
 

 دینی ضد مجازی هایآموزش حكم فقهی بررسی
 1)ايران( مهدی محب الرحماندکتر محمد: هنویسند

 07/07/1396: پذیرش                           14/02/1396: دریافت

 چكیده
 حقیقی، اشخاص يا غیبت دوران در اسالمی دولت آيا که بود مسئله اين به فقهی پاسخ حاضر، پژوهش

 اجتماعی هایشبکه و ایماهواره هایتلويزيون وب، صفحات تا دارند را شرعی اجازه و حق
 نمايند؟ مسدود و کرده فیلتر را هستند دينی ضد يا و دينی غیر هایآموزش پی در که مجازی

 از ديگران کردن منع حرمت اولی، اصل گرفت نتیجه توانمی پژوهش، اين اساس بر
 است؛ مجازی اجتماعی هایشبکه و ایوارهماه هایتلويزيون وب، صفحات به دسترسی

 اجتماعی هایشبکه و ایماهواره هایتلويزيون وب، صفحات بودن منکر به علم با اما
 منع و کردن فیلتر نباشد، میان در کردن فیلتر از ایمفسده و ضرر که صورتی در مجازی
 .شودمی الزم ها،هشبک و هاتلويزيون صفحات، اين به دسترسی و پذيریآموزش از ديگران

 مجازی اجتماعی هایشبکه ای،ماهواره تلويزيون مجازی، آموزش واژگان کلیدی:

 مقدمه
 اهمیت و کاربرد مردم میان آن نفوذ افزايش و اينترنت رونق از پس آنالين و مجازی آموزش
 مجازی آموزش از استفاده برای زيادی پذيراندانش و هاسازمان ؛ لذاکرد پیدا زيادی
 .شدتبديل  رشد به رو حوزه يک به مقوله اين که دادند نشان عالقه

 فعالیت امکان که نیز دين ضد آموزشی سساتؤم و نهادها میان، اين در
 فرصت اين از اند،نکرده پیدا را -ايران ويژهبه -مسلمان کشورهای در حضوری

 تبلیغات يا و دينی ضد هایآموزش هدف با را مختلفی هایپايگاه و کرده استفاده
 .اندکرده اندازیراه مجازی صورتبه -مسیحیت مانند -دينی
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 هایپايگاه شیوعبه توجه با خصوصاً  -فیلتر موضوع اهمیت درک با پژوهش اين
 نیز و دولتی نهادهای پرسش اين به پاسخ پی در -دينی ضد آموزشی و تبلیغاتی
 :که است اينترنت فروش متصدی

 فیلتر و کاربران دسترسی منع وجوب بر دلیلی هیفق نظر از توانمی آيا -
 هایآموزش پی در که مجازی اجتماعی هایشبکه و هاتلويزيون وب، صفحات
 کرد؟ اقامه هستند، دينی ضد مجازی

 کدامند؟ ادله يا دلیل اين در صورت مثبت بودن پاسخ، -

 پژوهش ساختار
 صفحات به رانديگ دسترسی منع و فیلترينگ اصل در خصوص پژوهش و تحقیق

 دينی ضد هایآموزش جهت در که مجازی اجتماعی هایشبکه و هاتلويزيون وب،
 که است جديدی بحث مجازی، آموزش موضوع اصل همانند شوند،می گرفته کاربه

 شود.مشاهده نمی فقهی و روايی آثار در ماهیت آن از بحثی
 :که داده شود پاسخ ؤالس اين به ابتدا است الزم -در پژوهش حاضر -بر اين اساس

 آن؟ حرمت يا است فیلترينگ جواز بر اولی اصل -

 -صرفاً  -تتبع اين طلبد،می را مفصلی پژوهش اصل اين دريافت که جاآن از
 1؛دهدمی ارجاع خود مجزای پژوهش به را بحث تفصیل و کرده اکتفا نتیجه بیانبه

      -خاص موارد در رفیلت حکم له،مسئ در اصل بیان از پس و دوم بخش در اما
  شده است. بررسی -دينی ضد هایآموزش مانند

 بر موضوع دينی نیز ضد آموزشی هایپايگاه اين فیلتر عمومی جواز ادله بیان برای
 و روايات از وشده  داده تطبیق داشته، وجود گذشته در که ضالل کتب مثل مشابه موارد
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 -خمینی امامخويی و  الله آيت تاطوسی  شیخ مفید و شیخ از جمله -یبزرگ فقهای متون
 .است کرده استفاده منکر از نهی و معروف به امر و ضالل کتب باب دو در

 شده مطرح فیلتر فروض از بعضی در که ضرری احتمال به توجه با پايان نیز در
 .طرح شده است حاکم از اجازه لزوم از یبحث است،

ینگ اولی حكم  فیلتر
 دريافت برای پژوهش اين آيد،می شماربه مستحدثه مسائل زا فیلتر که جايیآن از

 تطبیق ضمن که کندمی استفاده موضوعات گونهاين در بحث روش از اولی اصل
 دلیل سه گیرد،می صورت مجازی هایراه از البته که دسترسی از ديگران منع بر فیلتر

 که کرده جستجو یاول اصل تعیین برای متأخر و متقدم دانشمندان کلمات خالل از
 .آيد حساببه هاآن مصاديق و آثار از تواندمی ديگران منع و فیلترينگ

 تسلط حق و ديگران حقوق به تجاوز و ظلم حرمت مؤمن، ايذاء حرمت دلیل سه پذيرش با
 :که گرفت نتیجه توانمی 1آمده،ديگر  ایرساله در آن تفصیلی بررسی که خود بر انسان

 است. حرام ديگران، حقوق به تجاوز و دنکر منع ظلم، ايذاء، .1
 که نیز مجازی اجتماعی هایشبکه و هاتلويزيون وب، صفحات فیلتر .2

 .بود خواهد حرام و ممنوع شود،می دانسته آن مصداق
 حق در دخالت که هاداده و اطالعات به دسترسی از ديگران کردن منع .3

 .است حرام آيد،می حساببه نفسش و حقوق بر شخص سلطنت

 وب، صفحات به ديگران دسترسی منع حرمت -لهمسئ اين در اولی اصل -بنابراين
 .است مجازی اجتماعی هایشبکه و هاتلويزيون
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 فیلتر وجوب دالیل
 ضاله کتب حفظ حرمت .1

 هدف با که مجازی اجتماعی هایشبکه و هاتلويزيون ها،سايت کهاين به توجه با
 ممکن هستند، کننده گمراه و ضال مصداقد شونمی گرفته کاربه دينی ضد آموزش

 فیلتر و دسترسی منع وجوب بر ضاله کتب حفظ حرمت دلیل از استفاده با است
 از يکهیچ در که چرا ؛شود استدالل هاشبکه و هاتلويزيون ها،سايت اين کردن

    ،«الحديث لهو» قید يا صفت بلکه نیامده؛ کتاب کلمه حکم اين مستندات
 گسترش را حکم موضوع که آمده -عقلی استدالل در -«ظلم» ،«رالزو قول»

ادله نیز عبارت است  اين مقتضای آورد،می جواهر صاحب که طورهمان و دهدمی
 و هاتلويزيون وب، صفحات بر لذا 1؛باشد گمراهی آن در که چهآن هر حرمتاز: 

 .بود خواهد تطبیق قابل ضاله مجازی اجتماعی هایشبکه
 ندارد؛ آن مانند و اعتقادی مسائل موضوع به اختصاصی حکم اين ،چنینهم

  2.شودمی شامل را باشد محض فساد و ضالل که امری هر بلکه
 فقها برخی اختالف مورد ضالل و کفر کتب حفظ حرمت حکمدر عین حال، 

 نهايت که است اين عمده اشکال حکم، اين پذيرش فرض بر 3؛است شده واقع
 ديگر و استفاده خواندن، مراجعه، نشر، حفظ، حرمت ،«ةدلاأل من يستفاد ما»

 برای که است مجازی اجتماعی هایشبکه و هاتلويزيون وب، صفحات در تصرفات
 .شوندمی برده کارهب دينی ضد هایآموزش اهداف
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 1اردبیلی محقق که طورهمان چون ؛گويدنمی سخن ديگران منع و اجبار از ادله اين
 منَکر ادله، اينکه  پذيرفت توانمی 2،اندکرده اشاره آن به رياض صاحب و

 منکر از نهی مثل ديگری دلیل از ديگران منع و نهی کند؛ لذامی ثابت را بودن
 .شود فهمیده

 منكر از نهی وجوب .2
 شده شمرده واجبات اعظم از وبوده  مسلمانان نزد اجماع مورد منکر از نهی وجوب
   4.است دين اصول از شده گفته یگاهحتی  3است؛

 :است شده امر به اين صورت کريم قرآن دراين مسئله 
ة   ِمْنكْم  َوْلَتكْن » مَّ

ُ
ُمُروَن  اْلَخیرِ  ِإَلی یْدُعوَن  أ

ْ
 َعِن  َویْنَهْوَن  ِباْلَمْعُروِف  َویأ

وَلِئک اْلُمْنكرِ 
ُ
 و نیکی به دعوت جمعی شما میان از بايد 5؛«اْلُمْفِلُحوَن  ُهُم  َوأ

 .رستگارانند همان هاآن و کنند منکر از نهی و معروف به امر

 و باالترين وجز منکر از نهی و معروف به امر که است شده تاکید نیز روايات در
 بلکه 6؛شودمی اقامه دو آن وسیلهبه فرائض ساير که است اسالم فرائض ترينشريف

  7.اين دو تصريح شده است بودن دين ضروری به
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 آياتی به فقها -منکر از نهی و معروف به امر وجوب ادله خصوص در -بنابراين
 مانند -عقلی ادله به چنین؛ هماندکرده استدالل 2شريف روايات و 1کريم قرآن از

-5مولی معصیت تحقق از منع و 4دين تقويت و منعم شکر لزوم 3لطف، قاعده
 مونپیرا بحث از 6حکم اين بودن اجماعی و ممسل به توجه با که اندداشته تمسک

 .شودپرداخته می بحث تطبیق به و شده منصرف آن بسیار ادله

 بحث تطبیق
 که مجازی اجتماعی هایشبکه و ایماهواره هایتلويزيون وب، صفحات کهاين به توجه با
 دلیلبه آيند،می حساببه منکر مصداق کنند،می فعالیت دينی ضد هایآموزش هدف با

 جلوی وسیله اين با تا شودمی استدالل صفحات اين لترفی و دسترسی منع بر منکر از نهی
 الشارع به يهتم   التی األمور من الناس إضالل دفع إن  » ؛ چرا کهشود گرفته کردن گمراه

 .طلبدمی مستقلی تحقیق دارد، معنايی چه بودن فاسد و منکر کهاين البته 7،«األقدس
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 فیلتر وجوب برای منکر زا نهی دلیل از توانمی صورتی در کهمطلب ديگر اين
 شده ثابت نیز عملی منکر از نهی زبانی، منکر از نهی بر عالوه اوالً  که کرد استفاده

 عملی مرحله به منکر از نهی وجوب ثانیا 1؛است شده ثابت که در جای خود باشد
 هاداده و اطالعات از دسترسی قطع و عملی منع مستلزم فیلتر انجام که چرا ،باشد رسیده

 . است هاشبکه و وب صفحات رد
؛ آيدمی حساببه منکر از نهی عملی مرتبه مصداق بر اين اساس، فیلتر کردن

 پس و باشد گذاشته سر پشت را زبانی و قلبی مراحل منکر، از ناهی است الزملذا 
 وب، صفحات کردن مسدود و فیلتر به اقدام منکر رفع در نتیجه حصول عدم از

 .نمايد مجازی اجتماعی هایشبکه و هاتلويزيون
 به دسترسی از تنها بلکه رودنمی بین از اطالعاتی فیلتر، در که نکته اين به توجه
 بردن بین از و سمح با را فیلتر موضوع تفاوت شود،می جلوگیری هاداده و اطالعات

 . ندارد پی در را منکر حسم کردن، فیلترکه ؛ چه ايننمايدمی روشن منکر
 -آن حرمت حتی يا منکر حسم وجوب عدم پذيرش فرض بر -بنابراين

 وارد فیلتر موضوع خصوص در منکر از نهی وجوب ادله از استفاده به آسیبی
 و اطالعات به دسترسی منع عمل انجام مستلزم کردن فیلتر چند هر ؛شودنمی
 از نهی وجوب ادله رود؛ لذانمی بین از اطالعاتی فیلتر، در که چرا ،باشد هاداده

 و اطالعات به دسترسی کردن مسدود و -داللت اين برای -عمل مرتبه در منکر
 .است کافی هاداده
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 پارازيت ايجاد مانند فروضی در کردن فیلتر اگر بیان اين نکته الزم است که
 در که است امام اذن نیازمند 1فقها مشهور طبق باشد، قتل يا جراحت بموج مضر
 .شودمی پرداخته به آن -حاکم اجازه فرع در -ادامه

 2دارد وجود شروطی منکر از نهی وجوب برای متفقند فقها همه از طرف ديگر،
 شود؛ شروطینمی محقق وجوب اصل شرايط، اين بدون فقها نظر اختالف بنابر که

 شرايط از ديگر برخی نیست. واجب نیز آن تحصیل که حج برای استطاعت مانند
 3.است ضروری هانآ انجام آمده که حساببه واجب شرط نیز

 بیان شرط چهار -خمینی اماماز جمله  -برخی فقها نیز شروط تعداد لحاظ از
 فیلتر وجوب حکم برای اگر لذا 4؛اندداده تفصیل شرط چهارده تا و برخی ديگر کرده

 خواهد شرايط آن وجود با تنها شود، استفاده «منکر از نهی» دلیل از ديگران منع و
 که کرد اشاره منکر به داشتن يقین و علم شرط به توانمی شروط اين لهجم از؛ بود

 5.است گرفته قرار فقها اتفاق مورد
 آمده استداللی -فقهی آثار در آن مفصل هایبحث که شرط اين نتیجه در

 ؛بود نخواهد واجب منکر از نهی نباشد، عملی بودن رمنک به يقین و علم اگر ،است
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 احتمال و نباشد آموزشی پايگاه بودن ضاله و بودن رمنک به ینيق و علم اگر بنابرين
 واجب کردن فیلتر گفت تواننمی باشد، پژوهش و تحقیق مانند مثبتی استفاده
م را حرمت فیلتر، اولیه حکم طبق است ممکن بلکه است؛  .دانست محکَّ

 کلی طوربه که است ديگران بر منکر از نهی ضرر عدم ديگر، شرط چنینهم
 منکر از نهی انجام اگر شرط، اين نتیجه در 1؛است گرفته قرار فقها پذيرش ردمو

 فیلتر در که فروضی در پس ؛بود نخواهد واجب باشد، ديگران بر ضرری موجب
 و منکر از نهی گرفت نتیجه بتوان شايد 2است، شده مطرح پارازيت خطرات و مضر
نیز  و آن مفصل هایبحث برای و خصوص اين در البته نیست؛ واجب کردن فیلتر
 .شودمی داده ارجاع مربوطه استداللی -فقهی آثار به مهم و اهم مراعات لزوم

                                                           
ص.  ،9ج ،1414 ؛ همان،90ص.  ،1411 ؛ همان،3۵2ص.  ،1ج ،1410 ،حلی ر. ک: عالمه. 1

 ؛239ص.  ،1۵ج ،1412 ؛ همان،241ص.  ،2ج ،1420 ؛ همان،۵2۵ص.  ،1ج(: الف) 1413همان، 
 ،2ج ،1400 ؛ همان،47ص.  ،2ج ،1417 اول، شهید ؛84ص.  ،2ج ،1411 حلی، المحققین فخر

 ،1421 بحرانی، ؛۵۵ص.  ،2ج: تابی کاشانی، فیض ؛۵39ص.  ،7ج ،1403 اردبیلی،محقق  ؛201ص. 
 ؛341ص.  ،1ج ،1406 براج طرابلسی، ابن ؛429ص.  ،4ج ،1422 الغطاء نجفی، کاشف ؛41۵ص. 

ص.  ،1403 حلی، سیوری ؛311ص.  ،1ج ،1408 حلی، محقق ؛146ص.  ،1414 حلبی، المجدابی ابن
 ؛63ص.  ،1ج ،1409 کرکی، محقق ؛103ص.  ،1418 فقعانی، ؛314ص.  ،1ج ،1424 حلی، ؛264

 نجفی، ؛149ص.  ،137۵ طوسی، ؛809ص.  ،1410 مفید، ؛417ص.  ،1ج ،1413 قمی، میرزای
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 منتج به دو مورد زير است: -کبری -منکر از نهی ادله بر -صغری -کردن فیلتر بحث تطبیق نتیجه در
 هایآموزش هدف با که مجازی اجتماعی هایشبکه و هاتلويزيون وب، صفحات .1

 دسترسی و استفاده لذا هستند؛ منَکر و فاسد مصداق کنند،می فعالیت یدين ضد
  پژوهش؛ و تحقیق مانند یموارد در مگر بود خواهد رمنک نیز هاآن به

 جلوگیری مصدايق از منکر و فاسد هایشبکه و صفحات اين کردن فیلتر .2
 است. واجب ،بیان شد چهآن به توجه با که است منکر از نهی همان و فساد از

 حاکم اجازه لزوم در فرعی
 صاحبويژه به -اندکرده مطرح منکر از نهی باب در فقها که مباحثی مجموعه از

 از نهی اگر که گرفت نتیجه چنین توانمی -1است پرداخته آن به ترمفصلکه  جواهر
 در ضمان موجب که اموری کلی طوربه يا و شود مرتکب در جراحت موجب منکر

  2.است شرع حاکم اذن نیازمند شوند،می منکر مرتکب شخص جان يا و مال
 نسبت شیعه مشايخ به را نظر اين -طوسی شیخ مانند -فقها بعضی میان اين در

 مراتب در -خمینی امام نظر طبق حتی اند؛ کرده بیان 5اشهر يا و 4مشهور را برخی و 3دهندمی
 ايجاد موجب معروف به امر يا منکر از نهی فیزيکی عمل که موردی در و -ترپايین

 6.است سزاوار حاکم اذن گرفتن باشد ديه موجب کهآن بدون شود، مرتکب در درد
                                                           

 .380-386 .صص ،21ج ،1404 نجفی،ر. ک: . 1
 ؛202ص.  تا،بی جزايری، ؛263ص.  ،1414 سالر ديلمی، ؛809-810صص.  ،1410 ر. ک: مفید،. 2

 .481. ص ،1ج: تابی خمینی، امام
 .149-1۵0صص.  ،137۵ طوسی،ر. ک: . 3
 .416-417 .صص ،1421 بحرانی،ر. ک: . 4
 .104-10۵ .صص ،3ج ،1413 ثانی، شهیدر. ک: . 5
 الغطاء نجفی، ؛ جهت مالحظه ديدگاه مخالفین، ر. ک: کاشف480-481 صص. همان، خمینی، ر. ک: امام. 6

 380-382 .صص ،21ج ،1404 نجفی، ؛32۵. ص ،1ج ،1422
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 مرتکب قتل طريق از منکر از نهی و معروف به امر معتقدند برخی چنینهم
 که چرا ،شد خواهد موضوع انتفاء به سالبه مرتکب فوت با چون نیست؛ درست

 ،مرتکب مرگ با و ندهد انجام را منکر ،تکبمر که است آن منکر از نهی هدف
  1.نمايیم منکر از نهی را او بخواهیم که نیست کسی ديگر

 از بايد است منکر چهآن -صرفاً  -که است شده تصريح نیز مالی ضمان مورد در
 آن خصوص در آمر شود، تلف محترمی مال منکر از نهی حین در اگر ؛ لذارود بین

 محتوی ظرف شراب ريختن دور جایبه اگراست  شده تصريح مثال طوربه ؛دارد ضمان
  2.دارد ضمان آن به نسبت آمر است محترم مال ظرف که جاآن از شود، شکسته آن

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

 که شود انجام اعمالی طريق از بخواهد منکر از نهی و معروف به امر اگر کهاين نتیجه
 حاکم اجازه نیازمند -قتل يا و جرح مال، بردن بین از مانند -هستند آورضمان عادی حالت در

 بیان طبق چنینهم 5؛هستند قضا و فتوی شرايط امعج فقهای غیبت، زمان در که است
 رسیدگی عام صالحیت اساس بر آن اتالف ضرورت يا و مال بودن محترم تشخیص مرجع ثانی، شهید

 6.است -ايشان نائب يا و معصوم امام يعنی -دار صالحیت قاضی ،معصوم امام توسط دعاوی به

                                                           
 .104-10۵ص. ص ،3ج ،1413 ثانی، شهید ؛202. ص تا،بی جزايری،ر. ک:  .1
 .480. ص ،1ج ،تابی خمینی، امامر. ک: . 2
 ر. ک: همان.. 3
 .378-379ص. ص ،1421 تبريزی، تجلیلر. ک: . 4
 .263-264ص. ص ،1414 ،ديلمی سالر ؛480-483. صص ،همان خمینی، امامر. ک: . 5
 .61. ص ،3ج ،1410 ثانی، شهیدر. ک: . 6
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يزيون اينترنتی، صفحات فیلتر و منکر از نهی بنابراين  هایشبکه و هاتلو
يژهبه -گردد نفوس يا مال در خسارت باعث که مجازی اجتماعی  در و

 که چند هر 1-باشد داشته جنین بر معتنابهی ضرر پارازيت ايجاد که فروضی
 حاکم حکم به است الزم کنند،می فعالیت دينی ضد هایآموزش هدف با

 .پذيرد صورت شرع

 گیرینتیجه
 تجاوز و ظلم حرمت مؤمن، ايذاء حرمت مانند -فیلترينگ حرمت ادله زا چهآن در دقت با
 حرمت از ديگران منع ،فیلتر وجوب دلیل ،ديگری بر انسان سلطه نفی ديگران، حقوق به

 :گرفت نتیجه توانمی ،گذشت -منکر از نهی و معروف به امر و ضاله کتب حفظ
 هایشبکه و هاتلويزيون وب، صفحات به ديگران دسترسی منع حرمت .1

 مجازی؛ اجتماعی
 بودن رمنک تبیین متکلف صرفاً  است ممکن ضاله، کتب حفظ حرمت دلیل .2

 ؛هاآن مسدودکردن و فیلتر لزوم نه باشد هاپايگاه اين
 فیلتر وجوب به حکم برای منکر از نهی وجوب مندی از دلیلامکان بهره .3

 هدف باکه  مجازی اجتماعی هایشبکه و هاتلويزيون وب، صفحات
 ؛هستند رمنک و هضال مصداق و کنندمی فعالیت دينی ضد هایآموزش

 و هاتلويزيون وب، صفحات فیلترنیازمندی به اذن حاکم شرع برای  .4
 ضرر مستلزم در صورتی که منکر و ضاله مجازی اجتماعی هایشبکه
 .است اينگونه معموالً  که باشد اموال در تصرف حتی يا و مالی و جانی
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