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در ایــن مقالــه قصــد داریــم بــه ســخنان افــراد موفــق در مــورد اینکــه چگونــه ایده های 
نــاب پیــدا کنیــم بپردازیــم و راهــکاری نیــز بــرای زمانــی کــه چیــزی بــه ذهــن خالقمان 

نمی رســد، ارائــه دهیــم.

کپــی بالگــر یــک ســایت تولیــد محتــوا اســت کــه هربــار هــم پیشــنهادات مختلفــی 
ــا  ــار ام ــن ب ــه می دهــد، ای ــف ارائ ــی نوشــتن در مباحــث مختل ــا چگونگ در رابطــه ب
از کارکنــان ایــن ســایت ســواالتی پرســیده شــده اســت مبنــی بــر اینکــه زمانــی کــه 
موضوعــی بــه ذهنشــان نمی رســد تــا در مــورد آن بنویســند چــه روش هایــی را بــرای 
ــه  ــه ارائ ــن رابط ــی در ای ــنهاداتی خوب ــد، پیش ــش می گیرن ــئله در پی ــن مس ــل ای ح

شــده اســت کــه امیــدوارم بــرای شــما هــم کاربــرد داشــته باشــد.
ــان  ــه نش ــئله ای ک ــت. مس ــتن اس ــش نوش ــخت ترین بخ ــوع، س ــردن موض ــدا ک پی
ــه ای دوســت داشــتنی نیســت. گاهــی اوقــات در  می دهــد نویســندگی ضرورتــًا مقول
ــی  ــان. شــاید حت ــه خالقیــت و توانایی ت ــد، ب ــان شــک می کنی ــه خودت نویســندگی ب
بــا ایــن ســؤال از ســوی خودتــان مواجــه شــوید کــه آیــا نویســندگی در مقــام یــک 

حرفــه اساســًا برایتــان اهمیتــی دارد یــا نــه؟
»ایــن هفتــه قــرار اســت دربــاره ی چــه موضوعــی مطلــب بنویســم؟« همه  نویســنده ها 
گاهــی اوقــات بــا ایــن ســؤال مواجــه می شــوند. البتــه همــه نــه، قطعــا نویســندگانی 
ــده مواجــه نمی شــوند.  ــود ای ــا کمب ــوا، ب ــرای نوشــتن محت ــچ گاه ب ــه هی هســتند ک
ایــن افــراد شــبیه آدمایــی هســتند کــه همیشــه در حــال خوردننــد امــا هیــچ وقــت 
چــاق نمی شــوند. هیــچ وقــت دوســت نــدارم راجــع بــه ایــن افــراد چیــزی بشــنوم یــا 
حرفــی بزنــم. خــب بــه جــای آن راجــع آدمــای شــبیه بــه خودمــان حــرف می زنــم. در 
ایــن مــاه مــن از تیــم ویراســتاریمان پرســیدم، زمانــی کــه بایــد مطلبــی بنویســند، امــا 
هیــچ چیــز بــه ذهنشــان نمی رســد از چــه روشــی بــرای پیــدا کــردن ایــده اســتفاده 

می کننــد؟
پاسخ هایی که داده اند از قرار زیر است:

مقاله مرتبط: بازاریابی محتوا چیست؛ راهنمای کامل استفاده از آن در کسب وکارها
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برایان کالرک، مؤسس کپی بالگر
بخوانیــد. اصــالً مهــم نیســت، چــه مطلبــی بخوانیــد، بهتر اســت چیــزی کــه می خوانید 
راجــع بــه تولیــد محتــوا و کســب و کار نباشــد. باالخــره یــک روز ایده هــا و داده هــای 
جالــب دربــاره ی موضوعــی کــه مــا از آن مطلعیــم تمــام می شــود. درســت در همیــن 

لحظــه اســت کــه ایــده  موضوعــی جدیــد در ذهــن مــا جرقــه می زنــد.

 

 
کریس گرت، کارشناس ارشد حوزه  دیجیتال

1. به فیسبوک برید.
2. دنبال گروه های مهم بگردید.

3. به گروه های بزرگ بپیوندید و ببینید مردم چه سواالتی را مطرح می کنند.
4. سؤاالت تاثیرگذار را پیدا کنید.

5. جواب های باال بلندی به آنها بدهید.

بیشتر بخوانید: وبالگ نویسی و 10 روش برای کسب درآمد از طریق آن
 

جرد موریس، سر گروه بخش پادکست
وقتــی چیــزی بــرای نوشــتم نــدارم، پادکســت می ســازم. جــدای از شــوخی خیلــی از 
ــرون آمــده اســت. پروســه   ــه  پادکســت بی ــه درد بخــور مــن، از دل تهی مقاله هــای ب
ــر از نوشــتن  ــه شــکل نوشــتن اســکریپت )کــه همیشــه کمت تهیــه  پادکســت، چــه ب
مقالــه مــن را مضطــرب می کنــد( و چــه بــه شــکل نوشــتن نــکات مهــم، اغلــب مــن را 
بــا چیزهایــی مواجــه می کنــد کــه می تواننــد زمینــه ای بــرای نوشــتن مقالــه باشــند. 
وقتــی اســکریپت می نویســم، تقریبــًا هیــچ کاری بــرای تبدیــل آن بــه مقالــه نــدارم. 
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فقــط بایــد قالــب شــنیداری آن را بــه گونــه ای تغییــر دهــم کــه بــرای خواندن مناســب 
باشــد. 

 

لورن تامپسون، آنالیزور داده ها
ــی  ــی معمول ــم، گفتگوی ــت می کن ــم صحب ــا مخاطبان ــد ب ــم باش ــش فراه ــر امکان اگ
بــرای آنکــه بدانــم بــه چــه مســائلی فکــر می کننــد. ایــن کار اغلــب مــن را بــا مســائلی 
مواجــه می کنــد کــه اصــالً بــه آن هــا فکــر نکــرده ام، یــا بــه گونــه ای متفــاوت بــا آن 

درگیــر شــده ام.
ــد  ــر نمی دانی ــی اگ ــید، حت ــی بنویس ــده مطلب ــور ش ــه هرط ــت ک ــر آن اس روش دیگ
دربــاره  چــه موضوعــی. پشــت مانیتــور بشــینید، گوشــی تان را خامــوش کنیــد و فقــط 
جریــان ذهنتــان را آزاد و رهــا کنیــد. ایــن کار رو ادامــه بدیــد تــا بــه ایــده  مهیجــی کــه 

مــد نظــر داریــد برســید.
همچنیــن ایــن کار بــه مــن کمــک می کنــد تــا زایــش ایــده و کار واقعــی نوشــتن مقاله 
را از هــم جــدا کنــم. ایــن دو قضیــه هــر کــدام جایــگاه متفاوتــی در ذهــن دارنــد، و 
مــن فهمیــده ام، زمانــی کــه ذهنــم را رهــا می کنــم، نســبت بــه زمانــی کــه از نوشــتن 
ــی  ــم. حت ــدا می کن ــرای نوشــتن پی ــری ب ــات بهت ــه مضطــرب می شــوم، موضوع مقال
ــی نباشــند، یــک لیســت درهــم و برهــم از ایده هــا،  اگــر همــه  ایــن موضوعــات عال

بــرای شــروع بــه مراتــب بهتــر از یــک صفحــه ی خالــی اســت.
 

 
کیم کالرک، معاون بخش اپراتورها
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بــا ایــن ســؤال وقتــی موضــوع بــرای نوشــتن نــداری چــه می کنــی؟ همــان حســی را 
پیــدا کــردم کــه بــا ســؤال چــه روحیاتــی داری پیــدا می کنــم. کامــالً در ذهنــم می دانــم 
ــل  ــم، مث ــان می کن ــا بی ــی آن را می نویســم ی ــی وقت ــم، ول ــه چــه می خواهــم بگوی ک

ــم. ــر می رس ــه نظ ــا ب احمق ه
ولــی خــب بــه شــما می گویــم... در ایــن مواقــع اســت کــه وســواس فکــری و افــکار 
ــم. ــه یــک ســرمایه می شــود. می نشــینیم و مــدام فکــر می کن ــل ب مــداوم مــن تبدی
ــتر  ــی در بیش ــد، ول ــه بزن ــن ضرب ــه م ــون ب ــرق گوناگ ــد از ط ــئله می توان ــن مس ای
مواقعــی کــه بــرای حــرف زدن بــه مســائل احمقانــه فکــر می کنــم، اوقــات خوبــی را 
ــن  ــه م ــا ب ــرم از آن نگاه ه ــه همس ــرا ک ــم چ ــئله را می دان ــن مس ــم. ای ــپری می کن س

ــو.« ــن نگ ــه م ــًا ب ــی؟... لطف ــر می کن ــی فک ــه چ ــد:«داری ب ــد و می گوی می کن
ایــن مســائل بغرنــج اغلــب دور و بــر ســاعت ســه بامــداد، وقتــی کــه ایده هــای جالبی 
بــه ذهنــم می رســد، خــود بــه خــود حــل می شــوند. واقعــًا بایــد در آن ســاعت بخوابــم 
ولــی ذهنــم می گوید:«نــه، ایــن درســت زمانیــه کــه همــه چیــز یکبــار بــرای همیشــه 
ــه  ــه.« ب ــل حل ــن مســائل قاب ــد بنویســی جــز ای ــه بای ــی هــم ک حــل می شــه، مطلب
خاطــر همیــن ســعی می کنــم کــه همــه  مطلــب را بنویســم. بــه نوعــی، وقتــی شــروع 
بــه نوشــتن می کنــم، کلمــات ســرازیر می شــوند. کلماتــی کــه قابــل تأمل انــد، امــا در 
بیشــتر مواقــع بایــد ویراســتاری بســیطی روی آن هــا اعمــال شــود. ولــی بایــد اعتــراف 
کنــم بعضــی از ایده هــای نیمــه شــبی واقعــًا درخشــانند. فقــط امیــدوارم وقتــی بدنــم 

بــه خــواب احتیــاج دارد، ذهنــم هــم بخوابــد.
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استفانی فلکسمن، سر ویراستار
دوســت دارم راجــع بــه ســوالت مطلــب بنویســم! ســه پســت درمــورد اینکــه چگونــه 
ــرًا هــم کار  ــه اخی ــم. اولیــن پســتی ک ــم، کار کرده ای ــدا کنی ــرای نوشــتن پی ــده ای ب ای
کرده ایــم، شــامل داســتان یــک پرنــده کــه مــن را ســاعت چهــار صبــح بیــدار می کنــد 

می شــود، ایــن ســه پســت از ایــن قرارنــد:
• بهتریــن مکان هایــی کــه بــه طــور مــداوم می تــوان ایده هــای نــاب تولیــد محتوایــی 

ــدا کرد در آن پی
• چگونگی نویسنده شدن

• چگونــه 16 مقالــه  بــه درد بخــور بنویســیم، زمانــی کــه تنهــا یــک ایــده  بــه درد نخــور 
یم ر ا د

برگ برنده  من این است که همیشه به گفت و گوهای مردم گوش می دهم.
بی توجهــی کار راحتــی اســت، خصوصــًا زمانــی کــه بعــد از اتمــام کارتــان خســته اید. 
ــد  ــد، فرآین ــوش دهی ــد گ ــردم می زنن ــه م ــی ک ــه حرف های ــکاوی ب ــا کنج ــر ب ــا اگ ام
ــود  ــث می ش ــئله باع ــن مس ــد. ای ــی می کنی ــه ط ــتن مقال ــرای نوش ــمندتری را ب ارزش
ــه  ــر ب ــب توجه ت ــوای جال ــتن محت ــوری و نوش ــده  مح ــن ای ــی بی ــه اتصال ــا نقط ت
وجــود آیــد. بــرای مثــال اخیــرًا درمــورد موضــوع بــه ظاهــر پوچــی بحــث می کــردم. 
اینکــه چــرا ســاختار توالــت، دهــه  هاســت کــه تغییــری نکــرده اســت در حالــی کــه 
گوشــی های تلفــن همــراه در طــول ده ســال انــواع و اقســام تغییــرات و پیشــرفت ها 
را از ســر گذرانــده اســت. همیــن بحــث ممکــن اســت در آینــده در یکــی از مطالــب 

مــن مطــرح شــود. شــاید هــم تــا االن مطــرح شــده باشــد.

بیشتر بدانید: 6 نکته برای داشتن بهترین استراتژی در بازاریابی محتوا
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کلتون رید، معاون تولیدات چندرسانه ای
وقتــی چیــزی بــرای نوشــتن نــدارم، بــه ایــن معنــی نیســت کــه بــه انــدازه ی کافــی 
تحقیــق نکــردم یــا موضوعــی و مطلبــی در دفترچــه  یادداشــتم بــرای نوشــتن نــدارم، 
بلکــه ایــن مســئله بــرای مــن بــه ایــن معناســت کــه بــه ایده هــا و تفکــرات درونــی ام 
فرصتــی بــرای بــروز نــداده ام، بــه عبــارت دیگــر بــه مغــزم اجــازه نــداده ام کــه کارهــای 

مهمــی برایــم انجــام دهــد.
اخیــرًا بــه ایــن قضیــه پــی بــرده ام کــه قبــل از آنکــه بخواهــم چیــزی بنویســم، بایــد 
ایــده ای را انتخــاب کنــم، تنهــا یــک ایــده از میــان زنجیــره ای از پروســه های خالقانــه. 
ــر  ــی در تفک ــی اساس ــت، بخش ــده اس ــی نامی ــازی ترکیب ــه را ب ــن قضی ــتاین ای اینش

مولــد، پیــش از آنکــه ارتباطــی بــا ســاختار منطقــی داشــته باشــد.
گوشــی را خامــوش می کنــم، هدفونــم را برمــی دارم، چنــد قطعــه  موســیقی – بــی کالم 
از همــه بهتــر اســت – انتخــاب می کنــم، و بــرای دویــدن بــه پــارک مــی روم. در ایــن 
ــم،  ــت می کن ــی دریاف ــه پیام ــم و ن ــک کن ــم را چ ــوان ایمیل های ــه می ت ــت، ن موقعی
درواقــع غیــر از دویــدن و خیالپــردازی کار دیگــری نمی تــوان انجــام دهــم. وقتــی کــه 
ــان  ــاب خــود را نمای ــد، ایده  هــای ن ــان را کمــی از مشــغله  هایتان دور مــی  کنی خودت
ــم، و آن هــا را  ــا ایــده  هــا را جمــع کن ــد. ایــن تجدیــد قــوا باعــث می شــود ت می  کنن

بــه مقالــه تبدیــل کنــم یــا بــرای آینــده ذخیــره کنــم.

بیشتر بخوانید: 5 اشتباه بزرگ در بازاریابی محتوا
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سونیا سیمون، معاون ارشد حوزه  محتوا
شــغل مــن ایجــاب می  کنــد تــا همیشــه راجــع بــه موضوعاتــی بنویســم یــا پادکســت 
ــت  ــده راح ــردن ای ــدا ک ــن را در پی ــه کار م ــج وج ــه هی ــئله ب ــن مس ــا ای ــازم، ام بس
نمی کنــد. مــن تقریبــًا از همــه  تکنیک هایــی کــه تاکنــون گفتــه شــده اســت، اســتفاده 
می کنــم ولــی تکنیکــی کــه امســال و پارســال از آن بیشــترین بهــره را بــرده ام آن اســت 
ــم، ایــن ایده  هــا هــر وقــت کــه اراده کنیــد  کــه از ایده هــای دم دســتی اســتفاده کن

در برابــر شــما قــرار دارنــد.
ــه  ــی اســت؟ ن ــد کار راحت ــاز داری ــه آن نی ــه ب ــی ک ــدا کــردن موضــوع در زمان ــا پی آی
همیشــه. مــن اغلــب موضوعاتــم را از خــالل دایــره  واژگان درهــم پیــدا می کنــم. امــا 
ــًا از ســال 2008 هــر هفتــه مطلبــی می نویســم.  ایــن کار همیشــه جــواب داده. تقریب
ایــن کار را بــرای قالب هــای مختلــف مثــل پســت های وبــالگ، اپیزودهــا، پادکســت ها 
ــه هــم  ــرای مؤسســات خصوصــی انجــام داده ام. هــر هفت و محتواهــای آموزشــی ب
متعجــم از اینکــه آیــا می توانــم ایــن کار را انجــام دهــم، و هــر هفتــه نیــز آن را انجــام 

می دهــم.

7

https://modireweb.com

