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 پیشگفتار

 مجموعه از« پاراگراف هب ملهج از» کتاب های بحث ادامه در حاضر کتاب مباحث

 به «پاراگراف به جمله از» کتاب در. است( 2996) بنویسم؟ چگونه های کتاب

 حمایت جمالت نقش موضوع، لهجم نقش پاراگراف، یك اجزای قبیل از مواردی

 فصل 22 دارای که حاضر تابک در. است شده پرداخته افرگپارا انسجامو  کنند

 قضیه مقاله، در اصلی اندیشه مقاله، عنوان های ویژگی بررسی به ابتدا در است،

 تر روشن برای و شده رفیمع مقاله انواع سپس و شده اشاره مقاله انسجام و مقاله

 گام بعد مرحله در. است شده ارائه نمونه یك مقاالت از نوع هر برای بحث، شدن

 قرار بررسی مورد ،لمثا ارائه همراه به علمی صورت به مقاله نگارش گانه شش های

 شده استفاده منابع ذکر نحوه و گذاری نشانه عالئم اهمیت به توجه با. است گرفته

. است شده پرداخته مبحث دو این به مختصر صورت به مجزا فصل دو در ،مقاله در

 ارائه دوم و اول نویس پیش ورتص دو به مقاالت انواع از هایی نمونه آخر فصل در

 انواع های یژگیو جدول» و «مقاله ارزیابی فرم» ،«ها پیوست» بخشدر . است شده

 . است شده ارائه «نگاه یك در ها نوشته و مقاالت

-علمی مقاالت» با حاضر کتاب نظر مد «مقاله» که است آن توجه قابل نکته

 و «بدنه» ،«مقدمه» اصلی ساختار که هرچند است متفاوت صرف «پژوهشی

 مقاله، حوزه در ما بحث ضوعمو واقع در .است مشترك نوع دو هر در «گیری نتیجه»

  کلمه که ذکرشده 2وبستر لغات فرهنگ در ”article“.نه است ”essay“ مفهوم

“essai”معنای به و شده گرفته میانه فرانسوی از “attempt” از یکی. است 

 نوشته که ای نویسنده اولین. 1است «نامه کوشش» فارسی به کلمه این های ترجمه

با استفاده  .بود فرانسوی( 2699-2691) 9مونتین د میشل نامید، ”essay“ را خود

                                                           
1
. Merriam-Webster 

2
.  Babylon, 2019. 

3
.  Michel de Montaigne 
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 به برای بسیاری «کوشش» کهبه این نکته اشاره کند  خواست می اواز این کلمه 

 از دور «نامه کوشش» کلمه که ازآنجایی اما ؛است کرده خود افکار درآوردن نگارش

 سعی حال درعین. شد نخواهد استفاده آن از کتاب این در است، خوانندگان ذهن

 .شود تعریف روشنی به «مقاله» از حاضر کتاب موردنظر مفهوم که شود می

 هس به اینجا در که اند داده ارائه ،«2مقاله» ایبر مختلفی تعاریف نانویس مقاله

 تفاوت و مقاله متفاوت های ویژگی به تعاریف این از یك هر. شود می اشاره تعریف

 از است عبارت «مقاله» 1گال سایت در است پرداخته پژوهشی-علمی مقاله با آن

 بحث آن مورد در و متمرکزشده عیوموض روی بر که نثر شکل به انشاء یك»

 نوشته نوع این است، برجسته نویس مقاله یك که نیز  9هکسلی طرفی از «.کند می

 .کند می بیان «را چیزی هر        تقریبا  درباره ای نکته هر        تقریبا  که ادبی مقاله یك» را

 8بریتانیکا المعارف دائره در .است کوتاه مقاله نوع این تعریف، اساس بر یا سنت طبق

 شود می گفته ادبی انشاء یك یا و تفسیری تحلیلی، نوشته یك» به مقاله (1829)

 نامه پایان و رساله از حاصل مقاالت به نسبت آن ساختار و بوده تر کوتاه       معموال  که

 را شخصی اغلب و محدود دیدگاه بیشتر و نیست رسمی و سیستماتیك چندان

 .«شود می بیان

 از توانند می که چرا ،کنند می ادهتفاس مقاالت نوع این از بسیاری نویسندگان

 مهارت و آورند در نگارش به منطقی صورت به را خود افکار ،نوشته نوع این طریق

 توسعه ،یافته سازمان خوبی به که یمناسب واژگان از استفاده با را خود نویسی مقاله

 . دهند

 را خود های خالقیت دتوان می نویسنده ،مقاالت اینگونه نگارش از مرحله هر در 

 را نویسنده توسط ،خود تخیالت از استفاده امکان مقاله نوع این واقع در ،دده نشان

 به خالقانه  را خود ذهن در موجود کلمات توانند می نویسندگان. کند می فراهم

                                                           
1
 . essay 

2
 . Gale.cengage.com.  

3
. Huxley, Aldous 
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. Britannica 



 

 
 

 تفکر که شوند مبدل خالقی و استعداد با ینویسندگان به و آورده در نگارش مرحله

 بهتر بنویسند، بهتر افراد چه هر .کنند سخنرانی توانند می حتی و داشته منطقی

 معرض به را خود های قابلیت و کرده منتقل خوانندگان به را خود افکار توانند می

 .2بگذارند نمایش

 مجموعه» به متعلق ،«مقاله به پاراگراف از» کتاب،همانطور که در ابتدا گفته شد

 چاپ به مجموعه این از دیگر کتاب دو تاکنون. است «بنویسم؟ چگونه های کتاب

 های چکیده ،است «پاراگراف به ازجمله»و  «خالق نگارش» شامل که است رسیده

 .است شده ارائه حاضر کتاب انتهای در ها کتاب این ازهر یك 

 

 نژاد رحیمی ویدا دکتر                                             

 پرورش و آموزش مطالعات پژوهشگاه علمی هیات عضو
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