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سخن ناشر

اینروزهادیگرکمترسایتیراسراغداریمکهوبالگنداشتهباشد.چهبانگاهارتباطبامخاطبان
ومشــتریان،چهبانگاهبهموضوعمهمسئو،وبالگنویســیازنخستینکارهاییاستکهبرای
دیدهشدنسایتانجاممیدهیم.دردنیایکسبوکارهایدیجیتال،امروز،داشتنوبالگازنان
شبهمواجبترشدهاست؛چراکهابزاریمهموکارآمددرکلفرآیندهایبازاریابیدیجیتالودر
اغلبموارد،مهمترینابزارمادربازاریابیمحتوااست.بدونداشتنوبالگُپروپیمانبامطالبی
اثرگذار،سئویاثربخشینخواهیمداشت،درجستوجویگوگلدیدهنمیشویمومشتریانمان

ماراپیدانخواهندکرد.
ماصاحبانکسبوکارهاازاهمیتوبالگنویسیآگاهیمامادراغلبمواردنمیتوانیمورودی
مناســبیبرایوبالگخودبهدستبیاوریم.یاحتیاگرموفقشــویمورودیمناسبیازوبالگ
داشتهباشیم،نمیتوانیماینورودیهارابهمشتریتبدیلکنیم.چرادراغلبموارد،وبالگهای
مابهنتیجۀدلخواهنمیرســند؟پاســخایناست:»استراتژیدرســتینداریموبااصولنوشتن

محتوایخوببرایوبالگآشنانیستیم«.
وبالگنویسی،یککارکوتاهمدتنیست.برایاینکهبهنتیجهبرسد،نیازبهتداوموممارست
دارد.درایــنتداوممعمواًلیکمشــکلمهــمداریم:»یافتنموضوعاتجذابونوشــتندربارۀ
آنهــا«.برایایــنکارهمبهیکبرنامــۀمحتواییمنســجموکارانیازداریم.بایــدبارهاوبارها
بنویســیم،بازخوردهارابررســیکنیم،ازمشــتریانبازخوردبگیریمتاتاآهستهآهسته،باذائقۀ

مشتریانومخاطبانآشناشویم.
کتاباصولتولیدمحتوایمتنیبااینهدفنوشتهشدهاستکهبهطورخالصهامامؤثربهما
یادبدهدچگونهبالگپستهایموثروکارابنویسیم.»نیماشفیعزاده«نویسندۀکتاب،درحوزۀ
محتوایفارسیفردیشناختهشدهاست.اودراینکتابتجاربسالهاتولیدمحتوایمتنیرا

بامابهاشتراکمیگذارد.
خوشــبختانهامروزه،کتابهایحوزۀمحتواکمنیستندامانکتۀمهمایناستکهاغلبآنها
ترجمههســتندودربســیاریازموارد،نکاتیکهدرآنهاگفتهیاتوصیهشــدهاستممکناست
درفرهنگمایادروبفارســیکاراییالزمیاکافیرانداشــتهباشــند.اینکتاب،دوتفاوتمهم
باکتابهایدیگردارد.اولاینکهنویســنده،کتابرابراســاستجربیاتواقعیکهدرکســبو
کارهایایرانیبهدستآوردهنوشتهاست.یعنیشمایککتابپرازاصولونکاِتگردآوریشده
پیشرویخودتاننداریدبلکهیککتاببراســاستجربیاتواقعینویسندهدراختیارشماقرار
گرفتهشــدهاست.دوماینکهکارنویســندۀکتاب،دقیقًابالگنویسیاستویکیازبالگهای

شناختهشدهدرحوزۀمحتوامتعلقبهنویسندۀکتاباست.
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اگــرمیخواهیدبدانیدچگونهموضوعیمناســبوجذاببرایبالگپســتانتخابکنید،
بــاتکنیکهــاوابزارهــایگوناگونبالگپستنویســیآشــناشــویدوازآنهااســتفادهکنید،
بالگپســتهایقدیمیتانرابهطورمؤثربهروزکنیدویککالم،بالگپســتهاییبنویسیدکه

یکسروگردنازکارهایقبلیتانبهترباشد،اینکتاببرایشمانوشتهشدهاست.
درنشــربرآیند،عالوهبرترجمهوانتشارجدیدترینکتابهادرحوزۀکسبوکارهایآنالینو
توســعۀمهارتهایفردیدرکسبوکارمیکوشــیمکتابهایتألیفیرانیزمنتشرکنیم.کتاب
اصولتولیدمحتوایمتنییکیازکتابهایتألیفینشــربرآینداستکهتجربۀسالهافعالیت
یکیازاعضایایناکوسیســتمرادرخودداردوبهبسیاریازپرسشهایمخاطبانفرهیختۀما
پاسخمیدهد.مثلهمیشه،اگرنقدیبهکارماداریدیاپسازخواندنکتاب،نکتهایبهذهنتان
رسید،آنرابامادرمیانبگذارید.باورداریمکهبرایپیشرفتبایدنقدهارابشنویمواشتباهاترا

اصالحکنیم.منتظرپیامهایدلگرمکنندۀشماهستیم.

عادل طالبی
تیر 1400



نتیجۀ تجربه هایم را به تیم نیماتوِدی تقدیم می کنم؛
ق و دکمه های کیبوردشــان 

ّ
تیمی که با اســتفاده از ذهــن خل

بلگ پســت هایی نوشــتند که مخاطبانمــان به خواندنشــان 
ترغیب شوند و لذت ببرند. تلش این افراد باعث تثبیت و تأیید 

و بهینه شدن مدل بلگ پست نویسی نیماتودی است.
ممنــون از همســرم که با سخت ترشــدن اوضــاع، حمایت ها و 

دلگرمی دادن هایش بیشتر می شد.





فهرست مطالب 
پیشگفتار.............................................................................................. 11
13 ................................................................................................. مقدمه
16 .................................. نیماتوِدی؛ روایتی ساده از مفاهیم شبکه های اجتماعی
فصل اول. پیدایش بالگ در دنیا....................................... 19
22 ...................................................... تاریخچۀ بالگ و بالگ نویسی در ایران
23 ................................................................... روز وبالگستان فارسی
24 ............................................................. تعداد بالگ های فارسی زبان
24 ....................................... دسته بندی موضوع های بالگ های فارسی زبان
آیندۀ بالگ و بالگ نویسی در ایران..................................................... 24
25 ............................................................. اصطالحات بالگ و بالگ نویسی
33 ................................. فصل دوم. چطور بالگ داشته باشم؟
34 .............................................................................. ساختار بالگ
35 ........................................................................... انواع بالگ پست
36 .................................................................... ویژگی های بالگ پست
37 ........................................................................ انتخاب شیوۀ بیان
ساختار بالگ پست حرفه ای................................................................... 38
39 ....................................................................................... عنوان
40 ........................................................... شش دستۀ کلی عنوان ها
قدم اول: انتخاب عنوان............................................................. 40
قدم دوم: نوشتن عنوان............................................................. 43
پاراگراف اول............................................................................... 52
پاراگراف چیست؟.................................................................... 52
52 ........................................................................ انواع پاراگراف
53 ..................................................................... ساختار پاراگراف
54 ................................................................ کارکردهای پاراگراف 
اندازۀ پاراگراف ها..................................................................... 55
55 ................................................................... هم ترازی پاراگراف
56 ...................................................... ویژگی  های پاراگراف حرفه ای
روش نوشتن پاراگراف............................................................... 57
58 ............................................................ ویژگی های پاراگراف اول
چهار تکنیک برای نوشتن پاراگراف اول.......................................... 59
60 ......................................................................................... بدنه
60 ................................................................ ۱. عنوان های داخلی
۲. نوشتۀ اصلی....................................................................... 60
61 .................................................... ۳. لینک های داخلی و خارجی
۴. منبع دهی.......................................................................... 62
پاراگراف جمع بندی....................................................................... 63
63 ......................................................................... پاراگراف فراخوان



64 ...................................................................................... تصاویر
64 ........................................................................... انواع تصاویر
ویژگی های تصاویر.................................................................... 65
انتخاب تصاویر........................................................................ 65
67 .................................. فصل سوم. بازنگری پیش از انتشار
68 .................................................................. مرحلۀ اول: قرمه سبزی!
68 ............................................................ مرحلۀ دوم: سین جیم کردن!
مرحلۀ سوم: پنج اصل مهم!.............................................................. 69
69 ................................................... اصل اول: بررسی امالی کلمه ها
اصل دوم: ویراستاری................................................................ 69
اصل سوم: درست نویسی............................................................ 72
77 ........................................................ اصل چهارم: شکسته نویسی
اصل پنجم: کاربرد درست عالئم نگارشی......................................... 81
فصل چهارم. قسمت فنی بالگ پست................................. 87
88 ........................... )SEO ۱. بهینه سازی برای موتور جست وجو )توجه به
90 ............................................................ )Tag ۲. برچسب ها )انتخاب
91 .......................................................... )URL ۳. نشانی وب )انتخاب
92 ...................................................................... انتشار و بهینه سازی
بازنگری بعد از انتشار..................................................................... 94
94 ................................................................................. دیدگاه
94 .......................................... انواع دیدگاه و شیوۀ پاسخ گویی به آن ها
96 ................................................................. شاخص های اندازه گیری
98 ......................................................................................... سخن پایانی
کتابنامه............................................................................................... 99



پیشگفتار

اینکتاببهشــمانمیگویدچطوربالگپســتبنویســید؛قرارهمنیســتشــمارابهنوشتن
متنهایکلیشــهایتشــویقکندکهدرنهایت،خواننــدهایجزخوِدبالگــرندارند.ولیاگر
داشــتنذوقوخالقیترابخشبزرگیازتوانایینوشــتندرنظربگیریم،آموزِشدرست،کار
شــماراراحتتــروحرفهایترمیکند.رازیپنهاندربالگپستنویســیوجــودداردکههمۀ
بالگرهایحرفهایآنرامیدانندوآنایناســتکهماجراتازهبعدازنوشــتنشروعمیشود.
بهعبارتدیگر،رســیدنبالگپستبهدســتمخاطبانوچطوردیدهشدنوبالگهمتأثیری

معادلخوِدنوشتندارد.
چهشــمااهلبالگپستنویسیباشــیدوایدهپردازیونوشتنبالگپســتبرایتانچندان
سختنباشدوچهبهنوشتنبالگپستمایلباشید؛اماهنوزبهجرگۀبالگرهانپیوستهباشید،

وجودمنبعیجامعوکاملبرایآموزشنوشتنبالگپست،بهشماکمکخواهدکرد.
منظورازمنبعجامع،متنینیســتکهاصولکلیبالگنویسیراباردیفکردنجملههایی
کلیبیانکند.بیارزشــیوناکارآمدبودنچنینمنابعیدرگذرزمانمشــخصمیشود.همین
االنهمدرگوشهوکناراینترنتازایندستمطالبزیاداست.منبعیجامعبهحسابمیآیدکه:
1.باترسیمنقشۀراه،مسیررابهمخاطبنشاندهد.نقشۀراهبهمخاطبکمکمیکندبداندبا

قدمبرداشتندرچهمسیریمیتواندبالگپستیحرفهایبنویسد.
۲.نکتهایراازقلمنینداختهوبهتمامجزئیاتدقتکردهباشــد.دقتبهجزئیاتاهمیتدارد؛
چوننشــانمیدهدنویســندۀکتاب،خودبرالفبایموضوعمسلطاســتوواقعًاقراراست

مطلبجدیدیآموزشدهدوقصدشبیانبدیهیاتنیست.

ازآنجاکهنیماشــفیعزادهچندســالیاستصفرتاصدمســیربالگپستنویسیوخواندن
بالگپســتهاراپیمودهاســت،میتوانبهنتیجۀتالشهایشکهحاصلنبوغاوست،باخیال
راحتاعتمادکرد.باوردارمهرآنچهاودراینکتاببیانکرده،نهفقطبراســاستجاربش،بلکه

نتیجۀآفرینشبامصالحیبودهکهتجاربپربارشدراینچندسالدراختیارشگذاشتهاند.
آنچهدراینکتابمیخوانید،نهتنهامهارتنوشــتنبالگپسترادرشمابهبودمیبخشد،
بلکهبابیانضرورتهایپسازنوشتن،دراینمراحلنیزشمارایاریمیدهد.برایبهرهگیری
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بیشترازاینکتاب،سهتوصیهمیکنم:
1.کتابرابخوانیدوسعیکنیدباتکنیکهایآموزشدادهشده،بالگپستیبنویسید.

۲.بااستفادهازمطالبکتاب،بالگپستهایمنتشرشدۀخودرابازنگریوبهینهسازیکنید.
۳.بهبخشهایفنیانتشاربالگپستدقتکنید.

همانطورکهنیماشفیعزادهدرکتابپیشینشباعنوانکالبدشکافیشبکههایاجتماعی،
بهتفصیلوباجزئیات،شبکههایتوییتر،اینستاگرامولینکدینرابررسیکرده،درکتابپیشرو
هماصولنوشتنبالگپستحرفهایراباهمانزبانسادهوروان،قدمبهقدمتوضیحدادهوهیچ
نکتهایراازقلمنینداختهاست.بهاینترتیب،راهنمایجامعنوشتنبالگپستحرفهای،مثل

عصایدستشما،تکیهگاهتاندرطیمسیرخواهدبود.

شکیبا شاملو
بلگر، مترجم و مدیر محتوای نیماتوِدی



مقدمه

قبلازشروع،خوباستبهاینپرسشپاسخبدهمکهچرااصولتولیدمحتوایمتنی؟
فکرمیکنمآنچهبهاسمتولیدمحتوادرذهنجامعۀمحتواییایرانجاافتاده،تولیدمحتوای
متنیاســت؛آنهمبهدلیلپرکاربردبودنودردسترسبودنوآسانتربودننسبتبهمحتواهای

تصویریوصوتی.
بهباورمن،دانســتناصولکلیتولیدمحتوایمتنی،باتمرکزبربالگپستنویســی،درهر
جاییکهبخواهیدمحتوایمتنیتولیدکنید،مثاًلایمیلیاکپشناینستاگرامیاپستلینکدین،

بهشماکمکخواهدکرداصولیترودرعینحال،اثربخشتربنویسید.

نوشتِن بدون اصول سخت است!
دردورانمدرســهدرمیهنبالگ1دربارۀحالوهوایمدرسهمینوشتم.پسازآن،دیگربیخیال
بالگپستنوشــتنشدهبودم.تااینکهدر16شــهریور1۳96،درستدرروزوبالگستانفارسی،
دامنۀبالگجدیدیرابهآدرسwww.nima.todayراهاندازیکردم.آنموقع،بالگپستهایی
کهمینوشــتم،حداکثر100کلمهبودندوپیشخودمهمفکرمیکردمچهکارشــاقیکردهام!
بعدهــافهمیدمهمینکهمیتوانســتمحتیدوجملهبنویســیم،حاالدربــارۀهرموضوعیکه

میخواستباشد،واقعًاکارشاقیمیکردم.
بله،تاوقتیتصمیمبهنوشتنبالگپستنگرفتهایم،همهچیزخوبوآسانبهنظرمیرسد؛
ولیوقتیتصمیمبهنوشــتنمیگیریم،سؤالهایبسیاریدرذهنمانمطرحمیشوند:دربارۀ

چهچیزیبنویسیم؟چطوربنویسیم؟ازکجاشروعبهنوشتنکنیم؟
تازهاینموقعاســتکهآدممتوجهمیشودبالگپستنوشتنچقدرممکناستکارسختی

باشد!منتشرکردنودرمعرضدیدعمومقراردادنوقضاوتشدنپیشکش!
برایاینکهنوشــتنبالگپســتومنتشــرکردنآنراازکاریســخت،بهکاریلذتبخشو
کاربردیتبدیلکنیم،کافیاستبرخیاصولرادربارۀآنبدانیم.چرابایدایناصولرابدانیم؟
چونهرکســیمیتواندبالگپستیبنویسدوآنرادرفضایوبمنتشرکند؛اماموضوعاصلی
ایناستکهآیاآنبالگپستخواندهمیشود؟اصاًلچندنفرآنرامیخوانند؟چندنفرخواندن

بالگپسترانیمهکارهرهامیکنند؟چندنفرآنرابابقیهبهاشتراکمیگذارند؟و....

همۀ بالگ پست ها خوانده نمی شوند!
واقعیتتلخوانکارناپذیرایناســتکهدربیشــتربالگپســتهایمنتشرشــدهدرفضایوب
فارســی،حتیحداقِلاصولبالگپستنویسیرعایتنمیشــود؛بنابرایناینبالگپستها

1. www.mihanblog.com
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نظرمخاطبراجلبنمیکنند.امادرهمینفضایوبفارســی،بالگپســتهاییهممنتشر
میشــوندکهاتفاقًاعالوهبراینکــهنظرمخاطبراجلبمیکنند،گوشــۀذهناوهمماندگار
میشــوندومخاطــبنهتنهااینبالگپســتهاراکاملمیخواند،بلکهآنهــارابابقیههمبه

اشتراکمیگذارد.اماچطور؟
باوردارمبالگپســتهاییکهنظــرمخاطبراجلبمیکنند،خواندهمیشــوندوبابقیهبه

اشتراکگذاشتهمیشوند،خواستهیاناخواسته،ازیکسریاصولپیرویمیکنند.
کتاباصولتولیدمحتوایمتنیحاصلتجربههایمنازنوشــتنبالگپستهایگوناگون
درقالبروزمرهنویســی،تجارینویســی،خاطرهنویســیو...وخواندندیگربالگپســتهادر
حوزههایمتنوع،درفاصلۀبینسالهای1۳94تا1400است.دراینچندسال،سعیکردهام
اصولنوشــتنبالگپسترامثلتکههایپازلکنارهمبچینموازکنارهمقراردادناینتکهها،

مدلیرابهعنوانمدلبالگپستنویسینیماتوِدیارائهکنم.
دراینکتاب،تمامنکتههاومســائلیراکهبراساستجربههایمبهآنهارسیدهام،نوشتهامتا
شماهمبعدازخواندنآن،یادبگیریدساختاربالگپستحرفهایچگونهاست؟اصاًلبالگپست
حرفهایازکجاوچطورشــروعمیشود؟چهمسیریرابرایانتشارطیمیکند؟بعدازانتشار،

چطورمیتوانبالگپسترابهینهسازیکرد؟

شروع
بخشــیازهویتمادرفضایآنالین،وابســتهاســتبهنوشــتههاییکهدربالگوشــبکههای
اجتماعیو...منتشــرمیکنیم.باتوجهبهاینموضوع،طبیعیاستکهقسمتبزرگیازتصور
آدمهادربارۀماهمزمانیشکلبگیردکهنوشتهایازمامیخوانند.شایدسادهانگارانهباشد؛ولی
اینتصوِربهظاهرســادۀآدمهاازمادرفضایمجازی،ممکناستسرنوشتزندگیحرفهایما

راتحتتأثیرقراربدهد!
بــرایشــروعخواندناینکتــاب،همینکهبهنوشــتندرفضایوبعالقهمندباشــیدیا
بخواهیدبرایبرندشــخصییاکسبوکارخاصیکهدرآنمشــغولهستید،بالگپستهای
اصولیبنویســید،کافیاست.قبلازخواندنهمالزماســتبدانیداینکتابنوعیدفترچۀ
راهنمابرایشــماخواهدبود؛یعنیمیتوانیدهرزمانیکهالزمبود،بهنکتههاوفهرســتهای
کاربــردیذکرشــدهدرآنمراجعهکنید.البته،اگرمیخواهیدازکتــابنتیجۀخوبیبگیرید،

بایدتمرینکنید.
بعــدازخواندناینکتاب،قرارنیســتدراولینبالگپســتیکهمینویســید،معجزهای
اتفاقبیفتد.بلکهبایدآرامآرامدربالگپستهایجدیدتان،اصولمطرحشدهدرقسمتهای
گوناگونکتابراِاعمالکنید.اینروندبهکمیبهترشــدنبالگپســتتانتاخیلیبهترشدن

آنمیانجامد.
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انتظارمیرودبعدازخواندناینکتاب:
 برایانتخابموضوعبالگپســتها،باتکنیکهاوابزارهایگوناگونآشــناشــویدوازآنها	

استفادهکنید.
 باساختارکلیبالگپستحرفهایوترفندهاینوشتنهرقسمتآنآشناشوید.	
 ازطریــقتجربهها،روشها،ابزارهاونکتههایآموزشــیکهباآنهاآشــناشــدهاید،بتوانید	

بالگپستهایقدیمیتانرابازنویسیکنید.
 بالگپستهایجدیدیبنویسیدکهازدیگربالگپستهایتانیکسروگردنباالترباشند.	

کسانی است؟ کتاب مناسب چه  این 
1.کسانیکهراجعبهداشتنبالگشخصیاطالعاتکمیدارندودرحالحاضر،تمایلدارند

برایبرندشخصییاکسبوکارشانبالگپستبنویسند.
۲.کسانیکهبالگپستهاییبرایبرندشخصییاکسبوکارشاننوشتهاندوحاالمیخواهندبا

دانستناصولبالگپستنویسیحرفهای،بالگپستهایخودرابهبودبخشند.
۳.کسانیکهمیخواهندبالگپستهایجدیدخودرابراساساصولیکهخواهمگفتبنویسند

تادرراستایبرندینگخودیاکسبوکارشانقدمیبردارند.

کسانی نیست؟ کتاب مناسب چه  این 
1.کسانیکهفکرمیکنندبازاریابیمحتوایی،فرایندیکوتاهمدتاستوبه»صبر«نیازیندارد.
۲.کســانیکهفکرمیکنندراهصدســالۀنوشــتنوانتشــاربالگپستمســتمررامیشود

یکشبهرفت.



نیماتوِدی؛ روایتی ساده از مفاهیم شبکه های اجتماعی
از بالگ شخصی نیما شفیع زاده تا تیم نیماتوِدی

شــایدبرایتانجالبباشدبدانیدچرابهفکرافتادمتجربههایمرادرقالباینکتابمنتشرکنم.
اوایلکهبالگنویســیرابااسمورسمشخصیشــروعکردهبودم،ازهردریسخنیمینوشتم.
تقریبًاتاســهســال،یعنیاز1۳94تا1۳97،چنداناســتراتژیوبرنامۀمشــخصیبرایکارم
نداشــتم؛بلکهبیشترآزمونوخطاداشتموفضایوبفارســیراوراندازمیکردم.دراینمدت،

بزرگتریندرسیکهگرفتماینبود:ازهردرینوشتنخوباست؛اماتلفکردنوقتاست!
ازسال1۳97تا1۳98،بالگریراکمیجدیتردنبالکردمتاجاییکهبهمیانگینترافیک
روزانۀهزارنفررســیدموتوانستمازطریقروشاسپانســریمحتوا1نزدیکبه۲0میلیونتومان
درآمدکسبکنم.اماتقریبًا18میلیونتومانازایندرآمدصرفهزینۀنگهداریبالگشدوعماًل

۲میلیونتومانآنسودخالصبود.
ازآنجاکهآدمبسیارکمالگراییبودم،فکرمیکردمفقطمنمیتوانمبالگپستهاییبنویسم
کهازاصولخاصیپیرویکنندوکسدیگرینمیتوانداینکارراانجامدهد.بهتوصیۀبرادرم،
سیناوتاحدودیبرایتسویهحسابشخصیباکمالگراییام،تصمیمگرفتمبالگپستنویسیام
رابهمدلیباعنواننیماتوِدیتبدیلکنموتعدادکسانیراکهبااینمدلبالگپستمینویسند،

افزایشدهم.
وقتیدیدمازراهبالگنویســیمیشوددرآمدکسبکرد،انگیزهوجسارتتشکیلدادنتیم
راپیداکردم.دراواخرســال1۳98،برایبالگ،مدلکسبوکار۲طراحیکردم.سپس،دراوایل
سال1۳99،بالگشخصینیماشفیعزادهرابهبرندیباعنواننیماتوِدیتغییردادموبعدازآن،

شروعبهجذبهمتیمیکردم.ازآنبهبعد،بالگنیماتوِدیراتیمیپیشبردیم.
باتغییررویکردنیماتوِدیوبارعایتواجرایاصولبالگپستنویسیحرفهای،تابهار1400
توانستیمبهموفقیتهایبزرگیمانندجذببیشازمیانگینبازدیدروزانۀهزارنفر،۲هزارعضو

خبرنامۀایمیلیورتبۀالکسای۳۳هزاردرایرانبرسیم.

هویت بصری
درمدتفعالیتمان،فهمیدیمنیماتوِدیفقطبهمعنینوعیدامنهنیست؛بلکهمخاطبانومنتقدان
درجاهایگوناگوندربارۀآنحرفمیزنند.درکنارهمۀاینها،متوجهشــدیمنیماتوِدیایرا
کهمیخواهیمبهعنوانرســانهایتخصصیدرحوزۀشــبکههایاجتماعیبشناسانیم،فقطاز
طریقنوشــتههاییکهدرنیماتوِدیمنتشــرمیکنیم،بهذهنمخاطبمعرفینمیکنیم.تمام

1. Sponsored content
2. Business model
3. www.alexa.com
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توییتهاییکهدرصفحۀتوییترنیماتوِدیمیزنیموپستهاواستوریهاییکهدراینستاگرامآن
منتشرمیکنیم،همهوهمهدرشکلگیرینیماتودیبهعنوانروایتیسادهازمفاهیمشبکههای

اجتماعی،درذهنمخاطبتأثیرگذارند.
همینموضوعمارابهفکرانداختکهباوجودتماممحدودیتهایمالیونیرویانسانیو...،
کمیبیشتربهفکرهویتنیماتودیباشیم.تصمیمگرفتیمدرادامۀاینمسیر،تمامعواملیراکه
باعثشکلگیریهویتدرذهنمخاطبمیشوند،تقویتکنیم.پس،ابتدابهسراغشکلدهِی

هویتبصرینیماتوِدیرفتیم.
باســیناشــیعهنواز،مدیرخاّلقوطراحیکهیکیازهمتیمیهــایخوشفکر،خوشقول،
خوشاخالقوخوشبهاضافۀتمامویژگیهایالزمنیماتوِدیاست،دراینبارهصحبتکردیم.
فکرمیکنمســاعتهاوروزهادربارۀاینکهچهمیخواهیمواوچهکمکیازدســتشبرمیآید،
صحبتکردیم.حاصلتمامهمصحبتیهاوهمفکریهایمانشدهمینهویتبصریایکهدر

ادامهمیبینید.

دربارۀاینهویتبصری،سیناشیعهنواز،طّراحآنمیگوید:
وقتیقرارشــدبراینیماتوِدیلوگوییطراحیکنیم،بههســتهایبســیارمهمنیازداشتم؛
هستهایکهتمامکارهاورویکردهاینیماتوِدیرانشانبدهد.بهنظرمچیزیبهترازاعتمادکردن

نمیتوانسترویکردورفتارنیماتوِدیراتوصیفکند.
بایدتصویریمیســاختمکهبتواندتیمــیباانگیزهوباانرژیمثبترادرخوراعتمادنشــان
بدهد.همیشهعادتدارمموقعکارکردنموسیقیمتناسبباآنکارراگوشبدهم.سلیندیون1
وآلبومزیبایرنگزندگی۲یکیازموسیقیهاییبودکهمطمئنبودممیتواندبهمنکمککند؛

یکموسیقیباخلوصباالوالبتهپرانرژی.
بالگنوعیبسترآنالیناست.وقتیبخواهیدچیزیراتأییدکنید،تیکشرامیزنیدوقبول
میکنید.البته،مرحلۀتأییدمعمواًلبعدازاعتمادکردناتفاقمیافتد.شبکههایاجتماعیوقتی

1. Celine Dion
2. The Color Of Life
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بخواهندکسییااکانتیراتأییدکنند،کنارشتیکمیزنند.نیماتوِدیهممعتمدبود.تیکتنها
نمادیبودکهمیتوانســتبهسادگینشاندهدشمابهمنبعیدرخوراعتمادوصلهستید.اما
اینتیکبابقیهفرقدارد:ســّیالوپرجنبوجوشاســت.بّراق،صیقلخورده،تمیزوبیآالیش
اســت.بهدلیلمحتواییکهروایتمیکند،همهجاســرمیزند.اینتیکتکبعدینیســت؛از
آسمانوطبیعتشروعمیشودوگرماوشوروانرژیهدیهمیدهد.بهایننشانمیتواناعتماد

داشتورشدکرد.



فصل اول
پیدایش بالگ در دنیا
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وبالگ1بهفضاییاینترنتیگفتهمیشودکهآدمهابراینوشتندربارۀزندگیشخصی،تجربههای
کاری،عقایدخودو...وکسبوکارهابراینوشتندربارۀصنعتیکهدرآنفعالاندوانتشاراخبار
خودازآناســتفادهمیکنند.وبالگترکیبیازدوکلمۀWebوLogوبهمعنایثبتوقایعروزانه

است.همچنین،وبالگرابهصورتکوتاهتِربالگ۲نیزمیشناسند.
هربالگنمایانگرشــخصیاکسبوکاریاستکهدرجامعهوفرهنگسازمانیخاصیرشد
پیداکردهاســتومیتواندخــودرادرکلمههاوجملههابهنمایشبگــذارد.ایننمایشممکن
استازسوییمعّرفخودشخصیاکسبوکاروازسویدیگر،معّرفجامعهیاصنعتیباشدکه

کسبوکاردرآنفعالاست.
منشأاصلیبالگنویسیبهخاطرهنوشتنآدمهابرمیگردد.پیشازپیدایشاینترنتوبالگ،
خیلیافرادیادداشتهایشــانرادردفترچۀخاطراتمینوشــتند.باپیدایشبالگ،انســانها
توانستندهمانخاطراتودستنوشتههارابهصورتآنالینمنتشرکنند.شریترکل،۳استادتمام
جامعهشناســیعلموفناوریدر»مؤسســۀفناوریماساچوست«4میگوید:»اینترنتوسیلهای
برایابرازونمایشداســتانهایانساناســتکهدرآن،اقشــارجامعهبازیگراناینداستانها
هســتند.برایناســاس،ارتباطهایاینترنتیزمینۀجدیدیرابرایابرازواظهارتمایالتآدمها

فراهممیکنند.«
تیــمبرنرزلی،5دانشــمندومهنــدسعلومکامپیوتر،نخســتینبــالگجهــانرادریکیاز
آزمایشــگاههایســرن6راهانــدازیکــرد.ایــنســایتدرتاریخ15مــرداد1۳70،مصــادفبا
6آگوســت1991،بهصورتعمومیرونماییشــد.آدرساولینســایتواولینوبسرورتاریخ،
info.cern.chاست.اولینصفحۀوبیکهدرتاریخمنتشرشدنیزحاویاطالعاتیدربارۀهمین

پروژهبود.آنزمانکاربرانمیتوانستندبامطالعۀاینصفحه،اطالعاتمتنوعیدربارۀَاَبرمتنیا
همانهایپرتکست7،نحوۀساختصفحههایوبوچگونگیجستوجودروببیاموزند.

تیــمبرنرزلــیدرمصاحبهایگفتهبود:»وبهممانندبیشــترانســانهاپساز۲0ســالگی
بهمرحلۀشــکوفاییاصلیمیرســد.ماهنوزدرســطحباقیماندهایموازتمامتواناییهایوب
اســتفادهنمیکنیــم.همگانرادعوتمیکنــمازتواناییهاوخالقیتودانشخودشــانبرای

گسترشامکاناتاینترنتاستفادهکنند.«

1. Weblog
2. Blog
3. Sherry Turkle
4. Massachusetts Institute of Technology
5. Tim Berners-Lee
6. CERN
7. Hypertext
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درســال1994،تیمبرنرزلی»کنسرســیومبینالمللیوب«1رادردانشگاهِامآیتی۲تأسیس
کرد.اینبنیادمتشکلازشرکتهایمتعددیاستکهباهدفتدویناستانداردهاوپیشنیازهای
توســعۀهرچهبیشتردنیایوبفعالیتمیکنند.برنرزلیایدۀوبرابهصورترایگانوعمومیو
بدونهیچنوعانحصارطلبیعرضهکرد.اومیتوانستبادرانحصارنگهداشتنآن،امروزمیلیاردر
باشــد.بنیاِدتحتمدیریتاونیزتالشمیکندتماماســتانداردهاوعلوممرتبطباوببهصورت

رایگاندراختیارعمومقراربگیرد.
واژۀبالگرااولینباردرســال1997،جورنبارجر۳درســایتRobotWisdom4باهدف
توصیفنوشــتندرصفحۀوباستفادهکرد.بعدازآن،پیترمرهولز5باانگیزۀراحتیدرتلفظ،
عبــارتweراازاولکلمۀweblogحذفکــرد.اوانویلیامز6عبارتبالگراهمبهعنوانفعل
وهمبهعنواناســماســتفادهکردوبعد،باکمکپایرالبس7،محصولیبهنامBlogger8تولید
کردکهبهرواجعبارتبالگمنجرشــد.درحالحاضر،مشــتقاتوکلمههایساختهشــدهاز
blogیعنی،»we«وهــمبهصورتبدونweblogدارباعنوان»we«واژۀوبــالگهمبهصورت

استفادهمیشوند.
تعدادبالگهادرآغازبسیارکمبود؛بهطوریکهتاسال1999فقط۲۳بالگوجودداشت.
گســترشاینپدیدهدرســال1999،باآغازکارپیتاس9کهنخستینسرویسارائهدهندۀبالگ
بهصورتمجانیبود،سرعتفوقالعادهایپیداکرد؛تاجاییکهدراواسطسال۲000،بیشاز
هزاربالگایجادشدواینرقمتاسال۲00۲،بهبیشازنیممیلیونرسید.درسال۲0۲0،بیش
از600میلیــونبالگدرجهانوجودداشــت،ازمیانبیشازیکونیممیلیاردســایت.درحال

حاضرمیتوانگفتهرروزهزارانسایتوبالگجدیدایجادمیشود.
بالگباداشتنخصوصیتهاییهمچونرایگانبودن،دردسترسبودن،تعاملیبودنوقابلیت
سئویی10داشتن،محیطیمنحصربهفردرابرایبالگنویسانپدیدمیآوردکهدرآنفعالیتکنند
وبنویسندونوشتۀخودرامنتشــرکنند.بانوشتنبالگپستمیتوانیمدربارۀموضوعهاییکه
توجهماراجلبمیکنند،خوداظهاریکنیم.باگذرزمان،اینکارباعثمیشــودموضوعهای

1. World Wide Web Consortium (W3C)
2. MIT
3. Jorn Barger
4. www.robotwisdom.com
5. Peter Merholz
6. Evan Williams
7. Pyra Labs
8. www.blogger.com
9. Pitas
10. SEO (Search Engine Optimization)
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موردعالقهمانرابیشــتربشناســیموآنهارادنبــالکنیموبفهمیماصاًلدرنوشــتندربارۀچه
موضوعهاییتبّحربیشتریداریم.درنوشتن،هرچهشناختبهتریدربارۀخودمانپیداکنیم،

بهخودشناسیوخودآگاهیبیشتریمیرسیم.

تاریخچۀ بالگ و بالگ نویسی در ایران
تاریخچــۀبالگنویســیدرایرانبه16شــهریور1۳80برمیگــردد؛روزیکهســلمانجریری،
دانشــجویمهندسیکامپیوتردانشگاهصنعتیشــریف،بهعنواناولینایرانی،بالگشرابانام
»بالِگسلمان«1درصفحۀاینترنتقرارداد.اوبرایاولینبار،بهجایبالگازعنوان»وبنوشت«
بروزن»دستنوشت«استفادهکرد.»پرشینبالگ«۲هماولینسرویسدهندۀخدماتبالگدر

ایرانبود.
ســلمان،بهعنواناولینبالگپســتخــود،اینمطلبرامنتشــرکرد:»وبنوشــتبروزن
دستنوشــتیــکاصطالحمندرآوردیاســت!خیلیجــدینگیرید!امــاweblogرابهنوعی
وبســایتیاhomepageمیگویندکهشــاملنوشــتههایشــخصییکنفرراجــعبهچیزهاو
updateهامعمــواًلهرروزWeblog.نکتههایجالبیاســتکهمیبیندیابــهآنهافکرمیکند
میشوند.میتوانیدمجموعهایازweblogکلیآدمرادراینقسمتازسایتgoogleببینید.«
بعدازسلمان،درپاییز1۳80،حسیندرخشانمقالهایباعنوان»چطوریکوبالگفارسی
بســازیم؟«دربالگشمنتشــرکرد.اینمقالهراهنمایبالگنویســیبود.افرادازطریقنوشتۀ
حســیندرخشانیادمیگرفتندچطوربالگداشتهباشــندوبنویسند.ازآنبهبعد،روزبهروزبه

تعدادبالگنویسانایرانیافزودهشد.
بالگهابعدازپیدایشوهمهگیرشدنشــان،انحصاراخبارواطالعاتراشکستندوبهنوعی،
هرکدامدرحوزههایگوناگونبرایخودشانرسانهشدند.درآغاز،بالگنویسیدرایرانبهدلیل
وضعیتحاکمبررسانهها،باسیاستآمیختهشدهبود.بعدازمدتی،بالگنویسیفارسیبهجایی
رســیدکهدردنیایبالگنویسها،زبانفارسیبعداززبانهایانگلیسیوپرتغالیولهستانی،
دررتبۀچهارمقرارگرفت.ازرتبۀچهارمزبانفارسیدربالگنویسی،آنهمبرایایرانیهاییکه

دسترسیدرستیبهاینترنتنداشتند،نمیتوانبهراحتیچشمپوشیکرد.
بعدازانتشاراولینبالگسلمانجریری،بالگهایفارسیآرامآرامبیشترشدند.بالگهایی
بهوجودآمدندکهبالگرهاییباسبکوسیاقمتفاوتآنهارابهروزمیکردند.اینبالگرهاراجع
بهموضوعهایمتنوعمینوشتند.بالگرهامعمواًلبااسممستعاروخودساختهمینوشتندوکمتر
اسمورســمواقعیشانراآشــکارمیکردند.اینبالگهادرگذرزمانمخاطبپیداکردندوبین

1. www.globalpersian.com/salman/weblog.html
2. www.persianblog.ir
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دانشجوهاوجوانهاراجعبهآنهاونوشتههایشانصحبتمیشد.
بالگرهابرایاینکهبیشــترباهمآشناشــوند،ازعبارت»بالگخوبیداری،بهبالگمنمسر
بزن«زیربالگپستهایهمدیگراستفادهمیکردندودرانتها،لینکبالگشانرامیگذاشتند.
ایــندوســتیهایبالگــیبــهدورهمیهایواقعــیدردنیــایحقیقینیــزمنجرشــدهبود.
بالگنویسهادورهمجمعمیشــدندودوستیهایشانفراترازحضوردرصفحۀبالگهمدیگر
شدهبود.درپارکوکافهودیگرجاهاباهمقرارمیگذاشتندوهرچهبیشتردربارۀبالگنویسی

صحبتمیکردند.
شــایدبشودگفتباگذرزمانوگسترششــبکههایاجتماعی،نداشتنذوقوشوقنوشتن
ودالیلشــخصیبالگرها،مثلترسازفیلترشــدنوپروندهســازی،بالگینگکمرنگترشــده
اســت؛ولیبازهمعــدهایپایۀثابتبالگینگبودهانــدوآنرارهانکردهانــد.عدۀدیگریهم

بالگپستنویسیرادربسترهاییمثلشبکههایاجتماعیوروزنامههاادامهدادند.
امازندگیرویدیگرخودرانیزبهبالگرهایایرانینشانداد:تعدادیازبالگرهاییکهروزیبا
ذوقوشوقدربالگهایشانمطلبمینوشتندوبالگشانرابهروزمیکردند،دیگرنمیتوانستند
بالگشــانرابهروزکنند؛چوندیگردرقیدحیاتنبودند!بالگهایخاموشاینبالگرها،مثل

دفترخاطرات،برایهمیشهبازماند.
بالگبابالگرزندهاســت؛ولیزمانــیکهبالگرازدنیابرود،بــالگاولزومًاازبیننمیرود.
بالگهای»زنرشتی«،»دختررشتی«،»ماهپیشونی«،»ژولیسسزار«،»مژده«و...نمونههایی
ازبالگهاییهســتندکهصاحبانشــانازدنیارفتهاند؛ولیآنها،ماننددفترچۀخاطرات،برای

همیشهبازماندهاند.
بســیاریازســرویسهایبالگدردنیا،پسازتأییدخبرفوتنویسندۀبالگ،آنبالگرابه
دالیلــیمثلجلوگیــریازتعرضهایاحتمالیخوانندگانمیبندندتابالگازآســیبدرامان
بماند؛اماازآنجاکهسرویسهایارائهدهندۀخدماتبالگدرایرانازقوانینبینالمللیپیروی
نمیکنند،ایناتفاقمعمواًلدرایراننمیافتد.فکرمیکنمبالگنویسان،بهقولحضرتحافظ،

ثبتاستبرجریدۀعالمدوامشان.

روز وبالگستان فارسی
دردنیا،روز9شهریورروزجهانیوبالگ1است.درتقویمماودربینوبالگنویسانایرانی،تاریخ
16شــهریورکهاولینبالگفارسیراهاندازیشد،بهروزوبالگستانفارسیمعروفشدهاست.
دراینروز،بعضیبالگنویســانفارســیزبان،معمواًلبهبیانخاطرههــا،دغدغهها،انتقادها،

پیشنهادها،معرفیبالگهایگمنامو...اقداممیکنند.

1. www.blogday.org
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تعداد بالگ های فارسی زبان
طبقآمارBlogherald1،درســال۲005،بالگهاییکهرویســرویسهایبالگنویسیمانند
پرشــینبالگ،بالگفــا،۲بالگاســکای،۳میهنبالگوپارســیبالگ4وجودداشــتهاند،حدود
700هزارتاتخمینزدهشــد.براســاساینتخمین،حــدود110هزارتــاازاینبالگهافعال
بودهاند.حدسمیزنمتاســال۲017،تعدادسایتهاوبالگهایفارسینزدیکبه10میلیون

بودهاستکهحدود15هزارتاازاینبالگهایفارسیزبانفعالدردسترسهستند.

دسته بندی موضوع های بالگ های فارسی زبان
بالگهایفارسیزبانرامیتوانبهچنددستۀکلیتقسیمبندیکرد.درادامه،اینتقسیمبندی

براساسدستهبندیهایسرویسهایارائهدهندۀخدماتبالگارائهشدهاست:
 شخصی	
 هنروادبیات	
 علموفناوری	
 اندیشهومذهب	
 سرگرمیوطنز	
 رایانهواینترنت	
 اخبارورسانهها	

 تجارتواقتصاد	
 ورزش	
 جامعهوسیاست	
 خانوادهوزندگی	
 فرهنگوتاریخ	
 سفروتوریسم	
 سبکزندگی	

آیندۀ بالگ و بالگ نویسی در ایران
ارائهدهنــدگانخدماتبالگنویســیدرایران،ازقبیلپرشــینبالگ،بالگفا،بالگاســکای،
میهنبالگوپارســیبالگ،بعدازگذشــتسالهاهنوزمانندگذشــتهدرحالارائۀخدماتبه

بالگرهاوبهینهسازیخدماتشانمانندمیزبانیپادکست5وویدئوهستند.
باپیدایشابزارهایجدیدتکنولوژیمثلتلفنهوشــمندوپدیدآمدنشبکههایاجتماعی،
بالگرهااظهارنگرانیمیکردندومعتقدبودندوبدیگرمیمیرد.واقعیتایناستکهموجهای
حاصلازپیدایشتکنولوژیهایجدیدونگرانیهابرایفراموششــدنبالگنویســیهمیشــه
وجوددارد؛امابهتازگی،باپیدایشســرویسهایجدیدارائهدهندۀخدماتبالگنویسیمانند
ویرگول6،شــاهدموججدیدیازبالگنویسیدربالگهایفارســیزبانبودیم.شایداینموج

1. www.blogherald.com/news/the-blog-herald-blog-count-october-2005
2. www.blogfa.com
3. www.blogsky.com
4. www.parsiblog.com
5. Podcast
6. www.virgool.io
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حمایتازبالگنویسیبتواندنگرانیوناامیدیبالگنویسانقدیمیرابهامیدتبدیلکند.
ویرگولنســلجدیِدهمانبالگهاییاستکهازنخستینروزهایپیدایشاینترنت،مهمان
ایندهکدۀجهانیبودهاند.امااینباربسترنوشتنباگذشتهمتفاوتاست.درویرگولبهسادگی
میتوانیمبنویســیم؛چونتمرکزویرگولرویســادهکردنروشنوشــتناســت.برایهمین،با
ویرایشگریسروکارخواهیمداشــتکهبیشازهرچیزدیگر،کمکمیکندمتندلخواهمانرا

بنویسیموآنراباعالقهمندانبهاشتراکبگذاریم.
عدهایبراینباورندکهباتوجهبهافزایشمحبوبیتمحتوایویدئووصدادرمقایسهبامحتوای
متنی،احتمالداردبالگنویسیکنارگذاشتهشود.منبهدودلیلمعتقدمایناتفاقنمیافتد:
دلیــلاول:بــاتوجهبهمیزاناســتقبالیکهازویرگولشــدهاســتوهمچنیــن،راهاندازی
بالگهایشخصیوسرمایهگذاریکسبوکارهادربالگهایتجاری،میتوانگفتنسلهای
جدیداستقبالچشــمگیریازبالگنویسیکردهاند.آنهادارندپاجایپایبالگرهایقدیمی

میگذارندتابالگهمچنانزندهبماند.
دلیلدوم:مطرحشدناستانداردمحتوایدسترسپذیرهمتوجهجوامعبینالمللیگوناگون
وهمتوجهموتورهایجستوجورابهخودجلبکردهاست.درسال1999میالدی،کنسرسیوم
W3C1باکمکاشخاصحقیقیوسازمانهاییدرسراسرجهان،استاندارد»راهنمایدسترسی

بهمحتوایســایت«۲راتهیهکرد.هدفازتولیدراهنمایمحتوایدســترسپذیر،طراحینوعی
اســتانداردواحدبرایدسترســیبهمحتوابودکهنیازاشخاصوسازمانهاودولتهارادرسطح
بینالمللیبرطرفکند.هدفاصلیایناســتکهمطمئنباشــیممحتــوایمتنی،تصویری،

صوتیو...برایهمۀافرادباهرمحدودیتیدردسترساست.

اصطالحات بالگ و بالگ نویسی
رمــزموفقیــتدرکارهــاوالزمۀورودبههــرکاریایناســتکهپیشازآغــازکار،اصطالحات
اختصاصیآنحوزهرابشناســیم.دانستناصطالحاتتخصصیبالگوبالگنویسینیزباعث
فهمبهتردانشاینحوزهمیشودوندانستنآن،عالوهبرطوالنیشدنزمانرسیدنبهموفقیت،

مانعاستفادهازفرصتهاوبهتبعآن،تأخیردررسیدنبهاهدافمدنظرمیشود.
درادامه،فهرستیازاصطالحاتبالگوبالگنویسیراکهدرزبانفارسیاستفادهمیشوند،

بهترتیبحروفالفباآوردهام:
آر.اس.اس:۳آر.اس.اسنوعیاستانداردرایانهـخواندنیبرایخوراکهایوبیاهمانفید	 

استکهبهکاربرانونرمافزارهااجازۀدسترسیبه»بهروزرسانیهایسایتوبالگ«رامیدهد.

1. www.w3c.org
2. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)
3. RSS
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همچنینبهآر.اس.اسهمنشریبیشسادهیاخالصۀسایتآردیاف1نیزمیگویند.
اَبرپیوند:۲بهارجاعدادنداخلبالگپستهابهبالگپستها،چندرسانهایهاو...ابرپیوند	 

یاپیوندکمیگویند.
اسپانسرد کانتنت:۳اسپانســردکانتنتیامحتوایحمایتشدهنوعیروشبازاریابیاست	 

کهدرآن،شــخصیاکســبوکاریکهجامعۀمخاطبانپرتعدادیدارد،بهازایدریافتپول،
محصولیاخدمتیراتبلیغوبهجامعۀمخاطبانخودمعرفیمیکند.

اســتاندارد راهنمای دسترسی به محتوای سایت:مجموعهایازتوصیههابرایدسترسی	 
بهمحتوایبالگاســت.اینمجموعهدردرجۀنخستبرایافرادمعلولودردرجۀبعدبرای
همۀکاربران،ازجملهکاربراندســتگاههایمحدود،مانندتلفنهایهمراه،قابلدسترسی
است.اســتانداردمحتوایدســترسپذیر،خطمشــیهایدســترسپذیریمحتوایوبیا

دستورالعملهایدسترسیبهمحتوایوباست.
اســتوری:4بهمطالبیکهکاربرانشــبکۀاجتماعیاینســتاگرام،بهکمکعکسوویدئو،در	 

حسابکاربریشانروایتمیکنند،استورییاداستانمیگویند.بازۀزمانیعمراینمطالب
۲4ساعتاست.

اســکرول کردن:5بهباالوپایینکردنصفحۀبالگبااســتفادهازغلتکموسیادکمههای	 
جهتنمایکیبوردیاکشیدنانگشترویصفحۀنمایشموبایلاسکرولکردنمیگویند.

 اشــتراکگذاری:بهعمــلتوزیعلینکبالگپســتدرجاهایگوناگون،مانندشــبکههای	
اجتماعیوایمیل،اشتراکگذاریمیگویند.

الکسا:6الکسانوعیسرویستحلیلوبررسیترافیکوب،بهنشانیwww.Alexa.comاست.	 
 بازاریابیمحتوایی:7بازاریابیمحتواییفرایندیدرکســبوکاراســتکــهبهتولیدمحتوای	

گیراومجابکنندهوتوزیعآنمیپردازد.هدفاســتفادهازاینفرایند،جلبتوجهوجذبو
درگیرکردنیکگروهمشــخصهدفازمخاطبان،بهمنظوربرانگیختناقدامهایسودآوردر

مشتریاناست.
بــلگ:بــالگصفحهایاینترنتیاســتکهافــرادمیتواننــددرآن،بهصورتشــخصییا	 

گروهــی،موضوعهــایمتنوعیدربارۀخودیاکسبوکارشــانبنویســند.درزبانفارســی،
اصطالحهایوبنوشتیاتارنوشتیاتارنگارنیزبهجایبالگاستفادهمیشوند.

1. RDF (Resource Description Framework) Site Summary 
2. Hyperlink
3. Sponsored Content
4. Instagram Story
5. Scrolling
6. Alexa
7. Content Marketing
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بلگر:1بهکســیکهبرایبــالگمطلبتولیدمیکند،بالگرمیگویند.درزبانفارســی،از	 
اصطالحبالگنویسیاتارنویسیاتارنگارگرهمبهجایبالگراستفادهمیشود.

بلگینــگ:۲بهعملیکــهبالگنویسانجاممیدهدبالگینگمیگویند.درزبانفارســی،	 
اصطالحبالگری،بالگنویسی،وبنویسییابالگنوشتننیزدراینزمینهبهکارمیرود.

بلگ پســت:۳بهنوشــتهایکهبالگرمینویسد،بالگپســتمیگویند.درزبانفارسی،از	 
اصطالحنوشته،مطلب،مقالهیاهمانبالگپستاستفادهمیشود.

بک لینک:4بهفراینددریافتلینکازدیگرسایتهابرایسایتمرجعیاهمانسایتخودمان	 
بکلینکمیگویند.درزبانفارسی،ازاصطالحپیوندبرایاینفراینداستفادهمیشود.

پاورقی:5بهقســمتیازبالگکهمعمواًللینکعضویتدرخبرنامهوشــبکههایاجتماعی،	 
شرایطاستفادهازبالگو...درآنقراردارد،پاورقیمیگویند.

پروموت:6بهفعالیتهاییکهباعثترویجوبیشتردیدهشدنبالگپستمیشود،پروموتیا	 
ترویجمیگویند.

پســت:7بهانتشارمطلبدرشبکههایاجتماعیاینستاگرام،لینکدین،فیسبوکو...پست	 
میگویند.

پی نوشت:8بهنوشتهایکهپسازپیکرۀاصلیبالگپستبهآناضافهمیشود،پینوشت	 
یابهاختصار،پ.نگفتهمیشــود.پینوشــتممکناســتیکجملهیاپاراگرافیامتنی

مستقلباشد.
صفحــۀ پیوندها:بهســایتیکهبرایتغییرمســیرکاربــراندرهنگاممواجههباســایتهای	 

فیلترشدهدرایراناستفادهمیشود،صفحۀپیوندهامیگویند.نشانیآنPeyvandha.irاست.
تبــادل لینک:9بهفراینــدیکهدرآنمدیراِندووبگاه،بهصــورتتعاملی،لینکبالگهای	 

همدیگررادربالگخودقرارمیدهند،تبادللینکیاتبادلپیوندمیگویند.
ترافیک:10بهحجمبازدیدکنندگاِنبالگ،ترافیکمیگویند.	 
تکــرار کلمۀ کلیدی:11تکرارکلماتکلیدیروشــیقدیمیوالبتهرایــجبرایمعرفیکلمۀ	 

1. Blogger
2. Blogging
3. Blog post
4. Backlink
5. Footer
6. Promote
7. Post
8. Postscript
9. Link Exchange
10. Traffic
11. Keyword Stuffing
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کلیدیهدفبهرباتهایگوگلاست.دراینروش،باتکرارکلمهیاعبارتیمشخصدرتمام
اجزایبالگپست،ازجملهعنوانوتوضیحاتمتا1وحتیلینکهایداخلی،تالشمیشود

شانسکسبجایگاهافزایشیابد.
توییت:۲بهفرستادنمطلبدرشبکۀاجتماعِیتوییترتوییتمیگویند.	 
خبرنامۀ ایمیلی:۳خبرنامۀایمیلینوعیبازاریابیاستکهدرآن،محتواهایگوناگونمانند	 

لینِکبالگپستومعرفیمحصول،بااهدافگوناگونمانندفروشواطالعرسانی،بهگروهی
ازمشترکانفرستادهمیشوند.

دامنه:4بهآدرساینترنتیسایتهادامنهمیگویند.درواقع،دامنههمانآدرسیاستکهبا	 
واردکردنآندرمرورگر،واردسایتمیشویم.

رابط کاربری:5بهظاهربالگکهارتباطانســانباسایتیااپلیکیشنرامیسرمیسازد،رابط	 
کاربریمیگویند.

ســربرگ:6بهقســمتیکهتوضیحاتاولیهراجعبهبالگدرآننوشــتهمیشــود،ســربرگ	 
میگویند.

ســرور:7ســرورمعمواًلکامپیوتریقدرتمندبهلحاظسختافزاریاســتکهبهواسطۀبرخی	 
ملزومات،قادراســتیکیاچندســایترامیزبانیکند.اینســرورهامعمواًلدرمکانیبهنام
دیتاســنترنگهداریمیشوند.سروردرشبکۀدیتاسنتربهاینترنتبسیارپایداروسریعوصل
میشودتاکاراییمناسبیداشتهباشد.درایران،ازاصطالحکامپیوترسرویسدهندهبهجای

سروراستفادهمیشود.
ســئو:بهروندیمناسببرایبیشتردیدهشدنبالگیاصفحۀوبدرنتایججستوجویهر	 

موتورجستوجوسئویابهینهسازیبرایموتورجستوجومیگویند.معمواًلبالگپستهایی
کــهباالترینجایــگاه8رادرنتایجموتورجســتوجودارنــد،بازدیدکنندۀبیشــتریازطریق

موتورهایجستوجوبهدستمیآورند.
سئوی تکنیکال:9بهتمامکارهاییکهعمومًافنیهستندوهدفازانجامدادنآنهاافزایش	 

محبوبیتسایتازدیدگاهموتورهایجستوجواست،سئویتکنیکالگفتهمیشود.

1. Meta Description
2. Tweet
3. Email NewsLetter
4. Domain
5. User Interface
6. Header
7. Server
8. Position
9. Technical SEO
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سوشال سیگنال:1بهکارهاییمثلالیکوکامنتواشتراکگذاریکهکاربراندرشبکههای	 
اجتماعی،سایتیابالگانجاممیدهند،سوشالسیگنالگفتهمیشود.

شــبکه های اجتماعی:۲شبکۀاجتماعیساختاریاجتماعیاستکهازگروههایی،عمومًا	 
فردییاسازمانی،تشکیلشدهاست.اینگروههاازطریقیکیاچندنوِعخاصازوابستگی،
مانندایدههاوتبادالتمالی،دوســتان،خویشــاوندانولینکهایوببههموصلهستند،

مانندشبکۀاجتماعیاینستاگرام،توییتر،لینکدینوفیسبوک.
فروم:۳بهمجمعهایعمومییاتخصصیکههرکسازهرجایدنیامیتوانددرآنعضوشود	 

وبااعضایدیگردرهرزمینهایشروعبهصحبتومشورتکند،فروم،تاالرگفتمان،انجمن
یــاانجمناینترنتــیمیگویند.فرومهــابرنامههاییمبتنیبروباندکهبحثونوشــتههای

کاربرانفرومرادرقالبفایلهایمتنیذخیرهمیکنند.
فید:4فیدبهمعنیخوراکاست.هرخوراِکمحتواییکهدرفضایوبوجوددارد،نوعیفید	 

است.
کلمه های کلیدی:5بهکلمههاییکهکاربرانبرایپیداکردنمطالبمدنظرشاندرموتورهای	 

جســتوجوواردمیکننــد،کلمههــایکلیــدیمیگویند.کلمههــایکلیــدیعبارتهایا
کلمههاییهستندکهمعرفمحتوایبالگاند.هربارکهکاربراندرموتورجستوجوعبارتی

راواردمیکنند،درحالاستفادهازکلمههایکلیدیهستند.
کلمه های کلیدی دنباله دار:6کلمههایکلیدیدنبالهدارخاصترازکلمههایکلیدیاصلی	 

هستندوبیشترمواقع،امانهلزومًا،ازکلمههایبیشتریتشکیلشدهاند.کلمههایکلیدی
اصلیواژگانیعمومیهستندکهبسیاریازکاربراندربارۀآنمینویسند.کلمههایکلیدی

دنبالهداردربارۀموضوعیخاصتریازیرمجموعهایازموضوعاصلیهستند.
لینک:7بهآدرســیکهمرورگربرایهرصفحۀسایتنشــانمیدهدلینک،پیوند،دنبالک،	 

نشــانیوبیانشــانیاینترنتیمیگویند.لینکوظیفۀهدایتکاربــرانازصفحۀجاریبه
صفحهایدیگررادارد.

لینکدونی:8بهنوعیســایتکهدرآن،فهرستیازسایتهایدیگربهشکلدستهبندیشده	 
قراردارد،لینکدونییافهرستوبمیگویند.

1. Social Signal
2. Social Media
3. Forum
4. Feed
5. Keywords
6. Long-tail keywords
7. Link
8. Web directory
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گوگل آنالیتیکس:1گوگلآنالیتیکسســرویسرایگانیاســتکهگــوگلآنراایجادکردهو	 
کارکردآنارائۀآماربازدیدکنندگانسایتهایابالگهاست.

میانگین ترافیک روزانه:۲بهمیانگینمخاطبانیکهدرهر۲4ســاعتبهبالگسرمیزنند،	 
میانگینترافیکروزانهمیگویند.

نوار کناری:۳بهتوضیحاتیکهدربارۀبالگر،جســتوجو،دستهبندیو...درکناربالگقرار	 
میگیرد،نوارکناریمیگویند.

نیماتودی:4نیماتودینامسایتیبهنشــانیwww.nima.todayاستکهدرآن،محتواهای	 
مرتبطباشبکههایاجتماعیتولیدومنتشرمیشوند.

وِب فارســی:وبجزئیازاینترنتاست.وبمخزنیازصفحههایاینترنتیاستکههریک	 
آدرسمشخصیدارندوازطریقآنآدرسها،مسیریابییایافتهمیشوند.وبفارسیهمبه

صفحههایاینترنتِیفارسیزبانمیگویند.
وایرال:5بهمعنیهمهگیریاســتومعمواًلدرحوزۀبازاریابی،بهبحثهمهگیرشــدنمحتوا	 

گفتهمیشود.
وبلگســتان: درلغتنامــۀMerriam-WebsterکلمۀBlogosphereاینگونهمعنیشــده	 

است:»بهتمامبالگهاوبالگنویسانداخلاینترنتبهطورکلیBlogosphereمیگویند.«
درزبانفارسی،برایمعادلاینکلمهازاصطالحوبالگستانیابالگستاناستفادهمیکنند.
ایناصطالحترکیبیازکلمههای»وبالگ«و»ِـســتان«است.معنیوبالگراکهتوضیحدادم.
»ِـســتان«پسوندیفارسیبهمعنای»جا،مکانیاســرزمین«است.درزبانفارسی،نامکشورهای
بسیاریباپسوند»ِـستان«ساختهشده،بهاینصورتکهناماینکشورهاترکیبیازنامنژادمردمآنجا
وپسوند»ِـستان«استکهبهمعنایسرزمینآنمردماست؛مانندتاجیکستانکهبهمعنی»سرزمین
تاجیکها«است.درنتیجه،ترکیبوبالگباِـستان)وبالگستان(نیزبهمعنیسرزمینبالگهاست.

وبگاه:6بهمجموعهایازصفحههایوِبحاویمحتوایچندرسانهای،ازقبیلمتنوعکس	 
وصداکهدامنۀاینترنتییازیردامنۀاینترنتیمشترکیدارندوازطریقحداقلیکسروروب

انتشاردادهمیشوند،وبگاه،وبسایت،سایت،تارگاهیاتارنمامیگویند.
ویرگول:ویرگولشــبکهایاجتماعیبرایخواندنونوشتنمتنومحتوایفارسیبهنشانی	 

virgool.ioاست.

1. Google Analytics
2. Average daily traffic
3. Sidebar
4. Nima Today
5. Viral
6. Website



31 لوا  صف: یید رد گال اش ادیپ 

هاســت:1بــهفضاییکــهدرآن،اطالعاتوفایلهایبالگبارگذاریمیشــود،هاســتیا	 
هاستینگ۲میگویند.

هایپرتکســت:هایپرتکســتیاابرمتنبهمتنیمیگویندکهبرصفحۀنمایشگرنشانداده	 
میشــودوودوویژگیدارد:1.قابلیتارجاعکاربــرانازطریقاَبرپیوندبهمتونیادادههای

دیگربرایدسترسیسریع؛۲.قابلیتنشاندادنمتندرسطوحگوناگونیازجزئیات.

حاالکهتااینجایکتابراخواندهاید،قبلازخواندنبخشبعدکدزیررااسکنکنید.

https://ffo.ir/bb-144-ch1

1. Host
2. Hosting


