نگاهی به پایگاههاي اینترنتی دینی
*

حجتاالسالم والمسلمين محمدرضا بهروز

اشاره
اواح قر بیستم میالدی نخستین جرقه پیداحش راحانه زده شد و احن پدحده مهم
در مسیر تکام قرار گرفت .از سوی دحگر شبکه جهانی احنترنةت کةه هةدف ز
زسا سازی تبادل اطالعات میباشد زمینه ارتباد حارانههای سراسةر جهةا را بةه
وجود زورده است به گونهای که فاصلهها را از میا برداشته و امروزه تما دنیةا
به مثابه دهکده جهانی در زمده است دهکدهای که برای حضةور در ز باحةد بةا
قواعدش زشنا شد تا بتوا از ظرفیةتهةای جالة

و جةذاب ز اسةتفاده کةرد و

راحانه حکی از احن ظرفیتها است.
مراجع معظم تقلید و علمای دحنی نیز با توجه به جها شةمولی اسةال بةا احاةاد
پاحگاه های متنوع دحنی در احن عرصه حضور جدی پیدا کردهاند و از احةن ابةزار
برای تبلیغ و تروحج زموزههای اسالمی بهره میگیرند.
ـــــــــــــــــــــــ
* عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
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در احن نوشتار در صدد هستیم تا به بررسی :پاحگةاههةای مراجةع معظةم تقلیةد
پاحگاههای پاسخگو و پاحگاههاحی که با طالب و مبلغا دحنةی در ارتبةاد هسةتند
بپردازحم .بدحهی است به جهةت فراوانةی پاحگةاه هةای مراجةع تقلیةد و علمةا و
همچنین فراوانی مراکز پاسخگوحی معرفی همه ز ها از حوصله احن مقال خةارج
اسةةت .از احةةن رو تعةةدادی از مهةةمتةةرحن ز هةةا را انتخةةاب نمةةوده و در منظةةر
خوانندگا و مبلغا عزحز قرار دادهاحم.
الف ـ پایگاههاي مراجع معظم تقلید
 .1پایگاه امام خمینی www.imam-khomeini.com :

احن پاحگاه به پنج زبا روز دنیا :فارسةی عربةی انگلیسةی فرانسةوی و ترکةی
اطالعرسانی مینماحد .بخشهای مهم ز عبارتاند از :زندگینامه کتابشناسی
مقاالت زثار اما اشعار اما اشعار در باره اما خاطرات بیانةات امةا امةا از
نگاه جها و زثار در باره اما .
 .2پایگاه آیتاهلل خامنهاي(دامظله)www.leader.ir :

پاحگاه مزبور به زبةا هةای :فارسةی عربةی انگلیسةی زلرباحاةانی اسةپانیاحی
فرانسوی و اردو میباشد.
بخش های مهم و اصلی پاحگةاه عبةارت انةد از :اخبةار دفتةر زشةناحی بةا رهبةر
استفتائات کتابخانه نگارخانه دروس زموزش و ارتباد با پاحگاه.
 .3پایگاه آیتاهلل خویی www.alkhoei.net :

احن پاحگاه به سه زبا  :فارسی عربی و انگلیسی میباشد .مهمتةرحن بخةشهةای
احن پاحگاه عبارتاند از :حیات علمی و مرجعیةت تألیفةات و تقرحةرات دروس
صوتی و کتابخانه الکترونیکی.
 .4پایگاه آیتاهلل بهجت www.bahjat.org :

پاحگاه مذکور به دو زبا فارسی و عربی میباشةد و مهةمتةرحن بخةشهةای ز
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عبارتاند از :زندگینامه بیانات زحتاهلل بهات رساله نگارخانه و فروشگاه.
 .5پایگاه آیتاهلل فاضل لنکرانی www.lankarani.ir :

احن پاحگاه نیز به زبا های :فارسةی عربةی انگلیسةی زلرباحاةانی زلری و اردو
میباشد .بخشهای مهم و اصلی ز عبارتاند از :زندگینامه پیا هةا نگارخانةه
کتابخانه احکا و فتاوا فعالیتهای فرهنگی کتابخانه تخرری ة فقهةی دروس
و مناسبتها.
از وحمگی های احن پاحگاه ارائه به  83زبا دنیا است که احن تنوع و فراوانی زبا
ز را از بین ساحر پاحگاه های مراجع متمةاحز کةرده اسةت .در بخةش دحگةری از
پاحگاه کتاب خانه تخرری ة فقهی به چشم میخورد که به صةورت قفسةهبةاز
برای استفاده دانشپموها فراهم گردحده است.
 .6پایگاه آیتاهلل شیخ جواد تبریزي www.tabrizi.org :

در حال حاضر پاحگاه مزبور به زبا فارسی و عربی ارائةه مةیشةود .درسهةای
اصول و فقه معظمله کتابها و تألیفات احشا از مهمترحن بخشهای احن پاحگاه
م سوب میشود.
 .7پایگاه آیتاهلل وحید خراسانی(دامظله)ttp://wahidkhorasani.com :

احن پاحگاه به زبا های مختلف از جمله :فارسی عربی انگلیسی اردو و حا ترکی
ارائه می شود و بخش های مهم ز از احن قةرار اسةت :کتابخانةه بیانةات احشةا
دروس سؤاالت اعتقادی اخالقی و شرعی.
 .8پایگاه آیتاهلل سیستانی(دامظله)www.sistani.org :

پاحگاه زحتاهلل سیستانی هماکنو به هفت زبا  :فارسی عربی انگلیسی فرانسةه
ترکی اردو و زلرباحاانی ارائه میگردد.
زندگینامه تألیفات توضیح المسائ

مناسک حج استفتائات و پیا های احشةا

از جمله بخشهای احن پاحگاه به شمار میرود .بخش استفتائات در دو ماموعةه
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جداگانه فقهی و اعتقادی ارائةه گردحةده و اسةتفتائات هةر ماموعةه بةر اسةاس
حروف الفبا طبقهبندی شده است.
بخش «مرجعیت در رسانه ها» از بخش های ابتکةاری احةن پاحگةاه اسةت کةه بةه
اطالع رسانی در باره وضعیت روز معظمله در رسانه های مشةهور احةرا و جهةا
میپردازد.
 .9پایگاه آیتاهلل صافی گلپایگانی(دامظله)www.saafi.net :

احن پاحگاه به زبا های :فارسی عربی انگلیسی زلری و اردو بوده و مشتم بةر
زندگی نامه زثار علمی دروس خارج فقه رساله عملیه و مناسک حج مةیباشةد.
ارسال استفتا برای پرسش های فقهی و اعتقادی از دحگر بخشهةای احةن پاحگةاه
دحنی است.
 .11پایگاه آیتاهلل نوري همدانی(دامظله)www.noorihamedani.com :

پاحگاه حادشده به زبا فارسی میباشد و مهمتةرحن بخةشهةای ز عبةارتانةد:
زندگینامه تألیفةات رسةاله توضةیح المسةائ

کتابخانةه دروس خةارج فقةه و

پاسخگوحی زنالحن به سؤاالت.
از وحمگی مهم احن پاحگاه ارائه دروس خارج فقه احشا بةه صةورت شةنیداری و
نوشتاری (در قال

فاح پی.دی.اف) است.

 .11پایگاه آیتاهلل مکارم شیرازي(دامظله)www.makaremshirazi.org:

احن پاحگاه به زبا های :فارسی عربةی انگلیسةی اردو و زلری ارائةه مةیشةود.
قسمتهای مختلف احن پاحگاه عبارتانةد از :زنةدگینامةه تألیفةات درسهةای
خارج فقه و اصول تفسیر مباحث اخالقی دحدارها بیانیهها سخنرانیها فتاوا به
همراه اشعار و اندرزهاحی از احشا .
از خدمات ارائهشده در احن پاحگاه امکا درخواست وقت مالقةات بةا معظةملةه
است .ارتباد زنالحن با دفتر نیز از طرحق احن پاحگاه و در دو بخش روابب عمةومی
و فنی امکا پذحر است.
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 .12پایگاه آیتاهلل سبحانی(دامظله)http://tohid.ir :

پاحگاه مزبور به دو زبا فارسی و عربی میباشد .قسمتهةای مهةم احةن پاحگةاه
عبارتاند از :استفتائات دروس معظمله کتابخانه مقاالت و نیةز دانشةنامه کةال
اسالمی و پاسخ به شبهات.
 .13پایگاه آیتاهلل شبیري زنجانی(دامظله)www.zanjani.ir :

مهمترحن بخشهای پاحگاه عبارتاند از :زندگینامه توضیح المسائ

استفتائات

دروس خارج و بیانات معظمله.
 .14پایگاه آیتاهلل جوادي آملی(دامظله)www.esra.ir :

احن پاحگاه به زبا فارسی است و بخشهای مهم ز عبارتاند از :دروس فقهی
تفسیری و اخالقی مقاالت پرسما تألیفات بیانات و استفتائات.
 .15پایگاه آیتاهلل مظاهري(دامظله)www.almazaheri.ir :

پاحگاه معظم له به زبا فارسی اسةت و مهةمتةرحن بخةشهةای ز عبةارتانةد:
استفتائات اخالق اعتقادات احکا تألیفات دروس و نگارخانه.
 .16پایگاه آیتاهلل علوي گرگانی(دامظله)http://gorgani.ir :

زبا پاحگاه فارسی و عربی می باشد و بخشی نیز به عنوا روابةب عمةومی دارد.
مهمترحن بخش های پاحگاه به احن شرح اسةت :زنةدگی نامةه توضةیح المسةائ
مناسک حج استفتائات انوار اخالقی تألیفات و نگارخانةه صةوتی (درسهةای:
اخالق خارج فقه و اصول فقه).
 .17پایگاه آیتاهلل موسوي اردبیلی(دامظله)www.ardebili.com :

احن پاحگاه به شش زبا  :فارسةی عربةی انگلیسةی اردو ترکةی و زلرباحاةانی
میباشد .بخشهای مهم پاحگاه عبارتاند از :طرحها و خدمات پرسش و پاسخ
احکا و مسائ

تألیفات و نوشتهها پاسخگوحی زنالحن و دروس خارج فقه.
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ب ـ مراكز پاسخگو به سؤاالت
 .1مركز ملی پاسخگویی به سؤاالت دینیwww.pasokhgoo.ir ،

احن مرکز که زحر نظر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم فعالیةت مةیکنةد در
قال

سه سامانه :پیامکی تلفنی و فضای ماازی پاسخگوی سؤاالت دحنی اسةت

و باحگانی بسیار ارزشمندی از پرسشها و پاسخها در ز موجةود اسةت .تةدوحن
بیش از سیرد جزوه پرسش و پاسخ و نیز چنةدحن کتةاب پرسةش و پاسةخ از
خدمات فرهنگی احن مرکز میباشد.
 .2اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاهها:
www.porseman.org

احن اداره وابسته به نهاد نماحندگی مقا معظم رهبری در دانشگاهها اسةت .زمینةه
پاسخگوحی ز مسائ دانشاوحی و تمامی حوزه های معارف اسالمی مربةود بةه
دانشاوحا میباشد.
شیوه پاسخگوحی احن اداره بدحنگونه است کةه دانشةاوحا عزحةز مةیتواننةد بةه
صورت تماس تلفنی و همچنین بةه شةک کتبةی و حةا گفةت وگةوی حضةوری
سؤاالت خود را مطرح کنند و حا از طرحق پاحگاه به صةورت چةت زنالحةن و حةا
پست الکترونیکی با احن اداره ارتباد برقرار نماحند .احةن اداره در مناسةبت هةای
خاص (احا م ر و ماه رمضا ) با ارسال مربلّغ به دانشةگاه هةا نیةز پاسةخگةوی
مسائ دانشاوحا میباشد.
تقوحت بنیه علمی دحنی و انقالبی دانشاوحا ارائه مشاوره اخالقی و تربیتةی بةه
منظور کاهش ناهنااریهای اخالقی و مشکالت روحی و هداحتهای معنةوی و
نیز پاسخ به شبهات عقیدتی از اهداف مهم احن اداره به شمار میرود.
 .3سامانه پاسخگویی به سؤاالت و شبهات دینی(اي.پرسش):
www.eporsesh.com

پاحگاه ای .پرسش وابسته به دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم (شعبه مشةهد)
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است .احن سامانه پاسخگوحی همزما با حفظ اصة تخررةی جةواب داد بةه
سؤاالت با روحکرد دقت و سرعت در موضوعات متنوع دحنی و مسائ خانوادگی
به ارائه خدمات مشغول میباشد.
شیوه پاسخگوحی پاحگاه به احن شک است که عمو مرد و مبلغا گرامی بعةد از
برقراری ارتباد با پاحگاه میتوانند نسبت به ارائه سؤال خوحش اقةدا نماحنةد .در
احن پاحگاه گفت وگوی زنده (چت) با پاسةخگوحةا و اسةاتید برجسةت حةوزه و
دانشگاه بهراحتی و بدو نیاز به نر

نر افزار ممکن میباشد.

 .4مؤسسه فرهنگی رواق حکمت (اسالم كوئیست)www.islamquest.net/fa/ :

در احن پاحگاه دحنی به سةؤاالت و شةبهات در زمینةه مباحةث :فلسةفی کالمةی
اعتقادی شرعی اجتماعی قرزنی اخالقی و حا عرفانی پاسخ داده میشود.
پاسخگوحی فقب از طرحق احنترنت ارسال سؤال به پست الکترونیکی و حا از طرحق
پاحگاه اسال کوئیست اناا میگیرد.
احن مرکز تاکنو به بیش از ده هزار پرسش تخرری اقشار مختلف مرد و بعضاً
به سفارش مؤسسات دحگر از طرحق احنترنت پاسخ های متقن و کةامالً تخررةی
ارائه داده است.
در حال حاضر احن پاحگاه به چهارده زبا  :فارسی عربی اردو انگلیسی فرانسه
ترکی زلری ترکی استانبولی اندونزحاحی مالزی روسی زلمانی احتالیاحی اسپانیاحی و
بهتازگی زبا تاحی فعالیت میکند.
احن مؤسسه زحر نظر زحتاهلل مهدی هادوی تهرانی اداره میشود.
 .5مركز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم:
http://andisheqom.com

احن پاحگاه که به مرکز مدحرحت حوزههای علمیه وابسته اسةت در زمینةه :قةرز
حدحث حقوق و سیاست فلسفه و کال دحنپموهی ادحا و مةذاه

تربیةت و

مشاوره تارحخ و سیره فقه امامت و مهدوحت بةه پاسةخگةوحی مشةغول اسةت.
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گفتنی است تعداد پرسش ها و پاسخ های موجود در باحگانی احن پاحگاه به بةیش
از سی هزار مورد می رسد و شمار پرسش و پاسخ واردشده در نر افزار بةیش از
شش هزار مورد است.
 .6مركز ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی (شعبه اصفهان)www.morsalat.com :

احن مرکز که وابسته به دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم است در حوزه
پاسخگوحی به پرسشهای :شرعی دحنی حدحثی اجتماعی و سیاسی فعالیت دارد.
اعةةزا پاسةةخگةةو و کارشةةناس بةةه مراکةةز علمةةی و زموزشةةی و فرهنگةةی و نیةةز
پاسخ گوحی بةه سةؤاالت در سةاعات اداری بةه وسةیله تمةاس تلفنةی از جملةه
شیوههای پاسخگوحی احن مرکز است .همچنین عالقهمندا میتوانند به وسیله نامه
کتبی و ارسال ز و حا از طرحق احنترنت و پسةت الکترونیکةی سةؤاالت خةود را
مطرح کنند و پاسخ مناس

درحافت نماحند.

احن دفتر به طور متوسب ماهانه به  311سؤال کتبی  351سؤال حضةوری و 111
سؤال تلفنی پاسخ می دهد .هم احنک تعداد پرسةش هةا و پاسةخ هةای موجةود در
باحگانی ز بیش از  511پرسش و پاسخ است.
 .7اداره پاسخگویی به سؤاالت دینی (آستان قدس رضوي)http://ep.aqr.ir :

مراکز پاسخگوحی به سؤاالت دحنی واقع در ص ن های حةر مطهةر رضةوی بةا
حضور دو استاد پاسخگو زماده ارائه خدمات به طور راحگا به مراجعةا م تةر
میباشد .همچنین سامانه پاسخگوحی به سؤاالت دحنی به شماره  18181ة  153به
صورت شبانهروزی زماده پاسخگوحی به تماسهای داخ و خارج کشور است.
تعداد پرسش و پاسخ موجود در باحگانی احن اداره  3113پرسش و پاسخ است و
شمار پرسش و پاسخ واردشده در نر افزار  8111مورد میباشد.
 .8پژوهشکده دارالحدیث (واحد پاسخگویی به پرسشهاي حدیثی):
www.hadith.net

احن پموهشکده که به مؤسسه علمی ة فرهنگی دارال دحث وابسةته اسةت زمةاده

نگاهی به پايگاههای اينترنتی دينی
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پاسخ گوحی به :عمو مرد طالب استادا و علمای حوزه علمیه دانشةاوحا و
اساتید دانشگاهها ارگا های دولتی مراکز فرهنگی صةدا و سةیما و نیةز مراکةز
پاسخگوحی در زمینه مسائ مربود به حدحث است.
عالقهمندا به احادحث و مسائ مربود به ز میتوانند جهت درحافت پاسخ کوتاه
سؤاالت خود از ساعت  2:11صبح تا  33:11با تلفن احن واحد تماس بگیرنةد و
جهت ارائه سؤاالت مفر نیز به صورت حضوری در زما حادشده در احن واحد
حضور حابند و حا به صورت مکاتبه ای و ارسال نامه و همچنةین از طرحةق پسةت
الکترونیکی پرسش خود را عرضه نموده و پاسخ مناس

درحافت نماحند.

احن مؤسسه زحر نظر زحتاهلل م مد م مدی ریشهری اداره میگردد.
تعداد پرسشها و پاسخهای موجود در باحگانی مؤسسه بیش از  31111پرسش و
پاسخ و شمار پرسش و پاسخ واردشده در نر افزار بیش از  3111مورد است.
 .9مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی مذاهب اسالمیhttp://mazaheb.com :

مؤسسه مذکور به نهاد نماحندگی مقا معظم رهبری در امور اه سنت سیستا و
بلوچستا وابسته است و مخاطبا ز  :عمو مرد بهوحمه ساکنا مناطق مةرزی
طالب علما و فرهنگیا می باشند .زمینه پاسخگوحی احن مؤسسه سؤاالت مربود
به مذه

شیعه و مذاه

اه سنت است.

گفتنی است احن مؤسسه به صورت مکاتبهای تماس تلفنی پست الکترونیکةی و
همچنین از طرحق پاحگاه مؤسسه زماده درحافت پرسش های کاربرا و عالقهمندا
به مسائ مذاه

اسالمی میباشد.

تعداد پرسش ها و پاسخ های موجود در باحگانی مؤسسه بیش از  5111پرسةش و
پاسخ و شمار پرسش و پاسخ واردشده در نر افزار بیش از  1111مورد است.
 .11واحد ارشاد و مشاوره مسجد مقدس جمکرانwww.jamkaran.info :

مخاطبا احن پاحگةاه عمةو مةرد و زائةرا مسةاد مقةدس جمکةرا هسةتند.
دستاندرکارا احن واحد در زمینه :احکا اعتقادات و مشاوره زماده پاسخگوحی
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به سؤاالت مراجعا میباشند.
پاسخ گوحی در احن مرکز فقب به صورت حضوری در مساد مقةدس جمکةرا
بهوحمه در احا زحارتی اناا میگیرد.
 .11مركز پاسخگویی به سؤاالت دینی انوار طاهاwww.anvartaha.ir :

مؤسسه انوار طاها زحر نظر زحتاهلل حسینی بوشهری فعالیت میکند و در ز بةه
انواع سؤاالت در زمینههاحی همچةو  :اعتقةادی تفسةیری و شةرعی پاسةخ داده
میشود .احن مرکز از طرحق پاحگاه احنترنتی خود و نیز شماره پیامةک 11113313
پاسخگوی سؤاالت دحنی کاربرا میباشد.
 .12واحــد تخصصــی پاســخ بــه شــبهات قرآنــی (مركــز تحقیقــات قــرآن كــریم
المهدي)www.quransc.com:

احن مرکز زماده پاسخ گوحی به سؤاالت و شبهات قرزنی و همچنین پرسةش هةای
مربود به قرز و علو روز همانند :مدحرحت پزشکی روا پزشکی روا شناسی
زمینشناسی حا کیها شناسی میباشد.
جوانا عزحز جهت مطرح کرد سؤاالت خود میتوانند با شماره تلفن واحد
تماس بگیرند و حا با ارسال نامه کتبی و همچنین از طرحق پاحگاه و پست
الکترونیکی پرسشهای قرزنی خود را مطرح کرده و پاسخ ز ها را درحافت نماحند.
 .13پاسخ به سؤاالت قرآنی (مركز ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی):
www.porsemanequran.com

احن پاحگاه که به دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم وابسته است پاسةخ گةوی
پرسشهای قرزنی کاربرا است .تعداد پرسشها و پاسخهای موجود در باحگةانی
احن مرکز بیش از  58111مورد است که بیش از  31111پرسش و پاسخ تا کنو
وارد نر افزار شده است.
 .14پاسخ به سؤاالت (آیتاهلل سبحانی)http://tohid.ir :

احن پاحگاه در زمینه مسائ  :اعتقادی کالمةی فقهةی شةبهات وهابیةت و کتة
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شبههافکن پاسخ گو است که روند پاسةخ بةه سةؤاالت و شةبهات بةه صةورت:
حضوری کتبی تلفنی احنترنتی انتشار زثار مربود به پاسةخگةوحی و حةا تربیةت
منابع انسانی اناا میشود.
 .15مؤسسه تحقیقاتی ولیّ عصرwww.valiasr-aj.com :

بنیا گذار احن مؤسسه ابوالقاسم خزعلی و سید م مد حسینی قزوحنی اسةت کةه
در حوزه :شبهات اعتقادی حدحث و رجةال شةبهات وهابیةت (دفةاع از حةرحم
والحت) پاسخگو است .پاسخگوحی در احن مؤسسه فقب بةه صةورت احنترنتةی و
پست الکترونیکی اناا میپذحرد.
احةةن مؤسسةةه تةةاکنو بةةیش از  11111پرسةةش وپاسةةخ را از مراکةةز مختلةةف
جمعزوری و در  111موضوع طبقةهبنةدی کةرده اسةت .تعةداد پرسةش و پاسةخ
موجود در باحگانی مؤسسه بیش از  81111عدد است و شةمار پرسةش و پاسةخ
واردشده در نر افزار  1111مورد میباشد.
 .16فرهنگسراي پرسشwww.porsesh.ir :

احن فرهنگ سرا که به سازما فرهنگی ة تفرح ی شهرداری اصفها وابسته است
پاسةةخگةةوی سةةؤاالت و مسةةائ اعتقةةادی سیاسةةی فرهنگةةی اجتمةةاعی و نیةةز
پرسشهای مطرح در موضوعاتی چو  :زندگی در عرر ارتباطات برنامةهرحةزی
حقوق ز و مرد روابب دختر و پسر مدگراحی و مباحث دحنةی و مةذهبی وحةمه
جوانا است.
عالقهمندا می توانند سؤاالت خود را به صورت کتبی ارسال کنند و حا از طرحةق
پاحگاه پست الکترونیکی و حا تلفن گوحا (درحافت سؤاالت به صورت  83سةاعته
ارائه پاسخ حدود حک هفته) با احن فرهنگ سرا ارتباد برقةرار نماحنةد .هةمچنةین
می تواننةد در صةورت نیةاز بةه مشةاوره خروصةی بةا تعیةین وقةت قبلةی در
فرهنگسرا حاضر شوند .گفتنی است تعداد پرسش و پاسخ موجةود در باحگةانی
احن فرهنگسرا  3551مورد است.
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 .17مجمع جهانی شیعهشناسیhttp://shiastudies.net :

احن مامع جهانی در زمینه :شبهات و مناظرات پیرامو شیعه مسائ مربود بةه
مستبررحن (گروندگا به مذه

تشیع) و شیعهشناسی فعالیت مةی کنةد و زمةاده

پاسخ به سؤاالت در زمینههای حادشده است.
میتوانند در ساعات اداری به صورت تلفنی حةا بةا ارسةال نامةه بةه

عالقهمندا

نشانی مامع و همچنین از طرحق پاحگاه و پست الکترونیکی با احن مامع ارتباد
برقرار کنند.
تعداد پرسشها و پاسخهای موجود در باحگانی مامع نزدحک به  1111پرسش و
پاسخ میباشد.
ج ـ پایگاههاي مرتبط با امام حسین
 .1پایگاه تخصصی امام حسین

www.ashoora.ir :

احن پاحگاه احنترنتی دارای مقاالت و مطال
حسین

و محرم

و بقیه اماما معرو

متنوعی در مورد عاشورا اما

میباشد که از جمله میتوا به دانشنامه

(عاشورا مهدوحت دفاع مقدس و دحگر اماما مرو ) اشاره کرد .همچنین
دارای وحمهنامه م ر است که مشتم بر بانک جامع پاسخ به شبهات عاشوراحی
با بیش از  211پرسش و پاسخ مرتبب است.
 .2پایگاه ذاكرینhttp://zakerin.ir :

پاحگاه مذکور به زبا فارسی اسةت و دسترسةی مبلغةا دحنةی را بةه فاحة هةای
مداحا معروف کشور زسا میسةازد .هةمچنةین اشةعار مناسةبتی را در اختیةار
کاربرا قرار میدهد .گذشته از مداحی فارسی مداحی عربی و زلری نیز در احةن
پاحگاه ارائه شده است .حکی از وحمگی های احن پاحگاه دستهبندی مداحیها نسبت
به مناسبتهای ماههای قمری است.

نگاهی به پايگاههای اينترنتی دينی

 .3پایگاه جامع امام حسین
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(مقاالت ،سخنرانی ،اشعار):
http://karbobala.com

پاحگاه حادشده به دو زبا فارسی و انگلیسةی عرضةه شةده و دارای بخةشهةای
متعددی مانند :اخبار مقاالت سخنرانی اشعار و تراوحر میباشد.
در بخش «مقاالت»  122مقاله مرتبب با اما حسین

و عاشورا و در بخش

«سخنرانی» با سه دستهبندی بر اساس :موضوع سخنرا و سال میتوا به سخنرانی
دسترسی پیدا کرد و در بخش اشعار نیز میتوا به کمک دستهبندی ارائهشده بر
اساس :موضوع قال

شعر نوع شعر و نا شاعر به اشعار دسترسی پیدا کرد.

 .4بانك اشعار ،نثر و متن ادبی عاشوراییhttp://ashoora.persianblog.ir :

در احن وبال

اشعار و متن های ادبی زحبةای عاشةوراحی از شةاعرا معةروف و

مطرح کشور گناانده شده است که برای عمو طالب دحنی مبلغا و فضال قاب
استفاده است.

