شگردهای نگارش دانشگاهی

مجموعهی پژوهشنویسی لوگوس:
نگارش دانشگاهی :پاراگرافنویسی .سید علی اصغر سلطانی .تهران :نشر لوگوس .1396
نگارش دانشگاهی :مقالهنویسی .سید علی اصغر سلطانی .تهران :نشر لوگوس .1399
شـگردهای نـگارش دانشـگاهی( :آنهـا میگوینـد  /مـن میگو یـم) .جرالـد گـراف و کتـی برکنسـتین .ترجمـۀ آرش
فـرزاد و محمـد حیـدری .تهـران :نشـر لوگـوس .1400

”“THEY SAY /I SAY
The Moves That Matter
in Academic Writing
Gerald Graff and Cathy Birkenstein
w. w. Norton and Company 2018
Persian translation published by
© Logos Publications 2021

شگردهای نگارش دانشگاهی
(آنها میگویند /من میگویم)

جرالد گراف و کتی ِبرکنستین

ترجمهی
آرش فرزاد و محمد حیدری

سرشناسه :گراف ،جرالد،۱۹۳۷ -مGraff, Gerald, 1937- .

عنوان و نام پدیدآور :
شگردهای نگارش دانشگاهی ( آنها میگویند /من میگویم)/
جرالد گراف و کتی برکنستاین؛ ترجمهی آرش فرزاد و محمد حیدری.
مشخصات نشر  :تهران؛ لوگوس.۱۴۰۰ ،
مشخصات ظاهری:[]۲۸۵ص :.مصور .
شابک978-622-7825-02-2 :
وضعیت فهرستنویسی :فیپا
یادداشت:

عنوان اصلی "They say / I say" : the moves that matter in academic writing,4th ed,[2018].:

یادداشت :کتابنامه  :ص.]۲۸۵[ .
عنوان دیگر :
موضوع :زبان انگلیسی  --معانی و بیان  --دستنامهها؛
اقناع (معانی و بیان)  --مسائل ،تمرینها و غیره؛
گزارشنویسی  --دستنامهها
شناسۀ افزوده :برکنستاین ،کتی
شناسۀ افزوده :فرزاد ،آرش،- ۱۳۶۳ ،مترجم
شناسۀ افزوده :حیدری ،محمد، ۱۳۵۸خرداد - ،مترجم
ردهبندی کنگرهPE۱۴۳۱:
ردهبندی دیویی۸۰۸/۰۴۲:
شماره کتابشناسی ملی۸۴۵۲۷۳۸ :

شگردهای نگارش دانشگاهی
جرالد گراف و کتی ِبرکنستین؛ ترجمهی آرش فرزاد و محمد حیدری
نمونهخوانی :ع .رهنما
چاپ اول1400 :

طراح جلد :آرمین منصوری
شمارگان300 :

شابک9786227825022 :

برای اطالعات بیشتر کد فوق را اسکن کنید و به وبسایت نشر لوگوس مراجعه نمایید.
قیمت 125000 :تومان
ً
ً
تمامی حقوق این اثر محفوظ است .تکثیر یا تولید مجدد آن کال یا جزئا ،به هر شکل اعم از چاپ ،فتوکپی ،اسکن ،صوت ،تصویر
یا انتشار الکترونیک بدون اجازۀ مکتوب از نشر لوگوس ممنوع است.
ایمیلinfo@irlogos.com :
تماس با مرکز پخش0902 154 0042 :
فروشگاه برخط لوگوسwww.irlogos.com :

فهرست مطالب
دیباچه :برای ویراست چهارم1................................................................................................
دیباچه :سختیزدایی از گفتوگوهای آ کادمیک5......................................................................
درآمد :ورود به گفتوگو 15......................................................................................................
بخش اول« :آنها میگویند» 29........................................................................................................
« .1آنها میگویند» :شروع با آنچه دیگران میگویند 31...................................................................
« .2مقصودش این است که» :هنرِ خالصهنویسی 41.....................................................................

« .3آنطور که او خود میگوید» :هنرِ نقل قول51...........................................................................
بخش دوم« :من میگویم» 59...........................................................................................................
« .4بله /خیر  /بسیار خب ،اما» :سه روش برای پاسخ دادن61.........................................................
« .5با این همه» :متمایز کردن آنچه شما میگویید از آنچه آنها میگویند 73.....................................
« .6شکاکان ممکن است اعتراض کنند که» :گنجاندن صدای مخالف در متن81.............................
اهمیت موضوع93...........................................
« .7خب که چه؟ چه کسی اهمیت میدهد؟» :بیان
ِ
ّ
بخش سوم :پیوستگی کل اجزا 101.....................................................................................................
دادن اجزا 103........................................................................................
« .8در نتیجه» :ارتباط ِ
« .9یعنی میگویید میتوانم آن را این طور بیان کنم؟» :نگارش آ کادمیک به معنای 117........................
« .10اما سوءتفاهم نشود» :هنر فراتفسیر 129.................................................................................
« .11او میگوید مدعی است» :استفاده از الگوها برای بازبینی137..................................................

بخش چهارم :در حوزههای خاص 153..............................................................................................
« .12متوجه منظورت هستم» :ورود به بحثهای کالسی155...........................................................
 .13مجبورشان نکنید به باالی صفحه برگردند :ورود به گفتوگوهای آنالین159..................................
 .14چه چیزی این نویسنده را ترغیب کرده؟ :خواندن برای فهم گفتوگو 167......................................
« .15پس از بررسی دقیقتر » :ورود به گفتوگو دربارهی ادبیات177..................................................
« .16دادهها نشان میدهند» :نوشتن در حوزهی علوم طبیعی  /کریستوفر گیلن 191..............................
7

« .1تحلیلش کنید» :نوشتن در حوزهی علوم اجتماعی ِ /ارین آ ِکرمن 207........................................

متنهای نمونه 223........................................................................................................................
خورنده را مقصر ندانید  /دیوید زینزنکو 225...............................................................................
ورزی پنهان  /جرالد گراف 229.......................................................................................
اندیشه ِ

«شورش ماشینها» آیندهای محتمل نیست  /مایکل لیتمن235.....................................................
قوانین جدید جیم کرو  :حبس انبوه در عصر کوررنگی  /میشل الکساندر 239....................................
هر خیزشی رو به همگرایی میگذارد  /فالنری اوکانر 249................................................................
نمایهی الگوها265..............................................................................................................
آثار استفاده شده277...........................................................................................................

دیباچه
برای ویراست چهارم

ایـن کتـاب از زمـان نخسـتین چاپـش کـه اکنـون از یـک دهـه گذشـته اسـت ،همـواره بـر این اندیشـه پا فشـرده
کـه دیدگاههـای مـا فقـط در گفتوگـو بـا دیدگاههـای دیگـران ،از جملـه دیدگاههایـی کـه بـا مـال مـا فـرق
دارنـد ،میتواننـد اندیشـمندانهترین شـکل خـود را بیابنـد.
وقتـی دانشـجویان و دانشآمـوزان بـا یکـی از الگوهـای کتـاب ماننـد «آنهـا میگوینـد کـه _________ ،و
مـن میپذیـرم کـه _________ .امـا _________ »،کار میکننـد ،باورهـای خـود را از جنبـهای دیگـر مینگرنـد و
بهاینترتیـب ،از دیـد مـا ،قـادر خواهنـد بـود اسـتدال لهای ُپرمایهتـری را مطـرح کننـد.
بااینهمـه ،قـرن بیسـتم هـر چـه پیـش مـیرود ،وضعیـت قطبیشـدهی فزاینـده در جامعـه ،گوش سـپردن
بـه آنهایـی را کـه نگاهشـان بـه مسـائل بـا مـا فـرق دارد سـختتر میکنـد .هر چه اختالفمان بیشـتر میشـود،
شـنیدن نظـرات مخالـف خـود باشـد سـختتر میشـود .بسـیار پیـش
یافتـن کسـی کـه بهراسـتی خواسـتار
ِ
ِ

میآیـد کـه از بحثهـای دشـوار یـا بهکلـی پرهیـز کنیـم و یا دربارهیشـان فقط بـا آنها که همفکرمان هسـتند
ً
موجود ما را تقویـت میکنند و از رویارویی
صحبـت کنیـم ،یعنـی همانهایـی کـه معمـوال فرضهای از پیش
ِ
بـا چالشهـای سـخت محفوظمـان نگـه میدارند.
ویراسـت چهـارم کتابمـان ،بـه شـیوههای گوناگـون بیـش از پیـش بـر اهمیـت بیـرون
از ایـن رو  ،در ایـن
ِ
رفتـن از محیـط جـدا افتـادهی خـود و گـوش سـپردن بـه دیگـران پـا میفشـاریم ،دیگرانـی کـه شـاید حتـی
گفتههایشـان را خوشـایند نیابیـم.

موارد جدید در این ویراست
اهمیـت شـنیدن دقیـق گفتههـای دیگـران (آنچـه «آنهـا میگوینـد») را برجسـتهتر
مطالـب جدیـد در درامـد
ِ
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میکننـد و موضـوع را بـه گونـهای خالصـه میکننـد کـه حـق مطلـب ادا و روشـنتر شـود کـه اندیشـههای مـا
(آنچـه «مـن میگویـم») نـه دادههایـی چـون و چـرا ناپذیـر بلکـه نظراتـی هسـتند بـرای ورود بـه گفتوگـو یـا
کنندگان آن ممکـن اسـت بـا مـا موافـق ،تـا حـدی موافـق ،یـا مخالـف باشـند.
مباحثـهای کـه شـرکت
ِ

فصلـی جدیـد دربـارهی ورود بـه گفتوگوهـای آنالیـن بـر اهمیـت ارجـاع بـه آنچـه «آنهـا میگوینـد» در

پاسـخگویی بـه دیگـران در وبال گهـا ،بحثهـای آنالیـن کالسـی ،و مشـابه آن تأ کیـد بیشـتری کـرده اسـت.
در ایـن فصـل ،کـه نسـبت بـه فصـل نظریتـری کـه جایگزینـش شـده راهکارهـای عملیتـری ارائـه میکنـد،
اسـتدالل میکنیـم کـه بـا وجـود تحوالتـی کـه فـنآوری دیجیتـال در کالسهـای درس و تمـاس بیسـابقهی
پرشـمار
نویسـندگان بـا یکدیگـر ایجـاد کـرده ،گفتوگوهـای واقعـی بسـیار بسـیار کمیابانـد .نویسـندگان
ِ
ً
آنالیـن ،بـه جـای آن کـه واقعـا بـه یکدیگـر پاسـخ دهنـد ،بـا تصـور ایـن کـه در حـال صحبـت دربـارهی موضوع
مشـترکی هسـتند کارشـان بـه تکگوییهـای پراکنـده میکشـد و در آخـر نمیتـوان فهمیـد کـه چـه کسـی یـا
نوشـتن
چـه چیـزی در ابتـدا آنهـا را بـه نوشـتن ترغیـب کـرده اسـت .در ایـن فصـل نشـان میدهیـم کـه چـرا
ِ
آنالیـن بـه ویـژه مسـتعد ایـن مشـکل اسـت و راهبردهایـی بـرای غلبـه بـر ایـن مشـکل ارائـه میکنیـم.
ً
عنـوان «یعنـی میگوییـد میتوانیـم آن را
فصـل کاملا بازبینـی شـدهای دربـارهی زبـان آ کادمیـک (اکنـون بـا
ِ

ایـن طـور بیـان کنـم؟») بـر لـزوم پیونـد میـان حوزههایـی تأ کیـد میکند کـه اغلب از هـم جدایشـان میکنند:
زبـان روزمـره و نوشـتار دانشـگاهی .ایـن فصـل دانشـجویان را تشـویق میکنـد تـا بـه جـای کنـار گذاشـتن زبان
روزمرهشـان ،آن را در نوشـتههای دانشگاهیشـان بـه کار برنـد .در ایـن فصـل نشـان میدهیـم که دانشـجویان
بیـان ادعاهـای آ کادمیکشـان در قالـب زبـان روزمـره ،بهتـر میتواننـد نظراتشـان را بـرای خواننـدگان و
بـا ِ
حتـی برای خودشـان روشـن سـازند.

نمونـه مثالهـای جدیـد فـراوان – در کل پانـزده مـورد – از طیـف وسـیعی از مؤلفـان ،از جملـه ربـکا

گلدسـتاین 1،دبـورا تا ِنـن 2،چارلـز مـورای 3،نیکـوالس کار  4،و میشـل الکسـاندر 5بسـترهای بسـیار متفاوتـی را
بـرای گفتوگوهـای آ کادمیـک مـورد تأ کیـد قـرار میدهنـد.
ً
فصلـی کاملا بازبینـی و بـهروز شـده دربـارهی نوشـتن در حـوزهی علـوم اجتماعـی طیـف گسـتردهتری از
تکالیـف نوشـتاری را همـراه بـا نمونههایـی از آثـار علمی در حوزههای جامعهشناسـی ،روانشناسـی ،و علوم
سیاسـی نشـان میدهـد.

نوشـتارهای مسـتند جدیدی از دو حوزهی مختلف – مقالهای به قلم اسـتاد علوم رایانه ،مایکل لیتمن،
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و گزیـدهای از کتـاب قانـون جدیـد جیـم کـرو نوشـتهی اسـتاد حقـوق ،میشـل الکسـاندر – نشـان میدهند که
پردازی تدریـس شـده در ایـن کتاب را در رشـتههای دانشـگاهی مختلف
چطـور میتـوان شـگردهای سـخن
ِ
بـه کار برد.

بـا وجـود اصالحـات و مطالبـی کـه بـه کتـاب افزودهایـم ،اهـداف اصلیمـان تغییـری نکردهانـد:
سـختیزدایی از خوانـش و نـگارش دانشـگاهی بـا معرفـی شـگردهای کلیـدی بـرای اسـتدالل قانعکننـده
و ارائـهی ایـن شـگردها بـه شـکلی کـه دانشـجویان بتواننـد در عمـل بـه کارشـان ببرنـد .امیدواریـم ویراسـت
چهـارم ایـن کتـاب مـا را بـه اهدافمـان نزدیکتـر سـازد و مهارتهـای نگارشـی مـورد نیـاز دانشـجویان بـرای
ورود بـه جهـان آ کادمیـک و ورای آن را در اختیارشـان قـرار دهـد.

مطالب آنالین
پردازی تدریـس شـده در ایـن کتـاب
درسهـای آنالیـن بـرای تشـخیص و اسـتفاده از شـگردهای سـخن
ِ

بـه دانشـجویان تمرینهایـی عملـی هـم در مقـام خواننـده و هـم در مقـام نویسـنده میدهنـد .هـر درس بـه
دانشـجویان کمـک میکنـد تـا بـا نظـر بـه ایـن شـگردها مقالـهی کاملـی را بخواننـد و سـپس بـا اسـتفاده از
الگوهـای ارائـه شـده در کتـاب بـه یـک تمریـن نگارشـی پاسـخ دهنـد.
ً
آنهـا میگوینـد /مـن بلا گ میکنـم 1.ایـن وبلا گ کـه ماهانـه بهروزرسـانی میشـود ،نوشـتارهایی کاملا
بـهروز دربـارهی موضوعـات کار شـده در ایـن کتـاب را ارائـه و پرسـشهایی مطـرح میکنـد کـه دانشـجویان
ً
را واقعـا بـرای ورود بـه گفتوگوهـا تشـویق میکننـد .میتوانیـد در آدرس  theysayiblog.comسـری بـه ایـن
وبلا گ بزنیـد.
راهنمـای مـدرس .ایـن راهنمـا کـه اکنـون بـه صـورت چاپی نیز موجود اسـت شـامل فعالیتهای کالسـی
گسـتردهتر  ،برنامههـای درسـی نمونـه ،خالصـهای از هـر فصـل و نوشـتار  ،و فصلـی دربارهی اسـتفاده از منابع
آنالیـن ،از جملـه وبلا گ آنهـا میگوینـد /مـن بلا گ میکنم اسـت.
کتـاب الکترونیـک .کتابـی بـا امـکان جسـتوجو در محتـوا ،قابـل حمـل ،و تعاملـی .متـن کامـل نسـخهی

چاپـی بـا قیمتـی ناچیـز  .دانشـجویان میتواننـد بـا کتـاب تعامـل کننـد – با یادداشـتبرداری ،نشـانگذاری،
جسـتوجو در متـن ،و هایالیـت کـردن متـن .ایـن کتـاب الکترونیـک را میتوانیـد بـر روی هـر نـوع کامپیوتـر و
موبایلـی ببینیـد و آن را بیـن دسـتگاههای مختلـف همگامسـازی کنیـد.
برنامـهی  InQuizitiveبـرای نویسـندگان .تمرینهـای تطبیقـی و باز یطـور کـه بـه دانشـجویان در تمریـن
ویرایـش کمـک میکننـد و بـه ویـژه بـر اشـتباهات مهـم متمرکزنـد.
بسـتهی آموزشـی .منابـع انتشـارات نورتـون کـه میتوانیـد بـه صـورت رایـگان بـه دورههـای آنالیـن،
1. They Say / I Blog
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نیمهحضـوری یـا سـمینارهای خـود اضافـه کنیـد .بسـتههای آموزشـی نورتون مطابـق نظام مدیریـت یادگیری
کنونی شـما هسـتند؛ هیچ نظام جدیدی را الزم نیسـت یاد بگیرید و دسترسـی به آن رایگان و آسـان اسـت.
منابـع اختصاصیشـده شـامل تکلیفهـای نگارشـی از بلا گ  ،theysayiblog.comآزمونهایـی در مـورد
دسـتور زبـان و اسـتناد ،راهنماهـای مستندسـازی ،نمونـه مقـاالت دانشـجویان ،و غیـره هسـتند.
همهی اینها را میتوانید در آدرس  digital.wwnorton.com/theysay4بیابید.

دیباچه
سختیزدایی از گفتوگوهای آ کادمیک

سالهاسـت کـه مدرسـان کارکشـتهی نویسـندگی بـه ایـن موضـوع پـی بردهانـد کـه خـوب نوشـتن بـه معنـی
ورود بـه گفتوگـو بـا دیگـران اسـت .بـه ویـژه در نـگارش دانشـگاهی ،از نویسـندگان انتظـار مـیرود کـه نـه
تنهـا اندیشـههای خـود را بیـان کننـد ،بلکـه ایـن کار را در مقـام پاسـخ بـه گفتههـای دیگـران انجـام دهنـد.
در دانشـگاهی کـه مـا در آن تدریـس میکنیـم ،در بیانیـهای کـه اهـداف دورهی آمـوزش نـگارش سـال اول
دانشـگاه را شـرح میدهـد ،از دانشـجویان میخواهنـد تـا «در گفتوگوهـای جـاری دربـارهی مسـائل مهـم
آموزشـی دیگـر آمـده اسـت کـه
دانشـگاهی و عمومـی شـرکت کننـد ».در بیانیـهای مشـابه در یـک دورهی
ِ
ً
«نویسـندگی اندیشـمندانه تقریبـا همـواره در واکنـش بـه نوشـتههای دیگـران شـکل میگیـرد ».ایـن بیانیههـا
ِ
همچنیـن بازتابدهنـدهی تفکـرات نظریهپـردازان سـخنپردازی ،از جملـه ِک ِنـت ِبرک 1،میخائیـل باختین،

2

جدیـد حـوزهی نـگارش ماننـد دیویـد بارتولومـای 4،جان بیـن 5،پاتریشـیا بیزل،
ِو یـن بـوت 3و نیـز پژوهشـگران
ِ
ُُ
ایرنـه کالرک 7،گـرِک کلمـب 8،لیـزا ِایـدا 9،پیتـر ِالبو  10،جـوزف هریس 11،آندریا النسـفورد 12،ا ِلنـی مایمون 13،گری
6

1. Kenneth Burke
2. Mikhail Bakhtin
3. Wayne Booth
4. David Bartholomae
5. John Bean
6. Patricia Bizzell
7. Irene Clark
8. Greg Colomb
9. Lisa Ede
10. Peter Elbow
11. Joseph Harris
12. Andrea Lunsford
13. Elaine Maimon
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اولسـون 1،مایـک ُر ز  2،جـان سـو ِئلس 3،کریسـتین فیـک 4،تیلـی وارنـاک 5و سـایر کسـانی اسـت کـه مدعیانـد
خـوب نوشـتن بـه معنـی اسـتفادهی متقابـل مـا و دیگـران از نظـرات یکدیگـر اسـت.
ْ ُ
نوشـتن کنشـی اسـت اجتماعـی و گفتوگومحـور ،
امـا بـا وجـود اتفاقنظـرِ رو بـه رشـد در مـورد ایـن کـه
دانشـجویان قلـم بـه دسـت بـرای مشـارکت در ایـن گفتوگوهـا همچنـان چالشـی
کمـک بـه دانشآمـوزان و
ِ

اسـت طاقتسـوز  .هـدف ایـن کتـاب رویارویـی بـا ایـن چالـش اسـت .در ایـن کتاب قصـد داریم تـا از طریق

نشـاندن هـر یـک از شـگردهای مقدماتـی نـگارش دانشـگاهی ،توضیـح هـر کـدام بـه طـور شـفاف ،و
مجـزا
ِ
گنجاندنشـان در الگوهـای نمونـه از نـگارش دانشـگاهی سـختیزدایی کنیـم .بـه ایـن ترتیـب ،امیدواریـم به
عمومـی وسـیعتر مشـارکت
مهـم دنیـای آ کادمیـک و حـوزهی
ِ
دانشـجویان کمـک کنیـم تـا در گفتوگوهـای ِ
فعـال داشـته باشـند.

نکات مهم این کتاب
•نشـان میدهـد کـه خـوب نوشـتن بـه معنـی ورود بـه گفتوگوسـت ،یعنـی خالصهسـازی نظـرات دیگـران
(«آنهـا میگوینـد») بـه منظـور تدو ی ِـن بحـث خـود («مـن میگو یـم»).

•از دشـوار یهای نـگارش دانشـگاهی میکاهـد ،و «شـگردهای اساسـی» را بـه زبانـی کـه برای دانشـجویان
بـه آسـانی قابل اسـتفاده باشـد ،معرفـی میکند.
•الگوهایـی کاربرپسـند ارائـه میدهـد تـا بـه نویسـندگان در بهکارگیـری آن شـگردها در نوشتههایشـان
کمـک کنـد.
ً
•نشـان میدهـد کـه خوانـدن روشـی بـرای ورود بـه گفتوگوسـت؛ و صرفـا دریافـت منفعالنـهی اطالعـات
نیسـت ،بلکـه روشـی بـرای درک و ورود فعـال بـه گفتوگوهـا و مباحثـات اسـت.

چگونگی شکلگیری این کتاب
سـازی فرهنگ دانشـگاهی برخاسـت.
ایدهی اصلی نگارش این کتاب از عالقهی مشـترک ما به دموکراتیک
ِ
ایـن کتـاب در وهلـهی اول در نتیجـهی اسـتدال لهایی شـکل گرفـت کـه جرالـد گـراف 6در دوران فعالیـت

خـود بـر آنهـا تأ کیـد کـرده اسـت؛ اسـتدال لهایی ناظـر بـر ایـن کـه مـدارس و دانشـگاهها بایـد دانشآمـوزان و
1. Gary Olson
2. Mike Rose
3. John Swales
4. Christine Feak
5. Tilly Warnock
6. Gerald Graff
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کتاب
دانشـجویان را بـه مشـارکت در بحثهـا و گفتوگوهـای پیرامونشـان ترغیـب کنند .به بیـان دقیقتر ِ ،
حاضـر مکملـی عملـی و کاربـردی بـرای کتاب اخیر اوسـت به نـام بیخبری در دنیـای آ کادمیک :تحصیل
چگونـه حیـات فکـر را بـه تاریکـی میبرد 1.گـراف در این کتاب به گفتوگوهای آ کادمیـک از دیدگاه افرادی
مینگـرد کـه ایـن گفتوگوهـا را مبهـم میداننـد و روشهایـی پیـش رو یشـان میگـذارد تـا بتواننـد از طریـق
آنهـا بـر چنیـن ابهامـی غلبـه کننـد .ایـن کتـاب در وهلـهی دوم از الگوهایـی نوشـتاری نشـئت گرفتـه کـه
کتـی برکنسـتین 2در دهـهی  ۱۹۹۰بـرای اسـتفاده در تدریـس دورههـای نویسـندگی و ادبیـات تدویـن کـرده
بـود .او متوجـه شـد کـه بسـیاری از دانشآمـوزان و دانشـجویان بـه راحتـی درک میکردنـد کـه اثبـات ایـدهی
اصلـی بـه کمـک شـواهد ،توجـه بـه اسـتدال لهای معـارض 3،تشـخیص تناقضـات متنـی ،و نتیجهگیـری و
ً
پاسـخگویی بـه اسـتدال لهای چالشبرانگیـز بـه چـه معناسـت ،امـا غالبـا در بهکارگیـری ایـن مفاهیـم در
نوشـتههای خـود بـا مشـکل مواجـه بودنـد .بـا ایـن همـه ،هنگامـی کـه کتـی بـرای آنهـا الگوهایـی نوشـتاری
رسـم کـرد ،و شـیوههای بیانـی و قالبهایـی را کـه مـورد نیـاز ایـن شـگردهای ماهرانـه بـود بـه آنهـا نشـان داد،
سـبک نـگارش آنهـا ،و حتـی کیفیـت تفکراتشـان ،ارتقـای قابـل توجهـی پیـدا کـرد.
پـس نوشـتن ایـن کتـاب از آنجـا آغـاز شـد کـه اندیشـههایمان را کنـار هـم گذاشـتیم و متوجـه شـدیم
کـه ایـن الگوهـا میتواننـد بـه گفتوگوهـای آ کادمیـک شـفافیت بیشـتری ببخشـند .مـا بـا ایـن فـرض ادامـه
دادیـم کـه تمـام نویسـندگان متکـی بـه قواعـد ثابتـی هسـتند کـه خودشـان آنهـا را ابـداع نکردهانـد؛ و ایـن
کارگیـری بسـیاری از ایـن قواعـد چنـان رایـج اسـت کـه میتـوان آنهـا را بـه شـکل الگوهایـی نمونـه بـه
کـه به
ِ

دانشـجویان نشـان داد تـا بـا کمـک آنهـا آنچـه قصـد گفتنـش را دارنـد سـامان دهنـد و حتـی بنویسـند.

همزمـان بـا تدویـن پیشنویـس ایـن کتـاب ،شـروع به تدریـس آن در دورههای نگارش سـال اول دانشـگاه
ایلینـوی شـیکاگو 4کردیـم .طـی تمرینهـای کالسـی و تکالیـف نوشـتاری متوجـه شـدیم دانشـجویانی کـه
در نظمدهـی بـه افـکار خـود یـا حتـی فکـر کـردن بـه چیـزی بـرای گفتـن بـا دشـوار یهایی مواجـه بودنـد ،بـا
دسترسـی بـه الگوهایـی ماننـد آنچـه در زیـر آمـده ،عملکـرد بهتـری از خـود نشـان میدادنـد.
oدر ِ
بحـث _________ ،موضـوع مناقشـهانگیزی کـه وجـود دارد ایـن اسـت که آیـا _________ .در حالـی که عدهای
معتقدنـد _________ ،عـدهی دیگر مدعیاند کـه _________.

oاین به آن معنا نیست که بگوییم _________.

چنـان کـه دریافتیـم ،یکـی از مزیتهـای چنیـن الگوهایـی این اسـت که به نویسـندگان کمـک میکنند
تـا بـه جـای توجـه محـض بـه آنچـه گفتـه میشـود ،فرمهایی را کـه این گفتههـا در آن شـکل گرفتهانـد نیز مورد
1. Clueless in Academe: How Schooling Obscures the Life of the Mind
2. Cathy Birkenstein
3. counterargument
)4. Universityof Illinois atChicago (UIC
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توجـه قـرار دهنـد .بـه عبـارت دیگر  ،این الگوها باعث میشـوند تا دانشـجو بیشـتر متوجـه اهمیت الگوهای
سـخنپردازی 1بشـود؛ الگوهایـی کـه بـه نوعـی کلیـد موفقیـت آ کادمیکانـد امـا در کالسهـا اغلـب بـه آنهـا
بیتوجهـی میشـود.

محوریت «آنها میگویند /من میگویم»
پردازی مهمـی کـه در ایـن کتـاب بـر آن تمرکـز داریـم ،الگـوی «آنهـا میگوینـد /مـن میگویـم»
شـگرد سـخن
ِ

اسـت کـه نـام فرعـی کتـاب نیـز از آن گرفتـه شـده اسـت .از دیـد مـا ،ایـن الگـو نشـانگر سـاختار ژرف و
ای همـهی اسـتدال لهای اثرگـذار اسـت .نویسـندگان تأثیرگـذار و مجابگـر
بنیادیـن ،یـا بـه اصطلاح دیان ِ

کاری بیـش از بیـان ادعاهـای اسـتوار («مـن میگویـم») انجـام میدهنـد؛ آنهـا ادعاهـای خود را در نسـبت با
ادعـای دیگـران طـرح میکننـد («آنهـا میگوینـد»).
ً
مثلا ،اینجـا بخشـی از مقالـهی اسـتیون جانسـون ،منتقـد رسـانه و ّفنـاوری ،را میخوانیـم و اسـتفاده از
الگـوی «آنهـا میگوینـد /مـن میگویـم» را در آن میبینیـم.
دههـا سـال بـر اسـاس ایـن فـرض کار کردهایـم کـه فرهنـگ تـوده مسـیری را دنبـال میکنـد کـه بیوقفـه
ً
بـه سـمت اسـتانداردهای مـردم عـوام رو به نزول اسـت ز یـرا احتماال «توده» به دنبال لذتهای سـاده
و سـطحیاند و شـرکتهای بـزرگ رسـانهای نیـز در تالشانـد تـا همـان را برایشـان فراهـم کننـد .امـا...
در واقـع درسـت عکـس ایـن مسـئله دارد رخ میدهـد :فرهنـگ هـر دم شـناخت بیشـتری را از مـردم
طلـب میکنـد ،نـه کمتـر .
استیون جانسون« ،تماشای تلویزیون باهوشترتان میکند»

2

جانسـون در شـکلدهی بـه اسـتدالل خـود بـر پایـهی آنچـه «آنهـا میگوینـد» ،مشـخص میکند کـه دلیل
نادرسـت رایـج .حتـی زمانـی کـه نویسـندگان ،بـر
او بـرای بیـان چنیـن مطلبـی چیسـت :اصلاح یـک تصـور
ِ
خلاف جانسـون ،آشـکارا مشـخص نمیکننـد کـه در حـال پاسـخ بـه کـدام دیدگاههـا هسـتند ،یـک «آنهـا
میگوینـد» ضمنـی را میتـوان در نوشتههایشـان تشـخیص داد ،درسـت ماننـد آنچـه در زیـر آمـده اسـت.
روزی را که رنگینپوست شدم به خاطر دارم.
«من سیاهپوست شدن چه حسی دارد»
زورا نیل هرستونِ ،

3

1. rhetorical patterns
”2. Steven Johnson, “Watching TV Makes You Smarter
”3. Zora Neale Hurston, “How It Feels to Be Colored Me
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بـرای درک بهتـر منظـور هرسـتون بایـد بتوانیـم دیـدگاه ضمنـیای را کـه او نقـد کـرده و به آن واکنش نشـان
ً
داده اسـت بازسـازی کنیـم ،یعنـی ایـن دیـدگاه کـه هویـت نـژادی یـک خصیصـهی ذاتـی اسـت کـه صرفـا بـا
ً
آن متولـد میشـویم .بـه نظـر هرسـتون کاملا بـر عکـس اسـت :نـژاد چیـزی اسـت کـه به واسـطهی جامعـه به ما
تحمیـل میشـود؛ چیـزی کـه بـه واسـطهی رفتـاری کـه بـا مـا میشـود ،بـه آن «تبدیـل» میشـویم.
مـدل «آنهـا میگوینـد /مـن میگویـم» نـه تنهـا
همانطـور کـه در ایـن مثالهـا پیداسـت ،بـا اسـتفاده از
ِ
میتـوان مهـارت نـگارش دانشـجویان ،بلکـه مهـارت خوانـدن و درک مطلـب آنهـا را نیـز بهبـود بخشـید .از
آنجـا کـه خوانـدن و نوشـتن فعالیتهایـی مکمـل یکدیگرنـد ،دانشـجویانی کـه شـگردهای سـخنپردازی را
بـا کمـک الگوهـای معرفـی شـده در ایـن کتـاب میآموزنـد ،میتواننـد آنهـا را در متنهایـی کـه میخواننـد
راحتتـر تشـخیص دهنـد .اگـر ایـن فـرض ما درسـت باشـد کـه بحثهـای تأثیرگـذار همـواره در گفتوگو با
دیگـر بحثهـا هسـتند ،در ایـن صـورت دانشـجویان بـرای درک انـواع متـون چالشانگیـزی کـه در دانشـگاه
بـا آنهـا مواجهانـد ،بایـد دیدگاههایـی را کـه آن متـون در پاسـخ بـه آنهـا نوشـته شـدهاند تشـخیص دهنـد.
مـدل «آنهـا میگوینـد /مـن میگویـم» در نوآفرینـی و پیـدا کـردن موضوعـی بـرای بیـان نیـز
کار کـردن بـا ِ
کمکمـان میکنـد .بنـا بـه تجربـهی مـا ،دانشـجویان زمانـی میتواننـد بـه درکـی از آنچـه میخواهنـد بگوینـد
سـپاری
برسـند کـه عـوض فکـر کـردن بـه موضوعـی در گوشـهی تنهایـی ،از خوانـدن متـون مختلـف ،گوش
ِ
دقیـق بـه آنچـه سـایر نویسـندگان میگوینـد ،و جسـتوجوی روزنـهای بـرای ورود بـه گفتوگو کمـک بگیرند.
بـه عبـارت دیگـر  ،گـوش سـپردن دقیـق بـه دیگـران و تدویـن چکیـدهای از آنچـه بایـد بگوینـد ،میتوانـد در
شـکلگیری اندیشـههای شـخصی بـه نویسـندگان کمـک کنـد.

فایدهی الگوهای نوشتاری
الگوهـای نوشـتاری مـا نوعـی کیفیـت زایشـی نیـز دارنـد و باعـث میشـوند دانشـجویان هنـگام نـگارش
شـگردهایی بـه کار ببرنـد کـه در غیـر ایـن صـورت نـه آنهـا را بـه کار میگرفتنـد و نـه از لـزوم بهکارگیـری آنهـا
آ گاه میشـدند .الگوهـای ارائـه شـده در ایـن کتـاب بـه ویـژه بـرای آن دسـته از دانشـجویانی مفیـد اسـت کـه
اغلـب بـه دلیـل ایـن کـه عقایـد خـود را بسـیار بدیهـی میپندارنـد ،مطمئن نیسـتند چـه بگویند یـا نمیتوانند
چیـز چندانـی بـرای گفتـن پیـدا کننـد .مـا دریافتهایـم زمانی که بـه این قبیل دانشـجویان ،الگوهای سـادهای
ماننـد الگـوی زیـر را بـرای اسـتفاده از اسـتدالل معـارض 1معرفـی میکنیـم ،اغلـب نتایـج مثبتـی حاصـل
میشـود (در فصـل ششـم ،ایـن روش را بـا عنـوان «اسـتفاده از نظـر مخالـف» معرفـی میکنیـم).
oالبتـه ممکـن اسـت برخـی انتقـاد کننـد کـه _________ .اگرچـه تصدیـق میکنـم کـه _________ ،امـا همچنـان بر
این نظـرم کـه _________.
1. counterargument
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کار به ظاهر دور از انتظاری مانند پرسشـگری
ایـن الگـو بـه دانشآمـوزان و دانشـجویان کمـک میکند تـا ِ

در باورهـای خـود و نـگاه انتقـادی بـه عقایدشـان را انجـام دهنـد .بـه ایـن ترتیـب ،ایـن الگوهـا میتواننـد
جنبههایـی از افـکار دانشـجویان را آشـکار کننـد کـه بنـا بـه گفتـهی خودشـان حتـی از وجـود آنهـا خبـر
نداشـتهاند.
سـایر الگوهـای ارائـه شـده در ایـن کتـاب بـه دانشآمـوزان و دانشـجویان کمـک میکنـد تـا شـگردهای
پرمایـهای را بـه کار گیرنـد کـه در حالـت عـادی ممکـن بـود دسـت بـه انجـام آنهـا نزننـد ،از جملـه خالصـه
کـردن چیـزی کـه شـخص دیگـری گفتـه ،نقـل قـول از دیگـران بـه زبـان خـود ،اشـاره بـه دیدگاهـی کـه نویسـنده
در حـال پاسـخگویی بـه آن اسـت ،تغییـر مسـیر در متـن از دیـدگاه دیگـری و بیـان دیـدگاه شـخصی خـود،
ارائـهی دلیـل بـرای ایـن دیـدگاه شـخصی ،بـه کار گرفتـن و پاسـخ دادن بـه اسـتدال لهای معـارض ،و ارائـهی
توضیحاتـی دربـارهی زمینههـای اصلـی بحـث مـورد نظـر  .الگوهـا در نشـان دادن شـیوهی بهکارگیـری ایـن
شـگردها بـه دانشـجویان ،کاری بیـش از نظمدهـی بـه ایدههـای آنـان انجـام میدهنـد؛ ایـن الگوهـا در واقـع
آن ایدههـا را بـه وجـود میآورنـد.

ً
«بسیار خوب ،اما واقعا الگوها را استفاده کنیم؟»

ً
ً
البتـه مـا آ گاهیـم کـه برخـی مدرسـان احتمـاال در اسـتفاده از الگوهـا تردیـد دارند .مثلا ،برخی بـه این موضوع
قواعـد پیشسـاخته حاکـی از بازگشـت بـه شـیوههای تجویـزی 1در
معترضانـد کـه اسـتفاده از اینگونـه
ِ
آمـوزش اسـت کـه بـه تشـویق یادگیـری غیرفعـال یا هدایت دانشـجویان به سـمت نـگارش اتوماتیـکوار منجر
میشـود.
ایـن در واقـع واکنـش قابـل درکـی اسـت بـه انـواع آموزشهـای طوطـیوار کـه باعـث انفعـال دانشـجویان
و کاهـش خالقیـت در متـن و ارتبـاط پویـای آن بـا دنیـای اجتماعـی میشـوند .مشـکلی کـه در اینجـا وجـود
دارد ایـن اسـت کـه بسـیاری از دانشـجویان هرگـز خودشـان بـه تنهایـی قـادر نخواهنـد بـود تـا شـگردهای
کلیـدی نهفتـه در ایـن الگوهـا را اجـرا کننـد .در حالـی کـه نویسـندگان مجـرب ناخـودآ گاه
اندیشـمندانهی
ِ

ایـن شـگردها را در نـگارش بـه کار میگیرنـد ،بسـیاری از دانشـجویان چنیـن نمیکننـد .در نتیجـه ،بـه نظـر
مـا الزم اسـت دانشـجویان ایـن شـگردها را بـه شـیوهی روشـنی کـه در الگوهـا آمـده اسـت ببیننـد و بیاموزنـد.
پـس بایـد گفـت کـه هـدف از ارائـهی ایـن الگوهـا سـرکوب تفکـر انتقـادی نیسـت ،بلکـه راهنمایـی
کلیـدی سـخنپردازی در تفکـر انتقـادی اسـت .از
دانشـجویان دربـارهی شـیوهی اسـتفاده از شـگردهای
ِ

آنجـا کـه دانشـجویان را تشـویق میکنیـم تـا بـر اسـاس ویژگیهـای خـاص بحـث خـود تغییـر و تعدیالتـی در
قواعـد پیشسـاخته بـه عنـوان ابـزار یادگیـری ،دیگـر نبایـد منجـر بـه
الگوهـا ایجـاد کننـد ،اسـتفاده از ایـن
ِ
1. rescriptivep
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ً
تفکـر یـا نگارشـی شـود کـه خودشـان قالبـی و کلیشـهایاند .مسـلما ،هیـچیـک از ابزارهـای آموزشـی تضمین
نمیکنـد کـه دانشـجویان بـه طـور جـدی بـه تفکـر فعال دسـت خواهنـد زد .الگوهایی کـه در این کتـاب ارائه
میکنیـم ،راهنماهـای ملموسـی بـه دسـت میدهنـد کـه باعـث فعالسـازی و شـکلدهی بـه چنیـن تفکراتی
میشـوند :دربـارهی موضـوع نـگارش مـن «آنهـا چـه میگوینـد»؟ یک فرد مخالـف دربارهی اسـتدالل من چه
خواهـد گفـت؟ چـه شـواهدی بـرای ارائـه دارم؟ آیا الزم اسـت دیـدگاه خود را دقیقتر توضیح دهم؟ چه کسـی
اهمیـت میدهـد؟
در حقیقـت بایـد گفـت کـه ایـن الگوهـا تاریخچـهای طوالنـی و غنـی دارنـد .سـخنرانان عمومـی از روم و
یونـان باسـتان گرفتـه تـا دوران رنسـانس اروپـا بـه مطالعـهی سـبکهای سـخنپردازی میپرداختنـد ،یعنـی
آرایههـای لفظـی معمـول ،نمونههـای متنـی و قواعـدی کـه نمایانگـر اسـتراتژ یهای مختلـف موجـود بـرای
قدیمـی تقلیـد از مدلهـای
بازتـاب روش کالسـیک و
سـخنرانها بودنـد .از بسـیاری جهـات ،الگوهـای مـا
ِ
ِ
آمـاده هسـتند.

نشـریهی ِنیچـر 1از نویسـندگان مشـتاق خـود میخواهـد تـا هنـگام نوشـتن مقـاالت از دسـتورالعملی
پیـروی کننـد کـه ماننـد یـک الگـوی نوشـتاری اسـت و در آن آمـده اسـت« :در دو یـا سـه جملـه توضیـح
اصلـی [تحقیـق انجـام شـده] در مقایسـهی مسـتقیم بـا آنچه پیـش از این مطرح بـوده ،چه
دهیـد کـه یافتـهی
ِ

چیـزی را آشـکار میکنـد یـا ایـن کـه یافتـهی اصلـی چگونـه اطالعاتـی را بـه دانـش پیشـین اضافـه میکنـد».

در حـوزهی آمـوزش ،بـا اسـتفاده از فـرم طراحیشـده توسـط هـاوارد گاردنر  2،نظریهپـرداز آموزشـی ،از داوطلبان
دورهی فـوق دکتـری میخواهنـد تـا الگـوی زیـر را کامـل کننـد« :بیشـتر پژوهنـدگان ایـن حـوزه بـر ایـن باورنـد
کـه _________ .در نتیجـهی تحقیقـی کـه انجـام دادهام »._________ ،ایـن کـه دو نمونـهی مذکـور خطـاب بـه
داوطلبـان دورهی فـوق دکتـری و محققـان کارکشـته بـرای نـگارش تدویـن یافتهانـد ،نشـان میدهـد کـه ایـن
الگوهـای نوشـتاری نـه تنهـا بـرای دانشـجویان دورهی کارشناسـی (کـه تنهـا بـا کمـک دیگـران میتواننـد از
دانشـگاهیان کارآزمـوده نیـز مفیدنـد.
شـگردهای سـخنپردازی اسـتفاده کننـد) ،بلکـه بـرای
ِ

از الگوهـا حتـی بـرای آمـوزش نـگارش روایتهـای شـخصی نیـز اسـتفاده کردهانـدِ .جیـن تامپکینـز ،

3

دانشـجویان دسـت بـه قلمـی کـه اغلـب بـرای
نظریهپـرداز ادبـی و آموزشـی ،الگـوی زیـر را طراحـی کـرد تـا بـه
ِ

گـذر از مرحلـهی بیـان داسـتان بـه مرحلـهی توضیـح معنـی آن بـا مشـکل مواجـه بودنـد ،کمـک کنـد« :الـف
داسـتانی دربـارهی _________ میگویـد تـا بـه ایـن نکتـه اشـاره کنـد کـه _________ .تجربـهی شـخصی مـن
دربـارهی _________ حاکـی از مـوردی مشـابه /متفـاوت /هـم مشـابه و هـم متفـاوت اسـت .آنچـه از تجربـهی
شـخصی خـود دربـارهی _________ عایـدم میشـود ایـن اسـت کـه _________ .در نتیجـه ،اینطـور نتیجهگیری
1. Nature
2. Howard Gardner
3. Jane Tompkins
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بحث
میکنـم کـه _________ ».مـا بـه ایـن الگـو بـه ویـژه از آن رو عالقهمندیـم کـه نشـان میدهـد نیازی نیسـت ِ
«آنهـا میگوینـد /مـن میگویـم» مکانیکـی ،فاقد جنبهی شـخصی ،یا بیروح باشـد ،و این که بیان داسـتان
و چگونگـی اسـتدالل بسـیار بیشـتر از آنچـه اغلـب گمـان مـیرود ،بـا هـم سـازگاری دارنـد.

چرا ایرادی ندارد که از «من» استفاده کنیم؟

ً
امـا دسـت نگـه داریـد! آیـا «مـن» در «آنهـا میگوینـد /مـن میگویـم» علنـا مـا را بـه اسـتفاده از ضمیـر اول
شـخص تشـویق نمیکنـد؟ آیـا مـا نمیدانیـم کـه برخـی از مدرسـان دانشـجویان را از بهکارگیـری ضمایر «من»
یـا «مـا» منـع میکننـد زیـرا ممکـن اسـت تشـویق شـوند تـا بـه جـای بیـان اسـتدال لهای عینـی 1و منطقـی بـه
ممنوعیـت اسـتفاده از ضمیـر اول شـخص
طـرح اسـتدال لهای ناپختـهی شـخصی 2بپردازنـد؟ بلـه ،مـا از
ِ
ً
کاملا آ گاهیـم امـا بـر ایـن نظریـم کـه ایـن ممنوعیـت ایرادهایـی جـدی دارد .اول ایـن کـه ،بیـان دیدگاههـای
ً
شـخصی نـه چنـدان پختـه لزومـا بدتریـن اشـتباهی نیسـت کـه نویسـندگان تـازهکار ممکـن اسـت مرتکـب
ِ
شـوند؛ بلکـه ایـن میتوانـد نقطـهی شـروعی بـرای حرکـت بـه سـمت بیـان دیدگاههـای منطقیتـر و کمتـر
خودخواهانـه باشـد .دوم ایـن کـه ،منـع دانشـجویان از بهکارگیـری ضمیـر اول شـخص ،نمیتوانـد روشـی مؤثـر
بـرای کنتـرل ذهنیتگرایـی 3آنهـا باشـد ،چـرا کـه حتـی بـدون اسـتفاده از ضمیـر «مـن» نیز میتـوان عقایدی
ُسسـتبنیان و با اسـتدالل ضعیف را بیان کرد .سـوم و مهمتر از همه این که منع دانشـجویان از بهکارگیری
ضمیـر اول شـخص نـه تنهـا باعـث محـدود شـدن توانایـی آنهـا در بیـان راسـخ عقایـد و نظراتشـان میشـود،
بلکـه همانطـور کـه در فصـل پنجـم مطـرح میکنیـم ،باعـث میشـود دانشـجویان نتواننـد نظـرات خـود را از
ً
نظـرات دیگـران متمایـز کننـد .مسـلما ،نویسـندگان میتواننـد بـرای پرهیـز از تکـرار عبـارات یکنواختـی مثـل
«بـه عقیـدهی مـن» ،ترکیبهـای گوناگـون دیگـری را بـه کار گیرنـد ،ماننـد عباراتـی از قبیـل «در اینجـا اینطور
اسـتدالل میشـود کـه»« ،شـواهد حاکـی از ایـن اسـت کـه»« ،حقیقـت ایـن اسـت کـه» .امـا بـه جـز تمایـل بـه
پرهیـز از یکنواختـی ،دلیلـی بـرای اسـتفاده نکـردن از ضمیـر «مـن» در نـگارش اسـتدال لهای قانعکننـده
وجـود نـدارد .بـه نظـر مـا ،بـه جـای منـع دانشـجویان از بهکارگیـری ضمیـر «مـن» ،اسـتراتژی بهتـر ایـن اسـت
کـه بـه آنهـا تمرینهایـی بدهیـم تـا بـا تقویـت ادعاهـای خـود بـه کمـک شـواهد و توجـه دقیـق بـه دیدگاههای
بدیل ــ توجه به آنچه «آنها» میگویند ــ راه درسـت اسـتفاده از ضمیر «من» و نیز کاربردهای آن را بیاموزند.

این کتاب چگونه ساختار یافته؟
قالـب «آنهـا میگوینـد /مـن میگویـم» ،اجـازه دادیـم سـاختار کتـاب بـر همیـن اسـاس
بـه دلیـل محوریـت
ِ
1. objective
2. subjective
3. subjectivity
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تعییـن شـود .بنابرایـن ،در حالـی کـه بخـش اول کتـاب بـه هنـر گـوش سـپردن بـه دیگـران اختصـاص دارد،
بخـش دوم بـه شـیوهی پاسـخ بـه دیگـران میپـردازد .بخـش اول کتـاب بـا فصلی تحـت عنوان «شـروع با آنچه
دیگـران میگوینـد» آغـاز میشـود کـه توضیـح میدهـد چـرا بـه طـور کلـی توصیـه میشـود بـه جـای ایـن کـه
ً
مسـتقیما بـه سـراغ بیـان نظـرات و دیدگاههـای خودمـان برویـم ،نوشـتهی خـود را بـا آنچـه دیگـران دربـارهی
موضـوع مـورد نظـر گفتهانـد آغـاز کنیـم .در فصلهـای دیگـر بخـش اول کتـاب ،هنـر خالصـه کـردن مطالـب
و نقـل قـول از دیگـران مطـرح میشـود .بخـش دوم بـا فصلـی دربـارهی روشهـای مختلـف پاسـخگویی آغـاز
میشـود و در سـایر فصلهـای بخـش دوم تمایـز میـان آنچـه «آنهـا میگویند» و آنچه «من میگویم» را نشـان
میدهیـم ،اسـتدال لهای معـارض و شـیوهی واکنـش بـه آنهـا را معرفـی میکنیـم ،و بـه ایـن دو پرسـش بسـیار
مهـم پاسـخ میدهیـم« :خـوب کـه چـه؟» و «چـه کسـی اهمیـت میدهـد؟» در بخـش سـوم اسـتراتژ یهایی
بـرای «پیوسـتگی کل اجـزا» ارائـه میدهیـم .ایـن بخـش بـا فصلـی دربـارهی انسـجام و پیوسـتگی در متـن
آغـاز میشـود ،و بـه دنبـال آن فصلـی دربـارهی زبـان آ کادمیـک آوردهایـم کـه در آن دانشـجویان را تشـویق
میکنیـم تـا از دیدگاههـای روزمرهشـان بـه عنـوان ابـزاری بـرای نوشـتن اسـتفاده کننـد .بخـش سـوم کتـاب
بـا فصلـی دربـارهی هنـر فراتفسـیر 1و اسـتفاده از الگوهـا بـرای اصلاح یـک متـن بـه پایـان میرسـد .در بخـش
چهـارم راهنماییهایـی دربـارهی ورود بـه گفتوگوهـای خـاص آ کادمیـک ارائه میکنیـم .در فصلهای این
بخـش از کتـاب شـیوهی مشـارکت در بحثهـای کالسـی ،نـگارش آنالین ،خواندن ،و نوشـتن در رشـتههای
ادبیـات ،علـوم طبیعـی ،و علـوم اجتماعـی را بررسـی میکنیـم .در انتهـا نیـز پنج متن و فهرسـتی از الگوهای
نگارشـی آمـده اسـت.

این کتاب شامل چه چیزهایی نمیشود؟

ً
موضوعاتـی نیـز هسـتند کـه در ایـن کتـاب بررسیشـان نمیکنیـم .مثلا ،دربـارهی اصـول منطقـی بحـث
ماننـد قیـاسآوری 2،دالیـل قانعکننـده 3،مغالطـهی منطقـی 4یـا تفاوتهـای میـان اسـتدالل اسـتقرایی 5و
اسـتنتاجی 6صحبتـی نمیکنیـم .اگرچـه بررسـی ایـن مفاهیـم میتوانـد مفیـد باشـد ،مـا معتقدیـم کـه بیشـتر
افـراد جزئیـات نـگارش بحثانگیـز را نـه از طریـق مطالعـهی اصـول منطقـی بلکـه بـا شـرکت در بحثهـا و
گفتوگوهـا و آزمـودن الگوهـای مختلـف پاسـخدهی یـاد میگیرنـد و اینگونـه متوجـه میشـوند کـه بـرای
مجـاب کـردن مخاطبـان مختلـف چـه عناصـری مفید یـا بیفایدهاند .از نظر ما ،یادگیری شـیوهی اسـتدالل
1. metacommentary
2. syllogisms
3. warrants
4. logical fallacies
5. inductive reasoning
6. deductive reasoning
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بیشـتر از طریـق شـنیدن جمالتـی ماننـد« :متوجـه منظـور من نشـدهاید .حرف من این نیسـت کـه _________،
بلکـه _________» یـا «بـا نظرتـان مبنـی بـر _________ موافقم و حتی میتوانیـم اضافه کنم که _________» صورت
میگیـرد ،تـا مطالعـهی تفاوتهـای میـان اسـتدالل اسـتقرایی و اسـتنتاجی .اسـتفاده از چنیـن قواعـدی
مفهـوم ورود بـه گفتوگوهـای عمومـی آشـنا شـوند؛
باعـث میشـود دانشآمـوزان و دانشـجویان سـریعتر بـا
ِ

صـرف دالیـل انتزاعـی و مغالطههـای منطقـی اتفـاق نمیافتـد.
چیـزی کـه بـا یادگیـری
ِ

بحث و گفتوگو دربارهی نظرات دیگران
یکی از اهداف اصلی کتاب حاضر این است که با بازگرداندن نگارش دانشگاهی به ریشههای اجتماعی
و گفتوگومحـور آن ،دشـوار یهایش را برطـرف کنـد .اگرچـه نوشـتن بـه مقـداری آرامـش و خلـوت نیـاز دارد،
مـدل «آنهـا میگوینـد /مـن میگویـم» بـه دانشآمـوزان و دانشـجویان نشـان میدهـد کـه میتواننـد نـه فقـط با
تفکـر فـردی ،بلکـه بـا همـان کاری کـه اغلـب طـی یـک گفتوگـوی خـوب بـا خانـواده و دوستانشـان انجـام
دادن دقیـق بـه آنچـه دیگـران میگوینـد و بحـث و گفتوگـو دربـارهی دیدگاههـای
میدهنـد ،یعنـی بـا گـوش ِ

آنهـا ،بـه بهتریـن شـکل به اسـتدالل خـود بال و پـر دهند.
ُ
بنابرایـن ،اتخـاذ ایـن رویکـرد دربـارهی نوشـتن ،واجـد بعـدی اخالقـی اسـت چـرا کـه در ایـن روش
ً
نویسـندگان نبایـد صرفـا بـه اثبـات و تأییـد مکـرر باورهـای پیشـین خـود بپردازنـد ،بلکـه بایـد بـا قـرار دادن
باورهـای خـود در مقابـل باورهایـی کـه گاه بـه کلـی متفاوتانـد ،آنهـا را بسـط دهنـد .در جامعـهی جهانـی
امـروز کـه بـه طـور فزاینـدهای رو بـه تنـوع پیـش مـیرود ،توانایـی تعامـل بـا نظـرات دیگـران بـه ویـژه در مفهـوم
شـهروندی دموکراتیـک اهمیـت بسـزایی دارد.
جرالد گراف  -کتی برکنستین

درآمد
ورود به گفتوگو

فعالیتـی را در نظـر بگیریـد کـه در آن مهـارت باالیـی داریـد :آشـپزی ،نواختـن پیانـو  ،پرتـاب تـوپ بسـکتبال،
فعالیـت خـاص
حتـی کاری بـه سـادگی رانندگـی .اگـر خـوب دقـت کنیـد ،میبینیـد زمانـی کـه در انجـام آن
ِ
تسـلط پیـدا کردیـد ،دیگـر آ گاهانـه بـه جزئیـات حرکاتتان حیـن انجام آن فکـر نمیکنید .به عبـارت دیگر ،
فعالیـت خـاص بـه ایـن بسـتگی دارد کـه مجموعـهای از حـرکات پیچیـده را یـاد گرفتـه باشـید؛
انجـام آن
ِ
حـرکات یـا شـگردهایی کـه انجامشـان بـرای افـرادی کـه هنـوز یادشـان نگرفتهانـد بـه نظـر عجیـب یـا دشـوار
میآیـد.
نوشـتن نیـز همینطـور اسـت .نویسـندگان کارکشـته اغلـب ناخـودآ گاه و بنـا بـه عـادت ،از شـگردهای
مشـخصی اسـتفاده میکننـد کـه بـرای انتقـال اندیشـههای پیچیـده و پرمایـه ضرور یانـد .آنچه نویسـندگان
را بـه افـرادی چیرهدسـت در حرفـهی خـود بـدل میکنـد ،نـه تنهـا توانایـی آنهـا در بیـان اندیشـههای گیـرا،
ً
بلکـه تسلطشـان در اجـرای شـگردهایی اساسـی اسـت کـه احتمـاال بـا خواندن نوشـتههای طیف وسـیعی از
سـایر نویسـندگان چیرهدسـت به دسـت آوردهاند .در مقابل ،نویسـندگان تازهکار با این شـگردهای اساسـی
آشـنایی ندارنـد و نمیداننـد در نوشـتهی خـود چگونـه بایـد از آنهـا اسـتفاده کننـد .قصـد مـا از تألیـف ایـن
کتـاب تهیـهی یـک راهنمـای سـاده و کاربرپسـند دربـارهی شـگردهای اساسـی در نـگارش دانشـگاهی بـوده
است.
یکـی از فرضهـای اصلـی مـا ایـن اسـت کـه ایـن شـگردهای اساسـی آنقـدر رایجانـد کـه میتـوان بـه
صـورت الگوهایـی 1نشانشـان داد تـا در سـاختاربندی و حتـی خلـق نوشـتهی خودتـان بـه کارشـان ببریـد.
شـاید بارزتریـن وجـه تمایـز ایـن کتـاب ارائـهی تعداد زیادی از اینگونه الگوها باشـد که قرار اسـت کمکتان
1. templates
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کننـد تـا نـه تنهـا بـه دنیـای تفکـر و نـگارش دانشـگاهی قـدم بگذاریـد ،بلکه بـا موفقیت بـه حوزهی گسـتردهترِ
گفتمـان مدنـی و کار نیـز وارد شـوید.
از ایـن رو  ،در کتـاب حاضـر بـه جـای تمرکـزِ صـرف بـر اصـول انتزاعـی نـگارش ،نمونـه الگوهایـی ارائـه
ً
میکنیـم کـه بـا کمـک آنهـا میتوانیـد آن اصـول انتزاعـی را مسـتقیما در عمـل بهکار گیـرد .کار با ایـن الگوها
کمکتـان میکنـد تـا بـه سـرعت بـا شـیوهی بهکارگیـری تفکـر انتقـادی کـه در دانشـگاه و حوزههـای شـغلی و
عمومـی الزم داریـد ،آشـنا شـوید.
برخـی از ایـن الگوهـا نشـاندهندهی شـگردهای سـاده امـا مهمـی هسـتند ،ماننـد آنچـه بـرای خالصـه
کـردن برخـی باورهـای عمومـی بـه کار مـیرود:
oبسیاری از آمریکاییها اینطور فرض میکنند که _________.

الگوهای دیگر پیچیدهترند.

oاز یک طرف ._________ ،از طرفی دیگر._________ ،

oخانـم «الـف» حـرف خـود را رد میکنـد .وی مدعـی اسـت کـه _________ و در عیـن حـال تلویحـاً میگویـد کـه
_________.

oمن موافقم که _________.

oمقصود این نیست که _________.

البتـه ایـن درسـت اسـت کـه تفکـر و نـگارش انتقـادی نسـبت بـه هـر مجموعـهای از سـامانهی زبانـی،
ژرفـای بیشـتری دارد و شـما را ملـزم بـه پرسشـگری دربـارهی فرضیههـا ،بیـان ادعاهـای محکـم ،ارائـه دالیـل
عـادات عمیـق فکـری را
و شـواهد مسـتدل ،در نظـر گرفتـن اسـتدال لهای معـارض و غیـره میکنـد .امـا ایـن
ِ
نمیتـوان عملـی کـرد مگـر ایـن کـه زبانـی بـرای بیـان شـیوا و منظـم آنهـا داشـته باشـید.

اندیشههای خود را در مقام پاسخ به دیگران بیان کنید
مهمتریـن الگویـی کـه در ایـن کتـاب بـر آن تمرکـز داریـم ،قاعـدهی «آنهـا میگوینـد /مـن میگویـم» اسـت
کـه عنـوان فرعـی کتـاب نیـز از آن گرفتـه شـده .اصلیتریـن نکتـهای کـه امیدواریـم از ایـن کتـاب بیاموزیـد،
اهمیـت ایـن موضـوع اسـت کـه نـه تنهـا نظـرات خودتـان را بیـان کنید («مـن میگویـم») ،بلکه آنها
تأ کیـد بـر
ِ
اساسـی
را در مقـام پاسـخ بـه شـخص یـا گروهـی دیگـر مطـرح کنیـد («آنهـا میگوینـد») .بـرای مـا سـاختار
ِ
سـپاری
نـگارش دانشـگاهی موفـق ،و گفتمـان عمومـی متعهـد ،نـه تنهـا بـا بیـان نظـرات خـود بلکـه بـا گوش
ِ
دقیـق بـه اطرافیـان ،خالصهسـازی دیدگاههـای آنهـا بـه گونـهای تشـخیصپذیر  ،و پاسـخ بـه آنها بـا نظرات
نـگارش بحثانگیـز به حسـاب میآید و
خودمـان تعریـف میشـود .بـه طـور کلـی ،نـگارش دانشـگاهی نوعـی
ِ

بـه عقیـدهی مـا بـرای ایـن کـه بتـوان اسـتدالل خوبی ارائـه کرد به چیـزی بیـش از اظهار دیدگاههای شـخصی
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نیـاز اسـت .بـرای ایـن کار بایـد وارد گفتوگـو شـوید ،و از آنچـه دیگـران میگوینـد (یـا ممکـن اسـت بگوینـد)
بـه عنـوان سـکوی پرتـاب یـا ابـزاری بـرای اشـاعهی دیدگاههـای خـود اسـتفاده کنیـد .بـه همین دلیـل ،یکی از
نـکات اصلـی کتـاب حاضـر ایـن اسـت کـه نظـرات دیگـران را در نوشـتههای خـود انعـکاس دهیـد.
بنابرایـن ،از نظـر مـا بهتریـن نوشـتهی دانشـگاهی دارای یـک ویژگـی اساسـی اسـت :چنیـن متنـی بـه
نحـوی بـا دیدگاههـای دیگـران درگیـری عمیـق دارد .بـا ایـن همـه ،نـگارش دانشـگاهی در بیشـتر مـوارد بـه
عنـوان فراینـدی بـرای بیـان «درسـت» یـا «هوشـمندانهی» مطالـب در انـزوا تدریـس میشـود ،گویـی میتـوان
ً
بـدون حضـور در گفتوگـو بـا دیگـری ،بحثـی موفـق را بـه راه انداخـت .مثال ،اگر به روش سـنتی ،نوشـتن یک
مقالـهی پنـچ پاراگرافـی را یـاد گرفتـه باشـید ،در واقـع آموختهایـد کـه چگونـه میتوانیـد یـک ایـدهی اصلـی را
نوشـته و بـا ارائـهی شـواهد آن را ثابـت کنیـد .تـا ایـن جـا این روش خوبی اسـت ،اما این مسـألهی مهم نادیده
گرفتـه شـده کـه در دنیـای واقعـی اگـر عاملـی بیرونـی ترغیبمـان نکنـد به سـراغ بحـث و اسـتدالل نمیرویم.
بلکـه بـه ایـن دلیـل دسـت بـه اسـتدالل میزنیـم کـه کسـی کاری کـرده یـا چیـزی گفتـه (یـا شـاید کاری نکـرده
و چیـزی نگفتـه) و مـا بایـد بـه آن واکنشـی نشـان دهیـم« :نمیفهمـم چـرا بـه ایـن تیـم عالقـه داری»؛ «موافقـم،
ْ
فیلـم خیلـی خوبـی بـود»؛ «ایـن اسـتدالل متناقـض اسـت» .اگـر بـه خاطـر نیـاز مـا و دیگـران بـه چالشگـری،
ً
موافقـت ،یـا واکنـش بـه یکدیگـر نبـود ،اصـوال هیـچ دلیلـی بـرای بحـث کـردن وجـود نمیداشـت.

«منظورت از گفتن این حرف چیست؟»
بنابرایـن ،بـرای آن کـه نویسـندهای تأثیرگـذار باشـید ،بایـد کاری بیـش از بیـان جملات منطقـی ،مسـتدل،
و منسـجم انجـام دهیـد .شـما بایـد راهـی بـرای ورود بـه گفتوگـو بـا نظـرات دیگـران نیـز پیـدا کنیـد؛ یعنـی
گفتوگـو بـا آنچـه «آنهـا میگوینـد» .آسـانترین و متداولتریـن راهـی کـه نویسـندگان بـرای ایـن کار دنبـال
کـردن گفتههـای دیگـران و سـپس اسـتفاده از آن بـرای شـکلدهی بـه چیزی اسـت که خود
میکننـد خالصـه ِ
میخواهنـد بگوینـد.
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زمانـی یکـی از دانشـجویان مـا در واکنـش بـه ایـن ترفنـد پرسـید «ولـی چـرا همیشـه بایـد بـرای شـکل دادن
بـه نظـرات خـودم اول خالصـهی نظـرات دیگـران را مطـرح کنـم؟ خـب چـه اشـکالی دارد کـه فقـط نظـر خودم
ً
ً
را بیـان کنـم و موضـوع تمـام شـود؟» واقعـا چـرا؟ بـه هـر حـال« ،آنهـا» ،هـر کـه باشـند ،قبلا حرفشـان را
زدهانـد ،پـس چـه لزومـی دارد آن گفتههـا را تکـرار کنیـد؟ وانگهـی ،اگـر آنها نظراتشـان را منتشـر کرده باشـند،
خواننـدگان میتواننـد خودشـان برونـد و آنهـا را بخواننـد.
ً
جـواب ایـن اسـت کـه اگـر «آنهـا میگوینـد»ی را کـه بـه آن پاسـخ میدهیـد مشـخص نکنیـد ،احتمـاال
اسـتدالل خودتـان نکتـهی خاصـی دربـر نخواهـد داشـت .برای خوانندگان این پرسـش پیـش خواهد آمد که
چـه چیـزی بـه بیـان ایـن اسـتدالل ترغیبتـان کـرده و در نتیجـه انگیـزهای شـده بـرای نوشـتن .همانطـور کـه
در تصویـر اول میبینیـد ،بـدون اشـاره بـه «آنهـا میگوینـد» شـاید آنچـه میگوییـد بـرای مخاطـب قابـل درک
باشـد ،امـا علـت ایـن کـه آن را گفتهایـد بـرای او مشـخص نباشـد.
مـا اگـر حتـی ندانیـم کـه این فرد دربـارهی چه فیلمی دارد صحبت میکنـد ،در فهمیدن معنی صحبت
او در ایـن بـاره کـه شـخصیتهای فیلـم خیلـی پیچیدهانـد مشـکل خاصـی نداریم .اما دشـوار بتـوان فهمید
که گویندهی این نظر چرا گفتن آن را الزم دانسته است .به قول یکی از شنوندگان داخل تصویر « ،منظورش
از گفتـن ایـن حـرف چیه؟» بسـیار خب شـخصیتهای فیلم پیچیدهانـد – خب که چی؟

حاال همان گزاره را که در پاسخ به چیزی که «آنها میگویند» بیان شده در شکل زیر ببینید:

امیدواریـم موافـق باشـید کـه همـان اظهـار نظـر – «شـخصیتهای فیلـم خیلـی پیچیدهانـد» – بسـیار
محکمتـر میشـود وقتـی بـه عنـوان پاسـخی بـه یـک دیـدگاه مخالـف مطـرح میشـود ،یعنـی ایـن دیـدگاه کـه
گرای کلیشـهای» هسـتند .برخلاف گوینـدهی تصویـر اول ،در تصویـر دوم
شـخصیتهای فیلـم «جنیسـت ِ
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گوینده هدف یا مأموریت روشنی دارد :اصالح چیزی که از نظر او توصیف نادرستی از شخصیتهاست.

عامل در -تقابل-با-چه
ِ

1

گویـم» خـود بـه عنـوان پاسـخ یـا
نکتـهی بـاال را اینطـور نیـز میتـوان توضیـح داد کـه شـکلدهی بـه «مـن می ِ

واکنـش بـه چیـزی کـه «آنهـا میگوینـد» بـه نوشـتهی شـما عنصـری از تقابـل میدهـد کـه بـدون آن نمیتوانـد
«عامـل در -تقابل-
چنـدان معنـادار باشـد .خالـی از فایـده نیسـت که این عنصرِ بسـیار مهـم را همچون یک
ِ
ً
با-چـه» در نظـر بگیریـد و هنـگام نوشـتن ،دائمـا از خـود بپرسـید «چـه کسـی خلاف ایـن را میگویـد؟» و «آیـا
پـس واکنـش شـنوندگان تصویـر اول کـه میگوینـد «خـب کـه چـی؟» و
کسـی بـا ایـن نظـر مشـکل دارد؟» در ِ
ً
«منظـورش از گفتـن ایـن حـرف چیـه؟» در واقـع دقیقـا همیـن گونـه پرسـشهای «در تقابل با چـه؟» نهفتهاند.
بـه نظـر مـا ،گوینـده در تصویـر دوم راضیکنندهتـر اسـت زیـرا بـه ایـن پرسـشها پاسـخ میدهـد و کمـک
میکنـد نکتـهی صحبتـش را بفهمیـم ،یعنـی ایـن نکتـه کـه شـخصیتهای فیلـم پیچیدهانـد نـه ایـن کـه
ً
صرفـا کلیشـههای جنیسـتگرا باشـند.

چطور این کار را بکنیم؟
نویسندگان کارکشته برای پرداخت و معنادهی به بحث خود آشکارا از شگرد «آنها میگویند»
بسیاری از
ِ

اسـتفاده میکننـد .مثالـی معـروف در ایـن زمینـه «نامـهای از زنـدان بیرمنـگام» نوشـتهی مارتیـن لوتـر کینـگ
ً
عمومی هشـت تن از کشیشـانی
اسـت کـه تقریبـا بـه طـور کامـل دارای پاسـخهای زبانآورانـهی او به بیانیهی
ِ
مدنـی تحـت رهبـری او را تقبیـح کـرده بودنـد .آن نامـه ،کـه در سـال  ۱۹۶۳و در حالـی
اسـت کـه اعتراضـات
ِ

نوشـته شـد کـه مارتیـن لوتـر کینـگ بـه جـرم رهبـری تظاهـرات علیـه بیعدالتـی نـژادی در بیرمنـگام در زندان
بـه سـر میبـرد ،کموبیـش یکسـره پیرامـون چارچوبـی مبتنـی بـر خالصهسـازی و پاسـخگویی سـاختار یافتـه
اسـت و در آن انتقـادات را خالصـه کـرده و سـپس بـه آنهـا پاسـخ داده اسـت .او در بخشـی از نامـهی خـود
اینطـور مینویسـد:
بـه تظاهراتهایـی کـه در بیرمنـگام در جریانانـد سـخت اعتـراض دارید .اما افسـوس کـه باید گفت
اظهار یـهی شـما از شـرایطی کـه بـه ایـن تظاهراتها دامـن زد چیز چندانـی نمیگوید.
مارتین لوتر کینگ« ،نامهای از زندان بیرمنگام»

2

1. as-opposed-to-what factor
”2. Martin Luther King Jr., “Letter from Birmingham Jail
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او در ادامـه مینویسـد بـا منتقدانـش موافـق اسـت کـه «جـای تأسـف دارد کـه در بیرمنـگام تظاهـرات
ً
قـدرت سـفیدها
برگـزار میشـود» ،امـا سـریعا اضافـه میکنـد« :از آن بیشـتر  ،جـای تأسـف دارد کـه سـاختار
ِ
راه دیگـری بـرای جامعـهی سـیاهان باقـی نگذاشـته اسـت ».در واقـع نامـهی کینـگ آنچنـان گفتوگومحـور
اسـت کـه میتـوان آن را در قالـب یـک دیالـوگ یـا نمایشـنامه بازنویسـی کـرد.
•منتقدان کینگ:
•پاسخ کینگ:
•منتقدان:
•پاسخ:

واضـح اسـت کـه اگـر بـه خاطـر منتقدانـش نبـود ،کینـگ نامـهی معـروف خـود را نمینوشـت ـــ منتقدانـی
کـه کینـگ دیدگاههایشـان را منبعـی انگیزشـی بـرای اسـتدال لهای خـود میدانسـت ،نـه اعتـراض بـه آن
اسـتدال لها .او نـه تنهـا گفتههـای منتقـدان را نقـل میکنـد («برخـی از آنهـا پرسـیدهاند کـه چـرا بـه دولـت
جدیـد زمـان کافـی بـرای تحقـق وعدههایشـان ندادید؟») ،بلکـه آنچه را ممکن بود بگوینـد نیز بیان میکند
(«ممکـن اسـت کسـی بپرسـد کـه مـن چگونـه از زیـر پـا گذاشـتن برخـی قوانین و اطاعـت از برخـی دیگر دفاع
میکنـم؟»)؛ و تمـام اینهـا بـرای زمینهچینـی بـرای چیـزی اسـت کـه خـود میخواهـد بگویـد.
کاتـا پولیـت منتقـد اجتماعـی ،دربـارهی میهنپرسـتی آمریکاییهـا مقالـهای نوشـته و در آن از الگـوی
«آنهـا میگوینـد /مـن میگویـم» اسـتفاده کـرده اسـت .او در ایـن مقالـه نظـرات دختـر خـودش را بـرای نشـان
ّ
دادن ِعـرق ملـی پـس از حـوادث یازدهـم سـپتامبر بازگـو میکنـد.
استایو ِسـنت 1مـیرود کـه تنهـا چنـد خیابـان بـا مرکـز تجـارت جهانـی 2سـابق
دختـرم بـه دبیرسـتان
ِ

فاصلـه دارد .بـه نظـر او مـا بایـد پرچـم آمر یـکا را از پنجـرهی خانـه آو یـزان کنیـم .امـا مـن بـا قاطعیـت
مخالفـت میکنـم و میگو یـم کـه پرچـم نمـاد میهنپرسـتی افراطـی ،انتقـام و جنـگ اسـت .دختـرم
میگو یـد کـه مـن اشـتباه میکنـم؛ آو یـزان کـردن پرچـم بـه معنـی ایسـتادگی در کنـار یکدیگـر  ،یادبـود
کشتهشـدگان و نـه گفتـن بـه تروریسـم اسـت .بـه نوعـی ،هـر دو درسـت میگوییـم...
کاتا پولیت« ،پرچم بی پرچم»

3

1. Stuyvesant
2. World Trade Center
”3. Katha Pollitt, “Put Out No Flags

