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۴۲ راه یافتن ایده برای موضوع و متن کتاب 
(مقاله و وبالگ)

فــارغ از میــزان تجربــٔه شــما در نویســندگی، همیشــه پیــدا کــردن یــک 

ایــدٔه خــوب می توانــد چالش برانگیــز باشــد. چــه یــک نویســنده 

تــازه کار باشــید و چــه در حــال آغــاز چندمیــن اثــر خــود، دریافــت الهــام 

و ایده هــای تــازه ای کــه بــرای خلــق یــک کتــاب مانــدگار و پــروژه جدیــد 

ــه نظــر می رســد. ــًا دشــوار ب ــد واقع ــاز داری ــه آن هــا نی ب

بهترین ایده های کتاب از درون نویسنده برمی خیزد.
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در ایــن نوشــتار ۴۲ روش بــرای الهام بخشــی بــه نویســندگان آمــده اســت 

ــن شــما را  ــه مت ــده و داســتانهایی ک ــن ای ــه روش هــای یافت و صــد البت

ــت و  ــوع اس ــاد و متن ــیار زی ــد بس ــروش  کن ــان را پرف ــا کتاب ت ــل ی کام

ــت... ــب پرداخ ــی مناس ــان و مجال ــا در زم ــه آن ه ــد ب ــوان و بای می ت

نگارنــده، خــود فــراز و فرودهــای خالقانــه بســیاری را تجربــه کــرده  اســت 

و از آنجــا کــه گهــگاه پیــدا کــردن ایــده و خلــق مطلــب، مــرا نیــز دچــار 

ــی را در  ــؤه ایده یاب ــای بالق ــع روش ه ــت جام ــد، فهرس ــکل می کن مش

ــده و  ــدان ای ــک طبعی و فق ــگام خش ــه هن ــخصًا ب ــه ش ــا آورده ام ک اینج

ــم. ــه می کن ــه آن مراجع ــب ب مطل

ایــن فهرســت طــی ســالها بــا اســتفاده از ایده هــای نویســندگان 

ــس، دن  ــم فری ــون تی ــهٔ ام همچ ــورد عالق ــتان پردازان م ــا ذوق و داس ب

کارلیــن، الکــس بلومبــرگ و دیگرانــی کــه خالــق برخــی از پادکســت های 

پویــای مــورد عالقــه ام بوده انــد، بلندتــر شــده اســت. ایــن تکنیک هــای 

شــگرِف یافتــن ایده هایــی بــرای نوشــتن، حاصــل بیــرون کشــیدن خــودم 

از منطقــه راحتــی شــخصی (کامفــورت زون) اســت کــه بــا تجربیــات تــازه، 

ــبک های  ــودن س ــم، آزم ــه  عالقه مندی های ــدد در زمین ــتجوهای متع جس

ــکار و رؤیاهــا و روش هــای  ــی (الیف اســتایل)، تعمــق در اف ــدد زندگ متع

گوناگــون دیگــر حاصــل شــده  اســت.
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 ایده های برآمده از تجربیات شخصی

 ۱- درمورد اشتباهات غالب خود بنویسید.

 بــرای مثــال مــن می توانــم بی وقفــه و خســتگی ناپذیر دربــارۀ اشــتباهات 

ریــز و درشــتی مطلــب بنویســم کــه کارآفرینــان در راه انــدازِی نخســتین 

ــد. شــاید ایــن امــر مــرا  ــه دام آن هــا می افتن ــًا ب کســب و کارشــان غالب

ــم و  ــت می ده ــیار اهمی ــوع بس ــن موض ــه ای ــا ب ــد ام ــاع نکن ــًال اقن کام

دوســت دارم بــه دیگــران نیــز کمــک کنــم تــا از دردناک تریــن اشــتباهاتی 

ــد. ایــن تمایــل، توانایــی ام را  ــاب کنن کــه خــودم مرتکــب شــده ام، اجتن

بــرای نوشــتن مطالــب متعــدد در مــورد پیچیدگی هــای راه انــدازی یــک 

ــد. ــت می کن ــد تقوی کســب و کار جدی

حــال پرســش ایــن اســت کــه چــه چیــزی شــما را همین گونــه 

بنویســید؟ چیــزی  تــا  برمی انگیــزد 

هرچــه کــه هســت، آن موضــوع را بــدون محدودیــت و خودسانســوری 

بیابیــد و در مــورد آن شــروع بــه نوشــتن کنیــد تــا جایــی کــه واژه هایتــان 
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ــچ  ــه هی ــدا ب ــد. در ابت ــر رون ــۀ صفحــات فرات از دامن

وجــه ایــده خــود را قضــاوت نکنیــد، بعــدًا بــرای 

ــد  ــت خواهی ــوا فرص ــه محت ــی ب ساختاربخش

داشــت.

ایــن ایــده، خالــق بســیاری از بهترین ُپســت هایی 

ــرده ام و  ــر ک ــا منتش ــه در وبالگ ه ــت ک ــوده اس ب

بعــدًا هــر زمــان کــه فرصتــی دســت دهــد بــه آســانی 

ــارا  ــه ایــدٔه یــک کتــاب بــدل شــود.این اســتراتژی توســط ت می توانــد ب

جنتیــل در دوره چطــور یــک کتــاب الکترونیــک بنویســیم و منتشــر کنیــم، 

ــود. ــس می ش تدری
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۲-کاری برجســته انجــام دهیــد، ســپس در مــورد 

آن بنویســید.

ــف  ــرای تعری ــتانهایی ب ــه داس ــد چ ــور کنی تص

کــردن داشــتید اگــر ماننــد «اوان مــک گرگور» و 

«چارلــی بورمــان» ســفری بیســت هــزار مایلــی 

را بــا دوچرخــه و از خــالل دوازده کشــور و نــوزده 

نصف النهــار بــه پایــان بــرده بودیــد! البتــه ایــن دو، 

ــه زمــان  ــرای جمــع آوری کمک هــای خیری ــد کــه ب ــراد مشــهوری بودن اف

ــل مــن  ــادی مث ــردی ع ــر شــما هــم ف ــًا اگ ــا احیان ــادی گذاشــتند. ام زی

باشــید، نمی توانیــد بــه یــک ســفر یکصــد و پانــزده روزه آن هــم بــدون 

ــیِن  ــای قابل تحس ــود کاره ــن وج ــا ای ــد. ب ــی بروی ــول کاف ــت پ دریاف

بســیاِر دیگــری در مقیــاس کوچکتــر هســت کــه بتوانیــد انجــام دهیــد 

و در نهایــت ارزش مکتــوب شــدن داشــته باشــند. مثــال می توانیــد طــی 

ــورد  ــک رک ــا ی ــد ی ــفر کنی ــور س ــتان های کش ــام اس ــال دور تم ــک س ی

جهانــی را (در هــر زمینــه ای) بشــکنید و ســپس درس آموخته هــای خــود 

ــد. ــتراک بگذاری ــه اش ــان ب ــا خوانندگان ت را ب
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۳-یــک وبــالگ راه انــدازی کنیــد و هــر بــار پســتی 

راجــع بــه یــک بخــش بنویســید.

ــات  ــورد موضوع ــژه در م ــه وی ــن روش ب ای

ــا  ــد. ب ــی کن ــل م ــوب عم ــیار خ ــژه بس وی

نوشــتن پســتهای وبــالگ در مــورد آنچــه 

می توانیــد  هســتید  عالقه منــد  آن  بــه  کــه 

ــک  ــه ی ــی ک ــد. وقت ــاداری بیابی ــدگان وف دنبال کنن

کتابخانــٔه بــا کیفیــت از ُپســت های مختلــف در آن موضــوِع ویــژه داشــته 

باشــید، می توانیــد آن هــا را بــه صــورت یــک کتــاب مــدون کنیــد. فلیــپ 

ســندیفر یکــی از طرفــداران ســریال علمی/تخیلــی «دکتــر هــو» اســت کــه 

از تلویزیــون بریتانیــا پخــش می شــود. وی طــی ۵۳ ســال پخــش ایــن 

ــت  ــه ای نوش ــو» مقال ــر ه ــتانهای «دکت ــک از داس ــورد هری ــه در م برنام

ــب  ــی را در قال ــتهای وبالگ ــن پس ــپس ای ــه!) و س ــش از ۸۰۰ مقال (بی

ــرد. ــع آوری ک ــاب جم ــن کت چندی

چــه بخواهیــد بــه روش رایــج نشــر، کتــاب خــود را منتشــر کنیــد و چــه از 

طریــق نشــر شــخصی (مثــًال در ســایت هایی نظیــر آمــازون)، ایــن یکــی 

ــه و  ــِی واقع بینان ــازٔه زمان ــک ب ــاب در ی ــتن کت ــای نوش ــن راه ه از بهتری

ــورد اســت. ــارغ از فشــارهای بی م ف
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ــای  ــه از گفته ه ــاس آنچ ــر اس ــد و ب ــدازی کنی ــت راه ان ــک پادکس ۴-ی

میهمانــان آموخته ایــد کتابــی بنویســید.

ــه  ــر ب ــک نف ــاله ی ــا ۵۴ س ــِی ۱۲ ت ــار آمریکای ــر چه ــتید از ه می دانس

پادکســت گــوش می کنــد؟

ــه  ــه پادکســت ب ــدان ب ــداد عالقه من ــز تع ــران نی خوشــبختانه در ای

ــده،  ــۀ نگارن ــش اســت. پادکســت موردعالق ســرعت در حــال افزای

ــت. Hellitalk اس

ــه  ــر» از مؤسس ــای بی ــالم «ج ــاس اع ــر اس ــر و ب ــور دقیق ت ــه ط ب

ــون  ــه «ادیس ــکاری مؤسس ــا هم ــه ب ــِورت» ک ــد کان ــس ان «کانِون

ریســرچ» در ایــن زمینــه تحقیــق کرده انــد: در 

ــه پادکســت  ــر ماهــه کســانی ک ــکا ه آمری

گــوش می دهنــد درســت بــه همــان انــدازۀ 

کســانی اســت کــه از توئیتــر اســتفاده 

می کننــد!

یکــی از محبوب تریــن فرم هــای پادکســت، 

ــه  ــب و انجــام مصاحب ــرد جال دعــوت از یــک ف

بــا وی اســت. «لوئیــس هــاوس»؛ کارآفریــن و مربــی برنامه هــای زنــدٔه 

ــت  ــه در لیس ــت» را ک ــٔه عظم ــود «مدرس ــروش خ ــاب پرف ــالق، کت خ

بهترین هــای نیویــورک تایمــز قــرار گرفتــه اســت دقیقــًا بــه همیــن روش 

نگاشــت. او در ایــن کتــاب تجربیاتــی را کــه از مصاحبــه بــا صدهــا فــرِد 

خــالق جهــان کســب کــرده بــود بــه اشــتراک گذاشــت.
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۵-بــرای محــک زدن مخاطبــان، یــک کتــاب 

ــد. ــر کنی ــید و منتش ــاه بنویس ــک کوت الکترونی

ــا  ــد ام ــاب داری ــک کت ــرای ی ــده ای ب ــر ای اگ

ــس  ــاب پ ــن کت ــا ای ــه آی ــن نیســتید ک مطمئ

از چــاپ در بــازار مشــتری مــورد انتظــار را 

خواهــد یافــت یــا نــه، شــاید بهتــر باشــد پیــش 

از چــاپ کتــاِب اصلــی بــا یــک ای بــوک کوتــاه، بازار 

را محــک بزنیــد. اگــر از برخــورد مخاطبیــن بــا کتــاب الکترونیــک کوتــاه 

خــود پاســخ های مثبتــی گرفتیــد، اعتمــاد بــه نفــس کافــی بــرای تعمــق 

ــد  ــت خواهی ــه دس ــل ب ــاب کام ــک کت ــار ی ــب و انتش ــتر روی مطل بیش

آورد.

در مقالــه چطــور یــک کتــاب الکترونیــک بنویســیم و منتشــر کنیــم، ایــن 

اســتراتژِی اعتبارســنجی پیــش از چــاپ را بــه تفصیــل شــرح خواهیــم داد.
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ــدِل  ــن کین ــِل آن را در اپلیکیش ــک فص ــار ی ــر ب ــید و ه ــی بنویس ۶-کتاب

ــد. ــر کنی ــینگلز منتش ــازون س آم

اگــر اندیشــیدن بــه نوشــتن یک بــارٔه کتابــی کامــل بــرای شــما هراس انگیز 

اســت، یــک گزینــٔه بســیار واقع گرایانــه ایــن اســت کــه کتــاب خــود را بــه 

بخش هــای کوچکتــری تقســیم کنیــد و هربار یکی از این بخشــها را منتشــر 

کنیــد. شــاید حــس خوبی پیــدا کنید اگــر بدانیــد «چارلز دیکنز» نخســتین

ــک  ــورت ی ــه ص ــک» را ب ــت های پیک وی ــام «یادداش ــا ن ــود ب ــان خ  رم

ــم  ــرن نوزده ــن روش در ق ــا همی ــًا ب ــاه دقیق ــتان های کوت ــری از داس س

ــر در آورده اســت! ــه تحری ب

امــروزه انجــام چنیــن کاری بــا بهره گیــری از اینترنــت و بســترهای 

وبالگ نویســی بســیار ســاده شــده اســت. بــه عنــوان برتــرِی ایــن روش 

نســبت بــه انتشــاِر یک جــای کل کتــاب، می تــوان ایــن نکتــه را برشــمرد: 

شــما فرصــت خواهیــد داشــت حتــی ســبک نوشــتارِی خــود را بــر اســاس 

بازخوردهایــی کــه دریافــت می کنیــد در فصلهــای بعــدی اصــالح کنیــد. 
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۷- از دوســتان خــود بپرســید عالقــه بــه خوانــدن 

چــه چیزهایــی دارنــد و مطالبــی بــرای دوســتان 

خــود بنویســید.

در  و  نزدیــک  مخاطبانــی  شــما  دوســتان 

دســترس هســتند. از آن هــا بپرســید دوســت 

دارنــد راجــع بــه چــه مــواردی بخواننــد و 

ــابه  ــق مش ــا عالی ــادی ب ــراد زی ــید اف ــن باش مطمئ

ــه  ــید ک ــدگاه بنویس ــن دی ــا ای ــود را ب ــاب خ ــد. کت ــود دارن ــا وج آن ه

ــه  ــر نســخه اولی ــه اگ ــان هســتند. البت ــاِن هدف ت دوســتان شــما مخاطب

ــد روی  ــد مســلمًا نمی توانی ــتاندارد و مقبــول نباش ــدان اس کتــاب چن

ــاز  ــاب ب ــنج حس ــدی و نکته س ــدان ج ــوان منتق ــه عن ــود ب ــتان خ دوس

کنیــد. پــس بایــد مطمئــن شــوید در مــورد نســخٔه ابتدایــی، بازخوردهای 

صادقانــه و حتــی ســختگیرانه ای از افــراد واجــد شــرایط خواهیــد گرفــت 

و نــه صرفــًا تعریف هایــی کــه دوســتان بــرای خوشــایند شــما بــر زبــان 

ــد آورد. خواهن
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۸- حــدود یــک هفتــه هرآن چــه کــه شــما را بــه خنــده واداشــته اســت 

یادداشــت کنیــد و ســپس از آن هــا قصــه بســازید!

مــا امــروزه تلفن هــای همراه مــان را همــه جــا بــا خــود می بریــم 

ــک  ــول ی ــده دار در ط ــات خن ــریع از اتفاق ــت های س ــت یادداش ــذا ثب ل

هفتــه، کاِر چنــدان مشــکلی نیســت. این کــه حواســتان باشــد دلیــل هــر 

واقعــه ای کــه شــما را بــه خنــده واداشــته یادداشــت کنیــد، شــاید کمــی 

چالش برانگیــز باشــد امــا می توانــد منبعــی غنــی از مطالــب بــرای قطعــٔه 

بعــدِی نوشــتار شــما فراهــم کنــد. ســعی کنیــد هــر 

بــار کــه بــه خنــده افتادیــد ایــن ســه مــورد را 

ثبــت کنیــد تــا از آن بــه عنــوان الهــام اولیــه 

یــک کتــاب خــام بهــره ببریــد: چــه کســی 

باعــث خنــدٔه شــما شــد، چــرا خندیدیــد و 

ــه  ــن موضــوع چــه حســی در شــما ب کل ای

وجــود آورد.

ــاه  ــه کوت ــک مجل ــب ی ــن کار را در قال ــن ای م

ــرای  ــه ام ب ــورد عالق ــب م ــی از مطال ــه یک ــا ب ــه بعده ــام داده ام ک انج

ــد. ــل ش ــدد تبدی ــه مج مطالع
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۹- در مورد آنچه که شما را از خنده به دل درد می اندازد بنویسید!

ــد،  ــی باش ــی از روش قبل ــد بخش ــادگی می توان ــه س ــم ب ــورد ه ــن م ای

امــا مــن دریافتــه ام کــه معمــوًال توســعه بخشــیدن بــه تنهــا یــک مــورد 

نــادر کــه در گذشــته شــما را بــه صــورت هیســتیریک بــه خنــده واداشــته 

ــن  ــگاه م ــد. از ن ــر باش ــیار اثرگذارت ــد بس می توان

از داســتانی کــه  خنــده نشــانه ای اســت 

ــر  ــیار همه گی ــوًال بس ــی و معم ــًا عال حقیقت

اســت. البتــه اغلــب ممکــن اســت مــواردی 

کــه شــما را بیشــتر بــه خنــده انداخته انــد 

و  بشــوند  هــم  دســتپاچگی تان  باعــث 

شــاید نقــل آن از سیاســت بــه دور باشــد، 

ــر و  ــتان عجیب ت ــه داس ــود هرچ ــن وج ــا ای ب

ــدٔه کتــاب شــما مخاطــب  ــر باشــد، احتمــال ایــن کــه ای مضطرب کننده ت

ــود. ــتر می ش ــد بیش ــب نمای را جل
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۱۰- در مــورد نگران کننده تریــن تجربــه ای کــه تــا کنــون داشــته اید 

ــید. بنویس

یکــی از غریب تریــن خصایــل انســانی کــه تاکنــون مشــاهده کــرده ام ایــن 

اســت کــه مــا مجــذوِب خوانــدن، تماشــا کــردن و مصــرِف داســتانهای 

ــر  ــی ب ــور در زندگ ــردم چط ــد م ــان می ده ــه نش ــتیم ک ــی هس دردناک

ــد. ــه کرده ان ــود غلب ــب خ مصائ

شــما تــالش می کنیــد داســتانی در مــورد نگران کننده تریــن تجربیات تــان 

ــا از آن ســو احتمــاًال مــردم از شــنیدِن این کــه چطــور از  ــد، ام ــان کنی بی

ــن  ــه از ای ــد و آنچ ــور کرده ای ــت ها عب ــف بار و شکس ــرایط اس ــالل ش خ

ــد. ــره می برن ــد، به ــرایط آموخته ای ش
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۱۱- در مــورد کســی بنویســید کــه بیشــترین تأثیــر را در زندگــی روی شــما 

داشــته اســت.

ــی  ــدگار روی زندگ ــری مان ــه تأثی ــته اید ک ــتادی داش ــون اس ــا کن ــا ت آی

ــد؟ ــته باش ــما گذاش ــغل ش ــا ش ــخصی ی ش

ــی،  ــی دوران جوان ــما، مرب ــٔه ش ــم مدرس ــن معل ــرد بهتری ــن ف ــاید ای ش

ــی از  ــا یک ــان ی ــن تر از خودت ــتی مس ــی دوس ــا حت ــاری و ی ــاور تج مش

اعضــای خانواده تــان باشــد. در ایــن مــورد کــه آن هــا چطــور بــر زندگــی 

شــما اثــر گذاشــته اند و درســهای ویــژه ای کــه آن هــا در نهــاد شــما حــک 

کرده انــد بیاندیشــید و کتابتــان را بــرای قدردانــی بــه آن هــا تقدیــم کنیــد. 

ــی  ــرزی باورنکردن ــه ط ــب ب ــن قال ــت و ای ــری اس ــم مس ــی ه قدرشناس

ــازد. ــد می س ــاب را قدرتمن ــدٔه کت ای
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۱۲ـ عکس هایــی از محــل ســکونت تان بگیریــد و در مــورد تجربیــات 

خــود بنویســید.

آیــا در شــهر یــا روســتایی جــذاب و پــر جنب وجــوش زندگــی می کنیــد؟ 

مــردم عاشــق شــنیدن داســتانهایی راجــع بــه افــراد جالــب از مکانهایــی 

جــذاب هســتند. ایــن ایــده بــرای نوشــتن کتــاب به ویــژه اگــر از پیــش در 

اســتفاده از دوربیــن عکاســی مهــارت داشــته باشــید بســیار انگیزه بخــش 

. ست ا

ــای  ــد؟ تقاض ــهری بوده ای ــای ش ــم اندازه ــق و چش ــرًا در مناط ــا اخی آی

ــای  ــامل عکس ه ــه ش ــذاب ک ــر ج ــا ظاه ــی ب ــرای کتاب های ــادی ب زی

زیبــای شــهری و داســتان هایی کــه بــه شــرح قصــٔه پشــت هــر تصویــر 

می پــردازد وجــود دارد.
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خــود  ســرگرمی های  از  یکــی  بــه  راجــع   -۱۳

بنویســید.

مــردم عاشــق یادگیــری در مــورد ســرگرمی ها 

. هستند

ــا  ــید ی ــک باش ــن کی ــل تزئی ــما اه ــه ش چ

ــر  ــالب تبح ــا ق ــری ب ــا در ماهیگی ــاژ و ی پاتین

ــت  ــما هس ــرای ش ــکان ب ــن ام ــید، ای ــته باش داش

ــه  ــد ب ــدی را دارن ــن عالقه من ــه همی ــی ک ــا دیگران ــش خــود را ب ــه دان ک

اشــتراک بگذاریــد. بــرای مثــال مــن بــه عنــوان یــک فریلنســِر زبردســت 

ــات  ــا جزئی ــینم و ب ــاعتها بنش ــم س ــد، می توان ــوا می کن ــد محت ــه تولی ک

ــم. ــه ام بنویس ــرًا آموخت ــه اخی ــورد آنچ ــل در م مفص

اغلــب می توانیــد کتابهــای مربــوط بــه مهارتهــای ســرگرمی را بــه 

کســانی بفروشــید کــه اتفاقــًا چنــدان هــم اهــل مطالعــه نیســتند. حتــی 

ــِد خــود  ــای جدی ــد از مهارته ــی بتوانن ــژه وقت ــه وی ــا هــم ب غیرکتابخوانه

ــند. ــود بخش ــود را بهب ــرگرمیهای خ ــد س ــل دارن ــد، تمای ــازی کنن پولس
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۱۴- از آهنگ ها و موسیقی دانان مورد عالقه تان الهام بگیرید.

ــا  ــده ی ــده، نوازن ــورد خوانن ــوادار، در م ــک ه ــگاه ی ــد از ن ــما می توانی ش

ــید. ــان بنویس ــورد عالقه ت ــاز م آهنگس

شــاید در یکــی از کنســرتهای آن هــا حضــور داشــته اید و بتوانیــد راجــع 

بــه تجربــه خــود قلــم بزنیــد. اگــر یــک کلکســیون جالــب موســیقی دارید 

شــاید انتخــاب خوبــی باشــد کــه راجــع بــه ترانه هــا و پیامهایــی کــه در 

پــس آن هاســت، دســت بــه نوشــتن بزنیــد. ایــن امــکان را داریــد کــه 

ــی  ــام کاف ــه شــما اله ــا ب ــد آی ــد و ببینی ــه کنی ــا مراجع ــن ترانه ه ــه مت ب

ــت  ــه اس ــا نهفت ــای آن ه ــِس واژه ه ــه در پ ــورد آنچ ــا در م ــد ت می دهن

بنویســید؟

ــه  ــوش دادن ب ــن در حــال گ ــن لحظــه م ــد: در همی ــال را ببینی ــن مث ای

ترانــٔه «شــادی ارزانــی تمــام دنیــا» اثــر گــروه «تــری داگنایــت» هســتم. 

قســمتی از متــن ترانــه بــه ایــن شــرح اســت: «بــه تــو مــی گویــم اگــر 

ــا و  ــام خودروه ــردم... تم ــی ک ــه م ــودم چ ــان ب ــن جه ــهریار ای ــن ش م

ــطر  ــک س ــن ی ــی از همی ــدم.»... حت ــه دور می افکن ــا را ب ــا و جنگه باره

ــاب در  ــی یــک کت ــدٔه احتمال ــرای یافتــن ای ــری کامــل ب ســاده هــم تاثی

ــه مــن الهــام می شــود. در دهــٔه شــصت و  مــورد سیاســت در آمریــکا ب

هفتــاد گروههــای موســیقِی بســیاری ظهــور کردنــد کــه بــا اشــاعٔه صلــح و 

برابــری، تأثیــر شــگرفی بــر فرهنــگ جامعــه آمریــکا گذاشــته اند. کشــف 

ارتبــاط و همبســتگی بیــن تغییــرات مثبــت اجتماعــی در خــالل آن ســالها 

و موســیقی مثبتــی کــه بــه شــدت محبــوب شــد، مســلمًا خواننــده را بــه 

تکاپــو وا مــی دارد.   
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۱۵- درمــورد تجربــٔه شــغلی کــه در صنعــت خــود 

ــید. ــته اید بنویس داش

ــی  ــٔه زندگ ــزرگ از تجرب ــه ای ب ــا توش ــر م اکث

نگاشــته  بســیاری  کتابهــای  اندوخته ایــم. 

شــده و در آن هــا آموزشــهایی  راجــع بــه 

ــه  ــب تجرب ــنده در آن صاح ــه نویس ــه ای ک حرف

ــی در  ــدازه کاف ــه ان ــا ب ــده. آی ــیم ش ــت ترس اس

شــغلی بوده ایــد تــا بتوانیــد یــک ســرِی آموزشــِی جــذاب بــرای 

خواننــدگان بالقــوه بنگاریــد؟ یــا چیــزی بــه خواننــده بیاموزیــد تــا آهنــگ 

پیشــرفت او را در همــان محیــط شــتاب دهــد؟ مــن دقیقــًا همیــن کار را 

بــا شــرح مرحلــه بــه مرحلــٔه ســفر شــغلِی خــود طــی تبدیــل شــدن بــه 

یــک فریلنســر در دنیــای بازاریابــِی محتــوا انجــام داده ام و یــک ســری از 

ــم،  ــاز کنی ــری آغ ــب و کار فریلنس ــک کس ــور ی ــوان چط ــا عن ــت ها ب ُپس

ــت. ــته اس ــیاری داش ــدگان بس ــه خوانن ــته ام ک نوش
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ــای  ــود و راه حل ه ــت خ ــش روی صنع ــکِل پی ــن مش ــارٔه بزرگتری ۱۶- در ب

ــوۀ آن بنویســید. بالق

هــر مشــکل یــا مطلــب مهمــی را کــه می توانیــد در صنعــت خــود بررســی 

کنیــد، شناســایی و راه حــل خردمندانــه ای بــرای آن پیشــنهاد دهیــد. اگــر 

ــژه  ــه وی ــر! ب ــه چــه بهت ــد ک ــا را آزموده ای ــن راه حله ــان شــخصًا ای خودت

ــک  ــه کم ــد ک ــه ای یافته ای ــه صرف ــرون ب ــی و مق ــای عمل ــر راه حل ه اگ

می کنــد جایــگاه خــود را بــه عنــوان یــک متخصــص تثبیــت کنیــد. ایــن 

یکــی از اولیــن و اصلی تریــن دالیلــی اســت کــه افــراد را وادار بــه نوشــتن 

ــد.  ــی می کن کتاب

۱۷- بــه مــدت یــک مــاه هــر روز عملــی خیرخواهانــه انجــام دهیــد و در 

مــورد ایــن تجربــه بنویســید.

بــدون شــک اگــر در یکــی دو ســال اخیــر گشــت و گــذاری در فیســبوک و 

یوتویــوب داشــته اید، بــه ویدئوهایــی بــا موضــوع کارهــای خیرخواهانــه 

ــه  ــدند. البت ــر ش ــروس منتش ــل وی ــه مث ــد ک ــردم برخورده ای ــی م تصادف

انتشــار داوطلبانــه آن هــا توســط مــردم بــه دلیــل خوبــی رخ داد: نتیجــه 

ــایر  ــش س ــام بخ ــد اله ــی می توان ــٔه تصادف ــال خیرخواهان ــج اعم تروی

مــردم جهــان بــرای اشــاعٔه نیکــی باشــد. در حالیکــه جرایــد بــه صــورت 

گســترده بــه دنبــال اخبــار ناگــوار هســتند، هنــوز هــم بــه طــور فزاینــده ای 

ــا  ــه آن ه ــد و ب ــه از خــود گذشــتگی بیاموزن ــردم راجــع ب ــاز اســت م نی

یــادآوری شــود کــه انســانهای نیــک منــش بســیاراند، هرچــه خالقانــه تــر 

بتوانیــد ایــن ایــده را درشــکل یــک اثــر هنــری واقعــی بــه مضمــون یــک 

کتــاب ترجمــه کنیــد.
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۱۸- به یک سفر خودجوش بروید و در مورد این تجربه بنویسید.

ســفر روش دیگریســت بــرای کســب تجربــه ای نــو. مایــکل پالیــن خــود 

را بــه ایــن شــیوه بازیابــی کــرد کــه از نقش آفرینــی در کســوت عضــوی 

ــس  ــفرنامه نوی ــاز و س ــک فیلم س ــه ی ــون ب ــی پایت ــدی مانت ــروه کم از گ

تبدیــل شــد. شــاید مثــل او آنقــدر منابــع و امکانــات نداشــته باشــید کــه 

ــم  ــن وجــود مطمئن ــا ای ــد، ب ــد زندگــی خــود را وقــف ســفر کنی بخواهی

ــد  ــش باشــد بازهــم می توانی ــدر هــم ســفر شــما ســاده و بی آالی هرچق

بــا تشــریح تجربیــات و درس آموخته هــای خــود کتابــی بیافرینیــد. بــرای 

ــل  ــه ایــن پســت شــنون ُا دان ــر ســفر ب ــی ب شــروع ســبک زندگــی مبتن

مراجعــه کنیــد. او زندگیــش را در ســفر می گذرانــد و یــک فریلنســر دورکار 

اســت. 

۱۹- صــوت تدریــس یــا کارگاه هــای خــود را ضبــط کنیــد و ســپس نســخۀ 

متنــِی آن را تهیــه کنیــد.

آیــا شــخصًا فرصــت برگــزاری کارگاه یــا تدریــس در کالس یــا ســخنرانی 

در مــورد موضوعــی خــاص را داشــته ایــد؟ ایــن موضــوع می توانــد یــک 

زمینــٔه مرتبــط بــا کتــاب یــا مبحثــی باشــد کــه شــما از  نــگاه دیگــران در 

آن آگاه و صاحــب نظــر هســتید. در ایــن صــورت احتمــاًال، اگــر ســخنرانی 

ــش  ــس خــود را از پی ــن ســخنرانی و تدری ــو نباشــید، مت ــًا بداهه گ صرف

آمــاده کرده ایــد یــا منابعــی را گــرد آورده ایــد کــه می تواننــد بــه آســانی 

شــالودۀ یــک کتــاب را بــرای شــما بســازند. ایــن کتــاب بــه نوبــٔه خــود 

باعــث افزایــش مخاطبیــن و احتمــاًال منجــر بــه افزایــش دســتمزد شــما 

بــه عنــوان یــک ســخنران و مــدرس حرفــه ای نیــز خواهــد شــد.
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ــی  ــای آموزش ــا محتواه ــا ی ــه ای از وبیناره ــود کتابخان ــرای خ ــا ب ۲۰- آی

جمــع کرده ایــد؟

ــود  ــه می ش ــی ارائ ــوزش ویدئوی ــک آم ــق ی ــیاری از طری ــات بس  اطالع

و معمــوًال ایــن آموزشــها بــه نــدرت بــه صــورت متــن و کتــاب در جــای 

ــن  ــه مت ــد ب ــه داری ــی را ک ــر ویدئوهای ــوند. اگ ــته می ش ــری نوش دیگ

ــات را از  ــود اطالع ــد، کمب ــد و هــر جــا احســاس خــالء کردی ــل کنی تبدی

منابــع دیگــر جبــران کنیــد و بــه متــن نهایــی خــود انســجام و یکپارچگــی 

خوبــی ببخشــید، می توانیــد بــا ایــن روش ســاده و کاربــردِی ایده یابــی، 

مخاطبیــن تــازه ای پیــدا کنیــد. البتــه مجبــور نیســتید تمــام ایــن کار را 

خــود بــه عهــده بگیریــد و می توانیــد بــا اســتفاده از فریلنســرها (مثــال از 

ــد .  ــپاری کنی ــا) آن را برون س ــل پونیش ــایتهایی مث ــق وبس طری
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۲۱- در مــورد ســؤاالتی بنویســید کــه اغلــب، دوســتان و همــکاران از شــما 

می پرســند.

اگــر تــا کنــون بــه معمول تریــن ســؤاالتی کــه مــردم بــه صــورت روزانــه 

ــی  ــان خوب ــد، االن زم ــه نکرده ای ــند توج ــما می پرس ــی از ش ــا هفتگ ی

اســت کــه ایــن پرسشــها را ثبــت کنیــد!

ــس از  ــد. پ ــت کنی ــید آن را یادداش ــما پرس ــؤالی از ش ــی س ــرگاه کس ه

مدتــی می توانیــد ســؤاالت تکــراری را ببینیــد. اگــر دوســتان یــا همــکاران 

در جســتجوی پاســخ های شــما از مباحــث تخصصــی هســتند، بــه 

احتمــال زیــاد ممکــن اســت افــراِد بســیاِر دیگــری هــم جویــای همــان 

پاســخها باشــند.

مــن موفقتریــن ُپســت های وبالگــم را بــه همیــن روش نوشــته ام. هــر روز 

در وب ســایتم بازدیدکنندگانــی داشــتم کــه از مــن می خواســتند ایده هــای 

ــت  ــن فهرس ــرای همی ــذارم ب ــتراک بگ ــه اش ــا ب ــا آن ه ــب و کار را ب کس

جامعــی ســاختم کــه شــامل بیــش از یکصــد عــدد از بهتریــن ایده هــای 

کســب و کار بــود. ایــن پســت طــی ســال گذشــته بــه هــزاران نفــر کمــک 

کــرده اســت.

ایــن روش حتــی بــرای یــک خانــم خانــه دار هــم قابــل به کارگیــری اســت. 

کــدام ســؤاالت اســت کــه همــواره فرزندان تــان از شــما می پرســند؟ ایــن 

ایــده ای عالیســت بــرای کتابهایــی بــا موضــوع ســاختن چیزهــای بامــزه، 

موضوعــات آموزشــی و هرچــه کــه بــه بچه هــا مربــوط می شــود.

اگــر هــم خودتــان در حــال حاضــر نمی توانیــد پرسشــهای زیــادی پیــدا 

ــد  ــد و ببینی ــه کنی ــل Quora مراجع ــایتهایی مث ــه س ــد ب ــد می توانی کنی

ــا درجــه ٔ خــوب  ــد، کــدام ســؤاالت ب ــه داری ــه آن عالق در حــوزه ای کــه ب

ــد  ــه حــس می کنی ــد ک ــراغ ســؤاالتی بروی ــپس س ــده اند، س ــی ش ارزیاب

بــه انــدازٔه کافــی بــرای پاســخ بــه آن هــا تبحــر داریــد.
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ایده های برگرفته از آزمایشاِت در حال انجام

۲۲- آزمون محدودیت های فیزیکی

ــی  ــاز م ــاب آغ ــن بخــش فهرســت ایده هــای نوشــتِن کت از اینجــا دومی

شــود...

شــاید در حــال حاضــر آنچنــان کــه پیــش از ایــن در دومیــن مــورد همیــن 

ــته  ــته را نداش ــزرگ و برجس ــک کار ب ــام ی ــکان انج ــم، ام ــت گفت فهرس

ــه  ــیاری ب ــدی بس ــان عالقه من ــد همچن ــت بدانی ــوب اس ــا خ ــید ام باش

ــج  ــق و نتای ــد دقی ــنده، رون ــا نویس ــه در آن ه ــود دارد ک ــی وج کتابهای

ــد. ــرح می ده ــود را ش ــی خ ــوان فیزیک ــای ت ــودن مرزه آزم

مثــًال اگــر شــما ورزشــکاری حرفــه ای در ســنین میانســالی هســتید ولــی 

ــود  ــد، خ ــی می پردازی ــات ورزش ــه تمرین ــی ب ــم خاص ــدون روال و نظ ب

ــک  ــن مح ــابقٔه دو مارات ــک مس ــرکت در ی ــت ش ــی جه ــرای آمادگ را ب

ــه  ــد ب ــن فرآین ــرفت تان را در ای ــل پیش ــود مراح ــاب خ ــد و در کت بزنی
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ــان  ــی دلخواه ت ــرایط فیزیک ــاید در ش ــا ش ــد. ی ــی کنی ــق بررس ــور دقی ط

ــد.  ــل توجهــی وزن کــم کنی ــزان قاب ــه می ــد ب نباشــید و ترجیــح می دهی

ــی و  ــم غذای ــودن رژی ــا آزم ــود را ب ــی خ ــای بدن ــاره محدودیت ه دوب

انجــام تمرینــات ورزشــی بــه چالــش بکشــید. در نتیجــه افــراد دیگــری 

نیــز کــه بــه دنبــال ایجــاد همیــن تغییــرات در خــود هســتند می تواننــد 

ــوند. ــد ش ــما بهره من ــات ش از تجربی

۲۳- با محتواهای رسانه ای، خالقیت به خرج دهید

چــه کســی گفتــه اســت کــه کتــاب، صرفــًا بایــد از متــن تشــکیل شــده 

باشــد؟!

ــای  ــا (GIFs)، کلیپ ه ــر، گیفه ــه تصاوی ــی ب ــه متک ــید ک ــی بنویس کتاب

ــک  ــاب الکترونی ــر کت ــی و ســایر محتواهــای رســانه ای باشــد. اگ ویدئوی

خــود را بــه صــورت نشــر شــخصی، انتشــار دهیــد ایــن روش کامــًال قابــل 

ــدٔه  ــی، ای ــه تنهای ــا ب ــِی مولتی مدی ــاب واقع ــک کت ــق ی اجــرا اســت. خل

ــد. ــز می کن ــا متمای ــایر ایده ه ــما را از س ش
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ــد و در  ــود بیازمايي ــۀ خ ــِی روزان ــِن زندگ ــی در روتی ــی اساس ۲۴- تغییرات

ــار آن بنویســید.  ــورد آث م

ــٔه خــود یــک  آیــا جــز ء آن دســته از افــراد هســتید کــه در زندگــی روزان

رونــد ثابــت دارنــد؟ مــن کــه این طــور هســتم! خــود را بــا ایجــاد یــک 

تغییــر بــزرگ در روتیــن روزانه تــان بــه چالــش بکشــید و مشــاهده کنیــد 

ــود.  ــی می ش ــتخوش دگرگون ــما دس ــای ش ــام روزمرگی ه ــور تم ــه چط ک

ــن  ــتن مدیتیش ــس از برخاس ــد، پ ــر دهی ــان را تغیی ــاعت خوابیدن ت س

کنیــد، بــه جــای ســه وعــدٔه بــزرگ، شــش وعــده کوچــک غــذا بخوریــد، 

روش ســفرهای روزانــه خــود را عــوض کنیــد و بــه طــور جــدی روزی دو 

مرتبــه ورزش کنیــد. شــما می توانیــد خــود، موضــوع داســتان مســتندتان 

ــن آزمایشــها باشــد. ــج  ای ــان نتای باشــید و کتاب ت

۲۵- بــه مــدت یــک مــاه هــر روز در کالســی 

ــارٔه تاثیــر آن هــا  ــازه شــرکت کنیــد و درب ت

بنویســید.

ــد؟  ــری داری ــش یادگی ــم عط ــما ه ــا ش آی

و  آزمــودن کالســها  را صــرف  یــک مــاه 

دوره هــای کامــًال متنــوع و متفــاوت کنیــد. 

می توانیــد کالســهای ورزشــی مختلــف، روشــهای متفــاوت آشــپزی، 

مهارتهــای کســب و کار، نویســندگی، نقاشــی و طراحــی را امتحــان کنیــد.

ــدازٔه  ــه ان ــد ب ــد در آن هــا شــرکت کنی ــه می توانی فهرســت کالســهایی ک

قــؤه تخیــل شــما طوالنــی اســت!
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ــورد  ــن و م ــگان آنالی ــوان نقطــٔه شــروع، برخــی از دوره هــای رای ــه عن ب

عالقــۀ مــرا کــه بــا حضــور مســتقیم برگزارکننــده تشــکیل می شــود بررســی 

.culture Open و Saylor Academy ،   CreativeLive :ــد کنی

ــف  ــدن کالســهای مختل ــاه گذران ــک م ــد از ی ــه بع ــورد اینک ســپس در م

ــادی  ــب زی ــا مطال ــد. آی ــتن کنی ــه نوش ــروع ب ــتید ش ــی داش ــه حس چ

ــر  ــد؟ فک ــزی زده ای ــوع گری ــر موض ــه ه ــا ب ــه تنه ــا اینک ــد ی آموخته ای

ــاب  ــدٔه کت ــه ای ــد ک ــدا کنی ــدی پی ــدی جدی ــد عالقه من ــد بتوانی می کنی

ــد؟ ــما از دل آن برآی ــی ش آت

ــر  ــار آن ب ۲۶- تمــام رســانه های اجتماعــی خــود را ببندیــد و در مــورد آث

زندگی تان بنویسید!

طــور  بــه  بزرگســال  آمریکایی هــای 

را  ســاعت   ۴.۷ روزی  از  بیــش  متوســط 

هســتند.  مشــغول  گوشی هایشــان  بــا 

زمــان  ایــن  از  ای  عمــده  بخــش 

صــرف چــک کــردن فیســبوک، توئیتــر، 

و  اســنپ چت  پین ترســت،  اینســتاگرام، 

از  می شــود.  اجتماعــی  رســانه های  ســایر 

نــگاه بســیاری از مــردم، رســانه های اجتماعــی بخشــی حیاتــی از 

ــر  ــداِم ه ــتین اق ــه نخس ــن کار  ب ــت. ای ــده اس ــان ش ــی روزمره ش زندگ

روز صبــِح مــا و آخریــن فعالیــِت شــب هنگام مان پیــش از خــواب 

ــالص  ــادت خ ــن ع ــود را از ای ــک دوره، خ ــرای ی ــت. ب ــده اس ــدل ش ب
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کنیــد و آن گاه راجــع بــه ایــن تجربــۀ خــود بنویســید. آیــا دچــار ســندروم 

محرومیــت (عالئــم ناشــی از تــرک ناگهانــی یــک اعتیــاد) شــدید؟ غیبــت 

شــما بــه عصبانیــت دیگــران منجــر شــد؟ آیــا کار دیگــری را در وقــِت آزاد 

شــده جایگزیــن حضــور در رســانه های اجتماعــی کردیــد؟ 

۲۷- رژیم غذایی و میزان تحرک خود را به آزمون بگذارید.

تقریبــًا بــه هــر بخــش فضــای مجــازی کــه نــگاه کنیــد فــردی در حــال 

تبلیــغ یــک رژیــم غذایــی یــا مجموعــه ای از حــرکات ورزشــی اســت، مثــًال 

ــدی)،  ــس قن ــا اندی ــس ی ــمیک ایندک ــن (گالیس ــا GI پائی ــم ب ــک رژی ی

ــم چربی ســوز، برنامه هــای رژیم هــای  ــن، رژی ــدرات پائی ــا کربوهی ــم ب رژی

ــم  ــا ُپرتراک ــم ی ــای کم تراک ــش وزن، رژیم ه ــای افزای ــش وزن، رژیم ه کاه

و مــوارد متعــدد دیگــر کــه می تــوان بــه ایــن فهرســت افــزود مثــل رژیــم 

ــم دو  ــیر، رژی ــم ش ــی، رژی ــم پروتین ــی، رژی ــم کانادای ــی، رژی ــر کرمان دکت

وعــده ای، رژیــم ســم زدایی و ســایر خالقیت هــای هموطنــان عزیزمــان...

ــا ایــن کــه اصــًال  ــه و ورزش شــخصی خــود را بیازماييــد ی برنامــه تغذی

ــع  ــتم عانگ ــه دوس ــر کاری ک ــد؛ (نظی ــق کنی ــود را خل ــب خ ــِم مناس رژی

ــد  ــز باش ــه موفقیت آمی ــام داد) چ ــس انج ــٔه فیتن ــان در مدرس اصالنی

ــت،  ــر وزن مثب ــک تغیی ــاد ی ــا از ایج ــد. آی ــت بیانجام ــه شکس ــه ب و چ

نتیجــه گرفتیــد؟ بــا دیگــران در میــان بگذاریــد و مطمئــن باشــید عــدۀ 

ــنیدن اند! ــدن و ش ــتاق خوان ــادی مش زی
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ایده هایی برای کتاب، برگرفته از تحقیقات هدایت شده

ــد و  ــورد آن نداری ــی در م ــچ اطالعات ــه هی ــد ک ــی را برگزینی ۲۸- موضوع

ــد. ــه آن بیاندازی ــع ب ــه راج ــزار کلم ــتن یک ه ــِش نوش ــه چال ــود را ب خ

ــد  ــه ببین ــت ک ــن اس ــنده ای ای ــر نویس ــرای ه ــته ب ــون شایس ــک آزم ی

ــچ  ــًا هی ــه مطلق ــی بنویســد ک ــه مبحث ــد راجــع ب ــدر خــوب می توان چق

ــروع  ــه ای ش ــزار کلم ــٔه ه ــک مقال ــا ی ــدارد. ب ــورد آن ن ــی در م اطالعات

کنیــد و اگــر توجــه شــما را برانگیخــت، بــه تحقیــق و جســتجوی بیشــتر 

ــدٔه  ــک ای ــد ی ــن موضــوع می توان ــا ای ــه آی ــد ک ــد و بررســی کنی بپردازی

پایــدار بــرای خلــق کتــاب مانــدگار شــما باشــد یــا خیــر. اگــر خوش اقبــال 

باشــید شــاید خــود را عاشــق موضوعــی بیابیــد کــه هیچــگاه قبــًال ســری 

بــه آن نــزده  بودیــد. حتــی شــاید تحقیــق و جســتجوی شــما بــه یــک 

عالقه منــدی جدیــد منتهــی شــود و بــذر آغــاز یــک کســب و کار جدیــد 

ــکارد.  را در آن حــوزه ب



٢٩ www.1karbalad.com

ــود  ــه های خ ــی و ریش ــٔه خانوادگ ــورد تاریخچ ــد و در م ــق کنی ۲۹- تحقی

بنویســید.

ــادی.  ــردم ع ــی م ــتٔه زندگ ــٔه گذش ــت از مطالع ــارت اس ــه عب ــِخ عام تاری

ــی  ــارۀ مردم ــی درب ــتند، حت ــراد هس ــی اف ــخ زندگ ــق تاری ــانها عاش انس

ــان. ــل خودش ــادی مث ــًال ع کام

اگــر در تاریخچــٔه خانــدان شــما حکایتهــای فوق العــاده ای هــم بــه چشــم 

ــه  ــوط ب ــات مرب ــذاب از اطالع ــی ج ــتید قطعات ــادر نیس ــورد و ق نمی خ

اجدادتــان کشــف کنیــد بــاز هــم مخاطبــان بســیاری از میــان بســتگان 

خــود بــرای مطالبــی کــه خلــق می کنیــد خواهیــد داشــت امــا اگــر مطلبی 

راجــع بــه گذشــتگان خــود کشــف کنیــد کــه حقیقتــًا جــذاب باشــد، بــه 

ــم  ــر ه ــب باالت ــه مرات ــما ب ــل ش ــدگان محتم ــداد خوانن ــطٔه آن تع واس

خواهــد رفــت.

۳۰- یــک نیــاز را شناســایی کنیــد و کتابــی بنویســید کــه آرزو می کردیــد 

ــاز وجــود می داشــت. ــه آن نی در پاســخ ب

در مورد موضوعی بیاندیشید که عمیقًا به آن عالقه دارید.

آیــا کتابــی هســت کــه آرزو می کردیــد در آن مــورد وجــود داشــته باشــد 

امــا هنــوز نگاشــته نشــده اســت؟ آیــا هیــچ شــکاف و خــالء مشــهودی در 

بــازار وجــود دارد کــه دانــش شــما بتوانــد آن را پــر کنــد؟ مــوردی هســت 

کــه همیشــه دوســت داشــته اید در مــورد آن بیشــتر بیاموزیــد امــا هرگــز 

نتوانســته اید اطالعــات موثــق بیشــتری در مــوردش پیــدا کنیــد؟ بســیار 

ــی  ــتن کتاب ــرای نوش ــت ب ــی اس ــدٔه عال ــک ای ــوردی ی ــن م ــب، چنی خ

جدیــد. شــعله ای برافروزیــد و همــان کســی باشــید کــه پویــش و کتابــی 

بــا همــان اطالعاتــی کــه خــود بــه دنبــال آن هســتید خلــق می کنــد. 
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۳۱- یکــی از کتاب هــای مــورد عالقه تــان 

ــان  ــت محبوب ت ــا پادکس ــد ی را بخوانی

ــات  ــال موضوع ــه دنب ــنوید و ب را بش

ــه  ــن باشــید ک ــی از مت ــا بخش های ی

ــت. ــش اس ــان الهام بخ برایت

نویســنده  اید،  اگــر  می بنــدم  شــرط 

ــِب  ــرص و طال ــا ق ــر و پ ــوان پ ــک کتابخ ی

همیشــگِی محتواهــای آموزشــی نیــز هســتید. حتمــًا کتــاب، پادکســت و 

فیلمهــای مــورد عالقــه ای داریــد و حتــی شــاید برخــی از فصــول کتابهــا 

یــا بخشــی از متــن آن هــا را بــه طــور ویــژه ای تحســین می کنیــد. ایــن 

بخشــها را دوبــاره مطالعــه کنیــد و ببینیــد آیــا الهــام کافــی بــرای ایجــاد 

ــا شــاید  ــه شــما می دهــد؟ ی ــاره ب ــازه ای در آن  ب ــب ت ــق مطل ــٔه خل جرق

بتوانیــد بــا توســعه دادن مضمــون همــان بخــش محبــوب، کتابــی کامــل 

ــد. ــتقل بیافرینی و مس
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ایده های ملهم از افکار و تحلیل های ژرف نگرانه

۳۲- بزرگترین شکست خود را برگزینید و در مورد آن بنویسید.

ــروزی  ــیر پی ــددی در مس ــای متع ــم ناکامی ه ــان ها ه ــن انس موفق تری

ــوان  ــه عن ــن شکســت ها ب ــه ای ــا ب ــد. آن ه ــه کرده ان ــی خــود تجرب نهای

تلخ تریــن  مــورد  در  نوشــتن  نگریســته اند.  یادگیــری  فرصت هــای 

روزهایــی کــه از ســر گذرانده ایــد می توانــد بــه شــما تجربــه ای پاالینــده 

ــن  ــر یافت ــد. ب ــش ببخش ــود خوی ــری در وج ــرای ژرف نگ ــی ب و فرصت

راه حل هــای بالقــوه ای تمرکــز کنیــد کــه طــی آن دوراِن دشــوار بــه آن هــا 

ــه  ــدن ب ــار ش ــران را از دچ ــه دیگ ــی ک ــا روش های ــد و ی ــت یافته ای دس

ــدگان  ــرعت خوانن ــه س ــب ب ــن ترتی ــه ای ــازدارد. ب ــت ها ب ــان شکس هم

ــود. ــد ب ــای آموختــن از شــما خواهن ــاداری خواهیــد یافــت کــه جوی وف
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۳۳- در مورد بزرگترین حسرت زندگی خود بنویسید.

ــت  ــوردن باب ــرت خ ــرف حس ــان را ص ــتر عمرش ــردم بیش ــی از م خیل

تصمیماتــی کــه هرگــز نگرفته انــد می کننــد... ای کاش کارمنــدی را، 

بــرای شــروع کســب و کار خــودم رهــا کــرده بــودم؛ کاش قبــل از اینکــه 

ــر در  ــتم؛ اگ ــا را می گش ــال دور دنی ــد س ــم چن ــاب کن ــی انتخ ــغل ثابت ش

زمــان مناســب، پــدر شــدن یــا مــادر شــدن را انتخــاب کــرده بــودم امــروز 

زندگیــم چطــور بــود؟... پرداختــن بــه بزرگتریــن حســرت های زندگــی بــه 

شــما فرصتــی بــرای پیــش رفتــن می دهــد و ایــدۀ بســیار انگیزاننــده ای 

بــرای کتابــی اســت کــه مــردم  آن را عمیــق و ریشــه دار ارزیابــی خواهنــد 

کــرد. ایــن یکــی از دیگــر شــرایطی اســت کــه طــی آن فرآینــِد نگاشــتن 

بــه شــما کمــک می کنــد تــا ویژگیهــای بالقــؤه دیگــر خویــش را بیابیــد و 

در عیــن حــال وجــود خویــش را از نــو بنــا کنیــد.

خــود  توفیــق  بزرگتریــن  مــورد  در   -۳۴  

یســید بنو

ایــن کــه بخواهیــد از توفیقــات خــود 

تجلیــل کنیــد و بــه شــرِح ماوقــع آن 

بپردازیــد مســلمًا هیــچ ایــرادی نــدارد. 

ــِی   ــای اتوبیوگراف ــروش کتابه ــدٔه ف ــیل فزاین س

می دهــد  نشــان  ســلبریتی ها  اصطــالح  بــه 

ــوب  ــد محب ــدازه می توان ــه ان ــا چ ــراد ت ــت  اف ــتان های موفقی ــه داس ک

باشــد. و ایــن البتــه زمانــی مفیــد و ارزشــمند اســت کــه بــا توصیه هایــی 

ــج و  ــان نتای ــراِر هم ــمت تک ــه س ــان ب ــت مخاطب ــر و هدای انجام پذی

موفقیت هــا همــراه باشــد. شــاید شــما بتوانیــد بــه خوبــی انگیزه بخــش 



٣٣ www.1karbalad.com

ســایرین در طــی کــردن همــان مســیر باشــید. چنیــن کتابــی بــه شــما 

فرصــت دیگــری نیــز می دهــد تــا بــرای خــود بــه عنــوان یــک کارشــناس 

ــد. ــازی کنی ــان برندس ــوزه تخصصی ت ــره در ح خب

۳۵- از خــود بپرســید: یــک ســال دیگــر، بیشــترین حســرت را از انجــام 

ــدادن کــدام کار خواهــم خــورد؟ ن

ایــن پرســش بــرای خــود مــن روشــی مثبــت جهــت درون نگــری بــوده 

اســت. ایــن ســؤال الهــام گرفتــه از پرسشــی اســت کــه «تیــم فریــس» در 

یکــی از پادکســت هایش از صــدای میهمــان خــود پرســید و مــن نیــز بــه 

شــخصه در مصاحبه هایــم بــا کارآفرینــان مطــرح می کنــم. ایــن پرســش 

ــه داشــته های کنونــی خــود  ــا از نزدیــک ب ــه شــما فرصــت می دهــد ت ب

نگاهــی  بیاندازیــد و بــرای خــود معّیــن کنیــد مهمتریــن کاری کــه بایــد 

در حــال حاضــر انجــام دهیــد چیســت. بــا نوشــتن در ایــن بــاره و انتشــار 

ــما  ــه ش ــر ب ــن ام ــد و همی ــد می کنی ــوم متعه ــر عم ــود را در براب آن، خ

ــا  ــد ت ــه ترســیم کردیده ای ــا مســیری را ک ــد می بخشــد ت ــزه ای جدی انگی

انتهــا بپیمائیــد. مســتند کــردن ایــن فرآینــد پیــش چشــم همــٔه مــردم 

ــان  ــای هم ــه جوی ــرادی ک ــایر اف ــه س ــم ب ــره ای عظی ــد به ــا می توان دنی

تغییــر و پویــش هســتند برســاند.
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ــًال  ــرد کام ــک ف ــا ی ــرًا ب ــه اخی ــی ک ۳۶- تعامل

ــون  ــد و پیرام ــاب کنی ــته اید انتخ ــه داش غریب

آن داســتانی بســازید.

ایــن ایــدٔه منحصــر بــه فــرد بــه شــما فرصــت 

می دهــد اثــری بــه واقــع داســتان پردازانه 

خلــق کنیــد. تمــام مفاهیــم قبلــی و باورهــای از 

پیــش پذیرفتــٔه خــود را کنــار بگذاریــد و فــارغ از هر 

قضاوتــی بــه قلــم خــود اجــازه نوشــتن بدهیــد. آیــا ممکــن بــود دلباختــٔه 

ــه  ــت ک ــال آن می رف ــی احتم ــن دلدادگ ــس از ای ــوید؟ پ ــه ش ــن غریب ای

ــه وی  ــوده باشــد ک ــد او خویشــاوند گمشــده ای در ســالهای دور ب دریابی

ــد در بیمارســتان بــه ســرقت بــرده بودنــد و حــاال پــس از  را هنــگام تول

ــد  ــل خــود می توانی ــری از تخی ــا بهره گی ــد؟ ب ــاره او را یافته ای ســالها دوب

ــد.  ــتان پردازی کنی ــا داس ــول آن ه ــد و ح ــی بیافرینی ــاالت بی پایان احتم

ــع آوری  ــا جم ــپس ب ــد س ــر بگیری ــان را در نظ ــا و رؤیاهایت ۳۷- خواب ه

ــد. ــردازی کنی ــا قصه پ ــٔه آن ه ــه تاریخچ ــال دادن ب ــر و ب ــابقه و پ س

ــاد  ــبانه تان را از ی ــای ش ــه رؤیاه ــتید ک ــانس هس ــدر خوش ش ــر آنق اگ

ــا  ــد از آن ه ــه می توانی ــد ک ــه داری ــکار خیال گون ــی از اف ــد، گنج نمی بری

بــه طــور نامحــدودی بــرای آفرینــش کتاب تــان ایده یابــی کنیــد. مطمئــن 

شــوید کــه همــواره کاغــذ و قلمــی نزدیــک بســتر داریــد یــا تلفــن همــراه 

خــود را بــرای ضبــط صــدا مهیــا کنیــد تــا بتوانیــد بــه محــض بیدار شــدن 

محتــوای رؤیاهــای خــود را ثبــت کنیــد. طــی روز دوبــاره بــه صــوت یــا 

ــه ای  ــن جرق ــث افروخت ــا باع ــد آی ــد و ببینی ــر بزنی ــود س ــته های خ نوش

بــرای ایــدٔه منحصــر بــه فــرد کتــاب خواهنــد شــد؟
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از  و  بررســی  را  تاریخــی  رویدادهــای   -۳۸

آن هــا  بســتر  در  جدیــد  چشــم اندازی 

کنیــد.  نقــل  حکایت هایــی 

ــه  ــی و چ ــی واقع ــتان های تاریخ ــه داس چ

ــداِد  ــک روی ــتر ی ــی در بس ــای غیرواقع قصه ه

عطــش  همیشــه  نمی کنــد؛  فرقــی  واقعــی، 

زیــادی بــرای حکایتهایــی کــه بــا چشــم انداز و 

ســیاقی نــو روایــت شــود وجــود دارد. حتــی نیــازی نیســت که یــک دورٔه 

ــاده تر  ــا س ــه بس ــد. چ ــاب کنی ــده را انتخ ــهور و شناخته ش ــی مش تاریخ

اســت کــه یــک واقعــٔه بکــر تاریخــی محلــی را بــا مخاطبیــن کمتــر، ولــی 

ــد. ــدا کنی ــر، پی عالقه مندت

ــا  ــا را ت ــازید و آن ه ــر...» بس ــد اگ ــه می ش ــی «چ ــناریوهای خیال ۳۹- س

آخــر پیــش ببریــد.

ــوالن درآوردن  ــه ج ــرای ب ــر ب ــی دیگ ــما فرصت ــه ش ــده  ب ــن ای ای

ــه  ــر ب ــف هیتل ــر آدول ــد اگ ــه می ش ــًال: چ ــد. مث ــان میده تخیل ت

ــچ گاه وارد نظــام  ــق می رســید و هی ــه توفی ــد ب ــوان یــک هنرمن عن

نمی شــد؟

شــما می توانیــد احتمال هــای بی شــماری را تــا پایــان پیــش 

ــِن  ــد مــورد از جذاب تریــن و باورکردنی تری ــر چن ببریــد امــا فقــط ب

ــه  ــیری ک ــان را در مس ــی کتاب ت ــد روای ــد و رون ــز کنی ــا تمرک آن ه

ــد.  ــت کنی ــد، هدای ــت داری خــود از آن حــس رضای
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ایده های مبتنی بر مصاحبه

۴۰- یکصــد غریبــه را طــی یکصــد روز مالقــات کنیــد و پاســخ  آن هــا 

بــه یــک چالــش مشــترک را در کتاب تــان بــه اشــتراک بگذاریــد.

چالــش یــا پرسشــی جــذاب بیابیــد کــه بتوانیــد از غریبه هــا 

بپرســید. لــوازم ضبــط صــوت و تصویرتــان را برداریــد (احتمــاًال یــک 

دوربیــن یــا حتــی تلفــن همــراه) و شــروع بــه گشــت وگذار در کــوی 

و بــرزن کنیــد. افــراد کامــًال تصادفــی کــه  در مســیر خــود کشــف 

می کنیــد، شــما را بــه شــگفت خواهنــد آورد و ایــدٔه کتــاب جــذاب 

شــما خواهنــد شــد.

ایــن گونــٔه نگارشــی توســط برنــدون اســتانتون خالــق کتــاب، بــالگ 

و شــوی تلوزیونــی آدمهــای نیویــورک بــه کار گرفتــه شــد و مخاطبان 

پــر و پــا قــرص بســیاری هــم پیــدا کــرد.
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ــای  ــد و از اندرزه ــه کنی ــب و کار مصاحب ــای کس ــا حرفه ای ه ۴۱- ب

ــد. ــره  بگیری ــان مشــتاق به ــرای هدایــت کارآفرین آن هــا ب

اگــر شــما هــم کارآفرینــی مشــتاق باشــید احتمــاًال بــه دنبــال الگــو 

ــرای خــود می گردیــد. همــواره مقــاالت و کتــب  و سرمشــق هایی ب

ــرد  ــود س ــه خ ــارت ک ــزرگان تج ــنگری های ب ــا و روش ــاوی پنده ح

ــی را چشــیده اند  ــدازی کســب و کارهــای واقع ــرم مســیر راه ان و گ

ارزشــمند و ُپرخواننــده اســت. یــک نمونــه اخیــر ایــن گونــٔه تولیــد 

محتــوا، ســری ۳۰ روِز یــک نابغــه اســت کــه بــه خوبــی مــی توانــد 

موضــوع یــک کتــاب معرکــه باشــد.  
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ــر و  ــرز فک ــی، ط ــاخص ورزش ــای ش ــا چهره ه ــه ب ۴۲- در مصاحب

ــرده  ــل ک ــه ای تبدی ــک ورزشــکار حرف ــه ی ــه آن هــا را ب ــی ک خلقیات

ــد. ــرار دهی ــل ق ــورد تحلی ــت، م اس

ورزشــکاران جــوان جویــای نــام بــه عنــوان الگو و سرمشــِق خــود، در 

پــی قهرمانــان موفــق هســتند. اگــر بــا ایــن اســطوره های ورزشــی 

مصاحبــه کنیــد و بتوانیــد جوهــره و رمــوز موفقیــت آن هــا را خالصه 

ــه  ــد، از پیــش، حساســیِت مخاطــِب شــیفته را ب ــدی کنی و جمع بن

کتــاب خــود تحریــک کرده ایــد.

حــال کــه بــه انــدازٔه کافــی بــرای یافتــن ایــدٔه مناســب کتــاب الهــام 

گرفتیــد، از شــما می خواهــم همیــن امــروز دســت بــه کار شــوید و 

رؤیــای نویســندگی خــود را بــه واقعیــت بــدل کنیــد.

پیروز باشید!
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