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 یک کتاب الکترونیکی کوچک
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 ای محتوای متنییک تولیدکنندۀ حرفه
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 مقدمه:

 

ر های اخی، به این معنا که طی سالمای آنالینمن نویسنده

 ام.متنی را در سپهر اینترنت هوا کرده هرروزوقفه و بی

به سیاق عبید زاکانی در رسالۀ صد پند تصمیم گرفتم 

های اخیر دربارۀ نویسندگی طی سال آنچه ازای گزیده

 در قالب ام، مختصر و مفیدد محتوا آموختهآنالین و تولی

 جملۀ کوتاه در اختیار شما بگذارم. 011

امیدوارم لذت شگرف نویسندگی آنالین را بیش از این از 

بعد از مطالعۀ این کتاب  بالفاصلهو  خودتان دریغ نکنید

 ای را در فضای دیجیتال منتشر کنید.کوچک، نوشته

چیزهای  کتاب از نکات اگر کنجکاو شدید دربارۀ هر یک

 .فقط کافی است توی گوگل سرچ کنید بدانید، یبیشتر
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 پند نویسندگی آنالینصد 

 

0 

یک  عنوانبهبا اهدافی مشخص و دقیق وارد عمل شوید. 

به چه دستاوردهایی را آنالین انتظار رسیدن  نویسندۀ

 دارید؟

 

2 

 تان آغاز کنید.های اصلیروز را با نوشتن اهداف و برنامه

 

۱ 

حوزۀ های اجتماعی تمام افراد مرتبط با در شبکه

 را دنبال کنید. تانتخصصی
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4 

یک موضوع مشخص را انتخاب کنید و هشتاد درصد 

 هایتان را به آن اختصاص بدهید.نوشته

 

5 

 .بنویسید مشخصی ساعات در زهررو کنید سعی

 

6 

 بگیرید ارتباط هاآن با دارید دوست که هاییآدم برای

 .بگذارید کامنت مداوم طوربه
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7 

 یبرند سازترین گام برای دگی آنالین اصلینویسن

شخصی است، مطالعه دربارۀ پرسونال برندینگ را در 

 اولویت خودتان قرار دهید.

 

8 

ای عالی برای نوشتن بهانه ارای پاافتادههر موضوع پیش

 بدانید.

 

 

9 

پس  .است خوردهگره ها آنالین با انتشار نوشته نویسندگی

ی باید چیز هرروزای آنالین به نویسنده شدنتبدیلبرای 

 را در اینترنت ارائه کنید.

 



شاهین کالنتری | شویم؟ونه به یک نویسندۀ آنالین تبدیل چگ  

 

 
8 

 

01 

 انتنویسید تا مخاطبانمیشما  .شخصی یبرند سازبرای 

مواجه  تصویر شماهر وقت در فضای دیجیتال با نام و 

 .نشان دهندواکنش مطلوبی  شدند

 

00 

 احساسات و عالیقتان بنویسید. ترینعمیقدربارۀ 

 

02 

روی دقیقه پیاده 01ز حداقل هر رو ،برای خالقیت بیشتر

 ترجیحاً بدون موبایل. کنید؛
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0۱ 

از  نتولید کنید؛ نوشت مصرفتاریخدون محتوای سبز و ب

 ها بسپارید.اخبار روز را به ژورنالیست

 

04 

ید کنید بنویسافرادی که تحسین می در ستایش موفقیتِ

اجتماعی  هایها در شبکهسایت و صفحات آنو به وب

 لینک بدهید.

 

05 

 درد یخواهداشته باشید که می ییهاهشتکفهرستی از 

 ها سرآمد و شناخته شوید.آن

 

06 
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کالس درس موجزنویسی  عنوانبهرا  نوشتن در توییتر

 بگیرید. جدی

 

07 

 ترینو به هنرمندانه پیوستهی خودتان را داستان زندگ

 شکل ممکن روایت کنید.

 

08 

های اجتماعی خودتان را در شبکه هایتوضیحات پروفایل

 یکدست و دقیق بنویسید. صورتبه

 

09 

بیشتر با نام و هویت اصلی خودتان  تأثیرو  برای یادگیری

 فعالیت کنید.
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21 

ه البت .کلمه یادداشت روزانه بنویسید 0111 حداقل هرروز

ممکن است فقط یک جمله را از میان این هزار کلمه 

 برای انتشار انتخاب کنید.

 

20 

خودتان برای  ای و باکیفیتهای حرفهاز عکس هرازگاهی

 .نویسید استفاده کنیدتصویرسازی جمالت کوتاهی که می

 

22 

ای هصب کنید تا غلطن ورد ۀامویراستیار را روی برن ۀافزون

 شما به حداقل برسد. نگارشیامالیی و 
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2۱ 

ای غافل نشوید، تصاویر خوب های حرفهاز تماشای عکس

 را به منبع الهامی برای نوشتن تبدیل کنید.

 

24 

حی خوب طرا ۀو هدی سایتتان یک خبرنامه برای حتماً

 را دریافت کنید. کنید و ایمیل بازدیدکنندگان

 

25 

خورید، مطلبی مفید و شار عکس غذایی که میانت جایبه

 آفرین را نشر بدهید.ارزش
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26 

 تن انتخاب کنید کهتخصص و موضوعی را برای نوش

 باشید. نفر اولدر آن توانید می

 

27 

 پاافتادهپیشو نوشتن موضوعات  غر زدن، ناله کردناز 

 مطلقاً پرهیز کنید.

28 

 .بخوانید کاغذی هایکتاب بیشتر اف،دیپی جایبه

 

29 

دقیقاً بنویسید چرا مطالعۀ  ،کنیداگر کتابی را معرفی می

 دانید.آن را مفید می
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۱1 

در فضای . ی نیست در تخریب دیگران بنویسیدنیاز

شما  .اردکافی کامنت خاردار وجود د ۀدیجیتال به انداز

 مشغول کار خودتان باشید.

 

۱0 

یگری د ۀنویسید که همه فکر کنند هیچ دغدغطوری ن

 جز فروش ندارید.

 

۱2 

 نامه بنویسید.خودتان یک واژه یتخصصحوزۀ برای 

 

۱۱ 

 برسانید. خودسانسوری را به حداقل
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۱4 

نوشتن یک مطلب قوی، حتی اگر به حوزۀ تخصصی شما 

صی ار مطلبی تخص، بسیار بهتر از انتشربطی نداشته باشد

 اما ضعیف است.

 

۱5 

کاری  آن را .یدان به تولید محتوا را عوض کننگاهت

 زده کردنشگفتسعی در  هرروز .نبینید تکراری و روزمره

 د.یمخاطبانتان داشته باش

 

۱6 

در خلوت بسیار  به بهانۀ کیفیت از کمیت نکاهید.

 ها را برای انتشار انتخاب کنید.اما بهترین آن بنویسید
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۱7 

دقیق و تقویم محتوایی  بندیزمان ،برای انتشار مطالب

 د.داشته باشی

 

۱8 

 های گرافیکیلذت ساختن طرح فتوشاپ را یاد بگیرید و

 های خودتان را تجربه کنید.با نوشته

 

۱9 

نویسی تبدیل شوید. شکست به استاد تیتر زدن و عنوان

زیر خروارها  مدفون شدن در نوشتن تیتر، مساوی با

 محتواست.
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41 

 با افراد فعال حوزۀ خودتان مصاحبه کنید، ترجیحاً متنی.

 

40 

 گذارند، ایده بگیرید.هایی که برایتان میاز کامنت

 

42 

 د.بهره بگیری مفهومیهای و استعاره توانید از تمثیلتا می

 

4۱ 

های ها و سرگرمیعادت از جستجو در گوگل را به یکی

 خالقانۀ خودتان تبدیل کنید.
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44 

های تخصصی خودتان نفر اول تالش کنید در کلیدواژه

 ج گوگل باشید.فهرست نتای

 

45 

وی ق شخصی عنوانبه را شمانوشتن از توسعۀ فردی برند 

 کند.تقویت می و سازنده

 

46 

استعارۀ شما برای توصیف سایتتان چیست؟ یک کافه، 

 ... ، مدرسه یافروشیکتابجزیره، پارک، کارخانه، 
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47 

ماه اول فعالیت محتوایی خودتان منتظر  6حداقل در 

 ی نباشید.اهیچ بازدیدکننده

 

48 

 افراد سطح یافتۀرشد خودتان را با وضعیت  اآلنوضعیت 

به خودتان زمان  تان مقایسه نکنید.اول حوزۀ تخصصی

 بدهید.

 

49 

 چند رقیب محتوایی داشته باشید.

 

51 

 کنید. تان توجهانتقادناپذیر باشید. صرفاً به عالیق شخصی
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50 

ان ی خودتنویسید به مطالب قبلدر مطالب جدیدی که می

 های مرتبط و مفید.لینک صدالبتهلینک بدهید، 

 

52 

 کنیدو ناراحتی  خألاگر یک روز ننوشتید احساس 

 .یداهای شدحرفهای فهمید نویسندهمی

 

5۱ 

گذارید، حتماً دلیل اگر از جایی چیزی را به اشتراک می

 انتخاب خودتان را بنویسید.

 

 



شاهین کالنتری | شویم؟ونه به یک نویسندۀ آنالین تبدیل چگ  

 

 
21 

 

54 

ج ندهید. کاری کنید که خساست به خر ،نقل منابع در

رسانۀ شخصی شما به شاهراهی برای آشنایی با دیگر 

 بشود.تبدیل ها افراد و سایت

 

55 

به درگیری و رضایت مخاطب بیش از نکات فنی و سئو 

 اهمیت بدهید.

 

56 

های های منظم و برچسببندیبرای مطالب از دسته

بندی دقیق استفاده کنید. برای هر برچسب و دسته

 پست بنویسید. 0قل حدا
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57 

با جستجوی نام شما در گوگل با چه محتوایی مواجه 

شویم؟ با تولید محتوا کنترل نام خودتان را به دست می

 بگیرید.

 

58 

ا روی رشد و نویسی روبالگ تأثیرخواهید اگر واقعاً می

هر روز یک پست بنویسید، حتی  پیشرفت خودتان ببیند

 روزهای تعطیل.

 

59 

 بسیار دشوار است، دقیقاًوبالگ کاری  ۀکردن روزان وزربه

 ها نفر دیگرشما در میان میلیون همین باعث تمایز

ی درخشیدن در اینترنت را در سر رزوشود که فقط آمی

 .پرورانندمی
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61 

های از مجموع نوشته توانیدمی ،در صورت مداومت

 د.یحداقل دو کتاب منتشر کن یسالتان در وبالگ روزانه

 

60 

زیاد  د،گرایی محتوایی نیفتیبه دام مصرف مواظب باشید

 بخوانید و زیادتر بنویسید.

 

62 

هایتان را اگر ننویسید و به دیگران یاد ندهید، آموخته

 دهید.هدر می
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6۱ 

ای از وضعیت مالی نویسندگان را کنار تصورات کلیشه

ین رآفتوانید یک نویسندۀ آنالین ثروتبگذارید، شما می

 باشید.

 

64 

تر ندتر و اثربخشممۀ دیگری ارزشزوآنالین از هر ر ۀرزوم

 است.

 

65 

ها ههایتان نباشید. تمام شدن ایدنگران ته کشیدن ایده

 یعنی آغاز تالش برای خالقیت بیشتر.
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66 

اگر نگاه بلندمدت ندارید هرگز به نویسندگی آنالین 

به  که ستو گذر زمان ا مداومتفقط در صورت  ؛نپردازید

 خواهید رسید.دستاوردهای ارزشمند 

 

67 

 های اجتماعی،سایت شخصی یا شبکهنوشتن در وب بین

 اولی را به دومی ترجیح بدهید.

 

68 

ا با ر چیزهمهبرای اینکه بتوانید کارهایتان را ارتقا بدهید 

نویسید و چند چند کلمه می هرروزعدد و رقم ثبت کنید. 

 کنید؟پست منتشر می
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69 

هم روی کاغذ بنویسید، هم با کیبورد تایپ کنید، 

 را از دست ندهید. یکهیچ

 

71 

 د که سرنوشتیک نویسندۀ آنالین باید بدانی عنوانبه

 هایبا انسان کسی که از موهبت اینترنت برخوردار است

ال دیجیت یماقبل خود کامالً متفاوت است. با تولید محتوا

 زندگی خودتان را دگرگون کنید.

 

70 

به  .تنبل کند را شماذهن  ،تباسنگذارید ترجمه و اق

هایی تازه، بومی و برگرفته از تجربیات زدن حرف الِدنب

 شخصی خودتان باشید.
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72 

ر ما دش زدگیشتابدر دسترس بودن رسانه نباید باعث 

 انتشار مطالب شود.

 

7۱ 

 از آن چندساعتیمتن،  ۀنویس اولیپس از نوشتن پیش

ام ن اقدویرایش و انتشار آ برایسپس  و فاصله بگیرید

 کنید.

 

74 

ها های قبلی سایتتان را رها نکنید، در طول زمان آنپست

شاید تصمیم بگیرید بعضی از ؛ را ویرایش و کامل کنید

 ها را حذف کنید.آن
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75 

شوید.  قدمپیشگذاری مطالب دیگران برای اشتراک

 هند.منتظر نباشید تا اول دیگران به شما لینک بد

 

76 

یک نویسنده با تولید محتوای  عنوانبهوش نکنید که مفرا

اصیل در فضای وب فارسی، به رشد سواد و فکر ایرانی 

 کنید.کمک می

 

77 

دورکاری در ذات نویسندگی آنالین است، پس نگران 

ترنت این به تاپِ متصلفتر کار نباشید. یک لپنداشتن د

 فی است.دنیا کا نقطۀبرای کار کردن از هر 
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78 

 یک نویسندۀ آنالین هنگام نوشتن آفالین باشید. عنوانبه

 

79 

 که دوست دارید مشق بنویسید. یهایاز روی نوشته

 

81 

اینکه فارسی  .را جدی بگیریدمطالعۀ نثر خوب فارسی 

زنیم به این معنا نیست که بر فارسی تسلط حرف می

 داریم.

 

 

 

 



شاهین کالنتری | شویم؟ونه به یک نویسندۀ آنالین تبدیل چگ  

 

 
30 

 

80 

ور ها داز داستان ار شمانگذارید نویسندگی غیرداستانی 

همیشه رمانی را در سبد مطالعۀ خودتان داشته  .کند

 باشید.

 

82 

تر از استعداد بسیار مهم ،در نویسندگی آنالین عالقه

 است.

 

8۱ 

به  شدن تبدیلاولین گام برای  یخود انضباطتالش برای 

 ای است.یک نویسندۀ آنالین حرفه
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84 

اریابی محتوا مطالعه مداوم دربارۀ استراتژی و باز طوربه

 کنید و در جریان اخبار روز این حوزه باشید.

 

85 

 پرسه بزنید. هافروشیکتابدر  بار یکای هفته

 

86 

 .مودی نیست ۀیک نویسندۀ آنالین هرگز یک نویسند

حال بد شما نباید مانع کارتان بشود. بدون توجه به حس 

 و حالتان بنویسید.
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87 

خاطبان شما از طریق موبایل فراموش نکنید که بیشتر م

خوانند. از خودتان بپرسید نوشتن های شما را مینوشته

 خواهد بود؟ مؤثرتربرای موبایل چگونه 

 

88 

متداول حوزۀ تخصصی  سؤاالتیک لیست بزرگ از 

 ها پاسخ بدهید.به آن تدریجبهخودتان بنویسید و 

 

89 

ه ب از ساختار مقاالت لیستی استفاده کنید. با این روش

هایتان نظم تری به افکار و ایدهتر و راحتشکل منظم

 دهید.می
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91 

 باشد.« شما»تمرکزتان روی « من» جایبه

 

90 

از حواس . زییات بنویسیدنکنید، با ج گوییکلی

 تان بهره بگیرید.گانهپنج

 

92 

حین مطالعه قلم و کاغذ کنار دستتان باشد، کلمات و 

یادداشت و  رسدمیلب و تازه که به نظرتان جا را تیاعبار

 هایتان استفاده کنید.ها در نوشتهبالفاصله از آن
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9۱ 

بخش داشته باشید و الهامهای نیروزا و فهرستی از واژه

 ها استفاده کنید.از آن تناوببه

 

94 

 متنتان را با صدای بلند بخوانید. ،هنگام ویرایش

 

95 

کر ف دقتبهنویسید که می به سطر اول و سطر آخر متنی

 بخش هستند؟کننده و الهاما ترغیبکنید. آی
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96 

ت ش پیداسکه از نام طورهماننویس هر متنی چرک

رسد. خور به نظر میندردهاحتماالً بسیار نامنسجم و ب

 نگران نباشید، بازنویسی در انتظار شماست.

 

97 

کوتاه یا بلند بودن محتوا مهم نیست، مهم درگیری ذهنی 

 شماست. مخاطب با متن

 

98 

دوستانی که درگیر نوشتن و تولید محتوا هستند بگذارید 

 د.ناحاطه کنشما را 
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99 

 همیشه در حال نوشتن یک کتاب باشید.

 

011 

تان را همیشه با این جمله به پایان های روزانهیادداشت

 برسانید:

 شوم.من هر روز از هر لحاظ بهتر و بهتر می
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 :هایادداشت

 

 یک: یادداشت

 !نکتۀ نحس دربارۀ نویسندگی 0۱

 

0 

برای یافتن زمان و خلوتی مناسبِ نوشتن، ممکن است 

 .های سال جان بکنید و کالفه شویدسال
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2 

یادگیری نوشتن روند کندی دارد، حتی اگر بسیار تمرین 

 .کنید

 

۱ 

گیری میزان رشد و هیچ ابزار دقیق و مطمئنی برای اندازه

 .مهارت شما وجود ندارد

 

4 

الزحمۀ پروپیمانی در کار نیست و اگر بخواهید یچ حقه

 .برای دیگران کار کنید ممکن است ضعف اعصاب بگیرید
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5 

جامعه هیچ تصور روشنی دربارۀ فعالیت یک نویسنده 

 .ندارد

 

6 

در بسیاری از اوقات برای یک نویسنده به کاری  یخوانکتاب

 کند در حالشود. چون حس میکننده تبدیل میکالفه

 .و فرار از نوشتن است یکاراهمال

 

7 

های موفق روح شما را، بسته به حسادت به دیگر نویسنده

 .خراشددم میبهیا دم یهرازگاه، یتتانشخص
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8 

و مطالعۀ بسیار دربارۀ خالقیت، کماکان  ها کاربعد از سال

 .در پیدا کردن ایده مشکل خواهید داشت

 

9 

نخواهد  دقتبهرا  کس مطالب شماهای سال هیچتا سال

 .خواند

 

01 

آلود است که ممکن است دائم مه قدرآنمسیر نویسندگی 

بخورید. از این شاخه به آن شاخه پریدن در  یواردرودبه 

 .ذات نویسندگی است
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00 

به شما بازخوردی دقیق نخواهد  کسییچهوقت تقریباً هیچ

 .داد

 

02 

شما خواهد هایتان تا ابد همراه حس آبکی بودن نوشته

 .ماند

 

0۱ 

همیشه در آتش شک و تردیدِ اینکه آیا واقعاً استعداد 

 !نویسندگی دارید خواهید سوخت

  

های توانید نحسیاما طرف مثبت ماجرا این است که می

 :تر کندمسیر نویسندگی را کم
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 .نویسندگی آنالین

فکر ت گیری ازنویسی و میکروبالگینگ؛ و بهرهبا وبالگ

ها را دور الح مداوم مسیر، بخشی از نحسیو اص طراحی

 دالبتهصو  ها باشدتواند بهشت نویسندهبزنیم. اینترنت می

 .هاجهنم آن

 

 دو: یادداشت

 هایی دارد؟ای چه ویژگییک نویسنده آنالین حرفه

 

 نویسندگی آنالین یعنی چه؟

نوشتۀ آنالین نوعی از متن است که برای فضای آنالین 

 .شودو در اینترنت عرضه میشود تولید می
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ع روزترین انوانویسندگی آنالین از تأثیرگذارترین و به

های آن پی نویسندگی است که در ایران هنوز به ظرفیت

 .ایمنبرده

ای برای اینکه در فضای آنالین بنویسم الزم نیست نویسنده

ای باشیم که تمام زمانش را وقف نوشتن کرده؛ بلکه حرفه

نۀ توانیم رسابا توجه به تخصصی که داریم می هرکدام از ما

شخصی خودمان را داشته باشیم. ولی نکات مهمی هست 

که برای هر نویسندۀ آنالینی که در پی اثربخشی بیشتری 

 .رسداست ضروری به نظر می

 

 هایی را ندارد؟نویسندۀ آنالین چه ویژگی

هایی نیست که نویسندۀ آنالین از آن دسته از آدم .0

سوادی برای تأمین محتوای نابلدی و کم از سر

خورد سایت و کانالش از درودیوار و غذایی که می

 .عکس سلفی بگیرد
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نویسندۀ آنالین آدم زردی نیست که مدام دنبال  .2

ها اخبار و حوادث و شایعات روز باشد و به آن

 .العمل نشان بدهدعکس

نویسندۀ آنالین کسی نیست که حرف جدیدی  .0

 ها خارجیفقط و فقط از روی سایتنداشته باشد و 

 .کپی و ترجمه کند

 

 هایی دارد؟نویسندۀ آنالین چه ویژگی

فهمد اما زدگی فضای آنالین را میاو شتاب .0

نویسد. آنالین بودن به این معنا زده نمیشتاب

به ذهنمان  را که هر چیزی ،نیست که در لحظه

بریزیم توی اینترنت. نویسندۀ آنالین  کرد خطور

ر دای منطقی فاصله، بین نوشتن و انتشارای هحرف

 .گیردنظر می

و  آفرینبرای نویسندۀ آنالین تولید مطالب ارزش .2

مصرف اولویت اصلی را دارد. برای او بدون تاریخ
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 روز بودن به هر قیمتیتر از بهمراتب مهمکیفیت به

 .است

های روز و ابتذال رو جریاننویسندۀ آنالین دنباله .0

های در فضای اینترنت و شبکهود فکری موج

پردازد، نگاهی نیست. او اگر به رویدادها می جدید

 .هم به روندها دارد
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 :سه یادداشت

توانند در های اجتماعی نمیچرا عموم فعاالن شبکه

 وب موفق شوند؟

 

 :ازهمهاول

برای یک نویسنده و  نویسیبزرگ وبالگسه مزیت 

 :تولیدکنندۀ محتوا

 یشتر نوشتن و شکافتن موضوعاتعادت به ب .0
 تر اینترنتبا مخاطبان فرهیخته ارتباط عمیق .2
 آموختن با بهترین روش یادگیری، یعنی یاد دادن .0

 

 :دوم از همه

 اما چرا؛ نویسی را تا حدی روشن کردیمخب، مزایای وبالگ

شود. طوری که فضای تر میسخت روزروزبهنویسی وبالگ

 های خاموش تبدیل شده؟گفارسی به قبرستان وبالوب 
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 :های اجتماعی این استتوجیه فعاالن شبکه

های اجتماعی کوچ کرده. پس آدم مگر مخاطب به شبکه

رود توی دیوانه است که روی دیوار وب بنویسد، می

نویسد که دیوارش هم موش دارد و اینستاگرام و توییتر می

 !هم گوش

شوند که می اما غالباً چنین افرادی بعد از مدتی متوجه

سنگر وب را هم باید فتح کنند و الاقل یکسری از 

 هایهای گوگل را بگیرند، چون مخاطبان شبکهکلیدواژه

پرسند. ضمن الشان را از گوگل میؤاجتماعی هم جواب س

ما در  وتختتاجاینکه به چشم بر هم زدنی ممکن است 

 .های اجتماعی توسط مغولیان! با خاک یکسان شودشبکه

و باز به  گیردیخ وبالگ چنین افرادی نمی چرا معموالً اما

 ار نویسیوبالگ و گردندمی بر  همان اینستاگرام خودشان

 ؟کنندمی لعنت

ندی باما بگذارید قبلش یک دسته؛ ص استدلیلش مشخ

 .کنیم
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 :نویسی داریمما دو نوع وبالگ

 ؛های شخصی استها و یادداشتانتشار دلنوشته  اول نوع

جو غالب وبالگستان فارسی در دهۀ هشتاد )عموماً  یعنی

 .(در بالگفا و پرشین بالگ

نویسندگی تحلیلی و آموزشی در یک حوزه خاص  نوع دوم

ثیرگذار دنیا در أهای بزرگ و تنویسعموم وبالگ ؛ کهاست

 .گیرنداین دسته قرار می

  

اند های اجتماعی کوچ کردهپس اینکه دستۀ اول به شبکه

توان گفت که وب اصالً جای طبیعی است. میکامالً 

که این قبیل قلمیات در همان  بهترچهدلنوشته نیست و 

 .منتشر شوند داردفودی ی اجتماعی که ذات فستهاشبکه

  



شاهین کالنتری | شویم؟ونه به یک نویسندۀ آنالین تبدیل چگ  

 

 
49 

 

های ال مهم که چرا فعاالن شبکهؤبرگردیم به بررسی این س

 :توانند در وب موفق شونداجتماعی نمی

ای که بیشتر در آن فعال نهچون ذهن آدمیزاد با هر رسا

ه کند؛ و بسته به امکاناتی که آن رسانتطبیق پیدا می باشد

 .شوددر اختیارش گذاشته تربیت می

ای یعنی اگر به استوری اینستاگرام عادت کنیم و هر ایده

استوری کنیم. دیگر  سرعتبهرسد را که به ذهنمان می

د، وشحتی گذاشتن پست توی اینستاگرام هم سخت می

برای وبالگمان  یاهزارکلمهای رسد به اینکه مقالهچه 

 .بنویسیم

توی ذهنتان  اآلنام. همان چیزی را که من امتحان کرده

در  یفیتباکشود هر دو را یعنی اینکه نمی؛ گویمهست می

ذهن شما باید روی یک قالب  یتدرنهاکنار هم پیش برد، 

 .تنظیم شود
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شود از چیزی که تصور میچون کار خلق فکر و محتوا بیش 

فرساست. پس باید انتخاب کرد: عمقِ وب بر و طاقتزمان

 های اجتماعی؟یا سطح شبکه

سال گذشته این بوده: هشتاد درصد  0تصمیم من طی 

درصد هم برای  21توان و تمرکزم را صرف وب کردم و 

 .های اجتماعیشبکه

نم اگر ذهام. راضی ،کنمکه به نتایج انتخابم نگاه میحاال 

تاگرام خو کرده بود، صدها یادداشتی که حاال دارم سنبه ای

 .را ننوشته بودم

 .تصمیم با شماست

های اجتماعی دنبال محتوای جالب هستند؛ و وبالگ شبکه

خواهد. محتوای جالب و مفید عمالً یک محتوای مفید می

 یهرازگاهچیز نیست. ممکن است یک محتوای جالب 

 .نباید جالب باشد الزاماًمحتوای مفید مفید باشد، اما یک 
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 :سوم از همه

شده؛  ینعجنویسی با آموزش سادۀ سخن اینکه وبالگ

خواهید سایتی داشته باشید که دستاوردهای یعنی اگر می

مادی و معنوی و غیره داشته باشد باید روی آموزش در 

 .یک حوزۀ خاص تمرکز کنید

بنویسید تا یاد  الزامی هم ندارد استاد آن حوزه باشید.

 .بگیرید

 

 :همه

 !هیچ
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 چهار: یادداشت

یک نمونۀ موفق  |نگرشی بر نویسندگی آنالین 

 ایرانی

 

 آیندۀ ناشران کاغذی و اینترنتی دربارۀ حال و

 

 :ازهمهاول

اگر زمانی تنها راه ارتباط جدی نویسنده با خوانندگانش 

دۀ ویسنانتشار کتاب کاغذی و همکاری با نشریات بود، ن

 .امروزی الزم نیست تن به چنین اجباری بدهد

از موضوعاتی مثل لذت لمس کاغذ و اعتبار کتاب و غیره 

سرعت باالی انتشار و داشتن  که بگذریم، موضوع مهم

؛ که فضای آنالین هر دو را به جامعۀ هدف معین است

 .کندکمال تأمین می
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 برایپس نویسندۀ امروزی، در بهترین دوران تاریخ بشر 

 .ای استنشر هر نوع نوشته

با انتخاب دقیق جامعۀ مخاطبان و تولید محتوای پویا و 

زگار های روتوانیم جزو تأثیرگذارترین نویسندههدفمند، می

 .خودمان باشیم

 

 حوصله؟زده و خوانندۀ کمنویسندۀ شتاب

اینکه کیفیت مطالعه اینترنتی پایین است و انبوه مطالب، 

و پریشان کرده موضوع مهمی نیست؛ مخاطب را کالفه 

هایی که اینترنت از رفتار مخاطب در یعنی در قیاس با داده

عنوان مسئله جدی و بغرنجی هیچدهد، بهاختیار ما قرار می

 .نیست
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کافی است که مطمئن شویم  0متمم مشاهدۀ نمونۀ موفق

تواند از کتاب و کالس و آموزشِ متنی در فضای وب می

 .وت مؤثرتر باشدحتی ویدیو و ص

زعم من موفقیت متمم در درجۀ اول به خاطر استاندارد به

 سایتباالی مطالب و در کنار آن به خاطر خالقیت این وب

 .در جذب، تشویق و حفظ مخاطب است

خالقیتی که از تمام امکانات خاص وب برای آموزش بهتر 

 .و مؤثرتر بهره گرفته

متمم را بخوانید و طور منظم یکی از مباحث کافی است به

ه و شدسازیتمرین بنویسید تا مفهوم یادگیری شخصی

 .خوبی درک کنیدگام را بهبهگام

 .پذیر استمزیت بزرگی که فقط با امکانات وب امکان

سایت، بدون هیچ صفحۀ فعالی در پس اگر یک وب

هم در زمانی که  های اجتماعی چنین درخشیده، آنشبکه

                                                           
1 motamem.org 
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شده مها تمار وب را در برابر اپلیکیشنبسیاران قلیل )!( کا

 دانند؛ آیا نباید در افکارمان تجدیدنظر کنیم؟می

 

 :آخر از همه

برخالف سرعت باالی حاکم بر اینترنت، فعالیت محتوایی 

 .در آن به نگاه بلندمدت نیاز دارد

تنبلی تاریخی ما این روزها در عرصۀ آنالین هم مشهود 

 .است

نگارهای ها و روزنامهاز نویسندهکافی است اسم بسیاری 

و زنده را در اینترنت جستجو کنید تا هیچ چیزی  بنام

 .دستتان را نگیرد

 …بنابراین اگر کسی بابت عدم نشر کتاب و تیراژ پایین و

 «کاریاهمال» و «نشدن روزبه» از احتماالً کند،می گالیه

 .بردمی رنج
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ه صدها مقال بینم برخی فعاالن فرهنگی و هنری،وقتی می

و یادداشت ارزشمند را هنوز در قالب مجالت کاغذی چاپ 

ها در فضای وب نیست، افسوس کنند و هیچ اثری از آنمی

 .خورممی

بار خرید نشریات چون این نشریات، با توجه به وضع اسف

جز خمیر شدن ندارند. در ایران، پس از یکی دو ماه، راهی به

 ذی اصرار کنیم؟چرا کماکان باید روی چاپ کاغ

ی برای اعالم قدرت و دحفظ نوستالژی کاغذی؟ کاغذ نما

حضور؟ یا تصور اشتباه از درآمدزایی و فروش محتوا در 

 اینترنت؟

های های نسلها گالیهاما افسوس بیشتر زمانی است که آن

ران و ز ناشکنند. به گمانم بسیاری اپیش را عیناً تکرار می

قبل نیز، اگر در این دوران  هاینویسندگان هوشمند نسل

حاضر بودند، با دیدن سپهر روشن اینترنت هرگز معطل 

 .مانندکاغذ و مجوز و چیزهای دست و پاگیر دیگر نمی

دهد، ضرر نشر کاغذی از نشر دیجیتال شواهد نشان می

مراتب بیشتر است، سختی توزیع و عمر اندک محتوا به به
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چندان نباید روی کنار. برای درآمدزایی از محتوا هم 

 .مخاطب عام حساب کرد

اما مخاطبِ خاص محتوا، در همین ایران، ثابت کرده که 

هم برای حقوق مؤلف احترام قائل است و هم اهل مطالعه 

 .و یادگیری دقیق است

پس چرا با این امکان ویژۀ مخاطب، محتوا را دقیقاً به 

های یکشد نرسانیم و با گرفتارمخاطبی که انتظار آن را می

 چاپ و توزیع، عمالً ضد مخاطب عمل کنیم؟

ناشر قرن بیست و یکمی باید از خودش بپرسد که چرا باید 

لجوجانه به حداکثر ده هزار مخاطب کاغذی اکتفا کند و 

 ها مخاطب آنالین را نادیده بگیرد؟میلیون

ای جز دور شدن از ضمن اینکه اکتفا به کاغذ عمالً نتیجه

 .دنبض جامعه را ندار

اگر زمانی صاحب مجلۀ کاغذی به نامۀ مخاطبان و آمار 

سایت دوخت، امروز صاحب یک وبفروش چشم می
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تواند حتی حرکات چشم خوانندگان مقاله را هم ثبت و می

 .بررسی کند

د ی ارزشمناند که ما اغلب چیزهاثابت کرده تجربه و تاریخ

 .ایمتههای قبلی پذیرفرا از روی جبر و بسته شدن تمام راه

فاجعۀ گرانی کاغذ شاید این بار ما را به حضور مؤثرتر در 

 .فضای اینترنت ترغیب کند

آنالین به نشر صفحۀ اول مجالت  فعالً که تصور ما از فعالیت

اف روزانه در وب محدود شده. تا کی به دییا گذاشتن پی

 .برسیم« محتوای پویا و تعاملی»

 :ی حفظ پویایی محتوایک نمونه از امکانات ویژه وب برا

جای تولید انبوه یادداشت و مقاله تعدادی از توان بهمی

 .تر کردکاملروز و مقاالت کلیدی را بارها و بارها به

امکان ویرایش محتوا در وب، موضوعی چنان ویژه و مهم 

های تواند به موفقیتاست که فهم و اجرای عملی آن، می

 .کننده منجر شودخیره



شاهین کالنتری | شویم؟ونه به یک نویسندۀ آنالین تبدیل چگ  

 

 
59 

 

 ای را برای متن دربار ویرایش متن، امتیاز ویژه گوگل با هر

گیرد و احتمال اینکه آن را به افراد بیشتری نظر می

 .یابدپیشنهاد بدهد افزایش می

در این زمینه هم متمم بهترین نمونۀ ایرانی است. بسیاری 

تر ذره بهتر و کاملها ذرهاز مطالب مهم متمم طی این سال

 .اندشده

 :درنهایت اینکه

دغدغۀ گذاشتن کتاب در دکور و قفسه، با تأثیرگذاری و 

ارتباط حقیقی با مخاطب دو چیز متفاوت است. ما برای 

 نویسیم یا رابطه؟دکور می

 .خواهم همیشه یک نویسندۀ آنالین باشممن که می
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 :پنج یادداشت

 نویسی یا نویسندگی آنالین؟وبالگ

 

ه فرمولی برای نویسی، هنوز بها وبالگبعد از سال

 .امنویسی نرسیدهراحت

توانم صدها صفحه کاغذ سیاه کنم بله، در خلوت خودم می

و کلی هم قربان صدقۀ خالقیت خودم بروم؛ اما نوشتن 

بر منظم روزانه برای وبالگ، کماکان برایم دشوار و زمان

 .است

 .امینویسو صدالبته که من شیفتۀ دشواری این نوع وبالگ

ی من هیچ ربطی به فضای وبالگستان فارسی نویسوبالگ

رد ککه در دهۀ هشتاد، نقش اینستاگرام فعلی را ایفا می

 .ندارد
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آیند، اما ربطی به قالب های این وبالگ از دل بر مینوشته

گویی، حدیث نفس و ناله و که سراسر اضافه« نوشتهدل»

 .مانتالیسم است نداردغر زدن و سانتی

بر نویسی در ایران زمانپردازی وبالگهومباری، اما تغییر مف

 «نویسندگی آنالین» نتیجه است. به خاطر همین منو بی
 .دانمرا عنوان مناسبی برای کار خودم می

کنم نویسندۀ امروزی، ناگزیر از نگارش در گمان می

 .اینترنت است

حتی اگر دلباختۀ چاپ کتاب کاغذی هم باشیم )که من 

ا مخاطب، ناگزیریم که از پلکان هستم(، برای مالقات ب

 .دنیای دیجیتال باال برویم

که  کند،ها کمک میفضای آنالین، از دو طریق به نویسنده

 بر وها در دنیای ماقبل اینترنت، بسیار زمانهر دوی این

 :فرسا بودطاقت
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 کمیت مخاطب .0

رسد، افزایش تعداد مخاطبان اولین چیزی که به ذهن می

ای اجتماعی در ذات خودشان با هاست. وب و شبکه

دستیابی به جامعۀ  رواند و ازاینسازی گره خوردهشبکه

تر شده. فرضاً هزینهتر و کمای از مخاطب سادهگسترده

 هایخوانندگان وبالگ شخصی من ده برابرِ تعداد خواننده

های معروف امروز این سرزمین بسیاری از مجالت و روزنامه

 ند؟ککیفیت مخاطب را هم تضمین میاست؛ اما آیا کمیت، 

 

 کیفیت مخاطب .2

زدگی مخاطب علیرغم تصور رایجی که دربارۀ شتاب

اینترنتی و سطحی بودن محتوای دیجیتال وجود دارد، وب 

ترین نوع رابطۀ نویسنده و مخاطب تواند بسترساز عمیقمی

 .باشد

اگر برای افزایش کمیت مخاطب به هزار تکنیک و ترفند و 

شویم، در این مرحله به چیزهای زودنی متوسل میمواد اف
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ازهمه باید به سؤال زیر پاسخ تری نیاز است. اولبسیار مهم

 :داد

آیا اینترنت برای ما یک موضوع جانبی و تفننی است یا نه 

 نیم؟کعنوان اولویت اول نگاه میبه نویسندگی آنالین به

اتژی با انتخاب دومی، صرف زمان و انرژی و طراحی استر

 .شودتر میجدی

گرفتن از نویسندگی آنالین، به صرف روزانۀ برای نتیجه 

ساعت تمام  0وقفه نیاز است؛ ساعت زمان بی 0حداقل 

ار ها و انتش، اندیشیدن، صیقل دادن ایدهیسیآزاد نوبرای 

 .متن نهایی

ناپذیر من دربارۀ نویسندگی و یکی از باورهای خدشه

 :آنالین

های اجتماعی، داشتن ایی در شبکهشرط موفقیت محتو

 .سایت و وبالگی نیرومند و پویا استوب
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 :شش یادداشت

چرا اغلب فعاالن حوزۀ محتوا نتایج مطلوبی 

 گیرند؟نمی

 

این روزها نویسندگان و فعاالن و مدرسان 

 یک  اند.بسیار بیشتر شده کپی رایتینگ و محتوا حوزۀ

ر ال هم دغیرفع و فعال مختلف کانال و پیج و سایت عالمه

ها هم جدی و قابل این حوزه هوا شده که برخی از آن

 وبیمطل نتایج محتوا حوزۀ فعاالن اغلب  اند. اما چراپیگیری

 کشند؟می کار ادامۀ از دست مدتی از پس یا گیرند؟نمی

 «یزتما ایدۀ» به توجه عدم در اصلی مشکل من گمان به

 .است

اگر بناست تو هم چیزی را بگویی که دیگران هم با اندکی 

کند؛ ما چرا باید تو را انتخاب تفاوت همان را تکرار می

 کنیم؟

http://shahinkalantari.com/%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
http://shahinkalantari.com/%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://madresenevisandegi.com/102/%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%B1/
https://madresenevisandegi.com/102/%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%B1/
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ای همگانی صادر کرد، چرا توان نسخهبرای تمایز اما نمی

ده بود که شبندییافتی و فرمولکه اگر تمایز کیفیتی دست

توان برای رسیدن به می خب، دیگر نامش تمایز نبود. اما

ا ها رتمایز، برخی فاکتورها را در نظر گرفت و بعضی روش

های شخصی و منحصر به فرد آزمود: ارائه منسجم داستان

های دیگر گیری از ایدههای خالقانه، بهرهخودمان، ترکیب

های مرتبط و نامرتبط و باال بردن کیفیت کار تا حدی حوزه

یفیت در توان هر کسی نباشد؛ که رسیدن به آن حد از ک

 .احتماال مسیر رسیدن به تمایز را تسهیل کنند

شود نظر شخصی من این است که تمایز از زمانی آغاز می

کشیم. ممکن که دست از مقایسۀ خودمان با دیگران می

ای استدالل کنند که با بررسی رقبا، در اثر شور است عده

د؛ اما اگر رقابت از کننتر عمل میو تحرک ایجاد شده فعال

 کنینقره است، رقابت نکردن طالست! وقتی رقابت می

ممکن است در نهایت به جایی برسی که اصالً هدف تو 

ای و صرفاً رقابت، تو را به آن ای به آن نداشتهنبوده و عالقه

کشی و سعی سو هل داده. اما وقتی دست از رقابت می

س این را که در کنی از دیروز خودت بهتر باشی، شانمی
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کنی، و در این کار خودت به تمایز برسی دو صدچندان می

ای را خلق اثر این رقابت درونی، ممکن است جهان تازه

 .گنجیدهکنی که هرگز در مخیلۀ کسی نمی

  

 :یادداشت هفت

انتشارات کوچک خودتان را  |شغل نویسندگی 

 اندازی کنیدراه

 

 0 

ان یک دهکدۀ سرسبز زندگی ای میتصور کنید در کلبه

 توانیدمزاحم شما نیست و می ییسروصداکنید. هیچ می

ی ؛ کتابخانۀ بزرگیدبگذرانتمام روز را به خواندن و نوشتن 

دارید که یک قفسۀ آن شامل آثار چاپ شدۀ شماست. فقط 

اول هر ماه، حین نوشتن، صدای زنگ پیامک بانک به صدا 

میلیون  01منظم ماهانه حداقل  طوربه. ناشر شما، آیدیدرم

کند. این مبلغی است که شما به تومان برایتان واریز می
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-تان دریافت میهای قبلیمنظم کتاب خاطر فروش چاپ

با انتشار کتاب جدید شما  زمانهم هرسالکنید. معموالً 

 .شوداین مبلغ چند برابر می

 

2 

 در ایرانوقت هیچ یاییرؤ چنین  باید بگویم متأسفانه

 .محقق نشده و شاید هم هرگز نشود

 

۱ 

ود؟ شآیا نویسندگی شغل است؟ آیا نوشتن ناب و آب می

وقت وقت تبدیل توانیم نوشتن را به شغلی تمامآیا می

تواند از حد بخورونمیر کنیم؟ آیا زندگی نویسندگی می

 فراتر برود؟
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4 

قی اام، یک ساعت تا رسیدن به مقصد بعقب تاکسی نشسته

مانده. جاده تاریک است. صدای خروپف دو نفری که بغل 

-اند بلند شده. اینترنت موبایلم را قطع میدست من نشسته

 ام از کیفم بیرونای که خریدهکنم. بسته کاغذ کاهی تازه

اندازم تا آورم. نور موبایل را توی جیب جلوی کیف میمی

گذارم و یف میماژیک سیاهم را در بیاورم. کاغذ را روی ک

کنم. راننده صدای رادیو را بلند کرده. نوشتن را شروع می

یک نمایشنامۀ رادیویی در حال پخش است: مادری نگران 

 که را دستم …کنداز وضع درسی دخترش ناله و زاری می

هایم شوم. ایدهمین و زمین جدا میز از گذارممی کاغذ روی

انفجاری گوشه و کنار  صورتبهرا برای نوشتن این پست 

کنم تا توی راه هاست رانندگی نمینویسم. مدتکاغذ می

ام تا از هر فرصتی برای هم بنویسم. خودم را عادت داده

 .نوشتن استفاده کنم
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5 

هایم پول در اما از فروش نوشته؛ شغل من نوشتن است

 .مستقیم طوربهآورم. الاقل نمی

 

6 

م در هایمانی که به خاطر تحلیلتوانم بگویم، جز زحتی می

هزار  ۵ای صفحه« المللی کیهان کاریکاتورمجله بین»

گرفتم! تاکنون برای نوشتن هیچ متن دیگری تومان می

-ام. اگر هم برای روزنامه یا مجلهالتحریر دریافت نکردهحق

قدر ناچیز بوده که التحریر آنام، مبلغ حقای چیزی نوشته

-به خاطر عشق به نشریه از دریافت حق اموانمود کرده

 !کنممی نظرصرفالزحمه 
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7 

 0۵های اینترنتی هم روشن است: هزار کلمه، تکلیف سایت

هزار تومان. در ایران این روزها  011هزار تومان، یا نهایتاً 

ها از این بیشتر نیست. مگر در موارد استثنا. الزحمهحق

چنین کاری را هم داشته باشم  زمانی نوشته بودم اگر بنای

البته که . گیرممیلیون تومان می 0برای هر مقاله حداقل 

کنم. نوشتن همان مقاله برای سایت خودم، این کار را نمی

 .مراتب سودآورتر استبه

 

8 

گیرم، نویسندۀ هایم پول نمیآیا چون به خاطر نوشته

 شوم؟ای محسوب نمیحرفه
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9 

ایِ یک حوزه کسی است که ای: حرفههیک تعریف از حرف

 .کند ییدرآمدزابا انجام آن کار 

 

01 

دانم، چون همۀ ای میاما من خودم را یک نویسندۀ حرفه

 !چرخد، مثل فرفرهمی« نوشتن»زندگی من با 

 

00 

من تبدیل نوشتن به درآمد، به انحای مختلفی  زعمبه

از این ها فقط یکی پذیر است، فروش نوشتهامکان

 .هاستراه
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02 

برای بیان منظورم  یرمستقیمغهای شاید اطالق واژۀ روش

 طورهبهای مختلفی تواند با روشکافی نباشد. نوشتن می

 .مستقیم به پول برسد

 

0۱ 

ها به دو دستۀ شروع کنیم: متن بگذارید از تعاریف پایه

 :شوندداستانی و غیرداستانی و ترکیبی از این دو تقسیم می

های داستانی: قصه، حکایت، داستان کوتاه، از جمله متن

 … داستان بلند، رمان و

 هایهای غیرداستانی: یادداشت، مقاله، کتاباز جمله متن

 …های علمی، فلسفی وها، کتابنامهدرسی، زندگی

توان چیزی های خالق را هم میبرخی جستارها و ناداستان

 .میان این دو نظر گرفت
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04 

های سنتی یا رایج که نگاه کنیم، درآمدزایی از به روش

-ندهرسد. نویسهای داستانی تقریباً ناممکن به نظر میمتن

های معدودی هستند که در بازار نشر ایران، از طریق آثار 

ها توجهی دارند. البته وجود آنادبی درآمد نسبتاً قابل

توان ند فعلی تورم، میاما با توجه به رو؛ نیست انکارقابل

 .ها هم در حال انقراض هستندگفت این دسته از نویسنده

 

های غیرداستانی هم تکلیف روشن است. به دربارۀ نوشته

 .همین متن نگاه کنید ۷شماره 

 

05 

توانیم راهکار چیست؟ با توجه به این وضعیت آیا می

 لمان تبدیحداقل به شغل اول سبد شغلی-نویسندگی را 
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-ینههز ینتأمدر  اییکهبارآبکنیم؟ یا حتی نوشتن را به 

 های زندگی تبدیل کرد؟

 

06 

نویسندگی » راز ماجرا در توجه به پدیدۀ نوظهور و مهم

 .است« آنالین

 :اما بگذارید کمی به دنیای نویسندگی آفالین بازگردیم

 

07 

های آماتور به سمت تصور ما این است که معموالً نویسنده

اما با نگاهی به تاریخ نشر و ادبیات ؛ روندنتشاری! میخودا

-ترین کتابکه نسخۀ اول بسیاری از مهم شویممتوجه می

 .اندهای تاریخ با سرمایۀ خود نویسنده منتشر شده
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08 

در زبان انگلیسی به کسی که شخصاً روی چاپ کتابش 

گویند. می vanity publishing کند گذاریسرمایه

، در این حالت حتی اگر با یک انتشارات همکاری کنیم

زند و تمام سود و زیان انتشارات دست به هیچ خطری نمی

ز نی ابر عهدۀ نویسنده است. درآمد بسیاری از ناشران ایرا

 .شودمین میأگری تطریق این نوع واسطه

 

09 

 رهای معروف غافلگیمولف-شاید با مرور چند نمونه از ناشر

 :شوید

 صورتبهرا « راهزنان»؛ نمایشنامۀ فریدریش شیللر

ناشناس چاپ کرد. او برای چاپ این کتاب از همسر یک 

نظامی پول قرض کرده بود. شکست مالی کتاب باعث شد 

های شیللر تا چند دهه بدهکار شود. البته امروز از نسخه
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 قیمتهایی گرانعتیقه عنوانبهمانده از این کتاب باقی

 .شودمی یدوفروشخر

 زهجای برندگان ترینشدهشناخته از یکی که هرمان هسه

 به ناشری با را خود رمانتیک اشعار مجموعۀ است، نوبل

 هایکتاب نویسندگان، سرمایۀ با که سپرد چاپ دست

 .کردمی منتشر را هاآن

ترین و یکی از معروف عنوانبهکه حاال  هنری میلر

ر شود. تازه دهای تاریخ شناخته میسندهترین نویجنجالی

سالگی تصمیم گرفت نویسنده شود. او اولین مجموعۀ  ۳0

اشعارش را با هزینه خودش چاپ کرد و آن را خانه به خانه 

فروخت. )نگاه کنید به تصورات رمانتیک ما از می

-رمایهسنویسندگی که با نوشتنِ اولین کتاب، توقع یافتن 

 (.داریم …ی کتاب وگذار و جشن امضا
 از حاال همین او «زرتشت گفت چنین» کتاب که نیچه

 کتابش حیاتش زمان در است، ایران نشر بازار هایپرفروش

 زیادی مدت شد مجبور که گرفت قرار مهریبی مورد چنان

یۀ خودش چاپ سرما با را کتاب آخر بخش تا کند اندازپس
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 .بشود
ر هند منتشر کرد. را د کور بوف اول نسخۀ صادق هدایت

 داستانی که تاریخ ادبیات داستانی ایران را برای همیشه

 .کرد دگرگون

ترین رمان ادبیات را که مطرح« اولیس»، جیمز جویس

در هزار نسخه و با  0۲22مدرن است، بار اول در سال 

 .سرمایه خودش به چاپ رساند

 2۵، کتاب شعرش را با سرمایۀ خود در گراهام گرین

های آن را چاپ کرد و بعدها تقریباً تمام نسخهنسخه 

ماندۀ آن در یک یک نسخۀ باقی 2111سوزاند. البته سال 

 .هزار پوند فروخته شد 0۱حراج به مبلغ 
 جستجوی در» شاهکارش انتشار هزینۀ مارسل پروست

 !را از جیب پرداخت« رفتهازدست زمان

 کرد،می چاپ مادرش پول با را هایشکتاب آندره ژید

 فقط اول سال دو در «زمینی هایمائده» معروف کتاب
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برندۀ نوبل  0۲۳۷نسخه به فروش رسید. ژید در سال  211

  .شد ادبیات

 را «هنرمند راه» پرفروش کتاب اول چاپ جولیا کامرون

اب کت این بعدها. کرد چاپ خودش شخصی سرمایۀ با

 .های متعددی رسیدتوسط انتشارات پنگوئن به چاپ

 …خوردۀ دیگرصدها نمونۀ موفق و شکست و
از نویسندگان داستانی و غیرداستانی چند دهۀ اخیر هم 

فلک های موفق سر به مولف-شربگذریم که سیاهۀ نا

خوردۀ های شکستمولفکشد. البته که ناشرمی

ها و هایشان در انباربکتا که دارند وجود هم بسیاری 

 .خوردکمدهای نمناک خاک می

 

21 

اما غالباً این ؛ مولف رایج بوده-در ایران هم پدیدۀ ناشر

بوده تا انتخاب. )مگر در جاهای دیگر  یسر ناچارموضوع از 

 (جهان جز این است؟
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با نگاهی به روابط بسته نشر و پخش در ایران موفقیت 

رسد. سیستم پخش و مولف تقریباً محال به نظر می-ناشر

ز ناشرهای تازه را هم فراهم توزیع حتی اجازۀ ظهور و برو

کند. ضمن اینکه چشم دوختن به دست پخاش! نمی

درصد از قیمت پشت جلد هر کتاب  ۳1 معموالً …معموالً

 .کتاب است ۀکنندپخشسهم 

 

20 

درصد  01 یتدرنهاترین ناشرها هم اگر کار کنید، با منصف

ای از قیمت پشت جلد سهم نویسنده است. )ناشرها چاره

 (.ارندهم ند

هم چشم بدوزید، باید چند  هایفروشکتاباگر به فروش 

سالی انتظار بکشید. ضمن اینکه در شرایط فعلی تیراژ 

تقریباً  اولیکتاب و گرانی کاغذ، فروش کتاب نویسندۀ کتاب

 .محال است
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ضمناً خوانندۀ ایرانی با این میزان از غریبگی با کتاب چرا 

 یبجبهدست کارتازهۀ باید برای خرید کتاب یک نویسند

 شود؟

 

22 

شود در همین شرایط، اولین کتاب اما چطور می

هزار  ۳۱غیرداستانی یک روانشناس جوان ایرانی با قیمت 

 رسد؟تومان ظرف دو ماه به چاپ پنج می

نفر  0۷1111به خاطر اینکه آن نویسنده در اینستاگرام 

ری صورت یعنی عمالً فروش قبالً در جای دیگ؛ فالوور دارد

 .گرفته است

هایی است که قبالً تازه این کتاب شامل مجموعه یادداشت

 .در صفحۀ اینستاگرام نویسنده منتشر شده

 

2۱ 
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 .بازاریاب مواجه هستیم-ما با پدیدۀ نویسنده

رو زده روبهدرست است که با مخاطبانی اغلب شتاب

ر ها پیش دهستیم. ولی اگر بهترین شاهکارهای ادبی، قرن

شد. آیا نسخه منتشر می 611-۵11وران نبود اینترنت در د

 هابا این میزان از سهولت در جذب مخاطب از میان میلیون

ایرانی، توان جذب و تربیت حداقل هزار مخاطب عمیق را 

 نداریم؟

 

24 

ام و سرم پیف کنیم و بگوییم من نویسندهتوانیم پیفنمی

 .فقط باید به نوشتن گرم باشد

-حتی مخالفان فضای دیجیتال هم برای معرفی کتابحاال 

 .شوندهایشان به فضای دیجیتال متوسل می

بخش زیادی از درآمد ناشرها در حال حاضر از طریق فروش 

 .اینترنتی است
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25 

 تر را همبازاریابی دیجیتال حتی فروش آثار خاص و هنری

اش شناسم که دفتر شعر تازهکند. شاعری را میتسهیل می

ها پیش از انتشار از طریق صفحۀ اینستاگرامش به را ماه

 .کرده است فروشیشپنفر  ۳11

بنابراین اینترنت و بازاریابی محتوا، زمینۀ الزم برای فروش 

 ؛ وتر را هم فراهم کرده استمخاطببهتر آثار هنری کم

 .پسندها بهتر نیستاوضاع فقط برای عامه

 

26 

ب آنالینیم. به عبارتی تا وقتی صلیما ناگزیر از نویسندگی 

ایم، معرفی و بازاریابی و معرفی اثرمان را به دوش نکشیده
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ی پسندحق غرغر کردن از فضای نشر را نداریم. گر تو نمی

 !تغییر ده غذا را

 

27 

ما ا؛ بله فعالیت آنالین شاید از تمرکز نویسنده بکاهد

اما ؛ دهسخت بو جاهمهدرآمدزایی از نویسندگی همیشه و 

 توانیم نوشتن وهای تاریخ میدر یکی از بهترین دوره اآلن

 .تبدیل کنیم سود دهنویسندگی را به کاری 

 

28 

ر های پیشین دهای قرنشک ندارم اگر بسیاری از نویسنده

چاپ کاغذی،  یجابهحال حاضر وجود داشتند، حتی 

 .دردنککامل روی نشر اینترنتی آثارشان تمرکز می طوربه
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اری ای دارد بسیمنتها چون سنت نشر کاغذی سابقۀ دیرینه

از نویسندگان هنوز برای چاپ روی کاغذ اعتبار بیشتری 

 .شوندقائل می

 

 

29 

 نهاتنهام. توجه به نشر آنالین، من شیفتۀ کتاب کاغذی

ث شود بلکه عمالً باعهای الکترونیکی میباعث رونق کتاب

چند وقت پیش در همین ترویج کتاب کاغذی هم هست. 

 :رابطه نوشتم

تنها به نشر کاغذی های اجتماعی نهبه گمانم وب و شبکه

زنند؛ بلکه فرصت ترویج و اشاعۀ فرهنگ کتاب آسیب نمی

 .اندرا گسترش داده یخوانکتاب

چندان فراگیر  یخوانکتابدر طول تاریخ ایران، کتاب و 

 .یمنبوده که حاال نگران از بین رفتن آن باش
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اال شد، حاگر بازار کتاب، قبالً محدود به چندصدهزار نفر می

ه ک واسطۀ بازاریابی محتوا، هر ناشری فرصت این را داردبه

القوه عنوان مشتری بها ایرانی بهترین هزینه با میلیونبا کم

 .در ارتباط باشد

 .ها مواجه هستیمخوانای از کتابما با نسل تازه

های بینید که با بسیاری از کتابنید، میلحظه فکر کیک

 .ایداید، از طریق اینترنت آشنا شدهخوبی که خوانده

ام که بسیاری از ناشران های اخیر شاهد این بودهطی سال

بزرگ، از طریق امکانات اینترنت، رشد و توسعۀ برابر با چند 

 .انددهه کار ناشران گذشته را تجربه کرده

مثل همیشه موضوعی خاص خواهد بود  یوانخکتابالبته 

ر تواند آن را پویاتبا مخاطبانی خاص؛ اما فضای دیجیتال می

 .تر کندو پررونق
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۱1 

حرف اصلی من اهمیت نویسندگی در فضای آنالین است؛ 

 .باالی آن یرگذاریتأثقدرت و 

 ترین و معتبرترین مجالتمثال تیراژ برخی از قدیمی طوربه

هزار نسخه است که آن هم  ۵ال حاضر کمتر از ایرانی در ح

اما سایت شخصی من، ماهیانه حدود ؛ رودفروش نمی کامالً

 .دارد یدکنندهبازدهزار  ۵1

های این به معنی کیفیت باالتر محتوای یا بازدیدکننده

سایت نیست. سخن این است که آیا دنگ و فنگ چاپ و 

 ارزد؟رهایش میکاغذ و توزیع و این تیراژ اندک، به دردس

 

۱0 

های درآمدزایی از مدل هنوزتفکر سنتی نشر در ایران 

اینترنت را نیاموخته. نهایت خالقیت نشریات ایرانی این 

ت تر روی سایاف نشریه را با قیمتی کمدیاست نسخه پی
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گونه بازاریابی محتوایی در فضای گذارند. بدون هیچمی

 .دیجیتال

 

 

 

۱2 

فحۀ اینستاگرامم اعالم کردم که زمستان پارسال توی ص

 .شودمنتشر می یزودبهام کتاب تازه

ب های معتبر انقالچند روز پیش که در یکی از کتابفروشی

ها پرسید آیا کتاب جدیدی منتشر بودم. یکی از فروشنده

اند و فروشی مراجعه کردهام، چون چند نفر به کتابکرده

 .اندپیگیر کتاب تازۀ من شده

 

۱۱ 
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 :است گونهیناباری، سادۀ سخن 

خواهید نویسندگی حرفۀ اگر سودای نوشتن دارید و می

شما باشد. به یک ناشر آنالین تبدیل شوید. تبدیل شدن به 

یک ناشر آنالین موفق عالوه بر مهارت در نوشتن به فهم 

 .بازاریابی دیجیتال نیز نیازمند است

 

۱4 

 :ته باشیداگر یک انتشارات آنالین موفق داش
 

های خاص و ادبی توانید با درآمدتان، پروژهمی :یک

 .خودتان را با آرامش دنبال کنید

مجوز و فیپا و میپا و -با این روش حواشی انتشار کتاب

د توانیگیرد و میانرژی شما را نمی -سروکله زدن با ناشر

بنابراین قدرت زیادی ؛ گذاری کنیدروی کارتان سرمایه

 .های تازه خواهید داشتایش ایدهبرای آزم
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 مخاطبانتان بازخوردمستقیم به  صورتبهتوانید می :دو

ها وارد تعامل شوید. این دسترسی داشته باشید و با آن

 .های موفق باشدالیزالی! از ایده منشأتواند رابطه می
 مؤلفناشر  عنوانبهتوانند درست است که همه می :سه

اما اگر شما جامعۀ مخاطبان ؛ کنندکار خودشان را چاپ 

خوبی داشته باشید، دیگر نویسندگان هم برای چاپ 

آثارشان به سراغ شما خواهند آمد. )پس این یکی از 

 (.سازی با نشر آنالین استهای خوب شبکهفرصت
 تاریخ که نقش یرگذارتأثفراموش نکنیم: بخشی از افراد 

اند. ناشران بوده اند جزومهمی در توسعۀ فرهنگ بشر داشته

 …و گاستون گالیمار تا بنجامین فرانکلین از
 ،«در جستجوی صبح»ید مطالعۀ کتاب شا

نشر امیرکبیر  گذاریانبن، عبدالرحیم جعفری خاطرات

نشر آنالین به . بخش و ارزشمندی باشدبرایتان کتاب الهام

نفس نیاز دارد. شاید در های تازههای خالق و چهرهذهن

فضا بتوانیم بهتر از هر جای دیگری طرحی نو این 

 .دراندازیم
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۱5 

 :ده نکتۀ ضروری و مهم برای ساختن یک نشر آنالین
 

 ؟«…»یک اسم خوب انتخاب کنید. نشرِ  :یک
، بعد از انقالب، در لندن آثار خودش را در بهمن فرسی

 .کردمنتشر می« دفتر خاک»قالب نشری با نام 
و قدرت کار شما را ده برابر  ارگرافیک خوب، اعتب :دو

 .های موفق الگو بگیردکند. از نمونهمی

کنید. مثالً نشر چشمه،  یبنددستههایتان را بکتا :سه

ها را با عناوینی مانند قفسۀ آبی و قرمز و ناداستان و کتاب

ها هویت از این دسته هرکدامکند. بندی میغیره دسته

 .را دارندگرافیکی مشخص خودشان 

های رایگان را جدی بگیرید. محتوای انتشار کتابچه :چهار

رایگان و مفید بسیاری منتشر کنید تا مخاطب به شما 

 .اعتماد کند
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بازی! دست بکشید. امتیازات بهتری برای از تخفیف :پنج

مخاطبانتان در نظر بگیرد. هدایای غیرمادی جذابیت 

 .بیشتری دارند

هایی از آن را از انتشار کتاب بخشها پیش از مدت :شش

های اجتماعی ارائه کنید. های مختلف در شبکهبه شکل

 .آشنایی با بالگینگ کتاب برایتان مفید باشد احتماالً
های خودتان ارزش قائل باشید. شاید برای کتاب :هفت

ما در ا؛ باشد ینههزکمچاپ یک کتاب الکترونیکی، ساده و 

 .با دقت و ریزبینی عمل کنید تولید محتوای آن باید
ید تواننگیرید، می کمدستقدرت کتاب صوتی را  :هشت

 .یدریزی کنهایتان برنامهبرای انتشار نسخۀ صوتی کتاب
 هایتان استفاده کنیداز ویدیو برای معرفی و مرور کتاب :نه

تواند فروش و ارائه یک خالصه کتاب ویدیویی ساده می

 .کندکتاب را چند برابر 

برای اینکه روزی به یک ناشر رسمی تبدیل شوید  :د

 های موفق نشر آنالینریزی کنید. بسیاری از کتاببرنامه
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توانند در قالب نسخۀ چاپی هم منتشر شما، بعدها می

 .شوند

 
 :مهم نکته+

 ؛نیاز ندارید دفترودستکدرست است که شما به مجوز و 

ۀ یک سازمان بزرگ اما به یک سایت به جدیتی در حد ادار

مدیر سایت، خودتان را برای اصالح و  عنوانبهنیاز دارد. 

ارتقای دائمی سایت مسئول بدانید. فراموش نکنید، سایت 

شماست. آیا مخاطبان شما حس خوبی  یفروشکتابشما 

 از گشتن و خرید از این فروشگاه دارند؟

 

۱6 

پنج پیشنهاد برای تبدیل شدن به یک نویسندۀ 

 :این حرفهآنالی
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: زندگی زناشویی بلندمدتی را تصور کنید که زن و مرد یک

؛ انداند. بارها و بارها از هم دور شدهبارها تا مرز طالق رفته

اند. هم شده یدمثلتولمرتکب  یهرازگاه حالیندرعاما 

 وجودباپرسند: شما کنند میکسانی که از بیرون نگاه می

اید؟ و زن و مرد با دار شدهبچه همه اختالف چرا دوبارهاین

ر دهند که ناگزیباال و پایین انداختن چشم و ابرو نشان می

 .انداز این کار بوده

رابطۀ نویسنده و نوشتن چنین است. نویسندگی بیش از 

سنتی! آنکه به عشق رمانتیک شبیه باشد، یک ازدواج نیمه

مدت است. ممکن است با عشق و حرارت شروع طوالنی

است که ادامه  یازخودگذشتگشود، اما در ادامه با تعهد و 

 و اندمشترکهای این زندگی های شما بچهیابد. کتابمی

 …های پراکنده هم شایدنوشته

باری باید دوام آورد. این رنج مقدس راه رسیدن به معنا را 

 .کندهموار می

تبدیل شوید. اگر گزینۀ  وقتتمامبه یک نویسندۀ  :دو

لی دیگر شما، مدیریت یک شرکت بزرگ و معتبر شغ
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نیست. پس گزینۀ دیگری ندارید! اگر این کار را نکنید سه 

 گیرید؟سال بعد در چه جایگاهی قرار می
از  هرچقدرچیزی بنویسید و منتشر کنید.  هرروز :سه

ام. بدون حضور روزانه اهمیت این موضوع بگویم کم گفته

شویم. حداقل در سه یاز ذهن و ضمیر مخاطب حذف م

خودی نشان  هرروزبهتر است حتماً  یتمانفعالسال اول 

 .دهیم
فقط به نوشتن اکتفا نکنید. وقتی از اهمیت نوشتن  :چهار

پایۀ تولید انواع محتوا  عنوانبهزنیم، به نوشتن حرف می

ید که ای باشتوانید نویسندهبنابراین شما می؛ زنیمحرف می

و مستند  ویدیو کند،می صوتی ضبط پادکست و فایل 

برای ترویج افکارتان بهره  یمؤثرسازد و از هر روش می

 .گیردمی

 .نوشتن راهنماست

ناشر شدن بدون عشق به کتاب و توجه به دنیای  :پنج

یک  عنوانبهپذیر نیست. پس ها امکانمتنوع کتاب
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-تابکهای آشنایی با نویسندۀ آنالین باید به یکی از خوره

های مهم تبدیل شوید. ناشر شدن های تازه و خواندن کتاب

آنکه یادگیری  شرطبهسازد. های بهتری میاز ما نویسنده

 .اولویت اصلی ما باشد

 
 :نکته مهم+ 

نگیرد. اگر محتوای شما در موتورهای  کمدستگوگل را 

جستجو رتبۀ خوبی داشته باشند، با سیلی از مشتری خوب 

شوید. البته که برای سئو ننویسد. خوب رو میو مرتبط روب

و کامل بودن مطلب و رضایت مخاطب، برای دیده شدن 

 .در گوگل و هر موتور جستجوی دیگری کافی است

 

 

 

۱7 
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وه بر ، عالعباس معروفی راستی شاید برایتان جالب باشد،

موفقی است. نشر گردون و  فروشکتابنویسندگی، ناشر و 

 کار موفق او هستند.گردون دو  یفروشکتاب

 

۱8 

نویساای و نویسااندگی آنالیاان را آغاااز زمااانی کااه وبااالگ

هاا کاار در نشاریات، نوشاتن حتای کردم، با وجود مدت

امااا ادامااه دادم. ؛ یااک جملااۀ درساات باارایم دشااوار بااود

 :را تکارار کاانم تاوانم حارفاال بعاد از ساه ساال ماایحا
 .خود راه بگویدت که چون باید رفت

 

 :یادداشت هشت

نویسی در یک راهنمای بسیار ساده برای مقاله

 اینترنت
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، خیره به مانیتور، گوشۀ اتاق کارم 00۲۳پنجم آبان سال 

طاووس نشسته بودم که یک مقالۀ در خیابان تخت

 د.نویسی را برای همیشه تغییر دااینترنتی، نگاهم به وبالگ

م اخواندن آن مقاله کافی بود تا از آن لحظه به بعد در تم

کنم و تصمیم بگیرم نهایت توان و  یدنظرتجداهدافم 

 .نویسی در وب کنمام را صرف مقالهانرژی

ها و من پیش از آن برای مجالت تخصصی و عمومی مقاله

های متعددی نوشته بودم؛ اما چند سال مداومت سرمقاله

در عمل به من ثابت کرد که برای  نویسندگی آنالین در

-قالهم اندازهبهیادگیری و ارتباط و ترویج افکار، هیچ چیزی 

 .نیست مؤثرنویسی در اینترنت 

تر نوشتن در ا برای راحتهایم رحاال در مقالۀ کوتاهی، ایده

 :اماینترنت شرح داده

 

 با آزادنویسی شروع کن

http://shahinkalantari.com/category/%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/
http://shahinkalantari.com/category/%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/
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 .ترین شکل ممکنیعنی نوشتن به آزادانه ادنویسیآز

 .در این مرحله بنا نیست روی چیزی خط بکشی

ها ها درست و پاراگرافها دقیق، جملهبنا نیست واژه

 .منسجم باشند

نویس هر چه نویس و چرکآزادنویسی یعنی تولید چرک

 !تر بهترچرک

 ای بنویسی؟دوست داری چه مقاله

 های خاص و جالبی دارد؟مقالۀ تو چه ویژگی

ات باال فکر کن و بازیگوشانه بنویس. بگذار نوشته سؤاالتبه 

 .و ناقص باشد. فقط بنویس یرمنطقیغهای پر از حرف

خواهی تصوری کلی از شکل و توی آزادنویسی فقط می

 .ای در ذهن تو شکل بگیردشمایل و اهداف مقاله

کر ف گونهیناری نویسی شکست بخوخواهی در مقالهاگر می

 :کن

http://shahinkalantari.com/%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2/
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 «.کنمهر وقت ایده پیدا کردم، نوشتن را شروع می»

داند که ایده حین نوشتن به دست ای میاما نویسندۀ حرفه

 .آیدمی

نویس را که نوشتی، بینداز کنار و از جایت بلند شو چرک

ها پرسه بزن. با دیگران صحبت روی. الی کتاببرو پیاده

کارها را دو سه ساعت  ما اینا؛ کن. دوش بگیر. فکر کن

بیشتر کش نده. حاال وقت بازنویسی یا به عبارتی نوشتن 

 .مقالۀ اصلی است

 کن، تشبیه و استعاره بساز قولنقلقصه بگو، 

، یک نوازندۀ با استعداد گیتار از گروه 0۲۱1در اوایل دهۀ 

خود اخراج شد. این گروه تازه اولین قراردادش را بسته بود 

شدند؛ اما آماده می آلبومشانبرای ضبط اولین و داشتند 

یک هفته قبل از شروع ضبط، نوازندۀ گیتار را اخراج کردند، 

بدون هیچ اخطار یا مشاجرۀ قبلی. نوازندۀ گیتار فقط روزی 

از خواب بیدار شد و با بلیت اتوبوس روانۀ خانه شد! او 

اش را از دست داد. احساس کرد به او خیانت شده روحیه

داری نکرد. کس از او جانبت. در این ماجرا هیچاس
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کس توجه نکرد که با چه حالی رفت. در هیچ

سازترین لحظۀ کاری، کسانی او را ترک کردند که سرنوشت

ها داشت. پس با خود عهد کرد ترین اعتماد را به آناو بیش

انگیزی راه گروه خودش را بسازد. چنان گروه شگفت

اش احساس ندامت کنند و چنان بیندازد که گروه قبلی

مشهور شود که تمام عمرشان را به این فکر کنند که 

 …اندمرتکب چه اشتباه وحشتناکی شده

 دوست دارید ادامه داستان را هم بدانید؟

ناپذیری برای خواندن و بله، اغلب ما کنجکاوی سیری

 .شنیدن داستان داریم

 اراگراف ابتداییای که در باال خواندید، پکارهداستان نیمه

است. منسون در حال  مارک منسون یکی از مقاالت وبگاه

غیرداستانی  یسندگاننوترین حاضر یکی از پرفروش

 اش را با یک داستان شروع کرده؟دنیاست. چرا او مقاله

 :گویدمی رابطه این در جو ویتالی

http://shahinkalantari.com/%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%b9-%d8%ae%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%85%d9%86%d8%b3%d9%86/
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های پرفروش من آن یکی از دالیل موفقیت یکی از نامه

 «…م در بیایدنزدیک بود اشک»است که این نامه با جملۀ 

 داستان از حکایت نامه ابتدای در عنوان این. شودمی شروع

 ؛داد خواهند گوش شما به مرم. خرید پیشنهاد یک نه دارد،

آنکه مقصود خودتان را در قالب یک داستان جذاب  شرطبه

 .بیان کنید

ۀ . با بیان یک قصکندیمعالوه بر این، داستان تمایز ایجاد 

ها را دوباره و دوباره به ترین پیامکراریتوانی تتازه، می

گوش مخاطب برسانی و مخاطب تو از این ماجرا راضی و 

 .خشنود باشد

ای خواهی بنویسی چه قصهای که میدربارۀ موضوع مقاله

رسد؟ یک خاطره؟ خالصۀ فیلم یا داستانی که به ذهنت می

ای؟ یک ماجرای مشهور؟ یا یک حکایت قبالً خوانده

 ؟قدیمی

برایمان توصیفش کن. ماجرا  موموبهبا همان شروع کن. 

هایی قصه را هایی در چه مکانچه زمانی رخ داده؟ چه آدم

 اند؟ساخته
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 .ات کنبا یک قصۀ خوب ما را میخکوب مقاله

بعد از گفتن قصه، بنویس چرا این قصه را تعریف کردی؟ 

ا مخواهی به پیام قصه چه بود؟ در این مقاله چه چیزی می

 بدهی؟

حاال کیلوکیلو هم حرف انتزاعی و غیرداستانی بزنی، به 

 ایخاطر لذتی که با داستان اول مقاله برای ما ایجاد کرده

 .دهیمبه خواندن ادامه می

خوبی به ذهنت رسید  قولنقلهایت هر جا وسط حرف

ها بگرد و کتاب2 گفتاوردویکی استفاده کن. حتی برو توی

: گویدمی کورش کبیر .تازه پیدا کنی جمالت قصار تا

 !کندیم بیشتر را متن اعتبار و جذابیت قول،نقل از استفاده

 زنی شبیهاستفاده هم کن. حرفی که می استعاره از تشبیه و

 و ملموس چیزهای از یکی با را آن  توانچیست؟ آیا می

م. بفهمی وشن زندگی ما مقایسه کنی تا منظورت را بهترر

                                                           
2 fa.wikiquote.org 

https://fa.wikiquote.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%94_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C
http://shahinkalantari.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/
http://shahinkalantari.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/
http://shahinkalantari.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86/
http://shahinkalantari.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86/
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یادت هست که من داشتن سایت را به ادارۀ یک کشور 

 تشبیه کرده بودم؟

-ایشهیادداشت از یکی وسط چگونه سعید عقیقی ببین

 :یک استعارۀ گزنده ساخته-حرفش یرگذارترتأث بیان برای

اصله ها فتواند باشد، فرسنگباید باشد و می آنچهسینما از 

 تصوربهو پلیدی کشی گرفته است. دروغ، تبعیض، حق

چیزی نباید  ینجز اامری رایج و طبیعی درآمده و گویی 

باشد. حق این است که وقتی از کنار تابلوهای تبلیغاتی یا 

گذریم، از دیدن این تصاویر عنیف و سردر سینماها می

سرمان را از  سازندگانشانحماقت مستولی بر ذهن و زبان 

ن را به فروش خجالت پایین بیندازیم و بگذریم و دلما

ما چرخ سین»ها خوش کنیم و خود را فریب بدهیم که بلیت

انگار  .ی داریم«پُرمخاطب»و سینمای « باید بچرخد

رفاه  فراهم کردنجای کوشش در جهت پدری به

ها کند تا خرج ، او را روانۀ خیابانبالغشتازهدختر 

چرخ »خودش را دربیاورد و استداللش این باشد که 

که دختر و دل خوش دارد به این« بچرخدزندگی باید 
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 است یاجملهترین آمیزاین توهین !ی دارد«پُرمخاطب»

 .توان نثار دوستداران سینما کردکه می

 

 اینتر بزن

 .یک لحظه پاراگراف باال را نگاه کن

 .دازنبی آزادنویسی پاراگرافحاال برگرد یک نگاه هم به 

 تر است؟برای خواندن راحت یککدام

 .رنگی کمدستات سفیدخوانی را ای خوانده شدن مقالهبر

 .بگذار سطرها نفس بکشند

حوصله است. متن تودرتوی تو از خوانندۀ اینترنتی کم

 .ترساندشخواندن می

 .که امکان داشت اینتر بزن و برو سطر بعدی ییهرجا

 هایت را کوتاه کنجمله
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های زبان فارسی از بهترین نثرنویس شاهرخ مسکوب

است. هر کتاب او کالس درس تسلط کالمی است. بیا اولین 

 :مسکوب را با هم بخواهیم ۀمسافر نام سطرهای کتاب

ها از خانه بیرون آمدم. تاریک بود. اینجا همیشه صبح

کردند و هایشان نگاه میتاریک است. دو تا زن به ساعت

دویدند. در تالش معاش! کبوتر سحرخیز و کامروائی می

زد. دستپاچه و سمج به چیزی شبیه رودۀ مرغ نک می

ثل الک روی زمین افتاده بود و صبحانه در باران. آسمان م

های ساقه های پادراز و قارچپشتها زیر چتر مثل الکآدم

. ها روشن بودزده! چراغ ماشینبلند بودند. سرگردان، شتاب

ها چکید. خیابان باریک، ساختماناز نور خیسشان آب می

روم، بلند و آسمان غایب! مثل این بود که ته دریا راه می

 !اعماق در تاریکی خیس

-حیرت نقطه به کوتاهی جمله نگاه کن. دوستی نویسنده با

 .است انگیز

 «.از خانه بیرون آمدم»

http://shahinkalantari.com/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%ae-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%88%d8%a8/
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 «.تاریک بود»

 «.دویدندکردند و میهایشان نگاه میدو تا زن به ساعت»

تر است. تمرکزمان را از دست ها راحتخواندن این جمله

 .آیددهیم و نفسمان بند نمینمی

است به مقاالت ناشیانۀ وب نگاه کنی. اغلب این اما کافی 

ها پر از جمالت بلندی هستند که در انتهای هر جمله مقاله

؛ رود جمله با چه موضوعی شروع شده بودیادمان می

کردن  اهکوت بنابراین یکی از کارهای اصلی تو در بازنویسی،

 .جمالت است

 تیتر استفاده کناز میان

 ۀدوگان یرمس عنوانبه آن از ندیدن ک این کاری است که

 .کندخواندن یاد می

-ما برای خواندن یک مقاله، از همان سطر اول شروع نمی

کنیم جمله به جمله پیش برویم. اول یک نگاه کلی به مقاله 
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و بعد که اول تا آخر آن را دیدیم، دربارۀ خواندن  اندازیممی

 .گیریمیا نخواندن آن تصمیم می

توانیم شانس خوانده شدن حساب چطوری می حاال با این

 مقاله را افزایش بدهیم؟

تیترهای کاربردی و جذاب استفاده از میان مؤثریک راه 

ند، دهساختار بهتری به متن می تنهانهتیترها، است. میان

توانند مخاطب را برای خواندن کل مقاله متقاعد بلکه می

 .کنند

 ند؟کاین مقاله ترغیب می تیتر زیر شما را به خواندنمیان

 در اینترنت یسینومقالهغول مرحلۀ آخرِ 

هایت را منتشر نکنی هیچ چیزی یاد منتشر کن. اگر نوشته

 .گیرینمی

ظم افتد. باید به یک نیادگیری نوشتن در خلوت اتفاق نمی

 .بنویسی و منتشر کنی هرروزنوشتاری متعهد باشی و 
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چیزی  هرروزید نخواهی تر شدی شاایبعدها که حرفه

های اولیه کار، تمرین اصلی تو، منتشر کنی اما در سال

نوشتن روزانه و انتشار است؛ ارزشمندترین چیزها را از این 

 .گیریرهگذر یاد می

هدف، به یک عادت تبدیل  یجابهبهتر است نوشتن را 

کنی. ممکن است هدف تو داشتن یک سایت پرمخاطب 

 تازه کردنبافی بهتر است عادتِ یالخ یجابهاما ؛ باشد

تر به نظر روزانۀ وبالگت را تقویت کنی. هدف جذاب

 .تر استرسد، اما عادت سازندهمی

 که طور هر بده عادت خودت را :راز نهایی این است

پردازی دربارۀ چیزی منتشر کنی. بدون خیال هرروز شده

 .نتیجۀ کار
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 یادداشت نُه:

 کمک کند تواندرسانه می

 

های حتماً شما هم این جمله را صدبار دیگر به شکل

ق تا بتوانی موف به دیگران کمک کن»اید: مختلف شنیده

های آن این ترین شکلکه شاید یکی از قدیمی« شوی.

 أمینت را دیگران خیر که کسی» باش کنفوسیوس گفتۀ

 «.تأمین کرده هم را خودش خیر کند،

 این کار را انجام داد؟ تواناما در عمل چگونه می

 ها باال ببریم؟ وقتیکیسۀ خرید همسایۀ سالخورده را از پله

رویم برای همکارمان هم چای بریزیم؟ به آبدارخانۀ اداره می

ال قدم باشیم؟ یا با انتقدر پول قرض دادن به نزدیکان پیش

علم و دانش و تجربیات گهربارمان ذهن دیگران را ماالمال 

 !و شعور کنیم؟ از درک و دانش

هایی که توان اندیشید؛ روشهای دیگری هم مییا به راه

 .مناسبات و امکانات دنیای فعلی در اختیار ما گذاشته است
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 یهمرسانشناسم، بخشی که من مییکی از کارهای لذت

محتوای خوب و معرفی دیگران است. صدالبته در انجام این 

ر تأثیر کمک ما بیشتکار، اگر صاحب رسانه باشیم، اندازه و 

 .شودمی

در این اینجا مقصودم از رسانه، پیج اینستاگرام، اکانت 

 .تسایت شخصی شماستوییتر، کانال تلگرام یا وبالگ و وب

تصور کنید شما رسانۀ کوچکی دارید و جمعی از 

مندان یک موضوع خاص مخاطب رسانک! شما عالقه

 .هستند

ه توانید بگذاری، میحاال شما حتی با حجم اندکی از تأثیر

 .معنای واقعی کلمه به دیگران کمک کنید

مثالً تصور کنید کسی کتاب کوچکی در موضوع تخصصی 

و در سایت  ایدشما چاپ کرده و شما کتاب او را پسندیده

یا کانال کوچکتان چند خطی در معرفی کتاب او 

 .گذاریدنویسید و شاید لینک خرید کتاب را هم میمی
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ید، در صفحۀ اینستاگرامتان، صفحۀ یکی از افراد یا تصور کن

 .دکنیشناسید معرفی میای را که میآتیهمستعد و خوش

ای دربارۀ برخورد خوب اعضای یک فروشگاه یا چند کلمه

 .نویسیدتان مییا سازمان مرتبط به حوزۀ تخصصی

های مثبتی از کارها، با هر میزان از تأثیر، نمونههمۀ این 

 .در دنیای معاصرند کمک کردن

شاید یک پست کوچک شما، روی افزایش فروش یک 

محصول یا تعداد مخاطبان یک نفر، تأثیر عینی چندان 

ق تواند تشویملموسی نداشته باشد؛ اما همین کار ساده می

 .ای باشدو دلگرمی سازنده

خوب  رسانه شخصی ارزد که برای ساختن یکپس می

تی برای قدردانی از زحمات توانیم فرصبکوشیم؛ چراکه می

ها دیگران داشته باشیم، از کارهای تازه حمایت کنیم و آدم

 .را به هم وصل کنیم

هایی که شاید هرگز از یاد تواند کمک کند؛ کمکرسانه می

 .نروند

http://shahinkalantari.com/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C/
http://shahinkalantari.com/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C/
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 یادداشت دَه:

تولید محتوا چه زمانی به نتیجه  |محتوا چیست؟ 

 رسد؟می

 

 :تولید محتوا تعریف ساده و سرراست

کنیم و تولید می هر نوشته، عکس، صوت و فیلمی که

های اجتماعی نوعی از ریزیم توی سایت و شبکهمی

 !محتواست

 :استراتژی محتوا دستیتعریف دم

 تر شدن فرآیند تولید، نشرریزی برای هر چه اثربخشبرنامه

 .برداری از محتواو بهره

 :یعنی تقریباً هم بازاریابی محتوا

 اعتبارها از محتوا برای ایجاد گیری اشخاص یا سازمانبهره

یعنی با تولید نشر و محتوای خوب و تخصصی، ؛ و اعتماد

http://shahinkalantari.com/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87/
http://shahinkalantari.com/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87/
http://shahinkalantari.com/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7-%DA%86%DB%8C/
http://shahinkalantari.com/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7-%DA%86%DB%8C/
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شود و سپس مخاطب به مشتری ابتدا مخاطب جذب می

 .شودتبدیل می

هرحال ساده و تا چندان دقیق، ولی بهخب، تعاریف باال نه

 .حدی کاربردی است

 راحت است؟ تولید محتوا آیا خب،

ها و آیا با صرف زمانی اندک و یادگیری فرمول

 توانیم محتوای مؤثری تولید کنیم؟ها میترفند

کنندۀ محتوا با جاهای دیگر عنوان تولیدتوانیم بهآیا می

 همکاری کنیم؟

 وکارمان محتوا تولید کنیم؟برای رونق کسبتوانیم آیا می

 وکاریتوانیم محتوای خودمان را بفروشیم و کسبآیا می

 داشته باشیم؟ محتوا محور

اگر به دو سؤال اول جواب بدهیم، جواب مابقی سؤاالت هم 

 :شودروشن می

https://madresenevisandegi.com/2783/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
https://madresenevisandegi.com/2783/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
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تر تنها راحت نیست، بله بسیار سختخیر، تولید محتوا نه

آورتر از چیزی است که تصور برتر و حتی عذابو زمان

 .شودمی

قدر دنبال پیدا اصالً اگر راحت بود که دیگران این

گشتند؛ که سر آخر هم ناامید نمی کننده محتوالیدتو کردن

 .شوند

بگذارید اعتراف کنم. من حاال پشیمانم از اینکه به 

 :هاام. چون آنرا پیشنهاد داده کار تولید محتوا هاخیلی

خوانند، با شعرخوانی منظم دامنۀ مدام کتاب نمی

دهند، برای مطالعه و تحلیل کلماتشان را افزایش نمی

گذارند، برای برند شخصی محتوای دیگران وقت نمی

کنند، هرروز چیزی را منتشر ا تولید نمیخودشان محتو

شان را به این کنند، حداقل سه سال از وقت و انرژینمی

 … دهند وکار اختصاص نمی

 خاطر به حتی و است مهم محتوا تولید که دانندمی اما

 !دارند محتوایی مواهب به هم چشمی آشنایی این

http://shahinkalantari.com/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8/
http://shahinkalantari.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7/
http://shahinkalantari.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7/
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 والبته اصالً تعجب نکنید از دیدن کسی سایت خودش را د

برگزار  آموزش تولید محتوا کند و دورۀروز نمیسال به

 .کندمی

ایت سفارش تولید محتوا شود سیا اینکه چطور می

اندازی کنیم و حتی برای چنین سایتی که بناست راه

 کارخانۀ محتوا باشد محتوا تولید نکنیم؟

 .محتوا فراوان استهای محتواسازان بینمونه

شناسید که رسانۀ چند تا مدرس و سخنران می

 شان هر روز با محتوای اختصاصی تازه شود؟شخصی

ل بهمان فرسای، عماۀ عماۀ و حتی باه قاو بله، عمۀ من

من هام الیاو کاردن تاوی اینساتاگرام و صادا گذاشاتن 

توی تلگرام را بلاد اسات، فاوروارد کاردن ترهاات دیگار 

 یک از مااآیاد؛ اماا کادامها هم از هر کسای بار میکانال

، بارای نشار مکتاوب زحمات 0هاروزنوشاته و متمم ثلم

 کشیم؟می

                                                           
3 mrshabanali.com 

http://shahinkalantari.com/%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7/
http://shahinkalantari.com/%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7/
https://motamem.org/
https://motamem.org/
http://mrshabanali.com/
http://mrshabanali.com/
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ویدیو و پادکستی هم اگر هست اول باید در متن مکتوب 

نطفه ببندد. نباید از سر ناتوانی در فرهنگ مکتوب، 

 .چیز را شفاهی برگزار کنیمهمه

انگیز قبول؛ نوشتن و منتشر کردن، در خیلی از مواقع نفرت

اما باید ؛ خواهد. چون دقت و تمرکز میرسدبه نظر می

دانست که بدون سوخت مکتوب، موتور محتوا روشن 

شود و از صوت و ویدیوی ما هم چیزی جز خرخر و نمی

 .ناله به گوش نخواهد رسید

دو دقیقه صحبت کافی است تا فقر واژگانی هر کسی 

 .روشن شود

 :ویدگمی امام محمد غزالی

شقانه دوستش داری باید ابتدا برای رسیدن به چیزی که عا

ها نفرت داری صبور باشی. در تحمل چیزهایی که از آن

 )متمم )نقل از

 روند، دقیقاً همانکارهایی که دیگران از آن طفره می

 .توانند ما را متمایز و موفق کنندکارهایی هستند که می

https://motamem.org/
https://motamem.org/
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ها و ترفندها و است و مطالعۀ تکنیک دشوار تولید محتوا

بازی گرمی و خاکدست یکی دو سال کار کردن، جز

 .نیست

کنم تولیدکنندۀ محتوا، به سبب گرۀ کلفت من گمان می

کر ؛ و رسیدن به فروشنفکر باشد این کار با فرهنگ، باید

 .طلبدروشن، کار زیاد می
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Sahinkalantari.com 

http://shahinkalantari.com/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://shahinkalantari.com/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
https://madresenevisandegi.com/
http://shahinkalantari.com/

