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به نام خدا

دیوان سئو چیست؟
دیوان سئو نام کتابی است که در آن از عملکررد حراظ ،اراعر موبروی ایرانری برراز آمروز سرئو
الگوبردارز اده است این کتای به بررسی مفهومی برخی از تکنیک هاز سئو مری ررردازد مطالعره
دیوان سئو براز عالقه مندان به یادگیرز مفهومی سئو و همچنین کسانی که می خواهند سرئو را برا
مثال هایی قابل درک بیاموزند مناسب است.
اما چرا براز آموز سئو از حاظ ،استفاده اده است؟ انتخای حاظ ،براز آموز مفهرومی سرئو دو
علت دارد اول آنکه حاظ ،تولید کننده ز موتواز بسیار ارزارمندز اسرت کره آن را تورت عنروان
دیوان حاظ ،می اناسیم بنابراین منظور از الگو قرار دادن حاظ ،تاکید بر جایگاه موتواز ارزارمند
در بهینه سازز یک سایت است .اما دلیل دوم آن است که حاظ ،یک برند است برند ظقط یک نرام و
یا یک نام معروف و اناخته اده نیست اعراز زیادز هستند که مثل حاظ ،به اهرت رسریده انرد
اما چرا جایگاه آن ها در جامعه متفاوت از جایگاه حاظ ،است و یا اصال جایگاه مشخصی ندارند؟ اما
از انیدن نام برند حاظ ،چه احساسی دارید؟ چرا دیوان حاظ ،در منزل بسیارز از ایرانری هرا یاظرت
اده و این کتای جزء ررمتقاضی ترین کتای ها در حوزه ادبیات است؟ برند ظقرط یرک نرام نیسرت و
برندسازز به معنی به اهرت رساندن یک نام نیست از حراظ ،یراد کرردیم ترا تاکیرد برر برندسرازز
اینترنتی بااد.
حمید توکلی کرمانی

نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست

دیوان سئو

چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم
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درس اول :حافظ و آشپزی
یک ایتالیایی در سفر خود به ایران ااهد آن بود که مردم از ااعرز به نام حاظ ،مرتبا یاد کرده و
ااعار را می خوانند زمانی که او به کشور خود بازگشت در راسخ به این سوال که موبوی ترین
ااعر ایران کیست؟ گفت :حاظ .،آن ایتالیایی بارها ااهد لینک دادن مردم ایران به حاظ ،بوده است
بنابراین در زمان راسخ دادن به سوال مذکور در ذهن خود سرچ کرده و نام حاظ ،را در نتایج سرچ
اول دیده است.
موتورهاز جستجو نیز مانند آن ایتالیایی وقتی ببینند سایتهراز زیرادز بره سرایت مهردیکا لینرک
داده اند این سایت را در نتایج جستجو بهتر نشان می دهند البته لینک گرظتن از سایر سایتها مثل
نمک است اما نه غذاز کم نمک را دوست داریرد و نره غرذاز ارور را امرا در هرر صرورت غرذاز
کم نمک را به غذاز اور ترجیح میدهید چراکه ممکن است به یک غذاز کرم نمرک کمری نمرک
اظزوده و آن را بخورید اما اگر غذا زیادز اور اود آن را بیرون میریزید چطور میتروان بردون آنکره
غذایمان اور اود مرتبا نمکش را زیاد کنیم؟ ظقط یک راه حل دارد ظقط یک راه حل و آن هم این
است که ابتدا غذا را زیاد کنید و سپس متناسب با آن نمک را یعنی موتواز با کیفیرت ارزارمند و
منوصر به ظرد به سایت خود اظزوده و مخاطب را راضی نمایید تا او به میل خود در سایت یا وبالگش
و یا ابکه هاز اجتماعی به اما لینک داده و از این طریق براز غرذاز خوارمزه از کره رختره ایرد
نمک بریزد.

از لبت ایر روان بود که من میگفتم

دیوان سئو

این اکر گرد نمکدان تو بی چیزز نیست
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درس دوم :ارادت بزرگان به حافظ
اگر اما ببینید که مردم در کوچه و بازار ااعار حاظ ،را میخوانند اعتبار حاظ ،را لمس خواهید کرد
اما وقتی ببینید که ااعر بزرگ دیگرز چون اهریار در میان ااعار خواندنی ا به حاظ ،اااره کرده
و لینک داده است اعتبار حاظ ،را دو چندان حس خواهید نمود:
چه زنم چو ناز هر دم ز نواز اوق او دم

که لسان غیب (حاظ )،خو

تر بنوازد این نوا را

چنان موتواز ارزامندز براز سایت خود تولید کنید که نه تنها نظر سایتها و وبالگ هاز معمولی
را جلب نماید بلکه توجه سایتهاز معتبر و اناخته اده را نیز جلب کرده و کارز کند که آنها نیرز
به اما اااره نمایند در اینصورت اعتبار اما دو چندان اده و سایتهاز معمولی نیز بیشتر به ارما
اااره خواهند کرد.
گوته ااعر بزرگ آلمانی و یکی از چهار رکن ادبیات ارورا :اگر دنیا به سر آید آرزوز مرن ایرن اسرت
که با تو از حاظ ،آسمانی تنها با تو به سر آرم و در کنار تو باام و با ترو اررای نوارم و چرون ترو
عشق ورزم زیرا این اظتخار زندگی من است.

تکیه بر جاز بزرگان نتوان زد به گزاف

دیوان سئو

مگر اسبای بزرگی همه آماده کنی
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درس سوم :محبوبیت مردمی حافظ
ظرض کنید رادیو و تلویزیون مرتب از ااعرز تعریف کنند اما مردم حرظی از آن ااعر نزده و ااعار
را نخوانند در چنین حالتی میتوان حدس زد که ااعر مذکور داراز موبوبیت حقیقی نیست اما اگر
در کنار توجه صدا و سیما مردم نیز به ااعرز چون حاظ ،عشق ورزیده و ااعار را بخواننرد دیگرر
اکی نیست که حاظ ،صرظاً یک ااعر معروف نبوده و موبوی نیز هست به همرین علرت اسرت کره
موتورهاز جستجو بسیار دوسرت دارنرد ببیننرد مرردم در مرورد برنردها و سرایتهراز مختلرف چره
عکسالعمل هایی دارند بنابراین توجه ویژه از به سایت هرایی نظیرر گوگرل ررالس ترو یتر کلروی
ظیس بوک و سایر ابکههاز اجتماعی و وبالگ ها می نمایند.
ظعالیت در ابکه اجتماعی گوگل رالس تاثیر مستقیمی بر روز نتایج جستجو می گذارد تاثیرز کره
مرتبا در حال اظزایش است به عنوان مثال زمانی که "خرید گوای موبایرل" را در گوگرل سررچ مری
کنید ممکن است با مطلبی مواجه اویدکه دوست اما در مورد خریرد گواری موبایرل نوارته و در
گوگل رالس منتشر نموده است احتمال آنکه روز آن مطلب کلیرک کنیرد بسریار با،سرت و البتره
احتمال اینکه توت تاثیر همان مطلب ساده و خودمانی قررار گرظتره و گواری موبروی دوسرتتان را
بخرید نیز خیلی زیاد است چون اما دارید از دوستتان مورد توصیه قرار می گیرید اخصی که به او
اطمینان دااته و مطمئن هستید که تعاریفی که از برند گوای موبوبش می کند یک نرو تبلیارات
غیرصادقانه نیست بنابراین ظعالیت در ابکه هاز اجتماعی به خصوص براز ایجراد اعتمراد مشرترز
بسیار ضرورز است البته ابکه هاز اجتماعی براز موصول یا خدمات نامناسب کره تولیرد مشرترز
ناراضی می کنند می تواند بسیار مهلک و خطرناک بااد.

بس نکته غیر حسن بباید که کسی

دیوان سئو

مقبول طبع مردم صاحب نظر اود
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درس چهارم :تفاوت حافظ و شاه شیراز
در زمان حیات حاظ ،مرردم اارعار او را مری خواندنرد و البتره همران مرردم دسرتورات اراه را نیرز
می خواندند و اجرا می کردند ااید در آن زمان اهرت حاظ ،و ااه ایراز با هم برابرز می کرده اما
در حال حاضر اما احتما ً،نمی دانید اسم ااه ایراز چه بوده است!
از آنجایی که ااعار حاظ ،ررموتوا بوده ماندگار اده و با گذات زمان نه تنها کمرنگ تر نشده بلکره
مردم بیشتر از او یاد کرده انرد ررس یراد کرردن از حراظ ،یرک رونرد ریوسرته و مهمترر از آن یرک
روند صعودز و رو به راد بوده است اما یاد کردن از ااه ایراز احتما ،بعد از از دسرت دادن قردرت
روند نزولی ریدا کرده و قطع اده است.
ریوسته بودن جذی لینک و رو به راد بودن آن دو معیار مهم براز رایدارز موبوبیت نزد موتورهراز
جستجو است.
حاظ ،با تولید موتواز غنی جذی لینک می کرده اما حاکم در مقابرل اهرداز ثرروت و مقرام جرذی
لینک می کرده است ااید در ابتدا چنین روای راسخگو بوده اما همانطور که مردم علریرغرم میرل
باطنی اان گاهی ااهان را همراهی کرده و نهایتر ًا کناراران مری گذارنرد موتورهراز جسرتجو نیرز
بر اساس خواباورز ها سایتهایی که با رول و قدرت لینک خریدهاند را کمی همراهی کرده و سپس
آن ها را ظرامو می کنند البته احتمال نفرت نیز وجود دارد.

در سه سال آنچه بیندوختم از ااه و وزیر
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همه بربود به یک دم ظلک چوگانی
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درس پنجم :حافظ در گذر زمان
حاظ ،با حف ،ریوستگی در گذر زمان به موظقیت رسید او نزدیک به رانصرد غرزل و تعردادز قطعره
قصیده مثنوز و رباعی سرود.
براز بهینه سازز یک وبسایت باید صبور بود هیچ وبسایتی از همان روز اول به جایگاهی اایسته در
موتورهاز جستجو دست ریدا نمی کند اما اگر مسیر را به خوبی ریش رظته و به طور مستمر بره روز
اود هفته به هفته راد خواهد کرد اگر در مورد اولین مراه هرا و یرا حتری اولرین سرالهاز ظعالیرت
برترین وبسایت هاز دنیا مطالعه نمایید متوجه خواهید اد که آنها در ابترداز حرکرت خرود چنردان
مورد توجه قرار نگرظته بودند و استمرار و به روزآورز منظم موتوا و یا امکانات یکری از ویژگری هراز
متشرک آنها بوده است توجه دااته باایم که عمر لینک هایی کره میگیرریم از معیارهراز سرنجش
سایت از دید موتورهاز جستجو است وقتی یک سایت بعد از اینکه به ما لینک داد سالها آن لینرک
را نگه دااته و حذف نکند موجب راد ارز لینک خواهد اد همچنرین عمرر دامنره نیرز یکری از
معیارهاز سنجش ارزامندز سایت موسوی می گردد.

گویند سنگ لعل اود در مقام صبر

دیوان سئو

آرز اود ولیک به خون جگر اود
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درس ششم :حافظ و سخت پسندها
بعضی از ااخاص عااق اعرند و همه اعرا را اناخته و ااعاراان را قرا ت مری کننرد و بعضری نیرز
ظقط گاهی اعر می خوانند اگر بخواهیم بفهمیم کدام ااعر در میان مردم موبوی ترر اسرت سررا
ظردز نمی رویم که همه ز اعرا را دوست دارد بلکه سرا کسی می رویم کره سرخت گیرر بروده و
ظقط یک یا دو ااعر را اناخته و دوست دارد.
یک مثال دیگر من در جمعی نشسته و میخواهم لطیفه بگویم با لطیفه اول ظقط اظرادز می خندند
که همیشه به همه چیز میخندند اما انگار چند نفرز خواشان نیامده و نمی خندند لطیفره دوم را
تعریف می کنم اینبار همه با هم میخندند (درست مثل اَت ساینی کره در انتهراز لوگروز مهردیکا
می خندد).
حا ،می خواهم لطیفه سوم را گفته و میزان خندهدار بودنش را بسنجم دو راه وجود دارد راه اول آن
است که تعداد کسانی که به لطیفه میخندند را بشمارم و راه دوم آن است که ظقط به صورت اظرادز
نگاه کنم که سخت رسند بوده و به این راحتی نمی خندند اگر آن سخت رسرندها بره لطیفره سروم
خندیدند حتماً لطیفه خوبی گفته ام!
موتورهاز جستجو از رو دوم بیشتر بهره می گیرند وقتی سایتی به ما لینک می دهرد کره مرترب
دارد به همره لینرک مری دهرد یرا اینکره در ل ینرک دادن دقرت زیرادز نداارته و بره سرایت هراز
کم کیفیت تر هم لینک می دهد آن لینک ارز کمترز دارد مثل جذی لینک از دایرکتورز هرا و
لینکستان هاز عمومی که به راحتی به همه می خندند اما یک سایت خبرز معتبر به هرر لطیفرهاز
نمی خندد رس اگر یک سایت با مطلب جذابش سایت خبرز را خنداند موتور جستجو هم به لطیفه
و آن سایت لبخند خواهد زد.
توجه سایتهاز معتبر را جذی کرده و اگر می خواهید معتبر بااید به هر سرایتی لینرک ندهیرد برا
بزرگان بگردید تا بزرگ امرده اوید( .در مورد لینک هاز  nofollowمطالعه نمایید).

لطیفهاز به میان آر و خو

دیوان سئو

بخندانش

به نکتهاز که دلش را بدان رضا بااد
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درس هفتم :غرق در دیوان حافظ
کتای دیوان حاظ ،را برمی دارید براز مطالعه چند بیت اعر اما به خودتان آمرده و مری بینیرد کره
چند ساعت گذاته و اما همچنران مشراول مطالعره هسرتید گراهی نیرز عکرس ایرن مسراله روز
می دهد تیتر یک روزنامه اما را جذی می کند آن را به قصد مطالعه می خرید اما رس از مطالعره
چند خط اول احساس می کنید عنوان روزنامه ظریبنده بوده و آن را کنار می گذارید و احتمرا ،دیگرر
آن روزنامه را نمی خرید اما غرق در دیوان حاظ ،می اوید چرا که اارعار حراظ ،از لوراح موتروا
بسیار غنی هستند.
یکی از معیارهاز سنجش ارزامندز وبسرایت از نگراه موتورهراز جسرتجو مردت زمران مانردگارز
مخاطب در سایت می باارد موتورهراز جسرتجو اگرر ببیننرد بسریارز از بازدیدکننردگان از همران
صفوه از که وارد سایت اده اند خارج می اوند و به گرد در سرایت نمری رردازنرد بره کیفیرت
موتواز سایت اک می کنند( .براز مطالعه عمیق تر در مورد سه معیار میزان مانردگارز در سرایت
میزان گرد در سایت و میزان ظرار از سایت کتای عمو راندا را در گوگل جسرتجو کررده و مطالعره
ظرمایید در این کتای با الگوریتم گوگل راندا آانا خواهید اد).

زنهار از آن عبارت ایرین دلفریب

دیوان سئو

گویی که رسته تو سخن در اکر گرظت
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درس هشتم :دیوان پرفروش حافظ
من یک کتای ظروای دارم اما از آنجایی که ااعار حاظ ،را قبول ندارم کترای دیروان حراظ ،را برراز
ظرو در کتای ظروای ام نیاورده ام دیروز اخصی براز خرید دیوان حاظ ،به کتای ظروای آمرد و
وقتی دید دیوان نداریم رظت امروز هم سه نفر براز خرید کتای حاظ ،آمدند و دسرت خرالی رظتنرد
علیرغم اینکه مایل به ظرو چنین کتابی نیستم ظکر می کنم اگر بخواهم به این روند ادامره داده و
دیوان حاظ ،را نفروام بسیارز از مشتریان را براز همیشه از دست خواهم داد رس براز بقاز خودم
باید دنبال ظرو دیوان حاظ ،و کتایهایی باام که مردم آن را بسیار جستجو می کنند.
موتورهاز جستجو اگر متوجه اوند برندز خاص در اینترنت به طور چشمگیرز جستجو میاود آن
سایت را حتی اگر از سایر جنبهها منفی به نظر برسد به سرعت به رتبه هاز با،تر ارتقاء میدهند ترا
اعتبار خوداان زیر سؤال نرود .منظور از به طور چشمگیر حداقل هزار بار در روز است.
می بایست در انتخای نام برند به یکتایی و منوصر به ظرد بودن نام اهمیت دهیم سرپس ریرام برنرد
خود را خلق نموده و با سبک و لونی صویح آن را به مخاطب منتقل نماییم طرورز کره طرظرداران
سایت مرتبا نام برند را در گوگل سرچ کرده و از آنجا وارد سایت مرا اروند نره آنکره صررظاً از سررچ
کلمات کلیدز عمومی وارد سایت اوند مثالً به جاز آنکه عبرارت کترای سرئو را سررچ کررده و بره
سایت مهدیکا برسند خیلی بهتر است که مستقیماً عبارت مهدیکا و یا دیوان سئو را سرچ کنند.
برندسازز عالوه بر آنکه میزان جستجوز برند را اظزایش می دهد موجرب اظرزایش تعرداد کلیرک برر
سایت نسبت به تعداد نمایش آن در نتایج سرچ نیز خواهد اد( .در مورد  CTRمطالعه نمایید).
حاظ ،در برندسازز بسیار قوز عمل کرده است چرا که سبک خاصی در سرودن ااعار اتخاذ نموده و
ضمن حف ،یکپارچگی در تمامی ااعار خود به نام برند ااراره نمروده اسرت ظتوعلری اویسری در
سریال اهر قشنگ را یادتان هست؟ مرتب میگفت :حاظظا...

زبان کلک تو حاظ ،چه اکر آن گوید

دیوان سئو
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درس آخر :نتیجه گیری
از مجمو  8درس ظوق نتیجه می گیریم کره عملکررد موتورهراز جسرتجو یرک عملکررد ریچیرده و
عجیب و غریب نیست هر الگوریتمی در مورتورهاز جستجو مبتنی بر دلیرل و منطرق ریراده سرازز
اده است و چنانچه عملکرد یک سیستم بر رایه منطق باارد عملکرردز قابرل رریش بینری خواهرد
داات یعنی با تفکر عمیق در رظتارهراز ارناخته ارده ز موتورهراز جسرتجو مری تروانیم مسریر
الگوریتم هاز آینده را نیز به درستی ریش بینی کنیم در چنین حالتی علم سئو نه ظقرط متکری برر
تجربه ها بلکه ترکیبی از تجربه و تولیل خواهد بود برراز تبردیل اردن بره یرک سرئوکار اتکرا بره
تجربرره هرراز اخصرری و دنبررال کررردن اخبررار سررئو کرراظی نیسررت و برره ذهنرری رواررن بررراز
تولیل رظتارها موتاجیم به بیان دیگر یک سرئوکار بره جراز آنکره گوارش را تیرز کنرد ترا ببینرد
سخنگوهاز گوگل چه می گویند بهتر است گاهی خود را به جاز مدیران گوگل گذااته و سرعی
کند مثل آن ها بیاندیشد سئوکارز که ریام اصلی ارکت گوگل و سایر موتورهراز جسرتجو را درک
نماید بدون آنکه از سمت الگوریتم هاز جدید گوگل دچار آسیب گردد مسیر موظقیت را طی خواهد
نمود گوگل هر تاییرز که کند حاظِ ،حاظ ،و ریروان حاظ ،است.

موترم دار دلم کاین مگس قندررست

تا هواخواه تو اد ظر همایی دارد

یادآوری :مطالب ارا ه اده در کتای دیوان سئو صرظا گواه از از نکات سئو است که مقایسره آن
با عملکرد حاظ ،امکان رذیر بود نه این کتای و نه هیچ کتای دیگرز قادر به رواش تمام نکات مورد
استفاده در علم سئو نخواهد بود بنابراین جهت تکمیل آموخته هاز خود مطالعه سرایر کترای هراز
منتشر اده در این زمینه و رجو به منابع اصلی گوگل ضرورز است.

دیوان سئو
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پیشنهاد می کنم مطالعه فرمایید:
کتای یک یا دو هزار و یک نویسنده :مهدز رودکی
کتای بهینه سازز ساختار سایت نویسنده :علی نورهانی
کتای بازاریابی اینترنتی و ارتقا سایت در گوگل به زبان ساده نویسنده :رضا ایرازز (به زودز)
کتای عمو راندا نویسنده :حمید توکلی کرمانی
کتای سئو در سه جمله نویسنده :حمید توکلی کرمانی

از اررما خررواهش مرری کررنم در صررورتی کرره از مطالعرره کتررای دیرروان سررئو رضررایت داریررد آن را از طریررق
ابکه هاز اجتماعی معرظی در سایت و وبالگتان و یا با ارسال یک ایمیل به دوستان خود معرظی کنید و در
صورت انتقاد دااتن از کتای دیوان سئو حتما با ارسال یک ایمیل ما را خواوال نمایید متشکرم.

مشتاقانه منتظر دریافت انتقادات استادانه ی شما هستم:
info@mahdika.com - 54136602190

جهت دانلود نسخه هاز جدیدتر کتای دیوان سئو و سایر کتای ها به آدرس زیر مراجعه ظرمایید:
http://mahdika.com/web-design-books
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