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  چهار نوع نوشتن
  

از  میهاخواندنِ کتاب یِدرباره نحوه قلم زدن و نگارش و چگونگ ریاخ يهاماه یاز سر لطف، ط ،يزیدوستان عز
 یچهار نوع نوشته دارم و ط ابم،ییمچنانکه در م؛یتوانم بگویاند. در مقام پاسخ مدهش ایو نظرم را جو دهیمن پرس

 رینظ ییهاام است؛ کتابیفلسف یِ. نوع نخست، آثار قلمامکرده ییطبع آزما یمختلف يدر ژانرها ریپانزده سال اخ
زبان و «، »عام و خاص در اخالق«، »در فلسفه اخالق ییدرسگفتارها« ،»یامر متعال ،یامر اخالق«، »سکوت و معنا«

 غربت. «»نیتاتگنشیو تی: با محوریلیدر باب فلسفه تحل«و  »یفلسف ـ یترجمه و شرح رساله منطق«، »جهان ریتصو
آثار،  نیهاست. مخاطب ادست نوشته نیمتعلق به هم زیشود نیمنتشر م گریتا دو ماه د که حدوداً »نوزایو غرابت اسپ

  اند.یمندان به مباحث فلسففلسفه پژوهان و عالقه
در « ،»نهییدر آ نیآئ« يهااست؛ کتاب يو روشنفکر ینید یشینواند ،یپژوهنیام در حوزه ديدوم، آثار نوشتار نوع

 يصدا« يو اثر دو جلد» ورق روشن وقت«، »حجاب در ترازو«، »ترنم موزون حزن«، »و اخالق ینید يباب روشنفکر
معاصر  يو روشنفکر یاتیااله ،ینید یشیندان به مباحث نواندمهعالق آثار، نیاند. مخاطب ادسته نیاز ا» هانهیسفر آ

  هستند.
ه قرار گرو نیدر ا زین نمایدرباره رمان و س میهامن است؛ نوشته یادب ـ لیستانسیاگز ـ یسوم، آثارعرفان سنخ

و  »کرانیب يایدر یآب«، »قربت يهاعلف میحر« ،»يسپهر يفلسفه الجورد« ،»يدر سپهر سپهر« يها. کتابرندیگیم
خالف آثار نوع اول و دوم، آثار، بر نی. خواننده اانددست نی، از ا»ورق روشن وقت«از  یو فصل» صبح سینبض خ«

  ندارد. یاتیااله ـ یفلسف نهیشیپ دست دارد و لزوماً نیاز ا ییهایمشغولو دل قیاست که عال یمخاطبِ عام
 نیها، همچنتیسا یدر برخ ییهااند که در قالب نوشتهمن يانتقاد ـ یروانشناخت ـ یچهارم، آثار اجتماع نوع

» شن وقتورق رو«ها در نوشته نیاز ا یاند. برخافتهیانتشار  ریاخ انیسال یام طیو کانال تلگرام» بوك سیف«صفحه 
وشتارها ن نیاز ا يانه چندان دور، مجموعه ياندهیبنا دارم در آ ،افتد ریموافق تدب ریاند. اگر تقدگنجانده و منتشر شده

  مستقل منتشر کنم. يرا در قالب اثر
 یشناختنید ،یپررنگ فلسف قیدارد و از عال يادیام تالئم زیو مدرس یتیترب نهیشینوع اول و دوم، با پ مکتوبات

 آساآونگ  يهاها و نوسانو تالطم ي. سنخ سوم، با احوال وجودردیگیپرده بر م ریدو دهه اخ یام طو روشنفکرانه
احواالت و احساساتم را که  یِاز اوقات، ترجمان زبان یبرخ هک يدارد، به نحو یتناسب تام میهاو زبر شدن ریو ز

. نوع چهارم هم از احوال و نگاه و میبویچشم و میکنم و میشود، مزه مزه میم ختهیدر قالب الفاظ و عبارات ر
به  تیکند و با عنایرا رصد م شیخو رامونیکه تحوالت پ ردیگیمپرده بر ارید نیقلم ا یاز اهال یکی يهادغدغه

  ».ما نگاه چ،یما ه«که،  سد؛ینویچند م يپردازد و سطوریها ماش، بدانیو معرفت یتیترب نهیشیپ
 یو مبتن دیاینگرند، بیم تیعنا دهیبه د میهاکه از سر محبت، در نوشته یزانیفوق، به کار عز حاتیتوض دوارمیام

 کنند. میام را تنظخود از مکتوبات رنگارنگ و گوناگون یِآن بتوانند انتظار و تلق بر


