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 باسمه تعالی

 

فنراوری   وموزشی مربوط بره رو  نویسرندگی، برا اهتمرام دفترر      مجموعه ی

 تردری   رارشناسی و با خواهران و یهای علمیهمدیریت حوزه رزاطالعات مر

 تردوی    قسرمت تهیره و   21 ی درالمسرلمی  جرواد محردث    االسرالم و حجرت  

 گردیده است.  

گرزینش واژگران    تال  دارد تا رو  صرحی  نگرار  و   مجموعه ای  

نگرار ، اطالعیره،    ی: تهیره هایی نظیربی به مهارتاجهت دستی دررا فارسی 

نورد وثرار    ویررایش مترون و   فنونمخاطب را به  نگاری ارائه رند ونامه و مواله

 ادبی وشنا سازد.

ررارگیری   هپایان ای  مجموعه، بتوانند با ب است ره مخاطبی  در امید

 ادبیرات فارسری   متون زبران و  انی، ازوخصحی  نویسی ودرست قواعد اصول و

هرای مختلرف ادبری، برا     داشته باشند و وثار خرود را در حروزه   یدرک صحیح

 ه رنند.ئشیوایی هر چه بیشتر ارا

 

الزم به ذرر است ره ای  محتوا با عنایت به مجموعه سرخنرانی هرای   

ایشان جمع ووری و تنظیم گردیده و س ی شده است تا زبان نوشرتاری پیردا   

نماید لذا اگر در ای  رهگذر مشرکل ویرا نوصری مشراهده مری نماییرد برر مرا         

 ببخشایید .

  
 

 تاد اقامه نماز وزارت وموز  و پرور س ر سپاس با
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 فصل اول

 
 

 

 
 

 اهميت و جايگاه قلم

یکی از دو بحث اولیه ی ما بحث های رلی و مودماتی خواهد بود و بیشتر بره  

بیان جایگاه، رسالت و اهمیت قلم خواهیم پرداخت ره برای ورود به ای  بحث 

 ی بیشتری داشته باشیم. و فراگیری ونچه ره الزم هست انگیزه

برخی تصور می رنند ره برا شررایط رنرونی و عصرر حارمیرت هنرر،       

اینترنت، رایانه و مسائلی از ای  قبیل ره اطرالع رسرانی بره اشرکال جدیرد و      

مدرن انجام می گیرد، زمینه ی رار قلمی وجود نردارد و در حویورت دوره ی   

تصرور، تصرور درسرتی    قلم، مواله، رتاب و نویسندگی گذشته اسرت رره ایر     

نیست. هنوز هم در عرصه ی اندیشه و انتوال ون به مخراطبی  و تثثیرگرذاری   

بر افراد و جوامع، به طور قطع می توان ادعا ررد علی رغم سیطره ی اینترنت 
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و رسانه های مدرن و اطالع رسانی های بسیار وسی ی رره انجرام مری گیررد،     

 ر است؛ ای  تثثیر دالیلی دارد:قلم حرف اصلی را می زند و بسیار اثرگذا

 

 الف: انعكاس سريع و وسيع نوشته

تارنون بسیار شاهد بوده اید ره گاهی یک نوشته ی خوب به محض ارائه، در 

مدت روتاهی دست به دست می گردد، منتشر می شود و ان کاس ون در بی  

مردم به خوبی جریان می یابد به طوری ره مردم نسبت بره ون وگراهی پیردا    

ررده و یکدیگر را به خواندن ون سفار  می رننرد برا اینکره خیلری از رو      

اثر قلمری اسرت؛ ایر  موضروع در     ده نشده و یک اهای نو و مدرن در ون استف

ی یک اثر قلمی بد هم صادق است ی نی گاهی وثار منفی و مخرب یک نوشته

اذهان  بد به سرعت در جام ه وشکار شده و از یکسو باعث اثرگذاری منفی در

مردم می گردد و از سوی دیگر وارنش و عک  ال مل افراد جام ه را به دنبال 

شبهه دار می شوند و ترثثیرات   ،دارد؛ به همی  دلیل است ره بسیاری از افراد

ه ت بیر یکری از نویسرندگان، نوشرته،    و الوائات در ذه  ون ها اثر می گذارد. ب

 بدون بال پرواز می رند!
 

محور  بر همی  اصرل اسرت رره    « بی بال پریدن » رتابی با عنوان 

یک نویسنده در همه جا حضور دارد؛ چرا ره اثر قلمی او بدون بال پرواز مری  

، نوشته چه مثبرت و  به همی  جهترند و در جاهای مختلف حضور می یابد؛ 

اذهران   تثثیراتی رره برر   و ب، به دلیل بازتابچه مخرّ و چه منفی، چه سازنده

ی نوشرت  و  زند؛ بنرابرای  دوره می ذارد، هنوز هم حرف اول راگمخاطبی  می

 نویسندگی سپری نشده است.

 

 ی قلمب: رقابت شديد در عرصه

مطبوعات، فرهنگ مکتوب، مجالت و بره  ی رصهعدلیل دیگر رقابت شدید در 

ای از دگراندیشران و  باشرد. چررا عرده   مری  قلم یطور خالصه رقابت در عرصه
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ماد ما اصرار دارند ره به هر قیمتی مجوزی برای تمورد اع هایمخالفی  ارز 

 دارو مسرلله  رضر ی منامه یا روزنامه بگیرند؟ چرا وقتی یک نشریهنشریه، هفته

های فراوان ال ملموجب عک  رند وشود ای  همه بازتاب پیدا میت طیل می

ی  قلم محکم بر تثثیرگذاری عرصه یای  موضوع دلیل شود؟ یویناًمخالفی  می

 باشد.  می

سیاری از افرراد  بی مثبت هم ای  موضوع صادق است؛ ی نی در زمینه

ال فرصرتی هسرتند ترا برا گررفت       دنبها و تفکرات ناب هم به م تود به ارز 

ی قلم ابرراز رررده و از فضرای مطبوعرات،     هحضور خود را در عرص مجوز نشر،

؛ اسرت  ی رقابته، عرصهانتشارات و جراید استفاده رنند. عرض رردم ره عرص

 .رقابت نوشته، رقابت تثلیف و رتاب و در یک رلمه رقابت قلم

رنم رره همچنران عصرر قلرم،     بنابرای  مجدداً برادعای خود اصرار می

هایی مانند فریلم،  نوشت ، مطبوعات و تولید وثار مکتوب است. حتی در عرصه

، طنرز و  برنامره میران تلاتر، سریال و ونچه ره در صدا و سیما به صورت فیلم، 

گرردد و  هایی ره تولید و پخش مییا مستندسازی شود وا اجرا میهامثال ای 

تروان  رننرد، برا رمری دقرت مری     شنوندگان و بینندگان بسیاری را جذب مری 

ی نری ایر  نویسرنده اسرت رره       باشرد؛ رالم می ،مشاهده ررد ره محور اصلی

رنرد  و یرا مرت     ای را مکتوب مری نامهنامه یا نمایشنویسد، فیلمداستان را می

همچنی  اگر تصاویر مستند  وورد؛تحریر در می ییک فیلم مستند را به رشته

شود، همراه با زیرنوی  اسرت، همرراه برا    از یک حادثه یا یک گزار  ارائه می

هرا جایگراه قلرم را    ی ایر   گردد؛ همهه میئارا نریش مت  است و اصطالحاً با 

 د.نرنبیان می

ترال  یوزه عصر نشریات مجازی است، دوران به اصطالح منبرر دیج امر 

از رو  سخ  گفت  و حضور چهره به چهره با فوط است؛ ی نی اگر ما زمانی 

  ون هرا از ایر  راه بره   زدیم و پیرام خرود را   گروه اندری از مخاطبی  حرف می

نوشت ،  توانیم با استفاده از ابزار جدید و به شکل رردیم، ارنون میمنتول می

هرا و  هرا، وبرال   از طریر  سرایت   ون هاپیام خود را به اطالع افراد برسانیم تا 
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. در شروند  وشرنا  یقلمری نویسرنده یرا نویسرندگان     وثرار ها بتوانند با امثال ای 

گونه است؛ ی نری در حرال حاضرر     نویسی هم ای  تال یا وبال یدیجخصوص 

رای خرود  وبالگری ایجراد    تواند بر می یها سایت وجود دارد و هررسمیلیون

د ارتبراط  هجا ره بخوا رند و با استفاده از رامپیوتر و اینترنت با هر ر  و هر

چه مثبت و چه منفی و خوب یا برقرار ررده و ونچه را ره در نظر داشته باشد 

ها مراج ه رنند و ها نفر در داخل و خارج به ای  نوشتهبد را بنویسد و میلیون

مخاطبی  و راربران ای  وسرایل همچنران    بینید ره بازمی د.از ون تثثیر بگیرن

بزنند، برا چره    به ردام وبال  سر ،وزاد هستند ره به چه سایتی مراج ه رنند

رسی ارتباط برقرار رنند و وثار قلمی ردام نویسنده را مورد توجه قرار بدهند؛ 

هرا و  هرا از شریوه  ؛ ی نری ایر   است دهد ره هنوز هم قلم مطرحای  نشان می

رسرد  ؛ ون هم در عصرری رره بره نظرر مری     باشدمیها و راهبردهای قلم سوژه

 دوران نویسندگی و قلم به سر رسیده است. 

 

 :نتيجه

 گیریم ره: از مطالبی ره تودیم شد نتیجه می

اوالً: باید به ای  نکته توجه داشت ره قلم و رار قلمی و نگرار  یرک اصرل و    

بایرد روی ایر  مسرلله     شکی نیست و ما ضرورت است و در ای  موضوع هیچ

همچنان رار رنیم و هیچ وقت به عنوان یرک ررار از مرد افتراده بره ون نگراه       

 نکنیم.  

ثانیاً: اینکه حضور مؤثر در ای  میدان مورد توجه ما باشرد. ارنرون رره بسرتر     

است، خروب اسرت رره مرا هرم      فراهم است و فضا برای ف الیت وثار قلمی مهیّ

رره  ی نری توجره داشرته باشریم      ؛حضوری مرؤثر  هم یم؛ ونحضور داشته باش

های ایر  چنینری   ی مطبوعات و رسانهها در عرصه، خیلینویسندها میخیلی

ا چره  امّر  ...و  نویسرند، موالره مری نویسرند    دارای اثراتی هستند، مطلرب مری  

وی درصدی از ای  نویسندگان موثرند؟ ی نی حضورشان در ایر  صرحنه برر ر   

رننرد؟  ثثیرگذار است و با مخاطبان زیرادی ارتبراط برقررار مری    تافکار عمومی 
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-اندیشه سرفار  مری   ایمان و صاحب فکر و، ارزشی، بابنابرای  به افراد متحد

 مؤثر داشته باشند.  ه حضورد ره در ای  عرصوش

ضرورت ارتواء بخشیدن به رار قلمی است؛ ارتواء بخشیدن به سط  رار،  ثالثاً:

 ... ره خوب است ره ما به ون توجه داشته باشیم. ن و به ریفیت قلم زد

در رقابرت جرایی داشرته     ،ما اگر بخواهیم در ای  عرصه رقابرت رنریم  

و خواننردگان وثرار   مخاطبینی را به خود جلب رنیم و افکرار عمرومی    ،باشیم

مکتوب اثرگذار باشیم، باید به ریفیت رار هم توجه داشته باشیم؛ برای اینکره  

تر باشد و جذاب ون هاروند ره برای ت، مردم سراغ راالیی میی رقابدر عرصه

تر از راالهای مشابه اسرت.  تر و اصیلریفیت مرغوبره از نظر احساس رنند 

، علم، دانش و ارز  هم مسلله به همری  صرورت اسرت؛    ی فرهنگدر عرصه

 ترر و از ر محتروا غنری  ظرنند ره ردام اثر یا نوشته از نی نی مردم انتخاب می

رننرد. بره   روند و انتخرابش مری  بنابرای  به سراغش میتر است؛ نظر قلم شیوا

هرم از   ،خواهم به ای  نکته تثرید رنم ره ضرورت دارد ره مرا طور خالصه می

غنای محتوایی و هم از نظر قوت قلمی روی وثار خود دقت داشته باشیم. نظر 

 رید رنم:  خواهم روی سه محور و سه  قوت تثدر وغاز ای  گفتار می

هرای قلمری،   ی نی رسب مهارت اول در ب د شکل و ساختاری است؛ محور( 1

... اهای قلمی؛ ای  بحثی است ره ما در وینده انشراء پختگی های قلمی وجاذبه

ی به ون خواهیم رسید و اشاره خواهیم ررد ره اصالً عوامرل و اسرباب جاذبره   

رنند امرا  ی  را جذب میها شیوا هستند و مخاطبچرا برخی قلم چیست؟قلم 

باید ایر    ؟گیرندها چندان تثثیرگذار نیستند و مورد توجه قرار نمیقلم برخی 

هرا و نوراط قروت    ی خود را به جذابیتعوامل را بشناسیم و س ی رنیم نوشته

و ض ف دور سرازیم. پر  ررار روی قروت شرکلی       صزینت داده و از موارد نو

 ه ضرورت دارد به ون توجه رنیم.ساختار قلمی، یکی از مراحلی است ر

لرب  ای نری اینکره مرا در ق    مایره اسرت؛  محتوایی و درون د در بُ موّد محور( 2

را بره   ایایرده خرواهیم چره فکرر و    نوشته، مواله، رتاب، جزوه و داسرتان مری  

خرواهیم چره پیرامی بره مخراطبی       در حویوت مری  مخاطب خود ارائه دهیم
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تر باشد، هر هر چه ای  پیام پختهتر باشد، غنیهر چه ای  ایده و فکر  ؟بدهیم

ره احساس رنند نیاز  یتر باشد به طورچه ای  فکر نوتر و برای مردم ملموس

طبی ی است ره بره چنری  قلمری     ،شودبهتر تثمی  می ون هافکری و درونی 

ون بیشتر جذب می شوند و هر چه ره به مخاطبی  شناخت بیشتری بدهد و 

 ند اثرگذارتر باشد.  اتو، به همان نسبت میرندر توویت را در تحلیل بهت ها

ما اگرر بهترری  قلرم را داشرته      ی ارائه و عرضه است.م در مرحلهسوّ محور( 1

رسرانی برا   اطرالع  و ا برای حضورتری  مطالب را هم بنویسیم امّمتو باشیم و 

 ،ممشکل مواجه باشیم، حضور ف ال قلمی، نشریاتی یا مطبوعاتی نداشته باشی

ی قلمی مرا همچنران   تری  محتوا و مفاهیم و درون مایهبهتری  قلم ما و عالی

هردف مرا ایر      نبروده، هدف مرا   ،ماند ره ای در انبار و بایگانی شخصی ما می

ی رسریدن بره ایر     است ره با مخاطبی  خود ارتبراط برقررار رنریم و الزمره    

 باشد.  مند و به روز میی وثار قلمی قدرتهضی اثر قوی است و عرارتباط، ارائه

نفرر   گویند ره دومی نکته الزم است.یک ذرر  ،نکته: برای رمک به ای  بحث 

رردند و سرالی  حکیم فرزانه و خردمند بودند ره هر یک در شهری زندگی می

مالقرات   بره بار ره یکی از ای  حکیمران   رفتند، یکبار به مالقات هم می یک

خواهم پندی روتراه  فرصت رم است میچون دوستش رفته بود به وی گفت: 

س ی ر  ونجا ره خدا خواسته حاضرر  "دوستش گفت:  از تو بشنوم و برگردم.

. البتره  "ونجا ره خدا خواسته نباشی حضور داشرته برا   و  غایب نبا  ،باشی

خرواهم از ایر  پنرد اخالقری یرک پنرد       ون حکیم پندی اخالقی داد و م  می

ی ادای پند حکیم ای  بود ره ما در عرصره م نای  .اجتماعی و فرهنگی بگیرم

خداونرد هرم    ی م صیت و نافرمرانی تکلیف و طاعت غایب نباشیم و در عرصه

پند حکیم یک نکته اسرتفاده  حضور نداشته باشیم. ارنون اگر بخواهیم از ای  

گرذار  هایی ره حضور اثررنیم ای  است ره با توجه به شرایط رنونی و ویژگی

ی قوت در ارائره و عرضره، ویرا مرا وثرار و قلرم خرود را در        ه، در زمیندطلبمی

رنیم؟ ویرا در جاهرای مناسرب حضرور     جاهایی ره باید مطرح شود مطرح می

قلمی و مطبوعاتی داریم یا در بسیاری از جاها ره باید باشیم غایبیم؟ ویا وثرار  
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 ؟رسرد به دست مخاطب می های ما و انتشارات ماهای ما، رتابقلمی و نوشته

رنیم یا  ءتوانیم مخاطبی  خود را تغذیه و ارضاویا می ؟خوبی داریم عیزویا تو

-اینکه مخاطبی  تشنه و گرسنه هستند و ما هم وب و غذا داریرم ولری نمری   

ی و عرضره  ارائره حضور ی نری   پ  برسانیم؟ ون هاوب و غذا را به ای  توانیم 

 شته باشیم.قوی یک اثر قلمی ره باید به طور جدی به ون توجه دا

بحاراالنوار حدیثی از امرام رضرا )ع( نورل شرده رره ون حضررت       در جلد دوم 

 های حررف ، مردم اگر خوبی"وناب ُتّنا لَمَ الرَ  ّحاسِمَ مَلِو عَاس لَالنّ نّإ"فرمود: 

 رنند.های ما را بدانند از ما پیروی می

الم السر رنیم ره فرهنگ اهل بیت علریهم )ع( استفاده می ماز رالم اما

هرا  تب، ایدئولوژیامک لم الهی است، پ  چرا مردم به سراغپربار و متکی به ع

شناسند رره  نمی ای  است ره واق اً شلئدالروند؟ یکی از داران دیگر میو دایه

ی رکات و مباحثر ررر السالم و م رارف دینری چره ن   در فرهنگ اهل بیت علیهم

یم از مرا  ررر گویه مری اگر مردم بدانند و درک رننرد رره مرا چر     ته است.رنهف

چرا  ررردن   فورط  رنند ولی ای  موضوع را چگونره بداننرد؟ ویرا    یت میرتب 

های حدیث در تیراژ زیاد به ای  م ناست ره ما راری رردیم ره مردم با رتاب

؟ البته ای  اقدام سهم اندری از ایر   ندالسالم وشنا شوعلیهم فرهنگ اهل بیت

ی وثرار و م رارف اهرل بیرت     ر و عرضره نش ،دو  دارد؛ ی نی چا  قضیه را بر

های میلیرونی مرردم در   السالم یک گام است ولی چه باید ررد ره تودهعلیهم

ص( چره  ی نی بدانند ره پیامبر خردا )  ند؟وعصر حاضر با ای  فرهنگ وشنا ش

 یفرموده، حضرت امیر )ع( در نهج البالغه چه م ارفی دارند، رالم و پیام ائمه

هرا  و  ای  موضوع فوط با نوشت  و چرا  مرت  رتراب    م صومی  )ع( چیست؛

نوع قلم، ها، ها، شیوهشود بلکه باید روی قالباحادیث ون بزرگواران انجام نمی

وثرار و مفراهیم اهرل بیرت      یی ارائره نوع ترجمه و به رار بردن هنر در عرصه

-یابیم  رره مرا هنگرامی مری    هم دقت داشته باشیم؛  پ  درمیالسالم علیهم

هرای  نیم به حدیث امام رضا )ع( عمل رنیم و راری رنیم ره مرردم خروبی  توا

السالم را بدانند ره، هم غنای محتوایی مکترب و ت رالیم   رالم اهل بیت علیهم
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رسرانی  الب و ریفیت اطالعقون بزرگواران را به مخاطبی  برسانیم و هم روی 

 نیز برنامه داشته باشیم.  

وال شرما هرم   لرنریم و شراید سر   میای ره در بحث امروز مطرح نکته

در  واللایر  سر   ما چه بنویسیم و چگونره بنویسریم؟   ره اینه ،د ای  استباش

رنیم ره شما ای  مهارت قلمری را داریرد،   ذه  خیلی از شماهاست. فرض می

دانیرد  خواهید هم ره بنویسرید ولری نمری   میو ی رار نویسندگی دارید سابوه

 برسیم ره واق اً چه باید نوشت؟  سلوالای  بنویسید؛ ما از رجا به جواب  یچ

 ؟چره بیراموزیم   ؟ماند ره بپرسیم چه بخوانیمای  مسلله مثل ای  می

-ای  همه رتاب است؛ با ای  همه رتاب چه بخوانیم؟ ای  همه علروم و حرفره  

مرا   ،در ون بحرث طرور رره   یاد بگیریم؟ همان یهای مختلف وجود دارد، ما چ

چره  دارد،  اولویرت بیشرتر  رنیم ره چره موضروعی   بندی و محاسبه میلویتوا

ا  بررای مرا یرا    مورد نیاز ماست و فایده موضوعی و چه رتاب و بحثی بیشتر

انتخراب   ،رویرم؛ انتخراب بهترر   جام ه بیشتر است، به سراغ انتخاب اصل  مری 

 تر است.تر و مهمانتخابی ره ضروریمفیدتر؛ 

له وجود دارد. در مرورد  عیناً همی  مسل ،چه بنویسیم هم یدر مسلله

تروان موضروعات   مری  ،ابتدا باید نیازهرا را بشناسریم  « ما چه بنویسیم؟»سؤال 

ا مهم ای  اسرت  بسیاری را نوشت، مطالب نوشتنی و ارائه رردنی زیاد است امّ

شناخت ای  نیاز، در اینکه چه بنویسیم  ره واق اً چه چیزی نیاز جام ه است؟

 اثر دارد.

ی هامندان به نوشتههد شناسایی رنیم و بدانیم عالقها را بایمخاطب  

هرایی  اند و از چه قالبهایی بیشتر اهل مطال هچه رسانی هستند، چه گروه ما

هایشان چیسرت؟  وید، نیاز، روحیات، مسائل مورد پسند و سلیوهخوششان می

خواهیم به مخاطب ی ونچه ره میشناس نباشیم، شاید در ارائهمخاطباگر ما 

رضه رنیم به بیراهه برویم؛ ی نی چیزی را مطرح رنیم ره یا نیازشان نیست ع

 و یا با نیازشان تناسب الزم را ندارد. 
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خواهیم مطررح  سازنده بودن ای  مفاهیمی است ره میموضوع دیگر، 

دست بیاوریم؛ ه مسائل را ب ای  خواهیمرنیم و سپ  اینکه ما از چه راهی می

 .و .. های مخاطب، نیاز مخاطبها، ویژگیاولویت :مسائلی از قبیل

اشت ره یک مودار شرناخت مرا از راه حضرور در جام ره     باید توجه د

برا   ،شود؛ ی نی اگر در جام ه حضور عینی و ملموس داشرته باشریم  تثمی  می

          چیزهررایی را ررره  ،را بشررنویم ون هرراهررای مررردم در ارتبرراط باشرریم و حرررف

-هایی را ره در مجال  مری حرف ،رنندره تماشا میخوانند، چیزهایی را می

هرا و  چرالش در ای  صرورت   ند،رنهایی را ره مطرح میها و شبههزنند، سؤال

فهمیم ره رنیم و بهتر میهای فکری ره وجود دارد را بیشتر درک میدغدغه

 به شرطی ره در مت  جام ه باشیم.، نیاز جام ه و مخاطب به چه چیزی است

کالت، شبهات و نیازها در گروی ای  است ره با مخاطبان دانست  مش

اگرر مرا در    مطملنراً خود و افراد جام ه ارتباط ملموس و عینی داشته باشیم. 

ارتبراطی نرداریم و نیازهرا و     ون هاای ره با بنشینیم و برای افراد جام ه خانه

نریم، رتراب،   داهایشران را نمری  ها و خواستهها، گرایشها، افکار، اندیشهسلیوه

طبی ی است ره چنی  مشرکلی پریش بیایرد رره مرا       ،جزوه و مواله بنویسیم

 در حالی ره نیاز مخاطب چیز دیگری بوده باشد. ،چیزی بنویسیم

در واقع ما اگر قصد داشته باشیم ره از م ارف دینی و منابع اسرالمی  

م و پاسخ ای  است ره چه بنویسی ، بازهم مطالبی برای مخاطبان عرضه رنیم

اصرالً   ذخائر هم وشنایی داشته باشیم؛ ا  ای  است ره ما با ای  منابع والزمه

ص( و پیررامبر )ی روایررات، ترراریخ و سرریرهبرردانیم ررره چرره داریررم، در قرررون، 

چه نکاتی وجود دارد گاهی دنبرال ایر  هسرتیم رره     علیهم السالم م صومی  

اسرتفاده از تکنیرک و   مطلب بنویسیم یا برا   ،مثالً برای قشر جوان حرف بزنیم

قالب داستانی، نکاتی را برای رودران و نوجوانان بره صرورت قصره و داسرتان      

شود ره چه داستانی بنویسیم؟ ویرا بره   مطرح رنیم. حاال ای  سؤال مطرح می

ی مستند و واق ی نرداریم؟ ویرا   هانالی برویم؟ ویا داستی تخیّهاناسراغ داست

هرای  بزرگران و شخصریت   ،اصرحاب، علمرا   امبران، ائمره، ی پیر در زندگی نامه
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ون م ره طرح بپردازیم؟ ویا حوادثی نداری ون هاای نداریم ره به اسالمی سوژه

وشنایی بیشرتر مرا برا     شویم رهپ  متوجه می ؟گذار باشدبتواند الگو و اثر ها

هرای م رارف در قررون،    عنروان ذخیرره و گنجینره در سرچشرمه    ونچه ره به 

ست، دست ما را بازتر ررده و توانایی ما را در نوشرت   هحدیث، تاریخ و سیره 

 دهد.  زایش میاف

برای پاسخ به ای  سؤال رره چگونره بنویسریم     و اما چگونه بنویسیم؟

نویسرندگی   گررفت  فر     ی نوشت ، یادذرر ای  نکته ضروری است ره الزمه

نریم،  ها اگر به سفار  اساتید و بزرگان توجه بکای از رشتهدر هر رشته است.

هایی ره پیرامون ون رشته و فر   رهنمودهای اهل تجربه را بیاموزیم، به رتاب

هرایی را رره   تمری  ،توجه رنیم ون هاکنیم، به تذررات بنوشته شده مراج ه 

را بره ررار   د به رار بگیریم و نکات ض ف و قوت هر رشته و ف  نرنمطرح می

 . رداشته ایم ب ؛ گامی برای چگونه نوشت  و نویسندگی خوبببندیم

بخشی به چگونره  گرفت  و ریفیت یکی از محورها و عواملی ره به یاد

طرور رره یرک نورا      ی نی همران ؛ هاستهقلّ رند، توجه بهنوشت  رمک می

به سراغ تابلوهرای نفری  و    ،بگیرد ره چگونه نواشی رند خواهد یادوقتی می

قوی است به سرراغ  ساز ره در پی ساخت  فیلمی و یا یک فیلم رود هنری می

در رار  الگو بگیرد، ون هاهای م روف و منحصر به فرد است تا از تماشای فیلم

های قروی و  طور است؛ ی نی ما تا حد زیادی باید نوشتهنویسندگی نیز همی 

های نوشته مشهور از نویسندگان مختلف داخلی یا خارجی را بخوانیم تا با قله

رنرد ترا بتروانیم چگونره     ر به ما رمرک مری  و نویسندگی وشنا شویم و ای  را

م رندر ای  قسمت مت  روتاهی را ره مربوط به قلم است مطرح میبنویسیم. 

 د:مندان بیشتر به موضوع جلب شوهتا توجه عالق

نوشرت  را   سوگند خداونرد بره قلرم و نوشرته، قلرم را قداسرت و      )))  

تردی   حرمت بخشیده است. درخت قلرم اگرر ریشره در ت هرد و     

ارز  هرر قلرم بره     .ا  شیری  و ماندگار اسرت میوه ،اشته باشدد

هررای پیررام ون اسررت و عظمررت هررر نوشررته برره محترروایش. قلررم 
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-رنند و شور شرهادت های برتر را بذرافشانی میشهیدپرور، عش 

نند و شهیدان را در م راج شرهادت  تاباها میطلبی را در رواق دل

ی قلم شرد ترا قلرم در    هایچه دست .برنداز خاک تا خدا پیش می

دست پاران قرار گیرد و چه بسیار نویسندگان شرجاع رره شرهید    

-د، تک تیرانداز در میدان نبرد اندیشه همت یقلم شدند. نویسنده

-گیری، لحظره هاست و برای پیروزی نیازمند مهارت، دقت، هدف

 (((شناسی و سرعت عمل است. 

بپرذیریم رره فورط شرنیدن      ابتدا ای  را براور رنریم و   ،در وموخت  رو  قلم

هررا برره صررورت تلرروری و نظریرره یررا بیرران نکرراتی برره عنرروان قاعررده و حرررف

 ،توانرد اسرتارتی باشرد   ، هرگز به تنهایی رارساز نیست و فوط میستورال ملد

تمرینری انجرام داد. ایر     رار   به دنبال ون بایستی حتماً ،ایجاد رند ایانگیزه

یگر انجرام  ها را برا همکراری یکرد   نوشته ها وشود ره شما تمری رار باعث می

یکدیگر انتوراد رنیرد و از ررار     زا ،های خود را برای هم بخوانیدنوشته ،دهیدب

 تواند قلم شما را توویت رند. هم ایراد بگیرید و در جمع ای  رار شما می
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 نكاتی چند برای تقويت کار قلمی  

و جایگاه قلم و اینکه هنروز هرم بره عنروان یرک      در قسمت پیشی  از اهمیت 

وید و زمانش نگذشته رسان و تبلیغی به حساب میعامل ارتباطی اثرگذار، پیام

از جمله اشاره رردیم ره برای اینکه چه بنویسیم و  ،است مطالبی بیان رردیم

-داریرم. ارنرون مری    ییهاها و وشناییومادگی چه نوع چگونه بنویسیم نیاز به

ی ررار قلمری رمرک    م به نکاتی اشاره رنیم ره بیشتر به توویت انگیزهخواهی

 رند.  می

بسرم ا   »با توجه به اینکه خداونرد مت رال بره قلرم سروگند خرورده       

 نگارندسوگند به قلم و ونچه می»وَالوَلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ      ن   الرحم  الرحیم

-رد قسم پروردگرار قررار مری   ها و مطالبی مودس است و موم موالً نوشته «...

گیرری مثبرت، سرازنده و الهری در ون     گیرند ره ت هد، قداست، ارز ، جهرت 

 وجود داشته باشد.   
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تثثیر اصالحی یا تخریبی ون را درک  ونکه ما قلم را سالح بدانیم و اول ینکته

رند. ویرا قلرم سرالح    ی ما را توویت میای  اولی  گامی است ره انگیزهرنیم؛ 

سخ  از مبارزه هرم هسرت و از    ،باشد قلم سالحنه؟ اگر برداشت ما از است یا 

ره از قلم به عنروان  بستگی دارد گیرند. ک مبارزه بهره مییی سالح در عرصه

مثل یک  سازدمی ارز م را ارزشمند یا بیلق ،ای بشود؛ ای سالح چه استفاده

در دسرت  الح سالح ره گاهی مودّس و گاهی نامودس است، بسته به اینکه س

جرایی بره   رسری و یرا چره    چه رسی باشد و در دفاع از چه چیزی و یرا چره   

فورار علری)ع(   الوید ولی گراهی ذو می رارگرفته شود. شمشیر در مبارزه به رار

شرود و گراهی شمشریر    است ره  در دفاع از اسالم و عدالت به رار گرفته مری 

-دالت را خرامو  مری  وید و ندای عملجم است ره بر فرق عدالت فرود میاب 

-قلم هرم همری    !است اما ای  رجا و ون رجا یرشسازد، هر دو استفاده از شم

خورد طبی ی است ره قسم طور است، سالح است اگر خداوند به قلم قسم می

 ی صال  باشد.  هااناست ره همراه با ت هد در دست انس یبه قلم

های فرراوان  خداوند رحمت رند امام راحل را ره بر سخنان و رهنمود

هرا و دیردارها برا اهرل قلرم، نویسرندگان، صراحبان جرایرد و         خود در مالقات

قلم سالح است و ما هم در محضرر  "رردند ره مطبوعات، پیوسته سفار  می

ی قلرم  ی صال  قرار گیرد چون ضربههاناخدا هستیم و قلم باید در دست انس

ت بیراتی مشرابه ایر     ؛":یک لشگر و قشون بیشتر است ازی بد بد و نویسنده

شود. پ  اولی  گام ای  است ره ما قلرم  له مشاهده میم ظم اتت بیر در بیان

شرناخت و   ،و ترا بره ایر  مرحلره از وگراهی     را به عنوان یک سالح بشناسریم  

 .  ایمحساسیت نرسیم، رار قلمی را جدی نگرفته

 

مرا در حرال   ای ره باید مورد توجه قرار دهیم ای  است ره نکته مدو ینكته

جنگیم. وقتی بحث سالح مطرح است طبی ی است ره بحث جنگ هم مطرح 

است. حال اگر جنگ تهاجمی هم نباشد در حال جنگ ترداف ی رره هسرتیم؛    

مودسات، انورالب و   ،ی نی هم ارنون جنگی فرهنگی و قلمی علیه دی  اسالم
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ای   در جریان است یا حداقل ما در م رض های اخالقی در سط  جهانارز 

بحرث   ،ها پیش موام م ظم رهبری هم در سرخنان خرود  تهاجم هستیم. سال

همچنری  بحرث شربیخون فرهنگری را رره       ،تهاجم فرهنگی را مطرح رردنرد 

 های داستانها، رتابنامهی مطبوعات، قلم به دستان، فیلمعمدتاً هم از جبهه

تهاجم وجرود   های دیگری هم برای ای رمان، و ... ره وغاز شده بود و عرصه و

 دارد.

در ایر    سرلوال ویا ما در م رض هجوم هستیم یا نه؟ پاسرخ بره ایر     

 ی قلم، جدی بیندیشریم به موولهباید چه اندازه  تاموضوع اثرگذار است ره ما 

خیلری جردی برود رره ویرا       در حوزه مطبوعات ای  بحرث زمانی در رشور ما .

یا اینکه  ،ستهوان ما سل جوادات و نعتای علیه انوالب، علیه تفکرات، اتوطله

ی ارزشی و پیروان خط والیت با الهام هاناها توهم توطله است! انسای  حرف

هرر   و ره ای  توطلره وجرود دارد   :از رلمات و فرمایشات رهبری م تود بودند

حویورت واقرع هرم شرده      و درلحظه در حال انجام و یا در حال اتفاق هسرت  

بنرابرای ، مرورد    ؛بینریم ها را داریم مری طلهنمادها و نمودهای ای  توما  است.

گفتنرد: نره!   ای هم بودند ره میعده .ایم و باید دفاع رنیمشبیخون قرار گرفته

هرا  ها توهم اسرت، ایر   ای؟ چه جنگی؟ هجومی در رار نیست، ای چه توطله

خواهند از احساسات مرردم  فریبی است، ش اری است ره به رمک ون میعوام

ای نراتوان از  سرت. عرده  ون هادشم  مردم جهل و نرادانی   ،رننداستفاده سوء

اند و با طلب نشستهای سودجو و فرصتمدیریت وعده امور و ناتوان در یاداره

رنند و همواره ملت را برا ایر    می تراشیهای شیطانی برای ملت دشم نوشه

رنرد و  دادر ترس و اضطراب نگه مری  «شوددارد به ما حمله می» :اخطارها ره

ن. گذشت زمان نشان داد ره رلمرات رهبرر   اچنینند و مطبوعات چنها یا قلم

  .بزرگوار درست بود و به واق یت هم پیوست

 

وورند باید دفراع  ضرورت دفاع است. ویا وقتی ره به ما هجوم می سوم ینكته

تفاوت ، بیگذاشت رنیم یا نه؟ به طور طبی ی دفاع نکردن، دست روی دست 
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-نای وگاه و مت هد نیسرت. انسر  هاناشثن انس ، درگفت  «م  چه»ه بودن و ب

افتنرد؛  دفراع مری  گیرند فوراً به فکرر  ی بیدار وقتی در م رض خطر قرار میها

وورد و به هیچ چیرز  رحمانه هجوم میدفاع و مواومت در موابل دشمنی ره بی

-گی رند و در ای  زمینه به طور طبی ی رسالت خواص بیشتر و سنرحم نمی

 ها بیشتر است.ان مسلمان و انتظار از حوزهگتر است. انتظار از نویسند

-ای دلسروز و منتورد مری   های اخیر مشاهده رردیم رره عرده  در سال

نویسرید؟ چررا پاسرخ ایر      رنید، چرا مطلبی نمری گفتند: پ  چرا راری نمی

دهیرد؟ چررا حروزه خرامو  اسرت؟ البتره حروزه و        هرا را نمری  شبهات و یاوه

ندگان خامو  نبودند ولی حجم عظیم حمالت در حدی بود رره پاسرخ   نویس

دفراع   ،ررد و به تناسرب حجرم زیراد هجروم    ع جانانه و فراوانی را طلب میادف

ی ندارند و انهاند ره پشتودررگرفت و نیروهای ارزشی احساس میصورت نمی

شرعاً  رورت دفاع چیزی است ره عوالً وبنابرای  ض ؛شودنمی ون هاحمایتی از 

حرال   پ  قلم سالح است و ما در .ی دیگر برای ما وشکار استدر یک مرحله

 ما الزم است.  جنگیم؛ در نتیجه دفاع بر
 

هرا همره بره هرم پیوسرته      هاست ی نی ای پیوستگی بی  ای  چهارم ینكته

رره اگرر    دیگری، ای  است پذیر  هر ردام مودمه است برای پذیر  است و

 ،یطبوعرات م ،قلمری  یهصر رع؛ هصر در ایر  عر  نیم ون همما بخواهیم دفاع بک

طبی ری   . با چه سالحی باید دفراع رنریم؟  ثار مکتوبو رمان و رتاب، ،ینگارش

است ره دفاع ما با سالح قلم است. ما اگر بخواهیم مداف ان خوبی باشیم بایرد  

ره نویسرنده   راخوب وشنا شویم و رسانی  سالح قلم،و صحی   ثرؤبا راربرد م

مبرارزه رره وقتری یرک      ی جنرگ و عیناً مثل یک جبهه ؛متجهیز رنی دهستن

 ون هرا رنند ره به مردم احساس می و گیردمی م رض هجوم قرار رشوری در

ی مبرارزه برا   ومراده  هرم دارنرد و   را خرود  قصرد دفراع از   وحمله شرده اسرت   

 .داد اختیارشران قررار   سالح در ررد و تجهیز را ون هاشوند باید مهاجمی  می



21  

 

وموز  نظامی اقداماتی هستند منطوری   های مختلف ورو  استفاده از سالح

 عوالنی . و

ی قلرم توویرت رننرد؛    عرصره  دفاعی خرود را در  یاهل قلم باید بنیه

 ندارند باید برا تشرکیل جلسرات،    اختیار ای  عرصه نیروی رافی در در چنانچه

- داد در زمینهبه رارگیری رسانی ره دارای است های وموزشی وتشکیل دوره

ترا ایر    نرد  اقردام رن  نیاز نسبت به تریبت نیروی انسانی مورد ،قلم هستند ی

 انوالب قررار  ی اسالم وآن هاورمو مکتب  خط مودم دفاع از نیروها بتوانند در

شربهات را   رننرد و  را رسوا اهل باطل با سالح قلم حوای  را مطرح و گرفته و

 بزدایند.

 

وانرد موجرب   تمری  ست ره به عنوان یک نیراز شناخت دشم  ا پنجم ینكته

ما دشم  را شناسایی نکنریم   ی جنگ اگرجبهه در .ی ما شودانگیزه توویت و

 ا  برای حمله به ما چیسرت، در نوشه، شده است مستور رجا ندانیم ره در و

ی او را تروان حملره  چگونره مری   و رنرد چه سالحی استفاده می حمله به ما از

ایر  صرورت توانرایی     رار انداخت، طبی ی است ره در زسالحش را ا خنثی و

 هیم داشت.انخو چنی  دشمنی را موابله با

-مهرم مری   بسریار  و هاضرورت قلم یکی از یعرصه شناسی دردشم 

مرت    باشریم، ررامالً در   ایر  عرصره بره روز    در بایرد  باشد، طبی ی است رره 

ها بیگانره  ای  مووله از و گیریمبقرار  قلمی و فرهنگی ها، امورمطبوعات، رتاب

تروانیم دفراع   نمری  هرگرز ، گونه شرد  خدای ناررده ای  اطالع نباشیم، اگربی و

رنیم  را مستور جنگ چنانچه نیروهای خود یجبهه دهیم. در انجام مناسبی 

اینکره   اطرالع از بری  غافرل و  دهریم و  اختیارشان قررار  در 1-تفنگ ام  مثالً و

برا سرالحی    ورایی ررده وصف ترحی مخررّببا سال و ی دیگرجبهه دشم  در

به ما حمله رند، امکان ندارد ره بتروانیم   خواهدجم ی می شتارشیمیایی یا رُ

گرو داشت  اطالعرات   ای  جبهه در در شدن پیروز ؛شویم ای  دشم  پیروز بر

شرناخت   ،گیریم ره شناخت دشرم  پ  نتیجه می تجهیزات مناسب است. و
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برودن   د، بره روز رنر هایی ره اسرتفاده مری  سالح وی دشم  محورهای حمله

 مطبوعاتی، های قلمی وعرصه نسبت به مسائل و های جدیدوگاهی اطالعات و

 وارد مرؤثر  تا بره طرور  رند به ما رمک  واندتهمه، عواملی است ره می همه و

 عمل شویم. 

 

مرا بایرد    .عوامل مربوط به ون است های قلمی وشناخت جاذبهششم  ینكته

ایر  عوامرل    رند؛ شود ره یک قلم جاذبه پیدادانیم ره چه عواملی سبب میب

زمرانی  و  سربک قلرم   ، زمرانی در نوع ادبیرات  گاهی در است، نوشتار گاهی در

زه و ترا  هرای محتوا، ب ضی اوقات مربوط به حررف  به موضوع و شودمربوط می

نگراهی رره    وی دیرد  به زاویه شودگاهی هم مربوط می وبه مبتال  نیاز و مورد

شاید موضروعات قردیمی    هم هاتمام ای  ؛ووردمی وثار  به وجود نویسنده در

ای نباشد ولری  تازه چیز شنیده باشند و همه هم ممک  است بدانند و د ونباش

 مطررح رنرد   قلرم جدیرد   توانا بیاید ای  موضروعات را برا   ای باذوق ونویسنده

 شود.می دارجاذبه

یرک   ای را ازناگفتره  زوایرای پنهران و  نیسرت ولری    گاهی قلم جدیرد 

بنرابرای    اسرت؛  جديدای زاويه ،ی دیدی نی زاویه رند؛مطرح می موضوع را

-ورایره  های ادبری و گاهی زیبایی شود.می دارقلمی جاذبه وثار چنی  نوشته و

 سرادگی و  ،گاهی هرم روانری   عاملی باشد برای جذب و تواندهای یک قلم می

 رره امیردوارم در   عامل جاذبه به حسراب ویرد   تواندیصمیمی بودن یک قلم م

 به ون بپردازیم. مباحث وینده بیشتر

ای  رابطه  در چگونه باید نوشت؛ هفتم شناخت اینکه چه باید نوشت و ینکته

ون ایر  اسرت رره اهرل قلرم ماننرد        الزم است بره موضروعی اشراره رنریم و    

 یگروهر  شرک  و طخ گروهی پیشرو و های جنگ دوگروهند:رزمندگان جبهه

 رره در  شرک  رسرانی هسرتند   خط افراد نظامی عملیات در تابع. پیرو و دیگر

سرت  ون هاعملیات  و رنندحررت می دارند، پیشاپیش نیروها نوک حمله قرار

 نتیجه نفرات ب دی میردان و راه براز   رشند، درمی ای را به دنبال خودره عده
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 شوند یرا می وارد رارزار ون هاانی به پشتیب و ویندمی پیش و بینندمی شده را

امثرال   راوی و گزارشرگر،  عکاس، عنوان خبرنگار،ه ب عرصه نبرد رسانی ره در

ای عده و شکنندخط ای پیشرو وره عده یممی بین .رنندمی پیدا حضور هاای 

گیرند ترا از فتوحرات   دست میه رسانی ره دوربی  ب ویند.می ون هابه دنبال 

دسرت  ه قلرم بر  رره  فیلم تهیه رنند یا رسانی  ون هاهای هحماسرزمندگان و 

هرای وینرده   های رزمندگان را ثبت و بره نسرل  گیرند تا فتوحات و پیروزیمی

 پیرو رزمندگان خط شک  و فات . ؛ها قشر پیرو هستندمنتول رنند؛ ای 

برخری از   .گونره اسرت  های قلمی هم ایر  در مسائل فرهنگی و عرصه 

و پیشرو هستند به ایر  م نرا رره نسربت بره مسرائل        شک خط ،نویسندگان

ند، نسربت بره وضر یت جام ره، افکرارعمومی،      تتفاوت نیسمختلف جام ه بی

رنند رره  اسند؛ ای  گروه راری میرویدادهای مختلف فرهنگی حسّها و بینش

 یابند.د تغییر نونچه ره باید باشبه باورها  وها اندیشه ،جام ه و افکار عمومی

نی بودند ره با وثار قلمی خود بذر یک انورالب را در جام ره   نویسندگا

برخرری از  در رشررور هنررد و پارسررتان و اقباااال وهااوری مررثالً  .راشررتند

 ون هاهایی بودند ره وثار قلمی ر رشور خودمان نمونهنویسندگان ایرانی نیز د

هرای  شرک  هرا شربیه خرط   د؛ ایر  ل فکری و اجتماعی ایجاد رنر توانسته تحوّ

 گروه فاتحی  و پیشروها هستند. و ای جنگهجبهه

شک  باشریم و در غیرر   ی قلم فات  و خطدر عرصهبر ما الزم است ره 

ها و انتوال صرحی   ی نی در مسیر حفظ ارز  ؛ای  صورت حداقل پیرو شویم

 وفری  باشیم.نوش  ی امروز و فردای جام ه اثرگذار وهابه نسل ون ها

مروزدرخانه به هر بهاناه نناگ اسات    تفنگ است ا قلم !قلمهل هان ا

 امروز

موتدرانره و   ،اثرگذر یبریم ره باید حضورسر میه به هر حال ما در شرایطی ب

بررای   ،صحی  و مناسب و به موقع از قلم یهنرمندانه داشته باشیم و استفاده

 رسانی ره است داد قلمی دارند یک تکلیف روش  است.
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و فرستندگی اهل قلرم اسرت؛ ی نری     توجه به نوش گیرندگی هشتم ینكته

-شاعری رره شر ری مری    ،ووردوجود میه یک نویسنده و رسی ره  اثری را ب

سرازد و  مری ره فیلمی  یسازفیلم ،نویسدای مینویسی ره قصهداستان ،سراید

اند و هرم  هم گیرنده ،هاتمام ای رند، یک اثر هنری خل  مییا هنرمندی ره 

رنند در جام ره تبردیل بره    م نا ره ونچه خل  میفرستنده؛ فرستنده به ای  

رنیم ره اگر ما چیزی نوشتیم یا فکر می ما شود. چنی  نیست رهفرهنگ می

گونره  نره! ایر    ، از بی  خواهد رفت و تمام خواهرد شرد،  وجود ووردیمه اثری ب

-گاهی جهانی مری شود و حتی نیست، گاهی ای  نوشته در جام ه ماندگار می

بسریاری از  ، رسرد مری  یی زیراد رند و به اطالع عرده دا میگردد، جوشش پی

و رررده  پذیرند و ای  موضوع برای ما ایجاد تکلیرف  مردم از ای  نوشته اثر می

حساب نباشیم، دهد  ره بیهشدار می ما به ،رندتر میمسلولیت ما را سنگی 

 : حال مرا یرک چیرزی   نگوییم ره .تفاوت نباشیم و احساس مسلولیت رنیمبی

-مری  نوشتیم و تمام شد! به وثار، تب ات و عوارضی ره اثر مرا در ذهر  مرردم   

گذارد دقیواً توجه داشته باشیم و بدانیم ره نسربت بره عروارض و وثرار ون در     

 .وینده هم مسلولیم

در عی  حال ره فرسرتنده   ی نی ما گیرنده نیز هستیم؛ ،از طرف دیگر

هرم   هگیرنده هستیم، فرستندل ره اهستیم، گیرنده هم هستیم و در همان ح

-مری  شما از رجا تغذیهمبادی فکر هستیم. موصود ما از گیرنده ای  است ره 

رنرد؟  م لومات و وگراهی ایجراد مری    شود؟ چه چیزی در شما یک فکر، ایده،

ی یک رتراب،  در واقع شما با مطال ه شود منبع فرستنده برای شما.همان می

ه یک رالس، با خواندن یک روزنامه یا مجلّر با رفت  به ه، وشنا شدن با یک قصّ

گیریرد و  مری  هرا وندر حویوت دارید امواجی را از و با ان  و وشنایی با افراد، 

رنیرد؛ وقتری ایر  مطالرب وارد ذهر  شرما شرد، چرون         مری  وارد ذه  خرود 

هستید در نتیجه ای  مطالب،  یدلم هستید، گوینده یا مبلغقاید، اهل نویسنده

بینیرد  می؛ لذا رنیدیگران منتول میا را به شکل مناسب به دگفتار و شنیداره

از یک طرف دستگاه فکری و ذهنی شما گیرندگی دارد، پ  یک گیرنرده  ره 
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، ررار  سرازید مری  رنیرد و منتشرر  هستید و از سروی دیگرر چرون تولیرد مری     

دهید و در هر دو حالت؛ ی نی هم روی فرستندگی و هم فرستندگی انجام می

باید حساسیت داشته باشیم؛ حساس باشیم ره رانال فکرری و   روی گیرندگی

بکنریم، از   یسانسورموداری هم باید خود .چیست یا ریستی ما منبع تغذیه

عصرری  ارتباطات اسرت؛  عصر  ،نگوییم ره عصرو ی سانسور هم نترسیم رلمه

پ  طور نیست، بسیاری از مطالب ای  نه! دانند.است ره افراد همه چیز را می

د. بسریاری از  نر گذارخاطب خود ترثثیر منفری مری   بر ذه  و فکر م ،خواندن از

رنیم برا چنرد واسرطه و    ها را گو  میونوقتی ، طور استها هم همی برنامه

و مرا ونچره را رره بناسرت      د بودنگذار خواهخیلی ض یف و ظریف در ما تثثیر

، فالن برنامه و مسائلی باشد ره ازب داً بنویسیم ممک  است وثار همان مطالب 

ی یک اندیشه و تفکرر  نطفه... در ما ایجاد شده است، و  فالن فیلم، فالن رمان

ی ب د توسط ما در قالبی توسط ون مطالب در ذه  ما بسته شده و در مرحله

ش ر، داستان، رمان، نوشته، مت  ادبی و رتاب بره دیگرران انتورال     :دیگر مثل

 یابد.می

انسران   ی نری  «ه امِر لری طَ اِ نسانُراألنظُلیَفَ»در قرون رریم ومده ره : 

ومرده   هشرریف  یبایستی مواظب غذایش باشد. ونچه از احادیث ذیل ایر  ویره  

ی نی منظور قررون از  « خذث  ی  مَه عَلمِلی عِاِ» :انداست ای  است ره فرموده

در  «خروری ببی  چه مینگاه ر   »غذایت  هغذا، علم است با ای  مفهوم ره ب

 ؛گیرری مراقب با  از چه رسی علم و دانش فرا می :خواهد بگویدحویوت می

چون خیلی مهم اسرت رره اسرتاد انسران چره رسری باشرد، منبرع فکرری و          

بنرابرای   چره رسری باشرد؛    گیرری انسران   نسانی، اندیشه و جهرت احساسات ا

، شته باشیم ره هر چیرزی را نخروانیم  خودمان باید فیلترهایی بر ذهنمان گذا

ای شررت نکنیم، پای صحبت هر ر  نشرینیم و هرر فیلمری را    در هر جلسه

 ؟شنیدن شای ه و دروغ حرام اسرت و حرام است شای ه گویند می چرا  نبینیم.

رد اگر چره ب رداً هرم تکرذیبش     اشای ه اثر منفی ددروغ و برای اینکه شنیدن 

رنرد رره پراالیش ون ممکر      رنند ولی فکر، قلب و احساس ما را مسموم می
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-س ی رنیم مبادی فکری و رتراب  .در برداشته باشد یای سنگینینههز است 

 تری  رتب و منابع باشد.اشکالبی تری  وی ما از زاللهای مورد مطال ه

ی الً به ون خواهیم پرداخرت حروزه  یکی از مباحثی ره در وینده مفصّ

ا ها و مفاهیم ذهنی می واژهالفا  و مفاهیم در نویسندگی است. هر چه دامنه

تر باشد، قدرت ما برای قلرم زدن و نویسرندگی بیشرتر خواهرد     بیشتر و وسیع

 .شد

 

 بحث کارگاهی )تمرين(

هرا رامرل   بخش اول ایر  جملره  برای شما در نظر گرفته شده است؛  ده جمله

شاید ای  تمری  شربیه  . ی شماستو تکمیل قسمت دوم جمله به عهدهاست 

           مرردارس ابترردایی برررای   تررر ون درهررایی باشررد ررره شررکل سرراده  تمررری 

خرواهیم فکرر شرما بره     شرد. مری  های دوم و سوم داده میوموزان رالسدانش

هرا  تصویری قوی باشد. جمله رنیدجریان بیفتد و تصویری ره با قلم خل  می

  عبارتند از:

 ص( نبود ....  پیغمبر اررم )اگر ب ثت  :ی اوالجمله

ی جملره  چنرد  ه مواله بنویسید، فورط در جمله را تکمیل رنید. نیاز نیست ر

ای  تمری  از ون جهرت مهرم اسرت رره      .دو سطره جمله را رامل رنید یکی

دانید چگونره شرروع رنیرد و    خواهید چیزی بنویسید ولی نمیگاهی شما می

ذرر بخش اول یرک جملره   بنابرای   اصوالً چطور یک مفهوم را پرور  دهید؛

ت بتوانیرد ادامره داده و قسرمت خرالی را     رنرد ترا راحر   ذه  شما را بارور می

 شود.  ف ال و پویا می ،تکمیل رنید و ذه  شما با استارت اولیه

 .... ره پیام هر بهار ای  است: دوم یجمله

 را  مطبوعات ما ....: ی سومجمله

نوشتند؟ چگونه بود؟ ببینید! ممکر  اسرت   شدند؟ چه میمطبوعات ما چه می

ایر  جروالن    ی ای  جمله پیش ویرد. نده و شنوندههزاران مفهوم در ذه  بین
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تواند توان شرما  ، می، مفاهیم بکر و اثرگذارهای مختلفهفکری، استفاده از واژ

 را در نویسندگی باال ببرد.

 ....   قطرات باران در رویر :ی چهارمهجمل

 : عزت اهل قلم برای ون است ره....ی پنجمجمله

 ....:  از امروز تا فردا ی ششمجمله

 اگر م  مدیر حوزه بودم ....  ی هفتم:جمله

 ها ....:  برخی از رتابی هشتمجمله

 .... : اگر حضرت مهدی )عج( ظهور رندنهم یجمله

 ...ونان ره با حجابند .  :ی دهمجمله

روی ترک ترک    ای  ده جمله را تکمیل رنید و چنانچه با هم جلساتی داریرد، 

 ،برا همکراری گروهری    ود صرورت دهیرد و  ، بررسی و نای  جمالت بحث رنید

 گو قرار دهید.وجمالت را مورد گفت قوت و ض فنواط 

 پرنج  توانید به یک جمله هم ارتفا نکنید و به جای یک جملهشما می

هر  یرنندهتکمیلد و نشوموضوع وغاز می یکها با جمله بنویسید؛ ای  جمله

-مری صورت به جای ده جمله  ای اشاره رند ره در ای تواند به نکتهردام می

و اگر دو یرا سره نفرری هسرتید هرر      جمله مطرح و تمری  رنید پنجاه  توانید

جمله ساخته  111جمله اشاره داشته باشید ره مجموعاً حدود  پنجاهردام به 

 شود و هر جمله مفهوم خاص خود را دارد.می

الً سراده بیران رنریم. مرث     توانیم جمالت راالزم به ذرر است ره ما می

 ،ص( نبوداگر ب ثت پیامبر )»گونه بیان رنیم ره:  ی اول ای خصوص جملهدر

ویرا در  جمله درست است و ایرادی بره ون وارد نیسرت ولری     «اسالم هم نبود.

و نووورتری  تر، ت ابیر زیباترعمی  میهاتوانیم مفهمی  سطر باید نوشت یا می

ترر ، امتیراز   زیباتر و دلنشری  به رار ببریم؟ طبی ی است ره استفاده از ت ابیر 

هرای  ی قلم و راه، بازهم در عرصهامیدواریم در جلسات ب د .باالتری در بردارد

 توویت ون بیشتر بحث رنیم.
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 ی الفاظ و مفاهيم  ی حوزهتوسعه

ی زهی حرو ای ره دارای اهمیرت اسرت توسر ه   مسلله ،ی نویسندگیدر زمینه

ی رنیم رره جروهره  ون جهت مطرح می؛ ای  بحث را از الفا  و مفاهیم است

ای را در ؛ ی نی شما هر رشتهها و مفاهیم استنگار  در واقع ترریبی از واژه

چره گرزار  و   نظر بگیرید چه داستان، چه ش ر، چه نود ادبی، چه نثر ادبی، 

دو محور و جنبه مواجه هسرتیم: یکری   با های علمی و پژوهشی، ما چه نوشته

توانیم ایر  مطلرب را تشربیه    ی مفاهیم. در واقع میبهی الفا . یکی جنجنبه

برای نویسنده، الفا  در  شود.محتوایی ریخته می هاونرنیم به ظروفی ره در 

؛ محتوایی ره درون الفا  ریختره  ی محتواحکم قالب است و مفاهیم به منزله

ی بنابرای  اگر بخواهیم در امرر نویسرندگ   ؛گرددشود و به مخاطب ارائه میمی

ی ی الفا  و مفاهیم توجه بیشتری بکنیم و دامنهباید به دو حوزهتوانا باشیم، 

ای را در نظر بگیریرد  رارخانه :به عنوان مثالتر نماییم. ای  دو را هر چه وسیع

هایی وجود دارد در ای  رارخانه قالب ؛ره محصول ون ظروفی پالستیکی است

ف وتبردیل بره ظرر    ،از مراحلری ریختره شرود ترا پر       هرا در ونمواد باید ره 

خواهد تر باشند صاحب رارخانه قادر ها متنوعهر چودر قالب پالستیکی گردد.

د و طبی ری  اربردهرایی متفراوتی تولیرد رنر    ربود ظروف متنوع، گوناگون و با 

است ره در ای  صورت راربران و مشتریان بیشتری را در بازار عرضه به خرود  

، محدود بوده و تنروعی در ررار نباشرد   ها البولی  چنانچه قب خواهد ررد جل

رارخانه قادر نخواهد بود ره ظروف متنوعی را به بازار عرضه رنرد ودر نتیجره   

  .مشتریان زیادی نخواهد داشت

نویسندگی قصد ما ای  است رره ونچره در ذهر  داریرم را بره      رار  در

هرایی  هژمرا الفرا  و وا   ی ارتبراطی مخاطب منتول رنیم و در ای  میان وسیله

ن ادگنبه خوان اهره مفاهیم را به صورت ش ر، داستان، مواله و امثال ای  تاس

هرا و الفرا  بیشرتری در    اژهودهند؛ بنابرای  هر چه رره  و مخاطبان انتوال می

تری در ذه  ما اختیار داشته باشیم و به موداری ره م انی و مفاهیم گسترده

خواهیم، در قالرب  وانیم ونچه را ره میتتر میوجود داشته باشد، بهتر و راحت



29  

 

بنابرای  رسری رره    ؛ای  یک اصل رلّی است نوشته به مخاطبان انتوال دهیم؛

الزم اسرت   قلرم بزنرد،   تخواهد به عنوان یک نویسنده مفید باشد و با قرو می

ی الفا  و مفاهیم ذهنی خود را توس ه دهد؛ ی نی هم مفاهیم بیشرتری   حوزه

 تا به خواننده الوا رند و هم دستش در استفاده از الفرا ، ه  داشته باشد در ذ

های الفرا  و  به رمک ون بتوانیم حوزههایی وجود دارد ره راه .باز باشد بیشتر

 شود:توس ه بدهیم ره محورهای مختلف ون ذرر می مفاهیم خود را

 یی الفا  و مفاهیم، مطال ه است؛ مطال هتری  ابزار توس ه: یکی از عمدهالف

متون تاریخی، اخالقری یرا هرر نوشرته و      ،نثر، ش ر، رمان، داستان، متون ادبی

 مفاهیم ما را توس ه دهد. ی الفا  وتواند دایرهره برتابی 

نردازه الفرا    انویسنده ایر    یکرنید ره چطور ب میشما گاهی ت جّ

گونراگون و  هرا و ت رابیر   ای در واژهیک مفهوم را بره طرور گسرترده    و داندمی

ی ری  رند. طبزده میبرد تا جایی ره شما را شگفتمالت مختلف به رار میج

نرده و رارسرازی اسرت و رسرانی رره      رننوش ت یری   ،است ره نوش مطال ه

ت ابیر مختلرف   ها وتر باشند، توانمندی و قدرتشان در استفاده از واژهل هامطپر

 رنند. ه میبیشتر از رسانی است ره رمتر مطال

گاهی وس ت و حجم  م نیز همی  مسلله وجود دارد.مفاهیدرخصوص 

محتوا و مطالب ذهنری یرک نویسرنده، شرگفتی مخاطرب را برر مری انگیرزد؛         

های مختلف ش ر، ادب، تاریخ و اخالق، خود را بره  محتوای ذهنی ره در قالب

رنیرد، در رنرار   نمایاند. شما وقتی یک غزل از حافظ مطال ره مری  مخاطب می

شوید ره حافظ به رار بررده  های خاصی وشنا میواژه ابیر وون، با ت  یمطال ه

ازمنرد  ها برای شرما ترازگی دارد و نی  از ای  ت ابیر و واژه یبسیار ره و چه بسا

د؛ نیازمند به شررح، توصریف و تبیری  غزلیرات     باشیمراج ه به رتاب لغت می

از سروی  بیر را درک رنیرد.  او ت  هاحافظ دارید تا مفهوم و منظور ای  ترریب

هرایی مثرل شررح حرافظ، شررح      تی شما برای رفع نیازتان بره رتراب  دیگر وق

شوید ره در توضری  یرک   رنید متوجه میمثنوی یا شرح گلستان مراج ه می

هیم در ذه  ااند و ای  مفمطالبی نول ررده ،بیت یا یک مصرع و ترریب ادبی
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رررده و شرما برا     یک شاعر بوده است ره در قالب لفظ، تشبیه و یا ت بیر بیان

شرود و  ون مطالب، هم نیازتان در یافت  م انی مورد نظر برطرف مری خواندن 

رنیرد.  یابید و وشنایی بیشتری پیدا مری ها و مفاهیم جدیدی را در میهم واژه

های مختلرف رو بره   ها در قالبهم با نوشته رسیم ره ما،پ  به ای  نتیجه می

، هرم  ی مرا بیشرتر باشرد   هر چره مطال ره   هم با الفا  و مفاهیم. رو هستیم و

ی مفاهیم ذهنری  رند و هم دایرههای ما گستر  پیدا میی الفا  و واژهدایره

 .ما

خوانید و ب د از خوانردن ایر  موالره،    ی را میاای موالهشما در نشریه 

ه گیرد؛ مفاهیمی ره از قبل در ذه  شما نبرود مفاهیم در ذه  شما جای می

              گیریرد رره پریش از ایر      هیمی را یراد مری  ام رانی و مفر   در واقع شرما  است؛

ذه  شما از رجا توویت شد؟ از چه زمانی ذه  شما نسربت بره    دانستید.نمی

ی یک رمران  ندن یک مواله یا مطال هاون مفهوم غنی شد؟ مگر نه اینکه از خو

 و امثال ای  بود؟

های مختلف انیهای گوناگون، قهرم، حوادث مختلف و رشمکشرمان

ها وشنا و خواننده را با ون تفاوی را از اشخاص و حوادث ترسیمهای مو صحنه

هم به موازات داستان، در خالقیت و درتوجه به برخری   رند، ذه  خوانندهمی

ی مفاهیم به پیش می رود. شاید تارنون تجربه ررده باشید ره ب د از مطال ره 

ها، حروادث، الوائرات و نکرات    ا، حرفهیک داستان، خیلی از مسائل، شخصیت

بندد ره قبالً در ذه  شما نبوده است یا وقتری  مختلف در ذه  شما نوش می

شروید رره   ها و ت ابیر وشنا مری واژه رنید با ب ضیمییک مت  ادبی را مطال ه 

گیرریم رره   پیش از ای  به چشم شما نخورده بود. با ای  توضیحات نتیجه می

ی مفاهیمی ره در ذه  ماست و انتوالشان الفا  و حوزهی اگر بخواهیم دایره

بایستی از مطال ه ره یکی از ابزارهای توسر ه   ،به مخاطبی  را گستر  دهیم

 وگستر  است استفاده رنیم.

دوری از فوررر واژگررانی و فوررر  ،ی الفررا  و مفرراهیمیکرری از ابررزار توسرر ه :ب

 محتوایی است.
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نویسرندگان دچرار    شویم رره برخری از  : با رمی دقت متوجه میفقر واژگانی

 ،نویسرندگان  ارثرر واژه و برخی دچار فور محتوا هستند؛ به ای  م نا رره   فور

ها را ذه  خود دارنرد امرا از بیانشران    و اندیشه هااحساس ،از مفاهیم یبسیار

از چره الفرا  و رلمراتی     هرا وندانند برای انتوال به ای  دلیل ره نمی ؛ناتوانند

 ؛تر انجام شود؛ ای  فور، فور واژگرانی اسرت  ند ره ای  انتوال، وساناستفاده رن

 از ت ابیر و رلمات.ی نی عدم تسلط رافی در استفاده 
 

برخی از نویسندگان دارای مطال ات ادبی هسرتند و تسلطتشران    فقر محتوا:

ها و لغات خیلری خروب اسرت؛ ی نری     ها، تشبیهات، واژهها، است ارهبه ترریب

برنرد  اتشان خوب است و اصطالحات جالب و زیبایی هم به رار مری ی لغدایره

رره بایرد چره     داننرد اما هنگام نوشت  یک داسرتان، موالره یرا گرزار ، نمری     

 هرا ونبنویسند! چه  مطلبی طرح رنند؛ چرا ره چیزی در ذه  ندارند، ذهر   

 محتوا گویند. رخالی است، در حویوت محتوا ندارند؛ ای  حالت را فو

ی وثرار  توانمنرد   ای قروی و در ارائره  هد نویسرنده ااگر بخو نویسنده

باشد و در تولید وثار قلمی ض یف نباشد، باید هم محتوای ذهنی، م لومرات و  

ی رافی به الفا  و ت رابیر و  های او فراوان و سرشار باشد و هم به اندازهدانسته

و هرم از   در حویوت بایسرتی هرم از غنرای محتروا     .ها تسلط داشته باشدواژه

ها، مفاهیم ذهنی و ز ای  قالباند باشد تا بتواند با استفاده مغنای واژگان بهره

 .های خود را به راحتی به دیگران انتوال دهدها و اندوختهدانسته

ی مهمی ره الزم است در ای  قسمت مورد اشاره قرار گیرد ون است نکته ج:

  و مفاهیم ره دارای اهمیت است ی الفاره یکی دیگر از عوامل و ابزار توس ه

تمری  از طری  به رار انداخت  فکر و اندیشره. منظرور    ؛عامل تمری  می باشد

رنریم ایر    گیرریم و سر ی مری   ره گاهی ما مفهومی را در نظر مری  ای  است

ای  یک تمری  است ره ذه  مرا را بره    ؛مفهوم را با ت ابیر مختلف بیان رنیم

گیرد ظه و واژگان بایگانی شده در ذه  ما رمک میدارد و از حافف الیت وامی

گیرد تا م نای خراص و م ینری را   و به دنبال ون، ت ابیر مختلفی را به رار می
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گیررد و ون  به مخاطب الوا رند. گاهی هم تمری  به شکل دیگری صورت مری 

گیرد رره بره رمرک ایر      می های مشخص در اختیار ما قرارهژای  است ره وا

رالس بیست تا سری  یک ووریم مثالً ما در فاهیم مختلفی را پدید میها، مواژه

خواهیم ره هر گیریم و از افراد حاضر در رالس مینفره مفهومی را در نظر می

رلمرات و   های بنویسرند؛ بره  عنروان نمونر    جملره مفهروم  ی ایر   ردام درباره

ار توروا،  هرا، وثر  فورر، مبرارزات فلسرطینی    ماننرد :  رنیممفاهیمی را مطرح می

برخورداری انسان از زحماتش، صداقت و همی  طور موضوعات زیاد دیگری را 

رسرند ولری   ها بسیار ساده به نظر میتوان در نظر گرفت. گرچه ای  تمری می

یا فکر رنیم رره مرا از    شثن خود بدانیم  نباید از اجرای ون سرباز زنیم و رسر

 یم .ه اای  مراحل گذشت

ی را و افراد دربراره « شهادت»ح رردیم مثالً طروقتی یک موضوع را م

ت خود را بخوانند برا رمری   خواهیم ره جمالها میای نوشتند، از ونجمله ون

ی شهادت ت بیرخاصی بره  درباره هاوندقت متوجه خواهیم شد ره هر یک از 

چره موضروع   اند، گرای را مورد استفاده قرار دادهبندی ویژهاند و جملهرار برده

گانی به ژهای واها، رلمات و ترریبت، مثالارح شده یکی بوده ولی تشبیهمط

رلمره داشرته   ست. چنانچه هر جمله چهار تا پنج رار رفته بسیار متنوع بوده ا

باشد، مجموع ای  بیست تا سی جمله را رنرار هرم قررار بردهیم و رلمرات و      

ت رابیری بره   هرا و  هز واژرا استخراج رنیم، حجم قابرل تروجهی ا   یشهاترریب

 وید ره محصول ای  بیست تا سی جمله است.دست می
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 نتيجه

ای  همه لغات گوناگون استفاده بکنیم؛  ،توانیم برای بیان یک مفهوموقتی می

بره  بره بیران بهترر،     داشته باشد؛وجود  رشش الفا  برای بیان ای  مفهوم ره

تی بیسرت نفرر   یک مفهوم چه ت داد لفظ وجود دارد؟ وق منظور روش  رردن

توانند بیست جمله بنویسند، چنانچه یک نفر بخواهد بیست جمله بنویسد می

ترری از  هرای متنروع  های زیادتر، رلمرات بیشرتر و واژه  طبی ی است ره جمله

شرود و بره   رند؛ ای  تمری  سبب ورزیدگی و تسلط شما مری ذه  تراو  می

 رند.های مورد نظر به شما رمک میبرد واژهرار
؛ موضوع عبرارت برود   جربه: یک بار موضوعی را به ت دادی از افراد دادیمیک ت

ی ون جملره بنویسرند. جمرالت    هرا گفتریم دربراره   به ون ،«علم بی عمل»از: 

 رنیم:اشاره می ون هاها نوشته شد ره به ت دادی از زیادی توسط ون

 برگنج نهادن، دردی است بزر . گرسنه سر-

 عظیم. است ایای هسود نبردن از امکانات، ض -

 .برلب دریا زیست  و از تشنگی هالک شدن خسارت است -

 نی بدتر از نان در انبان داشت  واز گرسنگی تلف شدن.حرماچه  -

 ورودی داشته باشد ولی راهش ندهند!ن رارت ادریغ است ره انس -

دردوور است ره انسان مسلّ  باشد ولی با سالحش قادر به دفاع از خویش و  -

 دشم  نباشد. دفع

باشد ولی خرود بره بیراهره     انچه حسرت بار است ره انسان چراغ راه دیگر -

 ها گام بردارد!برود یا در ظلمت

رنرد،  عمل است. رسی علم دارد ولری بره ون عمرل نمری    بیان علم بی ،مفهوم

 خواستیم ببینیم ون ضرای ات ردامنرد.  می طبی ی است ره ضای اتی دارد و ما

قصد ما ای  بود ره ببینیم یک مفهوم ره مفهروم   رای چه بود؟های باال بمثال

هرای  ا دارد رره برا الفرا  مختلرف و واژه    ، قابلیت ایر  ر است« علم بی عمل»

-توانید انجام دهیرد، در فرصرت  یان شود. ای  تمری  را شما هم میگوناگون ب

توانیرد بررایش   وم را انتخاب رنید و تا حدی رره مری  هایی ره دارید یک مفه
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هرا و  رند تا به سراغ واژه، ذه  شما را ف ال میی متنوع بنویسید؛ ای هاملهج

ت ابیری برود ره در شرایط عادی به ون توجهی ندارد و یرا از ذهنتران خرارج    

رود و ، ذهر  مری  گیریرد رنید و فکر خود را به رار میاست اما وقتی تثمل می

 رند.ها را رشف میون

 تمرين

ت تا سی نفره در یک ررالس  گیریم و در جمع بیسمی الفا  خاصی را در نظر

ها و با ترریبشران  خواهیم ره از ای  الفا  و واژهمی هاونرنیم و از مطرح می

ی ای  ررار  نتیجه ؛دارای مفهوم درست و روش  بنویسنددر رنار هم جمالتی 

های ابتردایی    در رالسشویم ره شبیه ای  تمری مجدداً یادوور شود؟چه می

ا چنرد  تخواهند ره وموزان میاز دانش و شودوموزان مطرح میبرای دانشم ه

ومروز را ف رال   رلمه یک جمله بسازند و در حویوت با ای  تمری  ذه  دانرش 

ره ای  دو لفظ یرا ایر  سره رلمره     رنند ره چه مفاهیمی را به رار بگیرد می

رلمه را در نظرر  به عنوان مثال ای  چند  ،قالب و محملی باشند برای ذهنی او

ای سراخته شرود رره ایر      خواهیم جملره بگیرید: خون، قلم، زمان، سنگر. می

ای  تمری  را  اگر شوم رهدوباره یادوور می چهار واژه در ون به رار رفته باشد.

متوجه خواهیم شد ره بیسرت جملره درسرت     ،برای جمع بیست نفره بدهیم

ولی هر جمله مفهوم متفاوتی  ندوجود دار هاونشود ره ای  چهار رلمه در می

ف ال رررده اسرت؛    یی خاصچرا ره هر یک از افراد ذهنش را در زمینه ؛دارد

توانرد در خلر    میرساند؟ پاسخ ای  است ره: ذه  ما چه چیزی را میامرای  

به عنوان نمونره بره    بسیار قدرتمندانه عمل رند. ،رردن موضوع پیدا مفهوم و

 ای  دوجمله دقّت رنید:

 با حضور در سنگر قلم، از خون شهیدان زمان پاسداری رنیم. -

 باید با خون سنگر ها را پر ررد. ،زمان قلم سپری شده-

 مفهوم مختلف دارد:  ای ره دولهمج دو
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ی اول ای  است رره مرا بایرد بررای دفراع ازخرون       : مفهوم جملهی اوالجمله

  پیام شهدا را پراس  ی قلم و نگارشهیدان رار قلمی انجام دهیم و به وسیله

 بداریم.  

ی دوم ای  است رره ارنرون دیگرر وقرت نوشرت       مفهوم جمله: دومی جمله

را در قبرال  ی خرود  نیست، باید به جبهه رفت و با دشمنان جنگیرد و وظیفره  

 .درسانیدی  و میه  به انجام 

تروانیم  های خاص میفظرها و گیریم ره با استفاده از قالب: نتیجه مینتيجه

های فوق بیانگر ایر  مطلرب   اهیم زیادی را در قالب الفا  بیان رنیم، مثالمف

 است.

هرای  اندوخته یی الفا  و مفاهیم، توس هی حوزههای توس هیکی از شیوهد: 

خرود  ذهنری  است؛ ی نی تمررزهای  یادداشت برداری از مطال اتذهنی از راه 

 ها توس ه بدهیم.  را نسبت به الفا  و واژه

و با ایر   رنید مده ره شما متونی را مطال ه میوز اوقات پیش خیلی ا

ررار رفتره یرا چره     ه ن بوید ره چه مفاهیم قشنگی در ومطال ه به ذهنتان می

مورد استفاده قرار گرفته است چره اشرکالی دارد رره     زیباییالفا  و جمالت 

جالرب  رلمات و الفرا    هر گاهو  دنی دفتری داشته باشی ؟ یدرا بنویسی هاای 

پ  از مردتی   خورد یادداشت رنید،ان میتزیبا را ره گوشه و رنار به چشمو 

هرای زیبرا خواهرد    ترریرب ی زیبا و قشنگ از ت ابیر دلنشری  و  یک مجموعه

تران  در اختیار مواالت ارزشمند و جالرب   ها وای از مت حتی مجموعه داشت،

 ایرگزیرده های بت جالب و مای داشته باشید و جمالت پوشه دتوانیمی .است

خوانیرد  داشت بکنید، هر گاه مواله یا متنی را میجالب است یاد شماره برای 

ترا   خرط بکشرید   زیرشران ارز  تثمرل دارد   تانرسید ره برایو به رلماتی می

 متمررز گردد. اهسبب شود ذه  شما روی ای  واژه

 رابیر،  ت ،رردم ، در هنگام مطال ره ای را مطال ه میها پیش قصهسال  

-هایی ره به نظرم جالب و ارزشمند بودنرد را یادداشرت مری   تشبیه و توصیف

 رنم:رردم ره چند نمونه را اینجا ذرر می
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 مردند.  ، نوک زبانم میا در نیامدهها در قلبم زنده بودند امّحرف -

رررد بره جلرو    مرا مجبور مری  و خوردی جم یت به پشت گردنم میهمهمه -

 بروم.

 .دادک و سرد بود و به وفتاب راه نمیروچه باری -

 شد با دست بگیری.میرا پر بود به طوری ره گرما پشت بام از وفتاب  -

 ررد.نگاهش وب را سوراخ می -

 ریخت.به داخل می هاصب  از پشت شیشه -

 گذرد.وقت چه زود می، اندها لیز شدهعوربه -

 ررد.ی دشت را پاره میاتوبوس سینه -

اول دقت رنید و ببینید ای  چه احساسی داشت و چره حرالتی را    یدر جمله

ها را در دلش داشته باشد رره بگویرد ولری    رساند ره انسان خیلی از حرفمی

 شوند؟وقت گفت  بر زبانش جاری نمی

ی ی سوم، منظور  چیست؟ منظور  ای  است ره روچره در جمله

ی ب ردی  د. جملره خرور چ وقت وفتراب بره ون نمری   مورد نظر سایه است و هی

ی جملره   در ت بیری است برای شدت گرما و ملموس برودن حررارت وفتراب.   

ای رنرد رره اتوبوسری دارد برا سررعت در جراده      مسلله را بیان مری  وخر، ای 

است، یک صرحنه اسرت؛ ایر  را برا      مفهوم ای  یک رود؛صحرایی به پیش می

و ت رابیر در هنگرام    هرا ایر  توجره بره واژه    شود بیان رررد. الفا  و ت ابیر می

ترر شروند و هرم برا     ف رال شود ره ما، هرم ذهر  و ذوقمران    مطال ه، سبب می

و حتی ذخیرره ررردن    ت اریف وتشبیهات جالب یادداشت رردن جمالت زیبا،

ارزشمند را ذخیره ررده  اروثای  ای از مجموعه ،مطالب قشنگ مواالت ادبی و

ذوقری و ادبری خرود را افرزایش     های بتوانیم اندوخته هاون ی مکررو با مطال ه

دهیم. ارنون در پایان جلسه با طرح دو تمری ، یادوور خواهیم شد ره چگونه 

  :ی الفا  و مفاهیم را گستر  دهیمحوزه
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از  ،ی نوش و تثثیر نمراز پرنج جملره بنویسرید؛ ایر  مرورد      درباره تمرين اوال

ا  مختلرف بیران   را برا الفر   خواهیم مفهوم واحدمیما جمله مواردی است ره 

 رنیم.  

جبهره،   ،هرای زیرر پرنج جملره بسرازید: امرروز      با استفاده از واژه تمرين دوم

رعایرت  هم تیب توجه داشته باشید ره نیازی نیست ره تر مسلمان. فرهنگ و

ایر    ای منطوی و قابل فهم است رهفوط ونچه مهم است ساخت  جمله .شود

 ای ره راحت، روتراه و رسرا باشرد.   جمله د؛نرار رفته باشه چهار رلمه در ون ب

جمرالت فهمیرده و م لروم    مطملناً دقت، ظرافت، هنر و قوت قلم شما از ای  

ی روتراه برا چهرار رلمره و برا ترریرب       ، ورزیدگی شما در یک جملره شودمی

هرای  هرا و دقرت در واژه  شود امیدواریم ره با ای  تمرری  شایسته سنجش می

ی رنیم و همچنی  با مطال ره برخورد می هانوزیبایی ره در هنگام مطال ه به 

ی مفراهیم را توسر ه دهریم و    ی الفا  و هم حروزه وثار متنوع ادبی، هم حوزه

ر باشرد و هرم از   هم دستمان از نظر واژگان و ت ابیر برای بیان پُر  ،عالوه بر ون

 ای موتدر و پرتوان شویم.نیاز باشیم و نویسندهبی نظر مفاهیم قوی و 
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 جارب قلمی  بيان ت

ا در ای  بخش فوط به برخری  ی رو  نویسندگی مطلب بسیار  است امّدرباره

از تجرارب قلمری، مطالرب و مسرائلی     منظرور   رنیم.از تجارب قلمی اشاره می

ی نویسرندگی ررار رررده و    جانب یا هر ر  دیگری ره در حوزهاست ره ای 

توالشران بره   رره ان بره طروری   را دیرده و لمر  رررده     یموضوعات و مفاهیم

 تواند بسیار مفید باشد.نووموزان می

 

 .از جمله مسائلی است ره در نویسندگی مورد نیاز است ذوق و شوق

هر شخصی ره بخواهد در نویسندگی رشد رند و به موفویرت برسرد بایسرتی    

، توانرایی درونری و   اسرت داد  ون رشرش،  «ذوق»منظور از  باذوق حررت رند.

چنری    برخری هرم هسرتند رره اصرالً      دارد.ذاتی است ره در شخص وجرود  

 ندارند. است داد و توانایی را

ی اولیرره در رشررد قلمرری ایرر  اسررت ررره انسرران ذوق و  خمیررر مایرره

 «شروق ». اسرت  «شروق » یاست داد  را داشته باشرد و در رنرار ون مسرلله   

. ممک  است رسری اسرت داد و ذوق داشرته باشرد ولری ون      همان عالقه است

طبی تاً نره شروق بردون    وجود  نباشد.  قه به موضوع درتمایل، اشتیاق و عال

ردام به تنهایی مشکل را حرل   هیچ ،است داد و نه است داد بدون ذوق و عالقه

 ،د؛ ای  اسرت داد و ذوق گراهی طبی ری   نشود و باعث رشد انسان نمینرننمی

شرود رره   ی نی انسان از نظر ژنتیک، در محیطی واقع می ؛ذاتی و فطری است

گیرد، گاهی هم به رمک عامل بیرونری،  ن ابتدا در چنی  وادی قرار میاز هما

طرور اسرت؛    وید. در موضوع شوق هم همری  ه وجود میای  ذوق و است داد ب

محفل و یرا  یک حضور در  ،ی نی گاهی قرار گرفت  در یک فضا و شرایط ویژه

 شود ره انسران بره اسرت دادی   رفاقت با رسانی ره اهل ذوق هستند سبب می

ره در وجود  است پی ببرد و ون را بشناسد و موجب شود ای  اسرت داد بره   

رار بیفتد و شوق پیدا رند. مثل رسی ره شوق تالوت قرون ندارد ولی وقتری  

گذارد و به گیرد، فضای ون محفل در او تثثیر میدر یک محفل قرونی قرار می
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مسائلی قلمی هرم  . شودمند میهوید و عالقدر وی پدید می قاشتیا ،دنبال ون

 به همی  شکل است. 

 ،ایعرده  ها، مجال ، محافل و حشر و نشرر برا  ها، دوستیگاهی رفاقت

؛ شود ره انسان سرشوق بیاید و ای  محرری باشد بررای ررار قلمری   سبب می

ی ررار قلمری   باید استفاده ررد و بررای رشرد و توسر ه   بنابرای  از ای  فرصت 

رسانی ره اهل ذوق  با محافل، با دوستان و باهای مختلف، بایستی با مجموعه

 ارتباط برقرار ررد. جاذبه دارد هاونگونه مسائل برای  و شوقند و ای 

گذارد، گاهی برا خوانردن یرک    خواندن یک مت  در ما تثثیر می گاهی

 شویم ره ما هم از ای وییم و عالقمند میمت  ادبی یا شنیدن ون به شوق می

شرود  یم و بنویسیم. پ  مشخص میبردست به قلم برنیم، را تولید گونه وثار 

 تثثیر گذاشته است. ون اثر در مای مطال هره 

 

ی قلمری نرام   توان از ون به عنوان تجربره ی دیگری ره مینکته درگير شدن

موصود از درگیر شردن برا ررار قلمری ایر        .برد درگیرشدن با رار قلمی است

صورت ملموس و عینی درگیرر نشرود ون    بهاست ره تا انسان با مسائل قلمی 

هرای  شرود. درسرت مثرل تمرام زمینره     ا  شکوفا نمیاست داد ذاتی و درونی

 یمتفراوت  خداوند در انسان اسرت دادهای  وید.دیگری ره برای انسان پیش می

اما ای  است دادها مانند بذری است ره باید در شرایط و فضای  قرار داده است

 است داد ادبی و قلمری انسران هرم همری      د؛نوفا شود تا شکنمناسب قرار گیر

ساعدی قرار گیرد تا شکوفا شود؛ از است ی نی باید در شرایط و محیط م طور

ی ای  شرایط، درگیر شدن با رار قلمی است. مثالً اگرر از مرا بخواهنرد    جمله

، مطلبی را تهیره رررده و در پایران    قرائت رنیممتنی را بنویسیم و در رالس 

ای تهیه و در مراسم صربحگاه  م به عنوان قط نامه ارائه دهیم، موالهیک مراس

ررار  ه ی زیبا در ون بامدرسه بخوانیم و یا به مناسبتی پالراردی تهیه و جمله

و شرانه   فرره بررویم  طممک  است ما از انجرام ررار    ،ببریم، در تمام ای  موارد

ونچه ره بسریار   گاهی هم ممک  است از ون استوبال نماییم ولی خالی رنیم،
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ه اهمیت دارد ون است ره ما در م رض رار قلمی قرار بگیریم تا از ونچه ره بر 

گیریم، مانند عضالت و اعضای مختلفری   هه شده بهرفتعنوان است داد در ما نه

و ون را  وجود دارد، ما از هرر عضروی رره بیشرتر ررار بکشریم       نره در بدنما

گویرد:  د. ابروعلی سرینا مری   نشرو ترر مری  قروی  شعضرالت  بیشتر درگیر رنیم،

بکشرند   یاست دادهای انسان مثل وب چاه است ره هر چره از ون وب بیشرتر  

شرود؛  تر منفذهای بیشتری ایجاد میجوشش ون بیشتر و در اثر جوشش بیش

ره وب چاه به منابع و مخازن زیرزمینی اتصال دارد اما در صرورتی رره از    چرا

ماند ترا در اثرر غبرار و    اه همچنان میته چای  وب در ود، وب چاه استفاده نش

ل، های اتصرا راه نمنفذها گرفته شده و در اثر مسدود شدبه تدریج  الی گل و

 ،طرور اسرت. ررار قلمری    شرود. اسرت داد قلمری هرم ایر      چاه خشک مری وب 

در افراد وجود دارد ولی باید از ایر  اسرت داد ررار     است دادی است ره م موالً

 سبب شکوفایی شود.درگیر  رنیم تا  بکشیم و

حوانی ره برا مردیریت    یی علمیهجانب قبل از انوالب در مدرسهای  

و طلبه  ماندوخدرس میشد سی و با نظارت شهید بهشتی اداره میوشهید قد

های طرالب  ی دو رالس از رالساداره م. شهید قدوسی از م  خواست رهبود

ها برا مر    ه نگار  رالسرتر را به عهده بگیرم و م  قبول رردم سط  پایی 

ترا ون زمران تردری      ؛باشد. ابتدا برایم سخت بود چون م لمی نکررده برودم  

رگیرر رررده بودنرد،    لی چون از م  خواسرته بودنرد و مررا د   نگار  نداشتم و

و قبرول ایر    ها برنامه داشته باشم ای سه روز در ون رالسمجبور شدم هفته

یات، نگار  و رار قلمری توویرت   باعث شد تا ذه  م  نسبت به ادبمسلولیت 

، باعث شد ترا مباحرث و   بکشاندی بیشتر به مطال هها در ای  زمینهشود و مرا 

م دست هخواب هاونموضوعات مختلفی را وماده ررده و پ  از ارائه به افراد، از 

ررردم و در  بنویسند و پ  از بررسی نودشران مری  و پیرامونشان  ندبه قلم ببر

در رالس طرح ررده بودم  ودم هم متناسب با موضوعی رهپایان هر جلسه، خ

مربوط به قبرل از   ینوشتم و در رالس می خواندم؛ ای  یک تجربهمطلبی می

 .انوالب بود
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پ  از پیروزی انوالب، از م  خواسته شد ره برای نشریات مختلف و  

از  های صدا و سیما مت  بنویسم و مواله تهیه رنم؛ ای  درخواستبرای برنامه

باعث شد ره درگیر شوم، در فضا قرار بگیررم و بره اختیرار خرود      هاونجانب 

در  یی قلم بگشایم و به طور وسری  مجبور شدم ره باب همکاری را در صحنه

ایر  هرم    .محیط و رار قلمی قرار بگیرم؛ در نتیجه رار قلمی م  توس ه یافت

 ی قلمی م  پ  از انوالب بود.یک تجربه

 

 یای را مطرح رنم ره مربوط به همی  تجربهمندم نکتهها عالقاینج در نكته:

رره  مطررح ررردم و ون نکتره ایر  اسرت      اخیری بود ره برای شرما عزیرزان   

 شرود رره مطلبری   وقتی به شما پیشنهاد مری  .پیشنهادهای قلمی را رد نکنید

وید: یک حالت ای  است ره پیشنهاد را برای شما پیش می بنویسید دو حالت

ام، ایر   نوشتهنم  ره تارنون ، متوانرنید با ای  دالیل ره: م  نمیمیقبول ن

خالصه خودتان را راحرت  و  ترسم چه و چه شود، میرار از م  ساخته نیست

رنیرد و  دهیرد و قبرول مری   رنید. حالت دوم ای  است ره پاسخ مثبت میمی

شرما   شرود اسرت داد  سربب مری  رار را انجام دهید؛ ای  رار گیرید تصمیم می

و شرما در فضرای ررار قررار گیریرد و      خالقیت شما به رار افترد   ،شکوفا گردد

ای  نکتره و بره عنروان     در تثیید و تثرید بر .فضای رار هم شما را توویت رند

جانرب در طرول   رنم رره ایر   دیگر برای شما گرامیان اشاره می ییک تجربه

نهادهای گوناگونی و متفاوت و پیش های پ  از انوالب تواضاهای مختلفسال

از موراالت   پرذیرفتم، هرا را مری  ونررردم و  ی رار قلمی دریافت میزمینه در 

پرذیر  ایر     ... گرفته تا مت  دعوتنامه، لوح تودیر، سنگ قبرر و  روتاه و بلند

 ی روتاه و بلنرد، ت رداد زیرادی مودمره و    شد تا هزاران مواله پیشنهادها باعث

ها چا  شده و بره صرورت رتراب در    ز ای ره برخی ا بنویسم بسیاریمطالب 

رردم ای  همه باشد اگر م  ون پیشنهادها و تواضاها را قبول نمیدسترس می

 ومد.وجود نمیه وثار هم ب
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 اکتفا نكردن به آموزش و کالس 

قلرم و   دهای نیکو نوشت  هم زیاد نوشت  است. پیوسته باییکی از راه

خواهد رار قلمی بکند و ررار   ره میراغذ در رنارمان باشد به عنوان رسی 

و رشد رنیم مثرل   داشته باشیمرشد و شکوفایی پیدا رند باید تمری  و تکرار 

بینریم رره   مری  ماگر دقت رنی ،رندی عکاسی رار میرسی ره دارد در رشته

ای را مناسب ببینرد بالفاصرله ون را   دوربینش همراه اوست، هرجا صحنهدائماً 

در  .خواهرد عکاسری او رشرد رنرد    گیرد؛ چرا ره مییرند و عک  مشکار می

 دائمراً بنویسریم و از   ،نویسندگی هم دائماً باید قلم و راغذ در اختیارمان باشد

های مختلرف غفلرت نکنریم و برا راغرذ و قلرم و نوشرت  و        ها ویادادشتسوژه

بنرابرای  اگرر بخرواهیم بره صرورت درصردی        ؛یادداشت رردن بیگانه نباشریم 

جانب ای  است ره انسان در بحرث نویسرندگی بیسرت    نظر ای  قضاوت رنیم

های تلوریک و نظری است و هشرتاد  ها و وموز رالس، هادوره دیونمدرصد 

داری اسرت رره خرارج از ایر      درصد مدیون تمری  و تجربه و رار عملی ادامه

ی موفوی هم ره صرحبت  شما با هر نویسنده .دهدها انجام میها و رالسدوره

به شما خواهد گفت ره ی رار قلمی خود د به عنوان یک تجربه و پیشینهرنی

پراک و اصرالح    ه،دور ریخته، پاره رررد  ،و چه مودار تمری  رردهچودر نوشته 

 .ررده است تا توانسته در نویسندگی به مهارت و قدرت برسد

 

 ،های قلمی خود را از ساده بره علمری  ای  است ره ما تمری  :ی ديگرتجربه 

م وروالت منتورل رنریم.     به محسوساتز روتاه به بلند، از روان به ادبی  و از ا

           اول نویسررندگی  یهررامنرردان از همرران قرردمهتوضرری  اینکرره برخرری از عالقرر

داشرته باشرند، مرثالً یرک رمران       یو تمرری  نگارشر   خواهند ره رار قلمیمی

براال ارائره   ط  سر تحویوری   -ای علمری ای بنویسند، موالهمفصل پانصد صفحه

ولی پیشنهاد بنرده   سنگی  سط  باال بروندغ مباحث و مفاهیم رنند یا به سرا

خرواهیم بره مراحرل خروبی از     به ای  عده از دوستان ای  اسرت رره اگرر مری    

حله را با موفویت پشت سر بگرذاریم و رشرد قابرل    رنویسندگی برسیم و هر م
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ی نی س ی رنیم ت رنیم؛ علمی حررتوجهی داشته باشیم بایستی از ساده به 

 ابتدا چیزهای ساده را به نگار  دربیاوریم.

مفراهیمی در   .ما باید در پی مهارت، تسلط و به رارگیری قلرم باشریم  

یرا بره    گیرریم رنریم، یراد مری   ح  میبینیم ، ذهنمان است، تصاویری را می

 خرواهیم تمرام  رند و مرا مری  می پیداراه  ما وید، به درون احساسفکرمان می

 یرت ون واق  .ان خود منتورل رنریم  در قالب رالم یا نوشته، به مخاطبها را ای 

همی   نیز در امور دیگر ؛است ره رسب ای  مهارت را باید از ساده شروع ررد

هرا و  مهرارت خواهد بره  ی م ماری میمثالً رسی در رشته ،رو  رارساز است

سراده شرروع رنرد و     یخانه باالیی ص ود رند ابتدا باید از ساخت  یکمراتب 

پ  از توفی  در ای  مرحله و رسب تجربه اقدام به ساخت یک وپارتمان و در 

ای  صحی  نیسرت  تر رند. ی بزر ی ب د اقدام به ساخت یک مجموعهمرحله

و اگرر چنری    خرواهم یرک شرهرک بسرازم     ره در قدم اول بگوید ره م  مری 

-وید و موفر  نمری  بر نمی ی رارکند م لوم است ره در عمل از عهدهادعایی ب

 شود.

توان از چیزهای خیلی محسروس و ملمروس   ی ساده را مییک نوشته

توصریفی از موضروعات رره دور و برر      . مثالً یرک توصریف؛  اطراف خود نوشت

 ،خوریرد اید و دارید غذا میاطرافش نشستهغذایی ره  یمثال ً سفره ،شماست

داده ، ونچه ره در یک مغرازه روی  ایددیدهمسائلی ره در خیابان  ون اتفاقات و

ونچه ره از صرب  ترا   ، ایدمشاهده رردهاتی ره در تارسی و اتوبوس اتفاق ،است

ی منرزل ترا گلردانی رره پشرت      اید، نود وقایع روزانه، از باغچهشب انجام داده

رند وخیلری از  ت ریف میحررت ساعت را ره دارد زمان را ، ایدپنجره گذاشته

 ر  در اینجا ضرورت ندارد.مسائل ره دیگر ذر

د ما به  شما ای  است بگویید ره ما چه بنویسیم؟ پیشنهاممک  است 

تروانیم  مداله ما فور موضوع نداریم، هزاران موضوع وجرود دارد رره مری   حره ب

از المر  روشر  براالی سررمان ترا جسرت و خیرز        قلم برزنیم.   هاونی درباره

ل؛ شرروع  یر و مسائلی از ایر  قب  یک درخت پیر یا خانه و رودران در روچه و
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-راریهمان است ره به تمام ریزههم ی توصیف الزمه .هاونرنیم به توصیف 

ن و خوب دیرد  .را مورد توجه قرار دهیم ءبه جز ءجزجزئیات دقت رنیم وها و

رره مرا بهترر    شرود  ، سبب مری و ملموسات اطرافدقت در نگاه به محسوسات 

-نوشته های روتاه شروع رنیم تا بره نوشرته   ازها را توصیف رنیم. ونبتوانیم 

رهرای ادبری و   و روان شروع رنیم تا بره نث  ی سادهاز نوشته های بلند برسیم،

همران   ،محسوسرات  بره م وروالت برسریم.    وغاز و، از محسوسات شیوا برسیم

بینیم را می هاونبا چشم رنیم، ره در اطراف خود ح  می ندزهایی هستچی

. ما برا نگاهمران   است ه و تفکر قابل مشاهده و لم  و حضورشان بدون مطال

خروب و   هر ردام مطالبی ای  همه سوژه استفاده رنیم و درباره توانیم ازمی

 بنویسیم.  یدلنشین

 

ی دیگر ای  است ره ما تال  رنیم هر دف ه بهترر از قبرل   نکته: بهتر از قبل

ار قلمی رره در دسرت   ای  باشد ره  ر بنای ما برن را انجام دهیم ی نی رارما

 ،تر باشدنوصبی ، از رار قلمی قبلی ما بهتر وهستیم شداریم و مشغول انجام

 .البته شاید موف  نشویم ولی همی  ره ای  مسلله را بخواهیم تثثیرگذار است

ایر    ،ی قبلی ما باشرد تر از موالهعیبتر و بینویسیم پختهای  مواله را ره می

ایر    ،ترر از داسرتان قبرل باشرد    رنیم تکنیکیر  میداستان را ره داریم نگا

خالصره   ،تر از قبل باشدتر و قویرنیم ادبیگزار  یا اثری ره داریم ارائه می

 .ددر جا نزنیم و س ی رنیم در رارمان پیوسته تنوع و رشد باش

   آثار شيوا یمطالعه

ان قررار  در اختیار شما گرامیی دیگری است ره به عنوان یک تجربه ای  نکته

زیبا و شریوا  های ما اگر بخواهیم در رار قلمی رشد رنیم باید نوشته .گیردمی

گونره وثرار   . بخشی از مطال ات خرود را بره خوانردن ایر     را زیاد مطال ه رنیم

ی وثاری ره با خواندنشان ح  ادبی و ح  ذوقی ما مطال ه ؛اختصاص دهیم

چنری   هم بنویسیم، ما هم شوق بیاییم و ترغیب شویم ره ما سر ،شکوفا شود

-شروق  انگیزند،وثاری ره ذوق انسان را برمی . طبی تاًوثاری از خود ارائه دهیم
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های یک نوشتهه ب و زیاد مطال ه رنیم،به دست وورده انگیزند، چنی  وثاری را 

بنرابرای    ؛شرویم ، در غیر ای  صورت مولّد میمیا چند نویسنده هم ارتفا نکنی

را  نها و وثار نویسندگاهای متفاوت در نوشتهسبک مختلف و انواع مس ی رنی

مورد مطال ه قرار دهیم. به وثار م اصری  ارتفا نکنیم و با مراج ه به وثار قدما 

خرود را   نیز های گوناگون ادبی و مفهومیجنبه هاونو پیشینیان و استفاده از 

 توویت رنیم.

 

 جلسه و کارهای گروهی 

منردان  ه. منظور ای  است ره گاهی برای عالقگروهی استی دیگر، رار تجربه

 ها و اسرتفاده از تردری  اسراتید   دوره ،هادر رالسبه نویسندگی برای شررت 

مند و هم ذوق هادی از افراد عالقدت در ای  صورت  ؛وجود ندارد ی الزمزمینه

، رنار هرم جمرع شرده و حردود     ند با تنظیم و تشکیل جلسات هفتگیتوانمی

، متنری از  سراعته  در ای  جلسات هفتگی دو ؛اعت به رار گروهی بپردازنددوس

ی وئی  نگار  یا نویسندگی تثلیف شده را رتاب و یا متونی ره در زمینه یک

و بخوانیرد و   دبا هم مرور رنیر  به عنوان موضوع مورد بحث در جلسه مطرح و

نکرات   ،ردازیرد هایش بپها و توصیهمری روی ون بحث و تبادل نظر رنید، به ت

مهمش را برای هم بازگو رنید و خالصه به ای  جلسه به عنوان یک رالس یرا  

 ی وموزشی بنگرید.دوره

مترون   ،خوانردن مترون رهر     بخش دیگری از وقت ای  جلسه را بره  

و احیاناً اگر جایش  اختصاص دهیدو ادبی را  یهای قوی و شیوانوشته ،دجدی

انر  و ارتبراط    هالغات و ترریب به منابع،ث رنید و با مراج ه مبهم است بح

ذهر  و  وثرار،   خواندن زیاداثر  . چه بسا دردمند شویبهره هاوناز وثار خوب با 

ررار قلمری ترثثیرات     و در ها مرثنوس شرود  با ای  نوشته شما ضمیر ناخودوگاه

 .را توویت رندتان خوبی بگذارد و رار

بره ایر     ،داص دهیر بخش دیگری از وقت رارگاه را به تمری  اختصر  

؛ تمام افراد ای  موضروع  دصورت ره موضوعی را انتخاب و در رارگاه طرح رنی
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پیرامرون ون  ناسرب و جالرب   تموظف باشند رره متنری م   را یادداشت ررده و

 شرود: ها دو رار انجرام مری  در ای  تمری بنویسند ره خیلی هم مفصل نباشد 

ی و شما هر هفته دربراره  شودمیاینکه یک تمری  هفتگی مستمر انجام  اوال

اینکه قدرت نود، ارزشیابی و تحلیل شرما براال    دومیک موضوع قلم می زنید. 

رفته و طبی ی است ره اگر ما بخواهیم رشد رنیم باید نواط ض ف و قوت رار 

ی نری  ، نورد عملری اسرت؛      شرناخت قلمی خود را بشناسیم و یکی از ابزار ای

رنیم عیرب و ایرراد اسرت،    ه را ره فکر می  بحث بشویم و ونچعمالً درگیر ای

چه ایرادهای رلی از قبیل مفهوم، پیام، رلیت و شکل و چه ایرادهرای لفظری،   

 ی ون نظر بدهیم.ای را مطرح رنیم و دربارهموردی و رلمه

تواند به ما رمک رند و ایر  بره   جلسات ادبی می تشکیلتیجه اینکه ن

جلسرات  توصریه ررردیم و ایر      تجربه ثابت شده است؛ چون در مرارزی رره 

ی ون چنرانی  رنندگان موف  و راضی بودند، ضمناً هزینره تشکیل شد، شررت

هم ندارد و الزم نیست استادی هم برای ای  جلسات دعوت رنند. فورط الزم  

رت منظم اسرتمرار داشرته باشرد و همفکرری و هرم ذوقری یرک        واست به ص

ر قلمی ادامه یابد. در اینجرا  بر روی را ی چند نفره با تصمیم جدی ومجموعه

 رنیم.برای توویت قلم، تمرینی را مطرح می

توانند با راربرد و ترریب ، غیر از م نای لغوی ره دارند میتمری : گاهی الفا 

-ی راربرد، یک مفهوم جدید را برسانند؛ به بیران بهترر مرا مری    خاص و نحوه

یم و مفاهیمی جدیرد را  کشب توانیم از الفا ، بیش از ون ظرفیتی ره دارند رار

ی را در نظر بگیرید؛ ایر  لفرظ در رشرته   « تزری »لفظ  رنیم. ربرای  الفا  با

همیشره تزریر     «تزریر  »است ولری  پزشکی به م نی تزری  ومپول به بیمار 

ره م نویت را بره رسری تزریر      توانیم بگوییمومپول نیست، گاهی هم ما می

-ستفادهای  ا« هد را به جام ه تزری  رردباید خون ت : »ملهج. مثالً ای  رنیم

، مفهروم  پزشرکی ای ره خاص پزشکی هسرت در یرک مفهروم غیر   ی از رلمه

هرای  شرود تمرری   باشد. در ایر  زمینره مری   سیاسی و مفهوم اخالقی و ... می

 یم:رنانجام داد ولی چند نمونه را تودیم می یزیاد
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هرای  رنیرد و محلره  مری شهری را در نظر بگیرید ره شما در ون زندگی  الف:

های شرهرتان را رنرار   گوناگون دارد. شما اسامی خیابان یهامختلف و خیابان

ستفاده از همری  اسرامی و الفرا     هم قرار دهید و ب د فکر رنید ره چطور با ا

مثالً در یک شهر ممک  است خیابرانی وزادی باشرد    ،توانید متنی بنویسیدمی

ی هعر شرود از مجمو نام بهرار و ... ویرا نمری    یکی هم به نام انوالب و دیگری به

از بلوار » :بنویسیم های شهر خود یک مت  ادبی بنویسیم؟ مثالًاسامی خیابان

ی وزادی ر فلکره استوالل به راه افتادیم و وارد خیابان انوالب شدیم و سپ  د

هرا  جه خواهید شد ره ما با ذرر نرام خیابران  اگر دقت رنید متو «.پیاده شدیم

ایرم رره   م نایی متفاوتی را بر الفرا  داده ایم و بار دیگری را ارائه ررده مفهوم

 جالب هم بوده است.

وموز دارد و هرر  حدود سی نفر دانش ره افراد یک رالس را در نظر بگیرید ب:

وموز یک اسم و هر اسم مخصوص یک نفر است؛ ای  اسامی غیر از اینکه دانش

سیم و برا بره   ی، حاال اگر ما متنی بنوخاصی باشد م نایی هم داردص اسم شخ

هرایی رره   ی خاصری ببرریم یرا از واژه   راربردن اسامی اشخاص، از ون استفاده

مربوط به اسامی ابزار و وسایل وشپزخانه است متنی با رویکرد م نرای خراص   

ای هرا نوشرته  بنویسیم و همچنی  رالس و مدرسه و بازار و ... خالصره از ایر   

-جدید را بر ای  اسامی تحمیرل رررده  ت یک بار م نایی در حویو ،تهیه رنیم

قالب نثر به رار برد. بره   توان در قالب ش ر و هم درایم؛ ای  رارررد را هم می

 ای  رباعی دقّت رنید:

 گریم ررده رسوا گردد یسیما         ون روز ره پشت پرده افشا گردد   

 ب اجرا گردداگر چه خو زشت است     ننگینی است    تزویر و ریا نمایش    

پشرت پررده، گرریم،    »ی: دهرد رره چهرار رلمره    نشان میت در ای  رباعی دقّ

ی تلاتر است در ایر  ربراعی بره    ره از رلمات اختصاصی رشته« اجرا نمایش،

 م نایی اخالقی و دینی داده است. بار هاونرار رفته است اما سراینده به 

: اصرطالحات مربروط بره بخرش     ت: به عنوان مثال پیشنهادم ایر  اسر  تمری 

هرا، یرک   رشاورزی ره انتخاب شده را یادداشت رنید و با چینش مناسرب ون 
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ای بنویسررید ررره از الفررا ، مفرراهیم یررا یررک صررفحهی نرریم یررا موالرره مررت 

، زمری ، شرخم،   : وبنظر عبارتنرد از ردغیررشاورزی برداشت شود. رلمات مرو 

د، رشرد،  جوانره، برر  و برا    بذر، ثمر، محصول، مزرعه، برداشت، رشت، نهال،

 ، غنچه، وبیاری، درو، خرم  و ...ساقه، شکوفه

ای بنویسید ره با به راربردن ای  الفرا ، بتروانیم مضرمونی اخالقری،     مواله    

ما در سرزمی  عمر خرود برا راشرت     »تربیتی و اجتماعی داشته باشیم. مثالً: 

و رلماتی دیگر  د الفا توانیشما می« رنیم.می ، عمل صال  برداشتبذر ایمان

راربرد دارند انتخاب ررده و به الفا  ی رشاورزی و زراعت را هم ره در رشته

اجتماعی بنویسید. به هر حال ای  تمری ،  -ای اخالقیباال اضافه رنید و مواله

ت ذه  شما رمرک رنرد و   یبه خالق دتواناست ره هم می هایییکی از تمری 

 ا  و م انی، است داد درونی شما را توویت نماید.ی الفی توس ههم در زمینه
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 فصل سوم
 
 

 

 

 

 

 

 

 (  1و ضعف نگارش ) نقاط قوت

خرواهیم درخصروص یکرری از مباحرث مربروط برره رو      در ایر  قسرمت مرری  

بررسری نوراط قروت و     را بیان رنیم و ون عبارت اسرت از  نویسندگی مطالبی

 م.ی قلض ف نگار  و عوامل جاذبه و داف ه

 ،ی خود را از نوص و راستی برهانیم و اثری قروی اگر بخواهیم نوشته 

باید نواط قروت و ضر ف را شناسرایی و برا عوامرل       ،سالم و جذاب ارائه دهیم

اعتبرار  ست و بیمختلف ون وشنا شویم. باید بدانیم ره چه عواملی نوشته را سُ

 د.  شومی و جذابیت ون ، قوتسازد و چه عواملی موجب سالمتمی

از هر ردام ره شرروع رنریم بره دیگرری      ،ر بیان نواط قوت و ض فد

را برطررف   هاون؛ ی نی اگر ما اشکاالت و عوامل ض ف را بشناسیم و رسیممی

شود و چنانچه عوامل قوت یک نوص میای قوی و بیی ما نوشتهنوشته ،رنیم

ی مرا از  شرته بهره گیریم، به طرور حرتم نو   هاوننوشته را شناسایی ررده و از 

شریاء  ت رف األ» توان گفت:در حویوت می .ماندمحفو  میها عیوب و راستی

؛ بنرابرای  مرا بره هرر       شناختتوان از ضدّی نی هر چیزی را می« باضدادها
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ا وید امّبه دست می ینی دیگر به طور ضمیک از ای  دو جنبه بپردازیم جنبه

رنرد بره   ره ما را مجبور مری نکاتی هست  ،گاهی در برخی مصادی  و جزئیات

اشکاالت عمده بحث ما مربوط به اول به هرحال قسمت  هر دو جنبه بپردازیم.

برخی از ایر  نوراط ضر ف    و نواط ض فی است ره در یک نوشته وجود دارد؛ 

ای  عوامرل را   . ارنون به ترتیبی محتواییی دارد و برخی جنبهی شکلجنبه

 مطرح می رنیم:  

 

منظور از ض ف قلم ای  است  .لی  مسلله ض ف قلم استاو .ضعف قلم الف=

ست بوده و از قوت الزم برخوردار نباشد. ممک  است ره نوشته، به طور رل سُ

ی نی از نظرر   ؛نتوانیم از ون اشکال و ایراد خاصی بگیریم ما در ارزیابی یک اثر

ی ون نوص باشد اما در مجموع وقترامل و بی ،محتوا و موارد دستوری ،واژگان

رنریم رره ایر     مری  ر می دهیم، احسراس ارنیم و مورد بررسی قرمی را مرور

ی ایر   . البته الزمره و ض یف استای سست نوشته قوت الزم را ندارد، نوشته

 های ض یف با ون است.ی نوشتهی وثار قوی و موایسهمطال ه ،تشخیص

 

وشرته  . وقتری در یرک ن  ی دوم پیچیدگی قلم استنکته. ی قلمب= پيچيدگ

-دار و سرخت مری  ای گرره ون نوشته، نوشته ؛رلمات دشوار وجود داشته باشد

 خاصری دارد، پیچیردگی   ،شرود رره اثرر   مری در بسیاری از وثار مشاهده  .شود

جمرالت ون، اشرکال و پریچش نباشرد ولری در      یرا  در مفرردات  ممک  اسرت  

ول نیسرت و  صالوشته رسا نیست، مطلب و پیامش سهلمجموع، مت  و رل نو

اسرت؛ ایر     دارپریچ  دار واسرت؛ ی نری گرره    دنوشته م وّ ،ر اصطالح طلبگید

برخری اوقرات در نوشرته از     .پیچیدگی گاهی لفظی اسرت و گراهی محتروایی   

جورند، دشوارند و دارای م رانی  هشود ره رم است مال و مالفاظی استفاده می

است  ارتباط بی  اجزای جمله به شکلیو روش  نیستند، گاهی ساختار جمله 

ی اثرر دارای  ی پیچیرده و نارسرایی اسرت و گراهی مجموعره     جمله ،ره جمله

 پیچیدگی و نارسایی است.
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 در مباحث مربوط به فصاحت و بالغت مطلبی است به ای  مفهوم ره: 

-های گفتار و نوشتار فصی  ون است ره خالی از ت وید باشرد و در واژه نشانه»

ای ، مهارت یرک نویسرنده    «.نباشد ی ون، پیچیدگیها، جمالت و یا مجموعه

اثر خود را به شکلی ساده و روش  بیران رنرد    خواهد ره بتواند مطلب ورا می

 موصود نویسنده را دریابد. یای مت ، به راحتی پیام ره خواننده با مطال ه

 

، راربردی ی محتوایی داردیکی از نواط ض ف ره جنبه .ج= کاربردی نبودن

شرود رره   یرا مطلبری نوشرته مری    و سرخنی گفتره    یوقت .نبودن مطلب است

رنرد رره مطالرب ون    رنند، در صورتی جاذبه پیدا میمخاطبان از ون استفاده 

به طرور ملمروس    هاونهای زندگی زهای خوانندگان و با واق یتمتناسب با نیا

تواند مخاطب را به خود جلرب  مطالب راربردی نباشد نمیاگر مرتبط باشد اما 

 ف یک نوشته است. رند و ای  ض 

مواله یا رتاب در اختیار دارید ره هر یرک بره    فرض رنید ره شما دو

هرا،  ای  است ره چگونه بر نگرانری  یبارهموضوع متفاوتی پرداخته اند. یکی در

ی و دیگرری دربراره   مها و فشارهای روحی و روانری خرود غلبره رنری    استرس

 بره طرور حرتم    ش اسرت. هزار سرال پری   1ی لباس پوشیدن ایرانیان در شیوه

موضوع اول موضوعی اسرت مرورد ابرتالی همگران رره ارتبراط تنگاتنرگ برا         

مندند در ای  زمینه مطالبی هی مردم دارد و افراد جام ه عالقمشکالت روزمره

از مشرکالت روانری و    مطال ه رنند ره در بررون رفرت   هامواالت و رتاب ازرا 

وع دوم ره یک موضروع تراریخی   وضرمک رند اما م هاون، به فشارهای روحی

گرچه از نظر علمی و پژوهشی دارای اعتبار است ولری بره دلیرل اینکره      است

 رنرد و مینی امروز نیست و مشکلی از مشکالت افراد را حل مورد نیاز جام ه

ی موضوع اول را تواند جاذبهباشد، نمیدر تماس نمی هاونواق یات زندگی  با 

رنریم  به دنبال خود بکشد؛ بنابرای  اگر مشراهده مری  داشته باشد وخواننده را 

شود ، به دلیل ون است ره استوبال نمیها ها و وثار و نوشتهبرخی رتاباز ره 

شیار باشرد و سرراغ موضروعاتی    وراربردی نیست. نویسنده باید هموضوعشان 
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نسبت به ون حسراس   د جام هابرود ره برای مردم، رارگشا و مفید باشد و افر

 د و برایشان جاذبه داشته باشد.باشن

 

نوطه ض ف نوشته و اثر بره حسراب   ی اشکاالتی ره از جمله. د= کهنه بودن

. افراد جام ه همرواره بره دنبرال مطلرب نرو و      رهنه بودن مطالب استوید می

 و رانی گو  رنند یرا موالره  رند ره سخ نمی یفرق هاونرای اند. بحرف تازه

گرفت  موضوعات ترازه و نرو هسرتند و     به دنبال یادفوط  هاون ،رتاب بخوانند

ای به رویشران براز   به درد نخور برایشان تازگی ندارد و اف  تازهو  مسائل رهنه

تازه باشیم و  حرف ه منظور ما ای  نیست ره ما همیشه به دنباللبتارند. نمی

برخری مطالرب    .هیچ وقت مطالب و مسائل قدیمی را طررح و بررسری نکنریم   

اه رهنره  گر  های اخالقی هریچ هستند. برخی ارز  ، نورغم قدمتعلیقدیمی 

همیشره زنرده    ،گذار در تاریخهای اثر، پرداخت  به زندگی شخصیتشوندنمی

یرک  »گونه بیان رررده اسرت:   ی ای ااست و به قول یک نویسنده ره در جمله

چره چیرزی   « افترد از ارز  و جاذبه نمری  ،پدیده صرفاً به دلیل قدیمی بودن

ا  را دارد، اسرت؟ ولری ایر  خورشرید همیشره جاذبره      از خورشید  ترقدیمی

 .زیباست همیشه

، سر ی  وع بررای بحرث و نوشرت    منظور ای  است ره در انتخاب موض

هرای بردیع را بره مخاطرب     ، م لومات نرو و رو  رنیم اطالع جدید، نگاه تازه

عمرر  بره   ره با خواندن یک نوشته  موزیم و انتوال دهیم ره احساس رندبیا

پ  رهنه بودن مطالب یک ض ف اسرت. حرال    هدر نرفته و زیان ندیده است.

چنانچه مطلب رهنه باشد ولی مطلبی ارزشمند، قابل توجره و سرازنده باشرد    

پیامبر اسالم )ص( ره مربروط بره هرزار و چنرد      تی عاشورا یا ب ثمانند واق ه

وادث و وقرایع  سال پیش است و وقایع و حوادثی قدیمی هستند اما همی  حر 

بره   ؛، بیانی تازه و نگراهی جدیرد طررح رنریم    توانیم در قالبی نوقدیمی را می

ی ای  موضوع تاریخی و از طرز طوری ره خواننده احساس رند ره از مطال ه

-نوشتار و طرح ای  وقایع قدیمی، دارد مطالب و مسائل خوبی را برداشت مری 
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ل اسرت رره رهنره برودن       یرک اصر  پ  به خاطر داشته باشیم ره ایر رند. 

وید و به جای جذب افراد، عامرل  نوشته به حساب می یکنوطه ض ف  ،مطالب

 باشد.  داف ه می

 

یکی از نوراط ضر ف نوشرته و اثرر، نداشرت  تردوی  و        :ا نداشتن تدوين ه

خروانیم و در حری  خوانردن    باشد. گاهی مواله یا رتابی را مری بندی میدسته

وغاز و انجامی نردارد و مباحرث    ته است، و سر، بیرنیم ره مطلباحساس می

 و رانری ارائه نشده است؛ ای  موضوع درخصوص سخ  ی در ونمدوّن و مرتبط

انری  رشما یک سراعت بره سرخ    ی نی ممک  است  د؛نرخطابه هم صدق می

توانید یرک مجموعره و برداشرت مفیردی از ون     شخصی گو  فرا دهید ولی ن

هرایی پرارنرده و جسرته و گریختره     و عبرارت ارائه دهید چون فوط اطالعرات  

هرایی رره هریچ ارتبراطی بره  یکردیگر ندارنرد،        هرا و حررف  ؛ عبارتایدشنیده

شرود، اول و وخرشران م لروم نیسرت و مردوّن و      دیده نمی هاونانسجامی در 

، بندی شده نیستند؛ به همی  خاطر شما پ  از یک ساعت گو  دادندسته

؛ ای  شیوه در رتاب و نوشته هم ز ون ارائه دهیدی مفیدی اتوانید خالصهنمی

توانیرد  خوانید ولی در پایان نمری ای را میوجود دارد؛ ی نی گاهی شما نوشته

، انسرجام،  ، نظرم از ون ارائه دهید؛ چرا ره مطالب و مضرامی  ون اثرر  برداشت 

م را ندارد. گاهی هم اثرر و  گیری الزبندی، ورود و خروج و نتیجهتدوی ، دسته

هنرری تردوی  گردیرده     و برا  شده ، با مهارت و ظرافتی نوشتهای روتاهنوشته

رره   درنیر ای از ون احساس مری است ره با خواندن ون، حتی خواندن صفحه

؛ در ایرد رردهی خاصی از ون برداشت ررده و موضوعی مفید را از ون یاد نکته

ون موضروع  و نویسنده توانسرته در انتورال    توان گفتای  صورت است ره می

 .  اطبش توفی  یافته و به هدفش برسدخاص به مخ

 

، اثر و نوشته، از نواط ضر ف  مواله ،ثویل بودن مت  رتاب .سنگين بودن و=

ویل بودن به ای  م ناست ره مت  نوشته را طوری تنظیم ثوید. به حساب می
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مرثالً یرک اثرر را بررای      ،سنگی  باشد ره برداشت ون برای عموم مرده باشیر

پرر از جمرالت    ایم ولی پرر از ویرات قررون و احادیرث،    نوشته ی عمومتفادهاس

-ای  باعث می اصطالحات حوزوی و طلبگی است؛ لمی واصطالحات ع ،عربی

انردازهایی  د مطالب را بخواند و مدام با دسرت شود ره خواننده به راحتی نتوان

مرت    اخواهد رمی جلو برود به یرک اصرطالح علمری یر    تا می .شودمواجه می

بسیاری از ایر  اصرطالحات را    ره خصوصشود بهرسد و متوقف میعربی می

هم از همان ابتدا توضی  نداده باشیم و با همان برداشت ذهنری خودمران رره    

غافرل از اینکره مخاطبران     به پیش رفته باشیم اما ،روش  بوده مانمطلب برای

ای از قرون و ون ویه ویهم و ون را به ووری، مدام حدیث میاطالعی از ون ندارند

خبرر از ونکره   رنریم بری  ح اعتوادی و اخالقی و ... وصرل مری  را به فالن اصطال

انرد و عالقره و   انرداز گرفترار شرده   در ای  مت  سرنگی  و پردسرت  خوانندگان 

 اند.ی مت  از دست دادهی مطال هاشتیاق خود را برای ادامه

، اریم ره مضرامی  قررون  را هم سراغ درانان و نویسندگانی البته سخ 

به عنروان   .رنندم ارف و مطالب سط  باال را با بیانی ساده مطرح می ،دیثاحا

  را یرادوور شرد و از ون الگرو گرفرت.     توان بیانات امرام خمینری )ره(  نمونه می

های خود برا  ان متکی به م ارف دینی بود اما در صحبتشبسیاری از بیانات ای

رررد و در  داری مری ت قرونری و حردیثی خرود   مردم از اصطالحات و مسرتندا 

رردنرد در  های عمومی خود رمتر از ویات و احادیرث اسرتفاده مری   رانیسخ 

ی نور های صحیفهحالی ره مستندات قرونی و حدیثی گفتار ایشان در پاورقی

برخری از نویسرندگان   طور است. ها نیز همی بسیار ذرر شده است. در نوشته

درحرالی  رننرد  ده و قابل فهم مطرح مری روان، ساعموم برای ی خود را نوشته

ره ون نوشته حاوی مطالب و مضامی  قرونری و برگرفتره از احادیرث اسرت و     

 رنند.ها نیست اما برخی دیگر اثر خود را پر از ویه و حدیث میفراتر از ای 

 ،ذرر ای  نکته نیز الزم است ره گاهی ممک  است رره  یرک نوشرته   

اشد و مخاطبان ون فوط طالب و فضال باشند؛ رسانی رره  ای تخصصی بنوشته

ای را در هرر اشراره   روش  است ره ای  گرروه،  وشنا هستند؛به ویات و روایات 
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رنند و خالصه گرفت و گیرری ندارنرد امرا اغلرب     یابند و از ون استفاده میمی

اگرر پرر از اصرطالحات حروزوی،      ،شرود نوشته مری  هایی ره برای عمومنوشته

ه بی  نویسرنده  و اصطالحات پیچیده و سنگی  باشد موجب قطع رابط طلبگی

تواند مباحث را پیگیری شود؛ به همی  دلیل مخاطب دیگر نمیو خواننده می

 مند گردد.ها بهرهنوشته ررده و از

 

 چگونه نويسنده شويم

-مندان در برخورد با یک نویسنده و اهل قلرم، از ون هرا مری   هبسیاری از عالق

نوی  یا رمان نوی  چه رنیم تا نویسنده شویم؟ چه رنیم تا یک قصّه پرسند:

به صورتی دیگر از یرک هنرمنرد پرسریده     سلوالممک  است ای  ؟شویم... یا 

منردان بره هرر فر      هطور عالقو همی  ؟شود ره چه رنیم تا یک نوا  شویم

ال ت را بکنند؛ ایر  سرؤال، سرؤ   سلواالرسوتان ون ف  شبیه ای  دیگر از پیش

 .خوبی است

ها تال  رنیم یها و فراگیرگی و در مسیر وموز زندما اگر در طول 

و پاسخ الزم را دریافت رنیم و به اطالعرات   بپرسیماز اهل ف  چنی  سؤاالتی 

ی و ثمرره   در واقرع محصرول یرک عمرر ترال      ،ارزشمند و راربردی برسریم 

هرا و  هرا، مهرارت  رو  یم و با وشنایی برا اهها را به دست ووردهای ونموفویت

ر برای رسریدن بره موصرود    بُایم از یک راه میانها توانستهتجارب ارزشمند ون

استفاده ررده و از هدر رفت  عمرمان جلوگیری رنیم. خالصه، ایر  سرؤال  از   

یک نویسنده و اهل قلم مطرح است ره چی شد رره شرما نویسرنده شردید؟     

ای موفر   ر نویسرندگی، نویسرنده  توانیم نویسرنده شرویم ویرا د   می ما چگونه

ی مطررح  لر مهرای ع و شریوه  قواعدسه قاعده را به عنوان  م؟ به طور رلیباشی

هرای درس  توانند از طری  گذراندن دوره و رالسمندان میهرنیم ره عالقمی

 ها وشنا شوند.  ها اشاره شد با ای  رو ه قبالً به ونرهای دیگر یا رو 

 های وموزشی.ی نی گذراندن دوره وموز  است؛ اوّال: یقاعده

 ی است.ی متون وموزشمطال ه دوّم: یقاعده
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 باشد.تمری  رردن می سوّم: یقاعده

منرد، بره اقتضرای شرغلی، وضر یت      هقر ممک  است برخی افرراد عال  :توضيح

هرای  زندگی و از ایر  قبیرل، نتواننرد از طریر  ررالس و یرا شرررت در دوره       

 وند.ها وشنا شوموزشی با ای  رو 

ی چند در بحث تجارب قبلی مطرح رردیم ره با تشکیل یک مجموعه ترپیش

نفری ره از نظر عالقه و فرصت برا هرم هماهنرگ و همسرو باشرند، متنری از       

مربوط به وموز  نویسندگی را انتخاب رررده و روی ون   یهای مت مجموعه

اصرول مطررح    به عنوان مبنرا و  موضوعرار رنند تا بتوانند ونچه را ره در ای  

هرای وموزشری   است یاد بگیرند. البته ای   یادگیری زیر نظر استاد و طی دوره

ستاد مطرح نباشرد،  اتر و رارسازتر است. اگر استفاده از وموز  و الوصولسهل

چه بسا افرادی ره یک عمر رار قلمی انجام دهند و فکرر رننرد رره رارشران     

ه ممک  اسرت مسریر را اشرتباه    دارای مبنا و از روی اصول است در صورتی ر

 رفته باشند.طی ررده و به بیراهه 

. م مروالً  رسیم ره مطال ه استاز وموز  ره بگذریم به گام ب دی می

رند ذهنش به طرور ناخودوگراه و دراز مردت ترثثیرات     وقتی انسان مطال ه می

ی تثثیرات به عنروان اندوختره  از ون ماندگاری را درک ررده و به هنگام عمل 

ای  است ره مرا چره چیرزی را    حاال سؤال  رند.میاستفاده بلی ، در وثار  ق

ر قسرمت از مباحرث مطال ره    مطال ه رنیم؟ برای پاسخ به ای  سؤال بره چهرا  

 رنیم:اشاره می

های دستوری و قواعد زبان است. گرچه ل ملاها و دستوری رتاب: مطال هاوّال

م موالً در دوران تحصیل ک است و بحث فراگیری قواعد دستوری، بحثی خش

ای زبران شریری  نبرود و جاذبره     هم شاهد بودیم ره رالس نگار  و دسرتور 

هرای  نداشت؛ مسائلی از قبیل: ف ل و فاعل، نهاد و گزاره حروف ربط و ویژگری 

ساختار رالم در مفردات، جمله و انواع مختلف ون، سراختارهای واژگرانی و از   

هرا  هم تحت عنوان صررف و نحرو برا ون   ای  قبیل مباحث ره در ادبیات عرب 

و بایستی یادشان گرفت. برخری  ؛ مباحثی ره بسیار اهمیت دارند وشنا هستیم
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تصورشان ای  است ره نیازی بره یرادگیری ایر  مسرائل نیسرت، همری  رره        

بتوانیم زیبا بنویسیم، احساسات خود را روی راغذ بیاوریم و قلم خوبی داشته 

گونره رره   همان گذارد ولی ای  طور نیست.می باشیم رافی است و تثثیر  را

ی تواند شیوهدر ادبیات عرب اگر رسی قواعد صرف و نحو را رعایت نکند نمی

سراختار جملره نیرز    نتیجره  بردن صحی  رلمرات را رعایرت رنرد و در     به رار

رند؛ چرا ره برای ساخت  یک رلمه و یا ساختار صرحی  یرک   مشکل پیدا می

! مهرم ایر    تحاال ای  شخص بگوید مهم نیسنست دا جمله باید صرف و نحو

و مفهوم مورد نظر ما را  وی م نا و موصود ما به خواننده منتول شودره  است

بفهمد، خواه رلمات درستی به رارگرفته شده باشد یا نه! خواه ای  جمالت از 

صرف و نحو درست باشد یا نه! حراال   دستوری صحی  باشند یا نه! از نظرنظر 

ننرده رره فهمیرده موصرود مرا      انباشد! خو بمنصو لمرفوع نباشد، مف و فاعل

عدم رعایت ایر  قواعرد و در    اید توجه داشت رهچیست! هرگز چنی  نیست ب

بردن غلط رلمات و جمالت، حیثیت یک گوینده یا نویسرنده را   نتیجه به رار

و مهرم اسرت. در زبران و ادبیرات      برد. پ  مسلله بسیار جردی زیر سؤال می

ها نیز ایر  شریوه و قاعرده    ارسی نیز همی  مسلله صادق است. در سایر زبانف

جاری است؛ بنابرای  بخشی از مطال ات ما باید پیرامون رتراب هرای قواعرد و    

 دستوری و ساختار زبان باشد.

  است، در ای  های ف  نگاررتاب ینوع دیگری از مطال ات، مطال ه 

ی وزاد و چه به شکل مطال هاست. ما چه  ای فراوانی نوشته شدههبزمینه رتا

ی اسراتید در مطال ره  و نظرارت   راهنمرایی  ی گروهی و یرا برا  به شکل مطال ه

نگرار  را  های مربوط بره فر    ها و نوشتههای وموزشی، باید دستورال ملمت 

متوجه خواهیم شرد رره اصرالً نویسرندگان      ؛ در ای  صورت حتماًبخوانیمهم 

ایر  بررسری و    و انرد رفتره چگونه به رار گ وویت اثرشانتی تجارب خود را برا

همچنری    ؛مندان دریابند ره چطرور بنویسرند  هرند ره عالقه رمک میطال م

و بایرد مراحرل    دوخواهرد وارد شر  هر فنی رره مری  متوجه شوند ره انسان در 
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های بسیاری ره نوشته شرده چهرار رتراب بره     را بداند. از بی  رتابقواعد  

 شود:  ی میزیر م رفشرح 

 . ای  رتابویی  نگار ؛ اثر احمد سمی ی، انتشارات مررز نشر دانشگاهی -1

 ی ویی  نگار  مطرح ررده است.ره مباحث سودمندی را در زمینه

هرا فورط نویسرندگی    رتاب اثر ای  جانب اسرت. رتراب رو   ها، ای  رو  -2

  نیست بلکه ده موضوع در ون مطررح شرده رره یکری از ون موضروعات رو     

ملره رو  ترجمره، رو    جهرای دیگرر از   ای  رتاب با رو  در .نگار  است

 شوید.نویسی هم وشنا میتحوی  و رو  خالصه

ابوالواسم حسینی است ره به عنوان مت  درسی  ی سیدبال قلم، نوشته بر -1

ای از در ای  رتاب مجموعه ؛گیردهم در برخی از مرارز مورد استفاده قرار می

 ری، ویراستاری، رو  تحوی  و ف  نگار  مطرح شده است.مباحث دستو

 ی حسی  رزمجو؛ انتشارات توس.رو  نویسندگان م اصر؛ نوشته -2

ها و مواالت مربوط به نود ادبی ی  رتابنوع دیگر از مطال ات، مطال ه

ی های ادبی زده شده بنیهاست. خواندن وثار ادبی و نودی ره نسبت به نوشته

رند ره ای  نورد و بررسری نسربت بره     رند. فرق نمیا توویت میادبی انسان ر

صورت گیرد یا نسبت به ش ر و قصه و از ای  قبیل ارائره   ادبیرتب و مواالت 

 گردد.

ها صفحات نود وجود  دارد و گاهی م موالً در برخی مجالت و روزنامه

هرایی را پخرش   هم ممک  است صدا و سیما درخصوص نود و بررسی، برنامره 

هم با ت دادی از وثار وشنا شرود   ،شود ره انسانها سبب میند، توجه به ای ر

و قوت و ض ف ون وثار برایش روشر  گرردد و در مجمروع وگراهی      طنوا مو ه

افرزایش   ی قلرم وجرود دارد  یی ره در حروزه یی انسان با بایدها و نبایدهاوشنا

 یابد.

و قوی  ثار شیوای وی مطال ه مهم است مطال همحور ب د ره در زمینه

ی داستان، نثر ادبی ی رتاب و مواله باشد یا مطال هاز اینکه مطال ه اعم .است

هرای  برترا اگرر  هرا باشرد.   ، تاریخی، توصیفی و امثال ای یها تحویویا نوشته
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اطالعاتمران را   ،رنرد قلمری مرا را توویرت مری     خوب را زیاد مطال ه رنیم، رار

تثثیر تحت دهد و به طور غیرمستویم ما رایهای قوی افزایش مپیرامون نوشته

 های ذهنی از ون استفاده رنیم.اندوخته تا به عنوان  خواهد دادقرار 

-رردند اگر بخواهیم به توصیهمندان از م  سؤال میهبسیاری از عالق

های شریوا و خرو  قلرم را مطال ره رنریم، مرا را       ی شما عمل رنیم و رتاب

های شریوا، هرم   . البته رتابمهایی را مطال ه رنیره چه رتاب رنیدراهنمایی 

 نویسرندگان م اصرر   .هرای م اصرر  و هم در بی  نوشتهو متون قدیمی در وثار 

های خروبی از خرود بره    ی اخیر، نوشتهصد ساله -در طول پنجاه وجود دارند.

برا  هرای خرودم   جایی گذاشتند. ایر  جانرب از رهگرذر مطال رات و یادداشرت     

شیوایی دارند و هم خواندنشان  ها ره هم قلم قوی و   رتابای از ای مجموعه

ررردم رره در رتراب    نوس برودم و یادداشرت مری   ثدر توویت قلم مؤثر است م

رره عمردتاً از نویسرندگان     هرا جلد از ایر  رتراب   111یا  112ها حدود رو 

را انتخاب رردم. ت رداد انردری هرم مربروط بره      های اخیر بودند م اصر و دهه

-یا نوشته ،ی عروضین قرون و اعصار گذشته است. مثالً چهار موالهنویسندگا

ها از ای  نمونه است. بره هرر صرورت     انصاری و امثال ای عبدا  جههای خوا

انیم پ  هرر چره بترو    .صر استم ا نها وثار قلمی نویسندگابیشتر ای  نوشته

یت قلم مرا  یم مطمل  باشیم ره در توونوب را مطال ه رو وثار خگذاریم وقت ب

 خواهد بود.مؤثر 

ررار قلرم و نویسرنده شردن      تگام ب دی تمری  است ره بررای توویر  

بسیار مؤثر است، رار نیکو رردن از پر ررردن اسرت. از تمرری  ررردن نبایرد      

ررار  ای بایرد تمرری  رررد. بایرد     در هر مناسربتی و بره هرر بهانره     د.خسته ش

ها ای  است ره انسان ربهجاز ت. قبالً هم اشاره شد ره یکی رارگاهی انجام داد

بنویسد، بنویسید و بنویسد و هر موضوعی را بهانه رند تا بتواند بنویسد و ای  

را مردنظر داشرته   هرای سراده   نوشت  از ساده و روتاه شروع شود. ابتدا نوشته

ی توصیف اسرت؛  ی ب د، مسللهباشیم و به صورت روتاه بنویسیم و در مرحله

 اف.های اطرتوصیف پدیده
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 «توصریف »یکی از محورهای تمری ، توصریف ی نری چره؟     به عنوان

ت امرروری ررره در اطررراف ماسررت، ای نرری ذرررر وصررف و جزئیررات و مشخصرر

ی یک ی نی ذرر یک حادثه یا یک منظره ون طور ره هست. الزمه «توصیف»

ی خروب  خوب دیردن مودمره   خوب ای  است ره ما خوب ببینیم. «توصیف»

، خروب  وب دیدن ای  است ره ما به جزئیاتر از ختوصیف رردن است. منظو

-قرار بدهیم، مرثالً مری   دقت توجه رنیم و عناصر جزئی یک مجموعه را مورد

نگراهش رنریم و بره     ی قلم دست به توصیف بزنیم، باید خوبارهبخواهیم در

های مختلفش را ، شکل و نام بخش، رنگرنیم، اندازه جزئیات ون خوب توجه

خرواهیم  داخلی و بیرونی قلم را بشناسیم و خالصه اگر می هایقسمت ،بدانیم

قوی باشد، پ   م باید اطالعاتمان راجع به ون وسیع وییک قلم را توصیف رن

 باید خوب نگاه ررد.

ای است، نگاه رلّی است. گاهی نگاه ما گاهی نگاه فلهها دو نوعند: نگاه

مرا   یم؛ در ای  صورتشورنیم و رد میاه میگط نبه یک حادثه دیمی است فو

شرود، جزئیرات و   رنیم. گاهی هم ما نگاه ما متمررز مری یک جور برداشت می

رنریم؛ در  ر و حوادث را به دقّت مشاهده میظ، در اشیاء، در مناهاحکاریریزه

خوب ون است  رنیم؛ بنابرای  توصیفای  صورت، ما جور دیگری برداشت می

ت نگاه رند. موضوعات بسیاری در اطراف هم به دق ره انسان بتواند جزئیات را

 ها را خوب ببینیم و مورد توجه قرار دهیم.توانیم ونوجود دارند ره می ما

ی توصریف، فورط بحثری رلری نباشرد بره       برای اینکه بحث ما دربراره 

خواهیرد ون  بینید و می، تصویری از یک وب پا  را میشودای اشاره مینمونه

پرا   گوییرد ایر  یرک وب   مری دن تصویر وب پا  دی را توصیف رنید. شما با

از دقرت بره تصرویر وب    دهند. گاهی هرم ب رد   ها وب میاست ره با ون به گل

-بینید مربروط بره یرک وب   تصویری ره می»رنیم: ای  گونه توصیف میپا  

ای به طول یک برابر ای است، لولهپا  به شکل استوانهی وبپا  است. بدنه

شکل مورب نصرب شرده اسرت بره      قسمت پایی  بدنه و بهو نیم ارتفاع ون به 

پرا  تشرکیل داده شرده    ای با سط  جرانبی وب درجه 21ای طوری ره زاویه
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ترر اسرت و برر سرر ون     است، لولهای ون مخروطری شرکل و انتهرایش برزر     

ای  لوله را به قسمت باالی  دار ت بیه شده است. پل روتاهیای سوراخاستوانه

شرود،  ای بیضی شرکل دیرده مری   پا  دهانهدر باالی وب رند،می صلمتبدنه 

ره یک سر ون بر باال و سر دیگر   ای استی ون به شکل نیم دایرهدستگیره

 «ی دهانه وصل شده است.به سط  جانبی موابل لوله

توانیرد تلویزیرون، اتراق،    مری  دار باشرد ولری شرما   شاید به نظر خنرده 

هرا را بره همری     اتوبوس و امثال ایر  خودرار، رادیو، محیط رالس، تارسی و 

صورت توصیف رنید ولی شرطش ای  است ره به عناصرر ریرز و جزئیرات ون    

 ببرید. دقت رنید تا بتوانید ون جزئیات را هم در توصیف خود به رار

سرؤال  یک توصیف خوب موف  چه توصیفی است؟ برای پاسخ به ای  

به نحوی باشد ره خواننده رنیم رنیم ره اگر ونچه را ره توصیف میعرض می

با اینکه ون را ندیده اسرت ولری    یا شنونده بتواند ون را در ذه  مجسم رند و

د ره او بتواند در ذهرنش ون چیرز را برا تمرام     ندها به قدری گویا باشتوصیف

توانیم ادعا رنیم ره توصریف مروفوی   جزئیاتش نواشی رند؛ در ای  صورت می

 ایم.داشته

قی را توصیف رنیم، چنانچه به جزئیات نپرردازیم و  خواهیم اتااگر می

در ذه   خواننده یا شرنونده چره چیرزی نورش     « ای  اطاق زیباست»بگوییم 

ای  اطاق ره به نظر ما زیباست را بیران رنریم،    ریزبندد؟ ولی اگر جزئیات می

ما بتروانیم  ایم. اگر ترسیم ررده در واقع با رلماتمان تصویری در ذه  خواننده

چینش اتاق را به نحوی توصیف رنیم ره اگر وسایل و اثاثیه ون اتاق بره   وضع

ا، دوباره بشود هر چیزی را درجای خود قررار داد،  م هم بریزد براساس توصیف

 ایرم؛ ایم، توصیف موفوی ارائره داده به ای  م ناست ره ما توصیف خوبی داشته

توانیم زیاد داریم و می ا مواردی از ای  قبیل، بسیارمیک تمری  است.  لذا ای 

 ها را توصیف رنیم؛ ون هم یک توصیف موف .با استفاده از جزئیات، ون

-تمری  دیگر نوشت  خاطرات است. قبالً هم اشاره رردیم ره خراطره 

خواهرد و نره مطال رات ون چنرانی. م لومرات      مری  یم لومات زیراد  نهنویسی 
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ونچه را ره از صب  تا شرب،  توانیم نویسی در ذه  ما وجود دارد. ما میخاطره

-یک اردو و مسافرت و یا یک سفر زیارتی بر ما مری  لهفته و سال و یا در طو

روزانه است ره قلرم مرا را    یها را بنویسیم. ای  خاطره نویسی تمرینای  گذرد

 ایرنرد، عرالوه برر ون، مجموعره    قوی و وثار سودمندی را هم نصیب مرا مری  

مانرد و  هتری  یادگار در زندگیمان ماندگار میشود ره به عنوان بارزشمند می

 گیرد.  نام خاطره برخود می

رارگاهی است؛ ای  رار زیر نظر مربی و همراه برا نورد    تمری  ب د، رار

داشته باشرم.  رارگاهی مایلم ره تثرید بیشتری رار شود. درخصوص انجام می

-خوانرد و دوره ییی ره انسان مر هامندان برسانم ره رتابهباید به اطالع عالق

و همه مباحث تلوری هستند ولی تا انسان عمالً وارد  همه دنگذراهایی ره می

 رند.های الزم را رسب نمیرار نویسندگی نشود، مهارت

رارگاهی ای  است ره انسان عمالً تمری  رند، بنویسد و زیر نظرر   رار

مرا نورد    مربی باشد و مربّی نواط ض ف و قوت رار  را تذرر دهرد، اگرر ررار   

ایر  صرورت ممکر      شرود و در نمی برای ما روش نشود نواط قوت و ض فش 

ما متوجه اشکال رار خود نشویم. البته اگر ما بره فرردی    و ها بگذرداست سال

رار رنیم خیلری بهترر اسرت یرا       مجرب دستیابی داشته باشیم ره زیر نظر

وری رره  گروهی تشکیل بدهیم ره زیر نظر یک مربی وموز  ببیننرد بره طر   

ا  های الزم را ارائه دهد، مسلماً تثثیرات سازندهها را ببیند و راهنماییوشتهن

 بیشتر از راری است ره رار بدون نود و بررسی انجام شود.

ابتردا بره متنری    ولری  رنیم در بحث توصیف به سه نمونه اشاره می

 توصیفی از یک رتاب توجه رنید ره برای طرح در ای  جلسره انتخراب شرده   

. الزم به ذرر است ره ما وقتری  است و ریفیت تمری  ون را بیان خواهیم ررد

منظور اشراره   ،ای را توصیف رنیدخواهیم ره اتاق، منظره یا حادثهمی از شما

 های ریز قضایا و بیان جزئیات است.به قسمت

در ای  رتاب، توصیفی اسرت از ررالس درس، ممکر  اسرت از مرا      

را توصیف بکنید. ما در ای  توصیف چه نکراتی را  بخواهند ره رالس درستان 
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رالس درس ما اتاقی است به طول پنج و عرض چهار متر »باید رعایت رنیم؟ 

رالس یرک مترر    شود،یا اندری رمتر. دو پنجره از ون به حیاط مدرسه باز می

از سط  حیاط بلندتر است و لب پنجره تا رف حیاط در حدود یک متر و نیم 

 ...ارتفاع دارد.

رود شما هم توجّه دارید ره هر چه مراحل توصیف رالس پیش می

رنید و یک رالس را برا  دهید، نواشی میبه ترسیم ون در ذه  خود ادامه می

رشید، هر سطری از توصیف ره بره پریش   ها در ذه  به تصویر میای  ویژگی

رود، بخشی از ای  نواشی ذهنی شما نسبت بره ایر  ررالس دارد تکمیرل     می

ی توصریف، بایرد بره جزئیرات     اینکره مرا بررا    شود؛ ای  شاهدی اسرت برر  می

 رند تا تصور روشنی از شریلی یرا   ، جزئیاتی ره به خواننده رمک میبپردازی؛

 ی توصیف شده پیدا رند.  واق ه

پرنرد و نراظم   ها از پنجره به حیراط مری  وموزان بیشتر وقت... دانش

هرای یرک   د. سوف رالس با تختره شومی مدرسه از دیدن ای  صحنه ناراحت 

 رسد رره در وغراز رنرگ   اندازه به صورت منظم پوشیده شده است، به نظر می

 سرمت غررب   اند، تخته سیاه درای داشته ولی ب داً روی ون رنگ وبی زدهقهوه

ون ها و رنگ پریدگی وسرط  رالس به دیوار نصب شده است، از شکستگی لبه

 رنگی به خود دیرده اسرت، میرز و    نه و پیداست ره مدتی است نه ت میر شده

در ردیف جلو چهار میرز   شاگردان هم حکایتی شبیه تخته سیاه دارد، صندلی

های دیگر شش میز و صندلی چیده شده است. صرندلی  و در ردیف و صندلی

ای دارد ره پرا را برر ون   هلهای بلند و پای  رالس پایه (وموزگار)وقای مینایی 

انرد،  جلوی ون، میز نسبتاً بزرگی گذاشرته  د؛ننشیی میگذارد و روی صندلمی

-باالی تخته سیاه نوشه میز و صندلی وموزگاران در رنار تخته سیاه قرار دارد.

-را نشان می خورد. در ون قسمت از نوشه ره دشت لوتی ایران به چشم می

شرود رره گویرا    ای با خط ناپخته خوانده میهد و خالی از نوشته است جملهد

دیوار قرار داشته نوشته قدیمی مدرسه زمانی ره نوشه پایی  ی از شاگردان یک
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ای  توصریفی  « م  دشت لوت را وباد خواهم ررد.»است؛ ون جمله ای  است: 

 بود از یک رالس درس در یک مدرسه.

بینید ره جزئیات، چودر مورد توجه نویسنده بروده اسرت. حراال    می

ای  است ره شما یکی از ای  سه محرور   پیشنهاد ما به عنوان تمری  و تکلیف

 خود پیرامون ون بنویسید: یرا انتخاب رنید و به نسبت ذوق و سلیوه

ای ره در ون درس خوانرده و  علمیه یشهر، خانه، مدرسه، و یا حوزه  تمرين:

هرا،  اید را توصیف رنید. دقّت در جزئیات و پرداخت  به ذرر ونیا زندگی ررده

گزینی خوب برای پیدا رردن از یک سو و واژه دیدنب خوب توجه رردن، خو

شرود  زئیات را نشان بدهند از سوی دیگر، موجب میرلماتی ره بتوانند ای  ج

 و قوی داشته باشید.  بره شما توصیف بسیار خو

 

 (1درست و غلط و نگارش )

در نگار  اسرت. در  و غلط از موضوعات مهم در بحث نگار ، موضوع درست 

شرود دیگرری نیرز    شود ره ذرر هر ردام باعث مری میوضوع مطرح اینجا دو م

 مطرح شود ای  دو موضوع عبارتند از:

 .غلط ننویسیم.2.درست بنویسیم 1

هایمان درست باشد رنیم ره باید نوشتهزیاد تثرید می ،ی نوشت ما در مسلله

های ریرز  و غلط نداشته باشد؛ ای  درستی، یک مفهوم رلی است و باید شاخه

رنیم ره درستی از چه ای  مسلله را بیشتر مشخص رنیم ره وقتی عنوان می

است، اب اد مختلف ون، روشر  و مطررح باشرد. در رابطره برا       جهت مورد نظر

 درست نوشت  به پنج قسمت و موضوع اشاره می شود:

خصروص  قواعدی ره در ابیات فارسری در  .الف: درستی از نظر دستور زبان

ستور زبان در عربی ره به ون مانند دگوییم ستور زبان میزبان وجود دارد را د

ها شود به مفردات رلمه، واژهصرف و نحو گویند. دستور زبان گاهی مربوط می

شرود بره   برریم و گراهی مربروط مری    هایی ره در نوشت  به رار مری تک واژه و

ترریب رلی و ساختار جمله بر اساس قواعد و اصول مطررح شرده در ادبیرات    
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درست فورات و  شجای خود و چینرلمه در  ی. به رار گرفت  صحی  هرفارس

های مختلف یک جمله، موضوع بسیار مهمی است رره قربالً هرم مرورد     بخش

رغم خشک بودن بحث، بایستی به ون پرداخرت. البتره   اشاره قرار گرفته و علی

 شود طراوت و تنوع خاصی به ای  بحث بخشید.با تمری  و مثال می

 

نویسری  نویسی دقت در صحی . محور دوم به درستامالی کلماتب: صحت 

و درحویوت همران  امالی رلمات است؛ ی نی شکل دادن صحی  به یک رلمه 

ن درس فارسری  ابحث دیکته؛ همان درسی ره در مدارس ابتدایی تحرت عنرو  

 شرکل دهنرد و منظرور، نوشرت     ومروزان یراد مری   بخوانیم و بنویسیم به دانش

-ومروزان مری  گوینرد و دانرش  به همی  منظور دیکته مری صحی  رلمه است، 

هرا برا شرکل صرحی      گردد و به مررور، ون هایشان مشخص مینویسند و غلط

 شوند.وید وشنا میرلمات ره ابتدا به نظر سخت و مشکل می

نویسی امری ساده و پیش پا افتاده است و رند دیکتهانسان فکر می

ای   ی دیکته شررت رند.یک جلسه ره در داندگاهی خود را باالتر از ای  می

بردانی و  را  مسلله حائز اهمیت است ره شما حتماً باید شکل صحی  رلمرات 

تفراوت از  نردانیم و بری  ها را درست بنویسی، اگر شرکل صرحی  رلمرات را    ون

، ای شویم، چنانچه مواالتوجود ای  نوص بزر  پیش برویم و روزی نویسنده

سروادی خرود   بیطبل  ،های امالیی باشندا دارای غلطهای مها و دستخطنامه

های خود، دیگران را نیرز بره اشرتباه    ار نوشتهانتشروبیده ایم و عالوه بر ون  را

خواهیم شویم. مثالً میایم؛ همچنی  باعث تغییر بار م نایی رلمات میانداخته

« ث»ببرریم، اگرر ایر  رلمره را برا       ای بره ررار  جملره  را در« ثرواب » یرلمه

« درست»بنویسیم، به م نا « ص»است و اگر با « پادا »به م نای  ،بنویسیم

قصد و منظوری ره از نوشت  جمله داریم، غلط نوشت  ایر   با توجه به  .است

رند و گراهی  سوادی نویسنده را اعالن میشود و بیرلمه باعث تغییر م نا می

 نیز می رود. ی غلط وبروی نویسنده یا گویندهبه رخ رشیدن یک رلمه
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الخط است. منظور ، رعایت رسمنویسی. محور ب دی در درستج: رسم الخط

ره موبرول   الخط رعایت شکل درست و استاندارد رلمه است به طوریاز رسم

و  باشد؛ ای  بحثی قردیمی اسرت رره از دیربراز مرورد توجره عالمران       و علمی 

ررده خیلی مهم است. به ادیبان بوده است و چون با قرون نیز ارتباط پیدا می

بایرد چگونره نوشرته    اسرت  « ت» هرا عنوان مثال رلماتی ره وخری  حرف ون

بیایند؟ مثالً رلماتی ره همرزه در  « ۀ- ۀ»نوشته شوند یا با « ت»شوند؟ ویا با 

حررتی رره دارد، بایرد    رفته است، شکل همزه به نسبت مکانی و ها به رارون

فتحه است ما قبل ای  همزه گاهی  ،باشدچگونه نوشته شود؟ اگر همزه سار  

د. بره عنروان   نباشر ها همه تثثیرگذار میفتحه است و ای گاهی رسره و گاهی 

یا دندانره  « مسثله» بنویسیم؟ ویا با الفچه شکلی را « مسلله»ی نمونه، رلمه

نویسری و  بحث متصرل  .دیگر ونهای بنویسیم؟ و همی  طور صورت «هللمس»

-رسرم  ات نیز از جمله مباحثی است ره مربوط به موضوعنویسی رلمبا فاصله

در رعایرت صرحی  قروانی  و     .رررد هرا توجره   و بایرد بره ون   باشرد مری  الخط

 و هرای مربروط بره نگرار     روشید؛ ای  مطالب در رتراب باید ها دستورال مل

 ویراستاری به طور مشروح بیان شده است.

 

 یده باشرید؛ نزیراد شر   عالئرم نگارشری را   شراید  .د: رعايت عالئم نگارشای 

« عالئرم سرجاوندی  »ندی نیز به گوشتان خورده باشرد.  همچنی  عالئم سجاو

ابوزید سجاوندی از علمای ب دانشمند اسالمی به نام محمدبرگرفته از نام یک 

زیسته و ای  عالئم و قوانی ، برای اولی  علم قرائت است ره در قرن ششم می

گرامی عالئمی را در قرائت ویرات قررون   گردید؛ ای  استاد بار توسط وی وضع 

قرون برای وقف، ابتدا، تثمل و درنگ در خواندن به راربرد ره راهنمای قاریان 

گویند. به هر حال منظور « موز سجاوندیر»قرون است و مجموع ون عالئم را 

از ذرر ای  موارد و اشاره به نام دستورات نگارشی و غیره ای  است رره مرا برا    

 مفید و ارزشمند نگارشی وشنا شویم. های مجموعه
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ما ارنون نیز شاهد هستیم ره وضر یت یرک نثرر از نظرر صرحت و      

و ای  دسرتورات   درستی و حاالت صحی  جمله، وابسته به وگاهی و وشنایی با

هاست. مثالً عالئمی از قبیل: نوطه، دو نوطه، سه نوطه، خرط تیرره،   رعایت ون

ت جرب، رروشره،    عالمرت  ،سرلوال عالمرت  پرانتز، ویرگول، ویرگول با نوطره،  

ا در بهترر  شود و ما ربرده می چی  و عالئمی ای  چنی  ره در وثار به رارنوطه

رند. اگرر مرا هرم ایر  عالمرات و      یک مت  رمک میخواندن و بهتر فهمیدن 

رنرد ترا دیگرران    گیریم، قط اً به ما رمک می دستورات را در وثار خود به رار

 درک رنند. ترو موصود ما را به وسانتر بخوانند تر و صحی های ما را بهنوشته

رند. اگر ای حررت میجاده زنیم: یک راننده را در نظر بگیرد ره درمثالی می

جاده  تابلو داشته باشد و تابلوها هم روش  و گویا باشند به طوری ره متوجره  

منروع  شود رجا یک طرفه، رجا دو طرفه، رجا ورود ممنروع و رجرا سربوت م   

 های مختلف جاده چودر است و جراده در است، مودار سرعت مجاز در قسمت

راست دارد، راننده با استفاده از ای  تابلوهرا   هایی انحراف به چ  یاچه قسمت

و با تثمی  رامل به سفر خرود   ررند و دور از خطرامالً به جاده تسلط پیدا می

راهنمرایی   هرای ود رره از تابلو رای به پریش مری  اما اگر در جاده دهدادامه می

چرا رره بسریاری از اوقرات،     ؛شودنباشد هر لحظه با خطری مواجه می یخبر

راننده از چند قدم جلوتر  خبر ندارد و در تصمیم گیری مردّد است؛ بدتر از 

عوضی نصرب رننرد، انحرراف بره      تابلوهای جاده را یای  وقتی است ره افراد

رعک . طبی ری  چرخد و بر اده به چ  میراست را در جایی نصب رنند ره ج

بره دره سرووط    شود و یا، راننده گرفتار تصادف میایاست ره در چنی  جاده

ای رند. در نویسندگی نیز چنی  است؛ ی نی اگرر رسری موالره یرا نوشرته     می

بنویسد ولی هیچ عالمت و دستوری قرار ندهرد، خوانردن ون نوشرته مشرکل     

را ی هوشی خود  مت  و بهرهسبت ذوق ممک  است هر ر  به ن شود ومی

نویسنده ایر  طرور    بخواند و از ون برداشت رند در حالی ره ممک  است پیام

 باشد. هنبود
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 زنند رره ذررر  در ایر  جرا    یک مثال مشهوری برای ویرگول می

عالمتی است برای مکث و درنگ رردن. اسرم   ویرگول،» .خالی از لطف نیست

باشد. وقتری بخرواهیم بری  دو رلمره     می« ماکث نم»یا « درنگ نما»دیگر  

-باشیم، از ای  عالمت استفاده مری  رمی فاصله بدهیم و توقف روتاهی داشته

رنیم؛ بنابرای  قرار دادن ویرگول در هرر جرای جملره ممکر  اسرت م نرا را       

می حکرم صرادر رررد، در    رنند ره یک قاضی برای متهدگرگون رند. نول می

دن یرک ویرگرول   به راربر« الزم نیست اعدام شودعفو » مت  حکم نوشته بود:

عفرو،  »تواند موجب بخشش و تبرئه شردن مرتهم شرود    در ای  جمله، هم می

عفرو الزم  »تواند موجب مر  مرتهم شرود.   و هم می« الزم نیست اعدام شود.

ها را تثثیر ای  عالئم توجه داشت و ون پ  باید به قدرت« نیست، اعدام شود.

 تا وثاری خوب و مطلوب داشته باشیم.بست  درست به رار

 

نویسی از نظر مضمون و محتوا نیز دارای اهمیت و : اما درستمحتوا یجنبه

غلط بودن یرک نوشرته قضراوت     ی صحی  بودن و یاتوجه است. گاهی درباره

رلمات را بررسی رنیم یرا از   خواهیم امالی صحی رنیم. در ای  بحث نمیمی

نظر دستور زبان نظر دهیم. ممک  است عالئم نگارشی یک اثر درست باشد و 

مضرمون   ه باشند اما خرود محتروا و  ترف یا رلمات دقی  و در جای خود به رار

بهتری  ادبیات و زیباتری   باای دارای اشکال باشد. ممک  است رتاب یا مواله

نکات ادبی و دستوری نوشته شده باشرد، امرا محتروا    قلم همراه با رعایت تمام 

چنی  چیزی ممک  اسرت؟ ویرا   غلط باشد. ویا چنی  چیزی ممک  است؟ ویا 

، ممکر  اسرت. محتروا هرم در هرر علمری       توان چنی  قضاوتی رررد؟ وری می

پ  ممکر  اسرت محتروای     است ،متفاوت است. مواله و محتوا گاهی تاریخی

اهی محتروا، محتروای اعتورادی اسرت و بحرث      تاریخی مواله اشتباه باشرد. گر  

اعتوادی ره در مواله مطرح شده است ممک  است اشکال داشته باشد. گاهی 

بحث، بحث اخالقی است و گاهی هم ادبی، سیاسری، ومراری و از ایر  قبیرل،     

درسرتی و نادرسرتی ون نوشرته یرا رتراب و       ای ره باشدخالصه در هر زمینه
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ت ما باید عرالوه برر اینکره بره     ارد؛ از ای  جهمواله، بستگی به صحت محتوا د

های ادبیاتی و دستوری توجه داریم، باید دقّت رنیم ره محتوای ون هرم  بحث

صرحت ون را   ،اد به منابع و اطالعاتنصحی  و قابل دفاع باشد و بتوانیم با است

 اثبات رنیم.

ای تی دارنرد و دار رنریم رره اشرکاال   جمالتی را برای شما مطررح مری   تمری :

طی هستند برخی مربوط به راربرد رلمات در جمله و برخری مربروط بره    اغال

م انی و مفاهیم است، برخی هم ممک  است حالت لغوی و ساختاری داشرته  

نیرد تشرخیص دهیرد چره     اتوای  جمالت دقّت رنید و ببینیرد مری  د. به نباش

 چیست؟ هاهایی از ای  جمالت دارای اشکال است و اشکاالت ونقسمت

 «جلسه در وقت اعالن شده برگزار نشد.» اوال: یلهجم

 «شود.هم تبرئه نمی بوت ادعای خویش، بازمتهم به فرض ث» دوم: یجمله

 «رنیم.خواهی میما از دست ظالمان به درگاه خدا تظلّم»  سوم: یجمله

 «وی خانوادتاً ودم خوبی است.» چهارم: یجمله

 «ی نداد.باو پرسیده شد جوا ی ره ازسلوالاو درخصوص » پنجم: یجمله

اینکه شفاعت در رجاهرا هسرت دقّرت رنیرد. ویرا شرفاعت       » ششم: یجمله

 «شود؟نمیالناس مشمول گناهان ح 

 «سازد.رشور ما را غنی می ،استخراج رردن م ادن» هفتم: یجمله

 «خواندن رتاب رمان مفید است. ،برای توویت قلم» هشتم: یجمله

اسرت. مرا بایرد در ایر      « اعالن» ی، مربوط به رلمهلی اوجمله اشکال در .1

علنری ررردن    ی نی. زیرا اعالن رردن ماستفاده رنی« اعالم»ی رلمه جمله از

فررق  طور ره ولی اعالم رردن ی نی چیزی را به اطالع دیگری رساندن. همان

توجه به م نای فوق، راربرد ایر  دو   چون با« اعالمیه»و « اعالنیه»است بی  

جلسره در وقرت اعرالم    »صحی  ای  جمله ای  است  م متفاوت است. پ با ه

 « شده برگزار نشد.
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است رره رراربرد ون در   « ثبوت» یدوم مربوط به رلمه یهاشکال در جمل .2

است، پ  صحی  ای  جمله « اثبات»ی باید از رلمهو  ای  جمله اشتباه است

 «شود.تبرئه نمیهم  خویش، بازفرض اثبات ادعای  متهم بر»ای  است: 

است ره ما باید یا تنهرا از  « خواهیتظّلم»ی ی سوم، رلمهاشکال در جمله .1

را به رار ببریم، چرون  « دادخواهی» استفاده رنیم یا اصطالح« تظّلم»ی رلمه

در خرود تظلّرم نهفتره اسرت.      «خرواهی » خواهی ترریب غلطی اسرت و تظّلم

مرا از دسرت ظالمران بره     »است:  صحی  جمله ای  ی نی دادخواهی.  «تظلّم»

ما از دست ظالمان به درگراه خردا دادخرواهی    »یا « رنیم.میدرگاه خدا تظّلم 

 «رنیم.می

و نباید تنروی  بگیررد   ی فارسی است ی چهارم، خانواده یک رلمهدر جمله .2

ی غلطری  ی زبان عربی اسرت. پر  خانوادتراً رلمره    چون تنوی  از عالئم ویژه

 «ی از نظر خانوادگی ودم خوبی است.و»ی  است: از است. صحی  جمله ا

. اسرت رره اضرافی اسرت    « پرسریده »ی رلمره پنجم اشکال در  یدر جمله .1

او »یا « او درخصوص سؤالی ره از او شد جوابی نداد.»صحی  جمله ای  است: 

 «خصوص ونچه از او پرسیده شد جوابی نداد.در

ه بایرد بره   راست « مشمول»ی ی ششم به رار بردن رلمههاشکال در جمل .2

اینکه شرفاعت در  »: ی نی باید گفت استفاده ررد« شامل»ی رلمه جای ون از

 «شود؟الناس نمیح قّت رنید ویا شفاعت شامل گناهان هست د هارجا

است. خود استخراج « استخراج رردن»ی ی هفتم در رلمهاشکال در جمله .1

-ج م ادن، رشرور مرا را غنری مری    استخرا: »دهد و باید گفتمی م نی راملی

 «سازد.

 «رمّان»ی نی انار و « رمان»ی هشتم، اشکال تلفظی است. اشکال در جمله .2

هرا  ایم ره خیلیسیاری از اوقات دیده و یا شنیدهبی نی داستان، داستان بلند. 

... بایرد  هرای فاسرد و   رمران های مبترذل،  گویند. ادبیات، قصه، رمان، رمانمی

بدون تشدید. پ  صحی  است؛ تلفظ رمان  یغلطتلفظ ی  تلفظ، دانست ره ا

 با تشدید است.  «رمّان»جمله تلفظ 
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ی دیگری ره در رابطه با همری  بحرث مطررح اسرت ترثثیر      مسلله

فهمری اسرت. اگرر مرا متنری را      خوانی و درسرت نویسی، درستل درستمتواب

-م مری خوانیم، اگر درست بخروانیم درسرت هر   درست بفهمیم درست هم می

فهمریم،  درسرت مری  هم خوانیم و می، هم درست یم، اگر درست بنویسیمفهم

ی نی اگرر متنری را غلرط بخروانیم،      ؛دنهم تثثیر متوابل دار ها به نحوی درای 

رنیم، اگرر غلرط بنویسریم غلرط هرم      م نای غلطی هم به ذه  خود وارد می

. مرا اگرر   شرود وقتی غلط خوانده شد غلط هم فهمیرده مری   شود وخوانده می

 ها برخوانیم؛ ای یا ش ر را غلط بفهمیم غلط هم می نوشتهمضمون یک مت ، 

 .تثثیر متوابل دارند یکدیگر

ما برای اینکه درست بنویسیم باید به رتاب لغت و یرا منرابع دیگرر    

خود را قروی رنریم،    باید مراج ه رنیم و برای اینکه درست بفهمیم با ادبیات

بدانیم و تمرری  و ممارسرت زیرادی داشرته باشریم.       زبان بدانیم، لغت دستور

توان به اشکال مختلفی خواند. به عنروان مثرال بره ایر      گاهی یک ش ر را می

 ش ر دقت رنید:

 بازدارد پیاده را زسبیل        خواب نوشی  بامداد رحیل   

درسرت فهمیردن یرا غلرط      ست خوانردن و در رصحی  خواندن ای  ش ر در د

 ؟میدن ون چودر تثثیر داردخواندن در غلط فه

یک م نی ش ر ای  است ره اگر رسی طرف صب  به خوابیدن ادامره دهرد از   

سفر اسرت نبایرد موقرع     روچ و یپ  رسی ره در وستانه .ماندراروان باز می

رسی از روی عدم علرم   صب  بخوابد. حال اگر در ای  نوشته عالمتی نباشد یا

ر ره نباید، اضافه رند، تثثیر نرامطلوبی د و وگاهی حرف یا عالمتی را در جایی 

 گذارد مثال:  مفهوم و موصود ش ر می

 باز دارد پیاده را زسبیل         خواب نوشی  و بامداد رحیل  

ریزد و ایر   ضافه رردیم م نا رامالً به هم میوقتی در ای  بیت یک واو عطف ا

شروند  ث مری و همچنی  خود صب  باعخواب صب  »شود ره گونه استفاده می
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ارنون به سربک دیگرری از طررح ایر       «ره شخص مسافر از راروان باز ماند.

 ش ر دقّت رنید:

 باز دارد پیاده را زسبیل           رحیل ،خواب نوشی  و بامداد

در ای  ش ر یک ویرگول قبل از رحیل قرار گرفته و م نی را دچرار دگرگرونی   

از ون اند ای  شر ر را بخوانرد و   توننده چطور میرنید خوا. فکر میررده است

 ای بگیرد؟ باز هم دقّت رنید:  بهره

 باز دارد پیاده را زسبیل؟       خواب نوشی  و بامداد رحیل   

سؤال در وخر ش ر، حالت اسرتفهامی بره ون شر ر    با اضافه رردن یک عالمت 

اگرر  لت خبری؟ ما حا ویا واق اً ای  ش ر، حالت استفهامی دارد یا شود.داده می

شود و اگر ون را ، استفهامی باشد، م نای جمله استفهامی میلح  خواندنمان

گیرریم رره   شود. پر  نتیجره مری   با لح  خبری بخوانیم م نایش خبری می

همچنری   گرذارد؛  در ریفیت برداشت مخاطرب ترثثیر مری    ریفیت خواندن ما

سنده ل از طرف نوی، درست نویسی و از ای  قبیریفیت نوشت ، عالمت گذاری

 گذار است.در مخاطب تثثیر

 

 

 

 راه های رسيدن به درست نويسی

نویسی چیسرت و م یارهرایش   شود ره راه درستمطرح می  ارنون ای  سؤال

رنیم؟ در  ردامند؟ چه قواعدی دارد و از رجا به چنی  تسلطی دسترسی پیدا

 شود:پاسخ به ای  سؤاالت چندی  راه پیشنهاد می

-یی با لغت است. شما چه مودار رتاب لغت مطال ره مری  اولی  راه، وشنا اوّال:

رره  رنید و تا چه اندازه با لغت وشنا هستید؟ گاهی برای وشنایی با یک لغرت  

-فرهنگ نگاه می روید وم و لغت میجانید به سراغ رتاب م دم نایش را نمی

رنیرد و هرر روز برا    مدام مطال ه می راه است با ای  رو  شمایک رنید؛ ای  

-های گوناگون رلمرات وشرنا مری   ی مختلف، با م ایب مختلف، با شکلهالغت
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های لغت راهی است برای ی رتابو الفت، ارتباط و مطال هشوید؛ همی  ان  

 وشنایی بیشتر و فهم و درک لغات فراوان. 

نشان ی متون ادبی عالقه ی متون ادبی. هر چه بیشتر به مطال همطال ه دوم:

های واژگانی، رراربرد الفرا  در م رانی مختلرف     ، ترریببدهیم. اطالعات ادبی

هرای دسرتوری و مربروط بره بخرش      شود، هر چودر خواندن رتراب زیادتر می

هرا و  درست واژهنویسی بیشتر باشد، وشنایی ما با ساختار نویسی و غلطدرست

 شود.تر میتر و وسیعها قویها و جملهترریب

جهات شرکلی و هرم    است، هم به ی نود وثار نیز بسیار مؤثرمطال ه

دهنرد رره   ب قصّه یا یرک موالره را بره شرما مری     رتا. مثالً به جهات محتوایی

مطال ه رنید و نظر خود را پیرامون ون قصه یا محتوای ون مواله اعالم رنیرد.  

رنید ره خروب برود، لرذّت برردم و از مطالرب ون اسرتفاده       هم اعالم می شما

رره در  شروید  شت. مردتی ب رد متوجره مری    رردم، خیلی خوب بود، حرف ندا

اند، شما ون نود را رره  ای، ای  مواله یا رتاب قصه را نود رردهروزنامه یا مجله

بینید ایرادهای فراوانی بر ون قصه یا ون مواله وارد اسرت؛  رنید میمطال ه می

-هم ایرادهای لفظی و هم ایرادهای محتوایی. خیلی از نکات و الوائات و پیرام 

اید توسط منتود مطرح شده اسرت رره مرثالً    ها نشدهره شما متوجه ون هایی

برد را الورا    یفالن قسمت ای  نکته فالن اشکال را دارد.فالن قسمت داستان 

پیام نویسرنده گرم   رننده است و در فالن قسمت ، ردام قسمت خستهرندمی

ه ررار  غلرط بر   یپردازی ماجرا ض یف و در ونجا فالن رلمره شده، اینجا چهره

را برا   نود، هرر چره رره باشرد مرا      یرفته است. پ  متوجه باشید ره مطال ه

سرازد؛ بنرابرای    های شکلی و محتوایی وشنا مری بسیاری از اشکاالت و راستی

های مربوط به نود ادبی یا موراالت و  رتابی توجه داشته باشید ره از مطال ه

-ی را به شما م رفی مری   خصوص رتابهای نوادانه غفلت نکنید. در اینوشته

فری اسرت و یکری از    ی ابوالحسر  نج غلرط ننویسریم نوشرته   »نام رتاب  ،رنم

هایی است ره تارنون نوشته شرده اسرت. صردها مرورد از     سودمندتری  رتاب

شود چند جور استفاده ررد و در رلمات، ترریبات و اصطالحاتی ره گاهی می
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های است مال های غلط وهنایی دارد و همچنی  بیان استفادهر وجهی یک م 

هرا بره مرا    ی ای  قبیرل رتراب  ر ای  رتاب مطرح شده است. مطال هدرست، د

غلط مسلط شویم و چون هردف   از نویسی و پرهیزرند تا در درسترمک می

، راهش ای  اسرت رره برا    نویسی را ترویج دهیمما ای  است ره بیشتر، درست

هرای ب ردی بره    در قسرمت  ءاله. انشاوشنا شویم ها و اشکاالتفض یک سری 

را هرم ذررر   ها اشاره رررده و مصرادیوی   در نوشته هایی از اغالط موجودنمونه

شرود و چره   بندی مربوط می؛ چه مواردی ره به ترریب رالم و جملهمرنیمی

هرا در جملره   و یا رراربرد ون ها غلط هستند مواردی را ره خود مفردات و واژه

های تر شدن نوشتهتر و وراستهدر هر چه پیراسته به ای  امید ره .اشتباه است

 شما مؤثر باشد.

-ی یک نویسنده رار میدر بحث ویراستاری روی نوشته از ونجا ره

گیررد  از جمله رارهایی ره انجام مری  و رنندی چا  میرنند و اثر او را وماده

خرط،  الموارد خطا و غلط، چه دستوری، امالیی، عالئم، رسرم ای  است ره ای  

ایر    رنند؛ چه بهتر ره خود نویسرنده برا  ها را ویرایش مینگار  و امثال ای 

هایش رمتر نیاز بره تصرحی  و   نا باشد و طوری بنویسید ره نوشتهمباحث وش

 راری داشته باشند.دست

 

 (2درست و غلط در نگارش )

 رنریم در نگار  را برای شما مطرح میقسمت دیگری از بحث درست و غلط 

-های نگارشی را با شما بحرث مری  ها و مواردی از غلطی  قسمت نمونهو در ا

و پیراسته های شما دور از غلط شود تا نوشتهها موجب میرنیم؛ توجه به ای 

ها انواع فراوانی از اغرالط وجرود دارنرد رره بایرد در      از اشتباه باشند در نوشته

از ایر  اغرالط اشراره     ده نمونه دقّت رنید. ارنون به هاونشناخت و پرهیز از 

 :رنیممی

باشرد.  می« ات»اول: جمع بست  رلمات فارسی و خارجی با الف و تا  ینمونه

عربری   از مختصرات زبران  « ات»الزم به ذرر است ره جمع بست  با الف و ترا  
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جمع بسته « ات»است ره با الف و تا  «رلمات»است مانند: رلمه ره جم ش 

« ات»ف و ترا  لیسی است را نباید با الیا انگای ره فارسی شده است ولی رلمه

  درره مفرر  « سفارشرات »جمع بست و اگر جمع بسته شود غلط است مثل 

اسرت و نبایرد   « پیشنهاد»ره جمع « پیشنهادات»ی است یا رلمه« سفار »

جمع بسته شود ولی متثسفانه شاهد هستیم ره بسریاری از  « ات»با الف و تا  

رنند و در خیلی از های خود استفاده میدر نوشتهی پیشنهادات را اد رلمهافر

پذیرفتره   سفارشرات »نویسرند:  یا مری  «!نهاداتپیشصندوق »نویسند جاها می

به م نای فرامی  ره همه از اصطالح غلرط اسرتفاده   « دستورات»یا  !«شودمی

 ،«نمرررات»ترروان از رلمررات غلطرری ماننررد رننررد؛ از همرری  مرروارد مرریمرری

عبارتنرد از:   هرا وننام برد ره صرحی   « تلگرافات»، «اتگزارش»، «فرمایشات»

 ها.و تلگراف هاها، گزار ها، فرمایشها، پیشنهادها، دستورها، نمرهسفار 

هرای  ر زبران د عربری اسرت و مرا   : افزودن تنوی  در رلمرات غیر ی دومنمونه

ی نی باشد، یم، تنوی  از مختصات زبان عرب میفارسی و انگلیسی تنوی  ندار

گیررد. در رلمرات غیرعربری،    ای ره در حالت منصوب باشرد تنروی  مری   رلمه

؛ چهارماً، پنجماً غلرط اسرت  تنوی  گرفت  غلط است مثالً بگوییم: دوّماً، سوّماً، 

: جاناً، ماالً، گاهاً، تلفنراً، ناچراراً رره همره     ها فارسی هستند یا ترریبچون ای 

چررون عربرری هسررتند برره  « مرراالً»و « اوّالً» .غلررط هسررتند تنرروی  گرفترره و

در مورد رلمات جایگزی  برای موارد  .نشان همراه با تنوی  بالمانع استراربرد

ولری اگرر    دوم، سوم، چهارم و پنجم استفاده رردن از رلمات: اول، اتویفوق م

رنیم مثالً: اوّالً، ثانیاً، استفاده میببریم از رلمات عربی  خواستیم تنوی  به رار

مالی. همچنری  بره جرای تلفنراً      های جانی و، خامساً و ... و یا رمکثالثاً، راب اً

-گاهی اینجا مری »گوییم: به جای گاهاً می دادم. گوییم: تلفنی به وی خبرمی

 گوییم: به ناچار.اً میو به جای ناچار« وید

 «یرت » ی مصردری «ترا »و « یرا »جمع بست  رلمات فارسی برا   سوم: ینمونه

و از ای  قبیل رره عربری   « عوالنیت» و« جمهوریت»ل: است. البته رلماتی مث

رلمرات   وینرد و غلرط نیسرتند ولری در    ی مصدری مری «تا»و « یا»هستند با 
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، «ایرانیرت : »ا استفاده رنریم؛ بنرابرای ، رلمرات   فارسی نباید چنی  ترریبی ر

« ترای » و «یا»، و از ای  قبیل ره با «منیت»، «رهبریت»، «مردیت»، «یتنز»

، «مردی»، «زنی» ،«ایرانی»اند اشتباه هستند. و به شکل: رار رفتهمصدری به 

 بریم.  است جایگزی  نموده و به رار میره صحی« منی»و «رهبری»

است. در  «ی » «نون»و « یا»:  جمع بست  رلمات فارسی با چهارم ینمونه

مثرل   «نون»و  «الف» با .1بندیم. زبان فارسی رلمات را به دو شکل جمع می

 ها، دفترها و....رتاب مثل:« ها». با 2 یاهان، درختان و ....گ

در فارسی فوط دو نوع جمع بست  داریم رره در براال بره ون اشراره     

 اص به رلمات عربی دارد. در زبران اختص« نون»و « یا»شد. اما جمع بست  با 

ی هند جمع صحی  ببندند بسته به نوع و حالت رلمه به وسیلهاعربی اگر بخو

« مؤم »ی هبندند. مثالً جمع رلمجمع می «نون»و « یا»یا با « نون»و « اوو»

شرود  و در حالرت نصربی و جررّی مری    « مؤمنرون » شرود حالت رف ری مری   در

 و امثال رلمات زیادی همچون: صال ، متوّی، مسلم، رافر و ...« مؤمنی »

رنیم به اصرطالح غلطری رره متثسرفانه در جام ره      در اینجا اشاره می

ی ورد و ون عبررارت اسررت از: رلمررهخررمتررداول شررده و زیرراد برره چشررم مرری

د « نرام رننرد.  داوطلبی  ثبرت : »غلط یبینیم ره مثالً جملهمی .«داوطلبی »

یرک ترریرب فارسری    « داوطلرب »دانیم رره  میشود. رجام ه زیاد استفاده می

-ههمچنی  رلم« نام رنند.داوطلبان ثبت»ای  است:  است. صحی  ای  جمله

 و رلماتی شبیه ون نیز همی  حکم را دارند.« بازرسی »ی 

دادن صفت مؤنث به رلمات غیرعربی است. ما در زبان عربری   :ی پنجمنمونه

موصوف باید از نظر ترذریر   در بحث صفت و موصوف قاعده داریم ره صفت و

، مفرد و مثنی و جمع با هم مطابوت داشته باشند امرا ایر  قرانون در    ثو تثنی

بود صرفتش   دموصوف مفراگر ن فارسی جاری نیست؛ ی نی در زبان عربی زبا

 باید مفرد باشد و اگر موصوف مؤنث بود صفتش باید مؤنث باشد.  

موصوف و مروارد   های صفت وخواهیم وارد بحثای  قسمت نمی در

ای از قواعرد عربری بره    مربوط به ون شویم و فوط منظورمان یرادووری قاعرده  
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بحرث مرا در    .تر باشرد ی بحث ومادهتا ذه  شما برای ادامه عنوان مودمه بود

مؤنث برا   ای  قسمت اشاره به رلمات فارسی است ره به اشتباه برایشان صفت

غلط است. بایرد ون  « ی مودسهوستانه»اصطالح  :وورند. مثالًمی« تای تثنیث»

رره صرحیحش    «ی واصرله نامره »یرا  « وستان مودس»نوشت  را اصالح ررد و

بخرش  »، «مسرلول مربوطره  »طرور اصرطالحات:   است و همری  « مه واصلنا»

و امثال « وزمایشات عدیده»، «تلگراف واصله»، «ی متشکلهپرونده»، «مربوطه

 ها ره همه اشتباه است و نویسنده باید مراقب باشد.  ای 

استفاده از اوزان عربی و مشتوات ون بررای رلمرات فارسری      ششم: ینمونه

عرد مشرتوات رلمرات    اای  است ره رسی بیاید با اسرتفاده از قو است. منظور 

 عربی، رلمات  فارسی را به ون اوزان برده و اصطالحاتی بسازد و در جمالت و

اسرم فاعرل برر وزن    « علرم »ی . مثالً در زبان عربی از ریشهارات مطرح رندعب

و  سرازند اسم مف ول برر وزن مف رول مری   «. عالم»گویند سازند و میفاعل می

 گوینرد سرازند و مری  برر وزن ف یرل مری   ی مبالغره  . صریغه «م لوم»گویند می

و همی  طور اصطالحات دیگر اما زبان فارسی از ایر  قرانون پیرروی    « علیم»

مکلّرا  « فرالن شرخص مکلّاسرت.   »برند: رند. مثالً ای  عبارت را به رار مینمی

ی نری  « م مّر م»ی همر ی نری رالهری در موابرل رل   گویند مکلّا ی نی چه؟ می

درسرت  « مکلّا»ی شود رلمهمی« راله»ی ای است. در حویوت از ریشهعمامه

در « بنرادر »اصرطالح  « ای  نامه ممهور به مهر اسرت. »صطالح دیگر: ررد. یا ا

ای اسرت و  گوییم بنرادر چره رلمره   می«. رانی و بنادراداره رل رشتی»تابلوی 

ی همری  طرور رلمره    رها.گویند جمع بنردر اسرت، ی نری بنرد    ی نی چه؟ می

« بنرایی »درست شده. البته برخی رلمات مثل « رفش»ریشه  ره از« رفّا »

ی طربخ درسرت   از ریشره « طباخی»از ریشه خبز و « خبازی»ی بنا، از ریشه

ها عربی است بنا به م نی ساختمان ساز، خبز به م نی ی ونچون ریشه است

و به   از رفش صحی  نیست نان و طبخ به م نی پخت  است اما گرفت  رفا

 .  فروشیدوزی، رفشسازی، رفش: رفشجای رفا  باید گفت
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. منظرور از  عربری اسرت   ترریرب اضرافی از رلمرات فارسری و     ی هفتم:نمونه

برا هرم    الیره و ای ره به صورت مضراف و مضراف  ترریب اضافی ی نی دو رلمه

ان عربری بحرث   گویند. در زبر میترریبی هم  یاند و به ون اضافهترریب شده

ی ای بره رلمره  الیه، بحثی رایج است و ون اضافه شردن رلمره  مضاف و مضاف

ز نظرر  ب یکی فارسی و دیگرری عربری باشرد، ا   دیگر است اما اگر در ای  ترری

باشد و بایرد نویسرنده بره ون توجره و دقرت الزم را داشرته       قواعد صحی  نمی

در ای  « بنا ساخته شد. الفرمایش فالن ر  ای حسب»گویند: باشد. مثالً می

سی، یک الف و الم هم به فرمایش عربی است و فرمایش فار« حسب»ترریب، 

صرطالح  اصل رردیم و یک اصطالح غلطی را ساختیم؛ بررای جرایگزی  ایر     و

رنریم و از  استفاده مری « طب  فرمایش، حسب فرمایش»های: غلط، از ترریب

الخرواهش و  حسرب : »ونهرای غلطری همچر   ترریرب            ای  جمله است 

حسب خرواهش، طبر    »ره برای جایگزینی، از اصطالحاتی مثل: « الخردقلیل

 رنیم.ال ول استفاده میخرد، قلیلخرد، رمخواهش بی

 به رلمات غیرعربی است. در زبان عربی« بال»و « ال»: افزودن ی هشتمنمونه

رنریم ولری در   مری  اسرتفاده « بال»و  « ال»رردن، از ادات نفی مثل برای نفی 

چنانچه برای نفی در رلمرات  بریم. را به رار می« بی»نفی رردن، فارسی برای 

هرای غلرط   اشتباه است. بره ایر  ترریرب    مرنیفارسی، از ادات عربی استفاده 

ند ره بالجران برر روی   جسدی را دید»، «بالدرنگ حررت ررد.» ه رنید: توج

-تروانیم از ترریرب  های باال میملهدر ج« م  بالانگیزه شدم.»، «زمی  افتاده.

 استفاده رنیم.  « نگیزهاجان، بیدرنگ، بیبی»های صحی  

-خوانرده و ارثراً است. ما در قواعد عربی  : استفاده از رلمات اقّالی نهمنمونه 

ایم ره اف ل تفضریل یرا صرفت تفضریلی، غیرمنصررف اسرت. برر وزن اف رل؛         

یرد. اقّل و ارثرر بره م نرای رمترر و     گی غیرمنصرف تنوی  نمیبنابرای  رلمه

اقالً روزی یک بار »اف ل تفضیلند و تنوی  گرفتنشان در جمالتی مثل:  بیشتر،

 توجیهی ندارد و به راربردنشان غلط است.« رند.بیا، ارثراً مطال ه می
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باشرد.  می« ها»یا با « تا»و « الف»جمع بست  رلمات جمع با  دهم: ینمونه

شرود؛  دوم جمع بسته می ای داریم ره یک جمع برای بارهدر زبان عربی قاعد

گیرد و بره  ای صورت مییژهاساس قانون و قاعده و ترریب وای  جمع بست  بر

 گوییم.می« جموعمنتهی ال»ون جمع 

زبران فارسری   ر بحث ما در ای  قسمت ای  است ره ما یک جمع را د

« هرا »یا برا  « تا»و « الف»؛ ی نی با دوباره جمع ببندیم ون هم بر خالف قاعده

صندوق هدایا و نرذورات،  »های زیر دقّت رنید: ره ای  رار غلط است. به مثال

ات، اوالدهرا،  موجوهات، جواهرات، لوازمات، فیوضات، شلونات، قبوضات، مراس

 ی ای  اصطالحات غلط است.همه« هاذلاها، اراسباب

جمرع نرذر    «نرذور »خصوص اصطالحات فوق باید اشاره رنیم رره  در

-بندند؟ همری  جمع می« الف و تا»است، چرا نذور ره جمع است را دوباره با 

جمرع  « الرف و ترا  »جمع وجه است؛ و پذیرفته نیست دوباره برا  « وجوه»طور 

« الرف و ترا  »جمع جوهر است و جمع بست  جواهر با « جواهرات»بسته شود. 

رریرب درسرتی   ت« لوازمرات »ی  ؛ بنرابرا جمرع الزم اسرت  « لوازم»غلط است. 

نیازی نیست ره ای  جمرع دوبرار جمرع     جمع فیض است و« فیوض»نیست. 

-در جملره مری   نبردن و رار به جمع شثن است و برای« شلون»بسته شود. 

جمع قبض است و  «قبوض» همچنی « شلون طلبگی را حفظ رنیم.»گوییم 

ی بررد. رلمره   را بره ررار  « قبروض »ی جمع  باید رلمره  فوط برای استفاده از

جمرع  « اوالد»نردارد.   جمع مجردد نیز جمع رسم است و نیازی  به  «مراسم»

جمرع ببنردیم.   « ها»ولد است و خود  جمع است و اشتباه است ره ون را با 

نیازی بره هرای جمرع نردارد. ایر  ده نمونره از        جمع سبب است و« اسباب»

اصطالحات غلطی بود ره متثسفانه در جام ه شرایع شرده و حتری گراهی در     

 ضرمناً شرود؛  نوشته و رالم برخی از بزرگان و مشاهیر نیز دیده و شرنیده مری  

هرا نیرز   شرود و ون ای  اصطالحات غلط نیرز دلیرل نمری   از ی بزرگان استفاده

های خود بایستی ای  نکات ادبی را رعایت رنند. به هر حال س ی رنیم نوشته

 را از ای  اشتباهات حفظ رنیم.
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می هم به بحث ذوقی بپردازیم. گاهی ، رهای خشک دستوریاز بحث

نیم اترو شود؛ ی نی مری بیر، مفاهیم گوناگونی استفاده میاز به راربردن یک ت 

. گرراهی یررک رلمرره بگررذاریم دو مفرراهیم جدیرردی را برره  موضرروعات وبرراز 

ی الفا  و مفاهیم در گرو وشنایی بیشتر با مفاهیمی است رره  حوزه گستر 

  اهرایی اسرت رره از الفر    به اطالعات و وگراهی است یا بسته  در الفا  نهفته

 داریم و اینکه ای  الفا  را به چه شکلی و در چه جایی به رار ببریم.

انتخاب شده تا با رمری دقّرت و   « شکست »ی ای  قسمت رلمه در

بررسی متوجه شویم چه مودار اشتواق از ون گرفته و مورد استفاده واقع شده 

شربیه   یتوانید رلمات دیگرر های لغت میز رتاباست. البته شما با استفاده ا

مورد بررسی قرار دهید ترا از راربردهرای متنروع ون     ای  رلمه انتخاب ررده و

ی چره مفراهیم   چوردر متنروع و در برگیرنرده   « شکست »ی رلمه وگاه شوید.

 متنوعی است؟ 

 :ی نی ؛«شکسته شد!گرمای هوا »ها رم شد. ی نی: قیمت« شکست  قیمتها!»

دشم  برا شکسرت نظرامی عورب نشسرت.؛      » .شدت گرمای هوا راسته شداز 

فرسروده   زیاد ی نی: ؛«؟چودر شکسته شدی» ی نی نیروی دشم  ض ف شد.

 نری:  ی ؛«پشرتم شکسرت.  »ی نی شیشه خرد شرد.  « شیشه شکست.»شدی. 

ی نی: برقررار   ؛«شکنیو پیمان عهد»پناه شدم. دم از دست رفت، بییتوان و ام

 ام ررردم. : وزردهی نری  ؛.«یتشکسر  دلم را»پایدار نماندن.  قی وو حرف خود با

ی دشرم  را بره هرم زده و پراره     حلوه :ی نی ؛«باالخره محاصره را شکستیم.»

هایی است ره خطاطان ی نی: نوعی از خط ؛«ای  خط شکسته است.»رردیم. 

او » نویسرند. نویسند، برخی ثلرث برخری نسرت لی  و برخری شکسرته مری      می

عبراس در میردان   » : او متواضع و فروت  است.ی نی ؛«ند.رینفسی مشکسته 

در عشر    او»بررد.  مری مواومت دشم  را از بری    :ی نی ؛«شک  بود.نبرد صف

ابهّرت او را  »او در عشر  موفر  نبروده اسرت.      :ی نری  ؛«شکست خورده است.

در »حرمتی ر . به او بیشخصیت و اعتبار  را مراعات نک ،  :ی نی ؛«.بشک 

بحث فیزیکی اسرت و ون تغییرر جهرت     «ای  قسمت رانون نور شکسته است.
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در موابرل ظلرم و خودررامگی و    »نور است ره به ون شکست  گویند. حررت 

ی اختنراق  اناگهران فضر  »  ی نی: سکوت نکر .  ؛«دیکتاتوری سکوت را بشک .

وینره  »ی نی: به یکباره فضای گرفتره و خفوران از بری  رفرت.      ؛«شکسته شد.

ی نی: انسران   ؛«ت.ساست خود شک  وینه شکست  خطار یب تو بنمودچون ع

ر شرک ، شرکر را   شرکّ »م نای خودشکنی است. ؛ ای  درور  را زیر پا بگذارغ

های شریری   ی نی: رنایه از رسی است ره حرف؛ «رنندچینند و خرد میمی

طوطیان هند زی  قند پارسری رره بره بنگالره      یشک  شوند همهرشکّ» .بزند

رود تمرام  ادبیات فارسی شیرینی ره به هند میو ی نی: از ای  زبان  ؛«ود.رمی

خروری  جرایی رره نمرک   » ز خواهنرد شرد.  اووسخ  و خرو  خو  ،طوطیان

رنری بره او   ی نی: وقتی با رسری دوسرتی یرا شررارت مری      ؛«نمکدان مشک .

سرکوت و ورامرش را    ی نری:  ؛«ما دیوار صوتی را شکسرت. یهواپ» خیانت نک .

نمراز  » نماز  را برهم زد و ادامه نرداد.  ؛ ی نی«نماز  را شکست.» .برهم زد

 ؛«ات را بشرک . روزه» شرود. مری  نماز مسافر رم ی نی: ؛«مسافر شکسته است.

« ی نی: با خوردن یا وشرامیدن افطرار رر  و امسراک خرود را بره پایران ببرر.        

: ی نری  ؛«توبه ا  را شکسرت. » ی نی: از خواب بیدار شد. ؛«چرتش شکست.»

 رند.رسی گناه ررده و پر از پشیمانی توبه می رند و ب د دوباره گناه می

 

 بار اگر توبه شكستی باز آی   صد

ی نری:   ؛«شکند.بغض در گلویش می» .شکست  توبه ی نی دوباره گناه رردن 

شود و رسی ناراحت است، بغض در گلویش جمع شده، ناگهان بغضش باز می

 ؛«غررور  را مشرک .  » ینرد بغضرش شکسرت.   گورند. مری شروع به گریه می

در انوالب جروری برود رره غررور و     وض یت ما » ی نی: حرمتش را حفظ ر .

 اقتدار ومریکا از بی  رفت. :ی نی؛ «هیبت ومریکا شکسته شد.

 ای  عبارت سه م نا دارد: ؛«ها را شکستند.گویند: قلموقتی می

-موتور از رویش رد می و ماشی  یا افتدیک وقت قلم شما به زمی  می الف=

 شکند.شود و قلم شما می
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هرایی اسرت رره    ی نی حرف« سخ  چون به اینجا رسید قلم بشکست.» ب=

 ها را نوشت.شود ونگفتنی نیست و نمی

ی نی خفوان و سانسور به جرایی  « را شکستند. هاها را بستند و قلمزبان» ج=

ند از واق یتی اتوای نمیتواند سخ  بگوید و نویسندهدیگر نمیرسی رسید ره 

 بنویسد.

و مفهوم متفاوت داشرت. بره    بیینید ره شکست  قلم سه م ناپ  می

ی همر مفراهیم مختلرف رل   هر حال بحرث خروبی برود رره پیرامرون م رانی و      

صورت گرفت و امیدوارم برای شما مفید بوده و همچنی  در شرما  « شکست »

، از رلمات دیگر   سبک و رو نید با همیاتوررده باشد. شما می طایجاد نشا

ی خواهیرد بررد. ضرم  اینکره باعرث      های خوبهم استفاده رنید، مطملناً بهره

ررنم رره برا توجره بره      شود یک تفن  ادبی هم داشته باشید. پیشنهاد میمی

ره یادداشرت شرده اسرت متنری بنویسرید و انرواع مختلرف         یهایهمی  واژه

هر یرک را برا توجره بره م رانی و      ها را  در ون بگنجانید و شکست و شکست 

خواهید دیرد رره چره بشرک      گاه ببرید؛ ون مفاهیم مربوطه و متناسب به رار

بشکنی روی خواهد داد. به قرول ون شراعر رره سرروده: خالصره یرک موالره        

سید پر از چی  و شک  رلمات همراه با ت ابیر مختلف تا تمرینی نگارشری  یبنو

ه ت رابیر  لسر ای  جدر  دبی جالب. ما هماز سوی شما باشد؛ یک مت  ذوقی و ا

الگویی بررای شرما تهیره و     را به عنوان نمونه و« شکست »ی مختلف از رلمه

 مطرح رردیم.

 

 (3درست و غلط در نگارش )

ها مربروط بره   ؛ ای  نکتهمدر ای  قسمت چند نکته را مورد بحث قرار می دهی

اینکره مرا از رراربرد    ها مربوط است بره  نویسی است. برخی از ای  نکتهدرست

دار پرهیرز رنریم و برخری دیگرر مربروط اسرت بره        ها و ت بیرهای مشکلواژه

دسرتوری و قواعرد    ساختار رلی و جایگاه مناسب رلمات در جمله ره عناوی 
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نکراتی را رره در ایر     اسرت رره بیشرتر     ویند. الزم به ذررادبی به حساب می

 رنیم از ای  مووله است.قسمت مطرح می

 به راربردن دو عالمت نکره در جمله است. اوال: ینكته

 نیم:رما در فارسی برای بیان نکره بودن یک رلمه از دو رو  استفاده می

 مانند: روزی، درختی، مردی، رودری و ....   نکره،« یای» استفاده از  الف=

در ابتدای رلمه. مثل : یک روز، یرک درخرت   « یک»ی اضافه رردن واژه ب=

 و....

ای استفاده رنیم صحی  ه بر روی رلمهدای از دو عالمت نکردر جمله چنانچه

روزی »صحی  ای  جمله عبارتنرد از:  « م.یک روزی به سفر رفت» :نیست. مثل

 «یک روز به سفر رفتم.»ا ی «به سفر رفتم.

 قررار برر   ی لفظی است. گاهی در جملهبدون قرینه ،حذف ف ل :ی دومنكته

توانرد  هرا مری  نبال هم بیایند و یکری از ایر  ف رل   ای  است ره چند ف ل به د

رنیم؛ چون ف ل دوم ره ای به حساب بیاید برای اینکه ف ل را حذف میقرینه

 رند؛ بنابرای  اگر نوع ف لری در پایان جمله است به ای  مسلله ارتباط پیدا می

 توانیم برا اتکرا  حذف رنیم با ون ف لی ره در رالم ومده یکسان نباشد، نمی ره

او رتراب را  »رنیم. به ای  مثال توجه رنید:  یک ف ل را حذفبه ونچه هست 

ی مرا ف رل   بینید ره قسمت اول جملره می« خواند. باز و چند صفحه از ون را

ی اینکه وخر ایم به قرینهرا حذف ررده« ررد»ندارد )او رتاب را باز( و ما ف ل 

 ل مناسب ومده اسرت یرا   وید. ویا وخر ای  جمله فی ما ف ل مناسب میجمله

ی ف رل جملره  توانرد  می« خواند»است. ویا ف ل « خواند»؟ ف ل وخر جمله نه

 خوانرد و چنرد صرفحه را   او رتراب را باز »تروانیم بگروییم   اول باشد؟ ی نی می

 بینیم رهمیمربوط و خراب شد؛ ر ناتوجه دارید ره م نی جمله چود« خواند؟

رد. پ  یگبجای ف ل حذف شده قرار  ف لی نیست ره بتواند در« خواند»ف ل 

 «خواند. رااز ون او رتاب را باز ررد و چند صفحه »باید گفت: 

م  هر روز از خانه بیررون و شرب بره    »به ای  مثال هم دقت رنید. 

حذف شده اسرت. در پایران   « روممی»ی اول ف ل در جمله« گردم.خانه برمی
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ف ل مثل هم هسرتند؟ توجره    دوومده است، ویا ای  « گردمبرمی»، ف ل جمله

-برمری » یرک ف رل اسرت و   « روممی»د ره ای  دو ف ل مثل هم نیستد، داری

ی اول حذف را از جمله« روممی»توانیم ف ل یک ف ل دیگر، پ  نمی« گردم

 رنیم و اگر حذف رنیم اشتباه است.

ی نری بره   « لره » اسرت،  « علیه» و « له» با « بر» به راربردن  :نكته ی سوم

ان یا به ضّد رسی. گاهی در سرخ  یانوشرته   یی نی به ز« علیه» رسی و سود 

بر علیه او شر ار  » یا « بر له او ش ار دادند.» ی رسی ای  جمله را می بینیم: 

بره خرودی   « بر» ای  ت بیر ها غلط است؛ زیرا در ای  جمله ها حرف « دادند.

نیسرت. بایرد    را دارد و تکررار مفهروم شایسرته   « علیره » و «لره  » خود م نی 

لره  » یا اینکه بگوییم:« او ش ار داد. بر سود» یا « او ش ار داد. دبر ض» بگوییم 

» و هرم از  « له» هم از  ،اینکه در جمله« علیه او ش ار داد.» یا « او ش ار داد.

 استفاده رنیم اشتباه است.« بر

 : فاصله بی  اجزای ف ل مررب است. مرا دو نروع ف رل داریرم:    ی چهارمنكته

و دیگری ف ل مرررب رره از دو جرزء    « نوشت»یکی ف ل ساده و بسیط مثل: 

در ف ل هایی ره حالرت ترریبری   «. درخواست ررد» تشکیل شده است مثل: 

دارند، ساختار جمله را باید به شکلی قرار دهیم ره بی  دو جزء ف رل مرررب   

ر م لرم درس را بسریا  » زنریم: فاصله نباشد. برای روش  شدن مطلب مثال می

فاصرله قررار دهریم و بگروییم:     « ی توض»، حال اگر ما بی  «خوب توضی  داد.

چرون ف رل مرررب مرا      غلط اسرت. « م لم درس را بسیار توضی  خوب داد.»

است و نباید بی  دو جزء ون فاصله ایجاد شود. به مثالی دیگر « توضی  دادن»

ت؛ چررا  اسر ه هم غلط لای  جم« م  نتیجه از ای  بحث گرفتم.» توجه رنید:

« نتیجره گررفتم  »ی مرا  نیست بلکه ف ل جملره « گرفتم»ی ما ره ف ل جمله

م  از ای  بحرث  »است. پ  باید بدون فاصله بی  اجزای ف ل مررب بگوییم. 

رره  « های زیادی خورده است.گی غصهاو در زند»مثالی دیگر: « نتیجه گرفتم.

 «ه خورده است.او در زندگی زیاد غص»  جمله اشتباه است و باید گفت: ای
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به عنوان عالمت مف ول است. سؤال ای  اسرت  « را»مربوط به  :ی پنجمنكته

ره « را»جمله قرار دهیم؟ طبی ی است ره  را در ردام قسمت« را»باید  ره ما

واسطه است باید ب د از مف ول قرار گیرد و همران طرور رره    عالمت مف ول بی

جزء ف رل مرررب فاصرله    بی  دو  طور ره نبایدقبل از ای  هم اشاره شد همان

غلرط توجره    یبه ایر  جملره  و مف ول هم نباید فاصله باشد. « را»بیفتد، بی  

چرا غلط است؟ چرون بری  مف رول    .« رتابی ره از توگرفتم را خواندم»رنید. 

رره  را رتابی »ه است؛ صحی  ای  جمله ای  است: فاصله افتاد« را»( و رتابی)

 «گرفتم خواندم. از تو

شرود.  نسبت می« یای»هایی است ره مربوط به ی غلطهدربار :ی ششمنكته

 رنیم:ای  موضوع چند قسمت دارد ره ون به  اشاره می

 شود:ه به رلمه اضافه میریای نسبت  توجّه:

 شود، مثل : ملّیگاهی در رلمه تغییراتی ایجاد می .1

 گردد، مثل : فاطمی  گاهی حروفی حذف می .2

 : علویشود، مثللمات حرفی به حرف دیگر تبدیل میدر برخی از ر .1

 ی خاصی ندارد.  است و قاعده سماعی )شنیدنی( ،گاهی نسبت دادن .2

رنریم رره   ای را تودیم میبندی شدهتوجه به موارد مذرور توضیحات دسته با

 د گرفت.یرافی را خواه یای ره دارید از ون بهرهدقت و عالقه با توجه به

متصرل شرود    هرا دارند وقتی یای نسبت به ون« تای تثنیث»ره رلماتی  الف=

رره  « یری فرهنرگ فاطمره  »در اصطالح « فاطمه»افتد، مثل تای تثنیثشان می

نسبت موجب « یای»است؛ چرا ره اضافه شدن « فرهنگ فاطمی»صحی  ون 

تثنیث فاطمه شده است. همچنی  برای نسبت دادن چیرزی بره   « تای»حذف 

نسربت در وخرر رلمره قررار     « یرای »حذف شود و « ءتا»باید « ملت»ی رلمه

 گیرد.

اجرا شود اما متثسفانه  ی  قاعدهبایست همنیز می« دولت»ی در رلمه

قردری شرایع    در بی  وحاد جام ه به عنوان غلط رایج تثبیت شده است و بره 

مثرل:  رنرد،  مکتوب شود مشرکل ایجراد مری    صحی  ون تلفظ یا است ره اگر
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رره صرحی  ون عبرارت اسرت از:     « لتری ی دومؤسسره »ا یر « دبستان دولتی»

ه ون را دولتی تلفظ اولی مردم به اشتب «ولیدی موسسه» و « ولیددبستان »

طور رره  . هماننیست «دولت»و « ملت»ی گرنه فرقی بی  دو رلمهرنند ومی

البته در زبران عربری    ولی بگوییم.دگوییم، در دولت هم باید در ملت؛ ملّی می

گفرت  شرررت دولتری، اصرطالح،      ها برایوجود ندارد؛ چون عرب ای  مشکل

 برند.را به رار می« المؤسسه الدولی»

-حرذف مری   شود، تاءوقتی یای نسبت اضافه می« شی ه»ی در رلمه

ای  قاعرده بره طرور مطلر      « سنّه»ی ی، اما در رلمه گردد مثل: فرهنگ شی

ره « عزاداری سنتی»مثل: شود و اجرا نشدن ون اشتباه و غلط است اجرا نمی

است. همچنی  بسیاری از چیزها را ره بخرواهیم  « عزاداری سنی»صحی  ون 

ی سرنّی،  سنّی بگروییم: فوره سرنّی، شریوه     به سنّه نسبت بدهیم، باید سنّه را

صورت غلط رایج در جام ره جرا افتراده و     ری سنّی، اما بهاتدری  سنّی، عزاد

ری اسنتّی، تدری  سنتی، عرزاد  یتی، شیوهگویند: فوه سنافراد به اشتباه می

 سنتی، سبک سنتی، غذاهای سنتی و ...

هرا اضرافه   بره ون « یای نسربت »شوند وقتی ختم می« یاء»رلماتی ره به  =ب

فرهنرگ  »شود: عَلَوی ره می« علی»مثل شود. می« واو»تبدیل به « ءیا»شود 

همچرون: توری،   رلمراتی   .«علوی، شجاعت علوی، سخاوتعلوی، رفتار علوی، 

تبردیل بره   « یرای نسربت  »گونه است و با اضافه شدن ز ای ساری، دهلی نیز ا

 شوند به: تووی، ساروی، دهلوی . می

شروند: مصرطفی،   ختم مری بره الرف موصروره )روتراه(    = رلماتی هستند ره ج 

وخر ایر  رلمرات    نسبت به ییا»و ... چنانچه  مرتضی، مجتبی، یحیی، موسی

شود مثل: مصرطفوی، مرتضروی،   می« واو»وره تبدیل به الف موص ،اضافه شود

 مجتبوی، یحیوی، موسوی و ....

 هرا ونوقتی یای نسبت بره   ،«میانه»مثل  باشد «ها»وخرشان  ره ماتیرل = د

، سراوجی از  همیانر  میرانج از  شود.  مثرل می« جیم»تبدیل به « ها»داده شود 

دهریم و  ا ساوه نسبت مری ساوه ره با ای  رلماتی چیزی یا رسی را به میانه ی
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-فرقشان با فاطمه و شی ه در ای  است ره فاطمه و شی ه رلماتی عربی و ای 

 ها رلماتی فارسی هستند.

پیرروی   هرا وناز تابع عرف و است مال عررب اسرت  و   ها هم برخی نسبت = ه

و چهارچوبی هم نباشند، مثالً بره رسری رره     شاید تحت هیچ قاعده رنیم.می

ان حیکری از شرار  )م بحرانی ثگویند مثل: اب  میت، بحرانی میاهل بحری  اس

بره رسری رره     .قبر  هم در بحری  اسرت  ره اهل بحری  بوده و (البالغهنهج

 اهل ری باشد رازی گویند مثل: ابوالفتوح رازی ره از مفسران قرون است. 

اران از یر )ی یمرانی  یفره ذبه رسی ره اهل یم  باشد یمرانی گوینرد مثرل: ح   

 صحی  نیست.« بحرینی، ریی و یمنی»پ  تلفظ  (ر اسالم )ص(پیامب

بسیاری از اوقرات   متثسفانهاست ره « بایست»و « باید»راربرد  :ی هفتمنكته

 روند.میغلط به رار رفته 

شرما  »مثرل  ره مربوط به وینده باشد؛  شودبه رار برده می در مواردی« باید»

« بایرد »انجام شرود از  در وینده  چون قرار است راری «باید به مسافرت بروید.

 رنیم.استفاده می

بایست  بره   او»مربوط به الزامات و اف ال الزامی گذشته است، مثل: « بایست»

پ  اگر جمله مربروط بره    ررد.او بایست از دی  دفاع می»« پرداختجهاد می

« بایسرت »و اگرر الزامرات مربروط بره گذشرته باشرد از       « باید» وینده باشد از

 .غلط است رنیم چنانچه برعک  به رارببریمه میاستفاد

 است.« گرامی»و « ررام»راربرد  :ی هشتمنكته

 گران، افرراد محتررم و برا شخصریت اسرت و      جمع رریم به م نری بزر « ررام»

بره ررار    جاباشد؛ ای  دو رلمه نباید جابهبه م نی انسان ارجمند می« گرامی»

اساتید »نویسیم: گیرند، مثالً مییک در جای خاص خود قرار  شوند و هر برده

ی درست ایر  اسرت رره    ره هر دو غلط هستند. شیوه« گرام استاد»یا « گرام

عزت ی نی با« یاء»با « گرامی»؛ چون «اساتید ررام یا گرامی اساتید»بنویسیم 

و محترم، فارسی هم هست. توجه داشرته باشریم رره در جمرع بسرت  بررای       

 استفاده رنیم. «ررام»ی ید از رلمههای شایسته و محترم، باانسان
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است. باید توجه داشته باشیم رره  « تر»با : راربرد صفت تفضیلی ی نهمنكته

رساند؛ بنرابرای  اضرافه ررردن    را می« تر»صفت تفضیلی خود به خود مفهوم 

داناتر و نیازی  :ی نی« اعلم» به ون اشتباه است. به ای  مثال دقت رنید:« تر»

رردامیک از  » و مثالً بگوییم استفاده رنیم «تراعلم»ی غلط نیست ره از رلمه

رردامیک از  »غلطی است. باید بگروییم   ای  ترریب« تر است؟ای  دو نفر اعلم

رردامیک از  : »یا از فارسی ون استفاده رنیم و بگوییم« ای  دو نفر اعلم است؟

یک از رردام »ای  ترریب غلطی است. بایرد بگروییم  « تر است؟ای  دو نفر اعلم

ترر،  تر، افضرل بردن رلماتی مانند اعلم بنابرای  به رار« ای  دو نفر داناتر است؟

 اجتناب ررد.  هاونغلط بوده و باید از  و ... ترتر، اعلیلیاو

گرچه رعایت موارد دستوری در نوشرتار و گفترار ضرروری اسرت و مرا       :نكته

ت داشرته باشریم رره    دقّر  نیرز موظف به انجام ون هستیم اما باید به ای  نکته 

هرای رایرج تر  دهریم. از     باطنی باید به برخی از غلط رغم میلگاهی هم علی

یا تلفظ یرک   باشدنظر ادبی گرچه ممک  است ساختار یک واژه یا جمله غلط 

رلمه تلفظ درستی نباشرد امرا اگرر بخرواهیم شرکل درسرتش را بگروییم یرا         

منافرات  ی عمروم  رفته شرده گ پذیبنویسیم، موداری به ذوق ما زده و با فرهن

مرثالً   .رند؛ در ای  مواقع ناچاریم غلط مصطل  و رایج را به رار ببرریم پیدا می

ی فاء و الم غلط رایج است ولری بهترر اسرت مرا     با رسره« سطی لِفِ»ی رلمه

ببریم چون در عرف ما ایر  غلرط رواج یافتره و بره      همی  غلط رایج را به رار

به فت  فاء و الم است با عرف جام ه تضاد « سطی لَفَ»راربردن صحی  ون ره 

 نهایت بررای مرردم پذیرفتره شرده نیسرت.      زند و دررند  در ذوق میپیدا می

غلط رایجی است ره نباید در صحی  نوشت  ون « جاعتشُ»ی همچنی  رلمه

ی اسرت. اصررار رنریم. البتره رلمره     « شری  »به فرت   « جاعتشَ» یرلمهره 

سطی  در ذوق مخاطرب  لَی فَذهان نیست و مانند رلمهجاعت خیلی دور از اشَ

ی دیگرر  رلمره  رننرد. جاعت تلفرظ مری  جاعت و برخری شَر  زند، برخی شُر نمی

هرای رایرج اسرت و شرکل     ی ایر  غلرط  مشدد نیز از جمله« های» با« بهّتاُ»

 مشدد است. « بای»با « بّهتاُ»صحی  ون 
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ت ولی سفار  ما ای  ولی نیاز نیست ره اصراری بر صحی  به راربردنش نیس

ی ایجاد نکند و وارنش به دنبرال نداشرته باشرد، شریوه     یتیاست ره اگر ذهن

از همان شکل غلط ولی رایجش در غیر ای  صورت درستش را به رار ببندید؛ 

-سمت مت  روتراهی را پیرامرون حجراب و بری    قدر پایان ای   استفاده رنید.

مباحث خشک دسرتوری و   ای روتاهی بفاصلهرنم تا ضم  حجابی مطرح می

ای از نثر روان و جذاب وشنا شرویم و از  بتوانیم با نمونه ،ایجاد تنوعی در بحث

های زیباشناسانه و قوّت طرفی بتوانیم روی برخی محورهای ای  مت  از جنبه

 ادبی بحث رنیم.

 

 ديوار کوتاه بدحجابی

اسرت رره روی    ، دیوار روتاه بدحجابی است. تواضامان ایر  هنام ای  مت  روتا

-، اسرت اره رفته زیباسرت  هایی ره در اینجا به رارای  مت  دقّت رنید، تشبیه

و ما خیلی از اوقرات   جذابند اندهایی ره در ای  مت  مورد استفاده قرار گرفته

توصریف   رنایه، تشبیه، وها در ترریب، است اره، توانیم از ای  نمونه نوووریمی

های ادبری  ر قالبای از ادبیات یا مفاهیمی را ره دتازه  استفاده رنیم و فضای 

 .های خود بگنجانیمشود در نوشتهمی ایجاد

دزدان عفاف از دیروار روتراه بردحجابی و    » 

تر به حریم ررامت زنران و  حجابی راحتبی

حجراب  زنران با اما زنند دختران دستبرد می

به خاطر ونکه در سنگر حفراظتی حجراب و   

هرای  ها و وسوسره  رضگونه تعفافند از ای 

 ترند. ونشیطانی مص

نجابت و باغ  یخوشا ونان ره نگهبان مزرعه

محریط   ،حیایند و با پوشش صحی  و رامل

-خطرر مری  را هم برای خودشان سالم و بی
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برازی و گنراه   وسهر ی سازند و هرم وسریله  

 شوند.دیگران نمی

های خود را در م رض باییونان ره زی

 بیمرراردالن و گذارنررد،عمرروم مرری تماشررای

های ی گناه و ش لهبازان را به وسوسههوس

 لرودگی و در نتیجره در و  ؛اندازنرد فساد مری 

از دستبرد اهل  خودشان نیز و ونان شریکند

-نران رره از بری   و ماننرد؛ مع مصون نمری ط

برند، برهنگی و خودنمایی لذت می حجابی،

هرای  انرد رره دسرتگاه   شاید فرامو  رررده 

 و رنندا رو ضبط میهای  صحنه ادقی  خد

د نرد قررار خواه  سرلوال فردای قیامت مورد 

برای لذت دیگران، عذاب الهی را بررای   داد.

ن اسرت  وخود خریدن عاقالنه نیست. عاقل 

 ره اندیشه رند پایان را.

 پاسدار گوهر جان با  تحجاب  بارم خواه

 «رمت خون شهیدان را نگهبان با .ح

حجاب مصونیت  ه یاد دارید ره فرمود:ی م روف شهید مطهری را با جملهشم

ای است ره توسط ایشان مطررح شرده و پایران    ای  جمله است نه محدودیت.

طالحات جدید صا ت ابیر متفاوت، توانیم به رمک الفا  ویافته است اما ما می

ای  مت  خود گویای ایر  مطلرب    ای  مفهوم را بازتر رنیم. های نو،و است اره

 است. 

-شته توجه دادن مخاطب به اثر مثبت حجراب و زیران  ضمون ای  نوم

ی یهاتوانید چنی  نوشتههای مختلف میمت  شما هم با حجابی است.های بی

 دمرمر د یک مفهروم را بررای   توانیره چگونه می فکر رنیدی نی  داشته باشید؛
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هرایی  ها و رنایره است اره ها،تشبیه ها،تر رنید و در ای  راه از چه قالبملموس

   بهره ببرید.توانید می

البته توجه داریم ره رلیت اینکه حجاب عامل حفظ و امنیت انسان و 

باشد خوب است ولی مرا بایرد ایر  رلیرت را بره      امری پسندیده و عوالنی می

مصادی  و مطالب جالبی ره بررای   ها،ریز ررده و با ذرر مثال اشکال مختلف،

 جاب را انتوال دهیم.مسائل مربوط به حاست افراد جام ه ملموس 
 

 عالئم نگارشی

ن ای  بحث عالئم نگارشی یا عالئم سجاوندی است رره قربالً هرم بره ون     اعنو

شخصی اسرت رره در قررون گذشرته بررای       مسجاوند نا ای ررده بودیم.اشاره

وقف را در قرائت قرون رریم ابداع ررد؛ همی  عالئمی  و اولی  بار عالئم وصل

عالئرم  »و بره ون   مرورد اسرتفاده اسرت    ی بیشترس هبا تو و متدول ارنونره 

 گویند.هم می «سجاوندی

-طور ره قبالً هم سفار  رردم، ذرر ای  مطلب را ضروری مری همان

باید راربرد و جایگاه دقی  ایر  عالئرم را    دانم ره شما به عنوان یک نویسنده

و هرا  حتری در دسرت نوشرته    ،موید رنیرد  شانبگیرید و خود را به رعایت یاد

چند موالره و   ها هم ای  دستورات نگارشی را رعایت رنیم. هربردارییادداشت

هم با ای  عالئم  شود اما شایسته است ره ماما قبل از چا  ویرایش می برتا

 های خود به رارببریم.ها را در نوشتهوشنا باشیم و ون

-استفاده میمختلفی از نوطه  در موارد یکی از عالئم نوطه ).( است. . نقطه1

 رنیم ره شرح ون از ای  قرار است:

چه  ی ما چه در مت  وجمله است؛ ی نی وقت جمله پایان نوطه عالمت الف=

 گذاریم.رسد، ونجا نوطه مییان میادر پاورقی به پ

ی نی گراهی بره جرای     ؛مرنیب د از عالئم اختصاری از نوطه استفاده می ب=

رمزی باشد برای اشاره به ون رلمه، شود ره یک رلمه، یک حرف گذاشته می

نشود و اشتباهی پیش نیایرد، ب رد از ایر      طولی ب دی مخبرای ونکه با رلمه
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« جمهروی اسرالمی ایرران   »خواهند بنویسند: گذاریم. مثالً میحرف نوطه می

 ج=« ا. ا.ج«» نویسرند دهنرد و مری  عالئم اختصاری نشران مری  با ای  جمله را 

اشاره به ایران اسرت؛ بنرابرای  ب رد از جریم و الرف       -ا= اسالمی و ا، جمهوری

را  قسمتی از نام یا نام خانوادگی شرخص  ت تمام یاابرخی اوق گذارند.نوطه می

حرف اول قسرمت حرذف شرده را     ،نویسند و عوض از ونبه صورت رامل نمی

رره ون را بره ایر     « یعلی عباس»مثل:  گذارند.و ب د از ون نوطه می وورندمی

رننرد و بره   ، گاهی هرم عنروان را حرذف مری    «عباسی ع.»نویسند: صورت می

رره عالمرت اختصراری     «د. رضرایی »نویسند مثل: جایش حرف اختصاری می

  های عربی و التی  هم ای  عالئم مرسروم اسرت.  زباندر  است.« رتر رضایید»

 گذاریم.خالصه ب د از عالئم اختصاری نوطه می

-هرم مری   «درنگ نما»یا  «راما»ره به ون  یکی از عالئم ویرگول )،( است =2

  موارد استفاده از ویرگول عبارتند از: گویند

رود ره نیاز به مکث روتاه داشرته  در جاهایی از جمله یا مت  به رار می الف=

شود، مثالً بره ایر  جملره    باشیم و با اندری توقف م نی جمله بهتر روش  می

در ای  جملره ب رد   « نک گواراست.هوای گرم تابستان، وب خ در»رنید:  تدقّ

 از تابستان ویرگول قرار دادیم تا با رمی مکث قسمت ب دی جمله را بخوانیم.

ی ویرگول در جایی است ره بخرواهیم چنرد   یکی دیگر از موارد استفاده ب=

رلمه را به هم عطف رنیم، به جای اینکه از واو عاطفه در ردیف رردن رلمات 

انرد ویرگرول   ل ای  رلماتی ره به هرم عطرف شرده   حد فاص استفاده رنیم، در

امروز در شهرهای اصفهان، تهران، بوشهر، اهواز و »گذاریم. به عنوان مثال: می

 «  خرم وباد باران بارید.

از دیگر موارد راربرد ویرگول جایی است رره اگرر از ون اسرتفاده نکنریم      ج=

ی نی به عنروان   ممک  است خواننده با وصل رردن رلمات دچار اشتباه شود؛

رنیم ترا  ها را از هم جدا میما با ویرگول ون ،الیه خوانده شوندمضاف و مضاف

 ای  اشتباه پیش نیاید.
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های پستی است ره ی ون در ودرسدیگر موارد راربرد ویرگول، استفاده از =د

اصفهان، خیابان سید، روچه »د، مثل: رنمختلف را از هم جدا میهای قسمت

 «، منزل وقای س یدی. 1 الله، پالک

خرواهیم منراب ی را   هاست. وقتی میراربرد دیگر ویرگول در پاورقی رتاب =ه

نویسنده تا ناشر و مررز نشر و غیرره از  و برای خواننده ذرر رنیم از نام رتاب 

طباطبرایی، محمرد   » م، مثرل: یرنر ها استفاده مری ویرگول برای جداسازی ون

 .1121 دی، تهران،هُ ، نشر2حسی ، تفسیرالمیزان، ج

است. برخی ای  عالمت را ویرگول نوطره  )؛(  = یکی از عالمات نوطه ویرگول1

 گویند. ی نی یک ویرگول و یک نوطه زیر .هم می

-ی دوم با جملهجایی است ره جمله «ویرگول نوطه»موارد است مال 

بره   ی قبل از نظر مفهوم تمام اسرت. ی قبل ارتباطی دارد؛ به بیان بهتر جمله

م تمرام شرده بره    ویصّ  السکوت علیه، ی نی جمله از نظرر مفهر  »ها قول طلبه

 ردی یرک   بی لره مسکوت ررردن ب رد از ون صرحی  اسرت امرا ج     طوری ره 

خواسرت  م لم امروز درس نداد؛ چون می» ی اول دارد، مثل:ارتباطی با جمله

ت و ی اول ماست ره رامرل اسر  م لم امروز درس نداد، جمله «امتحان بگیرد.

ای دارد و گذاشرتیم امرا چرون تتمره    ومد ما  نوطه مری ی ب دی نمیاگر جمله

ی ب د از نظر مفهومی وابسته به قبل است؛ بنرابرای  بررای نشران دادن    جمله

 شود.ارتباط بی  ای  دو جمله از نوطه ویرگول استفاده می

یرنرد؛  گای ره روی هم قررار مری  =یکی از عالئم، دو نوطه ):( است؛ دو نوطه2

 رنیم:چند مورد راربرد دارد ره به ون ها اشاره می در ای  عالمت

لبری را از رسری نورل    یم مطرود. هر گاه بخواهبرای نول قول به رار می الف=

 االیمران.   َمِر  ۀُفَظالن ّ: اَالهرسولُ قالَ»مثل:  .رنیمرنیم از دو نوطه استفاده می

پ  برای ذرر نول خرود از یرک   .« ی ایمان استپیامبر فرمود: پاریزگی نشانه

شخص، یک گروه یا رتاب و نشریه، قبل از ذرر ون مطلب از دو نوطه استفاده 

 رنیم.می
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رود. گاهی موضوع یا مطلبری را ابتردا   در اجمال قبل از تفصیل به رار می ب=

و سرپ  ون را شررح داده و اجرزاء و     رررده جمرل مطررح   به شرکل رلری و مُ  

تاسرت: اول  اصرول دیر  پرنج   » رننرد، مثرل:  ر میهای مختلفش را ذرقسمت

 «توحید، دوم نبوت، سوم م اد، چهارم عدل، پنجم امامت.

خواهند لغرت، رلمره   رود؛ ی نی جایی ره میبرای لغت و م نی به رار می ج=

نویسرند:  ، مرثالً مری  رننرد یا اصطالحی را م نی رنند از دو نوطه استفاده مری 

 روی است.ای اعتدال میانهی نی م ن« رویاعتدال : میانه»

قرراردادی  استفاده از دو نوطه در بی  دو رلمهی عالمتی اسرتاندارد و  

 ی اول است.است و م نایش ای  است ره رلمه و اصطالح دوم م نای رلمه

 = عالمت استفهام )؟( یکی از عالئم است ره:1

ان خواهنرد نشر  رود؛ ی نری وقتری مری   ی به رار میسلوالهای در جمله الف= 

-استفهام استفاده می عالمت در پایان جمله از ،دهند ره جمله پرسشی است

گذارند. روش  است ره ای  عالمرت،  می سلوالد و در پایان جمله عالمت نرن

 ،«علری ومرد.  » :رند مثالً به ای  دو جمله دقّت رنیدمفهوم جمله را عوض می

وخر جملره، هرر   تفاوت ای  دو جمله در چیست؟ به جز عالمت  ؛«علی ومد؟»

با یکدیگر ندارند. پاسخ ای  است ره تفراوت  دو مثل هم هستند و هیچ تفاوتی 

ی اول وجود عالمت استفهام در وخر ون است ره م نای جمله ی دوم باجمله

ی اول خبری است و از ومدن علی خبرر  جمله را رامالً تغییر داده است. جمله

خرواهیم  ی دوم نمری ا در جملره ، یک خبر است؛ خبر از ومدن علی امدهدمی

 پرسیم ره ویا علی ومد؟خبر بدهیم؛ بلکه داریم می

هرا بره   گاهی عالمت استفهام برای انتواد، انکار، استهزاء، نفی و امثال ای  ب=

رود. مثالً در موابل جنایات ومریکا در رشرورهای ضر یف مثرل عرراق،     رار می

م نای دمورراسی؟ در حویورت  ویا ای  است »گوییم: سازیم و میای میجمله

نفرر خرود را از عملکررد ومریکرا     تخواهیم اعتراض و انتواد و می سلوالبا ای  

ایر   »هرای دیگرر:   لامث رنیم.اعالن رنیم نه اینکه سؤال و پرسشی را مطرح 

ویرا خودررامگی همران دیکتراتوری     »، «ری بایرد ادامره پیردا رنرد؟     ها تاظلم
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ویا مردم حر  اعترراض   « »باید ادامه یابد؟ خفوان در جام ه تا ری»، «نیست؟

در ایر   « بری عردالتی ترا رری؟    »، «ندارند؟را به رهبران خودخواه و خودرامه 

جمالت استفهامی، سؤال حویوی نیست؛ بلکه استفهامی انکاری، استهزایی یرا  

 تحویری است.

ه رنریم بر  میخواهیم مشکوک بودن مطلبی را ره داریم نول گاهی هم میج=

رنریم، مرثالً   ت سؤال استفاده مری منتول رنیم؛ به ای  منظور از عالم دهخوانن

ی نری م لروم نیسرت    « هجری )؟( است. 221س دی متوفای سال»گوییم: می

هجری صد در صد سال وفات وی باشد و در ای  مسلله تردیرد   221ره سال 

اب، اسم و هرچیزی دیگری روی ون حرف باشد و بخرواهیم  تاست. در مورد ر

اننده وگاهی بدهیم ره مطلب را یوینی و ثابت شده نداند، ب د از مطلرب  به خو

دهریم؛ ی نری صرد درصرد     عالمت سؤال در ون قرار مری  رنیمپرانتزی باز می

 نیست و نیازی به تحوی  دارد.

 ب )!( است ره راربردهای گوناگونی دارد: جیکی از عالئم، عالمت ت  =2

 « چه هوای سردی!» د، مثل:جمله وقتی حالت ت جب داشته باش الف=

« خدایا! مرا را بیرامرز  »جمله حالت عاطفی و احساسی داشته باشد، مثل:  ب=

ایم و بره صرورت دعرا از وی چیرزی     دهاخطاب قرار د مورددر اینجا خداوند را 

 گذاریم.خدایا( عالمت ت جب میخواهیم و ب د از منادی )می

به به چره روز  »رنیم، مثل: یگاهی برای تحسی  از ای  عالمت استفاده م ج=

بدا بره حرال   »مثل:  رنیم،گاهی برای تنفر از ای  عالمت استفاده می«. خوبی!

 «.  تو، چه زشت است ای  رار!

= ای  یَّنَر یرا بُ »، مثرل  رنریم مری هی برای صردا ررردن از ون اسرتفاده    گا د=

 «  فرزندم!

ای را  مر   » :رود، مثلای ره حالت ورزو دارد به رار میگاهی در جمله و=

 « هم ونجا بودم!

به مر   »رود ره حالت تمنّا داشته باشد، مثل: ای به رار میگاهی در جملهز=

 «.رحم ر !
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حیرف!  »رنریم، مثرل:   گاهی هم برای رساندن افسوس از ون استفاده مری  ح=

 .«چرا نیامدی؟

جمله  ،است ره اغلب در اول و وخر یک مطلب)»«( = یکی از عالئم، گیومه 1

 . موارد راربرد ون عبارتند از:شودرلمه از ون استفاده مییا 

ی گیومه جایی است ره بخواهند مطلبی را از رسی یرا از  راربرد عمده الف= 

 گیومه عالمت نول مستویم است. تجایی نول رنند. در حویو

ما دو نوع نول داریم: یکی نول مستویم و دیگرری نورل غیرمسرتویم.    

ی افراد را بدون دخل و تصرف ذرر رالم و نوشته نول مستویم جایی است ره

مسرتویم ون اسرت رره     نول غیر .«ویمدا به تهران میرف»: او گفت: رنیم، مثل

-رنیم، مثل: او گفت ره فردا به تهران مری را عوض می نوشته ورالم  ساختار

-ی شخص را درون گیومه قرار مری رود. در نول مستویم، عی  رالم یا نوشته

 .در نول غیرمستویم نیازی به گیومه نیست دهیم امّا

بینیرد رره نورل قرول مسرتویم      می« مبسیار پشیمان م : »او گفت مثال دیگر:

توجه دارید رره در   خواهد. او گفت ره بسیار پشیمان است.است و گیومه می

 نیست.نیازی به گیومه  مستویم،ای  نول غیر

ای انتخاب رررده و  ران یا نویسندهچنانچه بخواهیم مطلبی را از سخ 

گفترار   رنیم و ون نوشته یرا گیومه را باز می ،ی خود بیاوریمنوشته در مواله یا

ی دهیم، وقتی نول قول یا نوشته به پایان رسید نوطره را درون گیومه قرار می

ی نی تا اینجا نورل   دهیم؛ی پایانی را قرار میگذاریم و گیومهوخر جمله را می

 ی خرود ای  ب د دیگر نوشرته  ینده یا نویسنده بود و ازقول مستویم از یک گو

اول  و رنیم ردام اسرت ای  عالمت برای ای  است ره ونچه ما نول میماست. 

 و وخر  رجاست.

هرا، ت رابیر و   راربرد دیگر گیومه در جایی است ره بخواهنرد برخری واژه   ب=

مثرال:  ویند. گاصطالحات را برجسته رنند. البته گاهی هم به برجسته، نما می

 اسرتوار برود. ایمران و    «ایمران و رهبرری  »هرای  انوالب اسالمی ایران بر پایره 

شرهادت  »ای  دو برجسته باشند یا مرثالً:  دهند تا رهبری را در گیومه قرار می
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طلبری را در گیومره   شرهادت ررد. های ما نوش اول را ایفا میدر جبهه «یطلب

طب به ایر  رلمره م طروف گرردد.     دهند تا برجسته شود و توجه مخاقرار می

دهریم ترا مخاطرب را بره م نرا و      گاهی یک اصطالح را درون گیومه قرار مری 

دهیم. ب ضی اوقات اسرم، اسرم خراص اسرت،     خاص ون اصطالح توجه مفهوم 

-م رتاب، شخص یا نام یک حادثره اسرت؛ رلمراتی ماننرد: نهرج     لم است، اسعَ

مبی  یا هرر اسرم خراص    الجنگ جمل و عملیات فت  لمان فارسی،سالبالغه، 

 ا  رنیم.دهیم تا برجستهرا در داخل گیومه جای می دیگر ره ما ون

های بسیاری نشر، به دلیل تنوع و پیشرفت و البته امروزه در رار چا 

ره در صن ت چا  صورت گرفته است شراید نیرازی بره گیومره نباشرد و بره       

ازی را بره سرهولت   سر برجسرته  ها، رارهای مختلف و نوع فونترمک سیستم

های دستی خودمان ایر   انجام دهند اما به هر حال شایسته است ما در نوشته

 نکته را رعایت رنیم.

دو »و  «دو رمران »( اسرت رره بره ون    یکی از عالئم، پرانتز یا دو هرالل )   =2

نرد رره بخواهنرد رلمره یرا      ورگویند و در مواردی بره ررار مری   هم می «قوس

ما هریچ  »: ون توضی  جزو مت  اصلی نیست. مثالو مفهومی را توضی  دهند 

 «وقت نیاز به استوراض )وام گرفت ( خارجی نداریم.

 شود.عالمت ب د، عالمت رروشه ][ است ره به ون قالب هم گفته می =1

 رود:ای  عالمت بیشتر در موارد زیر به رار می

م، حالرت  الف= وقتی ره مطلبی جزء اصلی مت  نباشد و ما ون را اضرافه رنری  

شرود  یک جزء اضافه است ره توسط ما به مت  افزوده مری  توضی  ندارد؛ بلکه

شود. ]تبسرم  ی مشکالت حل میوقای رئی ! با یک امضای شما، همه»مثل: 

 «دار حضار[.م نی

نامه، دستورهای اجرایی در رروشره نوشرته   های نمایشنامه و فیلمدر مت  ب=

-ای عبوس و گرفته[: دلرم نمری  ده ]با چهرهفرمان»نویسند: د. مثالً مینشومی

]برا حرالتی    نشرینی ررنم.  خواهد حتی یک قدم از ای  تصرمیم جنگری عورب   

 «زند[.مصمم قدم می
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شود ( است ره به ون خط فاصله هم گفته می-عالمت ب دی، خط تیره ) =11

 ی ون به قرار زیر است:و موارد استفاده

ی بردل، عطرف بیران و جملره     هرای توضریحی،  برای جدا رردن عبارت الف=

ی در ساختار رلری جملره   ،م ترضه از رالم اصلی است تا نشان بدهیم ره ای 

اسرت، مثرل:   « طرداً للباب»ها ما نیست و به نوعی طفیلی است. به قول طلبه

های گذشته است هر چند مربوط به قرن -ه عبدا  انصاری را جم  وثار خوا»

ویسندگان در ای  گونه موارد به جای خط تیره دوست دارم. البته برخی از ن -

 رنند ره ایراد هم ندارد.از ویرگول استفاده می

هرای  بازتراب » مثرال:  .های ترریبری برای پیوست  اجزای برخی از عبارت ب=

 -ی مشرترک ومپریالیسرم   سیاسری، توطلره  -اجتمراعی و عویردتی    -سیاسی

 «صهیونیسم است.

امه و داستان یرا در مکالمرات تلفنری در    در مکالمه میان اشخاص نمایشن ج=

 . مثال:شوداستفاده می ابتدای جمله و سر سطر به جای گوینده

 ؟وال -

 بفرمایید! بله، -

 سالم. -

 السالم .علیکم -

 ببخشید، احمد وقا تشریف دارند؟ -

 اند.خیر وقا، ایشان مسافرت رفته -

هرایی  ب رد از رلمره   ی ردیف در حروف یا اعرداد و همچنری   ب د از شماره د=

رود، ها به رار مری ل ای او امث« یادووری»، «توضی »، «تذرر»، «تبصره»نظیر 

 :مثل

 حرف. -1ف ل  -2اسم  -1رلمه سه قسمت است: 

مت برای نشان دادن رلمره یرا   = عالمت ب د، نوطه چی  )...( است؛ ای  عال11

رود، خواه ایر   ها به رار میرلمات و عبارات محذوف )حذف شده( یا افتادگی
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-انشاء.... پیرروز مری  » ها در اول مت  باشد و خواه وسط یا وخر، مثل:افتادگی

 « شویم.

رنیم ره قسمت اولش مورد توجه ماست و مرابوی ون  حدیثی را نول می :مثالً

چری   باشرد؛ بنرابرای  نوطره   مان نمری نظر         باشد موردره طوالنی هم می

 رنیم.دیث را حذف میگذاریم و قسمت طوالنی حمی

 شود:  تفاده میعالمت ب دی ستاره )*( است ره در موارد زیر اس =12

 الف= برای ارجاع دادن به زیرنوی .

مرد باید رره سرخندان    ب= به منظور ایجاد فاصله میان دو مصراع ش ر، مثل:

در ای  قسمت  ؛نشود گوید، از ون گفته پشیمانشناس * تا چو میبود و نکته

شرود رره   بریم و در خاتمه، یک مت  ورزشی توردیم مری  ا به پایان میبحث ر

تربیتری   -گرچه دارای اصطالحات ورزشی است اما محتوا و مضمون اخالقری  

 .دارد

 

 ورز 

سرابوه  ای است همگانی، همیشگی و سراسری. برنده ی ای  مزندگی مسابوه»

رررد، انردام    ی انسانیت را فرت  ا  چیست؟ با ورز  باید قلهریست و جایزه

بایرد  روح را زیبا ساخت، به ترتیب جان پرداخت و حریف نف  را خاک رررد.  

به باشگاه توروی رفرت و بررای برداشرت  حررف حر  و توویرت اراده تمرری          

دوند ولی افراد خودسازی ررد تا مدال شرف گرفت. در میدان زندگی همه می

مندگی دارد و نبایرد  رسند. نباید به نف  ببازیم، ره شرم دودی به موصد می

هشدارهای نجات غری  را نادیده بگیریم تا در استخر دنیا غرق نشرویم یرا در   

امواج گناه خفه شویم. زندگی بازی نیست؛ نوعی مسرابوه در چگونره زیسرت     

ها خوب استفاده رررد  است. مربی شما در ای  راه ریست؟ باید از پاس فرصت

ا چیرد. ترا داور سروت مرر  را     ها عضو شرد و گرل حویورت ر   و در تیم خوبی

نکشیده شاید بتوانیم وخری  گل را بزنیم و با امتیاز، از میردان رقابرت بیررون    

 «اق ی رسی است ره زندگی را ببازد.های ویبرویم. بازنده
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 حشو و ايجاز

بره طررح مطرالبی     «حشو و ایجراز »قسمت از مبحث نگار ، پیرامون در ای  

جهرت و بردون دلیرل    طلب زائدی است ره بیم« حشو»پردازیم. منظور از می

 شود.نوشته می باعث طوالنی شدن رالم و

افتد رره در یرک   بسیار اتفاق می ی نی خالصه و موجز بودن.« ایجاز»

هیچ تثثیری در  هاوننوشته، ت ابیر و رلماتی وجود دارد ره بود و نبود  مت  یا

 بنرابرای  چنری  ت رابیر و    وال م انی و مفاهیم به مخاطب یا خواننده ندارد؛انت

شایسته است از ررالم یرا مرت      وباشند رلماتی حشو هستند ی نی اضافی می

 حذف شوند.

متری را در نظر بگیرید ره در اختیار م مار قرار  211یک قواره زمی  

-سازد، پ  از اتمرام سراختمان مری   گیرد و او در ای  زمی  ساختمانی میمی

رره رراربری مناسربی ندارنرد و نوراطی از       بینید رره م مرار فضرا را سراخته    

گاهی هم  فوط فضاهایی را اشغال ررده است،ساختمان بدون فایده بنا شده و 

متر زمی ، با استفاده از نوشه و تدبیر و سلیوه، بنایی مفیرد   21از  یک م مار 

سازد ره تمام نیازها در نظر گرفته شده و هیچ فضرایی بره هردر    و مطلوب می

اسرت. گراهی بررای نوشرت  از      صادقها هم ای  موضوع ر نوشتهنرفته است. د

برریم و در حجرم رمری از    فضایی ره در اختیار ماست حدارثر استفاده را مری 

-های مورد نیاز را به بهتری  شکل عرضه میرلمات و صفحات، بیشتری  پیام

 رنیم.رنیم؛ گاهی هم ای  طور عمل نمی

از صفحات و رلمات بره ررار    موارد زیادی وجود دارد ره حجم زیادی

موفر ،   یگرفته شده ولی فوط فضا به هردر داده شرده اسرت. یرک نویسرنده     

ائرد پرهیرز   وهای خود از ای  حشروها و ز ای است ره بتواند در نوشتهنویسنده

 رند.

مطالرب  « غیرقبی  حشو»گاهی قبی  است و گاهی غیرقبی . « حشو»

حشرو  »نباشرد بهترر اسرت.     اضافی است ره به هرحال نوشته شده ولری اگرر  
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ازیباسرت.  نبرودنش   باشرد و ای است ره همراه با غلط میمطالب اضافه« قبی 

اضافی اسرت  « اینکه»ی ؛ در ای  جمله رلمه«م  گفتم تا اینکه بدانی.: »مثال

 یرهریچ ترثثی  « اینکه»است و ای رامل جمله « م  گفتم تا بدانی.»و نوشت  

ی رلمره « اعتنرایی رررد.  سربت بره مر  بری    ن»در انتوال مفهوم جدید نردارد.  

از هرایی  هرا نمونره  در ای  جمله حشو است و باید حذف شرود؛ ایر   « نسبت»

 های زیر دقّت رنید:حشو غیرقبی  است. ارنون به مثال

سراعت  »، «منزلگراه »، «االسودسنگ حجر»، «مدو طفالن مسل»، «مثمر ثمر»

و « الودرلیله شب»، «شهر مدخل ورودی»، «های روزانهروزنامه»، «چوست  وا

رد حشر قبی  است؛  چرا ره: مثمر به م نای ثمر، اهمه از مو« الفیلسال عام»

نزل به م نای محل نرزول،  طفالن به م نای دو طفل، حجر به م نای سنگ، م

های منتشر شده در روز، مدخل بره  روزنامه به م نای نوشته ،ساعتواچ ی نی 

الفیل بره م نرای   الودر به م نای شب قدر، عامم نای محل ورود به شهر، لیله

سنگ، گاه، ساعت، روزانه، مردخل،   دو، است؛ در نتیجه رلمات: ثمر، فیلسال 

 باشند.  شب و سال اضافی هستند و حشو قبی  می

سرؤال  »، «هاشرم خاندان بنی»، «رردم.بینی میازقبل پیش»هایی مانند: مثال

 ارد حشو قبی  هستند.نیز از مو« پ  بنابرای »و « پرسیدن

اب  مالک، مت  منظومی ره مبنرای سریوطی    یرنند ره صاحب الفیهمینول 

ررردم رره    تاست را ره سرود، گفته بود: م  چنان در سرودن ای  اش ار دقر 

زائد پیدا رنرد و   یی هزار بیتی یک رلمهتواند در ای  مجموعههیچ ر  نمی

-ی اضافی یکری از دنردان  ی هر رلمهزابه ا ،اگر رسی توانست ای  رار را بکند

 های مرا بکند.

-گویی، خالصره ی موابل حشو است. ایجاز ی نی خالصهنوطه« ایجاز»

نویسی و موجز بودن ونچه ره ما با اسرتفاده از قالرب رلمرات، مطرالبی را بره      

ای بره ررار   ما اگر بتوانیم هنرر ایجراز را بره گونره    رنیم. مخاطبی  تفهمیم می

رنگ شده و در هم مختصر نشود ره در م نا ایجاد نکند و ون ببریم ره خللی 

-ای صاحب بیان شدهای هنرمند و یا گویندهمفهومش از دست برود، نویسنده
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توانیم ایجاز را ایجاد رنیم ره بر مفاهیم و الفرا  تسرلط رامرل    ایم. زمانی می

 نویسی تفاوت دارد.داشته باشیم. البته بحث ایجاز با بحث خالصه

، نصرف، یرک   رتاب یا داستانی را در حجم رمترر  نویسی ماخالصه در

ی ون مطالب را به  دسرت وورده  چهارم، رمتر یا بیشتر خالصه ررده و عصاره

طلبرد  تر رنیم ره ای  رار ف  دیگری دارد و رو  خاصی مری و بازهم خالصه

راتی ی ما چه رلمرات و عبرا  اما ایجاز ای  است ره ما ببینیم در رالم و نوشته

توانیم باشد؛ در نتیجه مینوشتنش نمی زائد و اضافه است و نیازی به گفت  یا

تر بنویسیم و مروجزتر بگروییم ترا از فصراحت و بالغرت بیشرتری هرم        هدفشر

 برخوردار باشد.

ایجاز بره   -1اگر بخواهیم مت  حشودار را موجز رنیم دو صورت دارد: 

اسرت رره بخشری از جملره را      ون« ایجاز به حرذف » قصر. هایجاز ب -2حذف. 

ملره و مفراهیم ون   جای بره  حذف رنیم ره لطمه حذف رنیم؛ ی نی بخشی را

ون است ره ما قسمتی از رلمات بره ررار رفتره را    « ایجاز به قصر»رد. خونمی

ها و ونچره  ی نی ایجاز از طری  روتاه رردن واژه« قصر»تر رنیم. خالصه روتاه

ای موجزنویسی ماست، تسرلط  م و پشتوانهمسلط باشیشود در ایجاز سبب می

ها و ت ابیر و گزینش درست رلمات و بار م نرایی و محتروایی رره هرر     بر واژه

واژه با خود دارد است. باید بدانیم وجود فالن رلمره در اینجرا مناسرب اسرت     

طور ره در بحث ظروف ما باید هرر  باشد. همانولی در جای دیگر صحی  نمی

دانیم چه رار برد و چه اندازه ظرفیت دارد، برای چه نوع ظرف را بشناسیم و ب

طور است. ما باید به سراختار  ها هم ای مواد غذایی مناسب است، شناخت واژه

م نایی هر رلمه را خروب بشناسریم،    ها مسلط باشیم و باررلمات و راربرد ون

دانیم؛ در های رلمرات را بر  ها و ریشهها، اشتواقها، مترادفها، جایگزی م ادل

های نویسی و پرهیز از حشو و زائد در نوشتهزتوانیم از هنر موجای  صورت می

 مند باشیم.خود بهره
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 های ايجاز:راه

بره جرای    الًهرای مرررب. مرث   های بسیط بره جرای ف رل   الف= استفاده از ف ل

استفاده رنیم؛ همچنی  به جای استفاده « گریخت »از « فرار رردن»اصطالح 

ت ت لیم دادن، سؤال رردن، زنردگی ررردن، قرائرت ررردن، تحسری       از رلما

دهیم، تحسی  رررد،  مین، ت لیم درردن، پیکار رردن، واصل شدن، سؤال رر

، زیست ، ، پرسیدنشده، به ترتیب از رلمات: وموخت  رننده، تحسی  تحسی 

خواندن، ستودن، جنگیدن، رسریدن، پرسریدن، ومروخت ، سرتود، سرتانیده و      

 تفاده رنیم.ستوده اس

د مثالً فکرر رنیر   پیدا رنید، یهای دیگرنمونه ها ولاتوانید مثشما می

شاید ابتردا   .استفاده رنیدتوانید ای میچه رلمهاز « نجات یافت »ره به جای 

های لغت بره  بسخت باشد ولی با اندک تال ، تفکر و جست وجو در بی  رتا

د. گلسرتان  یر ون دسرت یاب توانید به سرهولت بره   ی متون میخصوص مطال ه

م ون رره  تاست به خصوص براب هشر    هرهای از ای  نوشته ایس دی نمونه

ی ، یک جملره یوداب صحبت است. در ای  رتاب گاهی دو سه رلمه به اندازه

طوالنی حرف دارد و مطلب گنجانده است و ای  هنر س دی است ره چگونره  

ثر مفراهیم را برداشرت و ارائره    راحد ،ها گزینش ررده و با رمتری  واژهاز واژه

 ررده است.

وم و مهم در زبان های زاید است. یکی از قواعدی مرسدوم حذف متمم هرا ب:

رود و در هر حال بابی شکلی های مزید فیه میره به باب عربی مصدری است

قتی به براب اف رال   ورند مثل: خرج= خارج شدن ره و مفهوم جدید، پیدا می

یابرد و  م نایش به خارج رردن تغییرر مری   و «اخراج»د شورود شکلش میمی

 یابرد بره  رود شرکلش تغییرر مری   همی  مصدر وقتری بره براب اسرتف ال مری     

به م نای خروج. در فارسی ای  طور نیست وقتی مفهوم ف رل برا    «جاستخرا»

دهرد مثرل: رشرت ، دیردن، رفرت ،      بیاید م نای مصدری مری « ت »یا « دن»

هایی از مصدر در زبران  نمونه ره گریست  و لرزیدنومدن، گذاشت ، خوابیدن، 



104  

 

بریم رره ررامالً غلرط اسرت بره ایر        گاهی ت ابیری به رار می هستند.فارسی 

ی مصدری در زبان فارسی ترریب جمهرصورت ره یکی از مصادر عربی را با ت

ی اسرتخراج  در حالی ره رلمه« استخراج رردن»بریم مثل: ررده و به رار می

ای گفتریم  را دارد ی نری اگرر در جملره    «رردنخارج »د م نای خو یبه خود

ی نری خرارج    «استخراج نفت باید در زندگی مردم نوش سازنده داشته باشد.»

در  ... اسرتخراج ررردن نفرت    ولی اگر به غلط گفتره شرود:   ... رردن نفت باید

بنرابرای  بایرد دقرت رررد.      ...شود: خارج رردن نفت طور میحویوت م نا ای 

 شود.چنی  مشکلی ایجاد می، اغلب زم به ذرر است ره در مصادرال

؛ به ای  م نا ره بر اساس صرناعات ادبری   است های مررباستفاده از واژه ج=

های فصاحت، بالغت و م انی بیان ای  اسرت رره سرط  ررالم از     یکی از جلوه

و افه و رند. مثالً از تشبیه، ترریب، اضر  دی باالتر رشی عادی به مرحلهمرحله

های گوناگون دیگر استفاده رنرد؛ چرون هرر یرک از ایر  اصرطالحات       ترریب

ی را بره همرراه داشرته باشرد. مرثالً:      مررب ممک  اسرت م نرای یرک جملره    

خواهیم با به ای است ره میجمله« د.زخیسرزمینی ره از ونجا قهرمان برمی»

سررزمی   » یم:گروی های مررب ون را ایجاز رنریم؛ بنرابرای  مری   رارگیری واژه

-قهرمران صرف  »گوییم: می« شکندها را میقهرمانی ره صف»، «قهرمان خیز

ی هیباتی بسیارند و تسرلط بره ایر  نحرو    اگر دقت رنید همچنی  ترر. «شک 

 های روتاه توانا سازد.توان ما را در ایجاز و قدرت نوشت  مت رلمات می

نویسری را  هو موجز، بحرث خالصر   اخواهیم به صورت گذردر اینجا می

ا ارتباطی نردارد ولری برا ون هرم     م بحث نگار به با اینکه ف الً  ،مطرح رنیم

رانی را ره بناسرت خالصره   یک سخ  یاله امو ،خانواده است. گاهی یک رتاب

سیصرد  مثالً یک رتراب   .رنیم، ابتدا باید درصد خالصه برای ما مشخص باشد

؛ یرا در   ٪11ی نری   صرفحه خالصره رنریم    111در  خرواهیم ای را میصفحه

خواهیم خالصه رنیم. اگر ای  درصرد مشرخص   صفحه می هشتاد، ده و یا پنج

خواهیم خالصره رنریم، دچرار    نیم ره چه حجمی از رتاب را میاند نشود و ما

گذاریم شویم و هر متنی را به خاطر مطالب خوبی ره دارد باقی میمشکل می
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است و خالصه هر مطلرب و   گوییم حیفرنیم و هر قسمت را میو حذف نمی

ی بینیم ره حجم خالصره گذاریم، عاقبت میای باقی میهر قسمت را به بهانه

نویسری مشرخص   خالصههم مفصل شده است؛ بنابرای  ابتدا باید درصد  ما باز

اگر  ،نیمب مورد نظر را یک دور مطال ه رشایسته است رتاباشد و قبل از ون، 

پیردا   ببینیم و در ذهر  نسربت بره ون اشرراف    را نوار هست، یک دور ون  نوار

ها های مهم ون ردامست، وقتی ای قسمت ؟سترنیم ره اول و وخر بحث چی

را مشخص رردیم؛ ی نی یک وشنایی ذهنی نسبت به رتاب مرورد نظرر پیردا    

 رنیم.می نویسیخالصهاز ای  پ  شروع به  ،یمررد

مهم یک نوشته، باید ونچه ره جوهر اصلی و مطالب  نویسیخالصهدر 

رنریم و ونچره را رره غیررالزم اسرت       حفظرانی است هست را درس با سخ 

ها، شواهد و نمونه هایی ره لانویسی، خیلی از مثحذف رنیم. مثالً در خالصه

لفاظی است،  فوطدر مت  ومده است را باید رنار گذاشت. خیلی از رلمات ره 

باید بره یکری ارتفرا رنریم.      باشندمیتکرار است، ولی همه دارای یک مفهوم 

ای چندی  بار مطرح شرده اسرت، مرا بایرد     لهاگاهی یک مطلب در رتاب یا مو

. گراهی هرم حالرت    مرنری از ای  تکرارها پرهیرز   ی ای  مطلب را ذرر وعصاره

نظرر رررد در   ها بایرد صررف  خطابی دارد، حالت منبری یا انشایی دارد؛ از ای 

الرب را تفکیرک رنریم و چنانچره ایر       باید اصرلی و فرعری مط   نویسیخالصه

تفکیک را از نظر اهمیرت مطلرب و محتروا صرورت نردهیم، ممکر  اسرت در        

 موف  نباشیم. نویسیخالصه

، مهم ای  است ره مطالب مربوط به مت  و موضروع  نویسیخالصهدر 

ضایع نکنیم؛ ی نی سیر منطوری و تربیتری را رره یرک      اصلی را هدر ندهیم و

نبایرد اهرداف    ما خودنمرایی رنرد   نویسیخالصه، باید در رتاب یا نوشته دارد

تری  مطالب اصرلی را  عمده به ای  بهانهنویسنده فدا شود، شایسته نیست ره 

 از قلم بیندازیم.

 تمرين:  
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هرا را تکمیرل رنیرد.    شود تا شما ونه اشاره میلدر ای  قسمت به ده نیم جم

هرای  وم جملره را برا واژه  توانید قسرمت د توجه داشته باشید ره شما، هم می

-توانید برا اسرتفاده از سراده   های پیچیده رامل رنید و هم میسخت و عبارت

ها اقدام نمایید. الزم به ذرر اسرت  تری  رلمات و مفاهیم نسبت به تکمیل ون

ی ما هم ارتفا نکنید و بسته به ذوق و طبع ادبی توانید به ای  ده جملهره می

 فاده و تمری  رنید.از جمالت بیشتری است خود

 توانستم ....را  می -1

 اگر چشم دلمان باز باشد... -2

 قلم نویسندگان مت هد .... -1

 رتاب خوب ون است ره ..... -2

 گوید....ها مییهنگذشت ثا -1

 شد اگر خدا .....چه می -2

 ها ما شود.....اگر م  -1

 بگویید..... نبه منتظرا -2

 دلی ره شکست.... -1

 وقتی رابطه به جای ضابطه حارم شود...... -11

ی در تکمیل ای  ده جمله عالوه بر نشان دادن قروت قلمری خرود و اسرتفاده    

ها، س ی رنید در جمالت شما حشو و زوائد نباشد و ایجاز هرم  مناسب از واژه

ها، بیشتری  مفاهیم زیبا و ابرداعی  رعایت گردد، ضمناً با حداقل رلمات و واژه

 ید، به یک جمله هم ارتفا نکنید. موف  باشید.را بیافرین

 

 

 

 

 

 



107  

 

 

 

 مفصل چهار
 

 

 

 

 
 ويرايش و انوع آن

گیرد ترا  یک مرحله از راری است ره روی نوشته انجام می« ویرایش»

ی رارهای اصالحی و راست  عیوب، روی ی چا  برساند. رلیهون را به مرحله

امالیی، رفع ابهامات، تیترگرذاری،   فرم ووردن، رعایت قواعد و نکات دستوری،

هرا در عملیرات ویرایشری توسرط     ل ایر  اهرا و امثر  گذاری، نوع پراورقی عنوان

گوینرد. در  « ویراسرت »شرود و اثرر ویراسرتاری شرده را     انجام می« ویراستار»

ی  ااند: ویراست دوم یا سوم؛ ی نی اید ره نوشتهها دیدهابتدای برخی از رتاب

یا سوم به ویرایش سپرده شده و تغییررات الزم در ون بره   دوم  رتاب برای بار

شود ای از رارهای فراوان و فنی روی یک اثر انجام میرفته است. مجموعه رار

د و م لومرات  نباشر ای  اقدامات یک علم و فر  مری   ؛تا برای چا  وماده گردد

چند   و به گذاشت بداندها را طلبند ره ویراستار باید ای میمت دد و متنوعی 

شران بره   شرود. برخری نگاه  و ت جب خالصه نمیعالمت سؤال  ،ویرگول، نوطه
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با چند نوطه و جابه جرا ررردن چنرد     ،ای استرار سادهویرایش ای  است ره 

طور نیسرت. گراهی ویراسرتاری نورش     شود ولی ای می مویرگول ویرایش انجا

رتاب دیگرر از  ، گاهی ویراستاری یک رتاب با رندمیی یک اثر را احیا رننده

 زمی  تا وسمان تفاوت دارد.

شرود،  گیرد، زنرده مری  یک نوشته، با ویرایش خوب و مناسب، روح می

 گرردد، ارجاعرات و  شود، مت ادل میمی هایش برطرفرند، عیبقوّت پیدا می

ی نرد یرک خانره   نما ،گیررد   و براساس قواعرد شرکل مری   وها همه متپاورقی

اگر توسرط   است اما در حال راهشرزشش قدیمی ره در حال خراب شدن و ا

-شود ارزشش باال میبازسازی میسلیوه مرمّت و یک م مار زبردست و خو 

رنرد و  رود. یک ماشی  تصادفی را در نظرر بگیریرد رره رسری نگراهش نمری      

شرود،  قیمتی ندارد اما وقتی به دست ت میررار خبره و صافکار ماهر ت میر می

رند. انسان بیمرار  وورد و قیمت پیدا میدست میدوباره شکل قبلی خود را به 

-هم ره در اثر بیماری و دردهای شدید، امید خود را از دست داده و فکر مری 

شرود و  رند به وخر خط رسیده است، دیگر ت ادل ندارد، در جمع ظراهر نمری  

وقتی تحت درمان یک پزشرک خروب و    ،های جم ی نوشی ندارددر مشاررت

-سالمتی و رندمی ارند، دوباره نشاط پیدبهبود پیدا می گیردرارومد قرار می

هرای از دسرت   ردد و ارز گوورد و خالصه به زندگی برمیست میا  را به د

 یابد.ی خود را باز میرفته

راری است ره روی اثرر یرا    ،edit به اصطالح خارجی ون «ویرایش»

توانرد  ویرایش می گویند. رارمی editorرا ویراستار  و شودنوشته انجام می

گیرد؛ بنابرای  رار ویراستاری، بازسرازی، رفرع   ها صورت روی فیلم، نوار و ای 

ی چا  شود. قبالً هم اشراره  ها و بهینه رردن یک نوشته است تا ومادهراستی

ها را قبل خودشان اثرات و نوشتهاگر چه امروزه مؤسسات انتشاراتی رردم ره 

شایسته است ره ما ای  نکات را بدانیم و رعایرت  رنند اما از چا  ویرایش می

های ما دسرتکاری بشرود. مثرل ایر      رنیم ره دیگر احتیاجی نباشد ره نوشته

است ره ما طرز رار با وسایل و ابزار خانگی را خوب بدانیم و طوری با ون هرا  
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 رار رنیم ره خراب نشوند؛ ای  بهتر از ای  است ره ما نسبت به ریفیت رار و

تا خراب شروند و ب رد بررای    تفاوت باشیم توجه و بیی لوازم خانگی بینگهدار

ت میرشان به ت میررار مراج ه رنیم. در اینجا بحرث انرواع و اقسرام ویررایش     

 رنیم:  ها اشاره میمورد توجه است ره به ون

دستوری و شکل نوشته و اثرر،   ره فوط نکات ادبی،ویرایشی  ويرايش سوری

چنری   شرود؛ هم وصل رلمرات توجره مری    به ف ل و .یردگمورد توجه قرار می

 گیرد.الخط مورد دقت قرار میتغییرات الزم در جمله و رسم

در ای  نوع از ویرایش محتوای اثر هم مورد دقرت و نظرر    ويرايش محتوايی 

 و بررسری  ،گیررد. مضرمون و محتروای اثرر از نظرر مطالرب      ویراستار قرار مری 

لبته ویراستار ای  نوع ویرایش باید اهل نظرر و  شود. اون برطرف میاشتباهات 

 در مباحث مربوطه خبره باشد.

سرت؛ ی نری   ای ای  اب اد مرورد توجره   در ویرایش جامع همه ويرايش جامع

-هرم بره رسرم    و دهدر قرار میظفصل رلمات را مورد ن وویراستار، هم وصل 

را از نظرر  های مرت   بندیجمله رند؛ همچنی امالی رلمات توجه می الخط و

سریار طروالنی را   بجمرالت   ،دهدرنترل الزم را صورت می ی بررسی ودستور

رنرد. در ویراسرتاری   را اصالح مری  مهای رالپیچیدگی وتر ررده و ابهام روتاه

گرردد. گراهی   ها اصالح شده و ضرمائم اثرر تکمیرل مری    پاورقی صجامع، نوای

-فرعی نیاز بره سرامان  های اصلی و عنوانو تیترها در جای خودشان نیستند 

انرد؛ ویراسرتار در   نرفته دهی دارند و در برخی از عبارات عالئم نگارشی به رار

رند. طبی ی است رره  اصالح میو ها را سامان داده ی ای ویرایش جامع همه

ناگون و متنروعی داشرته باشرد و هرم     هم اطالعات گو ،ی  ویراستاری بایدنچ

 .یرددر دسترس وی قرار گمنابع فراوان 

نیست به  ره بد «ویراستارسر»در بحث ویراستاری ت بیری هست به نام  نكته

 توضیحات مربوط به ون توجه رنید:

م موالً در مؤسساتی ره رارشان ویراستاری اسرت، بره دلیرل وجرود رارهرای      

هرا رره تسرلط    شود و یک نفر از ونزیاد، از ویراستارهای مت ددی استفاده می
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گررروه ویراسررتاران را برره عهررده دارد ررره برره او    یتمسررلول ،بیشررتری دارد

ی وثراری  عره وسرویراستار گویند. تمام اصول و متد واحد و هماهنگی در مجم

شود و ویراسرتاران نیرز   گیرند با نظارت وی انجام میره مورد ویرایش قرار می

 رنند.زیر نظر وی رار می

 هرا یرادی در ون ویراستار در عبارات و جمالتی ره شواهد ز ليص و تقليلخت

ارتبراط  ها نیازی نباشد، مطالب بیجود ونورفته باشد و تا ای  اندازه به  به رار

 رند.می حذف ارتباط رایا رم

 جرایی صرورت  گاهی الزم است  در تمام یا قسمتی از نوشته، جابه جايیجابه

و  ی نی قسمتی از مت  از ابتدا به انتها رفتره  شوند؛و زیاد گیرد و مطالبی رم 

ای جرایش تغییرر   جملره  یا برعک  از انتها به ابتدای نوشته نول مکان رند یا

ها عوب شود و واژهجایی در رلمات جمله انجام می. برخی اوقات ای  جابهیابد

ای  اقدامات باعث زیبایی و شریوایی عبرارات و مرت  نوشرته      شوند؛و جلو می

حتی گاهی اتفاق  .دنشویتر مقابل فهمشده شده و محتوای جمالت و عبارات 

-رند تا به بهبود و روانجا میبهیک فصل از رتاب را جا ،افتد ره ویراستارمی

 تر شدن اثر رمک رند.

دهد تبدیل اسرت؛ تبردیل یرک    یکی از رارهایی ره ویراستار انجام می تبديل

 عباراتی ره بتواند جایگزی  شود یا احیاناً ویراستار مطلبری  ات یانوشته به رلم

دارد و مری عبرارت را بر  رنرد؛ ی نری  را ره عیناً نول شده نول به مضرمون مری  

رند ی ون را با تبدیل رردن به شکل دیگر در ون ها دخل و تصرف میخالصه

 و به ای  شکل، رار روی نوشته انجام می شود.

رفتره در یرک نوشرته و اثرر را      گاهی ویراستار باید اصطالحات به رار توضيح

ون نیاز به توضی  دارند؛ ای  توضی  را یا در مت  داخل پرانتز توضی  دهد؛ چ

 و یا در پاورقی توضی  می دهد تا رلمه مبهم نباشد.

توضی  گاهی مربوط به یک واژه و اصطالح است، گراهی هرم توضری     

ی، مبهم و نارسا مطرح شرده اسرت؛ در ایر     بی اصمطلبی است ره در نوشته
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رنرد. گراهی ایر     بسط بیشتری قابل فهم میصورت ویراستار ون را با شرح و 

 توضی  در پاورقی انجام می شود.

شود مت  دشواری است، پیچیده است و می ،گاهی مت  روان سازی عبارت

ن رردن عبارت، یا به ای  است ره یک اتر ررد. روبا دخل و تصرف ون را روان

هرای  ز واژهگراهی ا و جرا رنریم   ی خاص را برداریم و یرا جابره  عبارت یا رلمه

ال، مرت  از  هی هم بیشتر توضی  دهیم. به هر حر جایگزی  استفاده رنیم و گا

هرایش برطررف   ای  حالتی ره هست نجات پیدا ررده و ابهامرات و پیچیردگی  

 شود.می

-شرود رنتررل عنروان   دیگری ره در ویرایش انجام مری  رار هاکنترال عنوان

عناوی  فرعری   .فرعی داریم ای عناوی  اصلی و عناوی ما در هر نوشته ،هاست

گیرند و م موالً برا حرروف:   مت دد است ره همه زیر یک عنوان اصلی قرار می

 شوند.مرتب می 2،1،2،1های د یا شماره -ج -ب -الف

هرای نوشرته، انسرجام وجرود داشرته باشرد و       باید بی  فصول و بخش

لی قررار  ی عنروان اصر  های فرعی بتوانند دقیواً در قالرب زیرر مجموعره   عنوان

تروان عنروان   هست یا مری  عنوان مناسبی اصوالًعنوان اصلی  ویابگیرند. اینکه 

 بهتری جایگزی  ررد.

سرازی  الخرط و یکسران  گیررد، عالئرم، رسرم   رار دیگری ره انجام مری 

بردن عالئمی مثل: ویرگول، نوطره ویرگرول،    هست؛ به ای  م نا ره در به رار

نویسری و  ات ، مطالرب پراورقی، جد  قول، عالمت ت جب، مطالب مر عالمت نول

سرازی بره عنروان    نویسی رلمات و سایر دستورات ویرایشی باید یکسانسرهم

« هرا ون»ی شد ره رلمه ویراستار باشد؛ ی نی اگر بنایک سیاست، مورد توجه 

به صورت جدا نوشته شود، در تمام مت  بایستی ای  رلمه به صورت جردا بره   

سررهم نوشرته شرود، بایرد از     « اینکه»ی ه رلمهر بنا شدرار برده شود و اگر 

 ابتدا تا انتهای نوشته و اثر، ای  رلمه سرهم به رار رود.
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تروان فهمیرد رره    از مجموع مطالب و مباحثی رره مطررح شرد، مری    

هایی داشته باشد اما بره چنرد   ویراستار خوب و ماهر ریست و باید چه ویژگی

 ویژگی مهم اشاره رنیم:

 

ویراستار خوب الزم است چنرد ویژگری مهرم داشرته      ارويژگی های ويراست

 باشد:

مثالً اگر موضوع رتراب ادبری اسرت، برا مباحرث       اثر. عآشنايی با موضو -1

 ادبی و اگر پزشکی، فلسفی، عرفانی، اخالقی یا فوهی اسرت ویراسرتار بایرد برا    

بررای اصرالح مطالرب و     مسائل، مباحث و موضوعات ای  علوم وشنا باشد؛ زیرا

پیش رردن جمالت و از ای  قبیل، نیراز بره    ها و پ  وتصرف در واژه دخل و

-فوه چیزی نمری  مهارت و وگاهی دارد. با ای  توضیحات، ویا ویراستاری ره از

رره از فیزیرک و    یرا رسری   یک رتاب فوهری را ویررایش رنرد؟    تواند، میاندد

ی فیزیرک و شریمی را   توانرد یرک اثرر در زمینره    شیمی اطالعری نردارد مری   

ای حاصرل  رردن رار، نتیجه باویراستاری رند؟ رامالً روش  است ره جز خر

 شود.نمی

 نويسیتسلط بر ادبيات فارسی و دستور زبان و قواعد درست -2

های ویراستار خوب وشنایی با ادبیات و دستور زبان و تسلط برر  یکی از ویژگی

از ای  مطالب  های نگارشی و ویرایشی است؛ چرا ره وگاهیقواعد دستورال مل

اطالعری از ایر  قواعرد باعرث     گونه بی، ابزار رار ویرایشگر است و هرمباحث و

های سرنگینی بره اثرر ویرایشری وارد شرود و تسرلط و وگراهی        شود، لطمهمی

اتر رستر و ، دلنشی ترویراستار به ای  مطالب هر چه قدر بیشتر باشد، اثر زیبا

 خواهد شد.

 نظم، دقّت، حوصله -1

یک  رار .های ویراستار، برخورداری از نظم، دقت و حوصله استویژگی یکی از

ای است ره از اول تا وخرر بایرد یرک سیاسرت رلری      ویراستار توجه به نوشته

ویرایشی رویش انجام شود و رلمه به رلمره بررسری گرردد  عرالوه برر ظراهر       
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خری  رلمات و جمالت، مفاهیم و محتواها هم مورد بررسی قرار گیرنرد و در بر 

ای حوصرله به خشخا  بگذارد؛ بنابرای  ررم  هموارد به اصطالح م رف باید مت

ن، بسریاری از  عالوه برر و  .باشدض ف بزرگی است و خسارتش هم سنگی  می

نیاز به اصالح رلمرات  از نظر امالیی اند ره نه تنها ریخته ون چنان به هم ،وثار

 باشند.دهی میامانس و بلکه عناوی  و تیترها نیز نیازمند نظم دارند

   تسلط بر فن ويرايش -2

طرور  های مهم برای ویراستار تسلط بر ف  ویرایش است. هماناز جمله ویژگی

تا درمران شرود و    رداپرند بیمار  را به طبی ی حاذق بسره انسان س ی می

ی خرود را بره   مند است ره نوشتهطور هم عالقهسالمت خود را باز یابد، همان

 ماهر و وگاه بدهد تا اثر  وزی  و زیبا گردد. یک ویراستار

 آگاهی از هدف و محتوا -5

های ویراستار خوب ای  است رره بتوانرد محتروا و هردف نوشرته را      از ویژگی 

ظبت رند رره  احفظ رند؛ ی نی به اصل محتوا و پیام نویسنده وگاه باشد و مو

ی امالیری و  هرا دقتی و سرگرم شدن به نکرات نگارشری و رفرع غلرط    بر اثر بی

تغییر پیردا  است مطلب اصلی ره تمام یا قسمتی از اهداف نویسنده دستوری، 

 نکند.

خواهیم مطرح رنریم وجرود رابطره    نکته: مطلب مهمی ره در ای  قسمت می

ویراستار است؛ ای  رابطه اگر صمیمی و با احترام متوابل باشد  بی  نویسنده و

ی خروبی خواهرد داشرت    نتیجره  و همراه با مشاررت و همکاری به پیش برود

از ررار در  نباشد، اثر ویرایشری جالرب   نگاه مناسبی ولی چنانچه در ای  رابطه 

مثالً ویراستار با بدگمانی به اثر، نظر  ای  باشرد رره ایر  چره      ،نخواهد ومد

بایستی به هم ریختره شرود و از ایر      ه ارز  ندارد،ای است؟ ای  نوشتنوشته

نویسنده هم نظر  نسبت به ویراستار منفی باشرد و  قبیل نظرات ارائه دهد و 

هرایم را رره بره    بگوید ای  ویراستار قصد دارد رتابم را خرراب رنرد و نوشرته   

! اصرالً مر  چیرز دیگرری نوشرته برودم و       رندووری رردم حذف زحمت جمع

های رتابم را دگرگون ررده به طوری رره اهرداف دیگرری از ون    ویراستار پیام
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ای  نوع نگر  و ارتبراط صرحی  نیسرت و خروجری خروبی       شود!استفاده می

 .نخواهد داشت

به هر حال نویسنده و ویراستار بایرد برا هرم مشرورت رننرد، جلسره       

بگذارند و پ  از یک ت امل خوب به تفاهم برسند و ای  هنر ویراسرتار اسرت   

ره با زبانی مالیم و پیشرنهادهای سرازنده بره نویسرنده، اشرکاالت رتراب یرا        

های رتاب را در رلمرات،    را مستند و همراه با دلیل بیان رند و غلطانوشته

بندی، پاورقی و مفاهیم گوشزد نماید به طوری ره نویسنده بره  جمالت، فصل

اعتمراد پیردا رنرد و در تصرحی  اثرر خرود برا وی         اقدامات ویراستار ایمران و 

 همکاری و مشاررت نماید.

ادی وجود دارد ره در اینجا به برخی زیهای و رتاببحث ویراستاری منابع در 

 رنیم:از ون ها اشاره می

 دار.ی ابوالفضل طریوهنوشته ؛«انواع ویرایش« -1

درترر یراحوی، از    ی درترر ناصر  و  نوشرته  ،«راهنمای نگار  و ویرایش» -2

 انتشارات وستان قدس رضوی.

 ی وقای حسی  ژرفا .نوشته ؛«بربال قلم» -1

 انتشارات امیر ربیر. ؛ی مرتضی راخیوشتهن ،«ی نگار شیوه» -2

های مفید دیگری هم هسرت رره در ایر  قسرمت فرصرتی بررای       البته رتاب

 رنیم.م رفی فهرستشان وجود ندارد و به م رفی همی  ت داد ارتفا می

رننرد و نسربت بره چرا      به طور رلی مؤسساتی ره رارهای رالن مری  نكته:

زنند، برا نویسرندگان مختلفری    میهایی به صورت چندی  جلدی دست رتاب

 همکاری دارند مانند:  

 الم ارف امام حسی ،  دایره الم ارف جهان، دانشنامه جهان اسالم و ....دایره

گیرنرد و در حجرم زیرادی بره     گونه مؤسسات از صدها نویسنده مواله مری ای 

ی ثابرت و مخصوصری   نامره رسانند؛ بنابرای  هر ردام برای خود شیوهچا  می

-دایرره  ینامره شریوه »نرد ماننرد:   اهچا  ررد« نامهشیوه»ارند و ون را با نام: د
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هرا بررای   نامره گونره شریوه  ی ایر  الزم به ذرر است مطال ره  .«الم ارف تشیع

 عالقمندان مفید و مؤثر است. 

-در پایان ای  قسمت، متنی تهیه شده ره به عنوان تلطیف پایانی تودیم مری 

 شود:

ی اهرل  مردی است از تبار عزت، سریدی از قبیلره   ه تصویردر قاب ای  نوشت»

ری از صحرای رربال، ووی تشیع، پیامی زهرا و علی، مسافری از قافلهبیت، زاده

های قربت، تنهایی مظلومی رازگوی چاهسرداری به تنهایی مجتبی سبزپو ، 

ای از تیررغ جهررل نررامردان، محسررود دردان، زخررم خرروردهدر غریرب وبرراد برری 

محبوب عاشوان جران بره ررف، خورشریدی از رهکشران      ان تنگ نظر، حسود

ای شهید زنرده عالمان شی ه، سروری از باغ وزادی، شاهدی از مشهد شهادت، 

پوریایی در گرود نجابرت و    از نسل حماسه، ذوالفواری در غالف حفظ مصال ، 

درشت را اگر رنار هرم بگذاریرد سریمای وفترابی      های ریز وررامت؛ ای  قط ه

ویرد رره در اوج اقتردر مظلروم اسرت و در بلنردای رف رت        ردی به چشم میم

 «.فالریوالیتمداری، خارساری ا. متواضع و در اوج تواضع رفیع

 « ی موام م ظم رهبری تنظیم و ارائه شده است.ای  مت  زیبا درباره»
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 مفصل پنج
 

 

 
 ش نقد  رو

رسریم  مربوط به رو  نویسندگی، به موضوع دیگری مری ی  مباحث در ادامه 

 .«رو  نود»با عنوان 

و رار دارد بحرث مهمری    نود و بررسی وثار و رارهایی ره با قلم و نوشت  سر 

 نگاری از رنار  گذر نکرد.ابه ون عمیواً توجه شود و با سهل است ره باید

 

های مختلرف ون  هو مفهوم ون را بشناسیم و شیو« نود»ما باید  نقد چيست؟

چیست و اصوالً بره چره چیرزی اطرالق     « نود»ابتدا باید بدانیم ره  .را دریابیم

 شود.می

-به ای  م ناست ره نواط قوت و ض ف یک اثر بررسی شود. فرق نمری « نود»

رند ره ون اثر علمی، ادبی یا هنری باشد. مفهوم نود فراترر از ذررر و عیرب و    

هرا  ویرد، ذهر   پریش مری  « انتوراد » و« نود»ایرادهاست! متثسفانه وقتی بحث 
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شوند در حالی ره در نود رردن، نواط قروت هرم   متوجه م ایب و اشکاالت می

  مطرح است.

اگر مفهوم نود و انتواد را خوب بشیناسیم متوجه خواهیم شد رره در  

شرود و از طرفری موجرب    نود و انتواد برراتی است ره نصریب اهرل قلرم مری    

نود و انتوراد در وثرار، شربیه    » گردد. میاثر اری روی گذگذاری و قیمتارز 

ها بر طال و جواهر است تا عیار  مشرخص شرود و سرپ     صرافمحک زدن 

های دیگرر هرم سراری و جراری     ؛  ای  موضوع در عرصه«قیمتش بیرون بیاید

-به م مار و رارشرناس مری  ای بخرند ون را خواهند خانهاست. مثالً وقتی می

اری شرود و ارزشرش برا ارزیرابی رارشرناس م رّی  گرردد.        گذسپرند تا قیمت

همچنی  ارز  یک پارچه، یک فیلم و ... با بررسی رارشناس یرا رارشناسران   

 شود.ون عرصه مشخص می

رار نود، لزوماً به ای  م نا نیست ره منتود حتمراً بایرد خرود  هرم     

اً شراعر  ی ون وثار باشد. مثالً نیازی نیست ره منتورد شر ر حتمر   تولید رننده

باشد یا رسی ره با محک زدن به طال، میرزان خلروص و ناخالصری جرواهر را     

، لزومراً  رنرد فروشی ره ارز  یک پارچه را مشخص مری سنجد و یا پارچهمی

 باف باشند.  نباید طالساز یا پارچه

 تکنیرک  ،شناسرند قواعرد شر ر را مری    لری افرادی هستند ره شاعر نیسرتند و 

، شناسرند م یارهای نوشت  یک داستان خروب را مری   ،نویسی را بلدندداستان

ی نگاه ما ای را نود رنند؛ بنابرای  زاویهچنی  افرادی ممک  است اثر و نوشته

توقع داشرته باشریم هررر  نوشرته،     ره ای باشد به نود و انتواد نباید به گونه

-باید خود  نویسرنده، قصره   یا تابلوی نواشی ما را نود رند، قصّه، فیلم، ش ر

 ساز، شاعر و نوا  باشد.پرداز، فیلم

 

پیرامون ریفیت نود است ره تا چره انردازه ضررورت    بحث دیگر  کيفيت نقد

چیسرت؟ در   هاونجایگاه نود در طرح وثار و رشد دارد رار نود صورت گیرد؟ 

پاسخ به ای  سؤال باید گفت برای رامل شدن یک اثر ادبی، علمری، هنرری و   
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-عاملی است برای رشرد پدیرده  « نود» د نود انجام گیرد.ها حتماً بایل ای اامث

شرود و نویسرنده   ی یک اثر؛ زیرا با نود اشکاالت نویسنده مشخص مری وورنده

 یتواند به نواقص خود پی ببرد و در پی اصالح ون بروید. در گلستان سر د می

متکلم را ترا رسری عیرب نگیررد سرخنش صرالح       »گوید: سخنی است ره می

ی غرور و تکبرر نیرز   شود ره نود، از بی  برندهسخ  استفاده میای  « نپذیرد.

رنرد رره رارهرایش بری     ی نی اگر انسان مورد نود قرار نگیرد فکر مری  ؛هست

 شود .عیب و خالی از اشکال است و خالصه دچار توهم می

 

شررت در جلسات نود و خواندن وثار نود و مواالتی ره در نورد   جلسات نقد

ها نوشته شده است بسریار رمرک   وشته یا فیلم و امثال ای یک رتاب یا یک ن

و در قضراوت و ارزشریابی وثرار     ره انسان با م یارهای نود وشنا شرده  رندمی

 تشربیه رررده انرد.    ور ی بر برخی نود را به ریسه دچار توهم و شبهه نشود.

هایشران قروی شرود، بره     رنند، برای اینکه بازوها و پنجهرسانی ره تمری  می

خردمتی رره ون    ،زنندند مشت میاهای ره به همی  منظور وویزان رردسهری

شود. قوی می هاونها و عضالت رند ای  است ره بازو و مچمی هاونریسه به 

-گیرد باعث توویرت ون اثرر و پدیرده   نودی هم ره نسبت به یک اثر انجام می

اثر بایرد از نورد و   شود. نتیجه اینکه ما به عنوان یک صاحب اثر می ا وورنده

انتواد استوبال رنیم و ون را برای خود و اثرمان ضروری بدانیم تا وثارمان اعم 

رانی، نویسندگی، مدیریت، رار اجرایری و هرر چیرز دیگرر بره رمرال       از سخ 

 شوند. صبرسند و خالی از نو

 

طور ره برخری از نویسرندگان از ویراسرتاران    همان ی نقاد و نويسندهرابطه

ندارند و از تغییررات در وثارشران شراری و    دلِ خوشی  هاونند و از رار ناراحت

اند؛ ی نی خوشایندشان نیست ره نورد و  گونهار نود ای در ربرخی  ،م ترضند

گوینرد امرا برخری از    « نورد گریرز  »ها را ای  ؛وی رارشان انجام شودانتوادی ر

مرل برر نروعی    افراد با هر ناقدی سرستیز و خصومت دارنرد و هرر نوردی را ح   
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ی خصمانه بی  نویسنده رنند و در نتیجه یک رابطهورزی و دشمنی میرضغ

 هستند.« ستیزنود»ای  افراد  وید.منتودی  به وجود می و

بهترری  و  رره  ی سومی هم بری  نویسرنده و ناقرد وجرود دارد     رابطه

رند رره  میتوجه  .است «نودپذیری»تری  رابطه است و ون عبارت از مطلوب

د و چره  نر هرا و رارهرایش چره نظرری دار    نوشرته  ،هرا ی حررف گران دربارهدی

رنند، در ای  صورت است ره به نواط ضر ف خرود پری    انتوادهایی مطرح می

ترری  برخرورد یرک    را برطررف رنرد؛ ایر  مطلروب     هرا ونروشد برد و میمی

 نویسنده و اهل قلم با منتودی  است. 

بسریار وموزنرده اسرت؛ او     ای گفته است رره یکی از نویسندگان جمله

توجه باشیم رره  در نگاه به نود و ارزیابی با دیگران نه ون قدر بی ما: »گویدمی

گویند و نه چنران باشریم رره    یمهایمان چه ی ما و نوشتهها دربارهندانیم ون

ی فکر و توجهمان م طوف به ای  شود ره دیگران چه انتوادهایی به ما و همه

مرورد نودشران قررار     دره از رارمان ایرراد بگیرنرد، نکنر    ادامبوثارمان دارند و 

   ی ماشری  را مثرال  ا  ویینره ای  نویسنده برای روشر  شردن گفتره   « گیریم

ی داخل ماشی  برای ایر  اسرت   زند ره جلوی چشمان راننده است. ویینهمی

ای پریش  ره راننده در حی  رانندگی نگاهی هم به عوب داشته باشد تا حادثه

اعتنا و رار  فوط حرررت بره جلرو باشرد     ای به ای  ویینه بی. اگر رانندهدینیا

های مختلف دچار حادثه شود اما ای  بدان ها و یا حالتممک  است در سبوت

م نا نیست ره فوط نگاهش به ویینه باشد و مدام توجه رند ره ویرا ماشرینی   

شروی باز ممک  است از پینه، اگر چنی  باشد  پشت سر  در حررت است یا

بماند و به موقع به موصد نرسد. پ  بایرد یرک نگراه بره جلرو و پیشررفت در       

ره بدون مشرکل و حادثره    شود سبب ،رانندگی و یک نگاه محتاطانه به عوب

راه را طی ررده و به موصد برسد. برخورد یک نویسنده با نود بایرد ایر  طرور    

 باشد.
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گیررد  ره مورد نورد قررار مری    رابطه با نود و اثری در ط اثر با صاحب اثرلخ

ی مهمی وجود دارد ره قابل توجه است و ون خلطری اسرت رره ممکر      نکته

است در ای  میان پیش وید. خلطی ره ممک  است پیش وید خلط بی  نود و 

شود رره  ای باعث مینود صاحب اثر است. گاهی حب و بغض از نویسنده و اثر

ی او نوشرته  غول بررسی رتراب یرا  خوشمان نیاید و در همی  حال مشاو ما از 

به نویسنده در نود ما اثر بگذارد نود ما نسبت یم، اگر ون ح  شخصی ما باش

هرای ایر    نود سالمی نیست؛ البته ممک  است ایرراد مرا بره افکرار و اندیشره     

و به جا باشرد امرا ایر  اثرر خرالی از ون افکرار و        نویسنده در جای دیگر وارد

با ذهنیت قبلی روی ای  اثرر انجرام شرود رره ایر       و قضاوت ما  ستهااندیشه

طرفانه و علمی ای  است ره ما ایر  اثرر را رره در    صحی  نیست. نود وزاد، بی

-های استاندارد و بدون دخالرت ذهنیرت  م یار دست ماست. با حال حاضر در

های شخصی ره از صاحب اثر در ذه  داریم بررسی رنیم و ببینیم ره ویا برا  

های ویرایشی مطابوت دارد یرا نره؟ اثرری قروی     و دستورال ملقواعد نگارشی 

ی درستی اسرت رره از   ، شیوه یف؟ رامل است یا ناقص؟ ای  شیوهاست یا ض

جهرت نویسرنده برحرذر باشریم. البتره ایر  رو  و شریوه فورط         تخریب بری 

اختصاص به زمانی دارد ره ما در حال نود یک اثر از ون نویسنده باشریم رره   

الزم بره ذررر اسرت رره      .ماید بی  اثر و صاحب اثر تفکیک رنیب حال ای  در

ی های منتشر شدهکار و اندیشهفگاهی به دالیل و عوارض خاصی موظفیم به ا

داری ی مسرلله نویسنده هم توجه داشته باشیم، مثالً اگر نویسرنده، نویسرنده  

تروا و  توانیم در نود محباشد و انحرافات فکری وی برای ما ثابت شده باشد می

ای  ذهنیت را لحا  رنیم؛ ون هم به ای  خاطر رره احتمرال بردهیم     ،موضوع

ای  نویسنده ممک  است با زرنگی و به طور ضمنی، ون افکرار انحرافری را در   

ای  اثر هم دخالت داده باشد یا وثار  تثثیرات منفری دیگرری برر مخراطبی      

فکرار، روحیرات و   بگذارد. پ  توجه داشته باشیم ره شناخت مرا از سرواب ، ا  

 های یک نویسنده در نود دقی  تر وثار  موثر است. گرایش
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ی دیگری ره در بحث نود مطرح است م یار نود است؛ ی نری  نکته معيار نقد

رنیم؟ ویا ذوقی است؟ ویرا بردون   ای را نود میما بر چه اساسی رتاب و نوشته

م؟ یا .... م یارهرای  دانیی ماست؟ ما ای  را خوب یا بد میسلیوه مالک است؟

 نود عبارتند از:

ث علمی، ادبی، فنی، هنری و ... م یارهای در هر موضوع و مبح  مقايسه: -1

ها نواط ضر ف و قروت ون نوشرته یرا اثرر را      خاصی وجود دارد تا به رمک ون

نویسری چیسرت؟   دریابیم و ون را مورد نود قرار دهیم، مرثالً م یارهرای قصره   

ها، ما باید برای بررسی و نود قصه، ش ر و و امثال ای  م یارهای ش ر ردامند؟

 دو اثر با یموایسه ،غیره باید ون م یارها را لحا  رنیم. یکی از م یارهای نود

دهریم و  اثر دیگر را رنار هم قرار می وقتی دو قصّه، دو ش ر یا دو .باشدهم می

و رردامیک  یرک قروی    دهند ره ردامرنیم، خود به خود نشان میبررسی می

 ض یف است، ردام اثر پخته و ردام ناشیانه است.

ث مختلف ح؛ ی نی اگر در مبامطالعه و بررسی آثار در اوج و قله است -2

هرای شراخص را ندیرده و    های برجسته و نمونهنوطه هنری، ادبی، علمی و ....

نداده باشیم به محض مواجهه با یک اثر، ممک  است ون اثر  مورد مطال ه قرار

تحسی  ررده و به به و چه چه بگوییم و فکر رنیم بهتر از ایر  اثرر وجرود     را

 ندارد.

. در هرر رشرته وموضروعی م یارهرای خراص ون      معيارهای خاص است -1

خرواهیم یرک   و قوت اثرر اسرت. وقتری مری    نواط ض ف  یهرنندت یی  ،رشته

بایرد   را به دست ووریم ون متیارز  و ق ،ساختمان را نود رنیم و در بررسی

به رمک م مار و استفاده از اصول و م یارهای م ماری نظیرر: اسرتحکام بنرا،    

-، نماراری و .... ساختمان را ارزیابی ررده و نتیجه را بره دسرت   نوشه، مصال 

بنردی ایر  نوشرته ضر یف     ویا جمله :طور است، مثالًووریم. در نوشته هم ای 

هرای ایر    نارسا؟ ویا جملره  های ای  نوشته رساست یااست یا قوی؟ ویا جمله

در  ها چند م یار... ای  طوالنی و خسته رننده؟ ویا نوشته روتاه و مفید است 

ی نویسندگی است. به چنرد نمونره دیگرر از    نود یک نوشته و مربوط به رشته
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هرای  : رعایرت دسرتور زبران، نداشرت  غلرط     م یارهای نویسندگی توجّه رنید

 ،ب، عردم وجرود مطالرب نادرسرت در مرت      امالیی، عدم وجود تضاد در مطالر 

، عدم وجرود رلمرات و   ی و دست اول، خالی بودن از تکراراستفاده از منابع قو

عفت قلم از جملره م یارهرای مهرم در امرر      و جمالت زائد، رعایت عفت رالم

 نویسندگی است.

 

  ويژگی های ناقد

 رساند عبارتند از: ونچه ره ناقد را به م یارها می

 سنجی مطال ه رند.ناقد باید با ریزبینی و نکته .ر مطال هدقّت د -1

هرا موضروعات و مفراهیم گونراگونی     داشت  اطالعات وسیع. چرون نوشرته   -2

های وسی ی داشته باشد رره بتوانرد در   د، ویراستار باید اطالعات و وگاهیندار

 نود موف  شود.

تواند هرر  ره میبا داشت  ای  اطالعات است  داشت  اطالعات رارشناسانه. -1

 موضوع و محتوایی را به خوبی نود رند.

 انواع نقد

 نود انواع مختلفی را دارد ره عبارتند از:

ی اشخاص صرورت  ای. نودی است ره بر اساس ذوق و سلیوهنود سلیوه -الف

 گیرد و مالری ندارد.  می

 گیرد.نود علمی، نودی است ره با م یارهای علمی صورت می -ب

های ظاهری یرک اثرر را بررسری    ست ره شکل و جنبه. نودی انود شکلی -ج

 رند.می

 رند.یک اثر را مطال ه و بررسی میی نود محتوایی. نودی ره درون مایه -د

و نوراط قروت    نود سازنده. وقتی ره ناقد با دلسوزی و حس  نیت نود ررده -ه

 .و برای اصالح، پیشنهاد و راهنمایی هم بکند و ض ف را با هم مطرح

-روبد و تخریب مینود مخّرب. نود مخرب ون است ره نودرننده فوط می -و

 دهد.رند و تنها عیب و ایرادها را ارائه می
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نوررد رتبرری. در ایرر  نرروع از نوررد، ناقررد نررام اثررر مررورد نوررد و نویسررنده و  -ز

 .درنمشخصاتش را نوشته و یک به یک انتوادها را ثبت می

دهند و ون اظهرارات  تر انجام میی را راحتیاری نود شفاهنود شفاهی. بس -ح

 ی اثر است.شفاهی درباره

نود جزئی. منظور از نود جزئی نودی است ره ناقرد روی محورهرای ریرز     -ط

 دهد.شود و روی هر محور، جداگانه نود و بررسی صورت میز میرمتمر

گیرد و رراری بره   نود رلّی. نودی است ره نسبت به رلیت اثر صورت می -ی

 جزاء ندارد.ا

براساس م یارهای مخصوص ره قبالً هم به ون ها  نواددر نود علمی و اصولی، 

 پذیرد.ره صاحب اثر هم می نکدنود میی اشاره شد به شکل

بندی، روتاهی و بلندی و جملهالفا ، روی ت ابیر،  ، نواددر نود شکلی

به رار بررده   و الفاظی ره و شکل ظاهری و ت بیرها درنها بحث میامثال ای 

   دهد.مینظر قرار مد را شده

در نود محتوایی، محتوای اثر از نظر قوت و ض ف مورد بررسری قررار   

گیرد مثالً درخصوص یک فیلم، محتوای مطلبی ره در فیلم به ررار رفتره   می

 است مورد نظر است.

نیت حس  بادر نود سازنده سه اصل مطرح است اول اینکه نود رننده 

سروم اینکره    .دوم اینکه نواط قوت اثر را هم مطرح رند .تواد رندو دلسوزی ان

-شود و انگیرزه ایرادها مطرح می و در نود مخرب فوط عیب .راه حل هم بدهد

ی ناقد ون است ره ای  اثر باید در اذهان عمومی تخریب شود و اثر  از بی  

 برود.

اهیم خرو هر چیز دیگرری رره مری    نوشته یا در نود رتبی پیرامون اثر،

موضوع اثر را بررسی و ی اثر، مشخصات اثر، نود رنیم ابتدا اسم و پدید وورنده

هرای موجرود   حرل رنریم و سرپ  راه  سپ  اشکاالت را یکی یکی مکتوب می

 رنیم.برای رفع نواقص را هم یادداشت می
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گیررد  تر از نود رتبی صورت میدر نود شفاهی ره بسیار زیاد و راحت

رانری شرنیدیم، خیلری    اگر رتابی خواندیم یا یک سخ به ای  شکل است ره 

 .مرنیها صحبت و به موارد ض ف ون اشاره میی وندرباره ،راحت در جمع

های یک بخش یا مجموعه به صورت جداگانه مورد نورد  تکهدر نود جزئی تکه

هایی ره به رار رفته درست نیسرتند یرا   گوییم ای  واژهمثالً می .گیردقرار می

ای ره در ای  قسمت استفاده شده طوالنی است یا ای  تشربیه، تشربیه   جمله

 ض یفی است و از ای  قبیل.

گروییم  مثالً می .گیردرلیت یک اثر مورد قضاوت قرار می ،در نود رلی

؟ دالیرل ون  خوبی است؟ قوی است یا ض یف یویا مجموع ای  نوشته، نوشته

 رنیم.را هم بیان می
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 نتيجه

 ما به هر چیز به دید نود نگاه رنیم. -1

  .هر چیزی را راحت نپذیریم -2 

یر  جلسرات شرررت    بررسی وثار تشکیل شد حتماً در ا اگر جلسات نود و -1

 رنیم.

های نود و بررسی اعالم شرد  های صدا وسیما جلسات و برنامهاگر در برنامه-2

 حتماً از ون استفاده رنیم.

بینریم دسرت بره قلرم     مری  خوانیم و یرا اری از چیزها ره میی بسیدرباره -1 

 های خود را بنویسیم.شویم و دیدگاه

 .مهای یک نوشته را مطرح رنیراستی -2

-در پایان ای  بحث چند اثر مکمل را هم به عنوان منبع به شما م رفری مری  

 رنیم:

 های صدا و سیما.مررز پژوهش ؛ی بازتاب اندیشهمجله -1

 ی درتر زری  روب.نوشته ؛تاب نودی رمجله -2

 وقای خسروی فرشید فرد. ؛پیرامون نود ادبی و نگار  -1

 ی درتر مندور.ترجمه ؛مباحثی در نود و ادب -2

 رضا رهگذر. ؛نود ادبیات داستانی و رودران -1

 خانم پروینی. یی گراهام هفکه، ترجمهنوشته ؛ی نودگفتاری درباره -2

هایی ره در موضروعات  دانمی است از مجموعه ونچه مییک رتاب ،نود ادبی -1

 مطرح شده است.
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 ی علیرضا مرتضوی.نوشته ؛ضوابط واصول نود -2

رنم ره برای رشرد قلرم خرود،    با توجه به نکات ذرر شده، توصیه و تثرید می

حتماً هم خود و هم وثارمان را در م رض نود دیگران قرار بدهیم تا از نظررات  

هرای دیگرران نیرز بره     نوشرته  استفاده رنیم و پیوسته به وثار وها اصالحی ون

 و لذت بردن مفید نیست بلکه با دیدن یرا  نفوط خواند .ی نوادی بنگریمدیده

رره بهترر از    شدای  زاویه به ون نگاه رنیم ره ویا نمی خواندن یک اثر، فوراً از

 و قلم ماست. ، ادبیاتذه نوشتند و خالصه: نگاه نوادانه رمال وور ای  می

 

 راحل نگارش تحقيقیم

مراحرل نگرار    »بخش دیگری از مباحث مربروط بره رو  نگرار ، بحرث      

است. دلیل اینکه از قید تحویوی در ای  عنوان استفاده رردیم ایر   « تحویوی

 اند.ی تحویوی ندارد و فوط یک اثر توصیفیها جنبهبود ره ب ضی از نوشته

ن ای  مسرلله اسرت رره مرا موضروع      رنیم پیرامونکاتی ره مطرح می

دهیم، به منابع مختلرف  ا  شرح و بسط میخاصی را محور قرار داده و درباره

وفرینی و بازنویسری  رنریم؛ در ون مطالرب براز   تدوی  مری  مراج ه و مطالبی را

ی تحویوی شکل گیررد. نکراتی رره بره عنروان      دهیم تا یک نوشتهصورت می

ی نوشرت   شروند حتری در زمینره   مری نگار  تحویوی در ای  قسمت مطررح  

ی تحویوی و پژوهش هم ره شاید رترابی بشرود،   رساله نامه و یاتحوی ، پایان

 خورد.رند و به درد ای  بحث هم میموضوعیت پیدا می

 

انتخاب موضوع است؛ دلیل ای  مسلله  ،اولی  مرحله :انتخاب موضوع -الف

نویسیم. ح  نرداریم بگروییم   توانیم بون است ره ما بدون انتخاب موضوع نمی

طور بنویسیم، حاال ما شرروع رنریم، براالخره یرک     حاال همی  ،ره مهم نیست

خرواهیم  باید موضروعی را رره مری    ،وید. نه! صحی  نیستچیزی از وب در می

روش  باشد، مثالً اگر بخواهیم غذایی درست ا  قلم بزنیم ابتدا برایمان درباره

طرور  خواهیم چه غذایی بپزیم؛ همری  ره ما میرنیم، ابتدا باید مشخص شود 
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شرود، عاقالنره   بدون برنامه شروع رنیم و بگوییم حاال بپزیم ببینریم چره مری   

انتخاب موضوع ای  اسرت   تثثیررنیم و نیست پ  ابتدا موضوع را انتخاب می

 همی  مسلله است. ی ما مبتنی برره مراحل ب دی نوشته

ی موضروع اسرت. از   فکرر دربراره   ،ممحرور دو : تفكر پيرامون موضاوع  -ب

تروانیم از ون اسرتفاده رنریم تفکرر اسرت، وقتری       مناب ی ره خیلی خوب مری 

شود. بسیاری از چیزها ی ما زائیده میاندیشیم، اندیشهپیرامون موضوعاتی می

-، ره از ذه ، فهم و ت ول خودمان به دست میبمنابع مکتو را نه از مجله و

ها مربوط به علوم نولی و اند؛ ی نی برخی دانشی  گونهها ااصوالً دانش ووریم.

هرای بسریاری   برخی دیگر مربوط به علوم عولی است. در علروم عولری رتراب   

 یگار زاییرده دها وثار ماندگار است؛ ای  وثار مانر نوشته شده ره ت دادی از ون

فکر اندیشمندان است، محصول تثمالت و تفکراتی است رره نوشرته یرا بیران     

هرا،  ها تبدیل به رساله و رتاب شده است؛ بنابرای  تمرام نوشرته  اند و ب دررده

ووری و تردوی  رنریم و   از منابع جمع بخواهیم ره ما تندهای نولی نیسنوشته

خواهیم های نولی هم ره ما میبخواهیم چیزی بنویسیم. حتی در مورد نوشته

 نوش مهمی دارد.از منابع مختلف استفاده رنیم، باز هم تفکر و اندیشه 

ی تفکرر،  رنرد و بره وسریله   ذه ، ما را به خیلی از جاها هردایت مری  

شوند؛ ی نی ذه  ما خود به خود به مطالرب  تر میموضوعات در ذه  ما پخته

 یابد.و مفاهیم دیگری انتوال می

 

 يادداشت برداری -ج

ذهر  مرا بره چیزهرایی      ،پ  از ت یی  موضوع و تفکر پیرامون ون موضوعات

هرای  ها را یاد داشت رنیم تا فرامو  نشروند. جرقره  یابد ره باید ونت میدس

های ارزشمندی هستند ره نباید ویند غنیمتذهنی ره در ا ثر تفکر پیش می

دست داد، فوراً باید شکارشان ررد؛ چون یرک لحظره ب رد ممکر       ها را ازون

د و هنرر  ی ذهنی قشنگ و ون غنیمت برا ارز  از یادمران بررو   است ون نکته

 وید.برداری میی یاد داشتشکار رردن فوط از عهده
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 تقسيم موضوع به محورهای فرعی -د

توسیم موضوع به محورهای فرعی؛ منظرور ایر    از: ی ب د عبارت است مرحله

-است ره ما وقتی موضوعی انتخاب و پیرامرونش تفکرر ررردیم، ارنرون مری     

اسرت رره از     از افرراد ایر  ا  مطلب بنویسیم. مشکل بسیاری خواهیم درباره

بنویسند؟ با اینکه موضروع، موضروع مهرم و پرمطلبری      رجا شروع رنند؟ چی

است ولی در چگونه شروع رردن مشکل وجود دارد. چه رنیم ره ای  مشرکل  

وسان شود؟ راهش ای  است ره ون عنوان رلی را ریز ررده و محورهای فرعی 

مشرکل شرروع    ررار ورود و  را از ون استخراج رنیم؛ در ای  صورت اسرت رره  

ون را رره   ،توانیم از محورهای فرعری شود و خیلی راحت میمیبرایمان وسان 

متوجه خرواهیم شرد رره    و اول باید ذرر شود انتخاب رنیم و سپ  ب دی را 

چه مباحثی را باید به وخر انتوال دهیم و چه مباحثی را به جلو بکشیم. نمای 

ی مورام مرادر موالره    خرواهیم دربراره  مری مرثالً   شرود، رار برایمان روش  مری 

ی چره  دانریم دربراره  بنویسیم. پ  تا اینجرا ت یری  موضروع شرده و مرا مری      

دانیم، از موضروع  نمی ،خواهیم بنویسیم، حال از رجا شروع رنیمموضوعی می

: مورام مرا در سرخ     رنریم. چگونره؟ مرثالً   مادر محورهای فرعی استخراج می

ی مرادر، نورش مرا    ا در موابل مادر، مهر و عاطفهی مبزرگان و شاعران، وظیفه

وقتری   .دبر ایطرور محورهرا ادامره مری    همری   دران نمونه وتربیت فرزند، مادر 

-ترر و تصرمیم  شویم ره قضیه برای ما روش محوربندی انجام شد متوجه می

 تر شد.گیری وسان

 

 ی: ما در جلسات گذشته طی تمرینی خواسته برودیم رره دربراره   مثاال ديگر

انتخاب ررردیم  موضوع شهر را  ی خود بنویسید. مثالً ماه و مدرسهنشهر یا خا

ی شرهرمان بنویسریم یرا ون را م رفری رنریم بره چره        دربراره خرواهیم  و می

 محورهایی بپردازیم؟

رنرریم: مشخصررات را اسررتخراج مرریدر اینجررا هررم محورهررای فرعرری 

فرهنگی، وداب و رسروم،   های زبانی وجغرافیایی و اقلیمی، ومار و ارقام، ویژگی
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ر، مفراخر و  یوثرار باسرتانی، مشراه   ، یمرارز دیردن مراسم ملی، مراسم مذهبی، 

نورالب،  ، نوش شهر ما در ابزرگان شهر، حوادث مهمی ره در شهر اتفاق افتاده

برخری از محورهرای فرعری هسرتند رره       هانوش شهر ما در دفاع مودس؛ ای 

احت شرد ارنرون انتخراب بررای مرا      بینید ره رار راستخراج شدند، ارنون می

ی شرهر خرود بایرد بره چره موضروعاتی       دانیم ره دربارهچون می ؛شد ترساده

 بپردازیم.

 

 يافتن مطالب و مواد خام - ه

پردازیم بره یرافت  مطالرب و مرواد خرام. ب رد از اسرتخراج        در ای  مرحله می

یه رنریم؟  تهمطالب محورهای فرعی فوق، ارنون نیاز به مطلب داریم. از رجا 

شناسری بردانیم،   باید دانست ره در ای  مرحله برای یافت  مطالب بایرد منبرع  

محورهرا   رنیم ره در رجا پیرامون تک تک ایر  موضروعات و   باید اطالع پیدا

از چره منراب ی    تروان پرسرید؟  مطالبی به ریز وجود دارد؟ از چه اشخاصی می

برخری محورهرای    یشرود اسرتفاده رررد؟ رردام یرک از نشرریات دربراره       می

 استخراجی بحث ررده و مطالبی نوشته است؟

بررداری و  ی مرواد خرام بره سرراغ فریش     مت بررای تهیره  سر در ای  ق

رویم. محورها در ذهنمان است؛ به منابع مختلف مراج ره  برداری میداشتیاد

شرود را در  رنیم، ونچه ره به هر یک از محورها و عناوی  فرعی مربوط میمی

 نویسرنده را در  سم فیش یادداشت و اسم رتاب، ودرس، مثخذ وهایی به ابرگه

 ها ره حاوی مطالب بسیار اسرت ارنون انبوهی از فیشرنیم. می ثبتها فیش

 در دست ماست و مواد خام ما را تشکیل داده است.

   

 

 تنظيم و تدوين -و

منظم رنیم، به نحوی رره مطالرب    ها راها و یادداشتدر ای  مرحله باید فیش

 ی مطالرب و مرتبط با هم در یک مجموعه قررار گرفتره و هردف مرا در ارائره     



130  

 

ترثمی  رننرد. طبی ری اسرت رره در       بندی شده به مخاطرب را مفاهیم دسته

ی مهمری اسرت؛ ی نری    مسرلله  ،رعایت سیر منطوری  ،بلتدوی  و تنظیم مطا

ی مواد باید با دقّت و به طور حساب طور ره در پخت  و ، پ  از تهیههمان

ده تصمیم بگیریم ره ردام یک از مواد غذایی را اول بپزیم و ب د ردام مواد ش

همی  طور ردام مواد باید در وخر درون قابلمه ریخته شود و بردون ایر     را و

وید و یا ون طور ره سیر منظم و حساب شده غذای مورد نظر ما به دست نمی

ت. ما اگر عنوان رلری  گونه اسدر بحث نوشت  نیز ای  وید.بایست به عمل نمی

را مثالً به هفت عنوان و محور فرعی توسیم و محوربندی ررردیم، بایرد ابتردا    

سیر منطوری   ررده و موداری سبک و سنگی  رنیم تا بررسی  را هاای  محور

و م لوم شود ره ردام محور باید اول قرار گیررد و رردام دوم و   ها مشخص ون

در موضروع م رفری شرهر خودمران ویرا       های ب دی بیایند. مرثالً ردام در رتبه

هرای جغرافیرایی و   درست است رره در قسرمت اول و قبرل از ذررر موق یرت     

جم یتی و مذهبی و ... بالفاصرله در قسرمت اول نورش همشرهریان در دفراع      

ی رنیم، ابتدا باید شهر را م رف ما .مودس را ذرر رنیم؟ نه! ای  صحی  نیست

طور بره تردریج پریش    رسومش را و همی  ، وداب وسابوه، پیشنیه، مردمش را

حوادث و رویدادها را  نوش مردم شهر در برخورد با بیاییم تا به تاریخ م اصر و

 برسیم.

الزم به ذررر اسرت در تنظریم و تردوی ، فورط رنرار هرم قررار دادن         

م لومات به دست ومده هنر نیست بلکه هنر، قلرم زدن، توضری     ها ویادداشت

هرا و  سازی است تا جای مناسرب هرر یرک از فریش    مینه، زیگیردادن، نتیجه

هرای بره هرم    تالدر ایر  میران از مر    ؛ها به درستی مشرخص شرود  یادداشت

های مختلف را هم به ررار ببرریم و تردوی  و تنظریم را     ی قسمتپیونددهنده

   برسانیم.پایان 
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 آراستن و زيباسازی -ز

از  .رنیرد ا مشاهده مری اقدامات مختلفی ر بنگریداگر به بنای در حال ساخت 

، سوف زدن، دیوار چینی و یهای پوششها و جوشکاری تیروه ریزی پایهبتون

رره ظریرف   ی دوم مرحلهتا دهند راری را تشکیل میی سفتغیره ره مرحله

 نماسازی است. بسیاری از افراد ره در رار ساخت و سراز هسرتند، در   راری و

شروند و رارشران طروالنی    م طل میراری بیشتر ی زیباسازی و ظریفمرحله

ی هرای سراختمان را از مرحلره   سرازی ومراده  هرا و رراری شود؛ چرا ره ریزهمی

گررد و   رساند و مراحرل وجرر و سریمان و   ی سکونت میبه مرحلهراری سفت

 سازند.هم ریختگی را به شکلی دلنواز و زیبا می به خاک و

مراحرل مختلرف   سرازی یرک نوشرته و اثرر نیرز ماننرد       مراحل ومراده 

هرا  ری ونوسازی است؛ ی نی باید ب د از تنظیم مباحث و مطالب، طساختمان

 ،هرا و اصرطالحات  هژرا زیبا و وراسته رنیم ره حتی یک رلمه، یا ترک ترک وا  

 مورد بررسی قرار گیرد ره ویا فالن رلمه در جای اصلی خود قررار گرفتره یرا   

هرای  بنردی فصرل  و هرا انوعنر رهرا،  یتت توانست در جای بهتری قرار گیرد.می

بریم؟ویا مرت  اثرر، مرت     موجود را بخوانیم و ببینیم ویا از ای  نوشته لذت می

انداز، مشرکل، نراپختگی، سرنگینی، ابهرام، مطالرب و      ستقشنگی است؟ ویا د

 شود ت ابیر راتغییر داد.رلمات زائد ندارد؟ ویا می

هرایی در  برخی از نویسندگان وقتری رره متوجره اشرتباهات و رجری     

شروند برگردنرد و برا    شوند حتی قبل از چا  نیز حاضر نمیخود می ینوشته

رمی زحمت به اصرالح مروارد بپردازنرد، در حرالی رره تمرام سر ی و ترال          

ی ررده و سبرر ی خود را بازخوانی وره نوشتهموف  باید ای  باشد  ینویسنده

 اشکاالت موجود را برطرف رند.

   بازخوانی و نقد خود -ج

ی بازخوانی و نود از خویش است. ی ب د از وراست  و زیباسازی، مرحلههمرحل

ی دشواری روبه رو هستیم و ون ای  است ره م مروالً  صراحب   اینجا با مسلله

خوانرد متوجره   اعم از ش ر، داستان، مواله، و ... مری  خود را یاثر وقتی نوشته
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د. صاحب اثر بررای موابلره   یابشود و نواط ض ف خود را درنمیاشکاالتش نمی

با ای  دشواری باید س ی رند در هنگام برازخوانی و بررسری، طروری تمرری      

ی مورد بازخوانی اثر اوسرت  رند ره خود را از صاحب اثر بودن و اینکه نوشته

خوانرد و بره   ی خود  را نمری ره نوشته دباید فرض را بر ای  بگذار .جدا رند

 ی دیگری ت ل  دارد.نویسنده

اشتباهاتی شرویم.   مواقعر ای  مرحله از بازخوانی ممک  است گاهی د

هرایی  و در قسرمت  یا رالمری را جرا انداختره باشریم     هایی بکنیم رلمهلغز 

خرالء   جمالتی را بیش از اندازه طوالنی ررده باشیم باید اصالح رنریم، جرایی  

 م وافزایش مطلبی از بی  ببریم، ممک  اسرت صردور و ذیرل ررال     موجود را با

اول وخرر برخرری جمرالت همخرروانی نداشرته باشررند بایرد ایرر  نررواقص را در     

 بازخوانی متوجه شویم.

هرای  ی خرود ماننرد نوشرته   ی موف  رسی است ره از نوشتهنویسنده

دیگران انتواد رند. باید شبیه وشپزی باشد ره وشری را رره خرود پختره مرزه      

هنوز خرامی دارد   یاچشد ببیند ط مش چگونه است پخته است رند و میمی

 هنوز جا نیفتاده است. شده و عمل ومده یا نمک است یا شوربی

 

 ارائه به ديگری برای نقد -و

ی خود را برای نود به دیگری بردهیم و فورط   در ای  مرحله باید اثر و نوشته 

البته بهتر اسرت رسری رره اثرمران را در      .دمان ارتفا نکنیموبه نود توسط خ

سرنجی  برا نکتره   دهریم اسرتادی حراذق و باتجربره باشرد و     ختیار  قرار میا

توانیم اثر خود را به فرزند، بگیرد اما اگر چنی  استادی نبود می ار دهای مااایر

هم رالسی، دوست یا هررسی ره خودمان تشخیص دهریم واگرذار رررده ترا     

عیبی ندارد ره انسان اثر خود را به افراد مختلرف   نسبت به نود ون اقدام رند.

ی خود را نوی ، قصهو با سنی  متفاوت بدهد تا نود  رنند پدر یا مادر قصِه

به فرزند  بدهد ره بخواند، ممک  است فرزند  با خواندن قصه نکاتی را به 

پدر و مادر  بگوید ره در اصالح قصه مفیرد باشرد. چره بسرا ممکر  اسرت       
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ی مثل فرزنرد یرا   هایی ره یک فرد عادای استاد، ماهر و دقی  از نکتهنویسنده

دهند بهره ببرد؛ بنابرای  دقّت رنیم ره از ای  مسرلله  شاگرد  به او ارائه می

گریزان نشویم، احساس نکنیم ره قبول نود از سوی افراد عادی موجب ض ف 

ی خود را بررای نورد   شود. ما باید نوشتهشخصیت ماست و باعث وبروی ما می

هرا درسرت اسرت، انتوادهایشران را     نهای وبه افراد بدهیم اگر دیدیم ره نورد 

گرذارد و ت رارف   بپذیریم. شبیه رسی ره غذایی را پخته و جلوی مهمران مری  

مهم خورد برای وشپز ناً نظر مهمان یا رسی ره غذا میییو ،رند ره بخوردمی

است. ویا از غذایش لذت برده و خوشمزه بوده یا نه. اگر میهمان بره وشرپز یرا    

برررعک  بایررد  ،ا نپسررندیدم نبایرد ناراحررت شررود صراحبخانه گفررت غررذایت ر 

برخری برا ایر  رو      خوشحال شده و در نوع غذا پخت  خود تجدیدنظر رند.

در  .داری تررس دارنرد  شراید مور   نرد. دمشکل دارند و نسبت به ون  اقردام نکر 

 «برد.اقدام رردن، ترس را از بی  می»حدیث داریم ره: 

ه قلرم ببرریم و بنویسریم،    در نوشت  نباید ترس داشته باشیم؛ دست ب

تروانیم  حرل دارد، مری  ی ما ضر یف باشرد؛ ایر  راه   نوشته فوقش ای  است ره

سر ی   ،حل داردجبرانش رنیم. ممک  است غلط زیاد داشته باشد؛ ای  هم راه

 رنیرد برا  ها را اصالح نماییم. فکر مری رنیم به دقت ویرایشش رنیم و غلطمی

رنیرد ایر    در مراحل ب د سر ی مری   ؛تموضوع اصلی ارتباط رمی داشته اس

مسلله را حل  ،به هر حال یک بار نوشت و توویت رنید.  ارتباط را فراهم ررده

رند، باید بارها و بارهرا نوشرت، اصرالح رررد، تکمیرل رررد، تغییرر داد و        نمی

عیب و نورص شرود؛ ایر  مراحرل در     ای بیی ما نوشتهنوشته تصحی  نمود تا

د مرورد اسرتفاده   نر توانی تحویوی و پژوهشی هم میالهنامه یا رسنوشت  پایان

 د.نقرار گیر

 

 درد و درمان 

هرا بره   برد. خیلری ی ما بدجوری از ویروس گناه و وبای حسد رنج میجام ه»

ال الج تکبرر  اند. برخی هم دچار بیماری ص بخل  مبتال شدههای سوءحصبه
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درمرانش   ،هدغفلت افتات خیت خفته یا روی تو غرورند. رسی ره در بستر منّ

درمان نیست، غفلت، درد بی .های ایمان اوستتزری  خون خداپرستی در ر 

وگاهی و موعظه است. نباید از عالج ناامید برود. وقتری دل در قفر     درمانش 

رسراند و چنرد سری     نهوس دچار تنگی نف  شود باید رمی هوای ذرر بره و 

بره جریران افترد. مبرتالی     سی م رفت به ون تزری  ررد تا شرریان م نویرات   

 جرون خروف و رجرا    م صیت باید روزی چند نوبت شربت ذررر بخرورد و از م  

هرم هسرتند    یعصیان را با وب توبه به پایی  وورد. بیمراران  استفاده رند و تب

و عرالج قطرع    گنراه ندارنرد  ی بدخیم ی غدهحای جز ت  دادن به جراره چاره

ت و رشیدن عصب هوس. به هرر  توبه بر دمل چرری  م صیت اسونان نیشتر 

ویزیرت رایگران     و اسرتفاده از  ءمراج ه بره مطرب انبیرا    ،حال تنها راه بهبودی

هرای ایر  درمانگراه،    در نسرخه  ی شفابخش قرون است.اولیاء و عمل به نسخه

دهنرد.  گناه پرهیز میلت و فاز غ رنند وبیش از همه شربت مراقبت تجویز می

   «  از عالج درمانی.اگر به فکر درمانی مبادا ره 

 

 

 اداره رل قرون ، عترت و نماز
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