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100 روش برای بهبود نوشتار
samuelthomasdavies.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی

5 ایده مهم در نگارش
1. مهم ترین دامنه واژگان یک نویسنده همان واژگانی است که از قبل در ذهنش دارد.

2. مقدمه باید دارای انرژی، هیجان و یک تعهد ضمنی باشد که نشان دهد قرار است 

اتفاقی بیفتد یا اطالعات جالبی فاش شود.

3. هنگام نوشتن مقدمه، مدام جمالت را حذف کنید تا وقتی به جمله ای برسید که 

بدون آن نتوانید به نوشتن ادامه دهید.

4. منظور از سبک، فرم نوشتار است نه محتوای آن.

5. نوشتن مثل خلق موسیقی است.
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100 راه برای بهبود نوشتار
9 راه برای بهبود نوشتار وقتی مشغول نوشتن نیستید

1. به چند کتاب مرجع سر بزنید.

2. دایره واژگانتان را گسترش دهید.

3. امالی خود را بهبود بخشید.

4. زیاد کتاب بخوانید.

5. در کالس اصول نگارش شرکت کنید.

6. به مطالب مرتبط گوش دهید.

7. تحقیق کنید.

8. در ذهن خود مطلب بنویسید.

9. زمان و مکانی برای نوشته تان انتخاب کنید.

9 روش برای غلبه بر موانع نوشتن
1. مطلبی را تقلید و رونویسی کنید.

2. ایده هایتان را بنویسید تا درک بهتری از آن ها داشته باشید.

3. در مورد نوشته تان با دیگران صحبت کنید.

4. سخت تمرین کنید.

5. تمرینات نوشتاری انجام دهید.

6. مطالب و اطالعاتتان را سازمان دهی کنید.

7. فهرستی تهیه کنید.

8. خواننده مطلب را تجسم کنید.

9. دلیل نوشتن این مطالب را از خود بپرسید.

5 روش برای نوشتن یک مقدمه قوی
1. یک موضوع مناسب پیدا کنید.

2. یک مقدمه قوی بنویسید.
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3. قول هایی ندهید که نمی توانید به آن ها عمل کنید.

4. یک لحن خاص برای نوشته خود در نظر بگیرید و آن را در ادامه متن حفظ 

کنید.

5. موضوع اصلی را از همان ابتدا بپرورانید.

9 روش برای صرفه جویی در وقت و انرژی
1. از ساختار هرمی استفاده کنید.

2. از جمالت عنوان استفاده کنید که باید خالصه ای از مطالب کل پاراگراف باشند.

3. پاراگراف های کوتاه بنویسید.

4. از عبارات »انتقالی« استفاده کنید که خواننده را از موضوعی به موضوع دیگر 

می برد.

5. وقتی نیازی به توضیح دادن نیست، توضیح ندهید.

6. از واژگان »پل« استفاده کنید که مطالب را به هم ربط می دهند.

7. از لفاظی و زیاده گویی پرهیز کنید.

8. از مطالب دیگران الهام بگیرید.

9. وقتی به پایان موردنظر رسیدید، نوشتن را متوقف کنید.

10 روش برای خلق شیوه منحصربه فرد خودتان
1. به شیوه منحصربه فرد خودتان فکر کنید.

2. به آنچه می نویسید گوش دهید.

3. از زبان محاوره ای کمک بگیرید.

4. طول جمالت را تغییر دهید.

5. ساختار جمالت را تغییر دهید.

6. جمالت کامل بنویسید.

7. فقط مطلبی را بیان نکنید، آن را تصویرسازی کنید.

8. کلمات مرتبط را کنار هم قرار دهید.
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9. در کل متن از ساختار مشابه استفاده کنید.

10. برای رسیدن به سبک شخصی به زور تالش نکنید.

12 روش برای قدرت بخشیدن به کلمات
1. از کلمات کوتاه استفاده کنید.

2. از کلمات عمیق استفاده کنید.

3. از کلمات آشنا استفاده کنید.

4. از افعال معلوم استفاده کنید.

5. از افعال قوی استفاده کنید..

6. از اسم های خاص استفاده کنید

7. بیشتر از فاعل و جمالت معلوم استفاده کنید، نه مجهول.

8. بیشتر مطالب را با لحن مثبت بگویید.

9. خاص بنویسید.

10. از آمار استفاده کنید.

11. حقایقی ارائه کنید.

12. در پایان جمالت، کلمات تاکیدی بنویسید که معموال با عالمت تعجب همراه 

هستند.

11 روش برای اینکه مردم نوشته هایتان را دوست داشته باشند
1. شخصیت خود را دوست داشتنی کنید.

2. درباره مردم بنویسید.

3. نظر خود را بیان کنید.

4. از قوانین خود پیروی کنید.

5. از حکایات و داستان ها استفاده کنید.

6. از مثال ها استفاده کنید.

7. منابع خود را نام ببرید.
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8. اطالعات مفید ارائه کنید.

9. از گیومه استفاده کنید.

10. از نقل قول ها استفاده کنید.

11. یک عنوان قوی برای مطلبتان بنویسید.

10 روش برای جلوگیری از اشتباهات دستوری
1. به قواعد دستور زبان احترام بگذارید.

2. زمان فعل ها را تغییر ندهید.

3. روش استفاده از ضمایر ملکی را یاد بگیرید.

4. فعل را با فاعل هماهنگ کنید.

5. از حرف تعریف متناسب با فاعل استفاده کنید.

6. ضمایر را تغییر ندهید.

7. دو قسمت مصدرها را از هم جدا نکنید.

8. مراقب این اشتباهات رایج باشید.

9. نسبت به تغییرات زبان حساس باشید.

10. به شیوه نوشتار خوب بیش از دستور زبان اهمیت دهید.

6 روش برای جلوگیری از نشانه گذاری اشتباه
1. از عالئم نگارشی معمول استفاده کنید.

2. جای درست استفاده از ویرگول را یاد بگیرید.

3. جای درست استفاده از نقطه ویرگول را یاد بگیرید.

4. جای درست استفاده از دونقطه را یاد بگیرید .

5. از عالمت تعجب فقط هنگام تعجب و از عالمت سوال فقط هنگام پرسیدن 

سوال استفاده کنید.

6. روش درست استفاده از گیومه را یاد بگیرید.
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12 روش برای جلوگیری از متنفر شدن خواننده از شما
1. از اصطالحات سخت تخصصی استفاده نکنید.

2. از کلیشه ها دوری کنید.

3. از نوشتن پرانتز اجتناب کنید.

4. از نوشتن پاورقی خودداری کنید.

5. برای پنهان کردن اطالعات از روش »انتقال« استفاده نکنید.

6. وقتی باید چیزی را توضیح دهید، فقط به نوشتن ساده اکتفا نکنید.

7. پشت نوشته خود پنهان نشوید.

8. در اصل موضوع دخالت نکنید.

9. با کلمات بازی نکنید.

10. طوالنی ننویسید.

11. مرموز و مبهم ننویسید.

12. از نوشته دیگران تقلب نکنید.

7 روش برای ویرایش نوشتار
1. نوشته تان را با صدای بلند بخوانید.

2. کلمات غیرضروری را حذف کنید.

3. به آنچه نوشته اید فکر کنید.

4. این سواالت را از خود بپرسید.

5. از قوانین نوشتن عنوان پیروی کنید.

6. یک پیش نویس بی نقص تهیه کنید.

7. به عرف جامعه توجه کنید.

100 روش برای بهبود خالصه نویسی
پروُوست  دارد.  قبل  از  که  است  واژگانی  همان  نویسنده  یک  واژگان  مهم ترین 

می گوید: »استفاده راحت از کلماتی که از قبل می دانید، مهم تر از یادگیری کلمات 
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این کلمات  جدید است.« هنگام نوشتن به سایر کلمات هم معنی هم فکر کنید. 

آن قدر سریع به ذهنتان می رسد که اصال الزم نیست نوشتن را متوقف کنید.

خواننده را تصور کنید. قبل از نوشتن، ببینید می خواهید با چه افرادی ارتباط برقرار 

کنید و از خود بپرسید: »خواننده من کیست و چه مطالبی را می داند؟« نوشتن 

لزوما به معنی برقراری ارتباط نیست. ارتباط در ذهن خواننده اتفاق می افتد.

اولین جمله، اولین پاراگراف یا حتی چند پاراگراف اول مقاله یا داستان، مقدمه و 

راهنمای متن است و باید هیجان انگیز باشد. مقدمه باید پرانرژی و هیجان انگیز 

باشد و یک وعده ضمنی بدهد که قرار است اتفاقی بیفتد یا اطالعات جالبی فاش 

شود. مقدمه باید کنجکاوی خواننده را برانگیزد و او را وادار به پرسیدن سوال کند.

مقدمه قبل از ارائه اطالعات اصلی خشک و ساده به خوانندگان، باید مطلبی را 

یا  دارد:  وجود  مهم  مطلب  دو  است.  مهم  برایشان  که  بگذارد  میان  در  آن ها  با 

انسان و  یا  اثر می گذارد،  بر آن ها  اطالعاتی به خوانندگان می دهید که مستقیم 

شخصیتی به آن ها ارائه می دهید که بتوانند با او هم ذات پنداری کنند. اگر مقدمه 

مطلب به قولش وفا کند و ادامه متن همان چیزی باشد که در مقدمه اعالم شده، 

می توانید ادعا کنید که مقدمه ای قوی نوشته اید.

هنگام نوشتن مقدمه، هر جمله را بارها حذف کنید تا وقتی به جمله ای برسید که 

بدون آن نمی توانید ادامه مطلب را بنویسید. نوشتن به شیوه هرمی به این معنی 

است که در باال و راس هرم نکته اصلی را بنویسید. در پاراگراف اول »چه کسی، 

چه چیزی، کی، کجا و چرا« را مشخص کنید و در ادامه مطلب اطالعات پشتیبان 

ارائه کنید.

جمله عنوان دربرگیرنده فکری است که در ادامه پاراگراف باز شده و توضیح داده 
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می شود. جمله عنوان معموال اولین جمله پاراگراف است. برای نوشتن هر پاراگراف 

از خود بپرسید: »در این بخش می خواهم چه بگویم؟ می خواهم به چه نکته ای 

اشاره کنم؟ می خواهم چه سوالی را مطرح کنم؟« در قالب یک جمله کلی به این 

سوال ها پاسخ دهید.

که هر جمله  کنید  باید دقت  بازنویسی می کنید،  را  اولیه  پیش نویس های  وقتی 

پاراگراف از جمله عنوان پشتیبانی کند. اگر این طور نیست، نقش آن جمله را در 

پاراگراف بررسی کنید و اگر نقش خاصی ندارد آن را حذف کنید.

»انتقال« به معنی یک کلمه یا گروهی از کلمات است که خواننده را از مکانی به 

مکان دیگر می برد. با کمک روش انتقال، خواننده را از سطرهایی که همین االن 

خوانده به سطرهای بعد ببرید و ارتباط بین این دو بخش را به او نشان دهید.

»پل« کلمه ای است که در یک پاراگراف استفاده می شود و سپس در بخش »انتقال« 

هم تکرار می شود. این پل به شما نشان می دهد که نویسنده چطور از یک فکر به 

فکر دیگر رسیده است و ارتباطی بین افکارتان برقرار می کند.

پرحرفی و زیاده گویی هم وقتی اتفاق می افتد که می نویسید: »در ماه فروردین بهار 

قبل« یا »بچه گربه های کوچک« یا »بسیار منحصربه فرد«. پرحرفی به معنای استفاده 

از کلمات طوالنی است، در حالی که کلمات کوتاه معادل آن ها هم وجود دارد.

چگونه بفهمید کی وقت تمام کردن مطلب است؟ به جمله آخرتان نگاه کنید و 

از خود بپرسید: »اگر آن را حذف کنم خواننده چه چیزی را از دست می دهد؟« اگر 

پاسختان »هیچ چیز« یا »نمی دانم« است، آن را حذف کنید. همین کار را با جمالت 

قبل تر هم انجام دهید. وقتی به جمله ای رسیدید که باید حتما آن را حفظ کنید، 

آن را با صدای بلند بخوانید. آیا جمله پایانی خوبی است؟ آیا شبیه جمله پایانی 

https://modiresabz.com


9

را در حال وهوای  آیا خواننده  به گوشتان خوشایند می آید؟  آیا  به نظر می رسد؟ 

موردنظرتان رها می کند؟ اگر چنین است، کارتان تمام شده است. اگر نه، آن قدر 

آن را بازنویسی کنید تا به نتیجه و جمله موردنظر برسید. سپس نوشتن را متوقف 

کنید.

سبک نوشتار به معنای شیوه بیان یک ایده است، نه خود ایده. سبک همان فرم 

اما  می کند،  انتخاب  محتوا  دلیل  به  را  داستان  معموال  خواننده  محتوا.  نه  است 

اغلب آن را به خاطر شیوه نگارش کنار می گذارد. نوشتن مثل خلق موسیقی است. 

باشند،  آن صداها هماهنگ  وقتی  و  می کنند  ایجاد  می نویسید صدا  که  کلماتی 

نوشته تان موثر خواهد بود.
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