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سخن سردبیر: زنگ انشا

انشا به معناي به وجود آوردن است و زنگ انشا يعنی توجه به خالقيت، ابتكار و نقش پديد آوري انسان. 
در گذشــته انشا درس مهمي بود؛ اما چرا از اهميت افتاد شــايد به دو دليل: عدم عالقه مندي معلمان به 
شــنيدن حرف تازه و نو )بر اســاس مديريت هاي سنتي كه همه چيز بايد بدون چون و چرا انجام شود و 
صديي از كســي در نيايد( و دليل دوم، توجه بيش از اندازه به امور فني و كاربردي و از اين رو اهميت 
دادن به درس هايی همچون رياضيات، فيزيك، شيمي و به طورخاص حضور فناوري در جامعه و به اين 
نسبت در تحصيالت عالي كشور و حضور فن ساالران در سطح مديريت عالي و عقب افتادن رشته هايي 
كه در قالب علوم انساني معرفي مي شد. به تعبير ديگر فن ساالري عامل بزرگ و اساسي در عدم توجه 
به درس انشا بود. اگر چه بعدها، در مديريت بحث خالقيت و كار آفريني مطرح شد، ابعاد آن بيشتر به 
خلق ابتكار جديد يا مصنوع جديد بود. بحث گفت و گو و نقد سازنده و شنيدن صداي مخالف يا مطرح 
نبود يا كمتر طرف توجه بود. شايد جّو حاكم سياسي در بعضي ادوار نيز به اين امر كمك مي كرد، به 
اين معنا که تا آنجا كه ممكن است صدايي از كسي بلند نشود. اگر گاهي معلمي يا متفكري چون جالل 
آل احمد و ديگرانی مانند او نداي مخالفي سرمي دادند، به عناوين مختلف محكوم مي شدند و كتاب ها 

و نوشته هاي آنان به صورت مخفيانه دست به دست مي گشت. 
اكنون كه رئيس جمهور يك كشور خود با صراحت از انشا سخن مي گويد و از خالقيت و ابتكار 
حرف مي زند و از انتقاد كردن هر دانش آموزی از معلمان خود و حتی شــخص رئيس جمهور استقبال 
مي كند، بايد آن را به فال نيك گرفت و طليعه اي براي بهبود شرايط نه تنها به لحاظ فكري و علمي كه 

سر آغاز شكوفايي و بالندگي دانست.
يادم هســت چندين سال قبل فقط ســمينار محدودي در نيشابور به نام ســمينار انشا برگزارشد كه 
عهده  دار اصلي آن شــايد کتابداران جوان نيشابوري بودند. اگر چه اين سمينار محدود بود و به سادگي 
برگزار شــد، اميد و نويدي براي توجه بيشتر به اين درس مهم بود. اما متأسفانه بنا به داليلی که اهم آن 
ذكر شــد، نه تنها براي نظام آموزش و پرورش فايده نداشــت بلكه همچون فاتحه اي بود كه بر جنازة 
نيمه جان انشا خوانده شد و سرانجام ديديم كه درس انشا در مدارس به كلي حذف شد. مشابه آن حذف 
پســت كتابدار در آموزش و پرورش بود كه در دورة قبــل صورت گرفت و هرچه در اين رابطه گفته 

شد، گوش شنوايي نبود.
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چنانكه گفته شد انشا در لغت به معناي به وجود آوردن است. خدا اولين انشاگراست. دعاي الحمدهلل 
االول قبل االنشاء و االحياء که آغاز دعای روز جمعه است مؤيد آن محسوب می شود. خدا در زمين براي 
خود جانشــيني به نام انسان قرار داده اســت و از وي خواسته است تا همچون خودش انشاكننده و احياگر 
باشــد. پس خليفة خدا پديدآور، خالق و مبتكر اســت و اين صفت ذاتي به هيچ وجه و هيچ قيمت نبايد 
ناديده گرفته شــود يا دستخوش استحاله شــود. اما چرا با وجود اين ويژگي انساني و اساسي، انسان از انشا 
كمتر حرف مي زند و به ســمت آن نمي رود؟ عالوه بر ســختي كار و داليل ذكر شده به نظر مي رسد يك 
دليل فلسفي هم داشته باشد. وقتي در مسائل علمي و فلسفي سخن از اِخبار به ميان می آيد و در تحليل های 
منطقی صرفًا سروکار ما با گزاره های اخباری می شود و انشا يا فاقد ارزش يا دارای ارزش اخباری و منطقي 
مي شود كه نمي توان بر روي آن تحليلي گذاشت، نتيجه جز اين نخواهد بود. به عبارت ديگر مي توان پرسيد 
كه آيا اگر انشا نباشد، اخباري وجود خواهد داشت تا مبنای مباحث علمي و منطقي باشد؟ اگر چنين نيست 
چرا آنچه موجب پديد آمدن همة تحقيقات علمي و گزاره های فلســفی مي شــود تا اين اندازه بايد مورد 
بي مهري قرارگيرد. بی مهری به انشا يعني انشا و آفرينندگي مبحثي است كه يا علمي نيست يا با قواعد علمي 
نمي خواند و بنابراين بايد آن را كنارگذاشت و از آن سخني نگفت، زيرا نمي توان بر روی آن تحليلي کرد.
جهان، جهان پديده اســت و پديده ها كه هر آن بر شمار آنها افزوده مي شود و خلق جديد صورت 
مي گيرد، حاصل انشا است، خدا انشا مي كند اشيا را و پديده ها را و سخن ها را و از آن پس زندگي آغاز 
مي شود و ما بر روي اين پديده   ها تحقيق و آنها را تحليل مي كنيم. اما اين آغازكنندگي و آغازشدگي 
چرا نبايد تحليل شود و در درجة دوم اهميت باشد. براي انسان هم همين طور است. اوست كه مي آفريند، 
اوســت كه آباد يا تخريب مي کند. هر چه اتفاق مي افتد در ســاية فعاليت و انشــاگري اوســت. سخني 
گفته مي شــود و جهاني را برهم مي زند يا مطلبي از كســي نقل مي شود و آرامش به جهان و جامعه  ساز 

مي گردد. و به قول مولوی 

مابقیخوداستخوانوریشهایایبــرادرتــوهمهاندیشــهای
وربودخاریتــوهیمهگلخنیگربوداندیشــهاتگلگلشــنی

متأســفانه اين ها مورد توجه نيست اما پس از انشاســت كه خبر آن مهم مي شود و تحليل ها بر روی آن 
صورت مي گيرد. در واقع، بر روي شده ها ست كه بحث ها درگير مي شود. سخن و سؤال در اينجاست 
كه چرا نبايد به مسائل قبل از اخبار انديشيد و چرا زمينه های بروز انشا و خالقيت يا خالقيت نبايد محور 

بحث و بررسی باشد. 
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ســؤال ديگر اين اســت كه آيا چنين روشی، حاصل نوع نگاه متفكراني چون ارسطو و شاگردان و 
پيروان او نيســت كه به جهان از منظر ايستايی مي نگريســتند. آيا اين نوع برخورد حاصل عدم توجه به 
فاعل مختار و انگيزه هاي او براي كار و فعاليت در جهان و زندگي نيســت؟ به جاي آنكه بگوييم فاعل 
مختار، عليم و قدير، جهان را بر اساس حكمت به وجود آورده است كه در جای جاي آن دقت، ابتكار و 
نظم وجود دارد. فقط پديده ها را بنگريم و به جاي چگونه بودن به چگونه شدن اكتفا كنيم و سپس آنها 
را بررسي کنيم؟ اين مسئله خود جاي بحث فراوان دارد و به تازگی بزرگان علم وفلسفه دربارة آن داد 
سخن داده اند. بحث هايي چون رابطة »است«ها با »بايد« ها يا رابطة اخالق با واقعيت های موجود زندگي 
مورد توجه جدي قرار گرفته است. من در مقالة »رابطة است ها و بايدها« آن را توضيح داده ام. ولي آنچه 
در اينجا مي خواهم بگويم اين است كه يكي از داليل عدم توجه به درس انشا، بنيادی و ريشه اي است 
كه در نظام فكري ما جاي گرفته و به صورت سنتي مزمن و اليتغير در آمده است كه كمتر كسي جرأت 
نزديك شدن به آن يا خدشه وارد كردن در آن را دارد. حاصلش اين مي شود كه انشا را درس بی فايده 
و زائدی مي دانند. در حالي كه انشــا يعني بيان و توصيف درســت مســائل و طــرح جديد در افكندن، 
خواست ها و آرزوها را با توجه به واقعيت ها نزديك كردن. انشا اصل پيشرفت و ترقي در زندگي است 
و چنانكه خدا خالق و سازنده است و اين سازندگي بايد محور بحث و مداقه باشد و در قبال اِخبار )كه 
بيان آنچه اتفاق افتاده، است( نسبت به آنچه انسان قادر مختار از روي علم و يا جهل مي كند بذل توجه 

و براي آن اهميت قائل شد و ضابطه و قانون وضع كرد و آن را مورد توجه قرارداد. 
توجــه و تأكيد رئيس جمهور به زنگ انشــا وقتي با توصيه  هاي ديگر وی ضميمه مي شــود معنای 
ملموس و مشــخص ديگر پيدا مي كند كه حاوي ارزش بســياری اســت. او در سخنان خود مي گويد: 
»رنگ انشا احيا شود، انتقاد صورت گيرد، نقد و انتقاد از معلمان خود شروع شود، از رئيس جمهور انتقاد 
شود و حاصل آن براي او فرستاده شود. كرسي نظريه پردازی جدي گرفته شود«. كنار هم قراردادن اين 
مجموعه تأكيدات، رابطة انشــا، به معناي پديد آوردن، خلق كردن، و سازندگي را با خالقيت و ابتكار 
توأم كردن، اين را تداعي مي كند كه نبايد از وضع موجود راضي بود، بايد تصميم به حركت گرفت و 
حركت بايد جمعي و فراگير باشد. رئيس جمهور به خوبي مي داند همة مفاهيمي كه در سطح آموزش 
عالي متبلور مي شود اگر ريشه در مدارس نداشته باشد، يا تصنعی خواهد بود يا ديربازده مي شود. حتي 
قبــل از مــدارس، خانواده ها بايد اين مفاهيم را بپذيرند و اين انديشــه ها را تجربه كنند. اگر مي خواهند 
نظريه پردازي شــكل بگيرد، اگر انسان به عنوان آفريننده مي خواهد حرفي براي گفتن داشته باشد، اگر 
او مي خواهد مديريت برخود و مديريت بر جهان را تجربه و تمرين كند، بايد از آغاز به نقش خالقيت 
و انسان بودن توجه كند. انشا را چه در قالب نوشتار يا گفتار به صورت سخنراني، بحث يا مناظره جدي 
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بگيرد، به خود مطمئن باشد و برای خود محلی از اعراب قائل شود. انسان بودن و كرامت انساني را مد 
نظرداشــتن، موهبتي الهي اســت كه همگان از آن برخوردارند و هركس درهر جايی و جايگاهی که 
هســت، توان و قدرت اظهــار وجود يا انجام كاري را دارد. هر فرد از جملــه دانش آموزان بايد بتوانند 

منويات خود را انشا كنند. كرسي هاي نظريه پردازي حاصل برگزاري درست كالس هاي انشاست. 
انتظار مي رود كه مســئوالن امر، اين سخن هاي ارزشــمند را جدي بگيرند، آن را استحاله و تفسير 
نکنند و جان مطلب را كه امري اساسي است آويزة چشم و گوش قرار دهند و جامعه اي خالق، مبتكر، 
آزادانديش و نظريه پرداز بپرورانند و حفظ اخالق انســاني كه مورد تأكيد ايشان بود برتري خود را در 
زندگي اجتماعي در ســطح ملي و جهانی نشان دهند. تأكيد ايشــان بر حفظ حريم اخالقي و نيز اينكه 
اگر پدر شــما رئيس جمهور  بود، چه توقعي از وی داشتيد، تأكيد بر رعايت انصاف و عدالت در نقد و 

انتقاد بود.
توجه به خالقيت، انشــا، سازندگي و كرسي هاي نظريه پردازي بی ترديد با شمارش مقاالت بي ثمر 
يا كم ثمر كه فقط آمار توليد مي كند، ميانة خوبي ندارد. اثر گذاري غير از پركاري است. پركاري اگر 
هدف مند و اثر بخش نباشــد، حاصل چنداني ندارد و تغييری در سطح علمي ايجاد نمي كند. سعة صدر 
از ديگر نكاتي است كه از كالم ايشان مي توان برداشت كرد و بايد مسئوالن آن را تجربه كنند. معلمان 
و مديران، از انتقاد نهراســند، اگر نمي دانند خود را اصالح کنند، يا به سادگي كنار روند، گزارش های 
غلط تهيه نكنند و مســئوالن مافوق در را به روي منتقدان نبندند. اگر چنين باشــد، اميدي به پيشــرفت 
خواهد بود و از همه مهم تر، مجالت علمي و ترويجي كه تشنة دريافت افكار و نظرات نو و نه کليشه ای 
است، بهره مند خواهند شد. سردبيران مجالت علمي بيش از هر كس از اين سخنان استقبال مي كنند و 

اميدوارند تحولي در نوع نگاه، نگارش، ابداع و انشای نظر های مؤثر را شاهد باشند.


