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بسم اهللا الرحمن الرحیم

تبلیغ مجازي و نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در تبلیغ دین
رمضان علی بذرافشان*

مقدمه
،دانشگاه مجازي،دیجیتالکتابخانه، الکترونیککتابخانه،فضاي سایبر،فضاي مجازي،ما بارها و بارها اسم اینترنت

شاید براي ما این سوال پیش آمده باشد که چه .میامختلف را شنیدهلکترونیک و موارد انشریه،پژوهشگاه مجازي
ت بهره راه ورود ما جهداشته باشیم،توانیم چه سهمی میاز این محورها و مباحث و یا این که ما سودي براي ما دارد

محورهاي اصلی و به ادامه بحثدر سواالت فراوانی روبه رو هستیم.گیري از این مباحث چیست؟ در این  زمینه با
اساسی مرتبط با تبلیغ مجازي خواهم پرداخت.

بنا بر نقلی که (بیست و چهار درصد این جمعیت .باشدمینفرملیارد و هفت صد ملیون6ش از جمعیت جهان بی
ها وهر کس به سهم خود در شکلگیرند.از فضاي مجازي بهره می)شودود یک میلیارد و شش صد میلیون میحد

بنا بر که بیان شداین بیست و چهار درصد جهانگیرد.ن موضوع پرداخته و از آن بهره میهاي مختلفی به ایجنبه
از جهان اسالم گیرند.نفر هستند که از این فضا بهره مینقلی و در نقل دیگر بیش از دو میلیارد و چهارصد میلیون 

و نقد و بررسی است چیست؟ اي مجازي قابل طرح و بحثهایی که در فضگیرد؟  جریاناین فضا چه مقدار بهره می
که اقابل توجه براي منکتهتوانم و یا باید داشته باشم چیست؟ن به عنوان یک مبلغ دین اسالم میهایی که مقابلیت

ن است کهای،آنباشد که الزمهمجازي داشته باشیم از چند جهت میخواهیم که اشتغال به تبلیغ دین در فضاي می
.آوري و تکنولوژي دانشی داشته باشیمچنین فنآوري ارتباطات و هم، فنآوري اطالعاتنگاهی به بحث فن

IT : Information Technology
ICT: Information and Communication Technology
ICKT: Information and Communication and Knowledge Technology

شاید سود ،استInformation، داده و دیتا است، فقطهاي مختلفی را در جایی جمع کنیمو دادهها دیتااگر 
گران روي هم انباشتیم هاي دیاین داده ها و دیتاها را جمع کردیم و با دادهلی اگروچندانی براي ما نداشته باشد.

دست کهرسیمی میبه علوم مختلفارتباطیاستفاده از بسترهاي ا برویم،وقتی ما جلوتر گیري بیشتر دارد.امکان بهره
دانشی می شویم که منجر به مدیریت دانش خواهد شد.و وارد بحث اندبه دست هم داده

هاي الزم براي مبلغان دینی در فضاي مجازيمهارت
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است. یابیاطالعهاي مهارت، به آن نیاز داریمبا عنوان یک طلبه و یک فرد مبلغ دین اسالمهایی کهاولین مهارت
باید در ابتدا ،دست بیاوریمي مجازي وجود دارد را بخواهیم بههایی که در فضا، داده و آموزهدیتا،اگر اطالعات

؛ یعنی ها را خوب یاد بگیریمهاي ذخیره و پردازش آنس از شناختن آن اطالعات باید راهخوب آن را بشناسیم و پ
در را هم داشته باشیم.آوري و پردازش اطالعاتهاي فنمهارتیک مجموعه بایدیابی هاي اطالعمهارتبرعالوه

هاي پردازش آن را از طریق راه،کردیمآوري ، گردوقتی اطالعات را شناسایی کردیم،یابیهاي اطالعراستاي مهارت
هاي خودمان را ها و آموزهخواهیم دادهاین جاست که می، درنرم افزار و یا از طریق فضاي مجازي به دست آوردیم

داریم.هاي اطالع رسانیمهارتجا نیاز به در اینهم تبلیغ کنیم.
مان در فضاي مجازي چون تبلیغ.توانیم خوب تبلیغ کنیمانی باید ببینیم که به چه شکل میرسهاي اطالعدر مهارت

مخاطب فضاي سنتی و فیزیکی مخاطب را خوب بشناسیم آیا مخاطب فضاي مجازي با ، ضرورت دارد کهاست
اي که آوريمخاطب را شناختیم باید بستر و فنچه باید و نبایدهایی را باید ما در نظر بگیریم؟ اگر متفاوت است؟
مبدأ ما هستیم با عنوان خواهیم منتقل کنیم،که میپیام مفهومی است ،پیامانتقال در .دهد را هم بشناسیمانتقال پیام می

بستر که پیام خود را در آن باشند.بران مختلف در اقصی نقاط جهان میکار،مقصد ما به عنوان پیام گیر،پیام رسان
هاي مجازي است.کنیم فضاي مجازي و قابلیتیا منتقل میذخیره 

در گذشته مورد ها . برخی از تکنولوژياین نکته را هم در نظر بگیریم که روزآمد بودن براي ما بسیار مهم است
برانش رتعداد کاچهار سال وتلفن در طول هفتاد.اي از آن نداریماند ولی امروزه دیگر استفادهگرفتهستفاده قرار میا

.ه میلیون رسیدندکسانی که از رادیو استفاده می کردند سی و هشت سال طول کشید تا به پنجا.به پنجاه میلیون رسید
هاي ش به پنجاه میلیون رسیدند و شبکهسال طول کشید تا کاربرانزنید چند سال؟ بله سیزده تلویزیون حدس می

سرعت خیلی ها . ولی اینترنت برخالف آنکابلی در طول ده سال موفق شدند پنجاه میلیون کاربر را جذب کنند
ران اگر بخواهیم نگاهی به کارب.بیشتري داشت حدود چهار سال طول کشید کاربران اینترنت به پنجاه میلیون رسیدند

صد و هشتاد و هفت برابر شد تا حدود سی2005تا سال گیري از اینترنت از ابتداي استفاده و بهره،اینترنت بیاندازیم
آوري اطالعات و ارتباطات این رو در نظر بگیریم که فنجایی که امروزه ما بیش از دو میلیارد کاربر اینترنتی داریم.

نقش اساسی را دارد.
هاي مهارته عنوان یک مبلغ سویی برویم که بویعنی ما باید خودمان به سمتو ارتباطاتآوري اطالعاتنف

هاي ا ضرورت دارد که ما باید و نبایدبر مهارت هاي ارتباطی و شناخت فضعالوه را هم خوب درك کنیم.ارتباطی
این فضاي مجازي را هم بشناسیم.

ینیم که همانند برخی از بب،را در این فضاي سایبر به دست بیاوریمما باید جایگاه خودمانکه در نظر داشته باشید 
یا جزء کشورها آیا جزء سی و هفت درصد بازماندگان توسعه اطالعات هستیم که از جامعه پیش رو عقب ماندیم
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اطالعات از گذشته شروع به رشد و نمو و توسعه نموده و ما آوري و توسعه؟ که نیستیم چرا؟ چون که فنآغازگرانیم
ولی از این فضا به نحو اند، کسانی که با تاخیر وارد فضا شدهدر کنار آن آیندگان.پیوندیمیحاال داریم به آن م

دهد و کسانی هم ربران را به خودش اختصاص میجمعیت بیست درصدي کاخواهند استفاده کنند،احسنت می
ا هستند که روندگان این فضین امکانات قرار گرفته و جزء تندتحت شعاع این اقدامات و ااوقاتد که گاهی هستن

یازده درصد ها کنند. این، خودشان را براي آینده آماده میزنند، آینده را خوب حدس میروندجلوتر از زمان پیش می
با این .ستند که جزء پیشتازان توسعه اطالعات هستندکاربران اینترنتی هستند و از طرف دیگر سیزده درصدي هم ه

کنندگان دیتا و م ضرورت دارد که ببینیم جزء مصرفخواهیم به عنوان یک مبلغ وارد فضاي مجازي شوینگاه اگر می
جزء منتقدان ؟دهیمستیم؟ جزء کسانی هستیم که عالوه بر مصرف، تولید اطالعات انجام میهاي مجازي هداده

مختلف را در فضاي مجازي هايگروه؟کنیمکنیم و نقد میخوانیم، استفاده میاطالعات دیگران را هم میستیم کهه
.تقسیم بندي کردتوان میهاي گوناگون به دسته

هاي ارتباطی در فضاي مجازيشبکه
فقط اطالعات از یک سو به سمت ،ي به این داشته باشیم که ما نسل اول وب را داشتیم که یک طرفه بودااما اشاره

ک طرفه وب سایت ی.کنیدطرفه است شما پیامی را ارسال میایمیل یکفشدگران مخاطبان و کاربران ارائه میدی
ود یعنی موتورهاي جستجو در گذشته یک طرفه ب.کنند، دیگران می آیند مطالعه میکنیداست پیامی را بارگذاري می

، نقد ها ایجاد کنندتوانستند تغییري در آنتوانستند استفاده کنند ولی نمیکردند و دیگران میاطالعاتی را بارگذاري می
-اگر در موضوعی می.هاي مختلف اینترنتی یک طرفه بودها آدرسYellow page.ها اضافه کنندو نظري به آن

- صوالت را بهکننده و محتولیدهايرفتم شرکتها میریق این یلو پیچاز ط،خواستم سرچ و جستجویی انجام دهم
علوم ،شناسیدین در موضوع جامعهمن در موضوع .ها یک طرفه بودها و دایرکتوريآوردم. راهنمادست می
،کردممسیر را دنبال می،شدم، وارد دایرکتوري میخواستم به دست بیاورم... اطالعاتی میاقتصاد و،اجتماعی

به این شکل )در گذشته نه حاال(ها رومها هم چتگرفت. گاهی وقتشده در اختیار من قرار میبندياطالعات دسته
، روم یاهو، مشابه چتهارومیادداشتی داشتیم در چت،کردیمتی را در فضاي مجازي بارگذاري میبودند که ما اطالعا

.دادندالین جواب میل آفخواندند و پیام ما را به شکدر آن جا دیگران می
د شد. نسل دوم وب وار2000به طول انجامید اما پس از سال 2000تا سال 1990این نسل اول وب بود که از 

هاي اجتماعی شکل گرفتند که ضرورت دارد ما به عنوان یک مبلغ آشنایی با این بستر و هاي اجتماعی یا رسانهشبکه
رسانی و تبلیغ از اطالعیابی و چه در جنبهچه که مد نظرمان هست چه در جنبه اطالعآناین فضا پیدا کرده و بتوانیم 

.آن بهره  بگیریم
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انستند به بعد توسعه گرفتند و از آن طریق افراد تو2000در ابتداي سال ها یکی از محورهایی است که وبالگ
توانستند به کنند و دیگران هم در این میان میها و تفکري را که دارند را به دیگران منتقل اطالعات مورد نظر و آموزه

آن اطالعات گذاشته و یا نقد و نظري به آن اضافه کنند.راحتی یادداشتی بر
هاي . دومین محور از شبکهنام بردTwiterو Friendfeedشبیه و نمونه آن می توان از ،ها را داریممیکرو بالگ

توانیم نام را میOrkatهاي دوست یابی شکل گرفتند شبکه2000پس از سال هاي اجتماعی کهاجتماعی یا رسانه
و او را به جمع خودشان شناسند فرستادهنامه براي دیگري که میدعوتآیند هایی هستند که افراد میببریم که شبکه

اما در کنار آن یک ؛دارند را در جلسات آتی بیان خواهیم کردهاکه هر یک از اینهاییقابلیت.کننداضافه می
GoogleوCloobوDelicousوMyspaceو Facebookداشتیم شبیه به هاي اجتماعیمجموعه شبکه

waveکه درGoogle waveگذاري کنیم و دیگران به راحتی هاي صوتی مورد نظر خودمان را بارتوانیم فایلمی
ها بزنند.ها استفاده کنند و یا نقدي بر آنتوانند از آنمی

تر دارد بخواهیم به شده و جدیدتر و جامعبندياگر با نگاه یک پژوهشگر و با نگاه کسی که نیاز به اطالعات دسته
و Wikimediaو Wikipediaدرکنیم.ها اشاره wikiکنیم ضرورت دارد که به خانوادهفضاي مجازي نگاه

wikivediaوwikicommonوwiki newsنامه هاي مختلف دانش نامه آزاد و خانواده این دانشو نمونه
به عنوان ،توانیم ویرایش کنیمنامه جستجویی را انجام داده، میا به عنوان یک کاربر در این دانشکه مکنیممشاهده می

ها و مفاهیمی که دیگران ارد کرده و آموزهوWikipediaرا در انهاي دینی و مذهبی خودمیم آموزهتوانیک مبلغ می
را داریم که wikiهاي پس ما خانوادهم.ینقد و ویرایش کن،مینگاه کناند، تباط با موضوعات مختلف وارد کردهدر ار

ها استفاده کنیم.توانیم در امر تبلیغ از آنبه راحتی می
Kalamtvو Youtubeیعنی امثال ،گذاري دارنداشتراكها قابلیت هم داریم که این سایتایی راهمجموعه سایتٍ 

ها و مستندات صوتی تصویري که مدنظر مان که فایلتوانیم در این نمونه نام ببریم و موارد مشابه را میFlickrو 
دیگران به راحتی از آن استفاده کنند یا نقدي ،توانیم بارگذاري کنیمها میا به تعبیري سمعی بصري را در اینهست ی

چهره با افراد بهشویم چهرهوان یک مبلغ وقتی مشغول تبلیغ میما به عنبر آن بزنند و مکمل اطالعات ما باشند.
ن به اختیار دیگرا،چه که مد نظرمان هست را بارگذاري می کنیمگذاري آنهاي اشتراكکنیم ولی در سایتصحبت می

- از سخنرانی و یا مستندات ما میجستجو را انجام داده و ،ها بزنیمایم به آنهایی که ما توانستهجه به کلیدواژهبا تو
.کنندتوانند به راحتی استفاده 

Yahoo messenger وGoogletalkهایی را امر تبلیغ گروهدرنتواز جمله موارد مشابهی هستند که میا
هاي دینی و مفاهیمی که مدنظرمان هست را به آن ها منتقل کنیم یا نظرات آن ها پیام آموزهشناسایی کرده و با ارسال 

دانشگاهی در فضاي تخصصی که بیشتر در مجامع وهاي عمومیاالرهاي گفتگو یا به تعبیري فرومت.را جویا باشیم
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؛ یعنی من به عنوان و قابل توجه استملراي ما بسیار قابل تأهایی است که بیکی از آن جنبه،باشدمجازي مدنظر می
ها نم و مشغول تبلیغ دین شوم. عالوه بر اینحضور پیدا کتوانم در فرومی که دانشجویان حضور دارند یک مبلغ می

توانیم نام ببریم که در این جا افراد بر هاي گوگل را مییاهو و شبیه گروههاي ی شبیه گروههایهاي میلی و گروهگروه
ر ما یا مدنظر آن گروه هست عضو شده و مستندات و آنچه که مدنظها ، تخصص و عالقه در این گروهگرایشاساس 
ها بپردازیم.ها بهره ببریم یا به پاسخگویی برخی از آن مجموعهتوانید به اشتراك گذاشته و از آنرا می

کنیم براساس داریم و احساس میرا که نیازآن اخبار و اطالعاتی توانیم ها هم جزء مواردي هستند که میخبرخوان
کنیم، ها انتخاب جود دارد را از طریق این خبرخوانما و براساس گرایش و تخصص ما وعالقه ما، بر اساس سلیقه
به این شکل که در مواقعی که ؛ها استفاده کنیمدمان فعال کنیم و از این خبرخوانایمیلی خوخبرخوان را در مجموعه

که امکان دسترسی به آن از طریق ایمیل و از طریق فضاهایی،ا از دست دادیم یا جستجویی انجام ندادیمما فرصت ر
یها به عنوان یک مبلغ در شبکه رادیوی. ما گاهی وقتخواه خودمان را در اختیار بگیریمتوانیم اخبار دلداریم، می

ها هم شبیه به رادیوهاي این چنینی و وودکستها پادکست. شویمترویج دین میحضور پیدا کرده و مشغول تبلیغ و 
هاي صوتی خودمان را همراه با متون مرتبط در پادکست و موارد وانیم برخی از فایلت؛ با این تفاوت که میما هستند

ي هاتواند فایلکه از قبل عضو شده یا در مسیر جستجو به پادکست ما رسیده میکنیم. کاربريمشابه بارگذاري 
ها گوش دهد.دریافت کرده و به آنتبلیغی ما را دانلود و 

توانیم نام ببریم مشابه باالتري را را میdigهاي عمومی که ما مشابه مجموعه هم داریم تحت عنوان لینکدانییک
به صورت اده شده وها و مستندات مختلف لینک دهایی هستند که به پایگاهنیم نام ببریم که در این جا لینکتوامی

.کننداتوماتیک جدیدترین اطالعات را به ما عرضه می

ها، مخاطرات، بایدها و نبایدهاي فضاي سایبرآسیب
مخاطرات و باید و نبایدهاي فضاي ها،فضاي مجازي وارد شویم باید آسیباگر بخواهیم به عنوان یک مبلغ در

تواند کمرنگ ناشی از اینترنت و فضاي سایبر میهاي آسیبهمین مقدار اشاره کنم که سایبر را هم در نظر بگیریم.
تواند تضعیف یم میاگر شناخت درستی از این فضا نداشته باشهاي مترقی باشد.هاي دینی و ارزششدن ارزش

گري ، اباههایجاد سردرگمی کند،تضعیف اعتقادات و گسترش شبهات فکري باشدحضور باشد، هاي کمفرهنگ
حقوق مادي و معنوي ما را هم به خطر بیاندازد و منجر به گسترش محصوالت ،و توسعه بدهدعملی را گسترش 

و قبیح است در این هاي مترقی و واال مضمومي که در نگاه ارزشیعنی آن چیز؛شودهاي منحط فرهنگفرهنگی 
فضا وارد شود و ما باید قدرت نقد داشته باشیم.
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افسردگی و اي روانی را هم در پی خواهد داشت؛هها، مجموعه آسیبوقترا هم در نظر بگیریم که گاهی این 
، چه هاي فرهنگیها، چه آسیبدر این زمینه آسیبالبته.انحرافات اخالقی و بحران هویت،اعتیاد مجازي،انزوا

شویم باید میم که وقتی در فضاي مجازي وارد ما باید این دقت را داشته باشی.هاي روانی بسیار زیاد استآسیب
ها و آن تخصصی که به عنوان اي قدرت نقد ضرورت دارد که مهارتحتما و حتما قدرت نقد داشته باشیم در راست

آید را یاد بگیریم.مکمل به کمک ما میپیش نیاز و آن تخصصی که به عنوان 
،ر انتقادي و اهل عمل بودنمهارت تفک.کالم پایانی من این باشد که قدرت نقد را باید و باید به دست بیاوریم

را باید مهارت ارتباطی و حضور موثر،مهارت درك و تعامل بین فرهنگی داشتن،مهارت خالقیت و نوآوري داشتن
هم ؛ها و مفاهیم دیگران به تنهایی نباشیمها و آموزهکننده دادهکننده و مبلغ مصرفربر مصرفما کابدست بیاوریم.

- می ارزشی اعتقادي و دینی و تاثیرگذار بر دیگران از جنبههاي مفهوتاثیر پذیر در جنبهرگذار؛تاثیرپذیر باشیم هم تاثی
ارزشی و اعتقادي.هاي 

اي و آموزش مادام می کند و جداي از آن مهارت حرفهمهارت کامپیوتر و اطالعات بسی در این زمینه به ما کمک
افزایی خودمان را هاي دانشاین باشیم که مهارتدائم دنبال شویم ما اآلن وقتی وارد فضاي مجازي مییعنی ،العمر

شویم ابتدا با نگاه انتقادي به مباحث نگاه کنیم یم و همیشه و همیشه وقتی وارد میروي توسعه و گسترش داشته باش
یرت ندارد را استفاده مان اهمیت دارد و در نگاه دینی ما مغاو پس از آن بتوانیم عالوه بر نگاه انتقادي آنچه که براي

.کنیم
»رب اشرح لی صدري و یسر لی امري واحلل عقده من لسانی و یفقهوا قولی«بتدا شروع کالمم با آیه شریفهدر ا
مبارك بیانم و کالمم را ختم کنم چرا که بیان و بیان و بیان برایمان در فضاي بسیار مهم ، در انتها هم با همین آیهبود

شویم و این بیان ما براي چه مخاطبی و در چه زمانی فضاي مجازي میکنیم که با چه بیانی وارد ما باید دقت است.
تفسیر بحث را در جلسات آتی خدمت شما کاربران عزیز و دانش پژوهان عرض و در چه مکانی قابل دریافت است.

خواهم کرد.
ن الحمدهللا رب العالمین.اآخردعوانا 

....................................................................................................................................................................
 دانش آموخته حوزه و دانشگاهbazrafshan43@gmail.com



1 / 6

بسم اهللا الرحمن الرحیم
ر در خدمت شما بزرگواران و دانش پژوهان باشم موضوع بحث گخداي منان را شاکرم که موفق شدم جلسه دی

فضاي شود.بیر مختلفی نسبت به این موضوع میهاي مجازي است که تعاو شبکهي مجازيما در ارتباط با فضا
عبارت است از یک گزارش ،خدمت شما عرض خواهیم کرداي که در این جلسه. نکتهشودسایبر هم گفته می

روبه رو هستیم و پس از آماري نسبت به روند رشد استفاده از فضاي مجازي و میزان کاربرانی که ما با آن ها
هایی که نین مهارتچهایی که انسان هزاره سوم باید داشته باشد و همت به مهارتاي خواهیم داشآن اشاره

هاي رچند که در غالب مهارته.ها را کسب کرده باشیمآن مهارتنده،در محیط کار آیضروررت دارد 
هاي نقد و ارزیابی هم . ضرورت دارد که تاکید بر مهارتتوانیم به آن بپردازیمرسانی مییابی و اطالعاطالع

خوانیم شنویم یا میکه میبینیم و آن چه را رت نقد و ارزیابی آن چه را که میزیرا ما اگر مها؛داشته باشیم
طرفه مباحث و مطالب دیگران را قبول خواهیم کرد و یا ه باشیم انسانی خواهیم بود که یکمهارت الزم را نداشت

بدون این که بفهمیم صدق و کذب آن ،هاست به ما القا خواهد شدنکه مد نظر آخداي نخواسته مفاهیمی
.مفاهیم براي ما چگونه خواهد بود

زیرا هدف ما از .خواهیم پرداختنیزهاي اجتماعیلسه ي بعد به معرفی برخی از شبکهسه یا جن جلیدر ا
به عنوان یک انسان آشنایی با این مباحث این است که بتوانیم مبلغ ماهري در فضاي مجازي باشیم بتوانیم 

وري ارتباطات و اطالعات وظیفهآاستفاده از فنباو  ود را با استفاده از فضاي مجازيخدینیمسلمان وظیفه
.خود را به نحو احسن انجام دهیم

روند رشد استفاده از فضاي مجازي
ایمیل و پست الکترونیک اختراع 1972متولد شد و در سال 1969این اشاره را داشته باشم که اینترنت در سال 

م که اولین صفحات یاشاره را هم داشته باشتوانیم این اي که داشته ما میکه با توجه به روند رشد و توسعهشد
همراه از این باب که تلفن .به بازار عرضه شد1996شکل گرفت و تلفن همراه در سال 1991وب در سال 
ویدوياولین 2005توانیم از طریق تلفن هم دسترسی به فضاي مجازي داشته باشیم در سال عموما ما می

بیش از 2010لیارد و در سال یحدوود یک م2005مین ترتیب در سال نت قرار گرفت و به هرمحبوب در اینت
د که از فضاي مجازي استفاده انو میلیارد کاربري بودهبیش از د2012د میلیون و در سال یک میلیارد و نه ص

ه کبینیم می،رسیدههایی که معمول به دست ما ایم براساس گزارشوارد شده2013حاال که ما به سال ،اندکرده
اگر این چنین است ما باید دقت الزم را داشته باشیم تا جایگاه خودمان ،یک سوم جمعیت جهان آنالین هستند
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انواع ،اي مجازي داشته باشیمبروزي در فضکنیم و ظهور ویک فرد مسلمان درا ین میان مشخصرا به عنوان
.د و گوناگون استتعدتوانیم داشته باشیم ممجازي میطاتی که ما در فضاي ارتبا

کنم تا اهمیت میشود را در قالب آمار را عرض هایی که در فضاي مجازي میاما جهت تذکر، برخی از استفاده
یش از هفتصد هزار جستجو طریق گوگل بدر یک دقیقه از.شخص شودمگیري ما از فضاي مجازيبیشتر بهره
هفتاد در یک دقیقه .شودسال میمیلیون ایمیل و پست الکترونیک ار168در یک دقیقه بیش از ،گیردانجام می

ساعت 25شود که حدودا وب بارگذاري میئو در یوتیویدبیش از ششصد ،شوددامنه و یا نام جدید ثبت می 
.صوتی تصویري استمحتواي

هزاران هاي اجتماعی در یک دقیقه خی از شبکهاین است که از طریق بر،طرح استجا ماي که در ایننکته
در یک دقیقه یک اصطالح اضافه هاي آنالینشد در دیکشنريها اخذ میآنازخیسوال پرسیده و یا پاسخ بر

چنین بیش از سیزده هزار ساعت هم.شوداسکرایب خوانده میبیش از هزار و ششصد مطلب در ،شودمی
وازده هزار ر بگیریم که در یک دقیقه بیش از دهم در نظرااین .شودپخش میی آنالین در سایت راندوراموسیق

ر توئیت از هر چند که نزدیک به صدهزا؛آگهی جدید از طریق گرازلیست در معرض دید بینندگان قرار میگیرد
یت شود که در همان یک دقیقه حدود سیصد و بیست کاربر جدید ثبت نام و به عضوطریق توئیتر ارسال می

.آورندا توئیتر در میفیس بوك و ی
با این شدیمکاربران جدید لینک این بارگذاري ظر بگیریم که اگر در یک دقیقه صد مقاله از طریق این را در ن

79ین بیش از نچد و همشویر و ششصد عکس در فلیکر بارگذاري مذهنیت که در یک دقیقه بیش از شش هزا
شود و برخی از کاربران یهزار پالك این دانلود م165د و بیش از وشبارگذاري میك هزار پست در فیس بو

.کنندهزار نظر ارسال می 510فیس بوك بیش از 

هاي انسان هزاره سوممهارت
توانیم ضرورت این کار را لمان بر اساس این آمار وارقام میاین جمعیت کمعیت کمی نیست ما به عنوان مس

ه هایی کمهارتیم حال با این ذهنیت وانیم بیشتر مفید باشتام بخش میبینییم که در کدتشخیص بدهیم و 
بهره و دهی و سودگیرياین فضا بتوانیم بازدهی سوددام کرده یا در اننیم تا عرض کضرورت دارد ما کسب

حضور برداري داشته باشیم چیست؟ سوال این است که من احساس وظیفه کردم که باید در فضاي مجازي
ابتدا مهارت تفکر انتقادي و اهل عمل بودن مهارت خالقیت و ؛هایی را باید کسب کنمچه مهارت،داشته باشم

.را باید کسب کنممهارت همکاري و کار تیمی ي داشتن نوآور
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توانیم با دیگر مسلمانان و به ویژه در جهان دلیل که با کسب این مهارت ما میچرا همکاري و کار تیمی؟ به این
هاي م به شکلها را تولید کنیما موفق شدیم آنیمی که ارتباط و تعامل داشته باشیم، مفاهتشیع با دیگر شیعیان 

ها را ر دیگر شیعیان گذاشته و نظرات آنهاي مختلف به نگارش درآوریم را در اختیامختلف به زبان و شیوه
.جذب کنیم

گر ذهن چرا؟ من ا.هم مهم استمهارت درك یا تعامل بین فرهنگی،یمیه بر مهارت همکاري و کار توعال
توانم بیبنیم یقینا در جهان مجازي نمیگرا باشم و فقط منطقه و محل خودم را محدودي داشته باشم و درون

ال این هم داشته باشیم حبین فرهنگی پس ضرورت دارد که مهارت تعامل .ظهور و بروز خوبی داشته باشم
،شیعیان با اهل سنت،یعنی شیعیان با هم؛االدیانی باشدیا بین،درون دینی باشدخواهد درون مذهبی باشد، می

تعامل یا به تعبیري . باید مهارتی گریمسیحیان با ادیان د،با مسیحیانممسلمانا،مسلمانان با هم،اهل سنت با هم
.مرا کسب کنیدرك بین فرهنگی 

کنیم رتباط برقرارایعنی ما اگر .ثر نیز براي ما بسیار ضروري استو حضور مؤمهارت ارتباطیها عالوه بر این
فقط گذران وقت داشته باشیم، ضرر واین فضاي مجازي اگر بخواهیم فقطدر ،ثري نباشدحضور ما حضور مؤ

ه بهره و فایده به سمت باشیم یا این کرسانی داشتهفایدهدهی و واهیم باید یا فایدهخحضور مؤثر میاگر .ایمکرده
نات و گیري الزم را از امکاها بهرهرصتناخته و در کنار فهاي الزم را ش، بتوانیم فرصتدما جذب شو

.ي داشته باشیمهاي فضاي مجازقابلیت
اي همهارتهزاره سوم شمرده شده یکی هاي انسانیان براي ما اهمیت دارد جز مهارتین مالبته دو نکته در ا

کامپیوتر نداشته باشیم یقینا است که ما اگر تسلط و اشراف به رایانه و اسینشرایانه و اطالعات و اطالع
العمر خود را مد نظر داشته اي و آموزش مادامهاي حرفهباید مهارتآنعرض اندام کنیم و در کنارتوانیم نمی

بتوانیم به نحو احسن در راستاي آموزش اطالعات و ارتباطاتفضاي مجازي از این فناورياز این یعنی .باشیم
.خودمان وارتقاع سطح فرهنگی خود و خانواده و جامعه و ملت خود و فراتر جهان موثر باشیم

ته باشیم هاي الزم در محیط کار آینده داشبه مهارتاي توانیم اشارهاي انسان هزاره سوم میهعالوه بر مهارت
آوري اطالعات و ارتباطات نقش اول را دارد ان شغل و کار در این فضایی که فنیعنی من اگر بخواهم به عنو

رو ترسیم کنیم که در ذیل سواد را هم پیشهاي دیگري رتاحضور پیدا کنم ضرورت دارد که برخی مه
هاي عملکردي ها یک مجموعه مهارتشود. اما برخی از این مهارتاي هم مطرح میرسانهاطالعاتی و سواد 

ها و سواد بصري نمودار نقشهکه ما بتوانیم تصاویر گرافیک ویدئوهاي عملکرديمهارتاست که در کنار این 
چون جهان امروز و فضاي مجازي ما این چنین است سواد .وب نقد و ارزیابی کنیمخ،کنیموب دركرا خ

را خوب درك علم و ریاضیات و برخی علوم مرتبطتئوریک و عملیهايیعنی جنبه؛علمی باید داشته باشیم
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رتباطات را کاربرد فن آوري هاي اطالعات و ارقابت در حیت وتکنولوژیک داشته باشیم یعنی صالادسو،کنیم
.شیمابداشته 

ا ایجاد شده بتوانید همسنجرهاي گفتگویی که به واسطه این تاقهاي مختلف را بشناسید و  در اشما اگر مسنجر
ولی اگر این،میهنان و دیگران داشته باشیدکیشان، همتوانید تعامل با همو ظهور و بروز پیدا کنید میحضور 

قابل توجه در بحث سواد اطالعاتی نکته.توانید ظهور و بروز خوبی پیدا کنیدتوان را نداشته باشید یقینا نمی
آوري اطالعات و ارتباطات داشته کار بردن اطالعات را از طریق فنو بهیعنی ما توان یافتن ارزیابی ؛است

یم باید فهم ارزش ش و بازیابی در این امور را داشته باشپرداز،ذخیره،ارزیابی،توان شناختاگر ما.شیمبا
ارزش خاصی جایگاه وفرهنگی در بین مجموعه خودش ازهر .ها را هم داشته باشیمگوناگونی فرهنگ

ببینیم .ما باید آگاهی جهانی هم داشته باشیم،هابرخوردار است و عالوه بر این سواد فرهنگی بین فرهنگ
جا را تحت عنوان توان تا این. میسر جهان چگونه با هم در ارتباطندراها و جوامع مختلف در س، بنگاههاملت

نتزاعی که ضرورت دارد ما ع و اه تعبیري اخترافکر و ببحث تبه کرد و در کنار آن سواد قرن دیجیتال مطرح
قابلیت اقتباس را داشته باشیم یعنی توان اقتباس و ما باید .بپردازیم،ته باشیمنسبت به آن توجه بیشتري داش

ن ما باید میل به دانستن داشته بر آ. عالوهبتوانیم داشته باشیمبهم را ریت در یک جهان پیچیده و وابستهمدی
.هاي گفتگو و فضاهاي ابري نشویم، از روي اکراه وارد اتاقهاي مجازي نشویمز روي اکراه وارد شبکها. شیمبا

است که در کنار این مشخصو یاددهی داریم حضور پیدا کنیم.اي که به کسب علم و یادگیري از باب عالقه
نشناختن یا درست نشناختن فضاي مجازي از آن فراري . هرچند برخی به واسطهزندخالقیت حرف اول را می

توان یعنی،پذیري هم داشته باشیممحیط امروزي قابلیت و قدرت ریسکما باید با عنوان یک انسان در.هستند
این قسمت از بحث به توان در . عموما میچنین درنظر گرفتن احتماالت را داشته باشیمریسک کردن و هم

ی که ما با آن رو به رو هستیم و قدرت نقد و ارزیابی پرداخت که به این موضوع هم خواهیم هایبرخی از آسیب
.پرداخت

اگر بخواهیم در محیط کار و در فضاي مجازي حضور موثر و مفیدي داشته ،این نکته را هم در نظر بگیریم
بلیغ توهی و با هم در عرصهبه صورت گرباید توان کار در یک تیم را داشته باشیم یعنی بیشتر ما،باشیم

گو توانیم پاسخدارد که ما به تنهایی یقینا نمیهاي گوناگونی؛ زیرا تبلیغ مجازي عرصهمجازي عرض اندام کنیم
فضاي مجازي به همکاري و مبلغان شیعه را در این ومبلغان مسلمانو مکمل باشیم بلکه باید دیگران،

و اجتماعی با تاثیر رد بشویم یقینا تشریک مساعی و ارتباط فردي اگر با این نگاه واعوت کنیم.مشارکت د
- لت نکنیم و عالوه بر این مسئولیتغفامررورت دارد از این ضن با عنوان ارتباط موثر نام برد.توامتقابل را می

اتی را ها و اطالعشویم برخی از دادهنی ما اگر در فضاي مجازي وارد میدن براي ما نیز مهم است یعبوپذیر 
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، در راستاي پاسخگویی به این ما باید احساس مسئولیت کنیم،هجوم آوردهبه آموزه هاي دینیبینیم که می
شود ولی این جا از باب تاکید عرض می؛مهم ارتباط متقابل است که قبل اشاره شدها گام برداریم و نکتههجمه
.اطالعات را باید پیش رو داشته باشیمیابی و فهم ت و صالحیت در انتقال بیان و دستکه رقاب
من شیعه و هر دینی که در نظر بگیریم ،ده که من مسلمانآینیط کارهاي الزم در محقابل توجه در مهارتنکته

وقتی حضور در فضاي مجازي پیدا بندي است یعنی من اگر نتوانم ، بحث توان اولویتباید مد نظر داشته باشیم
نا با شکست مواجه بندي کنم یقینیازهاي خودم را اولویترستی داشته باشم و نتوانمزمان دمدیریت،کنممی
کنم اطالعات مراجعه میورده و در راستاي استفاده وقتی به این العات را به دست آگاهی انبوهی از اط.شوممی
زمانی از من را به سمت و شاید زمانی از من را تلف کرده و شاید م کاربردي براي من ندارد جز این که بینمی

.استسویی برده که سرگرم بودم ولی سودي براي بنده نداشته
مهارت ،مهارت ذخیره،پس با این نگاه در این بخش از مباحث این را در نظر بگیریم که ما باید مهارت شناخت

به روهستیم را داشته ها رونآباه در فضاي مجازي هایی کیابی و نقد اطالعات و دادهپردازش و مهارت باز
نام برد و برخی از آن را آوري اطالعاتهاي فنمهارتها را در ذیل اي از مهارتتوان مجموعهباشیم که می

العات و ارتباطات ما با آوري اطو با استفاده از فننام برد چرا که در فضاي مجازي ايهاي کتابخانهمهارت
د دارد و ما ها وجوکتابخانهنیم که برخی از منابع و مستندات ما در آهاي مجازي بسیاري روبه رو هستکتابخانه

جداي از آشنایی اي را هم مدنظر قرار بدهیم.هاي کتابخانهآوري اطالعات مهارتهاي فنباید عالوه بر مهارت
سمت و در بحث روش تحقیق آشنایی در بحث مطالعه و ذخیره آشنایی در بحث چگونگی آموزش باید به 

بگیریم که با این اما این نکته را هم در نظر.رویم تا به سواد اطالعاتی مناسب در فضاي مجازي برسیمسویی ب
یک فرد ، گاهیبتدي هستمز رایانه به عنوان یک فرد کامال ماستفاده او در فضاي مجازي،مبلغمنِنگاه گاهی

مسلمانی ام که به عنوان یک مبلغ و یک متی رفتهام و به سهاي الزم را دیده، گاهی نه من آموزشمبتدي هستم
، سوددهی به دیگران ات هم بازدهی داشتهآوري اطالعات و ارتباطکه کاربري ماهري هستم با استفاده از فن

اگر من .شم که نیازهاي خودم را تامین کنماگیري و سوددهی داشته بتوانم از دیگران هم بهرهدارم و هم می
مین کنم و به دیگران ات و ارتباطات نیازهاي خودم را تأآوري اطالعتوانستم با استفاده از فن،من مبلغ،مسلمان

ه تبحر کرویم که پس ازمت متبحر بودن میبه س، هرچه این مهارت توسعه پیدا کند،سوددهی داشته باشمهم 
در فضاي مجازي عرض توانیم به عنوان یک متخصص و به عنوان یک کارشناس مسلمانآوریم میبه دست می

کنیم در بحث حضور در فضاي ا با توجه به اهدافی که تعیین میاندام نموده و آن چه که مد نظر ما هست ر
.ان شاء اهللا،مجازي به آن اهداف دسترسی پیداکنیم
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پژوهان و ذیل دروس پیوست کرده و شما دانشبرخی از مستنداتی که تکمیلی این مباحث بنده باشد را در
گیري خودتان را از دریافت آن مستندات خواهید توانست، سطح آموزش و سطح بهرهدانشجویان گرامی با 
هاي هاي مجازي و فضاي مجازي قابلیتکته را هم در نظر بگیریم که شبکهاین ندهید.فضاي مجازي توسعه 

انسان آنالین یک هویت شخصی قابلیت تعامل با کاربر را دارند که ما می توانیم به عنوان یک،داشتهوب دو
سنتی و فیزیکی براي خود داشته باشیم و یک هویت مجازي داشته باشیم که این هویت ما هم هویت فردي ما 

مبلغ در فضاي یعنی من اگر با عنوان یک مسلمان و به عنوان یک را؛را رقم می زند و هم هویت اجتماعی ما
خداي نکرده طوري نشود که من عوض این که .را در نظر بگیرمکنم باید هر دو هویتمجازي حضور پیدا می

.باعث افتخار مسلمانان باشم باعث شرمندگی آن ها باشم
هیم پرداخت و پس از آن وارد اي ارزیابی و نقد و مدیریت زمان خواهبعد به بحث مهارتما در جلسه

حضور چنین کاربران مختلفی که در شبکه هاهمها را معرفی خواهیم کرد و هاي اجتماعی شده انواع شبکهشبکه
امیدواریم که براي ما مفید .معرفی و نقد و بررسی خواهیم کردهایی که طرح کردیم،دارند را با توجه به مهارت

باشد.
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بسم اهللا الرحمن الرحیم
. هاي اجتماعی خواهیم پرداختچنین انواع شبکههاي اجتماعی و همبه معرفی انواع کاربران شبکهدر این جلسه 

م کرد و در کنار آن به تعبیري با کاربران باال را معرفی خواهی،برترهاي اجتماعی در این قسمت برخی از شبکه
را دور )چه اهل سنت و چه شیعیان(هاي اجتماعی که توسط مسلمانان شکل گرفته و مسلمانان برخی از شبکه

-هاي وبالگی که در شبکهانواع سرویسآن برعالوه .هم جمع کرده تا از این فضا به نحو احسن استفاده بکنند
.خواهیم کرددهند را معرفی ربران میکاوجود دارد و امکانات رایگان در اختیارهاي اجتماعی

هاي اجتماعیانواع کاربران شبکه
توان نقسیم کرد باید این هاي اجتماعی را به چند دسته میه انواع کابران شبکهدر راستاي پاسخ به این سوال ک
ارند و برخی از کاربران مفید از شبکه اجتماعی داز کاربران را داریم که استفادهنکته را عرض کنم که ما برخی 

و کاربرانی بدون نگرانی معمول این کاربران به کاربرانی با نگرانی زیاد که به صورتغیر مفید دارند استفاده
یم و با هاي اجتماعی داشته باشناخت درستی از فضاي مجازي و شبکهما اگر شچرا؟ چون.شوندتقسیم می

ها نخواهیم داشت اال این کهاز این شبکهر نگرانی از استفاده ها شویم یقینا دیگاهداف خاص وارد این شبکه
.ها داشته باشیمن شبکهایدر باید ما احتیاط الزم را در حضور

ما هم .گیرندها بهره میستند و به قصد تجارت از این شبکهما برخی از کاربران را داریم که کاربران تجاري ه
باشد ظرمان میو در راستاي کار و اقتصادي که مد نضور پیدا کنیمحها نیم به عنوان یک فرد در این شبکهتوامی

منظور درآمد و برخی از کاربران به کاربران تجاري، حضور اما در کنار ؛و داریم اقدام کنیمو تجارتی که پیش ر
وقات فراغت از فضاي فقط در ا،مجموعه کاربرانی را داریم که کاربران فراغتی هستند.و تجارت نیستاقتصاد

مجموعه کاربرانی را داریم که کاربران پر مشغله هستند گاهی کنند وعی استفاده میهاي اجتماشبکهمجازي و 
تنوع و ،تفریح،حتاسترادر راستاي گیرند و گاهیها بهره میدر راستاي مشغله و اقتصاد و تجارتشان از شبکه

ه دنبال سرگرمی هستند هم اشاره کاربرانی کر این میان می توان به د.ه قابل استفاده استمحورهاي مختلفی ک
.کرد

متخصص یا کاربران نیمه ماهر هستند که در جلسه ،متبحر،اهربرخی کاربران را داریم کاربران مهرچند که ما 
اما در کنار این کاربران ما برخی کاربران نگران را داریم و برخی کاربران بدبین .گذشته به این موضوع پرداختیم

در این فضا برانی که دید خوبی نسبت به فضاي مجازي ندارند و کاربرانی که دائم نگرانی از این دارند که را کار
ها نشود.ضرر و زیانی متوجه آن
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هاي اجتماعیانواع شبکه
هاي ویکیشبکههاي اجتماعی ما ، برخی از شبکههاي اجتماعی را تقسیم کنیماما اگر ما بخواهیم انواع شبکه

وان می .کنندستند که بیشتر روي مفاهیم کار میهایی ه، شبکهاي هستندهاي دانشنامههستند، که شبکه
را اگر ها ویکی دانشنامه و نمونه.هاي مختلفی را نام برد که در جاي خودش به آن خواهیم پرداختنمونه

هاي گوناگونی است که مونهدیا و نویکی و،ویکی مدیا،ها ویکی پدیاترین آنبخواهیم مثال بزنیم معروف
، ویکی اهل بیت و ویکی فقه،توانیم ویکی پرسش را نام ببریمهرچند که در جهان اسالم هم می.وجود دارد

ند که تسهایی ههاي اجتماعی ما شبکهاي از شبکه. مجموعههاي بسیاري که به تفصیل معرفی خواهیم کردنمونه
.پردازندبیشتر به تعامل ارتباطات بین عالقمندان موزیک میعرصه شده وبیشتر براساس موزیک وارد این 

.دپردازنو حوادث میاخبار ایونتهایی هستند که به هشبکها،برخی از این شبکه
هرچند که .هستندهاي ویدئوییشبکه،ها، برخی شبکههستندهاي داکیومنتیشبکهها برخی از شبکه

توان در این هاي بالگ و کانورسیشن را میالیف استریم و شبکههاي اس ام اس و ویس و شبکههايشبکه
هاي مختلف ها را در نمونهتوانیم برخی از شبکهما می.مجموعه نام برد که هریک از جایگاه خاصی برخوردارند

چنین در بالگ کامیونتیز مچنین در میکرو مدیا و هو ویس هممثال فیس بوك در اس ام اس هم نام ببریم.
.کندموفق شده کاربران بسیاري را جذب توان نام برد که حضور فعالی دارد و می

توانند براي دسترسی به و دانشجو میپژوهرا داریم. افراد دانشهاي کتاب محورشبکه، در کنار این مجموعه
ها استفاده نقد یک کتاب از این شبکه، براي جذب و جلب نظرات دیگران نسبت به یک کتابها براي کتاب
هاي سینگ یکی دیگر از شبکهبوك کرا.هایی است که کتاب محور استشبکه گودریدرز یکی از شبکه،کنند

را هایی که در اختیار دارندهایی که مطالعه کردند و فایلکه عموما در این شبکه افراد کتابکتاب محور است 
ها کنند که شما هم خواننده این کتابها به دیگران توصیه میو معرفی این کتاب. با نقد گذارندبه اشتراك می

باشید و این کتاب در بین دسته کاربران یکی پس از دیگري مرور و مطالعه شده و نقد و نظرات دیگران را هم 
است هرچند که الیبري سینگ هم شیر فایل یکی دیگر از شبکه هایی است که کتاب محوردر پیش رو دارد.

نسبت به ،تواند در کنار این مجموعه قرار بگیرد و اگر شما مشتاق این هستید که نسبت به خرید یک کتابمی
ه دسترسی به فهرست یک کتاب عالقمند یک کتاب نسبت بدسترسی به چکیدهنسبت به ،شناخت یک کتاب

محور را مد نظر قرار داده و نیازهاي تأمین منابع خودتان را کتاب ید سراغ آمازون رفته، این شبکهتوانهستید می
توان ف وجود دارد که در زبان فارسی میهاي مختلهاي بسیاري هم در زباناز این طریق تامین کنید و نمونه

که در بحث کاربرانی است قابل توجه نکته.اي ایران استرا نام برد که شبکه کتابخوانان حرفهbooli.irشبکه
.کنندها حضور پیدا میاین شبکه
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خواهم حضور پیدا کنم جز کدام گروه از هاي اجتماعی مین یک کاربر مجازي مسلمان در شبکهمن اگر به عنوا
ابی یبود که فقط از باب تنوع و عالقمند به اطالعکاربران خواهم بود؟ آیا من جز گروهی از کاربران خواهم

فورستر ریسرچ شوم.نیازي که دارم وارد این شبکه میم که از باب وظیفه وفردي هستام یاها شدهوارد شبکه
و آماري ارائه داده است که براي ما قابل توجه کردهبندي هاي اجتماعی را دستهانهمنبعی است که کاربران رس

ي حضور کاربران روايارزیابیسلمان یا به عنوان یک فرد شیعه،ضرورت دارد ما به عنوان یک فرد م.است
هاي اجتماعی جز شیعی ما در شبکهبینیم که بیشترین کاربران بهاي اجتماعی داشته باشیم و شیعی در این شبکه
توان تقسیم هاي اجتماعی را به چند دسته میها یا به تعبیري شبکهکاربران رسانهسوال انواع کدام گروه هستند.

:اندتقسیم شدهبه پنج دستهاساس فارستري ریسرچ این کاربراناما بر ،در نگاه ما متعدد استکرد؟
و هیچ سرك کشیده ها ه گه گاهی به این شبکهعموما کاربرانی هستند ک:فعالیا غیرinactiveکاربران .1

.حضور مستمر و فعالی ندارند

ها پرداخته به حضور پیدا کرده به خواندن وبالگهاتماشاگر کسانی هستند که در شبکهاسپکتیتورزکاربران .2
ها مشاهده گذارند را در این شبکهران میهایی که دیگ، ویدئودادهها یا رادیوهاي اینترنتی گوش فراپادکست

چنین ها را خوانده و همدارد را مرور کرده و بخشی از آنها وجودهاي آنالینی که در این شبکهفروم،کرده
اگر ما .کنند، مطالعه میاندها نسبت به مفاهیم و محتواها را انجام دادهکه برخی از کاربران در این شبکهارزیابی

هاي ها و رسانهدهیم، جز تماشاگران شبکهمورد توجه قرار رااین چند محورهاي اجتماعیکهفقط در شب
.اجتماعی هستیم

هاي اجتماعی ایجاد ، پروفایل خودشان را در این شبکها کردهها حضور پید. اما گروهی را داریم که در شبکه3
هاي اجتماعی که وجود دارد را بر اساس هاي شبکهدیگران معرفی کردند و انواع سایتخودشان را به ،کرده

هاي ها جز پیوستگان شبکه. اینندکشکرده یا به تعبیري بگوییم سرك میذوق و سلیقه خودشان مراجعه 
هایی که هاي گروهبرخی از اطالعات و دادههستند.هاي اجتماعی د یعنی عضوي از این شبکهاعی هستناجتم

.گیردافراد قرار میاند در اختیار این عضو شده
هاي اجتماعی استفاده کرده و با ها در این شبکهاز خبرخوانگروه بعدي گروه گردآورندگان هستند کسانی که .4

این اخبار را پیش رو دارند دائم ،هایی که مد نظرشان استانتخاب برخی از بخشار خبرخوان وانتخاب نرم افز
هاي سایتدر وبعالوه بر این این گروه گردآورندگان.کنندمیشده خودشان را رصدو اطالعات انتخاب

ب و یا به ن به صفحات و تصاویر مورد عالقه خودشان برچسو عالوه بر ایدهند وارد شده و راي میآنالین
.ها مراجعه کردتوان به آنتر میسریعزنند که در جستجوها تیک یا کلیدواژه هاي خاص میتعبیري 
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و گروه گردآورنگان،گروه پیوستگان،گروه تماشاگر.کنیمکه ما این گروه را لحاظ نمیگروه غیرفعال. پس 5
اي که داریم و می توانیم در راستاي احساس وظیفها یعنی م؛را نام می بریمگروه منتقدانگروه باالتر از آن ها 

کاري .گیریمهاي اجتماعی قرار ها و رسانهشبکهکاربران منتقد در در راستاي میزان حضوري که داریم جز گروه 
داده یا شده یا رايهاي اجتماعی معرفیها و محصوالتی که در شبکهاین گروه انجام می دهد در سرویسکه

هاي آنالین مشارکت هاي آنالین و انجمن. در فرومگذارند. یادداشت در وبالگ دیگران میکندارزیابی می
انجمن ،انجمن اخالق: ها حضور پیدا کردهها و انجمنتخصصی که دارند در این فرومبراساس تجربه و .دارند

اساس موضوعات وجود رهاي مختلف بر اساس منطقه و ب. انجمنانجمن دانشجویان،انجمن تاریخ،اعتقادات
ها ن انجمناي که دارند و یا تجربه و تخصصی که دارند در ایراد بر اساس ذوق و سلیقه و عالقهدارد که این اف
رخی از این گروه منتقدان در بر این ب. البته عالوهها دارندکرده و مشارکت فعال در این انجمنحضور پیدا 

، حضور پیدا اي دارنداي و مجموعهکه عرض کردیم بیشتر حالت دانشنامه،هاي اجتماعی ویکی محورشبکه
کنند یا نقد اند را ویرایش میموعه ویکی قرار دادههایی که دیگران در مجبرخی از مقاالت و یادداشت.کنندمی
. کنندمی
نیم آخرین گروه از توایگردآورندگان و گروه منتقدان مگروه،گان، گروه پیوستبر گروه تماشاگر. پس عالوه6

نام ببریم که با نام کریترز یا تولید کنندگان مطرح هستند که این افراد هاي اجتماعیها و شبکهکاربران رسانه
صفحات شخصی .کنندهاي اجتماعی منتشر میبالگشان را در فضاي مجازي و شبکهعموما وبالگ دارند و و

حاال چه ،کنندها بارگزاري میتی تصویري خودشان را در این شبکهوهاي ویدئویی یا صویدئو، فایل،وب دارند
ها را در هرکدام از این.چه ویدئوهایی باشد که تولیدي خودشان هست،صدا و موسیقی تولیدي خودشان باشد

دهند.ر میهاي مختلف بارگذاري کرده و در معرض دید دیگران و در معرض استفاده و یا نقد دیگران قراشبکه
هاي ها را در شبکهوشتن مقاالت گوناگون و انتشار آنتوان بحث نها براي این گروه تولیدکننده میعالوه بر این

، به عنوان بر این اساس ما باید این دقت نظر را داشته باشیم که به عنوان یک فرد شیعی.اجتماعی هم نام برد
یان و این ببینم در نگاه جمعی این شیع،کنیمیبر هویت فردي و حضوري که پیدا میک فرد مسلمان عالوه

اگر ما به تعبیري شش گروه و به البته ها ظهور و بروز دارند.ر به چه میزانی در این شبکهتمسلمانان در نگاه کلی
وه را ببینیم که اگر بخواهیم این پنج یا شش گر،تعبیري پنچ گروه چون گروه غیر فعال را ابتدا ما لحاظ نکردیم

هاي اجتماعی دارند باید به این گزارش نگاه کنیم که باز هم گزارش فارستر ریسرچ هست سهمی در شبکهچه
گانه را بر اساس آمار ارائه داده است که گروه هاي پنج یا ششه کرده و این گروهرا محاسب2009تا سال که 

جتماعی هاي ادرصد شبکه18، 2009رصد و در سال د25، 2008درصد در سال 2007،44غیرفعاالن در سال 
تا 2007یعنی این گروه سیر نزولی دارند ولی گروه تماشاگر برعکس از سال ؛اندرا به خودشان اختصاص داده
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درصد 73هاي اجتماعی در شبکهاند. درصد سهم ایفا کرده73د ، و درص69درصد ،48به ترتیب 2009سال 
به 2009الی 2007ها گروه پیوستگان هست که در سال پس از آنت.سابراي گروه تماشاگرانسهم باالیی 

درصد 25درصد سهم ایفا کرده اند که میبینیم در طول این سه سال تقریبا 52درصد و 35درصد ، 25ترتیب 
19دوازده درصد،2009تا 2007عودي داشتیم از است. در گروه گردآورندگان هم رشد صدرصد رسیده 51به 

ر آن گروه منتقدان را رشد مناسبی در این زمینه داشته و در کنااند که باز هم،درصد سهم ایفا کرده21درصد و 
2009و 2008درصد رشد صعودي داشتند که در سال 37درصد تا 25از 2009الی 2007سال داریم که در

18عرض کردیم گروهی بودند که از هایی کهاند و گروه تولیدکننده با توجه به ویژگیدرصد سهم ایفا کرده37،
شخص اند که بر این اساس براي ما مرسیده2008درصد در سال 24و به شروع کرده2007درصد در اسل 

ر کنم اگر بخواهیم کاربران اینترنتی را دمجدد اشاره می.ستما به چه شکلی اهايترتیب این گروهشود که می
ن سطح عبارتند از نام برده از باالتریتوانیم بگوییم که شش پلهکنیم میبنديیک نردبانی به شکل پلکانی دسته

وستگان، تماشاگران و غیرفعاالن.گردآورندگان، پی،منتقدان،کنندگانتولید
وقتی گروه ،فهماند که ما باید دقت الزم را در این زمینه هم داشته باشیمین آمار این نکته را هم به ما میا

هاي مختلف استفاده کرده مشخص است که این گروه تماشاگر رشد داشته و از مجموعهدرصد73ر تماشاگ
با ،من جوان شیعه،من یک مبلغ دین اسالم،حال من مسلماناست.مجموعه داشتهینپذیري بسیاري از اتاثیر

م از توانچگونه میدر هر شغلی که حضور دارم ببینم ؛پژوهشگر، دانشجو،استاد دانشگاه یا هر عنوانی که هستم
نیم جا براي ما مشخص شد که ما بایداین در.میی که وجود دارد استفاده و بهره الزم را ببراین امکانات و فضا

اگر ضرورت حضور .استهاي اجتماعی داشته باشیم و ضرورت حضور براي ما ترسیم شدهشبکهنگاهی به 
وب دو، وب پنهان،اینترانت،مجموعه مجازي رفته اینترنتشناخت ما باید بیش از پیش سراغ ترسیم شده ابتدا 

ها ها و وبالگسایتانواع وب،وبالگ چیست،ببینم وب سایت چیست.را بشناسیمنبط با آترهاي مو مجموعه
اي اطالعاتی که مجموعه اي از ه، پایگاههاي اطالعاتی، بانکوبالگ،سایتچیستند و ما براي استفاده از این وب

سازي تعامل و ارتباطات ما با ها در راستاي زمینهمحتواي ماست و مجموعه اي از اینها در راستاي تامیناین
توانیم استفاده کنیم.میجهان اسالم است ببینیم که به چه شکلی 

،لیکاس،یاهو،گوگل،شناخت موتورهاي جستجو و فراموتورهاي جستجو براي ما مهم استجا در این
تجو کرده و هاي مورد نیاز ما را جسهستند، اطالعات و دادههرکدام یک موتور و فراموتور جستجو ،اینفوسیک

هاي جستجو را در این مجموعه ناخت موتورهاي جستجو باید روشپس عالوه بر ش.دندهدر اختیار ما قرار می
سمعی بصري تصویري یا هاي صوتی اگر بخواهم فایل،یعنی من اگر بخواهم کتاب جستجو کنم.یادبگیریم
هاي باید یادبگیرم که از چه روش،هاي خاص را جستجو کنمهایی با فرمتاگر بخواهم فایل،کنمجستجو 
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بحث بحث دایرکتوري یا راهنماهاي موضوعی و نقش و ،این مجموعههرچند در.توانم استفاده کنماي میحرفه
به سمت اطالعات تخصصی مورد مایی هستند که ما را راهنها هم. اینهاي سایت براي ما بسیار مهم استنقشه
هرچند در این میان من اگر بخواهم در فضاي مجازي حضور مستمر و فعالی داشته باشم .کنندهدایت مینیاز

از طریق یاهو ،میل انتخاب کنمالکترونیک را بخواهم از طریق جیحاال پست.باید پست الکترونیک داشته باشم
تفاوت ها، تخاب کنم یا هر یک از این مجموعهاز طریق اوت لوك ان،از طریق میل انتخاب کنم،انتخاب کنم

هاي میل اي میل داریم که اگر در این گروههرا باید بدانم که ما یک سري گروهاما این .چنانی براي من نداردآن
هاي مورد اطالعات و دادهتوانیمند عضو شویم به راحتی میوجود دارهاي بحثی که در فضاي مجازي و گروه

.نیاز خودمان را در اختیار بگیریم
هاي گفتگو هم ها و اتاقرومی خواهیم داشت. بحث چتها را در جلسات آتمعرفی تفصیلی برخی از شبکه

اي که براي ما اهمیتکتهآن نها بپردازیم و در کنار هایی است که ضرورت دارد ما به آنیکی دیگر از محور
هدر جلس.مل و نقد برخی از مستنداتی است که ما با آن ها روبه رو می شویمبسیار دارد پرداختن به توجه و تأ

خواهد هاي اجتماعی معرفیو انواع شبکههاي اجتماعی دي که عرض شد انواع کاربران شبکهبعد عالوه بر موار
عی به صورت هاي اجتماهاي اجتماعی، شبکهنردبان کاربران رسانههاي کتاب محور و شد. برخی از شبکه

بیان خواهد شد.هاي اجتماعی هاي وبالگی در شبکهتفصیلی و اقسام سرویس
آخر دعوانا عن الحمد هللا رب العالمین.
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بسم اهللا الرحمن الرحیم
هاي اجتماعی به برخی از موضوعاتی شناخت و نقد و بررسی شبکهمباحث گذشته مبنی بر در راستاي ادامه

ها و اي خواهم داشت به چگونگی ذخیره دادهابتدا اشاره.خواهیم پرداخت که برایمان مفید خواهد بود
معرفی چگونگی سپس پس از .مجازي در اختیار داشته باشیمتوانیم از طریق رایانه و فضاياطالعاتی که ما می

- هاي اجتماعی یا به تعبیري رسانهبه موضوع معرفی شبکهمورد نیازمان هست از فضاي مجازي کهه آنچذخیره
پس از معرفی چند .ها دارندهم بیشتري در رقابت با سایر شبکهالمللی خواهیم پرداخت که ساي اجتماعی بینه

گویی به تواند بستري براي پاسختواند فراهم کند و همچنین میعی که بستر مناسبی براي تبلیغ میاجتماشبکه
.مسلمانان و شیعیان خواهیم پرداختههاي دینی ویژبه معرفی شبکه،م علیه اسالم باشدشبهات و تهاج

ها و اطالعات در فضاي مجازيچگونگی ذخیره داده
در ابتدا ضرورت دارد که به این نکته اشاره کنم ما از آن جایی که از نظر فرمت و شکل داده با تنوع روبه رو 

ها هم بسیار متنوع هستند و ضرورت دارد حافظه و فضاهایی داشته باشیم که بتوانیم ، از نظر حجم دادههستیم
ر و به گیرد ولی اطالعات صوت و تصویادي نمییاطالعات متنی فضاي ز.آن اطالعات مورد نیاز را ذخیره کنیم

.اي از فضاي بیشتري سهم خواهد بردتعبیري اطالعات چند رسانه
ر اختیار داشتن شود به راحتی با دها هستند که میفلشها استفاده کنیم توانیم از آنیکی از مواردي که ما می

گیگ یا کمی 64، گیگ32،گیگ16،گیگ8،گیگ4،تر از اینهاي کوچکتر یا کمی بزرگیک فلش در اندازه
ها ذخیره ه که اطالعات و داده داریم در آنتوانیم ما فضاها را به خودمان اختصاص داده و آنچکمتر و بیشتر می

تا ما بتوانیم آنچه را که در فضاي مجازي رو باشند ها هستند که مورد نیاز ما میهایی از فلشها نمونهاین.کنیم
برخی از این قطعات فقط قابلیت ذخیره داشته و .رو هستیم به راحتی در این قطعات کوچک ذخیره کنیم به

ش کنند که در راستاي آموزش توانند پخهاي صوتی ما را میاین قابلیت پخش هم دارند که فایلبرخی همانند 
.توان از این قطعات بهره گرفتهم می

ما از ها هم، براي ذخیره آنهایی که داریم متفاوت باشدشد، دادهمتفاوت بااگر حجم اطالعاتی که ما داریم 
و mp3, mp4,mp5کنیم که برخی همانند این قطعه قابل استفاده در موبایل در قطعات گوناگون استفاده می

پخش بهقطعات مختلف مشابه هستند که دیتاي ما را منتقل کرده و قابلیت پخشی که دستگاه دارند را نسبت
ر ارتباط توان از آن بهره گرفت و باید دقت الزم هم داي که مینمونه.کنندرسانی میاین اطالعات براي ما کمک
شبیه عینک دارند و ،شبیه ساعت،شبیه انگشتر،هایی هستند که شکلی شبیه خودکاربا آن داشت برخی از فلش

،گیگ16،هشت گیگ،چهار گیگ،العات دو گیگاطالعات را نیز دارند که از نظر حجم اطقابلیت ذخیره
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بینیم که قطعه همانند یک فلش بوده و با وصل به دستگاه اگر این قطعه را نگاه کنیم می.کمتر یا بیشتر هستند
یک خودکار بیش باشد،وقتی این دوقطعه به هم وصل شده.گرددداخل آن براي ما قابل استفاده میاطالعات 

به فضاي مجازي که ما گیرد ولی با توجه ت در ابتدا مورد استفاده قرار میهرچند که براي انتقال اطالعا.نیست
که اگر این در ظاهر هاي آن هم اشاره خواهیم کرد این را هم باید اضافه کنم به آسیبضور داریم و در آینده ح

ون تواند اطالعات و دیتا را درست که میاي اآوریم که حافظهباشد با کمی دقت به دست مییک خودکار می
خودش ذخیره کند.

که ما در تبلیغ االن بتوانیم بهره ،تواند ضبط صدا هم داشته باشد یا نهبپرسند که آیا این قطعه میاگر از شما
قابلیت ضبط به شکل فیلمبرداري دارددارد و همله این قطعه هم قابلیت ضبط صدابگیریم باید جواب بگویم ب

ي اي که در این قرار گرفته با فشار دادن دکمه چراغی روشن شده و از طریق این دوربین کار فیلمبرداربا دکمه
ا که نیاز داریم از این طریق توانیم به راحتی داخل جیب خود قرار داده و مستنداتی ردهد که ما میرا انجام می

.بگیریمهاي مورد نیاز را در اختیار سندسازي کرده و فایل
یا CDاطالعات از و براي حفظ و ذخیرهسی دي استفاده کردهازوانتقال اطالعاتها براي نقلگاهی وقت

DVDدارد ولی مگابایت800تا 700بین دي فضاییکنیم سیاستفاده میDVD فضایی بین چهار گیگ و
تواند ذخیره ت را درون خودش مینه گیگ اطالعادوبل بوده و وجود دارد که DVDنوعی یگ دارد.هفتصد م

تواند ذخیره دي که به تناسب حجم کمتري را میوينی ديدي و یا مینوعی هم وجود دارد با نام مینی سی،کند
یگ صد الی هشتصد مها چیزي ششديويیگ و  ديها شاید حدود دویست الی دویست و بیست مدي. سیکند

رگذاري کنیم خواهیم باما در فضاي مجازي الزم داریم میاما اگر اطالعاتی که.تواند ذخیره کنداطالعات را می
هاي اکسترنال استفاده کنیم که به توانیم از هارد. اگر حجم اطالعات زیاد باشد، میخواهیم دریافت کنیمیا می

بوك و سی،نتاه پیبوك دستگتواند به دستگاه مورد نظر ما نوتل حمل بوده و از طریق یک کابل میراحتی قاب
پد و موارد مشابه وصل شده و بتوانیم اطالعات مورد نیاز خودمان را منتقل کنیم یا مورد استفاده هم به آيگاهی 

.قرار دهیم
اطالعات هایی بود از فضاهایی که ما باید با آن آشنا بوده و یا در ذخیره و پس از پردازش بتوانیم این نمونه

.گیریمها بهره نانتقال اطالعات از آوخیره کرده و در صورت نیاز به نقلها ذخودمان را در آن
توانیم باز ازم و قطعات نداشته باشیم آیا میقابل توجه این است که ما اگر دسترسی به هیچ یک از این لونکته

خواهد در فضاي ؟ بله ما به عنوان یک مبلغ که میهاي خودمان را در فضاهایی ذخیره کنیمهم اطالعات و داده
آوري اطالعات و ظر بگیریم که امروزه بستري که فنمجازي حضور داشته باشد ضرورت دارد این نکته را در ن

. تواند باشدآور میکننده و بستري بس زیان، بستري بس مفید و بستري بس نگرانارتباطات براي ما فراهم کرده
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طالعات مفید آن استفاده کرده و اگر بخواهیم اطالعات مفید در صورتی که بخواهیم از ااز یک نظر مفید است؛ 
ولی اگر خداي نکرده بخواهیم از ،خودمان را در آن فضا بارگذاري کنیم که دیگران هم استفاده کنند مفید است

دست آمده و با چه اهدافی بارگذاري دانیم از کجا به، اطالعاتی که نمیاطالعات تهاجمی،اطالعات تخریبی
یقینا یا اتالف وقت داشته و وقت خود را هدر داده یا این که خداي نکرده اطالعاتی بوده که ،استفاده کنیمشده 

ي اینجاست که ما باید دقت الزم را در نقد و ارزیابی فضاي مجازاست.بر نگرش و رفتار ما تاثیر منفی گذاشته
ها گروه یک گروه از آنداشتم،هاي اجتماعیشبکهانواع کاربران به مد نظر قرار بدهیم. در جلسه گذشته اشاره

هرگونه اطالعاتی را که ببینند منتقدان کسانی هستند که قدان هستند و یک گروه گروه تولیدکنندگان هستند،منت
ت از کنند که پس از پاسخ به سواالو سواالتی براي خودشان ترسیم میابتدا ارزیابی کرده ابتدا آن را نقد کرده

پژوهان و هایی بود که باید خدمت شما دانشاول صحبتاین بخش .گیرنداطالعات و داده بهره میآن 
.کردمدانشجویان گرامی عرض می

از توانیم با استفادهبه این اطالعات نداشته باشیم میتکمیلی در این بخش این است که ما اگر دسترسیا نکتهام
گیرد استفاده اختیار ما قرار میشتراکی که از طریق فضاي مجازي در فضاهاي ابري و با استفاده از فضاهاي ا

فضاهایی هستند که به صورت رایگان براي ما قابل دسترسی بوده و برخی از این ،برخی از این فضاها.کنیم
نکته این.فضاهایی هستند که باید پرداخت هزینه را انجام داده و دسترسی به آن را براي ما فراهم کنند،فضاها

چرا؟ به این دلیل که برخی از اطالعاتی که توسط .تواند مخرب هم باشدمیرا در نظر بگیریم که این فضاها 
برخی از مسلمانان و برخی از شیعیان در فضاي مجازي قرار گرفته مورد هجمه قرار گرفته و آن اطالعات از 

و اطالعات مورد نیاز آن در اختیار دیگران قرار هک شده که بینیم ها را میگاهی برخی از سایتبین رفته است
.استحذف شدهبا تغییر یک پسووردصاحب اطالعاتیعنی حق دسترسی.گرفته است

هاي امنیتی اطالعات ي رایگان استفاده کنیم باید جنبهما اگر بخواهیم از آن فضاهاي مجازدر نظر داشته باشید
یک دستگاه رایانه در یکی از این بود کهایران اتفاق افتاددر اًاي که جدیدنمونه.را هم در نظر بگیریم

به هر دلیلی وارد بازار ایران شد. این دستگاه با واسطه به فروش رفت و ،کشورهاي غربی به سرقت رفت
هاي اجتماعی شد صاحب اولیه شخصی این دستگاه را خرید و وقتی از این دستگاه استفاده کرد و وارد شبکه

د موفق شد تصاویري از شخص خریدار ،افزار امنیتی که در این دستگاه نصب کرده بونرمدستگاه با استفاده از 
افزار به صورت مخفیانه فعال شد. تصاویري از نرمهاي اجتماعی شدوقتی شخص وارد شبکه.نوت بوك بگیرد
ه به همراه تصاویر و و محل حضور و اطالعات اولیخیص داداي حضور این دستگاه را تشجشخص گرفت،

او هم گویا سارق تفاده کننده را براي صاحب اولیه نوت بوك ارسال کرد.هایی از شخص اسقطعه فیلم
قت رفته شخصی من به سرنویسد، دستگاه رایانهسایت خودش میالگ یا وببوکش را کشف کرده در وبنوت
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هاي غربی هم برخی از رسانه.از این نقطه و با این تصویر این دستگاه را در اختیار داردپی در ایران با این آي
از طریق ارسال ایمیل و تماس با شخص وبوك متوجه شدهدامن زده تا جایی که خریدار نوتبه این موضوع

این تاریخ از بازار در بوك راکه بنده بر اساس این سند این نوتاین مطلب را به او تفهیم کرده است اول 
و مستنداتی از او در فضاي ون اختیار این شخص تصاویري از اوبدوبینیم که در این جا به راحتیمی.امخریده

اند.تهمت دزد و سارق را هم به او زدهمجازي بدون اختیار او منتشر شده و 
88در جایی جریان انتخابات .ایران را مثل بزنمدرهاي اجتماعی را استفاده شبکهیک نمونه ساده استفاده یا سوء

از طریق فایل هاي صوتی و شماره تلفنی که به اطالع افراد و وقایعی که اتفاق افتاد وقتی فیس بوك فیلتر شد 
شکل که همکاري گوگل و فیس بوك به این.اخبار و اطالعات در فیس بوك درج گردید.رسانده شده بود

هاي تهران گزارش ها و وقایعی که در خیابانافراد به صورت دروغ یا صادقانه برخی ازهایی اعالم شدهشماره
، از آن جا توسط ربات و اتفاق افتاده را به شکل تلفنی بیان کرده صدا ضبط شده تبدیل به فایل نوشتاري شده

.بودها به فیس بوك منتقل شده و در فیس بوك درج شدهدستگاه
دیگر این که اگر ما فایلی در فضاي مجازي داشته باشیم و به هر دلیلی این فایل را بخواهیم پاك کنیم که نمونه

هاي مورد نظر ما از فضاي مجازي پاك ، وقتی اطالعات متون و دادهدیگري دسترسی به این فایل نداشته باشد
تمامی سوابق archive.orgاینترنت به آدرسبینیم که از طریق آرشیو . میگر قابل دسترسی باشدیشد نباید د

هم اکنون آن اطالعات را ها مستنداتی که ما در گذشته در فضاي مجازي بارگذاري کرده و اطالعات و فایل
دست به جاسوسی و توان پس این نشانه این است که به راحتی می.ایم در آن جا وجود داردحذف کرده

پژوهان عزیز شما دانشجویان و دانشهاي اجتماعی زد.ویژه شبکهازي و بهتخریب دیگران در فضاي مج
،گوگل پالس،یاهو،هاي مثبت و مناسبی که در فضاي مجازي قرار گرفته مشابه گوگلتوانید از قابلیتمی

استفاده کرده ،هاي بحثی که از طریق گوگل و یاهو به صورت رایگان یا پولی در اختیار شما قرار می گیردگروه
دارد از و مستندات و اطالعات خودتان را در آن جا به اشتراك بگذارید ولی این دقت را داشته باشید که امکان

پیدا کرده و بدون ها به شکل جاسوسانه اطالعات شما درز طریق برخی از نرم افزارها و به تعبیري بدافزار
شما در اختیار دیگران قرار بگیرد.خواست و عالقه

گ، چند گیگ و یا چند صد یکه به صورت رایگان به شکل چند صد مفضاهاي ابري نیز وجود داردمجموعه 
اچیز نهاي نسبتاًگیرد. ما با پرداخت هزینهقرار میگیگ به صورت رایگان یا با پرداخت هزینه در اختیار ما 

هاي خودمان را با هر دادهتوانیم اطالعات ول که میبه این شک؛ها را داریممجاز و حق دسترسی به آن فضا
هایی که ما به هایی همانند فیلم، فایل صوتی یا فایلتصویريفایل،متن یا به تعبیري تکست،فرمتی که باشد

برخی از هرچند.توانیم بارگذاري کنیمها را در آن فضاهاي مجازي می. اینکنیمصورت معمول استفاده می
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از را در فضاي هاي مورد نیرا براي ما قرار داده که فایلاین امکان ایگان هایی را هم داریم که به صورت رسایت
حق دسترسی ،و با لینک به آن فضا و آن آدرسی که آن سایت در اختیار ما قرار دادهمجازي بارگذاري کنیم

حق هما که پروفایل تعریف کردهاي اجتماعی و شبکهسایتران و بازدیدکنندگان از وبالگ، وببراي کارب
در جلسات آینده ما سعی خواهیم .کنیم و آن ها می توانند از آن استفاده کننددسترسی براي آن ها فراهم می

براي ما بیشتر شناخته شوند با تاکید بر این که آن فضاهاي مجازي ،کرد که کمی بیشتر به این موضوع بپردازیم
ودمان را در اختیار دیگران قرار دهیم هاي خعات و دادهي مجازي مورد نظر اطالو ما بتوانیم با استفاده از فضاها

وه بر فضاهاي مجازي توانیم عالمیبخواهیم برخی از اطالعات مورد نیاز را در اختیار دیگران قرار دهیم اما اگر
هاي ویکی ما ، به این شکل که در مجموعهها دارند هم بپردازیمهایی که آنها و قابلیتبه خانواده ویکی

.توانیم اطالعات دیگران را هم ویرایش کنیممی

فضاهاي رایگان مجازي
هاي رایگان یا با هزینه هست اجازه دهید که چند مورد را بحث فضاهاي اشتراکی و شیر پوینتچون بحث ما

در این .دهمقرار پژوهان و دانشجویان گرامیرا در اختیار شما دانشنام برده و آدرس این فضاهاي رایگان
داریمي را معرفی کنیم چرا؟ گاهی ما اطالعاتیقسمت تاکید بر این خواهد بود که بیشتر فضاهاي رایگان مجاز

توانیم پس از گذشت زمان این ر فضاي مجازي قرار بگیرد و ما مید،براي یک زمان خاص ضرورت داردکه
تر و با امنیت باالتر کرده و در یک فضاي مناسبا تجمیع ایم راطالعاتی که در فضاهاي ابري رایگان قرار داده

بیشتر خدمات ابري عموما یک حجم محدود مثال پنج گیگا بایت رایگان هستند که اگر ما بخواهیم.قرار دهیم
آن را بپردازیم.استفاده کنیم باید هزینه

که کنندکار میهایی هستند که با مرورگرهاي وب . یک نوع سرویسهاي ابري دو نوع هستندویسسر
، کیدزبروزر هستند که ما گوگل کروم،فایرفاکس یا موزیال،اپرااینترنت اکسپلورر،مرورگرهاي وب همانند

.پس ها استفاده کنیم ي ابري رایگان وصل شده و از آنبه آن فضاهاتوانیم از طریق این مرورگرهامی
وه کنند همانند آمازون و ماکروسافت و یا عالر میند که یا با مرورگرهاي وب کاهاي ابري دو نوع هستسرویس

هاي اختصاصی البته نوع دوم که برنامه.هاي اختصاصی هر سیستم عامل را هم دارندبر دسترسی وب، برنامه
این نکته را هم .هاي مختلف را دارند مشخص است که براي ما بهتر استهاي عامل ویندوز اپل و نمونهمسیست

تواند به کنیم میی از اطالعاتی که ما بارگذاري میه در برخی از این فضاهاي ابري بخشدر نظر بگیریم ک
صورت شخصی فقط در اختیار من کاربر و استفاده کننده باشد که دیگري حق دسترسی به آن را ندارد و 

دسترسی دارند.ام دیگران هم به اطالعاتی که من به اشتراك گذاشتهتواند به صورت اشتراکی باشد یعنی می
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درایو ابري یا فضاي ابري .پردازیممیهاي مجازي یا به تعبیري فضاهاي مجازياکنون به برخی از این درایو
دهد اي بارگذاري اطالعات ما ارائه میکه این سرویس سرعت نسبتا خوبی دارد خدمات مختلفی را برآمازون

مگابایتی یک 500یعنی ما اگر بخواهیم یک فایل .ستندبرخی از این فضاها براي بارگذاري حجم باال مناسب نی
تر هستند اما در درایو هاي سبکي فایلدهند فقط براي بارگذاریشتر را بارگذاري کنیم اجازه نمیگیگا بایتی را ب

ابري آمازون این چنین نیست.
پنج گیگابایت هست هست فضاي رایگان این سرویس که متعلق به اپل هست مثل آمازونآي کلودنوع بعدي 
و 7البته در ویندوز.آي کلود براي موبایل و براي سیستم عامل آي اُ اس اپل مناسب استاست.که رایگان 

مورد نظر در مورد قبلی آدرس.هم مناسب هستند8هاي ابري براي ویندوزبرخی از این درایو
amazoon.com و در مورد جدیدiclood.comهست.

ها را ها نوشته ها و عکسري که بیشتر امکان حفاظت از دادههاي مجازي و فضاهاي ابدرایواما یکی دیگر از 
ذخیره آنالین هست باکس سیستمی است که برايbox.comدر اختیار ما قرار می دهد روي شبکه ي بزرگی 

ي کرد و تا یک شخصی خریدارهاي توان براي حسابگیگابایت می50ایت رایگان است تا گیگاب5طراحی شده 
هاي تجاري.ترابایت براي نسخه

Box.netین پایگاه هاي مختلف را به شکل گروهی داده و ابزار ویرایش ااین ابزار امکان تعریف دسترسی
اطالعاتی که شما بارگذاري .توانید به صورت آنالین و بر خط ویرایش کنیدهاي را میفایلزوهوابري با نام 

ا باید حذف کرده و جایگزین آناید در برخی از فضاهاي ابري اگر بخواهید ویرایش کنید این اطالعات رکرده
این چنین نیست شما می توانید در فضاي نتباکس، در حالی که در ها را پس از ویرایش بارگذاري کنید
100تا 25شار اما این نکته را در نظر بگیرید که در باکس دات نت انت.مجازي این ویرایش را انجام بدهید

-گیگابایت براي حساب2ار افراد قرار گرفته و تا گیگابایت در اختی5هاي رایگان که تا مگابایت براي حساب
توجه به ها و با یریم که با توجه به گسترش موبایلدر نظر بگاین را هم است.ي در نظر گرفته شدههاي تجار

باکس نت هم این .کننداز این فضاهاي رایگان استفاده میهاي خودشان دیاد کاربران اندروید که با گوشیاز
ها فراهم کرده است.یت را براي آنقابل

.دهدگابایت فضا در اختیار ما قرار میفضاي دیگري است که به صورت رایگان ولی در حد دو گیدراپ باکس
یم به راحتی با وصل شدن به توانباکس نیازي به استفاده از مرورگر نیست و ما میفضاي ابري دراپ در

براي ادغام البته گاهیهاي این پایگاه و فضاي ابري اطالعات خودمان را حذف یا بارگذاري کنیم.سرویس
ایگاه دراپ باکس این نکته را در نظر بگیریم که در این پگیرد.ها بیشتر مورد استفاده قرار میبرخی از فایل
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هاي رومیزي ندارد و براي آپلود و بارگذاري در وب محدودیت اندازه فایل براي انتشار در کامپیوترها یا رایانه
.دهدیشتر در آن واحد به ما اجازه نمیمگابایت ب300

و کنیم، جستجاگر در گوگل این فضاهاي ابري را باشد.میاسکاي درایودرایو بعدي یا فضاي مجازي بعدي 
معرفی خواهد هالف دیگر را به راحتی اولین گزینههاي مخت، اسکاي درایو و نمونهباکس دات نت،دراپ باکس

باشد و علق به خدمات ابري مایکروسافت میاسکاي درایو مت.هاي مورد نیاز ما خواهند بودها آدرس. اینکرد
د دارد که رسمی براي دسترسی به آن وجوهاي غیرالبته برنامه.کنیمبر مرورگري است که ما استفاده میمبتنی 

بیشتر افرادي که .شود از آن استفاده کردختصاصی براي آن ارائه نکرده و میهاي اخود مایکروسافت برنامه
7ایگان اسکاي درایو حجم ر.از این فضا استفاده کنندد نتوانهات میل یا الیو را دارند میاکانت و یوزر

هاي خود هاي صوتی و تصویري سخنرانیهایی از فایلبه عنوان مبلغ اگر بخواهیم فایلباشد که ماابایت میگیگ
.توانیم به راحتی از این فضا استفاده کنیما در اختیار دیگران قرار دهیم مییا برخی از مستندات خودمان ر

این .دهدرایگان در اختیار ما قرار میضاي بایت فگیگا5گر از فضاهاي ابري است که یکی دیشوگر سینگ
ري ما اختیار بیشتري داریم فضاي اببا اطالعات شخصی، در مجموعهنکته را هم در نظر بگیریم که در ارتباط

یم و روي کنهایمان را به راحتی تنظیم می. یعنی اجازه دسترسی به فایل و پوشهتوانیم از آن استفاده کنیمکه می
توانیم آن دستگاه را با آن فضا هماهنگ کرده و از طریق اینترنت در هرجایی که باشیم میهر دستگاهی که 

یاحذف وا را ویرایش،هاطالعات خودمان داشته باشیم و آنبا هر مرورگري که هستیم دسترسی به و هستیم 
.اضافه کنیم

ضاي رایگان در اختیار ما قرار گیگابایت ف2ابري است که تا هاي فضاي یکی دیگر از سرویساسپاید روك 
آدرس این فضاي ابري است که بیش از حد این نرم افزار روي امنیت و ایجاد اسپاي دروك دات کام.دهدمی

اطالعات و غیر از کامپیوتر اصلی که ابتدا ما معرفی کردیم امکان دسترسی به .فضاي بسیار مطمئن تاکید دارد
لذا اگر بخواهیم از.دهدبه ما امکان دسترسی به آن را نمیظر قرار دادیم هایی که درفضاي مجازي مورد نفایل

یگانی که در اختیار دو گیگ فضاي راتوانیم اسپاي دراك را در نظر گرفته و امنیت بیشتري برخوردار باشیم می
هاي مهم و شخصی خودمان دهیم.دهد را اختصاص به فایلما قرار می

اي مرتبط با آن دامنهکنید،وقتی شما یک حساب جدید ایجاد مییکی دیگر از فضاهاي ابري است که2تونی 
مورد نظر از آن فضا به راحتی انید با آدرس مورد نظر یا دامنهتودهد، در نتیجه میهم به شما اختصاص می

ببینیم باید ما .برخی در راستاي تبلیغالبته برخی از این فضاها در راستاي تجارت استفاده کرده و.استفاده کنید
خواهیم حضور داشته باشیم ضاي مجازي احساس وظیفه کرده و مییک مبلغ که در ف، که به عنوان یک طلبه

پس از این که ما آشنایی با فضاهاي ابري پیدا .توانیم از این بستر رایگان بیش از پیش استفاده کنیمچگونه می
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آینده به فضاهاي از فضاهاي مشترك موجود را هم از نظر بگذرانیم که در جلسهکردیم باید بتوانیم برخی
خواهیم پرداخت.هاي مجازي قابل استفادهاشتراکی و شبکه

آخر دعوانا عن الحمدهللا رب العالمین.
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بسم اهللا الرحمن الرحیم و به نستعین
اخت که قابلیت دسترسی و پرکاربر خواهیم پردهاي اجتماعی بین المللی به معرفی برخی از شبکهدر این جلسه 

در فضاي مجازي وارد این خواهیمراي ما مسلمانان و مبلغانی که میرایگان را براي همگان و به ویژه باستفاده
کنند.عرصه شویم، را فراهم می

المللی پرکاربردهاي اجتماعی بینمعرفی شبکه
فیس بوك

اي و مباحث هاي مختلف چند رسانههاي مجازي که در بخشفیس بوك آشنا هستید یکی از شبکهشما یقینا با
بوك در سال . فیسآشنا هستید،قرار گرفته استها اربرمحور و تعاملی در ردیف اولیناشتراك اطالعات و ک

جمعیت آلمان نفر،میلیون61جمعیت انگلستان بیش از .میلیون کاربر داشته است700جمعیت بالغ بر 2011
و نفرمیلیون141جمعیت روسیه بیش از نفر،میلیون127جمعیت ژاپن بیش از نفر،میلیون81بیش از 

بوك را با کاربران مجازي بیش ولی شما مقایسه کنید فیس.استنفرمیلیون310ا ی308جمعیت آمریکا بیش از 
، شدحاال سومین کشور پر نفوذ جهان می.بودبوك کشور مینفر، مشخص است که اگر فیسمیلیون700از 

ت فیس بوك در آگوس.توانند در آن حضور و فعالیت داشته باشندري که از کشورهاي مختلف افراد میکشو
میلیون و در 200، 2009میلیون در اواسط 150، 2009میلیون در اوایل 150، 2009میلیون در 2008،100

حدود 2011میلیون و در سال 500بیش از 2010در سال .داشته استمیلیون کاربر250، 2009اواخر سال 
بوك حضور دارند ارد کاربر در فیسقریب به یک میلیگزارشی وجود دارد که 2012میلیون و در پایان سال 700

میلیون و 21یا 20هزار و ماهانه بیش از 700بوك را در نظر بگیریم روزانه بیش از یعنی ما اگر بخواهیم فیس
دارد.نزدیک به یک میلیارد کاربر2013میلیون و در 700بیش از 2012میلیون و در 630؛ 2011در پایان سال 

و این که کاربران عموما در کندو چه خدماتی به کاربران عرضه میبراي کاربران داردفیس بوك چه ویژگی اما 
ر فیس بوك شناسایی کرده بوك عالئق فردي خود را د. کاربران فیسبرایمان مهم است،کنندوك چه میبفیس 

فیس بوك به راه از.ها در ارتباطات و اخبار و اطالعاتی که مورد نظرشان است حضور فعال دارندو در بحث
و آمدهایی که از طریق به اشتراك گذاري . راه دگر رفتتشخیص دهدتوانراحتی عالئق فردي کاربرانش می

قه و با شود تشخیص داد که چه افرادي با چه ذوق و سلیاربران صورت می گیرد به راحتی میاطالعات بین ک
. یکی از عامل ارتباطات با افراد مختلف دارندبوك به همدیگر نزدیک شده و تچه اطالعاتی در فضاي فیس

ربران فیس بوك حضور فعال داشته اطالعات شخصی محل کار سوابق کاري و تحصیلی و به کاهایی که بخش
تعبیري رزومه ي افراد هست که عموما افراد پروفایل شخصی خودشان را در فیس بوك قرار می دهند و افراد با 
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مراجعه و مطالعه سوابق سالئق تجربیات و تخصصی که این افراد دارند تعامل و ارتباطشان را با افراد دیگر 
بوك را از نظر روند فکري شود کاربران فیس هم در نظر بگیریم که به راحتی میاما این نکته را .کنندبرقرار می
بیشتر به چه سمت و جغرافیایی ان هر منطقهه دست آورد که کاربرهاي سیاسی مذهبی رصد کرد و بو گرایش

تصاویر و مستندات کاربرانهاي مختلف،در شرایط و محلتصاویر کاربران . در کنارشوندسویی کشیده می
ها و جاهایی که کاربران حضور شود مکاندهند و به راحتی میفراوانی ازخودشان داخل فیس بوك قرار می

یعنی من به .ارتباطی کاربران استبوك شناسایی حلقهتوجه در کاربران فیسو نکته قابلرصد کردرا دارند
ام که ، اعضاي خانوادهطیف همکارانم مشخص است،بوك طیف دوستانم مشخص استان یک کاربر فیسعنو
کاربران باشد در آن به هر شکلی که مد نظر رند مشخص است و مرتبطین مختلفبوك حضور دافیسدر 

اي را است اما نکتهبوك برایمان فراهمها هم در فیسبینیم که این قابلیت. میشوداحتی ترسیم میمجموعه به ر
راه اندازي شد و افراد 2004در سال ،که باید در نظر بگیریم این است که فیس بوك یک سایت اجتماعی است

عودي گرفته که است. در چند ساله اخیر یک شتاب صبه این طرف وارد این مجموعه شده2004از سال 
بوك مد نظر داشته در ارتباط با فیسیکی از مواردي که باید .گردندتر میربرانش روز به روز افزون و افزونکا

یانه هاي موجود چه راان از هر مکان به وسیله تکنولوژيآوري محور است یعنی ما در هر زماهبرد فنر،باشیم
بوك است که نیاز . نکته دیگر بحث سادگی فیستوانیم از فیس بوك استفاده کنیمل و موارد مشابه میچه موبای

ك مدعی آن است اي که فیس بو. نکتهتوانند استفاده کنندراوان ندارد و افراد به راحتی میبه تجربه و تخصص ف
و مبلغان مجازي کاربران مسلمان بحث حریم خصوصی است یعنی ،شود به آن اعتماد کردولی از نظر ما نمی
پژوهان عزیزي که در این فضا حضور دارند و یا به تعبیري ظهور و بروز دارند دقت الزم را دانشجویان و دانش

ذف اطالعات حریم خصوصی باز هم به خاطر این که پس از ح،در ارتباط با حریم خصوصی داشته باشند
هاي مختلف را جریانها وتوان برخی از رصدمیبوك بازیابی کردتوان اطالعات کاربران را از طریق فیسمی

. از این طریق به دست آورد
.کند که از آن استفاده کننددهد و عالقمند میبوك گسیل میربران را به سمت فیسهایی که کایکی از بخش

ها به ها و وبالگنظرات از سایتها امکان ارسال. یکی دیگر از آنامکان ایجاد آلبوم و آپلود تصاویر افراد است
در جاهاي مختلف هایی کهسایت، وبالگ و وبتوانند از این قابلیت استفاده کنندمسلمانان میفیس بوك است.
گیرد و با بوك صورت میبندي اطالعاتی که در فیسمنتقل کنند و با توجه به نوع دستهبوكدارند را به فیس

هاي دینی در ارائه آموزهتوانیم با دیگر کاربران برقرار کنیم مناسب است که ما میوجه به تعامل و ارتباطی کهت
صال به اینترنت باشد و امکان اتوبایل هم در دسترس اکثر افراد میجایی که مآناز .از این بستر بهره بگیریم

بوك طریق تلفن همراه به فیسر فقط از بینیم که بیش از صد میلیون کارب، میها فراهم شدهبراي اکثر موبایل
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بوك وجود دارد یک هایی در فیسحال چه قابلیتکنند. و اطالعات خودشان را بارگذاري میشوند متصل می
بر این اساس .هاي الزمی باید داشته باشیم نکته  بعدي استت و این که ما در فیس بوك چه دقتبحث اس

بوك قرار بگیریم باید خواهیم به عنوان شهروندي از فیسر ما مینکته را اشاره کنیم که اگضرورت دارد که این 
.بوکی را هم مد نظر داشته باشیمآداب فیس

.براي خودمان حریم عمومی تعریف کنیم یعنی برخی از اطالعات خصوصی خود را در آن مجموعه قرار ندهیم
. اگر ما توانستیم رابطه فعالی را بین کنیمرسانی تباط با دیگران ضرورت دارد اطالعآنچه را که در تعامل و ار

بندي شده را در فیس بوك قرار دستهو هاي سودمندکنیم و توانستیم اطالعات و دادهکیشان خودمان برقرارهم
مند به تحقیق و پژوهش در مورد شیعه و شیعیانپژوهان کسانی که عالقکیشان ما اسالمدهیم که دیگران هم

هر .اند که مطالعاتی داشته باشند بتوانند از این اطالعات ما استفاده کننداسالم عالقمندهستند در مورد جهان 
کنیم ارتباطات توانیم چند حریم عمومی براي خودمان تعریفدر نظر بگیریم که میچند که این نکته را 

خودمان را با دیگر یعنی ابتدا نقاط مشترك،دهیمشده گسترش بوك به صورت کنترلخودمان را در فیس
مندان و فالوور و... داشته نک و درج در لیست دوستان و عالقاضاي تبادل در لی، بعد برویم تقیابیمکاربران باز 

یعنی ما هر کسی را به لیستمان اضافه نکنیم بلکه بیاییم تعریف درستی از نیازها سالئق تجربیات خودمان .باشیم
تواند براي دیگران مفید باشد را به اشتراك بگذاریم و بعد برویم دنبال و میباشیم و آن چه را که داریمداشته

هایمان اضافه به مجموعه عالقمنديها را هم یا مفید براي ماست، آنآن چه که دیگران دارند و مورد نیاز و
. نشود که ئه دهیماراکنیم،؛ یعنی آن چه را که فکر میمبهم از چند نفرخودمان باشیم نه سایه.داشته باشیم

رار دهیم در گیرد قفضاهایی که در اختیارمان قرار میبوك و در ایی را از دیگران گرفته و در فیسهمجموعه
باشد اشکالی مشترك داریم و چون نگاه مشترك میهاي خود ما نیست مگر مواردي که نگاه ها یافتهحالی که آن

گیرد یق فیس بوك در اختیارمان قرار میکه ما از ابزارهایی که از طررا ندارد باید این دقت الزم را داشته باشیم
هاي مختلفی که وجود دارد استفاده کنیم در اي از قابلیتجموعهدر متوانیم . ما اگر میدرست استفاده کنیم

افزارهایی هاي شیطان نرویم برخی از نرمبرویم. خداي نکرده به سمت خواستهصورت نگاه مثبت به سمت او
برخی ،ها نرویمسودي ندارد سراغ آنبرخی از اطالعاتی که ،ها نرویمیچ سودي به حال ما ندارد سراغ آنکه ه
این نکته را .ها نرویمما نیست سراغ آنها فراهم شده ولی مورد نیازان دسترسی ما به آنکم افزارهایی که اماز نر

که در جهان چنین وقایع و حوادثی افتد و همر فیس بوك اتفاق میو حوادثی که دهم در نظر بگیریم که وقایع 
افتد را مورد کنکاش و مورد نقد و بررسی قرار داده و در بعضی از جاها قادر به کنترل پیرامونی ما اتفاق می

چه را که در فکر کنیم آن .یک انسان باشیم،احساسات خودمان باشیم یعنی به جاي این که یک ربات باشیم
بوك استفاده کنیم با فکر روشن مورد خواهیم از فیسکنیم چیست و آن چه را که میفیس بوك بارگذاري می
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ما یعنی .گر به عنوان یک ادب از آداب شهروندي باید ما به منابع پایبند باشیمیاستفاده قرار بدهیم و از طرف د
. یمکناند را استفاده میگران به اشتراك گذاشتهعاتی را دیگذاریم یا اگر اطالاگر اطالعاتی را به اشتراك می

ث حقوق معنوي یعنی بحمنبع اخذ این اطالعات کجاست اخذ شده و ا بگوییم که این اطالعات از کجا یحرص
هايیقینا کنترل کنیم چون فرهنگاین نکته را هم در نظر بگیریم که احساسات خودمان رارا هم مراعات کنیم.

. متفاوتی یقینا وجود دارد که در فیس بوك حضور و ظهور و بروز دارد و ما فرهنگ مسلمانی خود را داریم
چه کنیم را ببینیم که با ص شیعه آن چه را که ما نگاه میکند فرهنگ خاص اهل سنت یا فرهنگ خافرق نمی

زیابی خودمان سراغ نقد آن داده بر اساس قدرت تشخیص و ار،اي وارد شدهرنگ و بو و با چه سبک و سلیقه
ی اطالعاتی که از جاهاي مختلف یعن؛و اطالعات و دیتا رفته یا سراغ تعریف و تمجید یا سراغ تکثیر آن

دهیم.وانیم در اختیار دیگران هم قرار تگیریم را میمی
بت گذشته پس از فیس بوك ولی اآلن به نسبعد از فیس بوك ما توئیتر را داریم که در گذشته مقام باالیی داشته 

هر چند که در گذشته ماي اسپیس اولویت اول را داشت ولی پس از آن یعنی پس از ورود قرار گرفته است.
ها در وجود دارد که هر یک از اینفلیکر ،فرند فید،ماي اسپیس،اورکات،توئیتر.فیس بوك به مقام دوم رسید

یک مبلغ دین اسالم باید این نکته را ، پژوهنوان یک دانشجو، یک دانشمن به ع.خاصی قرار دارندجایگاه و رده
مد نظر داشته باشم که در زمان انفجار اطالعات در ارتباط با شناخت ذخیره پردازش و بازیابی اطالعات هر 

.همدهم نباید در اختیار دیگران قرار اطالعات و هر حرفی را نباید قبول کنم و هر اطالعات و هر حرفی را 

ماي اسپیس
حضور نسبتا 2003در سال .ترین و پربازدیدترین بودمحبوببوك قبل از ظهور فیساي اسپیس دات کامم

هاي اولیه بالغ بر این پایگاه پس از سالروبه رشدي را براي خودش رقم زد و خدمات زیادي را ارائه داد.
میلیون دالر رابرت مورداخ ماي  اسپیس 580مبلغ با پرداخت 2005بیست ملیون کاربر را جذب کرد و در سال 

نسخه مخصوص کاربران بریتانیایی راه اندازي شد و به دنبال آن نسخه 2006در سال .را از آن خود کرد
2007کاربران چینی و پس از آن کشورهاي مختلف به این سمت روي آورده و با اوج گیري فیس بوك در سال 

دفتر مرکزي ماي اسپیس در .پیس براي عقب نماندن از فیس بوك رونمایی شدنسخه ي جدید ماي اس2008و 
بیش از دویست میلیون کاربر از ماي اسپیس بهره برده برخالف فیس .کالیفرنیا است و بیش از هزار کارمند دارد

ر کسب درآمد البته تنوع و تعدد زبان ها بستگی به بازا.بوك ماي اسپیس زبان هاي مختلف ار پشتیبانی می کند
امکان ،کاربران اینترنتی ماي اسپیس از خدمات متنوع و رایگان نسبتا فراوانی برخوردارند.از تبلیغات دارد

هاي گفتگو هر چند نویسی امکان تاالرامکان وبالگاي هاي رایانهافت پیغام امکان استفاده از بازيفرستادن و دری
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گیرد این نکته را هم هاي اینترنتی صورت میبلیغات است و آگهیرآمد از طریق تکه در ماي اسپیس بیشترین د
بسیار زیادي از افراد هاي آن است که تعداداي اسپیس بخش موسیقی جز پرطرفدارترین بخشبگوییم که در م

در کنار موسیقی امکان مشاهده ویدئو هم فراوان است که .هاي موسیقی در آن عضو هستنددان و گروهموسیقی
پس ماي اسپیس فضاي بعدي توان به این دستگاه دسترسی پیدا کرد.هاي قابل حمل میتفاده از دستگاهبا اس

.است که ما می توانیم به راحتی در راستاي تبلیغ دین از آن فضا بهره بگیریم

اورکات
که همانند جیمیل یکی از زاده هاي دیگر گوگل است سرویسی را ارائه داده که این سرویس اورکاتاما 

دوست من دوست دارد با دوست تو که دوست دارد با دوست تو دوست بشود دوست شود آیا دوست براساس 
در داري که با دوست من که دوست داره با دوست تو دوست بشه دوست بشی؟ بر اساس این شعار است یعنی

اي براي افراد . اگر دعوت نامهکردنددعوت نامه اخذ میاز کسانی که در اورکات عضو هستندتدا افراد باید اب
ذف شد و هرچند که با گذشت زمان این قابلیت ح.شد آن شخص مجاز به عضویت در اورکات بودارسال می

این مسئله هم مطرح بود که اعضاي اورکات بیشتر ،توانستند از اورکات استفاده کنندافراد به صورت رایگان می
.خواهند یک مجموعه علمی را گرد هم آورندد که مینتافراد متخصص و اهل فن و اندیشمندان هس

ولی امروزه .فعالیت اورکات مقام سوم را در اورکات به دست آورداز سابقهایران پس از گذشت سه سال 
.ی براي اعضا فراهم نکرده استاورکات از طریق ایران امکان دسترس

توئیتر
ترین و صداهاي متناوب ایجاد کردن است. جزء محبوبتوئیتر به معناي چهچهه زدن و است.توئیتربعدي نکته

،فعالیت خودش را شروع کرده2006از سال .هاي دنیاسترو وبالگهاي اجتماعی و میکترین شبکهمعروف
گیریم که در البته این نکته را هم در نظر ب.باشدکارمند می200داراي بیش از . مقر آن در سانفرانسیسکو است

کاراکتر 140هر پست حدود ،وجود داردییهاخواهد صورت بگیرد محدودیتهایی که میتوئیتر براي استفاده
مدیریت هاي فایرفاکس قابل اکس و افزونهفگوگل،پیامک، از طریق وب.بیشتر امکان درج اطالعات نیست

ما به تعداد نیازي نیست که .توئیتر امروزه کاربران بسیار زیادي را به خودش اختصاص داده است.است
بر، به دهند به دلیل سادگی رابط کاره ارائه میمجموعه ها اشاره بکنیم اما این را در نظر بگیریم که امکاناتی ک

انتقال اطالعات و سرعت خواندن و نوشتن و به دلیل سرعت،هاي اجتماعیدلیل استفاده از دیگر شبکه
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هاي کاربردي اي و سهولت، و استفاده از برنامهاستفاده از امکانات شخصی و حرفهچنین به دلیل تنوع درهم
عبارتند از:اي توئیتر است. برخی از امکانات جانبی و حاشیهعالقمندان بسیاري را به خودش جذب کرده

-و ارتباطش در توئیتر را ارائه میچرخ توئیت تصویري از موقعیت کاربر و چگونگی تعامل ؛توئیت ویل-
.دهد

را از طرق دیگر به توئیتر خود هاي فید خودشان دهد که خروجیبه کاربران امکان میید؛توئیتر ف-
.بفرستند

.براي آپلود و بارگذاري تصاویرتوئیت پیک؛ -
ی توئیتري.توئیت مید دیس؛ براي بازاریاب-
هاي توئیتر کاربران است.ت لیتر؛ سرویسی براي پستوئیت-
توانند مقابله کنند و در راستاي حل هاي آن را میتوئیت دیکت؛ مشکالت و خطاهاي توئیتري و قطعی-

.شودهومشکالت گام بردارند و 
خودشان اضافه کنند دهد چه کسانی را به فهرست دوستانایگاهی که به کاربران پیشنهاد میپ؛آي فالو-

خودم را و پروفایلبه عنوان یک مبلغ شیعی اگر وارد توئیتر شوم ،یعنی من به عنوان یک فرد مسلمان
دهند که میشود آي فالو به من هوهایی که دارم را مشخص کنم این امکان را در کامل کنم عالئق و سلیقه

ببینم کنند و من هم آن ها رااضافه به دوستانافرادي که همسو با نگرش من هستند بتوانند من را ببینند و 
ها را در فضاي مجازي توئیتر به دم اضافه کنم که تغییر و گردش آنهاي خوو اسم آن ها را در مجموعه

.دست بیاورم
ران هاي صوتی کارب؛ ابزاري براي فایلتوئیتر گرام-
.هاي ارسال شده؛ ابزاري براي گردآوري لینکتوئیتر الي-

فرد مسلمان به عنوان فردي که قابلیت هاي فراوانی است تاکید ما بر این است که ما به عنواندارايتوئیتر 
م و یک یا دو مورد دیگر را اشاره کنتوانیم به تبلیغ دین بپردازیم از این فضا بیشتر و بیشتر استفاده کنیم می

.جلسه را به پایان برسانم

فرند فید
را این دو برنامه جیمیلبرنامه نویسی بودند که نقشه ي گوگل را طراحی کردند و نرم افزار دوفرند فید

در کالیفرنیا هم اکنون فعال است به طور میانگین یک میلیون .فرند فید را آماده کردند2007نویس در سال 
مطالبی که دوستان ما از توان فید را طوري تنظیم کرد کهدارد بیش از یک میلیون میهر ماهبازدید کننده در 
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اند را به صورت فیدي مطابق با ایی که براي ما به اشتراك گذاشتهه، ویدئوها و پیامهاها، لینکبین عکس
بگیریم کهتنظیمات شخصی خودشان دم دست داشته باشند یا دم دست داشته باشیم این نکته را در نظر

از طریق تلفن همراه و حتی ،توانیم از طریق ایمیل. میخاصی ندارداستفاده از فرند فید نیازي به نصب برنامه
دیگران به اشتراك بگذاریم استفادهتوانیم مطالبمان را براي . میاز طریق فیس بوك به آن دسترسی داشته باشیم

آي دي و یوز و پسورد فرند فید را دارند و به به شکلی که براي همه قابل دیدن باشد یا فقط براي افرادي که 
توان از امکان تی که براي کاربران فراهم شده میامکانااز جمله.تعبیري براي کسانی که حساب کاربري دارند

داران مطالبش را پیدا کان این که هر کاربر بتواند دوستتوان از امبرد. میام پیگیري موضوعات مورد عالقه ن
تواند یک جریان کامال شخصی براي کند و میهاي داغ امکان عضویت را فراهم میچنین در بحثکند و هم

.افتد را ترسیم کندخبار و وقایع حوادثی که اتفاق میکاربر در رصد ا
یس دات کام اورکات دات کام توئیتر دات کام فرند فید دات کام و فلیکر فیس بوك دات کام ماي اسپپس 

با توجه به قابلیت امکان بارگذاري تصاویر مختلف ما امکان دسترسی به دات کام البته در فلیکر دات کام
ن ایتا هاي وبالگی را هم براي ما فراهم می کند.اریم که هرچند که برخی از قابلیتتصاویر مختلف را هم د

پژوهان و گیري دانشهاي اجتماعی پر کاربر و رده اول را به تعبیري براي بهرهجا موفق شدیم برخی از شبکه
. امیدواریم با معرفی این جویان و مبلغان جهان اسالم به ویژه اسالم پژوهان و اسالم شناسان فراهم کنیمدانش

هویت مجازي که باید در فضاي مجازي داشته باشیم را با ها این بستر براي ما فراهم گردد که وظیفه و قابلیت
.استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات به نحو احسن انجام دهیم

آخر دعوانا عن الحمد هللا رب العالمین.
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بسم اهللا الرحمن الرحیم
به صورت ها را شبکههاي اجتماعی انداخته و انواع وفق شدیم یک نگاه اجمالی به شبکهدر جلسات گذشته م

ن لمللی به تعبیري که فراتر از زماهاي اجتماعی بین اها را ترسیم کنیم و با شبکههاي آناجمال نام برده و قابلیت
تماعی هاي اجخواهیم به شبکهدر این جلسه می.گروه خاص نداشته بپردازیمه و گرایش به یک و مکان بود

است. جهان اسالم اك بپردازیم که بیشتر مورد استفاده هاي اجتماعی پدینی یا به تعبیري به شبکه

هاي اجتماعی پاكشبکه
شبکه گفتگوي شیعیان

. این را در نظر بگیریم هاي اجتماعی، شبکههاشبکهالمللی بوده و برخی این هاي بین، شبکههابرخی از این شبکه
گیري در جهان امروزه پیدا هاي اجتماعی ظهور و بروز چشمکمک شایانی داشته تا شبکه2وب هاي که قابلیت

جهان اسالم مورد استفاده قرار که در هایی یکی از شبکه.کرده و تعداد کاربران بسیار زیادي را جذب کنند
است بزرگ ترین و shiachat.comآدرس دسترسی به این شبکه .گفتگوي شیعیان استگیرد شبکهمی

شبکه چند ده هزار عضو آمار چند سال قبل این.باشدین شبکه اجتماعی شیعیان در شبکه اینترنت میقدیمی تر
مختلفی هايخشتوانستند به بهاي مختلفی که تعریف شده میبوده که شیعیان با مراجعه به این شبکه در اتاق

،بخش مباحث عمومی،شیعی، بخش معرفی کتب و ادعیههاي مذهبیهاي مناسبتکه تقسیم شده بود به نام
shiachat.com.بخش ازدواج و موارد مختلف مراجعه کنند،بخش مباحث اقتصادي،بخش قرآن و حدیث

ارتباط شیعیان امکان تعامل 2املی وب هاي تعایی است که با استفاده از قابلیتگفتگوي شیعیان یکی از بستره
.کندرا با هم فراهم می

شبکه اجتماعی مدینه
سایتی به تعبیري وبmadina.com.اجتماعی مدینه به آدرس مدینه دات کام می باشد، شبکهدیگرشبکه

اي از هر نقطهندازي شده و مسلمانان از اجتماعی غربی از قبیل فیس بوك راههاي ااست که در پاسخ به سایت
. در تاالرهاي گفتگوي این شبکه حضوریافته و به تبادل نظر بپردازندتوانند با ثبت نام در این شبکه جهان می
،روسی،سوئدي،عربی،آلمانی،ترکی،فرانسه،هاي انگلیسیهاي تعاملی که دارد به زبانسایت با قابلیتاین وب
فیس بوك علت ایجاد این شبکه هم این بود که .دیگر قابل دسترسی استهاي ، اسپانیایی و برخی زبانایتالیایی

سلمانان را به خشم بسیار معروف اسالمی را از فضاي مجازي خودش حذف کرد مپس از این که چهار صفحه
دار کردن احساسات بیش از چندین بوك را به عنوان خدشهگذار فیساي انتشار دادند که بنیاندرآورد و نامه
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یون مسلمان متهم کرده بودند و تقاضاي این را داشتند که امکان دسترسی به آن صفحات مسلمانان فراهم میل
اجتماعی مدینه کردند و اندازي شبکهها فراهم نشد اقدام به راهاز آن جایی که این امکان براي آن.شود

ن ر آن زمان بیش از دو و نیم میلیوچرا که د؛مسلمانان از اقصی نقاط جهان موفق شدند از این استفاده کنند
بوك خارج شدند از باب اعتراض نسبت به حذف صفحاتی که مورد بوك بوده و از فیسکاربر مسلمان در فیس

.استقبال مسلمانان قرار گرفته بود

مسلم)(شبکه ماسلیم
این شبکه با حضور بیش از یک و 2006در سال .muxlim.comماسلیم هست به آدرس ، شبکهبعديشبکه

شدند این سایت و این شبکه اجتماعی به صورت ماهانه وصل مینیم میلیون نفر از صد و نود کشور جهان که
امکان پیوستن به اجتماعات قابل توجه در این شبکه این است که . نکتهفضاي مجازي گذاشتپا به عرصه

گذاري عکس و گوش دادن به قرآن را براي افراد فراهم می کند.اشتراكو گفتگو و هم چنین امکانبحث
ي مجازي امروزه فراهم هاي گفتگویی که در فضاهاي گفتگو و بستراین نکته را در نظر گرفت که اتاقتوان می

که ما فضا با کمترین هزینه و با بیشترین سرعت در راستاي تبلیغ دین قرار گرفته و ضرورت دارداست بهترین
به عنوان یک وظیفه است که به نحو احسن بر اساس استانداردهاي موجود از گذریم.نبه راحتی از این امکانات 

الزم موزش و ترویج دین اسالم استفادهاین فضاها استفاده کرده و آن چه که مد نظر ما می باید را در راستاي آ
را ببریم. 

4visitشبکه 

این سایت توسط جمعی .است4visit.comباشد مناسب در فضاي مجازي میهايشبکه بعدي که جز شبکه
دلیل حضور این شبکه هم در.فعالیت خودش را شروع کرد88د فضاي مجازي از ابتداي سال هفعالین متعاز 

.هایی بود که توسط برخی از مسلمانان در یوتیوب بارگذاري شده بودفضاي مجازي سانسور برخی از کلیپ
هایی ود و کلیپده برن فضاي مجازي در ابتدا موفق شدند که بیش از هزار کلیپ یوتیوب را که حذف کفعالی

ها را حذف کرده وب بارگذاري شده بود و یوتیوب آنورزي در یوتید که توسط مسلمانان بدون هیچ غرضبو
شبکه اجتماعی روز به روز کاربران ارزشی اینتر ها بارگذاري شد و پس آن با مشارکت فعال. ابتدا اینبود

هاي جه در این شبکه عدم وجود کلیپقابل تو. نکتهشودف در این شبکه بارگذاري میهاي مختلفایل
به ادیان دیگرها و مستنداتی که تهاجم و حملهشما کلیپ4visit.comدینی است یعنی در غیراخالقی و ضد

نکته دیگر این این چنینی در آن جا وجود ندارد.و چیزو  حمله به مقدسات دیگر داشته باشد دسترسی ندارید
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هاي فایلتوانید ها، بخش صوتی وجود دارد که شما میها را دارد و در کنار فیلمانلود مستقیم فیلمکه قابلیت د
بر آن چه که در این سایت و ساعته 24قابل توجه باز هم نظارت لف را از آن دریافت کنید. نکتهصوتی مخت

ه و در صورت مغایر بودن با شود کنترل شدهر فایلی که بارگذاري می؛باشد استاجتماعی بارگذاري میشبکه
گردد.هاي هر یک از ادیان و اقوام و ملل حذف میآموزه

جامعه مجازي نصر
مجازي مقاومت ترین جامعهبزرگnasrclub.comشبکه مجازي دیگر با نام جامعه مجازي نصر به آدرس 

گذاري محتوا با رویکرد مقاومت اسالمی و جلوگیري از به عنوان کلوب نصر با هدف اشتراكاسالمی است که 
البته این نکته را در نظر بگیریم که عموما برخی از تهدیدیاتی که جهان .تهدیدات نرم صورت گرفته است

مجازي عالوه بر اسالمی است این جامعهو منافع هااست، از نوع تهدیدات نرم ارزشاسالم با آن رو به رو 
نکته را هم این .کنددهی میه کاربران و اعضاي خودش سرویسانگلیسی و روسی ب،زبان فارسی به زبان عربی

ف هاي مختلبرگزیدگان و گروهتواند به دعوت هاي جامعه مجازي مقاومت اسالمی میدر نظر بگیریم از بخش
توانند هاي مختلف می. گروهتوانند خودشان را در لیست برگزیدگان درج کنندد مختلف میاشاره کرد یعنی افرا

سو و ارزشی را به همراه فیدها به همراه هاي همو به لینکخودشان را در این فضاي مجازي معرفی کرده 
هاي خوب این گزینه. نظرسنجی یکی از دسترسی پیدا کردهایی که وجود داردها و به همراه آلبومنیازمندي

، امکان بارگذاري و دریافت هاقابلیتبه افراد یکی دیگر ازامکان اختصاص وبالگ .اجتماعی استشبکه
هاي موسیقی و هم چنین امکان این که از کجا و چه افرادي و چه تعداد افرادي هم اکنون در این شبکه فایل

لف را به صورت هاي مخترونیک دوستان یا گروهوت پست الکتدر بخش دع،شودمیآنالین و برخط هستند
. می بینیم که  ین کلوب داشته باشیمها دعوت به حضور در اه و از آنردهاي مورد نظر درج کجداگانه در فید

هایی صورت گرفته که در جهان اسالم ما با آن رو به رو جامعه مجازي نصر هم در راستاي مقابله با تهاجم
.هستیم

حامیان والیتشبکه اجتماعی
کشور ایران ازvelayatmadaran.irعی حامیان والیت است که به آدرس اجتما، شبکهبعديشبکه

می جهت دوستی جهت یک فضاي صمیرویکرد اصلی این پایگاه این است که .شودپشتیبانی و هدایت می
سازي در میان اهالی فرهنگ. هدف دوموب فراهم کنداهللا در حوزهتبادل نظر و هماهنگی میان فعاالن حزب

البته امکان .برخورد با دشمنان نظام مقدس جمهوري اسالمی استاین جبهه در جهت آشنایی با نحوه



4 / 6

توان یل در این پایگاه فراهم شده و میامکان آپلود یا بارگذاري فا،پروفایلامکان ایجاد ،صوت،بارگذاري فیلم
ین ین اخبار در موضوعات گوناگون از اچنین ارائه آخرمستندات همبا ارائه مقاالت و در موضوعات مختلف 

هاي عربی و انگلیسی به این مجموعه فراهم کردن زباناین را در نظر بگیریم که امکان اضافه.سایت بهره برد
امل هاي مشترك دارند بتوانند با هم به تبادل و تعسو هستند و دغدغهکسانی که در این راستا همتا،شده است

. بپردازند
اي یا بومی یا زبان ها به صورت منطقههگر را هم داریم که آن شبکیشامل اجتماعی دهاي مختلف برخی از شبکه

صورت پیوست و ضمیمه در کنار بهالبتهها پرهیز می کنیمه که ما فعال از معرفی تفصیلی آنخاص بود
لود و دریافت بتوانید به کنیم تا پس از دانمیهایی که هم اکنون مشغول مرور و شنیدن آن هستیم اضافه درس

که به هایی خواهیم پرداختنامهر جلسات آینده به معرفی خانواده ویکی و دانشد.ها بپردازیدمطالعه آن
ها زوایاي مختلف از آن دانش نامهازدر ویرایش و ورود اطالعات جدید توانیم صورت تعاملی بوده و ما می

.گام موثري برداریم
آخر دعوانا عن الحمدهللا رب العالمین.

ت ها بسی فراوان اسي اجتماعی دینی البته تعداد شبکههاه مختصري داشتیم به برخی از شبکهدر این بخش نگا
گرهاي وانیم از طریق جستجوتو ضرورت دارد که ما با مراجعه به فضاهاي مجازي موجود و جستجویی که می

گرفتن کفایت هرچند که تنها بهره.ها بهره بگیریمو از آنکنیمها را شناساییمختلف انجام دهیم این شبکه
این نشر علوم به چه شکلی ،چرا که زکات العلم نشره.رساندن و سوددهی هم ضرورت داردکند بلکه بهرهنمی

یس باشد یا این که در قالب صروت می گیرد؟ آیا حتما باید در قالب منبر چهره به چهره و فیس تو ف
هاي مکتوب بوده و به شکل کتاب و مقاله صورت گرفته در اختیار دیگران قرار بگیرد یا این که نشر نگارش

ن چنینی بوده یا این که نه ما هاي ایو فیلم و داستان و نمونهایشنامه علوم در قالب زبان ادب و هنر به شکل نم
. جا هم انجام وظیفه نماییمها وارد فضاي مجازي شده و در آنتوانیم عالوه بر اینمی

دهی رایگانهاي وبالگسرویس
جا اما در اینهاي گذشته معرفی شد.دادند در جلسهت ذخیره اطالعات را به ما میهایی که خدمابرخی از پایگاه

به ،دهی رایگان بپردازیم که ما اگر خواستیم به عنوان یک طلبههاي وبالگخواهیم ما به یک سري سرویسمی
عات و اطال،به عنوان یک اندیشمند مسلمان،به عنوان یک دانشجوي مسلمان،عنوان یک روحانی مسلمان
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ترین زمان ممکن با کمترین ، بتوانیم در کوتاهدیگران بگذاریمهایی که به آن رسیدیم را خواستیم در اختیار آموزه
.مندان قرار دهیمه و بیشترین دقت در اختیار عالقهزین

دهیهاي وبالگسرویساختیار ما قرار گرفته بحث هایی که امروزه به صورت رایگان دریکی از مجموعه
. هاي خاصی وجود دارددر هر کشوري سرویسرا معرفی کنیم دهی وبالگهاي . ما اگر بخواهیم سرویساست

هاي ملی است یعنی ، سرویسها. برخی از سرویسملی استهاي رایگان فرا، سرویسهابرخی از این سرویس
کنم ایرانی استفاده میهاي رایگان . اگر من از ایران و خدمات سرویسهایی که وجود دارددر مجموعه سرویس

چه بسا بیشتر به زبان فارسی بوده و اگر در کشورهاي عربی است بیشتر به زبان عربی و هم چنین در کشورهاي 
تاکید ما بر برخی در این جا .گربهاي دبه صورت انگلیسی و همین طور زبانمختلف انگلیسی زبان بیشتر 

انیم از همین زبان یر این نیست که ما بتوهاي رایگانی است که در زبان فارسی ارائه شده ولی این مغاسرویس
هایی است که براي ما فراهم شده دهی قابلیتهاي  وبالگسرویسگر هم استفاده کنیم.یهاي دفارسی در زبان

ما اطالعات خودمان را در آن فضاي مجازي بارگذاري کرده و دیگران پس از جستجو و یا با دانستن آدرس 
ما هایی هم بر نوشتهها و نقدتوانند یادداشتکنند و گاهی میاز آن استفاده میوبالگ مراجعه ووبالگمان به 

.بگذارند
ها بارگذاري نآهاي ویدئویی خودمان را در توانیم فایلهست که ما میبالگویدئوهاي ، مجموعهیک مجموعه

هاي شود که فایلمیایت این امکان براي شما فراهمبا مراجعه به این سیعنیaparat.comمثل .کنیم
.جا بارگذاري کنیدآنویدئویی خودتان را در 

،من مبلغ،کند که من مسلمانهست که این امکان را فراهم میفوتو بالگهاي ، مجموعهیک مجموعه
جا ن و مخاطبین داشته باشد را در آنتواند پیامی براي کاربراکنم مفید است و میاس میتصاویري را که احس

akkasii.comدر زبان فارسی .کنم و دیگران هم با جستجو بتوانند به آن تصاویر دسترسی پیدا کنندعرضه 

هایی از ها مجموعهاینwebphoto.irو propicnet.comوphotoblog.irو picoblog.irو
.ها فراهم استج رایگان تصاویر دلخواه ما در آنها هستند که امکان دروتوبالگف

پادکست این امکان را براي ما هاي وبالگی داریم که همانند رادیو اینترنتی با نامهم سرویسیک مجموعه 
از این cast.irخودمان را به همراه متون و برخی تصاویر بارگذاري کنیم که هاي صوتیفایلدهد که می

دهد. هاي صوتی را میاین هم امکان بارگذاري فایلavagah.comهاست نمونه
محصوالتی از قبیل یعنی ما اگر .کندرا براي ما فراهم میساخت فروشگاهرا داریم که امکان ییهامجموعه

م این امکان را هاي مختلف را داشته باشیم که بخواهیم به فروش برسانیهاي صوتی، نرم افزارکتاب، مجله، فایل
بحث ریالی فروش را در این جا در شودهرچند که می.کند که نسبت به فروش اقدام کنیمبراي ما فراهم می
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هایی نرم افزارهایی را در آن جا بارگذاري کرد به صورت رایگان یا به تعبیري به صورت نظر نگرفت بلکه فایل
.ها استفاده کنندلواتی کاربران پس از عضویت از آنص

و zb.irو gurlblog.irوshamimiblog.irهاي وبالگی ویژه خانوم ها وجود داردیک مجموعه سرویس
zanblogger.comهاستدهی وبالگ، ویژه خانومها خدماتی است که در راستاي سرویساین.

مان را از سنین کودکی یعنی ما اگر بخواهیم برخی از کودکان،کودکانمجموعه هم داریم که خدمات ویژهیک
و هواي خودشان اطالعات مرتبط را از فضاي مجازي استفاده کنند و در راستاي حالاموزش دهیم که 

.niniweblog.comو blognini.comمانندبارگذاري کنند از این خدمات می توانند استفاده کنند
.دهی صنعتی کاري نداریمهاي وبالگبه سرویس

وpresslogger.comاگر بخواهیم مجموعه اخباري را ارائه دهیم دهی خبريهاي وبالگبا سرویس
azadnegar.comن آن چه که در اطراف ما اتفاق هایی هستند که به صورت رایگااین دو تا از سرویس

.توانیم بارگذاري و در اختیار دیگران قرار دهیمافتد را میمی
دهی هاي وبالگ، سرویسگريدهی گردشالگهاي وبدهی موسیقی را داریم و سرویسهاي وبالگسرویس
هاي البته من اگر آدرس.افغانی،گیلگی،بلوچی،کردي،هاي ترکیدهی در زبانبالگهاي و، سرویسآموزشی

وست در ذیل دروسی که چون تعداد زیاد است به صورت پیم به خاطر این است کهاین مجموعه را نمی خوان
.گیرد تا پس از دانلود نیاز به تایپ مجدد آن ها نداشته باشیدآن هستید قرار میشما بیننده

.اش استلف است که بحث زبان افغانی نمونههایی را داریم که اختصاصی کشورهاي مختمجموعه سرویس
afblogfa.com یاAfghanblogger.com .است

ي ها، مجموعهدهی گیم و بازيهاي وبالگی در محدوده جغرافیایی خاص، سرویسدهسرویس هاي وبالگ
هاي یا سایتbloggerان است و یک مجموعه هم دهی رایگدیگر از سري خدمات سرویس وبالگ

و Blogfa.comیعنی ما می توانیم .دهی است که اختصاص به یک گرایش یا موضوع خاص نداردوبالگ
blogsky.com وpersianblog.com وparsiblog.com وmasjedblog.comهاي مختلف و نمونه

پژوهان و دانشجویان عزیز و ارجمند مفید واقع گردد شما دانشریم این مجموعه هم براي را نام ببریم که امیدوا
دهی رایگان استفاده کنیم و توانیم از خدمات وبالگبه چه شکلی میاین که .و از خدمات آن استفاده کنید

هايها و پایگاههمراه مباحثی در ارتباط با شیوه ارزیابی و نقد وبالگتنظیمات آن چگونه خواهد بود را به 
در جلسات آینده سنجی براي ما مفید باشد،تواند در راستاي وبهایی که مینترنتی به همراه برخی از شاخصای

.عرض خواهیم کرد
آخر دعوانا عن الحمد هللا رب العالمین.



1 / 7

بسم اهللا الرحمن الرحیم
هاي اجتماعی و ابزارهایی که یک فرد با هاي شبکهبرخی از ویژگیدر ادامه مباحث گذشته در این جلسه به 

استمرار مباحث برخی از در.رداختپخواهیم ،هویت مجازي و یا یک مبلغ مجازي نیاز به آن ابزارها دارد
از نظر ،داشته باشدردي که قصد حضور در فضاي مجازيفبایدمهارتهایی که هاي اولیه از نظر نیازمندي
ن آشنایی چنیات و همآوري اطالعات و ارتباطل آشنایی اولیه به فنهاي اولیه به برخی از مباحث از قبینیازمندي

هاي اجتماعی و یا ري در شبکههایی که بتوان ظهور و بروز بهتاولیه با برخی از مسنجرها و برخی قابلیت
ها در هاي متعددي که ویکیبا توجه به قابلیتدر کنار آن.خواهیم پرداخت،هاي مجازي پیدا کردکهدرشب

ها و ی به آسیبآتدر این جلسه یا جلسات .هاي ویکی خواهیم داشتاي به خانوادهاشارهفضاي مجازي دارند
اي مجازي داشته باشیم خواهیم چه که باید دقت و توجه بیشتري نسبت به آن در راستاي حضور در فضآن

.پرداخت

هاي اجتماعیهاي شبکهویژگی
هویتهاي اجتماعی بحث کهباولین نکته در ش،هاي اجتماعیهاي شبکهابتدا اشاره داشته باشم به ویژگی

به کند دا میهاي اجتماعی به نسبت آن چه که در فضاي سنتی و فیزیکی حضور پییک فرد در شبکه.است
،تواند براي خودش لحاظ کندهویتی که یک فرد می. تواند ظهور و بروز داشته باشدهاي گوناگون میشکل

فهم تواند در فضاي مجازي ابراز اندیشه و ابراز درك و ان یکی از آن محورهایی است که میهویت واقعی انس
ر به عنوان بروز دارد یعنی من اگیکی ظهور و ه در فضاي مجازي و در فضاي فیزچه کبه عنوان یک فرد آن.کرد

یک مشاور امین در جامعه امروزي یا به عنوان،به عنوان یک روحانی یا مبلغ،نشگاهیک استاد دا،یک معلم
از آن جایی که هیچ کس حاضر نیست بدون شناخت .کنمیعنوان در فضاي مجازي حضور پیدا مباشم با همان

ضرورت دارد که ما به عنوان یک فرد با هویت خود در فضاي مجازي ند از طرف مقابلش با او ارتباط برقرار ک
شخصی گویم تماما هویت فیزیکی خودمان را در فضاي مجازي مطرح کنیم مسائل نمی.عرض اندام کنیم

حال اگر ما .گویم آن چه که هستیم را براي مخاطبان خاص معرفی کنیمولی می،خودمان را مطرح کنیم
گیرد در جامعهمسلمانان و علیه شیعیان صورت میهایی که علیهاي مقابله با شبهات و تهاجمخواهیم در راستب

شاید .اگر با هویت طبیعی خودمان حضور پیدا کنیم چه بسا امکان ظهور به ما ندهند،مجازي حضور پیدا کنیم
گذاري و یادگیري نکته دیگر بحث اشتراك.گر هم استفاده ببریمیهاي داز برخی هویتضرورت داشته باشد که 

گر باید دائم دنبال این باشم که در فضاي من پژوهش،من استاد دانشگاه،من طلبه،من روحانی،من مبلغ.است
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تیار دیگران قرار دهم و از طرف دیگر دائم به فکر خود آموزي باشم یعنی ببینم اخمجازي آن چه را که دارم در 
.رادي که در این فضا حضور دارند چه میزان می توانم یاد بگیرمافکه از این فضا و 

گذاري است که ما باید دقت الزم را در این زمینه هاي اجتماعی این بخش اشتراكنکته قابل توجه در شبکه
حورهاي دهی هم یکی از مکنندگی و سازماناگر در نگاه کالن بخواهیم وارد شویم بحث بسیج.داشته باشیم

بینیم که افتد میم یا در اقصی نقاط جهان اتفاق میدر برخی وقایع و قضایایی که در جهان اسال.ستمهم ا
ظهور  چنین افرادي که در فضاي مجازيه در فضاي مجازي حضور دارند و همهایی کهاي جمعی رسانهرسانه

این نکته را در .نیروهایشان را داشته باشنددهی کنندگی و سازمانتوانند بحث بسیجو بروز دارند به راحتی می
ها رو به رو هستیم و امکان ظهور هایی که امروزه ما با آنجنبش وال استریت و برخی از جنبشنظر بگیریم که

دهند به راحتی ها نمیبه آنرسانی را در فضاي فیزیکیتعامل و ارتباطات و امکان اطالعو بروز و امکان
بندي شده و در قالب یک ساختار منظم از این توانند دستهمیاهگروه.مجازي بهره بگیرندوانند از فضايتمی

.فضا بهره ببرند
گنجد یعنی ما باید ببینیم آیا ضرورت دارد بحث تعامل و اي است که در ذیل دوستی مینکته،بعدينکته

توانیم از آیا می.و امثالهم داشته باشیم یا نهصنفانکیشان و همفقط در فضاي سنتی و فیزیکی با همارتباطمان را 
قاط جهان را انتخاب کرده و اقصی نتري را در نظر بگیریم و دوستانی از ر زمان و از نظر مکان بعد گستردهنظ

باید به آن یکی از محورهایی که از دو جنبه مثبت و منفی .ها تعامل و تبادل اندیشه و فکر داشته باشیمبا آن
مستنداتی توانیم بهیمرا باید در نظر بگیریم که آیااین نکته.هاي اجتماعی بحث اعتماد استم در شبکهبپردازی

توانیم به افرادي که در فضاي مجازي وجود ود دارد اعتماد کامل داشته باشیم؟ آیا میکه در فضاي مجازي وج
مل و تدبر وارد أدر این جا دائم باید ما با تنظر شخصی بنده این است که ؟دارند اعتماد کامل داشته باشیم یا نه

کنیمچه را که مطالعه میشنویم و آنچه را که میبینیم و آنهاي ارزیابی و نقد آن چه را که میشاخص.شویم
طالعات و این گذشتن از فیلترهاي مختلف و اعتماد مناسب و یقین به این که این اپس از .مد نظر قرار دهیم

نکته .ها استفاده کنیم یا بهره ببریماز آن،ها رسیدمبینم چهره واقعی آن چیزي است که من به آنکه میافرادي
هاي توانیم گروهما می.هاي مخاطبان استباشد بحث حلقهه براي مبلغین که بسیار مناسب میجالب توجه ک

در ذیل ها ارتباط برقرار کنیم که آناتلف را بهاي مخاطبان مخدر فضاي مجازي تعریف کنیم و حلقهمختلفی را 
صورت تخصصی در هاي گفتگویی که به بحث مجازي و حتی در برخی از اتاقهاي مسجد مجازي گروه

ن نکته را در ای.ها تعامل و ارتباط داشته باشیمخاطبان خودمان را انتخاب و با آنگیرد مفضاي مجازي شکل می
دهی و توانیم لینکبه راحتی میهاي اجتماعی ما به راحتی قابلیت کندوسازي دارند یعنی ما که شبکهنظر بگیریم 

ها د نظر داشته و به راحتی پیگیر آندنبال کردن برخی از عالئق و سالئقی که در فضاي مجازي وجود دارد را م
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دوستانی که ،دهممیکه از خودم ارائه پروفایل یا تعریفی ،کنماگر در فضاي مجازي حضور پیدا میمن.باشیم
کنم یا ها را به دوستی دعوت میتان افرادي که فراخوان داده و آندر کنار این دوسچنینکنم و همانتخاب می
مورد نظر برخی از اطالعات اند پاسخ مثبت داده و گاهیمن را به دوستی خودشان دعوت کردهکسانی که 

هاي اجتماعی وجود دارند ارسال ن و فروم هایی که در شبکهاعضاي انجمخودم را براي گروه بحث براي 
افزارهایی که در این فضا وجود دارد به راحتی به دست وانم از طریق برخی از نرمتبه این ترتیب می.کنممی

ا مجازي جدیدبا هم دیگر ارتباط برقرار کرده و چه مستندات و اطالعاتی در فضايبیاورم که چه افرادي 
نیاز و احساس تکلیف به آن سمت حضور به آن سمت حرکت کرده و ظهور و بارگذاري شده و در صورت 

.بروز بیشتري در آن فضا داشته باشد
پذیر هاي مجازي برایمان امکانهایی است که در شبکهمیم یکی دیگر از قابلیتعتقابلیت استنادسازي و 

توانم تصویر فضاي مجازي قرار دهم به راحتی میمتنی را بخواهم به صورت تکست در یعنی من اگر.باشدمی
توانم فایل صوتی و یا دي به حرف شخصی دارم به راحتی میاگر استنا.همان متن از کتاب را هم پیوست کنم

نابع خاص هم در توان از مام که البته میبه این متنی که من استناد کردهتصویري آن شخص را هم پیوست کنم
هاي دهند فایلویو را که این امکان را به ما میمثال شما در نظر بگیرید مستندات گوگل .این جا استفاده کرد

هاي توانیم به راحتی فایلزي بارگذاري کنیم یا در یوتیوب میصوتی متعدد مورد نظرمان را در فضاي مجا
همین طور .و در اختیار دیگران قرار دهیمیگاه بارگذاري کرده تصویري به شکل فیلم و یا انیمیشن را در این پا

موارد .،....فارسی تیوب و،تیوبشیعه،ایران تیوب،کریستین تیوب،اسالم تیوب،گادتیوب،یوتیوب که در کنار 
فضا اي خودمان را در آن هاي چند رسانهکنند که فایلاین قابلیت را براي ما فراهم میمتعددي را داریم که

این را هم در نظر .بارگذاري کرده و دیگران پس از جستجو به راحتی بتوانند از این امکانات استفاده کنند
توانند می2ختلف را داشته و در ذیل وب هاي مماعی امروزه قابلیت ادغام فناوريهاي اجتبگیریم که شبکه

هاي بسیار زیادي هم داشته توانند تخریبه میهم چنان کها قرار بدهند مات بسیار زیادي در اختیار انسانخد
ها را به عنوان هاي اجتماعی و حضور در شبکهظر بگیریم که خیلی از افراد شبکهیک نکته را هم در ن.باشند
،سایت و به جاي وبالگما به جاي ایمیل و یا به جاي وبگویند کهپرستیج مطرح کرده و با افتخار مییک 

ها دهیم که آنمختلف به مخاطبین خودمان میهاي اجتماعیهاي خودمان در شبکهاسهبوك و شنشناسه فیس
توانند به راحتی ما را بشناسند و تعامل و ارتباط با ما دهیم میهایی که ما میحضور در این آدرسهم پس از 
مشغول ،شومو  خطابه میظعمسجدي حضور پیدا کرده و مشغول ومن اگر به عنوان یک طلبه در.برقرار کنند
توانم همین گپ در فضاي مجازي هم به راحتی می.کنمه چهره با مخاطبانم صحبت میچهره ب،شومگفتگو می

اي صوت و تصویر آنالین ارتباط با مخاطب به شکل صوتی و به شکل چند رسانهو گفتگو را به شکل تکست



4 / 7

ه شنیده و پاسخ خود را به صورت زنده به مخاطب خودم را برقرار کرده و آن چه که مد نظر مخاطب را بود
چرا .هاي جسور استفضاي تعاملی انسانهاي اجتماعی کته را هم در نظر بگیریم که شبکهلی این نو.ارائه دهم

تواند از ناحیه حاکمیت اي که میرحمانهنقد بی.رحمانه روبه رو هستندها عموما با یک نقد بیکه این شبکه
چنان که ما هم.ها را مطرح کنندته و نظرات متفاوت با سایر رسانههاي رسمی ابایی نداشداران و رسانهسیاستم

هایی که در به رسانه،هایی که در فضاي مجازي وجود داردبه جریان،توانیم نقدهاي متعددي را به افرادمی
.وارد کنیمتوانیم نقد خودمان رامی،ندمردانی که در فضاي مجازي وجود داربه دولت،فضاي مجازي وجود دارد

افرادي را دیدیم به خاطر .شودساز میاین نقدها برایمان مشکلهم در نظر بگیریم که گاهیراولی این نکته 
چرا شخص به دلیل . به کار بودند از کار برکنار شدنداي که در آن مشغول قادي که از اداره یا موسسه رسانهانت

اي که نقدي با رسانه،ودش وارد کرده بودبوك نقدي بر کارفرماي خشخصی خودش در فیساین که در صفحه 
این ،هایی به آن اضافه کرده بودندادي این نقد را خوانده و یادداشتکند وارد کرده بود و افراد زیبا آن کار می

فضاي مجازي بسیار است در اصل امکان بازنشر اطالعات درجا بود که این شخص را از کار برکنار کردند.
یعنی ما این نکته را در نظر بگیریم که اگر اطالعاتی داریم که این اطالعات را در فضاي مجازي بارگذاري و در 

العات به همان شکلی که ما توانند نسبت به تکثیر این اطلف قرار داده دیگر کاربران هم میاختیار کاربران مخت
این .البته با ذکر منبع این اطالعات را تکثیر و تعمیم دهند.کنندزنویسی میي به شکلی که خودشان بااگذاشته

هاي اجتماعی بهترین فضاي حث خردجمعی مطرح است شبکهنکته را هم در نظر بگیریم که حال اگر ب
هاي نکته قابل توجه در شبکه.توان از طریق این فضا به افکار سنجی پرداختافکارسنجی هستند که می

سر گذاشته و در یک فضاي جهانی بدون یعنی ما مرزهاي زبانی را دگر پشت،عی بحث جهانی بودن استاجتما
توانیم ارتباطمان را با اقصی نقاط رین زمان فارغ از زمان و مکان میدر سریع ت،این که زحمتی به خود دهیم

اف سطوح ها و شکهرچند که بحث شکاف نسل.باشدکه این هم یک امتیازي براي ما میجهان برقرار کنیم 
راد امکان دسترسی به الملل تمامی افبینیم که آیا در سطح و در گستره بینباید ب،آیدطبقاتی در این جا پیش می

برخی از چرا که برخی از کشورهاي فقیر ؟هاي جمعی و امکان دسترسی به فضاي مجازي را دارند یا نهرسانه
گیري از فضاي مجازي ندارند ورهایی که علم الزم را براي بهرهنده و برخی از کشکشورهایی که عقب ما

پس بحث جهانی بودن و بحث جهانی شدن مطرح است که در اصل ما .توانند از این امکانات بهره بگیرندنمی
نه این که .ر کنیمباید جهانی شویم یعنی درکی از جهان ماورا داشته باشیم و بتونیم تعامل خود را با جهان برقرا

.بین الملل مطرح شده را ما یک طرفه پذیرا باشیمهرچه که در گستره
ویژگی ،ها مناسب و ارزشمند باشدگروههایی که چه بسا براي برخی از یکی از ویژگی،هادر کنار این ویژگی

به این شکل .ما داریمرا هاي مختلفیجازي است که در فضاي مجازي امکانهاي سرگرمی در فضاي مو قابلیت
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توانیم یک سري می،توانیم حتی برخی از سیاستمداران را دست بیاندازیممی،توانیم امکان طرح معما کنیمکه می
یا این را هم در نظر بگیریم که اگر دیگران ،کارهاي مونتاژي و دستکاري شده و حتی فوتوشاپی را داشته باشیم

و ها را خوب شناسایی کرده و در قالب یک چهارچوبند ما بتوانیم آنمجازي قرار دادداشتند و در فضاي
هاي مختلفی که در انقالبهاي بسیاري را ما در ونهنم.ها اقدام کنیممعیارهاي خاصی نسبت به نقد آن

توشاپی هاي فکه تصویري تقطیع شده با دستکاريبدین صورت.رو داشتیمشورهاي گوناگون اتفاق افتاده پیشک
این تصویر در بحرین و ،این تصویر در عراق اتفاق افتاده،نی بر این که این تصویر در میانمار اتفاق افتادهمب

کنیم خبر را در نگاه می،عربستان و مصر و در تونس و در افغانستان و در پاکستان یا کجا و کجا اتفاق افتاده
تصویر را پیدا کرده و با مقایسه این دیگران اصل بینیم که و پس از گذشت اندك زمانی میخوانیم ذیل آن می

جا ضرورت اقعی نبوده که در ایندهیم که تصویر دستکاري شده بوده و تصویر تصویر ودو تصویر تشخیص می
ها بحث سفارشی شدن در کنار آنهاي ارزیابی و نقد فضاي مجازي را هم خوب آشنا شویم.دارد که ما شاخص

ن قسمت قابل توجه در اینکته.گیرددهید و در اختیار شما قرار میاست یعنی شما محتوا را سفارش میمهم
عبیري از ها یا به تها و برخی خروجیخبرخوانتوانیم ازها میRSSتوانیم از براي ما این است که ما می

اشد و به شکل گزینشی انتخاب بان میآنچه را که مورد نیاز خودمن استفاده کرده وریدرهاي آنالین و آفالی
ایم را از طریق ایمیل و فضاهایی که در اختیارمان است در دسترس داشته و از آن ها بهره بگیریم.کرده

باشد ت و محورهایی که مورد نیاز ما میاز طریق گوگل آلرت که با عضویت در جیمیل و پر کردن آن موضوعا
درج موضوعات مورد نظر و این که با چه به گوگل آلرت و موضوعاتاز طریق ورود،هاي دلخواهبا فرمت

وانیم دائم آن چه که مورد تار بگیرد میفرمتی و در چه فاصله زمانی از طریق پست الکترونیک در اختیار ما قر
با نام خبرخوان نصب ،گرفتهRSSیا اگر ما نرم افزار کوچکی را با نام .داشته باشیماختیار ما باشد را درعالقه

واه خودمان را با و موضوعات دلخهاي خاص خبرخوان را انتخاب کرده رده و در برخی از پایگاه ها آدرسک
ها و با وارد کردن آن کد در مرور گر،دهندي اطالعاتی در اختیارمان قرار میهاها و آن بانککدي که آن سایت
-مرجع مقصد را میهاي آن ترین اخبار و اطالعات و تازهئم جدیدگ و وبسایتی که داریم داوارد کردن در وبال

این نکته را هم در نظر بگیریم که من اگر به عنوان یک فرد مسلمان در فضاي .توانیم در اختیار داشته باشیم
دي خود من بوده یا تولیمد نظر من بوده حال یا تولیدها و مفاهیمی که اطالعات آموزه،ازي حضور پیدا کنممج

م یعنی اطالعاتی توانم جستجو شومی،دیگرانی که در نگاه من جنبه مثبت داشته را بازنویسی و بازآفرینی کرده
گر ي دیگران از طریق موتورهاي جستجووب سایت من قرار گرفته به راحتی به واسطه جستجوکه در وبالگ و

ام اظهار ند نسبت به اطالعاتی که من درج کردهتوانمی.قوي دسترسی پیدا کرده و از آن می توانند بهره بگیرند
این را هم در نظر بگیریم .توانند اطالعات تکمیلی را در اختیار من قرار بدهندمی،توانند نقد کنندمی،نظر کنند
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من .کنندرسانی و خبررسانی را هم به راحتی فراهم میهاي اطالععالوه بر قابلیت جستجو شدن زمینهکه 
انی کرده و رستوانم از طریق فضاي مجازي اطالعمن اتفاق افتاده را به راحتی میمسلمان اگر وقایعی در اطراف

این نکته را هم .ها را به مشارکت و هم فکري دعوت کنمو آنرسانی در اختیار دیگران قرار دهم از طریق اطالع
از آن جایی که اي مجازي خوب شناسایی کنیم حال در نظر بگیریم که ما باید مخاطبان خودمان را در فض

بحث ،بحث خالق بودن،بحث نو بودن،نسل جوان هستندهاي مجازي به ویژه رسانهفضاي مجازي و شبکه
گاه هاي خود ترسیم ها را در وبار مهم است که ما اگر این قابلیتابتکاري بودن براي مخاطبان جوان بسی

مخاطبان جوان بسیاري را جذب خواهیم کرد و این را هم در نظر بگیریم که اگر ما کردیم یقین داشته باشیم که 
توانند ظهور و بروز هاي جایگزین میهم رسانه،در فضاي مجازي،رسانه هایی داشته باشیم در فضاي فیزیکی

هاي هاي ممتاز شبکهها  و قابلیترا داشته باشیم که یکی از ویژگیاز نظر فنی هم باید دقت الزم.داشته باشند 
نسبت کامپیوترهاي اجتماعی بحث ترکیب با موبایل است که در آینده چه بسا موبایل بیشترین استفاده را به

ه به راحتی ما از طریق چرا ک،در راستاي دسترسی به اطالعات و مفاهیم اینترنتی ایفا کندها بوكشخصی و نوت
هاي گفتگوي مختلف حضور پیدا کنیم و اطالعاتی چک کرده در اتاقلکترونیک خود را توانیم پست اموبایل می

گذارند شکل رایگان یا به شکل اشتراك میبهرا براي دیگران ارسال یا اطالعاتی را که دیگران در اختیار افراد 
هاي آنالین دسترسی پیدا توانیم به کالسحتی از طریق موبایل می.ها استفاده کنیمو از آندسترسی پیدا کرده 

روز این نکته را هم در نظر بگیریم روز به.ها حضور پیدا کنیمو به عنوان یک دانشجو در آن کالسکرده 
بینیم از طریق اي که ما داریم میهاي شیشهدرون خانه،افتدکه دارد در جوامع مختلف اتفاق میهایی رخداد
افی در اختیار همه قرار خواهند گرفت و حتی برخی قدرت سرمایه به شکل شفهااین.هایی که داریمرایانه

هاي خیلی از دولتمردان روي این قدرت سرمایه.گیرندها در نظر میتماعی را به عنوان یکی از قابلیتاج
.گیرنداند و بهره میها از آن بسیار بهره گرفتهحساب باز کرده در انتخاباتاجتماعی فضاي مجازي 

یم به راحتی با در نظر بگیریم که اگر ما بخواهیم تحرك اجتماعی در برخی از جوامع ایجاد کناین را هم
نکته را هم در نظر حال این .توانیم رقم بزنیممیاین تحرك اجتماعی راهاي مجازي ها و شبکهاستفاده از رسانه

می آموزشی هاي رسخارج از نهادیعنی ما.رسمی را هم رقم بزندواند یک سري ارتباطات غیرتبگیریم که می
توانیم با استفاده از فضاي مجازي یک سري ارتباطات غیر رسمی را هم فراهم اي میحکوممتی سیاسی و رسانه

بهترین در سطوح مختلفي اجتماعی است مردمهار بگیریم که آینده متعلق به شبکهاین را هم در نظ.کنیم
.ها هستنددر محیط شبکهنندگان اطالعاتکتولیدکنندگان و مصرف

اطالعاتی امعهها با استفاده از جدر حکومتها ترین چالشهاي اجتماعی مهماین را هم در نظر بگیریم که شبکه
-هیچ شناختی از شبکه .اطالعاتی هستندها در جامعههاي اجتماعی چالش اصلی حکومت یعنی شبکه.هستند 
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ضد و هاي اجتماعی در برخی از کشورهایی که پیشرفت چندانی ندارند وجود ندارد و اگر هم وجود دارد 
د و قدرت تجزیه و تحیلی هاي اجتماعی وجود دارکه آزادي نسبتا فراوانی در شبکهنقیض است از آن جایی

هایی که تسلط و حکومتتوان گفت که این می.باشدر اختیار برخی از کشورهاي خاص میها داین شبکه
ق مختلف داشته باشند به توانند رصد جریانات را در کشورها و مناطاف بر اینترنت دارند به راحتی میاشر

ها م در نظر بگیریم که مکانیزم شبکهاین را ه. ها داشته باشنددر این زمینهتوانند تبلیغات مختلف را راحتی می
.ستبراي نظام سیاسی چه بسا قابل درك نی
هاي هاي اجتماعی و شناخت قابلیتمجددا تاکید کنیم که شناخت شبکهپس در پایان این جلسه این نکته را

وانیم تیقینا نمی،ها نداشته باشیم ستی از این شبکهاگر شناخت در.ها براي ما بس مهم و ارزشمند استآن
ک بینیم که یمی.اجتماعیچه در جنبه فردي و چه در جنبه،ها پیدا کنیمحضور درستی هم در این شبکه

این فرد ها بلندگوي طرح ایدها نفر را دور خودش جمع کرده و آنمیلیون هشخص با طرح یک ایده گاهی
ر نظر بگیریم و هاي اجتماعی پیدا کردیم باید نمودهاي آن را هم دبا توجه به شناختی از شبکهپس .شده اند

توانیم اي میجوي در موتورهاي جستجو و جستجوگرهاي حرفهها نداریم از طریق جستبا آناگر آشنایی 
هاي شبکه،یابیدوستهايشبکه،هامیکرووبالگ،هاوبالگ.ها اخذ کنیمطالعات آموزشی بسیاري نسبت به آنا

،هاخبرخوان،هاي ایمیلیگروه،تاالرهاي گفتگو،هارسانپیام،گذاريهاي اشتراكسایت،هاویکی،اجتماعی
ها از اي بسیاري که اینسنجی و کلیدواژهکتاب،سنجیعلم،سنجیها و در کنار این وبدونیلینک،هاپادکست

مان پس ضرورت دارد که اطالعات خود.ها بهره ببریمد از آنامروزي بایمحورهایی هستند که ما در جامعهآن
قابل آزمون و که عرض کردم روز به روز گسترش داده و حداقل درهایی را نسبت به شناخت این مجموعه

آینده به ابزارهایی که در جلسه.ها بهره ببریمو با احتیاط کامل بتوانیم از آنها وارد شدهخطا به این مجموعه
.خواهد در فضاي مجازي انجام وظیفه کند خواهیم پرداختبلغ مجازي و یک فرد مسلمان که مییک م

دعوا عن الحمدهللا رب العالمین.آخر 
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بسم اهللا الرحمن الرحیم و به نستعین
م و سطح تحصیل هر هاي دائم و ارتقاء سطح علهایی است براي آموزشیابی یکی از گزینههاي اطالعمهارت

در این راستا عرضه ن جایی که فضاي مجازي بیشترین خدمات را آاز .امروزي مورد نیاز استفردي در جامعه
در این قسمت .مل و تدبر استهاي قابل تأفضاي مجازي هم یکی از گزینهیابی در هاي اطالعکرده پس مهارت

و در نهایت بحث فیدبک و بازخوردگیري آنچه که بحث پردازش و بحث بازیابی،بحث ذخیره،بحث شناخت
. استرسانی هاي اطالعبی و بخشی از آن در مجموعه مهارتیاهاي اطالع، در مجموعه مهارتایمتولید کرده

. امروزي داشته باشدرسانی هم یک فرد در جامعههاي اطالع، مهارتیابیهاي اطالعپس عالوه بر مهارت

امکانات و تجهیزات موجود در فضاي مجازي
تجهیزات و بسترهاي دسترسی به برخی از امکانات و ،باید داشته باشیمهایی کهحال عالوه بر مهارت

مجازي اگر من به عنوان یک فرد و به عنوان یک مبلغ در فضاي .ي ما مهم استافزاري برا، نرمافزاريسخت
افزاري که نیاز به رایانه و نیاز به خط ارتباطی و نیاز به نرم افزارهاي هاي سختبخواهم حضور پیدا کنم جنبه

ها باید ما عالوه بر آنرا در نظر بگیریم که باید این ،باشدمیهاورد نیاز و چگونگی استفاده از آنمختلف م
توان از آن استفاده کرد را باید اي میرایگان یا به صورت پرداخت هزینههایی که به صورتبرخی از قابلیت

. بشناسیم
یی که عرض تواند یا به تعبیري باید عالوه بر شناخت حضور در محورهایک مبلغ مجازي در جامعه امروزي می

توانم با ایجاد یک پادکست یا به تعبیري که من به عنوان یک مبلغ مجازي مین یکی ای.کنم را داشته باشدمی
تواند آفالین باشد یا نبر دیجیتال من در فضاي مجازي میرادیو اینترنتی یک منبر دیجیتال ایجاد کنم حال این م

ناسبت بر اساس کنم یعنی براساس مطرح میمنبرهایی که من براي مخاطبین خاص خودم .این که آنالین باشد
هایی که می بر اساس مشاوره،ها روبه رو هستیمئله و مشکالتی که در جامعه با آنبر اساس مس،موضوعات

ها یجاد کرده و تعامل خودم را با آنباید این منبر دیجیتال را ا،خواهم با کاربران و مخاطبان خودم داشته باشم
توانیم این منبر مجازي را ما میآن بحث منبر مجازي است که الزمهها و ابزارهاي . پس یکی از گزینهبرقرار کنم

هاي ، یعنی من با حضور در اتاقباشدهاي گفتگوي آنالین می. یک راه حضور در اتاقبه دو  شکل عملی کنیم
هاي طریق جیمیل یا گوگل و قابلیتاز ،هاي مسنجر یاهو، حال از طریق یاهو و قابلیتگفتگویی که وجود دارد

چنین و همهاي گروه بحثی که از طریق جیمیل می توانم ایجاد کنم اکی که وجود دارد از طریق قابلیتگوگل ت
سایتی که دارم استفاده کرده و ارتباط با کاربران خودم توانم به واسطه وبالگ یا وبهایی که میاز طریق قابلیت

هاي گفتگو و اتاقبر منبر دیجیتال عالوه بر حضور در پس من به عنوان یک مبلغ مجازي عالوه.توسعه بدهمرا 
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هایی که در ا جدي گرفته و با توجه به قابلیتگذاري رفتگوي اختصاصی باید سرویس اشتراكهاي گایجاد اتاق
متنی و به ،تصویري،مستندات صوتی،ها، فایلاز فضاهاي مجازي استفاده کرده،فضاي مجازي وجود دارد

اي خودم را در راستاي آموزش در راستاي تبلیغ و ترویج دین در این فضاهاي مجازي نهتعبیري چند رسا
ها اطالع دهم که بله . به آناشتراکی بارگذاري کرده و از آن طریق ارتباط با مخاطبان و کاربران خودم برقرار کنم
به اگر سوالی دارید.ار کنیددر این زمینه این اطالعات در اختیار شماست گوش کرده و ارتباط با من را برقر

.هاي الکترونیکی استفاده کردنامههاي پرسشتوان از بستهراحتی بپرسید عالوه بر آن می
اگر کاربرانی را بخواهم در نظر بگیرم که ،ها مشاوره دهمنی در نظر بگیرم که بخواهم به آناگر من کاربرا

هاي دو ، ضرورت دارد که از طریق پرسشنامهبرقرار کنمهاین یا آفالین با آنبخواهم یک کالس مستمر آنال
شود تعامل و ارتباط خودم را توسعه داده و آموزش و وظیفه آموزشی و اي که بین من و کاربرانم ایجاد میطرفه

جود دارند و در افزارهایی که ودر کنار آن می توانم در قالب نرم،تبلیغی خودم را به نحو احسن انجام دهم
خودم تولید اساس کاربران و مخاطبان خاصهایی بروانم ایجاد کنم بستهتهاي الکترونیکی که میپوشهقالب 

. ها قرار دهمکرده و در اختیار آن
نت اشاره کرد که ر کوچولو یا به تعبیري نقلی گوگلافزاتوان به نرممیهاي الکترونیکی در همین بسته یا پوشه

ها و مستندات خودم در فضاي مجازي بارگذاري کنم فایلافزار توانم از طریق این نرمعاتی که دارم را ممن اطال
کمتر یا بیشتر ار کاربران و مخاطبین خودم ،صد،پنجاه،بیست،را در فضاي مجازي بارگذاري کرده و ایمیل ده

با آن چه در ارتباط توانند با هم دیگر ارتباط خودشان را برقرار کنند آن اضافه کنم. آن افراد هم میرا به
ام تکالیف ها در نظر گرفتهکرده و آن تکالیفی که من براي آنها ارسال کردم اظهار نظر مستنداتی که من براي آن

هاي نامهو پرسشهاي الکترونیکی ها و پوشه. پس این بستهخودشان را انجام داده و براي من مجدد ارسال کنند
و نرم افزارهاي مشابهی که داریم می هرچند که گوگل، یاهو.تواند بسیار مفید باشدبراي من میالکترونیکی

خواهم اشتراك گذاشته بین نفراتی که مد ها و اطالعاتی که من میهمانند گوگل نوت عمل کرده و فایلتوانند 
عامل و ارتباط خودم را هاي مشابه می توانم تیاهو و سرویسهاي گوگل ونظر من هستند از طریق این قابلیت

تر کنم.قوي و قوي
اي با فیزیکی ولی تعامل و ارتباط زندههاي خودم را با کاربرانی که در حضور من نیستند از نظرتوانم کالسمی

هاي مختلفی را هم سایتوبتوانیم و یا باید وبالگ و . این را هم در نظر بگیریم که میبرقرار کنممن دارند،
هاي ها و تجربهاطالعات مرتبط با سلیقه و عالقمندياي که داریمد کرده و در راستاي تخصص و تجربهایجا

ران مختلف را که این وبالگ یا سایت بارگذاري کرده و نظرات کاربان را در آن وبالگ و یا در آن وبخودم
هر چند که بحث پرسش و پاسخ هم در این زمینه به .داشته باشمکنند را پیش روسایت من را بازدید میوب
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ورت بگیرد یعنی در ذیل هر نوشته من اگر کاربري یا مخاطبی سوالی برایش مطرح شده راحتی می تواند ص
.توانند پاسخ سوال او را بدهندمیهم هرچند که دیگران .تواند به راحتی سوال را مطرح کند و پاسخ بگیردمی

رهاي مورد نیاز یک مبلغ هایی است که جز ابزاو خبرخوان یکی از قابلیتRSSار این مجموعه بحث در کن
.باشدمجازي می

ترین اطالعات در موضوعات مورد نظرم را به دست بیاورم بدون این یابی جدیدمن اگر بخواهم در زمینه اطالع
افزار و ط یک بار با نصب این نرمفق،پنجاه یا صد پایگاه وارد شده و جستجو انجام دهم،بیست،که در ده

آن در وبالگ و یا هاي مقصد وجود دارد با گرفتن آن کد و درج تجو درج کد مخصوصی که در آن آدرسجس
. ها را در اختیار داشته باشمتوانم به راحتی جدیدترینوبسایت خودم می

واهیم ارتباط مستمر هاي ویکی است یعنی ما اگر بخاي یک مبلغ مجازي حضور در مجموعهبرقابل توجه نکته
هاي مورد نظر خودمان را به راحتی در اختیار دیگران قرار داده و آموزهتري داشته باشیم و بخواهیم و نسبتا دقیق

کرده و در اختیار ها بارگذاريگران در فضاي مجازي در قالب ویکییا آن چه که از مفاهیم و اطالعاتی که دی
این را هم در نظر بگیرید که .ویکی شومویکی و خانوادهباید وارد ،دهند را نقد و بررسی کنمافراد قرار می

همگانی است که افراد به آزاد و هاي ویکی می باشد یک دانش نامهویکی پدیا در اصل که جز خانوادهویکی یا
بودن مبنی برا این که من Open sourceهاي دانشنامه دخیل هستند با قابلیتن راحتی در تولید اطالعات ای

ها بارگذاري کرده و دیگران از آن استفاده ین مجموعه در قالب فرمت خاص ویکیتوانم اطالعاتی را در امی
.کنند

و ویکی یا دانشنامه ستفاده کرده نرم افزار ویکی یک نرم افزار رایگان است که برخی از مراکز موسسات از آن ا
هایی که در علوم اسالمی ویکیویکی پرداخته و پس از آن برخی از ابتدا به خانوادهاندآزاد خودشان را رقم زده

یکی از آن بخش هایی آزاد . خود ویکی پدیا یا دانشنامهیا انسانی ظهور و بروز کرده را معرفی خواهم کرد
با جستجوي در توانیم از آن استفاده کنیم یعنی ه راحتی میبسیار مفید است و ما باست که براي ما 

هایی که در فضاي به انواع ویکیتوانیم... میاینفوسیک و،آلتاویستا،لیکاس،یاهو،گوگلجستجوگرهاي
.مجازي وجود دارد دسترسی پیدا کنیم

همکاري همگانی روي هاي موجود است که با یک فرهنگ واژه به همه زبان) wiki tionary(نري ویکی ش
ها در معنی ریشه و تلفظ واژهاین را هم در نظر بگیریم که است.فضاي مجازي و اینترنت قرار گرفته

.مکمل آزاد براي ویکی پدیا از آن نام می بریمارد و ما به عنوان یک دانش نامهقرار دها شنريویکی
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در توانیم به راحتی نوشتار متون و مراجع بنیادینی که ؛ یعنی ما میآزادکتابخانه)wiki source(ویکی سورس
ها شما به راحتی با . در ویکی سورسموضوعات مختلف وجود دارد را از طریق ویکی سورس به دست بیاوریم

.هاي مختلف از آن بهره برد وان در زمینهتاي که مستند بوده و میکتابخانه روبه رو هستید کتابخانهیک 
ها د داشته باشد که به چه شکلی گونههاي زیستی اگر اطالعاتی وجویکی گونه یعنی در گونه، وویکی اسپسیز

توانیم از طریق ویکی اسپسیز . سراغ هر گونه زیستی اگر بخواهیم برویم میدر اصل زیر رده و باال رده دارند
.دسترسی پیدا کنیم

ي آزاد است یعنی شما به خبري با محتواهاي ویکی پدیا است که یک مرجعیکی دیگر از مکملویکی نیوز 
ویکی نیوز ما ترین اخبار مورد نظر خودتان را در ویکی نیوز بارگذاري کنید حال اگر توانید جدیدراحتی می

ویکی نیوز ما اگر ،دما اگر یک ویکی نیوز علمی باش)wiki news(ویکی نیوز،یک ویکی نیوز اسالمی باشد
توان به صورت ها را میهر کدام از آن،تعامل و اطالعات و ارتباطات باشدبیشتر در زمینهیک ویکی نیوزي

.افرادي از جوامع و نقاط مختلف دست به دست هم داده و اطالعات آن را بارگذاري کنندگروه
ه شکل صوتی که در این جا بیشتر بدیا بوده این نرم افزار هم باز مکمل ویکی پ؛تکی کوآوی،ویکی گفتاورد

ها را به همراه جزئیات آن در اختیار ما قرار المثلها و ضربهاي افراد برجسته کتاب. یعنی نقل قولمطرح است
.می دهد

،ویکی مدیا . ویکیاي استهاي چند رسانه، تصویري و فایلهاي آواییاي از پروندهویکی مدیا انبار و مجموعه
،تی از طریق ویکی مدیاهاي تصویري پیدا کنیم به راحبانکیعنی ما اگر بخواهیم دسترسی به برخی :کاماندز
هاي . حال اگر شما بخواهید که فایلهاي تصویري را پیش رو داشته باشیمتوانیم انواع فایلکاماندز میویکی

ا در فضاي مجازي بارگذاري کرده و هاي تصویري مرتبط با جهان تشیع رمرتبط با جهان اسالم را فایلتصویري 
ز ویکی مدیا این مجموعه داشته باشند می توانید به راحتی اان دعوت کنید که مشارکت در توسعهحتی از دیگر

کاماندز بهره ببرید.
هاي مختلف جواب بدهد هر کسی بنديونه به پرسش هاي کاربران در دستهکه چگویکی هم ویکیدر کنار آن 

هاي متنوع این سایت سواالت خودش را در حوضهدهندگان باشد از پرسشگران یا یکی از پاسخ. یکیمی تواند
.شودبر و پاسخ هم توسط کاربر مطرح میکند که سوال توسط کاربندي میمطرح و دسته

باشد که جغرافیاي گوگل در اصل مینقشهویکی مپیا یکی ماپیا مطرح است یا ویکی مپیا؛ در کنار آن و
یعنی ما اگر با قابلیت ویرایش و اضافه کردن آن،هاي جغرافیایی را به ما ارائه دادهاطالعاتی درباره مکان

مپیا استفاده ري کنیم به راحتی از قابلیت ویکیهاي جغرافیایی متعددي را در فضاي مجازي بارگذابخواهیم نقشه
.کنیم
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آزاد بیشتر ویکی پدیا دانشنامه،هر چند که در کنار ویکی مپیا ویدي پدیا را هم داریم ویکی پدیا و ویدي پدیا
دهند یعنی در برخی جاها که امکان آموزش براي هاي ویدئویی تشکیل میتنی و ویدي پدیا محتوایش را فایلم

هاي توان به راحتی مستندات فایل، میهم نیستآثار متعدد فرااهم نیست امکان دسترسی و مطالعهما کامل فر
.ویدئویی را از طریق ویکی پدیا بارگذاري و در اختیار دیگران قرار داد

تی که شما براي سفر نیاز دارید،اطالعابه .هرچند که ویکی تراول هم یکی دیگر از این مجموعه است 
از ویکی ظر بگیرید که اگر ما با استفادهاین را در نحال شما.توانید از طریق ویکی تراول دسترسی پیدا کنیدمی

اي که در جهان ، نقشه اماکن مقدسههاي مختلفی که در جهان اسالم وجود داردگاهه زیارتتراول بیاییم و نقش
هایی که اهمیت خاصی براي ما داشته را بیاییم از طریق این ویکی تراول ، نقشه مکاناسالم وجود دارد

مشخص ،ها انجام دهیمو ارتباطات را نسبت به معرفی آندر فضاي مجازي و اطالع رسانی،هبارگذاري کرد
.است که در این جا براي ما بسی بسیار مفید فایده خواهد بود

گر گوگل یاهو یا برخی از ما با یک جستجو از طریق جستجوویکی بود اما این از معرفی خانواده
ویکی و عالمت ستاره را در باکس جستجوي کلمهتوانیم به این شکل عمل کنیم که هاي دیگر میجستجوگر

هاي ویکی براي ما وشته و ببینیم که چه تعدادي آدرسها نریاهو یا هریک از جستجوگ،گر گوگلجوجست
یکی فقه وپس اگر بخواهیم مثال بزنیم .ها دسترسی پیدا کردتوان با یک کلیک به تمامی آنکند که میترسیم می

باشد هاي فقهی در نگاه شیعه میموزهاین ویکی با گرایش موضوعات فقهی و آدات آي آر ویکی فقه دات کام
هایی را که بخواهید در قالب ویکی فقه دارید که هر یک از بخشسند را دریعنی شما نزدیک به ده هزار 

.ن بهره ببریدتوانید از آکی تعریف کرده و شما به راحتی میاستانداردهاي وی
. علوم اسالمی در آن وجود داردزمینههاي متعدد درهایی است که پرسشویکی پرسش یکی دیگر از ویکی

.توانید به راحتی در اختیار داشته باشیدقالب پرسش و پاسخ میهاي دینی را در یعنی شما برخی از آموزه
بندي و ساختار مفهومی و قابلیت قابلیت دستههري در قالب ویکی با آثار شهید مطویکی مطهر مجموعه

.جستجو و دسترسی به متن کامل و فول تکست از طریق ویکی مطهر فراهم است
.آن چه که شما در ارتباط با اهل بیت نیاز دارید را به شکل ویکی قرار داده استویکی اهل بیت 

یران یا به تعبیري ویکی ر قالب اطلس فرهنگی اویکی ایران شناسی آن چه که اطالعاتی که شما نیاز دارید را د
.توانید دسترسی داشته باشیدایران می

ویکی ،ویکی در ارتباط با مناطق مختلفهاي متعدد دیگر را داریم که د که در کنار آن ما برخی از ویکیهرچن
گیریم که از آن نظر بتوان از آن ها بهره گرفت این را در یدر ارتباط با موضوعات مختلف وجود داشته و م

، هاتوانند به راحتی با استفاده از آنحترم میتعاملی بوده و کاربران مجایی که خانواده ویکی یک خانواده
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هاي ویکی ورد نظر خودشان را در این مجموعهها را ویرایش کرده و یا اطالعات ماطالعات مندرج در ویکی
رایگان و اپن سورس بوده و افزارهاي خام آن ها نرممختلف ویکیافزارهاي بارگذاري کنند از آن جایی که نرم

را در اختیار قرار داده و با ثبت دامین و اختصاص هاست اطالعات ه راحتی این نرم افزارهاتوانید بشما می
.مورد نظر خودتان را بارگذاري کنید

ت دسترسی رایگان را فراهم کرده و پس خانواده ي ویکی یکی دیگر از منابعی بود که در فضاي مجازي قابلی
هاي ویکی اطالعات اعم از نموده با حضور در مجموعهبر ماست که به عنوان یک مسلمان احساس وظیفه 

هاي دینی، ثبت و ماندگاري مفاهیم آموزه،هاي دینیدین اسالم، ترویج آموزهمستنداتی که در راستاي آموزش 
برخی از دیگر آینده ر جلسهد.ها استفاده کرده و بسی بهره ببریمرایگان آنهايها را شناسایی کرده از قابلیتآن

خواهیم کرد هاي رایگان آن را هم معرفی برخی از سرویسهاي اجتماعی را معرفی و در صورت امکان شبکه
.ها بهره بگیریمیم به شکل روز افزون از تک تک آنکه بتوانبل

آخر دعوانا عن الحمدهللا رب العالمین.
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بسم اهللا الرحمن الرحیم
. هاي آن در نگاه دیگر بودگاه و فضاي مجازي و باید و نبایدهاي اجتماعی در یک ندر ارتباط با شبکهبحث ما 

نیم و در کنار آن ها را معرفی کو برخی از آنهاي مختلف را از نگاه کلی مد نظر قرار داده موفق شدیم شبکه
مجازي را براي هاي اجتماعی دارند را ترسیم کرده و ابزار و نیازهاي یک مبلغ هایی که شبکهتوانستیم ویژگی

.فضاي مجازي معرفی کنیمحضور در 
هاي اجتماعی به بیشتر برخی از این شبکهشناخت نکته ضروري است که طرح بحث شود، ابتداچند حال 

هایی از آن اشاره به برخی از نرم افزارها دارند و پسهایی که این شبکهورت ملموس با ذکر برخی از قابلیتص
ما در ذیل مسنجر و معرفی مسنجرها .که امکان تعامل ارتباط بیشتر ما را با کاربران و عالقه مندان فراهم می کند

-در دنیاي مجازي به ویژه در شبکهالگ نویسیآن از آن جایی که بحث وبالگ و وبدر کنار ،پردازیمبه آن می
هایی ن موضوع خواهیم پرداخت که قابلیتهاي مجازي امروزي نقش بسزایی دارد به ایشبکههاي اجتماعی و 

ین که چه مراکزي هستند و ها مبنی بر ادهی وبالگد داشته باشد و برخی مراکز سرویسنویس بایکه یک وبالگ
س از معرفی پ.ر شویماي و ماهنویس حرفهتوانیم یک بالگر و وبالگها چیست و چگونه میزمینه ورود به آن

شناسی و مخاطراتی که فضاي سایبر دارد خواهیم هاي وبالگی به بحث آسیبچگونگی ورود به سرویس
.پرداخت

هاي اجتماعیتکمیل معرفی شبکه
دهند را در راستاي متعددي را در اختیار ما قرار میهاي اجتماعی که امکاناتخواهم که برخی از شبکهابتدا می

هاي در بحث شبکه،هاي اجتماعیبه عنوان بحث تکمیلی معرفی برخی از شبکه.هاي گذشته معرفی کنممعرفی
.پرداختیمفیس بوكو ماي اسپیساجتماعی در گذشته به 

،کاریابی،هاي محلیبندي انجمنبحث بازار طبقههایی است که بیشتر به یکی دیگر از شبکهگریدزلیست
. پردازدبی، مشاوره و اطالعات اجتماعی مییا، دوستهاي اجتماعیها، فعالیتی، لوازم و خدمات آگهمسکن

توانیم در آن حضور پیدا که براي ما بسیار مهم است که میهاي اجتماعی استپس گریدزلیست یکی از شبکه
.کنیم

.نیاز به تکرار ندارد،آن را در جلسات گذشته معرفی کردیمهايو خانوادهویکی پدیاعالوه بر این 
هاي سیاسی و بحث تحرك واداشتن آراء و عقاید خواهانه جهت تفسیرفضاي اینترنتی آزاديدیلی کاساما 

ایایی بینید که از چه زوتماعی دیلی کاس شوید به راحتی میاجشبکهیعنی شما اگر وارد .کاربران خودش است
.ندها و اخبار و حوادث دارافراد نگاه به رویداد
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به تحرك هاي سیاسی و باز هم کارانه است که جهت تفسیرم یک فضاي مجازي اینترنتی محافظههتاون هال
وقایع و حوادثی که امروزه خیلی .هاي این چنینی در جهان اسالم بسیارند. نمونهپردازدواداشتن آراء و عقائد می

بینیم تراضی که توسط مردم به پا شده میموج اعاز کشورهاي عربی اتفاق افتاده و در برخی از کشورهاي غربی
هر چند که اگر .گیرنده و دیگران هم در اختیار قرار میرسانی شدها اطالعها از طریق این شبکهکه مستندات آن

یادي زلزله ي بم که در ایران اتفاق افتاد و تعداد زز وقایع و حوادث بپردازیم. واقعهما بخواهیم مثال به برخی ا
از نویسی بود که در آن واقعه قرار گرفته و مستندات خودش را لحظه به لحظهکشته و مجروح داشت، وبالگ

. توان به اهمیت این موضوع نیز پی بردهاي مختلف می. در نمونهکردطریق فضاي مجازي بارگذاري می
این شبکه فضایی براي تبادل کهتیو دات کامنایننوساجتماعی دیگر را هم داریم بر آن ما یک شبکهعالوه
العاتی است که از اطآوردهاي علمی عات دانشمندان و محققین درباره نوآوري فراهم کرده و آخرین دستاطال

هند سطح این را در نظر بگیرید که اگر افرادي بخوا.گیردتماعی در اختیار کاربران قرار میاجطریق این شبکه
سایت و این شبکه اجتماعی تعامل توانند از طریق این علمی بروز کنند میهاي جدیددانش خودشان را با یافته

.و ارتباطشان را با برخی از اندیشمندان و عالمان مختلف برقرار کنند
innoceentive.com که این شبکه ي اجتماعی به آدرس یک شبکه اجتماعی دیگري استtrib.com

یعنی ،هاي فردي خودشان هستندتامین نیازاجتماع محلی که دنبال این سایت با برقراري ارتباط با افراد یک ،
در این شبکه هاي مختلف با حضور مسکن دارند اقدام می کند و گروهنیازهایی که از نظر خوراك و پوشاك و

هایی که نیازهاي تواند به آدرسدارند زندگی می کنند به راحتی میمورد نظري که اجتماعی با انتخاب منقطه
توان دوستان همسایگان این را هم در نظر بگیرید که می.ها تامین کند دسترسی پیدا کنددش را از طریق آنخو

یعنی من وقتی که .کنند و سالئق مشترك دارند را کنار هم جمع کندادي که در شهرشان دارند زندگی مییا افر
آن مجموعه اي که در، تخصص و تجربهکنمر این شبکه حضور پیدا کنم منطقه محل سکونتم را انتخاب مید

ها د رفته تعامل و ارتباطم را با آنبر اساس ذوق و سالئق خودم سراغ آن افرا،است افراد خود را انتخاب کرده
. کنمتر و بیشتر میبیش

کامفرنداستر دات تواند مورد استفاده قرار بگیردکه باز برایمان اهمیت دارد و میهایییکی دیگر از شبکه
رسند را به تمامی شئونات زندگی انسان میاي کههاي اجتماعی، سازماندهی شبکهاجتماعیاین شبکهاست.
که یک فضاي استآن هم به خاطر این.شودی تجمیع میاجتماعهاي اجتماعی در یک شبکه. یعنی شبکهدارد

.مجازي از دنیاي برونی را به شکل مجازي به ما ارائه دهند
که این امکان را فراهم آور استوريمجازي دیگري وجود دارد با نام را هم در نظر بگیرید که شبکهالبته این 

ها و خاطرات خودشان را ثبت و ضبط کرده با دیگران به اشتراك بگذارند و از سازد که افراد بتوانند داستانمی
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از طریق یادآوري برقرار ،کنندنوشتن برگزار میبین خودشان و دیگران، از طریق یادآوري وطریق روابطی که 
بینیم که در این . میشان را به اشتراك گذاشته و روز به روز آن را توسعه بدهندخاطرات مهم،می کنند
هایی وجود دارند که در ایی که معرفی کردیم برخی از شبکههر توئیتر و فیس بوك و نمونهها عالوه بمجموعه

. ها هستندفردي و نیازهاي اجتماعی انسانزهاي راستاي تامین نیا
2011گوگل پالسی که در پاییز سال .اشاره کنیمگوگل پالساجتماعی توانیم حتی به شبکهدر کنار آن ما می

میانگین صرف وقتی که در این زمینه داشتند در ازاي هر بار وصل شدن به 2011آغاز به کار کرد در نوامبر سال 
شوم میانگین اي که من به اینترنت وصل می. یعنی هر دفعهاندبین سه تا پنج دقیقه وقت گذراندهاین مجموعه 

دقیقه سرك کشیده به گوگل پالس و مستنداتی که به اشتراك گذاشته و یا مستنداتی که دیگران به 5تا 3بین 
ها شما که در گوگل پالسبه این شکل استآن هم.کنندند اطالعات خودشان را روزآمد میاشتراك گذاشت
شود میمشخص یکیک به عالوهبا خواهید به گوگل پالس اضافه کنیدهایی که میشوید، فایلوقتی عضو می

. کنیدفه میباشد را به گوگل پالس اضاتان میرا که مورد عالقهتا تیک زدن و انتخاب آن به راحتی شما آن چه
باید در ؟توانیم ارتباطاتمان را توسعه دهیمشده و به چه شکل میعضو گوگل پالس توانیم به چه شکل می

شود رسیم صفحات به صورت زنده مطرح میجلسات کاربردي این بحث که به شکل تعاملی و به شکل ت
.توسعه و آموزش دهیم

گذارد ه محتواهاي بصري را به اشتراك میخب این شبک.پینتر ستاجتماعی دیگر هم داریم با نام یک شبکه
کنند منبع ، روي تصاویر وقتی کلیک مییعنی این را در نظر بگیریم که افراد وقتی وارد این شبکه اجتماعی شده

- . این جاست که هم ترافیک وبکندسایت و منبع تصویر برقرار میمشخص شده و ارتباط با آن وبتصویر 
توانیم به راحتی اطالعات مورد نیاز -ویر مین که ما با استفاده از تصاهم ای،سایت منبع افزایش پیدا کرده

. خودمان را انتخاب و توسعه دهیم
است. این بارگذاري شده"بیزینس تو بیزینس"،"بی تو بی"هاي یک شبکه دیگر هم داریم که توسط شرکت

از وب کننده بوك و توئیتر در تبدیل بازدید. این شبکه اجتماعی به نسبت فیساست"لینکدین"اجتماعی شبکه
فرد با وارد شدن در این شبکه و بر اساس ذوق و سالئقی که یعنی .سایت به مشتري یک شرکت بالقوه است

تواند گیرد و میاختیار قرار میدرهاي بیزینسی را ته و مواردي که انتخاب کرده جدیدترین اطالعات شرکتداش
. ها بهره ببرداز آن

یکی دیگر از .اي به آن داشتیمها اشارهکه در برخی از صحبتyoutube.comدر کنار این مجموعه شبکه
شده در این شبکه تماما به صورت ویدئو ویدئو است یعنی مستندات بارگذاريهایی است که مبتنی بر شبکه

ببینید که اگر ما .شودبکه بارگذاري میهاي ویدئویی در این شفایلمیلیارد ساعت 3بوده و در هر ماه بیش از 
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توانیم ه کاربران عرضه کنیم به راحتی میها و مفاهیم خودمان را در قالب صوتی تصویري بواهیم آموزهبخ
هاي تصویري ویدئویی مورد نظر ، فایلهاي صوتی و مستندات خودمان رامنبرهاي دیجیتال خودمان را، فایل

در این شبکه بارگذاري کرده و در اختیار دیگران قرار دهیم.،خودمان را
که مبتنی بر پرسش و پاسخ است این را شبکه اي اجتماعی کوآیرادر کنار این یک شبکه اي هم داریم با نام 

هم در نظر بگیریم که بیش از یک میلیون کاربر به صورت ماهانه بازدید از این شبکه دارند که البته این بازدید 
. روز به روز در حال افزایش است

اجتماعی فیس نما دات کامشبکههاي اجتماعی بودهنام ببریم که مبتنی بر شبکها هاي دیگر ربرخی از نمونه
در این د به این شبکه و عضویت وشده و افراد با ورسازيبوك آمادهسازي فیساین شبکه در راستاي شبیه

.را دسترسی داشته باشندهاي اجتماعی دیگر وجود داردهایی که در خیلی از شبکهتوانند برخی از قابلیتمی
هایی که در جتماعی است که با برخی از قابلیتهاي ایکی دیگر از شبکهجتماعی یو پالس دات آي آراشبکه

.بهره ببریدگذشته ذکر کردیم 
هاي اجتماعی است یا یکی دیگر از شبکهماي کروم دات کامشبکه اجتماعی خانواده فامیلی فیس دات آر

عضویت در این ما با .کلوب عموما حدود هزار یا بیش از هزار کاربر آنالین داردشبکهامکلوب دات کحتی 
.توانیم مستندات خودمان را در این شبکه بارگذاري کنیمشبکه و ایجاد صفحه شخصی به راحتی می

آي شیعه نت ورك دات "اجتماعی است و در کنار آن یک نوع شبکههم "باالترین دات کام"هرچند که 
آي تک دات آي "توانیم از آن بهره ببریم که براي ما بسیار مفید است و میهایی استاز شبکهیکی دیگر "آر
بینیم که در ها و ارزیابی اولیه به راحتی میهایی است که با ورود به این شبکهیکی دیگر از شبکه"itej.ir""آر

بحث جهانی شدن و بحث هاي تعامل و ارتباطات بین افراد قابل توسعه و گسترش بوده و جهان امروز قابلیت
توانند در جهان مجازي حضور خواسته یا ناخواسته به راحتی میجهانی بودن به سوي عینی شدن رفته و افراد 

پیدا کرده و ظهور و بروز داشته باشند. 
توانیم ت که باز هم شبکه اجتماعی فارسی است و ما میهایی اسیکی دیگر از شبکه"فیس فارسی دات کام"

-. وبالگکنمهاي این شبکه را خدمت شما عرض می. حال من براي نمونه از قابلیتآن بهره ببریمبه راحتی از
یی که توسط کاربران هاکه توسط کاربران ایجاد شده، عکسهایی، انجمنهایی که توسط کاربران ایجاد شده

واسطه جستجوي دوستان، امتیازاتی که کاربران به،نظرسنجی که در این مجموعه امکان دارد،بارگذاري شده
کاربران آورند.حضور فعال در این شبکه به دست میدعوت از دوستان به واسطه بارگذاري اطالعات به واسطه

دارند هر چند که برخی آورید که چند نفر در این شبکه اآلن حضور ن یعنی شما در آن واحد به دست میآنالی
اي و را بخواهد بارگذاري کند که خالف شئونات آیین نامهاز آن محتواهاي مجرمانه است اگر کسانی اطالعاتی 
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. بحث اي را هم درج کردهو در کنار آن قانون جرائم رایانهمقررات این شبکه باشد در این جا درج شده 
یگران چه از دهایی که ما نامهها و بحث معرفی، بحث پیغامبحث خرید برخی اجناسبحث فروشگاه و،هابازي

هاي آنالین و بحث تاالر گفتگو و برخی پرداختۀکشیکنیم، بحث قرعهها را معرفی میدعوت کرده و چه آن
توانیم نام ببریم ومیهاي اجتماعی مشابهازاتی است که در این شبکه و شبکههاي دیگر از این امتینمونه قابلیت

. مورد استفاده قرار بگیرد
ها دارند بحث مسنجرها هستند یعنی ما آن جنبه تعامل و ارتباطات که عموما این شبکههایی اما یکی از قابلیت

مسنجر است که ضرورت دارد هر . یکی از آن مسنجرها یاهوها فعال کنیمتوانیم از طریق مسنجرخودمان را می
جهان مجازي شکل داده و عرض افزار حضور پر رنگ خودشان را در از این نرممسلمانان با استفاده فرد به ویژه
هاي گفتگوي مختلفی را در این مجموعه فراهم کرده و بتوانند تعامل و ارتباطات مجازي روز . اتاقاندام نمایند

. کندرا برقرار میش و ارتباط ویدئویی نمایمسنجر امکان این را هم در نظر بگیرید که یاهو.افزونی داشته باشند
هایی را در دنیاي مجازي اینترنت به صورت ساده بتوانید برقرار کنید و پیام ارسال کنید امکان این که شما پیام

گران فراهم کرده است.براي دی
هاي اي اجتماعی مبتنی بر اشتراك فایلههم یکی از شبکهفلیکر یکر که خود هاي فلامکان نمایش عکس
مسنجر به شکل ز طریق یاهوهایی که در فلیکر است را از طریق فلیکر و اوانید عکستتصویري است. می

توانید به هاي ویدئویی می، فایلبه اشتراك بگذاریدتوانید تصویریعنی عمال شما می.اسالیدشو ترسیم کنید
پیام کوتاه به تلفن همراه ،توانید داشته باشید، چت صوتی میتوانید داشته باشید، ارسال فایل میاشتراك بگذارید

.تر به پست الکترونیکی دسترسی پیدا کنیدتوانید به صورت آسانیاهومسنجر میاز طریق .توانید داشته باشیدمی
کم خودتان را به توانید وبتوانید برقرار کنید و عالوه بر آن مینفر میچت هم زمان و کنفرانس میان چند 

هاي انجام شده را هم . قابلیت ذخیره اطالعات و چتشما باشندناظر و بینندهرید که دیگران هم اشتراك بگذا
با نرم افزار خاص توان از طریق مسنجر و حتی از طریق تلفن همراه میاین را هم در نظر بگیریم که .دارد

پیدا هاي گفتگو و فضاهایی که از طریق یاهو مسنجر در فضاي مجازي فراهم شده دسترسی مسنجري به اتاق
کرد.

که این نکته را هاي متعدد از این قابل دسترسی است است که نسخهOOVOOنرم افزار اووو ،دومین نرم افزار
خودمان نصب کنیم قابلیت هم در نظر بگیریم که اگر ما این نرم افزار را دریافت کرده و روي دستگاه

این را هم .کندي ما فراهم میرسان را برایغام، تصویري و پهاي صوتی، تماسویدئوییهاي چند نفرهکنفرانس
یعنی ما .با آمریکا و کانادا برقرار کرد،دقیقه تماس رایگان120توان بگیرید که در برخی از کشورها میدر نظر

.کنیمورهاي آمریکا و کانادا برقرار میدقیقه امکان ارتباط تلفنی رایگان را با کش120هر کجاي دنیا باشیم تا 
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زار فارسی بوده و برخی از افاست که این نرم افزار، نرمآي تایدعنی ما نرم افزاریرسان افزار پیاممنر
نام ببریم این اي طاهاافزار توانیم از نرمدر گذشته ذکر شد را دارد. عالوه بر این نرم افزار میهایی کهقابلیت

دهد که من آنالین هستم یا نرم افزار یک نرم افزاري است که وضعیت روي سایت یا وبالگ را به ما نشان می
.تصویري داریم،صوتی،گفتگوي متنی.کندرسان اي طاها را براي ما مشخص می. کاربران خود پیامآفالین

هاي و اخبار و همچنین انتخاب پایگاهدرج مقاالتهاي ویدئو کنفرانس و صفحه انجمن جهتتوانیم سالنمی
ر افزا، یک نرمافزاررا هم در نظر بگیریم که این نرمي طاها این نکتهاافزار نرماز طریق برگزیده را ترسیم کنیم. 

گیرد که به هاي آنالین زنده فقهی مورد استفاده قرار میرایگان بوده و بیشتر در مدرسه فقاهت و کنفرانس
برخی از اساتید و مراجع را به صورت زنده براي هاي علمیه، دروس حوزهاین نرم افزار دروس خارجواسطه
افزار نیاز به نصب نت فریم ورك دارد که حتما روي دستگاه شما این کند. البته این نرمخودش پخش میکابران 

نرم افزار باید نصب شود تا نرم افزار اي طاها کار کند. 
هایی که در گذشته. آخرین قابلیتفول ورژن اش هستاست که آخرین نسخه4تري لیان استرایگر مسنجر د

که از این نرم افزار هاي گفتگو با دیگر کاربرانیکنیم قابلیتهایی را اگر بخواهیم مطرح مطرح شد را دارد نمونه
قابل توجه این است ر کنار آن نکتهچنین دمسنجر و همهاي مختلف یاهو، دسترسی به سرویسکننداستفاده می

هاي مختلف آن بهره ببریم و این را هم در نظر داشته باشیم که توانیم از سرویسزمان ما میکه به صورت هم
کم را هم براي ما فراهم کرده و آخرین نکته این که تبلیغات برقراري ارتباط تصویري به وسیله وبامکان 

ندارد.اضافی در این نرم افزار وجود 
اي است که توسط مال با ویندوز الیو مسنجر برنامهکه عاست مسنجر پالس الیوافزار دیگر هم نرم

. کندبراي کابران فراهم میمایکروسافت ارائه شده و گفتگوي سریع را به تعبیري اینستنت مسیجینگ را 
درا ختیار دیگران قرار ار استفاده کرده وافزتوانیم در این نرمز قبل استفاده کردیم به راحتی میهایی که امتن

توانیم با چند آي دي وارد مسنجر شده و با افراد مختلف زمان می، همهاي مختلف داشتهها و فرمتدهیم. رنگ
.تعامل و ارتباط داشته باشیم و می توان قفل مسنجر را فعال کرد تا دیگران نتوانند از آن استفاده کنند

کند که سازگار جذاب مسنجر را براي ما فراهم میهايافزارهایی است که بیشتر شکلکنرمدیگر از باندو یکی
یاهو هر چند که .هاستباشد که بیشتر براي استفاده از شکلک ع مسنجرها از جمله یاهومسنجر میبا انوا

و مسنجر را مختلف یاههاي هایی است که به واسطه یاهو ارائه شده و شکلکقابلیتهم یکی دیگر از اسمایلیز
. دهددر اختیار ما قرار می

-تدا در کنار یاهو مسنجر معرفی مییکی از نرم افزارهایی است که باید در ابگوگل تاك یا جی تاكافزار نرم

سرویس پست الکترونیک جیمیل بیشتر قابل استفاده است و کسانی که از جیمیل افزاري که براي کردیم نرم
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بیشتري ببرند که این شکل که افراد به صورت آنالین یا به صورت تاك بهرهتوانند از گوگلمیکنند استفاده می
ند یا در اراي کاربرانی که از قبل ادد کردهتوانند پیام خودشان را بن به صورت متنی صوتی و تصویري میآفالی

.اند برقرار کنندلیست خودشان اضافه کرده
هاي دیگر را هم نام ام بردیم، اگر بخواهیم برخی نمونههایی را نیارند. نمونهرهایی که ما داریم بسپس مسنج

مخصوصا مبلغین .هاي گفتگوي متعددي دارندنرم افزارهاي خاصی هستند که اتاق”L4i”"آي4ال "مثلببریم 
نصب آن مسنجر مسنجرها و دریافت اولیهتوانند با حضور در این نان مختلف از کشورهاي گوناگون میمسلما

گفتگوي فراوانی که هايعامل و ارتباط خودشان را در اتاقتوانند به راحتی تدر رایانه شخصی خودشان می
.توانند ایجاد کنند را ترسیم کرده و حضور و ظهور و بروز بیشتري داشته باشنداند یا میایجاد کرده

کنم که در صورت تمایل شما دانش پژوهان عرض میکنم ور همین حد به این مباحث اکتفا میمن در این جا د
هاختلف مسنجرهاي مختلف به انواع آنهاي مسانرو دانشجویان ارجمند می توانید از طریق جستجوي پیام

را به صورت فامیلی، به هایی که دارند تعامل و ارتباط خودتان دسترسی پیدا کرده و با استفاده از این قابلیت
تشکل و غیره توسعه داده و وظیفه تعامل و ارتباطات و به صورت صنفی و به صورت ،ايصورت منطقه

. امیدوارم بتوانیم در جلسه بعد برخی تر باشیدموفق و موفقرسانی جهان اسالم را رقم بزنید و روز به روز اطالع
هاي در استفاده از شبکهدر استفاده از این مسنجرها هاي امنیتی و باید و نبایدهایی که از مخاطرات و جنبه

.اجتماعی مختلف وجود دارد را خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم
آخر دعوانا عن الحمدهللا رب العالمین.
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بسم اهللا الرحمن الرحیم
نگاهی نقادانه به فضاي مجازي

ما هاي اجتماعی داشته باشیم چرا که در دنیاي مجازي هی نقادانه به فضاي مجازي و شبکهنگادر این جا باید نیم
با این تفاوت که در فضاي مجازي .با چیزي روبه رو هستیم که عموما در دنیاي فیزیک هم ظهور و بروز دارد

گوناگون دسترسی پیدا کنیم. از توانیم به اطالعاتما از هر مکانی و در هر زمانی میزمان و مکان حذف شده و 
جایی از آنها رو به رو هستیم دهیم با انبوهی از یافتهانجام میجایی که وقتی ما جستجوي یافتن اطالعاتی راآن

ه بسا با نگاه کردن چند ده چ،کند، براي ما اشباع کاذب ایجاد میباشدما بسیار زیاد میهايکه تعداد یافته
در آن پیدا مان رادهد که پاسخ پرسشهایی لینک مین روبه رو هستیم و ما را به آدرساي که در ابتدا با آگزینه

.نیازي از استمرار جستجو داریمکنیم قانع شده و احساس بیمی
اي که باید از اولین نکته.دارد که ما قدرت تشخیص و قدرت ارزیابی مناسبی در این زمینه پیدا کنیمضرورت 

اي که از در نظر بگیریم به تناسب نوع دادههایی را باید این است که ما اعتباریات و شاخصنظر بگذرانیم
چرا .العات را باید از نظر بگذرانیمهاي تخریبی اطهاي کاربردي و جنبهجنبه.آوریمفضاي مجازي به دست می

هاي طالعاتی در ارتباط با برخی آموزهخواهم ااگر من در جستجوي اطالعاتی دارم در فضاي مجازي میکه
باشد که آورندهاعتبار پدیداولهاي مورد نظر من باید هاي قابل تأمل و شاخصگزینه،دینی به دست بیاورم

باشد یعنی چه کسی این اطالعات را در فضاي اعتبار ناشرمدووچه کسی این اطالعات را پدید آورده است
آیا این اطالعات نسبت به یک مرکزي داده شده نسبت به یک فردي داده شده و قانون .مجازي قرار داده است

.کپی رایت و حقوق معنوي را مراعات کرده یا نه
اخیر ما در چند دهه.استاعتبار روز آمديد آورنده و عالوه بر اعتبار ناشر، بر اعتبار پدیعالوهگزینه بعدي 

.اگر در روزآمدي این منابع دقت الزم را نداشته باشیم.آوریمتلفی را در فضاي مجازي به دست میمنابع مخ
ها شاید از که در برخی از پژوهش. هرچندرسد اطالعات سوخته هستندا مییقینا برخی از اطالعاتی که دست م
در خیلی از مطالعات ما باید هاي ما ته برگردیم ولی در خیلی از پژوهشنظر زمان نیاز باشد که ما به گذش

.ترین اطالعات را به دست بیاوریمجدید
طقی تنظیم من،ناشر و روزآمدي بود،آورندهعالوه بر سه مورد ذکر شده که پدیدگزینه و شاخص چهارم ما 

وریم اگر از یک نظم منطقی برخوردار آاینترنتی اطالعاتی که به دست میما در یک جستجوي.استاطالعات
به آن سمت برویم که نظمی به این یقینا انبوهی از اطالعات را خواهیم داشت که ما خودمان باشد ،نباشند

.اخص و وابسته را به دست بیاوریمیعنی ارتباط اطالعات را با هم دیگر ارتباط اعم و.اطالعات بدهیم
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است یعنی من نوعی اگر جستجویی اطالعاتجامعیت ،بر تنظیم منطقی اطالعاتشاخص پنجم ما عالوه
دهم یقینا ص باشد در آن پژوهشی که انجام میانجام داده ام برخی از اطالعات جامع ولی برخی از اطالعاتم ناق

تصویري کاریکاتوري خواهد بود که بخشی از مطالعات من مانند سر همانند ،پژوهش من ناقص خواهد بود
پس اگر .این تصویر ما غیر طبیعی باشدهایش غیر طبیعی است یا بدن یک انسان که اندازه ي طبیعی ولی دست

دهیم در استنادي که داریم منطقی نباشد و جامع نباشد یقینا العات ما در جستجویی که انجام میجامعیت اط
.عات ما ناقص استاطال

عاتی که ما مورد استفاده قرار برخی از اطال.استجامعیت زبان و شکل ظاهريگزینه و شاخص بعدي ما
اطالعاتی هستند که براي کودك و نوجوان ،هاي خاص نوشته شدههیم، اطالعاتی هستند که براي گروهدمی

پس ما باید است،ها نوشته شدهاستناد منابع آنو به هاي خاص تند که براي نگرشاطالعاتی هس،نوشته شده
.این دقت الزم را هم داشته باشیم

شکل ظاهري ما بتوانیم نگارش باید و باید این باشد که الوه ي بر جامعیت و زبان و شیوهبعدي ما عگزینه
اي ما به نوشتهتناد کنیم، اگر خواهیم اس، یعنی اگر ما به تصویري میرا هم مد نظر قرار دهیماطالعات

از نظر گرافیکی از نظر فونت از نظر ارجاع به مطالب برایمان بسیار پر اهمیت است که ،خواهیم استناد کنیممی
پردازي را نیز در حروف چینی نگارش و طراحی و صفحهزیبایی و استانداردهاي،به منابعی که مراجعه می کنیم

ها اي ما بسیار مهم است ما خیلی وقتهاي مختلف برفرمت. در این جا فضاي مجازي مراعات کرده باشند
ها بینیم که این فیلم. اگر دقت کنیم میآوریمبه دست میها و مستندات گوناگونی را در مورد مسلمانان فیلم

عدم دقت در شکل ظاهري و پس ،افزارهاي مختلف دستکاري شدهبه واسطه نرمها، این فیلممونتاژ شده
این عدم دقت منجر به دسترسی به اطالعات کاذب رچوبی که در فضاي مجازي داریم،فرمت و چامستندات 

کنیم که در فضاي مجازي باید براي ست که ما به عنوان آسیب اشاره میتا این جا تاکید ما بر این ا.شود
یقینا اطالعاتی که به ،یماگر شاخص و اعتبار ارزیابی نداشته باش.خودمان شاخص و اعتبار ارزیابی داشته باشیم

گذار خواهد روي نگرش ما خواهد گذاشت و این تأثیر منفی روي رفتار ما نیز تاثیرثیر منفی آوریم تأدست می
، قت و اعتماد به متون قابل قبول داشته باشیمعنوان کسی که باید صدابه ،به عنوان یک فرد مسلمان.بود

.ن را حتما مد نظر قرار دهیمهاي خودماها و شاخصضروري است که مالك
هاي فضاي مجازي و ها و دیتاداریم که ویژه ارزیابی و سنجش اطالعات دادهدر این راستا برخی از علومی را 

هاي هاي اطالعات و جنبهمطالعه و ارزیابی ساختار و ویژگیعلم اطالع سنجی یعنی ما .چه بسا مکتوب باشد
کتاب یک وقت کتاب فیزیکی .علم کتاب سنجی ارزیابی کتاب و کتابخانه را پیش رو داریم.کمی آن را داریم

تر بخواهیم وارد شویم . در کنار این اگر در نگاه کالنیک وقت مجازي است،یک وقت الترونیک است،است
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ذاري علمی را مدنظر گارزیابی علم و متون علمی و سیاستجا مطالعه و سنجی که در اینمی داریم با نام علمعل
. حال آوریمبه دست میها را از طریق این علم ما به راحتی زان تولید علمی در برخی از آموزهدهد که میقرار می

در گذشته تکرار اطالعات و توسعه اطالعات .تواند در فضاي مجازي یا درفضاي فیزیکی باشدسنجی ما میعلم
ی هایهاي فضاي مجازي ما بنابر نقلنقلی فضاي مجازي ما دیتا و دادهولی بنا بر،هاي بسیار بودهبا فاصله زمانی

یعنی در این انبوه اطالعات درصدي از اطالعات توصیف اطالعاتی است .شودروز دو برابر می75الی 55بین 
ود دارد که در فضاي مجازي وجکه در فضاي مجازي وجود دارد و درصدي از اطالعات تکرار اطالعاتی است

.رصدي دیگر از این اطالعات بازنویسی و بازآفرینی این اطالعاتی است که در فضاي مجازي وجود داردو د
ز طریق پس ا.در حال تکثیر و تکثر استلحظه به لحظهمنتشره در فضاي مجازي ما اینجاست که علوم 

قت نظر کرده و با استفاده از هاي وب دتوانیم در ساختار و ویژگیسنجی و علم وب سنجی است که میوب
در فضاي وب سنجی هستند اطالعات مورد نیاز سنجی و اطالعماري کمی که عموما مبتنی بر کتابآهايروش

هاي مشخص شده به توانیم عالوه بر نکتهپس به همین راحتی ما می.گذاري کنیمرا ارزیابی و شاخص
ی که پیوندهاي وب و اطالعات علم،ه در وب وجود داردگردآوري اطالعاتی کگیري وب، هاي اندازهشاخص

بی و نقد قرار داده و مورد ارزیا،چه که مورد نظر ما هست را به دست آوردهدر فضاي مجازي وجود دارد آن
گذاري و نقد و بررسی آنچه را که براي ما مفید است و آن چه را که از نظر علمی و از نظر پس از شاخص

.قرار دهیمرا انتخاب کرده و مورد استفاده ،ید استتجربی براي ما مف
براي ارزیابی علوم مختلف از در فضاي مجازي شاخص و اعتباري است ISIاین نکته را در نظر بگیریم که 

، هاي اطالعاتیزیابی برخی از پیوندهایی که بانکولی در مورد ار،هاي گوناگون در مورد اطالعات علمیجنبه
outlinkپیوندهایی که از درون به بیرون ،چه پیوندهاي بیرونی،ها با جاهاي مختلف دارندوبالگها و سایت

ها پیوندهایی که در فضاي مجازي وجود دارداست و گاهی وقتinlinkدارند یا پیوندهاي دریافتی که 
تواند هم ها میوقتین را در نظر بگیریم که گاهیا.یعنی سلف لینک هستند،هاي خود پیوندي هستندپیوند

ري و این پیوندها و در کنار آن دایرکتو.پیوندي باشد کال لینک باشد یا توتال لینک مجموع پیوندها باشد
.هاي جدید راهنمایی و هدایت کندتواند ما را به مسیرراهنماهایی که وجود دارد می

ها و مخاطرات فضاي مجازيآسیب
فضاي مجازي .ها و مخاطرات فضاي مجازي ببریمرا بیشتر به سمت آسیبید دقت نظرحال در این نگاه ما با

به جذابیت و تنوعی با توجه،با توجه به دستیابی آسان به اطالعات،با توجه به ویژگی جهانی و فرامرزي بودن
.ر مضر باشدتواند براي ما بسیار مفید و یا بسیاطات میچنین با توجه به آزادي اطالعات و ارتباکه دارد و هم
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هاي فرهنگی و یک بخش ، یک بخش آسیبکنیمتوان از نظر گذراند را به دو بخش تقسیم میهایی که میآسیب
.هاي روانیآسیب

هایی که در نگاه دینی در جوامع مسلمانان هاي مترقی است ارزش، کم رنگ شدن ارزشهاي فرهنگیآسیب
چرا؟.شود گ تر میي مجازي روز به روز کم رندر فضا،وجود دارد

هاتکرار و سطوح مختلف درج این ارزشبه دلیل تعدد . 1
گیرد.ها صورت مینسبت به تحریف و تخریب این ارزشهایی کهها و هجمه. به دلیل تخریب2
هاي کم حضوري که در جامعه ظهور و بروز دارد در فضاي مجازي رو به تضعیف هم چنین فرهنگ . 3

.روز کم رنگ تر می شوندگذاشته و روز به
و تر با یک فضاي کالن،مطالعاتمان محدود و یک نگاه درون دینی را داریماز آن جایی که ما وقتی دامنه

تواند در چنین شبهات فکري میتواند تضعیف یابد و هم، اعتقادات ما روز به روز میمجازي رو به رو می شویم
برد که به دلیل اشباع کاذب و تکثر میا کند و ما را تا جایی پیشاین فضاي مجازي روز به روز توسعه پید

خطر افتادن حقوق مادي به،گري عملی. ایجاد سردرگمی گسترش اباعهاطالعات به سمت سطحی نگري برویم
ویژه فرهنگ غربی که از طریق هاي منحط به چنین گسترش محصوالت فرهنگی فرهنگلفان و هم و معنوي مؤ

.هاي متحرکی که وجود دارداي و طراحی و ترسیمنههاي رایا، گیم و بازيهایمیشن، انهافیلم
اند چه بسا ذهن و نگرش هاي هنري که ایجاد کردههاي ظاهري و جاذبهمحصوالت فرهنگی به دلیل جاذبهاین 

هاست بر همین مجموعهلی تاکیدمان فعال ها و مخاطرات را بیش از این بدانیم و. پس باید آسیبما را تغییر دهد
مانند افسردگی و هاي روانی را هم رو به رو هستیمر دقت الزم را نداشته باشیم آسیبکه در کنار آن اگ

کنند و نه نشسته و در فضاي مجازي غور میجوانانمان فقط پشت رایا،ها فرزندانمانانزواطلبی. خیلی وقت
به ها ی وقتگاه.در فضاي واقعی عرض اندام داشته باشندتوانندرنگ شده و نمیتعامل و ارتباط بیرونی کم
یت غیر مجازي ی بودن کاربران و حضور زیاد در این فضاي مجازي شخص یک هودلیل گم نام بودن و نامرئ
جه به بحران هویت و اخالل در نتی.کندکند و آن هویت اصلی خودش را فراموش میبراي خودش ترسیم می

در این جا عناصر هویتی ما شخص فرهنگ و جامعه است ما دقت الزمشود.منجر میگیري شخصیت در شکل
آسیب فردي است و من نوعی به دلیل اعتیاد اینترنتی ، گاهیهاي فضاي مجازيرا باید داشته باشیم که از آسیب

روم که یمبسیار زیاد از فضاي مجازي و عدم دقت در ترسیم درست اطالعات دریافتی به سمتی و استفاده
ام.هویت شخصی خودم را از دست داده

اي است که با کثر این افراد هویت فرهنگ جامعه من تغییر کرده و جامعه من دیگر جامعهبه دلیل تگاهی
هایی است که ما باید دقت الزم را از آسیبمجازي یکی دیگر . اعتیادهاي بسیار داردجامعه سابق و سنتی فاصله
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ها نسی است که در این جا پرونوگرافیکنار آن انحرافات اخالقی به ویژه انحرافات اخالقی جداشته باشیم و در
مورد هنر پلید شهوانی دو تا از محورهایی است که شدیدا جوانان ما را ،چنین اروتیک آرتهم،هانگاريیا هرزه

گیرد بسیاري از افراد و میهاي آنی و آنی که صورت و به دلیل سهولت دسترسی و تبلیغهجمه قرار داده
برخی ،هایی که در فضاي مجازي ذکر کردیم. عالوه بر این آسیبشوندجوانان ما به انحراف کشیده می

شود گفت که آن هویت اصلی داریم را آرام از دست داده و میبرخی انتظاراتی که ما،ها کم رنگ شدهویژگی
خودمان را از دست خواهیم داد. 

درست یعنی دقیق ما شناخت از ، یک نگاه نگاه درست و استفادهاه داشته باشیم به فضاي مجازيبیاییم دو نگ
دیگر این که .بعد حضور در فضاي مجازي پیدا کنیم،فضاي مجازي پیدا کرده و خودمان را هم دقیق بشناسیم

ثیر معایب و برخی از ناخواسته تحت تا. نشود خداي نکردهدقیق ببینیم معایب و مزایاي فضاي مجازي چیست
شود در هایی که گه گاهی طرح بحث مییکی از نکتهرذایلی که در فضاي مجازي وجود دارد قرار بگیریم.
یعنی گاه گاهی که بیاییم تایید کنیم گاه گاهی که بیاییم .ارتباط با فضاي مجازي نگاه اثباتی و نگاه سلبی است

گوییم که تماما رد کنیم و نمیو تایید میگوییم ما مستقیم و تماما فضاي مجازي را قبول داریم . نمیرد کنیم
.کنیممی

اي متعدد داشتیم که ه، قبال اشارهافرادي که نگاه مشترك دارند،هم مسلکان،هم صنفان،در ارتباط با همکیشان
از طرف دیگر در راستاي این .ارتباط داشته باشیمتوانیم ظهور و بروز و تعامل و هاي مجازي میاز طریق شبکه

نگاه ،هاي دینی باشدو در راستاي تعامل و آموزش آموزهمان باشد هاي دینیبروز ما، تبیین آموزهظهور و 
تهاجمی موضوع را در نظر موضوع را در نظر بگیریم و جنبهجهاديبیاییم جنبهاما در نگاه سلبی.یجابیا

از هاي تهاجمی واند جنبهتداشته باشند میتوانند نفوذ در جوامع اسالمی ما بهترین راهی که می. دشمنان بگیریم
بین جوامع مسلمان و از از طریق ایجاد دو دلی و دو به هم زنی ،اخبار کاذب،طریق ارسال محتواهاي کاذب

. هاي فیزیکی باشدطریق حمله
که در مقابل تروریسم سایبر ما جهاد مجازي سایبر داشته باشیم اي به بحث تروریسمتوانیم اشارهجا میدر این

یک ،توانیم بگوییم که در جهاد مجازي یا جهاد سایبر یا سایبرنتیک که دو نوع. به تعبیري میرا طرح می کنیم
.یماه کرده و ما مجبور به تدافعی شدهتهاجمی استفاد. دشمن عموما از جنبهیک نوع تهاجمی است،نوع تدافعی
رنگ داشته باشیم و با ظهور و حضور پربلکه باید دائما شناخت این فضا را ،نباید انفعالی عمل کنیمدر این جا

تدافعی و تهاجمی است یبرنتیک را داریم که در دو جنبهجهاد سا. خودمان در فضاي مجازي عرض اندام کنیم
عرض کردم تروریسم سایبر در این مسیر نقش .تهاجمی دارد ي که این هم جنبه تدافعی و جنبهاو جهاد شبکه

جامعه و ملت و هویت خودمان ،خانواده،توانیم محافظت از خودانی دارد که ما با شناخت درست میفراو
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. یعنی ما اي استهاي رایانهگرفته در نگاه فیزیکی به واسطه ویروسهایی که عموما صورتتهدید.داشته باشیم
توانیم گیرد را میاي سایبري که از این طریق شکل میهسازيي بحراناي یا به تعبیررایانههاي ویروس

هاي دیگر شکل که با هدف آلوده کردن سیستمسازي است به اینهاي خود همانندها برنامهبرشماریم یکی از آن
دستگاه رایانه و موبایل ما قابل هاي دیگر دراي که ما داریم، به شکلرایانههاي شود. یک نوع ویروسنوشته می

هاي ، پالساي هستندسازهاي رایانههاي موتورهاي جستجو خودشان بحران. عنکبوتتوسعه و تکثیر هستند
.توانند به دیسک سخت یا رایانه ما ضربه بزنندها میالکترومغناطیسی دارند و این

هایی جستجووارد شدم”سی آي اي“سیاسازمانکرد که به سایتدوستان و همکاران بنده تعریف مییکی از
هایی برایم ظاهر شد که شما حق . مراحلی که جلوتر رفتم پیاماطالعاتی در اختیارم قرار گرفت،انجام دادم

تر کنید به دستگاه شما آسیب وارد ر جلوتر بروید و جستجوها را عمیقدسترسی به این اطالعات را ندارید اگ
بعدي هاي تهدیدآمیز توجه نکردم و وارد مراحل پیامکردند که بنده به اینمن اشاره می. این دوست خواهد شد

ی چندین بار تکرار شد که تر کردم تا جایی که پیامتر و تنگجستجو شدم و جستجو را، حلقه جستجو را تنگ
من با یک صدایی حالت توجه شدم که پاور دستگاه رایانهیک وقت م.شما را از کار خواهیم انداخترایانه

ت که ما باید مواظب باشیم. این یک نوع اخطاري اس.انفجار پیدا کرد و تمام دستگاه داخل کیس من سوخت
وانند از هاي ما ضربه بزنند و به راحتی هم می تتوانند به رایانهموتورهاي جستجوگر به راحتی میهاي عنکبوت

. تخلیه کنندرا ما هاي مخرب اطالعات طریق برخی از نرم افزار
و دستگاه دهند اند اما پس از مدتی کدهاي خطرناك میهاي به ظاهر سودمند یا مفیدی برنامههاي تراوا نوعاسب

ما را تحت تسلط ها و رایانهدر گذشته با عنوان خرگوش که ایننوعی ویروس داشتیم.اندازندما را از کار می
، یعنی پایان انجام دهدا به صورت بیاي رفایدهدهند تا وظایف بینه میآورده و دستورهایی به رایاخودشان در

. اندازدشوند که رایانه ما را از کار میفته و مشغول محاسبات و وظایف غیرمفیدي میما را گرتمام توان رایانه
یک نوع از . این هم کنندرت مرتب فضاي رایانه را اشغال میگیرند و به صوها در یک رایانه جا میکرم
کسانی که تمایل دارند به از طریق ،از طریق مخالفین،تواند از طریق مهاجمینمیهاي مخربی است کهفایل

شوند به این بار ساخته میها تعمدا زیانهاي منطقی؛ این، وارد رایانه ما شود. بمبندما آسیب وارد کنرایانه
پس از گذشت زمان و .زمانی غیر فعال هستندک دورهشوند اما در یها تکثیر نمیشکل که مانند ویروس

هایی را منتشر کنند ها یا کرمها ممکن است در این زمان ویروسشوند که اینرسیدن تاریخ مشخص منفجر می
. کندبه تعبیري آزاد کنند در رایانه ما که رایانه ما را تخریب مییا

انست به دستگاه ما آسیب برساند اما در بعضی از کشورها در توهایی بود که میهایی از مجموعهها نمونهاین
. براي نمونه مالزي در کشور مالزي اندشاره شد فیلتر کردن را پیش گرفتههایی که اآسیبراستاي جلوگیري از 
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هرزه نگاري اینترنتی ،ها و اطالعات موجود در فضاي مجازي که اغتشاش سیاسی را رقم بزندهایی از دادهبخش
را فیلتر ،توهین به ادیان موجود در کشور یا توهین به پیامبر اسالم باشد،مطالب دروغ و فتنه آمیز باشد،باشد

هایی که اطالعات سکسی و جنسی یا اطالعات . اکثر سایتدر کشور ایران هم به همین شکل است.می کنند
هاي مقابله در سطح کالن بحث است. پس یکی از راهر شدهمخرب و حمله به ادیان دیگر را دارند فیلت

درصد 50در هر هفته صورت گرفت 2010این را هم در نظر بگیریم که حمالتی که در سال .فیلترینگ است
افزایش داشته 2009هفتاد و دو درصد به نسبت سال 2011صد و دو درصد و در سال 2012بوده در سال 

2010هایی که صورت گرفته در سال ها از طریق این تهاجمحمیل شده براي سازماناي که تحال هزینه.است
نه میلیون دالر نزدیک به2012نزدیک به هشت و نیم میلیون دالر و در سال 2011شش و نیم میلیون دالر در 

ي مختلف با هاحمالتی که به صورت تخریبی دستگاهها و ویروس، به واسطهها تحمیل کردههزینه بر سازمان
آن رو به رو بوده اند.

پسوردهایی که ما .هاي الکترونیکی است، کنترل ایمیل و پستهایی که براي ما بسیار مهم استیکی از بخش
نمی خواهم بگویم که 2012سال پسورد پر طرفدار جهان در 25معموال در اختیار داریم شما در نظر بگیرید 

ها بهترین پسوردهاست اما از آنجایی است که جز پسوردهاي پر طرفدار هستند این پسوردهاي پرطرفدار این
و 8تا 1اعداد 6تا 1پسورد اعداد . خود کلمهشوندتخمین زده شده و به راحتی کشف میخیلی راحت 
abc123 وqwerty7تا 1یا عدد 1تا عدد 6اند یاو دکمه هاي کیبورد ما که به ترتیب کنار هم قرار گرفته

ها عموما یا کلمه ماستانک یا پسورد یک اینفوتبال یا کلمهninjaیا jusisیا کلمه ي 123123یا عدد 
.ده که پرطرفدار بوده و در نتیجه به راحتی قابل تخمین زدن استپسوردهایی بو

نه و دستگاه خودمن پسوردي براي پست خواهیم پسوردي براي رایاین دقت را داشته باشیم که اگر میما ا
المقدور ترکیبی . حتیهایی که داریم انتخاب کنیموبالگها و خودمان پسوردي براي ورود به سایتالکترونیکی 

بتوانیم انتخاب کنیم و اگر 8ها را بیش از تا جایی که امکان دارد این پسورد، اعداد و عالئم باشد و از حروف
چرا که اگر ما چنین کنیم چون برخی از .تر خواهد بود، قرار دهیم مفیدفضاي خالی،سدر انتهاي آن یک اسپی

براي کاربرانی که قصد حمله و ،ها استخراج شده و عالمت فاصله قابل نمایش نیستها به واسطه روباتپسورد
.آوردرا براي دستگاه ما به ارمغان میتهاجم به رایانه ما دارند تشخیص آن فاصله مشکل است و امنیت بهتري

تواند در فضاي مجازي متوجه ما شود را هاي احتمالی که میها و تخریبا این جا موفق شدیم برخی از آسیبت
. شاخص هاي ارزیابی را مد نظر قرار بدهیمره داشتیم که باید ما تماما شاخصطرح کنیم و این نکته را هم اشا

و شاخص تنظیم منطقی و شاخص شکل ظاهري،شاخص جامعیت،آمديشاخص روز، شاخص ناشر،آورپدید
.ها را افزودتوان به این مجموعه آنتناسب نوع دیتا و داده میهاي دیگر هم وجود دارد که به برخی از شاخص
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آخر دعوانا عن الحمد هللا رب العالمین.
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بسم اهللا الرحمن الرحیم
هور و بروز در فضاي مجازي ظرو به واسطههاي پیشلشاها و چآسیباي به در ادامه مباحث گذشته که اشاره

هاي مدرن و تاریخچه جاسوسی دیجیتال اي هم به جاسوسی، الزم دیدم اشارههاي اجتماعی داشتیمو شبکه
چرا که اگر ما براي جهان اسالم یک هویت مجازي قائل باشیم که متشکل از افراد و جوامع مختلف .داشته باشم

مسلمانان در فضاي مجازي باشد به واسطه ي برخی از این لوازم و تجهیزات جاسوسی به راحتی می توان رصد 
.دمحور هاي مرتبط با جهان اسالم را ترسیم کراخبار و جریانات و حتی آینده نگري 

تاریخچه جاسوسی برزیل
طلبانه هاي منفعتز گسترده شده و عالوه بر استفادهدر قرن بیست و یک لوازم و تجهیزات جاسوسی روز به رو

مالت یازدهم سپتامبر هاي تخریبی و منفی هم رفته هرچند که جهان پس از حوسوي استفادهثبت به سمتو م
هرچند که حمالتی که علیه جهان اسالم پس از یازدهم .پایش شده است جدیدي از جاسوسی و وارد مرحله

رنتی نقش اساسی هاي اینتپایشاره کنم که اما این نکته را باید اش،سپتامبر صورت گرفته بر کسی پوشیده نیست
.پیدایش اینترنت استمیالدي دهه60دهه .آوري اطالعات و جاسوسی اطالعات دارددر گرد

بینیم که بیشترین توسعه و گسترش در این زمینه صورت گرفته وزي که ما با آن سروکار داریم میاما در این ر
هاي اینترنتی به ویژه آژانس امنیت اکز کنترل اطالعات و دادهتوان گفت که مرو بیشترین استفاده را به نحوي می

ایمیل و ،فکس،سر جهان اعم از موبایلارچرا که شنود دائم ارتباطات از راه دور در س؛ناسا دارد،ملی آمریکا
سازمان امنیت ملی آمریکا به طور دائم از طریق حدود پنجاه است.ارتباطات انفورماتیکی را به راحتی انجام داده

ایستگاه وظیفه دارند که کند و این پنجاهان در سطح پنج قاره را دریافت میایستگاه شنود در بیست کشور جه
تلفنی با خارج عینی آن به این شکل است که هربار که شما مکالمه نمونه.راتی را شنود کنندهاي مخابماهواره

شنوید که این عالمت مشخصه استفاده از وشی میکنید و انعکاس صداي خودتان را در گاز کشور برقرار می
ا هستند که امنیت ملی آمریکآژانس،هاي زمینی. مطمئن باشید که این ایستگاهماهواره در ارتباط با راه دور است

.شما هستندمشغول دریافت مکالمه
مورد بعدي از مراکز جاسوسی مرکز جاسوسی جهانی اشلون هست که این هم یک سیستم جاسوسی جهانی 

هاي اطالعاتی آمریکا انگلستان ملی آمریکا قرار گرفته و سازماندر اختیار آژانس امنیت1947است که در سال 
شود وسط مرکز جاسوسی اشلون دریافت میهایی که تند در آن نقش دارند. این گزارشاسترالیا و نیوزلکانادا 

توانید برخی نرم افزارهاي قوي میکند. شما به راحتی به واسطهرصد ترافیک اینترنتی را بررسی میحدود نود د
.زندب و محورهایی دور میاي و در چه چارچواین اطالعات ترافیکی در چه منطقهید که به دست آور
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هایی به حجم یوتا بایتز یعنی یک میلیون میلیارد دادهمرکز جاسوسی یوتا یکی دیگر از این مراکزي است که 
تاسیسات دو میلیارد دالري که رهگیري کشف تجزیه و خب براساس این.گیگا بایت را قادر است پردازش کند

هاي د که محتواي مکالمات تلفنی، ایمیلاطات جهانی را پیش رو دارسازي حجم باالیی از ارتبتحلیل و ذخیره
.دارداه و جستجوهاي اینترنتی را دربرهاي همر، تلفنهاي متنی، پیامشخصی

ها تمرکز داشته و بحث کردیم ا این لحظه بارها و بارها روي آنهاي اجتماعی که ما ت، خود شبکهدر کنار این
بوکی که نزدیک به یک میلیارد دهند مثال فیسسی هستند که این کار را انجام مییکی از محورهاي اصلی جاسو

از کجا با چه سیستم ،هاي کاربران را داردیپآي،اطالعات مختلفی را از کاربران دارد،کاربر از سراسر دنیا دارد
آن مراکز شخص است وقتی درها م. اینکنند، مبادله میچه دیتا و اطالعاتی را دارند،و نرم افزاري وصل شده

توانند اطالعات مرتبط با ارهاي تجزیه و تحلیل به راحتی میافزاستفاده از نرمپردازش قوي قرار بگیرد به واسطه
اطالعات جمعی و قشري به راحتی البته اطالعات فردي شاید سود چندانی نداشته باشد ولی .ما را کشف کنند

.خاص را ترسیم کندجریانات یک قشر یا منطقهها و تواند انبوهی از دادهمی
یا رفیدرید،گفتگوي آنالین،پست الکترونیک،توان گفت جستجوي اطالعاتپس بر این اساس می

بریم یکی از کنیم و بهره میهاي گوگل داریم استفاده میهاي خوراکی که ما با استفاده از قابلیتخواننده
هاي ورد و اکسل را بزار سودمند آنالینی است که فایلخود گوگل داکس ا.محورهاي خاص جاسوسی هستند

دارد که به راحتی ها در اختیار گردانندگان گوگل قرار . اما تمامی این فایلکندذخیره میدر فضاي مجازي
.ها به مقاصد خاص خودشان برسندگیري از آنتوانند با تجزیه و تحلیل و بهرهمی

گوگل و چرا؟ آیا گیرد.تر و خود گوگل اکانت رایگان در اختیار ما قرار میرنسلیگوگل ت؛گوگل ارث
ست. ولی در این راستا یکی ها کاربران زیاد اخارات آنیکی از افتاند؟ها هزینه نکردهگردانندگان گوگل براي این

ها دیگر و استفاده دیگري که آن. قبول ولی سود هاستها سود فراوانی دارد تبلیغات آنهایی که براي آناز جنبه
توانیم . بر این اساس میگیرند جاسوسی از اطالعات افراد استاز آن بهره میپیش رو دارند و بدون سرو صدا 

پی اي سرچ و جستجوي گوگل یک گوگل آيکنیم وحداقل برما اگر از گوگل داریم استفاده میبگوییم که 
دهد و این ات مرتبطی که در اینترنت نشان میشرایط و مکان رایانه و اطالعاین که با توجه به.ما را داردرایانه

از چه سیستم ، در کنار ان این کهپی ما شرکت تامین کننده اطالعاتی داریم استفاده می کنیماسکه با چه آي
، گوگول کروم، نیمکها و مرورگري که با آن کار مییندوز یا اپل یا سایر سیستم عاملو،کنیمعاملی استفاده می

تجوي گیرد و در کنار آن کلماتی که ما جس، اطالعاتی از ما را به راحتی میچه مرور گري استفایرفاکس،
به راحتی به حساب کاربري جیمیل داشته باشیم،مخصوصا اگر ما یک کند.کنیم را ثبت و ضبط و ذخیره میمی

اند و محتواي همه چه کسانی از ما نامه دریافت کردهو اند که چه کسانی به ما نامه فرستادهاورددست می
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به راحتی از گیري از برخی علوم که دارند و بهرهبه واسطه گوگل گراف یا نالج گرافی هاي ما چیست.نامه
تعامل ورند که چه ها وجود دارد به دست می آپیها و آيديها و بین آيق تعامل و ارتباطی که بین دستگاهطری
جستجوي ما در کوکی دهیم تقریبا دو سال سابقهارتباطی بین افراد هست. حتی وقتی ما جستجویی انجام میو 

ها کنتور دهم اینرس یک فضا کار جستجو را انجام مییعنی من اگر چند بار در یک آد.ایمیل ما قرار دارد
.اند چه ارتباطی با هم دیگر دارندمدههایی که آپیتوانند تشخیص دهند که این آياندازد و به راحتی میمی
خدماتی که گوگل ارائه می دهد به راحتی براي آن ها دهیم به واسطهگوهاي آنالین یا چتی که انجام میگفت

ابل دسترسی ذخیره و بازیابی است.ق
شهر کمبریج افزاري که درد فیوچر شرکت نرمریکوراین نکته را هم در نظر بگیریم که سازمان سیا یک کمپانی 

در بینانه است که هاي پیشقرار دارد و فعالیت آن در حوزه اطالعات وب و تحلیلایالت ماساچوست در آمریکا
دهد و و تحلیل را به متخصصین ارائه میبینیموتور تحلیلی موقتی که دارد پیشاختیار سازمان سیا قرار دارد.

توان گفت که . پس میرودو ببیند که به چه سمت و سویی میکنندتوانند آینده را به تعبیري تحلیل ها میآن
.جاسوس آژانس امنیت ملی آمریکاست،گوگل

برداري از بیش از سی کشور جهان مشغول فیلمهاي تصویر برداري خیابانی گوگل که در یگر اتومبیلاز طرف د
ها شد و به واسطه برخی اعالم شد که اینکشف2010در سال اندها به خاطر گوگل ارث بودهها و خانهخیابان

آن دیتا و اطالعاتی .کردندرافشان برقرار میهاي موجود در اطو قابلیت ارتباطی که با شبکهwifiبا استفاده از 
ه این خودش ردکها را اخذ و براي گوگل ارسال میم نداند را شناسایی و دیتاهاي آنهاي امنیتی را انجاکه کنترل
.حریم خصوصی افراد و گردآوري انبوهی از اطالعات است که خود نوعی جاسوسی استشکست 

ماکن محتلف را براي شما هایی که دارد نقشه و تصویر ابا توجه به قابلیتآید که گوگل ارث این سوال پیش می
روشن و واضح اسرائیل را از نزدیک به شکلتوانید نقشه. چرا شما به واسطه گوگل ارث نمیکندترسیم می

صویب کرد و در تکنگره قانون تفویض اختیارات دفاع ملی را1997این به این دلیل است که در سال .ببینید
اي مربوط به اسرائیل را تصویب کرد ماهوارهآوري و انتشار تصاویر ون بخشی را با عنوان ممنوعیت جمعاین قان

از اسرائیل را به کسی ارائه رث و خدمات تابع اطالعاتیکه از آن موقع به بعد گردانندگان گوگل و گوگل ا
.دهندنمی

ا آن ها روبه رو هستیم که شما ها داریم تبلیغاتی که امروزه ما بما در خانهلوازم الکترونیکی هوشمندي که
را از ان منزل خودت،خاموش و روشن کنید،تلویزیون خودتان و غیره را کنترل کنیدتوانید از راه دور یخچال،می

این لوازم الکترونیکی هوشمند هستند ،تلفن خودتان را از راه دور پاسخ بگویید،راه دور می توانید کنترل کنید
هایی با نام توان گفت که نوعی از ریزپردازندهکنند. میراي گردانندگان اصلی آن فراهم میکه کار جاسوسی را ب
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IRMقابلیت اتصال ،شوندها که داخل وسایل خانگی جاسازي میپردازندههاي جدیدي هستند که این پردازنده
اي که در آن حضور دارند را منتقل انند اطالعات مربوط به آن مجموعهتواینترنت را دارند و به راحتی میبه

.اندبا نام اینترنت اشیا شناخته شدهها بیشتر. این محصولکنند
ال اي دي که در سال وهاي پیشرفته پالسما. تلویزیونرسدبه فروش میمند مدتی است تبلیغ و تلویزیون هوش

دو میکروفون و نرم افزارهایی براي دنبال ،HDدوربین مجهز به ،تولیدي سامسونگ به بازار عرضه شد2012
ون توانند ارتباط صوتی با تلویزیخریدارها از طریق این نرم افزارها می.کردن و تشخیص چهره و صدا هستند

ها به راحتی اطالعات مرتبط با این افراد را این.هوشمند یا لوازمی که به شکل هوشمند فروش رفته برقرار کنند
.کنند، این اطالعات را ارسال میشدهنترنت به مقاصدي که از قبل تعریفذخیره و از طریق ای

به خاطر .هاي جاسوسی جهان استپروژهترین ها یا به تعبیري مخوفوژه عینک گوگل یکی دیگر از پروژهپر
، گوگل ارث و پالس و ارتباط با مراکز خدماتی گوگلتواند به واسطهاین که این گلس گوگل به راحتی می

طرف این ارتباط اطالعاتی را در اختیار فرد استفاده کننده قرار بدهد و از آنهایی که دارد به واسطهغیره و نقشه
تواند براي مقاصدي که هم به راحتی میکند را برداري میبیند و فیلمگذرد و او میاو میاطالعاتی که در اطراف

.از پیش تعیین شده ثبت و ضبط و ارسال کند
این فضاهاي ابري گوگل درایو یا یکی از محورهاي دیگر جاسوسی فضاهاي ابري یا کلود استورج هستند 

این که یک فضاي رایگان خودشان به دلیل ،تلفی که اشاره کردیمهاي مخاپ باکس یا اسکاي درایو یا نمونهدر
هاي دهند که ما اطالعات و دادهداخت هزینه در اختیار ما قرار میبعد فضاهایی با پردر مرحله اول و در مرحله

رسی به آن ها به راحتی قابلیت دست. مشخص است که اینکنیمها بارگذاري و ذخیره میخودمان را داخل آن
هاي خاص ارسال ا براي مقاصد خاص به مراکز و آدرتوانند اطالعات ذخیره شده راطالعات را داشته و می

.کنند
هاي توان گفت که ویروسمیتخریبی داشتند ها داشتیم که جنبهاي به برخی از ویروسدر جلسه گذشته اشاره

یانه و ما شده و اطالعات موجود در راههستند که به راحتی وارد رایانجاسوسی هم یکی از آن محورهایی
اي از آن را در ارتباط با بدافزاري که وارد برخی . نمونههاي ما را براي مراکز و مقاصد خاص ارسال کنندشبکه

.اید، را شنیدههاي ایران شداز رایانه
ر کسپر اسکاي در نرم افزارین جاسوسی غرب علیه ایران بود. این ویروس به واسطهتویروس شعله خطرناك

کیلو بایت بیشتر نبوده اما 500جم خود ویروس عه فیلمی داخل آن وجود داشته که حقط.روسیه کشف شد
ت آوردند که هایی که صورت گرفت به راحتی به دسد فیلم بیست مگابایت حجم داشت. با بررسی و تحلیلخو

ها را گرفته و براي ص به راحتی اطالعات آني مقاصد خاهاها و شبکهاین ویروس به واسطه ورود به رایانه
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عینی آن بود که در دو . استاکس نت نمونهکندشده ارسال میهایی که از قبل تعیینجاسوسی به آدرساستفاده
.دادهاي بسیاري هم انجام در فضاي مجازي وارد شد و خبرسازيسه سال گذشته اطالعات فراونی از آن 

کنیم باید زیاد بوده و ما اگر حضور پیدا میدر نظر بگیریم که لوازم و تجهیزات جاسوسی امروزه بسیار این را
اگر در مجامعی هستیم که مجامع خصوصی بوده و تجمع خصوصی بوده و اطالعات .دقت الزم را داشته باشیم

هاي الزم را داشته و با د. باید کنترلو نباید دست اغیار به آن برسو مستنداتی داریم که از نظر ما حیاتی است
به محل کار باید حتی اي ورود بربرخی از مراکز . در فاصله بگیریم،احتیاط بیشتري از این لوازم نام برده شده

ه آن منطقه را پس اگر حق ورود موبایل ب.حق ورود موبایل به آن منطقه را ندارند.ها را کنار بگذارندموبایل
و تجهیزاتی است که در آن جا احترامی نسبت به کارمند نیست به خاطر اهمیت تولیداتبیندارند به خاطر 

.دارد و باید به دور از هرگونه شبهه و احتمال خطر باشدوجود
هاي ما کنترل ، جستجويدهیم، جستجویی انجام میاگر در فضاي مجازي وارد شدهاین را در نظر بگیریم که

عنی ی. تاثیر جستجوهاي جستجوگرهاي اینترنتی بر اندیشه و نگرش افراد بوددیدم که اي. پایان نامهشده باشد
تاثیري بر نگرش و تواند دهیم میآیا جستجویی که ما به واسطه یک جستجوگر در فضاي مجازي انجام می

قابل توجه در این مجموعه پس براي ما این شد که ن دقت الزم را داشته باشیم نکتهای.بلهما داشته باشد؟رفتار
هاي امنیت و کنترل زي داشته و در کنار آن استانداردگیري از فضاي مجاد دقت الزم را در استفاده و بهرهما بای

دقیقی از هاي امنیتی باید شناخت ساند که ما عالوه بر مراعات جنبهرنکته را میاین .محتوا را هم در نظر بگیریم
جامعیت مباحثی که داریم طرح می کنیم ،نگارشی که براي مخاطب باید داشته باشیمخاطب خود زبان و شیوهم

ها و، آن کسی که دادهکاربر ما،مخاطب ما. در نظر بگیریم،کنیمکل ظاهري مباحثی که داریم طرح میو ش
،اطالعاتی سنگین و وزین،فتهر، اطالعاتی شستهخواهد استفاده کنداطالعات ما را در فضاي مجازي می

.استفاده کندها را باشد تا با خیال راحت بتواند آناطالعاتی به دور از هرگونه تحکم و تهاجم را پیش رو داشته
. ي استها و تهدیدهاي آن فضاي مجاز، آسیبها، قابلیتالزمه این کار شناخت دقیق فضاي مجازي

ها چه مهارتبراي حضور در این فضاي مجازي ، دانستیم که پیدا کردیمما اگر شناخت دقیقی از فضاي مجازي 
هاي عرض اندام در این فضاي مجازي چیست و و اگر دانستیم که استانداردو تجربه و تخصصی نیاز دارد

تعامل و ارتباط با ،توانیم در این فضا حضور پیدا کردهوب توانستیم بشناسیم به راحتی میمخاطب خودمان را خ
.چه درون دینی و چه برون دینی هم داشته باشیم،خاطبان خودمان چه درون مذهبیم

هایی که برگزار شده به را کسب کنیم که این مجموعه کالسهاي الزمپس الزمه این کار این است که مهارت
م که بتونیم اریامیدو.ها استرسی و ارزیابی و تحلیل این مهارتعنوان پیش نیاز و مقدمات شناخت نقد و بر

در .هاي موتورهاي جستجو استها قابلیتبرداریم هرچند که یکی از آن بخشهاي موثري در این راستا گام
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ها و مخاطراتی که فضاي داشته باشیم که بر اساس آن آسیبهاي موتورهاي جستجو ما باید این توجه راقابلیت
، جنبه ندانم منفی که ما با آن روبه رو هستیمجنبهمجازي داشته که برخی از آن جنبه تهاجمی و برخی از آن

.دهدهاي غلط را به ما میي ماست که اطالعات دیتاها و دادههاکاري
بهتري را پیش رو با آن ها روبه رو هستیم استفادههاي جستجویی که به واسطه شناخت در موتورتوانیم ما می

، بدون آن که هایی را دائم در اختیار داشته باشیماز آن قابلیت. اما چه کنیم که در این راستا برخیداشته باشیم
استفاده از فضاهاي رایگان مجازي براي ما مفید ،هاي امنیتی را مراعات کنیماگر جنبه.آن چنانی بکنیمهزینه
و سنت توانایی ثبت دامین به دلیل این که تمام مسلمانان یا به تعبیري بگوییم چه شیعه و چه اهل.است
توانیم از ، میها در فضاي مجازي را ندارنداي اطالعات و ارسال آنسازي حرفههاست و فضا و آمادهاجاره

هاي توانیم از برخی قابلیت، میتوانیم از فضاهاي ابري رایگان استفاده کنیم، میهاي رایگان استفاده کنیموبالگ
.دسترسی اینترنت به شکل رایگان هم استفاده کنیم

هاي ها با توجه به تاکید ما بر رسانهتوانیم یکی از آنمی؟ بهره ببریمها چه کنیم که به نحو احسن از اینلحا
تر به آن کند سریعهاي مختلفی که به ما کمک میتوانیم اپلیکیشن و افزونه، میاجتماعی در فضاي مجازي

ما داریم ها به تعبیري چون که موبایل یا تبلتی که . یکی از آن اپلیکیشنهاي مورد نظر برسیم استفاده کنیمآدرس
موسیقی به آهنگ حالل به توانیم به واسطه این وسیله ارتباطی به فقط به عنوان یک وسیله ارتباطی نیست ما می

وگذار در ، به خواندن کتاب و گشتهاي مناسب، به تماشاي فیلمصداي دلنشین و آواز دلنشین قرائت قرآن
فراوانی را هاي به روز هوشمند و هوشمندتر شده و قابلیتها امروزه روز. چرا که این دستگاهزیماینترنت بپردا

.دهنددر اختیار ما قرار می
کنند که اي خودمان نصب کنیم به ما کمک میهتوانیم در موبایل یا در مرورگرها که میها یا افزونهاپلیکیشن

،مسلمانان،کیشاناگر شما بخواهید جمعی از هم.ترسی پیدا کنیمتر دسدیتا و اطالعات مورد نظر را سریع
ناشران جهان اسالم و غیره را ،زنان جهان اسالم،اهل قلم جهان اسالم،جهان اسالمدانشجویان ،شیعیان

اطالعات بوك برقرار کنید و ها را در فیسوانید ارتباط با این گروهاستفاده از اپلیکیشن فیس بوك می بشناسید با 
.جدید را خبر دار شوید

اند،که به اشتراك گذاشته شدههاي مختلف کند که به تصاویر و مکانکمک می"فور اسکیور"اپلیکیشن 
عتبات ، مدینه منوره،ظمهتمایل دارید تصاویري از مکه معشما در جایی که حضور دارید .دسترسی پیدا کنیم

- . به واسطه نرم افزار فور اسکیوئر میخی مختلف را پیش رو داشته باشیدتصاویري از بنیه و اماکن تاری،عالیات
در دسترسی پیدا کنید و اطالعات تفصیلی را اند،هایی که دیگران به اشتراك گذاشتهتوانید به راحتی به مکان
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هاي متربط با شما در فضاي مجازي هستند پرس و جو از دوستانتان و کسانی که در گروهها ارتباط با این مکان
.ها را بدهیدهاي آنچنین پاسخ هاي پرسشکنید و هم 

از شما اپلیکیشن گوگل پالس را.جهانی است که در قبل معرفی کردیمگستردهگوگل پالس هم یک شبکه
ه راحتی ب.ارید نصب کنیدنوت بوك و جاهایی که د،آي پد،تبلت،روي موبایلیق اکانت گوگل خودتان، طر
و اطالعات و خبارز او ا، داشته باشیدهایی که در مجموعه گوگل پالس هستندتوانید تعامل و ارتباط با گروهمی

.راحتی استفاده کنیدبه ،اندها به اشتراك گذاشتهرصد جریاناتی که آن
توانید استفاده یکیشن ایمو میاز اپلته باشد،هاي پر استفاده داشرسانی داشته باشید که سرویساگر بخواهید پیام

کنید در ها را نصب میزنید اپلیکیشن ایمو به راحتی اینتوانید در جستجوگرها سرچ بمی"آي ام او".بکنید
-می.توانید پیام رسان دلخواه خودتان را در اختیار داشته باشیدهایی که دارید و به راحتی میموبایل یا تبلت

ام اس ان، آي سی کیو، اي آي ام و ماي اسپیس، استیم ، ،یاهو،کلجی تا،در فیس بوكکسانی که توانید با 
. ارتباط برقرار کنید،به صورت گفتگوي صوتی فردي یا گروهی بین افرادجابر یا جاهاي مختلف عضو هستند 

- ، داشته باشید. میانجام دادیدهایی که ي براي هم ارسال کنید و تاریخچه چتاهاي چندرسانهتوانید فایلمی
ي هاداشته باشند در ارتباط با آموزهخواهند، دو نفر با هم مناظره مییک بحث علمی را مطرح می کنیدتوانید

تی شما از طریق اپلیکیشن به راح.خواهند پاسخ بگوینداي مطرح شده می دینی سوال و جواب باشد یا شبهه
ا انجام دهید.ها راین فعالیتتوانید ایمو می

،هاي دینی. عکسرا به اشتراك بگذاریدتانهايکند که عکسینستاگرام به شما کمک میدر کنار آن اپلیکیشن ا
ات را و خاطرتوانید به اشتراك بگذاریدرا میاماکن متبرکه و تصاویر حتی فامیلی دوست و رفقایی که دارید 

.دهیدانجام ها از این اپلیکیشناستفادهدر فضاي مجازي به واسطهتوانیدرحم را میزنده کنید و به تعبیري صله
این آمار براي .میلیون عضو در سراسر جهان دارد175اپلیکیشن بعدي اپلیکیشن لینک دین است که بیشتر از 

تخصصی و کاري دنیا ،اجتماعیترین شبکهبزرگلینک دین .گذشته است و جدیدا خیلی بیشتر شده است
فرصتی را براي شما فراهم اي شما شود و دنیاي حرفه-ین جا ترسیم میهاي شغلی به راحتی در افرصت. است

هایی که شرکت در غلی وارد مجموعه شده و از قابلیتهاي شه بتوانید به راحتی در نگاه فرصتکند کمی
.تخصصی دارند استفاده کنیدهاي کاري و گروه

تواند مفید باشد و به در توئیتر عضو هستند میبراي کسانی که.ستاهالیکیشنیتر یکی دیگر از اپلیکیشن توئپا
.هایی که در توئیتر داشتید را به راحتی چک کنیدها و ارسالتوانید توئیتواسطه این می

ي عکس و ارسال پیام گذاراشتراكیک شبکه اجتماعی است که امکان ،اپلیکیشن پس هست،یک اپلیکیشن هم
خصوصی است . هرچند که این یک شبکهآیفون و اندروید فراهم کرده است،هاي همراه هوشمندتلفنرا ویژه
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توانند از این شبکه بهره ببرند و اطالعات چه دور از فامیل و خانواده هستند میو بیشتر در مواقعی که افرادي 
ارسال کنند.و بستگان با آشنایان در تعامل و ارتباطاتی عکس و پیامی که مورد نظرشان است را 

هاي مورد عالقه را با اعضاي گروه و دوستان و فامیل و گذاري عکساپلیکیشن بعدي که باز هم اشتراك
هاي عامل اندروید، سیستمم چند صد میلیون عضو دارد وپینتر ست ه.بستگان دارد اپلیکیشن پینتر ست است

ید توانتیبانی می کند و شما به راحتی میچنین آي پد را پشهایی که سیستم هاي عامل اندروید دارند و همگوشی
.خودتان را براي گروه و اعضا به اشتراك بگذاریدهاي مورد عالقه عکس

.  کندوستان محبوبتان وصل میهاي اجتماعی و دوبالگ شما را به شبکه.اپلیکیشن بعدي اپلیکیشن تابلر است
.هاي اجتماعی بارگذاري کنیداین اپلیکیشن به راحتی در شبکهق توانید از طریتان را میشما وبالگی

توانید براي هایتان را می. یعنی شما پیامهاي متنی در سرتاسر وب استارسال پیاماپلیکیشن واتس آپ 
توانید ، تصویري را به راحتی میهاي صوتیصورت آنالین چت کنید. فایلتوانید به ، میدوستانتان بگذارید

اي هم شود. هزینهبلک بري و آیفون به راحتی نصب میادروید و نوکیا و هاي هوشمند نید روي گوشیمنتقل ک
.واتس آپ استفاده کنیدتوانید ازمییعنی رایگان بود، ندارد،جاها که نیاز در برخی

که شما مکان به این ترتیب.استفاده کنیدهستید از اپلیکیشن یلپهاي جدیدها و مکاناگر دنبال رستوران
توانید فروش را به راحتی از طریق این میها و مراکز خرید و ها و رستوران، مغازهدهیدزندگی خودتان را می

.پیش رو داشته باشید
به عنوان یک مبلغ ،عنوان یک فرد مسلماناهم است آیا ضرورت ندارد که من بههایی که فرقابلیتوضعیت با

هاي دینی خودم باشم؟ مشغول تبلیغ دین خودم تبلیغ آموزهعرض اندام کرده و ،عیبه عنوان یک فرد شی،دینی
پژوهان داشته ممندان به شناخت و اسالقان و عالقهاي دینی را در فضاي مجازي براي مشته تبیین آموزهفوظی

آیا ضرورت ندارد که من هم وارد شده عرض اندام ،گیردهایی که صورت میجمهاین همه هبا وجود باشم.
صیل کرده ضرورت ندارد من شیعه تح،آیا من مسلمانها باشم؟، پاسخگوي بعضی از این شبهات و هجمهکنم

، قدرت هاي اجتماعی در فضاي مجازي حضور پیدا کرده و اعالم کنم که من این توانایی را دارمکه در شبکه
؟هاي دینی دارمت روي آموزه، شناخدارمتجزیه تحلیل

بیایم دور ،هاي دینی یاد بگیرنددارند کسانی که دوست دارند آموزهکسانی که پرسشی دارند کسانی که سوالی 
ما خودآموزي دائم را .این جا مهم استدر 1خودآموزي.هم جمع شویم و مشغول آموزش و علم آموزي شویم

.باشیمفضاي مجازي داشته توانیم به واسطهمی

1 . self-education
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هاي بارگذاري رایگانسایتمعرفی برخی 
کنند را نام ارگذاري رایگان براي ما فراهم میهایی که آپلود یا بسایتاین جلسه فقط من برخی از وبدر آخر 
اي خودشان را در این هاي صوتی تصویري و چندرسانهدوستانی که تمایل داشتند که مستندات و فایل .می برم

، "مول لود دات کام"، "مگاشیرز دات کام".صورت رایگان بارگذاري کنند بتوانند از آن استفاده کنندفضاها به  ، "یو سند ایت دات کام"، "آپلودینگ دات کام"، "سایبر آپ لود دات کام"، "سند اسپیس دات کام" اسپرید "، "زد آپلود دات کام"، "بیگ آپلود دات کام"، "اسنگیز دات کام"، "ترنسفر بیگ فایلز دات کام"
ها یا برخی توانید از این سایتمی."شیر بیگ فایل دات کام"، "راپید آپلود دات کام"، "دش آي تی دات کام

فایل "، "یو شیر ایت دات کام"، "فري آپلودر دات کام"، "موموشیر دات کام"هاي مشابه مثل از سایت
فایل اچ دي "، "آپلود هات دات کام"،"رپید شیرینگ دات کام"، "کامآپلود فرانت دات "، "هاست دات رو

گان اطالعات را براي هاي بارگذاري رایها قابلیتاستفاده کنید که این"او آر بی دش زد دات کام"، "دات کام
توانیم از نظر حجم اطالعات محدودیت داشته فایل هایی با چند صد مگ میها . برخی از اینکندما فراهم می

هرچند که در فضاهاي ابري اند.ها چند گیگ فضاي رایگان در اختیار ما قرار داده. برخی از اینبارگذاري کنیم
-دهند و به واسطه مشکلی که در بارگذاري فایلهم به صورت رایگان عموما تا پنج گیگ را در اختیار قرار می

اي رایگانی هر موارد این چنینی در این وبسایتسنگین را دهاي توانیم فایلریم میها داهاي سنگین در وبالگ
.دهیمهاي خودمان قرار ها و وبالگها را در سایتدهند قرار داده و لینک آنکه امکان بارگذاري می

.آینده به بحث چگونگی نگارش ویژه فضاي مجازي و مخاطبان خاص خواهیم پرداختدر جلسه
لعالمینآخر دعوانا عن الحمد هللا رب ا
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و به نستعینبسم اهللا الرحمن الرحیم
چگونگی نگارش و حضور در فضاي مجازي

در بحث کتابت با .و حضور در فضاي مجازي بحث خواهیم کرددر این جلسه در محور چگونگی نگارش 
سنجی را هاي ارزیابی و اعتبارضروري است که برخی از شاخصهتوجه به مخاطبین و شکل مکتوبی که داریم 

ها و مفاهیمی که ما داریم از طریق ما بتواند به نحو احسن از نوشتهداشته باشیم تا خواننده و یا کاربرمد نظر 
کنیم بهره مند گردد.میفضاي مجازي به آنان منتقل 

ابتدا باید ببینیم که به چه .ما اگر بخواهیم در فضاي مجازي حضور پیدا کنیم چند نکته را باید مدنظر قرار دهیم
یعنی این که مخاطب ما کیست ما براي چه قصدي ؛مقصدي ما وارد این فضاي مجازي شدیممنظور و به چه 

. کنیممییا حتی به چه شکلی ما ظهور و بروز پیدا ،پردازیممیدست به قلم برده و در فضاي مجازي به نگارش 
کنیم میاي و به شکل صوت و تصویر با کاربر خود ارتباط برقرار هبر بحث نگارش آیا به شکل چندرسانعالوه

را که به ییهاي ما یک سویه در اختیار کاربر قرار گرفته و فقط آن کاربر ماست که مفاهیم و آموزههایا نوشته
که ما یی هاو تواناییها انتخاب مخاطب باید بر اساس ظرفیت.کندمیمطالعه ایم،شکل نگارشی تدوین کرده

داریم لحاظ شود یعنی من اگر براي کودك و نوجوان یا براي جوانان یا براي قشر تحصیل کرده یا صنف 
چه ؟کیستکنم باید ابتدا مشخص کنم که آن قشر و صنف میخاصی در فضاي مجازي قلم فرسایی 

راي کودك و نوجوان ب؟چه انتظاراتی دارداز من نوعی که در فضاي مجازي حضور دارمو؟یی داردهاویژگی
براي صنف خاص یا براي عموم کاربران فضاي مجازي و یا براي کاربرانی از ،براي بزرگسال نوشتن،نوشتن

.ي خاص خودش را داردهاو ویژگیها حساسیت،یک منطقه خاص نوشتن
خواهم در فضاي مجازي و میمنی که احساس وظیفه کرده و ،من مبلغ شیعی،بعدي من مبلغ مسلماننکته

اي . آن تابلو و صفحهي خودم را هم ترسیم کنمهاسبک و سیاق نگارش و تدوینگسترده حضور پیدا کنم باید 
کنم باید گویاي این باشد که من کیستم و براي چه کسی قلم میمجازي خودم را معرفی و صفحهکه من خودم

رد شاعر است یا عالقمند به شعر و دستی در شعر دارد یک ف.زنممیزنم و به چه سبک و سیاقی قلم می
خواهد میکسی .باید بنویسد که هدف من از این حضور نقد اشعار است،خواهد اشعار دیگران را نقد کندمی

داستان ،نویسممییعنی شعر ،حضور پیدا کند باید مشخص کند که این حضور من براي چه منظوري است
عرض اندام کنم و یا انجام خواهممیبه شکل منبر در فضاي مجازي نویسم یامینقد ،نویسممیطنز ،نویسممی

آیا ؟گیرد یا نه به شکل آفالینمیي من به شکل آنالین و بر خط در دسترس کاربران قرار هانوشته.وظیفه کنم
ي من هاه نوشتهي من دسترسی دارد حق نوشتن نقد و نظر خودش را نسبت بهاکاربر من کسی که به نوشته

؟دارد یا این فضا براي او فراهم شده است یا نه
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توانیم به میدر فضاي مجازي امروزه ما .هم مهم استشکل نگارش،نگارششیوهو انتخاب زبانجداي از 
دهیم، به همین شکلمیصورت آنالین و برخط مثل یک سخنرانی که در فضاي معمول و چهره به چهره انجام 

را از قبل ضبط میصحبتی را فیل،کنم و یا نهمیپیدا کرده و با کاربرانم ارتباط برقرار جازي حضور در فضاي م
اگر چنین باشد ما باید مشخص کنیم که آن .امت تکرار در فضاي مجازي قرار دادهکرده و براي پخش به صور

آیا من .فضا و بستر چه کسانی هستندخواهیم اطالعات را بارگذاري کنیم و مخاطبان آن میفضا و بستري را که 
این دهی و خدمات وبالگی بروم که که یقینا باید سراغ مراکز سرویسبه شکل وبالگ باید مطالبم را ارائه دهم

ي تعاملی کمی آسان و کاربران خاص هادر فضاي وبالگی جنبه.داردتفاوتهافضاي وبالگی با فضاي وبسایت
ها و برخی از قابلیتها ب سایت این را در نظر بگیریم که برخی از محدودیتخودش را دارد ولی در فضاي و

.شودمیکم یا زیاد 
من باید بر ي مشابه حضور پیدا کنم نوشتههاخواهم در تاالر گفتگو در انجمن در فروم یا در محیطمیاگر من 

حضور و ظهور و بروز پیدا و شناخت محیط و شناخت کاربران خاصی باشد که در آن جا ها اساس قابلیت
صوت و کند که قابلیت میي من در پادکست و به تعبیري رادیوهاي اینترنتی درج پیدا هاآیا نوشته.کنندمی

ست که قابلیت دانشنامههاکه قابلیت تصویر و تکست را دارد یا در ویکیها تکست را دارد یا در فوتو بالگ
انتخاب پس .ي خودم را هم اضافه کنمهادیگران را ویرایش و نوشتهيهاتوانم نوشتهمیآزاد را دارد و من 

یی است که باید ما به عنوان یک فرد هایکی دیگر از بخشها ي آنهاو چگونگی قابلیتمراکز خدمات دهی
ي آن بستر و فضا و هااساس قابلیتو برخواهیم در فضاي مجازي وارد شویم مشخص شده میمسلمانی که 

را مد نظر قرار داده و ها کنند نوشتهمیدهد و کاربرانی که از آن فضا استفاده میکه در اختیار ما قرار تکنولوژي 
.ي آن را مراعات کنیمهاي خاص آن و استانداردهاو شاخصها ویژگی
.و سبک و سیاق استنگارشزبان و شیوهدیگر در نکته
؟ باشدمیخواهم ارائه دهم آیا مطالب تولیدي خودم میمطالبی که من -
.کنممیدهم یا مطالبی است که مستند کرده و بازنویسی میمطالبی است که خودم تدوین کرده و ارائه -

ي دیگران را بر اساس تشخیص خودم ویرایش و زبان ارائه و شکل نگارش را تغییر داده هایعنی نوشته
ي تقطیع شده از جاهاي هاکنم یا این که نه من براساس نوشتهمیسبک و سیاق جدیدي عرضه و 

را کنار هم قرار داده و به سبک و سیاق جدید عرضه ها ي مختلف این نوشتههامختلف از آدرس
.ي دیگران استهاکنم که بیشتر نقل قول و استناد به نوشتهمی

.ي من نقد و بررسی استهاآیا نوشته-
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یی است که هاالب پرسش و پاسخ است یا در قالب پاسخ به شبهات هجمهي من در قهاآیا نوشته-
است.صورت گرفته 

من از حیث یی است که ابتدا باید ما در نظر بگیریم و این نکته را هم فراموش نکنیم که هااین اصول و سیاست
کنم که هدف مشخصي تولیدي خودم باید هاآموزهوي مورد نظر خودمهاآموزهنگارش تدوین و ارائه

هرچند که در ؛تبلیغ و ترویج دین دارم یا هدفی که دارم اطالع رسانی و ارتباطات استآموزشی، پژوهشی،
فرهنگی تولید بسته،نرم افزاري تولید کرده،شخصی کتابی تولید کرده.اهداف تجاري است،برخی جاها اهداف

چه با ،به دست کاربرانش برساند،انش برساندفرهنگی را به دست مخاطبخواهد این بستهمیحاال ،کرده
.پرداخت هزینه و چه به صورت رایگان

ي دینی باشد متفاوت است هاي ما اگر در راستاي تبیین دین و آموزههااین را هم باید در نظر بگیریم که نوشته
خاطرات و یی که بیشتر جنبههانوشته،ي سیاسیهانوشته. باشندمییی که دنبال دفاع عقالنی از دین هابا نوشته

باشد با هم متفاوت اند.مییی که بیشتر براي پاسخ به شبهات هانامه دارد و نوشتهسرگذشت
یی که هامتفاوت است با نوشته،یی که در راستاي تعامل با هم کیشان خودمان و درون مذهبی استهانوشته

خواهم با ادیان وحیانی ارتباط برقرار میام من مسلمان. یعنی مخاطبان و کاربران آن افرادي برون دینی هستند
ي دینی را تبلیغ کرده و در هاگفتمانی داشته و در برخی قضایا آموزهها کرده و پیروان آن ادیان را شناخته و با آن

ي هاخواهم در برخی جنبهمیکند میخاکی زندگی برخی قضایا از باب یک انسان و بشري که در این کره
.تعامل داشته باشمها با آنمیعل

یی هاپاراگرافي مختلف باشد یعنی هاي ما باید ترکیبی از پاراگرافهااین را مد نظر قرار دهیم که عموما نوشته
ي کوتاهی که اقتضاي فضاي مجازي را دارد باید به چه شکل هایا نوشته،یی که داریمهاجمله،که ما داریم

اصلی را طرح کنیم آن هدف و مضمون و محتواي اصلی را طرح کرده بعد دالیلی در کلیدي و ابتدا جمله.باشد
یک یا دو پاراگراف دالیل ما ،اصلیجمله،یک پاراگراف.راستاي اثبات آن مضمون و محتواي اصلی بیاوریم

یی که هامونهاصلی و پس از آن یک یا دو پاراگراف ما شواهد و استنادهایی است به نبراي تائید و تثبیت جمله
پس از توانیم آن را ذکر کنیم.میگر در بیانات بزرگان اتفاق افتاده و به عنوان مستند و شاهد مثال یدر جاي د

را که در ابتدا م اصلی و مفهوما باید دنبال این برویم که در یک پاراگراف کوتاه جملهها ذکر شواهد و مثال
ي کاربردي و اهداف خاص طرح آن هاد طرح بحث کنیم و جنبهطرح کردیم را با شکل و زبان و نگارش جدی

.مبحث را با کاربر و مخاطب خودمان درمیان بگذاریم
اصلی، پاراگراف یا اول پاراگراف یا جملهپاراگراف یا جمله.ي ما عموما چند پاراگرافی استهاپس نوشته

ششم پاراگراف و جمله.پنجم ما شواهد ماستچهارم و دوم و سوم ما دالیل ماست و پاراگراف یا جملهجمله
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توانیم براي جملهمیاصلی به شکل دیگر و پس از آن هم اهداف و کاربردهایی که پاراگراف و جملهما بیان 
.اصلی مد نظر داشته باشیم

به باشد متفاوت است با مواردي که در راستاي دفع شبهه و پاسخ ها حال این اگر در راستاي تبیین آموزه
راستا دقت نظر داشته باشیم کهدر این.ي کاربران استهاسواالت و پرسش

من اگر به عنوان طلبه و روحانی در فضاي مجازي .ي امنیتی را رعایت کنیمهاي خودمان جنبههادر نوشته. 1
نیون و برخی روحا،کنم باید این را در نظر بگیرم که یک شأن و هویتی براي مبلغان دینی طالبمیحضور پیدا 

ز ذهن و نگرش خودم که نکند خداي نکرده با نوع تصویري که ا.از اقشار مختلف در انظار باید لحاظ گردد
خودم صنفان ، باعث تخریب همکیشان و همبا نوع حرکات و رفتاري که در فضاي مجازي دارم،امتدوین کرده

.باشم
براي هر فرد وجود دارد که ضرورتی ندارد این شخص برخی از اسراري.اسرار شخصی خودم را افشا نکنم. 2

.اسرار شخصی خودش را طرح بحث کند
نشویم به این شکل که ما اگر وارد فضاي مجازي شده و در میخیلی با مخاطبان خودمان صمی. گاهی،3

قرار .دهیمي مجازي حضور پیدا کنیم شماره تلفن خودمان را به مخاطبان نهاگفتگوهاي کاربران فروم و اتاق
این مالقات حضوري و این اطالعات شخصی ما ها چرا که در بعضی وقت.نگذاریمها مالقات حضوري با آن

شودمیبراي ما دردسر ساز 
خواهیم میخواهیم داشته باشیم اگر در انجمنی اتاق گفتگویی میي اعتقادي اگر ظهور و بروزي هادر جنبه.4

حاضر شویم اگر سوالی مطرح شده اگر شبهه اي مطرح شده به صورت آنالین یا آفالین حتی المقدور پاسخ 
به صورت جامع و کامل طرح کنیم و از طرف دیگر به سمت و سویی برویم که حساسیت این سوال یا شبهه را 

شدن حساسیت افراد نسبت به این ي دینی را هم مد نظر قرار داده و باعث کم هانسبت به مقدسات و ارزش
.نشویمها ارزش

اگر من به عنوان یک طلبه و .از نظر اخالقی نیز اخالق اینترنتی و اخالق فضاي مجازي را یقینا مراعات کنیم.5
فضاي مجازي ظهور و بروز پیدا در عرصهروحانی یا به عنوان یک فرد متدین و دین دار یا یک فرد مسلمان 

علمی را که .ي علمی خودم را در نظر گرفته و هیچ وقت گزافه گویی نداشته باشمهاانمنديکنم باید تومی
مهلت بخواهم و پس از مراجعه به ،ندارم نگویم که دارم و اگر پاسخی را بلد نیستم بگویم پاسخ را بلد نیستم

م که خداي نکرده احتمال یی حاضر شدیهااگر یک وقت در محیط.متون و منابع پاسخ کاربر مورد نظر را بدهم
تبلیغ در شویم میي عاطفی و حتی روانی که در گذشته اشاره کردیم دچار هادهیم که برخی از آسیبمی

یی که مد نظر هست را کنار بگذاریم و همچنین در برخی از مواقع ارتباط هاو اتاقها اینترنت را رها کنیم انجمن
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ارتباط دوستی والمقدور خیلی در فضاي مجازي با جنس مخالف تعاملبا جنس مخالف را کاهش داده و حتی 
کلماتی که در ارتباط با مخاطبان جنس مخالف ایجاد صمیمیت و حساسیت .صمیمی نزدیک نداشته باشیم

اگر اطمینان از .ي تبلیغی پاسخ بدون تفکر نداشته باشیمهااز طرف دیگر در جنبهنماید را به کار نبریم و می
مطالب شبهه ناك را در فضاي مجازي به ویژه شبهات اعتقادي را طرح نکنیم .پاسخ نداریم پاسخ نگوییمصحت 

ي علمی هاتا جایی که امکان دارد جنبه.یی هستیم خودمان طراح شبهات نباشیمهاو اگر پاسخگوي پرسش
آشنایی با این موضوع ندارم بنده خودمان را ارتقا دهیم در جایی که علم به یک موضوعی نداریم بگوییم که 

ماست در اگر در راستاي تخصص تجربه اي که داریم مسائلی را رو به رو شدیم که خارج از تخصص و تجربه
براي .مناسب با فهم مخاطب را ندهیمي غیر هاپاسخ.پرهیز کنیمها پاسخگویی در تعامل و ارتباط در مشارکت

از قبل با .گویی و مشاوره حتی المقدور وقت بگذاریماي پاسخي مورد نظر و یا برهادرج مطالب و آموزه
باشند و غرض ورزي میي بی اثر یا کم فایده را کنار گذاشته و با افرادي که معاند هابحث.آمادگی وارد شویم

. مخاطب ي بی ثمر را در فضاي مجازي نداشته باشیمهامتلک گویی و جدل.دارند وارد بحث و مذاکره نشویم
لجبازي قرار ندهیم و همچنین از هر گونه بی احترامی و توهین نسبت به مخالفان و ودر موقعیت لجرا 

دیان و پیروان ادیان پرهیز کنیم.مخصوصا نسبت به مقدس ا
یی که وهابیون و برخی از فرق ضاله حضور هاو فرومها انجمناگر با کسی هم رو به رو بودیم که عموما در 

کنند میهم به ما توهین ها اگر آنآید سعی کنیم حتی المقدور توهین به آنها نکرده و میپیش این موارد،دارند
و مباحثی که در ها از طرف دیگر برخی از حرفرد منطقی و عاقالنه داشته باشیم.سعی کنیم که یک برخو

گر باشد توجیهمیمباحث درستی نیست یا به تعبیري غلط مشهور،برخی از کتب وجود داشته و این مباحث
گناه .آید را سهل نبینیممیگناهانی که در فضاي مجازي به وجود ها نباشیم و از طرف دیگر گاهی وقتها آن

ي سبک و هابرخوردکند میکوچک و بزرگ ندارد فضاي مجازي بسترهاي بسیاري را براي این گناه فراهم 
.مجازي طرح نکنیممنافی شئونات جایگاه و شخصیت خودمان را در فضاي 

ي مجازي که تعامل زنده و آنالین با کاربر هاو فضاهایی وجود داریم در شبکهها و فرومها اما اگر ما در انجمن
در سطح ،سطح کودك و نوجوان باشدادبیاتی که در؛داریم ادبیات مخاطب را در پاسخگویی مد نظر قرار دهیم

گویی زیادهباشد و غیره. پاسخ به مقدار نیاز باشد نه کم نه زیاد.در سطح اقشار تحصیل کرده،بزرگسال باشد
و مفاهیمی را ها و آموزه. جوابمستند و مستدل سخن بگوییم و از قضاوت عجوالنه پرهیز کنیم.نداشته باشیم

باشد را در فضاي مجازي به صورت ساندویچی مختصر و خالصه طرح کنیم ولی مکفی.میکه مد نظرمان 
ما برخورد محترمانه و مودبانه و با کمال آرامش با مخالفین و فحاشان و هتاکان و معاندان داشته باشیم یقینا اگر 

ایجاد نکنیم مگر این که بخواهیم پاسخ تاثیر گذار خواهد بود. در ذهن مخاطب سوال ها این برخورد ما روي آن
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یعنی اگر کسی آمد در فضایی که .ن داشته باشیمي زیبا به مطالب دیگر کاربراهاسوال را بدهی و عکس العمل
از او تقدیر و تشکر کرده و کلمات ما هم ،ي را قرار داد اظهار نظري کردهاما اطالعاتی را درج کرده ایم نوشته
خواهیم در فضاي مجازي حضور فعال و مثمر ثمر پیدا کنیم میپس اگر ما .محبت آمیز را پیش رو داشته باشیم

آن باید براي مخاطبان و در کنار .مخاطب و آن بستر و فضایی که براي ما ایجاد شده وقت بگذاریمباید براي 
،گیرندمیي ما قرار هاعموما افرادي که در لینک باکس.کاربران ایجاد اعتماد و ایجاد صمیمیت و رفاقت کنیم

کنیم و به صورت منظم در اینترنت ي خوب و دوستانه ارسالهاپیام،گذارندمیافرادي که یادداشتی براي ما 
به خاطر جذب مخاطب نداشته ها اگر ما در وبالگ حضور داریم تعریف نابه جا از وبالگ،حضور پیدا کنیم

خود در وبالگ تبلیغ مطلب نوشته شده،و طلبگی را درج نکنیممیي منافی با شئونات اسالهالینک،باشیم
.ي ما استناد کنندهاما باشند و به نوشتهي هاگذاریم که کاربران مشتاق نوشتهدیگران را کمتر انجام داده و بیشتر ب

ي هانوشتهشویم حتی المقدور نظري دربارهمیي دیگران اگر وارد هاسایتوهادر مطالب دیگران در وبالگ
هاي لیستی از سایت.سربزنیمها ي مناسب داشته باشیم که دائم به آنهالیستی از وبالگ.داشته باشیمها آن

و اگر وبالگ و یا سایت داریم مشخص شود که به صورت .سربزنیمها مناسب داشته باشیم که دائم به آن
هرچند که در تاالرهاي گفتگو باید بیشتر دنبال .شودمیروزانه یا ماهانه این وبالگ یا سایت روزآمد ،هفتگی

ها ل مناسب را در حضور مخاطبان مطرح کرده و به پاسخ آنارتباط با مخاطبان باشیم مطالب جالب و طرح سوا
ي جنجالی شرکت نکنیم و با مدیریت هادر بحث.را هم به مشارکت در پاسخ دهی دعوت کنیمها بپردازیم و آن

را به دست بگیریم در ها همکاري کرده و اگر توانایی این را داریم ما هم مدیریت برخی از این کلوبها کلوب
از طریق یاهو مسنجر گوگل تاك و همچنین پال تاك و مواردي که در قبل معرفی ارهاچت روم(،هاچت

ثمر در بیادامه.گوییمان کوتاه و موثر باشدپاسخ .حضور مستمر پیدا کرده مشغول تبلیغ دین شویم)کردیم
نخواست ادامه دهد برخی از فضاها را حذف کرده و مستغنی نشان دادن خود از مخاطب به محض این که 

همچنین سعی کنیم که در جواب دادن به .یعنی ما نخواهیم مخاطب را به زور نگهداریم.خداحافظی کند
کند الگ آفچون ممکن است که قطعی به وجود آمده و شخص شود میسواالتی که در فضاي چت ایجاد 

شد و شخص به جوابش نرسید این سوال در چرا که اگر سوالی مطرح .تر ارائه دهیمرا سریعها سعی کنیم پاسخ
اگر موردي پیش آمد که شخصی سوال کرد و نتوانستیم به صورت ذهن او ممکن است که تبدیل به شبهه شود.

مستقیم پاسخ سوال او را بدهیم حتی المقدور آي دي آن شخص را پیدا کرده و به شکل آفالین پاسخ او را 
برایش ارسال کنیم. 

توانیم در فضاهاي مجازي ظهور مناسب و مثمر ثمر داشته باشیم حال ما فقط باید دقت میما پس بر این اساس
تعیین خط و مشی سیاست و .خواهیم استفاده کنیممییی هاتوي چه مسیري قرار گرفته و از چه قابلیتکنیم که 
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عنوان مناسبی براي .ي موضوعی و تعریف مخاطب را براي سایت یا وبالگ خودمان داشته باشیمهاگرایش
ي مورد نظر هاتنظیمات وبالگ و سایت خودمان معرفی نویسنده قابلیت.سایت و وبالگ خودمان انتخاب کنیم

ي مناسب در فضاي وبالگمان استفاده هااز قالب.را در قسمت تنظیمات ترسیم کرده و به اطالع کاربر برسانیم
به وبالگمان ي مورد عالقه راهابرخی از افزونه.بارگذاري کنیممطالب را به شکل صحیح و استاندارد .کنیم

وبگذر داتمشابه ها توانیم از برخی آدرسیی که ما میهانظر سنجی و برخی قابلیت،نامهاضافه کنیم مثل خبر
سایتمان را به وبالگمان و به ها و موارد دیگر این قابلیتسایت متر دات کاممشابه براو نت دات کامکام مشابه 

اضافه کرده و با قرار دادن کنتور و شمارشگر در سایت بفهمیم که به چه میزان کاربر به سایتمان مراجعه 
و معرفی ها اگر سایت داریم کلمات کلیدي و تگ.ي موضوعی ثبت کنیمهامان را در فهرستوبالگ.کنندمی

ي هایادداشت.را فراموش نکنیمها تبادل لینک با وبالگ و وبسایت.ي جستجو را فراموش نکنیمهابه موتور
در وبالگ قرار داده یا از طریق پست الکترونیک آنان را ها را بررسی کرده و پاسخ مناسب آنها دیگران و کامنت

و همچنین روزآمد سازي اطالعات را در سایت مد نظر قرار دهیم. به اطالع آنان برسانیم 
مسجد ،""بالگ اسکاي دات کام،""کام	کام پرشن بالگ دات،""پارسی بالگ دات""دات کامگفا بال"حال ما 

چنینی را زیاد داریم که حتی خود گوگل هم قابلیت ي اینهانمونه"کام	کام ورد پرس دات،""بالگ دات
فلیکر هم قابلیت وبالگی دارد هرچند که بیشتر تاکیدش بر تصاویر .توانیم از آن استفاده کنیممیوبالگی دارد 

.توانیم به راحتی از آن استفاده کنیممیباشد ولی قابلیتی در این زمینه دارد که ما می

هاسایتها و وبهاي ارزیابی وبالگشاخص
سایت و وبالگمان قرار داده ي نظر سنجی را در هاتوانیم فرممیاست که بازخوردگیريقابل توجه بحث نکته

پیش رو را ها را ارسال و نظر آنها این نظر سنجی،اندسایت و وبالگ ما شدهو براي کسانی که عضو خبرنامه
یعنی بازخورد گیري فراموش نشود که ببینیم این اطالعاتی که ما بارگذاري کردیم به چه میزان .داشته باشیم

وجود دارد که ي متعددي هاشاخصها سایتو وبها ا در ارزیابی وبالگعموم.براي کاربرانمان مناسب است
دهم.میخودم را پایان را سریع شمارش کرده و مطالب این جلسهها من برخی از آن

ارتباط با ما شخصی که گزینه.کندمیامکان پذیر است کاربران زیادي را جذب اتصال دامنه به وبالگ-
ارتباط با ما، از طریق گزینهخواهد با ما ارتباط برقرار کند میوارد وبالگ ما شده اگر سوالی دارد اگر 

.ما که ما میتوانیم از طریق این گزینه خودمان را بهتر و بهتر به کاربر و مخاطب معرفی کنیمدرباره
.وجود دارد را حتی المقدور به کار ببریمها و سایتها که در وبالگي سمعی بصريهاقابلیت-

ي زیبا در وبالگ ما پخش هاي تبلیغاتی مناسب را پخش احادیث در وبالگ ما پخش نوشتههاباکس
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از را حتی المقدور ها ي تبلیغاتی را مد نظر قرار داده و این گزینههاتصاویر مناسب در وبالگ ما باکس
.دست ندهیم

ي ارزشمندي که هانوشته.یا کتابخانه را به وبالگ یا وب سایتمان اضافه کنیمي قابل دانلودهافایل-
.ي ورد پی دي اف و زیپ آن را براي دانلود و دریافت کاربران قرار دهیمهاداریم فرمت

.را در وبالگ فراموش نکنیمکلمات کلیدي یا برچسب-
ببریم که تنوعی براي مخاطب و کاربر ما یمان به کار هاي مناسب را در نوشتههایا شکلکصورتک-

.دهدمیي ما هاداشته و زیبایی خاصی به نوشته
پخش بخشی از دکلمه ،یک تکه قرائت قرآن،پخش یک قطعه مداحیموزیک مالیمها در برخی وقت-

. تواند مفید و جاذب باشدمیبراي مخاطب ما 
کاربران بازدید از سایت ما کند که به دست بیاوریم چه مقدار میبه ما کمک گر وبالگشمارش-

.اندداشته
.یی است که براي وبالگ و وب سایت ما ضروري استهایکی دیگر از گزینهامکان جستجو-
چنین اضافه کردن گزینهانتخاب قالب مناسب ایجاد لینک پیام خوش آمد گویی و خداحافظی و هم-

ما برخی از کاربران ها ي گفتگو و مسنجرهاتواند کمک کند که در اتاقمیپیغام رسان یاهو در وبالگ
یی که امکان تعامل با هابرخی از گزینه.مذاکره داشته باشیمها را مالقات کرده و به صورت زنده با آن

توانیم میکند براي سایت و وبالگ ما مناسب است میي اجتماعی را اضافه هامخاطب و ارتباط با شبکه
یمان اضافه کنیم که هافیس بوك توئیتر و موارد مختلف را در زیر نوشتهشبیه گوگل پالس فرند فید 

.ي مورد نظرش اضافه کندهااین اطالعات را به گزینهها کلیک بر روي اینکاربران ما به واسطه
ي خاص براي نمایش اهاز متون را در زمانبرخی .تناسب اهداف و محتواي وبالگ را در نظر بگیریم-

.پیش رو داشته باشیم
.گیري کنیممان پشتیبانسایتاز وبالگ و وبحتما-
.حتما وبالگمان را ثبت کنیمها ي موضوعی وبالگهادر فهرست-
.استفاده کنیمها از خبرخوان و آر اس اس-
.اي براي وبالگمان داشته باشیمحتی المقدور خبرنامه-
.ارزیابی کنیموبالگ و سایتمان را در سطح کشوري و بین الملل حتی المقدور بسنجیم رتبه-
.لوگو مناسبی براي وبالگ طراحی کنیم-
.شرح وبالگ و تناسب با اهداف ایجاد را هم در سایت و وبالگمان قرار دهیم-
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یی هابخشبحث مدیریت موضوعات وبالگ دو تا از ي خاص و همچنین هالینک دادن به یادداشت-
ي جستجو هااست که برایمان بسیار مهم و قابل اهمیت است که ما اگر بتوانیم وبالگمان را به موتور

.معرفی کنیم کاربران بیشتري را جذب خواهیم کرد
خودمان دوستان و همکاران و کسانی توانیم در نوشتهمیي گروهی هم قابل توجه هستند که هاوبالگ-

.هستند را دعوت کرده و وبالگ گروهی داشته باشیمکه هم صنف و هم کیش ما
نیم نگاهی به سبک نگارش و چگونگی ازدیاد نمایش دیتا و اطالعاتمان را براي تا این جا موفق شدیم که

.کاربران و مخاطبان داشته باشیم
آخر دعوانا عن الحمد هللا رب العالمین.
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