
کتاب ای از مقالهنگاهی تحلیلی بر با  "مقاله"ی درباره

خواندن   لذت   - 1فراموشی" اثر محمد قائد و خاطرات یهدفترچ"

 "ی واقعیمقاله"

 علی صدر

 

در شرحی مبسوط از انواع  -استاد و پژوهشگر ادبیات- 2کالرنس هیو هولمن 

را متنی پرداخت و آن نیز (Essayمقاله ) های ادبی و نوشتاری، به توصیففرم

دهد که هولمن بالدرنگ هشدار می نسبتا کوتاه در باب موضوعی مشخص دانست.

هیچ تعریفی که یافتن به توان نمی، 3ی وسیع از این ِترمی استفادهواسطهبه

سپس به شمردن انواع مقبولیت یا رضایت همگان را به دست آورد، امید بست. 

، 5، نقادانه4چون توصیفیکردن بیست نام )همیفپردازد و بعد از ردمقاله می

امل کند که این لیست کو غیره(، اذعان می 8، تعلیمی7گویانه، گزین6سرگذشتی

بندی بسیار ساده شود یک تقسیمشود به آن افزود. در ادامه مدعی مینیست و می

معنای عامِ  ،البته. است 10رسمیغیرو  9ی رسمیمقاله یدوگانه ،اما کاربردی

 . گی شود که با متنی سرسری مواجهیمخوردفریبنباید سبب عنوان غیررسمی 

. نامندهم می 11ی واقعیرسمی را گاهی مقالهغیری دهد که مقالههولمان توضیح می

 ،چون خودآشکارگریهای شخصی )همجنبهدارابودنِ در توصیف هولمن، کیفیاتی نظیر 

ساختار متالطم و نامنظم، با طبعی، ظرافت سبک، و تجربیات و سالیق شخصی(، شوخ

، از خصوصیات ای بدیع و نامتعارف، تازگی در ُفرم، رها از تظاهرمایهدرون

تر و از متر، منظتر، جدیسمی اما، طوالنیی ررسمی است. مقالهغیری مقاله

همین تمایز ساده  ،در نظر هولمانبرخوردار است.  تریمنسجم ساختار منطقیِ 

رسمی هم ی رسمی و غیرمیان مقاله یز خالی از کشمکش نیست و کشیدن خطی دقیقن

ی مقاله گاه در حد بحثی کوتاه است و . حتی اندازهرسدنظر میگاه ناممکن به 

استاد ادبیات  – 12نورکوئیست ریچارد کتاب.یک گاه به درازای یک فصل از 

معتقد است از ابتدای ابداع مقاله در قرن شانزدهم، این  -دانشگاه جورجیا

 کند. ی لغزنده از نوشتار، در برابر هر تعریف جامع و دقیقی مقاومت میگونه

 رسد؛ نویسنده و فیلسوفمی 13یدو مونتن شلیمی این سبک از نوشتار به تاریخچه

 خویش، تصمیم یپرمشغلهاز فراغت از زندگی  قرن شانزدهم. مونتنی پس فرانسوی

. آنها را در های پیشینِ خود گرفتی مطالبی در تحلیل نوشتهبه نوشتن و ارائه

که به معنای تالش و کوشش است به چاپ  Essaisو در دو مجلد تحت نام  0851حدود 

رساند. انتخاب چنین عنوانی از سوی مونتنی اشاره به ماهیت تجربی این سبک 

از نوشتار در مقایسه با شکل سنتی متون فلسفی بود. افزودن عناصر شخصی به 

مونتنی در بیانی نه چندان گیری مقاله در قالب مدرن بود. متن، شروع شکل
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 Clarence Hugh Holman 2 
Term 3(دهم، چون ترم اشاره به اصطالحی است که در یک ترم را به اصطالح ترجیح می

 شده دارد و با معنای عامش متفاوت است(ی مشخص کاربردی فنی و تعریفزمینه
 Descriptive 4 
 Critical 5 

Anecdotal  6 
 Aphoristic 7 

Didactic  8 

Formal 9 

Informal  10 
True essay  11 

 Richard Nordquist 12 

 Michel de Montaigne 13 



ترتیب بر اساسِ کتاب خویش است و بدین "خود"گر اعالم کرد متواضعانه اما روشن

نقش پررنگ نگاهی شخصی در ساخت مقاله تاکید کرد. مجلد سوم این مجموعه به 

های رایج در نوشتار فلسفی موضوعاتی پرداخت که عناصر شخصی و رهایی از کلیشه

کرد؛ در باب فراغت، در باب خوابیدن، در باب را بیش از پیش نمایان می

 و موضوعاتی از این دست.  ،باب عطر و بو دروغگوها، در

همین عنوان، برای اولین  با وام گرفتنِ  14کمتر از دودهه بعد، فرانسیس بیکن

اولین مجموعه مقاالتش را به چاپ رساند.  0811در زبان انگلیسی و در سال بار 

و  95چاپ اول با ده مقاله توجه بسیاری برانگیخت که نتیجتا به چاپ دوم با 

تر شدند، به مقاله انجامید. مقاالت بیکن، به تدریج طوالنی 85وم با چاپ س

شان افزورده شد و از غنا و فصاحتی قابل مالحظه برخوردار شفافیت و پرمایگی

زبان بخشید. در نظر ی ویژه در ادبیات انگلیسیتیشدند که به نویسنده موقع

ی ش و غنای مقالهی قرن هفدهم، به گسترهولمان، پس از بیکن و در محدوده

ی مقاالت در زمره عموما، یافتافزوده نشد و آنچه بیشتر شهرت چندان رسمی غیر

، آناتومیِ 15میلتونمتن مشهور آریوپاجیتیکا از جان ؛ شودرسمی گنجانده می

، همگی 17و رساله در باب فهم انسان از جان الک 16مالیخولیا از رابرت برتون

ی مقاالت ارزشمند انگلیسی زبان تثبیت نهدر این دوران نوشته و در گنجی

 اند. شده

ی نویسی بود که تحت عنوان مقالهقرن هجدهم سرآغاز تولد شکل دیگری از مقاله

و جوزف  19هایی نظیر ریچارد استیلشهرت یافت. چهره 18ایای یا گاهنامهدوره

تر در ترین نویسندگان این سبک از مقاله بودند؛ خالصهاز شاخص 20ادیسون

تر در لحن و تر در بحث، غیررسمیعمقتر با روحِ وقایع روز، کماندازه، متناسب

و تنوع در موضوعات از خصوصیات  ،طبعی و طنزی بیشتر از شوخشیوه، استفاده

نویسی، ف مقالههای مختلبه مرور و با تنوع در سبک .نداین مقاالت بود

نویسندگان بیشتری دست به قلم بردند و بخت خویش را در این گونه از نوشتار 

و  22هاکسلیآلدوس وولف، ویرجینیا تا  21آزمودند، از دیکنز و جورج الیوت

ی رسمی داد و مقاالت تاثیرگذار دیگران. قرن نوزدهم، مجالی دوباره به مقاله

 شناختی، دینی و اخالقی نگاشته شد. یستی موضوعات تاریخی، زمتعددی درباره

ی رسمی را به توان مقالهبندی کرده، میکه هولمان جمعدر نهایت و آنچنان

ای علمی یا تا رساله ای جدی،مجلهدر  (Article)، از اشکال مختلفی در نظر آورد

ماند تا مقاله. تکنیک نوشتن چنین مقاالتی بیشتر فلسفی که به کتاب بیشتر می

و وجه ادبِی آن از اهمیت چندانی برخوردار نیست.  ه متنی نظری شبیه استب

های استحکام، ساختار منسجم و دقیق، شفافیت و پیوستگی در متن، از ویژگی

توان تمامی مقاالت آکادمیک، به ویژه در دوران جدید و میالتی است. چنین مقا

در سوی دیگر، مقاالت  بندی کرد.قرن بیستم به بعد را در چنین تعریفی طبقه

رسمی، از ظرایف ادبی و گستردگی موضوعی بیشتری برخوردارند، نویسنده در غیر

متون وپاگیر آن آزادی عمل بیشتری دارد و در اسارت قواعِد سفت و سخت و دست

آمیزد و از ، طعم و بوی نگاه فردی و سالیق خویش را با متن میرسمی نیست

طبعی، مقاله را همراه دقت نظر اما ظرافت و شوخهایی به ترکیب چنین ویژگی

 بیند.چونان ژانری ادبی می

                                                             
 Francis Bacon 14 

John Milton -Areopagitica   15 

Robert Burton -Anatomy of Melancholy  16 

 John Locke -Essay Concerning Human Understanding  17 
Periodical Essay   18 

Richard Steele  19 
Joseph Addison  20 

 George Eliot 21 
 Aldous Huxley 22 



شود(، ( شد )که آن نیز در فارسی مقاله ترجمه میArticleای به )حال که اشاره

ای کنیم. در نظر نورکوئیست، دو اشارهبرای جلوگیری از ابهام، به اختالف این

آنکه درخصوص مقاله ود دارد، حالدر اطالعاتی است که در خ (Article)اهمیت 

(Essay لذت خواندن و خواندنی بودن به مراتب ارزشی بیشتر دارد؛ به بیانی ،)

موقعیتی برجسته دارد، و هدف  (Essay)ی بیان در دیگر سبک نگارش، فرم و شیوه

 (Essay)ی اطالعاتی به خواننده نیست. از سویی، صرفا بیان مطالبی چند و ارائه

ترتیبی است و قرار نیست شبیه به شکلی و بیو ساختار دارای نوعی بیدر ظاهر 

کند در عین این ساختار متنی مرتب و منظم به نظر آید. نورکوئیست تاکید می

سبک از اصولی مشخص برای نویساِن صاحبنامنظم و متالطم، هر یک از مقاله

شان به هرجهتی نگونه نیست که متبرند و ایندهی متن خویش بهره میسازمان

 Essayمقاله یعنی  ،کنیم که در این متنکشیده شود. برای رفع ابهام تاکید می

 است. Articleکه جایی نوشته شود منظور مگر آن

 لحن صمیمی، کمی نزدیک به زبان محاوره و شخصیِ دهد که ادامه مینورکوئیست 

نویس احت لحن مقالهترین وجه این ژانر است؛ یعنی بالغت و فصمقاله معرفِ قوی

ناپذیر است و از خدشه نویس اصلیی لحن مقالهو حضور شخصیتش در متن. تجربه

ترین و نویس، مناسبنویسد که لحن و حضور شخصیت مقالهقول ویرجینا وولف می

 ی متن است.ترین ابزار نویسندهترین، و در عین حال خطرناکظریف

در ارتباط میان خواننده را ان و مقاله ترین تفاوت میان داستنورکوئیست مهم

؛ در مقاله، فرِض خواننده بر آن است که آنچه نویسنده داندمیو نویسنده 

دهد: تجربیاتی گوید واقعی است. نویسنده، تجربیاتی را تحویل خواننده میمی

 23اند. از قول جورج دیلنشکلی که رخ داده اند، و به همانکه حقیقتا رخ داده

نویس در تالش است خواننده کند که مقالهنقل می -ویراستار آمریکایی شاعر و-

ی جهان هم معتبر است. در معنایی را متقاعد کند که چنین مدلی از تجربه

ی مقاله هم به مشارکت در ساخت معنایی که مد نظر نویسنده دیگر، خواننده

در  آورد.اه میشود، او نیز مفاهیم و جهان خود را به همراست فراخوانده می

به یندی، انتظار بر این است که مقاله فارغ از هر نوع تقسیمهر حال و 

علت و معلولی امور را به بحث بگذارد،  و روابط های زیرین امور بپردازدالیه

توجه کند، استدالالتی از زوایای متفاوت  هاو دیدگاه هاپدیده به قیاس و تضادِ 

نگاهی کنجکاو و نقادانه داشته باشد و در  را در برابر یکدیگر قرار دهد،

 عین حال خونسردی خود را حفظ کند. 

ای مشهور نویسی است در جملههای شاخص مقالهآلدوس هاکسلی که خود از چهره

ی هر ای ادبی است برای هر صحبتی دربارهمقاله وسیله"چیز پشت چیز، نوشت: 

ی انتظاری است که چیزی"؛ تاکید هاکسلی بر آزادی عمل نویسنده آن روی سکه

ترتیبی مقاله و در تالشی برای توصیف تالطم و بیخواننده دارد: غنای مطلب. 

ون بیکن آن را تفکرات پراکنده نامید، و ساموئل جانسفرارش از نظم آهنین، 

وهوای مقاله گاه چنان حالاز سویی،  .داد ی ذهنقاعدههای بییورش به آن عنوانِ 

شود که گویی صفحاتی است متعلق به اش نزدیک میبه ادبیات در معنای استعاری

از  است سرشارکه 24"مرگ شاپرک" از ویرجینیا ولف اشنمونه ؛رمانی شاعرانه

وضوعی معطوف بر جدال مرگ با شورِ نام، با می صاحبمشهور نویسنده توصیفات

زندگی. گاه با حفظ وجه ادبی و استعاری، چنان به وقایع تاریخی و سیاسی 

گذارد؛ شود که تاثیری مستقیم بر درک خواننده از وقایع مورد نظر مینزدیک می

که برای درک ماهیت استعمار مورد استناد  25"کشتن فیل" اثر جرج ارولاش نمونه

ای تالش شود. گاه نویسندهو حتی بر اساسش فیلمی کوتاه ساخته می گیردقرار می

ت مورد ی موضوعاهایش با زبانی ساده دربارهکند به دور از الزامات کتابمی
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Virginia Woolfby  Death of the Moth 24 
George Orwellby  Shooting an Elephant 25 



 26وطنپیامی از مرد بی ،گاتکه ُکرت فنهزند، آنچناناش با خواننده حرف بعالقه

چنان که ارول کند، آنمی یا صریح و رک، زبان سیاست را نقد و است،را نگاشته

 انجام داد. 27سیاست و زبان انگلیسی متن درخشانِ در 

دستی توانایی و چیره به -سنده و متفکر معاصرینو- در زبان فارسی، محمد قائد

، اش به متون اصلیو دسترسی نویسی مشهور است. تسلط به زبان انگلیسیدر مقاله

های از مشخصه ی ادبیقریحه ونگاه نقادانه  ،های مختلفمطالعات وسیع در حوزه

مخالفان و  شنویسی. عقاید و  افکارکارهای اوست؛ ترکیبی مناسب برای مقاله

، سبک او در نوشتن متمایز موافقانی دارد اما به تایید بسیاری از اهل فن

خورده و پرمالت است، و سرشار است از است، امضای خاص خودش را دارد، صیقل

. خواننده ممکن است با کل مقاله یا در البالی بحث و استدالل طایبهطنز و م

دانش  بار بخواند، چوننظرات مخالف باشد، اما متن را بیش از یکبسیاری نقطه

 متن را خواندن کهشده  گنجاندهو بینش نویسنده در پوششی از ذوق ادبی 

ی نام مجله و روزنامهنویسی و همکاری با چندین . چنددهه مقالهکندمیبخش لذت

ترین مقاالت او در شود، اما برخی از مهمی کاری او دیده میآشنا در رزومه

ی خاطرات و فراموشی و مقاالتی دیگر" به چاپ رسید که قالب کتاب "دفترچه

اش کشد؛ کتابی که چند مقالهاو به تصویر می نویسیِ الگویی دقیق از فن مقاله

 است.ر گرفتهقرا موضوع بررسی این نقد

، حاوی نگاهی گذرا ی تعدادی از مقاالتتوضیحاتی دربارهی کتاب، جدا از مقدمه

( در نظر نویسنده است؛ با ارجاعاتی به نظر یکی دو Essayبه تعریف مقاله )

 در میان مقاالتِ کتاب،ای کوتاه به تاریخچه مقاله در غرب. اهل فن و اشاره

ترین است؛ کتاب "اسنوبیسم چیست؟" طوالنیو  ترینی نوستالژی" کوتاه"درباره

با وجود تعدد موضوعات که بسیاری شود. رویهمرفته از چهارده مقاله تشکیل می

 شناسی اجتماعی را درتر روانتعبیر صحیحبه شناسی و از مقوالت جامعه

د، کلیت مقاالت معرف رویکرد و دیدگاهی مشخص است که از درون آن نگیربرمی

شان نگریست و مسایل مورد بحث را از زوایایی ی ایبه مردم و جامعهتوان می

یت این تصویر وسیع تر از آن، صدا و لحن نویسنده را در رواتازه دید، و مهم

که حرف آخر را  داردن یاصرار امااست استوار که لحنی  و پهناور شنید.

 .مور آشنابرای متفاوت دیدن برخی ا است هاییپیشنهاد حاوی زند؛ بیشترمی

ه در متن، بلکه چه موضوع این مقاله است، نه آراء و عقاید مطرح شداما آن

ترین وجوه کار نویسندگی محمد مهم زا ،و به گمانماصلوب و قالب کار است، 

 پردازیم.در ادامه به برخی جزئیات می. آیدبه شمار میقائد 

ترین متن موجود در کتاب کوتاهی نوستالژی" ی "دربارهکه گفته شد مقالهآنچنان

هایی که به پاراگراف است، پاراگراف 09 لغت، در 0911 است. مقاله حدودا حاوی

موضوع،  01. با وجود چنین حجم کوتاهی، متن به خط دارند 0028طور متوسط حدود 

ی قابل دهد؛ نسبتروایت، داستان، واقعه یا شخصیت بیرون از متن ارجاع می

یات دیگر در ساختار این مقاله بپردازیم، که به تفصیل به جزئتوجه. پیش از آن

اندازیم: ی دیگر میها در دو مقالهصرفا جهت مقایسه، نگاهی به همین کمیت

گوییم "به مردگان نمرۀ انضباط بدهید و بگذارید استراحت کنند" )اختصارا می

" دارای حدودا ...ی "به مردگانمقاله". ؟"به مردگان ..."( و "اسنوبیسم چیست

خط در هر پاراگراف؛ کل  09با متوسطی حدود  پاراگراف 20لغت است، در  1111

ارجاع به شخص، روایت یا وقایعی بیرون از متن است.  92 حاوی مقاله حدودا

ترین( ی نوستالژی" )کوتاهی "دربارهاین مقاله به لحاظ طوالنی بودن در میانه

؟"، "اسنوبیسم چیستی گیرد. مقالهقرار می؟" )بلندترین( "اسنوبیسم چیستو 

خط در پاراگراف.  0928پاراگراف است با متوسط  015در هزار لغت، 08حاوی حدود 

توان دریافت این است که اصلوب و ساختار ی این اعداد میچه از مقایسهآن

کند و واضح است نویسنده در مقاالت فارغ از بلندی و کوتاهی متن، تغییری نمی
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ت، در تکنیک ها و استدالالداشتن آزادی در انتخاب موضوعات، لحن، استعاره عین

. ابعاد انجامدمیانسجام متون به کند که نوشتن، از نوعی الگو پیروی می

مقاله مطابق با موضوع ممکن است کوتاه یا طوالنی باشد، اما ساختار مقاله 

ی به واسطهاز متن(  ها و ارجاعات به بیرون)نسبت کلمات، خطوط، پاراگراف

ترین مقاله دچار فقر کوتاهنه شود. نظمی نمین کوتاهی و بلندی دچار بیای

است و ترین متن دچار خشکی بحث نینه طوال ،منابع است و سرسری نوشته شده

تواند با دیسیپلین نویسنده در رعایت حد باالی ای که نمینکته ؛کننده شدهکسل

 ارتباط باشد.نویسی بیاصول مقاله

و ارقام کلی، کمی به جزئیات یکی از مقاالت  داما گذشته از این اعدا

ی "دربارهیمقاله، به سراغ شدن این متنخودداری از طوالنیو برای  پردازیممی

 ؛پردازدی نوستالژی میخالصه این مقاله به پدیده طوربهرویم. نوستالژی" می

ها به طور مشخص. نویسنده پرسشی در انسان به طور کلی و در روحیات ما ایرانی

آید دارد: آیا واقعا گذشته آنقدرها که در احساس نوستالژیک ما به نظر می

به قرار نیست  نقِد حاضردرخشان بوده؟ پاسخش به شکلی تلویحی خیر است، اما 

این موضوع بپردازد، مهم شکل پرداخت این مسئله در قالب مقاله است. متن با 

 ،ناالزم چینیِ . پاراگرف اول بدون حاشیه و مقدمهشوددو نقل قول شروع می

ی زند که نشان دهد حافظهرود، نکاتی را مثال میمستقیما به سراغ موضوع می

چه اندازه پرخطاست، به  گیری احساس نوستالژیک،شکل ، به عنوان بسترما

دوخطی از نوستالژی  تعریفی معین و حدودا ،رسد و مطابق با آنگیری مینتیجه

داند مفهوم نوستالژی در ف اول میادهد. خواننده در انتهای پاراگربه دست می

 دقیقا چگونه چیزی است.)و در نظر نویسنده( این متن 

ها روشن کند و خواننده با مثال پاراگراف دوم حاوی چند نمونه است تا بحث را

دهد و از ها به متن رنگ متفاوتی میآشنا شود، چاشنی مطایبه و طعنه در مثال

ها در کند. نمونهآموزشی جلوگیری می-شدن به متنی علمیخشکی بحث و نزدیک

ها، شود؛ به کمک آن مثالشان روشن میاند در همان پاراگرف دلیل طرحراستای بحث

شود. دیگری از مفهوم نوستالژی در خطوط انتهایی پاراگراف مطرح می هایجنبه

در  است به همراه دالیلی های تازه، در راستای بحث ووی مثالپاراگراف سوم حا

اعالم فریاد با اما  توضیح چراییِ خطاها. لحن و نگاه نویسنده کامال واضح است

است، بدون اینکه آشکارا  ناگوید چرا نظرش چنشود، یا به زبانی دیگر، مینمی

. پاراگراف چهارم دوباره در ارتباط مستقیم با پرسش اصلی چیست شبگوید نظر

ی تاریخی. تا اینجا، مقاله است و دارای دلیلی دیگر به همراه دو نمونه

ها ای قطع نشده، طنزی ظریف در اغلب مثالاتصال با موضوع اصلی مقاله لحظه

گراف پنجم حدودا مشابه ااریخی نهفته است. پاری تهاها از نمونهیا روایت

ها متفاوتند. کند، اما مثالف چهارم است و از همان الگو پیروی میگراپارا

ای گیرد و پرسش اصلی را از زاویهتر به خود میپاراگراف ششم، کمی لحن جدی

گ ی متفاوت ادبی. پاراگراف هفتم بالدرنبا ارجاع به دوچهره ،کندطرح میمدیگر 

شود، استدالالتی در تر میپردازد و لحن مقاله یک گام جدیهایی میبه طرح پاسخ

جهی شود. وقتی مفهوم پیچیده و چندوتوضیح مفاهیم طرح شده یک به یک ارائه می

شود، پاراگراف هشتم و نهم، طرح همین باشد، عموما از زوایای مختلفی دیده می

های روشنگر ها و نمونهد پرسش. مثالمورو زوایای متفاوتند به مفهوم اصلی 

شود. اضافه شدن نمونه و ع مقاله مربوطند. جدیت لحن حفظ میمستقیما به موض

تر بحث یک گام دیگر روشن .کندف دهم هم ادامه پیدا میامثال دیگر در پاراگر

 شود.می

هایی است، هم در لحن و هم در ارجاعات. در یازدهم حاوی بازگشت فاپاراگر

گردد، ف و پس از چند بحث جدی، کمی طنز به لحن نویسنده بازمیاپاراگر این

شود به نقل قول ابتدایی متن تا روشن شود دلیل وجود نقل ارجاعی داده می

رود، ه کار میقول چه بود، طنز ظریف در این بخش، در نهایت سادگی و دقت ب

متنی  ای درست درکتاب و قرار دادنش در ج جمالتی از یک نویسنده به انتخاب

 "کند، بدون آنکه چیزی به طور مشخص "طنزخلق می ی طنزآمیزتحلیلی، وضعیت
گراف دوازدهم و سیزدهم، انقل شود. پار ،طنزآمیزتنهاییبهای ملهجباشد یا 

های متقاوت و متضاد است به اصل بحث، تنوع آرا مشهود ها و دیدگاهحاوی نگاه

دیدی  یدهد نویسنده کجا نشسته و چه زاویهها نشان میمثال است اما انتخابِ 

که پیشتر در تعریف مقاله اشاره شد، کامال حضور نویسنده، آنچنان پسندد.را می



هایی در کنار مرور چند دیدگاه متفاوت به پرسش اصلی پاراگراف ن ملموس است.

بینیِ ناظر جهانبا گفتن این عبارت که پاسخ سوال به نویسنده گردد و بازمی

بینیِ جهاندهد، اما در جمالت آخر ، منِش منعطف خویش را نشان میبستگی دارد

 کند.خود را تصویر می

 

تا آخرین جمله، متن حتی برای یک لحظه  کلمات نخستیناز  به طور خالصه:

که هولمان شرح آنچنان )اصلی مهم دهداتصالش را با پرسش اصلی از دست نمی

، )شفافیت در متن( داند بحث بر سر چیستاز اولین جمالت خواننده می. است(داده

شوند، همگی در گر و مرتبط همراه میروشن توضیحاتیها با قولها و نقلمثال

با طنز، مطایبه و گاه طعنه مقاله . لحن اصل سخنهایی به خدمت گشودن پنجره

به جدیت که آند بیقرار است لذت خواندن حفظ شوهمراه است، اما نه دائما، 

حرکت دائمی از مثالی به مثالی دیگر، از روایتی به روایتی بحث صدمه بخورد. 

نظران چه به نظر اغلب صاحبدیگر نشان از تالطم و لغزندگی در ساختار است، آن

ی نوستالژی" تنها یک نمونه "دربارهاست.  "واقعی یمقاله"های بارز از مشخصه

متونی که در این ژانر کمابیش در تمام مقاالت محمد قائد اصول و ساختار است، 

متعدد  ها و ارجاعاتِ جریانِ روانِ بحث که در میان مثال .خوردبه چشم می نوشته،

به امضای او بدل شده است. مقاالت  ،رودلغزد و با طنزی ظریف به پیش میمی

دهد، و نویسی سلیقه خواننده را ارتقا میمقاله در شکل، زبان و لحنِ  قائد

انگیز است و هم ماند که هم پیروی از آن هوسبرای نویسندگان به الگویی می

 آمیز.مخاطره


