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بـه لطـف پـروردگار و تـالش همـکاران عزیز موجبـات 

ــز  ــی نیـ ــریه فرهنگ ــوزده نشـ ــامره ی ن ــه ی شـ تهی

فراهـم شـد. در ایـن شـامره سـعی مـا در بخـش ارائـه 

محتـــوا بیشـرت بـــر ایـن بـود کـــه اطالعاتـی کاربـردی 

و مفیـــد را در اختیـــار شـــام عزیـــزان قـرار دهیـم. 

کـه ترجیحـا کمتـر بـه آن پرداختـه شـده و یـا 

حتـی یـادآوری آن هـا نیـز مفیـد و مهـم 

باشـد.

سـردبیـر
سـخـن
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به مناسبت روز ازدواج

سالروز ازدواج حضرت علی)ع( و حضرت 
فاطمه)س(

پیوند  زیباترین  سالروز  با  است  برابر  الحجه  ذی  ماه  از  روز  اولین 
آسمانی در جهان اسالم که نمونه تکرار نشدنی در تاریخ شیعه می 
باشد. دراین رووز مبارک، حضرت علی )ع( با حضرت فاطمه)س(، 
برترین  متعال  خداوند  و  بست  عشق  پیمان  جهان  بانوی  برترین 
فرستاده خود را شاهد این ازدواج قرار داد. عمر برکت ازدواج این دو 
بزرگوار به گستردگی آفتاب است و نام آنها برای همیشه در تاریخ 

ماندگار شده است.
به  )ع(  علی  و حضرت  فاطمه )س(  مبارک حضرت  ازدواج  سالروز 
عنوان روز ازدواج نامگذاری شده است و روز فرخنده برای افرادی 
است که زندگی خود را با خاطرهای زیبا از سالروز ازدواج امام علی 
به  بزرگوار  دو  این  ازدواج  کنند.  می  آغاز  )س(  فاطمه  حضرت  و 
افتخار می  آن  اعظم)ص(به  پیامبر  است که  امتیازاتی  از  الهی،  امر 
کردند. در این پیوند مبارک، فرشتگان آسمان در سرور و شادمانی و 

بهشتیان به زینت و زیور آراسته شده بودند.

حضرت فاطمه دختر حضرت محمد)ص( و از دوشیزگان ممتاز در 
زمان خود بود. پدر و مادر ایشان از اصیل ترین و شریف ترین خانواده 
ابوبکر،  امام علی)ع(، عمر و  از خواستگاری  بودند. قبل  اعراب  های 
حضرت فاطمه را از پیامبر خواستگاری نموده بودندو هر دوی آنها 
پاسخی با این مضمون از پیامبر شنیده بودند که حضرت فاطمه)س( 

منتظر وحی الهی هستند.

ــان  ــتگاری ایش ــه خواس ــدام ب ــی )ع( اق ــرت عل ــه حض ــی ک زمان
ــه در  ــی ک ــد. هنگام ــلمه بودن ــزل ام س ــر در من ــد، پیامب نمودن
زدنــد، ام ســلمه پرسید:کیســت؟ قبــل از پاســخ خواســتگار، پیامبــر 
دســتور داد:»در را بــاز کــن و بگــو داخــل شــود. کســی پشــت در 

ــوب خــدا و رســول اســت«. اســت کــه محب

ــه الســالم وارد شــد، ســالم کــرد و در حضــور  ــی علی حضــرت عل
رســول خــدا صلــی اهلل علیــه و آلــه نشســت. چشــمان خــود را بــر 
ــن خواســته اش  ــع گفت ــر )ص( مان ــن دوخــت. شــرم از پیامب زمی
مــی شــد. پیامبــر)ص( کــه خــود حضــرت علــی )ع( را بــزرگ کرده 
ــر اســت، ســکوت را شکســت و فرمود:»مــی  ــات او باخب و از روحی
بینــم بــرای حاجتــی اینجــا آمــده ای. خواســته ات را بــر زبــان آور 
و آنچــه در دل داری بازگــو کــه خواســته ات پیــش مــن پذیرفتــه 

اســت«.

زوج
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ــن  ــته اش را چنی ــیرین خواس ــخنانی ش ــا س ــی )ع( ب ــرت عل حض
بازگــو کــرد:» پــدر و مــادرم فــدای شــما، وقتــی خردســال بــودم 
مــرا از عمویتــان ابوطالــب و فاطمــه بنــت اســد گرفتیــد. بــا غــذای 
ــی و دل  ــد. نیک ــم کردی ــود بزرگ ــش خ ــالق و من ــه اخ ــود و ب خ
ــود.  ــر ب ــادرم بیشــتر و بهت ــدر و م ــن از پ ــاره م ســوزی شــما درب
تربیــت و هدایتــم بــه دســت شــما بــوده و شــما ای رســول خــدا 
بــه خــدا ســوگند ذخیــره دنیــا و آخرتــم مــی باشــید. ای رســول 
خــدا! اکنــون کــه بــزرگ شــده ام، دوســت دارم خانــه و همســری 
ــده ام  ــم. آم ــش یاب ــا او، آرام ــس ب ــایه ان ــا در س ــم ت ــته باش داش
تــا دخترتــان فاطمــه را از شــما خواســتگاری کنــم. آیــا مــرا مــی 
ــار  ــا انتظ ــد. گوی ــر چــون گل شــکفته ش ــره پیامب ــد؟« چه پذیری
ایــن لحظــه را مــی کشــید. خوشــحال شــد، ولــی جــواب قطعــی را 

برعهــده حضــرت فاطمــه )س( گذاشــت.

ــوده  ــد فرم ــت: خداون ــد و گف ــازل ش ــر)ص( ن ــر پیامب ــل ب جبرئی
ــودم از آدم  ــده ب ــه نیافری ــرای فاطم ــی را ب ــر عل ــه اگ ــت ک اس
ــه  ــراز فاطم ــم ت ــری ه ــوهر و همس ــت، ش ــا روز قیام ــر ت ابوالبش

ــد. ــی ش ــدا نم پی

پــس از خواســتگاری و مراســم عقــد، زمــان آن رســید کــه امــام 
علــی)ع( بــرای آغــاز زندگــی جدیــد خــود بــا حضــرت فاطمــه)س( 
وســایلی را فراهــم کنــد و حضــرت علــی)ع( در آن زمــان شمشــیر 
ــا در راه  ــه توســط آنه ــی خــود داشــت ک ــوان دارای ــه عن وزره را ب
ــا آن  ــه ب ــای مدین ــه در باغه ــتری ک ــردو ش ــی ک ــاد م ــدا جه خ
ــرت  ــد. حض ــاز باش ــی نی ــار ب ــی انص ــا از مهمان ــرد ت ــی ک کار م
محمــد)ص( قبــول کردنــد کــه امــام علــی)ع( زره خــود را بفروشــد 
ــه عنــوان بخشــی از مهریــه حضــرت فاطمــه)س(  و مبلــغ آن را ب

در اختیــار پیامبــر قــرار دهــد.

زره بــه قیمــت چهارصــد درهــم بــه فــروش رفــت. پیامبــر مقــداری 
از آن را بــه بــالل داد تــا بــرای یگانــه دختــر پیامبــر عطــر خریداری 
ــی از  ــر و گروه ــار یاس ــار عم ــزدر اختی ــده آن را نی ــد، باقیمان کن
ــی حضــرت  ــرای زندگ ــزل ب ــوازم من ــا ل ــرار داد ت ــود ق ــران خ یای
فاطمــه خریــداری کننــد. از صــورت جهیزیــه حضــرت زهــرا ســالم 
اهلل علیهــا مــی تــوان بــه وضــع زندگــی بانــوی بزرگــوار اســالم بــه 

خوبــی پــی بــرد.

مهریه حضرت زهرا )س(
ــن  ــاده تری ــه)س( را س ــرت فاطم ــرم )ص( ازدواج حض ــر اک پیامب
ــرای  ــی نیــک ب ــا الگوی ــن روش ممکــن انجــام داد ت و راحــت تری
ــه 500  ــد. مهری ــرار دارن ــتانه ازدواج ق ــه در آس ــد ک ــی باش جوانان
درهمــی فاطمــه علیهاالســالم هــم بــه همیــن دلیــل تعییــن شــد. 
ــه  ــه ک ــن مهری ــر ای ــالوه ب ــه ع ــود دارد ک ــی وج ــات مختلف روای
جنبــه مــادی دارد، مهریــه هــای معنــوی نیــز بــرای ایشــان تعییــن 
شــده اســت. در روایتــی نقــل شــده اســت کــه حضــرت زهــرا )ع( 

از پــدر تقاضــا کــرد کــه آن حضــرت از خــدا بخواهنــد تــا مهریــه 
اش را شــفاعت از مســلمانان گناهــکار قــرار دهــد. ایــن درخواســت 
حضــرت فاطمــه)س( مســتجاب شــده و ایشــان شــفیع و واســطه 

بخشــش گناهــکاران قــرار گرفــت.

کــدام ســوره هــای قــرآن بــر ازدواج حضــرت علــی)ع( و حضــرت 
ــت دارد؟ فاطمــه)س( دالل

ــی)ع( و  ــام عل ــه ازدواج ام ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــرآن ب ــات ق در آی
حضــرت فاطمــه)س( اشــاره نشــده اســت، امــا آیاتــی وجــود دارد 

ــد. ــداد مهــم اســالم ارتبــاط دارن ــن روی ــا ای ــه طریقــی ب کــه ب

آخریــن آیــه ســوره »کوثــر«، یکــی از دشــمنان پیامبراکــرم)ص(، 
ــد  ــه معنــی مقطــوع النســل مــی داند.امــا خداون ایشــان را ابتــر ب
متعــال بــه پیامبــر اکــرم)ص( خیــر کثیــر عطــا کــرده اســت و مــی 
دانیــم کــه بــا ازدواج امــام علــی)ع( و حضــرت زهــرا)س( بــود کــه 

نســل ایشــان ادامــه پیــدا کــرده و گســترش مــی یابــد.

ــَرَج  ــد:» َم ــی فرمای ــد م ــات19 و 22 ســوره الرحمــن خداون در آی
ــاَّی آالِء  ــان «؛ » َفِب ــْرَزخ ال یَبغِی َ ــا ب ــاِن «، » بَْیَنُهَم ــِن یَلَْتِقَی الَْبْحَریْ
ــا  ــُؤ َو الَْمْرجــاُن « دو دری ــُرُج ِمْنُهمــا اللّْؤلُ ــاِن «، » یَْخ ب َربُِّکمــا تَُکِذّ
ــان  ــد؛ می ــم برخــورد کنن ــا ه ــه ب ــرد ک ــه ای( روان ک ــه گون را )ب
ــس  ــد؛ پ ــه هــم تعــدی نکنن ــه ب ــه ای اســت ک آن دو، حــّد فاصل
کدامیــن نعمــت خــدا را تکذیــب مــی کنیــد؛ از آن دو دریــا، لولــو و 
مرجــان را خــارج کــرد. در روایــات امــام صــادق)ع( در تفســیر ایــن 
آیــه فرمود:»علــی و فاطمــه دو دریــای عمیقــی هســتند کــه هیــچ 
کــدام از آنهــا بــه دیگــری ظلــم و ســتم نکــرد و منظــور از مرواریــد، 
امــام حســن)ع( و مرجــان، امــام حســین)ع( اســت. )تفســیر فــرات 

ــی، ص460(. کوف
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عالقه امیرالمؤمنین به فاطمه زهرا )س(
اما حضرت  اینکه چندهمسری در آن دوران رواج داشت،  با وجود 
علی)ع( تا زمانی که فاطمه )س( در قید حیات بود همسر دیگری 
اختیار نکرد، حضرت محمد نیز تا زمانیکه حضرت خدیجه زنده بود، 
همسری نگرفت. روایات مختلفی برای چند همسردار نبودن حضرت 
علی)ع( وجود دارد مانند اینکه حضرت فاطمه زهرا یک زن عادی 
نبود، بلکه به فرموده پیامبر صلی اهلل علیه و آله ایشان حوریه انسیه، 
برترین زن جهان و برترین زن بهشتی بودند؛ به همین دلیل حضرت 
علی )ع(به دلیل احترام به حضرت فاطمه)س( با زن دیگری ازدواج 

نکردند.
برای  اجبار  به  فاطمه  شهادت حضرت  از  پس  علی)ع(  اما حضرت 
رسیدگی به امور خانواده و سرپرستی فرزندان، همسر دیگری اختیار 
کرد تا سامانی به وضعیت زندگی خود و خانواده دهد. درس های 
انسان  به  فاطمه)س(  و حضرت  علی)ع(  ازدواج حضرت  که  مهمی 
می آموزد ازدواج حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه)س( نکات بسیار

آموزنده ای برای انسانها دارد که می توان در جهت سعادت و پیروی 
راستین اسالم آنها را در زندگی به کار برد.

و دوم ساده زیستی در  مبنای صحیح  بر  ازدواج  انجام  اول مراحل 
تمام مراحل زندگی است. زیرا قید و بندهای اجتماعی در امر ازدواج 
که بیشتر ناشی از فرهنگ غیر اسالمی و ذهن های اشرافی و مادی 
گرا است همانند زنجیر به دست و پای جوانان پیچیده شده استو هر 
روز این غل و زنجیر بزرگتر و سنگین تر می شود تا اندازه ای که 
امکان هر نوع حرکت درست را از انسان سلب می کند و فساد مالی 
و نابسامانی های اخالقی را افزایش می دهد. از نکات آموزنده دیگر 
این ازدواج می توان به کفو و همتا بودن، مالک قراردادن معیارها 
و خصوصیات معنوی و دینی و اخالقی، خواستگاری بدون واسطه، 
سخت نگرفتن بر همدیگر، قناعت، دوری از اشرافی گری و تجمالت، 
مهریه پایین، بنا کردن زندگی بر پایه محبت و عشق واقعی از روی 
شناخت، حجب و حیا و... اشاره کرد. به همین دلیل یک ازدواج با 
این خصوصیات ، پیوند آسمانی لقب می گیرد و رضات پروردگار و 

رسول خدا)ص( را کسب می کند.



7 نرشیه فرهنگی دانشگاه رسام _ شامره 19_مرداد99

ــال خــون،  ــي انتق ــن الملل ــه بی ــي، جامع ــازمان بهداشــت جهان س
انجمــن بیــن المللــي صلیــب ســرخ و هــالل احمــر و اتحادیــه بیــن 
ــال  ــاق از س ــه اتف ــون ب ــدگان خ ــاي اهداکنن ــازمان ه ــي س الملل
2004 میــالدي ) 1383( ،14 ژوئــن را روز جهانــي اهداکننــده 
خــون نامگــذاري نمودنــد و از همــه کشــورها خواســتند در ایــن روز 
ــد. انتخــاب  ــزي نماین ــه ری ــدگان برنام ــراي بزرگداشــت اهداکنن ب
ــد پروفســور لنداشــتاینر کاشــف گــروه  ــه مناســبت تول ایــن روز ب
ــود کــه طــب انتقــال خــون  ــل ب ــزه نوب ــده جای هــاي خــون و برن

ــادي کــرد. ــزرگ پیشــرفت زی پــس از ایــن کشــف ب

 اهدای خون چیست ؟
اهــدای خــون هنگامــی رخ می دهــد کــه یــک فــرد ســالم 
ــک  ــود را در ی ــون خ ــخصی از خ ــدار مش ــه مق ــور داوطلبان به ط
ــس  ــده پ ــدا ش ــون اه ــد. خ ــه می کن ــون هدی ــال خ ــز انتق مرک
ــور  ــالمتی به منظ ــد س ــری و تأیی ــای غربالگ ــام آزمایش ه از انج
ــا  ــرد و ی ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــای خون ــه فراورده ه تهی
ــق  ــر تزری ــراد دیگ ــه اف ــی ب ــز درمان ــون مراک ــک خ ــق بان از طری
ــال  ــدگان، انتق ــه دریافت کنن ــق ب ــدا و تزری ــد اه ــود. فراین می ش

ــام دارد. ــون ن خ
در کشــورهای توســعه یافتــه و اکثــر کشــورهای در حــال توســعه، 
بیشــترین اهــدا کننــدگان خــون را افــراد داوطلبــی تشــکیل 
در  نمی کننــد.  دریافــت  پولــی  آن  قبــال  در  کــه  می دهنــد 
ــال  ــرای انتق ــود را ب ــون خ ــوالً خ ــراد معم ــر، اف ــورهای فقیرت کش
ــواده و یــا دوستان شــان اهــدا می کننــد. بنابرایــن  بــه اعضــای خان

ــر،  ــل خی ــام عم ــامل انج ــدا، ش ــرای اه ــی ب ــای مختلف انگیزه ه
کمــک بــه بهبــود خویشــاوندان، نیــاز مالــی و بــرای اســتفاده خــوِد 

ــود دارد. ــوگ( وج ــدای اتول ــده )اه ــرد در آین ف

 افراد نیازمند به خون
همــه روزه، در سراســر جهــان بســیاري از افــراد بــه خــون و 
ــر  ــه از ه ــد، بطوریک ــي کنن ــدا م ــاز پی ــي نی ــاي خون ــرآورده ه ف
ــه  ــاج ب ــي احتی ــول زندگ ــر در ط ــک نف ــا، ی ــردم دنی ــر م ــه نف س
تزریــق خــون و فــرآورده هــاي خونــي پیــدا مــي کنــد. بارزتریــن 
ــون  ــه خ ــرم ب ــاز مب ــه در آن نی ــي ک ــت های ــراي موقعی ــال ب مث
ــروز حــوادث و ســوانح  ــان ب ــارت اســت از زم ــدا مــي شــود عب پی
ــال  ــا و اعم ــوختگي ه ــي، س ــات رانندگ ــر تصادف ــي نظی گوناگون
جراحــي. همچنیــن خانــم هــاي بــاردار در حیــن زایمــان، نــوزادان 
ــه زردي دچــار مــي شــوند، از  ــوزادان نارســي کــه ب و بخصــوص ن

ــي باشــند. ــه خــون م ــدان ب ــر نیازمن ــه دیگ جمل

نجاتــ
به مناسبت روز اهدای خون



8 نرشیه فرهنگی دانشگاه رسام _ شامره 19_مرداد99

از طرفــي بیمــاران ســرطاني کــه تحــت شــیمي درمانــي یــا اشــعه 
ــرآورده  ــد هــم از مصــرف کننــدگان خــون و ف ــرار دارن ــي ق درمان
ــد  ــز ناگزیرن ــاران نی ــر بیم ــیاري از دیگ ــتند؛ و بس ــاي آن هس ه
بــراي بهــره منــدي از یــک زندگــي نســبتاً طبیعــي بــراي تمامــي 
عمــر بــه شــکل منظــم خــون یــا فــرآورده هــاي خونــي دریافــت 

ــي. ــد بیمــاران تاالســمي و هموفیل ــد، مانن نماین

ــه  ــمگیر در زمین ــرفتهاي چش ــود پیش ــا وج ــر، ب ــال حاض در ح
ــراي  ــي ب ــن مصنوع ــه جایگزی ــچ گون ــوز هی ــکي هن ــم پزش عل
خــون ســاخته نشــده اســت و فقــط خونــي کــه توســط انســانهاي 
ــر را  ــانهاي دیگ ــان انس ــد ج ــي توان ــود، م ــي ش ــدا م ــوکار اه نیک
ــراي  ــب ب ــن مناس ــود جایگزی ــدم وج ــد. ع ــات بخش ــرگ نج از م
ــرآورده  ــداري خــون و ف ــان نگه ــدت زم ــودن م خــون، محــدود ب
ــرآورده هــاي  ــه خــون و ف ــاز ب ــودن نی ــي، همیشــگي ب هــاي خون
ــژه اي  ــگاه وی ــا اهــداي خــون از اهمیــت و جای آن ســبب شــده ت

ــود. ــوردار ش برخ

فواید اهداي خون
ــي  ــانها و آگاه ــي انس ــون، نجــات زندگ ــداي خ ــر اه ــن اث مهمتری
از ســالمت جســماني اســت. تحقیقــات نشــان داده اهــداي مکــرر 

ــاي  ــه بیماریه ــال ب ــر ابت ــرد را در براب ــادي ف ــزان زی ــه می ــون ب خ
قلبــي- عروقــي محافظــت مــي کنــد، همچنیــن اهــداي خــون نــه 
تنهــا بــراي افــراد ســالم زیانــي نــدارد، بلکــه موجــب جلوگیــري از 
ابتــالي آنهــا بــه بیماریهــا نیــز مــي شــود، ضمــن اینکــه سیســتم 
ــان  ــا افزایــش جری ــه اي اســت کــه ب ــه گون ــدن ب خــون ســازي ب
خــون در بــدن، طــي مــدت کوتاهــي ایــن مقــدار خــون اهــدا شــده 
را جایگزیــن مــي کنــد. در جریــان اهــداي خــون ایــن پایــش هــا 
صــورت مــي گیــرد: ضربــان قلــب، فشــار خــون، دمــاي بــدن، نــوع 

گــروه خونــي و تشــخیص کــم خونــي.
 

شرایط اهدای خون
- سن: بین 17 تا 65 سال

- وزن: حداقل 50 کیلوگرم
- دارا بودن شرایط مناسب جسمی و روحی

- دارا بودن فشارخون متعادل
- مبتال نبودن به کم خونی

- نداشــتن پیشــینه هپاتیــت ویروســی، برخــی دیگــر از بیماری های 
عفونــی و بیماری هــای مهــم و جــدی قلبــی و ریوی

- نداشتن اعتیاد به مواد مخدر تزریقی و الکلی
 گذشت حداقل 8 هفته از آخرین مرتبه اهدای خون
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کارشــناس فضــای مجــازی در ایــن نوشــتار  
است: آورده 

ــعه  ــرورت توس ــا ض ــد ت ــب ش ــا موج کرون
ــد  ــام ق ــط، تم ــات برخ ــتفاده از خدم و اس
خودنمایــی کنــد و توانمنــدی هــا و خــالء 
هــای موجــود در زیرســاخت ارتباطــی 
کشــور بــار دیگــر خــود را بــه رخ  بکشــند. 
دورکاری  غربالگــری ســالمت،  و  پایــش 
کارمنــدان، آمــوزش راه دور دانــش آمــوزان 
ودانشــجویان، ارائــه خدمــات عمومــی و 
ــای  ــن نیازه ــردم، تامی ــه م ــی ب حاکمیت
شــاید  و  عمومــی  مایحتــاج  و  روزمــره 
ــرای  ــر ب ــروری دیگ ــدی ض ــا نیازمن صده
ــاز اســت  ــه نی اداره کشــور در شــرایطی ک
ــه  ــه و هم ــم، هم ــه بمانی ــتر در خان بیش
ــزاره  ــورداری در ه ــه کش ــد ک ــان دادن نش
ــه  ــی دارد کــه اگــر ب ســوم نیازمنــدی های
موقــع شناســایی و بــه آنهــا پاســخ ندهیــم، 
ــرو  ــدی روب ــای ج ــش ه ــا چال ــور را ب کش

خواهــد کــرد.
درمــورد نیــاز کشــور بــه شــبکه ملــی 
ــی  ــای ارتباط ــاخت ه ــا زیرس ــات ب اطالع
ــی پاســخ  ــه توانای ــدار ک ــر ســرعت و پای پ
بــه نیازهــای خدماتــی کاربــران و نگهــداری 
و مدیریــت کالن داده هــای ملــی را در 
خــود داشــته باشــد صحبــت هــای زیــادی 
شــده اســت. شــواهد نشــان مــی دهــد کــه 

ــل در بخــش  ــات حداق ــی اطالع شــبکه مل
زیرســاخت هــای ارتباطــی در وضعیــت 
ــا وجــود  ــی چــرا ب ــی اســت، ول ــل قبول قاب
کرونایــی  روزهــای  در  زیرســاخت  ایــن 
شــاهد بــروز چالــش هــای جــدی در ارائــه 
ــوص در  ــه خص ــط ب ــات برخ ــدار خدم پای

ــتیم؟ ــی هس ــش حاکمیت بخ
ــه ایــن ســوال مــی تــوان از منظــر هــای  ب
ــوازن  ــال رشــد نامت ــف پاســخ داد، مث مختل

ــه  ــات ب ــا خدم زیرســاخت در مقایســه ب
خصــوص در بخــش حاکمیتی، ســرعت 
بخــش خصوصــی  زیــاد  و شــتاب 

و معطــوف شــدن نــگاه هــا 
ــت  ــت از دول ــه آن، غفل ب

کافــی  الکترونیــک، 
نبــودن عــزم ملــی 
یکپارچــه  بــرای 
واتصــال  ســازی 
هــای  ســامانه 

ــی و  حاکمیت
 …

کمتــر کــه  موضوعــی  ولــی 
بــه آن پرداختــه شــده و اهمیــت آن نادیــده 

ــر  ــت معتب ــه مــی شــود موضــوع هوی گرفت
در فضــای مجــازی اســت.

ــراد نیســت،  ــه اف ــر محــدود ب ــت معتب هوی
بلکــه تمــام ابزارهــای ارتباطــی دیجیتــال و 
هــر آن چیــزی کــه مــی توانــد بــه صــورت 
صفــر و یــک در فضــای مجــازی بــه کاربــر 
یــا ســامانه هــا معرفــی شــود را شــامل مــی 

شــود.

علی محمد رجبی در نوشتاری، با بررسی فضای مجازی در ایام شیوع کرونا، 

»هویت معترب« را یک خال دانست.


