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پیش  گفتار 

ماجرای من و این کتاب

ــی  ــیاب زندگ ــود سرآس ــالی ب ــه چهار س ــد. س ــده بودن ــدا نش ــم ج ــوز از ه ــادرم هن ــدر و م پ

ــر  ــه صف ــه ب ــانی ک ــود از کس ــر ب ــیاب پ ــهریار. سرآس ــرج و ش ــی ک ــی در حوال ــم، جای می  کردی

ــرق  ــار ب ــت ب ــه ای هش ــد. هفت ــروع کنن ــر ش ــتند از صف ــه می خواس ــانی ک ــد و کس ــیده بودن رس

ــک  ــی، ی ــزد. گاه ــه بری ــازک خان ــوار ن ــد دی ــه نکن ــم ک ــان بودی ــه هراس ــر لحظ ــت و ه می  رف

نیمه  شــب کافــی بــود تــا دور از چشــم شــهرداری، یکــی دیگــر از آن قوطی کبریت  هــای مشــهور 

بــه »قوچانی  ســاز« هــوا شــود. مــن در مدرســه  ای درس می خوانــدم کــه در دو شــیفتش، بیــش از 

ــز.  ــک می ــت ی ــم پش پیدی
َ
ــری می ک ــری، ۳نف ــی ۵۰نف ــت. در کالس ــوز داش 2000 دانش  آم

پــدرم بــی کار بــود. بعــد از آن   هــم هرگــز بــاکار نشــد. صبــح تــا شــب در خانــه بــود و روزنامــه 

می  خوانــد. آن موقــع، روزنامــۀ شــرق را بیش تــر دوســت می داشــت. می  گفــت: »حــاال 

 ‘چیــز 
ً
تحریریــۀ قبلــی همشــهری ایــن روزنامــه را دســت گرفته انــد و ارزش خوانــدن دارد. اصــال

ــت.« ــی’ اس مخصوص

روزنامــۀ شــرق پــر بــود از کاریکاتورهــای افشــین ســبوکی و فیــروزه مظفــری. مــن از روی آثــار 

ــوب  ــاهین خ ــِی ش ــد نقاش ــه بگوی ــت ک ــرار داش ــدرم اص ــی ام، پ ــیدم. از بچگ ــبوکی می کش س

ــن  ــه ای ــتم ب ــور می  توانس ــه چه ط ــت؛ وگرن ــوب اس ــه خ ــود ک ــده ب ــاورم ش ــم ب ــن ه ــت. م اس

ــم!؟ ــی کن ــران کپ ــای دیگ ــی از روی کاریکاتوره خوب

ــد  ــردم. چن ــت ک ــرق پس ــۀ ش ــرای روزنام ــودم، ب ــیده ب ــه کش ــی را ک ــی از چیزهای ــار، یک ــک   ب ی

ــری،  ــاهین کالنت ــای ش ــد: »آق ــته بودن ــد. نوش ــمم را آوردن ــه، اس ــۀ روزنام ــد، در ضمیم روز بع

کاریکاتــور شــما بــه دســت مــا رســید؛ امــا گویــا در جــوی آب افتــاده بــود. بــاز هــم بــرای مــا 

ــردن  ــر از جمع ک ــا دیگ ــود ت ــی ب ــه کاف ــمم در روزنام ــدن اس ــتید.« دی ــان بفرس از کاریکاتورهایت

کاریکاتــوِر روزنامه  هــا و مجله  هــا دســت برنــدارم.

ــمارۀ  ــا ش ــخ ت ــرف و ی ــادم در ب ــوراب، راه می  افت ــدون ج ــتیکی و ب ــِی پالس ــا دمپای ــان، ب یک التنب
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پیش  گفتار 

ماجرای من و این کتاب

ــم  ــِر وقت ــیه و بیش ت ــه حاش ــود ب ــه ب ــق رفت ــرم. درس و مش ــا را بخ ــا گل  آق ــۀ بچه  ه ــد مجل جدی

ــد. ــور می ش ــد کاریکات ــرف و تولی ــرف مص َص

تــا این  کــه خوش  بختانــه، یــک روز پــدر و مــادرم، بعــد از کلــی برســِرهم زدن، طــالق گرفتنــد و 

 یــک نوجــوان 
ً
از ایــن  ره گــذر، بــه آرامشــی رســیدم کــه باعــث شــد بیــش   از حــدی کــه معمــوال

حوصلــۀ کاری را دارد، خــودم را بــه دنیــای کارتــون و کاریکاتــور بســپارم. شــاید بــه کاریکاتــور 

ــا انــدوه دورِی موقــت از مــادرم را راحت  تــر فرامــوش کنــم. چســبیده بــودم ت

ــت.  ــه اس ــخت کالف ــود س ــوم ب ــد معل ــت؛ هرچن ــه داش ــدرم ادام ــین  های پ ــویق ها و تحس تش

 بایــد بــا زندگــی  اش چــه کنــد. خواهــرم خانــۀ 
ً
آخــر نمی دانســت در دهــۀ پنجــم عمــرش دقیقــا

ــا می رفــت  ــود ی ــا ب ــا پیــش م ــدرم ی ــودم، پ ــدری ام ب ــزرِگ پ ــۀ مادرب ــد و مــن خان عمــه  ام می مان

ــود  ــری ب ــی ِپرِپ ــم آپارتمان ــان« ه ــۀ خود م ــن »خان ــرد. ای ــیگار دود می  ک ــان س ــۀ خودم در خان

ــرد و  ــری می  ک ــب کارگ ــا ۱۲ ش ــح ت ــادرم از ۶ صب ــاد. م ــب می  افت ــاه عق ــاره  اش ماه  به  م ــه اج ک

ــد. ــه  ام می  خوابی ــۀ عم ــب ها در خان ش

ــمم  ــه چش ــاد ب ــل زی ــایت و ایمی ــت و س ــم اینترن ــی  زدم، اس ــه ورق م ــا را ک ــا و روزنامه  ه مجله ه

ــه فــالن  ــا نظــرات خــود را ب می  خــورد. می نوشــتند فــالن مطلــب را در َبهمــان ســایت ببینیــد، ی

نشــانی ایمیــل کنیــد؛ امــا مــن کامپیوتــر نداشــتم و از وضــع خانــواده مشــخص بــود کــه تــا چنــد 

ســال دیگــر هــم تــوان خریــد کامپیوتــر را نخواهــم داشــت.

یــک روز کــه رفتــه بــودم خانــۀ عمــه ام تــا خواهــر و مــادرم را ببینــم، از عمــه و خواهــرم خواســتم 

کــه مــن را ببرنــد کافی نــت. بعدازظهــِر یکــی از روزهــای گــرم تابســتان بــود کــه باالخــره، بــرای 

اولیــن بــار در عمــرم پــا در کافی نــت گذاشــتم و بــه یــک کامپیوتــر دســت زدم. جالــب این  کــه آن   

ــانِی  ــد. نش ــم می  دادن ــی« ه ــت، »کاف ــمش پیداس ــه از اس ــور ک ــا، همان   ط ــْع در کافی نت  ه موق

ــا  ــر ج ــت: »ه ــد. گف ــان کن ــم بازش ــی برای ــا کافی نت  چ ــذ ت ــودم روی کاغ ــته ب ــایت  ها را نوش س

ــا دو  ــد از آن، ت ــوی.« بع ــازه  ای بش ــۀ ت ــا وارد صفح ــده ت ــارش ب ــد، فش ــت ش ــبیه دس ــوس ش م

ســاعِت دیگــر کــه خواهــر و عمــه و دخترعمــه ام از پاســاژگردی برگشــتند، مــن در اینترنــت غــرق 

ــا  ــرم و ب ــت بگی ــات وب را پرین ــۀ صفح ــت هم ــم می خواس ــودم و دل ــا ب ــای کاریکاتوره تماش

خــودم ببــرم خانــه.
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ــه،  ــد از مدرس ــا بع  ظهره
ً
ــوال ــد. معم ــروع ش ــن ش ــن م ــۀ کافی نت رفت ــد از آن، برنام ــی بع مدت

نیم  ســاعتی را در کافی نــت می  گذرانــدم. خلوت  تریــن ســاعِت کافی  نــت ســاعِت خلــوِت 

ــرد. ــاد نمی ک ــی ایج ــن مانع ــت م ــه مزاحم ــود؛ البت ــم ب ــزدش ه ــا نام ــاکاوه ب آق

کافی نت رفتن  هــای پیاپــی و مــرور ســایت  های کاریکاتــوِر ایــران و جهــان باعــث شــد بــه 

ــت  ــد وق ــم چن ــم را ه ــن ایمیل ــاخت. اولی ــم را کاوه س ــن وبالگ ــم. اولی ــتن بیفت ــر وبالگ داش فک

ــای  ــا از کاریکاتوره ــی  دو ت ــر روز، یک ــود. ه ــاخته ب ــم س ــری برای ــی دیگ ــرش، کافی نت چ قبل  ت

ــا بعــد از مدرســه ببــرم کافی نــت و کاوه برایــم اسکنشــان کنــد  ــازه  ام را می گذاشــتم در کیفــم ت ت

ــم. ــان در وبالگ و بگذارمش

دعوت  نامــه  برایشــان  و  معــروف  کاریکاتوریســت  های  وبــالگ  در  می  رفتــم  یک  راســت 

می  نوشــتم تــا بیاینــد بــه وبالگــم و کاریکاتورهایــم را ببیننــد. می  آمدنــد و کامنــت هــم 

می  گذاشــتند، و ایــن بــرای نوجوانــی مثــل مــن کــه آرزوی امضاگرفتــن از آن هنرمندهــا را 

ــد. ــروع ش ــالگ ش ــن وب ــز از همی ــه چی ــود. هم ــی ب ــویق بزرگ ــت، تش داش

مــادرم کمــاکان کار می کــرد و به مرحمــِت او، هزینــۀ خریــد مجلــه و روزنامــه و کاغــذ و 

ــودم.  ــن ب ــی غمگی ــی، نوجوان ــادی و سرخوش ــن ش ــا در عی ــود؛ ام ــم ب ــم فراه ــی برای مدادرنگ

ــایند  ــرم ناخوش ــه نظ ــردن زن ب ــت. کارک ــنتی ام برمی  گش  س
ً
ــبتا ــت نس ــه تربی ــرا ب ــی از ماج بخش

ــد. ــن کار نمی کردن ــِی م ــو و زن  دای ــه و زن  عم ــه و عم ــون خال ــود؛ چ ب

رفتــم دفتــر روزنامــۀ اعتمــاد ملــی تــا کاریکاتورهایــم را بــه هــادی حیــدری نشــان بدهــم. اعتمــاد 

ــم  ــا جیب ــن دو ت ــم بی ــی  ام را ه ــول توجیب ــم. پ ــرو می  رفت ــا مت ــود. ب ــان ب ــل کریم خ ــر پ ــی زی مل

تقســیم می  کــردم تــا اگــر یــک جیبــم را زدنــد، در آن یکــی جیبــم پــول داشــته باشــم و ویــالن و 

ســیالن نشــوم.

در دفتــر روزنامــه، از این کــه می دیــدم زن هــا و مردهــا دور میزهــای متعــدد نشســته  اند و بــا هــم 

ــزرگ  ــِر ب ــک بن ــدری ی ــِز حی ــت می ــردم. پش ــذت می ب ــد، ل ــرف می زنن ــتن ح ــدن و نوش از خوان

پــر از کاریکاتــور بــود کــه مســحورم می کــرد. در آن فضــای فرهنگــی، آرزویــی در ذهنــم نقــش 

بســت. بــا خــودم گفتــم: »یعنــی می  شــود مــن هــم روزی شــغل چنیــن راحتــی داشــته باشــم و 

بتوانــم از کشــیدِن کاریکاتــور پــول دربیــاورم!؟« در آن لحظــه بــا حســاب کتاب مــن، رســیدن بــه 
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ــرد. ــان می  ُب ــه زم ــی دو ده ــت  کم یک ــا دس آن رؤی

ــه  ــد. این ک ــاپ ش ــه چ ــوِر آن روزنام ــتون کاریکات ــم در س ــی از کاریکاتورهای ــد، یک ــی بع مدت

کاریکاتــور مــن در یکــی از مهم تریــن روزنامه  هــای آن زمــان و در کنــار آثــار کاریکاتوریســت های 

کارکشــته چــاپ شــد، بــرای مــن موفقیــت بزرگــی بــود.

و اما داشتن وبالگ همه چیز را تغییر داد.

ــن در  ــرکت کردِن م ــود و ش ــالگ ب ــم وب ــنایی  مان ه ــت آش ــار. عل ــه مازی ــیدم ب ــالگ رس ــا وب ب

ــد. در  ــزار می ش ــاب برگ ــگاه کت ــیۀ نمایش  در حاش
ً
ــوال ــه معم ــور ک ــورِی کاریکات ــابقاِت حض مس

ــنا  ــم آش ــا ه ــر ب ــرکت کننده، بیش ت ــن ش ــود و م ــار داور ب ــه مازی ــابقه  ها ک ــن مس ــی از همی یک

ــن  ــرش م ــه نظ ــه ب ــت ک ــا گف ــه بعده ــود؛ البت ــده ب ــم دی ــم را در وبالگ ــدیم. او کاریکاتورهای ش

یک ُمشــت مزخرفــات فرمالیســتی می  کشــیدم.

ــهور  ــرح و مش ــت  های مط ــی از کاریکاتوریس ــود و یک ــر ب ــن بزرگ  ت ــالی از م ــت   س ــار بیس مازی

مطبوعاتــی محســوب می شــد. هیــچ نشــانی از آدمــی  زاد عــادی نداشــت. انــگار در فضــا زندگــی 

می کــرد. فقــط جــوک می گفــت و می  خندیــد. همــه چیــِز زندگــی برایــش بهانــۀ خندیــدن بــود. 

ــداری داشــت! ــده و بی ــود؛ عقِل معــاش  نداشــت؛ ولــی کــودک دروِن زن ــی ب آدِم عجیب غریب

ــود کــه  ــن بزرگ  ســالی ب ــار دومی ــن بزرگ  ســاِل زندگــی ام، مازی ــی مهربان  تری ــادرم، یعن بعــد از م

مــن را بیــش از یــک نوجــوان جــدی می  گرفــت. همیشــه خــودم را ممنــون و مدیونــش می  دانــم. 

مازیــار دســتم را گرفــت و بــا خــودش پابه  پــا بــرد بــه تحریریــۀ روزنامه  هــای مختلــف. 

ــرود. ــت ن ــدم از دس ــتعداد نیم  بن ــا اس ــد ت ــته باش ــم را داش ــت هوای می  خواس

در همیــن َپرســه هایی کــه در کنــار مازیــار مــی  زدم و دوروَبــرش می  پلکیــدم، یــک روز بعدازظهــر، 

ــار پیش نهــاد  ــه مازی مدیرمســئوِل یکــی از روزنامه هــا کــه حــاال از نماینــدگان مجلــس اســت، ب

ــان  ــت. هم ــا را نداش ــن کاره ــۀ ای ــار حال وحوصل ــد. مازی ــاپ کنن ــز چ ــۀ طن ــک مجل ــه ی داد ک

لحظــه ردش کــرد و گفــت: »بــه مســعود شــجاعی بگوییــد کــه مدیــِر خانــۀ کاریکاتــور اســت.«

امــا بعــد کــه از روزنامــه زدیــم بیــرون، مــن بــه مازیــار پیلــه کــردم کــه بیــا ایــن مجلــه را بــا هــم 

دربیاوریــم؛ کارهــای اجرایــی اش بــا مــن. پیله کردنــم جــواب داد و او بــه مــن اعتمــاد کــرد و تــا 

ــی  ــم. بعض ــان را گذراندی ــای کاری  م ــن دوره ه ــی از پرکارتری ــا یک ــس از آن، م ــال  و  نیم پ یک  س
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ــان  ــت الی پلکم ــه و »چوب  کبری ــر روزنام ــم دفت ــح، می ماندی ــا ۵-۶ صب ــری، ت ــات ۴-۵نف اوق

ــه  ــد، بلک ــش نمی ش ــه پخ ــورت جداگان ــه به ص ــم. مجل ــاده کنی ــه را آم ــا مجل ــتیم!« ت می  گذاش

ضمیمــه  ای بــود کــه هــر دو هفتــه یــک بــار، الی روزنامــه عرضــه می  شــد. بعدهــا، مدیــر روزنامــه 

عــوض شــد و مدیــر بعــدی تحمــل دردســرهای بعــدِی چــاپ طنــز و کاریکاتــور را نداشــت.

ایــن شــد کــه بعــد از دوســه ســال کارمنــدی، روزنامــه را طــالق دادم و زدم بیــرون. دیگــر هــم 

کارمنــد جایــی نشــدم؛ امــا ایــن تجربــه، آن   هــم در آن زمــان، دســت آوردی بــود. یــادم هســت 

کــه در ابتــدای ورودم بــه روزنامــه، از وزارت کار اســتعالم کردنــد کــه ببیننــد آیــا می تواننــد در آن 

ــه. ــا ن ــد ی ــا مــن قــرارداد ببندن سن  وســال ب

از ابتــدای نوجوانــی، کار و زندگــی مــن بــا محتــوا عجیــن بــوده و هســت. از روزنامه نــگاری بــه 

ــق  ــوا، و کمــاکان همــۀ عالی ــد محت ــه تولی ــات ب ــات و از ادبی ــه ادبی ســینما رســیدم و از ســینما ب

ــم. ــال می کن ــم دنب ــته را ه گذش

از زندگــی خــودم روایــت کــردم تــا بگویــم بــاور عمیــق مــن بــه قــدرت محتــوا ریشــه ای  تر از آن 

 اصطالحات 
ً
اســت کــه بخواهــم حتــی »یــک   روز« از آن دســت بکشــم. در ۱۳ســالگِی مــن اصــال

»تولیــد محتــوا« و »بازاریابــی محتــوا« ابــداع نشــده بــود؛ امــا همــان قــدرت اینترنــت و انتشــار 

محتــوا بــود کــه ســازنده  ترین ارتباطــات زندگــی ام را برایــم ایجــاد کــرد. تولیــد و انتشــار محتــوا 

کمکــم کــرد تــا طبقــۀ اجتماعــی ام را تغییــر بدهــم و معاشــرانی پیــدا کنــم کــه زمانــی زیســتن در 

کنــار آن هــا آرزویــم بــود.

و امــا اشــاره ای هــم بکنــم بــه فرجــام کارکــردن مــادرم. باالخــره، بعــد از یــک   ســال کارکردنــم در 

ــه حــدی رســید کــه اول از مــادرم خواســتم یــک شــیفت از کارش را  روزنامــه، وضــع مالــی ام ب

کــم کنــد. بعــد از چنــد مــاه، شــیفت اول را هــم کنــار گذاشــت و بــه ایــن ترتیــب، مــن به  طــور 

کامــل مــرد خانــه شــدم.

این بود انشای من دربارۀ ساختن یک زندگِی بامحتوا، با محتوا.

ــت،  س
ُ

ــد ش ــون بای ــا آب و صاب ــم  ها را ب ــه چش ــم ک ــما بگوی ــه ش ــا ب ــته  ام ت ــاب را نوش ــن کت  ای

ــد. ــد دی ــر بای ــور دیگ ــوا را ج محت
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بخش اول:

چرا تأثیرگذاری با محتوا؟

به شاهراه تأثیرگذاری خوش آمدید

»می  نویسم تا دیگران به من عشق بورزند.«

یل گارسیا مارکز گابر
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ــی کــه طــی ســال  های گذشــته،  ــده  ای اســت از همــۀ ایده  های ــاب شــاهراه تأثیرگــذاری چکی کت

در عمــل آزمــوده  ام و آن  هــا را در قالــب »قطعه  نویســی« مطــرح کــرده  ام.

قطعه نویســی شــیو  ه  ای مناســب بــرای خلــق و نشــر ایده  هــا در عصــر حاضــر اســت. البتــه ایــن 

شــیوۀ نــگارش ســابقه  ای دیرینــه   دارد و از صدهــا ســال پیــش تــا کنــون، در عرصه  هــای گوناگــون 

بــه کار رفتــه  اســت.

بیاییــم قطعــات ایــن کتــاب را قطعــاِت یــک پــازل فــرض کنیــم. قطعاتــی کــه در ادامــه می خوانیم، 

ــ مان باشــند. قادرنــد در ســاخِت »پــازِل تأثیرگــذاری« الهام  بخش

ــر  ــه تصاوی ــم ب ــازل، می  توانی ــن پ ــا قطعــات ای ــده ام. ب ــن قطعــات را به ســلیقۀ خــودم چی مــن ای

ــات  ــم و قطع ــه کار نگیری ــات را ب ــی قطع ــم برخ ــم بگیری ــاید تصمی ــی ش ــیم؛ حت ــی برس متنوع

ــا خــوِد ماســت. ــاری، انتخــاب ب ــم. ب دیگــری را جایگزینشــان کنی

پازل تأثیرگذاری ما
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پازل تأثیرگذاری ما

این کتاب بر مبنای گزارۀ زیر نوشته شده  است:

»خلق و نشر مداوم محتوا شاهراه تأثیرگذاری است.«

ــیوه  های  ــا ش ــا ب ــاد دادِن آموختنی  ه ــن و ی ــدون یادگرفت ــه ب ــت ک ــن اس ــاب ای ــی کت ــرف اصل ح

ــد: ــاب راه کاری پیش نهــاد می ده ــن کت ــیم. ای ــم تأثیرگــذار باش ــون، نمی توانی گوناگ

ــن  ــار چنی ــد و انتش ــان تولی ــم. در جری ــی کنی ــود را معرف ــدِی خ ــِر تولی ــد و مؤث ــای مفی محتواه

محتواهایــی، بیــش از هــر کســی، خــوِد صاحــِب اثــر اســت کــه یــاد می گیــرد؛ چراکــه یــاددادن 

بهتریــن شــیوۀ یادگرفتــن اســت.

بنابراین در این کتاب یاد می گیریم که چه طور با

نوشتن

و ضبط صدا و انتشار پادکست

و تولید و انتشار تصویر و ویدئوکلیپ،

وارد شاهراه تأثیرگذاری بشویم.

هم چنیــن، قطعــات گوناگونــی را دربــارۀ توســعۀ فــردی در کتــاب گنجانــده ام؛ چــون تأثیرگــذاری 

بــدون توجــه جــدی بــه توســعۀ فــردی ناممکــن می  نمایــد.

یم؟ چگونه در شاهراه تأثیرگذاری قدم بگذار
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در هر گوشه از آن، به خودمان چه نمره  ای می  دهیم؟

آیا بین افکار، گفتار، نوشتار و رفتار ما هماهنگی وجود دارد؟

هــر یــک از قطعــات ایــن کتــاب، در ارتقــای یــک یــا چنــد گوشــه از ایــن پنجــره، بــه مــا ایــده 

می  دهــد.

می شــد گفتــار و نوشــتار را یکــی کــرد؛ امــا به  زعــم مــن، یکی   کــردِن ایــن دو، بی  دقتــی مــی  آوَرد 

و مــا را از توجــه جدی تــر بــه هــر یــک دور می  کنــد.

ــد و نمی  توانیــم هیــچ کــدام را  ــر یک دیگــر تأثیرگذارن ــا ب ــۀ مهــم: هــر کــدام از ایــن چهــار ت نکت

جــدا از هــم بدانیــم. میــزان تأثیرگــذاری مــا در گــرِو هماهنگــی ایــن چهــار ضلــع اســت.

محتوای خوب نوعی گزارش عمل کرد است؛ البته نه به بی  مزگِی نمونه  های اداری اش.

برای خلق محتوای تأثیرگذار، باید به فردی تأثیرگذار تبدیل شویم.

به پنجرۀ زیر نگاه کنید:

پنجرۀ تأثیرگذاری
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مــن بــرای انتخــاب شــرکت  کنندگان در دورۀ آموزشــی »نویســندگی خــالق«، تاکنــون بــا هــزاران 

نفــر گفت وگــو کــرده ام. بــرای هــر یــک از مصاحبه  هــا نیــز گزارشــی مکتــوب نوشــته  ام.

می دانید انگیزۀ اصلِی اغلِب متقاضیان از نوشتن چه بوده   است؟

»تأثیرگذاری«

بیــش از 90 درصــد از افــرادی کــه بــا آن  هــا گفت  وگــو می  کــردم، دغدغــۀ تأثیرگــذاری داشــتند؛ 

تأثیرگــذاری به شــیوه  ای کــه نخســت، زندگــِی خــوِد شــخص را بهبــود ببخشــد و ســپس، تأثیــری 

مانــدگار روی دیگــران بگــذارد، و چنیــن تأثیــری پــس از مــرِگ محتواگــر نیــز جاویــد بمانــد.

برای انجام مدام و مداوِم کارها، به دالیِل پرمعنا و انگیز  ه  ساز نیازمندیم.

اگــر تولیــد محتــوا برایمــان کاری بامعنــا و هدف منــد باشــد، نه تنهــا در ایــن عرصــه دوام 

ــویم. ــل می ش ــز تبدی ــران نی ــام دیگ ــع اله ــه منب ــه ب ــم، بلک می  آوری

فرامــوش نکنیــم کــه چــرا می خواهیــم محتــوا تولیــد کنیــم. نیچــه گفتــه بــود: »کســی کــه چرایــِی 

زندگــی را دریافتــه   اســت، بــا هــر چگونــه  ای خواهــد ســاخت.«

با چرایی شروع کنیم
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ــر  ــویم. اگ ــنا ش ــر آش ــوا بیش ت ــوم محت ــا مفه ــت ب ــر اس ــرا، بهت ــه دل ماج ــدن ب ــش از وارد ش پی

ــم. ــرف می ریزی ــه در آن ظ ــت ک ــی اس ــوا غذای ــت، محت ــرف غذاس ــانه ظ ــم رس ــور کنی تص

گاهی ظرفمان تلویزیون و کتاب و مجله است و گاهی وب  سایت و شبکه  های اجتماعی.

این مظروف است که تأثیر می  گذارد، نه ظرف!

بــه رســانه های اجتماعــی نــگاه کنیــم. ایــن رســانه  ها بــدون محتــوای مــا کاربــران، چیــزی جــز 

ــتند. ــی نیس ــی خال ظرف  های

ــه  ــم؛ ب ــر کنی ــیم فک ــان می  شناس ــه در زندگی  م ــهوری ک ــوب و مش ــراد محب ــه اف ــه ب ــک   لحظ ی

افــرادی کــه ســبک زندگــی و نگــرش آن هــا بــه جهــان، برایمــان الهام  بخــش بــوده   اســت. چگونــه 

بــا آن هــا آشــنا شــده  ایم و چــه   چیــزی باعــث تأثیرگــذارِی آن هــا روی مــا شــده     اســت؟ به احتمــاِل 

قــوی، ایــن محتــوا بــوده کــه باعــث آن تأثیرگــذاری شــده  اســت.

از دیربــاز، قــدرت و امــکان تأثیرگــذاری در دســت کســانی بــوده کــه بــا افــکار و رفتــار و نوشــتار و 

گفتــاِر مناســب، بــرای ظرف  هــای موجــود، غذاهایــی مفیــد و مؤثــر تولیــد کرده  انــد.

ــانه  ها،  ــر رس ــا و دیگ ــون و روزنامه  ه ــوا در تلویزی ــۀ محت ــکان ارائ ــردم، ام ــۀ م ــرای هم ــی ب زمان

ــک  ــم در ی ــا می  توانی ــۀ م ــاال هم ــا ح ــود؛ ام ــر ب ــوار و هزینه ب ــیار دش ــا بس ــود ی ــم نب ــا فراه ی

ــم کــه  پلک برهــم  زدن، رســانۀ خودمــان را بســازیم. مــا هــم همــان صفحــۀ اینســتاگرامی را داری

چهره  هــای شــاخص و تأثیرگــذار دارنــد. ســاخت صفحــه، هــم بــرای آن هــا رایــگان بــوده   اســت، 

ــوا. ــد؟ محت ــز می کن ــم متمای ــا را از ه ــن صفحه ه ــزی ای ــه چی ــس چ ــا. پ ــرای م ــم ب ه

امــا حــاال کــه همــۀ مــا به طــور رایــگان یــا بــا کم  تریــن هزینــه، می  توانیــم ســایت یــا کانــال یــا 

صفحــه داشــته باشــیم، آیــا قــدرت و تأثیرگــذاری یکســانی داریــم؟ درســت اســت کــه بســتر بــرای 

همــه فراهــم شــده؛ امــا قــدرت در دســت کســی اســت کــه محتواهــای تأثیرگــذار خلــق کنــد.

یف سادۀ محتوا تعر
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مــا در جمعــی محــدود مثــِل خانــواده یــا محــل کار هــم می توانیــم تأثیرگــذار باشــیم؛ امــا اگــر 

ــار  ــد و انتش ــه تولی ــد ب ــم، بای ــر می  کنی ــذاری فک ــه تأثیرگ ــر، ب ــیع تر و ماندگار  ت ــادی وس در ابع

ــم. ــوا بپردازی محت

حــاال کــه رســانه های اجتماعــی به ســهولت در دســت رس همگان انــد، اگــر دســت  به  کار 

ــم  ــذاری فراه ــزار تأثیرگ ــری، اب ــِی دیگ ــر دورۀ تاریخ ــش از ه ــه بی ــویم ک ــه می ش ــویم، متوج ش

اســت. بــا تولیــد محتــوا (متــن و صــوت و تصویــر( بــه دیگــران می  گوییــم کــه »هســتیم و حرفــی 

بــرای گفتــن داریــم.« بــا محتــوا می توانیــم الهام  بخــش دیگــران باشــیم و بــه آن هــا کمــک کنیــم. 

ــرای تأثیرگــذاری، رســانۀ  ــن ب ــن شــیوۀ تأثیرگــذاری اســت. بنابرای ــه دیگــران بهتری کمک   کــردن ب

شــخصی خودمــان را بســازیم.

چرا تأثیرگذاری با محتوا؟
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ــا  ــه دیگــران کمــک کــن ت همه مــان ایــن جملــه را بارهــا و به شــکل های گوناگــون شــنیده  ایم: »ب

بتوانــی موفــق شــوی.« شــاید یکــی از قدیمی  تریــن شــکل  های آن ایــن گفتــۀ کنفوســیوس باشــد: 

»کســی کــه خیــر دیگــران را تأمیــن کنــد، خیــر خــودش را هــم تأمیــن کــرده  اســت.«

امــا در عمــل چگونــه می توانیــم دیگــران را یــاری کنیــم؟ کیســۀ خریــد همســایۀ ســال  خورده را از 

پله  هــا بــاال ببریــم؟ وقتــی بــه آب  دارخانــۀ اداره می  رویــم، بــرای همکارمــان هــم چــای بریزیــم؟ 

در قــرض دادِن پــول بــه نزدیــکان پیش قــدم باشــیم؟

ــای  ــاِت دنی ــه راه  هایــی کــه مناســبات و امکان ــم، ب ــم فکــر کنی ــه راه هــای دیگــری هــم می  توانی ب

فعلــی در اختیارمــان گذاشــته   اســت.

ــی  ــوب و معرف ــای خ ــانی محتواه ــم، هم  رس ــن می  شناس ــه م ــی ک ــای لذت بخش ــی از کاره یک

آن   بــه دیگــران اســت. صدالبتــه در انجــام ایــن کار، اگــر صاحــب رســانه باشــیم، انــدازه و تأثیــر 

کمکمــان بیش تــر می  شــود.

در این جــا مقصــودم از رســانه، صفحــۀ اینســتاگرام، حســاب توییتــر، کانــال تلگــرام یــا صفحــات 

وبالگ و وب  ســایت شــخصی ماســت.

تصــور کنیــم کــه رســانۀ کوچکــی داریــم و جمعــی از عالقه منــداِن موضوعــی خــاص مخاطــِب 

»رســانک« مــا هســتند.

 
ً
 بــه دیگــران کمــک کنیــم؛ مثــال

ً
حــاال می  توانیــم حتــی بــا حجــم اندکــی از تأثیرگــذاری، واقعــا

ــاب او را  ــا کت ــرده و م ــاپ ک ــا چ ــِی م ــۀ تخصص ــی درزمین ــاب کوچک ــی کت ــم کس ــور کنی تص

ــیم  ــاب او می  نویس ــی کت ــی در معرف ــد خط ــان، چن ــال کوچکم ــا کان ــایت ی ــندیده ایم. در س پس

ــتاگراممان،  ــۀ اینس ــم در صفح ــرض کنی ــا ف ــم. ی ــم می گذاری ــاب را ه ــد کت ــک خری ــاید لین و ش

ــد  ــا چن ــم، ی ــی می  کنی ــیم معرف ــه می شناس ــه  ای را ک ــتعد و خوش آتی ــراد مس ــی از اف ــۀ یک صفح

کلمــه  ای دربــارۀ برخــورد خــوب اعضــای فــالن فروشــگاه یــا َبهمــان ســازماِن مرتبــط بــا حــوزۀ 

ــی از  ــای مثبت ــر، نمونه  ه ــزان تأثی ــر می ــا ه ــا، ب ــن   کاره ــۀ ای ــیم. هم ــان می  نویس تخصصی  م

ــت. ــر اس ــای معاص ــردن در دنی کمک ک

یک دلیل برای این  که در ساخت رسانه مصمم  تر شویم: 

رسانه می  تواند کمکمان کند.
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شــاید فــالن ُپســت کوچکمــان تأثیــر چنــدان ملموســی روی افزایــش فــروش َبهمــان محصــول یــا 

افزایــش تعــداد مخاطبــاِن فــالن شــخص نداشــته باشــد؛ امــا همیــن کار ســاده می  توانــد تشــویق 

و دل  گرمــِی ســازنده  ای بــرای او باشــد.

پــس مــی ارزد کــه بــرای ســاختن رســانۀ شــخصِی خــوب بکوشــیم؛ چراکــه می  توانیــم عرصــه ای 

بــرای قدردانــی از زحمــات دیگــران داشــته باشــیم و این گونــه، از کارهــای تــازه حمایــت کنیــم و 

آدم  هــا را بــه هــم پیونــد دهیــم.

رسانه می تواند کمک کند؛ کمک  هایی که شاید هرگز از یاد نروند.

شاید مشتاق باشیم کمی هم دربارۀ نتایج ماّدِی انتشار محتوا بدانیم:
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ــورات  ــکل  دهندۀ تص ــت ش ــادر اس ــوا ق ــت. محت ــتوار اس ــورات او اس ــر تص ــب ب ــم مخاط تصمی

مخاطــب بشــود.

انگیزه  های متنوعی برای بهره  مندی از محتوا وجود دارد، ازجمله:

ــتیم.  ــزاری هس ــات نرم  اف ــدۀ خدم ــا عرضه  کنن ــل ی ــی از عس ــوع مرغوب ــندۀ ن ــم فروش ــرض کنی ف

ــانیم؟ ــتری برس ــه مش ــان را ب ــدای خودم ــم ص ــور می  توانی ــر، چه ط ــب دیگ ــا رقی ــان صده در می

»محتــوا« یکــی   از راه  هــای مؤثــر اســت. بــا تولیــد محتــوای خــوب، بــه نوعــی شــهرت ســازنده 

ــم. ــت می  یابی دس

ــول و  ــد محص ــرای تولی ــم ب ــویم، ه ــرح ش ــخن ران مط ــا س ــدرس ی ــوان م ــم به عن ــر بخواهی اگ

ــان. ــۀ کارم ــی و ارائ ــرای معرف ــم ب ــم، ه ــاز داری ــوا نی ــد محت ــه تولی ــت ب ــام خدم انج

بــرای  می  شــوند،  رقابتی  تــر  و  شــلوغ  تر  روز  بــه  روز  گوناگــون  عرصه هــای  کــه  دنیایــی  در 

به   دســت   آوردن فرصت هــای شــغلی مناســب، نیازمنــد برنــد شــخصی هســتیم. این  جاســت کــه 

ــم. ــدا می کنی ــاز پی ــوا نی ــد محت ــه تولی ــدن، ب ــن و دیده   ش ــرای تمایزیافت ب

 به صــورت 
ً
 در برندســازی شــخصی، بایــد دقیقــا

ً
البتــه ایــن ســه هــدف از هــم جــدا نیســتند؛ مثــال

کســب وکار بــرای برندمــان برنامه  ریــزی کنیــم. در بازاریابــی بــرای کســب  وکار محتوامحــور هــم 

ــه در آن  ــم ک ــی می کنی ــی زندگ ــون در دنیای ــم؛ چ ــخصی قدرت مندی ــد ش ــتن برن ــر از داش ناگزی

محتــوا نقشــی حیاتــی یافتــه  اســت.

بازاریابی برای کسب  وکار

ساخت کسب  وکاری آموزشی  محتوایی

ساخت برند شخصی

شیوه  های بهره بردن از محتوا
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ــب  ــا از جان ــم ت ــا دهی ــوا ارتق ــه  ای محت ــدۀ حرف ــان را در حــد تولیدکنن ــم مهــارت خودم می توانی

ــت،  ــروی ثاب ــورت نی ــم به  ص ــی می  توانی ــم. حت ــت کنی ــفارش دریاف ــون س ــب وکارهای گوناگ کس

بــه اســتخدام انــواع ســازمان ها و شــرکت  ها درآییــم. خــوب اســت بدانیــم کــه در فضــای فعلــِی 

کســب  وکاِر ایــران، بــه هــزاران کارشــناس تولیــد محتــوا نیــاز اســت.

می توانیــم در زمینه  هــای متنوعــی محتواهــای کاربــردی تولیــد کنیــم و آن هــا را بفروشــیم. 

ــا  ــا اشــتراک در ســایت ها ی ــا ب ــج دانلــودی ی ــق پکی ــم محصــول محتوایی مــان را از طری می  توانی

به وســیلۀ اپلیکیشــن بفروشــیم. همــۀ کســانی کــه محصــوالت آموزشــی می  فروشــند، به کمــک 

ــد. ــود می  برن ــوا س ــد محت ــد، از تولی ــب درآم ــای کس ــن راه ه ای

ــرای  ــی ممکــن اســت بســیار ســودآفرین باشــد، به شــرط این  کــه ب ــِت محتوای ــوع از فعالی ــن ن ای

برنــد خودمــان بازاریابــِی محتوایــِی مناســبی انجــام داده باشــیم.

فعالیت به  عنوان تولیدکنندۀ محتوا برای تأمین محتوای دیگران

فروش محتوا

ــه  ــرکتی ک ــرای ش ــا ب ــخصی ی ــد ش ــرای برن ــم ب ــتیم، می  توانی ــه هس ــته ای ک ــغل و رش ــر ش در ه

ــن  ــم. در ای ــوا برندســازی کنی ــگان آن محت ــج رای ــع و تروی ــا توزی ــم و ب ــد کنی ــوا تولی ــم محت داری

ــد  ــن فراین ــود. ای ــا می  ش ــه آن ه ــا ب ــی م ــران و معرف ــه دیگ ــب توج ــب جل ــوا موج ــت، محت حال

ــگان  ــۀ رای ــا ارائ ــن ب ــود؛ بنابرای ــر می ش ــروش منج ــه ف ــت، ب ــد و درنهای ــازی می کن اعتمادس

ــم. ــل می کنی ــتری تبدی ــه مش ــپس ب ــنا و س ــه آش ــه را ب ــوا، غریب محت

ــان دو مــدرس  ــم و هم  زم ــم در دوره ای آموزشــی شــرکت کنی ــم کــه می  خواهی ــال: تصــور کنی مث

ــت  ــدرس و کیفی ــوابق آن دو م ــارۀ س ــم درب ــعی می  کنی ــتند. س ــان هس ــش رویم ــه پی و مؤسس

ــرادی  ــو از اف ــن پرس  وج ــی، ضم ــن موقعیت ــم. در چنی ــت بیاوری ــه دس ــی ب ــان اطالعات تدریسش

ــارۀ هــر دو  ــه جســت  وجوی مجــازی درب ــد، ب ــا هــر دوی آن هــا بوده  ان  شــاگرد یکــی ی
ً
ــال کــه قب

مــدرس می  پردازیــم.

درآمد غیرمستقیم

چگونه از محتوا به درآمد برسیم؟
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حــال، تصــور کنیــم کــه از مــدرس اول جــز یــک صفحــۀ اینســتاگرامِی ســوت  وکور کــه آن هــم 

فقــط شــامل چنــد عکــس شــخصی اســت، هیــچ اطالعــات دیگــری در دســت رس نیســت؛ امــا 

از مــدرس دوم دربــارۀ مهــارت مدنظرمــان صدهــا مطلــب آموزشــی وجــود دارد کــه مــدرس در 

ســایت خــود و دیگــر رســانه ها منتشــر کــرده اســت.

ــِد مــدرس دوم خواه ناخــواه باعــث  ــوای ارزش من ــم؟ محت ــه چــه کســی اعتمــاد می  کنی  ب
ً
ــا طبیعت

ــر  ــی او بیش ت ــه دانــش و توانای ــل شــویم و ب ــری قائ ــراِم بیش ت ــار و احت ــرای او اعتب ــا ب می  شــود ت

اعتمــاد کنیــم؛ هرچنــد ممکــن اســت در عمــل، مــدرس اول در برخــی جنبه  هــا از مــدرس دوم 

کاربلدتــر باشــد.

ایــن تأثیــر محتواســت. اســتعداد و سخت  کوشــی و تخصــص مهم انــد؛ امــا بــدون محتواســازی 

ــر می  شــوند. ــی بی  تأثی ــر و حت  کم تأثی
ً
ــد، عمــال ــد شــخصِی نیرومن و داشــتن برن

ــه  ــه ب ــویم ک ــه می  ش ــرادی وارد رابط ــا اف ــط ب ــان  ها فق ــا انس ــد. م ــازی می  کن ــوا اعتمادس محت

ــه فــروش منجــر می شــود. ــِت ایــن رابطــه اســت کــه درنهایــت ب آن هــا اعتمــاد می کنیــم و کیفی

پس باید محتوا تولید کنیم تا

ــم و  ــالم کنی ــان اع ــه جه ــان را ب ــور خودم ــازیم، حض ــب وکارمان را بس ــا کس ــخصی ی ــد ش برن

ــم. ــان بدهی ــیع تری نش ــترۀ وس ــان را در گس ــا و افکارم ایده  ه

در هــر صــورت، چــه هــدف مــاّدی داشــته باشــیم چــه هــدف معنــوی، محتــوا می  توانــد مــا را بــه 

تحقــق اهدافمــان نزدیک تــر کنــد.
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ــا را در  ــوا م ــم: محت ــه کنی ــه خالص ــوا را این  گون ــدرِت محت ــِی ق ــن ویژگ ــم مهم  تری ــاید بتوانی ش

ــم،  ــتری« بروی ــب و مش ــراغ »مخاط ــا« س ــه »م ــای این  ک ــه به  ج ــد ک ــرار می  ده ــی ق جایگاه

ــت. ــاب ماس ــدرت انتخ ــش ق ــوا در افزای ــدرت محت ــد. ق ــا بیای ــراغ م ــتری به  س ــب و مش مخاط

 رزومــه بفرســتیم، ایــن ماییــم کــه 
ً
 اگــر به  صــورت فریلنســر، بــرای جاهــای مختلــف صرفــا

ً
مثــال

ــم  ــد کنی ــوا تولی ــان محت ــرای خودم ــر ب ــا اگ ــم؛ ام ــران رفته  ای ــراغ دیگ ــدن به  س ــرای انتخاب ش ب

ــکاری  ــت هم ــرای درخواس ــه ب ــد ک ــن دیگران ان ــیم، ای ــته باش ــدی داش ــخصِی نیرومن ــد ش و برن

به  ســراغ مــا می  آینــد.

ــرای  ــری، ب ــور هوش مندانه  ت ــتقیم و به  ط ــورت غیرمس ــم به ص ــوا می توانی ــد محت ــا تولی ــن ب بنابرای

انتخاب شــدنمان تــالش کنیــم.

به یاد داشته باشیم:
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بخش دوم:

»تمام حقایق قدیمی  اند. فقط اشتباه و خطا ابتکاری است.«

سنکا

شجاعت خالقیت
شناخت موانع
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ــی شــغل و تخصصــی هــم  ــدارم؛ حت ــن ن ــرای گفت ــی ب ــم: »مــن کــه حرف ممکــن اســت بگویی

ــم.« ــد کن ــوا تولی ــۀ آن محت ــر پای ــدارم کــه بخواهــم ب ن

تــا وقتــی کــه شــروع نکنیــم، نمی  توانیــم بفهمیــم؛ پــس خودمــان را بــا خیال  بافــی و کمال  طلبــی 

ــل نکنیم. معط

شــاید همــۀ ایــن بهانه هــا سرپوشــی باشــد بــرای کم بــوِد شــجاعِت الزم بــرای خالقیــت. فراینــد 

آفریــدن و منتشــرکردِن اثــر تــرس  آور اســت و شــجاعِت بســیاری می  خواهــد؛ چــه بســا بیش تــر 

ــر از  ــر بیش ت ــار آن، ده   براب ــن و انتش ــه مت ــک صفح ــتِن ی ــاید نوش ــمانی. ش ــجاعت جس از ش

دعوایــی خیابانــی بــا چنــد دســته گــوالخ تــرس ایجــاد کنــد و شــهامت بطلبــد.

ــاره  ــی  رود. چ ــن نم ــل از بی ــور کام ــز به  ط ــه هرگ ــد و ارائ ــرس از تولی ــه ت ــد ک ــر می  رس ــه نظ ب

ــجاعت  ــۀ ش ــی پای گاه ــم. ترس  آ ــل کنی ــی« تبدی گاه ــه »ترس  آ ــمان را ب ــد ترس ــا بای ــت؟ م چیس

اســت.

ــر از  ــی برت ــچ فضیلت ــه »هی ــیم ک ــته باش ــاد داش ــه ی ــس را ب ــس بورخ ــه لوئی ــخن خورخ ــن س ای

ــت.« ــجاعت نیس ش

گاهی برای فهم بهتر یک نقل قول به نقل  های دیگری نیاز است:

ــی در  ــا ارزش ــت ی ــجاعت فضیل ــد: »ش ــت می  نویس ــجاعت خالقی ــاب ش ــی در کت ــو ِم رول

ــاداری نیســت، بلکــه اساســی اســت کــه  ــا وف ــر عشــق ی ــان ســایر ارزش  هــای شــخصی نظی می

زیربنــای همــۀ فضیلت  هــا و ارزش  هــای شــخصِی دیگــر اســت و بــه آن  هــا واقعیــت می  بخشــد. 

ــدون شــجاعت،  ــازد. ب ــگ می  ب ــا به  شــکل وابســتگی محــض، رن ــدون شــجاعت، عشــق در م ب

ــای  ــۀ فضیلت  ه ــق هم ــه تحق ــت ک ــجاعت اس ــود. ش ــدل می  ش ــگری ب ــه سازش ــان ب وفاداری  م

ــه   ب
ً
ــا ــی صرف ــِر آدم ــای دیگ ــجاعت، ارزش ه ــدون ش ــازد. ب ــن می  س ــان را ممک ــی انس روان

ــود.« ــل می  ش ــل تبدی ــتی از فضای رونوش

ولی نه، این قطعه کافی نیست. باید دربارۀ موانع خالقیت بیش تر حرف بزنیم.

شجاعت خالقیت
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من از این   جور حرف  ها زیاد می  شنوم:

 دارم یاد می گیرم. حاال ِسّنیه که من باید تجربه کنم.«
ً
»حاال زوده! من فعال

»بایــد خــاک ایــن کار رو بخــورم. فالنــی ده   ســال فــالن   جــا حّمــال بــوده کــه حــاال بــه این  جــا 

رســیده.«

حاال بیاییم به زیرمتِن جمالت باال فکر کنیم:

 دارم یاد می گیرم« تسکین  دهنده  ترین بهانه در جهت تنبلی و تعلل است.
ً
همین »من فعال

ــد؛  ــه دو  ســه   تا کارگاه و کالس هــم می  افت ــم، گذرمــان ب ــاب را ورق می  زنی زگاهــی دوســه   تا کت
َ
هرا

ــه  ــری را بهان ــان، یادگی ــم  زِن خودم ــاِل دل  به  ه ــرار از ح ــرای ف ــم. ب ــدم برنمی  داری ــدم از ق ــا ق ام

ــه  ــی ک زگاه
َ
ــد، هرا ــویم! بع ــر ش ــوی ظاه ــی ق ــره روزی خیل ــه باالخ ــد ک ــن امی ــه ای ــم ب می  کنی

ــر و  ــن کم  ت ــر، س ــات کم    ت ــا امکان ــرادی ب ــم اف ــیم، می  بینی ــرون می کش ــرف بی ــرمان را از ب س

ــا  ــی ج ــِت بیِن راه ــا در توال ــد و م ــر رفته  ان ــر پیش ت ــزاران کیلومت ــا، ه ــر از م ــارت کم  ت ــی مه حت

ــده ایم. ــوس نش ــوار اتوب ــری، س ــار یادگی ــم و به انتظ مانده ای

در فراینــد یادگیــری مؤثــر، چیــزی به نــام »دریافــِت ذهنــِی ِصــرف« ارزشــی نــدارد. اگــر چیــزی 

دیــم؛ وگرنــه اســِم چــه   چیــزی را گذاشــته ایم »یادگیــری«!؟ بهتــر 
َ
را آموختیــم و آزمودیــم، یعنــی بل

اســت خودمــان را بــا بهانــۀ یادگیــری گــول نزنیــم.

ــری   هســتم«  ــر از »مــن در حــال یادگی ــی ارزش مند  ت ــوی انجــام کار هســتم« خیل »مــن در تکاپ

ــد، از  ــر نباش ــویم و اگ ــق می  ش ــد، موف ــان باش ــنی کارم ــری چاش ــر یادگی ــی، اگ ــت. در اول اس

ــال  ــال  های س ــم س ــی، می  توانی ــود بیرون ــچ نم ــدون هی ــی، ب ــا در دوم ــویم؛ ام ــارج می  ش رده خ

خودمــان را گــول بزنیــم و حتــی حــس خوبــی هــم داشــته باشــیم.

خاک خــوری هــم از آن   بهانه  هاســت کــه ممکــن اســت تــا پایــان عمــر ســرمان را گــرم و دلمــان 

را ســرد کنــد.

ــب و  ــخصِی مناس ــتن کاِر ش ــای داش ــا، به  ج ــی از کتاب ه ــتن انبوه ــا داش ــه ب ــتم ک ــتی داش دوس

ایده  هــای خــوب، درنهایــت بــه کارمنــد بی انگیــزۀ یــک ســازمان تبدیــل شــد. آفتابه  لگــن هفــت    

دســت، شــام و ناهــار هیچــی. چــرا؟ چــون دوبــاره بــا یکی دوتــا جملــۀ قشــنگ، تــرس و تنبلــی 

ــدی  ــال  ها کارمن ــم س ــق ه ــالن آدم موف ــه ف ــرد ک ــه می  ک ــودش را توجی ــاند. خ ــودش را پوش خ

کــرده و حمالــی کــرده و جــان کنــده. حــاال بــرای مــن هــم زود اســت کــه از االن کاِر خــودم را 

چگونه با یادگیری خودمان را گول می زنیم؟
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 دارم یاد می گیرم.
ً
شروع کنم. من فعال

باش تا صبح دولتت بدمد!

ــم و  ــروع کنی ــت ش ــای اینترن ــی را در فض ــروژۀ بزرگ ــک روز پ ــم در ی ــه می توانی در روزگاری ک

ظــرف مدتــی کوتــاه، تمــام ظرفیت هــای آن را بســنجیم، چــرا بایــد بــا تــرس و تنبلــی راِه آدم  هــای 

ماقبــِل اینترنــت را برویــم و بــا ســال ها کارمنــدی در ســازمان  های عقب  افتــاده، معطــل یادگیــری 

ــر کــرده  اســت.  ــه کنیــم. اوضــاع تغیی ــازی نیســت تجرب باشــیم!؟ بســیاری از کارهــا را دیگــر نی

ــه  ــم ک ــس می  بینی ــد. پ ــت می کن ــن کفای ــاپ آنالی ــک لپ  ت ــا، ی ــاق ترین کاره ــودن ش ــرای آزم ب

ــس  ــرم؛ پ ــاد می گی ــن دارم ی ــت: م ــده   اس ــی ش ــدۀ تنبل ــک، توجیه  کنن ــوری مضح ــری به  ط یادگی

ــری!( ــرای یادگی ــری ب ــم. (یادگی ــچ کاری نمی  کن هی

ولی من به خودم اجازه نمی  دهم:

به بهانۀ یادگیری، از عملم بکاهم.

تنبلی و تعلل را با یادگیری توجیه کنم.

به بهانۀ تجربه، به کارمندبودن در هر جایی تن بدهم.

امکانات و ظرفیت های اینترنت را دست  کم بگیرم.

به بهانۀ خاک خوری، کاری نابخردانه و اشتباه را ادامه بدهم.

ــتبداِد  ــت: »اس ــه اس ــیاری در آن نهفت ــدرت بس ــام و ق ــه اله ــه ک ــه  ای گفت ــن جمل ــت گادی ِس

ــران  ــا دیگ ــیم ت ــر نباش ــی منتظ ــم«؛ یعن ــاب کنی ــان انتخ ــم. خودم ــار بگذاری ــدن را کن انتخاب ش

ــم. ــاب کنی ــران را انتخ ــیم و دیگ ــروع  کننده باش ــا ش ــد؛ م ــا بیاین ــراغ م به س

 همــۀ مــا تــالش می کنیــم بــه ســطحی برســیم کــه دیگــران مــا را انتخــاب کننــد. مــدرک 
ً
ــا غالب

ــه  ــر انتخــاب شــویم، ب ــا راحت  ت ــه می  ســازیم ت ــر انتخــاب شــویم، رزوم ــا راحت ت ــم ت می  گیری

ــویم... . ــاب ش ــر انتخ ــا راحت ت ــم ت ــازی می  رقصی ــر س ه

ِست گادین می گوید: »دیدگاِه ’من را انتخاب کن‘ قدرت سیستم را تصدیق می  کند.«

آغازگرهــا در فکــر اثبــات شایســتگی خودشــان بــه دیگــران نیســتند، درصــدد پیوســتن بــه مســیر  های 

از قبــل طراحی  شــده هــم نیســتند، بلکــه ابتکارعمــل دارنــد و در مســیرهای تــازه  ای قــدم می  گذارند.

می توانیــم ســرمان را مثــل کبــک زیــر بــرف کنیــم و مــدام دنبــال ایــن باشــیم کــه یکــی برایمــان 

 جســورانه بخوانیــم و بیندیشــیم؛ حتــی اگــر 
ً
شــغل و آب باریکــه جــور کنــد، یــا برعکــس، واقعــا

از منظــر دیگــران، تمــام کارهایمــان مثــل انداختــِن ســنگ در مــرداب، بیهــوده بــه   نظــر برســد.

حاال برویم سروقت کمال  طلبی!
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شکنجۀ مدام

ــم کار خــوب و  ــع داری ــدون ســال ها کار جــدی و مــداوم در یــک حــوزه، از خودمــان توق اگــر ب

ــم. ــکنجه  می دهی ــان را ش ــم خودم  داری
ً
ــاال ــم، احتم ــام دهی ــی انج کم  نقص

فریدریــش شــیللر گفتــه اســت: »آن   کــه می  خواهــد اســتاد شــود، بایــد خیلــی زود دســت  به  کار 

شــود.«

ــیدن  ــال  ها تراش ــس از س ــی پ ــوزه  ای، حت ــر ح ــا در ه ــای م ــن فعالیت  ه ــه اولی ــت ک ــوان گف می ت

مــداد و تیز  کــردن تبــر، خام دســتانه بــه   نظــر خواهــد رســید؛ یعنــی بیــن کار  هــای کســی کــه چنــد 

ســال در پســتو درگیــر یادگیــری بــوده و کار کــس دیگــری کــه پــس از چنــد مــاه یادگیــری، پی گیــِر 

کار شــده، تفــاوت چندانــی وجــود نــدارد. دلیــل ایــن قضیــه هــم مشــخص اســت:

ــا ارائه   کــردن اثــری به صــورت عمومــی، به  انــدازۀ  فاصلــۀ بیــن کار  کــردن در خلــوت شــخصی، ب

 دیگــران چشــم بــه پرده بــرداری از 
ً
فاصلــۀ هســتۀ زمیــن تــا هفتمیــن طبقــۀ آســمان اســت. مســلما

نخســتین آثارمــان ندوخته  انــد؛ امــا حتــی اگــر یــک مخاطــب هــم نداشــته باشــیم، بیرون کشــیدن 

ــد  ــان را چن ــری و تحولم ــرعت یادگی ــاب، س ــوی آفت ــا جل ــردن آن  ه ــتو و پهن   ک ــته ها از پس داش

برابــر می کنــد و چنیــن تغییــری، یعنــی پایــان توهــم و آغــاز رشــد.

 تــا وقتــی 
ً
هیچ کــس ننشســته تــا بابــت تک  تــک کار  هــای ضعیفمــان چوب  خــط بکشــد. اصــوال

 هــم 
ً
بــه ســطحی از اســتاندارد نرســیده ایم، کســی برایمــان تــره هــم خــرد نمی  کنــد؛ البتــه بعــدا

تضمینــی بــر خرد کــردن تــره نیســت؛ امــا توصیــه می  شــود کــه »یــک ســال بخــور نــون و تــره« 

 بــا »نــون و کــره« ســراغمان را بگیرنــد.
ً
تــا بعــد، کســی یــا کســانی احتمــاال
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بخش سوم:

»نوشتْن نیاز به دیگران است.«

پل والری

نوشتن
نکات مهمی که باید دربارۀ نوشتن بدانیم
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برای موفقیت در هر کاری، باید دربارۀ آن بنویسیم

ــت  های  ــتن یادداش ــم از نوش ــی می  توانی ــت؛ حت ــداف نیس ــت اه ــتِن لیس ــط نوش ــورم فق منظ

ــوا فکــر کنیــم. چــرا؟ چــون نوشــته  ای کــه  ــه تولیــد و نشــر محت ــر برویــم و ب شــخصی هــم فرات

ــد.  ــدا کن ــی پی ــی مغناطیس ــد حالت ــت، می  توان ــای اینترن  در فض
ً
ــا ــود، خصوص ــر می  ش منتش

ــد... .  ــه   کار بکنی ــد چ ــه می  خواهی ــد ک ــران بگویی ــه دیگ ــد: »ب ــتون می  گوی ــت ِاس ــام کِلِمن ویلی

ــان  ــه خواســته و آرزویت ــا ب ــد ت ــه شــما کمــک کن ــدا می  شــود کــه بخواهــد ب ســرانجام، یکــی پی

ــید.« برس

پــس به  جــای خرافه  بافی  هــای بــدون اســتدالل دربــارۀ »قانــون جــذب«، می  توانیــم بــه 

بهره   بــردن از »قانــون جــذب بــا محتــوا« فکــر کنیــم، آن   هــم نــه بــا نوشــتن در دفترچــۀ شــخصی، 

ــان را در  ــم مطالبم ــه بتوانی ــی ک ــر جای ــی و ه ــبکه  های اجتماع ــتن در وب و ش ــا نوش ــه ب بلک

ــم و  ــر افتاده  ای ــت گی ــم در بن  بس ــس می  کنی ــر ح ــن اگ ــم. بنابرای ــرار دهی ــوم ق ــد عم ــرض دی مع

دیگــران بــه مــا توجهــی ندارنــد و بــه همراهــی و همــکاری نیــاز داریــم، همیــن االن شــروع کنیــم 

ــردن. ــه تایپ   ک ب

زلــو باراَبســی رفتــه و خــودش را کشــته تــا فرمــول موفقیــت را کشــف کنــد! و درنهایــت بــه 
َ
آلبــرت ل

ایــن رســیده کــه موفقیــت یعنــی »ســاختن شــبکه  ای مؤثــر از روابط انســانی«.

ــد  ــان. صفحه کلی ــا خودم ــران ب ــاختِن دیگ ــرای هم داستان   س ــت ب ــت اس ــی درخواس ــوا نوع محت

ــد. ــش کن ــا پیش  ک ــه م ــا را ب ــتان دنی ــن دوس ــد بهتری ــا می  توان م

خوب نوشتن یکی از کلیدهای ایجاد روابط گسترده و اثربخش در دنیای جدید است.
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ــالت  ــت. جم ــاه اس ــالت کوت ــتن جم ــوا، نوش ــا محت ــذاری ب ــیوه های تأثیرگ ــن ش ــی از بهتری یک

کوتــاه راحــت خوانــده می شــوند و اگــر زیبــا باشــند، بــا ســرعت و ســهولِت بیش تــری هم رســانی 

ــوند. می  ش

ــم  ــا می  توانی ــه، ت ــن کار، اول از هم ــرای ای ــم. ب ــن کنی ــاه را تمری ــالت کوت ــتن جم ــد، نوش بیایی

ــه موضوعــات مختلــف، در  ــم واکنــش خودمــان را ب ــم. بعــد ســعی کنی جمــالت قصــار بخوانی

ــیم. ــاه بنویس ــالت کوت ــب جم قال

دونالد ام. موری می  گوید: »به احساساتت اجازه بده افکارت را شعله  ور کنند.«

بــه واکنش  هایمــان در برابــر جهــان اطــراف، حســاس باشــیم. وقتــی دربــارۀ موضــوع یــا مســئله  ای 

حــس خاصــی در مــا ایجــاد شــد، گمــان نکنیم همــه همیــن حــس را دارنــد. احساســات خودمان 

را متمایــز از دیگــران بدانیــم. اگــر واکنــش خودمــان را خــاص بپنداریــم، احتمــال این  کــه بتوانیــم 

دیــدگاه تــازه  ای خلــق کنیــم افزایــش می  یابــد.

ــه  ــی ب ــویم، وقت ــف آن می  ش ــت و مخال ــه اس ــی جاهالن ــرف کس ــم ح ــان می  کنی ــی گم وقت

ــی در اینســتاگرام ُپســت جفنگــی  ــم و غــرق بی کرانگــی آن می  شــویم، وقت ــگاه می  کنی آســمان ن

ــار احساســات خــود نگذریــم. از خودمــان ســؤال کنیــم:  می  بینیــم و عصبانــی می  شــویم، از کن

ــه اســت؟ چــرا آســمان این  همــه برایــم جــذاب اســت؟  »چــرا حــس کــردم فــالن حــرف ابلهان

ــف  ــان را کش ــات آن لحظه م ــت احساس ــدم؟« و عل ــی ش ــخره عصبان ــت مس ــت آن پس ــرا باب چ

کنیــم. ســپس واکنش  هــای خودمــان بــه جهــان پیرامونمــان را در قالــب جمــالت کوتــاه یــا هــر 

قالــب دیگــری ثبــت کنیــم.

و  ســهل  تر  چه قــدر  اصیــل  محتــوای  تولیــد  و  نوشــتن  کــه  می  بینیــم  روش،  ایــن  بــا 

. د می شــو ت  بخش  تر لذ ، ل عین حا ر د

حاال برویم چند نمونه جملۀ کوتاه بخوانیم.

آیا می توانیم دربارۀ موضوعاِت خودمان  جمالت ساده

 و نغز بنویسیم؟
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والتــر بنیامیــن می  گویــد: »نگــذار هیــچ اندیشــه  ای از ذهنــت به  صــورت ناشــناس بگــذرد. آن   را 

در دفترچــۀ یادداشــتت، بــا همــان جدیتــی بنویــس کــه مأمــوران امنیتــی اســامی اتبــاع خارجــی 

ــد.« ــت می  کنن را ثب

ــیم،  ــد می  کش ــه بن ــاه ب ــالت کوت ــب جم ــی   را در قال ــک زندگ ــزرگ و کوچ ــکات ب ــام ن ــی تم وقت

ــم  ــدۀ آن خواهی ــن خوانن ــان بهتری ــه خودم ــد ک ــد می  آی ــش پدی ــی الهام بخ ــی کتاب ــس از مدت پ

بــود.

مــن جمــالت کوتاهــم را اول در ســایت »جملــه  ورزی« می  نویســم و ســپس در توییتــر و 

اینســتاگرام بازنشــر می کنــم. بیاییــم برخــی از جمــالت را بخوانیــم:

محتــوا شــاهراه تأثیرگــذاری اســت (بلــه؛ ایــدۀ ایــن کتــاب ابتــدا در قالــب همیــن جملــۀ کوتــاه 

بــه ذهنــم رســید(.

عامِل اصلِی تمایِز ما روحی است که در کارهایمان می  دمیم.

بهره  وری یعنی بهترین ساعات روزمان را صرف شبکه  های اجتماعی نکنیم.

»نوشتن« نوعی واکنش کالمی به دنیا و زندگی است.

اگر ننویسیم و دور نریزیم، از فشار حافظه می  میریم.

خواندن و نوشتن جان  پناهی است در دل جریان هول ناک روزمرگی.

با ناچیزشمردن دست آوردهای دیگران، نمی  توانیم کم  کاری مان را توجیه کنیم.

بــا قطــع و وصــل کــردن جریــان انتشــار محتــوا، هــر بــار مجبــور می  شــویم از صفــر آغــاز کنیــم. 

محتــوا بــا کار پیوســته بــه نتیجــه می  رســد.

نوع خاصی از وجاهت هست که فقط با خوب نوشتن پدیدار می  شود.

در گوشــه  ای از خانــه یــک مثلــث برمــودا بســازیم تــا وقتــی در آن رفتیــم، از زمیــن و زمــان جــدا 

شــویم و فقــط روی کارمــان تمرکــز کنیــم.

شاید برایمان الهام  بخش باشد
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سه ترفندک

ــای  ــا و ترفنده ــی بازی  ه ــا بعض ــی  رود؛ ام ــتن نم ــه نوش ــتمان ب ــم، دس ــر کاری می  کنی ــی ه گاه

ســاده می  تواننــد رغبتمــان بــه نوشــتن را افزایــش دهنــد. برخــی از ایــن کارهــا را بــا شــما در میــان 

می  گــذارم:

1. بازی با عالمت  ها
ــتهای  ــاده، اش ــن کار س ــم: همی ــتفاده کنی ــه اس ــه، از دونقط ــای نقط ــیم: به  ج ــوری بنویس این ج

ــم:  ــرا منتظری ــم: چ ــش بدهی ــم: انجام ــر نکنی ــه آن فک ــد: ب ــر می  کن ــد براب ــتاری مان را چن نوش

ــویم. ــر ش ــا غافل گی ــیم ت ــاده باش ــتن: آم ــه نوش ــم ب ــروع کنی ــن االن ش همی

2. برگۀ ُنت نویسنده
ــم از  ــته  ایم و می  خواهی ــان گذاش ــر خودم ــی را در براب ــۀ ُنت ــده، برگ ــل نوازن ــه مث ــم ک ــور کنی تص

ــیم!(. ــه: بنویس ــم (ترجم روی آن بنوازی

روی برگــۀ ُنتمــان بایــد فهرســتی از همــۀ موضوعاتــی باشــد کــه می خواهیــم دربــارۀ آن  هــا محتــوا 

ــد کنیم. تولی

بیایید به گوشه ای از برگۀ ُنت من نگاه کنیم:

ــعۀ  ــوا، توس ــد محت ــندگی، تولی ــتن، نویس ــری، نوش ــی، یادگی ــاب و کتاب  خوان ــن: کت ــت م فهرس

ــذاری و... . ــی، تأثیرگ ــز، وبالگ  نویس ــردی، تمای ف

3. از حال بد به حال خوب

ــه  ــنویم ک ــم و بش ــم و ببینی ــی بخوانی ــد چیزهای ــان می  خواه ــود، دلم ــد می ش ــان ب ــی حالم وقت

ــات  ــن لحظ ــر در ای ــد. اگ ــانی مان بکاهن ــتیصال و پریش ــند و از اس ــان باش ــدری کمک  حالم ق

ــم: ــوب بکنی ــم کار خ ــدیم، می  توانی ــر ش ــه بهت ــد ک ــپاریم، بع ــر بس ــه خاط ــان را ب نیازهایم

ــا  ــم کــه دلمــان می خواســته کمک  حالمــان باشــند ت ــی بزنی ــه خلــق بخشــی از چیزهای دســت ب

ــدن و  ــدن و دی ــه خوان ــا، اآلن ب ــتۀ م ــد گذش ــه مانن ــانی ک ــوال کس ــود اح ــرای بهب ــن کار، ب ــا ای ب

ــان  ــتیصال و پریشانی ش ــدری از اس ــم و ق ــی برداری ــد، گام کوچک ــاز دارن ــی نی ــنیدِن چیزهای ش

ــم. بکاهی
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ــه  ــزی ک ــر چی ــارۀ ه ــه، درب ــد و بی  وقف ــا صفحه کلی ــذ ی ــم روی کاغ ــتمان را بگذاری ــد دس بیایی

در ذهنمــان می  گــذرد بنویســیم. ایــن نرمــش روزانــۀ ماســت کــه اگــر کمــی طوالنی  تــر 

شــود، چه  بســا ورزش فکــری تمام  عیــاری می شــود. مــن تمــام نوشــته هایم را از دل فراینــد 

ــت آورده  ام. ــه دس ــی« ب »آزادنویس

یک الگوی کاربردی:

برنامۀ نویسندگی مان را در سه سطح تنظیم کنیم:

خرد: ۵ دقیقه یا ۵ خط (یا ۵۰ کلمه(

خوب: ۲۵ دقیقه یا ۲ صفحه (یا ۵۰۰ کلمه(

عالی: ۹۰ دقیقه یا ۸ صفحه (یا ۲۰۰۰ کلمه(

ــان  ــوان و انرژی  م ــه ت ــته ب ــیم و بس ــته باش ــم داش ــش چش ــه پی ــه   را همیش ــه گزین ــر س ــر روز ه ه

ــم. ــاب کنی ــام دادن انتخ ــرای انج ــا را ب ــی از گزینه  ه یک

ــدازۀ  ــت به  ان ــرْد درس
ُ

ــت خ ــم: حال ــاد نبری ــیوه را از ی ــن ش ــا ای ــت ب ــۀ موفقی ــن نکت ــی مهم  تری ول

ــت و ارزش دارد. ــی اهمی ــت عال حال

ــه عــادت روزانــه اســت؛ پــس  ــرد اســت کــه ضامــن تبدیل شــدِن نوشــتن ب
ُ

در اصــل، عــادت خ

ــچ   گاه وجــدان درد نداشــته باشــیم کــه  ــم. هی ــروزی کنی ــام آن احســاس پی همیشــه، بعــد از انج

ــرد مانده ایــم. گاهــی بــرای تجدیدقــوای نوشــتاری  ، بایــد 
ُ

چــرا چنــد روز اســت فقــط در ســطح خ

ــم. ــرواری کار کنی ــم خ ــه نمی توانی ــم. همیش ــنده کنی ــز بس ــای ری ــه عادت  ه ب

ــل  ــر روز مث ــد ه ــن بای ــه م ــم ک ــادر نکنی ــان حکــم ص ــرای خودم ــم و ب ــان را نیازاری ــس خودم پ

ــزار  ــد ه ــاعت چن ــالن   س ــر ف ــرایطی س ــر ش ــت ه ــی، تح ــس انگلیس ــراالپ، رمان  نوی ــی ت آنتون

ــدن،  ــار اجرانش ــد ب ــس از چن ــت، پ ــن اس ــت و ممک ــتباه اس ــیوه اش ــن ش ــم. ای ــه بنویس کلم

ــم. ــتن نروی ــراغ نوش ــر س ــود دیگ ــث ش ــد و باع ــود کن ــمان را ناب اعتمادبه  نفس

امــا نکتــۀ جالــب ایــن اســت کــه وقتــی هــر ســه گزینــه را پیــِش رو داریــم، بســیاری از روزهــا 

حــس جالبــی از رقابــت و بــازی در مــا شــکل می  گیــرد. می  بینیــم کــه بعــد از ۵   دقیقــه نوشــتن، 

دلمــان می  خواهــد کمــی دیگــر بنویســیم و بــه ســطح متوســط برســیم؛ امــا اگــر هــم نرســیدیم، 

فــدای ســرمان! مهــم حفــِظ ریزتریــن شــکِل عــادِت نوشــتن اســت.

ایجاد نظمی پایدار برای نوشتن



شاهراه تأثیرگذاری شاهین کالنتری ۴۰۴۱

اگر در طول ماه، دوسه تمرین نوشتاری عالی هم انجام دهیم، کافی است.

مــن ایــن ایــدۀ درجه یــک را از اســتفان گایــز وام گرفتــه  ام. امتحانــش کنیــم. بــا ایــن کار، فراینــد 

عادت  ســازی درونمــان بــرای همیشــه دگرگــون خواهــد شــد.

ــۀ  ــری روی برنام ــم تأثی ــوم ه ــی س ــگ جهان ــاز جن ــی آغ ــم، حت ــروی کنی ــو پی ــن الگ ــر از ای اگ

ــت! ــد گذاش ــا نخواه ــندگی م نویس

ــه  ــا را ب ــن ایده  ه ــان، بهتری ــرور زم ــود و به  م ــر می  ش ــم منج ــی ه ــم ذهن ــه نظ ــی ب ــم فیزیک نظ

ــی  آورد. ــان م ارمغ

اما برای خوب و منظم نوشتن، به چند نکتۀ دیگر هم نیاز داریم.
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سؤال  نویسی؛ شیوه  ای برای رشدکردن با نوشتن

سؤاالتت را تغییر بده تا زندگی  ات تغییر کند. این عنوان کتابی از دکتر ماریلی آدامز است. 

ــخی در  ــؤالی پاس ــر س ــرای ه ــه ب ــت همیش ــا نیس ــد. بن ــیدن باش ــر پرس ــا سراس ــتن چه  بس نوش

ــه  ــت  یابی ب ــرای دس ــان را ب ــانس خودم ــش، ش ــرح پرس ــا ط ــه ب ــیم. صدالبت ــته باش ــتین داش آس

ــم. ــش می  دهی ــخ افزای پاس

و  افســردگی کردیــم، دســت  به  قلم شــویم  و  درماندگــی  احســاس  وقــت  هــر  پیش نهــاد: 

ــان  ــا و نگرانی  هایم ــام دغدغه  ه ــؤال، تم ــرح س ــا ط ــم ب ــعی کنی ــیم. س ــؤال   بنویس ــه س رگ بارگون

ــذ. ــم روی کاغ را بیاوری

ــا مــا  مــن در ادامــه، بــرای روشن شــدن موتــور سؤال  نویســی ام، پرســش  هایی را طــرح می  کنــم ت

هــم بــا دیــدن ایــن نمونه هــا، ســؤاالت خودمــان را بنویســیم.

چگونه می  توانم ذهن خودم را خلوت  تر و آرام  تر کنم؟

چگونه می  توانم کارهای عقب  مانده  ام را با تشویش کم  تری انجام بدهم؟

چگونه می  توانم فرصت و نیروی الزم را برای پیاده  روی فراهم کنم؟

چگونه می  توانم به حواس  پرتی  ها تن ندهم و به کار خودم بپردازم؟

چگونه می  توانم به  جای سرزنش خودم، روی بهبود عمل  کردم تمرکز کنم؟

ــتم  ــا از دس ــاب کاره ــذارم حس ــردارم و نگ ــم گام ب ــر اولویت  های ــت س ــم پش ــه می  توان چگون

ــود؟ ــارج ش خ

چگونه می  توانم کارهای دودقیقه  ای را در لحظه انجام بدهم و به بعد موکول نکنم؟

ــدام  ــه م ــای این  ک ــم و به  ج ــداری برس ــات و پای ــه ثب ــزی ب ــم و برنامه  ری ــم در نظ ــه می  توان چگون
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دنبــال شــیوه  های تــازه باشــم، بــرای اجــرای کامــل و طوالنی  مــدِت شــیوه  ای کــه بلــدم، بکوشــم؟

چگونه می  توانم از اهدافم فهرست دقیقی بنویسم و آن   را مدام مرور کنم؟

ــم و  ــن بخواب ــاِن ممک ــب  ترین زم ــم و در مناس ــم کن ــم را تنظی ــۀ خواب ــم برنام ــه می  توان چگون

ــوم؟ ــار نش بیم

چگونــه می  توانــم به  جــای بی  حوصلگــی و کالفگــی در انجــام کارهــای ســخت، آن  هــا را 

اندک  انــدک انجــام دهــم؟

چگونه می  توانم به هنرم برسم و هر روز برای خلق آثار هنری زمان صرف کنم؟

چگونــه می  توانــم پرســش  هایم را کنــار نگــذارم و مــدام در جســت  وجوی یافتــن پاســخ مناســبی 

ــم؟ ــرای آن  ها باش ب
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ــز  ــزی ج ــم چی ــاب ه ــجم  ترین کت ــت. منس ــی اس ــر متن ــتن ه ــرای نوش ــیوه  ای ب ــی ش قطعه نویس

ــت.  ــراف نیس ــش پاراگ ــا نق ــباهت ب ــه بی  ش ــن از قطع ــور م ــت. تص ــته نیس ــات به هم  پیوس قطع

ــد خرده  پاراگــراف تشــکیل شــده باشــد. ــه کــه هــر قطعــه ممکــن اســت از چن البت

ــن آن را از  ــت، مت ــتم و درنهای ــه نوش ــاب را قطعه  قطع ــن کت ــن ای ــم. م ــاد بگیری ــی را ی قطعه نویس

میــان صدهــا قطعــۀ گوناگــون بیــرون کشــیدم؛ حتــی شــکل ارائــۀ کتــاب هــم قطعه  قطعــه اســت. 

ــم  ــی، می  توانی ــا قطعه  نویس ــد. ب ــن روش باش ــرای همی ــه ای از اج ــاب نمون ــن کت ــتم ای می  خواس

از پــس نــگارش هــر کتابــی بربیاییــم.

ــش، در  ــدی پی ــم. چن ــی می  ده ــاورۀ خصوص ــاب، مش ــگارش کت ــرای ن ــات، ب ــی اوق ــن بعض م

ــت  ــا نمی  دانس ــود، ام ــده ب ــرف و ای ــر از ح ــش پ ــه ذهن ــتی ک ــه دوس ــم، ب ــی از تماس های یک

ــد و  ــاب خــود را بنویســد، پیش نهــاد دادم کــه شــروع کن ــه آن  هــا ســاختار بدهــد و کت ــه ب چگون

ــد  ــا نیمه  بلن ــاه ی ــه  ای کوت ــب قطع ــش را در قال ــی از ایده  های ــط یک ــی، فق ــم و ترتیب ــچ نظ ــی   هی ب

ــد. ــه همیــن ترتیــب عمــل کن ــاره ب ــه ذهنــش رســید، دوب ــار کــه چیــزی ب بنویســد و هــر ب

 درســت ماننــِد ســاختِن پــازل اســت. بایــد ابتــدا قطعه  هــا را در اختیــار داشــته باشــیم 
ْ

ایــن روش

تــا تصویــر را بســازیم. پــس اول، قطعه  هــا را آمــاده کنیــم. بــا داشــتن قطعه  هــای کوتــاه و بلنــد و 

متنــوع، می توانیــم درنهایــت بــه کتابمــان شــکل دهیــم.

قطعه  قطعه پیش برویم
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برای تأثیرگذاری، دایرۀ لغاتمان را افزایش بدهیم

واژه   ابــزار اصلــی کار نویســنده   اســت. حتــی اگــر قصــد نویسنده شــدن هــم نداشــته باشــیم، بــاز 

ــم.  ــۀ گســترده  ای از کلمــات نیازمندی ــه گنجین ــر و ارتباطــات اثربخــش ب ــرای تفکــر غنی  ت هــم ب

ــه از  ــی اســتفادۀ هوش مندان ــم. هــوش کالمــی یعن ــت کنی ــان را تقوی ــد هــوش کالمی  م ــس بای پ

کلمــات. هــر فــردی کــه بتوانــد از واژه  هــا بــه بهتریــن شــکل ممکــن بــرای بیــان مقصــود خــود و 

ــه اهدافــش بهــره بگیــرد، هــوِش کالمــِی بیش تــری دارد. رســیدن ب

مارتین هایدگر می  گوید: »انسان در خانۀ زبان زندگی می  کند.«

میــزان درک  وفهــم هــر انســانی از جهــان هســتی بــا گســترش دامنــۀ واژگان وی افزایــش می  یابــد. 

ــی  ــا اولویت ــرۀ واژه ه ــترش دای ــت، گس ــزار کارش واژه اس ــن اب ــه اصلی  تری ــنده ک ــرای نویس ب

ــلِط  ــدون تس ــتن، ب ــر نوش ــوب و مؤث  خ
ً
ــا ــوا، خصوص ــد محت ــتن و تولی ــت. نوش ــگی اس همیش

ــد. ــر می رس ــه نظ ــال ب  مح
ً
ــا ــیار، تقریب ــِی بس کالم

شــخصیت اصلــی فیلــم »مارتیــن ایــدن«، در ابتــدای مســیِر یادگیــرِی نویســندگی ، بــرای 

ــت  ــن برای ــرو آموخت ــودم در قلم ــان خ ــت بی  پای ــم از حرک ــد: »می  خواه ــوقه اش می  نویس معش

بگویــم. مطالعــه می  کنــم ماننــد ماهی  گیــری ســیری  ناپذیر. کلمــات جدیــد را یادداشــت 

ــر  ــم و ه ــت می  گذران ــا وق ــا آن  ه ــم، ب ــل می  کن ــت تبدی ــک دوس ــه ی ــدام را ب ــر ک ــم، ه می  کن

جــا کــه مناســب باشــد، انتخابشــان می  کنــم تــا بــا آن  هــا چیزهایــی را کــه می  بینــم بهتــر شــرح 

ــم.« بده

خب، حاال برای غنی کردن دایرۀ لغاتمان چه کنیم؟
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»کلمه  بــرداری« عنوانــی اســت کــه مــن روی برنامــۀ افزایــش دامنــۀ واژه هــای فعالــم گذاشــته  ام. 

ــز  ــت  برداری نی ــه و یادداش ــرای مطالع ــاده ب ــردی و س ــی کارب ــم روش ــرداری را می  توانی کلمه ب

بدانیــم.

ــات و  ــه، کلم ــای فرهیخت ــخن رانِی آدم ه ــنیدِن س ــه و ش ــن مطالع ــرداری، حی ــد کلمه  ب در فراین

ــم.  ــت   کنی ــه  ای ثب ــند، در دفترچ ــب می رس ــازه و جال ــان ت ــه نظرم ــه ب ــی را ک ــارات و جمالت عب

ــت  ــه  غنیم ــه ب ــی ک ــن کلمات ــته هایمان، از همی ــا و نوش ــان گفت وگوه ــه  گاه، در می ــپس گاه  ب س

برداشــته ایم، به جــا و به  تنــاوب اســتفاده کنیــم.

ــه  ــه ب ــم ک ــور بروی ــوخ و مهج ــات منس ــراغ کلم ــد به  س ــۀ واژگان بای ــش دامن ــرای افزای ــا ب ــا آی ام

گــوش کم تــر کســی خورده انــد؟ یــا نــه، بیش تــر بایــد تمرکزمــان روی طیــف دیگــری از واژه هــا 

باشــد؟

ــال  ــای غیرفع ــردن واژه ه ــرای فعال ک ــان را ب ــِر انرژی  م ــت بیش ت ــر اس ــه بهت ــد ک ــر می رس ــه نظ ب

ــی  ــناییم و حت ــا آش ــا آن  ه ــد ب ــه هرچن ــی ک ــادآوردن کلمات ــرای به ی ــم؛ ب ــرف کنی ــان ص خودم

ــه کار  ــا را ب ــتار، آن   واژه ه ــژه در نوش ــار و به  وی ــا در گفت ــم، ام ــق بلدی ــت و دقی ــان را درس معنی  ش

ــۀ  ــه دامن ــال را ب ــات غیرفع ــن کلم ــا ای ــد ت ــک می کن ــا کم ــه م ــرداری ب ــد کلمه  ب ــم. فراین نمی  بری

واژگان فعــال خــود بیفزاییــم.

ــرداری  ــرای کلمه  ب  ب
ً
ــوال ــد، معم ــر می  رس ــه   نظ ــب ب ــذاب و جال ــان ج ــه برایم ــی ک ــر متن ه

ــت. ــب اس مناس

ین کلمه  برداری تمر
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فراخوان واژه ها

واژه ها را دوست بداریم؛ حتی برخی از آن  ها را ببوسیم.

هر واژه ایده ای بالقوه است. برای پروراندنش بکوشیم.

به همۀ واژه های بیگانه بدبین نباشیم؛ اما از استوارِی ساختمان زبان غافل نشویم.

ــا  ــا م ــت ب ــن اس ــوند و ممک ــن می   ش ــا غمگی ــم. آن  ه ــه کار نگیری ــران ب ــرای آزار دیگ ــا را ب واژه  ه

ــم. ــا را می  گوی ــد؛ واژه  ه ــر کنن قه

از نوشتن چیزهای ضعیف و ناقص نترسیم. واژه ها از بی توجهی ما بیش تر آزرده می  شوند.

همــۀ واژه هــا خوب انــد. حتــی بــه فحش  هــا بدبیــن نباشــیم، آن  هــا تأثیــر مثبتــی بــر تنظیــم روح 

و روان بشــر دارنــد.

زگاهی سراغ فک  وفامیل واژه ها را هم بگیریم.
َ
هرا

عشق به واژه ها را با بیش تر و بهتر نوشتن نشان بدهیم.

واژه ها از ما باهوش ترند. با آن  ها سرسری برخورد نکنیم.

واژه ها خوش دارند که با آن  ها زیبایی خلق کنیم؛ پس خوش  حالشان کنیم.

برای ورود هر واژۀ تازه به دامنۀ واژه هایمان، فرِش  قرمز پهن کنیم.

به بعضی واژه ها معنای تازه  ای بدهیم.

با تبدیل هر قطره از اشک هایمان به واژه، اشک  ها و واژه ها را ارج بنهیم.

بعضی واژه ها را در گلدان بکاریم و به آن  ها همیشه آب بدهیم.

بگذاریم واژه ها افکارمان را دگرگون کنند.

به هر واژه به  چشم اختراعی شگفت  انگیز نگاه کنیم.

فهرستی از واژه ها موردعالقه مان داشته باشیم.

از تکرار واژه ها نترسیم. در تکرار واژه  ها چیزهای تازه  ای کشف می  کنیم.

بیندیشــیم کــه چــه عیبــی دارد اگــر گاهــی بــرای یافتــن واژه  ای مناســب، یــک روز تمــام معطــل 

بمانیــم.
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سعی کنیم با ساختن تعابیر و پروردن معانی با واژه  ها، به دیگران هدیه  ای ارزنده   بدهیم.

به اولین واژه  ای که می  نویسیم راضی نشویم، بلکه به سایر واژه ها هم فکر کنیم: 

»گر نپسندی، بْه از آَنت دهند.«

ــا صــدای رســا خوانــده شــوند. ایــن شــیفتگان  واژه  هــا شــیفتۀ آن انــد کــه بعــد از نوشته   شــدن، ب

را دریابیــم.

از تماشــای واژه هایــی کــه به  زیبایــی در کنــار هــم نشســته  اند، به  انــدازۀ تماشــای طلــوع و 

ــم. ــذت ببری ــید ل ــروب خورش غ

واژه های متنوع را سواِر اتوبوس کنیم و دسته  جمعی به گردش خارج از شهر برویم.

تنهامانــدِن واژه بهتــر از حضــور اجبــارِی آن   در جمــع واژه  هــای نامتناســب اســت. بگذاریــم بــا 

تنهایــی  اش خــوش باشــد.

با واژه  ها بازی کنیم؛ اما دغل  بازی نه.

ــدون  ــت، ب ــاره  ای نیس ــا چ ــد؛ ام ــیاری راه می  دهن ــوء  تفاهم  های بس ــه س ــا ب ــه واژه ه ــم ک بپذیری

ــل. ــال قب ــزار س ــا ه ــه صد  ه ــرد ب ــر و عقب  گ ــر حج ــه عص ــت ب ــه بازگش ــم ب ــا محکومی آن  ه

میان باور و گفتار و رفتارمان انسجام ایجاد کنیم تا مرتکب خیانت به واژه  ها نشویم.

بعضی واژه ها را به دوستانی صمیمی   تبدیل کنیم.

بگذاریــم دیگــران بــا شــنیدن برخــی واژه  هایــی کــه می  پســندیم، یــاد مــا بیفتنــد. دوســت داریــم 

کــدام واژه  هــا تداعی کننــدۀ مــا باشــند؟
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3. ایجاد محیطی مساعد برای نوشتن

یم این سه نکته را از یاد نبر

1. نوشتن و ننوشتن
از وقتی پا به عرصۀ نویسندگی می  گذاریم، تمام لحظاتمان به دو بخش تقسیم می  شود:

لحظه هایی که َصرف نوشتن می  کنیم و لحظه  هایی که از نوشتن طفره می  رویم.

2. آمادگی برای بازنویسی
پیش نویــِس اوِل هــر متنــی سرشــار از بی  ســلیقگی اســت. نویســندۀ حرفــه  ای کســی اســت کــه 

ــاده  ــن آم ــرر مت ــی  های مک ــرای بازنویس ــودش را ب ــون خ ــلیقگی  ها را دارد؛ چ ــن بی س ــل ای تحم

می  بینــد.

خودمان را با کاغذ و قلم محاصره کنیم؛ حصر کاغذی!

ــا  ــد. این  ه ــرم دیده  ای ــم دوروب ــم را ه ــذ و قل ــروار کاغ ــک خ  ی
ً
ــا ــید، حتم ــده باش ــن را دی ــر م اگ

ــم. ــتن دور بیفت ــال نوش ــک دم از خی ــن ی ــه م ــد ک ــال نمی  دهن  مج
ً
ــال اص

ــا نوشــتن ســازگارتر کنیــم، شــروع و تمریــن نوشــتن از مــا انــرژی و  هــر قــدر محیــط خــود را ب

انگیــزۀ کم  تــری می طلبــد؛ چــون خواه  ناخــواه به  ســمت نوشــتن کشــیده می  شــویم.

همیــن االن ببینیــم کجاهــای خانــه می توانیــم کاغــذ و کتــاب و قلــم بگذاریــم. در همــۀ کیف  هایمان 

 دفترچــه و خــودکار بگذاریــم. همیشــه کنــار رخت  خوابمــان ابــزار و ادوات نویســندگی هــم 
ً
حتمــا

داشــته باشــیم. بــا نوشــتن بخوابیــم. بــا نوشــتن بیــدار شــویم. بــا نوشــتن زندگــی کنیم.
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از این شش کار بپرهیزیم تا نوشتن کالفه  مان نکند

 کــدام آدم را ســراغ داریــم کــه آدم بشــود!؟( گاهــی در 
ً
مــن کــه هنــوز هــم آدم نشــده  ام. (اصــال

ــر اســاس آن، نوشــتن را شــروع  ــم برســد و ب ــه ذهن ــده  ای ب ــا ای ــم ت ــم َپرســه می زن ــکار و امیال اف

ــرد.« ــکل می  گی ــتن ش ــگام نوش ــته هن ــته ام: »نوش ــار نوش ــزار ب ــودم ه ــه خ ــغ ک ــم. دری کن

ــال  ــم، به احتم ــه کنی ــرده ام توج ــت ک ــه فهرس ــه در ادام ــه ای ک ــش نکت ــن ش ــه ای ــر ب ــم اگ به  گمان

ــد. ــان می  کن ــتن« کالفه  م ــه »ننوش ــتن، بلک ــه نوش ــوی ن ق

1. منتظر ایده نمانیم و شروع کنیم
ــده  ــم. ای ــر کنی ــد صب ــویم، نبای ــل ش ــرکار تبدی ــه  ای و ُپ ــنده  ای حرف ــه نویس ــم ب ــر می خواهی اگ

ــر  ــرا دیگ ــد؛ زی ــان می  کن ــی را زهرم ــده زندگ ــن ای ــرای یافت ــار ب ــازیم. انتظ ــتن بس ــن نوش را حی

ــم.  ــاد کنی ــتن اعتم ــه نوش ــم. ب ــز کنی ــابی تمرک ــری درست  وحس ــچ کار دیگ ــم روی هی نمی  توانی

ــم. ــف کنی ــتن کش ــن نوش ــوژه را حی س

بــا مقــداری آزادنویســی شــروع کنیــم و از خــوِد نوشــتن بخواهیــم ایــدۀ مناســب را در اختیارمــان 

بگذارد.

2. دربارۀ نتیجۀ کار خیال  بافی نکنیم
وقتــی می نویســیم، فقــط بــه خــود متــن فکــر کنیــم. بســیاری از مــا، هــم قبــل از نوشــتن، هــم 

ــه نتایــج کار فکــر می  کنیــم: حیــن نوشــتن، هــم بعــد از نوشــتن، مــدام ب

»این نوشته چه قدر الیک می خوره؟«

»اگه بذارمش توی اینترنت، کسی ایده  م رو نمی  دزده؟«

»این کتاب رو چه  جوری چاپ کنم؟«

»اگه کتابم چاپ بشه، براش تو فالن سالن جشن رونمایی بگیرم؟«

»اگه کتابم رو چاپ کردم و حتی یه نفر هم نخوندش، چی کار کنم؟«

 از چاپ این نوشته پشیمون بشم چی؟«
ً
»اگه بعدا

»اگه فالنی این نوشته رو ببینه چی فکر می کنه؟«

و هزار نشخوار ذهنی مثبت و منفی دیگر... .
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ــط  ــت فق ــر اس ــس بهت ــنده  ایم. پ ــا نویس ــم. م ــی نکنی ــت کار خیال  باف ــت و موفقی ــارۀ شکس درب

ــه نتیجــه، مــا را از  ــرای بهبــودش وقــت بگذاریــم. فکرکــردن ب ــارۀ نوشــته  مان فکــر کنیــم و ب درب

ــد. ــوِد کار دور می کن ــه خ ــپردن ب دل س

قوۀ تخیلمان را َصرف خوِد نوشتن کنیم، نه فکرکردن به نتایج نوشتن.

3. در تحقیق و آمادگی زیاده  روی نکنیم
ننوشــتِن هــر متــِن خوبــی نیازمنــِد تحقیــق، مطالعــه، بررســی و آمادگــی اســت؛ امــا بنــا نیســت 

ــۀ  ــم هم ــم، نمی  توانی ــه زور بزنی ــم ک ــدر ه ــر ق ــم. ه ــالک کنی ــه ه ــن مرحل ــان را در ای خودم

منبع هــا را بخوانیــم و دربــارۀ همــه چیــز تحقیــق کنیــم. پــس بایــد حــد معینــی را در نظــر بگیریــم 

ــندۀ  ــفیلد، نویس ــتیون پرس ــم. اس ــل کار بپردازی ــه اص ــیم و ب ــز را بکش ــد، ترم ــه بع ــی ب و از جای

ــندم: ــیار می  پس ــن آن را بس ــه م ــی دارد ک ــون جالب ــد، قان ــرد هنرمن ــاب نب کت

فقــط ســه کتــاب. اجــازه داریــم دربــارۀ موضوعمــان فقــط ســه منبــع را مطالعــه کنیــم. بعــد از آن، 

بایــد کارمــان را شــروع کنیــم. البتــه بســته بــه کارمــان، حجــم منابــع متغیــر خواهــد بــود؛ امــا در 

هــر صــورت نگذاریــم کــه منبــع بــه مانــع تبدیــل شــود. به قــول توآیــال ثــارپ، نویســندۀ کتــاب 

ــی  ــای طوفان ــه دری ــات را ب ــن تحقیق ــاحل ام ــه س ــید ک ــندگانی نباش ــالق، »از نویس ــادت خ ع

ــد.« ــح می دهن ــندگی ترجی نویس

4. از سرعت تایپ و زیبایی خط غافل شویم!
ــا  ــریع و زیب ــد س ــه می  توانن ــم ک ــک داری ــاِط درجه  ی ــه ای و خط ــِت حرف ــزار تایپیس ــزاران ه ه

ــس  ــرکار ســاخته اســت!؟ پ ــه  ای و ُپ ــان نویســنده های حرف ــن مهــارت از آن ــا ای ــا آی بنویســد؛ ام

ــم. مهــم نیســت یک  انگشــتی  ــرای خودمــان مانع تراشــی نکنی به  خاطــر موضوعــات حاشــیه  ای ب

تایــپ می  کنیــم یــا صدانگشــتی! مهــم نیســت خرچنگ  قورباغــه می  نویســیم یــا نســتعلیق. مهــم 

ایــن اســت کــه بنویســیم و ایده  هــای خودمــان را بــه واژه هــای ملمــوس و مشــهود تبدیــل کنیــم.

هــر وقــت حــس کردیــم در رونــد نوشــتن، چیــزی باعــث نگرانی مــان شــده، ســریع رویــش خــط 

بکشــیم و بــه نوشــتن ادامــه بدهیــم. نوشــتن ارزشــمندتر از آن اســت کــه بــا بهانه هــای واهــی از 

آن دور بیفتیــم.
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5. دنبال شرایط مساعد نباشیم
ســردرد، دل درد، کمــر  درد و دیگــردرد همیشــه هســت. عربده  هــای همســایه، اصــوات تلویزیــون 

و تلق  تولــوق ماشــین لباس  شــویی هــم همیــن طــور. بــه این  هــا اضافــه کنیــم گرســنگی، 

ــر  ــر را. اگ ــز دیگ ــزاران چی ــرز و ه ــنگ ف ــدای س ــازداغ و ص ــوی پی ــرما، ب ــا، س ــی، گرم کم  خواب

ــط   فق
ً
ــاال ــم، احتم ــروع کنی ــتن را ش ــدش نوش ــود و بع ــام ش ــا تم ــن مزاحمت  ه ــه ای ــم ک منتظری

ــم داشــت. ــار مجــال نوشــتن خواهی ماهــی یکــی دو ب

 نوشــتْن ایدئال  گرایانــه و رمانتیــک نــگاه نکنیــم. همیشــه نمی  توانیــم 
ِ

بنابرایــن بیاییــم بــه موضــوع

در ســکوت و آرامــش عــود روشــن کنیــم و آرام و بی وقفــه بنویســیم. چرک   بــودن را بپذیریــم؛ هــم 

در نوشــتن، هــم در محیــِط نوشــتن. بــه نوشــتن متعهــد باشــیم. ســخت و مــداوم کار کنیــم. شــاید 

زمانــی رســید کــه توانســتیم بــا پــول حاصــل از کارمــان، محیــط ایدئــال خودمــان را بســازیم.

6. وجدان درِد دورافتادن از تمرین و خجالت از شروع دوباره
َجوگیــر می شــویم. تصمیــم می  گیریــم از فــردا، روزی هــزار کلمــه بنویســیم. دو  ســه   روز یــا حتــی 

دوســه مــاه می نویســیم؛ امــا اتفاقــی می  افتــد و دوســه روز یــا حتــی دوســه مــاه، از نوشــتن دور 

می  افتیــم، و بعــدش مکافــات شــروع می شــود. یادتــان هســت وقتــی بچــه بودیــم و خــراب    کاری 

این  جــا هــم چنیــن  قایــم می  شــدیم!؟  اتاقمــان  می  کردیــم، خجالــت  زده می  شــدیم و در 

ــم  ــاس می  کنی ــم. احس ــتن برگردی ــِش نوش ــاره پی ــه دوب ــیم ک ــت می کش ــد. خجال ــی می  افت اتفاق

ــندگی،  ــدان نویس ــی از عالقه  من ــم. بعض ــا کرده ای ــان جف ــه عهدم ــته  ایم و ب ــتن را شکس دِل نوش

ــا از  ــی م ــته اند؛ ول ــار گذاش ــتن را کن ــه نوش ــرای همیش ــاره، ب ــروع دوب ــرم ش ــن ش ــر همی به  خاط

ــن باشــد! ــد ســنگ  پای قزوی آن هــا نباشــیم. روی نویســنده بای

صدالبتــه کــه نوشــتن مهربــان اســت. هــزار بــار هــم کــه بــه او بی  مهــری کنیــم، دوبــاره آغــوش 

ــۀ باســمه  ای( ــه رویمــان می  گشــاید! (جمل گرمــش را ب

حاال برویم سراغ چند نکتۀ دیگر که نوشتن را برایمان دل  چسب  تر می  کند.
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هفته ای خوب با نوشتن

یکی از راه های دوام   آوردن در مسیر نوشتن، مدام پاداش گرفتن از نوشتن است.

ــد.  ــت   نمی  آی ــه دس ــتن ب ــدن و برصدرنشس ــر و قدردی ــار اث ــا انتش ــط ب ــه فق ــتن ک ــاداِش نوش پ

می  توانیــم در خلــوِت خــود بنویســیم و حتــی کلمــه  ای منتشــر نکنیــم؛ امــا خوشــی و 

 تجربــه کنیــم.
ً
خوش  حالــِی حاصــل از نوشــتن را عمیقــا

»قدرشناسی با نوشتن« یکی از تمرین  هایی   است که این تجربه را میسر می  کند.

ــرای  ــد ب ــیوه  ای کارآم ــه ش ــت، بلک ــری نیس ــی و تخدی ــِی افراط ــارۀ مثبت اندیش ــن درب ــن تمری ای

ــت. ــم و روان اس ــالمت جس ــش س افزای

ــاری  ــان آث ــای ذهنی م ــۀ تراوش ه ــا هم ــود ی ــر ش ــیم منتش ــه می نویس ــزی ک ــر چی ــت ه ــا نیس بن

ادبــی و خالقانــه باشــند. برخــی از انــواع نوشــتن در نقــش »پشــتیبان نویســنده« عمــل می کننــد.

ــاری کــه  ــرای خلــق آث ــزۀ الزم را ب ــزرگ و کوچــک زندگی  مــان، انگی ــا نوشــتن از زیبایی هــای ب ب

ــم. ــم می کنی ــم فراه ــت داری دوس

برنامۀ زیر را یک هفته انجام دهیم:

شنبه
دربــارۀ همــۀ چیزهــای ریــز و درشــتی بنویســیم کــه بابــت آن هــا شــکرگزاریم؛ از روابــط خانوادگی 

و ســالمتی و شــغل و غــذا گرفتــه تــا حیــوان خانگــی و آســمان آبی.

یک شنبه
ــن  ــۀ بهتری ــا تجرب ــارۀ خاطــرات خــوِش ســال  های گذشــته بنویســیم؛ از خاطــرات شــمال ت درب

ــم. ــه رفته ای ــری ک ــن تئات ــرت و جالب تری کنس

دوشنبه
ــان  ــاختن آینده  م ــرای س ــم ب ــه می  خواهی ــیری ک ــارۀ مس ــیم؛ درب ــان بنویس ــدۀ مطلوبم ــارۀ آین درب

طــی کنیــم. بــه همــۀ زیبایی هایــی فکــر کنیــم کــه ممکــن اســت در آینــده تحقــق یابنــد.

سه شنبه
ــان بنویســیم. به  خاطــر وجــود چــه کتاب  هــا و فیلم  هــا  ــی موردعالقه م ــری و ادب ــار هن ــارۀ آث درب

ــم؟ ــی قدردانی ــی  ها و آهنگ های و نقاش
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چهارشنبه
ــن  ــم. شــاید ای ــی می  کنی ــی بنویســیم کــه به  خاطرشــان احســاس قدردان ــارۀ چیزهــای عجیب درب

چیزهــا از دیــد دیگــران چنــدان شایســتۀ قدردانــی بــه نظــر نرســند؛ امــا مهــم ایــن اســت کــه بــه 

ــم. ــی برده  ای ــان پ ــت و زیبایی ش اهمی

پنج شنبه
دربــارۀ کســی بنویســیم کــه بیــش از هــر کــس دیگــری دوســتش داریــم. تمامــِی نــکات مثبتــش را 

بــه قلــم بیاوریــم. نوشــته مان را در قالــب نامــه ، بــرای شــخص محبوبمــان بفرســتیم.

جمعه
دربــارۀ تمــام اتفاقــات مثبــت و شــیرین هفتــه بنویســیم. در هفتــه ای کــه گذشــته، چــه چیزهایــی 

را شایســتۀ قدردانــی یافته ایــم؟ حداقــل دربــارۀ ســه موضــوع بنویســیم.
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»یادگیری هیچ   گاه ذهن را خسته نمی  کند.«

لئوناردو داوینچی

بخش چهارم:

یادگیری
سوخت مناسب برای تولید محتوا
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از فقر می ترسیم؟

از فقــر و بحران هــای مالــی و اقتصــادی چنــدان نمی  ترســم (صادقانــه بگویــم: خیلــی می  ترســم؛ 

ــا  ــی، ب ــن اوضاع  واحوال ــه  ام کــه در چنی ــاد گرفت ــد(. از کودکــی   ی ــرس متوقفــم نمی کن ــن ت امــا ای

تمرکــز روی کارهــای کوچکــی کــه از دســتم برمی آیــد، حواســم را به  ســمتی کــه گمــان می  کنــم 

بهتــر و مؤثرتــر اســت پــرت کنــم (حواس پرتــِی ســازنده(.

درســت اســت کــه بهــای دالر افســار گســیخته شــده؛ ولــی چــه   کاری از دســت مــا برمی آیــد؟ 

ــپارم. ــوش بس ــران گ ــۀ دیگ ــه نق  ونال ــا ب ــم ی ــه کن ــه نق   ونال ــم ک ــر از آن ــن کم  حوصله  ت م

ــای  ــان، در ازای کرایه  ه ــِش خانه  م ــول پی ــه پ ــود ک ــالم ب ــم. ده س ــر نمی ترس ــه از فق ــم ک گفت

ــزرگ.  ــۀ مادرب ــاط خان ــم در حی ــه   را بریزی ــاث خان ــدیم اث ــور ش ــید و مجب ــه کش ــاده، ت عقب  افت

روی همــه   چیــز چنــد تــا چــادر کهنــه کشــیده بودیــم. تابســتان بــود و گمــان می کردیــم از گزنــد 

بــاران در امــان می  ماَنــد (کــه نمانــد(. البتــه در اثاثیــۀ مــا چیــز ارزش منــدی هــم وجــود نداشــت 

ــاوب، مهمــان  ــم و به  تن  بی  خانمــان شــده بودی
ً
ــد. خالصــه کــه رســما ــار بیای ــه ب کــه خســارتی ب

ــۀ اقــوام دور و نزدیــک بودیــم. خان

ــرای رشــدکردن افزایــش  ــود کــه شــتاب مــن را ب ــر همــان فقــر و آبروریــزی ب ــرم تأثی گمــان می  ب

داد و همیــن باعــث شــد تــا از اول نوجوانــی بــه فکــر پــول درآوردن بیفتــم. کســی بــه مــن نگفتــه 

بــود کــه اگــر پــول می خواهــی، بایــد چیزهــای تــازه یــاد بگیــری؛ امــا مــن به  طــور غریــزی، روی 

ــول  ــه پ ــن را ب ــه م ــر از درس و مدرس ــتم زودت ــه می  دانس ــتم ک ــت می  گذاش ــی وق مهارت های

می رســانند. عالقــۀ مــن بــه پــول درآوردن، فقــط از فقــر خانــواده ناشــی نبــود. از کودکــی شــیفتۀ 

ــی  دادم. ــرض م ــواده ق ــه خان ــردم و ب ــداز می  ک ــودم و پس ان ــول ب پ

ــابقه در  ــود. مس ــور ب ــابقۀ کاریکات ــک مس ــِی ی ــزۀ ۲۵هزارتومان ــه درآوردم، جای ــی ک ــن پول اولی

ــروزه  ــابقه فی ــد. داور مس ــزار می  ش ــوری برگ ــورت حض ــات و به  ص ــگاه مطبوع ــان نمایش جری

ــوط  ــت خط ــه داش ــودم ک ــیده ب ــی را کش ــد. زن ــر دوم برگزی ــوان نف ــن را به  عن ــود و م ــری ب مظف

ــرای  ــم ب ــم تن ــع ه ــان موق ــد؟ از هم ــت. می  بینی ــوا می  باف ــل کام ــم را مث ــک قل ــده از ی جاری  ش

نوشــتن می  خاریــد!

بــاری، اصــل حرفــم ایــن اســت کــه یادگیــری، تــا حــد زیــادی امنیــت شــغلی و مالــی را افزایــش 

می  دهــد.
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ــا کــرد؛  ــه همــان آموخته  هــای قبلــی اکتف ــی داشــت و ب ــری نگاهــی تفنن ــه یادگی  می  شــد ب
ً
ــال قب

ــن  ــرای دوام آوردن در ای ــتیم. ب ــری هس ــار از یادگی ــه ناچ ــیده  ایم ک ــی رس ــه وضعیت ــاال ب ــا ح ام

 کم بــوِد منابــع و افزایــش رقابت  هــا، بایــد بــه یادگیــری اتــکا کنیــم و چنیــن ضرورتــی از 
ِ

اوضــاع

نظــر مــن، بســیار مثبــت و ســازنده اســت.

حتــی گمــان می کنــم مهارت  هایــی کــه در وضعیــت بحرانــی یــاد می گیریــم، درونی  تــر و 

ــم و  ــردن نداری ــرای تلف   ک ــی ب ــر وقت ــت، دیگ ــون در آن وضعی ــد؛ چ ــد ش ــر خواهن کاربردی   ت

ــم. ــه بگیری ــا نتیج ــم و از آن  ه ــه کار ببندی ــا را ب ــم و مهارت ه ــاد بگیری ــریع ی ــم س می  خواهی

لــزوم تأمیــن نیازهــای ضــروری (مثــل ســرپناه و غــذای کافــی( نیــز وادارمــان می  کنــد کــه بهتــر 

مهــارت یــاد بگیریــم. بــدون یادگیــرِی بهتــر، نمی توانیــم مهارت هایمــان را بــه   کار بگیریــم و بــه 

آن امیــد ببندیــم.

از طــرف دیگــر، مــن گمــان می  کنــم کــه در شــرایط کنونــی، ایــن یادگیــری اســت کــه بیــش از 

ــد. ــت می  کن ــۀ آدم   را تقوی ــری روحی ــت دیگ ــر فعالی ه

ــاد  ــِن درآمدمــان، چیزهایــی کــه ی  نــزول ارزش پــول ملــی و دودشــدن و به هوارفت
ِ

در ایــن وضــع

ــان  ــه برایم ــم، همیش ــه کار می  بندی ــم و ب ــاد می گیری ــه ی ــد. آن چ ــت نمی  رون ــم از دس می  گیری

ــی  زاد  ــت. آدم ــرفت اس ــرک پیش ــور مح ــی و موت ــۀ دل  گرم ــدگاری مای ــن مان ــد، و همی می  مان

ــی  ــه به  راحت ــی ک ــر از اندوخته  های ــزی بهت ــه چی ــد و چ ــزی باش ــک چی ــرم ی ــد دل  گ ــره بای باالخ

ــی  رود!؟ ــف نم از ک

بــدون یادگیــرِی مــداوم و جــدی، بــه ورطــۀ افســردگی می غلتیــم و بــا مــرور دائمــی اخبــار روز و 

چشــم   دوختن بــه این  کــه اقتصــاد بــه کجــا مــی  رود، فقــط نگرانــی خودمــان را تشــدید می کنیــم.

خوش  بختانــه، بــا رواج روزافــزون اینترنــت، دنیــای آمــوزش دگرگــون شــده و مســیر یادگیــری از 

همیشــه هموارتــر گشــته  اســت.

ــارت را  ــش و مه ــت دان ــر اس ــم، بهت ــداز کنی ــی پس  ان ــول چندان ــم پ ــر نمی  توانی ــن اگ بنابرای

ســرمایه  ای جــاری و پرســود ببینیــم و نــوع واالتــری از ثروت انــدوزی را تجربــه کنیــم.
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می  خواهــم یکــی از شــیوه  های مطالعــۀ مؤثــر و تمریــِن نوشــتن را کــه از آن بســیار یــاد گرفتــه  ام، 

برایتــان بگویــم:

اسم این کار ساده را گذاشته ام »نوشتن از نوشته  ها«.

 ســراغ نمونه  هــای خوبــی از نثرهــای غیرداســتانی معاصــر مــی  روم. 
ً
بــرای ایــن تمریــن، معمــوال

ــم را در آن  ــندگان محبوب ــوب نویس ــته  های خ ــی از نوش ــر روز یک ــه ه ــل ُورد دارم ک ــک فای ی

ــل آن  ــطری در تحلی ــد س ــه، چن ــر جمل ــق ه ــدن عمی ــا خوان ــد، ب ــم و بع ــت می  کن کپی  پیس

یســم. می  نو

 بــه شــیوۀ اســتفادۀ نویســنده از واژه هــا، نحــوۀ جمله  ســازی او، کم  وکیــف 
ً
در هــر نوشــته، معمــوال

بهره گیــری اش از آرایه  هــا و ســاختار اســتداللی متــن توجــه می  کنــم و نــکات دریافتــه ام را 

یســم. می نو

طــی انجــام فراینــد بــاال، انــگار دارم نوشــته  ای از خــودم را ویرایــش و تصحیــح می کنــم. جالــب 

ایــن   اســت کــه بســیاری از اوقــات، حیــن ایــن تمریــن بــه ایده  هــای تــازه  ای می  رســم کــه هیــچ 

ربــط مســتقیمی بــه متــن اصلــی ندارنــد.

نوشتن از نوشته  ها
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 ســراغ کســانی مــی  رود کــه 
ً
ــا ــۀ کلیشــه ای را شــنیده  ایم: »شــانس غالب ــن جمل  مــا هــم ای

ً
حتمــا

ــد.« ــاده کرده ان ــرای آن آم ــان را ب خودش

ــت،  ــم زده  اس ــه   ه ــی ب ــهرتی جهان ــانس« ش ــناِس ش ــوان »روان  ش ــه به  عن ــن ک ــارد وایزم ریچ

ــانس  ــدی ش ــا ح ــه ت ــکان را دارد ک ــن ام ــی ای ــر کس ــان داده ه ــن نش ــات م ــد: »تحقیق می  گوی

ــانس،  ــراد خوش  ش ــوند و اف ــانس ش ــد خوش  ش ــانس می توانن ــراد بدش ــد. اف ــر کن ــود را بیش ت خ

» . نس  تر خوش  شــا

ــزی  ــن چی ــم؟ اولی ــرار بدهی ــری ق ــانس بیش  ت ــرض ش ــان را در مع ــم خودم ــه می توانی ــا چگون ام

کــه بــه   نظــر می رســد، کار  کــردن روی مهارت  هــا و توانمندی  هــا و تــالش بــرای ســاختن 

 مــا آن را کم  تــر در 
ً
ــا شــبکه  ای از دوســتان مؤثــر اســت؛ امــا کار مهم تــری هــم هســت کــه اتفاق

حــِد راه کاری بــرای خوش شانس  ترشــدن می  شناســیم. 

جــو ویتالــی نوشــته اســت: »افــراد زیــادی را می  شناســم کــه زندگی  شــان بــا خوانــدن یــک کتــاب 

تغییــر کــرده   اســت؛ چــه بــا جملــه ای جدیــد کــه هرگــز آن را نشــنیده  بوده انــد، چــه بــا جملــه ای 

ــان  ــه آن ــالت ب ــد. آن جم ــنیدنش   بوده ان ــادۀ ش ــع آم ــه آن موق ــده  ک ــده  و مغفول مان  فراموش ش

ــت.« ــاخته   اس ــون س ــان را دگرگ ــی داده و زندگی ش گاه آ

ــه  ــم ب ــم گرفت ــر داد، تصمی ــی  ام را تغیی ــی زندگ ــی کتاب ــرادم؛ وقت ــن اف ــی از همی ــودم یک ــن خ م

 
ً
ــا ــد. تقریب ــری ایجــاد کنن ــر بیش  ت ــا در مــن تغیی کتاب  هــای دیگــر هــم ایــن فرصــت را بدهــم ت

90 درصــد از بهتریــن افــکار و روابــط و دســت آورد  های ارزش منــد زندگــی  ام را مســتقیم و 

ــرای خوش شانســی »کتاب  خوانــی«  ــه دســت آورده  ام. فرمــول مــن ب ــا کتاب  هــا ب غیرمســتقیم، ب

اســت.

یافتــن کتاب  هــای خــوب را بــر عهــدۀ شــانس بگذاریــم. کافــی اســت کــه برنامــۀ منظمــی بــرای 

ــیم. ــته باش ــی  ها داش ــه زدن در کتاب  فروش َپرس

فرمول شخصی من برای خوش  شانسی
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بیش تر و بیش تر یاد بگیریم.

کیفیت تولید محتواهایمان بسته به کیفیت یادگیری  مان است.

شایسته است دربارۀ چیزهایی که دوست داریم یاد بگیریم، 

محتوا تولید کنیم. با این کار، وادار می  شویم دقیق  تر و عمیق  تر یاد بگیریم.

سه نکته مهم دربارۀ یادگیری و تولیدمحتوا

کار موردعالقۀ ما هر کاری است که دوست داریم دربارۀ آن
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ــات  ــه اقدام ــی، ب ــن از کتاب  خوان ــا نتیجه گرفت ــت؛ ام ــد نیس ــچ ب ــازه هی ــای ت ــد کتاب ه خری

ــاز دارد. ــم نی ــری ه دیگ

ــه  ــی، ن ــدا کن ــه پی ــد احاط ــی واح ــر کتاب ــه ب ــاش ک ــی آن ب ــد: »در پ ــس می  گوی ــد فوردی دیوی

ــون  ــن مضم ــا همی ــم ب ــی ه ــی التین ــی.« َمثل ــرک بکش ــس  وار، س ــاْب ابلی ــا کت ــه ده  ه ــه ب این  ک

ــد.« ــوب می  دان ــاب را خ ــک کت ــه ی ــم ک ــس می  ترس ــن از آن ک ــود دارد: »م وج

مــن از برخــی کتاب هایــی کــه می  خواهــم عمیق  تــر از آن  هــا یــاد بگیــرم، دوســه نســخه 

می  خــرم. بــه نظــرم ارزشــش را دارد. کتــاب در قیــاس بــا بســیاری از کاالهــا، هنــوز بســیار ارزان 

اســت.

ــا داشــتن نســخۀ اضافــه ای از کتــاب، مجــوز صفحه نــوردی در یکــی از نســخه  ها و شــخم زدن  ب

ــن کار را گذاشــته ام »کتاب  شــکافی«! ــه دســت مــی  آورم. اســم ای صفحه هــای آن را ب

ــوف  ــر نابوک ــم. والدیمی ــم آن را خوانده ای ــا کنی ــم ادع ــاب، نمی  توانی ــدِن کت ــار خوان ــک   ب ــا ی ب

ــدن.« ــاره   خوان ــی دوب ــدن یعن ــد: »خوان می  گوی

صدالبته که هر کتابی ارزش دوباره خواندن را ندارد.

استادشدن در یک کتاب
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ین مؤثر ین کنیم؟ | ده فرمان تمر چه طور تمر

تمریــن یعنــی توســعۀ توانایی هــا. اگــر برنامــۀ جــدی و منســجمی بــرای تمریــن روزانــه نداریــم، 

ــرای مهارت آمــوزی، روی چــه معجــزه  ای حســاب کرده  ایــم!؟ ــد نگــران باشــیم. ب بای

ــوا  ــد محت ــتن و تولی ــِن نوش ــا را در تمری ــودم آن  ه ــه خ ــم ک ــاه می  خوانی ــۀ کوت ــه، ده نکت در ادام

رعایــت می  کنــم و از یک یکشــان نتایــج ســودمندی گرفتــه  ام.

 تمرینی است که هر روز انجام بدهیم.
ْ

۱. تمریِن اثربخش

ــل،  ــل کوی ــاز دارد. َدنی ــت نی ــم و مداوم ــه نظ ــن، ب ــاص در ذه ــِی خ ــیر عصب ــکل گیرِی مس ش

نویســندۀ کتــاب نبــوغ، می  گویــد: »پنــج دقیقــه تمریــن روزانــه مؤثرتــر از یــک ســاعت تمریــن 

ــه اســت.« در هفت

ــی اســت کــه اگــر در انجامــش مداومــت  نوشــتن »صفحــات صبحگاهــی« یکــی از تمرین  های

ــه ای منجــر می  شــود. ــن عــادِت روزان ــه ایجــاد چنی داشــته باشــیم، ب

 جزءجزء و خردشده باشد.
ً
۲. تمرین خوب تمرینی است که کامال

ــم  ــی می توانی ــت؛ ول ــی اس ــم و کل ــم« مبه ــتن می  کن ــن نوش ــر روز تمری ــن ه ــه »م ــا ک ــن   ادع ای

به  منظــور محتواگرشــدن، چنــد مــاه از برنامــۀ تمریــن خــود را بــه جمله  نویســی و شــناخت انــواع 

ــر و  ــت نث ــی فقــط روی تقوی ــی طوالن ــه ای  شــدن، مدت ــرای حرف ــم و ب جمله  هــا اختصــاص بدهی

گاه، ایــن جمله  ورزی  هــا و نثرنگاری  هایمــان  زبــان خــود تمرکــز کنیــم. بعدهــا، به  صــورت ناخــودآ

ــیده  ایم. ــارت رس ــی از مه ــۀ باالی ــه درج ــج ب ــه به  تدری ــم ک ــوند و می  بینی ــر می  ش ــل یک دیگ مکم

۳. مربی و راه نمای حرفه  ای داشته باشیم.

ــم در  ــت، می  توانی ــت اینترن ــم. به  برک ــتاد نداری ــی و اس ــتن مرب ــرای نداش ــه ای ب ــچ بهان ــاال هی ح

ــته  ــو داش ــیم. الگ ــته باش ــی داش ــا دست رس ــا و کالس  ه ــن کتاب ه ــه بهتری ــه، ب ــری از ثانی کس

ــت و  ــؤاالت درس ــت س ــراِد چیره  دس ــان از اف ــِی خودم ــوزۀ مهارت ــم، در ح ــک بگیری ــیم، کم باش

ــیم. ــن باش ــِر جواب   گرفت ــماجت، پی گی ــا س ــیم و ب ــق بپرس دقی
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۴. به  جای شمردن دقیقه  ها، چالش  های خالقانه بسازیم.

ــتان  ــه ۳ داس ــم ک ــه بریزی ــم، برنام ــاعت می  نویس ــروز ۱ س ــن ام ــم م ــه بگویی ــای این  ک به  ج

ــا  ــا، روی کار ی ــمردن دقیقه  ه ــای ش ــت، به  ج ــن حال ــیم. در ای ــه  ای بنویس ــاِل ۳۰۰کلم مینیم

ــری  ــور جدی  ت ــود را به  ط ــارت خ ــطح مه ــه، س ــم و درنتیج ــز می  کنی ــخصی تمرک ــای مش کار  ه

ارتقــا می  دهیــم.

۵. تمرین را لذت  بخش و بازی  گونه کنیم.

بــرای مــن، ســاختِن چک لیســت کاری اســت کــه تمریــن نوشــتنم را بــه بــازی مفــرح و شــیرینی 

ــه  ــت   زدن ب ــی عالم ــازیم؛ حت ــان را بس ــای خودم ــم بازی  ه ــم می  توانی ــا ه ــد. م ــل می  کن تبدی

تقویــم روی دیــوار هــم نوعــی بازی  ســازی محســوب می  شــود و ایــن روشــی اســت کــه ِجــری 

ــر  ــه »زنجی ــد ک ــد می  کن کی ــد و تأ ــود می دان ــت خ ــنده آن را راز موفقی ــن و نویس ــاینِفلد، کمدی س

ــه  ــیدن ب ــت رس ــالش در جه ــانۀ ت ــر روز، به  نش ــه ه ــی را ک ــِر ضرب  درهای ــن.« (زنجی ــاره نک را پ

ــم زده  ای.( هدفــت، روی تقوی

۶. خیره شویم و الهام بگیریم.

 هــر رشــته  ای را روی دیــوار 
ِ

در بســیاری از کانون هــای پــرورش اســتعداد، عکــس نوابــغ

می  چســبانند تــا آنــان الهام بخــش نوآمــوزان باشــند. مــا هــم وقتــی خســته و کالفه   ایــم و 

می  خواهیــم دســت از کار بکشــیم، کافــی اســت ســرمان را بلنــد کنیــم و نگاهــی بــه عکس  هــای 

ــط  ــن کار فق ــود. ای ــازه ش ــن ت ــۀ تمری ــرای ادام ــان ب ــا جانم ــم ت ــوار بیندازی ــِش روی دی انگیزه  بخ

از  عکس  هایــی  دولت  آبــادی،  محمــود  کار  اتــاق  از  عکســی  در  نیســت.  آماتورهــا  بــرای 

ــتِن  ــۀ نوش ــوان و حوصل ــه ت ــم ک ــاال می فهمی ــت. ح ــوار هس ــتوی روی دی ــکی و تولس داستایفس

رمــاِن ده جلــدِی کلیــدر چه طــور بــه دســت آمــده   اســت! پــس تأثیــر چشــم   دوختن و پلک   نــزدن 

الهام گرفتــن را دســت  کم نگیریــم. و 
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۷. در خلوت تمرین کنیم.

ــر  ــد در نظ ــم بای ــن را ه ــا ای ــیم؛ ام ــت بکش ــن دس ــوت گاه از تمری ــتن خل ــۀ نداش ــد به بهان نبای

ــاز  ــوت نی ــه خل ــات، ب ــِب اوق ــر، در اغل ــر و متمرکزت ــای جدی  ت ــرای کار  ه ــه ب ــیم ک ــته باش داش

ــوزی،  ــن و مهارت آم ــیر تمری ــیم. در مس ــظ آن بکوش ــوت و حف ــاد خل ــرای ایج ــد ب ــم. بای داری

ــت  ــی اس ــط کاف ــوت، فق ــن خل ــرای یافت ــی ب ــم. گاه ــد می  کنی ــان رش ــِت خلوتم ــزاِن کیفی به  می

ــیم. ــحرخیز باش ــدری س ق

۸. چرت بزنیم.

خســتگی دشــمِن یادگیــری اســت. اگــر روز پرمشــغله ای داشــته ایم و تمرینمــان بــه میانــۀ روز افتــاده 

 اســت، خــوب اســت کمــی چــرت بزنیــم و تمریــن را بــا ذهنــی تــازه شــروع کنیــم. هرگــز نبایــد خود 

را بابــت ایــن اســتراحت ســرزنش کنیــم. چــرت   زدن بخشــی از رونــد تمرین  هــای خالقانــه اســت.

۹. هر شب، قبل از خواب، روی الگویمان تمرکز کنیم.

اگــر می  خواهیــم ســخن  ران شــویم، هــر شــب پیــش از خــواب، دقایقــی از اجــرای عالــِی یــک 

ــواب،  ــش از خ ــب پی ــر ش ــویم، ه ــنده ش ــم نویس ــر می  خواهی ــم. اگ ــه  ای را ببینی ــخن  ران حرف س

ــویم،  ــاز ش ــم فیلم  س ــر می  خواهی ــم. اگ ــان را بخوانی ــندۀ محبوبم ــاه  کار نویس ــی از ش صفحه  های

ــن  ــا ای ــم. ب ــینمایی را ببینی ــار س ــان  ترین آث ــکانس  هایی از درخش ــواب، س ــل از خ ــب قب ــر ش ه

ــزۀ  ــا انگی ــم. ضمــن این  کــه ب ــاده می  کنی ــن آم ــرای تمری ــی در خــواب هــم ذهنمــان را ب کار، حت

بیش  تــری بیــدار می  شــویم.

۱۰. ده   فرمان خودمان را بنویسیم.

یکــی از راه هــای بهبــود رونــد تمریــن ایــن اســت کــه گــزارش   روزانــۀ تمریــن بنویســیم. در حیــن 

تمریــن، همیشــه دفترچــه ای کنــار دســتمان داشــته باشــیم و در آن نکاتــی را کــه آن لحظــه بــرای 

بهبــود رونــد تمریــن بــه ذهنمــان می رســد ثبــت کنیــم. 

ــروع  ــی ش ــازه از وقت ــی ت ــر تمرین ــد: »ه ــر می گوی ــی می ــه کیمبرل ــم ک ــاد نبری ــم از ی ــن را ه ای

می شــود کــه اجــرای درســت و بی  عیب  ونقــص کاری را آموختــه باشــیم.«
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یده  ام و این جهان »جهانم را خودم آفر

 بسیار بهتر از جهانی است که در بیرون دیده  ام.« 

لوییز نولسون

بخش پنجم:

رسانۀ شخصی ما
استراتژی مناسب برای تأثیرگذاری
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شرط تولید محتوا

 بهتریــن ســؤالی کــه هــر محتواگــر بایــد پیــش از تولیــد هــر محتــوا از خــودش بپرســد: 

»با این محتوا به چه کسی خدمت می  کنم؟«
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یف استراتژی محتوا تعر

ــع و  ــد و توزی ــی داشــتن مشــی و مشــربی ســنجیده و اندیشــیده در تولی ــوا« یعن »اســتراتژی محت

ترویــج محتــوا.

ایــن اســتراتژی از نــگاه مــن، یعنــی هوش منــدی در ترویــج گزاره  هــا و ایده  هایــی کــه بخواهیــم 

ــن  ــدگاری. چنی ــج و مان ــن تروی ــت در ای ــِن مداوم ــم؛ در ضم ــدگار کنی ــب مان ــن مخاط در ذه

ــن شــکل  ــه ســریع  ترین و اثربخش  تری ــه موفقیــت می  رســد کــه ایده  هــا ب ــی ب ــردی در صورت راه ب

ممکــن ترویــج شــوند.

البتــه ترویــج ایده  هــا به  معنــی تحمیــل ایده  هــا نیســت. اســتراتژی محتــوا یعنــی این  کــه 

ــه  ــد، ن ــه و اشــتیاق بپذیرن ــا عالق ــا مخاطب  هــا ایده  هــای مدنظرمــان را ب ــم ت ــار کنی چه طــور رفت

ــد و زور و فشــار. ــا ترفن ب

ــم  ــی مخاطب ــن و زندگ ــای ذه ــه فض ــم ب ــور می  توان ــن چه ط ــه م ــی این  ک ــوا یعن ــتراتژی محت اس

ــس تــازه  ای بدمــم تــا او دوبــاره بــرای استنشــاق ایــن هــوا بازگــردد.
َ

نف

ــان  ــای نردب ــم پله  ه ــم، به  چش ــر می  کنی ــه منتش ــی ک ــام محتواهای ــه تم ــوا: ب ــتراتژی محت ــک اس ی

نــگاه کنیــم.
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دورنگری در تولید محتوا

ــه  ــای وب اضاف ــه فض ــب ب ــع و جال ــۀ جام ــی!( مقال ــم یک  بگویی
ً
ــال ــا (اص ــم ده   ت ــه بتوانی این  ک

ــد در شــبکه  های اجتماعــی  ــاه و نیم  بن ــر از ایــن اســت کــه هــزاران پســت کوت کنیــم، خیلــی بهت
منتشــر ســازیم.

ــی از انتشــار  ــی مــن مقاله  نویســی در وب را حت ــف شــبکه  های اجتماعــی نیســتم؛ ول ــه، مخال ن
ــم. ــر می  دان ــاب هــم مؤثرت ــواع کت بســیاری از ان

ــاب و  ــه در کت ــت ک ــی هس ــژه   و متنوع ــات وی ــه در وب امکان ــم ک ــته، گفت ــن نوش ــدای ای در ابت
شــبکه  های اجتماعــی، بــا ایــن ســرعت و کیفیــت فراهــم نیســت؛ ازجملــه امــکاِن به  روزرســانِی 

دائمــِی متــن و قابلیــت ارجــاع بــا لینــک  .
فــرض کنیــم می خواهیــم دربــارۀ موضــوع خاصــی کــه دغدغــۀ گروهــی از افــراد جامعــه اســت، 
مطلبــی کامــل و کارشــده  بنویســیم؛ بــه ایــن صــورت کــه بــرای نــگارش آن، طــرح و نقشــه داشــته 
ــد  ــم. بع ــام بدهی ــی انج ــات کامل ــعمان، تحقیق ــی   و ُوس ــِد توانای ــوع، در ح ــیم و در آن موض باش
هــم ســعی کنیــم مطلــب را بــه امــان خــدا رهــا نکنیــم، بلکــه حداقــل ماهــی یــک بــار دســتی بــه 

ــش بکشــیم؛ در حــد ویرایــش و زدایــش و افزایــش بــرای بهبــوِد متــن.
َ

َسروگوش
ــدا کنیــم و گام  ــرای آن موضــوع و مســئله   پی ــا ایــن کار، می  کوشــیم پاســخ مناســب و کاملــی ب ب

ــم. ــی برداری ــردن وِب فارس ــرای غنی   ک ــی ب کوچک
ــا را  ــت  وجو م ــای جس ــی، موتوره ــد از مدت ــیم، بع ــام داده باش ــوب انج ــان را خ ــر کار خودم اگ
ــه  ــد و یک  دفع ــرار می  دهن ــری ق ــراد بیش ت ــد اف ــرض دی ــان را در مع ــد و مطلبم ــی می  کنن همراه

ــت. ــده اس ــل ش ــخ وب تبدی ــن پاس ــه بهتری ــتارمان ب ــم نوش می  بینی
 چنیــن نوشــته هایی از همــۀ ُپســت  های وایرال  شــدۀ اینســتاگرامی 

ً
در بلندمــدت، احتمــاال

ــر  ــاالت قدیمی  ت ــی مق ــد (برخ ــد ش ــر خواه ــر و ماندگارت ــراژ مؤثرت ــای پرتی ــی از کتاب ه و حت
ــت  های  ــرای پس ــه ب ــازه دارد؛ درحالی ک ــدۀ ت ــزاران خوانن ــاه ه ــر م ــودی، ه ــدی صع ــن در رون م

ــد(. ــی نمی  افت ــن اتفاق ــم چنی ــی ه ــای الکترونیک ــی کتاب  ه ــتاگرامی و حت اینس
ــم  ــان می  کن ــم، گم ــه از فعالیت  های ــن مرحل ــاال، در ای ــن ح ــه م ــت ک ــل اس ــن دلی ــه   همی ب
ــون وب  ــت؛ چ ــکار و ایده  هاس ــج اف ــرای تروی ــن ب ــای ممک ــن گزینه ه ــی از بهتری وبالگ  نویس
ــود. ــن ش ــته مان دف ــذارد نوش ــوگل نمی  گ ــد و گ ــی می ده ــی و بازنویس ــت بازبین ــا فرص ــه م ب
ــر در  ــا را پیش  ت ــن آن  ه ــه م ــت ک ــی اس ــی از ایده های ــدۀ برخ ــا چکی ــِش روی م ــاِب پی ــن کت همی

وبالگــم آزمــوده ام.
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چرا وبالگ  نویسی به دانش ما می  افزاید؟

جــوزف باداراکــو می  گویــد: »در دنیــای پرســرعت امــروز، اگــر بخواهیــم دانشــمان را فقــط بــرای 

ــردن  ــرای باالب ــن ب ــد؛ بنابرای ــن می  آی ــته  هایمان پایی ــطح دانس ــی زود، س ــم، خیل ــه   داری ــود نگ خ

ســطح دانشــمان، بایــد دانســته  هایمان را بــا دیگــران شــریک شــویم.«

ــا برداشــتی  ــه ای ســاده ی ــم آموخت ــی اگــر فکــر می  کنی ــم بنویســیم؛ حت ــر اســت هرچــه بلدی بهت

ناقــص اســت. بــا نوشــتن، می  توانیــم شــکاف  های موجــود در دانشــمان را پــر کنیــم. بــا 

ــم.  ــه می  داری ــد نگ ــان را روزآم ــارت خودم ــش و مه ــه  ای، دان ــی حرف ــی در قالب وبالگ  نویس

ــرای  ــه  ای ب ــت و حوصل ــچ فرص ــره، هی ــای روزم ــوه کار  ه ــان انب ــه در می ــم ک ــه بیاوری ــاید بهان ش

ــت و  ــری اس ــزارش یادگی ــت گ ــی فرص ــالگ نوع ــه وب ــل از این  ک ــد، غاف ــی نمی  مان وبالگ  نویس

ــت. ــکوی موفقی ــه س ــیدن ب ــرای رس ــت ب ــیری اس ــه  ای، مس ــت و حوصل ــن فرص چنی

استعاره  ای برای وبالگ  نویسی: 

وبالگ یعنی آزمایشگاه ایده ها.
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این بار، ما رئیس  جمهور شویم 

۱۰۰۰  پست تا ساختن برند شخصی

به یک نویسندۀ رئیس  جمهور تبدیل شویم!

امــا قبــل از این  کــه قــدرت ریاســت  جمهوری را بــه دســت بگیریــم، ایــن نکتــۀ مهــم و ضــروری 

و حیاتــی و جــدی را دربــارۀ وبــالگ و وبالگ  نویســی بدانیــم:

»منظــور از وبــالگ فقــط صفحاتــی نیســت کــه در بالگفــا و پرشــین  بالگ و... ســاخته 

ــا    ــالگ   ی ــم، وب ــر می  کنی ــوا منتش ــه در آن محت ــا ک ــایت م ــی از س ــر بخش ــه ه ــوند، بلک می  ش

    وب  ســایت ماســت. ضمــن این  کــه مــا حتــی بــی آن  کــه روی ســایتمان وبــالگ داشــته باشــیم، 

ــی  ــبکه  های اجتماع ــان در ش ــا و اکانت  هایم ــویم. صفحه ه ــوب ش ــر محس ــت بالگ ــن اس ممک

ــر  ــز نش ــخصی  مان را مرک ــایت ش ــم س ــه می  کن ــن توصی ــی م ــد؛ ول ــرای ِبالگری ان ــتری ب ــز بس نی

محتــوای خــود بدانیــم و در کنــار آن، شــبکه  های اجتماعــی را هــم بــه ســایتمان وصــل کنیــم.«

ــه  تصــور کنیــم ســایت   شــخصی مان کشــوری لم یــزرع و بی  جمعیــت اســت و مــا خودمــان را ب

ــی  ــیس را طراح ــوِر تازه  تأس ــن کش ــعۀ ای ــد و توس ــا رش ــم ت ــاب کرده  ای ــت جمهورِی آن انتخ ریاس

و اجــرا کنیــم.

حاال یک دورۀ ریاست جمهورِی ۴ساله بر عهدۀ ماست.

وظیفۀ اصلی مان در این دورۀ ۴ساله چیست؟

فقــط بایــد ۱۰۰۰ پســت بنویســیم و نوشــتِن ۱۰۰۰ پســت وبالگــی، به  طــور میانگیــن، ۴ ســال 

ــرد. ــان می  ب زم

ــد؛  ــتان  ها را دارن ــش اس ــالگ نق ــن وب ــته  بندی  های ای ــتیم. دس ــان هس ــت وبالگم ــس دول ــا رئی م

بنابرایــن هنــگاِم نوشــتن در هــر کــدام از دســته بندی ها، در حــال انجــام ســفری اســتانی هســتیم.

ــوب  ــور محس ــن کش ــت ای ــت، پایتخ ــارۀ آن اس ــان درب ــِر محتواهایم ــه بیش ت ــته   ای ک آن دس

می  شــود.

ــل  ــاال دلی ــم. (ح ــران می  دهی ــه دیگ ــه ب ــت ک ــی اس ــورمان لینک  های ــک کش ــط دیپلماتی رواب

شکســت برخــی ســایت های تنگ  نظــر و بــدون لینــک را متوجــه می  شــویم.(

خواننــدگان مســتمِر وبالگمــان شــهروندان ایــن ســرزمین اند. آن هــا بــا دیــدِن چندبــارۀ 

مزیت هــای کشــورمان، آن را بــرای اقامــت برگزیده انــد؛ امــا ایــن قــدرت را هــم دارنــد کــه پــس 
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ــد. ــرک کنن ــل ت ــور کام ــا را به  ط ــرزمین م ــی، س از مدت

مــا چــه فرصت هایــی برایشــان ایجــاد می  کنیــم؟ آن هــا در کشــور مــا از چــه امکاناتــی برخــوردار 

ــند؟ ــت آوردهایی می  رس ــه دس ــه چ ــوند و ب می  ش

ــی صــدای مردممــان را  ــم، یعن ــد ســایتمان توجــه نمی  کنی ــار بازدی ــه آم ــا و ب ــه کامنت ه ــی ب وقت

یم. نمی  شــنو

وقتــی بخش هایــی از ســایت   را فرامــوش می  کنیــم، یعنــی برخــی از اســتان  های کشــور را نادیــده   

ــم. می گیری

وقتی مدتی روزآمدسازِی وبالگمان را ترک می  کنیم، یعنی ادارۀ کشورمان را رها کرده  ایم.

با این وضع، آیا انتظار داریم مخاطبانمان در دورۀ دوم به ما رأی بدهند!؟

نتیجۀ نهایی
 
ً
ــوال ــم. اص ــان بپردازی ــعۀ وبالگم ــه توس ــری ب ــت بیش ت ــا جدی ــا ب ــاختم ت ــاس را س ــن قی ــن ای م

ــه  وبالگ  نویســی نیازمنــد »نــگاه بلندمــدت« اســت و پــس از صــرف زمــان و انــرژِی بســیار، ب

ــح  ــی را ترجی ــبکه  های اجتماع ــردْم ش ــِب م ــه اغل ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــد. ب ــه می  رس نتیج

ــوند. ــا می ش ــریع تر ارض ــت، س ــک و کامن ــا الی ــا، ب ــد. در آن  ج می  دهن

در روزهایــی کــه همگــی درگیــر وضعیتــی بحران زده  ایــم، فــارغ از تمامــِی مســائل، وبالگ  نویســی 

و پــرورش برنــد شــخصی اقدامــی سیســتمی و آینده  ســاز بــه نظــر می  رســد؛ چــون بیــش از هــر 

چیــز دیگــری، روی آن کنتــرل داریــم.

ــبه 
َ

از یــاد نبریــم کــه ســایت جامــع و صفحــۀ جــذاب و کانــال جالــب چیــزی نیســت کــه یک  ش

ــرد  ــرود. به بلوغ رســاندِن هــر رســانه  ای زمــان می  ب ــاال ب ــا ســریع ب قــد بکشــد و مثــل ســاقۀ لوبی

ــد. ــرو می  طلب و نی
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دربارۀ رشد فردی بنویسیم

ــِن مشــکالت و تلخی  هــا نیســت،  ــارۀ توســعۀ فــردی و موفقیــت به  معنــی نادیده   گرفت نوشــتن درب

بلکــه بیانگــر دغدغــۀ رشــِد سیســتمی و بلندمــدت در برابــر نگاهــی اســت کــه خــود را قربانــی 

ــد. ــود می  دان ــع موج وض

ــِی  ــِن خــِط اصل ــرای وبالگشــان و یافت ــه در پیدا  کــردِن موضــوع ب ــراد شــاکی  اند ک بســیاری از اف

آن درمانده  انــد.

یکــی از دوســتانم کــه دغدغــۀ رشــد و توســعۀ فــردی دارد، از مــن پرســید کــه در وبالگــش دربــارۀ   

ــد. ــزی بنویس چه چی

من به او پیش نهاد دادم که وبالگی دربارۀ »رشد شخصی« بنا کند.

ده تا از مزیت های چنین کاری را برای او برشمردم و گفتم:

نوشتن وبالگی دربارۀ رشد شخصی باعث می شود:

۱. آموخته  هایمان را در ذهنمان بهتر تثبیت کنیم

۲. رشد و توسعۀ فردی را با نظم و جدیت بیش تری دنبال کنیم

۳. دوستان هم  سو و هم  هدفی بیابیم که به یادگیری اهمیت می  دهند

۴. برند شخصی  مان را به  شکل مناسبی تقویت کنیم

۵. برای این  که حرفی برای گفتن داشته باشیم، بیش تر و دقیق  تر مطالعه کنیم

۶. نگرش مثبت را در خود تقویت   کنیم

۷. به  جای ناله کردن و غرزدن، محتوای مفید و کاربردی تولید کنیم

۸. به توسعۀ فردی و عمل  گرایی، بیش تر اهمیت دهیم

9. بر خوانندگان وبالگمان تأثیر مثبت و سازنده  ای بگذاریم

۱۰. از نوشتن لذت ببریم

نوشــتِن پاســخ بــرای ســؤال زیــر عــالوه بــر این  کــه مــا را بیش  تــر و عمیق  تــر در جریــان یادگیــری 

قــرار می  دهــد، بــه   نظــرم تمرینــی فوق  العــاده بــرای نوشــتن اســت:

من برای رشد و موفقیت شخصی  ام، چه فعالیت  های اثربخشی انجام می  دهم؟

پاســخ ایــن ســؤال بهتریــن موضــوع بــرای هم رســانِی مطلــب بــرای دیگــران اســت. وبالگــی بــا 

چنیــن محتوایــی ایــن قابلیــت را دارد کــه مملــو از مطالــب آموزنــده و ارزش  آفریــن و همیشــگی 

باشــد.
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جرقه هایی برای نوشتن یادداشت های کوتاه در رسانۀ شخصی

نوشتن دربارۀ کتابی که داریم آن را مطالعه می کنیم.

نوشتن دربارۀ جمالت قصار و تحلیل یک   جمله از زوایای مختلف.

نوشتن خاطراتی که می توانیم نکتۀ جالبی از آن    ها بیرون بکشیم.

نوشتن گزارش کوتاهی دربارۀ مهم  ترین مطلبی که در روز یاد گرفته ایم؛

نوشتن دستورکارهای لیستی از بخش  های گوناگوِن حوزۀ تخصصی  مان؛

نوشتن دربارۀ اتفاقاتی که در جریان کارهای روزانه تجربه می کنیم؛

نوشتن دربارۀ اخبار و رویدادهای حوزۀ موردعالقه مان.

نوشتن تعاریف تازه برای اشیا و مفاهیم.

نوشتن دربارۀ نوشته های تازۀ دیگران و لینک دادن به آن   نوشته ها.

نوشتن بر اساس کامنت ها و بازخوردهایی که دریافت می  کنیم.

از ایــن ایده هــا می توانیــم بــرای وبالگ نویســی و توییت نویســی و کپشن نویســی اســتفاده 

کنیــم.
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جرقه هایی برای نوشتن یادداشت های کوتاه در رسانۀ شخصی

یک لحظه به شبکه های اجتماعی فکر کنیم.

کدام  یک از ما برای به دست آوردن دنبال  کننده  های بیش تر وسوسه نمی  شود؟

ــی  ــرای این  یک ــه! ب ــا ن ــی.« ام ــت برس ــه کیفی ــا ب ــر ت ــاال بب ــت را ب ــیم: »کمی ــنیده باش ــاید ش ش

ــت. ــی نیس ــۀ خوب توصی

ــر  ــر را بیش ت ــراد بهت ــه اف ــیدن ب ــانِس رس ــر، ش ــراِد بیش ت ــذب اف ــم ج ــان کنی ــاید گم ــه، ش بل

 
ً
ــرا ــب، ظاه ــزار مخاط ــان 100ه ــال از می ــِب ایده  ئ ــد مخاط ــردِن ص ــه پیداک ــد؛ چراک می  کن

ســهل  تر و منطقی  تــر می  نمایــد تــا شــکل   دادِن جمعــی بــا همیــن تعــداد در میــان 10  هــزار نفــر.

امــا بــه نظــرم نتیجــۀ ایــن اســتراتژی یــا تاکتیــک چنــدان خوش آینــد نیســت یــا دســت  کم بــرای 

همــه مناســب نیســت؛ زیــرا مخاطبــاِن نامربوطــی کــه این  طــور دورمــان جمــع شــوند، ممکــن 

ــم و  ــمت می  روی ــدام س ــه ک ــم ب  نفهمی
ً
ــال ــه اص ــد ک ــار بگیرن ــان را در اختی ــان عنانم ــت چن اس

ــوور دارم،  ــرا فال ــد: »چ ــدام می  گوین ــه م ــویم ک ــل ش ــی تبدی ــی از نق  نقوهای ــه یک ــت، ب درنهای

ولــی فــروش نــدارم؟« یــا »چــرا بــا این  کــه این  همــه محتــوا مــی ذارم، وقتــی یــه مــدت نیســتم، 

ــه؟« ــه  روز نمی ش ــه  ت ب ــرا صفح ــه چ ــکی نمی  پرس هیش

ــوور نداشــته  ــِی فال ــد مواظــب باشــیم کــه حــرِص انباشــتِن کیلوی ــز، بای شــاید بیــش از هــر چی

باشــیم.

 بــه آن می  اندیشــم ایــن اســت کــه حداقــل یــک نفــر 
ً
بورخــس می  گویــد: »چیــزی کــه مــن واقعــا

مــن را به  خوبــی بشناســد.«

با صد هزار مردم تنهایی
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می خواهم باز هم از چرایِی تولید محتوا و رابطۀ آن با رشد فردی بگویم.

ــن  ــا میانگی ــخصیت م ــیم: »ش ــنیده باش ــم ران را ش ــروف جی ــۀ مع ــن جمل ــم ای ــا ه ــاید م ش

شــخصیت ۵ نفــری اســت کــه بیش تریــن زمــان را بــا آنــان می  گذرانیــم.«

 بــرای مــا هــم جملــه  ای هشــداردهنده اســت و بــا اندیشــیدن بــه آن، ممکــن 
ً
ایــن جملــه احتمــاال

اســت از تأثیــر منفــی برخــی اطرافیــان خــود احســاس نگرانــی کنیــم.

اما خب، در عمل چه باید کرد؟

ــری  ــد بیش ت ــد و رش ــش و درآم ــم آرام ــان می  توانی ــی از اطرافی ــر بعض ــا تغیی ــه ب ــم ک می  دانی

ــد. ــت نمی  کن ــوع کفای ــن موض ــتن ای ــا دانس ــم؛ ام ــب کنی کس

اگــر مدتــی بــه تغییــر محــدوده و تعــداد اطرافیانمــان بیندیشــیم، می  بینیــم کــه ایــن کار ســخت  تر 

از حــد تصــور اســت؛ ولــی بــا تولیــد محتــوا می  توانیــم ایــن کار را آســان   کنیــم.

ــا  ــا ب ــم ت ــد کنی ــوا تولی ــد، محت ــان مهم ان ــم و برایم ــت داری ــه دوس ــی ک ــارۀ چیزهای ــد درب بای

ــند. ــرانمان باش ــزو معاش ــم ج ــل داری ــه تمای ــویم ک ــط ش ــی مرتب مخاطبان

 به  خاطــر جلــب   
ً
ــا ــه دغدغه  هــا و اولویت  هــای بلندمدتمــان، صرف ــدون توجــه ب ممکــن اســت ب

ــم.  ــب بروی ــات زرد و ملته ــا موضوع ــد روز ی ــراغ م ــب، به  س ــریع مخاط ــذب س ــه و ج توج

ــد«  ــن شــیوه »صی ــه ای ــی کــه ب ــا مخاطب ــع داشــته باشــیم کــه ب ــد توق ــا نبای ــدارد؛ ام ِاشــکالی ن

ــم. ــکل بدهی ــی ش ــوع و بلندمدت ــدان مطب ــۀ چن ــم، رابط کرده ای

ــا  ــم و ب ــه بگیری ــکارگر فاصل ــکاریاب و ش ــش ش ــد از نق ــوا، بای ــد محت ــل تولی ــۀ اصی در برنام

ــویم. ــانی ش ــه ای انس ــب وارد رابط مخاط

مخاطبان و معاشران مطلوب
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ــودم کــه  ــود (!( یــک آدم  برفــی کشــیده ب ــده ب ــم نرویی ــوز مــوی زنخدان ــد قــرن پیــش کــه هن چن

ــه  ــد از این  ک ــه بع ــی  دو هفت ــود. یک ــرم ش ــا گ ــش ت ــود روی آت ــه ب ــی  اش را گرفت ــت هیزم دس

ــک   روز در  ــتادم، ی ــا فرس ــا گل  آق ــۀ بچه  ه ــرای مجل ــی را ب ــور آدم  برف ــدرم، کاریکات ــرار پ به اص

ــدۀ آدم  برفــی مــن را   ای
ً
ــا ــه  کار روزنامــه دقیق ــدم کــه کاریکاتوریســت کهن روزنامــۀ همشــهری دی

کشــیده   اســت. شــوک  زده، دویــدم روزنامــه را بــه پــدرم نشــان دادم. پــدرم دیگــر ول کــن ماجــرا 

ــا  ــۀ گل  آق ــا مؤسس ــهری ب ــت همش ــت و کاریکاتوریس ــه  ای در کار اس ــود توطئ ــد ب ــود. معتق نب

ــد. ــاپ زده  ان ــاه  کارم را ق ــد، ش ــر آورده  ان ــه گی ــن را بچ ــون م ــط، چ ــن وس ــد دارد و ای رفت  وآم

اسم این ماجرا را گذاشته ام: »سندروم نگرانی فرد آماتور از دزدیده شدن آثارش«.

۲۳۴ بــار ایــن ســؤال را از مــن پرســیده اند: »آیــا اگــر نوشــته  هایمان را در اینترنــت منتشــر کنیــم، 

کســی آن  هــا را نمــی  دزد؟«

ــای  ــن موه ــده م ــث ش ــری، باع ــال دیگ ــر ضدح ــش از ه ــؤال، بی ــن س ــه ای ــم ک ــد بگوی بگذاری

ــرود! ــرون ب ــاق بی ــه  ام از ات ــدای دندان قروچ ــم و ص ــودم را بکش خ

طی ۱۲۷ باری که در کامنت  ها به این سؤال پاسخ داده  ام، نوشته  ام:

نوشــته های مــا در حــد یــک تــازه  کار هــم ارزش خوانــدن ندارنــد؛ چــه برســد بــه این  کــه کســی 

را بــرای ســرقت ادبــی وسوســه کننــد.

ــوزه  ای  ــان ح ــار هم ــا آث ــا ب ــنایی م ــبب ناآش ــم، به  س ــوا کرده  ای ــل ه ــم فی ــر می  کنی ــه فک این  ک

ــندۀ  ــه نویس ــوب ب ــِر خ ــد اث ــدن چن ــم. خوان ــاه  کار آفریده  ای ــم در آن ش ــان می کنی ــه گم ــت ک اس

ــادۀ  ــد آم ــد و او بای ــدان هــم به  ســادگی عمــل نمی آی ــِن باکیفیــت چن ــد کــه مت ــازه  کار می  فهمان ت

ــود. ــی بش ــی طوالن عرق  ریزان

اگــر هــم روزی نوشــته هایمان بــه آن درجــه از کیفیــت برســد کــه دیگــران تکــه  ای از آن را 

کــش   برونــد، بایــد بــه خودمــان افتخــار کنیــم. نویســنده  ای کــه بــه چنیــن ســطحی از مهــارت 

 نوشــته 
ً
 چنــان چیره  دســت و پــرکار شــده کــه به  جــای چســبیدن بــه آن چــه قبــال

ً
می رســد، قطعــا

ــد. ــر می اندیش ــاِر بهت ــق آث ــه خل ــت، ب  اس

شاید باید گفت فقط آدم های بی  هنر نگران دزدیده   شدن آثار هنری  شان (!( هستند.

آیا باید نگران دزدیده شدن نوشته  هایمان باشیم؟
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»آدم یه کاری رو کم انجام بده، ولی خوب انجام بده.«

ظاهــر ایــن جملــه فریبنــده اســت، و صدالبتــه کــه در کارهــا و موقعیت  هــای گوناگونــی هــم ایــن 

حــرف درســت اســت.

ــۀ  ــِی بیمار  گون ــرس و کمال  طلب ــی و اهمــا  ل  کاری و ت ــه، بی  عمل ــن بهان ــا به همی ــا بســیاری از م ام

خودمــان را توجیــه می  کنیــم و اســمش را هــم می  گذاریــم توجــه بــه کیفیــت.

ــل  ــق آن عم ــم طب ــه بتوانی ــه همیش ــت ک ــی نیس ــِت کار فرمول ــه کیفی ــت دادن ب ــه اولوی درحالی ک

کنیــم.

هنــوز هــم گاهــی   هنــگام آزادنویســی بــه خــودم می  گویــم: »بهتــر نیســت به  جــای ایــن 

ــر  ــر و باکیفیت ت  بهت
ْ

ــوض ــا درع ــروم، ام ــذ ب ــم و کاغ ــراغ قل ــر س ــوده، کم ت ــای بیه روده  درازی  ه

ــم؟« بنویس

ــی  ــاد وقت  های ــم، ی ــر می  کن ــب فک ــۀ دل  فری ــن وسوس ــه ای ــه ب ــه ک ــن لحظ ــت در همی و درس

ــم و  ــا قل ــر ب ــه کم  ت ــوده ک ــن ب ــه ای ــاده ام. نتیج ــت دور افت ــت، از کمی ــۀ کیفی ــه به  بهان ــم ک می  افت

ــر  ــد دم  خــور شــده ام و دســتم خشــک و هراســم از صفحــۀ ســفید هــزار براب کاغــذ و صفحه کلی

شــده اســت.

کیفیت همیشه جذاب است. چه کسی دلش می  خواهد کار بی  کیفیت انجام بدهد!؟

ــر  ــت ب ــوزی، کمی ــه در مهارت  آم ــا، ازجمل ــیاری از کاره ــه در بس ــت ک ــن اس ــئله ای ــا مس ام

ــت. ــدم اس ــت مق کیفی

از روز اولی که نواختِن سازی را می آموزیم، نمی  توانیم ملودی بسازیم.

از روز اولی که دست به نوشتن می بریم، نمی  توانیم رمان بنویسیم.

َبرمقاله  های درجه  یک بنویسیم.
َ
از روز اولی که سراغ محتوانویسی می  رویم، نمی  توانیم ا

از روز اولی که در باشگاه ثبت نام می  کنیم، نمی  توانیم در مسابقاِت جهانی شرکت کنیم.

از روز اولی که در آموزشگاِه رانندگی تعلیم می بینیم، نمی  توانیم در اتوبان ویراژ بدهیم.

کوتاه سخن: اول کمیت، بعد کیفیت.

یم گول کیفیت را نخور
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بی  خیاِل الیک و کامنت، به »هم رسانی« فکر کن

دن نوریــس، در کتــاب ماشــین محتــوا، شــاخص مهمــی را بــرای اندازه  گیــری موفقیــِت هــر محتوا 

مطــرح کــرده   اســت. نوریــس معتقــد اســت کــه نــه تعــداد الیک  هــا و نــه حتــی کامنت هــا، هیــچ  

کــدام شــاخص مناســبی بــرای ســنجش توفیــق محتــوا نیســت، بلکــه تعــداِد دفعــاِت هم رســانِی 

محتواســت کــه موفقیــت آن را نشــان می دهــد.

 در هم رســانِی 
ً
ــا ببینــم مــن واقعــا ــر ذره بیــن گذاشــتم ت ــه، خــودم را زی بعــد از مطالعــۀ ایــن نکت

ــار  ــی را کــه در آث ــن محتواهای ــن و بهتری ــه، مــن باکیفیت  تری ــدم بل ــاری دارم. دی ــوا چــه رفت محت

ــا به  صــورت  ــم، ی ــا به  صــورت عمومــی در رســانه  های خــودم بازنشــر می  کن ــم، ی دیگــران می  بین

ــرای دوســتان نزدیکــم می فرســتم. خصوصــی ب

ایده ای برای شروع تولید محتوا: آثار خوب دیگران را معرفی کنیم.
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3. این نکتۀ مهم را از یاد نبریم
برای مخاطبانمان بنویسیم، نه برای رقبایمان.

1. یابندگِی مخاطباِن خاص
ــیم،  ــران نباش ــا نگ ــد؛ ام ــده بمان ــانه  های زرد نادی ــوی رس ــان هیاه ــا در می ــوای م ــاید محت ش

ــت. ــد یاف ــا را خواهن ــا م ــود. آن ه ــرض نمی ش ــز منق ــاص هرگ ــان خ ــل مخاطب نس

2. تکرار برای مخاطبان کم توجه
 بهتــر اســت او را کم توجــه بدانیــم و برایــش 

ً
مخاطــب را نبایــد نــادان فــرض کنیــم؛ امــا غالبــا

ــم. ــاوت تکــرار کنی ــا بیان هــای متف ــکات مهــم را به جــا و ب ن

 حیاتی!
ً
  و سه نکتۀ نسبتا
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بخش ششم:

»من خوش  بینم. به نظرم چیز دیگری بودن ثمرۀ چندانی ندارد.«

وینستون چرچیل

مسیر توسعۀ فردی
چند پیش نهاد برای تجربه کردن زندگی خالقانه
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ــا تالکیــن جلــد اول اربــاب حلقه  هــا را نوشــت. هوگــو هــم بــرای  15_۱۶   ســال طــول کشــید ت

ــن هــم هســت  ــد جــان بوی ــان، ۱۲   ســال وقــت گذاشــت؛ امــا نویســنده  ای مانن نوشــتن بی نوای

ــا پیژامــۀ راه  راه را نوشــته و از روی آن فیلــم هــم  کــه در عــرض ۲ روز و نصفــی، رمــان پســری ب

ســاخته شــده   اســت، یــا در بیــن نویســنده های دنیــای کســب  وکار، گرنــت کاردون کتــاب بفروش 

ــش از  ــای پرفروش ــتن مجموعه  کتاب  ه ــته و نوش ــاعت نوش ــرض ۶   س ــو را در ع ــه ش ــا فروخت ی

همیــن   جــا شــروع شــده   اســت.

برای پرهیز از افراط و تفریط در زمان بندی کارها، این دو نکته را به یاد داشته باشیم:

1. قانــون پارکینســون می  گویــد: مــدت انجــام دادن کارهــا، به   همــان انــدازه ای کــش می  آیــد کــه 

ــم. ــن می  کنی برایشــان تعیی

ــام ِ  ــرای انج ــت ب ــن اس ــود دارد. ممک ــس کاذب« وج ــناختِی »اعتمادبه  نف ــای ش ــی خط 2. گاه

ــد. ــرای آن کار باش ــاِن الزم ب ــر از زم ــیار زودت ــه بس ــم ک ــر بگیری ــی را در نظ ــان پایان ــا، زم کاره

ــره  وری  ــند و به ــرانجام برس ــه س ــا ب ــا کاره ــم ت ــرار کنی ــادل برق ــن دو تع ــان ای ــد می ــن بای بنابرای

ــد. ــش یاب افزای

عجول و صبور باش!
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تصــور کنیــم جنــازه ای هســت کــه مجبوریــم هــر روز آن را بــا خودمــان حمــل کنیــم، از پله  هــا 

بــاال ببریــم، کنــار خودمــان بخوابانیــم، کنــار میــز صبحانــه بغل  دســت خودمــان بنشــانیم و حتــی 

ــل  ــی تحم ــان، در اندک  زمان ــیم. بی  گم ــان ِبکش ــم آن را روی دوش خودم ــوس ه ــرو و اتوب در مت

ــتان  های  ــبیه داس ــود. (ش ــن می ش ــران ناممک ــان و دیگ ــرای خودم ــن آن ب ــوی تعف ــش و ب ــن ل ت

ِادگار آلــن پــو اســت، نــه؟(

ولــی ایــن واقعیــِت زندگــِی روزمــرۀ ماســت. مــن چنیــن جنازه  هایــی را هــر روز و همه  جــا، روی 

 بــرای همیــن اســت کــه دنیــای مــا را بــوی تعفــن گرفتــه 
ً
دوش خــودم و دیگــران می  بینــم. اصــال

ــم  ــر فراری ــه فک ــه ب ــه همیش ــت ک ــن اس ــِر همی ــم. به  خاط ــل کنی ــر را تحم ــم هم  دیگ و نمی توانی

ــۀ  ــا کلب ــازه را ت ــا جن ــا آی ــم؛ ام ــی کنی ــی، زندگ ــه  ای جنگل ــی دور، در دل کلب ــم جای و می خواهی

ــیم؟ ــه دوش نمی  کش ــی ب جنگل

آن جنــازه، هنرمنــِد دروِن ماســت کــه شــاید بشــود بــه آن »کــودک درون« هــم گفــت. کســی کــه به 

هنرمنــد درونــش مجــال ظهــور و بــروز نمی دهــد، حمــال جنــازه  ای   اســت کــه تــا روز مــرگ روی 

ــی و شکســت عاطفــی و بحران  هــای اجتماعــی،  ــار گران ــر ب ــه زی ــا ن ــد. کمــر م دوشــش می مان

بلکــه در اصــل، زیــر بــار جنــازۀ هنرمنــد درونمــان خــم می  شــود. بســیاری از مــا وجــود چنیــن 

جنــازه  ای را نفــی می کنیــم؛ امــا بــوی تعفنــش را کــه نمی  توانیــم از مشــام دیگــران دور ســازیم!

هیتلــر و صدهــا دیکتاتــور و مســتبد دیگــر، انتقــاِم ســختِی تحمــِل همیــن جنــازۀ روی دوششــان را 

ــود، وادار نمی  شــد  ــه نقاشــی  اش گــرم ب ــر، اگــر ســرش ب ــد. هیتل ــد و می  گیرن از دیگــران گرفته ان

کــه از شــدِت تعفــِن برآمــده از جنــازۀ هنرمنــد درونــش، از اتــاق بیــرون بزنــد و میلیون هــا نفــر 

ــد. ــون بکش ــه خاک  وخ را ب

نــه قــرص، نــه ســیگار، نــه مشــاور و نــه هــزار مرشــِد رنگارنــگ، نمی  تواننــد گــوری بــرای جنــازۀ 

درونمــان پیــدا کننــد. مــا بــه دم مســیحایی هنــر نیــاز داریــم.

جنازه  ای که همیشه با خودمان حمل می  کنیم
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ــا کنــون،  ــه این  کــه از ابتــدای جهــان ت ــه ایــن فکــر می  کنیــم کــه یگانه  ایــم؟ ب ــار ب روزی چنــد ب

هیــچ   کســی مثــل مــا وجــود نداشــته  اســت؟ روزی چنــد بــار بــه صــدای منحصربه  فــرد خودمــان 

ــم؟ ــوش می  کنی گ

مــن گاهــی از آدم  هــا دل  خــور می  شــوم. حوصلــه  ام ســر مــی  رود از کنــدی   و کم  کاری  شــان؛ ولــی 

ــۀ  ــم یگان ــن و جس ــه ذه ــه هم ــد، از این ک ــم متفاوت ان ــا ه ــه ب ــه هم ــرم از این  ک ــذت می  ب ل

ــت؟  ــزه نیس ــن معج ــا ای ــتند. آی ــم نیس ــبیه ه ــری ش ــچ دو نف ــه هی ــد، از این  ک ــان را دارن خودش

ــان  ــه و خیاب ــه در کاف ــی ک ــد. گاه ــده می  کن ــوآوری را زن ــت و ن ــس خالقی ــن ح ــوع در م ــن تن ای

بــه چهــرۀ مــردم خیــره می  شــوم، از این  همــه تنــوع چهره  هــا کیــف می  کنــم. ای کاش مــا، 

ــان  ــم فکرم ــعی نمی  کردی ــم، س ــی داری ــر متفاوت ــود و ظاه ــه خ ــر ب ــرۀ منحص ــه چه هم چنان  ک

ــم. ــه کنی ــگ بقی را هم  رن

محتوا کمک می کند که به این تمایزها شمایلی هنری ببخشیم.

ما متمایزیم
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    نسخۀ روزآمدشدۀ ما

ــازه  ای از  ــخۀ ت ــر روز نس  ه
ً
ــا ــت. تقریب ــده   اس ــن ش ــد عجی ــی های هوش من ــا گوش ــا ب ــی م زندگ

ــت؟  ــان هس ــرام را یادم ــۀ تلگ ــخه  های اولی ــم. نس ــت می  کنی ــون را دریاف ــن  های گوناگ اپلیکیش

تلگــرام همــواره بــا عرضــۀ نســخه های تــازه و بهتــر، کاربــران را غافل  گیــر می  کنــد و حــاال بــه 

ــا وجــود هــر مانــع و فیلتــری، تــالش  ــه آن، ب اپلیکیشــنی تبدیــل   شــده کــه بــرای دست رســی ب

می  کنیــم.

ــرای رشــد و توســعۀ  ــم به  صــورت اســتعاره  ای ب ــد ارتقــای تدریجــِی نرم  افزارهــا می توانی از رون

ــار  ــک   ب ــت ی ــد وق ــر چن ــا ه ــوِد م ــزاِر وج ــم. نرم اف ــم نرم افزاری ــور کنی ــم. تص ــره ببری ــردی به ف

ــم؟ ــد بیاوری ــان پدی ــازه  ای از خودم ــخه  های ت ــم نس ــور می  توانی ــود؟ چه ط ــد می  ش   روزآم

با کتاب  های جدیدی که می  خوانیم؛

با مهارت  های تازه  ای که یاد می  گیریم؛

با انرژی مثبتی که به دیگران می  دهیم؛

با گام  هایی که برای توسعۀ فردی  مان برمی  داریم؛

با فعالیت  های تازه  ای که تجربه می  کنیم؛

و... .

دوســتان مــا زمانــی حذفمــان می کننــد کــه دیگــر هیــچ نســخۀ اصالح  شــده   و بهتــری از 

ــم. ــه نکنی ــان عرض خودم

ــم  ــم و ببینی ــی کنی ــان را بررس ــوری از او، خودم ــای دل  خ ــت، به  ج ــان گذاش ــی کنارم ــر کس اگ

ــدن  ــث ُپر  ش ــط باع ــه، فق ــا ن ــت، ی ــازگار اس ــتم عامل او س ــا سیس ــان ب ــان هم چن ــا نرم  افزارم آی

ــع  ــا توق ــه از آن ه ــردی دارد ک ــای منحصربه  ف ــه ویژگی ه ــا چ ــن م ــده  ایم؟ اپلیکیش ــش ش َرَم

ــر  ــخه های جدیدت ــداوِم نس ــۀ م ــد؟ عرض ــان کنن ــرایطی حفظم ــر ش ــت ه ــیم تح ــته باش داش

و پیش رفته  تــر اســت کــه باعــث می  شــود عــالوه بــر حفــظ دوســتان و دنبال  کننــدگان و 

ــه  ــی عرض ــا ِک ــدی م ــخۀ بع ــویم. نس ــی ش ــران معرف ــه دیگ ــا ب ــق آن ه ــتری  هایمان، از طری مش

می شــود؟
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   پیش نهادی برای فکر  کردن به آینده

قدرت مندتریــن جملــۀ قصــاری کــه تاکنــون خوانــده  ام، ایــن جملــۀ آْیــن رنــد اســت: »هــر کــه 

ــد.« ــی می کن ــروز زندگ ــده را ام ــد،  آین ــده می جنگ ــرای آین ب

ما ناگزیر به ایفای نقش در ساختن آینده  ایم.

نیکیتــا خروشــچف زمانــی گفتــه بــود: »آینــده بزرگ  تریــن دل  مشــغولی مــن اســت؛ چــون قــرار 

اســت باقــی عمــرم را در آن ســپری کنــم.«

کیــد بــر »اهمیــت زندگــی در لحظــۀ حــال« مــدام بگوییــم نگــران آینــده نبــاش،  این کــه بــرای تأ

ــی نشــانۀ  ــده بخشــی از ذات ماســت. نگران ــی از آین ــر. نگران ــه امکان پذی ــی اســت و ن ــه عقالن ن

فکرکــردن اســت و نگرانــِی برحــق و به جــا مایــۀ غنیمــت اســت. به  تعبیــر آلبــر کامــو، احســاس 

ــد. ــوق می ده ــیدن س ــه اندیش ــی را ب ــه آدم ــت ک ــتن اس امنیت نداش

بســیاری از مــا تصــور می کنیــم کــه آینــده بســیار ویران  تــر و گندتــر از حــال خواهــد بــود. در آن 

صــورت، نگرانــِی ابــدی از آِن مــا خواهــد شــد.

ــر  ــم و ه ــور می کنی ــال تص ــر از ح ــر و بهت ــده را مثبت  ت ــه، آین ــم خوش  خیاالن ــا ه ــیاری از م بس

ــم. ــه می  دهی ــه آن حوال ــی را ب ــال و کار خوب ح

ــاوری و  ــب فن ــت عجیب  غری ــارۀ پیش رف ــت  آوری درب ــورات ُبه ــه تص ــتند ک ــم هس ــرادی ه اف

ــد. ــر دارن ــن و بش ــودی زمی ــا و ناب ــتیالی ربات  ه اس

ــاده  لوح  ــط آدم س ــم.« فق ــارۀ آینده  ای ــر ی درب ــه غافل  گی ــوم ب ــا محک ــد، »م ــد قائ ــول محم به  ق

اســت کــه بــه پیش  گویــی کاهنــان امــروزی، روزنامه  نــگاران و مطبوعاتیــان، دربــارۀ آینــده 

ــر  ــۀ ه ــا پنب ــته ت ــیاه را نوش ــوِی س ــه  اِی ق ــاب چندصدصفح ــب کت ــیم طال ــد. نس ــه می  کن توج

ــی  ــا آینده  اندیش ــادی ب ــمردن ها تض ــن   مردودش ــا ای ــد؛ ام ــب  کارانه را بزن ــی کاس ــوع پیش  گوی ن

نــدارد. هم چنــان می  توانیــم بــه آینــده فکــر کنیــم، نگرانــش باشــیم و حتــی کاری برایــش بکنیــم. 

ــه  ــم ک ــزی بگذاری ــت روی چی ــت دس ــر اس ــده، بهت ــارۀ آین ــان درب ــِت نگرانی  هایم ــرای مدیری ب

ــیم. ــته باش ــتی در آن داش ــم دس می  توانی

چه طور می توانیم به آینده فکر کنیم؟

 نشــدنی 
ً
ایــن   فکــر کــه می  توانیــم کیفیــت همــۀ افکارمــان دربــارۀ آینــده را کنتــرل کنیــم، اصــوال

ــات روزمــره، از خــوردن وعــده  ای غــذای مســموم  کننده ــن اتفاق ــی کوچک  تری اســت؛ حت
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تا بدخلقی کارمند بانک، ممکن است تصورمان از آینده را زشت و تحمل  ناپذیر کند.

پس باید چه کنیم؟

ــد انــدک و الهام  بخــش  ــۀ عملــی خــودم می گویــم. مــن ســعی می  کنــم تغییراتــی هرچن از تجرب

ــری  ــت پی گی ــدت قابلی ــه در بلندم ــی ک ــم؛ تغییرات ــاد کن ــم ایج ــتان و نزدیکان ــی دوس در زندگ

ــم. ــا بمان ــج آن  ه ــدن نتای ــم انتظار دی ــم چش ــند و بتوان ــته باش داش

ــاد  ــان در ابع ــی مخاطبم ــود زندگ ــرای بهب ــرات را ب ــن تغیی ــم ای ــم، می توانی ــانه داری ــر رس اگ

ــت در  ــاده و مثب ــی س ــاد عادت ــده  دار، از ایج ــش و آین ــن کاِر الهام  بخ ــم. ای ــاد کنی ــیع  تری ایج وس

ــود. ــامل می  ش ــد را ش ــدگاه مفی ــرش و دی ــوع نگ ــر ن ــج ه ــا تروی ــان ت آن

 چــه ربطــی بــه نگرانــی مــا از آینــده دارد؟ درســت، مثــل کشــت 
ً
خــب، حــاال ایــن بحــث دقیقــا

گیــاه کــه از کلــی بــذِر کاشته  شــده فقــط بعضــی از آن  هــا جوانــه می  زننــد و بــه بــار می  نشــینند و 

ــردن را  ــای متحول ک ــز بذر  ه ــاز نی ــای آینده  س ــاد حرکت ه ــا ایج ــد، ب ــدر می  رون ــم ه ــی ه بعض

می  کاریــم و در طــی زمــان، امیدوارانــه منتظــر می  مانیــم کــه بعضــی حرکت  هــا و تالش  هایمــان 

تغییراتــی در زندگــی مخاطبمــان ایجــاد   کنــد.

در ایــن رونــد، موضــوع مهیجــی بــرای پی گیــری در آینــده داریــم. چنیــن هیجانــی بــه مــا حســی 

ــردادِن دیگــران گــره  ــه تغیی ــی ب ــدۀ خــود را به  شــکل مثبت ــده را می  دهــد؛ چراکــه آین ــرل آین از کنت

زده  ایــم، آن   هــم به  صــورت نوعــی بازی  ســازی بــرای آینــده. ایــن حــس تــا حــدودی مثــل حــس 

دنبال   کــردن نتایــج مســابقات فوتبــال اســت؛ امــا ایــن   بــار بــرای موضوع  هایــی اســت کــه خــود 

ــته ایم. ــذرش را کاش ــا ب م

ــم   تصمی
ً
ــال ــت. مث ــاص اس ــی خ ــۀ کتاب ــج مطالع ــه تروی ــن زمین ــا در ای ــن فعالیت  ه از بهتری

ــه  ــی را ک ــاب خاص ــا، کت ــن روش  ه ــن و معتدل  تری ــه هوش مندانه  تری ــل ب ــا توس ــه ب ــم ک می  گیری

ــه دادن  ــا هدی ــم؛ ب ــج کنی ــان تروی ــان اطرافیانم ــم، در می ــاور داری ــِی آن ب ــت و عمل ــر مثب ــه تأثی ب

ــی  ــرای چالش  های ــا اج ــوای آن، ب ــارۀ محت ــش درب ــدِن آن و پرس ــرِی مطالعه ش ــا پی گی ــاب، ب کت

بــرای عملی   کــردِن ایده  هــای آن و... .

این  گونــه وقتــی بــه آینــده فکــر می  کنیــم، تصوراتمــان ضدحالمــان نمی  زنــد؛ چــون بــه 

کرده ایــم. اضافــه  را  معنــا  نگرانی  مــان چاشــنی 

زُورثی می گوید: »اگر دربارۀ آینده فکر نمی  کنیم، آینده  ای نخواهیم داشت.«
ْ
جان گال
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بســیاری از اتفاقــات خــوب زمانــی آغــاز می شــوند کــه چنــد نفــر دور هــم جمــع می شــوند تــا 

کار مشــترکی انجــام بدهنــد و هــدف مشــترکی را دنبــال کننــد و دربــارۀ آینــده  ای مشــترک طــرح 

بریزنــد.

وقتــی بــرای کار و زندگی مــان هدف  گــذاری و برنامه ریــزی می  کنیــم، چه قــدر بــه تشــکیل 

ــد،  ــر می  رس ــه   نظ ــی ب ــه کاری جمع ــروه ک ــاد گ ــت ایج ــن اس ــا ممک ــیم؟ آی ــروه می  اندیش گ

ــه از  ــیم ک ــن باش ــر ای ــد منتظ ــه بای ــه، همیش ــا ن ــد؟ ی ــم باش ــان ه ــای فردی  م ــی از هدف  ه بخش

ــی بشــویم؟ ــاق، عضــو گــروه خاص ســِر شــانس و اتف

ــم،  ــدام کنی ــا هــر فعالیــت دیگــری اق ــدازی شــرکت و اســتارت  آپ ی ــرای راه  ان پیــش از این کــه ب

ــِی  ــِی طبیع ــون خروج ــم؛ چ ــز کنی ــد تمرک ــوب و کارآم ــی خ ــاختن گروه ــت روی س ــر اس بهت

ــت. ــق اس ــرکتی موف ــب  وکار و ش  کس
ً
ــوال ــی معم ــن گروه چنی

ــدان  ــواه و... چن ــغل دل  خ ــتن ش ــه و داش ــین و خان ــد ماش ــرای خری ــذاری ب ــم هدف  گ به گمان

ــت  ــا در فهرس ــم؛ ام ــی را رد نمی  کن ــن هدف های ــتن چنی ــن داش ــت. م ــازنده نیس ــرک و س مح

ــر  ــر از دیگ ــم مهم  ت  برای
ً
ــا ــازنده، قطع ــوب و س ــی خ ــت در گروه ــخصی    ام، عضوی ــداف ش اه

اهــداف اســت؛ چــون چنیــن گروهــی اگــر بــا ارزش  هــای کلــِی مــن هم ســو باشــد، راه رســیدن 

ــد. ــوار می  کن ــز هم ــت آوردها را نی ــر دس ــه دیگ ب

 برآمــده از خوب انجــام   دادِن کار  هــای معمولــی 
ً
گــری َهمــل می  گویــد: »موفقیــت معمــوال

ــه ســاخت  ــر ایــن باشــد کــه گروه  ســازِی مــا ب ــا ب ــه روِش غیرمعمــول اســت.« بنابرایــن اگــر بن ب

ــن گروهــی  ــد منجــر گــردد، چنی ــه گپ   زدن  هــای غیرهدف من گــروه تلگرامــی محــدود شــود و ب

ــرد. ــی نمی  ب ــه جای ــت راه ب ــالف وق ــز ات به  ج

ــود،  ــام ش ــن کار انج ــواری  های ای ــن دش ــدت و پذیرفت ــگاه بلندم ــا ن ــر ب ــروه، اگ ــاختن گ س

درنهایــت از همــۀ کار  هــای انفــرادی اثربخش  تــر خواهــد بــود؛ البتــه بــه   ایــن شــرط کــه فردیــت 

افــراد را از بیــن نبــرد. گــروه بــرای حمایــت از ایده  هــای فردفــرد اعضاســت، نــه بــرای حل   کــردِن 

همــه در ایــدۀ یکــی یــا بخشــی از اعضــا. از میــان گروه  هــای نمونــه و الهام  بخــش، همیشــه بــه 

گــروه موفــق بنجامیــن فرانکلیــن و دوســتانش اشــاره می  کنــم. فرانکلیــن و ۱۲ نفــر از دوســتانش، 

ــدار  ــم دی ــا ه ــه ب ــر هفت ــال، ه ــا ۴۰   س ــد و ت ــاد   کردن ــترک ایج ــرفت مش ــرای پیش ــگاهی ب باش

داشــتند.

یم یک گروه بساز
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مهم  تریــن جوِیــش مــن در ابتــدای راه  انــدازی گــروه، شــاید پاســخ دادن بــه ایــن ســؤال باشــد کــه 

آیــا مــن حاضــرم ۴۰ ســاِل تمــام، عضــو ایــن گــروه باشــم؟

 بــه 
ً
دربــارۀ کار گروهــی، جملــۀ بامــزه  ای هســت کــه نقــل آن خالــی از لطــف نیســت: »مــا معمــوال

ــیم!« ــروه باش ــر گ ــان رهب ــه خودم ــرِط این  ک ــا به ش ــم؛ ام ــاد داری ــی اعتق کار گروه

به   نظــر مــن، بلــوغ ذهنــی مــا در گروه  ســازی، در صورتــی متجلــی می  شــود کــه در جایــگاه مؤســس 

 قــرار نیســت رهبــری آن را هــم خــود مــا بــر عهــده بگیریــم، بلکــه بایــد 
ً
گــروه، بپذیریــم کــه لزومــا

انتخــاب رهبــر را بــه اعضــای گــروه بســپاریم.

ــروه و  ــدۀ گ ــو پیش  برن ــر عض ــال حاض ــا در ح ــم؟ آی ــر کرده  ای ــروه فک ــاختن گ ــه س ــم ب ــا ه ــا م آی

ــازیم؟ ــوب بس ــی خ ــه  ای گروه ــه زمین ــم در چ ــت داری ــتیم؟ دوس ــازنده  ای هس س
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 می  خواهیم کار کنیم
ً
اگر واقعا

ــی  ــا »تنهای ــط ب ــره  وری فق ــِت به ــه نهای ــت ک ــن اس ــن ای ــه  ناپذیر م ــای خدش ــی از باور  ه یک

محــض« بــه دســت می آیــد. گــزاره  ای هســت کــه در طــول ســال  ها فعالیتــم بــه مــن ثابــت شــده 

ــن در  ــۀ م ــت آورد  های خالقان ــد.« دس ــا باش ــه تنه ــد ک ــوب کار می  کن ــی خ ــان وقت ــت: »انس  اس

ــه  ای در محــل حضــور  ــی گرب ــوده  کــه حت ــی ب ــِر زمان  بیــش از ده براب
ً
ــی، بعضــا خلــوت و تنهای

داشــته  اســت؛ آدمــی  زاد کــه جــای خــود دارد.

ــم  ــدر ه ــر ق ــم دارد و ه ــذال را ه ــی از ابت ــود، رگه  های ــع در ذات خ ــور در جم ــال حض به هرح

ــی بشــویم  ــر ماجراهای ــی (!( درگی ــه کار خودمــان باشــد، ممکــن اســت از روی فضول ســرمان ب

کــه دخلــی بــه مــا ندارنــد.

ــل در  ــن عم ــه ای ــد؟ البت ــی کن ــد را نف ــدای بلن ــا ص ــی ب ــدرت خودگوی ــد ق ــی می توان چه کس

ــه خــود می گیــرد، حتــی در بی  پرده  تریــن روابــط. حضــور دیگــری، رنــگ مــدارا و حســابگری ب

پــس بیاییــم وقــت و بی  وقــت، حداقــل ســه   روز در هفتــه، بــه گوشــه  ای برویــم کــه خالــی از هــر 

ــا کار گروهــی نــدارد. گــروه اگــر گــروه باشــد،   ایــن توصیــه تضــادی ب
ً
ــا تنابنــده  ای باشــد. ضمن

بــا قیــد فاصلــۀ فیزیکــی و نبــود مجــاورت جســمانی هــم چیــزی از کارایــی و اثربخشــی اش کــم 

ــر. ــاخته  اند دیگ ــن س ــرای همی ــت را ب ــود. اینترن نمی ش

انزوای هوش مندانه ذهن را کاراتر و خالق  تر می  کند.

 کم یاب تریــن شهامت  هاســت. چــه بســیارند 
ِ

ــاج جــرج ســیمتانیک می گویــد: »تنهازیســتْن محت

کســانی کــه حاضرنــد بــا دشــمِن خونی    شــان در میــدان کارزار رو  یــا  رو شــوند؛ امــا از این  کــه بــا 

خودشــان در خلــوت رو  بــه  رو شــوند، هــراس دارنــد.« جملــۀ بــاال جنبــۀ فیزیکــی تنهایــی را در 

ــۀ معــروف پاســکال یکــی اســت: »ناشــادمانی های آدمــی  ــا ایــن جمل نظــر دارد؛ امــا روح آن ب

تنهــا از ایــن ناشــی می  شــود کــه او توانایــی ســاکت و آرام   مانــدن در یــک اتــاق را نــدارد.«

 می خواهم با دیدن یک   سوی دیگر ماجرا حرفم را بهتر برسانم:
ً
اصال

ایــن روزهــا ُپــِز تلویزیــون   ندیــدن خیلــی ُمــد شــده  اســت. چنیــن پرهیــزی تــا همیــن چنــد ســال 

قبــل، شــاید نشــانۀ ایــن بــود کــه طــرف اهــل مطالعــه اســت و زمانــی بــرای تلویزیــون نــدارد؛ امــا 

از کســانی کــه چنیــن ادعایــی دارنــد بایــد پرســید کــه مــا چــه   چیــزی را جای گزیــن تلویزیــون 

ــِد  ــاد ب ــِن اعتی ــری جای گزی ــاِد بدت ــم اعتی ــه می فهمی ــت ک ــل. این جاس  موبای
ً
ــا ــم؟ حتم کرده  ای

پیشــین شــده  اســت.
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حتــی کســی کــه خــورۀ تلویزیــون اســت، نســبت بــه کســی کــه کاربــر اینســتاگرام اســت، آرامــش 

ــی  ــی و حواس  پرت ــزان از چندکارگ ــن می ــه ای ــون ب ــودِن تلویزی ــری دارد. مونولوگ   ب ــِی بیش  ت ذهن

کــه در موبایــل هســت راه نمــی  داد.

حــاال برگردیــم بــه اول بحــث: ممکــن اســت تمــام روزمــان در اتاقــی خلــوت بگــذرد و به لحــاظ 

ــل، آن  ــود موبای ــا وج ــا ب ــا آی ــم؛ ام ــع ببینی ــا و دور از جم ــان را تنه ــی خودم ــمی و فیزیک جس

ــر  ــه دیگ ــد ک ــر می  رس ــه نظ ــود؟ ب ــان می ش ــاق نصیبم ــدن در ات ــل از مان ــرِی حاص ــِت فک موفقی

تنهایــِی فیزیکــی مزیــِت رقابتــِی مهمــی نیســت. ایــن روزهــا حضــور مجــازی دیگــران، بیــش از 

حضــور فیزیکی  شــان مخــل تنهایــِی ماســت؛ طــوری کــه حتــی ممکــن اســت اتــاق خلوتــی بــا 

ــری را در  ــتادیومی 100هزارنف ــّوش  تر از اس ــلوغ  تر و مش ــب ش ــی به  مرات ــن، فضای ــی آنالی موبایل

ــه اتاقــی  ــار می  زنــد و خــود ب خــود داشــته باشــد! ایــن وســیله وسوســۀ بیــرون   زدن از اتــاق را کن

ــرون   زدن از آن را دارد. ــوان و ارادۀ بی ــی ت ــر کس ــه کم ت ــود ک ــل می ش تبدی

ــن  ــم: »بزرگ  تری ــی کنی ــه بازنویس ــروز، این گون ــرای ام ــکال را ب ــۀ پاس ــم آن جمل ــاید بتوانی ش

ــد.« ــدون موبایــل در اتاقــی تنهــا بمان ــد ب ناشــادمانِی بشــر از ایــن ناشــی می شــود کــه نمی  توان

ت دهند
َ
گر نپسندی، بْه از آن

ــگاه  ــِر دانش ــه ده   براب ــردم ک ــدا ک ــد، کاری پی ــوش نمی  آم ــم خ ــه مذاق ــگاه   رفتن ب ــون دانش چ

ــود. ــده   ب آموزن

ــف  ــات را کش ــگفت  انگیز ادبی ــای ش ــرد، دنی ــیراب نمی  ک ــم را س ــگاری روح ــون روزنامه ن چ

ــردم. ک

چون نوشتن در شبکه های اجتماعی را نمی  پسندیدم، عظمت وب را دریافتم.

بــاری، می خواهــم بگویــم کــه می  شــود نپســندیم و بــه وضــع موجــود تــن ندهیــم و بــا 

ــیم. ــت باش ــری از رضای ــوع دیگ ــی ن ــام، در پ ــِی تم نارضایت

 بــه 
ً
موضــوع ایــن اســت کــه مــا به خیــال این  کــه ســرکۀ نقــد ِبــه از حلــوای نســیه اســت، معمــوال

ــی  ــه نظام ــل از این  ک ــویم؛ غاف ــی می  ش ــا راض ــن وضعیت  ه ــا و نازل  تری ــن انتخاب  ه نزدیک تری

گنجــوی، حــدود ۸۰۰ـ۹۰۰ ســال پیــش، بــه مــا گفتــه   اســت: 

دهنــد  نشــانت  پــرده  ایــن  در  هرچــه 

دهنــد ــت 
َ
آن از  بــْه  نپســندی  گــر 
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در ستایش الهام  بخش   بودن

یعنــی  الهام بخش بــودن  نــدارد.  خودنمایــی  و  شــهرت  طلبی  بــه  ربطــی  الهام بخش بــودن 

ــو. ــال ن عم
َ
ــکار و ا ــی اف ــودن، یعن ــا ب ــرِک تازه  ه مح

آنتونی رابینز می  گوید: »الهام  بخش بودن مهارتی است که می  توانیم آن را یاد بگیریم.«

 
ً
ــا ــا لزوم ــم؛ ام ــاد بگیری ــش ی ــراد الهام  بخ ــا اف ــی ب ــق هم  صحبت ــد از طری ــودن را بای الهام بخش ب

ــد.  ــده باش ــراِن زن ــا معاص ــا ب ــداری ی ــوری و دی ــورت حض ــی به  ص ــن هم  صحبت ــت ای ــرار نیس ق

گاهــی ُمرده  هــا زنده  تــر و الهام بخش  تــر از هــزاران زنده  انــد.

آیا فهرستی از افراد الهام بخش زندگی  مان داریم؟

آن ها چگونه در زندگی    مان الهام  بخِش نگرش  ها و کنش  های تازه بوده  اند؟

چرا باید بی  حوصلگی را تحمل کنیم؟

ــعرها  ــن ش ــد؛ از بهتری ــد آمده  ان ــی پدی ــر بی  حوصلگ ــر اث ــاه  کارها ب ــیاری از ش ــن، بس ــان م به گم

ــی  ــی از تاریک ــم گاه ــظ ه ــعدی و حاف ــم س ــر می  کن ــن فک ــا. م ــن اختراع  ه ــا عظیم  تری ــه ت گرفت

ــد از  ــد. بای ــاه می  برده ان ــتن پن ــه نوش ــه ب ــده اند ک ــه می  ش ــا بی  حوصل ــالِل روزه ــب  ها و م ش

ــه جــان کپک  هــای  ــا ب ــوم نقاشــی را شــوکه کنیــم، ی ــا ب ــه ســتوه آمــده باشــیم ت بی  حوصلگــی، ب

آزمایشــگاه بیفتیــم و ناگهــان پنیســیلین را کشــف کنیــم.

ــا  ــک از م ــدام   ی ــت. ک ــده   اس ــودی ش ــبِی پرس ــده  ای کاس ــرای ع ــا ب ــِی م ــه بی  حوصلگ  ک
ً
ــال فع

ــویم؟ در  ــارات نمی  ش ــا آپ ــوب ی ــرام، یوتی ــتاگرام، تلگ ــرق در اینس ــدن غ ــض بی  حوصله   ش به  مح

ــن  ــی حی ــی  آورد؛ حت ــی م ــری را در پ ــِی بزرگ  ت ــی بی  حوصلگ ــرار از بی  حوصلگ ــت، ف ــن حال ای

ــا مبــادا پیام  هــا و  ــا تلفــن هــم گاهــی نیم  نگاهــی بــه صفحــۀ موبایــل می  اندازیــم ت حــرف زدن ب

ــویم  ــر می  ش ــه  روز کم  طاقت  ت ــه روزب ــت ک ــمان نیس ــم. حواس ــت بدهی ــازه را از دس ــای ت الیک  ه

و حوصلــۀ تمرکــز روی هیــچ ایــده  ای را نداریــم.

ــن  ــدن را مالل  آورتری ــه، کتاب   خوان گاهان ــا ناخودآ ــه ی گاهان ــه خودآ ــت ک ــبب اس ــن س به همی

ــا  ــا و باره ــدن، باره ــن خوان ــیم، حی ــزده باش ــی ن ــه را به  کل ــد مطالع ــر قی ــم و اگ ــا می  دانی کار دنی

ــم. ــک می  کنی ــان را چ موبایلم

بیاییــم حوصلــۀ بی  حوصلگــی را داشــته باشــیم. گاهــی بگذاریــم از شــدت خمیــازه طاقتمــان طــاق 

ــن بی  حوصلگی  هــا، ممکــن اســت  ــم. در همی ــل و... نروی ــون و موبای ــی ســراغ تلویزی بشــود؛ ول

ــق  ــر عمی ــی تفک ــا گاه ــند، و چه  بس ــان برس ــه ذهنم ــه  ای ب ــای خالقان ــزرگ و ایده  ه ــای ب راه  حل  ه

ــی. ــل بی  حوصلگ ــی تحم یعن
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یاد است؟ چرا دست ز

ــر می  گیریــم و دلمــان 
ُ
ایــده   ای در ذهنمــان شــکل می  گیــرد (یــا بهتــر اســت بگویــم جرقــه  ای(. گ

می  خواهــد ارشــمیدس وار جــار بزنیــم: »یافتــم! یافتــم!«

ــا و  ــودها و رابطه  ه ــه س ــم و ب ــال می  بافی ــا خی ــزار ت ــان ه ــدۀ ایده  م ــارۀ آین ــان درب ــریع در ذهنم س

ــی داشــته باشــد.  ــده در پ ــم آن ای ــم کــه انتظــار داری ــی فکــر می  کنی دســت آورد  های عجیب  غریب

ــه  ــم ب ــروع می  کنی ــوگل و ش ــای گ ــینیم پ ــیم، می   نش ــته باش ــدم را برداش ــن ق ــه اولی ــرای این  ک ب

ــد. ــده باش  نپری
ً
ــال ــان قب ــۀ مدنظرم ــه دامن ــم ک ــدا می  کنی ــه و خداخ ــام دامن ــرچ   کردن ن س

بعــد بــه ایــن نتیجــه می       رســیم کــه ســرچ   کنیــم و ببینیــم بقیــه دربــارۀ ایده مــان کاری کرده انــد یــا 

ــی کارهــا شــده   اســت. صفحــه پشــِت صفحــه  ــم خیل ــان، می  بینی ــا وجــود تصــور اولیه م ــه. ب ن

ــم:  ــان می گویی ــه   خودم ــت، ب ــن حال ــویم. در ای ــا می  ش ــه   زدن در آن  ه ــرِم پرس ــم و گ ــاز می کنی ب

ــۀ  ــده را بهان ــِش ناامیدکنن ــن پرس ــت همی ــد نیس ــت!؟« و بعی ــاد اس ــت زی ــدر دس ــرا این  ق »چ

ــم. ــدادن کنی ادامه ن

ــده، از  ــم در اجــرای ای ــوان خودمــان ایمــان داشــتیم کــه فکــر می  کردی ــه اســتعداد و ت ــدر ب این  ق

ــت  ــد: »دس ــا می  گوی ــه م ــده  ای از درون ب ــدای آزاردهن ــا ص ــم؛ ام ــرتر و خوش  ذوق  تری ــه س هم

لیــم جایــی کــه دســت  های 
َ

 دوســت نداریــم »دســتمان را ِبخ
ً
زیــاد اســت« و مــا هــم کــه اصــال

 ماننــِد نــادر ابراهیمــی بــه خودمــان 
ً
زیــادی خلیــده   اســت«. بعــد هــم هــزار قصــه می  بافیــم؛ مثــال

ندیــش باشــیم و 
َ
می  گوییــم: »احســاس رقابــت احســاِس حقــارت اســت.« دوســت داریــم ِبکرا

ــگی    ــای همیش ــی از بهانه  ه ــم یک ــن آرزو ه ــه ای ــم ک ــوب می دانی ــان خ ــه دلم ــا ت ــب؛ ام بی  رقی

اســت بــرای گریــز از عمــل.

ــودِن دســت  ها در هــر کاری، می  توانــد مثــل ســمی مهلــک عمــل کنــد  نتیجــه: نگرانــی از زیادب

ــل  ــی تبدی ــه آدم ــرور، ب ــدازد. به  م ــری بین ــۀ بیش  ت ــان فاصل ــکار و اعمالم ــن اف ــه  روز بی و روزب

ــد و رو  ــردا می  کن ــروز و ف ــدام ام ــه و م ــم دوخت ــران چش ــت آورد  های دیگ ــه دس ــه ب ــویم ک می  ش

بــه تباهــی مــی  رود.

 تمــام ســعِیمان بایــد ایــن باشــد کــه 
ً
خیالتــان را راحــت کنــم: دســت همیشــه زیــاد اســت. اصــال

ــت  هایمان  ــۀ انگش ــم از هم ــعی کنی ــم. س ــز بمانی ــویم و متمای ــز بش ــت ها متمای ــادِی دس در زی

ــم! ــری ببری ــرۀ بیش  ت به
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سن مناسب برای نویسندگی

»ســن مناســب بــرای نویســندگی« همان  قــدر پرت  وپالســت کــه »ســن مناســب بــرای 

پیــاده  روی« و »ســن مناســب بــرای گردشــگری« و »ســن مناســب بــرای عشــق  ورزی«.

حال، این حرف درخشان احمد شاملو را بخوانیم:

ــدارد،  ــن ن ــط اســت کــه گفت ــدر بی  رب ــن حــرف آن  ق ــت جوان  هاســت. ای ــد حــاال نوب »می  گوین

مگــر از ســر فریــب  کاری. مــن در ۶۶ســالگی تــازه دارم فارســی یــاد می  گیــرم.«

یکی از ویژگی های ذهن  های توسعه  نیافته تمرکز روی بهانه  های بی  ربط   است.

نــه نویســنده اســب اســت و نــه نوشــتن مســابقۀ اســب دوانی اســت کــه بــه اســب  هایی چابــک 

و جــوان نیــاز باشــد.

ــه  ــر لحظ ــه ه ــم ک ــاید دریابی ــم، ش ــر بگیری ــه در نظ ــر را ک ــِی عم ــِر کوتاه ــِت کتمان ناپذی واقعی

ــدار  ــا بی ــش در م ــل انجام دادن ــه می ــت ک ــردِن کاری   اس ــرای دنبال ک ــان ب ــن زم ــی، بهتری از زندگ

شــده   اســت.

»زنده بودن« محکم  ترین دلیل برای نوشتن و آموختن است.

باوِر بارورشدن

اگر گمان می   کنیم که نمی  توانیم خالق باشیم، نمی  توانیم.

اگر گمان می  کنیم که می  توانیم خالق باشیم، می  توانیم.

پیش از هر چیز، باورهای فرد است که او را بارور یا نابارور می  کند.
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بیماری مهلک »خودمرکِزجهان  پنداری«

مورچه که دید آْب تمام النه اش را فراگرفته، داد زد: »دنیا را آب برد!«

حاال حکایت ماست. افکار و اعماِل خودمان را به همۀ دنیا تعمیم می   دهیم.

ــا  ــزد ت ــوز بلغ ــت م ــا روی پوس ــای م ــه پ ــد ک ــم دوخته  ان ــق چش  خالی
ِ

ــع ــم جمی ــان می   کنی گم

ــد. ــه بزنن آن هــا قهقه

ولی واقعیت این است:

 هیچ   کس به کار ما توجه چندانی نمی  کند.
ً
در سال      های اولیۀ کارمان، معموال

ــه  ــان خدش ــه اعتبارم ــف ب ــای ضعی ــان ایده  ه ــد و بی ــته  های ب ــار نوش ــم انتش ــال کنی ــه خی این ک

ــت. ــزرگ اس ــناختِی ب ــای ش ــک خط ــی از ی ــد، ناش وارد می  کن

 نگراِن ازدست رفتِن کدام اعتباریم؟
ً
دقیقا

در آغاز کار، هنوز اعتباری کسب نکرده ایم که دل واپِس خدشه    دارشدنش باشیم.

برای کسب ذره ای اعتبار باید سال  ها عرق بریزیم.
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هزار و یک قصۀ تو

ــت  ــی اس ــان خودگویی  های ــورم هم ــه، منظ ــم. بل ــه می  بافی ــان قص ــرای خودم ــام، ب ــا ش ــام ت از ب

ــاه  ــی پن ــر هیاهوی ــه ه ــان ب ــرای ساکت   کردنش ــه ب ــوند ک ــده می   ش ــان آزاردهن ــه گاه گاه چن ک

می  بریــم؛ امــا هــر تجربــه  ای فرصتــی  ا ســت بــرای ســاختن قصــه    ای تازه  تــر و روایتــی دیگــر تــا 

 مگــر می شــود بــرای خودمــان 
ً
بــا آن بــه آرامــش خــواب و انــرژی بیــداری دســت یابیــم. اصــال

ــوی بشــر  ــد ذهــن قصه  گ ــز مــرگ می توان ــزی ج ــم؟ چــه   چی ــم و دوام بیاوری داستان   ســرایی نکنی

را خامــوش کنــد!؟

صاحب ایـــن صفحه کلیـــد خیال می کند کـــه هر کســـی درون خودش شـــهرزاد قصه  گویی 

دارد. در هزار و یک   شـــب، شـــهرزاد به شـــرطی زنده می  ماَنـــد که قصه  ای برای گفتن داشـــته 

باشـــد. مرگ و زندگِی او بســـته به مهـــارت قصه   گویی اش اســـت. هزار و یک   شـــب تمثیلی 

میت شـــهرزاِد درون مـــا می   لنگد. او اغلـــْب غرغر و 
ُ
اســـت از زندگی درونـــی همۀ ما. اما ک

نالـــه می  کند، به هـــزار خرافه و انبوهـــی از موهوماِت تخدیری متوســـل می شـــود تا قدری از 

ســـنگینی تحمل ناپذیر هســـتی بکاهد؛ اما پادشـــاه بی   رحم درون ما، برای تمـــام هزار و یک 

  شـــب عمرش، به قصه  های بهتری نیـــاز دارد. اگـــر باِب طبعش قصه نگوییـــم، زندگی مان به 

خطر می  افتـــد. اگر افســـرده می  شـــویم، خودتخریبی می  کنیـــم، چوب الی چـــرخ دیگران 

می   گذاریـــم، معتـــاد می  شـــویم و حتی خودکشـــی می  کنیم، از آن روســـت کـــه قصه  گوی 

خوبـــی نیســـتیم. البته مـــراد از قصۀ خـــوب خیال   بافی هایی محـــِض تفریح و ســـرگرمی و 

پرت کـــردن حواس خودمان نیســـت، که بیـــن خیال   بافی و قصه  گویی تفاوت بســـیار اســـت.

ــی  ــنۀ قصه های ــد؛ تش ــل وادارن ــه عم ــد و ب ــش ببرن ــا را پی ــه م ــتیم ک ــی هس ــنۀ روایت     های ــا تش م

ــرور و  ــذر م ــت از ره گ  موفقی
ً
ــال ــد. اص ــا بدهن ــان ارزش و معن ــِب عمرم ــک   ش ــزار و ی ــه ه ــه ب ک

ــای  ــد قصه  ه ــط بای ــتن، فق ــرای بهترزیس ــود. ب ــل می   ش ــی حاص ــای درون ــن قصه   ه ــرار همی تک

ــر  ــد. اگ ــش می رون ــان پی ــا خودش ــۀ کاره ــت بقی ــم؛ آن   وق ــف کنی ــان تعری ــرای خودم ــری ب بهت

قصه  گــوی درون مــا نمی  توانــد مــا را به  ســوی کمــال انســانی  مان ببــرد، شــاید بایــد روی 

مهــارت قصه گویــی  اش بیش  تــر کار کنــد.
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ما این گونه هدر می رویم

گاهی با نوشتن، از نوشتن طفره می  رویم.

گاهی با خواندن، از خواندن طفره می  رویم.

گاهی با فیلم دیدن، از فیلم دیدن طفره می  رویم.

گاهی با کار کردن، از کار  کردن طفره می  رویم.

نتایــج بعضــی تحقیقــات روان شــناختی نشــان داده کــه بســیاری از افــراد وقتــی بــه مرحلــۀ نهایــِی 

ــد؛  ــر را بگیرن ــذال و کاِر راحت    ت ــرِف ابت  ط
ً
ــا ــد موقت ــح می    دهن ــند، ترجی ــری می  رس تصمیم  گی

 در تعطیلــی آخــر هفتــه، به  جــای تماشــای یــک شــاه کاِر ســینمایِی هنرمندانــه کــه مدت    هــا 
ً
مثــال

 یــک کمــدی آبکــی ببیننــد و خــوش باشــند 
ً
شــوِق دیدنــش را داشــته اند، ترجیــح می  دهنــد فعــال

ــه  ــه و کار ، ب ــم در مطالع ــا ه ــد. م ــول کنن ــوم موک ــی نامعل ــه زمان ــر را ب ــای مهم  ت ــدن فیلم        ه و دی

ــم: ــل می  کنی ــن عم ــیاق، این چنی ــان س هم

و  نمی  زنیــم  کالســیک  شــاه کا ر  های  بــه  دســت   )!) کتاب خانــه  عنکبوت         هــای  به احتــرام 

درعــوض، دنبــال کتاب هــای بــازاری و ُمــد روز می  رویــم. ســال  های ســال، در پروژه  هــای 

بی  ثمــِر دیگــران فرســوده می  شــویم و از سروشــکل دادن بــه کســب  وکاِر اید ئالمــان غفلــت 

می  کنیــم و نمی  نویســیم مطالبــی را کــه خواســته ایم بنویســیم و بایــد بنویســیم.

ــم و  ــن می  کن ــه تمری  ک
ً
ــال ــم: »فع ــم. می  گویی ــول می  زنی ــدن گ ــا آماده   ش ــان را ب ــر، خودم بیش ت

ــاب خــودم رو هــم می   نویســم.« ــه روز کت ــرم. باالخــره ی ــاد می  گی دارم ی

هــرز  توییتــر  تایم   الیــِن  و  اینســتاگرام  اســتوری  در  قریحه مــان  و  ذوق  تمــام  درنهایــت،  و 

مــی  رود. شــاید الزم اســت روی کاغــذ بزرگــی بنویســیم: »ِکــی مــی     ری ســِر اصــل مطلــب؟« و 

ــممان. ــل چش ــبانیمش مقاب بچس

کشــف »اصــل مطلــب« گاهــی ســهل اســت؛ امــا در بیش  تــِر مواقــع این طــور نیســت و مســتلزِم 

 بایــد بــرای چــه    چیــزی عــرق بریزیــم، 
ً
پیمــودن مســیری دشــوار اســت. این  کــه دریابیــم دقیقــا

ــا  ــم ت ــد عــرق بریزی ــد. بای ــه دســت می آی ــن ب ــا عرق ریخت ــی ا  ســت کــه خــود ب موفقیــت کم یاب

بفهمیــم بایــد بــرای چــه   چیــزی عــرق بریزیــم.
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یم یک دورۀ آموزشِی آنالین بساز

دربارۀ موضوعی که دوست داریم، یک دورۀ آموزشِی پویا برگزار کنیم.

ــر  ــل و کامل  ت ــیم و آن را کام ــت بکش ــان زحم ــرای دوره م ــداوم ب ــاِل م ــد س ــم چن ــم بگیری تصمی

کنیــم.

شــاید قصــد تدریــس نداشــته باشــیم، یــا شــاید حس کنیــم در ایــن کار اســتعداد یــا مهــارت کافی 

ــرای  ــه ب ــم ک ــد می کن کی ــم تأ ــاز ه ــت. ب ــان پابرجاس ــن هم چن ــاِد م ــال، پیش نه ــم. بااین ح نداری

ــای  ــن کار، خرده   مهارت   ه ــا ای ــون ب ــم؛ چ ــت بگذاری ــی وق ــک دورۀ آموزش ــرای ی ــی و اج طراح

ــم. ــاد می گیری بســیاری را ی

ــهیل  ــذار را تس ــردی تأثیرگ ــِت ف ــان در قدوقام ــدِن خودم ــیر مطرح ش ــی، مس ــن تالش ــا چنی ب

ــرای  ــد. به عــالوه، تــالش ب ــر می  کن ــا تغیی ــه م ــده، نگاه  هــا ب ــگاه یاددهن ــم؛ چــون در جای می  کنی

ــی  دارد. ــه م ــن نگ ــن را روش ــوِر یادگرفت ــواره موت ــاددادن هم ی

 فعالیتی آموزشی است.
ً
به یاد داشته باشیم که تولید و نشِر محتوا ذاتا

خلق ایده

داشتِن »هزار ایدۀ اجرانشده« بهتر از نداشتِن ایده است.

 ایــده    ای بــه ذهنمــان نمی  رســد کــه حــاال بخواهیــم نگــران اجرایــش 
ً
ممکــن اســت بگوییــم اصــال

هــم باشــیم؛ امــا ایــن حقیقــت را در نظــر داشــته باشــیم کــه یکــی از علت هــای ایجــاد چنیــن 

ــژه  ــت، به وی ــده    اس ــرای ای ــارۀ اج ــده    درب ــکاری محدودکنن ــتِن اف ــردکننده ای، داش ــور دل س تص

ــش. ــه جزئیات ــردن ب فکر ک

ــرای  ــی ب ــده مجال ــم، ای ــر کنی ــش فک ــات اجرای ــه جزئی ــدام ب ــده م ــِد ای ــۀ اوِل تول ــر از لحظ اگ

ــد و  ــی می چرب ــکار منف  زور اف
ً
ــا ــی، غالب ــن  حس وحال ــد. در چنی ــرورش نمی   یاب ــش و پ نمای

ــود. ــه می   ش ــه خف ــا در نطف ــدۀ م ای
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حاال وقت خوبی برای شروع کردن است

ــری  ــای کامپیوت ــم، از ابزاره ــاپ کردی ــان را چ ــمارۀ مجله   م ــن ش ــار اولی ــن و مازی ــه م ــی ک زمان

 همــۀ 
ً
ــا بعــدا ــاق کار هــم نداشــتیم؛ ام ــی ات ــم و حت ــک فلــش داشــتیم. دســت تنها بودی فقــط ی

ــد. ــم ش ــا فراه این   ه

زمانــی کــه اولیــن وبالگــم را راه   انــدازی کــردم، نــه کامپیوتــر داشــتم، نــه کافی  نتــی نزدیــک خانه  مــان 

بــود؛ امــا همــان وبــالِگ ســادۀ دوران نوجوانــی زمینه   ســاِز پیدا  کــردن اولیــن شــغلم شــد.

ــا  ــده ای نداشــتم؛ ام ــچ ای ــردی بنویســم، هی ــی کوچــک و کارب ــم کتاب ــم گرفت ــی کــه تصمی زمان

ــتم. ــش را نوش ل
ُ
ــس ک ــب، پیش نوی ــان ش ــا پای ــردم، ت ــروع ک ــتنش را ش ــه نوش روزی ک

بعدهــا، موقعیــت و اعتبــار حرفــه  ای یافتــم؛ امــا در بســیاری از ارتباطــات حرفــه  ای، از 

امکانــات و اطالعــاِت فراوانــی  بــه منابــع و محتواهــا و  پیش  قدم  شــدن طفــره می  رفتــم. 

ــر  ــد، دور و دورت ــش می  تپی ــم برای ــه قلب ــروژه   ای ک ــردِن پ ــا از آغازک ــردم؛ ام ــدا ک ــی پی دست رس

 نوشــتِن کتابــی را کــه ایــده   اش 
ِ

می  شــدم. دفتــر کار خــوب و آرام و مجهــزی داشــتم؛ امــا شــروع

ــم. ــر می  انداخت ــه تأخی ــدام ب ــود، م ــه ب ــکل گرفت ــم ش در ذهن

ــن  ــتِن ای ــا گذاش ــم ب ــان را می  توانی ــِد حرف  هایش ــینیم، ۹۰ درص ــه بنش ــا ک ــای درددل آدم ه پ

ــروع_نکردن. ــپاریم: #رنج_ش ــن بس ــه ذه ــتگ ب هش

ــی از  ــج ناش ــا رن ــم آن را ب ــط بتوانی ــاید فق ــه ش ــت ک ــک اس ــان مهل ــروع   نکردن چن  ش
ِ

ــج رن

ورشکســتگی و بیمــاری و ازدســت  دادن عزیــزان قیــاس کنیــم.

تنهــا چیــزی کــه بایــد از آن بترســیم، شــروع   نکردن اســت. هــر قــدر دیرتــر آغــاز کنیــم، وســواِس 

ــم  ــات ه ــی امکان ــد، حت ــزه نمی  خواه ــرژی و انگی ــروع   کردن ان ــود. ش ــخت   تر می  ش  کار س
ِ

ــروع ش

نمی  خواهــد. این  هــا چیزهایــی هســتند کــه پــس از آغاز  کــردن بــه دســت می  آینــد، نــه پیــش از آن.

ــا  ــه ب ــا امیــد و ن ــه ب ایســاک دینِســن زمانــی گفتــه بــود کــه هــر روز کمــی می   نویســد، آن  هــم ن

نومیــدی. شــاید الزم اســت مــا نیــز همیــن اآلن شــروع کنیــم؛ بــدون امیــد و بــدون ناامیــدی. آغاز 

هــر کاری کاشــتن بــذر شــادی اســت، حتــی اگــر نتیجــۀ کاْر شکســِت مطلــق باشــد. کهن ســاالن 

ــرِف مــوت نــه حســرت شکســت حاصــل از کار  هــای انجــام  داده، بلکــه حســرت 
ُ

و بیمــاراِن در ش

کارهایــی را می  خورنــد کــه دیگــر فرصتــی بــرای آغازشــان نمانــده  اســت.

ای    کاش همیــن اآلن شــهامت آن را داشــته باشــیم کــه در هــر حالتــی، حتــی رنجــور و مضطــرب 

و چرکیــن، شــروع کنیــم. مگــر نــه این   کــه هــر انســانی همیــن   گونــه پــا بــه جهــان می  گــذارد!؟

کتاب را ببندیم و بی            درنگ، در شاهراه تأثیرگذاری قدم بگذاریم. قرن جدید در انتظار ماست.
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ا�� ���ب �� ��� ��� �� ���:
 ��ای ����� ��ن �� ��دی �������ار ������ ������.

���� ������ ���� و از آ����� �����ن ���ۀ �����ی �����.
����� ��� و د����ن را �� ���� و را�� و ������ �������.

ا��ه �� و ا���ر��ن را در ��� ����ده ��ی �� ر���� ����.
����� ��ف ��د��ن را ������� و ������ن و �����ان ��زه ای ������.

���� ���� ��د��ن را ������ و ��� ز���� ��ن را �� �وا��� ا���م ��� ����� ����.

�����  �����ی ������ در ���� ��� و ر���� را از ��ل ١٣٨٤ آ��ز ��د. او��� ا��ش ���ن 
��ل در ���� ��� و ��������ر �� ��پ ر���. �� از آن، ��� از �� د�� در ������ت ��ر ��د. 
��������ر  ����، �����  ���� و در�����، د��� و ��د��� ��. ���� �� در ����اره ��ی 
��������ر ���� ��د و �� آ��رش ��ود ��� ����ۀ دا��� و ��ر�� ��د؛ ا�� ����� �� اد���ت و 
ݣݣݣ�� ��، ��������ر و �وز���� ����ی را ر�� ��د و �� ��ه، ��ق ��ا��ن و  آ����� ��ا�� ��ی 
����� ��. �������  ا�� �� «��ر�� ��������» را اداره �� ��� و ����ا�� و ���وره 
و ����� و ����� ����ا ��� ���ۀ ������ ��ی او را ����� �� د���. او���ِ� �����ی در 

���� آ��زش، ار���ی ��اوِم «دورۀ آ���� �������� ��ق» ا��.

����اه �������ا�ی ����� د���رۀ ��ِ� ز���� ������ ا��.
در ا�� ���ب، �� ا��ه ��ی �������� ��ای �������ی ���� از راه ��ا��ن، 

�����، ����� ����ا و �������ا�ی آ��� �� ����.

��� و ��������ر
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