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دیباچه

برای ویراست چهارم

کنـون از یـک دهـه گذشـته اسـت، همـواره بـر این اندیشـه پا فشـرده  ایـن کتـاب از زمـان نخسـتین چاپـش کـه ا
بـا مـال مـا فـرق  کـه  بـا دیدگاه هـای دیگـران، از جملـه دیدگاه هایـی  گفت وگـو  کـه دیدگاه هـای مـا فقـط در 

دارنـد، می تواننـد اندیشـمندانه ترین شـکل خـود را بیابنـد.
کـه _________، و  کتـاب ماننـد »آن هـا می گوینـد  وقتـی دانشـجویان و دانش آمـوزان بـا یکـی از الگوهـای 
کار می کننـد، باورهـای خـود را از جنبـه ای دیگـر می نگرنـد و  کـه _________. امـا _________،«  مـن می پذیـرم 

کننـد.  به این ترتیـب، از دیـد مـا، قـادر خواهنـد بـود اسـتدالل های ُپرمایه تـری را مطـرح 
بااین همـه، قـرن بیسـتم هـر چـه پیـش مـی رود، وضعیـت قطبی شـده ی فزاینـده در جامعـه، گوش سـپردن 
بـه آن هایـی را کـه نگاهشـان بـه مسـائل بـا مـا فـرق دارد سـخت تر می کنـد. هر چه اختالفمان بیشـتر می شـود، 
کـه به راسـتی خواسـتار شـنیدِن نظـرات مخالـف خـود باشـد سـخت تر می شـود. بسـیار پیـش  کسـی  یافتـِن 
می آیـد کـه از بحث هـای دشـوار یـا به کلـی پرهیـز کنیـم و یا درباره ی شـان فقط بـا آن ها که هم فکرمان هسـتند 
یارویی  صحبـت کنیـم، یعنـی همان هایـی کـه معمـواًل فرض های از پیش موجوِد ما را تقویـت می کنند و از رو

بـا چالش هـای سـخت محفوظ مـان نگـه می دارند. 
گـون بیـش از پیـش بـر اهمیـت بیـرون  ، در ایـن ویراسـِت چهـارم کتاب مـان، بـه شـیوه های گونا از ایـن رو
کـه شـاید حتـی  یم، دیگرانـی  پـا می فشـار بـه دیگـران  گـوش سـپردن  افتـاده ی خـود و  از محیـط جـدا  رفتـن 

نیابیـم. خوشـایند  را  گفته های شـان 

موارد جدید در این ویراست
مطالـب جدیـد در درامـد اهمیـِت شـنیدن دقیـق گفته هـای دیگـران )آنچـه »آن هـا می گوینـد«( را برجسـته تر 
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کـه اندیشـه های مـا  کـه حـق مطلـب ادا و روشـن تر شـود  می کننـد و موضـوع را بـه گونـه ای خالصـه می کننـد 
گفت وگـو یـا  )آنچـه »مـن می گویـم«( نـه داده هایـی چـون و چـرا ناپذیـر بلکـه نظراتـی هسـتند بـرای ورود بـه 

مباحثـه ای کـه شـرکت کنندگاِن آن ممکـن اسـت بـا مـا موافـق، تـا حـدی موافـق، یـا مخالـف باشـند.
گفت وگوهـای آنالیـن بـر اهمیـت ارجـاع بـه آنچـه »آن هـا می گوینـد« در  فصلـی جدیـد دربـاره ی ورود بـه 
کیـد بیشـتری کـرده اسـت.  گ هـا، بحث هـای آنالیـن کالسـی، و مشـابه آن تأ پاسـخگویی بـه دیگـران در وبال
کـه جایگزینـش شـده راه کارهـای عملی تـری ارائـه می کنـد،  کـه نسـبت بـه فصـل نظری تـری  در ایـن فصـل، 
ی دیجیتـال در کالس هـای درس و تمـاس بی سـابقه ی  اسـتدالل می کنیـم کـه بـا وجـود تحوالتـی کـه فـن آور
کم یاب انـد. نویسـندگان پرشـماِر  گفت وگوهـای واقعـی بسـیار بسـیار  کـرده،  بـا یکدیگـر ایجـاد  نویسـندگان 
آنالیـن، بـه جـای آن کـه واقعـًا بـه یکدیگـر پاسـخ دهنـد، بـا تصـور ایـن کـه در حـال صحبـت دربـاره ی موضوع 
کنـده  می کشـد و در آخـر نمی تـوان فهمیـد کـه چـه کسـی یـا  مشـترکی هسـتند کارشـان بـه تک گویی هـای پرا
چـه چیـزی در ابتـدا آن هـا را بـه نوشـتن ترغیـب کـرده اسـت. در ایـن فصـل نشـان می دهیـم کـه چـرا نوشـتِن 

آنالیـن بـه ویـژه مسـتعد ایـن مشـکل اسـت و راهبردهایـی بـرای غلبـه بـر ایـن مشـکل ارائـه می کنیـم. 
کادمیـک )اکنـون بـا عنـواِن »یعنـی می گوییـد می توانیـم آن را  بینـی شـده ای دربـاره ی زبـان آ فصـل کامـالً باز
کیـد می کند کـه اغلب از هـم جدای شـان می کنند:  ایـن طـور بیـان کنـم؟«( بـر لـزوم پیونـد میـان حوزه هایـی تأ
زبـان روزمـره و نوشـتار دانشـگاهی. ایـن فصـل دانشـجویان را تشـویق می کنـد تـا بـه جـای کنـار گذاشـتن زبان 
روزمره شـان، آن را در نوشـته های دانشگاهی شـان بـه کار برنـد. در ایـن فصـل نشـان می دهیـم که دانشـجویان 
کادمیک شـان در قالـب زبـان روزمـره، بهتـر می تواننـد نظرات شـان را بـرای خواننـدگان و  بـا بیـاِن ادعاهـای آ

حتـی برای خودشـان روشـن سـازند. 
ربـکا  جملـه  از  مؤلفـان،  از  وسـیعی  طیـف  از   – مـورد  پانـزده  کل  در   – فـراوان  جدیـد  مثال هـای  نمونـه 
،4 و میشـل الکسـاندر۵ بسـترهای بسـیار متفاوتـی را  کار گلدسـتاین،1 دبـورا تاِنـن،۲ چارلـز مـورای،3 نیکـوالس 

می دهنـد.  قـرار  کیـد  تأ مـورد  کادمیـک  آ گفت وگوهـای  بـرای 
گسـترده تری از  بینـی و بـه روز شـده دربـاره ی نوشـتن در حـوزه ی علـوم اجتماعـی طیـف  کامـالً باز فصلـی 
ی را همـراه بـا نمونه هایـی از آثـار علمی در حوزه های جامعه شناسـی، روان شناسـی، و علوم  تکالیـف نوشـتار

سیاسـی نشـان می دهـد.
نوشـتارهای مسـتند جدیدی از دو حوزه ی مختلف – مقاله ای به قلم اسـتاد علوم رایانه، مایکل لیتمن،6 

1. Rebecca Goldstein 
2. Deborah Tannen 
3. Charles Murray 
4. Nicholas Carr 
5. Michelle Alexander 
6. Michael Littman 
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یـده ای از کتـاب قانـونجدیـدجیـمکـرو نوشـته ی اسـتاد حقـوق، میشـل الکسـاندر – نشـان می دهند که  و گز
یـس شـده در ایـن کتاب را در رشـته های دانشـگاهی مختلف  ِی تدر چطـور می تـوان شـگردهای سـخن پرداز

بـه کار برد. 
نکرده انـد:  تغییـری  اصلی مـان  اهـداف  افزوده ایـم،  کتـاب  بـه  کـه  مطالبـی  و  اصالحـات  وجـود  بـا 
بـرای اسـتدالل قانع کننـده  کلیـدی  بـا معرفـی شـگردهای  از خوانـش و نـگارش دانشـگاهی  سـختی زدایی 
یـم ویراسـت  کـه دانشـجویان بتواننـد در عمـل بـه کارشـان ببرنـد. امیدوار و ارائـه ی ایـن شـگردها بـه شـکلی 
چهـارم ایـن کتـاب مـا را بـه اهداف مـان نزدیک تـر سـازد و مهارت هـای نگارشـی مـورد نیـاز دانشـجویان بـرای 

کادمیـک و ورای آن را در اختیارشـان قـرار دهـد.  ورود بـه جهـان آ

مطالب آنالین
کتـاب  ایـن  در  شـده  یـس  تدر ِی  سـخن پرداز شـگردهای  از  اسـتفاده  و  تشـخیص  بـرای  آنالیـن  درس هـای 
بـه دانشـجویان تمرین هایـی عملـی هـم در مقـام خواننـده و هـم در مقـام نویسـنده می دهنـد. هـر درس بـه 
کاملـی را بخواننـد و سـپس بـا اسـتفاده از  کمـک می کنـد تـا بـا نظـر بـه ایـن شـگردها مقالـه ی  دانشـجویان 

کتـاب بـه یـک تمریـن نگارشـی پاسـخ دهنـد.  الگوهـای ارائـه شـده در 
کامـاًل  کـه ماهانـه به روزرسـانی می شـود، نوشـتارهایی  گ  گ می کنـم.1 ایـن وبـال آن هـا می گوینـد/ مـن بـال
بـه روز دربـاره ی موضوعـات کار شـده در ایـن کتـاب را ارائـه و پرسـش هایی مطـرح می کنـد کـه دانشـجویان 
گفت وگوهـا تشـویق می کننـد. می توانیـد در آدرس theysayiblog.com  سـری بـه ایـن  را واقعـًا بـرای ورود بـه 

گ بزنیـد.  وبـال
کنـون بـه صـورت چاپی نیز موجود اسـت شـامل فعالیت های کالسـی  راهنمـای مـدرس. ایـن راهنمـا کـه ا
، و فصلـی درباره ی اسـتفاده از منابع  ، برنامه هـای درسـی نمونـه، خالصـه ای از هـر فصـل و نوشـتار گسـترده تر

گمیکنم اسـت.  گ  آن هـا میگوینـد/مـنبـا آنالیـن، از جملـه وبـال
کتـاب الکترونیـک. کتابـی بـا امـکان جسـت وجو در محتـوا، قابـل حمـل، و تعاملـی. متـن کامـل نسـخه ی 
ی،  ی، نشـان گذار . دانشـجویان می تواننـد بـا کتـاب تعامـل کننـد – با یادداشـت بردار چاپـی بـا قیمتـی ناچیـز
ی هـر نـوع کامپیوتـر و  جسـت وجو در متـن، و هایالیـت کـردن متـن. ایـن کتـاب الکترونیـک را می توانیـد بـر رو

ی کنیـد.  موبایلـی ببینیـد و آن را بیـن دسـتگاه های مختلـف همگام سـاز
ی طـور کـه بـه دانشـجویان در تمریـن  برنامـه ی InQuizitive بـرای نویسـندگان. تمرین هـای تطبیقـی و باز

ویرایـش کمـک می کننـد و بـه ویـژه بـر اشـتباهات مهـم متمرکزنـد. 
آنالیـن،  دوره هـای  بـه  رایـگان  صـورت  بـه  می توانیـد  کـه  نورتـون  انتشـارات  منابـع  آموزشـی.  بسـته ی 
1. They Say / I Blog 
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ی یـا سـمینارهای خـود اضافـه کنیـد. بسـته های آموزشـی نورتون مطابـق نظام مدیریـت یادگیری  نیمه حضـور
کنونی شـما هسـتند؛ هیچ نظام جدیدی را الزم نیسـت یاد بگیرید و دسترسـی به آن رایگان و آسـان اسـت. 
آزمون هایـی در مـورد   ،theysayiblog.com گ  بـال از  منابـع اختصاصی شـده شـامل تکلیف هـای نگارشـی 

ی، نمونـه مقـاالت دانشـجویان، و غیـره هسـتند.  دسـتور زبـان و اسـتناد، راهنماهـای مستند سـاز
همه ی این ها را می توانید در آدرس digital.wwnorton.com/theysay4  بیابید.



دیباچه

کادمیک سختی زدایی از گفت وگوهای آ

کـه خـوب نوشـتن بـه معنـی  کارکشـته ی نویسـندگی بـه ایـن موضـوع پـی برده انـد  کـه مدرسـان  سال هاسـت 
کـه نـه  گفت وگـو بـا دیگـران اسـت. بـه ویـژه در نـگارش دانشـگاهی، از نویسـندگان انتظـار مـی رود  ورود بـه 
کار را در مقـام پاسـخ بـه گفته هـای دیگـران انجـام دهنـد.  کننـد، بلکـه ایـن  تنهـا اندیشـه های خـود را بیـان 
کـه اهـداف دوره ی آمـوزش نـگارش سـال اول  یـس می کنیـم، در بیانیـه ای  کـه مـا در آن تدر در دانشـگاهی 
ی دربـاره ی مسـائل مهـم  گفت وگو هـای جـار دانشـگاه را شـرح می دهـد، از دانشـجویان می خواهنـد تـا »در 
کـه  کننـد.« در بیانیـه ای مشـابه در یـک دوره ی آموزشـِی دیگـر آمـده اسـت  دانشـگاهی و عمومـی شـرکت 
کنـش بـه نوشـته های دیگـران شـکل می گیـرد.« ایـن بیانیه هـا  »نویسـندگِی اندیشـمندانه تقریبـًا همـواره در وا
ی، از جملـه ِکِنـت ِبرک،1 میخائیـل باختین،۲  همچنیـن بازتاب دهنـده ی تفکـرات نظریه پـردازان سـخن پرداز
ِویـن بـوت3 و نیـز پژوهشـگران جدیـِد حـوزه ی نـگارش ماننـد دیویـد بارتولومـای،4 جان بیـن،۵ پاتریشـیا بیزل،6 
یا النسـفورد،1۲ اِلنـی مایمون،13 گری  ،10 جـوزف هریس،11 آندر مـب،۸ لیـزا ِایـدا،9 پیتـر ِالبو

ُ
ایرنـه کالرک،۷ گـرِک ُکل

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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ک۵ و سـایر کسـانی اسـت کـه مدعی انـد  ،۲ جـان سـوِئلس،3 کریسـتین فیـک،4 تیلـی وارنـا اولسـون،1 مایـک ُرز
خـوب نوشـتن بـه معنـی اسـتفاده ی متقابـل مـا و دیگـران از نظـرات یکدیگـر اسـت. 

 ، گفت وگومحـور ُکنشـی اسـت اجتماعـی و  کـه نوشـتْن  امـا بـا وجـود اتفاق نظـرِ رو بـه رشـد در مـورد ایـن 
کمـک بـه دانش آمـوزان و دانشـجویاِن قلـم بـه دسـت بـرای مشـارکت در ایـن  گفت وگو هـا همچنـان چالشـی 
یم تـا از طریق  یارویـی بـا ایـن چالـش اسـت. در ایـن کتاب قصـد دار . هـدف ایـن کتـاب رو اسـت طاقت سـوز
کـدام بـه طـور شـفاف، و  مجـزا نشـاندِن هـر یـک از شـگردهای مقدماتـی نـگارش دانشـگاهی، توضیـح هـر 
یـم به  گنجاندن شـان در الگو هـای نمونـه از نـگارش دانشـگاهی سـختی زدایی کنیـم. بـه ایـن ترتیـب، امیدوار
کادمیـک و حـوزه ی عمومـِی وسـیع تر مشـارکت  دانشـجویان کمـک کنیـم تـا در گفت وگو  هـای مهـِم دنیـای آ

فعـال داشـته باشـند. 

نکات مهم این کتاب

ی نظـرات دیگـران 	  نشـان می دهـد کـه خـوب نوشـتن بـه معنـی ورود بـه گفت وگوسـت، یعنـی خالصه سـاز
)»آن هـا می گوینـد«( بـه منظـور تدویـِن بحـث خـود )»مـن می گویـم«(.   

ی های نـگارش دانشـگاهی می کاهـد، و »شـگردهای اساسـی« را بـه زبانـی کـه برای دانشـجویان 	  از دشـوار
بـه آسـانی قابل اسـتفاده باشـد، معرفـی می کند.    

کاربرپسـند ارائـه می دهـد تـا بـه نویسـندگان در به کارگیـری آن شـگردها در نوشته های شـان 	  الگو هایـی 
کمـک کنـد.   

یافـت منفعالنـه ی اطالعـات 	  نشـان می دهـد کـه خوانـدن روشـی بـرای ورود بـه گفت وگوسـت؛ و صرفـًا در
نیسـت، بلکـه روشـی بـرای درک و ورود فعـال بـه گفت وگوهـا و مباحثـات ا سـت.  

چگونگی شکل گیری این کتاب
ِی فرهنگ دانشـگاهی برخاسـت.  ایده ی اصلی نگارش این کتاب از عالقه ی مشـترک ما به دموکراتیک سـاز
گـراف6 در دوران فعالیـت  کـه جرالـد  ایـن کتـاب در وهلـه ی اول در نتیجـه ی اسـتدالل هایی شـکل گرفـت 
کیـد کـرده اسـت؛ اسـتدالل هایی ناظـر بـر ایـن کـه مـدارس و دانشـگاه ها بایـد دانش آمـوزان و  خـود بـر آن هـا تأ

1. Gary Olson
2. Mike Rose
3. John Swales
4. Christine Feak
5. Tilly Warnock
6. Gerald Graff
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، کتاِب  دانشـجویان را بـه مشـارکت در بحث هـا و گفت وگوهـای پیرامون شـان ترغیـب کنند. به بیـان دقیق تر
کادمیک:تحصیل دنیـایآ بـردی بـرای کتاب اخیر اوسـت به نـام بیخبریدر حاضـر مکملـی عملـی و کار
کادمیـک از دیدگاه افرادی  یکـیمیبرد.1 گـراف در این کتاب به گفت وگوهای آ بـهتار را چگونـهحیـاتفکـر
ی شـان می گـذارد تـا بتواننـد از طریـق  می نگـرد کـه ایـن گفت وگو هـا را مبهـم می داننـد و روش هایـی پیـش رو
کـه  گرفتـه  ی نشـئت  کتـاب در وهلـه ی دوم از الگو هایـی نوشـتار کننـد. ایـن  آن هـا بـر چنیـن ابهامـی غلبـه 
کـرده  یـس دوره هـای نویسـندگی و ادبیـات تدویـن  کتـی برکنسـتین۲ در دهـه ی 1990 بـرای اسـتفاده در تدر
ی از دانش آمـوزان و دانشـجویان بـه راحتـی درک می کردنـد کـه اثبـات ایـده ی  بـود. او متوجـه شـد کـه بسـیار
کمـک شـواهد، توجـه بـه اسـتدالل های معـارض،3 تشـخیص تناقضـات متنـی، و نتیجه گیـری و  اصلـی بـه 
ایـن مفاهیـم در  به کارگیـری  امـا غالبـًا در  بـه چـه معناسـت،  بـه اسـتدالل های چالش برانگیـز  پاسـخگویی 
ی  نوشـته های خـود بـا مشـکل مواجـه بودنـد. بـا ایـن همـه، هنگامـی کـه کتـی بـرای آن هـا الگو هایـی نوشـتار
رسـم کـرد، و شـیوه های بیانـی و قالب هایـی را کـه مـورد نیـاز ایـن شـگردهای ماهرانـه بـود بـه آن هـا نشـان داد، 

سـبک نـگارش آن هـا، و حتـی کیفیـت تفکراتشـان، ارتقـای قابـل توجهـی پیـدا کـرد.
گذاشـتیم و متوجـه شـدیم  کنـار هـم  کـه اندیشـه های مان را  کتـاب از آنجـا آغـاز شـد  پـس نوشـتن ایـن 
کادمیـک شـفافیت بیشـتری ببخشـند. مـا بـا ایـن فـرض ادامـه  کـه ایـن الگو هـا می تواننـد بـه گفت وگوهـای آ
کـه خودشـان آن هـا را ابـداع نکرده انـد؛ و ایـن  کـه تمـام نویسـندگان متکـی بـه قواعـد ثابتـی هسـتند  دادیـم 
ی از ایـن قواعـد چنـان رایـج اسـت کـه می تـوان آن هـا را بـه شـکل الگو هایـی نمونـه بـه  کـه به کارگیـرِی بسـیار

دانشـجویان نشـان داد تـا بـا کمـک آن هـا آنچـه قصـد گفتنـش را دارنـد سـامان دهنـد و حتـی بنویسـند.
یـس آن در دوره های نگارش سـال اول دانشـگاه  هم زمـان بـا تدویـن پیش نویـس ایـن کتـاب، شـروع به تدر
کـه  ی متوجـه شـدیم دانشـجویانی  کالسـی و تکالیـف نوشـتار کردیـم. طـی تمرین هـای  گو4  ایلینـوی شـیکا
ی هایی مواجـه بودنـد، بـا  گفتـن بـا دشـوار کـردن بـه چیـزی بـرای  در نظم دهـی بـه افـکار خـود یـا حتـی فکـر 

دسترسـی بـه الگو هایـی ماننـد آنچـه در زیـر آمـده، عملکـرد بهتـری از خـود نشـان می دادنـد. 
در بحـِث _________، موضـوع مناقشـه انگیزی کـه وجـود دارد ایـن اسـت که آیـا _________. در حالـی که عده ای  	

معتقدنـد _________، عـده ی دیگر مدعی اند کـه _________. 

این به آن معنا نیست که بگوییم _________.  	

یافتیـم، یکـی از مزیت هـای چنیـن الگو هایـی این اسـت که به نویسـندگان کمـک می کنند  چنـان کـه در
تـا بـه جـای توجـه محـض بـه آنچـه گفتـه می شـود، فرمهایی را کـه این گفته هـا در آن شـکل گرفته انـد نیز مورد 

1. Clueless in Academe: How Schooling Obscures the Life of the Mind 
2. Cathy Birkenstein
3. counterargument
4. University of Illinois at  Chicago (UIC)
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، این الگو ها باعث می شـوند تا دانشـجو بیشـتر متوجـه اهمیت الگوهای  توجـه قـرار دهنـد. بـه عبـارت دیگر
کادمیک انـد امـا در کالس هـا اغلـب بـه آن هـا  ی1 بشـود؛ الگوهایـی کـه بـه نوعـی کلیـد موفقیـت آ سـخن پرداز

بی توجهـی می شـود.

یت »آن ها می گویند/ من می گویم« محور
یـم، الگـوی »آن هـا می گوینـد/ مـن می گویـم«  ِی مهمـی کـه در ایـن کتـاب بـر آن تمرکـز دار شـگرد سـخن پرداز
و  ژرف  سـاختار  نشـانگر  الگـو  ایـن  مـا،  دیـد  از  اسـت.  شـده  گرفتـه  آن  از  نیـز  کتـاب  فرعـی  نـام  کـه  اسـت 
بنیادیـن، یـا بـه اصطـالح دی ان اِی همـه ی اسـتدالل های اثرگـذار اسـت. نویسـندگان تأثیر گـذار و مجاب گـر 
ی بیـش از بیـان ادعاهـای اسـتوار )»مـن می گویـم«( انجـام می دهنـد؛ آن هـا ادعاهـا ی خود را در نسـبت با  کار

ادعـای دیگـران طـرح می کننـد )»آن هـا می گوینـد«(. 
ی، را می خوانیـم و اسـتفاده از  مثـاًل، اینجـا بخشـی از مقالـه ی اسـتیون جانسـون، منتقـد رسـانه و فّنـاور

الگـوی »آن هـا می گوینـد/ مـن می گویـم« را در آن می بینیـم.

ده هـا سـال بـر اسـاس ایـن فـرض کار کرده ایـم کـه فرهنـگ تـوده مسـیری را دنبـال می کنـد کـه بی وقفـه 
بـه سـمت اسـتاندارد های مـردم عـوام رو به نزول اسـت زیـرا احتمااًل »توده« به دنبال لذت های سـاده 
و سـطحی اند و شـرکت های بـزرگ رسـانه ای نیـز در تالش انـد تـا همـان را برایشـان فراهـم کننـد. امـا... 
در واقـع درسـت عکـس ایـن مسـئله دارد رخ می دهـد: فرهنـگ هـر دم شـناخت بیشـتری را از مـردم 

. طلـب می کنـد، نـه کم تـر
استیون جانسون، »تماشای تلویزیون باهوش ترتان می کند«۲

جانسـون در شـکل دهی بـه اسـتدالل خـود بـر پایـه ی آنچـه »آن هـا می گوینـد«، مشـخص می کند کـه دلیل 
کـه نویسـندگان، بـر  او بـرای بیـان چنیـن مطلبـی چیسـت: اصـالح یـک تصـور نادرسـِت رایـج. حتـی زمانـی 
کـدام دیدگاه هـا هسـتند، یـک »آن هـا  کـه در حـال پاسـخ بـه  خـالف جانسـون، آشـکارا مشـخص نمی کننـد 
می گوینـد« ضمنـی را می تـوان در نوشته های شـان تشـخیص داد، درسـت ماننـد آنچـه در زیـر آمـده اسـت. 

ی را که رنگین پوست شدم به خاطر دارم. روز
زورا نیل هرستون، »مِن سیاه پوست شدن چه حسی دارد«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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کنش نشـان  بـرای درک بهتـر منظـور هرسـتون بایـد بتوانیـم دیـدگاه ضمنـی ای را کـه او نقـد کـرده و به آن وا
ی کنیـم، یعنـی ایـن دیـدگاه کـه هویـت نـژادی یـک خصیصـه ی ذاتـی اسـت کـه صرفـًا بـا  داده اسـت بازسـاز
آن متولـد می شـویم. بـه نظـر هرسـتون کامـاًل بـر عکـس اسـت: نـژاد چیـزی اسـت کـه به واسـطه ی جامعـه به ما 

ی کـه بـا مـا می شـود، بـه آن »تبدیـل« می شـویم.  تحمیـل می شـود؛ چیـزی کـه بـه واسـطه ی رفتـار
کـه در ایـن مثال هـا پیداسـت، بـا اسـتفاده از مـدِل »آن هـا می گوینـد/ مـن می گویـم« نـه تنهـا  همان طـور 
می تـوان مهـارت نـگارش دانشـجویان، بلکـه مهـارت خوانـدن و درک مطلـب آن هـا را نیـز بهبـود بخشـید. از 
ی را  آنجـا کـه خوانـدن و نوشـتن فعالیت هایـی مکمـل یکدیگرنـد، دانشـجویانی کـه شـگردهای سـخن پرداز
بـا کمـک الگو هـای معرفـی شـده در ایـن کتـاب می آموزنـد، می تواننـد آن هـا را در متن هایـی کـه می خواننـد 
گـر ایـن فـرض ما درسـت باشـد کـه بحث هـای تأثیر گـذار همـواره در گفت وگو با  راحت تـر تشـخیص دهنـد. ا
دیگـر بحث هـا هسـتند، در ایـن صـورت دانشـجویان بـرای درک انـواع متـون چالش انگیـزی کـه در دانشـگاه 

بـا آن هـا مواجه انـد، بایـد دیدگاه هایـی را کـه آن متـون در پاسـخ بـه آن هـا نوشـته شـده اند تشـخیص دهنـد. 
کـردن موضوعـی بـرای بیـان نیـز  کـردن بـا مـدِل »آن هـا می گوینـد/ مـن می گویـم« در نوآفرینـی و پیـدا  کار 
کمک مـان می کنـد. بنـا بـه تجربـه ی مـا، دانشـجویان زمانـی می تواننـد بـه درکـی از آنچـه می خواهنـد بگوینـد 
ِی  گوشـه ی تنهایـی، از خوانـدن متـون مختلـف، گوش سـپار کـردن بـه موضوعـی در  کـه عـوض فکـر  برسـند 
دقیـق بـه آنچـه سـایر نویسـندگان می گوینـد، و جسـت وجوی روزنـه ای بـرای ورود بـه گفت وگو کمـک بگیرند. 
، گـوش سـپردن دقیـق بـه دیگـران و تدویـن چکیـده ای از  آنچـه بایـد بگوینـد، می توانـد در  بـه عبـارت دیگـر

شـکل گیری اندیشـه های شـخصی بـه نویسـندگان کمـک کنـد. 

فایده ی الگو های نوشتاری
نـگارش  هنـگام  دانشـجویان  می شـوند  باعـث  و  دارنـد  نیـز  زایشـی  کیفیـت  نوعـی  مـا  ی  نوشـتار الگو هـای 
شـگردهایی بـه کار ببرنـد کـه در غیـر ایـن صـورت نـه آن هـا را بـه کار می گرفتنـد و نـه از لـزوم به کارگیـری آن هـا 
گاه می شـدند. الگو هـای ارائـه شـده در ایـن کتـاب بـه ویـژه بـرای آن دسـته از دانشـجویانی مفیـد اسـت کـه  آ
اغلـب بـه دلیـل ایـن کـه عقایـد خـود را بسـیار بدیهـی می پندارنـد، مطمئن نیسـتند چـه بگویند یـا نمی توانند 
یافته ایـم زمانی که بـه این قبیل دانشـجویان، الگو های سـاده ای  چیـز چندانـی بـرای گفتـن پیـدا کننـد. مـا در
نتایـج مثبتـی حاصـل  از اسـتدالل معـارض1 معرفـی می کنیـم، اغلـب  بـرای اسـتفاده  را  زیـر  الگـوی  ماننـد 

می شـود )در فصـل ششـم، ایـن روش را بـا عنـوان »اسـتفاده از نظـر مخالـف« معرفـی می کنیـم(.
البتـه ممکـن اسـت برخـی انتقـاد کننـد کـه _________. اگرچـه تصدیـق می کنـم کـه _________، امـا همچنـان بر  	

این نظـرم کـه _________. 

1. counterargument 
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ی مانند پرسشـگری  ایـن الگـو بـه دانش آمـوزان و دانشـجویان کمـک می کند تـا کاِر به ظاهر دور از انتظار
در باور هـای خـود و نـگاه انتقـادی بـه عقایدشـان را انجـام دهنـد. بـه ایـن ترتیـب، ایـن الگو هـا می تواننـد 
آن هـا خبـر  از وجـود  گفتـه ی خودشـان حتـی  بـه  بنـا  کـه  کننـد  را آشـکار  افـکار دانشـجویان  از  جنبه هایـی 

نداشـته اند. 
سـایر الگو هـای ارائـه شـده در ایـن کتـاب بـه دانش آمـوزان و دانشـجویان کمـک می کنـد تـا شـگردهای 
پرمایـه ای را بـه کار گیرنـد کـه در حالـت عـادی ممکـن بـود دسـت بـه انجـام آن هـا نزننـد، از جملـه خالصـه 
کـردن چیـزی کـه شـخص دیگـری گفتـه، نقـل قـول از دیگـران بـه زبـان خـود، اشـاره بـه دیدگاهـی کـه نویسـنده 
در حـال پاسـخ گویی بـه آن اسـت، تغییـر مسـیر در متـن از دیـدگاه دیگـری و بیـان دیـدگاه شـخصی خـود، 
ارائـه ی دلیـل بـرای ایـن دیـدگاه شـخصی، بـه کار گرفتـن و پاسـخ دادن بـه اسـتدالل های معـارض، و ارائـه ی 
. الگو هـا در نشـان دادن شـیوه ی به کارگیـری ایـن  توضیحاتـی دربـاره ی زمینه هـای اصلـی بحـث مـورد نظـر
ی بیـش از نظم دهـی بـه ایده هـای آنـان انجـام می دهنـد؛ ایـن الگو هـا در واقـع  شـگردها بـه دانشـجویان، کار

آن ایده هـا را بـه وجـود می آورنـد. 

 الگو ها را استفاده کنیم؟«
ً
»بسیار خوب، اما واقعا

گاهیـم کـه برخـی مدرسـان احتمـااًل در اسـتفاده از الگو هـا تردیـد دارند. مثـاًل، برخی بـه این موضوع  البتـه مـا آ
در  تجویـزی1  شـیوه های  بـه  بازگشـت  از  کـی  حا پیش سـاخته   قواعـِد  این گونـه  از  اسـتفاده  کـه  معترض انـد 
آمـوزش اسـت کـه بـه تشـویق یادگیـری غیرفعـال یا هدایت دانشـجویان به سـمت نـگارش اتوماتیـک وار منجر 

می شـود. 
کـه باعـث انفعـال دانشـجویان  کنـش قابـل درکـی اسـت بـه انـواع آموزش هـای طوطـی وار  ایـن در واقـع وا
و کاهـش خالقیـت در متـن و ارتبـاط پویـای آن بـا دنیـای اجتماعـی می شـوند. مشـکلی کـه در اینجـا وجـود 
تـا شـگردهای  بـود  بـه تنهایـی قـادر نخواهنـد  از دانشـجویان هرگـز خودشـان  ی  کـه بسـیار دارد ایـن اسـت 
گاه  اندیشـمندانه ی کلیـدِی نهفتـه در ایـن الگو هـا را اجـرا کننـد. در حالـی کـه نویسـندگان مجـرب ناخـود آ
ی از دانشـجویان چنیـن نمی کننـد. در نتیجـه، بـه نظـر  ایـن شـگردها را در نـگارش بـه کار می گیرنـد، بسـیار
مـا الزم اسـت دانشـجویان ایـن شـگردها را بـه شـیوه ی روشـنی کـه در الگو هـا آمـده اسـت ببیننـد و بیاموزنـد. 
راهنمایـی  بلکـه  نیسـت،  انتقـادی  تفکـر  سـرکوب  الگو هـا  ایـن  ارائـه ی  از  هـدف  کـه  گفـت  بایـد  پـس 
از  انتقـادی اسـت.  ی در تفکـر  کلیـدِی سـخن پرداز از شـگردهای  دانشـجویان دربـاره ی شـیوه ی اسـتفاده 
تـی در  آنجـا کـه دانشـجویان را تشـویق می کنیـم تـا بـر اسـاس ویژگی هـای خـاص بحـث خـود تغییـر و تعدیال
کننـد، اسـتفاده از ایـن قواعـِد پیش سـاخته بـه عنـوان ابـزار یادگیـری، دیگـر نبایـد منجـر بـه  الگو هـا ایجـاد 

1. rescriptivep 
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تفکـر یـا نگارشـی شـود کـه خودشـان قالبـی و کلیشـه ای اند. مسـلمًا، هیـچ  یـک از ابزار هـای آموزشـی تضمین 
نمی کنـد کـه دانشـجویان بـه طـور جـدی بـه تفکـر فعال دسـت خواهنـد زد. الگو هایی کـه در این کتـاب ارائه 
ی و شـکل دهی بـه چنیـن تفکراتی  می کنیـم، راهنماهـای ملموسـی بـه دسـت می دهنـد کـه باعـث فعال سـاز
می شـوند: دربـاره ی موضـوع نـگارش مـن »آن هـا چـه می گوینـد«؟ یک فرد مخالـف درباره ی اسـتدالل من چه 
خواهـد گفـت؟ چـه شـواهدی بـرای ارائـه دارم؟ آیا الزم اسـت دیـدگاه خود را دقیق تر توضیح دهم؟ چه کسـی 

اهمیـت می دهـد؟
یخچـه ای طوالنـی و غنـی دارنـد. سـخنرانان عمومـی از روم و  در حقیقـت بایـد گفـت کـه ایـن الگو هـا تار
ی می پرداختنـد، یعنـی  پـا بـه مطالعـه ی سـبک های سـخن پرداز یونـان باسـتان گرفتـه تـا دوران رنسـانس ارو
کـه نمایانگـر اسـتراتژی  های مختلـف موجـود بـرای  آرایه هـای لفظـی معمـول، نمونه هـای متنـی و قواعـدی 
ی جهـات، الگو هـای مـا بازتـاِب روش کالسـیک و قدیمـِی تقلیـد از مدل هـای  سـخنران ها بودنـد. از بسـیار

آمـاده هسـتند. 
دسـتور العملی  از  مقـاالت  نوشـتن  هنـگام  تـا  می خواهـد  خـود  مشـتاق  نویسـندگان  از  ِنیچـر1  نشـریه ی 
یـا سـه جملـه توضیـح  ی اسـت و در آن آمـده اسـت: »در دو  کـه ماننـد یـک الگـوی نوشـتار کننـد  ی  پیـرو
دهیـد کـه یافتـه ی اصلـِی ]تحقیـق انجـام شـده[ در مقایسـه ی مسـتقیم بـا آنچه پیـش از این مطرح بـوده، چه 
چیـزی را آشـکار می کنـد یـا ایـن کـه یافتـه ی اصلـی چگونـه اطالعاتـی را بـه دانـش پیشـین اضافـه می کنـد.« 
،۲ نظریه پـرداز آموزشـی، از داوطلبان  در حـوزه ی آمـوزش، بـا اسـتفاده از فـرم طراحی شـده توسـط هـاوارد گاردنر
دوره ی فـوق دکتـری می خواهنـد تـا الگـوی زیـر را کامـل کننـد: »بیشـتر پژوهنـدگان ایـن حـوزه بـر ایـن باورنـد 
کـه دو نمونـه ی مذکـور خطـاب بـه  کـه انجـام داده ام، _________.« ایـن  کـه _________. در نتیجـه ی تحقیقـی 
داوطلبـان دوره ی فـوق دکتـری و محققـان کارکشـته بـرای نـگارش تدویـن یافته انـد، نشـان می دهـد کـه ایـن 
کمـک دیگـران می تواننـد از  کارشناسـی )کـه تنهـا بـا  ی نـه تنهـا بـرای دانشـجویان دوره ی  الگو هـای نوشـتار

کارآزمـوده نیـز مفیدنـد.   کننـد(، بلکـه بـرای دانشـگاهیاِن  ی اسـتفاده  شـگردهای سـخن پرداز
 3، کرده انـد. ِجیـن تامپکینـز بـرای آمـوزش نـگارش روایت هـای شـخصی نیـز اسـتفاده  از الگو هـا حتـی 
نظریه پـرداز ادبـی و آموزشـی، الگـوی زیـر را طراحـی کـرد تـا بـه دانشـجویاِن دسـت بـه قلمـی کـه اغلـب بـرای 
گـذر از مرحلـه ی بیـان داسـتان بـه مرحلـه ی توضیـح معنـی آن بـا مشـکل مواجـه بودنـد، کمـک کنـد: »الـف 
مـن  شـخصی  تجربـه ی   ._________ کـه  کنـد  اشـاره  نکتـه  ایـن  بـه  تـا  می گویـد   _________ دربـاره ی  داسـتانی 
کـی از مـوردی مشـابه/ متفـاوت/ هـم مشـابه و هـم متفـاوت اسـت. آنچـه از تجربـه ی  دربـاره ی _________ حا
شـخصی خـود دربـاره ی _________ عایـدم می شـود ایـن اسـت کـه _________. در نتیجـه، این طـور نتیجه گیری 
1. Nature
2. Howard Gardner
3. Jane Tompkins
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ی نیسـت بحِث  می کنـم کـه _________.« مـا بـه ایـن الگـو بـه ویـژه از آن رو عالقه مندیـم کـه نشـان می دهـد نیاز
»آن هـا می گوینـد/ مـن می گویـم« مکانیکـی، فاقد جنبه ی شـخصی، یا بی روح باشـد، و این که بیان داسـتان 

ی دارنـد.  و چگونگـی اسـتدالل بسـیار بیشـتر از آنچـه اغلـب گمـان مـی رود، بـا هـم سـازگار

چرا ایرادی ندارد که از »من« استفاده کنیم؟
یـد! آیـا »مـن« در »آن هـا می گوینـد/ مـن می گویـم« علنـًا مـا را بـه اسـتفاده از ضمیـر اول  امـا دسـت نگـه دار
شـخص تشـویق نمی کنـد؟ آیـا مـا نمی دانیـم کـه برخـی از مدرسـان دانشـجویان را از به کارگیـری ضمایر »من« 
یـا »مـا« منـع می کننـد زیـرا ممکـن اسـت تشـویق شـوند تـا بـه جـای بیـان اسـتدالل های عینـی1 و منطقـی بـه 
طـرح اسـتدالل های ناپختـه ی شـخصی۲ بپردازنـد؟ بلـه، مـا از ممنوعیـِت اسـتفاده از ضمیـر اول شـخص 
یـم کـه ایـن ممنوعیـت ایرادهایـی جـدی دارد. اول ایـن کـه، بیـان دیدگاه هـای  گاهیـم امـا بـر ایـن نظر کامـاًل آ
کـه نویسـندگان تـازه کار ممکـن اسـت مرتکـب  شـخصِی نـه چنـدان پختـه لزومـًا بدتریـن اشـتباهی نیسـت 
کم تـر  و  بیـان دیدگاه هـای منطقی تـر  بـه سـمت  بـرای حرکـت  نقطـه ی شـروعی  ایـن می توانـد  بلکـه  شـوند؛ 
خودخواهانـه باشـد. دوم ایـن کـه، منـع دانشـجویان از به کارگیـری ضمیـر اول شـخص، نمی توانـد روشـی مؤثـر 
بـرای کنتـرل ذهنیت گرایـی3  آن هـا باشـد، چـرا کـه حتـی بـدون اسـتفاده از ضمیـر »مـن« نیز می تـوان عقایدی 
ُسسـت بنیان و با اسـتدالل ضعیف را بیان کرد. سـوم و مهم تر از همه این  که منع دانشـجویان از به کارگیری 
ضمیـر اول شـخص نـه تنهـا باعـث محـدود شـدن توانایـی آن هـا در بیـان راسـخ عقایـد و نظراتشـان می شـود، 
بلکـه همان طـور کـه در فصـل پنجـم مطـرح می کنیـم، باعـث می شـود دانشـجویان نتواننـد نظـرات خـود را از 
نظـرات دیگـران متمایـز کننـد. مسـلمًا، نویسـندگان می تواننـد بـرای پرهیـز از تکـرار عبـارات یکنواختـی مثـل 
گـون دیگـری را بـه کار گیرنـد، ماننـد عباراتـی از قبیـل »در اینجـا این طور  »بـه عقیـده ی مـن«، ترکیب هـای گونا
کـی از ایـن اسـت کـه«، »حقیقـت ایـن اسـت کـه«. امـا بـه جـز تمایـل بـه  اسـتدالل می شـود کـه«، »شـواهد حا
نـگارش اسـتدالل های قانع کننـده  از ضمیـر »مـن« در  بـرای اسـتفاده نکـردن  از یکنواختـی، دلیلـی  پرهیـز 
وجـود نـدارد. بـه نظـر مـا، بـه جـای منـع دانشـجویان از به کارگیـری ضمیـر »مـن«، اسـتراتژی بهتـر ایـن اسـت 
کـه بـه آن هـا تمرین هایـی بدهیـم تـا بـا تقویـت ادعاهـای خـود بـه کمـک شـواهد و توجـه دقیـق بـه دیدگاه های 
بدیل ــ توجه به آنچه »آن ها« می گویند ــ راه درسـت اسـتفاده از ضمیر »من« و نیز کاربرد های آن را بیاموزند.  

این کتاب چگونه ساختار یافته؟
یـت قالـِب »آن هـا می گوینـد/ مـن می گویـم«، اجـازه دادیـم سـاختار کتـاب بـر همیـن اسـاس  بـه دلیـل محور
1. objective
2. subjective
3. subjectivity
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گـوش سـپردن بـه دیگـران اختصـاص دارد،  کتـاب بـه هنـر  کـه بخـش اول  تعییـن شـود. بنابرایـن، در حالـی 
بخـش دوم بـه شـیوه ی پاسـخ بـه دیگـران می پـردازد. بخـش اول کتـاب بـا فصلی تحـت عنوان »شـروع با آنچه 
کـه  کلـی توصیـه می شـود بـه جـای ایـن  کـه توضیـح می دهـد چـرا بـه  طـور  دیگـران می گوینـد« آغـاز می شـود 
یـم، نوشـته ی خـود را بـا آنچـه دیگـران دربـاره ی  مسـتقیمًا بـه سـراغ بیـان نظـرات و دیدگاه هـای خودمـان برو
موضـوع مـورد نظـر گفته انـد آغـاز کنیـم. در فصل هـای دیگـر بخـش اول کتـاب، هنـر خالصـه کـردن مطالـب 
و نقـل قـول از دیگـران مطـرح می شـود. بخـش دوم بـا فصلـی دربـاره ی روش هـای مختلـف پاسـخ گویی آغـاز 
می شـود و در سـایر فصل هـای بخـش دوم تمایـز میـان آنچـه »آن هـا می گویند« و آنچه »من می گویم« را نشـان 
کنـش بـه آن هـا را معرفـی می کنیـم، و بـه ایـن دو پرسـش بسـیار  می دهیـم، اسـتدالل های معـارض و شـیوه ی وا
کـه چـه؟« و »چـه کسـی اهمیـت می دهـد؟« در بخـش سـوم اسـتراتژی هایی  مهـم پاسـخ می دهیـم: »خـوب 
کل اجـزا« ارائـه می دهیـم. ایـن بخـش بـا فصلـی دربـاره ی انسـجام و پیوسـتگی در متـن  بـرای »پیوسـتگی 
کـه در آن دانشـجویان را تشـویق  کادمیـک آورده ایـم  آغـاز می شـود، و بـه دنبـال آن فصلـی دربـاره ی زبـان آ
کتـاب  کننـد. بخـش سـوم  ی بـرای نوشـتن اسـتفاده  می کنیـم تـا از دیدگا ه هـای روزمره شـان بـه عنـوان ابـزار
بـا فصلـی دربـاره ی هنـر فراتفسـیر1 و اسـتفاده از الگو هـا بـرای اصـالح یـک متـن بـه پایـان می رسـد. در بخـش 
کادمیـک ارائه می کنیـم. در فصل های این  چهـارم راهنمایی هایـی دربـاره ی ورود بـه گفت وگو هـای خـاص آ
بخـش از کتـاب شـیوه ی مشـارکت در بحث هـای کالسـی، نـگارش آنالین، خواندن، و نوشـتن در رشـته های 
ادبیـات، علـوم طبیعـی، و علـوم اجتماعـی را بررسـی می کنیـم. در انتهـا نیـز پنج متن و فهرسـتی از الگو های 

نگارشـی آمـده اسـت.  

این کتاب شامل چه چیز هایی نمی شود؟
بحـث  منطقـی  اصـول  دربـاره ی  مثـاًل،  نمی کنیـم.  بررسی شـان  کتـاب  ایـن  در  کـه  هسـتند  نیـز  موضوعاتـی 
و  اسـتقرایی۵  اسـتدالل  میـان  تفاوت هـای   یـا  قانع کننـده،3 مغالطـه ی منطقـی4  ی،۲ دالیـل  قیـاس آور ماننـد 
گرچـه بررسـی ایـن مفاهیـم می توانـد مفیـد باشـد، مـا معتقدیـم کـه بیشـتر  اسـتنتاجی6 صحبتـی نمی کنیـم. ا
افـراد جزئیـات نـگارش بحث انگیـز را نـه از طریـق مطالعـه ی اصـول منطقـی بلکـه بـا شـرکت در بحث هـا و 
بـرای  کـه  یـاد می گیرنـد و این گونـه متوجـه می شـوند  آزمـودن الگوهـای مختلـف پاسـخ دهی  و  گفت وگو هـا 
مجـاب کـردن مخاطبـان مختلـف چـه عناصـری مفید یـا بی فایده اند. از نظر ما، یادگیری شـیوه ی اسـتدالل 

1. metacommentary
2. syllogisms
3. warrants
4. logical fallacies 
5. inductive reasoning
6. deductive reasoning
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تـی ماننـد: »متوجـه منظـور من نشـده اید. حرف من این نیسـت کـه _________،  بیشـتر از طریـق شـنیدن جمال
بلکـه _________« یـا »بـا نظرتـان مبنـی بـر  _________ موافقم و حتی می توانیـم اضافه کنم که _________« صورت 
قواعـدی  از چنیـن  اسـتفاده  اسـتنتاجی.  و  اسـتقرایی  اسـتدالل  تفاوت هـای میـان  تـا مطالعـه ی  می گیـرد، 
گفت وگو هـای عمومـی آشـنا شـوند؛  باعـث می شـود دانش آمـوزان و دانشـجویان سـریع تر بـا مفهـوِم ورود بـه 

چیـزی کـه بـا یادگیـری صـرِف دالیـل انتزاعـی و مغالطه هـای منطقـی اتفـاق نمی افتـد.

بحث و گفت وگو درباره ی نظرات دیگران
یشه های اجتماعی  یکی از اهداف اصلی کتاب حاضر این است که با بازگرداندن نگارش دانشگاهی به ر
ی آرامـش و خلـوت نیـاز دارد،  گرچـه نوشـتن بـه مقـدار ی هایش را برطـرف کنـد. ا و گفت وگومحـور آن، دشـوار
مـدل »آن هـا می گوینـد/ مـن می گویـم« بـه دانش آمـوزان و دانشـجویان نشـان می دهـد کـه می تواننـد نـه فقـط با 
ی کـه اغلـب طـی یـک گفت وگـوی خـوب بـا خانـواده و دوستان شـان انجـام  تفکـر فـردی، بلکـه بـا همـان کار
می دهنـد، یعنـی بـا گـوش دادِن دقیـق بـه آنچـه دیگـران می گوینـد و بحـث و گفت وگـو دربـاره ی دیدگاه هـای 

آن هـا، بـه بهتریـن شـکل به اسـتدالل خـود بال و پـر دهند. 
روش  ایـن  در  کـه  چـرا  اسـت  اخالقـی  ُبعـدی  واجـد  نوشـتن،  دربـاره ی  یکـرد  رو ایـن  اتخـاذ  بنابرایـن، 
نویسـندگان نبایـد صرفـًا بـه اثبـات و تأییـد مکـرر باور هـای پیشـین خـود بپردازنـد، بلکـه بایـد بـا قـرار دادن 
باور هـای خـود در مقابـل باورهایـی کـه گاه بـه کلـی متفاوت انـد، آن هـا را بسـط دهنـد. در جامعـه ی جهانـی 
امـروز کـه بـه طـور فزاینـده ای رو بـه تنـوع پیـش مـی رود، توانایـی تعامـل بـا نظـرات دیگـران بـه ویـژه در مفهـوم 

دارد. بسـزایی  اهمیـت  دموکراتیـک  شـهروندی 
جرالد گراف - کتی برکنستین



درآمد

ورود به گفت وگو

، پرتـاب تـوپ بسـکتبال،  یـد: آشـپزی، نواختـن پیانـو یـد کـه در آن مهـارت باالیـی دار فعالیتـی را در نظـر بگیر
گـر خـوب دقـت کنیـد، می بینیـد زمانـی کـه در انجـام آن فعالیـِت خـاص  ی بـه سـادگی رانندگـی. ا حتـی کار
 ، گاهانـه بـه جزئیـات حرکات تان حیـن انجام آن فکـر نمی کنید. به عبـارت دیگر تسـلط پیـدا کردیـد، دیگـر آ
گرفتـه باشـید؛  کـه مجموعـه ای از حـرکات پیچیـده را یـاد  انجـام آن فعالیـِت خـاص بـه ایـن بسـتگی دارد 
حـرکات یـا شـگردهایی کـه انجام شـان بـرای افـرادی کـه هنـوز یادشـان نگرفته انـد بـه نظـر عجیـب یـا دشـوار 

می آیـد. 
گاه و بنـا بـه عـادت، از شـگردهای  کارکشـته اغلـب ناخـودآ نوشـتن نیـز همین طـور اسـت. نویسـندگان 
ی انـد. آنچه نویسـندگان  مشـخصی اسـتفاده می کننـد  کـه بـرای انتقـال اندیشـه های پیچیـده و پرمایـه ضرور
گیـرا،  را بـه افـرادی چیره دسـت در حرفـه  ی خـود بـدل می کنـد، نـه تنهـا توانایـی آن هـا در بیـان اندیشـه های 
بلکـه تسلط شـان در اجـرای شـگردهایی اساسـی اسـت کـه احتمـااًل بـا خواندن نوشـته های طیف وسـیعی از 
سـایر نویسـندگان چیره دسـت به دسـت آورده اند. در مقابل، نویسـندگان تازه کار با این شـگردهای اساسـی 
آشـنایی ندارنـد و نمی داننـد در نوشـته ی خـود چگونـه بایـد از آن هـا اسـتفاده کننـد. قصـد مـا از تألیـف ایـن 
کتـاب تهیـه ی یـک راهنمـای سـاده و کاربرپسـند دربـاره ی شـگردهای اساسـی در نـگارش دانشـگاهی بـوده 

است. 
بـه  می تـوان  کـه  رایج انـد  آنقـدر  اساسـی  شـگردهای  ایـن  کـه  اسـت  ایـن  مـا  اصلـی  فرض هـای  از  یکـی 
یـد.  صـورت الگوهایـی1 نشان شـان داد تـا در سـاختاربندی و حتـی خلـق نوشـته ی خودتـان بـه کارشـان ببر
یادی از این گونه الگو ها باشـد که قرار اسـت کمک تان  شـاید بارزتریـن وجـه تمایـز ایـن کتـاب ارائـه ی تعداد ز

1. templates
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یـد، بلکه بـا موفقیت بـه حوزه ی گسـترده ترِ  کننـد تـا نـه تنهـا بـه دنیـای تفکـر و نـگارش دانشـگاهی قـدم بگذار
گفتمـان مدنـی و کار نیـز وارد شـوید.

کتـاب حاضـر بـه جـای تمرکـزِ صـرف بـر اصـول انتزاعـی نـگارش، نمونـه الگو هایـی ارائـه  ، در  از ایـن رو
می کنیـم کـه بـا کمـک آن هـا می توانیـد آن اصـول انتزاعـی را مسـتقیمًا در عمـل به کار گیـرد. کار با ایـن الگو ها 
کمک تـان می کنـد تـا بـه سـرعت بـا شـیوه ی به کارگیـری تفکـر انتقـادی کـه در دانشـگاه و حوزه هـای شـغلی و 

یـد، آشـنا شـوید.  عمومـی الزم دار
برخـی از ایـن الگو هـا نشـان دهنده ی شـگردهای سـاده امـا مهمـی هسـتند، ماننـد آنچـه بـرای خالصـه 

کار مـی رود: کـردن برخـی باور هـای عمومـی بـه 
بسیاری از آمریکایی ها این طور فرض می کنند که _________.  	

الگوهای دیگر پیچیده ترند.
از یک طرف، _________. از طرفی دیگر، _________. 	

خانـم »الـف« حـرف خـود را رد می کنـد. وی مدعـی اسـت کـه _________ و در عیـن حـال تلویحـاً می گویـد کـه  	

._________

من موافقم که _________. 	

مقصود این نیست که _________. 	

کـه تفکـر و نـگارش انتقـادی نسـبت بـه هـر مجموعـه ای از سـامانه ی زبانـی،  البتـه ایـن درسـت اسـت 
ژرفـای بیشـتری دارد و شـما را ملـزم بـه پرسشـگری دربـاره ی فرضیه هـا، بیـان ادعاهـای محکـم، ارائـه دالیـل 
و شـواهد مسـتدل، در نظـر گرفتـن اسـتدالل های معـارض و غیـره می کنـد. امـا ایـن عـاداِت عمیـق فکـری را 

نمی تـوان عملـی کـرد مگـر ایـن کـه زبانـی بـرای بیـان شـیوا و منظـم آن هـا داشـته باشـید. 

اندیشه های خود را در مقام پاسخ به دیگران بیان کنید
یـم، قاعـده ی »آن هـا می گوینـد/ مـن می گویـم« اسـت  کتـاب بـر آن تمرکـز دار کـه در ایـن  مهم تریـن الگویـی 
یـد،  یـم از ایـن کتـاب بیاموز کـه امیدوار گرفتـه شـده. اصلی تریـن نکتـه ای  کـه عنـوان فرعـی کتـاب نیـز از آن 
کیـد بـر اهمیـِت ایـن موضـوع اسـت کـه نـه تنهـا نظـرات خودتـان را بیـان کنید )»مـن می گویـم«(، بلکه آن ها  تأ
کنیـد )»آن هـا می گوینـد«(. بـرای مـا سـاختار اساسـِی  مطـرح  را در مقـام پاسـخبـهشـخصیـاگروهـیدیگـر
ِی  نـگارش دانشـگاهی موفـق، و گفتمـان عمومـی متعهـد، نـه تنهـا بـا بیـان نظـرات خـود بلکـه بـا گوش سـپار
، و پاسـخ بـه آن ها بـا نظرات  ی دیدگاه هـای آن هـا بـه گونـه ای تشـخیص پذیر دقیـق بـه اطرافیـان، خالصه سـاز
خودمـان تعریـف می شـود. بـه طـور کلـی، نـگارش دانشـگاهی نوعـی نـگارِش بحث انگیـز به حسـاب می آید و 
بـه عقیـده ی مـا بـرای ایـن کـه بتـوان اسـتدالل خوبی ارائـه کرد به چیـزی بیـش از اظهار دیدگاه های شـخصی 
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نیـاز اسـت. بـرای ایـن کار بایـد وارد گفت وگـو شـوید، و از آنچـه دیگـران می گوینـد )یـا ممکـن اسـت بگوینـد( 
ی بـرای اشـاعه ی دیدگاه هـای خـود اسـتفاده کنیـد. بـه همین دلیـل، یکی از  بـه عنـوان سـکوی پرتـاب یـا ابـزار

نـکات اصلـی کتـاب حاضـر ایـن اسـت کـه نظـرات دیگـران را در نوشـته های خـود انعـکاس دهیـد. 
بـه  از نظـر مـا بهتریـن نوشـته ی دانشـگاهی دارای یـک ویژگـی اساسـی اسـت: چنیـن متنـی  بنابرایـن، 
نحـوی بـا دیدگاه هـای دیگـران درگیـری عمیـق دارد. بـا ایـن همـه، نـگارش دانشـگاهی در بیشـتر مـوارد بـه 
یـس می شـود، گویـی می تـوان  عنـوان فراینـدی بـرای بیـان »درسـت« یـا »هوشـمندانه ی« مطالـب در انـزوا تدر
گر به روش سـنتی، نوشـتن یک  بـدون حضـور در گفت وگـو بـا دیگـری، بحثـی موفـق را بـه راه انداخـت. مثاًل، ا
گرافـی را یـاد گرفتـه باشـید، در واقـع آموخته ایـد کـه چگونـه می توانیـد یـک ایـده ی اصلـی را  مقالـه ی پنـچ پارا
نوشـته و بـا ارائـه ی شـواهد آن را ثابـت کنیـد. تـا ایـن جـا این روش خوبی اسـت، اما این مسـأله ی مهم نادیده 
یم.  گـر عاملـی بیرونـی ترغیب مـان نکنـد به سـراغ بحـث و اسـتدالل نمی رو گرفتـه شـده کـه در دنیـای واقعـی ا
ی نکـرده  ی کـرده یـا چیـزی گفتـه )یـا شـاید کار بلکـه بـه ایـن دلیـل دسـت بـه اسـتدالل می زنیـم کـه کسـی کار
ی«؛ »موافقـم،  کنشـی نشـان دهیـم: »نمی فهمـم چـرا بـه ایـن تیـم عالقـه دار و چیـزی نگفتـه( و مـا بایـد بـه آن وا
گـر بـه خاطـر نیـاز مـا و دیگـران بـه چالش گـری،   متناقـض اسـت«. ا

ْ
فیلـم خیلـی خوبـی بـود«؛ »ایـن اسـتدالل

کنـش بـه یکدیگـر نبـود، اصـواًل هیـچ دلیلـی بـرای بحـث کـردن وجـود نمی داشـت. موافقـت، یـا وا

»منظورت از گفتن این حرف چیست؟«
ی بیـش از بیـان جمـالت منطقـی، مسـتدل،  کار کـه نویسـنده ای تأثیرگـذار باشـید، بایـد  بنابرایـن، بـرای آن 
و منسـجم انجـام دهیـد. شـما بایـد راهـی بـرای ورود بـه گفت وگـو بـا نظـرات دیگـران نیـز پیـدا کنیـد؛ یعنـی 
کار دنبـال  کـه نویسـندگان بـرای ایـن  گفت وگـو بـا آنچـه »آن هـا می گوینـد«. آسـان ترین و متداول تریـن راهـی 
می کننـد خاصـهکـردِنگفته هـای دیگـران و سـپس اسـتفاده از آن بـرای شـکل دهی بـه چیزی اسـت که خود 

بگوینـد. می خواهنـد 
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کنـش بـه ایـن ترفنـد پرسـید »ولـی چـرا همیشـه بایـد بـرای شـکل دادن  زمانـی یکـی از دانشـجویان مـا در وا
بـه نظـرات خـودم اول خالصـه ی نظـرات دیگـران را مطـرح کنـم؟ خـب چـه اشـکالی دارد کـه فقـط نظـر خودم 
را  کـه باشـند، قبـاًل حرف شـان  بـه هـر حـال، »آن هـا«، هـر  واقعـًا چـرا؟  کنـم و موضـوع تمـام شـود؟«  بیـان  را 
گـر آن ها نظراتشـان را منتشـر کرده باشـند،  زده انـد، پـس چـه لزومـی دارد آن گفته هـا را تکـرار کنیـد؟ وانگهـی، ا

خواننـدگان می تواننـد خودشـان برونـد و آن هـا را بخواننـد.
گـر »آن هـا می گوینـد«ی را کـه بـه آن پاسـخ می دهیـد مشـخص نکنیـد، احتمـااًل  جـواب ایـن اسـت کـه ا
بـر نخواهـد داشـت. برای خوانندگان این پرسـش پیـش خواهد آمد که  اسـتدالل خودتـان نکتـه ی خاصـی در
چـه چیـزی بـه بیـان ایـن اسـتدالل ترغیب تـان کـرده و در نتیجـه انگیـزه ای شـده بـرای نوشـتن. همان طـور کـه 
در تصویـر اول می بینیـد، بـدون اشـاره بـه »آن هـا می گوینـد« شـاید آنچـه می گوییـد بـرای مخاطـب قابـل درک 

باشـد، امـا علـت ایـن کـه آن را گفته ایـد بـرای  او مشـخص نباشـد. 
گـر حتـی ندانیـم کـه این فرد دربـاره ی چه فیلمی دارد صحبت می کنـد، در فهمیدن معنی صحبت  مـا ا
یم. اما دشـوار بتـوان فهمید  او در ایـن بـاره کـه شـخصیت های فیلـم خیلـی پیچیده انـد مشـکل خاصـی ندار
، »منظورش  که گوینده ی این نظر چرا گفتن آن را الزم دانسته است. به قول یکی از شنوندگان داخل تصویر

از گفتـن ایـن حـرف چیه؟« بسـیار خب شـخصیت های فیلم پیچیده انـد – خب که چی؟
حاال همان گزاره را که در پاسخ به چیزی که »آن ها می گویند« بیان شده در شکل زیر ببینید: 

کـه همـان اظهـار نظـر – »شـخصیت های فیلـم خیلـی پیچیده انـد« – بسـیار  یـم موافـق باشـید  امیدوار
محکم تـر می شـود وقتـی بـه عنـوان پاسـخی بـه یـک دیـدگاه مخالـف مطـرح می شـود، یعنـی ایـن دیـدگاه کـه 
شـخصیت های فیلـم »جنیسـت گراِی کلیشـه ای« هسـتند. برخـالف گوینـده ی تصویـر اول، در تصویـر دوم 
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یت روشنی دارد: اصالح چیزی که از نظر او توصیف نادرستی از شخصیت هاست.  گوینده هدف یا مأمور

-تقابل-با-چه1 عامِل در
کـه شـکل دهی بـه »مـن می گویـِم« خـود بـه عنـوان پاسـخ یـا  نکتـه ی بـاال را این طـور نیـز می تـوان توضیـح داد 
کنـش بـه چیـزی کـه »آن هـا می گوینـد« بـه نوشـته ی شـما عنصـری از تقابـل می دهـد کـه بـدون آن نمی توانـد  وا
-تقابل- چنـدان معنـادار باشـد. خالـی از فایـده نیسـت که این عنصرِ بسـیار مهـم را همچون یک »عامـِل در
یـد و هنـگام نوشـتن، دائمـًا از خـود بپرسـید »چـه کسـی خـالف ایـن را می گویـد؟« و »آیـا  با-چـه« در نظـر بگیر
کـه چـی؟« و  کـه می گوینـد »خـب  کنـش شـنوندگان تصویـر اول  کسـی بـا ایـن نظـر مشـکل دارد؟« در پـِس وا
»منظـورش از گفتـن ایـن حـرف چیـه؟« در واقـع دقیقـًا همیـن گونـه پرسـش های »در تقابل با چـه؟« نهفته اند. 
کمـک  ایـن پرسـش ها پاسـخ می دهـد و  بـه  زیـرا  گوینـده در تصویـر دوم راضی کننده تـر اسـت  بـه نظـر مـا، 
کـه شـخصیت های فیلـم پیچیده انـد نـهایـنکـه می کنـد نکتـه ی صحبتـش را بفهمیـم، یعنـی ایـن نکتـه 

کلیشـه های جنیسـت گرا باشـند.  صرفـًا 

چطور این کار را بکنیم؟
ی از نویسندگاِن کارکشته برای پرداخت و معنادهی به بحث خود آشکارا از شگرد »آن ها می گویند«  بسیار
اسـتفاده می کننـد. مثالـی معـروف در ایـن زمینـه »نامـه ای از زنـدان بیرمنـگام« نوشـته ی مارتیـن لوتـر کینـگ 
اسـت کـه تقریبـًا بـه طـور کامـل دارای پاسـخ های زبان آورانـه ی او به بیانیه ی عمومِی هشـت تن از کشیشـانی 
اسـت کـه اعتراضـات مدنـِی تحـت رهبـری او را تقبیـح کـرده بودنـد. آن نامـه، کـه در سـال 1963 و در حالـی 
نوشـته شـد کـه مارتیـن لوتـر کینـگ بـه جـرم رهبـری تظاهـرات علیـه بی عدالتـی نـژادی در بیرمنـگام در زندان 
ی و پاسـخگویی سـاختار یافتـه  بـه سـر می بـرد، کم وبیـش یکسـره پیرامـون چارچوبـی مبتنـی بـر خالصه سـاز
اسـت و در آن انتقـادات را خالصـه کـرده و سـپس بـه آن هـا پاسـخ داده اسـت. او در بخشـی از نامـه ی خـود 

این طـور می نویسـد:

ید. اما افسـوس کـه باید گفت  بـه تظاهرات هایـی کـه در بیرمنـگام در جریان انـد سـخت اعتـراض دار
یـه ی شـما از شـرایطی کـه بـه ایـن تظاهرات ها دامـن زد چیز چندانـی نمی گوید. اظهار

مارتین لوتر کینگ، »نامه ای از زندان بیرمنگام«۲

1. as-opposed-to-what factor
2.  Martin Luther King Jr., “Letter from Birmingham Jail”
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کـه در بیرمنـگام تظاهـرات  کـه »جـای تأسـف دارد  او در ادامـه می نویسـد بـا منتقدانـش موافـق اسـت 
کـه سـاختار قـدرِت سـفیدها  ، جـای تأسـف دارد  برگـزار می شـود«، امـا سـریعًا اضافـه می کنـد: »از آن بیشـتر
راه دیگـری بـرای جامعـه ی سـیاهان باقـی نگذاشـته اسـت.« در واقـع نامـه ی کینـگ آنچنـان گفت وگومحـور 

اسـت کـه می تـوان آن را در قالـب یـک دیالـوگ یـا نمایشـنامه بازنویسـی کـرد. 

بندقتان هینگآ	 
پایخ هینگآ 	 
بندقتانآ 	 
پایخ: 	 

ــ منتقدانـی  گـر بـه خاطـر منتقدانـش نبـود، کینـگ نامـه ی معـروف خـود را نمی نوشـتـ  واضـح اسـت کـه ا
کینـگ دیدگاه های شـان را منبعـی انگیزشـی بـرای اسـتدالل های خـود می دانسـت، نـه اعتـراض بـه آن  کـه 
کـه چـرا بـه دولـت  اسـتدالل ها. او نـه تنهـا گفته هـای منتقـدان را نقـل می کنـد )»برخـی از آن هـا پرسـیده اند 
جدیـد زمـان کافـی بـرای تحقـق وعده های شـان ندادید؟«(، بلکـه آنچه را ممکنبود بگوینـد نیز بیان می کند 
)»ممکـن اسـت کسـی بپرسـد کـه مـن چگونـه از زیـر پـا گذاشـتن برخـی قوانین و اطاعـت از برخـی دیگر دفاع 

می کنـم؟«(؛ و تمـام این هـا بـرای زمینه چینـی بـرای چیـزی اسـت کـه خـود می خواهـد بگویـد. 
کاتـا پولیـت منتقـد اجتماعـی، دربـاره ی میهن پرسـتی آمریکایی هـا مقالـه ای نوشـته و در آن از الگـوی 
»آن هـا می گوینـد/ مـن می گویـم« اسـتفاده کـرده اسـت. او در ایـن مقالـه نظـرات دختـر خـودش را بـرای نشـان 

ـی پـس از حـوادث یازدهـم سـپتامبر بازگـو می کنـد. 
ّ
دادن ِعـرق مل

کـه تنهـا چنـد خیابـان بـا مرکـز تجـارت جهانـی۲ سـابق  دختـرم بـه دبیرسـتان استایِوِسـنت1 مـی رود 
یـکا را از پنجـره ی خانـه آویـزان کنیـم. امـا مـن بـا قاطعیـت  فاصلـه دارد. بـه نظـر او مـا بایـد پرچـم آمر
کـه پرچـم نمـاد میهن پرسـتی افراطـی، انتقـام و جنـگ اسـت. دختـرم  مخالفـت می کنـم و می گویـم 
، یادبـود  می گویـد کـه مـن اشـتباه می کنـم؛ آویـزان کـردن پرچـم بـه معنـی ایسـتادگی در کنـار یکدیگـر

یسـم اسـت. بـه نوعـی، هـر دو درسـت می گوییـم... کشته شـدگان و نـه گفتـن بـه ترور
کاتا پولیت، »پرچم بی پرچم«3

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




