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  نویسندگی در توییترژانرهای 
 

ی بسیج  سازمان فضای مجاز
ی و بوشهر ی استان های مرکز    مرکز فضای مجاز



 تعریف رسانه
 

در که «اجتماعی» و پیام ارسال وسیله یا بستر معنای به «رسانه» واژه دو از 
  .است شده تشکیل است، پیام همان گروهی دریافت منظور اینجا

  رسانه اجتماعی مجازی عبارت است از بسترهای مبتنی بر فناوری که زمینه
 . ارتباط، تعامل و گردهمایی برای تولید و مصرف محتوا را فراهم می کنند

 



 انواع رسانه
 

 ،رسانه های اجتماعی انواع مختلفی دارند که بر اساس نوع کارکرد
 .  مخاطبان، اطالعات تولید شده یا سبک ارتباطی قابل دسته بندی هستند

«تنها یکی از انواع رسانه های اجتماعی است که در دسته  « شبکه های اجتماعی
 .بندی ارتباطی آن قرار می گیرند 

 



  توییتر
 

 مردم که است اجتماعی شبکه یک و آنالین خبرگزاری یک (Twitter) توییتر
 به را آن و کنند می ارسال (Tweet)توییت یک عنوان به را کوتاه های پیام

 .برند می کار به ارتباط برقراری راه عنوان
 

 



 سبک  
 

سبک به رسم و طرز بیان اشاره دارد؛ تحلیل و تدبیری که نویسنده در انتخاب  
توان گفت که گزینش واژگان،  می. واژهها و به کار بردن آنها در نوشتن دارد

های   ها و در واقع همه جنبه ها و پاراگراف صنایع ادبی، طرح ها، ریخت جمله
   .نحوه به کارگیری آنها در ایجاد سبک مؤثر هستند قابل تصور زبان و

 



 
 تفاوت سبک

 
 

 

 تفاوت سبک نویسندگان در نهایت بیانگر تفاوت
 .  های ذهنی و شخصیتی آنهاست

 نویسنده شیوه کالم و گویش فردی خود را هر
دارد، در نهایت باید اذعان کرد که سبک، شخصی 

 .است



 نویسندگی

   

.  از طریق نوشتن به مخاطب استدیدگاه یا پیام نوعی انتقال و رساندن نویسندگی، 
یکی از شبکه های اجتماعی است که به عنوان رسانه متن محور معرفی شده  توییتر

 .است

نوشتن و انتخاب یک سبک برای کاربری هر صفحه از اهمیت باالیی در این رسانه  
خود سبک های مختلف افکار و نظرات برخوردار است بنابراین کاربران توییتر برای بیان 

       .اندنویسندگی را برگزیده 
 
 



 

سبک 

   مکالمه

 
 

 

 
کردن بدل و رد و هم با گفتن سخن و مکالمه معنای به گو و گفت  

  .«است افکار و عقاید
دهد می خواننده به را بودن واقعی و طبیعی احساس وگو گفت. 

 و اصطالحات لغات، کاربرد به گوها و گفت ی ارائه در نویسنده
 سعی داده، نشان توجه ها لهجه احیاناً و کلمات ادای لحن تعبیرات،

  یک خود، وگوهای گفت در غنی مصالح و منابع انتخاب با کند می
 .نماید ترسیم سخنانش خالل از را حقیقت

 



 
 نمونه سبک

 مکالمه 
 
 



 

 

 نمونه سبک

 مکالمه 

 
 

 



 
 

 

 سبک مستند نویسی
 

 به  پژوهش منطقی، ژرف و متمرکز نظری، عملی یا مختلطمستند نویسی در نتیجه ،
کوشش یک یا چند نفر در یک موضوع تازه و با رویکردی جدید با جهت دستیابی به  

 .نتایجی تازه، تهیه و منتشر می گردد
   چنین نوشته ای، در واقع گزارشی است که محقق از یافته های علمی و نتایج اقدامات

 . پژوهشی خود برای استفاده سایر پژوهشگران، متخصصان و عالقه مندان به دست میدهد
 و نقش بارزی در می شوند استنادها یکی از عناصر شاخص نگارشهای علمی محسوب

  .تولید و نشر اطالعات دارند 



 

 
 برای نویسندگی مستدل و مستند در فضای مجازی راههای متفاوتی

 .  وجود دارد
 یک واقعیت تاریخی یا هر واقعیت عینی و  متن معتبر علمی ازنوشتن

ذکر منابع مستدل از ویژگیهای سبکی است که در این نوشتته بتا   
 . یاد می شودمستند نویسی 

 شتبکه هتای   سبک از نوشتن در فضای مجازی و به خصوص در این
 . بتتتتتته ویتتتتتتژه تتتتتتتوییتر استتتتتتتاجتمتتتتتتاعی 

 
 

سبک مستند 
 نویسی

 



 

 سرهم پشت توییت چند در غالبا که نوشتن از سبک این در•
  از متن _گیرد می نام توییت رشته اصطالحا_شود می مطرح
 .واقعه از معتبر و علمی استناد با ایست واقعه

  را موضوع یک از دقیق تحقیق و مطالعه نوشتن از سبک این •
 و پژوهشگر توییت از نوع این نویسندگان و طلبد می

 .هستند محققان



 
نمونه سبک  

 مستند نویسی
 



 

نمونه سبک  
 مستند نویسی

 



 

نمونه سبک  
 مستند نویسی

 



 نویسینویسندگی جریانی یا سیاسی 
 

  سیاسی نویسی با هدف توصیه رفتار مناسب در زندگی سیاسی و تأثیرگزاری بر رفتار
 .تحریر درمی آیدسیاسی صاحبان قدرت به رشته 

  می شود حفظ اقتدار و مشروعیت قدرت سیاسى ارائه شیوه هاى در این گونه نوشته، هم
تحت عنوان آفات قدرت می شود رفتن قدرت منجر از بین و هم آنچه به تضعیف یا 

 .شودمردم توجیه پذیر تا قدرت او هرچه بیشتر نزد می شود سیاسى به حاکم یادآورى 



 

به پرداختن .است سیاسی ماجرای یا جریان یک کشف پی در نویسنده  
  با سیاست عالم از نوشتن پیوسته و پیگیری و روز سیاسی اتفاقات و سیاست

  این های ویژگی از گزارشی شیوه به کامال و نگاران روزنامه نگاه و قلم
 .است نوشتن نوع

 
 قالب در خود تحلیل با را روز واقعیت یک از سیاسی گزارش نویسنده  

  خواندن با حوزه این به مندان عالقه که طوری به میکند بیان کاراکتر280
 می قرار روز های سیاست جریان در نویس سیاسی نویسنده کابری از صفحه یک

 .گیرند

جریانینویسندگی   
یا    

نویسیسیاسی   



 
نمونه سیاسی  

 نویسی
 



 
نمونه سیاسی  

 نویسی
 



 
نمونه سیاسی  

 نویسی
 



 
 

 

 تاریخیسبک 
 

عصر موضوعات بیان برای واژگان دوباره کاربری و گذشته فارسی ادبیات از کلمات کارگیری به  
  می استفاده آن از تمایز وجه ایجاد برای اجتماعی صفحات کاربران که است بیان از شیوه یک حاضر
 .کنند

 از تحلیلی ،گیرد می صورت ایران سالطین و بزرگان از یکی زبان از ها نوشته از نوع این در خطاب 
  نویسنده را نوشتن نوع این در رفته کار به اصطالحات و فعل .است تاریخی شیوه به بیان و اجتماعی مسائل
  تر کامل را نویسندگی شکنی هنجار تا کند می بیان چاشنی هم را طنز خود ذوق با گاهی و گزیند برمی
   .کند همراه خود با را مخاطب و کند بیان



 سبک تاریخی 
 



 سبک تاریخی 
 



 
 

 مطبوعاتیسبک گزارشی یا نویسندگی 
 

است خبر نگارى، روزنامه در اولیه ماده. 
و کرده آوری جمع را ها داده نگاران روزنامه .است نگارى روزنامه بخش مهمترین خبرنویسى ،درواقع 

 را آن خبری ارزش تا دهند می ارائه خوانندگان به را اطالعاتی بانظم آنها .کند می سازماندهی را آنها
   .سازد آشکار

بنویسد ابهام بی چگونه بیاموزد که است این نگاری روزنامه هر برای مهارت ترین اساسی. 



 
سبک گزارشی  
یا نویسندگی  

 مطبوعاتی

: درسه اصل خالصته متی شتوند   رسانه ای قواعد اصلی ومبانی نگارش 
 .  بودنواقعی و زنده سادگی، 

 
مقاالت باید بته صتورتی کته بترای کتم ستوادترین       همه : سادگی

واقعیت، عینیت ودقت از نوشته شود خوانندگان نیز درک شدنی باشد، 
 استسبک روزنامه نویسی ویژگی های 



 
سبک گزارشی  
یا نویسندگی  

 مطبوعاتی

   در این سبک از نویسندگی در فضای مجازی بایستی مطالتب بتا
استتدالل  باشتد و از  حجمی کم و قلمی روان، جذاب و همه فهم 

 .  خودداری شودپیچیده 
 و جمالت در بیان یک می شود مطرح  کاراکتر280خبر در  یک

موضوع در . نگاری استنگارش روزنامه خبر واقعی است و سبک 
بعتد در رد یتا   توییت های و قطعا می شود بیان یک خبر مطرح 

 .این خبر می آیدقبول و یا در توضیح و تکمیل 



 
سبک گزارشی  
یا نویسندگی  

 مطبوعاتی



 
سبک گزارشی  
یا نویسندگی  

 مطبوعاتی



 
سبک گزارشی  
یا نویسندگی  

 مطبوعاتی



 
 

 داستانسبک قصه گویی یا سبک 
 

بتواند باید ماهر نویسنده یک .است آن کوتاهی و اختصار داستان، مثبت مشخصات از یکی  
 .کند القا را مفهوم بیشترین کلمات، کمترین با
 جمالت، کوتاهترین و زیباترین با گویی، گزیده و ایجاز از استفاده با باید او واقع در 

 .خودش زمان سبک و زبان با هم آن بنگارد، را داستانش
  

 



 
سبک قصه  

گویی یا سبک  
 داستان

حس انتقال برای راهها ترین صمیمانه و عامترین از یکی نویسی خاطره  
 .است نوشتن وسیلة به
ترین ساده به محدود، قواعدی و ساده اصولی رعایت با میتواند کس هر  

  شیرین و تلخ خاطرات و کند ثبت را خود زندگی مهم اتفاقات شکل،
  حوادث ناشدنی، تکرار تجربیات شکستها، و پیروزیها همچون زندگی

 .کند ماندگار را حساسات و عواطف و مهم



 
سبک قصه  

گویی یا سبک  
 داستان



 
سبک قصه  

گویی یا سبک  
 داستان

 بیان یک دوره روایت سفر و به نوعی سفرنامه نویسی با سبک بیان
 . داستان از ویژگیهای سبک نویسندگی است

 است به طوری شیوا و بسیار صمیمی کالم در این نوع از نوشته ها
خواندن یک رمتان  مانند تا می کند که مخاطب را با خود همراه 

 .و یا دیدن یک سریال پیوسته با نویسنده همراه شود
  ،بترای  . می کنتد این سبک را با یک هشتک خاص دنبال مخاطب

 حج_روایت#هشتگ نمونه 
 



 
سبک قصه  

گویی یا سبک  
 داستان



 
سبک قصه  

گویی یا سبک  
 داستان



سبک قصه  
گویی یا سبک  

 داستان

روزمره نویسی است که نویسنده داستانی، دیگری از نویسندگی نوع 
گذشتته  خاطره نویسی خود را به مانند  روزانهاتفاقات  صمیمیبا قلم 

با این تفاوت که قصد در این نوع از نوشتن و انتشار آن در می آورد 
در مورد یتک اتفتاق   آگاهی دادن شبکه اجتماعی یاری طلبیدن و یا 

 .روز است
و متی آیتد   گاهی مسایل اجتماعی هم در قالب این نوع از نوشتتن   

 .می آوردهمراهی جمع را 
  

 



 

سبک قصه  
گویی یا سبک  

 داستان



 
 

 طنزسبک 
 

بر طبیعتش .دارد چندالیه و پیچیده ماهیتی و است تفکربرانگیز» :اند گفته طنز بیان در  
 و برتر هدفی به رسیدن برای شمارد می ای وسیله تنها را خنده اما است؛ استوار خنده
  واقعیتی خنده، این پس در اما ؛خنداند می ظاهر در .رذالتها عمق به انسان کردن آگاه

 .دارد می وا تفکر به را انسان که دارد وجود وحشتناک و تلخ
 آه آه کردن خنده و قاه قاه کردن گریه» :اند گفته طنز ی درباره خاطر همین به» 

  
 



. جامته لبخنتد  ابزاری است هنرمندانه برای بیان دردها اما در طنز،  سبک طنز
کلمتات  عه در قالتب  دردهای اجتماعی جام بیان مسائل و به گونه ای

 !آمیزطنز



 سبک طنز



 سبک طنز



 
 

 ادبینویسندگی 
 
می ای صحنه موشکافی به شاعرانه بیانی و زیبا کلمات نو ادبی صنایع از استفاده با سبک این در نویسنده 

 می صحنه آن در داخل بلکه و شاهد را خود خواننده که کند می توصیف را آن ای گونه به و پردازد
 .پندارد

 
 آوردن روی اجتماعی های شبکه و توییتر فضای در کند می خود شیفته را مخاطب جا همه نویسی ادبی 

 .شعر هم گاهی و است نثر صورت به گاهی ادبی های نوشته به



سبک  
نویسندگی  

 ادبی



سبک  
نویسندگی  

 ادبی



 
 

 اداریسبک 
 
 در قالب نامه اداری همراه با خطاب در بیان یک مطالبه اجتماعی سبک دیگری در نوشتن

 .استاجتماعی توییتر نویسندگی در شبکه 
  متتن نامته را در بیتان    . می کنتد در این سبک نویسنده توییت را با بسمه تعالی شروع

، شخص مسئول را خطاب قرار میدهتد و  می نویسدیا هجو طنز، انتقاد و موضوع با زبان 
 .می رساندپایان را به توییت « ومن اهلل توفیق»خواسته خود را مطرح و با دعای پایان نامه



 سبک اداری



 سبک اداری



 
 

 خاصسبک خبری با موضوع 
 

، نقل وقایع اطراف ما است که ممکن است شامل حوادث گذشته ، جاری یا در شرف خبر
 . وقوع باشد

روانی  تأثیر آن برای خود و جامعه، مناسبت و به موقع بودن آن، به اهمیت را با توجه خبر 
 .کنیدآن وجهت گیری آن انتخاب 

 

 
 



خبریسبک   
 این نوع از توییت به مانند ثبت و تنظیم یک خبر در سایت خبری

بته همتراه   با موضوعی خاص صورت کوچک شده یک خبر . است
 .استتیتر و متن خبر 

  پرداختن به یک موضوع خاص برای تبلیغ یک اندیشه در قالب و
بترای نوشتتن در تتوییتر    روشی دیگر بیان خبرهای آن حوزه 

 .است



 سبک طنز


