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همزمان با نشو و نمای نثر جدید فارسی، ادبا و نویسندگان بزرگ، آستین 
هم���ت باال زدند و برای آراس���تن و س���امان دادن ش���یوۀ ن���گارش و زدودن 
پیرایه ها از رخس���ار نثر فارس���ی، دس���تورها و مبانی نویسندگی را در قالب 
کتاب های���ی آموزنده به رش���تۀ تحریر کش���یدند. امروز نثر فارس���ی، دوران 
رشد و پویایی حود را سپری می کند و البته تا سرمنزل مقصود، راهی دراز 
در پیش دارد. در واپس���ین  س���ال های قرن چهاردهم، تالش  نویس���ندگان 
گ���ه گاه، منش���وری نو در  خ���ردورز و ادب ش���ناس همچن���ان ادام���ه دارد و 
س���احت نویس���ندگی و پاالیش و پیرایش نثر فارس���ی ب���ه جامعۀ علمی و 
کانون نویسندگان قم، به تازگی برگی  ادبی عرضه می  ش���ود. انجمن قلم و 

دیگر بر دفتر پربرگ وبار سخن شناسی و اندیشه نگاری افزوده اند. 

که به ت���الش برای   آیی���ن قل���م، اثری اس���ت در زمینۀ ن���گارش و پژوه���ش 
هموارس���اختن راه دش���وار نگارش علمی تالش کرده است. برای رسیدن 
گاهی از فنون و رموز نویس���ندگی و  ک، راهی ج���ز آ ک و چاال ب���ه قلمی پ���ا
تمرین و پش���تکار نیست؛ از این رو نویسندۀ آیین قلم، زوایایی از نگارش 
گفتار  کوش���یده است با قلمی ساده و روان، در هفده  یده، و  کاو علمی را 
یدگی  کوت���اه و بلن���د، پ���رده از برخی رازه���ای قلم ب���ردارد و راه را ب���رای ورز

نوقلمان بگشاید. 

نویس���ندۀ آیین قلم در س���احت های مختلفی از ن���گارش علمی پژوهش 
گفتارهای���ی ب���ه نظریه پ���ردازی در زمین���ۀ  ک���رده اس���ت و در جس���تارها و 
بهداش���ت و بهنوش���ت پرداخته و دربارۀ مهارت های قلمی و شیوه های 

ک دارد و در س���ال های عم���ر خود،  نث���ر فارس���ی، سرگذش���تی ب���س رازن���ا
گاه در اوج درخشیده  دگرگونی ها و فراز و نشیب های بسیار دیده است. 
یک���ی ف���رو خزی���ده اس���ت. ق���رن چه���ارم ت���ا هفت���م هج���ری را  و گاه در تار
که این درخش���ش،  یغ  س���ال های طالی���ی نثر فارس���ی می خوانند؛ ام���ا در
کمال رس���یده  کی و نهایت  ک���ه ب���ه اوج چاال دی���ری نپایید و نثر فارس���ی 
ب���ود، از قرن هش���تم به این س���و، یکس���ره رو ب���ه تباهی و قهقرا گذاش���ت تا 
که چراغ امید  اینکه در قرن دوازدهم، چنان پیر و فرتوت و زمین گیر ش���د 
فارس���ی زبان ها ب���ه خاموش���ی  گرایید؛ اما بخت ب���ا فارس���ی زبانان یار بود. 
نثر دورۀ قاجار به دس���ت منش���یان چاپلوس درباری و ادیب���ان ُتُنک مایۀ 
گرفت. در  که بارقۀ امید درخشیدن  قلمبه نویس، به بن بست رسیده بود 
واپس���ین سال های قرن دوازدهم و سراس���ر قرن سیزدهم، به همت و تدبیر 
کودک رعنای  ادبا و دانشمندانی بزرگ، نثر فارسی حیاتی دوباره یافت و 
نثر معاصر فارس���ی، پا به عرصه نهاد. فارسی نویس���ی، به س���بکی س���اده، 
روان و فصیح آغاز شد و آرام آرام خود را برای عرصه های نو آماده ساخت 

و به راستی از سوی دانشمندان و مردم اقبالی دوباره یافت. 
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چنین بی اخالقی هایی منزه می انگارد. ضرورت آراستگی متون علمی، 
گفتار نخست است.  موضوع فرجامین بخش از 

چندی اس���ت مخالفت با »زبان ادبی در متون علمی« ُمد ش���ده اس���ت 
کرد، به راه  که در متون علمی، نبای���د ادب ورزی  و ع���ده ای به ای���ن بهانه 
اف���راط رفته ان���د و حتی آراس���تگی کالم را نیز از مقولۀ ادبیات پنداش���ته  و 
گفتار دوم  به این بهانه، نازیبانویس���ی را ُحسن ش���مرده اند. نویسنده، در 
ب���ه جای���گاه زبان ادب���ی در ن���گارش علمی پرداخت���ه و بر این باور اس���ت 
ک���ه »ادبیات معتدل، به ج���ا و به اندازه، زب���ان را از رس���میت نمی اندازد. 
ناپسندتر از ادبیات گرایی در متون علمی، استدالل گریزی یا عقل ستیزی 
اس���ت. سخن هر چه آراسته تر باشد، نافذتر است و آراستگی زبان، لزومًا 
از مقولۀ ادب ورزی نیست. شاخص زبان ادبی، مبالغه، آشنایی زدایی، 
کلی گوی���ی و آرایه پ���ردازی ب���ه جای تحلی���ل علمی و دلیل آوری اس���ت. 
گ���ر مالیم و معتدل  ِص���رف آرایه پ���ردازی، کالم را ادب���ی نمی کند؛ به ویژه ا
باش���د«. )همان، ص ۲5( نویسنده، هیچ یک از دو زبان علمی و ادبی را 
به خودی خود از دیگری برتر نمی داند، بلکه دقت در کاربست آن دو را در 

جای خود ضروری می داند.

گفت���ار س���وم با عن���وان »نویس���نده کیس���ت؟« از بخش ه���ای دیگر کتاب 
اس���ت. در ای���ن بخ���ش، نویس���نده می کوش���د ب���ا ارائ���ۀ تعریف���ی دقیق از 
ی  نویس���ندگی، ویژگی ه���ای اصل���ی ی���ک نویس���نده را به دس���ت دهد. و
س���ادگی و روانی و آس���انی لفظ را بنیاد و اصل نویس���ندگی می داند، مگر 
کردن ش���گفتی  که نویس���نده،  قصدش اظهار ذوق و هنر و پیدا در جایی 
و حیرت در خواننده باش���د. آن گاه شرط نخست نویسندگی را »توانایی« 
کس���ی می داند  قلم می شناس���د، نه »زیبایی« آن، و از این رو نویس���نده را 
که از نوش���تن نمی هراس���د، بلک���ه آن را دوس���ت دارد و از آن لذت می برد 
و نوش���تن برای او به آس���انی و ش���یرینی گش���ت و گذار در طبیعت  است؛ 
گر آنچه می نویس���د چش���م ها را چندان خیره نکن���د. )همان، ص  حت���ی ا
که نویس���نده باید با هر نوش���تۀ خ���ود، خواننده اش را  گمان را  ۲۷( او این 
کند و به تحس���ین و اعجاب وادارد، دور از منطق می داند؛  ش���گفت زده 
کردن دقت  کید هم می کند که راحت و آسان نوشتن، به معنای فدا اما تأ
زیر پای س���رعت نیست. سرعت نویس���نده در نوشتن، به یمن مهارت او 

گریزی و بی دقتی. است، نه به بهای معنا

گفت���ار چهارم با عن���وان »تیک های عصبی قلم«، برخ���ی از بیماری های 
ک���ه قلم ها  روان���ی زباِن نوش���تاری را برمی رس���د. نویس���نده معتقد اس���ت 
گاهی دچار تیک های عصبی می ش���وند. نویس���نده،  نی���ز مانند آدم ه���ا، 
کیده���ای بی ج���ا، عطف های  قیده���ای اضاف���ی، صفت ه���ای ه���رز، تأ
کلماتی مانند »توسط«، »انجام« و »مورد« و تکیه کالم ها را  بیهوده، حشو، 
از تیک های عصبی قلم می ش���مارد. در این بخش، سه گونه از تیک های 
کیده���ای بی جا و  قل���م به بحث گذاش���ته می ش���ود: صفت ه���ای هرز، تأ

اندیش���ه نگاری مطالب���ی نغز و بدی���ع به میدان آورده اس���ت. بخش هایی 
کیس���تی نویسنده است. بخشی  کتاب دربارۀ چیس���تی نویسندگی و  از 
از نوش���تارها نیز راهکارهای درست نویس���ی، ساده نویسی و زیبانویسی را 
می کاود. ش���ماری از مقاالت در مقولۀ زبان می گنجد و پاره ای نیز برازندۀ 
گفتاره���ای کتاب، پیش ت���ر در پایگاه های  »نثرپژوه���ی« اس���ت. برخی از 
گرد آمده است،  کتاب  اینترنتی نویس���نده نشر یافته بود؛ اما آنچه در این 
همگ���ی ب���ا ح���ذف و اضافات ف���راوان اس���ت و گاه ب���ا دگرگون���ی لفظی و 

معنایی بسیار. 

گفتار، به مباحثی دربارۀ زبان علمی می پردازد و  نویس���نده در نخس���تین 
یان همس���انی یا تفاوت زب���ان ملی و علمی را شایس���تۀ درنگ و  س���ود و ز
ی زبان فارسی را زبان ملی و علمی ایرانیان می داند  بازاندیشی می داند. و
یان های این همسانی می گوید. نویسنده بر این باور است  و از سودها و ز
که همس���انی زبان ملی و زبان علمی، موج���ب همزبانی مردم و نخبگان 
می ش���ود و آنها را به هم نزدیک تر می کند؛ اما ارتباطات جهانی را دش���وار 
می س���ازد. در مقابل، کش���ورهایی که زبان علمی خود را زبان بین المللی 
کرده اند، برای دسترسی به دستاوردهای جهانی،  انگلیس���ی یا مانند آن 
نیازی به واس���طۀ ترجمه ندارند و حذف همین واسطه، ده ها سال آنها را 
یان های این  پیش می اندازد. البته شکاف میان طبقات اجتماعی، از ز

نا همزبانی است. 

که آینگی زبان برای ذهن را پذیرفته اند؛ اما نویسنده بر »تأثیر  دیری است 
گاه ذهن را به  زب���ان بر ذهن« انگش���ت می گذارد. او می گوی���د: »زبان نی���ز 
تب و تاب می اندازد و البته تأثیرات آن، بس���یار مخفی و زیرکانه است«. 
)آیین قلم، ص ۱۲( نویسنده، بر تأثیر ذهن بر زبان نیز صحه می گذارد و بر 
این باور است که »زبان بیمار، حکایت از ذهن بیمار دارد و با این ذهن و 
زبان بیمار، از چرخۀ  بیهودگی و سردرگمی بیرون نخواهیم جست. ذهن 
کاذب به بار می آورد«.  بیمار، زبان بیمار می آفریند و زبان بیمار، معرفت 

)همان، ص ۱۳( 

نویسنده در ادامۀ گفتار نخست، از مشکالت زبان علمی فارسی نویسان 
می گوی���د و پیش���ینۀ ادب ورزان���ۀ زب���ان فارس���ی را مهم تری���ن دلی���ل ای���ن 
یحان بیرونی،  ک���ه ابور که زبانی  مش���کالت می داند. او بر این باور اس���ت 
»زب���ان نقل و افس���انه«اش خواند و تا قرن ها پ���س از او نیز با طب و منطق 
پای  یاض���ی نیامیخت، در برخ���ورد با علوم جدید، دس���ت و و فلس���فه و ر
گ���م می کند. به باور نویس���نده، زب���ان علمی در ای���ران، در عرصۀ  خ���ود را 
تی دارد و زبان علمی - پژوهش���ی، به ویژه در  مخاطب شناس���ی مش���کال
یجی نگرفته  علوم انس���انی، هنوز فاصلۀ معناداری از زب���ان تبلیغی - ترو
گفتار نخس���ت، بر پایبن���دی زبان  اس���ت. نویس���نده در جای���ی دیگ���ر از 
کید م���ی ورزد، »تقریر بد از اندیش���ۀ دیگران«  علمی ب���ه اخالق پژوهش تأ
را زش���ت ترین بی اخالقی در عرصۀ پژوه���ش می خواند و زبان علمی را از 

آینی قلم و شیوه های اندیشه ناگری
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یا و فضل فروش���ی به خواننده؛ ۲. اعتراف  چهار چیز می داند: ۱. پرهیز از ر
ب���ه ناتوانی ی���ا بی اطالعی در ص���ورت نی���از؛ ۳. صداقت ب���ا خواننده؛ 4. 
کید می کند  ش���وخ طبعی و تبس���م  آفرینی. در پایان این گفتار، نویسنده تأ
که »مراد از ش���وخ طبعی در نوش���ته های جدی و علمی، همان مالحت و 
حالوت اس���ت نه بیش���تر؛ اما همین مالحت و حالوت هم باید معتدل، 
متن���اوب و گهگاه���ی باش���د ت���ا ب���ر نوش���تۀ علمی، جام���ۀ طن���ز و فکاهی 

نپوشاند«. )همان، ص ۱۲۲( 

مخاطب شناسی، موضوع گفتار دیگری از کتاب است. از نظر نویسنده، 
گیرنده، ابزار)رسانه(.  »اندیشه گس���تری بر س���ه پایه اس���توار اس���ت: پیام، 
گیرنده یا مخاطب، رکن دوم این فرایند پیچیده است. پس باید درست 
ی ن���وع رابط���ۀ می���ان نویس���نده و  ش���ناخته ش���ود«. )هم���ان، ص ۱۳۳( و
مخاطب را در فرم و محتوای نوش���ته اثرگذار می داند. نویسنده، در ادامۀ 
گفتار از بایسته های مخاطب مداری، مخاطب زدگی و بی مخاطبی  این 

سخن می گوید. 

گ و  کت���اب، ب���ه مس���ائل و اقتضائ���ات »وب���ال گفت���ار از  نویس���نده در دو 
گ ها و  ی���ان وبال گ نویس���ی« پرداخته اس���ت. مطلبی دربارۀ س���ود و ز وبال
گفتار به  گی، مهم ترین بخش ای���ن دو  مطلب���ی دیگر دربارۀ ادبی���ات وبال
گفتار دوازدهم دربارۀ زیبانویس���ی اس���ت. مراد نویس���نده  ش���مار می آید. 
گفتار، همان آراس���تگی معق���ول و پذیرفتۀ علمی  از زیبانویس���ی در ای���ن 
اس���ت. نویس���نده در این گفتار، چند آرایۀ زبانی کارس���از در زیبانویس���ی 
گفتار س���یزدهم، »آیین  را ب���ه نویس���ندگان توصیه می کند و پ���س از آن در 
گفتاری دیگر، خواننده را به نکته ها  تقدیم نامه نویس���ی« را بر می رسد. در 
کوت���اه، مهمان  و تجربه ه���ای س���ودمند پژوهش���ی در قالب ی���ازده مطلب 
می کن���د. پاره ای از نکته ها به روش شناس���ی پژوهش گرایش دارد و برخی 
ناظر بر اخالق پژوهش و نقد اس���ت. این گفتار با مطلبی دربارۀ کاربست 

تجربه های معرفتی در پژوهش و چند مطلب نغز دیگر پایان می یابد.

گفتیم، نویس���ندۀ آیین قلم، س���احت نگارش را از  که در آغاز  همان ط���ور 
دریچه هایی نو و متفاوت به تماش���ا نشس���ته اس���ت و قلم او در پاره ای از 
مباحث کتاب، از سوژه های بدیع دنیای نگارش و پژوهش مایه می گیرد. 
کتاب، از  گفتار پانزدهم  گفته اند.  کمتر دربارۀ آن س���خن  که  س���وژه هایی 
گفتار به  این دس���ت مباحث شیرین و خواندنی اس���ت. نویسنده در این 
نکته گوی���ی و نظریه پردازی دربارۀ »روان شناس���ی نثر« پرداخته اس���ت. او 
خود می گوید »مرادم از روان شناس���ی نثر در این یادداش���ت، اموری است 
ک���ه از روش واژه گزینی و نویس���ندگی اف���راد، می توان دربارۀ آن���ان فهمید یا 
حدس زد؛ یعنی نوعی هرمنوتیک بازی! مثال روشن این روش، داللت نثر 
ایدئولوژیک بر ش���خصیت مکتبی نویسنده اس���ت«. )همان، ص ۲۳5( 
نویسنده بر این باور است که از خصوصیات نثری نویسندگان، بیش و کم 
گرایش ه���ای پنهان آنها حدس هایی زد. او پی بردن  می توان دربارۀ برخی 

که  گفتار، نویس���نده به مغالطۀ عطف  عطف ه���ای بیهوده. در پایان این 
از خطاهای محتوایی در نگارش اس���ت و رب���ط چندانی به بیماری های 
لفظ���ی قلم ن���دارد، می پ���ردازد. در مغالطۀ عطف، اعتب���ار و بدیهی بودن 
حکم معطوف علیه، نصیب معطوف هم می ش���ود و موجب فریب ذهن 
که »مخاطب،  مخاطب می ش���ود. اش���کال مغالطۀ عطف در این است 
که نظری اس���ت و به اس���تدالل نیاز دارد، ضروری می پندارد و از  امری را 

گوینده طلب برهان نمی کند«. )همان، ص 4۲(

گر »درست نویسی« را برای صیانت از زبان فارسی بپذیریم، شناسایی و  ا
ی معیارهای تشخیص درست از نادرست، اهمیتی ویژه می یابد.  کاو وا
کتاب با عنوان »س���نجه های درست نویس���ی«، از چهار  گفت���ار پنجم  در 
کهن فارس���ی، دس���تور زبان  گونه س���نجه س���خن رفته  اس���ت: نظ���م و نثر 
گفتاری و زبان نوش���تاری. این س���نجه های چهارگانه، در  فارس���ی، زبان 
بین ادبا و کارشناسان زبان تقریبًا قبول عام یافته است؛ اما دربارۀ اعتبار 
گفتار خواندنی و س���ودمند،  گفته ان���د. نگارنده در این  کمتر س���خن  آنها 
مطالب���ی بدی���ع و ارزن���ده دربارۀ س���نجه های درست نویس���ی عرضه کرده 
گفتار دیگری، با خوانندگان از »پایه های نویسندگی«  است. نویسنده در 
ی نویس���ندگی را بر چهار پایه اس���توار می داند: ذوق و  س���خن می گوید. و

استعداد، تجربه، اطالعات و مطالعات متنوع و تخصص علمی. 

گفتار هفتم دربارۀ »فواید و قواعد ساده نویسی« است. ساده نویسی یعنی 
نگارش نثری روش���ن، زدوده و نثر ساده، یعنی نثری رسا و خوش آهنگ و 
که در عین درس���تی و استواری، به آسانی  مأنوس؛ نثری فصیح و صریح 
فهمیده می ش���ود. نثر بس���یاری از بزرگان و پیش���گامان نثر فارس���ی، نظیر 
فروغ���ی، فروزانف���ر، مینوی، دش���تی اقبال آش���تیانی در عی���ن فصاحت و 
استواری، ساده، روان و بی تکلف است. نگارنده، سادگی و بی پیرایگی 
در فن و هنر نویس���ندگی را بر زیبایی، مقدم می شمارد و بر این باور است 
که یکی س���اده اس���ت و دیگری  که »نویس���ندۀ ماهر، از دو جملۀ هم معنا 
کم���ی پیچیده ام���ا زیبا، اولی را برمی گزیند و عط���ای دومی را به لقای آن 
گر زیبایی و ش���یوایی را خواستار باش���یم، باید بدانیم  می بخش���د. حتی ا
که س���ادگی و روانی، طبیعی ترین اصل زیبانویس���ی است؛ زیرا نوشتاری 
ک���ه نیاز چندانی  ک���ه هموار و بی گیروگره اس���ت، چنان گرم و گیرا اس���ت 
ب���ه آرایه ها و بزک های لفظ���ی ندارد«. )هم���ان، ص 6۹( با وجود اهمیت 
ساده نویسی، درباره آن کمتر سخن گفته اند و کمتر از کمتر برای آن قانون 
و قاعده یافته اند. نویس���نده که خود در بیشتر گفتارهای کتاب، گرایشی 
صریح به ساده نویسی دارد، در ادامۀ این بخش نسبتًا مفصل، نخست، 
پ���رده از چهرۀ دش���منان ساده نویس���ی بر می دارد، س���پس عوامل ذهنی و 
فنی ساده نویس���ی را بر می ش���مارد و مهارت های قلمی برای ساده نویسی 

را باز می گوید. 

گرو  گفتار هش���تم، »صمیمیت و ش���وخی با خواننده« را در  نویس���نده در 
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گر »پایه های نویسندگی«،  به یکدیگر، پشت سر هم آورده می شدند. مثال ا
کیست؟« می آمد و »تیک های عصبی قلم«  بالفاصله پس از »نویس���نده 

کنار »روانشناسی نثر«، مناسب تر بود. در 

۳. با توجه به عناوین و مطالب بخش های مختلف کتاب، عنوان فرعی 
کم���ی مبالغه آمیز به نظر  گفتارهایی دربارۀ نگارش علمی«  »جس���تارها و 
می رسد، گو اینکه پاره ای از گفتارهای کتاب؛ مانند گفتارهای مربوط به 
گر چه خواندنی و ارزنده  گ نویسی، تقدیم نامه نویسی و زیبانویسی، ا وبال

است، ربط چندانی با نگارش علمی ندارد.

کت���اب، با وجود نث���ر روان و دالویز، صفحه آرایی چش���م نوازی ندارد و   .4
در انتخ���اب اندازۀ قلم و تنظیم فاصلۀ بین واژه ها و س���طر ها و نیز فاصلۀ 
ی، نویس���نده  کوتاهی ش���ده اس���ت. به ه���ر رو حاش���یه های صفح���ات، 
مجموع���ۀ س���ودمندی از دانس���ته ها و تجربه ه���ای نگارش���ی و پژوهش���ی 
کتاب، تا حد  گرد آورده اس���ت و بی ش���ک، مطالعۀ  خود را در آیین قلم، 
چش���م گیری ب���ر مهارت های ذهن���ی و قلمی نویس���ندگان و پژوهش���گران 
که در پش���ت  کتاب، دربارۀ قلم  ج���وان خواهد افزود. با فرازی نغز از متن 
کتاب را به پایان می بریم: »قلم، آینه  کتاب نیز آمده اس���ت، بررسی  جلد 
است و آینه از خود آیینی ندارد. از او همان می تابد که بر او تابیده است؛ 
گر  بی هیچ کم و کاس���تی. آیین قلم، همان کیش و آیین و مرام ماس���ت و ا
که خویشتن را در او  در درس���تی و زیبایی آن می کوشیم،  برای این است 
بهتر ببینیم و بشناس���یم. هرچه این آینه، درس���ت تر و غّمازتر باش���د، بهتر 
ی آن  می نماید و راس���ت تر می گوید. پس هر صبح و ش���ام باید بر س���ر و رو
کرد ت���ا با صدایی رس���اتر و زیباتر  دس���ت کش���ید و زنگار از رخ���ش ممتاز 

کیستیم و در پی چیستیم«. بگوید ما 

ب���ه پس زمینه ه���ا و گرایش های پنه���ان نویس���ندگان را  در درک بهتر متون، 
گفت���ار، دوازده ویژگی نث���ر را از نگاه  مؤث���ر می داند. نگارن���ده، در ادامۀ این 
روان شناسانه می گذراند و نوشتاری جذاب و سودمند را سامان می دهد.

هفت یادداش���ت کوتاه دربارۀ زبان و ادبیات، ش���انزدهمین گفتار کتاب 
را پدید می آورد. نویس���نده در یادداش���ت نخس���ت، گریزی به چند وچون 
گزارش  ادبیات داستانی می زند. او هویت و ماهیت ادبیات داستانی را 
هنرمندان���ه می داند و ب���س؛ نه هواداری از فکری یا حمله به اندیش���ه ای. 
که ادبیات داستانی،  چیزی جز روایت نیست  نویسنده بر این باور است 
کار قرن ها مبارزۀ  گر جزئی، دقیق، هنرمندانه و صبورانه باشد،  و »روایت ا
روش���نفکری و اصالح طلبان���ه را می کن���د«. )همان، ص ۲4۹( س���پس در 
یادداشت دوم، راز آمیختگی روح ایرانیان با شعر و ادبیات را می گشاید. 
یادداشت دوم با عنوان »گرمابه ادبیات«، این گونه آغاز می شود: »از البرز 
یخ تا صبح فردا، همه جا و  کارون، از ارس تا خلیج فارس و از ش���ام تار تا 
کوک بوده است. هنر حافظ و  همیش���ه، س���اعت ایرانی به وقت ادبیات 
گزین گویه های خیام و سرخوش���ی های موالنا و زبان آوری های س���عدی و 
که در پی اذان به  نوگرایی های نیما و سهراب و قیصر، زمزمه هایی است 
گوش این مردم رفته اس���ت و پیش از تلقین فرجامین، ترنم روح آنان بوده 

است«. )همان، ص ۲4۸(  

کتاب، »برخی آس���یب های پیرامون���ی و درونی ترجمه«  گفت���ار پایانی  در 
بررسی می ش���ود. مقصود نویسنده از »آس���یب های بیرونی«  ترجمه، همۀ 
ی از »آسیب های  مس���ائلی اس���ت که پیرامون ترجمه وجود دارد؛ و مراد و
درونی« همان نکات و مشکالت مترجم در حین ترجمه است. نویسنده 
گفتار، تنها به ش���ماری از آفات بیرون���ی و درونی ترجمۀ  می گوی���د در این 
کرده است.  متون دینی و علمی به فارسی، به ویژه در زبان مقصد، اشاره 

کاستی ها
کتاب هماهنگ نیست.  ۱. س���بک و روش نگارش نویس���نده در سراس���ر 
کتاب بر فضیل���ت و ضرورت  ب���ا اینکه نویس���نده، در جاهای مختل���ف 
ساده نویس���ی پ���ای می فش���ارد و قل���م او در بیش���تر بخش ها به همین س���و 
گرایش دارد، پاره ای از مقاالت، س���ر به صحرای زیبانویسی می گذارد. به 
کتاب، س���بب این  گفتارهای  نظر می رس���د، فاصلۀ زمانی بی���ن نگارش 

نایکدستی شده است. 

گاه برخی از بخش های کتاب به  درستی در جای خود  ۲. به نظر می رسد 
گفتار  ننشس���ته و چینش مطالب، به خوبی رعایت نشده است؛ مثال در 
چه���ارم با عنوان تیک های عصبی قلم، نخس���ت، س���ه گونه از تیک های 
ک���ه از خطاهای  قل���م آورده ش���ده اس���ت و در پای���ان، از  مغالطۀ عطف، 
محتوایی نوش���تار اس���ت و ربط چندانی به بیماری های لفظی قلم ندارد 
س���خن رفته اس���ت. این مش���کل، در ترتیب چینش گفتارها نیز به چشم 
گفتارها، به دلیل نزدیکی موضوعشان  می خورد. ش���اید بهتر بود برخی از 
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