
رواقانهم
نشریه اداره آموزش و فرهنگ سازی فضای مجازی

پیش به سوی مقابله نرم
یادداشتی بر بیانات رهبری درباره فضای مجازی

که  اکنون  رحیمی:  رقیه  خانم 
به  تبدیل  چوبین  قدیمی  منبرهای 
اقیانوس  و  اند  شده  دیجیتال  منبرهای 
مخاطبان  با  را  ما  اینترنت،  گسترده 
که  برماست  است،  روبروکرده  بی شماری 
ده  با  خطیر  مسیر  این  در  گام  اولین  در 
نکته  نویسندگی موفق در فضای مجازی 
به منظور انجام رسالت دینی آشنا شویم:

1. تولیدی بودن و پرهیز از کپی:
ذهنی  تراوش  حاصل  که  مطلبی 
نویسنده باشد و آمیخته با عناصر اندیشه، 
مراتب  به  باشد  خیال انگیزی  و  احساس 
و  شده  کپی  مطالب  از  بیشتر  بسیار 
است.  تأثیرگذار  مخاطب  بر  اقتباسی 
انتقال  در  است  ممکن  کپی  مطالب 

مقصود واقعی نویسنده الکن باشند.

2. عدم خلط میان هدف و وسیله:
فراموش نکنیم که برای یک نویسنده 
از  اصلی  هدف  مّتقی،  و  القلب  سلیم 
نویسندگی در فضای مجازی فقط جذب 
مخاطب  جذب  بلکه  نیست؛  مخاطب 
ابزار است. هوچی گری، شایعه  تنها یک 
افتراء  کالغ،  چهل  و  کالغ  یک  سازی، 
محتوای  با  مغایر  تیترزنی  تهمت،  و 
اذهان  در  شبهه  ایجاد  خبر،  و  متن 
الفاظ  از  استفاده  مخاطبان،  خالی 
مسائل  به  پرداختن  ناشایست،  و  رکیک 
با  مخاطب  ذهن  اشغال  و  غیراخالقی 
تصویرسازی های مستهجن و موهن و ... 
از اموری است که باعث جذب مخاطبان 
است  شایسته   . می شود  قدم  اولین  در 
قلم  خدا  رضایت  برای  که  نویسنده ای 
این  از  را  خود  متن  است،  برداشته 

آلودگی ها پاک نماید.

3. صداقت:
صادق  خود  مخاطب  با  باید  نویسنده 
بوده و از روی صدق و راستی با مخاطب 
آن  بر  را  فرض  باید  بگوید.  سخن  خود 
با  دارد  حقیقی  فضای  در  که  بگذارد 
لحظه  هر  و  می گوید  سخن  مخاطب 
»خود  شود.  راستی آزمایی  دارد  امکان 
با  مالزم  مجازی،  فضای  در  بودن« 
نکنیم:  فراموش  است.  قوی  تأثیرگذاری 
» آن چه از دل برآید الجرم بر دل نشیند.«  

4. استناد دهی:
سیل  از  نوشته  شدن  ایمن  برای 
همواره   .... و  انحراف  مغلطه،  تهمت، 
می بایست منبعی که از آن، مطلب مورد 
نظر را  نقل می کنیم متذکر شویم تا خود 
مطلب  بودن  کذب  احتمالی  اتهام  از  را 
در  که  نکنیم  فراموش  برهانیم.  منقول 
بدون  مطلب  نمی توان  هرگز  فضا  این 
همیشه  و  پذیرفت  درصد  صد  را  سندی 
آن در ذهن  بودن  برای کذب  باید جایی 

خود باز کنیم. این یک اصل مهم است.

5.  کوتاه و خالصه نوشتن:
خاطر  به  امروز  نسل  ویژگی های  از  یکی 
سبک زندگی ساندویچی اش، »کم حوصلگی« 
و  عجول  قدری  به  اینترنت  کاربران   . است 
یک  حوصله   گاهی  حتی  که  حوصله اند  کم 
کم  این  به  توجه  ندارند.  هم  را  کردن  کلیک 
در  ما  نوشته های  که  می طلبد  ظرفیتی ها  
عین حال که برای انتقال منظور کامل است، 

بسیار خالصه و کوتاه هم باشد.

 6. جذابیت:
تغییر  حال  در  هم  کاربران  ذائقه  امروزه 
است. به این معنی که اگر کاربران قدیمی تر 

می گذاشتند،  وقت  متن ها  خواندن  برای 
اکنون ذائقه بیشتر کاربران در حیطه بصری 
ما  نوشته  دارد.   گرایش  »تصویرگرایی«  به 
باید با استفاده از عناصر و لوازم ادبی، قدرت 
را  و تصویرسازی در مخاطب  خیال انگیزی 
داشته باشد. یک متن موفق مخاطب را در 

فضای عینی قرار می دهد.

7. پرداختن به وقایع عینی و مورد ابتالء:
در  موجود  اتفاقات  و  وقایع  عمومًا 
جذب  را  بیشری  مخاطبان  جامعه، 
کس  هر  که  است  طبیعی   . می کند 
در متن  وقایعی که  در مورد  دارد  دوست 
آنها زندگی می کند بیشتر بداند تا آمادگی 
بیشتری برای مواجهه با آنها داشته باشد. 
برای  این گونه مسائل بسترهای مناسبی 

انتقال منظور نویسنده هستند.

8. رعایت اخالقیات، حفظ حقوق 
دیگران و احترام به شخصیت مخاطبین:
به  خود   )face to face( رو  در  رو  ارتباط 
بسیاری  اخالقی  شئونات  رعایت  باعث  خود 
برخورد  فقدان  مجازی،  فضای  در  میشود. 
هویت  چهره ها  که  است  شده  باعث  مستقیم 
این  ندهند.  نشان  راحتی  به  را  خود  اصلی 
آسیب اقتضا می کند که همواره با نوعی تقوای 
مالزم که مقتضای آن رعایت اخالقیات است، 
دست به قلم ببریم و همواره مراقب ساحت و 

حریم شخصیت های دیگر باشیم.

9. تعامل دو سویه با مخاطب:
مجازی  فضای  در  انسان  جمع گرایی 
پیام  انتقال  در  کاربرانی  دارد.  وجود  هم 
تعامالت دوطرفه  خود موفق هستند که 
یک طرفه  معمواًل  و  دارند  مخاطبین  با 

صحبت نمی کنند.

و  سن  اختالف  گرفتن  نظر  در   .10
سلیقه مخاطبان:

آن  عرصه  این  در  موفقیت  شرط 
است که سبکی خاص و محدود به قشر 
خاصی را در نگارش خود انتخاب نکنیم. 
باید توجه داشت که درج مطلب در چنین 
ماهی  یک  کردن  آزاد  مثل  محیطی، 
لذا  است؛  حصر  و  حد  بی  اقیانوسی  در 
می بایست شرایط و تفاوت های مخاطبان 
را در نظر بگیریم تا مفهوم نوشته ما برای 
از  درجه ای  هر  با  سنی،  رده های  همه  
مورد  و  بوده  هضم  قابل  گاهی  آ و  علم 

استفاده قرار گیرد.

به  سرموقع  همیشه  مثل  موسوی:  اکرم السادات  خانم 
جلسه رسیدم، ولی هنوز تعداد کمی از خانم ها آمده بودند. 
با مطالعه فیش ها سرگرم کردم که خانمی گفت:  را  خودم 
جلسه ای  در  گفت:  بفرمایید.  گفتم:  بکنم؟  سوالی  میشه 
پوست  بادمجان  کیلو  دو  زنی  اگر   : می گفت  مبّلغی  خانم 
بکند و یا مار مولکی را بکشد، باید غسل کند! من در حالی 
که  این ها  کردم،  فکر  خودم  با  بودم،  مانده  واج  و  هاج  که 
سواد دارند، با این حال این حرف ها را باور می کنند، وای به 
بشناسد،  را خوب  وقتی کسی دشمن  اما  مردم!  بقیه  حال 
خاصی  جنس  و  سن  و  قشر  به  او  حربه های  که  می داند 
در محل  محرم،  اول  دهه  در  وقتی  نیست! چون  منحصر 
با کالسی، )که اکثر آنها باسواد و جوان بودند( سخنرانی ام 
در  عاشورا  روز  تشنگی  می گویند  پرسید:  خانمی  شد،  تمام 
مقابل تشنگی روز جنگ بدر! این به آن در! همه خستگی 
او  خود  حرف  این  داشتم  یقین  من  ماند!  تنم  به  سخنرانی 
نیست، لذا با اصرار از او پرسیدم این حرف را چه کسی گفته؟ 

و او گفت: در دانشگاه به پسرم گفته اند! 

استاد  وقتی   : می گفت  من  به  دانشجویی  جوان  پسر 
می-کرد،  صحبت  انقالب  از  قبل  وقایع  از  داشت  تاریخ، 
رضاخان،  حجاب  کشف  قانون  از  و  شد  بلند  خانمی  دختر 
به  ذلت،  و  حقارت  کمال  در  استاد  و  کرد  غرایی  دفاع 
خانم،  آن  جواب  در  من  وقتی   . می داد  گوش  او  سخنان 
پاسخ محکمی دادم؛ استاد از این که شأن او لکه دار شده،  

حسابی ناراحت شد! 
دست  به  ما  کشور  آینده  اگر  که:  است  این  مهم  نکته 
آینده  در  داد  تشخیص  میتوان  راحتی  به  است،  جوانان 
و  هدایت  چاره،  راه  تنها  پس  داشت!  خواهیم  وضعی  چه 
رهبری جوانان در اسرع وقت است! حال باید پرسید: جوان 
بود؟!  گذار  اثر  او  بر  و  کرد  پیدا  راحتی  به  می توان  کجا  را 
در  ما  اگر  است.  مجازی  فضای  و  دانشگاه  جواب،  یقینًا 
می توانیم  راحتی  به  نداریم،  دسترسی  جوانان  به  دانشگاه 
ویژه  به  کنیم.  پیدا  به هدف خود دست  در فضای مجازی 
در  خود،  اخیر  سخنان  در  رهبری)مدظّله العالی(  معظم  مقام  که 
اشاره  مهم  نکات  این  به  علمیه،  حوزه های  افتتاح  هنگام 

بصیرت  و  موقعیت شناسی  و  وظیفه شناسی  ایشان  کردند. 
محتوا،  تولید  دشمن،  کار  که  فرمودند  و  شمرده  مهم  را 
ترویج شبهات، گسترش مسائل ضدعفت و انحراف جوانان 
ترفندهای  این  با  مقابله  و  است  مجازی  فضای  طریق  از 

دشمن، از مهم ترین وظایف روحانیت است. 
 ، کار  شروع  برای  و   ، رهبری  فرمایشات  تحقق  در  لذا 

نکات ذیل برای کاربران کوثر نت پیشنهاد می شود :
 الف. جمع آوری شبهات؛ ب. موضوع بندی و اولویت بندی 
آنها؛ ج. اشتراک گذاری در کوثر نت؛ د. جمع آوری پاسخ ها 
توسط گروه ویژه؛ ه. تکمیل پاسخ ها و ارائه مجدد به شبکه؛ 
وحوزه های  مجازی  فضاهای  تمام  در  پاسخ ها  نشر  باز  و. 
کار عالوه  این   .  ... و  بسیج  پایگاه های  و  و مساجد  علمیه 
جوانان،  روشنگری  باعث  اسالمی،  اعتقادات  از  دفاع  بر 
جلوگیری از شبهات و خرافات، بهبود روند فعالیت کاربران 
تحقق  دیگر(،  اجتماعی  شبکه های  در  )حتی  کوثرنت 
آرمان های مرکز مدیریت و کاربردی کردن فعالیت حوزویان 

و .... می شود.         

امام خامنه ای)حفظه الله(: » اشکالی که حوزه ما دیروز آن را نداشت و امروز دارد، این است که 
حوزه دیروز از دنیای زمان خود عقب تر نبود بلکه جلوتر هم بود، اما امروز اینگونه نیست، 
امروز حوزه علمیه از زمان خودش خیلی عقب تر است، حساب یک ذره و دوذره نیست...!« 
در گذشته ارتباطات حضوری بود و محل تجمعات و تصمیم گیری ها مساجد، منابر 
و بلندگوها ابزار تبلیغ دین بودند و طالِب آن زمان با دو عنصر حضور و استفاده از ابزار، 
به خوبی از عهده تبلیغ و تبیین دین برمی آمدند. اکنون که دنیا، دنیای ارتباطات مجازی 
است و تمام عالم توسط فضای مجازی تا حد دهکده ای از تمام جهانیان کوچک شده، 
طالب همچون گذشته می توانند با دو عنصر حضور و استفاده از ابزاِر این فضا، دین را 
به گوش همگان برسانند و با اعتقاد و دانش خویش توسط آوای قلمشان به گاِه نوشتن 

پرده های حجاب رابدرند  و در این جنگ نرم پیروز میدان باشند.
تولید  مجازی  فضای  فعال  خواهِر  طالب  همایش  اولین  بهانه  به  که  »رواق نامه« 
در دهکده جهانی  زینبی  رسالت  انجام  و  راهکارهای حضور  و  از ضرورت ها  می شود 

می گوید. 
سردبیر

سرآغاز

نکاتی برای نویسندگی بهتر در فضای مجازی

چگونه در فضای مجازی قلم بزنیم؟

بعد  سال  همایش  این  کنید  فرض   
خواهد  برگزار  بین المللی  صورت  به 
و  برنامه ریزی  مسئول  شما  و  شد 
ذهنتان  بود،  خواهید  آن  برگزاری 
با  و  کنید  خالی  از هر محدودیتی  را 
تخیالت و آرمان های شیرین تان به 

این سواالت پاسخ دهید:

1. محل برگزاری همایش کجا 
خواهد بود؟

چه  همایش  سخنرانان   .2
کسانی خواهند بود؟

چه  پیرامون  ها  سخنرانی   .3
مسائلی است؟

از  همایش  در  حضور  برای   .4
چه کسانی دعوت می شود؟

با  رواق  در  را  خود  پاسخ های 
ارسال کنید.  هشتگ #سبقت مجاز 
خاطره و نکته و حرف و حدیثی هم 
هشتگ  از  داشتید  همایش  درباره 
قول  کنید.  استفاده  #اردونوشت 
جوایز نفیس نمی دهیم؛ اما سعی مان 
این است که از نوشته های برتر تقدیر 
تا  هم  مطالب  ارسال  زمان  شود. 
منتظر  همایش.  از  بعد  هفته  یک 

نوشته های خواندنی شما هستیم.

سبقت مجاز!
رقابتی دوستانه برای 

شرکت کنندگان در اولین 
همایش فعاالن فضای 

مجازی حوزه های علمیه 
خواهران

برای چه کسی می نویسیم؟
خانم اعظم ایرانشاهی: به گمانم یکی از اولین پرسش هایی که هر وبالگ نویس 
این است: برای چه کسی  از خودش پرسیده باشد و و برایش جواب داشته باشد  باید 
می نویسم؟ برای خودم یا دوستانم یا مخاطب عام؟ بسته به پاسخی که برای این سؤال 

داریم مرام نامه وبالگ ، حتی اگر شده توی قلب و ذهن خودمان شکل می گیرد. 
باز هم به گمانم یک طلبه حوزه، که رسالت اصلی اش تبلیغ است و تبلیغ مؤثر، جز 
در سایه ارتباط صمیمانه و نزدیک با گروه های متنوع فکری جامعه امکان پذیر نیست 
وبالگ را صرفًا برای دل خودش نمی نویسد. به وبالگ، به مثابه یک »پنجره« نگاه 
و  واقعی شاید مجال  دنیای  در  که  زیادی  آدم های  با  ارتباط  برای  پنجره ای  می کند. 
امکان دیدار و ارتباط گرفتن با آنها نباشد. برای گفتن و شنیدن و رساندن آن پیام های 
آسمانی و پاسخ دادن به گره های فکری ریز و درشت آن هم در روزگاری که به قول رهبر 

»هر یک نفری که بتواند با رایانه کار کند یک رسانه است«.
دارم فهرست وبالگ های فعال در کوثربالگ را نگاه می کنم، سوزنم روی نام ها گیر می کند. 
اسم ها اغلب شبیه هم، ترکیبی از کلمه های دینی و مذهبی، که از فرط استفاده های به جا و 
نابجا غبار تکرار گرفته اند، بدون خالقیت، نوآوری و یا نکته  خاصی که نیاز به کشف داشته باشد. 
با خودم فکر می کنم این عنوان ها یکی مثل من را هم که  به محتواهای دینی عالقه دارم جذب 

نمی کند چه برسد به افرادی  که به هر دلیل با این حوزه احساس بیگانگی می کنند.
اغلب ما در وبالگ هایمان برگ برنده فضای مجازی که همان »تعامل« با مخاطب و 
فقط  و  وحده ایم  متکلم  گذاشته ایم.  استفاده  بدون  را  است  چندسویه  و  دوسویه«  »ارتباط 
سایت هایی  از  می نویسیم،  داریم  دوست  که  چیزهایی  از  می زنیم،  حرف  و  می زنیم  حرف 
را می گذاریم و  که می پسندیم کپی پیست می کنیم ، عکس هایی که عاشق شان هستیم 
خوشحالیم که عجب کار فرهنگی ناب عریض و طویلی انجام داده ایم. در حالی که ذهن و 
دل مخاطب جز با ایجاد ارتباط و پاسخ گویی مناسب به دست نمی آید، و کار فرهنگی خوب 
همانی است که یک لقمه نان و یک جرعه آب گوارا، به ذهن و دل مخاطِب سرگشته بدهد.
وبالگی  هیچ  نیست،  غریبه ای  هیچ  می کنم.  نگاه  کوثربالگ  وبالگ های  »پیوندهای«  به 
که کمی متفاوت از ما فکر کند و بنویسد را قابل لینک دادن ندانسته ایم. »دوستان ما« وبالگ، 
حالی که  در  می کنیم.  معاشرت  و  دوستی  آنها  با  واقعی  در فضای  که  از همان قشری هستند 
و گرسنگی روحی همه مردم جواب داشته باشند. در  برای دردهای فکری  قرار است  طلبه ها، 
علم ارتباطات نظریه ای هست به اسم »قدرت پیوندهای ضعیف«. حرفش این است که آدم ها 
برقرار می کنند و   با دوستان و همفکران شان  رابطه دارند: یکی »رابطه های قوی« که  نوع  دو 
دیگری »رابطه های ضعیف« که با افرادی که چندان اشتراک های فکری زیادی با آنها ندارند 
احوال پرسی و صحبت های  و  در حد سالم  آن چه هست  رابطه های دوم،  در  برقرار می کنند. 
خیلی معمولی است. این نظریه می گوید همین پیوندهای ضعیف، قدرت و اهمیت خیلی زیادی 
دارند؛ چون ما را وارد دنیایی می کنند که به آن تعلق نداریم و چیز زیادی درباره اش نمی دانیم، 
ولی به کمک این پیوندها می توانیم سری به آن دنیای متفاوت بزنیم و اطالعاتی از آن بگیریم. 
تکیه بر عالیق مشترک، آرمان های انسانی، هنر، ادبیات، ورزش، زیبایی، طبیعت و همه 
چیزهای دیگری که بین انسان های دنیا مشترک است می توانند جرقه این ارتباط های ضعیف 
را بزنند، ما را به زندگی های دیگری ببرند که از آِن ما نیست ولی مال همین مردمی است که 
قرار است برای شان بنویسیم و درباره دین، حجاب، عدالت، حیا، انتظار موعود و همه چیزهای 
با آنها صحبت کنیم. با همین پیوندهای ضعیف می توانیم دردهای مردم  خوبی که می دانیم 
را  با هم غریبی می کنیم  و  اتوبوس می بینم  و  را، همین ها که هر روز توی مترو  برمان  و  دور 
بشناسیم. وبالگ به ما فرصت این ارتباط ها را می دهد اگر کمی حلقه دین را گشاده تر ببینیم 
و آدم های متفاوت از خودمان را هم در این حلقه بپذیریم. اگر کمی خالقیت و نوآوری چاشنی 
کارمان کنیم؛ اگر کلمه ها و ترکیب های تازه بیافرینیم. اگر برای محتواهای خوبی که از فرط 
تکرار نخ نما شده اند با هنر و دانش خود لباس تازه بدوزیم و طرحی نو دراندازیم، اگر همدلی 
کنیم و به نظرات و سالیق دیگران به چشم احترام نگاه کنیم، اگر کتاب بخوانیم و مبانی فکری 
قوی تری داشته باشیم و کمتر از رگ گردن مان در َکل انداختن های وبالگی استفاده کنیم، اگر 
آثار پرمالت ادبی کشورمان را بخوانیم و تمرین نوشتن کنیم، اگر به این نتیجه برسیم که با کپی 
پیست کردن متن های طوالنی، راه به جایی نخواهیم برد، اگر در استفاده از نمادهای مذهبی، 
کمی خوش سلیقگی کنیم، اگر بپذیریم هیچ کس دوست ندارد شکر خام به خوردش بدهند 
و اگر قرار است کام کسی را شیرین کنیم الزم است با آن شکر، شربت گوارا درست کنیم و به 
مخاطب تعارف کنیم، به مخاطبی که با وجود همه  این نوشابه های گازدار و انرژی زا و دوغ و آب 
معدنی خارجی و ایرانی و  هزار جور نوشیدنی دیگر تشنه مانده، فقط و فقط چون ما بلد نبودیم 

با این شکر شیرین، شربتی گوارا بسازیم.

خانم مهدیه مظفری)سنابانو(: دیروز 
پرداختیم،  کتابخوانی  و  کتاب  اهمیت  به 
را  دیروز  بحث  جدی،  سؤال  یک  با  امروز 
ادامه می دهیم:  با همه فواید کتاب خوانی 
چرا باز به سمت مطالعه ترغیب نمی شویم؟
 به نظر می رسد خیلی هایمان کتاب خوانی 
می کنم  پیشنهاد  گرفته ایم.  دست کم  را 
اهمیت  کوتاه  و  خوب  جزوه  اول  قدم  در 
انقالب  رهبر معظم  دیدگاه  از  کتاب خوانی 
را بخوانید، شاید انگیزه  الزم برای مطالعه 
پیدا  را  انگیزه  الزم  اگر  پیدا کنید. حاال  را 
ادامه  مطالعه  به  نیازی  دیگر  که  کردید، 
بحث ندارید، اما اگر جوابتان منفی است، 
به  کم عالقگی  علل  کنیم  مروری  هم  با 

مطالعه را.
1. کمبود وقت که منشأهای متعدد دارد: 
از حجم باالی کارهای درسی، بچه داری، 
اجتماعی،  شبکه های  در  وقت  اتالف 
سرگرمی های متفرقه، تلفن، رسانه ها و... .

2. هزینه های سنگین خرید کتاب
3. همراه نشدن خانواده و... و حتی تمسخر 

از سوی برخی افراد.
4. جذاب نبودن جلد و نثر کتاب.

برای  را  الزم  کشش  کتاب،  نثر   .5
ادامه دادن و تمام کردن کتاب ندارد.

6. سنگینی کتاب وخستگی بخاطر حمل 
کتاب

این مشکالت  با همه  نمی شود  نظرتان  به 
کنار آمد و کتاب به یکی از ضروریات خرید 
در سبد خانواده اضافه شود؟ این هم چند 

پیشنهاد و جواب در مقابل سؤاالت باال:
1. کمبود وقت: چند درصد از 24 ساعت 
زمانی  می شود؟  محسوب  مرده  وقت  ما، 
وقتی  یا  نمی دهیم،  انجام  کاری  هیچ  که 
یک کاری انجام دادیم، از کارمان احساس 

رضایت نمی کنیم.
2. غیر از خرید کتاب، خب هزار راه دیگر 
هست،  هزینه  بدون  کردن  مطالعه  برای 
یا  کتابخانه،  از  کتاب  گرفتن  امانت  مانند 
امانت گرفتن و جابجایی کتاب با دوستان، 
معمواًل  اینکه  ضمن  آشنایان.  و  فامیل 
روزها  این  که  مختلف  نمایشگاه های 
دایر  نیز  تهران  جز  دیگری  شهرهای  در 
می شود، هزینه های خرید کتاب را کاهش 
داده است. و بین خودمان بماند، هر چیزی 
که گران می شود، باز هم می خریم، اما چرا 
حذف  خانوار  سبد  از  گران  شود،  کتاب  تا 

می شود؟
مهم  واقعًا  دیگران  نشدن  همراه  آیا   .3
طلبه شدن  بخاطر  است  شده  بارها  است؟ 
وخواندن علوم دینی مسخره شده ایم، ولی 

آیا از کار، هدف و راهمان دست کشیدیم؟
4 و 5. اگر نثر و جلد کتاب ها جذاب نیست 
تعریف  برایمان  وظیفه  یک  اینجا  پس 
و  بخوانیم  آنقدر  خودمان  اینکه  می شود، 
جذاب  خوب،  محتوای  بتوانیم  تا  بنویسیم 
و پرکشش تولید کنیم. اول باید کتاب خوب 
و پرمحتوا باشد تا درگام بعد به طراحی جلد 

برسیم.
6. کتاب های سنگین و حجیم را بگذاریم 
مسیرهای  یا  منزل  داخل  مطالعات  برای 
طوالنی. از کتاب های سبک تر و قطع های 
داشتن  همراه  برای  پالتویی  و  جیبی 
استفاده کنیم. البته کتاب های الکترونیک 
کتاب های  الکترونیک  نسخه های  یا 
برای  است  خوبی  پیشنهاد های  کاغذی 
فرار  کتاب  سنگین  حجم  و  وزن  از  اینکه 
کنیم و بتوانیم همه جا کتاب را با خودمان 
کتاب  جای  چیز  هیچ  چند  هر  ببریم، 

کاغذی را نمی گیرد.
دوست  یا  کتابخانه،  بگویند  خیلی ها  شاید 
نیست.  اطرافمان  در  کتابخوان،  آشنای  و 
وظیفه  پس  باالست،  هم  هزینه ها 
در  شده.  برداشته  ما  دوش  از  کتابخوانی 
»کتابخانه  می زنم.  مثال  یک  فقط  اینجا 
فاطمه ها« کوچکترین کتابخانه ایران بود، 
با سه فاطمه  کتابخوان که  در یک روستا 
حاال شهرت ملی پیدا کرده و در یک مکان 
کتابخانه  عنوان  با  مسجد  جوار  و  بزرگتر 
خود  حیات  به  فاطمه)سالم الله علیها(  حضرت 
ما  به  بودیم،  کودک  وقتی  می دهد.  ادامه 
برکت«  خدا  از  حرکت،  تو  »از  می گفتند: 
عبارات  با  و  بارها  شدیم  بزرگ  که  حاال  و 
گوناگون در کتب درسی، دینی و باالتر از 
»ان  خوانده ایم:  را  مفهوم  این  قرآن  آن، 

تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم« 
است،  سخت  همیشه  حرکت،  یک  شروع 
اما وقتی به سرانجام می رسد و به پشت سر 
نگاه می کنیم، می بینیم خیلی هم مشکل 

و طاقت فرسا نبوده است.
خوب است روزها، برنامه ریزی کنیم، روزی 
کتاب  دقیقه   15 حداکثر  یا  ده  پنج دقیقه، 

بخوانید.
کارهایی  یک  گرفته ایم  تصمیم  ما 
»باشگاه  بگذاریم  را  اسمش  و  بکنیم 
و  کوثرنت  در  است  قرار  کتابخوانی«. 
کوثربالگ باشگاهمان فعال شود. از همه 
برای  نظراتتان  و  انتقادات  پیشنهادات، 

باشگاه خودتان استقبال می کنیم.

چگونه 
کتاب خوان شویم؟



رواقانهم
نشریه اولین همایش فعاالن فضای مجازی حوزه های علمیه خواهران

به کوشش جمعی از کاربران فضای مجازی

سردبیر: احسانه دهقانی
هیئت تحریریه: اکرم السادات موسوی، رقیه رحیمی، احسانه دهقانی، مهدیه 

مظفری، اعظم ایرانشاهی
ویراستار: طاهره حسن آبادی)صبا ملکوتی(

طراحی و صفحه آرایی:
 روابط عمومی و امور بین الملل مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

فنی  مدیر  نام  با  کاربری  کوثرنت  فعاالن  از  بسیاری  احتماال 
فنی  مشکالت   به  دارد،  حضور  شبکه  در  همیشه  که  دیده اند 
رسیدگی می کند و آموزش های فنی الزم را در رواق قرار می دهد. 
نشریه این همایش بهانه ای شد که مصاحبه ای کتبی با مدیرفنی 

کوثرنت داشته باشیم و با شخصیت ایشان بیشتر آشنا شویم.

لطفا خودتان را معرفی بفرمائید.
ارشد  کارشناسی  دانشجوی  هستم،  اخباری  علی 

دانشگاه آزاد کاشان.

مسئولیت حضرتعالی در شبکه چیست؟
مدیر پروژه و آچار فرانسه شبکه

شبکه کوثرنت از چه تاریخی راه اندازی شده؟ 
دی 1393

نام »کوثرنت« چگونه برای شبکه انتخاب شد؟
نام  این  بود.  شده  پیشنهاد  شبکه  برای  زیادی  نام های 
پیشنهاد دکتر طائی زاده رئیس مرکز فناوری اطالعات بود.

چرا عنوان علمی پژوهشی برای شبکه انتخاب شد؟ 
به جهت اینکه بنا نبود این شبکه مثل مابقی شبکه های 
اجتماعی و یا سیستم های پیام رسان باشد و قرار بود از 

ابتدا رویکرد متفاوتی داشته باشیم.

برنامه ریزی و فعالیت ها برای شبکه در کجا و توسط 
چه کسانی انجام می شود؟

برنامه ریزی های شبکه توسط کمیته ای متشکل از بنده )رئیس 
اداره طراحی و توسعه سامانه ها(، دکتر طائی زاده)رئیس مرکز 
و  ایجاد  اداره  شاکر)مدیرکل  مهندس  اطالعات(،  فناوری 
گسترش سامانه ها( و آقای جلیلی صفت)رئیس اداره آموزش 

و فرهنگ سازی فضای مجازی( انجام می شود.

مسئولیت شما از ابتدای شروع فعالیت مدیر فنی بوده است؟
مدیر فنی اسمی است که بنده در شبکه دارم اما سمت 

بنده مدیر پروژه است. بلی

مسئولیت شما غیر از حضور در شبکه چیست؟
تمامی سامانه های مورد استفاده در مرکز و در اختیار طالب 
به نوعی از لحاظ مدیریت پروژه در شرح وظایف بنده است.

حوزه  مدیریت  مرکز  از  بخشی  بعنوان  شبکه  آیا 
از  هدف  و  می کند؟  فعالیت  خواهران  علمیه  های 

راه اندازی آن چه بود؟
اجتماعی  شبکه   + خدمات  تجمیع  ما:  شعار  بله. 

تخصصی = شبکه کوثرنت

آیا اهداف شبکه محقق شده است؟
در موضوع شبکه اجتماعی تخصصی خیر

به نظر شما طالب در راستای اهداف شبکه فعالیت می کنند؟
فعالیت کم است و هدفمند نیست و قصور از ماست که 
بایستی فرهنگ سازی و بسترسازی بهتری انجام دهیم.

در حال حاضر در شبکه امکان چه فعالیت هایی برای 
کاربران وجود دارد؟

سعی شده از تمامی امکانات یک شبکه اجتماعی بهره مند باشیم.

آیا برنامه ریزی و برگزاری کالس های طالب غیرحضوری 
به عهده  مسئولین شبکه است؟ یا امور مربوط به طالب 

 برنامه ریزی و انجام می شود؟ 
ً
غیرحضوری مستقال

مستقاًل توسط مرکز آموزش های غیرحضوری انجام می شود.

آیا فعالیت های شبکه از طرف مسئولین نظارت می شود؟ 
این نظارت از طرف چه کسی و چگونه انجام می شود؟

نظارت محتوایی توسط تیمی از اداره فرهنگ سازی و آموزش 
فضای مجازی و نظارت فنی توسط بنده صورت می گیرد.

این  هستیم  شبکه  در  تغییراتی  و  ارتقا  شاهد  یکبار  هرچند 
تغییرات چگونه و توسط چه کسانی مطرح و اعمال می شود؟
و  بنده مطرح  برنامه های سه ماهه شبکه که توسط  در 
توسط رییس مرکز فناوری اطالعات مصوب می شود ما 

شاهد تغییرات و اصالحاتی هستیم.

آیا پیشنهادات طالب برای شبکه مد نظر قرار می گیرد؟
طالب  درخواست های  از  باالیی  بلند  لیست  بنده  حتما. 
به  دهم.  می  قرار  کار  دستور  در  را  آنها  تدریج  به  که  دارم 
شرطی که در نظرات تبادل شده با طالب بنده از دو حیث 
کاربردپذیری و معمول بودن این درخواست قانع شده باشم.

آیا  می شد،  بروزرسانی  موبایل  نسخه  مدت  این  در 
این امکان برای نسخه موبایل وجود دارد که تمامی 

امکانات نسخه وب را داشته باشد؟
بله. بنا داریم که این اتفاق محقق شود. انشا الله نسخه 

موبایل هر روز به نسخه  وب نزدیک تر خواهد شد.

آیا مسئولین به تمامی اطالعات کاربران دسترسی دارند؟
افراد مسئول  نه همه اطالعات. برخی  و  در حد کفایت 
دارند!  دسترسی  عادی  طلبه  یک  عنوان  به  فقط  حتی 

امنیت اطالعات کاربران برای ما خیلی مهم است.

امنیت شبکه در چه سطحی است؟
یکی از مهم ترین موارد و حساسیت های ما امنیت شبکه 
و کاربران است و الحمدلله امنیت شبکه در سطح باالیی 

است و احتمال هک شدن آن بسیار بعید است.

یک روز خود را در شبکه چگونه می گذرانید؟
• بررسی خطاهای موجود در شبکه

• پاسخ به پیام های کاربران و جاهایی که منشن شده ام
• بررسی بازدیدهای شبکه

• بررسی کلی رواق
• بررسی کلی پیشرفت برنامه های توسعه شبکه

•  ادامه فعالیت های خود به عنوان رییس اداره طراحی 
و توسعه سامانه ها

طول  در  شما  خاطره  خنده دارترین  و  غم انگیزترین 

فعالیت در شبکه چیست؟
غم انگیزترین: انتخاب واحد ترم قبل در ساعاتی سیستم 
برنامه ریزی های  با  که  کند  خدمات  ارائه  نمی توانست 

انجام شده دیگر شاهد این اتفاق نبودیم.
خنده دارترین: البته زیاد اتفاق می افتد. کاربرانی تماس 
و  هست  قطع  موبایلشون  و  رایانه  اینترنت  که  می گیرند 

اعالم می کنند شبکه مشکل داره.

آیا از طالب ناراحت یا عصبانی می شوید؟ 
ناراحت کننده  برخوردهای  بعضی  البته  خیر.  متاسفانه 
با  می توانم  که  کسی هستم  تنها  بنده  و  می گیرد  انجام 

خونسردی و آرامش به طالب پاسخ دهم.

آیا پست های بارگزاری شده توسط طالب را مطالعه 
می کنید؟

دلیل  به  هم  آن  کنند  منشن  را  بنده  که  جاهایی  فقط 
اینکه مشکالت طالب را برطرف کنم. احتماال یک یا دو 
مطلب داغ روز را هم ببینم به جهت اینکه رویکردهای 

شبکه را پیگیر باشم.

 آنالین هستید، آیا خودتان 
ً
در طول شبانه روز شما اکثرا

به شخصه حضور دارید؟ مشغول چه فعالیتی هستید و 
این زمان طوالنی برایتان خسته کننده نیست؟

بنده یا یکی از همکاران دیگر با حساب کاربری مدیر فنی کار 
کنیم  را رصد  لحظه شبکه  به  لحظه  بایستی  می کنیم. خیر 

تا طالب در دسترسی به سامانه ها مشکلی نداشته باشند.

اگر شما طلبه بودید در شبکه چه فعالیت هایی انجام 
می دادید؟

آمادگی برای پاسخ به شبهات به صورت هدفمند. حتی 
تعریف  مختلف  گروه های  عنوان  به  شبهات  از  بانکی 

می کردم و با دوستان خود روی آن کار می کردیم.

شبکه  و  رواق  رسالت های  و  ها،  مسئولیت  وظایف؛ 
در افق آینده در نظر شما چیست؟

جمع  رواق،  است  ممکن  که  است  این  اول  پیش بینی 
شود و یا محدود شود به سمت استفاده از گروه ها و نیز 
استقرار حلقه ها. باید به سمت علمی شدن شبکه و نیز 

راهکارهای تبلیغی برای طالب پیش برویم.

و  خیزش  در  را  مجازی  فضای  و  شبکه  نقش  آیا 
بیداری اسالمی قابل تصور می دانید؟

از  واهمه ای  مبلغین  و  مذهبی  مخاطب  که  شرطی  به  بله. 
حضور نداشته باشند و رسالت های خود را در آنجا انجام دهند.

نظرتان را در یک جمله درباره کلمات ذیل بگوئیذ:
شبکه کوثرنت: عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری 

در مورد استفاده از ابزارهای جدید برای تبلیغ
طالب خواهر: مبلغین گمنام و به دور از ریا

فرهنگ سازی فضای مجازی: کاری بسیار مهم
و  پیشنهاد  و  شبکه  ارتقای  محل  شبکه:  فکر  اتاق 

انتقادات سازنده
هم بحث: واژه ای جذاب اما مستقر نشده در شبکه

از اینکه فرصت مصاحبه را در اختیار ما قرار دادید 
متشکریم.

تهیه و تنظیم: احسانه دهقانی

خواهران طلبه؛ مبلغان گمنام و به دور از ریا
رئیس اداره آموزش و فرهنگ سازی فضای مجازی:مدیر فنی مطرح نمود:

بزرگ  آدمهای  بزرگ  اهداف 
را  سختی ها  که  همان ها  می خواهد، 
به  تا  می خرند  جان  به  حوصله  و  صبر  با 
صحبتی  یابند،  دست  ارزشمند  اهدافی 
و  اصلی  اعضای  از  یکی  با  داریم  کوتاه 
زحمتکش شبکه »کوثرنت« جناب آقای 
»فرهنگ سازی  همان  یا  جلیلی صفت 

فضای مجازی«

 خودتان را معرفی بفرمائید:
ً
لطفا

حوزوی  تحصیالت  دارای  جلیلی صفت،  محمدتقی 
سطح 2 و  فوق لیسانس  زبان و ادبیات فارسی.

فضای  »فرهنگ سازی  مسئولیت 
مجازی« دقیقًا چیست؟

و  وسیع  مفهوم  مجازی  فضای 
برداشت های  که  است  ناشناخته ای 
مختلفی از آن وجود دارد و فرهنگ سازی 
آموزش  اول  دارد  برعهده  را  کار  دو 
ابزارهای  از  بتوانند  اینکه  برای  طالب 
کنند  استفاده  مجازی  فضای  در  حضور 
این  در  تعامل  صحیح  فرهنگ  دوم  و 
برای  امکانات  از  و استفاده صحیح  فضا 
و  و حضور هدفمند  فاخر  محتوای  تولید 

تاثیرگذار در این فضا.

زمانی  چه  از  کوثرنت  شبکه 
راه اندازی شده است؟

افتتاح  که  است  سال  دو  شبکه 
شده است و دارای دو فاز است. فاز یک 
آموزش  سامانه   مثل  خدمات  تجمیع 
ساختار  دوم  فاز  و  و...   پژوهش  و 
هم  ارتباطات  مانند  است  شبکه  علمی 
هم رشته ای  و  هم استانی  و  مدرسه ای 
طالب  البته  علمی.  هم افزایی  برای 
هنوز به استفاده از امکانات علمی شبکه 
سطحی ترین  از  و  ندارند  کامل  آشنایی 
از  مطالب  کپی  مانند  شبکه  امکانات 
مفید  غیر  و  زرد  اجتماعی  شبکه های 

استفاده می کنند.

حضور  شبکه  در  مسئول  تعداد  چه 
دارند؟ چند نفر از مسئولین حاضر در 

شبکه آقا و چه تعداد خانم هستند؟
و  استانها  مدیران  شامل  مسئولین 
پژوهش  و  آموزش  معاون  شامل  معاونین 
اساتید  مدیر  مانند  کارشناسان  و... 
و  مدیرفنی  همانند  فنی  نیروهای  و... 
بخش  در  و  فنی  بخش  در  همکارانشان 
خانم  و  کوثربالگ  مسئولین  و  بنده  اداری 
و  هستند  خانم  اکثرًا  کل  در  کشتکاران، 
معاونین و مدیران فنی آقا هستند و در حال 

حاضر استاد آقا در شبکه حضور ندارد.

حال  در  شبکه  در  طلبه  تعداد  چه 
فعالیت هستند؟

هر شخص با ابتدای ورود به طلبگی 
قرار  سامانه  در  آموزشی اش  اطالعات 
هفتاد  حدود  محاسبه  این  با  و  می گیرد 
بیست  تعداد  این  از  داریم که  هزار طلبه 
و  رواق  در  فعالیت  حال  در  طلبه  هزار 

گروه ها و... داریم.

چه  در  شبکه  در  طالب  فعالیت 
سطحی است؟

تا  افتاد  راه  کوثرنت  که  زمانی  از 
داشته  وجود  عدیده ای  مشکالت  االن 
را  شبکه  کارکرد  کاربران  اینکه  مثل 
را مثل شبکه های  یا شبکه  نمی دانستند 
فرض  و...  مطلب  کپی  برای  تنها  زرد 
که  زیادی  تالش های  با  که  می کردند 
استفاده  برای  طالب  آشنایی  برای 
صحیح از شبکه انجام شد مثل برگزاری 
و  کشور  سراسر  در  آموزشی  کارگاه های 
لذا  آموزش،  برای  شده  ایجاد  گروه های 
اتفاقات  این  به  توجه  با  حاضر  حال  در 
شبکه نسبت به روزهای اول تفاوت کرده 
هدف  با  هنوز  اما  دارد  خوبی  جایگاه  و 
نهایی فاصله دارد و باید آموزش و فرهنگ 
سازی ادامه پیدا کند و ارتقا کامل علمی و 

توانمندی کامل زمان بر هست.

آیا از طالب عصبانی و یا ناراحت می شوید؟
طالبی  با  و  مجازی  فضای  در  کار 
پایینی  دانش  فضا  این  به  نسبت  که 
کار  و  می خواهد  زیادی  صدر  سعه  دارند 
شاقی هست و گاها از بعضی برخوردها و 

لحن ها ناراحت و عصبانی می شوم.

فعالیت تان  طول  در  جذابی  خاطره 
در شبکه دارید؟

خاطره  ما  برای  روزش  هر  شبکه  در  کار 
است مثل تفاوت طالب نسبت به ابتدای کاِر 

شبکه و شاهد روند رو به رشد طالب بودن.

جذاب  شما  برای  که  بوده  پستی   
بوده باشد و در خاطرتان مانده باشد؟

در مدت زمانی که آنالین هستم زمان 
اما  نیست  پست ها  تمامی  خواندن  برای 
حتمًا  باشند  زده  صدا  مرا  که  پست هایی 
مطالعه می کنم و پست های زیادی بوده 

که جذاب بوده اند.

 منظور از طالب خارجی چه کسانی 
اتباع  یا  از کشور  هستند؟ طالب خارج 
خارجی طلبه؟ آیا فعالیتی هم داشته اند؟
ایران  ساکن  خارجی  اتباع  منظور 
با  مدیریت  مرکز  تازگی  به  هستند، 
مبنی  داشته اند  تفاهم نامه ای   المصطفی 
حوزه های  به  خارجی  اتباع  جذب  بر 
طلبه  نفر   150 حدود  که  کشور  سراسر 
شبکه  به  که  هستند  حوزه ها  در  خارجی 
پستی  حال  به  تا  ولی  دارند  دسترسی 

بارگزاری نکرده اند.

دامنه  با  وبالگ  تعداد  چه   
آیا  کوثربالگ در حال فعالیت هست؟ 
هستند؟  شده  شناخته  وبالگ ها  این 

وبالگ ها در چه سطحی است؟
هفت هزار وبالگ با دامنه کوثربالگ 
رسانه های  در  کوثربالگ  دارد.  وجود 
در  و  آورد  مقام  و  کرد  شرکت  دیجیتال 
و  شده است  شناخته  سرویس  فعاالن 
تاثیرگذار  زمانی  بازه های  در  همچنین 
تمرکز  به حال  تا  است.  بوده  در جستجو 
بر روی کوثربالگ از نظر کمی بوده و از 
مرحله ای به بعد از نظر کیفی مورد توجه 
در  محتواها  که  منظور  بدین  گرفته  قرار 
حاضر  حال  در  کند.  پیدا  ارتقا  وبالگ ها 
اما  نیستند؛  کم  خوب  وبالگ نویس های 
این  وبالگ نویسی  سرویس  یک  برای 

تعداد کم است.

بودید در شبکه چه  اگر شما طلبه   
فعالیت هایی انجام می دادید؟

هستم،  طلبه  همیشه  و  االن  البته 
همانطور که گفتم کوثرنت امکانات خیلی 
فرهنگی  نظر  از  اینکه  یکی  دارد  خوبی 
با طالب مختلف در سراسر  ارتباط  مثل 
کشور استفاده از دانش و تجارب مختلف 
و مشاورین که  اساتید  از  استفاده  امکان 
در شبکه وجود دارند همین هم بحث که 
در شبکه گذاشته ایم از فرهنگی صحبت 
می کند که در حوزه نهادینه شده است و از 
این طریق طالب تبادل نظر می کنند و در 
شبکه هم بحثی با این امکان که می توان 
و  ازهم مدرسه ای ها  را  خود  هم بحث 

سراسر  از  هم رشته ای  یا  و  هم استانی ها 
روحیات  به  توجه  با  کرد  انتخاب  کشور 
بصورت  نظر  تبادل  این  و  خود  معیار  و 
دیگر  یکی  افتاد  خواهد  اتفاق  مجازی 
تبادل  مثل  هست  شبکه  علمی  رویکرد 
کتاب و جزوه و منابع و اینکه می توان از 
دورترین نقطه به اساتید قم و... دسترسی 

داشت و...

اهداف  مغایر  شبکه  در  فعالیت  اگر   
برخوردتان  باشد  شبکه  ارزش های  و 
طلبه ای  از  شده اید  مجبور  آیا  چیست؟  

بخواهید شبکه را ترک کند؟ 
شبکه ها  دیگر  همانند  شبکه  در  ما 
قوانینی  آن  به  فعالیت  و  ورود  برای  که 
دادیم  قرار  نامه ای  میثاق  دارد،  وجود 
میثاق  این  ورود  اولین  با  کاربر  هر  که 
به آن را  نامه را خواهد دید و تعهد عمل 
خواهد داد و ما به طالب اطمینان داریم 
رعایت  اهل  عوام  به  نسبت  طالب  و 
پستی  اگر  هستند،  ارزش ها  و  اخالق 
اگر  و  داده ایم  تذکر  داشته  تذکر  به  نیاز 
پستی خیلی حاد بوده توسط خود صاحب 
معرفی  درباره   اخیرا  و  شده  حذف  پست 
نرم افزارها  و  اجتماعی  شبکه های  دیگر 
با  پست  دو  بنده  که  شد  داده  گزارشی 
محتوای نحوه تعامل در مباحث سیاسی 
که  دادم  قرار  اجتماعی  شبکه های  و 
کامال واضح و گویا بود. تا بحال از کسی 

نخواسته ایم که شبکه را ترک کند.

 آیا طالب مشهد و جامعةالزهرا هم 
شبکه دارند؟ آیا چنین شبکه ا ی برای 

آقایان طلبه وجود دارد؟
ندارند  شبکه ای  چنین  مشهد  طالب 
جامعةالزهرا  طالب  حضور  برای  ما  اما 
هر  و  کردیم  آمادگی  اعالم  شبکه  به 
خواهان  که  جامعةالزهرا  از  طلبه ای 
نام کاربری و رمز  باشد  حضور در شبکه 
اما  قرار خواهد گرفت  اختیارش  در  عبور 
است.  نیفتاده  اتفاقی  باره  این  در  فعاًل 
علت عدم حضور طالب خواهر مشهد و 
جامعةالزهرا تفاوت سیستم آموزشی آنان 
با طالب سراسر کشور است. آقایان طلبه 

چنین امکان و شبکه ای ندارند.

امنیت شبکه در چه سطحی است؟ 
آیا امکان هک شدن شبکه وجود دارد؟
و  باالیی است  سطح  در  شبکه  امنیت 
شبکه  شدن  هک  امکان  وجه  هیچ  به 

وجود ندارد.

وظایف؛ مسئولیت ها، و رسالت های 
نظر  در  آینده  افق  در  شبکه  و  رواق 

شما چیست؟
شبکه ای  تشکیل  نهایت  در  هدف 
زنان  شبکه  هست،  مسلمان  زنان  برای 
مسلمان که امکان ورود و تعامل زنان در 
این شبکه وجود داشته باشد اساس این 
شبکه، شبکه کوثرنت هست که در حال 
حاضر اقدامات الزم انجام شده و درصدد 

برنامه ریزی برای آن هستیم.

آیا نقش شبکه و فضای مجازی 
اسالمی  بیداری  و  خیزش  در  را 

قابل تصور می دانید؟
که  تعامالتی  هست،  اینطور  قطعًا 
منجر  می افتد  اتفاق  مجازی  فضای  در 
مانند  شد  خواهد  بزرگی  اتفاقات  به 
لیبی  انقالب  مثل  سیاسی  اتفاقات 
موارد  و  ترکیه  اخیر  کودتای  و  مصر  و 
انگلیس،  و  امریکا  کشورهای  در  دیگر 
جرقه  اولیه اش از طریق فضای مجازی 
بسیج  قدرت  مجازی  فضای  بوده است. 
قالب  در  زیادی  افراد  سازماندهی  و 

تشکل های مختلف دارد.

اینکه فرصت مصاحبه را در اختیار  از 
ما قرار دادید متشکریم.

تهیه و تنظیم: احسانه دهقانی

کوثرنت؛ شبکه ای برای زنان مسلمان در سراسر جهان

خاصی  شور  و  حرارت  با  روانشناس  موسوی:  السادات  اکرم  خانم 
صحبت می کرد! انگار تمام بچه های دنیا مال او بودند و دغدغه  تربیت 
همه آنها را داشت! می گفت: قباًل شهرها دیوار و قلعه داشتند، برج و 
از همه  خانه ها،  را بگیرند! قباًل  بتوانند جلوی دشمن  تا  بارو داشتند، 
اما االن چه؟  یک جوری محافظت می کردند که غریبه داخل نشود! 
ندارد! االن  نرده و آهنی وجود  بارو، دیوار و حصار،  و  االن دیگر برج 
همه  حصارها برداشته شده، دیگر هیچ حریم خصوصی ای وجود ندارد! 
خصوصًا برای خانواده ها! از حرف هایش احساس ترس بهم دست داد، 

دلم شور زد. ادامه داد: االن دیگر فضای امنی برای کودکان شما وجود 
ندارد، بچه هایتان در معرض هر چیزی هستند. شما اطالع ندارید که 
خیلی  شده،  پهن  مجازی  فضای  در  شما  کودک  برای  دام هایی  چه 
حالم  داشت  دیگر  بگیرند  را  بچه شان  معنوی  مراسم ختم  باید  مادرها 
بد می شد، خیس عرق شدم! و بعد گفت: این فضاهای مجازی، شاید 
به فرصت  را  اما شما می توانید آن  باشد،  تهدیدی برای بچه های شما 
الدین)ره(  شرف  مرحوم  داد:  ادامه  کشیدم!  راحتی  نفس  کنید!  تبدیل 
فرمود: دشمن از هرجایی به شما حمله کرد، شما هم از همان جا بهش 

فضای  کارشناس  یک  خودتان  بتوانید  مادران،  شما  اگر  کنید،  حمله 
مجازی باشید، می توانید تمام حمالت آنها را خنثی کنید و تازه بهشان 
هم حمله کنید! حس خوبی بهم دست داد، روی صندلی با خوشحالی 
جابجا شدم. روانشناس متدین، راهکارها را توضیح می داد و من تصمیم 

گرفتم، بعدازظهر آن روز، توی کالس کامپوتر ثبت نام کنم! 
االن پانزده سال از آن روز می گذرد و من تمام جلسات حضوری ام را 
با  مجازی  فضای  در  فقط  تا  کرده ام،  کنسل  بوده،  پیرزن ها  ویژه  که 

جوان ها کار کنم!

در ضرورت حضور بانوان در فضای مجازی

هر مادر، یک کارشناس فضای مجازی

خانم  مهدیه مظفری )سنابانو(: در اهمیت کتاب و 
کتاب خوانی، کم نخوانده ایم، کم هم نشنیده ایم: 
علی)ع(  حضرت  أمیرالمؤمنین  تاریخی  جمله  از 
در  که  حسن)ع(  امام  فرزندشان  به  خطاب 
تا  گرفته،  بود  آمده  تاریخ مان  کتاب های  ابتدای 
توصیه های همیشگی امام خامنه ای)مّدظّله العالی( که 
به  را  با عناوین مختلف، همه اقشار جامعه  بارها 
می فرمایند:  نموده؛  توصیه  کتاب  با  بیشتر  انس 
ملت،  یک  برای  که  است  چیزی  کتاب خوانی 
اهل  که  مردمی  است.  الزم  و  واجب  فریضه، 
کتاب خواندن باشند، از لحاظ معلومات و ذکاوت 
و هوشیاری، تفاوت می کنند با مردمی که با کتاب 

و مطبوعات انس نداشته باشند.  
تا جائی که معتقد هستند باالرفتن معرفت، با سایت و روزنامه  و أمثال آن ممکن نیست.  و 
از توصیه های جدی شان این است که کتاب خوانی باید جزو کارهای روزمره  مردم شود، مثل 
خوردن و خوابیدن.  و ناگفته نماند که بی اغراق یکی از کتاب خوان ترین افراد جامعه هستند.
استفاده  و  تولید می شود  کنیم؟ محتوا  تولید محتوا  باید  ما  برای چه  بپرسند  بعضی  شاید 
می کنیم. به نظر می رسد برای افرادی که وارد فضای علوم دینی شده اند، جواب این سؤال 

وارد  گرفتیم  تصمیم  پیش  سال ها  یا  گذشته  سال  امسال،  وقتی  اینکه  چه  است.  معلوم 
دنیای معارف اسالمی شویم می دانستیم قرار نیست فقط برای خودمان درس بخوانیم، 
قرار است واسطه  انتقال مفاهیم دینی باشیم به سایر اقشار جامعه. قرار است صدای رسای 
دین شویم در جامعه. و یکی از مهمترین، مؤثرین و ماندگارترین راه ها نوشتن است، کاری 

که همیشه همه بزرگان و علمای اسالمی و غیر اسالمی انجام داده اند.
هم  ما  قبول.  است،  مهم تر  خیلی  هم  رسانه  ها  از  است،  مهم   کتاب خوانی  خب! 
خواندن  به  داریم  نیازی  چه  دیگر  می خوانیم،  را  درسی  زیاد  و  حجیم  کتاب های  که 
کتاب هایی که شاید مفاهیم مناسبی هم منتقل نکنند و ذهنمان درگیر شود؟ چرا باید 
رمان های  حتی  و  ویکتورهوگو  چخوف،  تولستوی،  خواند.  را  جهان  ادبیات  مهم  آثار 
نویسنده های داخلی، از محمود دولت آبادی، نادرابراهیمی و سیمین دانشور گرفته تا 
همین رضا امیرخانی. چرا باید داستان خواند؟ داستان خواندن و داستان نوشتن کار 

نویسنده های ادبی است نه ما طلبه های علوم دینی.
و شاید همه  این سؤاالت و پرسش های ریز ودرشت، در یک سؤال جای بگیرد: چه 

ارتباطی میان کتاب خوانی و تولید محتوای فاخر وجود دارد؟
آن چیزی که باعث می شود کتب علمی را از اول تا آخر بخوانیم، در مواجهه  نخست، 
جذابیت وکشش متن نیست، عالقه به فهمیدن و دانستن است. اولین گام عالقمندی 
به خواندن و مطالعه، نثر روان، پرکشش و جذاب است، و در درجه  بعدی نیاز به دانستن 

انگیزه  کتاب خوانی قرار می گیرد.

مروری بر اهمیت کتاب و کتاب خوانی


