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 مقدمه

باشید و هرگز موسیقی به گوشتان نخورده  آمدهدر جزیرۀ متروک به دنیا  اگر در یک»
 بتهوون شوید. توانیدینم احتمالا باشد 

 ممکن هست اما محتمل نیست.

 را تقلید کنید اما سمفونی شمارۀ پنج را نخواهید نوشت. هاپرندهشاید بتوانید صدای 

 ، به سه چیز نیاز دارید:برای اینکه بتوانید اندیشمندی اصیل باشید

 هایدهابعد باید مشتاق باشید با اول باید حجم بسیار عظیمی اطالعات داشته باشید. 
 «خالص شوید. هازبالهباید این توانایی را داشته باشید که از شر  یتدرنها ؛ وکلنجار بروید

 جاکوب رابینو-

 

در این موارد خالصه  وانمتیممحتوای این کتاب را  با جاکوب رابینو یهاحرفارتباط 
 کنم:

 یاحرفه اییسندهنودرست نوشتن، به  یهاروشو یادگیری  آموزشبدون  توانیمینمما 
 تبدیل شویم.

یا فردی شایسته مدیری خوب به  تواندینمان ب هم بدون خواندن تجربیات دیگر طمخا
 .د. چنین فردی مجبور است چرخ را از نو اختراع کنتبدیل شودو باتجربه 

 ،کتاب نوشت به خاطر اینکه نویسندگی و ورود به دنیای آموزش  توانینم صرفاا از طرفی، 
. باید عالقۀ فرد پیشاپیش کندیمبه برندسازی شخصی کمک  شودیمجذاب است و گفته 

 .شود، خواندنی و ارزشمند شدهخلقحرکت کند تا اثر 

تا از تجربیاتش بنویسد،  شودیمهم باید توجه کرد مدیری که دست به قلم  یتدرنها
باید توانایی خالص  ،باید توانایی حذف کردن و کم کردن را داشته باشد. به تعبیر رابینو

 باشد.ر باید توانایی تحلیل کردن داشته را داشته باشد. مدی هازبالهشدن از شر 
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 هایدهیا، رسیدن به این توانایی از راه کلنجار رفتن با وکارکسبکه در فضای    طور همان
، برای رسیدن به توانایی درست گیردیمتحلیل خوب و بد صورت  یتدرنهامختلف و 

رشد  مرورزمانبه گر یلتحلنوشتن هم باید در معرض اطالعات زیادی قرار گرفت تا ذهن 
 را کسب کند. هازبالهکند و توانایی برای تشخیص 

مطالعۀ بیشتر و بهتر مدیران  ، من این کتاب را بیشتر تشویقی برایذکرشده به همۀ دلیل
راه برای  ینترمطمئنو  ینترکوتاهآموختن از طریق مطالعه کردن را   چراکه؛ بینمیم

 .دانمیمدستیابی به مهارت نویسندگی 

از فضای مطالعه کردن دور باشد. تجربیات  تواندینمکتاب دارد   نوشتنمدیری که دغدغۀ 
شود و  یریگاندازه به شکل دقیق تحلیل و غنی، نیازمند متری است تا هرچندفردی 

چرایِی ارزشمند بودن یا نبودن این تجربیات را مشخص کند. مطالعه کردن راهی برای 
 .است درست عملکرد یک فرد یریگاندازهساختن این متر و 

قدم برای دستیابی به مهارت نویسندگی را همین ابتدا معرفی  ینترمهمپس اگر قرار باشد 
مدیری که در کنار تجربیات . دانمیمساختارمند  اییوهشا مطالعه کردن به کنم، آن ر 

این تجربیات را به شیواترین کلمات ممکن  تواندیم، کندیمواقعی در محیط کار، مطالعه 
 را به شکل محصولی آموزنده در اختیار دیگران قرار بدهد. هاآنترجمه کند و 

 

 این کتاب فکر کردم؟ نوشتنچرا به 

یک کتابخانه و حجم  یهاکتاببرای من مقدس هستند. همیشه از نگاه کردن به   هاابکت
. تالشم هم بر این بوده شومیم زدهشگفتکه در آن فضای کوچک فشرده شده،   یه اآگ

کند.   تر پررنگرا بخوانم که چنین قداستی را در ذهنم  ییهاکتاباست تا حد امکان  
، به سهم خودم تالش گیرندیمتصمیم به نوشتن کتابی  وقتی دوستان و اطرافیان روینازا
این دستاورد عظیم و شگفت انسانی را در مسیری هدایت کنم که ارزش بیشتر و  کنمیم

 فراهم کند. اشخوانندهو  یسندهنوبرای  تر یواقعدستاوردهای 
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و ارزشمندشان را  فردمنحصربهو تجربیات  کنمیموقتی با مدیران مختلف صحبت 
جایگزین بسیار  تواندیمکه ثبت و ضبط این دستاوردها   کنمیم، به این فکر شنومیم

هنی یک مدیر موفق را که مدل ذ  ییهاکتابباشد.   مغز یتهزرد و  یهاکتابارزشمندی با  
اه هر مدیری که به شکل تکرارشونده بر سر ر   زندیمحرف  ییهاچالشاز  و دهدیمنشان 

 از بعد آموزشی و انسانی مفید باشد. واندتیمقرار بگیرد،  تواندیم

قبلی هستند  یهاحرفکه تکرار همان   شوندیمغیرداستانی زیادی نوشته  یهاکتاب
که   ییهاکتابتازه که خواننده را به فکر کردن وادارند.   یاجملهخالقیت یا  یاذرهبدون 

ی بودن ذهن است که نوشته نشوند و سندی گویا از ته تر آبرومندانه کنمیمفکر 
 یهانوشته تواندیم، ییهاکتاببه دست مردم ندهند. جایگزین چنین   اشیسندهنو

 طور ینهمکاری و   هاییتموفقو  هاچالشواقعی،  یهانمونهمدیری باشد که با ارائۀ 
سنگینی داده است، خواننده را آموزش  هایینههزتجربیاتی که برای به دست آوردنشان 

 ارۀ آن اشتباهات برای خواننده جلوگیری کند.دهد و از تکرار دوب

 

بر چند جنبۀ مهم از  تواندیم ییهاکتاببفهمیم که چنین   توانیمیمبا نگاه سیستمی 
 مثبت بگذارد: یر تأثزندگی همۀ ما 

  و توضیح دادن در مورد مدل فکری  وکار کسبدرست در رابطه با   انداز چشمارائۀ
و باعث  کندیماز تکرار اشتباهات جلوگیری  وجود دارد، انداز چشمکه پشت این 

 .شودیمشخصی  یوکارهاکسبرونق  
   یجابهو  کندیمایرانی رشد  هاییسندهنوچاپ شده توسط  یهاکتابکیفیت 

دیگران،  یهاحرفیا در بهترین حالت، ترجمۀ  شدهگفته  یهاحرفتکرار 
 .دهدیمکشور ارائه   وکار کسبواقعی از دنیای ملموس   ییهاداستان

 و با تالش برای  آورندیمبهتری برای بازاریابی روی  یهاروشبه  وکارهاکسب
نوین  یهاروشبه پیوستن به  تر یجد صورتبه، ینآفرارزشتولید محتوایی 

 .کنندیمموفقیت بلندمدت خود را بیشتر تضمین  روینازاو  کنندیمبازاریابی فکر 



8 
 

  سازمانی  هاییهسرما ینتربزرگیکی از  نوانعبهبه نوشتن،  تر یجدمدیران به شکل
آن در  یرمستقیمغاز دستاوردهای مستقیم و  توانندیمزمان  درگذر و  کنندیمفکر 

 کارشان بهره ببرند.
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 چرا نوشتن کتاب؟

 

 مدیران به نوشتن کتاب نیاز دارند؟چرا 

ی است که به اصول نویسندگی بخش مهمی از کار یک مدیر است اما کمتر مدیر
، دریافت ینگارنامهمدیران برای  هرحالبهمسلط باشد.  یاحرفهبه شکل  یسندگینو

برای مذاکره کردن با مخاطبان خود به یادگیری گزارش، ارائۀ گزارش، سخنرانی و حتی 
 یهادغدغهاز مدیری بشنویم که یکی از  آیدیماما کمتر پیش ؛ اصول نویسندگی نیاز دارند

را در  یادغدغهنوشتن باشد. جالب است که چنین  ینۀدرزم، نداشتن مهارت اشیاصل
از جک ولش مدیر جنرال الکتریک تا بیل  مثالعنوانبه .بینیمیمجهانی  یبالردهمدیران 

 ییهاکتابسایت آمازون و مدیران زیادی در سراسر دنیا،   گذار یانبنگیتس و جف بزوس، 
 ترین تجربیاتشان در سراسر دنیا در دسترس قرار گرفته است.از به اییدهچکو  شده چاپ

 

در سطحی بالتر، نوشتن کتاب هم جزو دغدغۀ عدۀ کمی از مدیران موفق است. این در 
برای انتقال دستاوردهای چند دهه کار کردن  هاراهحالی است که کتاب یکی از بهترین 

خود و حتی فراتر از  وکار کسبفراتر از   توانندیمباشد. با نوشتن کتاب، مدیران  تواندیم
شریک شوند. این  هاآنمنافع فردی فکر کنند و به دیگران اجازه دهند تا در این منافع با 

 .دهندیمتجربیاتشان انجام  ینترارزنده یگذاراشتراککار را با 

 :کنمیمه به نوشتن کتاب فکر کند، اشار  تواندیمدلیلی که یک مدیر  ینترمهمدر اینجا به 

 

 

 

 واقعی، جذاب و آموزنده هستند یهاداستانشنیدن 
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 خواهندیماین است که  روندیمدلیلی که مردم به سراغ خواندن کتاب  ینترمهماز 
آموزش و یادگیری را به شکل اصولی تجربه کنند. یادگیری در بهترین حالت وقتی اتفاق 

واقعی باشد. و انتقال تجربیات  حقیقی یهانمونهکه کتاب خوانده شده بر پایۀ   افتدیم
فراوانی است که او با  یهاچالشمملو از تجربیات واقعی شخِص مدیر و  وکار کسبهر  
نیز اتفاق بیفتد.  وکارهاکسبتکرارپذیر برای سایر   صورتبه تواندیممواجه شده و  هاآن

اند همان تجربیات تا بتو کندیم، به خواننده کمک وکارکسبهر   هاییتواقعپس بیان 
 واقعی در کارش پیاده کند. صورتبهرا  یشهاآموختهکمتر فرابگیرد و   ایینههزرا با 

برای اینکه خواننده بتواند بهترین نتیجه را از خواندن چنین کتابی ببرد، لزم است مدیر 
د فاصله بگیرد و از ارتفاعی بالتر به نحوۀ کارکر  اشروزمره یهادغدغهاز  وکار کسب
در نقش نویسنده، باید ناظری  وکار کسبمدیر   درواقعمختلف کارش نگاه کند.  یهابخش

و آنچه تاکنون  کندیممشاهده در کارش  ازآنچهباشد و بتواند گزارش دقیقی  طرفیب 
 تجربه کرده است را در اختیار خواننده قرار دهد.

تا گزارشی  کندیمالش و ت شودیمظاهر  طرفیب ناظری  صورتبه وکار کسبمدیر  وقتی 
کارش ارائه دهد، باید بتواند با استفاده از کلمات، تصویرسازی درستی   چندوچوندقیق از 

. داستانی که کندیم وکارشکسبمدیر شروع به گفتن داستان   درواقعاز کار ارائه دهد. 
 اهچالشداستان،  هاییتشخصمانند هر قصۀ معناداری، بر پایۀ روابط علت و معلولی، 

است. شنیدن  بناشده هاگرهداستانی و نحوۀ عبور کردن از این   یهاگرهو نقاط عطف،  
واقعی همیشه جذاب هستند مشروط بر اینکه به شیوۀ جذاب هم گفته  یهاداستان
 شوند.

به شکل جذاب، به یادگیری مهارت نویسندگی نیاز  وکار کسببرای بیان کردن داستان  
واقعی برای  یاقصهکه   گیردیمر خدمت یک راوی قرار د یسندگینو. وقتی مهارت است

کتابی خواهیم بود که هم آموزنده است، هم جذاب   یریگشکلگفتن دارد، آنگاه شاهد 
از تجربیات  یاعصارهاین کتاب  چراکه ؛است و هم کاری انسانی است کنندهسرگرمو 

 یهاراهحال زیادی را تجربه کرده است و  یهاچالشو  هاشکستفردی است که 
به او کمک کند  تا دهدیمقرار  اشخوانندهرا در اختیار  هاچالشیا کنترل این  رفتبرون

 برآید. چنینیینا هاییتموقعاز عهدۀ کمتر،   ایینههزبا 
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 کندیمبه خود مدیر کمک  یهرکسنوشتن کتاب قبل از 

یری، سعی کن آن را به دیگری چیزی را یاد بگ واقعاا  خواهییماگر »: گویدیمچارلز َهندی 
 «یاد بدهی.

، یهرکسنوشتن کتاب برای یک مدیر هم همین خاصیت را دارد. کتاب نوشتن پیش از 
یک مدیر تصمیم به نوشتن کتاب  عنوانبه. وقتی کندیمکمک   وکار کسببه مدیر  

کارهای   ، در درجۀ اول باید شروع به نظم دادن به فکر و عملکرد خود بکنید. بایدگیریدیم
را  هاآنرا در روندی معنادار بچینید تا بتوانید  یدادادهمختلفی را که تاکنون انجام 

مختلف  هاییتموقعبه  تر یقدقندارید جز اینکه  یاچارهشفاف توضیح دهید.  صورتبه
به  شودیمبگردید. این کار باعث  هاآنفکر کنید و به دنبال چرایی و چگونگی وقوع 

برای نوشتن کتاب، به  گیرییمتصمدر کارتان پی ببرید که شاید تا قبل از  هایییتواقع
 فکر نکرده بودید. هاآن

از کار شود.  ییهاقسمتنوشتن کتاب حتی ممکن است منجر به بازبینی در انجام 
 یسندهنورا بازگویی کرد.  ایمیدهشنو همه  اندگفتهکلیاتی را که همیشه    شودینم هرحالبه

وراک محتوایی خوب دارد؛ یعنی نوشتن از تجربیاتی که ارزش به اشتراک نیاز به خ
 تر یقدقو  تر ینشیگزمدیر با نگاهی   شودیمگذاشتن داشته باشند. همین موضوع باعث 

خروجی  احتمالا کند که   گذارییهسرمابه کارش نگاه کند و تالش کند تا بر روی مواردی 
تجربۀ ارزشمند کاری  عنوانبهقابلیت بیان شدن ارزشمندی برای خودش و دیگران دارد و 

 را دارد.

 

 

 برای یک مدیر است یاحرفهگویا و   یارزومهکتاب 
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و ما امروز  اندکردهمدیران بزرگی در سراسر دنیا به نوشتن کتاب فکر  که گفتم،   طور همان
ک کتاب که به شکل ی  دسترسیرقابلغرا نه در قالب دورنمایی  هاآن یزودرشترتجربیات 

ببینیم. دلیل اینکه نوشتن کتاب همچنان برای مدیران سراسر جهان جذابیت  توانیمیم
که مدل ذهنی   دهدیمرا نشان  هاآناز نحوۀ عملکرد  یارزومه تنهانهدارد این است که 

، فرزند وکارکسبیک   درواقع. کندیمبه دنیا را هم عرضه  کردنشانو شیوۀ نگاه  
بهترین  تواندیم، شدهچاپکتاب   روینازایشۀ مدیر آن است؛ فکر و اند ۀمتولدشد

 .گذاردیم یجابهباشد که یک مدیر از خود  یارزومه

 

 

 ن کتاب کاری اخالقی و انسانی استنوشت

کمک به دیگران یک روش اخالقی برای آموزش دادن است. این   قصدبهنوشتن کتاب 
به مخاطب کمک  تواندیممختلف  مدیریتی به چند شکل یهاکتابموضوع در مورد  

کند. انتقال تجربیات شخصی مدیر در قالب یک کتاب به مخاطبی که به کارآفرینی فکر 
 تواندیم طور ینهمدرست را برای او افزایش دهد.  گیرییمتصماحتمال  تواندیم، کندیم

مثبت  یر تأثرا دارد  ی آناندازراهروی شکل دادن به مدل ذهنی او در مورد کاری که قصد 
خاصی است، با خواندن تجربیات  وکار کسببگذارد. مخاطبی که مشغول به فعالیت در  

پیش رو را بهتر تشخیص بدهد و با دانش بیشتری با  یهاچالش تواندیمیک مدیر، 
برای دیگر افراد که درگیری ذهنی و عملی خاصی با تجربیات  طور ینهممواجه شود.  هاآن

بوده و محرک  دهندهآموزشو  بخشیزهانگ تواندیمد، خواندن کتاب نویسندۀ کتاب ندارن
 خوبی برای بهتر فکر کردن باشد.

 

 

 است وکار کسبکتاب مدیریتی فراتر از    یهاآموزش
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از  کامالا خط مشخصی بین زندگی شخصی و کاری کشید و این دو را   توانینم وقتیچه
نوشتن  روینازاو بالعکس.  افتدیمار هم جدا کرد. همیشه سایۀ زندگی شخصی بر روی ک

حاوی  تواندیمبلکه  شودینمکتاب مدیریتی تنها به انتقال تجربیات کاری محدود 
 زنیمیممهمی در رابطه با زندگی هم باشد. وقتی از مدل ذهنی مدیر حرف  یهاآموزه

از زندگی متفاوت  کامالا کارش    ینۀدرزمبگوییم مدل نگاه کردن او به دنیا  توانیمینم
 تواندیم ییهاکتاببه همین دلیل است که خواندن چنین   اتفاقاا  ؛ واست اشیشخص

 وکار کسببرخالف تصوری که عموم مردم از یک   دهدیمبسیار جذاب باشد چون نشان 
 هایکتاکت تواندیمو  اندازدیمدارند، چطور زندگی شخصی یک مدیر روی کارش سایه 

 تغییر بدهد. کلبهرا  وکارشکسب  هاییاستراتژو 

 

 

 است یابیبازاربرای  هاراهنوشتن کتاب یکی از بهترین 

 ماندهیباق  وکارهاکسببازاریابی محتوا تنها راهی است که برای  »: گویدیمست گادین 
 «است.

به چندین صورت بازتولید کرد و برای بازاریابی از آن استفاده  شودیممحتوای ارزشمند را 
به مدیران  وکار کسبدر معرفی   تواندیمکی از بهترین انواع محتواست که نمود. کتاب ی

، مخاطب را با نویسدیمکتابی که   ۀواسطبه تواندیمکمک کند. عالوه بر اینکه مدیر 
 هاییلفامحتوای متنی کتاب را در قالب  تواندیم طور ینهمآشنا کند،  وکارشکسب

محتوایی ارزشمند برای بازاریابی در فضای  عنوانبهو  درآوردصوتی و تصویری دیگر 
 دیجیتال از آن بهره ببرد.

 

 

 

 چگونه بنویسیم؟
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 د:برای نوشتن کتاب استفاده کنی از دو راه توانیدیم یک مدیر، عنوانبه

 کتاب خود را بنویسید.  شخصاا د و را یاد بگیری یسندگینو یهامهارت راه اول این است که

کمک بگیرید تا این کار را برای شما انجام بدهد.   اییسندهونراه دیگر این است که از 
که به افراد مختلف   رودیمبه کار  هایییسندهنوبرای چنین « در سایه یسندهنو»اصطالح 

 تا کتابشان را بنویسند. کنندیمکمک 

 با کمک تیمی از با من در ارتباط باشید تا  توانیدیم کنیدیماگر به نوشتن از راه دوم فکر 
 م.یکمکتان کنه در نظر دارید،  برای نوشتن کتابی ک، یسندهنودوستان 

برای نوشتن یک کتاب خوب به  تواندیمزیر  یهاروش، کنیدیماما اگر به راه اول فکر 
 شما کمک کند.

 

 نوشتن یهامدل

بر این واقعیت سوار  هاآن ینترمهماما ؛ زیادی به ما یاد داده است یهادرسعلم شیمی 
تقسیم  اشسازندهرا به اجزای  آناست که برای شناختن یک پدیده نیاز است تا شده 
 دقتبهرا  آننداریم جز اینکه جزئیات  یاچاره، برای دیدن کلیت یک پدیده درواقعکنیم. 

 رصد کنیم.

نوشتن بر یک موضوع استوار هستند:  یهامدلاست و همۀ  گونهینهمنوشتن هم 
است که برای انجام دادنش لزم است آن را به اجزای  بزرگ یاپروژهکتاب   نوشتن
 تقسیم کنیم. اشسازنده

 

یک کتاب خوب بنویسد که از عهدۀ تفکیک درست و شفاف موضوعات  تواندیمکسی 
تعریف کند. برای  دقتبهبرآید. در قدم بعدی باید بتواند موضوعات فرعی را اصلی کتاب 

 ییهاکلمه  یتدرنهابه شکل پاراگراف، جمله و  را هاآنتعریف این موضوعات لزم است 
 درست و مناسب به کار ببرد.
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اما قدرت همین کلمات  رسدیمریزترین واحد سازندۀ کتاب، کلمات هستند. ساده به نظر 
 یریکارگبه. یک موضوع واحد با کندیمجهان را تعیین  یهاکتاباست که سرنوشت  

خاص و متفاوت به خودش بگیرد. پس کلمات  کامالا ماهیتی   تواندیمکلماتی متفاوت، 
 باشد. تواندیمیک مدیر، برگ برندۀ او در بازی نوشتن 

چیدمان کلمات در کنار هم و انتقال پیام درست به مخاطب در قالب جمله و پاراگراف، 
یعنی وقتی موضوعی ؛ است که در خدمت هدفی روشن قرار داشته باشد یر پذامکانوقتی 

روشن  یسندهنوقطبی راه نوشتن را برای  یاستاره ده باشد که ماننمشخص وجود داشت
منظورش  هاآنکلمات را وام بگیرد و از گذر   ینترمناسب تواندیم یسندهنو وقتآنکند، 

 را بیان کند.

 

دوطرفه باید فعالیت کنیم. از موضوع به کلمه و از کلمه به  یاجادهکه در   بینیمیمپس 
 بنا کنیم. یدرست بهبتوانیم سازۀ یک کتاب را  یتادرنهموضوع برسیم تا 

 

 موضوع                                      کلمه                               

 

مراحل کلی نوشتن کتاب را به شکل نوشتن برویم،  یهامدلقبل از اینکه به سراغ انواع 
 کلی بررسی کنیم.

 

 

 

 

 :مراحل کلی نوشتن کتاب



16 
 

 برنامۀ کلی نوشتن کتاب

 

 خواهید بنویسید، مشخص کنیدکه میابی را  موضوع کت

 صورتبه بایدباشد اما  مشخص کامالا برایتان   کتاب  زودرشتیرموضوعات لزم نیست تمام 
 در کدام حوزه و دربارۀ چه موضوعی بنویسید. قرار استشفاف بدانید که 

نجام باید ا ییکارهاچه ،کند که طی مراحل مختلف نوشتن کتابموضوع کتاب مشخص می
توانید عمالا نمی ،دهید. پس تا وقتی تصویری کلی از موضوع کتاب در ذهن نداشته باشید

 شروع به نوشتن کنید.
 

 نویسی را تمرین کنیدقبل از هر چیز آزاد

فرصت کافی به خودتان بدهید و تمرین آزادنویسی کنید. برای پی بردن به بهترین موضوع، 
زمینۀ قبلی، قلم را روی کاغذ بگذارید و شروع به نوشتن بدون وقفه، بدون فکر، بدون پیش

عنوان سانسور نکنید و هر آنچه در رابطه با موضوع کتاب به ذهنتان هیچکنید. خودتان را به
 رسد را روی کاغذ بیاورید.می

تان . هر آنچه در رابطه با موضوع کتاب به ذهنکلمه بنویسید  1000برای آزادنویسی روزانه حداقل 
 رسد را روی کاغذ بیاورید.یم

 

 طوفان فکری تک نفره راه بیندازید

خواهید بنویسید، تالش کنید تا هر کلمه، عبارت کلیدی یا هر با توجه به موضوعی که می
صورت خالصه به را تواند به دردتان بخوردن کتاب میدهید برای نوشتمحتوایی که احتمال می

 عنوان کنید.
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 تواند شامل موارد زیر باشد:طوفان فکری به آن فکر کنید می با روشوانید تمحتوایی که می

ها، جداول، ها، عبارات، مفاهیم، پاراگرافها، قصهها، ایدهموضوعات مختلف کتاب، کلمه
 تصاویر، ساختار کتاب.

ی رسد رونشینید تا دربارۀ موضوعات مختلف فکر کنید، هر چیزی را که به ذهنتان میوقتی می
کاغذ بیاورید. خودتان را سانسور نکنید و هر کلمۀ مرتبط یا عبارتی که با تجربه یا مطالعه به 

 اید را بنویسید.آن رسیده

 

 کار را به شکل تصویر کلی ببینید  روند

دهی، نوشتن و بازنگری کتاب است. با سازی، تحقیق، سامانروند کلی نوشتن شامل آماده
هایی که از خودتان سراغ دارید به مراحل مختلف فکر کنید و ببینید رتتوجه به تجربیات و مها

 برای انجام هر مرحله به چه زمانی نیاز دارید؟

کنید بیشترین انرژی را باید صرف کدام مرحله تر است؟ فکر میکدام مرحله برایتان سخت
 های شما در کدام مرحله است؟ترین نقطه قوت و ضعفکنید؟ بزرگ

توانید هایی که مییاتی که دارید یک طرح کلی برای هر قسمت بنویسید و از فعالیتبا تجرب
 برای هر یک از این مراحل انجام دهید تا حد امکان شفاف و روشن بنویسید.

 

 آمادۀ نوشتن کتاب شوید

 کتاب.  مشخص کردن ساختار تعیین هدف، مخاطب و  آمادگی برای نوشتن یعنی

 تر شوید.به شفاف شدن کتاب نزدیک قدمکیه قرار است در هر مرحل

 از این نظر این مرحله بسیار مهم است.
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چه چیزی در این کتاب برای من وجود »دهید که درواقع در این مرحله به این سؤال پاسخ می
 «دارد؟

کند که هدف شما از نوشتن کتاب چیست و نهایتاا به این موضوع پاسخ این سؤال مشخص می
 سید که با نوشتن این کتاب چه ارزشی برای مخاطبان شما به وجود خواهد آمد.خواهید ر 

کتاب و پیدا کردن نگرش کلی ساختار محتوایی  در این مرحله به ارزیابی مخاطبان، طراحی 
 کتاب بپردازید.

 

 تحقیق را آغاز کنید

ها، سایتید. وبتوانند شما را در نوشتن کتاب کمک کنند پیدا کنمنابع مناسبی را که می
های خوبی از این تواند نمونههای گذشتۀ خودتان میها، افراد مطرح و مرتبط، یادداشتکتاب

 منابع باشد.

برداری کنید. مستندسازی کنید. به سراغ این منابع بروید و یادداشت تر تمامهرچهبا دقت 
ر کنید و اطالعات را از سف ییجابههای منظم راه بیندازید. ممکن است لزم باشد مصاحبه

 آوری کنید.فضایی متفاوت جمع

 شود.گیرد از این مرحله زاده میارزشمندترین اطالعاتی که در محتوای کتاب جای می

 

 سازی کنیدنتایج تحقیق را پیاده
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ها، جداول، ها، عبارات، مفاهیم، پاراگرافها، قصهها، ایدهموضوعات مختلف کتاب، کلمه
به دست  شدهانجامتوانند از نتیجۀ تحقیقات اختار کتاب، مواردی هستند که میتصاویر، س

 آیند.

ها به مشکل برخورد کنید امکان دارد ریشۀ آن را در تحقیق اگر برای هر یک از این قسمت
 نکردن مناسب پیدا کنید.

ید و هر مرتب و منسجم گردآوری کنید. وارد جزئیات شو صورتبهرا  آمدهدستبهاطالعات 
 وتحلیل کنید.صورت موشکافانه تجزیهدر بال را به ذکرشدهیک از موارد 

 

 عات را به شکل جداگانه بسط دهیداطال

 در این مرحله سعی کنید به دنبال روند منطقی بین مفاهیم کتاب هم باشید.

 بندی کنید.هر کلمۀ کلیدی را در وسط صفحه بنویسید و شروع به خوشه

و در کل هر نوع محتوای مرتبط به این کلمه را در اطراف آن بنویسید و ارتباط موضوعات 
 منطقی بین عناصر مختلف کتاب پیدا کنید.

های محتوایی در صفحات جداگانه ترسیم تالش کند تا تصویر کلی کتاب را به شکل درخت
نمای کلی کتاب های مفهومی دیگر برسید و کنید. از هر کلمه و هر موضوع اصلی به زیرشاخه

 را به این وسیله شکل دهید.

 

 بندی را آغاز کنیدفصل

دانید که موضوعات اصلی چه چیزهایی هستند و چه عناوینی را در این مرحله دیگر می
 تر هر تیتر قرار بدهید.عنوان موضوعات فرعی و سرتیتر یا محتوای جزئیتوانید بهمی
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ها را ترها را در هر صفحه به شکل جداگانه بنویسید و آنها، عناوین فرعی و سر تیعنوان فصل
 شان بنویسید تقسیم شوند.خواهید دربارهقدر تجزیه کنید که به کلیۀ محتوایی که میاین

 

 شروع به نوشتن کنید

ها و اطالعاتی اید و دادهها را دارید. سرتیترها را دارید. تحقیقات لزم را انجام دادهحال سرفصل
 برای نوشتن کتاب در اختیار دارید. را

شروع به نوشتن کنید و فراموش نکنید که باز هم در حال آزاد نویسی هستید. بدون سانسور 
 پروا بنویسید.کردن افکارتان و راحت و بی

 

 ویرایش کنید

 آخرین مرحلۀ نوشتن ویرایش کردن است.

زمان نوشتن فکر کنید. وسوسه نشوید هم عنوان تنهاترین مرحلۀبهتر است به ویرایش کردن به
با نوشتن به سراغ ویرایش کردن بروید چون ممکن است همین کار برای همیشه کتاب شما را 

 به مرگ و نابودی برساند.

مراحل اصالحات نگارشی، دستورزبانی، امالیی، ساختاری، مفهومی و هر نوع اشتباهی که در 
قسمت نهایی موکول و با رسیدن به این مرحله، را به  خوریدنوشتن کتاب به آن برمی مختلف

 شروع به بازنویسی کنید.

 

 یک پروژه: عنوانبهنوشتن کتاب 
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 یاز برای نوشتن کتاب آشنا شویم:موردنین مواد ترمهمقبل از هر چیز با 

 

 ایده

 هدف

 زمان

 دانش

 داستان

 اطالعات

 انرژی خوب

 جزئیات محتوایی

 مهارت نویسندگی

 العه کردنمهارت مط

 ی اطالعاتبنددستهی و آورجمعمهارت 

 

 

بهتر است برای شفاف شدن موضوع نوشتن کتاب، چند دقیقه وقت بگذاریم و صادقانه 
بسیار  توانندیمابتدایی ذهن  یسازشفافبرای  سؤالتجواب بدهیم. این  سؤالتبه این 

 مفید باشند:
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o  به یک کتاب را داشته  شدنیلبدتکنم ارزش یمای در ذهن دارم که فکر یدهاچه

 باشد؟

o  برای نوشتن کتاب چقدر زمان در اختیار دارم؟ چقدر زمان در طول روز، هفته و

 ماه؟

o در زمینۀ مورد نظرم چقدر اطالعات دارم؟ 

o این اطالعات تا چه اندازه موثق و به روز است؟ 

o  ؟توانم رجوع کنمیمبرای کسب اطالعات جدیدتر و مفیدتر به چه منابعی 

o  کنم؟یمبا نوشتن این کتاب چه هدفی را دنبال 

o  ینی برای دیگران آفرارزشتوانم طوری اصالح کنم که در راستای یمآیا این هدفم را

 هم باشد؟

o  برای نوشتن  هاآنتوانم از یمی خوب و مرتبطی در ذهن دارم که هاداستانچه

 کتاب استفاده کنم؟

o کنم؟یمساس آیا انرژی خوبی را برای نوشتن کتاب اح 

o  توانم انرژی بهتر و یمام از نوشتن کتاب یگذارهدفبا چه تغییراتی در برنامه و

 بیشتری را به خودم تزریق کنم؟

o  خواهم بنویسم چقدر اطالعات دارم؟یمدر مورد جزئیات محتوایی که 

o چقدر به موضوعات مختلفی که قرار است در طول کتاب مطرح کنم اشراف دارم؟ 

o زه به قوانین نوشتن آشنایی دارم؟تا چه اندا 

o  توانم انجام دهم؟یمیی کارهاچهدر راستای بهتر شدن این مهارت 
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o  نوشتنی بیشتری برای هامهارتتوانم با مطالعۀ آثار نویسندگان بزرگ یمچطور 

 کسب کنم؟

o  ؟امکردهیاز برای نوشتن کتاب فکر  موردنی اطالعات آورجمعآیا به نحوۀ 

o  تواند مرا در راستای محتوای کتاب کمک کند را یمکه   هایییتساوبآیا

 شناسم؟یم

o   ی خوب استفاده شده است آشنایی دارم؟هاکتابآیا با ساختار محتوایی که در 

 

 مناسب از خودش است. سؤالتی عالوه بر نوشتن، پرسیدن احرفهیسندۀ نوهنر یک 

 مهمی که در ذهن تسؤالبرای  یترمناسبی هاجواب احتمالا  اییسندهنوچنین 
 پیدا خواهد کرد.، بنددیمنقش خوانندگانش 

ی هاپاسختا در موقع مناسب  کندیمبخشی از ذهن شما را درگیر  سؤالتاز این  هرکدام
چطور »کنید یم سؤالوقتی از خودتان  مثالعنوانبه. پیدا کنید هاآنمناسبی برای 

« کسب کنم؟  نوشتنی بیشتری برای هارتمهاتوانم با مطالعۀ آثار نویسندگان بزرگ یم
خوانید و یمیسنده آن را نوکنید با نگرش یک یموقتی شروع به خواندن کتابی جدید 

 شوید.یمتر یقدقیری محتوای آن گشکلناخودآگاه بر روی ساختار کتاب و نحوۀ 

 هاآنتوانم از یمی خوب و مرتبطی در ذهن دارم که هاداستانچه » سؤالیا وقتی به 
را تیزتر  گوشتانو   چشم هرروز  ناخودآگاه ،کنیدیمفکر « برای نوشتن کتاب استفاده کنم؟

 ی را برای نوشتن کتاب پیدا کنید.ترجذابی هاسوژهو  هاداستانکنید تا یم

 

، باید از شکستن موضوع کنیدیمیک پروژه نگاه  عنوانبهدر کل، وقتی به نوشتن کتاب 
به نوشتن باشید. در واقع  تفاده کنید تا قادر اس اشسازندهکلی کتاب به واحدهای 

 شکستن ایده را باید تجربه کنید تا قادر به ساختن آن باشید.
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 های مختلف پروژه:مثالی از شکستن قسمت

 دهیم که نمای کلی پروژۀ نوشتن کتاب را در ذهنتان ترسیم کند.در اینجا مدلی ارائه می

 ای برای طراحی پروژۀ کتاب خود استفاده کنید.عنوان نمونهتوانید از این قسمت بهمی

 

 
 

پروژۀ 

نوشتن کتاب

انتشار ویرایش 
محتوای کتاب

پیاده سازی 

و نوشتن
انتخاب 

موضوع کتاب
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پروژۀ نوشتن 
کتاب

انتشار

تنظیم جدول 
مقایسه ای برای انتشار

رسانۀ برتر5انتخاب 

عقد قرارداد یا اقدام 
برای انتشار در فضای 

دیجیتال

ویرایش 
محتوای 

کتاب

دوباره خوانی و اصالح 
کتاب

انتخاب متخصص و 
مشاور برای نظر دهی 

دربارۀ کتاب

ارسال یک نسخه از 
کتاب برای متخصص 

مربوطه

پیاده سازی و 
نوشتن

برنامه ریزی برای 
نوشتن پروژۀ نوشتن

اجرا و تولید محتوای 
کتاب

کنترل و ویرایش نهایی 
کتاب

انتخاب 
موضوع کتاب

تحقیق دربارۀ کتاب

جمع آوری اطالعات 
محتوایی

کتاب 5مطالعۀ حداقل 
مرتبط

بررسی موضوعات 
جدید و مرتبط در 

فضای دیجیتال
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 نوشتن عنوان کتاب

 

 انتخاب عنوان برای کتاب:

کنیم تا چکیده و عصارۀ آن را در یک تا چند کلمۀ مختصر قدر کوچک میوقتی کتابی را این
 رسیم.کتاب می« عنوان»نشان دهیم، به 

تواند روی برداشت طور میش آن تأثیر بگذارد. همینتواند روی میزان فروعنوان کتاب می
 ابتدایی خواننده، ناشر و حتی برداشت خوِد نویسنده تأثیرگذار باشد.

کلمه یا تعدادی کلمۀ محدود است که به نمایندگی از محتوای کتاب، وظیفۀ   ،عنوان کتاب
 معرفی محتوای کلی کار را به عهده دارد.

کتاب کاری پرزحمت است که نیاز به تجربه، مهارت و پیدا کردن عنوان مناسب برای  
 اما عنوان خوب را چه موقع باید انتخاب کرد؟؛ شناخت کافی از بازار و مخاطب دارد

آیا لزم است از همان ابتدای نوشتن کتاب در فکر پیدا کردن عنوانی مناسب برای آن 
بعد شروع به نوشتن  باشیم؟ یا لزم است ابتدا عنوانی برای کتاب را مشخص کنیم و

 کنیم؟

بر است و اگر قرار باشد شروِع نوشتن را پیدا کردن عنوان مناسب برای کتاب کاری زمان
توانید کتابتان را وقت نمیبه پیدا کردن اسم مناسب برای کتاب منوط کنید، احتمالا هیچ

 بنویسید.

ی کتاب است. پس چیزی که در قدم اول نیاز دارید، داشتن ذهنیت کلی دربارۀ محتوا
ترین پیامی که این کتاب قرار است در خود جای بهتر است با خودتان فکر کنید که مهم

 دهد چیست؟

وپاشکسته و البته مرتبط با هدف کتاب را بنویسید توانید یک عنوان دستبا این فکر، می
 و استارت نوشتن را بزنید.
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بارها به این عنوان برگردید و  توانیدکه مشغول نوشتن هستید می  یزمان مدتدر طول 
اما برای شروع کار همین کافی است که با توجه به هدف کتاب و ؛ آن را اصالح کنید

ترین پیامی که در ذهن دارید، کلیتی از عنوان را هم در ذهن خود شکل دهید. باقی مهم
 مرورزمان تکمیل کنید.کار را می تاونید به

 

 

 مناسب:لیست برای پیدا کردن عنوان چک

 

o آیا عنوان کتاب به حد کافی کوتاه و موجز هست؟ 

o دهد؟آیا پیام اصلی کتاب را نشان می 

o انگیز هست؟آیا وسوسه 

o آیا این عنوان با ادبیات غالب جامعه همخوانی دارد؟ 

o فهمد؟آیا شفاف و مشخص است و مخاطب عام آن را می 

o با محتوای اصلی کتاب هست؟ طآیا مرتب 

o ساساتی یا منطقی نیست؟آیا زیاد از حد اح 

o آیا برای پیدا کردن این عنوان زمان و انرژی کافی صرف شده است؟ 

o ای داشته باشد؟تواند برگ برندههای مشابه میدر قیاس با عناوین کتاب 

o های موجود در بازار دارد؟چه تمایزی با دیگر عناوین کتاب 

o  واسطۀ آن ا بهمخاطب برای چه چیزی باید مجذوب این عنوان شود و کتاب ر

 بخرد؟
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o شوم کتاب را بردارم و فروشی ببینم آیا تحریک میاگر خودم این عنوان را در کتاب

 ورق بزنم؟

o برانگیز، هیجان برانگیز یا متفاوت هست؟آیا این عنوان به حد کافی سؤال 

 

لیست منفی باشد؛ اما چک شده در چکممکن است پاسخ شما به بعضی از موارد مطرح
 دهد.موارد به شما ذهنیت خوبی برای پیدا کردن عنوان مناسب می کردن این

این سؤالت جرقۀ پیدا کردن بهترین عناوین را برای کتاب در ذهنتان روشن خواهد کرد. 
لیست پس با وجود داشتن جواب منفی به بعضی از سؤالت، همچنان با دقت این چک

 را ازنظر بگذرانید.
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 نوشتن یهاروش

 

 مختلفی برای انجام پروژۀ نوشتن کتاب یهاروش

زیر این است که ابتدا موضوع کتاب را برای خودتان مشخص  یهاروشاساس همۀ 
این  یریکارگبهکرده باشید، تحقیقات لزم را در مورد موضوع انجام داده باشید و با 

 ، این اطالعات را به شکل ساختاریافته پیاده کنید.هاروش

یعنی نوشتن کتاب با  کنمیمروش برای نوشتن اصولی کتاب اشاره  ینترمهم در اینجا به
 روش پاراگراف نویسی

 

 

 نویسیپاراگراف

 .نویسدیمخوب  یهاپاراگرافخوب کسی است که  یسندۀنومعتقد است که بابایی  رضا

باید بر آن مسلط باشد  یسندهنوبخشی است که یک  ینترمهمپاراگراف نویسی،  درواقع
یعنی اگر قرار باشد ؛ بتواند ادعا کند مطلبی ساختاریافته، اصولی و درست نوشته است تا

مختلف آن بررسی  یهاپاراگرافبررسی شود، باید کیفیت  شدهنوشتهکیفیت یک کتاب 
 شود.

با استفاده از  توانیمیمو چطور  شودیمنویسی به چه شکل انجام پاراگرافحال ببینیم 
 را بنویسیم. این روش، کتاب خود

شکل تفکیک محتوای نوشتاری این است که آن را به سه بخش تقسیم  ینترساده
 :کنندیم
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که   منتشرشدهکه بسیاری از مطالب   بینمیمسادگی این موضوع، همچنان  باوجود
، دارای ضعف در یکی از این کنندیمجذابیت کافی را ندارند و خواننده را دچار سردرمی 

 .هستند هابخش

برای اینکه  هرحالبههم کوتاه  هراندازه، یک مدخل ورودی به بحث است. مقدمه
شود، لزم است یک ورودی تحت عنوان مقدمه  یر پذامکانهمراهی بهتر مخاطب با متن 

 برای موضوع در نظر گرفته شود.

و پیام اصلی در آن  شودیممحتوا در آن بررسی  چندوچونمتن جایی است که  بدنۀ
 .شودیم گنجانده

کوتاه از محتوای   هرچند اییجهنتده با بیان نسرا داریم و نوی گیرییجهنت یتدرنها
 .دهدیمسامان  منتشرشدهبه مطلب  و بنددیم، دایرۀ محتوایی را یدشدهتول

مقدمه

بدنه

ینتیجه گیر
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 هاپاراگراف، گیرییجهنت، بدنه و ی مقدمههابخشاز  هرکدامجدای از این بحث، ما در 
 را داریم.

 

 از سه بخش اصلی تشکیل شده است:هر پاراگراف 

 

 
 

. این پردازدیمیک پاراگراف خوب، پاراگرافی است که به یک موضوع شفاف و مشخص 
، جملۀ موضوع در طورمعمولبهعنوان شود اما  تواندیماز پاراگراف  ییهرجاموضوع در 

 .شودیمن پرداخته شود و بعد به توضیح آ یمابتدای پاراگراف عنوان 

موضوع خوب، باید به یک ادعا بپردازد یا چالشی را مطرح کند. چالشی که در هر جملۀ 
 .شودیم یگذارنام، فکر مرکزی شودیمجملۀ موضوع به آن پرداخته 

جملۀ موضوع

جملۀ حامی

نتیجه گیری
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، جمالت دهندیمو فکر مرکزی را توضیح  آیندیمکه بعد از موضوع اصلی   ییهاجمله
، ترتیبینابهچند جمله باشد.  یک یا تواندیم. جملۀ پشتیبان شوندیمنامیده  حامی

 به این صورت تفکیکی کنیم: بازهمپشتیبان را  یهاجمله توانیمیم

 اصلی حامی یهاجمله 
 فرعی حامی یهاجمله 

 

 .دهدیماست که فکر مرکزی را توضیح  یاجملهاصلی،  حامیجملۀ 

و این  دنشویم اصلی عنوان حامی ۀازجملفرعی هم به حمایت  حامی یهاجمله
اصلی  حامیچند جملۀ  تواندیم. یک پاراگراف دهندیمرا توضیح  اصلی حامی یهاجمله

 فرعی داشته باشد. حامیو یا چند جملۀ 

 

 
 

جملۀ موضوع

جملۀ حامی 
اصلی یک

جملۀ حامی 
فرعی یک

جملۀ حامی 
فرعی دو

جملۀ حامی 
اصلی دو

جملۀ حامی 
فرعی یک

جملۀ حامی 
فرعی دو

جملۀ حامی 
فرعی سه
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 گیرییجهنتو یک جملۀ  حامییک جملۀ موضوع، یک تا سه جملۀ  هاپاراگراف عموماا 
کلمه باشد و در یک صفحه   120تا  60بین  تواندیمدارند. با توجه به اینکه یک پاراگراف 

 متغیر باشد. تواندیمپاراگراف داشته باشیم، تعداد و حجم هر جمله  5تا  2 توانیمیمهم 

 

برای بیان مجدد فکر مرکزی با ساختاری  درواقعرا داریم که  گیرییجهنتجملۀ  یتدرنها
وجود ندارد  گیرییجهنتی به کوتاه نیاز  یهاپاراگراف. البته برای شودیممتفاوت عنوان 

باعث انسجام بهتر مطالب  تواندیم پاراگرافدر  گیرییجهنتاما وجود یک جملۀ کوتاه 
 در ذهن مخاطب شود.

 

 مثال اول:

 بررسی کنیم:« ترمهمخودم و مسائل »را از کتاب  چارلز هندیاین پاراگراف از 

الحیت نداشت و هیچ مدرسه یا ص یدتائزمانی در بریتانیا سه شغل بود که احتیاج به »
: سیاستمدار، پدر یا مادر و مدیر. بدبختانه دادینم آموزشرا  هاشغل آننیز  یآموزشگاه 

 شدیمبود؛ بخصوص مدیریت کاری بود که حس  تر مهمدیگر  یهاشغلاین سه شغل از 
ود مدیریت هم کاری ب یاتااندازهرا انجام دهد.  آن توانستیمدر صورت لزوم  یهرکس

 «چطور باید آن را انجام دهند. دانستندیمنیاز  وقتبهکه افراد فهیم 

 

صالحیت نداشت و  یدتائجملۀ موضوع: زمانی در بریتانیا سه شغل بود که احتیاج به 
: سیاستمدار، پدر یا مادر و دادینم آموزشرا  هاشغل آننیز  یآموزشگاه هیچ مدرسه یا 

 مدیر.

 گیری و آموزش برای سه شغل سیاستمدار، پدر یا مادر و مدیر.فکر مرکزی: نبود امکان یاد 

بود؛ بخصوص  تر مهمدیگر  یهاشغلاصلی: بدبختانه این سه شغل از  حامیجملۀ 
 را انجام دهد. آن توانستیمدر صورت لزوم  یهرکس شدیممدیریت کاری بود که حس 
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نیاز  وقتبهافراد فهیم مدیریت هم کاری بود که  یاتااندازهفرعی:  حامیجملۀ 
 چطور باید آن را انجام دهند. دانستندیم

و برای  آیدیمبرای توضیح دادن جملۀ اصلی  حامیجملۀ  بینیمیمکه   طور همانپس 
 .شودیمفرعی استفاده  حامی ۀجمل از توضیح همین جملۀ پشتیبان، 

 

 نیم:از آناتول برویارد را هم بررسی ک پاراگرافاین  مثال دوم:

 هاکتابمرز میان ما و   دانستیمینمپنجاه سال قبل وضعیت به گونۀ دیگری بود و انگار »
ما بودند، پوشش و پوشاک ما  زیستیطمحما بودند،  یوهواآب هاکتابکجاست.  

را به  هاکتاب. ما  شدیمیمتبدیل  هاآنبلکه به  خواندیمینمرا  هاکتاببودند. ما فقط  
. این درونی کردن کردیمیمرا به سرگذشت خودمان تبدیل  هاآنو  بردیمیمدرونمان 

 «.دادندیمو به ما وزن  کردندیمآراممان  هاآنکنند.   متعادلمان هاکتاب  شدیمباعث 

 

مرز میان  دانستیمینمجملۀ موضوع: پنجاه سال قبل وضعیت به گونۀ دیگری بود و انگار 
 کجاست.  هاکتابما و  

 بودن بین خواننده و کتاب در گذشته. ز مر یب فکر مرکزی: 

ما بودند، پوشش و  زیستیطمحما بودند،  یوهواآب هاکتاباصلی اول:   حامیجملۀ 
 پوشاک ما بودند.

 .شدیمیمتبدیل  هاآنبلکه به  خواندیمینمرا  هاکتاباصلی دوم: ما فقط   حامیجملۀ 

را به سرگذشت  هاآنو  بردیمیمان را به درونم هاکتابما   فرعی اول: حامیجملۀ 
 .کردیمیمخودمان تبدیل 

 کنند.  متعادلمان هاکتاب  شدیمفرعی دوم: این درونی کردن باعث  حامیجملۀ 

 .دادندیمو به ما وزن  کردندیمآراممان  هاآن فرعی سوم: حامیجملۀ 
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مختلف بنا کنیم،  یهاپاراگرافرا بر پایۀ نوشتن خب حال ببینیم برای اینکه یک کتاب 
 باید چه مراحلی را طی کنیم.

  کنیمیمابتدا موضوع اصلی کتاب را مشخص. 
 

  کنیمیمموضوع هر فصل را مشخص. 

  یمبازکنرا  موردنظر تا موضوع  گیریمیمبرای هر فصل چند سرتیتر در نظر. 

  یهاپاراگرافای هر سرتیتر باید . حال بر شودیمکار پاراگراف نویسی اینجا شروع 

 مختلف بنویسیم.

  که برای   کنیمیمیعنی مشخص ؛ کنیمیمجملۀ موضوع هر پاراگراف را مشخص

 توضیح دادن سرتیتر مربوطه، باید به چه موضوعاتی بپردازیم.

 .حال فقط کافی است هر موضوع را در یک یا چند پاراگراف توضیح بدهیم 

  یعنی اینکه ؛ است هاپاراگرافینجا، نحوۀ توضیح دادن مرحله در ا ینترمهماما

 بنویسیم. اییوهشرا با چه  حامیببینیم جملۀ 

 

را بنویسیم،  حامیجملۀ  توانیمیمکه   ییهاروشمفصل به انواع  طور بهپس در اینجا 
 :پردازیمیم

 

 حامینوشتن جملۀ  یهاروش
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 :حامینگارش توصیفی برای نوشتن جملۀ 

 :کنیمیمموضوعی را وصف کنیم از دو راه استفاده  خواهیمیموقتی 

 توصیف عینی .1
 توصیف ذهنی .2

را بنویسیم بدون اینکه نظر  بینیمیم آنچهتوصیف عینی یعنی مثل یک ناظر رفتار کنیم و 
 شخصی خود را وارد متن کنیم.

یفی اما توصیف ذهنی یعنی موضوع را از دید شخصی خودمان بنویسیم. چنین توص
 به همراه احساسات فردی باشد. تواندیم

برای توصیف کردن یک پدیده، یک موقعیت و در کل توصیف کردن پیامی که قصد 
 :توانیمیمانتقالش را داریم 

  حرف بزنیم، موردنظر فیزیکی و شیمیایی موضوع  هاییژگیواز 
  بزنیم، حرف آنبا  مرتبط یر غاز ارتباط موضوع با دیگر موضوعات مرتبط یا حتی 
 .موضوع را بشکافیم و اجزای سازندۀ آن را بررسی کنیم 
  آنمربوط به  یهادستورالعملموضوع و  یریگشکلفرآیند. 

 

 با استفاده از مثال: حامینوشتن جملۀ 

 را توضیح دهیم. موردنظر موضوع  توانیمیم ییگوداستانبا استفاده از 

 استفاده کنیم. یاجملهتک یا یاکلمهتک یهامثالاز انواع  توانیمیم

مثالی مبسوط و گسترده بیاوریم و این مثال را در کل پاراگراف  توانیمیم طور ینهم
 تشریح کنیم.
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 با استفاده از استدلل:حامی نوشتن جملۀ 

 دلیل بیاوریم: موردنظر برای توضیح موضوع  توانیمیماز دو روش 

 استدلل استقرایی 
 استدلل قیاسی 

تشریح کنیم. با هر عبارت، یک گام  قدمبهقدمموضوع اثبات نشده را به شیوۀ  متوانییم
 شویم. تر یکنزدبه شفاف شدن موضوع 

شفاف شده است  ازاینیشپاز قیاس استفاده کنیم و موضوعی را که  توانیمیماز طرفی 
 کنیم.  قیاس تر ملموسو  تر شفافتوضیح دهیم، با مواردی  تر یقدقآن را  خواهیمیماما 

 

 با استفاده از تعریف کردن موضوع: حامینوشتن جملۀ 

 از فرهنگ لغت استفاده کنیم. توانیمیمبرای تعریف موضوع مرود نظر 

 است را بررسی کنیم. قرارگرفتهکه موضوع در آن   یاطبقهگروه یا   توانیمیم

 .از کلمات مترادف و متضاد موضوع را توضیح دهیم استفادهبا  توانیمیم

 

 با استفاده از قیاس: حامینوشتن جملۀ 

 نوشتن است. یهاروش ینترجذابقیاس کردن یکی از بهترین و البته 

ادبی مانند استعاره، تشبیه و تمثیل استفاده  هاییهآرااز انواع  توانیمیمبرای قیاس کردن 
 کنیم.

که برای خواننده   موضوع را با انواع موضوعات دیگر  یهاتفاوتو  هاشباهت توانیمیم
شفاف  صورتبهرا  موردنظر هستند، بیان کنیم و از طریق این مقایسه، موضوع  تر روشن

 بیان کنیم.

 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شدهیکتفک یهافصلروش 

، روشی دیگر برای نوشتن است. این روش به شما کمک شدهیکتفک یهافصلروش 
در این ت را به شکل منظم تولید کند. کم، حجم زیادی از اطالعا  زمانمدتتا در  کندیم

 عمل کنید: یبترتبه این  توانیدیمروش 

 

 .دا موضوع اصلی کتاب را مشخص کنیدابت .1
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مختلف کتاب توضیح دهید. پس  یهافصلقرار است موضوع اصلی را در قالب  .2

مختلف  یهافصلباید موضوعات فرعی را مشخص کنید. این موضوعات عناوین 
 کتاب هستند.

 

 هافصلنمانید. تعداد مشخص  هافصلتعداد  یدوبندقکنید در ابتدای کار زیاد در   سعی
تغییر دهید و با توجه به روندی که برای توضیح مطالب در پیش  مرورزمانبه توانیدیمرا 
 فصل مشخص کنید. 10تا  5 توانیدیم، زیاد و کم کنید. در ابتدای کار گیریدیم

 

و عنوان هر فصل را بالی هر فایل  باز کنید word، فایل هاسرفصلبه تعداد  .3
فایل  10، یداگرفتهفصل در نظر   10ابتدایی را  یهافصلاگر تعداد  مثالا ؛ بنویسید

word ذخیره کنید. یکجاو همه را  یدبازکن 

 صورتبه، رسدیممتناسب با هر فصل به ذهنتان  اییدهاوقتی  شودیماین کار باعث 
نوشتن حجم زیاد اطالعات  شودیمباعث  طور ینهمداشت کنید. آن را یاد شدهیکتفک

 شود. تر سادهکتاب به شکل منظم و ساختاریافته 

 

یا هر هفته یا حتی  هرروز برای  مثالا ؛ مختلف کار کنید یهافصلروی  مرورزمانبه .4
کتاب را در نظر بگیرید، فایل مربوطه را باز کنید و آنچه   یهافصل، یکی از هرماه
 یهافصلمربوط به  هاییدهان دارید را در آن یادداشت کنید. ضمن اینکه در ذه

فایل مربوط به آن فصل  توانیدیم یراحت بهدیگر را هم لزم نیست سانسور کنید و 
 را یادداشت کنید. هایدهاو  یدبازکنرا 
 

مختلف، بهتر است برای هر فصل، چند زیر  یهافصلبرای کار کردن بهتر روی  .5
 ادداشت کنید.عنوان ی
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تقسیم کنید و ببینید موضوع  اشسازندهبه واحدهای  بازهمیعنی عنوان فصل را 
 توضیح دهید. توانیدیممربوطه را با چه عناوین دیگری 

 

های بیشتر تعریف کنید. این کار مانند توانید زیرفصلیم بازهمبرای هر زیر فصل،  .6
موضوعات فرعی و  روش خوشه سازی است و با تفکیک یک موضوع کلی به

 کنید.  تر شفافآن را در ذهنتان  توانیدیمخردتر، 
 

ذخیره کنید و به  یکجارا  هایلفامختلف، همۀ  یهافصلبعد از تکمیل محتوای  .7
 را پشت سر هم بچینید. هاآنترتیبی منطقی 

 
 

کتاب حاوی اطالعات جانبی مثل عکس و جدول و نمودار باشد،   خواهیدیماگر  .8
در فایلی جداگانه تهیه کنید و شمارۀ فصل مربوطه را  توانیدیما هم این موارد ر 

اطالعات تکمیلی را  همکنار   هافصلدر کنار آن یادداشت کنید. بعد از چیده شدن 
 هم وارد کنید.
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 برای نوشتن الف تا یروش 

ص یعنی موضوع اصلی کتاب را مشخ؛ رویدیمی جلو در این روش شما به شیوۀ ترتیب
 ،کنیدیم

 ،کنیدیم یگذارناممختلف را  یهاسرفصل

 ،چینیدیمرا به ترتیب منطقی  هاسرفصل

 .رویدیمو تا انتهای کتاب پیش  کنیدیماز فصل ابتدایی شروع به نوشتن 

ن مسلط باشید، روی آ کافی ساختاریافته باشد و   ۀانداز بهاگر موضوعی که در ذهن دارید 
 خواهد بود. تر سادهان نوشتن با این شیوه برایت

تفکیک موضوعات و چیدمان ثانویه و برقراری ارتباط منطقی بین مطالب کتاب را در 
این  مرور به، رویدیمو با هر قدم که در نوشتن کتاب پیش  کنیدیمبعدی حذف  یهاقدم

 .دهیدیمارتباط را شکل 

جذابیت بیشتر متن و البته در این شیوه ممکن است مطالب اصلی را بنویسید اما برای 
را به بعد موکول کنید.  ییهابخش، نیاز باشد تریغنبرای تولید محتوای  طور ینهم

 نام ببریم. هاآناز محتوا  یزیآمرنگتحت عنوان  توانیمیمکه   ییهابخش

 

 

 ؟شودیممحتوا با چه ابزارهایی انجام  یزیآمرنگ

محتوا از حالت خشک ابتدایی فاصله تا  کندیماز مواردی که کمک  یانمونهدر اینجا 
 :کنمیمشود را عنوان  تر جذابو  تر یخواندن بگیرید و 
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 های مهیجشروع کتاب با داستان 

  مختلف در خالل مطالب کتاب یهاداستانبیان 

 قولالمثل و نقلاستفاده از ضرب 

 استفاده از تصاویر 

 کنندکمک می  جداول، نمودارها و آماری که به انتقال بهتر پیام کتاب 

 آخر فصل هایینتمر 

 ازاین نامی از آن برده نشده استپرداختن به محتوایی که تا پیش 

  موردنظردر ارتباط با موضوع  شدهانجامبیان نتایج جدیدترین تحقیقات 

 خالقانه هاییسازکلمهگذاری متفاوت مفاهیم و  نام 

 استفاده از افعال زنده و دارای حرکت 

  ،اقتضا  یسینودرستکه زیبانویسی و   ییدرجالحن و زبان کتاب تغییر زاویه دید

 کندیم

 نقطه عطف متفاوت و خالقانۀ کتاب 

 خالقانه هایهای ادبی مانند تشبیه و استعارهاستفاده از آرایه 

 طراحی متفاوت بصری کتاب 

 بندی کتابطراحی متفاوت ساختار و فصل 

 هابه هم زدن توالی موضوعات و چینش خالقانۀ آن 
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 برای نوشتن تا الف ی روش

 هاییدهابدون رعایت ترتیبی موضوعات،  توانیدیم، در اینجا شما برخالف روش ترتیبی
 کنید.  سازییادهپمختلف  یهافصلدر قالب  رسدیم ذهنتانرا که به  یاپراکنده

محتوای  خواهیدیمهدفی که در ذهن دارید و  ینترمهمممکن است برای شروع نوشتن، 
یعنی ممکن است بخواهید کتاب را از آخر به اول ؛ ب را بر آن بنا کنید، یادداشت کنیدکتا

 بنویسید.

ابتدایی و  یهافصلمیانی شروع کنید و تصمیم بگیرید نوشتن از مقدمه،  یهافصلیا از 
 بعد موکول کنید. یهازمانتوضیحات اولیه را به 

تا  دهدیماست و به شما این امکان را  آزاد همراه هاییتداع و  یسیآزاد نواین کار با 
آزادی که به ذهنتان  هاییتداع بدون اینکه دغدغۀ ترتیب موضوعی داشته باشید، 

 را یادداشت کنید. رسدیم

در کنار هم بچینید بهتر است  یدرست بهبرای اینکه بتوانید در انتهای کار مطالب را 
ید تا بتوانید و نقشۀ راه مشخصی یادداشت کن ییدرجاجداگانه  صورتبهرا  هاسرفصل

 برقرار کنید. هاآنبین 

مختلف چگونه باید باشد تا خواننده  یهاسرفصل، موضوعات و هاپاراگرافببینید ترتیب 
 سردرگم نشده و وحدت موضوعی حفظ شود.

 

 پس در اینجا به دو موضوع اصلی توجه کنید:

 وحدت موضوعی .1
 انسجام مطالب .2

 

موضوعات مختلف کتاب در راستای توضیح دادن عنوان وحدت موضوعی یعنی همۀ 
 کتاب باشند.
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 عناوین اصلی در هر فصل کتاب، در راستای موضوع آن فصل باشد. طور ینهم

 .پردازدیموحدت موضوعی به ارتباط منطقی عمودی بین موضوعات مختلف  درواقع

 

یعنی ببینید ؛ ستا مرتبطانسجام مطالب اما به ارتباط منطقی افقی بین مطالب مختلف 
 ، در راستای توضیح مطلب چند خط قبل خود هست یا نه؟یدانوشتهآیا مطلبی که 

  

 انسجام مطالب                                           

 

 

 

 

 

 

 وحدت موضوعی                                         
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 ابتدا گفتن و بعد نوشتن

 .اندنوشتهاثرشان را از طریق گفتن،  ینترمهمبزرگ تاریخ،  ایهیسندهنوبسیاری از 

 هایشیشهاندایزایا برلین هرگز خودش برای نوشتن اقدام نکرده بلکه  شودیمگفته   مثالا 
. یا چرچیل که منشی مخصوص داشته تا نوشتندیمو دیگران برایش  کردهیمرا دیکته 

 آورد.اثر مکتوب در  صورتبهرا بنویسد و  یشهاحرف

لف راحت هستند، گفتن مطالب کتاب و نی که با تعریف کردن موضوعات مختبرای کسا
 آن در قالب متن، روش مناسبی است. سازییادهپبعد 

وقتی شروع به و ترس از نوشتن است.  یکاراهمالمزیت این روش، غلبه بر  ینترمهم
دون اینکه درگیر قواعد ب یماکردهنوشتن کتاب را آغاز   درواقع، کنیمیمگفتن موضوع 

 .گیر شویم  وپادست

. شودیممزیت بزرگ گفتن و بعد نوشتن این است که ابعاد موضوع برای خود شما شفاف 
بدون درگیر شدن با ساختار و قواعد ادبی،  کنیدیموقتی شروع به توضیح دادن موضوعی 

حرف  تر شفاف شودیم. این کار باعث کنیدیمفقط بر محتوایی که در ذهن دارید تمرکز 
 یهاگفتهاین   توانیدیمبشکافید. با یادگیری قواعد نوشتن،  تر یقعمبزنید و موضوع را 

 پیاده کنید. یسادگ بهرا  شدهضبط
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 استفاده کنیم؟ نوشتن ی برایابزارهایاز چه 

 

 یبندخوشهروش 

ش در ذهنتان استفاده کنیم. برای اینکه تصویر این رو یبندخوشهاز روش  خواهیمیم
مختلفی  یهاموج. در سطح برکه اندازیدیم یابرکهشود، تصور کنید سنگی را در  تر روشن

هم مانند انداختن ایدۀ  یبندخوشه. روش شوندیم تر بزرگکه به ترتیب   شودیمتشکیل 
که در ذهن ایجاد   هایییتداع مختلفی است از  هاییرهدااولیه روی کاغذ و بعد تشکیل 

 .شودیم تر بزرگ مرور بهو  شودیم

یکی از ابزارهای نوشتن  عنوانبهرا  یبندخوشهروش  در کتاب نوشتن خالقگابریل ریکو 
 . برای نوشتن به این شیوه لزم است مراحل زیر را طی کنید:دهدیمخالق آموزش 

 

 ن را یک دایره بکشید.دور آ وسط یک کاغذ بزرگ بنویسید و ابتدا موضوع اصلی را  .1

 هایییرهدا، در رسدیموضوعی را که مرتبط با این موضوع اصلی به ذهنتان هر م .2

اطراف این موضوع بنویسید و با خط به دایرۀ مرکزی وصل کنید. این دوایر ثانویه 

 موضوعات فرعی هستند.

در ذهنتان  بازهمموضوعی جدید را  تواندیمثانویه  هاییرهدااز این  هرکدامحال  .3

بکشید و هر موضوع  یفرع  هاییرهدادیگری در اطراف  هاییرهاد بازهمتداعی کند. 

 بعدی وصل کنید. هاییرهدارا با خط به 

ادامه دهید تا تمام موضوعات مرتبط با سوژۀ اصلی را روی کاغذ  قدر ینااین کار را  .4

 بنویسید.
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یک صفحۀ جداگانه اختصاص دهید و نمودار کتاب، برای هر موضوع اصلی   .5

 ی کنید تا در موقع لزوم بتوانید به آن دسترسی پیدا کنید.دارنگه آن را یبندخوشه

یا به هر طریقی به اطالعاتی تازه دست پیدا  دهیدیمهر بار که تحقیقی انجام  .6

 را تکمیل کنید. آندوباره به سراغ نمودار خود بروید و تالش کنید تا  ،کنیدیم

تشکیل محتوای کتاب باشد.  قرار است مادۀ خام و البته مهمی برای هاخوشهاین  .7

 را شفاف و واضح بنویسید. هاآنپس تا حد امکان 

که ذهنتان   هرکجای با تعداد خاصی محدود نکنید و تا بندخوشهخودتان را به  .8

 دهد روند تولید محتوا برای این نوع نمودارها را ادامه دهید.یماجازه 

 

 

                                                                                       

    

 

 

 

 

 

 

به نوشتن به  تواندیمبرایتان پیش بیاید که چرا این روش  سؤالممکن است این 
 خالقانه کمک کند؟ اییوهش

 نوشتن یهاروش

 شدهیکتفکهای فصل پاراگراف نویسی

 نوشتن با گفتن روش الف تا ی

 جملۀ پشتیبان

 جملۀ موضوع

 شدهیکتفکمحتوای 
 هافصل

 موضوعات اصلی
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را « میمون ذهن»اصطالح  حتماا . گرددیبرمدلیل کارکرد این شیوه به ساختار مغز 
و منظم  شدهیبندطبقهبه شکل  هایدهاو  کندینمبه شکل خطی کار . ذهن ما ایدیدهشن

هم از این  یبندخوشه. روش شوندیمغیرخطی ایجاد  صورتبهبلکه  رسندینمبه فکر 
، یختهگرجسته هاییدهابدون سانسور کردن  دهدیمو اجازه  کندیمروش ذهنی تبعیت 

 استفاده کنیم. هاآنبتوانیم از بهترین 

. اگر بخواهید شروع کنید ریزدیماز کاغذ سفید  راا شم، ترس یبندخوشهی روش از طرف 
و به شکل ساختاریافته و منظم بنویسید، ممکن است نتوانید حتی یک پاراگراف هم 

، سانسورچی درون ذهن را کنیدیماستفاده  یبندخوشهتولید کنید اما وقتی از روش 
نامنظم و البته مفیدی که برای نوشتن در ذهنتان  هاییدهاو آزادانه از  کنیدیمخاموش 

 .کنیدیم، استفاده شودیمتداعی 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحقیق کردن

 هر کتاب روی کلمات سوار شده است.
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 اند.اش سوار شدهکلمات روی مفاهیم ذهنی نویسنده

 اند.های ذهنی نویسنده سوار شدهمفاهیم روی دانش، اطالعات و دارایی

 ه بر روی ترجیحات و منابعی که در دسترس دارد سوار شده است.اطالعات نویسند

دهد و از انتخاب منابع مناسب برای نوشتن کتاب یعنی تحقیقاتی که نویسنده انجام می
 دارد.است برمی باهدفشبین مواد موجود، آنچه را متناسب 

 ند.تواند ترجیحات نویسنده را بیان کمواد خامی که می یداکردهپیعنی  تحقیق

 ترجیحات نویسنده در پی بیان مفاهیم و پیامی به دیگران است.

 شود.پذیر میانتقال پیام با استفاده از کلمات مناسب امکان

 

 

 دو سؤال مهم:

 دانید؟چه می 
 چه چیزی را نیاز دارید تا بدانید؟ 

 

تحقیق داخلی یعنی همین کاری که در حال حاضر مشغول انجام دادن آن هستید؛ یعنی 
 روی کاغذ بیاورید؟« چگونه»را « چه محتوایی»این نکته پی ببرید که  به

و ترتیب خاصی  نظم بادانید یعنی ساختاری را در ذهن خود طراحی کنید تا آنچه را می
 های یک کتاب تبدیل کنید.به نوشته

 تکلیف تحقیق خارجی هم که مشخص است.

خود، نیاز  موردنظر برای انتقال پیام که گفته شد شما به اطالعات و دانش کافی   طور همان
 دارید.
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 د؟تحقیقات خارجی را انجام دا توانیمچگونه حال به این بپردازیم که 

تواند به شما در انجام یمکنم یمسه روش تحقیقاتی که در قالب مدل زیر مطرح 
 تحقیقات بهتر کمک کند:

 

 

 

 

 

 تحقیقات محتوایی •

 نید.منابع موثق و موردنیاز را پیدا ک .1

تحقیقات 
محتوایی

تحقیقات 
بازاریابی

تحقیقات 
نگارشی
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با دقت به بررسی این منابع بپردازید و مطالب مرتبط با موضوع کتابتان را جدا  .2

 کنید.

 برداری کنید.توانید برای نوشتن کتاب استفاده کنید یادداشتاز نکات مهمی که می .3

های خوب و جذاب را عینًا و البته با ذکر توانید حتی کلمه برداری کنید یا جملهمی .4

 منبع جدا کنید.

های خوب داخلی و خارجی را با کلمات سایتسراغ منابع دیجیتال برید. وببه  .5

 ها را با دقت رصد کنید.کلیدی موردنظرتان جستجو کنید و آن

های مرتبط را پیدا کنید. افرادی که به سراغ منابع غیر دیجیتال بروید. کتاب .6

که در این راه   توانند شما را در پیشبرد کتاب کمک کنند و یا سایر نویسندگانیمی

 توانند یاور شما باشند را فهرست کنید.می

ای تهیه کنید و تمام نکات، عبارات کلیدی، کلمات و هر موضوعی را دفترچه .7

 کنید را یادداشت کنید.ها دسترسی پیدا میدرنتیجۀ تحقیقات به آن

روید، حداقل سه کتاب مطرح های مرتبط با حوزه موردنظر میاگر به سراغ کتاب .8

 دنیا را با دقت و موشکافانه بخوانید.

سایت برتر را پیدا کنید و بر روید حداقل ده وبها میسایتاگر به سراغ وب .9

 ها متمرکز شوید.محتوای آن

1 روید فراموش نکنید که نکات مطرح اگر به سراغ افراد صاحب صالحیت می .0

 شده را فورًا یادداشت یا ضبط کنید.
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 تحقیقات بازاریابی •

 کتاب در رابطه با محتوای مدنظر شما چه شرایطی دارد؟بازار   .1

 های موجود در بازار چه نقاط قوت و ضعفی دارند؟سایر کتاب .2

 شود؟هایی در حوزۀ مدنظر شما احساس میجای خالی چه ارزشی بین کتاب .3

 مخاطبان این محتوا چه کسانی هستند؟ .4

 های مخاطبان شما چه چیزهایی هستند؟ترجیحات و خواسته .5

 تواند بکند؟ف شما از نوشتن کتاب با توجه به شرایط بازار چه تغییری میهد .6

 خواهید به مخاطب خود ارائه کنید چیست؟ترین ارزشی که میمهم .7

 تواند باشد؟های موجود در بازار چه چیزی میوجه تمایز کتاب شما با سایر کتاب .8

دیده شدن کتاب شود بازار بهتری برای چه تغییراتی در محتوای کتاب باعث می .9

 شما ایجاد شود؟

1 فرد بودن محتوا روی چه برای بازاریابی کتاب خود عالوه بر منحصربه .0

توانید تمرکز کنید؟ ناشر خوب؟ معرف؟ دسترسی مستقیم به مخاطب؟ ای میزمینه

 انتشار از طریق فضای دیجیتال؟

 

 تحقیقات نگارشی •

 رید؟های نویسندگی نیاز دابه یادگیری بیشتر کدام مهارت .1

 دانید؟ترین ضعف خود را در نوشتن، مرتبط با کدام موضوع میمهم .2
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های مطرح بازار چه مزیت، فرصت، تهدید و تهدیدی در قیاس با آثار خوب و کتاب .3

 کنید؟را در زمینۀ شیوۀ نوشتن خود احساس می

طور برای دوری از تهدیدها و نقاط ها و همینبرای استفاده از نقاط قوت و فرصت .4

 کنید؟چه راهکاری را اتخاذ می ضعف

دهید تا مهارت مدت و بلندمدت خود قرار میکدام اقدامات عملی را در برنامۀ کوتاه .5

 بیشتری در نگارش کتابتان پیدا کنید؟

 های موفق و مطرح در بازار در زمینۀ مدنظر شما چگونه است؟ساختار کتاب .6

 اند؟اندهی کردههای خوب بازار مطالب خود را از چه طریقی سامکتاب .7

دانید؟ چطور وجود چه عواملی را برای نگارش یک کتاب برنده الزامی می .8

 ها دسترسی پیدا کنید؟خواهید به آنمی

تر هستند و چه محتوایی مخاطبان شما با کدام سبک و سیاق نگارش کتاب راحت .9

 ها جذابیت بیشتری دارد؟برای آن

1 های موفقی که در وجه به کتاباگر محدودیت زمان و بودجه نداشتید، با ت .0

گذاری های نویسندگی خود سرمایهبینید روی بهبود کدام مهارتبازار می

 کردید؟می

 

 مطالعه کردن

 است. نوشتنابزار برای  ینترمهممطالعه کردن، 

 نیست. یر پذامکاننوشتن بدون خواندن 
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 اما چطور بخوانید که بتوانید بهتر بنویسید؟

 واند شما را به داشتن مطالعۀ بهتر رهنمون کند:تیمهای زیر یهتوص

 

 ، بخوانیدیگذارنشانهبا  .1

قبل از هر چیز برای خودتان قراردادی در نظر بگیرید. با خودتان قرار بگذارید که از اشکال 
، با این اشکال هندسی خوانیدیمهندسی مختلف استفاده کنید و هر صفحه از کتاب را که 

 کنید.  یگذارنشانه

 قراردادی: یگذارنشانهی برای مثال

  خط کنیدینماستفاده  یتانهاگفتهو   هانوشتهدر  عموماا دور کلمات زیبایی که ،
 بکشید.

  مهم خط بکشید. یهاجملهزیر 
 خودتان استفاده کنید را با  یهانوشتهبرای  هاآناز  توانیدیم بعداا که   ییهاجمله

 رنگی خاص جدا کنید.
 مهم را با ستاره از متن جدا کنید. یهامثال، شعر یا هاالمثلضرب 

کتاب بخوانید.   تر یکاربردو   تر فعال صورتبه شودیمباعث  چنینیینا هاییگذارنشانه
دیگر شما یک خوانندۀ منفعل نیستید که فقط در مواجهه با کتاب قرار  ترتیبینابه
بد متن را تفکیک  خوب و و با نگاهی تحلیلی، کنیدیممشارکت  یسندهنوبلکه با  گیردیم
 .کنیدیم

، کنیدیمطولنی که به کتاب مراجعه  زمانمدتبعد از  شودیماین کار باعث  طور ینهم
داشته باشید که با یک نگاه  شدهیکتفکفهرستی از مطالب کاربردی را به شکل 

 هستند. استفادهقابل

 

 یادگیری بخوانید قصدبه .2
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وظیفه، خروجی بسیار متفاوتی از  برحسبالعه مطالعه کردن برای لذت بردن یا مط
 کند.یمیادگیری ایجاد  قصدبهمطالعه کردن 

و  هاجملهبخوانید. باید روی ساختار  یادگرفتن قصدبه، باید یسندهنویک  عنوانبه
از کنار افعال خوب عبور نکنید. باید بتوانید  یسادگ بهشوید. باید  تر یقدق هاپاراگراف

با خودتان بگویید اگر من جای  بررسی کنید و یسندهنواز دید یک  محتوای کتاب را
 ؟نوشتمیماین مطلب را چطور  یسندۀ کتاب بودم،نو

 

 تمرین کلمه برداری کنید .3

 نویسندگی شما وجود دارد، کلمه است. ابزار جعبهای که در یلهوسین ترمهمپرکاربردترین و 
سازند یا برای همیشه شما را از یمرح ای مطیسندهنوکلمات ابزاری هستند که از شما 
 کنند.یمتان محو یتخصصوادی نویسندگان مطرح در حوزۀ 

 آیند؟یمیسنده از کجا نوکلمات 

 های آگاهانه برای کلمه برداری.ینتمراز 

کلمات خوب را شکار کنید. کلماتی که در دایرۀ گفتاری و نوشتاری شما خوانید،  یموقتی 
 کنید و جایی یادداشت کنید.جایی ندارند را پیدا  

دفترچه یادداشت مخصوصی داشته باشید و آن را از کلمات مهم و کاربردی و  توانیدیم
. نگاه کردن به این کلمات و مرور یدپرکناست،  تانموردعالقهوزین که مربوط به مباحثی 

یل به بخشی از دایرۀ واژگان شما تبد هاآن شودیمدر طول زمان باعث  هاآنکردن 
 شوند.
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 .یک سری از کلمات هستند که در دایرۀ لغات شما وجود دارند 

 هاآنکنید و به کمک یماستفاده  هاآنی روزمره و در هنگام نوشتن از وگوهاگفتدر  
ها نیاز به فکر کردن کلماتی که برای استفاده کردن از آن  کنید.یمپیام خود را منتقل 

 ندارید.

 هاآنیقاا با کاربرد دقدانید و یمرا  هاآنارند که معنی یک سری از کلمات وجود د 
 کنید.ینماستفاده  هاآنآشنا هستید اما از 

  هاآندانید و در گفتمان و نوشتن از ینمرا  هاآنکلماتی هم هستند که معنی 
 کنید.ینماستفاده 

کلمات آشنا که از 
آن ها استفاده 

می کنید

کلمات آشنا که از 
آن ها استفاده 

نمی کنید

کلمات ناآشنا و 
قابل استفاده

افزایش دایره لغات 
نویسنده
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اوردهای خوبی کند تا در هر سه حوزه بتوانید به دستیمتمرین کلمه برداری به شما کمک 
ۀ افزایش دایرۀ لغات بتوانید واسطبهرا زیاد کنید و  مورداستفادهبرسید، تعداد کلمات 

 تر بنویسید.یاحرفهو  تر درستبهتر، 

 

 

 دخوانید توجه کنییمبه ساختار کتابی که  .4

گمان حتی اگر  برید یا یممانند یک خوانندۀ مبتدی با کتاب برخورد نکنید. اگر از آن لذت 
به دنبال علت آن باشید. ساختار کتاب را با  ،کنید خیلی خوب نوشته نشده استیم

 ی خوبی برسید.هاسرنخدقت رصد کنید تا به 

 

 انیدخواهید بنویسید، بخویمحداقل سه کتاب مرتبط با موضوعی که  .5

سه کتاب مطرح و موفقی که مرتبط با موضوع ذهنی شماست پیدا کنید و با دقت 
را بخوانید. تالش کنید تا الگوی پیشروی این کتاب و چرایِی  هانآ  تر تمامهرچه

 یرگذاری آن را پیدا کنید.تأث

به دام تکراری گویی و  شودیمباعث  تانیذهنمرتبط با موضوع  یهاکتابخواندن  
 هاییدها تواندیم چنینینا. ضمن اینکه مرور مطالب یفتیدنصحبت کردن از بدیهیات 

 برساند. خوبی را به ذهنتان

 

 ی مهم کتاب را جدا کنیدهاقسمت .6

با خط کشیدن و جدا کردن محتوای ارزشمند کتاب، ذهن خود را به خوب نوشتن و 
ی جدا شده وجود هاقسمتدرست نوشتن عادت دهید. دقت کنید چه چیزی در این 

 کند؟یمخواننده جذب  عنوانبهدارد که توجه شما را 
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 بازنویسی کنید .7

یی که گمان هاقسمتبازنویسی کنید.  ،خوانیدیمیی را که هاتابکی مهم  هاقسمت
را  هاآنبنویسید جدا کنید و خودتان  تر درسترا  هاآنتوانست یمیسنده نوکنید یم

 اصالح و بازنویسی کنید.

 

 رونویسی کنید .8

هایی ینتمرخوانید رونویسی کنید. رونویسی یکی از بهترین یمی خوبی که هاکتاباز  
 دهد.یم آموزشیسی و زیبانویسی را نودرسته به شما است ک

 

 ی مختلف کتاب بخوانیدهاحوزهدر  .9

را هم بخوانید.  مرتبط یر غی هاکتاب  حتماا تنها به حوزۀ تخصصی خودتان اکتفا نکنید و 
 دهند.یمی را در اختیارتان قرار تربزرگهای یدها هاکتابیقین داشته باشید این  

به نحوی ارتباط  همبا  مرتبط یر غ هاییدهایعنی شما بین ؛ استفلسفۀ خالقیت همین 
و  تر یغنکه کتاب شما را   شودیم یاتازهو حاصل این ارتباط، فکر یا حرف  کنیدیمبرقرار 
 .کندیم تر یخواندن 

 

1  رنامۀ مطالعاتی منظم داشته باشیدب .0

ز آن فاصله بگیرید. اگر باره ای قهار باشید و یکخوان کتابچند روز   فقط برای توانیدینم
بخوانید.  هرروز ی ندارید جز اینکه اچاره ،ای مطرح تبدیل شویدیسندهنوخواهید به یم

 .هرروزیقاا دق
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