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باسمه تعالی
تفکــری  از  برآمــده  مجــازی  فضــای  حــوزه  در  ویــژه  بــه  فناورانــه  رویدادهــای 
می باشــد کــه آن را ایجــاد و هدایــت کــرده اســت. اگرچــه شــناخت صحیــح و دقیــق 
فضــای مجــازی در تمامــی ابعــاد سیاســی، اقتصــادی، امنیتــی و ... به منظــور 
سیاســت گذاری و اتخــاذ رویکــرد مناســب در مواجهــه بــا ایــن پدیــده، اهمیــت 
دارد، لکــن بیــش از همــه پرداختــن بــه بنیان هــای نظــری فنــاوری اطالعــات و 
ارتباطــات یــا جهــان بینــی حاکــم بــر آن از آن جهــت کــه ریشــه تمدنــی عصــر فضــای 
مجــازی را شــکل داده و بــا ســبک زندگــی کاربــران ارتبــاط مســتقیم دارد، حائــز 
اهمیــت اســت. اندیشــه و فرهنــِگ ممــزوج بــا فضــای مجــازی در جامعــه بســط 
ــول،  ــه را متح ــت آن جامع ــد هوی ــد و می توان ــدا می کن ــه پی ــر او غلب ــرده و ب ــدا ک پی

متکامــل یــا متزلــزل کنــد.
از ایــن رو اگرچــه تمامــی مراکــز سیاســت گذاری و اجرایــی و نهادهــای آموزشــی و 
پژوهشــی بایــد بــا یکدیگــر تعامــل داشــته و عهــده دار تحقــق فضــای مجــازی 
مبتنــی بــر مبانــی و ســبک زندگــی اســالمی باشــند، امــا نقــش حوزه هــای علمیــه، 
از اولویــت بیشــتری نســبت بــه ســایر نهادهــا برخوردار اســت. همانطور کــه در عصر 
صنعتــی، حــوزه علمیــه خــود را پاســخگوی نظامــات تغییریافتــه و تحــوالت ایجــاد 
ــی،  ــه و...(، سیاس ــورس، بیم ــی، ب ــائل بانک ــادی )مس ــای اقتص ــده در حوزه ه ش
فرهنگــی، پزشــکی و... از منظــر اســالم می دانســت، در عصــر فضــای مجــازی نیــز، 
تکفــل بررســی های فقهــی و دینــی حوزه هــای تحولــی بــر عهــده حوزه هــای علمیــه 
اســت. تحــوالت عصــری حــوزه سیاســت و مدیریــت )تغییــر مفهــوم و شــیوه های 
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حکمرانــی، مدیریــت مبتنــی برهوش مصنوعــی(، حــوزه اقتصــاد )دارایی هــای 
هوشــمند  قراردادهــای  رمزنگاری شــده،  ارزهــای  و  بالکچیــن  ظهــور  معنــوی، 
و...(، حــوزه امنیــت )پیدایــش تهاجــم نــرم نــرم و نــرم ســخت و...(، حــوزه دیــن 
و فرهنــگ )تغییــر در مفهــوم و نــوع دینــداری، مفهــوم هویــت، اوقــات فراغــت، 
حریــم خصوصــی و...(، حــوزه آمــوزش )بازی وارســازی و آمــوزش پلتفرمــی( و دیگــر 
حوزه هــا، ضــرورت بســط و تقویــت حــوزه نظــری دیــن و فضــای مجــازی را بیــش از 

پیــش متعیــن می ســازد. 
بــر همیــن اســاس »دفتــر مطالعات اســالمی و ارتباطــات حوزوی پژوهشــگاه فضای 
مجــازی« وابســته بــه مرکــز ملــی فضــای مجــازی بــه منظــور تقویــت سیاســت گذاری 
مبتنــی بــر فقــه و مبانــی و توســعه و هدایــت ظرفیت هــای پژوهشــی حوزه هــای 
علمیــه در راســتای اولویت هــای فضــای مجــازی کشــور در قــم تاســیس گردیــد. ایــن 
ــه الگــوی  ــا هــدف ترســیم ســبک زندگــی دینــی در فضــای مجــازی، ارائ ــه ب دفتــر ک
مطلــوب روندهــای سیاســت گذاری مبتنــی بر فقــه در فضای مجازی، پاســخگویی 
بــه نیازهــای پژوهشــی مرکــز ملی فضای مجــازی در حوزه مطالعات اســالمی، ایجاد 
هــم افزایــی مراکــز حــوزوی و کاربســت پژوهش هــای دینــی در نظــام سیاســت گذاری 
کشــور تشــکیل شــده اســت، در حوزه هــای مختلــف آموزشــی، پژوهشــی، تقنیــن و 

سیاســت گذاری، بین الملــل و...، فعالیــت می کنــد.
خبرنامــه پیــش رو، تنهــا بــه منظــور اطالع رســانی از مجمــوع اخبــار و اطالعــات 
واصلــه از منابــع مختلــف خبــری در حوزه مطالعات اســالمی فضــای مجازی تهیه 
شــده و بدیهــی اســت کــه مطالــب منــدرج، بــه هیــچ وجــه مواضــع دفتــر مطالعــات 

اســالمی و ارتباطــات حــوزوی فضــای مجــازی نمی باشــد.
امیــد اســت کــه زحمــات دوســتان ایــن مجموعه، مــورد رضایــت و عنایــت خداوند 

متعــال و حضــرت صاحــب الزمــان مهــدی؟جع؟ قــرار گیرد. ان شــاءاهلل



رهنمود
بیانات مقام معظم رهبری



7

ر اسالمی به عنوان 
ّ

لزوم به روز کردِن تفک
نرم افزار حکومت اسالمی

نظــام اســالمی کــه تشــکیل شــد، آرمان هایــی را مطــرح کــرد کــه خــود ایــن آرمان هــا 
هــم مربــوط بــه اســالم بــود و از قــرآن گرفتــه شــده بــود. اینهــا قبــل از تشــکیل نظــام 
اســالمی بــه صــورت یــک آرزو گفتــه می شــد، یــا ممکــن بــود بــه صــورت آرزوی 
دســت  نیافتنی در ذهــن کســی بیایــد، مثــل قیــام بــه قســط مثــاًل، مثــل عــدم 
تحّمــل ظلــم -انظــالم- مثــل عــدم اســتکبار، عــدم ظلــم، نبــود ظلــم، یــا حیــات 
طّیبــه، تعالــِی اخالقــی انســان، رواج فضایــل و از ایــن قبیــل آرمان هــا -اینهــا 
آرمان هــای اســالمی اســت؛ بــرای رســیدن بــه ایــن آرمان هــا ابزارهایــی الزم اســت. 
آن ابزارهــا هــم کــه مــا را بــه آن آرمان هــا برســاند، در خــود منظومــه ی معرفتــِی 
اســالم بالشــک وجــود دارد؛ چــون امــکان نــدارد کــه مقصــد را بــه مــا بگوینــد و 
مــا را تحریــض کننــد بــه رســیدن بــه آن مقصــد اّمــا راه را جلــوی پــای مــا نگذارنــد؛ 
چنیــن چیــزی امــکان نــدارد. بنابرایــن راهــش هــم در کتــاب و ســّنت هســت. حاال 
ــذا[ بایســتی ایــن وســایل  ــه ایــن آرمان هــا برســد، ]ل نظــام اســالمی می خواهــد ب
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و ابزارهــای رســیدن را کــه جــزء مفاهیــم معنــوی و منظومــه ی معرفتــِی اســالم 
اســت، جســتجو کنــد، پیــدا کنــد، اینهــا را عملّیاتــی کنــد و راه بیفتــد؛ یعنــی در واقع 
ایــن یــک نرم افــزار اســت بــرای ســخت افزار حکومــت اســالمی. حکومــت اســالمی 
را بــه عنــوان ســخت افزار در نظــر بگیریــد، اگــر نرم افــزار مناســب خــودش را نداشــته 
باشــد، بــه هیــچ کار نمیخــورد. نرم افــزارش همیــن اســت کــه راه هــای رســیدن بــه 

آن آرمان هــا مشــّخص بشــود و حرکــت در ایــن جهــت ادامــه پیــدا کنــد.
 نظــام اســالمی بــه یــک چنیــن نرم افــزاری احتیــاج دارد. هــر چــه نظــام اســالمی 
گســترش پیــدا می کنــد و دامنــه ی فّعالّیــت نظــام اســالمی گســترده تر می شــود 
ــاز  ــازه ای در مقابــل جمهــوری اســالمی ب و افزایــش پیــدا می کنــد و میدان هــای ت
می شــود و بــا چالش هــای جدیــدی مواجــه می شــود -چالش هایــی کــه قبــاًل 
میدان هــای  جدیــد،  چالش هــای  می گــذرد،  چــه  هــر  چــون  نداشــته؛  وجــود 
جدیــد، کارهــای جدیــد مطــرح می شــود بــرای نظــام اســالمی- بــه همیــن تناســب 
احتیــاج دارد کــه آن نرم افــزار را، آن مجموعــه ی معنــوی را نو به نــو تجدیــد حیــات 
ــه از فضــالی  ــه روز کنــد. عــرض مــن ایــن اســت. ایــن، آن چیــزی اســت ک کنــد و ب
صاحب نظــر و متفّکــر ِبِجــد بایــد مطالبــه بشــود و ایــن کار بایــد انجــام بگیــرد. اینکه 
می گوییــم بــه روز کــردِن تفّکــر اســالمی و آن را -یعنــی منظومــه ی معرفتــی اســالم 
را- نــو کــردن و بــه روز کــردن، معنایــش بــه هیچ وجــه دســت کاری در آن منظومه ی 
معنــوی نیســت؛ نــه، معنایــش ایــن اســت کــه یــک حقایقــی در کتــاب و ســّنت 
هســت کــه مــا تــا وقتــی احتیــاج بــه آنهــا پیــدا نکنیــم، متوّجــه بــه آنهــا نیســتیم، 

متنّبــه نیســتیم؛ وقتــی احتیــاج پیــدا کردیــم، تنّبــه پیــدا می کنیــم.

دیدار رهبر معظم انقالب اسالمی با رییس و منتخبان 
ملت در مجلس خبرگان 1399/12/4
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از فرصت فضای مجازی برای امیدآفرینی استفاده کنید
دشــمن دو هــدف را بــه نظرمــا در جنــگ نــرم دنبــال میکنــد -حــاال یــک جنگهــای 
آشــکار نظامــی و ســخت و خشــن هســت کــه آنهــا حکــم خــودش را دارد، اّمــا جنگ 
نــرم مشــکل تر عــالج میشــود و بــه یــک معنــا از جنــگ ســخت خطرناک تــر هــم 
هســت- دشــمن در ایــن جنــگ نــرم دو حرکــت را انجــام میدهــد: یکــی ایــن اســت 
کــه ایــن زنجیــره ی تواصــی بــه حــق و بــه صبــر را قطــع کنــد؛ دّوم اینکــه حقایــق را 
وارونــه نشــان بدهــد کــه تبلیغــات فراوانــی هــم دارنــد کــه حقایــق عالــم را راحــت 
بعکــس و بــدروغ وارونــه نشــان بدهنــد. اّمــا اینکــه رشــته ی تواصــی بــه حــق و صبــر 
را در بیــن مؤمنــان قطــع کنــد، جریــان تواصــی را قطــع کننــد، چیز خطرناکی اســت؛ 
]اینکــه[ کاری کننــد کــه مؤمنیــن بــه یکدیگــر توصیــه نکننــد، همدیگــر را حفــظ 
ــان  ــدن جری ــده ش ــان، بری ــن جری ــع ای ــر قط ــد؛ اگ ــد ندهن ــر امی ــه یکدیگ ــد، ب نکنن
تواصــی در جامعــه اّتفــاق بیفتــد، خیلــی خطرنــاک اســت. ایــن موجــب میشــود 
کــه انســانها احســاس تنهایــی کننــد، احســاس نومیــدی کننــد و اراده هــا ضعیــف 
بشــود، امیدهــا کمرنــگ بشــود، جرئــت اقــدام از دســت بــرود. وقتــی تواصــی 
ــد و  ــم ش ــا ک ــد، امیده ــور ش ــن ج ــی ای ــًا وقت ــد؛ و طبع ــات می افت ــن اّتفاق ــود، ای نب
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 هدفهــای عالــی و متعالــی بتدریــج 
ً
جرئتهــا کــم شــد و اراده هــا ضعیــف شــد، قهــرا

از دســترس دور میشــود و کمرنــگ میشــود و دســت نیافتنی بــه نظــر میرســد و بــه 
ــد اجــازه  ــرم مــا نبای ــه ایــن افســران جنــگ ن دســت فراموشــی ســپرده میشــود؛ ک
بدهنــد ایــن اّتفــاق بیفتــد. مــن یــک وقتــی گفتــم جوان هــای مــا افســران جنــگ 
نــرم مــا هســتند. جوان هــا نبایــد اجــازه بدهنــد یــک چنیــن اّتفاقــی بیفتــد و بایــد 
امیدآفرینــی کننــد، بایــد توصیــه ی بــه ایســتادگی، توصیــه ی بــه تنبلــی نکــردن، 
توصیــه ی بــه خســته نشــدن کننــد؛ اینهــا کارهایــی اســت کــه جوان هــای مــا کــه 

گفتیــم افســران جنــگ نــرم هســتند بــر عهــده دارنــد.
ــمنان  ــاال دش ــن کار. ح ــرای ای ــت ب ــی اس ــک فرصت ــازی ی ــای مج ــروز فض ــه ام البّت
ــا شــما جوان هــای عزیــز ایــن  از فضــای مجــازی جــور دیگــر اســتفاده می کننــد اّم
جــوری از آن اســتفاده کنیــد: از فضــای مجــازی اســتفاده کنیــد بــرای امیدآفرینــی، 
بــرای توصیــه ی بــه صبــر، بــرای توصیــه ی بــه حــق، بــرای بصیرت آفرینــی، بــرای 
توصیــه ی بــه خســته نشــدن، تنبلــی نکــردن، بیــکاره نمانــدن و ماننــد اینهــا. 
خــب ایــن در مــورد ایــن کاِر اّول دشــمن کــه قطــع زنجیــره ی تواصــی و حفاظــت از 

یکدیگــر اســت.

بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی
 به مناسبت روز مبعث  1399/12/21
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فضای مجازی را بایستی مدیرّیت کرد!
رهبــر معظــم انقــالب در نخســتین صحبت هــای خــود در ســال 1400 بــا اشــاره بــه 
ــات  ــردن انتخاب ــق ک ــرای بی رون اســتفاده حداکثــری دشــمن از فضــای مجــازی ب
پیــش رو، نســبت بــه عــدم مدیریــت صحیــح فضــای مجــازی در کشــور اظهــار 
تأســف کردنــد: مــن ایــن را هــم عــرض بکنــم ایــن دیگــر اینهــا اطالعــات مــا اســت. 
دســتگاه های جاسوســی و اطالعاتــی کشــورهایی از جملــه آمریــکا و... از چنــدی 
یــا  کننــد  را بی رونــق  آخــر خــرداد  انتخابــات  کــه  تــالش می کننــد  دارنــد  پیــش 
برگزارکننــدگان را متهــم می کننــد کــه انتخابــات مهندســی شــده و ... و یــا مــردم را 
دلســرد می کننــد کــه رأی شــما اثــری نــدارد و در بهبــود اوضــاع اثــری نمیگــذارد. از 
فضــای مجــازی هــم حداکثــر اســتفاده را می کننــد. دشــمن از ایــن فضــا اســتفاده 

ــات کاهــش دهــد. ــا شــیوه های روانــی مشــارکت مــردم را در انتخاب ــه ب میکنــد ک
خــب متأّســفانه در فضــای مجــازِی کشــور مــا هــم کــه آن رعایتهــای الزم بــا وجــود 
ــًا ول  ــی واقع ــک جهات ــرد و در ی ــورت نمیگی ــردم ص ــن ک ــه م ــدی ک ــه تأکی ــن هم ای
اســت، کــه بایســتی آن کســانی کــه مســئول هســتند حواسشــان باشــد. همــه ی 
کشــورهای دنیــا روی فضــای مجــازِی خودشــان دارنــد ِاعمــال مدیرّیــت می کننــد، 
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ــم!  ــه اینکــه مــا فضــای مجــازی را ول کرده ای ــه[ مــا افتخــار میکنیــم ب ــی ک ]در حال
ایــن افتخــار نــدارد؛ ایــن بــه هیــچ وجــه افتخــار نــدارد. فضــای مجــازی را بایســتی 
مدیرّیــت کــرد. از ایــن امــکان مــردم اســتفاده کننــد، بــرای مردم بالشــک وســیله ی 
آزادی اســت، خیلــی هــم خــوب اســت اّمــا نبایــد ایــن وســیله را در اختیــار دشــمن 

گذاشــت کــه بتوانــد علیــه کشــور و علیــه مّلــت توطئــه کنــد.

1400/01/01 



اخباݣݣر ݣݣݣحوزݣݣه
اخبار مراجع، حوزه و روحانیت
و فضای مجازی
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پیشگامی حوزه در هوش 
مصنوعی آفاق روشنی را 
پیش روی تمام نخبگان 

کشور باز می کند
آیــت اهلل اعرافــی مدیــر حوزه هــای علمیه 
شــورای  اعضــای  بــا  دیــدار  در  کشــور، 
مصنوعــی  هــوش  پــروژه  کالن  راهبــری 
بــه  قــوی  ورود  داشــت:  ابــراز  )نجــف( 
هــوش مصنوعــی می توانــد مــا را در رهنمــون ســازی تدویــن اســناد درســت و 

عمیــق ملــی و بیــن المللــی کمــک کنــد.
وی افــزود: حــوزه، بــا تمــام فــراز و فرودهــا و قبــض و بســط های تاریخــی، همــواره 
دانــش بنیــان بــه معنــای دقیــق و عمیــق بــوده اســت.تطور و تحــول در حــوزه ناظر 

بــه پرســش هایی اســت کــه زمانــه، رویــاروی علــوم اســالمی قــرار می دهــد.
آیــت اهلل اعرافــی بــا ضــروری شــمردن ارائــه محتــوای غنــی و بــه روز در بســتر فضــای 
مجموعه هــای  معــدود  جــزء  حــوزه  کــرد:  خاطرنشــان  مبلغــان  بــرای  مجــازی 
و  رشــته دانشــی  فعالیــت، هیــچ گاه  هــزار ســال  از  بیــش  بــا  کــه  اســت  دانشــی 
ســنت های اصلــی و اصیــل آموزشــی آن طــرد نشــده اســت؛ تاریــخ حوزه هــای 

علمیــه همــواره بــر پایــه زنجیــره اســتادی و شــاگردی اســتوار اســت.
وی در ادامه به پیچیدگی های عمیق دســتگاه اســتداللی و اســتنباطی فقه اشــاره 
نمــود و اذعــان داشــت: در فقــه الیه ها و وجوه اســتداللی درهم تنیده و پیچیده ای 
شــکل یافتــه، تحلیــل و فهــم گزاره هــای فقهــی در گــرو فهــم دقیــق عناویــن و قرائــن 
متصــل و منفصــل اســت؛ بــه گونــه ای کــه یــک جملــه بــا تمــام جمــالت مضبــوط در 
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دیــن، پیونــد برقــرار می کنــد. ورود هــوش مصنوعــی در دانش هایــی کــه از الیه هــای 
پیچیــده و در هــم تنیــده ای برخــودار اســت، بــاروری حــوزه دانشــی هوش مصنوعی 
را نیــز بــه دنبــال خواهــد داشــت. همیــاری هوش مصنوعــی و فقــه و ورود این مقوله 

در حــوزه فقــه را مــی تــوان بــه خدمــات متقابــل قلمروها تعبیــر نمود.

ضرورت ایجاد پلتفرم جهانی 
شهر مجازی قرآنی

دکتــر  والمســلمین  االســالم  حجــت 
شــورای  دبیــر  عاملــی  ســعیدرضا 
خصــوص  در  فرهنگــی  انقــالب  عالــی 
گفــت:  مجــازی،  فضــای  فعالیت هــای 
سیاســتگذاری در حــوزه فضــای مجــازی 
برعهــده شــورای عالــی فضــای مجــازی 
اســت امــا شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی 

دارد. مســئولیت  امــر  ایــن  بــه  نســبت  هــم 
اینکــه  گفــت:  اهمیــت داد،  زودگــذر  بــه هیجانــات  نبایــد  اینکــه  اعــالم  بــا  وی 
رؤیــت  و  دنبــال  را  آن  عــده ای  و  می خوانــد  را  مســتهجنی  ترانــه  خواننــده ای 
می کننــد نشــان از اهمیــت آن نیســت. درســت اســت کــه تأثیــر می گــذارد امــا 
هیجاناتــی اســت کــه زودگــذر بــوده و همچــون موجــی کــه آمــده مــی رود.  در حــال 
حاضــر در دوران عبــور هســتیم و هنــوز در دوره اســتقرار قــرار نگرفتیــم. در دوره گذار 
چنیــن هیجاناتــی شــکل می گیــرد. هنــر مــا بایــد بــه وجــود آوردن مرجعیــت فکــری 
و ارزشــی باشــد. ایــن نســل بایــد آموزش هــای الزم را دیــده و بــا خطرات آشــنا شــود 

و اگــر بــا خطــری هــم مواجــه شــد فضــای بازگشــت را داشــته باشــد.
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دبیــر شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی بــا بیــان اینکــه امــروزه عرصــه جهانــی شــدن 
اتفــاق افتــاده اســت، گفــت: نســل امــروز و الگوهــای آنــان تغییــر کــرده و بــرای ایــن 
تغییــر بایــد در عرصــه فرهنــگ قرآنــی از همــه ظرفیت هــای اجتماعــی و فضــای 

مجــازی اســتفاده کنیــم.
ــه ســمت ایجــاد  ــد ب ــرآن، گفــت: بای ــا اعــالم ضــرورت ایجــاد شــهر مجــازی ق وی ب
پلتفــرم جهانــی شــهر مجــازی قرآنــی برویــم. ظرفیت ســازمان اوقــاف می تواند این 
ــه  ــه هم ــی ک ــازی قرآن ــهر مج ــرد. ش ــرم بب ــب پلتف ــا را در قال ــابقات و فعالیت ه مس
الیه هــای قرآنــی اعــم از مســابقات، دانشــمندان، ارتباطــات و هنــر قرآنــی را تعریــف 
کنــد. بایــد قــدرت جهانــی در فضــای مجــازی ایجــاد کنیــم تــا هرکجــا جســتجویی 
شــکل می گیــرد شــهر مجــازی قــرآن بــاال بیایــد. افتخــار نــدارد کــه مــا در پلتفرم هــای 
جهانــی قــرار بگیریــم کــه در همــان بســتر هــزاران معصیــت رخ می دهد. اســتفاده از 

ظرفیــت بازی هــای دیجیتــال نیــز در ایــن حــوزه حائــز اهمیــت اســت.

استفاده از ظرفیت فضای 
مجازی برای تبلیغ محتوای 

غنی، صحیح و به روز
آیــت اهلل ســید یوســف طباطبایی 
در  فقیــه  ولــی  نماینــده  نــژاد، 
ــان،  ــه اصفه ــام جمع ــتان و ام اس
در نشســت هــم اندیشــی توســعه 
تبلیغــی »روزبــرگ« اظهــار داشــت: خوشــبختانه  آنالیــن محتــوای  اپلیکیشــن 
مجموعــه دفتــر تبلیغــات اســالمی فعالیت هــای خوبــی را در فضــای مجــازی 
دنبــال می کنــد و الزم اســت تــا محتــوای غنــی، صحیــح و بــه روز بــا اســتفاده از 
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ــرار گیــرد و زمینــه ای فراهــم  ظرفیــت فضــای مجــازی در اختیــار مبلغــان دینــی ق
شــود تــا فعالیــت آنــان در فضــای مجــازی بــرای تبییــن معــارف دینــی و بیــان 

احــکام اســالمی بیش تــر شــود.
حجت االســالم والمســلمین محمــد قطبــی بــا اشــاره بــه اســتقبال طــالب نرم افــزار 
روزبــرگ در سراســر کشــور افــزود: میــدان تبلیــغ بــرای مبلغــان دینــی تغییــر کــرده و 
ــا بهره گیــری از ایــن نرم افــزار فعالیــت کننــد. مطالــب و مــواردی  آنــان می تواننــد ب
کــه طــالب نیــاز دارنــد بــر اســاس مناســبت های مختلــف در ایــن نرم افــزار ارائــه 
شــده اســت. حــدود 450 مناســبت در طــول ســال وجــود دارد کــه بــر اســاس ایــن 
مناســبت ها حــدود 4 هــزار و 800 فیــش در نرم افــزار ارائــه شــده اســت، البتــه ایــن 
فیش هــا در حــال افزایــش اســت و تــالش شــده محتــوای منضبــط و مســتند بــه 

طــالب و مبلغــان ارائــه شــود.

فراخوان شناسایی و 
حمایت از فعاالن حوزوی 
در رسانه و فضای مجازی

جلیلــی،  غالمرضــا  حجت االســالم 
اعــالم  علمیــه  حوزه هــای  رســانه  مدیــر 
از  حمایــت  و  معرفــی  شناســایی،  کــرد: 
جــزو  مجــازی  فضــای  و  رســانه  فعــاالن 
ماموریت هــای ایــن مدیریــت قــرار دارد و 
تالش خواهیم کرد تا اعتباربخشی و حمایت معنوی و حقوقی از فعالیت ارزشمند 
ــم. ــال نمایی ــه را دنب ــای علمی ــازی حوزه ه ــای مج ــانه و فض ــه رس ــدان عرص مجاه
وی گفــت: هــدف اصلــی، همــکاری مشــفقانه، شناســایی و شناســنامه دار شــدن 



18

فعــاالن حــوزوی رســانه و فضایــی مجــازی، ارتبــاط و ســپس تــداوم و امتــداد 
ارتبــاط موثــر و تحقــق هم افزایــی حقیقــی در عرصه هــای مختلــف رســانه ای اســت 
کــه حتمــا بــا ایجــاد ســازمان شــبکه انتشــار به هنــگام و جریان ســاز می توانــد بــرای 

کشــور مثمــر ثمــر باشــد.

فضای مجازی یکی از محورهای 
ویژه کتاب سال حوزه قرار گرفت

دبیرخانــه همایــش کتــاب ســال حــوزه، بــا 
اعــالم فراخــوان بیســت و ســومین دوره 
ایــن همایــش و ایجــاد ســامانه اینترنتــی  
ــام کتاب هــا و پایان نامه هــای  ــرای ثبت ن ب

ــان فعــال شــد. ســطح4 حوزوی
پژوهش هــای  جهت دهــی  راســتای  در 
بــه  پاســخگویی  بــرای  حــوزوی  علمــی 
نیازهــای پژوهشــی جامعــه، محورهــای 
ویــژه ای از ســوی شــورای علمــی همایــش مــورد توجــه قــرار گرفتــه کــه موضــوع 

ایــن محورهــا اســت. از  یکــی  فضــای مجــازی 
در همیــن رابطــه بــه منظــور تشــویق پدیــدآوران، و تبییــن جایــگاه و اهمیــت 
ــاری کــه در ایــن محورهــا نوشــته شــوند، امتیــاز  محورهــای ویــژه همایــش، بــه آث

ویــژه ای تعلــق می گیــرد.
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کتاب »فقه و کسب درآمد 
از سرگرمی ها در فناوری 
اطالعات« اثر برگزیده 

جشنواره عالمه حلی شد
کتــاب »فقــه و کســب درآمــد از ســرگرمی ها 
در فنــاوری اطالعــات«، اثر حجت االســالم 
مجیــد اســماعیلی، در میــان برگزیــدگان 

جشــنواره عالمــه حلــی قــرار گرفــت. 
وی بــا اشــاره بــه لــزوم ورود فقــه بــه مســائل روزمــره جامعــه اظهــار کــرد: الزم اســت که 
دانــش فقــه نســبت بــه موضوعــات مختلــف روزمــره مــردم کشــف حکــم کــرده و آرای 
خــود را ارائــه دهــد تــا جامعــه متدینیــن بتواننــد بــر اســاس آن در زندگــی عمــل کنند.

بــه دو ســؤال کلیــدی توجــه شــده اســت،  ایــن کتــاب  اینکــه در  بیــان  بــا  وی 
خاطرنشــان کــرد: نخســت ایــن کــه اساســًا خــود ســرگرمی بــه عنــوان یــک مؤلفــه به 
لحاظ روان شناســی و نیز از منظر دینی در زندگی ما دارای چه جایگاهی اســت؟ 
و ســوال دوم اینکــه عــده ای کــه بــا ایــن عنــوان بــه کســب درآمــد مــی پردازنــد، بــا آن 

شــرایطی کــه در ICT مطــرح اســت، حکــم درآمدشــان چگونــه اســت؟



20

امکان دسترسی به 
کتب درسی حوزوی 

در پایگاه نورالیب
گرفتــه  انجــام  تفاهــم  طــی 
متــون  تدویــن  مرکــز  میــان 
علمیــه  حوزه هــای  درســی 
و مرکــز مدیریــت حوزه هــای 
مرکــز  بــا  خواهــران  علمیــه 
تحقیقــات کامپیوتــری علــوم اســالمی نــور، امــکان دسترســی بــه کتــب درســی 
حــوزوی در پایــگاه نورالیــب و نیــز ســامانه کتابخــوان همــراه نــور، فراهــم شــد.
ســامانه کتابخــوان همــراه نــور »hamrahnoor.ir « کتابخانــه ای قابــل حمــل بــا 
کاربــری آســان کــه نســخه اندرویــد بــرای موبایــل و تبلــت دارد. همچنیــن نســخه 
وینــدوز و تحــت وب از ایــن نرم افــزار هــم عرضــه شــده و کاربــر بــا هــر ســخت افزاری 
امــکان اســتفاده از کتابخــوان همــراه را خواهــد داشــت. مجموعــه کتــب مرکــز 
ــا 17 عنــوان کتــاب درســی( و مجموعــه  مدیریــت حوزه هــای علمیــه خواهــران )ب
کتــب مرکــز تدویــن متــون درســی حــوزه )بــا 35 عنــوان کتــاب درســی( در کتابخــوان 

بارگــذاری و در اختیــار کاربــران قــرار گرفــت.
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دوره آموزشی »هوش دیجیتال« توسط اداره تبلیغ نوین 
و فضای مجازی جامعه الزهرا ؟اهع؟ برگزار شد

نــدا حکمــت نیــا رئیــس اداره تبلیــغ نویــن و فضای مجــازی جامعه الزهــرا؟اهع؟،  به 
ســرفصل های ایــن دوره اشــاره کــرد و گفــت: در ایــن دوره بــه مباحــث مختلفــی از 
جملــه آداب کاربــری، هــوش دیجیتــال، چهــار ریســمان زندگــی ابــری، بی زمانــی و 
اعتیــاد رســانه ای، نافراموشــی و ردپــای دیجیتــال، بی مکانــی و حریــم خصوصــی، 

بی جســمی و هویــت در فضــای مجــازی پرداختــه شــد.
وی در ادامــه بــه وظایــف و اهــداف ایــن اداره اشــاره کرد و گفت: امروز تبلیغ دین با 
ابــزار رســانه، فضــای مجــازی و هنر اســت، لــذا اداره تبلیــغ نویــن و فضــای مجــازی 
از زمــان شــروع فعالیــت بــه تشــکیل پرونــده تبلیغــی بــرای مبلغــان مجــازی، 
رســانه ای و مکتــوب، ســازماندهی مبلغــان نویــن و صــدور مجــوز فعالیــت، ارائــه 
خدمــات زیرســاختی و فراهــم کــردن مقدمــات فعالیــت، آمــوزش و توانمندســازی 

و شبکه ســازی مبلغــان نویــن پرداختــه اســت.



رویدادهای فضای مجازی کشور

اخبار اسالم
و فضای مجازی در کشور
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پیام دبیر شورای عالی فضای 
مجازی کشور به مناسبت 

سالروز تأسیس این شورا
فیروزآبــادی  ابوالحســن  ســید  دکتــر 
دبیــر شــورای عالــی و رییــس مرکــز ملــی 
ــی  ــدور پیام ــا ص ــور ب ــازی کش ــای مج فض
فرارســیدن 17 اســفند ســالروز تشــکیل 
شــورای عالــی فضــای مجــازی را تبریــک 

بــه شــرح زیــر اســت: گفــت. قســمت هایی از پیــام صادرشــده 
ــان دومیــن دوره تاســیس در مســیر  ــی فضــای مجــازی کشــور در پای »شــورای عال
اســتقالل در حاکمیــت و حکمرانــی بــه دنبــال بلــوغ شــبکه ملــی اطالعــات بــرای 
ــت  ــی اینترن ــات جهان ــا دامنــه ارتباط ــتقل ب ــدار، مس ــبکه ای ایمــن، پای ــاد ش ایج
اســت تــا حافــظ آزادی و حریــم خصوصــی مــردم و صائــن داده هــای آنهــا در برابــر 
تهاجمــات و حمــالت ســایبری باشــد. همچنیــن خدمــات پایه بومــی بر بســتر این 
شــبکه بــا مشــارکت همــه ذی نفعــان در حوزه هــای حاکمیتــی، بخــش خصوصی و 
جامعــه مدنــی کــه الزمــه رهبــری بــر ایــن فضــا و اقتــدار ملــی اســت در اولویت هــای 
ــه مناســب پاســخگوی  ــا خدمــات بومی پای ــا بتوانیــم ب حمایــت ایــن شوراســت ت
نیــاز مخاطبــان، گســترش دهنــده قلمــرو مجــازی و صادرکننــده دانــش فنــی ملــی 
بــه جهانیــان باشــیم و بــر ایــن باوریــم کــه بــا همــت و تــالش جوانــان متخصــص و 
تجربیــات بــزرگان ایــن حــوزه می توانیــم در زمینه هــای هــوش مصنوعــی، اینترنــت 
اشــیا، فناوری هــای کوانتومــی و منظومه هــای ماهــواره ای نقــش فعــال داشــته و 

از بازیگــران تاثیرگــذار باشــیم.
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اســنادی بــرای تبییــن الزامــات شــبکه ملــی اطالعــات و ســند طــرح کالن و معمــاری 
این شــبکه برای اســتقالل ارتباطات، ســند الزامات حاکم بر اینترنت اشــیا و تدوین 
نقشــه راه فناوری آن برای حفظ حریم خصوصی کاربران، ســند الزامات پیشــگیری 
و مقابلــه بــا نشــر اطالعــات، اخبــار و محتــوای خبــری خــالف واقــع در فضــای مجازی 
بــرای احقــاق حقــوق آســیب دیــدگان و اســناد نظــام هویت معتبر در فضــای مجازی 
ــه تحــوالت  ــا توجــه ب کشــور و تدویــن ســند تحــول حوزه هــای فرهنــگ و آمــوزش ب
فضــای مجــازی بــرای ایجــاد شــرایطی مناســب در درگیــری جهــان بــا همه گیــری 
ویــروس کرونــا و در نهایــت شــکل گیری ســکوی فراگیــر شــاد در ایــن حــوزه کــه فعالیــت 

نظــام آموزشــی کشــور را در برابــر عواقــب ناشــی از ایــن بیمــاری احیــاء کــرده اســت.
در افــق آینــده شــورا نیــز ســند حکمرانــی داده، ســند سیاســت ها و تکالیــف توســعه 
رمزپــول بانــک مرکــزی و ســاماندهی رمزارزهــا بــه عنــوان یکــی از دغدغه هــای امروز 
مــردم بــرای حفاظــت از ســرمایه ها و در نهایــت ایجــاد محیطــی مناســب بــرای 
توســعه اقتصــاد دیجیتــال و بــه تبــع آن افزایــش اشــتغال مجــازی بــرای جوانــان 

ترســیم شــده اســت.«

بایسته های حکمرانی در 
فضای مجازی؛ فضای مجازی 

و فرصت سوزی تاریخی
ــر عبدالحســین کالنتــری، سرپرســت  دکت
پژوهشــگاه فضــای مجــازی در مصاحبــه 
KHAMENEI. بــا پایــگاه اطالع رســانی

ایــن  مــا  تحلیــل  کــرد:  خاطرنشــان   IR
و  امتــداد  مجــازی  فضــای  کــه  اســت 
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آن  پیامدهــای  و  آثــار  و  اســت  ممــزوج  آن  در  و  واقعــی  فضــای  بســط یافته ی 
حقیقــی اســت. اگــر فضــای مجــازی را نظام هــای اجتماعــی برآمــده از تعامــل 
کاربــران بــر بســتر شــبکه بدانیــم، ابعــاد تحــوالت ایــن فضــا در زندگــی انســان را 
می تــوان به مثابــه ی یــک سیســتم اجتماعی-فنــی در هــر ســه رکــن شــبکه، کاربــر و 

کــرد. پیگیــری  اجتماعــی  نظام هــای 
وی افــزود: در رکــن اّول، فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات هــم  ظرفیت هــای ارتباطی 
زندگــی بشــر را توســعه داده و هــم بــا ظرفیت هــای اطالعاتــی خــود قــوه ی تحلیلــی 
و تجریــدی بشــر را تقویت کــرده؛ از ســویی بــا دیجیتالی شــدن حداکثــری داده هــا 
توســط فنــاوری اطالعــات، قــدرت و امــکان ذخیره ســازی و پــردازش داده هــا بــه  
طــرز شــگرفی متحول شــده تــا حــدی  کــه ماشــین های فنــاوری اطالعــات را بــه 
نقطــه ی »هوشــمندی« رســانده اســت. از ســوی دیگــر، در فنــاوری ارتباطــات 
شــاهد تحــول در کیفیــت، ســرعت و گســتره ی ارتباطــات بشــری هســتیم تــا حدی 
کــه بشــر از ارتبــاط فراتــر رفتــه اســت و ســخن از »فرااتصــال« بــه میــان آمــده اســت.

دکتــر کالنتــری در تبییــن رکــن دوم کــه کاربــران باشــند، تصریــح کــرد: ایــن فضــا 
بــه وســعت  محدودیت هــای جغرافیایــی و فیزیکــی را درنوردیــده و کاربــران را 
همــه ی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی در گســتره ی جهانــی بــه هــم متصــل کــرده 
ــرای  ــاوری، ب ــی فن ــی و اطالعات ــای ارتباط ــدد ظرفیت ه ــه م ــه ب ــی ک اســت، کاربران
زیســت حداقــل مــادی خویــش، »توانمنــد« گشــته اند. از رهگــذر تحــوالت فناوری 
اطالعــات و ارتباطــات و توانمنــدی کاربــران بــه رکــن ســوم می رســیم؛ تحوالتــی 
کــه در نظام هــای اجتماعــی رخ می دهــد. اگــر بــه  اجمــال بخواهیــم بــه مهم تریــن 
تحــوالت عمــوم نظام هــای اجتماعــی در عصــر فضــای مجــازی اشــاره ای کنیــم، 
اواًل بســط نظام هــای اجتماعــی در امتــداد فضــای واقعــی و به نحــوی تحولــی 
اســت، ثانیــًا تغییــر ســاختار ســنتی اجتماعــی را در پــی خواهــد داشــت، تغییــری 
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کــه بــه تعبیــر رهبــر انقــالب در حــال رقــم زدن تحــوالت تمدنــی اســت و ثالثــًا ســه 
ارزش کلیــدی »مشــارکت، مشــروعیت و کارآیــی« کــه ارزش هــای پایــه و مــادر در 

نظام هــای اجتماعی انــد را متحــول کــرده اســت.
وی عمده تریــن آســیب های احتمالــی گســترش فضــای مجــازی را عــدم مدیریــت 
زیــادی در  گفــت: هرچنــد فضــای مجــازی فرصت هــای  و  برشــمرد  ایــن فضــا 
اختیــار بشــر قــرار می دهــد، اّمــا ورود آن بــه تمــام شــئون زندگــی انســانی تهدیــدات 
ــا پیــش  از ایــن بشــریت تجربــه ی  ــه همــراه مــی آورد کــه ت ــا خــود ب ناشــناخته ای ب
مواجهــه بــا آن را نداشــته اســت. لــذا، اســتفاده از ایــن فضــا و گســترش آن بــه هیــچ 
عنــوان نبایــد رهــا باشــد و بایــد به درســتی مدیریــت شــود. وااّل، روزبــه روز حاکمیــت 

ملــی خــود را از دســت خواهیــم داد.
سرپرســت پژوهشــگاه فضــای مجــازی بــا اشــاره بــه تغییــر یافتــن ســهم اثرگــذاری 
ســهولت  داشــت:  ابــراز  مجــازی،  فضــای  خاطــر  بــه  فــرد  تربیــت  در  خانــواده 
دسترســی بــه اینترنــت باعث شــده تــا شــاهد ورود و فعالیــت قابــل  توجــه کــودکان 
در اینترنــت باشــیم. اکنــون بــا تجربــه ی جدیــد کــودکان و نســل آنالیــن مواجهیــم 
کــه خانواده هــا و نظــام آموزش وپــرورش کشــور را درگیــر چالش هــای جدیــدی 
کــرده اســت. یکــی از اصلی تریــن چالش هــای موجــود دگرگونــی و جابه جایــی 
نقش هاســت. درگذشــته، کــودکان بــرای یادگیــری بــه فضــای خانــواده و پــدر و 
مــادر و نهایتــًا مدرســه متکــی بودنــد و محیــط اطــراف آن هــا محدود بــود و همه ی 
اطالعــات در دســترس آن هــا به صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم، متناســب بــا 
اقتضائــات ســنی آن هــا مدیریــت می شــد؛ اّمــا امــروزه ایــن انحصــار شکسته شــده و 
کــودک آنالیــن، به دنبــال پاســخ پرســش های خــود در فضــای مجــازی می گــردد. 
ایــن فضــا، اگــر درســت مدیریــت نشــود موجــب برهم خوردن بســیاری از تناســبات 

ــودک می شــود.  مقتضــی ســن ک
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وی رویکــرد کنتــرل فضــای مجــازی را تلفیقــی از رویکــرد ســلبی و ایجابی دانســت 
کامــل خط مشــی محتــوا،  نظــام  یــک  اینکــه در  اســت  آنچــه مســلم  گفــت:  و 
پدیــده ی  یــک  بــا  اســتفاده نمی شــود؛ چراکــه  به تنهایــی  ابــزار  یــک  هیــچ گاه 
تک ُبعــدی و ایســتا روبــه رو نیســتیم. آن رویکــردی در کنتــرل فضــای مجــازی 
مؤثــر واقــع می شــود کــه ترکیبــی از مجموعــه اقدامــات بــه همــراه پایــش و بررســی 
مســتمر نتایــج باشــد. در جایــی کــه راهــکاری مؤثــر واقع شــده، آن راهــکار تقویــت 
و توســعه یابــد و در جایــی کــه نتیجــه ی دل خــواه به دســت نیامــده، به ســرعت 
و  مختلــف  مســائل  خصــوص  در  بایــد  مــا  ترتیــب،  بدیــن  شــود.  تجدیدنظــر 
شــویم.  تفکیــک  بــه  قائــل  حاکمیتــی  و  اجتماعــی  زندگــی  گوناگــون  ســطوح 
هماننــد بســیاری از کشــورهای جهــان پــاره ای از امــور هســتند کــه بــا رویکــرد 
ســلبی قابــل مدیریــت هســتند. مســائل مربــوط بــه امنیــت ملــی، بهداشــت 
ــاد و از  ــوزش، اقتص ــوزه ی آم ــه ح ــوط ب ــائل مرب ــوارد، مس ــی م ــی و در برخ عموم
ایــن قبیــل نیازمنــد مدیریــت ســلبی هســتند. از ســوی دیگــر، بســیاری از امــور 
ــی پاســخ بهتــری می دهنــد. مهم تریــن مصــداق  ــه شــیوه های ایجاب هســتند ک
ایــن امــور مســائل فرهنگــی، اعتقــادی و اخالقــی اســت. در حــوزه ی فرهنــگ، مــا 
به شــدت نیازمنــد حرکــت به ســمت تولیــد محتــوا و رقابتی کــردن فضــا هســتیم 
پلتفرم هــا  مســئولیت پذیرکردن  بــا  ســلبی  مدیریــت  از  بایــد  نیــز  آن  کنــار  در  و 

ــرد. اســتفاده ک
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بررسی سند صیانت از کودکان در شورای عالی فضای مجازی
در جلســه شــورای عالی فضــای مجــازی بخش هایــی از ســند صیانــت از کــودکان 
بررســی و موضــوع مراقبــت روانــی و اجتماعــی از کــودکان و نوجوانــان در برابــر 
آســیب های ناشــی از فضــای مجــازی و تشــدید مقابلــه قضایــی بــا تهدیدکننــدگان 
امنیــت کــودکان و نوجوانــان در فضــای مجــازی بــه تصویــب اعضــا رســید. ایــن 

ســند دارای 6 محــور عمــده اســت؛
کــه 	  کــودکان و نوجوانــان در فضــای مجــازی  طراحــی الگــوی جامــع صیانــت از 

شــامل موضوعــات آموزشــی، تربیتــی، فنــی و حقوقــی اســت.
کودکان و والدین	  خدمات آموزشی مرتبط با فضای مجازی و ترویج آن  به 
حمایت از تولید محتوا و فعالیت های الزم در حوزه تولید محتوا	 
سرویس های ایمن و ابزارهای مورد نیاز در حوزه مراقبت	 
کمکی	  مشاوره، امداد و ایجاد خط 
پشتیبانی سرویس های قضایی و انتظامی از افراد آسیب دیده احتمالی	 
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دستورالعمل الزامات »ارتقای سواد فضای مجازی« ابالغ شد
ݢهــی،  دســتورالعمل الزامــات »ارتقــای ســواد فضــای مجــازی« بــا هــدف ارتقــا آ گاݢ
دانــش و مهــارت کاربــران بــرای اســتفاده بهینــه از فضــای مجــازی و ضــرورت افزایش 
محتــوای مرتبــط بــا فرهنــگ ســازی و ســواد مجــازی در کمیســیون عالــی ارتقا تولید 
محتــوای فضــای مجــازی مرکــز ملــی فضــای مجــازی تصویــب و بــه وزارت فرهنــگ 
و ارشــاد اســالمی ابــالغ شــد. ایــن دســتورالعمل توســط وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی در قالــب الیحــه ای بــه مرکــز ملــی پیشــنهاد و پــس از طــی مراحــل تصویــب 

خواهــی بــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ابــالغ شــد.
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شناســایی و معرفــی فعــاالن برتــر در ارتقــای ســواد فضــای مجازی و اعطای نشــان 
مســئولیت اجتماعــی در گســترش ســواد فضــای مجــازی، تدوین مقــررات اجرایی 
اعطــای تســهیالت و حمایت هــای مــادی و معنــوی بــرای تولیــد، انتشــار محتوای 
ســواد فضــای مجــازی و حمایــت از توســعه کســب و کارهــای برتــر در ترویــج ســواد 
فضــای مجــازی بــه منظــور هــم افزایــی و هماهنگــی اقدامــات دســتگاه های عضــو 
کارگــروه، ایجــاد ســاز و کار پایــش و ارزیابــی فصلــی فعالیــت اشــخاص مشــمول، 
پیگیــری تحقــق مصوبــات کارگــروه و ارائــه گــزارش عملکــرد بــه مرکــز ملــی فضــای 

مجــازی در فواصــل شــش ماهــه از وظایــف و اختیــارات کارگــروه اســت.
ــه آگاه ســازی  ــد نســبت ب ــراد مشــمول بای ــه اف در ایــن دســتورالعمل تاکیــد شــده ک
کاربــران نســبت بــه حقــوق، مســئولیت ها و پیامدهــای اســتفاده از خدمــات و 
محتــوای فضــای مجــازی و جرایــم مرتبــط، اطــالع رســانی شــیوه اســتفاده صحیــح 
از خدمــات و محتــوای ارائــه شــده و رده بنــدی ســنی آنهــا، اطــالع رســانی بــه اولیــا 
و مربیــان در خصــوص نحــوه نظــارت بــر کــودکان و نوجوانــان مراقبــت از ایشــان در 
هنــگام اســتفاده از خدمــات و محتــوای فضای مجــازی، اطالع رســانی و اخذ مجوز 
ــای  ــا، داده ه ــه ابزاره ــکوها ب ــا و س ــی های کارافزاره ــوص دسترس ــران در خص از کارب
شــخصی کاربــران و موقعیــت مکانــی آنــان، تدوین و انتشــار منشــور اخــالق حرفه ای 
و ایجــاد امــکان ثبــت و پیگیــری شــکایات و انتقــادات کاربــران، ارائــه یــک نســخه از 
محتوای تولیدی و منتشــر شــده در زمینه ی افزایش ســواد فضای مجازی کاربران 
بــه مرکــز و رعایــت مصوبــات کارگــروه اقــدام کننــد. ایــن دســتورالعمل، صاحبــان 
ــر حامــل و رســانه های برخــط خبــری،  رســانه های دیجیتــال اعــم از رســانه های ب
رســانه های عرضــه کننــده محتــوای فرهنگــی و هنــری در قالب هــای متنــی، صوتــی 
و تصویــری، صاحبــان ســکوهای محتــوا و خدمــات فرهنگــی دیجیتــال و صاحبــان 

کارافزارهــای محتــوا و خدمــات فرهنگــی دیجیتــال را شــامل می شــود.



رویدادهای فضای مجازی جهان اسالم

اخبار اسالم
و فضای مجازی در جهان
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حکم بیت  کوین 
در فتوای اخیر دار 

االفتای مصر
 دار االفتــای مصــر در صفحــه 
خــود،  فیســبوک  رســمی 
حکــم عــدم جــواز اســتفاده از 
بیت کویــن را اعــالم کــرد. شــیخ 
رئیــس  عثمــان«  »عویضــه 
اداره پاســخ بــه ســواالت شــرعی گفــت: کارشناســان اقتصــادی بــر ایــن باورنــد کــه 
معاملــه بــا بیت کویــن خطرنــاک اســت. بنابرایــن اســتفاده از آن حــرام اســت.

 دکتــر »شــوقی عــالم« مفتــی اعظــم مصــر نیــز در ســال 2021 و بــراي دومیــن بــار بــر 
ایــن فتــوا و حرمــت خریــد، فــروش، اجــاره و هرگونــه معاملــه بــا بیت کویــن تاکیــد 
کــرد. وی، دلیــل اصلــی حرمــت ایــن ارز دیجیتــال را جهــل بــه آن، امــکان غــش در 

تبدیــل و قیمــت آن بیــان کــرد.
الزم بــه ذکــر اســت بنابــر گــزارش خبرگــزاری »الحــدث«، وی بیت کویــن را در ســال 

2018 حــرام اعــالم کــرده بــود.

منبع: الدستور 



33

اپلیکیشن »اإلیمان« برای معرفی 
اسالم به غیر مسلمانان

ــر  ــاة، دکت ــه النج ــن خیری ــس انجم ــب رئی نائ
کمیتــۀ  داشــت:  اظهــار  الشــطی  جمــال 
زبــان  بــه  اپلیکیشــنی  الکترونیــک،  تبلیــغ 
انگلیســی بــه نــام »اإلیمــان« )The Faith( طراحــی کــرده اســت. هــدف از ســاخت 
ایــن اپلیکیشــن، پاســخگویی بــه ســواالت غیــر مســلمانان دربــارۀ اســالم و جهانــی 

بــودن آن نســبت بــه ســایر ادیــان اســت.
وی توضیح داد: ســایت این اپلیکیشــن، مخصوص رســاندن پیام اســالم به زبان 
انگلیســی، بــر اســاس نــگاه عدالت گرایانــۀ اســالم و بــا تمســک بــه درک صحیــح از 
آن بــر اســاس اعتقــادات اهــل ســنت اســت. ویژگــی ممتــاز ایــن اپلیکیشــن، تنــوع و 

کامــل بــودن آن اســت.

منبع:الدعوه اإللکترونيه

دریافت فتوا و احکام شرعی از شبکه های اجتماعی
ســعید آل یعــن اهلل، فعــال مجــازی و اســتاد یــک دانشــکدۀ فنــی در عربســتان، در 
مقالــه ای نوشــت: جهــان را با اســتفاده از فناوری ارتباطــات به دهکده ای کوچک 
تبدیــل شــده اســت. بــر ایــن اســاس، انســان می توانــد بــدون اینکــه جابجــا شــود، 
بــا هــزاران کیلومتــر دورتــر ارتبــاط برقــرار کنــد. ســود و زیــان برنامه هــای ارتباطــی بــه 
نحــوه اســتفاده از آن هــا بــاز می گــردد و اســتفاده از آن در مســیر درســت، ســومند و 

در مســیر نادرســت، زیان بــار اســت و موجــب معصیــت خداونــد می شــود. 



34

بــر هــر مســلمانی واجــب اســت کــه اگــر مســئله ای را از دین خــود نمی داند یــا دربارۀ 
آن ســؤال دارد، از اهــل علــم و تخصــص بپرســد. خداونــد متعــال می فرمایــد: 
ــر )یعنــی علمــا و دانشــمندان هــر امــت( ســؤال  ــر نمی دانیــد از اهــل ذک ...پــس اگ
کنیــد )نحــل: 43(. امــا یکــی از اســتفاده های نادرســت مســلمانان از شــبکه های 
اجتماعــی، تبــادل فتــوا، اطالعــات دینــی و احــکام شــرعی، بــدون تحقیــق دربــارۀ 

صحــت آن اســت.

منبع: صيد الفوائد

حکم بازاریابی الکترونیکی؛ ارائه محصول 
رایگان در ازای دریافت امتیاز مثبت

»اإلســالم ســؤال و جــواب« یــک ســایت علمــی ـ اســالمی، زیــر نظــر شــیخ محمــد 
صالــح المنجــد عالــم اهــل ســنت اســت کــه بــه پرســش های مخاطبــان خــود 

دربــاره اســالم پاســخ می دهــد.

ســوال: بازاریابــی، انــواع مختلفــی دارد. یکــی از انــواع بازاریابــی، دادن امتیــاز 
ــا دادن 5 ســتاره بــه یــک محصــول در  مثبــت بــه یــک کاالســت، بدین گونــه کــه ب
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ســایتی ماننــد آمــازون، میانگیــن خریــد ایــن کاال بــاال مــی رود. یکــی از راه هــای 
افزایــش امتیــاز مثبــت، ارائــه محصــول رایــگان بــه مشــتریان اســت. آیا کار کــردن به 

ــز اســت؟ عنــوان واســطه میــان فروشــنده و مشــتری جای
جــواب: ایــن نــوع بازاریابــی حــرام اســت؛ چراکــه در آن فریب مشــتری وجــود دارد و 
مشــتری نمی دانــد کــه آیــا ایــن کاال واقعــا امتیــاز مثبــت دریافــت کــرده اســت یا خیر. 

دیــن اســالم، ایــن نــوع فریــب و جهــل را حــرام می دانــد.

منبع: اإلسالم سوال و جواب

امارات و تشکیل شورای امنیت سایبری
دولــت امــارات از تشــکیل شــورای امنیــت ســایبری بــا هــدف سیاســت گذاری، 

قانونگــذاری و حمایــت از امنیــت ســایبری در ایــن کشــور خبــر داد.
در  دبــی  و حاکــم  امــارات  وزیــر  مکتــوم، نخســت  آل  راشــد  بــن  شــیخ محمــد 
توییتــی نوشــت: مــا در جلســۀ شــورای وزیــران، تشــکیل شــورای امنیــت ســایبری 
را تصویــب کردیــم. هــدف از ایــن کار، سیاســت گذاری، قانون گــذاری و حمایــت 
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ــرای پاســخگویی اســت.  ــی تمــام بخش هــا ب از امنیــت ســایبری و افزایــش آمادگ
فضــای  در  آن  امنیــت  از  کمتــر  دیجیتــال،  فضــای  در  امــارت  امنیــت  اهمیــت 

جغرافیایــی و حقیقــی نیســت.

منبع: اسکای نيوز عربیه

خطر انتشار منکرات در فضای مجازی با نیت هشدار به آن
عصــام عبــد ربــه در مقالــه ای نوشــت: بی تردیــد امــروزه، دنیــای فنــاوری رو بــه 
ــی  ــای ارتباط ــن ابرازه ــی از قوی تری ــت یک ــان، اینترن ــن می ــت، در ای ــرفت اس پیش

ــت. ــرده اس ــل ک ــک تبدی ــده ای کوچ ــه دهک ــا را ب ــه دنی ــت ک اس
افــرادی گمــان می کننــد بــا انتشــار منکــرات در فضــای مجــازی و هشــدار بــرای 
دوری از آن هــا، از وقــوع ایــن منکــرات جلوگیــری می کننــد. امــا پیامبــر اســالم؟ع؟ 
می فرماینــد: »ای مــردم! از حــدود خداونــد تجــاوز نکنیــد! هــر کــس بــه ناپاکــی 
آلــوده شــد، آن را مخفــی کنــد؛ پــس هــر کــس آن را آشــکار ســازد، حکــم کتــاب خــدا 
را بــر او جــاری می کنیــم.« )موطــأ مالــک، کتــاب الحــدود( بنابرایــن انتشــار منکرات 
در شــبکه های اجتماعــی بــرای هشــدار و دوری از آن هــا، بــا اهــداف شــریعت، 
یعنــی منافــع بنــدگان و دفــع شــری کــه بــه آن هــا آســیب می زنــد، مخالــف اســت.

منبع: مداد
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برد دائمی در بازی های اینترنتی
»اإلســالم ســؤال و جــواب« یــک ســایت علمــیـ  اســالمی اســت کــه بــه پرســش های 

مخاطبــان خــود دربــاره اســالم پاســخ می دهــد.
ســؤال: دوســت مــن فــارغ التحصیــل رشــته ریاضــی اســت. او می تواند بــا معادالت 
ــد و  ــت در آن نباش ــه باخ ــد ک ــازی کن ــه ای ب ــه ای را به گون ــای رایان ــی، بازی ه ریاض

بــرای ایــن کار، هیــچ هزینــه ای پرداخــت نمی کنــد. آیــا ایــن کار حــرام نیســت؟
ایمــان، شــراب و قمــار و  اهــل  قــرآن می فرمایــد: ای  پاســخ: خداونــد متعــال در 
بت پرســتی و تیرهــای گروبنــدی همــه اینها پلیــد و از عمل شــیطان اســت، از آن البته 
دوری کنید تا رســتگار شــوید. منظور از »میســر« در آیه، همان قمار اســت. اگر دوســت 
شــما می توانــد بــا اعمــال ریاضــی دائمــًا پــول بــه دســت بیــاورد، پــس آیــا طــرف مقابــل 
بــرای باخــت در ایــن بــازی شــرکت می کنــد؟! خیــر، او هــم بــا نیــت کســب پــول بــه ایــن 
بــازی می آیــد. بنابرایــن دوســت شــما مرتکــب حــرام می شــود و مــال حــرام می خــورد؛ 

پــس بایــد توبــه کنــد و از شــر مالــی کــه از راه قمــار بــه دســت آورده، خالصــی یابــد.

منبع: اإلسالم سوال و جواب
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بزرگترین شبکه تبلیغ 
در فضای مجازی

بــه  گزارشــی  در  نیــوز«  »البلــد  ســایت 
فعالیت هــای شــوقی عــالم مفتــی مصــر 
پرداخــت و نوشــت: داراالفتــاء مصــر پــس 
از آغــاز بــه کار »شــوقی عــالم« پیشــرفت 
زیــادی داشــته اســت. صفحــه فیســبوک 
دارد.   عضــو  میلیــون  ده  از  بیــش  آن 
اعضــای تویتــر و یوتیــوب نیــز بــه چنــد میلیــون نفــر می رســد. در زمــان زعامــت 
مفتــی شــوقی عــالم، صفحــات مجــازی داراالفتــاء مصــر بــه بزرگتریــن شــبکه تبلیــغ 
در جهــان تبدیــل شــده اســت.  ایــن گــزارش می افزایــد: داراالفتــاء مصــر در ســال 

2020 میــالدی یــک میلیــون و ســیصد هــزار اســتفتاء را پاســخ داده اســت.

منبع: سایت البلدنيوز

دشوارتر شدن 
فعالیت شبکه های 

اجتماعی در هند
در پــی تصویــب قوانین جدیدی 
دربــاره فضــای مجــازی در هنــد، 
اوی شــانکار پراســاد، وزیــر فنــاوری اطالعــات در تشــریح ایــن مقــررات بــه خبرنگاران 

گفت: شــرکت های رســانه اجتماعی باید بیشــتر مســئول و پاســخگو باشــند.
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ــت  ــی دریاف ــتور قانون ــی دس ــانه اجتماع ــرکت های رس ــر ش ــررات، اگ ــن مق ــق ای طب
کردنــد بایــد در اســرع وقــت محتــوا را حــذف کننــد و ایــن اقــدام نبایــد بیــش از 
36 ســاعت زمــان ببــرد. شــرکت ها بایــد در مــدت 72 ســاعت از زمــان دریافــت 
ــد  ــد. هن ــکاری کنن ــایبری هم ــی های س ــایر بررس ــا س ــات ی ــا تحقیق ــت ب درخواس
بزرگتریــن بــازار فیســبوک و واتــس آپ را از نظــر تعــداد کاربــران دارد. مقــررات هنــد 
همچنیــن پلتفرم هــای پخــش ویدیــو ماننــد نت فلیکــس و پرایم ویدیــوی آمازون 
ــروه رده بنــدی کننــد. ــران در پنــج گ ــر اســاس ســن کارب را وادار می کنــد محتــوا را ب



رویدادهای دفتر مطالعات اسالمی و 
ارتباطات حوزوی پژوهشگاه فضای مجازی

مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوی
اخبار دفتر
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 آغاز به کار جشنواره بین المللی دین و فضای مجازی 
با موضوع »حل مسائل کلیدی فضای مجازی«

ایــن رویــداد علمــی بیــن المللــی بــه همــت دفتــر مطالعــات اســالمی و ارتباطــات 
حــوزوی پژوهشــگاه فضــای مجــازی و بــا همــکاری اداره کل جامعــه نخبگانــی 
ــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه خواهــران،  ــز خدمــات حوزه هــای علمیــه، مرک مرک
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مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی؟هر؟، مرکــز رســانه و فضــای مجــازی 
ــزاری اســت. حــوزه علمیــه و دانشــگاه باقرالعلــوم؟ع؟، در حــال برگ

عالقه منــدان بــرای شــرکت در ایــن جشــنواره، می بایســت آثــار خــود را متناســب بــا 
یکــی از مســائل ذیــل ارســال کنند.

بررســی رابطــه نظــام والیــت فقیــه بــا فناوری هــای دولت گریــز بــا مطالعــه مــوردی 	 
کچین بال

گمنامــی و حــدود آن در اســالم و رابطــه آن بــا هویت منــدی 	  بررســی فقهــی حــق 
افــراد، موجودیت هــا و فعالیت هــا در فضــای مجــازی

بررسی فلسفی-فقهی مالکیت در فضای مجازی	 
بررسی فلسفی-فقهی مالیت در فضای مجازی	 
ــبکه های 	  ــور در ش ــا حض ــاد ی ــیوه های ایج ــل و ش ــی اص ــی فقهی-اجتماع بررس

ــی فرصت هــا و تهدیدهــا؛ در ســه وضعیــت غلبــه  ــه همزمان ــت ب ــا عنای اجتماعــی ب
ــه. دشــمن، غلبــه حکومــت اســالمی و موازن

بــا 	  اســالمی در فضــای مجــازی  اقتصــاد  اساســی  ارزش هــای  فقهــی  بررســی 
اســالمی رمــزارز  تطبیقــی  مطالعــه 

 	»Digital art« مالحظات فلسفی-فقهی هنرهای دیجیتال
ــگاری در 	  ــذاری و جرم ان ــذاری، قانون گ ــت  گذاری، مقرره گ ــدود سیاس ــی ح بررس

حکمرانــی فضــای مجــازی از منظــر فقهــی
لحــاظ 	  بــا  مجــازی  فضــای  بــر  نظــارت  شــیوه های  و  حــدود  فقهــی  بررســی 

مجــازی فضــای  در  کاربــری  گروه هــای  الیه منــدی 
امکان تعریف و حدود حریم خصوصی در فضای مجازی از منظر فقه	 
کــم بــر تعامــل نظــام اســالمی بــا دولت هــا، شــرکت ها و 	  اصــول و قواعــد فقهــی حا

ملت هــای دیگــر در فضــای مجــازی
بررسی فقهی تزاحم مسئله امنیت و جهانی شدن در عصر فضای مجازی	 
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بررسی حدود فلسفی-اخالقی-فقهی هوش  مصنوعی در اسالم	 
مقایســه رودیکردهــای فقهــی )فقــه فــردی، فقــه حکومتــی، فقــه نظــام و...( در 	 

مواجهــه بــا مســائل مســتحدثه و پدیده هــای نوظهــور بــا مطالعــه مــوردی رمــزارز
مقایســه انتقــادی نــگاه ســلبی و ایجابــی در رویکردهــا، حرکت هــا و رفتارهــا در 	 

مواجهــه بــا فضــای مجــازی از منظــر فلســفه فقــه

مهلت ارسال:
مهلــت ارســال چکیــده آثــار تــا 31 اردیبهشــت 1400 می باشــد کــه در صــورت تأییــد 
آن از ســوی هیــأت داوران، منتخبیــن می تواننــد فایــل کامــل اثــر خــود را بــرای 

دبیرخانــه ایــن جشــنواره ارســال کننــد.

شرایط آثار:
عدم محدودیت از جهت حجم

دارای نــوآوری در ســطح کلیــدی )نظریــه ی جدیــد دارای کاربردهــای گســترده، 
پیشــنهاد  عملیاتــی،  قابلیــت  دارای  جدیــد  اجرایــی  ســامانه ی  پیشــنهاد 

آن هــا( ماننــد  و  عملیاتــی  قابلیــت  دارای  جدیــد  مجــازی  ســاختارهای 
التفــات بــه آینــده ی فضــای مجــازی و لحــاظ پیشــرفت ایــن فنــاوری و صحنــه ی 

ســتیز و رقابــت قدرت هــا در آن
التفات به نظریه های رقیب ممکن و موجود با رویکرد انتقادی

پیشنهاد در سطح سیاست گذاری یا تقنین در بخش نتیجه گیری

جوایز و هدایا:
نفر اول 40 میلیون تومان )30 میلیون هدیه + 10 میلیون وام قرض الحسنه(
نفر دوم 30 میلیون تومان )20 میلیون هدیه + 10 میلیون وام قرض الحسنه(
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نفر سوم 20 میلیون تومان )10 میلیون هدیه + 10 میلیون وام قرض الحسنه(
نفــرات چهــارم تــا دهــم، هــر کــدام 15 میلیــون تومــان )5 میلیــون هدیــه + 10 

الحســنه( قــرض  وام  میلیــون 

مزایا:
)ISC( فهرست شدن مقاالت برگزیده در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

چاپ آثار برگزیده در نشریات و مجالت علمی پژوهشی معتبر ملی و بین المللی
اعطاء گواهی علمی حضور در این رویداد بین المللی برای مقاالت تایید شده

چاپ مجموعه آثار برگزیده برتر در قالب کتاب جشنواره
استفاده از آثار در پژوهش های مطالعات اسالمی فضای مجازی

اســتفاده از پژوهشــگران برتــر در پروژه هــای پژوهشــی دفتــر مطالعــات اســالمی و 
ارتباطــات حــوزوی

الزم بــه ذکــر اســت کــه اطالعــات تکمیلــی در تارنمــای پژوهشــگاه فضــای مجــازی 
بــه نشــانیhttp://csri.majazi.ir بــه تفصیــل بیــان شــده اســت.

دیدار مدیر دفتر مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوی 
با دو تن از اعضای مجلس خبرگان رهبری

حجت االســالم رضــا حاج حســینی مدیــر دفتــر مطالعــات اســالمی و ارتباطــات 
حــوزوی پژوهشــگاه فضــای مجــازی جهــت معرفــی و تشــریح فعالیت هــای ایــن 
دفتــر و اطــالع از نظــرات نماینــدگان مــردم در مجلــس خبــرگان رهبــری بــا دو تــن از 

اعضــای ایــن مجلــس دیــدار کــرد.
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آیــت اهلل محســن حیــدری نماینــده مــردم خوزســتان در مجلــس خبــرگان رهبــری 
آثــار پژوهشــی دفتــر، مطالعــات اســالمی فضــای  از  تعــدادی  از  بازدیــد  ضمــن 
مجــازی را امــری الزم برشــمرد و بــر ورود تخصصــی حــوزه و روحانیــت بــه مســائل 

مســتحدثه تأکیــد کــرد.

هم چنیــن در دیــدار حجت االســالم حاج حســینی بــا آیــت اهلل ســید مصطفــی 
موســوی اصفهانــی عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری و مدیــر حوزه هــای علمیــه 
اســتان همــدان بــر ضــرورت اهتمــام ویــژه بــه ایجــاد شــبکه ملــی اطالعــات و لــزوم 

ــر محتــوای فضــای مجــازی تأکیــد شــد. نظــارت و مدیریــت ب
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 network« برگزاری کارگاه
plus« )آشنایی با مفاهیم 
شبکه و پروتکل های آن( 

دفتــر  همــت  بــه  کارگاه  ایــن 
ارتباطــات  و  اســالمی  مطالعــات 
حــوزوی در پنــج جلســه 4 ســاعته برگــزار شــد کــه اســتاد دوره، ســید رضــا چــوگان بــه 

پرداخــت: زیــر  ســرفصل های  توضیــح 
تعاریف اولیه شبکه و انواع شبکه	 
معرفی انواع توپولوژی های شبکه	 
معرفی انواع رسانه در شبکه	 
آشنایی با برخی تجهیزات شبکه	 
معرفی الیه بندی شبکه	 
کامپیوتری(	  آشنایی با انواع آدرس )MAC, IP در شبکه های 
معرفی پروتکل های رایج شبکه	 
گذاری فایل و پرینتر و ...	  ک  آموزش ایجاد یه شبکه سازمانی و اشترا
 	cisco packet  tracer معرفی و استفاده از نرم افزار شبیه ساز
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دیدار مدیر دفتر مطالعات 
اسالمی و ارتباطات 

حوزوی با رییس پژوهشگاه 
حوزه و دانشگاه

حاج حســینی  رضــا  حجت االســالم 
و  اســالمی  مطالعــات  دفتــر  مدیــر 
و  معرفــی  جهــت  حــوزوی  ارتباطــات 
بــا  دفتــر،  ایــن  فعالیت هــای  تشــریح 
حجت االســالم والمســلمین دکتــر علــی 
محمــد حکیمیــان رییــس پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه، در ســالن دیدارهــای ایــن 
مرکــز دیــدار کــرد. در ایــن دیــدار حجت االســالم والمســلمین حکیمیــان ضمــن ابــراز 
خرســندی نســبت بــه ایجــاد دفتــر مطالعــات اســالمی فضــای مجــازی، پژوهــش در 
حوزه هــای مختلــف فضــای مجــازی را امــری الزم و ضــروری برشــمرد و گفــت: بــرای 
تحقیــق و پژوهــش در ایــن زمینــه نیــاز بــه تیمی کارآزموده توانمند اســت کــه در عین 
آشــنا بــودن بــه مبانــی اجتهــادی و نظــری، بــه مباحــث روز فنــاوری و تکنولــوژی بــه 

صــورت تخصصــی و آکادمیــک تســلط داشــته باشــند.
وی در ادامــه افــزود: زبــان علــم، زبانــی تخصصی اســت و بــرای بیان مطالب علمی 
نیــاز بــه آموزشــی جــدی در ایــن زمینــه اســت. فضــای مجــازی بســتری بســیار 
مطلــوب بــرای نشــر مطالــب اســالمی و حــوزوی اســت و حــوزه بایــد متناســب بــا 
ظرفیت هــای فضــای مجــازی، طــوری بــه بیــان مطالــب علمــی و معــارف اســالمی 
بپــردازد کــه مــورد پذیــرش مجامــع علمی و تخصصی در سراســر جهان قــرار بگیرد.
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رییــس پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای مشــترک ایــن 
و  کــرد  اســتقبال  همکاری هــا  ادامــه  بــرای  تفاهم نامــه ای  انعقــاد  از  نهــاد،  دو 
ــی  ــی پودمان ــای آموزش ــی، دوره ه ــی ترویج ــی های علم ــای کرس ــزود: برگزاری ه اف
بــه صــورت مشــترک، تبــادل و هم فکــری بیــن اســاتید همــراه بــا معرفــی حــوزه 
تخصصــی مطالعاتــی هــر پژوهشــگر و اختصــاص بخشــی از کتابخانــه تخصصــی 
پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه بــه تحقیقات، کتب و دســتاوردهای فضــای مجازی 

مرتبــط بــا علــوم انســانی را از زمینه هــای ایــن همــکاری اســت.
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برگزاری نشست علمی »مطالعات اسالمی و هوش مصنوعی«
دفتــر مطالعــات اســالمی و ارتباطــات حــوزوی پژوهشــگاه فضــای مجــازی بــا 
همــکاری حــوزه علمیــه امــام کاظــم؟ع؟ نشســت علمــی »مطالعــات اســالمی و 

هــوش مصنوعــی« را برگــزار کــرد.
 ایــن نشســت بــا ارائــه اســتاد حجــت االســالم والمســلمین دکتــر محســن انبیایــی 
در تاریــخ پنجشــنبه 14 اســفند مــاه 13۹۹ از ســاعت ۹ الــی 12 در حــوزه علمیــه امام 

کاظــم؟ع؟ برگــزار شــد.


	رهنمود
	اخباݣݣر ݣݣݣحوزݣݣه
	و فضای مجازی
	_GoBack
	Untitled
	Untitled
	Untitled


