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 فهرست

 عقیقی سعید از تعریف یک چیست؟ کلیشه
 

 روشنفکر کیست؟ یک تعریف از امبرتو اکو

اشتباهات تکرار از جلوگیری برای پیشنهاد یک | بیاور یادت به  

 
نویسیباران  

 
هاگویهگزین از گلچین یک| قصار کلمات و کوتاه جملات  

 
چخوف از خاطره یک | …کردن تعریف خود از  

 
شما رایانۀ و موبایل برای محتوا تولید و نویسندگی مناسب شناپلیکی 9  

 
حوصله مهارت  

 
گوناگون هایجنبه از نوشتن تعریف چیست؟ نوشتن  

 
بودن نودی دقیقه اصلی آسیب  

 
تازه چالش یک+نویسندگی و نوشتن تمرین بهترین  

 
گوناگون تعریف 89 چیست؟ شعر  

 
وکارکسب در محتوا تولید نقش  

 
آینده پدران و شتهگذ فرزندان  



 8931آبان  |شمارۀ اول  |مجلۀ شاهین کلانتری  | وشتننعشق 

 

3 

 
 
 

 
ماست بچۀ ما نوشتۀ  

 
کمالگرایی بر غلبه برای سازیچالش  

 
بنویسید مائده برای شما  

 
نیست ایآینده شغلی هیچ در  

 
بودن خود برای فرصتی | نویسنده فردیت  

 
مهارت عشق و تمرین شور  

 
بنویس کنممی خواهش: بوتزاتی دینو  

 
بچشند را نوشتن واقعی لذت توانندنمی افراد اغلب بزرگ اشتباه این خاطر به  

 
بحرانی روزهای در فردی توسعۀ دربارۀ وگوگفت یک | کرد؟ باید چه  

 
بیان فن کتاب یک برای نویسی تبلیغ | زبانزدها از استفاده با تبلیغاتی متن نوشتن  

 
نویسندگی دنیای اشتباهات بدترین و ترینعمیق از فهرستی  

 
 آنچه سیاهۀ | است شانس یک داستان هر
  خوانممی
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 کلیشه چیست؟ یک تعریف از سعید عقیقی

نوشته است. این نوشتۀ کوتاه چند سال پیش  سعید عقیقی چند سطر زیر را :حرفپیش

و  مانداخترایانۀ من بود. هر بار پیش از شروع کارها نگاهی به آن می تصویر زمینۀ

 ای دردانم آیا هنوز ذرههمین باعث شد تا همیشه در ذهن و زبان من جاری باشد. نمی

اما مرور مکررش را برای هر  ؛ام یا نهاجرای جان کلام این چند سطر موفق بوده

رسد. بیش از این حرف ری به نظر میکسی که دستی در کار خلاقه دارد، لازم ضرو

 :پی ببرید روشنفکر زنم، خودتان بخوانید تا به عمق سخن این نویسندۀنمی

 

https://shahinkalantari.com/tag/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C/
https://shahinkalantari.com/tag/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C/
https://shahinkalantari.com/%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86%d9%81%da%a9%d8%b1-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%db%8c%da%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d9%88-%d8%a7%da%a9%d9%88/
https://shahinkalantari.com/%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86%d9%81%da%a9%d8%b1-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%db%8c%da%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d9%88-%d8%a7%da%a9%d9%88/
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در پاسخ ِ یک دوست: می خواهی بدانی کلیشه چیست؟ کلیشه یعنی بیش از آن که به 

کیفیت ِ کارَت فکر کنی، به این فکر کنی که خواننده و بیننده در بارۀ کارَت چه 

 ای، با همان شدت یا آهستگیش چه خواهد شد، یا هر آنچه گفتهخواهد گفت، یا بعد

ای بگویی، دریافت شده یانه. کلیشه یعنی این که از ترس ِفهمیده نشدن، که خواسته

ین های پیششود فهمیدهو به جایش فکر کنی چه طور می فهمی ننویسیآن چه را می

جلوه کردن، حال آن که را دوباره سر ِ هم کرد. کلیشه یعنی به زور، خودآگاه 

که بخواهی، همه چیز در آن هست؛ و بینی بی آنوقتی تنها به کارَت بیندیشی، می

 .تر از ناخودآگاه نیست. باقی بقایتنیرویی قوی هیچ در این دَم،
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 روشنفکر کیست؟ یک تعریف از امبرتو اکو

 :حرفپیش

 

 آن به نسبت ما نگارش و نگرش روند موضوع، یک از ایتازه تعریف اوقات گاهی

 عریفت با آشنایی که آمده پیش بارها من برای. کندمی دگرگون کلی به را موضوع

 بسیاری. است کرده چندان صد دو برایم را موضوع آن اهمیت چیز، یک از دیگری

 و سمیر تعریف با تواننمی را هاآن هیچوقت و اندبوده فرامنطقی هم تعاریف این از

 .کرد قیاس مفهوم آن ایهناملغت

 

 و بارها هگذشت هایسال طی که است «کلیشه» به عقیقی سعید نگاه ها،تعریف از یکی

 .است دهندهتکان و تازه برایم هنوز و امکرده مرور را آن بارها

https://shahinkalantari.com/tag/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C/
https://shahinkalantari.com/%da%a9%d9%84%db%8c%d8%b4%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://shahinkalantari.com/%da%a9%d9%84%db%8c%d8%b4%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
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 مصاحبۀ توی ،«ریویو پاریس از مصاحبه پنح» کتاب تورق هنگام امروز باری،

 که یدمرس «روشنفکر» از جالبی تعریف به «اکو امبرتو» فقید فیلسوف و نویسنده

 :کنم نقلش هم شما برای حتما   داشتم دوست

 

 

 

 ایش،هدست با نه و کندمی کار سرش با فقط که است کسی روشنفکر از منظورت اگر

 وجود با روزها این. نیست آنژ میکل و است روشنفکر بانک کارمند صورت آن در

 حرفۀ با یارتباط هیچ کنمنمی فکر بنابراین و هستند روشنفکر همه دیگر کامپیوتر،

 اشیتخلاق از استفاده با که هرکسی من نظر به. باشد داشته اشاجتماعی طبقۀ یا فرد

 وندپی طریق از شودمی متوجه که کشاورزی. است روشنفکر کند، خلق نوینی دانش

 الیتفع یک لحظه آن در کند پیدا دست سیب از نوینی گونۀ به تواندمی جدیدی
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 رانیسخن تکرار به عمرش تمام که ایفلسفه استاد کهلیحا در. داده انجام روشنفکرانه

 نچهآ نقد- نقادانه خلاقیت. شودنمی محسوب روشنفکر پردازد،می هایدگر دربارۀ

 رانهروشنفک عملکرد نشانۀ تنها-آن انجام برای بهتری راه یافتن یا دهیم،می انجام

 .است
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 شتباهاتا تکرار از جلوگیری برای پیشنهاد یک | بیاور یادت به
 

 ...شد خواهیم تبدیل کاملی آدم به کم کم کنیم، ترک را بد عادت یک سالی اگر

 کمپیس د توماس

 

 از بعد هم اوقات بیشتر. خودمان زندگی توی زنیممی گند شکلی به روز هر ما اغلب

 و اریمذبگ داغ را خودمان دست بعدی دفعۀ از دیگر گیریممی تصمیم تلخ اتفاق هر

 :نکنیم تکرار را اشتباه کار آن دیگر

 

 دهمنمی را فلانی تلفن جواب دیگر بعد دفعۀ از

 

 خورمنمی آشغالی فودهایفست این از دیگر شد امگرسنه که دیگر بار
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 رومنمی موبایلم سراغ دیگر باشم داشته استرس که باراین

 

 ازماندنمی تاخیر به را ارمک شروع امعمه شوهر عمۀ با زدن گپ لذت خاطر به دیگر

 

 باشم پایبند تعهداتم و هاقول تمام به دیگر که کنممی را تلاشم تمام

 

 …و

 

 در و ؛کنیممی تکرار را کارها این همۀ باز ما کجاست؟ دانیدمی ماجرا تلخی اما

 :شویممی خودمان سرزنش مشغول خودمان تررحمانهبی و بدتر خیلی نتیجه

 

 ایعرضهبی تو

 

 نداری ایاراده هیچ تو

 

 خورینمی هم دیوار جرز لای درد به تو
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 … و

 

 کرد؟ باید چه اما

 

 مرا نامرغوب گِل چون اما ؛ندارم کار این برای هم مشخصی فرمول. شما مثل هم من

 جلوی و بزنم حرکتی گیرممی تصمیم باز خرابکاری هر از بعد!( ) اندسرشته امید با

 .تاس منفعت بگیری جا هر از را ضرر جلوی گوییدمی شما چون بگیرم، را ضرر

 

 چون .بگیریم را فراموشی جلوی چیز هر از پیش باید که است این نظرم به کار چارۀ

 مهمی ابکت مطالعۀ برای قدری روز هر گیریممی تصمیم مثلا   همینجاست؛ دقیقا   مشکل

 هر راگ اما ؛ایمافتاده دور کتاب آن از باز بینیممی مدتی از بعد اما بگذاریم، وقت

 .چه بشود یادآوری ما به موضوع این اهمیت روز

 

 .برسیم دائمی یادآوری برای سازوکاری به باید پس

 

 :مضمون این با امچسبانده دفتر و خانه در هایمتاپلپ روی برچسبی جدیدا   من

 

 :کنی باز هم را ورد فایل 1 این باید تاپلپ کردن باز محض به
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 (هاروزنوشته و آزادنویسی) سال کتاب

 

 که بیاور یادت به

 

 روزانه نگاریوقایع

 

 نویسندگی پازل

 

 محتوا لیست چک

 

 رمان

 

 هاریزنوشته

 

 برداریکلمه

 

 ذخیره «کار» عنوان با ایپوشه در زمختم و سیاه فلش توی هم را هافایل این همۀ

 .امکرده

https://shahinkalantari.com/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2/
https://shahinkalantari.com/%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%af%da%a9%d8%b3%d8%aa-%da%86%d9%86%d9%84-%d8%a8%db%8c/
https://madresenevisandegi.com/5229/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-1/
https://shahinkalantari.com/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7/
https://shahinkalantari.com/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86/
https://shahinkalantari.com/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%9F/
https://shahinkalantari.com/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%9F/
https://shahinkalantari.com/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%9F/
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 من به هاآن کردن باز اما ؛کنم کار هالفای همۀ روی همزمان نیست اینطور که البته

 .کنم توجه هاآن به باید من که کندمی یادآوری

 

 :هاستفایل از یکی دربارۀ حرفم مطلب، اصل به برگردم

 

 …که بیاور یادت به

 

 هاآن تکرار به مایل دیگر که نویسممی را چیزهایی روز هر لیست این توی من

 رایب خودم به و هستم مصمم هاآن انجام برای که مکنمی ثبت را هاییتصمیم نیستم،

 .دهممی تذکر چیزها بعضی

 

 .ینیدبب هم کنار در توانیدمی را چیزها ترینپیچیده و ترینساده لیست این توی

 

 :نویسممی مثلا  

 

 از راگ حتی دیگر. خوردی را بد ساندویچ فلان مهر سی روز در که بیاور یادت به

 .است بهتر گرسنگی. نخور بد غذای بودی هم مرگ حال در گرسنگی
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 دو را گلدان خواستیمی ملال شدت از جلسه فلان در آبان دهم که بیاور یادت به

 در حضور از امکان حد تا پس. جلسه رئیس و خودت حلق توی بکنی و کنی نیم

 .کن امتناع جلسات

 

 را یترتتوی تمام تساع نیم و شدی کلافه ترافیک توی آذر یازده شب بیاور یادت به

 توی سالم آدم. خودت سر توی ریختی را عالم زهر و زباله تمام و کردی چک

 .کندنمی خسته را ذهنش توییتر

 

 …قبیل این از و

 

«به یادت بیاور» : خام فایل از این   

 ورد فایل دانلود

 

 اف دی پی فایل دانلود

 

 د،دیدی چه را خدا. کند دورتر اشتباهاتتان رتکرا از حدی تا را شما فایل این شاید

 کنید یسع پس. خورد هم انتشار درد به شد، ترکامل و ترمفصل که بعدا   فایل این شاید

 پیش را ستفهر این روز هر و ؛بگیرید بهره تانگانهپنج حواس از. بنویسد جزییات با

 .باشید داشته چشمتان

https://shahinkalantari.com/wp-content/uploads/%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1.docx
https://shahinkalantari.com/wp-content/uploads/%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1.pdf
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 نویسیباران

8 

 

 با و مانشسته نویسندگی مدرسه در کارم اتاق توی تنها. است شب نیم و نه ساعت

 البته ت؛اس نواختن حال در پنجره پشت باران ارکستر. کنممی فکر نوشتن به نوشتن

 آورمیم خاطر به. ماندمی کنسرت تماشاگران تشویق صدای به بیشتر باران صدای

 زهر ابری هوای. امبوده رانبا شیفتۀ همیشه کودکی روزهای دورترین از که

 بغری میل این. کندمی امیدوارم هاانسان و زندگی و عشق به. گیردمی را خورشید

 برای یخوب بهانۀ این. کنممی فکر آن به همیشه گیرد؟می نشئت کجا از باران به من

 اقهعل این ریشۀ. دارد دوست را چیزها بعضی چرا کند فکر آدم اینکه. است نوشتن

 !خانه بروم زودتر است بهتر کنممی بافیفلسفه دارم ست؟کجا

۲ 
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 «آن اهمیت و محتوا» از مجله شمارۀ این در. شد منتشر موفقیت مجله جدید شمارۀ

 یدتول آموزش به مطلب سلسله یک طی بناست ماهنامه آتی هایشماره طی. امنوشته

.بپردازم محتوا

 

9 
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هنوز زنده بود تمام دنیا دربارۀ او صحبت  هر چه دارم را به جدّم مدیونم، اگر

 .کردمی

 پرسد: چرا؟خبرنگارمی

 !ساله بود 8۴۱  چون اگر زنده بود الان

 گروچو مارکس-

۴ 

اطلاعیه  شود. یکهم داریم که از همین ماه شروع می کلاس تولید محتوا راستی یک

 :به اول فراخوان اضافه شده مهم و تازه

 زپایی |یک دورۀ حضوری کامل در مدرسه نویسندگی  |کلاس آموزش تولید محتوا 

 31و زمستان 

۵ 

 :لینک خوب

نویسی و اهمیت نوشتن نوشته که خواندن آن بهراد مطلب جالبی دربارۀ وبلاگ

 :خالی از لطف نیست

 ست؟آیا نوشتن کافی

https://madresenevisandegi.com/5732/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7/
https://madresenevisandegi.com/5732/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7/
https://madresenevisandegi.com/5732/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7/
https://madresenevisandegi.com/5732/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7/
http://vrgl.ir/NXXpp
http://vrgl.ir/NXXpp
http://vrgl.ir/NXXpp
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 اهگویهیک گلچین از گزین|جملات کوتاه و کلمات قصار 

 

 .هستم جملات کوتاه یا به عبارتی هاگویهگزین ،کلمات قصار من شیفتۀ

ها و سال در ذهن و ضمیر ما بماند و در نگرش ما تواند ماهگاهی یک جملۀ کوتاه می

 .به زندگی تاثیرگذار باشد

ن ای را به نوشتتوانند هر نویسندههای اشتهاآوری هستند که میجملات کوتاه قرص

 .وادارند تولید محتوا و

برای من خواندن جملات کوتاهی است که هر روز  متمم های سایتیکی از جذابیت

 .شوددر قالب پیام اختصاصی منتشر می

اند و این شده های فلسفی نیز در قالب جملات کوتاه نوشتهترین کتاببسیاری از مهم

 .ورزی نیز هستقالب فرم مناسبی برای فلسفه

https://shahinkalantari.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7/
https://shahinkalantari.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7/
https://motamem.org/
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 .کندلطف سخنم را بیشتر می کنم. این کارمن غالبا  از خودم نقل قول می

 جرج برنارد شاو-

مارکوس  توان بهاند میگویه نوشتهای که در قالب گزیناز جملۀ فلاسفه

 .اشاره کرد فردریش نیچه و فرانسوا لاروشفوکو ،اورلیوس

نوشتن جملات کوتاه برای هر قلمزنی، زمین بازی مناسبی برای تمرین ایجاز و 

 .نویسی استخلاقیت در جمله

 گام خوبی برای آغاز نوشتن ریزعادت توانند به عنوان یکهمچنین کلمات قصار می

 .رسدباشد؛ نوشتن یک جمله در روز کار چندان دشواری به نظر نمی

ن هایتان باشد؛ بنابرایبخش شما در نوشتهکنم تا الهاماین صفحه را برای این هوا می

 .دها، حتی بدون ذکر منبع آزاد هستیدر نقل آن

 .خوانمهایی هستند که میمنبع این جملات غالبا  کتاب

 :جملات تازه

 .زندخوانیم صدمۀ بیشتری میتر مطالعه کنیم، آنچه میهر اندازه کم

 میگل د اونمونو

 .ها هستمبه گمانم بخشی از عشقم به زندگی را، مدیون عشق به کتاب

 آدلفو بیوی کاسارس

 



 8931آبان  |شمارۀ اول  |مجلۀ شاهین کلانتری  | وشتننعشق 

 

20 

 
 
 

 .یم؛ مردم را در سطح هنر بالا ببریمهنر را در سطح مردم پایین نیاور

 بای فلورانس

 .عشق فقط یک احساس نیست، هنر نیز هست

 انوره دو بالزاک

درد، غذای اصلی عشق است. هر عشقی که اندک غذایی از درد ناب نخورده باشد، 

 .میردمی

 موریس مترلینگ

 .عشق یعنی: توانایی با هم خندیدن

 فرانسوا ساگان

 .کننددهد، هر دو اطاعت میفرمان نمی سکهیچدر عشق حقیقی 

 الکساندر کاسونا

عشق گلی بسیار زیباست، اما برای کندن آن باید شهامت رفتن به لبۀ پرتگاه را 

 .داشت

 فردریش فون شیلر

ای، بلکه این است که از کند این نیست که به من دروغ گفتهآنچه مرا نگران می

 .ینان کنمتوانم به تو اطماین به بعد دیگر نمی

 فردریش نیچه

 .انسان شاد، همواره مهربان است
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 ماکسیم گورکی

 .شهر بزرگ، تنهایی بزرگ

 آماسیا د استرابون

*** 

 .بردترین دارویی است که انسان از آن بهره میشک، کلام قویبی

 لینگرودیار کیپ

  

ت. هاسدهد، بلکه پشتکار دلیل انجام آنکارهای بزرگ را زور بازو انجام نمی
توان محیط کرۀ زمین را سال می ۷روی، در طول ساعت پیاده 9بدانید با روزی 

 .پیمود

 چارلز جانسون

  

 .از این شاخه به آن شاخه پریدن و هر کاری را انجام دادن عین بیکاری است

 چارلز دیکنز

  

فاجعۀ زندگی هر کس، محدود بودن به یک استعداد نیست، بلکه شکست خوردن در 

 .از همان یک استعداد استاستفاده 

 ادگار دبلیو ورک
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های دوستانتان را در آنجا به در ذهن خود گورستان کوچکی بسازید و تمام بدی

 .خاک بسپارید

 هنری وارد بیچر

  

 در مقابل چیزیهیچام که های بسیار به این مساله ایمان پیدا کردهپس از اندیشه

 .توان مقاومت ندارد ارادۀ انسانی که هدفی برای رسیدن دارد،

 بنجامین دیزاییلی

  

یک طرح خوب که بتوانی آن را همین الان اجرا کنی، بسیار بهتر از یک طرح 

 .العاده است که هفتۀ بعد انجام شودفوق

 جورج اس پاتون

  

د ش کاربهدستهای خود را در آسمان بنا کردن، کار اشتباهی نیست؛ فقط باید کاخ

 .زمین محکم ساختهای آن را در و پایه

 هنری دیوید ثورو

  

 .از یک ساعت حرف زدن است ترباارزشیک دقیقه فکر کردن، 

 ادنا سنت
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 .گرایت باشیهای زندگی باید نگهبان ذهن مثبتدر تمام واقعیت

 جیمز استون

  

ار ای نیست. فقط افکخواهید مثبت فکر کنید، مسالهگویم: اگر نمیمن به مردم می

 .هن خود پاک کنید. هر آنچه ماند نیک استمنفی را از ذ

 باب روتلا

  

توانند انجام دهند که با تمام توان به ترین کارها را کسانی میترین و سختبزرگ

 .پردازندخلق رویا می

 والتر باول

  



 8931آبان  |شمارۀ اول  |مجلۀ شاهین کلانتری  | وشتننعشق 

 

24 

 
 
 

 

 

 .کنندۀ آنمقام اول از آن گویندۀ گفتۀ نغز است و مقام دوم از آنِ اولین نقل

 رالف والدو امرسون-

آیند، اما در اساس و گوهر خود مشکلات ما همیشه کمی پیچیده به نظر می هرچند

 .اندبسیار ساده

 کارل پوپر-

 .ما فقط یک دشمن داریم که نام آن قهر و خشونت است

 کارل پوپر-

ها، یا در جمع جوانان اصولا  خواهان ادغام در جمع هستند، در جمع تروریست

 .افرادی که دانش دارند
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 پوپرکارل -

 .کسی دوست ندارد بنویسد، اما همه دوست دارند نویسنده باشند

 ژول سالزمن-

 

 

 .تحقیرش کرد اعتناییبیتحمل و با  توانمیبدبختی هم مثل شکنجه است 

 ناشناس-

هر کس که خواندن بلد باشد از این توانایی برخوردار است که خود را بزرگ 

 .را کامل، باشکوه و جذاب کند شاکند؛ ابعاد وجودش را گسترش دهد؛ زندگی

 آلدوس هاکسلی-

 .نیست مشکل شود،  مشکلی که با پول حل
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 ریتا دونپورت-

 

 ؟اندیشیدمیاندیشید، آیا دربارۀ آنچه می

 مارک شیرون-

 

گویند؛ اما اندک کسی آن را ماند، همه از آن میعشق حقیقی به ظهور ارواح می

 .دیده است

 فرانسوا لاروشفوکو-

 .آورتر است تا فریب خوردن از آنانبه دوستان شرم عتمادیابی

 فرانسوا لاروشفوکو-

 .گیرندبعضی ابلهان به بلاهت خود کاملا  واقفند و ماهرانه از آن بهره می

 فرانسوا لاروشفوکو-
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 .هراسندتنها آنان که حقیرند، از تحقیر شدن می

 فرانسوا لاروشفوکو-

 .ند، از فضایل بیشتر خواهد درخشیداز بعضی معایب اگر خوب بهره گیر

 فرانسوا لاروشفوکو-

 

 

 .زده شویمفقط باید از این در شگفت بود که هنوز قادریم شگفت

 فرانسوا لاروشفوکو-

 

 .آفرینش آینده وظیفۀ ماست

 چارلز هندی–
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کند، سازد تعلق دارد نه بدان که مشاهده میادبیات به دنیایی که بشر می

 .ای است که ساخته نه محیطی که یافتهلق به خانه، متعدیگرعبارتبه

 نورتروپ فرای–

 .خوشبختی یعنی تواناییِ شناختنِ خود، بدون ترسیدن

 والتر بنیامین–

 .هاستتخیل، سلاح واقعی ما انسان
 ماریو بارگاس یوسا-

 

دلار پول دربیاورم، اما حاضرم هفت شب بیدار  8۱۱مانم تا من تمام شب بیدار نمی

 .تا آن را از دست ندهم بمانم

 چانسی دپیو–

 .همه موضوعات، موضوعاتی سیاسی هستند

 جرج اورول-
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 .ای ثروتمند داشته باشیم، باید ثروتمندان را تحمل کنیمخواهیم جامعهاگر می

 چرچیل–

 

 .کار کردن بهتر از فکر کردن است

 تام هانتر–

 ت؟یک انسان کافی نیس یک دقیقۀ تمام شادکامی؛ آیا این نعمت برای سراسر زندگی

 داستایوفسکیفئودور -

 

 

 .کندگوید مغز چطور کار میتنها یک احمق یا دروغگو به شما می

 دکتر دیوید آدام–
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کنند؛ و گاهی هم برنده ها در درون ما زندگی میاند. آنهیولاها و ارواح واقعی

 .شوندمی

 استفن کینگ-

 جای چه بزرگ دنیا این در دشویمی متوجه. کندمی فروتن را انسان سفر 

 .ایدکرده اشغال را کوچکی

 گوستاو فلوبر –

ا کسی پید حالتابهاند که های تمرکز و مراقبهخواندن و نوشتن مفیدترین شکل

 .کرده است

 کورت وونه گات–

 .فرد برای زندگی کردن بیشتر از کشتن خودش به شهامت نیاز دارد درنهایتاما 

 آلبرکامو–
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یزی تا چه رسد به پیشگویی؛ و چ بینی نیسته نزدیک و چه دور، قابل پیشآینده، چ

 .بینی است آینده نیستکه قابل پیش

 محمد قائد-

 .کنند برای خواندنش تا ابد وقت هستخرند، فکر میمردم وقتی کتاب می

 محمد قائد-

 .نیاز زیستخاطر و مستاصل بود و هم سربلند و مغرور و بیتوان هم پریشانمی

 احمد شاملو-

 .رسمای به شهودی تازه میگویهمن با کشف هر گزین

 ایلیا دیانوش-

 .گویه تکلمی متفکرانه نیست، بلکه تفکری با صدای بلند استگزین

 ایلیا دیانوش-
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 .این چندان خلاف پختگی یک جان نیست که چند کرم داشته باشد

 نیچه-

دست  تان را درها و آیندهندگی، کنشبیشتر باور داشته باشید که کنترل ز هرچقدر

 .شویدتر میتر و موفقدارید، خوشحال

 جولیان رات-

 .الگو شوید، انتقاد نکنید

 استفان کاوی-
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کنیم در محدوده چهاردیواری مان میترین کاری که در تمام مدت زندگیمهم

 .شودخانه انجام می

 استفان کاوی-

 .استنفوذپذیر بودن کلید نفوذ بر دیگران 

 استفان کاوی-

 

 

 

 

 جزبههای دیگری خواهند با تو از راههایی وجود دارند که میدر درون من احساس

 .وگو کنندکلمات گفت

 اُ جی. پنسی –
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که او درخواست کمک کرده توانی به کسی کمک کنی، مگر اینبدان که نمی

 .اوست داشتن دوست فردی، چنین به کمک راه تنها که بدان و …باشد

 ایلین کندی-

 .آدم برای عشق و عاشقی هرگز پیر نیست

 اینگرید برگمن-

 .گزینیمنامی و بدنامیِ ما در گروه دوستانی است که خود برمیخوش

 جا گِی-

امید داشتن به روزهای بهتر آینده وقتی معنادار است که از عهدۀ درست زندگی 

 .کردن در شرایط فعلی برآییم

 ناهید عبدی–

 

 

http://nahidabdi.com/
http://nahidabdi.com/
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 .کنندکلمات بر جهان حکومت می

 جرج برنارد شاو-

 .هستیم شبیهشانکنیم ورزیم که فکر میهایی حسد میما تنها به آن

 آلن دوباتن-

اش توانیم عهدۀ هزینهپرورانیم که نمیهر بار که آرزوی چیزی را در سر می

 .شویم، فقیرتر میبربیاییم

 روسو-

 .مانند یک مرد عمل فکر کنید، مانند یک مرد فکور عمل کنید

 هنری برگسون-

ها تماشا کردن کافی نیست؛ مشاهده باید با عمل ترکیب شود. نگاه کردن به پله

 .بالا رفت هاآنکافی نیست؛ باید از 
 واتساو هاول-
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 .تنبرد با دشمنی که پایگاهش را در ذهنتان استوار کرده، دشوار اس

 سالی کمپتون-

 .توان با کاهش بداخلاقی اندازه گرفتافزایش خرد را دقیقا  می

 فردریش نیچه-

 .نه آغازی وجود دارد و نه پایانی. فقط شور زندگی وجود دارد

 فدریکو فلینی-

م شوگوید زندگی سخت است، همیشه وسوسه میکشد و مینفر آه می وقتی یک
 بپرسم در مقایسه با چی؟

 .هریسج سیدنی.-

 .آید که در پی چیز دیگری هستندشهرت اغلب به سراغ کسانی می
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 الیور وندل هولمز-

 

 

 

ام که لینک برخی از تاکنون مطالب زیادی دربارۀ جملات کوتاه نوشته +

 :گذارمهایشان را در لینک زیر میترینمهم

 دلیل آفرینش خرها

 بخش و سحرخیزیجملات الهام

 ده جملۀ کوتاه دربارۀ عشق

 استفاده بهینه از جملات قصار

 یک تمرین ساده برای نوشتن جملات قصار زیبا

 :های زیر بخوانیدتوانید در لینکجملات کوتاه مرا هم می

 حرفای گنده گنده

https://shahinkalantari.com/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%D9%87%D8%A7/
https://shahinkalantari.com/%D8%AF%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88-%D8%B3%D8%AD%D8%B1/
https://shahinkalantari.com/%D8%AF%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88-%D8%B3%D8%AD%D8%B1/
https://shahinkalantari.com/%D8%AF%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88-%D8%B3%D8%AD%D8%B1/
https://shahinkalantari.com/%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%84%DB%80-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%80-%D8%B9%D8%B4%D9%82/
https://shahinkalantari.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B1/
https://shahinkalantari.com/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%A8/
https://shahinkalantari.com/%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/
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 جمله 8۱چالش 

 توییتر شاهین کلانتری

ید انتوهمچین با کلیک روی هشتگ جمله درمانی در کانال مدرسه نویسندگی می

 :را بخوانید بخشالهامصدها جمله قصار 

 کانال مدرسه نویسندگی در تلگرام

توانید روی لینک زیر کلیک هایی مجموعه کلمات قصار میبرای آشنایی با کتاب

 :کنید

 بهترین کتاب ها

تری هم دربارۀ جملات قصار داشته باشید مند هستید تا تحلیل دقیقاگر علاقه

 :های زیر بیندازیدتوانید نگاهی به لینکمی

 هنر خواندن جملات کوتاه

 اهمیت کلمات قصار در توسعه فردی

 خوانیگویی و گزیدهرفتۀ گزیدههُنرِ از دست

 مِ جُستارترین فُرگویه، کوتاهگزین

 مجموعه جملات کوتاه نسیم طالب |تختِ پروکروستس 

 

https://shahinkalantari.com/category/10-%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87/
https://twitter.com/shahinkalantary
http://telegram.me/shahinkalantari
https://shahinkalantari.com/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/
http://mrshabanali.com/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/
http://nahidabdi.com/1397/05/12/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C/
http://tahereshafiei.com/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%DB%80-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AE/
http://tahereshafiei.com/%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%87%D8%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%90-%D8%AC%D9%8F%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1/
http://tahereshafiei.com/category/%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%90-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B3/
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 چخوف از خاطره یک | …از خود تعریف کردن

اخته، پرد چخوف در بخشی از خاطراتش که به واپسین روزهای زندگی نینایوان بو

 :گویدمی

های کوشکی که زیر درختان سرو قدم زدیم و از ویرانه آرام ودرشکه را نگه داشتیم 
درخشید گذشتیم. چخوف ناگاه روی به من کرد و در پرتوِ مهتاب به رنگ آبی می

 ن.خواند؟ هفت سال، فقط همیند دانی مردم آثار مرا تا کی خواهمی: گفت

داشت مرگی که آثارش را سخت بزرگ میبونین که از نظر ناگهانی نویسندۀ روبه

 «چرا هفت سال؟»پرسد: متحیر شده بود می

 «.پس هفت و نیم سال»دهد: آمیز پاسخ میچخوف شیطنت

 .تر هم بشوندمهم روزروزبهو اندی سال گذشته و چخوف و آثارش  صدسال
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 و« منم منم»آموزم، این است که بنا نیست تو با ای که من از این حکایت میهنکت

آید خودت را مهم و ماندگار جلوه بدهی. چقدر پیش می« خودگوزی و خودخندی»

ترین کار جهان است و ماییم طاووس دهیم مهمکنیم کاری که انجام میکه فکر می

 .علیین

 ست؟لی هر نوع فهم و خردیتوهم دانایی، دشمن اص اینکه نهو مگر 

 :ای با این مضمون گفته بوددر جمله راسل

کند های فروپاشی ذهنی آدم این است که فکر کند کاری که مییکی از نشانه

 .ترین کار دنیاستمهم

 :گویمبه خودم می

طنز فاخر  یادت باشد. تو حتی اندازۀ تواضع هم نیستی. این را از مقدمۀ کتاب

نویسد: برای تواضع به حدی از در آن کتاب می ایرج پزشکزاد .امآموخته سعدی

کند باید در حقیقت چیزی در چنته داشته باشد که بزرگی نیاز است. آنکه تواضع می

 بتوان تواضع او را پذیرفت. )نقل به معنی(

 و هوا برم ندارد درنیاورمبنابراین باید حواسم را جمع کنم که یه وقت ادای تواضع 

 .تر باشمکه انقدر درخت پرباری هستم بگذار قدری افتاده که حالا

 .نخیر، باید بفهمی که هیچی نیستی

م ندارد. چه کسی که گفته منم من نفساعتمادبهو  نفسعزتضمنا  این هیچ تضادی با 

ادانی کنندۀ ذلت نفس است. آنکه به ناست. این بیشتر تداعی نفسعزتکردن، به معنی 

را تجربه کند که  نفسعزتست، ممکن است چنان حد اعلایی از و جهل خود معترف ا

 .گرفتاران سندروم خودگوزپنداری را هرگز راهی به آن نیست

 .کندهای آموختن را در ذهن انسان باز میاقرار به جهل است که روزنه
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المثل درخشان را که اولین بار توی گذرد این ضربباری، من هر چه بیشتر می

 :برم!( شنیدم، هرگز از یاد نمی) جاندارگوی تلفنی یک مرد سالدار و مترو، در گفت

 .از خود تعریف کردن گُه خوردن است

 کنند،یم تکرار توییت یک در بار چند را جمله یک  و به سیاق توییتریان که گاهی

 :کنم تا در ذهنم بماندمی چنینهم من

 .از خود تعریف کردن گه خوردن است

 .دن گه خوردن استاز خود تعریف کر

 .از خود تعریف کردن گه خوردن است

 .از خود تعریف کردن گه خوردن است

 .از خود تعریف کردن گه خوردن است

اری بینید، با بزرگومی« منم منم»صاحاب اگر گاهی در ارتکابات قلمی این وبلاگ

 .خودتان بگذارید به حساب جهل و عقده و حقارت

  

 .اموام گرفته رضا قاسمی حاب را ازصانوشت: اصطلاح وبلاگپی
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 مهارت حوصله

8 

 :روز قولنقل

انم تواند بر زباگر بخواهم علت عشقم را به کسی بیان کنم، چیزی جز این نمی…

 .بینمو خود را او می جاری شود: او را خود

 میشل دو مونتنی-

۲ 

 هانحوۀ برخورد با واژه

 اید؟ها فکر کردههحال به نحوۀ برخورد خودتان با واژتابه

 دانید؟برید میتک کلماتی را که به کار میآیا معنی دقیق تک
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اندیشید؟ آیا واژگان شما مترجم خوبی برای درونیات چقدر به بسندگی کلامتان می

 شما هستند؟

 :ربط نیستپارسال چیزکی نوشته بودم که با سوالات بالا بی ماه آبان

 هوش کلامی یک پیشنهاد ساده و مهم برای پرورش

9  ِِ 

 مهارتِ حوصله

خواهد. اتفافا خیلی هم مهارت سخت کنم حوصله داشتن هم خودش مهارت میحس می

حوصله هر کاری هم که بکند هرگز ت. اصلا  زندگی یعنی حوصله. آدم بیسو کمیابی

یابد. چون حوصله ندارد صبر کند، چون حوصله ندارد رنج بارها و بارها عمق نمی

 هایزمین خوردن را تحمل کند، چون حوصله ندارد ببیند برای دستاوردی در سال

حوصله حوصلۀ خودش را دورتر، هر روز عرق از هفت چاکش سرازیر شود. آدم بی

ش. هایها و موقعیتهایش، حوصلۀ فرصتهم ندارد، حوصلۀ استعدادهایش، حوصلۀ ایده

 حوصلۀ تمرین مهارت حوصله را چگونه در خودمان تقویت کنیم؟

۴ 

 این چند نفر

امروز عصر سجاد و مهدی سرزده آمدند دفتر مدرسه نویسندگی. علیرضا هم که از 

گفت، من با خودم گفتم چطور اد داشت از کوچینگ میقبل توی دفتر بود. سج

 :تر کرد. به سجاد گفتمشود این جلسه را ثمربخشمی

. کنی روزروزبهکنم تو هر طور شده باید وبلاگتو هر دونی من فکر میسجاد می–
نه به توروزانه نمی نویسی وبلاگمثل  چیزیهیچتو این مرحله از زندگی و کارت 

بذار. هر روز هر طور شده یه چیزی بنویس.  صدروزهصلا  بیا یه چالش ذهنت نظم بده. ا

https://shahinkalantari.com/%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%87%d9%88%d8%b4-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c/
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اما  ؛نویسیِمیرو ببین رو گاهی دو سه خط  ست گادین. ای هم قبول نیستهیچ بهانه
از  ،خونی یا نه؟ خببدون استثنا هر روز وبلاگش تازه میشه. تو هر روز کتاب می

قل تونی علت نتونی بعضی روزا دو تا جمله نقل کنی. کنارش میهمون کتاب که می
کردن اون جمله یا پاراگراف رو هم بگی. همین میشه یه پست خوب. مهم اینه که تو 
یه مدتی هر طور شده وبلاگتو سرپا نگه داری، بعد این وبلاگته که تو رو سرپا نگه 

 .برنامه پایبند باشی. یه جریمه هم برای خودت بذارداره! برای اینکه به این می

خواهد به این چالش بپیوندد، من هم به اینجای حرف، مهدی گفت که او هم می

علیرضا گفتم تو هم چند وقت است که درگیر به روز کردن سایتی، بیا توی این 

اختم س تاپ را باز کردم و یه گروه توی تلگرامبعد همان لحظه تلگرام دسک و ؛چالش

 :با این قوانین

 8۱۱همان روز نوشته شود. روزی که ننوشتیم باید  ۲۴پست هر روز باید تا ساعت 
شود که هزار تومان به حساب مهدی واریز کنیم. بعدا این پول صرف کاری می

 !جریمۀ تلخی به نظر برسد

یرون ببله، به همین سادگی. این باعث شد حس کنم از دل این جلسه یک دستاورد مفید 

 .کننده باشدتواند دگرگونآمده؛ تصمیمی که می

 :وبلاگ نویسی روزۀ 8۱۱وبگاه اعضای چالش 

 سجاد سعیدنیا

 علیرضا شیاسی

 یبیمهدی اد

۵ 

 پل 9۲تور  |دان شو 

https://seths.blog/
https://seths.blog/
https://shahinkalantari.com/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%80-%d9%88%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%af-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c/
https://shahinkalantari.com/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%80-%d9%88%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%af-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c/
https://saeidnia.coach/
https://shiasi.com/
http://mahdiadibi.com/
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پل بودم. توی این تور دو روزه با جمع نازنینی  9۲جمعه و شنبه مهمان تور آموزشی 

 .ها لذت بردمصحبتی با آناز دوستان مدرس آشنا شدم و هم

 طورنهمینهایت سپاسگزارم. بی پناهیوسف یزدان شو،دان ذوقخوشگذار از بنیان

عزیز بابت زحماتش در برگزاری موفق  حسین شیرمحمدی ام،باید از دوست نویسنده

 .پل تشکر کنم 9۲تور 

 .کندشو برگزار میای است که مجموعه دانپل پروژۀ آموزشی ویژه 9۲

 

 

https://mrostad.com/
https://mrostad.com/
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اپلیکیشن مناسب نویسندگی و تولید محتوا برای موبایل و  9

 رایانۀ شما

 

زندگی ما با گوشی همراهمان عجین شده  درهرصورتواهیم و چه نخواهیم چه بخ

 .است. پس چرا از موبایلمان برای بهتر انجام دادن کارهایمان بهره نگیریم

نیستند؛  تولید محتوا و نویسندگی کنم الزاما  برایافزاری که معرفی میاین سه نرم

ها بهره بگیرید. دلیل معرفی توانید از آنشما در هر رشتۀ دیگری هم که باشید می

ام و عملکردم را بهبود ها کار کردهها مصرف شخصی است! من با آناین اپ

 .اندبخشیده

افزارهای مناسب برای گوشی همراه را معرفی هم نرم ای است تا شمااین مطلب بهانه

 .های این مطلب با مشارکت شما از خود این پست مفیدتر باشندفکر کنم کامنت .کنید

8 

https://madresenevisandegi.com/40/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%9F/
https://madresenevisandegi.com/40/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%9F/
https://shahinkalantari.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7/
https://shahinkalantari.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7/
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 wunderlist | واندرلیست

 

. تاپماز چهار سال قبل تا حالا من واندرلیست را هم روی موبایلم دارم و هم روی دسک

شود. واندرلیست یک برنامه برای ام به آن بیشتر میگذرد علاقههم که می هرچقدر

 .ثبت کارهاست

 کند؟واندرلیست چگونه به نویسندگی و تولید محتوا کمک می

بندی و اولویت دهیسازمانهایمان را ثبت، توانیم ایدهمی راحتیبهتوی واندرلیست 

 .کنیم

ا با دیگران به اشتراک ها رکند تا برخی پوشهواندرلیست این امکان را فراهم می

حتوا های مشترک تولید موهی داشته باشیم. این برای پروژهگر پوشۀ یک بگذاریم و 

 .بسیار مفید است

 موبایل لینک دانلود واندرلیست برای

 لینک دانلود واندرلیست برای دسک تاپ

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wunderkinder.wunderlistandroid&hl=en_US
https://www.wunderlist.com/
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۲ 

 focus booster | فوکوس بوستر

 

گشتم تا بتوانم برای کار کردن به روش ها دنبال برنامۀ مناسبی میمن مدت

یی که برای این کار آزمودم هاپومودورو از آن استفاده کنم. از بین تمام برنامه

فوکوس بوستر بهترین رابط کاربری را داشت. مزیت فوکوس بوستر برای من این 

کند. یک ویژگی بارز آن هم این است که کار می خوبیبهتاپ است که روی دسک

 :کنار صفحه داشته باشد نوشتن توانید کوچولوشدۀ! فوکوس بوستر را حینمی

 

 3۱تا  8توان روی تنظیم زمان هم دست خود ماست و کرنومتر فوکوس بوستر را می

 .کنماکتفا می دقیقۀ هر پومودورو ۲۵دقیقه تنظیم کرد. البته من به 

 .این برنامه لذت مدیریت زمان را بر من چشانده است

https://shahinkalantari.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86/
https://shahinkalantari.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86/
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 کند؟فوکوس بوستر چگونه به نویسندگی و تولید محتوا کمک می

. تان کنیدوری را وارد زندگی نویسندگیتوانید نظم و بهرهبا این برنامه می

 برگردید دقیقه بنویسید، پنج دقیقه یا کمی بیشتر استراحت کنید و  وپنجبیست

 سه یا حتی پومودرو هم به نوشتن اختصاص هرروزن. با این روش اگر بتوانید سرکارتا

متعهد  کند. وقتیبدهید، بعد از مدتی نظم و مهارت شما در تولید محتوا بسیار رشد می

شوند، پرتی از شما دور میدقیقه فقط و فقط بنویسید، عوامل حواس ۲۵شوید که طی می

ر تهای آزادتر و خلاقریزد و ذهن شما برای شکل داده به ایدهن میترس شما از نوشت

 .شودمی

 لینک دانلود فوکس بوستر برای موبایل

 لینک دانلود فوکوس بوستر برای دسک تاپ

9 

 Hi-Q MP9 Voice Recorder | اچ آی کیو ریکوردر

 

این برنامه را من فقط روی موبایلم دارم. برای من که قبلا  در ستایش حرف زدن 

دهم، قطعا  تمرین حرف زدن هم می کلاس نویسندگی و توی )+ (امکتاب نوشته

های مختلفی از این ست. من به شکلهای مهم ااستفاده از بیان شفاهی یکی از عادت

 :کنماپ ضبط صدا استفاده می

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.focusboosterapp.client.mobile.android&hl=en
https://www.focusboosterapp.com/
https://shahinkalantari.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%80-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D8%B1/
https://madresenevisandegi.com/2621/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://madresenevisandegi.com/2621/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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 برای ضبط پادکست

های رادیو نویسندگی را با باشید، من تمام فایلرا شنیده  رادیو نویسندگی احتمالا

ردی ها من کیفیت و رابط کاربکنم. در قیاس با دیگر برنامههمین اپلیکیشن ضبط می

 .پسندمراحت این برنامه را بیشتر می

 گویی آزادبرای 

ای و مهمی برای ورزیده شدن عضلات تمرین پایه نویسی آزادکه در نوشتن  طورهمان

 وییگ آزادها من برای ضبط پادکست هم ما به ساعت زعمبهیسنده است. نوشتاری نو

ن بیشتر سعی م گویی آزادنیاز داریم تا بتوانیم توان بیان را بیشتر کنیم. در تمرین 

ها سعی کنم ایده یا معنایی را بیرون بکشم. و بعد از دل آن خاطره کنم خاطر بگویممی

ست دیگری قرار نی کسیهیچکنم و ودم ضبط میها را فقط برای خاین فایل صدالبته

الاغ هم دربیاورم! خر درون  عرعرها را بشنوند، بنابراین ممکن است گاهی صدای آن

 اد کند.ره یک جایی باید خودش را آزاست دیگر، بالاخ

 

 هابرای ثبت ایده

https://shahinkalantari.com/category/%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%88-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%da%af%db%8c/
https://shahinkalantari.com/category/%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%88-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%da%af%db%8c/
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خیلی اوقات حین راه رفتن کوچه و خیابان و طبیعت مکان اینکه توی دفترچه 

داشت چیزی بنویسیم فراهم نیست. حتی گاهی اوقات که هوا بارانی است، توی یاد

شود با موبایل چیزی را نوشت. ضمن اینکه بعضا  در لحظۀ خطور الهام چنان خیابان نمی

هایم را ماند. من همیشه ایدهها زیاد است که راهی جز حرف زدن نمیسرعت تداعی

های وبلاگ حاصل پیاده کردن و نوشته کنم. بخشی ازضبط می توی این برنامه

 .ویرایش همین صداهاست

 لینک دانلود اچ آی کیو ریکوردز برای موبایل

  

برنامه از  9اما این  ؛های دیگری هم سخن گفتشد از برنامهخب، این از این. می

 .کنمها کار میآنسال است که با  9اند و من حداقل آزمون زمان موفق بیرون آمده

  

ی دانید تا روافزارهایی را برای نویسندگی و تولید محتوا مناسب میشما چه نرم 

 گوشی تلفن همراهمان نصب کنیم؟

  

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hiqrecorder.free&hl=en_US
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 نهای گوناگونوشتن چیست؟ تعریف نوشتن از جنبه

 .تواند این باشد: شکل مکتوب زبانچیست؟ تعریف علمی و منطقی آن می نوشتن

و مختلف داشته باشد؛ این تعاریف  منطقی فرایف تواند هزاران تعراما نوشتن می

 .باشند …توانند شاعرانه، فلسفی، طنز، روانشناسانه ومی

ولا  کند تا اکنم خواندن و نوشتنِ تعاریف مختلف برای نوشتن کمک میمن فکر می

ذهنیت خودمان را دربارۀ نوشتن روشن کنیم، ثانیا  ممکن است یک تعریف خوب، 

 .همیت نوشتن را در نظر ما افزایش بدهدمعنا و ارزش و ا

نامۀ شخصی من. این اند در لغتخوانید تعاریف نوشتنچیزهایی که در ادامه می

ارتکابات را چیزی بیش از یک تمرین ساده برای نزدیک شدن به موضوع در نظر 

خواهد که نگیرید. وگرنه رسیدن به تعریفی هنرمندانه از نوشتن بلوغ و خردی می

را فاقدم. باری، شما هم حتما  تعریف شخصی خودتان از نوشتن را توی  من آن

 .ها بنویسیدکامنت

https://shahinkalantari.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86/
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 .نوشتن یعنی بیشتر زیستن

 .نوشتن یعنی خواب دیدن در بیداری

 .نوشتن یعنی در هم شکستن دیوارها

 .به زندگی بخشیدن معناست برای نوشتن فرآیندی

 .نوشتن یعنی جنون سیاه کردن کاغذها

 .عنی بهتر فکر کردننوشتن ی

 .نوشتن یعنی باریدن در روزهای آفتابی

 .هانوشتن یعنی ذوق کردن با واژه

 .نوشتن یعنی تکریم کلمات

 .نوشتن یعنی به سوال کشیدن هستی

 .نوشتن یعنی مجسمه ساختن با کلمات

 !است گریشکنجه خودنوشتن بهترین ابزار 

 .ای برای لذت بردن از خلوت استنوشتن بهانه

 …نوشتن یعنی

 …نوشتن یعنی

 ... .نوشتن یعنی
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 بودننودی آسیب اصلی دقیقه 

 .آورد، تکرار و کهنگی میزدگیشتاب

اگر به انجام کارها در دقیقۀ نود عادت کرده باشید حتما شما هم این بعد از انجام کار 

خواستم کاری که میهم نشد اون  بار این»اید: ای را به خودتان گفتهچنین جمله

 «.بکنم. دفعۀ بعد باید زودتر شروع کنم تا بتونم یه حرکت تازه بزنم

اید، طبق معمول دقیقۀ نود هم رد شده، گرفته سفارش تولید محتوا تصور کنید از جایی

آپتان را باز کنید تا پیام کارفرما را ببینید. شود تلگرام و واتسحتی رویتان نمی

لی ایده و ک بینیدتان را بنویسید. میتر مقالهتاپ تا هر چه سریعاید پای لپنشسته

ای را برای اجرای آن به کار خواستید فرم تازهفکر تازه برای این مقاله داشتید، می

ند خواستید از چخواستید یک قصۀ تازه و بکر به آن اضافه کنید، میببندید، می

ای را در متن به کار خواستید کلمات تازهکنید، می قولنقل آن درپژوهش تازه 

. یدندار فرصتی کارها این از یکهیچ اجرای برای بینیدمی حالا اما …بگیرید و 

خواهد که در دقیقۀ نود اصلا  مجالش ها حوصله و وقت و تمرکزی میاز آن هرکدام

https://shahinkalantari.com/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%ba%d9%84-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7/
https://shahinkalantari.com/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%ba%d9%84-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7/
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 های قبلیکنید؟ بله، طبق معمول به همان معلومات و توانمندیمی کارچهنیست. 

 .دکنیسَنبَل می جورییکاندازید و ماجرا را خودتان دست می

 کند بهملاحظه کردید؟ آسیب اصلی دقیقه نودی بودن همین است: مجبورمان می

که  قیادگیری عمی های قدیمی پناه ببریم؛ و در چنین وضعیتی ازهمان فکرها و ایده

 .افتیمگیرد مدام دورتر میصورت می کار عمیق غالبا  در حین
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 الش تازهبهترین تمرین نوشتن و نویسندگی+یک چ

 من که دارد وجود مختلف روش وسهشصت و چهارصد نوشتن برای تمرین جدیِ 

 صرف کنم: کاغذ سیاه کردن. بیشتری انرژی هاآن از ییک برای فعلا  دهممی ترجیح

 :نویسدمی کوتاهی حکایت در لئوناردو داوینچی

هایی که مثل خود او بودند روی میز تحریری قرار ورق کاغذی، به همراه سایر ورق

شد. قلمی، آغشته به جوهر سیاه،  خوردگیخطداشت. روزی این ورق کاغذ پر از 

 ت بسیاری کشید.ها و کلماروی آن شکل

توانستی چرا این بلا را سرم آوردی؟ نمی»ورق کاغذ با دلخوری به جوهر گفت: 

قدر سفید و تمیز بودم! اما تو با آن رنگ سیاه تحقیرم نکنی؟ من که آن طوراین

 «ات مرا کثیف و برای همیشه نابود کردی!لعنتی

https://shahinkalantari.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86/
https://shahinkalantari.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86/
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. نقش کردم رویتهایی بر تند نرو! من تو را کثیف نکردم، نشانه»جوهر جواب داد: 

حالا دیگر تو یک کاغذ ساده نیستی. حالا با خود پیغامی داری. تو حافظ اندیشۀ انسان 

 «…بهاییگرانو ابزاری 

کرد، آن کاغذهای پراکنده را را مرتب می میزتحریر، مدتی بعد کسی که درواقع

کاغذی شد که  اما ناگهان متوجه ورق ؛ها را جمع کرد تا در آتش بیندازددید. آن

کاغذها را دور ریخت و تنها کاغذی را که  وقتآنجوهر بر آن بود. « کثافت»

 (+آور هوش و ذکاوت بشری بود، حفظ کرد. )پیام وضوحبه

 ( بکاهد.هراسی کیبوردیا ) هراسی کاغذحکایت داوینچی شاید کمی از 

: کردیم ازآغ را تازه نوشتاری چالش یک کلاس ماه نویسندگی هفتۀ قبل با دوستانم در

 صفحه دششص شودمی وروپشت. پنج آ قطع در ایسیصدصفحه کاغذ بسته یک کردن پر

ه این ک هرکسی. بنا شد نویسندگی خلاق هایتکنیک از گیریبهره با نویسی آزاد

 صفحات را پر نکرد در جلسۀ بعدی کلاس حضور نداشته باشد، حتی خود من!

 روز در حال سیاه کردن کاغذم.هفته است شبانهخلاصه که یک 

 نای ونچ. است تمرین نویسندگی ترینکاغذ سیاه کردن بهترین و جدی گمانم به

های دیگر نویسندگی هم هست. فقط وقتی سترساز اجرای تمرینب و ضامن تمرین

 .کنیممی یداپ را نویسندگی ترهای پیچیدهآزمایی در لایهنویسم توان طبعبیشتر می

  

)از  ندهماباقیبگردید ببینید توی خانه چقدر کاغذ سفید  یک گام پیشنهادی:

مانده از مدرسه و دانشگاه(. تا دفترهای باقی گرفتههای خاک سررسیدها و دفترچه

ع ه تا یک ماه. حالا شروبعد یک محدودیت زمانی تعیین کنید: چیزی بین یک هفت

 های آزاد.کنید به پر کردن این کاغذها با تداعی

 

https://nashreney.com/content/%D9%82%D8%B5%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF/
https://nashreney.com/content/%D9%82%D8%B5%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF/
https://madresenevisandegi.com/2621/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://madresenevisandegi.com/2621/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://shahinkalantari.com/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
https://shahinkalantari.com/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
https://madresenevisandegi.com/4513/%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%da%af%db%8c/
https://madresenevisandegi.com/4513/%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%da%af%db%8c/
https://madresenevisandegi.com/40/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%9F/
https://madresenevisandegi.com/40/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%9F/
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 تعریف گوناگون 89شعر چیست؟ 

ام سراغ شعر. یازده تعریف رفته بار این های تازهتعریف در ادامۀ سلسله مطالب دستۀ

ام و دوتایی آخری از برگزیده« شعر چیزیست شبیه گرگ»اول را از کتاب 

 .نقل شده است سلوک شعر کتاب

عی بیان ترین وجه واقترین و گستردهشعر به بیان ساده، زیباترین، برانگیزاننده

 .اشیاء است

 ماتیو آرنولد

اسی احس خودخودبهاست، طغیان شعر، بیان تخیلی و غالبا  موزون احساسی زورمند 

 .آمده باشد یاد بهنیرومند است که در آرامش 

 ویلیام وردزورث

 گویدشعر، حقیقت یکه است، بیان ندای روح است که سخن از آن سوی آرزو می
ود خ نوبهبهامور آشکار، شعر حقیقی، روح شاعر است. هر شعر عالی  سویاینوَ نه از 

 نوبههبهر کلمه  چراکهنیست که یک شعر حتما  بلند باشد آزمونی یکتا است وَ نیازی 

 .خود به روزگاری شعری بوده است

 ار. و. امرسون

ر هاست. یک شعوُ شادترین جان ترینپاکشادترین لحظاتِ  تریننابشعر، ثبت 

 .ست که با تمام حقایق ابدیش به بیان درآمده باشدتصویر تمامی زندگانی

 شلی

https://shahinkalantari.com/category/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87/
https://shahreketabonline.com/products/27/240369/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9_%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%86%D9%82%D8%AF_%D9%88_%D8%AA_%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://shahreketabonline.com/products/27/240369/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9_%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%86%D9%82%D8%AF_%D9%88_%D8%AA_%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%B1
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ن از نشست ست عبارتشستن کلام در بهترین مقام، وَ شعر، از ن ست عبارتنثر، 

  .بهترین کلام در بهترین مقام

 کالریج

که با خیال، فریبی  گونه بدانهاست منظور ما از شعر، هنر بکار گرفتن واژه

 .زند که نقاش با رنگها به همان کاری دست میبیافرینند، هنری که با واژه

 توماس ماکائولی

تراویده از روح است و بهتر اینکه این موسیقی از روحی بزرگ و شعر، موسیقیِ 

 .برخاسته باشد پراحساس

 ماری دوولتر

 بیان کردن بلکه )و در تنهانهو در شعر  ها در نثر اصولا  بیان کردن استوظیفه واژه

 .بیشتر مواقع اصولا ( پیشنهاد کردن است

 آرتور سیمون

بازد تا ها رنگ میای که در افقزندگیاز تعارف زندگی.  ست ایمجموعهشعر؛ 
 خود بهشدت بیشتری برای بیان شدن بیابد. شعر بازوبستۀ شدن دری است و 

ه اند بدیده دقتبهرا که در این لحظه  آنچهواگذاشتن کسانی )شاعرانی( است تا 

 .انددرآوردهتصویر 

 کارل سندبرگ

 .تعریفواری است برای تعریف بیشعر، کوشش دیوانه

 نتونی آنترمایرآ
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تد که افیعنی شعر با آن چیز یا چیزهایی درمی ؛شعر، درافتادن مدام به اقتدار است
اند توخواهد یا نمیشود که انسان نمینمایند. شعر از آنجا آغاز میازلی و ثابت می

انی آفرینشگر شعر، زم عنوانبهشیوۀ زیست و مناسبات بیرون را بپذیرد؛ و شاعر 
یابد که با ساختِ جهانی دیگر، ورای آنچه که وجود دارد، افدام میموجودیت 

های بیرون و قراردادی رسد، مگر اینکه با ساختاین افدام به سامان نمی و ؛کندمی
ترین بنای آن، درافتد. پس، ازآنجا که شعر، هنری است کلامی و نخستین و مهم

 .افتدزبان است، نخست با اقتدار زبان در می

 (+) د فلکیمحمو

 .یافته و آگاه به زبان روزمره استشعر، هجوم سازمان
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 رومن یاکوبسن-
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 وکارنقش تولید محتوا در کسب

8 

 .ای که از آن بسیار سخن گفته شود در شمار گذشته استآینده

 آندره مالرو

۲ 

 :دشوتر مینویسم، این نکته برایم روشنگذرد و بیشتر میکه می روزروزبه

 .نوشتن فرصتی برای بهتر شدن است

9 

 یک تصمیم قاطعانه

مان یترین و بهترین تصمیم زندگگاهی به یک اتفاق تلخ و بد نیاز داریم تا شیرین

 .را بگیریم
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عانه ای برای یک تصمیم قاطبه خاطر یک مسئلۀ کهنه را به بهانه و من امشب عصبانیتم

 .تبدیل کردم

 .. حال خوشی دارمشدهبرداشتهوشم حالا انگار باری از روی د

۴ 

 رادیو مشتری

امروز در دفتر مدرسه نویسندگی میزبان دوست خوبم حاتم طهرانی بودم. با آقای 

وکار و اهمیت روزافزون آن در فضای فعلی کسب بازاریابی محتوا طهرانی دربارۀ

 .گپ زدیم

 :توانید در لینک زیر بشنویدرادیو مشتری را می

وگوی حاتم طهرانی با شاهین کلانتری)نقش گفت-قسمت چهاردهم-رادیو مشتری

 تولید محتوا(

  

 

 

 

 

 

https://shahinkalantari.com/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%ba%d9%84-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7/
https://shahinkalantari.com/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%ba%d9%84-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7/
https://hatamtehrani.com/radiomoshtari14/
https://hatamtehrani.com/radiomoshtari14/
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 فرزندان گذشته و پدران آینده

 :گویدمی میگل د اونمونو

 .کنم پدر آیندۀ خود باشم تا فرزند گذشتۀ خودبیشتر سعی می

ا را هم از میگل د اونمونو آدم، به وادستیدمبندیِ خواهم در یک تقسیمو من حالا می

 .تقسیم کنم پدران آینده و فرزندان گذشته به دو گروه

 پذیرند، اغلبها وظیفۀ خطیر پدریِ آیندۀ خودشان را میفقط عدۀ معدودی از انسان

های کهنه، و هر آنچه که گذشته به ما تحمیل ما با چسبیدن به عادات و چارچوب

 بافیخیال آینده مانیم و دربارۀخور گذشته میسریکرده، تا پایان عمر فرزندۀ تو

 .کنیممی

 شود. وقتیگذر پذیرفتن مسئولیت آینده حاصل میرهیدن از دام گذشته، از ره

مسئولیت پذیرفتی، بار مسئولیت چنان سنگین است که دیگر مجالی برای این 

 .گذارد تا چشم به گذشته بدوزینمی

 تان هستید؟شما پدر خوبی برای آینده

https://shahinkalantari.com/%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85/
https://shahinkalantari.com/%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85/
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 نوشتۀ ما بچۀ ماست

رفی است از پنجره فرزند مزخرفشان را صرفا  به خاطر اینکه بچۀ مزخ هااغلب آدم

! کنند بیرون. وگرنه الان خیابان پر بود از کودکان مزخرف و آوارهپرت نمی

 .رفتار کنند طورهمینها هم شاید باید نویسنده

ه ما کمک ب منطقی فراقیاس بچه و نوشته شاید چندان هم منطقی نباشد، اما این قیاسِ 

 .یمان فکر کنیمهاکند تا به جنبۀ دیگری از ارتباط با نوشتهمی

کنند، مثل اغلب چندان برای تربیت صحیح فرزندشان حوصله نمی هااغلب آدم

آورم ام توی این سایت و بهانه میتربیت را ول کردهها. مثلا  من صدها بچۀ بینویسنده

اما نوشتۀ ما بچۀ ماست، پس  ؛های قبلی را بازنویسی کنمکه وقت ندارم همۀ نوشته

هشت های بآن گُلِ صالحی را به گل واصلاححکهای مکرر و بازنویسی که با بهترچه

 !اضافه کنیم

ی از ، وگرنه بچه غیرطبیعدرآوردالبته که مثل تربیت فرزند شور ماجرا را هم نباید 

وشتۀ که ن بهترچهما عصیان کند. )البته  برعلیهآید و گاهی هم ممکن است کار درمی

 ا نیندازد!(آدم گاهی بزند به سیم آخر و راه خودش را برود و تف هم روی م

https://shahinkalantari.com/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7/
https://shahinkalantari.com/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7/
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انند! دوپای اولاد دیگران میتر از دستوپای فرزندشان را بلوریندست هااغلب آدم

انند. دریغ دمتاسفانه بعض طایفۀ قلم هم نوشتۀ خودشان را سرتر از نوشتۀ دیگران می

از اینکه بابا جان شاهکار که هم بنویسی این تو نیستی که با خیال خام و حرافی 

کنی. قضاوت را بسپار به زمانه و دیگران. تو فقط روی را اثبات می شاهکار بودن آن

 .بهتر کردن کارت تمرکز کن

 !تولیدمثلو  نویسندگی باری این بود انشای من دربارۀ شباهت

 .تزاییدن اسمثل بچه نوشتن: گفته بود سارا واترز

در ادامۀ حرف او باید گفت که درد پرورش فرزند از درد زایمان آن دیرپاتر و 

 .دشوارتر است

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://madresenevisandegi.com/40/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%9F/
https://madresenevisandegi.com/40/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%9F/
https://shahinkalantari.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86/
https://shahinkalantari.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86/
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 گراییکمالبرای غلبه بر  سازی چالش

 :شنویداز پادکست رادیو نویسندگی میدر این قسمت  

 

تو این پادکست از یه چالش گروهیِ سازنده گفتم که یه روز عصر تو دفتر مدرسه 

 .نویسندگی شکل گرفت

نبیه ، خودش رو تگرفته یاداز شاعری گفتم که به خاطر اینکه زبان لاتین رو دیر 

 .کرده و موهاشو از ته تراشیده

 .گه: اشتباه، دروازۀ اکتشافهم که میگفت جیمز جویس از جملۀ مهم

کاری آوری باعث اهمالگراییِ مهلکی گفتم که به شکل رنجنقصطلبی و بیاز کمال

 .من شده

 .پیدا کردم گراییکمالاثربخشی گفتم که برای مقابله با  از راه و روش

https://file.shahinkalantari.com/fm/data/User/admin/home/9/podcast/Radio%20Nevisandegi-05.mp3
https://file.shahinkalantari.com/fm/data/User/admin/home/9/podcast/Radio%20Nevisandegi-05.mp3
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کامنت زیر  پرسش و پاسخ و یادگیری و به این بخش نویسیوبلاگ بعد رسیدم به

 :جواب دادم

 تارا 

سلام جناب کلانتری، ممنون از مطالب مفیدی که با ما به 

. جایی گفته بودید که برای شروع گذاریدمیاشتراک 

 گزارش یادگیری خودمان را با توانیممیتولید محتوا 

دیگران به اشتراک بگذاریم. امکان داره کمی بیشتر در 

 این مورد توضیح بدید؟

گزارش  تولید محتوا هایی میشه تویدر جواب این کامنت گفتم که به چه شکل

 .یادگیری داد

 .ترهاز این گفتم که چرا یاددادنِ مکتوب خیلی بهتر و آموزنده

 لینک: از بخش جدید سایت هم گفتم

آخر پادکست هم خودم رو انداختم توی هچل، هچلی که شاید شما بخواید خودتون  و

 !رو بندازید توش

  

 

 

 

 

 

https://shahinkalantari.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%80-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C/
https://shahinkalantari.com/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7/
https://shahinkalantari.com/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7/
https://shahinkalantari.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7/
https://shahinkalantari.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7/
https://shahinkalantari.com/%d9%84%db%8c%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%85%d9%81%db%8c%d8%af/
https://shahinkalantari.com/%d9%84%db%8c%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%85%d9%81%db%8c%d8%af/
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 شما برای مائده بنویسید

نند به ککنند، برخی هم وادارم میها غافلگیرم میبعضی کامنت هرازگاهی

ر های جدیدتبازاندیشی دربارۀ بسیاری چیزها. بخشی از این نظرات از سوی نسل

 ازجملههای قدیمی وبلاگ ها که به خاطر بعضی از پستدهه هشتادی است، مثل

گذرشان که به اینور … «اگر هنوز گرفتار مدرسه و دانشگاه هستید »مطلب

 .نویسندافتد چند خطی هم میمی

اش باعث شد تا از او اجازه بگیرم تا نوشته« مائده»چند وقت پیش خواندن کامنتی از 

شما با توجه تجربیات  را در قالب یک پست مجزا با شما به اشتراک بگذارم تا

 .خودتان، چند خطی برای مائده بنویسید

 سلام

 .واقعا قلبم با دیدن مطلبتون گرم شد

 .تجربیه اما از اولم دوسش نداشتم امرشتهراستش من تازه پارسال دیپلم گرفتم، 

اون موقع که قرار بود انتخاب رشته کنم دوست داشتم برم انسانی چون روانشناسی 
لی به و” چه کاریه از تجربی برو روانشناسی بخون“م اما بهم گفتن رو دوست داشت

 نظرتون این احمقانه نیست؟

https://shahinkalantari.com/10-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/
https://shahinkalantari.com/10-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/
https://shahinkalantari.com/%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/
https://shahinkalantari.com/%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/
https://shahinkalantari.com/%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/
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خواستم برم هنرستان تا موسیقی بخونم اما اول اینکه هزینه ها سرسام اور بود و دوم 
پدر و مادرم کارهای هنری در ایران کار نداره. من از وقتی خیلی  نظر بهاینکه 

 .ی و نقاشی بودمبچه بودم عاشق موسیق

 ”تو میتونی یه دکتر بشی که پیانیسته، خیلیا اینکارو میکنن“مامانم گفت  آخردر 

با پولی که در میارم برای خودم  آیندهاز همون لحظه میخواستم پزشک بشم تا در 

 .پیانو بخرم

، رسمنمیبا پزشکی حالا حالا ها به پول  فهمیدمنمیاون موقع احمق بودم چون 
پزشکی=  گفتمیتجربی رو انتخاب کردم چون ذهنم همش بهم  زوربهاونموقع 

 پیانیست شدن

برای درس خوندن از بین  امانگیزهسال بعدش تازه به خودم اومدم. از همون موقع 
از رقیبام عقب موندم چون حتی بلد نبودم نت خوانی کنم. برام  کردممیرفت. حس 

 بفهمن علاقه من طوریاینم شاید سخت بود پس شروع کردم به طراحی کردن گفت
چیه، بفهمن که بدون رفتن به هیچ کلاسی میتونم با تمرین و تجربیات خودم 

چهارتا طرح مزخرف “بهترین باشم اما جواب نداد. طرحای عزیزم تبدیل شدن به 

 .البته این نظر پدرم بود” که دوستاش الکی تشویقش میکنن

ر بدم که حداقل گرافیک بخونم و اینجوری من خسته ام میخواستم امسال کنکور هن
اما بعد از یک سال و نیم که هر روزش با دعوا  ؛وقتم صرف چیزی که نمیخوام نکنم

و جنگ اعصاب گذشت آخرش پیروز میدان پدرو مادرم بودن و من میرم کلاس 
کنکور تجربی اما نمیتونم بخونم، وقتی هم که میخونم نمیتونم تستاش و به درستی 

م. اصلا حالم خوب نیست واقعا نمیدونم چیکار کنم. بدتر از همه اینکه حس حل کن
میکنم بی عرضه ام و هیچکاری برای رسیدن به آرزوی عزیزم از دستم بر نمیاد 

 .چون حتی پول ندارم که برای خودم یه ساز بگیرم

 من واقعا خستم

  از همه چیز
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 .های کامنتشما برای مائده یک نامه بنویسید، همین پایین تو

اندازی کرده تا حداقل با نوشتن بتواند موسیقی را مائده اخیرا  وبلاگی هم راه

 موسیقی و من: تر دنبال کندجدی

 .مائده را هم شاید دوست داشته باشید بخوانید این کامنت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wondermusic.blogfa.com/
http://wondermusic.blogfa.com/
https://shahinkalantari.com/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%87%db%8c%d8%af/#comment-17746


 8931آبان  |شمارۀ اول  |مجلۀ شاهین کلانتری  | وشتننعشق 

 

75 

 
 
 

 

 ای نیستیندهدر هیچ شغلی آ

 :شنویددر این قسمت از پادکست رادیو نویسندگی می 

 

 .ام که ذهنم را حسابی مشغول خودش کردهاز جملۀ مهمی گفته

وارم در انجام کاری که ام و از کوشش دیوانهتهام گفاز خاطرات دوران نوجوانی

 .رسیددار به نظر نمیچندان آینده

 .ام و سردرگمی میان عشق و علاقه و نیاز بازاراز انتخاب شغل گفته

 .امرا مثال زده شغل تولید محتوا ام واز شغل گفته

 .امام بیان کردهام را بر اساس تجربۀ شخصیو پیشنهاد نهایی

 

https://file.shahinkalantari.com/fm/data/User/admin/home/9/podcast/Radio%20Nevisandegi-06.mp3
https://file.shahinkalantari.com/fm/data/User/admin/home/9/podcast/Radio%20Nevisandegi-06.mp3
https://shahinkalantari.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7/
https://shahinkalantari.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7/
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 فرصتی برای خود بودن |فردیت نویسنده 

با  هایی بیش نیست.ترین اهمیتی ندارد. بهانهوجود دارد، اما کوچکمسلما  انواع ادبی 
تابمان بر ک« دیوان» گذارینامیابیم. با تمایل بر نگارش یک رمان بر هنر دست نمی

 مقصود چهیبی–یابیم که برای خود و دیگران گاه به هنر دست میشویم. آنشاعر نمی

 .فرساییم قلم -بودن خود مگر

 خلسه مادی | وستاو لوکزیوژان ماری گ-

خواندم، پاراگراف بالا خواندنم را دیشب که مجموعه جستارهای لوکزیو را می

رد تا به این فکر کنم که ما چرا با حساسیت ام را گرفت و وادارم کمتوقف کرد. یقه

 ؟پیچیموپای خودمان میقدر به دستهای نوشتاری اینها و قالببندیروی دسته

ای هایی که صرفا  به خاطر اینکه تراوشاتشان رمان نامیده شود، به قصهام آدممن دیده

 .اندکوتاه تانکر تانکر آب بسته

بچسبیم به یک فرم خاص. چون شیک است؟ چون  اصلا  چه کسی گفته که باید حتما 

شود؟ چون با چاپ کتاب کاغذی است محسوب می« نویسندگی»نوشتن در آن قالب 

 گیرند؟نویسنده تحویلمان می عنوانبهکه بقیه 

https://shahreketabonline.com/products/1/14693/%D8%AE%D9%84%D8%B3%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://shahreketabonline.com/products/1/14693/%D8%AE%D9%84%D8%B3%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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ند کنندۀ این نیستها ممکن است به هر چیزی منجر شوند، اما قطعا  تضمیناین دغدغه

 .ندکه از ما نویسندۀ خوبی بساز

بینی که حتی خود نویسنده که پرسه بزنی، کرورها کتاب می هافروشیکتابتوی 

ها نیامده؟ ها ندارد. پس چرا شکل و قالب کار به کمک اینهم رغبتی به تورق آن

 ؟«رمان»شان ننوشته مگر توی شناسنامه

ود خ اگر تمنای خود بودن داریم، باید انتخاب قالب را بسپاریم به همین خود، یعنی

 !حقیقی خودمان

ام تا حدی بهترین قالبی بوده که توانسته نویسیوبلاگ هابرای من طی این سال

های فردیت خودم را با آن بسازم. رسیدن به این فرم هم پس از آزمودن قالب

های آزمایی با آن مرا به سرچشمهنویسی که طبعنامهگوناگون بوده، از جمله فیلم

اخت. را از سرم اند نامهفیلمریبا بود که هوس ادبیات رساند و ادبیات چنان گیرا و ف

شود و شروع می ورشعلهدر من  نوشتن رمان یک وقتی هم مثل حالا، دوباره آتش

 .با داستان زدن سروکلهکنم به می

اما اگر هدف من خود بودن است و رسیدن به فردیت، پس چه اصراری دارم که 

 نوشته را خام و نپرداخته چاپ بزنم؟

بودن باشد، کشف بهترین نوع نوشتن چندان دشوار وقتی اولویت نویسنده خود 

 .نخواهد بود

  

https://shahinkalantari.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%80-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C/
https://madresenevisandegi.com/5441/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%80-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%9F-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84/
https://madresenevisandegi.com/5441/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%80-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%9F-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84/
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 شور تمرین و عشق مهارت

 :شنویددر این قسمت از پادکست رادیو نویسندگی می

 .اماز ماجرای گم کردن یک کتاب گفته

توان از اتفاقات و تجربیات بد و تلخ درس ام که چگونه میبعد به این اشاره کرده

 ای برای نوشتن تبدیل کردها را به بهانهگرفت و آن

 .رسیمام که با یادگیری و تمرین مداوم یک مهارت به آن میاز عشقی گفته

کنم و نوشتن چگونه خودم چطور نوشتن را تمرین می ام کهبعد به این اشاره کرده

 !اندازدمی زدن بشکنمرا به 

ای از ههای تازام که باعث شده بتوانم جنبهاز یک نکتۀ مهم برای تمرین کردن نوشته

 .های نوشتاری خودم را کشف کنمتوانمندی

برای نوشتن ام که چرا بهتر است از حجم و وقت معینی را بعد به این اشاره کرده

 .تعیین کنیم و تحت هر شرایطی به آن پایبند باشیم

https://shahinkalantari.com/%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%88-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-07/
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 محتواگران جدید+چند جمله از جواد مجابی

8 

 :گویممدام به خودم می

 .هایت بیفزاهایت بکاه و بر مسئولیتاز گلایه

۲ 

 .شودبرگزار می ۲۱تا  8۱چهارشنبۀ این هفته دومین دورهمی محتواگران از ساعت 

 .امزدهها از الان هیجانای داریم که برای شنیدن سخنان آنهای ویژهاین بار مهمان

 :برای شرکت در محتواگران روی لینک زیر کلیک کنید

 تولید محتوا، کپی رایتینگ و نویسندگی آنلاین |دومین گردهمایی محتواگران 

 

 

 

https://evand.com/events/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7-%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86?utm_medium=link&utm_source=link&utm_campaign=sharebox
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9 

 :داشته باشید جواد مجابی این چند جملۀ ناب را هم از

 .در خودمان نه اماتوان آسان تشخیص داد، بلاهت را می

هات ما شروع گذاری کردند و شد کلمات، اشتباکه عواطف انسانی را نام وقتآناز 

 .شد

شه قول و قرار، پس زندگیش ذاره، عمرش میده و قرار میکسی که زیاد قول می
 چی؟

 

 .اشست، به هنگام خلوت خلاقهنیست اما حتما  غیراجتماعی ضداجتماعیهنرمند آدم 

های تصور ما را از ذهن همگان جمع کنند، موجودی محال و باورنکردنی اگر تکه

 .خواهد شد

 

https://madresenevisandegi.com/3177/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C/
https://madresenevisandegi.com/3177/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C/
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دکتر  هایگویهگزین |ی تازه به نوشتن و نویسندگی نگاه

 محمد فقیری

ها و غروب یکی از روزهای مهرماه که آستین بالا زده بودم و داشتم انبوه کتاب

کردم، زنگ آیفون دفتر های کتابخانه و کمد مرتب میکاغذهای اتاقم را توی قفسه

که عشق به نوشتن و فرهنگ  و انتظار با مردی آشنا شدم مقدمهبی و ؛به صدا درآمد

زد. این آغاز آشنایی با استادی بود که در های کنجکاوش موج میمکتوب در چشم

 .دانست« باسواد»و « جدی»توان ماننده او تر کسی را میها کمفضای اکادمیک این سال

دکتر محمد فقیری، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان است. از استاد فقیری 

ترین و بهترین توان از جامعکه آن را می منتشرشده «اب معلمکت» تازگیبه

های نویسندگی غیرداستانی در ایران دانست. البته این کتاب اختصاصا برای کتاب

به  و ها نوشته شده؛ ولی این موضوع هیچ آسیبی به عمومیت کتاب نزدهآموزش معلم

تولید  نویسندگی ومندان به تواند برای اغلب علاقهگمان من مطالعۀ آن می

 .مفید باشد محتوا

https://shahinkalantari.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7/
https://shahinkalantari.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7/
https://shahinkalantari.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7/
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 !پاراگراف موقت

است. من  گردهمایی محتواگران کی از اتفاقات خوب سخنرانی استاد فقیری دری
ی توانید حتما  در این دورهمرانی بسیار مشتاقم. اگر مینخودم برای شنیدن این سخ

 !شویدشرکت کنید. پشیمان نمی

اختصاصی  طوربهخوانید، آقای فقیری مه میهایی را که در اداجملات و پاراگراف

 :اندنوشته کانال تلگرام مدرسه نویسندگی برای

لحظه نوشتن مثل لحظات نقاشی کردن است؛ باید حال خوشی پیدا کنی و احساس 

 .نویسیدلهره نداشته باشی که اشتباه می خوبی به تو دست بدهد. از دستور هم نترسی و

مو را بردار و روی بوم نقاشی با رنگ و لعاب دلخواهت چیزی که دوست داری قلم

هایش نگاه کن و با هر مکث، ببین چه رنگی به چه مقدار ها و سایهنقاشی کن. به نقش

 صفن یدشا شناسد؛نمی هم شب و روز خوش، ٔ  گونه است. لحظهنیاز است. نوشتن این

 .باشی شده بیدار آب لیوان یک خوردن برای که باشد شب

ن به تن و روان زباگاوهنگام خستگی تن و گسیختگی ذهن نوشتن مثل نوشیدن گل

 .بخشدآرامش می

 بوییم،شنویم، نمیبینیم، نمیها را نمیمشکل ما مشاهده است؛ ما چیزها و پدیده

 .کنیمچشیم و لمس نمینمی

ذیان کنیم و هبینیم، تخیل و توهم میکنیم؛ رؤیا میتوانیم شهود مییدر عوض تا م

شویم که چه وری طوری که خودمان متوجه نمیوپلا و دریگوییم؛ پرتمی

 .ایمگفته

وی شویم و در هزارتتا حدی که فلج می تخیل ما نیز بیشتر انفعالی است تا هنری

 .شویمانتزاع و توهم گم می

https://evnd.co/mkgVk
https://evnd.co/mkgVk
https://telegram.me/shahinkalantari
https://telegram.me/shahinkalantari
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ویم و شسازیم و پر از هیجان میدر عالم لایتناهی ابرهایی از رؤیا میواژه نداریم ولی 

 .ایدکنیم؛ همان هیاهو برای هیچ که شنیدههیاهو می

فروشم و اشتباهات دوهزارساله را تکرار جای تو باشم صد کیلو رؤیا را به یک جمله می

 .کنمنمی

 است که سرنخی برای زنگ یک ایده، احساس، حادثه و واژهبهنویسنده همیشه گوش

رایش گردد. موضوع بهای قدیم به دنبال موضوع انشا نمینوشتن پیدا کند؛ مثل معلم

چیزی حسی است؛ یعنی از هر حسی مثل دیدن، شنیدن، بوییدن، چشیدن و لمس 

کردن ممکن است به وجود آید. حواس نویسنده همیشه بیدار است و با یک جرقه 

 .بردقلم میبهبلافاصله دست

شناسد مثل ارتباط که هرلحظه ممکن است اتفاق بیفتد. هرچه با دنیای نوشتن زمان نمی

یز کنی توانی بنویسی؛ باید اره حواس را تبیرون ارتباط بیشتری برقرار کنی، بهتر می

 .سیتر بنویتر و جالبها را از زوایای مختلف برش بزنی تا بتوانی دقیقو پدیده

واسش به یک نت است که اشتباه نزند، حواس نویسنده باید دان که حمثل یک موسیقی

به واج و واژه باشد که در جای خود استفاده کند؛ بدون اینکه وسواس بگیرد که قلم 

با تو  گونه است؛ گوییاز دستش بیفتد. ساز سنتور را تصور کنید؛ صفحه کاغذ همان

 .و طنین صدایت زند که بزن آن مضراب زیبای قلم را تا دلم وا شودحرف می

ره ها بر پنجهای واژهروم تا قطرهبارد، بدون چتر زیر باران میوقتی باران نثر می

قتی مثل ویژه وبرم بههای پشت شیشه لذت میتق بزنند. من از زیبایی شبنمذهنم تق

 .آیندجمله پایین می

های شهاب دمان تاریخ در آن تابیده واینجا جایی است که خورشید اشراق از سپیده

 .شمار از آسمان باریده استشهود بی

اولی. طریقکند؛ به نوشتن که بهدر اینجا کسی چندان احساس نیاز به خواندن نمی
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 .گرددشود و شفاهی نقل میچیز تقریبا  با شم فهمیده میهمه

ریزند. از ها پایین میروز هم تعداد واژگان و جملات از غربال ذهن آدمروزبه

 .ها بدانها بیاویزندی داستان و رمان هم خبری نیست که اینهاچنگک

از آسمان اینجا فقط شعر باریده است. داستان هم بیشتر به زبان شعر بوده است؛ انگار 

 !بارددر اینجا باران نثر نمی

 .کنیکنی که داری فکر میای و هنوز تصور میدر هزارتوی توهم گیر افتاده

 (Prescriptivism) مقابل تجویز گرایی (Descriptivism) توصیف گرایی

در  کنیم وصورت دقیق، جزئی و شفاف توصیف میها را بهقرار دارد. در اولی، پدیده

 .زنیمگرایانه و ایدئالیستی میها و ادعاهای کمالدومی، حرف

 .فضای اولی، ملموس، عینی و واقعی است و فضای دومی، ناملموس، ذهنی و فراواقعی

کنیم و در تجویز درباره واقعیت برایش ف فرد را با خود واقعیت روبرو میدر توصی

 .دهیمتوضیح می

در لنز توصیف، توی مخاطب اصل هست و در لنز تجویز، من گوینده. اینجا متکلم 

 .نشینیمشویم و آنجا به گفتگو میوحده می

 .دچپیگستراند و تجویز پلاس آن را در هم میتوصیف برای تفکر بستر می

است کمی پیچش را باز  ام. کافینشانی پر از گاز هیجان شدهمثل یک کپسول آتش

لای هیجانات بینی که چطور کلمات پراکنده و نامرتبط از لابهوقت میکنی، آن

نمایم و کنم، با دیگران تعامل میها فکر میریزند و من بر اساس آنبیرون می

 کنم تا به تعادلن نوشتار درمانی را دنبال میکنم. برای همیاندیشانه عمل میساده

 .یابمروحی و روانی دست
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تر و تر، غنیآسان (linguistic intelligence) شناختیبا تقویت هوش زبان

 Mental) توان فرهنگ واژگان ذهنیتوان نوشت؛ برای این کار، میبیشتر می

dictionary) گزینی پر کردرا با جمله نویسی و واژه. 

های آن را مثلا  با حوادث یا ای از روزنامه خواند و واژهستانی کوتاه یا صفحهدا

موضوعات تداعی کرد؛ جدول کلمات حل نمود؛ بازی خوشه سازی را اجرا کرد و 

 .صورت گروهی تمرین نمودتداعی کلمات را به

م هوشود چون مفواژه ابزار تفکر است و اگر کم باشد یا نباشد، اندیشیدن سخت می

 .تواند فکر ایجاد کندتنهایی نمیبه

اگر واژه نباشد، زبان هم نیست و اندیشه هم سنگ و بنایی ندارد. واژه، نشانه و جمله 

آید و شاید فرد در دریای وهم و که نباشد، شمایل، تصویر و خیال به سراغ ذهن می

را به ساحل  رؤیا غرق شود؛ در این حالت، واژه و جمله مثل پارو و قایقی است که او

 .بردواقعیت می

 شود و اگر اسباب عقلعقل عقل یا عقل کلی تصوری است که با عقل جزئی فهم می

ن وقت همیشود کرد. آنجزئی یعنی کلمات نباشد، عقل کلی را حتی تصور هم نمی

ها به دیده تحقیر نگریسته شده است و آن تصور کلی، آن را لگدکوب عقل جزئی قرن

 .خیال کرده است

نی کند؛ مثل ماشیاتوپایلت یا خودکارشدگی حالتی که ذهن هوشیار است اما کار نمی

رود. برای اینکه ماشین ذهن راه برود، باید نوشت و برای که روشن است ولی راه نمی

اینکه سرعت بیشتری بگیرد، باید داستان نوشت و برای اینکه مسابقه رالی بتواند 

 .بدهد، باید رمان نوشت

گذرد؛ های سر میهی یک حالت یا احساس که مثل خونی گرم از توی رگوهم گا

 ای از ذهن بهصورت ایدهتقریبا  بدون واژه و جمله است گرچه ممکن است گاهی به
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د، اما دهوپا رخ میای که در دستهای عصبی یا رعشهبیرون پرتاب شود مثل تکانش

شوی یا از چیزی داغ یا سرد می اساسا  از جنس جمله نیست. گاهی که از شدت احساس

ناراحت و عصبانی هستی، چیزی از جنس حالت و هیجان است که در وهم نیز اتفاق 

 .افتدمی

وهم سنگین است و خیال سبک؛ به همین دلیل با تخیل خیلی تند و چالاک حرکت 

کنی. گاهی شوی و احساس خماری میهای معتاد منگ میکنی و با توهم مثل آدممی

گویی و مست و خمار زمین را به آسمان وپرت میها، هذیان و چرتثل الکلیهم م

 .بافیمی

های فرار از این حالات نوشتن است. نوشتن مثل قرص آسپرین است که یکی از راه

نماید؛ توهم را مثل عنکبوت در تار کند، خیال را با کلمات صید میخون را رقیق می

 .رودشود یا از بین میو منگی کم می اندازد و آن حالت گیجیجملات می

ردد؛ گاینکه قلم آدم روی صفحه کاغذ سر بخورد یا سکندری به میزان مشاهده برمی

تواند انبان اطلاعات را پر کند و فکر کردن وقتی حواس تیز نباشد، تنها خواندن می

 .سازی انتزاعی بینجامدحتی به مفهوم

مغز؛ باید دریافت بیشتر از ادراک باشد یعنی کند و بعد در نوشتن اول چشم کار می

حواس به کار بیافتد تا قلم روی کاغذ سر بخورد و کلمات و جملات در رقابت با هم 

بستیزند وگرنه باید هی سکندری بخورد و اعصابتان خورد شود که چرا چیزی به 

 .رسدذهن نمی

دهایت را از جسم و چقدر نوشتار درمانی جالب و عجیب است؛ انگار که با بادکش در

 .کشدجانت بیرون می

دهند. درست ها سر و گردنت را حسابی ماساژ میچقدر حس خوبی است وقتی واژه

 .آیدکند و بالا میقل میمثل لحظاتی که توی جکوزی، آب قل
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ل کند. شاید تصور و تخیشود ملتی نخواند و ننویسد و ادعا کند که فکر میاصلا  نمی

فکر باشد، اما تا روی کاغذ نیاید معلوم نیست تفکر است یا توهم یا باشد. شاید هم ت

 .چیزی میان این دو یا غیرازآن

 کنی خطیخط توانیمی که جایی است؛ کاغذ سفید صفحه فکر ٔ  آشیانه

(preparation)مرغ رسم کنی، شکل یک تخم (Incubation) از ابهام و ،

نتیجه برسی که حرفت درست  وقت به اینو آن (Illumination) گیجی درآیی

 .رسید (Verification) است؛ یعنی به اثبات

 ایم؟شود از آخر به اول حرکت کرد! به نظر تو ما از آخر شروع نکردهنمی

برای نوشتن بیشتر باید بخوانیم یا ببینیم؟ برای تفکر چی؟ به نظر شما مشاهدات بیشتر 

 تر است؟کدام مهم ها؟کنند که بنویسم، یا خواندنیبه ما کمک می

رسد اما در اینجا غرض این است که های دیگری هم به ذهن شما میحتما  گزینه

 .تر استبدانیم کدام مهم

ؤثر توانند در نوشتن ممشاهده و شهود چگونه می ;حالا بیایید به سوال دوم فکر کنیم

 باشند و نقش بیافرینند؟

ر توان استفاده کرد؟ آغاز نوشتن بهتیک چگونه مییک تأثیرگذارترند؟ از کدامکدام

توانید شیوه خود را توصیف یک باشد؟ روش شما چگونه است؟ آیا میاست با کدام

 کنید؟ تجربه شخصی شما در نوشتن در این خصوص چه بوده است؟

م از جوری هریختند! اینپای نوشتن میهمه هیجان را ایرانیان بهشد، اگر اینچه می

کردیم. دیگر اینکه به معنی دیم و هم احساس خلأ ذهنی نمیآمسردرگمی درمی

، رسیدیم و آن عطش معنی گرایی یا به تعبیری دیگربیشتری از هستی و زندگی می

 .شدکرد و سراب گونه نمیمعنی زدگی رشد می
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شناسد مثل ارتباط که هرلحظه ممکن است اتفاق بیفتد. هرچه با دنیای نوشتن زمان نمی

یز کنی توانی بنویسی؛ باید اره حواس را تط بیشتری برقرار کنی، بهتر میبیرون ارتبا

 .سیتر بنویتر و جالبها را از زوایای مختلف برش بزنی تا بتوانی دقیقو پدیده
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 اندر حکایت کردن یک داستان

 :شنویددر این قسمت از پادکست رادیو نویسندگی می

 

ام؛ حکایتی از کتاب اندر حکایت کردن یک حکایت را برای شما نقل کرده بار این

 .یک داستان

 .امگفته گویی قصه و از قصه و

 :امکردهاشارهو به این دو جمله  امزده حرفاز دیدن و نوشتن زندگی 

که به شکل یک قصه به آن نگاه شرط آنپذیر است، بهتحمل هر چیزی در زندگی

 .کنیم

تواند هر چیزی را به مایۀ نوشتن تبدیل برای نویسنده اتفاق بد وجود ندارد، او می

 .کند

  

https://file.shahinkalantari.com/fm/data/User/admin/home/9/podcast/Radio%20Nevisandegi-08.mp3
https://madresenevisandegi.com/6809/%d8%a8%d8%a7%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%82%d8%b5%d9%87%e2%80%8c%da%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%db%8c/
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 از دفترچه یادداشت یک شیفتۀ نویسندگی

 .داردشوق زیبایی است که مرا به نوشتن وامی

 .نوشتن فرصتی برای بهتر شدن است

شود؛ این صدا فقط با ر درون ما همیشه صدای مزاحمی هست که مانع نوشتن مید

 .شودنوشتن خاموش می

 .شوندنباید هراسید، جز چیزهایی که مانع بروز استعدادهای ما می چیزهیچاز 

 .از تکرار نترس، اما به کهنگی تن نده

 .ای برای نوشتن تبدیل کنهر چیزی را به بهانه

 .استنوشتن آیندۀ من 

 پرسهزنم؛ چون این بهترین راهی است که برای ها پرسه میمن در میان کتاب

 .امیافته زدن
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 .برمگریزم و به نوشتن پناه میاز دست خودم می

 .رقصم، با انگشتانممن روی کیبورد می

 .ست کافی عمریکتوانم بنویسیم؛ این برای من می

 .ها هم مرامن کلمات را دوست دارم، آن

 .کوبما نوشتن دیوارها را در هم میمن ب

 .شودهراسد، شاعر میکه از نوشتن نمیتنها آن

 .دهم، نوشتن به منمن به نوشتن معنا می

 .های مناین برق نوشتن است در چشم

 .نوشتن یعنی احوالپرسی دائم با کلمات آشنا و ناآشنا

 .قراری من استنوشتن قرار و بی

 .توانی به دیگری بدهیای است که میهگاهی یک جملۀ خوب بهترین هدی
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 ساعت تولید محتوا در روز 81

 .یا کاملا  به خودتان اهمیت بدهید یا اصلا  اهمیت ندهید

 استنلی کوبریک

 :تولید محتوا کنم وبه جملۀ کوبریک فکر می

 .یا اصلا  سراغ تولید محتوا نرو، یا خیلی جدی و منظم محتوا تولید کن

به کاری که  و هم شود هم از خودت بدت بیایدانجام ناقص و نامنظم کار، باعث می

 .دهی بدوبیراه بگوییانجام می

 :شاید پیش از شروع کار باید از خودت بپرسی

 ساعت از وقتم را صرف کار محتوا کنم؟ 81آیا حاضرم روزی 

ال اما پاسخ به این سو ؛شاید نتوانی همیشه چنین زمانی را صرف تولید محتوا کنی

 .است کند که تا چه حد موضوع محتوا برای تو جدیروشن می

 

https://shahinkalantari.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7/
https://shahinkalantari.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7/
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 جملاتی برای شروع نوشتن

ای به دوستان حاضر در کلاس دادم که تمرین تازه لاس ماه نویسندگیک امروز توی

 .تر به آن بپردازمخواهم از این به بعد جدیخودم هم می

س کنندگان کلامن ده جملۀ کوتاه و ناتمام روی تخته نوشتم و بنا شد که همۀ شرکت

مه تن هشروع م درنتیجهیک صفحۀ آ چهار گسترش بدهند.  اندازۀبهاین جملات را 

 .مشترک خواهد بود اما ادامۀ هر متنی متفاوت

های شاخص ادبیات فارسی برگزیده تمامی جملات را هم از پاراگراف اول داستان

 .بودم

تصمیم گرفتم برای شما هم این تمرین را بنویسم. البته با سطرهایی متفاوت از 

قۀ این جملات آتش کنم. اگر جرها را ذکر نمیهای مختلف. عمدا  نام داستانکتاب

نوشتن شما را روشن کرد، برایم کامنت بگذارید تا بگویم کدام سطر از کدام داستان 

 .است

 :سطرهایی برای آغازیدن

https://madresenevisandegi.com/2621/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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 …چیزهایی گفت پرده پشتیک نفر از 

 …بالاخره، نوبت ما شد، من و

 …کردمدانم که آن تابستان باید چه میامروز دقیقا  می

 …کنند شباهت عجیبی دارندها زندگی میکه توی آنهایی ها گاهی به آدمخانه

 …نخستین کسی که متوجه استعداد نویسندگی من شد و مرا متوجه استعدادم کرد

 …کهوقتیدر این یک سال و نیمۀ گذشته، از 

 …چسبیدراستی که آفتاب به تن می

 …های آشنای هر ساله از کوچ برگردند ومجسم کن که پرنده

 …سانس گرفتمپدرم در آمد تا لی

 …پنجرۀ اتاق من رو به یک

 …های شما سر در نمیاورممن از حرف

 …در، مثل گربه ناله کرد و باز شد
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 گر نپسندی به از آنت دهند

آمد، کاری پیدا کردم که ده برابر دانشگاه چون دانشگاه رفتن به مذاقم خوش نمی

 .تر بودآموزنده

 انگیز ادبیات را کشفکرد، دنیای شگفتمینگاری روحم را سیراب نچون روزنامه

 .کردم

 .پسندیدم، عظمت وب را دریافتمهای اجتماعی را نمیچون نوشتن در شبکه

شود نپسندید، به وضع موجود تن نداد و با نارضایتیِ خواهم بگویم که میباری، می

 .تمام در پی نوع دیگری از رضایت بود

یال شویم. به خترین چیزها راضی میت به نازلموضوع این است که ما بسیاری از اوقا

 :ما گفته هشتصد سال پیش به نظامی خبر از اینکهاینکه سرکۀ نقد به از حلوای نسیه. بی

 هر چه در این پرده نشانت دهند

 گر نپسندی به از آنت دهند
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 کنم بنویسدینو بوتزاتی: خواهش می

اه و رمان و داستان کوت جستار بود؛ حریففنهمهنویسنده و هنرمندی  دینو بوتزاتی

ت نگاری فعال بود. از بوتزاتی به همگفت و روزنامهکرد، شعر مینوشت، نقاشی میمی

 هایچند کتاب خوب در ایران کتاب محسن ابراهیم مترجم خوب زبان ایتالیایی

ۀ طعق ،منتشرشده «…متاسفیم از»و « کولومبره»، «شصت داستان»، «صحرای تاتارها»

 :زیر از کتاب آخر نقل شده است

 .کنم بنویسش میخواه

فقط دو خط، حداقل؛ حتی اگر روحت منقلب است و اعصابت، دیگر تو را یاری 

 .کندنمی

 .معنا؛ اما بنویسفشرده؛ حتی مزخرفاتی بی هم بههای اما هر روز؛ با دندان

https://shahinkalantari.com/%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%da%86%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%82%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f/
https://shahinkalantari.com/%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%da%86%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%82%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f/
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  .دارترین و تاثرآورترین توهمات ماستنوشتن یکی از خنده

بر کاغذی سفید، کار مهمی انجام  ومعوجکجبا سرِ هم کردن چند خطِ کنیم فکر می

 .ایمداده

ای؛ بلکه در سرشت تو بوده است و این این حرفۀ توست که انتخابش نکرده هرحالبه

 .ای بیابیتوانی راه چارهست که از آن، احیانا ، میتنها دری

 .بنویس، بنویس

 .. )شاید(سرانجام بین خروارها کاغذِ دورانداختنی، ممکن است خطی رستگار شود
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 توانند لذت واقعیبه خاطر این اشتباه بزرگ اغلب افراد نمی

 نوشتن را بچشند

 

 نویسیم تا کشف کنیم،های گذشته را ثبت کنیم، ما مینویسیم که یافتهما نمی

 .نویسیم تا اندیشه را در قالب نوشتن به تبلور برسانیممی

( هویت دانشگاهی نگاریممرد خوداز کتاب  |الله فاضلی نعمت ) 

خواهم چیزی را که قبلا  نویسم زیرا میخواهم چیزی بدانم و مینویسم زیرا میمن می
زیرا که نوشتن فقط توصیف کردن نیست، کشف کردن هم هست.  ؛دانستم بیاموزمنمی

سازد تمام فضاهایی را که فکر کردن و نوعی تحقیق بدوی است که مرا قادر می
کنم، نویسم، فکر میمی کهدرحالیدهد درنوردم. ها را میجولان در آننوشتن اجازه 

 .دهمگیرم و نگرشم را دربارۀ چیزهای زیادی تغییر مییاد می

( های کیفیاز کتاب راهنمای روش |لورا ریچاردسون  ) 
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و ای بخورد و دام روی کیبورد و منتظرم تا جرقهده دقیقه است که دستم را گذاشته

بالا را بچسبانم بهم تا پست تازۀ وبلاگ شکل بگیرد. یک آن به خودم آمدم  لقونقلتا 

اینکه منتظر بمانم تا چیزی به ذهنم برسد،  جایبهدیدم که این کار نقض غرض است. 

بهتر است شروع کنم به نوشتن، تا در اثنای کار مطلب را شکل بدهم. البته شاید تعلل 

دوست دارم اگر ) .+ (امطلبی در این رابطه نوشتهمن به این خاطر است که قبلا  هم م

 .مدی به آن بپردازبناست از موضوعی تکراری بگویم حداقل از زاویۀ نسبتا  جدی

خواهم با طرح و نقشۀ کامل نوشتن را بیاغازم دچار زجر پیش از نوشتن من وقتی می

پذیرم؛ اگر هدف خوب نوشتن است چه ودل میشوم. زجر پس از نوشتن را با جانمی

ول اگر نویس ااما قبل و هنگام نوشتن پیش ؛باک از بازنویسی ده باره و بیست باره

دانی با چه فرم و ساختاری که ایده و اطلاعات کافی نداری یا نمی نگران این باشی

 .ای روی شعلۀ خلاقیت خودتبنویسی، عملا  آب سرد ریخته

 .کندانتظار ایده، لذت نوشتن را زایل می

شوی امکان آشکار شدن جادویی وجود دارد که فقط وقتی گرم نوشتن می لحظۀیک

کنی  نویسی آزادسه ساعت  هرروزرا دارد که یابد. این لحظۀ جادویی ارزش آن می

شود و کلمات ای که اختیار موضوع از دست تو خارج میتا به آن برسی؛ لحظه

دهند. تجربۀ لحظۀ اوج. با خودت ای را شکل میافتند و ایدۀ تازهخودشان راه می

دانستم؟ لذت این لحظه است ها درون من بود و نمیگویی یعنی تمام این حرفمی

 .گرداندبازمیکه دوباره و دوباره آدم را به نوشتن 

 :بگذارید یک ماجرای کوتاه را برایتان تعریف کنم

نوشتم، قلم دستم بود اما فکرم پیش موبایل و هزار تا چیز نشسته بودم بنویسم، اما نمی

زد. گفتم توانم بنویسم؟ این سوالی بود توی ذهنم پرسه میدیگر بود. چرا همیشه نمی

ذار با همین سوال شروع کنم. نوشتم و یک آن به خودم آمدم دیدم تا آخر صفحه بگ

آیا خریدن یک قلم »ها در ادامۀ سوال اول بودند ام از سوال. بعضی سوالرا پر کرده

https://shahinkalantari.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a8-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%86/
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شد با ها را نمیو برخی سوال« تواند به بیشتر نوشتن ترغیبم کند؟!تازه و خوب می

ای که جلوی من است آیا کتاب کهنه»داد: یک من سریش به سوال اول ربطشان 

 «!زندگی چی نیست؟»یا « دوست دارد یک فنجان قهوه بنوشد؟

ها باری، بعد به نوشتن ادامه دادم و نگاهی هم به سوالات داشتم و به بعضی از آن

ها دادم. دو سه صفحه که پیش رفتم جوابوغریب میهای منطقی یا عجیبجواب

  .های ذهنم رسیدمخوب برای گشودن بعضی از گره حلراهند آشکار شد. لااقل به چ

، بود کاشت روزهای بعد همین فرآیند را دوباره آزمودم، نوشتن سوال، مثل مرحلۀ

را  تبرداش رسیدن به پاسخ مناسب حکم درنهایتو  بود داشت ، مثلنویسی آزادادامۀ 

 !داشت

شود. می که گفتم بیشتر« وجلحطۀ ا»روم فرصت تجربۀ آن وقتی به این شکل پیش می

کنی که فرصت کشف را از کف بدهی و با این روش نه خودت را چندان محدود می

روی که گیج و سرگردان دست از نوشتن قدر باز و بی چارچوب پیش مینه آن

 .بکشی
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وگو دربارۀ توسعۀ فردی در یک گفت |چه باید کرد؟ 

 روزهای بحرانی

 :شنویددر این قسمت از پادکست رادیو نویسندگی می

 

 وگوی تازه با سجاد سعیدنیایک گفت

 .وگوی کوتاه بسیار لذت بردم و امیدوارم برای شما هم جذاب باشداز این گفت

 .آمده و اتفاقات ناگزیر و ناگریز از قطعی اینترنت گفتیم و مشکلات پیش

و  ها، کتابها اشاره کردیم و بحث به سبد پروژهبه یافتن نقطۀ روشن در دل بحران

 .و روش تمرین کردن رسید خوانیکتاب

ای برای کار و جان کلام این پادکست این است که تحت هر شرایطی باید روزنه

 .تلاش پیدا کنیم

https://shahinkalantari.com/wp-content/uploads/Radio-Nevisandegi-09.mp3
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های کوچک و بزرگ هدر برود. همین امروز ه به بهانهتر از آن است کعمر ما کوتاه

 .بدهیم قرار خودمان اولویت در را  باید خودشکوفایی
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ویسی برای تبلیغ ن |نوشتن متن تبلیغاتی با استفاده از زبانزدها 

 یک کتاب فن بیان

 .آمدیدخوش رایتینگ کپیبه سومین جلسۀ کلاس نوشتاری 

 :های زیر بخوانیدتوانید در لینکقسمت اول و دوم کلاس را می

 رایتر شوید؟ خواهید کپیی رایتینگ: چرا میکلاس کپ قسمت اول

 کپی رایتینگ شخصی برای توسعه فردی |کلاس تبلیغ نویسی  قسمت دوم

 شروع کنیم وینستون چرچیل بگذارید با جملۀ مهمی از

https://shahinkalantari.com/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-01/
https://shahinkalantari.com/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-01/
https://shahinkalantari.com/%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%da%a9%d9%be%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-02/
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:  

 83۵۴نقل از سخنرانی وینستون چرچیل به مناسبت هشتادمین سالروز تولدش، 

ان رایتر است. اصلا  زبزبان )بله، همین زبان فارسی خودمان( ابزار اصلی کار یک کپی

هاست. چه بخواهیم یک متن کوتاه تبلیغاتی بنویسیم و ابزار اصلی کار همۀ نویسنده

 .در نهایت ابزار اصلی کار ما زبان است ایهزارصفحهچه یک رمان 

نویسی به اهمیت زبان واقف است و بخشی زیادی از برنامۀ تمرینش معمولاٌ هر داستان

 طورینادربارۀ یک کپی رایتر غالبا   اما ؛دهدرا به تقویت نثر و زبانش اختصاص می

جمه یا تر رایتینگ کپینیست. یک دلیلش این است که عموم مطالب آموزشی حوزۀ 

 شدهارائه هایهای زبانی نمونهکپی منابع خارجی هستند، بنابراین بسیاری از ظرافت

ی فاصلۀ تکنیم متن تبلیغاشود. دوم اینکه اغلب فکر میدر این منابع به ما منتقل نمی

کند و صرف اینکه بتوانیم به زبان معیار بنویسیم کفایت می زیادی با متون ادبی دارد

 .بپردازیم …و بهتر است که بیشتر به بازاریابی و فروشی و روانشناسی و 
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اطلاعات کاربردی هم باشیم، بدون تسلط بر زبان،  و دانشاگر انباری از  کهدرصورتی

انسان در خانۀ  هایدگر مارتین  ناتوان خواهیم بود. به گفتۀاز انتقال موثر افکارمان 

خواهد از طریق زبان تاثیر بنابراین برای کپی رایتری که می .کندزبان زندگی می

 .یابدمی صدچندان دوبگذارد و بفروشد، زبان اهمیتی 

 .تر کنیمهای بسیاری زد. حالا کلاس را کمی عملیتوان حرفباری، دربارۀ زبان می

 .برای تقویت نثر و زبان فقط نباید سراغ شاهکارهای کلاسیک ادبیات برویم

خواهیم سراغ بخشی از زبان برویم که شاید چندان برایمان اتفاقا توی این کلاس می

 .جدی نبوده، یعنی زبان عامیانه

که زبان مکتوب و ادبی اهمیت دارد، زبان گفتاری و عامیانه  قدرهمانبرای نویسنده 

باشد. اگر زبان تنها وسیلۀ ارتباط نویسنده با  پیگیریقابلتواند جدی و هم می

های آن دست نیابیم؟ ضمن اینکه آشنایی با زبان مخاطب است، چرا به تمام ظرفیت

ۀ رسد، چون او بیش از هر نویسندتر هم به نظر میرایتر ضروریعامیانه برای یک کپی

 .ستردۀ مخاطبان محتاج استدیگری به ارتباط سریع و موثر با طیف گ

رویم و با جلسه به بعد هر بار به سراغ یکی از منابع مناسب زبان عامیانه می ازاینپس

نی های تمریکنیم برای یک کالا یا خدمات مشخص تبلیغهایی، سعی مینقل نمونه

 .بنویسیم

ار، شاز غلامحسین صدری اف« فرهنگ زبانزدهای فارسی»رویم سراغ کتاب می بار این

 :در مقدمۀ این کتاب آمده

 ها تعداد زیادی عبارتها، استعاره، مثلها، کنایهها، اصطلاحزبان فارسی علاوه بر واژه
ها، ها، خوشامدگوییروند، مانند تعارفقالبی دارد که در موردهای ویژه به کار می

ز ها هنوها. اینها و متلکگزاریها، تهدیدها، سپاسها، ستایشها، دشنامدعاها، نفرین
میان  اند و گاه درشناسی زبان فارسی نیافتههای زبانجایگاه واقعی خود را در مقوله
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 یک از شانبرخی زیرا  شوند،ها و زمانی در شمار اصطلاحات آورده میالمثلضرب
تی درسها را بهآن اما ؛اندشدهاقتباس ثل، داستان، رویداد تاریخی یا شعری المضرب
ردهای که کارب دهندندی کنیم، گروه مستقلی را با ماهیتی متفاوت تشکیل میبرده

 .ای دارندویژه

 89۱8تا آنجا که مولف جستجو کرده است، نخستین بار در مجلۀ دبستان که در سال 
شد، از زبانزد تحت عنوان فرمول یاد شده است. به این شمسی در مشهد منتشر می

 و« شده کاربردهبهدارای فصاحت که در یک موردی  هایی هستند غالبا جمله»صورت 
زحمتی به خود بدهیم و  کهاینبریم. بدون ها را در نظایر آن مورد به کار میما آن

 خیربهشب، روز خوش، بادزنده، مریزاددستیک جمله شبیه به آن بسازیم. از آن جمله: 

 .و امثال آن

  

نیم شود تا بتواها سبب مییری درست از آنگمن آشنایی با زبانزدها و بهره زعمبه

 .تر بنویسیمتر و متفاوتتر، شیرینبومی

 :شده را با صدای بلند بخوانیم چیندستهای این نمونه باهمحالا 

  

 آب داشتی، تخم داشتی، خودت بودی که نکاشتی 

 ها استفاده نکردیهر امکانی برایت فراهم بود، خودت از آن

 ، شام و ناهار هیچیآفتابه لگن هف دس 

 .نتیجهتشریفات و مقدمات مفصل برای عملی بی

 اتفاقه دیگه 
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اقه عیب نداره، اتف»گویند: در پاسخ به شرح رویدادی ناخوشایند و برای دلداری می

 «.دیگه

 باره، یا از زمین به آسمون؟از آسمون به زمین می 

گه به من می»باشد:  گویند که عکس امکان موقعیت مخاطبدر پاسخ به مطلبی می

 «باره، یا از زمین به آسمون؟باید کمکش بکنم، معلوم نیس از آسمون به زمین می

 از بس گفتم، زبونم مو درآورد 

خیلی نصیحتش کردم خونه رو »بارها )و معمولا  بدون نتیجه( مطلبی را تکرار کردم: 

 «.نفروشه، از بس گفتم، زبونم مو درآورد

 لنگو برداراز بیل خسته شدی، ک 

 .اگر از کار یکنواخت خسته یا آزرده شدی، آن را تغییر بده)8

 .ای باز باید کار کنیاگر هم خسته (۲

 از گوش من تا دهن تو چار وجبه 

 .بلند حرف بزنی قدراینلازم نیست 

 اژدها روش خوابیده 

 «.این ثروتیه که اژدها روش خوابیده»به دست آوردنش بسیار خطرناک است: 

 توان خوردر ساقی تو باشی میاگ 

 .شود آن را انجام داداگر تو بخواهی یا مدیریت این کار را بر عهده داشته باشی، می
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 اگه بشه، چی میشه 

 .اگر چنین اتفاقی بیفتد بسیار خوب است

 خونهاگه خروس بدونه، شب تا سحر می 

ه خروس خوام بهت چیزی بگم که اگمی»رود: در توصیف خبر خوش به کار می

 «.خونهبدونه، شب تا سحر می

 کرداگه عمر داشت، خودش می 

 .در تعریض به کسی که بگوید عمرشو داد به شما

 این پنبه رو از گوشت در آر 

این پنبه رو از گوشت درآر که »انتظار شنیدن چنین سخنی را از من نداشته باش: 

 «.بخوام پول بیشتری بت بدم

 خوادار نمیداین حوض خالی قورباغۀ دم 

 .در تعریض به کسی گویند که در پی تشریفات یا تزیینات بیهوده باشد

 این کوه شکار نداره 

 آوریدر اینجا چیزی به دست نمی

 این چشمه رو خوب اومدی 

 در تایید یا تحسین عمل کسی )و گاه در مقام تعریض(
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 چند زبانزدی که خواندید را از میان چند صد زبانزدی که فقط در

فرهنگ زبانزدها بود برگزیدم. وگرنه تنوع زبانزدها آنقدر بالاست  ا و الف حرف

 .شویدها غافلگیر میکه با دیدن آن

 :تمرین

خواهیم با استفاده از یکی از زبانزدهای بالا چند عنوان تبلیغاتی حالا فرض کنید می

متن تبلیغ  ای را دربنویسیم. البته توجه داشته باشید که لزوما  بنا نیست این زبانزده

 .های تازه باشندکنندۀ برخی ایدهتوانند تداعیبیاوریم. بلکه این جملات می

های ایده جان تروبی وغریب نترسید. به قولاز نوشتن چیزهای جفنگ و عجیب

 .توانند به شاهکار منجر شونداحمقانه گاه می

 .به خودتان اجازۀ بازی و اشتباه کردن بدهید

ش اند تا برای یک کتاب آموزیک کپی رایتر سفارش داده عنوانبهشما  تصور کنید به

 .فن بیان تبلیغ بنویسید

 .عنوان تبلیغاتی بنویسید 9حالا برای صفحۀ تبلیغ چنین کتابی در یک مجله حداقل 

 .های همین مطلب ثبت کنیداگر دوست داشتید تمرین خودتان را در بخش کامنت
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 و بدترین اشتباهات دنیای نویسندگیترین فهرستی از عمیق

 :گویدمی نیلز بور

توانی بگویی کارشناس هستی که در یک زمینۀ بسیار محدود و مشخص، وقتی می
ترین و بدترین اشتباهاتی که ممکن است روی دهد را بتوانی فهرستی از عمیق

 ی.تنظیم و ارائه کن

 (متمم) 

این مطلب گامی در همین جهت است؛ تلاشی پیوسته برای فهرست کردن 

 .محتوا تولیدترین و بدترین اشتباهات دنیای نویسندگی و عمیق

بندی نگرشی و تکنیکی دسته دودستۀتوان در را می شدهمطرحموضوعات  تدریجبه

 .کرد

https://motamem.org/
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 و تولید محتوا ترین اشتباهات دنیای نویسندگیفهرست بدترین و عمیق 

 عنوان یکی از ملزومات رسیدن به کیفیتنادیده گرفتن کمیت به- 8

 توجهی به یادگیری جدی زبان و نثربی- ۲

 های داستانی و غیرداستانیعدم مطالعۀ متنوع در حوزه- 9

 میها با هویت رسترس از انتشار نوشته -۴

 ازاندازه به نقدها و نظرات دیگرانتوجه بیش- ۵

 جدا دانستن فرم از محتوا -۱

 افتادن در دام رتوریک و دور شدن از استدلال- ۷

 عدم تبدیل نوشتن به عادتی روزانه- 1

https://shahinkalantari.com/%D8%AE%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%9F/
https://shahinkalantari.com/%D8%AE%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%9F/
https://shahinkalantari.com/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9F/
https://shahinkalantari.com/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9F/
https://shahinkalantari.com/%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B0%D9%87%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/
https://shahinkalantari.com/%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B0%D9%87%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/
https://shahinkalantari.com/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
https://shahinkalantari.com/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
https://motamem.org/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82/
https://motamem.org/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82/
https://shahinkalantari.com/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86/
https://shahinkalantari.com/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86/
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 مدت به نگاه بلندمدت و تفکر سیستمیترجیح نگاه کوتاه- 3

 های مکررحوصلگی برای بازنویسیبی- 8۱

 وسواس روی میزان استعداد نویسندگی- 88

 های نوشتاریپروژهکاره رها کردن نیمه- 8۲

 خودسانسوری -89

 عدم مطالعۀ متون کلاسیک و کهن -8۴

 شتابزدگی در دریافت بازخورد- 8۵

 هاتعجیل در انتشار نوشته -8۱

 نگاری در نوشتن؛ وتوجهی به اهمیت تصویرسازی و جزنیکم -8۷

 .روی در استفاده از واژگان ذهنی و مفاهیم انتزاعیگویی و زیادهکلی -81

 و فنون مطالعۀ نقادانه« دقیق خواندن»با ناآشنایی  -81

 و ناآشنایی با انواع توجهی به اصول نوشتن پاراگرافنگاری و بیشلخته -83

 .نویسیپاراگراف

 غفلت از پاکیزگی متن و اهمیت رعایت نکات ویرایشی -۲۱

 نداشتن تمرین روزانۀ منظم و جدی -۲8

 های روزانهارتقا ندادن سطح تمرین -۲۲

 اع از نوشتن به خاطر نداشتن ایده؛ وامتن -۲9

https://shahinkalantari.com/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%86/
https://shahinkalantari.com/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%86/
https://shahinkalantari.com/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7/
https://shahinkalantari.com/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7/
https://shahinkalantari.com/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C/
https://shahinkalantari.com/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C/
https://shahinkalantari.com/%D8%B2%D8%AE%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85/
https://shahinkalantari.com/%D8%B2%D8%AE%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85/
https://shahinkalantari.com/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%80-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/
https://shahinkalantari.com/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%80-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/
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 «.گیردنوشته، حین نوشتن شکل می»واقف نبودن به این نکته که غالبا  - ۲۴

  

  .تر کنیدبا مشارکت خودتان این فهرست را کامل 

 از نظر شما چیست؟ تولید محتوا یکی از اشتباهات مهلک در نویسندگی و

 .کامنت بنویسید

  

 :برای مطالعۀ بیشتر 

 تست آنلاین استعداد نویسندگی و تولید محتوا |استعدادیابی نویسندگی 

کپی  | تولید محتوا | نقشه راه نویسندگی | مدرسه نویسندگی| 

  |ویرایش و ویراستاری | شعر | معرفی کتاب | رایتینگ

 

 

 

 

 

 

 

https://shahinkalantari.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a8-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%86/
https://shahinkalantari.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a8-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%86/
https://shahinkalantari.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7/
https://shahinkalantari.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7/
https://madresenevisandegi.com/6706/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://madresenevisandegi.com/
https://madresenevisandegi.com/
https://shahinkalantari.com/%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%b4%d8%af%d9%86/
https://shahinkalantari.com/%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%b4%d8%af%d9%86/
https://shahinkalantari.com/category/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7/
https://shahinkalantari.com/category/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7/
https://madresenevisandegi.com/102/%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%B1/
https://madresenevisandegi.com/102/%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%B1/
https://madresenevisandegi.com/102/%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%B1/
https://madresenevisandegi.com/category/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%da%af%db%8c/
https://madresenevisandegi.com/category/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%da%af%db%8c/
https://madresenevisandegi.com/135/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%9F/
https://madresenevisandegi.com/135/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%9F/
https://madresenevisandegi.com/5132/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%88-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://madresenevisandegi.com/5132/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%88-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c/
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 خوانمسیاهۀ آنچه می |هر داستان یک شانس است 

کنند؛ چرا می ترشانسخوشام که خواندن و نوشتن ما را همیشه بر این گمان بوده

های زندگی ، چشم ما را برای دیدن برابر سایر فرصتسازی فرصتاین دو ضمن 

 .گشایندمی

 .شانسی صحبت کنمخواهم از رابطۀ داستان و خوشمقدمۀ مختصر مشخصا  میدر این 

رین تخواندن هر داستان مانند گام گذاشتن به جهانی تازه است. داستان در فشرده

د ها قدهد که عمر آدمیزاد هرگز به آنحالت ممکن راه به آشنایی با تجربیاتی می

 .دهدنمی

ها های پنهانی از زندگی و انسانتا بتوانیم گوشهکند داستان مجال این را فراهم می

 .های بدیع کشف کنیمها و موقعیترا از در قالب شخصیت

ها های دیگرِ زیستن، میل و شهامت گام نهادن به راهداستان با نمایش هنرمندانۀ راه

 .کندهای نو را دوچندان میو عرصه
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تر و ، هوشیارتر و آمادهوانیخ داستانشود تا ما با ها همه و همه باعث میاین

 .گذریمن سادگیبهتر شانس را دریابیم و از کنار اتفاقات گوناگون زندگی شجاع

خوانم را در مقدمه بس است. بنا دارم از امروز به بعد، هر داستان کوتاهی که می

ار ها را برای بادامۀ همین مطلب فهرست کنم. گفتنی است که برخی از این داستان

 .انمدمی بارهیکتر از مطالعۀ آفرینخوانم؛ چون بازخوانی را شانسست که میچندم ا

توان هر روز در یک نشست اما چرا سیاهۀ داستان کوتاه: چون داستان کوتاه را می

اما خواندن رمان پروسۀ  ؛کرد روزبه تند تندکوتاه خواند و این صفحه را 

به صفحۀ معرفی کتاب  تدریجبه ها رابنابراین اسامی رمان ؛تری استطولانی

 .افزایممی

 

 

31٫1٫9۱ 

 پورشهریار مندنی |صنوبر و زن خفته 
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اما امروز خواندن صنوبر  ؛قبلا  هم خوانده بودم آبی ماورای بحار از مجموعه داستان

پور را دوباره برایم آشکار کرد. در یک و زن خفته، زیبایی و ظرافت نثر مندنی

 .وبکلام: لذت ناب نثر خ

 صمد بهرنگی |افسانۀ محبت 

با خواندن این داستان لذت و حیرت را توامان تجربه کردم. خلاقیت نویسنده و 

های خوب ادبیات زبان راحت و شیرینش هنوز تارگی دارد. خواندن داستان

 !تر استها واجبسالکودک، برای بزرگ
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