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چكیده
پژوهش حاضر ،پاسخ فقهی به اين مسئله بود که آيا دولت اسالمی در دوران غیبت يا اشخاص حقیقی،
حق و اجازه شرعی را دارند تا صفحات وب ،تلويزيونهای ماهوارهای و شبکههای اجتماعی
مجازی که در پی آموزشهای غیر دينی و يا ضد دينی هستند را فیلتر کرده و مسدود نمايند؟
بر اساس اين پژوهش ،میتوان نتیجه گرفت اصل اولی ،حرمت منع کردن ديگران از
دسترسی به صفحات وب ،تلويزيونهای ماهوارهای و شبکههای اجتماعی مجازی است؛
اما با علم به منکر بودن صفحات وب ،تلويزيونهای ماهوارهای و شبکههای اجتماعی
مجازی در صورتی که ضرر و مفسدهای از فیلتر کردن در میان نباشد ،فیلتر کردن و منع
ديگران از آموزشپذيری و دسترسی به اين صفحات ،تلويزيونها و شبکهها ،الزم میشود.
واژگان کلیدی :آموزش مجازی ،تلويزيون ماهوارهای ،شبکههای اجتماعی مجازی

مقدمه
آموزش مجازی و آنالين پس از رونق اينترنت و افزايش نفوذ آن میان مردم کاربرد و اهمیت
زيادی پیدا کرد؛ لذا سازمانها و دانشپذيران زيادی برای استفاده از آموزش مجازی
عالقه نشان دادند که اين مقوله به يک حوزه رو به رشد تبديل شد.
در اين میان ،نهادها و مؤسسات آموزشی ضد دين نیز که امکان فعالیت
حضوری در کشورهای مسلمان -بهويژه ايران -را پیدا نکردهاند ،از اين فرصت
استفاده کرده و پايگاههای مختلفی را با هدف آموزشهای ضد دينی و يا تبلیغات
دينی -مانند مسیحیت -بهصورت مجازی راهاندازی کردهاند.
 .1دانش آموخته سطح چهار فقه و اصول حوزه علمیه قمmohamad61.30@gmail.com ،
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ً
اين پژوهش با درک اهمیت موضوع فیلتر -خصوصا با توجه بهشیوع پايگاههای
تبلیغاتی و آموزشی ضد دينی -در پی پاسخ به اين پرسش نهادهای دولتی و نیز
متصدی فروش اينترنت است که:
 آيا میتوان از نظر فقهی دلیلی بر وجوب منع دسترسی کاربران و فیلترصفحات وب ،تلويزيونها و شبکههای اجتماعی مجازی که در پی آموزشهای
مجازی ضد دينی هستند ،اقامه کرد؟
 -در صورت مثبت بودن پاسخ ،اين دلیل يا ادله کدامند؟

ساختار پژوهش
تحقیق و پژوهش در خصوص اصل فیلترينگ و منع دسترسی ديگران به صفحات
وب ،تلويزيونها و شبکههای اجتماعی مجازی که در جهت آموزشهای ضد دينی
بهکار گرفته میشوند ،همانند اصل موضوع آموزش مجازی ،بحث جديدی است که
بحثی از ماهیت آن در آثار روايی و فقهی مشاهده نمیشود.
بر اين اساس -در پژوهش حاضر -الزم است ابتدا به اين سؤال پاسخ داده شود که:
 اصل اولی بر جواز فیلترينگ است يا حرمت آن؟ً
از آنجا که دريافت اين اصل پژوهش مفصلی را می طلبد ،اين تتبع -صرفا-
بهبیان نتیجه اکتفا کرده و تفصیل بحث را به پژوهش مجزای خود ارجاع

می دهد؛1

اما در بخش دوم و پس از بیان اصل در مسئله ،حکم فیلتر در موارد خاص-
مانند آموزشهای ضد دينی -بررسی شده است.
برای بیان ادله جواز عمومی فیلتر اين پايگاههای آموزشی ضد دينی نیز موضوع بر
موارد مشابه مثل کتب ضالل که در گذشته وجود داشته ،تطبیق داده شده و از روايات و
 .1ر .ک :محب الرحمان.139۵ ،
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متون فقهای بزرگی -از جمله شیخ مفید و شیخ طوسی تا آيت الله خويی و امام خمینی-
در دو باب کتب ضالل و امر به معروف و نهی از منکر استفاده کرده است.
در پايان نیز با توجه به احتمال ضرری که در بعضی از فروض فیلتر مطرح شده
است ،بحثی از لزوم اجازه از حاکم طرح شده است.

حكم اولی فیلتر ینگ
از آنجايی که فیلتر از مسائل مستحدثه بهشمار میآيد ،اين پژوهش برای دريافت
اصل اولی از روش بحث در اينگونه موضوعات استفاده میکند که ضمن تطبیق
فیلتر بر منع ديگران از دسترسی که البته از راههای مجازی صورت میگیرد ،سه دلیل
از خالل کلمات دانشمندان متقدم و متأخر برای تعیین اصل اولی جستجو کرده که
فیلترينگ و منع ديگران میتواند از آثار و مصاديق آنها بهحساب آيد.
با پذيرش سه دلیل حرمت ايذاء مؤمن ،حرمت ظلم و تجاوز به حقوق ديگران و حق تسلط
انسان بر خود که بررسی تفصیلی آن در رسالهای ديگر آمده 1،میتوان نتیجه گرفت که:
 .1ايذاء ،ظلم ،منع کردن و تجاوز به حقوق ديگران ،حرام است.
 .2فیلتر صفحات وب ،تلويزيونها و شبکههای اجتماعی مجازی نیز که
مصداق آن دانسته میشود ،ممنوع و حرام خواهد بود.
 .3منع کردن ديگران از دسترسی به اطالعات و دادهها که دخالت در حق
سلطنت شخص بر حقوق و نفسش بهحساب میآيد ،حرام است.
بنابراين -اصل اولی در اين مسئله -حرمت منع دسترسی ديگران به صفحات وب،
تلويزيونها و شبکههای اجتماعی مجازی است.

 .1ر .ک :محب الرحمان ،139۵ ،ص.70 .

)96( / PURE LIFE, Vol.5. No.15, (Rabi' al-Thani 1440. Azar 1397. December 2018

دالیل وجوب فیلتر
 .1حرمت حفظ کتب ضاله
با توجه به اينکه سايتها ،تلويزيونها و شبکههای اجتماعی مجازی که با هدف
آموزش ضد دينی بهکار گرفته میشوند مصداق ضال و گمراه کننده هستند ،ممکن
است با استفاده از دلیل حرمت حفظ کتب ضاله بر وجوب منع دسترسی و فیلتر
کردن اين سايتها ،تلويزيونها و شبکهها استدالل شود؛ چرا که در هیچيک از
مستندات اين حکم کلمه کتاب نیامده؛ بلکه صفت يا قید «لهو الحديث»،
«قول الزور»« ،ظلم» -در استدالل عقلی -آمده که موضوع حکم را گسترش
میدهد و همانطور که صاحب جواهر میآورد ،مقتضای اين ادله نیز عبارت است
از :حرمت هر آنچه که در آن گمراهی باشد؛ 1لذا بر صفحات وب ،تلويزيونها و
شبکههای اجتماعی مجازی ضاله قابل تطبیق خواهد بود.
همچنین ،اين حکم اختصاصی به موضوع مسائل اعتقادی و مانند آن ندارد؛
بلکه هر امری که ضالل و فساد محض باشد را شامل میشود2.

در عین حال ،حکم حرمت حفظ کتب کفر و ضالل مورد اختالف برخی فقها
واقع شده است؛ 3بر فرض پذيرش اين حکم ،اشکال عمده اين است که نهايت
«ما يستفاد من األدلة» ،حرمت حفظ ،نشر ،مراجعه ،خواندن ،استفاده و ديگر
تصرفات در صفحات وب ،تلويزيونها و شبکههای اجتماعی مجازی است که برای
اهداف آموزشهای ضد دينی بهکار برده میشوند.

 .1نجفی ،1404 ،ج ،22ص.۵8 .
 .2صافی گلپايگانی ،1416 ،ج ،1ص.293 .
 .3ر .ک :محب الرحمان ،139۵ ،ص.81 .
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اين ادله از اجبار و منع ديگران سخن نمیگويد؛ چون همانطور که محقق اردبیلی1

َ
و صاحب رياض به آن اشاره کرده اند  2،می توان پذيرفت که اين ادله ،منک ر
بودن را ثابت می کند؛ لذا نهی و منع ديگران از دلیل ديگری مثل نهی از منکر
فهمیده شود .
 .2وجوب نهی از منكر
وجوب نهی از منکر مورد اجماع نزد مسلمانان بوده و از اعظم واجبات شمرده شده
است؛ 3حتی گاهی گفته شده از اصول دين است4.

اين مسئله در قرآن کريم به اين صورت امر شده است:

ْ
َ ْ َ ْ ْ ْ ُ َّ ْ ُ َ
ْ َ َ
ون إ َلی ْال َخ َ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ
وف َو ین َه ْون ع ِن
«ولتكن ِمنكم أمة یدع
یر و یأمرون ِبالمعر ِ
ِ
ِ
ُ َ
ُ ْ ْ
َ
ْ ْ
ال ُمنكر َوأول ِئک ه ُم ال ُمف ِل ُحون»؛ 5بايد از میان شما جمعی دعوت به نیکی و
ِ
امر به معروف و نهی از منکر کنند و آنها همان رستگارانند.

در روايات نیز تاکید شده است که امر به معروف و نهی از منکر جزو باالترين و
شريفترين فرائض اسالم است که ساير فرائض بهوسیله آن دو اقامه میشود؛ 6بلکه
به ضروری دين بودن اين دو تصريح شده است7.

 .1محقق اردبیلی ،1403 ،ج ،8ص.76 .
 .2طباطبايی حائری ،1418 ،ج ،8ص.16۵ .
 .3ر .ک :نجفی ،1404 ،ج ،21ص3۵8 .؛ خويی ،1410 ،ج ،1ص.3۵0 .
 .4ر .ک :شريف مرتضی ،140۵ ،ج ،1صص166 .ـ.16۵
 .5آل عمران.104 ،
 .6ر .ک :حر عاملی ،1409 ،ج ،16ص ،119 .ح6؛ طوسی ،1407 ،ج ،6ص ،180 .ح.21
 .7ر .ک :امام خمینی ،بیتا ،ج ،1ص.462 .
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بنابراين -در خصوص ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر -فقها به آياتی
از قرآن کريم 1و روايات شريف 2استدالل کردهاند؛ همچنین به ادله عقلی -مانند
قاعده لطف 3،لزوم شکر منعم و تقويت دين 4و منع از تحقق معصیت مولی-5
تمسک داشتهاند که با توجه به مسلم و اجماعی بودن اين حکم 6از بحث پیرامون
ادله بسیار آن منصرف شده و به تطبیق بحث پرداخته میشود.

تطبیق بحث
با توجه به اينکه صفحات وب ،تلويزيونهای ماهوارهای و شبکههای اجتماعی مجازی که
با هدف آموزشهای ضد دينی فعالیت میکنند ،مصداق منکر بهحساب میآيند ،بهدلیل
نهی از منکر بر منع دسترسی و فیلتر اين صفحات استدالل میشود تا با اين وسیله جلوی
گمراه کردن گرفته شود؛ چرا که «إن دفع إضالل الناس من األمور التی يهتم به الشارع
األقدس» 7،البته اينکه منکر و فاسد بودن چه معنايی دارد ،تحقیق مستقلی میطلبد.
 .1ر .ک :آل عمران110 ،و.104
 .2ر .ک :طوسی ،137۵ ،ص147 .؛ مفید ،1410 ،ص808 .؛ عالمه حلی( 1413 ،ب) ،ج ،4ص4۵8 .؛
عمیدی ،1416 ،ج ،1ص367 .؛ فخر المحققین حلی ،1387 ،ج ،1ص398 .؛ قطب راوندی،
 ،140۵ج ،1ص3۵8 .؛ ابن شهر آشوب مازندرانی ،1369 ،ج ،2ص187 .؛ اسدی حلی،1407 ،
ج ،2ص322 .؛ اردبیلی ،بیتا ،ص322 .؛ شهید ثانی ،1413 ،ج ،2ص3۵7 .؛ حر عاملی،
 ،1409ج ،16صص ،117-126 .ح 1-2۵
 .3ر .ک :طوسی ،137۵ ،ص147 .؛ عالمه حلی( 1413 ،ب) ،ج ،4ص.4۵7 .
 .4ر .ک :کاشف الغطاء نجفی ،1422 ،ج ،4ص.426 .
 .5ر .ک :امام خمینی ،141۵ ،ج ،1صص.203-204 .
 .6ر .ک :نجفی ،1404 ،ج ،21ص3۵8 .؛ خويی ،1410 ،ج ،1ص3۵0 .؛ شريف مرتضی،
 ،140۵ج ،1صص 16۵-166؛ امام خمینی ،بیتا :ج ،1ص.462 .
 .7امام خمینی ،141۵ ،ج ،1ص.201 .
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مطلب ديگر اينکه در صورتی میتوان از دلیل نهی از منکر برای وجوب فیلتر
ً
استفاده کرد که اوال عالوه بر نهی از منکر زبانی ،نهی از منکر عملی نیز ثابت شده
باشد که در جای خود ثابت شده است؛ 1ثانیا وجوب نهی از منکر به مرحله عملی
رسیده باشد ،چرا که انجام فیلتر مستلزم منع عملی و قطع دسترسی از اطالعات و دادهها
در صفحات وب و شبکهها است.
بر اين اساس ،فیلتر کردن مصداق مرتبه عملی نهی از منکر بهحساب میآيد؛
لذا الزم است ناهی از منکر ،مراحل قلبی و زبانی را پشت سر گذاشته باشد و پس
از عدم حصول نتیجه در رفع منکر اقدام به فیلتر و مسدود کردن صفحات وب،
تلويزيونها و شبکههای اجتماعی مجازی نمايد.
توجه به اين نکته که در فیلتر ،اطالعاتی از بین نمیرود بلکه تنها از دسترسی به
اطالعات و دادهها جلوگیری میشود ،تفاوت موضوع فیلتر را با حسم و از بین بردن
منکر روشن مینمايد؛ چه اينکه فیلتر کردن ،حسم منکر را در پی ندارد.
بنابراين -بر فرض پذيرش عدم وجوب حسم منکر يا حتی حرمت آن-
آسیبی به استفاده از ادله وجوب نهی از منکر در خصوص موضوع فیلتر وارد
نمی شود؛ هر چند فیلتر کردن مستلزم انجام عمل منع دسترسی به اطالعات و
داده ها باشد ،چرا که در فیلتر ،اطالعاتی از بین نمی رود؛ لذا ادله وجوب نهی از
منکر در مرتبه عمل -برای اين داللت -و مسدود کردن دسترسی به اطالعات و
داده ها کافی است.

 .1ر .ک :محقق حلی ،1408 ،ج ،1ص312 .؛ عالمه حلی ،1412 ،ج ،1۵ص241 .؛ شهید اول،
 ،1414ص61 .؛ فیض کاشانی ،بیتا ،ج ،2ص۵7 .؛ نجفی ،1404 ،ج ،21ص.377 .
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بیان اين نکته الزم است که اگر فیلتر کردن در فروضی مانند ايجاد پارازيت
مضر موجب جراحت يا قتل باشد ،طبق مشهور فقها 1نیازمند اذن امام است که در
ادامه -در فرع اجازه حاکم -به آن پرداخته میشود.
از طرف ديگر ،همه فقها متفقند برای وجوب نهی از منکر شروطی وجود

دارد2

که بنابر اختالف نظر فقها بدون اين شرايط ،اصل وجوب محقق نمیشود؛ شروطی
مانند استطاعت برای حج که تحصیل آن نیز واجب نیست .برخی ديگر از شرايط
نیز شرط واجب بهحساب آمده که انجام آنها ضروری است3.

از لحاظ تعداد شروط نیز برخی فقها -از جمله امام خمینی -چهار شرط بیان
کرده و برخی ديگر تا چهارده شرط تفصیل دادهاند؛ 4لذا اگر برای حکم وجوب فیلتر
و منع ديگران از دلیل «نهی از منکر» استفاده شود ،تنها با وجود آن شرايط خواهد
بود؛ از جمله اين شروط میتوان به شرط علم و يقین داشتن به منکر اشاره کرد که
مورد اتفاق فقها قرار گرفته است5.

در نتیجه اين شرط که بحثهای مفصل آن در آثار فقهی -استداللی آمده
است ،اگر علم و يقین به منکر بودن عملی نباشد ،نهی از منکر واجب نخواهد بود؛
 .1ر .ک :نجفی ،1404 ،ج ،21ص.383 .
 .2ر .ک :شريف مرتضی ،1387 ،ص39 .؛ طوسی ،137۵ ،ص148 .؛ نجفی ،1404 ،ج ،21ص366 .؛
کاشف الغطاء نجفی ،1422 ،ج ،4ص429 .؛ امام خمینی ،بیتا ،ج ،1ص.46۵ .
 .3ر .ک :نجفی ،1404 ،ج ،21ص366 .؛ امام خمینی ،همان.
 .4ر .ک :کاشف الغطاء نجفی ،همان.
 .5ر .ک :حلبی ،1403 ،ص26۵ .؛ طوسی ،137۵ ،ص148 .؛ محقق حلی ،1418 ،ج ،1ص11۵ .؛  ،1408ج،1
ص311 .؛ عالمه حلی ،1410 ،ج ،1ص3۵2 .؛ همان ،1420 ،ج ،2ص240 .؛ همان ،1412 ،ج ،1۵ص238 .؛
شهید اول ،1414 ،ص60.؛ محقق اردبیلی ،1403 ،ج ،7ص۵3۵ .؛ نجفی ،1404 ،ج ،21ص366 .؛ ابن ابیالمجد حلبی،
 ،1414ص146 .؛ ابن حمزه طوسی ،1408 ،ص146 .؛ ابن ادريس حلی ،1410 ،ج ،2ص23 .؛ حلی،1424 ،
ج ،1ص314 .؛ فقعانی ،1418 ،ص103 .؛ محقق کرکی ،1409 ،ج ،1ص63 .؛ کاشف الغطاء نجفی ،همان.
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بنابرين اگر علم و يقین به منکر بودن و ضاله بودن پايگاه آموزشی نباشد و احتمال
استفاده مثبتی مانند تحقیق و پژوهش باشد ،نمیتوان گفت فیلتر کردن واجب
َّ
است؛ بلکه ممکن است طبق حکم اولیه فیلتر ،حرمت را محکم دانست.
همچنین شرط ديگر ،عدم ضرر نهی از منکر بر ديگران است که بهطور کلی
مورد پذيرش فقها قرار گرفته است؛ 1در نتیجه اين شرط ،اگر انجام نهی از منکر
موجب ضرری بر ديگران باشد ،واجب نخواهد بود؛ پس در فروضی که در فیلتر
مضر و خطرات پارازيت مطرح شده است 2،شايد بتوان نتیجه گرفت نهی از منکر و
فیلتر کردن واجب نیست؛ البته در اين خصوص و برای بحثهای مفصل آن و نیز
لزوم مراعات اهم و مهم به آثار فقهی -استداللی مربوطه ارجاع داده میشود.

 .1ر .ک :عالمه حلی ،1410 ،ج ،1ص3۵2 .؛ همان ،1411 ،ص90 .؛ همان ،1414 ،ج ،9ص.
همان( 1413 ،الف) :ج ،1ص۵2۵ .؛ همان ،1420 ،ج ،2ص241 .؛ همان ،1412 ،ج ،1۵ص239 .؛
فخر المحققین حلی ،1411 ،ج ،2ص84 .؛ شهید اول ،1417 ،ج ،2ص47 .؛ همان ،1400 ،ج،2
ص201 .؛ محقق اردبیلی ،1403 ،ج ،7ص۵39 .؛ فیض کاشانی ،بیتا :ج ،2ص۵۵ .؛ بحرانی،1421 ،
ص41۵ .؛ کاشف الغطاء نجفی ،1422 ،ج ،4ص429 .؛ ابن براج طرابلسی ،1406 ،ج ،1ص341 .؛
ابن ابیالمجد حلبی ،1414 ،ص146 .؛ محقق حلی ،1408 ،ج ،1ص311 .؛ سیوری حلی ،1403 ،ص.
264؛ حلی ،1424 ،ج ،1ص314 .؛ فقعانی ،1418 ،ص103 .؛ محقق کرکی ،1409 ،ج ،1ص63 .؛
میرزای قمی ،1413 ،ج ،1ص417 .؛ مفید ،1410 ،ص809 .؛ طوسی ،137۵ ،ص149 .؛ نجفی،
 ،1404ج ،21ص371 .؛ امام خمینی ،بیتا ،ج ،1ص472 .؛ ابن حمزه طوسی ،1408 ،ص207 .؛
ابن ادريس حلی ،1410 ،ج ،2ص23 .؛ حلی ،140۵ ،ص242 .؛ خويی ،1410 ،ج ،1ص.3۵2 .
 .2صارمیhttp://www.tabnak.ir/fa/news/275401 ،
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در نتیجه تطبیق بحث فیلتر کردن-صغری-بر ادله نهی از منکر-کبری-منتج به دو مورد زير است:
 .1صفحات وب ،تلويزيونها و شبکههای اجتماعی مجازی که با هدف آموزشهای
َ
ضد دينی فعالیت میکنند ،مصداق فاسد و منکر هستند؛ لذا استفاده و دسترسی
به آنها نیز منکر خواهد بود مگر در مواردی مانند تحقیق و پژوهش؛
 .2فیلتر کردن اين صفحات و شبکههای فاسد و منکر از مصدايق جلوگیری
از فساد و همان نهی از منکر است که با توجه به آنچه بیان شد ،واجب است.

فرعی در لزوم اجازه حاکم
از مجموعه مباحثی که فقها در باب نهی از منکر مطرح کردهاند -بهويژه صاحب
جواهر که مفصلتر به آن پرداخته است -1میتوان چنین نتیجه گرفت که اگر نهی از
منکر موجب جراحت در مرتکب شود و يا بهطور کلی اموری که موجب ضمان در
مال و يا جان شخص مرتکب منکر میشوند ،نیازمند اذن حاکم شرع است2.

در اين میان بعضی فقها -مانند شیخ طوسی -اين نظر را به مشايخ شیعه نسبت
میدهند 3و برخی را مشهور 4و يا اشهر 5بیان کرده اند؛ حتی طبق نظر امام خمینی -در مراتب
پايینتر -و در موردی که عمل فیزيکی نهی از منکر يا امر به معروف موجب ايجاد
درد در مرتکب شود ،بدون آنکه موجب ديه باشد گرفتن اذن حاکم سزاوار است6.

 .1ر .ک :نجفی ،1404 ،ج ،21صص.380-386 .
 .2ر .ک :مفید ،1410 ،صص809-810 .؛ سالر ديلمی ،1414 ،ص263 .؛ جزايری ،بیتا ،ص202 .؛
امام خمینی ،بیتا :ج ،1ص.481 .
 .3ر .ک :طوسی ،137۵ ،صص.149-1۵0 .
 .4ر .ک :بحرانی ،1421 ،صص.416-417 .
 .5ر .ک :شهید ثانی ،1413 ،ج ،3صص.104-10۵ .
 .6ر .ک :امام خمینی ،همان ،صص480-481 .؛ جهت مالحظه ديدگاه مخالفین ،ر .ک :کاشف الغطاء نجفی،
 ،1422ج ،1ص32۵ .؛ نجفی ،1404 ،ج ،21صص380-382 .
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همچنین برخی معتقدند امر به معروف و نهی از منکر از طريق قتل مرتکب
درست نیست؛ چون با فوت مرتکب سالبه به انتفاء موضوع خواهد شد ،چرا که
هدف نهی از منکر آن است که مرتکب ،منکر را انجام ندهد و با مرگ مرتکب،
ديگر کسی نیست که بخواهیم او را نهی از منکر نمايیم1.

ً
در مورد ضمان مالی نیز تصريح شده است که -صرفا -آنچه منکر است بايد از

بین رود؛ لذا اگر در حین نهی از منکر مال محترمی تلف شود ،آمر در خصوص آن
ضمان دارد؛ بهطور مثال تصريح شده است اگر بهجای دور ريختن شراب ظرف محتوی
آن شکسته شود ،از آنجا که ظرف

مال محترم است آمر نسبت به آن ضمان دارد2.

عالوه بر ضمان اتالف مال عامل منکر ،امام خمینی تصرف در اموال عامل را
منوط به اذن حاکم میدانند؛ 3حتی گفته شده هر عملی از سوی ناهی از منکر که
جنبه الزام و اجبار فیزيکی دارد ،محتاج به اذن حاکم است4.

نتیجه اينکه اگر امر به معروف و نهی از منکر بخواهد از طريق اعمالی انجام شود که
در حالت عادی ضمانآور هستند -مانند از بین بردن مال ،جرح و يا قتل -نیازمند اجازه حاکم
است که در زمان غیبت ،فقهای جامع شرايط فتوی و قضا هستند؛ 5همچنین طبق بیان
شهید ثانی ،مرجع تشخیص محترم بودن مال و يا ضرورت اتالف آن بر اساس صالحیت عام رسیدگی
به دعاوی توسط امام معصوم ،قاضی صالحیت دار -يعنی امام معصوم و يا نائب ايشان -است6.

 .1ر .ک :جزايری ،بیتا ،ص202 .؛ شهید ثانی ،1413 ،ج ،3صص.104-10۵ .
 .2ر .ک :امام خمینی ،بیتا ،ج ،1ص.480 .
 .3ر .ک :همان.
 .4ر .ک :تجلیل تبريزی ،1421 ،صص.378-379 .
 .5ر .ک :امام خمینی ،همان ،صص480-483 .؛ سالر ديلمی ،1414 ،صص.263-264 .
 .6ر .ک :شهید ثانی ،1410 ،ج ،3ص.61 .
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بنابراين نهی از منکر و فیلتر صفحات اينترنتی ،تلو يزيون ها و شبکه های
اجتماعی مجازی که باعث خسارت در مال يا نفوس گردد -به ويژه در
فروضی که ايجاد پارازيت ضرر معتنابهی بر جنین داشته باشد 1 -هر چند که
با هدف آموزش های ضد دينی فعالیت می کنند ،الزم است به حکم حاکم
شرع صورت پذيرد .

نتیجهگیری
با دقت در آنچه از ادله حرمت فیلترينگ -مانند حرمت ايذاء مؤمن ،حرمت ظلم و تجاوز
به حقوق ديگران ،نفی سلطه انسان بر ديگری ،دلیل وجوب فیلتر ،منع ديگران از حرمت
حفظ کتب ضاله و امر به معروف و نهی از منکر -گذشت ،میتوان نتیجه گرفت:
 .1حرمت منع دسترسی ديگران به صفحات وب ،تلويزيونها و شبکههای
اجتماعی مجازی؛
ً
 .2دلیل حرمت حفظ کتب ضاله ،ممکن است صرفا متکلف تبیین منکر بودن
اين پايگاهها باشد نه لزوم فیلتر و مسدودکردن آنها؛
 .3امکان بهرهمندی از دلیل وجوب نهی از منکر برای حکم به وجوب فیلتر
صفحات وب ،تلويزيونها و شبکههای اجتماعی مجازی که با هدف
آموزشهای ضد دينی فعالیت میکنند و مصداق ضاله و منکر هستند؛
 .4نیازمندی به اذن حاکم شرع برای فیلتر صفحات وب ،تلويزيونها و
شبکههای اجتماعی مجازی ضاله و منکر در صورتی که مستلزم ضرر
ً
جانی و مالی و يا حتی تصرف در اموال باشد که معموال اينگونه است.

 .1صارمیhttp://www.tabnak.ir/fa/news/275401 ،
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 .29صارمی ،ابوطالب؛ http://www.tabnak.ir/fa/news/275401
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