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مقدمه

ش��ايد در ميان انواع نوشتهها هيچيک بهاندازۀ مقاله 2متنوع و
فراگير نباشد .هر روز هزاران مقالۀ مختصر و مفصل ،عمومي
و تخصص��ي ،ترويجي و پژوهش��ي و انواع ديگ��ر آن در دنيا
منتش��ر ميش��ود .اما از ميان اين هزاران ،فقط تعداد معدودي
موردتوج��ه خوانن��دگان و تع��داد معدودتري در آث��ار ديگران
مورداستناد قرارميگيرد .از ميان مقالههاي استنادشده نيز فقط
تعداد کمي در حوزۀ موردنظر خود تأثيرگذارند .براس��اس آنچه
گفته ش��د ،دو پرس��ش عمده درخصوص مقالهنويسي مطرح
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ميش��ود .نخست آنکه چرا مقالهنويسي تا اين اندازه عموميت
دارد و دوم آنکه ،چرا از اين همه مقالۀ منتشرشده فقط درصد
ناچيزي تأثيرگذار و ماندگار است؟
در پاس��خ ميت��وان گفت ،مقال��ه نوع خاصي از نوش��ته
اس��ت که پدي��دآور آن الزام ًا نبايد نويس��ندۀ حرفهاي باش��د.
نگاه��ي به مجلهها و روزنامهها نش��ان ميدهد که بس��ياري
از افراد با اس��تعدادها و مهارتهاي متفاوتي در نويس��ندگي،
مقاله مينویس��ند .شايد بتوان گفت همۀ کساني که از حداقل
مهارتهاي نگارشي بهرهمندند و در موضوع خاصي اطالعاتي
دارند ،بتوانند مقاله بنويس��ند .اما بيترديد فقط درصدي از اين
مقالهها در نش��ريهها منتشر ميشود و از ميان آثار منتشرشده
فقط ش��مار معدودي دارای معيارها و استانداردهاي يک مقالۀ
خوب هستند.
همچنين ،دو عامل دربارۀ مقالهنويس��ي باعث ش��ده که
تعداد مقالهنويسان بسيار زياد باشد؛ يکي کوتاهي حجم مقاله
در مقايسه با کتاب و ديگری محدودبودن موضوع بحث در هر
مقاله در مقايسه با س��اير نوشتهها .با اين حال ،در ميان جمع
کثي��ري از پديدآورندگان مقاالت فقط گروه انگشتش��ماري
مقالهنوي��س حرفهاي هس��تند .مقالهنويس��ان حرفهاي ضمن
آنکه دانش تخصصي بااليي در حوزۀ کار خود دارند ،با اصول
مقالهنويسي نيز آشنا هستند .آشنايي با اين اصول و ممارست
در ن��گارش ،مهارتهايي در آنان ايجاد کرده که نتيجۀ آن در
آثارش��ان منعکس ميش��ود و اين آثار را خواندني و تأثيرگذار
ميسازد.
کس��اني ک��ه در ص��دد کس��ب چني��ن مهارتهايياند،
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مقاله نوع خاصي از
نوشته است که پديدآور
آن الزاماً نبايد نويسندۀ
حرفهاي باشد

ميتوانند با الهام از س��بک مقالهه��اي موفق و مطالعۀ آثاري
که به آموزش مقالهنويسي ميپردازند ،اين اصول را فراگيرند.
تا امروز آثار متعددي درخصوص مقالهنويس��ي به زبان فارسي
منتشر ش��ده که در هريک بهنحوي چگونگي تدوين و انتشار
مقالههاي ترويجي ،علمي ،پژوهش��ي و مطبوعاتي تبيين شده
اس��ت .کتاب البته واضح و مبرهن اس��ت که  ...رس��الهاي در
مقالهنويس��ي اثر تازهاي است که در اين دسته جاي ميگيرد.
اما با ويژگيهاي خاصي که دارد ،از نمونههاي مش��ابه متمايز
اس��ت .اين کت��اب برخالف کتابهای موج��ود در اين زمينه،
رويکردي روايي و توصيفي دارد و بهجاي ارائۀ دس��تورالعملي
گامبهگام در يک فض��اي انتزاعي ،تصويري از فرايند نگارش
مقاله ترسيم ميکند که عمدت ًا مبتني بر تجربۀ نويسنده در مقام
خواننده ،نويس��نده و داور مقاالت است .ضياء موحد ،نويسندۀ
کتاب ،اس��تاد رش��تۀ منطق و پژوهش��گر مؤسس��ۀ پژوهشي
حکمت و فلس��فه ايران اس��ت .از ديگر آثار وی ميتوان به از
ارس��طو تا گودل ( )1384و ترجم��ۀ منتقدان فرهنگ ()1378
اشاره کرد.
معرفي کتاب

اين کتاب در دو بخش تنظيم ش��ده اس��ت .بخش نخست به
کليات مقالهنويس��ي و بخش دوم ب��ه انواع مقالهها ميپردازد.

نويسنده در نخستين بخش ،کلياتي درخصوص تعريف مقاله و
مقايسۀ آن با ساير انواع نوشتهها ارائه ميدهد و مقالهها را در
کليترين دستهبندي ممکن به دو گروه مقالههاي عمومي 3و
مقالههاي علمي ـ تحقيقي 4تقس��يم ميکند .در تعريف مقالۀ
عمومي آمده است« :نوشتهاي کوتاه ،به نثر ،نشاندهندۀ نظر
نويس��نده در موضوعي خاص و محدود ،با سبکي بارز ،لحني
مناس��ب ،توجهانگيز ،قلمي شيرين و رسا ،دور از فضلفروشي
و خالي از ارجاعهاي فراوان و کتابشناس��ي مبس��وط و حتي
بيهيچيک با س��اختاري منسجم ،شامل حسن شروع و حسن
ختام» (ص .)19
در ادام��ه مقالۀ علم��ي ـ تحقيقي اينگونه تعريف ش��ده
است« :نوش��تهاي کوتاه ،به نثر ،نشاندهندۀ نظر نويسنده در
موضوعي خاص و محدود ،رغبتانگيز ،با نثري روشن و رسا،
شامل ارجاعهاي الزم با ساختاري منسجم شامل مقدمه ،متن
يا بدنه و نتيجه ،همراه کتابشناسي مناسب» (ص .)20
تعاري��ف فوق جام��ع و مانع بهنظر ميرس��ند و توجه به
اجزا و مؤلفههاي هريک کافي اس��ت که نويس��ندهاي بتواند
مقالهاي ب��ا رعايت حداقل ويژگيهاي مطل��وب تدوين کند.
س��پس در يک تصوير کلي س��اختار مقاله ،فارغ از نوع آن در
سه بخش مقدمه ،بدنه و نتيجه ترسيم شده است .نويسنده در
فصل پنجم ،به روشهاي مقالهنويسي ميپردازد و سه روش

مقالهنويسان حرفهاي
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کتاب پر از جمالت کليدي
درخصوص مقالهنويسي
است که هريک بيانگر
اصلي از اصول
مقالهنويسي است

عمدۀ رسم ساختار مقاله ،مفهوميابي و نوشتن مقاله ،تکميل و
ويرايش پيدرپي را مطرح ميسازد.
موحد در فصل ششم ،مراحل آمادهسازي مقاله را در شش
مرحلۀ انتخ��اب موضوع ،گردآوري م��دارک ،تحليل مدارک،
طرح اوليۀ مقاله ،ويرايش نهايي و تدوين کتابشناسي تبيين
ميکند .در قس��مت پاياني بخش نخس��ت ،نکتههايي دربارۀ
بخشهاي مختلف مقاله شامل عنوان ،مقدمه ،جملۀ کليدي،
بدن��ه ،نتيجه ،طول مقاله ،چکيده ،و کليدواژه آمده اس��ت که
هريک در جاي خ��ود توصيههاي مفيدي براي نويس��ندگان
محسوب ميشود.
در بخ��ش دوم کتاب که به ان��واع مقاله اختصاص يافته
اس��ت ،نويس��نده پنج نوع اصلي مقالهها را معرفي ميکند که
عبارتن��د از :مقالههاي روايي ،5توصيفي ،6تعريفي ،7فلس��في،8
و اس��تدالل ديالکتيکي .9در ادامه فهرست نمودارها ،واژهنامه
انگليسي ـ فارسي ،واژهنامۀ فارسي ـ انگليسي ،فهرست اعالم،
فهرست کتابها و مقاالت و کتابشناسي آمده است.
ويژگيهاي ارزنده اثر

کتاب حاضر ويژگيهاي ارزشمندي دارد که آن را از آثار مشابه
متمايز ميسازد ،مث ً
ال نثر ساده ،موجز و عميق کتاب که بهقول
نويسنده از «اطناب ممل» و «ايجاز مخل» در آن پرهيز شده
است ،خواننده را به مطالعۀ آن ترغيب ميکند .هدف نويسنده
بهروش��ني بيان شده و خواننده ميداند که قرار است کتاب به
چيز بپردازد و چه چيزهايي در محدودۀ آن نميگنجد .نويسنده
ب��ه تمام توصيههايي که به خوانندگان ارائه نموده ،خود عمل
کرده اس��ت و با تدوين اثري که خود مبتني بر اصول و قواعد
موج��ود در کتاب اس��ت ،مثال خوبي از متني س��ليس و روان
عرضه کرده است .در صفحه  20از «اصل ترغيب» 10بهعنوان
اساس��يترين اصل مقالهنويس��ي ياد شده است و مطالعۀ متن
نش��ان ميدهد که نويسنده خود اين اصل را در سراسر کتاب
بهخوب��ي رعايت کرده ،و به همين دليل ميتواند خواننده را تا
پايان اثر با خود همراه سازد.
همانطورکه در پيشگفتار کتاب آمده اس��ت ،نويس��نده
تجربۀ فراواني در مطالعه و داوري مقاالت در حوزههاي مختلف
دارد .بازتاب س��الها تجربه در اين زمينه ،در متن کتاب کام ً
ال
روش��ن است و مطالعۀ اثر حاضر نشان ميدهد که نويسنده از
توانايي الزم براي اظهارنظر کارشناسانه در اين زمينه بهرهمند
اس��ت .ارائۀ ش��واهد فراوان براي نقاط قوت و ضعف مقاالت
خود نش��اندهندۀ احاطۀ وی بر موضوع کتاب است .عالوهبر
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اين ،کتاب پر از جمالت کليدي درخصوص مقالهنويسي است
که هريک بيانگر اصلي از اصول مقالهنويس��ي است .در اينجا
برای نمونه چند مورد ذکر ميشود:
ـ آنچ��ه در مقال��ه اهميت دارد نظر خود شماس��ت و گزاره يا
حکمي که ميخواهيد از آن دفاع کنيد (ص )49؛
ـ انسجام مقاله بستگي به وحدت موضوع آن دارد (ص )60؛
ـ تناس��ب شمارۀ کلمهها با موضوع مقاله از شاخصهاي مهم
توفيق در مقالهنويسي است (ص )69؛
ـ در مقال��ه اصل کوتاهي آن اس��ت و مقالههاي بلندتر از حد
معم��ول را اغلب ميتوان با ويرايش ب��ه همان حدود متداول
فروکاست (ص .)71
اغلب توصيههاي کتاب نيز مفيد و ارزشمند است ،بهويژه
توصيههاي��ي که با صراحت و دقت مطرح ش��ده و نمونههاي
مش��ابه آن در آثار ديگر مقالهنويسي چندان موردتوجه نبوده و
معمو ًال براي دانش��جويان مبهم اس��ت .مث ً
ال براي رفع ابهام
درخص��وص اص��ول اس��تناد به منابع��ي که در آث��ار ديگران
ميبيني��م ،اما به هر دلي��ل به اصل منابع دسترس��ي نداريم،
توصيۀ مهمي ش��ده که نقل آن در اينجا خالي از فايده نيست:
«برخي نوشتهاي را ميخوانند و مأخذي را که نويسندۀ آن در
نوش��تۀ خود آورده است ،بدون مراجعه بدان ،در فهرست مآخذ
خود ميآورند .اين کار که متأس��فانه در ايران فراوان مرتکب
ميش��وند ،تقلب اس��ت ،فريبکاري و تظاهر به تحقيق است.
هرگ��ز مأخذي را که خود نديدهايد و نخواندهايد در مآخذ خود
نياوريد و اگر ناچار از اس��تناد بدان هس��تيد ،تصريح کنيد که
ديگري بدان استناد کرده است و شما از نوشتۀ او آن مآخذ را
برگرفتهايد»(ص .)52
کاستيها و دشواريهاي اثر

در کنار تم��ام نقاط قوت کتاب حاض��ر ،نکاتي وجود دارد که
ميتوانست مورد توجه نويسنده قرار گيرد .از آن جمله:
 .1برخي از ش��واهد و مثالهاي کتاب طوالني است .در
بعض��ي موارد براي معرفي نمونههاي��ي از مقاالت ،گاهي کل
مقاله آمده است .مث ً
ال در قسمت مقالههاي توصيفي پس از دو
صفحه توضي��ح در اين زمينه دو مثال آمده يکي «در ظرافت
و زيرکي اش��ارات» اثر مرتضي مميز و ديگري «پيرمرد چشم
ما ب��ود» اثر جالل آل احمد که درنتيج��ه  19صفحه از متن
کت��اب (ص  100ـ  )119ب��ه اين دو مث��ال اختصاص يافته
است .اين مشکل در بخشهاي ديگر کتاب نيز ديده ميشود.
برای نمونه 25 ،صفحۀ ديگر کتاب (ص  126ـ  )150را مقالۀ
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«نظريههاي فرهنگي در پساس��اختگرايي و پسامدرنيسم» اثر
دکتر حس��ين بش��يريه دربرگرفته تا مثالي از مقاالت تعريفي
آورده ش��ود .بهنظر ذک��ر چند بند از هري��ک از اين آثار براي
تبيين موضوع کافي بود.
 .2ب��ه هيچي��ک از آثار فارس��ي دربارۀ آیي��ن نگارش و
مقالهنويسي اشاره نشده است .گويي اثر حاضر بيشتر روايتي از
تجربۀ شخصي نويسنده است ،که البته در جاي خود چيزي از
ارزش کتاب حاضر نميکاهد .اما با استناد به کتابهاي موجود
در اين زمينه ،حداقل خوانندگان ميتوانستند از طريق اين اثر
به آثار مشابه دس��ت يابند .مثل :ابوالحسني1381 ،؛ ادريسي،
1382؛ حري1385 ،؛ سميعي1387 ،؛ طوسي1382 ،؛ فتوحي،
1385؛ و قندي.1383 ،
 .3در مواردي به خوانندگان توصيه شده که دربارۀ برخي
از موضوعات به جس��توجو در اينترنت بپردازند .البته روشن
اس��ت که امروزه درب��ارۀ تقريب ًا همه چيز ميت��وان انبوهي از
اطالعات در اينترنت يافت ،اما اگر نويسنده به گزيدهاي از اين
انبوه که از نظر وی مناسبتر است ،اشاره میکرد ،شايد براي
خوانندگان راهنمايي خوبي محس��وب ميشد ،همانند منابعی
که در صفحۀ  208دربارۀ پارادوکسها معرفی شده است.
 .4نکتۀ ديگر تأکيد مفرط نويس��نده بر مثالهاي مربوط
به منطق و فلس��فه است .ش��ايد اين گرايش آشکار نشاني از
تأثير حوزۀ تخصص نويسنده بر محتواي کتاب باشد که کام ً
ال
طبيعي اس��ت .اما براي تبيين بهتر بحثها اشاره به مثالهاي
حوزههاي ديگر نيز ميتوانست مفيد باشد.
 .5اگرچه انتخاب عنوان مناس��ب کار س��ادهاي نيست و
خود نويس��نده نيز بر اين دشواري تأکيد کرده ،اما با تجربهاي
که نويسنده دارد ،شايد ميتوانست عنوان ديگري براي کتاب
انتخاب کند که بهنحو شايستهتري منعکسکنندۀ محتواي آن
باشد .البته عنوان فرعي« ،رسالهاي در مقالهنويسي» ،از ابهام
عن��وان اصلي ميکاهد و تصوي��ر روي جلد نيز بر اين گويايي
ميافزايد.
نتيجه

درمجم��وع اين کت��اب نمونۀ موفقي از کتابهايي اس��ت که
تاکنون در زمينۀ اصول و مباني مقالهنويس��ي به زبان فارسي
منتش��ر شده است .تأثير تجربۀ نويس��نده در مباحث کتاب بر
س��ودمندي آن ميافزاي��د و بهنظ��رم ،گروهه��اي مختلفي از
خوانندگان ميتوانند از اين تجارب بهرهمند ش��وند .کس��اني
که س��ابقۀ مقالهنويسي دارند ،با مطالعۀ اين کتاب مهارتهاي

نگارش خود را بهبود ميبخش��ند .کساني که تجربهاي در اين
امر ندارند ،با استفاده از اصول مطرحشده آثاري مطلوبتر پديد
خواهند آورند .نکات ارزندهاي نيز براي دانشجويان رشتههاي
مختل��ف درخصوص ف��ن نگارش در کتاب موجود اس��ت که
براي آنان در تدوين تکاليف درس��ي دانش��گاهي مفيد خواهد
بود .مث ً
ال ،دانش��جويان کتابداري و اطالعرساني ميتوانند در
درسهايي مثل «گزارشنويس��ي» از اي��ن اثر بهره گيرند .از
اينرو ،اين کتاب در کتابخانههاي دانشکدههاي علوم انساني،
علوم اجتماعي و علوم تربيتي مراجعان فراواني خواهد داشت.
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