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 چگونه خوب و خوانا بنویسیم؟
 

این سوال را وطنداری چند روز پیش از من پرسید. جواب دادم: وال برای خوب و خوانا نوشتن کارهایی را بکنیم 
 .گفتند که استادان مضمون دری می

 
 این جواب اما سرسری و اشتباه بود. 

ارتباط به خوب و خوانا نوشتن  فراوان و بیهای   های دری )همچنان پشتوی( مکتب با انگیزه  که کتاب اول این
توان واضح و خوانا نویسی را یاد گرفت.   ها نمی  شوند، نقایص بسیار دارند و با سرمشق قرار دادن آن تدوین می

معلمان دری واضح و خوانا نویسی را بلد  هٔ که هم  کنند. دیگر این  ها شاگردان را گمراه می  هایی از آن کتاب  بخش
 .شان نیست ر بلد هم باشند، در تقسیم اوقات تدریسینیستند و اگ

 
آن وطندار نیز متوجه جواب سرسری من شده بود، و تاکید کرد که یگان تخنیک خوب و خوانا نویسی را برایش 

 بگویم. 
 

 ؟نویسد  فهمیدم که او در چه سطحی می  ادم نیامد. چون نمیی همن که معلم ادبیات نیستم، هرچه چرت زدم چیزی ب
 که عریضه خالی نماند، نوشتم:  ازینرو، برای آن ؟رش از خوانا نویسی چیستمنظو

 
 هٔ تر از خودم استم". وطندار ما دوباره تاکید کرد و من به صفح نویس "من هم در جستجوی یک آدم خوش

 :وبیش شبیه این اش رفتم و برگشته گپ را از سر گرفتیم و چیزهایی گفتیم کم فیسبوک
 

که مضمون خوب را در قالب خوانا ارایه کنیم باید نکاتی را مدنظر  تر است. اما برای آن مهممضمون نوشته بسیار 
 :بگیریم، از جمله

 
گیرد؛  ی لذت خواندن را از مخاطب میئهای امال های تایپی و کمبود به امالی نوشته دقت کنیم. خطا .1

یسی، با دقت و تمرکز ذهنی شود. پس برای خوانا نو گاهی باعث ابهام و حتی درِک سوء از مطلب می
 .ی به خواننده بدهیمئهای تایپی و امال بنویسیم، نوشته را بازخوانی کرده شسته و پیراسته از خطا

 
با کلمات، ابزار کار خود، خوب آشنا شویم. کلمات تنها معنا نی بلکه وزن، قد، رنگ و بوی نیز دارند.  .2

نای مشخصی داشته باشد، ولی مردم به مرور زمان یک کلمه ممکن در زمان تولد و در فرهنگ لغات مع
دهند، قد و حتی سن برایش تعیین   پاشند، وزن می  با توجه به سلیقه، تجربه و نیاز خود به آن رنگ می

های ناآشکار کلمات را دارد و هنگام نوشتن،  خوب و خوانا نویس توانایی دیدن ویژگی هٔ کنند. نویسند می
 .انگیز خلق کند های دل ها و سازه ت نقشتواند با جابجایی کلما می

 

ها نشویم. کلمات گاه در ترکیب زیبا،  اشکال و رنگ هٔ هوشیارانه داشته باشیم. بسیار گروید هٔ با کلمات رابط .3
شوند،  شوند. سرودهایی برای تمجید مرگ و ویرانی می ناک و ویرانگر بدل می به چیزهای وحشت

گردند. ازینرو، نویسنده نیازمند آگاهی و قرار گرفتن در یک  استبداد می هایی برای تمجید جهالت و ترانه
اش چه  کارکشته و خوب بداند که از میان انبوه سربازان هٔ موضع "خوب و خوانا" است تا چون فرماند

های   ها، پر از زیبایی  کسانی را کجا و چه هنگام مارش کند. ادبیات فارسی، و به تبع پشتو و دیگر زبان
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وخال اند؛ شعرهایی داریم که مِی انگبین   خط  هایی داریم که چون مار خوش  باشند. نوشته رانگر میوی
 .باشند نمایند، اما زهر کشنده می می

 

عاطفی خود را حفظ کنیم. کاری را که  هٔ گروگان کلمات نشویم. هنگام نوشتن، با محتوا و شکل متن فاصل .4
دهد. در کندن  خوب و خوانا نویس، با کلمات انجام می هٔ نویسند کند، ساز با گل و سنگ و چوب می مجسمه

کند.  ترین راه را انتخاب می ترین و ساده و دور افکندن اضافات دسِت قوی دارد. برای ادای مطلب، کوتاه
اش را با محتوا و شکل متن حفظ کرده، گروگان کلمات  عاطفی هٔ او چون هنگام نوشتن بیدار است، فاصل

اش )انتقال پیام( را فراموش ننموده است، پس تا جایی که میسر است بدون پیچیدگی و  نیت اصلینیست، و 
 .نویسد ابهام می

 

نویسیم آگاهی  های روشن و عینی بدهیم. این کار زمانی ممکن است که از آنچه می برای بیان مطلب، مثال .5
هایش  کار است، زندگی فعال دارد، منبع دانستنیپر هٔ خوب و خوانا نویس خوانند هٔ کافی داشته باشیم. نویسند

 .های گوناگون به مسایل نگاه کند  ها نیست، و همیشه تالش دارد که از زاویه تنها کتاب
 

ش گپ بزنیم. داش را ارسال کرد تا درمور تر بود. ایشان یک پاراگراف از نوشته بحث من و آن وطندار مشخص
اش را با  توانیم خوب و خوانا بنویسیم. نتیجه ره بیاندیشم که چطور میولی آن بحث انگیزه شد که من امروز دوبا

تر و خواناتر  توانیم خوب تان بپالید که راستی چطور می  های  شما هم شریک کردم تا میان تجارب و دانستنی
 بنویسیم؟
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