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چکی���ده: کتاب »بهتر بنویسیم« تازه ترین اثر در زمینه نویسندگی و 
قای رضا بابایی به رشته تحریر درآمده  که توسط آ قلم زنی حرفه ای است 
کت���اب مذکور، محتوا و  اس���ت. نویسنده در مقال���ه حاضر در راستای معرفی 
کر  کتاب را برای مخاطبان به تصوی���ر کشیده و با ذ نک���ات برجسته فص���ول 
کاربردی کتاب و کاستی های آن، مقاله خویش  چکیده ای از برخی مطالب 

را به پایان می رساند.

کتاب، خودآموز درست نویسی، ساده  کلیدواژه ها: بهتر بنویسی���م، معرفی 
نویسی و زیبانویسی، آموزش بایسته های نویسندگی.

محمدرضا پیراسته

نـقد و برریس کتاب

 بایسته هاݡی
کتاب   نویسندگݡی در 
 »بهتر بنویسیم«

بهتر بنویسیم:
یبانویسی؛ درس آموز درست نویسی، ساده نویسی و ز

 رضا بابایی؛ ویراست دوم؛ قم: نشر ادیان، 1390، 367صفحه

ی: گفته است عطار نیشابور خوش 
گفت گ���ر نب���ودی در جهان امک���ان 
گ���ل معن���ی شکفت1 ک���ی توانستی 

گویای���ی آغاز می شود و تا مهارت های قلم زنی  »امک���ان گفت« از قدرت 
دام���ن می کش���د. ام���ا به راست���ی مهارت های قلم زن���ی چیس���ت و از چه 

سنخی است؟

ین آثار در زمینۀ نویسندگی و قلم زنی  کتاب بهتر بنویسی���م، یکی از تازه  تر
کتاب، آقای رضا بابای���ی، سال ها در حوزه و  حرفه ای اس���ت. نویسندۀ 
یس مهارت ه���ای نویسندگ���ی و روش تحقیق اشتغال  دانشگ���اه به تدر
بردی خود را در قالب  کار کنون محصول تجربه های نظ���ری و  داشت���ه و ا
یژگی مهم  کت���اب حاضر به جامعۀ فرهنگی کشور عرضه داشته است. و
بردی آن است.  کار گرایش  این اثر، نخست جامعیت نسبی آن و سپس 
ب���ردی و مثال های عینی و نق���ل تجربه های  کار حج���م انبوه اطالع���ات 
کتاب است و خواندن آن را برای هر  فراوان در نویسندگی، از امتیازهای 

قلم زنی مفید می کند.

ین شده است:  کتاب، در چهار فصل، تدو

فص���ل نخس���ت، پایه های نظ���ری و نرم افزار ی قلم اس���ت. در این فصل، 
کیست؟«  که »نویسنده  نویسنده، نخست به این سؤال پاسخ می دهد 
پاس���خ وی به این پرس���ش، مبنا و معنای نویسندگ���ی را در ذهن و زبان 
که  کس���ی اس���ت  نویسن���ده، روش���ن می کن���د. می نویس���د: »نویسن���ده، 
کارش میانه باشد... پس  گرچ���ه محصول  نوشت���ن برای او آسان است؛ ا
که از نوشت���ن نمی هراسد؛2 بلک���ه آن را دوست  کس���ی است  نویسن���ده، 
که نویسنده، باید با هر نوشتة خود،  گمان  دارد و از آن لذت می برد. این 
کند و به تحسین و اعج���اب وادارد، دور از  خوانن���ده اش را شگف���ت زده 
گر کسی، به همان راحتی که می گوید، بنویسد، نویسنده  آبادی است. ا
گرچه دیگ���ران، به سختی و با رنج ف���راوان، بهت���ر از او بنویسند.  اس���ت؛ ا
گر »خوش« یا »ممتاز« نمی تواند بنویسد،  که ا نویسن���ده، خطاطی است 
گفت وگ���و و تبادل اندیشه  »خوان���ا« می تواند بنویس���د. هدف از نوشتن، 
ی ی���ا فضل فروشی... یکی از انگیزه ها  اس���ت؛ نه هنرنمایی یا شعبده باز
و زمینه ه���ای فرار از ساده گویی، بی مایگی نویسنده است. آن که سخن 
ی ن���دارد، به لفاظی و افزودنی های غیر مجاز پناه  گفته و اندیشۀ پربار نا

ی، ص218. 1. دیوان عطار نیشابور
ی���ا   »Papyrophobia/كاغ���ذ »فوبی���ای  ی ه���ای شناخته ش���ده،  بیمار از  یك���ی  روان شناس���ی  2. در 

»كاغذهراسی« است.



نقد و برریسکتاب

81

بایسته های نویسندیگ در کتاب »بهرت بنویسمی«

131سال بیست و دوم،مشـاره پنجــــم، آذر و دی مــــاه 1390 

کند  کور  می برد تا به کمك هله هوله های رنگی، اشتهای خواننده اش را 
و گرسنگ���ی را از ی���اد او  ببرد. او با کلمات، معاشقه می کند؛ در حالی که 
ز باشد....  کشاور قل���م در دست نویسنده، باید همچون بی���ل در دست 
گر به معن���ای سرسری نویس���ی و ابتذال  ی؛ آس���ان  و راح���ت نوشت���ن، ا آر

یراست دو، ص18( قلمی باشد، سزاوار نیست.« )بهتر بنویسیم، و

کیس���ت؟«، نوبت را  پ���س از ف���راغ از پاسخگویی ب���ه پرسش »نویسن���ده 
گم���ان او، عبارت اند از:  که به  ب���ه پایه های نظ���ری نویسندگی می ده���د 
استع���داد، تجربه، مطالع���ات عمومی، تخصص در یک���ی از زمینه های 

علمی، و مخاطب شناسی. 

ی است،  گرچه ضرور که ا نویسن���ده دربارۀ »استعداد« توضیح می دهد 
ی برای  یژه آنک���ه راه های بسی���ار ام���ا نب���ود آن، مانع جدی نیس���ت؛ به و
افزای���ش و تقویت ذوق )به ق���ول قدما، تشحیذ( وج���ود دارد. نویسنده، 
ی���ن راهکار ب���رای جبران  مطالع���ۀ شع���ر و آث���ار نویسندگ���ان ب���زرگ را بهتر
کم استع���دادی در نویسندگی می داند و می نویس���د: »نگارنده، مطالعۀ 
گونه  پیوست���ه و لذت جویان���ۀ شعر را بسی���ار و بسیار توصیه می کن���د؛ هر 
که دیدار ب���ا او صفای جان اس���ت و قوت روح.  شع���ری و از هر شاع���ری 
که عمری است قلم و نوشتن   بی گم���ان برای نوقلمان و حتی برای آن���ان 
کیمیایی اثربخش تر از شعرخوانی و ختم دیوان های  مونس شان است، 
گاهی تأمل در بوطیق���ا3 و زبان یک شاعر در  ممت���از شعر فارسی نیست. 
ک���الس  نویسندگی،  ی���ک قطعۀ شعری، ب���ه اندازۀ شرک���ت در یک دوره 
نکته آم���وز است. شعر را باید خوان���د و از آن لذت برد و هرازگاه زمزمه اش 
کلماتش  گلبرگ های  ک���رد. همین قدر برای مکیدن شه���د ذوق از میان 
ک���ه مقاصد دیگر  کسانی می آید  ک���ار  گام ه���ای پسین، به  کاف���ی است. 

یراست اول، ص29 - 30(. دارند« )بهتر بنویسیم، و

که  »هنر«  گفت���ۀ نویسن���ده: »نوشت���ن از آن رو  گ���ام دو اس���ت. به  تجرب���ه، 
ی���ژه یا هم���ان ذوق اس���ت؛ اما در »ف���ّن« یا  اس���ت، محت���اج استع���داد و
کرد؛ پ���س تجربه را نی���ز الزم دارد.  »صناع���ت« ب���ودن آن نی���ز نباید شک 
ی پیوسته، از ل���وازم آموختن هر فّن���ی است. تمام  ز ک���ارور کارآزمای���ی یا 
گرد نوآموز خود به زبان آورد، بیشتر  آنچه یک نّجار ماهر می تواند برای شا
گردش را  از چن���د سخنرانی م���الل آور نخواهد بود؛ اما هم���و می تواند شا
گم���ارد و در هر لحظه چی���زی به او بیام���وزد. باید تیشه و  کار  سال ه���ا ب���ه 
ک���ه ببّرد و بکوبد و از چوب و  گرد دهد و از او بخواهد  اّره را ب���ه دس���ت شا
گام  که بر چوبی می کوبد، یک  تخته، میز و صندلی بسازد. با هر میخی 
کتاب مهارت  که اّره به دست می گی���رد، برگی بر  جلوت���ر م���ی رود و هر بار 
خ���ود می افزاید. شنیدنی، برای او اندک است، اما آموختنی بسیار. باید 
گردد. چنی���ن است هر فن دیگر و چنین تر  بکوب���د و ببّرد و ببندد تا نجار 

ینش ادبی.  )ر.ک: مه���ران مهاجر و  poetics .3: هن���ر و ف���ن شاع���ری، یا بررس���ی ادبیات در مق���ام آفر
یه های ادبی معاصر؛ ص 65(. محمد نبوی؛ دانش نامۀ نظر

یبانش را گرفته است، چاره ای  است فن نوشتن. آن که هوس قلمزنی گر
ک���ه بسیار بنویسد و بسیار بخواند و ف���راوان در نوشته های  ج���ز این ندارد 
کند. هر نوشته ای در ه���ر مرحله  ای از حیات علمی انسان،  دیگ���ران نظر 
مقدمه ای است ب���رای نوشتۀ بعدی او. اما در دوره ای از زندگی، قدرت 
گیری انسان بیشتر است و در همان دوره باید بسیار آموخت و فراوان  فرا
که بهت���ر است میان دوران بل���وغ تا آغاز  تجرب���ه اندوخ���ت. در این دوره 
گامی است به جلو«  میان سالی باشد، هر چه می خوانیم یا می نویسیم، 

)همان، ص33(.

مطالع���ات روزآم���د و متنوع، راهک���ار سوم نویسنده ب���رای آمادگی بیشتر 
ب���رای نویسندگی است. او سپس به ض���رورت دانش تخصصی در یک 
که همیشه  کسانی  از رشته ه���ای علمی پرداخته، می نویس���د:  »بسیارند 
از خ���ود یا دیگران می پرسند ما چرا نمی توانیم همچون نویسندگان ماهر 
گفت: چون  بنویسی���م. برخ���ی از ای���ن ایشان را این گون���ه می توان پاس���خ 
گوی و  که ننویس���ی.  ی؛ وگرن���ه، نمی توانست���ی  گفت���ن ندار حرف���ی برای 
گوی���ا و قلم توانا، نمایندگان ذهن  می���دان، چابک سوار می خواهد. زبان 
گر مع���دن ذوق و استعداد نیز باشیم و هزاران  هوشمن���د و نکته دان اند. ا
گفتنی نداشته باشیم،  کرده باشیم، ولی ح���رف  صفح���ۀ سفید را سیاه 
مهارت���ی در نوشتن نخواهیم یافت. آن که خاموش است، نمی درخشد، 

که فاقد است، نمی بخشد« )همان، ص44(. و آن 

مخاطب شناسی، پنجمین پایۀ نظ���ری برای نویسندگی است و در این 
بخش، نویسن���ده شیوۀ مخاطب شناس���ان را در نویسندگی برمی رسد و 

بردی می دهد. کار چند پیشنهاد 

کت���اب، ح���اوی اص���ول و قواع���د درست نویسی اس���ت و با  فص���ل دوم 
»سنجه ه���ای درست نویس���ی« آغ���از می ش���ود. سنجه ه���ا ی���ا معیارهای 
گفته اند؛ اما  ک���ه دیگ���ران  کت���اب، همان است  درست نویس���ی در ای���ن 
کند،  که این معیارها را بررسد و اعتبارسنجی  کوشیده است  نویسن���ده 

و نیز پاره ای مالحظات را بر آنها بیفزاید.

 وی، درست نویسی را آموزش پذیرت���ر از سایر اصول نویسندگی می داند 
ک���ه نویسندگ���ان، پیش از دست ب���ردن به  و ب���ه همی���ن دلیل اص���رار دارد 
کنند. اما  بوط به درست  نویس���ی را مطالعه  کتاب ه���ای مر قل���م، یکی از 
ک���ه نباید »هن���ر نویسندگ���ی« را به فضیلت  گوش���زد می کند  چندین ب���ار 
ک���ه بهترنویس���ی براب���ر است با  گم���ان  درست نویس���ی فروکاس���ت. ای���ن 
کتاب، »واحد قلم« جمله  درست نویسی خطاست. به عقیدۀ نویسندۀ 
کلمه. آنچ���ه متنی را برجسته می کن���د، جمله های آن، و بلکه  اس���ت نه 

بندهای آن است، نه واژه ها. 

در ای���ن فص���ل، همچنی���ن نویسن���ده درس���ت  را در برابر غل���ط و سست 
کلمه ای درست است، اما  برد  کار گاهی  که  می نشان���د و یادآور می شود 
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سست؛ بنابراین در درست نویسی با سه مقوله مواجهیم: درست، غلط 
و سست. سپس دربارۀ ه���ر یک از آنها و مصادیق شان به تفصیل سخن 
کسی  که پیشتر  کتاب، حاوی نکاتی اس���ت  گفت���ه است. ای���ن فصل از 
کتاب با  دربارۀ آنها اعالم نظر نکرده است. نسبت فصل درست نویسی 
کتاب غلط ننویسیم  که دربارۀ درست نویسی است، مانند  ی  سای���ر آثار

استاد نجفی، عموم و خصوص من وجه است. 

نویسن���ده مدعی است در این فص���ل، آن مق���دار از قواعد درست نویسی 
که ه���ر نویسنده ای باید بداند، آورده اس���ت. نیز از محاسن این فصل،  را 
مباحث اجتهادی آن دربارۀ قواعد درست نویسی و مثال های آن است. 

کتاب، از  کتاب اس���ت. نویسنده در سراس���ر  ساده نویس���ی، فص���ل سوم 
گفته اس���ت و در این فص���ل، به تفصیل و  اهمی���ت ساده نویس���ی سخن 
به استق���الل به آن پرداخت���ه است. وی مدعی اس���ت: »به رغم اهمیت 
کمتر، برای آن  کمت���ر از  گفته اند و  کمت���ر سخن  ساده نویس���ی، دربارۀ آن 
ید ب���ر علت شده  قان���ون و قاع���ده یافته ان���د. آموزش ناپذی���ری آن نی���ز مز
کتاب  گفت فص���ل ساده نویسی  اس���ت. به همین دلی���ل، شاید بت���وان 
که در این زمینه برداشته می شود و  گام هایی است  حاض���ر، از نخستین 

قدم های دیگر را چشم به راه است« )همان، پیشگفتار، ص16(.

یخچه و پایه های روان شناختی ساده نویسی، از موضوعات این فصل  تار
است؛ اما مطالب اصلی در فصل ساده نویسی، مربوط به قواعدی است 
ک���الم را ساده و روان می کند. از مطال���ب این فصل چنین برمی آید که  ک���ه 
نویسن���ده، ساده نویسی را مهم ترین اص���ل نویسندگی می داند و به همین 
کوشیده است همۀ زوایای آن را بررسد. نیز ساده نویسی را به نقل از  دلیل 
یکی از نویسندگان معاصر، این گونه تعریف می کند: »ساده نویسی، عبارت 
اس���ت از دوری جستن از استعارات دور از ذه���ن و سجع های متکلفانه و 
صنای���ع تکلف آمیز، و احتراز از آن گونه آرایش  ه���ای لفظی و عبارت نگاری 
گم گشتن معنی  کند و موجب  که فهم مطلب را بر خواننده مشکل  است 
گردد و البت���ه  این گون���ه ساده نویسی با نثر  کلمات و عب���ارات  در الب���ه الی 
مبتذل و ته���ی از مایه های فضلی و مزیت های ادبی تف���اوت بسیار دارد« 

)عبدالعلی ادیب برومند، طراز سخن، ص47(.

یبانویسی است. نخست باید دانست که   فص���ل پایانی کتاب درب���ارۀ ز
یبانویسی دارد. در مقدمۀ این فصل، مبنای  نویسنده تلقی خاص���ی از ز
یبانویسی و تفاوت آن با ادبی نویسی و انشاهای ادبی،  خویش را دربارۀ ز
یبانویسی، معنا و دای���ره ای به شدت فراخ  این گونه توضی���ح می دهد: »ز
و دگرگون شون���ده دارد. این دگرگونی، ه���م در عرض است و هم در طول؛ 
یبانویسی معنایی  یعن���ی هم در هر ساحتی از ساحت های نوشت���اری، ز
یبانویسی  یخی. اما آنچه ز ویژه دارد، و هم در هر دوره ای از دوران های تار
گاه ناممکن می کند، ضرورت پرهیز از افتادن  را در مت���ون علمی دشوار و 
ب���ه دام ادبی نویسی است. مقاله، کتاب و هر نوشتاری که صبغۀ علمی 

یبایی در متن علمی،  گرفتار زبان ادبی شود. ز دارد، ب���ه هیچ روی نباید 
که می توان در متون علمی  یبایی در متن ادبی است. آرایه هایی  غیر از ز
پوستی، مالیم و متناسب با حال و هوای علمی  یر از آنه���ا سود برد، باید ز
یبانویس���ی در مقاالت و  گفت���م ز که  مت���ن باشد. ب���ه همین دلیل اس���ت 
یبانویسی  مقوالت علمی، معنایی متف���اوت دارد و نیز بسیار دشوارتر از ز
رف را  یبایی سخن و معنای ژ در متن ادبی است؛ چنان که موالنا جمع ز

گروهی خاص ممکن دانسته است: تنها برای 

رف جمع صورت با چنین معنای ژ
نیست ممکن جز ز سلطان شگرف

ادب مراع���ات  مست���ی  چنی���ن  در 
خ���ود نباش���د ور ب���ود باش���د عجب

نی���از مراع���ات  استغن���ا  ان���در 
جمع ضّدین است چون گرد و دراز4

یژه در علوم پایه و انسانی - نیاز  به زعم نگارنده، کتاب های علمی - به و
که از  ی ه���ای حرفه ای و مرسوم ندارن���د. همین قدر  یباساز چندان���ی به ز
یرا هر گونه آرایش لفظی  خواندن آنها مالل نخیزد، گوی توفیق برده اند؛ ز
ی ب���رای روح و روان متن  گوار کند، پیامده���ای نا کم رنگ  ک���ه محت���وا را 
یبایی،  ین ز تر گر بگوییم در متن های علم���ی، باال گ���زاف نیست ا دارد. 
ی و سادگی اس���ت؛ با وجود ای���ن، همین متن ه���ا را نیز می توان  است���وار
که اهمی���ت محت���وا و اعتبار علمی مت���ن خدشه دار  به گون���ه ای آراس���ت 

نشود و به ورطۀ قلم فرسایی نیفتاد.

گ���روه »بیرون���ی« و  یبانویس���ی را ب���ه دو  همچنی���ن می ت���وان آرایه ه���ای ز
کالب���د و پیکرۀ سخن را  ک���رد: آرایه های بیرونی، بیشتر  »درون���ی« تقسیم 
می آرایند؛ مانند سجع، ترصیع، جناس، عکس، اشتقاق، و لف و نشر. 
آرای���ه درونی، بیشتر از جنس صناع���ات معنوی اند و بیش از آنکه به نظر 

آیند، در دل می نشینند؛ مانند »تناسب« و »تنوع واژگانی«.

ی متون علم���ی، هزار راه دیگر را هم می توان پیمود، اما به  یباساز ب���رای ز
که نباید  گمان من بر این اس���ت  ک���رد و  ه���ر روی بای���د از نقطه ای شروع 
کرد. آنچ���ه پس از این  ب���ه صنایع سنت���ی و سنت های صنعت���ی بسنده 
یشه در همان آرایه ها و صنایع سنتی دارد، با این  خواه���د آمد، همگی ر
ی ها، سمت وسویی جدید دارند  کله و قاعده ساز که بیان و شا تف���اوت 

بردی یافته اند. کار زش نظری، فایدۀ  و بیش از ار

این نیز گفتنی است که هر نویسنده ای می تواند هیچ یک از این شگردها 
کاربست  گ���اه با  یند؛ همچنان که  یب���ا بیافر کار نگی���رد، اما متنی ز را ب���ه 
یبانویسی، بیش از  یرا ز یبای���ی از آب درنمی آید. چرا؟ ز همۀ آنها، متن ز
ی  گیری سوار آنک���ه فن باش���د، هنر است و توسن هنر به هیچ قاع���دۀ فرا

4. مثنوی معنوی؛ تصحیح نیکلسون؛ دفتر سوم، ابیات 1393 - 1395.
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یبانویسی  ک���ار ز نمی ده���د؛ از ای���ن رو آنچه می خوانی���د، بیش از آنکه به 
یبانویسی را می گیرد. همین. بیاید، شاید اندکی جلوی ناز

اما برای پیشرفت در هنر نویسندگی دو توصیۀ مهم و کلی وجود دارد که 
به قطع مؤثر و معجزه گر است: نخست اینکه تا می توانیم باید نوشته های 
یم؛ یعنی  یبا را بخوانی���م و دوم اینکه توصیۀ اول را جّدی بگیر خ���وب و ز
که از راهی غیر از خواندن آثار ممتاز، در نویسندگی می توان  گمان نکنیم 
ین کالس های آموزش نویسندگی، میان سطرهای  به جایی رسید. بهتر
که  یم  گ���ام را آنگاه برمی دار ین  یک نوشت���ۀ خوب برگزار می شود و مؤثرتر
یم و می نویسیم؛ به سخن دیگر، برای شیوانویسی،  قلم به دست می گیر
گر بیراهه  هی���چ راه مطمئ���ن و مؤثری جز این وجود ن���دارد و باقی راه ه���ا ا
کسانی می توانند بر این راه خرده  نباشند، راه اصلی هم نیستن���د. فقط 
یژه با عوالم  که ارتباطی و کنند  گیرند و آن را به بهانۀ طوالنی بودن، انکار 
غی���ب داشته باشند! پ���س برای رسیدن ب���ه مرتبۀ مقبول ی���ا مطلوبی از 
یخ���ت؛ سپس  یبانویس���ی، بای���د مدت���ی فق���ط خواند و نوش���ت و دور ر ز
یخت ... و سپس خواند و نوشت و اندکی را نگه  خواند و نوشت و دور ر

داشت« )همان، ص247 - 250(.

گفتۀ خود  ک���ه ب���ه  ی از آرایه ه���ا و شگرده���ای زبان���ی را -  سپ���س شم���ار
کوشی���ده اس���ت ب���ه آنها  از نوشته ه���ای نویسندگ���ان، بی���رون کشی���ده و 
که  سروسام���ان ده���د - برمی شم���ارد. ع���دد ای���ن آرای���ه  ب���ه ده می رسد 
عبارت ان���د از: تناسب، تن���وع، زنده نویس���ی، محسوس نویسی، تلمیح، 
صنع���ت ح���ل، غن���ای واژگان���ی، آهن���گ، شوخ طبعی و حس���ن مطلع و 
ی از این  مقطع. نویسنده در ابت���دای این فصل، یادآور می شود: »بسیار
گزارشگر  ک���ار داستان نویس یا  آرایه ه���ای بالغی ی���ا شگردهای زبانی، به 
سیاس���ی - اجتماع���ی نمی آی���د؛ همچنان ک���ه آرایه ه���ای مناس���ب در 
گفتارهای  کار مت���ون علمی نمی آید.  داست���ان یا خبرنویسی، چندان به 
یبانویسی در متن ه���ای علمی پرداخته، آرایه هایی  پی���ش رو، بیشتر به ز

که نویسندگان هم روزگار به سوی آن رفته اند« )همان(. را بازمی گوید 

گفتۀ  که باز به  اهمی���ت دیگر ای���ن فصل، در مثال های فراوان آن اس���ت 
نویسن���ده: » برای آنکه ای���ن شیوه ها و مهارت های قلمی در ذهن و زبان 
خوانن���ده ملکه شود، بیش از توضیح قواعد و مفاهیم، به ذکر مثال های 
بیشتر توسل جسته ام« )همان(. در پاورقی نیز می افزاید: »جز چند نمونۀ 

کتاب است.« )همان، ص250(. معدود، مثال ها از نویسندۀ 

کتاب نیز برای خوانندگان خالی از فایده نیست: پیوست های پایانی 

ی از برابرهای فارسی؛ پیوست اول: شمار

ی از قواعد شیوۀ خط؛ پیوست دو: مقدار

ی.  ی از قواعد نشانه گذار پیوست سه: مقدار

کتاب  بردی  کار کتاب، نویسن���ده چکیده ای از برخی مطالب  در پایان 

ید اطالع و استف���ادۀ خوانندگان، آن چکیده  که مز را ی���ادآور شده است 
کمت���ر شدن حجم  کتاب)گویا برای  یراس���ت دوم  ک���ه متأسفان���ه در و را 

یم: کتاب(، نیامده است، در اینجا می آور

1. هنگ���ام نوشت���ن، مخاط���ب و خواننده خ���ود را »یک نفر« ی���ا »چند نفر 
کنید و آنان را نمایندۀ جامعۀ مخاطب بدانید. معدود« فرض 

که خوانندۀ شما هوشمند، منتقد و دیرباور است. 2. بر این باور باشید 

کتاب خ���ود راه ندهید و ایج���از را نیز به  یاده گوی���ی را ب���ه  3. اطن���اب و ز
گنگی و ابهام در آورد. که سر از  جایی نرسانید 

4. در بی���ان نکت���ه مه���م و مطل���ب اساسی خ���ود، عجله نکنی���د و بدون 
که اصل مطلب  مقدم���ه نی���ز وارد نشوید. مقدمات نیز به ح���ّدی نباشد 

را تحت الشعاع قرار دهد.

5. ساده و روان بنویسید؛ اما سطحی و سرسری نه.

یده تر باشند، تأثیرگذارترند. گز کوتاه تر و  6. جمالت، هر قدر 

یط نکنید. ی و فاصله میان تیترها افراط و تفر 7 . در تیترساز

یین  8.. وظیفه نخست نویسنده اطالع رسانی و مخابره گری است، نه تز
ین فقر علمی نکنید. ی. بنابراین هرگز غنای ادبی را جایگز و شعبده باز

کلم���ات و ترکیب ه���ای سای���ر حوزه ه���ای علم���ی و  9. ت���ا می توانی���د از 
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کنی���د. خ���ود را مح���دود ب���ه واژه ه���ا و  قلمروه���ای مختل���ف استف���اده 
برد دارند. یژه ای نکنید که فقط در موضوع کتاب شما کار ترکیب های و

گ���ر درباره  10. ب���ا خوانن���ده خ���ود صمیم���ی و راح���ت باشی���د؛ چنان که ا
که در این باره حرف  ید، صادقان���ه بنویسید  کافی ندار موضوع���ی اطالع 

بوط ارجاع دهید. مهمی ندارم. نیز می توانید خواننده را به منابع مر

کلیش���ه ای و شعارگونه پرهیز  کلیشه ه���ا و حرف ه���ا و تعابیر  11. به ج���ّد از 
کنید.

که می نویسید، حتمًا پیش از دست بردن به قلم،  12. درب���ارۀ موضوعی 
کلی آنها  ی���ن آثار را در آن موضوع بخوانید یا دست کم از محتوای  مهم تر

بی خبر نباشید.

کلم���ات دنیا منتظر  که همه  گم���ان باشید  13. هنگ���ام نوشت���ن، بر این 
که هی���چ مفهوم و  کنی���د. بدانی���د  ایستاده ان���د ت���ا شم���ا آنه���ا را احض���ار 
یم  که نتوانیم از آنها بگذر یژه ای در عال���م الفاظ ندارد  معنایی، همزاد و
که خود را به ذهن و  یم. پس به اولین لفظ و تعبیری  و واژه ای دیگر بیاور

قلم شما تحمیل می کند، بسنده نکنید و تسلیم آن نشوید. 

ک���ه می شناسیم، فرایند  14. نوشت���ن، هنر اس���ت و مانند دیگر هنرهایی 
ید و نه از آن بهراسید. فقط بدانید  پیچی���ده ای دارد. نه آن را آسان بگیر
ی باید حوصل���ه داشت و آهسته راه پیمود و هماره تجربه  ز ک���ه در هنرور

اندوخت.

که می نویسید،  کتابی  15. تا می توانید خود را نسبت به موضوع مقاله یا 
گزارشگر نشان دهید. سمت گیری ه���ای تند و بی مقدمه، از  بی ط���رف و 

اعتماد خواننده می کاهد.

کتاب، ب���ه تجربه و توانایی های خود  16. در تعیی���ن عنوان و فصل های 
کتفا نکنید و حتمًا با یک یا چند کارشناِس خوش ذوق مشورت کنید. ا

یبانوشتن، غیر از ادیبانه و منشیانه نوشتن است. 17. ز

گر اندکی بیش  یبانویسی. ا 18. در هم���ه چیز باید معتدل بود؛ حتی در ز
کنید، غلظت ادبیات را در  کردن قلم تالش  یبا از آنچه می بایست، در ز

اثر خود باال برده، به اعتبار علمی آن لطمه می زنید.

که خوانندۀ شما، آدمی بی حوصله و پر  گمان باشید  19. همیشه بر این 
که سرشار از تنوع،  از مشک���ل و مسئله است؛ بنابراین چنان باید نوشت 
یژه می توان  یقی و ی باش���د. در هر نوشته، به طر ین کار تغیی���ر ذائقه و شیر
کرد. مطالع���ه آثار برجسته و ممتاز، دست  تغیی���ر ذائقه داد و ایجاد تنوع 

ینی باز می کند. شما را برای تنوع آفر

ک���ه گویی در ح���اِل گفت وگویید، ن���ه سخنرانی یا  20. چن���ان بنویسی���د 
قرائت بخشنامه های رسمی.

ی، ُحس���ِن تعبیر و یافتن  ی و عبارت پرداز 21. اص���ِل مهم در جمله س���از
ی است.  ی و ابتکار یه های غیرتکرار زاو

کلمات، عالوه بر معنای آنها، به بار منفی  22. در استعمال و استخدام 

کرد.  یخی و موسیقی آنها نیز باید توجه  و مثبت، و سابقۀ تار

کلم���ات بیشتر و  23. ب���ر سرمای���ه واژگان���ی خ���ود بیفزاید و قلم خ���ود را با 
کنید.  تازه تری آشنا 

24. هی���چ عاملی به اندازۀ مطالعه شعر، قل���م را توانمند، پرواژه، آشنا با 
اسلوب های متفاوت بیان، و شیوا نمی کند.

که می توانید راهی برای طن���ز و شوخ طبعی به نوشته  یق���ی  25. ب���ه هر طر
کتاب را سبک و هزل گونه  ک���ه مقاله یا  ی  کنید؛ البته به مقدار خ���ود باز 

نکند.

26. در انتخاب کلمات، به اصل تناسب و همخوانی لفظی یا معنایی، 
کمابیش توجه شود.

27. استف���اده از برخ���ی آرایه های سنتی - مانند سج���ع و جناس - را به 
یرا نثر معاصر تناسبی با این گونه صنایع ندارد. حداقل برسانید؛ ز

گاهی  گاه���ی معمولی،  28. هرازگ���اه لح���ن نوشته خ���ود را تغییر دهید؛ 
گاهی مهربان  گاهی شاد و  گاهی غمگی���ن،  گاهی طنزآلود،  عصبان���ی، 
گاهی صمیمان���ه و... بنویسید. در تغییر لحن نوشته،  یح و  گاه���ی صر و 

کرد. باید از شگردهای سخنوران و خطیبان استفاده 

کار موفق  گر در این  ید و ا 29. در نوشت���ن، بنا را بر سادگی و رسایی بگذار
گیرایی هم بیندیشید. یبایی و  بودید، به ز

از  ی نوشت���ه، استف���اده  یباس���از ی���ن شگرده���ای ز از موفق تر 30. یک���ی 
کار رفته است؛ مانند جملۀ  که در ابیات مشهور به  ترکیب های���ی است 
که ح���ّل یا تحلیِل  ی از مفس���ران، از ظّن خود ی���ار قرآن شده اند«  »بسی���ار

یر است: بیت ز
کس���ی از ظّن خ���ود شد ی���ار من   ه���ر 
م���ن اس���رار  م���ن نجس���ت  از درون   

کاستی ها
یراست اول(، بر خالف فصل های  1. قلم نویسنده در فصل اول کتاب)و
گرایش مالیمی به شیوا  نویسی دارد و این شیوه، با مبنای  دوم تا چهارم، 
کتاب، برگرفته  گویا این فصل از  کتاب سازگار نیست.  نویسنده در این 
ی���ر عنوان »پایه ه���ا و پویه ه���ای نویسندگی«  کت���اب دیگ���ر نویسنده، ز از 
که نویسندۀ آن، هنوز  کتاب مذکور، در زمانی نوشته شده است  اس���ت. 
که در بازنویسی  یده بود. سزاوار ب���ود  مبن���ای ساده نویس���ی را به جد برنگز
کتاب، قاعدۀ سرراست نویس���ی و سادگی، بیشتر مراعات  ای���ن فصل از 
یراست دوم  کت���اب، هماهنگ تر شود. )در و گ���ردد تا با فصل های دیگر 

ی حل شده است( کتاب، این مسئله تا حد بسیار

کتاب است. این  کاستی دیگر  کتاب  2. نایکدستی در هندسۀ درونی 
نایکدست���ی بیش از همه در حجم مطال���ب و شیوۀ ورود و خروج است. 
نیز حج���م برخی مطال���ب )مانند مباح���ث درست  نویسی( ب���ه تفصیل 
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یبانویسی، دچ���ار ایجاز است. نویسنده،  گراییده اس���ت؛ اما در مبانی ز
یبانویسی«  کت���اب، »ز گرچه عن���وان فصل چه���ارم  ک���ه  گوش���زد می کند 
یباننویسی« یا »آراستگی« است. با وجود  است، مراد اصلی آموزش »ناز

گاهی این تفکیك مهم، دچار ابهام و آشوب می شود. این، 

قل���م و نث���ر نویسن���ده در ای���ن اث���ر، خ���ود نی���ز حکای���ت از اهتم���ام وی به 
»آراستگی« دارد. به باور وی در مسئلۀ »ادبیات زدایی« از متون علمی، 
که ب���ه بهانۀ  ی افراط ش���ده است. پیشنه���اد نویسن���ده این است  ق���در
کرد. بدین رو  یان علم���ی، نباید در »آراستگی« اهمال  ی به ز ز غیرت ور
گاه���ی مرز »آراستگی« و  کت���اب خ���ود، آراستگی را پاس می دارد؛ اما  در 

»ادبیات« محو می شود.

کت���اب »بهت���ر بنویسیم« تکلیف خ���ود را با جنبۀ آموزش���ی اثر روشن   .3
نکرده است. عنوان فرعی کتاب »درسنامۀ درست نویسی، ساده نویسی 
که ساختار آموزشی  یبانویس���ی« است؛ اما خواننده در عمل ب���ا اثری  و ز
بردی اثر را با جنبۀ  کار گویا نویسنده، وجه  داشته باشد، مواجه نیست. 
بردی ب���ودن اثر، غیر  کار آموزش���ی آن یکسان انگاشت���ه است؛ حال آنکه 
کت���اب آموزشی، اقتضائات���ی دارد؛ از جمله  از آموزشی ب���ودن آن اس���ت. 
ی در  پایان همۀ  ین گ���ذار اختص���ار، یکدست���ی در حج���م مطال���ب، تمر

ین مطالب. فصول و اقتصار به مهم تر

کت���اب، خالی از اغالط مطبعه ای نیست؛ اما این  یراست نخست  4. و
یراست دوم به چشم نمی آید. کاستی در و

ی در زمین���ۀ نویسندگ���ی را با  یه  پ���رداز کت���اب »بهت���ر بنویسی���م«، نظر  .5 
کتاب را  گرچه  آم���وزش نویسندگی درآمیخته است. این درآمیختگی، ا
کرده است، استفاده از آن را برای آنان تازه واردان و  خواندنی ت���ر و مفیدتر 

نوقلمان، اندکی ناهموار می کند.

سخن آخر اینکه کتاب »بهتر بنویسیم«، در کنار کتاب  »غاط ننویسیم«، 
جای خالی مباحث اصلی را در نویسندگی، تا حدی پر می کند؛ »گرچه 

منزل بس خطاخیز است و مقصد بس بعید«.


