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دست قلم به دستاني را   
كه دست قلم به دستان نوقلم را           

گرفته اند        
از دور و نزديك            

- از صميم قلب -                  
مي فشارم.                                  

 
 

هرمز انصاري                                                            
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هاي نويني است  ها و شيـوه ، ايدهگونه بنويسيم“ ”چه بنويسيم، چه
براي كسي كه بنا دارد در كار نوشتن صادق و نوآور، و توانا باشد در 

 ”فن“ و ”هنر“ ؛ 

ها و چينش صحيح آنها در يك متن، اثري  و با گزينش درست واژه
ماندگار و مفيد خلق كند. 

زند به  هاي گذشته، پلي مي گيري از تجربه اين كتـاب، با بهره
هاي نو؛   ها و ايده دنيــاي آينــده، به انديشه

و جايگاه و خواستگاه نويسنده را با توجه به شرايط كنونيِ جهاني 
كه با تحوالت رو به فزوني رو به رو است و انساني كـه خواه ناخواه در 

شناساند.   رونــد اين تحـوالت نقش تعيين كننده را دارد، مي

گونه  بيند و ”نه آن گونـه كه بايد باشـد“ مي و اين جايگاه را ”آن
كه هست“  

گشايد بر روي نقد نوين:   و بــا ”آن چه بايد باشد“  قلمرويي مي

”نويسنده نبايد آن چه را هست، آن گونه كه هست، بستايد؛  

’دل بستن به آنچه هست، ما را از تكاپو براي رسيدن به آنچه بايد 
دارد‘“  باشد باز مي

، مسئوليت نويسنده، پژوهشگر و ”چه بنويسيم، چه گونه بنويسيم“
كشد:   انديشمند را در افقي تازه به تصوير مي
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”مسئوليت نويسنده در آن است كه بتواند از احوال ديگران خبر 
 به تصوير – و بايد داشته باشد –دهد، حتي آن را كه خود ندارد 

كشد.“ 

و پژوهشگر: ”براي آن كه پيدا كند چه داريم، بايد به درستي بداند 
“ …ايم  چه داشته

گويد:   و دربارة انديشمند مي

” انديشمند كسي است كه از تفكر علمي به تفكر فلسفي رسيده 
“ …باشد 
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كتـاب، با روشنـگريِ مسـؤليت نويسنـده در ارائـه مطالب  

(چه بنويسيم) و چگونگي نگارش (چه گونه بنويسيم)، گامي براي 
دارد و  خواني و ايجـاد ذوقِ خوانـدن بر مي كمك بـه مخاطب در روان

ترين مفاهيم دانش و هستي  اي گويي بـه ريشه با دوري جستن از زياده
گويد:  هاي مرتبط با آن پرداخته، مي و زير مجموعه

”هر چيز در مجموعة خود درست است؛ داراي ارتباطي با ساير 
“ …اجزاست و جايي مناسب گرفته است 

 
 سادگي و صراحت و – در گفتار و نوشتار –هرمز انصاري، 

ستايد؛   كوتاهي و پرباري را مي
و گوناگونيِ هنرمندانة عرضه را گيراترين شيوة انتقال دانش و 

داند.  انديشه و احساس مي
هاي خود او نيز در اشكال مقاله و داستان و شعر و طنز و  نوشته

كوتاه نويسي و نامه و انشاي مدرسه و گفتگو بيانگر اين پايبندي است. 
 

ناشــر 
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از  

هرمز انصاري  
گذار   بنيان

انستيتو زبان سيمين 
هاي زير - به زبان فارسي - در دست ماست:  كتاب

ناشــر 
 گلگشتي در مدارس 

 

هاي نوروزي   تبريك
 

ها   كوتاه نويسي
 
 آن روزها 

اين روزها   …
 

دهي   تو به من عشق ورزيدن ياد مي
 
 چه بنويسيم؟ 

گونه بنويسيم؟  چه …
 

هاي عشق،   پرنده
آواز مرا بخوانيد. 

 
 نگوييم 

بگوييم  …
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 مجــله  ها“، نويسـي ” كوتــاهپس از انتشــار كتــاب 

اي نسبتاً طوالني با من داشت.  اطالعات هفتگي“ مصاحبه ”
در پايان مصاحبه، وعده دادم كه براي هر شماره آن نيم ستوني با 

  –نوجوانان و جوانان داشته باشم 
درباره ”نوشتن“. 

هاست  خوانيــد همان نوشته و آن چــه در نيــم اول اين كتــاب مي
ها را پشت سر هم آوردم.   و امروز آن– شمـاره چـاپ شـد 14 كه در –

ها و  خوانند به نشانه ها را مي خواهد نوجواناني كه اين نوشتـه دلم مي
  –ها و پلكاني كردن ساختارها توجه كنند  سر سطر آمدن

  –تر كنم  ام خواندن را براي آنـان آسان من، با اين كار، خواستـه
 ها همان جور بخوانند كه من مي ام آن خواسته به كالمي ديگر، مي

گويم. 
 گفتاري را نيز عرضه كنم. CDاميدوارم فرصت كنم كاست يا 

اي از ” گفتگو“ آمده است   در نيم دوم كتاب، نمونه تازه
 در اين گونه نوشته، نويسنده انديشه و دستاورد خود را به ميان مي

نهد 
خواهد  دهد و توضيح مي پرسـد و پاسـخ مي و خواننــده مي

دهد   ها را مي و باز، نويسنده، پاسـخ پاسـخ
تواند ادامه يابد.  اين گونه داد و ستد انديشه مي

 
هرمز انصاري 

 
 1384دي 
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چه بنويسيم  

… 
گونه بنويسيم؟  چه

 
بخوان، بخوان، بخوان. 

براي آن كه «خوب» بنويسي، خوب بخوان ــ 
دو جور چيز بخوان: 

يكي آن كه انديشه را تقـويت مي كند، 
و ديگر آن كه احساس را تلطيف. 

كند،   ات را تقويت مي بر آن كه انديشه
انديشه كن؛ 

به سادگي نپذير. 
به جنگ نوشته برو.  

بارها و بارها بخوان و به آن فكر كن. 
آن را ببر توي زندگي؛  

دهد؟  ببين جواب درستي مي
كه اگر داد،  

هايت كن.   جزو قبولداشت
جزو وجودت؛  

ات.  امر رفتاري
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كند،   و آن را كــه احساست را تلطيف مي

كه در تو شهامت و صراحت و اميد و پايداري 
آفريند،     مي

بيش از يك بار بخوان؛  
حفظ كن و از حفظ بگو ــ 

ببين چه قدر زيباست. 
 

تو بايد چيـزي بخواني كه  
ات را غنا بخشد و   ذخيـره فكري

هنر گفتنت را صيقل دهد. 
كه دانش است و هنر و فلسفه. 

 
فهمي،   آن گاه آن را كه مي

كه قبول داري،  
بيني،   كه مي

بنويس. 
و آن گونه بگو و بنويس،  

اي.  كه خود از شنيدن، يا خواندنش، لذت برده
بارها بنويس و تاريخ بزن و كنار بگذار. 

بارها بگو و صدايت را ضبط كن و  
به نقد «چه» گفتن و «چه گونه» گفتنِ خود  
بنشين. 

كه  
نوشتن با نوشتن درست مي شود 

 گفتن با گفتن.
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اگر در خواندن وظيفه اصلي تو دريافت پيام است،  

در نوشتن رساندن پيام است ــ 
كه  

آن زبان درك است،  
و اين زبان توليد. 

ها،   تو براي درك درست، براي دريافت انديشه
بايد فراوان بخواني و  

خواني بينديشي.  بر آن چه مي
جان كالم را از گفتارها و نوشتارها بيرون كشي  

و روي آن كار كني. 
و در نوشتن بايد  

با استحكام، با زيبايي، با آهنگ خوش،  
با طراوت و تازگي ــ 

گويي و درازگويي ــ  به دور از مطلق
آن چه را در ذهن داري  

كني ــ  و آن گونه كـه احساس مي
با بهره گيري از واژگان روشن، پربار، و دقيق ــ 

در ساختارهاي كوتاه، دلنشين و به يادماندني 
بيــاوري. 
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تكراري،   تو بايد آن قدر در گفتن و نوشتنِ غير

در آوردن واژگان تازه و شسته رفتـه،  
تمرين كني  

كه  
گيري،   وقتي قلم بــه دست مي

گشايي، ــ   يا زبان بــه سخن مي
براي هر مفهومي كه در ذهن داري ــ 

هاي گوناگون   ها و اندازه ها در رنگ واژه
واجور  هاي جور و در آهنگ

روي نوار ذهنت رژه رونـد 
تا تو بهترين را برگزيني  

و در ساختاري ــ  
پذيري ــ   كه موسيقي آن را با گوش خود مي

بيآرايي. 
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نويسي،   وقتي براي خودت مي
هايت بياور،  از ديگران بسيار در نوشته

نويسي،   و وقتي براي ديگران مي
فقط از خودت. 

تو نبايد باربري باشي  
كند؛  جا مي به هاي ديگران را جا كه گفته

بايد كارگري باشي  
سازد.  هاي ديگران بنايي تازه مي كه با گفته
تو الزم است  

به كنه دستاوردهاي فكري و آراي ديگران برسي،  
ولي قرار نيست بگويي كي چي گفته. 

كني،   كه اگر، به عنوان پژوهشگر، « نقل» مي
بايد چنان دقت و امانت را رعايت كني  

كه با آراي تو و گفته هايت قاطي، يا اشتباه، 
نشود. 

هاي ديگران ــ براي تو ــ  گفته
اي است   عناصر به دست آمده

سازي.  كه با آن ها تركيب تازه را مي
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تواني، و بايد، گفتة كوتاه ديگري را   تو مي
بسط دهي 

تر كني،  تر و مصرفي و قابل فهم
تواني، و بايد، گفتار بلند ديگري را   تو مي

فشرده كني  
و عصاره كشي، 

تواني، و بايد،   تو مي
هاي بلند يا كوتاه ديگري را « نقد» كني،  نوشته

ولي نبايد غير مسؤوالنه، و بي اظهار نظر، كنار بنشيني و  
هاي ديگران بسنده كني.  به نقل آب كشيدة نوشته
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تواني، و بايد،   تو مي
با انديشه و برداشت و سبك نگارش ديگري  

«درگيــر» شوي، 
تواني و بايد   تو مي

گفته ديگري را  
به « نقد» كشي، 

ولي هرگز نبايد  
پا در حريم نويسنده و شاعر و هنرمندي بگذاري  

اي.  كه به نقد آثارش پرداخته
دانيم كه   گرچه مي

بيـان هر كس نشأت گرفته از درون اوست. 
وقار نويسندگي و متانت نوشته  

ات باشد،  بايد همواره پرتوافشان راه تو و خامه
تو بايد، اول، بهاي الزم را به اثر ديگري بدهي،  

آن را در جايگاه و پايگاه در خورش ببيني،  
تر خود،   تر و گوياتر و تازه بعد به مدد آراي روشن

به باز كردن فضاهاي ناديده و ناشناختة  
علم و ادب و هنر و فلسفه بپردازي. 
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 از هر واژة تو بايد زيبايي و استحكام و دقت و صالبت
گفتار ببارد. 

  از ساختارهاي تو بايد آهنگ
برخاستن، 

ايستادن،  
دوست داشتن،  

پايداري و پايمردي  
بر جان و دل خواننده بنشيند. 

آن را كه باور داري،  
اي،   كه با دانش و خرد و عقل و ايمان خود پذيرفته

با خواننده باز كني  
و بپرهيزي از «باري به هر جهت» حــرف زدن و 

هايي   پخش و پال كردن باورداشت
اي   ها نينديشيده كه خود بر آن

و بـا گوشت و پوست و رگ و استـخوان خود 
اي.  نپذيرفته
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تو بايد توان ديدن را ــ 
درست ديدن را، خوب ديدن را ــ 

باال بري و گسترش دهي. 
سعي كني و تمرين كني  

كني، ببيني ــ  آن چه را نگاه مي
درون و بيرون آن را ببيني ــ 

آن گونه كه هست ببيني. 
خوب ديدن، ديدن و به جا آوردن،  

ديدن و به خاطر سپردن،  
 …تحليل كردن 

ها انديشيدن،   خوب «مشاهده» كردن و بر دريافت
بايد امر رفتاري تو شود؛  

سرشت و عادت تو شود، 
الزم نيست بر سر «ديدن» بماني،  

اما بايد آن را درك كني؛ بفهمي. 
هاي بيروني ما از راه چشم است.   هشتاد درصد دريافت

ولي اين تنها چشم پيشاني نيست كه مي بيند ــ 
چشم دل هم، چشم مغز هم  

ها را ــ  تازه رسيده
هايش ــ  به مدد داشته

كند.  جا مي به شناسد و جا مي
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و تو بايد توان آن را داشته باشي كه  
بيني ــ  آن چه را مي

بيني ــ  آن گونه كه مي
بر زبان آري و بر خامه جاري. 

هايت را،   تو نبايد ديده شده
هايت را،   ها و برداشت دريافت شده

تنها با دو رنگ به تصوير كشي ــ 
با سياه و سفيد، يا با «خوب» و «بد». 

ها در طيف.  زندگي رنگارنگ است، و همه رنگ
همان گونه كه هر چيز ديگر در طيف و هرم است. 

و تو بايد توان آن را داشته باشي كه احساست را ــ 
دهـد ــ  همان گونه كه به تو دست مي

به رشتـه تحرير كشي و  
ات را به همان پرباري منتقل كني.  انديشه
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ها را برشمريد ــ  شما نيازي نداريد منفي
منفي در كنار «مثبت» معنا دارد. 

ها را دامن زنيد،   شمـا آن گونه مثبت
گر سازيد،   ها را جلوه زيبايي

ها را تحسين كنيد  خوبي
دارنده ها  ها، ناپسندها، دست و پاگيرها و باز كه منفي

در سايه افتد. 
هايي كه ديده  تان را بتابانيد روي زيبايي پرتو نوشته

شود،   نمي
آيد و هنوز شناخته نشده؛   روي آن چه دارد مي

اما آمدنش مبارك است. 
تان را اميدبخش،  تان را مثبت كنيد، كالم نگاه

آفرين.  تان را شوق و موسيقي بيان
آرزوها را سر و سامان دهيد،  
ها را لطيف كنيد،   احساس

و بــه خواننــدگان كمك كنيد  
آرزوهاي باال بلند داشته باشند. 

ها كمك كنيد دور دور دورها را ببينند.  به آن
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كار شما آن نيست كه  
شناسند  بينند و مي آن چه را همه مي

اند   و از آن خسته شده
شان كشيد.  به رخ

كار شما آن است كه  
شناسند و   بينند و نمي آن را كــه نمي

نيامده است ــ 
ولي خواهد آمد ــ 

به تصوير كشيد: 
شان را پرشـكوه خواهد كرد و   آن را كه زندگي

داشتني.  دوست
 

به آن ها ياد دهيد چه گونه روي پاي خود بايستند، 
چه گونه قدم بردارند،  

و چه گونه آن را كه  
دوست دارند،  

نياز دارند،  
قبول دارند،  

بيافرينند. 
شما بايد فرهنگ «خواستن» را،  

بزرگ خواستن را،  
متعالي خواستن را،  

سرشت ثانوي خوانندگان خود كنيد. 
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اميد كردن مردم،   نا
ها،   تحقير كردن آن

ها  به انزوا كشيدن آن
تر خواهد كرد،   ها را عميق زخم

تر   دردها را دردناك
تر.  ها را ناتوان و آدم

آن جا كه گردن كشيدن كوه، خروش دريا، سرسبزي 
 هست، …دشت، پرتوِ آفتاب، نسيم صبحگاهي 

ها را به هم زد.  نبايد لجن
نبايد مردم را از ريزش كوه و طوفان دريا و تاريكي شب 

ترساند. 
شما بايد  

از زندگي مردم، با مردم، به زبــان مردم،  
حرف بزنيد كه   گونه آن

را،  پربارتان هاي انديشه
آموزتان را،   تجربه هاي غنيِ درس

تان را،   دانش به روز رسيده
چون آبي گوارا بنوشند و  

شيريني گفتار را مزمزه كنند. 
كه در اين گفتارها و نوشتارها هرگز نبايد  

برتـري خـود را،  
دانـاتري خـود را،  

پيشروتـري خود را،  
به رخ آنان كشيد؛ 

اصالً نبايد، شما، 
در ارايه آن چه به آن نياز دارند، 

ديده شويد. 
 
 



 
  هرمز انصاري_چه بنويسيم چگونه بنويسيم؟                                           

22 

 

نويسنده بنا ندارد «عجوزه» را بزك كند  
 ــو جاي «نوعروس» جا بزند 

او بايد قابلة «تولدي ديگر» گردد. 
او بايد به درستي بداند آن چه هست  

رو به كدام سو دارد ــ 
و در لوزي جامعة متحول ــ 

آن قطب را كه به آينده رو دارد حمايت كند. 
حمايت او، حمايت احساسي و گردنباري نيست ــ 

او با شناخت درستي از آن چه بوده است، 
با برداشت درستي از آن چه هست، 

نگري،   به مدد دانش و خرد و آينده
كشد.  آن را كه بايد باشد به تصوير مي

كند،   هايي را باز مي او ويژگي انسان
كند،   مشهود مي

كند،   مفهوم مي
كنند ــ  هاي پاي نخورده را فتح مي كه دارند قله

ها را خلق.  شناسند و ناشده ها را مي ناشناخته
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داند كه انسان محصول «تاريخ» است  او به خوبي مي
هر چه داريم از گذشتگان و درگذشتگان داريم. 

ها را ــ  او ريشه
ميراث گرانبهاي تمدن بشري را ــ 
كند.  قطع نمي

اي را كه بايد   اما ميوه
بر اين ريشه و ساقه و شاخه برويد  

كند.  شناساند و ستايش مي مي
براي او ريشه هدف نيست،  

اي نخواهيم داشت.  ريشه نيز ميوه كه بي
او «جايگاه» انسـان را،  

انسـان آينده را،  
ستايد.   بيند و مي مي

اند   اما هرگز مردمي را كه از آن غافل مانده
كنـد،   مالمت نمي

شمارد.  خوار نمي
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از حرف دل مردم خبر دارد،  
شان را و دستاوردهاي  شيوه هاي برخوردي

 روزشـان را  
شناسد،   مي

با آن ها همدل و همدم است 
رود ــ  ها نمي اما دنبال آن

 دنباله رو «خلق» نيست.
شان را،   هاي رنگ باخته ديوارهاي ترك خوردة باورداشت

شان را،   حصارهاي تيرة ترس و نااميدي
شان را،   هاي پاره شدة اخالق و آداب لباس

كند.   تعمير نمي
ديوارها را بر مي دارد،  

حصارها را مي شكند،  
لباس ها را عوض مي كند 

تا جان تازه بگيرند،  
شان آفتاب بخورد،   تا تن

هاي دور ناديدة ناشناخته را ببينند و بشناسند،  تا افق
شان پي ببرند.  به بزرگي خودشان و بزرگي دنياي
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براي «نوشتن»،  
تو بايد چيزي براي گفتن داشته باشي، 

بايد ذوق و هنر نويسندگي داشته باشي و  
«فن» نوشتن را. 

من، خود، در فن نوشتن ــ 
هاي واژگان و ساختارها دارد ــ  كه ريشه در ريشه

ترينم،  ضعيف
اما براي گفتن زياد حرف دارم.  

ها درك و برداشت و دستاورد خودم است.  همة آن
كند،   گاهي انديشه ها فوران مي

كند؛   ها گل مي احساس
توانم ننويسم   نمي
و آن وقت است كه اگر بنويسم،  

طلبد ــ  هاي بعـدي را نمي دستكاري
نويس و پاكنويس ندارد.   پيش

دوند،  ها جلو جلو مي دارم گفته قلمم را كه بر مي
طلبد ــ  هر كلمه، «كلمة» بعد خودش را مي
شود.  هر دري به در ديگر باز مي
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هايم براي خودم تازه است.  گاهي حرف
رسد،   گاهي چيزهايي به ذهنم مي

آيد،   جلوي چشمم مي
شود،   باز و شكوفا مي

كه بايد به آن ها فكر كنم ــ 
نويسم و بعد از نوشتن   مي

خـوانم كـه چه  ام را مي نشينـم نوشتـه مي
ام بگويم.  خواسته مي

ها را كي توي دهان من گذاشت،   اين حرف
به نوك قلم من آورد. 

ماند،   و آن نوشته مي
شود.   آن نوشته در ذهن و دلم «قاب» مي

توانم تغييرش دهم.  ديگر نمي
شوم ــ  گاه، ناگهان، دم دماي صبح، بيدار مي

افتد ــ  كه اين بسيار اتفاق مي
اي با ترنمي  هاي تـازه شود، حـرف چشمة زاللي روان مي

ديگر. 
اگر همان موقع ننويسم، فردايش  

آيد،   يا ديگر يادم نمي
آيد،   يا اگر به ياد آيد، «موضوع» مي

آيد.  شكل نمي
بخشد،   و آن شكل است كه به موضوع زيبايي مي

بخشد و موسيقي گفتار.  انگيز مي رنگ دل
 
 



 
  هرمز انصاري_چه بنويسيم چگونه بنويسيم؟                                           

27 

 

بعدها ديدم ــ يا به من گفتند ــ كه اين جور  
ها نوعي تصويرگري است؛   نوشته

نقاشي است: 
 

پرده بردار، 
پنجره بگشاي، 

سقف شيشه كن، 
كف آينه ــ 

كه «بهارِ نور» ميهمان تو است. 
 1372نوروز 

 
كنم  «سخن» پيكان مي

« انديشه» كمان 
سپارم  «عشق» بر شست مي

«جان» بر كف 
زنم ــ  و با يك تير دو نشان مي

دوزم.  دل و مغز را به هم مي
 1375نوروز 
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كف دستت را خواندم؛ 
نيل بود، 

فرات بود، 
ولگا بود، 

دانوب، 
كارون، 

و راهي روشن به قله اورست. 
مشتت را كه بستي «دل» شد ــ 

دلي به بزرگي همة دنيا. 
 1376نوروز  

 
 

آفتاب ديرك كردي، 
بادبان سپهر 

و نام خويش را 
ــ با ستاره هاي عشق ــ 

زينت تاريخ 
 1377نوروز 
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ها باز شدند،  آسمان
ها لبخند زدند،  ستاره

ها شكفتند،  غنچه
ها لب گشودند،  گل

و سرود پرنشاط «بهارِ زندگي» 
«نوروز» را در آغوش كشيد. 
 1378نوروز 

 
رويند ــ  هايي كه در طوفان مي به گل

روي يخ، 
روي سنگ، 

روي آتش ــ 
شوند.  به آنان كه از دل خاك ستاره مي

 1379نوروز 
 

بهار زندگي 
ات شده است  انگشتري

و  
نوروز روزگار 

نگين آن ــ 
نوبهارت نوبهاران 

 1380نوروز 
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ستاره  هاي صاف پر از آن سوي آسمان
كشيده،  هاي بلند سر به فلك از فراز كوه

هاي دورِ ناديدة ناشناخته،  از افق
آيي  ديدم كه مي

 
اي و  خورشيد بر پيشاني زده

ماه بر سينه. 
دم گرمت زمين را بيدار كرده است و 

آهنگ آمدنت زمينيان را. 
آيي  ديدم كه مي
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رنگين كمانِ 
«عشق و انديشه، صلح و آزادي» 

طاق نصرت آمدنت شده است و 
حرير درياي آرزوها 

«سرخ فرش» خوش آمدنت. 
آيي  ديدم كه مي

آيي تا  مي
مان  بر نشاي اميدهاي در دل كاشته

باران شوق باري و 
مان  هاي در سايه افتادة زندگي بر دشت

پرتو حيات. 
 …آيي  مي

آيي   مي
 

 1383نوروز 
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ها نسبت دهد  نويسنده نبايد اعمال و رفتاري به آدم
كه جاري و ساري زندگي خود اوست ــ 

ها را درست، آن گونه كه هستند،   بايد آدم
كنند،   آن گونه كه رفتار مي

به تصوير كشد. 
مسؤوليت نويسنده در آن است كه  

بتواند از احوال ديگران خبر دهد، 
 ــ  حتي آن را كه خود ندارد ــ و بايد داشته باشد

به تصوير كشد. 
هاي خود نباشد،   اسير داشته

تر را ببيند   چهار قدم آن طرف
و چهار روز نيامده را. 

آن گاه ــ با پشتوانة  
دانش و خرد و انديشه و زيباشناسي و  

نگري ــ  آينده
اش دهد   كشيده شور و حالي به زندگيِ به تصوير

كه همه ميل به آن كنند. 
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اي را ــ   آن گونـه زنـدگي
كـه جايش خـالي است ــ 

ها بيندازد   روي پرده ذهن
ها جاري شود.   كه تا اعماق وجود آدم

ها باشد.  نگارگري او بايد برداشت درستي از واقعيت
سير واقعيت را ببيند،  

بيني كند،   تغيير و تحول را پيش

هايي را كه   و شكوفيدن گل

كند.  امروز پيازش را در خاك مي

آفتاب انديشه و باران عشق را  
بر پياز مغزهايي بتاباند و بباراند  

مان   كه همة زيبايي زندگي آرزو شده
هاست.  در گرو روييدن آن
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 ــنويسنده نبايد آن چه را كه «هست» 
 ــآن گونه كه هست 

بستايد؛  
بايد همواره آن را كه بايد باشد،  
پذيري  نگري و تحـول كه دانش و خـرد و آينـده

گويد،   مي
قابل فهم كند و پذيرفتني. 

او بايد بداند كه 
« دل بستن به آنچه هست،  

ما را از تكاپو براي رسيدن به آنچه بايد باشد  
دارد.»  باز مي

نويسنده زندگي روزانة مردم را ــ 
با ديد وسيع فلسفي، علمي، هنري ــ 

كند.  تابلو مي
گويم «تابلو»،   مي

هاي نويسنده،   چون زندگي قهرمانان داستان
هر روزش كه نه،  

 تابلو –اش بايد - براي خوانندگان  هر لحظه
باشد. 

ها  آن
زندگي كردن را با «زندگي كردن» ياد  

دهند.  مي
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مردم به اسطوره، به معجزه،  
انگيز،   متعارف شگفت به رويدادهاي غير

بيش از به نمايش كشيدن روزمرگي خود دل 
بندند.  مي

و نويسنده بايد از اين ميل سرشار بهره جويد و 
ها و  ها و پايداري ها و دالوري انديشمندي

ها را   ها و جان باختن گذشت
به اوج زيبايي و درايت و توانمندي برساند. 

بر آرزوها سقف نزند،  
ها را نچيند،   سر و ته خواست

جنگل رؤياها را در گلدان ننشاند؛ 
نوشته پيراهن كند و دور سر بچرخاند و  

دلِ پرواز به كبوترهاي انديشه دهد  
شان سر بزنند.  هاي ناديدة دلخواه تا به سرزمين

اما هرگز با اوهام و خرافات و تصورهاي واقع گريز، 
مردم را دلخوش نكند؛ فريب ندهد ــ 

ها،   ها و نوگرايي خواهي ها و بيش در همة بلندپروازي
پرتو انديشه را و باران خرد را  

ها بتاباند و بباراند.  بر تن و جان آدم
خرد بازدارنده نيست؛ 

خرد راه گشاست. 
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برد،   نويسنده اگر هر چه را «هست» زير سؤال مي
شكافد،   ها را مي اگر آستر و رويه داشته

ها را،   درون و بيرون واقعيت
پشت و روي بودها و نمودها را،  

گذشته و آيندة رويدادها را  
كند،   آفتابي مي

كند،   هرگز زير پاي كسي را سست نمي
زند،   اميدي نمي نشاي نا

 ــآورد  ترديد به بار نمي
«شك» غير از ترديد است؛  

شك از روي خرد،  
شك با چشم و گوش باز،  

مقدس است. 
داند ــ  نويسنده خود «چه» را مي

برد.  خواهد؛ مردم را به كجا مي داند چه مي مي
كند ــ  اما با خواننده «چگونه» را باز مي

چگونه به دست آوردن را،  
چگونه رسيدن را،  

چگونه بودن را،  
و چگونه ماندن را. 
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 ــنويسنده بنا ندارد بين آدم ها اختالف بيندازد 
بين زن و مـرد، پـدر و پسـر، دارا و ندار،  

سواد، خودي و غيرخودي.  باسـواد و بي
ها را ــ  او قرار است آدم

شان ــ  هاي روي فصل مشترك
به هم پيوند زند؛ ”تفاهم“ آفريند. 

خصال واالي يكي را ملكة ديگري كند. 
ها ــ   آن چـه را آدم

اي ــ  از هر سن و گروه و طبقه
بايد داشته باشند؛ ولي ندارنـد،  

شان زند،   به سينه
شان گذارد،   سر راه

شان كند،   عصـاي دست
شان.  نردبام باال رفتن

هاي خلقت ــ   چنان باغ مصفايي از زيبـايي
در ذهن آنان ــ بيآرايد 

 كه قدم زدن در آن،  
شان شود.  هدف و برنامه و خواست قلبي

ها را ــ   او آدم
هاي سني و سوادي و نـژادي و  بركنار از تفاوت

مسلكي ــ  
دوست دارد  

گذارد.  و اين دوست داشتن را به حساب ”تأييد“ آنان نمي
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دوست داشتن و احترام گذاشتن و ياري رساندن و 
پشت و پناه هم بودن را،  

دواند و  ها مي در رگ و پي و گوشت و استخوان آدم
شان   برخورد عقايد و آراء را امر جاري

سازد.   مي
كند.  كند؛ پر نمي او «ذهن» را باز مي

و حواسش جمع است  
قبولداشت و باورداشت و روش و منش خود را  

به كسي تحميل نكند. 
او كوله باري سرشار از  

دانش و تجربه و احساس و انديشه و  
وفاداري و پايمردي را  

گشايد   در سفرة زندگي مي
دهد تا   و به خواننده فرصت مي

با مشاهده و مطالعه و مقـايسه و درك و درايت خود،  
كند ــ  آن چه زندگي را شكوفا مي

 نشاند ــ هاي غناي مادي و معنوي مي بر قله
برگزيند. 

او نه دوست داشتن انسان،  
كه دوست داشتن طبيعت و كار و بازده را نيز  

برد.  ها مي به اعماق وجود آدم
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او انسان و انسانيت را در عمل، و در جريان زندگي،  
ستايد.  كند و مي كشد و تعريف مي به تصوير مي

بيند   ها مي انسانيت را در وجود همه آدم
و هنرمندانه دردانه آن را از اعماق وجودشان 

كشد.  بيرون مي
غبـار روزگار از آن مي زدايــد  
نشاند.  و بر تــارك زندگي مي

او شــور زنــدگي را ــ 
دوست داشتن را،  

بلنــدپروازي را،  
فروتنــي را،  
پذيري را  مسؤوليت

خــردورزي را ــ 
شمارد و   اركان اصلي ” انسانيت“ مي

ها.  مالك وااليي آدم
دهد   و قـلمِ ”سرنوشت“ بـه دست خواننـده مي

تا خود ــ 
اي پرتوان و چشم و گوش باز،   با انديشه

سري پرشور و دلي پرنور ــ 
آينده خويش را رقم زند. 
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خواهد،  آراستن سخن شم و هنرِ نقاشي مي
شم و هنرِ موسيقي نيز. 

اما، تو نبايد  
به خاطر «موزونيت» كالم،  

موضوعيت را بر باد دهي. 
همچنان كه ــ 

در پايبندي به «موضوع» ــ 
و حفظ چارچوب مفاهيم مورد نظر،  

نبايد سخت و زمخت و نتراشيده و نپرداخته،  
بارتوشة خود را زمين نهي. 

هايت را آسان كني؛  تو بايد،  خود، خواندن نوشته
آورد سفرهاي دور و درازِ   راه رسيدن به ره

مشاهده و مطالعه و تحقيق و مقايسه را 
براي خواننده 

كوتاه كني، هموار كني و در ديدرس. 
چشم خواننده بايد به كمك مغز بشتابد؛ 

ديدن، كار «فهميدن» را آسان كند 
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تو، بــا طراحي و آرايش نوشتـه ات ــ 
با برگشت بــه سر سطر،  

نوشتن پلكاني،  
فاصله گرفتن، 

و به كار بردن عالمت و نشانة گويا، 
به خواننده كمك مي كني نوشته ات را 

همان گونه كه خود مي گويي 
با همان ادا و آهنگ و دم و بازدم؛  

با موسيقي زيباي گفتار  
بخواند و پيام ها را روشن، بي خدشه و مستقل بگيرد ــ 

نه بگيرد، كه ببلعد، بنوشد. 
پيام تو تنها با به كار گرفتن واژگانِ پرمفهومِ روشن 

در ساختارهاي دقيق پر استحكام 
شـود.  به خواننـده منتقل نمي

ها و ساختارها  آرايش هنرمندانة واژه
گيري بجا از عالئم نوشتاري  و بهره

به نوشتـه تـو همخواني و هماهنگي خوش آهنگي  
دهد   مي

جويي در تكرار و پرهيز از درازگويي   كه صرفه
وزن مخصوص آن را باال خواهد برد. 
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گيري،   قلم كه به دست مي
 بايد چيزي براي گفتن داشته باشي،

ذوق و هنر گفتن آن را داشته باشي، 
و «فن» بيان را ــ 

سواد فارسي را،  
آشنايي با عربي را،  

تسلط بر يك زبان خارجي را. 
 

با سبك و شيوة بيان نويسندگان و شاعران،  
هاي متفاوت مردم،  با زبان ارتباطي گروه
با اشكاالت گفتاري و نوشتاريِ  

صاحبان علم و فكر و تحقيق، 
مأنوس و دمخور و درگير باشي. 

 
تو نبايد اسير يك سبك و يك طرز فكر شوي، 

اما بايد بشناسي و بستايي و حرمت گذاري. 
هاي خود را   تو نبايد نوشته
هاي ديگران بيارايي  با گفته

«نقل» گفته ديگري ــ 
اي كه بسيار پرپيام و خوش آهنگ و  حتي گفته

مشهور است ــ 
خالقيت فكري تو را، نوآوري و ابتكار تو را 

در پردازش درونمايه خود 
كند.  جان مي اندازد و كم در سايه مي
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هاي ديگران   گفته
بايد مهميز انديشيدن تو باشد، 
سبك نگارش آنان بايد ذهن و ذوق تو را،  

براي ساختن آهنگي ديگر،  
اي ديگر،   براي نگاهي از زاويه

براي خلق آن چه نبوده است،  
باز كنـد. 

هاي ديگران را نخواني و نستايي   اگر نوشته
ها مألوف و مأنوس نشوي،   و با  آن

ها و سبك بيان و   ممكن است عاشق انديشه
عادت و رفتار خود شوي. 

 
داند كه   نويسنده خوب مي

تا وقتي تفاوت در درك و فهم و درايت و  
شهامت و مهارت و حركت هست، 

تفاوت در ”بازده“ هست. 
و تا وقتي تفاوت در بازده هست، 

تفاوت در ”حقوق“ هست. 
ده را   شود حق توليدگر را، سازنده را، سامان نمي

كنندة كاهل، و بيكاره قرباني كرد.  به پاي مصرف
پرورد   نويسنده آن خصالي را مي

كند.  كه بازدهي را شكوفا و پربار مي
اي كه به انسان ــ  بازدهي

در غناي مادي و معنوي ــ 
دهد.  كند، مي آن چه را آرزو مي
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فكر نويسنده و قلم نويسنده بايد تواناتر از آن باشد 
هاي خود،   كه براي انتقال انديشه

هاي زيباي خفته،   براي بيدار كردن احساس
به واژگان فراوان و هم معنا،  

به ساختارهاي توضيحي و تكراري،  
هاي شنيده شده از ديگران،   به گفته

روي آورد. 
كشد ــ  نويسنده، خود، جور خواننده را مي

كند   بسيار فكر مي
و مفاهيم گسترده را  

هاي پربار و ساختارهاي غني   در واژه
گنجاند ــ  مي

هضم و جذب مفاهيم را براي خواننده،  
كند كه   چنان سهل مي

هرگز احساس «سيري» نكند؛  
با اشتهاي فراوان مزمزه كند،  

بنوشد، 
و با نوشيدن آن احساس بهتري كند 

هايش بازتر،   چشم
تر،   فضاهاي دور و برش روشن

و ميل به جنبش و حركتش بيشتر. 
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نويسنده بايد حسابي حواسش جمع باشد  
خوانندگان خود را  

 اميدي نيندازد. تفاوتي و نا حالي و بي به كرختي و بي
شور زندگي بيافريند و انرژي تالش 

گيرد   ها از درون نشأت مي كه انرژي
هاي بيرون را   و نويسنده تاريكي

كند.  با نور درون روشن مي
دروني كه بيش از بيرون فضا و ظرفيت دارد ــ 

ها را در بر گيرد،   تواند همه بيروني مي
دگرگون كند  

و جلوه زيباي زندگي بخشد. 
ستايد،   نويسنده ”قد“ راست را مي

قامت انسان را زير سنگيني بار ناخوشايندها 
كند.  خم نمي

راست راه رفتن را  
بر راه راست ــ با قامت خميده ــ رفتن  
 دهد ترجيح مي
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داند كه دستيـابي   او خوب مي
هاي واال،   به هـدف

هاي بلند،   به قله
به آرزوهاي بزرگ 

هميشه از راه راست، راه هموار، راه پايكوبي شده 
ميسر نبوده است ــ 

تو، هدف را نبايد گم كني،  
روش را نبايد خشن كني،  

ها كني؛  اصل را نبايد آلودة آلودگي
 

ــ بايد همواره «خودت» باشي 
 

با سربلندي،  
با توان فزاينده،  

با اميدي بالنده،  
با قامت افراشته  

اي باز.  و چهره
به ناخوشايندها بها ندهي 

 تا به خوشايندها برسي
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انديشه و انديشه و ” ” 
“ “ بيانبيان

 

 

چه گونه 
بينديشيم،  
چه گونه 

بگوييم، 
چه گونه 

 بنويسيم.
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ها براي برانگيختن انديشه و بيانِ  اين نوشته
نظران  دانشجويان، استادان، و ساير صاحب

در اعتال و گسترش زبان فارسي  
هاي خارجي است.  و زبان

مان را  هاي بندي ها و دستاوردها و پاي ما باورداشت
انديشند   دانند و مي خـوانند و مي با آنان كه مي

گذاريم   در ميان مي
بارتر و زيباتر و كاراتر برگيريم.  تا پر

گويد دستاورد خود اوست،   هر كس هر چه مي
باورداشت اوست،  

و شايد عملكرد او. 
اين، ”ديگري“ است كه بايد در قبول، رد، تصحيح  
يا پروردن علمي آن چه ”بيان“ شده است  

اظهار نظر كند. 
ما منطق انديشيدن، دانش انديشيدن،  

هاي انديشيدن را   و شيوه
بخشيم.  غنا مي

كنيم بهتر بينديشيم   تالش مي
و بهتر انديشه و احساس خود را بيان كنيم. 
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كنيم   دهنده كمك مي به پيام
  –هم خوب حرف بزند و هم حرف خوب بزند 

بريم.  توانِ « انديشه و بيان» او را باال مي
كنيم   گيرنده كمك مي و به پيام

  –گونه كه فرستاده شده است  پيام را آن
  –همان احساس و انديشه را 

دريافت كند. 
با بياني ديگر،  

دهنده و   توان ”توليد“ پيام
گيرنده را   توان ”درك“ پيام

بخشيم.  ارتقا مي
  –ايم  ما رابطه ”قلم و فكر“ را به درستي شناخته

آيد.  قلم كه روي كاغذ آمد فكر به حركت در مي
  –مان درست شود  نويسيم تا نوشتن و ما مي

مان جاري  كنيم تا انديشه خامه را بر نامه روان مي
گردد. 

كند   اگر قلم، با حركت خود، خود را تصحيح مي
و راه را باز،  

انديشه هم، با جاري شدن،  
رسد؛   هاي تازه مي به سرزمين

ترها نداشته است.  دهد كه پيش چيزي را به قلم مي
 
 

هاي بيان   ها و شيوه گاه ديدگاه
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براي خود نويسنده و گوينده ”نــو“ است؛  
هاي ”بيان“ كه باال آمده به آن جا رسيده.  از پله

  –خواننده يا شنونده هم 
اگر به دنبال ”پيام“ باشد،  

  –هاي خود را ”تحليل“ كند  و دريافت
تر از آن چه به او رسيده است   تواند غني مي

داشته باشد؛  
بيش از آن چه نويسنده يا گوينده منظور داشته است 

 –دريافت كند 
كرده است برسد.  ها به كنه آن چه جستجو مي از نشانه

افتد؛   انديشه با خواندن راه مي
گر داشته باشي،   اگر ذهن تحليل

اگر پنجه در پنجة نويسنده انداخته باشي؛  
اگر ”مداد“ در دستت باشد و ”رأي“ خود را بنويسي. 

 ”خواندن“ مهميز تاختن انديشه است.
 
 
 
 
 
 

در گوش دادن هم همين است،  
اگر دنبال پيام باشي،  
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اگر به جزئيات، به ”پوشال حمل“، نپردازي،  
تواني يك چيز بشنوي و چيز ديگري بگويي؛   مي

بگويي: ”به عقيده من“. 
”پرسش“ هم،  

اگر از روي ”فهم“ مطلب باشد،  
  –بسيار پربهاست 

رساند؛   پرسش آدم را به پاسخ مي
پاسخي كه در جستجويش هستي. 

اما اگر پرسش از روي سر به هوايي باشد،  
با تنبلي ذهن باشد،  

طلبي“ باشد،   با طبع ”راحت
سازد.   هرگز از تو ”دانا“، خالق، انديشمند و نوآور نمي

پرسش بايد ذهن نويسنده يا گوينده را  
ها كند -   ها و ناشناخته متوجه ناگفته

انديشد و   اي كه او مي درست در همان زمينه
پرورد.  مي

پرسش، بايد، به نويسنده يا گوينده كمك كند  
بهتر بينديشد و زيباتر بيان كند. 

پرسش، نه در تقابل،  
دهنده،   كه در همسويي با پيام

غنابخش پيام اوست. 
 
 
 
 

پژوهشگر، در ذهن ما، آن نيست كه  
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هاي ”ديگران“ را   ها و نوشته گفته
آوري كند؛   جمع

ولو تنظيم مرتب و زيبا و مفهومي  
از آن دستاورد به دست دهد. 

پژوهشگر كسي است كه 
ها را پيدا كند،   ها ندانسته با دانسته

 –ها را به دست آورد  ها نداشته با داشته
 

جا كردن آن چه ديگري گفته است،   به جا
آيد؛   ”تحقيق“ به حساب نمي

آوري“ است.  اين، يك نوع ”جمع
 –و چه بسا 

 از آن جا كه به اصطالح محقق،  
با ذهنيات و تمايالت خود  

  –كند  جا مي به ها را انتخاب و جا گفته
پيام اصلي خدشه ببيند،  

اي ناهماهنگ شود.  يا با كاستي وارد مجموعه
 
 
 
 

هر چيز در ”مجموعه“ خود درست است؛  



 
  هرمز انصاري_چه بنويسيم چگونه بنويسيم؟                                           

53 

 

داراي ارتباطي با ساير اجزاست  
 –و جايي مناسب گرفته است 

منظومه شمسي،  
زندگي اجتماعي،  

بدن انسان،  
سبك نويسنده،  

و آرزوهاي كودك،  
هر كدام يك مجموعه است  

هاي همان مجموعه است،   كه اجزاي آن تابع ارتباط
و در آن مجموعه درست است. 

كه خود آن مجموعه هم  
عضو مجموعة بزرگتري است. 

 
يك ”نياز“ در اين جا هست  

و در آن جا نيست،  
يك ”حــرف“ در امروز درست است  

و در فردا نيست،  
يك عملكرد در آن روز درست بوده است  

و در اين روز نيست، 
و نقش انديشه پيدا كردن 

نياز روز و حرف روز و عملكرد روز اس 
 

گويد چه داريم   پژوهشگر به انديشمند مي
تا انديشمند بگويد چه بايد داشته باشيم. 

پژوهشگر 
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براي آن كه پيدا كند ”چه داريم“  
ايم.   بايد به درستي بداند چه داشته

براي آن كه بداند چه هست  
بايد عالمانه بداند چه بوده است. 

و انديشمند،  
براي آن كه بگويد چه بايد داشته باشيم،  

توانيم داشته باشيم،   چه مي
بايد تصوير دقيق و روشني از آن چه هست  

داشته باشد.  
  –هاي قانونمند آن چه را هست  رابطه

  –ها  با تسلط بر كنش و واكنش
بداند. 

  –ترين اصل جهان هستي را  بايد اصلي
”محرك“ و ”پاسخ“ و ”رابطه“ را - 

با تفكر فلسفي دريافته باشد. 
تر،   به كالمي ساده

 از تفكر علمي به تفكر فلسفي رسيده باشد.
 

 
بايد ديده باشد و پذيرفته باشد كه  

  –بناي جهان هستي 
  –و هر چه در آن هست 

بر تعادل است؛  
ناپايدارترين امر، ولي دايمي - 
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زند   ”محرك“، تعادل را به هم مي
كند.  و ”پاسخ“، از نو آن را برقرار مي

طلبد،   هر محرك ”تازه“، پاسخي تازه مي
ها بيشتر باشد   و هر چه پاسخ

تر است.  يافته آن پديده تكامل
 

كند   ها را پيدا مي دانشمند انديشمند محرك
كند.  ها كار مي و روي پاسخ

 
ها همة فرهنگ ماست،   پاسخ

توان ماست،  
لذت ماست و  

مان.  زيبايي زندگي
 

ها،   بدون شناخت محرك
 كار“ كرد. شود ” ها نمي روي پاسخ

 
 
 

بزرگي زندگي، زيبايي زندگي، شكوفايي آن،  
و وجه تمايز انسان از ساير جانداران،  

در گرو ”پاسخ“ است؛  
پاسخي كه ريشه در انديشه دارد،  

اي كه پرودة دانش است،   انديشه
گردد   دانشي كه با آگاهي آغاز مي
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و تخيـل و تفـكر و عشـق و آرزو را بـه هم 
  –پيوندد  مي

گذارد.  در يك مجموعه مي
انسان 

در مدار انسانيت 
آرزوهاي خود را در ”هنر“ متبلور كرده است  

و شناخت خود را در ”دانش“. 
آن چه را دوست داشته است،  

آرزو كرده است،  
بند بوده است   و پاي

آورده،  فرياد كشيده، به تصوير در
يا به حركات دست و پا و سر و گردن  

سپرده است. 
او زيبايي را در همه چيز ديده است؛  

در نور، در صوت، در بو، در تماس  
و در هر چه حواس او توانسته است به درونش 

به احساسگرهايش 
بدهد. 

 
 

هنر او هميشه ريشه در شناختش داشته است،  
ولي در خدمت چيزي بوده است  

كه هنوز به آن دست نيافته. 
دانشمند  

با آگاهي و دانش و خردِ يافتن  
ها  واقعيت
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گويد كه ”چه هست“   به ما مي
گونه است.  و چه

و هنرمند  
با شناخت درستي از آن چه هست 

گويد كه ”چه بايد باشد“،   به ما مي
چه دوست داريم،  

آرزو داريم،  
نياز داريم  

كه باشد. 
”دانش“،  

با سرعت تحوالت زمان،  
بازد   رنگ مي

دهد،   يافتي جديــدتر مي و جاي خود را به دست
اما هنر،  

  –درخشد  ماند و مي همچنـان مي
هنر از درون ما نشأت گرفته  

و آرزوهايي است  
ايم.  كه همواره در درون پرورده

 
 

  –تجلي هنر 
بخش فرهنگ هر فرد و قومي است  كه خود ركن شفافيت

–  
با تكامل آن فرهنگ،  

  –گيرد  هاي متفاوت به خود مي جلوه
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كه بايد بگيرد 
اما اصالت آن همان است كه بود؛  

هاست.  فرياد درون انسان
  –ميرد  ”هنر“ دنبال هر چه بيفتد مي

  –هنر بايد از آن باال بدرخشد 
هنر اگر  

دنبال علم برود،  
دنبال قدرت برود،  
دنبال نان برود،  

دنبال سنت برود،  
دنبال حرف مردم برود،  

ها خدمت كند؛   تواند به همة آن ديگر نمي
ديگر آفتابي نيست  

كه مايه حيات، دوام و زيبايي و شكوفايي را،  
  –در دل هر ذره جا كند. 

 افتد. خود در ”سايه“ مي
 
 

تواند از مردم جدا بيفتد،   هنرمند نمي
هاي فيزيك هستي   تواند از كشف رابطه نمي

و از درك درست آن چه هست  
غافل بماند،  

بيني قابل اعتمادي نباشد.  تواند، خود، داراي جهان نمي
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او شنـاخت علمي و هنـري و فلسفي را بـه هم 
آميزد.  مي

ولي اگر پاي او بر زمين است،  
  –سر در آسمان دارد 

يك نگاه به زير پا  
هاي ناشناخته دارد.  و نگاهي ديگر بر افق

او از ”حال“ كنده است  
و به آينده پيوسته است.  

او عاشق است -  
عشقش را  

آگاهي و دانش و بينش به او داده است 
 

فريادش نه از روي عجز،  
كه در تحمل درد است.  

فريادش خوشنواست؛ 
دهد،   حركت مي

بخشد،   بركت مي
كند.  اميدوار مي

 
سوزاند،   اگر آتش ”بيرون“ او را مي

بخش است.  هاي درونش روشني شعله
 

تواند   هنرمند مي
مردم را به حركت درآورد،  
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به پرواز درآورد،  
به آواز درآورد. 

 
تواند به دوست داشتن،   مي

به پايداري،  
به ساختن  

بكشاند، 
تواند  مي

 

… 
 

 1376 شهريور  14                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

” گفتمان“ 
 
          

ها و  اشاره        
 ها بازگويي

 



 
  هرمز انصاري_چه بنويسيم چگونه بنويسيم؟                                           

61 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 احساس و ادارك هر فرد خاص خودش گويد: مي- 1

است، چون سيستم اداركي افراد با يكديگر متفاوت است، و 
هر كس با توجه به سوابق ذهني خودش ادارك جديد را با 

دهد.  قديم پيوند مي
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توانيم از كسي بخواهيم و يا به كسي  پس چطور مي
دهنده  كمك كنيم كه همان احساس را دريافت كند كه پيام

خواهد؟  مي
… 

در بعضي از مناطق، به هنگام عزاداري، حركات موزوني، 
دهند به صورت گروهي. پيام اين  شبيه به رقص، انجام مي

باشد.   مي…حركات تأثر، تألم، حزن، اندوه و 
اي كه زمينه قبـلي دريافت  گيرنده ولي براي پيام

پيامش با وضعيت موجود متفاوت باشد شايد پيــام را نوعي 
شادي - و بيان يك احساس خوشايند تلقي كند كه مبتني 

است بر باورهاي پيشين فرد. 
 ما از ”زبانِ نوشتن و گفتن،“ گويم: مي

از زبان مشترك بين دهنده و گيرنده،  
در يك فرهنگ كم و بيش مشترك،  

كنيم.  صحبت مي
 
 
 

ام كه پرسش اگر در   هميشه بر اين باور بودهگويد: مي
شود، كه پيـام تا چه  تقابل باشد قدرت پيام محك زده مي

هايي كه در  حد قابل دفاع است و اگر از پرسش و پاسخ
تقابل است سرفراز بيرون آيد پيــام بسيار قدرتمندتر، 

شود.  تر و رســاتر مي آبداده
 اين در موقعي است كه  گويم: مي
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دهنده قرار گيرد.  گيرنده در مقابل پيام پيام
ايم   آن چه ما گفته

هاست،   پرسشگري براي رسيدن به ناشناخته
ها.  هاست و ديده نشده ناگفته

هاي ديگري نيرو  ما به جاي آن كه در ”رد“ گفته
گذاريم،  

كوشيم.  هاي خود مي در غنا بخشيدن به انديشه
 ... انديشمند و پژوهشگر جدا از هم نيستند، و پژوهش گويد: مي

جزء الينفك انديشه و انديشه بدون پژوهش عاري از محتوي است. 
ها،    پژوهشگران در درك علمي پديدهگويم: مي

ها،   و كشف رابطه
كنند   تالش مي

و انديشمندان در درك فلسفي دستاوردهاي 
پژوهشگران. 

هم پژوهشگر انديشمند است  
و هم انديشمند پژوهشگر. 

كند   پژوهشگر ”سيستم عليت“ را دنبال مي
هاي عليتي را.  و انديشمند تالقي سيستم

شود   پژوهشگر با دانشمند جمع بسته مي
و انديشمند با فيلسوف. 

 
 

 آيا هنر بخشي از دانش نيست، و يا جزيي از گويد: مي
دانش نيست كه درك آن بدون شناخت ميسر نيست؟ 

 اگر ”فن“ را از هنر بگيريم  گويم: مي
رود،   شيوة عرضة هنر از دست مي

اما، فن و شناخت هنري  
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در خدمت هنر است، بيروني است،  
در حالي كه هنر جوششي است دروني. 

به كالمي ديگر،  
شود   ”هنر“ با فن متبلور مي

و در شناخت هنري متجلي،  
اما صرف تسلط بر فن، و گستره شناخت،  

سازد.  از ما ”هنرمند“ نمي
ماند و   ... درست است كه هنـر هميشه ميگويد: مي

درخشد، ولي هر زمان با درك ويژگي خاص دوران  مي
تواند درخشندگي داشته باشد و هنرمند بايد  خـودش مي

هميشه يك گام جـلوتر قـدم بردارد تا بتواند نويد تحول را 
بدهد. 

 
 
 
 

 
كند    هنر ”پيشرو“ راه را باز ميگويم: مي

گذارد.  و هنر ”پيرو“ پا در جاي پاي آن مي
دست و پنجه نرم كردن،  

تالش و جوشش و نوآوري،  
  –با هنر پيشرو است 

مثل هر حركت پيشرو ديگري  
در رويدادهاي علمي و اجتماعي. 
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هنر پيرو با ريه هنر پيشرو تنفس مي كند،  
كند،   اي نمي كار تازه

آفريند،   تحولي نمي
زند،   تكاملي دامن نمي

رود،   هاي ناشناخته مي اما هنر پيشرو راه
جويد.  از گذشته براي تغيير آينده بهره مي

ام   ... هميشه بـه اين نكته فكر كردهگويد: - مي2
شود،  كه مشخصاً راجع به ”چطور انديشيدن“ صحبتي نمي

اصالً منطق انديشيدن چيست؟ 
بخشيم،  گوييم ما منطق انديشيدن را غنا مي اگر مي

منظور چيست؟ زيرا انديشــه هر انسـاني بر اثر احساس و 
ادراك - در ارتبـاط بـا محيط، و در شرايط زنـدگي 

كند. پس انديشه  شود و رشد پيدا مي خويش - فعال مي
افراد همگون نيست، آيا انديشه يك معلم، يك كارگر، و يا 

دار يكي است؟  يك سرمايه
مسلماً نه، پس بايد روشن شود ما راجع به پرورش 

كنيم.  كدام انديشه صحبت مي
 
 

 آن چه ما داريم،  گويم: مي
  –ايد  هاست كه شما گفته از همان

از گذشتگان، از معاصران، از محيط؛  
و به كالمي آخر از ”زندگي اجتماعي“. 

و ما، در اين گفتگوها،  
  –انديشد  بنا داريم به آن كس كه مي

  –كارگر و معلم و سياستمدار 
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كمك كنيم درست بينديشد،  
منطق و مواد انديشيدن را داشته باشد. 

 كلمه ”خوب“ قابل تفسير است، حرف خوب گويد: مي
اي بيان شود؟  از زبان چه كسي با چه انديشه

  –گويي است   استفاده از ”خوب“ مطلقگويم: مي
گويي نزديك كنيم.  بايد آن را به دقيق

در جمله  
”هم خوب حرف بزند و هم حرف خوب بزند.“  

اي كلي بر آن است كه   اشاره
هم با استحكام و دقت و زيبايي حرف بزند  
  –و هم چيزي براي گفتن داشته باشد. 

چيزي كه به تندرستي، نشاط، چابكي،  
اميد، عشق، ايمان، انديشه ...  

به توان راه بردن زندگي، كمك كند. 
 
 

افتد“، ... و   ... ” انديشه با خواندن راه ميگويد: مي
 دانستيم كه چه بخوانيم. ايكاش مي

 اول بايد پيدا كنيم كه ”چه بخواهيم“ گويم: مي
و آن گاه - در رسيدن به آن - 

پيدا كنيم ”چه بخوانيم“  
و عمده كار معلمي همين است. 
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پيدا ها را  ها ندانسته  اگر ”پژوهشگر با دانستهگويد: مي
 پس آورد“ ها را به دست مي ها نداشته كند و با داشته مي

پژوهشگر خود به نوعي يك انديشمند است. 
 فهمِ ”فهم“  گويم: مي

خواهد.  اي پرتوان و ورزيده مي خودش انديشه
 به نظر من انسان تنها آرزوهاي خود را در گويد: مي

”هنر“ متبلور نكرده است، زيرا - براي مثال - پرواز در 
آسمان و رفتن به كرات ديگر فقط از طريق دانش و علوم 

پذير بوده است.  فضايي امكان
 پيش از آن  گويم: مي

هايي كه ريشه در  هاي زيبا، تخيل تخيل
گري دارد،   شناخت و تحليل

شوند؛   هنرمندانه عرضه مي
زنند.  ها جوانه مي آرزوها بر ريشه واقعيت

 
 
 

 اگر درست فهميده باشم، هنرمند احساس گويد: مي
كشد  بيند، آرزوهايش را فرياد مي كند و حقيقت را مي مي

آورد. اما دانشمند با واقعيت دست و  و يا به تصوير در مي
خواهد  كند و از راه درك و شناخت علمي مي پنجه نرم مي

به حقيقت برسد. 
  – بيان واقعيت ”حقيقت“ است گويم: مي

ها را   هنرمند واقعيت
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پندارد وجود دارند،   گونه كه مي آن
گونه كه دوست دارد باشند،   و آن

كشد   به تصوير مي
ها را   و دانشمند واقعيت

گونه كه با مشاهده و تجربه علمي دريافته است   آن
كند.  تبيين مي

گوييد ”بناي جهان هستي -   اين كه ميگويد: - مي3
و هر چه در آن هست - بر تعــادل است؛ ناپايــدارترين 

توان به يك  برانگير است؛ حتي نمي امر ولي دايمي“ سؤال
لحظه ناپايداري مجموعه اليتنــاهي جهان هستي - كه 

اي از آن است - انديشيد. هماهنگي و نظم  كره زمين ذره
اي از  اي است كه اگر كوچكترين ذره جهان هستي به گونه

آن از مدار نظام و قوانين فيزيكي خارج شود ... 
 
 
 

 ”تعادل“ ناپايدارترين است چون  گويم: مي
ها از دور و نزديك،   محرك

با واسطه و بي واسطه،  
زنند   آن را به هم مي

و دايمي است چون  
آيند   ها در مي ها در مقابل محرك پاسخ

كنند.  و تعادل مجدد را برقرار مي
”حركت“ پيدا شدن و ناپديد شدن،  
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مثالً در ذرات بنيادي شناخته شده،  
يك ميليونيم، يك ميليونيم، يك ميليونيم، يك 

گيرد   ميليونيم ثانيه را مي
اي متوسط ميلياردها سال.  و در ستاره

كه هم از آن طرف مي شود زماني كمتر را گمان برد  
و هم از اين طرف زماني بيشتر را. 

ولي هر چه هست،  
تر تشكيل شده،   از ذرات بنيادي و بنيادي

اي بزرگتر و بزرگتر قرار دارد.  و در مجموعه
و هر چه هست، با هر چه هست،  

  –در كنش و واكنش است 
”حركت“ ذات هستي است. 

 
 
 

تواند همان احساس و  گيرنده مي  آيا پيامگويد: مي
دهنده را دريافت كند؟  انديشه و منظور پيام

ذهن، احساس، ادراك و روان هر كسي آنقدر پيچيده 
است و با ديگران متفاوت، كه در آن احساس و مقصودي كه 

گيرد و بخشي از آن را با  دهنده منظور دارد قرار نمي پيام
كند.  هاي خود دريافت مي باورداشت

 
طور كه    همانگويم: مي

ها با هم فرق دارد،   صداي آدم
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ها متفاوت است،   نقش سر انگشت
چشم و چهره تكراري نيست، 

ها و رفتارها نيز   ها و باورداشت برداشت
آيد.  منطبق بر هم در نمي

  –آن چه ما گفتيم در اصل و در كل است 
  –گونه كه هست، دريافت كند  جوهر پيام را، آن

كل و كلي را بگيرد. 
 
 
 
 
 
 

 ”ما منط انديشيدن را، دانش انديشيدن گويد: - مي4
بخشيم“ به چه طريق؟  را غنا مي

 ” انديشيدن“،  گويم: مي
خواهد   هم مواد انديشيدن مي

هم شيوة انديشيدن.  
ها بگيريم،   ما اگر تصوير درست و روشني از واقعيت

آيد داشته باشيم،   اگر تعريفي از آن چه به واژه مي
هاي علت و معلولي را سپرده ذهنمان  اگر رابطه

كنيم،  
بيني قابل اعتمادي مجهز باشيم،  اگر به جهان

اگر براي شناختن،  
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بندي كنيم،   مقابله و مقايسه و طبقه
اگر استدالل شيوه برخوردمان شود  

و با آن قضايا را روشن كنيم، 
آن وقت كمي خوراك انديشيدن داريم  

اي   و تا اندازه
ايم.  به منطق انديشيدن دست يافته

 
 1376دوازدهم مهرماه 

 
 
 
 
 

”زبـان و انديشـه“ 
 

 دستگاه ارتباط بين افراد بشر است،  زبان
  –از عاليم ارتباطي ساخته شده است 

و عالمت چيزي است كه  
نماينده چيز ديگري جز خودش باشد. 

اگر زبان در زندگي بشر نبود  
  –سخنوري، توليد، زندگي اجتماعي و تفكر 

 –كه واالترين خصيصه بشر است 
ساخت.   نمي” انسان“ از انسان 
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زبان ارتبـاطي ما از صــوت، واژه، و ساختـار درست شده است  
  نمي– در طول تاريخ –كه اصـوات تغيير و تحـول چنداني 

پذيرند  
گردند  اما واژگان، با تحوالت فرهنگي، با سرعت بسيار دگرگون مي

  –پذيرند  و تحول مي
واژه هم مثل هر چيز ديگر تولدي دارد، رشد و نموي دارد، كهولتي 

 …دارد و 
 
 
 
 

  –شود  زبان هر قوم به دو قسمت قابل تميز تقسيم مي
زبان ادبي و زبان كاربردي. 

گيرد   زبان ادبي غنايم فرهنگي آن قوم را در بر مي
و زبان كاربردي  

بده بستان دست آورد و انديشه روز را. 
  –وقتي زبان كاربردي درست بود 

  –و نياز بده بستان پربار روز را تأمين كرد 
بايد به مطالعه و درك غنايم ادبي پرداخت. 

زبان ادبي براي درك زبان كاربردي ضروري است،  
تواند فقط بر اساس زبان ادبي باشد.  اما توليد نمي

  –شود  زبان به نوعي ديگر نيز دو شاخه مي
زبان گفتار، زبان نوشتار. 

هاي اجتماعي ما رنگ طبقاتي نيز دارد.  زبان مثل بسياري از پديده
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 هاي اجتماعي ديگر نيز حاالت متفاوتي مي زبان با سن و موقعيت

پذيرد. 
هايي در زندگي دارد   بندي هر قوم، براي خود، مفاهيم و تقسيم

هاي قومي ديگر در انطباق  بندي كه با مفاهيم و تقسيم
نيست. 

و به كالمي ديگر  
مفاهيم اهل يك زبان دقيقًا، و در همة موارد،  

مفاهيم جهاني نيست. 
 
 

از آنجا كه  
 اجتماعي ما  –همة نيازهاي فرهنگي 

شود،   مان نوشته نمي به زبان مادري
ما بايد به يك يا چند زبان خارجي مسلط باشيم.  

مان.  قبل از آن بر زبان مادري
اگر يك زبان خارجي - براي ما - دو جنبه ”درك و توليد“ داشته 

باشد،  
نيازهاي فوري و آكادميك امروز ما را  

”جنبه درك“ بهتر و زودتر  
سازد.  برآورده مي

اگر درك دو جنبه  
از طريق خواندن و از طريق شنيدن  

داشته باشد،  
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نمايد.  تر مي جنبه خواندن آن ضروري
و در توليد اگر  

دو جنبه نوشتن و گفتن باشد،  
نياز اول ما تبحر در نوشتن است. 

 
 
 
 
 

ما درك از طريق خواندن را 
  –با فراوان خواني 

با خواندن متون اصلي اهل زبان،  
  –در فرهنگ و كاربرد آنان 

به دست خواهيم آورد  
و درك از طريق شنيدن را  

با بسيار شنيدن آن چه در خواندنش اشكالي نداريم. 
شود و   مان با حرف زدن درست مي و حرف زدن

مان با نوشتن.  نوشتن
براي دقيق و زيبا و پراستحكام نوشتن،  

براي روان و اثرگذار حرف زدن،  
 بايد هم بر دانش نظري درباره آن زبان تسلط داشت و هم مهارت

هاي كاربردي. 
زبان امري يادگرفتني است،  
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و با تمرين بسيار  
شود.  هاي ما مي جزو مهارت

 
 
 
 
 
 

يادگيري زبان  
مثل شنا، مثل رانندگي، مثل بسيار كارهاي فني و 

هنري،  
خواهد و تمرين با تكنيك.  مربي خوب مي

اگر فرادهنده بايد  
هاي ياددهي مجهز باشد،   ترين شيــوه با پيشرفته

تــواند   فراگيرنده نيز نمي
هاي يادگيري،   بــدون به كارگيري پربارترين شيوه
زبان را جزو وجود خود كند. 

 
 1366دهم بهمن ماه 
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مان  هايي با مترجمان نوخاسته نكته
 

اگر مترجم خود نويسنده باشد، 
اگر مطلبي براي گفتن داشته باشد، 

 اگر بيانگر احساسي ژرف و گسترده باشد، 
اگر دنيايي را كه در آن اثر مورد ترجمه متولد شده 

و رشد يافته است بشناسد،  
 با او –اگر خود با نويسنده  همسو و هماهنگ باشد 

احساس و انديشه مشترك داشته باشد  
تواند ” اثر“ او را در غناي انديشه و احساس   آن وقت مي…

هاي خود، در زيبايي و استحكام  خود، در تأييد باورداشت
اش  بخشيدن به تعابير و تعاريف خود، به زبان مادري

برگرداند. 
 كه هر دو اكتسابي است. –خواهد و هنر  ترجمه فن مي

مترجم بايد بخواند، بخواند، بخواند. 
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 هم سبك را –خود اسير يك سبك و يك شيوه بيان نباشد 
بشناسد و هم بتواند به آن سبك بيان احساس و انديشه 

كند. 
 
 
 
 

مترجم خوب كسي است كه بتواند يك فكر را، يك احساس 
 – همسنگ و همسبك –را، يك برداشت را، به دو زبان 

بنويسد. 
گويد، و هم  مترجم بايد هم خوب بداند ” نويسنده“ چه مي

خوب بداند چه طور آن را به ”خواننده“ منتقل كند. 
شناسد، باور ندارد،  فهمد، نمي مترجم نبايد آن چه را نمي

 بخورد خواننده – با ظن و گمان –خود تجربه نكرده است 
دهد. 

مگر همان ظن و گمان را، از قول خود، با صراحت با 
خواننده در ميان نهد. 

بر مورد اعتماد بين ”دهنده“ و ” گيرنده“ است.  مترجم پيام
مترجم بايد بيش از تسلط بر قواعد دستوري زبان دهنده بر 
ساختارهاي زبان گيرنده، و كاربرد آن، تسلط و تبحر داشته 

باشد. 
هاي پرداخت در زبان مادري  ها و تكنيك بايد در انواع شيوه

خود مهارت داشته باشد. 
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اش  اش را، زمينه كاري ها بايد رشته و در كسب اين مهـارت
 علمي، هنري، فلسفي، ادبي، خبري، –را، انتخاب كند 

 …كودكان، 
4/15/6/64 
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  كه دست قلم به دستان نوقلم را          

  گرفته اند       
  از دور و نزديك           

   -از صميم قلب  -                
  .مي فشارم                                 

  
  

  هرمز انصاري                                                           
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هاي نويني اسـت   ها و شيـوه ، ايده“گونه بنويسيم چه بنويسيم، چه”
براي كسي كه بنا دارد در كار نوشتن صـادق و نـوآور، و توانـا باشـد در     

  ؛  “هنر”و “ فن”

ها و چينش صحيح آنها در يك متن، اثري  و با گزينش درست واژه
  .ماندگار و مفيد خلق كند

زنـد بـه    هاي گذشته، پلـي مـي   گيري از تجربه اين كتـاب، با بهره
  هاي نو؛  ها و ايده دنيــاي آينــده، به انديشه

و جايگاه و خواستگاه نويسنده را با توجه به شرايط كنونيِ جهـاني  
تحوالت رو به فزوني رو به رو است و انساني كـه خـواه نـاخواه در   كه با 

  . شناساند رونــد اين تحـوالت نقش تعيين كننده را دارد، مي

گونـه   نـه آن ”بيند و  مي“ گونـه كه بايد باشـد آن”و اين جايگاه را 
  “ كه هست

  : گشايد بر روي نقد نوين قلمرويي مي  “آن چه بايد باشد”و بــا 

  نده نبايد آن چه را هست، آن گونه كه هست، بستايد؛ نويس”

دل بستن به آنچه هست، ما را از تكاپو براي رسيدن به آنچه بايـد  ’
  ‘“دارد باشد باز مي

، مســئوليت نويســنده، پژوهشــگر و “چــه بنويســيم، چــه گونــه بنويســيم”
  : كشد انديشمند را در افقي تازه به تصوير مي
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كه بتواند از احـوال ديگـران خبـر     مسئوليت نويسنده در آن است”
بـه تصـوير    –و بايـد داشـته باشـد     –دهد، حتي آن را كه خود نـدارد  

  “.كشد

براي آن كه پيدا كند چه داريم، بايد به درستي بداند ”: و پژوهشگر
  “…ايم  چه داشته

  : گويد و دربارة انديشمند مي

 انديشمند كسي است كه از تفكر علمي به تفكر فلسـفي رسـيده  ” 
  “…باشد 
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  كتـاب، با روشنـگريِ مسـؤليت نويسنـده در ارائـه مطالب 

، گـامي بـراي   )چـه گونـه بنويسـيم   (و چگونگي نگـارش  ) چه بنويسيم(
دارد و  خواني و ايجـاد ذوقِ خوانـدن بر مـي  كمك بـه مخاطب در روان

 ترين مفاهيم دانش و هستي اي گويي بـه ريشه با دوري جستن از زياده
  :گويد هاي مرتبط با آن پرداخته، مي و زير مجموعه

هر چيز در مجموعة خود درست اسـت؛ داراي ارتبـاطي بـا سـاير     ”
  “…اجزاست و جايي مناسب گرفته است 

  
سـادگي و صـراحت و    –در گفتـار و نوشـتار    –هرمز انصـاري،  
  ستايد؛  كوتاهي و پرباري را مي

شـيوة انتقـال دانـش و    و گوناگونيِ هنرمندانة عرضـه را گيراتـرين   
  .داند انديشه و احساس مي

هاي خود او نيز در اشكال مقاله و داسـتان و شـعر و طنـز و     نوشته
  .كوتاه نويسي و نامه و انشاي مدرسه و گفتگو بيانگر اين پايبندي است

  
  ناشــر
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  از 

  هرمز انصاري 
  گذار  بنيان

  انستيتو زبان سيمين
  :در دست ماست -رسي به زبان فا -هاي زير  كتاب

  ناشــر
 گلگشتي در مدارس  

  

 هاي نوروزي تبريك  
  

 ها كوتاه نويسي  
  
 آن روزها  

  اين روزها   …
  

 دهي تو به من عشق ورزيدن ياد مي  
  
 چه بنويسيم؟  

  گونه بنويسيم؟ چه  …
  

 هاي عشق، پرنده  
  .آواز مرا بخوانيد

  
 نگوييم  

  بگوييم  …
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  مجــله  ،“ها نويسـي كوتــاه” ب پس از انتشــار كتــا

  .اي نسبتاً طوالني با من داشت مصاحبه“ اطالعات هفتگي ”
در پايان مصاحبه، وعده دادم كه براي هر شـماره آن نـيم سـتوني بـا     

   –نوجوانان و جوانان داشته باشم 
  .“نوشتن”درباره 

هاست  خوانيــد همان نوشته و آن چــه در نيــم اول اين كتــاب مي
  .ها را پشت سر هم آوردم و امروز آن –شمـاره چـاپ شـد  14كه در  –

ها و  خوانند به نشانه ها را مي خواهد نوجواناني كه اين نوشتـه دلم مي
   –ها و پلكاني كردن ساختارها توجه كنند  سر سطر آمدن

   –تر كنم  ام خواندن را براي آنـان آسان من، با اين كار، خواستـه
 ها همان جور بخوانند كـه مـن مـي    ام آن خواسته ، ميبه كالمي ديگر

  .گويم
  .گفتاري را نيز عرضه كنم CDاميدوارم فرصت كنم كاست يا 
  آمده است “ گفتگو” اي از  در نيم دوم كتاب، نمونه تازه

 در اين گونه نوشته، نويسنده انديشه و دستاورد خود را به ميـان مـي  

  نهد
  خواهد دهد و توضيح مي پرسـد و پاسـخ مي و خواننــده مي

  دهد  ها را مي و باز، نويسنده، پاسـخ پاسـخ
  .تواند ادامه يابد اين گونه داد و ستد انديشه مي

  
  هرمز انصاري

  
  1384دي 
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  چه بنويسيم 

…  
  گونه بنويسيم؟ چه

  
  .بخوان، بخوان، بخوان

  بنويسي، خوب بخوان ــ» خوب«براي آن كه 
  :دو جور چيز بخوان

  كه انديشه را تقـويت مي كند،يكي آن 
  .و ديگر آن كه احساس را تلطيف

  كند،  ات را تقويت مي بر آن كه انديشه
  انديشه كن؛

  .به سادگي نپذير
  . به جنگ نوشته برو

  .بارها و بارها بخوان و به آن فكر كن
  آن را ببر توي زندگي؛ 

  دهد؟ ببين جواب درستي مي
  كه اگر داد، 

   .هايت كن جزو قبولداشت
  جزو وجودت؛ 

  .ات امر رفتاري
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  كند،  و آن را كــه احساست را تلطيف مي

  كه در تو شهامت و صراحت و اميد و پايداري
  آفريند،  مي  

  بيش از يك بار بخوان؛ 
  حفظ كن و از حفظ بگو ــ

  .ببين چه قدر زيباست
  

  تو بايد چيـزي بخواني كه 
  ات را غنا بخشد و  ذخيـره فكري

  .صيقل دهد هنر گفتنت را
  .كه دانش است و هنر و فلسفه

  
  فهمي،  آن گاه آن را كه مي

  كه قبول داري، 
  بيني،  كه مي

  .بنويس
  و آن گونه بگو و بنويس، 

  .اي كه خود از شنيدن، يا خواندنش، لذت برده
  .بارها بنويس و تاريخ بزن و كنار بگذار

  بارها بگو و صدايت را ضبط كن و 
  گفتنِ خود » ه گونهچ«گفتن و » چه«به نقد 

  .بنشين
  كه 

  نوشتن با نوشتن درست مي شود
  .گفتن با گفتن
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  اگر در خواندن وظيفه اصلي تو دريافت پيام است، 

  در نوشتن رساندن پيام است ــ
  كه 

  آن زبان درك است، 
  .و اين زبان توليد

  ها،  تو براي درك درست، براي دريافت انديشه
  بايد فراوان بخواني و 

  .خواني بينديشي ن چه ميبر آ
  جان كالم را از گفتارها و نوشتارها بيرون كشي 

  .و روي آن كار كني
  و در نوشتن بايد 

  با استحكام، با زيبايي، با آهنگ خوش، 
  با طراوت و تازگي ــ

  گويي و درازگويي ــ به دور از مطلق
  آن چه را در ذهن داري 

  كني ــ و آن گونه كـه احساس مي
  ري از واژگان روشن، پربار، و دقيق ــبا بهره گي

  در ساختارهاي كوتاه، دلنشين و به يادماندني
  .بيــاوري
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  تكراري،  تو بايد آن قدر در گفتن و نوشتنِ غير

  در آوردن واژگان تازه و شسته رفتـه، 
  تمرين كني 

  كه 
  گيري،  وقتي قلم بــه دست مي

  گشايي، ــ  يا زبان بــه سخن مي
  ومي كه در ذهن داري ــبراي هر مفه

  هاي گوناگون  ها و اندازه ها در رنگ واژه
  واجور هاي جور و در آهنگ

  روي نوار ذهنت رژه رونـد
  تا تو بهترين را برگزيني 

  و در ساختاري ــ 
  پذيري ــ  كه موسيقي آن را با گوش خود مي

  .بيĤرايي
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  نويسي،  وقتي براي خودت مي
  ايت بياور،ه از ديگران بسيار در نوشته

  نويسي،  و وقتي براي ديگران مي
  .فقط از خودت

  تو نبايد باربري باشي 
  كند؛ جا مي به هاي ديگران را جا كه گفته

  بايد كارگري باشي 
  .سازد هاي ديگران بنايي تازه مي كه با گفته

  تو الزم است 
  به كنه دستاوردهاي فكري و آراي ديگران برسي، 

  .ي گفتهولي قرار نيست بگويي كي چ
  كني،  مي» نقل« كه اگر، به عنوان پژوهشگر، 

  بايد چنان دقت و امانت را رعايت كني 
كه با آراي تو و گفتـه هايـت قـاطي، يـا اشـتباه،      

  .نشود
  هاي ديگران ــ براي تو ــ گفته

  اي است  عناصر به دست آمده
  .سازي كه با آن ها تركيب تازه را مي
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  تاه ديگري را تواني، و بايد، گفتة كو تو مي
  بسط دهي

  تر كني، تر و مصرفي و قابل فهم
  تواني، و بايد، گفتار بلند ديگري را  تو مي

  فشرده كني 
  و عصاره كشي،

  تواني، و بايد،  تو مي
  كني،» نقد« هاي بلند يا كوتاه ديگري را  نوشته

  ولي نبايد غير مسؤوالنه، و بي اظهار نظر، كنار بنشيني و 
  .هاي ديگران بسنده كني نوشتهبه نقل آب كشيدة 
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  تواني، و بايد،  تو مي
  با انديشه و برداشت و سبك نگارش ديگري 

  شوي،» درگيــر«
  تواني و بايد  تو مي

  گفته ديگري را 
  كشي،» نقد« به 

  ولي هرگز نبايد 
  پا در حريم نويسنده و شاعر و هنرمندي بگذاري 
  .اي كه به نقد آثارش پرداخته

  دانيم كه  يگرچه م
  .بيـان هر كس نشأت گرفته از درون اوست

  وقار نويسندگي و متانت نوشته 
  ات باشد، بايد همواره پرتوافشان راه تو و خامه

  تو بايد، اول، بهاي الزم را به اثر ديگري بدهي، 
  آن را در جايگاه و پايگاه در خورش ببيني، 

  د، تر خو تر و گوياتر و تازه بعد به مدد آراي روشن
  به باز كردن فضاهاي ناديده و ناشناختة 

  .علم و ادب و هنر و فلسفه بپردازي
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      از هر واژة تو بايـد زيبـايي و اسـتحكام و دقـت و صـالبت
  .گفتار ببارد

 از ساختارهاي تو بايد آهنگ  
  برخاستن،

  ايستادن، 
  دوست داشتن، 

  پايداري و پايمردي 
  .بر جان و دل خواننده بنشيند

  ه باور داري، آن را ك
  اي،  كه با دانش و خرد و عقل و ايمان خود پذيرفته

  با خواننده باز كني 
  حــرف زدن و» باري به هر جهت«و بپرهيزي از 

  هايي  پخش و پال كردن باورداشت
  اي  ها نينديشيده كه خود بر آن

  و بـا گوشت و پوست و رگ و استـخوان خود
  .اي نپذيرفته

  
  
  
  



 
 هرمز انصاري _چه بنويسيم چگونه بنويسيم؟                                           

17 

 

  را ــ تو بايد توان ديدن
  درست ديدن را، خوب ديدن را ــ

  .باال بري و گسترش دهي
  سعي كني و تمرين كني 
  كني، ببيني ــ آن چه را نگاه مي

  درون و بيرون آن را ببيني ــ
  .آن گونه كه هست ببيني

  خوب ديدن، ديدن و به جا آوردن، 
  ديدن و به خاطر سپردن، 

  …تحليل كردن 
  ها انديشيدن،  كردن و بر دريافت» مشاهده«خوب 

  بايد امر رفتاري تو شود؛ 
  سرشت و عادت تو شود،

  بماني، » ديدن«الزم نيست بر سر 
  .اما بايد آن را درك كني؛ بفهمي

  . هاي بيروني ما از راه چشم است هشتاد درصد دريافت
  ولي اين تنها چشم پيشاني نيست كه مي بيند ــ

  چشم دل هم، چشم مغز هم 
  ها را ــ تازه رسيده

  هايش ــ به مدد داشته
  .كند جا مي به شناسد و جا مي
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  و تو بايد توان آن را داشته باشي كه 
  بيني ــ آن چه را مي

  بيني ــ آن گونه كه مي
  .بر زبان آري و بر خامه جاري

  هايت را،  تو نبايد ديده شده
  هايت را،  ها و برداشت دريافت شده

  تنها با دو رنگ به تصوير كشي ــ
  .»بد«و » خوب«اه و سفيد، يا با با سي

  .ها در طيف زندگي رنگارنگ است، و همه رنگ
  .همان گونه كه هر چيز ديگر در طيف و هرم است

  و تو بايد توان آن را داشته باشي كه احساست را ــ
  دهـد ــ همان گونه كه به تو دست مي

  به رشتـه تحرير كشي و 
  .ات را به همان پرباري منتقل كني انديشه
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  ها را برشمريد ــ شما نيازي نداريد منفي
  .معنا دارد» مثبت«منفي در كنار 

  ها را دامن زنيد،  شمـا آن گونه مثبت
  گر سازيد،  ها را جلوه زيبايي

  ها را تحسين كنيد خوبي
  دارنده ها ها، ناپسندها، دست و پاگيرها و باز كه منفي

  .در سايه افتد
هايي كه ديده  ي زيباييتان را بتابانيد رو پرتو نوشته

  شود،  نمي
  آيد و هنوز شناخته نشده؛  روي آن چه دارد مي

  .اما آمدنش مبارك است
  تان را اميدبخش، تان را مثبت كنيد، كالم نگاه

  .آفرين تان را شوق و موسيقي بيان
  آرزوها را سر و سامان دهيد، 
  ها را لطيف كنيد،  احساس

  و بــه خواننــدگان كمك كنيد 
  .وهاي باال بلند داشته باشندآرز
  .ها كمك كنيد دور دور دورها را ببينند به آن

  
  
  



 
 هرمز انصاري _چه بنويسيم چگونه بنويسيم؟                                           

20 

 

  كار شما آن نيست كه 
  شناسند بينند و مي آن چه را همه مي
  اند  و از آن خسته شده

  .شان كشيد به رخ
  كار شما آن است كه 
  شناسند و  بينند و نمي آن را كــه نمي

  نيامده است ــ
  ولي خواهد آمد ــ
  :تصوير كشيدبه 

  شان را پرشـكوه خواهد كرد و  آن را كه زندگي
  .داشتني دوست

  
  به آن ها ياد دهيد چه گونه روي پاي خود بايستند،

  چه گونه قدم بردارند، 
  و چه گونه آن را كه 
  دوست دارند، 

  نياز دارند، 
  قبول دارند، 

  .بيافرينند
  را، » خواستن«شما بايد فرهنگ 

  بزرگ خواستن را، 
  عالي خواستن را، مت

  .سرشت ثانوي خوانندگان خود كنيد
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  اميد كردن مردم،  نا
  ها،  تحقير كردن آن

  ها به انزوا كشيدن آن
  تر خواهد كرد،  ها را عميق زخم

  تر  دردها را دردناك
  .تر ها را ناتوان و آدم

آن جا كه گردن كشـيدن كـوه، خـروش دريـا، سرسـبزي      
  هست، … دشت، پرتوِ آفتاب، نسيم صبحگاهي

  .ها را به هم زد نبايد لجن
نبايد مردم را از ريزش كوه و طوفان دريا و تـاريكي شـب   

  .ترساند
  شما بايد 

  از زندگي مردم، با مردم، به زبــان مردم، 
  حرف بزنيد كه  گونه آن

  را، پربارتان هاي انديشه
  آموزتان را،  تجربه هاي غنيِ درس

  تان را،  دانش به روز رسيده
  گوارا بنوشند و  چون آبي

  .شيريني گفتار را مزمزه كنند
  كه در اين گفتارها و نوشتارها هرگز نبايد 

  برتـري خـود را، 
  دانـاتري خـود را، 

  پيشروتـري خود را، 
  به رخ آنان كشيد؛

  اصالً نبايد، شما،
  در ارايه آن چه به آن نياز دارند،

  .ديده شويد
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  ند را بزك ك» عجوزه«نويسنده بنا ندارد 
  ــجا بزند » نوعروس«و جاي 

  .گردد» تولدي ديگر«او بايد قابلة 
  او بايد به درستي بداند آن چه هست 

  رو به كدام سو دارد ــ
  و در لوزي جامعة متحول ــ

  .آن قطب را كه به آينده رو دارد حمايت كند
  حمايت او، حمايت احساسي و گردنباري نيست ــ

  ده است،او با شناخت درستي از آن چه بو
  با برداشت درستي از آن چه هست،
  نگري،  به مدد دانش و خرد و آينده

  .كشد آن را كه بايد باشد به تصوير مي
  كند،  هايي را باز مي او ويژگي انسان

  كند،  مشهود مي
  كند،  مفهوم مي

  كنند ــ هاي پاي نخورده را فتح مي كه دارند قله
  .ا خلقها ر شناسند و ناشده ها را مي ناشناخته
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  است» تاريخ«داند كه انسان محصول  او به خوبي مي
  .هر چه داريم از گذشتگان و درگذشتگان داريم

  ها را ــ او ريشه
  ميراث گرانبهاي تمدن بشري را ــ
  .كند قطع نمي

  اي را كه بايد  اما ميوه
  بر اين ريشه و ساقه و شاخه برويد 

  .كند شناساند و ستايش مي مي
  هدف نيست،  براي او ريشه
  .اي نخواهيم داشت ريشه نيز ميوه كه بي

  انسـان را، » جايگاه«او 
  انسـان آينده را، 

  . ستايد بيند و مي مي
  اند  اما هرگز مردمي را كه از آن غافل مانده

  كنـد،  مالمت نمي
  .شمارد خوار نمي
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  از حرف دل مردم خبر دارد، 
  شان را و دستاوردهاي شيوه هاي برخوردي

  وزشـان را ر 
  شناسد،  مي

  با آن ها همدل و همدم است
  رود ــ ها نمي اما دنبال آن

  .نيست» خلق«دنباله رو 
  شان را،  هاي رنگ باخته ديوارهاي ترك خوردة باورداشت

  شان را،  حصارهاي تيرة ترس و نااميدي
  شان را،  هاي پاره شدة اخالق و آداب لباس

  .كند تعمير نمي 
  دارد، ديوارها را بر مي 

  حصارها را مي شكند، 
  لباس ها را عوض مي كند

  تا جان تازه بگيرند، 
  شان آفتاب بخورد،  تا تن

  هاي دور ناديدة ناشناخته را ببينند و بشناسند، تا افق
  .شان پي ببرند به بزرگي خودشان و بزرگي دنياي
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  ، »نوشتن«براي 
  تو بايد چيزي براي گفتن داشته باشي،

  ر نويسندگي داشته باشي و بايد ذوق و هن
  .نوشتن را» فن«

  من، خود، در فن نوشتن ــ
هاي واژگان و ساختارها دارد ــ  كه ريشه در ريشه

  ترينم، ضعيف
  . اما براي گفتن زياد حرف دارم

  .ها درك و برداشت و دستاورد خودم است همة آن
  كند،  گاهي انديشه ها فوران مي

  كند؛  ها گل مي احساس
  ننويسم توانم  نمي

  و آن وقت است كه اگر بنويسم، 
  طلبد ــ هاي بعـدي را نمي دستكاري

  . نويس و پاكنويس ندارد پيش
  دوند، ها جلو جلو مي دارم گفته قلمم را كه بر مي
  طلبد ــ بعد خودش را مي» كلمة«هر كلمه، 

  .شود هر دري به در ديگر باز مي
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  .هايم براي خودم تازه است گاهي حرف
  رسد،  چيزهايي به ذهنم مي گاهي

  آيد،  جلوي چشمم مي
  شود،  باز و شكوفا مي

  كه بايد به آن ها فكر كنم ــ
  نويسم و بعد از نوشتن  مي

خــوانم كــه چـه     ام را مي نشينـم نوشتـه مي
  .ام بگويم خواسته مي

  ها را كي توي دهان من گذاشت،  اين حرف
  .به نوك قلم من آورد

  ماند،  و آن نوشته مي
  . شود مي» قاب«آن نوشته در ذهن و دلم 

  .توانم تغييرش دهم ديگر نمي
  شوم ــ گاه، ناگهان، دم دماي صبح، بيدار مي

  افتد ــ كه اين بسيار اتفاق مي
اي با ترنمـي   هاي تـازه شود، حـرف چشمة زاللي روان مي

  .ديگر
  اگر همان موقع ننويسم، فردايش 

  آيد،  يا ديگر يادم نمي
  آيد،  مي» موضوع«ياد آيد،  يا اگر به

  .آيد شكل نمي
  بخشد،  و آن شكل است كه به موضوع زيبايي مي

  .بخشد و موسيقي گفتار انگيز مي رنگ دل
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  بعدها ديدم ــ يا به من گفتند ــ كه اين جور 
  ها نوعي تصويرگري است؛  نوشته

  :نقاشي است
  

  پرده بردار،
  پنجره بگشاي،

  سقف شيشه كن،
  كف آينه ــ

  .ميهمان تو است» بهارِ نور«ه ك
  1372نوروز 

  
  كنم پيكان مي» سخن«

  كمان» انديشه« 
  سپارم بر شست مي» عشق«

  بر كف» جان«
  زنم ــ و با يك تير دو نشان مي

  .دوزم دل و مغز را به هم مي
  1375نوروز 
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  كف دستت را خواندم؛
  نيل بود،

  فرات بود،
  ولگا بود،

  دانوب،
  كارون،

  .قله اورست و راهي روشن به
  شد ــ» دل«مشتت را كه بستي 

  .دلي به بزرگي همة دنيا
  1376نوروز  

  
  

  آفتاب ديرك كردي،
  بادبان سپهر

  و نام خويش را
  ــ با ستاره هاي عشق ــ

  زينت تاريخ
  1377نوروز 
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  ها باز شدند، آسمان
  ها لبخند زدند، ستاره

  ها شكفتند، غنچه
  ها لب گشودند، گل

  »هارِ زندگيب«و سرود پرنشاط 
  .را در آغوش كشيد» نوروز«

  1378نوروز 
  

  رويند ــ هايي كه در طوفان مي به گل
  روي يخ،

  روي سنگ،
  روي آتش ــ
  .شوند به آنان كه از دل خاك ستاره مي

  1379نوروز 
  

  بهار زندگي
  ات شده است انگشتري

  و 
  نوروز روزگار

  نگين آن ــ
  نوبهارت نوبهاران

  1380نوروز 
  
  



 
 هرمز انصاري _چه بنويسيم چگونه بنويسيم؟                                           

30 

 

  ستاره هاي صاف پر آسمان از آن سوي
  كشيده، هاي بلند سر به فلك از فراز كوه

  هاي دورِ ناديدة ناشناخته، از افق
  آيي ديدم كه مي

  
  اي و خورشيد بر پيشاني زده

  .ماه بر سينه
  دم گرمت زمين را بيدار كرده است و

  .آهنگ آمدنت زمينيان را
  آيي ديدم كه مي
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  رنگين كمانِ
  »ه، صلح و آزاديعشق و انديش«

  طاق نصرت آمدنت شده است و
  حرير درياي آرزوها
  .خوش آمدنت» سرخ فرش«

  آيي ديدم كه مي
  آيي تا مي

  مان بر نشاي اميدهاي در دل كاشته
  باران شوق باري و

  مان هاي در سايه افتادة زندگي بر دشت
  .پرتو حيات

  …آيي  مي
  آيي  مي
  

  1383نوروز 
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  ها نسبت دهد و رفتاري به آدمنويسنده نبايد اعمال 
  كه جاري و ساري زندگي خود اوست ــ

  ها را درست، آن گونه كه هستند،  بايد آدم
  كنند،  آن گونه كه رفتار مي

  .به تصوير كشد
  مسؤوليت نويسنده در آن است كه 

  بتواند از احوال ديگران خبر دهد،
  ــ  حتي آن را كه خود ندارد ــ و بايد داشته باشد

  .صوير كشدبه ت
  هاي خود نباشد،  اسير داشته

  تر را ببيند  چهار قدم آن طرف
  .و چهار روز نيامده را

  آن گاه ــ با پشتوانة 
  دانش و خرد و انديشه و زيباشناسي و 

  نگري ــ آينده
  اش دهد  كشيده شور و حالي به زندگيِ به تصوير

  .كه همه ميل به آن كنند
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  اي را ــ  آن گونـه زنـدگي
  ـه جايش خـالي است ــك

  ها بيندازد  روي پرده ذهن
  .ها جاري شود كه تا اعماق وجود آدم 

  .ها باشد نگارگري او بايد برداشت درستي از واقعيت
  سير واقعيت را ببيند، 

  بيني كند،  تغيير و تحول را پيش
  هايي را كه  و شكوفيدن گل

  .كند امروز پيازش را در خاك مي
  ن عشق را آفتاب انديشه و بارا

  بر پياز مغزهايي بتاباند و بباراند 
  مان  كه همة زيبايي زندگي آرزو شده

  .هاست در گرو روييدن آن
  
  
  
  



 
 هرمز انصاري _چه بنويسيم چگونه بنويسيم؟                                           

34 

 

  ــ» هست«نويسنده نبايد آن چه را كه 
  ــآن گونه كه هست 

  بستايد؛ 
  بايد همواره آن را كه بايد باشد، 
پـذيري   نگـري و تحــول   كه دانش و خـرد و آينـده

  گويد،  مي
  .بل فهم كند و پذيرفتنيقا

  او بايد بداند كه
  دل بستن به آنچه هست، « 

  ما را از تكاپو براي رسيدن به آنچه بايد باشد 
  ».دارد باز مي

  نويسنده زندگي روزانة مردم را ــ
  با ديد وسيع فلسفي، علمي، هنري ــ

  .كند تابلو مي
  ، »تابلو«گويم  مي

  ه، هاي نويسند چون زندگي قهرمانان داستان
  هر روزش كه نه، 

  تابلو –براي خوانندگان  -اش بايد  هر لحظه
  .باشد

  ها آن
  ياد » زندگي كردن«زندگي كردن را با 

  .دهند مي
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  مردم به اسطوره، به معجزه، 
  انگيز،  متعارف شگفت به رويدادهاي غير

  بيش از به نمايش كشيدن روزمرگي خود دل
  .بندند مي

  سرشار بهره جويد و و نويسنده بايد از اين ميل
  ها و ها و پايداري ها و دالوري انديشمندي

  ها را  ها و جان باختن گذشت
  .به اوج زيبايي و درايت و توانمندي برساند

  بر آرزوها سقف نزند، 
  ها را نچيند،  سر و ته خواست

  جنگل رؤياها را در گلدان ننشاند؛
  نوشته پيراهن كند و دور سر بچرخاند و 

  ه كبوترهاي انديشه دهد دلِ پرواز ب
  .شان سر بزنند هاي ناديدة دلخواه تا به سرزمين

  اما هرگز با اوهام و خرافات و تصورهاي واقع گريز،
  مردم را دلخوش نكند؛ فريب ندهد ــ

  ها،  ها و نوگرايي خواهي ها و بيش در همة بلندپروازي
  پرتو انديشه را و باران خرد را 

  .د و بباراندها بتابان بر تن و جان آدم
  خرد بازدارنده نيست؛

  .خرد راه گشاست
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  برد،  زير سؤال مي» هست«نويسنده اگر هر چه را 
  شكافد،  ها را مي اگر آستر و رويه داشته

  ها را،  درون و بيرون واقعيت
  پشت و روي بودها و نمودها را، 

  گذشته و آيندة رويدادها را 
  كند،  آفتابي مي

  كند،  سست نميهرگز زير پاي كسي را 
  زند،  اميدي نمي نشاي نا

  ــآورد  ترديد به بار نمي
  غير از ترديد است؛ » شك«

  شك از روي خرد، 
  شك با چشم و گوش باز، 

  .مقدس است
  داند ــ را مي» چه«نويسنده خود 

  .برد خواهد؛ مردم را به كجا مي داند چه مي مي
  كند ــ را باز مي» چگونه«اما با خواننده 

  به دست آوردن را، چگونه 
  چگونه رسيدن را، 

  چگونه بودن را، 
  .و چگونه ماندن را
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  ــنويسنده بنا ندارد بين آدم ها اختالف بيندازد 
  بين زن و مـرد، پـدر و پسـر، دارا و ندار، 

  .سواد، خودي و غيرخودي باسـواد و بي
  ها را ــ او قرار است آدم

  شان ــ هاي روي فصل مشترك
  .آفريند“ تفاهم”زند؛  به هم پيوند

  .خصال واالي يكي را ملكة ديگري كند
  ها ــ  آن چـه را آدم

  اي ــ از هر سن و گروه و طبقه
  بايد داشته باشند؛ ولي ندارنـد، 

  شان زند،  به سينه
  شان گذارد،  سر راه

  شان كند،  عصـاي دست
  .شان نردبام باال رفتن

  هاي خلقت ــ  چنان باغ مصفايي از زيبـايي
  در ذهن آنان ــ بيĤرايد

  كه قدم زدن در آن،  
  .شان شود هدف و برنامه و خواست قلبي

  ها را ــ  او آدم
هـاي سـني و سـوادي و نــژادي و      بركنار از تفـاوت 

  مسلكي ــ 
  دوست دارد 

  .گذارد آنان نمي“ تأييد”و اين دوست داشتن را به حساب 
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  ودوست داشتن و احترام گذاشتن و ياري رساندن 
  پشت و پناه هم بودن را، 

  دواند و ها مي در رگ و پي و گوشت و استخوان آدم
  شان  برخورد عقايد و آراء را امر جاري

  .سازد مي 
  .كند كند؛ پر نمي را باز مي» ذهن«او 

  و حواسش جمع است 
  قبولداشت و باورداشت و روش و منش خود را 
  .به كسي تحميل نكند

  او كوله باري سرشار از 
  نش و تجربه و احساس و انديشه و دا

  وفاداري و پايمردي را 
  گشايد  در سفرة زندگي مي
  دهد تا  و به خواننده فرصت مي

  با مشاهده و مطالعه و مقـايسه و درك و درايت خود، 
  كند ــ آن چه زندگي را شكوفا مي

 نشاند ــ هاي غناي مادي و معنوي مي بر قله
  .برگزيند

  ان، او نه دوست داشتن انس
  كه دوست داشتن طبيعت و كار و بازده را نيز 

  .برد ها مي به اعماق وجود آدم
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  او انسان و انسانيت را در عمل، و در جريان زندگي، 
  .ستايد كند و مي كشد و تعريف مي به تصوير مي

  بيند  ها مي انسانيت را در وجود همه آدم
  و هنرمندانه دردانه آن را از اعماق وجودشان

  .كشد ن ميبيرو
  غبـار روزگار از آن مي زدايــد 
  .نشاند و بر تــارك زندگي مي

  او شــور زنــدگي را ــ
  دوست داشتن را، 

  بلنــدپروازي را، 
  فروتنــي را، 
  پذيري را مسؤوليت

  خــردورزي را ــ
  شمارد و  مي“ انسانيت” اركان اصلي 

  .ها مالك وااليي آدم
  دهد  نـده ميبـه دست خوان“ سرنوشت”و قـلمِ 

  تا خود ــ
  اي پرتوان و چشم و گوش باز،  با انديشه

  سري پرشور و دلي پرنور ــ
  .آينده خويش را رقم زند
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  خواهد، آراستن سخن شم و هنرِ نقاشي مي
  .شم و هنرِ موسيقي نيز

  اما، تو نبايد 
  كالم، » موزونيت«به خاطر 

  .موضوعيت را بر باد دهي
  همچنان كه ــ
  ــ» موضوع«ي به در پايبند

  و حفظ چارچوب مفاهيم مورد نظر، 
  نبايد سخت و زمخت و نتراشيده و نپرداخته، 

  .بارتوشة خود را زمين نهي
  هايت را آسان كني؛ خود، خواندن نوشته  تو بايد،

  آورد سفرهاي دور و درازِ  راه رسيدن به ره
  مشاهده و مطالعه و تحقيق و مقايسه را

  براي خواننده
  .ني، هموار كني و در ديدرسكوتاه ك

  چشم خواننده بايد به كمك مغز بشتابد؛
  را آسان كند» فهميدن«ديدن، كار 
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  تو، بــا طراحي و آرايش نوشتـه ات ــ
  با برگشت بــه سر سطر، 

  نوشتن پلكاني، 
  فاصله گرفتن،

  و به كار بردن عالمت و نشانة گويا،
  به خواننده كمك مي كني نوشته ات را

  گونه كه خود مي گوييهمان 
  با همان ادا و آهنگ و دم و بازدم؛ 

  با موسيقي زيباي گفتار 
  بخواند و پيام ها را روشن، بي خدشه و مستقل بگيرد ــ

  .نه بگيرد، كه ببلعد، بنوشد
  پيام تو تنها با به كار گرفتن واژگانِ پرمفهومِ روشن

  در ساختارهاي دقيق پر استحكام
  .شـود به خواننـده منتقل نمي

  ها و ساختارها آرايش هنرمندانة واژه
  گيري بجا از عالئم نوشتاري و بهره

  به نوشتـه تـو همخواني و هماهنگي خوش آهنگي 
  دهد  مي

  جويي در تكرار و پرهيز از درازگويي  كه صرفه
  .وزن مخصوص آن را باال خواهد برد
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  گيري،  قلم كه به دست مي
 شي،بايد چيزي براي گفتن داشته با
  ذوق و هنر گفتن آن را داشته باشي،

  بيان را ــ» فن«و 
  سواد فارسي را، 

  آشنايي با عربي را، 
  .تسلط بر يك زبان خارجي را

  
  با سبك و شيوة بيان نويسندگان و شاعران، 

  هاي متفاوت مردم، با زبان ارتباطي گروه
  با اشكاالت گفتاري و نوشتاريِ 

  صاحبان علم و فكر و تحقيق،
  .س و دمخور و درگير باشيمأنو

  
  تو نبايد اسير يك سبك و يك طرز فكر شوي،

  .اما بايد بشناسي و بستايي و حرمت گذاري
  هاي خود را  تو نبايد نوشته
  هاي ديگران بيارايي با گفته

  گفته ديگري ــ» نقل«
اي كه بسـيار پرپيـام و خـوش آهنـگ و      حتي گفته

  مشهور است ــ
  و ابتكار تو را خالقيت فكري تو را، نوآوري

  در پردازش درونمايه خود
  .كند جان مي اندازد و كم در سايه مي
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  هاي ديگران  گفته
  بايد مهميز انديشيدن تو باشد،
  سبك نگارش آنان بايد ذهن و ذوق تو را، 

  براي ساختن آهنگي ديگر، 
  اي ديگر،  براي نگاهي از زاويه

  براي خلق آن چه نبوده است، 
  .باز كنـد

  هاي ديگران را نخواني و نستايي  اگر نوشته
  ها مألوف و مأنوس نشوي،  آن  و با

  ها و سبك بيان و  ممكن است عاشق انديشه
  .عادت و رفتار خود شوي

  
  داند كه  نويسنده خوب مي

  تا وقتي تفاوت در درك و فهم و درايت و 
  شهامت و مهارت و حركت هست،

  .هست“ بازده”تفاوت در 
  فاوت در بازده هست،و تا وقتي ت

  .هست“ حقوق”تفاوت در 
  ده را  شود حق توليدگر را، سازنده را، سامان نمي

  .كنندة كاهل، و بيكاره قرباني كرد به پاي مصرف
  پرورد  نويسنده آن خصالي را مي

  .كند كه بازدهي را شكوفا و پربار مي
  اي كه به انسان ــ بازدهي

  در غناي مادي و معنوي ــ
  .دهد كند، مي رزو ميآن چه را آ
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  فكر نويسنده و قلم نويسنده بايد تواناتر از آن باشد
  هاي خود،  كه براي انتقال انديشه

  هاي زيباي خفته،  براي بيدار كردن احساس
  به واژگان فراوان و هم معنا، 

  به ساختارهاي توضيحي و تكراري، 
  هاي شنيده شده از ديگران،  به گفته

  .روي آورد
  كشد ــ خود، جور خواننده را مينويسنده، 

  كند  بسيار فكر مي
  و مفاهيم گسترده را 

  هاي پربار و ساختارهاي غني  در واژه
  گنجاند ــ مي

  هضم و جذب مفاهيم را براي خواننده، 
  كند كه  چنان سهل مي

  نكند؛ » سيري«هرگز احساس 
  با اشتهاي فراوان مزمزه كند، 

  بنوشد،
  ري كندو با نوشيدن آن احساس بهت

  هايش بازتر،  چشم
  تر،  فضاهاي دور و برش روشن

  .و ميل به جنبش و حركتش بيشتر
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  نويسنده بايد حسابي حواسش جمع باشد 
  خوانندگان خود را 

  .اميدي نيندازد تفاوتي و نا حالي و بي به كرختي و بي
  شور زندگي بيافريند و انرژي تالش

  گيرد  ها از درون نشأت مي كه انرژي
  هاي بيرون را  ويسنده تاريكيو ن

  .كند با نور درون روشن مي
  دروني كه بيش از بيرون فضا و ظرفيت دارد ــ

  ها را در بر گيرد،  تواند همه بيروني مي
  دگرگون كند 

  .و جلوه زيباي زندگي بخشد
  ستايد،  راست را مي“ قد”نويسنده 

  قامت انسان را زير سنگيني بار ناخوشايندها
  .كند خم نمي

  راست راه رفتن را 
  بر راه راست ــ با قامت خميده ــ رفتن 
  دهد ترجيح مي
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  داند كه دستيـابي  او خوب مي
  هاي واال،  به هـدف

  هاي بلند،  به قله
  به آرزوهاي بزرگ

  هميشه از راه راست، راه هموار، راه پايكوبي شده
  ميسر نبوده است ــ

  تو، هدف را نبايد گم كني، 
  خشن كني،  روش را نبايد

  ها كني؛ اصل را نبايد آلودة آلودگي
  
  ــباشي » خودت«بايد همواره 

  
  با سربلندي، 

  با توان فزاينده، 
  با اميدي بالنده، 

  با قامت افراشته 
  .اي باز و چهره
  به ناخوشايندها بها ندهي

  تا به خوشايندها برسي
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انديشه و انديشه و ” ” 
  ““بيانبيان

 

 

چـــــه گونـــــه
 بينديشيم، 

چــــه گونــــه 
 بگوييم،

ــه گونـــه چـ
 .بنويسيم
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  ن انديشه و بيانِها براي برانگيخت اين نوشته
  نظران دانشجويان، استادان، و ساير صاحب

  در اعتال و گسترش زبان فارسي 
  .هاي خارجي است و زبان

  مان را هاي بندي ها و دستاوردها و پاي ما باورداشت
  انديشند  دانند و مي خـوانند و مي با آنان كه مي

  گذاريم  در ميان مي
  .يمبارتر و زيباتر و كاراتر برگير تا پر

  گويد دستاورد خود اوست،  هر كس هر چه مي
  باورداشت اوست، 

  .و شايد عملكرد او
  است كه بايد در قبول، رد، تصحيح “ ديگري”اين، 

  شده است “ بيان”يا پروردن علمي آن چه 
  .اظهار نظر كند

  ما منطق انديشيدن، دانش انديشيدن، 
  هاي انديشيدن را  و شيوه

  .بخشيم غنا مي
  يم بهتر بينديشيم كن تالش مي

  .و بهتر انديشه و احساس خود را بيان كنيم
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  كنيم  دهنده كمك مي به پيام
   –هم خوب حرف بزند و هم حرف خوب بزند 

  .بريم او را باال مي» انديشه و بيان« توانِ 
  كنيم  گيرنده كمك مي و به پيام

   –گونه كه فرستاده شده است  پيام را آن
   –را همان احساس و انديشه 

  .دريافت كند
  با بياني ديگر، 

  دهنده و  پيام“ توليد”توان 
  گيرنده را  پيام“ درك”توان 

  .بخشيم ارتقا مي
   –ايم  را به درستي شناخته“ قلم و فكر”ما رابطه 

  .آيد قلم كه روي كاغذ آمد فكر به حركت در مي
   –مان درست شود  نويسيم تا نوشتن و ما مي

  مان جاري كنيم تا انديشه يخامه را بر نامه روان م
  .گردد
  كند  اگر قلم، با حركت خود، خود را تصحيح مي

  و راه را باز، 
  انديشه هم، با جاري شدن، 

  رسد؛  هاي تازه مي به سرزمين
  .ترها نداشته است دهد كه پيش چيزي را به قلم مي

  
  

  هاي بيان  ها و شيوه گاه ديدگاه
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  ست؛ ا“ نــو”براي خود نويسنده و گوينده 
  .كه باال آمده به آن جا رسيده“ بيان”هاي  از پله

   –خواننده يا شنونده هم 
  باشد، “ پيام”اگر به دنبال 

   –كند “ تحليل”هاي خود را  و دريافت
  تر از آن چه به او رسيده است  تواند غني مي

  داشته باشد؛ 
بيش از آن چه نويسنده يا گوينده منظور داشـته اسـت   

  –دريافت كند 
  .كرده است برسد ها به كنه آن چه جستجو مي نشانهاز 

  افتد؛  انديشه با خواندن راه مي
  گر داشته باشي،  اگر ذهن تحليل

  اگر پنجه در پنجة نويسنده انداخته باشي؛ 
  .خود را بنويسي“ رأي”در دستت باشد و “ مداد”اگر 

  .مهميز تاختن انديشه است“ خواندن”
  
  
  
  
  
  

  ، در گوش دادن هم همين است
  اگر دنبال پيام باشي، 
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  ، نپردازي، “پوشال حمل”اگر به جزئيات، به 
  تواني يك چيز بشنوي و چيز ديگري بگويي؛  مي

  .“به عقيده من”: بگويي
  هم، “ پرسش”

  مطلب باشد، “ فهم”اگر از روي 
   –بسيار پربهاست 

  رساند؛  پرسش آدم را به پاسخ مي
  .پاسخي كه در جستجويش هستي

  ش از روي سر به هوايي باشد، اما اگر پرس
  با تنبلي ذهن باشد، 

  باشد، “ طلبي راحت”با طبع 
  . سازد ، خالق، انديشمند و نوآور نمي“دانا”هرگز از تو 

  پرسش بايد ذهن نويسنده يا گوينده را 
   -ها كند  ها و ناشناخته متوجه ناگفته

  انديشد و  اي كه او مي درست در همان زمينه
  .پرورد مي

  بايد، به نويسنده يا گوينده كمك كند  پرسش،
  .بهتر بينديشد و زيباتر بيان كند

  پرسش، نه در تقابل، 
  دهنده،  كه در همسويي با پيام

  .غنابخش پيام اوست
  
  
  

  

  پژوهشگر، در ذهن ما، آن نيست كه 
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  را  “ديگران”هاي  ها و نوشته گفته
  آوري كند؛  جمع

  ولو تنظيم مرتب و زيبا و مفهومي 
  .ن دستاورد به دست دهداز آ

  پژوهشگر كسي است كه
  ها را پيدا كند،  ها ندانسته با دانسته

  –ها را به دست آورد  ها نداشته با داشته
  
  جا كردن آن چه ديگري گفته است،  به جا

  آيد؛  به حساب نمي“ تحقيق”
  .است“ آوري جمع”اين، يك نوع 

 –و چه بسا 
  از آن جا كه به اصطالح محقق،  

  نيات و تمايالت خود با ذه
   –كند  جا مي به ها را انتخاب و جا گفته

  پيام اصلي خدشه ببيند، 
  .اي ناهماهنگ شود يا با كاستي وارد مجموعه

  
  
  
  

  خود درست است؛ “ مجموعه”هر چيز در 
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  داراي ارتباطي با ساير اجزاست 
  –و جايي مناسب گرفته است 

  منظومه شمسي، 
  زندگي اجتماعي، 

   بدن انسان،
  سبك نويسنده، 

  و آرزوهاي كودك، 
  هر كدام يك مجموعه است 

  هاي همان مجموعه است،  كه اجزاي آن تابع ارتباط
  .و در آن مجموعه درست است

  كه خود آن مجموعه هم 
  .عضو مجموعة بزرگتري است

  
  در اين جا هست “ نياز”يك 

  و در آن جا نيست، 
  در امروز درست است “ حــرف”يك 

  نيست، و در فردا 
  يك عملكرد در آن روز درست بوده است 

  و در اين روز نيست،
  و نقش انديشه پيدا كردن

  روز و حرف روز و عملكرد روز اس نياز
  

  گويد چه داريم  پژوهشگر به انديشمند مي
  .تا انديشمند بگويد چه بايد داشته باشيم

  پژوهشگر
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  “ چه داريم”براي آن كه پيدا كند 
  . ايم چه داشته بايد به درستي بداند

  براي آن كه بداند چه هست 
  .بايد عالمانه بداند چه بوده است

  و انديشمند، 
  براي آن كه بگويد چه بايد داشته باشيم، 

  توانيم داشته باشيم،  چه مي
  بايد تصوير دقيق و روشني از آن چه هست 

  . داشته باشد
   –هاي قانونمند آن چه را هست  رابطه

   –ها  اكنشبا تسلط بر كنش و و
  .بداند

   –ترين اصل جهان هستي را  بايد اصلي
  -را “ رابطه”و “ پاسخ”و “ محرك”

  .با تفكر فلسفي دريافته باشد
  تر،  به كالمي ساده

  .از تفكر علمي به تفكر فلسفي رسيده باشد
  

  
  بايد ديده باشد و پذيرفته باشد كه 

   –بناي جهان هستي 
   –و هر چه در آن هست 

  ت؛ بر تعادل اس
  -ناپايدارترين امر، ولي دايمي 
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  زند  ، تعادل را به هم مي“محرك”
  .كند ، از نو آن را برقرار مي“پاسخ”و 
  طلبد،  ، پاسخي تازه مي“تازه”هر محرك 

  ها بيشتر باشد  و هر چه پاسخ
  .تر است يافته آن پديده تكامل

  
  كند  ها را پيدا مي دانشمند انديشمند محرك

  .كند مي ها كار و روي پاسخ
  

  ها همة فرهنگ ماست،  پاسخ
  توان ماست، 

  لذت ماست و 
  .مان زيبايي زندگي

  
  ها،  بدون شناخت محرك

  .كرد“ كار ”شود  ها نمي روي پاسخ
  
  
  

  بزرگي زندگي، زيبايي زندگي، شكوفايي آن، 
  و وجه تمايز انسان از ساير جانداران، 

  است؛ “ پاسخ”در گرو 
  ارد، پاسخي كه ريشه در انديشه د

  اي كه پرودة دانش است،  انديشه
  گردد  دانشي كه با آگاهي آغاز مي
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و تخيـل و تفـكر و عشــق و آرزو را بــه هـم    
   –پيوندد  مي

  .گذارد در يك مجموعه مي
  انسان

  در مدار انسانيت
  متبلور كرده است “ هنر”آرزوهاي خود را در 

  .“دانش”و شناخت خود را در 
  ، آن چه را دوست داشته است

  آرزو كرده است، 
  بند بوده است  و پاي

  آورده، فرياد كشيده، به تصوير در
  يا به حركات دست و پا و سر و گردن 

  .سپرده است
  او زيبايي را در همه چيز ديده است؛ 

  در نور، در صوت، در بو، در تماس 
  و در هر چه حواس او توانسته است به درونش

  به احساسگرهايش
  .بدهد

  
  

  شه ريشه در شناختش داشته است، هنر او همي
  ولي در خدمت چيزي بوده است 
  .كه هنوز به آن دست نيافته

  دانشمند 
  با آگاهي و دانش و خردِ يافتن 

  ها واقعيت
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  “ چه هست”گويد كه  به ما مي
  .گونه است و چه

  و هنرمند 
  با شناخت درستي از آن چه هست

  ، “چه بايد باشد”گويد كه  به ما مي
  اريم، چه دوست د

  آرزو داريم، 
  نياز داريم 

  .كه باشد
  ، “دانش”

  با سرعت تحوالت زمان، 
  بازد  رنگ مي

  دهد،  يافتي جديــدتر مي و جاي خود را به دست
  اما هنر، 

   –درخشد  ماند و مي همچنـان مي
  هنر از درون ما نشأت گرفته 

  و آرزوهايي است 
  .ايم كه همواره در درون پرورده

  
  

   –تجلي هنر 
بخش فرهنگ هر فرد و قـومي اسـت    كه خود ركن شفافيت

–   
  با تكامل آن فرهنگ، 

   –گيرد  هاي متفاوت به خود مي جلوه
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  كه بايد بگيرد
  اما اصالت آن همان است كه بود؛ 

  .هاست فرياد درون انسان
   –ميرد  دنبال هر چه بيفتد مي“ هنر”

   –هنر بايد از آن باال بدرخشد 
  هنر اگر 

  برود، دنبال علم 
  دنبال قدرت برود، 
  دنبال نان برود، 

  دنبال سنت برود، 
  دنبال حرف مردم برود، 

  ها خدمت كند؛  تواند به همة آن ديگر نمي
  ديگر آفتابي نيست 

  كه مايه حيات، دوام و زيبايي و شكوفايي را، 
   –. در دل هر ذره جا كند

  .افتد مي“ سايه”خود در 
  
  

  دا بيفتد، تواند از مردم ج هنرمند نمي
  هاي فيزيك هستي  تواند از كشف رابطه نمي

  و از درك درست آن چه هست 
  غافل بماند، 

  .بيني قابل اعتمادي نباشد تواند، خود، داراي جهان نمي
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او شنـاخت علمي و هنـري و فلسفي را بـه هـم  
  .آميزد مي

  ولي اگر پاي او بر زمين است، 
   –سر در آسمان دارد 

  ا يك نگاه به زير پ
  .هاي ناشناخته دارد و نگاهي ديگر بر افق

  كنده است “ حال”او از 
  . و به آينده پيوسته است

   -او عاشق است 
  عشقش را 
  هي و دانش و بينش به او داده استآگا

  
  فريادش نه از روي عجز، 

  . كه در تحمل درد است
  فريادش خوشنواست؛

  دهد،  حركت مي
  بخشد،  بركت مي

  .كند اميدوار مي
  

  سوزاند،  او را مي“ بيرون”گر آتش ا
  .بخش است هاي درونش روشني شعله

  
  تواند  هنرمند مي

  مردم را به حركت درآورد، 
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  به پرواز درآورد، 
  .به آواز درآورد

  
  تواند به دوست داشتن،  مي

  به پايداري، 
  به ساختن 

  بكشاند،
  تواند مي

  

…  
  
  1376شهريور   14                                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
“فتمانگ” 

 
          
ها و  اشاره        
 ها بازگويي
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احساس و ادارك هر فرد خـاص خـودش    :گويد مي -1

است، چون سيستم اداركي افراد با يكديگر متفاوت اسـت، و  
هر كس با توجه به سوابق ذهني خودش ادارك جديـد را بـا   

  .دهد قديم پيوند مي
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توانيم از كسي بخـواهيم و يـا بـه كسـي      پس چطور مي
دهنده  احساس را دريافت كند كه پيامكمك كنيم كه همان 

  خواهد؟ مي
…  

در بعضي از مناطق، به هنگام عزاداري، حركات موزوني، 
پيـام ايـن   . دهند به صورت گروهي شبيه به رقص، انجام مي

  .باشد مي …حركات تأثر، تألم، حزن، اندوه و 
اي كـه زمينـه قبــلي دريافـت      گيرنـده  ولي بـراي پيـام  

متفاوت باشد شايد پيــام را نوعي پيامش با وضعيت موجود 
و بيان يك احساس خوشايند تلقي كند كه مبتنـي   -شادي 

  .است بر باورهاي پيشين فرد
  “زبانِ نوشتن و گفتن،”ما از  :گويم مي

  از زبان مشترك بين دهنده و گيرنده، 
  در يك فرهنگ كم و بيش مشترك، 

  .كنيم صحبت مي
  
  
  

ام كه پرسش اگـر در   هميشه بر اين باور بوده :گويد مي
شود، كه پيـام تـا چـه    تقابل باشد قدرت پيام محك زده مي

هـايي كـه در    حد قابل دفاع است و اگـر از پرسـش و پاسـخ   
تقابل است سـرفراز بيـرون آيـد پيـــام بسـيار قدرتمنـدتر،       

  .شود تر و رســاتر مي آبداده
  اين در موقعي است كه  :گويم مي
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  .هنده قرار گيردد گيرنده در مقابل پيام پيام
  ايم  آن چه ما گفته

  هاست،  پرسشگري براي رسيدن به ناشناخته
  .ها هاست و ديده نشده ناگفته

هـاي ديگـري نيـرو     گفتـه “ رد”ما بـه جـاي آن كـه در    
  گذاريم، 

  .كوشيم هاي خود مي در غنا بخشيدن به انديشه
انديشمند و پژوهشگر جدا از هم نيسـتند، و پـژوهش   ...  :گويد مي

  .ء الينفك انديشه و انديشه بدون پژوهش عاري از محتوي استجز
  ها،  پژوهشگران در درك علمي پديده :گويم مي

  ها،  و كشف رابطه
  كنند  تالش مي

  و انديشمندان در درك فلسفي دستاوردهاي
  .پژوهشگران

  هم پژوهشگر انديشمند است 
  .و هم انديشمند پژوهشگر

  كند  را دنبال مي“ سيستم عليت”پژوهشگر 
  .هاي عليتي را و انديشمند تالقي سيستم

  شود  پژوهشگر با دانشمند جمع بسته مي
  .و انديشمند با فيلسوف

  
  

آيا هنر بخشي از دانش نيست، و يا جزيـي از   :گويد مي
  دانش نيست كه درك آن بدون شناخت ميسر نيست؟

  را از هنر بگيريم “ فن”اگر  :گويم مي
  د، رو شيوة عرضة هنر از دست مي

  اما، فن و شناخت هنري 
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  در خدمت هنر است، بيروني است، 
  .در حالي كه هنر جوششي است دروني

  به كالمي ديگر، 
  شود  با فن متبلور مي“ هنر”

  و در شناخت هنري متجلي، 
  اما صرف تسلط بر فن، و گستره شناخت، 

  .سازد نمي“ هنرمند”از ما 
مانـد و   درست است كه هنـر هميشـه مـي  ...  :گويد مي

درخشد، ولـي هـر زمـان بـا درك ويژگـي خـاص دوران        مي
تواند درخشندگي داشته باشـد و هنرمنـد بايـد     خـودش مي

هميشه يك گام جـلوتر قـدم بردارد تا بتواند نويد تحـول را  
  .بدهد

  
  
  

  

  
  كند  راه را باز مي“ پيشرو”هنر  :گويم مي

  .گذارد پا در جاي پاي آن مي“ پيرو”و هنر 
  ه نرم كردن، دست و پنج

  تالش و جوشش و نوآوري، 
   –با هنر پيشرو است 

  مثل هر حركت پيشرو ديگري 
  .در رويدادهاي علمي و اجتماعي
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  هنر پيرو با ريه هنر پيشرو تنفس مي كند، 
  كند،  اي نمي كار تازه

  آفريند،  تحولي نمي
  زند،  تكاملي دامن نمي

  رود،  هاي ناشناخته مي اما هنر پيشرو راه
  .جويد گذشته براي تغيير آينده بهره مياز 

ام  هميشه بـه اين نكته فكـر كـرده  ...  :گويد مي -2
شود،  صحبتي نمي“ چطور انديشيدن”كه مشخصاً راجع به 

  اصالً منطق انديشيدن چيست؟
بخشيم،  گوييم ما منطق انديشيدن را غنا مي اگر مي

و منظور چيست؟ زيرا انديشــه هر انسـاني بر اثر احساس 
ـــدگي    -ادراك  ــرايط زن ــيط، و در ش ـــا مح ـــاط ب در ارتب

پـس انديشـه   . كند شود و رشد پيدا مي فعال مي -خويش 
افراد همگون نيست، آيا انديشه يك معلم، يك كارگر، و يـا  

  دار يكي است؟ يك سرمايه
مسلماً نه، پس بايد روشن شود ما راجـع بـه پـرورش    

  .كنيم كدام انديشه صحبت مي
  
  

  ن چه ما داريم، آ :گويم مي
   –ايد  هاست كه شما گفته از همان

  از گذشتگان، از معاصران، از محيط؛ 
  .“زندگي اجتماعي”و به كالمي آخر از 

  و ما، در اين گفتگوها، 
   –انديشد  بنا داريم به آن كس كه مي

   –كارگر و معلم و سياستمدار 
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  كمك كنيم درست بينديشد، 
  .باشد منطق و مواد انديشيدن را داشته

قابل تفسير است، حرف خـوب  “ خوب”كلمه  :گويد مي
  اي بيان شود؟ از زبان چه كسي با چه انديشه

   –گويي است  مطلق“ خوب”استفاده از  :گويم مي
  .گويي نزديك كنيم بايد آن را به دقيق

  در جمله 
  “ .هم خوب حرف بزند و هم حرف خوب بزند”

  اي كلي بر آن است كه  اشاره
  ام و دقت و زيبايي حرف بزند هم با استحك

   –. و هم چيزي براي گفتن داشته باشد
  چيزي كه به تندرستي، نشاط، چابكي، 

  ... اميد، عشق، ايمان، انديشه 
  .به توان راه بردن زندگي، كمك كند

  
  

و ... ، “افتـد  انديشه بـا خوانـدن راه مـي   ” ...  :گويد مي
  .دانستيم كه چه بخوانيم ايكاش مي
  “چه بخواهيم”ول بايد پيدا كنيم كه ا :گويم مي

  -در رسيدن به آن  -و آن گاه 
  “ چه بخوانيم”پيدا كنيم 

  .و عمده كار معلمي همين است
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پيدا ها را  ها ندانسته پژوهشگر با دانسته”اگر  :گويد مي
پـس   “آورد ها را بـه دسـت مـي    ها نداشته كند و با داشته مي

  .پژوهشگر خود به نوعي يك انديشمند است
  “ فهم”فهمِ  :گويم مي

  .خواهد اي پرتوان و ورزيده مي خودش انديشه
به نظر من انسان تنها آرزوهـاي خـود را در    :گويد مي

پـرواز در   -بـراي مثـال    -متبلور نكرده اسـت، زيـرا   “ هنر”
آسمان و رفتن به كرات ديگر فقط از طريق دانـش و علـوم   

  .پذير بوده است فضايي امكان
  آن پيش از  :گويم مي

هــايي كــه ريشــه در  هــاي زيبــا، تخيــل تخيــل
  گري دارد،  شناخت و تحليل

  شوند؛  هنرمندانه عرضه مي
  .زنند ها جوانه مي آرزوها بر ريشه واقعيت

  
  
  

اگر درست فهميده باشم، هنرمنـد احسـاس    :گويد مي
كشـد   بيند، آرزوهايش را فرياد مي كند و حقيقت را مي مي

ما دانشمند با واقعيـت دسـت و   ا. آورد و يا به تصوير در مي
خواهد  كند و از راه درك و شناخت علمي مي پنجه نرم مي

  .به حقيقت برسد
   –است “ حقيقت”بيان واقعيت  :گويم مي

  ها را  هنرمند واقعيت
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  پندارد وجود دارند،  گونه كه مي آن
  گونه كه دوست دارد باشند،  و آن

  كشد  به تصوير مي
  ها را  و دانشمند واقعيت

  گونه كه با مشاهده و تجربه علمي دريافته است  آن
  .كند تبيين مي

 -بناي جهان هستي ”گوييد  اين كه مي :گويد مي -3
بر تعـــادل اسـت؛ ناپايـــدارترين     -و هر چه در آن هست 

توان بـه يـك    برانگير است؛ حتي نمي سؤال“ امر ولي دايمي
ه كـ  -لحظه ناپايداري مجموعه اليتنــاهي جهـان هسـتي   

همـاهنگي و نظـم   . انديشيد -اي از آن است  كره زمين ذره
اي از  اي است كه اگر كـوچكترين ذره  جهان هستي به گونه

  ...آن از مدار نظام و قوانين فيزيكي خارج شود 
  
  
  

  ناپايدارترين است چون “ تعادل” :گويم مي
  ها از دور و نزديك،  محرك

  با واسطه و بي واسطه، 
  د زنن آن را به هم مي

  و دايمي است چون 
  آيند  ها در مي ها در مقابل محرك پاسخ

  .كنند و تعادل مجدد را برقرار مي
”پيدا شدن و ناپديد شدن، “ حركت  
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  مثالً در ذرات بنيادي شناخته شده، 
يك ميليونيم، يك ميليونيم، يـك ميليـونيم، يـك    

  گيرد  ميليونيم ثانيه را مي
  .لاي متوسط ميلياردها سا و در ستاره

  كه هم از آن طرف مي شود زماني كمتر را گمان برد 
  .و هم از اين طرف زماني بيشتر را

  ولي هر چه هست، 
  تر تشكيل شده،  از ذرات بنيادي و بنيادي

  .اي بزرگتر و بزرگتر قرار دارد و در مجموعه
  و هر چه هست، با هر چه هست، 

   –در كنش و واكنش است 
  .ذات هستي است“ حركت”

  
  
  

توانـد همـان احسـاس و     گيرنـده مـي   آيا پيام :گويد مي
  دهنده را دريافت كند؟ انديشه و منظور پيام

ذهن، احساس، ادراك و روان هر كسـي آنقـدر پيچيـده    
است و با ديگران متفاوت، كه در آن احساس و مقصودي كه 

گيرد و بخشـي از آن را بـا    دهنده منظور دارد قرار نمي پيام
  .كند افت ميهاي خود دري باورداشت

  
  طور كه  همان :گويم مي

  ها با هم فرق دارد،  صداي آدم
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  ها متفاوت است،  نقش سر انگشت
  چشم و چهره تكراري نيست،

  ها و رفتارها نيز  ها و باورداشت برداشت
  .آيد منطبق بر هم در نمي

   –آن چه ما گفتيم در اصل و در كل است 
   –د گونه كه هست، دريافت كن جوهر پيام را، آن

  .كل و كلي را بگيرد
  
  
  
  
  
  

ما منط انديشيدن را، دانش انديشـيدن  ” :گويد مي -4
  به چه طريق؟“ بخشيم را غنا مي
  ، “انديشيدن”  :گويم مي

  خواهد  هم مواد انديشيدن مي
  . هم شيوة انديشيدن

  ها بگيريم،  ما اگر تصوير درست و روشني از واقعيت
  د داشته باشيم، آي اگر تعريفي از آن چه به واژه مي

هاي علت و معلولي را سـپرده ذهنمـان    اگر رابطه
  كنيم، 

  بيني قابل اعتمادي مجهز باشيم، اگر به جهان
  اگر براي شناختن، 
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  بندي كنيم،  مقابله و مقايسه و طبقه
  اگر استدالل شيوه برخوردمان شود 

  و با آن قضايا را روشن كنيم،
  آن وقت كمي خوراك انديشيدن داريم 

  اي  تا اندازهو 
  .ايم به منطق انديشيدن دست يافته

  
  1376دوازدهم مهرماه 

  
  
  
  
  

  “زبـان و انديشـه”
  

  دستگاه ارتباط بين افراد بشر است،  زبان
   –از عاليم ارتباطي ساخته شده است 

  و عالمت چيزي است كه 
  .نماينده چيز ديگري جز خودش باشد

  اگر زبان در زندگي بشر نبود 
   –يد، زندگي اجتماعي و تفكر سخنوري، تول

 –كه واالترين خصيصه بشر است 

  .ساخت نمي “انسان” از انسان  
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  زبان ارتبـاطي ما از صــوت، واژه، و ساختـار درست شده است 
 نمـي  –در طـول تـاريخ    –كه اصـوات تغييـر و تحــول چنـداني    

  پذيرند 
گردند  اما واژگان، با تحوالت فرهنگي، با سرعت بسيار دگرگون مي

   –پذيرند  و تحول مي
واژه هم مثل هر چيز ديگر تولدي دارد، رشد و نموي دارد، كهولتي 

  …دارد و 
  
  
  
  

   –شود  زبان هر قوم به دو قسمت قابل تميز تقسيم مي
  .زبان ادبي و زبان كاربردي

  گيرد  زبان ادبي غنايم فرهنگي آن قوم را در بر مي
  و زبان كاربردي 

  .و انديشه روز را بده بستان دست آورد
   –وقتي زبان كاربردي درست بود 

   –و نياز بده بستان پربار روز را تأمين كرد 
  .بايد به مطالعه و درك غنايم ادبي پرداخت
  زبان ادبي براي درك زبان كاربردي ضروري است، 

  .تواند فقط بر اساس زبان ادبي باشد اما توليد نمي
   –شود  زبان به نوعي ديگر نيز دو شاخه مي

  .زبان گفتار، زبان نوشتار
  .هاي اجتماعي ما رنگ طبقاتي نيز دارد زبان مثل بسياري از پديده
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 هاي اجتماعي ديگر نيز حاالت متفاوتي مـي  زبان با سن و موقعيت

  .پذيرد
  هايي در زندگي دارد  بندي هر قوم، براي خود، مفاهيم و تقسيم

در انطبـاق  هـاي قـومي ديگـر     بنـدي  كه با مفاهيم و تقسيم
  .نيست

  و به كالمي ديگر 
  مفاهيم اهل يك زبان دقيقاً، و در همة موارد، 

  .مفاهيم جهاني نيست
  
  

  از آنجا كه 
  اجتماعي ما  –همة نيازهاي فرهنگي 

  شود،  مان نوشته نمي به زبان مادري
  . ما بايد به يك يا چند زبان خارجي مسلط باشيم

  .مان قبل از آن بر زبان مادري
داشـته  “ درك و توليد”دو جنبه  -براي ما  -ك زبان خارجي اگر ي

  باشد، 
  نيازهاي فوري و آكادميك امروز ما را 

  بهتر و زودتر “ جنبه درك”
  .سازد برآورده مي

  اگر درك دو جنبه 
  از طريق خواندن و از طريق شنيدن 

  داشته باشد، 
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  .نمايد تر مي جنبه خواندن آن ضروري
  و در توليد اگر 
  ه نوشتن و گفتن باشد، دو جنب

  .نياز اول ما تبحر در نوشتن است
  
  
  
  
  

  ما درك از طريق خواندن را
   –با فراوان خواني 

  با خواندن متون اصلي اهل زبان، 
   –در فرهنگ و كاربرد آنان 

  به دست خواهيم آورد 
  و درك از طريق شنيدن را 

  .با بسيار شنيدن آن چه در خواندنش اشكالي نداريم
  شود و  مان با حرف زدن درست مي زدنو حرف 

  .مان با نوشتن نوشتن
  براي دقيق و زيبا و پراستحكام نوشتن، 

  براي روان و اثرگذار حرف زدن، 
 بايد هم بر دانش نظري درباره آن زبان تسلط داشت و هم مهـارت 

  .هاي كاربردي
  زبان امري يادگرفتني است، 
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  و با تمرين بسيار 
  .ودش هاي ما مي جزو مهارت

  
  
  
  
  
  

  يادگيري زبان 
مثل شنا، مثل رانندگي، مثل بسيار كارهـاي فنـي و   

  هنري، 
  .خواهد و تمرين با تكنيك مربي خوب مي

  اگر فرادهنده بايد 
  هاي ياددهي مجهز باشد،  ترين شيــوه با پيشرفته

  تــواند  فراگيرنده نيز نمي
  هاي يادگيري،  بــدون به كارگيري پربارترين شيوه

  .را جزو وجود خود كندزبان 
  

  1366دهم بهمن ماه 
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  مان هايي با مترجمان نوخاسته نكته
  

  اگر مترجم خود نويسنده باشد،
  اگر مطلبي براي گفتن داشته باشد،

  اگر بيانگر احساسي ژرف و گسترده باشد، 
اگر دنيايي را كه در آن اثر مورد ترجمه متولد شده 

  و رشد يافته است بشناسد، 
بــا او  –گــر خــود بــا نويســنده  همســو و هماهنــگ باشــد ا

  احساس و انديشه مشترك داشته باشد 
او را در غناي انديشه و احساس “ اثر” تواند  آن وقت مي …

هاي خـود، در زيبـايي و اسـتحكام     خود، در تأييد باورداشت
اش  بخشيدن بـه تعـابير و تعـاريف خـود، بـه زبـان مـادري       

  .برگرداند
  .كه هر دو اكتسابي است –واهد و هنر خ ترجمه فن مي

  .مترجم بايد بخواند، بخواند، بخواند
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هم سبك را  –خود اسير يك سبك و يك شيوه بيان نباشد 
بشناسد و هم بتواند به آن سبك بيـان احسـاس و انديشـه    

  .كند
  
  
  
  

مترجم خوب كسي است كه بتواند يك فكر را، يك احساس 
 –همسـنگ و همسـبك    –را، يك برداشت را، بـه دو زبـان   

  .بنويسد
گويد، و هـم   چه مي“ نويسنده” مترجم بايد هم خوب بداند 

  .منتقل كند“ خواننده”خوب بداند چه طور آن را به 
شناسد، بـاور نـدارد،    فهمد، نمي مترجم نبايد آن چه را نمي

بخورد خواننـده   –با ظن و گمان  –خود تجربه نكرده است 
  .دهد

از قـول خـود، بـا صـراحت بـا      مگر همان ظـن و گمـان را،   
  .خواننده در ميان نهد

  .است“ گيرنده” و “ دهنده”بر مورد اعتماد بين  مترجم پيام
مترجم بايد بيش از تسلط بر قواعد دستوري زبان دهنده بر 
ساختارهاي زبان گيرنده، و كاربرد آن، تسلط و تبحر داشته 

  .باشد
زبان مادري  هاي پرداخت در ها و تكنيك بايد در انواع شيوه

  .خود مهارت داشته باشد
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اش  اش را، زمينه كاري ها بايد رشته و در كسب اين مهـارت
علمـي، هنـري، فلسـفي، ادبـي، خبـري،       –را، انتخاب كند 

  …كودكان، 
4/15/6/64  
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