
 اینکه بدانیم چگونه متنی زیبا بنویسیم ، می تواند تاثیر فوق العاده ای روی دیگران بگذارد،

 و دقیقا این موضوع چیزی است که این روزها زیاد به چشم می خورد،

 !به خصوص در اینستاگرام و سایر فضاهای مجازی

 پیج های زیادی هستند که فقط با نوشتن برخی جمالت و متنی زیبا،

 .مخاطبان زیادی پیدا کرده اند و به راحتی می توانند به وسیله همین متن ها با دیگران ارتباط برقرار کنند

 فارغ از این موضوع، افراد زیادی هستند که در حیطه نویسندگی فعالیت می کنند،

 .و کارشان نوشتن است و به زیبا نوشتن نیاز دارد تا قلم خوبی پیدا کند

 ه تکنیک هایی نیاز دارد که رعایت تمام نکات این تکنیک ها،اما زیبا نوشتن ب

 .به اندازه نوشتن مداوم و تمرین کردن، کمک نمی کند

 پس فقط دانستن تکنیک،

 .هیچ کمکی نمی کند بلکه تمرین و تمرین است که می تواند قلم ما را تقویت کند

 و ادبی،این نکته را در ذهن داشته باشیم که برای نوشتن یک متن زیبا 

 .فقط کافی است که کتابخوان باشیم و مطالعه داشته باشیم

 .یک کار را در ذهنمان بسازیم مسیر عصبی از سوی دیگر با تمرین می توانیم

 .در ادامه بیشتر به دالیل این موضوع و سایر تکنیک های نوشتن اشاره خواهیم کرد

  

 چگونه متنی زیبا بنویسیم که جذابیت هم داشته باشد؟

 قبل از هرچیزی باید بدانیم که هدف مان از نوشتن چیست؟

 چه پیامی را می خواهیم به مخاطبان خود بدهیم؟

 ی را شروع کنید،پس بهتر است قبل از اینکه نوشتن متن

 به مخاطبان خود، اندیشه هایشان، نیازهایشان و سلیقه و... فکر کنید،

 گفت چون این روزها افراد به خوبی موضوعات را درک می کنند دروغ نکته مهم اینجاست که نباید به محاطب

 ن شما انتظارات مخاطبانتان را برطرف می کند یا نه؟به این فکر کنید که مت

 بعد از این که به این موضوعات فکر کردید و نسبت به سلیقه مخاطبین خود آگاه شدید،

 .حاال وقتش رسیده که شروع به نوشتن کنید

 !ساده نویسی همیشه بهترین گزینه است
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 تنی زیبا بنویسیم بهتر است به یاد داشته باشیم که،اگر قصد داریم م

 استفاده از کلمات قلمبه سلمبه و لغات نامفهوم و سنگین،

 مخاطب را خسته می کند و در نهایت او، نوشته را نصفه رها می کند،

 پس چگونه متنی زیبا بنویسیم ؟

 .د و طرفدارهای زیادی داشته باشداین ویژگی ساده نویسی باعث می شود یک نوشته و متن محبوبیت پیدا کن

 شاید ساده نویسی در ابتدا کمی دشوار باشد،

 و پیدا کردن کلماتی که هم ساده باشند و هم مفهوم را به خوبی منتقل کنند،

 .سخت باشد اما با تمرین می توان این کار را انجام داد

 اگر از اول انجام این کار سخت بود،

 یک انسانی که سواد کمی دارد، می توانید تصور کنید که برای

 و به راحتی نمی تواند جمالت سخت را بفهمد،

 .توضیح بدهید و صدای خودتان را ضبط کنید

 این تمرین کمک می کند شما مفهوم حرف تان را،

 .به زبان ساده بیان کنید سپس آن را روی کاغذ وارد کنید

  

 ابتدا و انتهای قوی بسازید

 د مخاطب را با شما همراه می کند،ابتدای متن اگر جذاب باش

 اما اگر جذابیتی نداشته باشد،

 .مخاطب خیلی زود از همراهی با شما دلسرد می شود

 .سعی کنید در ابتدای متن حس کنجکاوی و هیجان را منتقل کنید

 .برای این کار می توانید متن خود را با سوال شروع کنید

 .کند چنین اتفاقی را تجربه کرده استیا به گونه ای آغاز کنید که مخاطب احساس 

 .در ادامه مطلب خود اطالعات را در اختیار خوانندگان قرار بدهید

 چگونه متنی زیبا بنویسیم ؟

 .از طرف دیگر پایان یک متن می تواند تاثیر نهایی را بگذارد و آن متن را در ذهن مخاطب حک کند

 ا مخاطبتان احساس کند،سعی کنید آخرین جمالت را تاثیرگذارتر بنویسید ت

 .اگر این مطلب را نصفه رها کند انگار یک فرصت را از دست داده است

 .داشته باشید و پایان احساسی بنویسید اعتماد به نفس پس سعی کنید
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 نگارشی را رعایت کنید نکات

 اصوال خوانندگان به نکات ریز نگارشی خیلی دقت می کنند،

 .و ضعف نگارشی در متن شما ممکن است آن ها را سردرگم کند

 .این احساس سردرگمی ممکن است روی مخاطب تاثیر منفی بگذارد

 رعایت دستور زبان و استفاده از عالمت های دستوری موجب می شود،

 .راحت تر بتواند متن شما را بخواند و درک کندکه خواننده 

 چگونه متنی زیبا بنویسیم ؟

 .شما به عنوان نویسنده با این جمالت و کلمات با مخاطبان خود حرف می زنید پس سعی کنید این قواعد را رعایت کنید

 .زمانی می توانید این نکات را به خوبی رعایت کنید که تمرین زیادی داشته باشید

 نید بعد از نوشتن متن تان،سعی ک

 .آن را با صدای بلند بخوانید و هرجا احساس کردید روان نیست را تغییر بدهید

 در این صورت می توانید متوجه ایرادات نوشتاری خودتان بشوید،

 .و همچنین متوجه می شوید که کجا باید از عالمت های دستوری استفاده کنید

 .اتی است که به شدت مخاطب را دلسرد می کندغلط امالیی هم یکی دیگر از ایراد

 چون مخاطب به شما و اطالعات تان در زمینه ای که برایش سوال به وجود آمده،

 .اعتماد می کند و با این تفکر که شما جواب سوالش را می دانید سراغ مطلب تان می آید

 اما اگر در متن خود غلط امالیی داشته باشید،

 .رود و ممکن است همانجا مطلب شما را رها کند و دیگر به خواندن آن ادامه ندهداین اعتماد از بین می 

  

 چگونه متنی زیبا بنویسیم ؟ خودتان را جای مخاطب بگذارید

 چگونه متنی زیبا بنویسیم ؟

 .اریدهمیشه یکی از راه های برای اینکه بهتر بتوانید مخاطبتان را درک کنید این است که خودتان را جای آن ها بگذ

 اگر این کار برایتان سخت است،

 .به روزهایی که خودتان دنبال موضوعی در سایت های مختلف یا فضای مجازی هستید، فکر کنید

 زمانی که به خودتان در چنین موقعیتی فکر کنید،

 .بهتر می توانید نیازهای مخاطب را درک کنید



 راغ چنین اطالعاتی می آیند؟قبل از اینکه بنویسید، به این فکر کنید که چه کسانی س

 چرا به این اطالعات نیاز دارند؟ چه مسائلی دارند که به دانستن این اطالعاا نیاز پیدا کرده اند؟

 چگونه این اطالعات را دریافت کنند برایشان جذاب تر خواهد بود؟

 مثال زمانی که خودتان یک مطلب را می خوانید که از اصطالحات تخصصی استفاده کرده است،

 چه احساسی پیدا می کنید؟

 مسلما همه ما تجربه کردیم که با خواندن این اصطالحات تحصصی گیج شدیم،

 .و دیگر به ادامه خواندن آن مطلب عالقه ای نداشتیم

 طالب ما خواهد داشت،پس مخاطب هم همین احساس را نسبت به م

 .اگر از اصطالحات تخصصی استفاده کنیم

  

 جمع بندی کنید

 در پایان سعی کنید جمع بندی کوتاه و نهایی از آنچه که در متن خود گفته اید،

 .داشته باشید و در این جمع بندی به نکات و سواالتی اشاره کنید که حس کنجکاوی را در مخاطب فعال نگه دارد

 .در این صورت شما متنی زیبا و جذاب خواهید داشت که به مرور زمان طرفدارهای زیادی پیدا می کند

 د،در این مطلب سعی کردیم به نکاتی اشاره کنیم که اصول اساسی نوشتن هستن

 .که در صورت رعایت همین چند مورد قطعا سطح نگارشی باالیی پیدا خواهید کرد و قلم قوی تری خواهید داشت

تنها تمرین و تمرین است که می تواند تاثیر به سزایی در کیفیت مطالب شما  اما بازهم فراموش نکنید که

 .داشته باشد

 

 


