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 بالگثر کو درباره -1

ترش و گس یمجاز یدر فضا یبوم یو مذهب یفرهنگ یمحتوا دیبا هدف تول« بالگ کوثر»یسیوبالگ نو رویسس

راه  ، از سوی مرکز فناوری اطالعات حوزه های علمیه خواهرانبانوان نیدر ب نینو یهافرهنگ استفاده از ابزار

 نیا از ب،یامن و نج یطیبانوان در مح یسیوبالگ نو نهیزم جادیشده است. کوثربالگ بر آن است تا با ا یانداز

 فراهم کند. یمجاز یزن مسلمان در فضا حیصح یارائه الگو یبرا یرصترهگذر بتواند ف

 مزایا و ویژگی های کوثر بالگ -22

 سامانه تخصصی وبالگ نویسی خواهران طلبه -1

 )بزرگترین تجمع وبالگ های دینی(فضای وبالگ نویسی متفاوت با حضور گسترده طالب خواهر  -2

 محیطی امن و نجیب -3

 فضایی عاری از مطالب زرد و تبلیغات نامناسب -4

 جدیدترین و پیشرفته ترین امکانات وبالگ نویسی -5

 امکان وبالگ نویسی گروهی -6

 سنتر( )آپلودامکان بارگذاری مستقیم انواع فایل در وبالگ  -7

 کاربراننالین شبانه روزی و آ آموزش و پشتیبانی -8

 اختصاصی در موضوعات مختلفمتنوع و قالب های  -9

 مناسبتیبرنامه ها و مسابقات  ها، طرحاجرای  -10

 رتبه بندی و امتیازدهی به وبالگ ها -11

 از اطالعاتامنیت باال در حفاظت  -12

 سئوی پیشرفته و بهینه سازی وبالگ برای موتورهای جستجو -13

 سیستم آماردهی و تجزیه و تحلیل برای هر وبالگ -14

 پشتیبانی آموزش و -3

ز طرق ارا استفاده از سامانه کوثر بالگ  پیرامون وبالگ نویسی وکاربران می توانند هرگونه سوال و مشکل خود 

 نمایند:ساعت بررسی شده و پاسخ خود را دریافت  24ذیل با واحد پشتیبانی در میان گذارند تا ظرف مدت 

 support@kowsarblog.ir پست الکترونیکی: -

 09138132559 تلفن همراه پشتیبان: -

 30002144000618 سامانه پیامک: -

 "پشتیبانی"( و انتخاب گزینه kowsarblog.irمراجعه به سامانه کوثربالگ ) -

 support.kowsarblog.irمراجعه وبالگ آموزش و پشتتیبانی:  -

mailto:support@kowsarblog.ir
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  آشنایی با مفاهیم و اصطالحات وبالگ نویسی -4

علم  که بى هر صلِح ؛ی أکثرَ ممّا  فسِد ی  علمٍ کان ما  ریعملَ على غ مَن و آله و سلم( : هیاهلل عل ی)صلّامبراکرمیپ   

 (8الحکمه/ج زنیکند، افساد خواهد کرد. )م یاز آنچه اصالح م شیعمل کند ب

 و دانش تیآن فعال یاز ورود اصطالحات ختصاص شیآن است که  پ یو الزمه ورودبه هر کار تیاز رموز موفق یکی

مان شدن ز یعالوه بر طوالن ییقانون استثناء نبوده و چه بسا عدم آشنا نیهم از ا یسی. وبالگ نومیرا بشناس

ر د ایغالبا کاربران از آن سوال نموده و  که یاصطالحات لیبه اهداف مورد نظر باشد. در ذ دنیمانع رس ت،یموفق

زم به .  المیده یم حینموده است توض جادیوبالگ ا ریمد یرا برا یبا آن مشکالت ییاز وبالگ ها، عدم آشنا دیبازد

 مختص سامانه کوثر بالگ است. یو برخ یعموم یمیاز اصطالحات مفاه یذکر است برخ

 
SEO 

جستجو  یموتورها ریرا در گوگل و سا یبهتر جیوبالگ شما نتا ایو  تیشود سا یکه باعث م ییندهایانجام تمام فرآ

 کسب کند.

 

 RSS        
هایی از این دست را ها وسایتهای خبری، وبالگاست که آخرین عناوین سایت xml.اس.اس فایلی با فرمت آر

 ترینشود و به این ترتیب تازهمیشود. با به روز شدن سایت، فایل آر.اس.اس به طور خودکار به روز شامل می

توان به می rssآن پیوندی وجود دارد. با  ناربینیم که در کای از هر گزارش یا خبر را میعناوین خبری، چکیده

های آنها مطلع شد. وظیفه های مورد عالقه، از محتوا و به روز رسانیراحتی و بدون نیاز به مشاهده روزانه سایت

ری های خبها، مجالت و سایتجویی است. بسیاری از وبالگاصلی آر.اس.اس قابل دستیابی کردن اطالعات و صرفه

ه عرض زیکنند. در کوثر بالگ نود را به صورت آر.اس.اس عرضه میاز امکانات، محتویات تازه خ یاریدر کنار بس

 اطالعات به صورت آر. اس اس وجود دارد.
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  هدر 

به تصویر یا عکس باالی قالب )صفحه( وبالگ اصطالحاً هدر گفته می شود. تمامی قالب ها دارای یک هدر هستند. 

 تصویر دلخواه شما را دارند.برخی از قالب ها، امکان تغییر هدر و جایگزین کردن با 

 بروزرسانی

ار انتش خیتار د،یوجود دارد که اگر آن را انتخاب کن ماتیدر تنظ یا نهیگز ،یمیمطلب قد کی شیرایو هنگام

 شود. یداده م رییهمان روز تغ خیمطلب به تار

 
 

 ک )پیوند(نیل 

 یدیکردن( ، شما را به پنجره )صفحه( جد کیاست که با انتخاب آن )کل ینترنتیا یهمان آدرس وندیپ ای نکیل

 کند. یم تیهدا

 

  نکیتبادل ل

 کامل انجام یزمان نکی) تبادل ل ینوار کنار یوندهایپ ستیمورد عالقه در ل تیسا ایدادن آدرس وبالگ و  قرار

 دیینما نکیرا در وبالگ خود ل یشما وبالگ یعنیکردن دو وبالگ به صورت متقابل انجام شود.  نکیشود که ل یم

 .(دینما نکیوبالگ شما را در وبالگ خود، ل زیشده ن نکیو متقابال وبالگ ل

 
 یدرون متن نکیل

 نکی، لنوشتن منبع یدارد از جمله برا یمختلف ی. کاربردهاینترنتیا ینشان کیاز مطلب به  یکردن بخش نکیل

 …و  لیفا کیدانلود  نکیقراردادن ل شتر،یدادن اطالعات ب یبرا گرید تیکردن به سا
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 پست

به هر مطلب وبالگ، اصطالحاً پست گفته می شود. هر پست شامل عنوان، متن و محتوا، تاریخ درج، موضوعات 

 مرتبط، کلیدواژه ها، تاریخ درج پست، نویسنده و .. می باشد.

 

 وبالگ  موضوعات

با  یخودمطالب یسیدر طول وبالگ نو دیاست که شما قصد دار یکل بایچند عنوان تقر ای کیوبالگ  موضوع

 یوجه با عنوان مطلب برابر نم چیموضوع به ه دی. دقت کندییموضووعات آن، ارائه نما ریآن و ز رامونیپ ییمحتوا

مخاطب و هدف از وبالگ  ازی، ن صصبر اساس عالقه، تخ یسیشود قبل از شروع وبالگ نو یم شنهادیباشد. پ

 یموضوع برا کی ی. روش درست آن است که رودیینما فیوبالگ خود تعر یرارا ب یموضوعات ایموضوع  یسینو

خود و خواننده را در  نیمشترک ب قیموضوع تا حد ممکن عال نینوشتن در وبالگ تمرکز داشته و در انتخاب ا

 .دیرینظر بگ

 

 (slugآدرس ) نامک

مطلب،  کینوشتن آدرس  یکوتاه شده(، برا ینامک )نشان قی. از طرینترنتیا ینشان کی یکوتاه شده برا یها نام

هوم آدرس کوتاه و بامف کیو بلند را به  یو در واقع نامک، آدرس طوالن دیاستفاده کن یاز آدرس طوالن ستین ازین

 . مثال:کند یم لیتبد

http://support.kowsarblog.ir/?p=215701&more=1&c=1&tb=1&pb=1 

 http://support.kowsarblog.ir/amozeshنامک:  قیکوتاه شده از طر آدرس

 

 (titleعنوان ) برچسب

 فرض، عنوان مطلب شیشود. )به صورت پ یداده م شیمطلب در قسمت نوار آدرس نما کیکه با بازکردن  یعبارت

 باشد( یم

 
 

 (Keywordsواژه ها ) دیکل

، جستجو یبا وارد کردن آن در موتورها ایآن  یبا جستجوکه مایل هستید  هستند یدیکلمات کلکلیدواژه ها، 

 داده شود. شینما وبالگ یا یک مطلب از وبالگ شما

 کلیدواژه ها در دو قسمت تعریف می شوند:
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 و متناسب با موضو و زمینه فعالیت خود ی کلیتعدادی کلیدواژهکل وبالگ خود برای شما می توانید  -1

 تعریف کنید.

 نید. تعریف کانتشار آن، می توانید تعدادی کلیدواژه مرتبط و متناسب  و به ازای هر مطلب، هنگام ثبت  -2

 

  یدیمطلب تول

 یسخنران یازس ادهپی ، …مثل کتاب و  ینترنتیا ریمنابع  غ ریوبالگ، استفاده از سا ریخود مد فیتال اینوشته  دست

مشابه  که یبه گونه ا  ینترنتیا ریو غ ینترنتیاطالعات از منابع ا عیو تجم یصوت به متن، گردآور لیها و تبد

 محتواست. دیتول یجمله روش ها زوجود نداشته باشد ا ینترنتیا یها  تیسا ریمطلب در سا

 

  یکیالکترون اتینشر

مصاحبه و    ل،یاست که انواع خبر، تحل یبریسا طیبه صورت مستمر در مح یطبق قانون مطبوعات، رسانه ا 

 یکیتروندر سامانه،  نسخه الک یکیالکترون اتیشود. منظور از نشر یمنتشر م ریگزارش  در قالب نوشتار، صدا و تصو

 و در قالب وبالگ نیآنال یکیالکترون اتیشرمدارس سراسر کشور است که به صورت ن یگاهنامه ها ایماهنامه و 

 گردد. یمنتشر م  یسینو

 

 ریتصو نام

 ( باشد.jpg , bmp , gifمجاز مثل ) یها که با پسوند لیفا اسم

 

 وبالگ رتبه

د آراء مطلب، تعدا ،یافتیتعداد مطالب، تعداد نظرات در دکننده،یبازد زانی)م یها اریوبالگ ها بر اساس مع ازیامت

 یهر روز محاسبه و بر اساس آن رتبه وبالگ بدست م انیدر پا یستمیحضور در سامانه ( به صورت س یروزها

 خود را در مدرسه و کشور مالحظه کنند. گتوانند رتبه وبال یوبالگ م زکاری. کاربران کوثر بالگ از مدیآ

 

 یگروه وبالگ

حسوب م یباشد وبالگ گروه میآن سه تیریداشته و در مد یآن دسترس زکارینفر به م کیاز  شیکه ب یوبالگ

اشد. داشته ب یو رمز اختصاص ینام کاربر کی دیبا سنده،یهر نو یوبالگ گروه کیشود. الزم به ذکر است در  یم

 یکار نام افراد نیا یکند. برا یبعد از گذشت زمان، وبالگ خود گروه ایتواند همان ابتدا  یم سیوبالگ نو کی

سامانه کوثر بالگ اعالم نموده تا مجوز  نیکند را به مسئول یهمکار سندهیدارد در وبالگش بعنوان نو لیکه تما

 افراد مورد نظر، لحاظ گردد. یبرا یدسترس

 

 وبالگ قالب

 …پست ها و مطالب، باکس ها، تصویر سربرگ، ابزارها و اجزای یک وبالگ شامل  شینما یپوسته ای که برا

 شود. می استفاده
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 وبالگ یاجزا

 و آماده شده اند. یو هدر وبالگ طراح یمختلف وبالگ از جمله منو، نوار کنار یقسمت ها یکه برا ییابزارها

 

 کاربر هینما

ما ش  لیمینام مستعار، شماره همراه، و ا ،یچون نام و نام خانوادگ یآن مشخصات قیکاربر که از طر یشخص صفحه

صرفاً قادر به مشاهده اطالعات  گریخود شما قابل مشاهده است. کاربران د یدر آن ثبت شده است و تنها برا

 بود. خواهندشما در سامانه  یمطالب و نظرات ارسال ستیمثل وبالگ و ل ،یعموم

 

 هینما ریتصو

ورت سامانه، به ص یوبالگ ها ریشود در تمام تبادالت و تعامالت شما در سا یانتخاب م هیکه به عنوان نما یریتصو

 شود. یداده م شیشما نما یکوچک، کنار نام کاربر یریتصو

 

 مطالب مقدمه

 خیاست که بدون در نظر گرفتن تار نیمقدمه، ا  یژگیشده اند. و فیوبالگ تعر یکه به صورت مقدمه برا یمطالب

 شی( به طور ثابت، نماماتیهمه موضوعات )باتوجه به تنظ ایپست وبالگ در همه صفحات  نیمطلب، به عنوان اول

 شود. یداده م

  عضویت -5

از  .مدارس و مراکز علمیه خواهران و پرسنل آنها امکان پذیر است کوثر بالگ صرفا برای طالب خواهر،عضویت در 

 :یل اقدام به ثبت نام نمایندذبه روش متقاضیان باید  این رو

 طالب خواهر -4-1

از  (Kowsarnet.ir)این شبکه با ورود بهمی توانند متقاضیانی که حساب کاربری در شبکه کوثرنت دارند 

 مستقیماً نسبت به ایجاد وبالگ اقدام نمایند. را انتخاب کرده و« کوثر بالگ»گزینه  «ورود به سامانه ها» منوی

 

 نمایش داده می شود: «ایجاد وبالگ»پنجره در این مرحله 
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 کاربریحساب »دکمه و سپس نموده  و راهنمای ذیل را تکمیل ، را مطابق اطالعات خواسته شدهالزم مشخصات  

 را کلیک کنید. «من را ثبت کن

 در کادر اول، پست الکترونیکی خود را وارد نمائید. در صورتی که صاحب پست الکترونیکی نیستیدالف(      

ی مپیشنهاد می شود در یکی از سرویس های معتبر یک پست الکترونیکی برای خود ایجد نمائید. برای ادامه 

  test@whc.irکنید. به طور مثال:  توانید از نشانی دیگری استفاده

 حروف تصویر وارد نمائید.ر کادر دوم، عبارت امنیتی را مطابق با دب(      

 ( وارد نمائید. 09--------، تلفن همراه خود را با فرمت صحیح )در کادر سومج(      

وبالگ نیز می توانید در . پس از ایجاد یک اسم فارسی برای نام وبالگ خود انتخاب کنیددر کادر چهارم،  (د

 صورت تمایل از طریق تنظیمات وبالگ، آن را تغییر دهید.

نکات  .وبالگ وارد نمائید )نشانی( اینترنتی درسو( در قسمت آخر، می بایست یک کلمه انگلیسی بعنوان آ

 خاب ادرس وبالگ رعایت کنید.نتذیل را در ا

 نکات الزم در انتخاب آدرس وبالگ:
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نباید پیش از این توسط کاربر دیگری انتخاب شده باشد. هر کاربر یک نشانی وبالگ منحصر آدرس وبالگ  -

ام ، پیغبه فرد و مخصوص به خود را خواهد داشت. در صورتی که نام انتخابی تکراری باشد، پس از ثبت

 یک نام جدید وارد نمائید. باید خطا نمایش داده می شود و 

 انگلیسی باشد.به صورت حتماً  -

 خواندن و نوشتن آن آسان باشد. ا حد امکان کوتاه وت -

 در صورت لزوم، با پشتیبان سامانه هماهنگ کنید. قابل تغییر نیست. از ایجاد وبالگ، پس -

باشید، از این پس وبالگتان با نشانی  انتخاب کردهرا ahlalbayt مثال اگر شما آدرس  -

ahlalbayt.kowsarblog.ir  در فضای مجازی قابل دسترسی است و می توانید این نشانی را در

 خود قرار دهید. هماختیار دوستان 

 سایر متقاضیان -4-2

کد )درخواست ایجاد وبالگ را به همراه مشخصات  بایدکوثرنت ندارند شبکه حساب کاربری در  متقاضیانی که

ماسیون از طریق اتو (نام مدرسه و، استان درخواستی آدرس وبالگ نام فارسی وملی، پست الکترونیکی، تلفن همراه، 

 به آقای رضا جمشیدکیانی ارسال نمایند.

 نحوه ورود به سامانه و خروج -6

نت وثرک قطرید، برای ورود به سامانه نیز باید از رنت، وبالگ خود را ایجاد نموده ایاز روش اول یعنی شبکه کوث اگر

لی زینه کوثر بالگ کلیک نمایید تا صفحه اصروی گسپس کوثرنت شده و شبکه ابتدا وارد  . بدین منظوروارد شوید

نام کاربری و کلمه عبور نمی باشد و بصورت خودکار وارد در این حالت نیازی به وارد نمودن  باز شود. کوثربالگ

به ود می بایست ور برایایجاد شده است یعنی ارسال درخواست، وبالگ شما از روش دوم،  محیط کاربری

 نمایید.را وارد  خود مراجعه کرده و نام کاربری و کلمه عبور kowsarblog.irنشانی
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 عبور کلمهفراموشی  -7

نام کاربری )کد ملی( و تلفن تماس خود را  ،«فراموشی کلمه عبور»و انتخاب گزینه  با مراجعه به سامانه کوثر نت

 وارد نموده تا رمز جدید از طریق پیامک برای شما ارسال شود.

 کوثر بالگ صفحه اصلی سامانه -8

 ذیل مشاهده می کنید:ی را با عناوین در صفحه اصلی کوثر بالگ، بخش های مختلف

حه باالی صفدر « جستجو»برای جستجوی یک عبارت در تمامی وبالگ های کوثر بالگ، گزینه جستجو:  -

 اصلی را کلیک کنید تا پنجره ذیل باز شود.

 

 در این صفحه، لیست وبالگ های به تفکیک هر استان دسته بندی شدهلیست وبالگ ها:  -
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 کاربرانشده در وبالگ های  منتشرنمایش آخرین مطالب  آخرین مطالب: -

 

نیز قابل  support.kowsarblog.irآموزش وبالگ نویسی که در وبالگ مشتمل بر مطالب  آموزش: -

 مشاهده است.
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واحد ه بو مشکالت خود را سواالت  میتوانید «پشتیبانی» یا« تماس با ما» با ورود به قسمت  پشتیبانی: -

 بررسی و پاسخگویی شود. ساعت 24پشتیبانی سامانه اعالم نمایید تا ظرف مدت 

 

بر اساس معیارهای تعریف شده از جمله میزان بازدید، تعداد مطالب ارسالی  کوثر بالگ سامانه :فعالوبالگ های 

، یبه صورت سیستم ، تعداد روزهای حضور و ...یک وبالگ، تعداد نظرات دریافتی، تعداد نظرات ارسالی و آراء مطالب

 فعالترین ها در این قسمت معرفی می شوند.روزانه وبالگ ها امتیازدهی می شوند و 

 

اطالع رسانی جدیدترین و مهمترین اخبار مرتبط با سامانه کوثر بالگ که در وبالگ  اخبار:

news.kowsarblog.ir .نیز قابل مشاهده است 

ت لیسکاربران کوثر بالگ در نظر گرفته می شود. جهت مشارکت که وبالگی  و مسابقات فراخوان ها :فراخوان

 نیز قابل دسترسی است. farakhan.kowsarblog.ir تمامی فراخوان ها در نشانی 

دهای همچنین پیشنها و بصورت روزانه از محتوی وبالگ های بروز شده سامانه مسئول پشتیبانی مطالب منتخب:

در فصل یازدهم، مالک های مطالب منتخب  د.ننمای می عناوینی را منتخب و در این قسمت معرفی ،کاربران

 مطالبی که بعنوان منتخب برگزیده شوند، امتیاز ویژه ای به نام کاربری آن ها اضافه می شود. معرفی شده است.
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RSS:  هر کدام از بخش های موجود در صفحه اصلی کوثربالگ دارایRSS  می باشند که با انتخاب آن می

 به سرعت مرور کنید. RSSتوانید آخرین های آن بخش را با تکنولوژی 

 

 وبالگ مدیریت -9

، مدیریت نظرات بارگذاری محتوا که وارد بخش مدیریت وبالگ خود می شویدبا انتخاب دکمه 

در فصل های بعدی با امکانات یتی وبالگ در آن انجام می شود. دیرو سایر تنظیمات مدریافتی، موضوع بندی، 

 مختلف آن آشنا خواهید شد.

 اطبین،و مخیا مدیر وبالگ قابل دسترسی است و بازدیدکنندگان  بخش مدیریت وبالگ، صرفا توسط نویسنده

 . قادر به مشاهده آن نیستند

 تاید از محیط کاربری خود خارج شو تا استفاده کنید "خروج"از دکمهتماً ح، بعد از هر بار استفاده از سامانه

 ، به مدیریت وبالگ شما دسترسی نداشته باشند.سایر افراد

 وبالگ میز کار -8-1

 می باشد. "میز کار"قسمت مدیریت وبالگ، اولین گزینهدر 
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نظرات دریافتی مشاهده آخرین مطالب ارسالی و  در میز کار می توانید آمار بازدید و رتبه وبالگ خود را در کنار

 کنید.
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 نمایهدوم: فصل 
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 نمایهویرایش  -1

 به قسمت ویرایش نمایه مراجعه نمائید. برای انتخاب نام مستعار یا تغییر تلفن همراه خود

 
 .قت د نام مستعار، عنوانی است که بجای نام کاربری شما هنگام ارسال نظر و ارسال مطلب نوشته می شود

 را کلیک کنید.« ذخیره»کنید که پس از ویرایش این مشخصات، در انتهای صفحه دکمه 

 
 ویرایش تصویر پروفایل -2

 را انتخاب و برای نمایه خود یک تصویر مشخص کنید.« تصویر نمایه»در همان قسمت ویرایش نمایه، گزینه 

 نمائید.« ارسال»را  سپس آن. استفاده کنید «Browse»از دکمه برای انتخاب تصویر، 

 
 بعنوان تصویر پروفایل ثبت نمائید.آن را  ،«اصلی»با کلیک بر روی گزینه 
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 اطالع رسانی -3

طالع ااز  می توانید با وارد کردن پست الکترونیکی خود، ،«اطالع رسانی» درتب« ویرایش نمایه»همان بخش در 

 شود.رسانی های سیستم از طریق پست الکترونیکی خود آگاه می 

  ..و . دریافت نظر، دریافت پیام جدید رسانیاطالع  مثل

 را کلیک کنید. «ذخیره و بستن»پس ویرایش و انجام تغییرات الزم، دکمه 
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 مدیریت موضوعات: سومفصل 
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 ندی()دسته ب بندی، موضوع و دسترسی راحت تر به پست ها می شودبالگ ومنظم شدن  کارهایی که باعثیکی از

یک مطالب هر موضوع را به تفکده اید، می توانند انتخاب موضوعاتی که تعریف کربا بازدیدکنندگان  است.مطالب 

موضوع  ،مورد نظر را باید تعریف کنید تا هنگام ثبت هر مطلب /موضوعاتبرای این کار ابتدا موضوع مطالعه کنند.

 را عالمت بزنید.مرتبط با آن 

 موضوعات -1

اب با انتخمی توانید  ثبت شده در وبالگ نمایش داده می شود. لیست موضوعاترا باز کنید.  «موضوعات»تب 

 موضوعات قبلی را ویرایش یا حذف نمائید. یا در همین صفحه، یک موضوع اضافه کنید «موضوع جدید»دکمه 

 را بعنوان موضوع پیش فرض انتخاب کنید. همچنین می توانید یکی از موضوعات

 

 جدید موضوع -2

 پنجره زیر باز می شود:« موضوع جدید»با انتخاب دکمه 
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را انتخاب کنید. در « ریشه» گزینهدر صورتی که موضوع مورد نظر می خواهید اصلی باشد )زیرموضوع نیست(، 

 غیر این صورت اگر قصد اضافه کردن زیرموضوع را داشته باشید، بجای ریشه باید موضوع اصلی را انتخاب کنید.

 بنویسید.را  عنوان موضوع ،"نام"در کادر

 .در مورد موضوع می توانید بنویسیدتوضیح مختصری  "توضیحات"در کادر 

 حذف موضوع -3

ا انتخاب ب )هیچ پستی به آن منتسب نشده باشد( در صورتی که یک موضوع، فاقد محتوا باشددر صفحه موضوعات، 

 می توانید موضوع را از وبالگ خود حذف نمائید. ،مقابل آن "حذف"گزینه 

 مطلبی به آن نسبت داده نشده باشد.به عبارت دیگر یک موضوع تنها در صورتی قابل حذف است که هیچ 

 آشنا خواهید شد. انتخاب موضوعو  (پستمطلب )فصل بعدی با نحوه درج  در

 موضوع پیش فرض -4

انتخاب شود دایره پیش فرض برای مطالب شما بعنوان موضوع  اگر بخواهید یک موضوعدر صفحه موضوعات، 

 کنار موضوع مورد نظر را می توانید عالمت بزنید.« پیش فرض»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وبالگ نویسی در کوثر بالگ جامع  آموزش

26 

 

 

 

 مدیریت مطالب: چهارمفصل 
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 )پست( جدید ارسال مطلب -1

آن ها را وارد باشد که در زمان ارسال مطلب  موضوع و ... می تاریخ انتشار، هر پست شامل عنوان و متن مطلب،

 می نمائید.

انات و با استفاده از امک به آن مسلط باشیداست که می بایست بخوبی  مهمترین کارهاییدرج مطلب در وبالگ از 

 محتوای خود را به بهترین و موثرترین شکل، منتشر کنید.، آن

 را انتخاب نمائید. «ارسال»گزینه 

 

 مطلبنوشتن  -1-1

 مطلب.« یمحتوا»و « عنوان» .اصلی را تکمیل کنیددو بخش ابتدا باید ک مطلب نوشتن یبرای 

 .کنید، وارد در جعبه مطلب راو در قسمت پایین، متن کامل  مطلب را بنویسید تیتر، «عنوان»در قسمت 

  

از  ایمستقیماً در آن تایپ کنید و  یادر کادر بزرگتر که برای متن کامل مطلب است، شما می توانید متن خود را 

 کنید. copy، سایت ها و ... در این قسمت word ،notepadمثل فایل  جای دیگر
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اکیداً توصیه می شود اگر قصد دارید متنی را از فایل یا سایت دیگر در وبالگ خود استفاده کنید، مستقیماً  نکته:

کپی کنید و سپس آن را از  notepadاین کار نکنید. پیش از انتقال در صفحه وبالگ، ابتدا آن را در نرم افزار 

 wordاین کار باعث می شود، قالب قبلی متن شما که در سایت یا فایل به وبالگ انتقال دهید.  notepadداخل 

 آماده تنظیمات دلخواه در وبالگ، وجود داشته، شکسته شود و به صورت یک متن ساده جهت انجام تغییرات و

 . شود

 گر متنیایشویرنرم افزارهای در  معموالً بزارها و امکاناتی که در این قسمت برای ویرایش متن فراهم شده اند، ا

 آن ها کار کرده اید و آشنا هستید.با ( Microsoft Wordنرم افزار ) مثل

 شود.می منتشرروی وبالگ  مطلب شما ،«انتشار»با کلیک بر روی دکمه درج متن مورد نظر پس از 

 

 ، می توانید وضعیت نمایش مطلب را نیز تغییر دهید:«عمومی»با انتخاب دکمه  -

ا بعداً آن ر زمانی انتخاب کنید که مطلب شما هنوز کامل نیست و قصد نداریدرا « پیش نویس»حالت  -

 .شودنمی در وبالگ نمایش داده تکمیل کنید. در این حالت مطلب شما 

برای زمانی است که وبالگ شما گروهیست و می خواهید فقط اعضای وبالگ بتوانند « انجمن»حالت  -

 مطلب را مشاهده کنند.

از این وضعیت ها، مطلب شما در میزکار قرار میگیرد و می توانید از آن جا، در صورت لزوم با انتخاب هر کدام 

 ویرایش کنید.

 د.مه معرفی می شود، استفاده نمائیاز ابزارها و تنظیماتی که در اداشود  پیش از ذخیره، توصیه می

 متن اتتنظیم -1-2

و رنگ قلم، چیش متن و ... وجود دارد که برای خوانایی،  صفحه ارسال مطلب، ابزارهایی برای تغییر نوع، اندازهدر 

 زیبایی و منظم شدن مطالب خود می توانید از این امکانات به نحو صحیح استفاده نمائید.
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ان . لذا امکاستفاده هستندفقط قلم های استاندارد و تعریف شده که تعداد آن ها محدود است، قابل ترنت در این

 وجود ندارد. wordرسی موجود در نرم افزار بکارگیری قلم های فا

می توانید اندازه دلخواه را برای متن خود انتخاب نمائید. از انتخاب اندازه های زیاد « اندازه قلم»در منوی کشویی 

 بزرگ و یا کوچک، خودداری نمائید تا نوشته های شما، خوانایی الزم را داشته باشند.

ر در د رنگ آمیزی، برای تغییر رنگ قلم و پس زمینه متن نیز استفاده نمائید.همچنین می توانید از ابزارهای 

 تنظیمات دیگری وجود دارد: قسمت سمت چپ صفحه ارسال مطلب،

 کلیدواژه ها -1-3

در این کادر شما می توانید کلیدواژه های مطلب خود را وارد نمائید. همزمان با نوشتن حروف، لیست کلمات 

 که شما باید از این لیست، کلمه مورد نظر را انتخاب کنید.مرتبط باز می شود 

 
کلمات کلیدی به موتورهای جستجو کمک می کنند تا در صورتی که کاربری این کلمات را جستجو کرد، مطلب 

شما جزو نتایج نشان داده شود. پس باتوجه به اهمیت آن، در انتخاب کلمات کلیدی بسیار دقت کنید و با استفاده 

 لمات پرکاربرد و پرجستجو، مطلب خود را بهتر به موتورهای جستجو معرفی کنید.از ک

 

 پست اتموضوع -1-4

قرار  ایدایجاد کرده که قبالً یکی از موضوعاتیخواهید مطلب شما در که میدر صورتیکادر بعدی، موضوعات است. 

 صفحه، موضوع دلخواه را انتخاب نمائید. چپ، در ابزار سمت گیرد
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 وبالگ در ،تا بر اساس آنبرای مطلب خود انتخاب نمائید  فرعیمی توانید یک موضوع اصلی و چندین موضوع شما 

 د. دسته بندی شوشما 

 لیست موضوعات، یکآن را از قبل اضافه کنید، انتهای  بودید موضوع اگر هنگام درج پست، فراموش کرده 

صورت پس از دارد که در آن می توانید عنوان موضوع جدید را تایپ نمائید. در این کادر خالی وجود 

 می شود. اضافهجدید، موضوع جدید، نیز  درج پستمطلب، عالوه بر  انتشار

 مشخصات -1-5

وجود  این امکان «مشخصات»اگر بخواهید مطلب را زمانبندی کنید یعنی تاریخ انتشار آن را تغییر دهید در کادر 

 ی آینده تنظیم شوند، تا رسیدن آن زمان، در وبالگ منتشر نخواهد شد. دارد. مطالبی که برای تاریخ ها

 
 به مطلب نظردهیوضعیت  -1-6

مدیر می تواند وضعیت نظردهی  کنند. ، نظر خود را ارسالبازدیدکنندگان وبالگ شما می توانند برای هر مطلب

، «ودسدم»فعال می شود و با انتخاب گزینه امکان نظردهی ، «باز»با انتخاب گزینه  به هر مطلب را تنظیم کند.

 پیش فرض وضعیت نظر دهی برای مطالب، باز است. به طور نظردهی برای این مطلب غیرفعال می شود.

 

 ویژگی های پیشرفته  -1-7

بعنوان آدرس کوتاه  التینمی توانید یک کلمه به صورت « نامک آدرس مطلب»در کادر  نامک آدرس مطلب:

 وارد کنید تا مطلب شما از طریق این آدرس نیز قابل دسترسی باشد. شده مطلب

باشد، با تایپ  learningوارد کنیم، و آدرس وبالگ ما نیز  یک مطلب را در نامک bookبعنوان مثال اگر عبارت  

learning.kowsarblog.ir/book مطلب نمایش داده خواهد شد. آن 

 با دیگران به اشتراک بگذارید.که بخواهید آدرس مطلب خود را  کوتاه زمانی پرکاربرد است که آدرساین 

 ( در نامک نمی توانید استفاده کنید.spaceنکته: از عبارات فارسی و همچنین حرف فاصله )
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ن مطلب، تمام ای زمانیکه مطلب شما تماماً از سایت دیگری برگرفته شده باشد یا بخواهید برایلینک به سایت: 

 یک لینک به اشتراک بگذارید.

<Title>  :در این کادر می توانید متنی را به صورت فارسی برای نمایش در باالی مرورگر وارد برچسب عنوان

نمائید. به طور پیش فرض عنوان مطلب شما در باالی مرورگر نمایش داده میشود و در صورتی که این فیلد را 

 عنوان مطلب در نوار مرورگر قرار می گیرد.خالی بگذارید، همان 

<Meta> :در بخش توصیفات، می توانید توضیحات مختصری در مورد این مطلب خود بنویسید تا  توضیح

موتورهای جستجو این عبارت را ذیل عنوان مطلب شما در نتایج خود نشان دهند. پس سعی کنید توصیف جذاب 

  بنویسید.و مناسبی برای مطلب خود در حد دو خط 

 

 تصویر درج -1-8

 توانید برای مطلب خود تصویر اضافه کنید.، می نوار ابزاردر  «درج/ویرایش تصویر»با استفاده از دکمه 

 

 

 در اینترنت موجوداستفاده از تصاویر  -1-6-1

استفاده کنید که قبالً در اینترنت بارگذاری شده است یا در موتورهای جستجو یا سایر  اگر قصد دارید از تصویری

 Copy image)روی تصویر راست کلیک کرده و گزینه  کنیدآدرس تصویر را کپی  ابتدا پیدا کردیدسایت ها 

location) ًآدرس کپی شده را پیست "منبع"در کادر . نهایتا (CTRL+V.نمائید ) 
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مرتبط با تصویر بنویسید تا موتورهای جستجو باتوجه به این یا توضیح ، یک عبارت «توصیف تصویر»در کادر 

  .می توانید سایز نمایش تصویر را تغییر دهیددر قسمت ابعاد نیز  توضیح، تصویر را شناسایی و نمایش دهند.

 رایانه در موجوداستفاده از تصاویر  -1-6-2

یکی از قابلیت های سامانه کوثر بالگ، امکان  ، ابتدا باید آن را بارگذاری کنید.تصاویر روی رایانههت استفاده از ج

 ک کنید.را کلی «ذره بین» روی دکمهبرای بارگذاری تصویر،  بارگذاری تصویر و بکارگیری آن در وبالگ می باشد.

 

 

 را کلیک کنید. «فایل بارگذاری»، دکمه در صفحه باز شده -1

 

 

پس از انتخاب تصویر مورد نظر، بسته به حجم فایل، منتظر بمانید تا بارگذاری انجام شود و آدرس آن در کادر 

 ظاهر شود.

 

 

  



 وبالگ نویسی در کوثر بالگ جامع  آموزش

33 

 

و میخواهید مجدداً از همان  در وبالگ بارگذاری و استفاده کرده ایدقبالً را  مورد نظر در صورتی که تصویر -2

 کلیک کنید.را  «انتخاب فایل»گزینه  عکس استفاده کنید،

 
 در این قسمت تمامی فایل هایی که قبالً بارگذاری کرده اید را مشاهده میکنید.

 را کلیک کنید. «برو»فایل مورد نظر را عالمت زده و در انتهای صفحه دکمه 

 

 را تنظیم کنید. توانید با تغییر لبه ها، ابعاد تصویربعد از درج تصویر، با کلیک روی آن می 

 را فشار دهید. روی صفحه کیبورد «Delete»، روی آن کلیک کنید تا انتخاب شود و دکمه حذف تصویر برای

 پیوند درج -1-10

، ابتدا متن مورد نظر که قرار است لینک شود را انتخاب برای افزودن یک پیوند )لینک( در صفحه ارسال مطلب

 را کلیک کنید. «درج لینک»سپس از ابزارهای موجود، آیکون تا به رنگ آبی در آید. کنید 

 

لینک شود را به صورت کامل که قرار است متن شما به آن  صفحه ای نشانی «آدرس»در صفحه باز شده در کادر 

 (نمائید pasteکرده و در اینجا  copyمی توانید آدرس را از محل مورد نظر ) وارد نمائید
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 می توانید متن لینک را تغییر دهید. اسم سایتیدر قسمت متن نمایشی، 

را انتخاب کنید تا با کلیک روی این لینک، پنجره جدیدی « پنجره جدید»در قسمت مقصد، می توانید وضعیت 

 برای دانلود باز شود و صفحه وبالگ شما بسته نشود.

 کلیک کنید.را  «پیوندحذف »و دکمه  ردهبرای حذف یک پیوند، متن لینک شده را انتخاب ک

 

 قراردادن فایل برای دانلود در مطلب -1-8

 یپ ،نتیپاورپو ،یمتن دئو،یو ،یمختلف صوت یها لیدرج فا  سان،یو الزم اکثر وبالگ نو عیشا یازهایاز جمله ن

 .کننده است دیبازد یبرادانلود،  تقابلی با …اف و ید

 یارگذارآن را ب دیصورت خودتان با نیا ریشده باشد درغ یبارگذار نترنتیا یشما قبالً رو لیفا دیکار با نیا  یبرا

 یخود را از رو یها لیفا است تاشما فراهم نموده  یامکان را برا نیکوثر بالگ ا یسیوبالگ نو ستمی. سدیکن

 نیسامانه که مراحل و نحوه انجام ا دی. خصوصاً در نسخه جددینمائ یبارگذاربه صورت مستقیم در وبالگ  انهیرا

 از قبل فراهم شده. عتریسانتر و سرآ اریکار بس

 «دانلود فایل پی دی اف»به طور مثال  : ، متنی متناسب تایپ نماییدصفحه ارسال مطلبدر 

 .را انتخاب کنید نوشته شدهمتن 

 در قسمت قبل توضیح داده شد را کلیک کنید.که « پیونددرج »ابزار 

 دیانتو ی( مدیکرده ا یقبالً خودتان بارگذار ایموجود است  نترنتیشده )در ا یشما از قبل بارگذار لیچنانچه فا

 .دییآدرس آن را درج نما
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 تانخودرا کلیک کنید )در صورتی که قبالً روی وبالگ  «بارگذاری فایل»و سپس  دکمه در غیر این صورت 

 بارگذاری شده است، می گزینه انتخاب فایل را بزنید(

 

 

فایل انتخاب شده، باتوجه به حجم فایل، منتظر بمانید با بارگذاری انجام شود و نشانی آن مطابق  برای بارگذاری

 تصویر در کادر آدرس درج شود.

 
 

 در قسمت متن نمایش، می توانید متن دانلود را تغییر دهید.

 در کادر عنوان، اسم یا موضوع فایلی که برای دانلود گذاشته اید را تایپ کنید.

با کلیک روی این لینک، پنجره جدیدی را انتخاب کنید تا « پنجره جدید»مقصد، می توانید وضعیت  قسمتدر 

 برای دانلود باز شود و صفحه وبالگ شما بسته نشود.
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 در مطلب درج مدیا )ویدیو/صوت( -1-9

 برای قراردادن یک فایل صوتی/ویدیویی در مطلب دو روش وجود دارد:

 دانلود فایلقراردادن لینک  -1

ویری خود تص-برای ایجاد لینک دانلود فایل، همانند قسمت قبل باید یک لینک ایجاد کنیم و آدرس فایل صوتی

 را در محل آدرس قرار دهیم.

جا برای دانلود فایل این»یا « دریافت فایل»در متن مطلب، یک متن برای لینک شدن می نویسیم. مثال  -

 عناوین مشابه دیگر. یا« لینک دانلود»یا « کلیک کنید

 را کلیک کنید.« درج پیوند»عبارت نوشته شده را انتخاب و ابزار  -

تصویری خود را در کادر آدرس وارد کنید. اگر فایل شما در سایت -در این قسمت باید آدرس فایل صوتی -

اگر فایل  رتدیگری وجود دارد، میتوانید لینک فایل را کپی کرده و در اینجا پیست نمائید. در غیر این صو

ن را بارگذاری نمائید تا آدرس آ فایل خود  مورد نظر روی رایانه ذخیره است، با کلیک روی گزینه 

توسط سیستم به صورت خودکار در کادر وارد شود. دقت کنید که در این مرحله پس از انتخاب فایل 

 د تا آدرس در کادر قرار گیرد.خود، برای بارگذاری و نمایش آدرس، باید بسته به حجم فایل منتظر بمانی

 

 قراردادن پخش آنالین ویدیو/صوت -2

در حالت پخش آنالین، کاربر بدون اینکه نیاز باشد فایل را به صورت کامل دریافت کند، به صورت آنالین و در 

ما استفاده شلحظه می تواند از صوت یا ویدیو استفاده کند. در این حالت برای دریافت فایل یا باید از لینک دانلود 

 کند )در صورتی که طبق مرحله قبل ایجاد کرده باشید( یا باید از نرم افزارهای مدیریت دانلود استفاده کند.

 

 وجود دارد: روشدو برای ایجاد پنل پخش آنالین در یک مطلب، 

 اگر کدهای پخش آنالین را در اختیار دارید:الف( 



 وبالگ نویسی در کوثر بالگ جامع  آموزش

37 

 

 تصویری خود، کدهای پخش آنالین آن را نیز قرار می دهند.-های صوتیمعموالً سایت های معروف، به همراه فایل 

 در صورتی که کدهای پخش آنالین را در سایتی مشاهده و کپی کرده اید، در صفحه ارسال مطلب، حالت

«HTML ».را انتخاب کنید 

 
نمائید. نوار ابزار مطلب در اینجا قابل استفاده نیست.  می توانید مشاهده و ویرایش رااین قسمت کدهای مطلب در 

)ویرایشگر متن( کلیک کنید. پس توجه  WYSIWYGبرای برگشت به وضعیت قبل، روی دکمه کناری یعنی 

را را بررسی کنید که انتخاب  WYSIWYGداشته باشید اگر زمانی، نوار ابزار مطلب را مشاهده نکردید، باید حالت 

 شده باشد.

، کدهای پخش آنالین که از سایت دیگر کپی کرده اید را پیست کنید و برای انجام تغییرات htmlخش در ب

 بروید. WYSIWYGدیگر، به وضعیت 

 

 :نداریددر اختیار در صورتی که کدهای پخش را  (ب

 د از، بایت پخش آنالین در وبالگ قرار دهیدیک فایل صوتی/تصویری را به صوردر این صورت اگر بخواهید 

 ابزار درج ویدیو استفاده کنید.
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می توانید فایل صوتی/تصویری مورد نظر را از روی سیستم انتخاب و  دکمه کلیک روی در این پنجره، با 

 بارگذاری نمائید.

 

 بارگذاری و آدرس آن در کادر منبع ظاهر شود. تاپس از انتخاب فایل منتظر بمانید 

 مطالب و حذف ویرایش -2

 وجود دارد: روشسه  مطلبویرایش برای 

ر مطلب مورد نظ« مشاهده وبالگ»با انتخاب گزینه این است که یکی از سریع ترین و راحت ترین راه ها،  -2-1

 دکمه ویرایش کنار آن را کلیک کنید.را پیدا کرده و 

 

 وبالگ مطالب، جزو آخرین ی که میخواهید ویرایش کنیداگر مطلبروش دیگر، از طریق میز کار است.  -2-2

 در همان جا می توانید دکمه ویرایش را کلیک کنید. و، قابل مشاهده است  کارمیزدر قسمت  است،
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لیست تمامی  و مشاهده «مطالب» با مراجعه به قسمت ، جزو آخرین پست ها نبودنظر  اگر مطلب مورد -2-3

 استفاده کنید.می توانید « حذف»یا « ویرایش»دکمه از ، مطالب

 

   مطالب حذف شده از وبالگ، قابل برگشت نیستند. در صورتی که تمایل دارید یک مطلب از دید کاربران

روی پیش نویس را نمایش  و وضعیت نیدویرایش ک آن را موقتاً برداشته شود، می توانید بجای حذف،

 قرار دهید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وبالگ نویسی در کوثر بالگ جامع  آموزش

40 

 

 مدیریت نظرات: پنجمفصل 
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 رسال نظرا -1

یکی از مهمترین ویژگی های وبالگ، تعاملی بودن آن است که مدیر یک وبالگ می تواند با مخاطب خود از طریق 

بخش نظرات، در ارتباط باشد و با افکار و عقاید و دیدگاه های بازدیدکنندگان آشنا شود. همچنین ارسال نظر برای 

 .شدبابیشتر در وبالگ و ارتقای مطالب خود می به فعالیت و حضور  نویسندهوبالگ ها، عامل مهمی در تشویق 

 ندگان می توانند نظرات خود را پیرامونو بازدیدکن وجود دارد مجزابرای هر پست وبالگ، امکان نظردهی به صورت 

 یا عناوین "دیدگاه"، "نظرات"، "ارسال نظر"برای این منظور، دکمه ای با عنوان  ارسال کنند.پست های مختلف 

 . مشاهده می کنیدمشابه دیگر، در کنار هر پست 

 

ی ضمیمه کنید میا مدیر وبالگ، فایلی را برای سایر بازدیدکنندگان  همراه با نظر خود، در صورتی که بخواهید

و ارسال کنید. بطور مثال فایل مورد نظر را انتخاب  Browseده از دکمه ، با استفادر همین صفحه نظراتتوانید 

 ضمیمه کنیدمی توانید همراه با نظر خود، یک تصویر هم 

 

 وبالگ، نمایش داده خواهد شد.آن نظر شما پس از بررسی و تأیید توسط مدیر 



 وبالگ نویسی در کوثر بالگ جامع  آموزش

42 

 

 نظرات وضعیت -2

میز کار شما قرار می گیرد. این نظرات برای نمایش عمومی،  نظر بازدیدکننده بعد از ارسال، روی پیش نویس:

 نیاز به تأیید مدیر وبالگ دارد. 

، شما در وبالگبازدیدکننده پس از ارسال نظر به صورت پیش فرض، نظرات در حالت پیش نویس هستند. یعنی 

ررسی ، نظر را بشماالزم است کار وبالگ نمایش داده می شود و در میزدیدگاه وی بالفاصله منتشر نمی شود. بلکه 

 د.یکرده و در صورت تمایل تأیید و منتشر و یا حذف نمای

بالگ که در و پیش نویس( تدریافتی )به صورکار می توانید آخرین نظرات از ورود به مدیریت وبالگ، در میزپس 

 ارسال شده است را مشاهده کنید.

 آن نظر داده، متن نظر و را مشاهده کنید. رایمطلبی که بنام کاربر نظر دهنده، وبالگ وی، عنوان در هر نظر، 

 
اهده کرده و برای را مش مخاطب خودنظر دهنده، شما نیز وبالگ عنوان وبالگ توصیه می شود با کلیک روی 

 را ارسال کنید.نظراتتان  ،مطالب آن

 د.را انتخاب نمائیسطل زباله با حرکت موس روی هر نظر می توانید دکمه انتشار یا 

 پاسخگویی به نظرات -5

 دو راه وجود دارد:برای پاسخگویی به یک نظر 
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اگر میخواهید به یک نظر جدید در وبالگ خود پاسخ دهید )یعنی نظراتی که در میز کار وجود دارند(،  -

شوید و در اینجا برای هر  "نظرات"آن ها را طبق مرحله قبل، منتشر کنید. سپس وارد قسمت اول باید 

 را کلیک کنید.  "پاسخگویی به نظر"توانید دکمه نظر می 

 

اگر میخواهید به یک نظر که در وبالگ شما یا فرد دیگری منتشر شده است و در حال مشاهده آن هستید  -

 را کلیک کنید و متن پاسخ را بنویسید.« نظر این پاسخ به»ذیل هر نظر، دکمه پاسخ دهید، کافیست 

 

 نظرات تمامیلیست  -6

منوی وارد ، در قسمت مدیریت وبالگ، تمامی نظرات )اعم از منتشر شده و پیش نویس(جهت مشاهده 

  شوید. «نظرات»

قابل مشاهده است و می توانید با حرکت موس روی هر نظر، آن را حذف، انتشار  در این صفحه لیست همه نظرات

 یا پاسخ دهید.
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  تنظیمات: فصل ششم

 
 

 

 

 

 

 

 

 ، تب های مختلفی وجود دارد که در ادامه به معرفی آن ها میپردازیم:«تنظیمات»در منوی 
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 عمومی -1

 نام فارسی وبالگ شماست که در باالی وبالگ نوشته می شود. حتماً این قسمت تکمیل شده باشد. :عنوان

 این قسمت را تکمیل کنید. جهت مشاهده کاربران دیگر نمایش داده می شود.در لیست وبالگ های نام کوتاه: 

 نشان داده می شود. نام وبالگزیر عبارت یا شعاری که  :توصیف کوتاه وبالگ

 رد.گیدر سمت راست وبالگ در یک کادر مجزا قرار می وبالگ است که معرفی  برایتوضیحاتی : درباره وبالگ

 را انتخاب کنید، باید اعضای وبالگ. در صورتی که وبالگ گروهی باشدکه می تواند فردی یا گروهی نوع وبالگ: 

 و دسترسی های آن ها را مشخص کنید.

در صورتی که بخواهید دسترسی وبالگ را برای اعضاء یا فقط خودتان محدود کنید، از این قسمت : اجازه مشاهده

 استفاده کنید.

 را انتخاب نمائید. "ذخیره و بستن"برای ثبت تغییرات، دکمه 

 

 مطالب -2

و  (دیبه جد می)از قد یصعود ای( یمیبه قد دی)از جد ینزولدر این بخش از تنظیمات، ترتیب نمایش مطالب، 

 همچنین تعداد مطالب در هر صفحه را می توانید مشخص کنید.
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 نظرات -2

مجوز ارسال نظر، امکان پیوست فایل )آیا مخاطبین بتوانند در تنظیمات نظرات شامل: ترتیب نمایش نظرات، 

نظرات خود فایل برای شما پیوست کنند( و سوال رتبه بندی است. )سوالی که در کنار ستاره های رتبه بندی 

 نمایش داده می شود( 

 
 نمایش های دیگر -3

آخرین نظرات، شیوه آرشیو بندی در قسمت نمایش های دیگر، تعداد نتایج جستجو در هر صفحه، تعداد نمایش 

 و نمایش مطالب آرشیو و ... قابل تغییر است.
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 پیشرفته -4

 ها را مشخص می کند.RSSاین تب تنظیمات وبالگ شما برای موتورهای جستجو یا برای 

 ( از هم جدا کنید.,می توانید چند کلمه کلیدی مرتبط با موضوع وبالگ خود انتخاب کنید و با کامای انگلیسی )

 ی کنید.را خال« وبالگپانویس  »اگر میخواهید نام شما که در زیر قالب وبالگتان قرار گرفته را حذف کنید، قسمت 

 
 



 وبالگ نویسی در کوثر بالگ جامع  آموزش

49 

 

 مدیریت فایل: هفتمفصل 

 
 

 

 

 

 

 

 

سامانه کوثر بالگ، امکان  مهم و منحصر به فرداشاره شد، یکی از قابلیت های نیز همانطور که پیش از این 

گ در وبال خود رافایل های  بکارگیریدغدغه کاربران می باشد تا در وبالگ های شخصی بارگذاری انواع فایل 

 نداشته باشند.
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 بارگذاری فایل جدید -1

 را از منو انتخاب کنید. «فایل ها»گزینه 

 
ارسال »را کلیک کنید و پس از انتخاب فایل مورد نظر، روی « انتخاب فایل»برای بارگذاری فایل جدید، دکمه 

 کلیک کنید تا بارگذاری شود. «فایل سریع

 
 

 

 

 

 پیدا کردن آدرس فایل -2

با استفاده از آدرس فایل، می توانید فایل خود را به روش های مختلف مثل قراردادن لینک دانلود، در اختیار 

 Copyدیگران قرار دهید. پس از بارگذاری فایل، کافیست روی عنوان فایل راست کلیک کرده و گزینه 
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Link Location  را انتخاب کنید. سپس برای گیرنده با عملPaste  یاCTRL+V  آدرس فایل را ،

 منتقل کنید. 

 

 حذف فایل -3

  را کلیک کنید. مقابل فایل «حذف»حذف یک فایل، دکمه  برای، لیست فایل هادر صفحه 
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 ها قالب: هشتمفصل 
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 وبالگ (قالبتغییر پوسته ) -1

 .کنید را کلیک "ده از پوسته متفاوتاستفا" دکمه سپسرا انتخاب کنید.  «قالب» منوی، قالبتعویض برای 

 

 

 در وبالگ شما تنظیم شود.کلیک کنید تا را قالب مورد نظر 
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 وبالگتغییر هدر  -2

ا بجای ربرخی از قالب ها را تغییر دهید و تصویری که مد نظرتان می باشد  )تصویر سربرگ( شما می توانید هدر

 شوید. «قالب» قسمتبرای تغییر هدر، وارد همان  )در سربرگ( قرار دهید.آن 

را « آدرس لوگوی وبالگ»یا « هدر»همه قالب ها امکان تغییر هدر ندارند. در صورتی که در این قسمت کادر 

 امکان تغییر هدر را دارد. قالب انتخابی مشاهده کردید، به این معناست که

تصویری که بعنوان هدر طراحی یا انتخاب کرده اید را طبق آموزش فصل قبل، در قسمت فایل ها بارگذاری کنید 

 نمائید. Pasteو سپس آدرس آن را در کادر ذیل 

 

 
 

 را کلیک کنید تا و تصویر مورد نظر در باالی وبالگ قرار گیرد.« ذخیره و بستن»در پایان دکمه 
 

 گوبال جانبی ابزارهای -3

مثل ساعت، تقویم، نمایش احادیث، اوقات شرعی، پخش یی که ابزارهاکردید حتماً تابحال وبالگ هایی را مشاهده 

 ه اند.استفاده شد ی جانبی توسط مدیر وبالگاین امکانات بعنوان ابزار فایل صوتی و ... در آن ها بکار رفته است.

طراحی و  یا افراد دارای توانایی،هستند که توسط سایت ها  htmlکدهای  به صورتدر معموالً اینگونه ابزارک ها 

بعضی از این ابزارها توسط خود کنید.  پیداساده می توانید نمونه های مختلفی را  یبا جستجو می شوند.ارائه 

یست و ا نسامانه تهیه و در اختیار کاربران قرار گرفته اند. لذا برای استفاده از این ابزارها نیاز به پیدا کردن کده

 فقط طبق روشی که گفته می شود، کافیست ابزار مورد نظر را انتخاب کنید.

 را کلیک کنید. "اجزای وبالگ"تب ، «قالب»در قسمت 

 

این بخش جهت مدیریت تمامی اجزا و ابزارهای وبالگ می باشدکه در قسمت های مختلف وبالگ مثل منو، نوار 

قرار گرفته اند. در این قسمت می توانید ابزارهای وبالگ خود را از یک قسمت باالیی، نوار کناری و سربرگ و ... 

 جابجا، حذف و یا ویرایش نمائید.
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 کد ابزارافزودن  -3-1

( دقت کنید CTRL+Cپس از پیدا کردن و انتخاب ابزار مورد نظر، تمامی کدهای مربوط به آن را کپی کنید. )

 ا تغییر داده شود ممکن است ابزار به درستی کار نکند.که حتی اگر یک حرف از کدها کپی نشوند ت

)عموماً این ابزارها در نوار کناری قرار  نمایش داده شودقصد دارید آن ابزار  محلی که، «اجزای وبالگ»در بخش 

 را کلیک کنید.مقابل آن  "ابزارافزودن "می گیرند(، دکمه 

 
 

 انتخاب نمائید. "آزاد HTML"گزینه از لیستی که باز می شود،

 

 نمایش داده می شود. ابزارصفحه ای جهت نوشتن یا درج کدهای 

 مثالً ساعت، تقویم ... اسم ابزار را تایپ کنید. ،"قسمت عنوان"در 

( نمائید و در آخر CTRL+V) Pasteدر اینجا کدهای ابزار را که کپی کرده اید،  "محتویات بالک"در قسمت 

 کلیک کنید.را  "ذخیره و بستن"دکمه 
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 افزودن لینک دوستان -3-2

 یوبالگ ها نکیل دیتوان یم یشده است، شما به راحت یکار طراح نیا یکه برا دیباتوجه به ابزار و روش جد

 .دیوبالگتان اضافه کن یمورد نظر را به نوار کنار یها تیسا ایدوستان 

. در دیبرو وبالگ یاجزاو سپس  قالب ی. به منودیکن جادیوبالگ خود ا یابزار را در نوار کنار نیا دیابتدا با -1

 .دیرا انتخاب نمائ وندهایابزار پ ست،یل ی. از انتهادیکن کیرا کل ءیافزودن ش نهیگز ،ینوار کنارقسمت 

 

 .دیرا انتخاب کن وندهایپ نهیوبالگ، گز یها، از منو نکیاضافه کردن ل یبرا -2
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ذف ح ای شیرایرا و یقبل یها نکیل دیتوان یم نی. همچندیمورد نظر را وارد کن نکیصفحه، مشخصات ل نیدر ا

 .دیجابجا کن یحت ای

 .دیکن نکیل دیخواهیکه م ی/وبالگتیعنوان سا عنوان؛

 / وبالگ مورد نظرتیسا ینترنتیآدرس ا آدرس؛

 
 .نتیجه کار را در منوی کنار وبالگتان مشاهده کنید

 

 کوثر بالگابزارهای اختصاصی  -3-3

در کوثر بالگ تعدادی ابزار کاربردی به صورت اختصاصی، از پیش تعریف شده اند تا کاربران برای این نیازهای 

 در بخش، «اجزای وبالگ»خود، الزم نباشد کدهای خاصی را پیدا کنند. برای استفاده از این ابزارک ها، در قسمت 

می توانید این ابزارهای آماده را مشاهده کنید. « سایر»در قسمت  کنید.دکمه افزودن ابزار را کلیک ، «کناری نوار»

 برای استفاده از این ابزارها نیاز به وارد کردن کد نیست. فقط آن را انتخاب و تأیید کنید.
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 این ابزارهای اختصاصی، نیاز شما را نسبت به کدهای سایر سایت ها بهتر و دقیقتر انجام می دهند. بعنوان مثال،

ابزارهای مختلفی برای آمارگیری توسط سایت های مختلفی آماده شده است که دارای خطا و اشکال هستند اما 

ابزاری که به صورت پیش فرض در کوثر بالگ برای آمارگیری ایجاد شده، اطالعات دقیقتر و بدون خطا در اختیار 

 شما قرار می دهد.

 حذف و ویرایش اشیاء -3-4

 شوید. "اجزای وبالگ"قسمت  واردیک ابزار، حذف و یا جابجایی آن برای ویرایش کدهای 

 

اولین عملگر برای غیرفعال کردن یا فعال کردن نمایش ابزار کنار هر ابزار، سه گزینه مطابق تصویر وجود دارد. 

فاده استاز وبالگ  ابزارسومین عملگر برای حذف ابزار بکار می رود و کدهای آن  شدومین عملگر برای ویرایاست. 

 .شودمی استفاده 
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 پیام ها: نهمفصل 
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 با یکدیگر در ارتباط «پیام»قسمت از طریق  امکانی وجود دارد که می توانند کاربران سامانه کوثر بالگبرای 

د. اگر جایگزین بخش نظرات وبالگ شونباید این قابلیت کنند. باشند و مکالماتی را در قالب پیام خصوصی برقرار 

 حتماً از بخش نظردهی مطلب استفاده نمائید.بجای ارسال پیام، پیام شما مرتبط با مطلبی از وبالگ است، 

 ارسال پیام جدید -1

 می توانید برای دوستان خود در کوثر بالگ پیام ارسال کنید. طریقاز دو 

 گیرنده نام با دانستنپیام  لارساالف(

 شوید.« پیام ها»، وارد قسمت مخاطب )گیرنده( را می دانیداگر نام 

 

 نمایش داده می شود.در صورتی که پیامی قبالً ارسال کرده باشید در این قسمت 

 

 دکمه آن کلیک کنید.برای ارسال پیام جدید، روی 

  

 یا گیرندگان را به همراه موضوع و متن پیام تایپ کنید. نام گیرنده
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برای این کار می توانید بعد از نوشتن  گیرنده و ارسال یک پیام برای چند نفر نیز وجود دارد. چند انتخابامکان 

 نام هر نفر، نام بعدی را وارد کنید.

را انتخاب کنید، اسامی گیرندگان برای یکدیگر « شروع یک بحث گروهی»در قسمت گیرندگان پیام، اگر گزینه 

واقع این گزینه برای زمانی است که چند نفر در مورد یک موضوع می خواهند با هم  نمایش داده می شود. در

را انتخاب کنید، پیام شما به صورت مجزا برای تک تک گیرندگان، « ارسال پیام فردی»اگر گزینه صحبت کنند. 

 بدون اطالع گیرندگان از یکدیگر، ارسال می شود.

 

 کاربرارسال پیام از طریق ورود به وبالگ ب( 

، در منوی هر وبالگیاگر در حال مشاهده وبالگی هستید و قصد دارید برای مدیر آن، پیام خصوصی ارسال نمائید، 

می توانید پیام خود را ارسال کنید مثل مرحله قبل. با این با انتخاب آن،  وجود دارد.« تماس» عنوانبا ای گزینه 

 کاربر نیست.تفاوت که در این جا نیاز به وارد کردن نام 
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 پیام هاوضعیت  -2

 است. ، یک عدد با رنگ قرمز مشاهده کردید، نشان دهنده پیام های جدید دریافتی شما اگر کنار گزینه پیام

 

 پیام های دریافتی و ارسالی را مشاهده می کنید.، «پیام ها»با کلیک روی گزینه 

 

 

 می توانید« خوانده شده»ستون در  قرمز مشخص شده اند. پیام های جدید دریافتی با دایره، «موضوع»در ستون 

 روی موضوع پیام کلیک کنید تا باز شود. وضعیت پیام های ارسالی خود را مشاهده کنید.

 پاسخگویی به یک پیام -3

دامه اپس از بازکردن و مشاهده پیام، در کادر باال می توانید پاسخ پیام را نوشته و ارسال کنید. این روند می تواند 

 داشته باشد و مخاطب شما مجدداً به این پیام، پاسخ دهد.
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 فصل دهم: تجزیه و تحلیل
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 وبالگ است. بررسی آمارهایدارند، کافی همواره به آن توجه ای وبالگ نویسان حرفه که اقدامات مهمییکی از 

 داشته باشد تا روند مراجعات را بررسی کند. اطالع بازدیدکنندگانآمار از وبالگ الزم است به صورت روزانه مدیر 

شما قرار می  را برای محاسبه و نمایش آمار بازدیدکنندگان وبالگ در اختیارکدها و ابزارهایی  بعضی سایت ها

می کنند که خطا در محاسبات آن استفاده آمار  بدست اوردمدهند و هر کدام نیز از الگوریتم های متفاوتی برای 

 محتمل است.ها نیز 

اما مطمئن ترین و دقیق ترین راه، استفاده از ابزارها و روش هایی است که از سوی همان سرویس وبالگی برای  

. زیرا بخوبی می توانند وضعیت مراجعه و بازدید از وبالگ ها شما را استخراج و در کاربران آن ارائه شده است

 اختیارتان قرار دهند.

از وبالگ نویس را با در نظر گرفتن سیستم تجزیه و تجلیل وبالگ، بخوبی برطرف نموده سامانه کوثر بالگ این نی

 است که یکی از مزایای این سامانه محسوب می شود.

مفاهیم و تعابیر مختلفی در بحث تجزیه و تحلیل وبالگ وجود دارد. بازدیدکننده ها، بازدیدها، صفحات بازدید 

لذا  .ندهستبا هم بسیار متفاوت که تعاریفی دارند بنا به روش محاسبه کدام  هرشده، بازدیدکنندگان یکتا و ... 

 بدست می آورید، حتماً باید از مفهوم دقیق آن مطلع باشید.اعدادی که برای بررسی وبالگ 

 

 آمار -1

 ، انتخاب کنید.از قسمت منورا  "آمار"گزینه 
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 نمودار و جدول ارائه شده است.در قالب  مراجعه نحوهبه تفکیک  این بخش تعداد بازدیدکنندگان وبالگ شمادر 

ر از وبالگ ایکبحداقل منحصر به فردی است که  (سیستم هایبیانگر تعداد افراد ) ،تعداد بازدیدکنندگاندر این جا 

 رنگ ها نشانگر طریقه مراجعه به وبالگ هستند.  شما بازدیدکرده اند.

ها، ربات های موتورهای جستجو، وارد کردن نشانی مستقیم  RSSدسترسی به وبالگ شما می تواند از طریق 

وسط مدیر وبالگ انجام شده وبالگ در صفحه مرورگر )مراجعه مستقیم(، آجاکس ها و سرویس های دیگر و یا ت

 باشد. 

 دهشنوشته  "سایر"آن ها به وبالگ شما تشخیص داده نشده در ستون  مراجعهتعداد بازدیدکنندگانی که نحوه 

 .تاس
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 فصل یازدهم: نسخه اندروید کوثر بالگ
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جدیدترین اقدام، تولید نرم افزار  .سامانه کوثر بالگ از ابتدا تا کنون تحوالت و پیشرفت های مختلفی داشته است

مراه، نرم افزار گوشی هاندروید سامانه است که نکاتی در استفاده از این برنامه تقدیم می گردد. امید است که این 

موجب سهولت کار و در جهت تقدیر از تالشگران و مسئولین مربوطه، ابزاری برای گسترش معارف ناب اسالمی 

 .باشد
 

 نصب نرم افزار -1

همراه خود  یگوش یرو نرم افزار را "بازار"یا از طریق از طریق صفحه صفحه اصلی کوثر بالگ الزم است  ابتدا

 .دینصب کن

 
 

 
 

 و کلمه عبور خود، وارد نرم افزار شوند. یتوانند با وارد کردن نام کاربر یکه عضو کوثر بالگ هستند، م یافراد
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 امکانات نرم افزار -2

تغییر "گزینه با انتخاب  د،یهست یگروه یعضو وبالگ ها ایو  دیینما یم تیریوبالگ را مد کیاز  شیچنانچه ب

 .دیباش یشود و شما قادر به انتخاب وبالگ مورد نظر م یداده م شیوبالگ ها نما ستیل "وبالگ

 
 

با استفاده از ابزارهای موجود، متن خود را  متن مطلب را بنویسید وعنوان و  " مطلب جادیا "گزینه  با انتخاب

درج تصویر، می توانید به راحتی تصاویر روی گوشی خود یا سایر تصاویر  مثال با دکمهتنظیم و ویرایش نمائید. 

 مطلب اضافه نمائید. بهموجود در اینترنت را 
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  .تنظیمات مطلب مطابق تصویر باز می شود در این صفحه، «چرخ دنده»ب دکمه با انتخا 

 

 بررسی/ خصوصی()انتشار )عمومی(/ پیش نویس/ در انتظار نمایش مطلب  وضعیت= 2گزینه 

 زمان انتشار مطلب را می توانید تنظیم کنید.« اکنون»= با انتخاب گزینه 3گزینه 

= تعیین نوع محتوا )مطلب/ مقدمه همه صفحات/ پیوند/ مقدمه صفحه اول/ مقدمه موضوعات/ مقدمه 4گزینه 

 تگ ها/ تبلیغ/ صفحه/ پادکست/ مقدمه(
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عالمت + لیست موضوعات نمایش داده می شود. می توانید موضوع  انتخاب و ایجاد موضوع/ با کلیک =5 گزینه 

در صفحه لیست موضوعات با کلیک + می توانید موضوع   .و زیر موضوع )ها( ی مد نظر خود را انتخاب فرمایید

 .جدید ایجاد نمایید

 

 : وبالگ نویسی دینیدوازدهمفصل 
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 مدرن ترین نوع وبالگ نویسی -1

 
حضور و  تیاهم ،یبا هدف کل  یاجمال ییالزم است  ابتدا آشناویژگی های وبالگ های حرفه ای  یمعرف قبل از

 .میکوثر بالگ  داشته باش یها یژگیو و فیتعر

 در کوثر بالگ یسیاز وبالگ نو هدف

 یارائه م یانجام گرفتن هر کار یمختلف برا یها یو تئور دیجد یعلوم، راهکارها شرفتیبا توجه به پ همواره

آموزه  و ارائه ینید میمفاه جیترو لیدل نیقاعده مستثنا نبوده و به هم نیاز ا زیآن ن غیو تبل نیشود، موضوع د

 آن به انسان ها به صور مختلف صورت گرفته است. یها

 یمجاز جینرم افزار است که در اصطالح به آن ترو ای یمجاز یدر قالب فضا نیارائه د د،یطرق جد نیجمله ا از

نرم  و نترنتیا قیاز طر یو اسالم یپاک محمد نیارائه د یعنی نید یمجاز جیترو نیشود، بنابرا یگفته م نید

 رسند. یو به ثمر م ندکن یاسالم حرکت م نیمب نیاهداف د یمختلف که در راستا یافزارها

را حوزه  یاصل ینیسهم عمده و نقش آفر ،یتیو ترب یجیمختلف ترو یو گروه ها یغاتیتبل دیگروه جد نیا انیم در

ال مهم شرکت فع نیتوانند در ا یها م تیو وبالگ ها و وب سا ینترنتیا یدارا هستند که در قالب فضا هیعلم یها

 داشته باشند.  یعیو وس
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 مسئله تیاهم

 :یمقام معظم رهبر 

 م،یاگر برو ییدر هر روستا دیشا انیاز آقا یکیبه قول  ،یدر هر گوشه ا ،یدر هر مدرسه ا ،یدر هر خانه ا امروز»

را به  ندهیسال آ 30خواهد عقب بماند؟  یم هیحوزه علم م،یکن یآنجا مشاهده م یزیچ کیاطالعات  یاز فناور

به مراتب کمتر  ناًیقیکه گذشت  یسال 20 نیا درشتاب علم  یعنی. یشتریشتاب ب کیالبته با  د؛یکن اسیق نیهم

 یماست.  آن روز ا یرو شیکه پ یسال 30ماست؛ در  یرو شیکه پ یسال 20در  یفناور شرفتیاز شتاب علم و پ

ان کالس آس یلیمنحرف، صاحبان اغراض فاسده بتوانند خ یبسا صاحبان افکار گوناگون، مکاتب گوناگون، نحله ها

در تصرف  رند،یمشت بگ در تانیشما را، فرزندان شما را در خانه ها یشما را، مدرسه ها یدرس دانشگاه ها یها

سؤولِ است. م هیبکند، مسؤول، حوزه علم دیبا هیفکر آن روز را حوزه علم دیبکن دیکار نتوان چیشما هم ه رند؛یبگ

را  تینگاه مسؤول نیا بااست،  هیهم مولود و ساخته دست حوزه علم تیاست. روحان تیمردم، روحان یندارید

نکته  کی نی. استیکه هست، چ ینیبر دوش ما، بار سنگ میرا تا بفهم تیمسؤول میبکن نیتوز یجور نیا د؛یبسنج

 «مهم است. ینگر ندهیاست؛ مسئله آ

 

 آن یاختصاص یها یژگیکوثر بالگ و و یمعرف

 

ت که طالب اس ینید یاجتماع وبالگ نیترخواهران طلبه وبزرگ یسیوبالگ نو یسامانه تخصص کیبالگ  کوثر

 یزن مسلمان در فضا تیفاخر با محور یمحتوا دیتول جیو ترو تیشده است که سبب تثب جادیامن ا یطیازمح

 هیعلم یهااهداف مقدس حوزه یاخواهران طلبه در راست انیم نینو یو گسترش فرهنگ استفاده از ابزارها یمجاز

 این سامانه دارای ویژگی هایی است که برخی از آن ها منحصر به فرد هستند: .شودیم
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 سامانه تخصصی وبالگ نویسی خواهران طلبه -1

 )بزرگترین تجمع وبالگ های دینی(فضای وبالگ نویسی متفاوت با حضور گسترده طالب خواهر  -2

 محیطی امن و نجیب -3

 فضایی عاری از مطالب زرد و تبلیغات نامناسب -4

 جدیدترین و پیشرفته ترین امکانات وبالگ نویسی -5

 امکان وبالگ نویسی گروهی -6

 )آپلود سنتر(امکان بارگذاری مستقیم انواع فایل در وبالگ  -7

 کاربرانشبانه روزی و آنالین  آموزش و پشتیبانی -8

 اختصاصی در موضوعات مختلفمتنوع و قالب های  -9

 اجرای طرح ها، برنامه ها و مسابقات مناسبتی -10

 رتبه بندی و امتیازدهی به وبالگ ها -11

 امنیت باال در حفاظت از اطالعات -12

 شرفته و بهینه سازی وبالگ برای موتورهای جستجوسئوی پی -13

 فیتعرسیستم آماردهی و تجزیه و تحلیل برای هر وبالگ -14

 مدرن یوبالگ ها

تا کنون  رانیورود وبالگ ها در ا خیگردد. از تار یباز م 1380 وریشهر 16به  رانیدر ا یسیوبالگ نو خچهیتار

ظر وبالگ ها در ن یبرا یمتفاوت یها یبند میصورت گرفته است. تقس نهیزم نیدر ا ییها شرفتیو پ راتییتغ

ها و موضوعات  ادداشتیو  یتواند شامل موضوعات شخص یشود.  وبالگ ها  عالوه بر نوع  محتوا که م یگرفته م

( Photoblog) یریشوند: تصو یم یبند میصورت تقس نیبد  زیمختلف باشد از لحاظ قالب ن یها نهیدر زم یتخصص

 یوجود دارد که با اهداف ارزشمند زیاز وبالگ ها ن یدی(. نوع جدAudioblog) ی( و صوتVideoblog) ییویدیو

در  یتجمع تخصص کیچون طالب و  به صورت  یا ستهیافراد متعهد و شا رفاز ط ن،ید یمجاز جیچون ترو

 نیگذرد اما ما ا یم یوبالگ ها چند سال نیا جادیشوند که هر چند از ا یم جادیامن چون کوثر بالگ ا یطیمح

 یم 2020 یوبالگ ها  و وبالگ ها نیآن مدرن تر یها یژگیاهداف و و لیبه دل  2016وبالگ ها را در سال 

 . میامن

 مدرن یوبالگ ها یها یژگیو
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به شهرت و برتر بودن و اهداف  یتیوبالگ ها اهم نیاست. کاربران ا نید یمجاز جیوبالگ ها ترو نیدر ا یکل هدف

 دهند. ینم لیقب نیاز ا یفیضع

کاربران  نیباعث رقابت ب تیو به صورت مستند و از منابع موثق بوده و هرگز کم تیفیبا ک یبر ارائه محتوا تمرکز

 شود. ینم

از  زمان تیدمحدو لیمشارکت نموده و به دل ییمحتوا نیچن جادیدارد در ا اریکه در اخت یفرصت زانیبه م هرکس

 یراکار خود ب تیفیو هرگز با کاستن از ک دینما یشترمیفاصله ارائه محتوا را ب ایکاهد و  یارائه محتوا م زانیم

 رساند. ینم بی، به ارزش کار خود آس تیکم

حد ممکن ارائه  نیرا در کوتاهتر یغن یدر ارائه محتوا داشته و محتوا یو ظاهر مناسب حیوبالگ ها نظم صح نیا

 دهند. یم

ر روش ممکن د نینکات را دوستانه تر نیتوجه نموده و ا بانیوبالگ ها به تذکرات دوستان و پشت نیا کاربران

 دانند. یکار خود م یفیسطح ک یارتقا

 لیبه دل زیصورت ن نینشده و در ا ستیپ یها کپ تیسا ریوبالگ ها جز موارد الزم و ضرورت از سا نیا یمحتوا

 گردد. یم یمعرف یمنبع اصل یاخالق نیمواز  تیو رعا داتیتق

کارشناسانه در هر  یو ممکن نبودن ارائه محتوا یتر است و با توجه به هدفمند یوبالگ ها تخصص نیا یمحتوا

 پرداخته اند. یهر کاربربه موضوعات  مشخص یبرا نید نهیزم

مخاطب خود ارائه دهد و با  یو جذاب برا دیمطلب جد 10تا حداکثر  کی زانیدارد در روز به م یکاربر سع هر

از  یمخاطب، وبالگ را به انبار یو خستگ یاز سردرگم یریاز محتوا عالوه برجلوگ یمیعدم انتشار حجم عظ

 .دینما ینم لیاطالعات  مطالعه  نشده تبد

داشته و هرگز به امان خدا رها  یمنظم یارد و فواصل به روز رسانذگ یوبالگ ها به مخاطب خود احترام م نیا

 شود. ینم
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 ظرافت های الزم در وبالگ نویسی دینی -2

 
 

 یجازم یدر فضا ینید یو ارائه محتواها یسینوبانوان طلبه با هدف وبالگ ینیاجتماع د نیکوثربالگ بزرگتر

همان تبلیغ مجازی یا  نترنتیا قیاز طر یو اسالم یپاک محمد نیاست.  هدف از وبالگ نویسی این جمع ارائه د

 برخی از آنها در ادامه مطلب خواهد آمد. کهدین است. در این همدلی ارزشمند  نیاز به رعایت ظرافت هایی است 

 مفاهیم ذهنی خود را مرور و در صورت نیاز اصالح کنید! 

اینکه شما وبالگ نویس موفقی در این عرصه باشید نیاز است مفهوم صحیحی از واژه های کلیدی ورایج   برای

 داشته و از  آسیب عرف زدگی در مفاهیم به شدت دور باشید. به این سوال  تا به حال فکر کرده اید؟

 توایی است؟است با ابزار ی به نام وبالگ، مبلغ مجازی دین باشیم. محتوای دینی چه مح قرار

 دقیق به این سوال نیازمند این است که بدانیم تعریف دین چیست و اسالم چگونه دینی می باشد؟ پاسخ

 کرده فیرا نازل کرده چگونه آن را تعر نیکه د یو کس ندارانید مینیبب دیبا م،یکن فیرا تعر نید میما بخواه اگر

 یاسیس لیمسا مییخود ساخته بگو فیو بر اساس آن تعر میده ارائه نیاز د یفیخود تعر شیاز پ مییایاند؟ اگر ما ب

 م،یاکرده  فیارتباط ندارد که ما تعر ینیبا د یو اجتماع یاسیخارج است، مسائل س نیو ... از حوزه د یو اجتماع

 که خدا فرستاده است. ینینه د

لت شناخت دامنه، رسا یبلکه برا م،یخود مراجعه کن قهیبه سل دیاز آن ما نبا فیخدا و ارائه تعر نیشناخت د یبرا

بخواهد درباره اسالم مسلمانان صحبت  ی. پس اگر کسمیکن یآن را بررس یمنابع و محتوا دیبا نیو خواست آن د
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اسالم که  نیاند و بر اساس اکرده   نییالسالم تب همیعلو ائمه  امبریکه قرآن و پ دیسخن بگو یاز اسالم دیکند، با

است که در قرآن آمده، شامل  یزیچ نیقلمرو آن بپردازد.  اگر د انیو ب فیدرکتاب و سنت دارد به تعر شهیر

دات و و راجع به عبا یالملل نیب نیقوان ،ییجزا نیقوان ،یمدن نیو راجع به قوان شودیم یاسیو س یمسائل اجتماع

معامالت و تجارت دستور  یفرزند و برا تیازدواج، ترب ،یخانوادگ یزندگ یسخن گفته است و برا یفرد قاخال

 العمل دارد.

 

 ینید یسینو وبالگ

 ن،یاست که د نی. قدر مسلم استیگفتگو ن یجامع و کامل است،جا ینیآن، د روانیاسالم، از نظر پ نکهیا در

 یامامت و رهبر است،یس ایجامع و کامل است. اماآ ث،یح نیو از ا ستینسبت به آنچه در قلمرو آن باشد، ساکت ن

ده امور، سکوت کر نیدر ا نید اینه؟ و آ ایاست  نیبشر در قلمرو د یویامور دن اینه؟ آ ایمربوط است  نیامت، به د

 است؟ یو هم اخرو یویهم دن ایو  ؟یویدن ایاست  یاخرو ن،یادی! آر؟یخ ای

که  یمردم نظر داشته باشد و هم به آخرت آنان. آن هم نه به گونه ا یایاست که هم به دن نیبه ا نید تیجامع

 یزیبرنامه ر یگریکدیبدون ارتباط به  ک،یهر  یقرار دهد و برا نیوارچیبه ضخامت د یواریو آخرت، د ایدن انیم

 ایدن یرا فداقرار داده، آخرت  یرا هدف نهائ ایدن وبفروشد  ایکه آخرت خود را به دن ردیپذ یاز بشر نم نیکند. د

 بیفر یغرور و کاال ن،متاعیآخرت در نظر د یمنها یایخواهد. دن یو آخرت مردم رام ایسعادت دن ن،یکند. د

 محل عبور و آخرت محل استقرار است.  ایدن ن،یاست.از نظر د

تفسیر شما از محتوای دینی منطبق بر این عبارت هاست  بنابراین سلیقه نباید در محتوا دخیل باشد  بلکه  اگر

که بالعکس عمل می شود.  گذشته از آن  یموارد ستیسلیقه در روش و شیوه ارائه محتواست. اما متاسفانه  کم ن

مهارت و تخصص در موضوع مورد عالقه  سبادامه  راه و ک یواحد برا ینشانه ضرورت انتخاب موضوع تیجامع

 است.

 !دیینما تیرا متناسب با نوع محتوا  رعا ظرافت

 گردد: یم میبه سه بخش تقس یاسالم به طور کل نید معارف

 اسالم یو اعتقاد ی( اصول اساس1
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 (کویستوده و ن یها یو آراسته شدن به خو دهیصفات پسند اری( اخالق )اخت2

 یو احکام فقه ینی( دستورات د3 

 

 مطلب شما از معارف دسته اول است اگر

 یها یژگیکرامت ها، خواب ها، و ل،یاز قب یعمل. مطالب یربنایو باورها ز دیبا باور مخاطب روبرو هست دیینما دقت

ه در مسئل نی. مهمترلندیقب نی... از اثیاحاد یو برخ ایو اول اءیانب خیعالمان و بزرگان، شهدا، شبهات، اذکار و تار

مشکل  اریجبران بس  دیرا بشکن یحیباور صح ایو  دیده جیرا ترو یمنبع موثق است. اگر باور نادرست نهیزم نیا

 است.

اه شده باشد و سپس شبهه کوت ریفراگ اریکه بس یشود مگر زمان یاست که شبهه مطرح نم نیشبهات قانون ا در

 شود. یاسخ داده مو مستند پ یو مفصل و با استدالل قو قیو دق انیب

 یرا از هر منبع یو هر خواب دیمسئله نداشته باش نیاز حد در ا شیب دیو تاک ستیمورد خواب ها، خواب حجت ن در

 .دیینقل نفرما

شود پس به منبع  یمطلب نادرست تهمت محسوب م نیکوچکتر دییعالمان و کرامت ها دقت نما یها یژگیو در

 .دییدقت فرما

مسئله  نیکند و ا یکرامت و عظمت آنها را کمرنگ م ،یشخص یمستند و برداشت ها ریمورد شهدا مطالب غ در

 .ستین یکوچک

 دستور دیدان یم ایدر شبانه روز دارد؟ آ یاست و تعداد مشخص یاذکار خصوص یبرخ دیدان یم ایمورد اذکار آ در

نگرفتن  جهیشده و مخاطب به مرور با نت انیشخص  ب همان یعالمان  برا یاذکار و ... از طرف برخ یالعمل برخ

 یثیو حد قتیهر حق دیدان یم ایآ د؟ینقل نموده ا یعرا از چه منب اءیدهد؟  داستان انب یها باور خود را از دست م

 باور شکن است. یافراد معمول یمفهوم نبودن  برا لیبدون شرح  به دل ثیاحاد یبرخ ست؟یمناسب عموم ن

 کیفکاز افراد ت یاریبس یبرا مت؟یبه چه ق تیکم ست؟ین ینیدر وبالگ د یو مطلب ریهر تصو یجا دیدان یم ایآ

 ندار؟ینه د نیشکستن باورها نسبت به د یعنی نیو عدم دقت  در ارائه  معارف د ستین یکار ساده ا نداریاز د نید
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 ینید یسینو وبالگ

 مطلب شما از معارف دسته سوم است اگر

 بود: نیا میگرفته ا ادیقبل از آن  ایو  ییدوران راهنما دیاز احکام که شا یمسئله ا نیتر یی* ابتدا

 خود دیمرجع تقل یبه دست آوردن فتو راه

 از خود مجتهد دنیشن -1

 نفر عادل کی ایاز دو  دنیشن -2

 نانینفر مورد اطم کیاز  دنیشن -3

احکام عبادات مقام معظم  یمصون از اشتباه باشد)رساله آموزش یکه رساله و یدر رساله مجتهد در صورت دنید -4

 (دییخود رجوع نما دیالمسائل مرجع تقل حی/الزم است به رساله توض12ص  یرهبر

 

 

 :نکته

که دچار خطا و  یکس یول ستیاجازه داشتن از مجتهد شرط ن ،یحکم شرع انیمجتهد و ب ینقل فتوا یتصد در

اشتباه کرد چنانچه متوجه  یکار شود و اگر در مورد نیا ی)= حرام است( متصد ستین زیشود جا یاشتباه م

 نانیتا اطم ستین زی. به هر حال بر مستمع جادیاشتباه خود شد بر او واجب است شنونده را از آن اشتباه آگاه نما

 نکرده به نقل او عمل کند. دایپ ندهیبه صحت گفتار گو
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ر و نه چندان معتب یوبالگ ها ایبدون ذکر منبع، و  ،ینترنتیحاصل از سرچ ا ریانتشار احکام با تصاو  نیبنابرا

 دقت الزم را زیتبرئه شدن دارد. اگر متقابال مخاطب ن یطالب، کمتر جا یبرا یجز مرجع اصل یاقتباس از مرجع

 سد.ر یبه نظر نم یعمل نمود جبران کار ممکن سائلم نیاتخاذ ننموده و به اعتبار انتساب سامانه به طالب به ا

 

 و سخنان بزرگان است:  ثیمطلب شما از احاد اگر

 
 صحّت منبع از کتابخانه و یبررس یکه با صرف ساعت ها زمان برا میروبرو بوده ا یثیاز وبالگ ها با احاد یبرخ در

 ثینشده است. طالب در درج احاد افتی تیسا کیجز در  ثیو ...، آن حد  ثینرم افزار جامع االحاد ،یمنابع اصل

است چرا که  ترجمه  معموال  به طور کامل منطبق  یضرور زین یرجوع و درج متن عرب هیالزم است به منابع اول

 یمنبع درج شده را با استفاده از نرم افزارها دیو ... مشاهده نمود تیرا از سا یثیشما حد ی. وقتستین یبر متن عرب

 نزمان الزم دارد. در مورد سخنا قهیدق 5کار کمتر از  نی. ادییحتما کنترل نما یمجاز یها کتابخانه ایمربوطه و 

جمالت به شما  یاست. حتما شما هم از نسبت داده شدن برخ یهم درج منبع ضرور یبزرگان و مقام معظم رهبر

 صاحب آن نسبت داده شده است و ... ریاشعار به غ یشده حت دهی. ددیشو یناراحت م

 ما بر درج منبع  موثق عالوه بر اعتبار و وثاقت وبالگ شما، افزودن بر ارزش کار شماست. اراصر

اهد همه خداوند ناظر و ش دی. فراموش نکنستین اطیاحت لیبه دل  یسیهرگز به منزله ترک وبالگ نو میگفت آنچه

و  حیبه روش صح نید غیو  تبل ستین دهیپوش نیارحم الراحم یخدا دیاعمال است و اعمال مثبت ما هم از د

 .ستین یکار کوچک یظرافت الزم  در دستگاه خداوند
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 تبلیغ در مناسبت های ملی و مذهبی در فضای مجازیبایدها و نبایدهای  -3

 
 در سال ونیطالب و روحان یبا جمع داریدر د یکه از سخنان مقام معظم رهبر لیعنوان مقدمه بحث به نکات ذ به

 :دییانتخاب شده است، دقت فرما 1388

 

 بحث: تیاهم

ى تبلیغ دین و ابالغ حقیقت به دلها و ذهنها هستیم، مناسبتهاى ى این مناسبت ها براى ما که کمربسته... همه

 آموزى است...مهم و درس

 

 در مناسبت ها: غیتبل مالک

است به عمل، همراه با بصیرت و یقین. باید بصیرت باشد. ى تبلیغ، ناظر ... پس این مناسبت ها و این اصل مسئله

ى این بصیرت و یقین، حرکت انجام بگیرد. یقین، یعنى همان ایمان قلبى متعهدانه، وجود داشته باشد و بر پایه

ا نیست؛ تبلیغ نشده است. اگر چیزى تبلیغ شد، ام طلوباگر بصیرت بود، یقین بود، اما کارى انجام نگرفت، این م

یک پایه خراب است و مطلوب به دست نخواهد آمد...  -هر کدام از اینها کم باشد  -دون بصیرت و بدون یقین ب

ءامن الرّسول بما انزل الیه من ربّه و المؤمنون کلّ ءامن باللَّه و مالئکته و کتبه و »این یقین همان چیزى است که 

ه آور است. اگر این نبود، کار دنبالیق پیدا میکند، خودِ پیامکسى که به پیام، اعتقاد و ایمان عم؛ یعنى اول  «رسله

 ى بصیرتپیدا نخواهد کرد، نفوذ نخواهد کرد. آن ایمان هم باید با بصیرت همراه باشد؛ همچنانى که حاال درباره

قعاً ، وا«انّ الّذین ءامنوا و عملوا الصّالحات»صالح. یعنى  عملمطالبى گفته شده است و روشن است. این، میشود 

عمل صالح و مصداق اتمّ عمل صالح، همین تبلیغ است که انجام باید بگیرد. پس در باب تبلیغ، باید فکر کرد، باید 

 کار کرد.
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 :غیتبل گاهیجا

... ببینید امروز تبلیغ در دنیا خیلى نقش پیدا کرده است و همیشه همین جور بوده است... . پس تبلیغ مهم است 

 اسى است.و امروز ابزار اس

 

 :غیتبل یها یژگیو

... می خواهیم عرض بکنیم تبلیغ باید جریان ساز باشد، تبلیغ باید گفتمان ساز باشد، تبلیغ باید فضا ایجاد کند؛ »

اى از زمان در یک جامعه. آنوقت، گیر بشود در برههگفتمان ایجاد کند. گفتمان یعنى یک مفهوم و یک معرفت همه

نشده، حاصل نخواهد شد؛ این کار احتیاج دارد  ریزىبرنامهه. این، با کارهاى جدا جداى این میشود گفتمان جامع

یا هوا  ى حیاتى فشارى است که میتواند آب یا مایهى در وسیلهریزى و کارِ فعال و مثل دمیدن پیوستهبه برنامه

. این کار دنا این اشتعال همیشه باقى بمارا به نقاط مختلفى که مورد نظر است، برساند. باید دائم با این دم دمید، ت

 «ریزى احتیاج دارد...هیچ نباید متوقف بشود و به برنامه

 

 

 

 

 غیتبل یکارکردها

ى دینى، معرفت دینى در مخاطبان، در مردم، رشد ... این گفتمان سازى براى چیست؟ براى این است که اندیشه»

وقتى همراه با احساس مسئولیت باشد و تعهد باشد، عمل به وجود ى دینى که رشد پیدا کرد، پیدا کند. اندیشه

صحیح، معرفت صحیح، در مواردى بیدارباش،  گآورد و همان چیزى میشود که پیغمبران دنبال آن بودند. فرهنمى

 «در مواردى هشدار؛ اینها کارکردهاى تبلیغ است؛ آثار و نتائجى است که بر تبلیغ مترتب میشود... 

 ار مطلب در مناسبت ها:انتش مالک
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 ناظر به محتوا یها یژگی( والف

 
 

 دیاب کردی. رودیده رییتغ ایرا اصالح و  یمجاز یدر فضا غیو تبل یسیخود نسبت به وبالگ نو دگاهدی 

 د.باش یمجاز یالسالم در فضا همیاسالم و ائمه عل نیجوانان با معارف و مناقب د شتریهر چه ب ییآشنا

 نیا یدیباشد. )منظور از تول یدیکرد، حتماً تول دیمناسبت ارائه خواه ایموضوع  کی رامونیکه پ مطالبی 

اشد شده ب یصورت از منابع مختلف گردآور نیرایدر غ ایباشد  سیخود وبالگ نو فیتأل حاًیاست که ترج

 انجام نشود( یمطلب تکرار کیاز  یبردار یو صرفاً کپ

 (دیارائه کن یحتماً اطالعات کامل و جامع یهر موضوع انتخاب رامونیداشته باشد )پ تجامعی مطلب 

 را به  مایرا انتخاب و در قالب مناسب پ رگذاریمناسب و تأث وهینموده و ش یابتدا بررس دبای موضوع، هر در

 یرانسخن ر،یکوتاه، شعر، جلمات قصار، تصاو یمختلف مثل داستان ها ی. از قالب هادیخواننده منتقل کن

که هر نوع محتوا  دیباش تهو توجه داش دییموضوع و .... استفاده نما رامونیبرجسته پ یها تیشخص

 و طرفداران خود را دارد. نیمخاطب

 کننده است. در پاراگراف  نییمهم و تع اریبس ،یهر کار یحت اینحوه شروع در هر مطلب  کلی طور به

 .دییمطالعه ادامه مطلب استفاده نما یمخاطب برا بیجذب و ترغ یها کیمتن خود از تکن ییابتدا یها

 اجتماع ، در قالب زبان مردم،  ینیمشکل د کیدر جهت بحث از  ،یشده با ابتکار و نو آور جادای فرصت از

 )همراه مردم بودن نه تافته جدا بافته و جبهه متفاوت( دییسخن بگو
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 دیزیبپره ییو از پراکنده گو دیخود قرار ده تیمحور فعال شهیرا هم یهدف اصل کیو تمرکز بر  هدفمندی. 

 منتشر شود. یدگیچپی و تکلف هرگونه از دور به و امروز زبان به مطالب 

 کند و در صورت  یابتدا عنوان مطلب را مشاهده م دکنندهی. بازددنمایی دقت مطلب عنوان انتخاب در

خود را دارد که در  یارهایمع زیشود. عنوان مناسب ن یم بیداشتن عنوان مناسب به مطالعه مطلب ترغ

 کرد. میدر مورد آن صحبت خواه یگریفرصت د

 همین فصل مراجعه کنید( 5)به بخش  .دییارجاع حفظ نما وهیش ترعای با را خود مطلب اعتبار 

 یو فن یظاهر یها یژگی( والف

 یورهاآن به موت یو معرف ییشناسا یشود تا فرصت برا یچند روز قبل در وبالگ بارگذار مناسبتی مطالب 

 جستجو وجود داشته باشد.

  در فصل چهارم همین جزوه، بخش ویژگی های پیشرفته برای ثبت یک مطلب را حتماً مطالعه و در

 مطالب خود رعایت نمائید.

 یموتورها قیو خصوصاً وبالگ ها، از طر ینترنتیا یها گاهیمواقع مراجعات به پا شتریکه ب آنجایی از 

کردن کلمات  کیاست. نزد جینتا شیدر نحوه نما یها، عامل مهم دواژهیکل ردیگ یجستجو صورت م

ت )نه فقط اس جهمورد استفاده و تو شتریب یرونیب طیجامعه و مح یکه در فضا یبه کلمات یانتخاب یدیکل

 است. یموثر کی( تکنیاسیمثال رجال س ایدختران دانشجو  ایگروه خاص مثل طالب  کی

 دییده نمااستفا گریهرگونه داده د ایسند  لیفا لم،یصوت، ف ر،یتر مطلب، از تصاوبه میو تفه لتکمی جهت. 

 و ... ( را در سطح باال  ریتصو یریمتن، محل قرارگ نشیمطلب )رنگ و قلم مناسب، چ یظاهر ییبازی

 منصرف نشود! د،یا دهیآن زحمت کش یکه برا یاز مطالعه مطلب دکنندهیتا بازد دیینما تیرعا

 دیتعامل داشته باشاز طریق ارسال نظر، تبادل لینک و ...  سانیوبالگ نو رسای با. 

 تهیه شده توسط تیم فعاالن کوثر بالگ
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 مالک های مطالب منتخب -4

و اصالح  یگزارو اثرکننده  دیمطلوب توسط بازد یمطالعه محتوا  ،ینید یسیاصل در وبالگ نو نکهیبا توجه به ا

 یدهد انتظار م یم شیافزا یادیتا حد زرا  یژگیو نیمختلف، ا یایمنتخب عالوه بر مزا( و مطالب غیاست )= تبل

 ل را مد نظر داشته باشند:یخود نکات ذ یشنهادیمحترم در مطالب پ سانیرود وبالگ نو

 و  با حجم مناسب یغن یمحتوا  -1

 عنوان کوتاه، جذاب و مرتبط -2

 و ... که توسط خود شخص مشاهده شده باشد( کتاب ایاقتباس شده  تیسا نکیدرج منبع )ل -3

 کاهد( یو ... به شدت از ارزش مطلب شما م ی، عدم بازخوان ستیپ یبودن )کپ یو ابتکار یدیتول -4

 بودن موضوع متن یو به روز و کاربرد یمناسبت -5

 نیو آله و سلم و ائمه معصوم هیاهلل عل یصل امبریدر صلوات  و سالم بر پ یعدم استفاده از حروف اختصار -6

 السالم همیعل

 یلو یاگر محتوا غن یکننده فرمت متن شماست. حت دیبازد یساز برا زهیشاخصه انگ نیفرمت مناسب )اول -7

 (دینداشته باشد ممکن است به مطلوب خود نرس یمطلب ظاهر مناسب

 ریاستفاده از تصاو ،یو نکات اصل نیگ عناومناسب ، متفاوت بودن رن ی، پاراگراف بند 3pt: زی، سا tahoma: فونت

 (کسلیپ 500تا 350با حجم مناسب )

)به فصل چهار، قسمت ویژگی های پیشرفته  واژه دی: نامک آدرس ، کل دیبازد شیافزا یاستفاده از گزاره ها -8

 مراجعه نمائید(



 وبالگ نویسی در کوثر بالگ جامع  آموزش

85 

 

 
 

 شیوه های ارجاع به منابع در مطاب وبالگ -5

 
 

 

 

 

 ضرورت درج منبع:
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  «َیس دً ت رَکَ ی  ا إلِن سان  أَن   ح سَب یَأ» 

 (36/ امتی)ق« است؟ تیمسئول یانسان پندارد که آزاد و رها و ب ایآ»

 دیفرما یالسالم م هیامام سجاد عل: 

خود، وجودت  ییحد توانا نیو تا آخر ریبه کارگ ییاز روش خدا یروی[ خود را تنها در پی]و استعدادها یروهاین

کمال و  لهیخودت که خدا آنها را وس یازاعضا کیو نسبت به هر  یرا به کمال برسان تا اطاعت گر خدا باش

 .یطلب یاری اهر نیو از خدا در ا یتو قرار داده است، حق آنها را ادا کن شرفتیپ

نگی و هدفمندی از جمله و سدد السنتنا بالصواب و الحکمه: سداد و استحکام زبان در مسیر درستی و فرزا* 

مسائلی است که باید شخص بدان توجه داشته باشد. به این معنا که زبان برای این به انسان داده شده تا آنچه 

 درست است را بگوید و از نادرستی پرهیز کند.

 تهدروغ نوش سد،یندهد و نسخه بنو صیرا تشخ یماری*دروغ نوشتن مثل دروغ گفتن، گناه است. اگر پزشک ب

 است.

 به طفل و کودک حرام است. یگفتن حت دروغ

 (یگنجو ی)نظام یباز ستی/ کوتاه کنم که ن یدراز نی*کار من و تو بد

 قابل فرض است: ریز یوبالگ چند حالت  کل کی یمطالب انتشار در

 وبالگ معتبر ایو  تیاز سا ی( کپالف

 تیدر نحوه انتشار و فرمت و ... خالق  یول یکپ یاست از منبع اصل ازیمطالب ن یبرخ ستینامناسب ن شهیهم ی)کپ

 و ...(  یداشته باشد. مثال در اخبار، کالم مقام معظم رهبر

 یبردار ادداشتی( مطالعه از کتاب  معتبر و ب

 (ینید یها ی)مثال سخنران نانیاز شخص مورد اطم دنی( شنج

 ست(شده ا جادیا ییو تال بیترک  گریطالب در وبالگ مدارس))با استفاده از منابع د ایوبالگ و  ریمد فیتال (د

 طالب در وبالگ مدارس ایوبالگ  ریمد سی( دست نوه

 :دیانجام ده لیارجاع را به صورت ذ وهیموارد ذکر شده ش مطابق

 .دیینما نکیوبالگ را درج  و به صفحه مقصد ل ایو  تی( عنوان ساالف
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 / ص....سندهینو ی: مشاهده شده در کتاب....../ نام و نام خانوادگدییمطلب درج نما یانتهاب( در 

 

 

 خیمدرسه فالن./ تار ریمثال مد ایسخنران و  ی) نشست و ....(  نام و نام خانوادگیشده از سخنران دهیج( شن

 یسخنران

 

 

 شده توسط ..... فی:  تالتیمتن و در  نها  ید( درج منابع اصل

 
 (دییدرج فرما زیرا ن خیتار لیو در صورت تما دیینام مستعار خود را ذکر فرما ایه( نوشته شده توسط: ..... )نام و 

 

به  یهر منبع دست دوم ایکتاب و  ت،یکنترل شود . چنانچه آن را از سا یاز منبع اصل ثیاحاد الزم است نکته:

 تینقل شده از...... )نام سا دیسیمطلب  پس از درج منبع بنو یانتها دیمثال بحار االنوار درج نموده ا یجز منبع اصل

 (دییفرما انیب انام کتاب ر ایو  دیینما نکیل ثیرا ذکر و به صفحه حد
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 محتوای نظر در وبالگ نویسی حرفه ای -6

 
 

 :سالم اهلل علیه یعل نیرالمؤمنیام

 الناس  إنّه ر فِعَت لنا رایةٌ وم دَّت لَنا غایةٌ فقیل فی الرایة )أنِ( اتّبِعوها وفی الغایة أن اجروا وال تَعدوها؛ أیّها

مردم، پرچمى براى ما برافراشته گشته و هدفى معیّن و گفته شده که به دنبال پرچم باشید و به سوى هدف  اى

 240ص 6بروید و از آن درمگذرید.  الفتوح: ج 

وثر مطالب است. در ک یوبالگ، امکان ارسال نظر برا یفیو ک یکم شرفتیاز امکانات قابل توجه و موثر در پ یکی

  ییتواو مح یفن یها یژگیبا و ییآشنا یهمراه است. برا یا شرفتهیپ یها یژگیو  و ماتیابزار با تنظ نیبالگ  ا

 .دیاشبا ما همراه ب یحرفه ا یسیدر وبالگ نو« ارسال نظر»ابزار 

 

 

 

  ییجنبه محتوا

 دنیها و اهداف مد نظر،  انتخاب روش نادرست در رس تیمطلوب در فعال جهیبه نت یابیعدم دست  لیاز دال یکی

در  یهدف، است. هر ابزار ایو  تیبه آن  است. انتخاب روش نادرست بازتاب داشتن مفهوم نادرست از آن فعال

کاربران  نیب ینظرات ارسال ی. با بررسستین یقاعده مستثن نیاز ا زین« ارسال  نظر»دارد.  یمفهوم یسیوبالگ نو

 نام برد: لیتوان  انواع  نظرات در سامانه  را به صورت ذ یدر سامانه م
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 انواع نظر:

 ها: یپرس احوال

، با وبالگ تیریدر قسمت مد دیتوان یم نیاست. همچن« تماس» نهیمنظور، استفاده از گز نیا یمناسب برا ابزار

 .دیارسال کن یخصوص امیآن ها پ یها، با وارد نمودن نام دوستان خود، برا امیمراجعه به قسمت پ

 نامه: دعوت

فاده روش است نیبهتر د،یارسال کن سانیچند نفر از وبالگ نو ای کی یبرا یدعوت نامه ا دیکه بخواه یصورت در

 .دیارسال کن یفرد ایو  یگروه یها امیپ دیتوان یآن م لهیها است که بوس امیپ نهیاز گز

 :غاتیو تبل یمعرف

مختلف،  یدر وبالگ ها کسانینظر  ایمطلب  و  ایو  ثیحد کیو نشر  یوبالگ است و کپ یآن پست ها ابزار

دهد.  مالک وبالگ مطمئن است که شما مطلب او را مطالعه  یم رییها را نسبت به وبالگ نظر دهنده تغ دگاهید

 کی دگاهیابزار و از شخص او در د کی انمد نظر از وبالگ او به عنو میو انتشار مفاه غیننموده و صرفا جهت تبل

 .دیمخاطب استفاده نموده ا

 مشخص نامه: نا

 .ستیجمالت چ نیکننده از ا دیهدف بازد قایدق ستیربط  هستند و مشخص ن ینظرات کامال ب یبرخ

 

 

 :زدن یو حاضر یسطح نظرات

شود  ینظر محسوب م ی، تا حد یو ... مخصوصا نسبت به مطالب علم دیبود ، موفق باش بایبود، ز یخوب بود، عال

 شود. ینظر سازنده محسوب نم کینشده است. لذا بعنوان  تیالزم رعا یها یژگیاما و

 سازنده: نظرات

عف نقاط ض انی. بدیظاهر مطلب ارائه ده ایخود را نسبت به محتوا و  دگاهینظر ارزشمند است که شما د کی یزمان

دهد،  یم شیمتقابل را افزا دیشما، بازد تیحسن ن لیبه دل نکهیوبالگ، عالوه بر ا ایو قوت محتوا و ظاهر مطلب 

 میهست ییه ما در کار خود دچار ضعف ها. همداشتوبالگ ها خواهد  یفیسطح ک یدر ارتقا یکننده ا نیینقش تع
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 ینیدر انتشار معارف د یقو یمجموعه ا ک،ینزد یا ندهیدر آ مییکمک نما گریکدیبه  یو هم زبان یکه اگر با همدل

با نقاط قوت خود،  یشد. هر کجا وبالگ میخواه کترینزد میحضور دار نجایآن، ا یکه برا یبود و به هدف میخواه

مر ابزار ا ژهیقدرت گرفت نشان از آن دارد که ما از ابزارها، به و فیضع ییو هر کجا  محتوا دیکش تیلدست از فعا

رست د« ارسال نظر» یعنیو وحدت  یکدلی یو مشورت، ابزار تالش برا یساز زهیاز منکر، ابزار انگ یبه معروف و نه

 یداشته و بهانه ا یتبصره ا یجازم یفضا رد ینیدستورات  د  تیدارد که رعا دیترد ی.  جامیاستفاده نکرده ا

 ینیمعارف د جیدر  ترو«  ارسال نظر»از ابزار   یحرفه ا سیوبالگ نو کیعدم عمل به آن وجود داشته باشد.  یبرا

هدف ارزشمند را با  ا  نی. و ادینما یهمرزمان خود، استفاده م یرفع اشکاالت احتمال ایو  حیخود به صورت صح

 وبالگ و ... که به اندازه هدف قبل غیتبل  سنده،یتعداد نظرات  نو شیمتقابل از وبالگ ، افزا دیزدچون؛  با یهدا ف

 «ارسال نظر». ابزار دینما ینم نیگزیرا داشته باشد، جا یاله ریغ یها تینفوذ ن یارزشمند نبوده و چه بسا جا

 است. یجاز یضاف درحضور  یبه هدف اصل دنیدر جهت رس یابزار یحرفه ا سانیوبالگ نو یبرا

 («7 هی)سوره محمد، آ« إِن  تَن ص ر وا اللَّهَ یَن ص ر ک م  وَ ی ثَبِّت  أَق دَامَک م »  

 

 ارزیابی عملکرد وبالگ خود -7

 .... دیفکر کن یسوال کم نیعملکرد خود، الزم است به پاسخ ا یقیحق یابیارز یبرا

 د؟یینجایچرا ا



 وبالگ نویسی در کوثر بالگ جامع  آموزش

91 

 

 
 ؟یمجاز یدر فضا غیتبل یپاسخ دهند برا یعده ا دی* شا

 به درخواست رهبرم. کیمقابله با جنگ نرم و لب یبرا دیشا ای* 

 راستا باشد. نیمحتوا در ا دیو تول ینشر معارف و فرهنگ اسالم گر،ید ی* ممکن است پاسخ گروه

 ... و

شود  یداده م قیارائه شده تطب یمالک ها با همان خروج ،یهر عملکرد یابیاست اما در ارز یاهداف ارزشمند

شد مالک ها از جهت  یجزوه، سع یقبل نی. در عناودینموده ا فیخود تعر یکه در ذهن برا ینه صرفا با نوع هدف

شود  یم یابیآن هاست و آنچه ارز تیو رعا ارهایمع نیدارد توجه به ا تیارائه گردد. آنچه اهم ییو محتوا یفن

 محتوا و ظاهر وبالگ شماست.

شود و احساس تمرکز بر تعداد و  یالزم مطلب در نظر گرفته نم یارجاع معموال اشکال دارد و مالک ها وهیش

 .ستیسخت ن تیفی، نسبت به ک تیکم

 یها از راه یکیالزم را داشته باشد.  یاست که مطلب شما توسط مخاطب مطالعه شود تا بتواند اثرگزار نیا اصل

 یها امیبا دوستان ندارند نسبت به پ یتعامل نکهیاز کاربران عالوه بر ا یختعامل با دوستان، نظرات است اما بر

رها  یپاسخ ده ایدر وبالگ خود را بدون انتشار و  یافتیاز نظرات در یادیتفاوت بوده و تعداد ز یب زین یافتیدر

 خود را کاهش خواهند داد. نیکار  مخاطب نینموده و با ا
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 نیتعداد مخاطب دیوبالگ خود نداشته باش یدر به روز رسان یباشد اما شما نظم درست یشما غن یچند محتوا هر

 رشته سر دراز دارد... نیثابت شما قابل توجه نخواهد بود و خالصه ا

 

 وبالگ: یبروز رسان یما برا یشنهادیپ راهکار

سبت به زمان ن شتریب ایدو بار )کمتر  ای کی یاست هفته ا ازین یکه طبق برنامه قبل دیریدر نظر بگ یرا مبلغ خود

 قهیو جوان و ... در حد چند دق ریطرف، مرد وزن، پ یاز دوست و دشمن، مغرض و ب یونیلیم یخود( در جمع

شما ، ظاهر محتوا و محل درج مطلب شما   ظاهر ی. به جادیاسالم  داشته باش نیکالس در دفاع از د ای یسخنران

حضور در جلسه را رها  یبه هر بهانه ا د؟یشو یجلسه حاضر م نین مطالعه در امخاطب است . شما بدو دیدر د

 یل مچگونه عم غیفرصت عمر شماست در تبل نیآخر نیا دیاگر بدان د؟یده یمطلب بدون منبع ارائه م د؟یکن یم

ه وبالگ کنند دیارائه  شونده توسط شماست؟ اگر قرار باشد بازد یشما وبالگ و محتوا راثیم دیاگر باور دار د؟یکن

ما کار ش تیفیک ای دیاستناد الزم را دار ایاسالم شناس خبره باشد در دفاع از مطلب خود استدالل و  کیشما 

شدن اعمال توسط امام معصوم و خداوند و نگهبانان او   دهید  ست؛یفرض صرف ن کی نیخواهد بود؟ )ا نگونهیا

 یتر انهنیاول را تکرار و بر اساس عملکرد خود پاسخ واقع ب بهتر باشد  سوال   دیاست( پس شا عهیش یباور قطع

 .میداشته باش

 

 ...میداشته باش ادی به

گوید: من پنجاه سال  آورند. مثالً کسی که میعادی عمر خود را از حرکت زمین به دور آفتاب به دست می  مردم»

ام که پنجاه بار به دور آفتاب گشته است؛  دارم، منظورش این است که من پنجاه سال روی زمینی زندگی کرده

آید که زندگی و عمر  قرآن کریم بر می زکند؛ا ولی این عمر زمین است، نه عمر کسی که بر روی آن زندگی می

رو، ذات اقدس الهی در قرآن کریم به عمر پیامبر)صلی های علمی و عملی اوست. از اینهر کسی محصول حرکت 

کند؛ زیرا تحوالت علمی و عملی زندگی آن حضرت)صلی اهلل علیه و آله و  اهلل علیه و آله و سلم( سوگند یاد می

ی برای تحوالت علمی و عملی زندگی عالمان و صالحان است؛ )لَعَم ر کَ إِنّه م  لَفی سَک رَتِهِم  ا وهسلم( الگو و اس

ها در مستی خود سرگردانند )و عقل و شعور خود را از دست داده به جان تو )پیامبر( سوگند! این»[؛ 1یَع مَه ونَ(]

 (.«17ص  یآمل یاهلل جواد تی)مهر استاد، آ «اند(


