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بالغ بر  استیون کینگ نویسنده کتاب   50ی مشهوری است که 

ی خود کرده  جهان شیفتهها انسان را در سرتاسر  ه و میلیون نوشت

 است. 

کتاب  در  کینگ 

ی درباره» خاطراتش،  

های نگرش  ،1« نوشتن

این   یارزشمندی درباره 

چطور  که    دارد 

  شویم  یی خوبنویسنده

دروغ  به توانم  نمی »نویسد:  می   او.  تعارفی هم نداردباره    این  و در

 ینویسنده  انهسفمتأ  ؛ ولینداردی بدی وجود  بگویم هیچ نویسنده 

 « زیاد داریم.هم بد 

ی توصیه  22ها باشید؟ در اینجا  خواهید یکی از آن شما که نمی 

ای  نویسنده   توانمی خوانید که چگونه  عالی از کتاب کینگ را می 

  .شدنظیر بی

 
1 On writing 



 
 

آن را نوشته   2ژانگ   یمگ  که   است  یامقاله   یروزشده به   مطلب  نیا

  است.

 

 

توانید کتاب  تماشای تلویزیون بردارید و تا می.دست از  1

 بخوانید. 

به  عرصهاگر  وارد  شدهتازگی  نویسندگی  اولین   تلویزیون   ،ایدی 

تلویزیون  »  گوید:. او می نظر کنیدآن صرفچیزی است که باید از  

نویسنده باید به درون خود رجوع کند و به  « آفت خالقیت است.

 زندگی تخیلی روی آورد. 

 
2 Maggie Zhang 



 
 

.  تواند کتاب بخواندمیآنجا که  تا    برای چنین کاری، الزم است 

می  هرجا  مابین کینگ  حتی  دارد،  خود  همراه  کتابی  رود 

می  کتاب  هم  میغذاخوردن  او  خواهید  می   اگر »  گوید:خواند. 

انجام دهید: خواندن ویسنده شوید دو کار را باید بیش از هر چیز  ن

اصالح    ته باشید و پیوسته در مطالعات گسترده داش  « و نوشتن.

را بازتعریف آن    ،خود ممارست کنید و در حین اصالح  ینوشته

 کنید. 

 

توانتان می .  2 آنچه در  از  بیش  تا  باشید  با  بینیآماده  د 

 رو شوید.  شکست و انتقاد روبه

  حمام  وان   وس اطلس در ر از اقیانرا با گذ  نویسیداستانکینگ  

تردید  برای  فرصت  به یک اندازه  ،  کند، چراکه در هر دومقایسه می

نه   نسبت دارد.  وجود  خود  کار  خودبه  به  شما  شک   تانتنها 

می   ،کنیدمی شک  شما  به  هم  دیگران  کینگ بلکه  کنند. 

هستید»   نویسد:می نوشتن  اهل  نقاشی،   اگر  اهل  اگر  فرضاً  )یا 

باید بدانید همیشه   سازی یا آوازخواندن هستید(رقص، مجسمه 

بودن بدهد و همین کافی کسی هست که به شما حس مزخرف

   «است.



 
 

دهید ادامه  نوشتن  به  باید  موارد  اغلب  که   ؛در  وقتی  حتی 

رداشتن از  بدست »  نویسد:در ادامه می   او آن را ندارید.    یحوصله 

دلیل سختی کار، چه از روی احساسات  فقط به هنری خلق اثری 

گمان روی  از  چه  ایده و  جالبی،  پیشنهاد    «نیست.  ی  کینگ 

درمی کارتان شکست    کند  در  که  نگرش  هم  صورتی  خوردید، 

اندیشی پاسخی کامالً درست  بتمث»مثبت خود را حفظ کنید.  

   «به شکست است.

 

 

 

 



 
 

 برای جلب رضایت مردم تلف نکنید. وقت خود را. 3

گفته بیبه  کینگ،  دغدغه ی  کمترین  باید  دیگران  شما  ادبی  ی 

 عمرتان  صورت   در این  ،صادقانه بنویسیدید  قصد داراگر    و  باشد

کینگ از    .ه استدی فرهیخته به سر آماز جامعه عضوی در مقامِ

های خصوص وقتی نامهکرد به نوشت احساس شرم می آنچه می

می دستش  به  خشمی  از  تعصب، پر  به  متهم  را  وی  که  رسید 

 کرد.می  یپریش، قتل و حتی روان ییگراجنسهم

چهل  سن  نویسندهدر  هر  که  شد  متوجه  ای  شایسته  یسالگی 

کینگ قطعاً با آن کنار آمده  .تهم به هدردادن استعدادش استم

با اگر کسی  من این است که    یتنها حربه »  نویسد:است. او می 

کینگ توصیه   «.اندازمال بییم را باهاشانهمخالفت کند  هایم  نوشته

راضی کنمی پیوسته  که  آنجا  از  ممکن  نگهد  خوانندگان  داشتن 

 نباشید. ، پس نگراننیست

 

 . ی اول برای خودتان بنویسیدوهله  رد. 4

از مسرت و خشنودی به شما    به این خاطر بنویسید که حسی 

همانمی می   دهد.  کینگ  که  این »  گوید:طور  تنها   من  را  کار 



 
 

توانید دهم. و اگر شما هم می خاطر شادی محضش انجام می هب

توانید د پس همیشه می انجام دهیخاطر حس خوبش  ن کار را به ای

  «.بنویسید

موضوعی پیدا  »  د:دار   دیدگاه مشابهینیز  نویسنده    3گته ناکرت و

کنید برای  شد و هم حس  کنید که هم برای شما حائز اهمیت با

هم آن   دیگران  به  واقعاً  باید  که  است  چیزی  این  است.  مهم 

با   بازی  نه  فریبنده ، چراکه جذاب کلماتبپردازید،  و  ترین ترین 

 « عنصر در سبک شما همین امر خواهد بود.

 

 ترین موضوعات بپردازید. ی سخت. به نوشتن درباره 5

که بیان   دی هستنموضوعات  ترین چیزها،مهم»  نویسد:می  کینگ 

را  همان  ها  آن  است.   ترها سخت آن موضوعاتی هستند که شما 

شما  کلمات    چراکه  ؛کنندمی   شرمسار احساسات  شدت  از 

 یی هستند که هابخش  ، هنوشتهای  قسمتترین  عالی   .دکاهنمی

نوشتن، تفکر »  ی کینگ: قیدهع  . بهدر پس آن استتفکر  ها  ساعت 

 « است.شده تصفیه

 

 
3 Kurt Vonnegut 



 
 

 

شوید، مطمئن شوید  موضوعات دشواری مواجه میهنگامی که با  

کینگ   ها کاوش و تحقیق کنید.ی آنتوانید عمیقاً درباره که می

بهداستان »   گوید:می فسیلها  زمینمثابه  در  ها داستان  ...اندها 

ب ازلی کشفهبقایای  از جهان  بخشی  و  هستند.جامانده    « نشده 

مانند  نویسنده   وباستانباید  باشد  می   شناس  که  جایی    تواندتا 

  .از دل خاک بیرون بیاورد  داستان

 

 

 



 
 

بقیه6 با  را  خود  ارتباط  نوشتن  هنگام  قطع    ی .  جهان 

 کنید.

ی باشد. میز کار خود را گوشه  خصوصینوشتن باید فعالیتی کامالً  

همه و  دهید  قرار  راپرتی حواس   یاتاق  احتمالی  تلفن   ،های  از 

پنجره تا  توصیه گرفته  کینگ  کنید.  حذف  محیط  از  باز،  های 

 « بازنویسی کنید.  با درهای بسته بنویسید و با درهای باز»  کند:می

خصوصی   نوشتنحریم  کنید.  حفظ  را    اول   نویسپیش  کارتان 

های بسته با توانم پشت درکه می   است  ام است. کاریکامالً خ»

که چیزی جز شورت  عریان    داستانی،  خیال راحت انجامش دهم

 « .و جوراب به تن ندارد

 

 خودنمایی نکنید. . 7

توانید با نوشتن یکی از بدترین کارهایی که می»  گوید:کینگ می

واژگان  ،بکنید که  است  کنیدرا    تاناین  به  بزک  کلمات و  دنبال 

از شاید  زیرا  باشید  می   طوالنی  که  کوتاهی  نویسید جمالت 

این اشتباه را به پوشاندن لباس شب به تن   او  «شرمسار باشید.



 
 

 م حیوان و هم صاحبش معذبکند که هحیوان خانگی تشبیه می

   آمیز است.چراکه کاری بسیار مبالغه   ؛شوندمی

، در یادداشتی خطاب 4گیلوی وید اطور که تاجر معروف، دی  همان

می کارکنانش  واژه »  نویسد:به  از  استفاده هرگز  تخصصی  های 

نگرشی،  زایی  اندیش   زدایی،انبوه   مثل  ،نکنید  ،دادرسانهکردن، 

نشانهنکنید.  استفاده   کلمات  عوضی  این  آدم    خودنما های 

در  «هستند. تنها  نشانههمچنین،  از  لزوم  عالمتصورت  و  ها  ها 

متن و   ها برای آراستگینهنشا»  نویسد:استفاده کنید. کینگ می

آنغنی می به   سازی  حس  ، روندکار  ایجاد  برای  و   ینه    عمیق 

 « .ساختگی

 

   . از نوشتن قید و پاراگراف طوالنی پرهیز کنید.8

قید »  گفته است تأکید  طور که کینگ درخاطرات خود به    همان

نیست.  که    «دوست شما  است  معتقد  او  به  »درواقع،  راه  قیدها 

کند که مقایسه می هایی  ها را با قاصدکو آن  «5  .برندجهنم می 

آیند، می   « او گفت»  ی که باکنند. قیدهایتباه میچمنزار شما را  

 
4 David Ogilvy 
 کنایه  از  کاربرد  ضعی ف و  نابجا  5



 
 

این عبارات بدون آرایه به کار  بهتر است    -بدترین قیدها هستند

 روند.

بندی همسو  همچنین بهتر است توجه داشته باشید که پاراگراف 

  ظاهر »  گوید:داستان شما باشد. کینگ میآهنگ  با تغییرات و  

همیشه  نیز،  هاپاراگراف  در خود    یاندازهبه  ،تقریباً  که  مفهومی 

 « .است اهمیت  دارند حائز

 

 

 



 
 

اندازه  9 از  بیش  دستورزبان .  قواعد  رعایت  درگیر 

 نشوید. 

درجه طبق گفته در  نوشتن  نه    یی کینگ،  است  اغواگری  اول 

زبان نوشتار حتما نباید اتوکشیده »  نویسد:کینگ می  .عملدقت

بلکه    ؛گویی رعایت نکات دستوری زبان نیستهدف قصه  «.باشد

استقبال خواننده و سپس روایت داستان است. تالش شما    ،هدف

ای باشد که خواننده گذر زمان را در حین خواندن باید به گونه

 فراموش کند.

 

 هنر توصیف تسلط یابید. . بر10

شود،  یل نویسنده آغاز می شرح و وصف در تخ»  نویسد:کینگ می

است  بهتر  شود  اما  تمام  خواننده  تخیل    مهمی  له ئمس  « .در 

نوشتناست  موجزنوشتن نه صرفاً  است خواننده   .،  قرار  را  آنچه 

در ذهن خود تصور کنید و سپس چیزی را که در    تجربه کند،

می  تفسیر  ذهنتان  کلمات  قالب  در  کاغذ    کنیدبینید  روی  و 

د ای توصیف کنیشما باید چیزها را به گونه»  گوید:وی می بیاورید.  

 « برانگیخته شود. ها ن آنمتصورشدکه خواننده با 



 
 

کلید توصیف خوب، چه در مشاهده و چه در نوشتار، وضوح آن 

های شاداب و واژه  نبودن مطلب از تصوراترای یکنواختاست. ب

در بسیاری موارد خواننده »   گوید:ساده استفاده کنید. کینگ می

  "کنندهکسل "گذارد که برایش  از این جهت داستانی را کنار می 

این بی  ناشی می است.  آنجا  از  نویسنحوصلگی  ده غرق شود که 

می توصیفاتش  و  خود  اولویت   شود دنیای  ر و  برای  هایی  که  ا 

 «کند.نمی  الزم است پیاده  کار یادامه 

 

 ندهید.  زمینهاطالعات پیش ازحد بیش . 11

می که  »   نویسد:کینگ  است  این  بدانید  باید  که  بین چیزی 

درباره سخن آنچه  راندن  بهرهمی ی  و  از دانید  آن سخنان   گیری 



 
 

اولی،   دومی خوب است.  است. فرق  ،برای غنابخشیدن به داستان

را  شوید  مطمئن    «چندان.نه کنید می   داستان  واردکه  جزئیاتی 

  ی ها خواننده متقاعد به ادامهبا کمک آنو    برای پیشبرد آن است

 د. شوخواندن می 

الشعاع  باشید اصل داستان تحت ز به تحقیق دارید مراقب  و اگر نیا

کنید تا جای  تحقیقی که حاصل می »  گوید:د. کینگ میقرار نگیر 

پ  به  متعلق  باشدسممکن  داستان  پس  در  و  شاید    « .زمینه 

آموزید اما  زی شوید که طی تحقیق میی چیمجذوب و شیفته

شخصیت به  بیشتر  اهمیت خوانندگان  داستان  موضوع  و  ها 

   دهند.می

درباره 12 می ی  .  انجام  واقعاً  مردم  که  دهند کارهایی 

 . داستان بنویسید

  نحو بد و متنی با  از    زی فراترنوشتن بد، چی»  نویسد:کینگ می

از   اغلب حاصل امتناع سرسختانه نویسیبد ؛مشاهدات غلط است 

  - افتدبین مردم اتفاق می  است که در واقعیت  هاییبیان داستان

مثالً بگوییم، گاهی قاتالن به زنان مسن در عبور از خیابان کمک  

 شما چیزی است که خوانندگان   های داستان شخصیت  «کنند.می



 
 

می  آن  به  را  اهمیت  شوید بیشترین  مطمئن  بنابراین  دهند؛ 

   ها را دارد.داستانتان ابعاد الزم برای پرداختن به شخصیت

 
 

ریسک 13 باشید؛  .  نوشته پذیر  نگه فضای  امن  را  تان 

   .ندارید

نکن استفاده  مبهم  فعل  از  اینکه  همه  از  مهم اول  این  ترین ید. 

با اطمینان »  وید:گکینگ می  ی ترس در نوشتن است.مشخصه

سرمنشامی که  نوشته  ءگویم  از  است.  بسیاری  ترس  بد،  های 

  ، عزم خود را جزم کند ی کفشش را باال بکشدپاشنهنویسنده باید  

 «.و مسئوالنه بنویسد

هر موضوع مزخرفی دوست دارید برای نوشتن »  گوید:کینگ می

کسل چقدر  نیست  مهم  کنید؛  یاانتخاب  معمولی    کننده، 



 
 

بخشونت  در آمیز  آب  از  خوب  اگر  نه، بهترچه    ،آیداشد.  اگر   ،

 « ید. خیالش شوبی

 

مواد    خوب شدن   ی نویسندهبرای  .  14 به مصرف  نیازی 

  .نیست

ی بازکننده  موادو    که تالش خالقانه  این عقیده»  گوید:کینگ می

بزرگ روشنفکران پوشالی   هایدروغ ز ، یکی ااندهتنیددرهم   ذهن

، از نظر او نویسندگانی که سوء مصرف مواد دارند « .عصر ما است

نمی  محسوب  مصرفنویسنده  تنها  بلکه  . ندادمو  یکنندهشوند 

اینکه مواد و الکل برای ایجاد حساسیت   بر  هرگونه ادعا مبنی»

 طلبانه پایه و منفعت مزخرفی بی نها  ت  ،الزم است  در نوشتن   بهتر

 « است.

 

 . سبک دیگران را ندزدید.15

شود کتاب را مانند موشک نمی »  گوید:طور که کینگ می   ناهم

گرفت. نشانه  از    وقتی  «کروز  تمرین،  از  غیر  دلیلی،  هر  به 

نویسندهسبک  تقلید  وسیاق  دیگری  جز  می ی  چیزی  کنید 



 
 

هرگز این جهت که شما    هاید. بتولید نکرده   «دو   یدرجه» محتوای  

واقعیتنمی و  حس  همان  فرد  را    یتوانید  آن  کرده  که  تجربه 

بهسازی کنیدهمانند تنها.  وقتی  به    با   خصوص،  نگاهی سطحی 

 .دهیدژگان و طرح کلی داستان این کار را انجام می وا

 

 است. ارتباط ذهنی . بدانید که نوشتن نوعی 16

هستند؛   ارتباط ذهنیهنرها تا حدودی    یهمه»  گوید:کینگ می

عنصر مهم    «است.  ی آنعصاره دیگر  من، نوشتن    یاما به عقیده

نوشتننو تنها  شما  کار  است.  انتقال  کاغذ    شتن  روی  واژگان 

ی واسطههب  ، ای را که در سر داریدبلکه باید بتوانید ایده   ؛نیست

 به ذهن خواننده متبادر کنید. ،هاآن واژه 

واسطه »  گوید:کینگ می تنها  به  واژگان  برای کمک  ای هستند 

 ی گت نیز، در باب توصیهه ناو   « اده است.بیان اتفاقاتی که رخ د 

پیشنهاد کنار »نویسندگان  کند  می  نویسندگی  در  که  زمانی  از 

استفاده برای گفتگو  ای  به گونهگیرند  قرار می فردی کامالً غریبه  

   «نشود. وقت کنند که وی اصالً متوجه گذر 

 



 
 

 هایتان را جدی بگیرید. . نوشته 17

توانید در حالت عصبانیت، هیجان، امید یا می»  گوید:کینگ می

صورت با حضور ذهن    هر  اما در   ؛ناامیدی دست به نوشتن بزنید

پیشنهادم این    ،را جدی بگیرید  ناگر قرار نیست کارتا  «بنویسید.

 است که کتاب را ببندید و به کار دیگری بپردازید. 

داستان باید »   گوید:نویسنده می  6طور که سوزان سانتاگ   همان

در من تلنگری ایجاد کند. قلب من باید با شنیدن اولین سطوری 

وع به تپیدن کند. من زمانی که رپیچد ش که صدایش در مغزم می

   «لرزم. احساس خطر کنم می
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 کنم می را شروع    روی طرحی زمانی که کار بر  »  گوید:کینگ می

کشم که مجبور باشم. زمانی دست از کار می.  روممیوقفه پیش  بی

ننویسم شخصیت روز  ذهنم کم اگر هر  در  و    شوند...رنگ می ها 

 «دهم.تسلطم را بر پیشروی داستان و طرح کلی آن از دست می 

ممکن است هیجانتان برای بیان   نوشتن بازبمانید،پیوستهاز    اگر

ا که کار ای که در سر دارید فروکش کند. کینگ آن لحظه رایده

 کند. توصیف می   «ی مرگ بوسه »گیرد  شکلی واقعی به خود می 

   پیش روید.  «قدم به قدم»این است که   او یبهترین توصیه

 

 نویس خود را در عرض سه ماه تمام کنید. . پیش 19

ماه  سه  طی  که  بنویسد.  صفحه  ده  روزانه  دارد  دوست  کینگ 

حدود می   هزار 180  چیزی  می کلمه  او  اولین » گوید  شود. 

از سه   -ترین کتابحتی طوالنی - نویس کتاب  پیش نباید بیش 

یک فصل سال، زمان ببرد. کینگ معتقد است    یماه، و به اندازه 

بر زیادی  زمان  شکل    ای اگر  داستان  شود  صرف  نوشته 

   «گیرد.خود می  وغریبی بهعجیب



 
 

 

 د.نوشته یک قدم بزرگ به عقب بروی . پس از اتمام20

هفته   شش  نقاهتدوره»کینگ  نوشتن  «7ی  اتمام  از  پس   را 

می  تشخیص  کندپیشنهاد  برای  ذهنتان  ضعف  نقطههرگونه    تا 

یا    آشکار بهپروبال در طرح کلی داستان  آزاد  ها  شخصیت   دادن 

می  .باشد اضافه  همچنین  از  وی  نویسنده  واقعی  درک  که  کند 

 .درک خواننده اشتباه باشد  یتواند به اندازه شخصیت داستان می

با طبیعت مقایسه می  را  بازنگری  و  نوشتن  روند    او   کند. کینگ 

کتهنگامی »  نویسد:می نوشتن  مشغول  هستیدکه  های روز  ابی 
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 کنید می   شانشناساییکردن به درختان و  را صرف نگاه  متمادی

شد   تمام  وقتی  قدمو  نگاه    رویدمی عقب    چند  جنگل  به  و 

گوید وقتی اشکال کارتان پیدا شد حق ندارید از  او می   «کنید.می

یا   شوید  ناراحت  اشتباه  کنید.آن  سرزنش  را  بهترین   خود 

  د.زنننویسندگان هم گاهی به کارشان گند می

 

 باشید.کردن را داشته . شهامت حذف 21

تجدید  کنارگذاشتن   ،نظرهنگام  مشکل  با  اغلب  نویسندگان 

اما    ؛اندکرده  شانند که زمان زیادی را صرف نوشتناکلماتی مواجه 

توصیه می  همان بک  »  کند:طور که کینگ  را  شید، عزیزان خود 

نویسنده قلب  اگر  حتی  بکشید،  را  خود  و عزیزان  کوچک  ی 

 «بکشید.خودخواهتان بشکند، عزیزان خود را 

برای   ، های نوشتن استترین قسمت گرچه بازخوانی یکی از سخت 

قسمت باید  داستان  کسلپیشبرد  کنید.  های  حذف  را  کننده 

 کند:نوشتن پیشنهاد می   یخود در زمینه   یگت در توصیهنه او

ای شفاف ای، هر چقدر هم عالی، مطلب شما را به شیوه گر جمله ا»

  «نید.ک شکند، حذف بیان نمی مؤثر و 

 



 
 

بمانید.  22 داشته  متأهل  خوبی  زندگی  و  باشید  سالم   ،

 باشید. 

می نسبت  دلیل  دو  به  را  خود  موفقیت  سالمت »  دهد:کینگ 

ازدواجش. آمیزه از بدنی سالم و رابطهجسمی و  با    ای پایدارای 

  ،شنودتر از من یا دیگران نمی از گل نازک خود که  بهزنی متکی 

 « من را ممکن ساخته است. تداوم زندگی کاریِ

 ،صورت  این   در زندگی بسیار مهم است، در  داشتن توازنی پایدار 

بر  را  شما  زندگی  توازن  نمی  نوشتن  فرمان   11در    زند.هم 

انسان باشید! »  کند:، توصیه می8نویسندگی و نقاشی، هنری میلر 

مختلف سر بزنید و اگر های کانبا مردم ارتباط برقرار کنید، به م

 «بنوشید. ، دلتان خواست
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