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االکثار واخذفوا من فضولهم واقصدوا قصد ال عانی وایاکم و 
مطالب زائید  ا حیذف   ار: فان اموال ال نل ین التوت ل االضر

 سییاندن بفقییط اصییل مطوییب  ا یکییر کنییید( نظرتییان  کنییید
معنای مقصود باشد. از زیاد نوشتن بپرهیزید. زیرا نباید بیه  

 اموال منومانان ضر   ساند. 
 بخهنام  ابالغی اماا لوی بع( برای نگا ش 

 (.273، ص9، جالحیاتمکاتبات ادا ی س سیاسی ب
 

 مقدمه
 

 سا  به ین اشا   کرد: توان صالصه س مزایایی دا د که میاین د   فواید 
هییای  شییت  لوییوا سیاسییی کییه د   یکییی از کاسییتی افزایههی: . کنههب مهههارت و مهههارت9
یموصتگییان اییین  شییته سگفتگییو بییا    هییای پیمایهییی دانهییجویی س بازصو دهییای دانییش   بر سییی
  برای تقویت مهیا ت  نظران به دست یمد، کمبود د س  مها تی است. بنابراین، این د  صاحب

دانهجویان یراحی شد  است. مها ت نگیا ش لومیی، مهیا ت کیا برد ادبیی ساژگیان س لبیا ات        
 های مد نظر است.   فا سی د  متون سیاسی، مها ت سیرایش متون سیاسی از جموه مها ت

نوینی، گزا ش نوینی، مکاتبیات   تواند د  مقاله محتوای این د   می . کاربرد فردن:2
هیای زنیدگی    نامه نوینی س حتیی نگیا ش کتیاب س بیه ییو  کویی د  همی  لرصیه         پایانادا ی، 

نوینیی   نوینی س زیبیا  شخصی س ادا ی س کا ی فرد هموا   مفید باشد. سقتی فرد مها ت د ست
بندد. ممکن است فیردی    ا یموصت، به یو  یبیعی د  نوشتا  س گفتا  صود نیز ین  ا به کا  می

فکیر  گونیه   ا گا  س د  ، حرف  سیراستا ی  ا برگزیند؛ اما دست کم ایننخواهد با یموزش این ک
نوینی  ا  ها برای ی استگی نوشتا  صود بهر  گیرد س فقط بخواهد د ست کند که از این یموصته

 گذا ی کند.   های صود هدف د  نوشته
ن هیای اسلیی  ایی    افزایی این د  ، یمیوزش  نظر به مها ت . ک ک به رفع منهل اشتغال:3

تواند کمک زیادی به یمادگی فیرد بیرای س سد بیه بیازا  منیتعد سیراسیتا ی کنید.         موضوع می
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شیود؛ امیا بیا پییدا کیردن منییر س بیا         هرچند که فرد با گذ اندن دس ساحد د سی سیراسیتا  نمیی  
اش  زنیدگی تواند د  یی زمان س با تقویت سابق  کا ی صود، سرنوشت  استمرا  س تمرین فردی می

 س حرف  سیراستا ی  ا انتخاب کند.   ا تعیین 
یکی دیگر از مزاییای سیراسیتا ی ین اسیت    . افزایش منت ر بگاهی و دانش ویراستار: 4

های لومی الم از کتاب س مقاله قبیل از انتهیا  لمیومی همیوا        که سیراستا  به دلیل مطالع  تاز 
هیای   اندن یثیا  س تیاز   اش د  حال افزایش است. بنابراین از لذت صو دانش لمومی یا تخصصی

لومی قبل از نهر لمومی برصو دا  است. فراتر از ین با افزایش غیر  سمی دانش س سواد لومی 
 یابد. سیراستا ، جایگا  لومی س شغوی سی به یو   سزافزسن ا تقا س تحکیم می

هیای   سیراسیتا ی س نگیا ش فقیط کیا برد یکنیری کویهیه       . ورزش فهرن ویراستارن:5
، بوکه به دلیل تفاست سبک نوینندگان گونیاگون س بیه دلییل تنیوع اشیکا ت س      متعا ف نینت

صطاهای سیرایهی متون متفاست، سیراستا  هموا   باید از صالقیت منتمر بیرای مواجهیه بیا ایین     
موا د برصو دا  باشد. از این  سی سیراستا ی نولی س زش فکری بیرای تقوییت قیوای فکیری     

کنید، پیامیدهای ناصواسیته     یکی لضالت س بیدن  ا تقوییت میی   گونه که س زش فیز است، همان
سیراستا ی نیز سازسکا ی برای توانمندسازی قوای مغزی است س شاید د  پیهگیری از یلزایمیر  

 مؤثر باشد.
سیراستا ی س نگا ش د ست زبیان فا سیی بیا    . مبظ هویت ایرانی و تقویت زبان فارسی: 6

تیرین ا کیان هوییت     نتنی دا د. زبان فا سی یکی از مهیم ای ناگن حفظ هویت موی س ایرانی  ابطه
هیایی از داصیل ییا     ها س بیما ی ها د  معرض یسیب موی ایرانیان است. این زبان همچون سایر پدید 

نوینی س سیرایش ا تبیا    های بیگانه است. حراست از ین با موضوع د ست صا ج از مرزها س زبان
نوینییی س  هییای اجتمییالی س کوتییا   ای د  شییبکه اس  کنیید؛ بییه یییو  مثییال ادبیییات محیی   پیییدا مییی

اصتصا نوینی به دلیل لامل سرلت س کمبیود زمیان، اغیال  فاحهیی ایجیاد کیرد  اسیت. تکیرا          
مداسا این اغال  به سسیو  کا بران ممکن است د  د از مدت ضربات زییادی  ا بیر زبیان فا سیی     

زبان فا سیی ممکین اسیت ایین صطیر  ا بیه        های بیگانه به سا د کند. همان سان که س سد انبو  ساژ 
کند. د  کنا  قومرس اییران   دنبال داشته باشد. زبان فا سی امرسز  مرزهای ایران فرهنگی  ا تعیین می

سیاسی، امرسز یک قومرس فرهنگی ایران نیز سجیود دا د س مرزهیای ایین قومیرس فرهنگیی  ا زبیان       
شیان   ایرانی که ی امگیا  ییا جغرافییای زنیدگی    یو  که مفاصر فرهنگی  کند. همان فا سی تعیین می

اکنون د  صا ج از مرزهای کنونی ایران است س د  داصل قومرس س مرز سیاسی ایران قیرا  ندا نید؛   
ییند. بیا توجیه بیه ایین منیهوه اهمییت زبیان فا سیی بیا زتر           اما د  قومرس ایران فرهنگی به شما  می
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   سیا سیی با زبیان فا سیی د  هندسسیتان س تغیییر     های زبانی کمپانی هند شرقی د شود. سیاست می
میالدی، یکیی از ابعیاد مهیم اهمییت حفاظیت از زبیان        2864زبان فا سی به زبان انگوینی د  سال 

 (. 2694ای،   ساند ببنگرید: صامنه فا سی  ا می
 

 تذکرات
المویل هنیتند.    ی مخایبان هدف این کتاب دانهجویان  شت  لویوا سیاسیی س  سابیط بیین    

های فنیی س تخصصیی صیود مراجعیه کننید. ایین کتیاب         دانهجویان ادبیات فا سی باید به کتاب
حاصل تد یس چند ترا تد یس کا گاهی ین برای دانهجویان  شت  لووا سیاسی د  دانهیگا   
لالمه یبایبایی س تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح س منتندسیازی برصیی از تجیا ب میرتبط     

هیا س مقیا ت    نامه ز ثبت برصی اغال   ایج د  متون لووا سیاسی یا پایاننوینند  با سیرایش س نی
المویل س   کوشد برصی از پربنیامدترین ساژگیان متیون سیاسیت س  سابیط بیین       است. نوینند  می

برصی از اشتباهات متداسل  ا بر سی کند س به نولی بیین نگیا ش، سیراسیتا ی س لویوا سیاسیی      
 پیوند برقرا  کند.  
تاب نوینند  با استفاد  از دانش تولید شدة صیاحب نظیران ادبییات فا سیی س     ی د  این ک

سیراستا ی، ین دانش  ا د  صدمت مخایبان لووا سیاسی قیرا  داد  س بیه کیا برد ین د  متیون     
های صاحب نظران ادبیات فا سیی بهیر     لووا سیاسی توجه داشته است. بنابراین نوینند  از یافته

   شت  لووا سیاسیی کیا بردی کیرد  اسیت. ایین کیا  از مصیادیص بیا ز         گرفته س ین  ا د  زمین
 ای است، هرچند د  حوزة لووا سیاسی این کا  د  یغاز  ا  است.   مطالعات میان  شته

ی د  بخش سیرایش محتوایی س تخصصیی مباحیک کیامالر د  حیطی  صیالحیت صیاحب       
؛ زیرا د  زمرة سییرایش فنیی،   نظران لووا سیاسی بود  س دیگر سجه لووا سیاسی ین غالب است

های سیراستا ان شناصته شد  س بیا تجربیه ین اسیت     شود. یکی از توصیه زبانی س ادبی قومداد نمی
که سیراستا  ادبی د  یک  شت  صاصی هم تخصص داشته باشد. این توصیه به صو ت معکیو   

گیر دس ة فنیی   یابد؛ یعنی یک متخصص د   شت  لووا اجتمیالی س سیاسیی ا   تر تحقص می  احت
 یابد.  تر تحقص می سیراستا ی  ا یموزش ببیند، این منیر  احت

تأکید شد  است. هدف ین اسیت کیه   « مطالب کا بردی»ی د  نگا ش این کتاب بر بیان 
د  نظر داشته باشند س از برسز بنیا ی « کتاب همرا »دانهجویان لووا سیاسی ین  ا به مثاب  یک 

نیاز شیوند. بنیابراین بییان چراییی      س از مراجعه به کتب گوناگون بیها جووگیری کنند  از کاستی
ها س لبا ات س ترکیبات مدنظر نبیود  اسیت. بیه ایین ترتییب میوا دی از        د ستی س ناد ستی ساژ 
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بنجفیی( پیس از چنید صیفحه مباحثیه د  نهاییت        غوط ننوینیمساژگان که د  کتب مرجع چون 
ین مجموله حذف س یا د  چند سیطر صالصیه شید     دهد، از ا حکم به د ستی هر دس صو ت می

 است؛ چون صرسجی لمویات سیرایهی نداشته است.  
ی یکی از مهکالت سیراستا ی د  لمل، به صایر سپردن مصادیص س قوالد متعیدد نیولی   
ین س بهنگاا س بجا به صایر یس دن س المال ین د  متن است. یک  ا  ساد  بیرای غوبیه بیر ایین     

 ا برجنته کیرد س بیه صیایر سیپرد س دیگیر      « یک مثال با ز»برای هر قالد  مهکل ین است که 
ییا  « لهیکر »ها  ا با الگیوی یهنیی ین تطبییص داد. د  ایین کتیاب د  میوا دی ماننید قالیدة          ساژ 
 این ابتکا  اجرا شد  است. « امپراتو »

ی یکیی  ی انطباق موا د مصداقی ساژگان یا موا د نولی با شواهد لووا سیاسی س اجتمیال 
فرمیول  »های این مجموله با یثا  مهابه است. فراتر از ین از یکر مبیاحثی چیون    دیگر از تفاست

 به دلیل کا برد نداشتن پرهیز شد  است.« نوینی
ی این د   باید به صو ت کا گاهی ادا   شود س به صیو ت تمیرین لمویی هفتگیی بیا      

دیص لینی س اغال  د  متون سیاسی سازسکا های گوناگون اجرا شود. جنتجو س پیدا کردن مصا
هاست. پیگیری کال  بیا ا ائی  متیون پیر      برای قوالد س مطالب تد یس شد  یکی از این فعالیت

هاسیت.   از دیگر فعالییت « محو  کا گا  منهوه»یابی س اصالح س نیز  غوط به دانهجویان برای لیب
حیل مناسیبی پییدا     هیا  ا   ین هایی  ا سیرایش س د  کیال  بیرای   د  این کا گا  دانهجویان متن

کنند. کا س زی د  ناشران معتبیر دسلتیی س صصوصیی زییر نظیر ییک سرسیراسیتا  از دیگیر          می
 های یموزش د  لمل است. شیو 

ی نکت  یصر ننبت نگا ش با سیرایش یا نوینند  با سیراستا  است. احمد احمدی د  ایین بیاب   
چون ننبت  فوگر اسیت بیه صییا  س پیداسیت کیه      د  ساقع ننبت سیراستا  س نوینند  هم»گوید:  می

تر است. بر این اسیا  بایید گفیت هیر سیراسیتا ی       تر س حنا  هنر  فوگر از هنر صیا  بنیا  ظریو
 (.22: 2687باحمدی، « باید هنر نوینندگی داشته باشد اما لکس ین فراگیر س لاا نینت

است؛ زیرا مفهومی « نوینند »اصل نخنتین برای د ست نوشتن، یگاهی س مها ت صود 
صواهد به صوانند  منتقل کند، صودش بهتیر    ا که اس به شیوة صاص صود د ک کرد  است س می

داند؛ س د  صو تی کیه مهیا ت س اییالع کیافی      از هر کس ی س حتی بهتر از هر سیراستا ی ی می   
سیت بیه   تیر ین سیزاسا تر اسیت. امیا نوینیند  ممکین ا       داشته باشد، از هرکنی برای بیان د ست

انیدک   د یل مختوو س از جموه توجه جدی به بعدی از ابعاد موضوع یا نوشته، از بقی  ابعاد ی بیه  
(. زییرا د   6: 2684زاد ،  شود بغالمحنین یا بنیا  ی غافل بماند. کا  سیراستا  از اینجا شرسع می 
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مرالیات امیال س   هاست نیه   ها س ثبت اید  مرحو  نگا ش ینچه اصالت دا د، تنظیم س ترکیب یافته
شیود.   ها. بعد از ینکیه کیا  نوشیته بیه پاییان  سیید، کیا  سییرایش یغیاز میی           انها س تعداد دندانه

نویس نوشته اسیت. د  لحظی  نگیا ش، یهین نوینیند  نبایید        نویس کردن چرک سیرایش، پاک
د گیر نکات  یز سیرایهی شود. باید با شتاب س سرلت تمیاا نگیا ش مطالیب  ا پیی گرفیت س      

های سیرایهی  ا به زمان مرس  س بیازصوانی بعیدی موکیول کیرد بنکونیاا،       ح س  فع کاستیاصال
(. بنابراین نگا ش س سیرایش موضولی د  هم تنید  است. اگیر نگیا ش بیه د سیتی     611: 2689

گذا ی بین این دس د  موا دی دشیوا  اسیت. د     شود. فاصوه نیاز می بی« سیرایش»انجاا شود، از 
 این نکت  د  هم تنیدگی نگا ش س سیرایش مد نظر بود  است.تدسین کتاب هم 

 

 سازماندهی مطالب
افزاییی س   فصل اسل کتیاب د بیا ة فونیف  سجیودی ایین د   نوبنییاد س اهمییت ین د  مهیا ت        

چینتی ادب سیاسی س تعامل ین با تحو ت سیاسی س سیراستا ی د  سیاست س زبان دیپوماتییک  
یاسی اسیت. فصیل دسا س سیوا د بیا ة شییوة صیط س امیالی        گوید س سجه غالب ین س سخن می

های متهابه س نیز موا دی چیون کیا برد ناد سیت فعیل، حیرف س       فا سی د ست کومات س ساژ 
شد  اسیت. د  ساقیع   « سازی لووا سیاسی»های سیاسی،  کند س تا حدسدی با مثال جموه، بحک می

وی س دستو  زبان بر سیی شید    د  فصل دسا مباحک صرفی ساژگان س د  فصل سوا مباحک نح
نوینی، سیرایش لنوان س گزا ش سیاستی س د  فصیل پینجم    است. د  فصل چها ا به پا اگراف

های سیاسی پرداصته شد  اسیت. بنیابراین فصیل اسل، چهیا ا س پینجم بیا        به بر سی مصداق ساژ 
با این همه  سجه غالب سیاسی س فصل دسا س سوا با سجه غالب ادبیات فا سی تدسین شد  است.

نوینند  کوشید  است تا د  همین دس فصل دسا س سیوا هیم د  ظیرف ادب فا سیی، مظیرسف      
 های سیاسی برای موضولات بیاس د. سیاسی بریزد س تا حد امکان شواهد س مثال

شیود   ای تعرییو میی   تجربه نهان داد  است هنگامی که د   جدید س نوبنیادی د   شته
دهد: اسل تأمین اسیتاد بیرای تید یس ین س دسا تهیی       ین  خ میدس مهکل برای لمویاتی کردن 

کتاب د سی مناسب برای ین. ایین اثیر اسلیین کتیاب د سیی د  حیوزة لویوا سیاسیی س نیولی          
هیای ین   گیران کاسیتی   های بعدی نوینیند  س دیگیر تیالش    گهایی است. بنابراین باید با گاا افص

له  ا به دانهجو ا ائه کند. تدسین مطالب متناسب ها کتاب س مقا تواند د  بریرف شود. استاد نمی
صفحه کمک زییادی بیه تحقیص هیدف یمیوزش       122با نیاز  شت  لووا سیاسی د  حجم حدسد 

 کند. می
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د  پایان قابل یکر است د  نگا ش این اثر از همکا ی شما ی از دانهجویان ا جمنید س  
اا. از مهیو ت اسیتادان زبیان     رفتیه همفکری برصی استادان لووا سیاسی س ادبیات فا سی بهر  گ

اا س بیه سییژ  از یقیای دکتیر      فا سی یقای دکتر لباسعوی سفایی د  برصی میوا د اسیتفاد  کیرد    
اصغر اسکند ی س دکتر محمد ضا دههیری س یقای دکتر محمود جوان، که با مطالعی  کامیل س   

سیرکا  صیانم میریم     دقیص متن نکات ا زشمندی  ا متذکر شدند، سپاسیگزا ی فیراسان دا ا. از  
سازی متن برای چیا  منیالدت    سمیا ی س سرکا  صانم منصو   منتوفی، که د  مراحل یماد 

 نمایم. اند، تهکر می داشته




