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ه���ر کلم���ه کالب���دی دارد ک���ه خ���ود ش���امل دو وج ��ه
اس���ت .یکی وجه ترس���یمیو دیگ���ری وج���ه آوایی .وجه
ترس���یمیکلمه در قالب خط شکل میگیرد و وجه آوایی
ب���ه صورت ص���وت و س���خن در میآید .آنچه م���ن در این
متن مینویسم و شما میخوانید نمونهای از همین کالبد
اس���ت .کلمههایی از زبان فارس���ی که به خط نوش���تاری
این زبان نوش���ته ش���ده و اکنون بر لوح س���پید کاغذ نقش
بس���ته؛ ی���ا در صفحه نمای���ش رایانه ی���ا تلفن همراه ش ��ما
پدی���دار میش���وند .اگر ش���ما این مت���ن را با ص���دای بلند
بخوانی���د وج���ه آوای���ی کلمهها هم آش���کار خواهد ش ��د.
اگ���ر ه���م در دل بخوانید طنی���ن هر کلم���ه را در ذهن خود
میش���نوید .زیرا نوشتن شکلی از سخن گفتن و خواندن
ش���کلی از شنیدن اس���ت .نویس���نده میگوید و خواننده
میش���نود .فقط این گفتگو همزمان نیس���ت؛ وگرنه نفس
گفتگ���و حض���ور دارد .در هر دو ص���ورت هم ب���ار معانی بر
دوش کلمههاست.
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کالب ��د کلم ��ه عنص ��ر بنیادی ��ن هنرهای ��ی نظی���ر
خوشنویس ��ی ،ش ��عر ،آواز ،تران ��ه و س ��رود اس ��ت .هن���ر
خوشنویس ��ی قلمرو ی ��ی ب ��رای نمای ��ش زیبای ��ی وج���ه
ترس ��یمیکلمه اس ��ت و آواز و ترانه مجالی برای درخشش
وج ��ه آوایی آن .خوشنویس ��ان ب ��ا هنر خو ی ��ش کلمهها را
ب ��ه زیبای ��ی ترس ��یم میکنن ��د و ب ��ه کالبد کلمه ش���کوه و
جذابیت میبخش ��ند .به ای ��ن ترتیب آن ��ان میتوانند هر
کلمه را به اثری هنری تبدیل کنند .تصور کنید اگر همین
متن پریشان با خط نستعلیق نوشته شده بود چه تاثیری
بر خواننده داش ��ت؟ دس ��ت کم زیباتر به نظر میرس���ید.
در حال ��ی که متن همین بود و فقط نوع نوش ��تن متفاوت
ش ��ده بود .از سویی دیگر نس ��خه صوتی این متن با توجه
ب ��ه کیفیت و طنی ��ن صدای گوینده نیز ش ��کلی متفاوت
خواهد داش ��ت .اگر گوین ��دهای توانمند ب ��ا صدایی گرم
و دلپذی ��ر آن را بخواند بر جذابیتش خواه ��د افزود .اما در
نهای ��ت نه خط نس ��تعلیق و نه صدای دلنش ��ین گوینده

ج���ان کالم این متن بگذارد.
نمیتوانن���د تاثیر چندانی بر ِ
جان
زیرا همه این تالشها محدود به کالبد کلمه است نه ِ
کالم.
جان کالم چیس���ت؟ بی تردید
حال باید دید مراد از ِ
ش���ما با این ترکیب آشنا هستید و بارها آن را شنیده اید و
چه بسا بارها در گفتار و نوشتار خود هم به کار بردهاید .با
این حال من امروز میخواهم از منظری دیگر به آن بنگرم.
ج���ان کالم چکیده و
در نگاه نخس���ت میتوان گفت که ِ
عصاره س���خن گوینده یا نوش���تار نویس���نده اس���ت .روح
روایتی اس���ت که ما در س���خن و نوش���تار خود میسازیم.
پرتوی���ی که در روایت میدرخش���د و خ���ودش را در بافت
متن متمایز میکند .جان کالم نقطه کانونی روایت است
و همه اجزای روایت حول محورش میچرخند .اگر متنی
حرف تازهای داشته باشد آنگاه جان کالم گرچه صورتی
ب���رای نمایش ن���دارد اما همچون گرمایی ک���ه از یک منبع
نور متصاعد میش���ود دل ش���نونده سخن و خواننده متن
را گ���رم میکند .این نتیجه ه���م افزایی قدرت کلمهها در
بافت یک متن منسجم و محصول هنر نویسنده است.
اما از س���ویی دیگر هر کلمه نیز خ���ود جانی جدا دارد
ج���ان کلم���ه بیرون
ک���ه مخصوص هم���ان کلمه اس���تِ .
از دنی���ای کالب���د ترس���یمیو آوای���ی آن ایس���تاده اس���ت.
همچ���ونهالهای که آن را احاط���ه میکند و پیوندش را با
کلمههای مشابه نش���ان میدهد .همان معنای یگانهای
که زبان به آن بخشیده است .گویی هر کلمه روح و روانی
خ���اص خ���ود دارد که در خ���ط نمیگنجد و ب���رای هر واژه
منحص���ر به فرد اس���ت .حتی جان دو کلم���ه مترادف هم
ً
یکس���ان نیست .مثال کلمههایی نظیر پسندیده ،دوست
داشتنی ،خوشایند ،محبوب ،مطلوب ،مطبوع ،دلپذیر،
دلنشین ،دلخواه ،دلربا ،دلنواز ،دالویز ،دلکش و دلپسند
ک���م و بیش مترادفاند .اما هر ی���ک معنایی یگانه دارند.
ً
مثال چه بس���ا غذای���ی مطلوب و مطبوع باش���د اما دلپذیر
و دلچس���ب نباش���د .س���خن یک نفر میتواند پس���ندیده
باش���د اما دلنشین نباش���د و مخاطب را جذب نکند و بر

ذه ��ن و ضمیر او تاثیر نگذارد .ضم ��ن آنکه هر یک از این
کلمهها در بافتهای مختلف نیز جلوهای دیگرگون دارند.
ً
مثال دلپذیری یک موسیقی فاخر با دلپذیری یک تابلوی
ً
نقاشی زیبا اساسا متفاوت است .در نتیجه وقتی سخن
جان کلمه است پیچیدگی موضوع به مراتب بیشتر
بر سر ِ
خواهد بود.
حال تصور کنی ��د ابزار کار نویس ��نده همین کلمهها
هس ��تند ب ��ا این هم ��ه ظرایف زبان ��ی و معنای ��ی و آوایی.
کلمههایی که قرار اس ��ت نویسنده از گنجینه بزرگ زبان  
فرا بخواند و در کنار هم بچیند که نه تنها با معنی باشند
بلکه روایتی منطقی و منس ��جم هم بسازند .هنر نویسنده
در چگونگی مواجهه با همین دش ��واری آش ��کار میشود.
نویس ��نده ماه ��ر میداند که برای هر مفه ��وم کدام کلمه را
ف ��را خواند و کج ��ا و چگون ��ه آن را به کار گی ��رد .به همین
دلیل است که وقتی داس ��تان زندگی نویسندگان بزرگ را
مرور میکنی ��م میبینیم با چه رنج ��ی کلمهها را کنار هم
ٔ
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چیدهان���د .بنابراین ،کالبد زبان به تنهایی کافی نیس ��ت
و نویس���نده باید در جس���تجوی ایجاد جان کالمی باش ��د
که قرار است از دل متن بر آید و بر دل خواننده بنشیند.
ام���ا پرس���ش اصل���ی این اس���ت ک���ه این ج���ان کالم
چگونه ش���کل میگی���رد؟ به نظرم جان کالم هر نویس ��نده
از دل روایتی که او برای نویسندگی خویش انتخاب کرده
پدیدار میش���ود .اما مراد من از روای���ت نیز کمی متفاوت
ب���ا معنای متداول آن اس���ت .بنابراین ،ش���اید الزم باش ��د
اول مفهوم «روایت» 1و بعد «روایت نویسندگی» را توضیح
دهم .روایت س���اختاری است که هر یک از ما برای شرح
ی���ک ماجرا انتخ���اب میکنی���م .این ماج���را میتواند یک
داس���تان ،رخداد ،تجربه یا حتی یک حس درونی باشد.
1. Narrative
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فرات ��ر از آن ای ��ن روایت میتواند داس ��تان زندگی ما باش���د
ی ��ا تصو ی ��ری از جهانبین ��ی ما ک ��ه در ذه ��ن داریم .حتی
ا گ ��ر آن را به زبان نیاورده باش ��یم باز هم روایت با ماس���ت
و جهتگی ��ری ما را به بس ��یاری از مس ��ائل زندگی همین
روایتهای ناگفته و نانوش ��ته تعیی ��ن میکنند .بنابراین،
مفه ��وم روای ��ت در اینجا ب ��ه مراتب فراتر از وجه داس���تانی
و ادبی آن اس ��ت .روایت عام ترین ش ��کل داستانسرایی
و قصهگویی ماس ��ت در میدان زندگ ��ی .به این معنا یک
قاب عکس ،یک تابلوی نقاش ��ی ،یک نمایش ��نامه ،یک
غ ��زل ش ��اعرانه همگی روایت محس ��وب میش ��وند .همه
عکسهایی که ما از خودمان و دنیای دور و نزدیک خود
در اینس ��تاگرام و فیسبوک (رخنامه) میگذاریم هم خرده
روایتهای ما هس ��تند که در دل کالن روای ��ت ما از زندگی
شکل میگیرند.
با این حال روایت وقتی نوشته یا گفته میشود نا گزیر
باید نقطه آغاز و پایان مش ��خصی داش ��ته باشد و مسیری
را در ای ��ن می ��ان طیکند .انتخاب چیس ��تی و چگونگی
این سه مولفه مبتنی انتخاب راوی است که کدام نقطه
را ب ��رای آغاز و ک ��دام یک را برای پایان برگزیند و میان این
دو چ ��ه خطی ترس ��یم کن ��د .افزون ب ��ر این روایت ش���امل
همه گزارههایی اس ��ت که هر ی ��ک از ما برای رخدادهای
دنی ��ای درون و بی ��رون از خود در ذهن مینویس ��یم و باور
میکنی ��م .با یک مث ��ال این موضوع را ش ��رح میدهم .دو
نف ��ر را تصور کنید که برای آزم���ون راهنمایی و رانندگی به
محل برگزاری آزمون میروند و هر دو مردود میش ��وند .اما
روای ��ت این دو نف ��ر از این رخداد مش ��ابه میتواند بس���یار
متفاوت باش ��د .نفر اول میگوید من راننده خوبی هستم
اما افس ��ری که از من امتحان گرفت آدم س ��ختگیری بود
و از هی ��چ خط ��ای ناچی ��زی چشمپوش ��ی نکرد .ماش���ین
هم ماش ��ین خو ب ��ی نبود .هوا هم بارانی ب ��ود و خیابان هم
شیب تندی داشت .همانطور که میبینید تمام عواملی
که منجر به شکس ��ت او ش ��ده اند بیرونی هستند .اما نفر
دوم از این رخ ��داد روایتی دیگر دارد .او میگوید من هنوز

راننده خوبی نیس���تم و باید بیش���تر تمری���ن کنم .تاثیر این
دو روای���ت ب���ر ای���ن دو نفر نیز متفاوت اس���ت .نف���ر اول که
شکس���ت خود را به عوامل بیرونی نسبت میدهد از یک
س���و دچار خشم و حسرت است و از س���ویی دیگر انگیزه
ای برای تالش بیش���تر ندارد .ام���ا در مقابل نفر دوم نه تنها
گرفتار خش���م و حس���رت نیس���ت بلکه انگیزه کافی برای
تمرین بیش���تر دارد .تم���ام این تفاوتها ناش���ی از دو روایت
متفاوت اس���ت .یکی نگاه به گذشته دارد و دیگری نگاه
به آینده .اولی بر کاس���تی دیگران متمرکز است و دومی به
کاس���تی خود نظر دارد و در رفع آن میکوشد .اینجا سخن
بر س���ر درس���تی و نادرس���تی گزارهها نیست .س���خن بر سر
انتخاب گزارهها و بازتاب آنهاست .وگرنه چه بسا روایت
راوی نخس���ت بر گزارههای درس���تی بنا ش���ده باشند .اما
ای���ن دو روایت دو تاثیر متفاوت بر ذهن و ضمیر گوینده و
شنونده میگذارند.
نکت���ه دیگر درب���اره روای���ت حضور همیش���گی آن در
ً
زندگی ماس���ت .الزم نیس���ت حتم���ا اتفاق���ی مانند آزمون
رانندگی رخ داده باش���د که برایش روایتی بسازیم .هر یک
از م���ا از هس���تی ،وجود و ش���خصیت خ���ود در این جهان
فان���ی روایت���ی داریم .ذه���ن ما انباش���ته از گزارههاس���ت.
گزارههایی درباره خودم���ان و دیگران ،درباره دیروز ،امروز
ً
و فردای���ی که پیش رو داریم .اصال ما در مواجهه با جهان
ب���ه جای آنکه با رخدادها و پدیدهها مواجه ش���ویم مرتب
به س���راغ روایتهای موجود از آنه���ا در ذهنمان میرویم .ما
از ه���ر چیز روایتی داری���م که س���اخته و پرداخته فرهنگ،
مدرس���ه ،سیاست ،اقتصاد ،تاریخ ،خانواده و دهها نهاد
و مولف���ه دیگر اس���ت .باوره���ای ما همه بر اس���اس همین
روایتهای���ی بنا ش���دهاند ک���ه در طول زمان ب���ر لوح ذهن
و ضمی���ر خ���ود نوش���تهایم .افزون ب���ر این ،روایت همیش���ه
دالل���ت بر گذش���ته ن���دارد .بلکه اغل���ب روایته���ا آینده
نگرند .هر روز صبح که ما از خواب بیدار میش���ویم برای
آن روز روایتی در ذهن داریم .تمام بیمها و امیدهای ما به
آینده نیز ریش���ه در روایتهای آینده نگری دارند که در طول

سالیان عمر در ذهن میسازیم.
ح ��ال اج ��ازه دهی ��د «روای ��ت نویس ��ندگی» را تعریف
کن ��م .روای ��ت نویس ��ندگی برای هر نویس ��نده جل ��وه ای از
رس ��التی اس ��ت که او برای خودش در عرصه نویسندگی
قائل است .تصویری است که از خود در این عرصه دارد.
آیا میخواهد راوی درد و رنج باش ��د یا شادی و سرور؟ آیا
م ��ی خواه ��د از امی ��د و آرزو بگوید ی���ا از بیم و ه ��راس؟ آیا
میخواهد به گذشته بپردازد یا رو به آینده دارد؟ آیا خود را
عضوی از یک جمع میداند که باید به آن وفادار باشد یا
راهش از دیگران جداست و سر در گریبان خویش دارد؟
آیا به اصالت اندیش ��ه باور دارد یا خ���ود را پیرو ایدئولوژی
خاصی میداند؟ آیا برای خویش رس ��التی مس ��تقل قائل
است یا هویت خویش را در هویت جمعی میداند که به
ٔ
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آن وفادار است؟ تکلیفش با مفاهیم ریز و درشت سنت
و مدرنیت���ه چیس���ت؟ چ���ه تعریف���ی از مفاهی���م بنیادین
زندگ���ی دارد؟ آزادی ،عدال���ت ،ش���جاعت ،ش���فقت،
موفقیت ،نیکبختی هر کدام در س���پهر اندیشه او چگونه
تعریف میشوند؟ درنهانخانه قلب خویش تا چه میزان
به آزادی اندیشه و آزادی بیان باور دارد؟
چگونگ���ی مواجه���ه ب���ا هر ی���ک از ای���ن پرسش���ها در
ش���کلگیری تدریج���ی روای���ت نویس���ندگی نق���ش دارد.
پاس���خ به این پرسش���ها مس���یر نویس���نده را معلوم میکند
و سرنوش���ت او را در این مس���یر .به این ترتی���ب در دنیای
نویس���ندگی روای���ت ه���ر نویس���نده قلمروی���ی فرات���ر از آثار
نوش���تاری او دارد .روایت هر نویس���نده جلوهای از دنیای
ذهنی و جهان بینی اوست .همه آنچه برایش مهم است
و درباره آنها سخن میگوید بخشی از روایت او محسوب
میش���وند .موضوعاتی که نویسنده برای نوشتن انتخاب
میکند و چگونگی پرداختن او به هر موضوع نیز بخش ��ی
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از روایت نویسندگی اوست .ساختار همه این روایتها هم
بر دوش جملهها و کلمههاس ��ت .هم ��ان کلمههایی که
کالبدی دارند و جانی.
ً
ضمنا روایت نویس ��نده فقط درباره آنچه مینویس���د
نیس ��ت .بلکه بخش عمدهای از آن بر اس ��اس چیزهایی
اس ��ت ک ��ه نمیگو ی ��د و در ب ��اره آنه ��ا س ��کوت میکن���د.
س ��خن گفتن درباره یک چیز به معنای انتخاب آن برای
گفتگوس ��ت و س ��کوت در ب ��اره چی ��زی دیگ ��ر حکایت از
انتخاب ��ی دیگر دارد .بنابراین ،گاهی جان کالم در بخش
غای ��ب روایت پدیدار میش ��ود .در چنین ش ��رایطی جان
کالم پیدای ��ی خ ��ود را در پنهان ��ی میجوید .در داس���تان
ً
نویس ��ی هم همین است .مثال ش ��خصیت نخست رمان
جای خالی س ��لوچ به قلم محمود دولت آبادی مردی به
نام س ��لوچ است که از ابتدا تا انتهای رمان غایب است.
به همین دلیل عنوان کتاب جای خالی س ��لوچ اس���ت.
هم ��ه درباره او س ��خن میگوین ��د اما خودش نیس ��ت .به
این ترتیب س ��لوچ با غیبت خود در داستان حضور دارد.
ب ��ه این ترتیب هر نویس ��نده و ش ��اعر فقط با آنچه نوش���ته
است شناخته نمیشود .بلکه ما او را با آنچه ننوشته هم
ً
میشناس ��یم .مثال در روزگاری که مدح ش ��اهان و امیران
برای خودش شغل پردرآمدی محسوب میشده فردوسی
ک ��ه از نظر توان ش ��اعری از هم���ه ش ��اعران روزگار خود برتر
اس ��ت به جای مدح و ثنای حاکمان راوی اس ��طورهها و
پهلوانانی میش ��ود که تاریخ یک ملت را س ��اختهاند .اگر
هم به اجبار زمانه در بخش ��هایی از ش ��اهنامه از س���لطان
محمود تمجید میکند ،به هیچ وجه خودش را خا کسار
درگاه نش ��ان نمیدهد .بلکه همچون خردمندی فرهمند
ب ��ه پادش ��اه پن ��د و ان ��درز میده ��د و ا گ ��ر ه ��م میخواهد
امتیازی هم به او داده باش ��د مقامش را با مقام پادشاهان
پیش ��ین مقایس ��ه میکند؛ تا س ��لطان محمود تصور نکند
ک ��ه حاکمییگانه اس ��ت .اثری از خاکس ��اری در مدح او
نیس ��ت .بلک ��ه بر عک ��س از موضع قدرت ب ��ا حاکم زمان
خود س ��خن میگوید ک ��ه این خود یک ��ی از دالیل آزادگی

و وارستگی فردوسی است .به این ترتیب آنچه در روایت
بی���ش از موضوع اهمیت دارد رویکرد راویس���ت .به بیانی
س���اده تر ه���ر چند مهم اس���ت که چه میگوییم اما ش���اید
ب���ه هم���ان ان���دازه و حت���ی گاه مهمت���ر از آن چگونه گفتن
اس���ت .زیرا هر روایت رویک���ردی مخصوص به خود دارد.
این رویکرد میتواند هر چیز باش���د .ای���ن رویکرد میتواند
ش���اعرانه ،همدالنه ،دلس���وزانه ،منصفانه ،مغرضانه یا هر
چیز دیگری باشد  .
گاه���ی روایت یک نویس���نده در ی���ک جمله خالصه
میشود که جان کالم اوست .مثال مارتین لوترکینگ رهبر
جنبش سیاهپوستان امریکا در دهه شصت و هفتاد قرن
بیس���تم روای���ت مبارزه مدنی خ���ود را فق���ط در یک جمله
بازگو کرد .او در  28آ گوس���ت  1963در راهپیمایی بزرگی
در واش���ینگتن در براب���ر بنای یادبود آبراه���ام لینکلن و در
حض���ور هزاران نفر گفت :من رویای���ی دارم .1بعد این رویا
را تشریح کرد .امروز اگر در گوگل این جمله را به هر زبانی
جس���تجو کنید اولین نتیجه بازیابی نام او و سخنرانی به
یادماندنی اوست .این تک جمله کلیدی سرنوشت این
جنب���ش را عوض کرد و ن���ام او را در تاریخ مبارزات مدنی
ضد نژادپرستی جاودانه ساخت .او در میانه سختترین
روزهای زندگی خود نگفت من کابوسی میبینم .بلکه از
رویاهایش سخن گفت و این جان کالم او بود.
سخن پایانی
جان کالم گرچه از کالبد کلمهها س���اخته میشود،
اما چی���زی بیش از مجموع آنهاس���ت .وقت���ی در دل متن
معنی شکل میگیرد کلمهها در پس زمینه محو میشوند
و  فقط جان کالم باقی میماند .به قول استاد بهاءالدین
خرمش���اهی (نقل ب���ه مضمون) نثر خوب نثری اس���ت که
دی���ده نش���ود و فقط معنا در میان باش���د .یعن���ی خواننده
مجبور نباش���د از س���د کلمهها و جملهها عب���ور کند تا به
کن���ه و باطن معنی برس���د .بلکه معنی به س���رعت خود را
1. I have a dream

به او برس ��اند .ما وقتی وارد یک اتاق تاریک میش ��ویم که
ش ��معی در گوش� �های از آن روشن اس ��ت ،پیش از هر چیز
اول ن ��ور ش ��مع را میبینیم و به آن ن ��گاه میکنیم .زیرا نور
ش ��مع پیش از هر چیز دیگر در آن اتاق خودش را به چشم
ما میرس ��اند .یک لکه س ��یاه در یک کاغذ س ��فید هم به
همین ش ��کل عم ��ل میکند .با ای ��ن تفاوت ک ��ه در یکی
نوریس ��ت که در تاریکی میدرخشد و در دیگری سیاهی
ب ��ه قلب س ��پیدی حمل� �هور ش ��ده اس ��ت .در مجموع به
نظرم هر نویس ��نده بای ��د روزی با نگاهی تامل ��ی به روایت
نویس ��ندگی خود بنگرد و از خود بپرس ��د در وادی نوشتن
در جس ��تجوی چیس ��ت؟ وقت ��ی قل���م به دس ��ت میگیرد
بای ��د در نهانخان ��ه قل ��ب خویش بداند که قرار اس ��ت به
کدام س ��و برود .آیا نوش ��تن را فقط برای نوشتن میخواهد
یا در جس ��تجوی هدفی فراتر از آن است؟ چرا میخواهد
رن ��ج نوش ��تن را بر خ ��ود هموار کن ��د و از آن مهمت ��ر روایت
نویسندگی او چه امتیازها و چه ویژگیهایی دارد؟
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