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:خالصه جلسه اول  

:می رود بکار معنا دو به مجازی

 له موضوع غير معنايی در لفظ استعمال اول معنای

metaphorical/figurative: معادل کلمه

  جسمانی امر احکام و آثار ترتب دوم معنای

virtual: معادل کلمه

.فضای مجازی به معنای دوم بکار رفته است

 از بستری الکترونيکی که در آن آثار وعبارتست «:  فضای مجازی 
».احکام امور جسمانی تحقق می يابد

فضاي مجازي



:دوم جلسه خالصه  

مجازی فضای در ظرفيت تکثر  -1

 جهاني مشاركت -2

  محيطي گستردگي -3

عيني فضاي با هم تنيدگي در -4

توانمندسازي -5
مردم توانمندسازي )الف

دولتها توانمندسازي )ب

ويژگي هاي  فضاي مجازي



  :امنيت ضرورت

 كه زماني از و است مي داده اهميت خود امنيت به بشر باز دير از -1

 ن،حاكما اقتدار اعمال با تا آمد بوجود حكومت شدند تأسيس شهرها

  .آيد پديد كشورها در آن از پس و شهرها در عدالت و امنيت

عدالت و امنيت  براي حكومت
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  :امنيت ضرورت

 حاكميت كه است اين فكري بلوغ به رسيدن از پس بشر اوليه طبع -2
  .برنتابد برخود را بشري هيچ
 انهم .است »ديگري بر فرد هر واليت عدم« فقهي اصل مطابق اين و

 نكاح عقد از بحث در )1262 .م( نجفي حسن شيخ الغطاء كاشف كه گونه
:است آورده

 أن كش ال .غريه على شخص والية عدم أصالة :أوهلا :أمور فيه و النكاح عقد
 قيام عدم األصل و عليه سلطنته عدم و غريه على شخص والية عدم األصل

)16 ص الفقاهة، أنوار( آخر عمل مقام واحد عمل

:است كرده تمسك اصل اين به )1281-1214( انصاري شيخ همچنين
 

 )546 ،ص3 ج المكاسب، كتاب( .ألحد الوالية ثبوت عدم األصل مقتضى
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  :امنيت ضرورت

 ديگري حاكميت به تا ساخته وادار را بشر عقالئي و عقالني تأمالت اما
 ينهم .برسد رفاه و آباداني عدالت، امنيت، به آن سايه در تا دهد تن

 پاسخ در السالم عليه امير حضرت آن اساس بر كه بوده عقالني نكته
:مي فرمايد »هللا اال حكم ال« بودند گفته كه خوارج

 
 ِإالَّ  ِإْمَرةَ  َال  ُقوُلونَ يـَ  َهُؤَالءِ  َلِكنَّ  وَ  ِ�َِّ  ِإالَّ  ْكمَ حُ  َال  ِإنَّهُ  نـََعمْ  َ	ِطلٌ  ِ�َا يـَُرادُ  َحقٍّ  َكِلَمةُ 

 ِفيَها َيْسَتْمِتعُ  وَ  ِمنُ اْلُمؤْ  ِإْمَرتِهِ  ِيف  يـَْعَملُ  َفاِجرٍ  وْ أَ  بـَرٍّ  َأِمريٍ  ِمنْ  ِللنَّاسِ  بُدَّ  َال  ِإنَّهُ  وَ  ِ�َِّ 
لِّغُ  وَ  اْلَكاِفرُ   ِبهِ  َ�َْمنُ  وَ  َعُدوُّ الْ  ِبهِ  يـَُقاَتلُ  وَ  ءُ  اْلَفيْ  ِبهِ  َمعُ جيُْ  وَ  اْألََجلَ  ِفيَها ا�َُّ  يـُبـَ
  َفاِجرٍ  ِمنْ  َراحَ ُيْستَـ  وَ  بـَرٌّ  َيْسَرتِيحَ  َحىتَّ  اْلَقِويِّ  ِمنَ  ِللضَِّعيفِ  ِبهِ  يـُْؤَخذُ  وَ  السُُّبلُ 

 )82نهج البالغة، صبحي صالح، ص (
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  :امنيت ضرورت

 قطعي هادل اساس بر و گرديد تأييد نيز اسالم در عقالني تأمالت اين
 از بعدي رتبه در و خداوند آن از وبالذات اوالً واليت روايات، و قران در
:است ثابت -السالم عليهم - هدي ائمه و -آله و عليه اهللا صلي - پيامبر آن

)6:االحزاب(  ِهمْ أَْنفُسِ  ِمنْ  بِاْلُمْؤِمنِينَ  أَْولىٰ  النَّبِيُّ 

 طنتیسل و واليت از قوی تر مؤمنين بر پيامبر واليت و سلطنت يعنی
 بر نفس سلطنت که است روشن و دارند خودشان بر آنها که است

 ندک می هدايت دارد که منافعی و مصالح به را او که است اين در خودش

 و مصالح پيامبر که است راجع امر اين به احتماالً  پيامبر اولويت و
 المكاسب حاشية( داند می خودشان از بهتر را مؤمنان مضارّ  و منافع

 آيه اين .رساند می مصالحشان به بهتر را آنان لذا )155 ص ،1 ج لاليرواني،

 را او حکم و اراده و بپذيرند را او واليت بايد مؤمنان که معناست بدان
 مال و جان از و کنند تبعيت او از و دارند مقدم خود حکم و اراده بر

  .نورزند دريغ او برای خويش
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