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مقـدمـه
آن زمان سال 1368 یا شاید 1369 در گروه زبان و ادبیات انگلیسِی دانشگاه شهید بهشتی بود. خانم 
چند  داد،  پاراگراف  ساختار  درباره ی  توضیحاتی  ما  پیشرفته«ی  »نگارش  درس  استاد  نعمت اللهی 
نمونه را بررسی کرد و از ما خواست پاراگرافی بنویسیم. من هم، از قضا، همان روز مطلبی درباره ی 
انواع آلودگی خوانده بودم. ازاین رو، پاراگرافی چهارجمله ای به انگلیسی نوشتم که ترجمه اش تقریبًا 
چنین است: »سه نوع اصلی آلودگی محیط زیست وجود دارد. نوع اول، آلودگی هواست که ..... 
نوع دوم، آلودگی صوتی است که .... نوع سوم، آلودگی آب است که....«. نوشته ام بهترین پاراگراِف 

آن روز شد و با تشویق خانم نعمت اللهی، آن درس را با نمره ی خوب گذراندم.
چند سال بعد، در دانشگاه تربیت مدرس، باز این خوش اقبالی را داشتم که دانشجوی دکتر پرویز 
مفتون باشم در درس نگارشی دیگر در دوره ی ارشد زبانشناسی. با پس زمینه ای که داشتم و با نکات جدیدی 
که از کالس استاد یاد گرفتم، عالقه ام به نگارش بیشتر شد. اما هنوز فن نگارش برای من مسئله نشده بود.

در  »مقاله نویسی«  و  )پاراگراف نویسی(  پیشرفته«  »نگارش  تدریس  به  شروع   1375 سال 
رشته های مختلف زبان انگلیسی کردم. این تدریس ها با دوره ی نگارش پایان نامه ی ارشدم هم زمان 
شد. هر چه بیشتر درس می دادم و پایان نامه می نوشتم، بیشتر می فهمیدم فن نگارش چیست و چقدر 
فنون  که  می رسیدم  نتیجه  این  به  آرام آرام  می نوشتم،  انگلیسی  به  را  پایان نامه ام  هرچند  است.  مفید 
نگارش صرفًا ربطی به زبان انگلیسی ندارد؛ بلکه نوعی منطق و نظم نگارشی است که در هر زبانی 
الزم است رعایت شود. بعد از خودم پرسیدم: »چرا در دبیرستان، اصول اولیه ی نگارش به ما آموزش 
داده نمی شود؟« یا »چرا در دانشگاه در رشته هایی غیر از رشته ی زبان انگلیسی اصاًل به دانشجویان 

گفته نمی شود چطور پاراگراف و مقاله بنویسند؟«
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مشکالت جامعه ی علمی و دانشگاهی ما در زمینه ی نگارش، فراوان و کاماًل جدی است. جز 
عده ی اندکی که در غرب تحصیل کرده اند یا به طریقی با شیوه ی نگارش علمی آشنا شده اند، تقریبًا 
اکثریت، درکی از نظم و منطق نگارشی- که خود، برگرفته از نظم حاصل از مدرنیته و تحوالت موجود 
در بالغت در غرب در طی سده های اخیر است- ندارند. غالب افراد، اطالعی از ساختار پاراگراف، 
شیوه های بسط مطلب، مقاله، و فنون بالغی ای که در نگارش علمی به کار می روند، ندارند. برخی، 
علی رغم این که حرف برای گفتن دارند، اصاًل نمی نویسند یا بسیار کم می نویسند؛ چون از نوشتن در 
با این که حرف های مهمی برای گفتن ندارند،  زیاد می نویسند؛ زیرا هیچ  هراسند. کسان دیگری، 
نیز هستند که هم  افرادی  اما  با آن سنجیده شوند و زیاده گویی شان قیچی شود.  معیاری نیست که 

حرف برای گفتن دارند و هم می نویسند، اما نوشته هایشان اثراتی را که می تواند داشته باشد، ندارد.
از دوره ی مشروطه به این سو، برخی از سازوکارهای شکلی نگارشی، مانند نقطه، ویرگول، 
دونقطه، گیومه و غیره و حتی شکل پاراگراف وارد فضای علمی و فرهنگی ما شده است. حتی شکل 
جدید مقاله و مقاله های علمی-پژوهشی نیز پدیده ای غربی است. اما همانند سایر چیزهایی که از 
غرب وام گرفته ایم، قرضگی  اشکال نگارشی ناقص بوده، فقط در سطح صورت و شکل ظاهری باقی 
مانده است؛ چه برسد به این که بخواهد بومی سازی ای صورت گیرد. بدیهی ترین این موارد، پاراگراف 
است که فقط صورت آن در نوشته ها موجود است و دیگر هیچ. مقاله نویسی هم چنین سرنوشتی داشته 
است. به گفته ی ضیاء موحد، در کتاب البته واضح و مبرهن است که .... رساله ای در مقاله نویسی 
عنوان  تحت  به ویژه  است.  شده  شروع  مشروطه  زمان  از  ایران  در  مقاله نویسی   ،17 صفحه ی  در 
»رساله«، نویسندگان متعددی مانند محمدعلی فروغی، عباس اقبال، مجتبی مینوی، جالل همایی، 
عبدالحسین زرین کوب و دیگران قلم زده اند. در دوره ی معاصر نیز مقاله نویسی بسیار گسترش یافته 
است.« تأمل  باشد، محل  رفته  باال  آن  کمیت  پای  به  پا  هم  مقاله نویسی  کیفیت  اینکه  »اما  است، 
بردارم.  این مشکل  برای رفع  توانایی خودم گامی کوچک  اندازه ی  به  ازاین رو، تصمیم گرفتم 
از روی کتاب های نگارش انگلیسی، جزوه ای تهیه و اولین کارگاه نگارش به زبان فارسی را برگزار 
کردم. در این کارگاه روی مطالبی تأکید کردم که معمواًل در اندک کتاب هایی که در زمینه ی نگارش 
کردم  برگزار  دیگری  کارگاه های  بود.  عالی  بازخورد  است.  نشده  گفته  بود،  موجود  فارسی  زبان  به 
و مرتبًا مطالبی جدید به آن افزودم. از نوشته های خوبی که در این کالس ها توسط شرکت کنندگان 
نوشته می شد، استفاده کردم و به تدریج مطالب را بومی کردم. این کارگاه ها را برای دانشجویان ارشد 
و دکتری، پژوهشگران و اساتید برگزار کردم و نمونه های خوب را از دل این کارگاه ها بیرون کشیدم. 
اصول و روش نگارش  نتیجه ی تالش های انجام شده طی سال های 1378 تا 1386 کتابی شد بنام 
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دانشگاهی )1390( که در دانشگاه مفید منتشر شد. در این کتاب، مباحث مقدماتی مربوط به ساختمان 
جمله در زبان فارسی، ساختمان و برخی شیوه هایهای بسط پاراگراف و ساختمان و برخی از انواع 
فراوان  با اغالط چاپی  ایراد داشت:  این کتاب چند  متأسفانه  اما  پنج پاراگرافی معرفی شد.  مقاله ی 
چاپ شد و تمرینی در آن گنجانده نشد. این وضعیِت ناامیدکننده، مرا واداشت تا چاره ای بیندیشم.
بعد از پایان نگارش کتاب اصول و روش نگارش دانشگاهی در سال 1386، عالوه بر نگارش 
مقاله های پنج پاراگرافی، مبحث دیگری را هم به کارگاه هایم افزودم. اگر هدف نهایی، نگارش دانشگاهی 
و علمی باشد، بعد از فراگیری نگارش جمله، پاراگراف، و مقاله ی کوتاه پنج پاراگرافی باید به پژوهش نویسی 
پرداخت که در نظام آموزشی ما واقعًا جایش خالی است. این نکته، به همراه مشکالتی که در چاپ کتاب 
فوق پیش آمد، باعث شد تا تصمیم جدی تری بگیرم. ازاین رو، طرح مجموعه ای سه جلدی را ریختم:

1. نگارش دانشگاهی: پاراگراف نویسی
2. نگارش دانشگاهی: مقاله نویسی

3.نگارش دانشگاهی: پژوهش نویسی
کتاب حاضر جلد اول از این مجموع سه جلدی است. برای آن که بهره ی کامل از این آن ببرید 
و مطمئن شوید که مشکل نگارش علمی و دانشگاهی شما تا حد زیادی برطرف شده است، الزم 

است به چند نکته مهم توجه کنید.
شاخص ترین ویژگی این کتاب آن است که بعد از دقت و صرف وقت فراوان تمرین هایی متنوع برای هر فصل 
تهیه شده است. نوشتن مهارتی است که جز با تمرین نمی توان بر آن فائق آمد. ازاین رو، الزم است همه ی تمرین ها را 
با دقت حل کنید تا نکات مدنظر هر فصل را کاماًل و عماًل فرابگیرید. بعد از انجام همه ی تمرین های فصل می توانید 
بر اساس نمونه های ارائه شده در هر فصل و در تمرین، پاراگراف های بیشتری به سلیقه ی خودتان بنویسید.
نکته دیگر آن است که چینش مطالب کتاب مبتنی بر تجربه بیست ساله ی من در آموزش این 
فنون است. بنابراین، حتمًا فصول را به ترتیبی که در کتاب آمده است مطالعه کرده، تمرین های آن را 

انجام دهید تا بهترین نتیجه ی ممکن را بگیرید.
به عالوه، باید در مطالعه ی فصول کتاب شتاب نکنید. بعد از مطالعه ی هر فصل، تمرین های 
مربوط را باحوصله و در فراغت بال انجام دهید. مهارتی مانند نوشتن را نمی توان به سرعت یاد گرفت 
باید زمان بگذرد و تمرین شود تا مطالب به تدریج روی هم ته نشین شده، دانش به مهارت تبدیل گردد.
برای افزودن به جذابیت کتاب از صفحه آرایی دورنگ استفاده شده است و فضای کافی برای 

نوشتن پاسخ تمرین ها در نظر گرفته شده است تا کتاب خواندنی تر و دارای جذابیت بصری باشد.
سید علی اصغر سلطانی
خرداد 1396





بخشاول:مبانیپاراگرافنویسی



دانـش بالغـت )رتوریـک(، آنجـا کـه بـه نـگارش مربـوط می شـود، از دو جهت بـه یاری مـا می آید: 
منابـع  از  را چـه  بعـدازآن کـه محتـوای مدنظـر  آن هـا.  سـازمان دهی مطالـب و شـیوه های بسـط 
دیگـر، چـه از ذهـن خودتـان اسـتخراج کردیـد، بـه کمـک اصـول نگارشـی بالغـت می توانیـد آن را 
بـه شـکلی کارآمـد سـازمان دهی کنیـد. بـرای ایـن کار، بالغـت به شـما می گویـد چگونـه مطالبتان 
را در قالب هایـی نگارشـی ماننـد انـواع پاراگـراف، مقالـه کوتـاه، مقالـه علمـی پژوهشـی یـا کتاب و 

بریزیـد.  پایان نامـه 
امـا مهم تریـن کمکـی کـه بالغـت در اختیـار ما می گـذارد بـه شـیوه های بالغی بسـط مطلب 
مربـوط اسـت. درواقـع بـه شـما می گویـد چگونـه فکـری کلی را بسـط دهیـد تـا درنهایت بـه اقناع 
مخاطـب نزدیـک شـوید. ازاین رو روش هایی مانند توصیف، مثال زدن، اسـتدالل، مقایسـه، مقابله و 
غیـره به واقـع راهکارهایـی هسـتند کـه علم بالغـت برای توضیح و بسـط یک اندیشـه ارائـه می کند.
ایـن کتـاب در چهـار بخـش تنظیـم شـده اسـت. بخـش اول و سـوم بـه مباحث سـاختاری و 
شـیوه های سـازمان دهی مطالـب مربوط انـد و بخش هـای دوم و چهارم بـه راهکارهای بالغی بسـط 
مطلـب. در بخـش اول بـه سـاختار پاراگراف و خصوصـًا انواع جملـه در آن پرداخته می شـود. فصل 
اول بـه مبانـی پاراگـراف، فصـل دوم بـه جمله موضـوع پاراگراف و فصل سـوم به جمله های پشـتیبان 

و نتیجه گیـری اختصـاص یافته اسـت.
بعـدازآن کـه بـا کلیاتی دربـاره پاراگراف آشـنا شـدید، در بخـش دوم کتاب فـرا خواهید گرفت 
چگونـه در قالـب پاراگـراف از راهکارهـای بالغـی مبنایـی ماننـد توصیـف، مثـال، روایـت و غیـره 
اسـتفاده کنیـد تـا پاراگرافـی اقناعی بنویسـید. در بخش سـوم کتاب بـا مباحث پیچیده تر سـاختاری 
در حـوزه ی پاراگراف نویسـی و شـیوه های ایجـاد انسـجام آشـنا خواهیـد شـد. درنهایـت، در بخـش 
آخـر کتـاب بـه شـما آمـوزش داده خواهـد شـد تـا چگونـه از راهکارهـای بالغـی پیچیده تـر بـرای 

نـگارش بندهایـی کامـاًل حرفـه ای و دقیـق بهـره بگیرید.



یک: ساختمان پـاراگـراف و انـواع جملـه در آن

1.مقدمه
)نحـو(،  زبـان  دسـتور  بـه  آن  سـازنده   ی  واحدهـای  و  جملـه  دربـاره  بحـث 
واژه   شناسـی)صرف( و معناشناسـی مربوط می   شـود، اما به   مجـرد اینکه بخواهیم 
از سـطح جملـه باالتـر رویـم و رابطـه   ی چنـد جملـه را با هـم در یک متـن مطالعه 
کنیـم، دیگـر هیچ   کـدام از حوزه   هـای مطالعاتـی فـوق نمی   تواننـد پاسـخ گوی مـا 
باشـند. امـا بالغـت و تحلیـل گفتمـان حوزه   هـای مطالعاتـی   ای هسـتند کـه بـه 
مطالعـه   ی متـن باالتـر از سـطح جملـه می   پردازند و به مـا می   گویند چـه قواعدی 
باعـث متـن بـودن یـک متـن می   شـود. اگـر از منظـری سـاختاری بـه متـن نگاه 
کنیـم، بعـد از کلمـه، گـروه، بنـد، و جملـه بـه پاراگـراف و مقالـه می   رسـیم. هدف 
اصلـی ایـن کتـاب، بررسـی انـواع و سـاختمان پاراگراف اسـت و سـعی می   کند از 

منظـری آموزشـی، قواعـد حاکـم بـر پاراگـراف را تشـریح کند.
ارائه   ی تعریفی واحد و ساده از پاراگراف مشکل است. بر اساس اینکه کدام 
با  به   دست خواهد آمد.  از آن  باشد، تعریف   های متفاوتی  پاراگراف مّد نظر  ویژگی 
توجه به شکل، حجم، کارکرد، ساختار، و کیفیت پاراگراف می   توان تعریف   های آن 
یر تقسیم کرد: تعریف شکلی، حجمی، کارکردی، ساختاری، و کیفی.  را به انواع ز
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2.  شکل پاراگراف .............................................................
ویرگول، نقطه ویرگول، و نقطه عالمت هایی اند که برای نشانه گذاری جمله استفاده می شوند. ویرگول برای 
مکث خیلی کوتاه، نقطه ویرگول برای مکث طوالنی تر و نقطه برای مکث نسبتًا طوالنی است. همچنین 
نقطه، محلی است که خواننده فرصت می یابد تا نفسی بکشد. پاراگراف نیز مانند جمله دارای نشانه است. 
اگرچه نشانه ی پایان جمله در انتهای آن قرار می گیرد، نشانه ی پاراگراف در ابتدای آن است و معمواًل به 
کمِک تورفتگی مشخص می شود. این کار برای آن است که خواننده به لحاظ دیداری متوجه شود چه 
زمانی یک پاراگراف تمام و پاراگرافی جدید شروع می شود. چون هر پاراگراف به نکته ی جدید و متفاوتی 
در کِل یک نوشته می پردازد؛ خواننده به کمک تورفتگِی ابتدای پاراگراف متوجه می شود چه موضوعی 
تمام و چه موضوعی آغاز شده است. در حقیقت، تورفتگی نیز مانند نقطه، ویرگول، پرانتز و غیره، یکی 
از عالئم نوشتاری است که به منظور متمایز کردن پاراگراف ها از یکدیگر به کار می رود؛ مانند شکل )1(.
در شرایطی خاص می توان تورفتگی ابتدای پاراگراف را حذف کرد. مثاًل، اولین پاراگراف یک متن چون 
طبیعتًا مشخص است، گاه بدون تورفتگی نوشته می شود )شکل 2(. اما پاراگراف های بعدی حتمًا الزم است 
به شکلی از یکدیگر متمایز شوند. این کار به طور معمول با ایجاد تورفتگی صورت می گیرد. برای متمایز کردِن 
پاراگراف های بعدی می توان یک سطر فاصله میان پاراگراف ها ایجاد کرد و در نتیجه نیازی به تورفتگی نیست 
)شکل 3(. اگر با نرم افزار ورد )Word( کار می کنید، به جای یک سطر فاصله انداختن می توانید در تنظیمات، 
فاصله پاراگراف ها از یکدیگر را از فاصله ی سطرها بیشتر کنید تا از هم متمایز شوند. در هر صورت آنچه در زبان 

فارسی بیشتر رایج است، ایجاد تورفتگی در ابتدای پاراگراف است که در شکل )1( نشان داده شده است.

شکل ظاهری پاراگراف
از لحاظ شکلی، اولین جمله پاراگراف باید تورفتگی داشته باشد. این کار برای آن است که خواننده متوجه شود 
چه زمانی یک پاراگراف تمام و پاراگرافی جدید شروع می شود. چون هر پاراگراف به نکته جدید و متفاوتی 
در کل یک نوشته می پردازد؛ خواننده به کمک تو رفتگی ابتدای پاراگراف متوجه می شود چه موضوعی تمام 
و چه موضوعی آغاز شده است. در حقیقت، تورفتگی نیز مانند نقطه، ویرگول، پرانتز و غیره، یکی از عالئم 

نوشتاری است که به منظور متمایز کردن پاراگراف ها از یکدیگر به کار می رود.
در شرایطی خاص می توان تورفتگی ابتدای پاراگراف را حذف کرد. مثاًل اولین پاراگراف یک متن چون 
طبیعتًا مشخص است، گاه بدون تورفتگی نوشته می شود )شکل 2(. گاه نیز با ایجاد یک سطر فاصله میان 
پاراگراف ها می توان بین آن ها تمایز ایجاد کرد و در نتیجه، نیازی به تورفتگی نیست )شکل 3(. در هر صورت 
آنچه در زبان فارسی رایج است، ایجاد تورفتگی در ابتدای پاراگراف است که در شکل )1( نشان داده شده است.

شکل )1(
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شکل ظاهری پاراگراف
از لحاظ شکلی، اولین جمله پاراگراف باید تورفتگی داشته باشد. این کار برای آن است که خواننده متوجه شود 
چه زمانی یک پاراگراف تمام و پاراگرافی جدید شروع می شود. چون هر پاراگراف به نکته جدید و متفاوتی 
در کل یک نوشته می پردازد، خواننده به کمک تورفتگی ابتدای پاراگراف متوجه می شود چه موضوعی تمام 
و چه موضوعی آغاز شده است. در حقیقت، تورفتگی نیز مانند نقطه، ویرگول، پرانتز و غیره، یکی از عالئم 

نوشتاری است که به منظور متمایز کردن پاراگراف ها از  یکدیگر به کار می رود.
در شرایطی خاص می توان تورفتگی ابتدای پاراگراف را حذف کرد. مثاًل  اولین پاراگراف یک متن چون طبیعتًا 
مشخص است؛ گاه بدون تورفتگی نوشته میشود )شکل 2(. گاه نیز با ایجاد یک سطر فاصله میان پاراگراف ها 
می توان بین آن ها تمایز ایجاد کرد و در نتیجه نیازی به تورفتگی نیست )شکل 3(. در هر صورت آنچه در زبان 

فارسی رایج است، ایجاد تورفتگی در ابتدای پاراگراف است که در شکل )1( نشان داده شده است.

شکل ظاهری پاراگراف
از لحاظ شکلی، اولین جمله پاراگراف باید تورفتگی داشته باشد. این کار برای آن است که خواننده متوجه شود 
چه زمانی یک پاراگراف تمام و پاراگرافی جدید شروع می شود. چون هر پاراگراف به نکته جدید و متفاوتی در 
کل یک نوشته می پردازد، خواننده به کمک تورفتگی ابتدای پاراگراف متوجه می شود چه موضوعی تمام و چه 
موضوعی آغاز شده است. در حقیقت، تورفتگی نیز مانند نقطه، ویرگول، پرانتز و غیره یکی از عالئم نوشتاری 

است که به منظور متمایز کردن پاراگراف ها از یکدیگر به کار می رود.
در شرایطی خاص می توان تورفتگی ابتدای پاراگراف را حذف کرد. مثاًل اولین پاراگراف یک متن چون 
طبیعتًا مشخص است، گاه بدون تورفتگی نوشته می شود )شکل 2(. گاه نیز با ایجاد یک سطر فاصله میان 
پاراگراف ها می توان بین آن ها تمایز ایجاد کرد و در نتیجه، نیازی به تورفتگی نیست )شکل 3(. در هر صورت 
آنچه در زبان فارسی رایج است، ایجاد تورفتگی در ابتدای پاراگراف است که در شکل )1( نشان داده شده است.

شکل )2(

شکل )3(

 3.حجم پاراگراف ..............................................................
یکی از ساده ترین تعریف های پاراگراف، تعریف کّمی آن است. بر این اساس، اگر مبنای تعریف، کلمه 
پاراگراف به طور معمول از حداقل 60 کلمه و حداکثر 120 کلمه تشکیل  بتوان گفت یک  باشد، شاید 
شده است. به این ترتیب، تعداد پاراگراف های یک صفحه 250 کلمه ای ممکن است بین دو، سه، یا چهار 
متغّیر باشد. اگر مبنا، جمله باشد، ساده ترین پاراگراف، متشکل از حداقل پنج جمله است: یک جمله ی 
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موضوع، سه جمله ی پشتیبان، و یک جمله ی نتیجه گیری. معمواًل تعداد جمله های پشتیبان بیشتر بوده، 
بین سه تا هشت متغّیر است؛ بنابراین، می توان گفت  که یک پاراگراف معمواًل از پنج تا ده جمله تشکیل 
می شود. سر انجام، اگر مبنای تعریف صفحه باشد، می توان گفت هر پاراگراف ممکن است یک چهارم، 
یک سوم، یا حداکثر یک دوم صفحه را پر کند. با این  وجود، باید توجه داشت که اندازه ی مشخصی برای 

تعداد کلمات و جمالت یک پاراگراف، به عبارت دیگر برای حجم آن، وجود ندارد.
به این ترتیب، آیا آزادید هر اندازه که خواستید پاراگراف را طوالنی کنید؟ خیر، پاراگراف، بحِر طویل 
را  پاراگراف  تا حجم  به شما کمک می کنند  پاراگراف  مانند فضا، مخاطب و محتوای  نیست. عواملی 
پاراگراف های شما  اثر مهمی در حجم  آنجا چاپ می شود،  در  کنید. فضایی که مطلب شما  مشخص 
دارد. در پایان نامه، کتاب با قطع معمولی و بزرگ، مقاله های علمی-پژوهشی و مانند آن فضای کافی 
برای بسط مطلب در اختیار شما هست. اما اگر قرار باشد برای ستونی در روزنامه بنویسید، یا مقاله ی 
کوتاهی برای مدخلی در یک دائره المعارف بنویسید، که مثاًل هر صفحه اش به سه ستون باریک تقسیم 
شده است، باید پاراگراف هایتان کوتاه تر و فشرده تر باشند. در ستون های باریک روزنامه، گاه حتی یک 
جمله به لحاظ شکلی به صورت یک پاراگراف در می آید تا خواننده فرصتی برای نفس کشیدن بعد از هر 

پاراگراف داشته باشد، حوصله اش سر نرود، و بتواند تا آخر متن پیش برود. 
رده ی سنی و سطح تحصیالت مخاطب نیز در حجم پاراگراف اثرگذارند. نوشته ای که نوجوانان را 
مخاطب قرار می دهد، با مقاله ی علمی-پژوهشی ای که خوانندگاِن آن، دانشجویان، اساتید دانشگاه و 
پژوهشگران هستند، به لحاظ حجم کاماًل متفاوت است. گروه دوم، قابلیت و کشش الزم برای خواندن 
متون پیچیده و طوالنی را دارند، اما نوجوانان ندارند. به این ترتیب، متناسب با توانایی های ذهنی مخاطب 

باید حجم پاراگراف را تنظیم کنید.
اما آخرین و مهم ترین عامل، محتوای خود پاراگراف است. به عنوان نویسنده، باید موضوع اصلی 
پاراگراف را در اولین جمله مطرح کنید و به کمک جمالت پشتیبان بعدی، آن را کاماًل بپرورانید. تا زمانی 
که آن موضوع به اندازه ی کافی بسط نیافته است باید به نگارش ادامه دهید. در صورتی که پاراگرافتان 
خیلی کوتاه شده است، باید بیشتر بیندیشید؛ و در صورتی که خیلی طوالنی شده، نشانه ی آن است که 
یا سه  به این منظور، می توانید آن موضوع را به دو  باید محدودتر شود.  موضوعتان خیلی کلی است و 
قسمت تقسیم کنید و هر کدام را در یک پاراگراف جداگانه بپرورانید.1 در هر صورت، حجم پاراگراف باید 

با محتوای آن تناسب داشته باشد؛ همان طور که کفشتان باید درست اندازه ی پایتان باشد.
1. ویژگی های جمله ی موضوع در فصل بعد به طور کامل بررسی می شود.
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4.کارکردهای پاراگراف ........................................................
روش دیگـر بـرای تعریـف پاراگـراف، قـرار دادن آن در بافتـی بزرگ تـر و بررسـی کارکـردش در آن بافت 
اسـت. واحـد بزرگ تـر از پاراگـراف، مقاله اسـت. منظور از مقاله در اینجا نوشـته ی نسـبتًا کوتاه، شـبیه 
انشـاءهای دبیرسـتانی اسـت کـه تعـداد پاراگراف هـای آن معمـواًل از تعداد انگشـت های دسـت تجاوز 
نمی کنـد. ایـن مقاله هـا2 از سـه نـوع پاراگـراف سـاخته می شـوند: پاراگـراف مقدمـه،3 پاراگراف هـای 
پشـتیبان4 و پاراگـراف نتیجه گیـری.5 کارکـرد پاراگـراف مقدمـه، شـروع مقاله به شـکلی جـذاب، جلب  
توجـه مخاطـب، ترغیـب او بـه خوانـدن ادامـه ی مقالـه و بیـان مدعـای اصلـی مقالـه اسـت. نقـش 
پاراگراف هـای پشـتیبان، کـه معمـواًل تعدادشـان سـه عـدد یا بیشـتر اسـت، پشـتیبانی و بسـط مدعای 
اصلـی مقالـه اسـت. پاراگـراِف نتیجه گیـری نیـز وظیفـه ی بازگویـی مجـدد مدعـای اصلـی مقالـه و به 
آرامـش رسـاندن ذهـن مخاطـب را بـه عهـده دارد. به غیـر از سـه نـوع پاراگـراف فـوق، نـوع دیگـری 
موسـوم بـه پاراگـراف انتقالـی6 وجـود دارد کـه به مثابه رابـط دو بخـش از متن بـه کار مـی رود. پاراگراف 
مقدمـه، نتیجه گیـری و انتقالـی در کتـاب جداگانـه ای کـه اختصاصًا به مقاله نویسـی می پـردازد، معرفی 
خواهنـد شـد. امـا این کتـاب به بررسـی پاراگـراف پشـتیبان خواهـد پرداخت؛ زیـرا این نـوع پاراگراف، 
اصلی تریـن و پرکاربردتریـن نـوع پاراگـراف در هـر نوع نوشـته ای اسـت و از ایـن رو نقطه ی شـروع برای 
آمـوزش نـگارش دانشـگاهی بـه حسـاب می آیـد. بنابراین، از ایـن  پس وقتـی در این کتـاب، صحبت از 

پاراگـراف می شـود، منظـور پاراگراف پشـتیبان اسـت.

 5.ساختار پاراگراف  ...........................................................
بـه لحـاظ سـاختاری، پاراگـراف، سـاختمان نسـبتًا سـاده ای دارد و از سـه قسـمت اصلـی مقدمـه، 
بیـان  جملـه ای  قالـب  در  پاراگـراف  مقدمـه ی  اسـت.  شـده  تشـکیل  نتیجه گیـری  و  اصلـی  بخـش 
جمله هـای  را  پاراگـراف  یـک  نامیـده می شـود. مهم تریـن بخـش   7 موضـوع جملـه ی  کـه  می شـود 
8 آن تشـکیل می دهنـد و وظیفـه ی آن هـا پشـتیبانی از ادعـای مطرح شـده در جملـه ی موضوع  پشـتیبان

2 . ساختمان و انواع مقاله در کتاب دوم از مجموعه، با نام مقاله نویسی، تشریح خواهد شد. همچنین، می توانید به کتاب »البته واضح 
و مبرهن است که ... رساله ای در باب مقاله نویسی« نوشته ی ضیاء موحد مراجعه کنید.

3. introductory paragraph
4. supporting/body paragraphs
5. concluding paragraph
6. transition paragraph
7. topic sentence
8. supporting sentences

یک: ساختمان پاراگراف و انواع جمله در آن
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می توانـد  دهـد،  تشـخیص  نویسـنده ضـروری  و  باشـد  پاراگـراف طوالنـی  اگـر  نهایـت،  در  اسـت. 
پشـتیبان  پاراگـراف  یـک  بنابرایـن،  کنـد.  جمع بنـدی   9 نتیجه گیـری جملـه ی  یـک  بـا  را  پاراگـراف 
کامـل ممکـن اسـت دارای سـه نـوع جملـه باشـد: جملـه ی موضـوع، جمله هـای پشـتیبان و جملـه ی 

نتیجه گیری.
برای روشن شدن مطلب، نگاه دقیق تری به پاراگراف قبلی که جمله های آن شماره گذاری شده اند، می کنیم.

از سه قسمت اصلی مقدمه،  و  دارد  نسبتًا ساده ای  پشتیبان، ساختمان  پاراگراف   )1(
بخش اصلی و نتیجه گیری تشکیل شده است. )2( مقدمه ی پاراگراف در قالب جمله ای 
بیان می شود که جمله ی موضوع نامیده می شود. )3( مهم ترین بخش یک پاراگراف 
ادعای  از  پشتیبانی  آن ها  وظیفه ی  و  می دهند  تشکیل  آن  پشتیبان  جمله های  را 
و  باشد  طوالنی  پاراگراف  اگر  نهایت،  در   )4( است.  موضوع  جمله ی  در  مطرح شده 
نتیجه گیری  جمله ی  یک  با  را  پاراگراف  می تواند  دهد،  تشخیص  ضروری  نویسنده 
جمع بندی کند. )5( بنابراین، یک پاراگراف پشتیبان کامل ممکن است دارای سه نوع 

جمله باشد: جمله ی موضوع، جمله های پشتیبان و جمله ی نتیجه گیری.

 )2-4( شماره ی  موضوع،  جمله ی   )1( شماره ی  جمله ی  است.  جمله  پنج  از  متشکل  پاراگراف  این 
جمله های پشتیبان و شماره ی )5( جمله ی نتیجه گیری است. به این ترتیب، می بینید که یکی از ویژگی های 

یک پاراگراف خوب، داشتن ساختاری مشخص و حساب شده است.

 6.کیفیت پاراگراف  ...........................................................
از نظر کیفی، یک پاراگراف خوب، پاراگرافی است که دارای انسجام10 و وحدت موضوعی11 بوده، به حّد 
کافی بسط یافته باشد. انسجام به معنای سازمان دهی اطالعات ارائه شده در قالب جمله های پشتیبان است. 
سازمان دهی اطالعات باعث می شود خواننده ی متن به راحتی آن را بفهمد. یکی از شیوه های حفظ انسجام، 
استفاده از شمارش گرهایی مانند: »اواًل«، »ثانیًا«، »ثالثًا«؛ یا »یک«، »دو«، »سه«؛ و عبارات انتقالی ای 

9. concluding sentence
10. cohision
11. unity
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است.12 غیره  و  »به عالوه«  مقابل«،  »در  »به عبارت دیگر«،  »سرانجام«؛  »سپس«،  »ابتدا«،  مانند: 
مثال زیر13 به دو شکل نوشته شده است: شکل اول بدون عبارات انتقالی و شکل دوم با عبارات 

انتقالی است. آن ها را بخوانید و با هم مقایسه کنید.
مثال )1(

یافـت موش هایـی  دکتـر ادوارد تولمـن بعـد از چندیـن سـال آزمایـش بـا موش هـا در
قیـاس  در  بدونـد،  هزارتـو  سـوی  آن  بـه  گرفتنـد  یـاد  گرسـنگی  فشـار  تحـت  کـه 
بـرای  بیشـتری  مدت زمـان  بودنـد،  بحرانـی  غیـر  شـرایط  در  کـه  موش هایـی  بـا 
یادگیـری نیـاز داشـتند. نـوع یادگیـری ای کـه اتفـاق افتـاد، نیـز نـوع خاصـی بـود. 
اگـر آن مسـیر بسـته می شـد، موش هـا دچـار  یادگرفتـن مسـیر »درسـت«،  از  بعـد 
راه  کـرده،  بررسـی  را  هزارتـو  تـا  نبودنـد  قـادر  آن هـا  می شـدند.  هـراس  و  تـرس 
داده  اجـازه  بحرانـی  غیـر  شـرایط  در  موش هـا  همیـن  بـه  اگـر  کننـد.  پیـدا  دیگـری 
می کردنـد. عمـل  خـوب  بحرانـی  شـرایط  در  بعـدًا  بگیرنـد،  یـاد  را  مسـیر  می شـد 

مثال )2(
یافـت موش هایـی  دکتـر ادوارد تولمـن بعـد از چندیـن سـال آزمایـش بـا موش هـا در
کـه تحت فشـار گرسـنگی یـاد گرفتنـد بـه آن سـوی یـک هزارتـو بدونـد، در قیـاس با 
موش هایـی کـه در شـرایط غیـر بحرانـی بودنـد، مدت زمـان بیشـتری بـرای یادگیـری 
نیـاز داشـتند. به عـالوه، نـوع یادگیـری ای کـه اتفـاق افتـاد نیـز نـوع خاصـی بـود. 
به عبارت دیگـر، بعـد از یادگرفتـن مسـیِر »درسـت«، اگـر آن مسـیر بسـته می شـد، 
موش هـا دچـار تـرس و هـراس می شـدند. آن ها قـادر نبودند تـا هزارتو را بررسـی کرده، 
راه دیگـری پیـدا کننـد. از سـوی دیگـر، اگـر به همیـن موش ها در شـرایط غیـر بحرانی 
اجـازه داده می شـد مسـیر را یاد بگیرند، بعدًا در شـرایط بحرانی خـوب عمل می کردند.

در مثال )2( بین جمله های مختلف پاراگراف، نسبت هایی برقرار است که بدون کمک عبارات انتقالِی 

12 . مبحث انسجام به طور جامع در ادامه بحث خواهد شد. در  اینجا فقط به شکلی مختصر معرفی می شود.
grammar.about.com/od/developingparagraphs/a/cohrevisepars1.htm :13 .این تمرین از منبع زیر نقل و ترجمه شده است
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به کاررفته، فهم آن ها مشکل است. عبارِت »به عالوه« در ابتدای جمله ی دوم نشان می دهد نویسنده قصد 
دارد نکته ی خاصی را به آنچه در جمله ی موضوع گفته است بیفزاید. »به عبارت دیگر« نشان می دهد او 
می خواهد همان نکته را بیشتر تشریح کند. عبارت انتقالِی »از سوی دیگر« که ابتدای جمله ی آخر آمده 
است، نیز نشان می دهد محتوای این جمله تا حدی در تقابل با محتوای جمله ی قبل است. به این ترتیب، 
کرده اند.  آسان تر  را  متن  فهم  روابط،  این  بر  گذاشتن  صحه  با  پاراگراف  در  به کاررفته  انتقالی  کلمات 
به رابطه ی  باز گردد، وحدت موضوعی  افقی میان جمالت پشتیبان  به رابطه  و نظم  انسجام  اگر 
عمودی میان جمالت پشتیبان و جمله ی موضوع اشاره دارد. به عبارِت  دیگر، مطالبی که برای پشتیبانی 
این  باشند؛ در غیر  پاراگراف  باید همگی در راستای مدعای اصلی  ارائه می شوند،  از جمله ی موضوع 

صورت، انحراف از وحدت به حساب آمده، باید حذف شوند. به مثال زیر توجه کنید:

یا در شهر کوچک محمودآباد زندگی می کنم. خانه ام نه چندان  من در خانه ای کنار در
یباست؛ خانه ای با شیروانی  قدیمی است، نه مانند ویالهای پولدارهای تهرانی جدید و ز
حلبی زنگ زده است. تقریبًا نزدیک ساحل است و با پای پیاده ده دقیقه بیشتر تا آنجا 
فاصله نیست. عالوه بر آشپزخانه و سرویس بهداشتی، یک اتاق نشیمن و دو خواب 
دارد. من با پدر و مادرم در آنجا زندگی می کنم. خانه ی من یک حیاط و یک باغچه ی 
کوچک نیز دارد که مادرم در آنجا تربچه، پیازچه، شوید و چند جور سبزی دیگر می کارد.  

مطالبی که در پاراگراف فوق به ترتیب گفته  شده اند، عبارت اند از:
1. شهری که خانه در آن واقع شده است،

2. نوع خانه،
3. موقعیت خانه نسبت به دریا،

4. اتاق های خانه،
5. زندگی کردن با پدر و مادرش،

6. حیاط و باغچه ی خانه.
همه ی جمالت به یک موضوع واحد، یعنی خانه ،  اشاره دارند، ولی جمله ی »من با پدر و مادرم زندگی 
می کنم،« به موضوع دیگری می پردازد و باعث شده است تا وحدت موضوعی پاراگراف به هم بریزد. از این رو بهتر 

است این جمله از پاراگراف حذف شود.
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.................................................................. 7. تمـــرین  
1  در تمرین14 زیر، جمالت پاراگراف به صورت نامرتب داده شده اند. آن ها را طوری شماره گذاری کنید 
که جمله ی موضوع در ابتدا، جمالت پشتیبان در وسط و جمله ی نتیجه گیری در انتها قرار گیرد. سپس، 

جمالت این پاراگراف را پشت سر هم بنویسید و زیر جمله ی موضوع خط بکشید.

...... بدون آبیاری، محصوالت کشاورزی تمامًا متکی بر باران های احتمالی است.
...... برای فهم این مشکل الزم است به برخی از واقعیات نگاهی بکنیم.

...... در نتیجه، برداشت معمواًل کم بوده، تا حدی که تنها شکم خانواده کشاورز را سیر می کند.
...... در کشور من، یکی از بدترین مشکالتی که پیش روی دولت قرار دارد، به کشاورزی مربوط است.

...... در این مناطق، 70 درصد زمین کشاورزی قابل کشت دچار خشکی و کمبود آبیاری است.
از 60 درصد جمعیت در مناطق  این است که بیش  باید در نظر گرفته شود،  اولین واقعیتی که   ......

روستایی زندگی می کنند.
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

...................................................................
2   تمرین15 زیر را نیز همانند تمرین باال انجام دهید.

...... در نتیجه، اعتیاد به اینترنت در هر نوع آن، با صرف زمان و ساعات بیشتری همراه است که بر فرد 
و زندگی او اثر می گذارد.

جست وجوی  به  فرد  وضعیت  این  در  که  است  اضافی  اطالعات  کسب  به  اعتیاد  دیگر،  نوع   ......
وسواس گونه ی بانك های اطالعاتی یا اطالعات سطحی در صفحات وب می پردازد.

www.victoria.ac.nz/llc/academic-writing/pbuild1q.html :14. این تمرین از منبع زیر نقل و ترجمه شده است
15. سیده طاهره فاطمی

یک: ساختمان پاراگراف و انواع جمله در آن



نگارشدانشگاهی:پاراگرافنویسی 16

...... با حضور انسان در شاهراه های اطالعاتی و دسترسی او به امکانات جامعه ی اطالعاتی، شاهد 
نوع جدیدی از اعتیاد، یعنی اعتیاد اینترنتی هستیم.

...... اعتیاد به رایانه و بازی های رایانه ای که در آن فرد به صورت وسواس گونه به  کار با رایانه می پردازد، 
نیز شامل این مجموعه می شود.

...... یکی از اقسام این اعتیاد، اعتیاد به ارتباطات مجازی است که در آن فرد وارد یک فضای مجازی 
می شود و در این فضا با معتادان دیگر مکالمه و تبادل افکار می کند.

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................
.....................................................................

3  در تمرین زیر کلمات و عبارات انتقالی حذف  شده اند. متن را بخوانید و در جاهای خالی از عبارات 
انتقالی مناسب استفاده کنید.

 موقعیت اجتماعي زنان در طول تاریخ، سیری نزولی را پشت سر گذارده است. در جوامع اولیه که اقتصاد 
بر پایه ي شکار و گردآوري خوراک بود، زنان از موقعیت مطلوبي برخوردار بودند......................، 
 اختراع کشاورزي توسط زنان، باعث ارتقای موقعیت آنان شد. ........................، این موقعیت 
استثنایی زنان با پیشرفت های جدید فنی متزلزل شد. ....................، با اختراع خیش که قدرت 
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افتاد و نقش اقتصادی زنان، نسبتًا کم رنگ شد.  بدنی مردانه را می طلبید، کشاورزی بر دوش مردان 
......................، کاری ترین ضربه ها در جامعه ی صنعتی و دوران رنسانس بر زن فرود آمد؛ زیرا 
درهای جدیدی که برای پیشرفت گشوده شده بود، تنها به روی مردان باز شد. ....................، 
کنار گذاشتن زنان از مسئولیت ها و اصناف و اختالف سطح دستمزد زنان در این دوران به وخامت اوضاع 

افزود.16
 

4  در پاراگراف زیر جمله ای را که باعث خدشه دار شدن وحدت موضوعی شده است پیدا کنید و زیر 
آن خط بکشید.

جامعه شناسی، نتایج عملی مهمی در زندگی ما دارد. نخست، آنکه جامعه شناسی، فهم بهتری از اوضاع 
و شرایط اجتماعی به ما می دهد. این اطالع از تفاوت های فرهنگی، امکان بیشتری برای اداره و کنترل 
شرایط و سیاست گذاری های موفق به دست می دهد. دیگر آنکه جامعه شناسی با تقویت حساسیت های 
فرهنگی در تصمیم گیری ها و خط مشی ها به ما کمک می کند درباره ی پیامدهای ناخواسته ی برنامه های 
سیاسی و اجتماعی کاوش نماییم. باید توجه داشت که اگر چه بنیان گذاران جامعه شناسی از اروپا سر بر 
آورده اند، امروزه مهم ترین پایگاه جامعه شناسی جدید آمریکاست. و سرانجام، مهم ترین نتیجه ی عملی 
جامعه شناسی این است که این علم، عرضه کننده ی خودروشن گری است؛ یعنی، ما را به فهم و درک 

بیشتر خویش و چرایی انجام  اعمالمان و عملکردهای جامعه مجهز می سازد.17

16 . زهره رجبیان
17 .  فاطمه سعیدی
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