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 مقدمه

تررروان اجرررزای سرررازندۀ زبررران را از  می ،بررره دسرررتور زبرررانبرررر اسررراس نگررراهی سررراختاری 
گرفرت: وا  کلمره، عبرارت، بنردکوچک بره برزرب بره ترتیرر زیرر در نفرر  جملره.  و ، تکرواژ، 

کلمرات، ش زباناختصاصرا وظیفرۀ ها و تکواژها  مطالعۀ وا  ناسران اسرت، امرا آشرنایی برا 
کس که قصد دارد به هرر نروع نگارشری اقردام ی است عبارات، بندها و جمالت وظیفۀ هر 

گنجانده نشده در این مجموعۀ سه مباحث دستوریکند. در عین حال،  اند چرون  گانه 
تررا حرردودی در طرری تحصرریالت پرریش از دانشررگاه و دانشررگاه برره دسررتور زبرران فارسرری 

رود مخاطبان این مجموعه با اصرول دسرتور زبران فارسری  شود و انتفار می یپرداخته م
    1آشنا باشند.

 

آینرده کتابی ویژه برای دستور زبان فارسی با نگاهی نگارشی باید نگاشته شود و شاید در  کهکنم  .  هر چند احساس می1
کتاب کتاب چهارمی با این رویکرد نیز بنویسم. های سه بعد از اتمام این   گانه، 
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که جمله بزرب می هرچند به نفر گفتار ترین واحد زبان  رسد   درباشد، امرا روزمره  در 
کوچک ،نوشتار کره ی اسرتترین واحد نگارشر جمله  . در واقر،، برا ترکیرر جمرالت اسرت 

گراف سرراخته مرری گرافشررود و ق پررارا ی مسررتحکم تسررل  برره یهررا طعررًا برررای نگررارش پررارا
. در عررین حررال، ی اسررتنگررارش انررواع جملرره برره لحرراظ سرراختاری و محترروایی ضرررور

گراف شروع  جمله.از نه  ،شود می مشکل نگارش در ایران از پارا
کرره  گرافاز ایررن رو بررود  نویسرری اختصرراص داده شررد.  جلررد اول ایررن مجموعرره برره پارا

گراف کره اسرتحکام هرر بنرا در  اند. همران سازندۀ یرک بنرای نگارشری ها آجرهای پارا گونره 
ترررک آجرهرررای سرررازندۀ آن بسرررتگی دارد، اسرررتحکام هرررر  درجرررۀ اول بررره اسرررتحکام ترررک

های علمری و دانشرگاهی،  نوشتهگرفته تا های عمومی و مطبوعاتی  ای، از نوشته نوشته
گراف کامرل دلیل است. به همین وابسته استهای آن  به استحکام پارا کتراب   کره یرک 

گراف اختصاص  216، حدود را معناسرت . این بدان دادمصفحه، به آموزش نگارش پارا
گراف خوانررردن و ترررالش بررررای نوشرررتن انرررواع  ،کررره بررردون تسرررل  عملررری در نگرررارش پرررارا

کتراب آمروزش داده مری مقاله کره در ایرن  اسرت. واحردهای سرازندۀ  ثمرر شروند بی هرایی 
گراف گراف مرریهرررا تشررکیل  مقالرره را پررارا کسرری نتوانرررد پررارا مسرررنجم و هررایی  دهنرررد و تررا 
 بخش نخواهد بود. تالش برای نگارش مقاله نتیجه ،مستحکم بنویسد

کتاب  گر  گرافنگارش دانشگاهی: ا آن را انجرام  های اید و تمرین را خوانده نویسی پارا
گراف ،ایررد داده کنررون بررا شرریوۀ نگررارش پررارا  هررای مسررتقم، چرخشرری و تعلیقرری و  انررواع ا

های تحدیرردی و  جملرره ،پشررتیبان اصررلی و فرعرری های موضرروع، جملرره ۀ)جملررجملرره 
گراف نتیجررره جملرررۀ کررره از  هرررا آشرررنایی داریرررد. هم نرررین مررری گیرررری( در ایرررن پرررارا دانیرررد 

راهکارهای رتوریکی مختلفی چون مثال زدن، توصیف، روایت، انرواع اسرتدالل، مقابلره 
گراف مانند آنو مقایسه و  کنید. چگونه در قالر پارا  استفاده 
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گر چنین است به  گرام مقالهقلمرو ا کره   ینویسی خوش آمدیرد. حرال زمران آن اسرت 
گراف تر در نگارشبلند کوتراه و هرا مقالره برداریرد و برا ترکیرر پارا ای  مقالره ،در نهایرت ،ای 

 مبسوط بنویسید. 
گراف ای اطالق می مقاله به نوشته کمی تعداد پارا که به لحاظ  ور های آن بره طر شود 

غالبرًا  ۀکند و به لحاظ محتوایی دربردارند های دست تجاوز نمی معمول از عدد انگشت
. یانشررااهای دبیرسررتان برره هررای شخصرری خررود نویسررنده اسررته چیررزی شرربیه اندیشرره

گرچه اصطالح فارسی  تالش شده اسرت انرواع مقالره در اینجا  لیو ،مبهم است« مقاله»ا
کمررک  کیفرری بررا  کمرری و  هررای  کتابکیررک شرروند. بنررابراین، در ایررن از هررم تفمعیارهررای 

کوتراه :گانه از چهار نوع مقاله صحبت خواهد شد سه )بره اختصرار مقالره(، مقالرۀ  1مقالرۀ 
کوترراه و مقالررۀ  پژوهشرری(. و  )علمرری 4و مقالررۀ علمرری 3مقالررۀ مررروری 2مبسرروط، مقالررۀ 

کترراب و مقالرر کترراب سرروم ایررن مجموعرره  ۀمبسرروط در ایررن  معرفرری مررروری و علمرری در 
 .خواهند شد

کتاب حاضر از سه بخش تشکیل شده است. در بخش اول، بعد از فصرلی مقردماتی 
کوتراه پرداختره خواهرد شرد. بخرش دوم بره  بارۀدر مراحل نگارش، بره سراختمان مقالرۀ 

کوتراه برر اسراس راهکارهرای رتروریکی اختصراص دارد. در نهایررت، در  معرفری انرواع مقالرۀ 
کتاب نشان داده خواهد ش کوتراه عبرور  د چگونره مریبخش سوم  تروان از سراختار مقالرۀ 

 مبسوط نوشت. ای همقال ه،کرد و بنا به نیاز حجم مقاله را افزایش داد

 

1. short essay  
2. extended / long essay  
3. literature review paper  
4. research paper  





   

 

کوتاه :یکبخش   ساختمان مقالۀ 

کتاب قبلری، یعنری  گرافچه در  کتراب، نویسری نگرارش دانشرگاهی: پرارا ، چره در ایرن 
که  گراف یرا مقالره باشرد یرک ممکن اسرت تالش شده است ابتدا ساختاری نگارشی  پرارا

از ریخررت. تروان  میمعرفری شرود، سررپا نشران داده شررود در آن سراختار چره محترروایی 
کتاب در  بخش تنفیم شده است. بخش اول شامل، ساختمان مقالرۀ  سهاین رو، این 

کوترراه کوترراه می مقرراالت معرفرری برره سرروم بخررش و  شررود، بخررش دوم برره انررواع مقرراالت 
 .اختصاص داردمبسوط 
کلرری در ایررن  بخررش از چهررار فصررل تشررکیل شررده اسررت. فصررل اول شررامل مبحثرری 
کنیرد ترا بتوانیرد یرک بروده، نگارش  بره شرما نشران خواهرد داد چره مراحلری را بایرد طری 

کتاب خوب بنویسید. این فصرل بره   پیشرانگارش، نگرارش و پسرانگارشمقاله، رساله یا 
 پردازد.  می
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تروان از سراختار  شرد چگونره می در فصرل دوم نشران داده خواهرد برر همرین اسراس،
کوتاه دست یافت. در فصل سروم بحثر کرد و به ساختار مقالۀ  گراف حرکت  مفصرل  یپارا

گراف مقدمه ارائه خواهد شد و راهکارهای رتروریکی بارۀدر کره می ساختار پارا  تروان از ای 
کررد معرفری خواهنرد شرد. ها  آن در  سررانجام،بررای ورود بره مطلرر در مقدمره اسرتفاده 

کره چگونره مری  ۀتروان برا تغییراتری انردک همر فصل چهارم این بخش نشان خرواهم داد 
گراف گراف برره نتیجرره پررارا گیررری  هررای مقدمرره و پشررتیبان را برره هررم دوخررت و بررا یررک پررارا
 پرداخت.



   

 

 مراحل نگارش یک:

  ....................................................................   مقدمه .1. 1
کره در آن  در انجام هر فعالیتی اصوال سه مرحله باید طی شود. مرحلۀ اولیره فررد ای 

کنرد.  آورد و مطالرر الزم را تهیره مری آمادگی الزم برای انجام آن فعالیرت را بره دسرت مری
کرار را انجرام مری کررده اسرت اصرل آن  که فراهم   ،دهرد. نهایترا سپا، مبتنی بر امکاناتی 

کرار بره سررانجام برسرد. نمونرۀ سراده ایرن ی است اقدامات را  فراینردکه باید انجام شود تا 
الزم را تهیرره و ابزارهررای بگیریررد. اول بایررد آشررپزی بلررد باشررید و مررواد  در آشررپزی در نفررر

کنیررد. بعررد غرربا را بررا طرری مراحلرری بپزیررد. سرررانجام برره تررزئیین و ارائررۀ آن برره مهمانرران 
 بپردازید. 

گرر ی نیاز به طی مراحل مختلف داردفرایندو مثل هر  است فرایندیک نگارش نیز  . ا
 ۀهررای الزم دربررار ابترردا بایررد پررژوهش ،ای بنویسررید نامرره قصررد داریررد داسررتان یررا فرریلم


