر سوانستى» جمله «اگر سوانستى» نه ها لحدت خاصدى آن را ادا
مىننر هه معنى «هرگز نمىسوانى» ههنار مىر د .شما فوراً ايت معنى را درمىياهيد
منتظر نيستيد نه در دنبال آن چيزى هگوير .امدا اگدر ايدت عبدارت را در نتداهى
هخوانيد معنى جمله ناقص شرطى از آن ادراك مىننيد انتظار داريد نه جدواب
شرط نيز در دنبال آن هيايد؛ يعنى اگر سوانستى چه خواهد شد.
در ايت هاب هاز نكتههاى ديگر هس  .قتى نه تخت مىگويير حرندات
اشارات چشر اهر

دت

نيز هه يارى نلمات عبارات مىآيند در نوشدتت

از ايت يارى محر مير .هه عال ه قتى نه شما ها نسى گفتگو مدىننيدد از آن هدير
نداريد نه ميصود شما را درنياهد ،زيرا چاره نار آتدان اتد  :مدىپرتدد شدما
د هاره سوضيح مىدهيد .اما نوشتههاى شما هه جاهايى مىر د نه خودسدان همدراه
آن نيستيد سا اگر مبهر هود هه سوضيح هپردازيد.
ايت نكات ايجاب مىنند نه در نوشتت هيا از گفدتت دقد

نندير .قواعدد

دتتورى ادهى هيشتر هراى هميت منظور هه جود آمده ات ؛ يعندى ايدت قواعدد
مختص نوشتت ات

گرنه الالن هر ها اشارات مىسوانند ميصود خود را هه طرف

هفهمانند.
از همه ايت نكات چنديت نتيجده مدىگيدرير نده نمدىسدوان هدىپدر ا همده
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اصطالحات لغات عاميانه را در آثار ادهى ارد ندرد هده همديت دليدل نوسداه
ناقص نه چون در زندگانى ر زانه ههنار مىر د قاهل ثب

ضبط ات

قانو هود.

نويسنده هه عهده دارد نه الفاظ سعبيرات را ،مانند صراف زرگدر ،هده محكدى
دقيق هزند تره را از ناتره جدا نند اجزاء را ها دق

سمام چنان ههجاى خدود

هنشاند نه در مجموع آنها سناتب زيبايى جود داشته هاشد .ايت محك جز ذ ق
نيس ؛ اما ذ ق را مطالعه دق

در نار گذشتگان هنرمند آگاهى از راه رتر

ايشان پر رش مىدهد هه هار مىآ رد.
در غ ات
دق

نه ذ ق قريحه ،فطرى ذاسى ات  .آنچه فطرى ات

ثبات در ادراك دقايق رموز فنون ات

از هد زش

هم

سا آن ملكه نفسانى نه نيك را

را از زيبا مىشناتد ،حاصل شود.

اصول قواعد را هايد آموخ  ،نه هه قصد آنكه سا اهد پايبند آنها هاشير امدا
هه ايت منظور نه هتوانير از آنها سجا ز ننير .ايت «سجا ز» هه معنى سرقى ات  .امدا
سرقى هىاطالع از آنچه ديگران پيا از ما نردهاند حاصل نمىشود .هايدد دانسد
نه «سرقى» «سجدد» امرى نسبتى ات  .آنچه ما مىخواهير هكنير شايد هر يك از
پيشينيان ما هه نسب

زمان خود ،هيا از ما نردهاند.

ايمان ههتر زهردتتى گذشتگان نبايد دتد
پيشرف

پداى مدا را هگيدرد مدانو

ما شود .اما هىاطالع از آنچه ديگدران ندردهاندد «پيشدرف » هديچ معندى

ندارد.
زهان را تع

هايد داد يكى از مهرسريت تايل ايت نار يارى خواتدتت

از الفاظ اصطالحات سازهاى ات

نه عامه مردم ،هه حسب احتيداج خدود هدهندار

مىهرند .اما ايت نار نبايد چنان هىپر ا انجام هگيرد نه هر نويسندهاى زهان محلده
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يا ده شهر خود را تيله هيان قرار دهد قواعد زهدان در هدر نوشدتهاى رنگدى
ديگر هگيرد ملوكالطوايف ادهى هرقرار شود ههطورى نه زهدان هدر نويسدنده را
فيط همشهرىهاى ا هدانند هخوانند ديگران محتاج سرجمه نردن آن هاشند.
چگونه از ايت خطر پرهيز مىسوان نرد؟ چاره يكى هيا نيسد  .نويسدنده
هايد هه مطالعه ستبو در آثار هزرگان قدير از اصول قواعد مسدلر زهدان اطدالع
ياهد سا هتواند مواد سازه را هه حسب آن اصول ،نه در طى قرنها پديد آمدده ندزد
اهل فت صاحبان ترمايه ذ ق هنر مورد قبدول يافتده ،مرسدب تدازد .نجاهد
الفاظ را از ميان نبايد هرد اما هه الفداظ سعبيدرات عاميانده ،صدف
هخشيد ايت هنر از نسى تاخته ات

نه هه دانا ذ ق ،لياق

نجاهد

هايدد

فرمانددهى هدر

عالر الفاظ يافته هاشد.
هه مدرته هايد رف  ،از آن چاره نيس  ،اما البته سا پايان عمر در مدرتده
نبايد ماند.

