
 

npaikar@live.com                                                                                                                      www.shughnan.com 

 

 ! ! ویژگی های نگارش خوب و شیوا نویسی

Significance of influential and flowing writing 

 

 

 نصرالدین شاه پیکارتتبع و نگارش : 

 

 

 

 

  
 ۹۰۳۱دلو  ۰۳

  

اگر به واقعیت های زمان باستان، زمانه های دوره سده میانه  و شرایط کنونی از دید گاه 

نگارش جهت معرفی بهتر و بیشتتر زنتدگی انستان هتا، نیازمندی های انسان به خوانش و 

دیده شده است که خوانش و نگارش به ویژه نگارش ختو،، شتیوا و  ،نظر اجمالی اندازیم

قابتتف فهتتم، دو پدیتتده نهایتتت  تتروی  در زنتتدگی روزمتتره انستتان هتتا بتتوده و بتتا نیتتاز هتتای 

 های ثابت اعتقتادی روزگار آنها همراه و هم  همسفر بوده است. گذشته از اصول و شیوه

و برخی احکام عملی که در هر روزگاری پا بر جا و استوارند، دیگر اصول و فروع را 

باید با تناسب نیازمندی ها و مقتضیات زمان دریافت کرد وبه خواننده هتا و بازدیتد کنتدده 

 ها انتقال داد. 

 

رزیابی  نمایتد. یک نوشته خو، پیش از گونه یابی و استوار شدن، مخاطب خود را باید ا

بته آن  برخی از نیازمندی های هر مخاطب فطتری هستتند، بته ایتن معنتی کته پاست  گتویی

تعهد اتی است که ما  خود را در برابر آنها مسؤل قرار دادیم. درهر نوشته خو، خواننده 

بدون آنکه  باید پاس  نیاز های فطری، ذهنی، عقالنی، اجتماعی و قشری خود را دریابد،

از دستت  د، احساستی باشتد، داستتانی، تفریوتی ویتا سیاستی. از ایتن ستبب پتیشعلمتی باشت

 بردن به قلم باید بدانیم که: 

 

برای چه کسانی متی نویستیم و خواننتده هتای متا از دیتدگاه شخصتیت فتردی، اجتمتاعی،  -

در کدام حالت قرار دارند و هدف از این نگارش در اقتصادی، روانی، سیاسی و عقیدتی 

 از چه قرار است؟  برابر آنها
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خواننده های ما در شرایطی که این نگارش را در اختیار آنها میگذلریم تا از آن مستفید  -

 شوند، دارای چه نیاز های فطری، ذاتی و روانی هستند؟ 

 شیوه های پاس  گویی ما در برابر آن نیاز ها چگونه باید باشد؟  -

 آن شیوه را چگونه با قالب و زبان نگارش و گفتار همآنگ سازیم؟   -

 

نوشته ختو، هتم بتر پایته قواعتد شتناخته شتده ادبتی استتوار باشتد و هتم زیبتا و شتیوا جلتوه 

کند.درستی، سالمتی و صتوت ستخن در دانتش هتای دستتور زبتان، واهه نامته، لفتت نامته 

شتتود. از همتتین ستتبب نوشتتته  بافتتت شناستتی نگتتارش، و ستتاختار شناستتی آن ارزیتتابی متتی

 بترای شتیوا درست باید با معیار های این چهار دانش در مطابقت و موافقت، قرار گیرد.

 بیان راهکار هایی وجود دارند که در دانش های معانی، ) فصیح و بلیغ نویسی(،نویسی

بدیع، و سبک و شیوه شناسی متورد مطالعته قترار متی گیرنتد. آمتوزش شتناخت  قواعتد و 

دساتیر درست نویسی، برای نویسنده شدن کافی پنداشته نمیشود، امتا بتدون تردیتد یزمتی 

 است. 

 

 درست نویسی دستوری و درست نویسی واهگان، به شمول گزینش درست واهه ها، 

م و شتیوه نگتارش استت تتا باعته فتراهم آوری استبا،  نیز یکی از پایه های اساستی سیستت

ستتهولت ختتوانی بتترای خواننتتده گردیتتده و از جتتانبی هتتم نویستتنده را در راه زنتتدگی روز 

 وارش، تا حدی رهنمون و مورد تشویق و ترغیب تالش و مساعی همه جانبه و جهش

 سازنده در راستای طرز تفکر و بینش آن گردد. 

 

نارسا در نگارش ها فقط تقلیتد موتو و خشتک از یتک زبتان یکی از شیوه های مضر و 

حقیقت در  بیگانه در گزینش و جابجا سازی واهه ها ، واهه نامه و عباره ها  است ، و آن

و زبتتان گفتتتار و نوشتتتار متتا هی گونتته  فرهنتتگ، تهتتذیب بتتا کتته آن شتتیوه ای از تقلیتتد استتت

قیقتتت نویستتنده از قتتوانین و ستتازگاری و ستتازواری نتتدارد. در ایتتن گونتته نگتتارش هتتا در ح

دساتیر زبان قومی یا ملی خود آنگونه که یزم باشد آگاهی ندارد، و  بختاطر آنکته چیتزی 

را به نگارش گیرد، دانسته یا  نا دانسته در حقیقت قتوانین و دستاتیر زبتانی و دستتوری و 

یتف متی ساختاری زبان خارجی و بیگانه را  بر زبان ختود و زبتان متردم ختود، جبترا  توم

کند که باعه شکست زبانی و هم برای خواننتده هی گونته لتذت ختوانش و اختذ مفهمتوم و 

معنی را نیتز بته آفترینش نمتی گیترد. ایتن آفتت در زبتان هتای ملتی متا بعتد از آنکته فرآینتد 

برای کسب آموزش آغاز  آموزش هموطنان و شهروندان کشور ما به کشور های خارجی

یاسی عالقه منتد آمتوزش زبتان سرایط مناسبات اجتماعی و هم  به نسبت تغییر ش گردید و

ناخواستتته در همته اجتتزا و  هتای ختارجی شتتدند، بته میتتان آمتد، و آرام آرام ایتن پدیتتده هتای
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ابعاد فرهنگ، اندیشه  و زبان گفتار و نگارش ما رسوخ نمود. سیلی از ترجمه های غیتر 

بته ایتن آفتت کمتک رستاند و بیشتتر  زبتانی تمعادل وبدون  اصولی، خشک، توت الفظی،

امتتروز توویتتف متتی دهتتد کتته هتتر گوشتته و کنتتارش از تقلیتتد و  ستتر انجتتام زبتتانی را بتته نستتف

 پیروی کورکورانه ، سخن می گوید.

 

 اصول گزینش واژه ها و عباره 

 

هر واهه و عباره در ذات خود ترجمه وجودی ذهنی است، و تناستب میتان آن دو بتر پایته 

پذیرش استتوار استت. امتا پت  از ایتن مرحلته، یعنتی برگردانتدن  رابطه های معین و قابف 

" آن وجتتود ذهنتتی بتته یتتک واهه، مرحلتته ای مهتتم تتتر فتترا متتی رستتد کتته عبتتارت استتت از 

. در این مرحله است که نویسنده گزینش بهترین ترجمه و درست ترین و زیبا ترین واهه"

حالی که تنهتا یتک ی از ایتن  خود را با چند واهه برای یک مفهوم رو به رو می بیند، در

است، و نویسنده یا مترجم خو، کستی  دقیق تر، اصیف تر، زیبا تر، و استوار ترواهه ها 

 است که این زیبا ترین و بهترین را پیدا کند و به گزینش آن اقدام ورزد. 

  

معیتتار درستتتی واهه نامتته هتتای معتبتتر، ذوا ادبتتی و کتتار بتترد هتتای مناستتب و بهنجتتار  

این میان، گویش مردم کوچه و بازار یا فالن شاعر و نویسنده، به تنهایی هر گز است.در 

اعتبار ندارد. به ویژه باید توجه کرد که اگر نویسنده یا شاعری بتزر  واهه ای نادرستت 

را بتته کتتار بتترده باشتتد، معیتتار درستتتی آن واهه نخواهتتد بتتود، بلکتته ایتتن واهه بایتتد بتتا نظتتام 

خی این زبان در مطابقتت و مناستبت دقیتق قترار گیترد. واهه رسمی و سیستم نگارش تاری

قترار  باید با زبان رستمی و کتاربردی هماهنتگ و بتا و قتوانین نگارشتی آن در ستازگاری

گتردد کته  داشته باشد. هر واهه باید آن قدر صیقف، آرایش و پیترایش داده شتود و یریت  

اینکته لفتو و  یتدا کنتد، یعنتی کامال  در یرف معنی به گونه درست و بدون فشار گتزینش پ

  باشند.با هم  معنی باید دارای همآهنگی درست و بدون تردید 

 

واهه ها نه باید فنی و خاص باشند و نه هتم عامیانته، مگتر آن کته ستبک ایتن چنتین اقتضتا 

 کند. باید در هر نگارش حد اعتدال و تناسب قتوای واهگتانی رعایتت شتود تتا مخاطتب بتا

یزم  واهه های نوشته شده قبلی به راحتی و آسایش فکری ارتباط بر قرار کند. همین جتا 

کنیم که یکی از آفات گویند گی و نویسندگی، به کتار گیتری واهه هتای ختاص  اشارهاست 

و اصطالحی است، که اکثر مردمان با وجتود آنکته دارای ستطح درستت تعلتیم و آمتوزش 

اهه هتای اصتتطالحی، تیتوریکی ،حرفتتوی و مستلکی ویتتژه، هستتند، بتاز هتتم نمیتواننتد بتتا و

واهه های یک متن  ذهن شان را هنگام خوانش سیاا و متون دست داشته، روشن بسازند.



 

npaikar@live.com                                                                                                                      www.shughnan.com 

 

باید به گونه ای کنار هم قرار گیرنتد کته ختوش آهنگتی در آنهتا بته مشتاهده رستد و آهنتگ 

عباره های نگتارش یافتته آنها نرم و لطی  در جمله جاری باشد، تا توان مندی واهه ها و 

 به مشاهده رسد.

  

در هر زبان واهههای موتدود وجتود دارنتد، امتا ایتن موتدودیت هرگتز باعته نمیشتود کته 

نویستتنده در بکتتار گیتتری آن هتتا احستتاک موتتدودیت کنتتد. هرچنتتد واهه هتتا موتتدود، مگتتر 

ظتر دری از ن –" بتی تردیتد، زبتان فارستی نیروی آنها نا مودود و نهایت گستترده استت. 

استعداد ترکیبی، یکتی از مستتعد تترین زبتان هتای عتالم استت. از ایتن ستبب ، شتاید آن را 

بتوان به جریتان زنتدگی در وجتود یتک جنگتف کوهستتانی تشتبیه کترد کته.. شاخستار هتای 

جوان هر درختتش از هتوایی پتر از ت تری وستر شتار ازتتازگی، پیوستته جوانته متی زنتد و 

و به جای هر درخت ای که فرو افتد مین نیرو می گیرد ریشه اش از منابع پایان ناپذیر ز

 ) مهرداد اوستا(رساند" بچندین نهال سر بر می کشد تا خود را به خورشید 

 

  :مهمترین راهکار های شیوا نویسی و نگارش ادبی

 

 روانی و زیلی در نوشتارها . 

 یوند گسست ناپذیر میان واهه ها و معانی آنهاپ. 

 انشائی درست نویسی امالیی و. 

 تنظیم و ترتیب منظم پاراگراف ها. 

 رسایی و گویایی در نوشتار های افراد. 

 خوش آهنگی در نوشتار حفو سلیقه در نوشتار. 

 تنوع ، رنگارنگی و پلورالیسم واهگانی و تعدد گرایی در عباره ها. 

 دلنشینی و شیرینی در ساختار و بازتا، واهه ها و عباره ها. 

  و لفظی از دیدگاه خواننده و نویسندهتازگی و تراوت زبانی. 

 سرشاری، پرباری، سازگاری و سازواری در ساختار و گزینش واهه ها. 

 

تفکر و اندیشه نوعی گفتمان پنهانی است که بته یتاری واهه هتا در ذهتن  روانی و زیلی :

انسان های صورت می پذیرد.از این جهت ، هر چه دامنه دانش واهه ها و لغت های یک 

نویسنده گسترده تتر باشتد، تستلط او بتر بیتان افکتار ختویش بیشتتر استت. حتتی دو واهه را 

 شته باشند.همواره اختالفی ناچیز نمی توان یافت  که مفهومی کامال  یکسان دا
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میان دو واهه مترادف وجتود دارد کته در گتزینش واهه مطلتو، تتر دخیتف استت. نویستنده 

باید در این اختالف ها دقت کند و کلمه ای را انتخا، کند که قالب منظورش باشد. روانی 

 و زیلی یک نوشته بستگی به مسایف زیر دارد: 

 وک، روان و سلی .بکار گرفتن واهه های مأن - 

 کار برد عباره های ساده و کوتاه. -

 پرهیز از کار برد واهه ها و کالم پی یده و مغلق.  -

 بکار نبردن واهه  و جمله های معتر ه ، جز به هنگام  رورت. -

 به کار نگرفتن اصطالح ها و تعبیر های گنگ و ابهام آفرین.  -

 ه. پرهیز از نا هنجاری و  ع  تألی  و ترجم -

 دوری از " دراز نویسی خسته کننده"،  -

 دوری از " کوتاه نویسی آسیب زننده و دشواری آفرین. -

 

لفو و معنی دو روی یک سکه هستند و نمی توان آنهتا را از هتم پیوند واهه ها و معانی : 

 کیستت برید. آنگونه که گفته شده است:   هم  جدا کرد. لفو و معنی را به تیغ نیز نتوان از

کسی که جهان را تیره و تار می بیند، با  "صائب "، تا کند جانان و جان را از هم  جدا؟ .

 مثال  :زبانی آن را وص  می کند که رنگ بد بینی و غبار اندوه دارد. 

، ایتن را " صتادا هتدایت"از میان همه تعبیر های ممکن در بیان بتاز گذاشتتن در اتتاا " 

 و یی در اتاا را مثف دهن مرده باز گذاشته بود". اینبرگزیده است: دیدم عمویم رفته 

و نیز نگرش هتدایت کتامال  ستاز  " بوف کور"،زبان بدبینانه  و تاریک با مو وع کتا، 

 گار است. 

 ت. همان قدر کهوزان تسلط نداشتن بر دانش امال اساز گرفتاری های رایج میان دانش آم

" غلتط نویستی به یک نوشته اعتبار می دهتد، بته همتان انتدازه  " درست نویسی امالیی"،

 نشان دهنده بی دقتی و سهف انگاری نویسنده را نشان دهنده است.  امالیی"،

 

 آینده  –آجف  گناه  –اثم  گرفتار  -اسیر   گلوله آتش   –ا ثیر 

سیر   شتابنده  –عاجف  نام  –اسم  شیره   -عصیر  دشوار  –ع 

 امر کننده  –آمر  زمین  –ارض  درد  –الم  دردناک  –ا لیم 

ل م  دانا  –علیم   آباد کننده  –عامر  پهنا  –عرض  پرچم  –ع 

 آرزو -ا مف  نسبت  -انتسا، نابود شدن  –انتفآ  دریا  –بور 

 کار  –عمف  گماشتن  –ا، انتص نفع بردن  –انتفاع  حرف ا افه –بهر
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" بنتد"، یتا پتارا گتراف کتوچکترین واحتد ستاختاری  پتارا گتراف ) بنتد( : تعری  و تنظیم 

یک نوشته است. بند تنها مجموعه ای از جمله ها نیستت، بلکته در حقیقتت ، مجموعته ای 

است از افکار و مطتالبی کته نویستنده در ذهتن ختود دارد. بنتد انشتای فشترده ای استت کته 

آیتد.  کوتتاهی یتا  نویسنده اندک اندک آن را گسترش می دهد تا به صورت نوشته کلتی در

هتر قتدر  بلندی هتر بنتد، تتابع اندیشته هتا و روش نویستنده در گستترش آن هاستت. معمتوی  

مو توع نگتارش پی یتتده باشتد، بنتتد هتا طتوینی تتتر متی شتتوند. اصتوی  بایتد هتتر بنتد را بتتا 

از بند قبلی به بند بعدی کمک کند. در تنظیم بند ها،  عبارتی آغاز کرد که به انتقال اندیشه

و عامف بسیار سودمند و مؤثرند: یکی داشتن رعایت نظم و ترتیب در تفکر و استتدیل، د

و دیگری مراعات  صورت  یاهری  نوشته. هنگامی  کته  اگتر خواننتده  بته  انبتوهی از 

جمله های پیاپی نگاه کند ، سر درگم میشود. امتا اگتر همتین نوشتته را بته بنتد هتایی تقستیم 

آسان تر متی ستازد. در هتر پتارا گتراف، عبتارت هتا و اندیشته  کنیم، فهم مطلب را برایش

استتگی ختاص باشتند، بته شتکلی کته های طرح شده در آن عبارت ها باید دارای نظم و آر

ها بتوان به اهمیت و جایگاه هر کدام پی برد. همین نظتم و آراستتگی استت کته  از نظم آن

بتته روشتتنی و آستتانی در جتتذابیت مطلتتب را افتتزایش متتی دهتتد و ستتبب متتی شتتود کتته پیتتام 

 دسترک خواننده قرار گیرد. 

 

آن بته هر پتارا گتراف بایتد تمتام و کامتف باشتد، یعنتی اینکته اندیشته اصتلی پتارا گتراف در 

دارد  "هسته"مشاهده و بررسی باشد. هر پارا گراف یک خوبی آورده شود و درست قابف

معموی  درآغاز و گاه یادین"،" جمله اصلی و بنکه با عباره های بنیادین بیان می شود. این

" جملته در پایان پارا گراف می آید. بقیه پارا گراف در حقیقت، گستترش و تکمیتف همتین 

 " هستتته"،استتت. بتتدین ترتیتتب، جملتته هتتای پتتارا گتتراف بایتتد همگتتی بتتر موتتور بنیتتادین "،

تعتتداد پتتارا گتتراف هتتای یتتک نوشتتته بتته حجتتم مطالتتب بستتتگی دارد. در ایتتن پتتارا  ب رختتد.

ها تنها مواردی آورده می شوند که مضمون واحد داشته باشند، و هر نکته باید در  گراف

جای خود قرار گیرد تا زنجیر کالم بی نظم و گسسته جلوه نکند. میتان پتاراگراف هتا نیتز 

باید پیوستتگی کامتف باشتد تتا خواننتده همگتام بتا نویستنده بته گونته متوازی و مستاوی پتیش 

. معمتوی  در آغتتاز هتر پتتارا گتراف، کلمتته یتا عبتارتی متتی آیتد کتته مضتمون آن را بتته بترود

 خواننده بفهماند و او را آماده این انتقال نماید. 

 

و گویایی یک نوشته، هنگامی حاصف متی شتود کته رسایی رسایی و گویایی در نوشتار : 

ستتی، متفتتاوت و بتتتوانیم معنتتا را ختتو، ب.تتروریم. راه هتتای پتترورش معتتانی در زبتتان فار

واهه خوش آهنگی  .بیه، استعاره، کنایه و غیرهتوصی  ، تشهستند، مانند : نهایت گسترده

های یک متن باید به گونه ای کنار هم قرار گیرند که صتدای خواننتده بتی اختیتار آهنگتین 
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شود. البته گونه نوشته و مو وع سبک آن در گزینش این آهنگ بستیار نقتش دارد. متثال  

شته های عارفانه و عاشقانه، بایتد آهنگتی نترم و لطیت  در جملته جتاری باشتد، و برای نو

 برای نوشته های حماسی باید از آهنگی هیجان انگیز و شور آفرین استفاده کرد.

 

 بترای ایجتاد دل نشتینی و شتیرینی در نگتارش یتک اثتر،دلنشینی و شرینی یک نگتارش: 

تتترین و پتتر اثتتر تتترین آنهتتا، در واقعیتتت امتتر نویستتندگان راه هتتای گونتتاگون دارنتتد. رایتتج 

 استفاده از فنون و شیوه های بدیع و بیان در نوشته آثار و آفریده ها ست. دراین روش،

صتتنایعی بتته نویستتنده آموختتته متتی شتتود کتته بتتاآن هتتا متتی تتتوان کتتالم را آراستتت و دلنشتتین 

نکه زیاد تر از انتدازه ساخت. در استفاده از این صنایع باید به دو نکته توجه نمود. اول ای

در اثر به کار گرفته نشوند، و دیگر آنکته طبیعتی و هنتر مندانته بته کتار گرفتته شتوند، بته 

 دشوار آفرین و تکلی  آمیز نبیند. ای که خواننده، نوشته را تصنعی، گونه

 

نویستنده توانتا همتواره ستعی متی نمایتد کته از ستبک هتای   تازگی و طتراوت در نوشتتار:

، تعبیر هتای تتازه و ستاختار هتای واهه ها و نام واهه ها، به نویسه های درستامروزی، 

مفاهمه و  مناسب ، استفاده کند. بخاطر آنکه زبان به مثابه قرارداد اجتماعی و پدیده عامف

مکالمه، با گذشتت زمتان ماننتد امتور زنتدگی اجتمتاعی ، همتوار در تغییتر و توتول استت. 

ازگی در یتک نوشتته باشتد، خواننتده ماننتد یتک منتقتد هنگامی که رنگ و بتوی طتراوت تت

کتته تتتا حتتدی باعتته  ستتالم انتتدیش و ستتازگار، بعضتتا   از برختتی عیتتو، دیگتتر هتتر نوشتتته 

 چشم پوشی خواهد کرد. آفرینش فهمش نادرست نگردد، 

 

بسیاری از مشتاقان نویسندگی همواره می پرستند: از کجتا بایتد آغتاز نمتود؟ آیتا هتر کستی 

نویسنده شود؟ آیا هر کسی می تواند شیوا و خوانا بنویستید؟  متی تتوان گفتت کته می تواند 

نهفته داشتت، هتم آن را بایتد بازیتابی کترد، و هتم بایتد بتا  اید هم ذوقیبرای نویسنده شدن ب

 پ  برای نگارش چه باید گرد؟ تمرین و مشق مستمر این ذوا را به پرورش گرفت. 

 

هتتر نویستتنده ای بایتتد هتتر روز صتتفوه ای بتته صتتفوه خواننتتده ختتود  خوانتتدن و اندیشتتیدن: 

بیفزاید و روز های این رویه را با پشتکار ادامه دهد. ایتن کته چته بختوانیم، تتابع آن استت 

که بیشتر به کدام مو وعات عالقه داریم. اما نباید فراموش کرد که یک چیز بترای همته 

ار های ادبتی موستو، متی شتوند. در نویسنده ها  روری است: خواندن آثاری که شاهک

آثار منثور نویستنده هتا و شخصتیت هتای معتروف و مجتهتدین  " شعر نو"،این میان نقش 

راه حقیقت و حقانیت، ادبتا، فضتال و فرهیختگتان جمتع گترا، تعتدد پستند  و انستان ستایر، 

 امروزی بته شتمول آثتار کهتن، باستتانی، کته نبایتد بدستت فراموشتی ست.رده شتوند، نیتز بته
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صتتورت حتتتم متتورد بازرستتی و مطالعتته قتترار داد، بتتا وصتت  آنکتته در متتورد پیتتدایش و 

 د.نبسا سوایت هم در ذهن شما خطور کن شاید  عوارض هنر و هنر مند امروز

                                                                                                       

فراموش نکنید که اگر نویسنده حتتی یتک روز هتم از قلتم زدن نوشتن:  نوشتن و نوشتن و

 دست کشد، ذوا هنری خود را به اندازه همان یک روز دچار افسردگی می کند. 

 نکته مهم این است که هر گز صرفا  منتظر سفارش کار نگارشتی نبایتد باشتیم. بخشتی از

 شتود، حتتی اگتر در لوظتهزندگی هنرمند باید وق  گرایش هتای هنتری و نوشتتاری اش 

 کسی مشتاا و ذوقمند آثارش هم نباشد.

 

اولین چیزی کته در نگتارش یزمتی استت، طترز تفکتر و بیتنش  رعایت مراحف نکارش :

یک انسان است. بعتد آن طترح مست له استت . طترح آن چهتار چتوبی استت کته بترای یتک 

گر دستته بنتدی و گترد نوشته که در آن چشم انداز آینده نویسنده روشن می شود. مس له دی

آوری معلومتتتات و اطالعتتتات استتتت. در قتتتدم بعتتتدی تهیتتته و تتتتدارک ستتتیاهه و دستتتتنوی  

آزمایشی است. در این سیاهه آزمایشی، مطالتب بته ترتیتب زمتان و مکتان تهیته و تتدارک 

به منابع، بر روی برگه کاغذ می آیند، بی آنکته در بتاره دیده میشود و به حسب دسترسی 

کلیات و جزئیات آن تصتمیم اتختاذ گتردد. بته تعقیتب تهیته و تتدارک ستیاهه  تقدم و تأخر یا

نهایی است، که در این ستیاهه پت  از تأمتف و بتاز نگتری کتافی، هتم در ترتیتب و مطالتب 

تجدید نظر می شود و هم برخی از مطالب غیر یزمی و  روری حذف متی گتردد. بعتد 

نهایی قلمی متی شتود، یعنتی تبتدیف بته آن تهیه پیش نوی  است، که در این مرحله، سیاهه 

بته  یک نوشته منسجم می شود و قواعد خاص نگارش و ویرایش در آن، اعمتال میگتردد.

تعقیب آن نقد و نظر باز بینی است، که نویسنده خو، همواره از شتا، می پرهیزد. یکی 

پت  از اصول پیشرفت در نویسندگی، همین است که نویسنده مرتیا  خود را موک زنتد و 

از تهیتته پتتیش نتتوی ، آن را بتته دقتتت بتتاز بینتتی کنتتد و نقتتائ   کتتار ختتود را پیتتدا کنتتد در 

 صورت نیاز، با اهف نظر به  مشوره ب.ردازد.

 

چیز دیگری که در فرآیند نوشتار و مرحلته نهتایی کتاری  بته میتان متی آیتد و مطترح متی 

یراستتار اثتر ختود شود، ویرایش است. اگتر نویستنده ای تتوان ویترایش دارد، متی توانتد و

باشتتد. امتتا معمتتوی  بهتتتر استتت کتته حتتتی نویستتندگان توانتتا، آثتتار ختتود را بتته قلتتم ویراستتتار 

 دیگری بس.ارند، ویراستاری  توانایی خود را در این زمینه به اثبات رسانیده باشد. 

 

هر نویسنده باید پیش از دست بته قلتم بتردن ، بته پرسش های نهایت مهم قبف از نگارش : 

این چهار پرسش اساسی پاس  دهد و به تناسب پاسخی که بترای آنهتا متی یابتد، کتار ختود 
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در ایتن مرحلته بایتد مو توعی را بترای اول بایتد بدانتد کته چته متی نویستم؟ را آغاز کنتد. 

وم باید از خود ب.رسد . دنگارش خود بخوبی بشناسد و قلمرو آن را معلوم و آشکارا سازد

آیا در پی اثبات مدعایی هستم و یا وص  رویدادی یا گزارش تجربته که چرا می نویسم؟ 

ای را به نگارش می گیرم؟ این در زبان نگارش و شیوه داخف شتدن بته بوته و نتیجته ی 

مخاطتب ختود را ، ختواه  سوم باید بداند که برای که متی نویستم؟ آن کامال  اثر می گذارد. 

و خواه غایتب، ختو، بشناستد و مقتضتیات روحتی او را بفهمتد و آن گتاه استت کته   رحا

و تعیت متا و  چهتارم بایتد بدانتد کته در چته و تعیتی متی نویستم؟باید دست به قلم ببترد. 

روزگار ما چه اقتضا می کند، یعنتی اینکته بایتد مطتابق شترایط زمتان و مکتان بنویستد، و 

ت دارد، اثتتر ختتود را در چتته مویطتتی بتته دستتت بتترای انجتتام کتتار ختتویش چتته انتتدازه مهلتت

   می دهد؟  مخاطب قرار

                                                   

هتتر نویستتنده ای زمتتانی بتته توقیتتق و پتتژوهش نیتتاز پیتتدا متتی کنتتد، بستتیاری از نوشتتته هتتای 

مراکتز و علمی و تولیلی و گزارشی و جز آن ها نیاز مند پژوهشند. یتک پژوهشتگر بایتد 

موارد توقیق را حضورا  مورد بررسی قرار دهد. یک پژوهشگر باید بتا مطالعته مآختذ و 

منابع به توقیق ب.ردازد. در باره این شیوه، قدری بایتد ستخن بگویتد. یتک پژوهشتگر بایتد  

بتته هنگتتام مطالعتته یتتاد داشتتت بتترداری کنتتد. بتترای ایتتن کتتار، روش هتتای گونتتاگونی وجتتود 

متتورد  ن بتته هنگتتام مطالعتته یتتک مآختتذ روی برگتته ای آن نکتتات  مهتتمدارنتتد. متتثال  متتی تتتوا

کنتتد، و پت  از تکمیتتف مطالعته مآختتذ آن نکتات را روی برگتته هتتای  را یتتاد داشتت استتفاده 

خورد، یاد داشت نماید. این برگه ها معموی به صورت چاپی و دارای ایتن اطالعاتنتد کته 

 خو، است با دقت تکمیف شوند.  

                                             

در برگتته هتتا بایتتد بتته قتتدر امکتتان، مطالتتب را جتتامع و در عتتین حتتال مختصتتر نوشتتت. نیتتز 

بکوشتتید جتتز در متتوارد  تتروری، عتتین مطالتتب مآختتذ را نیاوریتتد، بلکتته قلتتم ختتود را در 

نتا هتم  بازگردان مطالب  به کار گیرید تا نوشتته تتان بتی روح و خشتک، و از آن مهتم تتر

 جلوه نکند، چرا که مآخذ گوناگون فضا ها و سبک های متفاوت دارند. آهنگ 

 

 گر شود مشوون زحسن فکر نوشتارت همیش

 دوست را مسرور سازی دشمنت را دل پریش

 


