
 نامه نگارش مقاالت در سایت آرهشیوه
 ۱۰۴۱ماه نگارش: سیوانی ویراست اول فروردین

سایت آره پلتفورم راهنمای خرید از سایت های فروشگاهی است و برای پیشبرد اهداف 
رو، آره محتوای مناسب ای و مؤثر نیاز دارد. ازاینخود به تولید محتوای سودمند، حرفه

نامه برای پیمانکاران تولید محتوا )فریلنسرها( کند. این شیوهمخاطب خود را تولید می
ا به سایت مما بر این است که کسانی که برای تولید محتوا در وب شود و فرضنگاشته می

ا اندازه کفایت آشنشوند، با اصول نگارش و ویرایش بهصورت فریلنسر مشغول به کار می
نامه حاوی مقررات و هستند و بر اصول سئو تولید محتوا نیز تسلط دارند. این شیوه

ها به فعالیت تولید و نشر محتوا پرداخته آن باورهای پذیرفته آره است که عماًل بر اساس
وقت، مشارکتی و است. تمام تولیدکنندگان محتوای شاغل در آره، اعم از تمام وقت، پاره

اند و مطلب خارج از معیارهای این نامه ملزمای به رعایت دستورات این شیوهپروژه
شود آن مطلب را میشود و از وی خواسته نامه به نویسنده آن عودت داده میشیوه

ابق شده مطتصحیح، ویرایش یا بازنویسی کند. بدیهی است که پس از اصالحات خواسته
 .الزحمه مقرر هر متن ملزم خواهد بودسایت به پرداخت حقنامه، وبشیوه

ترین دارایی ماست و ما قصد گرفتن آن از شما و خودمان را نداریم، بنابراین در زمان مهم
کالم اضافه آنچه باید برای تولید محتوا در آره بدانید را با شما در میان چند قدم بدون 

خواهیم گذاشت و در پایان قوانینی که هرچند تکراری است اما هنوز مهم هستند را یادآور 
 .شویممی

 .قدم اول: پلتفورم آره را بشناسید
ست، آره یک مرجع تخصصی نقد و بررسی و معرفی کاال به مشتریان جستجوگر ا

طور که از نام آن پیداست آره دنبال دقیق ترین پیشنهاد محصول با توجه به نیاز همان
مخاطب جستجوگر است و رساندن هر آنچه الزم است فردی بداند تا بهترین انتخاب کاال 

 .کندبرای خود داشته باشد را منتشر می

تر کند تا راحتد کمک میپس آنچه ما در آره نیاز به نشر آن داریم محتوایی است که به فر
 .کاالی مناسب خود را انتخاب و خرید کند



 :قدم دوم: هدف از تولید مقاالت را بدانید
کند فقط به این دلیل که عاشق مخاطبان خود است، ما در نقطه مرکزی آره محتوا تولید می

د به همان کند و زمان آن فرگوییم ما عاشق هر فردی هستیم که سایت آره را باز میآره می
اندازه که برای زمان شما و خودمان ارزش قائل هستیم قطعًا ارزشمند است. پس هدف ما 

 .از تولید یک مقاله در آره کمک است! اگر محتوایی کمک نکند پس ارزشی هم ندارد

برای ما ایجاد محتوای باارزش و عمیق است که بعد از خواندن آن مخاطب  اولویت یک
گرفته است یا کاری را آموخته که باید همین اآلن آن را انجام احساس کند چیزی یاد 

 .دهد

 :کنید لطفًا گوگل نباشیدقدم سوم: اگر ترجمه می
ای دقیقًا مانند نسخه انگلیسی آن فارسی شود این کار را گوگل هرچند اگر قرار باشد مقاله

ی انجام کار دهد و دیگر نیازی به سپردن آن به فردی براوپا شکسته انجام میدست
تر از آن این است کنید مهم است اما مهمنیست. برای ما اینکه شما محتوایی را ایجاد می

کننده است یا بهتر بگوییم به صورتی هست که فرد را تا انتها که آن محتوا واقعًا سرگرم
 دنبال خود بکشاند؟ بهترین مترجمین از نظر ما افرادی هستند که متنی را خوانده و آنچه

 .نویسندکنند را میکند یا آنچه برداشت میبه خودشان کمک می

ای از هاست که صفحهداغی یکی از آنترین مترجمین ایران، مهدی قراچهیکی از بزرگ
ای را مانند گوگل کند و به اصالح ترجمه کلمهفهمد را نقل میخواند و آنچه میکتاب را می
 .دهدانجام نمی

 :یان کوتاه، سریع و شفاف داشته باشیدقدم چهارم: شروع و پا
شده است یا شما تصمیم به ترجمه کدام مقاله دارید ای برای شما انتخاباینکه چه مقاله

اهمیتی ندارد، برای ما خروجی مهم است و قطعًا خروجی خوب یک شروع خوب دارد. 
ست شما شروعی شاید آن مقاله شروعی خوبی ندارد اما با توجه به آنچه در عنوان مقاله ا

 یادماندنی را نیز برایخوب و کوتاهی داشته باشید و به همین ترتیب پایانی شفاف و به
 .خواننده ایجاد کنید

 .قدم پنجم: متن کوتاه و پربار



این «. خیر الکالم ما قل و دل»ها رایج است: در زبان عربی مثالی هست که در همه زبان
است که کمترین باشد و راهنماترین باشد. این کالم ها آن عبارت عربی یعنی بهترین کالم

نویسید، ها صادق است، چه تجاری و چه غیرتجاری. هرچه میباستانی برای همه نوشته
تر بنویسید. البته در نگارش اینترنتی به تعداد کلمات دستمزد بهتر آن است که کوتاه

نکات زیبایی شناسانه در شود، اما آن کسی که بتواند کالمی را با رعایت پرداخت می
تواند موضوعات بدیع و بکری را نیز در ادامه مطلب خود به حداقل کلمات تحریر کند، می

 .کار ببرد و متن خود را غنی و با طول مناسب به مخاطبانش ارائه کند

 :قدم ششم: خوانایی را تا حد ممکن باال ببرید
پردازیم، است و به شرح آن نمی مفهوم خوانایی برای شما نویسنده عزیز قطعًا مشخص

های مشخص، جمالتی که خیلی طوالنی نباشند و همچنین بندی و عنوانرعایت پاراگراف
گذاری شده که به بخشی از موضوع خاصی که در ادامه شرح های شمارهاستفاده از عنوان

الم جمالتی کآید. در یکحساب میعنوان مقاله آمد است اشاره دارد از نظر ما خوانایی به
 .کنیم خوانایی خوبی نداردکه در اواسط آن ابتدای آن را فراموش می

 :قدم هفتم: محتوای ترکیبی بهترین از نظر ما خواهد بود
های وقعیت ترین عینکمدل از پرفروش ۱۱»ای در خصوص خواهید مقالهفرض کنید می

ا عینًا ترجمه کنید و موارد توانید یک مرجع خوب را پیدا کنید و آن ربنویسید می« مجازی
آورد استفاده از چند مقاله و باال را نیز در آن رعایت کنید، اما آنچه ما را به هیجان می

مدل از  ۱۱»مقاله از  ۰تا  ۳ها برای نوشتن یک مقاله نهایی است. اگر شما ترکیب آن
ها باشد و از آنکلمه  ۱۱۴۴را بخوانید که هر کدام « های وقعیت مجازیترین عینکپرفروش

 .آیدحساب میای استخراج کنید این محتوا یک شاهکار بهکلمه ۰۴۴۴یک مقاله 

 :زبانان باشدنویسید برای ایران و فارسیقدم هشتم: آنچه می
ها شود و ممکن است شما به آندر حوزه فعالیت ما محتواهای بومی بسیاری تولید می

ی مختلف در میان مقاالت مطالبی را مشاهده برخورد کنید و یا بر اساس عادت کشورها
کنید و همچنین ممکن است در میان مطالب به سخنانی از افراد مشهور آن کشور برخورد 

 .ها نیستها و همچنین متون تبلیغاتی آنکنید که قطعًا نیازی به ترجمه آن



البته کاماًل مشهود است که افراد زبردست، ماهر و برند مشهور جهانی از بحث فوق مستثنا 
 .قول به جا از این افراد موجب خوشحالی ما خواهد بودباشند و نوشتار و نقلمی

ما ایرانی هستیم و محتوای ما فارسی است، اگر سرویسی در ایران تحریم است و یا اگر در 
 توانید بفهمید کهکند کارمندان خود را به شام دعوت کنید قطعًا میای پیشنهاد میمقاله

 .این محتوا در ایران جایگاهی ندارد و از ترجمه آن پرهیز کنید

 :قدم نهم: پایبندی به آیین نگارش و ویراستاری متون را مسئولیت خود بدانید
که خالف آن نقطعًا شما نویسنده خوبی هستید و ما همیشه نگاهی مثبت داریم مگر آ

ها، لهفاصداند و آن پایبند است. نیمثابت شود، یک نویسنده خوب اصول ویراستاری را می
شود. ها بخشی از همین پروسه محسوب میهای آخر جمله، ویرگول گذاری و هم ایننقطه

 ٪۱۴۴های امالیی را افزار ویراستیار را نیز روی دستگاه خود داشته باشید تا غلطلطفًا نرم
 .اصالح کنید و متن ویرایش شده را به ما تحویل دهید

های سجاوندی استفاده از عالئم سجاوندی مانند ویرگول، نقطه ویرگول و نقطه باید فاصله و نشانهنیم
تر توجه به این مهم در مطالب اینترنتی کم .در مطلب شما به صورت مناسبی انجام پذیرد

ست که این عالئم باید بالفاصله بعد از کلمه بیاید، اما شود. در قوانین سجاوندی آمده امی
فاصله با عالئم سجاوندی نوشته شوند؛ زیرا گوگل آن عالمت کلمات کلیدی باید با یک

 فاصله وشود. معمواًل در گوگل نیمپندارد و متن شما سئو نمیسجاوندی را جزء کلمه می
آن  فاصله بودندار و بیرای گوگل فاصلهفاصله ارزشی برابر دارد، اما کلماتی هستند که ب

لطفًا هنگام نوشتن این کلمات کلیدی آن را با «. بهره وری»و « وریبهره»کند مانند فرق می
 .گوگل ترند چک کنید

 توان بهیکسره اضافه کلماتی مانند خانه پدری، بچه بازیگوش و سامانه هوشمند را می
های نٔه هوشمند نیز نوشت. هرچند در کتابصورت خانٔه پدری، بچٔه بازیگوش و ساما

الخط آمده است، اما با توجه به نیاز خوانندگان و در رسم« ی»درسی مدارس این 
اند، تر و کمتر شدن عناصر موجود در متنمخاطبان فضای اینترنت که خواهان کوتاه

شانٔه این ن شود،تحریریه آره تصمیم گرفته است در متونی که برای این مجموعه نوشته می
الیه را در کلمات مضاف« ی»کسرٔه اضافه به صورت عالمت همزه )_ٔ _( نوشته شود. پس: 

 .مختوم به کسره، به صورت همزه )_ٔ _( بنویسید



شود، ای مستقل میهای بلند که مفعول خود جملهدقت در انتخاب حروف اضافه در جمله
کرار شود و این اشتباه فاحشی است. برای نشانه مفعول ت« را»اشتباه دو بار ممکن است به

پرهیز از این مشکل بهتر آن است که جمله مذکور را به دو یا چند جمله تقسیم کنید. مثال: 
من غذایی را که مادرم آورده بود را خوردم. باید بنویسیم: من غذا خوردم. غذایی که مادرم 

 .استفاده کنید« را»آورده بود پس: برای هر مفعول یک 

کدستی سطح زبانی در یک پاراگراف یا در کل یک متن اگر موضوع و مخاطب یکسان ی
شود تا باشد، باید زبان نیز یکسان باشد. مثاًل اگر ابتدای یک متن با داستانی شروع می

انتها باید آن متن را داستانی ادامه داد؛ و اگر داستان در میانه نوبت است، نباید از زبانی 
آن متن استفاده کرد. پس: سطح زبانی متن خود را یکسان خشک و رسمی برای 

 .داریدنگه

رو »، «پیچوندن»، «رل زدن»عدم استفاده از فرهنگ لغات زبان مخفی اصطالحاتی مانند 
و این دسته از اصطالحات در میان ادبا به فرهنگ اصطالحات زبان مخفی « نرو کسی بودن

پاید که آن شوند و آن قدری میی عوض میمشهورند. این دسته از اصطالحات با هر نسل
سالی برسد. ازآنجاکه آره از نوجوان تا افراد مسن را جامعه هدف خود نسل به سن بزرگ

درک باشد و این اصطالحات در آنجایی ها باید برای همگان قابلشناسد، این متنمی
یار مقاالت زمانی بس کاررفته درندارد. از دیگر سو، با سئو اصولی صفحات کلمات کلیدی به

ها در شود متن شما تا مدتپاید و همین امر سبب میطوالنی در صفحه اول گوگل می
گوگل بازدید شود و خوانده شود. پس ازآنجاکه عمر این متن باالست، باید به زبانی نوشته 

های آینده خوانده شود و درک شود. پس: شود که هم امروز و هم روزهای آینده و ماه
 .نگ لغات مخفی را دور بریزیدفره

 زبان شکسته
شود. این زبان در هر شهر از کشور ما به زبان شکسته زبانی است که در محاوره استفاده می

ز توان ارود. این زبان را در متون خود به کار نبرید؛ اما کجا میگونه و با عباراتی به کار می
ار توان به کها مینویسی داستانزبان شکسته بهره برد؟ زبان شکسته را فقط در دیالوگ

ت، زیرا در این بخش باید شخصیت یک کاراکتر را از راه زبان و عبارات آن شخص گرف
 .نشان داد

 :دهندهای خوب احساس خوب میقدم دهم: عکس



های های آن مقاله و سپس عنوانای معطوف به عکسدانید که اولین نگاه به هر مقالهمی
افی به خرج دهید. های مقاالت دقت کمیان متنی است، پس لطفًا در انتخاب عکس

ها تواند طول عکسهای یک مقاله باید یکسان باشند و ولی میهمیشه عرض عکس
ها را انتخاب کنید تا درخشش آن ما و مخاطبمان ترین عکسمتفاوت باشند. لطفًا جذاب

 .را خوشحال کند

پیکسل داشته  ۰۴۴x1000ها باید کیفیتی بیش از های ارسالی عکسمشخصات فنی عکس
دی شود، نباید گرها ارسال میند. باید بدون واترمارک و لوگو باشند. اگر عکسی از خانمباش

های بی لباس هم سبب سرشانه برهنه و سینه بی لباس در آن نمایان باشد. دیگر اندام
ها ها بیشتر باید به صورت افقی باشند برخی از سایتشوند. عکسفیلترینگ سایت می

 :اند ازگوگل، عبارتجستجوی عکس، عالوه بر 
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 :قدم یازدهم: سئو مقاالت را جدی بگیرید
خواهیم آن را در سایت منتشر کنیم و رعایت اصول سئو نویسیم میوقتی یک مقاله را می

ره اهمیت دارد در هیچ جای دیگری قدر که در آبرای هر سایتی مهم است اما این اصول آن
طور ای بهکلمه ۱۴۴۴مهم نیستند. هر مقاله یک کلمه کلیدی دارد که باید در یک متن 

بار تکرار شود، کلمه کلیدی باید در عنوان مقاله و ترجیحًا در ابتدای عنوان قرار  ۱۱میانگین 
کلمه اول  ۱۱۴تمًا باید در بگیرد. همچنین بهتر است در عناوین بین متون نیز تکرار شود و ح

 .مقاالت نیز قرار داده شود

 :قدم دوازدهم: حشو ننویسید
شود. پر کردن جمله با های اینترنتی دیده میاین اتفاقی است که در بسیاری از متن

دت ششود که متن شما بهعبارتی که هیچ تأثیری در معنی جمله ندارند. این کار سبب می
انند این فیزیکدان آلمانی، در طول حیات خود، علم فیزیک را دچار بدخوان و نازیبا شود؛ م

تحولی عمیق کرد. بهتر است بنویسیم: این فیزیکدان آلمانی علم فیزیک را متحول کرد. یا 
در عبارتی بسیار آشنا: ما برای به کار گرفتن این ابزار به یک ساعت وقت نیاز داریم. بهتر 

 .بزار یک ساعت وقت نیاز دارداست بنویسیم: استفاده از این ا

 :قدم سیزدهم کپی کردن محتوا را فراموش کنید



های پایین شدت به ردهتواند سایت را بهحجم آن، می ۰۱%اندازه ازآنجاکه کپی بودن یک متن، حتی به
ترین بدل کند و حتی کم «spam» یا« هرز مطلب»گوگل تنزل دهد و آن سایت و صفحه را به سازنده 

تواند سایت را به نابودی بکشاند، سردبیر و مسئول گروه محتوای کپی بودن مطلب هم میمقدار 
کنند و برای این کار از چندین فیلتر استفاده سایت همه مطالب را با سختگیری بسیار باالیی چک می

 هایهای ارسالی که در خود مقداری، هرچند اندک، مطالب کپی شده از سایتشود. هریک از متنمی
 .شودزبان داشته باشد، از روند انتشار حذف میفارسی

ها بار تکرار در پروژه ۳کپی کننده: همکارانی که در کار با آره مطالب را کپی کنند، بعد از 
شوند. پس لطفًا برای آنکه همکاری ما باهم ادامه عماًل از چرخه تولید محتوا حذف می

های اینترنتی پی نکنیم؟ هرروز در سایتوجه کپی نکنید. چرا کداشته باشد، به هیچ
شود و اگر درصدی از این مطالب کپی هم باشد، محیط وب به ها مطلب النچ میمیلیون

شود که کاماًل مانند یکدیگرند و ارزش واحد برای خوانندگان انبار حجیم مطالبی بدل می
رو، گوگل قوانین سئو را ایناند. ازها، گویی همه را خواندهدارند، یعنی با خواندن یکی از آن

ها از یکدیگر را بگیرد و پدید آورده است که در قدم اول جلوی کپی کردن سایت
 .شود که مطالب کپی دارندهایی اجرا میترین قوانین برای سایتگیرانهسخت

 های بسیاریشویم: هرساله نوشتهقدم چهاردهم اگر نوشتار شما تجاری باشد عاشقتان می
ها در بسیاری از گیرد. این نوشتهرسد یا روی صفحات مجازی قرار میبه چاپ میدر دنیا 

موارد اهدافی را برای فروش کاال یا خدمات را در پس خود دارند. گاه به صورت کاماًل 
شود و گاه به صورت کاماًل مخفی و پنهانی این ظاهری این اهداف به شما نمایانده می

 .دهندج قرار میاهداف ناخودآگاه شما را آما

چه پیدا و چه پنهان، نوشته تجاری اصولی خاص دارد که در اینجا برای شما رئوس آن را 
 :کنیم. نوشته تجاریمطرح می

 خالق است 

 جذاب است 

 کننده استسرگرم 

 برانگیزاننده است؛ 

 دهدو در پایان به کاری سوق می. 



های تجاری هرگز کلیشه پذیر در تعریف خالقیت برای نوشته تجاری باید گفت که نوشته
تواند در دنیای تجارت کاری را دوراز هرگونه لطافت نمینیستند. زبانی خشک و رسمی و به

 .از پیش ببرد

ه کنید، اما باید توجتان منتقل میدرست است که در نوشته تجاری اطالعاتی را به خواننده
 رسانی فقط بهرسانی متفاوت است. در اطالعاشته باشید که زبان تجارت با زبان اطالعد

هایی که از راه ها و منفعتشود، اما در زبان تجارت حسها بسنده میگزارش قوت و ضعف
شود. ما در پلتفورم آره! تالش می کنیم رسد، بازگو میاستفاده از محصولی به مخاطب می

های جامع مخاطب را به کاالی مورد نظرش برسانیم. حال اگر شما هم در یتا با نقد و بررس
شود و ما نیز شما را در اولویت شود؟ قطعًا عالی میقدم شوید چه میاین مسیر با ما هم

 …باالتری در کنار خود حفظ خواهیم کرد

ل شکنگارندگان عزیز سایت آره خالقیت در متن شما با درگیر کردن احساسات مخاطبان 
د کنآورد یا احساساتی میهایی که مخاطب را به هیجان میگیرد. سردبیر سایت بخشمی

بیند و همین سطرهاست کند را مییا حس خوبی از مصرف یک محصول به او منتقل می
تر تر و تجاریهای شما خواندنیکه متنبرد. برای اینکه ارزش مادی متن شما را باال می

 شباهت نیست. از خودرین کنید. این تمرین به تمرین تیراندازی بیتوانید تمباشد، می
بخواهید که متنی تحریر کنید که چند حس از چند دسته مختلف را هدف قرار دهد. البته 

 .تر استتر بنویسید، متنتان موفقتوجه داشته باشید که هر چه کوتاه

 :کنید قدم چهاردهم: موضوعات ما را بشناسید و منابع معتبر پیدا
قطعًا موضوع فعالیت آره برای شما تاکنون شفاف شده است اما موضوعات تخصصی که 

ها نیاز به محتوا داریم شامل نقد و بررسی هر آنچه مربوط به محصوالت و ما در آن
کاالست خواهد بود. پس موضوعات های مشهور مانند دیجیکاالهایی که در مارکت پلیس
 .گیرد استمورد استفاده قرار می ما شامل هر کاال مصرفی که

 :لطفًا قبل از شروع نگارش مقاالت برای آره این موارد را بررسی بفرمایید

 ترلو مربوط به تولید محتوای آره را بررسی کنید. 

  انتخاب کنید« بررسی تیم تامین و موضوعات»موضوع مدنظر خود را از لیست. 

  و منتظر تایید باشیدرا بنویسید « عنوان و هدینگ»کلمات کلیدی و. 



  ای برای چه بررسی کنید چه مقاله« بررسی اولیه مسئول فنی و محتوا»پس از
 .خواهید بنویسیدموضوعی را می

  آره را بررسی کنید تا مطمئن شوید قباًل این مقاله در آن منتشرنشده باشد. مقاله
 .رکنیدخود را انتخاب کنید و اگر استانداردهای شیوه را داشت شروع به کا

 :بهترین منبع پیشنهادی آره برای انتخاب مقاله
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