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  دانشگاهی باتکمطلوب  نگارشمنظره و بررسی 
  »هاي شناخت الیه بن«در 

  *محمود جوان
 

  
  چکیده

و نوع نگـاه   کهمنظره خاصی دارد ) یا با رویکرد ادبی(بدون تردید هر اثر یا آفرینش ادبی 
ها را به هم بریزد و  کند واژه نویسنده سعی می. دهد نشان می جهاننویسنده را به نگرش 

انجامـد کـه    اي مـی  این روابط به تبیین نظـام فکـري  . تعریف کندبین آنها  جدیدروابطی 
  .نام داردرون و نوشتار یمثلث ضمیر درون، جهان ب

هنجـار گفتـار نیسـت،    بیـان  منظور ما از نگارش این مقاله تبیین قواعد نوشتار یا 
ء در چینش صورت اشـیا . شود مثلثی است که به نوشتاري خاص منتهی می بلکه بررسی

یابـد و درواقـع    ذهن نویسنده در قالب صورتهاي ترجیحی و نوشتاري خـاص تجلّـی مـی   
نوشـتار تخصصـی، خالقانـه، و منسـجم     . دهـد  ل مـی شـک منظره او را  ـ  منظره یا اندیشه

  .و افق بلند نویسنده آن حکایت داردبرتر از منظره خود سازد که  اي می منظره
، )داراي صورت و معناسـت (نکه منظره است عالوه بر ای هاي شناخت الیه بنکتاب 

 )تجربـه حسـی  (گیـري اندیشـه    منظره هم هست؛ زیرا به بیان چگونگی شـکل  ـ  اندیشه
هـاي بنیـادین شـناخت در کتـاب      الیـه  هدف از پـرداختن بـه   . پردازد متأثر از منظره می

 ، دسـتیابی بـه تفـاهمی اصـولی و اسـتفاده از زبـانی مشـترك بـراي        هاي شناخت الیه بن
  .پایان یابدشناخت علم است، و اگر درست برداشت شود باید بسیاري از سوء تفاهمها 

  
   ها واژهکلید
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  مقدمه
انسـان را  اگر منظره در علوم انسانی از جایگاه خاصی برخوردار است به این دلیل است کـه  

طبیعت صـاحب اندیشـه   «: گوید بالزاك می. خواند فرا میکردن به اندیشیدن ر تماشا عالوه ب
  . )Collot, 2011: 17( »دارد است و انسان را به اندیشیدن وامی

و شـاگرد گاسـتون   منتقد معروف فرانسوي در زمینۀ نقـد مضـمونی    ـ دپیر ریشار ژان
 شـاتوبریان منظـره  ، )1955( توبریانمنظره شانخستین کسی است که با انتشار کتاب  ـ دباشالر

منظـرة شـاتوبریان فقـط شـامل منـاظر       .ترسیم کرده، به منظر و منظور او دست یافته اسـت را 
  .است پی برده وياین مناظر به دنیاي خیال  با استفاده از ریشارد. شود طبیعی نمی
فراتـر  از کـاربرد اصـطالح منظـرة ادبـی پـا را       شـعر و ژرفـا  پیر ریشارد در کتاب  ژان
منظره کالمی بودلر بـر  « :نویسد گوید و می از منظره کالمی در آثار بودلر سخن می گذاشته،

طلبـد   فن بیان و شیوه بالغی خاصی مـی   هر منظره،«به عقیدة او . »سایر مناظر وي برتري دارد
  .)Richard, 1955: 161(» شده نیست باخته جهان زیست و زبان ترجمان ساده و رنگ

دانـد   میاي  صحنهرا منظره ) 1984( ها صحنهها  صفحهکتاب مقدمه در  یشاردپیر ر ژان
را   صـفحه به نظر وي  .گیرد اي جاي می که با چینش کالمی به صورت نوشتار در دل صفحه

اي خواند و  ههمچون صحنتجسم صوتی،  و ساختار منطقی، نظم درونیتوان از طریق  مینیز 
در کـالم   سعدي در قرن هفتم هجري بیان کـرده اسـت   مطلبی که استاد سخن .استنباط کرد

   :کیانوش ـ خط خدا را بخوان ـ به زیبایی تأویل شده است
  سعدي شیرین سخن
  : گفت به فصل بهار
  برگ درختان سبز 
  با خط رخشان سبز 

  »هر ورقش دفتري است، معرفت کردگار«
  بر ورق سبز برگ
  )محمود کیانوش... (خط خدا را بخوان

ــره معنــایی دریشــارپیــر  ژان  مقدمــه کتــاب  دردهــد و  را بســط مــی واژه منظــره دای
یک نـوع   ؛داند مینوعی افراط در استفاده از تصاویر تشویشگر آن را  )1979( خوانشهاي ریز

شـناخت  یعنـی   نامـد؛  شـاعر مـی   »حیاط خلوت«آنچه ماالرمه آن را  ناخودآگاه؛ ارادهمیل و 
  .شاعر و نویسنده آن گونه که هست

تر بازگشته  پیر ریشارد، به منظره و منظره ادبی با نگاهی عینی شاگرد ژان ،ل کولومیش
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ازجملـه مثلـث ضـمیر درون، جهـان بیـرون و      (منـد   هاي استادش را به صورت نظـام  و نظریه
از  2)2011(ه منظـر  ـ  اندیشـه کتاب جدیداالنتشار وي تحت عنوان . درآورده است 1 )نوشتار

   .زمینه فلسفه، هنر و ادبیات حکایت دارد جایگاه منظره درو اهمیت 
  
  دانشگاهی باکتیک نگارش بررسی 

نـواز باشـد کـه بـین ضـمیر درون،       تواند همچون یک منظره چشم در صورتی متن درسی می
در مـورد   ایـن مثلـث  . توازن وجود داشته باشـد و جهان بیرون ) انسجام ذهن و کالم(نوشتار 

ه طور اخص و در حوزه علوم انسانی به طور اعم صدق تمامی نویسندگان در حوزه ادبیات ب
   ).البته بین نویسنده و مؤلف باید تمایز قایل شد(کند  می

شـکل  و انسجام در نوشتار حتی به حوزه عالیـم سـجاوندي    ،فرانسويادبی در متون 
و هـا   درباره ایتالیـک کـردن واژه   ییها مقاله ،براي مثال. نیز کشیده شده استها  واژه ظاهري

 و اسـتاندال و گیومـه در آثـار مارسـل پروسـت      در متون ژولین گراك آنهاتغییر بار معنایی 
این بـدان معناسـت کـه متـون نویسـندگان      . )Herschberg Pierrot, 1993( نگاشته شده است

  .اند این کتابها ایفا نکرده در اصالح چندانی گ ویرایش نشده یا ویراستاران نقشبزر
اي  العـاده  در اصالح متـون دقـت و وسـواس فـوق    دانشگاهی ما  عۀویراستاران در جام

 آنهـا بـر اعتبـار کـار     بازنگري در ویرایش، آن هـم بـه صـورت علمـی،     با وجود این،. دارند
و بـه همـان میـزان از اعتبـار     شـود   و باعـث تعامـل بیشـتر نویسـنده و ویراسـتار مـی      افزاید  می

  .کاهد ویرایشهاي ماشینی می
  

  هاي شناخت الیه بن
براي که ، تألیف دکتر احمد احمدي، کتابی است مبنایی )1390( هاي شناخت الیه بنکتاب 

و فلسـفی   ایـن مـتن   .دانشجویان رشتۀ فلسفه به همت سمت به زیور طبع آراسـته شـده اسـت   
  انتخـاب  بـه دالیـل زیـر     ،بـا گـرایش منظـرة ادبـی     آن هم ،با روش نقد مضمونیبررسی آن 

  :است شده
. ادبیات و فلسفه کم و بـیش بـا شـناخت پدیـده سـروکار دارنـد       .شناخت پدیده. 1

ادبیـات از   .کننـد  فلسفه با زبان ادبی و ادبیات با استدالل فلسفی هر دو پدیده را بررسـی مـی  

                                                                                                                             
١.  moi, mot, monde  
٢.  Collot, Michel (٢٠١١), La pensée-paysage : philosophie, arts, littérature, José Corti : 

Paris. 
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میشـله از   ،بـراي مثـال  . گیـرد  هاي علوم انسانی براي غناي خود بهره گرفتـه و مـی   سایر رشته
ام نخسـت آفـرینش هنـري ارتقـا داد؛ او بـه جـاي       تاریخ ژانر جدیدي ساخت و آن را به مقـ 

   .کرد آنها را تجزیه و تحلیل می آنکه صرفاً به بیان حوادث بپردازد
شته شده باشد بـا اسـتفاده   وتوان هر متنی را که با رویکرد ادبی ن می. خوانش متن. 2

فی از زبـان  عالوه بر زبان فلس هاي شناخت الیه بندر کتاب  .از نقد ادبی خواند و تفسیر کرد
هـاي   الیه بنتر بگوییم از پیوند این دو زبان  دقیق اده شده است؛ادبی براي انتقال مفاهیم استف

زبان ادبی را به صورت فشرده و در عین حـال جـامع   ( .شود متولد شده و شناخته میشناخت 
. دهرگاه ارزش دال بیش از مدلول باشد، زبان ادبـی مـی شـو   : گونه تعریف کرد توان این می

، تصـاویر ادبـی و شـاهد و مسـتنداتی کـه ارائـه       »مقدمه: متن گزیده«توان در  این زبان را می
  ).ایم، مشاهده کرد کرده

در  نظیر حـس و فـراحس   ،طرح مباحث بنیادین شناخت .مبحث حس و فراحس. 3
بـژه،    ،تجربـۀ حسـی   مباحـث  ،هاي شـناخت  الیه بنکتاب  کـه   را آشـکار و نهـان  و سـوژه و اُ
زبان و ادبیات فرانسـه  خوانندگان  براي پدیدارشناسی ادراكکتاب در  به تفصیلی مرلوپونت

ــد مضــمونی و  ــدان نق ــادآوريتوضــیح داده اســت،  منتق ــی ی ــد  م ــه  (کن ــونتی ب ــه مرلوپ البت
این بدان معناست کـه بخشـی از راه    .)را نقد نکرده است فالسفهاکتفا کرده و  پدیدارشناسی

ــن ــه دشــوار شــناخت ب   در غــرب پیمــوده و از مصــایب آن کاســته هاي اخیــر در ســالهــا  الی
    .شده است
داراي (اسـت  عالوه بر اینکـه منظـره    هاي شناخت الیه بنکتاب . منظرهـ   اندیشه. 4

اندیشـه   گیـري  شـکل  منظره هم هست؛ زیرا به بیان چگـونگی  ـ  ، اندیشه)ستصورت و معنا
  .پردازد میمتأثر از منظره ) تجربه حسی(

هـاي   الیـه  بـن در کتـاب  شـناخت  بنیـادین  هـاي   الیـه  ز پرداختن بـه  هدف ا. تفاهم. 5
دستیابی به تفاهمی اصولی و استفاده از زبانی مشترك براي شناخت علـم اسـت، و    ،شناخت

منظـره  «نـه شـار   به نظـر ر . شود باید بسیاري از سوء تفاهمها از بین برود برداشتاگر درست 
دوبـاره متولـد   در آن فـرد و جهـان   ت کـه  اي اسـ  ه تجربـه بلکـ  ،یک صحنه تماشـایی نیسـت  

  .)Collot, 2011: 233(» دنرس تفاهم می بهبا هم و  )co-naissance(شوند  می
  

   مقدمه: گزیده متن
هـر  . ادبی لذت برد ـ  توان از یک متن ادبی و به سه طریق از یک متن فلسفی به دو طریق می

بنـد آغـازین آن بـه طـور خـاص       به طـور عـام و   هاي شناخت الیه بنسه طریق درباره کتاب 
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هر چند هدف از تألیف کتابهاي فلسفی اندیشیدن است، خواندن این متون و . کند صدق می
  .افزاید گوش دادن به آنها بر اثربخشی آنها می

اگر بتوان چنـین نـامی بـرآن نهـاد، زیـرا در پـاراگراف آغـازین،         ـشده   متن گزینش
و بیانگر ساختار مستحکم کتاب و انسـجام آن و از  از یک س ـانتخاب محلی از اعراب ندارد  

  .سوي دیگر بیانگر قلم تواناي مؤلف در سرتاسر کتاب است
این کتاب حاصل بیش از دو دهه تحقیق و تدریس فلسفه تطبیقی در مقطع دکتـري  «

 مهیـد القواعـد  تو  اسفار و بخشهاي مهم شفا و برهان شفا وقتی پس از خواندن الهیات .است
اهللا علیـه، وارد مقطـع    مدت بیش از ده سال، در محضر استاد عالمه طباطبایی رضوان در... و 

کارشناسی ارشد و دکتري فلسفه غرب در دانشگاه تهران شدم بیشترین درگیـریم بـا فلسـفه    
از یک سو این شهرت  .بود ـترین و تأثیرگذارترین فیلسوف در دو قرن اخیر   بزرگ ـکانت  

وي با آن تبویـب و انسـجام    ـ سنجش خرد ناببه ویژه  ـ وان و ژرفعالمگیر و این آثار فرا
و از سوي دیگر پیچیدگی محتوا و بیان بسیار دشوار و مغلق وي، با چنـان تهمتنـی   پوالدین، 

و با چنین قلعه سنگبارانی، کرا یاراي چون و چراست چـه رسـد بـه ایـن کـه بخواهـد بـا آن        
که ایرادي به نظر کسی بیاید نخست خود او خـود  هر جا  !درگیر شود و در آن رخنه بیفکند

بهمین جهت همـواره  . کنند سپس دیگران او را، به ناتوانی در فهم مراد مؤلف متهم میرا، و 
از نقـد،   ـدلیر باشید و نقد کنیـد   : که ـباید خویش را واپایید و برخالف سفارش خود کانت 
هیز نمود، به ویژه که کانت بـا زبـانی   بخصوص نقد مبنایی و بنیادین وي، هراسناك بود و پر

سخت گزنده ناقدان خویش را به جهل و جعل و ریاکاري متهم و بـه زنبـوران تنبـل بیکـارة     
   ».دهد کند و اجازه دم برآوردن به کسی نمی کندو تشبیه می

  
  توضیح متن. 1

لط تسشود و جاي هیچ گونه ابهام و تردیدي در خصوص  کتاب با صالبت و هیمنه آغاز می
رعایت اصول و قواعد نویسندگی و اعمـال  . گذارد موضوع مورد مطالعه باقی نمیبر مؤلف 

ــا گذاشــتن در عرصــه    ــف آن، همــه و همــه، از برداشــتن گــامی مهــم و پ ــایق و ظرای اي  دق
  و داد تـوان ایـن گونـه توضـیح      این اطمینـان و طیـب خـاطر را مـی    . حکایت دارد پرمخاطره
  :تفسیر کرد

 سنجیده و موزون،سبک استفاده از  .1
 خلق واژگان نو، .2
 ،هاو القا هارعایت آوا .3
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 نویسی، عبارات و جمالت فنی و پرهیز از ساده ذکر .4
  ،و تکرار حشو پرهیز از .5
  .استفاده بجا از عالیم سجاوندي .6

دو حـوزه  (» تحقیـق و تـدریس  «و ) دورة زمـانی مفیـد  (» از دو دههبیش «آغاز سخن با 
  خواننــده   آن هـم بــا بیـانی سـاده   )بــاالترین سـطح (» يمقطـع دکتـر  «در ) مکمــل ولـی  متفـاوت 

  سـابقه کـار قبـل از تـدریس بـا ذکـر سـه نقطـه،         . کند آماده می  را براي ورود به مبحثی سنگین
را دو چنـدان  مشـروعیت و مقبولیـت کـار     ،)عالمـه طباطبـایی  ( تلمذ در محضر اسـتادي مسـلّم  

  و اداي دیـن بـه اسـتادي فرزانـه     )ريسـط  پـنج  یـا پیشـگفتاري  (  پس از ذکر تاریخچـه  .کند می
مقدمۀ اصـلی آغـاز    ،طی مراحل و مدارج علمی در دانشگاهی معتبرذکر و ) »اهللا علیه رضوان«(

سـنگین   نبردذکر  آنگاه مقدمات  .براي ورود به متن باشد تواند الگوي مناسبی که می ـ شود می
  تأثیرگـذارترین فیلسـوف   تـرین و   بـزرگ «(ت نقـد و بررسـی آثـار کانـ    : دشو می فراهمفکري 

  از« عبـارت ، بـا ذکـر   )جملـه سـوم  (شـدت نبـرد از اولـین واژة مقدمـه اصـلی       .)»در دو قرن اخیر
این آثار فـراوان  «و  »از سوي دیگر«ادامه و با ذکر  »شهرتی عالمگیر«و با شود  میشروع  »یک سو
نیـز  ) نه شناخت سـطحی  هاي شناخت الیه بن(سنگینی نبرد در عنوان کتاب  .یابد بسط می »و ژرف
   .است متجلّی

  
  تصاویر ادبی. 2

در ( کند وجود تصـاویر ادبـی اسـت    تبدیل مییا با گرایش ادبی آنچه یک اثر را به اثر ادبی 
حامـل پیـامی اسـت بـه خـود      عین آنکه  عنوان این کتاب نیز پیامی ادبی نهفته است، زیرا در

روشهاي بیانی که به گـوش   و ادبی، هاي رایهو آ استفاده از صنایعو نیز ؛ )دهد پیام ارجاع می
و تکـرار همخـوان   » دو دهه«در ) د(تکرار همخوان در شروع گفتار، . دنتر آی و هوش خوش

در ایجـاد موسـیقی کالمـی تـأثیر     » تحقیـق «در ) ق(و همخـوان  » تحقیق و تـدریس «در ) ت(
ند تا تأثیر کـالم خـود   ک مؤلف در این نوشته آگاهانه برخی واجها را تکرار می .بسزایی دارد

تکـرار اعـم از تکـرار یـک واژه در جملـه یـا       «به عقیده موریس گرامون  .را دو چندان کند
 »اسـت   تکرار یک هجا در کلمه در اصل و کم و بیش حاکی از تأکیـد یـا شـدت و حـدت    

شـود   تر نگریسته شـود، مالحظـه مـی    البته اگر دوباره به همخوانها دقیق ).11 :1383قویمی، (
در : جز تکرار، نحوة چینش آنها و ترفندهاي زبانی دیگـر نیـز در انتقـال پیـام تـأثیر دارد      که

بسامد همخوانها و در نتیجه صالبت آنها، در عبـارت  » ترین و تأثیرگذارترین بزرگ«عبارت 
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و » ز«، و اسـتفاده از سایشـیهاي لثـوي    »ن«و » ب«جـایی همخوانهـاي    جابه» مبنایی و بنیادین«
وارد «در » ش«کنـد، سـایش    کـه احسـاس درد را منتقـل مـی    » انی سخت گزنـده زب«در » س«

در بیـان  » ...مقطع کارشناسی ارشد و دکتري فلسفه غرب در دانشگاه تهـران شـدم بیشـترین    
  .شکوه، از ارزش القایی بسیاري برخوردارند

  
   و قالبی متن تصاویر ادبیبرخی فهرست 
  نوع تصویر تصاویر

   صویر قالبی، تکرار همخوانت  با چنان و با چنین
  تکرار همخوان تصویر خالقانه،   نخست خود او خود را
  تکرار همخوانتصویر خالقانه،   و سپس دیگران او را
  در حوزه فلسفه متداول، عبارتی )م(و ) ف(تکرار همخوان   فهم مراد مؤلف

  تکرار همخوانتصویر قالبی،   چون و چرا
   ، تکرار همخوانتصویر خالقانه  چراست و چه رسد

  تشبیه، متداولتصویر قالبی،   انسجام پوالدین
  آرایه اغراق، زنده کردن تصاویرتصویر خالقانه،   تهمتنی و قلعه سنگبارانی

  خالقانه، زنده کردن تصاویرتصویر   رخنه بیفکند
  خالقانهتصویر   واپایید

 نتشبیه، تکرار همخواتصویر خالقانه،   زنبوران تنبل بیکارة کندو

  
، امکـان  پـذیر بـودن   منظـور مـا از ویـرایش   . پذیرنـد  ویرایش يتصاویر قالبی تصاویر

بالقوه ویرایش این تصاویر در صورت حضور ویراستاري زبردست و آشنا به سبک و سـیاق  
 ـبتواند این تصاویر را با تصاویر ادبـی جـایگزین کنـد      که کسی. استو تأیید مؤلف مؤلف 

کنـد کـه از دسـت بـردن در      ولی عقل سـلیم حکـم مـی   . کنیم نمی را هم توصیه البته این که
هاي فنی و تخصصـی   تصاویر خالقانه که حاصل تراوش اندیشه مؤلف است و همچنین واژه

از ویراسـتاران   زبردسـت اي که اکثـر نویسـندگان    نکته ـ به طور حتم و یقین خودداري شود
  .مندند عجول گله

بنـدي   نیـز بررسـی و طبقـه    هـاي صـوتی   جلوهنظر  توان از می راو قالبی تصاویر ادبی 
نمایانگر قدرت و که  ،) آ(a درخشانواکه ها،  از میان واکهبا توجه به فهرست تصاویر  .کرد
  .، بسامد بیشتري دارد)31 :1383قویمی، ( ر استاقتدا
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 بار احساسی و هم القـایی  هم کهزیر  و ترکیبهاي ها در واژه) آ( aبراي مثال به واکه 
  : ، توجه فرماییدنددار

، )و نـه آثـار بسـیار   (» آثار فراوان« ،)و نه منتقدان( »ناقدان«، )نگرانو نه ( »هراسناك«
 .)هار نظر کندظتواند ا و نه چه کسی می( »کرا یاراي چون و چراست«

 )آ( aبـر اثربخشـی واکـه درخشـان     تصاویر ادبی که  ،زیر اقتدارگرایانه تعباربه نیز 
  :کنیدتوجه  ،دنافزای می

معمـوالً فشـرده و نامکررنویسـی     ـکه شاید هـم چنـدان دلنشـین نباشـد       ـعادت من  «
اي از مطالب، خواسته یا ناخواسـته تکـرار شـده اسـت و از ایـن       است، اما در این نوشته، پاره

  .)204 :1390احمدي، ( »جویم باب اعتذار می
اي  منظـره  ـ  دیشـه اگر ما گفتار را همان صـورت عینـی و ملمـوس اندیشـه بـدانیم، ان     

  :گیرد که از تنوع اجزاي سازنده فکر مؤلف و طراحی زیباي آن حکایت دارد شکل می
ایم یکسره  بینیم راهی که کانت پیموده، با مسیري که ما در پیش گرفته چنان که می«

همان آغـاز،  تفصیل نشان خواهیم داد که او از  به یاري خداوند، جا به جا به ،متفاوت است و
   ).27 :1390احمدي، (» به کژراهه افتاده است

دیگـر   سـوي ز ا از یک سو چینش عبارات مستقل و ،شود همان گونه که مالحظه می
بـه یـاري   «، »بینـیم  چنان که می«(نه تنها در تصاویر قالبی ) آ( aواکه درخشان کاربرد فراوان 

جمله فـوق را بـه    )»افتاده است«، »ژراههک«(، بلکه در خلق تصاویر ادبی )»جا به جا«خداوند، 
  .نواز و دلنشین تبدیل کرده است اي گوش جمله

  
  یر تشویشگروتصا

منظـور   ـآنهـا را بـر سـایر تصـاویر      مؤلف نویسنده یا تصاویر تشویشگر تصاویري هستند که 
ایـن تصـاویر شـاید بـراي     . دهـد  تـرجیح مـی   ـ مابازائی داشته باشدنباید الزاماً صورت است، 

کثـرت اسـتعمال بـه تصـاویر قـالبی تبـدیل       امـا در اثـر    ،واننده تصویر ادبی محسوب شوندخ
بـراي   .شـوند  و شاید بتوان گفت آزاردهنـده مـی   ؛رود و ارزش ادبی آنها از بین می شوند می

زیرا اوالً با بررسـی یـک    ناگزیر باید به کل متن متوسل شد؛ تهیه فهرست تصاویر تشویشگر
بـه ایـن نکتـه      اي ثانیاً هـر خواننـده   ،اي دست یافت توان به چنین نتیجه یپاراگراف نمیا چند 

  .کنیم فقط به ذکر چند نمونه اکتفا می. برد نمی ظریف ادبی پی
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  تصاویر تشویشگربرخی از فهرست           
  بسامد )اند همراه) اآ( aکه غالباً با واکه (ویر اتص

  بار 15  ناصواب
  بار 8  چنان که خواهد آمد

  بار 6  چنان که گذشت
  بار 6  بیراهه

  بار 4  خارخار
 بار 6  جاي جاي/ جاي تا جا 

  
  نوشتار خاص. 3

یکی از ثمرات مثلث ضمیر درون، جهان بیرون و نوشتار دکتر احمدي کم شدن فاصله زبان 
شود و زبانی واحد بـا توانـایی منحصـر بـه      زبان و اندیشه یکی می. گفتار و زبان نوشتار است

باید تمام مزایـا و معایـب احتمـالی نوشـتار ایشـان را از ایـن زاویـه دیـد و          .شود خلق میفرد 
  . بررسی کرد

 از ثبـات بیشـتري برخـوردار    میان اجزاي جملـه  فعل درهاي دکتر احمدي،  در نوشته
بین سایر اجزاي کـالم تعـادل برقـرار و از آنهـا     ند که هستحکم سرستونهایی در افعال . است

بـه معنـاي فـروریختن     ـو حتی ستونها   ـجایی سرستونها   سعی عبث در جابه .نندک پاسبانی می
   :براي مثال .ساختاري مستحکم و منسجم است

  ».بهمین جهت همواره باید خویش را واپایید« ـ
کرا یاراي چون و چراست چه رسد به این که بخواهد با آن درگیر شـود و در آن  « ـ

  ».رخنه بیفکند
و پرهیـز از حشـو و    خلق واژگان نـو ازجمله  ،وشتار دکتر احمدين محسناتدر بارة 

 کهشوند  مشاهده مینیز  ییولی باید یادآوري کنیم که مصداقها .بیان کردیم ، مطالبیتکرار
 ؛ بخصوص هنگـامی کـه کفـۀ   ناسازگارندبا آن نوشتار منسجم  ـدست کم از نگاه خواننده   ـ

فـن    که هر منظره، یموش مییادآور هر چند . شود می تر سنگین ترازو با استفاده از زبان گفتار
شـده   باختـه جهـان زیسـت    طلبد و زبان ترجمان سـاده و رنـگ   بیان و شیوه بالغی خاصی می

و داوري دربـاره آن بایـد بـا ایـن      طلبد اي فلسفی می منظره ـ  اندیشه ،یـنظره فلسفـم .تــنیس
  .مالحظات صورت گیرد
  :اند از عبارت صداقیموارد مترین  مهمدر هر صورت، 

به جـاي   ـ  )»اینهاست«(بدیهی است که انتخاب نامناسب فعل : کاربرد نابجاي فعل. 1
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  :کند براي خواننده نامأنوس میرا زند و نوشتار  تعادل جمله را برهم می ـ برقراري تعادل
اما برخی از ایرادهاي اساسی که بـه محتـوا و روش فلسـفی کانـت وارد اسـت و در      «
  ).2ص( »: ...ته به صورت تصریحی یا تلویحی مورد بحث قرار گرفته، اینهاستاین نوش

  :از سبک گفتاري در پانوشتها استفاده بسیار. 2
  )2ص  (» .هنوز چاپ نشده منتظر فرصتی براي بازبینی آن هستم«
البته پیش از کانت، هیوم هم همین هواي تشـبه را کـرد و ضـرورت علـی را مولـود      «

  )2ص  (» .عنی کار ذهن، شمرد نه کار خارج از ذهنتداعی معانی، ی
  :تحت تأثیر زبان گفتار جا کردن افعال جابه ساختار جمله ومکرر شکستن . 3
اما در بحث حاضر مراد از تجربه همان نخستین تجربه حسی اسـت چـرا کـه بحـث     « 

  )13ص (» . اینجا بحث فلسفی است پیرامون منشأ پیدایش شناخت
  ):بخصوص عالمت تعجب(الئم سجاوندي ع کاربرد احساسی. 4
بـرد؟ واژة   پروا بـه کـار مـی    بنگریم که چگونه کانت این الفاظ و اصطالحات را بی«

بـرد و هـم بـراي امـر مفـروض       را هم براي شهود حسی تجربی به کار مـی  )intuition(شهود 
  )129ص ( »! !غیرحسی
  ).یا اداي احترام توضیح(کاربرد فراوان جمله معترضه به اقتضاي موضوع . 5
 کنـیم کـه،   هاي نسـبتاً احساسـی نظیـر شـگفتا، مالحظـه مـی       واژهز ا فراواناستفاده . 6

نگـاه برتـر مؤلـف در     ازکه تذکر این مطلب ضروري است،  ایم، بارها گفتهباري،  گمان، بی
  .حکایت داردتعامل با من خالق و نوشتار ایشان 

  
  نکات ویرایشی. 4

بـا توجـه بـه    تـوان گفـت کـه     به ضرس قـاطع مـی   یش شده است؟شده ویرا آیا متن گزینش
ویرایش نشده و احتیاج به ویـرایش  این متن  نوشتارشبا  نویسندهارتباط تنگاتنگ من خالق 

البته قضاوت در این خصوص بخصوص براي کسی که دستی در ویـرایش داشـته    .نیز ندارد
و صوري  ساختاري توان به شواهد میتأیید این مطلب براي  .باشد چندان دور از ذهن نیست

  .استناد کردزیر 
  

  شواهد ساختاري
که درخصوص رعایت اصول و قواعد نویسندگی گفته شـد ازجملـه   و مزایایی  تمام محاسن

سـبک ســنجیده و مــوزون، خلــق واژگــان نــو، و ذکــر عبــارات و جمــالت فنــی و پرهیــز از  
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منظـور ویرایشـی اسـت    ( است ویرایش نشده شده دهد که متن گزینش نویسی نشان می ساده
اگـر جـز ایـن    . و چه به لحاظ ادبی کمک کرده باشدکه به ارتقاء متن چه به لحاظ محتوایی 

خواهـد   ـ نویسندهارتباط تنگاتنگ من خالق و نوشتار  ـ منظره ادبیشناسی  باشد نقض روش
عـه  و ویراسـته مؤلـف مراج  نوشـته   دسـت متن به  این مطالب بررسی صحت و سقمبراي . بود

دهـد کـه مؤلـف هـر آنچـه را اندیشـیده        انسجام ذهنی و نوشتاري در متن نشان می. )کردیم
نتیجه این انسجام ذهنی چیزي نیست جز تولید عبـارات و جمـالت   . روي کاغذ آورده است

دیـدن و اندیشـیدن   بـه  اي کـه انسـان را    منظـره . انجامـد  اي متمایز و برتر می فنی که به منظره
  .اینکه انسان منفعالنه در مقابل آن بایستد و آن را نظاره کند، نه کند دعوت می

  
  شواهد صوري

انتظـار   ویراسـتار شواهد صوري از آن رو بیانگر غیبـت ویراسـتار در ایـن مـتن اسـت کـه از       
ادعـاي  از این دست موارد نقض مورد یا وجود  .کند اصالحالخط را  رود دست کم رسم می

که نویسنده هنگام مشاهده یک منظره به بعضی اشیاء بیشـتر  بدیهی است  .کند ما را تأیید می
شاید بتوان گفت که این شئ اسـت کـه توجـه    . ماند کند و از دیدن برخی غافل می توجه می

کند و نویسنده را از پرداختن به  و نوشتار فنی و پیچیده را ایجاد می جلببه خود نویسنده را 
و  گــرا فراواقــعکــه در مــورد نویســندگان  اي نکتــه. دارد نکــات جزئــی بــر حــذر مــیبرخـی  

در هـر حـال ایـن شـواهد      .کند فرانسوي صدق می معاصرنویسنده  ،بخصوص ژولین گراك
  :اند از عبارت

الخـط   مراعـات نکـردن رسـم    .»کرا«، »بهمین جهت«: الخط یک دست نبودن رسم. 1
تـه بایـد متـذکر    الب ـکند   کثرت آن اعتماد خواننده را سلب میود اما نشعیب محسوب شاید 

   .است) شخصی به جز مؤلف(خوان  الخط بر عهده ویراستار فنی یا نمونه شد که اصالح رسم
هاي همجـوار   با توجه به واژه» تحقیق و تدریس«رسد همنشینی دو واژه  به نظر می. 2

تـوان گفـت    توان گفـت تـدریس فلسـفه، ولـی نمـی      چندان بجا انتخاب نشده باشد، زیرا می
اي  بـدون ذکـر رشـته    ــ » تحقیـق و تـدریس  «احتماالً کثرت اسـتعمال دو واژه   .تحقیق فلسفه

   .باشدکوچک  خطاياین دلیل  ـ خاص
از یک سو این شهرت عـالمگیر و ایـن آثـار    «در عبارت  .جایی نشانۀ معترضه جابه. 3

، تیـره دوم  »وي با آن تبویب و انسجام پـوالدین  ـ سنجش خرد ناببه ویژه  ـفراوان و ژرف  
سنجش خـرد  قرار گیرد زیرا تبویب و انسجام پوالدین فقط به » انسجام پوالدین«ید پس از با

  .سایر آثار کانتبه شود نه  مربوط می ناب
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هر جا که ایرادي به نظر کسی بیاید نخسـت خـود او خـود را، و سـپس     «در جملۀ . 4
جمـع بـراي    صـیغه ز اسـتفاده ا  ،»کننـد  دیگران او را، به ناتوانی در فهم مراد مؤلف متهم مـی 

  .فعل به قرینه حذف نشده است. نیستمناسب ) »کسی«( مفردفاعل 
  

  پرسش و پیشنهاد
 فیلسـوفی  سجایاي علمی و اخالقـی ي که شیفتۀ نویسنده یا ناقدپرسش و پیشنهاد براي طرح 
چنـدان جـامع نخواهـد     ـگانۀ نقد مضـمونی اسـت     که البته شیفتگی یکی از اصول سه ـباشد  
اي فلسـفی   منظـره  ـ  منظره فلسـفی، اندیشـه  بررسی  ـهمان گونه که گفتیم   ـاینکه   مضافاً ؛بود
با توجه بـه مضـمون و آشـکار شـدن بخشـی از       ،وجود این با. که در نگارنده نیستطلبد  می

   :شود د پرسش و پیشنهاد مطرح مینچشبکه معنایی متن، 
اي فراخـور   بـود منظـره  اي که براي کانت ترسیم شده است بهتر ن آیا در ضدمنظره. 1

نـرود،   »بیراهـه «در نیاورد، به  »کژراهه«شأن و مقام علمی و فلسفی وي طراحی شود تا سر از 
  نکشاند؟ »گمراهی«نپیماید و خود و دیگران را به  »ناصوابنادرست و « هرا

درخشـند،   اي که فیلسـوفان جهـان اسـالم در آن مـی     منظره ـ  هویتساختن آیا در . 2
شناسی چنان کـه   هستی«: براي مثال ؟شد می ماي ترسی منظره ـ  اي هیوم هم هویترببهتر نبود 

تــوانیم و  اي بــس فــراخ دارد کــه در ایــن نوشــتار نمــی دانــیم عرضــی عــریض و گســتره مــی
چـرا کـه ایـن کـار را اعـاظم مـا، بـه ویـژه         [...] خـواهیم بـه همـه جوانـب آن بپـردازیم       نمـی 

اهللا جـوادي آملـی حفظـه اهللا در     ل تمـام آورده و آیـت  در اسفار با تفصی) ره(صدرالمتألهین 
  ».اند رحیق مختوم چیزي در این باب فروگذار نکرده

نظر هیـوم، هـم در بـاب مفهـوم وجـود و هـم در بـاب         «: خوانیم و در مورد هیوم می
گشا نیسـت بلکـه براسـاس آن چـه در فصـول پیشـین گذشـت و         قضیه وجودي واقعاً مشکل

  ».هیوم اساساً مطلب را در نیافته استکه خواهد آمد باید گفت 
آید قابل تسـري و   معرفتی که از راه اندامهاي حسی به دست می«با توجه به اینکه . 3

ك، از انـدامهاي   تعمیم به دیگران است زیرا فرض این است که دیگران هم مانند همین مدرِ
، تعجب، تعجب و عالمت سؤال گذاشتن آیا،»حسی همانند اندامهاي حسی وي برخوردارند

  ضرورتی دارد؟ ـآن هم به دفعات  ـدر سرتاسر کتاب سؤال 
دسـتوري از موضـع برتـر مـن     عالئـم  استفاده از عالئم سجاوندي عاطفی به جـاي  . 4

چنان در مـتن حاضـر و بـر     ـبا توجه به شکل ظاهرشان   ـسؤالها  . خالق مؤلف حکایت دارد
دهنـد، حتـی در مـواردي     ري به کسی نمیترین اظهار نظ ها ناظرند که فرصت کوچک جمله
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  . خوب است تجدید نظر شود. کنند نظارت میسؤالی  هاي غیر جملهبر 
به تصاویر ادبی و  ـمطابق فهرست   ـ به اصطالح تشویشگرتصاویر و  تصاویر قالبی. 5

ــه عکــس   ــود و ب ــدیل ش ــوع تب ــم ،متن ــه در واژ ـالخــط    رس ــر   ه از جمل ــامد نظی ــاي پربس ه
  .یکدست شود ـ مبنایی/، مبنائیقضایی/استعالیی، قضائی/قدانان، استعالئیمنط/دانان منطق

بنـدي زیـاد بـه     فصـل . طلبد تري می منظرة فلسفی، منظرة نوشتاري متراکم ـ  اندیشه. 6
بهتر است این فضاها بـا مطالـب جدیـد پـر یـا حـداقل       . معناي قطع نوشتار و ایجاد خأل است

  .برخی فصلها در هم ادغام شوند
» همـین اسـمیث  «و  »خواجه« ،»فخر«، »عالمه«ر از اسامی فیلسوفان مشهور مانند اگ. 7

  . تر است ، پسندیدهیاد شودبا نام کامل 
اي و  بـه صـورت محـاوره   ) »جوابهـا «و » سـؤالها «یـا  (» پاسـخها «و » پرسشها«طرح .  8
  .ح شوندبهتر است سؤالها غیرمستقیم طر. کاهد اي با ذکر دونقطه از صالبت متن می مکالمه

هـا، از لحـاظ فیزیکـی بـه قـدري       برخـی از تجربـه  « در جملۀ »دشنام رکیک«مثال . 9
مانـد ـ ماننـد قطـع عضـو در اثـر خـوردن         شدید است که یک بار آن تا پایان عمر به یاد مـی 

دشنام «شود ـ مانند   گلوله ـ و برخی هم از نظر ارزشی آن چنان است که هرگز فراموش نمی 
  .اصالح شودضد ارزش است، در کتاب درسی  به عکس، ارزش نیست،، »رکیک

خصـوص در  ب ـبراي پاس داشتن زبان پارسی، عبـارات طـوالنی بـه زبـان عربـی       . 10
 اي اگر کسانی به زبان عربی تسلط نداشته باشند، چاره. تر بیان شود خالصه ـصفحات پایانی  

چنـان کـه   « ی نظیـر بـارات جز نادیده گرفتن این عبارات نخواهنـد داشـت و بـه امیـد تکـرار ع     
  .، از کنار آنها خواهند گذشت»خواهد آمد
محـدود  . هـاي شـناخت ترسـیم شـود     الیه و در پایان، افق بازتري براي معرفی بن. 11
آن هـم بـا قطـع و نـوع      ـرشـته و درسـی خـاص     دانشـجویان  مطالعۀ براي  مطالبکردن این 

  .شمول است هاناي ج اندیشهصاحب جفا در حق  ـ دلنشیننه چندان حروفی 
  

  گیري نتیجه
هـر  . اي نباشـد  و نوشـتارش فاصـله   ضـمیر درون اي است که بـین   نویسنده زبردست نویسنده

اگـر کـالم   . دهد هایش رخ  بدون آنکه اختاللی در نوشته ،اندیشد روي کاغذ آورد آنچه می
از  گیـرد کـه   اي شـکل مـی   منظره ـ  اش باشد، اندیشه او همان صورت عینی و ملموس اندیشه

اش را  اندیشـه  تـوان  حکایت دارد؛ به عبارتی می اوتنوع اجزاي سازنده فکر و طراحی زیباي 
ایـن   .تماشـا کـرد  خوانـد و   داراي پستی و بلندي و منحصـر بـه فـرد   متنوع اي  همچون منظره
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 ـمتـون درسـی و دانشـگاهی     . کنـد  انسجام در مورد متون درسی و دانشگاهی نیز صـدق مـی  
باید از انسجام الزم برخوردار باشند تا بـه انسـجام فکـري     ـم انسانی  بخصوص در حوزه علو
هاي استادان مجرب و نویسندگانی که بین من  این انسجام در نوشته. دانشجویان کمک کنند

یکـی از متـون   . شـود  خوبی مشاهده مـی  خالق و نوشتار آنها پیوند ناگسستنی برقرار است، به
بـه بـار نشسـته    مر ضمیر درون، جهـان بیـرون و نوشـتار    مثلث و درخت پرثدر آن مبنایی که 

  .است هاي شناخت الیه بناست کتاب 
رعایت اصول و قواعد نویسندگی و اعمال دقـایق و ظرایـف آن ازجملـه اسـتفاده از     
سبک سنجیده و موزون، خلق واژگان نو، رعایت آواها و القاهـا، ذکـر عبـارات و جمـالت     

متناسـب بـا موضـوع مـورد      ستفاده بجـا از عالیـم سـجاوندي   او ی، نویس فنی و پرهیز از ساده
با توجه بـه مـتن   . را به اثري متین و وزین تبدیل کرده است هاي شناخت الیه بن کتاببحث، 

مـتن احتیـاج بـه ویـرایش نداشـته و نـدارد        ،شـده  ارائـه  و صـوري  ساختاريد شواهگزیده و 
مثلـث ضـمیر درون،    ).ارتقا یابدمتن یک درجه آن منظور ویرایشی است که پس از اعمال (

   .کتاب نیز حکایت دارد نهان، از محتوا و مضمون منسجمجهان بیرون و نوشتار، آشکار و پ
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