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چکیده

یکی از عرصههای فعالیت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی (نور) ،تولید وبگاههایی غنی و کارآمد در موضوعات مختلف جهت استفاده
اساتید ،محققان و عالقهمندان به علوم و معارف دینی است .پایگاه انديشوران ،در شمار مجموعه پایگاههای مرکز نور است که در زمينه
شناسایی و معرفی محققان و پژوهشگران حوزه علمیه و تدوین بانک جامع اطالعات مربوط به آنان فعالیت میکند .در اين نوشتار ،پس از
معرفی و بيان تاريخچه راهاندازی اندیشوران ،به معرفی ويژگیها ،قابلیتها و امکانات اين پایگاه اشاره شده است.
کلیدواژگان :پایگاه انديشوران ،وب دو ،محققان حوزه علميه ،صاحبان آثار علمی.
* مدیر گروه فرهنگ دینی و تبلیغ ـ مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی
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درآمد

از مهمترين داليل نیازمندی مجموعههای تحقیقاتی به بانک اطالعات ،ميتوان آني بودن نيازمندي ایشان به ريزترين و مستندترين
دادههاي تحقيقاتي و پژوهشي در سطوح خُ رد و كالن ،براي پيشبرد هرچه سريعتر پروژههاي پژوهشيشان را نام برد .امروزه برای انواع
دادهها ،بانکهای اطالعاتی مختلفی سامان يافته است .يکی از انواع دادههای مورد نياز افراد يا مراکز علمی و پژوهشی ،بانک اطالعات
شخصيتهای علمی و محققان هريک از رشتههای علمی است.
مركز تحقیقات كامپیوتری علوم اسالمی ،بهعنوان نهادی توانمندساز و الهامبخش در حوزههای پژوهشی و اطالعرسانی ،در طول سالهای
حضور در اينترنت ،متناسب با پیشرفت تکنولوژی و مقتضیات زمان ،فعالیتهای چشمگيری داشته است.

اين مرکز به منظور آسانسازی کارهای محققان و مراکز علمی ،اقدام به راهاندازی پایگاههای متعددی نموده است و در این راستا ،به منظور
اطالعرسانی درباره شخصیتها و کارشناسان دینی حوزه علميه ،پایگاه تخصصی اندیشوران را راهاندازی کرده است.
پایگاه اندیشوران ،وبگاهی است خودروزآمد که به معرفی محققان و عالمان حوزه و آثار و فعالیتهای ایشان در فضای مجازی میپردازد.

پیشینه

پیشینه پایگاه انديشوران ،به سال  1381بازمیگردد؛ شبكه اطالعرسانی نور ،وابسته به مركز تحقیقات كامپیوتری علوم اسالمی ،به عنوان
ا ّولین مركز ارائه خدمات اینترنتی و با هدف اطالعرسانی بهینه ،اقدام به شناسایی و معرفی محققان و اندیشمندان علوم اسالمی حوزوی
محققان و پژوهشگران حوزوی را به نحو مناسبی فراهم نماید .ابتدا

نمود تا زمینههای دسترسی راحتو سریع مراکز اسالمی و كاربران ،به
اين کار در پایگاه حوزه در قسمتی با عنوان «صفحات شخصی محققان» ارائه شد .با راهاندازی این بخش ،برای ا ّولینبار بانك اطالعات
ت شکل گرفت.
ن حوزه در اينترن 
محققا 
پس از مدتی ،با گسترش اطالعات و افزایش اسامی محققان و ایجاد ایدههای جدید برای افزودن برخی قسمتها به این مجموعه و نیز
با هدف جمعآوری اطالعات کاملتری از محققان حوزه و اطالعرسانی در این زمینه و جلوگیری از صرف هزینههای موازی در خصوص
جمعآوری اینگونه اطالعات توسط مراکز مختلف و ایجاد فضای مناسب شبکهای برای ایجاد ارتباط و پیوند بیشتر کاربران با محققان حوزه
و نیز مراکز اسالمی ،از سال  1386تصمیم بر این شد که بانک اطالعات صفحات شخصی محققان حوزه به صورت یک پایگاه اطالعرسانی
مستقل با نام «پایگاه اندیشوران» با نشانی  www.andishvaran.comایجاد شود.
ازاینرو ،فرایند تحلیل و طراحی مقدماتی این پایگاه ،آغاز شد و در سال  1387به صورت آزمایشی راهاندازی گردید .پس از آن ،در سال
 1390نسخه جدید پایگاه با هدف رفع مشکالت و ارتقای نسخه قبلی ،در اختیار کاربران قرار گرفت.

در همان زمان ،در خارج از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی ،مرکز پژوهشهای صدا و سیما برای برطرف کردن نیازهای خود
اقدام به راهاندازی دو بانک اطالعاتی کارشناسان علوم اسالمی و انسانی و اندیشمندان کرد .همچنین ،معاونت پژوهشی حوزه نیز اقدام به
جمعآوری اطالعات پژوهشگران حوزه با هدف صدور کارت پژوهشگران حوزوی و دسترسی مؤسسات پژوهشی به محققانی نمود که هنوز
در فضای وب منتشر نشده بودند.

آمار و اطالعات

دارای فعالیتهای مؤثر در زمینه نشر
حوزوی طراز ا ّو ِل
اطالعات ا ّولیه پایگاه انديشوران را دادههای علمی و پژوهشی پانصد نفر از محققان
ِ
ِ
کتاب و ارائه مقاله در مجالت علمی و پژوهشی تشکیل داد.
این اطالعات ،در سال  1381بررسی مجدد گردید و از آن پس ،جمعآوری گسترده اطالعات محققان حوزوی در دستور کار قرار گرفت و
ثبت اسامی و اطالعات  2300محقق ،از طریق هماهنگیهایی که از سوی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی با مرکز پژوهشهای
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صداوسیما ،مرکز مدیریت حوزه علمیه قم و معاونت پژوهش حوزه علمیه قم صورت گرفته بود ،در مدت زمان  4سال به انجام رسید .اکنون
اطالعات محققان این پایگاه ،به بیش از  4300نفر رسیده است.

در حال حاضر ،این پایگاه ،پژوهشگران حوزوی باالتر از سطح یک حوزههای علمیه برادران را که دارای یک اثر پژوهشی منتشرشده
هستند ،معرفی میکند؛ اما بر اساس چشمانداز و اهداف ،در نظر داشته با فراهم شدن شرایط و امکانات ،دامنه اعضای خود را به پژوهشگران
غیرحوزوی و حوزههای علمیه خواهران و همچنین پژوهشگران جوان حوزه تعمیم دهد تا دایره استفاده مخاطبان و کاربران پایگاه افزایش
یابد.

هماکنون رنک الکسای پایگاه ،در حدود  25700میباشد .در هر ماه ،به طور ميانگين 5 ،نفر عضو جدید دارد و در یکسال گذشته ،روزانه به
طور ميانگين 500 ،نفر از این وبگاه بازديد کردهاند.

اهداف و مأموریتها

پایگاه اندیشوران ،با ایفای نقش واسط فعال میان مراکز علمی ـ پژوهشی و محققان با نیازهای جامعه علمی و تحقیقاتی کشور در حوزه علوم
اسالمی ،به تبیین و گسترش علوم و دانشهای دینی ،و نیز تعمیق و توسعه آن در جامعه اطالعاتی علمی به صورت یک پایگاه اطالعرسانی
تخصصی به فعالیت میپردازد.

0

این پایگاه در انجام فعالیتها ،خود را متعهد به محور قرار دادن معارف قرآن و مكتب اهلبیت(علیهم السالم) ،دفاع از حریم تشیع در عرصه
سنگ حوزه ،نواندیشی و نوآوری ،تضارب افكار و
گفتوگوی ادیان و مذاهب ،مرزبانی فكری فرهنگی از آرمانها ،پاسداشت میراث گران ِ
آیندهنگری دانسته است.

از مهمترين داليل نیازمندی
مجموعههای تحقیقاتی به بانک
اطالعات ،ميتوان آني بودن نيازمندي
ایشان به ريزترين و مستندترين
دادههاي تحقيقاتي و پژوهشي در
سطوح ُخرد و كالن ،براي پيشبرد
هرچه سريعتر پروژههاي پژوهشيشان
را نام برد .امروزه برای انواع دادهها،
بانکهای اطالعاتی مختلفی سامان يافته
است .يکی از انواع دادههای مورد نياز
افراد يا مراکز علمی و پژوهشی ،بانک
اطالعات شخصيتهای علمی و محققان
هريک از رشتههای علمی است

0

برای این پایگاه ،اهداف زیر مد نظر بوده است که هنوز برخی از
آنها محقق نشده است:

 .1ایجاد شبکهای همافزا و خودروزآمد از پژوهشگران و محققان
حوزوی در رشتهها و تخصصهای مختلف در راستای تبادل آرا و
اشتراکگذاری آثار و فعالیتهای علمی و پژوهشی آنها؛
 .2احراز توانمندیها و تخصصهای علمی ،مهارتی ،اجتماعی و
کاربردی اندیشوران حوزوی و طبقه بندی آنها در راستای ارزیابی
ظرفیتهای حوزه علمیه در موضوعات گوناگون؛

 .3ایفای نقش واسط میان اندیشوران و مراکز علمی ـ پژوهشی
در جهت شناسایی و به کارگیری نظاممند و بهینه اندیشمندان
حوزوی و انعکاس پژوهشها و فعالیتهای علمی آنها؛
 .4فراهمسازی فضای نظریهپردازی و اندیشهسازی در عرصه
علوم و معارف اسالمی و جهتدهی مناسب به تحقیقات اسالمی
و پژوهشهای دینی به منظور تأمین نیازهای دینی جهان معاصر
و تأمین نیازهای علمی و پژوهشی کشور در حوزه دین؛
 .5فراهم کردن زمینه استفاده از تواناییهای علمی آنها در جهت
پاسخگویی به نیازهای علمی و فرهنگی کشور ،بهويژه در فضای
مجازی؛
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 .6پاسخگویی به نیاز مراکز دولتی و غیردولتی داخل و خارج از کشور
در خصوص برگزاری همایشها ،سمینارها و یا دعوت به همکاری در
حوزههای خاص دینی؛
 .7ایجاد زمینه آشنایی عموم افراد جامعه با اندیشوران حوزوی.

دامنه فعالیتها
از نظر محدوده زمانی ،در حال حاضر ،اطالعات افرادی که در قید حیات
به سر میبرند ،در این پایگاه جمعآوری شده است .از جهت جنسیت
محققان ،هماکنون فقط اطالعات پژوهشگران و محققان برادر در این
پایگاه فراهم آمده است .در چشمانداز ا ّوليه اين پايگاه ،در نظر بود که
در آينده ،بخشی از اطالعات پايگاه به معرفی محققان خواهر اختصاص
يابد که اين امر ،تا به امروز محقق نشده است.
گفتنی است ،هر فرد حوزوی که داری مدرک سطح  1به باال و داری
حداقل دارای یک اثر پژوهشی (کتاب یا مقاله) چاپشده باشد ،میتواند درخواست عضویت در اين پايگاه داشته باشد.
عضويت در پايگاه

پايگاه انديشوران ،يک پايگاه خودروزآمد است که اطالعات آن ،توسط خود پژوهشگران درج و تکميل میشود .این پایگاه بر پایه وب شکل
انديشوران عضو تکمیل میگردد .البته در روزهای آغازين ،اطالعات ا ّوليه تعدادی از محققان در
گرفته و محتوای آن بر اساس مشارکت
ِ
آن درج گردید و پس از آن ،این امر به خود کاربران واگذار شد .بنابراين ،پژوهشگران میتوانند خود از طريق اينترنت ،به ثبت نام و تکميل
مشخصات و اطالعات خویش اقدام نمايند؛ البته نظارت و کنترل کلی بر اطالعات درجشده ،توسط دستاندرکاران پایگاه صورت میپذيرد.

معرفی بخشهای پايگاه

قبل از معرفی قسمتهای مختلف پایگاه ،الزم است اين نکته يادآوری شود که در مرحله جمعآوري اطالعات محققان ،سعی بر گردآوری
همهگونه اطالعات بود؛ اما در مرحله طراحي و راهاندازي پايگاه ،دو نکته قابل طرح است:

يکي اينکه پس از طبقهبندي اطالعات ،بخشی از اطالعات در فاز ا ّول از دستور کار خارج شده و به نسخه دوم پايگاه حواله داده شده است.
دوم اينکه قابليتهاي بسياري براي پايگاه انديشوران در نظر بوده است که به حداقل آن بسنده گردیده و باز هم سایر امکانات و قابلیتها،
به نسخه بعد موکول شده است.
مهمترین بخشها و يا قابلیتهای پایگاه اندیشوران ،شامل موارد زير است:

ـ جستوجو

مهمترین قسمت برای دسترسی به محقق مورد نظر ،جستوجوست که در صفحه اصلي پايگاه آمده است .جستوجو در اين قسمت ،به
صورت خودتکميل است و با نوشتن چند حرف از نام هر محقق ،فهرست پيشنهادی برای نام مورد نظر ظاهر میشود.
جستوجو ،دارای دو دامنه «محقق» و «محتوا»ست که با انتخاب هريک از آنها ،جستوجوی ساده در پایگاه انجام میشود .پس از
جستوجو در محتواها ،در صفحه نمایش نتایج ،امکان محدود کردن نتایج به انواع محتواها ،به نمایش در میآيد.
ـ تخصصها

هر محقق پس از ورود کليه اطالعات خود ،میتواند تخصص علمي خویش را مشخص کند .حداکثر تخصص در پايگاه  3تخصص در
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نظر گرفته شده است .بنابراین ،با انتخاب هر تخصص ،نام او در آن
قسمت اضافه خواهد شد .بر اين اساس ،میتوان با مراجعه به فهرست
تخصصها ،فهرست محققان متخصص در آن علم را طبق حروف الفبا
پيدا نمود.
ـ یادداشتها

همه يادداشتهای محققان ،در يک بخش به صوت مجزا و بر اساس
تاريخ درج ديده میشود .یادداشتها ،همان دستنوشتههای کوتاهی
است که غالب ًا توسط محققان و در موضوعات مختلف تأليف يا تدوين
شده است.
ـ اخبار

ارائه خبرهای مرتبط با حوزه پژوهش ،تحقیق و همايشها و کنفرانسهای
علمی ،در اين قسمت انجام میشود.

ـ اساتيد اخالق

معرفی تعدادی از اساتيد اخالق حوزههای علمیه که با همکاری دفتر امور تربیت اخالقی حوزههای علمیه در اختيار قرار داده شده است ،در
اين بخش به نمايش در میآيد.

ـ صفحه عضويت

يکي ديگر از قسمتهاي پايگاه ،عضويت از طريق اينترنت است .کاربر محقق با ورود به اين قسمت و ُپرکردن فرم ا ّوليه و ارسال آن ،میتواند
داوطلب عضويت در پايگاه باشد .شرایط و راهنماي عضويت ،در همان صفحه آمده است.

ـ صفحه شخصي هر محقق

براي صفحه شخصي هر محقق ،گزينههاي ذيل در نظر گرفته شده است که با ُپرشدن آنها توسط محقق ،آن قسمتها فعال ميشوند و
کاربر ميتواند از امکانات آن استفاده کند:

زندگينامه علمي؛ آثار علمي ،اعم از کتابها ،مقاالت ،جزوات ،يادداشتها؛ آثار رايانهای و صوتي ـ تصويري؛ فعاليتهاي علمي و اجرایي؛
تحصيالت حوزوي و دانشگاهي؛ آلبوم تصاوير و دوستان.
سخن آخر

پژوهشگران هریک
امروزه با گذشت زمان و ارتقای توانمندی مراکز هدف و فراهم شدن زمینه ایجاد و بهروزرسانی مستمر اطالعات
ِ
اطالعات انديشوران حوزه نيست؛ بلکه مراکز حوزوی ،اعم از حوزه علمیه قم ،جامعة
از مراکز ،پایگاه انديشوران ،دیگر یگانهمرک ِز دارای
ِ
المصطفی العالمیة ،مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران و مراکز وابسته به حوزه ،با توجه به گسترش تکنولوژی و توانمند شدن در این
عرصه ،و همچنین با توجه به نیاز گستردهای که این مراکز به ساماندهی اطالعات منابع انسانی خود داشتهاند ،اقدام به راهاندازی سامانههای
متعددی جهت ثبت و مدیریت اطالعات هویتی پژوهشگران ،ارائه زندگینامه ،فعالیتها و همکاریهای علمی و پژوهشی ،معرفی آثار علمی
و پیشینه دانشی ،فرهنگی و دینی آنان نمودهاند.
حوزوی دارای اطالعات است■.
مهمترین شرط موفقیت برای ایجاد بانک جامع اطالعات انديشوران ،همکاری مراکز هدف يا مراکز
ِ
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