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  دمهـمق
وند دادن دائمي نويسنده، با محصول نهايي را كه به وسـيله  ـباشيم، زيرا نوشتن وظيفه پي  كنيم هنگام نوشتن تيزبين كوشش مي
  . ده داردـشود، را برعه ادي خوانده ميـدرت انتقـه انبوه و داراي قوـخوانندگان بالق

. شوند ارزش مي اي محترمانه مرعوب كرده و مانع درج مطالب خود به خودي و بي اين خوانندگان موهوم، روند نگارش را به شيوه
گمـان   اين ويژگي بي. براي اجتماع مفيد استاحتماالً  كه شود داري نويسنده كه مانع نگارش متوني ابتدايي مي از اين جهت خويشتن

داري را در پاسـخ بـه    هـاي خويشـتن   از نويسندگان مـا نشـانه  % 77زيرا در حدود  ،شود راحي حفظ ميـدان جـدر تكامل انديشمن
  .اند ، توضيح دادهپژوهش در جراحيهاي خود براي چاپ دوم كتاب  ربوط به نگارش فصلـپرسشنامه م
هاي مورد توجـه خودشـان بـه     اي آن را در رشته داري نويسنده را تجربه كرده بودند به طور گسترده شتننويساني كه خوي مقاله

هاي مؤثري براي كمك به نويسنده در غلبه بـر آن پيـدا    داري قاعده است تا استثناء و راه رسد كه خويشتن چاپ رساندند به نظر مي
  .ستا  نشده

  علت
ـ ـدي دروني توصيـديد به وسيله منتقـوان تهـده در نگارش، به عنـگ نويسنـداري و درن نـت خويشتـعل ده اسـت، از  ـف ش

ـ ـاري زياد در تصحيـراه با پافشـون و خطا همـبه وسيله آزم دگانـداد نويسنـآن جا كه استع ـ  ـح به وسي اد شـكوفا  ـله يـك است
كلماتي را كه براي بيـان عقيـده خـود انتخـاب      يابد كه د دروني پرورش ميـدگان، نوعي منتقـردان نويسنـود، در نهاد شاگـش مي

عوامل  شب هنگام شروع به نگارـاغل. شود م چيزي مانع ما ميخواهيم شروع به نوشتن كني گذاريم و مي صفحة سفيدي را مقابل خود بر روي ميز مي

شود  اي تكراري تلقي نمي توسط خواننده انجام شدهوهاي ـرغم جستجـنويسيم قابل توجه است؟ علي آيا مطلبي كه مي. دگرد ددي باعث خويشتن داري ما ميـمتع

يك  .شود ميخود مانع شروع و هراسي موهوم از خوانندگان بالقوه منتقد ام،  كه تا به حال نوشته از اينها گذشته اينكه اين مطلب بايد بهترين مطلبي باشد؟؟؟  ...و 

 .دگرد  ائي ميـداري باعث ارتقاء كيفي محصول نه ، اما اين خويشتنشده ر انداختن نگارش ـو به تأخي اي مانع شروع ر نويسندهـمنتقد دروني در ه
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وص در جراحاني كه تمايل به تعالي دارند بـه شـدت قابليـت    ـوه سانسور به خصـاين شي. كنند ور ميـاند، قبل از نگارش سانس كرده
ين منتقد درونـي در  قدرت ا. كند رورش يافته باشند، مهار ميـواقعي كه خوب پـديل آن به نوشتار را حتي در مـها و تب پرورش ايده

دهنـده   راحل ويرايش به كار گرفته شود به طور حتم بـراي نويسـنده يـاري   ـر فعال و براي مـراحل پيش نويس غيـصورتي كه در م
  .است

  شروع
شروع جريان كلمات عموماً نيازمند بينشي وسيع و مطالعات اوليه به مقدار زياد بـوده؛ همچنـين احتيـاج بـه مكـاني دارد كـه       

  .را از پريشاني و مزاحمت جدا سازد نويسنده
ـ    ،ز و جذاب هستندـانگي هاي زندگي و كار روزانه بسيار وسوسه وليـدل مشغ ي و آشـنا  ـزيرا عيني، ملمـوس، محـدود، شخص

دن ـتدارك تراشي. هاي محيط اطراف براي اغلب نويسندگان ضروري است ريفات و آئينـرسد، تجديد سازمان تش به نظر مي. هستند
يكـي   Mary Evans. اي براي طفره رفتن از نوشتن شود و تميز كردن ميز تحرير به طور مشخص ممكن است تبديل به بهانه دادـم

او . دهنده آمادگي ناكافي ذهني براي انجام وظيفه نوشـتن اسـت   كند كه طفره رفتن نشان از نويسندگان داراي آثار متعدد توصيه مي
متن نيمه تمـام را چنـد روزي رهـا كـرده و بـا      . آيند، نبايد آنها را چندان جدي تلقي كنيم مي كه به وجود ييها كند وقفه توصيه مي

  .مطالعه و تفكر بيشتر به سوي آن باز گرديم
. هاي مختلف عرضـه شـده اسـت    هاي گوناگون به وسيله نويسنده هاي اطالعاتي به روش زمينه آوري پيش روند هوشمندانه جمع

هـاي   با يك دفترچه يادداشت است، كه مراجع، عبـارت  اي مشابه نگهداري يك پوشه در اندازه: زير است هاي رايج شامل موارد روش
ها و دانشـجويان در آن   هاي فكري بديع مؤلف ، هر گونه نكات تكنيكي و يا فصل نشست»يك صفحه براي يك نكته«مورد استفاده يا 

 ،به ويژه هنگامي كه آن دوست نويسنده باشد ،مورد برنامه نوشتن در آنگنجانده شده است، و نيز شام همراه با يك دوست بحث در 
هاي روي تختـه   اي در براي تماشاگران واقعي يا خيالي همراه با نوشتن اهداف سخنراني، برگرفته از نوشته دقيقه 10يا ايراد سخنراني 

  .باشند سياه، مي
ها   اً با موضوع ناآشناست، به نحوي كه براي ساده و روشن كردن پياماي كه عموم ارائه نظريات يك نوشته يا يك فصل به خواننده

  .كننده باشد رود ممكن است براي شروع كمك به كار مي

  رئوس مطالب
ـ ـرحله ماقبل نگارش، نوشتـطي م از برخي از نويسندگان پس انـد، امـا خيلـي از     ب را بسـيار كارسـاز دانسـته   ـن رئوس مطال

ر كدام از اوراق متفرقـه بـا   ـه. ت استـنويس بسيار سخ ن پيشـوشتن رئوس مطالب مانند نوشتن اوليدند كه نـنويسندگان ما معتق
اين تكنيـك يـك برنامـه    . ب كار آيندـاز رئوس مطالـدمه و سرآغـد يا مقـوان شروع پيش درآمـتوانند عن وضوعات متفاوت ميـم

كه بـه نويسـنده   ) Infoselect, Micro Logic Corp, Hackensack, NJ07602(وتر را تشكيل داده است، ـزاري كامپيـاف نرم
ـ  ـهاي كامپي هـف را با زدن تكمـاوين مختلـب داراي عنـد مطالـده امكان مي ـ  ـوتر احضـار و اختصاص ا كـار بكنـد؛   ـاً بـر روي آنه

يـك سلسـله    Dr. Mostellerبـراي  . كنـيم  ان كـار مـي  ـهاي پراكنده مطالبم حهـاز گاهي بر روي صف همانگونه كه برخي از ما هر
ـ ـدا با رئوس مطالـاين فصل ابت. الب شوندـن است جايگزين رئوس مطـوناگون و سازمان يافته ممكـهاي گ رستـفه راميني ـب يا ف

ـ ) 1جدول (ر و قراردادي ـگي وري اما وقتـب دستـد، و با رئوس مطالـديدآميز، آغاز شـتر ته كه كم ـ ـادام ت و هنگـامي كـه   ـه ياف
داري كاهش يافت و نگارش براي بسياري از نويسندگان با راحتي بيشـتر   نـهاي خويشت ت، نشانهـراردادي پايان يافـرئوس مطالب ق

ـ  ـهنگامي كه رئوس مطالب« Neugebouerر ـدكت ةبه گفت. ردـادامه پيدا ك ـ   د، نشـانه ـم كامـل ش شـود و مـن    ديد مـي ـهـايم ناپ
  .»خوشحالم
آن چـه  : است Boileauدهنده اصل بديهي  افتند و اين نشان تر به جريان مي شود آسان ها هنگامي كه فكر كردن آشكار مي واژه

  .افتند كند به راحتي به جريان مي شود و كلماتي كه آن را بيان مي به خوبي تصور شود به روشني گفته مي
)The Art of Poerty, Cantol, Line.53; Nicolas Boileau- Despreaux, 1636-1711 (رت به دنبـال كلمـه   ما به ند

  .وي فكر مناسب هستيمـر در جستجـرديم بيشتـگ مناسب مي
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  نويس تهية پيش
رسند،  نويس ضروري است كه كلمات را از انتقاد مبرا كرده و بدون توجه به اين كه آنها چگونه به نظر مي براي تكميل اولين پيش

اي به دوستي تخيلي كه وظايفشان  ها به وسيله نوشتن نامه برخي نويسنده. مراحل مرور مجدد و ويرايش را به حداقل ممكن برسانيم
كنند، زيـرا در تجربيـات    مي كنند، خيلي از آنها روي نوار ضبط صوت صحبت  روع ميدهد، كار خود را ش را در قبال مطلب توضيح مي

  .اكثر مردم، انتقاد اثر كمتري بر روي كلمات گفته شده دارد
عملكرد اصلي آنهـا زيـر پـا گذاشـتن     . نويس اوليه بنامند د كه اولين نسخه را به عنوان پيشـدهن ح ميـويراستارهاي ما ترجي

توانيـد بـدون    نويس اوليه موقتي است، شـما مـي   از آن جا كه پيش. ده كردن ابزار براي ويرايش و كار دوباره استصفحه سفيد و آما
نويس تكميل نشده در جستجوي كلمـه مناسـب امـالي درسـت و مرجـع       ال كنيد هرگز تا زماني كه پيشـزحمت كار نگارش را دنب



 ژوهش در جراحيـدکتر سيدعباس ميـرمالک ـ پ

دهيم و بازنگري نقادانه را تا زماني كـه   لمات انتخابي ضعيف را داخل پرانتز قرار ميهاي تكامل نيافته يا ك انديشه  برخي از ما،. نباشيد
تـر از تهيـه    ها ويرايش را بسيار ساده بسياري از نويسنده. اندازيم يق ميوويرايش برسد، به تع ةرحلـل شود و به مـنويس تكمي پيش
داري نويسـنده، هنگـامي كـه نتيجـه      ضطراب همـراه بـا خويشـتن   هاي ا رسد نشانه به نظر مي. دانند نويس يا رئوس مطالب مي پيش
اي  رود، به شكل فزاينده مي  نويس به سوي طرح اوليه و تهيه رئوس مطالب و به دنبال آن ويراستاري پيش نويس از مرحله پيش دست

  .يابند كاهش مي
تر برخي از  كننده نويس بسيار كمك يه پيششود و اين امر براي ته رئوس مطالب قراردادي موجب برتري بخشيدن به نظريات مي

اي مربـوط بـه خـود را بـه      ورد يك موضوع علمي، رئوس مطالب پايهـشكل غيرقابل انعطاف مقاله اصلي در م. وظايف نوشتاري است
كه نويسـنده  با مطالبي ) نويسي ري بحث و خالصهـگي نتيجه  ها، رفي، روشـمع(هاي اصلي مانند  نظمي كه در آن سر فصل. وجود آورد
از ابتـدا شـروع   » آليس در سرزمين عجايـب «كنند كه مانند  هاي ما توصيه مي دهـبسياري از نويسن. د، متفاوت استـده ترجيح مي

  ها، دهند كه با يك قسمت ساده و بسيار دقيق مانند روش تعداد زيادي ترجيح مي! ف شويمـسپس متوق. كرده و تا انتها ادامه بدهيم
مـورد عالقـه و    هنوشتن در مورد نكت. دهند ريب ميـفورد غلبه بر طفره رفتن، ـها شروع كرده و با اين كار ما را در مجداول و تصوير

دي و كلماتي كه به نحو مؤثري نظريات شما را بـه  ـهاي كلي رحله عبارتـدر اين م. بخشد رژي ميـج در ابتدا، به روند نگارش انـمهي
ت جمالت ناشيانه و تكامل نيافته، در صورتي كه با نظريات شما تناسب داشته باشند، صرف نظـر  سازند، حتي به صور رتبط ميـهم م

كار شما تكامل پيدا كند و اين واقعيـت  ـد كه افـنويسيد، اجازه بدهي همچنان كه مي. از جريان نگارش بايد بر روي كاغذ، ثبت شوند
ايـن يـك   «به خود يـادآوري كنيـد كـه    . شود، رو به تكامل است ار گرفته ميها به ك ذيرد كه زباني هم كه براي ارتباط انديشهـرا بپ
ـ   رتبط ساختن پيشـع جمله كاملي براي مـو الزم نيست توق» ول خاتمه يافته نيستـمحص . ريات خـود داشـته باشـيد   ـنـويس نظ
كنيـد،   كه بـرروي آن كـار مـي    ب يا بخشيـنويس خود هستيد، افكار بسياري كه با رئوس مطال ان كه در حال پروراندن پيشـهمچن
الكترونيـك   Notepadاقالنه است كه از يك ميز دوم يا از يك دسـتگاه  ـاين بسيار ع. كند ان خطور ميـگ نيست، به ذهنتـهماهن

عرفي توانند ضبط شوند يا بعدها مجدداً م اند، مي هايي كه به خوبي بيان شده اده كنيد، به اين ترتيب انديشهـبراي يادآوري متن استف
پرتي، مفيد است زيرا مانع ايجاد وقفـه در   ات يادآوري براي ضبط موارد مهم حواسـه يا صفحـذ چسبان، تكمـاستفاده از كاغ. شوند

بيني همچـون   ت است و كلمات يا بهترين عبارات مناسب همواره در دقايق غير قابل پيشـنگارش با ما در حرك. شود روند نگارش مي
بـراي ايـن   . آينـد  وقع راه رفتن در راهروها و يا در اتاق عمل، به ذهن مـي ـواب، يا مـرف خانه، شب هنگام خي به طـهنگام رانندگ

شوند، شـكار   رس داشته باشيد تا بتوانيد كلمات و افكار را همانگونه كه ظاهر ميـر يادداشت يا ضبط صوتي در دستـمنظور يك دفت
كند كـه هنگـامي كـه در     ايد كمك مي ربوطه نوشتهـوضوع مـورد مـزي كه در مواندن پشت سرهم و با صداي بلند آن چيـخ. كنيد

اگر وقفه در رونـد نگـارش بـه    . ز شودـوضوع متمركـنويس هستيد بخش خودآگاه و ناخودآگاه ذهن شما بر روي م حال تدوين پيش
تواند شـامل يـك    اين مطالب مي. شما باشد كارـر توالي افـذاريد كه به طور خالصه نشانگـود آمد عالئمي را در حاشيه باقي بگـوج

د كه مايليد در مورد ـرياتي هستنـرندة نظـراجعي كه در برگيـدگان، مـها يا نام نويسن وتاه، نقاشيـكلمة توصيف كننده يا عبارت ك
ـ نـويس را در نشسـت    رحلة پـيش ـب با صداي بلند، بازگشت به مـواندن مطالـها و خ نشانه. آنها بحث كنيد، باشد دي تسـهيل  ـبع

  .كند مي

  رايشـوي
نـويس را بـه    ويرايش، خودتان كار را بارها بازخواني كنيد، در صورتي لزوم مطالب را بازنويسي كنيـد و سـپس پـيش     در مرحلة

ني كـه  توانيد به كسا شما با سوء تفاهم مواجه نشود، مي  براي اطمينان از اين كه نوشتة. كساني كه در كار نوشتن تجربه دارند، بدهيد
ايد يا  خواهد ارتباط برقرار كند و سؤال كنيد كه آيا در اين كار موفق بوده ايد بگوييد نوشته شما در مورد چه مطلبي مي نوشته را داده
در اين مرحله مهم است كـه احسـاس مالكيـت را    . توانيد از آنها بخواهيد كه خواندن مطلب نكات مهم را برايتان بگويند نه؟ و يا مي

به ياد داشته باشيم كه هدف نهايي اين است كه نظريـات خـود را بـه خواننـدگان     . ه مقاله كنار بگذاريم و پذيراي نقد باشيمنسبت ب
  .منتقل كنيد

. رساند قاعده جديد آنها را بپذيريـد  ام ميـا به انجـر از تالش اصلي شمـاوت آنها كار را بهتـاوت يا ترتيب متفـاگر كلمات متف
رابطه بين كار نگارش و شما دوسـتانه اسـت،   . د امكان دوستانه باشدـن و خوانندگان تا حـاست كه رابطه بين نوشتم ـاين بسيار مه
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هاي عيني ديگران براي آن كه نوشته شما به مذاق خوانندگان خـوش بيايـد، مـورد نيـاز      داده. زيرا نوشته بخشي از وجود شما است
چنـان كـه مطالـب     هم. نهند داري آگاهند و به مرحله ويرايش گام مي غلبه بر خويشتن بسياري از نويسندگان به خوبي از زمان. است

هـاي منطقـي را كـه در افكـار خـود       شود كه قدم وجب نميـب، مـمطمئن باشيد كه آشنايي شما با مطل ،بخشيد خود را انسجام مي
ايد تمركز كنيد كه بر روي پيامي كـه بـه    ردهـت كي كه دريافـبر روي پيام«رد ـك توصيه مي John Bailar. ايد، حذف كنيد ساخته

ـ ـورد سوءتفاهـل شويد تا مطمئن باشيد مـوسيله نويسنده ارسال شده است زحمت بسيار را متقب فـرض  » .ع نخواهـد شـد  ـم واق
زاماً در انتخاب كلمات براي بيان ـي شما الـوي ذهنـممكن است روند الگ. د كه منطق خواننده شما مانند منطق خود شما استـنكني

ـ  «بـا اسـتفاده از عبـارتي ماننـد     . ي به نظر برسد، نقشي نداشته باشدـر چند كه بديهـتان ه هـانديش ات نتيجـه  ـبراسـاس كشفي
 »...كننـد كـه    ايـن اطالعـات ايـن ديـدگاه را حمايـت مـي      «و » ...جه بگيريم كه ـآيد كه نتي ي ميـاين به نظر منطق«يا » گيريم مي

ـ   ـورد مـهنگامي كه در م. ود نزديك كنيدـق خـر و منطـخوانندگان خود را به تفك ه ـوضوعي اطالعاتي كافي داريد سـاده اسـت ك
د ـهايي كه از نظر شما روشن هستند در رون دهـدول و ايـودارها، جـها، نم ارتـزماني كه جمالت، عب. دـخيلي تلگرافي صحبت كني

ـ    كارهاي آينده ميـكنيد كه در شاه هايي نگاه مي اسـرده المـوان خـبه عن وند، به آنهاـش ويرايش حذف مي رفته ـتوانند بـه كـار گ
ـ     تر مي اري را آسانـويراست ،اين روش. شوند هايتـان در   عه ايـده ـكند و گنجينه مطالب چاپ نشده شما ممكـن اسـت انگيـزه توس

  .انتشارات بعدي باشد

  محيط نوشتن
د و محيط آنها به صورت مطلـوبي بـراي رونـد نگـارش مناسـب      ـنويسن اش نميـرار معـبراي امل ـر خوانندگان اين فصـبيشت

ار مشكلي است به خصوص اگر بيماران بدحال جراحـي شـده هـم بخشـي از محـيط      ـامن ساختن محيط براي انديشيدن، ك. نيست
  .باشند

  زمان مناسب
زمـان  . روي فزاينده شما كافي باشـد ـري نيـان بايد براي بكارگيزمان بايد براي نوشتن به وجود بيايد، به شكلي مطلوب اين زم

هاي ما نوشتن زود هنگام در صبح  بيشتر نويسنده. رار گرفته باشدـات شما قـحي ةالق و با طراوت چرخـرحله خـن بايد در مـنوشت
وب چنين زماني ـو مطلـبه نح. وجه استورد تـبسيار م» اد زمان نوـايج«. دهند و بعضي از آنها نوشتن ديروقت در شب را ترجيح مي

م است كه زمـاني  ـدانستن اين مطلب مه. شود با تكميل كار قبلي و وقف زمان بازيافتي براي انجام كار بعدي، يعني نگارش انجام مي
نـه و  هاذيرش آگابدون وجود اين پ. هاي ديگر در برنامه شما بايد حذف شوند شويد، بسياري از فعاليت كه نگارش حجيمي را پذيرا مي

ـ . يابيـد  زار از وظايف نوشـتاري مـي  ـسازماندهي زمان، شما خود را در حين ربودن زمان براي نوشتن و بي وماً اگـر وظـايف بـه    ـعم
ـ   جابـه . ؤثري استفاده كردـو مـتوان به نح د شوند، از زمان نوشتن ميرديريت خـتر و قابل م هاي كوچك بخش وعد بـراي  ـجـايي م

ام رسـاندن  ـكند و احساس به انج وري كمك مي رهـري از طفره رفتن و تسهيل بهـداوم، جلوگيـزه مـايجاد انگيتكميل هر بخش به 
  .آورد كار را پديد مي

  مكان مناسب
اند كه كاركردن در بيرون از خانه يا در مكـاني   وجه شدهـبعضي از نويسندگان مت. وفقيت استـده در مـمكان نوشتن عاملي عم

رانس و جايي خارج از محل كـار روزانـه، بـه بـرانگيختن رونـد نوشـتاري و جلـوگيري از        ـابخانه، اداره يا اتاق كنفديد مانند كتـج
تـرين   ظ شده در انزوا را براي نوشتن همراه با كمـشكل رضايت بخشي از زمان حف ،هاي هوايي رتـمساف. كند پرتي كمك مي واسـح
ها و اوراق و رئوس مطالب فصول  زوهـوشتن بايد به اندازه كافي براي پخش كردن جوب براي نـفضاي مطل. كند راهم ميـزاحمت فـم

بازتـاب فـوري   . رجع مناسب بايد به آسـاني در دسـترس باشـند   ـهاي م ع و كتابـات جامـرهنگ لغـيك ف. ها، بزرگ باشد و كتاب
در دسـترس   را هـا  كنند بايـد نسـخه   ستفاده ميات اـاني كه از پردازنده لغـشود كس ث تسريع روند نگارش ميـنوس اوليه باع پيش

وري نياز دارند كه بتوانند كار در حـال پيشـرفت   ـخه چاپي فـكنند به نس اده ميـات استفـد و كساني كه از پردازنده لغنباشداشته 
  .خود را مرور كنند
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هـاي   هـاي تخصصـي، نويسـنده    شتههاي قابل احترام يا رهبران ر هاي الهام بخش مانند محل ها داشتن عكس بعضي از نويسنده
اين بسيار مفيد است كه هنگام ديكته كردن يا انديشـيدن در  . اند مطرح، متفكران يا اعضاء خانواده را در محل كار كمك كننده يافته

كـاني  هـاي جسـماني ام   براي بسياري از نويسندگان اين فعاليت. نويس به حد كافي براي قدم زدن جا داشته باشيد مورد تكرار پيش
برخي از مسئولين به ميز ناهارخوري در خانه به عنوان مكاني مناسـب و  . باشد براي تخليه فشارهاي عصبي ناشي از خلق نوشتار مي

اين فضاي وسيع و عاري از هرگونه به هم ريختگي روزمره در اداره يا آزمايشگاه، مكاني مطمئن و . اند عملي، براي نوشتن اشاره كرده
  .آورد ن به وجود ميراحت براي نوشت

ايجاد تغييـرات ادواري در موقعيـت،   . توانيد اطمينان و اثربخشي را در روند نوشتن پديد آوريد ط نوشتن، ميـارت بر محيـبا نظ
دقيقه زنـگ تفـريح يـا     15دم زدن در آپارتمان با يك ليوان قهوه، يا ـمثالً ق(گونه  اتي كوتاه و پاداشـوتاه مدت و اوقـدم زدن كـق

تـر تـازه و نيرومنـد نگـه      اي طـوالني  هاي شما را بـراي دوره  بخشد و نوشته نيروي شما را تداوم مي) ف زدن با خانواده و دوستانحر
  .دارد مي

  ؟ونه اين كار را انجام دهيمـچگ
  :اران جراحي از قرار زير استـبه دستي David Mulderهاي  توصيه

مراجع . آوري كنيد، زير نكات مهم خط بكشيد يا آنها را مشخص كنيد طه جمعورد موضوع مربوـهاي مجدد را در م ـ تمام چاپ1
  .شناسي انتخاب كنيد و آنها را بخوانيد و دوباره بخوانيد اضافه را از فهرست كتاب

  .دهد ـ نكات مورد نظر را فهرست كنيد، اين كار رئوس مطالب اساسي را براي شما تشكيل مي2
باشـيد كـه بـا زبـان      كنيد مطمئن اگر ديكته مي. نويس اوليه سه بعدي به وجود آوريد ، پيشـ براساس زمينه و رئوس مطالب3

اي متفـاوت اسـت و    به اين نكته اشاره كرده است كه زبـان نوشـتاري بـا زبـان محـاوره      Mary Evans. كنيد نوشتاري صحبت مي
  .»اند هاي بد از عدم ايجاد چنين تمايزي شكست خورده بسياري از نوشته«

  .نويس اوليه اجتناب ورزيد با بريدن، چسباندن و حذف كردن از طوالني شدن پيش ـ4
هاي آتـي طـرح در    ريزي شده، گاهي از نوشتن دست برداريد و اجازه دهيد كه براي روز يا هفته ـ با در نظر گرفتن زمان برنامه5

  .ناخودآگاه ذهن شما تكامل يابد
  .ـ با تجديد نظر قطعي پيش برويد6

شـود و رئـوس    به صورت دست خط به خصوص در هنگام نوشتن مقدمه، هنوز رايج است، هنگامي كه مقدمه نوشته مـي نوشتن 
دهند كه براي شتاب دادن به كار، به پـردازش كلمـات و    مطالب مشخص و كامل، در دسترس است، بسياري از نويسندگان ترجيح مي

ينيد و اجازه بدهيد كلمات جريان پيدا كنند و سپس برخيزيد، قدم بزنيد بنش«:گويد مي Walter Spitzer .ديكته كردن روي آورند
كنـد، در سـطح    توصيه مـي  Ray Chin. »بيني را به عنوان زمان صفر در نظر بگيريد و سپس ادامه دهيد اولين پيش. و ديكته كنيد

. تان در اين زمينـه كـار كنـد    ه ضمير ناخودآگاهاي مطالعه كرده و بر روي پيام و سازماندهي كار تمركز كنيد و اجازه دهيد ك گسترده
بـار   5صفحه را بدون توقف پر كنيد و  5« ،كند پيشنهاد مي Mary Enavz. هنگامي كه آماده هستيد، مقاله را به سرعت كامل كنيد

گيرند روند خالقيـت را   هاي كاغذ شكل مي هايي كه بر روي تخته سياه يا ورقه رسد، ايده هايمان به نظر مي در نشست. »ويرايش كنيد
كند و عده قليلي مطلب را از رئوس مطالب  گيري رئوس مطالب كمك مي رايانه به شكل ،براي برخي از نويسندگان. بخشند سهولت مي

پـردازش سـاده كلمـات    . اين يك استثناء اسـت . اي روي كاغذ بياورند دهند؛ بدون آن كه نوشته مستقيماً به متن نهايي گسترش مي
بسياري از نويسندگان احتياج دارند كه نسـخه چـاپي را ببيننـد و    . كند به تنهايي تمام احتياجات نويسندگان را برآورده نميعموماً 

نسخه چاپي به مـا نشـان   . »ديبه جاي ديد وزغ، نگرش عقاب را از باتالق پيدا كن« Hans Troidlويرايش دستي كنند و بنا به گفته 
كند از يك يادداشت جيبي هفتگـي   هنگامي كه به وظايفش فكر مي David Fleizer. يد پيش برويمدهد كه براي ويرايش جزء با مي

پس از آن از يك صفحه چند اليه بـراي نگـارش و بـازخواني و كنتـرل     . كند استفاده كرده و سپس رئوس مطالب را دست نويسي مي
به همين دليل . گيرد شان را مي هاي تكنيكي بخش زيادي از انرژيها تايپ و نياز براي بعضي از نويسنده. كند مطالب قبلي استفاده مي

كاغـذ بايـد     اين يك توافق عمومي است كه ويرايش فنـي بـر روي  . آورند هاي سنتي رو مي گذرند و بيشتر به روش از كنار رايانه مي
كند و رئـوس   هنگامي كه شروع مي دارد و داد روي كاغذ او را به نوشتن واميـگويد حس كردن م مي David Hackam. انجام شود
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ترين كـارآموزي   هاي ما به عنوان مهم بسياري از نويسنده. يابد اي تداوم مي زايندهـشود، پردازش كلمات با نيروي ف مطالب تكميل مي
حسـاس را  بسـياري ايـن ا  . كنند رمز دارند، برگزار ميـم قـت آزاد و قلـهاي مهمي با مشاورين خود كه وق در نگارش علمي، نشست

نوشـتن  . خيزنـد  ارزه برمـي ـرده و با نگارش خوب به مبـراهم نكـدي براي نگارش فـي زمينه مساعـهاي پزشك دهـدارند كه دانشك
. كننـد  ب است كه برخـي احسـاس مـي   ـجال. كننده است خيلي كمك Ph.Dهاي مدرك  نامه ي يا نگارش پايانـالتحصيل قبل از فارغ

خوانـدن منـابع   . آورد كه براي نوشتن بسيار مفيد اسـت  ، دركي مشخص و انضباطي را به وجود ميهاي التين و رياضي آموزش درس
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  .ذكر شده است
اين امر به آنهـا امكـان    ،ي را انجام دهندديفه نگارش متون متعدكنند كه چنانچه هم زمان وظ بعضي از نويسندگان احساس مي

بيشتر نويسـندگان حـس   . ها نگاه دارند ها كند شد، خالقيت را براي ساير پروژه دهد، كه در صورتي كه پيشرفت در يكي از طرح مي
  .كنند تردستي زيانبارتر از وظيفه نوشتاري است مي

هاي بسياري وجود دارد و نويسندگان موفق رويكرد قابـل اطمينـاني    ي نويسنده روشدار روشن است كه براي غلبه بر خويشتن
  .اند براي قفل نيروهاي خالقشان ايجاد كرده

اي  او براي كمك به شروع كار نگارش با زدن پيانو به طـرز وحشـيانه  . بخش اين فصل بود الهام Francis Moorراي ـماج  شرح
 30. روع كنـد، آغـاز كـرد   ـرا ش The Metabolic Care of the Surgical Patientر ـخواست نگارش كتاب معتب گامي ميـهن

گيـري مناسـبي    داري نويسنده است و نتيجه ه بر خويشتنـدن غلبـده به اوج رسيـدهن خ او به پرسشنامه ما نشانـد، پاسـسال بع
ام بسـيار   كنند كـه مـن در طـول زنـدگي     مي  سان من احساـبيشتر دوست«:دـنويس مي Dr.Moor. آورد اله پديد ميـبراي اين مق

داري نويسنده پاسـخ   ويشتنـخورد ـاي در م امهـن تنها به پرسشنـدانستند كه م دند اگر ميـش ده روده بر ميـام، آنها از خن نوشته
  .»گفتم مي

  تفسير
ها  ررسي بعضي از نويسندهشان و ب اين فصل بخشي عملي است كه به وسيله دو دانشمند بزرگ جراح براساس تجربيات شخصي

كنيم گوئي با يك وزنه سـنگين   ما همگي هنگامي كه براي بيان روشن افكار خود تالش مي. در چاپ دوم اين كتاب نوشته شده است
يكي از نويسندگان اصلي ما براي آماده كردن كارش در اين كتاب در موعد مقرر، به مشكل برخورد كـرد؛ زيـرا او   . شويم واجه ميـم

كننده و  در زمينه تحقيقي خودش باشد، مشاركتي تعيين) اشاره به شاهكار نقاشي( Mona Lisaربوط به او ـواست كه فصل مـخ مي
ها رئوس مطالبي را  آن. مالقات يك همكار جراحي توجه او را به جنبه انتقادي مطالبي كه مورد نياز بودند، معطوف كرد. به ياد ماندني

وط كلي آن به خوبي ترسيم شده بود، بـه كـاري تكميـل    ـرئوس مطالبي كه خط. سطحي بود، پديد آوردند رـار ساده اما غيـكه بسي
داري  ؤيد نقش با اهميت رئـوس مطالـب در غلبـه بـر خويشـتن     ـاين مطلب م. وتاه و قابل قبول منتهي شدـدت زماني كـشده در م

  .نويسنده است
كننـد، در   داري نويسنده استفاده مـي  ارزشي را كه جهت غلبه بر خويشتن هاي با هاي پيشتاز پزشكي روش بسياري از نويسنده

اهميت ايجـاد  . دهند لطف كرده و رئوس مطالبي را كه در فصل نمايانده شده است، در اختيار ما قرار مي انآن. دهند اختيار ما قرار مي
كنند و موجب افزايش سـرعت   حي با يكديگر كار ميمحيطي براي نوشتن هنگامي كه ويراستارها دور از فشارهاي اداري و متون جرا

نتايج اين همكاري عموماً . كنند، مشخص شد ين يك نظر يا مقاله كار ميوتدبراي شوند؛ مانند زماني كه با يك همكار  در روند كار مي
كنيـد،   حقيقات خـود تـالش مـي   اين فصل را بخوانيد تا زماني كه براي برقراري ارتباط در مورد نتايج ت. بخشند كننده و رضايت كمك

  .دستتان براي نوشتن گرم شود


