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  صفحه  مطالبفهرست 

  ٤  مقدمه ناشر

  ٥  ستین ی که تنها نوشتن کاف ی عصربخش اول :

بال یسیگو یسندگان برای نو   ٦  نو

یس بالگ نو بالگ و و   ٩  درس اول: آشنایی با و

بالگنو   ١٢  یسندگ ی ها و نورسانه  ،یسی درس دوم : و

بالگ و قابلیت  :درس سوم   ١٥  های آنآشنایی با و

بالگ ساده :درس چهارم    ١٩  ایجاد یک و

بالگ   ٣٣  درس پنجم : انتشار محتوا در و

  ٤٥  دیجیتال محتوای تولید برای هاییتوصیه : ششم درس 

  ٤٨  های اجتماعیستفاده از شبکها: هفتم درس 

بالگ تمرین و امتحان دوره یسیی آموزشی و   ٥٢  نو

یسندگان در شبکه    ٥٣  های اجتماعیحضور موثر نو

  ۵۴   درس اول: نوشتن کتاب کافی نیست 

  ٥٨  درس دوم: ورود به فضای مجازی

  ٦٢  های اجتماعیدرس سوم: حضور در شبکه

  ٦٨  های اجتماعی حضور موثر و فعال داشته باشیم؟درس چهارم: چگونه در شبکه

  ٧١  های اجتماعیدرس پنجم: مقدمات بازاریابی در شبکه

  ٧٥  درس ششم: شروع بازاریابی برای کتاب

  ٨٢  های اجتماعیدرس هفتم: یک قدم فراتر از شبکه

  ٨٥  نهاییتمرین 

یا کتاب  و پادکست تولید راهنمای   ٨٦  گو

  ٩١  تولیددرس اول: پیش

  ٩٤  امکانات -درس دوم: تولید

  ٩٨  ضبط -درس سوم: تولید

یرایش -درس چهارم: تولید   ١٠٤  و

  ١٠٨  میکس -درس پنجم: تولید
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  ١١٩  سازی و انتشاردرس ششم: ذخیره 

  ١٢٣  کپی رایت

  ١٢٤  تمرین

  ١٢٥  مولفین برای دیجیتال ابزارهای

  ١٢٨  درس اول: بازبینی متن

  ١٣٢  Brainstormingیا  پردازیدرس دوم: ابزارهای ایده

  ١٣٥  درس سوم: ابزارهای نوشتن به شکل مشارکتی

  ١٤١  درس چهارم: تولید و انتشار آنالین داستان

  ١٤٥  درس پنجم: ابزارهای مدیریت منابع

یسندگان برای گیریپشتیبان و دیجیتال امنیت   ١٤٩  نو

  ١٥٠  ست؟یدر چ لیمیداشتن ا تیاهمدرس اول: 

  ١٥٤  ست؟یرمز عبور چ تیاهمدرس دوم:

  ١٥٩  یاتیاز اطالعات ح یریگبانیپشتدرس سوم: 

  ١٦٦  ست؟یدر چ انیپیاستفاده از و تیاهمدرس چهارم: 

  ١٧١  ست؟یچ یبریانواع خطرات سادرس پنجم: 

  ١٨٠  یاجتماع یهادر شبکه تیامندرس ششم: 

  ١٨٩  ؟ستیچ سندگانی نو یبرا  یکاربرد  یهاشنیاپلکدرس هفتم: 

  ١٩٢  ناشری ای بر خودمقدمه

یسنده : بخش اول یم-چرا و چگونه نو   ١٩٦  ناشر بشو

  ٢٠١  سازی کتابنوشتن و آمادهبخش دوم : 

یسندهها و ابزارهای آنالین برای اپلیکیشنبخش سوم:    ٢٠٦  ناشرها-نو

  ٢١١  طور کتاب دیجیتالی بسازیمچه بخش چهارم :

  ٢١٦  دیجیتالی انواع کتاببخش پنجم : 

یسندهبخش ششم :  یسندهناشرها، به-موفقیت نو یژه نو   ۲۱۹  ایدر فضای حرفه ٬ناشرهای زن-و

یسندهتوصیهبخش هفتم :    ۲۲۲  ناشرها-هایی برای نو

  ۲۲۹  نوشتن زباِن  :بخش دوم 

یسیدرست   ۲۳۰  فارسی زبان در نو
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یسیم؟ چرا باید درستدرس اول:    ۲۳۲  بنو

یسی چه باید کرد با شکستهدرس دوم :    ۲۳۵   ؟نو

  ۲۳۸  هاها و ناپسندیبازشناسی نادرستیدرس سوم: 

  ۲۵۰  تمرین

  ۲۵۱  و منابع آنالینترجمه  هایتکنیک 

  ۲۵۴  های یک داستاندرس اول: نانوشته

  ۲۶۱  )۱های ترجمه (ها و تکنیکراهبرد  :درس دوم 

  ۲۷۱    )۲های ترجمه (ها و تکنیکراهبرد  :درس سوم 

  ۲۷۶  )۳های ترجمه (ها و تکنیکراهبرد  :درس چهارم 

  ۲۸۱  )۱های ترجمه (کاربرد عملی تکنیک :درس پنجم 

  ۲۸۶  )۲های ترجمه (کاربرد عملی تکنیک :درس ششم 

  ۲۹۰  )۳ترجمه ( هایکاربرد عملی تکنیک :درس هفتم 

  ۲۹۳  تمرین

    



 �ار�اە آموز�� نو�ام  ٤
 

  اشر مقدمه ن

با همکاري نوگام براي   هخوانید، حاصل تالش گروهی از نویسندگان است کهایی که در این کتاب میدوره

بیش از  و مترجمان ، نویسندگان 21در قرن تنظیم شده است.  و مترجمان هاي نویسندگانارتقاي مهارت

هاي نوین، به نویسنده اجازه هاي جدید دارند. استفاده از اینترنت و فناوريگذشته نیاز به آموختن فناوري

سهیم باشد و گاه حتی ناشر مستقل دهد که عالوه بر نوشتن و انتشار کتابش، در معرفی و تبلیغ آثار خود می

دهند که مستقیم با مخاطبان خودش می فرصت به نویسنده  هاي اجتماعیکتاب خود بشود. اینترنت و شبکه 

ها، هر روز ابزار جدیدي در دسترس نویسندگان قرار عالوه بر این ارتباط برقرار کند و مخاطب جدید بیابد.

سال   این هشت دوره، به صورت جداگانه، از اوایل کند.تر میگیرند که تجربه تحقیق و تالیف را آسان می

شد. براي متقاضیان ارسال می  میلايهاي دوره با شدند و درسبه مرور روي سایت نوگام منتشر می  2016

ها، تصمیم گرفتیم هر هشت دوره را یکجا در قالب یک کتابچه  پس از گذشت سه سال از ارائه این دوره

ها طی این ها و اپلیکیشن مکانات سایت افزارها و امنتشر کنیم. با توجه به اینکه نرم  مولفانویژه  هايمهارت 

ها، اند، ممکن است بعضی جزییات دروس تغییر کرده باشد. اما هدف از ارائه این درس روز شده ها بهسال 

اي براي او  هاي نوین است و بازکردن دریچه به سمت استفاده از اینترنت و فناوري  21هدایت نویسنده قرن 

توانید رایگان دانلود کنید و از محتواي آن  این کتاب را میاي بیاموزد.  تازه  هايتا با کنجکاوي خویش، مهارت

هاست. بازنشر محتواي این کتاب  کنندگان دوره استفاده کنید. کلیه حقوق این کتاب متعلق به نشر نوگام و تهیه 

 است. هاي مختلف، به شرط آنکه به جهت کسب منفعت مالی نباشد، با ذکر منبع بالمانع  در رسانه 

www.nogaam.com 

@nogaambooks 

t.me/nogaam 
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  نوشتن کافی نیست  عصري که تنها:  ولا  بخش
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بالگ  یسو یسندگان برای ینو      نو
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بالگ آموزش  دوره  یسیو   کاربردی نو

 کننده: عزیز حکیمیتهیه

 

بالگ با آشنایی و معرفی یسیو   نو

 
 معرفی 

بالگ   با  مندان عالقه   عملی   آشنایی   یجزوه   این  از  هدف یسی و بالگ  یک   ایجاد  ینحوه   و  نو   .است   وردپرس   سیستم  روی   بر  و

یی  کلیپ  نه شامل  آموزشی  یدوره  این یدیو بالگ، یعنی  یک ایجاد  عملی  درس  از  بخشی  که  است  و   و  چهارم هایدرس  و

یدیوها لینک و است  پنجم   قابل دسترسی است. در کانال یوتیوب نوگام  و

 

 است؟ مناسب  کسانی   چه  برای دوره  این

بالگ  مورد  در  چیزهایی  ما یهمه  یسی و بالگ  به  باشیم، احتماال »پیشافیسبوک « نسل جزو  اگر  و ایمشنیده  نو   فارسی  هایو

بالگی  خودمان  که  باشیم کرده  فکر این  به  زمانی  هم  شاید  و ایمزده  سر  مرتب  بالگ  اگر  .کنیم درست  و یس و  ایباتجربه  نو

  شده   تهیه  کسانی   کلی، برای   طور   به  راهنما   این   باشد، اما  مفید  تان برای   که   کنید  پیدا  جزوه   این  در   نکاتی   است   هستید، ممکن 

بالگ   با   که  بالگ   و   و یسی و   دلیل  .مندندعالقه   تفننی   یا   ایحرفه   شکل   به  » محتوا  تولید«   به  و   دارند   آشنایی   ابتدایی   یگونه   به   نو

  آن   امثال   و   موضوع   یک   خاص   ی اینترنت  مطالب   آورینوشتن، عکاسی، گرافیک، جمع   شامل  تواندمی   که  محتوا   تولید  بر  تاکید

 یک بدون   که است  باشد، این
ً
بالگ محتوا، اساسا بالگ  شرط  رو، اولیناین از .باشد  داشته وجود تواندنمی  و یسی و   موفق نو

بالگ محتوای بتوانید که است  این بالگ  که است  آن  مستلزم امر این .سازید روزبه  منظم طور به  را خود و یس و   نو

  کار  برای کافی  وقت  و کند ارزیابی  بینانهواقع  شکلی  به را خود عالقه مورد  موضوعات و محتوا تولید در خود هایتوانمندی

بالگ  روی   .دهد  اختصاص خود  و

یژه  طور  به  یسندگان  برای  راهنما اما، این  و   شده  ادبیات، طراحی  جمله  مختلف، از  هایحوزه  در نوشتن به مندان عالقه  و نو

  این بر اصلی  بحث  و است  داده اختصاص خود به را راهنما این در توجه بیشترین نوشتاری محتوای بنابراین، تولید .است 

یسنده یک  که  است  بالگ از تواندمی  چطور کارتازه  یا ایحرفه  ینو   استفاده  مخاطب  با ارتباط  و  خود کارهای  معرفی  برای  و

  .کند

 

 چیست؟ دوره   این آموزشی  اهداف

بالگ  از تری روشن و  بهتر تعریف بتواند پایان  در راهنما این یخواننده که  است  این انتظار یسی، سودمندیو   آن  کاربرد  و نو

بالگ، انتشار  یک ایجاد  نحوه  با فنی  نظر از  باشد قادر  هااین کنار  در  و  آورد  دست  به  آن  با  مرتبط  هایچالش  و   و محتوا  و
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  شکل   به   اول   بخش    :است   شده   تقسیم  اساسی   بخش   دو   به  راهنما   رو، این این   از  . سازد   عملی   را  آن   و   شود   آشنا   آن   روزسازی به 

بالگ   مورد   در   تئوریک  و   نظری  یسی و   روشن   هایی مثال ارائه   با   و   ساده   زبانی   به   دوم   بخش   در   و  کندمی   بحث   آن   ضرورت   و  نو

بالگ   یک   عمال   بتواند   راهنما  این   مخاطب   که   شده   تالش    .بپردازد   محتوا   انتشار   به   و   کند   ایجاد   اینترنت   جهانی   شبکه  روی   را   و
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بالگ با آشناییدرس اول:  بالگ و و یسو  ینو

 
بالگ   چیست؟ و

  واژه  انگلیسی  زبان  در  .است  وضعیت  یک  از مرتب  بردارییادداشت   انگلیسی  زبان  در   (log) الگ  واژه  معناهای  از  یکی 

بالگ    وارد  اسم  و فعل   یک شکل  به   و یافته   اختصار  (blog)  بالگ به   تدریج به   شودمی  استفاده  فارسی   در که    (weblog) و

بالگ  واژه  از  راهنما این  در  .است  شده انگلیسی  زبان   .است  شده استفاده  بالگ جای به  است  مرسوم فارسی  زبان  در  که و

بالگ   :ست یکی   دو  هر  تعریف  اما   که   است   اینترنت   جهانی  شبکه   روی  بر  دیجیتال  شخصی   ژونال   یا  یادداشت   دفترچه  یک   و

بالگ  آن  در یسو   ساکن  است  ممکن که مخاطبانی  با را خود تجارب  و ها، خاطراتایده نظرات، افکار،  مرتب  طور به  نو

بالگ  .گذارد می  اشتراک باشند، به  جهان  مختلف نقاط  یسی و  ماهیت  از  که ست شهروندی نگاری روزنامه از  شکلی  نو

بسایت  برخالف چراکه .برد می  بهره  اینترنت  دموکراتیک   از  یکی  فقط مخاطب  با  تعامل هاآن  برای  خبری، که  هایو

بالگ  یک رود، برایمی  کار  به ایفزاینده طور به که است  مدرن  نگاری روزنامه راهکارهای   تعامل  ایجاد در موفق، توانایی  و

بالگ  با و یکدیگر با  کاربران  میان  گفتگو و یس و بالگ یک  از هدف .است  کارراه  تنها نو بالگ  که  نیست  این  و یسو   فقط  نو

بالگ  یک   کند، بلکه   بسنده  خود  هایایده  و   افکار  انتشار  به  .باشد  داشته  را  محتوا   در  مخاطب   کردن   سهیم  امکان   باید  خوب   و

بالگ  .مطلب   بازنشر   و   نوشته  نقد  گرفته، تا  دیدگاه  نوشتن  از :باشد  داشته  گوناگون   اشکال  تواندمی   گیری سهم   چنین   فضایی   و

بالگ   آن   در   که  ست غیررسمی  یسو   شخصی   کامال  یا  و  برانگیزجنجال  گاهی   تواندمی   که  را  خود  هایایده   و  افکار   تواندمی   نو

بالگ  توانند می  خود که  کاربرانی  باشند، با یسو   رسانه  ارتباطاتی  ساختار عبارتی، برخالف به  .بگذارد  میان  باشند، در نو

بالگ  میان  است، ارتباط  پایین به باال  از زیادی حد تا که  مخاطب  با رسمی  یس و یانه  و  نو   میان  رابطه و  مخاطب، مساو

یندمی  که روست این از .باشد باید مخاطب /مخاطب    ساختن  متحول  جدید عصر در اینترنت  مهم دستاوردهای از یکی  گو

  .باشد رسانه   یک تواندمی  نیز  خود مخاطب  هر  اکنون  که   نحوی  است، به مخاطب /رسانه جایگاه

 

بالگ  تاریخچه  به  راجع  نکاتی  یسی و  نو

بالگ« واژه  یس  جورن  بار اولین را  » و بالگنو   پیتر ۱۹۹۹اوایل  در . برد  کار  به  ۱۹۹۷دسامبر  در  امریکایی  دار سابقه  برگر، و

بالگ  یسمرولز، و بالگ  ما :عبارت  تداعی  هدف با (  We Blogت عبار شکل به Weblog امریکایی، واژه  دیگر نو   و

یسیممی  بسایت  روی )نو   سرعت  به و اسم و فعل یک شکل  به Blogger و Blog واژه  صورت  این به و نوشت  خود و

بیت  بالگ   واژه  جایگزین  و یافت  محبو   .شد و

بالگ  خدمات ارائه  قابلیت  اینترنت  کهآن  از پیش یسی و   ارتباطات  از  متفاوتی  باشد، اشکال  داشته  را  امروزی  شکل  به  نو

  نیز  ی، ومیلای هایبود، فهرست  رومچت  شبیه چیزی که Usenet جمله  داشت، از وجود اینترنت  کاربران  میان  دیجیتالی 
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یسند مجازی  thread یا مبحث  یک  ایجاد  با خود  پیام دادمی  اجازه  کاربران  به  که  هایی سیستم   نظرات کاربران  دیگر و بنو

  .نوشتندمی  مبحث  آن  زیر   خود

بالگاینترنت   شدن   ترپیشرفته  با  اما یسی ، و یسی یادداشت   قابلیت   پیرامون   مدرن   نو   کاربران   و  یافت   توسعه  انفرادی  دیجیتالی   نو

بالگ  چند  هر .بپردازند خود  نظر  مورد  محتوای  نشر  بود، به  هاآن  خود  کنترل  در  که مجازی فضایی  در  توانستندمی  یسیو  نو

ند شروعی 
ُ
بسایت  و  شد محبوب  سرعت  به آن  از بعد  و ۱۹۹۹ سال  در داشت، اما ک   کردن  فراهم  هدف با  متعددی هایو

بالگ  امکان  یسی و بسایت  این جمله  از .شدند ایجاد کاربران  برای نو   و  بالگر و اسپاتالیوجورنال، بالگ  به توان می  هاو

  . کرد  اشاره  بالگفا  به ایران  در و  وردپرس 

بالگ  خدمات ارائه  هایسیستم پرکاربرترین از  یکی  وردپرس  یسی و   وردپرس  از  استفاده راهنما  این  عملی  درس  در  و ست نو

  .است  شده  داده  توضیح

 

بالگ   انواع  و

بالگ   یک  :شخصی  یسنده   و  باشد  شخصی   تواند می   و   در   را   خود   هایایده  و   افکار   یا   و   روزانه   خاطرات  و   هایادداشت   صرفا  نو

  .کند بیان  ادبیات و سیاست، جامعه  جمله   مختلف، از  موضوعات با  رابطه

بالگ یک :گروهی  بالگ  یک  از بیش آن  در که باشد گروهی  تواندمی  و یسو   موضوعات مورد  در را خود هاییادداشت  نو

بالگ  ترینموفق  .کنندمی  نشر گوناگون  تکنولوژی، سیاست،   خاص، مثال موضوع  یک پیرامون  که اندهایی آن  گروهی  هایو

یسندمی  مشابه  موضوعات و زنان  حقوق بالگ  حال، ساختار این با .نو   شخصی همچنان  هایادداشت  و هانوشته  سبک  و و

یسنده   با مخاطبان  و کاربران   تعامل زمینه و ماندمی  باقی    . شودمی  حفظ  هانو

بالگینگ بالگینگ :مایکرو یدیو  دیجیتالی  کوچک  محتوای انتشار  معنای  به  مایکرو یری، لینک، و   و کوتاه  هایمتنی، تصو

ییتر، فیسبوک، تمبلر نظیر هایی سیستم طریق از ایرسانه  هایقالب  دیگر بالگینگ .است  آن  امثال و  تو   ارتباط  نوعی  میکرو

بیت  که  است  آنی  است،   تلفن مشابه ارتباطات آوریفراهم آن  یعمده  هدف که  افزارهایی نرم  حتی  .است  یافته زیادی محبو

بالگینگ قابلیت   از سودبردن  صدد در  گروهی چت  شبیه خدماتی  کردن   ارائه نیز، با   تلگرام و  وایبر مثل   .هستند میکرو

بالگ  بالگ  هرچند :شرکتها/سازمانی  هایو  هاسازمان  بیشتر شوند، امامی  مدیریت  و ایجاد  حقیقی  افراد توسط  معموال  هاو

بالگ  از تجاری هدف با نیز هاشرکت  و یسی و  اماکن .کنندمی  استفاده  عمومی  ارتباطات و شدن  بازاریابی، مطرح  برای نو

بالگ  از است  ممکن نیز هاکلوب  و هاانجمن  و  عمومی  یسی و   با  نزدیک  تعامل حفظ و غیررسمی  رسانی اطالع  منظور  به نو

بالگ  .کنند  استفاده  خود   کاربران   یا  و  مشتریان  بسایت   از   بخشی   معمولی   عمومی   اماکن  دیگر  و  هاشرکت   و  سازمانی   هایو   و

   .هستند هاآن  اصلی 
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بالگ ژانرهای    و

بالگ  یک کهاین تعیین یسو یسد، از خواهدمی  موضوعی  چه  درباره  نو بالگ یک موفقیت  عوامل  ترینمهم  بنو  .است  و

بالگ  مایلند که کسانی  معموال  یسی و   با  رابطه در  خواهندمی  که است  این شان کنند، دلیل  دنبال جدی صورت  به  را نو

یسند خاصی  جذابیت  شان برای  که  موضوعی  بالگ از است  ممکن  پزشک یک مثال .دارد، بنو  هایتوصیه  نشر برای خود و

  مخاطبان  با را  مختلف هایکتاب از خود یتجربه  و دیدگاه خوانی کتاب  به مندعالقه  یک یا و کند استفاده  پزشکی  عمومی 

بالگش در  را   خود  سیاسی  هایتحلیل  و  هادیدگاه  است  ممکن  سیاسی  فعال   یک  . بگذارد   اشتراک  به    فعال  یک   و  کند منتشر  و

بالگ   از   تواندمی   زیست   محیط گاهی   افزایش   برای  و بالگ  . بگیرد   بهره   مقوله   این   به   نسبت   عمومی   آ آموزشی، موسیقی،    هایو

بالگ  دیگر  هایژانر  نیز زیبایی  و  هنری، ُمد یسی و بالگ  .هستند نو   با  خود روزانه  تجارب  به راجع  که  مادرانی  هایو

یسندمی  فرزندانشان  بی  اطالعات حاوی نو بگردی  هنگام گاهی  اگر و  .باشد تواندمی  والدینتازه  برای خو بالگی  از  سر  و   و

ید، نام  پولدار   شبه   یک  توانیدمی   کرده  تبلیغ  که  کتابی   خرید  با  دهد می   وعده  شما  به   که  درآوردید بالگی   چنین  شو   بالگ اسَپم  و

  .است 

بالگ این   از گذشته  بالگی   مثال .کرد   بندیتقسیم  نیز  آنها  محتوای  قالب   اساس  بر   توان می   را  هاها، و یدیو   انتشار  به  فقط   که  و   و

بالگ یک تواندپردازد، می می  یدیو بالگ باشد، یا و  مندعالقه  یک آن  در که بالگاسکچ  کند، یامی  منتشر عکس که فوتو

بالگی  معنای به الگلینک  .بگذارد  اشتراک  به  را  خود  هایطرح  تواندمی  گرافیک  و طراحی    صرفا  اینترنت  محتوای  به که و

  در  که دارد  وجود نیز بالگ از دیگری  نوعی  .باشد تواندمی  آن  هاینمونه  از یکی » باالترین« سایت  و دهد، هست می  لینک

بالگ   آن   به   که   دهند  انتشار  ) عکس، فیلم، نوشته، صدا(    را  خود   دلخواه  محتوای   که  شود می   داده   اجازه   کاربران   به   آن    معکوس   و

یندمی  ReverseBlog یا   .گو
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بالگ :درس دوم  یسی، رسانه و یسندگینو  ها و نو

بالگ و تاثیر آن بر رسانه   هاو

سنگی  های دوره پارینه مثال هر یک از غارنشین .توانستند همزمان مخاطب و رسانه باشندتاریخ می های ماقبلانسان 

بعدها،   .خطر و یا فرصتی برای شکار مطلع سازد و همزمان مخاطب اطالعات مشابه باشد  توانست دیگران از وجود یکمی 

بردند و با انحصار آن تالش کردند از آن به نفع خود   با گسترش تمدن و شهرنشینی حاکمان به اهمیت و قدرت اطالعات پی 

عات منبع نزاع بسیاری از شهروندان و دولت  حتی امروزه نیز در بسیاری از جوامع حق دسترسی به اطال .برداری کنندبهره 

ی  شوند و وجود آنها برای یک جامعه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی شناخته می در جوامع دموکراتیک، رسانه  .است 

اطالعات را در   »ارائه«های چاپی، دیداری و شنیداری عرصه هم، تا چند دهه پیش رسانه با آن  .ست دموکراتیک حیاتی 

یه، از رسانه  ها برای شهروندان ممکن بود و این جریانی یک دسترسی به اطالعات با واسطه رسانه  . انحصار خود داشت  سو

یه ساختن جریان اطالعات میان رسانه .به مخاطب، بود -هرچند، در کنار دالیل دیگر، نبود تکنولوژی الزم برای دوسو

در کشورهای غیردموکراتیک این انحصار   .رفت یان به شمار می ی یک طرفه بودن این جرمخاطب نیز از عوامل عمده 

ی ارائه این  سازی و نحوه گیری، دلخواه توانستند در شکل ها می تر داشت، چرا که دولت اطالعاتی وضعیتی حتی بغرنج 

   .اطالعات دست داشته باشند

 .رسانی را به شدت تضعیف کنداطالع  در حوزه  ایبه تدریج توانست انحصار رسانه اینترنت اما اختراع و سپس پیشرفت 

یه ممکن شد و شکل یافت »  تبادل«ایجاد کرد،    اینترنت  در فضای مجازی که   به این ترتیب، شاید   .اطالعات به شکل دوسو

ست  توانزمانی که هر انسان می  :از نظر ساختاری ارتباطات انسانی را به دوران ماقبل تاریخ برد  اینترنت بتوان گفت که 

بالگ اینترنت   اینترنت  با پیشرفته شدن و دسترسی بیشتر مردم به   .همزمان مخاطب و رسانه باشد های ها و به دنبال آن شبکه ، و

یه     .ها تاثیراتی عمیق کیفی نیز برجای گذاشتندهای گوناگونی بر رسانه اجتماعی از زاو

 ای  شکست انحصار رسانه 

بالگ اینترنت های همزمان با گسترش قابلیت  یسی به اشکال مختلفی جایگاه انحصاری رسانه و و ها به عنوان منابع خبر  نو

بالگ بسیاری از کارشناسان رسانه  . اند اما این امر منجر به بهبود خبررسانی شدرا به چالش کشیده یسی ای معتقدند که و نو

یی بیشتر رسانه  بیش از   تنها به مسائلی از جمله صحت خبر توجهی  ای نه ها شد و مدیران رسانه به نحوی منجر به پاسخگو

بالگ پیش نشان می  بالگ   .کنند المللی راه پیدا می های بینها به رسانه دهند، بلکه در موارد زیادی محتوای و   رصد محتوای و

کوچک و بزرگ شده  های  های اجتماعی، به عنوان یکی از منابع خبر، این روزها تبدیل به امری معمول برای رسانه ها و شبکه 

  .است 
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بالگ  یس شناخته شده آمریکایی، می اندرو مایکل سولیوان، و ی نو   د:گو

بالگ مهم« بالگ به کیفیت شخصی و حتی تقریبا خودشیفتگی و یس مرتبط است ترین بعد ژورنالیستی و بالگ  .نو یس و ها نو

یورک تایمز باشید، نمی و  .ها دارندها و نظارت بر رسانه مندی خاصی به وارسی فاکت عالقه  توانید  اگر شما سردبیر نیو

یسید و انتظار داشته باشید کسی متوجه نشود های ست که مدیران رسانه برای من این واقعیت جالبی  .چیزهای غیرواقعی بنو

ها گوشزد  به آن بزرگ حاال باید نگران آن باشد که هر روزه زیر نظر گروهی از مردمان معمولی قرار دارند که اشتباهاتشان را 

 ».کنندمی 

بالگ  یسندگی و یسی و نو  نو

یسنده ی ما عالقه تقریبا همه  یممان در مورد زندگی شخصی و کاری ی مورد عالقه مندیم که از زبان نو دوست داریم   .اش بشنو

یداد سیاسی، فرهنگی یا ادبی چیست  ها، در جهان  گذشته از این  .بدانیم کتاب بعدی او و یا نظر او در خصوص یک رو

یسنده کنند، از جمله ای می امروز، حضور آنالین برای همه کسانی که کار حرفه  با وجود   .هاست ها، از ابزار مهم کار آن نو

بالگ که این روزها شبکه آن  یسنده های اجتماعی به ظاهرا کاربرد بیشتری نیست به و یسی دارند، اما برای نو ای  ی حرفهنو

هر چند این موضوع به معنای نادیده گرفتن نقش مهم   .همچنان اهمیت دارد  اینترنت ر روی ایجاد فضای خاص خودش ب

یسندهشبکه    .ها نیست های اجتماعی برای نو

یسنده   یسنده دارد و گذشته از آن چنین ارتباطی به نو یه و مستقیم با مخاطب سهمی مهم در موفقیت کاری نو ارتباط دوسو

  .تری از خوانندگان خود داشته باشدمیقکند که شناخت بهتر و عکمک می 

بالگ  یسندگان می محتوای و تواند متنوع باشد؛ از گفتگوهای ساده و خودمانی در ارتباط با کارها و زندگی  های نو

  .های اجتماعی و سیاسی تحلیل اش، تا نقدهای ادبی و حتی شخصی 

بالگ  یسندگان دالیل زیادی برای و یسی نو بالگ ها می وجود دارد و بسیاری از آن   نو یند و یسی شیوه گو بی برای حفظ  نو ی خو

یسنده به معنای ایجاد امکان تماس با خواننده است  .و یا ایجاد عادت نوشتن است  گذشته   . اما در کنار آن حضور آنالین نو

بالگ ای از ناشران حرفه از آن، شمار فزاینده  یسنده  -ی های اجتماعو نیز شبکه -ها ای نیز از طریق و ها، با کارهای نو

یسندهخصوص به  آید و  در غرب نشر کتاب بیش از هر چیز دیگر، یک تجارت به حساب می  .شوندکار آشنا می های تازه نو

یسنده، کیفیت محتوا و شمار مخاطبان آن   .گذاری بر روی انتشار کتاب دقت زیادی دارندناشران در سرمایه  بالگ یک نو و

تقریبا همه ناشران و کارگذاران ادبی پس از دریافت   .گیری برای ناشران عمل کندی تصمیمتواند به مثابه یکی از شاخصه می 

یسنده آن اطالعاتی به دست آورندکنند از سابقه پیشنهاد نشر یک کتاب سعی می  آنها این اطالعات را از   .ی کاری نو

بالگ  ، و لینکدینهای اجتماعی، مثل فیسبوک و شبکه  بنابراین، حضور فعال یک   .کنندآوری می ها جمع ها و دیگر رسانه و

یسنده در فضای مجازی می  ی درازمدت یک  بنابراین، اگر برنامه  .تواند در تصمیم ناشران برای نشر آثار او کمک کندنو
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یسنده انتشار آثارش توسط ناشران معتبر باشد، حضور آنالین و شمار مخاطبانش می  شانس انتشار کتابش را باال  تواند نو

  .ببرد 

یسنده انتشار کتاب به شکل  بالگ خوب حتی   Self-Publishیا  »خودنشر«اما حتی اگر برنامه نو باشد، داشتن یک و

یسنده در فضای  در کنار این  .اهمیت بیشتری در معرفی کتاب و جلب توجه خوانندگان و فروش آن داشته باشد ها حضور نو

یسندهمجازی می    .ی دیگر کمک کند و تجارب آنها استفاده کندتواند به ارتباط او با صدها نو

بالگ  یسی شبیه سرمایه اما این را باید در نظر داشت که و گذاری درازمدت است و تاثیری فوری بر روی موفقیت کاری  نو

بالگ و به  . مثل فروش کتاب یا پیدا کردن ناشر ندارد  یسنده همیشه آموزنده  روزس اما تجربه ایجاد یک و ازی آن برای یک نو

 .است 
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بالگ با آشنایی :سوم درس   آن هایقابلیت و و

 

بالگ  یک آناتومی     و

بالگ هر بسایت  یا  و   فقط   که مدیریت  بخش و  کندمی  استفاده  و بیندمی  را آن  کاربر  که   اصلی  یصفحه  :دارد  بخش   دو  و

بالگ  یس و یسندگان  یا  و نو بالگ نو بالگ  اصلی  یصفحه .دارند دسترسی   آن  به و بسایت  و هاو   حداقلی  عناصر از هاو

یر( .است  شده تشکیل مشخصی   ) یک  تصو

بسایت  یا  بالگ لوگوی  و نام  معموال  که   سربرگ   یا ِهِدر بسایت  هایقابلیت  و  اطالعات دیگر  و و  .شودمی  درج  آن  در   و

  عبارتی  به  و  بالگ یک  هایبخش  ترینمهم  جزو سربرگ 

  .است  آن  شناسنامه

  داشته  تواندمی  گوناگونی  هایطرح   که گزینگان  یا منو

  منو .است  آن  شکل  ترینرایج  افقی  نواری طرح  باشد، اما

  یک  مختلف  موضوعات   و هابخش  به برهایی میان  حاوی

بالگ بسایت /و بسایت   یک  مثال .است  و   خبری  و

  باشد اقتصادی  و سیاسی، فرهنگی  اخبار حاوی تواندمی 

  این از هرکدام  به دسترسی   برای  راه ترینراحت   معموال  و

  .است  منو در آن  برمیان  اخبار، درج  دسته 

بسایت  اصلی  بخش محتوا ستون  ها،  نوشته   که است  و

بسایت  دیجیتال  محتوای دیگر  و عکس، فیلم    نمایش  را  و

بالگ  یک اصلی  صفحه  در   .دهدمی    معموال  ستون  این و

یسنده  نام ها، تاریخ، ونوشته  هایعنوان   حاوی و هابخش   دیگر  از بزرگتر    بر  کلیک با  که هاست نوشته   از کوتاه  متنی  و نو

یندمی  single post  یا نوشته  صفحه  آن  به که   جداگانه ایصفحه در   را آن  توان می  عنوان  روی   یک  .خواند و  کرد  باز گو

بالگ    .دهد نمایش  اصلی  صفحه همان  در   را  نوشته کل   که کرد  تنظیم طوری  توان می  را  و

بسایت  چپ  یا  راست   سمت  در  فضایی  کناری   ستون  یا  سایدبار بالگ /و یجیت  که  هایی ابزارک  آن  روی   که  است  و   نامیده و

یجیت  .گیرندمی  قرار شوندمی  یجیت  اما دارند  وجود متنوع  بسیار  کاربردهای  برای  شماریبی  هایو   هر معموال  که  هایی و
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بالگی  بسایت، آرشیو در   جستجو ابزارک  شامل  دارد  و   یا و مطالب  ترینپرخواننده تاریخ، فهرست  براساس  یا  موضوعی  و

بسایت  مدیریت  و تازه  مطالب    .است  کاربر  نام ثبت  و  و

بالگ  یک  مهم هابخش از  هدر  مانند نیز  پاورقی  یا فوتر  بالگ  مورد  در  بیشتری  اطالعات توان می  بخش  این در .است  و   و

بسایت  یا( یسنده)و یسندگان  یا  ، نو   نیز  پاورقی  آن، در از  گذشته .کرد   اضافه را  تماس به مربوط  جزییات و  آن، اهداف نو

یجیت  توان می    .داد  قرار مختلفی  هایو

یدیو یک شامل  که (  بعدی  هایدرس  در  بالگ  یک عملی  ساخت   برای  و   بیشتری  جزییات با  موضوعات این درباره  )است  و

 . شد خواهد صحبت 

 

بالگ   برای نامی  چه  کنیم؟    انتخاب مان و

بالگ  نام بسایت   یا و بالگ  یک  که  ست ایواژه  مهمترین و یسو   برای  خصوص به  دقت   این .کند انتخاب باید  نو

بالگ برای  که  نامی   که  است، چرا ترمهم هازبان فارسی  یسید انگلیسی  حروف  به کنید، بایدمی  انتخاب خود  و   هیچ  و بنو

  توان می  دشواری  به  که است  این دیگر  مشکل .ندارد  وجود  انگلیسی  الفبای در  فارسی  هایواژه  امالء برای  استانداردی 

  حساب ایجاد هنگام که باشید کسانی   جزو هم شما  است  ممکن .باشد  نگرفته  را آن  قبال دیگری  کس   که یافت  را ایواژه 

 تغییر یا تان نام  به عددی افزودن  حاال شما یگزینه  و گرفته دیگری   کس  قبال را  شما نام که  ایدشده  متوجه  میلای  کاربری 

بالگ  یک ثبت  هنگام در  مشکلی  چنین .است  آن  امالء بسایت  و) و  خالقیت  مناسب  نام یک   یافتن .است  معمول  نیز (و

  .طلبدمی 

بالگ یک  برای   مناسب  نام یک  کلی   طور  به   :باشد  داشته را  زیر   شرایط باید  و

بسایت  محتوای  به باید  :الف  باشد داشته  ربط و

 باشد مانوس  شما مخاطبان  برای :ب

  .بماند  حافظه در   تا باشد بامعنا  و کوتاه  ممکن  حد تا ایواژه ج: 

باشند،   داشته  آن  امثال و  ژ  یا ق یا  غ حروف  که  هایی بنابراین، نام .باشد سرراست  و  ساده انگلیسی  حروف  به آن  امالء د:

  .ماندنمی   یاد به سادگی   به آن  انگلیسی  امالء احتماال

  برای دلخواه  نام بتوانید  آن  کاربرد   با اگر حتی  .نکنید  استفاده فاصله  خط  از  شودمی  توصیه .باشد  نداشته  فاصله خط: ه

بالگتان    .آورید دست  به   را و
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یسندگان  بیشتر بالگ  برای  را  خود نام که  دهندمی  ترجیح نو   هیچ  و است  مناسب   نامگذاری  چنین .کنند استفاده  خود و

   خانوادگی  نام و نام میان   نقطه یا  تیره خط بدون   و انگلیسی  رسمی  امالء با  را  نامتان  که کنید  حال، سعی این  با . ندارد  اشکالی 

یسید   .بنو

 

بالگ  برای قالبی  چه  کنیم؟  انتخاب مان و

بسایت  یک   از استاندارد  طرحی   واقع در  هاتمپلیت  یا هاقالب  بالگ   یا  و   داشتن برای  نیست  نیازی  روزها  این .هستند آماده و

بسایت  یک یسی برنامه  و یسی برنامه   تهداب از را  آن  تا کنید استخدام نو بسایتی  چنین .کند نو   فقط  و دارد  هنگفتی  هزینه  و

بسایت  که تجاری هایشرکت  یس برنامه  دارند، از نیاز  خاص هایکاربرد  با هایی و   .کنندمی  استفاده هانو

بالگ قالب  صدها  نیز وردپرس  خود  .کرد  پیدا پولی   یا  رایگان   صورت  به را  شماری بی   هایقالب   توان می  اینترنت  روی   را  و

  هایکند، قالب می  پشتیبانی  فارسی  زبان   از کامل  طور  به   وردپرس  که آنجا از .کندمی   ارائه  کاربران  به   رایگان   صورت  به

  .یافت  توان می  وردپرس  رایگان  هایقالب  میان  در   نیز »چپ  به   راست « هایزبان  پشتیبانی  با  زیادی یآماده

بالگ  یک آناتومی  در  چهالزم، چنان  اولیه امکانات هاقالب  تمام   است  ممکن هاآن  بر  عالوه   و دارند  شد، را  داده  توضیح  و

بالگ  از خاصی  ژانر  برای  را  آن  که باشد  شده  اضافه امکانات آن  به متفاوتی  هایقابلیت  یسی و   مثال .سازد می  مناسب  نو

بالگ یک   ایجاد برای بالگ، قالب  یا  فوتو یدیو یدیو  یا عکس انتشار  بر هاآن  هایقابلیت   که  دارند  وجود  هایی و   متمرکز و

بالگ قالب  تمرکز .است  یدیو و  عکس نشر  و متن خوانش  و  انتشار آسانی  بر شخصی   و بالگ مطالب  معموال  و است  و   با  و

  چه هر گنجاندن  بر  مجله یا خبری  قالب   تمرکز اما .شوندمی  داده  نمایش   محتوا ستون  در مطلب  از کوتاه ایبریده  یا مقدمه

بسایت  مطالب  بیشتر   .است  اول صفحه  در و

  چند هر اخبار  یا مجله هایقالب   که  باشید داشته  نظر در  اما . دارد   شما شخصی   سلیقه به   بستگی  کامال  قالب  انتخاب

بالگ یک  دارند، برای  بیشتری  امکانات بسایت  چنین .نیستند مناسب  شخصی   و   هر  روزسازیبه  و تیمی   کار  نیازمند هایی و

  .دهند ترتازه  مطالب  به   را  خود جای کوتاهی  هایفاصله   در اول  صفحه مطالب  که  است  الزم  و است  روزه 

بالگ برای  که کلی، قالبی   طور  به بالگ  ژانر به  کنیدمی  انتخاب خود و کرد،   خواهید منتشر آن  در   که  محتوایی  نوع   و و

بالگ کالسیک   قالب  یک  .دارد  بستگی  بالگ  یک  کار   به که  را امکاناتی  تمام شخصی   و یس، ازو یسنده جمله   نو ها،  نو

بالگ  هایقالب  .دارد  خود  آید، بامی    دلخواه  تغییرات ایجاد امکان  و آیندمی  مختلفی  هایطرح  و هارنگ   در شخصی  و

یجیت  از استفاده  و هافونت  تغییر یا لوگو   افزودن  مثال(   . دارد   وجود آن  در)  متفاوت  کاربردهای   با هایی ابزارک  یا هاو
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یس  بالگ یهدهند سرو  چیست؟ و

بسایت  اینترنت  روی  بر بالگ  رایگان  خدمات ارائه به  که   دارند  وجود زیادی هایو یسی و وردپرس، بالگفا،   .پردازندمی  نو

یس  این  جمله از  دیگر  بسیاری و  بالگ، بالگر، تمبلرپرشین بسایت  این بیشتر .هستند هادهندهسرو گهی  از هاو   به که  هایی آ

بالگ  در اتوماتیک صورت    .برندمی  پول، سود مقابل  در  ترپیشرفته  خدمات ارائه نیز  شود، ومی  منتشر هاو

بالگ  یک  ایجاد عملی   آموزش دوره  این در    درصد  پنج و  بیست  از تربیش  . شودمی  داده  آموزش  وردپرس  سیستم روی  بر  و

بسایت    و ریزی ایجاد، برنامه  برای عاملی   سیستم وردپرس  .اندشده  ساخته  وردپرس  از استفاده با اینترنت   روی  هایو

بسایت  مدیریت  بالگ  و و یسی برنامه مثل  فنی  دانش   به نیازی  و است  آسان  نسبتا  آن  از استفاده  که  است  و   در . ندارد  وب  نو

بالگ یک   ساختن برای مقدماتی  صورت  به وردپرس  از  استفاده جزوه  این بعدی هایسدر       .شودمی  داده  آموزش و

  

   



 �ار�اە آموز�� نو�ام  ١٩
 

بالگ یک ایجاد :چهارم  درس    ساده و

بالگ  یک ایجاد راهنمای   شخصی  و

یدیوی هر مرحله را در کانال . به جز متن دروس، شما می است  شده تقسیم درس دو  به بخش این نوگام   یوتیوب توانید و

یدیو متن مطالعه کنار در که شود می  توصیهمشاهده کنید.  بالگ یک  ایجاد نحوه  یادگیری  با همزمان  و ببینید نیز را  و   ، و

بالگ  یک نیز خودتان     .بسازید وردپرس  روی  و

بالگ یک  ایجاد  :اول مرحله    و

بالگ یک  ایجاد برای ) ۱ بسایت  روی و   داشته  نظر در .کنید باز  خود دلخواه مرورگر  روی را wordpress.com وردپرس، و

بسایت  که باشید   هم  آن  با  اما .دهند تغییر را  خود  اصلی  صفحه بار یک  وقت  چند هر  است  ممکن  وردپرس  مثل  هایی و

بالگ  یک  ایجاد مراحل یر  .ست یکی  بیش  و کم  و  ) ١(تصو

 

 

یر   ١تصو

 

بالگ  یک ساختن مورد  در انگلیسی  زبان  به توضیحاتی  صفحه این در .کنید کلیک Create Website دکمه روی) ۲   و

  .کنید  کلیک Get Started دکمه  روی  ادامه  برای  و آمده وردپرس  هایقابلیت  و  رایگان 
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  بعدا  را هاقالب  این .کنید انتخاب را خود دلخواه قالب  که خواهدمی  شما از وردپرس  مرحله چهار از اول مرحله  در ) ۳

  .کنید  کلیک   را هاقالب   از کدام  هر  توانیدمی  و دهید تغییر توانیدمی 

یر  .کنید  تایپ  را  خود دلخواه   نام که  خواهدمی  شما   از وردپرس  حاال ) ۴  ) ٢(تصو

  اضافه شما  نام انتهای به را blog کلمه  باشد، وردپرس  شده  گرفته  قبال کنیدمی  تایپ  که  نامی  اگر  که باشید داشته یاد به

بالگ  نام در کلمه  این خواهیدمی  اگر .کندمی    .کنید امتحان  را  دیگری  هاینباشد، نام  شما و

 

 

یر   ٢تصو

 

یس   خواهیدمی   آیا  که   کنید  تعیین  خواهدمی   شما  از   نام، وردپرس   انتخاب  از  بعد)  ۵   سرو

یس .پولی  یا باشد رایگان    .کنید  انتخاب را رایگان   سرو

یر ( اکنون  ) ۶   ایجاد  خود  برای  کاربری  حساب که   خواهدمی  شما   از وردپرس )  ٣ تصو

  و  کنید تکمیل  را مرحله این پسورد  و کاربری  نام یک انتخاب و میلای  درج  با .کنید

  .کنید  کلیک  Save Settings دکمه  روی

  فرستاد   خواهد  شما  به  ایدکرده   درج   که  ی میلای  آدرس   تایید  جهت   ی میلای  وردپرس )  ۷

یر                                       .بود خواهد  شما  میلای  تایید برای لینکی  حاوی و  ٣ تصو
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بالگ ادمین یا مدیریت  بخش وارد  وقتی ) ۸ یرمی  خود و ید، (تصو   است  ممکن که دید خواهید را زیادی هایگزینه ) ٤ شو

یس   در  محدودی  بسیار  هایقابلیت   وردپرس   که  باشید  داشته   یاد  به .نیست   طور  این  اما .بیاید  نظر  به  پیچیده  اول وهله   در   سرو

بالگ  سازیشخصی  امکان  دلیل  همین  به و کند می  ارائه  کاربر  به   خود رایگان    .بود خواهد محدود شما و

 

یر   ٤تصو

بالگ ارائه می وردپرس از زبان فارسی پشتیبانی می )  ۹  .شودکند و این پشتیبانی هم برای محتوا و هم برای بخش مدیریت و

بالگ به همین زبان باشد بالگ شما  اما اگر  .اگر به زبان انگلیسی آشنایی دارید، ممکن است ترجیح بدهید که مدیریت و و

یر    settingsبرای این کار به بخش   .است، قاعدتا باید زبان فارسی برای محتوا را فعال سازیدبه زبان فارسی  ید (تصو )  ٥برو

  .را انتخاب کنید » fa –فارسی »زبان  Languageو از منوی  
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یر   ٥تصو

بالگ را نیز به زبان فارسی تغییر می  ) ۱۰ برای این کار روی آواتاری که پروفایل   .دهیمدر این تمرین ما بخش مدیریت و

شود که نام و نام خانوادگی و نام ترجیحی قابل نمایش خود را در  در این قسمت توصیه می  .کند کلیک کنیدشما را باز می 

یسید و عکس خود را هم اضافه کنید وار  سپس از ن  .پروفایل خود ذکر کنید و اگر دوست دارید کمی هم درباره خودتان بنو

  .را انتخاب کنید  Account Settingsسمت چپ گزینه  

بالگ خود ارائه کردید را خواهید  در فرم جدیدی که نمایش داده می  ) ۱۱ شود برخی از اطالعات قبلی که در جریان ثبت و

یر  »fa –فارسی «باز هم گزینه  Interface Languageاز منوی  .دید  Accountگزینه ) و روی ٦را انتخاب کنید (تصو

Settings Save کندخواهید دید که بخش مدیریت به زبان فارسی تغییر می  .کلیک کنید.  
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یر   ٦تصو

 

بالگ  :مرحله دوم  آشنایی با بخش مدیریت و

بالگ شما تقریبا آماده است  ی که باز  اینترنت ی گاه کلیک کنید، خواهید دید که صفحه اگر روی گزینه دیدن وب  .حاال و

بالگ خود انتخاب کرده می  هایی هست که در مبحث  این صفحه دارای همان بخش  .ایدشود آدرسی را دارد که شما برای و

بالگ توضیح داده شد روی ساید   . یعنی یک سربرگ دارد، یک ستون محتوا، یک سایدبار و یک پاورقی یا فوتر :آناتومی یک و

یجیت  ها، و بخش مدیریت های اخیر، بایگانی، دسته ، مثل امکان جستجو، دیدگاه بینیدهایی از قبل آماده شده را می بار شما و

بسایت    .و

یر  که اگر زبان بخش مدیریت را  (سایدبار  .) نیز از یک سایدبار و یک ستون محتوا تشکیل شده٧بخش مدیریت (تصو

  .ها چند گزینه دارنداز بخش  به چهار بخش تقسیم شده که هرکدام)  فارسی کرده باشید، سمت راست قرار دارد 
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یر   ٧تصو

 

بالگ خود و آدرس  های  افزودن یک وردپرس تازه، دیدن  بینید و زیر آن گزینه ی آن را می اینترنت در بخش اول، شما نام و

بگاه» و آمار .Planگاه، آمار و وب  گزینه آمار هم   .ها استفاده نخواهید کرد از باقی گزینه  در این بخش به جز گزینه «دیدن و

بالگ شما بازدیدکنندگانی داشته باشد و شما با کلیک روی آن می  توانید ببینید چند توانید می زمانی مفید است که و

بالگ شما بازدید کرده     .اندبازدیدکننده و از کدام کشورها از و

 

 :در بخش انتشار، دو گزینه دارید

بالگ خود و یا افزودن یک نوشته  دیدن    )با کلیک روی افزودن ( نوشته تازه های و

بالگ خود و یا افزودن یک صفحه تازه و دیدن صفحه    .های و

 

بالگ هستند  ها نوشته پست  .را ذکر کنیم pageو صفحه یا  postدر این جا مهم است که تفاوت بین نوشته یا  های اصلی و

بالگ  ها، هرچند شبیه یک  اما صفحه  .شوندکه در ستون محتوا منتشر می  پست هستند، اما حاوی اطالعات جانبی در مورد و
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یسنده هستند و در ستون محتوا منتشر نمی  مثال اگر شما بخواهید   .بلکه اغلب از طریق منو قابل دسترسی هستند  .شوندیا نو

یسید که به سادگی قابل دسترس  یسید و لینک صفحه  باشد، آن اطالعات را در یک صفحه می   اطالعاتی راجع به خود بنو نو

بالگ خود می  یسید، مثال را در منوی و  ».درباره من«نو

بالگ خود را باز کنید خواهید دید که قبال یک صفحه به نام  توانید  شما می  .یا «درباره من» ایجاد شده About Meاگر و

  .ییر دهیدی دلخواه خود تغمحتوای این صفحه را به نوشته 

 

 :در بخش شخصی سازی، نیز دو گزینه دارید

بالگ  ها یا قالب یکی انتخاب پوسته  ها یا همان منو که در مراحل  شما و شخصی سازی آن است و دیگری گزینگان  برای و

   .بعدی با هر دو آشنا خواهید شد

بالگ خود ارتباط  شبکه های خود در گذاری پروفایل توانید از گزینه اشتراک در قسمت پیکربندی می  ی اجتماعی را به و

بالگ خود بیافزاییدمی  »مردم«دهید، در قسمت  یس رایگان  قسمت افزونه  .توانید مدیران بیشتری به و ها یا پالگین در سرو

بالگ خود را به خدمات پولی وردپرس ارتقاء دهیدها می وردپرس غیرفعال است، در قسمت دامنه  ترین اما مهم .توانید و

بالگ خود را مطابق نیاز تنظیم کنید است که از آنجا می  »تنظیمات«گزینه در این قسمت    .توانید و

 

بالگ :مرحله سوم  پیکربندی بیشتر و

بالگ خود را تکمیل کنید برای این منظور روی گزینه تنظیمات   .قبل از نشر اولین نوشته، الزم است که پیکربندی اولیه و

بسایت را در چند تب  پ گزینه در سمت چ  .کلیک کنید  .خواهید دید )عمومی، نوشتن، گفتگو و انالیتیکس(های تنظیمات و

یر   ) ٨(تصو
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یر   ٨تصو

بالگ شماست که شامل گزینه   :های زیر است در قسمت عمومی، بخش اول مربوط به پروفایل و

بالگ شماست که با حروف درشت  :گاهعنوان وب  به یاد داشته   . شوددر قسمت هدر یا سربرگ ظاهر می  این عنوان یا نام و

بالگ باشدباشید که عنوان می  بالگ شما متشکل از نام و نام خانوادگی   .تواند متفاوت از نام و مثال ممکن است آدرس و

  .شود، متفاوت باشدباشد اما ترجیح بدهید عنوانی که روی سربرگ ظاهر می 

یسیدبرای معرفی وب ان فرعی  در این یک عنو :گاهمعرفی کوتاه وب    .گاه خود بنو

بالگ خود را می  :زبان           اما به یاد داشته باشید که از پروفایل خود  .توانید تعیین کنیددر این بخش زبان اصلی محتوای و

  .توانید زبان بخش مدیریت را تغییر دهیدمی 

 .شودشود که جزییات آن در این جزوه بحث نمی به شما داده می   ی امکان خرید یک دومین یا دامنهاینترنت  در بخش آدرس  

یت  بالگ شما را نمایه  گاه، توصیه می پذیری وب در گزینه رو شود که انتخاب کنید که موتورهای جستجوگر مثل گوگل و

بسایت شما ارتباط  کنند که به محتوای  هایی را در گوگل جستجو می شود که وقتی کاربران کلیدواژه این کار باعث می  .کنند و

بسایت  بسایت شما را هم در فهرست و  .های جستجو شده اضافه کنددارد، گوگل و
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بالگ، نوشته توانید تعیین کنید که آیا در پایین نوشته نام دارد، شما می  در بخش بعدی که سایر موارد  های مرتبط  های شما در و

  .گزینه را نیز فعال نگهداریدشود که این توصیه می  .نشان داده شود یا خیر

بالگ خود را تغییر دهید، یا آدرس  اینترنت  توانید یک دومین جدید ثبت کنید و یا آدرس  در بخشهای پایینتر، می  اینترنت  ی و

بالگ خود را حذف کنید بالگتان را حذف کنید و یا کال و   .ی خود را حفظ کنید و تمام محتوای و

 

ای را دسته بندی نکردید، در کدام دسته  توانید تعیین کنید که اگر نوشته در این بخش می  .حاال روی تب نوشتن کلیک کنید

در   . های بعد صحبت خواهیم کرد ها  و ایجاد یک دسته و نیاز آن در درس بندیدر مورد دسته  .فرض قرار گیرد به طور پیش 

فرض نوشته نیز  در گزینه قالب پیش  .است   uncategorizedاید، تنها گزینه شما  حال حاضر چون دسته دیگری ایجاد نکرده 

های  الزم به توضیح است که وردپرس قالب  .فرض «استاندارد» انتخاب شده که الزم نیست تغییر دهیدبه صورت پیش

در   .تواند به نمایش بهتر آن کمک کندها در هنگام نشر محتوا می کند و انتخاب صحیح قالب مختلفی برای محتوا ارائه می 

یر   .های آینده توضیح داده خواهد شداین زمینه نیز در درس   ) ٩(تصو

 

یر   ٩تصو

هایتان  توانید شرایط درج دیدگاه کاربران زیر نوشته در این بخش می  .های آن را ببینیدحاال روی تب گفتگو کلیک کنید تا گزینه 

  .را تنظیم کنید



 �ار�اە آموز�� نو�ام  ٢٨
 

ی دیگر بر روی  اگر شما در نوشته خود به مقاله  .بنید که همه فعال است را می  «فرض مقالهتنظیمات پیش»در گزینه اول 

بسایت مقاله ارجاع داده شده، اطالع داده خواهد شد، اگر دیگران نیز به مقاله   اینترنت   بالگ شما لینک  لینک دهید، و های و

  .های شما وجود دارد فرض امکان درج دیدگاه زیر نوشته به طور پیش .دهند، وردپرس شما را مطلع خواهد کرد 

فقط در قسمت   .داریدفرض نگه ها را به همین شکل پیششود که این گزینه توصیه می  «هادیگر تنظیمات دیدگاه »در بخش 

کاربران   .این شرط را که کاربر باید یک دیدگاه پذیرفته شده داشته باشد، غیرفعال کنید «پیش از اینکه دیدگاهی نمایان شود»

بسایت درج می مایلند   بالگ یا و توانید اگر دیدگاهی نیاز به تعدیل یا حذف داشت، می  . شودببینند که دیدگاه آنها فوری روی و

یر  .این کار را بعد از نشر دیدگاه انجام دهید  ) ١٠(تصو

 

یر   ١٠تصو

ید اگر دیدگاهی حاوی دو لینک یا پیوند بود نیازمند تایید می  «بررسی دیدگاه»گزینه  این گزینه را فعال   .مدیر باشدگو

بسایت ها یا اسپم دارید، چرا که بیشتر هرزنگار نگه  ها  دهند و بهتر است قبل از انتشار این دیدگاه های مختلف لینک می ها به و

  .را بازنگری و در صورت هرز بودن حذف کنید

بسایت از  یس   .طریق امکان انالیتیکس گوگل است تب انالیتیکس قابلیت آمارگیری تحلیلی از بازدیدکنندگان و اما این سرو

  .رایگان نیست و احتماال نیازی هم به آن نخواهید داشت 
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بالگ  سازی سفارشی   یا سازی دلخواه  :چهارم  مرحله  و

بالگتان را از بین قالب طوری که گفتیم شما می  وردپرس  های رایگانی که  توانید پوسته یا قالب دلخواه و مناسب برای محتوای و

در ستون   «هاپوسته »برای این منظور ابتدا روی گزینه  .کند، انتخاب کنید و بعد آن را مطابق به نیاز خود تغییر دهیدارائه می 

بالگ خود کلیک کنید تا فهرست قالب  ها پولی است  برخی از این قالب  .های وردپرس را ببینیددست راست بخش ادمین و

یر  .را انتخاب کنید »رایگان «ی ها گزینه از منوی باالی قالب  .رایگان را ببینیدهای و برای اینکه فقط قالب   ) ١١(تصو

 

 

یر   ١١تصو

به منظور   .ها نیز استفاده کنیدتوانید از گزینه جستجو در همین منو برای جستجوی قالب های مناسب می برای یافتن قالب  

کنید،  وقتی قالب را انتخاب می  .انتخاب شده که یک قالب با طرح کالسیک است   Penscratchآموزش در این درس قالب  

کلیک    Try and Customizeرسند و بعد روی دکمه  ها در آن چگونه به نظر می توانید ببینید که نوشته به صورت نمایشی می 

بالگ شما فارسی است، وردپرس به صور .کنید بسایت و بخش مدیریت و چین ت اتوماتیک قالب را راست از آنجا که زبان و

بالگ شما در باالی صفحه ظاهر خواهد شد یا  (سازی های شخصی همزمان در سمت راست گزینه .خواهد کرد و عنوان و

یر   .شوندهای شخصی سازی به ترتیب توضیح داده می هر کدام از گزینه  .نمایان خواهد شد  ) سازیدلخواه   ) ١٢(تصو
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یر   ١٢تصو

گاه و یک معرفی کوتاه را، طوری که قبال ذکر شد،  این گزینه به شما امکان درج عنوان وب  :شعار و نشان واره گاه، وب  عنوان 

   .باالی منو کلیک کنید <برای بازگشت به منوی اول روی عالمت  .واره کند و همچنین امکان درج لوگو یا نشان ارائه می 

 

بالگ   این گزینه :هاها و رنگ زمینهپس    .دهدتان را می به شما امکان تغییر رنگ و

 

بسایت را به شما می گزینه تغییر فونت  :هاقلم  بالگ وردپرس امکان استفاده از یک   .دهدهای و یس رایگان و معموال در سرو

هایی که وردپرس ارائه  اما فونت  .برد های مناسب برای متن و عنوان به کار می فونت وجود دارد که وردپرس آن را در اندازه 

فارسی به کار   شما با تغییر فونت خواهید دید که فونت  .های چپ به راست است کند برای محتوای انگلیسی و دیگر زبان می 

بالگ شما هم اندکی تغییر می  یس رایگان وجود ندارد اما امکان انتخاب فونت  .کندرفته در و   . های فارسی دلخواه در سرو

 
یری شبیه یک کاور زیر بخش هدر یا سربرگ جای دهید که میتواند برای مواردی   یرسرآیند: با این گزینه میتوانید تصو تصو

   .مثل تبلیغات مناسب باشد
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بالگتان را می  :گزینگان  بالگ  .دهداین گزینه به شما امکان ایجاد منو برای و روی   .ها منوهای محدودی دارندمعموال و

بالگ شما باید ظاهر شوند »گزینگان های مکان « های  هرچند قالب  .کلیک کنید تا تعیین کنید منوهای شما در کجای و

از آنجا که ایجاد   .های اجتماعی کنند که یکی منوی اصلی است و دومی منوی شبکه رایگان فقط ایجاد دو منو را پشتیبانی می 

بسایت است، این مبحث در در   .های بعدی بحث خواهد شدس منو نیازمند محتوا بر روی و

 

یجیت ابزارک  بسایت اضافه می گیرند و قابلیت ها روی نوار کناری یا سایدبار قرار می ابزارک  :هاها یا و بی به و  .کنندهای خو

بسایت قرار دارد طوری که می  یا  ها را تغییر بدهید و شما محل نمایش این ابزارک  . بینید چند ابزارک از قبل روی سایدبار و

ستون  «ها کلیک کنید و بعد گزینه سازی، روی گزینه ابزارک برای این کار در بخش شخصی  .ای اضافه کنیدهای تازه ابزارک 

ها جای توانید با باال و پایین کشیدن ابزارک شما می  . ها نشان داده شودرا انتخاب کنید تا ترتیب نمایش فعلی ابزارک  » کناری

  .هیدآنها را مطابق نیاز تغییر د

یر ها، از گزینه در پایین ابزارک  های موجود و  توانید برای نمایش فهرستی از ابزارک ) می ١٣ی «+ افزودن یک ابزارک» (تصو

یدیوی آموزشی این مرحله روش افزودن یک ابزارک و   .افزودن آنها به روی ستون کناری یا سایدبار استفاده کنید در و

  .آن نشان داده شده است  پیکربندی

 

یر   ١٣تصو
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 .شوند و گزینه هایی برای تنظیم یا پیکربندی ارائه میکنندها با کلیک روی فلش سمت چپ نوار عنوان آنها باز می ابزارک 

، باز هم در  های آیندهدر درس  .در پایین پنجره همان ابزارک را کلیک کنید »ی «حذفتوانید دکمه برای حذف یک ابزارک می 

بالگ صحبت خواهد شد   .مورد دلخواه سازی و
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بالگ در محتوا انتشاردرس پنجم :    و

 مرحله پنجم: آشنایی با انتشار محتوا 

 

بالگ روی گزینه ) ۱ کلیک   » نوشت های وب نوشته«در مقابل  » افزودن «رای نشر یک نوشته یا پست، در بخش مدیریت و

یرایش برای نوشتن مطلب شما ظاهر می ای با  در سمت چپ صفحه  . کنید در قسمت عنوان، تیتر   . شودامکان عنوان و ابزار و

یسید و در بخش زیر نوار ابزار متن خود را تایپ کنید   . مطلب خود را بنو

خود   تواند باشد و از اید چه می یا موضوعی که درباره آن نوشته  قبل از انتشار با یک واژه کلیدی تعیین کنید که دسته  ) ۲

یسید در آن صورت از نوار سمت چپ   .بپرسید آیا ممکن است در آینده نیز در مورد همین موضوع مطالب بیشتری بنو

Categories  and Tags ای که دارید  شود، نشان خواهد داد که تنها دسته ای که باز می پنجره  . را انتخاب کنید

Uncategorized   ای را که قبال تعیین  کلیک کنید و واژه  » تازه  افزودن دسته «روی گزینه  . است  » نشدهبندیدسته «به معنای

یسید تواند  می  » معرفی کتاب«اید، عبارت ست که تازه خوانده مثال اگر موضوع نوشتار شما در مورد کتابی  .کردید در آن بنو

  . ی مطالب باشدنام دسته 

بندی مطالب وردپرس به شما امکان  به جز دسته   .یافتن آنها را تسریع کندبندی مطالب در کاتگوری یا دسته، میتواند  ) دسته ۳

ی شما هستند که در پایین مطلب در  هایی مرتبط به موضوع نوشته ها کلیدواژه تگ .زدن به محتوا را نیز میدهد برچسب 

بالگ ظاهر می  یر  .ا دارند پیدا کندر برچسب تواند با کلیک روی آنها تمام مطالبی را که همان شوند و کاربر می و  ) ١٤(تصو
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یر   ١٤تصو

یسنده ترکیه  نام من سرخ» «ی شما معرفی کتاب  مثال اگر نوشته   های مناسب برای این  برچسب ای باشد،  از اورهان پاموک نو

بل، رمان  :ها باشدتواند این نوشته می  ، استانبول و  تاریخی  اورهان پاموک، نام من سرخ، ادبیات ترکیه، برندگان جایزه نو

ها مطالب دیگری را که همان کلیدواژه را به عنوان  تواند با کلیک روی هرکدام از این کلیدواژه کاربر می  .های مشابهواژه 

بسایت را که به نحوی به ادبیات  . با خود دارد، بیابد برچسب  مثال اگر روی کلیدواژه ادبیات ترکیه کلیک کند، تمام مطالب و

گذشته از آن، شما به   .شونداید، نمایش داده می انتخاب کرده  برچسب شما نیز این کلیدواژه را به عنوان  ترکیه ربط دارند و

بالگ نیز می  ادبیات ترکیه بسازید تا کاربر فقط با کلیک کردن روی آن تمام   برچسب توانید یک آیتم منو با عنوان مدیر و

یر  .مطالب مرتبط را بیابد  ) ١٥(تصو
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یر   ١٥تصو

یر دلخواه خود را با کلیک روی گزینه  همچنین می  ) ۳ یژه «توانید تصو یر و یر  «با کلیک روی   .انتخاب کنید » تصو تنظیم تصو

یژه  یر مورد  می  Add Newبا کلیک روی  . شودباز می  ) مثل عکس(ای های چندرسانهی اپلود پرونده پنجره  » و توانید تصو

بالگ یژه «اضافه کنید و سپس با کلیک روی دکمه  نظر خود را از روی کامپیوتر خود به و یر و آن را وارد نوشته   » تنظیم تصو

  .خود کنید

 

توانید طبق نیاز این  می  .سازد های اجتماعی ممکن می خوانی مطلب شما را در شبکه امکان هم » اشتراک گذاری«گزینه  )  ۴

  . گزینه را فعال، غیرفعال و یا تنظیم کنید

های اما قالب  . معموال متن و عکس یک قالب استاندارد است  . کندی شما را تعیین می قالب نوشته   Post Format   گزینه )  ۵

یدیو، نقل قول و لینک می  یر، و شود که ایکون مخصوص  ها باعث می انتخاب هرکدام از قالب  . تواند باشدمعمول دیگر، تصو

تواند حدس بزند که  داده شود و به این صورت کاربر در همان نگاه اول به عنوان می  همان قالب روی صفحه اول نمایش

یدیو در بیشتر پوسته  . مطلب حاوی چه نوع محتوایی خواهد بود یدیو روی  گذشته از آن، انتخاب قالب و ها امکان نمایش و

نوار ابزار انتشار پست، تعیین نام دلخواه  از دیگر امکانات  . سازد صفحه اول و بدون نیاز به بازکردن یک پست را مهیا می 

توجه   .هاست ی برای نوشته شما، نشر چکیده و تعیین محل جغرافیایی درج نوشته، و امکان غیرفعال ساختن دیدگاه اینترنت  
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  داشته باشید که در صورت غیرفعال ساختن دیدگاه از نوار ابزار انتشار پست، فقط امکان دیدگاه زیر همان پست غیرفعال

  .هاشود و نه در همه نوشته می 

 

شاید ترجیح بدهید   . شودکنید، خواهید دید که کل متن نوشته شما روی صفحه اول ظاهر می وقتی پستی را منتشر می  ) ۶

که روی صفحه اول فقط بخشی از نوشته، به عنوان مقدمه ظاهر شود و کاربر برای خواندن ادامه آن روی عنوان کلیک کند  

ای بگذارید  برای نمایش فقط مقدمه یا چکیده، کرسر را در پایان جمله  . ای جداگانه نمایش داده شودمتن در صفحه  تا کل

یر  .کلیک کنید Read Moreخواهید مقدمه آن مطلب حساب شود و سپس از نوار ابزار روی آیکون که می    ١٤(به تصو

  دقت کنید)  

به  «پست را تکمیل کرده و آن را با کلیک روی  .شوداز باقی متن جدا می  خواهید دید که آن پاراگراف با یک خط متقاطع

شود و کاربر باید برای ادامه  اید نمایش داده می ای که تعیین کرده حاال خواهید دید که فقط مقدمه  . منتشر کنید » روزرسانی 

  . مطلب روی عنوان کلیک کند

 

یدیو   مرحله ششم: آشنایی با نشر و

 

یدیو را دارد و نیازی به هیچ افزونهوردپرس  توانید قالب نوشته  شما به سادگی می  .ی دیگری نیست قابلیت انتشار خودکار و

یدیو«  خود را یدیوی مورد نظر خود از یوتیوب را در نوشته خود قرار دهید » و یدیو در صفحه مطلب   .انتخاب کرده و  لینک و و

یدیو  یدیوی مربوط در صفحه اصلی نمایش داده   شما نمایش داده خواهد شد و اگر لینک و اولین خط نوشته شما باشد، و

یر   .شود و پخش خواهد شدمی   ) ١٦(تصو
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یر   ١٦تصو

یدیو را برای نوشته انتخاب کنید   سپس لینک  . برای تمرین، از نوار ابزار بخش مدیریت، نوشته جدیدی ایجاد کنید و قالب و

یسید یی  توصیه می شود که مثل یک نوشته،    .مورد نظر خود را در متن تایپ کنید و عنوانی نیز برای آن بنو یدیو برای محتوای و

ید و نتیجه را ببینید  .ی مرتبط و کلیدواژههایی تعیین کنیدرس خود نیز دست بسایت خود برو    .سپس نوشته را منتشر کنید و به و

 

یدیو روی یوتیوب  برای نمایش  یدیوهای خود، بهتر است آن را ابتدا به یوتیوب اپلود کنید، توضیحاتی کوتاهی در مورد و و

یدیو   یدیو به آن مربوط است، در توضیحات بگنجانید و سپس لینک و بالگ و نیز لینک مطلبی را که و یسید و لینک و نیز بنو

یدیوی شما را در یوتیوب  فایده  . از یوتیوب را طوری که گفته شد در نوشته خود بگذارید ی این کار این است که کاربرانی که و

بالگ شما آشنا می می  بسایت شما بازدید خواهند کرد بینید، با و یدیوی خود را  هرچند شما می  . شوند و احتماال از و توانید و

بالگ خود آپلود کنید، اما پخش آن نیازمند کار فنی بیشتر از جمله  یر به و یدیو خواهد بودهمانند تصو  . افزونه نمایش و
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 مرحله هفتم: تمرین نشر محتوای آزمایشی 

 

بالگ ما محتوا داشته باشد به این منظور با استفاده از آنچه   .برای آموزش مراحل بعدی، به شمول ایجاد منو، نیاز است که و

  .های زیر ایجاد کنیدکه در مراحل باال آموختیم، حداقل ده پست در دسته 

 ) های رمان، سیاست، جامعه برچسب با ( معرفی کتاب 

 ) ادبیات ایران، ترجمه های ادبیات افغانستان، برچسب با (ادبیات فارسی 

 )چشمه، نوگام، امیرکبیر(اخبار نشر 

یسندگی  یه شخصیت (  نو  ) ی دید، فضاسازیپردازی، زاو

یسیدالزم نیست متن ها سعی  در هر یک از پست  .کپی کنید اینترنت متن را از  توانید یک بلکه برای این تمرین می  .ها را بنو

یر دیگری را در متن درج کنید و آنها در سمت چپ  یژه، تصاو یر و ها  و نیز  پاراگراف .راست تنظیم کنید و  کنید، به جز تصو

یر   .های متفاوت تایپ و نتیجه را بررسی کنیدها و اندازه را با فونت   ) ١٧(تصو

 

یر    ١٧تصو
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 صفحه نشر و  ایجاد: هشتم مرحله

 

بالگ  در  شما کنید فرض  یسندگان  مطالب  خاصی  شرایط  تحت  خود  و   شما  چیز همه  از  قبل  .کنیدمی  نشر هم  را  مهمان  نو

یسنده  مطالب   نشر  شرایط  که   دارید  نیاز بسایت   در  مهمان   هاینو   دسترس   در   همیشه  باید  شرایط  این  اما .کنید  تشریح  را   خود  و

 . بود خواهد آن  جایگزین شما یتازه  هایکنید، نوشته  نشر را شرایط  این نوشته یک صورت  به اگر .باشد داشته  قرار  کاربران 

  مهیا  منو  طریق  از  را  آن  به  سریع  دسترسی  امکان  و  کنید نشر صفحه  یک  شکل  به  را  همکاری  شرایط  است  بهتر  بنابراین 

  .سازید

بالگ مدیریت  بخش  بنابراین، در  یر  .کنید  کلیک  هاصفحه  گزینه  مقابل  »افزودن « کلمه   روی  خود و  ) ١٨(تصو

 

یر   ١٨تصو

کنید روی  ای که ایجاد می خواهید دید که ایجاد یک صفحه و یک پست هیچ تفاوتی ندارد و تنها فرق آن این است که صفحه 

بالگ شما نمایش داده نمی  را   »همکاری با ما«و در عنوان عبارت  متنی را در این صفحه کپی کنید .شودستون محتوای و

یر ارائه شده، اما معموال برای ایجاد صفحه نیازی به تغییر این گزینه در نوار ابزار گزینه  .تایپ کنید ها  هایی برای درج تصو

متنی در   .بگذارید »ی مندرباره «ی دیگری ایجاد کنید و عنوان آن را صفحه  .اید منتشر کنیدای را که ساخته صفحه  .ندارید

یسید و یا از جایی کپی کنید و سپس این صفحه را منتشر کنید خواهید دید که هیچ کدام از این دو صفحه در ستون    .آن بنو
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بالگ شما هر دو صفحهای که ایجاد کردید، به عنوان دو آیتم منو قرار داده   .شوندمحتوا نمایش داده نمی  اما روی منوی و

   .ایجاد منوی دلخواه بیشتر آشنا خواهیم شد ی بعدی با در مرحله  .شدهاند

 

 مرحله نهم: ایجاد منو 

 

بالگ و دیگر امکانات آن  منو که در وردپرس فارسی به گزینگان ترجمه شده، راهی برای دسترسی سریع کاربر به محتوای و

بسایت  .است  مثل وورد یا اکسل ندارند و هدف دسترسی سریع   افزارهایی ها تفاوت چندانی با منوهای نرم کارکرد منوهای و

بسایت و یا نرم    .افزار است به امکانات و محتوای یک و

هایی برای کاربران شما باید قابل  توانید تعیین کنید که چه محتوا یا چه نوع قابلیت با این تعریف، شما به عنوان مدیر می 

بسایت از جمله محتوایی های موضوعی مطالب  معموال دسته  .دسترسی سریع باشد ها را از طریق  ها دسترسی به آن ست که و

بسایت  . سازندمنو فراهم می  های خبری ممکن است دسترسی به کل اخبار اقتصادی، یا سیاسی یا فرهنگی را با  مثال و

بسایت ن .های مرتبط در منو برای کاربر مهیا سازندقراردادن آیتم  یز از طریق منو فراهم  قابلیتی مثل ثبت نام کاربر در یک و

  .شودمی 

های مختلف، سعی خواهیم کرد  برچسب با توجه به تمرین مرحله پنجم، یعنی انتشار حداقل ده پست در چند دسته و با 

  .منوی زیر جهت تمرین ایجاد کنیم

یی که می  :خانه بسایت  .است  :نخست  صفحه «یا   :خانه«سازیم،  اولین آیتم منو بالگ تقریبا تمام و ها این آیتم را دارند  ها و و

بسایت بازمی  Home Pageنخست و یا /و کارکرد آن این است که کاربر با کلیک روی آن به صفحه اصلی    .گرددو

یسندگی  یسندگی را خواهد دیدکاربر با کلیک روی این آیتم تمام مطالب دسته    :نو   .ی نو

 ی ادبیات فارسی را نمایش خواهد داد ه کلیک روی این آیتم تمام مطالب دست  :ادبیات فارسی 

  .دهدی اخبار نشر را نمایش می کلیک روی این آیتم تمام مطالب منتشر شده در دسته    :اخبار نشر

 دهدی معرفی کتاب را نشان می این آیتم مطالب دسته   :معرفی کتاب

  .استفاده شده باشد »ادبیات ایران « برچسب دهد که در آن از این آیتم مطالبی را نمایش می   :ادبیات ایران 

 این آیتم صفحه معرفی شما را را نمایش خواهد داد   :ی مندرباره 
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  . این آیتم صفحه شرایط همکاری را نمایش خواهد داد  :همکاری با ما

 

بالگ کلیک کنید »گزینگان «برای ایجاد منو روی گزینه  اتوماتیک دو آیتم منو از قبل  به طور  .در نوار ابزار بخش مدیریت و

با کلیک کردن روی عالمت   .یا درباره من About Meاست و دیگری به نام  uncategorizedوجود دارد که یکی به نام 

یرایش که شکل یک مداد است، جزییات منو نمایش داده می  شود و در پایین پنجره آیکن سطل زباله برای حذف منو وجود  و

یر  .با کلیک روی این آیکن حذف کنیدهر دو منو را  . دارد   ) ١٩(تصو

 

 

یر   ١٩تصو

خواهد بود و کاربردش این است که کاربر با کلیک   »صفحه نخست «یا   خانه» «اولین ایتم ما، طوری که قبال توضیح دادیم،  

خواهد بود که آدرس  برای بازگشت به صفحه اصلی بدون این آیتم کاربر ناچار  .تواند به صفحه اصلی بازگرددروی آن می 

بسایت را تایپ کند برای   .پس کارکرد این ایتم لینک خواهد بود .کندآیتم خانه یا صفحه نخست دقیقا همین کار را می  .و

  :ایجاد این ایتم

یر  .در سمت راست کلیک کنید +روی  عالمت  :الف  دقت کنید)  ١٩(به تصو

یسید New Itemروی نوار متن به جای  :ب   .ی نخست صفحه بنو
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 .دهد، پیوند را انتخاب کنیدحاال از قسمت سمت راست که نوع کارکرد آیتم را نشان می  :پ

یسیدشود، آدرس بالگ خود را به شکلی که ثبت کرده در جعبه متنی که باز می   :ت  .اید بنو

  .داریدیا تب جداگانه را غیرفعال نگه  پنجرهگزینه بازکردن لینک در یک  :ث

  .را کلیک کنید » افزودن مورد «از پایین پنجره گزینه   :ج

  .ایجاد شده است  و اکنون خواهید دید که اولین ایتم منو شما با نام صفحه نخست 

 

یسندگی «ایتم دوم ما،  برای ایجاد آن باز هم روی   .خواهد بود که تمام مطالب این دسته یا موضوع را نمایش خواهد داد »نو

  .گشوده شود  آیتم کلیک کنید تا پنجره قبلی ایجاد »صفحه نخست « منوی  آیتم در مقابل  +عالمت 

یا بعد از آن و یا منوی  ) صفحه نخست (قبلی  آیتم قبل از  آیتم ایجاد  :شوداین بار خواهید دید که به شما سه گزینه داده می 

یی  آیتم که در واقع  )چایلد (فرعی    .ر قرار دارد ست که در داخل یک منوی دیگمنو

بسایت ظاهر می  «صفحه نخست »دوم ما بعد از   آیتم  طبیعتا    آیتم شود، نیز قرار خواهد گرفت که وقتی به شکل افقی روی و

 .دهدرا نشان می   آیتم  های کارکرد  کلیک کنید و گزینه    Add Menue Item Bellowبنابرین روی گزینه +   .دوم خواهد بود

یسندگی »، یعنی آیتمدر جعبه متن ارائه شده در باال نام  توانیدباز هم می  یسید «نو در   آیتم توجه داشته باشید که این  .را بنو

را انتخاب کنید و از فهرست   «دسته»توانید می  آیتم دهد، بنابراین از قسمت نوع کارکرد واقع مطالب یک دسته را نشان می 

یسندگی »ه شود، دستها که مقابل آن نمایش داده می دسته  یر  .را کلیک کنید «نو  ) ٢٠(تصو
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یر   ٢٠تصو

 

های موضوعی مطالب هستند و  سوم و چهارم پنجم، به ترتیب، ادبیات فارسی، اخبار نشر و معرفی کتاب نیز دسته  آیتم 

یسندگی «توانید با مراحلی که برای ایجاد دسته می    .توضیح داده شد، آنها را ایجاد کنید »نو

 

را هم مثل بقیه ایجاد کنید ولی از   آیتم این  .استفاده خواهیم کرد  برچسب دیگر با نام «رمان تاریخی» از  آیتم ایجاد برای 

بالگ شما نمایش داده می برچسب مقابل آن تمام  .را انتخاب کنید »برچسب «های کارکرد گزینه  شود  های به کار رفته در و

  .برگزینید  «رمان تاریخی» را برچسب ها و باید از آن 

منو این    آیتم  های  ست که از گزینه ی «همکاری با ما» و «درباره من» را نیز به همین صورت بسازید و بدیهی دو صفحه   آیتم  

شود، دو صفحه را که قبال ایجاد کردید، انتخاب  کنید و از فهرست صفحاتی که نمایش داده می را انتخاب می  «صفحه»بار 

بالگ خود را باز کنید خواهید دید که منوی شما آماده است  .تغییرات را ذخیره کنیدهمه این  .کنیدمی     .اکنون اگر و

 

بالگی ابتدایی دارید  اگر گام یدیوی مربوط را هم دیده باشید، اکنون و های تشریح شده در این درس را دنبال کرده باشید و و

بالگ خود را با سفارشی ر زمان می به مرو .های خود را نشر کنیدتوانید در آن نوشته که می  های بیشتر توسعه  سازیتوانید و
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بسایتی حرفه بالگ یا و تر ایجاد  ایدهید و یا ممکن است بعد از مدتی بخواهید دامنه خاص خودتان را خریداری کنید و و

بالگی که ایجاد کرده فارغ از آن   .نمایید کند که با سیستم وردپرس و  اید به شما کمک می که برنامه آینده شما چه باشد، و

بالگ  یسی آشنایی بیشتری پیدا کنیدو منبعی غنی و رایگان از مواد آموزشی برای توسعه   اینترنت در نظر داشته باشید که  .نو

بالگ  برو خواهید شدتان و یافتن راه حل برای اشکاالتی و بالگ خود با آن رو یدیو  .ست که احتماال در و های یوتیوب،  و

بالگ  بسایت و بسایت ها و و بالگ را نشان می های رایگان و پولی قالب هایی که نمونه های آموزشی و نیز و دهند، برای  های و

بالگ  منابع آموزشی زیادی در این عرصه را به زبان فارسی نیز بر روی   .ست تان کمک بزرگی بهبود کار شما و بهترساختن و

  .توانید بیابیدمی  اینترنت  شبکه جهانی 
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  دیجیتال محتوای تولید برای هاییتوصیه : ششم درس 

  
بالگ برای نوشتن بسایت  یا و یسی گزارش  با هاو یسی یادداشت  یا و چاپی  مجله یا روزنامه یک برای نو   خاطرات  دفتر در نو

  است  ممکن که شد خواهد اشاره  انالین برای نوشتن قواعد خصوص  در نکاتی  به درس  این در .باشد متفاوت  تواندمی 

   .باشد مفید برایتان 

  
بالگ خود   بالگ: قبل از همه چیز بهتر است تعیین کنید که درباره چه موضوع یا موضوعاتی در و تعیین موضوع برای و

بالگ و خودتان ذکر  شود به نحوی موضوعاتی را که می خواهید نوشت و توصیه می  یسید در صفحه معرفی و خواهید بنو

یسید شانس ایندر مورد موضوع خاصی می  وقتی  .کنید های ثابتی بیابید بسیار بیشتر است و در کنار آن  که بازدیدکننده نو

آن موضوعات مطالعه کنید، ضمن   کند که درباره نوشتن در رابطه با یک یا چند موضوع خاص مرتبط به هم شما را وادار می 

    .آموزیدی می که از تبادل نظر کاربران خود نیز چیزهای زیاداین

این اصول    .مقررات نوشتن: بهتر است قبل از نوشتن فهرستی از مقررات یا اصولی را تهیه کنید که بر مبنای آن خواهید نوشت 

های رکیک)  ها، یا پرهیز از واژه طرفی و پرهیز از تخریب اشخاص یا سازمان ای در نوشتن (مثل بی تواند مقرراتی حرفه می 

یسنده به موضوعات موافق نباشیدبالگ ممکن است به و .باشد   .هایی سر زده باشید که با نحوه نگارش یا نحوه پرداختن نو

توانید به مرور  این اصول را می  .تواند اجتناب از همان نحوه نگارش یا پرداختن به موضوعات باشدیکی از مقررات شما می 

نیست، بلکه هدف از آن اطمینان از خوب نوشتن حفظ  داشتن چنین مقرراتی به معنای خودسانسوری  .زمان تکمیل کنید

    .کیفیت محتوا است 

اسم مستعار: آیا نیاز دارید برای نوشتن از اسم مستعار استفاده کنید؟ دالیل زیادی وجود دارد که افراد ممکن است بخواهند  

یسند مستعار باشد یا نه، بهتر است در   کنید که در نگاه اول مشخص نیست که اگر از نامی استفاده می  .با نام مستعار بنو

بالگ خود ذکر کنید که این نام مستعار شماست صفحه این را در نظر داشته باشید که استفاده از نام مستعار از   .ی معرفی و

یی ایجاد می نام واقعی همیشه به نوشته اعتبار می  .کاهدهای شما می تاثیر نوشته    .کندبخشد و به نوعی پاسخگو

بالگ یکی از مهمترین و احتماال جذابتن نوشتار:  یسنده است ترین خصوصیت یک و ن یا لحن نوشتاری نو
ُ
بالگ   . ، ت و

یسیدست و توصیه می فضایی غیررسمی  اگر در زندگی شخصی خود   .شود تا حد امکان غیررسمی و با لحن خودتان بنو

یسید کمتر از چگونه  اغلب آنچه می  .بدطبعی در متن و نگارش شما بازتاب یاطبع هستید، اجازه دهید آن شوخ شوخ  نو

یژه در نوشتار انالین صدق می  .نوشتن شما برای خواننده اهمیت دارد      .کنداین موضوع به و

به یاد داشته باشید که برخی از کاربران شما    .آمیز نباشدشود که لحن نوشتار شما قطعی و یا تحکمتواضع در متن: توصیه می 

بالگ  یسنده باشند و یا در موضوعی که شما بحث می نوممکن است خود و     .کنید، دانش بیشتری داشته باشندیس و یا نو

یسید،دقت در نگارش: توصیه می  یرایش متن مثل  بلکه در نرم  شود متن خود را مستقیم روی وردپرس ننو افزارهای و

یسی ک یسید، آن را چند بار بخوانید و در صورت لزوم بازنو بالگتان کپی و منتشر  مایکروسافت ورد بنو نید و بعد آن را در و

یسید، اما این امر به این معنا نیست که به دستورزبان دقت نکنید  .کنید یسی درست   .طوری که گفته شد، با لحن خودتان بنو نو

بالگ رعایت کنید،ترین اصولی از مهم  یشی به کار می  ست که باید در و عالئم  بندی، پاراگراف .بریدحتی اگر نوشتار گو

    .سازد فاصله متن شما را زیباتر و خواناتر می سجاوندی و نیم
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 واکنش خودتان نسبت به متن   .طول نوشته: طول مطالب خود را به سیصد تا چهارصد کلمه محدود کنید
ِ

های طوالنی  تحلیل

بالگ  یسی، یک  کوتاه  .خود را کوتاه کنید متن  کنید به شما ثابت خواهد کرد که چرا بایدهایی که احتماال بازدید می در و نو

یسنده هنر نوشتاری  گیرند و به معنای حذف ایده نیست، بلکه به معنای متفاوت  ها به مرور زمان و با تجربه یاد می ست که نو

دهید یح می این نکته را نیز در نظر داشته باشید که خوانندگان شما به احتمال زیاد بخش بزرگی از آنچه را توض   .نوشتن است 

یسی کمک می هایی که به منسجم و کوتاه یکی از راه  . دانند، آنچه شما باید توضیح بدهید استدالل شماست می  کند این  نو

یسیداست که قبل از نوشتن نکات اساسی ایده خود را با کلیدواژه  ها را به ترتیب درجه  بعد آن   .های اصلی روی یک کاغذ بنو

ست آن را حذف کنید و سپس برای هرکلیدواژه فقط یک پاراگراف  ای تکراری اگر کلیدواژه   .یف کنیداهمیت از باال به پایین رد 

یسید یسی متن می  .بنو یرایش و بازنو های طوالنی خود را به  راه دیگر این است که نوشته .تر کنیدتوانید آن را حتی کوتاهدر و

بت منتشر کنید     .چند نوشته تقسیم کنید و در چند نو

به   .های جدید در جای مناسب نترسیدهای نامتعارف و کاربرد واژه سازی از جمله  .یت: در نوشتار خود خالق باشیدخالق

بالگ خود سهمی هرچند کوچک در گسترش زبان فارسی و خالقیت در آن خواهید داشت      .یاد داشته باشید که شما نیز با و

بسایت  پسندید و دوست دارید  اگر نقد کسی را درباره یک کتاب می   .ی نکنیدهای دیگر را کپارجاع و منبع: سعی کنید متن و

بسایت منبع را بخوانید و رعایت کنید بالگ خود آن را بازنشر کنید، قبل از همه شرایط بازنشر و بسایت  .در و ها بسیاری از و

بلکه باید   .ید بدون ذکر منبع نشر کنیداما به این معنا نیست که شما آن نقد را بتوان .مانعی برای بازنشر مطالب خود نمیبینند

بسایت اصلی منتشر کنیدآن نقد را با ذکر کامل منبع و نیز لینک به صفحه  راه دیگر این است که شما دو    .ی مطلب بر روی و

یسید و به همه یا سه نقد درباره همان کتاب را پیدا کنید و با ادغام بخش  آن  های اساسی آن نقدها مطلبی تازه خودتان بنو

بالگ خود منتشر نکنیدشود هرگز نوشته توصیه می   .ها نیز لینک دهیدنقد  ای  حتی اگر جمله  .ای را بدون ذکر کامل منبع در و

یندهمی  یسنده یا گو یسید که از خودتان نیست، به نحوی به نو بالگ و شما را به   .ی اصلی ارجاع دهیدنو این کار اعتبار و

یسنده حفظ می  ها نیز حقوق مرتبط با بازنشر عکس را  در مورد نشر عکس  .کندعتماد خواننده را جلب می کند و اعنوان نو

    .رعایت کنید

بالگ خود  بنابراین، توصیه می  .مطالعه: خواندن بخشی جدانشدنی از نوشتن است  شود در رابطه با موضوعاتی که در و

یسید، کتاب بخوانید و مقاالت دیگران را در روزنامه می  زمان مشخصی (مثال   .الت و نشریات انالین مطالعه کنیدها، مجنو

    .ریزی کنیدروز) را به خواندن اختصاص دهید و برای مطالعه برنامه یک ساعت در شبانه 

بالگ  یس ارتباط با دیگران: سعی کنید با و یسندههای مورد عالقه خود ارتباط داشته باشیدنو با درج دیدگاه زیر   .ها و نو

بالگشان به آن مطالب   یید که کارشان را می و بالگ می   .پسندید و توضیح دهید که چراها بگو یسند،  اگر دوستانی دارید که و نو

یسید و اگر ممکن است هر چند وقت یک بار با هم دیدار کنیدمطالب آن      .ها را بخوانید و نظر خود را بنو

بالگ در خصوص دیدگاه یکرد و ها نیز داشته باشید و این قواعد را در معرفی  نشر دیدگاه ها: بهتر است قواعدی برای رو

بسایت بگنجانید یسنده به  پای .تواند شامل شرایط حذف دیدگاه یک کاربر باشداین قواعد می  .و بندی خود به عنوان نو

آمیز نسبت ا توهین های نژادپرستانه یبه روشنی توضیح دهید که مثال دیدگاه   .مقررات و قوانین و اصول اخالقی را نشان دهید

هایی که هدف از آن تخریب غیرمنصفانه یک شخص یا یک سازمان تلقی  های قومی و مذهبی و یا دیدگاه به زنان و اقلیت 

    .شود، حذف خواهد شد
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بالگ    نشر کارهای ادبی در و

  

بی برای داستان  بالگ جای خو یسی دارد در داستان ی شما های کوتاه شماست؟ پاسخ به این سوال بستگی به تجربه آیا و   . نو

یسنده بی برای نشر داستان کار می ی تازه به عنوان یک نو بالگ شما جای خو   . های کوتاه و دیگر آثار ادبی شماست توان و

بالگ و دوستانتان می دیدگاه بی در بهبود داستان و همچنین شناخت مخاطب باشدهای بازدیدکنندگان و  .تواند کمک خو

یسند بالگ شما نیز در نهایت، مثل شبکهای هیچ ی حرفههاما به عنوان یک نو های اجتماعی، ابزاری  گاه از یاد نبرید که و

یسنده .برای تبلیغ کارهای ادبی شما باید باشد بالگ جایی برای ابراز نظرات خودمانی، ارتباط با  های حرفهبرای نو ای و

نشر کارهای ادبی شما در    . در مجالت و نشریات معتبر است   های مقاالت و آثار ادبی او خواننده و به اشتراک گذاشتن لینک

بالگ شما آشنا خواهند شد     .چنین نشریاتی خوانندگان بیشتری خواهد یافت و از طریق آن نشریه مسلما کاربران بیشتری با و

آثاری را که قبال در جایی،  موضوع دیگری که باید در نظر داشته باشید این است که تقریبا هیچ نشریه معتبری مایل نیست 

باره منتشر کند  بالگ شخصی شما، به نشر رسیده باشند، دو بالگ، بررسی کنید    .حتی و بنابراین، قبل از نشر یک داستان یا و

در آن صورت، بهتر است داستان یا مطلب خود را   .که آیا امکان نشر آن در یک نشریه ادبی شناخته شده وجود دارد یا خیر

بالگ خود صرفا توضیح کوتاهی درباره مطلب و یا یکی دو پاراگراف داستان خود را به عنوان  آن نشریه من تشر کنید و در و

بسایت نشریه  ای بروند که اثر مقدمه منتشر کنید و لینک داستان خود را نیز بگنجانید تا کاربران شما برای خواندن آن به و

  . شما در آن نشر شده است 

های شبکه  .دهددر یک نشریه شناخته شده به نوعی اعتبار و کیفیت کارهای شما را نشان می  نشر یک مقاله یا داستان 

بالگ    . روندست که معیاری برای اعتبار و کیفیت به شمار نمی ها، هرچند ضرورند، اما بدیهی اجتماعی مثل فیسبوک و یا و

بالگ  یس حتی و بسایت مهم  دهند مقاالت و کارهاینیز ترجیح می  شدههای شناخته نو چنین   .های معتبر نشر شودشان در و

بالگ شما کمک می  ها به شناخته همکاری با رسانه      .کندشدن آثار و و
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  اجتماعی هایشبکه از استفاده :هفتم درس 

 

بالگ؟شبکه   های اجتماعی جایگزینی برای و

بالگ   جای   اجتماعی   هایشبکه  بسایت   یا   هاو   هایگزینه   هاشبکه   این .نیست   امر  این   نیز   هاآن   هدف   اساسا  و   اندنگرفته   را   هاو

بالگ مشابه امکاناتی  جمله از که اندکرده  مهیا کاربران  برای ایپیشرفته ارتباطاتی  یسنده  یک   برای .دارد   خود در نیز  را  و  ینو

بالگ جایگزین  وقت هیچ  اجتماعی  هایشبکه  در   او پروفایل  جدی بسایت  یا  و  و بالگ  .بشود تواندنمی  او و   در   زیادی  هایو

یسنده  زیاد  زحمت   با   و  هاسال   طی    هنوز   اجتماعی   هایشبکه   وجود  با   و  اندکرده   کسب   خود   برای  جایگاهی   و   فضا  آن   هاینو

  .دارند  را  خود  هایبازدیدکننده  هم

ییتر بسایت  سایر مطالب  اشتراک  و  هستند ارتباطات برای محلی  اجتماعی  هایشبکه  دیگر و  فیسبوک، تو بالگ  و هاو   هاو

یدیو، و  و  نوشته، عکس نشر امکان  فیسبوک  هرچند .هستند یسنده یک  برای  خاص  ایصفحه  ایجاد و   دهد، امامی  را نو

یسنده  بازدیدکنندگان  یسنده  یصفحه  که  ست کسانی   یا  و  او  دوستان   به  محدود  نو  دیگر  جدی  محدودیت  .کنندمی   دنبال  را  نو

یسنده   یک صفحه  اگر  حتی  که است  این ن  یا  عضو  هزار  هاده  نو
َ
 آن  هاینوشته  یا  هاپست  که   نیست   معنا این باشد، به   داشته  ف

یسنده   درصد   یک  از  کمتر   گاهی (   کاربران   از  محدودی  بسیار  تعداد  نیوزفید  در  را   نوشته   یک   فیسبوک  .بینندمی   هاآن   تمام  را   نو

  به  . کرد  تبلیغ  را  آن  باید  بیشتر کاربران  به  نوشته  آن  رساندن  برای  و  دهد می  نمایش  ) اندکرده الیک  را صفحه  یک  که  کسانی 

دارند،   کاربرد  میلیون  یک از  بیش که را فارسی  سی بی بی  مثل ایعمده  هایرسانه  صفحات هایپست  که است  دلیل همین

  اند خوانده   را   مطلب   یک  که  کسانی   تعداد   سنجش  برای  درستی   مقیاس  الیک  هرچند .پسندندنمی   چندصدنفر  از  بیشتر  گاهی 

گاه صفحه  یک هایپست  از  کاربران   از محدودی بسیاری  درصد فقط  که  دهدمی  نشان  همآن  با اما نیست،   .شوندمی  آ

بی   محل  اجتماعی   هایشبکه    که  ست مطالبی   لینک   گذاریاشتراک   به  و  خودمانی   و  غیرجدی  هایارتباطات، نوشته   برای  خو

بسایت   در    خود   وقت   کاربران   که   داشت   انتظار  توان نمی   و   ست اجتماعی   هایشبکه   فرهنگ   این .است   شده   منتشر  دیگر   هایو

  هاآن   دهندمی   ترجیح  خود   عالقه  مورد   مطالب   خواندن   برای  هم  جدی  خوانندگان   حتی  .کنند  جدی  مطلبی   خواندن   صرف   را

بسایت  یک   در را بالگ  یا و  و   .فیسبوک  طوالنی  استاتوس  یک  شکل  به نه  و  بخوانند  مقاله شکل  به و

بی   محل   اجتماعی   هایشبکه   چون   .نیست   منفی   الزاما  موضوع   این  اما  هاینوشته  )متن   نه  و(   لینک  گذاریاشتراک   به   برای  خو

بالگ  در شما   های شاخصه از» خوانی کوتاه«  و »خوانی کم« عبارتی، هرچند به .است  دیگر کاربران  با ارتباط  نیز و تان و

بالگ شناساندن  برای قدرتمند ابزاری تواندمی  حالعین در ست، امااجتماعی  هایشبکه  فرهنگ   افزایش  و شما و

بسایت  از هابازدیدکننده   .باشد  شما و
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بالگ  یک  »پیشافیسبوک «  یدوره   در  یس و بالگ   از   دیگران   کردن   مطلع  حتی   برای  نو  .بود  مواجه   فراوانی   هایچالش  با  خود   و

بالگ یک بازدیدکنندگان  شمار   اولین  اشتراک با حاال اما .رفت نمی  باالتر کاربر پنجاه از زیاد احتمال  به اول ماه در جدید و

بالگ   ینوشته  نه،    یا  خواند   خواهند  که  این .کرد   خواهند  بازدید   مطلب   آن   از  دوستانتان   از   نفر  پنجاه  فیسبوک، حداقل   در  تان و

  .جداست  بحثی   البته

یسنده بالگ  بقای برای  تهدیدی را  اجتماعی  هایشبکه  اینکه  جای  به  جدی  هاینو یسی و   خیر از  و  آورند  شمار به نو

بالگ  یسی و یسی استاتوس » به   و بگذرند نو بالگ ارتقاء  برای  قدرتمند ابزاری عنوان  به هاشبکه   این آورند، از  روی «نو   خود  و

  .کنندمی  استفاده 

 

بالگ   برای فیسبوک  صفحه  تانو

بالگ  برای  ایصفحه ایجاد  فکر  به  که  شودمی  توصیه  بالگ  در  خود  هاینوشته  لینک  و باشید خود  و   پروفایل  در  را تان و

بالگ  صفحه  نیز  و  شخصی  بالگتان  هاینوشته   صفحه، لینک  یک  ایجاد  جای  به مدتی  تا اما بگذارید  اشتراک  به  تان و   در   را  و

  مورد  در ایجمله  چند هاپست  این از هرکدام توضیح در . بگذارید اشتراک به دوستانتان  با فیسبوک  در تان شخصی  پروفایل

یسید خودمانی  و ساده  زبانی  به پست  موضوع  یند را خود  نظر که بخواهید خود دوستان  از و بنو   کمک  شما به کار این .بگو

بسایت  مطالب  بهبود به آن  تحلیل با و ببینید را کاربران  عنوان  به خود دوستان  هایواکنش  که کندمی  وقتی  .بپردازید تان و

بالگ خود ایجاد کنید،   :باشید  داشته  نظر  در را  زیر هایتوصیه آماده آن شدید که یک صفحه فیسبوک برای و

 

یسنده   اگر)  ۱ بالگ   برای  را  فیسبوک   یصفحه   است   هستید، بهتر  کاریتازه   ینو   معموال  .خودتان   اسم  به  نه  و  کنید  ایجاد  تان و

بالگ فیسبوکی  یصفحه  با کاربران  یسنده یک و   ایجاد  او خود نام به که  ایصفحه  با تا کنندمی  تعامل ترراحت  کارتازه  ینو

  .است  شده

بال  با مرتبط جزییات دیگر و ی اینترنت آدرس ) ۲ یسنده  عنوان  به  شما  با تماس برای میلای  آدرس یک  با را، همراه تان گ و   نو

بالگ، با    .کنید  درج  فیسبوکی  صفحه مشخصات در دقت  و

یر  )۳ بالگ صفحه  پروفایل  تصو بالگ  لوگوی   است  بهتر   شما  و   .خودتان  عکس  نه  و باشد  شما  و

یر  انتخاب در) ۴ بالگ  صفحه کاور  تصو یر .کنید دقت  تان و بالگ  به باید  تصو   خالقیت  کمی  با  .باشد داشته ارتباط  شما  و

یر توضیح  در  و  کنید طراحی  مطلب  آن  موضوع  با  مرتبط  هایی پوستر  تان مهم مطالب  از  برخی  برای  توانیدمی    لینک  تصو

  .بگذارید کوتاه  ایمقدمه  با  همراه را مطلب 
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یری   و   عنوان   با  همراه  پست   یک   شکل   به   را  آن   معموال   کنید، فیسبوک می   کپی   خود  استاتوس   روی   را  مطلب   لینک   وقتی ) ۵   تصو

بسایت  در خودتان  که یر وقتی  .دهدمی  نشان  ایدکرده  انتخاب و   است  شد، بهتر  ظاهر  شما مطلب  از فیسبوک  عنوان  و تصو

یسید  پست   مورد   در  کوچکی   توضیح  آن   جای  به  و  کنید  حذف  را  لینک بگذارید،    اشتراک  به  را  لینک  خود  که  دارید  نیاز  اگر .بنو

 .رسندمی  نظر  به ایغیرحرفه  و  زشت   بلند هایلینک  .کنید  کوتاه bit.ly  از استفاده  با  را آن  حتما

  فیسبوک  در  هاپست  تبلغ  یا  کردن  پروموت 

  تبلیغ   معنای  به   کردن   پروموت  .دهدمی   را  تان هایپست   کردن   پروموت   امکان   شما  به   کنید، فیسبوک می   ایجاد  ایصفحه   وقتی 

 حساب مشخصات فیسبوک  setting بخش در باید کاراین برای .شود ظاهر بیشتری  کاربران  نیوزفید در تا است  پست  آن 

  خود  کشورهای فهرست  در  را ایران  هنوز ها، فیسبوک تحریم دلیل به که  باشید داشته  نظر  در .باشید کرده  وارد  را خود پلپی 

  انتخاب را ایران  ساکن کاربران  توانیدنمی  پست  یک تبلیغ مخاطبان  انتخاب هنگام در  دلیل همین به  . ندارد  تبلیغات  برای

  در  مشخص  خیابان  یک ساکن کاربران  برای فقط شما هایپست  که دهد می  را  امکان  این فیسبوک  کشورها سایر در .کنید

یندمی  هدفمند   تبلیغات کار   این به  . شود  تبلیغ مشخص  کشور  و شهر   یک   .گو

 

 

 تبلیغ در   مخاطب  هوشمند انتخاب

بالگ خواندن  مندعالقه  هاآن  از محدودی  بسیار گروه  احتماال  دارند، اما حضور  فیسبوک  در  کاربر میلیارد  دو به نزدیک    و

  مخاطبان   توانیدمی   شما . ببینند  را  شما  تبلیغ  کسانی   چه  دقیقا  کنید  تعیین  که   دهدمی   را  اختیار  این  شما  به  فیسبوک  .هستند  شما

 داستانی  ادبیات مندعالقه  و کنندمی  زندگی  خاص  شهر یک  در  فقط که کاربرانی  مثال .کنید تعیین شاخصه چند با را خود

  را  هاآن   تواندمی   فیسبوک   و   کنندمی   زندگی   کجا  که  کنندمی   ذکر  خود  پروفایل  در  فیسبوک   واقعی   کاربران   همه  تقریبا   .ندهست

 هایصفحه   هاآن   اگر  مثال .دهندمی   نشان   را   خود   مندیعالقه   زمان   مرور   به   متفاوت   صفحات  الیک   با   نیز  کاربران   بیشتر .بیابد

یسی داستان  با  مرتبط  فیسبوکی    مورد  موضوع  به افراد  این که گیرد می  نتیجه  باشند، فیسبوک  کرده   الیک  را   داستانی  ادبیات و نو

  شما  نظر  مورد  جغرافیایی  محدوده  در  ساکن  کاربرانی  فقط را  شما  شده تبلیغ  پست  ترتیب  این  به  و  دارند  عالقه  شما  نظر

  یک  اعضای یا مندان عالقه  مستقیما توانیدمی  حتی  شما .باشند داده نشان  را  داستانی  ادبیات به خود مندیعالقه  که بینندمی 

  نحوی  باشند، به کرده  الیک فیسبوک  در  را نوگام نشر  یصفحه که کسانی  مثال .دهید قرار تبلیغات هدف را  خاص  صفحه

یسی داستان  و ادبیات به  که  اندداده  نشان  یید فیسبوک  به توانیدمی  شما .مندندعالقه  نو   برای فقط شما تبلیغی  پست  که بگو

 .اندکرده   الیک  را  نوگام  فیسبوکی  صفحه که   شود  داده نمایش  کسانی 

 .اندزده   الیک  که  ست صفحاتی   مخاطب   انتخاب  و  تعیین  برای   راه  ندارد، تنها  وجود  کشورها  فهرست   در   هنوز  ایران   که  آنجا  از

یید فیسبوک  به  توانیدنمی  بنابراین، شما  توانیدمی  کند، اما انتخاب شما پست  تبلیغ  برای را تهران  شهر ساکنان  فقط  که بگو

یید  خاصی  صفحات یا  است، و تهران  هاآن  تولد محل  ست، یافارسی  هاآن  زبان  که ست کاربرانی  شما تبلیغات هدف بگو
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  کاربری   که این  باشد، شانس   تردقیق   شما  شرایط   تعداد  هرچه .اندزده   الیک   را هنرمندان   هایصفحه   فارسی، یا   سی بی بی   مثل

  .شد خواهد  کند، بیشتر  باز  را بیند، آن می  خود  نیوزفید روی را  شما شده  تبلیغ  پست  که
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 تمرین 

 

در بخش تمرین عملی از شما خواسته   .کلمه پاسخ دهیداین تمرین شامل چهار سوال است که به هرکدام باید در یک صد 

بالگ ایجاد کنید، آن را مطابق به نیاز خود پیکربندی کنید و حداقل ده پست آزمایشی شامل متن، عکس  می  شود که یک و

یدیو در آن انتشار دهید  ها اختیاری است.. انجام این تمرین و و

 

بالگ را در ١ ی نوشتار آنها را  ها در طراحی، مطالب و نحوه پیدا کنید و تفاوت  اینترنت  ) دو نمونه متفاوت از ژانرهای و

   .توضیح دهید

بسایت ٢ توضیحات شما باید شامل جزییات  .های اساسی آن را توضیح دهیدهای خبری را باز کنید و بخش ) یکی از و

بسایت و ابزارک     .های روی ستون کناری نیز باشدطراحی سربرگ و پاورقی و

یسنده ) کد٣ بالگ خود منتشر می ها را می ام نو یسنده چه مطالبی در و بالگ دارد؟ این نو  کند؟شناسید که و

بالگ خود درباره چه موضوعی خواهید نوشت و چرا؟ ٤  ) شما در و

 

 تمرین عملی:  

بالگ روی وردپرس برای خود ایجاد کنید ، آن را مطابق به نیاز خود پیکربندی  با توجه به پاسختان به سوال چهارم، یک و

یدیو در آن منتشر نمایید یر، و    .کنید، حداقل ده پست آزمایشی به شمول متن، تصو
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یسندگان در شبکه   های اجتماعیحضور موثر نو
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یسندگان در شبکه  های اجتماعی حضور موثر نو

 کننده: محمد جابریتهیه

 

  کتاب کافی نیست درس اول: نوشتن 

آیا باید   .کند و تعداد فروِش کتابتان افتضاح است ترین کتاب سال نیست، ناشر برای کتابتان تبلیغ نمی کتاب شما پرفروش 

 نوشتن کتاب را متوقف کنید؟

  .قطعا خیر

یسنده و از فروِش شاهکاری که خلق   توانند یک گوشه بنشینندکنند وقتی کار نوشتن کتاب تمام شد می ها فکر می بعضی نو

یسندتصورشان این است که ناشر مسئول بازاریابی کتاب است و آن  .اند لذت ببرندکرده  اما بعد از   .ها فقط باید کتاب بنو

یسندهانتشار کتاب هیچ اتفاقی نمی  های دیگر هم ممکن است بعد از انتشاِر کتابشان تالش زیادی برای  افتد، بعضی نو

ناامید شده    -یا ممکن است اصال اتفاق نیفتد - شود ابشان انجام بدهند اما وقتی فروش کتاب به تدریج کم می بازاریابی کت

  .کنندرا رها می و آن 

یسنده ها به کتاب به عنوان یک کاال نگاه نکنند ولی واقعیت این است که در دنیای مدرن کتاب یک  ممکن است بعضی نو

ید، «مولف معنا را در اثر جای می ن بارت می ست و آنطور که روال کاالی فرهنگی   .کند»را مصرف می دهد و خواننده آن گو

های  ها قرار دهید باز هم باید برای آن کتاب بازاریابی کنید تا خوانندهحتی اگر کتابتان را به صورت مجانی در اختیاِر خواننده 

   .را بخوانندبیشتری آن 

ت نشر از فضای سنتی وارد فضای دیجیتال شده و ابعاد جهانی یافته است و  صنع .این روزها کتاب فروختن سخت است 

از   .شوندهایی به مراتب کمتر از کتاب کاغذی وارد بازار می این یعنی وارد شدن هزاران هزار کتاِب الکترونیک که با هزینه 

یسنده یی دیگر برخی نو هایشان را به صورت مستقیم  رند و کتاب اند و دیگر به ناشران سنتی احتیاجی نداها خودناشر شدهسو

های  خوان اما از طرف دیگر با ورود کتاب   .ها باعث شده تا بازار کتاب اشباع شودی اینهمه   .دهنددر اختیار خواننده قرار می 

رس  تر در دستها بیش از گذشته و راحت تر شده و کتاب های مخصوِص خواندن، توزیع کتاب سریعالکترونیکی و اپلیکیشن

گیرد روز به روز  هایی که در اختیارشان قرار می با اینحال با افزایش عرضه، مردم انتظار دارند کتاب  .گیرندها قرار می خواننده 

 شدیِد رقابت در بازار کتاب شده است تر شود و همه تر و با کیفیت ارزان 
ِ

بنابراین جذب مخاطب   .ی این عوامل باعث افزایش
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یسندهبیش از گذشته اهمیت می  و بازاریابی برای کتاب ها باید عالوه بر نوشتن کتاب، روی جذب مخاطب هم یابد و نو

 .انرژی و وقت بگذارند

واقعیت این است که ناشران سنتی بیشتر براساس بستر و   .شود بازاریابی را به ناشِر کتاب سپرد؟»شاید بپرسید «چرا نمی 

یسنده تصمیم به انتشار شان را هم روی چند کتاِب محدود از چند  گیرند و  بیشتر تالش کتابی می  قابلیِت بازاریابی نو

یسنده   .کنددانند در بازار سر و صدا می کنند که می شده متمرکز می ی شناخته نو

تواند به میزان زیادی به فروش کتابتان کمک کند دنیای  مان کمک کنیم؟ یکی از بسترهایی که می اما چطور به بازاریابی کتاب 

های های استفاده از شبکه اما قبل از پرداختن به شیوه   .هاست های اجتماعی و بازاریابی از طریق آن مجازی و حضور در شبکه 

یسنده بهتر است قبل از بازاریابی به آن  ها توجه  اجتماعی برای بازاریابی کتاب، الزم است به مواردی اشاره کنیم که یک نو

 کند:

یسید کتاب خوب  -۱  بنو

کند اما اولین قدم برای اینکه بتوانید برای کتابتان بازاریابی کنید  هرچند کیفیت یک اثر را فروش و یا شهرت آن مشخص نمی 

کنید کتابتان جالب نیست، متن اگر فکر می  .این است که برای نوشتن یک کتاِب خوب و با کیفیت حسابی زحمت بکشید

یندبدهید و ازشان بخواهید بازخورد آن   تان را به ده نفر از دوستان آن   توانید بعد از شنیدن بازخوردها می   .را صادقانه به شما بگو

یراستاری کند .هایی از کتاب تجدید نظر کنیددر بخش  یراستاِر خوب پیدا کنید تا متن کتاب را و  کتاب   . سپس یک و
ِ

متن

باره برای  یراستاری شده و مورد تجدید نظر قرار گرفته را دو اینقدر این کار را ادامه   .دریافت بازخورد به دوستانتان بدهید و

یند که دوستش دارند یا فوقدهید تا کسانی که کتابتان را مرور می  یک کتاِب   .العاده است کنند از آن تعریف کنند یا بگو

نفر کتاب را خواهد خواند،   یک  . ها و در نتیجه افزایش فروش شودتواند باعث تبلیغاِت دهان به دهان خوانندهارزشمند می 

  .ها هم به دوستانشان به دوستانش توصیه خواهد کرد و آن 

 هایتان را در یک سبد نگذارید مرغتمام تخم  -۲

یسنده تان را نوشتید برایش بازاریابی کنید ولی باید بدانید  اگر کتاب اول  .طور عموم بیشتر از یک کتاب دارندهای موفق به نو

های بیشتری دارند و کسانی که یکی  ها انتخاب صورت خوانندهدر این   .تر است م و سوم از همه چیز مهم که نوشتن کتاب دو

  . شود همین باعث افزایش فروش می  .های دیگرتان را هم خواهند خریدها را دوست داشته باشند احتماال کتاب از کتاب 

یسندگی باتجهای بیشتر کمک می همچنین نوشتن کتاب  یدربهکند تا در نو    .تر شو

 ژانر اهمیت دارد  -۳
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نوشتن در ژانرهای مختلف مثل   .تر است تر و موثر ها ساده هایتان در یک ژانر باشد، بازاریابی برای آن ها و نوشته اگر کتاب 

یری نامربوط است و ممکن است بازاریابی را بسیار مشکل کند  لباس زیر در فروشگاِه لوازِم صوتی تصو
ِ

   .فروختن

 هاظر گرفتن نیاز مخاطب و ارتباط پیوسته با آن درن -۴

ها اید قادر است نیازی را در خواننده باید ببینید آیا کتابی که نوشته  .باید به کتاب فروختن مثل یک کسب و کار نگاه کنید

  .ته باشندبرطرف کند؟ مسلم است که افراد سالیق گوناگونی دارند و ممکن است بعضی ژانرها بیشتر از بقیه مخاطب داش

های مخاطبان بسنجید تا مندیی خودتان را باید با نیازها و عالقه ها و عشق و عالقه به هر حال در این کسب و کار توانایی 

       .در کار فروش هم موفق باشید

قبل از پایان کتاب   .کنند توجه نشان دهیدمهم دیگر این است که باید به کسانی که مشتاقانه کارهای شما را دنبال می  نکته 

توانید در یک  وقتی کتاب منتشر شد می  .در ارتباط باشید میلای های اجتماعی یا ها از طریق شبکه جدیدتان پیوسته با آن 

مندان به کارهایتان را دعوت کرده و به  تان برایش مهمانی رونمایی برگزار کنید و دوستان و عالقه کتابفروشی یا در خانه 

    .ها در مورد کتاب پاسخ دهیدهای مهمان سوال 

 شناخت رقبا  -۵

  . دهند اهمیت زیادی دارد ها برای بازاریابی انجام می هایی که آن مثل هر کسب و کار دیگری شناخت رقبا و دنبال کردِن روش 

بیت باید ببینید فرق کارهای آن  ر برای  تر اینکه چطواز همه مهم .شان چیست ها با شما در کجاست و میزان و علت محبو

   .رسانندها را به فروش می کنند و در کجا آن هایشان تبلیغ می کتاب

 چطور برای کتابم تبلیغ کنم؟

ترین نکته در بازاریابی کتاب این است که بسیار پیش از آنکه کتابتان  مهم  .حاال وقت آن است که برای کتابتان تبلیغ کنید

یسید و هم برایش بازاریابی کنیدشما باید همزمان هم کتاب  .منتشر شود آغاز کنید زیرا ایجاد بستر مناسب برای   .را بنو

توانید در مورد کتابی که در حال نوشتن آن هستید  شما می  .بازاریابی یک کتاب ممکن است نزدیک به یک سال طول بکشد

یسید های  کند در شبکه مند می قه کنید خواننده را کنجکاو و عالرا که فکر می هایی از آن گاهی بخش  .برای مخاطبانتان بنو

   .اجتماعی منتشر کنید و تالش کنید کتاب برای خواننده معرفی شود

پذیر ها با پرداخت پول امکان بعضی از آن  .های زیادی برای تبلیغ در دنیای مجازی وجود دارد وقتی کتابتان منتشر شد، راه 

این است که به   Google AdWordsمزیت استفاده از   .Google AdWordsبوک یا مثل استفاده از تبلیغاِت فیس .است 

توانید تبلیغ خودتان را بسازید و  گیرد و خود شما می خورد از شما پول می تان می ازای هر کلیکی که روی لینک تبلیغ
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اینهمه در این  با  .را به بیننده نشان دهدای که مرتبط با تبلیغ شماست را انتخاب کنید تا گوگل سرچ آن های اصلی واژه کلید

 . های اجتماعی و دیگر امکاناِت رایگاِن دنیای مجازی تمرکز خواهیم کرد جزوه ما روی بازاریابی از طریق شبکه 

ی کل مقوله   .های اجتماعی به این معنی نیست که بلندگو به دست بگیرید و برای کتابتان تبلیغ کنیدبازاریابی کتاب در شبکه 

  .است  های بالقوه ی دوستی و گفتگو با خواننده ه این شیوه از بازاریابی دربار

ید و بعد از حضوِر موثر در شبکه  های بازاریابی  های اجتماعی از روش برای آغاز کار ابتدا باید فعاالنه وارد دنیای مجازی شو

یسنده  های آینده به تفصیل در بخش .ها استفاده کنیدکتاب در آن  ها در مورد هر مرحله صحبت خواهیم کرد و در انتها از نو

     .خواهیم خواست به عنوان تمرین بعضی کارهای اساسی را انجام دهند
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 درس دوم: ورود به فضای مجازی

بوک کافی  ی فیس داشتن صفحهبرای استفاده از امکاناِت فضای مجازی برای بازاریابی کتاب تنها وصل شدن به اینترنت و 

ید و تعامل کنید  .نیست  ی  برای این کار ابتدا باید به طور سیستماتیک در چند شبکه   .شما باید طوری عمل کنید که دیده شو

بسایت درست کنید و در همه  بالگ و و ی در اینجا ما چند شبکه  .ها فعال باشیدی آن اجتماعی حضور داشته باشید، و

های مهم برای وارد شدن به هرکدام را تشریح خواهیم  دهیم و نکته رکرد هرکدام را برای شما توضیح می اجتماعی مهم و کا 

بالگ خوب صحبت خواهیم کرد همچنین در مورد اهمیت راه .کرد  بسایت یا و     .اندازی یک و

 

بسایت شخصی بسازید   و

بسایت شخصی مثل دفتر کارتان است  های اجتماعی انجام هایتان را در شبکه بازاریابی کتاب ممکن است بخش اصلی  .و

بسایت شما به نوعی   .هایتان باشد نیاز داریدی تمام فعالیت کننده دهید ولی شما همیشه به یک مکان ثابت که وصل  و

بسایت  برای راه انداختن ی  .شودهایتان را شامل می ی کاری شماست که مهمترین مسائل مربوط به شما و کتابشناسنامه  ک و

بسایت شماست که می   .اول باید دامنه بخرید ای سعی کنید دامنه   .یا هر چیز دیگری باشد  net.یا    com.تواند  دامنه نشانی و

تان است اشاره شده تان که به نوعی نشاِن تجاری باشد و در آن فقط به اسم  esmeshoma.comخرید چیزی شبیه که می 

   .یا شبیه آن استفاده کنید  Authorای وجود نداشت بعد از اسمتان از کلمات مرتبط مثل منهاگر امکاِن ایجاِد چنین دا .باشد

درصد   ٢٠مزیت وردپرس این است که حدود  .توانید در ابتدای کار از امکانات رایگان وردپرس استفاده کنیدالبته می 

بالگ نام و مطالعه با ثبت توانید کنند و شما هم به راحتی می های دنیا از آن استفاده می سایت وب  یسی ی دوره آموزش و نو

ها از کار باز  باز احتماال به این زودی ی متنرا به سرعت یاد بگیرید و خیالتان هم راحت باشد که این پروژه نوگام، کار با آن 

   . نخواهد ایستاد

 سایت شما در ابتدا باید چند بخش کلیدی داشته باشد:  وب 

 ی اصلی:صفحه

بالگی باشدسایت ی وب ی اصلصفحه این صفحه باید به نوعی معرف شما و کارهایتان باشد   .تان نباید انباشته از مطالب و

 شما برای طراحی آن آزادید ولی بهتر است در این صفحه این موارد وجود داشته باشد:

یسید و یک عکس حرفه هایتان را می نامی که با آن کتاب    .شخص است تان کامال م ای که در آن چهره نو
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یسنده اگر کتاب  .توانید در چند خط خودتان را معرفی کنیدمی  یسید که نو ی آن کتاب هستید و احساس مشهوری دارید بنو

یسندههمچنین می  .رضایت خودتان را از موفقیت کتاب نشان دهید یسید که نو ی چه جور  توانید به طور خالصه در آن بنو

یسنده سری کتاب  جیمز لاِ .ای مثال .هایی هستیدکتاب بسایتش نوشته که  ی اول وهای پنجاه طیف خاکستری در صفحه نو

   .ی تازه برنامه دارد های عاشقانه برای نوشتن داستان 

بالگ اگر کسی برایتان نقدی نوشته یا در روزنامه  ی ها درباره های معروف به آن اشاره شده در حد یک جمله از آن ها یا و

یسنده و جایی که کار در آن بررسی شده را بنکتابتان نقل  یسید و زیرش نام نو یسیدقول بنو   .و

یسیدرا با حروف کوچک زیر اسم توانید آن اید می اگر موفقیت قابل توجهی کسب کرده ترین کتاب هفته  مثال پرفروش   .تان بنو

بسایت  »الف« در نشر   .»ب« یا در و

 شبکه ی اول حتما باید لینک در صفحه 
ِ

   .تان را قرار دهیدهای اجتماعی های پروفایل

  .ی اول قرار دهیدهایتان را در صفحه ی کتابتان یا همه جلد آخرین کتاب 

یت در خبرنامه که بازدیدکننده بخشی برای ثبت  یسند و عضو شوند، درست کنیدمیلایها بتوانند  نام و عضو  .شان را در آن بنو

یسید با فضای وب تالش کنید سبکی که می  یسید بهتر  ترسناک می های  مثال اگر داستان   .خوانی داشته باشدتان همسایت نو نو

   .هایی استفاده کنید که حال و هوای گوتیک و ترسناک دارندهای تیره استفاده کنید یا از شکل است از رنگ 

ها بتوانند به راحتی و به سرعت به اطالعات  ی سایت را نمایش دهد تا بازدید کننده ی اصلی باید به وضوح نقشه صفحه

   .تان دسترسی داشته باشندهایبیشتری در مورد شما و کتاب

یا حتی ستونی که در آن   .تان لینک شدههای بالگ توانید بخشی را هم در نظر بگیرید که در آن تیتِر آخرین اخبار و پست می 

یجیت های توئیترپست  بالگ تان وجود دارد (مراجعه شود به بخش و یسی) و بازدید ها در دوره و تواند از طریق آن  کننده می نو

ییت کندشما ر    .ا دنبال کند یا حتی برایتان همان لحظه تو

 سایت های دیگر وب صفحه

ای تهیه کنید و در آن به صورت سوم شخص درباره ی  کلمه  ۳۰۰تا  ۱۰۰ی من: در این صفحه سعی کنید یک متن درباره 

یسید و در واقع خودتان را معرفی کنید  .ای از خودتان قرار دهیده در کنار این معرفی یک عکس ترجیحا حرف  .خودتان بنو

مثال اگر  .کنندهایی اشاره کنید که جالب هستند یا خواننده را برای خواندن آثارتان ترغیب می سعی کنید در متن به نکته 

یسید که چطور این کتاب زندگی شما را عوض کرد اید که باعث شهرت کتابی نوشته   ها و سوابق کاری از فعالیت   .تان شده بنو

یسیدتمرتبط    .ان هم بنو
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تواند توضیح پشت  ها را به همراه یک توضیح مفصل که می ها: در این صفحه به ترتیب تاریخ انتشار، عکس جلد کتابکتاب

نوشتن توضیح برای هر کتاب بسیار مهم است و بعدن از همین توضیحات برای بازاریابی    .ها هم باشد قرار دهیدجلد کتاب 

در پائین توضیحات از   .کلمه باشد  ۳۰۰تا  ۲۰۰تواند ها می توضیح کتاب  . ستفاده خواهیم کرد های اجتماعی هم ادر شبکه 

یسید و لینک هرجایی که کتاب را می موفقیت  توانید به نقدهایی که بر  می  .توان از طریق آن خرید قرار دهیدهای کتاب بنو

یسنده .درج کنید ها را در زیر توضیحاتها شده لینک بدهید یا بخشی از آن این کتاب  ی مشهوری نیستید بهتر است  اگر نو

 .هایی از کتابتان را برای نمونه قرار دهید که خواننده بتواند رایگان دانلود کندبخش 

کنید مناسب  تان را درج کنید یا تماس با شما از هر طریقی که فکر می کاری   میلای توانید آدرس  فرم تماس: در این صفحه می 

باره به صفحه   توانیدمی   .است  گودریدز شبکه اجتماعِی دوستداران کتاب    .تان لینک دهیدگودریدزبوک یا  ی فیس در اینجا دو

خوانند  می اند، دارند  هایی را که خواندههای کتاب مختلفی برای خودشان درست کنند و کتاب است که در آن می توانند قفسه 

 .گذارندیا در آینده قصد دارند بخوانند، با دیگران به اشتراک می 

یدادها: در این صفحه می صفحه یدادها از مصاحبه ی اخبار و رو ها ها، رسانه ها یا حضورتان در پادکست توانید در قسمت رو

بالگ  یسید و به هر کدام لینک بدهید و در قها همراه با تاریخ آن و یا و بالگتان سمت اخبار می ها بنو توانید به مطلب جدید و

یدئو ای با شما انجام شده می ی تازه اگر مصاحبه  .ها یا خودتان لینک بدهیدیا هر نوع خبری در رابطه با کتاب  را  ی آن توانید و

   .ی اول یا در این صفحه قرار دهیددر صفحه 

بنابراین باید اطالعات مهم   .شودی صفحات ظاهر می مه سایت اهمیت زیادی دارد زیرا در ه قسمت سربرگ و پاورقی وب 

تان باید وجود داشته باشد به همراه یک طرح مرتبط با  در سربرگ و پاورقی حتما اسم .در این دو بخش وجود داشته باشد

  .ا قرار دهیدتان رهای اجتماعی به شبکه  توانید لینک در پاورقی هم می  .هاتان یا حتی جلد یکی از کتاب سبک نوشتاری 

سایت کار کنید و  بهتر است هربار روی یک بخش از وب  .ی این کارها را همان روز اول انجام دهیدالبته الزم نیست همه 

سعی کنید با مراجعه به سایت    .ها سازگار باشدتان بخواهید که برای آن طرحی بکشند که با کتاب مثال تالش کنید از دوستان 

یسنده   .تان را بهتر کنیدها الهام بگیرید و به تدریج سایت شهور از آن های رقیب یا م نو

یسید یا کارهایی که در مجله تان از پروژه توانید در سایت اید می حال کتابی منتشر نکرده اگر تابه  ها یا فضای  های آینده بنو

  .ایدمجازی منتشر کرده 

بالگ سایت را حداقل هفته  یدتا همیشه با خواننده  ای یکبار به روز کنیدسعی کنید و    .ها در ارتباط باشید و دیده شو

ها پیدا  کنندهتان را برای گوگل بهینه کنید تا به راحتی در موتور جستجو توسط بازدید سایت ی مهم دیگر این است که وب نکته 

تنها الزم است بسته به سایتی که  برای اینکار  .سایتان اضافه کنیدرا به وب  ی سایت برای این کار الزم است ابتدا نقشه  . شود
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  . تان اضافه کنیدست کدی را به صفحه مثال اگر وردپرس دارید کافی   .را جستجو کنید  Sitemapدارید چگونگی اضافه کردن  

   تان را برای موتورهای جستجو ارسال کنید:سایت توانید از طریق لینک زیر وب بعد از آن می 

https://help.yahoo.com/kb/SLN19497.html 

بالگ شما در وردپرس است، می  بسایت یا و را دانلود کنید تا به شما    Youstهایی مثل   Pluginsتوانید همچنین اگر و

سپس سعی کنید به چند سایت مرتبط دیگر لینک   .ها، کلمات کلیدی و غیره کمک کندعنوان ها، اندازی تگ برای راه 

      .ها هم به شما لینک بدهندها بخواهید که آن بدهید و بعد از آن 
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 های اجتماعیدرس سوم: حضور در شبکه

مهم این است که کاربردها و تفاوت   .خواهید استفاده کنیدمی توانید از هر کدام که های اجتماعی فراوانند و شما می شبکه 

 .ها حضوری فعال داشته باشیدهریک با دیگری را بدانید و هوشمندانه در آن 

 

 بوک:آغاز کار در فیس  -۱

ر  بوک بیشتفیس  . ست که خواندن در آن بازاِر گرمی دارد های اجتماعی ترین شبکه ترین و محبوب بوک یکی از قدیمی فیس  

حال امکاناِت  با این . شودشناسید و روابط خانوادگی استفاده می ها را می های نزدیک، ارتباط با افرادی که آن برای دوستی 

ایست بوک کار ساده ی شخصی فیسایجاد یک صفحه  .بوک فضا را برای بازاریابی کتاب هم فراهم کرده است رایگان فیس 

ید تا یسنده .تان فراهم کنیدتری برای صفحهبستر مناسب  ولی باید با تنظیماِت آن آشنا شو دهند به  ها ترجیح می بعضی نو

یسنده بسازند  Authorبه عنوان    Public figureی  بوک یک صفحه شان در فیسغیر از پروفایل شخصی  مزیت    .یا همان نو

  با اینهمه با  .اش ببیندی اصلی کند و مطالبش را روی صفحه  Likeتواند آن را ساختن این صفحه این است که هرکسی می 

ی اجتماعی توان بهتر به تعامل و دوستی پرداخت و همانطور که بعدا خواهیم گفت بازاریابی در شبکه ی شخصی می صفحه

     .ست بیشتر به معنای دوستی 

در بخش   .د کنید) اطالعات مهم را وارAbout(  ی درباره بوکتان را ساختید بهتر است در صفحه ی فیس بعد از آنکه صفحه 

Details About You   توانید خودتان را در بخش (جزییات بیشتر درباره شما) میAbout You   در حد دو خط معرفی

یسنده هستید و بعد یک ایده می  .کنید یید که یک نو ی کلی در مورِد خودتان به خواننده بدهید و یا لینک  توانید بگو

های اجتماعی یکسان باشد و کاری  ی صفحات شما در شبکه بهتر است این بیوگرافی در همه  .تان را قرار دهیدسایت وب 

    .دهیدکند که خواننده فکر کند شما مناسب کاری هستید که انجام می 

  در اینصورت   .تان فعال کنیدی شخصی )  را برای صفحه followکردن (ی دنبال تر اینکه بهتر است گزینه ها مهم ی این از همه 

یسید را بخوانند و دنبال کنندتوانند بدون اینکه برای شما درخواست دوستی بفرستند مطالبی که می افراد می  برای این   .نو

ای را انتخاب کنید که به همه  گزینه  followersبوک رفته و بعد از قسمت ) فیس Settingمنظور ابتدا به بخش تنظیمات  ( 

  .دهد امکان دنبال کردِن شما را می 
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فقط    .ست ای سراغ ندارید یک عکس معمولی هم کافی اگر عکاس حرفه   .ای نیاز داریدی بعد به یک عکس حرفه در مرحله 

تان از نظر حال و  همچنین عکس  .تان به وضوح مشخص باشدتوجه کنید که عکس باید کیفیت باالیی داشته و در آن چهره 

یسید بیایدهوا باید به  ژانری که در آن می  یسنده که در ژانر شما می   .نو یسند سر  برای این کار بهتر است به پروفایل چند نو نو

تر های اجتماعی از یک عکس و یک نام استفاده کنید تا پیدا کردن و تشخیص شما ساده ی شبکهبهتر است در همه  .بزنید

یر جلد صفحه  Cover photoبرای قسمت  .باشد یر مخصوص برای  افزارهای گتوانید با نرم تان) می (تصو رافیکی یک تصو

تان را که با فونت درشت و زیبا طراحی  تان را در وسط قرار دهید، اسم توانید عکس جلِد کتاب مثال می  .خود درست کنید

یسید که کتاب  شده در سمت چپ و باال قرار دهید و در سمِت راست اسم کتاب تازه منتشر شده  تان را درج کنید یا بنو

یر زمینه  .نتشر خواهد شد«الف» به زودی م  یر برای تصو  .های اجتماعی نیز استفاده کنیددر سایر شبکه  از این تصو

    .تان لینک کنیدرا به سایت فروش کتابرا اضافه کنید و آن  Shop Nowی  دارید حتما گزینه  Authorی اگر صفحه 

یرتان گرفته تا نوشته  ی ها و پست سعی کنید از تصو سازید مرتبط باشد و در  ت و شخصیتی که دارید می هایتان همگی به هو

یت  یسید بهتر  های جنایی می مثال اگر شما داستان  .خوانی داشته باشدتان همو شخصیت با سبک کتاب  نهایت این هو نو

یسنده . تان خیلی رمانتیک نباشداست فضای صفحه  اند اما باید  صادق ها هایی موفق هستند که با خوانندههرچند در انتها نو

  .های ریزی که برای تبلیغ خود و آثارتان موثر هستند توجه کنیدشود به نکته تا آنجایی که می 

گهی شما را دارد و باید طوری نوشته و راه در کل پروفایل شما در شبکه  اندازی شود که بازدیدکننده را  های اجتماعی حکم آ

یر مثبتی از شما نشان دهد که دوست داشتنی،   .را الیک کندتان ترغیب کند تا شما را دنبال یا صفحه پروفایل شما باید تصو

صادق و مهربان باشید و   .با اینهمه نباید تواضع و فروتنی را فراموش کنید و در آن افراط هم نکنید .قابل اعتماد و تواناست 

     .ها هم خواهند آمدبازدیدکننده 
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 :آغاز کار در توئیتر -۲

یسند ۱۴۰دهد تا در ست که به کاربران اجازه می ی اجتماعی توئیتر یک شبکه  این شبکه با شعاِر «چه   .حرف پیام متنی بنو

در توئیتر عالوه بر متن   .را به «چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟» تبدیل کرد کنید؟» شروع به کار کرد و بعدها آن کار می 

یدئو یا پیام صوتی هممی  کاربران در آن بیشتر    .هاست توئیتر مخصوص بیان احساسات و برداشت   .ارسال کرد   شود عکس، و

یسندهای لحظه کنند یا به مطالب مهم و مقاالت لینک دهند و یا از احساسات و دغدغه سعی می  در توئیتر   .ایشان بنو

باره  ییت کردن برای بقیه بسیار اهدو ییت) دیگران و پاسخ دادن و تو ییت کردن (ریتو ها در  میت دارد و به دلیل کوتاهی متنتو

% کاربران توئیتر روزی چندبار در آن فعالیت دارند  ۳۶بیش از  .شوندرسانی می آن بیشتر اخبار دسته اول ابتدا در توئیتر هم 

   .بوک بیشتر است و متوسط درآمد کاربران آن از فیس

تان حساب کاربری  اگر بخواهید با اسم کتاب .ده کنیدبرای ساخت حساب کاربری توئیتر بهتر است از اسم خودتان استفا

دهند با یک آدم  های دیگر ترجیح می درست کنید آنوقت برای هر کتاب مجبورید یک پروفایل تازه بسازید و مهمتر از آن آدم 

   .کاربری به نام یک کتابگو کنند تا یک حسابوتعامل و گفت 

ی  توئیتر هندل در واقع آدرس صفحه   .کنید برای توئیتر هندل استفاده کنیدتشر می سعی کنید از اسم خودتان که با آن کتاب من

است و آدرِس لینک آن   Nogaambooksمثال اسم توئیتر هندِل نوگام  .آیدشماست که بعد از آدرس توئیتر می 

https://twitter.com/Nogaambooks  سایت انجام دادیم  ب اگر این اسم قبال گرفته شده همانند آنچه برای و .شودمی

       .اضافه کنید Writerیا   Authorتان  بعد از اسم 

یری که برای عکس جلد فیس  در قسمت   .در توئیتر استفاده کنید Header photoبوک استفاده کردید برای از همان تصو

یسید یا به حساب کاربری سایت پروفایل هم حتما آدرس وب   .های اجتماعی لینک بدهیدشبکه تان در سایر تان را بنو

یید، مثال اینکه پرفروش توانید در یک خط چیز مهمی درباره همچنین می  ی  ترین کتاِب نشر «الف» یا برنده ی خودتان بگو

یسی «ب»ی داستان مسابقه یسید یا به فروش باالی کتاب تا از کتابتوانید اسم یکی دو بعد می  .نو هایتان هایتان را هم بنو

خرند اما بعدها  های تازه کتاب شما را نمی فالوئر  .تان را در پروفایلتان نگذاریداما بهتر است لینک فروش کتاب .کنید اشاره 

   .که با شما آشنا شدند ممکن است این کار را انجام دهند

 www.goodreads.comگودریدز  -۳

توانید در آن راه  ی بزرگ است که می مثل یک کتابخانه  .ی اجتماعی مجانی برای عاشقان کتاب است گودریدز یک شبکه 

ید و قفسه  یسید و به آن های جدید برای خواندن انتخاب کنید، برای کتابدوستانتان را ببینید، کتاب   ی کتاببرو ها  ها نظر بنو

یدتوانید عضو گروه مثال می  .گودریدز امکانات زیادی دارد  .نمره بدهید با   .های مطالعاتی یا عضو یک کلوِپ کتاب شو



 �ار�اە آموز�� نو�ام  ٦٥
 

یسنده یسیدنو ترین نکته برای  درست کردن حساب در آن ساده است و مهم  .ی کتاب تماس برقرار کنید یا حتی بالگ بنو

یسندگان وارد شدن به برنامه  یسندنو این برنامه    .)Goodreads Author Programهاست ( هی مخصوِص گودریدز برای نو

یسنده وسیله  یسنده .هاایست برای جذب مخاطب برای نو یژه به نو کند که تازه کارشان را آغاز  هایی کمک می این برنامه به و

اجتماعی یک   هایبا وارد شدن به این برنامه قادر خواهید بود برای خودتان مشابه شبکه  .اند و خیلی معروف نیستندکرده 

بالگ  های مورد عالقه پروفایل بسازید، لیست کتاب تان را با طرفدارانتان به اشتراک بگذارید، برای جذب مخاطب بیشتر و

یسید و در مورد کتاب   رونمایی از کتاب، امضاء کتاب در کتابفروشی یا سخنرانی و همایش   های پیشها و برنامهبنو
ِ

رو مثل

یسید یا حتی شروع به نوشتن یک  هایتان را در صفحه ای از کتاب توانید خالصهن شما می همچنی .اطالع رسانی کنید تان بنو

هایتان همچنین قادر هستید در مورد کتاب   .ها را بخوانند و نظر بدهندداستان در چند فصل کوتاه بکنید که مخاطبان قادرند آن 

یدئو در صفحه  های ی سوال هایتان مسابقهتوانید برای کتاب دهید و در انتها می تان قرار صحبت کنید و آنرا به شکل و

باره ورق زدن کتابتان یا  کننده است و هم شاید انگیزه چهارجوابی طرح کنید که هم برای مخاطبان سرگرم  ای باشد برای دو

 توانید بپرسید ناِم همسر فالن شخصیت در کتاب چیست؟)تر آن (مثال می ی دقیق مطالعه 

یسنده ارد برنامه چطور و   های گودریدز شوم؟ ی نو

ی آن کتاب مراجعه کنید و  ست به صفحه اید کافی اید و کتابی منتشر کرده اگر قبال یک حساب کاربری در گودریدز ساخته 

یسندهروی نام یسنده یا  ی هر کتاب می صفحه  .ی کتاب درج شده کلیک کنید تان که به عنوان نو تواند توسط ناشر، نو

یسنده بعد از آنکه روی اسم .ها ایجاد شود و باید مشخصات کتاب به همراه شابک را شامل شوده خوانند ی تان به عنوان نو

 اولیه آن کتاب کلیک کنید وارد صفحه 
ِ

یسنده می ی پروفایل یدی نو یسنده هم    .شو  نو
ِ

در این صفحه عالوه بر نام شما پروفایل

سپس به پائین صفحه   .این صفحه با پروفایل شخصی شما متفاوت است  .کنیدرا کامل توانید بعدا آن موجود است که می 

حاال باید یک درخواست برای گودریدز بفرستید   .)» کلیک کنیدIs this you?(مراجعه کنید و روی «آیا این شما هستید؟

یسنده ان به حساِب کاربری  تاگر درخواست شما تایید شود حساب کاربری  .ی این کتاب بشناسدتا شما را به عنوان نو

یسنده ارتقا می  یسندهیابد و با صفحه نو    . شودی گودریدز یکی می ی نو

 

  :https://plus.google.comپالس گوگل  -۴

پالس شدند  خود خاتمه داد وارد گوگل   محور به کاری اجتماعِی متنوقتی این شبکه   Google readerبیشتر کاربران قدیمی  

یژگی گوگل  .زمان تعداد زیادی از کاربران در آن شروع به فعالیت کردندو هم  بوک را داراست ولی  های فیسپالس بیشتر و

توانید کسی را دنبال کنید و او قادر است شما را  پالس شما می در گوگل  .بوک متفاوت است فضای آن به کل با فضای فیس

ست که شاید  ها و مسائلی های شخصی و انتشاِر آن دسته از پست مندیپالس بیشتر برای عالقه گوگل   .دنبال کرده یا نکندنیز  
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های مختلف  ها را به دسته کنند، آن یک فضای باز است که افراد هزاران هزار نفر را دنبال می   .بوک مطرح کنیدنخواهید در فیس 

یسندکنند یا نظری می خوانند، پالس می ی هایشان را م کنند و پست تقسیم می  پالس خیلی جدی  سعی کنید در گوگل  .نو

ی اجتماعی  اندازی کنید و از فعالیت در این شبکه بوک راه پروفایلتان را مثل فیس  .تر برخورد کنیدنباشید و با همه راحت 

ید زیرا افراد در به اشتراک گذاشتن هر چیزی در گوگل  تر هستند هرچند که  بوک سخاوتمندفیس  پالس ازشلوغ غافل نشو

یژگی وجود انجمن  .تعداد کاربراِن آن کمتر است   .پالس است های مثبِت گوگل های گوناگون و دسته بندی موضوعات از و

یسی و ادبیات را دنبال کنید و در آن های داستان توانید انجمن مثال می  بوک، به طور عمومی  برخالف فیس  . ها پست بگذاریدنو

یسندههای عمومی و انجمن ی اعضاء قادرند در صفحه مه ه خواهد در  ای که می ها مطلب منتشر کنند و این کار را برای نو

   .کندپالس کار بازاریابی انجام دهد بسیار آسان می گوگل 

 

 لینکدین   -۵

نظور افزایش کارایی،  های جهان با یکدیگر به م ست که هدفش متصل کردن حرفه ایی اجتماعی حرفهلینکدین یک شبکه 

حتی بسیاری از    .ی کاری شما باشدتواند رزومه توان ادعا کرد پروفایل شما در لینکدین می می   .هاست کاریابی و موفقیت آن 

ای اجتماعی در واقع لینکدین شبکه  .از شما تنها لینکدین شما را خواهند خواست  ها به جای درخواسِت یک رزومه شرکت 

های تخصصی در لینکدین گروه  .زندی و یافتن شغل است و پروفایل شخصی در آن حرف اول را می برای ارتباطات کار

یدتوانید در آن وجود دارد که می  های یکدیگر را از طریق  ها و مهارت همچنین کاربران لینکدین قادرند توانایی  .ها عضو شو

ی  در لینکدین شما قادرید افرادی را که در زمینه .نمایند شان پشتیبانیتایید کنند و به نوعی از دوستان  Endorseی گزینه 

البته بهتر است در دعوت کردن از کسانی که شما را   .ها ارتباط برقرار کنیدکاری شما فعالیت دارند جستجو کنید و با آن 

ها نچه بیش از حد از این پاسخ شناسم» را انتخاب کنند و چنای «او را نمی توانند گزینه ها می شناسند احتیاط کنید زیرا آن نمی 

   . تان بسته شوددریافت کنید ممکن است حساب کاربری 

تر از همه  تان را در قسمت مربوطه وارد کنید و مهم سوابق کاری  .برای پروفایل لینکدین از یک عکس پرسنلی استفاده کنید

یسندهمثال اگر ن .های خود را مشخص نماییدها سعی کنید توانایی در قسمت مهارت  یسندگی اید می و  توانید مهارِت نو

یسخالقانه را اضافه کنید یا رمان  ی مرتبطی با کارتان انجام  تان را مشخص کنید و اگر پروژه سپس مدارک تحصیلی  .نو

  Publicationsاید با اطالعات دقیق در قسمت ای منتشر کرده در انتها هم اگر کتابی یا مقاله  .اید حتما اشاره کنیدداده 

یسید یسیدیادتان باشد که اگر در کارهای داوطلبانه و خیریه شرکت داشتید سوابق   .بنو ای در لینکدین و مشاغل حرفه   .تان را بنو

یسنده در لینکدین پروفایل   .ی قابل اعتماد بودن شخص است دهندهاینگونه سوابِق کاری داوطلبانه نشان  اگر به عنوان نو
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یسندگی باشد و بتوان از مشاهدهاطالعات  سازید فراموش نکنید که تماممی  ی پروفایل شما تشخیص داد که  تان مرتبط با نو

یسنده   .ای هستیدای باانگیزه و حرفه نو

 

ها را  توانید چندتا از آن و شما می  - مثال اینستاگرام که از شبکه های مورد عالقه ایرانیان است  - های اجتماعی بسیارند  شبکه 

توانید از  همچنین می  .فقط باید به نکاتی که ذکر شد توجه کنید .تر است انتخاب کنیدکارتان مناسب  کنید برایکه فکر می 

یسنده .های هوشمند مثل تلگرام هم استفاده کنیدرسان مخصوص گوشی های ارتباطی و پیاماپلیکیشن های بسیاری در  نو

یسندهمطمئنا آشنا شد . وگو و تعامل ادبی دارندهای گفت تلگرام گروه  تواند در رشد شما بسیار موثر  های دیگر می ن با نو

   .باشد
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 های اجتماعی حضور موثر و فعال داشته باشیم؟درس چهارم: چگونه در شبکه

تان استفاده  ها برای بازاریابی کتابخواهید از آن ای دارید و می ی اجتماعی حساِب کاربری حرفه حاال شما در چند شبکه 

شما ابتدا باید   .ست و نه فروش مستقیمهمانطور که قبال اشاره کردیم بازاریابی کتاب در اینجا بیشتر بر مبنای دوستی  .کنید

  . تان را هم بخرندها و کارهایتان کتاب شان به نوشته ها به اعتبار شما و عالقه برای خود اعتبار و طرفدار کسب کنید تا آن 

   .ده یا فالوئر است کنن بنابراین اولین قدم جذب دنبال 

 جذب فالوئر: 

توانید از  می  .ها وجه اشتراک دارندمندیبهترین راه برای جذب فالوئر این است که افرادی را پیدا کنید که با شما در عالقه 

بالگ دوستان نزدیک شروع کنید و بعد نوشته    . های معروف را دنبال کنید که عالیقشان به شما شباهت دارد های بعضی و

بالگ افرا یسند، برای اخباری که در  کنند، در مورد کتاب می ها را دنبال می دی را فالو کنید که به کتاب عالقه دارند، و نو

یسند یا نوشته ی کتاب است نظر می زمینه یسید نزدیک است هایشان به سبکی که شما می نو های جالب باشید  دنبال آدم  .نو

یسنده  .ذارندگو کسانی که مطالب ارزشمند به اشتراک می  هایی را  اگر سبک مشخصی دارید از خودتان بپرسید چه نو

یسند؟ آن شناسید که در آن سبک می می  مند هستند یا ها عالقه های آن توانید کسانی را که به نوشته ها را فالو کنید و بعد می نو

یسند را نیز فالو کنیدبرایشان نظر می  چطور افرادی که به ادبیات داستانی عالقه  بعد از چند وقت خواهید دید که مثال  .نو

یدکافی  .دارند مثل یک زنجیر به هم وصل هستند و دوستاِن مشترک بسیاری دارند حتی  .ست شما هم وارد آن زنجیره شو

بوک جستجو کنید کلی مطلب  مثال اگر هشتگ داستان (#داستان) را در فیس   .توانید از جستجوی هشتگ نیز استفاده کنیدمی 

اند که ممکن است برایتان  ست که افراد بسیاری با آن مطالب تعامل داشته ی داستان است و طبیعی کنید که درباره می  پیدا

ها نیز شما را فالو کنند یا درخواست  ای و مرتبط دارید احتمال زیادی هست که آن حاال که پروفایل حرفه .جالب باشد

 .تان هستنددوستی  تعداد فالوئر باشید، به فکر کیفیت افرادی باشید که در گروه بیشتر از آنکه به فکر .تان را بپذیرنددوستی 

   .گذارند و اهل کتاب خواندن نیستند بعید است که مطالب شما را بخوانندمثال کسانی که فقط عکس به اشتراک می 

 تولید محتوا  

تان چه سبکی دارد، چه فضایی  باید ببینید کتاب  .تولید محتوای دائمی، خوب و ارزشمند از اهمیت زیادی برخوردار است 

ها مطلب  وقت شروع کنید و در همان فضا و با همان محتوا و تمآن  .دارد، قرار است برای مخاطب چه محتوایی داشته باشد

یسید شما    .طنز باشد  کنید بیشترهای اجتماعی منتشر می هایی که در شبکه تان طنز است سعی کنید نوشته مثال اگر کتاب  .بنو

یسنده یت باشید تا منحصربه  .ها کسب کنیدی طنز را در ذهن خواننده باید اعتبار یک نو  .فرد باقی بمانیدباید به دنبال یک هو

ید زمانی که کتاب در همان سبک منتشر می  بردند  هایی که از مطالب شما لذت می کنید، خواننده اگر در این کار موفق شو
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برند بلکه به این دلیل ساده که شما به  های شما لذت می نه فقط به این علت که از نوشته .را خواهند خریدبه احتمال قوی آن 

   .کنند این را با خریدن کتاب شما و حمایت از شما جبران کنندها نیز سعی می اید و آن ها چیزی اضافه کرده زندگی آن 

 اهمیت دادن به دیگران 

تان وقت باید برای دوستان  .ست های اجتماعی ی شبکه این قانون ساده .شما اهمیت بدهندبه دیگران اهمیت بدهید تا به 

های شان کامنت سعی کنید زیر مطالب   .دهیدها و کارهایشان اهمیت می ها منتقل کنید که به آن بگذارید و این حس را به آن 

یسید و از کارهایشان حمایت کنید کند افراد بیشتری شما را  حتی به شما کمک می  کامنت نوشتن .صادقانه و دوستانه بنو

آنوقت کسانی که نگاه شما برایشان    .تان همخوانی داشته باشدهایتان با نوع نوشتن شما و سبک سعی کنید کامنت   .دنبال کنند

لب ازشان  کنند اهمیت دهید و سعی کنید چند مطبه افرادی که به تازگی شما را فالو می  .کنند جالب است شما را فالو می 

   .بخوانید

ها توانید بفهمید خواننده از طریق همین نظرات است که می   .شود را بخوانیدتان نوشته می هایی که برای مطالب با دقت کامنت 

تان کمک  تواند به شما در نوشتن کتاب بعدی این هم می  . آید و از چه چیز نههای شما خوششان می از چه چیزی در نوشته 

   .تر کندتان را پررنگ ج نهادن به نظر یک خواننده، حضور او پای مطالب کند و هم با ار

 

پالس و گودریدز  بوک، توئیتر، گوگل شما در فیس   .کننده یا ناممکن باشدهای دوطرفه برای شما خسته ممکن است این رابطه 

ریزی  ست برای هرچیزی برنامهکافی اما  .گیر باشدتواند وقت کنید تعامل دو طرفه با همه چقدر می حضور دارید و فکر می 

  .توانید در طول هفته به هر کدام فقط در روزهای مشخصی سر بزنیدمثال می  .کنید

یی مناسب یا با دراختیار گذاشتن ها بسیار اهمیت دارد و باید بتوانید با پاسخ گرفتن بازخورد از خواننده  تان از آن میلایگو

 .بیشترین بهره را ببرید

شود یا  آید که بحثی سیاسی مطرح می بارها پیش می  .ی کار خود قرار دهیدکردن بپرهیزید و گفتگو را سرلوحه  از موعظه

مسلما اختالف نظرهای زیادی بین شما و   .بحثی راجع به مسائل مهم و حیاتی مثل حقوق زنان، جنگ، انتخابات و غیره

ها پرهیز خرج ندهید، دیگران را متهم نکنید و از کنایه زدن به آن سعی کنید از خودتان عصبانیت به  .مخاطبانتان وجود دارد 

تان را فقط کسانی  شوند و بعدها کتاب صورت مخاطبانی که دیدگاهی مشابه شما ندارند از شما رنجیده می در غیر این   .کنید

پرخاش یا توهینی به شما کرد سعی  اگر هم کسی  .اند و این یعنی از دست دادن فروش هایتان موافقخرند که با دیدگاه می 

ها حتی  خیلی موقع  .از درگیری شدیدن پرهیز کنید .ها را بالک کنیدتوانید آن اگر تکرار شد می  .را نادیده بگیرید کنید آن 



 �ار�اە آموز�� نو�ام  ٧٠
 

یسنده یدسعی کنید طرف کسی را نگیرید و وارد درگیری آن  .ها اختالف پیش بیایدممکن است بین بعضی نو مثبت   .ها نشو

    .ست های اجتماعی و سکوت کردن دو استراتژی مهم برای تعامل در شبکه  بودن 

 

 حضور دائمی داشته باشید

بار مطلبی خواندنی منتشر کنید یا به اشتراک  های اجتماعی دائمی باشد و حداقل هفته سعی کنید حضورتان در شبکه  ای دو

همه را با هم منتشر نکنید چون ممکن است مخاطب را   کنید های زیادی برای انتشار دارید سعی اگر هم نوشته  .بگذارید

بهتر است انتشار مطالب به تدریج   .خسته کنید یا مطلبی که نوشتید را فقط افرادی که همان زمان آنالین هستند بخوانند

هایی اعت بیشتر چه س . ببینید بیشتر مخاطبانتان از کدام کشور هستند .های انتشار مطالب هم توجه کنیدبه ساعت  .باشد

ای در فیسبوک  اگر صفحه  .توانید با سعی و خطا بهترین ساعت روز برای ارسال مطالب را کشف کنیدشوند؟ می آنالین می 

  .هایی مراجعه به صفحه شما بیشتر است ) ببینید چه ساعت Insightبوک (توانید از آمار خود فیس برای خود داشته باشید می 

بسایت دارید نیز استفاده از نرم .لیتیک استفاده کنیدتوانید از آنادر توئیتر هم می  بالگ یا و افزارهایی که تعداد  اگر و

کنند، بهترین راه برای مطالعه رفتار مخاطبانتان  شان ثبت می بازدیدکنندگان شما را با ساعت بازدید و موقعیت جغرافیایی 

توانید این آمار را داشته  تان، می کردن کدی در کد سایت  بهترینشان گوگل آنالیتیک است که بدون هزینه و تنها با کپی  .است 

  .باشید

 

یسنده  های دیگر ارتباط برقرار کنیدبا نو

یسنده بی برای هم باشندها می نو سعی کنید با   . توانند اعتبار یکدیگر را افزایش دهندتر می از همه مهم  .توانند پشتیبانان خو

یسنده، حتی در   ید و در مورد کتاب سبک چندین و چند نو گذارند هایشان یا مطالبی که به اشتراک می های دیگر، دوست شو

ی خودتان معرفی کنید و از هیچ  را در صفحه اند و به نظرتان ارزشمند است آن ای منتشر کرده اگر کتاب تازه  .نظر بدهید

یقی دریغ نکنید یسنده   .کنندآینده از شما حمایت می ها هم در  ها حمایت کنید آن اگر شما از آن   .حمایت و تشو توانند  ها می نو

   .شان ضعیف شده کمک کنند هایی که روحیهبه یکدیگر برای به روز بودن و بازگشت روحیه در زمان 
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 های اجتماعیدرس پنجم: مقدمات بازاریابی در شبکه

 نکات را رعایت کنید:های اجتماعی را آغاز کنید الزم است این قبل از آنکه بازاریابی در شبکه 

 .ای داشته باشدتان یک طرح جلد حرفه کتاب

یند کتاب را نباید از جلدش قضاوت کرد اید که می حتما شنیده یند که بیشتر کتاب ی آمارها و تجربیات می اما همه   .گو ها گو

آید که  روند کتابی بیشتر به چشم می می بین هزاران هزار کتابی که در آمازون به فروش  .شونداز روی جلدشان قضاوت می 

شود بیشتر صادق است  هایی که از طریق فضای مجازی فروخته می این در مورد کتاب .ای داشته باشدجلد جذاب و حرفه 

ی کتاب را ورق بزند و فقط ممکن است بخشی از کتاب با کلیک  تواند همه ی درون آن احتماال نمی زیرا فرد برای مطالعه 

   .لینک موجود باشدروی یک  

ببینید کدامشان با چه    .های رقبایتان سر بزنیدتان باید چه طرحی داشته باشد الزم است ابتدا به کتاب برای اینکه بدانید کتاب 

یر دقت کنیدها، فونت به رنگ   .طرحی فروش بیشتری داشته بعد به این فکر کنید که هرکسی باید بتواند با    .ها و وضوح تصاو

گاهی مثل ذره مثال اگر یک داستان پلیسی نوشته  . را تشخیص دهدکتابتان ژانر آن دیدن جلد  بین اید شاید وجود عناصر کارآ

گاهی بتواند به این تشخیص کمک کند ای و تکراری باشد و بهتر است محتوای اثر را  ولی جلدتان نباید کلیشه .و کاله کارآ

های گرافیکی در مورِد عنوان کتاب  اشد و نباید در استفاده از فونت عنوان کتاب باید درشت و خوانا ب .هم منعکس کند

ای از فضا و ِتم کتاب را  تان تلقی کنید که قرار است به خواننده ایده ی اول کتاب باید جلد کتاب را صفحه  . روی کرد زیاده 

ی خواننده تداعی کند یا جلد سفیدی  های فراوان ممکن است ژانر ترسناک را برامثال یک جلد کتاب سیاه با سایه   .منتقل کند

جلد کتاب شما باید قادر باشد به   . که طرحی از ابرها دارد احتماال در مورد کتابی ست که قرار است به خواننده انگیزه دهد

  از سوی داشته شدن کتاب لحاظ حسی با خواننده رابطه برقرار کند تا نه تنها باعث فروش کتاب شود که حتی به دوست 

یرپردازی مناسب او در جلد کتاب می اگر کتاب .ه بینجامدخوانند تواند به خواننده  تان شخصیت خاصی داشته باشد تصو

   .هایشی هری پاتر روی جلد کتاب مثل چهره  .ی مشخص را خیال کندکمک کند در طول خواندن کتاب یک چهره 

زد که احتماال متن کتاب هم باید به همان اندازه  تواند این حس را در مخاطب برانگییک جلد ناواضح، زشت و آماتور می 

   .بد باشد

تان و  اش از خودتان باشد و با طراح در مورد ایده اما سعی کنید ایده .ای بسپاریدبهتر است کار طراحی جلد را به یک حرفه 

تان بخواهید یک  ان های اجتماعی از دوستتوانید در شبکه اگر طراح سراغ ندارید می  .موضوع کتاب حسابی صحبت کنید

ها حساب نکنید  ها خودشان طراح دارند ولی بهتر است خیلی روی آن البته بعضی ناشر  .ای به شما معرفی کنندطراح حرفه 

   .ی جلد کتابتان را خودتان پیدا کنیدو ایده
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 روی عنوان کتاب خوب فکر کنید 

بهتر است   .آهنگ باشد و در خاطر بماندگیر و خوش تان باید دندان کتاب اسم  .ی جلد آن مهم است عنوان کتاب به اندازه 

تواند به خواننده  همچنین عنوان فرعی کتاب می  .این اسم بین دو تا چهار کلمه باشد و توجه مخاطب را درجا جلب کند

ین تکراری و کلیشه  .بفهماند که موضوع کتاب چیست  اسم کتاب را طوری انتخاب   .ای اجتناب کنیداز به کار بردن عناو

هایی را در مخاطِب کنجکاو ایجاد کند و  عنوان کتاب باید سوال  .کنید که کل داستان را دربربگیرد اما طرحش را لو ندهد

   .ها پاسخ دهدمتن کتاب باید قادر باشد به آن سوال 

 پیدا کنید:تان دهیم تا بتوانید عنوانی برای کتابدر اینجا چند راه به شما پیشنهاد می 

شان نام  های موفق و مشهور زیادی هستند که عنوان تان را بر اساس شخصیت اصلی انتخاب کنید: کتابعنوان کتاب  -۱

ییست، آنا کارنینا، لولیتا و  ید کاپرفیلد، اولیور تو    ...شخصیت اصلی کتاب است، مثل دیو

یسنده -۲ ها، محله، کافه، وسایل حمل و  ها، کشورها، خیابان کان ها از نام م انتخاب عنوان کتاب براساس محیط: بعضی نو

   . ست در آمریکای مرموز اثر دنیس لی ِهین که نام رودی مثل کتاب رودخانه   .کنندشان استفاده می نقل عمومی برای نام کتاب

بز، مرد بارانی،  مثل رمان راه س . شودتواند یک معنای مخفیانه باشد که فقط با خواندن کتاب کشف می اسم کتاب می  -۳

   .لرزه، در قنِدهندوانهرقصنده در تاریکی، زمان 

 To kill aمثل کشتن مرغ مقلد (  .انگیز از متن کتاب باشدتواند یک عبارِت کلیدی و خاطره اسم کتاب می  -۴

mockingbird (  اثر هارپر لی.   

هایش بزرگ  مثل چشم .خوانی داشته باشدم ی ساده باشد به شرط آنکه با متن هتواند تنها یک کلمه عنوان کتاب می  -۵

   . آبادی و یا پدرخوانده اثر ماریو پوزوکلیدر محمود دولت  . علوی

یراستار بسپارید: یرایش به و  کتاب را برای و

یسنده نیست  یراستاری کار نو اید و به آن نزدیک  ممکن است شما در این کار خوب باشید اما چون کتاب را خودتان نوشته   .و

یراستاری باید دقیق    .رودتان در می هستید اشکاالت از زیر چشم یراستار خوب پیدا کنید و توجه کنید که و سعی کنید یک و

 غلط فاصله اش فقط درست کردِن نیمباشد و معنی 
ِ

های امالیی نیست و باید نکات دستور زبانی در آن در نظر  ها و گرفتن

یسنده مشخص شوندگرفته شده یا عبارات مبهم جهت تغییریاف یراستاری سپردید و او هیچ  اگر کتاب .تن برای نو تان را به و

پس در این زمینه   .جمله یا عبارتی را برای تغییر مشخص نکرده بود احتماال کارش را با دقت و به درستی انجام نداده است 

   .کاست به دست خواننده برسانیدوحساسیت داشته باشید تا یک کتاب بی کم 
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یسید یک پش   ِت جلِد عالی بنو

  .را بخوانندجلِد آن   گردانند تا پشت می را بر خیلی از خریداران کتاب بعد از آنکه جلد و عنوان کتاب نظرشان را جلب کرد آن 

ی کتاب که  ست کوتاه از کتاب یا درباره پشت جلد معموال متنی  .ها را برای خریدن کتاب متقاعد کندپشت جلد باید آن 

یسنده ِپی می برد طریق خواندن آن متوجه موضوع آن می  خواننده از  نوشتن یک پشت جلِد عالی به   .شود یا به خالقیِت نو

   .تواند برای بازاریابی کتاب در فضای مجازی هم مفید باشدعنوان متنی برای معرفی کتاب می 

 کمک کند:   جلد خوب به شما تواند به نوشتن یک پشت کنیم که می در اینجا نکاتی را ذکر می 

 دهد با یک تیتر شروع کنید که چیزی را وعده می  -۱

بهتر است در   .تیتر باید ساده باشد . ی متن پشِت جلِد کتابتیتر دو هدف ساده دارد: جلب توجه و هدایِت خواننده به ادامه 

 مثال: . شودشان می ها از خواندن این کتاب چه چیزی نصیب تیتر به این اشاره شود که خواننده

ید»«از رازهای به تازگی کشف شده درباره  گاه شو  کندی آ
ِ

 ی قتل

 ای پی ببرید»های قاتالن زنجیره«به انگیزه 

 خواست مرلین مونرو بمیرد؟»«آیا به شدت مایلید بدانید چه کسی می 

 ی کودکی بخوانید که در سه سالگی تصمیم گرفت دیگر بزرگ نشود» «درباره 

هرچه فضای    .استفاده کنید  bullet pointsهای کوتاه و  از پاراگراف  .ی بزرگ و تو در تو باشدامتن پشت جلد نباید نوشته  -۲

   .شودتر خوانده می تر و راحت بدون نوشته در پشت جلد بیشتر باشد، به لحاظ بصری سریع 

جلد هم به طنز   تان داستانی طنز است بهتر است پشت اگر کتاب .خوانی داشته باشدمتن پشت جلد با سبک کتاب هم  -۳

   .نوشته شود

   .اش را برانگیزد ی کتاب تشنه کند و کنجکاویاین متن باید طوری باشد که خواننده را برای دانستن بیشتر درباره  -۴

شود در  های اولیه کتاب تهیه کنید و بعد مثل یک تحلیل به معنا یا احساسی اشاره کنید که می ای از بخشتوانید خالصهمی 

یید که در این کتاب (در   .یک مکالمه یا دیالوگ  .توانید بخش بسیار جالبی از کتاب را بیاوریدسپس می  .یافت کتاب  یا بگو

یژگی ها) چه چیزی یافت می این رمان، در این داستان  سعی کنید بخش آخر متن با یک   .منحصر بفردی دارد  شود، چه و

ستر توجه   .برسدی اوج به پایان عالمت سوال یا رها کردن در نقطه
ُ
مثال به متن پشت جلِد کتاِب دیوانگی در بروکلین پل ا

 کنید:
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خدمتی در یک رستوران،  باختن به پیش ناتان مردی شصت ساله، بعد از طالق، بازنشستگی، پیروزی بر سرطان و دل «

یسداش را می خاطرات زندگی    .نو

 .یابدای می کتاب او در صبح یک روز بهاری ابعاد تازه 

هایشان در «هتل اگزیستانس» هستی  ها و خیالبافی یابد و هر دو با احساسات، ضعف اش را می ی گمشدهزاده تام خواهر  او

یش را می   .کاوندخو

یش را می آدم .شوندهای ُپل استر با یکدیگر مرتبط می مشغولی ی دل در این رمان، همه  سازند و در  ها سرنوشت خو

 کنند؛ اما تا کی؟»ها را زندگی می ساخته، بهترین شهری خود آرمان 

 نکات دیگر 

باره آن اگر از نوشتن کتاب مدت زیادی می  یسیدگذرد دو از این    .را مطالعه کنید و سعی کنید چندین متن خالصه برای آن بنو

 پشِت جلد استفاده کنیدمتن
ِ

ست،  های اجتماعی شبکه چون هدف بازاریابی در فضای مجازی و    .های خالصه برای تهیه متن

 پشت جلد داشته باشید که هر بار از یکی برای تبلیغ استفاده کنید
ِ

یک فایل هم درست کنید و بیست تا    .بهتر است چند متن

خواهیم برای کتابمان تبلیغ کنیم  بعدها که می   .کنید جالب است در آن قرار دهیدپنجاه بخش منتخب از کتاب را که فکر می 

    .ها استفاده خواهیم کرد ا و دیالوگ هاز این جمله 
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 درس ششم: شروع بازاریابی برای کتاب

تان ها و تولید محتوا، برای کتاب ست تا از طریق ارتباطات، دوستی های اجتماعی بستر مناسبی همانطور که قبال گفتیم شبکه 

یسنده  .بازاریابی کنید شود تصمیم گرفت  با توجه به شناخت مخاطب می   .بشناسداش را  ای نیاز دارد ابتدا مخاطب اما هر نو

های اجتماعی چطور باید نظر آن افراد خاص  های اجتماعی باید وقت گذاشت و در آن شبکه بیشتر روی کدام یک از شبکه 

 را جلب کرد: 

  کند؟تان کیست؟ کجاست؟ شناخت او چه کمکی می مخاطب 

ست بنابراین اهمیت  کتاب خواندن یک امر شخصی   .بهتری خواهید گرفت   یتر مشخص کنید نتیجه هر قدر مخاطب را دقیق

یژگی  یادتان باشد کسی کتاب شما    .های اشخاصی که ممکن است کتاب شما برایشان جالب باشد را بدانیدزیادی دارد که و

  تان:شما باید بدانید مخاطب بالقوه  .خرد که برایش جذاب باشد و به آن احساس نیاز کندرا می 

هایی نگاه  هایشان چیست؟ چه فیلمهایشان چیست؟ دغدغه مندیه دسته از افراد هستند؟ چه عاداتی دارند؟ عالقه چ 

آید؟ چه چیزهایی برایشان ارزشمند و چه  کنند؟ از چه چیزهایی بدشان می شان کجاست؟ کجا زندگی می کنند؟ پاتوقمی 

 ارزش است؟ چیزهایی بی 

ها فقط به جنسیت و سن افراد توجه  مثال خیلی از بازاریاب .ها بسنده نکنیدکلیشه بهتر است در درک مخاطب فقط به 

مثال اگر   .ها خیلی هم بد نباشدجنسیت و سن خیلی کلی هستند ولی شاید برای شروع کار در نظر گرفتن آن  .کنندمی 

ی سایِت نمودارهای بازاریابی  طبق آمارها .ست لینکدین مکان مناسبی برای بازاریابی آن است تان غیرداستانی کتاب

)http://www.marketingcharts.comهای غیرداستانی نظیر تاریخ و  ) مردان میانسال و مسن بیشتر عالقه دارند کتاب

) مردان حضور بیشتری از زنان در  http://sproutsocial.comهمچنین طبق آمار ( .های سیاسی را مطالعه کنندکتاب

حساِب   های اجتماعی دیگر در این شبکه خصوص مردان میانساِل شاغل با درآمدی باالتر از افراد در شبکه به لینکدین دارند و  

   .ست بهتر است در لینکدین بیشتر فعالیت کنیدیا غیرداستانی  بنابراین اگر کتابتان تاریخی  .کاربری دارند

یژگی توانید به آمارهای موجود برای بازاریابی در اینترنت مراجعمی  ها ه کنید تا مخاطبتان را از نظر جنسیت و سن و یا سایر و

های یا بیشتر خواننده  .خوانندهای رومانتیک می ها بسیار بیش از مردها کتاب مثال زن  .مثل درآمد متوسط و غیره بشناسید

اگر   .انگیز عالقه دارندجان زنان بیشتر از مردان به ژانرهای رمزآلود، جنایی و هی .های داستانی افراد جوان هستندکتاب

) مراجعه  IMDB.comهای اطالعات فیلم (مثل تان پیدا کنید به سایت نتوانستید در آمارها چیزی در مورد سبک کتاب 

ها را اند کلیک کنید تا آن تان را بیابید و روی عدد مربوط به کسانی که به فیلم نمره داده هایی مشابه با ژانر کتابفیلم .کنید

  - ۱۸های مثال ژانر ترسناک بین جوان  .توانید برای خودتان یک بانک آماری تهیه کنیدمی  .س سن و جنسیت ببینیدبراسا

   .گیرندهای زیر هجده سال بیشتر تحت تاثیر آن قرار می سال بسیار بیشتر طرفدار دارد ولی جوان ۲۹



 �ار�اە آموز�� نو�ام  ٧٦
 

یدحاال که مخاطِب هدف را از نظر جنسیت و سن شناختید باید وارد جزئی مثال فرض کنید کتاب شما داستانی   .ات شو

ست،  نوردی اهل کوه  .خواهد بازیگر تآتر شودی یک اسکیمو دوست شده و می ست که در یک کافه با سایه ی دختری درباره 

  .خواهد مستقل شود و مهاجرت کندبا پدر و مادرش مشکل دارد و می  .به شعر عالقه دارد و به چیپس و پنیر معتاد است 

یی پردازیی داستان هم پر از خیالفضا شود دید که شخصیت  خب با یک نظر ساده می   .ست ست و سبکش هم رئالیسم جادو

یان و افرادی هستند که وارد بازار کار   .ی مالی ندارد داستان شما چندان دغدغه  پس مخاطب شما احتماال بیشتر دانشجو

کند  که اهل گشت و گذار است ولی بیشتر مواقع احساس تنهایی می مخاطب شما سنتی و یا مذهبی نیست و با این   .اندنشده

یایش تالش می  .و احساس یاس دارد  آید برای  تحصیالت عالیه دارد و بدش نمی  .کندبا اینهمه امیدوار است و برای رو

د یا حتی از  اش شاید یک کتاب شعر از سهراب سپهری یا شاملو پیدا شوتوی کیف  . ی تحصیل به کشوری دیگر برودادامه

کند و خیلی  موزیک خوب گوش می   . ها را دوست دارد اهل کافه رفتن است و فضای تاریک کافه   .ترشعرای معروِف امروزی 

یزیون و فرهنگ عامه ساز، رنگارنگ و مدرن  پوشد بیشتر دست هایی که می لباس .پسند قرار نگرفته است تحت تاثیر تلو

شود و اهل فیلم دیدن، اگر بلیط تآتر گیرش بیاید خوشحال می   . های سنتی شده از لباس هایی الهام گرفته  هستند ولی با طرح 

پایی و آمریکایی خصوصا فیلم   ارو
ِ

   .احتماال مخاطبان هدف به آثار مارکز و کامو هم عالقه دارند .ست های مستقل

برای مثالی که آوردیم لینکدین    .ابیدهای اجتماعی بیها را در شبکه حاال که مخاطب خودتان را مشخص کردید سعی کنید آن 

اش را تهیه  پالس و گودریدز دنبال مخاطبی باشید که شناسنامهبوک و خصوصا گوگل بهتر است در فیس .را فراموش کنید

یسید و  .ها بسیار پیش از انتشار کتاب وقت بگذاریدروی این مخاطب  .کردید صادقانه بهشان گوش دهید، برایشان نظر بنو

ها توجه کنید تا جذِب  های آن مندیها بگذارید و سعی کنید همیشه به نیازها و عالقه خودتان را جای آن   .مایت کنیدازشان ح 

ید که پاتوِق آن  .های شما شوندشما و نوشته  ید که آن ها و انجمن مثال عضو گروه  .هاست جاهایی برو ها هم در آن  هایی شو

روند  هایی که می نوردی بگذارید یا به کافه ها قرار کوه اگر هم شد با آن   .مندان به تآترعالقه های ادبی یا  حضور دارند؛ مثل گروه 

شان  میلایهای اجتماعی با شما دوست شوند یا  سر بزنید و باهاشان در آنجا گپ بزنید و سعی کنید ازشان بخواهید در شبکه 

ها بخواهید شما را هم اضافه  اند از آن ر گروه دوستی تشکیل داده های اجتماعی دیگاگر در تلگرام یا شبکه  .را به شما بدهند

هایی راه بیندازید و نگاهی داشته باشید که  سعی کنید بحث   .کننده نیست ی بودن در یک گروه دلگرمهیچ چیز به اندازه   .کنند

ولی بهتر است    .مایت خواهند کرد تان منتشر شد حتما از شما ح به این ترتیب بعدها که کتاب   .ها جالب کندشما را برای آن 

حتی بعد از آغاز بازاریابی مستقیم فقط لینک   .را بهشان بفروشیدتان صحبت نکنید و سعی نکنید آن اول آشنایی از کتاب 

یک استراتژی مهم این است که ازشان سوال   .کاری کنید مخاطباِن هدف با شما ارتباط برقرار کنند .فروش کتاب نگذارید

یکردتان از نوع گفتگو و رابطه باشدهای اجتماعی برای تجارت طراحی نشدهکه شب   .بپرسید ست  کافی   .اند پس بهتر است رو

سوال کردن یعنی    .ها را وادار به پاسخ دادن و در نتیجه گفتگو کنددر انتهای مطلب منتشر شده سوالی مطرح کنید تا خواننده 

  .االتر خواننده یعنی مشارکِت ب .ارزش قائل شدن برای نظر مخاطب 
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یسید؟ ی اجتماعی راجع به کتابهادر شبکه   تان چه چیز بنو

های خیلی   .ها آغاز کردید دیگر نباید نگران دیگران باشیدوقتی مخاطِب هدف را شناسایی کردید و بازاریابی را با توجه به آن 

فقط روی مخاطِب هدف کار    .را تغییر دهیدها  الزم نیست سعی کنید نظر آن   .شان نیایددیگر ممکن است از کار شما خوش 

یسید که این گروه دوست دارد بشنود  .ها طرفدار جمع کنیدکنید تا از میان آن  ها دوست شدید  بعدها که با آن   .از چیزهایی بنو

بخواهید که  تان را اعالم کنید و نفر به نفر ازشان انتشار کتاب .از اینکه ازشان بخواهید کتاب شما را بخرند خجالت نکشید

  . تان را برایشان نفرستیدروی نکنید و مدام لینک کتابولی در این کار زیاده   .) کنندShareرسانی (اگر دوست دارند آن را هم 

 رونمایی، حضور در یک کتابفروشی برای امضاء  های مربوط به کتاب ها را در جریاِن برنامهبه جای آن، آن 
ِ

 جشن
ِ

تان، مثل

   .کنید بگذاریدهای دیگری که در آن شرکت می ادکست و برنامهها، حضور در پکتاب

یسید راجع به کتاب های اجتماعی می بهتر است فقط کمتر از ده درصِد مطالبی که در شبکه  یادتان باشد رابطه   .تان باشدنو

تان تعریف کنند یا  تاباجازه بدهید دیگران از ک .تان ست تا تبلیغ مستقیم کتابساختن استراتژی بهتری برای بازاریابی 

اش را در  را در یوتیوب و لینک  هایتان مصاحبه کنید و فیلم آن توانید با بعضی از خواننده اگر می  . اش اظهارنظر کننددرباره 

   .تان بگذاریدهای اجتماعی شبکه 

ییت کنید و برای پایگاه .تان را به گوش همه برسانیداخبار موفقیت   .پیغام مستقیم دهیدهای خبری آن را تو

ی بازاریابی در هر یک  کنیم نحوه در اینجا سعی می  .های اجتماعی متفاوت است شکل بازاریابی کتاب در هر یک از شبکه 

 را توضیح دهیم:

 

 بازاریابی در توئیتر:  

تومان» و غیره   هزار ۵کنم کتاب من را بخوانید» یا «االن فقط چیزهایی مثل «لطفا کتاب من را بخرید» یا «خواهش می 

ییت  بهتر   .ها آزاردهنده هم باشدبرعکس، ممکن است برای خواننده  .هایی نیستند که به فروش کتاب شما کمک کنندتو

ییت ساده دادید در مورد نوشتهاست به جای آن مدتی بعد از اینکه خبر انتشار کتاب  ییت کنید و از  تان را با یک تو هایتان تو

ییدپیشرفت کتاِب جدیدتان ب یسید یا شروع کنید به راهنمایی   .گو هایی برای نوشتن و موفقیت  از نقدهای تازه روی کتاب بنو

آن وقت فالوئرها   .در واقع به جای فروختن کتاب، باید خودتان و کتاب را برای دیگران جذاب کنید .برای فروش کتاب

یس  ییت   .ندخودشان ممکن است بروند و کتاب را بخرند یا حتی برایش مطلبی بنو ییت کردن تو ها سخاوت  های فالوئر در ریتو

ییت کنندداشته باشید تا آن     .ها هم مطالب شما را ریتو
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ییت  های کوتاه  دهید حتما از سایت ها لینک می بوک و دیگر سایت های فروش کتاب یا مطالب فیس تان به سایت اگر در تو

چون در بسیاری موارد، مخصوصا در   .استفاده کنید /https://bitly.comو  https://goo.glی آدرس اینترنتی مثل کننده 

 . ها بسیار بلندندهای ایرانی، لینک مورد سایت 

یسنده #رمان #داستان می هشتگ  .حتما از هشتگ (#) استفاده کنید  کاربرانی را که دنبال موضوع  توانند  هایی مثل #کتاب #نو

   .خاصی هستند به سوی شما هدایت کنند

ییت کرد یا شما را منشن کرد چند دقیقه به پروفایلشان نگاه کنید، ببینید راجع به چه چیزهایی  ییت شما را ریتو اگر کسی تو

یسندمی  ییت ی آن بعد درباره  .نو یسید و در انتها تشکر کنیدها یا تو  .شان نظر بنو

یسنده در ت یسنده .های دیگر یا ناشرین ارتباط برقرار کنیدوئیتر هم خیلی مهم است که با نو ها خواننده کتاب هم  خیلی از نو

بی با هم دارید مستقیم به آن اگر شما را می  .هستند ها پیام بدهید و ازشان بخواهید که اگر اشکالی  شناسند یا ارتباط خو

ییت کنندتان را  ندارد خبر انتشار کتاب تازه  یسید .تو  .در ادامه خبر را برایشان بنو

ییت اعالم کنید که فصل اول کتاب دیتر اینکه یک فصل از کتاب را در فرمت پی از همه مهم   تان اف منتشر کنید و در یک تو

ییت (سعی کنید یک دکمه  .اف در دسترس است دیدر فرمت پی  این  ) در مکان مناسبی درون Retweet buttonی ریتو

ییتی در توئیترش منتشر   .مثال بین دو پاراگراِف پایانی  .اف جای دهیددی فایل پی  هرکس که روی این دکمه کلیک کند تو

ییت می  .شود که قبال توسط شما نوشته شده است می   تواند به شکل زیر باشد: این تو

 : از اینجا بگیرید: «لینک فایل» خوانم: «اسم کتاب!» فصل اول را رایگان را می  esmeshomaدارم کتاب جدید @:

گاه شدن از نحوه   اف به لینک زیر مراجعه کنید:دیدر فایل پی   Retweet buttonی ساخت برای آ

http://goo.gl/sCPRP3 

یر هم استفاده کنیدبوک و گوگل بعدا در مورد فیس  توانید همانطور که می  ییت همراه تصو    .پالس خواهیم گفت از تو

 

 بازاریابی در گودریدز:  

همانطور که قبال گفتیم گودریدز بهشت کتاب است و بازاریابی برای کتاب در آن مثل قهوه خوردن در کافه طبیعی و  

اصال بیشتر کاربران به   .تان را معرفی کنیداید وقتش رسیده که کتاب ست و حاال که یک پروفایل خوب در آن ساخته عادی 

   .آیند تا کتاب بعدی را برای خواندن انتخاب کنندگودریدز می 
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بخشی در گودریدز   Listopia .در گودریدز اضافه کنید Listopiaیتان را به هاترین قدم این است که کتاب اولین و مهم 

های مثال به رمان  .های مناسب اضافه کنیدهایتان را به لیست کتاب  .هر نوع کتاب قابل تصوری را دارد  است که لیست 

خواهند بدانند  های شما می اید انجام دهید چون خواننده فراموش نکنید این کار را برای ده کتاِب برتری هم که خوانده  .جنایی 

اینکه کتاب شما در   .ست روی رای دادن برای این کتاب کلیک کنیدکافی برای اضافه کردن کتاب   .خوانیدچه نوع کتابی می 

پس درخواست از دوستان برای رای دادن به   .ها بستگی دارد ی کتاب و تعداِد رای ها کجا قرار گرفته است به نمره این لیست 

   .ها خیلی مهم است ها در این لیست آن کتاب

  . )Q&A Discussion Groupیدز برای بحث در مورد کتاب استفاده کنید(توانید از امکان دیگر گودر در قدم بعد می 

سعی کنید در ابتدا در   .ی چیزی بحث کنندتوانند در این بخش هر سوالی داشتند بپرسند یا درباره های کتاب می خواننده 

   .ها بسپاریدرا به خود خواننده بیشتر این گفتگوها شرکت داشته باشید و بعد آن 

یسنده ی برنامه ه اگر در صفح  یسید گودریدز هر هفته آن  ی گودریدز که قبال نحوه ی نو ی ساختنش را توضیح دادیم بالگی بنو

   .کندپس نوشتن هفتگی بالگ به بازاریابی شما بسیار کمک می  .رساندبه اطالع طرفداران شما می  میلایرا از طریق 

پس بهتر است از نظرهای منفی نترسید و از همه   .کندمرتب می  هاها را براساس تعداد نظرهای خوانندهگودریدز کتاب 

یسند چون در انتها این تعداد نظرهاست که باعِث بیشتر دیده شدن کتاب خواهد شدبخواهید که برای کتاب    . تان نظر بنو

پیغام خصوصی در  اول نظرشان را به طور شفاهی یا در  .ها صحبت کنیدتک خواننده برای این کار بهتر است ابتدا با تک

یسنددر انتها از آن  .کمی صحبت کنید .مورد کتاب بپرسید این  .ها بخواهید همان را پای پروفایل کتاب در گودریدز بنو

  .تان است بهترین راه برای زیاد کردن تعداد نظرها برای کتاب

یدعضو گروه    .های کتابمثال گروه تازه  .های مرتبط در گودریدز شو

ی گودریدز  ست به صفحه کافی  .اید گودریدز را به آن متصل کنیدی مخصوصی ساخته بوک صفحهدر فیس  اگر برای کتاب

ید و باالی صفحه روی سه نقطه کلیک کنیددر فیس  ی را کلیک کرده و صفحه  Add App to pageی بعد گزینه  .بوک برو

گاه   یبه این ترتیب طرفداران صفحه  .مورد نظر را انتخاب کنید شما در فیس بوک از تغییر و تحوالت کتاب در گودریدز آ

   .خواهند شد

 

  پالس:بوک و گوگل بازاریابی در فیس 

باز هم   .اید بهره ببریدست از فضای مثبتی که برای خود ایجاد کرده اگر نکاتی را که قبال گفتیم رعایت کنید حاال فقط کافی 

از ده درصد مطالب شما را شامل شود و بهتر است خواننده را برای خواندن   فراموش نکنید که تبلیغ مستقیم باید کمتر 
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ست  وقتی کتاب را خواندند ممکن  .تان کنجکاو کنید یا کاری کنید کتاب را به اعتبار شما و دوستی با شما تهیه کنندکتاب

ها تهیه کنید و بعد از مدتی ازشان بخواهید ده حتی اگر این اتفاق نیفتاد سعی کنید لیستی از خوانن  .را به بقیه هم توصیه کنندآن 

یند بعد ازشان بخواهید    .یک نظر دوستانه و ساده  .الزم نیست این نظر نقد باشد یا یک مطلب طوالنی   .نظرشان را به شما بگو

یسندتان یا در صفحه ی کتاب همین نظر را در صفحه    .ی خودشان بنو

های اجتماعی جاهای شلوغی هستند و ممکن است  نکته توجه کنید که شبکه برای تبلیغ مستقیم کتاب الزم است به این 

  ۵۰۰تا  ۴۰۰کم پس بهتر است برای هر پست عکسی با پهنای دست  .پسِت بازاریابی شما میان آن همه شلوغی گم شود

یمئو ( یی از یوتیوب یا و یدئو یدئو این عکس  .)  همراه آن باشدVimeoپیکسل تهیه کنید یا و به پسِت شما کمک   هاها و و

   .کند جذابیت ظاهری داشته باشد و نگاه مخاطب را به سمت خود بکشاندمی 

تان حتما نوشته  ربط نگذارید و سعی کنید عکس عکس بی  .ها از خود خالقیت به خرج دهیددر درست کردن این عکس 

حاال وقت آن   .تان در آن قرار دهیدکتاب  های جذابی را از اگر یادتان باشد گفتیم فایلی درست کنید و جمله  .داشته باشد

 . با توجه به آن فضا عکسی پیدا کنید .ببینید چه فضایی دارد  .یک جمله انتخاب کنید .ها استفاده کنیداست که از این جمله 

ید کنید  افزاِر گرافیکی مثل فوتوشاپ یا حتی پینت سعی بعد با یک نرم  .یا اگر اهل عکاسی هستید خودتان دست به کار شو

این  .ایدی رنگی یا سیاه سفید باشد یا کل عکسی که گرفته ی ساده تواند یک صفحه این زمینه می  .یک زمینه درست کنید

اگر  .ها عکسی بگیریدتوانید با چند جلد از آن ست می تان کاغذیاگر کتاب  .تواند جلد کتاب شما باشدعکس حتی می 

ی منتخب از کتاب را با فونتی  در سمت چپ، باال، جمله   .ست زمینه قرار دهیدزمینه با عکس فرق دارد عکس را در سمت را

یسید و تاریخ انتشار کتابپایین .زیبا و خوانا قرار دهید یسنده را بنو در قسمت پایین هم با فونت درشت اسم   .تر اسم نو

یسید برانگیز از آن  ای تحسینین کار را با جملهتوان همی معروفی نقد شد می تان در مجله یا روزنامه اگر کتاب  .کتاب را بنو

یسیدها عکس را شلوغ می کنید جمله اگر فکر می  .نقد انجام داد  .کند آن را ابتدای پست بنو

 پشت جلدی که قبال تهیه کردید استفاده کنیدمی  .حاال باید یک متن تهیه کنید
ِ

برای اولین پست بهتر است   .توانید از متن

بعد لینک جاهایی    .را بخوانندها آن صبرانه منتظرید تا خواننده منتشر شده و خیلی خوشحال هستید و بی اعالم کنید که کتاب  

ی اول سعی کنید هر روز یا سه بار در هفته با توجه به نکاتی که  تا چهار هفته  .ها خرید قرار دهیدشود کتاب را از آن که می 

باره به فعالیت   .گفته شد پستی برای تبلیغ کتاب آماده کنید های سابق برگردید ولی حتما هر هفته  ولی بعد از آن بهتر است دو

ی کتاب، نقد، بررسی،  تواند اتفاقی درباره این مطلب می  .های اجتماعی پست کنیدتان در شبکه مطلبی راجع به کتاب 

   .مصاحبه یا هر چیز دیگری باشد

بی  .ستفاده کنیدپالس ای امکانات فیس بوک و گوگل سعی کنید از همه  اوت هنگ پالس گوگل های گوگل مثال یکی از خو

تان دعوت کنید در یک زمان مشخص با شما به صورت گروهی با  توانید پستی بگذارید و از دوستان می  .است 
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یدئوچت داشته باشندهنگ گوگل  یدئو دوستانه نظر دوستان می  .اوت و به   تان را راجع به کتاب بدانید یا توانید در این و

توانید هر هفته  مثال می  .هایی داشته باشیدتان چنین برنامه البته بهتر است قبل از انتشار کتاب  .ها پاسخ دهیدهای آن سوال 

ی قبل  های زیبای کتابی را که هفته به آن حرف بزنید یا قسمت  اوت راجعتان بخوانید و بعد در هنگ یک داستان را با گروه 

  .انیداید برای هم بخوخوانده 

پستی آماده کنید و از ادمین صفحات بخواهید    . ها و صفحات بسیاری در مورد کتاب وجود دارد در فیس بوک و گوگل انجمن 

بهتر است قبال در این صفحات حسابی فعال باشید تا به   . شان قرار دهندی فیس بوک تان در صفحهآن را برای تبلیغ کتاب 

ها پست بگذارد،  تواند در انجمن پالس هرکسی می در گوگل  .کار را برای شما انجام دهندها هم ایناعتباری که دارید ادمین

مثال کسانی را که    .ها ایجاد کنیدهای دقیقی برای خواننده پالس دستههمچنین سعی کنید در گوگل   .پس از تبلیغ دریغ نکنید

ها بخواهید مطلبی که  از خواننده .بهشان توجه کنید اند در یک دسته بگذارید و حسابی هایتان ابراز عالقه کرده به نوشته 

توانید به بعضی از کسانی که  هایتان زیاد شد می بعدها که فروش کتاب .) کنندshareرسانی (ی کتاب نوشتید را همدرباره 

   .اند چیزی هدیه دهیدرسانی کرده مطلب را هم 

 .فقط دو یه سه کلمه کلیدی را هشتگ کنید  .م نکنیدروی هاستفاده از هشتگ را فراموش نکنید اما در آن زیاده 

بوک کتاب را به صورت  ها به صورت محدود تخفیف بدهید یا حتی برای یک روز ایاگر خودناشر هستید بعضی وقت 

  .بوک کتاب هدیه داده شودبا ناشرتان صحبت کنید تا اگر شد به کسانی که کتاب کاغذی می خرند ای  .مجانی عرضه کنید

 .خوان الکترونیکی مطالعه کنندها دوست دارند در خانه کتاب کاغذی بخوانند و در بیرون با کتاب خیلی 
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 های اجتماعیدرس هفتم: یک قدم فراتر از شبکه

به نکات زیادی اشاره کردیم تا  .وگوست های اجتماعی بیشتر به معنی ایجاد رابطه و گفت فهمیدیم که بازاریابی در شبکه 

های اجتماعی محدود  البته باید بدانید که نباید خودتان را فقط به شبکه  .بتوانید حداکثر بهره را از بازاریابی خود بدست آورید

یدکنید و باید از آن  های اجتماعی و همچنین آخرین  در این فصل چند استراتژی مهم برای فراتر رفتن از شبکه  .ها فراتر رو

ب را برخواهیم شمرد و در انتها از شما خواهیم خواست تا برای تمرین یک سری از  نکات برای افزایش فروش کتا

  .ها اشاره شد انجام دهیدهایی را که برای بازاریابی در این جزوه به آن فعالیت 

 

 خودتان را عرضه کنید  

توانید حضور پیدا  پادکستی که می در هر  .ها باید خودتان را هرجایی که شد عرضه کنیدبرای بیشتر کردن تعداد مخاطب  

یسنده  .ی کتاب و ادبیات هستندهای زیادی وجود دارند که درباره پادکست  .کنید ی عصر حاضر فقط نوشتن و انزوا به نو

 .کار هستیدمخصوصا اگر تازه  .کمکی نخواهد کرد 

بالگ  یسیدمهمان و ید و برایشان پست بنو بالگ .ها شو یس به دوستان و تان چیزی ی کتابد دهید که درباره تان پیشنهانو

بالگ  یسید تا در و بالگ  .اش منتشر کندبنو اش مطلب  به این ترتیب هم شما درباره ی کتاب تبلیغ کردید و هم او برای و

   .جدید جور کرده است 

یسید و اگر امکان دارد در آن برای سایت  مثال  .ان اشاره کنیدتو کنار آن به کتاب ها یا در گوشه های مهم مقاله و مطلب بنو

یسید یک تحقیق کنید و با بررسی چند کتاب در آن ژانر مطلب را برای سایت ی ژانری که در آن می توانید درباره می  های  نو

   .پربیننده بفرستید

یسی شرکت کنیداگر اهل نوشتن داستان کوتاه هستید در مسابقات داستان  ید ممکن است با کلی   .نو حتی اگر برنده نشو

ید و بتوانید شبکه یسندهنو    .ی مخاطبان خود را گسترش دهیدی دیگر آشنا شو

 

 مخاطبان درست کنید میلایلیستی از 

سایت و دریافت اخبار مربوط به شما وجود داشته باشد احتماال به  تان محلی برای عضو شدن در وب سایت اگر در وب 

ها  خواهید تعدادشان زیاد شود باید چیزی در اختیار آن ولی اگر می   .داریدسایت دسترسی  های وب خیلی از خواننده   میلای

شوند چند درصد  توانید به کسانی که عضو خبرنامه می مثال می  . شان را در اختیار شما بگذارندمیلایها هم بگذارید تا آن 
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از کتاب را به شرط عضو شدن در  هایی توانید فصل حتی می  .تخفیف دهید یا به صورت قرعه بهشان کتاب مجانی بدهید

سعی کنید   .تان را برایشان ارسال کنیداز این لیست استفاده کنید و اخبار مربوط به کتاب  .خبرنامه برایشان ارسال کنید

  .ها ارزش خواندن داشته باشند تا برای مخاطبان جذاب باشدمیلای

 

ید، موفقیت تدریجی   ست ناامید نشو

یسنده شوند  ولی بعد ناامید می  .کنندشود ساعات زیادی را برای تبلیغ آن صرف می شان منتشر می ی کتاب ها وقتخیلی از نو

ساعت در هفته بازاریابی   ۲۰الزم نیست  .بازاریابی کتاب یک فرآیند تدریجی و آهسته است  .گذارندرا کنار می و کال آن 

و برایش بازاریابی کنید و این کار را به صورت مرتب   تان وقت اختصاص دهیددقیقه به کتاب  ۱۵ای حتی اگر هفته  .کنید

  .ها تقسیم کنیداگر چندین کتاب دارید وقت را بین آن  .را بعد از مدتی خواهید دیدانجام دهید نتایج مثبت آن 

 حمایت 

یسنده    . یت خواهند کرد ها هم از شما حماها حمایت کنید آن ها باشید و از آن همانطور که قبال گفتیم اگر عضو گروهی از نو

یسید و یا حتی نقد آن را برای سایت توانید برای کتاب می  بالگ شان نظر بنو ها بخواهید  بعد از آن   .های معروف بفرستیدها و و

یسندکه برای کتاب  یسنده با آن پیشرفت می  .تان نظر بنو    .کننداین یک حمایِت دوجانبه است که هر دو نو

یسند  رای کتاب ها بخواهید باز اظهارنظرکننده   تان مروری بنو

بی برای کتاب  یسندها می در گودریدز، آمازون یا هرجای دیگری افرادی هستند که نقدها و نظرهای خو سعی کنید از این    .نو

یسند ها یا پیغاِم خوب برای آن  میلای منتها برای این کار الزم است یک  .افراد بخواهید که برای کتاب شما هم نظری بنو

یسید  تواند به صورت زیر باشد: برای نمونه این پیغام می  .بنو

 ی عزیز »اسم گیرنده«

بدست آوردم و بسیار از مروری که بر کتاِب   »جا نوشته بودندجایی یا سایتی که نظرشان را در آن «من اسم شما را از طریق 

اسم  «مخاطبان کارهایی شبیه این کتاب جذاب است،  من به تازگی کتابی نوشتم که برای .نوشتید لذت بردم » اسم کتاب«

شوم  مند باشید، خوشحال می کنید ممکن است برای خواندن آن و یا شاید نوشتن مروری بر آن عالقه اگر فکر می   ».کتاب شما

   .تا برای شما یک نسخه رایگان از آن را ارسال کنم

 گذارید،با تشکر از زمانی که می 

 با احترام،
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 » اسم شما«

 »تان سایت آدرس وب «

 »های اجتماعی شماهای صفحاِت شبکه لینک«

یس چنین    ۱۰۰معموال اگر برای   یسید  میلاینظرنو توانید  پس بهتر است هرچه می   .مرور بدست خواهید آورد   ۳۰تا    ۱۰ی بنو

شت و خبری نشد یک  توانید اگر مدتی گذبرد اما می توجه کنید که کتاب خواندن زمان زیادی می  .تعداد را افزایش دهید

  .بفرستید یادآوری  میلای

 های بازاریابی  تکراِر پست 

توان  اما از طرف دیگر نمی   .ها کار درستی نیست های اجتماعی معتقد هستند که تکرار کردن پست بعضی کارشناسان شبکه 

توانید ریسک کنید و گاهی  براین می بنا  .ی کسانی که به شما عالقه دارند همان بار اول پست شما را ببینندانتظار داشت همه 

   .ها را وقتی پست کنید که مخاطبان بیشتر آنالین هستندیا حداقل آن  .هایتان را تکرار کنیدپست 

 یک هدف ساده انتخاب کنید  

 هدف، استراتژی و  
ِ

  . تاکتیک باشد کارشناسان به شما خواهند گفت که برای بازاریابی باید طرحی تهیه کنید که به دقت شامل

تان بازاریابی  مثال هدف .های ملموسی انتخاب کنیدتوانید برای خودتان هدفمی  .ممکن است این به نظرتان دشوار باشد

   .نفر شما را دنبال کنند ۵۰۰۰تان حدود این باشد که قبل از بیرون آمدن کتاب

 مسیر خودتان را پیدا کنید 

ها امتحان کرد تا بتوان بهترین مسیر را در طول  های مختلف را در آن خطاست و باید روش های اجتماعی بستر آزمون و  شبکه 

هایی باید ببینید از این توصیه  .های اجتماعی درست و غلط چندان موضوعیت ندارد ی شبکه در مقوله  .ها یافت این آزمون 

نداد مسیر دیگری را امتحان کنید ولی هرگز از  اگر یک مسیر جواب  .آیدکه در این جزوه موجود است کدام به کار شما می 

یسید و آن را بعد از انتشار فراموش نکنید .بازاریابی دست نکشید  موفق باشید! .کتاب خوب بنو
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 تمرین نهایی

یسندهحال کتابی منتشر کرده ه اگر تاب  - ۱ یسید که ژانر آن چیست؟ چه نو هایی را  اید یا منتشر خواهید کرد بنو

 شان با شما در کجاست و چرا محبوب هستند؟کنید فرق شناسید که در این ژانر موفق هستند؟ فکر می می 

یسیدکلمه   ۳۰۰تا  ۲۰۰یک توضیح   اید یکی را انتخاب کنید و برایشحال کتابی نوشته ه اگر تاب - ۲   .ای بنو

ای بسازید و با  ین پروفایل حرفه پالس، توئیتر، گودریدز و لینکدبوک، گوگل با توجه به نکات درس دوم در فیس - ٣

 .ای برای پروفایلتان بگیریدتان روی عکس زمینه کار کنید و یک عکس حرفهتوجه به ژانر کاری 

 Goodreads Authorتان در گودریدز یک صفحه درست کنید و مطابق نکاِت درس دوم وارد برای کتاب  - ٤

Program ید      .شو

بی برای هر کدام داشته باشید .یدنفر را طبق نکات درس سوم فالو کن  ۱۰۰ - ٥    .سعی کنید دالیل خو

یسیدبا توجه به نکاِت درِس چهارم برای کتاب  - ٦  پشت جلد بنو
ِ

  .تان یک یا چند متن

   .تان را در آن قرار دهیدبخش کوتاه و جالب از کتاب   ۱۰یک فایل ورد درست کنید و  - ٧

تان درست کنید، مشخص کنید که این  طِب هدفبا توجه به نکات و مثاِل درس پنجم یک شناسنامه برای مخا - ٨

 کلمه)   ۲۰۰(حداکثر    .مخاطب کیست و کجاست 

یسید .تان منتشر شدهفرض کنید کتاب   - ٩ ییت برای آن بنو  های مناسب استفاده کنید) (هشتگ .یک تو

یر برای تبلیغ کتاب  - ١٠ درست کنید و برایش    پالس بوک و گوگل تان در فیس با توجه به نکات درس پنجم یکی دو تا تصو

یسید   .یک متن بنو
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یا کتاب  و پادکست تولید راهنمای  گو

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 



 �ار�اە آموز�� نو�ام  ٨٧
 

یا کتاب و پادکست تولید راهنمای  گو

 امین انصاریکننده: تهیه

 

 چکیده

چگونگی کارکرد  های الزم را برای فهم ی حاضر یک راهنمای آموزشی است که اطالعات مقدماتی و دستورالعمل جزوه

در نگارش این جزوه سعی بر آن بوده که از   .دهدی صوتی در اختیار شما  قرار می پادکست و ساخت یک برنامه

های تولید  ی پادکست کاسته شده و یک مسیر عملی و ساده برای یادگیری مفاهیم و تکنیک های موجود در تهیه پیچیدگی 

  .در اختیار مخاطب قرار داده شود 
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 مقدمه 

 ی پادکستعاریف و تاریخچهت

هایی که امکان دسترسی  با ظهور فناوری  .تولد پادکست یکی از نتایج تغییر جایگاه مخاطب در ساختار رسانه بوده است 

یه رسانه  پیرو این   .مخاطب به صورت چشمگیری بازتعریف شد-کاربران به ابزار تولید رسانه را افزایش داد، ارتباط یک سو

یر این امکان   .ای شدندای و اقتصادی رسانه دستخوش تغییرات عمده ختارهای حرفهتغییر، سا یرایشگر صوت و تصو انواع و

شان را برای  کنندگی شده و مطلق مصرف ی تولید محتوا شده و جایگاه نسبتا تعیینرا به مخاطبان دادند که به مرور وارد چرخه 

 . همیشه ترک کنند

کردند را  های کالن که در ابتدا در مقابل این دگرگونی مقاومت می بوده است که حتی رسانه این تغییر ساختار چنان شگرف 

بر آن داشت که ضمن پذیرش این موقعیت جدید، تا جای ممکن با آن همراه شده و از محتوای تولید شده توسط مخاطب  

یق مخاطبین به تزریق محتوا   CNNی شبکه  iReport ی بسیار موفق آن بخش نمونه  .بهره گیرند است که اصوال برای تشو

یس توانست    ۲۰۱۱تنها در سال    .در ساختار این رسانه شکل گرفته است  هزار مشارکت کننده را به این سیستم    ۹۰۰این سرو

میلیون   ٢٫٦شان مطلب در هر ماه منتشر کردند و در جمع مطالب  ۱۵۰۰۰افراد در جمع حدود  این  .ای جذب کندرسانه 

جدای از آن   .های قرن بیست و یکم است این اعداد حاکی از اهمیت جایگاه مخاطب در رسانه  .بار در هر ماه دیده شد

ید این مهم است که فراگیر شدن ابزارهای تولید محتوا نه تنها مخاطبین را  های کالن  به طور چشمگیری از بندهای رسانه   مو

 .های کالن را نیز با منابع بی حد و حصری از محتوا و خبر آشنا کرده است سازان رسانهآزاد کرده، بلکه برنامه

ین رسانه مانند دیگر پدیده  تنوع موجود تا حد   .ای در مورد پادکست وجود دارندای تعاریف متعدد پیچیده یا سادههای نو

ها هر روزه  ما به عنوان کاربران این رسانه  .های دیجیتال است ی رسانه یادی متاثر از ذات هر دم نو شونده و در حال توسعه ز

ینی هستیم که نقشی موثر را در بهبود کیفیت و تسریع فرآیند تولید محصوالت رسانه شاهد ظهور فناوری  ای بازی  های نو

به این نوآوری   .کنندمی  کنند و در نهایت انتظارات ما را نسبت  تر می ها را پیچیدهد درک ما از قابلیت این فناوریی خوها به نو

این فرآیند پیچیده که برآیند تعامل علوم کامپیوتر و علوم انسانی بوده و خواهد بود یک   .برندبه امکانات موجود باال می 

یا، ناتمام و چندوجهی از هر پدیده  یر پو بینم که تعریفی مشخص و  بنابراین پیش از هر چیز الزم می   .گذارد ای برجا می تصو

های سازم و ایدهی آن می ی آموزشی ارائه دهم؛ تعریفی که مفاهیم آتی را بر پایه از پادکست را به مخاطبین این جزوه ساده 

   .کنممختلفی را بر اساس آن مطرح می 
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یری دیجیتال است    .گیرد که بر اساس درخواست مخاطب در اختیارش قرار می پادکست در واقع یک محصول صوتی یا تصو

تواند به دو شکل کلی اتفاق بیفتد: ثبت نام کاربر برای دریافت خودکار محتوای جدید از یک برنامه/کانال  این درخواست می 

در شکل اول، کاربر   .های مربوط به کانال/برنامه توسط کاربرگاه فایل به مشخص (آبونه شدن)، یا دریافت غیرخودکار و گاه

پس از   .کندی به خصوصی می ی شبکه ی پادکست ایجاد کرده و خود را آبونه کنندهیک حساب کاربری در یک پایگاه پخش 

ی جدید که به صورت خودکار از  افزارهای مشخص هر پایگاه، متوجه آماده بودن برنامه یا نرم  میلایآن، کاربر از طریق 

در حالت دوم، کاربر که به دالئل مختلفی از جمله محدودیت حجم  . شودرد دانلود شده می طریق اینترنت در دستگاه ف

افزارهای مربوطه به صورت  ی مشخص ندارد، با مراجعه به پایگاه یا نرمهای یک شبکه ی برنامهدانلود، تمایل به دریافت همه 

هر دو حالت اهمیت دارد اختیار کاربر در انتخاب زمان    چیزی که در  .کندی مورد نظرش را دانلود می غیرخودکار فایل برنامه 

این فرآیند همان چیزی است که پادکست را از محصوالت   .اش است های مورد عالقه مناسب برای شنیدن یا دیدن برنامه

از منظر تولید به   در واقع وقتی  .دهدقرار می  ١کند و آن را در مقابل وب کستینگ اش جدا می ای دیجیتال به معنای کلی رسانه 

شود و  ی آنالین تولید می ای دیگری که برای منتشر شدن در اینترنت و ارائه ماجرا نگاه کنیم، تفاوتی بین هر محصول رسانه 

تولید شود یا برای تبدیل   CDتواند به منظور منتشر شدن روی یک برای نمونه، یک فایل صوتی می  .پادکست وجود ندارد 

ها به  سازد همین اشتراک مخاطبان و امکان دسترسی به این فایل که از این فایل یک پادکست می  چیزی .شدن به پادکست 

   .تواند به صورت کامل یا موضعی، بسته به نیاز کاربر، تعریف شودصورت آفالین است که می 

 :تاریخچه 

های  انی که امکان دانلود فایل شکل گرفت؛ زم  ۲۰۰۰زیربنای فنی مورد نیاز برای به وجود آمدن پادکست در حدود سال 

با همین عمر کم اما  .های قابل حمل میسر شدشان در کامپیوترها و سیستمشان و امکان پخش آفالین سازی صوتی، مرتب 

ی تر توسعه پیدا کرد و هر روز دامنه های دیگر در عالم فناوری دیجیتال با سرعت هر چه تمامی پدیدهپادکست هم مثل همه 

  ای گذاشته شود اما، آن را با عنوان ی رسانه پیش از آنکه نام پادکست بر این پدیده . میان مخاطبان افزایش یافت  نفوذش در

بالگ صوتی  بالگ صوتی به صورت کلی این بود که می ایده  .شناختندمی   ٢و شود  های بالگ را می شود همانطور که پست ی و

های صوتی را  شود پست ی مشخص هستند رساند، می پیگیری یک صفحهبه دست مخاطبینی که مشتاق  RSSاز طریق 

بالگ صوتی   . هم در چنین قالبی منتشر کرد  بالگ که اصوال متن محور است، مخاطبین یک و یعنی همچون محتوای یک و

بزنند و آنها را  ی مورد نظر سر کننده نیاز نداشته باشند که حتما به صفحه های مختلف آثار یک تولیدنیز برای شنیدن قسمت 

روز رسانی به  ی به در عوض پست جدید به صورت خودکار در قالب یک بسته  .به صورت دستی یکی یکی دانلود کنند

ِپل،    .شان برسددست 
َ
دهندگان نرم افزار را به این  ، در بازار فناوری نظر بخشی از توسعه iPodوجود دستگاه پخش موسیقی ا

 
1 Webcasting 
2 Audioblog 
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این ایده همچنان  .برقرار کرد   iPodی مرکزی این ایده و سخت افزاری مثل  ندی بین هستهایده جلب کرد که شاید بشود پیو 

  .استفاده کرد  پادکستینگاز اصطالح  گاردین  یروزنامه در  3پیگیری شد تا اینکه برای اولین بار بن همرسلی  ۲۰۰۴تا سال 

بالگ صوتی وارد   بعد از این بود که این عبارت توسط افراد دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفت و به مرور پادکست به جای و

ی پادکست در نام حقوقی را از  شرکت اپل نیز در یک اقدام حقوقی وسیع حق استفاده از کلمه  .و فنی شدمکالمات روزمره 

نرم   -  iTunesبرای اولین بار بخش پادکست به  ۲۰۰۵در سال  .ها صلب کرد و آن را در انحصار خود درآورد دیگر شرکت 

د پادکست به لحاظ مفهومی از این مرز نیز فراتر رفت و در  با این وجو . اضافه شد - های صوتی اپل ی فایل کننده افزار پخش 

یس  ۲۰۰۴از سال  .ابعاد مختلف فنی و محتوایی گسترش پیدا کرد  ی  های مختلفی برای ساخت و عرضه به این سو سرو

روزرسانی خودکار محتوای صوتی و امکان پخش آنها در  های صوتی، به پادکست و به منظور به اشتراک گذاری فایل 

برخی معتقدند نام دیگری   .های تجاری دیگری تولید شده است های دیجیتال قابل حمل تحت نامهای دستگاه کننده شپخ

» طوری که با آوردن نامش الزاما به یاد شرکت اپل نیفتیم  ٤ی دیجیتال انتخاب کرد؛ نامی مثل «نتکست باید برای این پدیده

   .دهد تری را تحت پوشش قرار نامی که مرزهای وسیع  –

 

 

  

 
3 Ben Hammersley 

4 Netcast 
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 تولیدپیش درس اول:

به عنوان یک   جایی که  .گذاریدی عالم رسانه پا می تان، عمال به پشت صحنهشما با شروع فرآیند تولید اولین پادکست 

تان این به این معنی نیست که تا به حال چیزی از دنیای پشت صحنه به چشم .مخاطب صرف دسترسی به آن نداشتید

اش با گذر زمان چیزی که به مرور متوجه  .اید؛ منظور این است که آن را به عنوان یکی از عوامل تولید تجربه نکرده نخورده

ی دهید، طبع و سلیقه های فنی تولید توسعه می خواهید شد این است که همانطور که قدم به قدم مهارت خود را در جنبه 

ید، جایی که فهم شما از ابعاد هنری  ی تولید می شناسانه وجه ُبعد زیبایی یکباره مت  .شودتان هم دستخوش تغییر می هنری  شو

یرایش و میکس عمال به صورت تعیین توجه به    .ای در سطح کیفی محصول نهایی شما نقش بازی خواهند کرد کننده اجرا، و

تیمی که شاید حتی فقط    .مکنیاین نکته از این جهت مهم است که داریم در مورد یک تیم تولیدی خیلی کوچک صحبت می 

شان بخوانید و تجربه  های مختلفی وجود دارند که نیاز دارید درباره در این صورت زمینه  .یک عضو داشته باشد: «شما»

یرایشگر و پخششما عمال تهیه  .کنید درست است که در   .ی کارتان خواهید بودکننده کننده، کارگردان، بازیگر/مجری، و

گذارید کنید و وقتی که می کم گرفتن کاری که می زنیم، اما دست ای در سطح بازار حرف نمی تولید حرفه مورد یک خط 

رد، که امروز طلوع و فردا غروب می لشگرهای دنیای رسانه ی سیاهی تواند به راحتی شما را در زمره می 
ُ

   . کنند، بگذارد های خ

دارم توجه شما را به این مطلب مهم جلب    .د بهترین کارها را تولید کنیدمنظورم از این حرف این نیست که از همان ابتدا بای

ترین های صوتی از مهم شناسی رسانه تان نسبت به زیبایی های فنی جدید و بهبود ادراک و فهم کنم که کسب توانایی می 

تان را به نمایش  است که بهترین خواهید برای مدتی اندک در این دنیا بمانید و فعالیت کنید، مهم  حتی اگر می   .مسائل است 

تعهد شما به بهبود کیفیت و نقدپذیری، پیش از آنکه احترام به مخاطبتان باشد، احترام شما به خودتان و زمان و   .بگذارید

تر از آن، مطالب پس، از این به بعد با دیدی بازتر به آثار در دسترس گوش کنید و مهم .کنیدای است که صرف می انرژی 

 .شناسی آثار صوتی را مطالعه کنیدبا تولید و زیبایی  مرتبط

یرایش صدا، میکس و تولید خروجی نهایی قابل انتشار است  اما  . در حالت کلی، تولید یک پادکست به معنی ضبط صدا، و

یم ترجیح می پیش از آن  مسائلی   یدهم کمی درباره که به لحاظ فنی وارد توضیحات مربوط به تولید و ابزارهای موجود بشو

های هر فرآیند  ترین قسمت تولید» از مهم «پیش .که پیش از تولید یک پادکست نیاز به فکر کردن به آنها داریم صحبت کنم

اگر فرض را بر آن بگیریم که شما صدایی به غایت دلپذیر و مناسب داشته باشید، قطعات   .تولیدی در دنیای رسانه است 

یرایش و میکس سر در بیاورید، کامال محتمل  د و حتی به اندازه موسیقی مناسب هم در اختیارتان باش ی کافی از ابزارهای و

ی دقت هر چه بیشتر به مرحله  .تان برسیدتولید مناسب نتوانید به خروجی دلخواه است که به خاطر نداشتن یک فرآیند پیش

 .کندتولید احتمال موفقیت پادکست تولیدی شما را بیشتر می پیش



 �ار�اە آموز�� نو�ام  ٩٢
 

ای ی کارهایی که پیش از تولید یک محصول رسانه هایی شناور که در مجموع به همه اصطالحی است با چارچوب   تولیدپیش

تولید مناسب  ی پیشزمان و نیروی مورد نیاز برای انجام یک مرحله  .شودنیاز به انجام یا فکر کردن به آنهاست اطالق می 

یزیونی داستانی بلند، گروه تولید مث .بستگی دارد به جنس رسانه و ابعاد کلی یک پروژه  کننده  ال برای تولید یک سریال تلو

بردار،  چندین ماه از زمان و انرژی خود را صرف مواردی مثل انتخاب متن، انتخاب عوامل تولید (کارگردان، مسئول صدا، فیلم 

ها کار دیگر  پردازی و ده اس، چهرهی لببرداری، انتخاب و تهیه )، انتخاب بازیگر، انتخاب مکان فیلم ...مسئول تدارکات و

ی این موارد فکر کرد اما حجم کار غیرقابل  ای باید به همه تولید یک فیلم کوتاه پانزده دقیقه ی پیشهرچند در مرحله   .کنندمی 

   .مقایسه با مورد قبلی است 

کنندگان نیازی به فکر  ید، تهیهی تول تولید و چه در مرحله ی پیش های صوتی این است که چه در مرحله مزیت بزرگ رسانه 

یری (مثال نورپردازی یا طراحی صحنه) ندارندکردن در مورد عوامل بصری درگیر با رسانه  همین مسئله، حجم   .های تصو

   .کندتولید را به شدت کوچک می ی پیشمرحله

ینده)، انتخاب محتوای صوتتهیه ی مورد نیاز (موسیقی پس زمینه)،  ی محتوای مورد نیاز، انتخاب صداپیشگان (بازیگر یا گو

یرایش و انتشار از جمله تهیه ی  کنندگان محصوالت صوتی در مرحله ترین عواملی هستند که تهیه ی مهم ی ابزارهای ضبط، و

کم بودن حجم کارهای مورد نیاز این رسته نسبت به تولیدات بصری اما به این معنی نیست که   .تولید بر آنها متمرکزندپیش

کننده از منظر  توانند عاملی تعیینترین جزییات از دید مخاطب، می اهمیت بی  .ان سرسری از کنارشان رد شدتومی 

قدر که اجرای قوی مجری برنامه و مثال تپق نزدنش اهمیت  برای نمونه، همان   .ای صوتی باشدکننده یک محصول رسانه تولید

چرا که خیلی از شنوندگان   . به لحاظ ضبط داشته باشد مهم است  زمینه، که کیفیت مناسبی دارد، انتخاب یک موسیقی پس 

ترین اغتشاش در صدا یا یک کلیک اضافه از نظرشان دور نخواهد  ی شما گوش خواهند داد و کوچک با هدفون به برنامه 

یرایشگر شما اهمیت پیدا می  .ماند ثانیه زودتر یا  یک  .کنداینجاست که دهم و حتی صدم ثانیه روی خط زمانی نرم افزار و

 .کندی شما اضافه یا از آن کم می دیرتر قطع کردن صدای زمینه یا مجری چیزی به کیفیت برنامه 

ی پادکست شماست؟  ایده هسته .گیرد تر فرهنگی، حول یک ایده شکل می ای، و در معنای کلی تولید هر محصول رسانه 

تان منتقل کنید؟  ی ادبیات یا هنر را به شنونده ی در زمینهخواهید اطالعات مشخصمی  کننده باشید؟خواهید سرگرممی 

ی خواهید داستان بخوانید؟ ایده خواهید هر بار در مورد یک موضوع اجتماعی حرف بزنید یا با کسی مصاحبه کنید؟ می می 

  .تان باشدشما هر چه که هست باید در تمام مراحل تولید مورد توجه 

ی موارد درگیر با تولید) و نیمی  تان نگه دارد نیمی به اجرا (همه تان را برای است مخاطب  *** یادتان باشد! چیزی که ممکن

 .کنید مربوط است ای که دنبالش می به ایده 
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ی حال  تان وجود دارد: برنامهتان رسید چند انتخاب درست پیش پایی کامال متفاوتی به ذهن اگر بعد از دو قسمت ایده

یا این برنامه را به سرانجام برسانید و بعدی را آغاز کنید، و یا در کنار این برنامه، سری جدیدی را   حاضرتان را متوقف کنید،

  .ربط را به هم بچسبانید یا در هم ادغام کنیدهای بی تواند این باشد که ایدهانتخاب غلط شما می  .به طور موازی تولید کنید

بازی با   .کندبرد، بلکه مخاطبتان را هم دچار سردرگمی می زیر سوال می  دستی را در خط تولید شمااین مسئله نه تنها یک 

شده کنید، چه در مورد ساختار و چه در مورد محتوا، باید بسیار هوشمندانه و حساب عادتی که در مخاطب خود ایجاد می 

 . زد توانند شما را از چشم یک مخاطب پیگیر برای همیشه بینداهای ساده می همین انتخاب  .باشد

ی در نظر گرفتن همه  .ریزی برای همه چیزریزی»؛ برنامه تواند خالصه شود: «برنامهتولید در یک کلمه می ی پیشمرحله

تان را به اتفاقات قابل  کند که مراحل پیش رو در تولید پادکست مالحظاتی که در موردشان صحبت شد به شما کمک می 

تان سبز شوند،  ای وجود دارند که سر راه بینی نشدههای پیشهر چند همیشه چالش .بینی و قابل مدیریت تبدیل کنیدپیش

دارید تا جای ممکن پایین هایی که در آینده برمی کار شما این است که احتمال بروز مشکالت را با فکر کردن در مورد قدم

تان مورد نیاز است را به صورت تخمینی  ای اجرای ایده تعداد اپیزودهایی که بر  .ای محکم برسیدبنابراین، ابتدا به ایده   .بیاورید

اگر برای تامین این    .محتوای هر اپیزود را به تفصیل رو کاغذ بیاورید  .ساختار کلی هر اپیزود را مشخص کنید  .محاسبه کنید

واند در تامین محتوا از هر کسی که ممکن است بت  .ریزی کنیدشان برنامهمحتوا نیاز به تحقیق یا هماهنگی است، برای انجام

بت به مالحظات اجرایی می بعد از آنکه خیال  .بهتان کمکی کند بهره بگیرید  .رسدتان در مورد ایده و محتوا راحت شد، نو

ی به  ای در زمینه توانید از کسی که سررشته اگر می  .تان تهیه کنیدلیستی از ابعاد مختلف فنی درگیر با اجرای پادکست 

یدخصوصی که با کار  تواند شامل گرفتن ایده یا  این کمک می  .شما درگیر است دارد، کمک بگیرید، حتما به سراغش برو

مثال تنظیم صدای ورودی یک   .دهید بیشتر کندهای سریعی باشد که درک شما را نسبت به کاری که انجام می آموزش 

  .ای نداریدای کامپیوتر الزاما از آن سررشته ربر حرفه ای نیاز به دانستن جزییاتی دارد که شما به عنوان یک کا میکروفون حرفه 

وقتی   .شان با نیازهای تولیدی شماست افزارهای مورد نیاز و اطمینان یافتن از تناسب امکاناتی بعد تامین سخت مرحله

بت آن می زمان و انرژی کافی صرف انجام همه  کارتان پیدا   رسد که یک اتاق ساکت در خانه یا محل ی این موارد کردید، نو

 .تان را صاف کنید و میکرفون را روشنصدای .کنید
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 امکانات -درس دوم: تولید

نیاز به ضبط تولید کرد، تمرکز ما در این  های صوتی موجود و بی را تنها با استفاده از فایل   ای صوتی توان برنامههرچند که می 

ینده یا باز جزوه بنابراین نیاز است که ملزومات الزم برای به انجام  .یگری دارد ی آموزشی بر نوعی از پادکست است که گو

افزار و  این نرم .افزار مناسب داریمافزار و نرم به طور کلی برای ضبط صدا نیاز به سخت  .رساندن یک ضبط موفق را بدانید

چیزی که در این مرحله    .باشند جا در اختیار شما  توانند در دستگاهی مثل یک گوشی هوشمند به صورت یک افزار می سخت 

ای یا  حرفههای نیمه پردازیم اما، فراهم کردن امکانات یک استودیوی کوچک خانگی است که امکان تولید برنامه به آن می 

باره روی آن تاکید می   .ای را برای شما ممکن کندحرفه یرایش را بسیار  کنم این است که می چیزی که دو توان فرآیند ضبط و و

رسانی و هدف شما صرفا  ی شما صرفا اطالع این مسئله وقتی ایده  .و با کمترین بضاعت فنی و هنری به انجام رساندساده 

اما وقتی کار به تولید یک اثری   .تواند یک نقطه ضعف به حساب نیایدبرقراری یک ارتباط کالمی با مخاطب باشد، می 

ای که صرف ایده،  ی مستقیمی دارد با انرژیا در این حوزه، رابطه بقای شم  .رسد اوضاع کامال متفاوت است هنری می -ادبی 

 .کنیدتان می شناسی محصول ملزومات فنی و زیبایی 

 افزارسخت 

اما وقتی   .ایافزاری متعددی ممکن است به کار بیایند؛ مخصوصا در تولیدات حرفهدر تولید یک اثر صوتی امکانات سخت 

افزار اصلی را باید فراهم کرده باشیم: سیستم کامپیوتری و  یم، حداقل دو سخت زندر مورد یک تولید خانگی حرف می 

   .میکروفون 

یرایش و میکس بازی می سیستم کامپیوتری در واقع نقش واسطه را میان میکروفون و نرم  کیفیت کارت صوتی   .کندافزار و

های  برای تولید یک پادکست اما کارت  .تواند نقش مهمی را در کیفیت ضبط بازی کندنصب شده روی یک کامپیوتر می 

    .بنابراین نگران این بخش کار نباشید .های مورد نیاز را دارندصوتی موجود در کامپیوترهای امروزی حداقل 

 میکروفون 

هر چند   .کنندای در سطح کیفی خروجی نهایی کارتان بازی می کننده کیفیت و تنظیمات مناسب میکروفون نقش تعیین

ها به هیچ وجه کیفیتی که برای یک پادکست حتی  کامپیوتری یک میکروفون داخلی دارند، اما این میکروفون های سیستم

الزم است این    .بنابراین حتما به فکر فراهم کردن یک میکروفون خوب باشید  .کنندای مورد نظر است را فراهم نمی حرفهنیمه 

ای  های حرفه میکروفون   .کندری که شما به دنبالش هستید کفایت می را هم بدانید که یک میکروفون خوب یا متوسط برای کا

شان نیاز به سطحی از  ای نیاز دارند که انجاماین میکروفون معموال تنظیمات پیچیده .آیندقیمت الزاما به کار شما نمی گران 
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ای مشهود  ای کاربران غیرحرفههایی هم الزاما برتفاوت در خروجی چنین میکروفون  .دانش فنی نسبت به صدابرداری دارد 

  .نیست 

شود در موارد زیر  ی پادکست مورد نیاز است بدانید را می نکاتی که در مورد خصوصیات یک میکروفون کارآمد برای تهیه 

 خالصه کرد: 

 .افزاریش پیچیده نباشندتنظیمات نرم  -

 .و نیاز به نصب نداشته باشدبه کامپیوتر متصل شده   USBترجیحا از طریق پورت  .نصبش پیچیده نباشد -

 . اش شفاف و عمیق باشدصدای ضبط شده  -

 . پردازشگر صدای داخلی داشته باشد -

  . ی ضبط قابل تنظیم داشته باشددامنه  -

بت به فراهم کردن محیط مناسب برای ضبط کردن می  ها  بهترین میکروفون  .رسدبعد از خرید یک میکروفون مناسب نو

در استودیوهای   .دهندمحیطی مناسب مورد استفاده قرار نگیرند، کیفیت مورد انتظار را به دست نمی هم اگر در شرایط 

آل نزدیک به صددرصد صداهای بیرونی را مهار  یک اتاق ضبط ایده .ای این شرایط به خودی خود برقرار است حرفه

توان درصد اغتشاشات صوتی را تا حد  ما می های خانگی رسیدن به این اعداد تقریبا غیرممکن است، ادر محیط .کندمی 

 کنید انجام دهید:توانید موارد زیر را برای بهبود شرایط محیطی که در آن صدا ضبط می برای نمونه، می   .زیادی پایین آورد 

   .ها به حداقل رسیده است کار ضبط را در طول شب انجام دهید، وقتی تردد در خیابان   -

   .تان انتخاب کنید که از خیابان یا کوچه دورتر است ی استودیوی کوچک اندازاتاقی را برای راه  -

  .دیوارهای اتاق را با پتو بپوشاند تا از انعکاس صدا جلوگیری شود  -

 .روی کف زمین را با موکت یا فرش بپوشانید -

 .شده، بایستید یا بنشینید  مرغ پوشاندهی تخمپشت به دیواری که با پتو یا شانه  .میکروفون را در وسط اتاق نگذارید -

 .از افراد دیگر ساکن در خانه بخواهید که در هنگام ضبط سکوت را رعایت کنند -
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 افزار نرم

یرایش و میکس صدا توسط شرکت نرم در   .اندهای مختلف عرضه شده افزارهای متعددی با امکاناتی متنوع جهت ضبط، و

که کاربری به نسبت آسان و امکانات مناسبی برای ساخت محصول صوتی مورد  افزار محبوب را  ها در اینجا دو نرم میان این

 .کنمنظر ما دارند، به شما معرفی می 

Adobe Audition 

یرایش و میکس صداست که توسط شرکت افزار حرفه این یک نرم    Audition .تولید شده است  Adobeای برای ضبط، و

قابل نصب   Windowsو هم  Macاین برنامه، هم بر روی سیستم عامل  .شدمی شناخته  Cool Edit Proتر با نام پیش

، برای کار بر  Multi Trackافزار دو حالت در این نرم  .کندهای صوتی را فراهم می است و امکان کار بر روی انواع فرمت 

سازد، در  پذیر می ن که امکان کار بر روی یک ترک مشخص را امکا Waveای از قطعات صوتی، و حالت روی مجموعه 

های صوتی  افزار همچنین از امکان استفاده از انواع مختلف افکت کاربران این نرم  .اختیار کاربر قرار داده شده است 

 .برخوردارند

 

Audacity 

با این حال، برای مقاصدی که ما در این   .آیداب می ای به حس افزاری غیرحرفه نرم  Audacity ، Auditionدر مقایسه با 

ی مناسبی برای  افزار شما امکانات اولیه در این نرم  .آیدی مناسب به حساب می کنیم، همچنان یک گزینه گفتار دنبال می درس 

یرایش و میکس صدای به صورت  با مراجعه   .مزیت دیگر آن رایگان بودنش است  .در اختیار دارید  Multi Trackضبط، و

بسایت به  تنها   .نصب کنید Macیا سیستم عامل  Windowsتوانید آن را به راحتی دانلود کرده و روی افزار می این نرم  و

مربوطه را نیز از   Pluginتان، نیاز دارید که از پروژه MP3 ای که باید بدانید، این است که در صورت نیاز به خروجی نکته 

بسایت این نرم   .ای که برایش مشخص شده قرار دهیدافزار دانلود کرده و در پوشه و
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 ضبط -درس سوم: تولید

بت به ضبط قسمت افزاری و نرم سخت   بعد از فراهم کردن امکانات  برای اینکه بتوانم به شکل    .رسدهای مورد نیاز می افزار نو

گیریم که قرار  فرض را بر آن می  .کنمی عملی استفاده می تری این مرحله و مراحل بعد را توضیح بدهم، از یک نمونه شفاف 

در هر قسمت یا اپیزود از این پادکست قرار است یک شاعر را معرفی کرده و تعدادی    .ی شعر بسازیداست پادکستی در زمینه

تواند  اجرای این برنامه می  .دقیقه است  ۱۵طول هر قسمت از این برنامه حدود  .یداز اشعارش را برای مخاطبین خود بخوان

ی  بندی برنامه و همچنین لحن و نحوه ی آغاز و پایان ریزی محتمل شیوه بر اساس هر برنامه   .های متفاوتی انجام شودبه شیوه 

 ریزی به نتایج زیر رسیدیم:رنامه گیریم که در بفرض را بر آن می  .تواند متفاوت باشدچیدمان اجزای آن می 

 .دو قسمت متن برای معرفی شاعر در نظر گرفته شود -

 . های معرفی خوانده شونددو شعر با قد و قامت نه چندان بلند و نه چندان کوتاه مابین قسمت  -

 . ی «آی آدما» اثر سهیل نفیسی در پایان پخش شودترانه  -

 . در زمان خوانش اشعار پخش شود زمینهیک موسیقی پس  -

ی «آی آدمها») که باید به نحوی در  آماده داریم (موسیقی زمینه و ترانه با توجه به جزییات این طرح ما دو قسمت ازپیش 

الزم به ذکر است که برای نوشتن متن یا انتخاب    .دو قسمت معرفی و شعرخوانی هم باید ضبط شوند  .شان کنیمبرنامه استفاده 

های پشتشان بر کیفیت نهایی کار شما اثر  ها  و تحقیق ی این انتخابدانه به دانه  .ی کافی زمان بگذاریدباید به اندازه شعر 

بت انتخاب لحن اجرای شماست  .گذارندمی  دهید رسمی باشید یا  ترجیح می  .بعد از به نتیجه رسیدن در مورد محتوا نو

چیزی که مهم است حفظ   .اوره باشد یا کتابی؟ هیچ ارجحیتی وجود ندارد تان محغیررسمی؟ صمیمی باشید یا دور؟ زبان 

بعضی از مخاطبین   .کندهر جور تغییر ناگهانی بین این فضاها شنونده را دچار سردرگمی می  . سازیداتمسفری است که می 

اید ای استفاده کرده ت محاوره پس مواظب باشید اگر افعال را شکسته و به صور  .شما به لحاظ ادبی کارتان را نقد خواهند کرد 

باره به زبان رسمی برنگردید (برای  ی راه یک ) در میانه .(برای مثال: نیما یوشیج در شمال ایران و در روستای یوش به دنیا اومد

 .) .دانندمثال: او را پدر شعر نو می 

بت به ضبط قسمت    . رسد که از آنها صحبت شدهایی می بعد از نوشتن متن نهایی و باقی جزییاتی که از آن صحبت شد، نو

یرایش و میکس استفاده می  Adobe Auditionافزار از این به بعد من نرم    .کنمرا برای صحبت از مراحل مختلف ضبط، و

برای نمونه، برای آشنا شدن   .افتندهای مشابه اما با جزییاتی متفاوت اتفاق می افزارهای مشابه دیگر فرآیندها به شیوه در نرم

یرایش صدا در ب  های زیر مراجعه کنید:  توانید به آدرس می  Audacityا مراحل ضبط و و
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https://goo.gl/1YbBYG 

http://goo.gl/DzSCM7 

برای درک بهتر مسائلی که از آن صحبت خواهد شد توصیه   .کنیمدر اینجا با هم ساخت اولین پادکست شما را آغاز می 

 .دهم را شخصا انجام دهیدی مراحلی که توضیح می پای من همه کنم که هم می 

را باز   Adobe Auditionافزار نرم  .ه معرفی نیما یوشیج شروع کنیمخواهیم با ضبط قسمت اول از توضیحات مربوط بمی 

 .را انتخاب کنید Audio Fileی شود گزینه ای که باز می در پنجره  .بایستید Newی روی گزینه  Fileدر منوی  .کنید

 

 

هرتز پیشنهاد   Sample Rate ۴۴۱۰۰در قسمت  .در قسمت اول نام مورد نظرتان را انتخاب کنید .شودپنجره زیر باز می 

صدای ورودی از دو کانال راست   Stereoدر حالت  .Monoیا  Stereo .دو انتخاب دارید Channelدر قسمت  .شودمی 

های درصد دریافت صدا را در کانال   این امکان وجود دارد که .شودو چپ ضبط شده و از دو کانال راست و چپ خارج می 

درصدش از کانال سمت راست   ۳۰درصد صدا از کانال سمت چپ، و  ۷۰طوری که مثال  .ورودی میکروفون تنظیم کنید

فرض با همین نسبت از بلندگوهای چپ و راست  صدایی که تحت این شرایط ضبط شده باشد، به صورت پیش . ضبط شود

زمان نیاز به ضبط شدن دارند  ت به خصوص برای ضبط  قطعات موسیقی که چندین صدا هم این نوع تنظیما  .شودخارج می 

ینده یا بازیگر معموال نیاز به چنین تنظیماتی نیست  .ضروری هستند بنابراین در قسمت   .در مورد ضبط صدای گو

Channel ، Mono  در حالت  .کنیمرا انتخاب میMono  راست ورودی ضبط   های چپ وصدا به نسبت مساوی از کانال
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  ۲۴را روی  Bit Depth . شودفرض به همین نسبت مساوی از بلندگوهای چپ و راست خارج می شده و به صورت پیش

  .تنظیم کنید

 

 

 

در قسمت پایین این صفحه چند دکمه برای کنترل پخش و ضبط صدا    .رسیدی زیر می به صفحه  OKی  بعد از فشردن دکمه 

شده به صورت موج روی صفحه  صدای ضبط  . ی قرمز داریده برای ضبط تنها نیاز به فشردن دکمه در این مرحل  . وجود دارند

 .شودظاهر می 
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یدامکان زیادی وجود دارد که بعد از فشردن دکمه   . ی قرمز با پیغام خطای زیر مواجه شو

 

 

 

با   Sample Rateشده در قسمت تنظیمات، از نظر انتخابآید که ورودی و خروجی این پیغام در صورتی به نمایش در می 

ید  Yesی روی دکمه  .خوانی نداشته باشندهم هم     .کلیک کنید و به بخش تنظیمات برو
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که با فشردن    Sample Rateحال که به این صفحه رسیدیم، خوب است به این نکته هم اشاره کنم که در اینجا غیر از تنظیم  

هایتان را هم  توانید ورودی و خروجی شود تنظیماتش را خواهید یافت، می ای که نمایان می صفحه  در  Settingی دکمه 

تر به کامپیوتر شما متصل شده است، پخش  خواهید صدایتان از یک بلندگوی خارجی که پیش فرض کنید می   .مشخص کنید

در    .فشاریدرا می   OKی کنید و دکمه تخاب می نام بلندگوی مورد نظرتان را ان Default Outputبه راحتی در قسمت   . شود

توانید  هاش می ی تنظیمات موجود در هر کدام از بخش منوی سمت چپ، لیست بزرگی از تنظیمات وجود دارد که به واسطه

ی قبل برخواهید به صفحه .کلیک کنید OKی بعد از اعمال تغییرات مورد نظر روی دکمه  .ی مورد نظرتان برسیدبه نتیجه 

یادتان باشد تا   .توانید خواندن متن را شروع کنیددر این لحظه می  .ی قرمز ضبط را بفشاریدنفسی تازه کنید و دکمه  .شت گ

حد نزدیکی به میکروفون آنجاست که صداهای اضافی ناشی از تکان خوردن زبان   .جای ممکن به میکروفون نزدیک باشید

به محض آنکه    .های طوالنی مخصوصا در متن  .ای خودتان مشخص کنیدگیری برچند جای نفس   .هایتان ضبط نشودو نفس 

باره تکرارش کنیدبه این نتیجه رسیدید که جایی را اشتباه گفته  یادتان باشد که وقتی از نظر زمانی با   .اید نفسی تازه کنید و دو

های پیشین بوده از  ، به مرور حس و حال موجود در متن را که ناشی از بیان جمله گیریدجای به خصوصی از متن فاصله می 

یرایش هستندهمین نرم اشتباهات موجود در متن به راحتی توسط .دهیددست می  در قسمت بعد به   .افزار قابل حذف یا و

صدای   . کلید را بفشاریدی صفحهرو  Spaceی ی مربع روی قسمت کنترل یا دکمه پس از اتمام ضبط، دکمه  .پردازیمآن می 

 . شما باید به شکل موج روی صفحه ظاهر شده باشد
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  .تان انجام دهیدی اول ی قطعات مورد نیاز برای ساخت برنامه مراحل فوق را برای همه 
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یرایش -درس چهارم: تولید  و

یرایش تر ذکر کردم، احتمال اینکه صدای ضبط همانطور که پیش  مخصوصا در مورد   .نداشته باشد زیاد نیست شده نیاز به و

های ای را درست تلفظ نکنید، یا در حال خواندن جمله تر، این امکان حتی بیشتر است که برای نمونه کلمه های طوالنی متن

ید یرایش صدا می  .طوالنی نفس کم بیاورید و مجبور به تکرارش بشو ی  تواند در سطحباید این را در نظر داشته باشید که و

یرایشگر کوچک بسیار حرفه  ی ترین جزییات فنی در یک فایل صوتی را برای رسیدن به نتیجه ای اتفاق بیفتد، طوری که و

یرایش به اطالعات فنی وسیعی هم در مورد صدا و هم در مورد   .مطلوب دستکاری کند قادر بودن به انجام این سطح از و

یرای .کنید دارد افزاری که با آن کار می نرم شود که برای ضبط  ای را شامل می شی که اینجا مد نظر است، موارد ساده و اولیه و

 . برنامه به آنها نیاز دارید

 انتخاب

یدViewبرای انجام این کار در نمای   کلیک کنید و بدون بلند کردن    .، کافی است به محل مورد نظرتان روی نوار زمانی برو

یر زیر دقت کنید .تان را از روی ماوس برداریدبعد انگشت  .بکشیدخواهید تان ماوس را تا جایی که می انگشت   .به تصو

 

 

اش به رنگ  شده که پس زمینه ی انتخاب های دو طرف ناحیهتری دارید، کافی است ماوس را در لبه اگر نیاز به انتخاب دقیق

ی دلخواه به  ه دارید و این مرز را تا نقطه ی ماوس را پایین نگدکمه  .شودای ظاهر می فلش دو طرفه  .سفید درآمده نگه دارید

  .چپ یا راست بکشید
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های دکمه  .نمایی است نمایی یا کوچک مورد دیگری که ممکن است در دقت انتخاب به شما کمک کند استفاده از بزرگ 

افزار  از امکانات این نرم  مانند بسیاری دیگر  .آیندبین در پایین نوار زمان به چشم می مربوط به این امکان به صورت ذره 

 .ُبر برای انجام خیلی از کارها، از جمله بزرگ یا کوچک کردِن نما استفاده کنیدهای میان توانید از ماوس یا دکمه می 

 حذف

این    .توانید به راحتی حذف کنیدقسمت مورد نظرتان را می   Deleteی  راست کردن و انتخاب گزینه -بعد از انتخاب با کلیک

تان به نظر اضافی کشیدن هایی که صدای نفس آید که مجبور به تکرارشان شدید یا قسمت هایی می کار حذف قسمت عمل به  

 . آید، و دوست دارید در خروجی نهایی به گوش نرسدمی 

Copy/Cut-Paste 

یرایش متن اتفاق می و دیگر نرم Auditionافزار در نرم  تان را انجام  بعد از این که انتخاب .افتندافزارها این اعمال همانند و

همانند فرآیند   .را انتخاب کنید Pasteیا  Copyها راست کنید و از میان گزینه -شده کلیک ی انتخاب، روی ناحیه دادید

یرایش متن، می  بعد از آن، این امکان   .نیز استفاده کنید Control+Vو  Control+C، Control+Xُبرهای توانید از میان و

ذخیره   Clip Boardتر در دارید که هر جای دیگری از نوار زماِن یک فایل صوتی را انتخاب کنید و قسمتی را که پیش را 

دارم و  ایم، برمی تر انتخاب کرده برای نمونه، قسمتی را که پیش  .کنید Pasteاید، در آنجا بچسبانید یا به اصطالح کرده 

یر زیر دقت ک .گذارم جایی دیگرمی   .نیدبه تصاو
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 تنظیم شدت صدا

آنکه  ی شما با میکروفون کم یا زیاد شود؛ یا اینکه بی در هنگام ضبط صدا این امکان وجود دارد که در مواقعی فاصله

بی بلندتر از باقی قسمت حواس در چنین مواقعی، الزامی به    .ها بیان کرده باشیدتان باشد، جایی از متن را به صورت نامطلو

کنیم همین اتفاق در هنگام خواندن توضیحات مربوط به زندگی نیما یوشیج برای شما  فرض می   .تکرار مجدد خوانش ندارید

هایی قبل از آن بیش از حد بلندند و با  کرده بودیم و قسمت  Pasteو  Copyتر صدای قسمتی که پیش . افتاده است 

آیند انتخاب  خوان می هایی را که به نظر ناهمشدت صدا، قسمت دست کردن برای یک  .خوانی ندارندهای بعدی هم قسمت 

کنید که در این  در باالی این قسمت یک پیچ کوچک پیدا می  .شده نگاه کنیدی انتخاب ی روشن ناحیهزمینهبه پس  .کنید

ی چپ ماوس ه دکم   . شودای ظاهر می فلش دوطرفه   .ماوس را روی این دکمه ببرید  .لحظه کنارش عدد صفر درج شده است 

کند (مثبت یا  با این کار عدد صفِر کنار پیچ تغییر می  .حال ماوس را کمی به چپ و کمی راست بکشید .را پایین نگه دارید

یدشدن نوار موج در قسمت انتخاب شده می همزمان متوجه قطور شدن یا نازک   . شود)منفی می  تنظیمات را تا جایی که    .شو

 .دست شده ادامه دهیدزمانی یک به نظرتان صدا در طول نوار 
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یرایش کنید تر تولید کرده ای را که پیشی قطعات صوتی همه  یادتان باشد که در این   .اید طبق مراحلی که شرح داده شد، و

ید و    مرحله به یک بلندگوی خوب یا یک هدفون باکیفیت نیاز دارید که جزییات صدا را بتوانید به درستی از طریقش بشنو

یرایش دارند تصمیم بگیریددر مورد قسمت    .هایی که احتماال نیاز به و
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 میکس -درس پنجم: تولید

هاست؛ چه آنها که برایشان نیاز به ضبط صداست و چه آنها که تنها از صداهای از  ی مشترک پادکست ی میکس نقطه مرحله

فرض را بر این گذاشت که کسی تنها صدایش را ضبط کند و بدون   شود البته باز هم می  .کنندشده استفاده می پیش ضبط 

هایی نیز وجود دارند،  هر چند چنین برنامه .ی انتشارش برسدراست به مرحله ترکیبش با صداهای دیگر یا موسیقی یک 

 .ارد ی میکس دی این فرض است که پادکست شما نیاز به مرحله کنم بر پایه ای که در این جزوه دنبال می ایده

قرارتان این   .شما تصمیم دارید پادکستی ادبی با تمرکز بر شعر بسازید  .بار مرور کنیمجا دارد آنچه تا اینجا اتفاق افتاده را یک 

طبق طرحی که    . اید نیما یوشیج است شاعری که برای قسمت اول در نظر گرفته   .است که در هر برنامه به یک شاعر بپردازید

ها» از  ی «آی آدمخوانید و در نهایت قطعه دو شعر از او را می  .کنیدامه نیما را در دو قسمت معرفی می اید، در این برن ریخته 

خوانید، در  زنید یا شعرهایش را می جدای از آن، وقتی از نیما حرف می  .کنیدتان پخش می سهیل نفیسی را برای شنوندگان 

این  .ایدتر به میکس فکر کرده نین طرحی، شما در واقع پیش با نوشتن چ  .شودکالم پخش می زمینه یک موسیقی بی پس

تان را به  افزاری که در اختیار دارید بهره ببرید، تخیلقرار است از امکانات نرم   .شودمرحله به سادگِی همین طرح تعریف می 

  . بگیرد تان شکل  شده را با هم ترکیب کنید، تا برنامه شده و از پیش آماده کار بگیرید و قطعات ضبط 

 

  .گیرندهایی در ترکیب اصوات بهره می ببینید از چه تکنیک .های موفق صوتی با دقت گوش کنید*** به برنامه

  .ای وجود دارد همیشه چیزهایی برای یادگیری از طریق شنیدن کارهای حرفه 

 

ی  در همه   .کنیمبا هم تجربه می   Adobe Auditionافزار  اید را در نرمدر این قسمت قدم به قدم ترکیب قطعاتی که آماده کرده 

به ما این   Multi Track .افتدکنند، فرآیندهای مشابهی اتفاق می پشتیبانی می  Multi Trackافزارهایی که از سیستم نرم

یرایش مجزای  امکان را می  دهد که قطعات مختلف صوتی موجود را در خطوط مختلف کنار هم داشتیم و جدای از امکان و

شکل زیر، نمایی از یک تیزر   .د در هر خط صوتی، بتوانیم از ترکیب صدای خطوط متفاوت در کنار هم لذت ببریمموجو

کنید و در هر لحظه، صدایی  خط قرمز عمودی روی خطوط صوتی حرکت می   Playبا فشرده شدن کلید    .صوتی آماده است 

طبیعتا، جاهایی از خطوط که به رنگ   .کندش می آید را پخکه از ترکیب قطعات صوتی موجود روی خطوط به دست می 

 . خاکستری هستند، مشارکتی در تولید صدا نخواهند داشت 
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ی تولید یک  در هر پروژه   .ای اشاره کنم دانم به نکته صحبت کنم، الزم می   Multi Trackی کار با نمای  پیش از آنکه از نحوه 

جدای از آنکه این کار باعث    .های مورد نیاز در نظر بگیریدی فایل تن همه ی مجزا را برای دربرگرف ی صوتی، یک پوشه برنامه

شما از قطعات مختلف با   Adobe Auditionافزارهایی مثل در نرم  .کندشود از یک مشکل فنی هم جلوگیری می نظم می 

 .ی کامپیوترتان ذخیره است حافظهای از  زمینه دارید که در گوشه مثال یک موسیقی پس  .کنیدهای متفاوت استفاده می آدرس 

افزار بارگذاری کنید، آدرس مطلق این فایل برای دسترسی به آن در فایل پروژه  اگر به صورت مستقیم فایل این قطعه را در نرم 

پیوتر  حال اگر بخواهید فایل پروژه را در یک کامپیوتر دیگر اجرا کنید، به علت آنکه این قطعه از جایی در کام   .شودذخیره می 

شد، دسترسی به آن وجود نخواهد داشت و در نتیجه، پروژه به علت ناقص بودن غیرقابل استفاده از آب در  اول بارگذاری می 

ای دیگر را برای  شده و پوشه ای را مثال برای صداهای ضبط اید، پوشهتان ساختهای که برای پروژه بنابراین، در پوشه  .آیدمی 

طور، برای  این .نسخه از قطعات موسیقی مورد نیازتان را کپی کرده و در این پوشه قرار دهید یک  .موسیقی در نظر بگیرد 

یاتش به کامپیوتر دیگر منتقل کنید ای که  های نسبی با این کار آدرس   .استفاده از فایل پروژه، کافی است پوشه را با همه محتو

یر زیر دقت کنید  .ند بودی پروژه ارجاع دارند همواره صحیح خواهبه جایی درون پوشه  ی  فایل موسیقی زمینه و قطعه   .به تصو

ی میکس است،  شان در مرحله قرار دارند و آنچه تا اینجا ضبط شده و قرار بر استفاده  Musicی ها» در درون پوشه «آی آدم

 . Recordingی در پوشه 
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   .را انتخاب کنید Multitrack Sessionی گزینه  Newرفته و از بخش  Fileبرای شروع میکس پروژه، به منوی 

 

 

 

اید را  تر ساختهای که پیش آدرس پوشه  .تان انتخاب کنیددر این صفحه نام مناسبی برای پروژه  .شودی زیر ظاهر می صفحه

  Stereoرا هم روی  Master .را انتخاب کنید ۲۴و  Bit Depth ،۴۴۱۰۰و  Sample Rateدر قسمت  .انتخاب کنید

خوانی داشته  تنظیم کنید؛ چرا که به علت وجود موسیقی در کارتان، مهم است که کیفیت پخش با تنظیمات هر قطعه هم 
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درون این   .شودی قبلی ایجاد می اید در پوشه ی جدید با نامی که انتخاب کرده یک پوشه  OKی بعد از فشردن دکمه  .باشد

 . هد داشت وجود خوا sesx.تان با پسوند پوشه فایل پروژه 

 

 

 

در سمت   Filesی اگر هنوز پیدا نیست، کافی است در پنجره .بینیدافزار می تان را در نرم از پروژه  Multitrackحاال نمای 

کنید، در این پنجره به  استفاده می  هایی که در آینده در این پروژه ی فایل همه  .کلیک کنید- تان دابلچپ، روی نام پروژه 

   .خواهند آمدنمایش در 

برای ساخت قسمت اول پادکست شما، نیاز به سه خط   .تان است بینید، هفت خط صوتِی خالی پیش روی همانطور که می 

دلیل تعدد خطوط   .های شما در مورد نیما، و یکی برای شعرخوانی یکی برای موسیقی، یکی برای صحبت  .صوتی داریم

ها،  پیش از اضافه کردن فایل   .بیشتری روی اجزای هر خط به صورت مجزا داشته باشیدخواهید کنترل  صوتی این است که می 

در صورت زیاد بودن تعداد خطوط صوتی این   .گذاری کنیمبهتر است برای منظم بودن کار، سه خط مورد نیازمان را نام 

تی وجود دارد، تنظیماتی به چشم  ی کوچکی که در ابتدای هر خط صودر پنجره   .اسامی به منظم شدن پروژه کمک می کنند

در این مرحله، روی نام قطعه کلیک کنید و   .شما به مرور با کارکرد هر کدام از این تنظیمات آشنا خواهید شد .خورندمی 

 .تان را وارد کنیداسم دلخواه 
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یابید چند زبانه  چپ می ی دیگری که در سمت پنجره .حاال فقط نیاز به قطعات صوتی داریم که کار میکس را شروع کنیم

این   Multitrackی ها به پنجرهیک راِه آوردن فایل  .Propertiesو  Media Browser، Effect Rack ، Markerدارد: 

بیابید و از درونش فایل مورد نظرتان را بکشید و روی خط   Media Browserی ی مورد نظر را در پنجرهاست که پوشه 

 .صوتی مورد نظرتان رها کنید

 .یا وارد کنید Importهای مورد نظرتان را تر در موردش صحبت شد، فایل که پیش  Filesی راه دیگر این است که در پنجره 

های مورد نظرتان  تواند به فایل شود که در آن می ی جدیدی باز می پنجره .روی دومین آیکون باالی این پنجره کلیک کنید

های دیگری  راه  .های مورد نیاز در پنجره به نمایش در خواهند آمدی فایل اینطور، همه   .یدها را در این پنجره باز کنبرسید و آن 

 .اندتعریف شده  Adobe Auditionها به صورت مستقیم از پوشه به روی خطوط صوتی نیز در از جمله کشیدن فایل 
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است روی لیست رفته و هر کدام که مورد نیازتان   شان کافی های مورد نیاز در این پنجره، برای استفاده بعد از پیدا شدن فایل 

ای که در طول برنامه پخش خواهد  زمینه در خط صوتی اول موسیقی پس  .است را به روی خط صوتی مورد نظرتان بکشید

هم   در خط دوم، دو قطعه ی صوتی مربوط به معرفی نیما یوشیج را با فاصله کنار .ها» را قرار دهیدشد و آهنگ «آی آدم 

  .اید قرار دهیدتر ضبط کردهدر خط سوم هم شعرهایی از نیما را که پیش   .بگذارید

 

 

 

ماند، تنظیم دقیق کار به صورتی است  آنچه باقی می  .ی میکس شما انجام شده است بعد از انجام این مراحل طراحی اولیه

 .طعات صوتی روی خطوط مشخص کنیدجایی قبهی اول ترتیب پخش را با جا در مرحله  .ایدکه در ذهن داشته 
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شدن صدای شما، بهتر است از شدت موسیقی  کنم که در هنگام پخشدر این مرحله، توجه شما را به این نکته جلب می 

مخصوصا در چهارچوب ادبیات،   .رسدتری به مخاطب می طور، صدای شما به صورت واضح این . زمینه کم شودپس

چندین ابزار و شیوه پیش پای شما   Auditionبرای انجام تنظیمات مربوط به صدا در  .است شفافیت کلمات بسیار حیاتی 

بنابراین، شما   .تواند داشته باشدافزار هر خط صوتی تنظیمات مجزای خودش را می یادتان نرود که در این نرم .وجود دارد 

دت صدا را به صورت مجزا در آن خط کنترل  تان یک خط صوتی مجزا تعریف کنید و شزمینهتوانید برای موسیقی پس می 

  .دهمخوانی دارد را برایتان شرح می ایم همتر که با طرحی که تا اینجا داشته ایای حرفه در اینجا اما، شیوه  .کنید

 

یر، روی هر قطعه  کار این خط تنظیم شدت صدای هر قطعه و طراحی الگوی   .بینیدی صوتی خط افقی زردی می در تصاو

ایستد؛ بدون هیچ باال و  فرض این خط کمی باالتر از میانه  می در حالت پیش  .خیز صدا در طول پخش آن است افت و 

 .را نگه دارید Control .برای باال بردن یا پایین آوردن صدای هر قطعه، کافی است با ماوس روی این خط بایستید .پایینی 

ی ماوس، خط را بر حسب نیازتان  حاال کلیک کنید و بدون رها کردن دکمه   .شودیک خط افقی کج در کنار نشانگر ظاهر می 

تواند بدون نیاز به تغییر شدت صدای  کل خط صوتی،  ی صوتی می به این ترتیب، صدای آن قطعه  .به باال یا پایین بکشید

ی صوتی در یک خط  یک قطعه   در حالتی که تنها  .تواند قطعات صوتی دیگری را نیز در خود داشته باشد، تنظیم شودکه می 

ی کوچکی که در ابتدای هر خط صوتی وجود دارد هم برای تغییر  توانید از پیچی که روی پنجره صوتی وجود داشته باشد، می 

این پیچ زمانی که بر حسب نیازتان بخواهید شدت صدای کل قطعات موجود در یک خط را تغییر    .شدت صدا استفاده کنید

 .مورد استفاده قرار بگیرد تواند بدهید هم می 
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ممکن است به   .تر از آب در بیایدتواند پیچیدهزمینه در هنگام خوانش متن می تنظیمات مورد نیاز برای تغییر صدای پس

باره به سراغ خط زرد افقی   .الگوهای نامتقارنی برای افت و خیز صدا نیاز داشته باشیم یی دو برای رسیدن به چنین الگو

یمی صوتی می هر قطعه موجود روی   .ای روی این خط که نیاز به تغییر در شدت صدا دارید کلیک کنیددر هر نقطه  .رو

یدی کوچک روی آن می گیری یک نقطه متوجه شکل  تواند  ی عطف جدید روی این خط می این نقطه به عنوان یک نقطه   .شو

ی صوتی داشته  بخواهید از این نقاط عطف روی هر قطعه  توانید به هر تعداد کهشما می  .ی شما قرار بگیرد مورد استفاده 

 .به شکل زیر دقت کنید .باشید

 

 

 

کند که بسته  این قابلیت به ما کمک می  .اندبینید، نقاط عطف بسته به نیاز در جاهای مختلفی تعریف شده همانطور که می 

پذیری یکی از امکانات  در واقع این انعطاف .زیاد کنیمبه طرحی که پیش رو داریم، شدت صدا را با شدت یا به نرمی کم و  

شده توسط این نقاط عطف  برای آنکه بیشتر متوجه تغییرات اعمال  .ی شماست کننده در طراحی صدای نهایی برنامهتعیین

ید، کافی است دکمه   .کلیک کنید  Playی کلید را بفشارید، یا روی دکمه روی صفحه  Spaceی بشو

در دو سر هر قطعه، دو مربع وجود   .ز برای کنترل الگوی شدت صدا در ابتدا و انتهای هر قطعه وجود دارد امکان دیگری نی

ها و کشیدن ماوس به چپ، راست،  توانید با کلیک بر روی این مربع بسته با آنکه کنترل را پایین نگه دارید یا نه، می  .دارند

  .باال یا پایین الگوهای متنوعی را ایجاد کنید
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  .تواند در تنظیم شدت صدا تاثیر بگذارد، در هم رفتن قطعات صوتی روی یک خط صوتی است ی دیگر هم که می یک نکته 

یر زیر نگاه کنید  .به تصو

 

 

 

یر شاهد آن هستیم که انتهای    . شودی مجاور استفاده می از این تکنیک برای ادغام صداهای دو قطعه  برای نمونه، در این تصو

در کنار خطوط   .ها» ادغام شده است ی «آی آدمای که در طول اجرای برنامه پخش شده در ابتدای قطعه زمینه موسیقی پس

رفتگی صدا و الگوی آن را با نگه  ی درهم توانید درجه بینید که توسط آن می اند، مربعی را می زردی که یکدیگر را قطع کرده 

امکانات بیشتری را در این زمینه در    Controlی  نگه داشتن دکمه   .تعیین کنید  داشتن ماوس و حرکت دادنش به چهار جهت 

  .دهداختیارتان قرار می 

 پردازش صدا 

یرایش و میکس اولین برنامه تا اینجای کار اطالعات پایه  یادتان نرود که   .تان را در اختیار داریدی مورد نیاز برای ضبط، و

اینکه یک برنامه بر اثر پردازش بیشتر کیفیت   . ا صرف هر کدام از مراحل فوق کرد شود وقت و انرژی بیشتری رهمواره می 

شود  این بدین معناست که در ابتدای راه می   .ی اثر بستگی مستقیم دارد ی تولیدکنندهبهتری پیدا کند، به سطح دانش و تجربه

بنابراین سعی کنید تا چیرگی بیشتر به ابعاد   . با رسیدگی بیش از حد به کار و دستکاری چندباره، حتی از کیفیت آن کم کرد 

 .فنی کار از دستکاری بیش از حد اثرتان پرهیز کنید
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   .*** سادگی گاهی زیباتر است 

برخی   .های صوتی است تواند به رسیدن شما به فضاسازی مورد نظرتان کمک کند، استفاده از افکت یکی از عواملی که می 

  Effect Rackی در زبانه  . روندانجامند و بعضی  برای فضاسازی به کار می نهایی می  ها به بهبود کیفیت صدایاز افکت 

های صوتی مورد نیاز برای ساخت  کنید، انواع افکت های سمت چپ پیدایش می فرض در یکی از پنجره که به صورت پیش

   .شود انتخاب و آزمایش کرد های صوتی را می برنامه

 

 

 

های مختلف را روی یک  پس، تا جای ممکن افکت  .تفاده از یک ابزار نیاز به شناختش داریمیادتان باشد که پیش از اس

ها گیری در مورد انتخاب افکت به مرور و بر اثر تجربه، تصمیم  .شان را درک کنیدصدای مشخص آزمایش کرده و تنظیمات

   .شودتر می و میزان استفاده از آنها راحت 

آن را در لیست   .است  Echoی شما در مورد نیما یوشیج بیاید، هایی که ممکن است به کار برنامه افکت یک نمونه از 

 .کنیدی زیر را باز می با کلیک بر روی آن، پنجره .کنیدپیدا می  Delay and Echoی ها، در شاخه افکت 
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اینکه تغییر هر کدام از این    . هر خط صوتی وجود دارد   روی  Echoبینید، تنظیمات زیادی برای تغییر کیفیت  همانطور که می 

ی مطلوب شما دارد، به مرور و در اثر استفاده بر شما روشن  ها چه تاثیری روی کیفیت نهایی و نزدیک شدن به برنامه المان 

 . شده در این برنامه هم تنظیمات خاص خودشان را دارندهای دیگِر ارائهافکت  .خواهد شد

 .ه برای چیرگی تجربه کردن است *** بهترین را

همانطور که در این لیست  .ها ببینیدی افکت های فعال را در پنجره توانید لیست افکت با رفتن روی هر خط صوتی، می 

 . پیداست، روی هر کدام از خطوط صوتی میتوان از چندین افکت مختلف استفاده کرد 

شده داشته  سزایی در بهبود کیفیت صداهای ضبطر گیرند و تاثیر بههای دیگری که ممکن است خیلی مورد استفاده قراافکت 

در   .کنندشده کمک می های صوتی ضبط باشند، آنهایی هستند که به کم کردن اغتشاشات صوتی و هام محیط در فایل 

ها برای غلبه  فکت ای از امجموعه   Adobe Auditionدر    .افتدافزارهای متفاوت، این فرآیند به اشکال مختلفی اتفاق می نرم

 Noiseی توانید آنها را در لیست زیرمجموعه بر اغتشاشات صوتی و رساندن صدا به حد مطلوب وجود دارند، که می 

Reduction / Restpration کنندای را به کاربران عرضه می های موجود، امکانات جداگانه هر کدام از افکت  .پیدا کنید. 

 

 

 

حال، در نظر داشته باشید که بهتر است تا جای ممکن در هنگام ضبط، محیط را آرام نگه دارید و از میکروفونی با   با این

تواند کیفیت کار را به پای صدایی که در شرایط آرمانی ضبط  ها در نهایت نمی تاثیر این افکت  .کیفیت مناسب استفاده کنید

رود؛ جزییاتی ها، هر بار جزییاتی از صدای اصلی از دست می استفاده از افکت   ی دیگر این است که بانکته   .شود برساندمی 

  .شان ممکن است برای جنسی از صدا که مد نظر شماست مهم باشدکه حفظ 
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 سازی و انتشار درس ششم: ذخیره 

توجه داشته باشید که   .ذخیره می شود secx.ای با پسوند اید، در فایل پروژه تان انجام دادهکاری که تا این لحظه روی پروژه 

  ، بنابراین، برای تولید یک خروجی که امکان انتشار داشته باشد   . شودباز می   Adobe Auditionافزار  این فایل تنها توسط نرم 

مت  های موجود، دو فردر بین گزینه  .ی موجود خوانده شوندکنندهافزارهای پخشنیاز به فرمتی دارید که توسط عمومیت نرم

.wav  و.mpها به شرح زیر است:ی هر یک از این فرمت خصوصیات عمده  .ی شما قرار بگیرندتوانند مورد استفاده می  ٣ 

WAV: 

 .تر است فرمتی قدیمی  -

 .کندجزییات بیشتری از صدا را حفظ می  -

 .ای ست فرمت ساده  -

 .تواند در این قالب حفظ کرد های بسیار خوب صوتی را می کیفیت   -

 .های تولید شده به نسبت زیاد است حجم فایل  -

 .کندهای قابل حمل را کم می کننده ها امکان استفاده از آنها در پخش حجم باالی فایل  -

یی حرفه CDمناسب برای آثار قابل ارائه روی  - یزیونی و رادیو  .ای، کارهای تلو

MP3:   

 .فرمت جدیدتری است  -

 .آیدکند؛ طوری که به چشم نمی به صورت اطالعات مربوط به صدا را فشرده می   فایل صوتی است که -

 . شودها تبدیل می به راحتی به دیگر فرمت  -

 .شوندمناسب برای آثاری که روی اینترنت عرضه می  -

برای    .آیدبرای کار پادکست کامال فرمت مناسبی به حساب می MP3 با توجه به این خصوصیات، پر واضح است که خروج  

ید، روی گزینه  Fileی اول شما، کافی است به منوی گرفتن این خروجی از برنامه  منوی جدیدی  .بایستید Exportی برو

ید روی گزینه   .شودباز می  یی که باز می   Multitrack Mixdownی  برو را انتخاب    Entire Sessionی  شود، گزینه از منو

 .کنید
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مکانی که در آن فایل    .یابیدتان انتخاب کردید می نام با عنوانی که برای پروژه شود، نام فایل نهایی را هم ای که باز می پنجره در  

در آینده شاید نیاز ببینید که تغییراتی دیگری را در   .را انتخاب کنید MP3فرمت  .شود را انتخاب کنیدخروجی ذخیره می 

  .کلیک کنید OKی روی دکمه  .نیاز این پروژه، به تغییر دیگری نیاز ندارید در اینجا و بر مبنای  .این تنظیمات اعمال کنید

دیگری در   MP3توانید مثل هر فایل فایل خروجی را می  .شودی شما ذخیره می ی پروژه فایل خروجی تولیدشده و در پوشه

  .افزارهای متنوع موجود پخش کنیدنرم

 انتشار

بت به انتشار پادکست شما می  اهمیت این مرحله در آن است که ممکن است با یک   .رسدبعد از انجام تمام مراحل فوق نو

مبنای این ایده بر این اصل استوار است که هر چقدر هم که   .اید را بر باد بدهیدانتخاب غلط کل زحمتی که تا اینجا کشیده

یترین  ای که  برای انتشار برنامه  .اش و جلب نظر مشتری مناسب دارید برای عرضه  محصول شما خوب باشد، نیاز به یک و

بسایت خود را بسازید و فایل ساخته هایتان را روی سرور خودتان  های برنامه اید، یک راه سخت پیش پای شماست؛ اینکه و

بی این انتخاب می   .بارگذاری کنید ت و در دسترس بودن آنها بستگی  ها تحت کنترل شماستواند این باشد که امنیت فایل خو

بسایت یا تجارتی دیگر ندارد  بسایت خوب با   .معایب این انتخاب اما کم نیستند .به امنیت و پایداری و راه اندازی یک و

بایلی برای   .حداقل امکاناتی که کاربران امروز اینترنت را راضی نگه دارند، به هیچ وجه کم هزینه نیست  به اپلیکیشن مو

اندازی، باید مبلغی را هم برای  های مربوط به راه جدای از هزینه  .ها نیز باید فکر کنیدو تبلت  های هوشمندوشی کاربران گ

بسایت ثبت دامنه، هزینه  بدترین بخش داستان اما این است که   .تان به صورت سالیانه کنار بگذاریدی میزبانی و امنیت و

یادتان نرود که پشت   .کنیددهند محروم می ه صورت بالقوه در اختیارتان قرار می های میزبان بخود را از شنوندگانی که پایگاه 

توانند راه رسیدن شما به  دهنده، بازاریابی و پشتیبانی وجود دارند که می های بزرگ توسعه ها تیمهر کدام از این پایگاه 

  .هایتان در فضای مجازی داشته باشیدحفظ فایل  ای جهت توانید برنامهشما همواره می  .تان را هموار کنندشنوندگان دلخواه 

 .ی انتشار پادکست شماست زنیم هستهچیزی که اینجا از آن حرف می 
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ها به صورت کامال رایگان خدمات برخی از این پایگاه   .های صوتی وجود دارندهای بسیاری برای میزبانی برنامه امروزه پایگاه

گروهی دیگر از   .ای بپردازیدبرخی دیگر باید به صورت ماهیانه یا سالیانه هزینه  برای استفاده از  .دهندخود را ارائه می 

گذارند، و اگر بخواهید مثال از فضای بیشتری بهره  شان را به صورت رایگان در اختیارتان می ها هم تا حدی از امکانات پایگاه

بسایت از جمله  .یگان خارج خواهند شدتان فعال کنید، از حالت رای به خصوصی را در پادکست ببرید یا گزینه  ها ی این و

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می 

- SoundCloud: http://soundcloud.com  

- Archive.org: http://archive.org  

- Amazon S3: http://aws.amazon.com/s3/  

- Podomatic: https://www.podomatic.com 

- Libsyn: http://www.libsyn.com/podcast-hosting-services/ 

- PodBean: http://www.podbean.com 

- Apple: http://www.apple.com/au/itunes/podcasts/specs.html    

 

پس از انجام این کار قادر   .تان، نیاز دارید که یک حساب کاربری در پایگاه مورد نظرتان ایجاد کنیدانتشار پادکست  برای

بسایت این پایگاه بارگذاری کنید اکثر این پایگاه   .خواهید بود که فایل مربوط به هر اپیزود را به همراه اطالعاتش در و

بسایت دهند که می می ای در اختیارتان قرار کننده پخش به عبارتی شنوندگان شما   .تان استفاده کنیدتوانید از آن در طراحی و

بالگتان، یا با مراجعه به پایگاهی که میزبان برنامه می  بسایت یا و های شماست و همچنین از طریق  توانند با مراجعه به و

از امکانات مثبت دیگر   .کست شما دسترسی پیدا کنند های هوشمند، به پادها روی گوشی های قابل نصب این پایگاه برنامه

  .تان تحت تاثیر قرار دهدی فعالیت تواند راه و تصمیمات شما را در ادامه ی آمارهای مفیدی است که می ها ارائه این پایگاه

 . های شمامثل آمار دانلود یا پخش یا تعداد مشترک پادکست 

  .کندی بصری مخاطب ثبت می شما را به راحتی در حافظه*** یک طرح گرافیکی ساده اما زیبا پادکست 

تان خبرش را به  به محض انتشار پادکست  .های اجتماعی باز کنیدهای مختلفی در شبکه تان حسابحتما برای پادکست 

تری برای  اینطور، هر مرتبه راه ساده  . به طور مکرر از آنها بخواهید که مشترک کانال شما شوند .تان اعالم کنیدمخاطبین
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بت به این می بعد از انجام همه   .ی جدیدتان به مخاطب پیش پای شماست رسیدن برنامه رسد که پادکست  ی مراحل فوق، نو

 کنید:ها را پیدا می ای از این پادکست در لینک زیر، مجموعه  .های محبوب پادکست ثبت کنیدخود را در فهرست 

http://podcastplaces.com 

  .هایتان را خواهید یافت دستورالعمل مربوط به ثبت برنامه هافهرست با کلیک بر روی هر کدام از این 
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 رایتکپی

های  اطالعات مورد نیازتان راحت کرده، به شرکت   در اینترنت همان قدر که کار شما را برای یافتن  دسترسی آزاد به اطالعات 

های حقوقی الزم  دهد که در صورت نیاز، پیگیری ای موسیقی و وکالیشان نیز این امکان را می کنندگان حرفه ای، تهیه رسانه 

ردد؛  تواند به راحتی منجر به محکومیت خاطی گها می این پیگیری  .ای شان انجام بدهندرا در مورد محصوالت رسانه 

جدای از مسائل حقوقی و مالی، رعایت حق تالیف یک اثر و کسب   . تواند برای فرد بسیار گران تمام شودمحکومیتی که می 

تان ناراحت ی بدون اجازه از اثر خالقه شما هم، بدون شک، از استفاده  .اجازه برای استفاده از آن یک کنش اخالقی است 

یدمی  چیزی که مهم است، رعایت قانون و   .یت شما چقدر کوچک یا چقدر بزرگ است بنابراین، مهم نیست که فعال .شو

 .ی رسانه و هنر است احترام به حقوق دیگر فعاالن عرصه

در   – ترین راه ساده  .ی دیگران بدون پرداخت هزینه وجود دارد هایی قانونی برای استفاده از آثار خالقه با این حال، همواره راه 

اید اش تماس بگیرید و برای استفاده از اثری که انتخاب کرده ی کننده که با هنرمند مورد نظر یا تهیه   این است   –صورت امکان  

راه دیگر، پیدا کردن اثری است که به کار شما بیاید، اما به صورت رایگان و قانونی قابل دانلود و   .درخواست مجوز کنید

 Creativeاوطلبانه آثارشان را تحت نظام حقوقی جدیدی به نام  امروزه بسیاری از هنرمندان به صورت د .استفاده باشد

Common - CC رایت موجود تعریف  ی قوانین کپی این سیستم که بر پایه  .کنند ی همگانی منتشر می مجوز اموال خالقه

چیزی که مهم   .های یک هنرمند به صورت قانونی و مجانی استفاده کنیددهد که از ساخته شده، به شما این امکان را می 

  . دهندبه شما مجوزهای یکسانی برای استفاده از اثر نمی  CCی آثار تحت است در این رابطه بدانید، این است که همه 

حتی ممکن است   .اش را نداشته باشیدزمینه ی کارتان استفاده کنید، اما امکان دستکاری ممکن است بتوانید آن را در پس 

ی اینها پیش از استفاده از آثار دیگران باید مورد توجه  همه   .جایی به نحوی نام او را قید کنید  مولف اثر از شما بخواهد که در

 های زیر پیدا کنید:توانید در پایگاه قسمتی از آثار صوتی تحت این نوع مجوز حقوق معنوی را می  .شما قرار گیرند

- ccMixter: http://ccmixter.org 

- Free Music Archive: http://freemusicarchive.org  

- Jamendo: https://www.jamendo.com/?language=en&p=tags  

- Songfreedom: https://www.songfreedom.com 

- Podsafe Audio: http://www.podsafeaudio.com 

  



 �ار�اە آموز�� نو�ام  ١٢٤
 

 تمرین

- به عنوان قسمت نهایی این درس  .تان را در اختیار داریدای مورد نیاز برای ساخت اولین پادکست ی اطالعات پایه حاال همه 

های مختلف این راهنمای آموزشی  ی «نیما یوشیج»، که در طول قسمت برنامه ای مشابه با  خواهم که برنامه گفتار از شما می 

 با هم ساختیم را تولید کنید:

 .این اولین قسمت از یک پادکست ادبی است 

 . تمرکز این پادکست بر ادبیات داستانی است 

 .دقیقه است   ۱۵مدت زمان این برنامه حدود  

یسندهدر هر قسمت این پادکست قرار بر این است که یک   .ی ایرانی را معرفی کنیدنو

 . ی شماست خوانی هم بخشی از برنامه جدای از معرفی، داستان 

 .زمینه) استفاده کنیدهای مختلفی از این برنامه از موسیقی (مثال در پس در قسمت 

بسایت میزبان ساختهای که برای پادکست ی خود را در کانال رسمی پس از تولید، برنامه  و در  د منتشر کرده ایتان در یک و

 nogaambooks@ .صورت دلخواه نوگام را تگ یا منشن کنید
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 مولفین برای دیجیتال ابزارهای
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  مولفین برای دیجیتال ابزارهای

 امین انصاریتهیه کننده: 

   مقدمه

ی ابعاد زندگی بشر را تحت  عصر همه  ی این های هر دم نوشونده ی کوتاهمان از آغاز عصر دیجیتال، فناوری با وجود فاصله 

در این دنیا    .های دیجیتال تخیل کنیدکافی است یک لحظه خود را در دنیایی بدون ماشین   .اندی خود قرار داده تاثیر و سیطره

سرعت   های هوشمندی که نه از پرداخت بانکی الکترونیکی خبری خواهد بود، نه از مکالمات اینترنتی، و نه حتی گوشی 

های آنالوگ  شان را در محیط ها امکان مدیریت کثرت و حجم داده  .اندانجام بسیاری امور روزمره را از حدود تخیل گذرانده 

عصر ابرهای اطالعاتی آغاز شده؛ عصری که حجم بزرگی از اطالعات شخصی ما در   .و کاغذی غیرممکن ساخته است 

   .ر در مواقع نیاز نگران دسترسی به آنها نباشیمشود، تا دیگهای بزرگ نگهداری می سرور شرکت 

های  فرآیندهای دیجیتالی که از منظر نسل  .در چنین دنیایی تنها داشتن سواد خواندن و نوشتن برای گذران امور کافی نیست 

یم  که عقب یک نسل  .نمایندروند، برای خیلی از پدر و مادرها پیچیده می به شمار می  هایی پیش پا افتاده جدید پدیده تر برو

ی گذشته، موجب  روند رو به گسترش بازتولید فرایندهای آنالوگ در دنیای دیجیتال در دو دهه  .شوداوضاع باز هم بدتر می 

این تغییرات به حدی بنیادین    .به وجود آمدن تعاریف و مبناهای جدیدی در شناخت انسان از محیط پیرامون خود شده است 

ی  حاال دوره  .اندر قرن بیست و یکم را به امری فراتر از توانایی نوشتن و خواندن صرف بدل کرده اند که «باسوادی» دبوده 

 :اندکرده  تعریف سواد دیجیتالی را این طور  .است  Digital Literayسواد دیجیتالی یا 

سواد در واقع توانایی فهم و تفسیر رسانه   ...توانایی فرد در به انجام رساندن وظایف در محیط دیجیتال و به صورت موثر

یر از طریق دستکاری دیجیتالی و یا ارزیابی و استفاده از دانشی که از محیطمنظور بازتولید داده هاست به  های  ها و تصاو

   .دیجیتالی کسب شده است 

های سنتی ارتباط و تولید محتوا دل کند و آشنایی با  ی باسوادها باید از قالب در عصر دیجیتال برای به شمار آمدن در زمره 

ین را دلپذیرتر می ه نفس کشیدن در فضای رسانه ابزارهایی را ک های  ی فناوری جداافتادگان از قافله  .کنند، آغاز کرد های نو

یا  -های موجود ی تکنولوژی هایی که به وسیله روز، دیر یا زود درخواهند یافت که به مرور امکان مشارکت موثر در گفتمان 

شت و این خود به حس انزوای آنها از جامعه و از دست رفتن بخشی از  گیرند را نخواهند داشکل می  -انواع در حال ظهور 

   .ی اجتماعی آنها منجر خواهد شدسرمایه

به اگر بخواهیم به طور تخصصی  ی در دهه  .رو خواهیم شدتر به بازار نشر بپردازیم، با تغییر و تحوالت شگرف دیگری رو

خیلی   .ها و مجالت به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرده است گذشته اقبال عمومی نسبت به انتشار الکترونیکی کتاب 
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تر در مقابل روند دیجیتالی شدن فرایندهای تولید، پخش و دریافت آثار نوشتاری مقاومت  از موسسات نشر که پیش

بسایت می   .کنندی وب نیز ارائه می و به مرور خدمات خود را در عرصه  انداندازی کرده های خود را راه کردند، حاال و

شان را در تبلت خود داشته  های مورد عالقه ها را آنالین بخوانند یا فایل کتاب دهند که روزنامه خوانندگان هم ترجیح می 

یی که فرصت  های ارتبهای اجتماعی را نیز اضافه کرد؛ فناوری به این روند باید نفوذ روزافزون شبکه  .باشند اطی پیشرو

وقفه و سطحی با  ی بی اند به مواجههاند و عادتشان داده تر «عمیق خوانی» را از کاربرانشان گرفته کتابخوانی و در حالت کلی 

 .آیدسیل اطالعاتی که به سمتشان می 

یسندگان پیش برقراری ارتباط موثر با   های فنی موجود، امکان جا ماندن از پیشرفت  .ای هستندقراوالن فرهنگ هر جامعهنو

شود را تضعیف کرده و مانع از رسیدن  های دیجیتال غرق می تر از روز قبل در ابزارها و پدیدهای که هر روز بیش ی جامعهبدنه 

بی را برای کمک به   .شان خواهد شدی فرهنگ به جایگاه واقعی عاملین عرصه جدای از آن، این ابزارها امکانات بسیار خو

های گروهی را در  گیری فعالیت به عالوه، امکان شکل  .کنندها و اطالعات به آنها عرضه می ر تولید و مدیریت ایده مولفین د

یری تنها و منزوی از آنها به ذهن متبادر می -قشر مولفین    .آورندبه وجود می   -شود که معموال تصو

یسندگان را بدر این جزوه  ا تعداد محدودی از ابزارهای دیجیتال که امکان تولید ی آموزشی تالشم بر این خواهد بود که نو

ی بسیار متنوع و  کنم که لیست پیش رو تنها گلچینی است از مجموعه تاکید می  .سازند آشنا کنمموثرتر محتوا را ممکن می 

در هر کدام از   ی امکانات ارائه شدهتجربه  .افزارها و خدمات اینترنتی قابل استفاده برای اهالی قلمای از نرمگسترده

در این فرصت کوتاه   .تری در دنیای دیجیتالهایی جدید و شخصی تواند شروعی باشد برای تجربه افزارهای پیش رو می نرم

  .افزاری به خواننده معرفی کنمهای مختلف نرم ام بر آن خواهد بود که کارکردهای مختلف این ابزارها را با گذر از رسته سعی 

پردازی، نوشتن گروهی، تولید و انتشار آنالین کتاب، و مدیریت منابع خواهند  بزارهای بازبینی متن، ایدهها شامل ااین رسته 

 . بود
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 Microsoft Wordدر  درس اول: بازبینی متن

البته قرار بر شرح چگونگی استفاده   .کنماین جزوه را آغاز می   Microsoft Wordافزار برای مولفین یعنی با آشناترین نرم

که از دید بسیاری از کاربران این   Wordدر اینجا به یکی از امکانات بسیار موثر  .افزار به صورت کلی نیست نرم  از این

به یا بازبینی با مجموعه  Reviewی در زبانه  .افزار پنهان مانده است، خواهم پرداخت نرم رو هستیم که  ای از امکانات رو

یرایش و فعالیت مشارکتی بر روی یک فایل را فراهم می ا اید و قرار است  فرض کنید داستانی نوشته  .آورندمکان نظردهی، و

یراستار روی فایل آن کار کنید  های سنتی موجود تنها به تغییر رنگ متن یا پس زمینه، یا خصوصیات دیگر آن بسنده  روش   .با و

اتکا به چنین روشی امکان از دست رفتن روند تغییرات اعمال شده و به جا ماندن های چندباره، با در خوانش  .کنندمی 

جدای از آن، اتکای به این روش در   .اشتباهات کالن در متن، و در نهایت تهدید سالمت متن نهایی وجود خواهد داشت 

 . بسیار جانفرسا خواهد بود مدیریت نظرات و پیشنهادات افراد مختلف بر روی یک فایل، بدون تداخل و بی نظمی، کاری 

تواند با  متوجه خواهید شد که بازبینی یک متن می  Wordافزار  در اینجا پس از تشریح امکانات موجود در این بخش از نرم

نوعی را باز کنید و به منوی   Wordبرای شروع یک فایل  .های سنتی پیش برودکمترین نگرانی و بسیار موثرتر از روش 

Review ید  .برو

 

 

 

 پیگیری تغییرات -

را فعال   Track Changesی ی تغییرات ایجاد شده بر متن اولیه را تعقیب کنید کافی است گزینه برای اینکه بتوانید همه 

از این لحظه به بعد   .ای کلیک کنیدباید روی چنین دکمه   Wordهای قدیمی تر برای فعال کردن این گزینه، در نسخه  .کنید

  –خواهد اضافه شدن یک فاصله باشد بین دو کلمه، یا حذف شدن یک حرف اضافه می  -ترین تغییر روی متن شما کوچک 

یر زیر دقت کنید  .با رنگی متفاوت از رنگ متن اصلی مشخص خواهد شد  .به تصو
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یر مشاهده می  ی ریموند کارور، تمام  نوشته ها» ی داستان «پاکت کنید، در پاراگراف اول از ترجمه همانطور که در تصو

در پاراگراف دوم هم «ساکرامنتو» را با «سکرمنتو» جایگزین    .اماش جایگزین کرده الخط عربی را با نوع فارسی «ي»های رسم

بینید در سمت راست  همانطور که می  .دهدتری از انتخاب مترجم اصلی متن به دست می ام؛ چرا که خوانش صحیح کرده 

دهد تا افراد مختلف  این امکان اجازه می  . شودعنوان کسی که تغییرات مذکور را اعمال کرده مشاهده می  صفحه نام من به 

با رفتن روی هر کدام از اسامی، زمان   .تغییرات مورد نظرشان را بدون ترس از اختالل با نظر دیگران روی متن اعمال کنند

ای به چشم  در سمت چپ متن اما، خط عمودی خاکستری  .کرد  توان مشاهدهدقیق اعمال شدن تغییر مورد نظر را هم می 

مخصوصا وقتی تغییرات    .دهد که کجای متن دستکاری شده است این خط به صورت بصری به خواننده نشان می   .خورد می 

کوچکی مثل برداشتن یا اضافه کردن فاصله روی متن اعمال شده باشد، این خطوط به طرز موثری پیدا کردن محل این  

 .کنندغییرات را میسر می ت
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 ی پیشنهاد و نظر ارائه  -

آید که بخواهد نظری را در مورد قسمت خاصی از متن ثبت کند تا فرد دیگری از آن مطلع  برای یک مولف بسیار پیش می 

است جمله، کلمه یا   در چنین مواقعی کافی  .ای داشته باشد در مورد قسمتی که بخواهد بعدا به آن بپردازد شود؛ یا مثال ایده

 .کلیک کنید  New Commentی بخشی از متن را انتخاب کرده و روی دکمه 

 

 

 

یسیدشود، می در مستطیلی که در سمت راست باز می  تواند با کلیک  فرد دیگری نیز می   .توانید ایده یا پیغام مورد نظرتان را بنو

با استفاده از این امکان   .پاسخ رها کند شما وجود دارد، به نظر شما پاسخ دهد یا آن را بی   ی زردی که کنار پیغامبر روی دکمه 

 .ی متن شکل دهیدای را در حاشیه توانید در صورت نیاز مکالمه عمال می 

 نکات مربوط به کاربری:

های  با استفاده از گزینه  Reviewتوانید از منوی می  .برای رد یا پذیرش تغییرات اعمال شده روی یک متن دو راه دارید -- 

Accept    وReject   توانید روی قسمت تغییر کرده کلیک  از موردی به مورد دیگر رفته و آنها را قبول یا رد کنید؛ همچنین، می

 .ها رد یا قبول تغییرات مورد نظر را انتخاب کنیدراست کنید و از بین گزینه 

 .امکانات مشابهی در اختیارتان هست ها هم برای رد یا پذیرش کامنت   --

 . قابل تغییر است   Wordهای مورد استفاده در این بخش در قسمت تنظیمات رنگ   --

توانید به جای پذیرش با رد یک به یک تغییرات، در منو، روی  وقتی تغییرات مورد نظرتان روی متن به سرانجام رسید، می   --

 Accept Allی شود گزینه کلیک کنید و از فهرستی که نمایان می  Rejectیا  Acceptهای فلش کوچک کنار گزینه 

Changes  یاReject All Changes را انتخاب کنید. 
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یرایش همواره این امکان را دارید که با انتخاب گزینه   -- متن نهایی را بدون وجود عالمات    No Markupی  در طول انجام و

  .های اعمال شده روی آن ببینیدو رنگ 
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 Brainstormingپردازی یا درس دوم: ابزارهای ایده

یسنده در مراحل مختلفی  نیاز    –ی پژوهشی باشد یا یک داستان  خواهد یک مقاله می   –از فرایند خلق یک اثر    به عنوان یک نو

ی  ی ایدهئال برای توسعه ایدهپردازی در این بستر در واقع گمانه زنی در مورد مسیر یا مسیرهای ایده  .پردازی داریدبه ایده 

یسندهفرض می   .اولیه و تبدیل آن به متنی قابل ارایه به مخاطب است  خواهید دو شخصیت زن  ای هستید که می کنیم شما نو

یسی است که در طول گذر از  پردازی یکی از مراحل مهم در داستان شخصیت  .و مرد را برای داستان جدیدتان خلق کنید نو

یسنده اح  این    .هایش از پیش اندیشیده باشدشخصیت   ...تیاج دارد به بسیاری از جزییات رفتاری، خانوادگی، ظاهری وآن نو

های داستان به  توانند در توسعه و پیشبرد پیرنگ یا خرده پیرنگخصوصیات در صورتی که به درستی طراحی شده باشند، می 

به  در مورد کارهای پژوهشی هم با چنین موقعیتی  .کار بیایند ها و رسیدن به  ی ایده در راستای توسعه .رو هستیمرو

   .ریزی و چیدن مقدمات داریدی پژوهش و تزهای قابل ارائه نیاز به برنامه شناسی، پیشینهروش 

ای بخواهیم  به این معنی که اگر در مورد هر سوژه   .بر بودن چنین فرایندی است ی مهمی که در اینجا مطرح است زمان مسئله

یکرد   .ی کار بیشتر خواهدده به نتیجه برسیم، احتمال ناپختگی و نچسب بودن نتیجهشتابز باید به خاطر داشته باشیم که رو

باره به آن تعریف نشود، می  تواند به  ما در تفکر راجع به یک سوژه، در صورتی که زمان مناسبی برای جدایی و بازگشت دو

به د که با طراوت بیشتری با سوژه کنفاصله گرفتن از متن کمک می  .تکرار بیفتد یمی مورد نظرمان رو ی حمل همه  .رو شو

  .رسد، بدون کمک یک ابزار مناسب ممکن نیست ها به ذهن می ها و ماه هایی که در مورد یک سوژه در طول روزها، هفته ایده

اید این امکان را به مولف بدهد  هر چه که هست ب .ترین شکل ممکن، یک کاغذ قلم ساده باشدتواند به سنتی این ابزار می 

های ممکن برای پیشبرد  هایی از استراتژی اش را ثبت کند و پشته های جدید در مورد ابعاد مختلف نوشته که بتواند ایده 

یسنده شودی ساختارمندی می چنین پدیده .اش را بسازد پروژه     .تواند به مرور زمان تبدیل به منبع الهام مطمئنی برای نو

  .سازی کرد   هم پیاد   Microsoft Wordافزاری همچون  ی نرم شود به وسیله کاغذ و قلم که بگذریم، چنین فرایندی را می از  

با   .آیدپردازی به حساب نمی افزار تخصصی برای به انجام رساندن فرآیند ایدهیک نرم  Wordها اما با وجود تمام قابلیت 

یسی نرم نامههای برهای دیجیتال شرکت ی فناوری توسعه  یسندگان و مولفان قرار  نو افزارهای متنوعی را تولید و در اختیار نو

بعضی از   .بینی شده است پردازی پیشدردسری برای انواع نیازهای موجود در فرآیند ایده اند که در آنها راهکارهای بی داده 

برخی دیگر نیز به صورت آنالین در دسترس کاربران   .دافزارها برای اجرا نیاز به نصب شدن روی کامپیوتر یا تبلت دارناین نرم

 شود به موارد زیر مراجعه کرد: ی این ابزارها می از جمله  .اندقرار گرفته 

Gliffy – Creately – MindMeister – Realtime Board - NoteApp 
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مطمئنا با  .کنندی را به کاربران عرضه می های گوناگون و منحصر به فرد پردازی در عین مشابهت قابلیت افزارهای ایدهنرم

افزار  افزار و بازخوردهای ثبت شده از طرف کاربران آنها در اینترنت، در نهایت به نرمی اطالعات مربوط به هر نرم مطالعه 

بتان خواهید رسید   .کنمی را به طور مختصر معرفی م   Gliffyافزارها به نام در اینجا برای نمونه یکی از این نرم  .مطلو

   Gliffyنمونه:  

ی  افزار  در صورت استفاده این نرم   . است   Gliffyتواند به کار مولفین بیاید  پردازی می افزارهایی که در رابطه با ایده یکی از نرم 

افزار  نرم این  .توان به عدم احتیاجش به نصب کردن اشاره کرد ی خصوصیات شاخص آن می از جمله  .محدود رایگان است 

این خصوصیتش باعث   .قابل اجرا است  - ازجمله گوگل کروم، سافاری و فایرفاکس  - تحت وب در هر مرورگر مدرنی 

تاپ) در دسترس و قابل  شود که در هر جایی بدون نیاز به امکانات سخت افزاری شخصی (کامپیوتر رومیزی یا لپ می 

ن را دارید که انواع مختلفی از نمودارها را رسم کنید و اشکال اطالعاتی متنوعی  افزار آنالین این امکادر این نرم   .استفاده باشد

تان را در  توانید به راحتی پروژه یکی از خصوصیات مثبت این برنامه این است که می  .را بر حسب نیازتان به وجود بیاورید

وانند در لحظه تغییرات مورد نظرشان را روی فایل  تافراد درگیر با پروژه می  .ها یا مشاورینتان قرار دهیدگروهی اختیار هم

  .پروژه انجام دهند؛ تغییراتی که در همان لحظه برای باقی اعضای گروه قابل مشاهده است 
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افزارهای از مرز دو و نیم میلیون نفر گذشت، امکان برقراری ارتباط با نرم  ۲۰۱۴افزار که تعداد کاربرانش در سال این نرم

افزارهای های مختلفی ذخیره شده و در نرم توانند در فرمت های تولید شده می جدای از آن، فایل  .را هم دارد  آنالین گوگل 

   .دیگر باز شوند
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 درس سوم: ابزارهای نوشتن به شکل مشارکتی

مشارکتی معموال  های در پروژه  .شودبه مقاصد مختلفی انجام می  collaborative writingنوشتن به صورت مشارکتی یا 

کنندگان در پروژه سعی بر تکمیل قدم به قدم آن و رساندنش به هدف  موضوع و هدف مشخصی وجود دارد که مشارکت 

یت مهارت یکی از مهم  .ی قبلی دارندمشخص شده یسندگان تازه ترین کاربردهای چنین فرایندی تقو کار  های نوشتن در نو

یسندگان رقم می ی مشارکتِی نوشتاری به دست همه با توجه به آنکه سرنوشت هر پروژه  .است  کنندگان به  خورد، شرکت ی نو

کنند،  گیرند که چطور طبق موضوع تم و طرح اولیه و همچنین بر اساس تغییراتی که دیگران در متن ایجاد می مرور یاد می 

ی نوشتاری مشارکتی پیشنهاد  ک پروژه های مختلفی برای انجام یاستراتژی . قدم مناسبی را در راستای تکمیل متن بردارند

 بندی زیر را ارائه داده است: طبقه   لوری بنجامین  پاولبرای نمونه  .اندشده

 

یسنده: وقتی یک    - نوشتن   - یسنده به عنوان نماینده تک نو یسندگان گروه وظیفهنو  . ی نوشتن را بر عهده دارد ی یک گروه از نو

یسنده در یک زمان مشخص روی متن کار می  -نوشتن  - یسنده، به صورت ترتیبی: در این حالت تنها یک نو   .کندتک نو

یسن .کنندگان از پیش تعیین شده است معموال نسبت مشارکت هر کدام از شرکت  دگان بعد از انجام قسمت مربوطه متن  نو

یسنده   . سپارندی بعدی می را به نو

یسندگان به صورت همزمان روی  نوشتن به صورت همزمان: در این حالت متن به قطعات مشخصی تقسیم می  - شود و نو

 .کنندهای مربوط به خودشان کار می قسمت 

یسندگان به صورت همزمان مشغول کار کردن روی بخش   افتد که واکنشی: این نوع نوشتن وقتی اتفاق می   - نوشتن   - های  نو

کنند از یکدیگر تاثیر گرفته و متن خود را بر اساس جزییات کار دیگری  مربوط به خودشان هستند و در عین حال تالش می 

 .تنظیم کنند

یسندگان از ترکیبی از استراتژی  - ی مشارکتی خود استفاده  ه های فوق در پروژنوشتن به صورت ترکیبی: در این حالت نو

  .کنندمی 

 

یزیونی  ی سریال های تولیدکننده برند گروه ای از نوشتن مشارکتی بهره می های بارزی که به صورت حرفه از نمونه  های تلو

یسنده این گروه  .هستند معموال   .کندای هستند که یک سرپرست آن را مدیریت می ی حرفه ها معموال شامل تعداد زیادی نو

یسندگان این امکان را دارند که در عین فعالیت روی متن   .شوندهای مختلف یک سریال بین افراد گروه تقسیم می ت قسم نو

یسندگان و سرپرست گروه برای رفع موانعی که پیش پایشان پدید می      .آیند استفاده کننداز کمک دیگر نو
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یکی ی تولید محتوا به صورهای موفق دیگر در زمینهیکی از نمونه  یکی  .ها هستندت مشارکتی و بسایت هایی  و ها در واقع و

یرایش داده هستند که به کاربران اجازه می  تولید و دخل و تصرف در متن، در محیط وب    .ها مشارکت کننددهند در تولید و و

یکی ترین نمونه نام آشناترین و محبوب  .شودانجام می    ۲۰۰۷ن که از سال ی آنالی این دانشنامه .پدیا است ی این رسته و

بسایت همواره در لیست پربازدیدکننده های جهان قرار داشته و به منبع غیررسمی مهمی برای به دست آوردن اطالعات  ترین و

   .تبدیل شده، به تمامی به دست کاربرانش توسعه پیدا کرده است 

یسندگان حرفه  های دیجیتال امکانات بسیار زیادی را برای تسهیل نوشتن به پدید آمدن فناوری  ای و  صورت مشارکتی به نو

از بین رفتن محدودیت جغرافیایی، فعالیت گروهی افراد روی یک متن را از نقاط مختلف جهان   .کار عرضه کرده است تازه 

به ی وسیعی از نرم امروزه با دامنه .ممکن ساخته است  یسندگی مشارکتی را بیش از  افزارهای تحت وب رو رو هستیم که نو

 شود به موارد زیر اشاره کرد:  افزارها می ی این نرم از جمله  .انداده و لذت بخش ساخته پیش س

TitanPad – Evernote – PBWorks – GoogleDocs – Protagonize 

   TitanPad: ۱نمونه 

از این   .ساخت حساب کاربری ندارد  نام وتحت وب و رایگان است و مزیت بزرگ آن این است که نیاز به ثبت  افزارنرم این

توانند به  تعداد نامحدودی مشارکت کننده به راحتی می  .های کوچک یا تمرینات کارگاهی است جهت بسیار مناسب پروژه 

  شود لینک مستقیم پروژه پذیر است و هم می امکان   میلایاین کار هم از طریق ارسال دعوتنامه با    .ی شما دعوت شوندپروژه 

   .را در اختیار دیگران قرار داد
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یر مشاهده می  یسندگان در پنجرههمانطور که در تصو جمالت با   .ی کوچک سمت راست صفحه پیداست کنید، اسامی نو

یسنده اختصاص دارد  .شوندی کار اضافه می های رنگی به بدنه پس زمینه  بدین ترتیب، امکان تعقیب   .هر رنگ به یک نو

در سمت راست پنجره قسمت دیگری پیاده سازی   .ی متن به سادگی ممکن خواهد بودفراد در توسعه مشارکت هر یک از ا

های احتمالی  اینگونه، نیاز نیست که برای هماهنگی   .آورد شده که امکان گفتگوی افراد گروه را در حین انجام پروژه فراهم می 

این امکان را   TitanPad .ی دیگری استفاده کنیدزار یا وسیله افی متن یا طرح سواالت احتمالی از نرم در مورد روند توسعه 

ذخیره    Microsoft Wordیا فرمت    PDF ، HTMLهای مختلفی مثل ی خود را با فرمت برای شما در نظر گرفته که پروژه 

  .آورده است  های ذکر شده را نیز فراهم تر ذخیره شده در فرمت های پیش همچنین امکان بارگذاری متن از روی فایل  .کنید

یری تغییرات اعمال شده روی متن با جزییاتی مثل زمان و امکان جذاب دیگری که در این نرم افزار وجود دارد نمایش تصو

ی تغییرات از ابتدای به وجود آمدن همه  Playدر این صفحه با کلیک بر روی دکمه  .است  Time Sliderتاریخ در بخش 

  .دهندای بصری به روند تغییرات در متن می آمده و جلوه متن یکی پس از دیگری به نمایش در 
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   Evernote:  ۲نمونه 

Evernote  ها و  افزار پیشرفته برای یادداشت برداری، سازماندهی و آرشیو اطالعات است که در اکثر سیستم عامل یک نرم

افزار رایگان است، اما برای استفاده از  نرمی معمولی این نسخه  .ها قابل اجرا است های هوشمند و تبلت همچنین در تلفن 

افزار به کاربرش این  ترین شکل، این نرم در ابتدایی  .تر آن باید مبلغی را به صورت ماهیانه پرداخت کنیدهای پیشرفته نسخه

د محتوایی  تواننها می این است که این یادداشت  Evernoteی جذاب نکته  .هایی را ثبت کنددهد که یادداشت امکان را می 

ی صوتی، فرمت وب، عکس و  توانید از حافظه بندی هر یادداشت، می جدای از متن قابل قالب  .ای داشته باشندچند رسانه 

سازد اما افزار را به این قسمت از این جزوه مرتبط می چیزی که این نرم .ی یادداشتتان بهره ببریدحتی دست نوشته در بدنه 

تواند بسته به نیاز شما در سطوح مختلفی  این به اشتراک گذاری می   .ها با افراد دیگر است داشت امکان به اشتراک گذاری یاد

یرایش و اضافه و کم   .مثل «خواندن ِصرف» یا «خواندن و نوشتن» صورت بگیرد  یعنی یا فقط اجازه دارند ببینند یا اجازه و

 . کردن هم دارند

 

 

 

بدین صورت، پیدا   .های مرتبط با هم ایجاد کنیداگانه ای را برای یادداشت های جدتوانید دفترچهشما می  Evernoteدر 

های مرتبط  توانید دفترچه هایتان را با کلیدواژه جدای از آن می  . بندی آنها بسیار راحت خواهد بودها و طبقه کردن یاداشت 

بندی  طبقه  .تر باشدمراتب ساده های موجود به تگ کنید تا جستجوی یک یادداشِت به خصوص در میان انبوه یادداشت 

هایش را با هم به  ی یادداشت دهد که اگر نیاز باشد یک دفترچه و همه یادداشت در یک دفترچه این امکان را به شما می 

  .اشتراک بگذارید
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یر فوق مشهود است، می که در گوشه  Work Chatی با کلیک بر روی دکمه  مشارکت  توانید با افراد ی سمت چپ تصو

افزار ذکر شود این است که اطالعات  ی دیگری که باید در مورد این نرم نکته  .کننده در پروژه تان به صورت زنده گفتگو کنید

ی هر جا که باشید کافی است با نام کاربری و کلمه   .وارد شده در آن به سادگی از طریق سکوهای دیگر در دسترس شماست 

ید؛ همه نرمعبورتان وارد این      .ی اطالعاتتان در اختیارتان خواهد بودافزار شو

 

 

 

پس از نصب   .سازماندهی اطالعات به دست آمده از مرور صفحات وب است  Evernoteیکی از امکانات بسیار مفید 

این ترتیب وقتی  به    .را روی مرورگر خود نصب کنید  Evernote Web Clipperی  افزار این امکان را دارید که افزونه این نرم

ی  ی وب داشتید یا خواستید کل صفحه را آرشیو کنید، کافی است روی دکمه ی قسمتی از اطالعات یک صفحه نیاز به ذخیره 

 .این افزونه که به مرورگر شما اضافه شده کلیک کنید
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به کمک  –خشی از آن را توانید کل صفحه یا ب شود که از طریق آن می ی کوچکی باز می بینید، پنجرههمانطور که می 

توانید پیش از ذخیره کردن صفحه،  با کمک این افزونه می  .ذخیره کنید - شوندهایی که روی صفحه پدیدار می کننده کنترل 

 .هایی را به آن تگ کرده یا یادداشت کوتاهی را به آن اضافه کنیدکلیدواژه 

 

 

 

خواستید ذخیره  همانطور که می   Htmlشود که صفحه با فرمت  متوجه می ی آن،  افزار و به روز کردن کتابخانه با مراجعه به نرم 

یری را به آن اضافه  توانید مثل هر یادداشت دیگری اطالعات یا فایل بنابراین جدای از آنکه می   . شده است  های صوتی و تصو

ید که همه کنید، متوجه می  فعال و قابل استفاده   ی اصلی ی ذخیره شده مثل صفحه های موجود در نسخه ی لینک شو

  .هستند
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 درس چهارم: تولید و انتشار آنالین داستان

افزارهای تحت آورند، گروهی از نرم در طیف ابزارهای دیجیتالی که امکان خلق متن و انتشار آن را برای کاربران فراهم می 

افزارها با حرکت  ظهور این نرم  .اندکرده  های داستانی گرایش پیداتر گونه ایشوند که به سمت انتشار حرفه وب نیز پیدا می 

یسندگان نسبت به امکان تولید محتوا بدون نظارت شرکت  گاه شدن نو های  صنعت نشر به سمت حذف کاغذ و همین طور آ

یسندگان را قادر می نرم  .نشر همراه است  هری  سازند تا با استفاده از ابزارهای ارائه شده، به سادگی و با ظاافزارهای انتشار نو

افزارها به صورت  ی کاربران این نرم انتشار آثاری از این دست در شبکه   .ای را تولید کنندقابل قبول محصول نهایی قابل عرضه

یسنده به همراه می  های اجتماعی نیز شانس دیده  امکان به اشتراک گذاری آثار در شبکه  .آورد بالقوه خوانندگانی را برای نو

 توان به موارد زیر اشاره کرد: افزارهای موجود در این رسته می ی نرم از جمله  .ددهشدن اثر را افزایش می 

Storybird – Cowbird – Bubblr – Book Builder – myebook - iBooks 

   Storybird: ۱نمونه 

Storybird  بسایت طرح و   .مشارکتی است افزاری تحت وب برای تولید و انتشار داستان به صورت نرم خالقان این و

یرسازی  یسندگان های متنوعی را از هنرمندان سراسر جهان گرد هم آورده تصو این ابزار هر   .اند تا منبع الهامی باشد برای نو

ی رسد کاربرد اصلی چند که برای هر کاربری با هر سن و سال طراحی شده، اما به نظر می  یت بیانگری و داستانگو ی  اش تقو

یر مورد نظر آن را می  .در کودکان و دانش آموزان باشد یر پیشکاربر بعد از انتخاب تصو بینی  کشد و در جایی که برای تصو

   .کندشده، رها می 
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یسنده در مرحله  یر را نوشته و بعد از نهایی شدن کار منتشرش کندنو  . ی بعد این امکان را دارد که داستانی مناسب با این تصو
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یژه این نرم  ید این  وقتی به عنوان یک معلم وارد حساب کاربری  .ها ارائه کرده است ای را برای معلم افزار امکانات و تان شو

امکان را دارید که دانش آموزانتان را در کالس ثبت کنید، تکالیفشان را تعریف کنید و بر روند انجام تکالیف نظارت داشته  

یر آغاز کرده و از دیگران دعوت کنند که به پروژه توانند  آموزان می دانش   .باشید  . شان بپیوندندیک داستان را با انتخاب یک تصو

بسایت می بخوانیددر قسمت « این آثار را کاربران عضو این شبکه    .توانید آثار تولیدی کاربران دیگر را نیز مطالعه کنید» این و

 .اندهای مختلفی ارائه کرده بندی سراسر جهان تالیف و در طبقهدر 

   iBooks:۲نمونه 

iBooks های الکترونیکی است که شرکت ای جهت تولید و انتشار کتاب افزار حرفه یک نرمApple این   .به بازار ارائه کرده

توانند  افزار جدای از اینکه می بران این نرم کار .شوداندازی می های این شرکت نصب و راه افزار تنها روی سیستم عامل نرم

افزار  ی زیبای موجود در این نرمهای طراحی شدهتوانند از انواع قالب طراحی کتابشان را از ابتدا خود بر عهده بگیرند، می 

ک  بسیار ساده است؛ کافی است روی هر یک از اجزای موجود در صفحه کلی  iBooksبندی در صفحه  .هم استفاده کنند

ید که برای اعمال تغییرات در اختیارتان قرار  بعد از آن که کنترل آن جزء را به دست گرفتید، متوجه ابزارهایی می  .کنید شو

های ی دیگری که در مورد آی بوکز باید ذکر کرد این است که شما عالوه بر متن، این امکان را دارید که انواع رسانه نکته   . دارد 

یری دیگر را  ای شما یک  به این ترتیب کتاب چندرسانه  .نیز به صفحات کتاب الکترونیک خود اضافه کنیدصوتی و تصو

   .پذیر با انتظارات مخاطبین از یک کتاب الکترونیک خواهد بودمحصول به غایت تطبیق
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و   Exportی دو گزیـنه افزار ـبادر منوی ـفاـیل این نرم .رســـدبـعد از آن ـکه کـتاب شـــما آـماده شـــد، نوـبت ـبه انتشـــار آن می 

Publish  ی  با انتخاب گزینه  .مواجه خواهید شدExport   توانید کتابتان را در یکی از سه فرمت  میiBooks، PDF   و متن

ی منتشــر کنـید ـباـید روی گزیـنه   iTunesدر صــورتی ـکه بخواهـید کـتابـتان را از طریق  .ـبه ـیک ـفاـیل ـقاـبل اجرا تـبدـیل کنـید

Publish  ین ترتیب، فرآیند انتـشار را قدم به قدم طی خواهید کرد و در نهایت در چـشم به هم زدنی به دـست بد .کلیک کنید

توانید تعیین کنید که کتابتان به صــورت الزم به ذکر اســت که در حین گذر از مراحل انتشــار می  .مخاطبین خواهید رســید

  .بــرای خــوانــدنــش بــپــردازنــد رایــگــان در اخــتــیــار عــمــوم قــرار گــیــرد و یــا مــخــاطــبــیــنــتــان بــایــد مــبــلــغــی را
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 درس پنجم: ابزارهای مدیریت منابع

ای فعال باشید، یا در مقاطع باالی دانشگاهی مشغول تحصیل باشید، بدون  اگر در امر تحقیق و پژوهش به صورت حرفه 

های دانید، روش می همانطور که  .کنیدهای خود دست و پنچه نرم می شک با استفاده و ذکر منابع مطالعاتی در نوشته 

یسنده در بسیاری موارد نیاز دارد روش ذکر منابع را بر   .گوناگونی برای ذکر منابع و مآخذ در متون تحقیقاتی وجود دارند نو

یسد تنظیم کندطبق تعاریف و دستورات مجله یا انتشاراتی که برایش می  های دیجیتال این امر به  تا پیش از ظهور رسانه  . نو

توانست در تبدیل روش از فرمت شیکاگو به هاروارد رخ  جدای از اشتباهاتی که می  .گرفت ستی انجام می صورت کامال د 

افزارهای مدیریت منابع به بازار  هاست که نرم حاال سال  .کننده باشدبر و کالفه توانست بسیار زمان بدهد، این فرآیند می 

های اطالعاتی این است که مولف تنها  ی کلی پشت این نظامایده .انده دردسر ساختاند و این فرآیند را بسیار ساده و بی آمده

برای تغییر   .کندکند و بعد به راحتی در متن مقاله از آنها استفاده می افزار ثبت می یک بار جزییات مربوط به هر منبع را در نرم 

انتخاب کنند تا لیست منابع و مآخذ به   های موجود، مورد مطلوب رادهی هم تنها کافی است از لیست شیوه ی منبعشیوه 

توان انواع رایگان یا خریدنی متنوعی را  افزارهای مدیریت منابع می در بین لیست پر و پیمان نرم   .روز شودصورت خودکار به 

یژگی  توان به  ی افزارها م ی این نرم از جمله  .کنندهای خاص خود را به کاربر عرضه می ها و کارایی نیز پیدا کرد که هر یک و

 موارد زیر اشاره کرد: 

EndNote – Mendeley – Aigaion – Bookends – refbase  

  Mendeley:نمونه

Mendeley  برای اولین بار به بازار معرفی شد و   ۲۰۰۸در سال  افزارهای مدیریت منابع است کهترین نرمیکی از موفق

در طول تاریخ کوتاهش، که هنوز به یک دهه   . آن را خریداری کرد  Elsevierنام شرکت نشر صاحب  ۲۰۱۳بعدها در سال 

دلیل    .افزار توانست جوایز متعددی را در عالم تکنولوژی به خود اختصاص دهدی این نرم هم نرسیده، این گروه تولید کننده 

تواند  افزار که می این نرم   .در تولید متون پژوهشی است   Mendeleyاین موفقیت بدون شک در کارآمدی و سادگی استفاده از  

به صورت مشارکتی توسط مولفان متعدد مورد استفاده قرار گیرد، هم در کامپیوترهای رومیزی و به صورت محلی، و هم در  

بدین ترتیب اطالعات وارد شده به پایگاه اطالعاتی    .ها قابل استفاده است ند و تبلت های هوشممحیط وب و البته در گوشی 

یدتان وارد این نرم ای از جهان همراه شماست؛ کافی است با اطالعات کاربری افزار در هر نقطه این نرم  خروجی   .افزار شو

اطالعات  .تبدیل کنید XMLو  EntNoteجمله های مختلف از توانید به فرمت افزار را می اطالعات ثبت شده در این نرم

افزار  آثار ثبت شده در این نرم  .افزار بارگذاری و استفاده کنیدتوانید در این نرم های مختلف را نیز می تولید شده در قالب 

ژه به هر  این در حالی است که دسترسی باقی افراد مشارکت کننده در پرو  . بندی شوندهای مختلف طبقه توانند در گروه می 

  .تواند بر اساس نیاز در سطوح مختلفی تعریف شودپوشه می 
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به صورت خودکار اطالعات    Mendeley  .در هنگام ثبت هر منبع کافی است نوع آن (مثال مقاله یا کتاب) را مشخص کنید

شما   .ماندن اطالعات نخواهید بودبدین ترتیب دیگر نگران جا  .کنداستاندارد مورد نیاز برای ثبت آن را از شما طلب می 

بدین ترتیب، بعد از بارگذاری از هر جایی به آن    .توانید فایل مربوط به منبع را در صورت نیاز به ورودی خود الحاق کنیدمی 

ی کاربران این اپلیکیشن به  جدای از آن، این امکان وجود دارد که در صورت نیاز آن را با جامعه  .دسترسی خواهید داشت 

   .شتراک بگذاریدا

به    Mendeleyی افزار این است که کاربرانش این امکان را دارند که با اضافه کردن افزونه ی مهم دیگر در مورد این نرم نکته 

بعد از نصب این    .) به صورت مستقیم از منابع خود در متن استفاده کنندMicrosoft Wordپردازشگر کلمات خود (مثال  

   .پذیر خواهد بودشود امکان اضافه می  Referencesی ات از طریق بخشی که به زبانه ی تنظیمکلیه   افزونه،
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به صورت خودکار   Mendeleyبا  Wordافزار بعد از برقراری ارتباط پردازشگر هر گونه تغییر در اطالعات موجود در نرم 

   .نیز استفاده کرد  Refreshی شود از دکمه برای تسریع این فرآیند می   .شودروز می به 

ای برای نصب  ی افزونه با ارائه   Mendeley  . گیرند صفحات وب هستندی ما قرار می خیلی از منابعی که امروزه مورد استفاده 

   .اش را بسیار ساده کرده است بر روی مرورگرها، کار اضافه کردن منابع به بانک اطالعاتی 

 

 

 

افزار بارگذاری  گیگابایت اطالعات را به صورت رایگان روی سرور این نرم  ۲تواند تا حجم می هر کاربر  Mendeleyدر 

  . ای را به صورت ماهیانه و بسته به امکانات مورد نیازش به این شرکت پرداخت کندبا گذر از این حد کاربر باید هزینه  .کند
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ام بر آن بود که تعداد محدودی از  فرصت کوتاه سعی ی آموزشی ذکر کردم، در این همانطور که در ابتدای این جزوه 

ای که ساخته شد  حاال، با توجه به زمینه .آیند را خدمت شما معرفی کنمای که به کار مولفان می افزارهای کاربردی نرم

از این رو،   .ندارد ی کاربران به هم شباهت مسلما نیاز همه  .های جدیدی را با موارد مطرح شده آغاز کنیدتوانید تجربهمی 

  .افزار دیگری را در هر رسته بیابید که پاسخ موثرتری به نیازهای مختلف شما بدهد ممکن است نرم 

تعداد   از طرف های دیجیتال موجود یادتان نرود که در همین لحظه، وقتی مشغول خواندن این جمالت هستید، فناوری 

های جدیدی حتی ممکن است در پایان همین جمله پدیده  .اندداشته   هایی دهنده در سرتاسر جهان پیشرفت بیشماری توسعه 

بهتر است همین امروز نوشتن با ابزارهای دیجیتال را شروع کنید؛ مخاطبین فردا   .به دنیای دیجیتال ما اضافه شده باشند

   .مانندمنتظر شما نمی 
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یسندگان برای گیریپشتیبان و دیجیتال امنیت   نو
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   امن چیست؟ میلایاهمیِت داشتن درس اول : 

یس امن    در این درس کاربر تمرکز اصلی    .آشنا خواهد شد  Gmailو    Protonmailو    Riseupمانند    میلایبا چندین سرو

یس جی   .ای است ورود دو مرحله  میل و رعایت چند نکته مهم مانند انتخاب رمز عبور یکتا و فعال کردن دوره بر روی سرو

یرایش فایل  های ورد به صورت آنالین در گوگل  عالوه بر این، در مورد امکاناتی مانند استفاده از گوگل درایو و همچنین و

 .درایو بحث خواهد شد

 

ها  باشد و در آن ده  نداشته  میلایاین روزها با گسترش دامنه استفاده از اینترنت در جامعه، کمتر کسی است که یک آدرس 

از آن جهت اجباری است که شما   میلایعالوه بر این داشتن یک آدرس  . تبلیغاتی یا همان هرزنامه نداشته باشد میلای

یس سایت برای باز کردن حساب در وب    . دارید میلایبوک، اینستاگرام و… نیاز به آدرس های مختلف مانند فیسها و سرو

یس از همین رو استفاده از   . که امن و دارای امکانات مختلفی باشد دارای اهمیت زیادی است  میلای یک سرو

یم: مهم است، به سراغ دو سوال اساسی می  میلایبا این مقدمه و اینکه چرا داشتن یک آدرس   رو

یس   ی باید استفاده کرد؟میلای از چه سرو

  باید انجام داد؟ میلای چه کارهایی برای افزایش امنیت یک 

 

یس جی      میلای میل، بهترین سرو

یس توانید ده با یک جستجوی ساده در دنیای اینترنت به راحتی می  پیدا کنید که هر کدام یک سری امکان و   میلایها سرو

یژگی دارند یس    .و ی که تنها از طریق دعوت   Riseup  میلای مثال سرو ت در آن را دارید، از نظر حفظ حریم  نامه امکان عضو

یس  کنید ذخیره  هایی که ارسال و یا دریافت می میلای ای که هیچ اطالعاتی از است، به گونه  میلای خصوصی بهترین سرو

یسی است که تمام  Protonmailشود؛ و یا نمی  شوند و به این صورت هیچ سازمان و  ها در آن رمزنگاری می میلای سرو

 . هایتان را نخواهد داشت میلای دولتی امکان شنود 

 

یس  یستوان یکی از امنرا می  میلجی گوگل با نام  میلای اما در این میان سرو های حال ظاهر در دنیا  ترین و بهترین سرو

یژگی  دهند که به راحتی بتوانید زندگی آنالین خود را بهتر مدیریت  های مختلفی این امکان را به شما می دانست که با دادن و

 .کنید
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یس میل به دو دلیبه طور کلی جی   شود:ترجیح داده می   میلایهای ل کلی به دیگر سرو

دهند (مانند یاهو و یا  ارائه می  میلایهای دیگری که خدمات پشتیبانی خوب: گوگل برخالف بسیاری از شرکت  -

تان قطع یلم ای تان به شما بیافتد و دسترسی  میلای ای که اگر اتفاقی برای ای دارد به گونه مایکروسافت)، تیم پشتیبانی قوی

های حساسی این امکان در زمان  .شود، امکان اینکه بتوانید مشکل را حل و دسترسی خود را مجددا برقرار کنید باالست 

 . تان بسیار کاربردی خواهد بودمیلایمانند هک شدن حساب 

یژگی  - یس های امنیتی فوقو امکانات مختلف است که امکان  میل دارای ، جی میلایهای العاده: برخالف بسیاری از سرو

در میان این امکانات دو مورد هستند که استفاده   .دهدتان را تا حدود زیادی کاهش می میلای هک شدن و نفوذ به حساب 

ای که نه تنها بر روی امنیت از آنها بسیار حیاتی هستند به گونه 

  وری شما را به عنوان یکگذارند، بلکه بهره تان تاثیر می میلای

یسنده یا مترجم باال می    .برندنو

 

ای به امکانی گفته  ای: ورود دو مرحله فعال کردن ورود دو مرحله 

تان، عالوه بر رمز عبور، به  شود که شما برای وارد شدن به حسابمی 

تان را نخواهید ورود به حساب این بدان معناست که اگر شما کد مورد نظر را وارد نکنید، امکان  .یک کد نیز نیاز دارید

 . داشت 

توان به دو کلید مجزای یک گاوصندوق تشبیه کرد که اگر  ای را می تر توضیح دهیم، ورود دو مرحله اگر بخواهیم به زبان ساده 

 .تنها یکی از کلیدها را داشته باشید، امکان باز کردن در گاو صندوق وجود نخواهد داشت 

یژگی وقتی دارای اهمیت  یژه  این و در   . تان شوندشود که رمز عبور شما لو برود و افراد خرابکار بخواهند وارد حسابای می و

خواهد کدی که  ای مواجه خواهد شد که از وی می تان شود، با پنجرهاین حالت زمانی که فرد نفوذگر سعی کند وارد حساب

تان ر نباشد این کد را وارد کند، امکان وارد شدن به حسابدر صورتی که فرد نفوذگر قاد   .در تلفن همراه شما است را وارد کند

 . را نخواهد داشت 

 

یژگی پشتیبانی می ای را برای حساببه همین دلیل همواره به یاد داشته باشید که ورود دو مرحله  کنند فعال  هایی که از این و

ییتر از این امکان پشتیبانباکس، فیس هم اکنون گوگل، دراپ  .کنید توانید برای تمامی این  کنند و شما می ی می بوک و تو

 .ای را فعال کنیدها ورود دو مرحله حساب
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توانید می   قدم  به   قدم  راهنمای  این ای نیست و شما به کمک  ای در گوگل کار چندان پیچیدهفرآیند فعال کردن ورود دو مرحله 

تان دو نکته مهم  دقت کنید که در فرآیند فعال کردن ورود دو مرحله حساب گوگل  .فعال کنیدتان گوگل آن را بر روی حساب 

 را فراموش نکنید:

 .استفاده کنید Google Authenticator اپلیکیشنبرای دریافت کد از  ●

 .برای مواقع اضطراری پرینت کنید و در یک مکان امن نگهداری کنید پشتیبان  کدهای یک نسخه پشتیبان از  ●

بی با جی  یژگی گوگل که به خو دهد که بدون  ده است این امکان را به شما می میل تلفیق شداشتن امکان گوگل درایو: این و

برای این کار هر زمانی که فایلی را به صورت ضمیمه    .ای را دانلود کنید، بتوانید آن را مشاهده کنیدافدی آنکه فایل ورد یا پی 

 .دریافت کردید، تنها کافی است بر روی آن کلیک کنید تا محتوای آن را مشاهده کنید

یژگی از آن ج  دهد زیرا شما برای مشاهده فایل  هت اهمیت دارد که امکان آلوده شدن رایانه شما را به بدافزار کاهش می این و

خواهید در مورد گوگل  اگر هم می  .اف یا زیپ دیگر نیازی نیست که آن را دانلود و بر روی رایانه خود باز کنیددی ورد، پی 

  .شرکت کنید درسنامه   آموزشی  دوره  اینتوانید در درایو بیشتر بدانید، می 

 

 میلایافزایش بیش از پیش امنیت حساب 

 عالوه بر نکاتی که در باال گفته شد، شما باید یک سری نکته را نیز در نظر بگیرید: 

هایی که از طرف افراد ناشناس ارسال  اشناس را دانلود نکنید: به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی فایل های نفایل   ●

ید، پیشنهاد می شوند را دانلود نکنید و اگر هم می می  گاه شو یژگی گوگل درایو  خواهید از محتوای آن آ شود که از و

 .نمایش مشاهده کنیدلت پیشمیل استفاده کنید و فایل ارسالی را بدون دانلود و در حادر جی 

های نانشناس پاسخ  میلایهای ناشناس و مشکوک پاسخ ندهید: مانند مورد قبل، تحت هیچ شرایطی به  میلای به   ●

کنند  کنید که هرزنامه ارسال می خود را وارد لیست افرادی می  میلای ندهید زیرا با این کار به احتمال زیاد آدرس 

های حاوی بدافزار  میلای دریافت خواهید کرد که ممکن است برخی از آنها    میلای   و به این صورت روزانه صدها

 .های آینده با این مفهوم آشنا خواهید شددانید بدافزار چیست، نگران نباشید، در درس اگر نمی  .باشند

رد اما در  های آینده صحبت خواهیم کدر برابر حمالت فیشینگ هشیار باشید: در مورد حمالت فیشینگ در درس  ●

بوک  اینجا همین قدر را بدانید که در زمان وارد کردن اطالعات حساس مانند نام کاربری و رمز عبور حساب فیس

بسایت اطمینان حاصل کنیدمیلیا جی   .تان، از درست بودن آدرس و
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چه اهمیتی دارد یک نفر   تان پیش بیایید که در پایان این درس که اولین درس این دوره آموزشی است، شاید این سوال برای 

در پاسخ به این سوال باید گفت که   .یا هر حساب دیگر من را هک کند، من چیزی برای مخفی کردن ندارم میلایحساب 

 تواند:شما نفوذ کند می  میلایاگر یک نفر به حساب 

بوک،  را از دست خواهید داد مثال فیس  ایداستفاده کرده میلای های دیگری که از آن آدرس دسترسی به حساب ●

ییتر، اینستاگرام و…  تو

دهید  اید و برای کسی ارسال کرده بودید را از دست می های مختلف کتابی که در حال کار بر روی آن بوده بخش  ●

 . تان دسترسی نداریدمیلایچون دیگر به حساب 

تان دسترسی پیدا کند و به این صورت  اجتماعی های  های شبکه به حساب  میلایممکن است فرد خربکار از طریق   ●

زند را منتشر کند و به این صورت باعث دردسرهای مختلفی  مطالبی که از نظر اجتماعی به وجه شما لطمه می 

 . برایتان شود

  .از همین رو فراموش نکنید که افزایش امنیت دیجیتال برای تمام کاربران اینترنت مهم و حیاتی است 
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 میت رمز عبور چیست؟اه -درس دوم

توان به  ترین بخش یک حساب آنالین دانست چون با داشتن آن به راحتی می توان مهم را می  Passwordرمز عبور یا همان 

یژه به رمز عبور از درجه اهمیت باالیی برخوردار است و باید  .حساب یک کاربر وارد شد در انتخاب آن    از همین رو توجه و

را بداند، به راحتی   -تان میل ای به خصوص  - های شما دقت زیادی کرد؛ چرا که اگر فردی رمز عبور هر کدام از حساب

تان فعال کرده باشید، تنها داشتن  ای را بر روی حسابالبته دقت کنید که اگر ورود دو مرحله  .تان شودتواند وارد حسابمی 

 .رمز عبور کافی نیست 

یژگی را در نظر بگیرید تا به این صورت  با  توجه به این میزان اهمیت رمز عبور، شما باید در انتخاب رمز عبور یک سری و

منظور از کاهش امکان حدس زدن رمز عبور هم آن است که افراد خرابکار از   .بتوانید امکان حدس زدن آن را کاهش بدهید

 .ند که رمز عبور شما را حدس بزنندهای مختلف امکان این را نداشته باشطریق روش 

رمز عبور شما  است که اگر  Brute-force attack همان  یا فراگیر جستجوی  له حم ها به عنوان مثال یکی از این روش 

باشد، فرد خرابکار یا هکر شانس باالیی دارد که رمز عبور شما را حدس   Libraryیا  Bookحاوی کلماتی مشخص مانند 

 .ها وجود دارندنامهبزند چون این کلمات در لغت 

یژگی را در زمان  از همین رو برای کاهش احتمال پیدا کردن رمز عبور حساب انتخاب رمز عبور  هایتان، شما باید یک سری و

 .در نظر بگیرید

یژگی   های یک رمز عبور و

یژگی مهم و اساسی را در نظر بگیرید: ۳به طور کلی برای انتخاب یک رمز عبور شما باید    و

کنید، باید طوالنی و پیچیده های اینترنتی خود انتخاب می طوالنی و پیچیده باشد: رمز عبوری که شما برای حساب -۱

های خاص مانند  منظور از طوالنی بودن درازای رمز عبور است و منظور از پیچیده بودن استفاده از اعداد و عالمت  .باشند

 . درصد (٪) و یا تعجب (!) است 

تر باشد، امکان حدس  گردد که هر چقدر رمز عبور انتخابی شما پیچیده و طوالنی علت این دو شرط هم به این نکته باز می 

استخراج شده است، به   Bloombergسایت مثال جدول زیر که از گزارش وب  .کندآن کاهش پیدا می زدن و یا شکستن 

یژگی را نشان می  بی اهمیت این و کشد تا به طور  طول می  تر است، برای هکر بیشتردهد که هرچه رمز عبور پیچیدهخو

 .تصادفی آن را حدس بزند
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های کوچک،  استفاده از حرف  های کوچک و بزرگ استفاده از حرف  های کوچک استفاده از حرف  طول رمز عبور 

های  بزرگ، اعداد و عالمت 

 خاص 

 روز  ۱۸ ساعت  ۱۰ دقیقه  ۱۰ حرف  ۶

 سال  ۴ روز    ۲۳ ساعت  ۴ حرف  ۷

 سال  ۴۶۳ سال  ۳ روز  ۴ حرف  ۸

 سال   ۴۴۵۳۰ سال   ۱۷۸ ماه ۴ حرف  ۹

 

حرف و حروف کوچک، بزرگ،    ۹کنید، اگر شما رمز عبوری انتخاب کنید که حاوی  همانگونه که در جدول باال مشاهده می 

هزار سال نیاز دارد تا آن را هک کند! از همین رو   ۴۵عدد و عالمت خاص باشد، یک فرد خرابکار مدت زمانی حدود 

حرف و شامل حروف کوچک، بزرگ، عدد و   ۱۰کنید حداقل حاوی شود که همواره رمز عبوری که انتخاب می می پیشنهاد 

 . های خاص باشدعالمت 

ای انتخاب شود که به خاطر سپردن آن آسان باشد و نیازی به یادداشت  آسان به خاطر سپردن شود: رمز عبور باید به گونه   - ۲

مختلفی برای انتخاب یک رمز عبور طوالنی و پیچیده و در عین حال به خاطر سپردن آن ساده  های روش  .کردن آن نباشد

 . باشد وجود دارد 

یسنده و یا مترجم می  های اول یک جمله یا شعر مورد عالقه خود را به عنوان رمز  توانید حرف به عنوان مثال شما به عنوان نو

و    -که سروده خیام است  -مصرع «اسرار ازل را نه تو دانی و نه من»  های اولمثال با انتخاب حرف  .عبور انتخاب کنید

توانید رمز عبوری طوالنی، پیچیده و آسان از نظر به خاطر سپردن  کمی تغییرات و اضافه کردن عدد و عالمت خاص می 

 # aA4RntDvnMایجاد کنید: !

مختلف ایجاد کنید که پیچیده، طوالنی و در عین   ها رمز عبورتوانید ده دقت کنید که شما با داشتن همین یک مصرع می 

   .حال از نظر به خاطر سپردن آسان باشند
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ها یا اعدادی که مربوط به خودتان است استفاده  شخصی نباشد: دقت کنید که در زمان انتخاب رمز عبور نباید از واژه  -۳

تان محل تولد و یا شماره تلفن همراهتان در رمز عبور انتخابی   مثال نباید به هیچ عنوان از نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد،   .کنید

   .استفاده کنید

توان به  گردد که اگر شما از این اطالعات در رمز عبور خود استفاده کرده باشید، می علت این پیشنهاد هم به این نکته باز می 

تواند  ی عبور مختلفی که یک فرد می افزار رایگان که با گرفتن یک سری اطالعات شخصی، رمزهاکمک یک سری نرم 

داند  کنید که اطالعات شخصی شما را کسی نمی اش ایجاد کند را بدست آورد! اگر هم فکر می براساس اطالعات شخصی 

مثال اگر فکر   . توان آنها را بدست آورد به راحتی می  اجتماعی  مهندسی ای مانند های ساده (مانند شماره تلفن شما) با روش 

بوک خودتان مراجعه کنید تا ببینید تان خبر ندارد، بد نیست به حساب اینستاگرام و یا فیس کنید کسی از غذای مورد عالقهمی 

   .ایدتان اشاره کرده ذای مورد عالقه که چند بار به نام غ

خصوصی باشد: به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی رمز عبور خود را به دیگران ندهید و همواره به یاد داشته باشید که   -۴

های شما خودتان هستید، نه همسر یا دوست صمیمی شما! عالوه بر آن رمز عبور خود  بهترین نگهدارنده رمز عبور حساب

جایی یادداشت نکنید و تنها آن را در ذهن خود داشته باشید تا در صورت گم شدن یادداشتی که حاوی رمز عبور  را در 

   . شما است، رمز عبورتان لو نرود حساب

یکتا باشد: همواره به یاد داشته باشید که انتخاب رمز عبور یکسان برای چندین حساب بسیار خطرناک است؛ زیرا در   -۵

هایتان تواند وارد دیگر حساب های شما لو برود، شخص دارنده رمز عبور به راحتی می عبور یکی از حسابصورتی که رمز  

 شود! 

شما یکسان باشد، شخص دارنده رمز عبور به   میلایبوک شما لو برود و این رمز با حساب مثال اگر رمز عبور حساب فیس 

ها مصداق بارز گذاشتن  انتخاب یک رمز عبور برای تمامی حساب .وارد شود شما نیز میلای تواند به حساب راحتی می 

ها در یک سبد است، پس فراموش نکنید که به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی از یک رمز عبور برای بیش  تمامی تخم مرغ

 .از یک حساب استفاده نکنید

تان را  های مختلف ن را در نظر بگیرید که رمز عبور حساببه صورت مستمر تغییر کند: به عنوان آخرین نکته هم باید ای - ۶

تان را کاهش  های مختلف روز یک بار) تغییر دهید تا با این کار احتمال لو رفتن رمز عبور حساب  ۹۰به صورت مستمر (هر  

 .دهید

یژگی مهم یک رمز عبور آشنا شدید، ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که من  ۶حاال که با   یسنده    و به عنوان یک نو

ها حساب آنالینم را ندارم؛ در نتیجه تمامی  و یا مترجم صدها ایده و متن در ذهن دارم و دیگر وقت حفظ کردن رمز عبور ده 

 نکاتی که در اینجا بیان شد خوب هستند اما برای من کاربردی نیستند؛ راه حل چیست؟
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افزارهای مدیریت رمز  العاده آسان در اختیار دارید و آن استفاده از نرمدر پاسخ به این پرسش احتمالی شما یک راه حل فوق

ن  پیشنهاد نوگام به شما آن است که یکی از ای .هستند LastPassو   KeePassترین آنها عبور هستند که دو مورد از معروف 

توانید از طریق دو  راهنمای قدم به قدم هر کدام از این ابزارها را می  .ابزارهای مدیریت رمز عبور را انتخاب و استفاده کنید

 آدرس زیر مشاهده کنید و بخوانید:

 KeePass از  استفاده قدم  به قدم راهنمای 

 LastPass  از استفاده قدیم  به قدم راهنمای 

یژگی مهم نرم  رمز    افزارهای مدیریت رمز عبور در آن است که شما با استفاده از آنها تنها و تنها نیاز دارید یکدقت کنید که و

 انگیز است، نه؟ عبور حفظ کنید! هیجان 

)  Pattern) و پترن (PINام، بد نیست نیم نگاهی به استفاده از پین ( حاال که در مورد رمز عبور در این درس صحبت کرده 

  .های همراه نیز بیندازیمدر تلفن 

 

 های همراه امنیت تلفن

شود چون به اندازه یک رایانه قدرت پردازش دارند، این روزها بسیار  از آنها یاد می  های همراه که امروزه با نام هوشمندتلفن

های هوشمند  از همین رو چون تلفن  .ای است که یک تلفن هوشمند در اختیار نداشته باشدپرطرفدار هستند و کمتر خانواده 

المه، صدها عکس و… هستند، باید به  و مک میلای ها، متن هزاران حاوی اطالعات حیاتی و مهمی مانند لیست تماس 

یژه     .ای کرد امنیت آنها توجه و

شود آن است که همواره بر روی تلفن  ترین نکته که دقیقا به این درس مربوط می های همراه اولین و مهم برای امنیت تلفن

عدد    ۴تان  ودی به تلفن همراه عدد باشد؛ چون اگر پین ور  ۶همراه خودتان پین انتخاب کنید و دقت کنید که این پین حداقل  

عدد این تعداد به یک    ۶هزار حالت خواهد بود در حالی که برای    ۱۰توانید پین انتخاب کنید  هایی که می باشد، تعداد حالت 

کند؛ و این یعنی سخت کردن کار فرد خرابکار! دقت کنید که اگر تلفن همراه شما دارای پین  میلیون حالت افزایش پیدا می 

های مختلف شما سرک  تواند به حسابو سپس گوشی خود را گم کنید، فردی که گوشی شما را پیدا کند به راحتی می نباشد  

بایل یادداشت کرده مثال اگر ایده بکشد،  ها تمامی از دست خواهد  باشید، این ایده  های کتاب جدید را در بخش نوت مو

 .رفت 

تان گم شد، امکان بازیابی اطالعات  گاری کنید تا به این صورت اگر گوشی عالوه بر این شما باید حتما گوشی خود را رمزن

مثال برای  .های همراه بسته به نوع گوشی متفاوت است های تلفنفرآیند رمزنگاری گوشی  .از روی آن وجود نداشته باشد
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ید به بخش  گوشی به باال استفاده کنید و برای  ۸اواس های آیفون شما تنها کافی است که از نسخه آی گوشی  های اندرو

ید و از بخش امنیت یا همان  کلیک کنید و سپس    Encryptionبر روی رمزنگاری یا همان  Securityتنظیمات گوشی برو

   .مراحل پیش رو را طی کنید

 .خود را رمزنگاری کنید  تان شما باید از پین استفاده کنید و عالوه بر آن گوشی به طور خالصه برای افزایش امنیت تلفن همراه 

یمحاال که به پایان این درس رسیده  . ایم، وقت آن است که به سراغ زنگ تفریح برو

 زنگ تفریح! 

  سایت ببرید، لطفا به وب برای آنکه به اهمیت نکاتی که در باال گفته شد پی 

 How Secure Is My Password  ید و سپس در جعبه نوشته شده است،   Enter Passwordای که در داخل آن برو

شروع کنید و سپس رمز عبوری    ١٢٣٤٥٦که    ۲۰۱۵ترین رمز عبور سال  مثال از محبوب   .رمزهای عبور مختلفی را وارد کنید

 # aA4RntDvnMایم را وارد کنید: ! که در این درس برابر یک مصرع از خیام ساخته

د کردن رمزهای عبور مختلف، مدت زمانی که یک رایانه رومیزی زمان الزم دارد تا آن را حدس بزند به شما نمایش  با وار

هزار    ۴۰۰# یک فرد خرابکار با یک رایانه رومیزی مدت زمانی برابر با  aA4RntDvnMشود؛ مثال برای رمز عبور !داده می 

 سال الزم دارد! 
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 ها حیاتی استگیری از فایلپشتیباندرس سوم: 

یم و عالوه بر آن بر روی این  آشنا می   Google Driveو    Dropboxگیری آنالین مانند  در این درس با ابزارهای پشتیبان   شو

ودتان  های کتاب، یک نسخه پشتیبان آفالین نیز تهیه کنید تا خ های بسیار حیاتی مانند فصل کنیم که از فایل نکته نیز تاکید می 

 .افزارها بیمه کنیدرا در برابر حمالتی مانند باج 

 

 های حیاتیگیری از فایل پشتیبان 

یسنده  از فایل   Backupگیری یا گرفتن  پشتیبان  های مهم و حیاتی یکی از نکاتی است که به عنوان یک کاربر و به خصوص نو

افتد و به همین دلیل نیازی  کنید که هیچ اتفاقی برای رایانه من نمی یا مترجم باید حتما رعایت کنید و به هیچ عنوان نباید فکر  

 . ای پشتیبان از اطالعات حیاتی خودم ندارمبه نسخه 

کند و  کند، در دنیای مجازی و تکنولوژی هم حادثه خبر نمی فراموش نکنید همانگونه که در دنیای واقعی حادثه خبر نمی 

فصل کتابی که دارید   ۱۰اید از بین بروند، مثال یتان ذخیره کرده بر روی رایانه  ممکن است یک روز صبح تمام اطالعاتی که 

 .کنیدروی آن کار می 

در نتیجه همواره از اطالعات مهم مانند کتابی که در حال نوشتن آن هستید، کتابی که در حال ترجمه آن هستید، کتابی که  

 .قاتی و… یک نسخه پشتیبان و به روز داشته باشیدهای تحقیهای خانوادگی، فایل قرار است چاپ شود، عکس 

روش کلی وجود دارد که استفاده از این دو روش به صورت موازی توصیه   ۲های حیاتی و مهم گیری از فایل برای پشتیبان 

 . شودمی 

 گیری به صورت آنالین پشتیبان  

یس آنالین و ابری ( انید اطالعات خود را بر روی آنها ذخیره کنید تو) وجود دارند که شما می Cloudاین روزها صدها سرو

یس   . دهندها فضایی را به صورت رایگان در اختیار شما قرار می و هر کدام از این سرو

یس  دقت کنید   .باکسکنیم که عبارتند از گوگل درایو و دراپ های در دسترس اشاره می در اینجا تنها به دو مورد از این سرو

یسکه برای استفاده از این  ها صدها مقاله و راهنما به زبان فارسی نوشته شده است و اگر زمانی با مشکلی مواجه  دو سرو

 .شدید، تنها کافی است که در گوگل یک جستجو ساده کنید
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 گوگل درایو 

یس  درایو گوگل  یس جی یکی از سرو به صورت خودکار دارای حسابی  میل آن استفاده کنید، های گوگل است که اگر از سرو

اکنون از  بریم که هم اید ما با این فرض کار را پیش می هبا توجه به اینکه شما درس اول را گذراند  .در گوگل درایو هستید

یس جی  کاره بگذارید و  کنید همین حاال این درس را نیمه میل استفاده می کنید (اگر از یاهو یا هات میل استفاده می سرو

ید در گوگل   . ی درست کنید و برگردید) و در نتیجه حساب گوگل درایو داریدمیلای برو

ای که برای استفاده از آن تنها کافی است  درایو بسیار ساده است و نیاز به دانش فنی خاصی نیست به گونه  استفاده از گوگل 

یری مانند آنچه در زیر مشاهده می   drive.google.comبه آدرس   ید تا با تصو ید برو  میلای اگر در حساب    .کنید مواجه شو

را   Driveکلیک کنید و بعد  Google appsاست سمت راست باالی صفحه روی آیکون  میل هم که باشید کافی جی 

  .انتخاب کنید

 

 

سپس تنها کافی است که از طریق گزینه «جدید» بر روی «آپلود فایل» کلیک کنید و سپس فایل مورد نظر خودتان را پیدا و  

تواند فایل ورد کتابی که در حال  تان را که می سخه از فایل با این کار شما در حقیقت یک ن  .بر روی گوگل درایو آپلود کنید

 .کنیدترجمه آن هستید باشد را بر روی سرورهای گوگل بارگذاری می 
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رود  یتان دچار مشکل شود از بین می تان بر روی سرورهای گوگل، تقریبا امکان پاک شدن آن حتی اگر رایانه با بارگذاری فایل 

یس ابری زیرا همانگونه که گفته   عالوه بر این شما    .اش قرار گرفته است شد، فایل شما بر روی سرورهای گوگل یا همان سرو

اید نیز دسترسی  هایی که بارگذاری کرده تان دسترسی دارید، به فایل توانید در هر مکانی که به اینترنت و جیمیل به راحتی می 

 .داشته باشید

هایتان  مانند  خواهید که با فایل ما با محیط گوگل درایو راحت نیستید و می حال ممکن است این نکته را بیان کنید که ش

 .را انجام دهید Pasteو  Copyریزید رفتار کنید و عمل می  USBزمانی که از روی رایانه بر روی درایو 

ای که با دانلود آن  به گونه افزار گوگل درایو است  خوشبختانه گوگل راه حلی برای این نکته در نظر گرفته است و آن دانلود نرم 

برای این کار   .یتان کپی و بر روی گوگل درایو بارگذاری کنیدهای مورد نظرتان را از روی رایانه توانید فایل شما به راحتی می 

 .دانلود و سپس نصب کنید اینجاافزار گوگل درایو را از ابتدا شما باید نرم 

مشاهده   Windows Explorerدر ستون کناری پنجره  Google Driveای با نام شما پوشه  پس از نصب گوگل درایو، 

 Google) به پوشه  Downloadند (مثال پوشه  های مورد نظرتان را از مکانی که قرار دارخواهید کرد که تنها کافی است فایل 

Drive منتقل کنید.   
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منتقل کردید، دقت کنید که باید عالمت تیک سبز رنگ بر روی آیکون فایل   Google Driveها را به پوشه پس از آنکه فایل 

یر باال تمام فایل  معنی آن است که فایل مورد  این تیک سبز به  . ها دارای تیک سبز رنگ هستندظاهر شود، مثال در تصو

تواند راحت باشد اگر فردا  آمیز بر روی گوگل درایو بارگذاری شده است و خیال شما می نظرتان به صورت کامل و موفقیت 

  .اید امن هستندهای کتابی که نوشته یتان از کار افتاد، فصل روزی رایانه 

فقط دو نکته را در   .تان را بر روی گوگل درایو بارگذاری کنیدمهمتوانید تمامی اطالعات حیاتی و به همین راحتی شما می 

 نظر داشته باشید:

گیگابایت است که این فضا بین جیمیل    ۱۵شود  فرض ارائه می حجمی که برای آپلود فایل بر روی گوگل درایو به صورت پیش 

های کتابی که در  های خانوادگی، فصل د عکس هایی که حیاتی هستند مانناز همین رو تنها فایل   .و گوگل درایو مشترک است 

های حجیم خودداری  حال تالیف آن هستید و… را بر روی گوگل درایو ذخیره کنید و از ذخیره کرده فیلم سینمایی و فایل 

 .کنید
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دلیل اگر   کنید، به همینبا آپلود فایل بر روی گوگل درایو شما در حقیقت از پهنای باند ماهیانه اینترنت خود استفاده می 

تان افزایش پیدا  تان بر روی گوگل درایو کردید و دیدید که مصرف ماهیانه اینترنت گیری از اطالعاتزمانی شروع به پشتیبان 

ید  .کرده است، شوکه نشو

 باکسدراپ 

ا همان آپلود  باکس بارگذاری یای که هر زمان شما فایلی را بر روی دراپ باکس مانند گوگل درایو است به گونه ساختار دراپ 

ید،  باکس قرار داده کنید، آن فایل را در حقیقت بر روی سرورهای دراپ  اید؛ به همین دلیل اگر رایانه شما دچار مشکلی شو

 . هایتان دسترسی داشته پیدا کنیدتوانید به فایل به راحتی می  تان از یک رایانه دیگر، باکسشما با وارد شدن به حساب دراپ

ید و   Dropbox.comباکس شما نیاز به یک حساب دارید که برای ایجاد آن تنها کافی است به دراپ برای استفاده از  برو

 .سپس فرمی که در صفحه اول است را پر کنید

 

 

ید که پیشنهاد می باکس مواجه می افزار دراپ با پر کردن این فرم، شما با صفحه نرم افزار  شود آن را دانلود کنید، این نرم شو

 .دهدافزار گوگل درایو انجام می دهد که نرمهمان امکانی را در اختیارتان قرار می دقیقا 

  Windows Explorerدر  Dropboxای با نام باکس، آن را نصب کنید تا مانند گوگل درایو پوشه افزار دراپ با دانلود نرم

 . ایجاد شود

باکس، در  های مورد نظرتان در پوشه دراپ شما با کپی کردن فایل  داده شد،  همانگونه که در قسمت گوگل درایو توضیح 

کنید و به این صورت یک نسخه پشتیبان از آنها  باکس بارگذاری می های خود را بر روی سرورهای دراپ حقیقت فایل 

اید باکس قرار داده پوشه دراپ ای که در دقت کنید که تا زمانی که تیک سبز رنگ در مقابل یا روی فایل یا پوشه  .گیریدمی 

 .باکس بارگذاری نشده است ظاهر نشود، آن فایل بر روی سرورهای دراپ
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مراجعه کنید و با وارد کردن نام کاربری   Dropbox.comسایت توانید به وب باکس، شما می در ضمن عالوه بر پوشه دراپ 

ید و سپس  اید، وارد حسابو رمز عبوری که انتخاب کرده  که در قسمت باال سمت راست    Uploadبا کلیک بر روی  تان شو

 .قرار دارد، فایل مورد نظرتان را بارگذاری کنید

 

 

ای که در ابتدا  دهد دارد به گونه باکس محدودیت فضایی که به صورت رایگان در اختیارتان قرار می مانند گوگل درایو، دراپ 

توانید این می  Mailboxعوت از دوستان و یا استفاده از اپلیکیشن دهد هر چند که به کمک دگیگ فضا می  ۲تنها به شما 

 .دهید  افزایشگیگابایت  ۱۶حجم را تا 

 گیری به صورت آفالین پشتیبان 

یس  شد  گیری آفالین آنقدرها احساس نمی هایی که در باال به آنها اشاره شد، نیاز به پشتیبان تا چند سال پیش و با حضور سرو

ای که شما باید حتما  این داستان کامال فرق کرده است به گونه  افزار، اما در چند سال اخیر و با ظهور بدافزارهایی مانند باج 

 .یک نسخه آفالین از اطالعات خود تهیه کنید و این نسخه آفالین باید همواره به روز باشد

توانید آنها را پیدا کنید؛  می  گوگل در ساده جستجوی یکافزار وجود دارد که با  ها نرمگیری به صورت آفالین ده برای پشتیبان 

های گیری باید به آن اشاره کرد آن است که شما تنها باید از فایل ای که در اینجا دارای اهمیت است و در مورد پشتیبان اما نکته 

قابل انجام است و نیاز به   حساس و مهمی که دارید یک نسخه پشتیبان بگیرید که در اکثر مواقع این کار به صورت دستی 

 .افزار خاصی نیست استفاده از نرم
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گیگابایت تهیه کنید  ۵۰۰کم ) با حجم دست Hard Externalبه همین دلیل پیشنهاد ما این است که یک هارد اکسترنال (

برای این   .یبان تهیه کنیدتان نسخه پشتهای مهمها) از فایل و به صورت روزانه یا هفتگی (بسته به میزان تولید و آپدیت فایل 

های مهم یک کپی بر روی هارد اکسترنال قرار  کار هم تنها کافی است که هارد را به رایانه خود متصل کنید و سپس از فایل 

کنید گیری می کنید، یک پوشه جدید با تاریخ آن روزی که پشتیبان ها را کپی می فراموش نکنید که در هر بار که فایل  .بدهید

 .کنیدایجاد 

 .های مختلف فایل خود را در دسترس داشته باشیدکند که نسخهاین به شما کمک می 

ای که باید هر دو روش را به صورت  گیری مکمل روش آنالین است به گونه در ضمن فراموش نکنید که این روش پشتیبان 

 .همزمان انجام دهید

یسنده یا مترجم و کسی که در حال  گیری از کارهای  تولید محتوا هستید، داشتن نسخه پشتیبان  در نهایت به عنوان یک نو

 .تان بسیار حیاتی و مهم است و نباید این مورد را به هیچ عنوان دستکم بگیرید و یا فراموش کنیدمختلف 
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 ان پیاهمیت استفاده از ویدرس چهارم: 

پس   .ان برای دور زدن فیلترینگ اشاره خواهد شدپی وی در این درس به ساختار کلی فیلترینگ اینترنت و چگونگی کارکرد 

های دیگر  این درس نسبت به درس  .ها» معرفی خواهد شدشود و در انتها «فیلترشکن و اهمیت آن اشاره می  Torاز آن به 

 . ترخواهد بودکوتاه 

 

 ان چرا مهم است؟پی استفاده از وی 

شود در  ) به عنوان ابزاری برای دور زدن فیلترینگ اینترنت شناخته می VPNان (پی در میان کاربران اینترنت در ایران وی

ای که این  ان ابزاری برای حفاظت از حریم خصوصی است به گونه پی حالی که چنین چیزی در حقیقت درست نیست و وی 

تشان در زمان رد و  های تجاری و… بسیار محبوب است چون به این صورت از شنود ارتباطاها، شرکت ابزار در میان بانک 

 .کنندبدل کردن اطالعات بر روی اینترنت جلوگیری می 

ان آشنا شدید، بد نیست که به ساختار کلی فیلترینگ اینترنت اشاره  پی با این مقدمه کوتاه که به صورت خالصه با کارکرد وی 

کند  ) دقیقا چگونه به افراد کمک می Torند تور ( ان، فیلترشکن و یا مرورگری مانپی کنیم و اینکه استفاده از ابزارهایی مانند وی

  .تا به محتوای سانسور شده دسترسی پیدا کنند

 کند؟فیلترینگ اینترنت چگونه کار می 

ای که در این میان متفاوت است محتوا و میزان  ساختار کلی فیلترینگ اینترنت در سرتاسر جهان یکسان است و تنها نکته 

هایی که به تبلیغ نژادپرستی، تروریسم و  سایت به عنوان مثال در کشورهای غربی تنها وب  .دامنه سانسور اینترنت است 

های زیادی  سایت شود اما در کشورهای دیگری مانند چین و یا ایران وب پردازند سانسور و مسدود می پورنوگرافی کودکان می 

ییتر، یوتیوب و… مسدود هستندمانند فیس   .بوک، تو

دسترسی داشته باشد   خواهد شبکه جهانی اینترنت باشد و یا یک شبکه محلی)که به شبکه (حال می  به طور کلی هر کسی 

به عنوان مثال با توجه به اینکه پهنای باند   .تواند فرآیند سانسور اینترنت را انجام دهدو اصطالحا مدیر شبکه باشد، می 

تواند به کمک  شود، در نتیجه شرکت زیرساخت به راحتی می اینترنت در ایران توسط شرکت زیرساخت به کل کشور ارائه می 

افزارها و ابزارهای مختلف ترافیک اینترنت در داخل کشور را مورد بررسی قرار بدهد و از دسترسی افراد مختلف به محتوا  نرم

  .سایت خاصی جلوگیری کندیا وب 
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 تند از:ترین آنها عبارهای مختلفی وجود دارد که مهم برای این کار روش 

ای که اگر  گیرد به گونه سایت مورد هدف قرار می در این روش آدرس یک وب  :URLسایت فیلترینگ آدرس وب  .١

مشکل اساسی این روش   .کندرا وارد کرد، صفحه فیلترینگ را مشاهده می  www.example.comفردی آدرس 

)  salam.example.comسایت (مثال های وب سایت عوض شود و یا آنکه زیر دامنه آن است که اگر آدرس وب 

 .سایت وجود خواهد داشت سانسور نشوند، امکان دسترسی به آن وب 

را در مرورگر خود   google.comسایت مثال زمانی که شما آدرس یک وب  :DNSفیلترینگ سامانه نام دامنه یا  .٢

  DNSمثال  .کندرا به سامانه نام دامنه که یک سری عدد است تبدیل می  کنید، مرورگر شما آن آدرس وارد می 

سایت، مرورگر شما به دلیل  مربوط به یک وب   DNSبا مسدود کردن    .است   ١٧٢٫٢١٧٫٢٫١٧٤سایت گوگل  وب 

ارتباط    پیدا کند، پیام خطا و وجود مشکل در برقراری  ١٧٢٫٢١٧٫٢٫١٧٤تواند آدرس واقعی گوگل را که  آنکه نمی 

سایت بتواند از شر آن خالص  تر از روش اول است و برای آنکه یک وب این روش سانسور پیچیده  .دهدرا نشان می 

 . های خود را تغییر دهدDNSشود، باید 

ای پی نقش آدرس یک محل در دنیای مجازی را دارد به گونه همانگونه که در باال گفته شد، آی   :IPپی فیلتر کردن آی  .٣

پی شما  پی است؛ از همین رو اگر فردی آیزاری که به شبکه جهانی اینترنت متصل است، دارای یک آیکه هر اب

در این روش فیلترینگ که برای   .تواند محل دقیق زندگی شما را حدس بزندرا داشته باشد، به راحتی می 

یس مسدود  های متعلپی بوک در ایران در حال اجرا است، تمامی آیهایی مانند فیس سایت وب  ق به یک سرو

یسی که بر روی این آی شوند به گونه می  یس   .شوندها باشند دچار مشکل می پی ای که هر سرو مثال اگر سرو

یس در ایران از کار خواهد افتاد! آپ به صورت کامل بر روی سرورهای فیس واتس   بوک قرار بگیرد، این سرو

ترین روش سانسور اینترنت در جهان دانست که در عصر  تدایی توان اب سانسور براساس کلید واژه: این روش را می  .٤

در این روش سیستم فیلترینگ یک سری کلمات    .حاضر و با توجه به رمزنگاری اطالعات، آنقدرها کاربردی نیست 

بهترین نمونه این روش   .کندشان جلوگیری می از ارسال  کلیدی در لیست سیاه دارد که به محض مشاهده آنها، 

هایی مانند «سکس» را در گوگل  ای که اگر شما واژه توان در چندین سال قبل مشاهده کرد به گونه را می سانسور 

 .شدکردید، صفحه معروف فیلترینگ به شما نمایش داده می جستجو می 

روش باال    ها سعی در کنترل اینترنت دارند و در ایران تمامی چهارها در سرتاسر جهان به کمک این روش ها و سازمان دولت 

 .گیرد مورد استفاده قرار می 

توان آن را دور زد و به محتوای سانسور  آید آن است که با وجود سانسور اینترنت، چگونه می حاال سوالی که در اینجا پیش می 

 شده دسترسی پیدا کرد؟ 
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 توان دور زد؟ چگونه فیلترینگ اینترنت را می 

خالی به   میلایتوانید با ارسال یک صدها روش و ابزار وجود دارد که لیستی از آنها را می  برای دور زدن فیلترینگ اینترنت 

list@filtershekanha.com دست بیاوریدبه . 

ها برای دسترسی آزاد به اینترنت درست  دولت به زبان ساده، ابزارهای دور زدن فیلترینگ اینترنت یک حفره در دیواری که 

یر زیر به ساده  .کنداند ایجاد می کرده   .دهدان را نشان می پی ترین حالت ممکن عملکرد یک فیلترشکن و وی تصو

 

ها و به تبع آن دولت ایران به زیرساخت اینترنت دسترسی دارد و به همین  همانگونه که در باال گفته شد، شرکت زیرساخت 

از   .شود را مشاهده کندرد و بدل می  ISPهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی یا تواند تمامی اطالعاتی که از شرکت یل می دل 

این امکان را دارند که دسترسی به یک   - مورد آنها اشاره شد   ۴که در باال به   - همین رو به راحتی و با اجرای یک سری فیلتر 

 . سایت را قطع کنندسری وب 

های  ) مشهور هستند، شرکت Proxy Serverکه با استفاده از فیلترشکن که در زبان انگلیسی به سرورهای پروکسی (حال آن

هایی مانند اتصال به  ارائه خدمات اینترنتی قادر به مشاهده ترافیک نیستند و از همین رو امکان فیلتر کردن درخواست 

  .سایت مسدود شده دسترسی پیدا کنیدید به یک وب توانبوک را ندارند، در نتیجه شما به راحتی می فیس

دهند و  ها در حقیقت مسیر ارسال اطالعات را تغییر می ان پی ها و ویاگر بخواهیم به زبان ساده توضیح دهیم، فیلترشکن 

   .رودها و…) از بین می امکان مشاهده آن توسط دیگران (مانند شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی، دولت 

 ها در چیست؟ان پی ها و وی ت تور با دیگر فیلترشکن تفاو
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اید که تور یکی از  تان خورده است و این نکته را شنیدهبه گوش  (Tor) تور های گذشته نام به احتمال زیاد در طول سال 

بگردی است امن ایم، احتماال این سوال برای شما  های قبل بیان کرده با توجه به توضیحاتی که در قسمت  .ترین ابزارهای و

 .ان، سایفون و… چیست پی های دور زدن فیلترینگ مانند ویآید که تفاوت تور با دیگر ابزارپیش می 

ای که  در پاسخ به این سوال باید گفت که تفاوت اساسی تور با دیگر ابزارهای دور زدن فیلترینگ در ساختار آن است به گونه 

انید به صورت ناشناس  توکنید و می زنید، از حریم خصوصی خود نیز محافظت می عالوه بر اینکه سانسور اینترنت را دور می 

بگردی کنید    .و

 

بی چگونگی کار تور را نشان می  یر زیر به خو  .دهدتصو

 

یر آلیس ( در حالت معمولی آلیس تنها کافی است    .) وصل شودBobخواهد به سروری به نام باب ( ) می Aliceدر این تصو

وصل شود؛ حال آنکه اگر آلیس از تور استفاده کند، قبل از   را وارد کند تا به سرور وی - bob.comمثال  -که آدرس باب 

گذرد تا به مقصد نهایی برسد و در این مسیر هر زمان که از یک  اینکه به سرور باب وصل شود، از چندین رایانه دیگر می 

یی است، امکان اینکه  به همین دلیل باب که مقصد نها  .کندپی جدیدی دریافت می رایانه به رایانه دیگر وارد شود، آدرس آی 

 کند را نخواهد داشت!حدس بزند آلیس کیست و در کجا زندگی می 

کند از چندین رایانه دیگر گذر کرده  سایت، فردی که از تور استفاده می از همین رو و با توجه به اینکه برای بازدید از یک وب 

 . امکان شناسایی وی تقریبا وجود ندارد  است،
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ها چگونه باید  رسیدیم و به احتمال زیاد این سوال برای شما پیش آمده است که با همه این توضیح  خب، به پایان این درس 

 به یک فیلترشکن اطمینان کنید؟

پاسخ این سوال آن است که شما باید از فیلترشکنی استفاده کنید که تیم پشت آن مشخص و موجه باشند و تا جایی که  

عالوه بر این اگر فعالیتی که انجام    .کنید استفاده نکنیدکه با جستجو در اینترنت پیدا می   های ناشناسی توانید از فیلترشکن می 

در نهایت هم اگر    .های خاص از مرورگر تور استفاده کنیدشود که برای آن فعالیت دهید بسیار حساس است، پیشنهاد می می 

خرید، ان را از وی می پی ید که معتبر است زیرا فردی که ویان را از جایی بخرپی کنید، سعی کنید ویان استفاده می پی از وی 

  کنید!هایی مراجعه می سایت تواند ببیند شما به چه وب پی می اسمانند یک آی 
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 آشنایی با خطرات سایبری درس پنجم:  

افزار  مانند فیشینگ، باجترین آنها وار و سپس به چند مورد از مهم در این درس به انواع خطرات سایبری به صورت لیست  

  .و… با جزییات بیشتری اشاره خواهد شد

 

 انواع خطرات سایبری چیست؟

برای آنکه در دنیای دیجیتال امنیت بیشتری داشته باشید، باید درک درستی از انواع خطرات سایبری داشته باشید تا به این  

توانید دشمن خود را شکست دهید که  بیان دیگر شما وقتی می به  .صورت بتوانید خودتان را در مقابل آنها محافظت کنید

یژگی   .تان داشته باشیدها و امکانات دشمن درک درستی از و

 شوند که عبارتند از: دسته کلی تقسیم می   ۱۰به طور کلی، تهدیدهای سایبری به 

یروس  .١  ) Virusesها ( و

 ) Wormsها ( کرم .٢

 ) Trojan Horsesهای تروجان ( اسب  .٣

 ) Spywareرها ( افزاجاسوس  .٤

گهی  .٥  ) Adwareافزارها ( آ

 ) Spoofingحمله جعل، مانند فیشینگ (  .٦

 ) Ransomwareافزارها ( باج .٧

 ) Clickjackingکلیک دزدی (  .٨

 ) Social Engineeringمهندسی اجتماعی ( .٩

 ) XSSگاه ( تزریق اسکریپت از طریق وب  .١٠

  Malwareها بدافزار نیست بدانید که در کل به همه اینتک خطرات سایبری بپردازیم، بد اما قبل از اینکه به توضیح تک 

یندمی  یروس می  .گو یروس برخالف تصور عموم که اکثر خطرات سایبری را و ها تنها یک نوع از  نامند، باید بدانید که و

یروسی شده  از همین رو از این پس دقت کنید که به جای به کار بردن جمله «رایانه من و  .ها هستند Malwareبدافزارها یا 

یید «رایانه من به بدافزار آلوده شده است»  .است» باید بگو

 بگذارید در مورد انواع تهدیدهای سایبری با جزییات صحبت کنیم: با این توضیح کوتاه در مورد بدافزارها،
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یروس   ) Virusesها ( و

یروس   همانگونه که یروس نامیده ها با بدافزارها یکی دانسته می در باال اشاره شد، در اغلب موارد و شوند و هر تهدید امنیتی و

 .شود در صورتی که این نامگذاری کامال اشتباه است می 

یروس  ی مواقع نیز  شوند و در برخ ها به این صورت است که با تکثیر خود، باعث کند شدن و از کار افتادن رایانه می کارکرد و

یروس   .برنداطالعات رایانه را از بین می  دارند)،    exeهایی که پسوند  های اجرایی (مثال فایل ها اغلب با اتصال خود به فایل و

وارد یک رایانه   ...های مایکروسافت آفیس و)، فایل autorunهای اتوران (های ذخیره اطالعات بوت، اسکریپت فایل فایل 

 .کنندثیر و منتشر می شوند و خود را تکمی 

یروس  یروس راه حل مبارزه با و یروس های معتبر و به روز است، آنتی ها استفاده از آنتی و   Aviraو یا  Avastaهایی مانند و

یروس ندارد کار نکنید  . AVGیا   های وصل  های خود را به چنین رایانه ها و مموری   USBیا    .به هیچ عنوان با رایانه که آنتی و

 .نکنید

 ) Wormsها ( کرم

یروس کرم یروس اشتباه گرفته می  هاها یکی از تهدیدهای امنیتی هستند که در اغلب موارد با و ها شوند و از آنها به عنوان و

یروس تفاوت کرم  .شوندیاد می  ها برای انتشار خود به برنامه دیگری نیاز ندارند و از طریق شبکه  ها در این است که کرمها با و

اطالع ندارند وارد یک رایانه  های امنیتی که کاربران از آن  (شبکه جهانی اینترنت یا یک شبکه داخلی) و سوء استفاده از حفره

  .کنندشوند و سپس خود را از یک رایانه به رایانه دیگر کپی و منتقل می می 

اشاره کرد که   نت تاکس اس کرمتوان به های چند سال اخیر که برای ایرانیان نیز بسیار آشنا است می ترین کرمیکی از معروف 

 .ران حمله کرد ای ایبه تاسیسات هسته 

توانید  به عنوان مثال شما می   .) و به روز نگه داشتن سیستم عامل است Firewallها نیز استفاده از فایروال (روش مقابله با کرم 

یندوز خود استفاده کنید و  ZoneAlarmاز    MAC OSیا اگر از مک او اس به عنوان یک فایروال برای سیستم عامل و

 .کنید، فایروال آن را از بخش تنظیمات سیستم عامل مک فعال کنیداستفاده می 

 ) Trojan Horsesهای تروجان ( اسب 

های کنند! اسب ای زیبا دارند اما در درون از رایانه شما سوء استفاده می های تروجان بدافزارهایی هستند که چهره اسب 

گاه توسط کاربر قربانی بر روی رایانه نصب می تروجان به صورت ناخ  شوند و سپس هکر و سازنده اسب تروجان به  ودآ
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گیرد و در جهت اهداف خود مانند ارسال اسپم و یا سرقت اطالعات مورد استفاده  راحتی کنترل رایانه قربانی را در دست می 

 .دهدقرار می 

یروس  کنند و همانگونه که گفته شد توسط  ها خود را تکثیر نمی که تروجان  ها نیز در این است ها و کرمتفاوت تروجان با و

 .شوندکاربر بر روی رایانه نصب می 

یروس مطمئن و به روز استفاده کنید و هیچ گاه از نرم های تروجان اولین کار آن است که از آنتی برای مقابله با اسب  افزارهای و

 .ها هستندمکان امنی برای تروجان  افزارهاکرک شده استفاده نکنید زیرا این نرم

 ) Spywareافزارها ( جاسوس 

اند ای هستند که بر روی رایانه شما نصب شده افزارهای جاسوسی افزارها همانگونه که از نامشان مشخص است، نرمجاسوس 

افزار  ه سازنده نرمرا ب ...های بانکی و های مختلف، شماره کارت و اطالعات موجود در رایانه شما مانند رمز عبور حساب

شود،   هستند که اگر رایانه شما به آن آلوده ) Keyloggers( الگرهاکی افزارها ترین جاسوس کنند یکی از معروف ارسال می 

 .کندالگر را تهیه کرده است ارسال می اید را ضبط و به فردی که کی تان تایپ کرده تمامی جمالتی که در رایانه 

با   .افزارها به دلیل اینکه در اغلب موارد نیازی به خرابکاری در رایانه قربانی ندارد، به راحتی قابل شناسایی نیستندجاسوس 

   .افزار در رایانه مشاهده کاهش سرعت آن است وجود جاسوس  های شناسایی این حال یکی از راه 

افزارها باشید که این  اگر زمانی با کاهش شدید سرعت رایانه خود مواجه شدید، باید به فکر اسکن رایانه خود برای جاسوس 

یروس روزها اکثر آنتی  یژگی را دارند و می و   . اسکن کنندافزارها از نظر جاسوس توانند رایانه شما را ها این و

 

گهی      ) Adwareافزارها ( آ

گهی  این بدافزارها   .دهندافزارها بدافزارهایی هستند که به صورت اجباری بر روی رایانه شما تبلیغات مختلف نمایش می آ

شما را به هدر   تان، عالوه بر آنکه پهنای باند اینترنت بدون آنکه شما متوجه باشید با نمایش تبلیغات مختلف بر روی رایانه 

 .دهنددهند، خطر ورود دیگر بدافزارها به رایانه شما را افزایش می می 

گهی  یروس به روز و مطمئن  افزارها دارای اهمیتی زیادی است و بهترین روش مقابله، نصب به آنتی به همین دلیل مبارزه با آ و

یروس  .یتان است بر روی رایانه  یروس صحبها در مورد آنتی در بخش و   . ت شده است و
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 ) Spoofingحمله جعل ( 

تواند  شود و هدف آن می جعل می   ...ی ومیلای سایت، سرور  حمله جعل روشی است که در آن نام یک شخص، شرکت، وب 

این حمله در میان هکرهای سرتاسر دنیا و به خصوص هکرهای    .دزدیدن اطالعات کاربران قربانی مانند رمزهای عبور باشد

ترین تهدیدی دانست که کاربران ایرانی را  توان خطرناکوب است و به همین دلیل این نوع تهدید را می ایرانی بسیار محب

  .کندتهدید می 

 به طور کلی دو نوع حمله جعل در فضای وب بسیار شایع است که عبارتند از: 

، خود را جای فرد و یا سازمان دیگری جا  میلای ): در این روش هکر با ارسال یک Email Spoofing(  میلای جعل  -۱

به عنوان مثال ممکن است    .خواهداش را می زند و از کاربر قربانی اطالعات خاصی مانند رمز عبور و نام و نام خانوادگی می 

یض  میلای ی از سوی گوگل دریافت کنید که در آن خواسته شده است رمز عبور میلایشما  به  خود را برای تایید و یا تعو

یر زیر یک  جعلی از طرف گوگل است که در آن ادعا شده است فردی به رمز عبور شما   میلایگوگل ارسال کنید! مثال تصو

 .تان را به روز کنیدتر رمز عبور حسابدسترسی پیدا کرده است و باید هر چه سریع 
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) است که در آن اطالعات کاربران  Phishing): نام دیگر این روش فیشینگ (Website Spoofingسایت ( جعل وب  -۲

به عنوان مثال یک هکر   . شود و به همین دلیل باید مراقب اینگونه حمالت بودسایت دزدیده می سازی یک وب با شبیه 

سایت دقت کنید نام کاربری و  کند و شما بدون آنکه به آدرس وب ی ورود به جیمیل را درست می ای مانند صفحه صفحه

 افتد! کنید که با این کار هر دو مورد به دست هکر می سایت می خود را وارد آن وب رمز عبور 

یر زیر صفحه جعلی ورود به حساب جی  کنید که اگر به آدرس در نوار آدرس دقت کنید خواهید  میل را مشاهده می مثال تصو

 .نیست  mail.google.comدید که آدرس 
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کنید، از  ای وارد می زمانی که اطالعات حساس مانند نام کاربری و رمز عبور خود را در صفحهاز همین رو همواره باید در 

 .درست بودن آدرس آن اطمینان حاصل کنید

برای مقابله با این روش حمله که همانگونه که گفته شد در میان هکرهای ایرانی بسیار محبوب است و به صورت روزانه  

 کار را انجام دهید:گیرد، شما باید دو قربانی می 

ییتر،میل، فیسهای مختلف خود مانند جی در حساب  ایمرحله  دو  ورود  .١  .دراپ باکس و… را فعال کنید بوک، تو

 ) جیمیل کردن  ایدومرحله   راهنمای(

خواهید اطالعات حساسی را وارد کنید، به نوار آدرس دقت کنید و از درست بودن آدرس اطمینان  زمانی که می هر   .٢

   .حاصل کنید

را   لب  سیتیزن  گزارش ایناگر دوست دارید اطالعات بیشتری در مورد این نوع حمله سایبری بدست بیاورید، بد نیست 

 .بخوانید

 ) Ransomwareافزار ( باج

های هوشمند و…) امکان  تاپ، رایانه رومیزی، تلفن ای (لپ های رایانه افزار یک بدافزار است که با نصب بر روی دستگاه باج

افزار شود، شما  شما دچار باج  این بدان معناست که اگر رایانه  .برد دسترسی به بخشی یا کل دستگاه فرد قربانی را از بین می 
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ید و یا در حالت پیشرفته نمی  تر، امکان دسترسی به اطالعات خود را ندارید زیرا تمام هارد  توانید وارد سیستم عامل بشو

 تان رمزگذاری شده است! دیسک رایانه یا حافظه تلفن همراه

افزار  به دلیل قفل یا رمزگذاری شدن اطالعات توسط باج   در این حالت و زمانی که شما دسترسی به رایانه/ تلفن همراه خود را 

ین واریز کنید  کنند که مبلغی را از طریق تماس تلفنی و یا بیت از دست بدهید، فرد یا افراد خرابکار از شما درخواست می  کو

ان را برای شما ارسال  تتان و یا کد باز کردن قفل سیستم عاملتا به این صورت آنها کلید باز کردن رمزنگاری هارد دیسک 

 .کنند

٪ در اختیارتان ۱۰۰هایی مختلفی وجود دارد هر چند که مقابله با آنها به هیچ عنوان تضمین افزارها روش برای مقابله با باج 

 دهد:قرار نمی 

 .های ناشناس و مشکوک شدیدا خودداری کنیدسایت افزار از وب از دانلود و نصب فایل و نرم  .١

دی، هارد اکسترنال و… داشته  ویدی، دی تیبان آفالین از اطالعات حیاتی خود بر روی سی همواره یک نسخه پش  .٢

یس افزارها می باشید زیرا باج  های ابری مانند دراپ باکس یا گوگل درایو را هم  توانند اطالعات بر روی سرو

 .رمزگذاری کنند

شود  پیشنهاد می  .و مشکوک خودداری کنید های ناشناسسایت ها و وب ها از فروشگاه از دانلود کردن اپلیکیشن  .٣

ید خود را از طریق که اپلیکیشن   .دانلود و نصب کنید  بازار کافه یا   پلی  گوگلهای اندرو

ید خود به سطح دسترسی ادمین دقت کنید و اگر  در هنگام نصب اپلیکیشن .٤ های مختلف بر روی دستگاه اندرو

 .اپلیکیشین ناشناسی خواستار دسترسی ادمین شد از نصب آن اکیدا خودداری کنید

یندوز، آنتی همواره نرم  .٥ یروس و…  افزارهای سیستم عامل خود را به روز نگهدارید و به هیچ عنوان به روز کردن و و

 .را پشت گوش نیندازید

 ) Clickjackingکلیک دزدی ( 

های اجتماعی بسیار شایع است و در آن کاربر بر روی لینکی بدون  بوک و دیگر شبکه فیسکلیک دزدی روشی است که در 

گاه باشد کلیک می  یر  به عنوان مثال ممکن است شما در فیس  .کندآنکه از محتوای آن آ بوک لینکی با عنوان «آخرین تصاو

سایت پورن و یا فروش دارو فرستاده  ک وب منتشر شده از بن الدن» را مشاهده کنید و سپس بر روی آن کلیک کنید و به ی

ید   .شو
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به همین دلیل همواره قبل از آنکه بر روی لینکی کلیک کنید، به آدرس و مقصد لینک دقت کافی را داشته باشید تا در تله  

 .کلیک دزدی نیفتید

یسنده به یکباره یک  مثال فرض کنید که به ع .تواند به حیثیت شما نیز لطمه بزنددقت کنید که این نوع حمله می  نوان یک نو

 سری لینک پورن در صفحه شما منتشر شوند!  

 ) Social Engineeringمهندسی اجتماعی (

آوری یک سری اطالعات از قربانی  مهندسی اجتماعی در حقیقت یک ترفند است که به کمک آن افراد خرابکار با جمع 

اید شما در رمز عبور خود از غذای مورد عالقه خود استفاده کرده مثال فرض کنید که    .کنندهای وی نفوذ می خود، به حساب

ییتر و یا اینستاگرام در مورد غذای مورد عالقه خود حرف می و به صورت مستمر در شبکه   .زنیدهای اجتماعی مانند تو

دلیل به کمک  شود که غذای مورد نظر شما ماکارونی است و به همین فرد خرابکار با زیر نظر گرفتن شما متوجه می 

 -تان کند که رمز عبور شما را حدس بزند و به حسابافزارهایی که به رایگان در اینترنت در دسترس هستند، سعی می نرم

   .نفوذ کند  -بوک مثال فیس 

گیرند تا به این صورت بتوانند  دقت کنید که اکثر اوقات افراد خرابکار از مهندسی اجتماعی در کنار حمله جعل کمک می 

   .تان را بدست بیاورند افزایش دهندنس اینکه رمز عبور حسابشا

توانید از انتشار اطالعات خصوصی بر روی اینترنت  روش مقابله با مهندسی اجتماعی هم آن است که تا جایی که می 

 .خودداری کنید

 ) Cross-site scriptingحمالت اکس اس اس ( 

گیرد به طوری که بسیار از قربانیان از  حمالتی هستند که روزانه قربانیان زیادی می ترین  حمالت اکس اس اس یکی از شایع

 شوند!وجود چنین حمالت و دزدیده شدن اطالعاتشان با خبر نمی 

گیرد به  صورت می  میلایی اینترنتی، کلیک کردن بر روی یک لینک و یا باز کردن یک این حمالت با باز کردن یک صفحه

شود و اطالعات مهم و  باز کردن و یا کلیک کردن، کدی به صورت مخفیانه بر روی رایانه قربانی اجرا می  طوری که بعد از

 .روندبه سرقت می  ...های بانکی وحیاتی مانند رمز عبور، شماره حساب

نین حمالتی  ای است که در بسیاری مواقع امکان دارد شما به هیچ عنوان از رخ دادن چ پیچیدگی این نوع حمالت به گونه

ید گاه نشو    .آ
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است هر چند که   Noscriptهای مختلفی وجود دارد که یکی از آنها استفاده از افزونه این نوع حمالت روش برای مقابله با 

خاص خود را دارد! به همین   هایبا نصب این افزونه بر روی مرورگر خود باید یک سری تنظیمات انجام دهید که پیچیدگی 

بگردی از مراجعه به وب های این دست افزونه خواهید وارد پیچیدگی دلیل اگر نمی  ید در زمان و های نامعتبر  سایت ها نشو

 .ان و یا فیلترشکن استفاده کنیدپی کنید، از وی خودداری کنید و عالوه بر آن در زمانی که از اینترنت عمومی استفاده می 

یروس معتبر و به همواره به یاد داشته باشید که یک آنتی   در نهایت  یتان نصب باشد تا به این صورت خودتان روز بر روی رایانه و

یروس که به روز نشده باشد  فراموش نکنید که بود و نبود یک آنتی  .حمالت سایبری محافظت کنید را در برابر بسیاری از و

 .کندنمی هیچ تفاوتی در امنیت دیجیتال شما ایجاد  

گیرید قبل کلیک  حتی اگر فایل مشکوکی بدون شرح از دوستان و اقوام می  .های ساده اینکه هر فایلی را دانلود نکنیدتوصیه 

یکسان و ساده   میلایهای کاربری هشیار باشید و برای همه حساب .روی فایل یا لینک با آنها تلفنی چک کنید که چیست 

  .های غریبه رمز عبور خودتان را ذخیره نکنیدیانه هنگام استفاده از را  .نگذارید
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  یاجتماع یهادر شبکه تیامندرس ششم: 

یسنده پرداخته می این درس به اهمیت استفاده از فیس  ییتر، اینستاگرام و تلگرام به عنوان یک نو شود و اینکه  بوک، تو

یسندگان چگونه می   . های خود استفاده کنندگرفتن ایده و همچنین تبلیغ کتاب توانند به صورت امن از این ابزار برای نو

 

 های اجتماعی امنیت در شبکه 

یت در شبکه  های اجتماعی به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی آنالین افراد تبدیل شده است و این موضوع برای  عضو

یسندگان حیاتی  تر شوند و عالوه  به مخاطبان خود نزدیک   های اجتماعی این امکان را دارند که تر است زیرا به کمک شبکه نو

 . های خود را در مقابل تعداد بیشتری خواننده قرار بدهندنوشت ها و دست بر آن بتوانند کتاب

یسندگان تبدیل شده است زیرا  از همین رو داشتن دانش کلی در مورد امنیت در شبکه  های اجتماعی به نیازی مهم برای نو

تواند اعتبار و حیثیت های مختلف وی دسترسی پیدا کند، به راحتی و با چند نوشته می باگر یک فرد خرابکار به حسا

یسنده را در میان طرفداران و خوانندگان از بین ببرد   . نو

ید که می های اجتماعی آشنا می در این درس شما با مبانی امنیت در شبکه  توانند سطح امنیت دیجیتال شما را تا حد شو

   .زیادی باال ببرند

 

  بوک فیس 

تان بوک حساب فیس  Settings همان  یا تنظیماتتان، شما باید به بخش بوک به طور کلی برای بررسی امنیت حساب فیس

ید و به هر یک از سه بخش زیر مراجعه کنید:   برو

  Security یا امنیت 

یر بوک این بخش در حقیقت قلب تپنده امنیت حساب فیس  در ادامه در مورد    .کنیدآن را در زیر مشاهده می   تان است که تصو

 .کنیمهای این بخش صحبت می تنظیمات هر یک از گزینه 
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- Login Alert: ید، یک اعالن به تان می این گزینه را باید فعال کنید تا به این صورت هر زمان که وارد حساب  میلای شو

 . داده شود تان نمایش بوک ارسال شود و همچنین در پروفایل فیس 

 

خواهید وارد حساب دهد که هر زمان که می تایید ورود به سیستم: این گزینه در حقیقت این امکان را به شما می  -

ید، فیس بوک فیس توانید از طریق شماره تلفن و یا اپلیکیشن  کند که آن را می بوک یک کد از شما درخواست می تان شو

بد    .ین گزینه را حتما فعال کنید و به هیچ عنوان فعال کردن آن را پشت گوش نیندازیددقت کنید که ا  .بوک دریافت کنیدفیس

 .ای در گوگل را دارد نیست در همین جا به این نکته اشاره کنیم که این گزینه کارکرد ورود دو مرحله 

تان را از  بوک به حساب فیستوانید کد ورود ای که شما می کدساز: این امکان مکمل تایید ورود به سیستم است به گونه  -

تان از طریق  بوک پیشنهاد ما آن است که به جای دریافت کد ورود به حساب فیس  .بوک دریافت کنیدطریق اپلیکیشن فیس 

   .پیامک، این روش را اجرا کنید
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های برنامه به جای رمز عبور  گذرواژه توانید از های برنامه: زمانی که شما تایید ورود به سیستم را فعال کنید، می گذرواژه  -

ید استفاده کنیدتوانید از طریق فیسهایی که می ها و اپلیکیشناصلی خود در سایت  این کار به شما این امکان    .بوک وارد شو

ی  هایی که از امن بودن آنها مطمئن نیستید خوددار سایت بوک خود در وب دهد که از وارد کردن رمز عبور اصلی فیس را می 

  .تان را کاهش دهیدبوک کنید و خطر هک شدن حساب فیس

- Public Key:  و کلید عمومی/خصوصی آشنا   میلایآید اگر با مفهوم رمزنگاری این بخش آنقدرها به کار شما نمی

 .کنیماز همین رو از توضیح این بخش خودداری می  .نباشید

توانید آنها را در این بخش معرفی کنید  ان خود اعتماد کامل دارید، می مخاطبان مورد اطمینان: اگر شما به تعدادی از دوست  -

تان قفل و از دسترس خارج شد، آنها بتوانند با ارائه یک سری کد حساب شما را از حالت  تا به این صورت اگر زمانی حساب

برتان  اگر ف .٪ مورد اعتماد شما باشند۱۰۰لطفا دقت کنید که این افراد باید  .قفل خارج کنند رد مورد اعتمادی دورو

 .شناسید ضروری نیست این بخش را فعال کنیدنمی 

 

- Your Browsers and Apps:  هایی که به  دهد که لیست مرورگرها و اپلیکیشناین گزینه به شما این امکان را می

توانید با  شناختید، می بخش نمی در صورتی که مرورگر یا اپلیکیشنی را در این  .تان دسترسی دارند را مشاهده کنیدبوک فیس

این گزینه در زمانی   .تان از بین ببریدیا حذف دسترسی آن مرورگر یا اپلیکیشن را به حساب Removeکلیک بر روی گزینه 

ید بسیار کاربردی  اید و فراموش کرده تان شدهبوک که شما از رایانه دوست یا محل کار وارد حساب فیس  اید که خارج شو

 .تان قطع کنیدبوک تان را به حساب فیس توانید دسترسی رایانه دوست ای که تنها با چند کلیک می نه است به گو

تان دسترسی  بوک هایی به حساب فیس دهد که از چه مکان اید: این گزینه به شما نشان می جایی که به سیستم وارد شده  -

تان را بوک توانید دسترسی به حساب فیس به راحتی می  Your Browsers and Appsوجود دارد و مانند گزینه قبل یعنی 

   .تنها با چند کلیک از بین ببرید

- Legacy Contact:  توانید یکی از اعضای خانواده و یا دوست صمیمی خود را به عنوان فردی  به کمک این گزینه شما می

 .تان را به دست بگیرد معرفی کنیدتان کنترل حسابکه پس از فوت 

 

تان را به صورت کامل غیرفعال کنید و یا  بوک توانید حساب فیسحسابتان را غیرفعال کنید: به کمک این گزینه شما می  -

پس از آن نباید وارد حساب  تان را دادید،بوک دقت کنید که اگر زمانی درخواست حذف حساب فیس .کامال پاک کنید

ید چون درخواست شما به صورت خودبوک فیس  .شودکار غیرفعال می تان شو

 Privacy یا  خصوصی  حریم
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های  کنید که پست یتان را مشخص کنید؛ مثال مشخص می های آینده و گذشته توانید دسترسی به پست در این بخش شما می 

کنید با چه کسانی به اشتراک گذاشته  در آینده منتشر می   هایی کهگذشته شما به چه کسانی نمایش داده شوند و یا اینکه پست 

 . شوند

یر زیر بهترین تنظیماتی است که شما می  بوک خود انجام دهید هر چند که در اینجا باید چند نکته را  توانید برای فیس تصو

 مد نظر قرار بدهید:

اید را از  که در گذشته منتشر کرده   هایی توانید تمامی پست های قبلی» شما می به کمک گزینه «محدود کردن پست  ●

توانند  کند و به این صورت تنها دوستان شما می های دوستان به حالت دوستان تبدیل می حالت عمومی یا دوست 

های خود را به حالت  توانید پست دقت کنید که با اجرای این گزینه نمی  .های گذشته شما را مشاهده کنندپست 

 .قبل بازگردانید

یسنده  «چه کسانی می در مقابل  ● توانند با من تماس بگیرند؟» گزینه همه انتخاب شده است چون شما به عنوان نو

ممکن است بخواهید افراد مختلف به شما درخواست دوست بدهند هر چند که باید به خاطر داشته باشید که اگر  

 .تان قبول نکنیدشناسید، وی را به عنوان دوست کسی را نمی 

دهد شود در حقیقت این امکان را به شما می … آغاز می Do you want search enginesا عنوان  گزینه آخر که ب ●

پیشنهاد ما آن است که از این کار خودداری کنید تا    .که پروفایل شما در موتورهای جستجو در دسترس باشند یا نه

لبته اگر از حساب کاربری فقط برای  ا .تان از طریق موتورهای جستجو از بین برودبه این صورت امکان پیدا کردن 

هر گزینه را با تامل   .خواهید که در نتیجه جستجوها بیاییدکنید احتماال می کار و بازاریابی کتاب استفاده می 

 .های ما صرفا برای توجه بیشتر شما به امنیت آنالین است پیشنهاد .انتخاب کنید
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 Apps  یا هابرنامه

به عنوان یک پیشنهاد    .تان را مشاهده کنیدبوک نصب شده بر روی حساب فیس  Appsها یا  توانید برنامه در این بخش شما می 

یسنده یا مترجم مخدوش ارزش که می های بی کلی و برای اینکه از ارسال هرزنامه و پست  تواند وجهه شما را به عنوان یک نو

 .های ایرانی شدیدا خودداری کنید، از نصب اپلیکیشن کند

عالوه بر آن به صورت مستمر از این بخش بازدید کنید و هر زمان اپلیکیشن ناآشنا مشاهده کردید، با کلیک بر روی عالمت  

 .ضربدر گوشه باالی اپلیکیشن، آن را حذف کنید

ییتر   تو

ییتر جایی است که شما می   تنظیمات بوک، بخش  مانند فیس  ییترتان را افزایش دهیدتو در این بخش    .توانید امنیت حساب تو

ید و سپس تنظیمات مختلفی را اعمال کنیدخصوصی  حریم و امنیت شما باید به «   .» برو
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 امنیت 

 

یری از آن را در باال می   های زیر را فعال کنید:بینید گزینه شما باید در این بخش که تصو

ای است که برای فعال کردن آن نیاز به وارد کردن شماره  همان ورود دو مرحله  تایید ورود: این گزینه در حقیقت  ●

ید، ابتدا باید رمز عبور و سپس   .تلفن دارید ییتر خود بشو با فعال کردن این کد هر زمان که شما بخواهید وارد تو

ییتر می کدی که به شما ارسال می   .ید را وارد کنید توانید آن را تایید کنشود و یا از طریق اپلیکیشن تو

 تان ایجاد شد، بازیابی گذرواژه: این گزینه را نیز باید فعال کنید تا به این صورت هر زمان که تغییراتی در حساب ●

   . و… پرسیده شود میلای اطالعات خصوصی مانند شماره تلفن و یا آدرس 

همیشه برای ورود به حساب کاربری من نیاز  ای که در اینجا باید انتخاب کنید گزینه دوم یعنی «ورود با کد: گزینه  ●

 . به گذرواژه باشد» را انتخاب کنید تا عالوه بر رمز عبور نیاز به وارد کردن کد باشد

 حریم خصوصی 

 کنیم:ترین آنها اشاره می های مختلفی وجود دارد که در اینجا به مهم در این بخش گزینه 

یر برچسب  - کنم اجازه  های «فقط به افرادی که آنها را دنبال می پیشنهادی ما در اینجا یکی از گزینه : گزینه Tagزدن تصو

یر برچسب بزند» است که بسته به نظرتان   یر برچسب بزنند» و یا «به هیچ کس اجازه نده مرا در تصاو بده مرا در تصاو

آن است که در مورد اول افرادی که شما آنها را دنبال  تفاوت این دو گزینه در  .توانید یکی از این دو گزینه را انتخاب کنیدمی 

یر برچسب بزنند اما در مورد دوم هیچ کسی این امکان را ندارد کنید می می   . توانند به شما را در یک تصو
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ییتر: این بخش به شما کمک می  - ییتر خود را خصوصی کنید هر چند که به عنوان یک  حریم شخصی تو کند که حساب تو

یسنده  کنیم  های اجتماعی استفاده کنید فعال کردن این گزینه را به هیچ عنوان پیشنهاد نمی خواهید از شبکه و کسی که می نو

ییتر به دنبال مخاطب برای نوشته    .های خود هستیدچون شما به کمک تو

یر زیر غیرفعال کنیدباقی گزینه   . ها را هم باید مانند تصو

 

ییتر پیام دریافت کنید، حتی اگر آنها را دنبال نمی  خواهید که ازدر نهایت هم اگر می  توانید کنید، می طرف همه کاربران تو

 .های خصوصی از طرف همه» را تیک بزنیدگزینه «دریافت پیام

 تلگرام 

بیت چشم   . بیندازیمگیر اپلیکیشن تلگرام، در اینجا بد نیست که نگاهی کوتاه و گذرا به امنیت تلگرام با توجه به محبو
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باشد، امکان رصد آن توسط    Secretای به صورت  Chatای که باید در مورد امنیت تلگرام بدانید آن است که اگر  اولین نکته 

  Secret Chatبهتر است که از    به همین دلیل هر زمان که مکالمه حساسی داشتید،   .هیچ کس حتی خود تلگرام وجود ندارد 

 .استفاده کنید

توانید  وجود دارد که شما می   Privacy & Securityای با نام  تلگرام گزینه   Settingsبخش تنظیمات یا همان    عالوه بر آن در 

یر زیر این بخش را نشان می  .تنظیمات مختلفی برای افزایش امنیت تلگرام خود انجام دهید  .دهدتصو

 

 های باال به صورت زیر است: کاربرد هر کدام از گزینه 

- Blocked Users:  اید را مشاهده کنید و در صورت تمایل  توانید لیست کاربرانی که بالک کرده در این قسمت شما می

 .آنها را از این حالت خارج کنید

- Last Seen:  توانید تنظیم کنید که چه کسانی آخرین زمان آنالین بودن شما در تلگرام را  به کمک این گزینه شما می

 . )Nobody) یا هیچ کس ( My Contactsهایتان ()، لیست تماس Everybodyمشاهده کنند: همه افراد (
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- Groups:  مثال اگر   .های مختلف توسط دیگران را مدیریت کنیدتوانید امکان اضافه شدن به گروه به کمک این گزینه می

 .را انتخاب کنید My Contactsهای مختلف اضافه کنند، تنها کافی است تان شما را به گروه خواهید تنها لیست تماس می 

- Passcode Lock:  ای که هر بار  توانید بر روی اپلیکیشن تلگرام خودتان رمز بگذارید به گونه به کمک این گزینه شما می

ید، امکان خواندن پیام  .ها بدون وارد کردن آن وجود نداشته باشدخواستید وارد اپلیکیشن تلگرام شو

- Two-Step Verification:  ای که  دهد به گونه ای در تلگرام را می این گزینه به شما امکان فعال کردن ورود دو مرحله

ید، عالوه بر کدی که تلگرام ارسال می اگر زمانی در یک دستگاه دیگر بخواهید وارد حساب تلگرام کند، باید رمز  تان شو

   .اید را وارد کنیدعبوری که تعریف کرده 

- Active Sessions:  ها و  تان را در تمامی مکان دهد که دسترسی به حساب تلگراماین گزینه به شما این امکان را می

   .کنید، از بین ببریدها به جز دستگاهی که با آن کار می دستگاه 

- If you’re away for: مدت زمان مشخصی  این گزینه در حقیقت حساب تلگرام شما را از بین خواهد برد اگر شما به

   .ماه) از آن استفاده نکنید ۶(مثال 

رسد هر چند که همچنان یک درس باقی مانده است که در  در اینجا این دوره آموزشی با موضوع امنیت دیجیتال به پایان می 

یسندگان صحبت خواهیم کرد آن در مورد اپلکیشن   . های کاربردی برای نو
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 ؟ستیچ سندگانی نو یبرا  یکاربرد  یهاشنیاپلکدرس هفتم: 

یژگی  مهم   .ها در دسترس باشند اشاره خواهد شدافزار و اپلیکیشن که بر روی تمام پلتفرمدر این درس به یک سری نرم ترین و

یسندگی این اپلیکیشن یسندگان در فرآیند نو  .شان خواهد بودها این نکته خواهد بود که ابزاری کمکی برای نو

 

یسندگان چیست؟اپلکیشن  های کاربردی برای نو

همانگونه که در درس گذشته گفته شد، این درس آنقدرها به امنیت دیجیتال  .به آخرین درس این دوره آموزش خوش آمدید

یسندگان اشاره کنیم که  مربوط نیست بلکه به عنوان جایزه در این درس می  خواهیم در مورد چند ابزار کاربردی برای نو

تری به نام ابزار دیجیتال برای مولفین به زودی در نوگام دوره کامل .کندتر از گذشته می تواند زندگی آنالین شما را راحت می 

یسندگان و مترجمان می شود که به طور مفصل به اپلیکیشنمنتشر می   .پردازد های مفید برای نو

 

 ) Evernoteاورنوت ( 

وری در دنیای اینترنت است که دو نسخه رایگان و پولی دارد که نسخه  ترین ابزارهای افزایش بهره یکی از محبوب  اورنوت 

های خود از سرتاسر وب را  توانید یادداشت به کمک اورنوت شما می  .کندرایگان آن بسیاری از نیازهای شما را برطرف می 

   .لینک را در آن ذخیره کنیدبندی کنید یا آنکه یک  دسته 

تان پیدا های کتاب هایی که بر روی اینترنت در مورد یکی از فصل توانید تمامی مقالهبه عنوان مثال شما به کمک این ابزار می 

  .اید را ذخیره و بعدا به آنها مراجعه کنیدکرده 

  راهنمای ها راهنمای استفاده از اورنوت دسترسی پیدا کنید که یکی از آنها  توانید به ده نیز می   اینترنت   در   ساده  جستجوی با یک  

 . سایت زومیت در این زمینه نوشته است است که وب  کوتاهی 

 ) Pocketپاکت ( 

یر است که به شما کمک می  پاکت  یدیو و تصو یس ذخیره متن، و کنید را ذخیره و کند مطالبی که در وب پیدا می یک سرو

م پاکت مانند اورنوت دو نسخه رایگان و پولی دارد که نسخه رایگان آن تما .بعدا در وقت آزادتان مطالعه و یا تماشا کنید

 .دهد و نیاز به نسخه پولی آن نداریدنیازهای شما را جواب می 
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دهد محتوای وب را به صورت تمیز و پاکیزه ذخیره کنید کاربردی که پاکت برای شما دارد آن است که به شما این اجازه را می 

گهی، لینک  و… نیست و تنها چیزی که  های مرتبط به صورتی که اگر بخواهید متنی را در پاکت بخوانید، هیچ خبری از آ

یدیو یا عکسی است که ذخیره کرده   .ایدمشاهده خواهید کرد متن، و

 ) Hootsuiteسوت ( هوت 

یس   سوت هوت  دهد  ای که این امکان را به شما می های اجتماعی است به گونه های کاربردی برای مدیریت شبکه یکی از سرو

شبکه اجتماعی را در   ۵شبکه اجتماعی را به صورت همزمان در آن اضافه و مدیریت کنید؛ و اگر بخواهید بیشتر از  ۵تا 

ییتر، فیسمثال شما می  .ت اضافه کنید، باید حساب پولی آن را تهیه کنیدسوهوت  و… را به   لینکدینبوک، توانید حساب تو

 . سوت مدیریت کنیدصورت همزمان از طریق هوت 

آن است که به شما این   Auto Scheduleهای اجتماعی امکان سوت نسبت به دیگر ابزارهای مدیریت شبکه اهمیت هوت 

های اجتماعی، زمان انتشار آن را  دهد بدون فکر کردن در مورد زمان مناسب برای انتشار یک مطلب در شبکه را می  امکان 

به این صورت پست مربوطه   .کنیدکنید و پست را ذخیره می شما روز و ساعت را مشخص می  .سوت واگذار کنیدبه هوت 

 .در آن روز و ساعت آنالین باشیدشود بدون اینکه نیاز باشد شما در زمان مشخص منتشر می 

 ) Google Driveگوگل درایو ( 

م و به این نکته اشاره شده که گوگل درایو به شما این امکان را  کمی صحبت کردی  درایو گوگلدر درس اول این دوره در مورد 

 . شود، آن را مشاهده کنیدهایی که برای شما ارسال می دهد که بدون دانلود فایل می 

گوگل درایو در حقیقت شبیه مایکروسافت آفیس آنالین است که شما به کمک آن دیگر نیازی به نصب مایکروسافت آفیس  

کنید هایی که در گوگل درایو نگهداری می از ورد، اکسل و… ندارید و عالوه بر آن این اطمینان را دارید که فایل  و استفاده 

شود و به  امن هستند؛ چون هر زمان که محتوایی را در گوگل درایو ایجاد کنید، آن محتوا در سرورهای ابری گوگل ذخیره می 

تان نخواهید های مختلف کتاب تان مانند فصلهای مهمران از دست دادن فایل این صورت اگر رایانه شما از کار بیفتد، نگ

 . بود

یسنده یا مترجم به شما شدیدا پیشنهاد می  شود که از گوگل درایو استفاده کنید و از همین االن  از همین رو به عنوان یک نو

یسید توانید در مورد گوگل درایو بیشتر بدانید، می خواهید اگر می  .متن رمان، کتاب تحت ترجمه و… را در گوگل درایو بنو

 .شرکت کنید درسنامه   آموزشی  دوره  ایندر 
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ها اپلیکیشن دارند که با یک جستجوی  و تبلت  های هوشمنددر پایان دقت کنید که تمامی ابزارهای معرفی شده برای تلفن

 .توانید آنها را دانلود و نصب کنیدهای اپلیکیشن می ساده در فروشگاه 

 .ای امنی در جهان مجازی داشته باشیدگیری این دوره توجه کنید و زندگی حرفه امیدواریم به نکات ایمنی و پشتیبان 
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 ای بر خودناشری مقدمه
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 مقدمه 

یسنده یژگی -نو  هایی دارند؟ناشرها چه کسانی هستند و چه و

یسنده ییم که نو که بسیاری خودناشر هم ترجمه   self-publisherناشر ترجمه انتخابی ماست برای اصطالح - ابتدا بگو

ینداند یا به آن ناشر مولف می کرده  یسنده کتابش را به طور مس   .گو ی  تقل و بدون واسطه این عبارت به این معناست که خود نو

 .کندناشر و نهاد دیگری منتشر می 

یسنده اگر نگاهی به   .اندناشرها این روزها آنقدر زیاد شده که به بخش قابل توجهی از صنعت نشر تبدیل شده -تعداد نو

خود اختصاص   بینید که این نوع مولفان چه سهم بزرگی به ترین فروشگاه آنالین کتاب در دنیا) بیندازید می آمازون (بزرگ 

یم .اندداده  یسندگان ایرانی زیادی هم هستند که کتاب .البته نیازی نیست راه دوری برو هایشان را به  در چندسال اخیر نو

بسایت یا صفحه فیسبوک خود منتشر کرده  بالگ، و یسنده شماره حسابی دالیل مختلف روی و اند که یا رایگان است یا نو

   .ت پشت جلد را بپردازندداده که خوانندگان بتوانند قیم

این دوره به این   .تواند انتشار بدون سانسور اثر باشد یا اینکه کتاب موفق به جذب ناشر نشده باشددالیل مولفان ایرانی می 

یسندگان ایرانی راهی طوالنی دارند تا با خودناشران خارجی رقابت کنند هم   قوانین و مقررات ایران  .دلیل تنظیم شده که نو

اما به دلیل اهمیت این پدیده و رشد روزافزون خودناشری در بازار جهانی    .بنددای دست و پای آنها را در این کار می تا اندازه 

ای آموزشی جوانب مختلف کار یک خودناشر  نشر، برای آشنایی بیشتر مولفان و ناشران با این موضوع بر آن شدیم که در دوره 

یسنده   .کنیم ناشر را مرور - یا نو

 

 دکتر 
َ
یسندگی منتشر کرده است و  کتاب ،ها است که در حوزه نشر فعال است سال  بیورستاک لیسنا هایی در زمینه نشر و نو

یسنده .شودها تدریس می ها در دانشگاه این کتاب  ناشرها یا کسانی کرده  -او چهار سال گذشته را صرف تحقیق در مورد نو

یداو می  .کنندهایشان را چاپ می کتاب که خودشان  یسنده ،اش متوجه شدهطی تحقیقات ،گو ناشرها بیشتر از آن که  -نو

ها از مراحل تولید کاری که  آن  .دنبال آن هستند که کاری را به سرانجام برسانند و در آینده کشف شوند ، دنبال پول باشند

شان  ها برایو باالخره این که به سرانجام رساندن کاری که آن  .دکنشان می برند و همین خوشحال دهند لذت می انجام می 

بی می اند به آن ریزی کردهاند و برنامه نقشه کشیده یسنده می  .دهد ها حس خو ید که دالیل زیادی برای تحسین این  این نو گو

  .پنج دلیل را انتخاب کرده است  ،اما از بین همه این دالیل ، افراد دارد 
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یسنده   . ۱  کنند شرها کارشان را تمام می نا - نو

یسندکم می کنند دست ها فکر می حقیقت این است که خیلی  های زیادی  آرزوی آدم  ،شب سال نو  .توانند یک جلد کتاب بنو

یت  ولی این هم عجیب است که چه طور سهم اندکی از این آدم ،شان باالخره چاپ شوداست که کتاب  ها نوشتن را اولو

اید واضح و مبرهن است که کاری را تمام کرده   ،تان باشیداید خودتان ناشر کتاب اگر تصمیم گرفته   .دهندقرار می   شان زندگی 

 .تحسین است خواهید آن را در دسترس همگان قرار دهید و همین قابل و می 

یسنده   . ۲  پذیری هستند های مسئولیت ناشرها آدم - نو

یسنده مهم نیست تیراژ   .گیرد ا مسئولیت مدیریت و تولید کاری را به عهده می ناشر کسی است که شخص- تعریف من از نو

این کار شجاعت   .مهم پذیرفتن مسئولیت است  ،ها دربیاید یا نه این آثار چه قدر زیاد باشد یا اصال پولی از انتشار آن 

یرایش شده و نهایی شده  ، برای خود من .خواهدمی    ،خارج شود کار سختی است ای از اختیارم این که بگذارم حتی کار و

 .کنمغلط جدیدی در آن پیدا می   ،دانم هر بار که نگاهش کنمچون می 

شان افرادی که توجه   ،گیرندبعد از این که این کارها در دسترس عموم قرار می   .به لحاظ شخصی هم این کار، کار سختی است 

توانند به حس هر  می  -کنندعموما از اسامی مستعار هم استفاده می  که - دهند شود و در موردش نظر می به کتاب جلب می 

یسنده آسیب برسانند  .جان سالم به دربردن از این ماجرا کار سختی است  .آدمی در مقام نو

یسنده   . ۳  های کاردانی هستند ناشرها آدم - نو

، در واقع یک گروه هستند و هر وقت احساس نیاز شان را منتشر کنندکسانی که خودشان دست به کار می شوند تا کتاب

پول هم   ، گاهی برای این که ازشان حمایت شود .شان شان، چه از همکاران چه از دوستان  .گیرنداز هم کمک می  ، کنند

ها مثل  شوند که اعضای آن هایی می درصدشان عضو گروه  ۵۹ .گیرندگاهی هم از طریق اینترنت کمک می  .پردازندمی 

یراستار دارند و خیلی  .گیرندهستند و این طوری است که از هم کمک می  خودشان  درصدشان هم از وکال و   ۲۱هاشان و

اش کند به این معنا نیست که دیگر الزم نیست حواس اگر کسی کتاب خودش را منتشر می  .گیرندها کمک می دان حقوق

اش ست کلی هزینه داشته باشد که خود طرف باید از پس اتفاقا نقض قوانین حقوق مولف ممکن ا  .جمع مسایل حقوقی باشد

 .بربیاد

یسنده   . ۴  اند ناشرها درهای بازارهای جدیدی را باز کرده - نو

یسنده مثل   ،شدها نمی اند که مدتی بود توجهی به آن هایی جلب کرده ها را به آن نوع از کتاب ناشرها توجه خواننده -نو

ها خیلی اما اجباری هم نیست بازارهای جدید این کتاب  . های پورنوگرافیک مالیمتاب های تخیلی و کداستان   ،هانامهزندگی 
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یسنده  .ها استفاده کنندگسترده باشد یا همه بتوانند از این کتاب  ناشرها خودشان هوای کارشان را دارند و اطمینان  -خیلی از نو

 .شان خواهند کرد شان در آینده کشف دارند خانواده و دوستان 

یسنده   . ۵  های حمایتگری هستند ناشرها آدم - نو

یسندهفقط کافی است سری بزنید به یکی از این جلسه  ای در چنین جلسه چیزی که    .ناشرها در آن حضور دارند-هایی که نو

یق یکدیگرندجو جوری است که آدم .کنید کامال متفاوت است تجربه می  اطالعات روند کارشان را   .ها مدام در حال تشو

بدل می   با هم  شان پیش  گذارند و از موفقیتی که برای هر کدام ای را که بهشان اعتماد دارند در اختیار هم می اسامی   ، کنندردو

 .شوندآید از ته قلب خوشحال می می 

یسنده بازارهای   ،در حال پخش کردن اطالعات فرآیند کارشان هستند ،اندای به صنعت نشر دمیدهناشرها انرژی تازه -نو

های جدیدی در حال تجربه کردن شیوه   .های رسیدن به این بازارها رااند و همین طور راه را به صنعت نشر اضافه کردهجدیدی  

 .اند و رضایتی از کارشان دارند که حاصل نوشتن است های شغلی جدیدی پیش آورده فرصت  ، در حوزه نوشتن هستند
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یسنده : درس اول یم-چرا و چگونه نو  ناشر بشو

یسنده از دالیلی که باعث می  یکی  هایشان را چاپ  کار تمایل داشته باشند که خودشان کتاب های جوان تازه شود خیلی از نو

بسیاری از ناشران   .های اینترنتی حسابی گرم است فروشی ها در کتابکنند این است که این روزها بازار فروش این کتاب 

یسندهبزرگ به  یسندهن اعتماد می های جوان و آثارشاسختی به نو اش را با ناشر بزرگی به چاپ  ای بتواند کتاب کنند و تا نو

 .کشدبرساند زمان زیادی طول می 

یسنده نخواهد کتاب را زیر تیغ  تواند اعمال سانسورهای بی اش برای ایران می دلیل بومی  جای ناشر یا ارشاد باشد و اینکه نو

 .سانسور ببرد 

یسندهطرفدار بودن کتاب از طرف دیگر یکی از دالیل پر ها در  قیمت پایین این کتاب ،کنندها خودشان چاپ می هایی که نو

 .و حتی در مواقعی کتاب رایگان است  .کنندهایی است که ناشران بزرگ چاپ می بوک قیاس با ای 

ون متعلق به  های الکترونیک سایت آمازدرصد از فروش روزانه کتاب  ۳۱ ، منتشر شده ۲۰۱۴بر اساس تحقیقی که سال 

یسنده اصطالح های الکترونیک به پنج ناشر به درصد از فروش کتاب  ۳۸ناشرها در همه ژانرها است و در مقایسه فقط -نو

 . تعلق دارد   - هچت و سایمون اند شوستر ،هارپرکالینز ،میالن مک  ،پنگوئن رندوم هاوس -بزرگ و مهم آمریکا  

یسندگانی که با هزینه خودش کتاب  ید: «زمانی را در سایت آمازون منتشر کرده می  اشیکی از نو یسنده  ،گو ها این که نو

 » .اما این دوران دیگر سر آمده است  ،شان را بدهند آخرین انتخاب بودخودشان خرج چاپ کتاب 

یسندهبه نظر می  ها را در فضای وب به صورت  شوند و آن هایشان می هایی که دارند خودشان ناشر کتابرسد داستان نو

این کابوس از زمانی   .شودهای بزرگ صنعت نشر تبدیل می کم دارد به کابوس کمپانی کنند، کم کترونیکی منتشر می ال

یسندهجدی سنت، یعنی زیر یک دالر،   ۹۹اش را با قیمت فقط های پرفروش همین حوزه آخرین کتاب تر شده که یکی از نو

 .فروخت 

هایی که  رسد که موفقیت کتاب زودی زمانی فرا می معتقد است: «به دهد مایک شتزکین که در زمینه نشر مشاوره می 

یسنده تر رنگ تر و کم رنگ های انتشاراتی کمرود و به دنبال آن نقش کمپانی کنند باالتر و باالتر می ها را چاپ می هایشان آن نو

 ».شودمی 

یسندگانی است که وقتی هیچ ناشری در انگلستان حاضر نشد با او برای رمان اول  بلوم  تریسی    ، اش قرارداد ببنددیکی از نو

خوان  های کتابترینتریسی در فهرست پرفروش کتاب    ،یک هفته بعد  .تنهایی انجام بدهدتصمیم گرفت خودش این کار را به

خواهند خودشان  هایی است که تریسی بلوم به کسانی کرده که می خوانید توصیه چه می آن  .الکترونیکی کیندل بود

 هایشان را چاپ کنند:کتاب
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یم کا«هیچ کس سه  کارم    .آمریکا  ،ِنتیکت شنبه سکس نداشته» را زمانی نوشتم که به خاطر کار همسرم مجبور شده بودیم برو

خواستم تغییری در این شرایط  ای که تازه به دنیا آورده بود و از ته دل می رفته بودم به یک کشور دیگر با بچه   ،را رها کرده بودم

یسندگی خالق و یک سال بعد اولین رمان کمدی .بدهم آن هم   ،ام را نوشتمرمانتیک - برای همین رفتم به کالس شبانه نو

اش ام پیدا شد و پشت خیلی زود کارگزاری برای رمان   ،در کمال تعجب   .زد هایی که پسرم چرت می بیشتر وقت   ،رهابعد از ظه

بی در مورد کارم وجود داشت   .خارج از کشور از راه رسید  هایی برای چاپ کتاب درخواست    ، اما با وجود این که نظرات خو

  ، کندوقتی دیدم این شیوه چاپ دارد برای خودش اعتباری پیدا می   .ام پا پیش نگذاشت هیچ ناشر انگلیسی برای چاپ کتاب

 .تنهایی دست به کار شوماش رسیده خودم به به خودم گفتم وقت 

تر ام را باال برده که فقط به قوی ام و آن قدر این چیزها مهارت و دانش آن قدر چیزهای زیادی در مورد این صنعت یاد گرفته 

این   . این اندازه ازش یاد گرفته بودم ، کنم اگر به شیوه سنتی کارم را چاپ کرده بودمفکر نمی   . ردهایم کمک کشدن آینده حرفه 

دهد که نسبت به شیوه سنتی  کنند قرار می شان را خودشان چاپ می هایی در اختیار کسانی که کار اول شیوه چنان فرصت 

 ...ماندستان روی زمین می ام توی انگلرمان  ،کردماگر این کار را نمی  .واقعا نایاب است 

زمان گذاشتن برای    ،نباید عجله کنی   ،خواهی این فرایند را درست انجام بدهی اگر می   .گیرد اما این کار خیلی وقت آدم را می 

 .گیرد از شما می  ، بازاریابی کتاب واقعا وقتی را که باید برای نوشتن کنار بگذارید

باره انجام می  یسنده .امام را هم منتشر کرده کتاب دوم  . دهماین کار را دو ناشر بودن این  -اصال یکی دیگر از نقاط قوت نو

ها است ام اولین کتاب فهرست پرفروش حاال که کتاب  .خواهید به سرعت باز هم این کار را انجام بدهیداست که شما می 

  . باشمبهترین وقت است که دنبال کار بعدی  ،ها آشنا است ام برای خواننده و اسم 

 

یسنده ید-پیش از این که نو  چه نکاتی را باید رعایت کنید؟ ،ناشر شو

یسندهیکی از پرفروش  اسپالدینگ نیک اولین و سومین   ۲۰۱۲هایش در سال دو تا از کتاب  .ناشرهای بریتانیاست -ترین نو

یسندههایی بوده کتاب پرفروش در میان کتاب   .اندها خودشان به صورت مستقل چاپ و منتشر کرده اند که نو

یداز آن جا که   یسندهدرصد از فروش کیندل (کتاب  ۱۵  ،آمازون می گو هایی است که قراردادی با  خوان آمازون) مربوط به نو

خواهند  توانید به کار ببندید تا میان آن دسته از کسانی که می هایش را در ده مورد خالصه کرده که می او توصیه  ، ناشر ندارند

یدخودشان کتاب    .شان را چاپ کنند موفق شو
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 . تان را ول نکنید وقت کار تمام   . ۱

یسندگی از آن دست کارهای پرفراز و نشیب است  حتی وقتی که به یک    ، آدم یک ماه آن باالهاست و ماه بعد هیچ  .صنعت نو

 .تان را ول نکنیدوقت اید کار تمامتا وقتی که به اندازه کافی پول درنیاورده  .سطح مشخصی از موفقیت رسیده باشید

یایشان می دل همه  یسنده تمامخواهد به رو یسندگی از آن دست   ،وقت باشندشان جامه عمل بپوشانند و نو اما واقعا نو

سعی کنید همان اوایل کار    .ترهایی است که وارد شدن به آن بسیار سخت است و ماندن در فضاش از آن هم سخت صنعت 

یسیدتان در مورد شغل روزانه نوشتن  یم کاری است که همه  این همان  ،تان بنو کاری است که من کردم و صادقانه بگو

یسنده   .البته به استثنای تعداد کمی  ،دهندهای موفق اوایل کارشان انجام می نو

 

 . خودتان باشید   . ۲

  ،به لحاظ فردی  چه  ،تان باشدژانری را برای نوشتن انتخاب کنید که مناسب حال و احوال   .هایتان خودتان باشیدباید در نوشته 

یسندگی  یسید  ، اگر آدم شادی هستید  .چه از نظر نو بی نباشد که    ،زندگی یک آدم خوشبخت را بنو چون ممکن است ایده خو

یدسراغ نوشتن داستانی در مورد یک قاتل زنجیره   .ای برو

یسنده  یسید داستان  ،بیشتر از این برای خودتان مشکل نتراشید ، کار است های تازه موانع فراوانی سر راه نو تان را به سبکی بنو

هیچ کس هم از   ،اش راحت نیستیداگر با نوشتن  ،بریدتان لذت نمی اگر از نوشتن داستان  .کنیدکه با آن احساس راحتی می 

 . اش لذت نخواهد برد خواندن 

 . منبع الهام داشته باشید   . ۳

این جاست که    .همان اول به کارگزار و باقی دنیا نشان بدهید  ایدسخت است و اساسا کار غلطی است که چیزی را که نوشته 

باید کسی را پیدا کنید که به شما نزدیک باشد و از آن جا که شما همدیگر را خوب    .کنیدتان نیاز پیدا می شما به اولین خواننده

توانید آن را به  محصولی که می  ، کند محصول بهتری تولید کنیدکنند به شما کمک می ها می هایی که آن توصیه  ،شناسیدمی 

 .دیگران نشان بدهید

 . کتاب «درباره نوشتن» استیون کینگ را بخوانید   . ۴

کینگ در   .کم به نظر مندست  ،کتاب «درباره نوشتن» استیون کینگ بهترین کتابی است که درباره مقوله نوشتن وجود دارد 

ید درباره این که چه چیزهایی که در این کتاب می  ،سبک کتاب ،لحن کتاب ،کنداین کتاب کلی توصیه می  قدر هر روز  گو
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یسد و شیوه می  یسنده شوند  خواندن این کتاب را به همه کسانی که می   .های کارش در مقوله نوشتن حرف ندارد نو خواهند نو

 .کنمتوصیه می 

 . در مورد کارتان تبلیغ کنید   . ۵

 .حتما قبول کنید  ،کننداما اگر از شما دعوت می   .ها از من دعوت نشدهی فروشتا به حال برای مراسم امضای کتاب در کتاب 

ید و برای خریداران کتاب فروشی محل هیچ ضرری ندارد که به کتاب مگر این که سر و کله کسی   .تان را امضا کنیدتان برو

ید و دیگر به فکر نوشتن  جوری حسابی سرخورده می پیدا نشود که این   .افتیدنمی شو

ییتر ،های اجتماعی حضور داشته باشیددر شبکه  بالگ و فیس ،در تو ها بازی  تان باشد با اعصاب خواننده اما حواس  ،بوک و

 .نکنید

یسنده به خواننده  ید «کتاب من را بخرها دوست ندارند نو ییت کنیددرباره زندگی  .کتاب من را بخر» ،شان بگو از  ،تان تو

 .تان جالب است و ازش داستان بسازیدبزنید که برای چیزهایی حرف 

 . یادتان باشد که کتاب همبرگر نیست   . ۶

یسنده یسند و خودشان را مطرح کنندناشر شدن این امکان را به خیلی -نو ها باید یادشان بماند  خواننده .ها داده که کتاب بنو

 .را بکنید معنایش این نیست که حتما باید این کار  ،توانیداین که شما می 

یسید و منتشرش می ترین چیزی که موقع نوشتن باید یادتان باشد این است که وقتی کتابی می مهم وارد یک رابطه با   ،کنیدنو

ید و این را به آن تان می خواننده   . ای باشدتان کامال حرفهها بدهکارید که محصول شو

تان همیشه به خواننده  .شان نیست ای هم برای مصرف کردن عجله  ، شان کرد ها همبرگر نیستند که همان لحظه مصرف کتاب

یسید صرف کنیدتان را برای هر کاری که می احترام بگذارید و صددرصد توان   .نو

 . های ممکن را امتحان کنیدهمه راه   . ۷

قرارداد کتابی هم با یک   .ام دست و پا کندای دارم که توانسته قراردادهای درخشانی برای من کارگزار ادبی  ،در حال حاضر

 . ناشر سنتی دارم

یسنده مهم نیست شما از چه راهی    ، تا زمانی که این دو مسئله اتفاق بیفتد .هایشان خوانده شوندخواهند کتابها می همه نو

مزد  اید دست چه نوشته های بیشتری بخوانند و شما بابت آن تان را تا جایی که ممکن است آدمبه این نتیجه برسید: کتاب 

ید .دریافت کنید  .هر مسیری را که شما را به این مقصود برساند باید برو
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 . نقدهای منفی از راه به درتان نکند   . ۸

اید یعنی ممکن است یک جای  ای برای کارتان گرفته اگر کتابی منتشر کردید و شش ماه بعد دیدید که صد تا نقد یک ستاره 

 .کار شما اشتباه باشد

نقد بد از راه به درتان نکند… و البته که    ،تان بمانیدسر جای  . دهد که کار شما درست است م نشان نمی یک نقد پنج ستاره ه

یسند پاسخ ندهیدبه کسانی هم که این نقدها را می   .نو

 . هیچ چیز را خیلی جدی نگیرید  . ۹

یسم و معموال دو هزار کلمه در روز کار می دهم صبح من ترجیح می  ها  نوشتن این دو هزار کلمه ساعت گاهی  .کنمها بنو

 .طور باشدام چهبستگی دارد روحیه ،کشد و گاهی یک ساعت طول می 

یسممان می های اضافی خانهمن توی یکی از اتاق یک کامپیوتر معمولی و   ،اتاقی است با یک میز .اتاق مطالعه نیست  .نو

ام کنم دو هزار کلمه کنم و سعی می ی قهوه درست می ام این است که فنجانعادت .هایک جارختی برای خشک کردن لباس

یسم  .را بنو

  .کنممن خودم یک پیژامه درجه یک بتمن پام می  .البته مهم است که موقع نوشتن احساس راحتی کنید

 

 . کمیک استریپ بخوانید   . ۱۰

یسندگی خیلی مهم است  یدزمینی می سیب کشد که مثل وگرنه به دو سال نمی  ،ورزش کردن در کار نو   .شو

ها معاشرت  کنید بتوانید با آن ای که تنظیم می هایی که مطابق برنامهآدم   ،های باحالی دور و برتان باشندتان باشد که آدمحواس

یدمانید و تبدیل به موجودی عجیب و غریب می در غیر این صورت روزها پشت سر هم خانه می  ،کنید و اگر بتمن   .شو

ید مطلقا حیاتی است!   .راه به جایی نخواهید برد   ،شیددوست نداشته با یسنده موفقی شو دوست داشتن بتمن برای این که نو

(: 
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 سازی کتابنوشتن و آمادهدرس دوم: 

یسیم  بخش اول: درست بنو

از همان ابتدای    .است   تان اولین کاری که پیش از نوشتن باید انجام بدهید انتخاب قلم و فونت برای متن انتخاب قلم و فونت:  

گیرید ها و… در نظر می سرفصل   ،چه فونتی را برای عنوان اصلی کتاب، متن  ،کنیدکار تصمیم بگیرید چه قلمی انتخاب می 

یرایش کتاب به این نتیجه برسید که  ممکن است در مراحل بعدی آماده .و تا آخر کتاب این روال را حفظ کنید سازی و و

تان پاکیزه به لحاظ بصری متن  ، از ابتدا تا انتهای کتاب  ،اما مهم این است که بعد از تمام شدن کتاب  ،ها را تغییر دهیدفونت 

 . دست باشدو یک 

در این   .گوگل درایو است  ، تان به شما توصیه کنیمتوانیم برای نوشتن کتابکار کردن با گوگل درایو: بهترین فضایی که می 

تان را ایتالیک یا  راحتی متنهر جا که الزم است به  .ونتی را که دوست دارید انتخاب کنیدتوانید هر قلم و فراحتی می فضا به 

یراگر متن .سیاه کنید توانید  می  .تان فراهم است امکانات آن در گوگل درایو برای  ،نمودار و شکل دارد  ،تان احتیاج به تصو

ی خیلی راحت برای متن یس بگذارید و اگر کامنتی برای و تان به لینکی ارجاع  خواهید در کتاب راستارتان دارید یا می تان پانو

توانید  می   ،تان کند نباشدبرای این که موقع کار کردن روی کتاب سرعت   .تان ساده کرده است گوگل درایو کار را برای   ،بدهید

دارد:   wordافزار نسبت به نرم گوگل درایو دو حسن بزرگ  .صورت آفالین از آن استفاده کنیدگوگل درایو را دانلود کنید و به 

یراستار همزمان  روی متن کار کنید چون امکان اشتراک گذاشتن متن را دارد و اینکه همیشه در حساب  می  توانید با و

 . تان در دسترس است و تصادفی پاک نخواهد شدکاربری 

یسی پاکیزه  یرایشای که در کارگاه ترین نکته مهم :نو متن شما از اول    .کنند این است که متن مرتب باشدبه آن اشاره می   های و

چین (از راست به چپ) قرار دهید و  بهترین حالت این است که متن را در حالت راست  .دست باشدتا آخر کتاب باید یک

 . اندازه فاصله داشته باشدرا انتخاب کنید که دو طرف متن از حاشیه به یک  Justifyبعد گزینه  

یسی باشید یا سرهمایت رسم رع  یسی الخط فنی: انتخاب با خودتان است که بخواهید اهل جدانو یسی   .نو طرفداران جدانو

یسی بر سرهمکه ما هم جزوشان هستیم می  یند مزیت جدانو یسی این است که ریشه کلمات در آن گو  .تر استها مشخص نو

یسی زیباتر است  اما اگر مطالعه    ،گذاری سردرنیاوریدست از همه قواعد نشانه ممکن ا  .ضمن این که به لحاظ بصری جدانو

تان مدام از عالمت تعجب استفاده  شود که مثال در متنیادگیری این عالیم باعث می  .ها را یاد بگیرید چه بهترکنید و آن 

اش آن را تشخیص حتما ذهن  ،اگر چیزی نوشته باشید که قرار است خواننده کتاب بعد از خواندن آن تعجب کند .نکنید

قدری که باید برای متعجب  مگر این که آن   .ها یادآوری کنیدالزم نیست این کار را با گذاشتن عالمت تعجب به آن   ،دهدمی 

گذاری در زبان فارسی شما را ارجاع  برای آشنایی با اصول اولیه نشانه  .کردن خواننده کارتان را درست انجام نداده باشید
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یرایش» نوشته علی صلح نکته دهیم به کتاب «می  کتاب «اندر آداب نوشتار» نوشته جعفر مدرس   ، نشر مرکز ،جوهای و

 .»سجاوندی مئ عال باب  در«نامه مترجم: نشر مرکز و این مقاله در فصل  ،صادقی 

یرگول، دونقطه و عالمت تعجب و سوال) به خاطر  ساده  یرگول، نقطه و ترین اصلی که باید در مورد عالیم سجاوندی (نقطه، و

مورد  در  .چسبند و با کلمه بعدی یک فاصله دارندداشته باشید این است که این عالمات همیشه به کلمه قبل از خود می 

  . یک فاصله دارند   -قبل و بعد    -چسبند و از بیرون  کلمات داخل پرانتز و گیومه توجه کنید که کلمات در داخل به عالمت می 

 .دو پاراگراف باال را برای نمونه بخوانید و عالمات را مرور کنید

یسنده برای نشان دادن های امالیی: مهمنداشتن غلط  یترین یک نو خودتان را جای   .هایش است هایش نوشته توانایی ترین و

یراستار یکی از متن  یسنده  آیا می   ، های امالیی باشدای پر از غلط اگر نوشته   .تان بگذاریدهایخواننده یا و توانید به خالقیت نو

توانید  راحتی می به  ،ای شک کردیداگر به امالی کلمه  .ندرت اما به  ، خیلی اعتماد کنید؟ بدیهی است استثنائاتی وجود دارد 

اما   ،برد مطمئن باشید این کار چند ثانیه بیشتر وقت نمی  .وجو کنید و آن را پیدا کنیدواژه موردنظرتان را در اینترنت جست 

یسنده حفظ می    .کندهمین چند ثانیه آبروی شما را در مقام نو

 

یرایش بخش دوم :   و

یسنده ،تریسی بلوم یراستار واقعا ضروری است می ناشر موفق انگلیسی -نو ید: «اعتقاد دارم کار کردن با و با کسی که   ،گو

یسنده ،کار تو را به عنوان خواننده بخواند ها که در هر گوشه و کناری از دنیا دستی  » نشر دیجیتال به همه آن .نه به عنوان نو

یسنده شونددر نوشتن دارند اجازه می  ای این که کارتان آماده انتشار بشود و بتوانید آن ترین مراحل بریکی از مهم  .دهد تا نو

یراستاری استفاده کنید که بتواند درباره محتوای کارتان نظر بدهد و کارتان را به  را عرضه کنید این است که از کمک های و

یرایش کند یراستاری که کتاب شما را ارزیابی می  .لحاظ محتوایی و قبل    .به آن رو کند تواند کتاب شما را از این رو کند می و

یرایش به کسی بسپارید  .درست و حسابی وقت بگذارید تا آدم درست را برای کارتان انتخاب کنید  ،از این که کار را برای و

یراستاری که برای کارتان انتخاب می  یرایش کارتان نیست اولین و بگردید تا کسی را پیدا کنید   .کنید الزاما بهترین آدم برای و

 .اید با او صحبت کنیدتان در کتابی که نوشته قدر که درباره دیدگاه آن  ،اش اعتماد کنیدبه که بتوانید 

یراستار را انتخاب کرد و چه طور می اما چه یراستار برای کار شما از همه  طور می توان بهترین و توان تشخیص داد که کدام و

یراستار   طور برایدهد چه تر است؟ این سه مرحله به شما نشان می مناسب  کاری که قرار است خودتان ناشرش باشید و

 .انتخاب کنید
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 پله اول: خواندن 

یراستار تماس بگیرید و دست  یس با و یراستار بخواهید یا کل آن را بخواند یا دست   .تان را برایش بفرستیدنو کم بخشی از  از و

یراستارتان درباره  مبنایی به لحاظ محتوایی وجود دارد که  ،به این ترتیب  .آن را  .اش صحبت کنیدبر اساس آن بتوانید با و

یراستارها بهتر است دست  آید کاری که  شان می این جوری دست  ،اید بخواننداز چیزی را که شما نوشته  کم چند صفحهو

یراستار باید از هر دو طرف همراه با آر  .ای است خواهند شروع کنند در چه حوزه می  یسنده و و خواندن    .امش باشدهمکاری نو

یراستار بهترین راه است برای این که بفهمد با چه چیزی طرف است   .متن شما برای و

 پله دوم: صحبت 

یراستار مدتی وقت دادید تا کتاب تان باید همراه با آرامش باشد  مکالمه  .با او صحبت کنید ،تان را بخواندبعد از این که به و

ید آیا شما دو نفر وقت کار کردن با هم می  هدف .تا بتوانید همدیگر را بشناسید توانید  از این مکالمه این است که متوجه شو

 سازگار باشید؟ آیا دیدتان نسبت به کتاب به هم نزدیک است؟ برای برقراری این مکالمه چند پیشنهاد داریم: 

یراستار بپرسید آیا تجربه از  .تان ربط دارد چیزهایی که به پروژه نوشتن  ،زمینه اثرتان حرف بزنیددرباره پس  ای دارد که به  و

 کتاب شما ربط داشته باشد؟ 

یراستار توضیح دهید که چرا این کتاب را نوشته   . اش خورده است تان به چشماز او بپرسید چه چیز جالبی در کتاب  .ایدبرای و

 در طول هفته؟)  ، در طول روز  ،تواند روی کتاب شما کار کند؟ (در طول شب هایی می بپرسید چه ساعت 

 الین یا چت کردن؟ آن  ،میلای  ،توانید با او ارتباط برقرار کنید؟ تلفنچه طور می 

پایان   ، هر صد صفحه یک بار ، تواند از روند کار شما را مطلع کند؟ پایان هر فصلاز او بپرسید چند وقت به چند وقت می 

 کار؟ 

یرایش کند؟ آیا محدودیت می قدر سریع ریزی: چه برنامه ریزی وجود دارد (مثال تعطیالتی در  هایی برای برنامهتواند کار را و

 اید چه زمانی است؟کار باشد) که باعث شود کار به تاخیر بیفتد؟ تاریخی که برای انتشار کتاب در نظر گرفته 

یراستار درباره حقحق یراستار ممک .اش سوال کنیدالزحمهالزحمه: از و ن است نرخی برای خودش داشته باشد که مثال  و

 . الزحمه بپردازیداین مسئله را روشن کنید که انتظار دارید در ازای چه کاری به او حق .ای باشد یا ساعتی کلمه 

ید کل پروژه را بازبینی کنید ترین بخش کار  این مشکل  ،تغییرات محتوایی: ممکن است مسائلی پیش بیاید که مجبور شو

یراستارها است   کردن با  یراستار گوش کنید  به توصیه  .و یسی  ممکن است تصمیم بگیرید بخش -های و هایی از کتاب را بازنو

یراستار در مورد احتمال   .تاثیر قرار دهداین کار ممکن است محتوای کار را تحت  .کنید پیش از این که این اتفاق بیفتد با و
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یراست .تغییر در محتوای کتاب صحبت کنید طور باید  الزحمه بیشتری از شما خواهد گرفت؟ چه ار بابت این کار حقآیا و

خوب   ،اما اگر بیفتد ،تصمیم گرفت که این کار به نفع هر دوی شما باشد؟ ممکن است این اتفاق در طول کار اصال نیفتد

 .است که همان اول در موردش حرف بزنید

 پله سوم: نمونه کار 

یراستار بخواهید می  یرایش کند یا چند صفحه اول کتاب یا فصل اول کتابتوانید از و توانید طوری می این .تان راتان را و

یسندهمی   ،در ضمن  .تان با هم مطابقت دارد یا نهتشخیص بدهید شیوه کار کردن  هایی را  توانید از او بخواهید شماره تلفن نو

یرایش کرده به شما بدهد تا بتوانید با   .وجو کنیدها تماس بگیرید و در مورد شیوه کارش پرس آن که قبال کارشان را و

یرایش کرده برای هایی از کتاب توانید از او بخواهید فصل در نهایت این که می  ها به این نمونه   .تان بفرستدهای دیگران را که و

محتوای اظهارنظرها به نظرتان   آیا در مورد این کارها زیاد اظهارنظر کرده؟ آیا اظهارنظرها کم است؟ آیا لحن و .نگاه کنید

یراستاری که   یراستار بهترین روش است برای این که بفهمید آیا پیشنهادهای و خوب است؟ نگاه کردن به کارهای گذشته و

 .برد سره شما را به بیراهه می بخش شما باشد یا یک تواند الهام اید می انتخاب کرده 

 نهایی کردن متن 

خوان کسی  نمونه   .خوانی کتاب برای خودش ماجرایی است دانید که مسئله نمونه تید، پس می تان هس اگر خودتان ناشر کتاب 

یرایش شده را می  فقط   .کندکند و متن را نهایی می های تایپی یا امالیی نهایی را اصالح می خواند و غلط است که نسخه و

فرقی هم   .تان پیدا کنیددادید، غلطی توی کتاب  تان هم خبرتان چاپ شد و به همه دوستان کافی است بعد از این که کتاب 

تان سوت  کنید، کله خوانی کرده باشید، وقتی غلطی توی کتاب پیدا می کند که چند بار کتاب را خوانده باشید و نمونه نمی 

نه چیزی را  کنید، بینید که فکر می تان آشنا هستید که چیزی را می مشکل این جا است: شما این قدر با متن کتاب .کشدمی 

خوانی کتاب به  تان بخواهید در نمونه برای همین وقتی کار تمام شد، بد نیست از چند تایی از دوستان  .ایدکه رسما نوشته 

ین، تقدیم .شما کمک کنند نامه، همه و همه  جلد کتاب را هم از قلم نیندازید، صفحه مربوط به حق مولف، فهرست، عناو

 . خوانی پیدا کرد شود غلط نمونه ها می قدر توی همین صفحه دانید چه  را مرور کنید، نمی 

 شود به کار گرفت تا کمک کند تا جایی که ممکن است کتاب بدون غلط چاپ شود: ها را می در مجموع این توصیه 

تان افتاده  شم هایی را که از چ تری به متن داشته باشید و غلط شود نگاه تازه این کار باعث می  .کتاب را مدتی کنار بگذارید .۱

 .بهتر ببینید
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ها را مرتب تکرار  هایی هستید که مشکل امالیی دارید یا واژه آیا از آن دسته آدم .تان باشدتان به نقاط ضعف حواس  .۲

گاه هستید، وقت بیشتری  گذاری؟ اگر از نقاط ضعف های نقطه هایتان دارید یا اشتباه کنید؟ غلط دستوری در نوشته می  تان آ

 .ها بگذاریدبرای گشتن و پیدا کردن این غلط 

تان ممکن است متوجه  خوانید، گوش وقتی با صدای بلند نوشته را برای خودتان می  .تان را با صدای بلند بخوانیدنوشته  .۳

 .تان ازش گذشته باشدغلطی شود که چشم

ارگراف به پاراگراف از انتهای کتاب شروع کنید به  کلمه به کلمه یا جمله به جمله یا پ .کتاب را از آخر به اول بخوانید .۴

شود ذهن شما از محتوای کتاب فاصله بگیرد و فقط با متن ارتباط برقرار  این کار باعث می  .خواندن و برگردید به اول کتاب

 . خورد های جلد کتاب می خصوص به درد پیدا کردن غلط این کار به  .کند

یرایش فنی، دست کتاب  .۵ یرایش  فرهنگ سخن و کتاب  .تان باشدهای لغت دم دست وری و فرهنگ های مخصوص و های و

بی هستندجو نمونه دکتر علی صلح   .های خو

 . شوند و امالیشان با هم فرق دارد هایی که مثل هم تلفظ می تان به اسامی اختصاری باشد، همین طور کلمه حواس  .۶

ها نباشد،  تان روی این برنامه فقط یادتان باشد همه تکیه  .فاده کنیدکنند است هایی که امالی لغات را چک می از برنامه .۷

 .ها ایرادهای خودشان را داشته باشندچون ممکن است این برنامه

 .شان را چک کنیدتوانید درست بودن هر کدام گذاری متن را پررنگ کنید، این جوری می های نقطه همه عالمت  .۸

بنابراین   . ها روی مونیتور و کاغذ با هم فرق دارد شیوه خواندن آدم .خوانی کنیدرا نمونه  تان ای از کتاب نسخه پرینت شده  .۹

 .خوانی کنید ای از کتاب را پرینت بگیرید و آن نسخه را نمونه نسخه

راحت    یک جفت چشم دیگر که به متن عادت ندارد خیلی   .خوانی کندتان نمونه از دوست دیگری بخواهید کتاب را برای   .۱۰

اما امیدواریم به کار   .توانند اشتباه کنندیادتان باشد هیچ کس کامل نیست و همه می  .های متن را پیدا کندتواند غلط می 

 .رسد احساس رضایت بیشتری کنیدتان دست خواننده می ها بتواند کاری کند که وقتی کتاب بستن این توصیه 
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یسندهها و اپلیکیشن: درس سوم   ناشرها-ابزارهای آنالین برای نو

 

 های نوشتناپلیکیشن

لطفا دقت داشته    .کمک کنند  ،ریزی گرفته تا نوشتناز برنامه  ،تان توانند قدم به قدم به شما در نوشتن رمان ها می این اپلیکیشن

 افزارها ممکن است زبان فارسی را پشتیبانی نکنند:باشید که برخی از این نرم

 Evernoteهایتان را سریع یادداشت کنید:  برای این که ایده .١

این اپلیکیشن روی همه ابزار الکترونیکی قابل نصب   .اورنت بهترین اپلیکیشن برای یادداشت نوشتن و نت برداشتن است 

بوس نشسته تان  توانید آن را روی گوشی بنابراین می   .است  یسید و وقتی به خانه  اید یادداشت بریزید و وقتی در اتو هایتان را بنو

یات چیزی را که روی اورنت می   .ها را به دستگاه اصلی منتقل کنیدرسیدید آن  یسید می محتو توانید در آن واحد با دیگران  نو

ید یژگی زمانی به کارتان می  .شریک شو  .شتن پروژه مشترکی باشیدآید که با فرد دیگری مشغول نواین و

 Gliffyو   us.Bubblپردازی: برای نوشتن پیرنگ و شخصیت  .۲

این نمودارها  ها نمودار رسم کرد و روی شود در آن راحتی می ها مجانی هستند و فضایی دارند که به هر دوی این اپلیکیشن

       این دو اپلیکیشن نمونه دیجیتال همان کاغذهای چسبی و زردرنگ  . خیلی روشن خط داستانی رمان را مشخص کرد 

it-post شوندوجه گم نمی هیچها به است گم شوند و این  با این تفاوت که آن کاغذهای زردرنگ ممکن ، هستند . 

یسید: برای این  .۳  Scrivenerکه مدتی طوالنی بخواهید بنو

یندوز کار می شده افزار کامال شناختهاین اپلیکیشن نرم لی هم ابزارهای درست  ک  . کند و هم مکای است که هم در محیط و

یکی  .تان و غیرهمحور و خط داستانی رمان  ،تحقیقات ،هابندی کردن و نظم بخشیدن به یادداشت و حسابی دارد برای دسته 

تان تواند هر چیزی را که روزی شما برای رمان وجوی آن است که می های این اپلیکیشن قابلیت جست از بهترین قابلیت 

 .تان بیرون بکشداید از دل کامپیوترتان برای خیره کرده جایی در کامپیوترتان ذ

 FocusWriter تان موقع نوشتن پرت نشود: برای این که حواس  .۴

نوشتن هر بخش از  برای  ، زنگ بگذارید ،بندی درست کنیدتوانید برای خودتان جدول زمان با کمک این اپلیکیشن می 

ها این اپلیکیشن در همه محیط   .امالیی شما را تصحیح کندهای  آن را جوری تنظیم کنید که غلط   ،تان هدفی تعیین کنیدرمان 

یندوز گرفته تا مک و لینوکس ،هم قابلیت اجرایی دارد  آید که بیشتر از آن که نگران  این اپلیکیشن به کار کسانی می  .از و

 .هایشان با چه فونتی باید در کتاب بیایدخط یکی از شخصیت نگران این هستند که دست  ، ی کاغذ باشندها رونوشتن کلمه 
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 Poeticaارتباط برقرار کردن با دیگران:   .۵

یرایش کردن از دیگران نظر اگر حین کار و موقع طراحی پیرنگ و شخصیت  خواهید و دنبال بازخورد برای  می پردازی و و

یرایش  راحتی می کند که به این اپلیکیشن فضایی فراهم می   .توانید از این اپلیکیشن استفاده کنیدمی   ،کارتان هستید توانید کار و

یرایش شود آن را در این محیط آپلود یکافی است فایلی را که می  .راحتی انجام بدهیدرا با کمک دیگران به  ا کپی  خواهید و

توانید هر دوی شما در آن واحد با هم کارتان را  می  .کنید و آن را با هر کس دیگری که دوست دارید به اشتراک بگذارید

یرایش کنید  . شود انجام داددرست مثل همان کاری که در گوگل داکز می   ،و

یرایشپلیکیشنا  های و

یرایش کتاب  Advance Editionsسایت  شیوه کار در این سایت از این قرار   .هاها به دست خواننده سایتی است برای و

یسنده یرایش شودخواهد کتابای که می است که هر نو   . دهدآن را روی این سایت قرار می  ، اش در مشارکت همگانی و

هایشان را درباره  نیمی از کتاب را دانلود کنند و بعد پیشنهادها و ایده   ،نام کنندتوانند در سایت ثبت مند می های عالقه ه خوانند

پوند بپردازند   ۲توانند می  ،اگر دوست داشته باشند که باقی کتاب را هم بخوانند .هر بخشی از کتاب روی سایت ثبت کنند

یرایش کنندو نیمه دیگر کتاب را دانلود کنن یسنده کتاب هم بعد از دیدن این نظرات .د و بخوانند و و یراستارها درباره   ،نو با و

کند و در  بهترین پیشنهادها را انتخاب می  ، اش را به دست ناشر بسپارد زند و پیش از آن که کتابهایشان حرف می نکته 

یسندهاسامی کسانی هم که پیشنهادهایشان در به .بندداش به کار می کتاب ها موثر بوده در انتهای کتاب  تر شدن کتاب نو

 . شوددرج می 

 Hemingwayاپلیکیشن 

یسید و به اگر به زبان انگلیسی می  یرایش کردن کار خستهنو تواند این کار را  اپلیکیشن همینگوی می  ،ای است کننده نظرتان و

آن وقت این اپلیکیشن مشکالتی  ،تان را روی همینگوی پیست کنیدفقط کافی است متن .تر کند ر و سریع تبرای شما راحت 

همینگوی   .های پیچیدهشوند یا عبارت هایی که سخت خوانده می مثال جمله  ، کندتان هایالیت می تان دارد برای را که متن 

بی برای شروع است  یراستار واقعی می اما متوجه باشید به هر حال کار ،نقطه خو این   ، تواند برای شما انجام دهدی که یک و

 . توانداپلیکیشن نمی 
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 ابزارهای آنالین

یسندهبرنامه  ، در دهه گذشته   .هایشان به وجود آمدهها برای نوشتن و خوانده شدن کتابهای مختلفی برای کمک کردن به نو

یسنده ها، ابزارهای زیادی نیزاما عالوه بر این برنامه    . تواند برایشان مفید باشداما می  ،ها نیست وجود دارد که مختص نو

یسنده تا از بهترین  ۱۰ها این  .ها است ابزارها برای نو

 باکس دراپ   - ۱

یت در این    .باکس ذخیره کنیدکنید، مرتبا فایل خود را روی دراپ اگر روی فایل مایکروسافت ورد یا مشابه آن کار می  با عضو

توانید هر نوع فایلی را روی آن ذخیره کنید و به  کنید که می یس شما دو گیگابایت فضای رایگان آنالین دریافت می سرو

(از این   .آورد های قدیمی به وجود می این کار یک آرشیو از نسخه  .صورت آنالین از هرجایی به آن دسترسی داشته باشید

یسنده  ، ید) شاید احمقانه به نظر برسدجهت که اگر یک موقع تصادفا همه چیز را پاک کن ها حداقل  اما این اتفاق برای همه نو

   .و استفاده از آن نیز آسان است  است  مجانی   باکس دراپ   دانلود   .افتدبار می یک 

 داکس   گوگل   یا   درایو   گوگل   -۲

یسنده یراستار دیگری کمک  ،کنیدای دیگر روی یک پروژه کار می اگر با نو   کند، گوگل درایو یک انتخاب عالی تان می یا و

گوگل درایو را   ، در واقع .شان نوشتن است های گوگل برای کسانی است که کارگوگل درایو یکی از بهترین بخش  .است 

دهد چند نفر بر روی یک فایل  اجازه می  .افزای مایکروسافت آفیس دانست ای آنالین و رایگان از بسته نرم توان نسخهمی 

  بنابراین اگر کامپیوترتان ناگهان خاموش شود یا .کندصورت اتوماتیک ذخیره می چنین کار شما به هم  .زمان کار کنندهم

میل باز کنید  برای استفاده از گوگل درایو یک حساب جی   .تان کم است تصادفا صفحه را ببندید، احتمال از دست دادن فایل 

راهنمای کامل استفاده از گوگل درایو در دوره دیگر ما «امنیت دیجیتال و پشتیبانی آنالین    .) کلیک کنیدDriveو روی درایو ( 

یسندگان» موجود   . خواهد بودبرای نو

۳-   
َ
 پس ست ل

کنید به این معنی که وقت کمتری صرف می   .کندرفته است که با امنیت باال پسوردهای شما را ذخیره می یک اپلیکیشن شسته 

ییترتان بگردید، در نتیجه وقت بیشتری برای نوشتن خواهید  میلای تا در   با استفاده از این برنامه    .داشت   خود دنبال پسورد تو

 .فقط کافی است یک پسورد را به خاطر بسپارید
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 دار چسب  یادداشت  کاغذ  -۴

ها مثل کاغذ  ن کارکرد آ .) یا همان کاغذ یادداشت مجازی دارندsticky notesهمه کامپیوترها به نوعی استیکی نوت ( 

ها برای  این   .تاپ خود بچسبانید و تا انجام کاری را به شما یادآوری کندتوانید به دسک دار است که می های چسب یادداشت 

  .آل است خواهید سریع آن را یادداشت کنید ایده رسد و می تان می ای به ذهن مواقعی که ایده 

۵- Ctrl+z  

این کار برای موقعی است که مرتک   .کندها کار می شناسند که در بیشتر مرورگرها و برنامه» می undoاکثرا آن را تحت «

را   Zرا گرفته و  Ctrlنترل کافی است دکمه ک .اید که بخش مهمی را حذف کرده یا تغییر داده باشیداشتباهی شدید و نگران 

   .استفاده کنید) Cmb +z(در مک از .اید برگردانیدفشار دهید تا پارگرافی را که تصادفا پاک کرده 

۶-F11  

  میلای)  Tabهای (شود زبانه این کار باعث می   .تمام صفحه بزرگ کنید  توانید مرورگر خود را به اندازه می   F  ١١با استفاده از

ییتر حواس شما را پرت نکند و بتوانید روی نوشتن تمرکز کنید  ).استفاده کنید Ctrl + Cmd + F(در مک از  .و تو

 : پینترست  -۷

خواهید یک داستان بسازید، یا جلد کتاب درست کنید یا حتی دنبال کتاب برای هدیه دادن با مضمونی خاص  اگر می 

یر را از سراسر اینترنت جمع می د، پینترست ابزاری مفید است که مقاله گردیمی  تان کند و در یک تخته برای ها و تصاو

کند یک کاراکتر یا مکان را توضیح دهید یا  کند که به شما کمک می مثل تابلوی اعالنات کار می  ،در واقع .گذارد می 

   .جا جمع کنیدتان را یکهای موردعالقه سایت وب 

۸-  GLIFFY  

دهد به راحتی فلوچارت و  به شما اجازه می  ،کنداین برنامه جذاب که رایگان در دسترس است و در هر مرورگری کار می 

طور از نقطه الف به  توانید افکار خود را ترسیم و آنالیز کنید که چههنگام طرح داستان، می  ، به عنوان مثال .نمودار بسازید

ید    .نقطه ب برو
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 استریک  میلجی  -۹

کند و  های شما برای هر تماس یک باکس درست می میلای کند و با استفاده از ی میل کار م این اپلیکیشن  با حساب جی 

یسنده  .کندمکاتبات را دنبال می  فرستند مفید است؛ چرا  می  میلایها ها و رسانه هایی که برای آژانس این اپلیکیشن برای نو

  .را بفرستید میلایبرای یک نفر دو بار یک که  ریزی کنید، بدون اینهای پیگیری را برنامهمیلایدهد که اجازه می 

  اپلیکیشن سفارش غذا از رستوران  -۱۰

ید و دست و پای خود را کش و  بعد از این   بی است که بیرون برو که یک روز را در محیط بسته به نوشتن گذراندید، ایده خو

د، بگردید و یک اپلیکیشن برای سفارش  اما برای روزهایی که حوصله لباس عوض کردن و خرید کردن نداری  .قوسی بدهید

 غذای آنالین پیدا کنید که حداقل انرژی نوشتن داشته باشید :) 
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 طور کتاب دیجیتالی بسازیمچه چهارم : درس 

توانید  های مختلف می است که از راه  PDFترین ساختاری که احتماال با آن آشنا هستید ساختار  برای کتاب الکترونیک ساده 

ها کتاب  اما این فایل .)Save asاف ذخیره کرد (دیتوان به صورت پی را راحت می  wordمثال یک فایل  .کنیدتولید 

ذخیره   PDFتوان هم افزار را می خروجی این نرم .افزار ایندیزاین است راه دیگر استفاده از نرم  .ای نیستندالکترونیک حرفه 

   .EPUBکرد و هم  

کند مد نظر  ش ثابت طراحی شده و سایز صفحه نمایش و سیستمی که آن را حمایت می اف برای یک نمای دیفرمت پی 

طور که در صفحه  ریزد و دقیقا همان هم نمی آرایی را به آل است، چراکه صفحه اف برای پرینت گرفتن ایدهدی فایل پی    .نیست 

های  خوان را برای استفاده در کتاب اف دی اما همین خصوصیت فایل پی  . شودشود چاپ می کامپیوتر نمایش داده می 

آرایی را به  دهد و در عین حال صفحه پاب متن را با سایز صفحه نمایش تطبیق می فرمت ای .کندالکترونیک  نامناسب می 

خواهید می اگر  .دهد سایز متن را عوض کنید و فونت دلخواه خود را انتخاب کنیدپاب به شما اجازه می ای  .ریزد هم نمی 

پاب را استفاده  کنیم فرمت ایهای هوشمند بخوانید، به شما توصیه می خوان الکترونیک یا گوشی کتابی را بر روی کتاب 

  .کنید

 حاال اگر به جای کتاب الکترونیکی بخواهیم یک اپلیکیشن کتاب بسازیم چه کنیم؟ 

هایی دارد  این اپلیکیشن فرمت  .یجیتالی کتاب بسازیدصورت ددهد چه طور به اپلیکیشنی طراحی شده که به شما نشان می 

یر  از جمله این که برای کتاب  .هایتان را طراحی کنیدها کتابتوانید در این فرمت که می  های کودک و نوجوان که پر از تصو

یژه ستریپ کمیک ااست،   یری و گرافیکی نیاز دارد یا کتاب   ها که به امکانات و توانید  تی دارد که می های آشپزی که امکاناتصو

یر را کنار هم قرار بدهید و از جلوه به  یری برای بهتر شدن آن راحتی متن و صدا و تصو نام    .ها استفاده کنیدهای صوتی و تصو

تان را  دیجیتالی کنید و اپلیکیشن کتابتان را طور کتاب دهد چهاست و قدم به قدم به شما یاد می  story2goاین اپلیکیشن 

 .طراحی کنید

توانید به  کشد و بعد از آن می این کار چند دقیقه بیشتر طول نمی  .برای شروع کار الزم است این اپلیکیشن را دانلود کنید

 .کمک همین اپلیکیشن هر جور مجله، کاتالوگ، کتابی که دوست دارید بسازید

تان توانید آن را در این سایت ثبت کنید و اپلیکیشناش را ساختید، می راحی کردید و اپلیکیشنتان را طبعد از آن که کتاب 

 .گیرد های اپل استور و گوگل پلی خودتان برای فروش قرار می بالفاصله در بازار اپلیکیشن

ید و حتی وب قابل دسترس است  iOSهای این اپلیکیشن در سیستم  .و اندرو

 های مختلف  ها و سایت مفر بازاریابی کتاب در پلت ارائه و 
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یسنده آن  ترین دالیلی که باعث می یکی از مهم  شود ناشران سنتی تصمیم به انتشار کتابی بگیرند، بستر و قابلیت بازاریابی نو

مینه بازاریابی است  ها در زمند شدن از امکانات آن شاید فکر کنید که دلیل اصلی مراجعه به ناشران سنتی همین بهره  .است 

یسنده نیازی ندارد که بازار خاص خود را داشته باشد چه شما با یک ناشر   .اما زندگی پر از چیزهای اسرارآمیز است  .و نو

 .تان استهای بازاریابی تان را منتشر کنید، موفقیت شما در گروی قابلیت سنتی همکاری کنید و چه مثال شخصا کتاب 

توانید نحوه کار در  به کمک این ده توصیه می  .های اجتماعی در هر شرایطی مفید است شبکه  داشتن هزاران فالوئر در 

  .های اجتماعی را فرا بگیریدشبکه 

 

          از همین دیروز شروع کنید

ید: هم کتاب شما باید هم   .تان دیر است امروز برای بازاریابی کتاب  یسید و هم ازمان در دو جبهه پیش برو ز بازاریابی  تان را بنو

ید ماه تا یک سال طول   ۹نباید صبر کنید تا کار نوشتن کتاب تمام شود، چون ایجاد بستر مناسب بازاریابی بین  .غافل نشو

  . بهترین کار این است که این مرحله را حتی پیش از دست بردن به قلم شروع کنید .کشدمی 

 

 های اجتماعی توزیع کار میان شبکه 

شان  ها استفاده کنید، چون هر کدامتوانید از همه آن شما می  .شبکه اجتماعی عمده در اختیار شما است برای این کار پنج 

بوک برای برقراری ارتباط با  شود: فیس کارکردهای این پنج شبکه به پنج دسته تقسیم می  .خورند درد هدف مشخصی می به 

ییتر مخصوص بیان احساسات    .تان اند یا اعضای خانواده رفته می افراد است، مثال کسانی که با شما به دبیرستان یا دانشگاه   تو

یید: «در شیلی هستم و فکر می و برداشت  » گوگل پالس بیشتر به  .کنم زلزله آمده است هاست، مثال این که بخواهید بگو

بوک به  تان روی فیستوانید با دوستان هایی که نمی آید، مثال عالقه به عکاسی و انتشار عکس کار پرداختن به عالیق می 

لینکدین هم به   .هایی که چندان ربطی بهم ندارند خوب است ) برای الصاق عکس Pinterestپینترست ( . اشتراک بگذارید

توان پتانسیل ها می از این شبکه با استفاده از هر یک    .خورد، مثال ایجاد ارتباطات کاری یا پیدا کردن شغلدرد کسب و کار می 

برای آنکه در مورد   . هایی دارد ها تفاوت تان با دیگران روی هر یک از این شبکه بازاریابی را گسترش داد، اما ماهیت روابط 

یسندگان   موثر رحضوی «های اجتماعی بیشتر بدانید، به دوره کاربرد شبکه      .» نوگام سری بزنیداجتماعی  هایشبکه  در  نو

 

 اهمیت ساختن یک پروفایل (نمایه) خوب 

گهی را دارد  کارکرد آن این است که مردم را متقاعد کند تا کارهای شما را دنبال کنند،   .صفحه پروفایل (نمایه) شما حکم آ

داشتنی، قابل اعتماد و  پروفایل باید نشان بدهد که شما فردی دوست  .تان را الیک کنندپروفایل تان بشوند یا مشترک صفحه 

(در   .تان بگذاریدتان عکسی باکیفیت از چهره به دو نکته مهم توجه داشته باشید: اول این که حتما در پروفایل  .توانا هستید



 �ار�اە آموز�� نو�ام  ٢١٣
 

دوم این که در چند جمله به سادگی و    .تان)رزند یا ماشیناین عکس فقط باید صورت خودتان دیده شود، نه همسر، سگ، ف 

  .تان را شرح دهیدبا تواضع خودتان را معرفی کنید و داستان زندگی 

 

 جای خلق محتوای جدیدمرتب کردن به 

تی  برای این که در میان کار استراح  .تر است های اجتماعی آسان نوشتن کتاب کار سختی است، اما تولید محتوا برای شبکه 

تان از لینک دادن  برای تثبیت تخصص  .های دیگران سری بزنیدبه خودتان داده باشید، هر از گاهی در موقع نوشتن به نوشته 

یدیوهای مربوط به زمینه موردنظرتان استفاده کنیدبه مقاالت، عکس    com.Alltopسایت  یک راهنمایی مفید: به وب   .ها و و

 .سر بزنید تا به اطالعات الزم در مورد بیش از هزار موضوع مختلف دسترسی پیدا کنید

 

        مثل رادیو رفتار کنید  

آوری  روز را به جمع   این شبکه هر ساله چند  .کندهای با کیفیتی پخش می روز سال برنامه   ۳۶۵) هر  NPRرادیو ملی آمریکا (

کنیم و حتی ها را تحمل می ها را دوست نداشته باشد، اما آن شاید هیچ کس این برنامه   .دهدهای مردمی اختصاص می کمک 

های باکیفیت حق واسطه پخش برنامهاش این است که رادیوی ملی آمریکا به دلیل .دهیمها پول هم می ها به آن بعضی وقت 

یسندگان هم می  .دست آورده است های مردمی را هم به کمک  آوریتبلیغ برای جمع  اگر   .توانند از این نمونه پیروی کنندنو

بی انجام دهید،  اگر این کار را به  .توانند برای آن تبلیغ کننددهند کیفیت باالیی داشته باشد، بعد می کتابی که به بازار می  خو

 . تان را بخرندکرده اید، کتاب  شان اضافهشاید مردم هم به جبران آنچه به زندگی 

 تسلط بر خود 

در   .های شما را شامل شونددرصد پست  ۱۰های اجتماعی باید کمتر از تان یا اقدامات تجاری در شبکه تبلیغ برای کتاب 

هفته   اما بعد از گذشت چهار  ، های بیشتری را به تبلیغ آن اختصاص دهید، اشکالی ندارد تان اگر پست موقع انتشار کتاب 

ید بینارهای رایگان مشغول شو این جا دیگر باید لباس فروشندگی    .تبلیغ را متوقف کنید و به اقدامات آموزشی، نظیر برگزاری و

 .را از تن درآورید و نقش معلم را بازی کنید

 جذاب کردن صفحه 

هستند یا عکس کوچکی  هایی که فقط حاوی متن ها به پست های اجتماعی جاهای شلوغی هستند و کاربران آن شبکه 

یی از   ۵۰۰تا  ۴۰۰کم هر پست باید عکسی با پهنای دست  .کنندشان است توجه نمی همراه  یدیو پیکسل داشته باشد و یا و
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در فضایی که در آن رقابت برای جلب توجه دایما جریان دارد،   .همراه آن باشد Vimeoیا  یوتیوب هایی نظیر سایت وب 

 . جذابیت ظاهری اهمیت زیادی دارد 

 پاسخگو بودن 

گذارید، به نظراتی که  هر بار که ُپستی را به اشتراک می  .طرفه پراکنی یک های اجتماعی محل گفتگو است و نه سخن شبکه 

یکی از   . شود، معلوم است که یک جای کارتان ایراد دارد داده نمی  اگر هیچ نظری  .شود، جواب بدهیدزیر آن داده می 

یسند وگو  اما بدانید که گفت  ،کنند باید موعظه کنندزند این است که فکر می ها سر می هاشتباهات بزرگی که از خیلی از نو

  .تری است روش مناسب 

 

 مثبت باشید یا سکوت کنید

یدموضوع مورد بحث برای  حتی اگر   . تان خیلی مهم و حیاتی است، مثال ممنوعیت حمل سالح یا حقوق زنان عصبانی نشو

اند، بهتر است خودتان را برای یک زندگی فقیرانه  تان موافق هایتان را فقط کسانی بخرند که با دیدگاه خواهید کتاباگر می 

باره به شما حمله کردند، با تغییر تنظیمات   .ها را نادیده بگیریداگر کسانی به شما پرخاش کردند، آن  .آماده کنید اگر دو

 .بعد هم دیگر پشت سرتان را نگاه نکنید  .هایتان را ببینندتان کاری کنید که دیگر نتوانند پست پروفایل 

 

 تکرار 

تان را تکرار  هایدهد: پست های اجتماعی با این حرف موافق نیستند، ولی بدانید که این نکته جواب می کارشناسان» شبکه »

ییتر دنبالتان کند، باید آماده خطر کردن باشید ۲۴۰خواهید یک میلیون و اگر می  .کنید این که فرض کنید   .هزار نفر در تو

ان خبرهایش را  ان شبکه سی  . باورانه است بینند، خوش تان را می هایهمه کسانی که به شما عالقه دارند، همان بار اول پست 

اند که بعدا  جهت امیدوار نیست که همه بینندگان همان بار اول اخبار را دیده یا ضبط کرده کند و بی یک بار پخش نمی فقط 

باره    ۱۲تان بیدار هستند و   تان را زمانی به اشتراک بگذارید که مخاطبان هایکم سعی کنید پست دست   .ببینند ساعت بعد دو

های اجتماعی  کارشناسان شبکه   .ریزی نکنیداما توصیه آخر: زیاد برنامه   .افتداتفاقی می   این کار را تکرار کنید و ببینید که چه

به شما خواهند گفت که اولین قدم تهیه طرحی است که همه عوامل اساسی، یعنی هدف، استراتژی و تاکتیک را در برداشته  

تان منتشر هدف شما این است که موقعی که کتاب  .ساده کنم تان اما بگذارید فرآیند ایجاد بستر بازاریابی را برای  .باشد

های اجتماعی «درست» و «غلط» چندان موضوعیت  در مقوله شبکه  .همین و بس .نفر شما را دنبال کنند ۵۰۰۰شود، می 

اری جواب  دهد و چه کفقط باید ببینید چه کاری برای شما جواب می   .ها هم صادق است این گزاره درباره همین حرف   . ندارد 

  .کنیدرا پیدا می  در طول مسیر راه درست  .پس فقط بجنبید و راه بیفتید .دهدنمی 



 �ار�اە آموز�� نو�ام  ٢١٥
 

 

 های اجتماعی رشد کنیدطور در شبکه چه

بیشترش این است که خودتان    .تان را بیشتر کنید و کتاب بیشتری بفروشیدهایی بود برای این که مخاطبان حاال باید دنبال راه 

 .انید عرضه کنیدتورا تا جایی که می 

ها این روزها روی بورس هستند و بهترین راه برای ارتباط برقرار کردن  پادکست   .توانید حضور پیدا کنیددر هر پادکستی که می 

  .با مخاطبان در سراسر دنیا هستند 

 

بالگ  ید و برای مهمان و یسیدها شو  .شان پست بنو

یسیدبرای سایت  شود لینک  می   .طور بفروشدتان همینشود کتابجاهایی باعث می   نوشتن برای چنین  .های بزرگ مطلب بنو

با یک کلیک   ،اش آمداید خوش اگر کسی از آنچه شما نوشته  .ها گذاشت فروش کتاب را در کنار این مقاالت در این سایت 

  .خرد تان را می کتاب
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   دیجیتالی انواع کتابپنجم :  درس 

 

یژه باکتاب های پیشرفته و  بوک ای های معمولی، بوک شوند: ایهای مختلفی ارائه می سر و شکل  های دیجیتالی و

به ابزار مختلفی   ،های مختلفی دارندها قابلیت تفاوت میان این سه تا چیست؟ هر کدام از این کتاب ،خب  .هااپلیکیشن

 . دهندطبان پاسخ می های متفاوتی دارند و به نیازهای مختلفی از مخاقیمت  ، برای تولید نیاز دارند

 ها و مراحل مختلف تولید  قابلیت 

هایشان هم از همه  اما توانایی  ،ترین گروه برای تولید هستندها در بین این دسته ساده بوک های الکترونیکی یا همان ایکتاب

ت کامپیوترش بنشیند تواند توی خانه پش افزار نداشته باشد می هر کسی که حتی تحصیالتی هم در زمینه نرم   .محدودتر است 

یسی کامال تجربه داشته باشدخواهد اپلیکیشن طراحی کند باید در زمینه برنامه اما کسی که می  ،بوک درست کندو ای   . نو

های پیشرفته  بوک ها و ایاپلیکیشن  .هایی نیاز دارد اما به آموزش   ،های پیشرفته به اندازه اپلیکیشن سخت نیست بوک تولید ای

های شنیداری و انیمیشن که تولیدشان کار متخصصان دیگری هم احتیاج دارند، از جمله کارهای هنری یا بخشبه ابزارهای  

 .است 

یکی   .تر است ها هم گستردههای پیشرفته و اپلیکیشنبوک های ایاما قابلیت  ،تر است بوک راحت درست است که تولید ای

 .ها تعامل با مخاطب است از این قابلیت 

  انتظارات  فروش 

  . شان در بازار رقابتی کمتر است اما فروش  ، های بیشتری برای عرضه دارندها قابلیت با این که اپلیکیشن ،در کمال تعجب 

شان تغییر کرده و مردم هم انتظار  های کاغذی هستند که شکل ها همان کتاب بوک ای  ،اش هم این است که در واقعدلیل 

ها آیند و بسیاری از آدم افزارهای اینترنتی می ها از خانواده نرم اپلیکیشن .خرید کتاب بپردازنددارند رقم مشخصی را برای 

 .افزارها را مجانی دانلود کنندعادت دارند نرم 

های اما قابلیت  ،دهندشان اغلب کل داستان را هم نشان می ها گاهی در شروع مجانی هستند و نسخه مجانی اپلیکیشن

ها باید پول پرداخت که البته عموما مبلغ زیادی  برای گرفتن همه امکانات اپلیکیشن .استفاده نیست قابل مدیایشان مالتی 

پردازند زیاد با مجانی بودن آن فرقی نداشته  ها می ها دوست دارند پولی که برای اپلیکیشنکننده برای این که مصرف  ،نیست 

 .باشد
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  . البته نه کل کتاب را ،کنندای را محض نمونه دانلود می ان اغلب چند صفحه خریدار ، پیشرفته بوک و ای  بوک در مورد ای

شان این نیست که بهای  توقع .کنندهای جلد گالینگور مقایسه می های الکترونیک را با کتاب مخاطبان اغلب قیمت کتاب 

   .ها از مجانی بودن شروع شوند و باال بروندکتاب

  کنندگان و ابزار استفاده مصرف 

ید: «می   ،های مختلف است قالب ها و  اش تولید کتاب در فرمت که کار شرکت   ،بوکزسورس یر اجرایی  مد های بوک ای...گو

مثل امکانات   ، مان اضافه کنیمخوانی کتاب خواهیم به تجربه دهند که هر محتوایی را که می پیشرفته این امکان را به ما می 

یری  هایی ای خواننده آن هم بر  ،آیندهای الکترونیک به کار بیشتر ابزارهایی که ما در دسترس داریم می کتاب   .شنیداری و تصو

بایل  ،هاهایشان را روی تبلت که هر روز بیشتر از قبل محتوای کتاب ور  ور آن توانند این ها و باقی وسایلی که با خودشان می مو

 »...ریزندببرند، می 

 خواهید تولید کنید؟چه نوع کتاب دیجیتالی می 

قبل    .تصمیم اصلی شما است   ،بوک پیشرفته یا اپلیکیشنبوک، ای ای خواهید در چه قالبی تولید کنید:  تان را می این که کتاب 

ید باید عواملی را در نظر بگیریدتان در یکی از این قالب از این که سراغ تولید کتاب  این جا نموداری وجود دارد که   .ها برو

 .دهدها را نشان می کیفیت هر کدام از این قالب 

 ها اپلیکیشن  های پیشرفته بوک ای  بوک ای  

مثل  ،خوان»های «کتاب اپلیکیشن شوند کجا ذخیره می 

نوک یا   ،کیندل ،بوکزآی 

بوخوانکتاب   . های کو

خوان» مثل های «کتاب اپلیکیشن

نوک یا   ،کیندل ،بوکزآی 

بوخوانکتاب   . های کو

 . در آیکونی که مختص به خودش است

پاب یا تبدیل ای کافی است از طریق  ها را بسازیم طور آن چه 

ید سراغ ام  اس ورد کننده مابی برو

اف (یا از اپل دیداکیومنت یا پی

  Apple iBook Authorبوک آثر  آی 

 استفاده کنید) 

نیاز به کسی دارید که بداند باید چه  

البته الزم نیست به    ،کاری انجام بدهد

اندازه کسی که برای اپلیکیشن کد  

یسد تجربه داشته باشد (یا می از نو

 Apple iBookبوک آثر اپل آی 

Author  استفاده کنید. ( 

به کسی نیاز دارید که بلد باشد هم برای  

یا جاوا   iosهای  سی برای اپلیکیشن -آبجکتیو

یسد برای اپلیکیشن  ید کد بنو هر  .های اندرو

تواند یاد بگیرد که خودش این  کسی نمی 

یسدبرنامه  بنابراین باید کسی را  ،ها را بنو

 .کنید که این کار را انجام بدهد استخدام
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شان از ها معموال قیمتبوک ای گذاری قیمت 

های پیشرفته  بوک ها و ایاپلیکیشن

این هم به دلیل   .بیشتر است

ای است که صنعت تولید  تاریخچه

طور به های چاپی دارد و همینکتاب 

 . های کاغذیخاطر قیمت کتاب 

هایشان کمی از اغلب قیمت

تقریبا   ،ها باالتر استاپلیکیشن

 . های معمولیبوک چیزی مثل ای 

تا  ۲.۹۹ها بین های کتاب بیشتر اپلیکیشن 

ای از آن را نمونه  .دالر قیمت دارند ۴.۹۹

اما  ،شود مجانی دانلود کرد و دیدمی

 . عملکردشان محدود است 

 ،آمازون ،نوک  ،اپلبوک فروشگاه آی  محل فروش 

بو  . کو

فروشگاه کیندل    ،بوک اپلفروشگاه آی 

بو ،فروشگاه نوک  ،آمازون  . کو

فروشگاه اپ  ،گوگل پلی ،فروشگاه اپ اپل

ید فروشگاه اپ بارنز اند  ،آمازون برای اندرو

بل یندوز و ،نو  ... فروشگاه و

ابزاری که اغلب برای هر کدام از  

 کنیم ها استفاده می این 

های خوانکتاب  ،های معمولیکیندل 

بو فون و طور آیهمین  .نوک و کو

یدپد و گوشیآی   های اندرو

ید و ها و گوشیتبلت .پدکیندل فایر و آی   iosهای هوشمند اندرو

مثل  ،خوان»های «کتاب اپلیکیشن شوند کجا ذخیره می 

نوک یا   ،کیندل ،بوکزآی 

بوخوانکتاب   . های کو

» مثل خوانهای «کتاب اپلیکیشن

نوک یا   ،کیندل ،بوکزآی 

بوخوانکتاب   . های کو

 . در آیکونی که مختص به خودش است
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یسندهبخش ششم :  یسندهناشرها، به-موفقیت نو یژه نو   ایناشرهای زن در فضای حرفه-و

 

یسندگانی که خود کتابچرا فروشندگان کتاب   کنند؟ استقبال می  کنند شان را منتشر می های الکترونیکی از نو

یسنده - صنعت نشر کتاب با سرعتی باورنکردنی در حال تغییر است و ناشران دیگر نقطه کانونی این صنعت نیستند و نو

این   .) سر بزنیدoreApple iBookstفروشی آنالین شرکت اپل (کافی است به کتاب  .گیرندشان را می ناشرها دارند جای

یسندهافزاری دارد که کتاب شرکت نرم حاال سوال این است که این روزها چرا   .دهدناشرهای پرطرفدار را نشان می -های نو

 شود؟ های الکترونیکی عالقه نشان داده می تا این حد به بازاریابی کتاب 

نظرات خوانندگان مالک قضاوت باشد، باید گفت   اگر نقدها و .هاست ها کیفیت کتاب یکی از دالیل این حمایت  کیفیت:

یسندهکه کیفیت کتاب  های این بهبود کیفیت جنبه  . توجهی داشته است ناشرها در چند سال اخیر افزایش قابل -های نو

یرایش گرفته تا طراحی جلد و قیمت   .گیرد را در برمی  ،گذاریمختلف کتاب، از و

یژگی  قیمت: بسایت  کتاب  .هاست این نوع کتاب  هایقیمت مناسب یکی دیگر از و های الکترونیکی عرضه شده در و

Smashwords   کند  قیمت مشتریان را خوشحال می های با کیفیت و ارزان کتاب  .طور میانگین حدود سه دالر قیمت دارندبه

یسنده کتاب  .کندفروشان را هم راضی می خرده و هرچه مشتریان را خوشحال کند،  اش را به صورت الکترونیکی  اگر خود نو

این در حالی است که در نشر الکترونیکی    .شودمنتشر کند، از فروش یک کتاب سه دالری، حدود دو  دالر عاید خودش می 

یسنده شود، کتاب باید بیش از  دلیل این اختالف فاحش   .الر فروخته شودد ۱۱به شیوه سنتی، برای این که دو دالر عاید نو

یسنده می   ۱۵این است که بیشتر ناشران تنها حدود   یسندهدرصد بهای پشت جلد را به نو ناشرها  -پردازند، اما این رقم برای نو

 . درصد است  ۷۰تا  ۶۰حدود 

کنند که باب میل  ی را منتشر می هایها را حدس بزنند و تنها کتاب هکنند سلیقه خوانند ناشران سنتی همیشه سعی می  تنوع:

ها که به گمان ناشران پرطرفدار نخواهند بود، در معرض دید خوانندگان  بسیاری از کتاب  ،به این ترتیب  .خوانندگان باشند

اند و در ضمن این امکان را دارند که  ها واقف های الکترونیکی به اهمیت تنوع کتاب اما فروشندگان کتاب .گیرندقرار نمی 

 .ها را به بازار عرضه کنندتری از کتاب وسیع  طیف

در گذشته،    .ها بیشتر ارزش خواندن دارندکند کدام کتاب توجهی خوانندگان است که معلوم می این استقبال یا بی   ، در نهایت 

کی دانلود یا  اما حاال هر بار که یک کتاب الکترونی .زدندها را حدس می پیش از انتشار کتاب، ناشران باید سلیقه خواننده 

 . تواند روش بازاریابی خود را با توجه به میزان استقبال از اثر تنظیم کندگیرد و می شود، فروشنده در جریان قرار می خریده می 
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در   .های فضایی و مکانی است فروشان به این روش خالص شدن از محدودیت فضای نامحدود: دلیل دیگر گرایش خرده 

یسندگان می   جهان دموکراتیک  توانند در کمال آزادی شخصا آثار خود را منتشر کنند و در عین حال  شده نشر الکترونیکی، نو

به فروشی کتاب های جدید خالی  شان را برای کتابهایرو نیستند و مجبور نیستند قفسه های سنتی با محدودیت فضا هم رو

گردانند و همین  هایی را که فروش باالیی ندارند به ناشر بازمی بفروشان کتااز طرف دیگر، در شیوه سنتی نشر، خرده  .کنند

بی از آن باعث توقف نشر آثاری می  شود یک کتاب حتی  اما انتشار الکترونیکی باعث می   .ها نشده است شود که استقبال خو

نکته دیگر این   .کندبا وجود فروش کم هم از گردونه نشر خارج نشود و ممکن است با گذشت زمان مخاطبان بیشتری پیدا 

از   .توان تغییر دادهای الکترونیکی را بعد از انتشار هم می شوند، کتاب هایی که به شیوه سنتی منتشر می که برخالف کتاب

یسنده همیشه می گاه متوقف نمی ها هیچآن جا که انتشار این نوع کتاب تواند اصالحاتی در طرح جلد، قیمت یا  شود، نو

 . اند و الزم نیست برای رسیدن چاپ بعدی آن صبر کنیدها همیشه در دسترس این کتاب .کندتوضیحات آن ایجاد 

یسندهعالوه بر آسان    ، به این ترتیب  .تری هم داشته باشندبندی فشرده توانند زمان ناشرها می -تر شدن پیدا کردن مخاطب، نو

یرایش شده یک کتاب می  . پردازندتر به عالیق خوانندگان و موضوعات داغ روز بتوانند سریع ها می آن  تواند  متن نهایی و و

ظرف تنها چند دقیقه به یک کتاب الکترونیکی تبدیل شود و در عرض چند ساعت یا چند روز در سطح جهان به فروش  

 .برسد

 زنند زنان در نشر الکترونیک حرف اول را می  ، این روزها

یرج اگر زنی که مشغول نوشتن رمان است، همان  ینیا وولف گفته، «به پول و اتاقی از آن خود» نیاز دارد، حاال در  جور که و

یکم احتماال روی این موضوع باید پافشاری کند که این اتاق حتما دسترسی به اینترنت داشته باشد و این  آغاز قرن بیست  و

یسندهبر اساس تحقیقی است که نشان داده زن  الین منتشر  ه صورت آن شان را ب ناشر هستند و خودشان کتاب -هایی که نو

 .کنندهایی است که به شیوه سنتی کتاب منتشر می کنند، تعدادشان دو برابر زن می 

ید» دنیای نشر این روزها در حال شکفتن است، هم بر اساس تعداد کتاب بخش «خودتان دست به  هایی که نوشته و  کار شو

میلیون نسخه کتاب   ۱۸شهروندان بریتانیایی  ۲۰۱۳ در سال  . هایی که خریداری شده است خلق شده و هم تعداد کتاب 

یسندهاند، آن هم کتاب خریده هزار کتاب چاپ شده    ۴۵۸اند و در ایاالت متحده بیشتر از  شان کرده ها چاپهایی که خود نو

یسندهکه مولفان   .اندناشر بوده-اش نو

یسنده  lfFicSheتحقیقات سایت     ۶۷  .اند، زنان هستندناشر بودن موفق عمل کرده-نشان داده، بیشتر کسانی که در زمینه نو

 .ها متعلق به زنان است های پرفروش این کتابدرصد از کتاب

ید: «هر روز که می یکی از مدیران اجرایی این سایت می  هایشان را چاپ  گذرد بر تعداد زنان موفقی که خودشان کتاب گو

 » .شودکنند، اضافه می می 
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ید که مردها بیشتر تمایل دارند برای کاری که انجام می همین تحقیق می  دهند شناخته شوند و غالبا فهرست بهترین  گو

اش بخواند» در روزنامه تلگراف  کتابی که باید هر کسی در زندگی   ۱۰۰درصد از فهرست «  ۸۰  .کنندها را مردان پر می کتاب

های همه عمر» روزنامه گاردین متعلق به آقایان  ترین کتاب تا از بزرگ   ۱۰۰درصد از فهرست «  ۸۵دارد و    به آقایان اختصاص

 .» روزنامه تلگراف که مال آقایان است ۲۰۱۴های سال درصد از «بهترین کتاب   ۷۰طور است، همین 

یسنده یس ناشر است می -آلیسون مورتن که خودش نو ید: «کامال روشن است که میان نو ندگان حوزه سنتی نشر به لحاظ  گو

یسند و می خرند، می اگر تعداد را هم در نظر بگیریم، تعداد زنانی که کتاب می  .جنسیتی نابرابری وجود دارد  خوانند از  نو

یسنده حاال با روی کار آمدن   .دهندهای مرد اختصاص می تعداد مردان بیشتر است، اما ناشرها فضا و وزن بیشتری را به نو

یسندهمقوله   ».ناشرها مسئله شکل فردی پیدا کرده و این فرد است که دیگر اهمیت دارد، فارغ از جنسیتی که دارد - نو

یسنده ۸۱نکته این جاست که  یسنده .اندناشر هستند در حوزه رمان و داستان فعال -درصد زنانی که نو ها  یکی دیگر از نو

ید: «در دنیای نشر سنتی، با زنان رفتار برابر می  های ادبیات سبک و  بندیعموما آثار زنان را در دسته  .با مردان ندارندگو

یسند که می دهند از آن دسته کتاب ها اجازه می دهند و کمتر به آن خوان و رمانتیک قرار می همه  توانند  های غیرمعمولی بنو

یسند نشان ها می ه بیشتری به آنچه زن دهد که دنیای ادبی باید توج این ارقام در حال حاضر نشان می   .پا کنندسر و صدا به  نو

  ».بدهد
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یسندهتوصیههفتم:  درس    ناشرها-هایی برای نو

 

یسنده ها پیدا می وقتی سر و کله نقدهای منفی در مورد کتاب اما وقتی تعداد نقدها در   .شکندها کمی می شود، قلب همه نو

یق  دهد و آن را مقابل چشم خواننده قرار می  تری انداز وسیع مورد کتابی زیاد باشد، چشم ها را به خرید کتاب بیشتر تشو

یسنده .کندمی   ناپذیر مواجه شوند؟اجتناب توانند با نقدهای منفی طور می ها چه نو

 تان بازارگرمی است یادتان باشد: هر نقدی برای کتاب .۱

یسد، وقت و  ای که برای شما نقدی می هر خواننده  ها هم  ها و نوشتن همین حرف   .گذاشته و به کتاب شما فکر کرده  انرژی نو

هر   .خواند با آن نقد موافق باشدیادتان باشد دلیلی ندارد هر آدمی که این کلمات را می  .شود درباره کتاب شما پخش می 

 . ای نظر و دیدگاه خودش را دارد خواننده 

یسیدترس  .۲  هایتان را روی کاغذ بنو

گذارید، بهترین  شما با این کار دارید خودتان را به نمایش می  .اش کار بسیار سختی است ب و عرضه کردن انتشار کتا

چه  رسد و آن وقت با یک نقد بد، آدمی از راه می آن   .اش قضاوت کنندگذارید تا درباره تان را در معرض دید همگان می تالش 

ای که باید بدانید این است: اول از همه قبول کنید که نوشتن یکی  نکته  .کندارزش می قدر عزیز است بی را که برای شما این 

یق کنید، بعد با ترس از ترسناک  به ترین کارهای دنیاست، بنابراین خودتان را بابت انجام دادن این کار تشو یدهایتان رو  .رو شو

وقتی عناصر یک نقد بد را برای خودتان   .ها را برای خودتان روی کاغذی ردیف کنیدترین اظهارنظرهای خوانندهترسناک 

یداش فکر کنید و از شر همه مشخص کردید، در مورد همه  ای باعث نشده جهان به آخر  هیچ نقد منفی  .اش خالص شو

و ریس کنید تا از این نقدهای منفی کمتر درباره   تان را راست تان مشکالت کاری پس سعی کنید در کتاب بعدی  .برسد

 . ته شودهایتان نوش کتاب

 ربط را پیدا کنید های بی نکته  .۳

مثال اگر رمان  .کنید، باید نظرهایی را هم که اهمیتی ندارند پیدا کنیدطور که اظهارنظرهای ترسناک را پیدا می همان 

ید خیلی «پرحرفی» کرده ای نوشته باشید، واقعا دیگر اهمیتی ندارد که خواننده عاشقانه  همان  این شاید دقیقا  .ایدای بگو

وقتی این اظهارنظرها را از میان نقدهایتان پیدا   .های رمان عاشقانه شما انتظارش را داشته باشندچیزی باشد که خواننده 

ید  .کردید، سری تکان دهید و از کنارش رد شو

 سازند به اظهارنظرهایی فکر کنید که روزتان را می  .۴
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تان ارزش  کند، فهرستی از کلماتی که برای تان را نرم و آرام می که دل هایی فهرست دیگری درست کنید از اظهارنظرها و واژه 

چه هایی هم وجود دارند که «آن بدانید توی دنیا خواننده   .ها دارندهایی بگذارید که از این واژه وقت بیشتری برای کامنت   .دارد 

یید فهمیدهرا که شما تالش کرده   .اند»اید بگو

 ن نگه دارید تانقدهای منفی را در ذهن  .۵

یسندهدرباره کتاب  یسنده کتاب ها نقد منفی نوشته می های همه نو  مثال این نمونه:  .های محبوب شود، حتی نو

» نقد آمریکن کالسیک  .امام خوانده هایی بود که من تا به حال در زندگی ترین کتابسربرترین و توخالی «این یکی از حوصله 

 ات فیتزجرالداسک .درباره «گتسبی بزرگ» نوشته اف 

 های اجتماعی، همه حرفی برای گفتن دارند با وجود شبکه 

یسنده را در موقعیت شکننده  ،اش در معرض قضاوت همگان منتشر کردن کتاب و قرار دادن  اما با این  .دهدای قرار می نو

یدنقدها از راه به  ید شما ها بهترین نشانه برای خواننده است که می این  .در نرو یسنده جدیگو ای هستید و کارتان ارزش  نو

هایش را در بازار  تواند حرف بورد دارد و می های اجتماعی، هر کاربری کی در دنیای امروز و با حضور شبکه   .خواندن را دارد 

 . الین انتشار دهدفضای آن 

یدهایی که نقدهای منفی به شما می تر از شر نیش توانید خیلی سریع شما می  ها را  وقتی همه این نکته  .زنند خالص شو

شان کنید که هر وقت با نقد بدی مواجه شدید، مسلح  توانید آن را دم دست داشته باشید یا حفظ فهرست و آماده کردید، می 

 .باشید

یسنده  های بیشتری بخواهیدبنابراین، راحت باشید و از خواننده  .ها هم گاهی استقبال نشده یادتان باشد که حتی از بهترین نو

یسند  .تا روی کارتان نقد بنو

یسندهمهم  ناشرها باید از آن حذر کنند -ترین اشتباهاتی که نو

یسندهکتاب چاپ شده ۱۲گای کاوازاکی که دو کتاب از  - اش را خودش منتشر کرده، فهرستی تهیه کرده از اشتباهاتی که نو

 ها شاید کمتر دچار مشکل بشوند:مرور این  کار ممکن است مرتکب شوند و امیدوار است که با ناشرهای تازه 

 .نوشتن به دالیل نادرست  .۱

شوند، چون در نهایت به ناامیدی ها مرتکب می ترین اشتباهی است که آدماین مهم  .نوشتن به خاطر پول درآوردن از کتاب

یسید، از جمله این که مثال چون   .شودختم می  حرف ارزشمندی برای زدن دارید، یا به   بهتر این است که به دالیل بهتری بنو

یدشود از آن چه هستید پیشهای روشنفکری مسئله نوشتن یا این که نوشتن باعث می خاطر جنبه   .تر برو
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یراستار استخدام نکنید .۲  .و

بی نخواهد شد .خوانی دو مهارت کامال متفاوت است نوشتن و نمونه  یا   مثل این که الزاما یک فوتبالیست خوب مربی خو

بی نخواهد شد  .فروشنده خوب الزاما مدیر فروش خو

 .تان را خودتان طراحی کنیدجلد کتاب .۳

ای برای طراحی  آید، بنابراین یک گرافیست حرفهترین کاری است که در بخش بازاریابی به کارتان می طراحی جلد کتاب مهم 

 .جلد باید چشم بینده را به سمت خودش بکشد ...تان پیدا کنید و پول کافی هم به او بپردازیدروی جلد کتاب 

 

 .تان نباشیداز روز اول به فکر بازاریابی برای کتاب  .۴

این کار برای خودش کلی    .تان هم باشیدکنید به فکر بازاریابی برای کتاب تان می از همان روز اولی که شروع به نوشتن کتاب 

 . تان را بخوانندکلی خواننده منتظرند که کتاب تان تمام شد، نتیجه آن که وقتی کتاب .برد زمان می 

 .به اندازه کافی از نظر فنی کتاب را تست نکنید .۵

شود روی  اید و درست عمل کرده، دلیل نمی فرم خودتان چک کرده تان را روی پلت این که نسخه الکترونیکی کتاب

خوان کیندل باز شود، ولی روی  کتاب روی کتاب ای از حتی ممکن است نسخه .های دیگر هم درست عمل کندفرمپلت 

 .های ممکن آن را چک کنیدتنها راه این است که روی همه نسخه  .کیندل درست عمل نکند نسخه اپلیکشن

 .بوک اکتفا کنیدفقط به نسخه ای  .۷

ار چاپ کتاب دیگری  تجربه نشان داده که انتش  .بوک باید کتاب کاغذی هم چاپ کنیدهمراه با انتشار کتاب به صورت ای

یسنده به صورت کاغذی کمک می   . بوک کتاب دیگرتان هم باال برودکند فروش ای از نو

 .های اجتماعی و شیوه دهان به دهان نقل کردن اکتفا کردن به شبکه  .۸

ییتر، فیس بوک، پینترست و لینکدین ابزارهای قدرتمند و ارزانی هستند، اما استخدام فردی برای روا بط عمومی و  گوگل، تو

 . مدیریت فروش به شیوه سنتی هم الزم است 

 .یقه دیگران را بابت نظر دادن نچسبید .۹
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  .توان در سه مرحله یقه ملت را چسبید: طرح اولیه کتاب، بعد از تمام شدن نسخه اولیه و بعد از تمام شدن نسخه نهایی می 

 .ی بهبود کتاب بدهندهای کتاب را پیدا کنند و پیشنهادهایی براتوانند غلط ملت می 

 .فقط یک برنامه داشته باشید .۱۰

تان ناشر  برنامه اول این است که برای چاپ کتاب .تان را چاپ کنیدکم سه جور برنامه وجود دارد برای این که کتاب دست 

برنامه دوم را اجرا  تان را منتشر کنید و برنامه سوم این است که اولبرنامه دوم این است که خودتان کتاب  .سنتی پیدا کنید

درست و غلط وجود ندارد، فقط یک چیزهایی هستند که در مورد شما   .کنید تا از آن طریق بتوانید برنامه اول را اجرا کنید

 .دهند، بنابراین از خودتان انعطاف نشان دهیددهند و چیزهایی هم هست که جواب نمی جواب می 

 

 و بحث آزادی بیان  های آنالینممیزی برای کتاب 

اما بیایید  .هاست با آن در گیر است سانسور پیش از انتشار و حتی توقیف پس از انتشار واقعیتی است که نشر ایران سال 

بسایت ترین و معروف نگاهی بیندازیم به نشر آزاد روی بزرگ  یکرد آنها در مقابل موضوعات حساس ترین و ها تا ببینیم رو

بو یا آمازون  این روزها که هر کسی می   .ظارت روی فرایند نشر شده است چیست و چه فکری برای ن تواند کتاب خود را در کو

یسنده تر اینبدون این که ناشران هزاران دفعه آن را رد کنند و از همه مهم  ، منتشر کند که بیشتر سهم فروش کتاب هم به خود نو

های منفی نیز  کرد؟ اما مثل هر چیز دیگری در اینترنت، همیشه جنبه  توان تصور آیا آزادی بیانی از این بهتر هم می  ،رسدمی 

 .وجود دارند

هایی با محتوای تجاوز، زنا و عمل جنسی بین انسان و  فهرستی از کتاب  The Kernelمجله آنالین کرنل  ،چندی پیش

آمازون  .اسمیت منتشر کرده بودند .اچ.حیوان را در سایت خود قرار داد که ناشران الکترونیکی بزرگی مثل آمازون و دبلیو

های منتشر اسمیت نیز دسترسی به همه کتاب   .اچ.های فهرست شده در سایت کرنل را از سایت خود برداشت و دبلیوکتاب

یسنده ها نامناسب نیست،  ناشرها را قطع کرد و اعالم کرد تا زمانی که اطمینان پیدا نکند محتوای کتاب-شده توسط نو

ی کتاب  . خود قرار نخواهد داد ناشرها را برای فروش روی سایت -سندههای نو

های تجاری آنالین در موقعیت  برداشتن کتابی که برای فروش روی سایت گذاشته شده بود نشان از این دارد که شرکت 

 .قانون اعتراف  کنند یا به شکستنها با این کار یا به نامناسب بودن محتوا اقرار می آن  .انددشواری قرار گرفته 

ها وجود  های این شرکت هایی به کاتالوگ جا است که چه روش کنترلی برای جلوگیری از راه پیدا کردن چنین کتاب   سوال این

ها را  تدابیر بعدی را هم به همراه دارد که بتواند محتوای کتاب  هایی با آزادی انتشار، مسئولیت طراحی دارد؟ طراحی سایت 
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یسنده واندن کتاباما خ  .ضمانت کند ها و کاستن سرعت انتشار  ناشرها پیش از انتشار به معنی اضافه کردن هزینه -های نو

 .ای نباشدهم خورده و درست کردن آن ممکن است کار ساده دهد که این تعادل به شواهد نشان می  .است 

بو کخصوص برای سایت کنترل و وضع محدودیت سنی، به  ها کتاب در ژانرهای  ه میلیون های بزرگی چون آمازون و کو

وجوی کودکان  توانند در نتایج جست دار می های مشکل این نوشته  .دهند، بسیار سخت است مختلف را در دسترس قرار می 

این به طراحی سایت بستگی   .شناسدها را به عنوان کتاب ممنوع برای کودکان نمی هم ظاهر شود؛ چرا که سیستم این کتاب 

 .اسمیت تنها گزینه را بستن سایت خود دانست  .اچ.طور که سایت دبلیوشود، همان پینه درست نمی دارد که با وصله 

هایی مثل آمازون  هیچ عقل سلیمی به دنبال سانسور کردن آزادی بیان نیست، اما سوال این است که آیا ما االن از سایت 

المللی  های بین است؟ سایت آمازون و امثال آن سایت  انتظار سانسور داریم و این که قضاوت کنند چه چیزهایی قابل قبول 

ها ناشران این بررسی   .ها بسیار متفاوت است کنند که در آن حساسیت هستند که مرزهای فرهنگی، قانونی و مذهبی را رد می 

یسندهدهند، اما برای کتابها انجام می فروش را پیش از ارسال کتاب به خرده  ها ا این بررسی ناشرها کسی نیست ت -های نو

 .یا به قولی ممیزی را انجام دهد

هاست: ممنوع کردن تحریک به خشونت، ممنوع کردن محتوای  شود این حلی که در تمام مراحل انتشار پیشنهاد می سه راه 

راهنمای ممنوعیت استفاده از محتوای مخصوص   ،عنوان مثالبه  .رایت مخصوص بزرگساالن و زیر پا گذاشتن کپی 

ید: «محتوا باید برای دیدن در کنار دوستان و خانواده مناسب باشدن می بزرگساال محتوا باید جوری باشد که برای خواندن    .گو

محتوا باید جوری باشد که بتوان به صورت    .بینند، مناسب باشدکه رییس و همکاران شما هم آن را می   سر کار، با علم به این 

 ».عمومی در معرض فروش گذاشت 

تواند یک دکمه گزارش سوِءاستفاده در صفحه نخست هم داشته باشد و البته موتور  این، تمام مواد منتشر شده می عالوه بر 

اما هوشیاری دائمی در این میان امری  ، وجو کندآمیز را جست جستجوی قوی هم موجود باشد تا بتواند کلمات توهین

 .ضروری است 

 های مختلف نشر  مزایا و معایب شیوه 

یسندگانی که خودشان آثارشان را منتشر می رشد قابل  کنند باعث شده این روش به رقیبی جدی برای شیوه  توجه شمار نو

توان حکمی کلی در مورد  هر یک از دو روش انتشار، مزایا و معایب خاص خود را دارد و نمی  .سنتی نشر کتاب تبدیل شود

یژگی هر نو ،در واقع  .ارجحیت یکی بر دیگری صادر کرد  های اثرش یسنده باید با توجه به خصوصیات اخالقی خود و و

ها در رسیدن به تصمیم و کم  در این بین، شناخت صحیح  مزایا و معایب هر یک از روش  .تر را انتخاب کندگزینه مناسب 

 .ها موثر خواهد بودکردن هزینه 
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یسنده بتواندنشر به شیوه سنتی و از طریق ناشر باعث می  های بیشتری به خریداران  فروشی اش را در کتابکتاب  شود یک نو

یرایش و طراحی جلد را هم به  .احتمالی عرضه کند فایده دیگر شیوه نشر   .گیرد عهده می عالوه بر این، ناشر معموال کار و

یسنده در تمام مراحل کار نگارش و انتشار، از کمک و هم  یراستار بهره سنتی این است که نو از سوی    .د شدمند خواهفکری و

 . کنند که به شیوه سنتی منتشر شده باشندهایی را ارزیابی قرار می ها و منتقدان تنها کتابدیگر، برخی بالگ 

یسنده می  .اما این روش نشر ایرادهای خودش را هم دارد  تواند از اعتبار همکاری با یک ناشر  مثال با این که در این شیوه نو

عالوه بر این، عقد قرارداد با ناشر مستلزم   .کندل بسیاری از مراحل را هم به ناشر واگذار می معتبر برخوردار شود، ولی کنتر 

یسنده تحمیل می مذاکرات حقوقی و در بسیاری موارد استخدام وکیل است که این کار هزینه  به عالوه،    .کندهای اضافی به نو

 .کندقیمت نهایی کتاب را ناشر تعیین می 

شان را  ها سعی دارند طیف مخاطبان ل صنعت نشر، نقش و کارکرد ناشران هم در حال تغییر است و آن البته به موازات تحو 

اما برای جلب نظر یک   .ها است فروشی توافق با یک ناشر معموال تنها راه رساندن یک کتاب به قفسه کتاب  .گسترش دهند

در این کار، به   .اولیه، گام اول تماس با کارگزاران است بعد از نوشتن متن  .ناشر معموال باید از مسیر پرپیچ و خمی گذشت 

کارگزارها معموال بعد از پسندیدن یک   .ها دلسرد شداعتنایی آن صبر و پشتکار زیادی نیاز است و نباید با جواب منفی یا بی 

یرایش می  شود، و بعد از  رارداد انجام می بعد از آن مذاکرات مربوط به ق .کنند تا برای ارائه به ناشران آماده شودمتن، آن را و

بت به چاپ اثر می عقد قرارداد و بازبینی   .کشدطور میانگین یک سال و نیم طول می کل این فرآیند به   .رسدهای چندباره، نو

یسندگان تصمیم بگیرند که شخصا  ها اشاره شد، باعث می انتظار طوالنی و معایب دیگری که در باال به آن  شود برخی نو

یسنده روی متن نهایی کنترل کامل دارد   .را منتشر کننداثرشان   تواند  عالوه بر این، او می   . اولین حسن این کار این است که نو

یسنده   .قیمت مورد نظرش را برای اثر تعیین کند و در صورت نیاز آن را باال و پایین ببرد  از سوی دیگر، در این شیوه نشر، نو

یسنده بیشترین سهم را از عواید حاصل    .نقش دارد در طراحی روی جلد و بازاریابی هم   به عالوه، با استفاده از این روش، نو

 . از فروش کتاب خواهد داشت 

یسنده مجبور خواهد بود هزینه  های انتشار اثر و دردسرهای بازاریابی آن را شخصا متقبل شود  البته در کنار این محاسن، نو

یسندگانی که شخصا  می  . الکترونیکی و چاپی کتاب هم بر عهده خودش خواهد بودو مسئولیت توزیع نسخه  توان گفت نو

کنند، اما در صورت موفقیت، چه از نظر مالی و چه از نظر رضایت  کنند، ریسک بزرگی را قبول می آثارشان را منتشر می 

در بسیاری    .ترین عوامل در این زمینه شانس است کننده البته نهایتا یکی از تعیین  .گیرندمراتب بهتری می شخصی، جواب به 

یسندگان در ارائه آثارشان به  شود، تناسب چندانی  بندند، با استقبالی که از اثرشان می کار می از موارد، میان تالش و دقتی که نو

 .وجود ندارد 
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یسنده است  ترین راه توجه به شخصیت خودگیری در مورد بهترین شیوه انتشار کتاب، راحت برای تصمیم یسنده   .نو اگر نو

اش را منتشر  مند به کنترل همه مراحل و جزییات است، به احتمال زیاد بهتر است شخصا کتابپذیر و عالقه فردی ریسک 

ها عالقه چندانی ندارد، شیوه سنتی  در عوض، اگر دوست دارد تمرکزش را صرفا روی کار نوشتن بگذارد و به باقی جنبه   .کند

 .تر است ش مناسب نشر کتاب برای

یسندگان حق انتخاب دارند به هرحال یسنده .حسن وضعیت امروز صنعت چاپ این است که در آن نو ای  نهایتا برای هر نو

 . مهم این است که راه مناسب خودش را برای ارتباط با مخاطبان پیدا کند
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یسیتدرس    فارسی زبان در نو
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یسی در زبان فارسیدرست   نو

 کننده: فرشته مولوی تهیه

    درآمد: 

ی گفتاری، شنیداری، خوانشی و نوشتاری  های چهارگانه کاربردن هر زبانی نیازمند دستیابی به مهارت فراگیری و آموختن و به 

بت به مهارت می دادن پیش از دبستان آغاز کسب دو مهارت گفتن و گوش  .است  های خواندن و نوشتن  شود، سپس نو

این که زبان مادری ما زبان فارسی   .یابی در نوشتن به هر زبانی، از جمله زبان مادری، کاری دشوار است مهارت  .رسدمی 

را درست  توانیم فارسی باشد و یا این که زبان فارسی برای ما زبان میانجی باشد، به خودی خود دلیلی بر آن نیست که می 

یسیم یسی در معنای گستردهدرست  .بنو برای آن که   .ی آن یعنی این که زبان نوشتار هم درست باشد و هم رسا و هم شیوانو

های نگارشی  بایستی هم دانش زبانی کافی داشته باشیم، هم از مهارت نوشتار فارسی ما درست و رسا و شیوا باشد، می 

گاه کار گیریم، و هم با آداب نگارش (مانند  مان را به ی و هشیاری به زبان دانش و مهارت برخوردار باشیم، هم بخواهیم با آ

    .های سجاوندی) آشنا باشیمی خط فارسی و نشانه شیوه 

 

این هدف از راه افزایش دانش زبانی    .هاگیری درست آن کارآشنایی با هنجارهای زبان فارسی نوشتاری معیار و به :  دوره   هدف

    .شودیافتنی می مهارت نگارشی و توانایی بازشناسی درست و نادرست در نوشتار فارسی دست و 
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یسیم؟ درس اول: چرا باید درست  بنو

ی زیستی انسانی چنان و چندان است کارکرد و اهمیت زبان در تجربه   .ها از آن برخوردارندزبان موهبتی است که تنها انسان 

توان گفت که سهم زبان، هم در زندگی فردی  و هم در زندگی اجتماعی  می   .نمایداز ذهن می که فکر زندگی بدون زبان دور  

  .گیریمقدر بزرگ و تاثیرگذار است که برخورداری از زبان را بدیهی و نادیده می ما و هم در تاریخ بشر، آن 

این  .هاست رای برقرارکردن ارتباط میان انسان شود گفت که زبان  ابزار یا روش یا به بیان بهتر نظامی بترین بیان می به ساده 

یژه از انسان  شود، گاهی شفاهی  کار گرفته می ها (مانند یک کشور) به نظام ارتباطی پیچیده که در جمع یا گروه یا اجتماعی و

 .یا گفتاری و گاهی نوشتاری است 

تر از ی گفتن خیلی پیرسال است که پیشینهروشن  .شوندهایی چشمگیر دیده می میان زبان گفتاری و زبان نوشتاری تفاوت 

ای از دیگر  های میان گفتار و نوشتار است و هم نشانه همین ناهمانندی هم خودش یکی از تفاوت  .ی نوشتن است پیشینه

گری از بستر شهری  زبان نوشتار .است  ی مردم آن دوره ی تاریخی خاستگاه زبان گفتار زندگی روزمرهدر هر دوره  .هاتفاوت 

برخاسته؛ اما امروزه   –که در گذشته در انحصار خواص بودند    -اقتصادی و آموزش و ادبیات و هنر-یا تمدن و قدرت سیاسی 

   .چون سواد و قلم دیگر همگانی شده، نوشتن در زندگی مردم کاربردی روزانه پیدا کرده است 

 

ی نزدیک شدن زبان نوشتار به زبان  ی و همگانی شده، گرچه مایه این که حاال برخالف گذشته نوشتن هم مثل گفتن عاد

ی زبانی (شنیداری، گفتاری،  های چهارگانه هم هر یک از مهارت  .تواند این دو را یکی و یا همسان کندگفتار است، نمی 

یژگی  ا ارتباط از راه دور یا  های میان ارتباط رودررو یا شفاهی بهای بنیادین خود را دارد وهم تفاوت خوانشی، نوشتاری) و

از این گذشته زبان گفتار و زبان نوشتار هر کدام بایستی در جای   .شان گرفت شود نادیدهاند که نمی نوشتاری چنان و چندان 

یژگی  های انسانی به دموکراسی  گرایش روزافزون جامعه   .های خود داشته باشدخود به کار برود تا بتواند کارکردی به فراخور و

کنند؛ برعکس، بر  در پی آن نزدیک شدن زبان نوشتار به زبان گفتار تفاوت میان این دو و کارکردهایشان را نفی نمی و نیز 

بایستی جای دیگری را بگیرد و یا تنگ  اند که هیچ یک از این دو نمی کنند و یادآور این نکته موقعیت برابر این دو پافشاری می 

 .کند

ینده    .ماندی زبان روزمره باقی می ربرد زبان گفتاری بیشتر در رده ی کابندی زبان بر پایه در رده  گرچه زبان روزمره به فراخور گو

تر است، چرا که  تر و ژرف زبان نوشتار از دیدگاه کاربردی گسترده   .کند، گستره و ژرفای محدودی دارد تفاوت و تنوع پیدا می 

یژه زبان گفتاری هرچند توانمندی .ی باشدتواند زبانی فرهنگی، زبانی ادبی و گاه زبانی علممی  ی خود را دارد و گاه  های و
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های فراخ  های ژرف و گسترهی سرشتش گنجایش بیان پیچیدگی تواند به یاری زبان نوشتاری بیاید، در بنیاد و بر پایه حتا می 

 .زندگی اجتماعی، علمی، ادبی، و هنری انسان امروزی را ندارد 

نوشتن کاری است که هم هدفی دارد و هم   .شود تا به دیگری برسدی ما از راه نوشتار بیان می توانایی و تجربه دانایی و 

یسیم، باز نوشتار ما هم هدفی دارد و هم مخاطبی  .مخاطبی  بنابراین   .حتا اگر برای خودمان و خطاب به خودمان هم بنو

گاهی  برای نوشتن در هر زمینه   .انیم راه را بر دیگری ببندیمتوتوان  گفت که نوشتن خیابان یکطرفه نیست و نمی می  ای تنها به آ

یسیم، و نیز به مهارت ی زبانی که به آن می الزم و کافی در آن زمینه نیاز نداریم؛ به دانش الزم و کافی درباره  های نگارشی  نو

 .گیرندران هم نوشتار ما را ندیده می ها را ندیده بگیریم، دیگاگر این نیازمندی  .و آداب نوشتاری هم نیازمندیم

یایی و دگرگون شناسی، که حتا دانش پایه نه تنها دانش زبان   .شدگی زبان در گذر زمان است ای و همگانی از زبان، بیانگر پو

گاهی به این واقعیت به معنای آن نیست که ما کاربران زبان خود را بی  - ادی فرهنگی زبان قرارد   .نیاز از دانش زبانی بدانیم اما آ

ها وهنجارهای زبانی و نوشتاری)، خواه از روی  اعتنایی به دستور زبان و آداب نگارش مرسوم (قاعده بی  .اجتماعی است 

ی ادبیات  در گستره  .دانستن یا بددانستن و خواه از روی پسند شخصی، هنجارشکنی در زبان است ندانستن یا کم 

ومرج و آشفتگی در ارتباط  های دیگر نوشتاری جز هرج ایسته باشد، اما در زمینهتواند مجاز و حتا شهنجارشکنی در زبان می 

 . رسانی به زبان حاصلی ندارد و آسیب 

 

پایی و از شاخه از گروه زبان   .زبان فارسی میراث فرهنگی ایرانیان است  ی در دوره   .ست های هندوایرانی ا ی زبان های هندوارو

بت به فارسی دری می   . ی ساسانی فارسی میانه (پهلوی) رواج داشتهو در دوره   هخامنشی زبان فارسی باستان   . رسدسپس نو

درپی ترکان و مغوالن و فرازوفرودهای بسیار نه تنها  های پی ی زبان عربی به ایران پس از اسالم و یورش رغم رخنه این زبان به 

ی تاریخی و ادبی آن  ی زبان فارسی بنا به پیشینهگستره  .شودمی  آورد، که در ادبیات شکوفا و ماندگار همتا به امروز دوام می 

 .گیرد هایی از هند و پاکستان و عراق را هم دربر می رود و افغانستان و تاجیکستان و بخشاز مرزهای کنونی ایران فراتر می 

ی، که زبان میانجی و زبان فرهنگی  ست، برای برخی دیگر نه زبان مادر زبان فارسی اگر برای برخی از ایرانیان زبان مادری ا

های گوناگون بوده، فارسی نه  نباید از یاد ببریم که در گذر تاریخ پرتنش فالت ایران که از دیرباز گذرگاه و زیستگاه قوم   .ست ا

ز فارس و  فرهنگی خود توانسته زبان میانجی مردمان ایران (ا-ی مردمی و توانمندی ادبی با زور شمشیر که با تکیه بر پشتوانه 

 .) بشود و بماند...کرد و لر و ترک گرفته تا ترکمن و بلوچ و عرب و

چه فارسی زبان مادری ما باشد و چه زبان میانجی ما، تا زمانی که کاربر زبان فارسی هستیم و در گفتار و نوشتارمان آن را  

ه در اختیار ما و ابزار و روش ارتباطی ماست، از  گیریم، نباید فراموش کنیم که این زبان تنها از آن ما نیست و گرچ کار می به 

ای سپرده به دست ما و  تر، نباید از یاد ببریم که زبان فارسی، نه ملک طلق ما، که ودیعه به بیان روشن .آن دیگران هم هست 



 �ار�اە آموز�� نو�ام  ٢٣٤
 

در گذر   .ست هایش به ما رسیده اها و کاستی ی فزونی این میراث با همه  .هاست زبان ی فارسی میراث مشترک فرهنگی همه 

توانیم یا ما هم  می  .انداند و کسانی دیگر برای بالندگی آن کوشیدهی آن زده تاریخی دراز و پرکشمکش کسانی تیشه به ریشه 

ی فرهنگی خود بیفزاییم، یا این  به فراخور دانش و کوشش خود آن را توانمندتر از آن  که هست کنیم و از این راه بر سرمایه 

یرانی  سوادی و بدسوادی و کاهلی خود پرارزش ابجا و کم که با آسانگیری ن ترین میراث فرهنگی خودمان را  به سستی و و

     .بکشانیم

یژگی  های ارتباط نوشتاری (در سنجش با ارتباط گفتاری) کیفیت نوشتار فارسی اهمیتی درخور  سخن آخر این که بنا به و

و یا مخاطب نوشتار تاثیر دارد، از سوی دیگر بر چگونگی زبان  ندهتوجه دارد؛ چرا که از یک سو بر چگونگی دریافت گیر

بنابراین کسب دانش زبانی و مهارت نگارشی اگر همراه با بازاندیشی یا درنگ در روند نوشتن باشد، توانایی نگارشی    .فارسی 

، و همچنین به توانمند شدن زبان فارسی  افزایدشود، بر اعتبار قلم ما می ی بهبود کیفیت نوشتار ما می برد، مایه ما را باال می 

  .رساندیاری می 
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یسی چه باید کرد؟با شکستهدرس دوم :   نو

یه رواج بی  یسی در شبکه ی شکسته رو ها چندان چشمگیر است  ی آن در رسانه های اجتماعی و واگیری روزافزون و رخنه نو

گاهانه و یا که هر کس که دست به قلم می  گاهانه، به آن واکنش نشان می برد، آ کسانی در وقت نوشتن (گاهی به   . دهدناآ

یسی اختیار می اعتنا به آن) دانسته و دلخواسته شکسته فراخور نوع نوشتار و گاهی بی  کنند؛ دیگرانی هم به اختیار خود و بر  نو

یسی پرهیز می ی برهان و استدالل در هر حال از شکسته پایه یسی را فراتر از روشی برای رسیدن به  نبرخی شکسته  .کنندنو و

برخی دیگر چون شنیده یا   .کننداجتماعی به آن نگاه می - انگارند و از دیدگاهی سیاسی هدف مشخصی در نگارش می 

یا و دگرگون خوانده  گروهی گمان   .دانندوچرا هر گونه دگرگونی را روا می شونده است، با فراغ خاطر و بی چون اند که زبان پو

یسید و پایبند قاعده و دستور  نند که هر کس که سواد خواندن و نوشتن دارد، آزاد است هر جور که دلش می کمی  خواهد بنو

یسی می بسیاری نیز تنها بنا به عادت پیروی از رسم روز پیرو شکسته  .یا خوشایند و بدآیند دیگران نباشد  .شوندنو

ت دارند؛ همچنین، زبان گفتار و زبان نوشتار هر کدام در جایی و در وقتی   پیشتر گفته شد که گفتار و نوشتار با یکدیگر تفاو

یژه به کار می  ی گفتاری زبان نه ممکن است و نه  ی نوشتاری و گونه کردن گونهیکی  .ی خود دارد آید و هر یک کارکردی و

های گوناگون  ی زبانی در دوره دو گونه این    .کردن این دو اما  هم شدنی و هم گاهی الزم است نردیک   .منطق و یا ضرورتی دارد 

اگر   .شوندگیرند و گاهی به هم نزدیک می گاهی از هم بسیار فاصله می  .گذارندتاریخی کم یا بیش بر یکدیگر تاثیر می 

جامعه در وضعیتی پرتنش و نابسامان و یا در حال گذار و دگرگونی سترگ باشد، تقابل و تاثیر زبان گفتاری و زبان نوشتاری  

در زمان باثباتی و بسامانی اما زبان گفتاری و زبان نوشتاری با یکدیگر   .شودهم دستخوش ناهمسازی و ناتوازنی می 

 .همزیستی و همسازی دارند و تاثیرشان بر یکدیگر نیز سازنده و پیشبرنده است 

ششی پا گرفت تا از نابرابری  در ایران از مشروطه به بعد چون سواد و کتاب از انحصار خواص جامعه درآمد، گرایش و کو

ها و  ها و مفهوم همراه با راهیابی اندیشه . ی میان این دو کاسته شودچشمگیر موقعیت زبان نوشتاری و زبان گفتاری و فاصله 

  -های مادی و فرهنگی جهان مدرن به ایران زبان فارسی نوشتاری هم به کوشش روشنفکران و روشنگران سیاسی فرآورده 

زبان گفتار مردم   .های زمانه باشدیسندگان نواندیش پوست انداخت و تازه شد تا بتواند پاسخگوی نیازمندیاجتماعی و نو

ها  از مشروطه تاکنون پرشماری و پرشتابی دگرگونی   .بازار جایگاهی فراخور خود پیدا کرد و به کتاب و رسانه راه یافت وکوچه 

یدبخش بوده برخی ازاین دگرگونی   .بسیار در زبان فارسی شده  هایدگرگونی   ی پیدایی ها مایهی زمینه در همه  اند ها مثبت و نو

از جمله   –ای دیگر اما خوشایند و سودمند نیستند پاره  .های علمی مانند افرایش توانمندی زبان فارسی برای بیان مفهوم  –

یسی خودسرانه  و ناروشمند و نابجاگرایش به شکسته   .نو

یسی همیشه و ه شکسته  ی در ادبیات (به مفهوم گسترده و دربرگیرنده  .جا و یا زیانبار نبوده و نیست جا بی مه نو

یسی و ترانه نمایشنامه  یسندگان کم یا بیش به کار رفته و می نو از یاد نبریم که در   .رودسرایی) به فراخور دوره و رای و پسند نو
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یسی، در بنیاد با آفریننده است جمله شکسته  های ادبی و یا آفرینشگرانه اختیارهر روش نگارشی، از پهنه  یسی شکسته  . نو نو

بنابراین برای پرهیز از نایکدستی و نابسامانی در این گونه   .زبانی هم کاربرد داشته و دارد -های فرهنگی همچنین در پژوهش 

یسی به کوشش اهل فن (زباندانان و از نوشتارها بایسته و شایسته آن است که شکسته  یراستاران) روشمند بشود و  نو و

یسندگان باشدنامهشیوه     .ای معتبر در دسترس نو

 

یسنده و مخاطب است، باید دید که آن عرصه آیا همگانی است یا  در عرصه  های دیگر چون اصل بر برقراری ارتباط میان نو

بی شخصی و ناهمگانی صورت  اگر دادوگرفت پیامی از راه نوشتن (مانند پیامک بین دو یا چند نفر) در چا .شخصی  رچو

یسددهنده آزاد است که به هر شیوه گیرد، پیاممی  ای های اجتماعی (حتا اگر در اندازه ها و شبکه اما رسانه .ی دلخواهی بنو

های همگانی نیازمند قاعده و روش و  کار نوشتن در عرصه   .آیند  شمار می های همگانی به کوچک به کار گرفته شوند) عرصه

یکرد ی توافق همگانی ا ایه بر پ گاه کردن همه  .تابدهای خودسرانه و دلبخواه فردی را برنمی ست و رو ی کسانی که  همچنین آ

یژه شدنی نیست زنند و وادار کردن آن ها قلم می در این عرصه   .ها به پیروی از قاعده و روشی و

یسی یکی برخی از کاربران زبان فارسی شکسته  یسی را با گفتارنو توانند به  کنند به این ترتیب می گیرند و گمان می می نو

یسنده برای   .نوشتارشان لحنی خودمانی ببخشند درست است که گاهی به اقتضای نوع نوشته و کیستی مخاطب و هدف نو

  اما .شود به گفتار نزدیک باشدبایستی چنان نوشت که نوشتار تا جایی که می داشتن لحن و تاثیر زبان گفتار می نگه 

یسی تنها یکی از نمودها یا روش شکسته  یسی است های پیاده کردن گفتار نو یسی در نهایت می شکسته   .نو تواند از راه نوشتن  نو

سوای سطح آوایی، در سطح واژگانی و    .ی زبان گفتاری باشدآیند، در سطح آوایی بازتاباننده ها به شکلی که بر زبان می واژه 

های ی تفاوت شوند که گرچه شاید به اندازه هایی یافت می میان گفتار و نوشتار تفاوت  در سطح ساختاری یا دستوری نیز

بنابراین برای پدید آوردن لحن خودمانی و نزدیکی هر چه بیشتر نوشتار   .تر باشندها مهمآوایی به چشم نیایند، چه بسا از آن 

ها: تو یا توی بجای در  و نیز چون که یا برای این که بجای  های دو سطح واژگانی (نمونه توان تکیه را بر تفاوت به گفتار می 

 . های سطح آوایی روم) گذاشت تا بر تفاوت : دارم میرم خونه بجای دارم به خانه می زیرا) و ساختاری (نمونه 

یسی را می شکسته   شود به سه شاخه بخش کرد:  نو

یشوران  زبان به کوتاه کردن  یکم وقتی که تفاوت شکل گفتاری یک واژه با شکل نوشتاری آن بیا ● نگر نیاز یا میل گو

یم) گم بجای می یا کم کردن شمار هجاهای آن واژه است (می    .گو

یی واژه است (وخت   ● یشوران زبان به روانی و آسانی ادای کلمه یا واگو دوم وقتی که این تفاوت نشانگر گرایش گو

   . بجای وقت یا پمبه بجای پنبه)
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یسنده واژه سوم وقتی که   ● یش تهرانی)    نو یش موسوم به گو یژه (برای نمونه در گو یشی و را بنا بر شکل آوایی آن در گو

یسد و نه بر پایه می  ی ی سوم بر خالف دو شاخه شاخه   .ی شکل آن در زبان نوشتاری معیار (تهرون بجای تهران)نو

یشوران زبان نیست  یسی تنها در جایی  شاخه از شکسته  این .دیگر برخاسته از گرایشی همگانی در میان گو نو

یژه است می  یشی و از جمله در   --در هر جای دیگر  .بایستی به کار برود که هدف نوشتار تاکید بر نشان دادن گو

یژه به جای آوردن شکل آن واژه در زبان معیار  آوردن شکل آوایی واژه  -- های اجتماعی شبکه  یش و ها در یک گو

یش جز این که به چیرگی نابج یش بر دیگر گو  .ها بیانجامد، حاصلی ندارد ای یک گو

یسی به آسانی واگیر شده و رواجی های اجتماعی توان تاثیرگذاری و واگیرسازی باالیی دارند، شکسته چون شبکه  نو

ی  تاری پیکره توان شدن زبان نوش با کم   .توان بشودشود که زبان نوشتاری کم این رواج سبب می   .کندمهارناپذیر پیدا کرده و می 

از    .شود، چرا که توانمندی آن در گرو ترکیب هماهنگ و همسنگ زبان نوشتار و زبان گفتار است زبان فارسی هم سست می 

ها  این گذشته  با این رواج زبان فارسی معیار که بنا به سرشت و کارکردش بر نوشتار استوار است، به چشم انبوه کاربران شبکه 

شان است و چه  هایی که فارسی زبان مادری چه آن  –ی ایرانیان است ی پیوند همه فارسی معیار حلقه  زبان  .نمایدناآشنا می 

اند و آن را زبان میانجی خود  هایی که فارسی را در دبستان یاد گرفته ها و عرب ها و کردها و لرها و بلوچ ها و ترکمن ترک 

همچنین    .شودفرهنگی میان مردمان گوناگون ایران می -ی همبستگی زبانی بنابراین ناآشنانمایی زبان معیار بازدارنده   .دانندمی 

یسی در شبکه شکسته  یش تهرانی یا  فرهنگی گرایش به نگارش شکل آوایی واژه -های اجتماعی ها به دلیلنو ها در گو

یژگی  .نشینان دارد پایتخت  یسی در شبکه ها از راه شکسته های گفتاری تهرانی رواج بیجای و یش ها عرنو های  صه را بر گو

 .کندکاربرد و کمرنگ می ها را کم شهرهای دیگر تنگ و آن 

یسی بنا به پیامدهای زیانبارش برای زبان فارسی نوشتاری و برای فرهنگ ایران و همچنین به دلیل کاستی شکسته  هایش  نو

یژه پژوهش گیری و روشمندناپذیری)، جز در ادبیات و دقتی یا سرسری (نایکدستی و بی  های  ی زبانی و عرصه های و

یکرد و روش مناسبی نیست  -- های اجتماعی ها و شبکه از جمله در رسانه  -- خصوصی نگارش، در هر جای دیگری   .رو
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  هاها و ناپسندیبازشناسی نادرستیدرس سوم: 

 دانستن یا بددانستن زبان فارسیندانستن یا کم 

 درآمد

دانان (به معنی اهل زبان  کاربستن دو اصل است: یکم، زبان توانمندی زبان فارسی در گرو دانستن و دریافتن و به پایداری و 

شناس و دستوردان و  ی زبانی کاربران عادی است، از زبان ی زبانی آنان بیشتر از دانش و تجربه یا کسانی که دانش و تجربه 

یراستار و متادب یسنده و و رجم) در توانا کردن آن بکوشند؛ دوم، کاربران هنجارهای زبان فارسی را بشناسند  شناس گرفته تا نو

   .و از سست کردن آن بپرهیزند

  .توانند از آسیب رساندن به آن خوداری کنند که ضرورت و اهمیت زبان نوشتاری معیار را دریابندکاربران زبان زمانی می 

یشور زبان دیگر   .ی کاربران است میان همهفرهنگی پیوند - زبان نوشتاری معیار ابزار زبانی  هر یک از این کاربران گرچه گو

یش یا لهجه  ناگزیر است که از این ابزار،   ای اجتماعی از زبان فارسی است، برای پیوند یافتن به جمعی بزرگ یا گونه  یا گو

هادهای رسمی آموزشی و چه از راه آموزش  همچنین کاربران زبان فارسی، چه از راه ن   .یعنی زبان نوشتاری معیار، بهره بگیرد 

برخورداری از چنان درک و چنین دانشی به   .ای از زبان فارسی دست بیابندبایستی به دانشی پایه نارسمی و خودآموزی، می 

  .انجامدبازشناسی درست از نادرست و ناپسندیده از پسندیده در چارچوب این گونه از زبان می 

اربردهای نادرست و کاربردهای ناپسندیده در زبان فارسی (چه در سطح واژگانی و چه در سطح  ناگفته پیداست که میان ک

تر از نادرستی دارد؛ و هم به این سبب که میزان هم از این رو که ناپسندی سرشتی نسبی   .ساختاری یا دستوری) تفاوت است 

مرز میان نادرست و ناپسندیده چندان روشن   گاهی  .های زبانی است های زبانی بیش از ناپسندیرسانی نادرستی آسیب 

 .آنچه ناپسندیده است اما همیشه نادرست نیست  .آنچه نادرست است ناپسندیده هم هست  .نیست 

تواند کار بازشناختن و  ها می ی خاستگاه آن ها در زبان فارسی نوشتاری بر پایه ها و ناپسندیبندی نادرستی کوشش در رده 

  :  پردازیمبنیادین می  یدر این دوره به سه رده  . تر کندرا آسان  هابازشناساندن آن 

دهد که بیشتر بر  اثر هایی را در خود جا می ای دارد، آن ها که طیف گسترده ها و ناپسندیی نخست نادرستی رده یا دسته 

گاه نیست، یا قاعده  کاربر  .انداند و رایج شدهدانستن یا بددانستن زبان فارسی پدید آمدهندانستن یا کم  ی که به ندانستن خود آ

ها و  ناخواسته نادرستی انگارد، خواسته داند، یا دانش نادرست خود را درست می و هنجاری را کامل و درست نمی 

یسیم  های بسیاری از این دست را می نمونه  .دهدهای زبان نوشتاری خود را رواج می ناپسندی توان در کتاب غلط ننو

چشم های اجتماعی بیشتر به ها و شبکه آوریم که در رسانه هایی را می در اینجا تنها برخی از آن  .جفی) یافت (ابوالحسن ن

  .خورندمی 
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 هازیررده 

 های دراز: *گرایش ناپسند به نوشتن جمله 

 نمونه: 

الریجانی ماجرای تالش ای به علی «دو روز پیش، محمود صادقی نماینده تهران و عضو فراکسیون هوادار دولت، در نامه 

هایی که علیه او در دستگاه قضایی ایران مطرح  نیروهای امنیتی برای بازداشت خود را شرح داد و نوشت، یکی از شکایت 

آبان به وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس در باره   ۲۴شده، از طرف دادستانی تهران است که پس از تذکر وی در روز 

بگاه رادیو ار.طرح شده است   های سپرده قوه قضاییهحساب  ای فارسی) .اف.» (برگرفته از و

 : فروشانه *گرایش ناپسند به زبان پرتکلف و ساختگی و قالبی و فضل  

یکرد و روش می  .فرهنگی دارد - ی تاریخی این گرایش ریشه  خواستند جدایی و برتری خود را از  در گذشته خواص با این رو

یکرد و روش خواستاری ندارد  .ندعوام نشان دهند و پایدار نگه دار  با این همه زبان حقوقی و فقهی و اداری   . امروزه این رو

  .ی همگانی همچنان نگارش به این شیوه رایج است امروزی هنوز در بند چنین میراثی است و در پهنه 

 نمونه: 

 ».«با حضور به هم رسانیدن خود مجلس را مزین به قدوم مبارک خود نمایید

یی (حشو) ناپسند به زیاده *گرایش    گو

 ها:نمونه 

  رخ صورت»«نیم

 » .«به زنی با خشونت تجاوز کرد 

 ».ی خشونت خانگی معضلی اجتماعی است «مسئله

  ».به طور ناگهانی از جهان رفت  ...«دیکنز 
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یسی یا گنگ *گرایش ناپسند به پیچیده یسی نو  نو

 نمونه: 

ادعا را انکار کرد که استفاده از ابزاری را که پیش از انتخابات به منظور کاستن از حجم   دوشنبه این هفته، فیسبوک این...«

یق انداخته است های محافظه اخبار جعلی خلق کرده بود، به خاطر نگرانی از متهم شدن به سانسور دیدگاه  » ...کارانه به تعو

 سی) بی (برگرفته از بی 

 

  .کاربردن «توسط» در جای نامناسب ای فعل معلوم و در پی آن رواج به * گرایش نابجا به آوردن فعل مجهول به ج 

 نمونه: 

 ») .منتشر کرد  ...» (به جای «این کتاب را نشر .منتشر شد ...«این کتاب توسط نشر 

  

 شود:  کار برده می * وقتی که «را» در جایی که نیازی به آن نیست و یا در جای نادرست به 

گاهی جمله ساده    .واسطه (یا مستقیم یا صریح) باشدبی   ی مفعول کارکردهای «را» در زبان فارسی آن است که نشانه یکی از  

» فعلی گذرا (متعدی) است و  .ی «تو سیب را خوردیفعل در جمله  .است و بازشناسی فاعل و فعل و مفعول دشوار نیست 

ینده و شنونده شناخته اسطه و« سیب» در این جمله مفعول بی  . نباز به مفعول دارد  چنین   .شده است ای است که برای گو

ی ی پایه بخشی از جمله جمله  .ی پیرو است ی پایه و جمله ترکیبی از جمله  گاهی جمله  .ی «را» دارد مفعولی نیاز به نشانه 

یسنده را دربر می  ینده یا نو »  .شیدی قشنگ است ی «پیراهنی که دیشب پودر جمله  .گیرد مرکب است که پیام اصلی گو

ی پایه  دیشب پوشیدی» در میان جمله  ...ی پیرو، «ی پایه یا حرف اصلی آن است که پیراهن قشنگ است و جمله جمله 

ی پایه و  باید بتوانیم جمله  واسطه، برای این که بدانیم آیا به «را» نیاز داریم یا نه، افزون بر بازشناسی مفعول بی  .آمده است 

ی پایه  » پیراهن نسبت به فعل جمله .ی «پیراهنی که دیشب پوشیدی قشنگ است در جمله   .ز هم بازشناسیمی پیرو را اجمله 

» کتاب  .دهمی «کتابی را که دیروز خریدم به تو هدیه می اما در جمله  .فاعل یا مسندالیه است و بنابراین نیازی به «را» ندارد 

های ترکیبی برای بسیاری از کاربران زبان فارسی روشن  » در جمله چون جای «را .هم مفعول است  ی پایه برای فعل جمله 

» قاعده آن است که «را»  . دهمآورند: «کتابی که دیروز خریدم را به تو هدیه می نیست، برخی همین جمله را به این شکل می 

  . آید، آورده شودشمار می اسمی که مفعول جمله به  پس از مفعول یا آن گروه 
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 ی دیگر: نمونه  چند

در اینجا «پسری» برای فعل بخش    – پسری را که در قطار دیدم دوستم بود (شکل درست: پسری که در قطار دیدم دوستم بود  

 ) .ی پایه فاعل یا مسندالیه است دوم یا جمله 

  – پارسال خریده بودم، پس دادم آن پیراهن آبی که پارسال خریده بودم را پس دادم (شکل درست یا بهتر: آن پیراهن آبی را که 

 ).ی پایه مفعول است در اینجا «پیراهن آبی» برای فعل بخش دوم یا جمله 

در اینجا   –پسری که دوستم بود را دیروز در کافه دیدم (شکل درست یا بهتر: پسری را که دوستم بود دیروز در کافه دیدم 

ی پایه مفعول  الیه است، نسبت به فعل بخش دوم یا جمله ی پیرو فاعل یا مسند«پسری» گرچه در بخش نخست یا جمله 

 ) .واسطه است بی 

 

 ی اضافه:ای به سبب اشتباه گرفتن آن با کسره ی اضافه با «ه» یا برداشتن «ه» از آخر واژه * نگارش کسره

گاهی کاربر از مفهوم و ای می ظاهر امالیی یا دیکته این نادرستی گرچه به  ی اضافه در  کارکرد کسره  نماید، بیشتر بیانگر ناآ

بایستی کار خواندن و دریافتن نوشتار را برای  ی خط در هر زبان قراردادی است که می رسم خط یا شیوه  .زبان فارسی است 

 .خواننده شدنی و آسان کند و نه این که خواندن و دریافتن را نشدنی و یا دشوار کند

 چند نمونه: 

 ی ما لنگ است و منزل بس دراز) پایه ما لنگ است و منزل بس دراز (پا

 دهد بر باد) دهد بر باد (زبان سرخ سر سبز می زبانه سرخ سره سبز می 

  » (یارو پاش لب گوره) .«یارو پاش لبه گورِ 

 

 . شودشود، نوشته می تبار واژه آنچنان که شنیده می ی بیگانه سوادی و یا ناآشنایی با واژه خوانی و کم * زمانی که به سبب کم 

 نمونه: دو 

 راجب یا راجبه (به جای راجع به)  

 مایه (به جای مایع) 
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 .شود*هنگامی که «و» عطف در جای نادرست به کار برده می 

 چند نمونه: 

 دردودل (به جای درد دل) 

 وعام (به جای قتل عام) قتل 

 وصبور (به جای سنگ صبور) سنگ 

 

 ی زبان عربی در زبان فارسیرخنه

 درآمد

 ها شود که تاثیر زبان هایی از این دست نادرستی و ناپسندی در زبان فارسی، یادآوری می برشمردن نمونه پیش از 

سودمندی و ناسودمندی بستگی به   .خودی خود و همیشه ناسودمند نیست بر یکدیگر و تاثیر زبان بیگانه بر زبان فارسی به 

یکرد کاربران زبان فارسی با وام شیوه  اگر در جایی که نیاز داریم و   . ها دارد زبان بیگانه و چگونگی کاربرد آن ها از گرفته ی رو

ای که نیاز داریم از زبان بیگانه وام بگیریم و یا از آن بیاموزیم و هدف از این گرفتن و آموختن توانمند کردن زبان  به اندازه 

جا  ی آن به فارسی یکسره و همیشه و همه بر این پایه تاثیر زبان عربی و رخنه  .آیددست می فارسی باشد، سودمندی به 

های برآمده از این رخته و پیامدهای زیانبار و یا ناخوشایند آن  در اینجا اما تنها به برخی از سستی  .ناسودمند نبوده است 

 .پردازیممی 

 

 هازیررده 

های عربی  نمودن به سبب گرایش به واژه هایی چون کردن و دادن و  مصدرهای عربی و فعل های مرکب برساخته از اسم* فعل 

یی رواج یافته ی  های ساده شدن بسیاری از فعل نشدن یا فراموش کارگرفته ی به این کار مایه  .و باسوادنمایی و همچنین درازگو

  . فارسی شده

 

 چند نمونه: 

 مورد تحسین قرار دادن (به جای ستودن) 

 جای کوشیدن)سعی به عمل آوردن یا سعی نمودن یا سعی کردن (به 
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 اطالع حاصل نمودن (به جای دریافتن) 

 طلوع کردن (به جای برآمدن یا درآمدن)

 مراجعت کردن یا مراجعت نمودن (به جای بازآمدن یا برگشتن) 

 اظهار کردن (به جای گفتن) 

 اقدام نمودن یا اقدام به عمل آوردن (به جای کردن) 

 اخذ نمودن یا اخذ کردن (به جای گرفتن) 

 

 .های ساده شدههایی چون کردن و دادن جایگزین فعل مصدر فارسی با فعل های مرکب برساخته از اسمفعل * 

 چند نمونه: 

 کوشش کردن (به جای کوشیدن) 

یدن)   کاوش کردن (به جای کاو

 آموزش دادن (به جای آموزاندن و یا آموختن) 

 پرورش دادن ( به جای پروراندن) 

 

ی جمع در زبان  تبار خودی شده در زبان فارسی بنا به قاعده و با نشانه های عربی نیز واژه  های فارسی وبستن واژه * جمع 

همچنین واژه   .های فارسی درست نیست ی جمع در زبان عربی برای واژه کاربردن نشانه از یاد نبریم که به  .عربی رایج شده

ند تا ساختار و بنیاد زبان میزبان از هم نپاشد و یا سست  ها بایستی از دستور زبان میزبان پیروی کنواژه های مهمان یا وام 

ی جمع در زبان فارسی  ی قاعدهها را بر پایه تبار خودی بشوند، شایسته آن است که آن های عربی پس برای آن که واژه  .نشود

   .جمع ببندیم

 چند نمونه: 

 دفاتر (به جای دفترها) 

 پیشنهادات (به جای پیشنهادها) 
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 (به جای استادان یا استادها) اساتید

 ها)باغات (به جای باغ 

 ها) سبزیجات (به جای سبزی 

 ها)بازرسین (به جای بازرسان یا بازرس 

 تبار است، بهتر است به فارسی جمع بسته بشود) دول (دولت گرچه عربی 

کار در بنیاد از ناآشنایی کاربران   این .تباری که خود جمع هستند، رایج شدههای عربی ی جمع فارسی به واژه *افزودن نشانه 

ی  های دوگانه ناگزیر است، چون واژه کاربردن برخی از این جمع گاهی به .گیرد زبان فارسی با معنی واژه در عربی مایه می 

ی انه کاربردن برخی دیگر از این دسته اما تنها نش به  .تبار در فارسی نبوده یا پیشنهاد نشدهی عربی واژه  مترادفی برای آن 

 . سوادی کاربر زبان است کم 

 :چند نمونه 

 هاعملیات 

 هاتظاهرات

 هااسلحه 

 مدارک 

 مراسمات  

 

ین برای ساختن قید در زبان فارسی رواج بیش از اندازه یافته » از  می  .* به کاربردن تنو
ً
ین یا پسوند قیدساز «ا دانیم که تنو

 .تبار درست نیست های فرنگی های فارسی یا واژه واژه کاربردن این پسوند برای به   .های زبان عربی است نشانه 

 چند نمونه: 

 یا گاهن (به جای گاهی) 
ً
 گاها

 یا خواهشن (به جای خواهش می 
ً
 کنم یا خواهشمندم) خواهشا

 یا ناچارن (به جای به 
ً
 ناچار یا از روی ناچاری) ناچارا
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 یا دومن (به جای دوم) 
ً
 دوما

 یا سومن (به جای سوم) 
ً
 سوما

 (به جای زبانی) 
ً
 زبانا

 یا تلفنن (به جای تلفنی) 
ً
 تلفنا

 

ای در زبان فارسی  های دستوری هر زبان بیگانه کارگرفتن قاعدهبه  .کار برده شدهی تانیث در زبان عربی در فارسی به * قاعده

 .در فارسی روا نیست های زبان عربی است، اما  هماهنگ شدن صفت با موصوف از قاعده   .ی فارسی زدن است تیشه به ریشه 

 .شودها مذکر و مونث دارند و نه صفت به پیروی از موصوف مذکر یا مونث می در زبان فارسی نه نام 

 چند نمونه: 

 ی بزرگ (به جای شاعر بزرگ) شاعره 

 ی محترمه (به جای مادر گرامی)والده 

 های قدیمی) متون قدیمه (به جای متن 

به (به جای  قانون مصوب)  قانون مصو

 

کار برده شده و چندان رواج یافته که به هر اسم یا  ی «یت» برای ساختن مصدر جعلی در زبان عربی در فارسی به * نشانه 

 . شودصفت یا ضمیر فارسی چسبانده می 

 چند نمونه: 

 ایرانیت 

 منیت

بیت  خو

 .. کار رفتهجا به در فارسی نادرست و بی  الم عربی زبانان با زبان عربی الف * به سبب ناآشنایی همگانی فارسی 

 چند نمونه:  
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 خودی خود) نفسه یا به النفسه (به جای بنفسه یا فی بالنفسه یا فی 

 خودی خود یا ذاتی) بالذاته یا بالذات (به جای بذاته یا بذات یا به 

 بالطبع (به جای بطبع یا طبیعی یا از روی طبیعت) 

 الطارق (به جای جبل طارق) جبل

گاهانه به باسوادنمایی  ی بسیاری از واژه شنایی با معنی و یا طیف معنایی و ریشه *ناآ گاهانه یا ناآ های عربی همراه با گرایش آ

 .ها در زبان فارسی شدهسبب کاربرد نادرست یا نابجا از این دست واژه 

 نمونه: 

 »  .«به گوش خطور کرد 

دانشی یا  تبار در زبان فارسی همراه با بی عربی  هایبسیار واژه  ی زبان عربی در فارسی و شماری بیش از اندازه * رخنه 

 . ای در نوشتارهای فارسی دامن زدههای دیکته ها به رواج غلط ی ریشه و تبار واژه دانشی همگانی در باره کم 

 چند نمونه: 

 در رسای او (به جای در رثای او) 

 دست مریضاد (به جای دست مریزاد) 

 ترجیه (به جای ترجیح) 

 توجیح (به جای توجیه) 

 

 ی زبان انگلیسی در زبان فارسیرخنه

 درآمد

های غربی  گرفتن از دانش و ادبیات و هنر و فناوری جهان پیشرفته نیازمند ترجمه از زبان ایران مدرن (پسامشروطه) برای بهره 

یی به آن   .ها (نخست زبان فرانسه و سپس زبان انگلیسی) بودهی فرهنگی بر این زبان و تکیه این نیاز و بایستگی پاسخگو

یژه زبان جهانگیر انگلیسی شدههای غربی و به ی  رواج و بالندگی فن ترجمه از زبان مایه های  سهم ترجمه نه تنها در پهنه  .و

ها و به میدان  رشد رسانه  .افزایش چشمگیر داشته و دارد  ی زندگی روزمره هنری، که حتا در گستره -فرهنگی -فنی -علمی 
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ی زبان انگلیسی در زبان فارسی را بیش  های مجازی رخنه شدن کاربرد اینترنت و رواج شبکه آمدن فناوری برتر و همگانی 

بر این پایه تاثیر زبان بیگانه (در اینجا و اکنون زبان انگلیسی) بر زبان فارسی تاثیری ژرف و گسترده    .کنداز پیش و فزاینده می 

برداری از زبان بیگانه گاهی درست و بجا و بنابراین سودمند است و  برای نمونه گرته   .بار بودهاست که هم سودمند و هم زیان

ی یک اسم یا ترم یا عبارت از زبان دیگر  برداری یعنی در ترجمه دانیم که گرته می  .گاهی نابجا و نادرست و بنابراین زیانبار

از   .ی بیانی در زبان بیگانه باشیموکاست از شیوه یا الگو یا انگاره کمبی واژه وتقلید به ی واژه به زبان فارسی پایبند به ترجمه 

زمینی» (از روی  » فرانسوی) و «سیب     ۱آهن» (از روی «   توان از این دو نام برد:  «راه برداری بجا می های مشهور گرته نمونه 

سودمندی یا ناسودمندی تاثیر زبان انگلیسی   .و نیست   برداری همیشه و در همه حال سودمند نبودهاما گرته   .» فرانسوی)    ۲«  

یکرد اهل زبان و کاربران زبان فارسی به این دو زبان دارد  برخی از پیامدهای  .بر زبان فارسی بستگی به چگونگی رو

    .توان به ترتیب زیر برشمرد ی زبان انگلیسی در زبان فارسی و چیرگی آن را می ناخوشایند رخنه 

 هازیررده 

 های زیر بخش کرد:شود آن را به شاخهبرداری نادرست که می *گرته 

  .آوریم که نیازی به آن نیست ی فارسی ضمیری را  می های غربی در جمله ) وقتی که به تقلید از زبان انگلیسی یا دیگر زبان ١

مگر   – آوردن ضمیر شخصی جدا نداریم  در زبان فارسی برخالف زبان انگلیسی و زبان فرانسه در وقت صرف فعل نیازی به

تر، «گفتم» یعنی «من گفتم» و اگر خیال تاکید بر فاعل جمله نداشته  به بیان روشن  .این که هدف ما تاکید و تکرار باشد

ناخواسته و  اما برخی از کاربران زبان فارسی به تقلید خواسته  .باشیم، نیازی نیست که «من» را پیش از فعل بیاوریم

گیرند و ضمیر شخصی جدا را در جایی که به آن  و روال زبان فارسی را نادیده می  انگلیسی قاعده نادانسته از زبان ه دانست

در زبان فارسی چون ضمیر شخصی پیوسته به فعل بیانگر فاعل است، آوردن ضمیر شخصی جدا   .آورندنیازی نیست می 

یی (حشو) و ناپسند می ها زیاده در آغاز جمله  یی و ناپسندی به این زیاده  .یدنماگو یژه وقتی که رشته گو ای از چند جمله با  و

 . شودآید، چشمگیرتر می درپی می فاعل یکسان  پی 

 نمونه: 

   ...او .او مادرش را دوست نداشت  .او سه ساله بود که پدرش را از دست داد .ای فقیر به دنیا آمدچارلی در خانواده 

بریم (کاربرد «یک» در زبان  کار می ی (و یا فرانسه) در زبان فارسی نوشتاری «یک» را نابجا به ) وقتی که به تقلید از انگلیس ۲

خواهد واحد آن اسم را نشان آید که می در فارسی نوشتاری «یک» زمانی پیش از اسم می  .گنجد)گفتاری در اینجا نمی 

ییم «یک دست بی برای نمونه وقتی می  .بدهد در زبان انگلیسی   .ن یا یکی بودن دست است صداست» تکیه بر تک بودگو

 . » کاربردهایی دارد که همیشه و در همه جا با کاربردهای «یک» در فارسی همخوانی ندارد ۴» یا «۳«
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 دو نمونه: 

 رفتم) رفتم (شکل درست: اگر فضانورد بودم به مریخ می اگر یک فضانورد بودم به مریخ می 

ی نکره است و بنابراین شکل درست این جمله این است: در شهری  ی «ی» نشانه دنیا آمدم (در فارس در یک شهر کوچک به 

 .دنیا آمدم)کوچک به 

های زبان انگلیسی  گیریم و از الگوها و انگاره های زبان فارسی را نادیده می ها الگوها و انگاره ) وقتی که در بیان عبارت ۳

ی  اجتماعی و همگانی شدن و روزمره شدن نوشتن و گرایش به نوشتن بر پایه های ها و شبکه با رواج رسانه  .کنیمتقلید می 

   .ها رو به افزایش است برداری زبان گفتاری شمار این دسته از گرته 

 چند نمونه: 

 »)  ...اش را بپوشمی ازدواج اش سعی کردم حلقه پوشیدن گوشواره و یا حلقه و یا عینک («پس از مرگ 

 »)  ...(«روی کتاب من نقدی نوشت   ...نقد نوشتن روی کتاب یا 

 کسی را شنیدن («داری منو میشنوی؟») 

 ») .ای سکوت شدای («برای لحظه برای همیشه یا برای لحظه

  خوری الکلسنگین

یژه از راه رسانه های شتابزده و سرسری نادرست یا نارسا (که به *ترجمه   شوند): گیر می ها همه ها و شبکه و

 . دقتی)سوادی و یا بی نادرست برای واژه یا عبارت (به سبب کم  ی) گزینش برابرنهاده ۱

 دو نمونه: 

 اعتنا)  تفاوت (به جای بی بی 

 شرایط ( به جای اوضاع) 

 

کاربردن آن در  ها و به شده در فرهنگهای ممکن (برگرفتن نخستین معنی یافته )  گزینش یک برابرنهاده از میان برابرنهاده ۲

 .همه جا

 :نمونه  دو
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ی انگلیسی و  ی کاربرد واژه کاربردن آن در هر جا بر پایه » و به۵ی انگلیسی «علیه یا برعلیه (نادرستی دوگانه) در برابر واژه 

شود مبارزه کردن علیه یا  به این ترتیب به جای مبارزه کردن با چیزی یا کسی گفته و نوشته می  .ی  روال زبان فارسی نه بر پایه 

 .یا کسی  برعلیه چیزی

«ناملموس» نخستین برابرنهاده   -- » (برگرفته از ایسنا .ترین مواریث ناملموس جهان است ترین و کهن ایران جزو بزرگ ...«

بایستی به جای  شده می ی ترجمه ی انگلیسی «معنوی» است و در جمله » در فرهنگ است؛ معنای دیگر این واژه ۶برای «

   .های معنوی»راثشد، «می«مواریث ناملموس» نوشته می 

ی زبان فارسی در این  گرفتن شیوه های جمله در انگلیسی و نادیدهی همخوانی یا هماهنگی زمانی فعل ) تقلید از قاعده ۳

شود: «گفت  ی زبان انگلیسی نوشته می » به پیروی از قاعده ...خواهد به سفر برودبرای نمونه به جای «گفت که می  .زمینه

 » ...رودخواست به سفر بکه می 

ی مشهور از این دسته یکی «گرین  دو نمونه  .پرانی دانشی در زبان انگلیسی (و گاه فرانسه) همراه با گرایش به انگلیسی *کم 

   . کارت» (به جای گرین کارد یا کارت سبز) است و دیگری «کاندید» (به جای کاندیدا یا نامزد)

یژه انگلیسی در جمله به های فرنگی و *گرایش به گنجاندن واژه  ی این  دامنه  .های فارسی با هدف نمایش زبان باکالسی و

 . گرایش گسترده است و رواجی روزافزون دارد 

  چند نمونه:

 »...کنی، دورشدن از شهر«زمانی که سی سالگی را پس می 

 ».«سفرم را کنسل کردم

 ».«برای شغلی اپالی کردم

 ».«اسکایپم آن نمیشه

 » .دتان را«اینجوی کنید خو 

 ».«بازم میسش کردم
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 تمرین

یسی کنید  های کوتاه خودتان که سرسری و شتابزده نوشته ای بیاورید از یکی از نوشته نمونه )  ۱ اید؛ سپس همین نوشته را بازنو

     .های میان دو نوشتار را شرح دهیدو تفاوت 

ی صفحه را  کتاب باشند (نام و دیگر اطالعات کتاب و شماره های نگارشی بیاورید که برگرفته از ) پنج نمونه از نادرستی ۲

یسید)  بنو

 .ی خبری باشندهاهای نگارشی بیاورید که برگرفته از رسانه ) پنج نمونه از نادرستی ۳

  .ای برگرفته از کتابی بیاورید که بیانگر زبان گفتاری باشد بی آن که شکسته نوشته شده باشد) نمونه ۴

یس یا شاعری شناخته بیاورید از هنجارشکنی زبانی داستان ای  ) نخست نمونه ۵ ای بیاورید از هنجارشکنی  شده؛ دوم نمونه نو

ی اجتماعی؛ سپس این دو نمونه را باهم بسنجید و چندوچون هنجارشکنی در هر  زبانی یافته در و برگرفته از رسانه یا شبکه 

 .یک از دو نمونه را بررسی کنید
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  و منابع آنالینترجمه  هایتکنیک  
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  حکیمی عزیز: کنندهتهیه

 معرفی

ست که معنای صحیح یک جمله به شکلی روشن و قابل فهم و با رعایت  برای ترجمه متون عمومی یا فنی اغلب کافی 

بر انتقال اطالعات محض   تمرکز در ترجمه متون عمومی و فنی   . دستورزبان و نگارش از زبان مبدا به زبان مقصد ترجمه شود

اما ترجمه یک داستان    .است و مسئولیت مترجم این است که در روند ترجمه اطالعات از دست نرود و یا دچار نقص نشود

فقط برگردان معنای متن از یک زبان به زبان دیگر نیست بلکه مترجم باید حس و حال و فضای داستان را نیز در زبان مقصد  

تی، مترجم عالوه بر انتقال معنای صحیح جمالت به شکلی قابل فهم و با رعایت اصول دستورزبان و  به عبار .تداعی کند

بی درک کرده و در ترجمه بازآفرینی کند»نگارش به زبان مقصد، باید «نانوشته   .های متن اصلی را به خو

مترجم به جز تسلط خوب بر هر دو زبان   .زبان مقصد و مبدا در ترجمه یک متن ادبی کافی نیست  رو، فقط دانستناز این

گونه که برای ترجمه هر گونه متنی به  دانش خاص مرتبط  باید مطالعاتی هر چند عمومی در عرصه ادبیات داشته باشد؛ همان 

ن، نیازمند آن است که مترجم یا پزشک باشد و یا  آل آترجمه یک متن حقوقی یا پزشکی به شکل ایده . با متن نیاز است 

التحصیل مدرسه حقوق و یا حداقل با اصطالحات پزشکی و حقوقی آشنایی و به منابع و مشاوره الزم دسترسی داشته  فارغ 

   .باشد

تا حد زیادی  به این دلیل که برخالف ترجمه متون فنی که مترجم    .تر و دشوارتر است ترجمه ادبیات از متون عمومی متفاوت 

   .ماند، در ترجمه ادبیات مترجم باید متن داستان یا رمان را «بازآفرینی» کندبه متن اصلی وفادار می 

ی ترجمه  اصول اولیه  .ی ادبیات متمرکز است تمرکز این دوره آموزشی که به یاری انتشارات نوگام در لندن تهیه شده، بر ترجمه 

در   Creative Writingهای ادبیات خالق یا ت که در موضوع ترجمه در رشته سشود، اصولی که در این دوره بحث می 

ها از جمله فارسی  ست و بر تمام زبان ست که این اصول کلی بدیهی  .شودهای غربی از جمله بریتانیا تدریس می دانشگاه 

  .کندصدق می 

 این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

به هر دو زبان مبدا و مقصد از شرایط نخستین کار ترجمه است، اما قابل درک است که بسیاری از ما   هرچند تسلط کامل

گیریم و در نتیجه تسلط ما بر یک زبان خارجی ممکن است کمتر  یک زبان خارجی را بیرون از محیط بومی آن زبان فرا می 

های رسمی در سطح عالی  جم زبان خارجی را در آموزشگاه با این حال نیاز است که متر .مان بر زبان مادری باشد از تسلط 

عالوه بر این، آموزش و مطالعه بیشتر در زبان مادری نیز کمتر از   .آموخته و مطالعات کافی در حوزه آن زبان داشته باشد

کافی   تسلط مترجم بر یک زبان خارجی (حتی در سطح بومی) برای ترجمه یک متن .تسلط بر زبان خارجی اهمیت ندارد 
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نیاز یک مترجم به   .نیست، بلکه مترجم باید توانایی و مهارت الزم در نوشتار درست زبان مادری خود نیز داشته باشد

یسنده نیست مهارت     .های نگارش کمتر از یک نو

که  فارغ از آن از این رو، این دوره به احتمال زیاد برای کسانی که به زبان فارسی و یک زبان خارجی تسلط قابل قبولی دارند، 

ای  مندان این دوره احتماال  تجربه فرض بر این است که بیشتر عالقه   .اند یا نه، مناسب خواهد بودی ترجمه داشته قبال تجربه 

   .در نگارش به زبان فارسی دارند و طبیعتا با تمرین بیشتر این مهارت افزایش خواهد یافت 

تواند برای ترجمه از هر زبانی به زبان  خاصی تهیه نشده و محتوای آن می  هرچند این دوره برای آموزش ترجمه از/به زبان 

   .های فارسی (مقصد) و انگلیسی (مبداء) خواهد بوددیگر مفید باشد، اما برای انسجام الزم در این دوره تمرکز بر روی زبان 

 

 ساختار و محتوا 

های مرتبط با درک بهتر زبان درس اول به موضوعات تئوریک و مهارت  چهار .این دوره از هفت درس تشکیل شده است 

مبحث اصلی این بخش اما معرفی و تمرین پانزده راهبرد عمومی در ترجمه خواهد بود که هدف آن، کمک   .پردازد ادبی می 

پای ها در دانشگاه این راهبرد   .های ترجمه است به مترجم برای چیره شدن بر چالش ی در رشته ادبیات خالق های غربی و ارو

دهد که مترجم تا  های ترجمه، نشان می شود و در کنار کمک به مترجم برای چیره شدن بر چالش و ترجمه نیز تدریس می 

    .چه حد و به چه شکلی اختیار دخل و تصرف در متن اصلی را دارد 

یسندهسه درس باقی  ترجمه این    . مریکایی اختصاص خواهد داشت ی آمانده به ترجمه عملی داستان کوتاهی از وودی آلن نو

داستان کمک خواهد کرد که موضوعاتی را که در چهار درس قبل به شکل تئوری بحث شده، به صورت عملی نیز تجربه  

یان متن کوتاهی را از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه خواهند کرد   .کنیم   . در پایان دوره نیز به عنوان یک خودآزمایی، دانشجو
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 های یک داستاندرس اول: نانوشته 

های اصلی در ترجمه ادبیات  های یک داستان و توانایی برگردان آن به زبان فارسی از مهارت طوری که گفته شد درک نانوشته 

یژگی نانوشته  .است  را  هاها آن ست که عوامل مختلفی از جمله گزینش و چینش واژه های یک متن داستانی ها و ظرافت ها و

یژگی کند و آشنایی مختصر با نوشتار خالق و روند آفرینش داستان و رمان می خلق می  ها ها و ظرافت تواند به شناخت این و

  .و در نتیجه ترجمه بهتر کمک کند

 

  چیست؟  Creative Writingنوشتار خالق یا 

د و هدف از آن سرگرمی و و انتقال  ست که الزاما وجود خارجی ندارنها و اتفاقاتی نوشتار خالق هنر خلق شخصیت 

ای را که هدف از آن انتقال حس و حال  هر چند نوشتار خالق تعریف مشخصی ندارد اما هر نوشته  .ست های انسانی تجربه

توان نوشتار خالق دانست چون  ها را نمی مثال اخبار رسانه  .بندی کرد توان در این حوزه دسته و فضای مشخصی باشد، می 

ای که معموال جزییات بیشتری از  های رسانه اما گزارش .هاست و نه احساسات و فضایی مشخصتقال واقعیت هدف آن ان

های مشترک انسانی را به مخاطب  کننده باشد و یا تجربه تواند سرگرم کنند می جمله احساسات و فضای خاصی ارائه می 

   .ی نوشتار خالق جای دادتوان در دسته هایی را می رو چنین گزارشانتقال دهد و از این

نامه، ترانه، خاطرات و یا جستارهای  های ادبیات مثل شعر، نمایشنامه، فیلم اما به طور مشخص داستان و رمان و دیگر قالب 

رو، نوشتار خالق محدود به ادبیات داستانی نیست بلکه خاطرات یا  از این .روندشخصی نوشتار خالق به شمار می 

یسنده را به مخاطب انتقال  می جستارهای شخصی نیز   توانند به شکلی نوشته شده باشند که تجارب و احساسات شخصی نو

   .دهند

  مقوله «نشان بده، نه توضیح» 

یسی به زبان انگلیسی معموال عبارتی را که به تکرار از آموز های داستان در دوره  ید این است:می  گارنو  ,Show me شنو

don’t tell me  

یر با استفاده از واژه  یژگی  ها و نه فقط گفتن یک وضعیت یا شخصیت و فضاانتقال و نشان دادن یک تصو های اصلی از و

ها  ) و استعاره Similiesها (روست که آثار ادبی انگلیسی پر است از تمثیل از این   .نوشتار خالق و داستان یا رمان خوب است 

)Metaphore (   آن   به   که  هایی واژه   نیز   و  Descriptive   یندیا توصیفی می یژگی   .گو ها چالشی برای ترجمه ادبیات  اما این و

ناپذیرند و یا به آسانی قابل  ها و عبارات زیادی در زبان انگلیسی وجود دارد که ترجمه واژه  .از یک زبان به زبان دیگر است 
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یژه   .ترجمه نیستند یسندگان در  کند، چرا که شمار واژه در ادبیات داستانی صدق می  این موضوع به و های متفاوتی که نو

  .ست کنند معموال بسیار بیشتر از متون فنی و عمومی داستان و رمان استفاده می 

و   ها و اصطالحات به محتوا، ساختار، فضا و لحن روایت های مناسب در زبان فارسی برای واژه عالوه بر آن، یافتن معادل 

یژگی  به عبارتی، این احتمال همیشه وجود دارد که مترجم برای یک عبارت   .های داستان در زبان اصلی وابسته است دیگر و

بنابراین،    .های متفاوتی بیابد که با لحن و روح داستان همخوانی داشته باشدی انگلیسی در چند داستان متفاوت معادل یا واژه 

   .ت ترجمه یک واژه همیشه یکسان نیس 

 

  فرهنگ زبانی 

ییم: «خواهش می در زبان فارسی در جواب تشکر کسی معموال می  » در زبان انگلیسی در مقابل  .کنم!» یا «قابلی ندارد گو

Thank you   یند یا تشکر می  و یا:  You are welcomeگو

You are most welcome 

Not at all 

No problem 

Don’t mention it 

It’s no bother 

My pleasure (It’s my pleasure) 

It’s alright (that’s alright) 

It’s nothing  

Think nothing of it 

Sure 

Sure thing 
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یژگی هرکدام از این عبارات می  بنابراین، در یک دیالوگ   .دهنده را نشان دهدهایی از شخصیت و طرز گفتار پاسخ تواند و

یسنده عبارتی را انتخاب می عبارت داستانی کاربرد هر کدام از این  ی غیرمستقیم کند که به گونه ها اتفاقی نیست، بلکه نو

یژگی  کند،  استفاده می  Sure thingشخصیتی که در جواب تشکر از عبارت  .های شخصیت داستانی را «نشان» دهدو

هایی  برد و البته موقعیت ر می را به کا  You’re welcomeخصوصیات متفاوتی نسبت به شخصیتی دارد که در پاسخ عبارت  

 . شوند نیز متفاوت است که این عبارات در آن استفاده می 

یسنده   .های دستورزبانی نیست، بلکه یک فرهنگ نیز هست ها و ساختار ای از واژه بنابراین، زبان فقط مجموعه  ها برای به  نو

یر کشیدن شخصیت  یا راه دیگری به جز اتکاء بر هتصو وقتی شخصیت یک   .مین فرهنگ زبانی ندارندهای سرزنده و پو

یری را   داستان یک سرباز اهل اسکاتلند است، فقط گفتن اینکه این شخصیت سربازی از اهالی اسکاتلند است، هیچ تصو

یسنده باید قادر باشد که رفتار و گفتار و ذهنیت یک سرباز و نیز یک اسکاتلندی .دهدبه ذهن خواننده انتقال نمی  را در   نو

یسنده   .داستان بازتاب دهد تا خواننده بتواند آن شخصیت را در ذهن خود تجسم کند این کار در صورتی ممکن است که نو

یا از نزدیک با فرهنگ عمومی و گفتاری اسکاتلند و نیز فرهنگ حاکم بر ارتش بریتانیا و اصطالحاتی که سربازان به کار  

ست که فرهنگ عمومی و گفتاری مردمان اسکاتلند  بدیهی   .به حد کافی تحقیق کرده باشد  باره برند آشنا باشد و یا در این می 

   .و سربازان ارتش از عناصر مهم و جذاب این داستان خواهد بود

خصوص به زبان به -ها در ترجمه چنین داستانی به زبانی دیگر  ها و وسعت چالش این مثال در کنار برجسته کردن پیچیدگی 

هر چند  .ی یک داستان فقط برگردان معنای متن از یک زبان به زبان دیگر نیست دهد که چرا ترجمه می نشان  -فارسی 

های فرهنگی و زبانی یک اثر ادبی از یک زبان به  کارشناسان و منتقدان ادبی توافق دارند که انتقال کامل تمام خصوصیت 

دی که زبان مقصد گنجایش و ظرفیت آن را دارد در انتقال  زبانی دیگر ناممکن است، اما مسئولیت مترجم این است که تا ح 

یژگی  ها و  رو، مترجم نیاز دارد که در حوزه زبان مبدا و مقصد و نیز فرهنگ از این .ها بکوشدسازی آن ها و یا معادل این و

   .های داستانی به آن تعلق دارند مطالعه و تحقیق کندهایی که شخصیت فرهنگپاره 

 

    راوی و لحن

تواند  به عبارتی لحن راوی می  .دانندترین عامل ارتباط خواننده با داستان می لحن راوی در یک اثر داستانی را اولین و مهم 

یسندگان تعیین لحن داستان اولین موضوعی   .خواننده را به ادامه خوانش یک اثر ترغیب و یا از آن دلسرد کند ست که ذهن نو

لحن راوی با خصوصیات   .دهدها را به خود اختصاص می د و بخش زیادی از وقت آن دارای را به خود مشغول می حرفه

جاست که «راوی» یک داستان تقریبا همیشه یکی  ذکر این نکته نیز به  .های داستان یکی نیست گفتاری یا رفتاری شخصیت 

یسنده:از «شخصیت   .های داستان است حتی اگر در داستان حضور نداشته باشد و نه خود نو
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  . آر .) نوشته جورج آرA Song of Ice and Fireی یخ و آتش» (برای درک بهتر این موضوع، رمان چندجلدی «ترانه 

یسنده  براساس آن  Game of Thronesی آمریکایی را در نظر بگیرید که سریال مشهور «بازی تاج و تخت» یا مارتین، نو

 تا و فاخر  نگارش اما .شخصیتی مستقل در داستان حضور ندارد  راوی دانای کل است و خود به عنوان   .ساخته شده است 

  و فضا  داستانی،  طرح  با  کرده،  انتخاب  چندجلدی حماسی  داستان  این  نوشتن برای مارتین جورج  که  کالسیکی  حدودی

  .است  کرده  بدل   داستان   خود از عنصری  به  را  غائب  گرروایت   و دارد   کامل همخوانی  آن  هایشخصیت 

یزیونی «بازی تاج و تخت که جورج مارتین آمریکایی آن با  نیز محصول کشور آمریکاست، اما تمام   :ست و سریال تلو

هایی آمریکایی (مثل پیتر  حتی هنرپیشه .کنندهای مشخص بریتانیایی صحبت می های این سریال با لهجهشخصیت 

توان مقاالت مختلفی در  در اینترنت می  .ی صحبت کنندلیگ در نقش تریون لنیستر) نیز مجبورند به لهجه بریتانیایدینک 

های خصوص لهجه های مناطق مختلف بریتانیایی به خصوص چرایی این موضوع یافت، اما نظر کلی این است که لهجه 

های فانتزی مثل «بازی تاج و تخت»  های سریال های امریکایی مناسب فضاها و شخصیت شمال این کشور، بیشتر از لهجه 

  .است 

یزیونی از یک رمان نیز نوعی باز  کنندگان سریال «بازی تاج  یک اثر ادبی در قالبی دیگر است و توجه تهیه  آفرینی اقتباس تلو

به همین    .دهد که لحن تا چه حد در جذابیت و تاثیر یک اثر اهمیت دارد ها نشان می ی مناسب شخصیت و تخت» به لهجه 

است که کیفیت آن را    ها در زبان مقصد بخشی اساسی از ترجمه لحن روایت و دیالوگ   ترتیب، در ترجمه ادبی نیز بازآفرینی 

 .زندمحک می 

 و پیرمرد « رمان  صوتی  نسخههایی یا کل شود، بخش برای آشنایی بیشتر با لحن و تاثیر آن در ادبیات داستانی توصیه می 

ید اینجا  را همینگوی  ارنست  نوشته » دریا  . بشنو

 

یسنده     و آثار و سبک او آشنایی مترجم با نو

یسنده ای که کارش را ترجمه  کیفیت ترجمه یک اثر ادبی به این نیز بستگی دارد که مترجم تا چه حد با کارها و سبک نو

یسنده  .کند آشناست می     . تری خواهد داشت بیشتر باشد، ترجمه کیفیت مطلوب   هر چه شناخت مترجم از آثار و سبک یک نو

یسنده یسند و نوشتارشان ها در ژانر خاصی می بیشتر آن  .کنندور زمان سبک خاص خود را پیدا می ای به مرهای حرفه نو نو

یسنده به مترجم کمک می  .کندالگوی ثابتی پیدا می  یسنده، بلکه سبک او را  چنین شناختی از یک نو کند که نه تنها آثار نو

بین (  .نیز به زبانی دیگر بازآفرینی کند یسنده امریکایی، مترجم اصلی آثار  Jay Rubinبه عنوان مثال جی رو )  مترجم و نو

یسنده بین از آثار موراکامی نثری روان و مشخص دارد که  ترجمه .ست ی ژاپنی هاروکی موراکامی نو های انگلیسی رو

  .مند به آثار موراکامی با آن آشنا هستندزبان عالقه خوانندگان انگلیسی 
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بین در ایجاد انس و آشنایی  توان با نقش  رضا همراه،  زبان به کارهای موراکامی را می میان خوانندگان انگلیسی نقش جی رو

یسنده ترک، مقایسه کرد  یس ایرانی، اولین کسی بود که کارهای عزیز   .مترجم فارسی آثار عزیز نسین، نو رضا همراه، طنزنو

توان انکار کرد نثری  اند، اما نمی رده گرفته نسین را به فارسی ترجمه کرد و هرچند برخی از مترجمان به کیفیت ترجمه او خ 

یسنده ترک در ایران بی  نثر رضا    .تاثیر نبودکه او برای بازآفرینی طنز عزیز نسین به فارسی برگزید در محبوب شدن آثار این نو

یی ظریف و گهمراه یک دست، روان و مشخص بود و خوانندگان فارسی زبان با آن انس گرفتند و در آن بذله  ی عزیز  زنده گو

آرش حجازی، پزشک و مترجم ایرانی آثار پائولو کوئیلو به فارسی نیز، نقش مشابهی در شناساندن این   .نسین را یافتند

یسنده برزیلی به فارسی  هایی از آثار  هایی که مترجم را ناگزیر به سانسور بخش گذشته از محدودیت  .زبانان داشته است نو

یسنده و آثار او دارد، نثری مناسب برای ترجمه آثار او به فارسی برگزید و  کرد، پائولو کوئیلو می  حجازی با شناختی که از نو

  .زبانان جایگاه مناسبی بیابدباعث شد که آثار او در ایران و در میان فارسی 

هایی ر به تولید ترجمه توان گفت که انتخاب تصادفی یک اثر ادبی برای ترجمه در بهترین حالت، منجتقریبا با اطمینان می 

ای به  دانند نثر یک مترجم حرفه دهند چرا که می ای به کیفیت ترجمه اهمیت می ناشران حرفه   .با کیفیت تصادفی خواهد شد

به عنوان مثال، هر چند کسان دیگری به جز   .گیرندشود و خوانندگان با آن انس می مرور زمان به نشان یا «برند» تجاری می 

بین نیز  بین بیشتر از دیگران در میان عالقه اند، اما ترجمه آثار هاروکی موراکامی را ترجمه کرده  جی رو مندان های رو

سپردن ترجمه یک اثر جدید موراکامی به یک مترجم دیگر یک ریسک تجاری   .زبان موراکامی جا افتاده است انگلیسی 

یسندهه مترجم حرف  .خواهد بود که ناشران حاضر نیستند آن را قبول کنند ی جدید باید اطمینان یابد  ای نیز برای ترجمه اثر نو

برای رسیدن به این هدف، مترجم قبل از آغاز ترجمه،   .کننده از اثر خواهد بود ترین نثِر نمایندگی ی او قابل قبول که ترجمه 

یژگی درباره  یسنده و دیگر آثار و و رار است ترجمه کند، حداقل چند  کند و به جز کتابی که قها و محتوای آن تحقیق می ی نو

یسنده می  کند که بهترین  چنین شناختی به مترجم کمک می   .خواند تا به اصطالح «ِقِلق» کار او دستش بیایداثر متفاوت از نو

   .نثر و لحن را برای ترجمه یک اثر انتخاب کند

   و استفاده از منابع و مراجع/دسترسی به

بر یک زبان خارجی مسلط است، در کار ترجمه همواره به مرجع و مشاوره نیاز خواهد   که یک مترجم تا چه حدفارغ از این

شوند از فرهنگ لغات و دیگر منابع  ها نیز برای یافتن معنای یک واژه یا عبارت گاهی ناگزیر می زبان حتی انگلیسی  . داشت 

یسنده  چرا که واژه   . از، منابع خاص در کار ترجمه اهمیت بسزایی دارد   دسترسی به، و استفاده  .استفاده کنند ها تنها ابزار یک نو

ی کیفیت ادبی یک اثر  های بدیع جمالت یک اثر نشانهست و اغلب شمار واژگان متفاوت و ساختاربرای خلق یک اثر ادبی 

یسی الزاما به معنی پرهیز از خالقیت در ساختار جمالبته ساده  .است    .ها نیست الت و یا کاربرد واژه نو
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تر از مراجعه  برخالف گذشته، تکنولوژی و اینترنت منابعی غنی برای کمک به مترجم فراهم آورده و کاربرد آن بسیار سریع

چیز تعیین کند که به دنبال چیست و سپس بداند که چگونه  مهم این است که مترجم قبل از همه  .های قطور است به فرهنگ 

در این بخش، برخی از منابع اینترنتی و طرز استفاده    .نت و تکنولوژی برای یافتن آنچه به دنبالش هست، استفاده کنداز اینتر

تواند استفاده کند و هدف بیشتر تاکید بر  ها تنها منابعی نیست که مترجم می باید در نظر داشت که این . شوداز آن بحث می 

  .در کمک به مترجم است اهمیت و نقش عمده اینترنت و تکنولوژی 

  

 گوگل 

اغلب نیاز مترجم فقط یافتن معنای یک واژه یا اصطالح نیست، بلکه درک چگونگی کاربرد آن و معنای آن در ساختارهای  

  .موتور جستجوگر گوگل ابزار قدرتمندی برای یافتن معناهای مختلف یک واژه یا عبارت است  .متفاوت یک جمله است 

یت را معموال به یافتن معنای آن واژه یا عبارت می را در گوگل تایپ می  ایوقتی واژه  ی  دهد و اولین نتیجه کنید، گوگل اولو

توانید برای یافتن معنای یک واژه به فارسی  نیز می  Translateاز قابلیت ترجمه یا   . جستجو تعریف کاملی از آن خواهد بود

 .ها استفاده کنیدو دیگر زبان 

com.Wordnik 

بسایت قابلیت  بی برای جستجوی عبارات و اصطالحات دارد و عالوه بر معنا، مثال این و هایی از کاربرد یک واژه یا  های خو

   .دهدهای مترادف و هم معنا را نیز نشان می عبارت در محتوای روی اینترنت و همچنین واژه 

com.Urbandictionary 

بسایت احتماال مهم  ها و اصطالحات عامیانه در زبان  این مرجع فرهنگ کامل واژه  .ترین منبع برای مترجمان است این و

نیز ارائه  ای کوتاه از آن اصطالح ست و عالوه بر معنا و طرز کاربرد اصطالحات تاریخچهانگلیسی بریتانیایی و امریکایی 

  .کندمی 

com.thefreedictionary.Idioms 

بسایت تفاوت چندانی با دیگر فرهنگ  بستر ندارد، بخش فرهنگ لغات یا دیکشنری این و اما بخش    ها مثل اکسفورد و مریم و

idioms  ست  کافی  . های انگلیسی یکی از منابع غنی روی اینترنت است المثل اصطالحات و ضرب  آن برای یافتن معنای

   .ها به کار رفته است های و اصطالحاتی را ببینید که آن واژه  در آن المثل تنها یک واژه تایپ کنید تا فهرستی کامل از ضرب 

com.Thesaurus 
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های  گاهی برای یافتن معنای یک واژه الزم است که واژه  .کندرا فهرست می  Synonymهای مترادف یا بسایت واژه این و

بسایت ابزاری قوی برای این کار است هم   .معنی با آن را یافت و این و

کسفورد و مک دیکشنری  بستر و اکسفورد و مرجع آ  میلیانهای مریم و

ها به عنوان منبع  های لغات در اینترنت هست و گوگل نیز از همین دیکشنری پرکاربردترین مراجع فرهنگ ها این دیکشنری 

    .کندها و عبارات استفاده می جستجوی معنای واژه 

 :ها روی اینترنت لینک دسترسی به این دیکشنری 

 //:com/.oxfordreference.wwwhttpمرجع اکسفورد: 

 com/.oed.http://wwwدیکشنری اکسفورد: 

بستر:   com/.webster-merriam.http://wwwمریم و

 com/.macmillandictionary.http://wwwمیلیان: مک

 های انگلیسی به فارسی دیکشنری 

   farsidic.comها برای مترجم  های انگلیسی به فارسی زیادی روی اینترنت وجود دارد، اما احتماال مفیدترین آن دیکشنری 

هایی از کاربرد یک واژه در انگلیسی و ترجمه  های مترادف، مثال دو دیکشنری عالوه بر معنا و واژه   این  .است   perdic.comو  

های فارسی  دیکشنری   .المثل پرداخت توان به جستجوی یک عبارت و یا ضرب همچنین می   .دهدهای نمونه را نشان می جمله 

بسایت به جز آن   .دارند های خاص خود رادیگری نیز روی اینترنت هست که هر کدام قابلیت  فارسی هم برای   ابیواژه  و

   .های هم معنی فارسی کمک ارزشمندی هستندیافتن واژه 
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 )۱های ترجمه (ها و تکنیکراهبرد  :درس دوم 

را    ها از جمله افرادی که ترجمه ست که معموال همه مترجمشود اصولی های ترجمه یاد می ها و تکنیک چه به عنوان راهبرد آن 

کادمیک آموخته به صورت تجربی و نه  و   Strategiesها در ادبیات انگلیسی به این تکنیک  .کننداند، استفاده می آ

Principles   یند و در رشته هم می پایی تدریس می ترجمه در زبان  گو های ترجمه ممکن است در  تکنیک  .شودهای ارو

ها استفاده  ست که مترجمان فارسی زبان از آن زبان فارسی کمتر مورد بحث و موشکافی قرار گرفته باشد اما به این معنا نی

  .در سه درس آینده پانزده راهبرد و تکنیک اصلی در ترجمه معرفی و کاربرد عملی آنها در ترجمه بحث خواهد شد  .کنندنمی 

م از  اما هدف هر کدا .ها ممکن است کامال شبیه هم به نظر برسند و برخی دیگر ترکیبی از چند تکنیکبرخی از این تکنیک 

  .ها کمک به مترجم برای حل یک چالش مشخص است آن 

   Adaptionتطبیق | 

با ابزار    .ست آفرینی یک اثر ادبی ها در ترجمه است، بلکه از ابزارهای اصلی در باز تطبیق نه تنها یکی از پرکاربردترین تکنیک 

آفرینی کرد  در دو زبان ارتباط برقرار کرد و یک اثر ادبی را طوری باز  توان میان مفاهیم مختلف فرهنگی تطبیق است که می 

   .که در زبان مقصد آشنا و مانوس جلوه کند

یسنده .های مناسب و معادل برای ترجمه متن اصلی است تطبیق انتخاب واژه   های خود را با  ای واژه های حرفه معموال نو

یسنده  angryه جای ای بمثال اگر در جمله  .کننددقت انتخاب می    .تواند بدون دلیل باشدبه کار ببرد، نمی  furiousنو

یسنده های خود را  ها و فضای داستان یا رمان واژه ها معموال با نظرداشت روح کلی متن، لحن و خصوصیات شخصیت نو

هایی را  کند واژه سعی می گیرد و ی مشابهی را در نظر می ای نیز هنگام ترجمه یک متن مالحظهمترجم حرفه .گزینندبرمی 

یژگی  آفرینی متن به نوعی تطبیق یک  به عبارتی، روند باز   .های آن را انتقال دهدانتخاب کند که روح کلی متن اصلی و دیگر و

  .متن از زبان مبدا به زبان مقصد است 

مثال رمان «همه چیز فرو   .افتداما تطبیق نباید مانع از آشنایی خواننده با فرهنگی شود که داستان در بستر آن اتفاق می 

یسندهاچبه چینوای پاشد» نوشته می  های فرهنگ  ها و واژه المثل ای، مملو است از اصطالحات، ضرب ی فقید نیجریه ، نو

یسنده شناساندن این فرهنگ در  ته می این رمان یکی از آثار مهم پسااستعماری شناخ  .قبیله ایگبو در نیجریه شود و هدف نو

 . بستر اتفاقات تاریخی است که در اوایل قرن بیست در نیجریه رخ داده است 

های قبیله ایگبو وارد کند، در حالی که  اچبه آثارش را به انگلیسی نوشته و خود تصمیم گرفته که در متن شمار زیادی از واژه 

های ایگبو که در متن اصلی به  در این صورت، آیا مترجم باید برای واژه  .ل انگلیسی وجود دارد ها معاد برای بیشتر این واژه 

 ها را استفاده کند؟  کار رفته معادل فارسی بیابد، یا همان واژه 
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 Borrowingها | گیری واژهوام

اگر چینوا اچبه در اثر   .ست بازآفرینی متن ادبی ها و اصطالحات از زبان مبدا، همانند تطبیق از ابزار اصلی گرفتن واژه وام

یژه واژه  ست که آن های ایگبو را وام گرفته، بدیهی انگلیسی خود واژه  روند و مترجم باید تا  ی اثر ادبی به شمار می ها عناصر و

 دقت کنید:  Things Fall Apartبه این جمله از رمان   .ها را در ترجمه استفاده کندجایی که امکان داشته باشد آن واژه 

I cannot live on the bank of a river and wash my hands with spittle. My mother’s people have 

been good to me and I must show my gratitude.  

یمتوانم کنار رودخانه زندگی کنم و دست نمی  بی کرده .هایم را با تف بشو و من باید سپاسم را نشان   قبیله مادرم به من خو

 .دهم

ممکن است مترجم بتواند معادلی در زبان فارسی بیابد که   .جمله اول به وضوح یک ضرب المثل از فرهنگ ایگبو است 

تواند به ترجمه آسیب وارد  اما چنین کاری نه تنها الزم نیست بلکه به این دلیل که جایگزینی آن می   .همین معنا را تداعی کند

   .کند

   یا:و 

Some of the elders of the clan went with them, wearing heavy protections of charms and 

amulets. These were men whose arms were strong in ogwu, or medicine.  

ترجمه فارسی آن   .است  ، معنای آن را نیز ذکر کردهogwuدر این جمله از متن اصلی کتاب، اچبه همزمان با کاربرد واژه 

 تواند چنین باشد:می 

یذ و طلسم  یخته بودند، آن برخی از بزرگان قبیله، در حالی که تعو ها را همراهی کردند، و این مردان  های سنگینی از گردن آو

 .آمیز داشتندکسانی بودند که خود دستی قوی در اوگُوو، یا نوشداروی سحر 

پذیری باعث شده که امروزه در زبان انگلیسی در زبان انگلیسی بسیار رایج است و در واقع همین انعطاف هاگیری واژه وام

جا به معنای جنگجوی  نثار) در این(همان جان   Janessaryهمان کاروانسرا) و  (   Caravanseraiمثل   های فارسی حتی واژه 

    .های این زبان شودها وارد گنجینه واژه زبان های فراوان هندی، ترکی و عربی و دیگر  مزدور و نیز واژه 

یسنده  » نوشته عراقی   عیسایهمچنین در ترجمه انگلیسی داستان کوتاه آواز بزها از مجموعه « ی عراقی آمده حسن بالسم، نو

 است:
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He was well aware I was drinking arak, but religion to him didn’t mean the words of any prophet 

[…] 

بی   خورم اما دین برای او سخنان هیچ پیامبری نبود […] دانست که من عرق می می او به خو

   .از قبل وجود دارد  araqو   arakدر متن عربی این کتاب از واژه «عرق» استفاده شده است و در انگلیسی این واژه به شکل 

ست که با تکنیک تطبیق در زبان مقصد  مواردی ها و اصطالحات از زبان اصلی به مراتب کمتر از  گیری واژه مسلما موارد وام 

یژگی اما طوری  . شودآفرینی» می «باز های فرهنگی فضاها و  که گفته شد، تطبیق نباید  مانع از آشنا شدن خواننده با و

  ها در یک هایی از متن اصلی وام گرفته شود، به نقش و معنای آن واژه این تصمیم که چه واژه  . های داستانی شودشخصیت 

که قبال گفته شد، آشنایی مترجم با سبک و آثار یک  و طوری  .اثر ادبی بستگی دارد و قضاوت آن بر عهده مترجم است 

یسنده در قضاوت او نقش مهمی خواهد داشت     .نو

 پاورقی در رمان

آشنا در  عبارات و کلمات نا  واژه یا دیگر آیا وام  .جا الزم است به موضوع جنجالی پاورقی در ادبیات داستانی پرداخت در این 

ناپذیر است و به مترجم توان در پاورقی توضیح داد؟ پاورقی در آثار غیرداستانی اغلب اجتناب یک داستان یا رمان را می 

که مترجم در متن اصلی دست  دهد، بدون آن امکان ارائه توضیح بیشتر و معرفی منابع الزم برای درک متن را به دست می 

کادمیک و فنی از این جهت متفاوت است که هدف مترجم در ترجمه ادبیات داستانی  اما تر  .ببرد  جمه داستان و رمان با متون آ

  .«بازآفرینی» متن است و نه صرفا انتقال معنای متن

ذشته از  گ  .های ترجمه داستانی را طوری ترجمه کند که نیازی به پاورقی نباشدتواند با استفاده از تکنیک رو مترجم می از این 

ی ست، داستان و رمان هنر است و قرار نیست الزاما جنبهگیری آن، برخالف متون فنی که هدف آن انتقال اطالعات و یاد 

بنابراین، کیفیت یک ترجمه خوب ادبی به روانی آن است و پاورقی نوشتن قطعا این    .آموزشی و انتقال اطالعات داشته باشد

یژگی را مخدوش ساخته و مزاحم خ  که در   ای راحت است کمتر خواننده  . وانش بدون وقفه و پیوسته متن داستان خواهد بودو

بار مجبور شود خوانش داستان را متوقف کند و به پایین صفحه مراجعه کند تا توضیحات بیشتری در مورد   هر صفحه یکی دو

   .یک واژه یا عبارت خاص با لحنی غیرداستانی بخواند

دهد  ی جدی ترجیح می ها را در داستان بیاورد، خواننده یی که مترجم مجبور است به همان صورت آن هاواژه حتی در مورد وام 

ها بگردد و نه اینکه مترجم فرض را بر این  ها در اینترنت یا دیگر مرجع واژه در فرصت مناسب خود به دنبال معنای آن وام

در   .و مسئولیت خود بداند که آن را در پاورقی توضیح دهدبگذارد که خواننده حتما معنای واژه خاصی را نخواهد دانست 

یسنده . شودچه در زبان اصلی  چه ترجمه، توصیه نمی  ادبیات مدرن، پاورقی برای ادبیات داستانی،  های ی داستان یک نو
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پیچیده  هاهای خودساخته و یا عبارت های خود ناچار است از واژه تخیلی که طبیعتا برای خلق فضا و شخصیت -علمی 

یسنده در آن است که آن  .ها را در پاورقی توضیح دهدبیند که این واژه علمی استفاده کند خود را موظف نمی  ها را  هنر نو

ها را  واژه هنر مترجم نیز آن است که وام  .طوری به کار ببرد که برای خواننده در چارچوب و طرح داستان معنا داشته باشد

اگر خواننده بخواهد جزییات بیشتری در مورد آن    .وب متن داستان برای خواننده مفهوم باشدطوری ترجمه کند که در چارچ 

   .واژه بداند، خودش به دنبال آن خواهد رفت و مترجم هیچ مسئولیتی ندارد 

ارائه    ست که ممکن است مترجم یا حتی خود ناشر در زبان اصلی ناچار شود از پاورقی برایداستانی   تنها متون بسیار قدیمی 

ست که خوانندگان چنین متونی اغلب آن را نه به عنوان یک داستان یا سرگرمی بلکه  توضیحات بیشتر استفاده کند و بدیهی 

 . کنندبرای تحقیق مطالعه می 

ها را در  واژه دهند معنای  ها و راهبردهای ترجمه به او اجازه می ای که تکنیک شود که مترجم در محدوده رو، توصیه می از این

طوری که در دروس آینده خواهیم دید، مترجم حق آن را دارد که یک واژه یا   .ها را عنصری از داستان بسازد متن بیاورد و آن 

 .عبارت را تغییر دهد تا متن ترجمه روان از آب درآید

 Calqueبرداری یا برداری/گرته گرته

فرانسوی و   Calqueشناس شناخته شده ایرانی در برابر برداری» را ابوالحسن نجفی، مترجم و زبان «گرته

Loantranslation  ها با تغییر واژه خارجی «گرته» به «گرده» فرهنگستان زبان و ادب فارسی انگلیسی پیشنهاد کرد که بعد

   . آن را قبول کرد 

تر توضیح داده شد، متفاوت  که پیش Borrowingگیری یا ست اما با تکنیک وامگیری زبانی چند نوعی وام برداری هر گرته 

ی یک عبارت یا اصطالح با همان ساختار خارجی  های اصلی و یا ترجمه گیری واژه طوری که گفته شد در تکنیک وام   .است 

یژگی به زبان مقصد منتقل می  برداری ترجمه یک واژه با توجه به  اما گرته .ست های متن اصلی شود و هدف از آن حفظ و

به   Cycleبه معنای جفت و  Biرا در نظر بگیرید که متشکل از پیشوند  Bicycleمثال  .کار رفته در آن است  های به تکواژ 

 .ست های به کار رفته در واژه اصلی برداری از تکواژ در فارسی این واژه به دوچرخه ترجمه شده که گرته  .معنای چرخ است 

  Pomme de terreزمینی در برابر ، سیب Democracyر برابر ساالری د، مردم Skycrapperخراش در برابر  یا آسمان 

ها،  در زبان فارسی، همانند دیگر زبان   . ای شاعرانه به شراب است (فرانسوی) یا «دختر َرز» در مقابل «بنت العنب» که کنایه 

برداری  ان یافت که گرته توهای مدرنی که از غرب وارد شده و مرتبط با تکنولوژی است را می خصوص واژه به  های زیادی واژه 

  .اندشده



 �ار�اە آموز�� نو�ام  ٢٦٥
 

به معموال مترجم به طور مرتب با سه نوع گرته  ها طوری که در باال  برداری از اصطالحات و واژه گرته  .شودرو می برداری رو

برداری از  با توجه به حجم کاری که در حوزه گرته  .برداری دستورزبانی برداری معنایی و گرته گرته  . توضیح داده شد

ها صورت گرفته، به ندرت ممکن است مترجم ناچار شود که یک واژه یا عبارت خارجی را به فارسی  حات و واژه اصطال

ی رسمی و  شدهبرداری های گرته شود که تا حد امکان مترجم واژه ولی توصیه می  .برداری کند، هرچند ناممکن نیست گرته 

  .قبول شده را در ترجمه به کار گیرد 

 اییبرداری معنگرته

مبدا   های زبان ها و عبارت برداری معنایی از واژه های مناسب در زبان فارسی ناچار به گرته مترجم گاهی به دلیل نبود واژه 

بردن» در  دهد اما «رنج های متفاوت معناهای مختلفی می در انگلیسی در کانتکست  sufferingای مثل مثال واژه  .شودمی 

یک معنای اصلی این واژه در انگلیسی به معنای «گذراندن یک تجربه   .رساندرا نمی  sufferingمعناهای  فارسی همه 

این واژه به معنای «تحمل و مدارا کردن»    .تواند تابش آفتاب یا سرما باشد یا زخمی شدن در جنگناخوشایند» است که می 

و غمناک   ای دردناک و طوالنی عنای گذراندن تجربه اما «رنج بردن» در زبان فارسی بیشتر به م  .و «متاثر شدن» نیز هست 

 به این جمله دقت کنید:  .است 

My mother suffered from high blood pressure.  

برد» ترجمه قابل قبول و حتی رایجی باشد، اما  در واقع دلیل  ی «مادرم از فشار خون رنج می هر چند ممکن است ترجمه 

های خارجی  «رنج بردن از یک ناخوشی» جا افتاده به این دلیل است که ساختار این عبارت از زبان  روزها که ایناین

بنابراین «مادرم به فشار خون مبتال بود»   .دانندبرداری معنایی شده است و برخی از اساتید زبان فارسی آن را ناالزم می گرته 

 کنید:در همین ارتباط  به این جمالت دقت   .ست ترجمه بهتری 

She suffered a few minor injuries during the crash . 

I will no longer suffer your selfishness . 

The enemy suffered heavy blows.  

Her husband made her suffer all her life . 

ا «رنج»  ب را معانی  این  همه توان نمی  فارسی  در  که رفته  کار به  متفاوت  معنایی  با  Sufferدر هر کدام از این جمالت واژه 

  انتقال داد:
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   .او در تصادف چند خراش سطحی برداشت 

   .بیش از این خودخواهی تو را تحمل نخواهم کرد 

  .دشمن ضربات سنگینی متحمل شد

  .اش را رنج بکشدشوهرش باعث شد که تمام زندگی 

 برداری دستورزبانی (یا نحوی)گرته

تواند هم خالقیتی در ترجمه و نگارش باشد و هم آفتی برای  برداری دستورزبانی نیز می برداری معنایی، گرته گرته همانند 

های خارجی باعث شده  برداری ناالزم نحوی از زبان گرته   .رو  باید دقت و حساسیت بیشتری به خرج داداز این  .زبان فارسی 

ها توان به سادگی در اخبار رسانه چنین ضعفی را می   .زبان فارسی ضعیف شود  های دستوری که به مرور زمان برخی از قابلیت 

 مثال این جمله را در نظر بگیرید: .ها یافت و متن کتاب 

I have enough money to live comfortably for the rest of my life.  

  . زندگی کنم» ترجمه قابل قبولی به نظر برسد  ی فارسی «من به حد کافی پول دارم که باقی عمرم را آسودهممکن است ترجمه 

  Enoughی در فارسی به جای «به حد کافی» که از واژه   .برداری نحوی صورت گرفته که ناالزم است اما در این جمله گرته 

 .قدر» استفاده کنیمبرداری شده، بهتر است از عبارت ترکیبی «آن گرته 

 . آسوده زندگی کنمقدر پول دارم که باقی عمرم را آن 

کاربرد ضمیر در   .ست های خارجی برداری دستوری از زبان دیگری از گرته  در ترجمه نوع  :«من ضمیر ناالزم  حتی کاربرد 

 مثال این گفتگو را در نظر بگیرید: .فارسی معموال با تاکید همراه است 

- Are you as rich as John? 

- John is a richer man, but I have enough money to live comfortably for the rest of your life.  

 تو به اندازه جان پولدار هستی؟   -

 . قدر پول دارم که باقی عمرم را آسوده زندگی کنماما من آن  .جان ثروتمندتر است  -

انگلیسی ضمیر در یک جمله    در زبان   .در ترجمه این دو جمله ضمیر «من» فقط برای نشان دادن این تاکید به کار رفته است 

 مثال :  .کنندهای زبان انگلیسی، برخالف فارسی، نسبت به ضمیر تغییر نمی ممکن است چند بار تکرار شود، چون فعل 



 �ار�اە آموز�� نو�ام  ٢٦٧
 

Yesterday I went to our local library and I borrowed a book but when I returned home, I realised 

I had read it before.  

اما در فارسی نیازی به ضمیر «من» برای ترجمه این جمله    . چندبار تکرار شده است   Iبینید در این جمله ضمیر  طوری که می 

 .نداریم

 .اممتوجه شدم که کتاب را قبال خوانده  مان رفتم و کتابی قرض گرفتم اما وقتی به خانه برگشتم، محله دیروز به کتابخانه 

 و یا:

This letter is written by John himself.  

«خود جان  ی فارسی اما جمله  .آید ممکن است ترجمه: «این نامه توسط خود جان نوشته شده» ترجمه قابل قبولی به نظر 

بی انتقال در  این نامه را نوشته» و یا «این نامه را خود جان نوشته» تاکیدی را که در جمله انگلیسی حس می  شود، به خو

 . برداری دستورزبانی وجود ندارد دهد و نیازی به گرته فارسی می 

یژگی  همه، این احتمال همیشه وجود دارد که مترجم به دالیل مختلفی با این های متن اصلی) ناچار به  (از جمله حفظ و

کند که در چنین  های دستوری آن به مترجم کمک می مطالعه بیشتر زبان فارسی و ساختار .برداری دستورزبانی شودگرته 

   .ترین نگارش را به کار گیرد شرایطی مناسب 

خوابگرد را   مطلب » در جمالت مجهول فارسی، این توسطبرای مطالعه بیشتر درباره استفاده گسترده و اشتباه از کلمه «

 .دنیبخوا

 

   |  Untranslatability and Compensation ترجمه ناپذیری و تکنیک جبران

به  .است  های ترجمه راهبرد یکی دیگر از   Compensationجبران یا  رو شود  گاهی ممکن است مترجم با واژه یا عبارتی رو

ی استیون نوشته   A deathبه این جمله از داستان «یک مرگ» یا    .ناپذیر است های ساختاری دو زبان ترجمه که به دلیل تفاوت 

 کینگ دقت کنید:
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In the afternoon, George Andrews put Trusdale on the stand. This occasioned some hissing from 

the spectators, which Judge Mizell gavelled down, promising to clear the courtroom if folks 

couldn’t behave themselves.  

شود  متهم است، مشخص می  جا که در این داستان تروسدیل یک به معنای جایگاه هست و از آن  Standی در این متن واژه 

یسنده جایگاه متهم است  بی  gavelی واژه  .که منظور نو قضات است که به شکل فعل نیز استفاده   نیز به معنای چکش چو

های سرراستی برای این  در فارسی ما معادل   .نیز به معنای مراقب رفتار خود بودن است  behave oneslefعبارت   .شودمی 

ترجمه این جمله به فارسی   .های دیگری «از دست رفتن» بخشی از معنا را جبران کنیماریم با واژه ها نداریم و ناچ عبارت 

 تواند چنین باشد:می 

ای میان حاضران در دادگاه پیچید که  همهمه  .جورج آندروز، بعد از ظهر آن روز تروسدیل را به جایگاه متهم هدایت کرد 

بیدن    نباشند خود رفتار مراقب  حاضران  اگر که  کرد  تهدید و کرد  خاموش  را سروصدا میز روی بر چکشش قاضی میزل با کو

 .انداخت  خواهد  بیرون   دادگاه  از را هاآن 

ست که آن را به تکنیک «گسترش و تصریح» که به بحث گرفته خواهد  هاترجمه چنین متنی نیازمند جابجایی و افزودن واژه 

ها در فارسی وجود ندارد، ناچار  هایی که معادل دقیق آن ، مترجم برای جبران معنای واژه به عبارتی  .سازد شد، نزدیک می 

   .های بیشتری استفاده کنداست، از واژه 

 شود:در مثالی دیگر، فرض کنیم داستانی با این جمله آغاز می 

She looked at the crowd of men and women who’d gathered in the main square. :I beg you to 

forgive me,: Martha said in a trembling voice.  

دهد که «یک زن» با صدایی لرزان خطاب به مردان و زنانی که در میدان اصلی جمع شده  در این جمله نشان می   Sheضمیر  

ید که جمله بعدی به ما می  .گفت که او را ببخشند بودند،   تواند چنین باشد:  ترجمه این جمله می  .نام آن زن مارتا است  گو

خواهم که مرا  مارتا به مردان و زنانی که در میدان اصلی جمع شده بودند نگاه کرد و با صدایی لرزان گفت: «از شما می 

 «.ببخشید

 زبان بخواهد این جمله فارسی را به انگلیسی برگرداند:حال فرض کنید یک مترجم انگلیسی 

 خشید؟»ب خواهید مرا آیا .ایدشده   جمع «روی سخن من با شماست که در اینجا 
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رود و مترجم انگلیسی زبان نیز به احتمال زیاد ناچار  دانیم در انگلیسی برای «تو» و «شما» یک کلمه به کار می طوری که می 

 طور جبران کند:ناپذیری «شما» در این جمله را این خواهد بود که ترجمه 

:I speak to you all, who have gathered here. Will you forgive me?:  

ناپذیری «شما» را جبران کند و مشخص سازد که در این شخصیت بیش از یک  تواند ترجمهدر این جمله می  Allافزودن 

  .دهدنفر را خطاب قرار می 

شود به  هایی که در ترجمه بحث می هر چند تکنیک   .است   شاید به نظر برسد که تکنیک جبران به نوعی همان تکنیک تطبیق

نحوی به یکدیگر مرتبط هستند، اما نباید فراموش کرد که جبران مشخصا ناگزیری مترجم در افزودن یا تغییر و جابجایی  

ی هدف تطبیق  ول   . ست که معادل دقیقی در زبان مقصد ندارد ایها در متن با هدف جلوگیری از از دست رفتن مفهوم واژه واژه 

 .سازی مفاهیم در زبان مقصد است مانوس 

 Compression and Omissionفشرده سازی و حذف | 

های جمله اصلی  شود که برخی از واژه ای را فشرده ترجمه کند و این کار الجرم باعث می گاهی مترجم ناچار است جمله 

هایی که در جمله اصلی استفاده شده در ترجمه زائد به نظر آیند و  واژه این کار زمانی الزم است که  .در ترجمه حذف شوند

 .ها به کیفیت ترجمه در واقع کمک کندحذف آن 

 به این جمله دقت کنید:

I was meant to ask you about your brother. How is he? 

یاست  آن به فارسی چیزی شبیه این جمله خواهد بود: «قرار بود    ترجمه واژه به واژه   .این جمله در زبان انگلیسی مانوس و گو

در زبان انگلیسی به نحوی وظیفه یا مسئولیت داشتن    Meant toحالش چطوره؟» عبارت  .از تو در مورد برادرت بپرسم

تواند باعث  عبارات مشابه می  بنابراین «قرار بود» یا .کند اما در فارسی چنین مفهومی نداریمبرای انجام کاری را تداعی می 

 ست:از این رو این جمله ترجمه بهتری  .کندسردرگمی خواننده بشود و حذف آن به کیفیت ترجمه کمک می 

 چطوره؟ .خواستم در مورد برادرت بپرسممی 

مثال در   .ناگفته پیداست که همین عبارت در جمالت دیگر ممکن است معنای دیگری بدهد و حذف آن ممکن نیست 

   مالت زیر:ج 

Some people are meant to go through hardship.  
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     .سرنوشت بعضی مردم این است که سختی بکشند

This jacket is meant for a teenager.  

 . یا دوخته شده -این کت برای نوجوانان مناسب است 

We were meant to go to work together.  

ی     . مقرار بود با هم سرکار برو

است چون تمرکز این آثار بر انتقال اطالعات است   سازی متن امری رایج و قبول شده همه، در آثار غیرداستانی فشردهبا این

تر سازی متن و حذف جمالتی که بخشی از اطالعات اصلی نیستند، بخواهد ترجمه را روان و ممکن است مترجم با فشرده 

زی و حذف با دقت و احتیاط بیشتری باید صورت گیرد و معموال فقط زمانی مترجم  سااما در ادبیات فشرده  .و متمرکزتر سازد 

 . سازی به بهتر شدن کیفیت ترجمه منجر شودکند که حذف و فشرده از این تکنیک استفاده می 
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   )۲های ترجمه (ها و تکنیکراهبرد  :درس سوم 

  Expansion and Explicitationگسترش و تصریح |  

گاه ممکن است ترجمه یک واژه در زبان فارسی دقیقا آن معنایی    .سازی و حذف است گسترش و تصریح نقطه مقابل فشرده

یسنده باشد  مثال در این جمله:  .را نرساند که مورد نظر نو

As a teenager, I used to work in my father’s auto repair shop as his assistant.  

یسنده از این واژه همان  اما با توجه متن اصلی می  تواند دستیار ترجمه شود، می  Assistantدر این جمله  دانیم که منظور نو

یسنده را نمی  در چنین حالتی بهتر است معنای اصلی    .رساند«شاگرد» یا «پادو» است و «دستیار» معنای دقیق مورد نظر نو

 :منتقل کنیم رچند متفاوت،ه ای آشنا،را با واژه 

 .کردمدر نوجوانی در مکانیکی پدرم شاگردی می 

 مثال: .تر باشدای توضیح داده شود تا معنای آن برای خواننده واضح گاهی نیز الزم است واژه 

John is a Cockney, but he’s lived most of his life in Manchester.  

  .را در منچستر زندگی کرده است  جان کاکنی است اما بیشتر عمرش 

یند که در  کاکنی به کسانی می  .آشنا با بریتانیا نارسا خواهد بودزبان ناترجمه این جمله به این شکل برای خواننده فارسی  گو

توان  می   .دشرق لندن متولد شده باشند و بنابراین در ترجمه باید معنای این واژه را نیز جای داد تا برای خواننده قابل درک باش

 ترجمه کرد:

   .جان از اهالی شرق لندن است اما بیشتر عمرش را در منچستر زندگی کرده است 

  . کندی کاکنی خواهد شد و در نتیجه خواننده را از دانستن یک نکته مهم محروم می این ترجمه نیز منجر به حذف واژه 

 بنابراین:  

یندکاکنی می ها جان از اهالی شرق لندن است که به آن     .اما بیشتر عمرش را در منچستر زندگی کرده است  .گو

در پردازش جمله و ساختار    .کنداین جمله با هدف تصریح معنای کاکنی توسعه داده شده و به درک بهتر خواننده کمک می 

 .کلی متن است پردازی متناسب با لحن داند چه نوع جمله آن مترجم اختیار کامل دارد، چرا که مترجم است که می 
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 Generalisationعمومیت دادن یا تعمیم | 

های عمومی  شود که معادل دقیقی برای ترجمه یک واژه خاص در زبان مقصد وجود ندارد اما واژه تعمیم زمانی استفاده می 

نوعی    Blintzمثال    .کندو امثال آن صدق می   های اشیاء و غذاهااین وضعیت در مورد نام   .مرتبط با آن واژه خاص وجود دارد 

 بنابراین این جمله را:  .تواند «غذا» باشداما نام عمومی بلنتز می  .غذاست که در فارسی معادلی برای آن وجود ندارد 

That night we ate blintz and went to sleep. 

  :.«آن شب غذا خوردیم و خوابیدیمطور ترجمه کرد: توان اینمی 

  .های عمومی برای ترجمه یک واژه خاص زمانی ممکن است که آن واژه نقشی کلیدی در داستان نداشته باشداستفاده از واژه 

یسنده    .توان آن را فقط «غذا» ترجمه کرد مثال در مثال باال اگر غذای بلنتز عنصری از داستان باشد، نمی  البته در آن صورت، نو

  .واهد داد و مترجم این فرصت را خواهد داشت که راهبرد دیگری برای ترجمه انتخاب کندهم در مورد بلنتز بیشتر توضیح خ 

 همچنین به احتمال زیاد در ترجمه انگلیسی این جمله فارسی:

 ام»تمام این هفته میرزاقاسمی خورده«

برای اشاره به این    Aubergine mashای عمومی، مثل مترجم به جای توضیح دادن میرزاقاسمی ترجیح خواهد داد از واژه 

یسنده مجبور خواهد بود بیشتر در   .غذا استفاده کند مگر آن که «میرزاقاسمی» عنصری از داستان باشد که در آن صورت نو

یسد و مترجم نیز راهبرد مناسبی برای ترجمه آن خواهد یافت     .مورد آن بنو

 

 Particularisationبازسازی جزییات (تخصیص) |  

شود که مترجم تشخیص  تعمیم است و زمانی استفاده می  دهی یاتکنیک بازسازی جزییات یا تخصیص نقطه مقابل عمومیت 

آید که این وضعیت زمانی پیش می   .تواند یک واژه خاص را جایگزین یک واژه عمومی در متن اصلی کنددهد در ترجمه می 

   .اژه خاص ارتباط بهتری بگیرند و کاربرد آن به روشن شدن ترجمه کمک کندمترجم و مخاطبان مترجم با آن و 

یسنده انگلیسی  دهد برای مخاطب انگلیسی زبان در داستان یا رمان خود که بخشی یا همه آن در ایران رخ می مثال اگر یک نو

ه باشد، مسلما مترجم بهتر است  برای اشاره به غذای میرزا قاسمی استفاده کرد   Augergine mashزبان از عبارت عمومی  

  .به جای ترجمه آن به عبارتی مثل «هریره بادمجان» از نام اصلی آن غذا «میرزا قاسمی» استفاده کند 
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  Descriptionتشریح | 

عالوه بر   .های اضافه در ترجمه با هدف روشن شدن متن است تشریح یا توضیح مثل راهبرد تصریح نیازمند افزودن واژه 

 تواند باشد:  ای از تشریح نیز می نمونه  ناپذیری ذکر شد، مثالی که در راهبرد جبران و ترجمهاین، 

In the afternoon, George Andrews put Trusdale on the stand. This occasioned some hissing from 

the spectators, which Judge Mizell gavelled down, promising to clear the courtroom if folks 

couldn’t behave themselves.  

ای میان حاضران در دادگاه پیچید که  همهمه  .جورج آندروز، بعد از ظهر آن روز تروسدیل را به جایگاه متهم هدایت کرد 

بیدن    نباشند خود رفتار مراقب  حاضران  اگر که  کرد  تهدید و کرد  خاموش  را سروصدا میز روی بر چکشش قاضی میزل با کو

 .انداخت  خواهد  بیرون   دادگاه  از را هاآن 

به شدت   Acronymsها یا در زبان انگلیسی استفاده از مخفف  .رودها نیز به وفور به کار می تشریح در خصوص مخفف 

  UNالمللی مثل بین های شناخته شده های سازمان نام .کنیمفارسی به ندرت از مخفف استفاده می  رایج است اما در زبان 

کادمیک استفاده می    .شودها ذکر می اما در فارسی معموال نام کامل این سازمان  .شودبه همین شکل در متون ادبی و آ

ها به شکل یک واژه وارد فارسی شده، مثل ناتو، که مخفف عبارت انگلیسی «سازمان  هایی نیز هستند که مخفف آن سازمان 

»ست؛ ی «آژانس اطالعات مرکزی ) که مخفف انگلیسی عبارت ترجمه شده CIAو یا سیا (»ست پیمان اتالنتیک شمالی 

،  UNHCRاما در مورد سازمانی مثل    .های شناخته شده در زبان فارسی را به همان شکل به کار ببرد تواند مخفف مترجم می 

را حداقل چند بار ذکر   :ر پناهندگان مترجم معموال ناچار است نام کامل آن «کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امو 

تواند آن را به شکل غیر رسمی «کمیساریای سازمان ملل برای  کند و بعد برای آسانی خوانش در یک متن طوالنی می 

اما در متون رسمی و جدی مثل قراردادهای رسمی    .پناهندگان» یا «کمیساریای سازمان ملل» و یا به «کمیساریا» تبدیل کند

ها در متن  های کوتاه شده، نام کامل سازمان ها یا نامشود که به جای مخفف توافقات و متون حقوقی، معموال توصیه می  و یا 

   .ترجمه ذکر شود

  . شود اصطالح خاص خود را در زبان مقصد به وجود بیاورد که به یک مخفف اشاره داشته باشدگاهی نیز مترجم مجبور می 

  Irish Republican Armyخواه ایرلند» یا  رمان انگلیسی ممکن است به اعضای «ارتش جمهوری   مثال در یک داستان یا

یند:  IRAبه اختصار      بگو

- I am sure he’s IRA! 



 �ار�اە آموز�� نو�ام  ٢٧٤
 

  یا ترجمه واژه  «مطمئنم او عضو آی آر ا است»یا  خواه ایرلند است»«مطمئنم او عضو ارتش جمهوری ترجمه این جمله به 

«مطمئنم  ای مثل: اما جمله  .خواندچندان روان نیست و با روح یک متن داستانی نمی  مطمئنم او آی آر ا است»«ی به واژه 

مترجم اختیار آن را دارد که در چارچوب اصول   .ست تری ی روان ست و ترجمه بیشتر داستانی  ست»او یک چریک ایرلندی 

اما در همین مثال، برای اینکه مترجم بتواند عبارت «چریک   . هدای با ترکیب اصول قبول شده ترجمه، متن را تغییر دحرفه

ای شدهعجین سازد، باید این کار را در خالل متن به صورت حساب   IRA memberیا     IRAایرلندی» را در ذهن خواننده با  

یرلندی» بنامد و این  انجام دهد و الزم است که مترجم از ابتدای متن تصمیم بگیرد که در فارسی عضو آی آر ا را «چریک ا

کند که بهتر در مورد  مسلما خواندن کتاب قبل از آغاز ترجمه به مترجم کمک می  .یکپارچگی را در طول متن حفظ کند

هرچند مترجم باید مطمئن شود که چنین تغییراتی تبعات حقوقی نخواهد داشت و   .هایی از این دست تصمیم بگیرد چالش

    .کرد ذهن خواننده را منحرف نخواهد  

 Equivalenceمعادل سازی | 

ترین اصطالح معنایی در زبان مقصد را برای  هر زبان اصطالحات و عبارات خاص خود را دارد و مترجم معموال نزدیک 

 مثال این عبارت: .کندترجمه استفاده می 

- He is pulling you leg! 

 . بریمهای مشابهی به کار می هایی داریم که کم و بیش در موقعیت عبارت اما در فارسی ما  .واژه به واژه قابل ترجمه نیست 

  ذاره!» یا «سرکارت گذاشته!» سرت می مثال: «داره سربه 

ید    به   را  آن  تواند نمی   مترجم ،  Sure thingهمچنین، اگر در یک دیالوگ شخصیت عیارمنش داستان در پاسخ به تشکر بگو

  با  که  است  ناچار مترجم صورت  آن  در .ندارد  معنایی  هیچ فارسی  زبان  در  عبارت  این چون  .کند ترجمه »!مطمئن «چیز

یژگی  به  توجه    مقایسه شخصیت  مستلزم کاری  چنین و  کند  معنایی  برداریگرته  را  عبارت  این داستانی  شخصیت  هایو

زبان ممکن است به جای «خواهش    یک عیارمنش فارسی  .ست های آشنا در فرهنگ فارسی عیارمنش داستانی با شخصیت 

ید: «فکرشو نکن!» در این صورت این عبارت بهترین و رساترین ترجمه برای عبارت می   Sureکنم» یا «قابلی ندارد» بگو

thing  تواند باشدمی.  

 :همچنین، فرض کنیم در داستانی این دیالوگ را داریم

- When are you going to buy a car? 

- When pigs fly! 
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 گونه ترجمه شود:  های که در آن به کار رفته این تواند با تکیه بر واژه این گفتگو می 

 بخری؟  ماشین خوایمی  کی   -

   .کنند  پرواز هاخوک  وقتی  -

  جا باعث نامانوس ها پرواز کنند» در زبان فارسی مانوس نیست و وفاداری به متن اصلی در این ولی عبارت «وقتی خوک 

در انگلیسی مفهوم آن کامال روشن است و ما در زبان فارسی همین مفهوم را با   .ی متن خواهد شدشدن ترجمه و سکته 

گاه  ها هیچ هر دو مفهوم اشاره به ناممکن بودن یک امر دارند: چرا که خوک  .های دیگری داریم؛ مثال «وقت گل نی!»واژه 

  .دهدشکوفه یا گل نمی   فرهنگ عامه  کنند و گیاه نی هم درپرواز نمی 
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 )۳های ترجمه (ها و تکنیکراهبرد  :درس چهارم 

 ) Word For Word)Literal Translationترجمه واژه به واژه |  

در   .رودهای ترجمه به شمار می شود اما یکی از راهبرد اللفظی به ندرت در ادبیات استفاده می ترجمه واژه به واژه یا تحت 

آید  ترجمه  های متن اصلی را به همان ترتیبی که می از ترجمه مترجم بدون توجه به ساختارهای زبان مقصد، واژه  این شیوه 

معنا ای نارسا و ناقص و حتی بی تواند جمله اللفظی می ترجمه تحت  .شوندمی  متون دینی در واقع چنین ترجمه  .کندمی 

   .باشد

های به کار رفته در متن اصلی و با  آید که یک عبارت با استفاده از همان واژه یش می حال گاهی در ترجمه ادبیات نیز پبا این

های جنگ ستارگان  های فیلمرا که شخصیت    May the force be with youمثال عبارتی مثل    .کمترین تغییر ترجمه شود

یند، مترجم نمی به یکدیگر می  این ترجمه    ».: «نیرو با تو باشدشبیه  عبارتی   د شومی   نتیجه   .تواند به دلخواه خود تغییر دهدگو

های به کار  ست از اینکه گاهی الزم است به جای کاربرد معادل فارسی یک عبارت، با واژه الزاما واژه به واژه نیست اما مثالی 

 .ترین عبارت را برساخت رفته آن شبیه 

  Substitutionجایگزینی | 

های خاصی که در فرهنگ یک  سازی و تطبیق روشن کردن متن است و بیشتر بر عبارت معادلهدف از جایگزینی همانند 

یا زبان ایماء و    Body Language هاآن  به که خاصی  فیزیکی  حرکات هافرهنگ  بیشتر در .است  متمرکز ،زبان وجود دارد 

یند وجود دارند که مکمل واژه اشاره می  ها کم و بیش  دادن در هنگام تعجب که در همه فرهنگ مثال ابرو باال  .ها هستندگو

وجود دارد، سرجنباندن به معنای تایید و قبول یا به دو سمت به معنای نفی یا انگشت شصت را نشان دادن به معنای رضایت  

رت خاص  شود و به صورت یک عباها توصیف می در زبان انگلیسی برخی از این حرکات با واژه  .و توافق و معناهایی دیگر

  .آیندمی با معنایی مشخص در 

یا    Raising an eyebrowدر زبان انگلیسی به معنای رضایت یا توافق است و یا   Giving the thumps upمثال عبارت  

Raising eyebrwos    به این سه جمله دقت    .تواند تلقی شودبه معنای تعجب کردن یا نشان دادن تردید و عدم رضایت می

 کنید:

She raised an eyebrow when I told her I was planning to go abroad. 

We began the job as soon as we were given the thumps up. 

He winked and gave me the finger guns before walking away.  
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ترجمه جمله اول:   .تواند داشته باشددر فرهنگ زبانی فارسی ابرو باال انداختن تا حدی آشناست اما معناهای متفاوتی می 

خیالی، اهمیت تواند معناهای متفاوتی مثل بی می   ».«وقتی به او گفتم که قصد دارم به خارج بروم، ابروهایش را باال انداخت 

اگر از جمالت قبلی و بعدی متن اصلی مترجم بداند که شخصیت داستانی با   .ندادن و یا تعجب و تردید را تداعی کند

Raising an eyebrow  تواند آن را با عبارتی مناسبتر در فارسی  خواسته عدم توافق خود را نشان دهد، در آن صورت می می

«وقتی به او گفتم که قصد  از این رو ترجمه:    .تواند معنای «موافق نبودن» را برساندمثال «اخم کردن» بهتر می   .جایگزین کند

   .تری باشدشاید ترجمه مناسب   ».دارم به خارج بروم، اخم کرد 

  توان بدون تصریح معنا ترجمه کرد:جمله دوم را احتماال نمی 

  ».«به محض این که توافق حاصل شد، کارمان را شروع کردیم

برداری دستوری جا  تقریبا در فارسی با گرته   Giving the green lightsاما اصطالح انگلیسی چراغ سبز نشان دادن یا 

بنابراین شاید مترجم تشخیص بدهد که برای حفظ سبک متن   . است   Giving the thumps upترادف با عبارت  افتاده و م 

که چراغ  : «به محض اینصورت در آن  .بهتر است به جای تصریح معنای اصطالح آن را با اصطالح آشناتری جایگزین کند

   .ن اصلی همخوانی داشته باشدشاید بیشتر با روح مت» .سبز نشان دادند، کارمان را شروع کردیم

«قبل از  رو: از این  .در جمله سوم دو حرکت ذکر شده که چشمک زدن را در فارسی داریم اما دومی را ناچاریم تصریح کنیم

تواند ترجمه قابل  می  ».که دور شود، چشمکی زد و انگشت شست و سبابه خود را به شکل تفنگ به سمت من گرفت آن 

   .قبولی باشد

 

 Transpositionجابجایی | 

 مثال جمله قبلی را در نظر بگیرید:  .تر به دست آیدتر و واضح ها را پس و پیش کند تا متنی روان گاهی مترجم ناچار است واژه 

He winked and gave me the finger guns before walking away.  

 تواند این باشد: ها در انگلیسی می واژه ترجمه فارسی این جمله با حفظ ساختار و ترتیب 

  . چشمکی زد و انگشت شست و سبابه خود را به شکل تفنگ به سمت من گرفت و بعد دور شد

 تر باشد:این جمله درست است، اما ممکن است با این ساختار روان 

 .به سمت من گرفت  که دور شود، چشمکی زد و انگشت شست و سبابه خود را به شکل تفنگقبل از آن 
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 و یا شاید این ترجمه بیشتر با سبک متن اصلی همخوان باشد:  

 .قبل از آن که دور شود، انگشت شست و سبابه خود را به شکل تفنگ به سمت من گرفت و چشمک زد 

ی که منجر تا جای ها در جمله و حتی جمالت در یک پاراگراف با هدف بهبود و روشنی بیشتر متن،مترجم در جابجایی واژه 

 . به تغییر در معنای متن اصلی نشود، اختیار کامل دارد 

 Variationسازی | همسان

مبدا و مقصد    هرچه زبان   .ها و عبارات در زبان تعریف کرد توان به معنای یافتن معادلی برای لهجه سازی را می تکنیک همسان 

های محلی وجود دارد که ممکن است  ها لهجه در بیشتر زبان  .سازی بیشتر است بیشتر به هم نزدیک باشند، امکان همسان 

   The Catcher in the Ryeمثال به این جمله از رمان ناطور دشت یا    .به عنوان عناصر یک داستان در آن بازتاب یافته باشد

 سالینجر دقت کنید:   .دی  .از ج

When you’re dead, they really fix you up. I hope to hell when I do die somebody has sense 

enough to just dump me in the river or something. Anything except sticking me in a goddam 

cemetery. People coming and putting a bunch of flowers on your stomach on Sunday, and all 

that crap. Who wants flowers when you’re dead? Nobody. 

یسنده  .ای خوب از گفتار عامیانه است این جمله نمونه  های ها معموال از گفتار عامیانه برای برجسته ساختن شخصیت نو

پایی مترجم بتواند این جمله را با کاربرد واژه ممکن است در زبان  .کنندداستانی استفاده می  های آن طوری ترجمه  های ارو

های کمتری به  ها و نیز لهجه شباهت فارسی که از نظر دستوری و واژه  اما در زبان  .ی مشخص آن حفظ شودجه کند که له

کند لهجه یا روش  بنابراین، در چنین حالتی معموال مترجم سعی می   . یابی برای این جمله دشوار است انگلیسی دارد، همسان 

یژه با تکیه کالم  .ه شخصیت داستانی منتسب کند و در طول متن به آن وفادار بماندهای خاص اما مانوسی را بگفتاری و

هرچند این نوع این برجستگی ممکن است    .دارد تواند در ترجمه شخصیت داستانی را برجسته و سرزنده نگه چنین کاری می 

 با نوع برجستگی در متن اصلی متفاوت باشد: 

خیلی امیدوارم وقتی ُمردم یکی عقلش رو داشته باشه که منو بندازه  من یکی که    .کننمیری، واقعا بهت رسیدگی می «وقتی می 

خواد بکنه، فقط منو تو یه قبرستون لعنتی زندونی نکنه که مردم هر یکشنبه بیان و روی  هر کاری می   .ای، چیزیتوی رودخونه 

    » دی!خوره؟ به هیچ درآخه وقتی بمیری گل به چه دردت می  .قبر من گل بذارن و از این مزخرفات
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آفرینی یک متن است و معموال اولین چالش مترجم این است که تشخیص دهد در ترجمه یک  طوری که گفتیم ترجمه باز 

ها و ساختار به کار رفته در  با توجه به واژه  .سازی آن تواند ترجمه را بهتر و رساتر سازد یا مانوس متن آیا وفاداری به آن می 

 طور ترجمه کرد:  عدتا باید این ی آخر را قامثال باال دو جمله 

 کس!» «کی وقتی بمیره به گل نیاز داره؟ هیچ

ترجمه دو جمله آخر در مثال باال   .اما ممکن است مترجم این ترجمه را در بستر این جمالت خیلی روان تشخیص ندهد

یکدستی زبان را حفظ کرده و برای خواننده  دهد و در کنار آن هرچند آخر به متن وفادار نیست اما همان معنا را انتقال می 

   .تر است زبان مانوس فارسی 

  و یا این جمله:  

- I ain’t no fool, man! 

ممکن است ترجمه سر راست «من لوده نیستم!» با فضا و شخصیت داستان همخوانی نداشته باشد و بنابراین مترجم تصمیم  

  بگیرد آن را چنین ترجمه کند:  

 منو لوده فرض کردی؟   -

ست که در متن  سازد و آن ایجاد یک لهجه و تنشی این ترجمه با متن اصلی متفاوت است اما یک هدف مهمتر را برآورده می 

تواند به  های متن اهمیت زیادی دارد و مترجم می در ادبیات داستانی، حفظ برجستگی و تنش  .توان حس کرد اصلی می 

ست که این کار نباید فضای اصلی متن را بیش از حد  بدیهی   .دخل و تصرف کند  صورت حساب شده در برخی از جزییات

   .دچار دستخوش تغییر کند و یا مانع از آشنایی خواننده با عناصر فرهنگی و زبانی متن اصلی شود

یژگی د ر ترجمه نیز باید  ذکر این نکته نیز مهم است که کاربرد زبان گفتاری در متن اصلی الزاما به معنای آن نیست که این و

تر است و کاربرد بیش از حد و یا ناالزم زبان گفتار در ترجمه  زبان نوشتاری فارسی معموال فاخرتر و خواندنی  .حفظ شود

های خارجی امری سازی میان زبان فارسی و زبان همسان  .تواند به کیفیت متن لطمه بزند و یا خواننده را دلسرد کندمی 

حفظ یکدستی زبان ترجمه با کاربرد نگارش رسمی و پرهیز از زبان گفتاری کیفیت متن را بهتر   دشوار است و گاهی شاید 

شود که مترجم قبل از آغاز ترجمه یک کتاب آن را بخواند تا از قبل  معموال توصیه می   .هایابی برای لهجهحفظ کند تا همسان 

کند در مورد  ذهنیت به مترجم کمک می  این  .آورد  های آن داستان به دست ذهنیت الزم در مورد حال و فضا و شخصیت 

  .سبک نگارش بهتر تصمیم بگیرد 

 Modulationبازساختاری | 
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رود اما بیشتر با  یابی برای عبارات و اصطالحات زبان مبدا به مقصد همواره به کار می بازساختاری، هر چند با معادل 

تواند تبدیل  ها می های زیادی دارد و گاهی این تفاوت گرامر انگلیسی تفاوت دستور زبان فارسی با  .دستورزبان سروکار دارد 

  مثال این دیالوگ را در نظر بگیرید: .به یک چالش شود

- I think we should either talk to him, or his father.  

- So do I.  

 .کنم یا با خودش باید حرف بزنیم یا پدرشفکر می  -

 همینطور! من هم  -

جا ترجمه جمله دوم هرچند به متن اصلی وفادار است و از نظر دستورزبان انگلیسی درست است، اما در فارسی  در این 

چندان رسا نیست و مترجم ممکن است تشخیص دهد که تصریح این جمله به وضاحت متن بیشتر کمک کند و آن را به  

  .عی بازساختاری دستور زبان است این نو .» تغییر دهد.کنم«من هم همینطور فکر می 
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 ) ۱های ترجمه (کاربرد عملی تکنیک :درس پنجم 

یسندهدر سه درس آینده داستان کوتاهی از وودی آلن، فیلم  شود و در طول آن کاربرد  آمریکایی ترجمه می   ساز، هنرپیشه و نو

  .های ترجمه را خواهید دیدها و تکنیکعملی هر یک از راهبرد 

ی ممکن است هر مترجم نسخه   .شودها انجام می ی این داستان وودی آلن با هدف آموزش و کاربرد عملی این راهبرد ترجمه

های این  شود فقط یکی از نسخهای که با هدف آموزش در این دوره انجام می خاص خود را از این داستان ارائه دهد و ترجمه 

این داستان این بوده که معنای جمالت به شکل صحیح آن انتقال و در جایی که    هدف اصلی در برگردان   .داستان خواهد بود

 .مانوس و طبیعی باشد های بحث شده در این دروس، لحن ترجمه در فارسی خوانا، الزم است با استفاده از راهبرد 

الزم است و هدف این   ی یک اثر ادبی نیازمند تخصص و دانشگذاری ترجمهآنچه باید در نظر داشت این است که ارزش 

توان به سادگی  بنابراین، نمی  .شودست که در ترجمه معموال استفاده می هایی ها و تکنیک دوره صرفا بحث در مورد راهبرد 

   .کار یک مترجم را برتر یا فروتر از مترجم دیگری دانست 

یسنده می  یسنده داشته باشد  تواند کمک بزرگی به طوری که قبال گفته شد، آشنایی با آثار و سبک نو   . مترجم در درک نوشتار نو

یسندهساز و هنرپیشه می به عنوان مثال، وودی آلن را بیشتر به عنوان یک فیلم  یژه دارد    .شناسند تا یک نو اما او سبک و نثری و

با فرهنگ و  هایش ی داستان ست و تقریبا در همه وودی آلن یهودی  .نوشته شده های کوتاه او در قالب طنز و همه داستان 

سازد  های داستانی می های مشهور و خبرساز شخصیت او از چهره .کندباورهای یهودی و نیز فرهنگ آمریکایی شوخی می 

کند،  هایش استفاده می زبانی که وودی آلن در داستان   .آورد هایی جالب و خواندنی درمی و از موضوعاتی پیش پاافتاده داستان 

یی او اما به بذله  .گیرد بازاری در نوشتن بهره می گزنده است و از اصطالحات کوچه زبانی رسمی نیست، بلکه طنزی  گو

  .شودهایی که با فرهنگ آمریکایی و یهودی آشنا نیستند، گاهی دشوار می ست و درک طنز او برای خوانندهشدت آمریکایی 

یژگی  ی آن به فارسی خالی از  نثر اوست که ترجمه  هادلیل انتخاب داستانی از وودی آلن برای این دوره آموزش نیز همین و

   .چالش نیست 

به  روی هم ترجمه شده و در زیر هر پاراگراف فارسی به  این داستان جمله به جمله و یا پاراگراف به پاراگراف در دو ستون رو

   .های به کار رفته در آن اشاره شده است برخی راهبرد 
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 ها در منهتن دعوای خرچنگ 

یسنده:   وودی آلننو

ها و معنای  توان با توجه به واژه عنوان این داستان را نمی 

چون هدف وودی آلن در این   .عنوان اصلی ترجمه کرد 

هاست که در انگلیسی به آن  گذاری نوعی بازی با واژه عنوان 

Pun   یندمی داستان در مورد دو رفیق است که روحشان  .گو

وودی   .کنندظهور می  بعد از مرگ در جسم خرچنگ البستر

به معنای دم (در اینجا دم   Tailآلن با توجه به تلفظ یکسان 

به معنا قصه و داستان این عنوان را برساخته   Taleالبستر) با  

تواند بامزه  ها می یا بازی با واژه   Punدر انگلیسی این  .است 

یژه زبان  باشد، اما از آن  جا که این بازی با کلمات و

توان به فارسی ترجمه کرد و بنابراین  ی ست، نمانگلیسی 

مترجم مختار است که با توجه به متن داستان عنوان مناسبی  

ما در اینجا (صرفا جهت آموزش) نام این داستان   .ابداع کند

 .ایمها در منهتن» گذاشته را «دعوای خرچنگ 

Tails of Manhatan 

By Woody Allen 

یتز در  نتیجه حمله قلبی افتاد و  دو هفته پیش، ایب مسکوو

 . مرد و روحش در جسم یک خرچنگ البستر حلول کرد 

 بازساختاری/تطبیق / تصریح -

Two weeks ago, Abe Moscowitz dropped dead 

of a heart attack and was reincarnated as a 

lobster . 

خرچنگ در سواحل مین صید شد و انتقالش دادند به منهتن  

یورک و اند کواریوم یک رستوران شیک  در نیو اختندش در آ

 .ی آپر ایست سایددریایی در محله  غذای

 تطبیق/بازساختاری دستورزبان  -

Trapped off the coast of Maine, he was shipped 

to Manhattan and dumped into a tank at a posh 

Upper East Side seafood restaurant . 

کواری  ها  وم بودند و یکی از آن چند خرچنگ دیگر هم در آ

هایش را تکانی داد و پرسید: «عه!  شاخک .ایب را شناخت 

یی، ایب؟»  تو

In the tank there were several other lobsters, 

one of whom recognized him. :Abe, is that 
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 سازیتطبیق/بازساختاری/همسان  -

 

you?: the creature asked, his antennae perking 

up . 

یتز که هنوز منگ کالبدشکافی عجیب و غریبی بود   مسکوو

پوست دریایی، با وحشت  که تبدیلش کرده بود به یک سخت 

 زنه؟» می  حرف  من با  داره  کی   «کیه؟ :گفت 

 سازیتطبیق/بازساختاری/همسان  -

:Who’s that? Who’s talking to me?: Moscowitz 

said, still dazed by the mystical slam-bang 

postmortem that had transmogrified him into a 

crustacean. 

 «منم! مو سیلِورَمن!»  

یتز صدای رفیق قدیمی  اش را شناخت و  بازی ورق مسکوو

 جیغ زد: «خدای من! چه خبره اینجا؟»

رامی به  -تطبیق/تعمیم (بازی جین -

 به خدای من!)  OMGبازی)/توسعه (ورق

:It’s me, Moe Silverman,: the other lobster said . 

:O.M.G.!: Moscowitz piped, recognizing the 

voice of an old gin-rummy colleague. :What’s 

going on?: 

باره متولد شدیم  اون هم در هیبت البستر!»  .«دو

نتیجه اعمال نیکم؟ که بندازنم توی  «البستر؟ آخه این بود 

کواریوم رستوران؟»    آ

سازی و حذف/تعمیم (نام  تطبیق/توسعه/فشرده  -

)/  Two-pounderعمومی البستر برای اصطالح 

 ) Just lifeسازی (اعمال نیک برای معادل 

:We’re reborn,: Moe explained. :As a couple of 

two-pounders. : 

:Lobsters? This is how I wind up after leading 

a just life? In a tank on Third Avenue? : 

حکمت نیست، رفیق!  مو سیلورمن گفت: «کارهای خدا بی 

بدبخت رو   .همین فل پینچاک خودمون رو در نظر بگیر

ها  سال  .آنوریسم چپه کرد، تبدیل شد به یک َهمستر

بود اما حاال تمام روز روی اون چرخ   پروفسور دانشگاه ییل 

خوام بگم حتما چرخ و  می  .دودو فلک داخل قفسش می 

:The Lord works in strange ways,: Moe 

Silverman explained. :Take Phil Pinchuck. The 

man keeled over with an aneurysm, he’s now a 

hamster. All day, running at the stupid wheel. 

For years he was a Yale professor. My point is 
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رسه،  به جایی نمی .دودفلکش رو دوست داره که همش می 

 » .شهوقت از لبش دور نمی ها، ولی لبخند هیچ 

حکمت  سازی (کارهای خدا بی تطبیق/ معادل -

 The lord works in strangeنیست برای

ways  چپه شدن برای و یاkeeled over  / (

جابجایی (ترتیب جمالت فارسی و متن اصلی را  

سازی /گسترش (جمله آخر مقایسه کنید)/همسان 

 با هدف حفظ لحن) 

he’s gotten to like the wheel. He pedals and 

pedals, running nowhere, but he smiles. : 

 

یتز اما وضعیت جدیدش   .را اصال دوست نداشت   مسکوو

پزشک، یک  آخر چرا یک شهروند محترم مثل او، یک دندان 

مرد  باوقار که شایسته بود بعد از مرگش به یک عقاب  

ای ملوس که توی بغل  تیزپرواز تبدیل شود یا حداقل به گربه

پاچه جاخوش کند و   های خوش یکی از سلبریتی  پرو

شرمساری تبدیل  با حقارت و  هایش را نوازش بدهند، پشم

شود به موجودی که نامش را روی منوی یک رستوران  

یسند؟  بنو

 سازی/جبران/بازساختاریتطبیق/معادل -

Moscowitz did not like his new condition at all. 

Why should a decent citizen like himself, a 

dentist, a mensch who deserved to relive life as 

a soaring eagle or ensconced in the lap of some 

sexy socialite getting his fur stroked, come 

back ignominiously as an entrée on a menu? 

رحم او را خوشمزه کرده بود که با او خوراک  سرنوشت بی 

یژه بپزند و با سیب   .زمینی پخته و دسر صرف کنندو

 تطبیق /بازساختاری/تعمیم -

It was his cruel fate to be delicious, to turn up 

as Today’s Special, along with a baked potato 

and dessert . 

همین موضوع بین دو خرچنگ تبدیل شد به بحثی در مورد  

ست که  که چه دنیای دونی اسرار زندگی، دین و مذهب و این

عقلی مثل سول درازین، دوست مشترکشان که در  کار  کم 

یرایی و آشپزی بود، بعد از سکته به یک اسب اصیل تبدیل  پذ

This led to a discussion by the two lobsters of 

the mysteries of existence, of religion, and how 

capricious the universe was, when someone 

like Sol Drazin, a schlemiel they knew from the 

catering business, came back after a fatal stroke 
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های جوان و خوشگل  شود و در مقابل پولی هنگفت مادیان 

 .را حامله کند

یابی (دنیای دون برای  تطبیق/بازساختاری/معادل -

Capricious Universeتعمیم/  ( 

as a stud horse impregnating cute little 

thoroughbred fillies for high fees. 

یتز سوخت و هم  که هم دلش برای خودش می   مسکوو

کواریوم به آن طرف شنا   عصبانی بود، مرتب از این طرف آ

ی سیلورمن را از  توانست رضایت بودامنشانه کرد و نمی می 

اینکه قرار است به زودی بپزندش و بگذارندش جلو  

   .مشتری، درک کند

سازی/توسعه/تعمیم/حذف تطبیق/معادل -

)Thermidor ( 

 

Feeling sorry for himself and angry, 

Moscowitz swam about, unable to buy into 

Silverman’s Buddha-like resignation over the 

prospect of being served thermidor. 
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 ) ۲های ترجمه (کاربرد عملی تکنیک :درس ششم 

رستوران شد و پشت همان لحظه بود که یک مشتری وارد 

کواریوم نشست و این مشتری چه کسی   میزی نزدیک آ

یتز بدخلق  .توانست باشد به جز برنی َمدوف می  تر و  مسکو

تر از گذشته، نفس عمیقی کشید و شروع کرد به  عصبانی 

 .آورد جنباندن دمش که مثل موتور قایق آب را به حرکت در 

که    Evinrudeتطبیق/بازساختاری/حذف/تعمیم ( -

نام تجاری یک نوع موتور قایق است حذف شده و  

 . نام عمومی «موتور قایق» استفاده شده

های که گفته شد برخی از شخصیت طوری  -

کاریکاتورمانند افراد    های وودی آلن چهره داستان 

برنی مدوف یک شخصیت  .واقعی هستند

 .بخوانید بیشتر  اینجا او درباره  .ست واقعی 

At that moment, who walked into the restaurant 

and sits down at a nearby table but Bernie 

Madoff. If Moscowitz had been bitter and 

agitated before, now he gasped as his tail 

started churning the water like an Evinrude . 

کواریوم  ی شیشه چشمان کوچک سیاهش را به جداره  ای آ

ی شیاد که باید  ن  مرتیکه شه! ای«باورم نمی  چسباند و گفت:

به زندان با اعمال شاقه محکوم بشه، چطوری تونسته پا از  

اش بیرون بگذاره و بیاد رستوران که غذای دریایی  خونه 

 بخوره؟» 

سازی/فسازی/همسان بازساختاری/جبران/معادل -

 making licesneسازی و حذف (مثال شرده 

plates    که معموال مثل سنگ شکستن از

دهند، برای  ها انجام می ست که زندانی کارهایی 

حفظ روانی متن حذف شده است) /تعمیم (  

Chopping rocks/making licence plates  

 به اعمال شاقه) 

:I don’t believe this,: he said, pressing his little 

black peepers to the glass walls. :That goniff 

who should be doing time, chopping rocks, 

making license plates, somehow slipped out of 

his apartment confinement and he’s treating 

himself to a shore dinner.: 
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های خانم مدوف چشم دوخته  و دستبند  هامو که به انگشتر 

بود گفت: «عشقش رو داری؟ المصب، انگار اکسیر جوانی  

 خورده!» 

ید   ای که مو می ناپدیزی و جبران (جمله ترجمه - گو

اش را ببین» اما  اللفظی یعنی «عشق جاودانهتحت 

ها و هم کل عبارت به شدت  هم ترکیب واژه 

ان  منظور مو اظهار تعجب از جو .ست گفتاری 

یی که جوانی او   .ماندن خانم مدوف است  گو

ای با معنای  مترجم جمله  .نامیرا یا جاودانه است 

های متفاوتی برساخته  نزدیک به آن اما با واژه 

اما لحن و معنایی که جمله اصلی تداعی   .است 

کند در این جمله به شکلی قابل فهم بازتاب  می 

سازی  سازی/همسان ) /معادل .یافته

 ختاری  حذف/بازسا/

:Clock the ice on his immortal beloved,: Moe 

observed, scanning Mrs. M.’s rings and 

bracelets . 

 

یتز به غلیان درآمد، مشکلی که در زندگی   اسید معده مسکوو

با   .اش داشت و هنوز هم دست از سرش برنداشته بودقبلی 

باعث شد من به این روز   آلود گفت: «این مردکصدایی تب 

 :.بیفتم

 یابی با هدف حفظ لحنتطبیق/بازساختاری/معادل -

Moscowitz fought back his acid reflux, a 

condition that had followed him from his 

former life. :He’s the reason I’m here,: he said, 

riled to a fever pitch. 

 

من در فلوریدا باهاش    .گومو سیلورمن گفت: «همینو ب 

حرومزاده تا چشمت رو برگردونی با   .کردمگلف بازی می 

 :.کنهپاش توپ رو جابجا می 

ی «حرامزاده»)  سازی/توسعه (واژه همسان  -

 بازساختاری /حذف/

:Tell me about it,: Moe Silverman said. :I 

played golf with the man in Florida, which 

incidentally he’ll move the ball with his foot if 

you’re not watching.: 
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یتز نالید: «هر ماه برام صورتحساب سود سرمایه  مو  مسکو

تر از اونه که از  دونستم اون ارقام خیلی بزرگ می  .فرستادمی 

راه حالل باشه و وقتی شوخی و جدی بهش گفتم نکنه  

انزی باشه، غذا به گلوش پرید  اش با من دوز و کلک پمعامله

مجبور شدم مانور هایملیک انجام   .و نزدیک بود خفه بشه

در نهایت، بعد از اون همه ولخرجی، معلوم شد مرتیکه   .بدم

سرمو کاله گذاشته و کل سود من اندازه دو حبه نخود ارزش  

این رو هم بگم همون لحظه بود که دچار چنان سکته   .نداره 

نگاری توکیو  هاش در البراتوار اقیانوس زه لرقلبی شدم که پس 

 ».ثبت شد

توسعه و تصریح (صورت حساب سود)   -

تطبیق/وامگیری (دوز وکلک پانزی در مقابل  

Ponzi Scheme   و مانور هایملیک) معادل

)  P.Sسازی (این رو هم بگم برای 

سازی/تعمیم (سکته  سازی/همسان تطبیق/معادل

 ) myocardial infractionقلبی برای 

:Each month I got a statement from him,: 

Moscowitz ranted. :I knew such numbers 

looked too good to be kosher, and when I joked 

to him how it sounded like a Ponzi scheme he 

choked on his kugel. I had to do the Heimlich 

maneuver. Finally, after all that high living, it 

comes out he was a fraud and my net worth was 

bupkes. P.S., I had a myocardial infarction that 

registered at the oceanography lab in Tokyo.: 

 

های  سیلور من که مشخص بود توی الکش دنبال قرص 

اول   .گردد، گفت: «با من خجالتی عمل کرد بخشش می آرام

هرچی   .گذار دیگری رو بپذیرهتونه سرمایه بهم گفت که نمی 

دعوتش   .شدزد، اشتیاق من بیشتر می ام می دست رد به سینه 

کردم شام و چون دستپخت زنم، رزالی، رو دوست داره، قول  

بت بعد مال من باشه روزی که بهم گفت مدیریت   . داد نو

هیجان زده شدم که از  کنه، اینقدر سرمایه من رو قبول می 

ی اون رو  ام کله زنم رو بریدم و عکس کله عکس عروسی 

اما وقتی فهمیدم ورشکستم کرده از پشت بام   .جاش گذاشتم

 پالم خودمو پرت کردم پایینباشگاه گلف 
ِ

  .مون در ساحل

:With me he played it coy,: Silverman said, 

instinctively frisking his carapace for a Xanax. 

:He told me at first he had no room for another 

investor. The more he put me off, the more I 

wanted in. I had him to dinner, and because he 

liked Rosalee’s blintzes he promised me the 

next opening would be mine. The day I found 

out he could handle my account I was so 

thrilled I cut my wife’s head out of our wedding 

photo and put his in. When I learned I was 

broke, I committed suicide by jumping off the 
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  . ایستادم تا خودکشی کنمتازه باید نیم ساعت توی صف می 

 :.من نفر دوازدهم بودم

ه و تصریح (مدیریت  تطبیق/توسع -

پخت به جای بلنتز و  گذاری)/تعمیم (دست سرمایه

که نام تجاری     Xanaxبخش به جای  یا قرص آرام 

هاست)/  یک نوع از این قرص 

 سازی سازی/همسان معادل 

جا که واژه پالم در  اما از آن  .َپم است   Palmتلفظ  -

فارسی وارد شده (مثل روغن پالم) بهتر است از  

  .ر فارسی استفاده شودتلفظ رایج د

roof of our golf club in Palm Beach. I had to 

wait half an hour to jump, I was twelfth in line. : 
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 ) ۳ترجمه ( هایکاربرد عملی تکنیک :درس هفتم 

هنگام سرپیشخدمت رستوران مدوف را به سمت  در همین 

کواریوم راهنمایی کرد و مدوف با چشم های حریصش  آ

کواریوم را سنجید و   خوشمزگی موجودات دریایی داخل آ

یتز و سیلورمن اشاره کرد   . بعد به مسکو

 سازی و حذف سازی / فشرده تصریح / معادل  -

At this moment, the captain escorted Madoff to 

the lobster tank, where the unctuous sharpie 

analyzed the assorted saltwater candidates for 

potential succulence and pointed to Moscowitz 

and Silverman . 

ها ای زد و به یکی از گارسن سرپیشخدمت لبخند خادمانه 

کواریوم بیرون بکشددستور داد که خرچنگ    .ها را از آ

سازی/تطبیق/جایگزینی (گارسن در مقابل  ادل مع -

waiter ( 

An obliging smile played on the captain’s face 

as he summoned a waiter to extract the pair 

from the tank. 

 

یتز با خشم فریاد زد: «این دیگه ته خطه! تمام   مسکو

خواد منو توی  می ام را باالکشیده و حاال هم انداز زندگی پس

 ست؟»سس کره بخوابونه! این چه دنیای کثیفی 

)  last strawسازی (ته خط در مقابل همسان  -

 سازی سازی و حذف و بازساختاری/ معادل فشرده

:This is the last straw!: Moscowitz cried, 

bracing himself for the consummate outrage. 

:To swindle me out of my life’s savings and 

then to nosh me in butter sauce! What kind of 

universe is this? : 

شان ابعاد نجومی یافته بود، باهم  هر دو خرچنگ، که خشم

کواریوم تا آن  از روی میز  که شروع کردند به تکان دادن آ

ضلعی کف  های شش پایین افتاد و شکست و آب کاشی 

کواریوم چرخید   .رستوران را فرا گرفت  همه سرها به سمت آ

های شکسته چشم  و سرپیشخدمت با ناباوری به شیشه

 .دوخت 

 سازی سازی و حذف/معادلتطبیق/فشرده -

Moscowitz and Silverman, their ire reaching 

cosmic dimensions, rocked the tank to and fro 

until it toppled off its table, smashing its glass 

walls and flooding the hexagonal-tile floor. 

Heads turned as the alarmed captain looked on 

in stunned disbelief . 

هر دو البستر، مملو از حس انتقام به سرعت به سمت  

  .ک آن خود را به میز او رساندندمدوف خزیدند و در ی 

Bent on vengeance, the two lobsters scuttled 

swiftly after Madoff. They reached his table in 



 �ار�اە آموز�� نو�ام  ٢٩١
 

یتز تمام   .پایش را چنگ انداخت سیلورمن مچ  مسکو

یش را جمع کرد و از کف رستوران خیز زد و با چنگال   نیرو

 .قوی و بزرگش به بینی مدوف چنگ انداخت 

 سازی/تطبیقسازی/فشرده معادل  -

an instant, and Silverman went for his ankle. 

Moscowitz, summoning the strength of a 

madman, leaped from the floor and with one 

giant pincer took firm hold of Madoff’s nose . 

لی  کشید از صندباز که از شدت درد فریاد می مدوف حقه

جستی زد و همان موقع سیلورمن با هر دو چنگالش پایش را  

ای را که پیش  توانستند صحنه ها نمی مشتری  . چنگ زد 

های مدوف او چشمشان بود باور کنند و وقتی از داد و فریاد 

را شناختند، شروع کردن به کف زدن و سوت کشیدن برای  

یق خرچنگ  .هاتشو

 تطبیق/بازساختاری/جایگزینی -

Screaming with pain, the gray-haired con artist 

hopped from the chair as Silverman strangled 

his instep with both claws. Patrons could not 

believe their eyes as they recognized Madoff, 

and began to cheer the lobsters . 

 

یتز فریاد زد: «این هم در ازای  خدمتی که قرار بود به  مسکو

به خاطر توئه که بیمارستان    .ها و موسسات خیریه بکنی بیوه 

 »  .هتیکواه حاال تبدیل به سالن اسکیت روی یخ شده

 تطبیق/توسعه و تصریح  -

:This is for the widows and charities!: yelled 

Moscowitz.  :Thanks to you, Hatikvah Hospital 

is now a skating rink! : 

 

توانست خود را از چنگال آن دو موجود  مدوف که نمی 

ید یتز   .دریایی خالص کند، از رستوران به خیابان دو مسکو

یزان بود و چنگالهمچنان از بینی  های سیلورمن هم  اش آو

که حاال کفش مدوف را دریده، روی مچ پایش قفل شده  

را متقاعد کنند  زبان سرانجام توانستند آن شیاد چرب  .بودند

هایی که کرده  برداریکه تقصیر خود را بپذیرد و به خاطر کاله 

  .بود، عذرخواهی کند

سازی و  تطبیق/ بازساختاری/جایگزینی/فشرده 

 سازی حذف/معادل

Madoff, unable to free himself from the two 

Atlantic denizens, bolted from the restaurant 

and fled yelping into traffic. When Moscowitz 

tightened his viselike grip on his septum and 

Silverman tore through his shoe, they 

persuaded the oily scammer to plead guilty and 

apologize for his monumental hustle . 
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بیمارستان  در پایان آن روز مدوف را زخمی و و خونین به 

خشم هر دو خرچنگ نیز فرو   .لینوکس هیل انتقال دادند

کردند که به  ی رمق خود را صرف این ماندهنشست و باقی 

هد  های سرد و عمیق خلیج شیپزسمت دریا بخزند و در آب 

یتز تا امروز   .ناپدید شوند جایی که، اگر اشتباه نکنم، مسکو

َوی با او آشنا شده  با ِیتا بلکین که زمانی در مرکز خرید فیر

 .کندبود، زندگی می 

معادل سازی و تطبیق / فشرده سازی و حذف/  -

 بازساختاری

By the end of the day, Madoff was in Lenox 

Hill Hospital, awash in welts and abrasions. 

The two renegade main courses, their rage 

slaked, had just enough strength left to flop 

away into the cold, deep waters of Sheepshead 

Bay, where, if I’m not mistaken, Moscowitz 

lives to this day with Yetta Belkin, whom he 

recognized from shopping at Fairway . 

اش هم شبیه ماهی کفشک بود و بعد از  یتا در زندگی قبلی 

   .یک کفشک حلول کرده بود سقوط هواپیمایش هم در جسم

 توسعه و تصریح/بازساختاری/حذف -

In life she had always resembled a flounder, 

and after her fatal plane crash she came back as 

one . 
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 تمرین

یسنده آمریکایی هندی   Nameskeبرای تمرین متن کوتاهی از رمان  در   .انتخاب شده است  تبارنوشته جومپا الهیری نو

های بحث شده را به کار ببرید و در پایان نیز در متنی کوتاه توضیح دهید که از کدام یک از  هنگام ترجمه سعی کنید تکنیک 

های بیشتری از این کتاب را بخوانید تا با نگارش و سبک  در صورتی که نیاز دارید بخش  .ها استفاده کردید و چراتکنیک

ید،الهیری آشناتر ش   . بخوانید را  متن همین  از ترطوالنی  ایبریده  توانیدمی  اینجا و

On a sticky August evening two weeks before her due date, Ashima Ganguli stands in the kitchen 

of a Central Square apartment, combining Rice Krispies and Planters peanuts and chopped red 

onion in a bowl. She adds salt, lemon juice, thin slices of green chili pepper, wishing there were 

mustard oil to pour into the mix. Ashima has been consuming this concoction throughout her 

pregnancy, a humble approximation of the snack sold for pennies on Calcutta sidewalks and on 

railway platforms throughout India, spilling from newspaper cones. Even now that there is barely 

space inside her, it is the one thing she craves. Tasting from a cupped palm, she frowns; as usual, 

there’s something missing. She stares blankly at the pegboard behind the countertop where her 

cooking utensils hang, all slightly coated with grease. She wipes sweat from her face with the free 

end of her sari. Her swollen feet ache against speckled gray linoleum. Her pelvis aches from the 

baby’s weight. She opens a cupboard, the shelves lined with a grimy yellow-and-white-

checkered paper she’s been meaning to replace, and reaches for another onion, frowning again as 

she pulls at its crisp magenta skin. A curious warmth floods her abdomen, followed by a 

tightening so severe she doubles over, gasping without sound, dropping the onion with a thud on 

the floor. 

The sensation passes, only to be followed by a more enduring spasm of discomfort. In the 

bathroom she discovers, on her underpants, a solid streak of brownish blood. She calls out to her 

husband, Ashoke, a doctoral candidate in electrical engineering at MIT, who is studying in the 

bedroom. He leans over a card table; the edge of their bed, two twin mattresses pushed together 

under a red and purple batik spread, serves as his chair. When she calls out to Ashoke, she doesn’t 

say his name. 
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Ashima never thinks of her husband’s name when she thinks of her husband, even though she 

knows perfectly well what it is. She has adopted his surname but refuses, for propriety’s sake, to 

utter his first. It’s not the type of thing Bengali wives do. Like a kiss or caress in a Hindi movie, a 

husband’s name is something intimate and therefore unspoken, cleverly patched over. 

And so, instead of saying Ashoke’s name, she utters the interrogative that has come to replace it, 

which translates roughly as :Are you listening to me?: 
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