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   مقدمه

باشد كه در میان  نويسى در اينترنت مى رسانى در جھان امروز، وبالگ يكى از ابزارھاى اطالع
اى بسیار مفید براى مبلغان دين به شما  اقشار مختلف اشاعه يافته و از سوى ديگر، پديده

ريف و تبیین اھمیت اين شیوه فراگیر و جديد، به راھكارھايى چند در در اين مقاله ضمن تع. رود مى
  . پردازيم خصوص ضرورت ترويج اين ابزار در حوزه دين مى

  
  

   وبالگ چیست؟
توانید اطالعات  يك صفحه شخصى بر روى اينترنت است كه با استفاده از آن مى) weblog(وبالگ 

ھا و تجربیات،  ھا، دانسته توانید خاطرات، درد دل شما مى. خود را در شبكه جھانى عرضه نمايید
  . ھاى مفید، اخبار و حتى مقاالت خود را در وبالگ قرار دھید نشانى پايگاه

  : كند ھاى وبالگ چند نكته را بیان مى نويسى در توصیف ويژگى ، پیشگام وبالگ»ديويد واينر«
به ھمین دلیل، . يك سازمانشود، نه توسط  شخصى است؛ يعنى توسط يك فرد نوشته مى. الف

  . يك شخصیت ويژه دارد و از نظر نگارشى پیراسته و ويراسته نیست
توان آن را با ھزينه بسیار كم، مرتبًا  شود و مى روى اينترنت است؛ يعنى جايى چاپ نمى. ب

  . افزار مرورگر كافى است ضمن اينكه براى خواندنش داشتن يك نرم. روزآمد كرد
ھاى پیش  ھاى خام طى يك روند خودكار، در قالب ؛ بدين معنا كه نوشتهشود منتشر مى. ج

  . گیرد شود و بالقوه در دسترس ھمه قرار مى ساخته ريخته مى
اى از افراد است كه عالقه مشتركى دارند و  بخشى از يك اجتماع است؛ يعنى مربوط به دسته. د

  ) 1.(اند به خاطر آن به طور مجازى دور ھم جمع شده
  
. دھد نگار را مى ھاى خود، ھمانند يك روزنامه ھا، افكار و ديدگاه ھا به شما امكان انتشار ايده الگوب

نويس ذھنیات خود را  احتیاجى نیست كه يك مقاله و يا داستان طوالنى بنويسید؛ بلكه يك وبالگ
بررسى شده ھا به طور كامل  كند، بدون اينكه اين ايده اش ارائه مى درباره مسائل مورد عالقه

عاملى كه باعث محبوبیت و . باشند يا مثًال از لحاظ دستورى زيبايى جمله در حد عالى باشند
رشد سريع پديده وبالگ در میان كاربران اينترنت شده است، راحتى استفاده از اين ابزار 

ھزينه ھاى موجود وبالگ، بدون نیاز به صرف وقت و  افزون بر اينكه استفاده از سیستم. باشد مى
توانید شروع به  براى طراحى كامل يك پايگاه اختصاصى، تنھا با پر كردن چند فرم تحت وب مى

  . نوشتن مطلب در قالب يك پايگاه اختصاصى كنید
  

   نويسى اھمیت وبالگ
نويسى جا دارد كه متصديان ترويج دين آن را در دستور  ھاى منحصر به فرد وبالگ با توجه به قابلیت

  : نمايد چنین درخواستى به چند جھت ضرورى مى. ر دھندكار خود قرا
  
دھند و اغلب آنان نیز در فقر اطالعاتى  امروزه بیشترين درصد جامعه ما را جوانان تشكیل مى. 1

  . اى كه از محتوا و ماھیت اسالم ناب آگاھى درستى ندارند برند، به گونه دينى به سر مى
ھا سرو كار دارند، جوانان ھستند؛ جوانانى  ويژه وبالگ  و بهبیشترين قشرى كه با پديده اينترنت. 2

كه معموًال از ھوش بااليى برخوردارند و بسیارى از آنان به جاى اينكه پاى منبرھا بنشینند، در 
  . گیرند كنند و از فرھنگ غرب خوراك مى گردى مى اينترنت وب

اند؛ لكن جّو  گونه تالشى مضايقه ننموده چاى از متولیان فرھنگ دين در اين امر از ھی اگر چه عده. 3
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غالب با مطالب الحادى و مبتذل است و دشمنان قسم خورده، دست به دست ھم داده و از 
ھاى  اند تا اذھان جوانان، يعنى بھترين سرمايه ترين نويسندگان خود بھره جسته بھترين و زبردست

اگر روزى متصديان ترويج فرھنگ . شانندتوانند در خدمت دين باشند، به انحراف بك ما را كه مى
اسالمى، نگران شیوع ابتذال و انحرافات اخالقى جوانان بودند، اكنون دغدغه آنان چیزى فراتر از 

دينى و انحراف در اولويت دستور كار دشمنان قرار  باشد؛ زيرا امروز ترويج بى فرھنگ ابتذال مى
اى كه دارد، وارد اين عرصه شود، يقینًا فضاى  دينىبنابراين، اگر حوزه با منابع غنى . گرفته است

  . حاكم شكسته خواھد شد
و با توجه ) 2(»رّدوا الحجر من حیّث جاء فإّن الشر ال يدفعُه إّال الشّر«با توجه به احاديثى از قبیل . 4

به سخنان ھوشمندانه و حكیمانه رھبر فرزانه انقالب در مورد تھاجم فرھنگى غرب و لزوم 
ترين ابزارھاى تبلیغاتى براى مقابله به مثل، استفاده از اين ابزار ضرورى  ويى از پیشرفتهج بھره
  . نمايد مى

شود و يا  شود به طور معمول از سوى كاربران خوانده مى ھا نوشته مى مطالبى كه در وبالگ. 5
  . رسد نويسان ديگر مى ويژه وبالگ حداقل به رؤيت بسیارى از كاربران اينترنت به

  . استفاده از وبالگ براى كاربران ابتدايى اينترنتى نیز بسیار ساده است. 6
گیر را دارند كه به وسیله آن  و پیام) كنتور(بردارى از ابزارى ھمچون شمارگر  ھا قابلیت بھره وبالگ. 7

  . شده آگاه شد توان از تعداد بازديدكنندگان و نظرات آنان در باره مطالب ارائه مى
، اما امروزه تھران پايتخت )3(ا اگر چه براى اّولین بار توسط يك آمريكايى طراحى شدندھ وبالگ. 8

  گذارى شده است  ھاى جھان نام وبالگ
ھا نفر در دنیا وبالگ  اى كه میلیون نويسى روز به روز در حال گسترش است، به گونه وبالگ. 9

 پايگاه اينترنتى خدمات میزبانى رايگان ھا نويسند؛ ده خوانند؛ صدھا ھزار نفر از آنھا وبالگ مى مى
بنابراين، . نويسى ساخته شده است افزارھاى متعددى براى وبالگ دھند و نرم وبالگ ارائه مى

  ) 4.(ھا ديگر يك پديده نوظھور و محدود نیستند وبالگ
  
  
  

   نويسى در اينترنت ابزارھاى وبالگ
ايد يك وبالگ براى خود بسازيد، از ابزارھاى ذيل  اگر شما با خواندن اين مقاله تصمیم گرفته

  . توانید استفاده كنید مى
دھند،  ھاى وبالگ رايگان را ارائه مى نتى كه سرويسھاى اينتر در حال حاضر بخشى از پايگاه

  : اند از عبارت
  
  
/com.persianblog.www://http    

com.blogger.www 
 /com.anblogcaspi.www://http   
/com.blgsky.www://http    
  /ir.ac.ui.www://http    
 /com.beblog.www://http   

  
PersianBlog زبان كه با ارائـه ابزارھاى استاندارد،  مخصوص وبالگ نويسان فارسى سايتى است

محیط كارى، ويرايشگر و سیستم . نمايد نويس ايرانى را حل مى مشكالت كاربران وبالگ
اى از امكاناتى است كه اين  قابل تغییر، نمونه) template(ھاى  نظرخواھى كامًال فارسى و قالب

بالگ، متمركز نمودن  ھاى پايگاه پرشین از ديگر مزيت. م آورده استمندان فراھ پايگاه براى عالقه
با . ھاست زبان در يك سايت و در نتیجه، افزايش بینندگان اين وبالگ نويسان فارسى وبالگ

كنندگان بسیار ساده است؛ در اين مورد كافى  توضیحاتى كه در آنجا درج شده، كار براى استفاده
ھايى در اينترنت وجود دارد كه به  ھا و وبالگ ھمچنین، سايت.  بدانیداست كمى كار با اينترنت را

  : در ذيل توجه شما را به چند نشانى در اين زمینه جلب نمايیم. اند آموزش اين امور پرداخته
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  /com.blogsky.leb-gha.www://http    
com.gardoon.weblog.www   

/golchinghalbweblog.www://http  
/com.persianblog.www://http   
/com.blogspot.weblogworld.www://ttph  
/com.meykade.www://http   
/com.irantemp.www://http  
/com.persiantempla.www://http  

  
  

   :نويسى مخصوص آموزش وبالگھاى  پايگاه
  
/com.persianlog.www://http    
   blog2how/com.topcities.mirnezami.www    

htm.000130/archives/com.bolghan.tools.www l   
  
  
  

  : اما پايگاھى براى درج تصاويرى كه مايلید در وبالگ خود نشان دھید
  
/com.villaqgephotos://http   

  
  : ھايى براى تبلیغ و معرفى و ارائه نشانى وبالگ در اينترنت پايگاهو نیز 

  
com.weblogs.www.//www    
asd.links/i/com.hoder.www    

 asd.1admin/admin/com.bloglet.www    
/edu.mit.media.blogdex.www://http    
/com.perrsianblog.tablighpersianblog.www://http    

  
  

وبالگ جھت مشاھده آمار بازديدكنندگان و ) كنتورگذارى( پايگاھى براى شمارگرگذارى و ھمچنین
  : خوانندگان وبالگ

  
com.digits.www://http/    

  
   :ھا نوشت پى
  
  : ھاى اينترنتى مقاله آقاى حسین درخشان در پايگاه: ك.ر. 1
  

hodercom.i://http/php.about       
  

php.blog-customhome.uiblog/ir.ac.ui.www      
  
  . 314البالغه، حكمت  ، نھج)ع(على. 2
  
3.In 1998 there were just a handful of sites otthe type that are now identified as 

www.irtanin.com www.irebooks.com کتابخانه الکترونيکی اميد ايران

www.omideiran.ir www.yekdl.com www.ramsarmelk.ir



weblogs (so in jorn bargrnamed by Decmber 1997 (  
  

rebecca's pocket   
  
 html.webloghistory/essays/net.rebeccablood.www     

  
  : در پايگاه اينترنتى» ان پايتخت وبالگى جھانتھر«مقاله : ك.ر. 4
  
 arch=dry?/jooti/org.ehsani.www&1072=code       
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