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نويس خوبي باشند، ولي براي ياد گرفتن آن  عالقه دارند مقاله اين نوشتة کوتاه مخصوص کساني است که

در اين نوشتة کوتاه فقط . ندارندفرصت كافي قطور  هاي هاي آموزشي يا مطالعة کتاب از طريق شرکت در دوره

کار بستن اين  به. شود نويس مي شکست مقاله موجب ايم، نکاتي که ندانستن آنها قطعاً ها را شرح داده مهمبسيار 

  خواهيد توانست مقاله-الف: که در امر مقاله نويسي تازه کارهستيد دو فايده خواهد داشت شمايي نکات براي

تر جديدي است که  هاي جزئي آن پرسشخواهد کرد که منشاء   نياز پربرکتي را بر شما مستولي-ب. بنويسيد

بوضوح کشف خواهيد کرد . نويسي، بعد از دست به قلم بردن، در ذهن شما ايجاد خواهد شد در زمينة مقاله

به اين . داشته باشددر بهتر شدن مقاالت بعدي شما تواند چه تأثير شگرفي  ميها  که يافتن پاسخ اين پرسش

  .شدن است اي نويسي که در حال حرفه ايد، اما مقاله نويس شده لهمقام و منزل که رسيديد شما يک مقا

به  توانيم ها را از چه منابعي مي پاسخ اين پرسش: "اکنون، احتماالً پرسشي در ذهن شما نقش بسته است

  :جواب اين است" چنگ آوريم؟

! عمق و تأمل کنيدايد، دربارة هرچه بهتر نوشتن ت اوقات بيکاري، مثل وقتي که در تاکسي نشسته در. ۱

 .هايتان خواهيد يافت از پرسش هاي جالبي براي برخي مطمئن باشيد پاسخ
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بعد از فهم محتواي مقاله، به منظور کشف کردن . اي را مطالعه کنيد نويسان موفق و حرفه مقالة مقاله. ۲

تفريح خوبي .  بخوانيدچندين بار مقاله را مجدداًٌ  موفق مطلب سود جسته،يالقا اينکه مؤلف از چه فنوني در

 را در مطلب ثقيليخواهيد آموخت که چگونه .  خاصي را خواهيد آموختبازي فنون شعبدهشما بتدريج . است

خواهيد آموخت که . ، هنرمندانه، از ذهن خود به ذهن خواننده منتقل کنيد(!)عرض يک چشم به هم زدن

 منتقل کنيد، در حاليکه به ده صدي يا بيست  خود را در يک آن به ذهن خوانندهذهن هزار تومانيچگونه 

 .پنجاهي يا حتي به چهل بيست و پنج توماني خرد شده است

نويسي  بعد از اينکه اين کارها را انجام داديد، تورق برخي از کتابهاي جم و جوري که دربارة مقاله. ۳

هاي  ي کشف کلکچندين سال عمر خود را براحداقل يک اديب  (!).نوشته شده است، ضرري ندارد

اگر . بندي شده و کامل در اختيار شما قرار دهد نويسان صرف کرده تا آنها را بصورت طبقه بازانة مقاله شعبده

اين کتابها  مزة الذکر داشته باشيد، بتدريج در محتواي خشک و بي  ي سابق۲ و۱به موارد  عنايت مختصري

ا که رسيديد يواشکي دور از چشم همسر مقتصدتان، کنم به اينج من فکر مي. روح و مزه دميده خواهد شد

اي شوند، هزينة نه چندان کمي را صرف  حرفه نويس بشرط اينکه ايشان مثل شما مجبورنباشند يک مقاله

نويسي در يکي از اين   چرا چند جلد؟ آخر ممکن است فني از فنون مقاله. بکنيد  از اين کتابهاچند جلدابتياع 

 .استکه ديگري فاقد آن درحالي شد کتابها تشريح شده با

اي سراغ داريد، توصيه مؤکد بنده  نويس حرفه اگر در محيط کار يا در همسايگي و فاميلتان يک مقاله. ۴

. اي با ايشان برقرار کنيد به شما اين است که با روي آوردن به ديپلماسي فعال، روابط حسنه و دوستانه

تر از خواندن همان قواعد از  الهضم اي، هرازگاهي، بسيار سريع حرفهنويسي از زبان يک  شنيدن قواعد مقاله

الخلقه است، اگر متنتان را به او  هاي ضعيف، بيمار و ناقص ضمناً او چون پزشک درمانگر مقاله. روي کتابهاست

ات  نجبازار عطاراندر هايتان خواهد گذاشت و شما را از سردرگمي  نشان دهيد، او سريعاً انگشت روي ضعف

اي شود که در دورة  اي به مذاقتان خوش آيد و انگيزه نويس حرفه شايد آشنايي شما با يک مقاله. خواهد داد

ايد، شايد زد و يک  خدا را چه ديده.  را بکنيدقال قضيهنام کنيد و  ها ثبت اي آموزشي يکي از همين حرفه
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بدانيد که فرهنگ عمومي اگر . شديد سبکاصالً چه بسا براي خودتان صاحب  .اي از آب در آمديد حرفه

 .بخش نيست، شايد بخواهيد آستيني باال بزنيد و وارد گود شويد نويسي در کشور ما واقعاً رضايت مقاله

اند و  اين اصول واقعاً ساده. نويسي را بياموزيم  مقالهاصول اوليهخواهيم  اي شدن نداريم و مي فعالً قصد حرفه

اند، اما رعايت آنها ارزش نوشتة  واقعاً ساده اين اصول. براي هميشه خواهيد آموختشما بعد از دقايقي آنها را 

اند، اما رعايت نکردن آنها باعث خواهد شد که مقاله شما از  اين اصول واقعاً ساده. شما را بسيار باال خواهد برد

  .ارزش تلقي شود سليقه و آگاه جهان کم نگاه تمام خوانندگان خوش

هاي دانش بشري، مثل علوم پايه، علوم  اي خاص را در يکي از حوزه ما اگر انديشهمقاله چيست؟ ش

مهندسي، علوم انساني و علوم مذهبي، بررسي، نقد و تبيين کنيد و حاصل کارتان را در قالبي خاص و با 

اي،  هاما اين قالب خاص و قواعد معين چيستند؟ هر نوشت. ايد قواعدي معين بنويسيد، صاحب يک مقاله شده

هاي  مقاله نيز در ميان نوشته. هاي مخصوص به خود را دارد به عنوان مثال داستان کوتاه، قالب يا قالب

يعني در يک مقاله حتماً .  تشکيل يافته استشش عنصر خاص خود را داراست و قالب آن از  شخصيت، مختلف

آيد  اله يا اصالً مقاله به حساب نميوجود داشته باشند، وگرنه مق بايد اين شش عنصر که شرحش خواهد آمد،

وجود دارد که رعايت آنها يا الزامي است،  در سامان دادن به اين شش عنصر نيز قواعدي. الخلقه است يا ناقص

شماريم و سپس يکايک آنها را معرفي کرده،  وار مي حال اين شش عنصر را فهرست. يا بهتر است رعايت شوند

 - ۶گيري   نتيجه- ۵ متن - ۴ مقدمه - ۳ خالصه - ۲ عنوان - ۱:بنديم عدشان ميکمر همت به بيان مهمترين قوا

  .منابع

***  
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  عنوان -۱

و نحوة پيرايش و آرايش شما در اولين برخورد با يک شخص، آن هم شخصي  طرز لباس پوشيدن دانيد آيا مي

بطه دارد؟ اگر جواب اين به او بياموزيد، چه تاثيري در آيندة اين را که قرار است با او دوستي کنيد و چيزي

ه هم در مورد اهميت عنوان مک کليحتي  دانيد، ديگر نيازي نيست که  دانيد، که حتماً مي پرسش را مي

اولين  بيند، خوانندة مقاله نيز در شما را مي همانگونه که شخصي ناآشنا در اولين برخورد ظاهر. صحبت کنيم

  .شود برخورد متوجه عنوان مي

  :رعايت بفرماييد ة شما بتواند در اولين برخورد از خواننده دل ببرد، الزم است قواعد زير رابراي اينکه مقال

  .مقاله و متناسب با آن باشد محتواي المقدور بيانگر عنوان بايد حتي. ۱

المقدور عنوان را طوري انتخاب کنيد که خواننده با  نيست ولي حتي  آسانيتهيه چنين عنواني کار البته

با متن  بايد متناسب عنوان ديگر اينکه نکتة .خواهيد بگوييد س بزند که چه ميدن تا حدودي حخواندن آ

ما انتظار داريم با مطالعة اين مقاله همه يا . است تکنولوژي هاي انتقال روشاي  مقاله فرض کنيد عنوان. باشد

دة اين مقاله چند روش مهم حال فرض کنيد نويسن. هاي انتقال تکنولوژي را بياموزيم مهمترين روش الاقل

.  استزني الفانتقال تکنولوژي را از قلم انداخته باشد، در اين صورت عنوان انتخاب شده براي مقاله نوعي 

يا خيلي  بزرگتر سر اين انسان را خيلي هيچ گاه. نويسي مثل کشيدن تصوير هيکل يک انسان است مقاله

هاي انتقال تکنولوژي  سنده فقط بطور خالصه به معرفي روشاگر در همين مقاله نوي. کوچکتر از تنش نکشيد

انتقال  هاي مروري کوتاه بر روش: انتخاب کند اش را اينگونه همت گمارده، واجب است فروتنانه عنوان مقاله

  .هاي انتقال تکنولوژي آشنايي کلي با روش يا تکنولوژي

  .گشا است گاهي استفاده از عنوان فرعي راه. ۲

کند و آن  وجود دارد که به کار گرفتن آن قدرت مانور شما را در جذب خواننده بيشتر مينکتة ديگري 

 سه تن از ياي آرا خواهيم در مقاله به عنوان مثال فرض کنيد مي.  مقاله استعنوان فرعيکمک گرفتن از 

اين است که موردي يک پيشنهاد خوب  در چنين. صاحبنظران را دربارة تعريف تکنولوژي نقد و بررسي کنيم
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 انتخاب کنيم و ذيل اين عنوان با فونتي کوچکتر عنوان فرعي را سه تعريف از تکنولوژياصلي مقاله را  عنوان

صاحبنظران را  الف، ب و ج اسامي بجاي( .الف، ب و ج دربارة تعريف تکنولوژيي تبيين، بررسي و نقد آرا: بياوريم

اصلي اين فرصت را  ته شده است ولي در عوض عنوانگذاش فرعي بار اصلي بر دوش عنوان). نويسيم مي

  .يابد که به علت کوتاه بودن و پيچيده نبودن آسانتر دلربايي کند مي

  .عنوان براي خواننده در نگاه اول بايد آسان باشد تحليل و پردازش. ۳

سعي کنيد تا . و پردازش عنوان مقاله در نگاه اول نبايد انرژي ذهني زيادي از خواننده تلف کند تحليل

تر  ماند و هم راحت تر در ذهن مي کوتاه هم راحت عنوان .جايي که امکان دارد عنوان مقاله طوالني نباشد

. تري استفاده نماييد و کلمات همه فهم از لغات نويسي سعي کنيد در عنوان ضمناً. شود تحليل و پردازش مي

شما  اگر مخاطبان مقالة مثالً. ان مقاله دارداين امر نسبي است و بستگي به سطح معلومات مخاطب البته

دانشگاه آنها را بفهمند  اساتيد دانشگاه باشند، استفاده از لغات مشکل و پيچيده در حدي که اکثر اساتيد

  .اشکالي ندارد

  .به مطالعة مقاله ترغيب کند خواننده را خيلي خوب است که عنوان به تنهايي. ۴

  :دهاي زير توجه بفرمايي به عنوان

  ثروت و قدرت: ارمغان مديريت تکنولوژي -

 !بر زمان مديريت کنيد -

 ربع قرن سياست علم و تکنولوژي در عرض ده دقيقه -

 دانيم؟ آيا واقعاً مفهوم تکنولوژي را مي -

 انسان در زندان نامرئي تکنولوژي -

 ده اشتباه رايج مديران -

   .…و

  .کند ه مطالعه ترغيب ميخواننده را ب هر کدام از اين عناوين به نحوي
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ها  توانيد در اوقات فراغت سري به کتابفروشي نويسي در شما شکوفا شود مي  براي اينکه استعداد عنوان

! چه ظرافت و ذوقي درانتخاب آنها به کار رفته است؟. مل بخوانيدأ ويترين عنوان کتابها را با تتبزنيد و از پش

  اينطور نيست؟. کند کنند، انسان را سرمست مي انتخاب ميها  اي واقعاً خواندن عناويني که حرفه

***  

  خالصه -۲

صرف وقت  قبل از شروع به مطالعة متن و  خواننده را جذب کرد، به اوحق بدهيد که،بعداز اينکه عنوان مقاله

اين  خواهد چرا مي. ايد، آگاه شود اي را گشوده و حوصلة زياد، بخواهد از اينکه شما در اين مقاله چه گره

خورد يا خير؟ نتيجه تحليل  درد او ميه تر شودکه آيا مقالة شما ب  آگاهي را کسب کند؟ براي اينکه مطمئن

ايد؟ راه حلتان براي فالن مشکل چيست؟ چه  تان چيست؟ از فالن سيستم چه ايرادي گرفته شما در مقاله

اي  هايي را در حوزه ايد؟ چه آموزه کردهحوزه براي گفتن داريد؟ چه حکمي تازه را اثبات  نفالحرفي تازه در 

 خالصه. بگنجانيد خالصه ايد؟ اين موارد و مشابه آنها، مواردي هستند که شما بايد در خاص جمع آورده

از  طول سطرهاي متن، بعد خالصه با فونتي ريزتر از متن و طول سطرهاي کوتاهتر از. هرچه کوتاهتر، بهتر

  . ده سطر تجاوز کنداز حدوداً آيد و نبايد عنوان مي

مان را در چند سطر بيان کنيم  اگر بتوانيم حرف اصلي: اکنون شايد پرسشي در ذهنتان نقش بسته است

نکته توجه داشته  چنين کاري کرد يا خير؟ بايد به اين توان آيا مي ديگر متن مقاله براي چيست؟ و اصالً

 اندکيندارد که در نوشتن خالصه، متنتان  اشکالي. دنويسي اي مي باشيد که شما خالصه را براي خوانندة حرفه

تان را هرچند که اندکي  حرف اصلي که دهد اي اين حق را به شما مي خوانندة حرفه. مقدمه باشد ثقيل و بي

خورد يا خير؟ يک مثال  مقدمه باشد، در اول مقاله بياوريد تا او ببيند آيا متنتان به درد او مي غامض و بي

اين است که تکنولوژي زاييدة علم است و از لحاظ  عموم تلقي معموالً.  گرددآشكارترطلب  مازنيم ت مي

لفي اين عقيده را نقد و بررسي کرده و به اين نتيجه ؤفرض کنيد م. تاريخي علم مقدم بر تکنولوژي است

اينگونه  اش را او عنوان مقاله. تاريخي تکنولوژي بر علم مقدم است نظر عموم، از لحاظ رسيده که، برخالف

 اش را چنين تواند خالصه مقاله لف پس از اين عنوان ميؤم. تقدم تاريخي تکنولوژي بر علم :کند انتخاب مي
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مقدم است و نيز اعتقاد بر اين است که  تلقي عموم اين است که علم از لحاظ تاريخي بر تکنولوژي:" بنويسد

هاي  ايم و بر اساس پژوهش ديشه را به چالش طلبيدهما در اين مقاله اين ان. تکنولوژي زاييدة علم است

 ،توان در تاريخ شود و مي ايم که تقدم تاريخي علم بر تکنولوژي نقض مي تاريخي لين وايت نشان داده

  ".اند علم نبوده هايي را يافت که زاييدة تکنولوژي

منظور از : فته باقي مانده استچقدر حرف ناگ ال ببينيد براي متن مقالهاح. اي از يک خالصه بود اين نمونه

وايت کيست و چه کرده است؟  چيست؟ منظور از علم چيست؟ تقدم تاريخي يعني چه؟ لين تکنولوژي

که  هايي ان کرد؟ چند نمونه از تکنولوژيوت وايت چنين استنتاجي مي هاي تاريخي لين چگونه از پژوهش

برد  صاحبنظران را زير سوال مييك از  كدام ي تازه، آراگيري ها هستند؟ اين نتيجه اند، کدام مقدم بر علم بوده

  .… و چرا؟ و 

***  

  

  مقدمه -۳

 شما را بگيرد و ةقيزنيد، ناگهان يکي  دهد، درحالي که در پارکي به آرامي قدم مي چه حالي به شما دست مي

يا چه حالي به ! د؟مزه و تازه انتظار داشته باشد شما قاه قاه بخندي هاي بي شروع کند به تعريف کردن جک

دهد، در حالي که در محيطي آرام مشغول مطالعه هستيد، ناگهان يکي دست به پشت شما  شما دست مي

آخر عمر نظرية مکانيک کوانتومي را  شتين بود که تانخب، بگو ببينم به نظر تو آيا حق با اي: بکوبد و بگويد

مقالة  نوع رفتارها ناراحت نشود، او حق دارد کسي پيدا شود که از اين اگر ؟يک نظرية ناقص تلقي کرد

  .مقدمه بنويسد بي

توان   ترين اهدافي که در نوشتن مقدمة مقاله بايد به آنها رسيد، چهار مورد زير را مي و اساسي از مهمترين

  :نام برد

  آماده کردن ذهن خواننده. ۱



 ٨

توانيد با  اين کار را مي. تقديم کنيدهدف اين است که در ابتدا، يک ديد کلي از موضوع مقاله به خواننده 

توانيد با بيان چند پرسش و پاسخ ساده اما بنيادين به اين  بيان يک مقدمه تاريخي فشرده انجام دهيد يا مي

 هرچه سريعتر با بياني هرچه يدخالصه خواننده با.  ممکن است روشي ديگر به ذهنتان برسد.هدف برسيد

  .ار گيردتر در جريان کلي کارتان قر ساده

  (!)بازارگرمي. ۲

توانيد خود  اگر تاکنون تحصيل و پژوهش، اين فرصت را به شما نداده که سراغ تجارت برويد، در اينجا مي

. خورد تان به چه درد مي تر بگوييد که مقاله هرچه واضح(!). را بيازماييد که آيا استعداد اين کار را داريد يا خير

به خواننده بگوييد که در . روشيد، صاف و ساده با بالغت تمام بيان کنيدخواهيد بف خواص جنسي را که مي

  .ايد يا به او بگوييد که با مطالعة اين مقاله چه چيزي را به دست خواهد آورد اي را باز کرده اين مقاله چه گره

قدمه، ابتدا بايد لف در مؤ م.تعريف تکنولوژي از ديدگاه مهندسان: چنين باشد اي عنوان مقاله مثالً فرض کنيد

ف لمخت هاي از نگاه  تکنولوژي… "شرح دهد که اين موضوع را مختصراً مثالً. ذهن خواننده را آماده سازد

 تعريف يکساني از … شناسان و مهندسان، دانشمندان علوم پايه، فيلسوفان، جامعه. تعاريف مختلفي دارد

پس از  ". …وهها هم اختالف نظرهايي وجود دارداند و حتي بين اعضاي خود اين گر تکنولوژي ارايه نداده

 ما در اين  …:"مثالً بنويسيد. اينکه با چنين توضيحاتي ذهن خواننده آماده شد، شروع کنيد به بازارگرمي

در اين . يما  آنان را در اين خصوص جمع آوردهيايم و خالصة مهمترين آرا مقاله سراغ ديدگاه مهندسان رفته

در آخر از  . …اند م که چرا مهندسان براي تعريف تکنولوژي به چنين آرايي متوسل شدهاي مقاله روشن کرده

ش ينايم که معيارمان در اين گز  بهترين تعريف و راي را گزينش کرده، روشن ساخته،تعاريف و آرااين بين 

دل  ي کنيدتر بيان کردن چنين جمالتي بازارگرمي کنيد و سع و دقيق  با بسط دادن."… و. چه بوده است

 بيني توجه داشته باشيد که در اين بازارگرمي نبايد عنصري از اغراق و خودبزرگ. خواننده را بدست آوريد

  .در بازارگرمي صادق و فروتن باشيد.  وجود داشته باشدمؤلف

  بيان نوع تحقيق انجام گرفته و روش آن . ۳
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 ممكن است محصول .يج آن باشدمحتواي يک مقاله ممکن است محصول يک کار آماري و تحليل نتا

ممکن است محصول مطالعة چند منبع و مرجع در يک موضوع . انجام دادن چندين آزمايش تجربي باشد

نويس  پردازي خود مقاله ممکن است محصول نظريه. ان آن منابع باشدمؤلف ي آرابخاص و تنظيم و تبوي

 يسازي آرا  يک موضوع خاص و خالصهوگو با صاحبنظران در ممکن است محصول چند جلسه گفت. باشد

تان را چگونه   اينکه شما محتواي مقاله. …ممکن است محصول نقد راي يک صاحبنظر باشد و . آنان باشد

 شفاف هخوانند خواهيد همه چيز را براي گويي با اين کار مي. توضيح داده شود ايد بايد در مقدمه آورده جمع

  .ايد ه کار را چگونه به سامان رساندهبکنيد و دقيقاً به او اعالم کنيد ک

  هاي خاص مقاله بيان ويژگي. ۴

 اشاره کنيد تا هاداشته باشد که بهتر است در مقدمه به آن خاصي هاي ممکن است مقالة شما ويژگي

انتقال با موانع  آشنايي: چنين باشد تان فرض کنيد عنوان مقاله. تر وارد ميدان مطالعه شود خواننده آگاهانه

مربوط به بيولوژي و تکنولوژي و  مقاله از اصطالحات  اينليفأتمجبور باشيد در  چه بسا. تکنولوژي به کشوربيو

توضيحات نه  خواننده غيرمطلع نياز به درکشان براياي كه  به گونه. اند استفاده نماييد که تخصصي …

بتدا بشناسانيد و سپس وارد بحث صطالحات را اادرچنين مواردي اگر قرار باشد که اين  .داردکوتاه  چندان

توانيد  شود و ثانياً انرژي کمتري را مي دهد و بيشتر شبيه کتاب مي شويد اوالً مقاله فرمش را از دست مي

چاره چيست؟ چاره اين است که در مقدمه اعالم . تر ارايه دادن مطلب اصلي مقاله بکنيد پخته هرچه صرف

مفاهيم يا مباحث آشنايي فالن با  ن نياز به اين دارد که خواننده قبالًکنيد که مطالعة مقالة شما و فهميدن آ

توانند از مقاله بهره  اش بگويد که چه کساني مي لف در مقدمه مقالهؤخيلي خوب است که م. داشته باشد

  .را مشخص سازد لف در مقدمه، کالس خوانندگان مقالهؤبه سخن ديگر بهتر است م. ببرند

هاي خاص مقاله  بنويسيد، متوجه ويژگي اي گيريد تا مقاله  وقتي قلم به دست ميشما خودتان در عمل،

که بيانشان در متن مقاله مناسب نيست و در عين حال گنجاندن آنها در مقدمه  هايي ويژگي. خواهيد شد

  .دهد  آگاهي او را نسبت به کليت مقاله افزايش ميه،موجب رضايت خاطر خواننده شد
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 حجم کل يك پنجم يا يك چهارمحجم مقدمه نبايد بيشتر از  نويسي اين است که هنکتة مهم در مقدم

مقدمه بايد هم موجز باشد و هم گويا و . مقدمه حتماً بايد چند برابر از متن مقاله کوچکتر باشد. مقاله باشد

  .طلبد و هم زيرکي هم هنر مي موجز گويا هاي نوشتن متن

*** 

  متن مقاله -۴

 انتخاب عنوان و حال، شما بعد از به خرج دادن وسواس منطقي فراوان در. ي مقاله رسيداصل رصنوبت به عن

شروع به نوشتن متن اصلي مقاله کنيد و محصول  خواهيد ، ميموجز گويانيز نوشتن خالصه و مقدمه بصورت 

  :نويسي اين هم قواعد متن، خب بفرماييد. ارايه دهيد تان را به خواننده يا مطالعه تحقيق

  آوري موضوعات محوري و مهم مقاله جمع: قدم اول. ۱

خواهيد در متن مطرح کنيد، روي  قبل از شروع به نوشتن بايد همة موضوعات محوري و مهمي را که مي

شان يا به علت آسان بودن محتواي مقاله، چند  ها يا به علت هوش زياد و حافظه قوي بعضي. برگي بنويسيد

ولي بايد توجه داشته باشيد که اين کار . اين کار را بکنند براحتي توانند مي به نوشتن شروع دقيقه قبل از

رنجي دست و غب و با مطالب اند اي آناني که حرفه برخي از نويسندگان، بخصوص. بر است مشکل و زمان نوعًآ

مهم  ري وبتوانند همة موضوعات محوتا ها طول کشيده  هفته که روزها و بلکه اند کنند، گفته پنجه نرم مي

ها، همواره، فقط به اين موضوع  البته تصور نکنيد که آنان روزها و هفته. شان را جمع بياورند مقاله

اي در نزد خود دارند و هرازگاهي در شرايط  نويسندگان همواره قلم و دفترچه معموالً. اند، نه انديشيده

 يادداشت دفترچه کنند و در آن  ميشکارکند،  اي را که بطور ناگهاني از ذهنشان عبور مي گوناگون ايده

البته . اي از موضوعات گوناگون در آن دفترچه ثبت شده است بعد از چند روز يا هفته مجموعه. نمايند مي

بدانيد که همين  اما اگر.  آنها مفيد واقع شوديك سومشايد . خورد همة نکات يادداشت شده بدرد نمي

  .شما هم آن قلم و دفترچه را هميشه با خود حمل خواهيد کرد کند حتماً مي اي ها چه معجزه سوم يك

  .عناوين متن و عناوين فرعي هر يک از آنها را حدس بزنيد. ۲
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سعي کنيد، بازهم قبل از نوشتن متن، بر اساس موضوعات محوري و مهم مقاله که قبالً روي برگي 

عنوان و مقدمه . بنويسيد دس بزنيد و روي برگيتان را ح تر مقاله عناوين فرعي و چه بسا فرعي ايد، نوشته

  .هاي آن متن چون شاخه و عناوين فرعي هستند مانند تنة يک درخت

شوند  تر هم مي هاي فرعي اين عنوان. تر باشد هاي فرعي خود صاحب عنوان ممکن است هر عنوان فرعي،

تان شکل  د، سعي کنيد درخت مقالهتواني تا آنجائيکه مي. تر جدا شده از يک شاخه کلفت هاي نازکتر شاخه

  را برجستهفرعيعنوان يك  وابسته به تر فرعيتان يک عنوان  مبادا در متن مقاله. متناسب و زيبايي داشته باشد

آيا ممکن است که يک شاخة .  هيچ خبري نيستفرعياز آن عنوان   کنيد، در حاليکهBoldاصطالح  هب يا

  اصلي و کلفت درخت ادعاي شخصيت و هويت کند؟ هاي شاخه  در کناراز تنة درخت برويد و نازک مستقيماً

تجربه نشان داده  گرچه. تر مقاله را حدس بزنيد کنيد عناوين فرعي و فرعي قبل از شروع به نوشتن سعي

کند ولي شما از انجام دادن اين کار  عناوين تغييراتي مي است که در حين نوشتن، نقشة اولية مقاله و جايگاه

ه صبا ذهني روشن و مطمئن وارد عر حداقل منفعتش اين است که. کنيد که منفعت مي کنيد نميضرر 

  . لغزانيد نينه بيشتري روي کاغذ ميأشويد و قلم را با طم نوشتن مي

است همان وسواس منطقي را که در نوشتن عنوان اصلي مقاله داشتيد در نوشتن  اينکه بهتر نکته ديگر

  .کند و جذاب مي چنين عملي مقاله را زيبا. تر مقاله نيز داشته باشيد يعناوين فرعي و حتي فرع

  .واضح بنويسيد. ۳

  :کنيم نويسي هم قواعدي دارد که به بعضي از مهمترين آنها اشاره مي واضح

لف مطلبي را ؤاگر م. لف به موضوع مقاله استؤنويسي، تسلط علمي م مهمترين شرط الزم براي واضح 

فصاحت و بالغت فرزند دانايي  فراموش نکنيم که. اش دهد تواند ارايه د، خوب هم نميخوب نفهميده باش

 .است

مطلبتان به لغات  تر استفاده کنيد، هيچگاه در القاي در حاليکه اين توانايي را داريد که از لغات ساده 

 استفاده قرار دمورکنند که اگر از لغات بغرنجي که ندرتاً  برخي تصور مي. رنج و مشکل متوسل نشويدغب
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هنر اينجاست که شما . اصالً اينطور نيست. تر جلوه خواهندکرد تر و عالم گيرند استفاده کنند، با سواد مي

 .خواننده القا نماييد ترين نحو به ترين مطالب را به ساده مشکل

 لغت، يک معنا در متون ادبي تکرار يک. نويسيد تکرار نکنيد کنيد مطالبي را که مي المقدور سعي حتي 

گيرد ولي در متون علمي  يا يک جمله براي برانگيختن عاطفه و خيال خواننده، گاهي مورد استفاده قرار مي

با مطالعة آن، مطلب را درک ه نويسند و اگر خوانند را يکبار مي مطلب و تحليل علمي. تکرار جايگاهي ندارد

 .کند ا مجدداً مطالعه ميگردد و عبارت يا عبارات خوب درک نشده ر نکرد، برمي

ر آسانتباشد، خواننده آن را  جمله هر چه کوتاهتر. سازيد کوتاه باشند سعي کنيد جمالتي را که مي 

اگر اراده .  از ساختن جملة بلند استآسانترتن جمله کوتاه خاز اين گذشته سا. تحليل و پردازش خواهدکرد

 .دستوري کمتري هم مواجه خواهيد شدکنيد جمالتتان را کوتاهتر بنويسيد، با مشکالت 

اصالً بر اساس چه معياري بايد  ولي چقدر کوتاه؟. ها، هر چه کوتاهتر بهتر ها هم مثل جمله  پاراگراف

اي که بايد در تنظيم يک پاراگراف لحاظ کنيد  ترين نکته ها را تعيين کنيم؟ ببييند، اصلي اندازة پاراگراف

هايش  اگراف، با توجه به مقتضيات متن، فقط يک موضوع با شاخ و برگدر هر پار. وحدت موضوعي آن است

اي چندان وسيع و حجيم نباشند که  ها يا مطالب حاشيه البته به شرط اينکه اين شاخ و برگ. شود مطرح مي

نکتة ديگر اين است که در هر پاراگراف همين . به يک پاراگراف مستقل داشته باشيم شان نياز براي تبيين

توانيم بگوييم که پاراگراف عبارت است از يکسري  پس مي. ع واحد بايد با وضوح کافي تبيين شودموضو

 .آيند تر يک موضوع محوري دور هم جمع مي جمالت که براي تبيين هر چه واضح

. هاي متنشان را کم کنند توانند حجم پاراگراف اي اين است که مي هاي نويسندگان حرفه يکي از توانايي

آنان هيچگاه شروع به خلق يک پاراگراف . رسانند نين کاري را با خرد خرد کردن افکارشان به انجام ميآنان چ

آنان شفاف . خواهند در آن به رشتة تحرير درآورند کنند مگر اينکه اول روشن کنند که چه مي جديد نمي

  .نويسند انديشند و شفاف مي مي
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بقية ظرفيت پاراگراف توسط جمالت . ر يکي دو جمله نوشتتوان حرف اصلي يک پاراگراف را د معموالً مي

اي بر حسب مقتضيات  نويسندگان حرفه. کنند تر مي شود؛ جمالتي که آن حرف اصلي را واضح توضيحي پر مي

خواهند آن را در يک پاراگراف بگنجانند، حرف اصلي را در اول، ميانه يا  هاي موضوعي که مي متن و ويژگي

نوشتن حرف . آور باشد انگيز و تعجب مثالً ممکن است موضوع پاراگرافي اندکي هيجان. ندده آخر آن جاي مي

تواند عطش  مي) کند که شخص در حين قلم زدن آنها را کشف مي(اصلي در ابتداي پاراگراف تحت شرايطي 

اشته باشد با بيان يا مثالً ممکن است نويسنده در يک پاراگراف ميل د. مطالعة بقية آن را در خواننده برانگيزد

گيري  مقدمات استنتاج يک حکم، ذهن خواننده را آماده کند تا آن را بپذيرد يا غيرمستقيم خود آن را نتيجه

در شرايط ديگر نويسنده . در اين صورت پرواضح است که جايگاه القاي حرف اصلي، آخر پاراگراف است. کند

  .تواند حرف اصلي را در اواسط پاراگراف نيز القا بکند اش مي شناسي به صالحديد خود و بر اساس حس زيبايي

اکنون وقت آن است که سه پاراگراف قبلي را و همين پاراگرافي را که در حال شکل گرفتن است، مورد 

نويسي در اين چهار مورد رعايت شده است  به اين پرسش پاسخ دهيد که آيا قواعد پاراگراف. توجه قرار دهيد

سخن اصلي هر پاراگراف و موقعيت آن را براي خودتان مشخص سازيد؟ آيا وحدت يا خير؟ سعي کنيد 

ها تمرين  اند؟ پاسخ به اين پرسش موضوع در همه آنها رعايت شده است؟ آيا با وضوح کافي نوشته شده

  .هاي ديگر نيز انجام دهيد سعي کنيد همين تمرين را با متن. مفيدي است

اند با مفهوم و کارکرد نقطه، ويرگول، نقطه  ي تحصيلي را طي کردههاي مقدمات  همة کساني که دوره

ولي بايد به اين نکته توجه داشته باشيد . آشنايي دارند... ويرگول، دو نقطه، عالمت تعجب، عالمت سوال و 

شود، کار چندان آساني نيست و نياز به  که درست و بجا بکار بردن اين عالئم، آنگونه که معموالً تصور مي

اين عالئم به ظاهر پيش پا افتاده، اگر درست مورد استفاده قرار گيرند، تاثير . نظر و تجربة فراوان دارد دقت

اند يا بجا  مطالعة متني که اين عالئم در آن يا بکار نرفته. قابل توجهي در جلب رضايت خواننده خواهند داشت

خواهيد قدر و ارزش اين عالئم را  اگر مي.  بند بياوردتواند نفس خواننده را اند، مي مورد استفاده قرار نگرفته

هاي نادر ابراهيمي رجوع کرده، تاثير آنها را در بارور شدن  توانيد مثالً به رمان بيش از پيش لمس بکنيد مي
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. برند اي با حوصله و دقت زياد اين عالئم را به کار مي نويسندگان حرفه. هر چه بيشتر متن مالحظه نماييد

 . ما هم تالش کنيم آنها را هوشمندانه بکار گيريمبياييد

تواند قسمتي از يک جمله تلقي  مي مثال که   به اين.دبپرهيزياز اضافه کردن مسلسل کلمات به هم  

 اقتصادي  به لحاِظ مقتدِر غيِرلِتو د نفِت مربوط به صنعِتهاِي تکنولوژي ارتقاِي …: "شود توجه بفرماييد

کردن  آميز است ولي در عوض زشتي اضافه البته اين مثال، کمي اغراق ".…انتخابات  تحريم شدة در آستانة

 .دهد راحتي نشان ميرا بمسلسل کلمات به هم 

هاي  کنجحتي نويسندگان درجه يک هم براي نوشتن مطلبي ممکن است فانوس به دست گيرند و  

 که در ذهن دارند معنايي براي القايمناسب   را وجب به وجب جستجو کنند تا شايد لغتيتاريک ذهنشان

نويسي سخت نيست، ولي نويسندگان مقاالت  به اندازة مثالً رمان البته در مقاالت علمي کار. بدست بياورند

 علمي نيز بايد به اين نکته توجه داشته باشند که در حين نوشتن بايد با آرامش تمام در ذهنشان جستجو

که تصور  اين نکته را خطاب به کساني گفتيم.  القاي نيتشان بکار گيرندکنند و بهترين لغات ممکن را براي

خياالنه از آنها  توانيم بي کنند و ما مي خطور مي ذهنبه کنند لغات و اصطالحات در حين نوشتن براحتي  مي

 .استفاده کنيم

عني ، يويببتهرگاه ديديد که تحت يک عنوان مطالب زيادي براي طرح کردن هست، به تکنيک  

عنوان اين . دهيم کاري که ما اکنون در نوشتن همين نکات انجام مي مثل همين. ديباب کردن متوسل شو باب

باب کرديم تا در هر بابي آسانتر روي  چون ديديم مطلب زياد است، باب. بود واضح بنويسيدمان قسمت از بحث

 .موضوع متمرکز شويم

سرعت کمتر  تر، ر به پيچ خطرناکي برسد، با حواس جمعيک راننده اگ. راننده است يک نويسنده مثل 

داند فهمش سخت  که مي رسد نويسندة خوب هم وقتي به مطلبي مي. کند رانندگي مي بيشتري و آرامش

ها را  جمله. کند ها را کوتاهتر و تعدادشان را بيشتر مي پاراگراف. دهد است، حوصلة بيشتري به خرج مي

به  خالصه خود را. کند بيشتر عنايت مي، به نقل مطالعات موردي. کند استفاده مياز تمثيل . کند کوتاهتر مي
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البته شرط اينگونه بودن اين است که . زند تا بتواند مطلب را در ذهن خواننده بلغزاند  مييهر آب و آتش

 .دتر با نگاه تيزش ببيند هاي خطرناک را هر چه زو نويسنده بتواند پيچ

بيت اول  دهجمولوي به تقاضاي يکي از مريدانش ه. کنيم ا يادي از موالنا القا مينکتة اين قسمت را ب 

ده بيت به مذاق آن مريد شيرين آمد و به اصرار جاما اين ه. نامه مشهور گشت سرود مثنوي را که بعدها به ني

يد از آن درس نکتة جالبي که ما با.  بيت رسيد۲۴۰۰۰به  ارده سال حدوداًهدر عرض چنامه  نيو تشويق او 

توانيد  اين هزاران بيت، شما مي يعني در تمام گويند در تمام مثنوي، بگيريم اين است که صاحبنظران مي

. مقاله هم بايد انسجام داشته باشد. انسجام عالي و نابگويند يک  به اين مي. ده بيت اول را دريابيدجبوي آن ه

ع کلي مقاله ناخالصي دارد قدغن است و يک ضعف نسبت به موضو گنجاندن مطلب نامربوط يا مطلبي که

به طرف  زدن تمام عناصر مقاله طوري بايد تنظيم شوند که گويي در حال شيرجه. آيد جدي به شمار مي

 .اند  مقالهگيري نتيجه

  .مطلبتان را خوب بپزيد. ۴

  :پخته نوشتن دو راز مهم دارد. لبتان را خوب بپزيد و آنها را خوب بپروريدامط

ايد، سراغ  گيري يا يک حکم را با نظم منطقي بيان نکرده تا زمانيکه مقدمات و لوازم يک نتيجه.  اولراز

  .گيري نرويد بيان آن حکم يا نتيجه

با مطلب قبل و را واضح و منطقي  هر مطلب بايد رابطة. مقاله بايد انسجام منطقي داشته باشد. راز دوم

شوند و  بطور منطقي به هم وصل مي مفاهيم ريز بتدريج  يک رود،پديد آمدن مثل. باشددارا بعد از خودش 

پيوندند و جريان اصلي مقاله را خلق  اين نتايج هم بتدريج بطور منطقي به هم مي. آورند را به بار مي نتايجي

  .رسد به نتيجة اصلي مي کنند و در نهايت مقاله مي

  . بيان مطالعات موردي را فراموش نکنيد.۵

در آن مطالعات موردي را شود اي باشد که ب مثل متنهاي منسوب به حوزة مديريت، به گونهاگر متنتان 

اي زياد  به گونهان نقل مطالعات موردي به شرط اينکه حجمش. مورد توجه قرار داد، از اين کار پرهيز نکنيد
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وع از مطالعات بخصوص آن ن. نظر او بسيار سودمند است نباشد که حوصله خواننده را سرببرد، براي جلب

نقش مطالعة موردي در چنين . موردي که پيامي تعجب برانگيز و درسي بديع در بطن خود به همراه دارد

شنيدن قصه براي . يکي از فنون خطابت نقل قصه است. متوني، شبيه نقش قصه است در خطبة خطيبان

ن فرصت استفاده کرده، البالي خطيب هم از اي. کند مخاطبان بسيار جذاب است و فکر آنان را متمرکز مي

  .توانند ايفا کنند مطالعات موردي هم يک چنين نقش جذابي را مي. کند آميز ايراد مي ها سخنان حکمت قصه

من نوه زياد : "گفت. حکمتش را پرسيدم. شناختم که جيبش هميشه پر از شکالت بود پيرمردي را مي

شکالت به همراه دارم که هر وقت آنها را  هميشه در جيبمدوست داشته باشند  مرا بيشتر دارم و براي اينکه

 case مطالعه موردي يا پر از  جيب نويسنده بايد.همينطور است نويسنده". ديدم کامشان را شيرين کنم

studyباشد تا کالمش هميشه به مذاق خواننده خوش آيد .  

  .واجب استو مرجع ذكر منبع . ۶

کنيد، حتماً خواننده  لف و صاحبنظر نقل ميؤيک م اي را از   يا انديشهاي در نوشتن مقاله اگر سخني، ايده

 و اگر. ايد بگوييد اين حرف و ايده را از چه کسي اخذ کرده يعني. را از منبع و مرجع آن سخن آگاه سازيد

 اين در راي ما" بگوييد که  است، بدون تعارف آن را به خودتان نسبت دهيد و مثالً حرف و ايده مال خودتان

  .هاي مطرح شده در مقاله از آن کيست ه براي خواننده روشن کنيد که ايد". خصوص چنين و چنان است

  رعايت آداب نقد. ۷

فقط . لفان و صاحبنظران ديگر در مقاالت انتقادي هيچ جايگاهي نداردؤ به م…جسارت، توهين، طعنه و

تکرار زياد اسم .  بررسي منطقي آن نماييداعالم کنيد اين سخن از آن فالني است و سپس شروع به نقد و

 بايد دست و پنجه نرم کند و انديشه درمباحث علمي، منتقد با يک .کار خوبي نيستلف مورد انتقاد هم ؤم

 .لف در بسياري از موارد نه تنها لزومي ندارد بلکه کار غلطي استؤ مشخصيتدرگير شدن با 

***  

  

  گيري نتيجه -۵
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، درس کامالً القا شده. دهند دآوري اهم مطالب طول ترم اختصاص مي ر را به يابرخي از اساتيد جلسة آخ

و اکنون  آخر به نتايج درس موردنظر رسيدهما قبل مقدمات شروع کرده و در جلسات  استاد در اوايل ترم از

. کند ي ميمطالب کليدي و مهم را يادآور استاد در اين جلسة آخر. کند در جلسة آخر اهم مطالب را تکرار مي

که  کاري است همان اين. باشند خاطرشان داشته اهم مطالب را در حداقل دوست دارد دانشجويانش

اي   مقاله حرف چندان تازهگيري نتيجهما در ش. گيري انجام دهد حتماً بايد در بخش نتيجه نويس مقاله

. کنيد ، بازگو ميباقي بماندن خواننده کنيد از مطالعة اين مقاله بايد در ذه زنيد، بلکه آنچه را که فکر مي نمي

 به خواننده خواهيد مي گيري اکنون با نوشتن نتيجه. هايتان، از مقدمات تا نتايج، در متن آمده است تمام حرف

  .کمک کنيد تا آنچه را که شايسته است از مطالعة مقاله جذب کند، براحتي بدست بياورد

فقط به تکرار . وار، دوباره نقل کنيد ستندات متن را، حتي خالصه نبايد استدالالت و مگيري نتيجهدر نوشتن 

گيري نقل  ا عباراتي موجز در بخش نتيجهبمحصوالت مقاله را گلچين کنيد و . مهمترين نتايج اکتفا کنيد

  .گيري بايد کم باشد، حتي کمتر از مقدمة مقاله حجم بخش نتيجه. نماييد

***  

  

  منابع -۶

ترين  يکي از دلخراش.  بهره نبرده باشدآراء ديگران مقاله از تأليف لف آن درؤ مهشود ک يافت مي اي مقاله بندرت

از کدام منبع و   ديگران استفاده بکند ولي نگويديلف يک مقاله از آراؤاين است که م(!) هاي جهان  صحنه

اين عمل  .شود وب مينيز محس اين عمل نوعي توهين به خواننده اصالً. لف اين آرا را نقل کرده استؤکدام م

  ! شودآگاهلفي حتماً بايد ؤآيد و چنين م اگر عمداً انجام گيرد نوعي دزدي به شمار مي

جعه به يکي از اتوانيد با مر شما مي. اند هاي متعددي را مورد استفاده قرار داده نويسي روش براي مرجع

ة آنها را بياموزيد و يکي را به ميل نويسي، در عرض کمتر از يک ساعت هم کتابهاي مربوط به آموزش مقاله

  .خود انتخاب کنيد

***  
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 نکتة مهم است که توجه به ۵کالم آخر اشاره به . شويم کم به انتهاي اين نوشتة موجز آموزشي نزديک مي  کم

  :کند آنها نوشتة شما را بيش از پيش زيبا و شايسته مي
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  يابي موضوع. ۱

اي  تشخيص اين امر که چه موضوعي الزم است که در حوزه.  بخوردشود بايد به درد اي که نوشته مي مقاله

و نياز به مطالعة فراوان و مشورت زياد با  نيست آسان يد، کار  خاص مورد توجه و تحليل قرار گير

هويت مقاله به اين . ها را بگشايد ه نويسيد، حتماً گرهي از گر سعي کنيد، مطلبي را که مي. دارد صاحبنظران

  .دمتي ارايه دهد، حتي اگر اين خدمت خالصه کردن يک مقالة طوالني ديگر باشداست که خ

موضوع  توانيد هرچه مي. يابي اين است که موضوع نبايد کلي و مبهم باشد نکتة مهم ديگر در موضوع

زان باشد، به همان مي تر دقيقموضوع مقاله هرچه . انتخاب کنيد اي کوچک تان را دقيق و محدود به حوزه مقاله

وسيعي را مورد توجه  که موضوع اييه معموالً مقاله. دهيد  ارايهتر عميقشود که شما تحليلي  زمينه مساعد مي

 تا حدشود،  که موضوع دقيقي که براي مقاله انتخاب مي واضح است. دهند از عمق اندکي برخوردارند قرار مي

  . شودگر جلوه بايد در عنوانامكان 

  لمتربيت ذهن، زبان و ق. ۲

و قلممان شکل پيدا کند؟ چه  کنند که چه کنيم ذهن و زبان بسياري از مبتديان اين پرسش را مطرح مي

خواندن، خواندن، خواندن و : ها بينديشيم و مثل آنان بنويسيم؟ جوابش دو کلمه است اي کنيم مثل حرفه

خواندن متن مثل همنشين در ذهن زيرا . اي را نبايد بخوانيد هر کتاب و نوشته البته. نوشتن، نوشتن، نوشتن

  وبزبان را خو فرم، ذهن و نافرم و متن خوب و خوش و نافرم ذهن و زبان را بد و متن بد. و زبان ما اثر دارد

ديگر اينکه از نوشتن و  نکته. نوس شويدأبا آثارشان مو نويسندگان برتر را بشناسيد . آورد مي بار فرم خوش

  .اند ها بدون ترديد اين مرحله را طي کرده اي تمام حرفه.  کردن نهراسيدو پاره پاک کردن يا از نوشتن

 کار گروهي. ۳

توضيح داده  يک مقاله تأليفبراي ساز و كار همكاري دو يا چند نفر بحث فني و مفصلي الزم است تا 

 انجام گيرد، هکار گروهي درست و با قاعد اگرکه كنيم  ميدر اين مجال مختصر فقط به اين جمله اکتفا . شود

بياييد براي انجام دادن هر . به بار خواهد آورد العاده نويسي، محصولي فوق هرکاري که باشد از جمله مقاله

کاري که شايسته است گروهي انجام پذيرد، دست همديگر را به مهر بفشريم و به فتواي دين و عقل عمل 



 ٢٠

را کشف کنيم و الاقل در حوزة کاري خودمان بياييد دربارة کار گروهي بينديشيم و روشهاي آن . نماييم

  .کارهاي گروهي موفق در رنج است كمبودجامعة ما از . فرهنگ کار گروهي را رواج دهيم

  قدرداني آخر مقاله. ۴

گيري و  سرتاسر جهان در آخر مقاله، بعد از نتيجه اي در نويسان حرفه گروهي، مقاله در راستاي ترويج کار

اند، تشکر و  لفان کمک کردهؤلف يا مؤم گيري مقاله به که به نحوي در شکلكساني از قبل از ذکر منابع 

  . چه زيباست ما هم چنين کنيم. کنند قدرداني مي

  پست الکترونيکي. ۵

شايسته است که بعد از  بسيار. شود ذيل عنوان و قبل از خالصه مقاله ذکر مينويسنده نام شما به عنوان 

. هدف اين است که خواننده بتواند براحتي با شما تماس بگيرد. پ کنيديرا نيز تا خود e-mailآدرس  نامتان،

 خود، راه e-mailبا در اختيار قرار دادن . نويس است نقد خوانندگان يک مقاله بزرگترين راهنماي يک مقاله

حال آورد و اين   ميجا  را حسابيمؤلف حالانتقاد خوانندگان از مقاله، به اصطالح . اخذ اين نقدها را باز کنيد

 کشند که متنشان توسط اي منت مي حرفه نويسان مقاله. اي شدن است ها نقطه شروع حرفه جا آمدن

  .و نقد گردد منصف خوانده شده صاحبنظران

*** 

 

. مطالعه بفرماييد هاي مقتضي، چند بار ديگر مجدداً اي را که مالحظه فرموديد، در فرصت بهتر است نوشته

اند، دير يا زود به دست  اين قواعد تا در عمل بکار گرفته نشوند، گر چه ساده ين است کهولي واقعيت ا

  :توان خالصه کرد اهم مطالب اين جزوه را اينگونه مي. فراموشي سپرده خواهند شد

  .گيري، منابع عنوان، خالصه، مقدمه، متن، نتيجه: مقاله شش جزء دارد. ۱

 .تخاب شود که کوتاه، واضح، متناسب با متن و برانگيزنده باشدالمقدور طوري ان عنوان بايد حتي. ۲

شده  هاي آگاه شود که در مقاله چه گرهي گشود  حرفههدر خالصه بايد با عباراتي بسيار موجز، خوانند. ۳

 .است



 ٢١

 آماده ساختن ذهن خواننده براي ورود - ۱ :دو هدف از مهمترين اهداف مقدمه نويسي عبارتند است از. ۴

 .متن مقاله  عالقمند کردن هر چه بيشتر او براي مطالعه-۲ به بحث

 .گردد  زير از مقدمات شروع شده و به بيان نتايج ختم ميهفت قانون طاليي با رعايت همتن مقال. ۵

 .لف بسيار خوب و عميق فهميده شودؤابتدا بايد مطلب توسط خود م 

 . به متن هرچه کوتاهتر بهتردهدهن  جمالت شکل 

 .ها بايد هسته مفهومي متمرکز و شفافي داشته باشند اگرافپار 

 .تر مطالب پيچيده انتخاب شوند، بخصوص در نوشتنحساب شده و با وسواس منطقي لغات بايد  

 . مطالب پراکندة تحت يک عنوان روش خوبي براي نظم دادن به متن استتبويب 

 .متن بايد رعايت شودمنطقي انسجام  

 .نبايد فراموش شود هاي روشن و مطالعات موردي ثالاستفاده از م 

شايسته است پس از پايان مطالعة مقاله در ذهن خواننده باقي بماند به او كه گيري آنچه را  در نتيجه. ۶

  .تقديم کنيد

  .نشودگاه فراموش  هيچ گاه، گاه، هيچ هاي استاندارد هيچ ذکر منابع با روش. ۷


