
 

 

 
 1397سال هفتم/ بهار 

 انساني علوم گمشده حلقه: خالق نوشتن
 و انساني علوم در نوشتار نقش به توجه ضرورت از تحليلي

 ايران اجتماعي
 1فاضلي اهللا نعمت 

 2پستمن نيل .»است نزديك حقيقت به و آفرين ارزش گفتن از بيش نوشتن«
 چكيده

 بر تأكيد با دانشگاهي نوشتن مندمسئله جوهو برخي شناسانه مسئله تحليل و طرح مقاله اين هدف
 مقدماتي بحثي گفتار اين اول بخش. است امروز ايران در دانشگاهي اجتماعي و انساني علوم در نوشتار
 يا نظري رويكرد بخش اين در. است »فرهنگي مسأله« همچون دانشگاهي نوشتار تشريح درباره

 به گفتار اين دوم بخش. ام كرده تحليل را »انشگاهيد نوشتار« آن در كه دهم مي توضيح را چارچوبي
 تحول تشريح بخش اين هدف. دارد اختصاص معاصر ايران در نوشتن در »معنايي هاي گسست« تشريح
 نوشتن مسأله از تر دقيق شرحي گفتار اين پاياني و سوم بخش. است معاصر ايران در نوشتن معناي

 .است امروز ايران در دانشگاهي
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 شناختي روش و نظري رويكرد 
 درسي، برنامه مطالعات هاي رشته در دليل همين به و است معاصر دانشگاه اركان از نوشتن

 هاي رشته و آموزشي، هاي تكنولوژي تربيتي، علوم علم، شناسي جامعه عالي، آموزش مطالعات
 در همخوا مي. دهند مي توضيح را دانشگاهي نوشتن موضوع خود خاص شيوه به كدام هر ديگر،
 علوم هاي رشته در معاصر يا امروز ايران در 1»دانشگاهي نوشتار« يا» نوشتن« مسائل اينجا
 كه است اين فرهنگي منظر از منظورم. كنم تحليل »فرهنگي منظر« از را اجتماعي و انساني
 جمعي ذهنيت در ايراني، اجتماعي و انساني علوم هايآكادمي در »نوشتار كنش« دهم نشان
 خالق نوشتن به كننده ترغيب و سازنده ذهنيتي آن، اجتماعات و هاآكادمي اين فضاي رب حاكم

 رويكرد غالب رويكر نوشتن، ارتقاء براي ايران عالي آموزش فضاي در. نيست اصيل و نوآورانه و
 آموزش به صرفاً نيز آن بهبود براي و شناسد مي صرف مهارت را نوشتن كه رويكردي است، فني

 .پردازد مي مهارتي
 فرهنگ« يا نوشتن تشريح و توضيح براي من تحليلي چارچوب 2»فرهنگي شناسي مسأله«
 فرهنگي شناسي مسأله كامل تشريح مجال جا اين در. است ايران معاصر جامعه در »نوشتن
 بيان فشرده نحو به را آن كليت اما ،)1394 فاضلي( ام كرده تشريح را آن ديگر جاي در و نيست
 آسيب« با فرهنگي شناسي مسئله كه بگويم ابتدا تحليل شيوه اين معرفي زمينه رد. كنم مي

 اجتماعي علوم محققان از اغلب ما جامعه كنوني فضاي در. است متفاوت 3»اجتماعي شناسي
 دزدي، خشونت، فقر، طالق، اعتياد، اموري مانند »اجتماعي هاي آسيب« زمينه در دارند انتظار

 كمتر را 4»فرهنگي هايمسأله« ولي كنند، شناسيآسيب را ادفس و نابرابري تبعيض،
 آني ويرانگريِ و آشكار اختاللي اجتماعي، هاي آسيب برخالف فرهنگي هاي مسئله. شناسيم مي
 و دور مردم عموم ديد از رو،اين از كنند؛ نمي ايجاد ما جمعي حيات و مردم روزمره زندگي در

 شهروندان همه زندگي و جامعه حركت كلي فرايند رد مسائل نوع اين اما. هستند پنهان
 اي مسئله ما معاصر جامعه كليت در معاصر شهرنشيني يا مدرن شهر مثال، براي. تأثيرگذارند
 پي اينرو، از. اند انتزاعي حدودي تا و پيچيده فرهنگي هاي مسئله حال عين در. است فرهنگي
 در فرهنگي هاي مسئله. است عميق و يقدق تأمالت نيازمند و دشوار ها آن تشخيص و بردن
 فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، سياسي، تاروپود در و گيرند مي شكل جامعه تحول كليت درون
 در تاريخي هاي تنش وها  خالء ها، گسست نتيجه در فرهنگي هاي مسئله. اند شده تنيده جامعه
 عملكرد شيوه در توان مي ار فرهنگي هاي مسئله. آيند مي پديد ساختارها و ها پيكره درون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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4 cultural problematics 
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 در دانشگاه نهاد مانند سازماني وقتي. داد تشخيص جامعه ساختارهاي و نهادها و ها سازمان
 چالش با خود اصلي و »انتظار مورد« ،»اصيل كاركردهاي« برخي يا تمام ايفاي در اي جامعه

 انتظار. دارد قرار يمندمسئله موقعيت در جامعه اين در دانشگاه نهاد گفت توان مي روبروست،
. كند تربيت نوآور و پرسشگر فعال، پذير، مسئووليت خالق، شهروندان معاصر دانشگاه رود مي
-را مسئله دانشگاه نهاد توان مي بخشد، تحقق را مدني كاركرد اين نتواند جامعه در دانشگاه اگر
 عهده بر را جامعه براي عقل كاركرد و مسئووليت معاصر دانشگاه رود مي انتظار. دانست مند

 را جامعه براي مناسب و ضروري عقالنيت خردمندي، و خردورزي مولد ماشين همچون و بگيرد
 كند، ايفا رااي  كارويژه چنين نتواند اي جامعه در دانشگاه نهاد اگر حال،. دهد اشاعه و خلق
 اينجا در. ستروبرو كاركردي جدي هاي چالش با جامعه بستر در دانشگاه نهاد كل گفت توان مي
 اين يا شوند، مي علمي سرقت مرتكب استادان برخي چگونه و چرا كه نيست اين موضوع ديگر
 منابع مضيقه در دانشگاه كه اين يا درگيرند، مخدر مواد به اعتياد با دانشجويان ميزان چه كه

 سياسي ي،اقتصاد ساختارهاي با خود تعامالت در دانشگاه نهاد كليت اينجا در بلكه است، مالي
 .دارد زاتنش و آميز چالش درگيري اش جامعه اجتماعي و

 ايران انساني علوم در نوشتار مسئله طرح 
 به مكتوب هاي متن تاريخ از ديگري زمان هر از بيش ايران در هم و جهاني سطح در هم امروزه
. شود مي اپچ و نوشته رساله و نامه پايان تحقيقاتي، گزارش مقاله، كتاب، گوناگون هاي صورت
 اختصاص اجتماعي و انساني علوم گوناگون هاي رشته به شده منتشر هاي متن اين عمده بخش
 من استدالل هست؟ مواجه نوشتن با دانشگاه نهاد كه كنيم گمان بايد چرا صورت اين در. دارند
 لكهب روبروست، چالش با »ها متن كمي توليد« زمينه در دانشگاه نهاد كه نيست اين اينجا در

 هاي نوشته از انبوهي روز هر اينست اينجا در مسئله. هاست نوشته و »متن كيفيت« ما مشكل
 و »تأثيرگذار هاي نوشته« ،»خالقه هاي متن« اينها اما شوند، مي منتشر و خلق دانشگاه

 بتوانند يا بيافرينند، و دهند شكل را خود مخاطبان كه هايي متن نيستند، »نوآورانه هاي ايده«
 اجتماعي، سياسي، هاي گفتمان كه اين يا بسازند، خود براي پايگاهي و جايگاه جهاني دانش در

 .كنند ايفا جدي نقش ها آن توسعه و تحول در يا دهند، تغيير را جامعه فرهنگي و اقتصادي
 اين. روبروست اجتماعي و سياسي معرفتي، جدي هاي چالش با ايران انساني علوم در نوشتن

 نقابي ها، چالش اين بر اگرچه كرد، مشاهده توان مي مان زندگي وجوه تمام در را ها چالش
 عظيم حجم جز نيست چيزي نقاب اين. شود مي ها آن ديدن مانع نقاب اين و شده كشيده
. شود مي تكثير و توليد مجازي فضاي در كه شماريبي و انبوه مطالب عالوه به مقاالت و ها كتاب
 انجام و مقاالت و ها كتاب انبوه و پرشمار حجم انتشار رغم علي كه يمكن مي زندگي شرايطي در
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 هم تر تنگ روز هر و شده تنگ »مؤلف« و »نوشتن« براي جا گفت بايد گسترده، تحقيقات
 ما كه اين ويژه به. است مخاطره در نوشتن كه شود مي احساس گاهي حتي كه طوري. شود مي

 .كنيم مي و كرده هزينه »نوشتن توسعه« براي را بزرگي و شمار بي انساني و مادي هاي سرمايه
 سودمندي« چگونگي همچنين و »علم پيشرفت« ميزان و دارد »متني« ماهيت دانش و علم

 نوشتن وضعيت از وقتي دليل همين به. است وابسته جامعه هر در نوشتن كيفيت به »علم
 توان مي را دو اين. است معهجا در دانش و علم وضعيت به معطوف ما پرسش كنيم، مي پرسش

 پرسش امروز، جامعه در دانش و علم وضعيت از پرسش حال، عين در. دانست يكي حدودي تا
 اي جامعه« معاصر، جامعه زيرا هست؛ نيز آن كليت در جامعه تحوالت و ها پيشرفت وضعيت از

 توسعه جز راهي توسعه، به رسيدن براي بعد، به بيستم قرن از حداقل. است 1»محور دانش
 كليت از پرسش پژوهش، با اش رابطه و نوشتن از پرسش اينرو، از. ندارد وجود معرفتي و علمي
 مربوط صرفاً پرسشي نوشتن، از پرسش كه است اين مقصود. است آن كليت در جامعه يا جامعه

 اين بلكه بدانيم، دانشگاهي صرفاً بحث نوعي را آن بخواهيم كه نيست دانشگاهي حرفه و كار به
 .است شده تنيده امروزي جامعه كنوني سرشت با كامالً پرسش
 قرن در علمي هاي رشته نويسد مي دانشگاهي هاي رشته گيري شكل توضيح در رپكو آلن
 در). 65: 1394 رپكو،( آزمون و دهي نمره نگارش،: يافتند استحكام چيز سه بر تكيه با نوزدهم
 نگارش. شد تر بيش هم ها فعاليت اين اهميت علمي، هاي رشته و ها دانشگاه گسترش با بيستم قرن
 به را موضوع اين اهميت معاصر ايران در ما هست، اما و بود مدرن علمي دانش گسترش ركن
 نثر گاهي. است روبرو زيادي مناقشات با اخير هاي سال در دانشگاهي نوشتن. نكرديم درك خوبي
 همه بلكه عادي مردم و مخاطبان تنها نه آن رتحرا و شور و شخصيت از عاري و روحبي و خشك
 نوشتن چيستي و ماهيت ديگر، بيان به. دهد مي آزار هم را دانشجويان و دانشگاهيان حتي

 بحث را دانشگاهي نوشتن زاويه اين از اينجا در خواهم نمي من اما. است انگيزمناقشه دانشگاهي
 شكل گفتگويي آن درباره است الزم و رددا اهميت ما جامعه در هم موضوع اين چند هر كنم،
 كسي كمتر و شوند مي خلق دانشگاهي هاي گزارش و مقاالت ها، كتاب از انبوهي روز هر. بگيرد
 من سخن موضوع شود، اما صحبت هم باره اين در بايد. دارد را ها آن خواندن براي رغبت و ميل
 ما آموزشي و دانشگاهي فرهنگ در ننوشت كه اين است، ديگري واقعيت به معطوف گفتار اين در
 ويژه به نوشتن به را دانشگاهيان و دانشجويان ما، دانشگاهي فرهنگ در. شود نمي »تشويق«
 »نوشتن حق« كتاب در كامرون جوليا خانم تعبير به كار اين. كنيم نمي ترغيب »خالقه نوشتن«
 .است نوشتن »كردن ممنوع« از تر خطرناك) 1395 كامرون(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 knowldge society 
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 زمينه در ادبي نقد مباحث يا فلسفي مجادالت به سريعاً را ما نوشتن از پرسش بايدن البته
 پيوند نيز مباحث اين با اگرچه كند، پرتاب متن و خواننده ميان رابطه و مؤلف جايگاه و نوشتن
 »مؤلف مسئله« و »نوشتن مسئله« كنيم، مي زندگي ما كه سرزمين اين در ولي. دارد وثيق
 و روشنفكران بعد به ميالدي هفتاد دهه در كه نيست غامضي »فلسفي مسئله« يا معما همان

 مؤلف« يا) بارت روالن( »مؤلف مرگ« عبارت با مختلف هاي شيوه به 1پساساختارگرا فيلسوفان
 كم كنوني، شرايط در -ايراني ما-ما  مسأله بلكه گفتند، سخن آن از) فوكو ميشل( »چيست؟

 شبه« يا »كاذب نوشتن« با »اصيل نوشتن« شدن جايگزين و نوشتن ارزش سقوط و شدن مايه
 »اجتماعي اي پديده« با بلكه نداريم، سروكار »فلسفي اي مسئله« با ما اينجا در. است »نوشتن
 عين در اما آيد، مي بازار به مقاله و كتاب هزاران ساالنه اخير هاي دهه در كه اين. هستيم روبرو
 لزوماً كه اين شوند، نمي تر بيش هم دست انگشتان تعداد از صيلا مصنفان و مؤلفان تعداد حال
 و شأن متون ترجمه كه اين نيستند، مشخصي معناي واجد شده منتشر مقاالت و ها كتاب

 داشتن بدون توان مي كه اين آورده، دست به ايراني خواننده نزد در متون تأليف از بيش منزلتي
 شكل به كمكي مقاله و كتاب چاپ كه اين نوشت، لهمقا و كتاب مشخص اي انديشه و ديدگاه
 وامي را ما همه ديگر، موضوعات و كند، نمي ها آن نويسندگان خالقيت و فكري شخصيت گيري
 .بفهميم امروز اجتماعي شرايط در را آن و بينديشيم آن سرنوشت و نوشتن به تا دارد

 در كه دستاوردهايي خواهم نمي ااينج در كه كنم يادآوري هم را نكته اين بايد حال عين در
 كه كساني سهم يا كنم انكار و نفي كالً ايم داشته عالي آموزش و آموزشي نظام توسعه نتيجه
 عظيم هاي گذاري سرمايه ترديد بدون. بگيرم ناديده اند نوشتن و انديشيده اصيل نحو به همواره
 و ها گذاري سرمايه ميان نسبت عموضو اما. است داشته نتايجي آموزش، براي ما انساني و مادي
. است موجود وضع و اصيل، دانش به ما نياز ميزان ميان نسبت دستاوردهاست، با ها هزينه
 ما است ممكن و شده ايجاد نوشتن معناي بنديصورت در كه است تحولي اينجا در من سخن

 .سازد روبرو بحران با را
 اين در كه هايي گسست و تحول از توان مي دانشگاهي نوشتن مندمسئله موقعيت فهم براي
 .كرد استفاده است داده رخ زمينه

 نوشتن معنايي هاي گسست 
 اين جمله از. هستيم روبرو تاريخي و 2 »فرهنگي هايگسسست« انواع با معاصرمان تاريخ در ما

 چهاردهم قرن نخست هاي دهه در ابتدا ما. است »نوشتن معناي در گسست« ها، گسست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Post structuralism 
2 Cultural discontinuty 
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 داند مي مقدس امري را نوشتن كه 1»پيشامعاصر بنديصورت« يك از حاضر قرن يعني شمسي
 گسترش با همزمان يعني. يافتيم تحول مدرن بنديصورت به است معنوي رسالتي داراي و

 در معنايي تحولي شاهد ما ايران، در جديد دانشگاهي نظام گيريشكل و جديد اي مدرسه نظام
 و ذهن كه است معاني مجموعه نوشتن، فرهنگ از منظورم. هستيم 2»نوشتن فرهنگ« زمينه
 و كاربردهايش و كاركردها و نوشتن ما آن پرتو در يا كمك به و كرده تسخير را ما جمعي ضمير
 هاي شيوه نوشتن، فرهنگ. كنيم مي پذير فهم و فهم را آن ياددهي و يادگيري هاي شيوه حتي
 هر در نوشتاري يا نوشتن فرهنگ. است نوشتاري كنش كردن معنادار و توجيه براي ما

 انسان. يابد مي تحول و گيرد مي شكل جامعه آن يگانه و خاص تاريخي تجربه براساس اي جامعه
 نوشتاري فرهنگ و تاريخي تجربه باستاني، و تاريخي جوامع ديگر مانند نيز ايراني جامعه و

 نوعي ها، فرهنگ ديگر ندمان فرهنگ، اين. است ساخته متحول و داده شكل را خودش خاص
 اجتماعي هاي دگرگوني سياسي، تحوالت ها، فناوري ظهور نتيجه در كه است اجتماعي برساخت

 سه ما. ندارد ابدي ذاتي و ثابت امري و كند مي تغيير مدام طور به زمان طول در فرهنگي، و
 نوشتاري رهنگف: ايم داده شكل مان جامعه طوالني و باستاني تاريخ در را نوشتاري فرهنگ
. كنوني ظهور حال در نوشتاري فرهنگ و مدرن، يا جديد نوشتاري فرهنگ سنتي، يا قدسي
 دانايي نظام« در بندي صورت سه توان مي را نوشتاري فرهنگ سه اين تحول و گيريشكل
 رخ ايراني تجربه در معنايي گسست نوعي ها آن از يك هر گيريشكل براي و دانست »ايراني
 .است داده

 ساختار در ما. فهمم مي »سنتي دانايي نظام« چارچوب در را پيشامعاصر بنديصورت من
 جدي اما ،»كمياب كاري« و خالقه عملي را نوشتن مانسنتي دانايي نظام يا معرفتي

 شيعي فرهنگ در دليل همين به. بوديم قائل »قُدسي اعتبار« و ارزش آن براي و دانستيم مي
 كه سخن اين. 3»دارد شهيدان خون از برتر مرتبتي و شأن عالمان قلم بمرك« كه شود مي گفته
 و خلق در نوشتن اهميت كننده بيان شده، بيان السالمعليه صادق امام از نقل به بحاراالنوار در

 همواره پنجم قرن شاعر سلمان سعد مسعود چون هم ما كه اين يا. است فرهنگ دادن شكل
 اهميت »هوش آر جاي به نبشتن گاه به/ شمار تر مهم گفتن ز نبشتن« كه داديم مي تذكر

 عروضي نظامي كه است بوده چنان زبانان فارسي ما براي سنتي دانايي نظام در نوشتن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Pre-contemporary formation 
2 Writing culture 

و ترازوها بر قرار  آورد يچون روز قيامت فرا رسد، خداوند اولين و آخرين مخلوقات را در يك سرزمين گرد م  3
كه مداد عالمان  ديآ يو اين نتيجه به دست م شود ي، سپس خون شهيدان با مركب قلم عالمان سنجيده مگردد يم

 .26، حديث 14، ص 2. بحاراالنوار، ج است تر نياز خون شهيدان سنگ
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 او تعبير به يا نويسندگي از خود، مقاله چهار مشهور كتاب در ششم قرن دانشمند سمرقندي
 شاعري و نجوم طب، كنار در را »دبيري دانش« و برد مي نام دانش از شكلي چون هم »دبيري«

 از دبيري عروضي، نظامي اعتقاد به. شمارد مي ها دانش ترين مهم از يكي را »دبيري« و داده قرار
 نوشتن عروضي نظامي نظر از. »است دبير به ملك قوام« او اعتقاد به و است »پادشاه خواص«
 دليل به صرفاً داند، مي »اهپادش خواص« از را نوشتن كه اين و دارد »وجودي ارزش«

 انسان متعالي صفات و كماالت از يكي او نظر از نوشتن بلكه نيست، نوشتن سياسي كاركردهاي
 او كه داند مي پادشاه خواص از را نوشتن دليل اين به عروضي نظامي. است كامل انسان و
 .شمارد مي »انسان مرتبه غايت پيامبري از بعد را پادشاه«

 دوره تا اسالمي ايران تاريخ طول تمام در نوشتن معناي از قُدسي و عاليياست تلقي اين
 فعاليت نوشتن دوره، اين در دليل همين به. است بوده حاكم ايراني انديشه و ذهن بر مدرن
 .ندارند توفيق و دسترسي آن به همگان كه است ايگرايانه نخبه

 به) 1285( مشروطيت انقالب از كه اي جامعه يعني ايران، معاصر جامعه گيري شكل با ولي
 نوشتن پيشامعاصر برداشت و شديم جديدي دانايي نظام وارد كم كم ما كرد، آشكار را خود بعد

 و شد تعريف مردم عموم و »همگاني حق« صورت به نوشتن بعد به زمان اين از. كرد پيدا تحول
 جامعه اركان از يكي نوشتن جديد، دوره در. نشد فهم استعاليي فعاليتي صرفاً ديگر نوشتن
 آموزش نظام عهده بر »همگان به نوشتن آموزش« مهم رسالت و شد دانسته متجدد يا مدرن
 به دسترسي حق همه جديد، ايران يا جديد، جامعه در. گرفت قرار عالي آموزش و عمومي
. است ننوشت و خواندن توانايي داشتن جامعه، اين در زندگي الزمه و دارند نوشتن و خواندن
 خواندن جديد، جامعه اين در. است مردم همه كردن نويسا و خوانا جديد، آموزشي نظام وظيفه

 اجتماعي و فردي زندگي نياز و ضرورت بلكه نيست، استعاليي يا مقدس امري ديگر نوشتن و
 امور گذران و »منزل تدبير« براي بلكه دين، ترويج براي تنها نه نوشتن جديد، جامعه در. است
 متعارف و زميني معنايي جديد، فضاي اين در نيز علم. است ناپذير امري اجتناب مادي و زميني
 و شهروندي خواص« از بلكه نيست، پادشاه خواص از تنها ديگر دبيري ديدگاه، اين از. دارد

 »نوشتاري ارتباط الگوي« با بتوانند بايد جديد نظام اين در مردم آحاد همه. است »شهروند
 تحول، به رو و جديد جامعه اين در دانش خلق. ببرند پيش و دهند سامان را خود تتعامال
 .است »دبيري دانش« بر مبتني
 با و شد شروع دارالفنون تأسيس با كه ايران در دانشگاه نهاد گسترش و تأسيس با

 دانش آن از پيروي به و »دانش جديد بندي صورت« يافت، تكامل تهران دانشگاه تأسيس
 اين. شدند دانش پيشامعاصر اشكال جايگزين دانشگاهي هاي رشته و يافت تحول نيز دبيري

 گستردگي و اهميت نوشتار كه اين جمله از. كرد ايجاد ايران در را دانايي از جديدي نظم امر
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 دانايي انگاره از پيروي به جديد دانشگاهي و آموزشي نظام در نوشتن معناي. يافت تري بيش
 از بود عبارت ناميم، مي مدرن جوامع را ها آن امروزه كه جوامعي يا غرب انجه در گراتحصل
 همه. »پيام انتقال« از است عبارت آن كاركرد يا وظيفه تنها كه ارتباطي رسانه نوعي

 و مكتوب را خود هاي ايده بتوانند تا كنند مي كسب را نوشتن توانايي جديد كردگانتحصيل
 درچارچوب كه دارد »ابزاري ارزش« و است عرفي امري نوشتن ،»انگاره« اين در. كنند منتشر
 فرهنگي منطق« حال عين در. شود مي آموخته افراد به ها دانشگاه و مدارس درسي برنامه
 هر ارزش. ندارد پيشين هاي دوره در نوشتار فرهنگي منطق با نسبتي ديگر »جديد نوشتار
 دانشگاه اداري نظام توسط آن تأييد بلكه ها سنت و ميراث به آن پيوند نه را نوشتاري متن

. است آن پيشامعاصر يا سنتي تلقي از متفاوت آشكارا نوشتار از تلقي اين. كند مي تعيين
 و آموزشي نهادهاي سرشت و سرنوشت به نوشتار سرشت و سرنوشت معاصر دوره در بنابراين،
 و »نوشتار معناي« آموزشي، اينهاده تحول و گيريشكل با اينرو، از. خورد گره عالي آموزش

 .كند مي تغيير نيز آن »فرهنگي منطق«

 گرا توده نوشتار گرا؛ نخبه نوشتار 
 در اخير دهه چند در كه است گسسستي ايران، دانشگاهي دانايي نظام در گسست دومين
 اين. است داده رخ عالي آموزش شدن همگاني يا همگاني عالي آموزش گسترش و تكوين نتيجه
 اين عميق پيامدهاي از يكي. اند داده نشان ايران عالي آموزش محققان از بسياري را تحول
 و تكوين اوليه دوره در گرانخبه دانشگاه چارچوب در كه است دانشگاهي نوشتار فروپاشي تحول
 .دهم مي شرح را موضوع اين اجمالي نحو به اينجا در. گرفت شكل دانشگاه توسعه
 نخست،. هستيم روبرو دانشگاه نهاد از بندي صورت دو با لحداق معاصر ايران در ما

 و هزار هاي سال تا دارالفنون از ايران در دانشگاه گيريشكل ابتداي از كه »گرا-نخبه دانشگاه«
 گسترش و گرفته شكل سو اين به هفتاد از كه »گراتوده دانشگاه« دوم است؛ هفتاد و سيصد
 و دانش از اي درجه و ميزان هر با مردم همه كه است شگاهيدان گرا،توده دانشگاه. است يافته

. كنند پيدا حضور آن در توانند مي متفاوت كامالً هاي هدف با و عاطفي و شناختي هاي آمادگي
 گسترش و افزايش به اقدام دانشگاه نوع اين با متناسب عالي آموزش نهاد دليل همين به

 هدفش لزوماً ديگر گرا توده دانشگاه. كند مي كشور رسراس در دانشگاهي هاي رشته و ها دانشگاه
 كردن فراهم هدفش بلكه نيست، محقق يا دانشمند و نخبه افراد تربيت يا دانش مرزهاي توسعه
 دانشجويان تعداد رشد امر، اين نتيجه. است عالي تحصيالت متقاضيان همه براي برابر فرصت

 جمعيت اين. است نفر ميليون ده از بيش به نآموختگادانش تعداد و نفر ميليون پنج مرز تا
 گرفتن دنبال ها آن بيشتر. دارند دانشگاه به ورود براي گوناگوني هاي انگيزه طبيعتاً دانشگاهي
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 گراتوده دانشگاه نتيجه در. هستند كار بازار به ورود براي مجوزي عنوان به تحصيلي مدرك
 .افراد خالقه قوه پرورش و ادهااستعد شكوفايي محل نه است »سازيمدرك كارگاه«

 را اي تازه دانايي بنديصورت نوعي اخير، هاي سال در گراتوده دانشگاه افزون روز گسترش با
 است، آورده دست به تازه فرهنگي منطق هم نوشتار جمله از چيز همه و گرفته شكل ايران در

 اساساً بلكه نيست، سازگار نوشتار پيشامعاصر منطق با تنها نه لزوماً كه »گراتوده نوشتار« نوعي
 در نوشتن مسئله كه جاست همين از. نيست نيز نويسنده خاص استعداد و خالقيت كننده بيان
 و كنم مي تشريح را موضوع اين ابعاد از برخي گفتار اين ادامه در. شود مي زاده ما امروزي فضاي
 .است جنبه همين گفتار اين در نوشتن مسأله از مرادم
 و معنا از اي تازه بندي صورت با ما ايران، در عالي آموزش و آموزشي نظام توسعه تيجهن در
. است »نوشتن معناي در گسست« نوعي تازه بندي صورت. ايم شده روبرو نوشتن موقعيت
 معناي بلكه نيست، آن سنتي معناي در تنها نه نوشتن. است دگرگوني حال در نوشتن فرهنگ
 و خالقيت فرهنگ از اي پاره را نوشتن ما آن شناخته معناي در. يابد نمي توسعه نيز آن مدرن
 ستون و راهبرد نوشتن است؛ انديشيدن راهبردهاي ترين مهم از يكي نوشتن دانيم؛ مي نوآوري
 نوشتن از اي تازه اشكال ظهور شاهد حاضر حال در اما. است جامعه »خالق طبقه« فقرات
. است ديگري چيز بلكه نيست، خالقيت و نوآوري و يدنانديش از شكلي ديگر نوشتن. هستيم
 بنديصورت اين در. است اي تازه اجتماعي مناسبات و قدرت روابط دادن شكل حال در نوشتن
 كه بپرسيم بايد الجرم شناسيم، نمي و دانيم نمي خوبي به را آن هاي ويژگي هنوز كه جديد،
 كالً اگر البته( شوند؟ مي نوشته ها نوشته چگونه دارد؟ كاركردهايي چه نوشتن چيست؟ نوشتن
 همين جمله از اي نوشته كالً اگر( شوند؟ مي خوانده ها نوشته چگونه ؛!)شود نوشته چيزي
 براي يا شود مي انجام خواندن براي نوشتن آيا ؛!)شود خوانده نوشتن درباره من سخنان
 نويسنده اگر( نويسند؟ مي سانيك چه ؛!)باشد دركار نوشتن از هدفي كالً اگر( ديگر؟ هاي هدف

 .دارد پژوهش جمله از چيزها از بسياري با نوشتن اي رابطه چه كه اين نهايتاً و) باشد مؤلفي يا

 عمومي نوشتن مسئله 
 در هم و »روزمره گفتگوهاي« در هم مسأله اين. هستيم مواجه نوشتن مسئله با ما باري،

 در من هدف. است كرده بروز »دانشگاهي ايگفتگوه« در هم و اي رسانه »عمومي گفتگوهاي«
 به تنها مندي،مسأله وضعيت شدن روشن براي اما نيست؛ مسأله اين ابعاد تمام تشريح اينجا
 يك به تنها روزمره زندگي در نوشتن مندي مسأله زمينه در. گويم مي را نكاتي اشاره صورت
 براي ناگزيرند ما كودكان. است نكودكا به نوشتن دادن ياد شيوه هم آن كنم، مي اشاره مورد
 مادري ويژه به و والدين وظايف از يكي اما امر، اين. بنويسند شان مدرسه و درسي تكاليف انجام
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 نوشتن و فرزندانشان دروس درگير پدران حتي گاهي و مادران. است شده ما امروز جامعه در
 چيست؟ براي نوشتن مشق مهه اين پرسند مي والدين حال، عين در. اند شده ها آن هاي مشق
 ها بچه براي والدين كه است درست آيا كند؟ مي كمك واقعاً ما فرزندان به آيا ها مشق اين

 و بينانهواقع و درست درسي تكاليف و آموزش زمينه در مدرسه هاي سياست آيا بنويسند؟
 مندعالقه مدرسه به دشوار تكاليف انجام بر تأكيد همه اين رغم علي ها بچه چرا است؟ كارآمد
 و خواندن هاي مهارت چرا كند؟ نمي كمك كودكان خالقيت به ها نوشتن اين چرا شوند؟ نمي

 و خواندن به عادت چرا شود؟ نمي بهتر ها بچه خط دست چرا كند؟ نمي رشد ها بچه نوشتن
 ها خانواده ميان در ديگر بسيار هاي پرسش و ها اين گيرد؟ نمي شكل كودكان در نوشتن
 روزمره زندگي در نوشتن مندي مسأله از بخشي ها، پرسش اين. است مطرح كه هاست سال

 .دهد مي نشان را امروزي
 رشد به ها رسانه آيا. ديد توان مي هم ها رسانه و عمومي حوزه در را نوشتن منديمسأله
 تصويري هاي رسانه گسترش شوند؟ مي آن مانع يا كنند مي كمك مردم نوشتاري هاي خالقيت

 به مردم مراجعه و مطالعه كاهش باعث ها رسانه آيا شوند؟ نمي مكتوب فرهنگ گسترش مانع آيا
 روزافزون رشد با زنند؟ نمي لطمه »معيار زبان« به ها رسانه آيا شوند؟ نمي متون و ها كتاب
 از ديگر، هاي پرسش و ها اين ماند؟ مي باقي مجله و كتاب براي جايي آيا مجازي، هاي رسانه
 دغدغدهاي ها اين. كنند مي مطرح را ها آن خود ها رسانه و مطبوعات كه است مباحثي هجمل
 گمان اين هرگز پيش صدسال شايد. است شده ظاهر ما امروز جامعه آگاهي در كه است جدي
 امروزه اما. كنيم تصور مكتوب فرهنگ و نوشتار مانع يا رقيب را ها رسانه كه گرفت نمي شكل
 .اند يافته گسترش ها دغدغه اين كه بينيم مي

 موضوع، از بخش اين. كرد مشاهده نيز دانشگاه گفتمان در توان مي را نوشتن منديمسأله
 در جستجويي مختصر اگر. دهم اختصاص آن به را صحبتم سراسر خواهم مي كه است چيزي
 و علم يدتول مقاله، توليد ادبي، و علمي سرقت نويسي، مقاله مانند هايي عبارت با اينترنت
 و مطبوعاتي اي، رسانه مطالب توجهي قابل تعداد كه بينيم مي بكنيم آن مشابه مفاهيم

 داستان. اند شده منتشر اخير سال ده در ها آن تمام تقريباً. گيرد مي قرار ما اختيار در تحقيقاتي
 قاله،م فروش و خريد موضوع و الملليبين هاي رسوايي ويژه به آن هاي رسوايي و علمي سرقت
 دانشگاهي، نوشتاري هاي فعاليت انجام براي اقتصادي بازار گيري شكل و رساله و نامهپايان

 .است برانگيخته را اخير هاي سال در دانشگاهيان و حكومت جامعه، حساسيت
 دانشجويان. هستند و شده مباحث اين درگير دانشگاهيان همه بيش و كم ها سال اين در
 ها دانشگاه علمي هيأت اعضاء كنند، »مقاله توليد« شان تحصيلي مدرك ذاخ براي اند شده ناگزير
 را شان شغلي امتيازات بتوانند تا هستند »مقاله توليد« به ملزم گذشته در زماني هر از بيش نيز
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 مقاله، توليد ميزان براساس نيز پژوهشي و آموزشي مؤسسات بلكه افراد تنها نه. كنند كسب
 »رزومه« و كارنامه به شغلي هاي فرصت كسب براي نيز جامعه در. شوند مي ارزيابي و بندي رتبه
 پذيرفته يا شده چاپ مقاله تري بيش تعداد كه است ترپذيرفته اي رزومه كنند، مي توجه افراد
 خودشكوفايي و فكري بحث ديگر مقاله، توليد موضوع كه بينيم مي. باشد شده درج آن در شده

 مانند مقاله توليد دليل همين به. است سياسي و اقتصادي ضوعيمو بلكه نيست، خالقيت و
 يك كاالها ساير مثل نيز اينجا در. است شده خود خاص بازار گيري شكل به منجر »كاال توليد«
 .است آمده وجود به »رسمي بازار« يك و قاچاق و »زيرزميني بازار«

 اي شيوه و زبان به ما بار اين اما. است نوشتن داستان همان بنيادش در مقاله، توليد داستان
 ايران در تازه اي پديده نوشتن درباره »گفتن سخن شيوه« اين. گوييم مي سخن آن درباره ديگر
 زبان« با: گوييم مي سخن انديشيدن و انديشه درباره خاصي زبان با اخير هاي سال در ما. ماست
 رزومه، علمي، امتيازات علم، سازي تجاري ،مقاله توليد: كنيم نگاه زبان اين هاي واژه به. »بازاري
 دال«. اينها امثال و نامه، پايان و رساله خريد مقاله، خريد التأليف، حق و علمي سرقت
 اين. »توليدي كااليي« همچون علم يعني علم، توليد از است عبارت گفتمان اين 1»مركزي
 علم از ما اينجا در. شود مي امانج نويسيمقاله كارخانه »انبوه توليد خط« در توليدي كاالي

 صحبت »انديشه«از  فرد به منحصر و خاص شكلي يا »ابتكار و خالقيت« نوعي همچون
. كنيم مي صحبت شود مي توليد اي كارخانه در انبوه صورت به كه »كاال« نوعي از بلكه كنيم، نمي
 به بازار در و شده شمرده و تكثير قابل و همسان شده، استاندارد انبوه، صورت به كاالها اينجا در

 يا انديشمند و »سبك داراي« و »خالق فرد« اينجا در ديگر هم نويسنده. رسند مي فروش
 برنامه« مطابق خاص هاي هدف پيشبرد براي و عشق روي از كه دانشمندي نيست، دانشمند
 يستمس« نام به توليدي سيستم در كه است »ماهري كارگر« بلكه نويسد، مي خود 2»پژوهشي

 و بندد مي كار به داند، مي را معيني كاري هاي مهارت و است، كار به مشغول »علم توليد
-علمي مقاله« نام به كااليي صورت به علم توليد كارخانه دستاورد ترين مهم. گيرد مي دستمزد
 خاص اي شيوه به بازار متناسب و پژوهشي – علمي مجالت قالب در هم آن و توليد »پژوهشي

 »علمي كاالي« بندي بسته ديگر اشكال هم گزارش و رساله كتاب، البته. شود مي »بندي بسته«
 .است پژوهشي-علمي مقاله همان كاال اين بنديبسته شكل ترين مهم اما. است بازار اين در

 را خاصي نهادهاي و مؤسسات بلكه كرده، خلق را» اي ويژه زبان« تنها نه علم توليد گفتمان
 دهه دو در. ماست آموزشي نظام علم، توليد گفتمان درگير نهاد ترين مهم. است آورده وجود به

 سال چندين. اند شده گفتمان اين درگير عالي آموزش نظام هم و پرورش و آموزش هم اخير
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Nodal point 
2 Research program 
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 پژوهش و تحقيق روحيه گسترش نام با متعدد هاي برنامه كشور سراسر مدارس در كه هست
 برنامه« ،»مدارس در پژوهش زنگ« ،»محور پژوهش مدرسه« دمانن هايي ايده. كنند مي اجرا
 مطالعات درس« گنجاندن و ارائه ،»آموزي دانش سرايپژوهش« تأسيس ،»پژوهنده معلم

 برنامه در كشور مدارس كليه در »نويسيمقاله مسابقه« سراسري برنامه برگزاري ،»پژوهشي
 پژوهش« براي پرورش و آموزش ارتوز اقدامات ديگر هاي برنامه و دبيرستان، دوره درسي
 آموزشي سياست تالش ها برنامه اين تمام در. است بوده كشور آموزشي نظام كردن »محور
 و آشنا »نويسي مقاله« فرهنگ و فنون با را معلمان و آموزان دانش كه است بوده اين كشور
 .كنند ترغيب

 و ها دانشگاه كردن رمحو پژوهش براي را خود هدف ترين مهم نيز عالي آموزش نظام
 هاي سال در »عالي آموزش نشريات كمسيون«مثال،  براي. است قرار داده آموزشي مؤسسات

 اعضاي ارتقا نامه آيين«اصالح  همچنين. است شده مشغول مجالت به مجوز اعطاي به اخير
 ادتعد افزايش هدف با را آن عالي آموزش كه است نهادي اقدامات از ديگر يكي ،»علمي هيأت
 اند شده ملزم نيز تكميلي تحصيالت دانشجويان عالوه به. است كرده استفاده علمي مقاالت
. شوند آموخته دانش بتوانند تا كنند منتشر نيز مقاالتي رساله، و نامهپايان نوشتن بر عالوه

 به جايزه اعطاي براي خوارزمي و فارابي جشنواره مانند متعدد هاي جشنواره همچنين
 اين. است شده تأسيس شده استاندارد معيارهاي براساس تحقيقاتي هاي گزارش نويسندگان

 است علم توليد گفتمان تحقق و تقويت براي نهادي و كالمي غير هاي كنش از بخشي اقدامات
 .است شده انجام اخير هاي سال در كه

 يسينومقاله رواج طريق از علم توليد گفتمان گسترش براي كشور آموزشي نظام كل در
 اين گذاريسياست اين محصول. است كرده بسيج را ايران جامعه انساني و مادي منابع تمام
 ناتواني. است شده »بازاري مقاالت« انبوه توليد موجب و داده شكل »مقاله بازار« نوعي كه بوده

 نظام هدايت و جامعه خالقه ظرفيت ارتقاء در نويسيمقاله و علم توليد گفتمان و سياست
 سازيموجه براي كه است شده باعث جامعه، وضعيت بهبود سوي به عالي آموزش و زشيآمو
 ميزان كه اين: شود استناد سياست اين گرتوجيه و سازنده ظاهراً جنبه يك به تنها سياست اين
 جهاني علمي مجالت استنادي هاي پايگاه در اخير هاي سال در ايران توليدي »مقاالت تعداد« يا

 ايران جايگاه رشد عنوان با امر اين از. است يافته ارتقاء ديگران با رقابت در و شتهگذ به نسبت
 »سازيموجه راهبرد« علم توليد گفتمان اينجا در. شود مي ياد جهان در علم توليد زمينه در

 از نهايي انتظار زيرا نيست، متقاعدكننده چندان راهبرد اين است، اما كرده بنديصورت را خود
 ارتقاء براي مناسب برداريبهره توانايي ما كه است اين ايران در علم توليد ضعيتو رشد

 .كنيم مشاهده را جامعه در علم كاركردهاي و كاربردها
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 آن كاالي و بازار اين. است كرده ايجاد را آن »علم توليد گفتمان« كه است تصوري اين
 آن ابعاد از يكي به خواهم مي اينجا در. دارد معرفتي و سياسي اجتماعي، اقتصادي، مختلف ابعاد
 امروز جامعه در علم توليد مهم محورهاي از يكي معتقدم. بپردازم نوشتن يا نگارش مقوله يعني
 يادآوري دهم ادامه را بحثم كه اين از قبل. است دانشگاهي نوشتنِ خاص شكل همين ما
 فرايندهاي در مشاركت و پژوهش انديشه، گسترش نيازمند ما ترديدي هيچ بدون كه كنم مي

 انديشمند و بارور و خالق هاي انسان كه اين بر نقدي هيچ همچنين. هستيم دانش جهاني
 به اينجا در آموزشي نظام هاي سياست نقد رو، اين از. داشت توان نمي و ندارم كنيم تربيت
 گسترش سياست آيا كه است اين سر بر سخن بلكه نيست؛ پژوهش و انديشه ارزش نفي معناي
 شده اصيل هاي انديشه خلق و خالق انسان تربيت به منجر عمل در علم توليد و مقاله توليد
 توجه ابعاد اين از يكي به تنها اينجا در و دارد اي گسترده ابعاد پرسش اين بررسي خير؟ يا است
 است شده 1نوشتن گفتمان نوعي گيري شكل به منجر آموزشي نظام سياست اين كه اين دارم
 گفتمان. است شده »كُش خالقيت« كند، تقويت را خالقيت كه اين از بيش گفتمان اين و

-مي تضعيف را خالق نوشتن است، يافته سيطره آموزشي ريزيبرنامه نظام در اكنون كه نوشتن
 بيشتر گفتمان اين درباره دهيد اجازه. است شده بازاري و مكانيكي نوشتن تقويت موجب كند و
 .كنيم صحبت
 حول ها گزاره و ها ايده از اي مجموعه كه بدانيم گفتن سخن از خاص اي شيوه را گفتمان اگر

 نوعي مقاله توليد زند،مي پيوند »قدرت نظام« به را آن و دهد مي سامان را موضوع يك
 نظام با پيوند در »دانايي نظام« نوعي گفتمان فوكويي، برداشت در. است »نوشتن گفتمان«

 حادثه و تصميم نوعي و گيرند مي شكل اجتماعي و تاريخي بستر در ها نگفتما. است قدرت
. هستند تعامل و پيوند در فرهنگ و جامعه كليت با ها گفتمان حال عين در. نيستند ناگهاني
 و جامعه گرفتن شكل به همزمان هم و دهند مي نشان را جامعه وضعيت هم ها گفتمان
 در نوشتن گفتمان درباره زير هاي پرسش با ما كنيم نگاه وايهزا اين از اگر. پردازند مي ها واقعيت
 :هستيم مواجه امروز ايران
 گرفت؟ شكل نوشتن از گفتماني چنين ما، معاصر دانشگاه تاريخ بستر در چرا و چگونه 
 است؟ خورده گره يا پيوند قدرت نظام با چگونه و كجا در نوشتن گفتمان 
 دارد؟ هايي ويژگي چه دهد مي لشك را نوشتن گفتمان كه دانايي نظام 
 چه ايران فرهنگي و علمي توسعه براي معاصر نوشتن گفتمان اين پيامدهاي و دستاوردها 

 است؟ بوده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Writing discourse 
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 از يكي. هستيم ها آن دقيق مطالعه و ها پرسش اين طرح نيازمند گفتمان اين با مواجه براي
 دهنده شكل رسانه و خالق نديشها راهبرد ترين مهم عنوان به نوشتن به توجه موضوع اين ابعاد
 علم توليد گفتمان اما. است جهان امروز فكري نظام در انديشگي هاي پيام دهنده انتقال و

 اين در. است كرده خلق را خودش خاص 1»گفتماني قواعد« هم نوشتن براي ما امروزي مسلط
 اي ويژه سبك و خاص نثر داراي دانشگاهي نوشتن. است »فن يا ابزار« نوعي نوشتن گفتمان،
 بلكه ندارند »مؤلف« ها نوشته گونه اين و نيست نويسنده به وابسته كه سبكي و نثر است،

 برقرار 2»بينامتني روابط« مختلف هاي متن و ها انديشه ميان كه است كسي مؤلف. دارند »مولد«
 در مؤلف. شود مي بديع و تازه اي ايده خالق ها، ايده مجموعه ميان الفت ايجاد طريق از و كند مي
 امكان و كند مي خلق نيز را خود متن خلق طريق از و دارد را خود ويژه طبع حال عين

 موقعيتي به نسبت كه است خالقي فرد مؤلف،. سازد مي فراهم را ديگران و خود ميان گفتگويي
 ن،نوشت طريق از تا كند مي تالش و دارد اي ويژه »ديد« و »احساس« كند، مي زيست آن در كه
 هاي»ارزش« و »باورها« مؤلف. بگذارد ميان در ديگران با و داده شكل را ديد و احساس اين
 مسوول را خود كه است كسي مؤلف،. نيست طرفبي جهان به نسبت و دارد را خود ويژه
 انسان مؤلف،. ببخشد تحقق را مسؤليت احساس اين نوشتن، طريق از خواهد مي و داند مي

 شركتها  مسأله حل و شناخت براي اش جامعه »عمومي گفتگوي« در كه كسي است، دار مسأله
. كند مي خلق و آفريند مي بلكه كند، نمي توليد يا بندي سرهم را چيزي مؤلف،. دارد فعال

 كردن، خلق فرايند در. است »كردن توليد فرايند« از متمايز آفريدن و »كردن خلق فرايند«
 بيرون به و جوشد مي مؤلف انديشه و احساس خالقه، رويني درون از تكين و يكتا موجوديتي

 كردن آسان و تسهيل براي را او تا هستند مؤلف خدمت در فنون و ها روش اينجا در. ريزد مي
ايفا  مؤلف هاي قابليت و شخصيت كننده را تعيين نقش خالقيت، فرايند در. كنند كمك مسير
 نويسنده را او همين براي. دارد را خودش خاص پردازيعبارت و بياني سبك مؤلف. كندمي
 لحظه همان در او. دارد مخاطب مؤلف،. نويسد مي »خاصي سبك« به كه كسي يعني ناميم، مي

 .دارد دروني گفتگويي ها آن با و انديشدمي مخاطبانش به نوشتن
 يگفتمان قواعد چارچوب در كه است كسي مولد. دارد قرار »علم مولد« مؤلف، مقابل در اما

 بازار ذائقه با متناسب كه توليد كااليي بايد مولد. كند مي ايفا را خود توليدي نقش كارخانه،
 .علمي اجتماع در نه است بازار در خدمت توليد نهايي هدف زيرا باشد،

 انديشيدن همچون نوشتن 
 حالي در. ايم كرده حذف حدودي تا انديشيدن و پژوهش فرايند از را نوشتن دانشگاه، نهاد در ما
. دارد ها انديشه ساختن و يافتن و ها ايده به دادن شكل در مهمي سهم و نقش نوشتن كه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Discursive rules 
2 Itertextual relations 
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 مطرح را هايي پرسش نوشتن: «نويسد مي) 52: 1395 كامرون( نوشتن حق كتاب در كامرون
 طرز كند، مي عرضه »من« به متفاوتي ديدگاه نوشتن. بودم نكرده را فكرش »من« كه كند مي

 ما سراغ به نوشتن راه از چيزها... كند مي عرضه را چيزها به نگريستن از تري جالب و متفاوت
 نوشتن راه از انديشه خلق موجب كه مختلفي هاي راه روشن و ساده بياني با كامرون. »آيند مي
 فيلم كه كنيم استفاده نوشتن از طور همان توانيم مي ما« او اعتقاد به. كند مي تشريح شود مي
 انداز چشم در چيزها دادن قرار براي و تمركز آوردن براي: كند مي استفاده النزه از ساز

 حق. كند مي صحبت »ادبي نوشتن« درباره كامرون بگوييد است ممكن). 57 همان( »متفاوت
 تجربي اي مطالعه در محمدي. است صادق ديدگاه اين هم انساني علوم زمينه در اما باشماست،

 در ها آن مجدد بيان به نيازي و داده شرح را تحقيق فرايند در »نوشتن كاركردهاي« دقيق و
 سازنده و مولد نقش تحقيق فرايند تمام در نوشتن كه دهد مي نشان محمدي. نيست اينجا
 هاي ايده كسب« ،»فكر محمل تغيير« ،»فكر جريان انداختن راه به« در و كند مي ايفا را ها ايده
 ايجاد« ،»نوشتن هنگام به فكر يافتن عينيت« ،»فكر هب احساس تبديل« ،»خودشناسي« ،»نو

 در). 1395 محمدي( دارد كليدي نقش پژوهش ابعاد ديگر و ،»تحقيق گزارش ارائه در تنوع
 نگارانه مردم تأمالت« عنوان با اي مقاله در تر پيش. كنم باز را كاركردها اين خواهم نمي اينجا
. ام داده توضيح را تحقيق فرايند در نوشتن كردهايكار از برخي) 1391 فاضلي( »نوشتن درباره
 و شناسيم نمي را نوشتن كاركردهاي اين دانشگاهي پژوهش و آموزش در ما كه است اين مسأله
 .نداريم هم را ها آن شناسايي و پذيرش براي آمادگي

 نظام در »پوزيتيويسم شبه« بگويم تر دقيق يا پوزيتيوسم گسترش و گيريشكل با 
 براي صرفاً را نوشتن مدرن، دانش و دانشگاهي نظام در ما كه شد تصور گونه اين هي،دانشگا

. ندارد جايي ها ايده توليد در نوشتن منظر، اين از. داريم نياز تحقيقات نتايج »كردن گزارش«
 تلقي جديد علم توسعه فرايند در ما. ندارد سهمي آن در نوشتن و اند تحقيقات محصول ها ايده

 قرار آن مقابل در يا كرديم نوشتن جايگزين را آن و داديم شكل را 1تحقيق روش از خاصي
 نيز آن وجود و كند كمك انديشيدن فرايند در ما به تواند مي اگرچه روش كه حالي در. داديم

 اجازه. كند نوشتن جايگزين را روش يا بكاهد را نوشتن اهميت تواند نمي اما است، ضروري
 :بنويسم برايتان را بارت والنر از قولي نقل دهيد

 خواهان اثري هر در ها آن گويند؛ مي سخن روش از زايدالوصفي توقع و اشتياق با ها بعضي
 تحمل را منطقي بسيار و دقيق بسيار هاي روش تواند نمي هرگز شان ذائقه البته و هستند، روش
 تأثيري و نيرو هيچ ويشخ از بيرون قانون اين چون اما شود، مي قانون به تبديل روش،. كند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Research method 
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 به پايانبي يأس و دلسردي) چيست نتيجه انساني علوم در بگويد تواند نمي كس هيچ( ندارد
 ها، فرازبان همه غرور و نخوت باد محض، فرازبان منزله به روش كردن تعريف با آورد؛ مي دنبال

 از و بالد مي هايش روش به وقفهبي كه اثري كه است اين محتوم واقعيت. شود مي گريبانگيرش
 روش تابع چيز همه: آيد مي در آب از ثمربي و سترون نهايت در گويد، مي سخن هايش روش
 متن كه كند مي تأكيد پي در پي پژوهشگر است؛ نمانده باقي نوشتن براي چيزي و است شده
 داختنان در و تحقيق يك قتل براي. رسد نمي متن به نوبت هرگز اما بود، خواهد مندروش وي
 آليسون از نقل به( »ندارد وجود روش از بهتر راهي متروكه، هاي پروژه عظيم دانزباله به آن

1388 :351.( 
 در جديد علم مقوله از ما شناختي هاي بنيان از يكي كند مي نقد آن به بارت روالن آنچه

 بهاي عالي، آموزش نظام در ما كه شد موجب باورداشت اين. است شده امروزي و معاصر ايران

 اما بينند، مي متعددي هاي آموزش تحقيق روش زمينه در ما دانشجويان. ندهيم نوشتن به كافي
 در مسأله. گوييم نمي هيچ انديشيدن، و پژوهيدن در آن جايگاه و اهميت و نگارش زمينه در

 روبرو وضعيتي با ما برخي اعتقاد به اگرچه. نيست تحقيق در آن اهميت و روش نفي اينجا
 ).1390 ديزجي خان( است درآمده روش اسارت در ذهنمان كه ايم شده

 نوشتن اين، از بيش حتي. هنري اثر يك خلق شبيه چيزي است، معرفت خلق نوشتن
 آن به هرگز نوشتن بدون كه است انساني هاي تجربه بيان و كشف براي ما ابزار ترين مهم

 ثبت و انداختن چنگ به براي است اهير نوشتن« بالتون تعبير به. داشت نتوانيم دسترسي
 كه چيزهايي. شدند مي گم ما ضمير و ذهن اعماق در ها آن نوشتن راه از جز به كه هايي تجربه
كنند (  مي پيدا بروز امكان نوشتن طريق از نيستند، شدن بيان قابل تاحدودي اغلب

 آيا است، آن موضوع ينتر مهم انسان زيسته تجربه كه انساني علوم براي ).63: 1994بولتون،
 فضاي در ما. خير گمانم به. داشت ديگري فكري تمهيد و رسانه نوشتن از تر ضروري توان مي

 خالقه، هاي ارزش از را نوشتن ما. نداريم را نوشتن جايگاه از آگاهي اين موجودمان دانشگاهي
 كردن تبديل براي راهبردي ما براي امروزه نوشتن. ايم كرده دور كامالً مولدش و هنري

 و گفتگو كردن، آفرينش و ايده بيان نه و است شده سياسي يا تجاري كاالي صورت به تحقيقات
 ماهيت از شدن دور اش، انساني و هنري ماهيت از نوشتن شدن دور اكنون ما مسأله. فهميدن

 سيطره در ما. است هستي در تأمل و وجود با تعامل فهميدن، براي راهبردي منزله به آن
 نظام در نوشتن مسأله. ايم كرده قرباني را نوشتن دانش، و دانشگاه شدن سياسي و جاريت

 ما. است صنعتي و »تجاري كاالي« به »هنري متن« از نوشتن شدن تبديل همين دانشگاهي،
 نوشته« كاال، به نوشتن شدن تبديل با زيرا هستيم؛ زمينه اين در »انتقادي تأمل« نيازمند
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 توليد روز هر »پژوهشي هاي نوشته« از انبوهي حجم كه اين رغمعلي است، شده كمياب »اصيل
 .شود مي تكثير و

 و 1»اصيل نوشته« به توجه دادن گسترش براي تالش اخير هاي سال در هايم دغدغه از يكي
. است شده اصيل نوشته جايگزين 2»پژوهشي نوشته« ما دانشگاهي نظام در. است بوده خالق
 و تجربه خالقيت، در ريشه اصيل، نوشته اما است، انبوه و مكانيكي تكثير ينوع پژوهشي نوشته
 اصيل متن شبيه ظاهراً زيرا است، »نوشته شبه« پژوهشي، نوشته. دارد محقق يا مؤلف فرديت
 فاضلي( »تكنولوژي عصر در دانش مكانيكي تكثير« مقاله در. نيست گونه اين واقع به اما است

 بنيامين والتر معروف ايده از اقتباس با را نااصيل و پژوهشي هاي نوشته هاي ويژگي) 1393
 مثل »هنري آثار مكانيكي توليد« بنيامين اعتقاد به. ام كرده تشريح »هنر مكانيكي تكثير«

 اي، هاله اثر. شود مي »هنر اي هاله«اثر  رفتن بين از باعث.. و نقاشي سازي، مجسمه موسيقي،
 و توليد با. كند مي يگانه را آن و دهد مي »بودگي خاص« ويژگي هنري اثر به كه است مزيتي
 در نوشتن زمينه در اتفاق همين. رود مي بين از اي هاله اثر اين هنري، آثار انبوه و صنعتي تكثير

 فضاي آن اي هاله اثر اند، شده اي هاله اثر فاقد ها مقاله و ها كتاب و افتاده اتفاق ما هاي آكادمي
 كه ايست چيزي جاذبه اين. كند مي فراهم را متن يك به شدن درك امكان كه است معنايي

 تبديل »متن« به) بارتي روالن تعبير به( »اثر« يك از را نوشته يك و يادداشت يك مقاله، يك
 و كند مي توليد را »متن لذت«) بارتي روالن تعبير( به باز كه است چيزي هاله اين كند؛ مي

 ما هنرهاي از يكي. است متن از معنا برداشتن و »متن لذت« برداشتن يعني هاله اين برداشتن
. ايم انداخته اعتبار از را نوشتن و ايم كرده كيفيت بي را متن كه است بوده اين اخير سال چند در
-بي اين. ندارند نوشتن و خواندن به عميق و »اصيل عالقه« ديگر ما دانشجويان دليل همين به

 خالقيت و شخصيت رشد زمينه بلكه شود، مي دانش و علم رشد تضعيف باعث تنها نه عالقگي
 تحقق« براي دانشگاهي انسان براي است راهبردي نوشتن. كند مي تضعيف نيز را دانشگاهيان
 .»خود بخشيدن

 تأسيس ابتداي از انساني علوم هاي رشته در ويژه به ايراني دانشگاه در »نوشتن مساله«
 به مدرن و جديد علم با ما هاي مواجه اولين بعد به 1313 هاي سال .شد شروع تهران دانشگاه
 ابتداي همان از ما. شد شروع زمان همين از نوشتن مساله. است آن يافته تماميت شكل

 و خوانا يعني نهاد اين وظايف ترينمهم از يكي مدرن آموزش نهاد حتي و دانشگاه نهاد تأسيس
 .دهم توضيح را داستان اين اجمال نحو به دهيد اجازه .نگرفتيم جدي را جامعه كردن نويسا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Original writing 
2 Research writing 
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 »كتبي ارتباط« اما است، بوده جوامع تمام در ارتباط هميشگي الگوي ،»شفاهي ارتباط«
 همگاني ارتباط الگوي صورت به كه است مدرن دوره در تنها آن ديرين پيشينه رغمعلي
 و آموزشي نظام هاي رسالت از يكي »هجامع كردن نويسا«يعني  امر، اين. بشود بايد يا شود مي

 و »خوانا جامعه« به را جامعه كه شدند تشكيل جديد مدارس ابتدا. است جديد عالي آموزش
 و توانايي دارد وظيفه كه است عالي آموزش نظام و دانشگاه بعد كنند؛ تبديل »نويسا جامعه«

 خواست« به »انسان وديوج بالقوه توانش« آگامبن قول به را نويسايي و خوانايي قابليت
 نوشتن طريق از انديشيدن قابليت جامعه، كه طوري به كرده تبديل جامعه و افراد در »نوشتن

 به رسيدن از است عبارت معاصر دوره در انساني جوامع تحول فرايند از بخشي. كند پيدا را
 فرايند از بخشي امر اين و كنند پيدا نويسايي و خوانايي توانايي و آمادگي همگان كه اي مرحله
 »لوكس كاالي« معاصر، جوامع در نويسايي و خوانايي. است جامعه رفاه و آسايش اصالح، بهبود،
 باري،. است آن »بنيادين فرهنگي نهاد« و مدرن جامعه نهادي ساختار از بخشي بلكه نيست،
 پاسخ جامعه ضروري نيازهاي به ديگري نهاد هر مانند نوشتن امر. است »فرهنگي نهاد« نوشتن

 نهاد مانند چيزي است، شده پذيرفته و جمعي و همگاني يافته، سازمان و الگودار دهد، مي
 جديد فرهنگي نهاد جديد، جامعه در نوشتن. غيره و هنر نهاد دين، نهاد مالكيت، نهاد خانواده،
 فرهنگي ادنه نوشتن،. دارد ارتباط ما زندگي سازمان و جامعه اقتصاد، و سياست با نوشتن. است
 قلم از شمشير جاي به يعني نوشتن. دهد مي پاسخ معاصر جامعه ضروري نيازهاي به كه است
. كنيم استفاده اجتماعي و فردي نيازها به پاسخگويي و منافع تأمين و قدرت جابجايي براي

 اين از. است نوشتن و خواندن مستلزم همه ديگري، تحمل و زيستي هم و رفاه صلح، دموكراسي،
 مهارت« يا تكنيك نوعي به صرفاً را آن نبايد و است مدرن جامعه فرهنگي نهاد نوشتن و،ر

 وجودي هاي الزام از يكي و خورده پيوند جهاني جامعه با ايران معاصر جامعه. داد تقليل »فني
 و دهد مي نظم انديشه به كه است نوشتن. است خواندن نهاد و نوشتن نهاد گسترش جامعه، اين
 بودن معاصر، انسان و است مدرن معاصرِ فرهنگ بايگاني نوشتن،. كند مي يستماتيكس را آن

 اجازه خودش به هم و كند مي »بازانديشانه بودنِ« خواندن، و نوشتن طريق از را خودش
 غيرشخصي نوشتن،. كنند كمك او به كه دهد مي اجازه ديگران به هم و دهد مي بازانديشي

 جامعه به ساختاري احترام نوع يك و ماست فردي امر كردن يجمع است، ما شخصي امر كردن
 .پردازيم مي هم تماشاي به ديگري هم و من هم كه اي آينه ماست، برابر در اي آينه نوشتن. است

 سرمايه فرسايش اعتياد، ندارد، را ديگري تحمل كه اين مانند ما جامعه مشكالت و مسائل
 نهاد« كه است اين از ناشي حدودي تا ها اين امثال و فقر، شهري، خشونت افزايش اجتماعي،
 عنوان به نوشتن و خواندن و نكرده پيدا گسترش مؤثر نحو به و كافي حد به »نوشتن فرهنگي
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 از آن از بخشي... اجتماعي و  هاي آسيب و فاشيسم استبداد،. است نشده ارتباطي غالب الگوي
 .نيست نويسا و واناخ كه اي جامعه از يعني شود، مي زاييده ننوشتن

 براي نويسا و خوانا اي جامعه است نتوانسته حاال همين تا معاصر ايران در مدرسه و دانشگاه
 خواهيم نمي ما داريم، سواد كم و سواد بي نفر ميليون يك و بيست ما دليل همين به. بسازد ما
 ها آن از خواهيم مي بلكه بشوند، مؤثر و پويا و خالق نويسا، و خوانا قشري ما دانشجويان كه

 كه است اين دهند تحويل ما به خواهيم مي ها آن از ما كه چيزي آن. بسازيم كارگر مثل افرادي
 ها كتاب و مقاالت حجم و شود مي مهم كيفيت جاي به كميت. بشوند استثمار سيستم مقابل در
 اراده و شوق ياآ است؟ شده فرهنگي تحولي موجب دانشگاه در كار اين آيا ولي شود، مي زياد

 نگاه ابزاري امري عنوان به نوشتن با آيا است؟ گرفته شكل دانشگاهيان در بودن دانشگاهي
 عاشقانه؟ و وجودي امري يا كنند مي

 مدرن دولت گيري شكل به كه بود اين براي ابتدا در مدرسه و دانشگاه هاي هدف از يكي
 تربيت و فني و استراتژيك دانش توليد ندمان مختلف هاي راه از را كار اين دانشگاه. كند كمك

 نيروي تربيت حال، عين در. دهد مي انجام اداري نظام براي كارمند و كارشناس تكنسين،
 كارمند و تكنسين تربيت اين ايران در اما. نيست دانشگاه اصلي هدف اداري نظام براي انساني

 طريق از كه هست و بود اين مدرن دانشگاه هاياز وظيفه يكي. شد تبديل »غايي ارزش« به
 رشد را انتزاعي و مفهومي تفكر مند،نظام انديشيدن شيوه ،»نوشتاري ارتباط الگوي« توسعه
 .نگرفت قرار مسير اين در ابتدا همان از ايران در دانشگاه نهاد ولي. دهد

 با ايدئولوژي، با است، اي پيچيده و جامع مفهوم ايراني، سنتي و تاريخي فرهنگ در سواد
 ايراني تاريخي فرهنگ در سواد. است درآميخته ايراني انسان چيز همه با و تاريخ، با ها، ارزش
 كه بود اين معنايش ايراني فرهنگ در شعور بود؛ شعور با انسان باسواد، انسان نبود؛ تكنيك
 و است مؤمن حتي او. است متواضع و مؤدب و متين دارد، نوشتن و خواندن توانايي كه انساني
 پيشامعاصر ايراني فرهنگ در است شده اقتباس آن از مكتبخانه كه مكتب مفهوم. دارد اخالق
 داري دين و اخالقي مدني، تفكر مثل معاني به آن معنايي بعد. است معنايي و تاريخي بعد داراي
 جامعه در سواد پيشامعاصر معناي اين. است باسواد انسان« هاي ويژگي ها اين همه است؛ مبتني

 را آن و گرفته باسواد و سواد از را فرهنگي معناي اين دانشگاه و مدرسه حاضر، حال در و بود ام
 نويسنده و مؤلف كه است سواد از فني و ابزاري برداشت اين در. است كرده تكنيك به تبديل
 نوشتن در. بنويسد تحقيق و كتاب و مقاله نوشتاري، خاص سبك و امضاء داشتن بدون تواند مي
 مؤلف بايد دهند مي شكل را گفتگويي متن و نوسنده ارتباطي كنشي چون كه نوشتني ق،خال
 كه بدهم تشخيص من تا باشد هويدا اش نوشته در فاعلي من باشد، مشخص اش نوشته متن در

 ما دانش نظام بر تحصلي نوشتاري سبك تنها اكنون. هست كسي چه نوشته مثالً متن فالن
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 ديگر هاي سبك تمام و كند مي عمل ديكتاتور همچون سبك اين. دارد چرا و چونبي سيطره
 ايم كرده درست ايران دانشگاهي فرهنگ در »تحصلي ديكتاتوري«. سازد مي سركوب را نوشتن

 حالي در است؛ شده حذف نوشته متن از »سوژه من« كه است شده اين حاصلش و علم؛ اسم به
 .ماست گي سوژ خلق براي نوشتن كه

 براي كه اي نوشته متن آشكارا،. ايم شده روبرو آن با كه است تراژدي نوعي وضعيت اين
 نويسند مي مقاله وقتي. كند آشكار را خودش سوژه كه ندارد حق است، نويسنده سوژگي اعالم
 سرقت قابل كاالي به تبديل كتاب و مقاله كه شود مي همين. نيست نويسنده ردي از كجاهيچ
 معناي به ايران در اكنون ما گفت، مي »مؤلف مرگ« آن به ارتب روالن كه چيزي. شود مي

 .هستيم روبرو مؤلف مرگ با اش جسماني
 كه آنجايي است؛ شده شروع اشتباه كه آنجايي از شود؟ حل بايد كجا از نوشتن مساله
 ارتباط و نقش نتوانست ايران در دانش كه است همين براي. شد حذف فاعلي من و سوژگي
 حوزه در ها نوشته از عظيمي حجم وجود با. كند ايفا كافي حد به جامعه پويايي براي را خودش
 حذف ها نوشته از فاعلي من چون است؛ چگونه جامعه اين كه بفهميم توانيم نمي ما انساني علوم
. است نداشته گويي سخن حق نوعي من اين اصالً چون. ندارد وجود ها نوشته در ايراني من و شد
 .است نبوده فراهم برايش امكان اين جمع ماي

 باشد؟ ديگري چيز نوشتن جز تواند مي پژوهش آيا شود؟ مي انديشيدن نوشتن، زماني چه
 روش. همين نويسيم، مي ما كه افتد مي اتفاق زماني تنها پژوهش. خير است، اين من پاسخ

 يعني. برعكس نه و باشد نوشتن خدمت در كه كند كمك ما به تواند مي صورتي در تحقيق
 كه است نوشتن مسير در اين و است نوشتن خدمت در روش نيست، روش خدمت در نوشتن
 قرار پژوهش مبناي را ام تجربه و را تاريخم را، خودم من كه است اين پژوهش و شود؛ مي فهم

 را، خودم نيازهاي را، خودم وجود انسان عنوان به من كه افتد مي اتفاق وقتي پژوهش بدهم؛
 را خودم ايده و تبديل ايده به نوعي به بخواهم را خودم تاريخ را، خودم زندگي را، خودم درون
 طراحي، عكاسي، و ساختن فيلم كردن، گفتگو مثل انديشيدن مختلف اشكال. كنم پذير رويت

 وابسته اينها همه. است نوشتن با اصالت اجتماعي و انساني علوم در ولي دارد، وجود...  معماري
 با شود مي شروع نوشتن با تحقيق ...نامه فيلم تا گرفته عكس توضيح از تند؛هس نوشتن به

 تشويش. شود مي ترويج نوشتن با حتي و شود مي تمام نوشتن با كند و مي پيدا ادامه نوشتن
 خودش كه خواهند مي ما دانشجوي از ما استاد از كه آنجايي از آيد؟ مي وجود به كجا از نوشتن

 نوشتن. باشد نويسنده زندگي از روايتي اينكه مگر نيست اصيل اي نوشته چهي. بگذارد كنار را
 كه است اين معناش بلكه انديشيم، مي متن با فقط ما كه نيست اين معنايش پژوهش همچون

 هنوز ما و انديشد مي كه است دست اين هايدگر تعبير به انديشيم، مي هم قلبمان با ما
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 بدنمان اعضاي با بگيريم ياد بايد و ايم نگرفته ياد دنانديشي در را دست و پا هاي مهارت
 و شناخت حوزه بين تفكيكي كه اند داده ياد ما به احساسات حوزه شناسان وانسان بيانديشيم
 جنس از »وجود« جنس از پژوهش مثابه به نوشتن و بود توهم يك اين و ندارد وجود احساس

 طريق از خواهيم نمي اينكه يعني پژوهش همثاب به نوشتن است، »جامعه« جنس از و» بودن«
 باطل نوشتن ديگر اشكال بقيه و كنيم وجود ابراز و خلق خواهيم مي بلكه بنويسيم مقاله كَلَك
 يا دارد اصالت متن اين چون نخوانيم را آن اگر حتي شود؟ نمي كُهنه شاهنامه چرا مثالً. است

 ترمهم رود مي جلوتر چه هر و ود؟ش نمي كهنه چرا فروغي اروپاي حكمت در سيري ترجمه
 ما به را نوشتن اهميت و كند آماده نوشتن براي را ما بخواهيم آموزشي نظام از بايد ما. شود مي

 يك نوشتن و خواندن كه اند نشده توجيه هنوز چون بخواهيم ها آن از بايد و كنند يادآوري
 دانشگاه وقتي نشده توجيه دانشجوي و استاد هنوز. است آكادميك نفسه في و غايي ارزش
 هيچ و بنويسي باز ولي دارد هزينه گفتن سخن و نوشتن كه بداني ،)واقعي معناي به( هستي
 .نشود مانعت چيز

 گريبانگير كه بود فرهنگياي  مسأله طرح گفتار اين از هدفم. شود مي تمام اينجا در صحبتم
 تر دقيق و نگاري مردم من كار. است شده معاصر ايران در ما دانش نظام و دانشگاهي نظام
 ام زيسته تجربه از بخشي كردم جاري زبان به گفتار اين در چه آن. است نگاري خودمردم بگويم
 .ايران دانشگاهي فرهنگ از هم و دارم نوشتن از هم كه اي تجربه بود،

 آخر سخن 
 اجتماعي و انيانس علوم حوزه در دانشگاهي نوشتن زمينه در گفتار اين در من تأكيد و تكيه
 و پردازي عبارت كه حوزه اين در. كنم مي تنفس و فعاليت آن در كه است اي حوزه اين زيرا بود،

 اين. شوند نمي ترغيب و تشويق خالقه و اصيل نوشتن به افراد است، آن اصلي كار سازي مفهوم
. ايم ديشيدهان آن درباره تر كم كه است ما اجتماعي و انساني علم بنيادي مباحث از موضوع
 كه چيزي روي بر گذارد مي تأثير ما، نوشتن چگونه« دانيم نمي ما كه است اين تلخ واقعيت
 در سبكي هر« كولن و آُژه مارك تعبير به. )927: 2009(ريچاردسون،»نويسم مي اش درباره
 هم كند، مي ايجاب) نويسيم مي اش درباره ما كه چيزي درباره عمومي درك( نظريه يك نوشتار
 همراه به را) فهميدن بلكه نكردن داوري( اخالقي تعهد و) ادبيات يا( فكري ميراث كه چنان
 و انساني علوم هايآكادمي در نوشتن كاركرد از تلقي اين). 108: 1388 كولن و اُژه( »دارد

 و انديشه كيفيت در نوشتن نقش از ما آگاهي عدم اين. ندارد وجود امروزه ما اجتماعي
 ما روز و حال روي بر بلكه ،»دانش كيفيت« بر تنها نه انديشيم، مي شان درباره هك موضوعاتي
 فليك اووه كه هستيم چيزي از تر بيش آگاهي نيازمند ما. است تاثيرگذار عميقاً نيز دانشگاهيان
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 تحقيق منطق كنار در بايد ارائه منطق« نويسد مي فليك. كند مي ياد »ارائه منطق« به آن از
 ).451: 1388 فليك( »گيرد قرار توجه مورد

 گسترش و گيري شكل ما، شدن امروزي و تجدد فرايند در فكري عمده تحوالت از يكي
 ساختارها ساير در تحول با همراه علوم اين گسترش و گيريشكل. است اجتماعي و انساني علوم

 اين علوم اين وظيفه. است داده رخ ما فرهنگي و سياسي اجتماعي، اقتصادي، هاي ساحت و
اي  آيينه ببينند؛ آن طريق از و آن در را جامعه و خود تا باشند انسان برابر در اي آيينه كه است
 رسالت« .بازتاباند را معاصر جامعه و انسان هاي كژتابي و ها كژي ويژه به دارد وظيفه كه

 كه است اين رمعاص جامعه در پيشرفت لوازم از يكي رو،اين از. است همين علوم اين »انتقادي
 ايفاي لوازم از يكي و كنند؛ ايفا خوب را خود »آيينگي رسالت« بتوانند اجتماعي و انساني علوم
 زنگارزدايي و غبارروبي دائم طور به اجتماعي و انساني علم آيينه از كه اين است هم رسالت اين

 تحقق براي سياريب هاي تالش اخير هاي دهه در. بسنجيم نقد محك با را ها آن وضعيت و كنيم
 مجموعه در من كه هايي حوزه از يكي. است شده انجام ايراني محققان جانب از مهم اين

 انساني علوم در نوشتار همان يا ارائه منطق نقد ام كرده دنبال تاكنون زمينه اين در مطالعاتم
 نتشرم تاكنون كه مطالعاتي براساس). 1396 ؛1394 ؛1393 ؛1391 فاضلي( است بوده ايران
 ايران در علوم اين »آيينگي توان« رشد مسير در كه هايي چالش از يكي ام داده نشان ام كرده
 انساني علم. است اجتماعي و انساني علم رسانه نوشتار،. است آن »نوشتاري چالش« دارد، وجود

 توانيم مي »مفاهيم خلق« طريق از تنها ما يعني است؛ 1»مفهومي علم« ماهيتاً اجتماعي و
 و انساني علم مايه درون زبان، كلي طور به و مفاهيم. سازيم ممكن را انساني دانش از شكلي

. دارد اهميت علوم اين در 3»گفتار زبان« از بيش 2»نوشتار زبان« و دهد؛ مي شكل را اجتماعي
 كفلي اووه. دهيم مي انسجام و نظم مان انديشه به و انديشيم مي نوشتار طريق از علوم اين در ما
 را اجتماعي علوم در نگارش يا نوشتار اهميت ولف از نقل به كيفي تحقيق بر درآمدي كتاب در
 :دهد مي توضيح گونه اين

 تبديل متن بايدبه پژوهشي تجربيات... متن توليد يعني عمدتاً اجتماعي علوم به اشتغال
 اي يافته جا آن تا و هنگامي تنها پژوهشي فرايند يك. شوند درك متن همين براساس شوندو
 در درگير افراد كه ندارد اهميتي چندان ديگر كرد، پيدا گزارشي در را ها آن بتوان كه دارد

 هاي پديده عملي عينيت و پذيري مشاهده. اند داشته اي تجربه چه يا اند داشته اي تجربه تحقيق
 ).446-445: 1388 فليك( ديگر چيز هيچ بر نه و است مبتني متن بر تنها اجتماعي علوم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Conceptual science 
2 Writing language 
3 Oral language 
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 كه اجتماعي و انساني علم كارآمدي و گسترش براي موضوعات ترين مهم از يكي رو، اين از
 در. است علوم اين در »نوشتاري رسانه« بهبود و شناسايي براي تالش داشت، توجه آن به بايد
 موضوع بلكه ،»ننويسيم غلط« و بداريم پاس چگونه را فارسي زبان كه نيست اين موضوع اينجا
 علم گسترش و خلق براي ممكن نحو بهترين به فارسي زبان و زبان از چگونه كه است اين

 انجام مختلفي هاي فعاليت گذشته هاي دهه طي زمينه اين در. كنيم استفاده اجتماعي و انساني
 مجموعه. اند داشته دستاوردهايي و تأثيرات ايران در علوم اين پيشرفت در نيز كدام هر و شده
 :كرد بيان زير صورت به توان مي وار فهرست را هاليتفعا اين

 فارسي زبان به) فرانسه و انگليسي عمدتاً( التين متون ترجمه .1
 علمي كليدي مفاهيم براي گزيني معادل .2
 دانشگاهي هاي رشته تمام در تحقيقاتي گزارش نوشتن آموزش .3
 زبانه چند يا دو هاي فرهنگ تهيه .4
 طريق از ها دانش تحول و پيشرفت در آن نقش و علم زبان زمينه در بحث و ترويج .5

 تحقيقات انجام و ها همايش برگزاري
 ويژه به و زبان نقش اهميت و شناسايي زمينه در همچنان ما مذكور، هاي فعاليت رغمعلي

 انگاره. هستيم مواجه جدي هاي چالش با اجتماعي و انساني علم حوزه در نوشتاري زبان
 را نوشتار نقش كه است اي انگاره ها دانشگاه در ايران اجتماعي و انيانس علم بر حاكم 1معرفتي
 دادن شكل« در نوشتن سهم و نقش به و داند مي تحقيق نتايج »كردن گزارش« به محدود صرفاً
 .نيستيم آگاه نويسنده و محقق خالقيت ظهور و بروز و »ها ايده

 و ناآگاه علمي يا دانشگاهي نمت و معرفت شناختي زيبايي ابعاد به نسبت آن، بر عالوه
 تا دهد نمي اجازه ما دانشگاهيان و محققان به موجود 2»تحصلي نوشتار« سبك هچنين. غافليم
 مانع تنها نه ها چالش اين. بيانديشند و بنويسند تفسيري و خالقانه آزادانه، شيوه به بتوانند
 در بزرگي مانع بلكه شوند، مي نايرا در اجتماعي و انساني علوم نوشتاري هاي متن كيفيت بهبود
 امروز ايران در اجتماعي و انساني علم آموزش. هستند كلي طور به علوم اين كيفي توسعه مسير

 ميزان اما اند؛ شده برخوردار اندازه از بيش حتي و چشمگير گسترش كمي و نهادي نظر از
 با بلكه نشده بهتر و بيشتر تنها نه ما آموختگاندانش و دانشجويان 3»دانشگاهي سواد«

 و »نوشتاري زبان« زمينه در تا دارد مي آن بر مرا ها چالش اين. است روبرو نيز جدي هاي چالش
 مهم دستوركارهاي از يكي را زمينه اين در تأمل و بحث و بينديشم دانشگاهي نوشتار وضعيت
 .بدانم علوم اين اعتالي براي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 epiateme 
2 Positivist writing 
3 Academic literacy 
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