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َقاِم ِإْبَراِ�َ ُمَص  ُذوْا ِمن مَّ ِ� ْمًنا َو ا�َّ
َ

اِس َو أ لنَّ  لی  َو َعِھْدَنا ِإَىل َو ِإْذ َجَعْلَنا اْلَبْ َت َمَثاَبًة لِّ
َرا َبْیِىت  ن َطھِّ

َ
اِعیَل أ     ِإْبَراِ�َ َو ِإْمسَ

ِ
ع کَّ ا3ِ4َني َو اْلَعا2ِِفَني َو الرُّ وِد  6ِطَّ ُ9 ِإْذ َقاَل َو * ال:ُّ

َمَراِت َمْن َءاَمَن ِمْ; ِب    ِإْبَراِھُمي َرّب  ْھَلُه ِمَن الثَّ
َ

ِ َو اْجَعْل َھَذا َبَلًدا َءاِمًنا َو اْرُزْق أ اهللاَّ
ُه ِإَىل  ْضَطرُّ

َ
َّ أ ُ

ُعُه َقِلیًال مث َمتِّ
ُ

ا  اْلَیْوِم اآلِخِر  َقاَل َو َمن َکَفَر َفأ اْملَِصُري ِر  َو ِبْئَس َعَذاِب النَّ
)126-125: البقرة(

		
 بالیای مه تاریخ طول در چون باشد انسانی و طبیعی بلیات از ایمن تکوینی جعل -1

 متعال خداوند.است شده واقع مکه سرزمین در جنگها مثل انسانی بالیای هم و طبیعی
 و طبیعی یبالیا کمترین سرزمین این در تا بسازد مقدماتی تکوینی جعل به تواند می

 شود واقع انسانی
 احکام دارای که داده قرار الهی امن حرم را مکه سرزمین این بر عالوه ولی-2

 منطقه این در نیز حیوانات کند، حمل سالح نباید محرم که این قبیل از بوده نیز تشریعی
 منوعم حرم خودرو گیاهان بریدن یا و کندن و صحرایی شکار و دیگرانند گزند از آزاد
.است آنجاست احکام از آن مانند و است

 



 انحاکم دوش روی بالذات و اوالً  تشریع این که است روشن :حاکمان مسؤولیت -1

 ردمم آرامش و آسایش موجبات و دهند قرار امن بلدی را بلد این که است سرزمین این

 را ارک این اگر و دارند برعهده را امنیت حفظ اصلی مسؤولیت سعود آل .آورند فراهم را

  .نداده اند انجام بدرستی را خود مسؤولیت ندهند انجام درستی به

 ودنش انجام درستی به مسؤولیت این اگر :طریق در ناموس و مال و جان بر خوف -2

 عقال زدن و باشد داشته خطر به گمان انسان اگر .می افتد خطر به سرزمین این امنیت

 کفایی بوجو اسقاط بر داللت  شرعاً  و عقالً  ضرر دفع لزوم باشد، توجه قابل نیز او گمان

 دیگر اشندب داشته خطر به اطمینان سعود آل بی کفایتی دلیل به مسلمانان اگر .دارد حج

 أخیرت به را حج سفر امنیت حصول زمان تا می توانند مردم و نیست واجب آنها بر حج

 منتفی سعود آل بی لیاقتی و بی کفایتی از ناشی خطرات که کنند حاصل اطمینان تا اندازند
.است شده



	

 جح وجوب در شرط را سربیة استطاعت شرعی، استطاعت اشتراط بر عالوه سید

:می نویسند آن توضیح در و می دانند

معه الوصول إىل  و يشرتط أيضاً االستطاعة السربّية، �ن ال يكون يف الطريق مانع ال ميكن): 63مسألة (
 416، ص 4ج : عروة(امليقات أو إىل متام األعمال و إّال مل جيب، 

:اند آورده چنین تحریر در امام همچنین

 السربية تطاعةاالس و... الزمانية االستطاعة و ... البدنية، االستطاعة احلج وجوب يف يشرتط 42 مسألة

 لو كذا  و جيب، مل إال و األعمال متام إىل أو امليقات إىل الوصول معه ميكن ال مانع الطريق يف يكون ال �ن

 لو و كذلك  طرقال مجيع كان  أو فيه منحصرا الطريق كان  و ماله أو عرضه أو بدنه أو نفسه على خائفا كان

 بالد يف )لدوران اليه الوصول ميكنه لكن خموفا اجلميع كان  لو و منه، الذهاب جيب مأمو$ األبعد طريق كان

 .األقوى على جيب ال اليه طريقا تعدّ  ال $ئية بعيدة



		:مقدمه

مجازي فضاي -1

امنيت -2

الكترونيكي دفاع -3



	

:می رود بکار معنا دو به مجاز واژه .کرد روشن را مجازی و مجاز معنای باید ابتدا

 و هفلسف عالم به آنجا از که است مربوط منطق و ادبیات حوزه به اول معنای -1 

 معنایی در لفظ استعمال معنای به ادبی  مجاز معنا این در .است یافته راه نیز عرفان

 معنای و فیه مستعمل معنای بین که عالقه ای دلیل به شده، وضع آن برای آنچه غیر

 در هک مشابهتی دلیل به شجاع مرد برای شیر لفظ استعمال مثل است له موضوع

 قیحقی و حقیقت مقابل در معنا این .دارد وجود شجاع مرد و شیر بین اقدام و جرأت

 به را رشی که وقتی مثل است له موضوع معنای در لفظ استعمال معنای به که است

 .ببریم بکار مفترس حیوان معنای

فضاي مجازي



 metaphorical یا figurative کلمه انگلیسی در مجازی معنای این معادل-

 .است

 لفظ این .می گوییم و می شود واقع لفظ صفت گاهی معنا این به مجاز و حقیقت-

 استعمال این می گوییم و می گیرد قرار استعمال صفت گاهی و است مجازی یا حقیقی

 الیه مسند غیر به مسند اسناد برای را مجاز گاهی همچنین .است مجازی یا حقیقی

 اسناد بدان و )آب جریان بستر( رودخانه به جریان اسناد مثل برده اند بکار واقعی

 به جریان اداسن مثل است حقیقی اسنادی که له ماهو به اسناد مقابل در گفتند مجازی

  .رودخانه آب

 .بود یهستی شناس حوزه به مربوط که آمد پدید بحثی عرفان و فلسفه در بعد -

 مجاز عنوان هستی ظاهر به و کردند جدا هم از را هستی حقیقت و هستی ظاهر برخی

 جازیم و ظاهری تکثر این ولی است متکثر هستی ظاهر که معتقدند عرفا .دادند

.است واحد امری عالم حقیقت و است

کرد مجاز بر عمل که روی ره شرمندهپدید شود حقیقت پیشگاه که فردا

فضاي مجازي



	

 »ازیمج فضای« کلمه در مجازی و نیست منظور ما بحث در معنا این

 نایمع که نیست این ما منظور چون است نرفته بکار معنا این به

 که چنان .است خود له موضوع از غیر دیگری چیزی فضا این حقیقی

 آن در حقیقی اموری و است حقیقی فضایی فضا این شد، خواهد روشن

.می دهد رخ

فضاي مجازي



	

 معادل »مجازی فضای« در مجازی از منظور است مراد اینجا در که دوم معنای -2
virtual کلمه spaceچون دیگری چیزی حکم یا اثر »الف« چون چیزی که آنست 

 یهمسان« می توان را امر این .باشد متفاوت آن با واقع در اما باشد داشته را »ب«

 »مِ حک در« یا »حکماً « کلمه واژه این برای ترجمه بهترین .نامید موضوع دو »حکمی

 .است

 »صلوة یتبالب الطواف« می گوییم که آنجا داریم اصولی تنزیل در را معنا این مشابه-

 داخ خانه طواف آنست، شرط طهارت مثالً  که دارد نماز که شرعی حکم همان یعنی

  .آنست شرط طهارت و دارد را حکم همین نیز

 می گوییم وقتی مثالً  .است عینی و جسمانی و فیزیکی مقابل در مجازی کلمه اینجا-

 منظور هبلک )اول معنای( نیست آموزش حقیقتاً  که نیست این منظور مجازی آموزش

 در اما نمی گیرد صورت متعلم و معلم جسمانی حضور فضای در آموزش که است این

  .است آموزش یک واقعاً  آموزش این حال عین

فضاي مجازي



	

 پیشخوان مجازی، بانکداری مجازی، بازی چون اصطالحاتی است طور همین-

 ندمان و مجازی کتابخانه مجازی، کالس مجازی، دانشگاه مجازی، نمایشگاه مجازی،

 لکهب نیستند مجازی اول معنای به و هستند حقیقی اموری اصطالحات این همه .آن

 انکب در بانکداری یا نیست فیزیکی فضای در بازی که است این آنها از منظور

 مجازی وقتی نآ مانند و کتابخانه و شهر کالس، نمایشگاه، پیشخوان، .نیست فیزیکی

 فیزیکی ایفض در نه شده اند محقق الکترونیکی فضای در که معناست این به هستند

.عینی و

 رونیکیالکت صورت بر می شود بار جسمانی و عینی امور بر که احکامی همان یعنی -

 تمام فیزیکی بانکداری مثل مجازی بانکداری در مثالً  .می شود بار نیز امور این

 کارکرد و می دهد روی واقعاً  صورتحساب و پرداخت و دریافت مثل بانکی فعالیتهای

.است یکی دو هر

فضاي مجازي



	

 مجازی فضای که می شویم بحث این وارد اینجا از :سنتی رفتارهای سبک تغییر -

 ما سنتی رفتارهای به جدید سبک به رفتارهایی و است داده تغییر را ما پیرامون دنیای

 قرار ما راختیا در فزونتر سرعت و بیشتر سهولت با را کارکردها همان که است افزوده

 کیفیزی بازیهای با که می شویم سرگرم اندازه همان به مجازی بازی های با ما .می دهد

 هیممی د انجام را کارهایی همان مجازی بانکداری با .می شدیم سرگرم سنگ هفت چون

 کتابخانه ،کالس،دانشگاه مورد در امر .می دهیم انجام می رویم فیزیکی بانک به وقتی که

 محقق کیالکترونی صورتی به وقتی امور این همه .است منوال همین به نیز پیشخوان و

.می گوییم مجازی فضای آن به که می دهند تشکیل را فضایی می شوند

فضاي مجازي


