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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعيين مﺒاني ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسير پيشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوري اسالمي ايران
بايد با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانﺒه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهي و حوﺯوي
و جوانان اين مرﺯ و بوم ﺻورﺕ گيرد .به گواه تاريﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پيشــرفتي همهجانﺒه و
پايدار خواهد بود كه مﺒاني اسالمي و اﻗتﻀاﺋاﺕ ايراني در آن توامان مورد توجه باشد.
ايﻨﻚ مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمي ،تﺨﺼﺼي
و فﮑري درباره پيشــرفت اســالمي ايراني ،برگزاري نشســتهاي علمي و تﺨﺼﺼي ،تاســيﺲ
انديشــﻜدههاي مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارﺯشــمﻨد و تهيه نقشه راه تدوين الگو و انﺠام برخي
اﺯ مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ توليد دانﺶ و گســترﺵ و تعميق ادبياﺕ موﺿوعي در حوﺯه
الگوي اســالمي ايراني پيشرفت ،آثاري را بهﺻورﺕ تﻚنگاشــتهاي علمي فاخر مﻨتشر نمايد.
تﻚنگاشــت نوشــتاري تﺨﺼﺼي و نيمهمﺒسوﻁ است كه توسﻂ يﻚ پﮋوهشــگر خﺒره در يﻚ
موﺿوﻉ خاﺹ نگاشته ميشود .تﻚنگاشت اﺯ نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است و
نويسﻨده با پرداﺯﺵ و تحليﻞ يافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼي پيشين و افزودن يافتههاي پﮋوهشي
جديد خود و تحليﻞ جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهاي تاﺯهاي را در ﺯميﻨه مورد بررسي ميگشايد.
سلســله تﻚنگاشتهاي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ مﻨتشر ميشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعي اﺯ اســتادان ،انديشــمﻨدان و محققان دانشگاهي و حوﺯوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯيابي ،ويراســتاري ،تدوين و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختيار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار ميگيرد .در پايان اﺯ مساعدﺕها و تالﺵهاي ارﺯنده نويسﻨدگان
تﻚنگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمي و پﮋوهشــي كه ما را در تهيه ،تدوين و انتشار اين
سلســله ياري رساندند ،تقدير و تشﻜر ميشود .اميد است اين محتواي علمي بتواند افقهاي نو و
روشﻨي را در پيﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهي و حوﺯوي بگشايد و هر روﺯ در ﻃي مسير تدوين
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و تحقق الگوي اسالمي ايراني پيشرفت گامهاي بلﻨدتر و استوارتري برداشته شود.
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مقدمه
ب��ا توجه به اینکه الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت بر اس��اس اصول معرفتش��ناختی و
هستیشناختی اس�لام و در چهارچوب حقوق و اخالق اسالمی به تحلیل وضعیت موجود
ایران میپردازد ،میتوان گفت :الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت محصول اسالمیسازی علوم
انس��انی است و اسالمیسازی این علوم مقدمه الزم برای تدوین این الگوست .در این میان
نقش اساسی فضای مجازی و اینترنت در پیشرفت بر کسی پوشیده نیست و اهمیت اینترنت
و فضای مجازی را می توان در یک نگاه کلی در امکانات شهر الکترونیک که از مصادیق بارز
پیشرفت یک کشور شمرده می شود ،خالصه نمود .بر این اساس با توجه به نقش بنیادی
فضای مجازی و اینترنت در پیشرفت ،الزم است مباحث فقه الکترونیک در الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت و ارتباط بین آن دو مورد بحث و کنکاش قرار گیرد تا حکم شرعی اعمال در
فضای مجازی و شهر الکترونیک روشن گردد .البته تفصیل بیشتر محور اصلی این تحقیق و
تبیین آن ،در آینده در ضمن فصل اول و دوم خواهد آمد.
نق��ش فن��اوری ارتباطات و اطالعات از جمله اینترنت در توس��عه عل��وم و فنون ،بدیهی و
انکارناپذیر اس��ت و می توان گفت که ش��بکه جهاني اينترنت و فضاي مجازي که محصول
عملکرد آن است ،نماد پيشرفت علم و فناوری است .کارکردهای مثبت اینترنت را میتوان در
محورهایی چون :دانش و کسب مهارت های جدید ،رشد اقتصادی ،رشد فرهنگی ،هم گرایی
اجتماعی خالصه نمود .بر این اساس تشکیل دولت الکترونیک در زمینه پیشرفت کشور ،از
ضروریات است .از طرفی عالوه بر تدوین قوانینی مناسب در جهت تحقق دولت الکترونیک،
الزم است قوانین ویژهای متناسب با نیازها و ویژگیهای هر شهر الکترونیک چون :قوانین
مربوط به جرائم الکترونیکی ،حریم خصوصی ،جریان آزاد اطالعات ،حقوق مصرفکنندگان
و قوانین تجارت الکترونیک ،تدوین و تنظیم گردد .با توجه به اینکه قوانین کشور ما مستفاد 7
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از فقه اسالمی است  ،قانونگذار باید این قوانین را مطابق ضوابط فقه اسالمی وضع نماید .از
اینجاست که اهمیت فقه الکترونیک نیز روشن می شود .نیز عالوه بر اهمیت فقه الکترونیک
در حوزه حقوقی و قانونی شهر الکترونیک ،تمامی افراد همانطوری که در فضای سنتی ،به
ناچار باید حکم شرعی اعمال خود را بدانند و با در نظر گرفتن حکم تکلیفی وضعی آن اقدام
نمایند ،همچنین در فضای مجازی نیز ،تمامی کاربرانی که وارد عرصه اینترنت می شوند،
چارهای نیس��ت که حکم ش��رعی اعمال خود را بدانند تا اینکه آگاه به وظایف شرعی خود
در فضای مجازی باشد و بر حسب حکم تکلیفی و وضعی آن عمل مورد نظر اقدام نمایند،
لذا چاره ای نیس��ت که میزان و معیار و مبانی حکم ش��رعی آن اعمال شناسایی شود .در
نتیجه اهمیت فقه الکترونیک عالوه بر حوزه حقوقی و قانونی ،بیش از هر چیزی در حوزه
شریعت اسالم و شناسایی حکم شرعی تکلیفی و وضعی اعمال و رخدادهای واقع در فضای
الکترونیکی و مجازی ،ظاهر می شود.
شیوه کار نگارندگان در تدوین این تحقیق ،مراجعه مستقیم به منابع کتابخانهای و نرم افزاری
بوده است .در استفاده از منابع ابتدا مطالب مربوط ،به دقت مورد مطالعه قرار گرفته و آنگاه
آنچه قابل استفاده بوده یادداشت شده و سپس یادداشت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته
اند که در نهایت بعد از تجزیه و تحلیل به شکل حاضر در آمده است.
روش تحقیق به صورت تحلیل محتوی و از باب عمیق شدن در مساله و جواب از اشکاالت و
مناقشات مقدر است .همچنین با توجه به اینکه اصل مسئله به کارگیری اینترنت در الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت ،متوقف بر دسته بندی مصادیق استفاده از اینترنت و تبیین حکم
وضعی و تکلیفی آنها اس��ت ،لذا ما در این تحقیق ،پس از دسته بندی مصادیق استفاده از
اینترنت به دس��ته های مثبت و منفی ،قبل از بیان حکم وضعی و تکلیفی آنها ،به صورت
خالصه بعضی از آن مصادیق را نامبرده و به تبیین ماهیت آنها می پردازیم.
سواالت اساسی در این تحقیق عبارتند از:
 -1مراد از فقه الکترونیک چیست؟
 -2مفهوم الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت چیست؟
 -3ارتباط بین فقه الکترونیک و مفهوم الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در چیست؟
 -4ماهیت فقه الکترونیک چیست؟
 -5 8ادله مشروعیت فقه الکترونیک (دالئل حکم وضعی و تکلیفی در فقه الکترونیک) چیست؟
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 -6دلیل بر ضرورت و وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی به عنوان یکی
از مصادیق بارز در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت چیست؟
 -7مراتب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی به چه نحوی است؟
این تحقیق با در نظر گرفتن سواالت فوق ،طی چهار فصل به شرح زیر تدوین شده است:
در فصل اول ،از مفاهیمی همچون :فقه الکترونیک ،الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،و ارتباط
بین فقه الکترونیک و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،در طی سه گفتار بحث شده است.
در فصل دوم  ،ماهیت فقه الکترونیک و تطبیق حکم تکلیفی و وضعی بر مصادیق الکترونیکی،
در طی دو گفتار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
در فصل سوم مبانی و ادله مشروعیت فقه الکترونیک در طی دو گفتار مورد نقد و بررسی
قرار گرفته است.
در فصل چهارم از ضرورت و وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی در طی
دو گفتار بحث می شود.

9

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسالمي ایراني پیشرفت

10

فقه الکترونیک در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

فصل اول
مفاهیم و کلیات

طرح بحث
در این فصل ،ابتدا در طی گفتار اول به صورت مختصر مفهوم فقه الکترونیک و مقایسه آن
با فقه س��نتی به صورت مختصر مورد بررس��ی قرار می گیرد .در گفتار دوم نیز از ماهیت
الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت به همراه بررسی قیود آن بحث می شود .سپس در گفتار
س��وم ،ارتباط بین فقه الکترونیک و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت مورد بررسی و تحلیل
قرار می گیرد.
گفتار اول :فقه سنتی و فقه الکترونیک
فقه سنتی
معنای لغوی واژه فقه
اگرچه در ابتدا ممکن است این طور به نظر برسد که واژه «فقه» به معناى مطلق فهم باشد،
چنانچ��ه بعضی از لغویین همچون جوهری ( ،1418ج ،)2243 :6حمیری ( ،1420ج :8
 ،)5230فیومی(فیومی ،بی تا ،ج ،)479 :2واس��طی زبیدی ( ،1416ج )72 :19در معنای
لغوی فقه ،آن را به معنای مطلق فهم دانستند ،منتها با تامل در این مسئله باید گفت كه
واژه فقه در لغت ،مطلق علم و فهم به يك شىء نيست بلكه ريزبينى و ادراك دقيق را «فقه»
گويند ،زيرا گرچه در عبارات این دس��ته از لغویین فقه به «مطلق فهم» معنا شده ،لكن با
مراجعه به بعضى از كتب لغت به دس��ت مىآيد كه واژۀ «فهم» خود ،برابر با مطلق علم و
خفى و دقيق می باشد(جزائری ،بی تا )176 :و با نوعى
ادراك نيست ،بلكه عبارت از ادراك ّ
اس��تنتاج و تع ّقل ( :ادراك أم ٍر عن تع ّق ٍل و هو االس��تنتاج العلمي) (مصطفوی 1402 ،ج:9
مان ( »...انبياء ،آيه  )79بارى بيش 11
 )123همراه است چنانكه «تفهيم» در مثل « َف َّه ْمناها ُسلَ ْي َ
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از مطلق تعليم دارد و وقتى مىگوييم« :به او تفهيم كردم» مقصود اين است كه او را به عمق
و باطن مطلب رساندم (ر .ك :مکارم شیرازی.)32 :1427 ،
گذش��ته از اینکه كتب لغت متعدد ديگرى نيز همچون معج��م مقائيس اللغة(ابن فارس،
 ،1404ج ،)442 :4مف��ردات ف��ی الفاظ القرآن (راغب اصفهان��ی ، 1 )642 :1412 ،النهاية
ف��ي غريب الحديث و األثر(ابن اثیر ،بی تا ،ج ،)465 :3الغريبين (هروی ،نس��خه خطی ،ج
 )126 :2و التحقيق في كلمات القرآن الكريم (مصطفوی ،1402 ،ج ،)123 :9وجود دارد
كه در تفسير واژۀ فقه تصريح مىكند «فقه» به معناى مطلق آگاهى و درك نيست بلكه با
تعمق ،تأ ّمل و شكافتن كالم همراه است .بر این اساس فقه در لغت به معنای
نوعى استنتاجّ ،
ریزبینی و ادراک دقیق می باشد.
ولی باید دانس��ت که فقه در لغت اگرچه به معنای ادراک دقیق هر چیزی اس��ت و چه بسا
اینکه در پاره ای از آیات قرآنی نیز در همین معنا به کار رفته است .آیاتی همچون  « :و احلل
عقدة من لسانی یفقهوا قولی :و گره از زبان من بگشای تا گفتار مرا بفهمند( ».طه ،آیه  27و
 « ، )28و أ ِن من شی ٍء اال یسبح بحمده و لکن التفقهون تسبیحهم :وهیچ موجودی نیست
جز آنکه او را به پاکی می ستاید ولی شما ذکر و تسبیحشان را نمی فهمید» (اسراء ،آیه )44
و ( ...انعام ،آیه  65و 98؛ اعراف ،آیه 178؛ بنی اسرائیل ،آیه  )46منتها باید در نظر داشت با
ظهور و گسترش اسالم این واژه در فهم و شناخت دین و بصیرت در آن اعم از اصول و فروع،
به کار گرفته شد که البته این مطلب در کتب لغوی به خوبی تبیین شده است (ر.ک :كافى
الكف��اة ،1414 ،ج 347 :3؛ جوه��ری ،1418 ،ج2243 :6؛ ابن فارس ،1404 ،ج442 :4؛
حمی��ری ،1420 ،ج  5230 : 8و 5333؛ اب��ن اثیر ،بی تا ،ج465 :3؛ ابن منظور ،1314 ،ج
522 :13؛ طریحی ،1416 ،ج355 :6؛ واسطی زبیدی ،1416 ،ج72 :19؛ قرشی،1412 ،
ج .)197 :5بعضی از لغویین همچون ابن منظور در مقام دلیل بر تخصیص واژه فقه به فهم
و شناخت دین ،معتقدند که از آنجا که مسلمانان علم و فهم از دین را شریفتر از سایر علوم
میدانستهاند ،فقط فهم دین را فقه نامیدهاند و اینگونه بود که اصطالح علم فقه به وجود آمد
(ابن منظور ،1314 ،ج.)522 :13
معنای اصطالحی واژه فقه
فقها و بزرگان شیعه از قدما و متاخرین و معاصرین فقه را چنین تعریف نموده اند:
أخص من العلم »
 « .1ال ِف ْق ُه :هو التّوصل إلى علم غائب بعلم شاهد ،فهو ّ
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«علم به احکام ش��رعیه فرعیه ای که از طریق ادله تفصیلیه به دس��ت می آید» (طوس��ی،
 ،1417ج 21 :1؛ حلی ،1412 ،ج7 :1؛ عاملی ،القواعد و الفوائد ،بی تا ،ج30 :1؛ سیوری،
5 :1403؛ عاملی ،معالم الدین ،بی تا26 :؛ حکیم ،بی تا15 :؛ مشکینی اردبیلی.)59 :1374 ،
فقه در مذاهب اهل تسنن چون شافعی ،چنین تعریف شده است:
« علم به احکام شرعیه عملیه ای که از طریق ادله تفصیلیه به دست می آید » (ر.ک :محلی،
بی تا ،ج 32 :1؛ ابن بدران ،بی تا.)58 :
همان طوری که مالحظه می شود ،بزرگان اهل سنت نیز در تعریف فقه تقریباً با بزرگان اهل
شیعه اتفاق نظر دارند و تنها قیدی که باعث اختالف نظر این دو قول از یکدیگر شده است،
به کار رفتن واژه « فرعیه » در تعریف فقهای شیعه است در حالی که در تعریف فقهای اهل
تسنن به جای این واژه ،واژه « عملیه » به کار رفته است.
با توجه به احترازی بودن این دو قید ،ویژگی ای که بر آن مترتب است ،اینکه با قید « فرعیه
» -که مقصود از آن احکامی است که متعلق به افعال مکلفین است؛ اعم از اینکه آن احکام
تکلیفیه باشد یا وجوبیه و اعم از اینکه این احکام متعلق به شخص باشد یا خانواده و یا جمعی
از مردم و یا دولت باشد (جمعى از پژوهشگران ،1423 ،ج )18 :1در تعاریف فقها و بزرگان
ش��یعه ،اصول دین همچون اعتقاد به خداوند تبارک و تعالی و همچنین اعتقاد به نبوت و
معاد و عدل امامت خارج می گردد؛ زیرا این احکام ،در شمار احکام شرعیه اصولیه قرار می
گیرند .نیز با توجه به این قید ،علم به احکام اصول فقه همچون علم به حجیت ظواهر کتاب
و خبر عادل و غیره نیز خارج می شوند(همان؛ مشکینی اردبیلی . )1 59 :1374 ،در حالی
که با قید « عملیه » در تعریف بزرگان اهل تسنن ،مسائل مرتبط به اعمال قلب که در علم
اخالق از آن بحث می شود ،نظیر حرمت ریا ،حسد و کبر نیز خارج می شود (وزارت اوقاف
كويت ،1414 ،ج  )13 :1؛ چنان که با قید «ادله تفصیلیه» آشنایی مقلد به احکام فرعی جدا
می شود و در نتیجه علم مقلد به فتاوای مرجع تقلیدش «فقه اصطالحی» به حساب نمی
آید و کلمه فقه اصطالحی تنها ش��امل «آگاهی های اجتهادی» می شود ،چنان که «فقیه
 .1آیت اهلل مشکینی به زیبایی و به صورت دقیق پس از تعریف فقه« الفقه في االصطالح هو العلم باألحكام الشرعية الفرعية أو تحصيل الوظائف العملية
عن األدلة التفصيلية » در مورد قید احترازی« العلم باألحكام الشرعية الفرعية » نگاشته است:
فخرج بقيد الفرعية العلم بأحكام أصول الدين،كوجوب االعتقاد بالمبدإ تعالى و صفاته و االعتقاد بالنبوة و اإلمامة و المعاد و نحوها ،فإنها تسمى أحكاما
شرعية أصولية.و خرج أيضا العلم بأحكام أصول الفقه كحجية ظواهر الكتاب و خبر العدل و نحوهما فإنه ال يسمى بعلم الفقه بل هو علم األصول.
سپس در ادامه در تبیین واژه «احکام شرعیه» که در تعریف فقه اخذ شده است ،می نویسد:
المراد من األحكام الشرعية أعم من الواقعية و الظاهرية،فتدخل األحكام الواقعية المستفادة من نصوص الكتاب الكريم و األخبار المتواترة و اإلجماعات
القطعية و نحوها،و األحكام الظاهرية التكليفية أو الوضعية المستفادة من أخبار اآلحاد و سائر األمارات على السببية و من األصول العملية الشرعية ...
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اصطالحی» تنها بر مجتهد اطالق می گردد و شامل مقلد نمی شود (مکارم شیرازی:1427 ،
37؛ جمعى از پژوهشگران ،1423 ،ج.)18 :1
به هر حال ،فقه در اصطالح اصولیون و فقها ،مجموعه ای از قوانین ،دس��تورها و امر و نهی
هایی است که فقیه ،از منابع و ادله تفصیلی آن را استنباط می کند و موضع عملی عبد را
در برابر خالق رقم می زند و به او می آموزد که چه عکس العملی در مقابل موالی حقیقی
اش داشته باشد .به بیان دیگر ،اگر غرض از خلقت انسان ،عبودیت است « :ما خلقت الجن
و االنس إال لیعبدون » (ذاریات ،آیه  ،)56فقه طریق عبودیت و بندگی را تعیین می کند و
راه عملی آن را به بنده می آموزد و بر همین اساس به آن «شریعت» ـ از «شارع» به معنای
راه ـ و « منهاج » ـ به معنای راه ـ نیز گفته می شود (مکارم شیرازی37 :1427 ،؛ جمعى
از پژوهشگران ،1423 ،ج.)18 :1
اما به طور دقیق تر با توجه در اس��تفاده از واژه فقه در کاربردهای امروزی ،باید گفت :فقه
اصطالحی در دو معنا به کار می رود که نخست همان طوری که در تعریف فقهایی همچون
شهید اول و صاحب معالم بدان اشاره شده است ،به معنای علم به مجموعه احکام شرعی
است که از راه ادله تفصیلی به دست می آید که واژه فقیه نیز به همین معناست -یعنی فقیه
شخصی است که احکام شرعی را از راه ادله تفصیلی به دست آورده است و می تواند بر تک
تک آنها مستنداتی از شرع بیاورد .منتها معنای دوم آن که در این نوشتار فقه به آن معنا می
باشد ،اینکه فقه بر خود مجموعه احکام فرعی شرعی اطالق شود ،همانطور زمانی که گفته
می شود « :فقه اسالمی چنین می گوید یا قوانیین باید مطابق با فقه باشد » ،فقه در همین
معنا به کار رفته است (حاجی ده آبادی.)5 :1387 ،
فقه الکترونیک
تغيير و تح ّول مس��تمر و هميش��گى ،از ويژگىهاى عالم ما ّده اس��ت .بلكه بر اساس نظریه
حرکت جوهری که مورد اعتقاد بسيارى از حكما و فالسفه می باشد ،تغيير و تح ّول از لوازم
ذاتى غير قابل انفكاك عالم ما ّده ش��مرده مىش��ود(مطهری ،بی تا ،ج 286 :1؛ فشاهی ،بی
تا .)۴۸ -52 :از آنجا که انسان نیز در این عالم زندگی می کند ،این تغییر و تحول ،خواه و
ناخواه تمام شئون زندگی انسان ،روابط تازه و جدید وی با افراد ،جوامع یا دولت ها را شامل
 14می شود و این حقیقت ،فقه را با دو پدیده تازه مواجه کرده است؛
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پدیده اول :موضوعات بکر و تازه ای برای احکام به وجود آمده ،که در گذشته نبوده است.
پدیده دوم :موضوعاتی که در گذشته نیز وجود داشته ،اما شرایط و قیود و ویژگی هایی بر
آن عارض گش��ت که آن را با گذش��ته متفاوت کرد و آن را موضوعی تازه جلوه داد (مکارم
شیرازی254 :1422 ،؛ همان.)460 :1427 :
بنابراین ،مسائل مستحدثه در اصطالح فقها به مسائل نوظهور در هر موضوعی میگویند که
پیشینه ندارد و در روایات سخنی از آنها به میان نیامده است و در نتیجه حکم شرعی درباره
آنها وجود ندارد ،نیز به مس��ائل تازهای که در هر موضوعی مطرح شده ،به طوری که قبال
وجود داشته و حکم شرعی نیز درباره آنها صادر شده ،اما با دگرگون شدن روابط حاکم بر
جامعه و تغییر برخی از صفات آنها ،حکم شرعی دیگری درباره آن انتظار میرود ،مسائل
مستحدثه گفته میشود.
طبیعتاَ با وجود فاصله زمانی زیاد بین صدور روایات و مس��ائل و رخداد های صورت گرفته
در عصر حاضر ،قطعا با موارد زیادی مواجه ایم که دارای سابقه نیست ،بلکه از جمله مسائل
مستحدثه در نظر گرفته می شود .ولی در عین حال بررسی آن مسئله و استنتاج حکم آن
از اهمیت بسزایی برخوردار است.
گذر زمان و گسترش اسالم در پهنة جهان كه با پديد آوردن مسائل و نيازهاي جديد توأم
بوده اس��ت ،روند حركت فقاهت را سرعت بيشتري بخشيده است و فقهاء هر عصر را وادار
به يافتن پاسخ مناسب نموده است .سؤالي كه در اين ميان بسيار مطرح شده آن است كه
آيا شرائط جديد اقتضا دارد تا ما فقه اصيل و سنتي خود را كام ً
ال رها كنيم و از تمام اصول
و چارچوب كلي آن خارج شويم و يا ميتوان با حفظ همان چارچوب و تكيه بر آموزههاي
اصيل ديني و فقهي ،مسائل نوظهور هر عصر را از آن استنباط نمود؟
بدون شک پاسخ به مسئله فوق مثبت است و از این جاست که فقه پویا قدم به عرصه وجود
می گذارد .به جاست که برای تبیین این مطلب ،مراجعه اجمالی به اندیشه امام خمینی (ره)
داشته باشیم.
در انديشة حضرت امام(ره) پاسخ به اين سؤال روشن است .امام در عين تأكيد بر حفظ فقه
سنتي به كارآمدي و پويايي آن باور دارند به تعبير ديگر كارآمدي فقه در نظر ا يشان الزاماً
به مفهوم خروج از سبك سنتي آن نيست ،بلکه ايشان مي گويند:
« اينجانب معتقد به فقه س��نتي و اجتهاد جواهري هستم و تخلف از آن را جايز نميدانم15 .
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اجتهاد به همان سبك صحيح است ولي اين بدين معنا نيست كه فقه اسالمي پويا نيست»...
(موسوی خمینی ،كلمات قصار ،بی تا.)197 :
همچنين ايش��ان در فرازي ديگر در عين اعتقاد به پويايي فقه س��نتي ،آن را عامل حفظ و
بقاي اسالم ميدانند:
« آن چيزي كه تا به حال اسالم را نگه داشته است همان فقه سنتي بوده است و همه همتها
بايد مصروف اين شود كه فقه به همان وضعي كه بوده محفوظ باشد » (همان ،صحيفه نور،
بی تا ،ج .)56 :20
جهان دیجیتالی که از مصادیق مستحدثه در چند دهه اخیر است ،معلول یک تحول عظیم و
مهم فناورانه است که مفهوم زمان ومکان را عوض کرده و یک ارتباط همزمان را برای همگان
و در هر زمان فراهم آورده است .این روند ،ثبات و تمایزهای هویتی را درون تکثرها و تغییرها
گم خواهد کرد و مفهوم دوری و نزدیکی و این جا و آن جا ،در پرتو آن از بین رفته است.
این روند ،حتی مفهوم این فرهنگ و آن فرهنگ و این هویت و آن هویت را نیز تحت الشعاع
خود قرار داده است .امروزه میتوان مدعی شد فضای مجازی و اینترنت در سطحی گسترده
با فضای رئال رقابت دارد؛ با این تفاوت که این دنیای مبهم ،اما جذاب ،روزبهروز گستردهتر
میشود ،اما دنیای پیرامون ما برای رشد و گسترش ،الاقل زمان بیشتری نیاز دارد .استفاده
از اینترنت به خودی خود ابزار بی ضرری است به طوری که حتی می توان گفت با بسط و
گس��ترش فناوری های جدید در زندگی مدرن امروزی ،زندگی بدون استفاده از این ابزار و
تجهیزات ،بسی دشوار است.
بر این اس��اس می توان گفت که فقه الکترونیک و احکام شرعی مربوط به اعمال اینترنتی
از جمله مصادیق فقه پویا است که با در نظر گرفتن مبانی فقه سنتی می توان ،مسائل آن
را حل نمود .زیرا اصول فقاهت در فقه سنتی ،از چنان پختگی و عمقی بهره مند است كه
میتواند در هر مس��اله فقهی ،موضع و پاسخ خود را اعالن كند و فقیه را از حیرت و تردید
عملی دور سازد .تمسك به اطالق و عموم ادله و امارات ،نوع برخورد با تعارض ادله ،مراجعه
به اصول عملیه و غیره ،تماماً در جدولها و چارچوبهای روش��نی ریخته میشوند و فقیه
را در مسیر فقاهت خصوصاً در برخورد با مسائل مستحدثه چون مسائل و فعل و انفعاالت
الکترونیکی ،یاری می کند.
 16با توجه به آنچه آمد ،می توان فقه الکترونیک را با در نظر گرفتن تعریف ارائه شده بر ای فقه
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سنتی چنین تعریف کرد:
« علم به مجموعه احکام شرعی فعل و انفعاالت الکترونیکی واقع در فضای مجازی و اینترنتی
است که از راه ادله تفصیلی به دست می آید» .
گفتار دوم :الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
همانطوری که پیداست انسان در مسیر حرکت زندگی و مشی و منش خود ،به طور قطع
نیازمند به یک الگو و برنامه کلی برای حرکت اس��ت ،لذا به طریق اولی و با در نظر گرفتن
مفهوم موافق این حرکت ،طبیعتاً افراد یگ گروه که مصداق اکمل آن ،افراد یک کشور می
باشند ،از این نیازمندی مستثنی نیست و اساساً نمیتوان بدون یک الگو و یک طرح کلی،
مبری از کمترین عیوب و نقصان پیمود .پس پیمودن مس��یر صحیح و
حرک��ت صحیح و ّ
رسیدن به وضعیت مطلوب ،مستلزم یک الگو و راهبرد است .لذا الگوی پیشرفت یعنی آن
روش و طرح و آرمانی که ما را به جامعه ی مطلوب می رساند.
این آرمان ها با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در چهار عرصه؛ تفکر ،علم ،معنویت،
زندگی ظهور پیدا می کند (حصیر چی و نیاوند.)63 :1390 ،
واژه توس��عه از وسعت و گسترش حکایت میکند که تنها در توسعه کمی مدنظر است نه
توسعه کیفی .اما کلمة پیشرفت به معنای به آینده چشم داشتن و و رو به بیش بودن به
همراه مش��خص بودن جهت و مورد لحاظ قرار گرفتن کیفیت اس��ت در حالی که در واژة
توسعه جهت مشخص نشده است و معلوم نیست توسعه به چه سمت و جهتی است .واژة
رشد همچون توسعه این گونه است .تبیین مصداق هر یک از واژه های توسعه و پیشرفت،
بدین تقریب است:
اگر در جامعهای ،صنایع آنچنان رونق یابند که پیوسته بتوانند به طور انبوه کاال تولید کنند
و در بازار و هنگام رقابت با کاالیی دیگر مشتری بیشتری جلب نمایند .در واقع با ریختن انبوه
کاالهای تولیدی خودشان در محیط جامعه در خرید رقابت ایجاد کنند و به مصرفزدگی
دامن بزنند و طبقاتی که متمکن هس��تند و قدرت خرید باالیی دارند هرچه بیش��تر کاال
تهیه و مصرف کنند و با عرضة کاالهای جدید ،نمونههای سابق را از رده خارجشده تلقی
کنند ،بیآنکه چندان از بینرفته باشند ،در مقابل کسانی که قدرت خرید ندارند نمیتوانند
نمونههای جدید را تهیه کنند و رفتهرفته فاصلة طبقاتی گستردهای بین قشرهای گوناگون 17
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ن را میتوان توسعه نامید،
جامعه پدید آید ،در چنین جامعهای رشد اتفاق افتاده است و آ 
اما چنین امری پیشرفت تلقی نمیشود؛ زیرا براساس آموزههای اسالم ،پیشرفت آن نیست
که فاصلة بسیار زیادی بین طبقات فقیر و غنی وجود داشته باشد و عدهای از گرسنگی رنج
ببرند و عدة دیگر در رفاه تصورناشدنی غرق شوند .چنین توسعهای با قربانی شدن عدالت
محقق میشود که در اسالم پذیرفتهشده نیست .چنین توسعهای عرضی است نه طولی ،اما
در واژة پیشرفت جهت حرکت رو به پیش است.
قید اس�لامی هم که به دنبال واژة پیش��رفت آم��ده به ماهیت این نوع از جهان زیس��تی
که مدنظر اس��ت ،اش��اره میکند .براین اس��اس در پیشرفت اس�لامی ،یک سلسله مبانی
انسانش��ناختی ،جهانش��ناختی و هستیش��ناختی در نظر گرفته ش��ده که توسعه فاقد
آنهاس��ت .از سوی دیگر اهدافی در پیشرفت منظور داریم که با اهداف توسعه تفاوت دارد؛
زیرا در توس��عه دست یافتن به بیش��ترین رفاه و لذت هدف نهایی تلقی شده است ،اما در
پیشرفت با وجود توجه به اهداف مادی ،اهداف معنوی جایگاه ویژهای دارد؛ چون پیشرفت
را از دین و بهویژه اس�لام اخذ میکنیم .اس�لام هرچند سازندة این دنیای انسان نیز است،
دنیاگرا نیس��ت؛ یعنی دنیا غایت و هدف نهایی آن به ش��مار نمیآید ،بلکه آخرتگراست؛
یعنی الگوی پیش��رفت اس�لامی ،الگویی دنیاگ��ر ،آخرتگرا تلقی میش��ود .بدینترتیب
اخ�لاق ،معنویت ،خداخواهی ،عدالتخواهی ،ایثار ،در اندیش��ة دیگ��ران بودن و  ...در متن
الگوی پیش��رفت اسالمی ایرانی نهفته اس��ت(بر گرفته از سخنان آیت اهلل علی اکبر رشاد،
 http://www.irpishraft.ir/views/professors-and-scholars/107-reshad؛ سایت نخبگان
و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت).
بر این اس��اس بین پیشرفت و توسعه تفاوت های اساس��ی وجود دارد که برای تبیین این
مطلب به جاست که سخن یکی از محققین در این مورد آورده شود:
پیش��رفت از نظر کیفی ،فاصله گرفتن از الگوهای غربی است .الگوی غربی کمی است ولی
الگویهای ما در عین کمیت ،کیفیت هم دارد ،به این معنی که الگوهای غربی بیش��تر در
فضای انس��ان شناسی ،جامعه شناس��ی و تمدن غربی قرار دارد ،ساخت غالب بر آن مادی
است .پس معنای توسعه از نظر غرب ،برنامه ریزی برای ساخت بعد مادی است و آنچه این
تمدن را به جلو برد بعد مادی انسان است .اومانیسم به عنوان یکی از مبانی این الگوها انسان
 18را از حقیقت قدسی و ملکوتی خودش دور کرده است .اما در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
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تمام چیزهایی که برای این انس��ان در نظر گرفته می ش��ود ،موضوعات فرهنگی ،حقوقی،
فلسفی ،جامعه شناسی ،سیاسی و تمدنی و  ) ...همه دور یک محور می چرخد که آن محور
توحید اس��ت و نگاه توحیدی به انسان می شود و ارزش های انسان بر اساس همان ارزش
های توحیدی تعریف می شود .البته در این الگو در کنار ساخت قدسی ،ساخت مادی نیز
دیده شده است .پس یک تفاوت این الگو با الگوهای غربی این است که در الگوهای غربی،
ساخت مادی غلبه دارد و انسان یک وجهی دیده می شود ولی در الگوی توحیدی ،انسان،
جامعه و تمدن چند ساختی دیده می شوند (دبیرخانه نشست اندیشه های راهبردی:1390 ،
.)206
لذا بر اساس آموزه های دینی و اسالمی ،پیشرفت تنها جنبه های مادی را در بر نمی گیرد،
بلکه جنبه های معنوی رشد و تعالی انسان را نیز شامل می شود .به دیگر سخن اصطالح
پیشرفت ،سعادت بشری را هم در قسمت مادی و هم در بخش معنوی در بردارد (امیدی،
نسبت عدالت و پیشرفت با رویکرد به اندیشه اسالمی ،خردنامه عدالت در الگوی اسالمی-
ایرانی پیشرفت.)186 :
در فرهنگ الهى ،انس��ان ن��ه تنها از جنبهى مادى ،بلكه از حي��ث روحانى نيز مورد توجه
است .كماالت انسانى از جمله تقوا و خدا جويى ،اساس اين فرهنگ است .در فرهنگ الهى
مفاهيمى مانند خدامحورى و پرس��تش خداى يگانه ،عدالت خواهى ،مسئووليت پذيرى و
انجام دادن تكليف براى خدا و توجه به امور مسلمانان و هم نوعان جايگاه ويژهاى دارد.
بنابراين فرهنگ الهى هم جنبه اجتماعى زندگى انسان را در نظر مىگيرد و هم به نيازهاى
اجتماعى و عقالنى انسان فردى توجه دارد .در حالى كه فرهنگ مادى به دليل ناديده گرفتن
معنويات و باور به زندگى موقتى ،با جنبههاى عقاليى انسان و آرمانهاى اخالقى و معنوى
او هم داستان نيست.
ش��رط بنیادین برای موفقیت و پیشرفت به تعبیر زیبای شهید صدر ،حرکت همگانی امت
اس��ت که شرطی بنیادین برای موفقیتآمیز بودن هرگونه رش��د و مبارزهی فراگیر برضد
عقبماندگی است ،زیرا حرکت امت ،نمایانگر رشد و نشاندهندهی بالندگی اراده و رها شدن
اس��تعدادهای درونی آن است و چنانچه امت ،خود رشدی نکند ،نمیتواند به فرایند رشد،
دست یابد .بنابراین رشد ثروت در بیرون و بالندگی امت در درون ،میبایست در یک راستا
19
حرکت کنند (ر.ک :صدر ،1392 ،ج .)21 :٣
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توجه به این نکته الزم اس��ت که هر چند پیش��رفت بر اساس متعلقات آن ،معانی متفاوتی
خواهد داشت ،مانند پیشرفت علمی ،پیشرفت اقتصادی ،پیشرفت فرهنگی و غیره و برای
تحلیل هر یک و تش��خیص عوامل و موانع مربوط به آنها باید بر اس��اس حیطه ها و حوزه
های خاص آنها برنامه ریزی کرد ،اما بسیاری از عوامل و موانع جنبه عمومی داشته و دامنه
تاثیرشان چنان است که چه بسا همه زمینه های پیشرفت و ارتقا را شامل می شوند .مبانی
و آموزه های دینی ما در رابطه با رسیدن به وضعیت مطلوب و ایده آل و شناخت این عوامل،
طرح و نظر بسزایی دارد ،لذا چاره ای نیست که الگو ،در پرتو مبانی دینی مورد بررسی قرار
داده شود و ویژگی های وضع مطلوب از قرآن و سنت استخراج شود .چنانچه می توان این
نکته را از اسالمی خواندن الگو و اتصاف الگو به اسالم ،استظهار نمود .بر این اساس الگوی
مدنظر ،بر مبانی سکوالر و دستاوردهای فکر بشری نیست ،بلکه بر محور مطرح نمودن این
الگو در پرتو اسالم می باشد.
باید توجه داشت که قرآن دریایی است که هیچ وقت هیچ انسانی به پایان آن نخواهد رسید
و در هر زمان می شود گوهر های جدید از دل آن استخراج کرد .طبق بیان رسا و شیوای
ائمه (ع) ،قرآن ریسمان استوار خدا و سبب امین اوست ،بهار دل و چشمههای دانش را در
خور دارد و دلها را جز قرآن جالیی نیست .محمد بن موسی رازی از پدرش روایت کرده که
یکی از روزها در محضر حضرت رضا علیه السالم ،سخن از قرآن به میان آمد .امام فرمود« :
قرآن ریسمان محکم ،دستاویز استوار و ایین برتر خدا در میان بندگان است .به سوی بهشت
راهبری میکند و از دوزخ رهایی میبخش��د .در اثر گذشت زمان ،کهنه نشده و با تکرار بر
خاصی قرار
زبانها از ارزش و اثر بخشی آن کاسته نمیشود؛ زیرا خداوند ،آن را برای زمان ّ
نداده است ،بلکه حجت و برهان برای همة انسانها در سراسر زندگیشان است و نه از پیش
رو و نه از پس ،باطل به آن وارد نخواهد شد .فرود آمدهای از سوی خداوند حکیم و ستوده
است»(عطاردی ،بی تا ،ج  .)307 :1در روایت دیگری ،امام باقر (ع) نیز می فرمایند :هرگاه
برای ش��ما از چیزی سخن گفتم ،از من درباره آن از کتاب خدا بپرسید (کلینی ،1407 ،ج
.)60 :1
این نکته مهمی اس��ت که اگر خالی الذهن به س��راغ قرآن برویم ،به هیچ جوابی نخواهیم
رس��ید ،بلکه باید با پرس��ش به محضر قرآن رفت .ما معتقدیم که می توانیم دستاوردهای
 20جدیدی را از قرآن بدست آوریم که گذشتگان ما به آنها نرسیده اند ،دقیقا به این دلیل که
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ما سواالت جدیدی از قرآن مطرح می کنیم .بر این اساس تفکراتی همچون « :تکنولوژی
و مدرن زیس��تن با دینداری تناقض و تنافی دارد و از اینکه پیش��رفت در سایه دین امکان
پذیر نیست و دین قید و بندی برای مراحل پیشرفت تمدن بشری محسوب می گردد » از
اس��اس باطل است چرا که پیشرفت ،بدون در نظر گرفتن مبانی دینی اسالمی ،قله اهداف
آن چیزی جز غرق ش��دن در تمتعات مادی نیس��ت ،بلکه پیشرفت باید بر طبق معیارها و
موازینی دینی باشد تا اینکه انسان در مسیر زندگی معنوی خود با استفاده از آن به تکامل
برسد .حتی به شهادت تاریخ ،اعراب دوره جاهلیت ،تا قبل از ظهر اسالم در بدترین اوضاع
اقتصادی ،فرهنگی بوده اند به گونه ای که با مراحعه به کتب مورخین ،اصوال در محیط حجاز
به اندازهای باسواد کم بود که افراد باسواد کامال معروف و شناخته شده بودند  ،در مکه که
مرکز حجاز محسوب میشد تعداد کسانی که از مردان میتوانستند بخوانند و بنویسند از
 17نفر تجاوز نمیکرد .و از زنان تنها یک زن بود که سواد خواندن و نوشتن داشت (بالذری،
بی تا.)459 :
در بحران ش��رائط اقتصادی این اعراب همین بس ،که نه تنها دختران ،بلکه پس��ران را که
سرمایه زندگى آنها محسوب مى شد از ترس فقر به زیر خاک مى کردند .درآمد بسیارى از
آنها از طریق غارتگرى و چپاول اموال دیگران و قافله ها بود .پاهاى برهنه و اندام نیمه عریان
بس��یارى از آنان ،از فقر اقتصادى حاکم بر آنه��ا حکایت مى کرد و اگر یکى از آنها صاحب
لباس ساده اى مى شد ،افتخار مى کرد که لباسى دارد که هم تابستانه است و هم بهاره و
هم زمستانه!
َم ْن یَ ُ
ک ذابَت َفهذا ب َ ّتى *** ُم َق ِّیظ َم َص ِّیف ُمشَ ٍّ��ت (مکارم شیرازی ،1385 ،ج .)111 :2
منتها پس از ظهور اسالم ،همین اعراب با محور قرار دادن مبانی اسالمی ،تمام کشورهای
متمدن را تحت تاثیر خود قرار دادند و یکه تاز فرهنگ و تمدن زمانه خود شدند به طوری که
از شرق تا چین و از غرب تا آندلوس پیشرفت رفتند .و چه بسا اینکه همین مسلمانان زمانی
که از مبانی دینی اس�لامی دوری جس��تند و غرق در مادیات شدند ،از دوران انقالب خود،
منحرف ش��ده و حتی بسیاری از مناطق غرب چون آندلوس را از دست داده اند .مهمترین
شيوهى دشمن در اين نبرد ،تهاجم فرهنگى و رواج دادن انحرافات جنسى و ضعيف كردن
مبانى اخالقى مسلمانان بود كه در نتيجهى آن حكومت هشتصد سالهى مسلمانان نابود شد.
وقتى مسيحيان دريافتند كه با جنگ رويارو نمىتوان در برابر توان رزمى مسلمانان ايستاد21 ،
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تصميم گرفتند تا با گستردن دام فساد و فحشا و گسترش بىبند و بارى ،نيروى محركهى
حكومت مسلمانان را كه همان ايمان جوانان بود ،از كار بيندازند .به گواهی تاریخ تا سالیان
متمادی زیادی ،کتب مس��لمانان در مدارس و دانش��گاه های غرب تدریس شده و غربی با
اس��تفاده از علم اولیه اسالمی توانسته اند به پیشرفت کنونی دست پیدا کنند .مونتمگری
وات به صراحت میگوید :هنگامی که انسان تمام جنبههای درگیری اسالم و مسیحیت در
قرون وسطی را در نظر بگیرد روشن خواهد شد که تاثیر اسالم برای جامعۀ مسیحیت بیش
از آن اس��ت که شناسایی شود .اسالم نه تنها در تولیدات مادی و اختراعات تکنولوژی اروپا
ش��ریک اس��ت و نه تنها اروپا را از نظر عقالنی در زمینههای علم و فلسفه برانگیخت ،بلکه
اروپا را واداشت تا تصویر جدیدی از خود به وجود آورد .وی در جای دیگر مینویسد ما باید
به مدیونبودن عمیق خودمان به اسالم و عرب اعتراف کنیم (ر.ک :جعفری.)۱۷ :1390 ،
همچنین پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) برای پیشرفت ،برنامه ها و دستورات الزم
را ابالغ کرده اند .از این رو ،برای دس��تیابی به تکامل دین مدارانه و پش��رفته خدامحورانه و
بر اساس معیار اسالم ،چاره جز در اخذ به سخنان آن بزرگوران نیست .از جمله معیار های
پیشرفت با توجه به سخنان قرآن و ائمه معصومین که جنبه عمومی داشته همه زمینه های
پیشرفت و ارتقا را در بر دارد ،به صورت خیلی خالصه و تلگرافی ،عبارتند از:
 -1 1نظارت عمومی و همه جانبه(امر به معروف و نهی از منکر) (ر.ک :آل عمران ،آیه 104؛
لقمان ،آیه 17؛ ابن بابویه ،1413 ،ج 568 :3؛ ابن شعبه حرانی)237 :1404 ،
 -2 2مشورت و تبادل نظر(شوری ،آیه 38؛ ابن بابویه ،1362 ،ج .)58 :1
 -3 3تقسیم مسئولیت ها بر اساس توانمندی ها (ر.ک :اسراء ،آیه 36؛ ابن بابویه ،1413 ،ج
.)490 :4
 -4 4اتحاد و هم بس��تگی(ر.ک :آل عمران ،آیه 103؛ حجرات ،آیه 10؛ ابن بابویه ،1413 ،ج
)191 :4
 -5 5مردم ساالری بر پایه تکریم و عزت مندی(ر.ک :کهف ،آیه 6؛ شعراء ،آیه 3؛ ابن بابویه،
 ،1362ج )49 :1
از جمله ،مهمترین موانع پیشرفت نیز عبارتند:
 -1 1اشرافی گری(ر.ک :ر.ک :اعراف ،آیه 60؛ توبه ،آیه 34؛ راوندی ،بی تا ،ج )753 :2
 -2 2 22مصلحت اندیشی غیر معقول(ر.ک :ر.ک :غافر ،آیه 26؛ حر عاملی ،1409 ،ج 25 : 28؛
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تمیمی مغربی ،1385 ،ج .)532 :2
 -3 3ظلم و تبعیض (ر.ک :مریم ،آیه 72؛ مائده ،آیه 72؛ ابن بابویه ،بی تا)272 :
و ( ...ر.ک :نجارزادگان و جمعی از نویسندگان)23 -11 :1393 ،
همچنین فقه شیعه نیز ،فقه پویایی است .فقه پویا به این معنا است که ما با همین ادلّهی
فقاهتی و اجتهادی که داریم ،می توانیم نیاز روز را برآورده کنیم« .اسالمی» بودن و استفاده
از دین به این معنا نیست که ما به دستاوردهای سابق اکتفا می کنیم ،بلکه به قول مرحوم
مطهری ما اکنون به شیخ طوسی ها نیاز داریم ،نه شیخ طوسی هزار سال پیش ،بلکه شیخ
طوسی امروز .این هدف به این معنا است که باید در آموزه های دینی خود باز نگری و اجتهاد
انجام دهیم و نیازهای جدید خودمان را از دل آیات و روایات استخراج نماییم.
بنابراین با در نظر گرفتن مبانی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،باید گفت که الگوی اسالمی
ایرانی پیش��رفت با پديد آوردن مسائل و نيازهاي جديد توأم بوده و مالزم نوگرایی در فقه
اس��ت.گام نخس��ت نوگرایی در فقه ،کندوکاو در موضوع احکام است و از همین جا نظریه
موضوع شناسی در فقه پویا قدم به عرصه وجود می گذارد و پیش از آنکه با فقه سنتی به
هماوردی بپردازد ،به بالندگی و تحرک بخشی فقه سنتی می اندیشد و این اندیشه را در سر
دارد که چگونه می توان عالم زمانه بود ولی زمانه را نشناخت یا بالعکس ،عالم زمانه نبود و
برای زمانه حکم داد؟ فقیه فرزانه ،امام خمینی(ره) می فرماید« :اینجانب معتقد به فقه سنتی
و اجتهاد جواهری هستم .اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدین معنانیست که
فقه اسالمی پویا نیست( »...موسوی خمینی ،صحیفه نور ،بی تا ،ج  )96 :21اکنون باید کمی
اندیشید و کار مجتهد را در جریان استنباط احکام شرعی سنجید .و نخست شیوه ای برای
استنباط بر می گزیند ،سپس موضوع حکم را شناسایی و تحلیل می کند ،بعد به جستجو در
اسناد و منابع و مدارک مربوطه می پردازد ،آنگاه به رابطه ای بین موضوع و پاره ای از اسناد و
مدارک پی می برد و نهایتا به مرحله حکم یا فتوی دادن و یا احتیاط می رسد .همچنین در
پایان ،این جریان موضوع شناسایی شده و تحلیل شده را بر مصداقها و افراد خارجی تطبیق
می کند و به اصطالح به موضوع عینیت خارجی می بخشد( .سادات فخر)149 :1379 ،
فقه پويا به آن معناست كه احكام شرعي به گونهاي استنباط گردد كه پا به پاي تحوالت و
پيشرفتهاي دانش و نيازهاي بشري باشد( .جمعي از نويسندگان ،1374 ،ج  )69 :5ترديدي
نيست كه حضرت امام هم بر فقه سنتي يا جواهري تأكيد بسيار داشتند و هم به نقش عنصر 23
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زمان و مكان كه ضامن پويايي فقه و اجتهاد اس��ت اهميت ميدادند و اجتهاد مصطلح در
حوزهها را براي نيازهاي معاصر غيركافي ميدانس��تند « :اجتهاد مصطلح در حوزهها كافي
نيست بلكه اگر يك فرد اعلم در علوم معهود حوزهها هم باشد ،ولي نتواند مصلحت جامعه
را تشخيص دهد و در زمينه اجتماعي و سياسي فاقد بينش صحيح و قدرت تصميمگيري
باشد اين فرد در مسائل اجتماعي و حكومتي مجتهد نيست( » ...موسوی خمینی ،صحیفه
نور ،بی تا ،ج  )47 :21و در فراز ديگر فرمودند« :در مسائل فرهنگي و برخورد با هنر به معناي
اعم همچون عكاسي ،نقاشي ،مجسمه سازي ،موسيقي ،تئاتر و سينما و ...و در حل معضالت
طبي همچون پيوند اعضاي بدن كه همه اينها گوشهاي از هزاران مسئله مورد ابتالي مردم
در حكومت است ...فقهاي امروز بايد براي آن فكري بنمايند» (همان.)46 :
در نتیجه با در نظر گرفتن مبانی فقه پویا ،می توان مشکالت شرعی مصادیق الگوی اسالمی
ایرانی را حل نمود .الگوی اسالمی ایرانی برای پیشرفت در واقع شامل دو بخش است؛ یک
بخش از آن مربوط به محتواس��ت که بنیان ،اساس و جهت را تعیین میکند به طوری که
تغییر پذیرش آن بسیار اندک است .بخش دیگر نیز تابعی از آن محتوا و از مقتضیات آن به
شمار آمده و از اساس الگو تبعیت میکند .قید ایرانی نیز در ترکیب الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت ،ناظر به در نظر گرفتن شرایط بومی ،در زمینه پیشرفت است .همچنین ناظر به آن
است که طراحی الگو توسط متفکران ایرانی و با توجه به مصالح و منافع کشور انجام شود.
(حصیرچی و نیاوند.)1390:74 ،
گفتار سوم :فقه الکترونیک و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
چنانچه گذش��ت ،الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت یك نقشه جامع ،كامل و راهبردی است
كه به تمامی زمینهها و عرصه های مادی و معنوی توجه دارد و در ردیف اسناد باالدستی
جمهوری اسالمی ایران قرار می گیرد و به همین علت ،از قابلیت انعطاف و ترمیم برخوردار
اس��ت كه توسط متفكران و نخبگان بومی ایران با توجه به مبانی نظری و فلسفی اسالم و
فرهنگ ایرانی تدوین و طراحی گردیده است .بنابراین تحوالت این الگو در عرصه های تفكر،
علم ،زندگی و معنویت قابل مشاهده است و عدالت از اركان الیتجزی آن محسوب میگردد.
در عین حال ،هدف غایی این الگوی بومی پیشرفت ،نیل به سوی حیات طیبه است؛ به این
 24معنا كه ،تكامل و تعالی مادی و معنوی انسان ها ،سعادت دنیا و عقبی و رفاه را برای انسان
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مدنظر قرار داده اس��ت (ر.ک :بيانات مقام معظم رهبری ،در نخستين نشست انديشههاي
راهبردي ۱۳۸۹/09/10؛ بيانات مقام معظم رهبری در ديدار گروه هاي مختلف امت حزب
اهلل در حسينيه جديدالتأسيس امام خميني(ره) ۱۳۶۸/09/01؛ بيانات رهبر معظم انقالب
اسالمى در ديدار دانشجويان دانشگاه فردوسى مشهد.)۱۳۸۶ /02/25 ،
بدون ش��ک ش��بکه جهاني اينترنت و فضاي مجازي که محصول عملکرد آن اس��ت ،نماد
پيش��رفت علم و فن آوري اس��ت .فضاي مجازي عرصه جديدي براي حيات بش��ري است
که قابليت پذيرش و انجام بخش عمده اي از نيازها ،فعاليت ها و ش��ئونات زندگي بش��ر و
اجتماعات انس��اني و حکومت ها را دارد و به عنوان س��ايه فضاي واقعي ،و از طريق تمرکز
پردازش و جابه جايي اطالعات ،توانايي شبيه سازي فعاليت ها و ساختارهاي فضاي واقعي را
داشته و اين شبيه سازي را با اثربخشي در فضاي واقعي انجام مي دهد .کارکردهای مثبت
اینترنت را به صورت خالصه می توان در چند محور طبقه بندی کرد:
 -1دانش و کسب مهارت های جدید؛ کاربردهای اینترنت در پژوهش و کسب مهارت های
زندگی نیز بس��یار چشم گیر است .ما برای دسترسی به انواع اطالعات ،به اینترنت مراجعه
می کنیم .محیط اینترنت ،فضای گس��ترده ای از اطالعات اس��ت که افراد می توانند از آن
برای پژوهش های خود در موضوع های گوناگون بهره گیرند .ارتباط اینترنتی ،به گسترش
و تقویت مهارت های اجتماعی نیز کمک می کند .بر اساس برخی یافته ها ،افراد از طریق
اینترنت با فرهنگ های گوناگون آشنا می شوند و مهارت های اجتماعی را فرا می گیرند.
-2توسعه اقتصادی؛ اینترنت ،هزاران شغل برای کارکنان صنایع رسانه ای فراهم ساخته و
به صورت غیرمستقیم ،برای میلیون ها خانواده دیگر شرایطی فراهم آورده است که زندگی
خود را از طریق فعالیت های مربوط به اینترنت تأمین کنند.
-3رشد فرهنگی؛ هرچه گردش اطالعات در جامعه بیشتر باشد ،به همان اندازه جامعه فعال
تر می شود و خالقیت ها بیشتر می گردد .اینترنت به سبب نقش ویژه ای که در انتقال و
انتشار فرهنگ ها دارد ،می تواند به رشد و اعتالی هرچه بیشتر فرهنگی در جامعه بینجامد
-4همگرایی اجتماعی؛ اینترنت از منظر روان شناسی اجتماعی ،به ایجاد فضای سالمی برای
گفت وگو ،ایجاد رابطه بین کش��ورها و در نتیجه ،کاهش تنش های فرهنگی و هم گرایی
اجتماعی کمک می کند.
بر این اس��اس نمی توان منکر نقش فضای مجازی در عرصه علم و پیشرفت جامعه بشری 25
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شد بلکه قطعا پیشرفت در هر جامعه ای ارتباط تنکاتنک با فضای مجازی در آن جامعه دارد
به طوری که از مسلمات آن جامعه شمرده می شود .اختراع تلفن و رایانه و سپس تلفیق
کارایی این دو وسیله باعث پیدایش اینترنت و صنعت فن آوری اطالعات و در نتیجه مبادله
الکترونیکی کاالها از طریق تجارت الکترونیکی گردیده است .این نوع آوری در حوزه های
مختلف که تعدادی از مصادیق آن گذشت ،خصوصاً در حوزه توزیع و اقتصاد همچون اقتصاد
صنعتی ،تاثیرات چشمگیری را بر کیفیت و هزینه توزیع کاالها و خدمات گذاشته و کمک
بزرکی را به رقابتی ش��دن بازار ها نموده اس��ت .اهمیت فضای مجازی به گونه ای است که
مقام معظم رهبری فرموده است:
« اگر من امروز رهبر انقالب نبودم حتماً رئیس فضای مجازی کشور میشدم» که این سخن
اهمیت فضای مجازی را برای مقام معظم رهبری نشان میدهد( ».ر.ک :حسین یکتا مسئول
قرارگاه فرهنگ��ی خاتم االوصیاء(ص) ،به نقل از مقام معظم رهب��ری ،ر.کhttp://www.:
)ammarname.ir/node/75700
همچنین معظم له اهمیت فضای مجازی را به اندازه اهمیت انقالب اس�لامی دانسته است
که به نحو بارز عمق اس��تراتژیک ما را در برخورد با فضای مجازی مشخص میکند( .ر.ک:
روزنامه خراسان  -یکشنبه  ۲۸اسفند  )۹۰ایشان در بخشی از سخنان خود در  ۱۹مهرماه
 ۱۳۹۱درباره اینترنت و فضای مجازی میفرمایند:
« ابزارهای تسهیلکننده ،مثل رایانهها و ارتباطات اینترنتی و فضای مجازی و سایبری هم
ِ
درست
که االن در اختیار شماست .اگر بتوانید اینها را یاد بگیرید ،میتوانید یک کلمه حرف
خودتان را به هزاران مستمعی که شما آنها را نمیشناسید ،برسانید؛ این فرصت فوقالعادهای
است؛ مبادا این فرصت ضایع شود .اگر ضایع شد ،خدای متعال از من و شما روز قیامت سؤال
خواهد کرد :از فرصت این همه جوان ،این همه استبصار ،این همه میل و شوق به دانستن،
شما برای ترویج معارف اسالمی چه استفادهای کردید؟ »
بنابراین الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت محصول اسالمیس��ازی علوم انس��انی اس��ت و
اسالمیسازی این علوم ،مقدمه الزم برای تدوین این الگوست .در واقع علوم انسانی روشها
و نظریههای الزم را برای تحلیل وضعیت موجود و تبیین وضعیت مطلوب و ارائه راهبردها
ش برویم ،میتوانیم وجه
فراهم میکند .لذا هرچه در اسالمیس��ازی علوم انسانی بیشتر پی 
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رشتههایی از علوم انسانی مدنظرند که با بحث پیشرفت در ابعاد فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی،
اقتصادی و… آن تناسب دارند که از جمله این علوم می توان به علم فقه و حقوق و ارتباط
آن با الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت اشاره نمود.
با توجه به نقش اساسی فضای مجازی و اینترنت در پیشرفت ،کاربرد فقه الکترونیک چنانچه
خواهد آمد در حوزه حقوقی و قانونی و حوزه شریعت اسالم و اهمیت آن بر کسی پوشیده
نیس��ت چرا که در حوزه حقوقی و قانونی ش��هر الکترونیک -شهری که خدمات به صورت
الکترونیکی ارائه می شود -چاره ای جز تدوین و تنظیم قوانین حقوقی  -چون قوانین مربوط
به جرائم الکترونیکی ،حریم خصوصی ،جریان آزاد اطالعات ،حقوق مصرفکنندگان و قوانین
تجارت الکترونیک و  - ...و توس��عه محیط الکترونیکی قانونمند و امن برای س��هولت کلیه
مبادالت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نیست تا اینکه رفع نیاز شهروندان و ارائه خدمات از
کارمندان و کارکنان سازمان ها و موسسات ،مطابق با این قوانین صورت گیرد .بدون شک
با در نظر گرفتن اسالمی و ایرانی بودن این الگو ،چاره ای نیست که این قوانین مستخرج از
فقه شیعه و با میزان دانستن معیارها و مالک های آن مدون گردد.
همچنی��ن عالوه بر تدوین و اجرای قوانینی مناس��ب ،الزم اس��ت تمام��ی کاربران فضای
الکترونیک حکم ش��رعی اعمال خود را بدانند و میزان و معیار حکم ش��رعی آن اعمال را
بشناسند تا اینکه آگاه به وظایف شرعی خود در فضای مجازی باشند .بر این اساس با توجه
به دخالت رخدادهای فضای مجازی و الکترونیک در عرصه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و
از طرف دیگر از آنجایی که چاره ای جز روشن شدن حکم تکلیفی و وضعی این رخداد های
الکترونیکی نیست ،الزم است که مباحث فقه الکترونیک در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
مورد بحث و کنکاش قرار گیرد.
توجه به این نکته نیز الزم است که در جنبه های مثبت ،اگرچه اینترنت جزء جدایی ناپذیر
نهادهای اجتماعی ،سیاسی ،آموزشی ،اقتصادی و خانوادگی به شمار می آید .منتها با وجود
چنین کارکردهای مثبتی ،دارای نقاط تاریکی و پیامدهای منفی نیز می باشد که از جمله
آنها می توان به هرزه نگاری و بی بندوباری اخالقی و تحریک جنسی و قوادی ،اشاعه فحشا،
سرقت و محاربه و افساد اشاره نمود.
اهمیت پیامدهای منفی اینترنت و فضای مجازی به نحوی است که مقام معظم رهبري در
سال  ۱۳۸۰خطاب به شوراي عالي انقالب فرهنگي ،وضعيت اينترنت را نابسامان عنوان كرده 27
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و ضمن هشدار ،بحث كنترل و پااليش پايگاههاي مخرب و برخورد با تخلفات اينترنتي را در
راس اولويتهاي فرهنگي دانسته و براي اين كار مهلت يك ماهه مقرر فرمودند .معظم له در
مورخه  ۸۱/9/26در ديدار به اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي فرمودند« :اينترنت يكي
از نعم بزرگ الهي است ،اما در عين حال يك نقمت بزرگ هم هست؛ يعني يك چاقوي دو
دم و خطرناك… اينترنت االن مثل يك جريان افسار گسيخته است… اين مثل آن است
كه كسي يك سگ وحشي را بياورد ،بگويند قالدهاش كو؟ بگويند سفارش كردهايم آهنگر
قالده را بسازد!»
بر این اس��اس با توجه به اینکه اصل مس��ئله به کارگیری اینترنت در الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت ،متوقف بر دسته بندی مصادیق استفاده از اینترنت و تبیین حکم وضعی و تکلیفی
آنها به همراه نقد و بررسی ادله است ،لذا در مجموع ،نگارندگان در این تحقیق پس از دسته
بندی مصادیق استفاده از اینترنت به دسته های مثبت و منفی ،به بیان اهمیت و کاربرد فقه
الکترونیک و ارائه آموزش مورد نیاز آن و سپس در نهایت به تبیین حکم وضعی و تکلیفی
دسته های مثبت و منفی از مصادیق اینترنت می پردازند .آنگاه در فصل سوم به نقد و بررسی
تحلیلی ادله حکم تکلیفی و وضعی دستههای مثبت و منفی مصادیق اینترنت می پردازند.
الزم به ذکر اس��ت قبل از بیان ادله حکم تکلیفی و وضعی مصادیق دس��ته مثبت و منفی
اینترنت ،چاره ای نیست که به بیان مناقشات موضوعی در رابطه با مصادیق مثبت و منفی
اینترنت پرداخته شود .زیرا در رابطه با مصادیق دسته مثبت از اینترنت ،اگر چه نقش اینترنت
و شبکههای سایبری در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،چیزی نیست که بتوان آن را نادیده
گرفت .منتها باید در نظر داشت ،به طور جزم به کارگیری اینترنت در عرصه های مختلف
پیش��رفت ،متوقف بر مشروعیت استفاده از اینترنت است .زیرا ممکن است اشکال شود در
جنبه های مثبت ،اگرچه اینترنت جزء جدایی ناپذیر نهادهای اجتماعی ،سیاسی ،آموزشی،
اقتصادی و خانوادگی به ش��مار می آید .ولی ب��ا وجود چنین کارکردهای مثبتی ،چنانچه
گذشت دارای نقاط و پیامدهای منفی نیز می باشد ،لذا با در نظر گرفتن چنین پیامدهای
منفی و تاریک ،چه بس��ا امر به معروف و نهی از منکر ،مقتضی قطع اینترنت به دلیل بیم
استفاده نامطلوب از آن است .در صورتی که اگر استفاده از اینترنت را مشروع ندانیم ،قطعاً
بحث از فقه الکترونیک و بیان حکم تکلیفی و وضعی در رابطه با مصادیق مثبت اینترنت،
 28منتفی است .یعنی بیان حکم تکلیفی و وضعی در رابطه با مصادیق دسته مثبت اینترنت،
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متوقف بر بررسی تحلیلی ادله مشروعیت استفاده از اینترنت می باشد.
همچنین در مورد دسته منفی از مصادیق اینترنت نیز ،در رابطه با جرائمی چون قوادی و
افساد و قتل در فضای مجازی ،در صورتی که این جرائم را مطابق با عقیده برخی از صاحب
نظران ،به دلیل وقوع در فضای مجازی ،جرم ندانیم ،بحث از حکم تکلیفی از حیث اجرای
مج��ازات حد و قصاص و دیه منتفی اس��ت .یعنی اثبات مجازاتی همچ��ون حد در جرائم
الکترونیکی چون قوادی و افس��اد -که نوع سنتی و کالسیک آنها مستوجب حد است-و یا
قصاص و دیه در قتل های اینترنتی بسته به نوع قتل -بطوری که نوع سنتی و کالسیک آنها
مستوجب قصاص و دیه می باشند -متوقف بر اثبات جرمیت آنها در فضای مجازی است.
بر این اساس قبل از ورود به بیان ادله حکم تکلیفی و وضعی دسته مثبت و منفی اینترنت،
چاره ایی نیست که به بیان مناقشات موضوعی مربوط به یک از دسته های مثبت و منفی
اینترنت پرداخته شود.
همچنین در انتها تحقیق نیز با توجه به نقاط منفی اینترنت ،بر ضرورت و ادله وجوب امر به
معروف و نهی از منکر در فضای مجازی که از راه های مقابله با معایب استفاده از اینترنت
است ،اشاره می شود.
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فصل دوم
ماهیت فقه الکترونیک و تطبیق حکم تکلیفی و وضعی بر مصادیق الکترونیکی
طرح بحث
پس از روشن شدن ماهیت فقه الکترونیک در گفتار اول ،برای روشن شدن و تبیین هر چه
بیشتر آن ،در این فصل به تقسیم بندی مصادیق اعمال الکترونیکی و اهمیت و مزایای آن
و س��پس در نهایت به تطبیق احکام ش��رعی وضعی و تکلیفی منطبق بر مصادیق و اعمال
الکترونیکی می پردازیم.
با توجه به اینکه تقسیم مصادیق اعمال الکترونیکی و اهمیت و کاربرد فقه الکترونیک و ارائه
آموزش مورد نیاز آن و همچنین تطبیق حکم وضعی و تکلیفی بر مصادیق فقه الکترونیک،
متوقف بر ش��ناخت فضای مجازی و الکترونیکی و مفاهیمی چ��ون کامپیوتر ،کاربر ،داده،
پردازش ،و اطالعات ،اینترنت ،میباشد ،چارهای نیست که در این فصل ،قبل از ورود به بحث
به تبیین این اصطالحات به صورت خالصه در گفتار مستقلی بپردازیم.
گفتار اول :تبیین فضای مجازی (فضای الکترونیکی) و مفاهیم مربوط به آن
کامپیوتر (رایانه)
کامپیوتر یا رایانه دس��تگاهی اس��ت الکترونیکی که با قبول داده ها و پردازش بر روی آنها،
اطالعات مورد نظر را به ما می دهد .لذا کامپیوتر وسیله ای الکترو مکانیکی است که با توجه
به نیاز انسان قابل برنامه ریزی می باشد و توانایی انجام محاسبه و مقایسه را در اختیار دارد.
در اصل کلمه کامپیوتر در زبان انگلیسی از  Computerترکیب  Computو  erتشکیل شده
است  Computبه معنای محاسبه؛ پردازش اطالعات ترجمه می شود و با گرفتن ای ارer
به صفت مفعولی محاسبه گر؛ پردازشگر معنا می شود البته شاید این به دلیل کارایی ابتدایی 31
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کامپیوتر بوده است.

شاید تقسیم کامپیوترها شامل موارد زیادی شود ولی در مجموع می توان دسته بندی این
چنین را فرض کرد:
 )۱رایانه آنالوگ
 )۲رایانه ضربانی
 )۳ریزرایانه
 )۴رایانه خانگی
 )۵رایانه های شخصی( PCها)
 )۶خادم یاserver
 )۷رایانه کوچک
 )۸رایانه پردازنده مرکزی
 )۹ابررایانه
 )۱۰رایانه کوانتومی
کاربر
در فرهنگ رایانه ،کاربر به انگلیسی ( )Userکسی است که با یک سیستم  -اعم از سختافزار
یا نرمافزار-تعامل دارد و از آن اس��تفاده میکند .اکثر اوقات ،کاربر انسان اس��ت .واژهٔ کاربر،
استعارهای ) (Metaphorاست که بین افرادی که در پیادهسازی سیستم مشارکت داشتهاند
(مانند برنامهنویسان) ،و استفادهکنندگان واقعی از آن (مانند اپراتورها) ،تمایز ایجاد میکند.
گاهی برای تأکید ،از اصطالحاتی مانند کاربر نهایی( )user- Endیا کاربر برنامه نس��اخته
( )Non-programmer Userهم اس��تفاده میشود( .ر.ک :سایت ویکیپدیا ،دانشنامه آزاد،
واژه کاربر)
داده ،پردازش و اطالعات
به طور کلی به هر گونه اطالعات خام و پردازش نشده که طی فرآیندی به حالت مفید در
می آید ،را داده و به مجموعه عملیاتی را که روی داده ها انجام می شود تا به حالت مفید در
 32آید و هدف نهایی بر آورده شود ،را پردازش گویند .این عملیات می تواند ،محاسبات ،مرتب
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سازی و یا هر عمل دیگری باشد.
همچنین به داده های پردازش شده که نتیجه کار کامپیوتر است ،را اطالعات گویند .برای
مثال در عبارت  4 ،4*6و  6داده ،عمل پردازش و  24نتیجه پردازش و اطالعات است.
بر این اس��اس در دنیای مجازی ،کاربر برای رس��یدن به اطالعات مورد نظر ،چاره ای جز
گذراندن مراحل فوق ندارد.
مفهوم اینترنت
اینترنت سامانهای جهانی از شبکههای رایانهای به هم پیوسته است که از پروتکل « مجموعه
پروتکل اینترنت » برای ارتباط با یکدیگر استفاده میکنند .به عبارت دیگر اینترنت ،شبکهٔ
شبکههاس��ت که از میلیونها ش��بکه خصوصی ،عمومی ،دانش��گاهی ،تجاری و دولتی در
اندازههای محلی و کوچک تا جهانی و بسیار بزرگ تشکیل شده است که با آرایه وسیعی از
فناوریهای الکترونیکی و نوری به هم متصل شدهاند .اینترنت در برگیرنده منابع اطالعاتی
و خدمات گستردهای است که برجستهترین آنها وب جهان گستر و رایانامه هستند (همان،
واژه اینترنت).
اینترن��ت را میتوان به عنوان ش��بکهای از کامپیوترها تعریف نمود ک��ه با هدف دریافت و
ارسال دادهها در قالب ایمیل ،وبالگ ،سایت و غیره طراحی گردیده است .به بیان سادهتر،
اینترنت را میتوان به یک س��رور بسیار عظیم تشبیه کرد که از اطالعات فراوانی برخوردار
است و این اطالعات به صورت هم زمان توسط میلیاردها انسان مورد استفاده قرار میگیرند.
اینترنت اساساً یک شبکه است که دیگر شبکههای کوچکتر را به هم متصل میسازد .همه
فناوریهای مدرن به وسیلهی اینترنت به یک دیگر متصل میشوند و بدین ترتیب هر گونه
تالش و کوششی در این زمینه صورت گرفته است .این دنیای دیجیتال میتواند برای برخی
میدان رفع حوائج و نیازمندیهای روزمره و برای برخی دیگر میدان سوءاس��تفاده قلم داد
گردد.
بنابراین اینترنت موجب دسترسی آسان و سریع به حجم عظیمی از اطالعات در کوتاه ترین
زمان ممکن گردیده و هر روز در حال گسترش و توسعه می باشد به طوریکه امروزه مانند
اشعه ای نور خود را بر پنچ قاره جهان افکنده و دنیای شگفت انگیزی را به وجود آورده که
با ورود در آن می توان مطالب فراوانی در شبکه ها و پایگاه آموخته و عالوه بر آن می توان 33
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به تمامی موضوعات موجود و قابل بررسی در جهان دست یافت.
از جمله امکانات اینترنت می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
وب
بخشي از اينترنت است كه نه تنها از طريق خطوط يا كابل هاي تلفن متن هاي اطالعاتي را
از رايانه اي به رايانه اي ديگر منتقل مي كند  ،بلكه از توانايي ارسال تصاوير  ،فايل (پرونده)
هاي صوتي و تصويري نيز برخوردار است  .تفوت وب با سایت آن است که وب  ،به فضای
آنالین متش��کل از میلیون ها  ،بلکه میلیاردها س��ایت اینترنتی گفته می شود .در واقع به
مجموعه سایت های اینترنتی مختلف  ،که در سراسر دنیا و به زبانهای گوناگون و به منظور
ساماندهی موضوعات و خدمات مختلف ساماندهی شده اند  ،وب گفته می شود .وب بستری
از به هم پیوستن شبکههای کامپیوتری مختلف به منظور به اشتراک گذاری محتوا می باشد
 ،اما س��ایت  ،یکی از واحدهای کوچک تش��کیلدهنده این رسانه جهانی است .در حقیقت
 ،به بس��تر یا رس��انهای که وب سایتهای اینترنتی بر روی آن قرار گرفته اند وب گفته می
شود .امروزه چند ميليارد صفحه وب قابل دسترسي ميباشد و شخصي كه دانش و مهارت
استفاده از اينترنت را داشته باشد در عرض چند ثانيه ميتواند به
ميليونها صفحه اطالعات

الكترونيكي دست يابد.
آمارها نش��ان مي دهند ميزان توليد اطالعات و حجم اطالعات ذخيره شده در شبكههاي
جهاني در حال حاضر براي هر يك از ساكنين كره زمين معادل  80مگابايت مي باشد و لذا
دسترسي به اطالعات مورد نياز توليد شده از يك سو و شناخت روش ها و ابزارهاي جستجوي
اطالعات از سوي ديگر ،جستجو در اينترنت و وب را به يكي از مهمترين مهارتهاي شخصي
افراد در هزاره جديد تبديل نموده است.
پستالكترونيكي
يكي از امكانات بس��يار مفيد اينترنت فرس��تادن و دریافت نامههای الکترونیکی است؛ نامه
الکترونیکی پروندهای است که از طریق شبکه اینترنت برای مخاطبی که دارای آدرس ایمیل
اس��ت ،فرستاده میشود .با استفاده از پست الكترونيكي مي توان پيام هاي خاصي را براي
 34عده كثيري از كاربران ارسال كرده و يا دريافت نمود .
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 e-mailمخفف  ،Electronical Mailنامهای الکترونیکی است که از طریق اینترنت فرستاده
میشود .س��رویس ایمیل  e-mail serviceسامانهای است که این خدمات را ارائه میکند.
نشانی پست الکترونیکی  ،e-mail addressنشانی است که برای ایمیل یا هر شخص مشخص
شدهاست.
از جمله خدماتدهندگانی که به صورت رایگان به افراد ،یک پست الکترونیک (ایمیل) ارائه
میدادند میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
بین المللی:
    GMail .1
    Yahoo Mail.2
    Hotmail.3
    AOL.4
    BigString.5
    My Way .6
    HotPop.7
ایرانی:
 .1میلفا
 .2صبامیل
 .3میهنمیل
    .4نوآور
سايت ها و و بالگ ها
س��ايتها و وبالگها در نگاه اول با هم تفاوتي ندارند ،از نظر فني هم اين دو ش��بيه به هم
هستند .هر دو يك آدرس دارند و يك محل براي ذخيرهسازي در اينترنت .مهمترين عاملي
كه اين دو را هم جدا ميكند اول مسئله هزينه است و دوم مساله سادگي .وبالگ با اینکه
پدیده ای نوظهور در اینترنت می باشد ولی انقالبی در عرصه اینترنت بپا نموده است که این
بهدلیل خصوصیتهایی اس��ت یک وبالگ دارد که از همه مهمتر رایگان بودن آن اس��ت و
همچنین کار با آن بسیار ساده و راحت می باشد و احتیاج به تخصص و دانش خاصی ندارد 35
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برای همین هر روز افراد بیشتری دیده میشوند که به وبالگنویسی روی میآورند مخصوصا
این اس��تقبال در بین جوان ها بیشتر اس��ت و اینها همه موجب شده روز به روز اطالعات
جالب و مفید به اینترنت اضافه شود.و بر خالف وبالگ ،براي داشتن سايت معموالً بايست
مبالغي پرداخت وليكن وبالگ ها اغلب رايگان هستند  .امروزه سازمان ها و افراد در تمام
ردهها با راه اندازي سايت و وبالگ به ارائه عقايد و نظرات خود مي پردازند.

36

فروم (تاالرهاي گفتگمان)
از جمله امكانات اينترنت اتاق هاي گفتگو ميباشد كه بصورت جزيي از يك سايت و بهصورت
مستقل امكان گفتگوي صوتي – تصويري و يا نوشتاري را به كاربران اينترنت ميدهد .فروم
( )FORUMدر زبان التین به معنی میدان ،بازار ،محل مجمع عمومی ،دادگاه و  ”...اس��ت
که در اینترنت و کامپیوتر به یک مجمع عمومی اطالق میشود که هر کس از هر جا با هر
سطح معلومات می تواند در یک فروم عضو شود و با اعضای دیگر در هر زمینهای به بحث
و گفتگو بپردازد و دانستهها و اطالعات خود را با دیگران به اشتراک بگذارد .هر فروم شامل
یک سری تاالرهای گفتگو میباشد ،که این تاالرها هر یک با یک موضوع خاص و با توجه
به اهداف از پیش تعیین شده توسط رئیس فروم ایجاد میشوند .اعضای فروم نیز بنا به نیاز،
عالقه ،اطالعات و تجربیات خود در هر تاالر به بحث و گفتگو میپردازند .هر تاالر نیز دارای
زیر مجموعه های خود اس��ت .کاربران بنا به موضوعی که میخواهند در مورد آن به بحث
بپردازن��د ابتدا تاالر و زیرمجموعه آن را انتخاب مکنند و با ایجاد یک عنوان (تاپیک) بحث
خود را آغاز میکنند .هر عنوان جدیدی که باز میشود در باالی لیست عناوین آن تاالر قرار
میگیرد و کاربران دیگر با مشاهده آن میتوانند به آن پاسخ دهند و در آن به بحث و تبادل
نظر بپردازند.
معموالً در سايتهاي گفتگو ،تاالرهاي گفتگو به صورت موضوعي تقسيم شدهاند و تقريباً
يكي از تاالرهاي گفتگو در تمامي سايتها بخش موضوعي آموزشی ميباشد كه كاربران در
اين تاالرها در زمینه موضوعات آموزش��ی و تحصیلی به تبادل نظر ميپردازند .با توجه به
گس��ترش فوقالعاده تاالرهاي گفتگو و اس��تقبال كاربران از آن ،يكي از مهمترين ابزارهاي
تبادل مباحث علمی  -آموزشی ميتواند همين تاالرهاي گفتگو باشد.
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فضای الکترونیکی (مجازی)
مراد از فضای الکترونیکی ،همان فضای مجازی است که با توجه به اینکه فعل و انفعاالت در
این فضا به واسطه الکترونها صورت می گیرد ،به فضای الکترونیکی نیز معروف است .برخی
از نویسندگان در تعریف فضای مجازی و سایبری نگاشته اند:
فضای سایبر یا فضای مجازی عبارت است از « :مجموعه ای از ارتباطات درونی انسان ها از
طریق رایانه و وسایل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی است» .
البته شاید بهتر باشد که بهعنوان تعریف جامع و کاملتری ،فضای مجازی و سایبری را این
گونه تعریف کنیم:
« فضای مجازی محیط الکترونیکی واقعی اس��ت که ارتباطات انس��انی به شیوهای سریع و
واقعی ،فراتر از مرزهای جغرافیایی و با ابزار خاص خود ،در آن زنده و مستقیم روی میدهد».
قید واقعی ،مانع از آن است که تصور شود مجازی بودن این فضا به معنای غیر واقعی بودن
آن است؛ چرا که در این فضا نیز همان ویژگی های تعامالت انسانی در دنیای خارج همچون
مسئولیت وجود دارد ،ضمن اینکه فضای سایبر در واقع یک محیطی است که ارتباطات در
آن انجام می ش��ود؛ نه صرف مجموعه ای از ارتباطات .از سوی دیگر ،این ارتباطات اگرچه
ممکن است در همه شرائط آنالین نباشند ،ولی زنده و واقعی و مستقیم است .از این رو ،تاثیر
و تاثر باالیی در این روابط رخ می دهد (عباسی و مرادی.)44 :1394 ،
واژه سایبر به فناوری رایانه و الکترونیک محور اشاره دارد .فضای سایبر نیز یک قلمرو عملیاتی
تنظیم شده به وسیله استفاده از علم الکترونیک است تا اطالعات را از طریق سیستم های به
هم پیوسته و زیر ساخت های مرتبط با آن مورد بهره برداری قرار دهد (همان).
فض��ای مجازی را مي توان براي توصيف تمام انواع منابع اطالعاتی موجود ش��ده از طريق
شبکه های رايانه ای به کار برد ،در حقيقت فضای مجازی نوع متفاوتی از واقعيت مجازی
و ديجيتالی اس��ت که توسط ش��بکه های رايانه ای هم پيوند تامين می شود که با اندکی
مسامحه می توان آن را مترادف با شبکه جهانی اينترنت دانست.
البته الزم به ذکر اس��ت که تعاریف متعددی از فضای مجازی و س��ایبری ،ارائه داده شده
است ولی در مجموع این فضا محيط الكترونيكي و شبکهای از کامپیوترها دانسته میشود
كه با استفاده از جلوههاي سمعی و بصری سعی دارد تا اشیاء و واقعیتهای سه بعدي جهان
واقعي را مشابهسازي كند بهطوری که فاقد ماديت فيزيكي بوده و خصوصیات بارز آن ،بی 37
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مکانی و بی زمانی است .برخالف فضای سایبری در فضای مجازی نیازی به جابجایی های
فیزیکی نیست  .در مجموع فضای مجازی را میتوان فضایی که در آن فعالیتهای گوناگون
در ابعاد داده ورزی و اطالع رسانی ،ارتباطات و ارائه خدمات ،مدیریت و کنترل از طریق ساز
و کارهای الکترونیکی و مجازی انجام می پذیرد ،تعریف کرد (صدری و کروبی.)58 :1384 ،
فضای مجازی در هر تعبیری و با هر تعریفی ،قلمرویی وس��یع ،بدیع و بکر اس��ت که برای
س��اکنان خود امکانات ،آزادیها ،فرصتها ،دلهرهها ،آس��یبها و محدودیتهای نوینی را
بههمراه دارد .اهمیت این قلمرو تا حدی است که امروزه برخی اندیشمندان صحبت از دو
جهانیشدن دنیا معاصر میکنند چرا که فضای مجازی از مشخصه های کامل جهانی شدن
محس��وب میش��ود ،در واقع انقالب اطالعاتی و ارتباطی و به تبع آن فضای مجازی باعث
تسریع روند جهانی شدن میگردد و از مهمترین پیامد ظهور جهان مجازی در کنار جهان
فیزیکی باز تعریف توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی است به طوری که میتوان
گفت «کره جدیدی» به جهان ما اضافه شده است که از آن می توان به کره زمین مجازی
تعبیر نمود (عاملی.)7 :1385 ،
به جاست تبیین این گفتار را با سخنان بعضی از محققین به پایان برسانیم که در توضیح
فضای سایبر نگاشته اند:
«به طور کلی برای وارد شدن به فضای مجازی ابزاری الزم است ،از جمله کامپیوتر ،مودم
( )modemاتصال به ش��بکه بین المللی اینترنت ،شبیه سازی و مجازی سازی .از مصادیق
شبیه سازی می توان به کسب شخصیت یا موفقیت موهوم و خیالی یا مشابه یک شخصیت
مهم توسط کاربر اشاره کرد .تمام اطالعات که در اینترنت و شبکه های بین المللی وجود
دارد یا خلق می شود (اعم از واقعی و غیر واقعی) به صورت فیزیکی و ملموس وجود ندارند
و در واقع آنچه در صفحه مانیتور مشاهده میشود ،موضوعات مجازی می باشد که به صورت
دیجیتالی وارد شبکه شده اند .برای آنکه شخص (کاربر) وارد فضای سایبر از طریق شبکه
اینترنت شود باید پس از فراه آوردن تجهیزات اولیه (کامپیوتر ،مودم و خطوط مخابراتی) به
ش��بکه وصل ش��ده و پس از آن آدرس و سایت مورد نظر خود را انتخاب کرده و با توجه به
نوع ،موضوع و هدف خود به بررسی و یا اقداماتی در آن بپردازد .با توجه به این توضیحات
می توان گفت که فضای س��ایبر محیطی است مجازی و غیر ملموس که در فضای شبکه
 38های بین المللی(که از طریق اینترنت به هم وصل می شوند) وجود دارد .در این محیط ،تمام
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اطالعات مربوط به روابط افراد ،ملت ها ،فرهنگ ها ،کشورها ،به صورت ملموس و فیزیکی
(به صورت نوشته ،تصویر ،صوت و اسناد ) در یک فضای مجازی و به شکل دیجیتالی وجود
داش��ته و قابل استفاده و در دسترس استفاده کنندگان و کاربران می باشد؛ کاربرانی که از
طریق کامپیوتر ،اجزای آن و شبکه های بین المللی به هم مرتبطاند «(بای و پورقهرمانی،
21 - 22 :1378؛ باستانی».)56 :1383 ،
خالصه اینکه فضای مجازی ،فضایی که از طریق انبوه شبکه های ارتباطی الکترونیکی که از
راه اینترنت به هم مرتبط می شوند ،خلق شده که قادر است ارتباطات کامپیوتری را در هر
تعداد و موقعیت جغرافیایی پوشش دهد.
مراد از فقه الکترونیک نیز ،چنانچه به صورت اجمالی به آن اشاره شد ،به دست آوردن احکام
شرعی تفصیلی این ارتباطات و تعامالت و روابط کامپیوتری است .با توجه به اینکه تعامالت
و روابط در فضای مجازی در محیطی الکترونیکی توس��ط انتفال الکترونها شکل می گیرد،
نگارندگان از این فضا به محیط الکترونیکی نیز یاد می کنند و بر اساس آن موضوع تحقیق
خود را تحت عنوان «فقه الکترونیک در الگوي اسالمي ايراني پيشرفت » قرار داده اند.
الزم به ذکر است که تعامل در فضای مجازی از طریق ساز و کارهای نوینی مانند شبکههای
اجتماعی ،وبالگها ،ایمیل ،س��ایتهای اینترنت��ی ،اتاقهای گفتگو ( چت) ،کنفرانسهای
ویدئویی ،سیستم های ثبت پیام فوری ،فهرستهای پستی ،انجمن های مباحثه و پادکست
امکان پذیر اس��ت .هر کدام از این س��از و کارهای ارتباطی ،با توجه به ویژگی خود ،سطح
خاصی از تعامل را فراهم میکنند .انتخاب ساز و کار ارتباط ،با توجه به هدفگذاری تعامل،
و نیازها و الزامهای محیط نرم افزاری انجام می شود و پیامدها و نتایج تعامل از طریق آنها
ممکن است متفاوت باشد (خانیکی و بابایی.)80 :1390 ،
گفتار دوم :تقسیم مصادیق اعمال الکترونیک و تطبیق حکم وضعی و تکلیفی بر آن
مقدمه
چنانچه گذشت ،اینترنت و الکترونیک از عناصر مهم در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت است
و از نگاه صاحبنظران حیطه رسانه ،آنچه دوران جدید را از دوران گذشته متمایز میکند،
گردش سریع و آزاد اطالعات است ،تا آنجا که جامعهشناسان ،عصر جدید را عصر ارتباطات
نامیدهاند .در این میان نقش اینترنت و شبکههای سایبری در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت39 ،
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چیزی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت.
همچنین همانطوری که به صورت اجمالی به آن اش��اره شد ،استفاده از اینترنت به خودی
خود ابزار بی ضرری است به طوری که حتی می توان گفت با بسط و گسترش فناوریهای
جدید در زندگی مدرن امروزی ،زندگی بدون اس��تفاده از این ابزار و تجهیزات بسی دشوار
است .شبک ه وب که امروزه تحت عنوان اینترنت یا فضای سایبری شناخته میشود فضایی
مجازی اس��ت که هزاران س��ایت یا پایگاه اطالعاتی را به یکدیگر مرتبط ساخته است به
گونهای که انجام بسیاری از امور از قبیل :دانلود ،ارسال پیام ،مطالعه و آگاهی از انواع اخبار و
اطالعات و  ...در این فضا صورت میگیرد؛ در واقع ،وجود چنین فضایی در کنار سایر ابزارهای
پیش��رفته موجب شده که زمان و مکان فشرده ش��ده و دنیای کنونی به دهکدهای جهانی
مبدل گردد .امروزه این امر پذیرفته شده که انجام پارهای از اعمال خصوصاً اعمال حقوقی از
قبیل بیع ،اجاره ،هبه و غیره میتواند از طریق اینترنت صورت پذیرد.
حصول اطمینان از کاربرد فناوری اطالعات در همه ابعاد زندگی و سیس��تمهای اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی موجب بروز تحولی بزرگ در شیوه زندگی ،کار و فعالیت آنها می شود.
در چنین محیطی افراد ترجیح میدهند برای امور روزمره خود کمتر مسافرت کنند چون
این کار جز تلف کردن وقت ،انرژی ،پول و ایجاد ترافیک و آلودگی هوا و مش��کالت عصبی
برای مردم نتیجهای نخواهد داشت .برای استقرار شهر الکترونیکی ابتدا باید زیر ساختهای
الکترونیکی در سطح گسترده فراهم شود و فرهنگ سازی الزم انجام پذیرد تا مردم خود به
خود به سمت استفاده از این نوع خدمات سوق پیدا کنند .گسترش فرهنگ دولت الکترونیک
و استفاده از مزایای آن امری است که در بسیاری از جوامع مورد نظر قرار گرفته است.
افراد با اس��تفاده از اینترنت در هر کجا و در هر مکانی می توانند به امور مرتبط با تحصیل
خود بپردازند و از اینترنت به عنوان منبع و کتاب خانهای که همیش��ه باز اس��ت ،استفاده
کنند .اینترنت گنجینهای از اطالعات محسوب میشود و در بارهی هر موضوعی که در دنیا
بحث میشود دانش و اطالعات ارائه مینماید .موتورهای جستجو دست رسی به اطالعات
در بارهی موضوعات گوناگون هم چون قوانین و خدمات دولتی ،نمایشگاهها و همایشهای
تجاری ،اطالعات در بارهی بازار ،ابداعات جدید و حمایتهای فنی را امکان پذیر ساختهاند و
حتی پند و اندرزهایی درباره عشق و روابط مربوطه در اختیار کار بران قرار میدهند.کمک
 40گرفتن از اینترنت جهت انجام پژوهش و جمع آوری منابع در راستای انجام تکالیف درسی،
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ارایه مطالب در محل کار ،و تکمیل تحقیقات به امری رایج و معمول تبدیل گردیده است.

اینترنت بهترین ابزار ارتباطی است که بشر تاکنون ابداع نموده است .ابداعات جدید تنها این
ابزار را سریعتر و مطمئنتر میسازند .در حال حاضر ما قادریم با فردی در آن سوی دنیا به
صورت زنده و هم زمان ارتباط برقرار نمائیم.
جهت برقراری ارتباطات شخصیتر و متقابل ،استفاده از امکاناتی هم چون ویدئو کنفرانس،
چت و خدمات پیامرسان امکان پذیر گردیده است .به لطف این خدمات کشورهایی که از
لحاظ جغرافیایی از هم جدا هستند در کنار هم قرار گرفتهاند و جامعهای را تشکیل دادهاند
که قادر است تفکرات خویش در زمینهی مسائل جهانی را به اشتراک بگذارد .این مسأله بر
تک تک ما تأثیر میگذارد .اینترنت یک سکو و رسانهی مشترک در اختیار ما قرار داده است
که به کمک آن قادریم به کاوش در بارهی دیگر فرهنگها و ایدئولوژیها بپردازیم.
در زمینه های اداری نیز ،امروزه تمام ادارات و س��ازمان ها دارای س��ایت هایی هستند که
امکانات خود را در سایت برای افراد به نمایش گذاشته و افراد را قادر می سازد که بسیاری
از کارها را به صورت غیر حضوری انجام دهند .به این ترتیب تعداد مراجعین به سازمان ها
کاهش یافته و زمان کمتری برای انجام کارها نیاز می باشد .حتی مدیران می توانند بدون
نیاز به حضور در ش��رکت و کارخانه  ،س��ازمان خود را کنترل و مدیریت کنند ،با افراد به
صحبت بپردازند و دستورات الزم را صادر کنند.
اینترنت برای آن دس��ته از افرادی که به دلیل ه��ای مختلف مانند بیماری های واگیردار،
معلولیت و یا زندگی در نقاط دور از ش��هر و … هس��تند نیز مفید بوده و افراد می توانند به
راحتی از دنیا و تمام اتفاقات باخبر باشند.همچنین افراد بواسطه اینترنت می توانند بدون نیاز
به شرکت در کالس های حضوری ،در دانشگاه های مجازی به تحصیل بپردازند.
در بسیاری از کشورها اینترنت در سیاست نیز دخیل شده و انتخابات به صورت مجازی انجام
ش��ده است .با توجه به مطالب گفته شده اینترنت در تمام مراحل کاری در زندگی روزمره
حضور دارد و می توان بسیار از آن سود برد .گرچه بواسطه اینترنت تمام کارها را می توان
انجام داد ،اما این امر باعث کاهش فعالیت های بدنی شده و فرد را به مرور بی تحرکی می
کند که این خود در آینده نه چندان دور به یک مشکل حاد تبدیل خواهد شد.
اینترنت و وبگردی از جمله پدیدههایی اس��ت که در دو دهه اخیر جای خود را در میان
مردم جهان باز کرده است و دیگر حد و مرزها نسبت به این پدیده شکسته و تمامی افراد 41
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اجتماع صرفنظر از دیدگاهها و سالیق گوناگون به آن گرایش پیدا کردهاند.

اینترنت تا جایی پیشرفته که حتی از تلویزیون و ماهواره ،دو رقیب س��نتیتر خود پیشی
گرفته است .دیگر افراد نه تنها نسبت به این ابزار ارتباطی اشتیاق بیشتری نسبت به ماهواره
و تلویزیون از خود نشان میدهند ،بلکه با آمدن مطبوعات آنالین نیز از اقبال مردمی نسبت
به روزنامههای سنتی و چاپی ب ه شدت کاسته شده است.
بنابراین در یک نگاه کلی چنانچه گذشت ،می توان مزایای اینترنت را در ویژگی های چون:
دانش و کس��ب مهارت های جدید ،توس��عه اقتصادی ،رشد فرهنگی ،هم گرایی اجتماعی،
احساس نمود.
اما آنچه اینترنت را برای کودکان و نوجوانان و دیگر اقشار جامعه ،خطرناک جلوه میدهد،
ویژگی هایی چون افزایش س��ایتهای غیراخالقی اس��ت که باعث بروز ناهنجاریهایی در
میان قشر نوجوان و جوان جامعه میشود .اینترنت با وجود فواید بسیار می تواند یک محیط
خطرناک و نامطبوع هم باشد .هر روزه شاهد افزایش وب سایت هایی هستیم که مسایل غیر
اخالقی را در قالب تصویر های مس��تهجن اشاعه می دهند و با این کار سعی دارند فساد و
فحشا را بین قشر جوان و نوجوان ترویج کنند.
بر این اساس اینترنت نیز مانند هر اختراع علمی و فناوران ه دیگری از مزایا و معایبی برخوردار
است که در این فصل پس از دستهبندی مصادیق و اعمال الکترونیکی و اینترنتی به دسته
و مثبت ،حکم تکلیفی و وضعی این اعمال نیز مش��خص می شود تا ترازو و محدوده افعال
حالل و حرام مشخص شده و از همه مهمتر بتوان حکم تکلیفی و مجازات برخی از جرائم و
آسیبهای اجتماعی چون سرقت و قوادی را استنتاج نمود تا اینکه بتوان هر چه بیشتر این
گونه از جرائم و آسیب های مجازی را ریشه کن نموده و از تعداد مرتکبین این جرائم کاسته
نمود و نظم عمومی را بر مردم حاکم ساخت .در این قسمت از فصل ،ابتدا به صورت مختصر
به بعضی از مصادیق دسته مثبت و منفی دنیای مجازی و الکترونیک اشاره نموده و پس از
آن حکم تکلیفی و وضعی آنها را مشخص می کنیم.
دسته مثبت از مصادیق اعمال اینترنتی(مزیتهای اینترنت)
چنانچه روشن شد ،ارتباطات بهعنوان بستر توسعه در دهههای پایانی قرن بیستم در بسیاری
 42از جوامع و کشورها مورد توصیه قرار گرفته و بنا نهادن توسعه و رشد در این جوامع بر آن
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اس��توار گردیده است به گونه ای که بس��یاری از این دوران به هرم ارتباطات یاد میکنند.
گسترش دولت الکترونیک و یا شکل گیری مقوالتی نظیر شهر الکترونیک نوید این موضوع
است که امروزه در بسیاری از موارد به عنوان اهداف و ابزار توسعه توصیف میگردد .استفاده
از امکانات رایانهای و بطور مشخصتر اینترنت برای انجام کارهای تجاری ،خدماتی ،علمی
پژوهشی ،امروزه در دنیا به عنوان یکی از متداول ترین راه های دستیابی به اهداف می باشد.
امری که در پیشبرد هدفی مانند توسعه پایدار ومتوازن مورد توجه کارشناسان قرار گرفته
است .به عنوان مثال با استفاده از سیستم خرید الکترونیک به میزان قابل توجهی از اتالف
انرژی پیش��گیری می شود .جهت اس��تحضار خواننده و از باب تقریب ذهن ،به چند نمونه
کوچکی از کاربردها و مزایای مثبت اینترنت و الکترونیک در زندگی روزمره اشاره می کنیم:
ل ونقل عمومی ،هزینههای
استفاده از بلیتهای کاغذی و حتی پول نقد در سامانههای حم 
زیادی را از بُعد اقتصادی ،اجتماعی و غیره به مجموعه مدیریت شهری و شهروندان تحویل
مینمای��د .این هزینهها را میتوان در تولی��د این نوع بلیتها ،فروش و جمعآوری آنها در
شبکههای حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس و مترو مشاهده کرد .در کنار آنها ،شهروندان
نیز نیاز به صرف زمان برای تهیه و نگهداری بلیتهای کاغذی را در کنار امور روزمره خود
دارند .این نوع بلیتها معموال به صورت دورهای چاپ میشوند و در پایان هر دوره نیز اعتبار
آنها تمام میشود و این یعنی قابل استفاده نبودن بلیتهای خریداری شده در دوره قبل.
لذا با نگاهی به این هزینهها و لزوم صرفهجویی در آنها ،میتوان از تکنولوژیهای موجود در
حوزه فناوری اطالعات استفاده کرد .در این راستا ،بلیت الکترونیکی میتواند اولین انتخاب
برای جایگزینی بلیتهای کاغذی باش��د .کاربرد بلیتهای الکترونیکی به دلیل سهولت در
مدیریت و پویایی در استفاده ،باعث کاهش هزینههای شهری شده و عالوه بر آن در سطح
کالن ،یکپارچگی را برای مدیریت پرداخت در س��امانههای حمل و نقل عمومی به ارمغان
میآورد .اس��تفاده از بلیت الکترونیکی میتواند شروعی برای توس��عه کاربری آن در سایر
خدمات ش��هری باشد که عمال مسیر حرکت و تعالی به سوی دولت الکترونیک را هموارتر
مینماید .از جمله مزایای بلیط الکترونیکی  -به طوری که به وجه قابل توجهی می تواند آن
را از بلیط سنتی متمایز کند -می توان به ویژگی هایی چون :مدیریت پویای کرایه در سامانه
حمل و نقل عمومی ،کنترل بهینه مسافرین و تسهیل خدمت رسانی ،تنوع در انواع بلیت و
خدمات  ،توسعه کاربری بلیت الکترونیکی در حوزههای مختلف شهری ،کاهش در هزینهها43 ،
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امنیت و کنترل گردش مالی در شبکه حمل و نقل ،شروعی برای کاربری کارتهای هوشمند
در خدمات شهری ،مدیریت هوشمند حمل و نقل شهری ،امکان ارائه خدمات پرداخت کرایه
در قال��ب رومینگ بین ش��هری و از همه مهمتر ،در کنار هم��ه مزیتهایی که برای بلیت
الکترونیکی برشمرده شد ،شاید مهمترین آنها و آنچه در نظر مدیریت شهری درجه اهمیت
بیش��تری دارد ،جلب رضایت شهرندان باشد .ارائه چنین ابزاری میتواند مزایایی در تکریم
ارباب رجوع ،بهبود تعامل بین دست اندرکاران حمل و نقل و شهروندان و خدمات شهری
بر اس��اس نیاز شهروندان را در پی داش��ته باشد .در کالنشهرها ،وقت دارای ارزشی خیلی
باالست و این را همه شهروندانی که به نوعی با مسائل و مشکالت کالنشهرها دست و پنجه
نرم میکنند ،از نزدیک لمس مینمایند .در این میان ارائه ابزاری که بتواند صرفهجویی در
وقت شهروندان را به دنبال داشته باشد ،باعث رضایت شهروندان خواهد بود (به نقل از یوسف
زنگانه ،ر.ک :سایت  .)http://yzanganeh.persianblog.ir/post/422در عصر حاضر قادریم
هم ه معامالت مالی خویش را به صورت آنالین انجام دهیم .میتوانیم بلیط سینما رزرو کنیم،
پ��ول ه��ا را نقل و انتقال دهیم ،و قبوض و مالیاتها را پرداخت نمائیم بدون اینکه منزل یا
محل کار خویش را ترک کنیم .برای مثال ،وبسایتهای مسافرتی با توجه به اولویتهای
مشتریان طرحهایی برای رزرو سریع بلیط و هتل و برنامهریزی مسیر سفر ارائه مینمایند.
نمونه دیگر ،تجارت در فضای الکترونیکی است؛ پیشرفتهاي فناوري روزمره با سرعت هر
چه بیش��تر ،جوامع را به جوامعی بر اس��اس دانش و آگاهی تغییر داده است .توسعه فناوري
اطالعات و ارتباطات این فرصت را براي نهاد ها بوجود آورده است تا فعالیتهاي تجاري خود
را به سرعت انجام دهند .پیشرفت هاي بدست آمده در اواخر قرن بیستم باعث شکل گیري
تجارت الکترونیکی شده است که انقالب بزرگی در جهت تجارت و کسب و کار داشته است.
تجارت الکترونیک به فرآیند خرید و فروش و انتقال و مبادله محصوالت و خدمات و اطالعات
با استفاده از شبکه های کامپیوتری و اینترنت گفته می شود .ايجاد يك بانك اطالعاتي كامل
و شفاف در مورد كاالها و خدمات مورد نياز مصرف كنندگان در هر گوشه از دنيا و تسهيل
مبادل��ه بين توليدكنندگان و و مصر ف كنندگان بدون توجه به محدوديتهای جغرافيايی و
زماني باعث گرديده تا بس��ياری از انحصارات موجود در بازارهای مختلف كه ريشه در شيوه
های سنتی مبادله و فقدان اطالعات شفاف داشته است ،شكسته شود .ايجاد زمينه رقابتی
 44شدن در عرصه جهانی و رفع انحصار های موجود  ،موجب كاهش قيمتها ،افزايش توليد ،باال
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رفتن رفاه مصرف كنندگان و در نتيجه رفاه اجتماعی گرديده است .مبادالت سنتی كه عمدتًا
برمبنای اسناد و مدارك كاغذی بوده است را به سوی مبادالت از طريق بهره گيری از سيستم
هاي مبتنی بر اطالعات الكترونيكی سوق داده و با از بين بردن محدودیت های زمانی و مكاني
در انجام مبادالت ،دريچه ای نو در بازرگاني قرن حاضر گشوده است.
مزاياي تجارت الكترونيكي را اجماالً مي توان جهاني نمودن تجارت ،برداشتن محدوديتهاي
زماني و مكاني در انجام معامالت و تبليغات ،عدم تاخیر در تهیه و ارسال مدارک ،كمك به
شكست انحصارات ،كاهش قيمت ،افزايش فروش ،افزايش رفاه مصرف كننده و رفاه اجتماعي،
دسترسي آسان به اطالعات الزم ،كاهش چشمگیر هزينههاي مبادالتي ،اطالعاتي ،تبليغاتي
و حمل و نقل ،س��ر عت بخشيدن به انجام مبادله ،تقويت موضع رقابتي كشور ها در جهان،
بهره گيري از فرصتهاي زودگذر در عرصه صادرات ،از بين رفتن هزينه هاي كاغذبازي ،حذف
واسطه ها ،افزايش فرصتهاي جديد شغلي ،امكان ارائه خدمات و محصوالت در سطح جهاني،
كاهش هزينه هاي اجتماعي ناشي از آلودگيهاي زيست محيطي توليد شده در تردد وسايل
نقليه جهت انجام معامالت حضوري و دریافت پیامهاي الکترونیکی به فاصله کم به فرستنده،
حضور شرکتهاي کوچک و متوسط در سطح بین المللی و غیره برشمرد.
حدود  ۷درصد از ارزش مبادالت جهاني را هزينه تهيه و مبادله اس��ناد تشكيل ميدهد که
با الكترونيكي ش��دن اين مبادالت هزينه تهيه و مبادله اسناد به شدت كاهش خواهد یافت.
برآوردهاي انجام شده نش��ان ميدهد كه با استفاده از مبادله الكترونيكي اطالعات به جاي
روش سنتي مبتني بر كاغذ بين  ۲۱تا  ۷۰درصد صرفهجويي درهزينه فعاليتهاي مختلف
تجاري صورت ميگيرد .بدينترتيب ،با الكترونيكي كردن مبادالت مي توان حدودا ً بين 1/5
تا  5درصد از هزینه مبادالت را صرفه جویی کرد.
تجارت الکترونیک در رابطه با تمام معامالت تجاری که با نقل و انتقال پول از طریق اینترنت
سر و کار دارند دارای کار برد است .داد و ستد آنالین پول تقریباً در همه نوع کسب و کار به
یک هنجار تبدیل گردیده است .تجارت الکترونیک با توجه به پوشش گسترد ه محصوالت
و خدمات گوناگون امکان ارائه سفارش��ات مش��تریان درب منزل را فراهم آورده است .وب
سایتهایی هم چون و 
ب سایت  eBayبه مشتریان امکان میدهند تا محصوالت را بهصورت
آنالی��ن خرید و ف��روش و یا حتی حراج نمایند .بر این اس��اس خدم��ات آنالین و تجارت
45
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استقرار تجارت الکترونيک نيازمند بسترسازيهاي مناسب اقتصادي ،فنی ،مخابراتي ،حقوقي،
انساني و فرهنگي ميباشد .بانکداري الکترونيک و به تبع آن پول الکترونيک به عنوان يکي از
مهمترين بسترهاي الزم در زمينه تجارت الکترونيک ،از طريق تسهيل در پرداخت و نقل و
انتقال الکترونيکي وجوه معامالت اينترنتي مي تواند زمينه رشد و توسعه تجارت الکترونيکي
را بيش از پيش فراهم نمايد.
پديده بانکداري الکترونيکي يکي از دس��تاوردهاي تجارت الکترونيک محسوب ميشود .با
رشد روزافزون حجم تجارت الکترونيکي در جهان و با توجه به نياز تجارت به انجام عمليات
بانکي جهت نقل و انتقال منابع مالي بانکداري الکترونيکي نقش بس��يار اساسي در تجارت
الکترونيک يافته است.
نیز با پیشرفت علم در فضای مجازی ،امروزه می توان شاهد بسیاری دیگری از اعمال حقوقی
بود که امکان تحقق آن در فضای مجازی است .از جمله آنها ،نکاح در فضای مجازی است
که به طریق های مختلفی ممکن اس��ت .یکی از آن طرق ،انعقاد عقد نکاح از طریق ویدئو
کنفرانس اس��ت به این صورت که طرفین عقد در این روش با مش��اهده همزمان و آنالین
تصاویر خود و شنیدن صدای یکدیگر ،از طریق اینترنت رضایت خویش را اعالم مینمایند.
گرچه ممکن است پارهای از سایتها و پایگاهها وجود داشته باشند که با اهدافی نه چندان
درس��ت ،اش��خاص را به یکدیگر معرفی نموده و به هم مرتبط میسازند .اما آنچه در این
نوشتار و در حال حاضر درصدد تبیین آن هستیم ،آوردن امثله برای اعمال مجازی است به
طوری که با در نظر گرفتن رعایت مسائل شرعی می توانند ،از جمله مصادیق مثبت اعمال
اینترنتی و مجازی در نظر گرفته شوند.
بهره گیری از فناوری ویدئو کنفرانس برای انعقاد نکاح فوایدی را دارا می باشد :الف :تسریع
در تصمیم گیری برای انعقاد نکاح ،ب :آسانی ارتباط میان افراد (والدین ،شهود ،متعاقدین) ،
ج :سهولت انعقاد نکاح میان اشخاص در مکانهای مختلف ،د :امکان انجام توافقات مقدماتی
و مذاکرات پیش از عقد ،ه :امکان استیذان از ولی غائب (خورسندیان و شنیور ،واکاوی مبانی
فقهی و حقوقی جواز انعقاد نکاح در فضای سایبر.)56 :
از دیگر نمونههای مزایای اینترنت ،میتوان به کاربرد آن در زمینه مطبوعاتی و رس��انهای
اشاره نمود .اینترنت ابزار چند رسانهای است چرا که اینترنت هم روزنامه و هم رادیو و هم
 46تلویزیون است آن هم با امكانات ویژه ایستگاه رادیو و تلویزیون كه نیاز به جا و مكان فیزیكی
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و كارمند و هزینههای خاص ندارد .همچنین تولید و نش��ر اطالعات در اینترنت آسان ،کم
هزینه ،بدون نیاز به مکان و امکانات خاص است .امروزه هركس میتواند با یك رایانه و یك
خط تلفن و با آش��نایی اندك با رایانه یك وبالگ در اینترنت ایجاد كند و بدون اینكه نیاز
به جا و مكان فیزیكی خاصی داشته باشد ،در فضای سایبر بدون هیچگونه هزینهای ،جایی
را ب��ا آدرس معین برای خود برگزیند .فضای وبالگ (جایی كه در فضای مجازی برای ارائه
مطالب انتخاب میش��ود) درعین كوچكی به قدری وسیع است كه در هر جای این جهان
(اعم ازخشكی و دریا و فضا وحتی كرات دیگر) میتوان به راحتی با فشردن چند دكمه وارد
آن شده و محتویات آن را مطالعه ،استماع و یا مشاهده نماید و كسی كه جایی را در فضای
سایبر برای خود برمی گزیند ،میتواند در نقش های مختلف در این فضا ظاهر شود .به عنوان
مثال :می تواند صاحب امتیاز یك نشریه و در عین حال مدیر مسئول ،سردبیر و خبرنگار و
یا تحلیلگر و روزنامهنگار آن نشریه باشد .میتوان در عین همه كاره بودن یك نشریه بهطور
هم زمان از وبالگ خود به عنوان ایستگاه رادیو استفاده كند و بهعنوان مجری،گوینده ،تهیه
كننده ،تمام اخبار و اطالعات موردنظر خود را به صورت صوت در وبالگ خود انتشار دهد .و
در عین حال میتواند از وبالگ به عنوان ایستگاه تلویزیون استفاده كند و همه كاره آن باشد
و همه این كارها را با كمترین هزینه و با صرف مقداری از وقت خود به آسانی انجام دهد .از
مزایای دیگر مطبوعات و رسانههای اینترنتی آن است که نشریه ،رادیو و تلویزیون اینترنتی
بسیار جذابتر و دلرباتر میباشند .مطالب و محتوای اینترنت هر لحظه در اختیار كاربر است
كرات میتوان یك مطلب را از یك رادیو اینترنتی شنید و از یك تلویزیون دید در حالی
و به ّ
كه این امكان در رادیو وتلویزیون سنتی وجود ندارد .مطالب نشریه الكترونیكی (اینترنتی)
به هر شكلی و هر رنگی قابل ارائه است و محدودیتی وجود ندارد .نشریه اینترنتی برخالف
نش��ریه سنتی میتواند هر لحظه مطالبی بیش��تر از لحظه قبل داشته باشد و این موجب
جذابیت آن خواهد شد .بههمین جهت یك كاربر در روز چند مرتبه به یك نشریه اینترنتی
مراجعه میكند .ولی نش��ریه كاغذی پس از یك مرتبه مطالعه دیگر قابل اس��تفاده نیست.
همچنین در مطبوعات اینترنتی ،کاربر نشریه و رادیو و تلویزیون اینترنتی ،حق انتخاب اخبار
و اطالعات را دارد .كاربر رادیو و تلویزیون سنتی گاهی ممكن است ساعتها وقت صرف كند
تا رادیو یا تلویزیون مطلب مورد نظر و مورد عالقه او را پخش كند و در نتیجه مجبور است
بسیاری از مطالب را كه عالقه ای به دیدن و شنیدن آنها ندارد ،ببیند و یا بشنود تا به مطلب 47
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مورد نظر برسد .اما كاربر اینترنت (یا به تعبیر دیگر رادیو و تلویزیون اینترنتی) چون همیشه
و در همه وقت همه مطالب منتش��ر ش��ده را در روی سایت دارد ،هركدام را كه خواست با
فشار دادن یك دكمه كامپیوتر انتخاب میكند و در نتیجه كاربر اینترنت برخالف كاربر رادیو
و تلویزیون ،ناخواسته هدایت نمی شود و آزادتر است ،دیگران برنامه به او نمی دهند ،بلکه او
خود برنامه را انتخاب می كند و بر میگزیند.
شهروند اینترنتی ،توانایی استفاده از فناوریهای ارتباطی جدید ،از قبیل پست الکترونیکی و
گپ زنی را دارا میباشد و در هر لحظه از شبانه روز میتواند با هر یک از دوستان یا آشنایان
خود ارتباط برقرار کند .ش��هروند اینترنتی ،به روز زندگی می کند؛ زیرا قادر اس��ت آخرین
اطالعات ،اخبار ،کاالها و نرم افزارها را ظرف چند دقیقه از طریق اینترنت جست و جو کند
و بهدست آورد .جهت برقراری ارتباطات شخصیتر و متقابل ،استفاده از امکاناتی هم چون
ویدئو کنفرانس ،چت و خدمات پیامرس��ان امکانپذیر گردیده است .به لطف این خدمات
کشورهایی که از لحاظ جغرافیایی از هم جدا هستند در کنار هم قرار گرفتهاند و جامعهای را
تشکیل دادهاند که قادر است تفکرات خویش در زمین ه مسائل جهانی را به اشتراک بگذارد.
این مس��أله بر تک تک ما تأثیر میگذارد .اینترنت یک سکو و رسانهی مشترک در اختیار
ما قرار داده اس��ت که به کمک آن قادریم به کاوش در باره دیگر فرهنگها و ایدئولوژیها
بپردازیم.
شهروند الکترونیکی ،سفرهای مفرحتری انجام میدهد؛ زیرا کلیه مراحل سفر را از قبل ،به
کمک اینترنت برنامهریزی کرده است .استخدام شهروند الکترونیکی آسانتر است چرا که از
طریق اینترنت به راحتی از فرصت های شغلی موجود آگاه می شود .همچنین اجرای پروژه
شهر الکترونیکی باعث ارتقای روحیه مثبت شهروندان به دلیل افزایش بازده آن ها از نظر
زمان و انرژی ،افزایش سطح رفاه و آسایش همگانی ،دستیابی به عدالت اجتماعی همگانی
با توزیع عادالنه و یکسان خدمات و اطالعات و افزایش سرعت توسعه و پیشرفت کشور می
شود.
در زمینههای اداری نیز ،امروزه تمام ادارات و سازمانها دارای سایتهایی هستند که امکانات
خود را در سایت برای افراد به نمایش گذاشته و افراد را قادر می سازد که بسیاری از کارها
را به صورت غیر حضوری انجام دهند .به این ترتیب تعداد مراجعین به س��ازمانها کاهش
 48یافته و زمان کمتری برای انجام کارها نیاز می باش��د .حتی مدیران میتوانند بدون نیاز به
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حضور در ش��رکت و کارخانه ،س��ازمان خود را کنترل و مدیریت کنند ،با افراد به صحبت
بپردازند و دس��تورات الزم را صادر کنند .نیز برای مدیریت کس��ب و کارهای جدید مبتنی
بر وب میتوان مزایایی متعددی را بر ش��مارد .مانند :کاهش هزینهها ،کاهش ریسک ،همه
مکانی و همه زمانی کردن دسترسی به خدمات و محصوالت  ،امکان سرویس دهی همزمان
به تعداد زیادی از کاربران  ،امکان ایجاد پایگاه های داده بر اس��اس ترجیحات مش��تریان و
غیره اما مزایای جامع که در برگیرنده طیف وس��یعی از توانمندیهای وب و اینترنت می
باشند عبارتند از:
 .1سفارش سازی انبوه
از آنج��ا که اینترنت امکان س��رویس دهی به خود را دارد ،کارب��ر میتواند نوع نیاز و نحوه
دسترس��ی به محصول و خدمت مورد عالقه را بر اساس ترجیحات خود تعریف کند .یکی
از مهمترین مزیتهای کلیدی اینترنت  ،امکان سفارش سازی در سطح انبوه برای کاربران
است.
 .2ارتباط دائمی با متقاضیان و کاربران
هرچند وجود نقص در خدمات رس��انی اجتناب ناپذیر است ،اما شواهد نشان می دهد که
جبران و بهبود موفقت آمیز در خدماترس��انی  ،تاثیر زیادی بر رضایت مشتری و وفاداری
او دارد.
ارتب��اط دائمی با کاربران ،آوردگاه خوبی ب��رای درک و تحلیل عالقه و ترجیحات آنان می
باشدکه عاملی موثر برای بهبود خدمات به شمار می رود.
 .3ایجاد صمیمیت
اینترنت به مشتریان این امکان را میدهد که خدمات را خودشان هر وقت که بخواهند انجام
دهند ،وجود چنین امکانی اگر با تخصص و آشنایی کاربران همراه باشد ،باعث تسهیل در
امور خواهد شد و افزایش سطح صمیمیت را موجب می شود.
در مجموع میتوان گفت اینترنت رس��انهای تعاملی اس��ت .هر کس در هر جای دنیا که به
آن دسترسی داشته باشد میتواند در عین اینکه از مطالب موجود استفاده میکند ،مطالب
خود را هم منتشر کند .حجم عظیمی از کتابها و مقاالت در سطح اینترنت منتشر شدهاند.
همچنین اینترنت ،باعث بوجود آمدن حرفههای جدید ش��مرده میشود .نیز باعث راحتی
خیلی از کارها مثل عملیات بانکی ،خرید و فروش و  ...شده است ،همچنین میتواند جذاب و 49
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سرگرم کننده بوده و باعث شود که انتقال اطالعات با سرعت زیادی انجام گیرد .الزم نیست
برای خرید یک نرم افزار و گرفتن یک مقاله به جای دوری سفر کنید ،الزم نیست از پست
سنتی کمک بگیرید ،همه اینها به راحتی می توانند در شریان ارتباطی مجازی اینترنت قابل
احراز باش��ند .در نتیجه اینترنت ایجاد کننده ساختارهای جدید مبادالت با محتوا و دست
اندرکاران جدید است و کارایی مبادالت را با کاهش هزینهها و سرعت بخشیدن به فرایندها،
ارتقا میدهد .اینترنت میتواند زمینههای ش��ناخت عالئق و ترجیحات کاربران را فراهم و
امکان تجزیه و تحلیل رفتار مبتنی بر وب مشتریان را فراهم سازد .کاهش سطح ریسک مالی
در ایجاد کسب و کارهای جدید یکی از مهمترین تواناییهای اینترنت برای افزایش ایجاد
کسب و کارهای جدید میباشد.
خالصه اینکه اینترنت در عصر حاضر به یک ابزار تجاری الزم و ضروری تبدیل گردیده است
که به نزدیکتر ساختن دنیا کمک نموده است .کسب اخبار از نقاط مختلف دنیا ،دسترسی
ب��ه منابع دان��ش ،و خرید آنالین تنها با یک کلیک امکانپذیر گردیدهاند .اینترنت از لحاظ
ارائ ه خدمات از قابلیتهای بالقوه عظیمی برخوردار بوده و خدمات فراوانی را ارائه میدهد.
لذا اینترنت جایگزین بس��یاری از روشها و اعمال سنتی ش��ده است بهگونهای که امروزه
میتوان امور مرتبط با بانکداری ،تحصیل ،ارس��ال نامه ،کتاب و تحقیقات ،خواندن روزنامه،
فیلم و موسیقی و از همه مهمتر انواع گوناگون تجارتها و غیره را بواسطه اینترنت انجام داد.
آشنایی با شهر الکترونیک
ب��ه طوری کلی در یک نگاه ،مصادیق مثبت الکترونی��ک و اینترنت را می توان در امکانات
شهر الکترونیک خالصه نمود .بر این اساس الزم است در مورد این شهر و مزایا و کاربردها و
اهمیت آن ،مقداری سخن بگوییم.
شهر الکترونیک عبارت از شهری است که اداره امور شهروندان شامل خدمات و سرویسهای
دولتی و سازمانهای بخش خصوصی بصورت برخط ) (onlineو بطور شبانهروزی ،در هفت
روز هفته با کیفیت و ضریب ایمنی باال با اس��تفاده از اب��زار فناوری اطالعات و ارتباطات و
کاربردهای آن انجام میش��ود ،یا به عبارت دیگر میتوان گفت در ش��هر الکترونیکی تمام
خدمات مورد نیاز ساکنان از طریق شبکههای اطالعرسانی تامین شود (روزنامه همشهری ،
 50به نقل از دکتر علی اکبر جاللی.)1388/12/2 ،

فقه الکترونیک در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

در این شهر ادارات دیجیتالی جایگزین ادارات فیزیکی میشوند و سازمانها و دستگاههایی
همچون شهرداری ،حمل و نقل عمومی ،سازمان آب منطقهای و غیره بیشتر خدمات خود را
به صورت مجازی و یا با استفاده از امکاناتی که  ICTدر اختیار آنان قرار میدهد به مشترکان
و مشتریان خود ارائه میدهند.
در شهر الکترونیک عالوه بر اینکه شهروندان در شهر مجازی و در وزارتخانهها و سازمانهای
الکترونی��ک حرکت میکنند ،قادرند خدمات جاری خ��ود را همچون خریدهای روزمره از
طریق شبکه انجام دهند.
در چنین جامعهای ،توانمندی ش��هروندان در پردازش ،ذخیره ،انتقال ،تولید و بهکارگیری
داده ،اطالعات و دانش از اهمیت بهس��زایی برخوردار اس��ت .در سایه تحقق حقوق ملت در
چنین جامعهای ،افراد شایسته ،با مهارت ،دارای شوق و انگیزش ،پاسخگو و نوآور میتواند
در ارتقاء سطح کیفیت زندگی فردی و اجتماعی یک شهر و حتی کشور وظایف بزرگی را
به عهده گیرد .اینگونه شهروندان قادرند در بازار جهانی فعالیت نموده و به مبادله ثروت و
دانش خود به دور از هرگونه محدودیت جغرافیایی ،فیزیکی و اقتصادی در کوتاهترین زمان
و در هر مکانی مش��غول ش��ده و شکلدهنده اقتصادی متنوع ،توأم با افزایش قدرت رقابت
باشند .جامعهای که در آن با رعایت حقوق و قوانین الکترونیکی حاکم بر فضای دیجیتال،
ق��درت ج��ذب دانش و اس��تعداد از اقصی نقاط جهان نیز امکان پذیر میگ��ردد .از این رو
دسترسی به جامعه اطالعاتی در سطح ملی و منطقهای و توسعه دولت الکترونیکی با ایجاد
شهر های الکترونیک و کاهش زمان و هزینه ارائه خدمات به شهروندان نیازمند فراهم آوردن
فرصتهای برابر ،عادالنه و امن اطالعاتی برای همه شهروندان توام با رعایت حقوق فردی و
اجتماعی آنان است.
برای درک بهتر و پاسخ به این سوال که شهر الکترونیک ،چگونه شهری است ،به ارائه نمونه
ذیل میپردازیم:
در زمینه حمل و نقل ش��هری ،از امکانات شهر الکترونیک این است که اگر تمام خودروها
به سیستم موقعیتیاب محلی مجهز شوند در تمام طول مسیر از قدرت تشخیص موقعیت
جغرافیایی خود برخوردار خواهند بود و پلیس نیز به این ترتیب توان مدیریت ترافیک را به
راحتی در دست خواهد داشت.
عالوه بر این در چنین سیس��تمی اصوال تصادفی رخ نمیدهد ،چرا که در صورت احتمال 51
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بروز برخورد میان دو متحرک با اعالم خطر به موقع در یک کیلومتر قبل از محل پیشبینی
تصادف از بروز حادثه جلوگیری میشود.
در حقیقت با این روش حوادث رانندگی تحت کنترل درآمده و حتی در صورت وقوع ،روی
مانیتور پلیس ثبت میشود و نیازی به اطالعرسانی مجدد نیست .لذا عالوه بر افزایش سرعت
رسیدن پلیس به محل حادثه ،دیگر نیازی به کشیدن کروکی نخواهد بود و همین امر کار
شرکتهای بیمه را سهلتر از گذشته میکند.
بنابراین با اس��تفاده از سیستم ناوبری هوش��مند در لوای طرح شهر الکترونیک ،اطالعات
مکانی ،مسیر حرکت ،سرعت و موقعیت مربوط به وسایل نقلیه از جمله وسایل نقلیه عمومی،
پلیس ،آتش نشانی ،آمبوالنسها ،اتوبوسها و دیگر وسایل قابل دریافت است.
اهمیت این موضوع وقتی بیشتر روشن میشود که توجه داشته باشیم سیستمهای ناوبری
مطلوب ،آن دس��ته از سیستمهایی هس��تند که امکان تغییر نقشه و استفاده از نقشههای
موجود و به روز کشور ،قابلیت حمل و نقل و قیمت قابل قبول و مناسب داشته و در بازار نیز
به راحتی در دسترس باشند (همان).
مزایای شهر الکترونیکی
ش��هر الکترونیکی دارای مزایای بسیاری اس��ت که به صورت خالصه میتوان به موارد زیر
اشاره کرد:
 -1فراهم آوردن خدمات با کیفیت و سرعت باال براي شهروندان
 -2فراهم آوردن کانال هاي آموزشی مختلف و محیط آموزشی مادام العمر
 -3بهبود کیفیت زندگی مردم
 -4ارائه خدمات یک مرحله اي به شهروندان
 -5تقویت رقابت تجاري شهر و ایجاد فرصت هاي تجاري بیشتر توسط تجارت الکترونیک
 -6ارتباط بهتر سازمانها و ارگان هاي مختلف شهري
 -7دسترسی 24ساعته به خدمات شهري
 -8افزایش مشارکت مردم در اداره ي شهر
 -9کاهش ترافیک شهر با توجه به کاربرد اینترنت در فعالیت هاي شهري
 -10 52همسو کردن سرمایه گذاري ها با نیازهاي شهروندان و شهر
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 -11تس��ریع در برطرفش��دن و مشکالت ایجاد شده و ارتباط مستقیم مسئولین شهري با
شهروندان
 -12صرفه جویی در وقت و انرژی
 -13جلوگیري از سرمایه گذاري بیشتر روي روشهاي قدیمی اداره شهر
 -14ایجاد زیر ساختار الزم براي توسعههاي آتی شهر
 -15کاهش فساد اداری
 -16افزایش نظم در فعالیت هاي شهر با استفاده از سیستم اطالعاتی جامع
 -17افزایش سطح آگاهی عموم
 -18درآمد ثابت شهري با به وجود آمدن یک سیستم با ثبات و جامع در گردش پول
گذش��ته از مزیتهای فوق ،امنیت در شهر الکترونیک مزیتی است که در شهرهای سنتی
نمیتوانیم کیفیتی این چنین را بیابیم .بهعنوان مثال اگر شما پولی همراه نداشته باشید کمتر
سارقی قصد نزدیک شدن به شما را دارد و یا اگر برای کارهای روزمره کمتر از خانه خارج
شوید  ،احتمال تصادف یا مشکالت از این دست کمتر می شود امنیتی که در پرداختها و
انتقال وجوه در شکل الکترونیکی آن است این امکان را میدهد تا برتمام فعالیتهای مالی
خود نظارت داشته باشید و یا استفاده از سیستمهای حسابداری آنالین اختالف حسابها را
در کمترین زمان ممکن کشف و از سایر زیانهای آن جلوگیری کنید.
در نظام مالی که بر شهر الکترونیک حاکم است همه چیز قابل پیشگیری است و اگر شخص
یا اش��خاصی هم با امکانات خاص مبلغی را از حساب فردی برداشت کنند ،بیمه ها تمامی
خسارت ها را جبران خواهند کرد .شهر الکترونیک آن قدر مزایا و امکانات دارد که برای بیان
آنها نیز به صدها صفحه کتاب نیاز اس��ت و ما نگاهی گذرا به اصلی ترین مزایای آن داریم.
مزیت آخری که به آن خواهیم پرداخت مزیتی ملی است  ،یک شهر الکترونیک میتواند با
کم کردن هزینهها و ایجاد نظم اقتصادی این امکان را برای کشور ایجاد کند تا سرمایه های
ملی را با حداکثر بهرهوری استفاده کند و هزینههای جانبی را که می توان در آن صرفهجویی
کرد را کاهش داد تا س��رمایه در جای خود قرار گیرد و به رش��د اقتصادی و صنعتی کشور
کمک کند (همان).
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دسته منفی از مصادیق اعمال اینترنتی
گذش��ته از مزیتهایی که میتوان برای اینترنت و الکترونیک در نظر گرفت ،در یک نگاه
کل��ی میت��وان معایبی را نیز برای آن تصور نمود .از جمل��ه این معایب ،گونههای مختلف
جرائم اینترنتی و آسیبهای اجتماعی که زیرمجموعه موانع مدیریتی -با توجه به حاکمیت
ویژگیه��ای منحصر به فردی که برای اینترنت و فضای مجازی در نظر گرفته میش��ود-
اینترنت و فضاهای الکترونیکی می باشند.
از جمله جرائم رایانهای میتوان به قوادی ،افساد فیاالرض ،سرقت و قتل اشاره نمود .استفاده
از اینترنت جهت انجام امور بانکی ،ایجاد ش��بکههای اجتماعی و ارائه خدمات دیگر ،غالباً
اطالعات شخصی را در مقابل سرقت آسیبپذیر میسازند .به طور معمول هیچ راه مطمئن و
غیر قابل نفوذی جهت محافظت از اسامی ،شماره حسابها ،آدرسها ،تصاویر ،و شمارههای
ب سایتها و افراد سارق وجود
کارتهای اعتباری در برابر س��رقت و سوء استفاده توسط و 
ندارد .هکرها بیپروا میتوانند با نصب نرمافزارهای سرقتکنند ه اطالعات از طریق اتصاالت
ناامن به اطالعات مهم و حساس ما دسترسی پیدا کنند .الزم به ذکر است که خسارات ناشی
ن ناپذیر بوده و مهمتر از همه این که
از سوءاستفاده از هویت و نفوذ به حسابها غالباً جبرا 
باعث خجالت و سرافکندگی میشوند.
از جمله مصادیق قوادی و داللیهای جنسی اینترنتی عبارتند از:
امروزه بسیاری از دالالن جنسی از طریق اینترنت برای اغفال دختران و زنان و حتی مردان
استفاده میکنند.
اطاق گفتگو ( )chat roomیکی از این راهها است.
چت به معنای گپ زدن ،اختالط ،گفتگوی خودمانی یا دوستانه و صحبت میباشد .و یکی
از ابزارهای بسیار قوی ارتباطی در اینترنت است که استقبال بسیار گسترده از آن در سراسر
دنیا توجه محققان حوزههای جامعه شناس��ی ،فرهنگ ،ارتباطات و روانشناس��ی را به خود
جل��ب کرده و هنوز یک اجماع کلی در مورد اث��رات روانی و اجتماعی و کارکردهای آن به
وجود نیامده است و یکی از حوزههای بسیار مناقشه بر انگیز دنیای مجازی میباشد .افراد به
نیات مختلف وارد چت رومها میشوند.
چت روم ،دنيایي است كه افراد قادرند در آن هويت خويش را پنهان كنند نتيجه آن از دست
 54رفتن مهار اخالقي و اجتماعي در دنياي چت است .به واسطه اينكه هويت افراد در چترومها

فقه الکترونیک در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

پنهان اس��ت ،روابط ايجاد شده ،ميتواند موجب سوءتفاهم و در نتيجه ضربه عاطفي شود.
ممكن است اين روابط به دنياي واقعي نيز كشيده شود و اثرات سویي را در بر داشته باشد.
ازدواجهاي ناموفق اينترنتي ،استثمار جنسي ،ورود به شبكه شركتهاي هرمي و خروج ارز
از كشور ،سايتهاي مستهجن و غيراخالقي در كمين كساني است كه بدون آگاهي وارد آن
ميشوند .چت روم اولين مکاني است كه يك جوان احساس آزادي ميكند و معموال مورد
برخورد و سرزنش خانواده ،واقع نميشود .به عبارتی اين آزادي باعث سوءرفتارهایي در بين
جوانان ميشود .يكي از ايرادهاي اساسي چت ،نامنظم بودن آن است ،يعني هر كس از هر
كجا با هر اطالعاتي ميتواند ب ه آن مطلبي اضافه كند.
دالالن جنسی از طریق چت و گفتگوی تایپی یا شنیداری و دادن تصویر خود و یا از طریق
وب کم و ویدیو کنفرانس و دیگر طرق ارتباطی پیش��رفته همچون وایبر ،واتس آپ ،الین،
تانگو ،اسکایپ و تلگرام و امثال آن که راه هایی بیش از یک چت ساده را پیش روی کاربران
قرار داده است ،سعی در عملی ساختن اغراض پلید خود میباشند به طوری که تمام آرمان
ها و اعتقادات اصیل خود را به کل فراموش كرده و با دختران طرح دوستی ریخته و سپس
با وعده ازدواج ،شغل خوب ،درآمد باال و حتی با فرستادن بلیط و ویزای ورود به کشور مورد
نظر ،آنها را تحویل قاچاقچیان میدهند (رمضان نرگسی ،بی تا.)19 :
دالالن در این گونه از فضاهای سایبری قادرند با فکر و روح و روان مردم بازی کرده و آنها
را به مسیرهای دلخواه خود منحرف سازند و دچار انحرافات دینی و اعمال نامشروع کنند.
این روزها چتها و برنامههای مکالمه ،فارغ از یک س��ایت و یا مس��نجر یاهو و گوگل تاک،
گس��تره وسیعی روی تلفن های همراه اندروید دارد .چت هایی که نه تنها محدودیت های
قبلی را ندارد؛ بلکه میتواند هر چه بیشتر مخاطبان خود را دچار آسیب کند .چه بسیار زنان
دختران ساده و خوش باور که از طريق همین فضاهای سایبری فريب خورده اند و با ورود
و
ِ
آنها به مراکز خاص زمينه سوءاستفاده از آنها برای عدهای هنجار شکن فراهم شده است.
ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿـﺪ:
« ﻣﺮی��م ص 18 ،ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻔت وﮔﻮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در ﺷـﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،درﺑﺎره ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﻔﺖ
در ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،از راه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺻـﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدم .او ﻋﮑﺲ
ﺧـﻮد را ﺑﺮاﯾـﻢ ﻓﺮﺳـﺘﺎد و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻃـﻮر .ﺑﻌـﺪ از آن از ﻫﻤـﺪﯾﮕﺮ ﺧﻮﺷـﻤﺎن آﻣـﺪ و اﻇﻬـﺎر 55
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ﻋﻼﻗﻪ ﮐﺮدﯾﻢ و او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ اﻣﮑﺎن ﻓﺮﺳـﺘﺎدن وﯾﺰا و ﺑﻠﯿﻂ ﺑﺮاي ﻣﻦ را دارد»
ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﺎص ﺗﻼش ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﺪر و
ﻣﺎدرش ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺷﻮم ﺑﺮود ،وﻟﯽ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن در ﺧﺎرج
ﮐﺮدن ﺑﯽدردﺳﺮ دﺧﺘﺮ ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ از اﯾﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ (روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺸﻬﺮي)1381/8/9 ،
از مصادیق دیگر میتوان به سایتها و وبالگهای دوستیابی سکسی و همچنین وبسایتها
و لینکه��ای موجود در شبکههای اجتماع��ی پرطرفدار همچون :فیس ب��وک (، )facebok
توییت��ر( ،)twitterمای اسپی��س ( ،)mySpaceنینگ ( ،)ningیوتی��وب ( )youtubeو تلگرام
( )telegramکه مشخصات افراد منحرف شده اخالقی زنان و مردان و کودکان را در خود جمع
کردهاند ،و افراد دیگر و عالقمندان به رابطه جنسی میتوانند در این سایتها و شبکهها البته
پس از وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور در بعض از موارد ،وارد شده و شخص مورد نظر خود را
پیدا کنند بهطوری که در شبکههایی همچون فیس بوک و توییتر شخص با دنیای مجازی پر از
فیلم و عکس و پیام و نوشته و غیره مواجه است که توسط جستجوهایی بسیار پیشرفته و حتی
در بعض مواقع با تایپ بعضی از کلمات مورد نظرش به راحتی می تواند به مقصود خود برسد.
ت که کاربران اینترنتی میتوانند برای اغلب
باید دانست استقبال از شبکههای اجتماعی از آن جه 
نیازهای آنالین خود در این وبسایتها پاسخ مناسب بیابند ،بسیار زیاد می باشد .در شبک ه های
ی برای خودشان بسازند که شامل مشخصات،
اجتماع��ی کاربران میتوانند پروفایلهای شخص 
تصاوی��ر ،عالقهمندیه��ا و سایر موارد این چنینی است .ام��ا شبکهایشدن این وبسایتها از
جایی آغاز میشود که هر کاربر لیستی از دوستان تهیه میکند و این پروفایلهای شخصی به
یکدیگر متصل میشوند .هر کاربر میتواند دوستان و آشنایانی که در همان شبکهی اجتماعی
حض��ور دارند را به لیست دوستان خود بیفزاید .همچنی��ن کاربران میتوانند با جستوجو در
پروفایلهای کاربران و مشاهده مشخصات آنها با افراد جدیدی آشنا شوند و لیست دوستان خود
را گستردهتر کنند .اینها ابتداییترین امکانات شبکههای اجتماعی است و این وبسایتها در
سالهای اخیر تالش کردهاند ،تا گزینههای بیشتری در اختیار کاربران خود قرار دهند .امکانی
شبیه به وبالگه��ا و میکروبالگها برای نوشتن مطالب کوتاه و یادداشتهای روزانه و فضایی
شبی��ه به سایتهای عکس برای ق��رار دادن تصاویر شخصی ،ایجاد فضایی شبیه به چت برای
گفتوگوهای فوری میان کاربران ،قابلیت ساختن اتاقهای گفتوگو و صفحات هواداری شبیه
 56به فرومهای اینترنتی از جمله سادهترین این امکانات است .شبک ه های اجتماعی متناسب با نوع
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موضوع فعالیتشان امکانات دیگری از قبیل خبرخوانهای اینترنتی ،قابلیت آپلود کردن ویدئوها
و فایله��ای کامپیوتری و برق��راری ارتباط با سایر رسانههای شخصی را نیز در گزینههایشان
دارن��د .بدین ترتیب میبینیم که اغلب امکاناتی را ک��ه کاربران اینترنتی پیش از این از طریق
مراجعه به چندین وبسایت کسب میکردند ،یکجا در شبک ه های اجتماعی دریافت میکنند.
لذا با توجه به این قابلیت ها ،چه بسا قوادان و داللی های جنسی با زحمتی ناچیز می توانند،
به عنوان واسطه در رابطه های نامشروع واقع شوند و زمینه را برای اعمال نامشروع بسیاری از
کارب��ران اینترنت��ی و سوژه های مورد نظر  -که بخش قابل توجهی از زمانی را که در اینترنت
بهسر میبرند در شبک ه های اجتماعی حضور دارند  -فراهم سازند.
گاهیهم ایمیل و پست الکترونیکی افراد میتواند دربرگیرنده پیام ها و عکس هایی باشد که با
برنامه ریزی برای آنها ارسال شده و خواهان ارتباط جنسی است و توسط صاحبان آنها از طریق
این ایمیل به ایمیل افراد دیگری ارسال رایانه ای شود (بای و پورقهرمانی.)386 – 387 :1378 ،
و دیگ��ر اینک��ه شخص به واسط��ه ورود به سامان��ه ارسال پیامکه��ای اینترنتی(system
 )ITMS=internet text messagingو فرست��ادن پیامکه��ای برنامهریزیش��ده در غالب
( )smsو ( )mmsبه افراد مختلف میتواند به غرض خود از داللی جنسی و قوادی برسد.
کارب��ران در فضای سایبری قادرند با تبلیغات ،امر موهومی را صحیح و امر صحیح و مقبولی
را موهوم جلوه دهند و بر این اساس افراد را برای اعمال نامشروع جمع نمایند ،به طوری که
بسیاری از كاربران اينترنت كه در راههای غير اخالقی فعاليت میكنند ،سعی دارند تفكرات
خودشان را رواج دهند و لحظهای در به کارگیری از این ابزارها درنگ نکرده و بهصورت فراگير
و فراوان از آنها استفاده میكنند .بر این اساس ،داللی جنسی و جمع نمودن افراد برای اعمال
نامشروع در تاالرهای گفتگوی سایبری مسألهای است که به جرأت می توان از آن به فاجعه
قرن بیست و یکم نام برد .مردان و زنانی که شب و روز در مسنجرهای مختلف از جمله یاهو
مسنجر ،به دنبال گزینه هایی هستند تا شاید به خواسته های شیطانی خود دست پیدا کنند.
پیشرفت جوامع و دسترسی همگانی به ابزارها و امکانات گوناگون ،به ویژه فناوری ارتباطات،
با اینکه برای تأمین نیازهای اصلی و اساسی زندگی بشر ابداع شده است ،اما تعدد و سهل
الوصول بودن این ابزارها امکان سوء استفاده از آن را برای مجرمان فراهم نموده است که از
طریق آنها میتوانند زودتر و آسان تر به مقاصد شوم شان دست یابند .با مالحظه این امور
میتوان مدعی شد ،قوادی که در قدیم یک جرم ساده و جزئی بود ،امروزه دیگر یک جرم 57
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جزئی و ساده نیست که با وساطت مستقیم فردی میان دو تن انجام می گرفت و به ندرت
هم اتفاق میافتاد .امروزه قوادی یک جرم سازمانیافته است که از طرق مختلف با استفاده
از ابزارهای ارتباطی مدرن همچون اینترنت ،در حد وسیع ،برای تأمین تقاضای بازار جهانی
فحشا و رونق بخشیدن به صنعت روسپیگری در شکل قاچاق زنان ،به صورت سازمانیافته،
حتی در عرصه بینالمللی انجام می گیرد.
از جمله مصادیق افساد فی االرض نیز میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
ممکن است شخصی از طریق اینترنت پس از هک و شکاندن قفل شبکه امنیتی کشوری
که اسرار آن کشور همچون اسرار نظامی در آن نهفته است ،وارد آن شبکه شده و با اعمالی
همچون افشا کردن آن اسرار ،امنیت عمومی مردم آن کشور را به خطر بیندازد.
نمونه دیگر اینکه شخص در فضای مجازی از طریق شبکههای فیسبوک و توییتر و غیره با
تحریک افکار عمومی مردم ،موجب تباهی مردم و باعث ایجاد فتنه1در جامعه شود.
در گذشت��ه فتنهها را عموما بعد از فراهم شدن ناخواسته بسترها و زمينهها ،عدهاي از افراد با
نفوذ رهبري مي كردند ،اما امروز وضعيت دگرگون شده است .سال ها انديشه و تأمل مي شود
كه چگونه و از چه راه هايي مي توان يك حكومت و نظام سياسي را از ميان برداشت يا حكومتي
ديگر را جايگزين كرد؟ در شيوه هاي براندازي نرم ،صرفا براندازي نظام حاكم هدف نيست ،بلكه
جايگزين كردن نظامي ديگر نيز مد نظر است .فتنه گران افزون بر داشتن برنامهاي استراتژيك،
ارزياب��ي دقيقي از شراي��ط دارند و از قبل آموزش ميبينند .بخش اعظم اين آموزشها توسط
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 .1واژه فتنه در فرهنگ قرآني در معاني چندي به كار رفته است كه از آن جمله مي توان به معناي امتحان ،آزمون ،عذاب و شكنجه ،سوختن با آتش ،بليه،
سختي ،اضالل (راغب اصفهانی ،1412 ،ص  623؛ راضی  ،بی تا ،ج  ،4ص  ،)406شرك ،بازداشتن از دين (طبرسی ،بی تا ،ج  1و  ،2ص  511و  ،)513آشوب
و اخالل در امور دين (ابن عاشور ،بی تا ،ج  ،4ص  )276اشاره كرد .اين در حالي است كه برخي از محققان دانش زبان شناسي بر اين باورند كه اصل در ماده
فتن ،چيزي است كه موجب اختالف و هرج و مرج همراه با اضطراب مي شود و اموال ،اوالد و كفر در قرآن از مصاديق آن است( .مصطفوی ،1402 ،ج  ،9ص
 )23 - 25براين اساس مي توان گفت كه فتنه در فرهنگ قرآني به هر چيزي كه موجب آشوب و اخالل در نظم شخصي و عمومي شود و موجبات اضطراب
و تشويش را فراهم آورد و امنيت و آرامش را سلب كند ،گفته مي شود .از اين رو شكنجه و عذاب ،يا بالياي طبيعي ،آشوب هاي اجتماعي ،جنگ و شورش و
مانند آن به عنوان فتنه در قرآن معرفي شده است؛ زيرا هر يك از اين علل و عوامل موجب مي شود تا امنيت و آرامش از شخص و جامعه سلب شود .اين كه
كفر و شركت فتنه معرفي مي شود از آن روست كه آرامش و امنيت را از شخص سلب مي كند و او در آخرت نيز گرفتار فقدان آرامش و آسايش شده و ترس
و خوف دايمي را به جان مي خرد .فرزندان يا اموال نيز چنين وضعيتي را براي شخص به ارمغان مي آورند و آرامش را از او سلب مي كنند .اميرمؤمنان علي(ع)
مي فرمايد كه علم ،حافظ و نگه دارنده انسان است ،در حالي كه انسان مي بايست نگه دارنده مال باشد و همه گونه خود را در رنج و زحمت افكند تا از آن
محافظت نمايد و آرامش را از خود سلب كند .از اين جا دانسته مي شود كه فتنه در فرهنگ قرآني ،با همه گستردگي معنايي اش ناظر به اموري است كه آرامش
و امنيت را از انسان سلب كرده و اخالل در نظم عمومي و نظام احسن ايجاد مي كند و زندگي را از حالت عادي و طبيعي اش بيرون مي برد .از اين رو آشوب ها
و اغتشاشات اجتماعي را مي توان يكي از مهم ترين مصاديق فتنه دانست؛ زيرا آشوب و اغتشاش ،نظم اجتماعي را از ميان مي برد و آرامش و امنيت را از جامعه
سلب مي كند و بحران هاي متعدد را درپي مي آورد .بر این اساس می توان یکی از مهم ترین مصادیق افساد فی االرض را ایجاد فتنه در حد گسترده دانست.
البته الزم به ذکر است که فتنه در صورتی که به صورت جزیی و در ابعاد پائیین رخ دهد همچون فتنه ای که شخص به صورت محدود میان دو
نفر برقرار می کند ،از آنجایی که منجر به اشاعه فساد در حد گسترده نمی شود ،نمی توان آن را از مصادیق افساد دانست .لذا مراد از فتنه در این
مقام که از مصادیق افساد فی االرض است ،فتنه ای است که منجر به افساد و شیوع فساد به صورت گسترده شود.
با حفظ این مطلب همان طوری که در متن نیز خواهد آمد ،با توجه به عصر کنونی که عصر فناوری و تکنولوژی است ،چه بسا اینکه بسیاری از
مصادیق فتنه هایی که از مصادیق افساد فی االرض است ،در فضای مجازی خصوصاً از راه اینترنت صورت می گیرد.
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رسانههاي بينالمللي ،اينترنت و فضاهاي مجازي صورت ميگيرد .فتنهها در دوران ما با حمايت
هاي خارجي همراه است و حمايت بيگانگان قدرت مانور فتنهگران را افزايش ميدهد؛ چيزي
كه در گذشته به اين شكل وجود نداشت .به عنوان مثال با مراجعه به تاریخ ،در فتنه هاي دوران
امام علي(ع) كمتر اثري از دخالت قدرتهاي بيگانه مشاهده مي شود.
چه بسا اینکه بعض��ی از اشخاص در محیطهای مجازی از شگردهای منحصر به فردی در
اشاعه تباه و ایجاد فته در جامعه میشوند .پارهاي از این شگردها و شيوههاي فتنهانگيزي که
در فضای مجازی با شیوههای نوین شکل می گیرد ،عبارتند از:
 .1استفاده از شيوه هاي مبارزه ي نرم
 .2استخدام چهره هاي موجه و مقدس
 .3استفاده از شعارهاي خوب و جذاب
 .4سخن گفتن از اصول متعالي انساني
 .5نفي گذشته افتخار آميز جامعه
 .6تحريك احساسات
 .7شبهه افكني
 .8تفرقه افكني
 .9جلب حمايت هاي خارجي
 .10ايجاد فاصله ميان مردم و حكومت
 .11درآميختن حق و باطل
همچنین از دیگر مصادیق افساد فی االرض می توان به جذب نیروهای جدید در شبکه های
هرم��ی همچون گلدکوئیست ،در حد وسیعی بواسطه شبکه جهانی وب در فضای مجازی،
1
اشاره نمود.
 .1بدون شک این اخاللگری گرچه در فضای مجازی است منتها با توجه قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی و موارد الحاقی به آن کام ً
ال میتواند
ملموس باشد.
در سال  1384پس از تقدیم طرح فوریتی « طرح ممنوعیت فعالیت شرکت ها و موسسات با ساختار هرمی با شبکه بی انتها از قبیل
گلدکوئیست» به مجلس و پس از دو بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان ،نهایتا در تاریخ  1384/10/28مورد تائید شورای نگهبان
قرار گرفت .این طرح  -که متضمن الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخالل گران اقتصادی(مصوب  )1369و اصالح تبصره
یک به ماده دوم آن بود  -در مجموع عبارت است از:
تاسیس ،قبول نمایندگی و عضو گیری در بنگاه ،موسسه ،شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید
جهت کسب منفعت ،افراد دیگری را جذب کرده و توسعه زنجیر یا شبکه انسانی تداوم یابد ،جرم محسوب و مجازات هایی از قبیل جزای نقدی
و حبس را در پی خواهد داشت و چنانچه هدف از این گونه فعالیتها ضربه زدن به نظام جمهوری اسالمی بوده و یا چنین توالی فاسدی را به
دنبال داشته باشد و مرتکب نیز از آثار عمل خود آگاه باشد ،در صورتی که اقدامات مزبور در حد افساد فی االرض باشد ،مرتکب به عنوان مفسد
اعدام خواهد شد (برای تبیین این مطلب ،ر.ک :بای و پورقهرمانی.)421 -422 :1378 ،
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بر کسی پوشیده نیست که گذشته از مصادیق فوق ،هزاران مصادیق اینترنتی دیگر نیز برای
افساد فی االرض وجود دارد و به طور کلی ضابطه در تلقی شدن آن اعمال اینترنتی تحت
عنوان افساد فی االرض ،زمانی است که آن اعمال عرفاً از مصادیق افساد شمرده شده و منشأ
فساد گستر دهای در محیطی شود (ر.ک :حسینی شیرازی ،بی تا ،ج 82 :6؛ مرکز تحقیقات
فقهی قوه قضائیه ،بی تا  ،کد سؤال .)6484
صیادان اینترنتی افرادی آشنا و آگاه با فناوری های نوین هستند که با هنرمندی تمام خود
را افراد موجهی معرفی می کنند و چون در فضای مجازی امکان شناسایی آنها وجود ندارد،
از کاربران ساده و ناآشنا به این محیط سوء استفاده می نمایند .موارد سوء استفاده این افراد
در فضای مجازی عالوه بر سوء استفاده جنسی و مالی به موضوعاتی همچون همسریابی،
دوس��ت یابی ،سرمایه گذاری های اقتصادی با درآمد کالن و زودبازده ،تحصیل در دانشگاه
های معتبر خارج از کشور و مسافرت به دیگر کشور ها مرتبط می شود .حتی در بسیاری
از وبالگها و رسانههای اجتماعی مجازی ،مقاالت و نوشتههای خطرناکی همچون انحرافات
دین��ی و عرفانی و سست نشاندادن بنیانهای خان��واده ،معمولی نشاندادن رخدادهایی
مثل سردی روابط زن و شوهر ،طالق و همجنسگرایی و غیره به چشم می خورد .محتوای
ای��ن گونه وبالگها به طور معمول مشابه اس��ت و همه آنها به ترویج دینزدایی و باورهای
فمینستی میپردازند و خصلتهای جوان مسلمان را هدف قرار میدهند.
از مصادیق سرقتی اینترنتی نیز ،سرقت از حسابهای بانکی است .این قسم از سرقتها نیز
ب��ه ط��ور معمول و در اکثر مواقع به دو نحوه صورت میپذیرد .صورتی از آن بواسطه سرقت
کارته��ای اعتب��اری و شماره کارتها و رمزه��ای عبور  -اعم از رمز اول ی��ا رمز دوم (رمز
اینترنتی) -کارتها ،یا از طریق کارتهای جعلی شکل می گیرد و صورتی نیز از طریق هک
و ورود غیر مجاز به سیستم رایانه ای بانک ها و جابجا نمودن اموال به حساب فرد ثالث که
دارای هویت جعلی و ساختگی سارق است و پس از آن سارق با ارائه این سند جعلی به بانک
وانم��ود میکن��د که در حسابش پولی وارد شده و از این طریق از بانک مبلغ مورد نظرش را
دریافت میکند و به این وسیله سارق ،اموال دیگران را با عملیات ساختگی که از نظر ظاهری
از دی��د کارمندان بانک صحیح به نظر میآید ،به سرق��ت میبرد .البته نوع دوم از سرقت از
حساب بانکی به دلیل امنیت مجازی باالی بانکها کمتر به وقوع میپیوندد بلکه نوع رائج از
 60سرقت های حساب بانکی را صورت اول تشکیل می دهد و بر حسب ظاهر شیوع بیشتری در
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میان سارقین حساب بانکی دارد.
از جمله مصادیقی که می توان برای صورت اول ارائه نمود ،سرقت از طریق فیشینگ است.
فيشين��گ عبارتست از تالش براي بدست آوردن اطالعاتي مانند :رمز عبور ،شناسه عبور و
جزئيات كارت اعتباري با جا زدن خود به عنوان يك منبع قابل اعتماد .فيشينگ از طريق
سرويس هاي ايميل يا با وعده هاي دروغ انجام مي گيرد يا با ايجاد برخي جذابيت ها كاربران
اينترنتي را ترغيب مي كنند اطالعات خود را در سايت هايي كه توسط كاله برداران ساخته
ش��ده اس��ت ،وارد كنند .اين خالف كاران معموالً وب سايت هايي طراحي مي كنند كه در
كاربر احساس اعتماد و وارد شدن در يك سايت امن را مي دهد و معموالً هم موفق مي شوند
يعن��ي كاربر در دام آنها افتاده و اطالعات خود را وارد مي كند .این نوع از فعالیت رایانه ای
نوع بسیار خاصی از جرائم رایانه ای است که برای فریب دادن شما در زمینه افشای جزئیات
مالی و شخصی افراد ،طراحی شده است .مجرمان رایانه ای ،یک وب سایت جعلی ایجاد می
کنند که بسیار شبیه به وب سایت بانک (یا هر وب سایت دیگری که تراکنش های مالی در
آن انجام می شود مانند )eBay :است .سپس تالش میکنند تا افراد را به منظور بازدید از
این سایت و تایپکردن اطالعات محرمانه خود نظیر اطالعات ورود به سایت ،کلمه عبور و
 PINفریب دهند .نوعاً مجرمان رایانه ای تعداد زیادی نامه های الکترونیکی ارسال می کنند
که حاوی یک فراپیوند به سایت جعلی است.
حمل��ه فیشینگ نوعی ویژه از جرم سایبری است ک��ه در آن ،مجرم یک کپی تقریباً ۱۰۰
درصد شبیه یک وب سایت بنگاه تجاری ،ایجاد میکند .سپس تالش میکند تا کاربران را
برای افشای جزئیات شخصی خود نام کاربری ،کلمه عبور PIN ،و غیره از طریق یک فرم در
سایتی جعلی فریب دهد که این اجازه را به مجرم می دهد با استفاده از این اطالعات پول
بهدست آورد .فیشرها یا مجرمان فیشینگ از تکنیک های متعددی برای فریب دادن کاربران
به منظور دسترسی به سایت جعلی استفاده می کنند .مث ً
ال ،ارسال ایمیل هایی که به نظر
می آید از یک بانک باشد .این ایمیل ها اغلب از لوگوهای قانونی و یک سبک تجاری خوب
استفاده می کنند و سربرگ نامه را به گونه ای طراحی می کنند که شبیه این به نظر برسد
که به بانکی قانونی تعلق دارند .به طور کلی ،این نامه ها به دریافت کنندگان اطالع میدهند
ک��ه بانک ،زیرساخت  ITخود را تغیی��ر داده و از تمامی مشتریان می خواهد که اطالعات
کاربری خود را مجددا ً تصدیق کنند هنگامی که دریافت کننده ،روی لینک موجود در ایمیل 61
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کلیک می کند ،به سایتی جعلی هدایت می شود که از او می خواهد اطالعات شخصی خود
را وارد کند .آنگاه فیشر نیز از این اطالعات استفاده نموده و با به دست آوردن شماره کارت،
رمز عبور و  cvاز حساب های بانکی افراد سرقت می کنند.
از مصادیق قتل اینترنتی می توان به مصادیق ذیل اشاره نمود:
مصداق اول :این مصداق که به نوعی از دیگر مصایق بارزتر است ،هک کردن سیستم های
کامپیوتری خودرو ها ،کشتی ها ،متروها و هواپیما هاست .ممکن است شخصی پس از هک
کردن سیستم کامپیوتری ماشینی کنترل آن را به دست بگیرد و شرایط مرگباری را برای
سرنشین��ان آن پدی��دی آورد مثل اینکه هکری کاری کند که در یک زمان صدای رادیو به
طور ناگهانی زیاد شود ،چراغهای خودرو خاموش شود ،جریان آب برف پاک کن راه بیفتد
و شیشه جلوی خودرو را تار کند که اینها طبیعتاً می توانند باعث تصادف آن خودرو شود و
یا اینکه در موردی که هدایت هواپیماها یا هدایت کشتی ها و متروها از طریق برج مراقبت
و رایان��ه های هدایتگر صورت می گیرد ،شخص اجنب��ی با وارد شدن از طریق اینترنت به
سیستم رایانه ای هدایت هواپیماها ،کشتی ها و متروها ،کنترل آنها را به عهده بگیرد و آنها
را به مسیر دیگری منحرف کند و موجب اختالل در هدایت آنها شود که در نتیجه موجب
مرگ سرنشینان آنها شوند (ر.ک :روزنامه ایران ،1391/7/27 ،ش.)23 :5204
مصداق دوم :ممکن است شخصی تصویر ترسناکی را به صندوق الکترونیکی شخصی بفرستد
و شخص مقابل نیز از آنجایی که در حالت جسمی و روحی روانی مناسبی نیست ،به محض
باز کردن این تصویر از ایمیل خود ،در اثر ترس جان خود را از دست دهد.
مصداق سوم :از دیگر موارد می توان به قتل از طریق نفوذ به دستگا ههای حیاتی اشاره نمود.
محققان حوزه امنیت از احتمال نفوذ هکرها به دستگاههای ضربانساز قلب (پیس میکر)،
هش��دار میدهند .به گفته آنان با استفاده از یک لپتاپ ميتوان مجموعهای از شوکهای
الکتریک��ی ب��ا ولتاژ  830ول��ت را از راه دور به یک ضربانساز ارسال ک��رده و با استفاده از
عملکردهای مخفی و نامشخص تمامی دستگاههای ضربانساز و ایمپلنتهای انقباضدهنده
قلبی داخلی را در شعاع  9/1متری فعال کرد .به گزارش ایسنا ،دسترسی به شماره سریال
دستگاهها که تغییر برنامه سختافزاری و ذخیره برنامههاي مخرب را فراهم میکند و مانند
ویروس میتواند به سایر دستگاههای ضربان ساز سرایت کند ،دادن اطالعات شخصی کاربر
 62یا اطالعات امنیتی تولید کننده از دیگر خطراتی است که کارشناسان در خصوص احتمال
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بروز آنها هشدار میدهند .بدترین سناریوی مطرح در این زمینه ،احتمال بروز این خطر برای
صد درصد دستگاههای ایمپلنت قلبی است که با ایجاد شوکهای ناگهانی یا خاموش شدن
دستگاه میتواند منجر به مرگ بیمار شود (روزنامه همدان پیام.)1391/8/1 ،
مصداق چهارم :در عصر کنونی ویروسی انتحاری تحت عنوانDitonator monitor virus
ساخت��ه شده است که پ��س از نفوذ به سیست��م قربانی و اجرا شدن توس��ط وی ،با نفوذ
در  System Registryکاربر ،قسمت پاور سیستم را کنترل کرده و در یک لحظه تمام توان
انتقال قدرت پاور را به سمت مانیتور هدایت کرده و با شارژ شدیدی که به خازن های مانیتور
اعم��ال م��ی شود باعث شک قوی در آن شده و به انفج��ار مانیتور منجر می گردد! از آنجا
که اطالعات کاملی توسط سازندگان این ویروس ارائه نشده و تمامی مسائل اجمالی است،
هن��وز متخصصان موفق به توجیه مسئله نشدهاند اما وقتی که با واقعیت مسئله و عملکرد
موف��ق این ویروس روبرو گشتند ،مجبور به پذیرش واقعیت شدند(به سایت http://www.
.)avaxnet.com
ب��ا در نظر گرفتن مطالب فوق ،شخص با ارسال ای��ن ویروس در فضای اینترنتی می تواند
موجب سلب حیات از هزاران کاربر در هنگام کار با سیستم شود.
مصداق پنجم :به تازگی گزارش شده است که امکان ارسال بو از طریق رایانه فراهم شده و
پیشگام��ان این طرح در ادامه تالشهایشان بوی لیمو یا توت فرنگی را به فضای اینترنت
کشاندهاند .بو همانند طیف رنگ که مشتمل بر رنگ های مختلف است ،از حدود هزار بخش
تشکیل شده است .این شرکت در نتیجه تحقیق و تالش خود توانسته است شصت قسمت
از این طیف بو را به فضای اینترنتی وارد سازد (ر.ک :بن شاب.)57 -58 :1384 ،
همچنین در سایت تبیان گزارشی نقل شده است مبنی بر اینکه یک شرکت برزیلی با نصب
یک پرینتر عطرافشان در کافینتهای این کشور موفق شده است ،فروش اینترنتی عطرهای
خود را به چند ده برابر افزایش دهد .با اینکار ،انتقال بو از طریق اینترنت نیز امکانپذیر شده
است (ر.ک :به سایت .)http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=126108
حال در نمونه مزبور اگر شخصی بوی مواد سمی همچون اسید نیتریک را برای هزاران نفر
به قصد هراس و به وحشت انداختن آنها وارد فضای مجاری کند مثل اینکه از طریق ایمیل-
به صورتی که برای قربانی قابل شناسایی نیست -بفرستد و یا اینکه آنها به هدف استفاده
کاربران از آن ،در شبکه یا سایتی جمعآوری نماید ،مسلما این شخص با این اعمالش موجب 63
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ترس مردم و اختالل در امنیت اجتماعی آنها میشود.
جانی��ان سایبری عالوه بر روشهای فوق ،با هک کردن هزاران ابزار و وسایل مختلف برای
رسیدن به اهداف شوم خود ،میتوانند با جان انسانهای زیادی بازی کنند و از این طریق
کسب و کارهای تازهای راهاندازی کنند .آنها میتوانند با کنترل تاسیسات و ترموستات یک
ساختمان که از طریق اینترنت قابل کنترل کردن است شرایط مرگباری را بر یک ساختمان
حاک��م کرده و حت��ی آن را آتش بزنند که در این صورت میتوانند ج��ان گروهی از افراد
را بگیرن��د .همچنین با توسعه فن��اوری پزشکی الکترونیکی ،با تغییر محتویات یک آمپول
انسولین -که قرار است به یک بیماری زده شود -توسط هکرها میتوانند مرگ او را فراهم
کنن��د (روزنامه سیاسی ،فرهنگی صبح بوشه��ر ،1393/11/26 ،ش  .)35به طوریکه حتی
در م��اه ژوئن ۲۰۱۳سازمان غذا و داروی ایاالت متحده از شرک 
تهای سازنده دستگا ههای
ِ
مراقبتی پزشکی خواست ت��ا آسی 
قابلیت اتصال به اینترنت ،مانند
بپذیری دستگا ههای با
دستگ��اه تزریق انسولین که در آن امکان تغییر برنام هریزی و مرگ ناشی از تزریق بیش از
حد وجود دارد ،را بررسی و شناسایی کنند (ر.ک :به سایت https://tech.khodnevis.org/
.)podcast/62164#.VPalHfmUcXE
همچنی��ن از دیگر موارد می توان به هک ک��ردن اینترنت بیمارستان و تغییر نسخه های
الکترونیکی بیماران اشاره نمود که چه بسا ممکن است بیماران در اثر تغییر نسخه و مصرف
دارو های اشتباه ،جان خود را از دست دهند.
اهمیت و کاربرد فقه الکترونیک
کاربرد فقه الکترونیک در حوزه حقوقی و قانونی
در یک شهر الکترونیک که ثمره توسعه دنیای اطالعات است ،همه مراکز دولتی و خصوصی
ب��ا استفاده از ف��ن آوری اطالعات و ارتباطات و از طریق شبکههای متعدد با هم در ارتباط
هستن��د تا بدین وسیله امکان انجام فعالیتهای بانکی ،تبادالت مالی و تجاری ،بهداشتی،
آموزشی و خدماتی را به صورت الکترونیک و برخط برای تمامی شهروندان در همه اوقات
شبان��هروز فراهم آورند .این مهم زمانی تحق��ق مییابد که اطالعات به صورت مطمئن ،با
صحت و سقم کامل و با حفظ امنیت و محرمانگی منتقل ،نگهداری و یا در دسترس افراد قرار
 64گیرد (وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان های
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الب��رز و هم��دان ،بی تا )114 :که الزمه این امر ،تدوین و اجرای قوانین و مقررات شهرهای
الکترونیکی جهت برپای��ی و ایجاد شهر الکترونیک است .به سخن دیگر عالوه بر تدوین و
اجرای قوانینی مناسب در جهت تحقق دولت الکترونیک ،الزم است قوانین ویژهای خصوصا
در جهت رعایت استاندارهای امنیتی تدوین و تنظیم گردد .به طوری که متناسب با نیازها
و ویژگیه��ای هر شهر الکترونی��ک ارائه شده باشد .این قوانین و مقررات از سوی دولت در
بخشهای مختلف حقوقی ،اقتصادی و اجتماعی قابل بررسی است .قوانین مربوط به جرائم
الکترونیکی ،حریم خصوصی ،جریان آزاد اطالعات ،حقوق مصرفکنندگان و قوانین تجارت
الکترونیک از مهمترین آنها هستند .همچنین سازمانها و کسب و کارهای خصوصی که
از شبکهها و سیستمهای اطالعاتی استفاده میکنند ،دارای سیاست امنیتی هستند .بر این
اساس وجود مصادیق مثبت و منفی در دنیای مجازی ،نیازمند به تدوین قوانین خاص در
دنیای مجازی می باشد.
فض��ای یک شهر الکترونی��ک ،فضایی مجازی است؛ فضایی ک��ه در آن برخی افراد با نیت
خرابکاری یا سوء استفاده مث ً
ال سوء استفاده مالی اقدام به اجرای حملههای امنیتی میکنند
که به این اقدامات اصطالحا جرایم الکترونیکی گفته میشود .هدف ایجاد امنیت اطالعات
در شه��ر الکترونیک ،جلوگیری از وقوع این جرایم و کاهش اثرات منفی آنها است .سابقه
جرایم الکترونیک به سابقه استف��اده از کامپیوترها برمیگردد .آنچه تازگی دارد ،گسترش
وسی��ع تجهیزاتی است که توان محاسباتی و ارتباطی باالی��ی دارند و در انواع فعالیتهای
اجتماع��ی و اقتصادی در شهره��ای جدید ،به صورت یک رکن اصلی م��ورد استفاده قرار
میگیرن��د .امروزه حجم وسیعی از اطالعات مهم در شبکهه��ا جریان دارند و تعداد بسیار
زی��ادی کاربران مختلف که به طور عمده هیچ آموزشی در زمینه امنیت ندیدهاند ،در برابر
آن هستند .هر شهروند در شهر الکترونیک مجاز است از زیرساختهای اطالعاتی به عنوان
یک امکان عمومی استفاده کند و همین واقعیت است که منجر به بروز جرایم الکترونیکی
در شهره��ای الکترونیک میشود .از جمل��ه شایعترین جرایم در زمینه امنیت اطالعات در
شهرهای الکترونیک ،میتوان به مواردی مانند :حمالت ویروسی ،دسترسیهای غیرمجاز،
دزدی اطالعات محرمانه و خصوصی افراد و مسایل مربوط به کامپیوترهای قابل حمل و ...
اش��اره کرد .با توجه به اینکه قوانین کشور ما مستفاد از فقه و ضوابط و معیار های اسالمی
است  ،چاره ای نیست که این قوانین بر طبق موازین و ضوابط فقه اسالمی و با در نظر گرفتن 65
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آن وضع گردد .از اینجاست که اهمیت فقه الکترونیک نیز روشن می شود و در این هنگام
از آنجایی که دنیای الکترونیک به عنوان دنیای مجازی و دنیایی غیر از دنیای واقعی و توام
با پديد آوردن مسائل و نيازهاي جديد است ،به ناچار باید از فقه پویا کمک جست .بر این
اساس می توان گفت که فقه الکترونیک و احکام شرعی مربوط به اعمال اینترنتی از جمله
مصادی��ق فق��ه پویا است که با در نظر گرفتن مبانی فقه سنتی می توان ،مسائل آن را حل
نمود و سپس قوانین شهر الکترونیکی را از آن استنتاج نمود.
کاربرد فقه الکترونیک در حوزه شریعت اسالم
در حوزه حقوقی و قانونی شهر الکترونیک ،گرچه چارهای جز تدوین قوانین حقوقی چون قوانین
مربوط به جرائم الکترونیکی ،حریم خصوصی ،جریان آزاد اطالعات ،حقوق مصرفکنندگان و
قوانین تجارت الکترونیک ،نیست تا اینکه شهروندان و مسئوالن در چارچوپ این قانون عمل
نمایند ولیکن تمامی افراد که قصد استفاده از امکانات شهر الکترونیکی دارند و وارد عرصه
فضای مجازی می شوند ،طبیعتا باید حکم شرعی اعمال خود را بدانند و میزان و معیار حکم
شرعی آن اعمال را بشناسند تا اینکه آگاه به وظایف شرعی خود در فضای مجازی باشد.
از ب��اب نمونه شخص در فضای مجازی زمان��ی که از طریق چت نمودن قصد برقرار کردن
ارتباط با شخص دیگری دارد ،باید احکام و حدود شرعی آن را بداند تا اینکه این ارتباط به
صورت مشروع و اسالمی شمرده شود.
نمون��ه دیگر اینکه اگر کاربری در هنگام استفاده از اینترنت ،با سایت ها و یا فیلمهای غیر
اخالق��ی و مبتذل مواجه شود ،در این هنگام باید وظیف��ه شرعی خود را بداند از اینکه آیا
همانطوری که اجرای مراتب امر به معروف و نهی از منکر در فضای سنتی در هنگا ِم مواجه با
منکرات واجب است ،در فضای مجازی نیز اجرای مراتب امر به معروف و نهی از منکر منتها
به نحو مجازی ،واجب است؟
ارائه آموزش مورد نیاز
در دنی��ای در حال تغییر کنونی ،آموزش و پژوهش در سازمانها و نهادها به دالیل فراوان
به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر پذیرفته شده است .تغییرات سریع و عمیق علمی سبب شده
 66است که نظریات ،تکنیکها و روشهای جدیدی وارد عرصه زندگی شود ،لذا به ناچار باید
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آن��ان را آموخت و برخی از روشها و سیستمهای قدیمی را ک��ه کارآیی الزم ندارند ،کنار
نهاد تا اینکه رشد و تعالی سازمان ها و موسسات فراهم گردد .هر چه دانش و مهارتهای
افراد کشور با نیازهای جامعه  ،پیشرفت های علمی و تغییرات فناوری هماهنگی و انطباق
بیشتری داشته باشد ،درجه اطمینان از موفقیت فرد و سازمان ها و موسسات باالتر می رود.
چنانچه در مراحل اجرای شهر الکترونیک گذشت ،پس از مرحله پیدایش و ارتقا ،نوبت به
مرحله تعامل و فعالیتهای آموزشی به کاربران و شهروندان شهر الکترونیک می رسد .بر این
اساس پیشنهاد می شود که با تغییر و تحول جامعه به سمت دنیای مجازی ،با راه اندازی
آموزش کاربردهای فضای مجازی و اینترنت به شهروندان و کارکنان و کارمندان موسسات
و سازمان های دولت توسط افراد متخصص و فرهنگسازی آن در میان کاربران ،افزایش و
ارتقای سطح دانش و آگاهی مردم از فضای مجازی فراهم گردد .زندگی در شهر الکترونیکی،
مطالعه و افزایش اطالعات و مهارتهای تکتک شهروندان و به ویژه والدین و خانوادهها را
میطلبد ،چرا که این خانوادهها هستند که نهایتاً به عنوان کاربران سیستم در جهت تأمین
نیازهای خدماتی خود به سایتها و پورتالهای شهر الکترونیک مراجعه میکنند.
گذشت��ه از ارائه فعالیتهای آموزشی ب��ه کاربران و شهروندان شهر الکترونیک توسط افراد
متخص��ص ،مهمتر از همه برای اینکه این فعالیتها در قالب چهارچوپ اسالم قرار گیرند،
چ��ارهای نیست که در قالب فعالیتهای فرهنگی ،احک��ام شرعی اعمال در فضای مجازی
توسط افراد متخصص در این زمینه به شهروندان و کاربران آموزش داده شود .بر این اساس
الزم اس��ت که مبانی و موازین استنباط احکام شرع��ی اعمال الکترونیکی روشن شود .لذا
اهمی��ت فقه الکترونیک و آموزش آن و روشن شدن حکم تکلیفی و وضعی اعمال مجازی
ب��رای تمامی نیروهای انسانی در سازمانها و موسسات و همچنین همه شهروندانی که به
نحوی وارد فضای مجازی میشوند ،بر کسی پوشیده نیست.
تطبیق حکم تکلیفی و وضعی بر مصادیق اینترنتی
با توجه به مصادیقی که برای دسته مثبت و منفی اعمال اینترنتی ذکر شد ،مقتضای قاعده
در رابطه با حکم وضعی و تکلیفی اعمال اینترنتی ،دقیقاً حکم وضعی و تکلیفی نوعی سنتی
از آن میباش��د .به این معنا که اگر عقدی چون بیع در فضای الکترونیکی با تمامی شرائط
صحت انجام گیرد ،قطعاً دارای حکم وضعی صحت و ملکیت و دارای حکم تکلیفی وجوب 67
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وفا میباشد ،چنانچه نوع سنتی از آن در صورت وجود تمامی شرایط صحت ،چنین است.
همانط��وری که اگر عقد بیع در فضای الکترونیک��ی دارای شرائط صحت نباشد ،چون نوع
سنتی از خود باطل و دارای حکم وضعی فساد و عدم انعقاد مالکیت است .همچنین است
عقود دیگری چون و اجاره و مضاربه و نکاح  ...و ایقاعاتی چون ابراء و . ...
اعم��ال دیگری همچون چت و گپزنیهای اینترنتی و دیگر روشهای ارتباطاتی از طریق
اینترنت نیز حکمی همچون حکم اعمال سنتی از خود را دارا میباشد ،لذا در صورتی اگر به
روش مثبت صورت گیرند دارای حکم تکلیفی چون اباحه میباشند .مث ً
ال ارتباط ویدویی و یا
دیدن تصاویر از طریق اینترنت تنها در صورتی می تواند مباح باشد که نوع سنتی همتراز آن
دارای حکم تکلیفی اباحه باشد و چنانچه نوع سنتی همتراز آن دارای حکم تکلیفی حرمت
باشد ،طبعیتا نوع اینترنتی از آن نیز حرام است.
همچنین حکم تکلیفی دسته ای از مصادیق اینترنت که از پیامدهای منفی در فضای مجازی در
نظر گرفته می شود ،نوعاً همان حکم تکلیفی مصادیق سنتی آنها میباشد .یعنی جرائمی همچون
قوادی ،افساد فی االرض و سرقت ،اگر در فضای مجازی واقع شوند ،چون نوع سنتی خود دارای
حکم تکلیفی حرمت و وجوب اجرای حد می باشند ،همانطوری که قتل مجازی نیز همانند نوع
سنتی خود حرام و مستوجب مجازات قصاص یا پرداخت دیه بسته به نوع قتل می باشند.
بر این اساس در رابطه با اعمال اینترنتی ،به راحتی میتوان با توجه به حکم وضعی و تکلیفی
اعمال سنتی و فیزیکی همتراز آن ،حکم وضعی و تکلیفی آنها را استنتاج نمود .البته الزم به
ذکر است که طبیعتاً همترازی حکم وضعی یا تکلیفی این نوع از اعمال اینترنتی با نوع سنتی
از آن در صورتی است که این اعمال ،مصداق سنتی داشته باشند که نوعاً نیز دارا میباشند.
همچنین در تطبیق حکم اعمال سنتی بر حکم اعمال اینترنتی باید دقت الزم را در وجود
شرائط و اجزای مقتضای حکم به کار برد.
از باب نمونه به مثالهای زیر که مربوط به مصادیق مثبت و منفی اعمال اینترنتی میباشد،
توجه فرمایید:
از جمله مثالهایی که در رابطه با مصادیق مثبت اعمال اینترنتی ،می توان به آن اشاره نمود،
نکاح اینترنتی است .به اعتقاد فقها خواندن صیغه عقد نکاح از طریق کتابت جایز نیست،1
بلکه صیغه حتما باید از طریق الفاظ شکل بگیرد به طوری که حتی بعضی از فقها که صحت
 .1از مراجع و فقهای معاصر قایل به این قول ،امام خمینی (تحریرالوسیله ،بی تا ،ج  ،2ص  ،)246آیت اهلل تبریزی ( ،1383ج  ،8ص )171؛ آیت اهلل
سیستانی( ،)379 :1425آیت اهلل صافی گلپایگانی ( ،1416ج  ،)400 :2می باشند.
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عق��د نک��اح را از طریق کتابت جایز می دانند ،احتی��اط را در اجرای عقد در قالب لفظ می
دانند 1 .قانون مدنی ایران نیز در ماده  1062انعقاد نکاح را تنها از طریق لفظ صحیح دانسته
و انعقاد آن را از طریق کتابت جایز نمی داند .براین اساس با توجه به وجود اشتراط لفظی
بودن ایجاب و قبول در انعقاد عقد نکاح ،انعقاد عقد نکاح در فضای مجازی و اینترنتی که از
مصادیق مثبت اعمال اینترنتی در نظر گرفته می شود ،به صورت مکاتبه ای و تایپی از طریق
اینترنت و در فضای مجازی نمی تواند صحیح باشد ،همانطوری که در نوع سنتی از آن نیز
انعقاد عقد نکاح از طریق کتابت جایز نیست.
نمونه دیگر اینکه نکاح به صورت معاطاتی صحیح نیست ،لذا در صورتی که اگر نکاح در قالب
فعل صورت بگیرد ،منعقد نمی شود .تقریباً میتوان نظریه بطالن نکاح معاطاتی را در فقه امامیه
م��ورد اتف��اق تمامی فقها دانست به طوری که تمام صاحب نظران در باب نکاح بر لزوم لفظی
ب��ودن ایجاب و قبول تاکید نموده اند (عاملی ،الروضة البهیه ،1410 ،ج 108 :5؛ طباطبایی،
 ،1419ج 10 :11؛ حلی ،بی تا ،ج 4 :2؛ نجفی ،1404 ،ج  )132 :29تا آن جا که حتی بعضی
از فقها چون شیخ انصاری در مورد ضرورت لفظی بودن ایجاب و قبول عقد نکاح معتقدند که
عقد بدون صیغه ایجاب و قبول چیزی بیش از سفاح (زنا) نیست و در این مقام نگاشته است:
همانا فروج با اباحه و با معاطات حالل نمی شود و فرق نکاح و سفاح نیز در صیغه است ،زیرا
در سفاح نیز غالباً تراضی است (انصاری ،کتاب النکاح.)77 :1415 ،
گرچه سخن شیخ در همترازی نکاح بدون صیغه نکاح با سفاح خالی از مناقشه نیست(موسوی
خوی��ی ،1371 ،ج 192 :2؛ مک��ارم شی��رازی ،1424 ،ج )89 :1و چ��ه بسا به صورت های
مختلف��ی توجیه شده است (شبیری زنجان��ی ،1419 ،ج ، )3106 - 3107 :9لیکن جمله
فوق می تواند حاکی از اهمیت صیغه نکاح در انعقاد نکاح در نگاه شیخ جلیل القدر محقق
انصاری در نظر گرفته شود.
ذکر نشدن اعتبار لفظی بودن ایجاب و قبول در عبارات فقهای بزرگواری چون شیخ طوسی
( ،1387ج  )193 :4و اب��ن ادری��س حلی ( ،1410ج  )574 :2و در عین حال مورد بررسی
قرار گرفتن الفاظ ایجاب و قبول در عبارات آنها ،می تواند کاشف از شمرده شدن اعتبار لفظی
بودن ایجاب و قبول از جمله امور مسلمات از منظر آنان تلقی شود.
با در نظر گرفتن مطالب فوق ،نکاح در فضای مجازی در صورتی که بدون اجرای صیغه عقد
 .1گروهی از فقها و مراجع معاصر از جمله رهبر معظم انقالب آیت اهلل خامنه ای و همچنین آیت اهلل وحید خراسانی بر این عقیده اند" :عقد
کتبی حتی در نکاح جایز و نافذ است هر چند احتیاط اجرای عقد لفظی است( ”.ر.ک)http://islamquest.net/fa/archive/question/fa3531 :
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صورت گیرد بلکه رضایت طرفین صرفاً از طریق فعل افراد صورت گیرد ،نمی تواند صحیح
در نظر گرفته شود.
از جمله مثالهایی که در رابطه با مصادیق منفی اعمال اینترنتی می توان به آن اشاره نمود،
مسئله بغی و محاربه است .در باب بغی ،خروج بر امام و شورش بر علیه وی تنها در صورتی
م��ی تواند احکام بغی را به همراه داشته باشد ،که خروج به صورت مسلحانه باشد (کرکی،
 ،1413ج 438 :3؛ نجفی ،1404 ،ج  ، )324 :21چنانچه ماده  287قانون مجازات اسالمی
نیز تحقق بغی را منوط به قیام به صورت مسلحانه نموده و مجازات اعدام را تنها در صورت
استفاده از سالح جایز دانسته است.
ل��ذا شورش از طریق اینترنت و در فض��ای مجازی از آنجایی که با استفاده از سالح نیست
و اساساً امکان تصور بغی از طریق اینترنت وجود ندارد ،نمی تواند از مصادیق بغی شمرده
شوند.
همچنین در باب محاربه ،اکثریت قریب به اتفاق فقها قید سالح را در مفهوم محاربه آورده
ان��د .البته تعدادی زیادی از این فقها همچون شیخ مفی��د ( ،)804 :1413حلبی (:1403
 ،)251شی��خ طوسی (720 :1400؛ هم��ان ،1413 ،ج  ، )458 :5محقق حلی ( ،1408ج
 )167 :4و عالمه حلی ( ،1410ج  )186 :2در این زمینه معتقدند که قید تشهیر سالح
(شمشی��ر و چاق��و و  )...در تعریف محاربه اخذ می شود ،لذا در صدق عنوان محارب بر فرد
حتماً باید آن فرد بر مردم سالح بکشد به طوری که حتی شیخ در مبسوط این قول را به
روایت اصحاب نسبت داده است که مشعر به اجماع می باشد (طوسی ،1387 ،ج .)48 :8
م��اده  279قانون مجازات اسالمی مصوب سال  1392نیز از قول این دسته از فقها پیروی
کرده است و تشهیر سالح را در تحقق محاربه شرط دانست.
لذا با در نظر گرفتن به کارگیری سالح در صدق عنوان محارب ،نمی توان تحقق محاربه در
فضای مجازی را تصور نمود.
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فصل سوم
مبانی و ادله مشروعیت فقه الکترونیک
طرح بحث
پ��س از روشنش��دن حکم تکلیفی و وضعی اعمال واقع در فض��ای مجازی اینترنتی ،الزم
اس��ت در این فص��ل به بررسی مبانی و ادله حکم تکلیف��ی و وضعی اعمال دسته مثبت و
منف��ی اینترنت پرداخته شود .در صورتی که اگر فضای مجازی را بتوان بهعنوان بازتابی از
عملكرده��ای جهان واقعی دانست ،بدون شک بهراحت��ی میتوان احکام تکلیفی و وضعی
اعم��ال واقع ش��ده در فضای مجازی را بدست آورد .لذا مهمت��ر از همه اثبات این بازتاب و
همترازی حکم اعمال فضای مجازی با حکم نوع سنتی و کالسیک این گونه از اعمال است.
دلی��ل بر مقیاس قرار دادن حکم وضعی و تکلیفی اعمال سنتی و کالسیک ،اطالقات ادله
و تنقیح مناط می باشد که اینک به طور کمی مفصل به بررسی این دو دلیل میپردازیم.
منتها قبل از تبیین این دو دلیل ،توجه به نکته مهمی الزم است و آن اینکه بررسی حکم
انج��ام دسته مثبت از مصادیق اعمال مجازی در فضای اینترنتی که از مزیتهای اینترنت
محسوب میشود ،متوقف بر اثبات مشروعیت استفاده از اینترنت می باشد .یعنی اثبات حکم
وضعی و تکلیفی این دسته از اعمال اینترنتی متوقف بر نتیجهای است که از دو مقدمه ذیل
استنتاج می شود؛
مقدمه اول :آیا مقتضی برای مشروعیت اینترنت وجود دارد؟
مقدم�ه دوم :بر فرض وجود مقتضی مشروعیت اینترنت ،آیا رخدادهای اینترنتی قابلیت
اتص��اف به حکم تکلیفی و وضعی اعمال سنتی همتراز خود را دارا می باشند به طوری که
هیچ مانعی برای جریان آن وجود نداشته باشد.
با اثبات دو مقدمه فوق به راحتی می توان حکم وضعی و تکلیفی اعمال دسته مثبت از اعمال 71

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسالمي ایراني پیشرفت

اینترنتی را اثبات نمود.
در ص��ورت عدم اثبات مقدمه اول یعنی ع��دم اثبات مشروعیت اینترنت و یا اثبات حرمت
استف��اده از اینترنت ،ب��ا در نظر گرفتن رعایت طولی ادله ،نمی توان به بحث از مقدمه دوم
و اثب��ات همترازی حکم اعمال اینترنتی و نوع سنتی از آن پرداخت ؛ زیرا بدیهی است که
بحث از اثبات حکم ،پس از اثبات موضوع یعنی مشروعیت اینترنت است و در صورت فقدان
موض��وع ،بحث از اثبات همت��رازی حکم اعمال اینترنتی و نوع سنتی از آن ،به طوری کلی
منتفی است.
ب��ر ای��ن اساس قبل از اثبات همترازی حکم اعمال اینترنتی و نوع سنتی از آن ،الزم است
مناقش��ه موضوعی در رابطه با دسته مثبت از مصادیق اعمال مجازی در فضای اینترنتی و
پاسخ آن مورد بررسی قرار گیرد.
در رابطه با حکم تکلیفی مصادیق دسته منفی از اینترنت نیز ،الزم است قبل از بررسی مبانی
حکم تکلیفی آنها ،جرم بودن دسته ای از مصادیق منفی که نوع سنتی همتراز با آنها جرم
به حساب می آید ،اثبات شود چرا که بعضی از صاحب نظران حتی جرم بودن دسته ای از
مصادیق منفی اینترنت که نوع سنتی از آنها جرم محسوب می شود ،منکر شدند .لذا چاره
ای نیس��ت که قبل از بررسی مبانی حکم تکلیفی مصادیق دسته منفی از مصادیق اعمال
اینترنتی ،مناقشه موضوعی آنها مورد بررسی قرار گیرد آنگاه بر حسب رعایت طولی ادله ،به
بررسی مبانی حکم تکلیفی آنها پرداخته شود.
گفتار اول :مناقشات موضوعی در رابطه با حکم دسته مثبت و منفی از مصادیق
اعمالاینترنتی
مناقشه موضوعی در رابطه با مصادیق مثبت اعمال اینترنتی
ممک��ن است گفته شود در جنبههای مثبت ،اگرچ��ه اینترنت جزء جداییناپذیر نهادهای
اجتماع��ی ،سیاسی ،آموزشی ،اقتصادی و خانوادگی به شمار میآید ،منتها با وجود چنین
کارکرده��ای مثبتی ،دارای نقاط تاریک و پیامده��ای منفی نیز می باشد که از جمله آنها
همانطوری که گذشت ،میتوان به هرزه نگاری و بی بندوباری اخالقی و تحریک جنسی و
قوادی ،اشاعه فحشا ،سرقت و افساد و قتل اشاره نمود .لذا با در نظر گرفتن چنین پیامدهای
 72منفی بزرگ ،چه بسا امر به معروف و نهی از منکر ،مقتضی قطع اینترنت به دلیل بیم استفاده
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نامطلوب از آن است .بر این اساس با توجه به پیامدهای منفی اینترنت ،بر حسب مفاد ادله
امر به معروف ،مشروعیت اینترنت منتفی است و اینترنت نمی تواند به عنوان موضوع مشروع
پذیرفته شود.
در جواب از این مناقشه می توان گفت:
استف��اده صحیح از ابزارهای ارتباطی همچون اینترنت ،برای اغراض عقالئی و علمی منعی
ندارد؛ زیرا:
اوالً :همانط��وری که در مزایای استفاده از اینترنت گذشت ،فضاي سایبری عرصه جديدي
ب��راي حيات بشري است که قابليت پذيرش و انجام بخش عمده اي از نيازها ،فعاليت ها و
شئونات زندگي بشر و اجتماعات انساني و حکومتها را دارد و به عنوان سايه فضاي واقعي،
و از طريق تمرکز پردازش و جابهجايي اطالعات ،توانايي شبيهسازي فعاليتها و ساختارهاي
فض��اي واقعي را داشت��ه و اين شبيهسازي را با اثربخشي در فض��اي واقعي انجام ميدهد.
کارکرده��ای مثبت اینترن��ت را میتوان در محورهایی چون :توسع��ه اقتصادی ،همگرایی
اجتماعی و مهمتر از همه دانش و کسب مهارتهای جدید ،طبقه بندی کرد.
بر این اساس با توجه به مزایای اینترنت ،میتوان گفت که استفاده از اینترنت  ،تحت مشمول
اطالق ادله آیات (فاطر ،آیه 25؛ بقره ،آیه 269؛ انعام ،آیه 122؛ زمر ،آیه  )9و روایات (کلینی،
 ،1407ج )30 -33 :1ترغی��ب ب��ه علم و دانش می باشد .و چه بسا از این جهت که انسان
مکل��ف به احی��ا و آبادی زمین و حفظ نعمت های االهی؛ مانند انسان ،حیوان ،گیاهان و ...
اس��ت ،لذا ملزم به فراگیری علوم و دانش��ی است که وی را به این مهم رهمنون می سازد.
چگونگی تهیه این مهم به عقل ،استعداد و  ...انسان واگذار شده است .به دلیل آن که خدای
متع��ال قدرت اکتشاف و به استخ��دام در آوردن امکانات و اشیای زمینی و آسمانی را برای
زندگی و رفاه انسان در اختیار وی نهاده است .آن جا که می فرماید « :و ساختن زره را به
خاطر شما به او تعلیم دادیم ،تا شما را در جنگ هایتان حفظ کند ،آیا شکر گزار (این نعمت
های خدا) هستید »( .انبیاء ،آیه  )80بدیهی است آیه در مقام منت نهادن بر بشر است؛ چرا
ک��ه خدای متعال صنعت زره س��ازی را برای حفاظت از آنها در مقابل دشمنان به حضرت
داوود آموخ��ت .هنگامی که هدف و غایت صنعت زره سازی را دانستیم که همان حفاظت
در برابر دشمنان و مخالفان باشد ،پس بدون تردید ،هر دانشی که عهده دار این هدف برای
انسان باشد ،مطلوب و پسندیده است و مصداق فرموده خدای متعال است « :هر نیرویی در 73
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قدرت دارید ،برای مقابله با آنها (دشمنان) آماده سازید؛ و (همچنین) اسب ها ورزیده (برای
میدان نبرد) تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید ( » ...انفال ،آیه .)60
بنابراین علومی همچون علم فیزیک ،شیمی ،ریاضی و همچنین اینترنت با توجه به مزایای
زی��اد و افزای��ش کاربردهای مختلف از آن در امور مختلف ،که برای آن در نظر گرفته شده،
تماماً از مصادیق ،تهیه نیرو و توان است .البته فراگیری علوم این چنینی ،واجب کفایی است؛
یعنی بر همه افراد جامعه واجب نیست بلکه اگر تعدادی به آموختن این علوم اقدام کردند،
این وجوب از دیگران برداشته می شود .به جاست تبیین این مطلب را با سخن عالمه حلی
(ره) در بیان اقسام علم ،به پایان ببریم.
فراگیری علم یا بر انسان واجب عینی است ،یا واجب کفایی ،یا مستحب است و یا حرام.
 .1علم��ی که آموختنش بر هر انسان واجب است ،آن علم خداشناسی ،اثبات نب ّوت پیامبر
(ص) و امامت و معاد است .این نوع از علم تقلید بردار نیست ،بلکه باید با دلیل و برهان باشد؛
یعنی اثبات خداوند واجب الوجود ،نبوت پیامبر و عصمتش ،امامت ائمه (ع) و اعتقاد به معاد
باید ،با دلیل و برهان باشد ،نه از روی تقلید.
 .2علم��ی ک��ه فراگیری آن واجب کفای��ی است؛ عبارت است از :عل��م اصول فقه ،کیفیت
است��دالل و اقام��ه برهان و علم طب برای معالجه انسان ها ،عل��م ریاضی به جهت نیاز در
معامالت و تقسیم ارث و ...
 .3دانش��ی که تعلیمش مستحب است ،هر دانشی است که م��ردم به اندازه نیاز جامعه به
فراگیری آن مشغول اند؛ یعنی به اندازه کافی متخصص در آن رشته وجود دارد.
 .4علم حرام ،هر علمی که آموختنش ،به جهت قبح و ضررش از طرف شارع نهی شده است.
مثل سحر ،کهانت ،قیافه و ( ...حلی ،1414 ،ج )36 – 37 :9
با توجه به بودن اینترنت به عنوان جزء جدایی ناپذیر نهادهای اجتماعی ،سیاسی ،آموزشی،
اقتصادی و خانوادگی ،همانطوری که تفصیل آن گذشت ،بدون شک روی آوردن به اینترنت،
جزء قسم اول البته در صورت نداشتن متخصص به اندازه کافی و یا جزء قسم دوم البته در
صورتی که متخصص به اندازه کافی در این زمینه وجود داشته باشد.
ل��ذا قطع نمودن اینترنت که از جمله پدیدههایی شمرده میشود که عالوه بر منافع حرام،
دارای منافع عقالیی قابل توجه میباشد ،تضییع حقوق مردم است و بیم و بهانهی احتمال
 74استفاده نامطلوب برخی از قشر جامعه از این فناوری ،نمیتواند مجوز قطع آن گردد .مقوله
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اینترن��ت غرض از ایج��اد آن ،فقط از آن باب است که ج��زء الینفک پیشرفت علم و نماد
پيشرفت علم تلقی میشود اگرچه ممکن است قشری از افراد ،استفاده منفی از آن نمایند
منتها نمی توان با در نظر گرفتن استفاده منفی بعضی از افراد ،آن را قطع نمود .لذا مقوله
اینترنت مثل بسیاری از تکنولوژیهای جدید است که استفاده درست و مشروع از آن جایز
است.
آنچه موید دلیل فوق در نظر گرفته میشود ،اینکه از نظر عقل نیز استفاده صحیح از اینترنت
در عصر حاضر با توجه مزایای آن چنانچه گذشت ،جزء جدایی ناپذیر و الینفک پیشرفت علم
است و نمیتوان منکر نقش فضای مجازی در عرصه علم و پیشرفت جامعه بشری شد ،بلکه
قطعا پیشرفت در هر جامعهای ارتباط تنکاتنگ با فضای مجازی در آن جامعه دارد به طوری
که از مسلمات آن جامعه شمرده میشود .چرا که شبکه جهاني اينترنت و فضاي سایبری که
محصول عملکرد آن است ،در عصر کنونی نماد پيشرفت علم و فن آوري است و نمی توان
به بیم استفاده نامطلوب برخی از افراد ،استفاده از اینترنت را جایز نداست.
ثانی ًا :سیره عقال نیز میتواند با توجه به اهمیت اینترنت در عصر حاضر به جواز استفاده از
اینترنت حکم کند.
البت��ه ممکن است گفته شود از جمله شرائط حجیت بنای عقال آن است که مورد تقریر و
تایی��د ش��ارع قرار گرفته شده و از ناحیه او ردعی صورت نگرفته باشد در حالی که در مقام
بحث ،موضوع (فضای سایبری) در زمان شارع مقدس وجود نداشته است تا بتوان اثبات نمود
که سیره عقالء مورد تائید و عدم ردع شارع قرار میگیرد؟
در جواب گفته میشود :همانطوری که به طور مفصل خواهد آمد ،مطابق با نظر مشهور
اگرچه همزمانی و معاصرت بناء عقال با عصر شارع به عنوان یکی از شروط حجیت بنا عقال
میباشد ،منتها در اثبات معاصرت مزبور باید گفت :اگر معصوم بنا عقال را ردع کرده باشند،
باید چنین ردعی به دست ما رسیده باشد و حال آنکه چنین نیست وانگهی امضایی که از
سکوت معصوم به دست میآید ،بر مبنای آن نکته ثابت عقالیی در بنا عقال است نه بر اساس
سلوک فعلی عقال در آن عصر .از این رو ظاهر از حال معصوم(ع) این است که بنای عقال را
امضای کبروی نموده و اختصاص به زمان قرار نداده است لذا نفس وجود طبع عقال به شرط
ع��دم ردع از طرف شارع ،ب��رای اینکه کشف کنیم شارع مقتضای آن طبع عقالیی را امضا
نموده ،کفایت میکند .بنابراین اگر طبع و ارتکاز عقالیی که پایه آن رفتار است بتواند مبنا 75
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و پایه رفتارهای دیگری نیز که در زمان شارع به دلیل نداشتن موضوع یا هر دلیل دیگری
وجود نداشتهاند قرار گیرد ،در این صورت آن رفتارهای دیگر نیز دارای حجت گشته و معتبر
میشوند چرا که پایه آنها که همان ارتکاز و طبع فراگیر عقالیی بوده ،در زمان شارع تائید و
تقریر شده است(صدر ،1418 ،ج 264 :1؛ همان ،بی تا ،ج247 :4؛ مجمع فقه اهل البیت،
 .)335-336 :1423البته تفصیل این مطلب در ضمن پاسخ مناقشه بعدی خواهد آمد.
مناقشه موضوعی در رابطه با مصادیق منفی اعمال اینترنتی
ممک��ن اس��ت گفته شود که بعضی از جرائم اینترنتی ،اص ً
ال ب��ه عنوان جرم در نظر گرفته
نم��ی شوند؛ زیرا بعضی از این جرائم چون قوادی و قتل ،اص ً
ال قانون گذار هیچ اشاره ای به
ج��رم بودن آنها نکرده است .در نتیجه عدم اجرای مجازات ،از باب سالبه به انتفای موضوع
(انتفای جرم مورد نظ��ر) منتفی است .توضیح اینکه گروهی از حقوقدان همچون اکثریت
قض��ات در نشست دادگستری فیروزآباد ،در مورد سرقت اطالعات رایانهای معتقد بودند از
آنجای��ی که قانون خاصی در م��ورد سرقت اطالعات کامپیوتری وجود ندارد و مواد عمومی
قان��ون مجازات اسالمی راجع به سرقت نیز حکم��ی در خصوص مجازات سرقت اطالعات
مزب��ور ندارد ،همچنین با التفات به تفسیر مضیق قانون جزا و تفسیر به نفع متهم ،سرقت
اطالعات رایانه ای جرم نیست (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه .)128 :1382 ،بر
این اساس طرفداران این نظریه به دلیل عدم وجود نص صریح و قانون خاص ،نه تنها قائل
به عدم اجرای حد در قبال این نوع از سرقت ها هستند بلکه حتی جرمیت آن را نیز منکر
شدند .با حفظ این مطلب جرائمی چون قوادی و قتل در فضای مجازی نیز از جمله جرائمی
است که قانون گذار  ،در این زمینه در خصوص آنها سکوت را اختیار کرده و قانون خاصی
را برای آنها تدوین نکرده است ،لذا از منظر این دسته از حقوقدانان جرائمی چون قوادی و
قتل اینترنتی نیز چون سرقت اینترنتی به خاطر عدم تدوین قانون خاص در مورد آنها ،جرم
محسوب نمی شود.
به نظر می رسد از نظر فقهی در تبیین این نظریه می توان گفت که سرقت و قوادی و قتل
اینترنتی مجرای اصالت برائت نیز می باشد .زیرا موضوع اصل برائت عقلی ،عدم بیان از جانب
شارع می باشد و در فرض مزبور نیز بیانی از جانب شارع به ما نرسیده است از جهت اینکه در
 76زمان شارع که اص ً
ال اینترنت وجود نداشته است تا اینکه حکم این دسته از جرائم اینترنتی از
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طریق آن به دست ما رسیده باشد ،لذا با توجه به نو ظهور بودن این جرائم اینترنتی ،موضوع
برائ��ت عقلیه در اینجا محقق است در نتیجه به تبع آن برائت عقلیه جاری شده و مجازات
جاری نمی شود؛ چرا که اجرای مجازات و عقاب با بودن موضوع برائت عقلیه(فقدان بیان)
قبح عقاب بدون بیان را به همراه دارد که جایز نیست.
ولی باید در نظر داشت اگرچه در نگاه ابتدایی ممکن است که صغرای قیاس فوق صحیح به
نظر آید ،منتها با امعان نظر در آن ،عدم صحت آن روشن می شود که اینک به صورت کمی
مفصل از باب تعمق ،به تبیین دالئل عدم صحت صغرای این قیاس می پردازیم.
بنای عقال
تغیری در اصل و جنس
از جمله دالئل عدم صحت صغری قیاس فوق آن است که هیچ گونه ّ
و ماهی��ت ای��ن جرم حاصل نشده بلکه تنها در شیوه و شکل این جرم تغییر صورت گرفته
است .بنابراین با توجه به این مطلب نمی توان قوادی و قتل سنتی و غیر اینترنتی را جرم
تلقی کرد و لیکن نوع اینترنتی آن جرم در نظر گرفته نشود .زیرا بنای عقال بما هم عقالء
و ارتکازات عرفی این گونه از اعمال را جرم قوادی و قتل تلقی کرده و برای آن مجازات در
نظر گرفته است و شارع مقدس هم آن را ردع و انکار نکرده است .در نتیجه با صدور بیان
ب��ه ص��ورت کلی از ناحیه شارع و الغای خصوصیت از موارد موجود (قوادی و قتل سنتی و
فیزیکی) در آن که مقتضای بنای عقالست و عدم ردع شارع از آن ،می توان گفت که موضوع
برائت عقلیه(عدم بیان) در اینجا منتفی است.
چنانچ��ه آی��ت اهلل سبحانی در کالس درس خود در ج��واب از این سوال که « آیا جرائمی
همچ��ون سرقت که نوع سنتی از آن مستوجب حد است ،نوع اینترنتی از آن نیز می تواند
مستوجب حد باشد یا نه؟ » در پاسخ هر گونه شبهه ای را در این الحاق منتفی دانستند و
معتقدند که بین این دو نوع (سنتی و اینترنتی) از جرم هیچ فرقی وجود ندارد لذا در هر دو
نوع از این جرائم در صورت وجود شرائط مستوجب حد ،حد بر عامل آن اجرا خواهد شد به
طوری که معظم له در آخر کالم خود در این زمینه گوید:
من فکر نمیکنم فقیهی در این الحاق شکی داشته باشد لذا ما نباید در این مورد هیچ گونه
شک و تردیدی داشته باشیم( .سبحانی تبریزی ،فقه الحدود و التعزیرات ،زمان)1390/01/7 :
بنابراین نه تنها این نوع از جرائم همانند نوع سنتی از آن جرم تلقی می شود بلکه در صورت 77
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داشتن شرائط اجرای حد ،بر فاعل آن نیز حد جاری می شود.
توجه به این نکته نیز الزم است که ممکن است گفته شود از جمله شرائط حجیت بنای عقال
آن است که مورد تقریر و تایید شارع قرار گرفته شده و از ناحیه او ردعی صورت نگرفته باشد
 ، 1در حالی که در مقام بحث ،موضوع(قوادی و قتل اینترنتی) در زمان شارع مقدس وجود
نداشته است تا بتوان اثبات نمود که سیره عقالء مورد تائید و عدم ردع شارع قرار می گیرد؟
توضیح اینکه بنای عقال ذاتاً و به خودی خود فاقد حجیت است؛ زیرا تنها قطع و یقین فی
نفس��ه و ذاتاً حجت بوده و به تبع آن اثبات حجیت آن نیازمند به دلیل نیست اما ادله غیر
قط��ع و یقی��ن که از جمله آنها بنای عقالست برای اینکه حجت محسوب شوند احتیاج به
پشتیبان��ی دلیل قطعی بر اعتبار شان می باشد (مظف��ر ،1430 ،ج  2.)177 :3معناى دليل
نب��ودن سيره عقال ،عدم كشف آن از واقعيت است؛ يعنى سيره به خودى خود ،چيزى غير
از خ��ود را ثاب��ت نمىكند و تنها وجود خودش را اثبات مىكن��د ،ولى از اينكه سيره داراى
مصلحت است ،روشن نمى شود و يقينى را نسبت به واقع رقم نمى زند .از اين رو نيازمند
امضاى شارع است.
البته بعضی از بزرگان و صاحب نظران همچون عالمه طباطبایی ،نظریه فوق را نپذیرفتند.
عالمه طباطبایی در حاشیه اش بر کفایه می نویسد:
تحق��ق بن��ا از عقال بما هم عقاليى كه در متن جامع��ه و راه تكامل قرار دارند ،هيچ انسانى
بالفط��ره با آن مخالفت نخواهد كرد و اگ��ر مخالفتى فرض شود ،موافقت در عين مخالفت
خواهد بود .و آن عند التأمل روشن خواهد شد .مانند اينكه انسان بر فطرت عمل بر اساس
علم آفريده شده و اگر فرض كنى كه انسانى به همراه خود بگويد كه به آنچه كه با علم از
من برايت ثابت مى شود عمل نكن ،بلكه به خاطر مصلحتى خالف آن عمل كن ،تخلف آن
شخص از علم خود ،عين امتثال تكليف علمى اوليش مى باشد .آن گاه شما در بحث وضع
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حجيت خبر واحد را بناي عقال ميداند و ميافزايد که سه عامل ميتواند در شکلگيري
 .1میرزای نائینی در بحث از خبر واحد ،اصليترين دليل
ّ
سيره و بناي عقال مؤثر باشد که عبارتند از:
الف) قوه قاهره و قدرت سلطان جائر ،که بر اثر آن همه عقال مؤظف و مجبور به أخذ سيرهاي شوند که شکلدهنده اين بناي عقالئيه شود.
ب) امر پيامبر و يا جانشينان وي سبب پيدايش سيره و بناي عقال باشد.
پ) فطرت عقال که از سوي خداوند در نهاد آنان به وديعه گذاشته شده ميتواند منشأ پيدايش سيرههاي عقالئيه باشد .از نظر ميرزاي نائيني وجه
اول و دوم عادتاً محال است و صرفاً وجه سوم ميتواند منشأ و مبناي شکلگيري سيره و بناي عقال باشد .پس هرگاه چنين سيرهاي شکل گرفت
حجيت پيدا نمايد(.نائینی ،بی تا ،ج ،3ص )192
بايد در مراي و مسمع معصوم باشد تا در صورتيکه اگر معصوم آن را ردع نکرده باشد اين سيره
ّ
 « .2ان بناء العقالء ال يكون دلي ً
ال إال إذا كان يستكشف منه على نحو اليقين موافقة الشارع و إمضاؤه لطريقة العقالء ألن اليقين تنتهى إليه حجية
كل حجة؛
همانا بناى عقال دليل نيست ،مگر زمانى كه به نحو يقين موافقت و امضاى شارع نسبت به سيرة عقال از آن فهميده شود؛ زيرا حجيت هر
حجتى به يقين مى رسد ».
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دانستى كه اعتبار وضع و داللت لفظى ،مقتضاى فطرت انسانى و نظام اجتماع است .از اين
رو عق�لا ب��ر آن بنا گذاشته اند و معنا ندارد كه از آن منع شود .چنانچه دانستى .بله ممكن
اس��ت بتوانيم ردع و من��ع از آن را تصور كنيم ،به گونه اى كه از منع آن ،پذيرش الزم آيد.
چنانچه گذشت .از اينجا مشخص مى شود كه بناى عقال بالذات حجت است .بدين معنا كه
حجتى نيست كه حد وسط در استدالل قرار گيرد ،مانند :علم (طباطبایی ،حاشية الكفاية،
بی تا ،ج .)205 :2
آنچه از ظاهر سخنان عالمه طباطبایی استفاده میشود ،تحلیل و تبیین سیره و بناي عقال
ب��ر اساس درك حسن و قبح یک عمل میباشد و عقال اگر به سیرهاي اتفاق پیدا میکنند
به این دلیل است که آن را حسن میبیند و حسن و قبح عقلی عمده مبحث دلیل عقل به
عنوان چهارمین منبع استنباط میباشد .لذا عالمه طباطبایی بر این باور است که در صورت
وجود بنای عقال بما هم عقال ،رضایت شارع نیز مسلم است و نیازی به کشف رضایت شارع و
واسطه در اثبات حجیت نیست بلکه بنای عقال همچون قطع ،حجیت ذاتی دارد .بنای عقال
از منظر عالمه مبتنی بر فطرت انسانی و ضرورت نظام اجتماعی است .بنابراین اگر سیره عقال
مستند دیگری جزء عقل داشته باشد ،دیگر موضوع بنای عقال نخواهد بود.
ایشان همچنین در جای دیگری تصریح میکند:
همانطوری که مالحظه می شود عالمه معتقد است که حکم باید از احکام عامه عقالیی باشد
که انسان ها به فطرت طبیعی و اجتماعیی خود بر آن مفطورند و هیچ عاقلی ( بما هو عاقل
) در آن اختالف نمی کند (همان.)188 :
منته��ا پذیرفتن این استدالل از عالمه مبنی بر اینکه از انكار بنای عقال اثبات آن الزم مى
آيد ،ممکن نیست؛ زیرا سيره هاى عقاليى تنها در صورتى كه با همان سيره انكار شود ،از
انك��ارش اثبات الزم مى آيد ،اما اگر يك سيره با سيره ديگرى نفى شود ،از نفی و انکار آن،
اثبات آن سيره الزم نمى آيد تا اینکه منجر به دور شود؛ مث ً
ال موال با (نص) كه متن قطعى
است ،ظواهر را از حجيت بيندازد ،يا خبر ثقه را با خبر قطعى از حجيت بيندازد ،مانند اينكه
به شخص بگويد اگر خبر ثقه اى از من رسيد نپذير .در اين صورت دور الزم نمى آيد؛ زيرا
خب��ر اول قطعى است و خبرهاى غيرقطع��ى را از حجيت ساقط مى كند .گذشته از اینکه
عالمه اگرچه از بزرگانی است که به حجيت ذاتى سيره هاى عقاليى تصريح مى كند .منتها
خود در تمامی موارد ملتزم به اين مبنا نیست .از جمله اینکه در اثبات حجيت خبر واحد 79
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در ضمن دفاع بسيار عالى از عقاليى بودن حجيت خبر واحد مى نويسد:
و خالصه اينكه بناى آنان بر عمل به خبر واحد از پيش از ظهور شرع و پس از آن استقرار
دارد و شارع نيز از آن منع نكرده است؛ چرا كه اگر منع كرده بود ،آشكار مى شد .بنابراين
عدم منع ،از رضايت و امضاى شارع كشف مى كند (همان.)212 :
حال اگر ایشان حجيت بنای عقاليى را ذاتى می دانسته و ردع و منع از آنها را ناممكن مى
شمارد ،پس چرا در بحث از خبر ثقه ،عدم ردع شارع از خبر ثقه را كه امر عقاليى می باشد،
الزمه حجيت آن دانسته است (اکبر نژاد.)132-133 :1389 ،
پس از اثبات عدم حجیت ذاتی بنای عقال ،الزم است دلیل قطعی بر اعتبار آن اقامه شود .در
صورتی که دلیل لفظی معتبری بر تایید و امضای یک سیره عقالیی وجود داشته باشد ،در
این صورت در اعتبار این سیره مشکلی وجود ندارد ،منتها در اغلب موارد خصوصاً در مسائل
مستحدث��ه ،نمی توان به یک چنین دلیلی دست یافت .در چنین مواردی با جستجوی در
منابع اصولی روشن می شود که در وجه حجیت بنای عقال سه مبنای مختلف وجود دارد:
مبنای اول :احراز عدم ردع از ناحیه شارع؛ مشهور بین اصولیین معتقدند که بنای عقال
تنها در صورتی معتبر است که به نحو قطعی ،مورد تایید و رضایت شارع باشد .لذا بنابر این
مبنا بنای عقال در حقیقت به عنوان یک دلیل شرعی محسوب می شود نه یک دلیل عقلی.
به دیگر سخن بنای عقال در این مبنا ،تنها جنبه کاشفیت و طریقیت دارد و آنچه منشا و
مبنای حجیت است ،گفتار یا کردار و دست کم تقریر و سکوت شارع است .با توجه به این
مبنا ،سيره عقال از آنجایی که تنها يك عمل عمومى و عادت شايع است كه ميان تمام انسان
ها رواج دارد و چون منشأ آن انديشه نيست ،كشفى را به همراه ندارد و واقع را نشان نمى
اجتماعي شايع است .از اين رو در ذات خود حجت نيست و ماوراى خود
دهد ،بلكه عادت
ِ
را ثابت نمى كند بلکه حجيت آن ،به تأييد شارع باز مى گردد و از اين رو دليل مستقلى در
كنار كتاب و سنت به شمار نمى آيد؛ زيرا سيره عقال با اين توضيح ،يكى از راه هاى اثبات
سنت است.
مشهور اصولیین برای احراز موافقت و رضایت شارع ،طریقه تقریر را به سخن آوردند به این
صورت که سکوت و عدم ردع معصوم (ع) در مورد یک سیره کاشف از موافقت ایشان با آن
سیره است (صدر ،1408 ،ج  .)101 :2به عبارت دیگر مشهور اصولیین برای حجیت سیره
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ج ۱۳۸ :۳؛ حائری یزدی ،بی تا ،ج  239 :2و 33؛ حسينى روحانى ،1413 ،ج .)33 :6
آیت اهلل حکیم در این زمینه مینویسد:
عل��ت نیاز عرف و بنای عقال به تقریر معصوم (ع) این است که بنای عقال حجت قطعی در
مقام کشف از واقع نیست؛ زیرا ممکن است که شارع راه دیگری را غیر از بنای عقال طی کند
و سیره عقال را ممنوع و ردع نماید  ...ولی در بنای عقال با تقریر و امضای معصوم(ع) یا عدم
ردع آن ،مکلف قطع به حجیت آنها پیدا می کند (حکیم ،بی تا.)198 :
برای اثبات این موافقت نیز دو مرحله را باید در نظر داشت.
مرحله اول :اینکه معاصرت و همزمانی سیره مورد نظر با پیامبر اکرم(ص) یا یکی از معصومین
(ع) ثاب��ت ش��ود .زیرا در مورد سیره ای که در زمان معصومین (ع) وجود ندارد و پس از آن
ح��ادث شده است نمی توان موافقت معصوم را اح��راز کرد (موسوی خمینی ،1367 ،ج :2
.)166
بر این اساس حجيت بنای عقال تنها پس از اثبات امتداد تاريخى آن تا زمان معصوم (ع) و
اثبات هم مسلك بودن با آنها است (حکیم ،بی تا .)193 :برای احراز این معاصرت به چندین
راه تمسک جسته شده است از جمله:
راه اول :وج��ود سیرهاى خاص که موضوع آن مورد ابتالى همگان است و بودن اتفاقنظر و
وح��دت عمل در آن ،گویاى آن اس��ت که این سیره داراى ریشههاى کهن است و به زمان
امامان معصوم (ع) مىرسد.
راه دوم :اینکه به واسطه نقل های تاریخی و شهادات معتبر ،معاصرت مزبور را احراز کنیم.
راه سوم :با استقرا و جستجو در جوامع مختلف و مشاهده وجود یک سیره عقالیی در آنها،
به این نکته برسیم که سیره مزبور در زمان معصوم(ع) نیز وجود داشته است.
راه چه��ارم :مسالهاى که خواه��ان اثبات وجود سیره در آن هستیم ،اگر بسیار مورد ابتالى
م��ردم باشد و خ�لاف رفتارى که سیره بر آن منعقد شده باشد و ن��زد مردم و متشرعه ،از
واضح��ات نباش��د و در لسان روایات و ادله هم در این باب پرسش و پاسخى دیده نشود ،در
چنین حالتى کشف مى کنیم که این رفتار خاص در زمان معصوم (ع) نیز وجود داشته است،
وگرنه یا خالف آن از واضحات نزد مردم بود و یا آنکه در این مورد پرسشهاى زیادى مطرح
مىشد که هر دو خالف فرض ماست.
راه پنج��م :در م��وردى که قصد اثبات انعقاد سیره ب��ر آن را داریم ،اگر فرض کنیم چنین 81
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سی��رهاى نب��وده است ،باید جانشین و بدیلى داشته باش��د که چنین جانشینى معموال به
فراموش��ى سپ��رده نمى شود و به سبب اهمیت موضوع ثبتش��ده و به ما مىرسد (صدر،
 ،1418ج 278 - 281 :1؛ همان ،1408 ،ج .)118 :2
مرحله دوم :اینکه موافقت شارع با سیره مورد نظر احراز گردد .برای کشف این موافقت ،در
صورتی که شارع با یک دلیل لفظی موافقت خود را با سیره اعالم کرده باشد ،مشکلی نیست
چ��ه بسا اینکه در این مورد خود دلیل لفظی ،صرف نظ��ر از بنای عقال می تواند به عنوان
ی��ک دلیل مستقل در نظر گرفته شود .اما در صورتی که هیچ دلیل لفظی برای تایید یک
سیره وجود نداشته باشد ،در این صورت برای احراز موافقت به عقیده بسیاری از دانشمندان
اصولی ،زمانی که معصوم از شیوه عقال آگاه شود یا در حضورش چنین شیوه ای احراز گردد
و علی رغم اطالع و امکان ردع ،سکوت کرده و مخالفت خود را را با آن ابراز نکند ،موافقت او
را می توان با تمسک جستن به دو جمله شرطیه کشف نمود:
جمله شرطیه اول :اول اینکه اگر شارع با مفاد سیره عقالیی مورد نظر موافق نبود ،مخالفت
خود را ابراز می نمود و مردم را از عمل بر طبق آن سیره عقالیی ردع می کرد؛ زیرا معصوم
(ع) به عنوان حجت خدا بر بندگان ،مسئول تبلیغ شریعت و احکام الهی است  .پـس اگـر
در ام��ري که مخالف با شریعت اس��ت ،سکوت اختیار کرده و مخالفت نکند ،در واقع نقض
غـرض کـرده و از رسالت و مسئولیت خود تخلف ورزیده است که با توجه به عصمت امامان
معصوم(ع) از ساحت مقدس وی به دور است.
همچنین گذشته از قرینه عقلیه فوق ،قرینه حالیه نیز مقتضی آن است که سکوت معصوم
(ع) و عدم ردعش در صورت امکان ابراز مخالفت ،در برابر رفتارهاي عقالیی عام ،بر موافقت
حالی ایشان با آن رفتارها داللت دارد و مثل این است که در برابر رفتارهاي شخص خاصی
ک��ه در حضور ایشان انجام شده است ،سکوت کرده است که همچون سکوت پدر در قبال
رفتار خاص فرزندش ،کاشف از رضاى اوست.
جمل��ه شرطی��ه دوم :اینکه اگر معصوم (ع) مردم را از عمل به سیره عقالیی مورد نظر منع
می نمود ،خبر آن قطعاً به دست ما رسیده بود؛ زیرا منع شارع از یک شیوه عقالیی که مورد
عمل همگان است به اندازه ای مهم تلقی می شود که بدون شک در جامعه امروزی بازتاب
وسیعی داشته و از سوی افراد مختلف نقل خواهد شد و از آنجایی که چنین ردعی به دست
 82ما نرسیده ،خود می تواند کاشف از آن باشد که هیچ ردعی صورت نگرفته است (نائینی ،بی
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ت��ا ،ج 192 :3؛ موس��وی خمینی ،1367 ،ج  .)166 :2به عبارت دیگر درجه و اهمیت ردع
از هر سیرهاى به اهمیت و درجه نفوذ آن سیره بستگى دارد ،مثال خبر ردع معصوم (ع) از
رفت��ار فردى خاص که بر خالف موازین صورت گرفته است ،ممکن استبه ما نرسد چون
الزم نیس��ت ک��ه خبر همه وقایع به ما برسد ،لیکن نهى و ردع از سیره ناروایى که در میان
عموم مردم رایج است و در احوال گوناگون تکرار مىشود ،باید بارها صورت گیرد تا متناسب
با شدت آن باشد و بتواند ریشههاى چنین سیرهاى را بکند .چنین ردعى طبیعتا تردیدها و
در نتیجه پرسش هایى در میان متشرعه به وجود مىآورد و آنان از معصوم (ع) سوال هایى
مىکنن��د که قطعا آثار و جلوهه��اى آنها در روایات و آثار منقول از معصومین (ع) منعکس
مىشود ،تا آنکه چنین سیرهاى نابود شود .حال طبق حساب احتماالت ،بسیار بعید است که
خبر و اثر چنین ردع و نهى از ما پنهان مانده باشد.
توجه به این نکته الزم است که در استدالل به تقریر برای اثبات حجیت بنای عقال الزم است
که جریان سیره عقالیی اوال ً :در حیطه مسائل شرعی بوده؛ البته شیوع سیره در میان عقال
در ام��ور عرف��ی و غیر شرعی چه بسا به صورت ناخودآگاه می تواند در امور شرعی نیز بروز
کند .ثانیاً :سیره مورد نظر در دید و شنود معصوم باشد و رواج سیره در زمان معصوم (ع) ،از
چنان شیوعی برخوردار باشد که معصوم نیز کام ً
ال از آن آگاه باشد .ثالثاً :امکان ردع از ناحیه
شارع مقدس وجود داشته باشد .لذا در صورتی که معصوم (ع) به دالئلی همچون تقیه ،ابراز
مخالفت برای وی ممکن نباشد ،این سکوت نمی تواند کاشف از تقریر باشد (نائینی ،بی تا،
1
ج .)193 :3
مبن�ای دوم :عدم اح��راز ردع؛ باید در نظر داشت ،مطابق با مبنای اول ،حداقل احراز عدم
ردع و اثبات عدم مخالفت شارع الزم است در حالی که مطابق با این مبنا ،عدم احراز ردع و
عدم اثبات مخالفت شارع کفایت می کند .یعنی همین که از وجود ردع و منع شارع اطالعی
نیابی��م ،موافقت ش��رع احراز می شود .بر این اساس مبن��ای دوم با مبنای اول در برگشت
حجیت بنای عقال به سنت و عدم حجیت ذاتی آن و نیازمند بودن آن به تایید شارع ،همگام
اس��ت ،منتها در کیفیت کشف تایید ش��ارع راه دیگری را پیمودند .طرفداران این مبنا پا را
فراتر از مبنای اول گذاشته و نظر شارع مقدس را بر حسب طبع اولی با بنای عقال که ناشی
حجيت سيره کافي است و نياز به امضاء معصوم نيست .منتها ايشان در باب معامالت
 .1بنا بر نظر میرزای نائینی ،احراز عدم ردع براي اثبات
ّ
معتقدند که صرف عدم ردع کفايت نميکند و نيازمند به تصریح امضا و معصوم است به دليل اينکه معامالت از امور اعتبارياند و صحت و عدم
صحتشان تابع وجود معتبر است.
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از فطرت اجتماعی عقالیی می باشد همسو می دانند .به نظر آنها معاصرت و همزمانی در
حجیت بنای عقال شرط نبوده و اصل بر موافقت شارع با آنهاست.
مرح��وم اصفهان��ی ( ،1374ج  12 :3و  6و ج  ، )220 - 333 :2امام خمینی ( ،1410ج :2
 )130 – 131و محمد جواد مغنیه (بی تا )222 :از جمله بزرگان معتقد به این نظریه می
باشند.
مرح��وم اصفهانی ضمن ابراز مخالفـت صـریح بـا نظـ��ر مـشهور و اعـالم کفایـت «عـدم
احـراز ردع» می نویسد:
« آن چ��ه در حجی��ت روش عقال الزم است همین است ک��ه ردع و منع شارع از آن ثابت
نباشد و دیگر اثبات عدم ردع و احراز امضاي آن روش الزم نیست ،تا الزم باشد در صورت
جهل به عـدم ردع و یا عدم علم به امضاي شارع ،بنا را بر عدم حجیت این سیره بگذاریم»
( ،1374ج .)12 :3
وي معتقد است که حب ذات انسان اقتضا دارد که براي اجتماع قائل به حسن باشد ،همان
اجتماعی که ضامن بقاي ذات انسان است .عالقه انسان ها به حفظ نظام اجتماعی و بقاي
نسل بشر موجب می شود که عقال براي افعالی که مصالح عمومی را در بر می گیرند قائل به
حسن و شایستگی شده و فاعل آن را تمجید کنند و در نتیجه سیره عملی خودشان را بر
طبق «بناي بر حسن» سامان دهند .همین عقـال در مقابل ،براي افعالی که به نوعی در نظام
زندگی اجتماعی اخالل به وجـود مـی آورنـد و مفـسده اي عمومی به همراه دارند ،اعتبار
قبح کرده و بنا را بر سرزنش فاعل آن میگذارند .این گونه قـضایا امـوري هستند که هر عاقلی
اگر به مصلحت و یا مفسده عام آنها توجه کند ،مطابق آنها حکم می نماید و اساساً صدق
و کذب این قضایا به تطابق و عدم تطابق این قضایا بـا آراي عقالسـت نـه اینکـه واقعیتـی
وراي توافق عقال داشته باشند.
آنگاه می افزاید:
ش��ارع که دو حیثیت دارد -1 :حیثیت شارعیت  -2حیثیت عاقلیت ،از لحاظ حیثیت دوم
روش او با روش و سیره عقالئی یکی است؛ زیرا شارع به لحاظ این حیثیت از جمله عقال و
رئیس عقالست ،لذا نمی تواند مصالح و مفاسد عقالیی را نادیده بگیرد و بر خالف آن حکم
کند .بنابراین اساس شارع مقدس در سیرههای عقالیی مشارکت دارد مگر اینکه احراز شود
 84بهعنوان شارع با آن سیره مخالفت کرده است (همان ،ج  233 :2و  320و ج  12 :3و .)6
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الزم ب��ه ذکر اس��ت که محقق اصفهانی این مبنا را منتسب به آخوند خراسانی نیز میداند
(همان ،ج .)30 :5
بر این اساس می توان اختالف نظر مرحوم محقق اصفهانی با مـشهور فقهـا را در ایـن نکتـه
دانست که به عقیده ایشان ،نظر شارع به حسب طبع اولی با نظر عقال یکی است و شارع در
هر سیره هاي عقالیی داخل است مگر این که اثبات و احراز شود که منع یا مخالفت نموده
است .بنـابراین وي «عـدم احراز ردع» را کافی می داند در حالی که مشهور ،احراز رضایت
را الزم می دانند که تنها با «احـراز عـدم ردع» حاصل می شود.
از دیگر قائلین به این نظریه ،شریف العلمای مازندرانی می باشد .ایشان در مورد حجیت بنای
عقال می نویسد:
تا زمانی که دلیلی بر خالف بنای عقال جاری نشده باشد ،این بنا حجت است و در صورتی
که شک در وجود دلیل مخالف وجود داشته باشد ،از آنجایی که مقتضای اصالت عدم ،عدم
وجود آن است ،حکم به حجیت آن بنای عقال می شود( .بی تا ،ص )399
مقتضای ظاهر سخنان امام خمینی نیز بیانگر آن است که ایشان از جمله طرفدران این
مبنا می باشند .معظم له در این مورد نگاشته است:
پیامب��ر (ص) و ائمه (ع) به حال و وضع زمانهای آینده آگاهی داشته و میدانستند که در
زمانهای آینده و دوران غیبت کبری ،در میان جامعه چه روشهایی متداول میشود ،و چه
سیرههایی سیطره نفوذ پیدا میکند ،و اگر به آن سیرهها که در زمانهای بعد در بین مردم
جا افتاده و معمول گردیده یا خواهد گردید ،راضی نبودند ،باید در همان زمان خودشان از
آن سیرهها که تحقق خواهد یافت ،منع میکردند ،ولی چون منع نکردند ،کاشف از آن است
که سیره عقال در هر عصر و زمانی حجت است ( ،1410ج.)130 – 131 :2
همانطوری که مالحظ��ه میشود ،امام خمینی معتقد است که اگر معصومین (ع) مخالف
سیرهه��ای جدی��د باشند ،حتما آنها را بی��ان میکردند چرا که آنها آگاه ب��ه حال و آینده
میباشن��د ،لذا همه سیرههای عقالیی که در زمان غیبت رایج است مورد تایید معصومین
(ع) است مگر آن دستهای که از ناحیه آنها مردود شمرده شوند .چنانچه پیداست الزمه این
اعتقاد ،پذیرفتن مبنای دوم یعنی کفایت عدم احراز منع از شارع میباشد.
برخ��ی از صاحبنظران نیز ،مبنای دوم را از نظریات ام��ام خمینی (ره) استخراج نمودند،
85
چنانچه دکتر فیض مینویسد:

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسالمي ایراني پیشرفت

از بیاناتی که از امام خمینی (ره) و بعضی دیگر از علمای بزرگ نقل شد ،میتوان اطمینان
داشت که هر سیره عقالیی که عقالی جامعه در میان خود رایج کردند ،درباره هر موضوعی
از موضوعات و هر پدیدهای از پدیدههای اجتماعی که باشد ،چه به زمان معصوم (ع) متصل
گردد یا منفصل از آن باشد ،همه آن سیرهها حجت هستند و ما میتوانیم در پناه آن بسیاری
از مسائل اجتماعی خود را حل و فصل کنیم (فیض.)221 :1391 ،
مبنای س�وم :گروهی از اصولیین برای حجیت بن��ای عقال ،حجیت سیره مورد نظر را به
واسط��ه ارج��اع آن به حکم عقل اثب��ات نمودند (آشتیان��ی ،1403 ،ج 171 :1و ج 53 :3؛
بروجردی ،1415 ،ج  .)417 :2لذا مطابق با این مبنا ،علت حجیت بنای عقال کاشفیت آن از
حکم عقل است .بنابراین مبنا در واقع ،بنای عقال طریقی برای رسیدن به حکم عقل در نظر
گرفته میشود و بر اساس قانون مالزمه میتوان امضا و تقریر شارع را احراز نموده و نتیجتاً
مفاد بنای عقال را یک حکم شرعی دانست.
بر اساس مبنای فوق ،بنای عقال خود موضوعیت ندارد بلکه اساس و مستند اعتبار آن ،حکم
بدیهی عقل است ،عقلی که یکی از منابع احکام به شمار می آید .لذا حجیت بنای عقال با
توجه به این مبنا ،بر پایه حسن و قبح عقلی می باشد.
میرزای آشتیانی در بحث حجیت خبر واحد در استدالل به بنای عقال ،تصریح کرده است که
بنای عقال کشف علمی از حکم عقل به حجیت خبر ثقه می کند البته تا مادامی که طریق
دیگری از سوی شارع جعل نشده و یا از روش عقال منع نکرده باشد ( ،1403ج .)171 :1
آیت اهلل بروجردی نیز مرجع بنای عقال را تحسین و تقبیح عقلی می داند .ایشان در خالل
حجیت ظواهر می نویسند:
بحث از ّ
 ...پس مرجع استدالل به اين نيست كه سيرة عقال حد وسط باشد تا گفته شود كه برهان
(ان��ى) يا (لمى) است؟ بل��ه بازگشت آن به اين ادعاست كه مث� ً
لا حجيت ظواهر از احكام
ضرورى براى هر عقلى است و بازگشت آن به حسن و قبح عقلى است؛ زيرا هر عقلى حكم
مى كند كه اگر عبد به صرف احتمال خالف از ظاهر كالم الزامآور موال سرپيچى كند ,عقوبت
او از جان��ب موال نيكوس��ت و اگر عبد موافق ظاهر عمل كند ،گرچه موجب تخلف از حكم
الزامى ديگرى شود ,عقوبت وى قبيح است و هيچ عقلى براى اثبات آن نيازمند اقامه برهان
و يارى گرفتن از ساير عقول نيست (بروجردی ،1415 ،ج .)417 :2
 86در نتیجه مهم ترین تفاوت این مبنا با دو مبنای اول آن است که بنای عقال با توجه به دو
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مبنای اول از باب کشف از سنت حجت بوده در حالی که بنابر این مبنا از باب کشف از حکم
عق��ل حجت است (شریعتی و قاف��ی ،1390 ،ج  .)194 :2از واضحات است که در صورت
پذیرفتن این مبنا ،نیازی به تکلف در پیمودن مراحلی که برای اثبات احراز موافقت و رضایت
شارع در مبنای اول در کالم مشهور اصولیین گذشت ،نیست.
شهی��د صدر پ��س از آوردن مبنای دوم ،بر آن خرده گرفت��ه و معتقد است که منشأ بنای
عق�لا همیشه امر فطری و عقالنی نیست تا شارع با عقال هم مسلک باشد بلکه گاه ممکن
است ناشی از عواملی غیرعقلی باشد .افزون بر اینکه ممکن است شارع برای اتّخاذ طریقی
عقالنیت��ر از روش عقال با بنای عقال مخالفت کرده باشد (صدر ،1418 ،ج265 :1؛ همان،
بی تا ،ج .)۲۴۵ :۴
ب��ر این اس��اس باتوجه به مناقشه شهید صدر ،وجه اشک��ال در مبنای سوم نیز روشن می
شود؛ زیرا چه بسا برخی بناهای عقالیی ناشی از حکم عقل نیست بلکه ریشه در عواطف و
احساسات ،اجبار و فشار خارجی و عواملی مانند آن دارد .گاه عالیق ها و احساسات مشترک
و یا به توجه به یک سری نیازهای یکسان و  ، ...رویه های متحد الشکلی اتخاذ نموده اند،
بدون آنکه حکم عقل در اتخاذ این رویه ها نقشی داشته باشد.
در هر صورت ،در ابتدا ممکن است این طور بهنظر برسد که پذیرش هر یک از این سه مبانی
نتای��ج متفاوتی را به دنبال خواهد داشت بهعن��وان مثال با پذیرفتن مبنای اول که مبنای
مشهور بین اصولیین است با توجه به اثبات معاصرت بنای عقال با معصوم (ع) ،نمیتوان در
مسائل مستحدثه همچون قوادی و قتل اینترنتی به بنای عقال استناد کرد ولی با پذیرفتن
مبنای دوم با توجه به اینکه شارع دو حیثیت دارد -1 :حیثیت شارعیت  -2حیثیت عاقلیت،
از لح��اظ حیثیت دوم روش او ب��ا روش و سیره عقالئی یکی است؛ زیرا شارع به لحاظ این
حیثی��ت از جمله عقال و رئیس عقالست لذا نمی توان��د مصالح و مفاسد عقالیی را نادیده
بگیرد و بر خالف آن حکم کند .بنابراین اساس شارع مقدس در سیره های عقالیی مشارکت
دارد مگر اینکه احراز شود به عنوان شارع با آن سیره مخالفت کرده است .بر این اساس نظر
شارع مقدس که رئیس عقال و قانون گذار اسالم است ،بر حسب طبع و فطرت اولی موافق
با نظر عقال بوده لذا اصل بر موافقت شارع با این بناست مگر اینکه عدم موافقت احراز شود
ل��ذا در تائید و عدم ردع سیره توسط ش��ارع نیازی نیست که موضوع در زمان شارع وجود
داشته باشد .در نتیجه در مسائل مستحدثه نیز با توجه به این مبنا می توان به بنای عقالء 87
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استناد نمود.
همچنین با پذیرفتن مبنای سوم و حجیت بنای عقال از باب کشف از حکم عقل ،فرقی بین
بنای مستحدثه و متصل ب��ه زمان معصوم نیست ،بلکه سیرههای مستحدثهای که پس از
زمان معصوم پیدا شده بیشتر کاشف از حکم عقل هستند؛ زیرا در اثر گذشت دوران های
مختلف به مرور زمان عقل بشر به رشد و شکوفایی رسیده و کامل تر شده است و بشر شیوه
های جاری در زندگی خود را بیشتر بر زیر ساختهای عقالیی بنا کرده است تا جنبه های
عاطفی ،احساسی یا دیگر امور خارجی.
ل��ذا تنها با توج��ه به مبنای دوم و سوم می توان جرمیت ن��وع اینترنتی از قوادی ،سرقت،
محاربه ،افساد فی االرض و قتل را با توجه به بنای عقال اثبات نمود و حکم نوع سنتی از آنها
را بر آنها تطبیق داد.
منتها با تعمق در این مسئله باید گفت:
مطاب��ق با نظر مشهور (مبنای اول) اگرچ��ه همزمانی و معاصرت بناء عقال با عصر شارع به
عن��وان یکی از شروط حجیت بنا عقال می باشد ،منتها در اثبات معاصرت مزبور باید گفت
ک��ه اگر معصوم(ع) بنا عقال را ردع کرده باشند ،باید چنین ردعی به دست ما رسیده باشد
و حال آنکه چنین نیست وانگهی امضایی که از سکوت معصوم به دست می آید ،بر مبنای
آن نکته ثابت عقالیی در بنا عقال است نه بر اساس سلوک فعلی عقال در آن عصر .از این رو
ظاهر از حال معصوم(ع) این است که بنای عقال را امضای کبروی نموده و اختصاص به زمان
قرار نداده است لذا نفس وجود طبع عقال به شرط عدم ردع از طرف شارع ،برای اینکه کشف
کنی��م شارع مقتضای آن طبع عقالیی را امضا نموده ،کفایت می کند .بنابراین اگر طبع و
ارتکاز عقالیی که پایه آن رفتار است بتواند مبنا و پایه رفتارهای دیگری نیز که در زمان شارع
به دلیل نداشتن موضوع یا هر دلیل دیگری وجود نداشته اند قرار گیرد ،در این صورت آن
رفتارهای دیگر نیز دارای حجت گشته و معتبر می شوند چرا که پایه آنها که همان ارتکاز و
طبع فراگیر عقالیی بوده ،در زمان شارع تائید و تقریر شده است (صدر ،1418 ،ج264 :1؛
همان ،بی تا ،ج 247 :4؛ مجمع فقه اهل البیت.)335 – 336 :1423 ،
شهید صدر در مقابل نظر کسانی که می گویند« :حجت دانستن برخی از عرف های زمان
شارع ،مثبت حجیت عرف های بعد از او نمی باشد؛ زیرا شارع بعضی از عرف های موجود
 88در زمان خود را حجت دانسته و بعضی را رد کرده است ،لذا با این کبرای جزئی نمی توان

فقه الکترونیک در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

قیاس مثبتی مبنی بر حجیت تمام عرف های موجود در جامعه تشکیل داد » (ر.ک :صدر،
 ،1418ج  ،)264 :1معتقد است:
حجی��ت سیره بر مبنای یک قضیه طبیعیه بوده و در بنای عقال همین بس است که ثابت
شود آن کار بر مبنای طبیعت عقالیی انجام گرفته است ،هر چند که ائمه بدان عمل نکرده
باشن��د ،در این صورت اگر مورد ردع قرار نگرفت��ه باشد ،همواره اعتبار دارد .بنابراین«بنای
عقال بماهم عقال» به عنوان یک قصیه طبیعیه حجت است و اختصاص به عرف زمان پیامبر
(ص) و امام (ع) ندارد .اگر بنای عقال را مختص به سیره زمان پیامبر (ص) و امام (ع) بدانیم،
در واق��ع در یک قضیه طبیعی حکم را به فرد سرایت داده ایم که این اص ً
ال منطقی نیست
(همان ،ج .)264 :1
لذا مطابق با هر سه مبنا می توان گفت وجهی برای فقدان نص و قانون خاص و حاکمیت
اصالت برائت وجود ندارد و ماهیت نوع سنتی و اینترنتی از این اعمال یکی است و منطقی
به نظر نمی رسد که نوع سنتی و غیر اینترنتی از آنها را جرم بدانیم و لکن نوع اینترنتی آن
را جرم نشماریم؛ زیرا طبیعی است که در اعصار مختلف به دلیل مسائل مختلفی همچون
پیشرف��ت علم ،مصادیق جرائمی چون ق��وادی ،افساد ،سرقت و قتل به صورتهای مختلفی
تغییر شکل می دهد.
تنقیح مناط
راه دیگری که می توان به واسطه آن جرم بودن نوع اینترنتی از جرائم چون سرقت ،قوادی
و قتل در فضای مجازی را احراز نمود ،تنقیح مناط است؛ زیرا این جرائم با توجه به روایات
وارده در سنت به دالئل مختلفی همچون فساد و نابودی و از بین رفتن امنیت و غیره حرام
است .شکی نیست که این معیارها در نوع این اینترنتی از این اعمال نیز است ،لذا نوع این
اینترنتی از این اعمال نیز همچون نوع سنتی از آن حرام بوده و جرم تلقی می شود .البته
نظیر تبیین این دلیل در ضمن دلیل دوم از ادله همترازی حکم نوع سنتی و مجازی دسته
مثب��ت و منف��ی از اعمال اینترنتی خواهد آمد ،لذا برای جلوگی��ری از اطاله کالم و رعایت
اختصار به همین مقدار در بحث حاضر اکتفا میکنیم.
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گفتار دوم :ادله حکم تکلیفی و وضعی مصادیق دس�ته مثبت و منفی از اعمال
اینترنت
پس از بیان مناقشات موضوعی در رابطه با مصادیق دسته مثبت و منفی از اعمال اینترنت،
این��ک در این قسم��ت از بحث به بیان ادله حکم تکلیفی و وضعی مصادیق دسته مثبت و
منفی از اعمال اینترنت میپردازیم .این ادله عبارتند از:
اطالق ادله
اطالق ادله آیات و روایات وارده در رابطه با اعمال سنتی و کالسیک ،مقتضی تعمیم حکم به
نوع مجازی و اینترنتی این دسته از اعمال میباشد.
تبیین این مطلب بدین ترتیب است:
همانطور که پیداست از جمله ادله اجتهادیـه کـه در ابـواب گونـاگون فقـه ،مـورد استفاده
فقیهان است و فوائد و فروع گوناگوني بر آن مترتّـب مـي شـود« ،اطـالق» اسـت و از آنجا
که این دلیل ،مبتني بر بناي عقال و مـورد امـضاي شـارع اسـت (مظفر ،1430 ،ج - 77 :1
حجیت و اعتبار آن ،مناقشه ننموده است.
76؛ مشکینی اردبیلی ،)57 :1374 ،هیچکس در ّ
با حفظ مطلب فوق در مورد اعمال اینترنتی چون بیع و اجاره و مضاربه و اجاره ،مقتضای ادله
ای چون « أَ ْو ُفوا ب ِال ْ ُع ُقو ِد » (مائده ،آيۀ  )1وجوب وفای به عقد است .این وجوب وفا اختصاص
به عقود سنتی ندارد بلکه همانطوری که گذشت کاربر اینترنتی می تواند از طریق اینترنت
و در فضای مجازی به تجارت الکترونیک که از جمله آنها بیع و اجاره و مضاربه و اجاره و ...
می باشد ،بپردازد.
حقيقيه.
قضيۀ
قضيۀ
ّ
خارجيه و ّ
ّ
توضیح بیشتر اینکه قضایا بر دو قسم استّ :
به قضايایی كه حكم نسبت به افراد موجود در خارج ثابت باشد ،قضایای خارجیه گفته می
شود .مثلاً هنگامى كه گفته مىشود « من با علما ارتباط دارم » يعنى با علماى موجود در
عالم خارج ،نه هر شخصى كه در گذشته عالم بوده و عالمانى كه در آينده متولّد خواهند شد.
حقيقيه اختصاص به آنچه فعلاً موجود است ،ندارد؛ بلكه حكم تابع موضوع آن
ا ّما قضاياى
ّ
است ،چه اكنون موجود باشد ،و چه قبلاً وجود داشته و چه در آينده به وجود خواهد آمد.
بلك��ه گاه اصلاً در زمان حاضر مصداق خارجى ندارد ،ا ّما حكم صحيح و درست است ،مثلاً
حقيقيۀ « آتش گرم است » شامل آتشهاى گذشته و حال و آينده همه مىشود و اين
 90قضيۀ
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مضمون صحيح و صادق است ،هر چند به هنگام گفتن آن هيچ آتشی هم روشن نبوده باشد
(مک��ارم شیرازی254 :1422 ،؛ همان ،درس خارج فقه المسائل المستحدثه) ش ّكى نيست
قضيۀ
كه غالب احكام
قضيه مطرح شدهّ ،
اعم از اين كه در قالب ّ
شرعيه كه به صورت يك ّ
ّ
ون ِع ْن َد شُ ُرو ِط ِه ْم » (حر عاملی ،1409 ،ج  )30 :15يا در قالب
خبريه باشد ،مانند «:ال ْ ُم ْؤ ِم ُن َ
حقيقيه است،
انشائيه باشد ،مانند « :أَ ْو ُفوا ب ِال ْ ُع ُقو ِد » (مائده ،آيۀ  )1به صورت قضاياى
قضيۀ
ّ
ّ
ّ
خارجيه .بنابراين ،مصاديق آن منحصر به آنچه در زمان صدور حكم و در عصر
ن��ه قضاياى
ّ
ائمۀ اطهار (ع) موجود بوده است ،نمىشود بلكه شامل تمام مصاديقى كه در طول زمانها و
ّ
خاصى كه دليل معتبر براى
مكانها بر آن یافت می شود ،خواهد شد؛ مگر نسبت به موارد ّ
استثناى آن اقامه گردد .مثال « الزانی و الزانیة » فقط زانی و زانیه ی عصر پیامبر اکرم (ص)
را شام��ل نمیش��ود بلکه هر کس که متصف به این دو عنوان باشد را در هر زمان حتی ده
هزار سال بعد شامل میشود (مکارم شیرازی255 - 256 :1422 ،؛ همان ،درس خارج فقه
المسائلالمستحدثه).
اص��ل و معی��ار بنیادین بر آن است که احکام در سیستم تشریع الهی همیشه از نوع دوم و
با ویژگی فراگیر و شمول زمانی و مکانیاند ،مگر اینکه شارع به گونههایی موقتی بودن آن
را ابراز کند و به اطالع همگان برساند که در این صورت اصطالحاً به آن نسخ گویند .برای
اینکه یک حکم فراگیر زمانی و مکانی تشریع شود ،شارع همه مصداقهای موجود یا مصداق
هایی که به وجود خواهند آمد را در نظر میگیرد و با استفاده از قضیه حقیقیه ،حکم را انشاء
میکند .عالمه مظفر به زیبایی در بیان قضیه حقیقیه چنین مینویسد:
وجود واقعی موضوع در نظر گرفته شود و بر آن حکم می شود ،چه افرادش وجود خارجی
و عینیت داشته باشند و چه نداشته باشند (ر.ک :مظفر ،بی تا.)143 :
توجه به
بنابرای��ن بیشتر احکام الهی فراگیرند و گستره زمانی و مکانی همه جانبه دارند .با ّ
اي��ن مطلب مىتوان مشکل بسيارى از مسائل مستحدثه را حل كرد؛ یعنی گره بسیاری از
تمسك
توجه به اينكه احكام شرعى به شكل قضاياى
مسائل مستحدثه را با ّ
ّ
حقيقيه است ،با ّ
به اطالقات و عمومات می توان باز نمود؛ الب ّته تا زمانى كه دليلى بر تقييد يا تخصيص آن
وج��ود نداشته باشد (ر.ک :مکارم شی��رازی475 – 478 :1427 ،؛ همان ،درس خارج فقه
المسائلالمستحدثه).
در مسئله حاضر نیز با در نظر گرفتن اطالق روایات و آیات وارده در رابطه با اعمال کالسیک 91
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و نوع سنتی از دسته مثبت از مصادیق اینترنت ،به راحتی می توان مصادیق دسته مثبت از
مصادیق اینترنت را اثبات نمود .مثال در رابطه با بیع و اجاره ،از آنجایی که وقوع نوع سنتی
و کالسیک همتراز با آنها در خارج با رعایت تمامی شرایط بر حسب مقتضای آیاتی همچون
ون ِع ْن َد شُ ُرو ِط ِه ْم» (حر
« أَ ْو ُف��وا ب ِال ْ ُع ُقو ِد » (مائده ،آيۀ  )1و روایاتی همچون روایت»ال ْ ُم ْؤ ِم ُن َ
عامل��ی ،1409 ،ج  )30 :15ک��ه به نحو قضایای حقیقی��ه وارد شدهاند ،وفای به آنها دارای
حکم تکلیفی وجوب و دارای حکم وضعی صحت است ،با توجه به اطالق این آیات و روایات
میتوان نوع الکترونیکی آنها را در صورت وجود تمامی شرایط ،دارای حکم تکلیفی وجوب و
دارای حکم وضعی صحت دانست.
همچنین در رابطه با عقودی چون نکاح نیز آنچه از اطالق آیاتی همچون آیه  3سوره نساء 1و
آیه  32سوره نور  ،2حلیت و صحت انعقاد نکاح ،به هر شکل منطقی و عقالئی مورد پذیرش
عرف است و وقوع آن به صورت سنتی و کالسیک نمی تواند خصوصیتی داشته باشد ،لذا با
توجه به اینکه خداوند پس از مشروعیت و حلیت نکاح شیوه خاصی را برای آن بیان نکرده
اس��ت ،ب��دون تردید چگونگی آیین آن به عرف واگذار ش��ده است و به تبع آن انعقاد آن از
طریق اینترنت در دنیای مجازی به خاطر پذیرش آن نزد عرف ،همچون نوع سنتی از خود
حالل و صحیح است.
در رابط��ه با دسته منفی از مصادیق اینترنت باید گفت که با توجه به وجود آیات و روایات
وارده در رابطه با جرائمی چون :قوادی (ر.ک :حر عاملی ،1409 ،ج  ،28ص  ،)171محاربه
(ر.ک :مائ��ده ،آی��ه 33؛ حر عاملی ،1409 ،ج  27 :28و  )313 - 315و افساد فی االرض
(ر.ک :مائده ،آیه 33؛ ابن ش��عبه حرانى420 :1404 ،؛ ابن بابویه ،1362 ،ج607 :2؛ ابن
بابویه ،1378 ،ج  ،)124 :2سرقت (ر.ک :مائده ،آیه  38؛ حر عاملی ،1409 ،ج  )243 :28و
قتل عمد و شبه عمد و خطایی (رک :بقره ،آیه 179؛ حر عاملی ،1409 ،ج  40 :29و  )37و
با توجه به ورود این آیات و روایات به نحو قضایای حقیقیه ،می توان به اطالق آنها در استنتاج
حکم نوع مجازی از این جرائم نیز تمسک نمود (ر.ک :حر عاملی ،1409 ،ج .)171 :28
به کارگیری این شیوه (تمسک به اطالقات و عمومات) در استدالل و استنباط احکام فقهی
خصوص��ا فروعات و مسائل مستحدثه ،یکی از عوام��ل شیوه تطور فقه امامیه بوده است .از
باب نمونه سید مرتضی معدودی از مسائل را در زمره آنچه نص و ذکری در کلمات اصحاب
اع فَإ ِْن ِخ ْفتُ ْم أَالَّ تَ ْع ِدل ُوا ف ََو ِ
اح َد ًة أَ ْو َما َمل ََك ْت أَ ْي َمان ُ ُك ْم ذٰل ِ َ
ك أَ ْدنَى أَالَّ تَ ُعول ُوا.
اب ل َُك ْم ِم َن الن َِّسا ِء َم ْثنَى َو ثُال ََث َو ُرب َ َ
 .1فَانْ ِك ُحوا َما َط َ
َ
هَّ
هَّ
يم .
امى ِم ْن ُك ْم َو َّ
الصال ِ ِح َ
َ .2و أنْ ِك ُحوا الأْ َيَ َ
ين ِم ْن ِعبَا ِدك ُْم َو إ َِمائ ِ ُك ْم إ ِْن يَ ُكونُوا فُق ََر َاء يُ ْغنِه ُِم اللُ ِم ْن ف َْضلِ ِه َو اللُ َو ِاس ٌع َعلِ ٌ
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ندارن��د ،بر شم��رده و برای اثبات رای خویش نیز در بعض��ی از آنها متمسک به اطالقات و
عمومات آیات شده است .مثال استدالل بر این قول که دین مدت دار با مرگ بدهکار ،حال
می گردد ،پس از اعتراف به اینکه نصی در این مورد وارد نشده است ،می گوید:
« و يمك��ن أن يستدل على صحته بقوله تعالى« م ِْن ب َ ْع ِد َوصِ َّي ٍة يُوصِ ي ب ِها أَ ْو َديْ ٍن » (سوره
نساء ،آیه  )11فعلق تعالى قسمة الميراث بقضاء الدين و إنجازه ،فلو تأخر قضاء الدينإلى حين
حل��ول األجل المضروب للدين تأخرت قسمة الميراث ،و في ذلك إضرار بالورثة( » .شريف
مرتضى.)438 - 439 :1417 ،
این مسلک؛ یعنی استنباط احکام شرعی از طریق تمسک به اطالقات و عمومات و ظواهر
آیات ،در فقه سید مرتضی بسیار متداول است و راهکرد وسیعی را برای اثبات احکام خصوصا
مسائل مستحدثه ،پیش روی می گذارد.
نمونه دیگر در تمسک به اطالقات در کالم فقهای زیادی چون محقق سبزواری ( ،1423ج
 ،)576 :2مجلسی دوم ( ،1410ج  ، )272 :12نراقی ( ،1422ج  )175 :1و  ...یافت میشود.
اش�کال :ممکن است گفته شود که ائمه(ع) مکلف به بیان مسائلی که در زمان ما احداث
ش��ده است ،نمی باشند ،لذا چگونه می توان به اطالقات تمسک جسته و حکم بسیاری از
مسائل مستحدثه همچون مسئله مورد بحث را استنتاج نمود .تبیین این مطلب بدین تقریب
است:
ب��دون شک فحص از مقید و مخصص قبل از تمسک به اطالق و عموم واجب است (ر.ک:
انصاری197 :1404 ،؛ آخوند خراسانی226 :1409 ،؛ بروجردی139 :1415 ،؛ مظفر،1430 ،
ج 208 - 210 :1؛ ایروان��ی ،1422 ،ج )174 - 175 :1ک��ه این مقدمه را میتوان بواسطه
اصالة البیان احراز نمود؛ یعنی از آن جایی که اصل بر بودن شارع در مقام بیان است ،الزم
است که اگر مقید یا مخصصی در مسئله حاضر بود ،شارع آن را بیان مینمود ،لذا از جهت
عدم بیان مقید یا مخصص می توان انتفای مقید یا مخصص را استنتاج نمود .منتها توجه به
این نکته الزم است که احراز مقدمه اخیر تنها در صورتی ممکن است ،که شارع نسبت به
آن مورد تقیید یا تخصیص ،مکلف به بیان باشد که تنها در این صورت می توان به اطالق یا
عموم روایات صادر شده از شارع تمسک نمود و لیکن با فحص و جستجو در روایات روشن
م��ی شود که ائمه(ع) مکلف به بیان مسائل شرعی در زمان ما نبودند .و به تبع آن تمسک
ب��ه اطالقات یا عمومات روایات صادر ش��ده از اهل بیت(ع) نسبت به اسنتاج حکم مسائل 93
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مستحدثه صحیح نیست .از جمله این روایات ،روایات مفسر آیه« َو ل ِ ُك ِّل َق ْو ٍم ها ٍد » (الرعد،
آیه  )7میباشند که از میان آنها می توان به روایت صحیحه ذیل اشاره نمود:
ِيم ب ْ ِن َهاشِ ٍم َع ْن أَب ِي ِه َع ْن ُم َح َّم ِد ب ْ ِن أَب ِي ُع َم ْي ٍر َع ِن اب ْ ِن
« محمد بن یعقوب عن َعل ُِّي ب ْ ُن إِب ْ َراه َ
َ
��ن ب ُ َريْ ٍد الْع ِْجل ِِّي َع ْن أَب ِي َج ْع َف ٍر (ع) فِي َق ْو ِل اللهَّ ِ َع َّز َو َج َّل إِن َّما أن َْت ُم ْنذ ٌِر َو ل ُِك ِّل َق ْو ٍم
أُ َذيْ َن�� َة َع ْ
ها ٍد (الرعدَ )7 :ف َق َ
ال َر ُس ُ
ان ِم َّنا َها ٍد يَ ْهدِي ِه ْم إِلَى َما َجا َء ب ِ ِه نَب ُِّي
ول اللهَّ ِ (ص) ال ْ ُم ْنذ ُِر َو ل ِ ُك ِّل َز َم ٍ
اللهَّ ِ (ص) ثُ َّم ال ْ ُه َدا ُة م ِْن ب َ ْع ِد ِه َعل ٌِّي ثُ َّم الَأْ ْوصِ َيا ُء َواحِ ٌد ب َ ْع َد َواحِ دٍ( » .کلینی ،1407 ،ج .)191 :1
مطابق با مضمون روایت ف��وق ،بار مسئولیت هدایت مردم توسط ائمه(ع) مختص مردمی
است که در زمان ائمه(ع) زندگی می کردند و طبیعتاً ائمه(ع) تنها نسبت به مردم این دوره
از زمان��ی وظیفه بیان دارند لذا از آنجایی که ائم��ه(ع) نسبت به هدایت نسل پس از خود،
وظیفه ای را متحمل نبودند ،قطعا وظیفه بیان نیز نداشته اند و به تبع آن نمی توان در امور
مستحدث��ه همچون مسئله حاضر به اطالق روایات تمسک نمود (برای تبیین مضمون این
روایت ،ر.ک :مجلسی دوم ،1404 ،ج .)344 :2
سند این روایت در کافی عبارت است از:
علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن بريد العجلي قال قلت
ألبي جعفر (ع)  ...قال ...
تمامی رجال مذکور در سند این روایت ،امامی ثقه و از اجال میباشند؛ زیرا علي بن إبراهيم
قمی(نجاش��ی ،1407 ،ص260؛ حل��ی )100 :1381 ،از راویان امامی ثقه جلیل القدر می
باشد (نجاشی:1407 ،260؛ حلی .)100 :1381 ،همچنین در مورد ابراهیم ابن هاشم قمی
پدر علی بن ابراهیم قمی ،باید گفت :وی اگرچه از سوی فقها و رجالیون قدما صراحتاً توثیق
نشده است (ر.ک :طوسی ،بی تا12 :؛ نجاشی ،)17 :1407 ،منتها بنا بر مذهب تحقیق موثق
میباشد (برای تبیین دالیل وثاق��ت ابراهیم بن هاشم قمی ،ر.ک :بحرالعلوم ،1405 ،ج :1
464 – 462؛ مح��دث ن��وری ،1417 ،ج36 – 33 :4؛ حائری ،1416 ،ج218 – 213 :1؛
موس��وی خوی��ی ،معجم رجال الحدیث ،بی ت��ا ،ج  .)318 – 317 :1از جمله دالیل وثاقت
ابراهیم بن هاشم آن است که اصحاب و عالمان بزرگ شيعه ،چونان كشى ،نجاشى و شيخ
طوسى؛ در شرح حال اين راوى نگاشتهاند « :ان ّه اول من نشر احاديث الكوفيين بقم » که اين
دلیل ،به عنوان مهم ترین دلیل بر وثاقت ابراهيم می باشد؛ زیرا قمیون در پذيرش روايات،
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بىتفاوت باشد .از اين جهت عدم طرد او از جانب مشايخ قم ،دليل بر نهايت وثاقت او است.
محمد بن ابی عمیر نیز امامی ثقه جلیل و از اصحاب اجماع می باشد (کشی ،بی تا 556 ،و
- 590591؛ نجاشی327 :1407 ،؛ طوسي:1427 ، 365؛ همان ،بی تا: .)405به طوری که
در مورد وی گفته شده است« :مراسیله کمسانیده» چون مرحوم شیخ در مورد وی و رواتی
همچون صفوان بن یحیی فرموده است« :الیروون وال یرسلون اال عمن یوثق به» (طوسی،
 ،1417ج  )154 :1که این مطلب را مشهور پذیرفته اند .رجال قبل از محمد بن ابی عمیر
ت��ا امام معصوم(ع) یعنی عمر بن اذینه (نجاشي1407 ،284 :؛ طوسی ،بی تا325 :؛ همان،
1427 )339 :و بری��د بن معاویه عجلی (نجاش��ي112 :1407 ،؛ حلی :1381 ،27؛ حلی،
 430 :1383و )67نی��ز از راویان امامی ثقه جلیل شمرده می شوند به طوری که برید بن
معاویه عجلی از اصحاب اجماع نیز شمرده می شود (کشی ،بی تا : .)238بر این اساس سند
1
این روایت صحیح شمرده می شود.
جواب :تمسک مزبور در صورتی میتواند صحیح باشد که ائمه (ع) در این روایات در مقام
بی��ان خصوصیات واقع به همان صورتی که است ،باشند که تنها در این صورت با توجه به
انعقاد اطالق برای کالم ،عدم ذکر می تواند کاشف از عدم وجود و به تبع آن افاده اختصاص
کند؛ یعنی عدم ذکر هدایتگری امام (ع) نسبت به هدایت نسلهای آینده در این روایات،
می تواند کاشف از متحمل نبودن امام (ع) به عنوان هادی نسل های آینده باشد .ولی اگر
ائمه (ع) در این روایات تنها در مقام حکایت حیثی واقع و اصل حکم بدون در نظر گرفتن
خصوصیات واقع به همان صورتی که است ،باشند ،در این صورت با توجه به اینکه اختصاص
مدلول مطابقی کالم است و از طرفی اطالق نیز در این صورت نمیتواند برای کالم منعقد
شود ،باید گفت که از عدم ذکر نمیتوان عدم وجود را استفاده نمود .بر این اساس در صورت
دوم ،ذکر وظیفه هدایتگری امام (ع) نسبت به نسلهای زمان خود ،نمیتواند داللت بر نفی
هدایتگری امام (ع) نسبت به نسلهای آینده کند.
در دوران بین این دو صورت گرچه مقتضای اصالة البیان آن است که ائمه (ع) در این روایات
در مقام بیان واقع به همان صورتی که هست ،میباشند و به تبع آن تمسک به اطالق شده
و مف��اد اطالق نیز اختصاص است و لیکن تمسک به مقتضای اصالة البیان تنها در صورتی
اس��ت که قرینهای بر خالف آن نباش��د ،در غیر این صورت نمیتوان به مقتضای این اصل
 .1البته شبیه به مضمون این روایت در بصائر الدرجات ،ج  ،1ص  29و کمال الدین و تمام النعمة ،ج  ،2ص  ، 667نقل شده است که سند روایت در
طریق این دو نیز همچون طریق کافی معتبر است.
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تمسک نمود و حال آنکه در رابطه با مسئله مورد نظر روایات متعددی به عنوان قرینه وارد
شدهاند مبنی بر اینکه امام در امثال روایت فوق در مقام بیان اصل حکم میباشد .از جمله
ای��ن روایات ،توقیعی است که از ناحیه امام زمان (ع) به اسحاق بن یعقوب در فراز طوالنی
نوشت��ه است .متن این توقیع شری��ف در کتابهای زیادی همچون کمالالدین ،احتجاج و
غیب��ت و تع��داد دیگر از کتب روایی نقل شده است .این کتب به صورت جزیی در نقل این
توقیع با یکدیگر اختالف نظر دارند منتها در عین حال اکثریت فرازهای آن یکدیگر متفقند.
متن این توقیع عبارت است از:
محم��د بن يعقوب كلين��ى (ره) از اسحاق بن يعقوب نقل مىكن��د كه گفت :از محمد بن
عثم��ان عمرى خواستم نام��هام را [به امام مهدى (ع)] برساند .در آن نامه سؤالهايى را كه
برايم پيش آمده بود نوشته بودم؛ پس از مدتى توقيعى با خط مواليمان صاحب الزمان (ع)
به دستم رسيد كه در آن چنين نوشته شده بود[ :اسحاق بن يعقوب] خداوند تو را هدايت
كند و [در راه حق] ثابت بدارد ،تو در باره كار برخى از خاندان و پسر عموهاى ما كه مرا انكار
مىكنند س��ؤال كردهاى .بدان كه ميان خداوند و كسى خويشاوندى وجود ندارد؛ هركسى
مرا انكار كند از من نيست و راهش همانند راه پسر نوح (ع) است .راه و روش عمويم جعفر
و فرزندش مانند راه و روش برادران يوسف (ع) است .بدان كه نوشيدن آبجو حرام است ولى
شلماب اشكالى ندارد .ما اموالتان را نمىپذيريم ،مگر به خاطر اين كه پاك شويد ،پس هر كه
خواست [آن را به ما] برساند و هر كه نخواست آن را جدا سازد .آن چه را خداوند به من داده
بهتر از آن چيزى است كه به شما داده است .مسئله ظهور فرج نيز با خداى متعال است و
تعيين كنندگان وقت ظهور دروغگويند .اما سخن كسى كه گمان مىكند امام حسين (ع)
كشته نشده ،كفر و دروغ وگمراهى است .در خصوص حوادثى هم كه پيش مىآيد به راويان
حجت من بر شما هستند و من نيز حجت خدا بر آنان ...
حدي��ث م��ا رجوع كنيد ،كه آنان ّ
سالم بر تو اى اسحاق بن يعقوب و بركسى كه از هدايت پيروى كند (ابن بابویه ،1395 ،ج
483 - 485 :2؛ طبرسی ،1403 ،ج 470 : 2؛ طوسی.)291 :1411 ،
مطابق با مضم��ون توقیع فوق ،رجوع به سوی روات احادی��ث در رخدادهای زمان غیبت،
مستلزم آن است که روایات ائمه پیشین نسبت به نسل های بعدی نیز در مقام بیان باشند.
بر این اساس با در نظر گرفتن این توقیع و امثال آن می توان گفت که امام (ع) در روایاتی
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بن معاویه و امثال آن منافات با روایاتی همچون توقیع مذکور میباشد.
اش�کال :ممکن است در م��ورد داللت این روایت گفته شود که « ال��ف والم » در عبارت
«الح��وادث الواقعة» براى عهد اس��ت نه استغراق؛ يعنى منظور از آن حوادثى است كه بين
سؤال كننده و جوابدهنده شناختهشده بوده است .بنابراين نمىتوانيم از اين سخن امام (ع)
استفاده كنيم كه به راویان (فقيهان) در همه زمينهها (حوادث) و امور سياسى و اجتماعى
واليت داده شده است؛ تنها چيزى كه مىتوان پذيرفت اين است كه فقط در باره آن قضاياى
معهود -نه بيشتر از آن -به فقيهان واليت داده شده است .چنانچه آیت اهلل شبیری زنجانی
شبیه به مضمون این عبارت را  ،در رابطه با این فقره از توقیع بیان فرموده اند ،از اینکه :
چون اصل حدیث و نامه در دست نیست ،ما نمیتوانیم استفاده عمومی بکنیم ،در روایت هم
تعبیر به «الحوادث الواقعه» شده است که به معنای جریاناتی است که واقع شده است ،نه
اینکه واقع خواهد شد؛ یعنی جریاناتی واقع شده است و ایجاد مشکل کرده است .از حضرت
پرسیدند که ما با این مشکل چه کنیم؟ حضرت فرموده اند بروید و مراجعه به فقها نمایید تا
آنها را حل کنند (شبیری ،بی تا.)1538 :
ج�واب :در پاسخ امام (ع) ،تعبير « الح��وادث الواقعة » به صورت مطلق بيان شده است و
قيدى براى آن نيامده است ،به ويژه آن كه پاسخ امام (ع) به صورت كتبى بوده است و ممكن
بود به دست افراد ديگرى برسد ،بدون آن كه سؤالهاى اسحاق بن يعقوب همراه آن باشد.
بنابراين اگر امام (ع) حوادث معينى را در نظر داشتند ،حكمت اقتضا مىكرد كه آنها را به
معين بيان كنند؛ عالوه بر اين كه آن دليلى كه براى رجوع به فقيهان در عصر غيبت
صورت ّ
صغ��را در آن موارد معهود وجود داشت در عصر غيبت كب��رى هم وجود دارد و آن عبارت
است از وجود پارهاى از مسائل سياسى و اجتماعى كه وجود يك مرجع براى مردم را در اين
زمينهها ضرورى مىسازد ،و امام (ع) در اين زمينه مردم را به راويان حديث (فقيهان) ارجاع
دادهند (شقیر.)206 :1385 ،
اشکال :ممکن است گفته شود که سند توقیع مذکور از جهت مجهولیت اسحاق بن یعقوب
ضعیف است ،لذا چه طور می توان با توجه به ضعف سند توقیع مذکور به آن اعتماد نمود؟
(موسوی خمینی ،1418 ،ج601 :4؛ همان ،1421 ،ج635 :2؛ صدر ،1420 ،ج59 :9؛
موسوی خویی ،المستند في شرح العروة الوثقى ،بی تا ،ج84 :2؛ تبریزی ،1416 ،ج.)30 :3
ج�واب :در بی��ن طرقی که برای نقل ای��ن توقیع آورده شده اس��ت ،طریق طبرسي در « 97
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االحتج��اج » با توجه به ارسالش قابل استدالل نمی باشد .همچنین در رجال طریق شیخ
صدوق نیز « محمد بن عصام » وجود دارد که در منابع رجالي شيعه مجهول است و لیکن
در میان طرق ،نقل شيخ طوسي در کتاب « الغيبة » به عنوان طریقی معتبر و خالی از اشکال
متيقن جماعتي که شيخ از ايشان ،روايت را نقل مينمايد ،يکي « محمد بن
است؛ زیرا قدر
ِ
محمد بن نعمان » يعني شيخ مفيد ،و ديگري « حسين بن عبيداهلل الغضائري » است که
هر دو از راویان امامی ثقه جلیل شيعهاند (نجاشی 399 :1407 ،و 69؛ طوسی،1427 ،449؛
حلی:1381 ، .)50جماعت مورد ادعاي شيخ الطائفه نیز اين روايت را از « جعفر بن محمد
بن قولويه » و « ابي غالب الزراري » نقل نمودهاند که هر دو از ثقات شیعه ميباشند (طوسی،
بیتا 75 :و 109؛ نجاشی 124 :1407 ،و  .)84تنها مشکلی که ممکن است موجب خدشه
در اعتبار این طریق شود ،بودن اسحاق بن یعقوب به عنوان یکی از راویان این طریق است.
و لیکن این خدشه پذیرفته نمی شود؛ زیرا اسحاق بن یعقوب از مشایخ کلینی است .وی در
امر مهمی مانند صدور توقیعات از امام زمان (عج) که بسیار مهم تر از یک روایت عادی است
و در آن زمان بسیار مهم و مورد توجه بوده است ،به خبر او اعتماد کرده است .بر این اساس
كلينى كه اين توقيع را از او نقل مى كند حتماً او را مورد اعتماد مىدانسته و ا ّال هرگز اقدام
به اين عمل نمى كرده است .با اين وصف ،جاى ترديدى در سند اين توقیع باقى نمى ماند
(حسینی شاهرودى ،1402 ،ج348 :3؛ نائینی ،1373 ،ج  326 :1؛ حائری یزدی:1388 ،
342؛ حسینی حائرى122 – 125 :1424 ،؛ بحرانی .)193-194 :1429 ،و خود ارسال نامه
از س��وى حضرت(ع) براى شخصى در آن دوران ،دليل وثاقت آن شخص مىباشد .گذشته
از اینکه مطالب موجود در این توقیع نیز داللت بر جاللت شأن اسحاق بن يعقوب میکند؛
زیرا در این توقیع از ناحیه امام زمان (ع) به او چنین خطاب شده است« :اما ما سالت عنه
ارشدک اهلل و ثبتک من امر المنکرين لي من اهل بيتنا و بني عمنا  ...السالم عليکم يا اسحاق
بن يعقوب و علي من اتبع الهدي؛ اما در رابطه با مسائلي که سؤال نمودي خداوند هدايتت
نمايد و تو را ثابت قدم بدارد ،از کساني که امامت اهل بيت و عمو زادگان مرا به خاطر من
[پذیرفتن واليت من] انکار نمودند ... ،سالم بر تو و کساني که راه هدايت را انتخاب نمايند» از
واضحات است که چنین خطابی از ناحیه امام(ع) ،بدون شک کاشف از جاللت قدر و منزلت
اسحاق بن يعقوب در نزد امام(ع) می کند (موسوی خمینی.)68 :1423 ،
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و یا جد وی باشد ،چنانچه در نسخه کمال الدینی که در دست صاحب قاموس الرجال بود،
در پای��ان توقیع چنین نگاشته شده اس��ت « :و السالم علیک یا اسحاق بن عمار کلینی» .
(بروجردی122 :1380 ،؛ بحرانی193 :1429 ،؛ حائری یزدی.)342 :1388 ،
حتی اگر در نپذیرفتن این سخنان پافشاری شود ،برخی از شواهد نشان از اعتماد علما به
این روایت و مقبولیت آن در طول تاریخ فقه تشیع دارد.
مرحوم صاحب جواهر در این باره می گوید :مضمون این روایت بین علما اجماع قولی و فعلی
دارد (نجفی ،1404 ،ج .)90 :11
اش�کال :اگر سند روایت مذکور صحیح است پس چرا کلین��ی آن را در کافی ذکر نکرد؟
(منتظری ،1409 ،ج.)479 :1
جواب :از آنجایی که کلینی در زمان غیبت صغری می زیست ،ارتباط او با امام زمان (ع) از
طریق نائبانش همچون محمد بن عثمان بود .از طرفی از آنجایی که کتاب کافی در دسترس
مردم و منبع رجوع بسیاری از افراد بود ،ذکر این روایت در کافی می توانست موجب آن شود
ک��ه خلیفه عباسی پی به آن ببرد که تنها راه دسترسی به امام زمان(ع) دستگیری محمد
ب��ن عثم��ان می باشد .لذا کلینی این توقیع را از باب تقیه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی
خاص در کتاب کافی نیاورد .ولی آن را براي شاگردان مورد اعتماد خود همچون ابن قولويه
قمی بيان نمود ه است .چیزی که بیش از همه می تواند مؤيد اين مطلب باشد اینکه کليني
ع�لاوه بر توقیع مذکور ،ساير توقيعاتي را که مشتمل بر اسامي سفراي خاص حضرت بود،
در کافي نياورده است .ولی از آنجایی که شیخ صدوق در ابتدای غیبت صغری می زیست و
تمامی نواب نیز فوت کرده بودند ،قطعا حساسیت عباسیان نیز کمتر شده بود ،همچنین در
عصر شیخ طوسی به مراتب این حساسیت ها نسبت به اعتقاد مهدویت کمتر شده بود ،لذا
شیخ صدوق در کمال الدین و شیخ طوسی در کتاب الغیبة توقیع مذکور را متذکر شده اند.
گذشته از اینکه حتی اگر شخصیت رجالی بعضی از راویان مذکور در سند این توقیع مورد
خدش��ه باشد ،ب��از هم نمی توان این روایت را صحیحه ندانست؛ زیرا بنابر تحقیق دلیلی بر
حجی��ت خبر واحد جز سیره عقال که شارع آن را امضا ک��رده نداریم و سیره همانطوری
ک��ه داللت بر حجیت قول امامی ثقه میکند ،بر حجیت هر خبری که وثوق و اطمینان به
ص��دورش از معصوم(ع) حاصل شود ،نیز داللت می نماید خواه وثاقت آن راوی احراز شود
یا خیر و خواه اینکه راوی دارای مذهب انحرافی باشد یا نه ،بلکه احراز وثاقت راوی مقدمه 99
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حص��ول وثوق به صدور خبر است و م��راد از وثوق ،وثوق شخصی نیست ،بلکه وثوق نوعی
اس��ت و بنابر همی��ن اساس عمل به خبر صحیح و موثق می ش��ود ،ولی عمل به حسن و
ضعیف مبتنی بر حصول وثوق به صدورش است که گاهی تضافر حدیث اگرچه خبر حسن
و یا ضعیف است ،سبب حصول وثوق می شود(.ر.ک :سبحانی تبریزی ،بی تا ،ص 61 –60؛
همان ،درس خارج اصول فقه) با حفظ این مطلب ،در متن توقیع مزبور با توجه به عبارات و
ترکیباتی از الفاظ که در آن است ،وثوق نوعی به صدور آن توقیع از معصوم(ع) حاصل می
ش��ود .چنانچه بعضی از فقهای معاصر همچون آية اهلل سيد محمود حسينى شاهرودى در
این مورد نگاشته است:
نبايد به اعتبار سند اين حديث اشكال كرد؛ زيرا خود توقيع بر جايگاه واالى اسحاق داللت
مىكند ،البته بعد از آن كه شواهد صحت صدور -كه در متن توقيع وجود دارد -مورد توجه
قرار گيرد (حسینی شاهرودى ،1402 ،ج .)348 :3
اش�کال :ممکن است گفته شود که در پاره ای از اعمال اینترنتی همچون انعقاد نکاح در
فضای مجازی و از طریق اینترنت به دلیل مخالفت با عرف دشوار است؛ زیرا چنین نکاحی با
آداب اجتماعی که بر ضرورت خواستگاری یا احیاناً نامزدی و تبادل هدایا تاکید دارد مغایرت
دارد .از سوی��ی نفوذ سنن عرفی و مذهبی در عقد ،انعقاد نکاح را مستلزم حضور گواهان و
والدین در حین عقد میداند و در نکاح سایبری چنین امری امکانپذیر نیست.
جواب :با اندکی تأمل میتوان شبهه مزبور را دفع نمود؛ زیرا انعقاد نکاح در فضای مجازی
مغایرتی با سنن ندارد و میتوان پس از طی مراحل خواستگاری و نامزدی ،عقد را با حضور
والدی��ن و احیاناً شهود از طریق اینترنت منعقد نم��ود .پس نباید نکاح سایبری را به دلیل
مغایرت با عرف و مذهب باطل پنداشت (خورسندیان و شنیور.)61 :1392 ،
الزم ب��ه ذکر است که به ک��ار گیری اصالة االطالق در این مسئل��ه از آنجایی که مستلزم
مقدمات��ی همچون مقدمات حکمت است ،ممکن است مناقشاتی به شرح ذیل را به همراه
داشته باشد:
مناقشه اول :یکی از مقدمات حکمت در مقام تمسک به اطالق ،احراز فقدان قدر متیقن
در مقام تخاطب است ،بنابراین چه بسا اینکه ممکن است در این روایات ،نوع سنتی از این
اعمال به عنوان قدر متیقن در مقام تخاطب بین راوی و امام(ع) باشد.
 100جواب :بله ،این قدر متیقن اگر در مقام تخاطب بوده می توانست مانع از ظهور اطالق شود،
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منتها در صورتی که این قدر متقین خارجی باشد ،نمی تواند مانع از ظهور اطالق شود.
ماهيت مطلقه است .يعنى بر
توضیح اینکه بنابر مبنای منتسب به مشهور ،مطلق به معناى ّ
ماهيت با قيد شياع داللت مىكند به دیگر سخن مطلقات براى معانى خودشان به قيد اطالق
ّ
و ارسال وضع شده به طوری که ارسال و شمول داخل در موضوع له می باشند و موضوع له ال
بشرط قسمی و ماهیت مطلقه است ،لذا با توجه به این مبنا که اطالق و ارسال داشتن وضعى
خاصه و عا ّمه نمىباشد .منتها باید
است ،براى استفاده شياع از لفظ مطلق ،نيازى به قرائن ّ
در نظر داشت که این دیدگاه گرچه منسوب به مشهور است ولی در عین حال قابل مناقشه
است که آوردن آن بسی طوالنیست که در این مختصر نمی گنجاید .منتها با تحقیق در این
مسئله به صورت خالصه باید گفت :که « مطلق » بر خالف نظر مشهور ،فقط براى ذات معنا
و نفس طبيعتى وضع شده كه از تمام قيود (ح ّتى قيد شياع و اطالق و ارسال) عارى است و
لذا شياع و اطالق ،جزء معناى مطلق نمىباشد ،به عبارت دیگر موضوع له مطلق نفس معنا
مقيد به هيچ قيد وجودى و عدمى نمىباشد بلکه ماهيت ال بشرط
مجرد مفهوم است ،و ّ
و ّ
مقسمى است و ح ّتى از قيد بىقيدى و ال بشرط قسمى نيز رها است .لذا براى آنكه « مطلق
» بر اطالق و سريان داللت كند ،نیازمند به قرائنیم (ر.ک :آخوند خراسانى 247 :1409 ،و
243 – 244؛ آل شيخ راضى ،1426 ،ج 308 :4و  284و  276 – 280؛ کرمی،1386 ،
ج 613 :2و 597 – 599؛ عارف��ي پش��ى ،1374 ،ج ،2ص  523و  507و  502؛ قوچانی،
 ،1430ج524 - 526 :1؛ حسینی فيروزآبادى ،1400 ،ج 368 :2و 346 - 349؛ صالحی
مازندرانی ،1424 ،ج 315 - 323 :2؛ طباطبايى قمى ،1371 ،ج389 - 392 :1؛ سبحانی
تبریزی ،1424 ،ج 703 :2و 675 - 688؛ حیدری167 :1412 ،؛ مظفر ،1430 ،ج238 :1
 227؛ في��ض االسالم اصفهانى116 - 120 :1352 ،؛ عراقی 472 :1363 ،و 462 - 467؛مومن قمى ،1419 ،ج 546 :1و .)538 - 541
قرائن نیز بر دو دسته اند:
 .1قرائن خاصه كه ضابطه كلى ندارد ،از قبيل :قرينه حاليه يا قرينه مقاليه و لفظيه همچون
در موردى که خود متكلم تصريح كند به اينكه اعتق رقبة سواء كان مؤمنه ام كافرة .اينجا
اطالق و شمول و عدم اختصاص را از كالم مولى بدست مىآوريم.
 .2قرين��ه عامه :قرينهاى كه در کلیه مطلقات ج��ارى و سارى است و مىتوان به بركت آن
اطالق را ثابت كرد و آن قرينه حكمت است كه قرينه عقلى است و از مقدماتى تشكيل يافته 101
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مقدمه
مقدمات حكمت (قرينه عا ّمه) از سه ّ
ك��ه از آنها به مقدمات حكمت تعبير مىشودّ .
تشكيل مىشود:
مقدم��ه ا ّول :موال نبايد در مقام اهمال يا اجمال باشد ،بلكه بايد در مقام بيان تمام مرادش
ّ
باشد.
مقاليه ،م ّتصله و منفصله) بر تعيين و تقييد ،نباشد.
ّ
مقدمه دوم :قرينه ّ
(اعم از قرائن حاليه و ّ
مقدمه سوم :قدر متي ّقن در مقام تخاطب نباشد.
ّ
قدر متي ّقن ،بر دو قسم است:
 .1قدر متي ّقن خارجى :يعنى يقين داريم چيزى كه خارج از متن كالم موال است ،قطعا مراد
او مىباشد و به بيان ديگر :آنچه را كه يقين داريم ،مراد موالست ،از كالم موال استفاده نشده،
بلكه از خارج مىدانيم كه حتما مراد اوست.
مثال در «اعتق رقبة» از خارج معلوم است كه مراد موال ،رقبه مؤمنه است ،زيرا اگر بنا باشد
رقبهاى آزاد شود ،اولويّت با رقبه مؤمنه مىباشد و قطعا موال ،رقبه كافره را اراده نكرده است.
توجه داشت كه اين قيد از خود كالم موال استفاده نشده است.
و بايد ّ
 .2قدر متي ّقن در مقام تخاطب (محاوره) :يعنى وقتى متكلّم ،كالمى را القاء مىكند ،مخاطب
از خود اين كالم ،چيزى را استفاده مىكند كه يقينا مراد متكلّم است .مثل اينكه شخصى از
امام سؤال مىكند كه با وقوع نجاست در چاه خانهاش ،آب چاه نجس مىشود يا نه ،و امام
يتغير  .» ...در اينجا چاه خانه
در پاس��خ مىفرمايد « :م��اء البئر واسع ال يفسده شىء الاّ ان ّ
سائل ،قدر متي ّقن در مقام تخاطب است ،يعنى يقينا اين چاهى كه از آن سؤال شده ،عاصم
و واسع است.
البته اصولیین پیرامون هر یک از این مقدمات و ضرورت وجود همۀ آنها ،بحث هـاي گسترده
اي را هم��راه با نقد و بررسی مطرح نموده ان��د که آوردن آنها در این مختصر عم ً
ال ممکن
نیس��ت ،منته��ا در مورد مقدمه سوم با توجه به ارتباط آن با مناقشه ای که بیان شده ،باید
گفت:
براى استفاده اطالق از كالم ،الزم است كه قدر متي ّقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد
(يعنى قرينهاى كه از كنار خود كالم استفاده مىشود ،وجود نداشته باشد) ولى وجود قدر
متي ّقن خارجى ،مانع از انعقاد اطالق نيست و قرينه نمىشود كه جلوى ظهور و انعقاد مطلق
 102در اطالق را بگيرد وگرنه چنانچه قدر متي ّقن خارجى ،مانع اطالق مىشد ،هيچگاه اطالقى
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وجود نمىداشت ،زيرا هر مطلقى كه فرض شود ،خواهناخواه قدر متي ّقن خارجى دارد (آخوند
خراسان��ی247 :1409 ،؛ هم��ان118 -119 :1407 ،؛ مکی عاملی321 :1391 ،؛ آل شيخ
راض��ى ،1426 ،ج .)310 :4در مق��ام بحث نیز این قدر متیقن اگر در مقام تخاطب بوده و
مستفاد از کالم متکلم باشد ،در این صورت مناقشه مزبور وارد است؛ زیرا قدر متیقن در مقام
تخاطب مانع از ظهور اطالق است .منتها با توجه به آنچه آمد ،قدر متیقن بودن اعمالی چون
تج��ارت فیزیکی به خاطر وجود نداشتن اینترنت در آن زمان ،به عنوان یکی از افراد طولی
و بدل��ی مطلق به مالحظه خارج از مقام تخاطب است که از خود روایت و سخنان امام(ع)
استفاده نشده است ،لذا این قدر متیقن از آنجایی که خارج از متن سخنان امام(ع) بوده و
مستفاد از کالم او نمی باشد لذا مانع از انعقاد اطالق نيست و قرينه نمىشود كه جلوى ظهور
و انعقاد مطلق در اطالق را بگيرد.
مناقش�ه دوم :واژههای این دسته از اعمال مجازی چون واژه بیع ،تجارت ،خیار(همچون
خیار مجلس و عیب و  )...و اجاره و  ...در دسته مثبت از مصادیق اعمال اینترنتی و واژههایی
همچون قوادی و سرقت و افساد فی االرض و  ...در دسته منفی از مصادیق اعمال اینترنتی
در آی��ات و روایات ،منصرف به نوع سنتی و فیزیکی از این اعمال می باشد؛ زیرا این اعمال
در اکثر مواقع به صورت سنتی انجام می شود که در این صورت این انصراف مانع از تمسک
به اطالق می شود.
جواب :مطابق با مبنای اصولیین ،بر فرض اینکه اگر چنین بوده باشد و خدش های بر صغرای
این قیاس استداللی نباشد ،كبرای این قیاس نیز صحیح نیست.
توضیح آنکه همانطوری که در جواب از مناقشه قبلی گذشت ،از جمله مقدمات حکمت آن
مقاليه ،م ّتصله و منفصله) بر تعيين و تقييد ،نباشد« .
است که قرينه ّ
(اعم از قرائن حاليه و ّ
انص��راف » نیز بی تردید از جمله قراین��ي است که وجود آن ،مانع از انعقاد و تحقق اطالق
است .انصراف ،انس ذهنی بین لفظ و حصه معین از معنای موضوع آن بوده (صدر،1418 ،
ج  )239 – 240 :1و دارای خصوصیات و شرایط ذیل می باشد:
 .1صالحیت انطباق بر منصرف عنه؛ شرط انصراف این است که موضوع صالحیت انطباق بر
مصداق منصرف عنه را فی حد ذاته داشته ،لکن ذهن انسان در اثر عواملی ،آن موضوع را بر
آن مصداق تطبیق نکرده و گویا موضوع را مقید به قید متصلی می نماید.
 .2مستقر بودن انصراف؛ مالک انصراف این نیست که فردی ابتدائاً به ذهن نیاید؛ بلکه باید 103
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طوری باشد که پس از تامل ،اگر متکلم را نسبت به فردی ملتفت کنند ،بگویند :این فرد ،مد
نظر من نبود (ر.ک :شبیری زنجانی 1393 ،ش.)5 :
انصراف ،داراي اقسام و مراتبي است ،و همـۀ آنهـا به عنوان قرینه صالحیت برای مـانعیت
از تحقق اطالق را دارا نمی باشند .بي تردید عـدم اشراف و اطالعات کـافي در ایـن زمینـه
مستلزم خطـا در استنباط است .مرحوم مظفر مي نویسد:
« چقدر آسان است ،ادعـاي انـصراف نمـودن توسـط شخصي که در این زمینه ،مهارت الزم
ندارد! و حال آنکه گاه ،آوردن دلیل بر اینکـه فـالن انصراف ،از کدامین نوع است ،دشوار مي
باشد» (مظفر ،1430 ،ج .)243 :1
ل��ذا با توجه به مطالب فوق ،الزم است ماهی��ت انصرافی که مانع از ظهور اطالق می شود،
روشن شود .منشأ انصراف ،ممكن است يكى از امور سهگانه ذیل باشد كه عبارتند از:
الف) غلبه وجودى :يعنى مطلق ،منصرف به فرد يا جمعى شود كه غلبه وجودى دارد :مثال
باتوجه به اينكه بيشتر آب نجف از فرات تأمين
اگر در نجف اشرف گفته شود « جئنى بماء »ّ ،
مىشود« ،ماء» به آب فرات انصراف پيدا مىكند.
كيفيت اشاره دارد.
ب)
اكمليت :اين غلبه برخالف غلبه وجودى كه مربوط به ّ
كم ّيت بود ،به ّ
ّ
أتم (افضل) منصرف است.
يعنى مطلق كه افراد زيادى دارد ،هنگام استعمال ،به فرد أكمل و ّ
ج) كثرت انس :اگر لفظى در يكى از معانىاش ،استعمال بيشترى داشته باشد ،اين كثرت
استعمال سبب مىشود كه آن معنا با لفظش انس بيشترى پيدا كند و لذا هنگام استعمال،
لفظ به همان معنا انصراف پيدا مىكند .در اين صورت امكان دارد كه آن معنا ا ّوال نادر بوده
و غلبه وجودى نداشته باشد و ثانيا فرد أكمل نباشد بلكه فرد أدنى و اسفل شمرده شود.
اكمليت ،منشأ انصراف نمىشوند و اگر
در عل��م اصول ثابت شده اس��ت که غلبه وجودى و
ّ
انصرافى باشد ،بدوى است كه ب ه زودى زايل مىشود .زیرا ظهور از «انس لفظ با معنا» حاصل
مىش��ود ،و اين انس فقط از طريق استعمال قابل تح ّقق است ،به گونهاى كه اگر استعمال
لفظ در يك معنا زياد باشد ،اين انس زياد مىشود ،تا جايى كه لفظ ،وجه و مرآة (آینه) براى
معنا خواهد شد ،و در نتيجه ظهور هم قوى مىشود .ا ّما اگر استعمال كمتر باشد ،انس كمتر
خواهد بود و در نتيجه ظهور هم ضعيف مىشود .پس ق ّوت و ضعف ظهور ،بستگى به ق ّوت
و ضعف انس لفظ با معنا دارد ،و سبب آن ،استعمال است نه اكمل بودن و یا غلبه وجودی
 104فرد ،و لذا هرچه لفظ در يك معنايى بيشتر استعمال شود ،انس آن بيشتر مىشود ،چه آن
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معنى ،فرد اكمل باشد و چه نباشد و اعم از اینکه غلبه وجودی داشته باشد یا نداشته باشد.
در نتیج��ه تنها كثرت استعمال ،سبب ظهور انصرافى مىش��ود و اين انصراف ب ه خالف دو
ص��ورت قبل ،بدوى نمىباشد (آخوند خراسانی72 ،1409 ،؛ جزائری ،1415 ،ج- 454 :1
453؛ ایروانی ،1370 ،ج100 :1؛ موسوی حائری ،بی تا240 :؛ تستری الکاظمینی:1330 ،
 .)150 – 151بنابراین از راه انصرافی که ناشی از غلبه وجودی می باشد ،نمیتوان تمسک
به اطالق را منتفی دانست.
بر این اساس از منظر اصولیین ،منشأ انصراف و انس ذهن ،کثرت اسـتعمال لفظ مطلق در
مقید) و اکملیت حتی در صورت احراز آن ،نمی
مقید می باشد و غلبه وجودی(کثرت افراد ّ
ّ
توانند منشا انصراف محسوب شوند چرا که کثرت وجودی و یا اکملیت منشا انصراف بدوی
است نه انصراف محکم.
ل��ذا با معیار قرار دادن دیدگاه اصولیین ،حتی اگر وقوع اعمالی چون بیع و اجاره به صورت
فیزیکی و سنتی بیشتر از نوع مجازی آن باشد ،باز هم نمی توان آن الفاظ را از باب غلبه
وجودی ،منصرف به نوع سنتی از آن دانست.
مناقش�ه س�وم :ممکن است گفته شود که استعمال واژههایی چ��ون واژه بیع ،تجارت،
خیار(همچ��ون خیار مجلس و عی��ب و )...و اجاره و  ...در دسته مثب��ت از مصادیق اعمال
اینترنت��ی و واژههای��ی همچون قوادی و سرقت و افساد ف��ی االرض و  ...در دسته منفی از
مصادیق اعمال اینترنتی در نوع سنتی از آنها زیاد می باشد ،لذا این واژه ها در آیات و روایات
منص��رف ب��ه نوع سنتی و فیزیکی از آنها می باشد و به تبع آن با توجه به اینکه منشا این
انص��راف کثرت استعمال می باشد ،در نهای��ت می توان گفت که انصراف نیز مانع از ظهور
اطالق می شود.
در جواب از مناقشه فوق نیز باید گفت :اگرچه کبرای قضیه صحیح است منتها احراز صغری
و اثبات کثرت استعمال واژه هایی چون بیع و اجاره و قوادی در جامعه امروزی که جامعه ای
تکنولوژی و فناوری و عصر کنونی که عصر مجازی و اینترنتی است ،در نوع سنتی از آنها به
صورت قطعی و یا حتی ظنی معلوم نیست .در نتیجه انصراف در تحت هر صورتی نمی تواند
در مقام تمسک به اطالق ،هیچ جایگاهی را در خدشه به این تمسک دارا باشد.
مناقشه چهارم :ممکن است گفته شود که تمسک مزبور اگرچه به صورت کلی صحیح می
باشد ،منتها در رابطه با دسته منفی از مصادیق اعمال اینترنتی در جرایم مستوجب حد و 105
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قصاص و تعزیر با مشکل مواجهایم؛ زیرا در باب حدود و تعزیرات و حتی باب قصاص و دیه،
ب��ا توجه به حاکمیت قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات» در هنگام شک و شبهه ،این تمسک
صحیح نیست بلکه در هنگام شک باید به مقتضای قاعده درء تمسک نمود و مجازات را از
کاربر مجرم ساقط نمود.
ج�واب :اگرچه قاعده « الحدود تدرأ بالشبهات » به عنوان قاعده اختصاصی در ابواب فقه
جزایی خصوصاً باب حدود محسوب می شود ،منتها باید دانست که تمسک به مقتضای این
قاعده و منتفی دانستن اجرای مجازات در صورتی است که هیچ شمولیتی از ناحیه اطالق
وجود نداشته باشد ،لذا با احراز اطالق و شمولیت آن وجهی برای تمسک به مقتضای قاعده
درء نیست (ر.ک :نجفی ،1404 ،ج 499 :41؛ فاضل لنکرانی533 - 535 :1422 ،؛ همان،
درس خارج فقه الحدود و التعزیرات) .در نتیجه در مقام بحث نیز وجهی برای تمسک به این
قاع��ده پس از شمولیت اطالق روایات وارده در مورد جرائمی چون قوادی ،محاربه و افساد
فی االرض ،سرقت و قتل و  ...بر نوع اینترنتی از این جرائم نیست .گذشته از اینکه در جرائم
مستوجب تعزیری و قصاص و دیه ،بنابر بر تحقیق قاعده درء جاری نیست.
مناقشه پنجم :متبادر از بیع ،اجاره ،تجارت ،خیار و  ...در دسته مثبت از مصادیق اعمال
اینترنتی و متبادر از قوادی ،محاربه و افساد فی االرض ،سرقت ،قتل و  ...در دسته منفی از
مصادیق اعمال اینترنتی در آیات و روایات ،نوع سنتی از آنها است؛ یعنی از باب نمونه آنچه
ون ِع ْن َد شُ ُرو ِط ِه ْم » (حر عاملی،
از آی��ه «أَ ْو ُف��وا ب ِال ْ ُع ُقو ِد» (مائده ،آيۀ  )1و یا روایت « ال ْ ُم ْؤ ِم ُن َ
 ،1409ج  .)30 :15ب��ه ذه��ن تبادر پیدا میکند ،تنه��ا عقود و شروط و عهدهای سنتی و
کالسیک است و در رابطه با دسته منفی از مصادیق اینترنتی همچون قتل اینترنتی ،آنچه
از واژه «قتل» در عبارت امام(ع) « ا َِّن ال ْ َع ْم َد أَ ْن يَ َت َع َّم َد ُه َف َي ْق ُتلَ ُه ب َِما يَ ْق ُت ُل ِم ْث ُل ُهَ -و ال ْ َخ َط َأ أَ ْن
يد َق ْتلَ ُه -يَ ْق ُت ُل ُه ب َِما لاَ يَ ْق ُت ُل ِم ْث ُل ُه » در روایاتی همچون روایت زراره (همان ،ج
يَ َت َع َّم َد ُه َو لاَ يُ ِر َ
 )40 :29به ذهن تبادر پیدا میکند ،قتل سنتی و فیزیکی می باشد در حالی که در اعمال
اینترنتی ،عمل کاربر اعم از مصادیق مثبت و منفی ،به صورت فیزیکی نیست بلکه در فضای
مجازی و به واسطه الکترون ها صورت می گیرد .در نتیجه در اعمال اینترنتی و الکترونیکی
کام ً
ال معلوم است که فرد ،فعل و انفعاالت فیزیکی انجام نداده  ،بلکه صرفاً با ابزار اشاره گر
رایانه ای این عمل را مرتکب شده است .با توجه به اینکه تبادر از جمله عالئم حقیقت است،
 106لذا می تواند به عنوان قرینه مانع از ظهور اطالق شده و باعث تعیین این واژه ها در نوع سنتی
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از آنها شود و به تبع آن ،نتوان با تمسک به اطالق آیات و روایات ،حکم تکلیفی و وضعی این
اعمال را استنتاج نمود.
جواب :اوالً :دلیل تبادر از امور وجدانیست و لذا هر کس برای اثبات مدعای خود می تواند
به آن تمسک کند اما باید به وجدان مراجعه کرد و دید حق با کیست .به نظر می رسد که
در ف��رض فوق با مراجعه به وجدان ،معنایی اع��م از نوع سنتی(فیزیکی و برحس المسه و
بساوای��ی) و نوع مجازی(غیر فیزیکی) از واژه هایی چون عقد و عهد در آیاتی چون « أَ ْو ُفوا
ون ِع ْن َد شُ ُرو ِط ِه ْم » (حر عاملی ،1409 ،ج :15
ب ِال ْ ُع ُقو ِد » (مائده ،آيۀ  )1و یا روایت « ال ْ ُم ْؤ ِم ُن َ
 )30و یا واژه هایی همچون سرقت و قتل در روایاتی چون روایت محمد بن مسلم (همان،
ج  ،28ص  )243و روایت زراره (همان ،ج  )40 :29به ذهن تبادر می کند .موید این مطلب
در عرض بودن عدم صحت سلب به عنوان یکی از عالئم حقیقت ،در کنار تبادر که از دیگر
عالئم حقیقت است.
تبیین این مطلب از این قرار است:
قب��ل از ه��ر چیزی باید دانست که با مراجعه به علم اص��ول روشن می شود جایگاه عالئم
حقیقت و مجاز به صورت طولی و مرتبه ای نیست بلکه هر کدام از عالئم حقیقت و مجاز
از جمله تبادر و عدم صحت سلب در عرض یکدیگر تحت عنوان عالئم حقیقت و مجاز قرار
می گیرند .از طرفی در دنیای امروزی نمی توان عنوان اعمالی چون بیع ،اجاره ،عقد و عهد
در مصادیق مثبت و قوادی ،محاربه و افساد فی االرض ،سرقت و قتل در مصادیق منفی را
به صورت مطلق و غیر مقید  1از بیع ،اجاره ،عقد ،عهد و قوادی ،محاربه و افساد فی االرض،
سرق��ت و قتل صورت گرفته در فضای مج��ازی سلب کرد ،لذا عدم صحت سلب می تواند
نشانه حقیقت بودن بیع ،اجاره ،عقد ،عهد و قوادی ،محاربه و افساد فی االرض ،سرقت و قتل
در نوع اینترنتی این گونه از جرائم بوده باشد .و چه بسا اینکه عدم صحت سلب می تواند -به
دلیل در عرض تبادر بودن و نه در طول آن -کاشف از آن باشد که متبادر از کلمه بیع ،اجاره،
 .1زیرا تنها سلب مطلق می تواند به عنوان عالمت مجاز در نظر گرفته می شود نه سلب مقید .توضیح اینکه در صورتی که سلب مطلق
از لفظی صحیح محسوب شود در این هنگام این سلب می تواند به عنوان عالمت مجاز در نظر گرفته شود مانند « :الرجل الشجاع لیس
ٍ
باسد » در این عبارت چون یک مطلق (اسد) از رجل شجاع سلب شده است .لذا استعمال اسد در رجل شجاع مجاز است .این سلب که
عالمت مجاز است در فرض کنونی صحیح نیست؛ یعنی از باب نمونه نمی توان گفت « :القتل الکترونی لیس بقتل ».
اما در صورتی که سلب مقید از لفظی صحیح در نظر گرفته شود ،در این هنگام این سلب نمی تواند به عنوان عالمت مجاز محسوب شود
مانند « :الزنجی لیس بانسان ابیض » در این عبارت چون یک مقید (انسان ابیض) از زنجی سلب شده است .لذا استعمال انسان در زنجی
مجاز نیست .این سلب در فرض کنونی اگرچه می تواند صحیح در نظر گرفته شود از اینکه از باب نمونه گفته شود « :القتل الکترونی
جسمی » منتها باید در نظر داشت که نمی تواند عالمت مجاز شمرده شود .لذا سلبی که صحیح است ،عالمت مجاز نیست
لیس بقتل
ٍّ
و سلبی که عالمت مجاز است ،صحیح نیست( .برای تبیین این مطلب ،ر.ک :عراقی ،1417 ،ج  ،1ص 136؛ آخوند خراسانی.)47 :1409 ،
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عقد و عهد در مصادیق مثبت و قوادی ،محاربه و افساد فی االرض ،سرقت و قتل در مصادیق
مثبت ،نوع فیزیکی از آنها نیست ،بلکه اعم از فیزیکی و مجازی می باشد.
ثانیاً :با اثبات نوع سنتی و فیزیکی چون بیع ،اجاره ،عقد و عهد در مصادیق مثبت و قوادی،
محاربه و افساد فی االرض ،سرقت و قتل در مصادیق منفی  -به علت تبادر آنها از واژه های
بی��ع ،اجاره ،عقد و عهد در مصادیق مثبت و ق��وادی ،محاربه و افساد فی االرض ،سرقت و
قتل -به عنوان معنای حقیقی ،نمی توان معنایی که به ذهن تبادر پیدا نمی کند (یعنی نوع
اینترنتی از بیع ،اجاره ،عقد و عهد در مصادیق مثبت و قوادی ،محاربه و افساد فی االرض،
سرق��ت و قتل در مصادیق منفی) را در زمره معانی مجازی آن واژه شمرد .به عبارت دیگر
در جایی که تبادر است ،معنای حقیقی نیز است اما این طور نیست که در جایی که معنای
حقیق��ی است تبادر هم باشد و عالمت بودن تبادر برای معنای حقیقی نمی تواند مستلزم
چنی��ن مقتضایی باشد .لذا مرح��وم آخوند(ره) در عالئم حقيقت و مجاز سه عالمت را ذكر
مىكنند :تبادر،عدم صحة سلب ،اطراد .منتها به دو قسم آخر كه مىرسند ،نفى و اثباتش
را متعرضمىشوند از اینکه در باب عدم صحة سلب ،عدم صحة سلب را به عنوان عالمت
حقيق��ت ،و صحة سل��ب را به عنوان عالمت مجاز می دانند و در باب اطراد هم ،اطراد را به
عن��وان عالمت حقيقت و عدم اط��راد به عنوان عالمت مجاز ذكر کرده اند ،در حالی که در
باب تبادر فقط متذکر آن می شوند که تبادر عالمت حقيقت است و متذکر آن نمی شوند
ک��ه عدم تبادر به عنوان عالمت مجازی بودن معنای غیر متب��ادر از واژه می باشد (آخوند
ِ
مفروغیت عدم تبادر به عنوان
خراسانی .)18 – 20 :1409 ،بنابراین اثبات مدعا متوقف بر
عالم��ت برای مجازی بودن معنای غیر متب��ادر می باشد 1 .لذا در صورتی که نتوان مطلب
فوق را اثبات کرد باید گفت که نه تنها نوع مجازی و الکترونیکی از بیع ،اجاره ،عقد و عهد
در مصادی��ق مثبت و قوادی ،محاربه و افساد ف��ی االرض ،سرقت و قتل در مصادیق دسته
منفی تحت عنوان معنای مجازی واژه های بیع ،اجاره ،عقد و عهد ،قوادی ،محاربه و افساد
فی االرض ،سرقت و قتل اثبات نمی شود ،بلکه می تواند از جمله معانی حقیقی آن واژه ها
نیز به حساب آید؛ زیرا چه بسا همان طوری که در پاسخ اول گذشت ،در دنیای امروزی که
عصر تکنولوژی و فناوریست ،نمی توان عنوان بیع ،اجاره ،عقد و عهد  ،قوادی ،محاربه و افساد
فی االرض ،سرقت و قتل را به صورت مطلق از نوع مجازی و سایبری این اعمال سلب کرد.
. .1هرچند مشهور بین اصولین قائل به بودن عدم تبادر به عنوان عالمت برای مجازیت معنای غیر متبادر می باشند ،منتها باید در نظر
داشت که مطلب فوق خالی از مناقشه نیست (برای تبیین این مطلب ،ر.ک :فاضل لنکرانی ،1379 ،ج .)605 :1
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تنقیح مناط
دلی��ل دومی که م��ی توان در بسیاری از موارد در استنت��اج حکم تکلیفی و وضعی اعمال
اینترنتی از آن بهره جست ،تنقیح مناط است .تنقیح مناط در اصطالح که از وی به تفکیک
حیثیات و شم الفقاهة نیز تعبیر می شود (مکارم شیرازی ،1428 ،ج  ، )932 :3از روشهایی
اس��ت که مجتهد به وسیله آن قصد ش��ارع را از کالم (نص) وی استخراج مینماید و حکم
واقعهای را که در مورد آن نص وجود دارد ،به واقعهای دیگر که در مورد آن نص وجود ندارد،
سرایت میدهد ،و آن در جایی مطرح میگردد که شارع حکم واقع ه و مناط آن را بیان نموده
و همراه بیان مناط آن ،اوصافی را ذکر نموده که مجتهد یقین دارد بعضی از این اوصاف در
تعلق حکم به موضوع و یا واقعه دخالت ندارد ،به همین دلیل از راه شناسایی و حذف آنها،
مناط حقیقی حکم شارع را به دست آورده و از این طریق دامنه حکم را گسترش میدهد
و موضوع��ات دیگری را ک��ه در مورد آن نص وارد نشده است ،در تحت آن داخل مینماید.
(شعرانی185 :1373 ،؛ شوکانی ،بی تا ،ص 221؛ حکیم ،بی تا315 ،؛ خضرى ،بی تا332 :؛
مکارم شیرازی ،1428 ،ج .)519 :2
تنقیح مناط گرچه در صورتی که ظن آور باشد ،همچون قیاس مستنبط العلة ارزشی ندارد
(ر.ک :می��رزای قم��ی ،1430 ،ج85 :2؛ بهبهانی 147 :1421 ،و 294؛ نجفی ،1404 ،ج :39
 ،)310منتها در صورتی که قطعی باشد ،از باب طريقيت ذاتی قطع ،حجت است (برای تفصیل
ای��ن مطلب ،ر.ک :بهبهانی294 :1421 ،؛ میرزای قم��ی ،1430 ،ج 85 :2؛ نجفی،1404 ،
ج 310 :39؛ انصاری265 :1404 ،؛ مکارم ش��یرازی ،1428 ،ج )530 :2؛ زیرا حقیقت قطع
چیزی جز کشف واقع برای انسان نیست و کشف حقیقت جزء ذات و ماهیت قطع است و از
آن جدا شدنی نیست .چنانچه شوری نمک جزء ذات این ماده است و هرگز از آن جدا نخواهد
شد (نائینی ،بی تا ،ج 6 :3؛ موسوی خویی ،1380 ،ج  .)18 :2تمامی صاحب نظران با توجه به
سخنان فوق ،حجیت قطع را پذیرفته اند و بر عدم نیاز آن به تایید و جعل شارع متفقند که
این از مهم ترین تفاوت های قطع و ظن است (ر.ک :مظفر ،1430 ،ج  20 :2و .)16
البته الزم به ذکر است که حجیت ذاتی قطع ،ویژه علم قطعی و وجدانی است .منظور از علم
قطعی نیز اعتقاد جازم است که هیچ گونه احتمال خالفی در آن نباشد .منتها باید در نظر
داشت که به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران ،علم عرفی دارای معنایی اعم از اعتقاد جازم
است .در علم عرفی هرچند احتمال خالف در آن وجود دارد ،منتها به اندازه ای کم است که 109
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عقال به آن هیچ اعتنایی نمی کنند .این مرتبه از علم در اصطالح ،علم عرفی یا عادی نامیده
می شود .به نظر می رسد که در احراز موضوعات و یا استنباط احکام شرعی می توان به این
مرتبه از علم تکیه نمود .زیرا عقال در زندگی روزمره خود به این اندازه از علم اکتفا کرده و از
شارع نیز منعی در این مورد نرسیده است ،لذا بنا و سیره عقال به ضمیمه عدم ردع می تواند
داللت بر اعتبار این مرتبه از علم که مورد تایید عرف است ،کند (ر.ک :خوانساری،1405 ،
ج 183 :2؛ موسوی بجنوردی ،1377 ،ج .)122 :1
حال با در نظر گرفتن نکات بیان شده ،به راحتی می توان از باب تنقیح مناط ،در بسیاری از
موارد حکم تکلیفی و وضعی اعمال الکترونیکی را استنتاج نمود.
از باب نمونه در رابطه با بیع و اجاره و تجارت الکترونیکی که از جمله مصادیق دسته مثبت اینترنت
محسوب می شوند ،می توان از راه تنقیح مناط حکم تکلیفی و وضعی آن را استنتاج نمود.
توضیح اینکه قرآن کریم رعایت عهد را در همه معانی آن و همه مصادیقی که دارد مورد تاکید
شدی��د ق��رار داده و کسانی را که عهد و پیمانشان را می شکنند ،به شدیدترین بیان مذمت
فرموده ،و به وجهی عنیف و لحنی خشن تهدید نموده ،و کسانی را که پای بند وفای به عهد
خویشند در آیاتی بسیار مدح و ثنا کرده ،و آیات آنقدر زیاد است که حاجتی بذکر آنها نیست.
لحن آیات طوری است که داللت می کند بر اینکه خوبی وفای به عهد و زشتی عهدشکنی از
فطریات بشر است ،و واقع هم همین است .حسن وفای به عهد و قبح نقض عهد از فطریات
بش��ر است و انس��ان در زندگی فردی و اجتماعی بی نیاز از عهد و وفای به آن نیست (ر.ک:
مائده ،آیه 1؛ بقره ،آیه 100؛ آل عمران ،آیه 76؛ رعد ،آیه 20؛ اسراء ،آیه  34و .)...
اگر روزى عمل نیک وفاى به عهد در انسان کم رنگ شود ،ضربه شکننده اى بر شخصیت
او وارد م��ى گ��ردد .چنین فردى در هر عرصه و صحنه اى که پا بگذارد ،جز بى اعتمادى و
ب��ى توجهى چیز دیگرى باقى نخواهد گذاشت و در همه جا انگشت نما خواهد شد .عالوه
بر این ،انسانى که عهد و پیمانش را مى شکند ،اعتماد را در اجتماع کاهش مى دهد و در
نتیجه ،زندگ��ى را بر دیگران سخت و دشوار مى کند .همچنین فعالیت هاى انسانى دچار
خلل مى گردد و امرار معاش ،پیشرفت صنعت و… تحت تأثیر قرار مى گیرد و جامعه دچار
از هم گسیختگى و بى ثباتى مى شود .و به همین جهت است که خدای سبحان این قدر
درباره حفظ عهد و وفای به آن سفارش های اکید نموده ،از آن جمله فرموده" :و اوفوا بالعهد
 110ان العه��د کان مسئوال" (سوره اسراء ،آیه  ،)34و این آیه شریفه مانند غالب آیاتی که وفای
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به عهد را مدح و نقض آن را مذمت کرده هم شامل عهدهای فردی و بین دو نفری است ،و
هم شامل عهدهای اجتماعی و بین قبیلهای و قومی و امتی است ،بلکه از نظر اسالم وفای
به عهدهای اجتماعی مهم تر از وفای به عهدهای فردی است ،برای اینکه عدالت اجتماعی
مهمتر و نقض آن بالئی عمومی تر است.
حضرت على(ع) به مالک اشتر مى فرماید( :در آنچه به عهد گرفته اى ،خیانت نکن و به عهد
خود وفا کن)( .نهج البالغه ،نامه  )53در فرازى دیگر مى فرماید :از این که به آنها وعده دهى
و سپس تخلف کنى ،بر حذر باش… خلف وعده ،موجب خشم خدا و خلق است (همان).
در حدیثى از حضرت على(ع) آمده است که فرمود :در جهنم شهرى است به نام حصینه،
آی��ا از من نمى پرسید در آن شهر چیست؟ کسى عرض کرد :اى امیر مؤمنان! در آن شهر
چیست؟ فرمود :دست هاى پیمان شکنان (مجلسی دوم ،1410 ،ج .)186 :67
در روایتی هشام بن سالم گوید :از امام صادق (ع) شنیدم که مىفرمود :وعده مؤمن به برادر
ِ
مخالفت وعده با خدا
دینى خود نذرى است که کفاره ندارد ،پس هر که به آن وفا نکند ،به
برخاسته و خود را در غضب او انداخته است .این است گفتار خداى تعالى که مى فرماید :اى
کسانى که ایمان آورده اید ،چرا سخنانى مى گویید که به کارشان نمى بندید؟ خداوند سخت
به خشم مى آید که چیزى بگویید و به جاى نیاورید (کلینی ،1407 ،ج .)68 :4
اگر عهد و پیمان ها در هر جامعه اى رعایت شود ،امنیت و ثبات آن را تضمین مى کند و
بسیارى از احتیاط کارىها را که مردم براى پیش گیرى از پیمان شکنى به عمل مى آورند،
زایل مى کند .تفاوت مهم اجتماع اسالمى با دیگر جوامع این است که براى اجتماعات دیگر،
جز حفظ منافع مادى زود گذر چیز دیگرى مطرح نیست و لذا تا لحظه اى که عهد و پیمان
به حال آنان مفید باشد ،با تمام قدرت در حفظ آن مى کوشند؛ اما وقتى به سود آنها نباشد،
به بهانههاى مختل��ف آن را نادیده مى گیرند .ولى جامعه اسالمى هدفى جز نشر معنویت
و احی��اى اصول انسانى و گسترش محبت و دوستى ندارد و به همین دلیل به طور مکرر و
گسترده در آیات قرآن و در احادیث اسالمى بر این مسئله تأکید شده است.
بر این اساس از آنجایی که مناط وفای به عقود و تعهدات ،ثبات امنیت ،ایجاد اعتماد ،امرار
معاش و  ...می باشد و وقوع این عهد و پیمانها در فضای سنتی و کالسیک نمی تواند هیچ
خصوصیت��ی داشته باشد ،بدون شک مناط فوق در عهدها و عقود جاری در فضای مجازی
نیز وجود دارد .لذا از راه تنقیح مناط می توانیم حکم تکلیفی و وضعی عقود و تعهدات واقع 111

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسالمي ایراني پیشرفت

در فضای مجازی را استنتاج کنیم.
همچنین در رابطه با خصوص عقد نکاح از طریق اینترنت ،باید گفت :از جمله اهداف انعقاد
نک��اح ایجاد مودت ،رحمت و احساس آرامش است (ر.ک :آی��ه  21سوره روم 1و آیه 187
سوره بقره  )2و وسایل و ابزارهای الکترونیکی نیز میتواند با شرایط خاصی اهداف مزبور را
محقق سازد و تغایری با مقاصد شریعت از نکاح ندارد (خورسندیان و شنیور.)60 :1392 ،
در رابطه با حکم تکلیفی دسته منفی از مصادیق اینترنت چون قتل اینترنتی ،باید گفت:
با مراجعه به آیاتی همچون  179سوره بقره 3و روایات باب قصاص ،دانسته می شود که مناط
قصاص قاتل ،دالئلی همچون حفظ حیات و جلوگیری از فساد و  ...است .از جمله این روایات،
روایت محمد بن سنان است .مضمون این روایت به شرح ذیل است:
ِيما َك َت َب إِل َ ْي ِه ال ِّرضَ ا ع م ِْن َج َوابِ َم َسائِل ِ ِه
ُم َح َّم ُد ب ْ ُن َعل ِِّي ب ْ ِن ال ْ ُح َس ْي ِن َع ْن ُم َح َّم ِد ب ْ ِن سِ َن ٍ
ان ف َ
س -ل ِ ِعلَّ ِة َف َسا ِد ال ْ َخلْ ِق فِي ت َْحل ِيل ِ ِه ل َ ْ��و أُحِ َّل َو َف َنائ ِ ِه ْم َو َف َسا ِد الت َّْدب ِير (حر
��ر َم اللهَّ ُ َق ْت َل ال َّن ْف ِ
َح َّ
عاملی ،1409 ،ج.)14 :29
همانطوری که واضح است ،مطابق با مضمون این روایت ،خصوصیتی همچون انحصار وقوع
قتل به نحو سنتی مانند خصوصیات دیگر چون مرد یا زن بودن قاتل ،عالم یا غیر عالم بودن
و  ...هی��چ گونه مدخلیتی برای وی در اجرای مج��ازات قصاص نیست بلکه مناط قصاص،
جلوگیری از فساد و فنا و نابودی بشر است .بدون شک مناط مزبور در قتل های اینترنتی نیز
با توجه به تفصیلی که در ماهیت آن گذشت ،وجود دارد.
یا در رابطه با حکم تکلیفی قوادی اینترنتی باید گفت :مطابق با مضمون روایتی ،عبداهلل بن
سنان گويد:
حدى بر
حد ق ّواد چيست؟حضرت فرمودّ :
« به امام صادق عليه السالم گفتم :به من بگوييد ّ
ق�� ّواد نيس��ت .مگر نه اين است كه به او پولى مىدهند تا راهنمايى كند [تا حيوان كسى را
ببرد] .گفتم :فدايت گردم! او به حرام مرد و زنى را با هم جمع مىكند .حضرت فرمود :اين
كسى است كه بين زن و مرد به حرام جمع مىكند؟ گفتم :آرى ،فدايت شوم! منظورم اين
حد زناكار؛ يعنى هفتاد و پنج تازيانه بر او زده مىشود و از
است .حضرت فرمود :سه چهارم ّ
شهرى كه در آ 
ن است ،تبعيد مىشود» (همان ،ج .)171 :28
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ك لآَ يَ ٍ
َ .1و ِم ْن آيَاتِ ِه أَ ْن َخل ََق ل َُك ْم ِم ْن أَنْف ُِس ُك ْم أَ ْز َواج ًا لِتَ ْس ُكنُوا إِل َْي َها َو َج َعلَ ب َ ْينَ ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة إ َِّن فِي ذل ِ َ
ون.
ات لِق َْو ٍم يَتَف ََّك ُر َ
الرف َُث إِل َى نِسائ ِ ُكم ُه َّن لِباس ل َُكم َو أَنْتُم لِباس ل َ ُه َّن َعلِم هَّ
اللُ ...
 .2أُ ِح َّل ل َُك ْم ل َْي َل َة ِّ
الصيَا ِم َّ
ْ َ ٌ
َ
َ ٌ ْ
َ ْ
ُون ».
َ « .3و ل َ ُك ْم فِي الْق َِص ِ
اص َح َيا ٌة يَا أُول ِي الَأْل ْ َبابِ ل َ َعلَّ ُك ْم تَ َّتق َ
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مطابق با مضمون این روایت صحیحه ،وقوع قوادی در خارج و به صورت سنتی به طور قطع
نمی تواند ،خصوصیتی داشته و در حکم به اجرای حد دخیل باشد ،بلکه مناط جاری ساختن
حد بر شخص قواد ،جمع نمودن زن و مرد توسط وی برای زنا است و شکی نیست که این
جمع در قوادی از راه اینترنت نیز چنانچه گذشت ،به نحو اکمل و بارزتر وجود دارد ،لذا از راه
تنقیح مناط می توان قواد اینترنتی را مستوجب حد دانست.
به جاست از باب تقریب ذهن و به عنوان موی ِد استدالل به تنقیح مناط ،سخنان سید مرتضی
را در اینج��ا متذکر شویم که در این مورد پ��س از بیان اجرای حد بر قواد ،در مورد علت و
مناط آن فرموده است:
« و الحج��ة لنا فيه :إجماع الطائف��ة ،و أن ذلك أزجر و أدعى إلى مجانبة هذا الفعل القبيح
الشنيع» (شريف مرتضى.)515 :1413 ،
همانط��وری که مالحظه میشود ،سید پ��س از شمردن اجماع از دالئل اجرای حد بر قواد،
دلیل دیگر اجرای حد را ،دوری کردن قواد از این گناه و شمرده شدن اجرای حد به عنوان
داع��ی و انگی��زه برای برای ترک عمل زشت و ناپسند جمع بی��ن افراد برای ارتکاب اعمال
نامش��روع ،دانسته است .در نتیجه می توان گفت وقوع جمع بین افراد برای ارتکاب اعمال
نامش��روع در مکان سنتی هیچ خصوصیتی ندارد ،بلکه مهم در اجرای حد تنها وقوع جمع
بی��ن افراد برای ارتکاب اعمال نامشروع است حال در هر مکانی بخواهد اتفاق بیفتد .بدون
شک جمع بین افراد برای ارتکاب اعمال نامشروع ،در قوادی اینترنتی نیز به طریق اولی وجود
دارد ،ل��ذا با توجه به وجود من��اط اجرای حد در قوادی اینترنتی ،می توان گفت که قوادی
اینترنتی نیز همچون نوع سنتی خود ،مستوجب حد است.
البته همانط��وری که گذشت حجیت ذاتی قطع ،ویژه علم قطعی و وجدانی نیست بلکه با
توجه به بنای عقال مبنی بر اکتفا نمودن به علم عرفی و عدم ردع از ناحیه شارع ،می توان در
استنباط احکام شرعی از علم عرفی نیز که احتمال خالف در آن کم می باشد ،بهره جست،
لذا در مسئله حاضر حتی اگر مجتهد برایش ،علم قطعی و وجدانی به عدم مدخلیت لزوم
وق��وع سنتی این اعمال ،حاصل نشود ،حداقل از طریق علم عرفی ،برایش اطمینان حاصل
م��ی شود که وقوع این اعمال در خارج با توجه به آیات و روایات وارده مربوط به آنها ،هیچ
مدخلیتی برایش در حکم نمی باشد .در نتیجه باز هم می توان به این علم اعتماد نموده و از
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الزم به ذکر است که گرچه در حکم تکلیفی و وضعی اکثریت اعمال اجماع واقع شده است
همچون اجماع بر وجوب و صحت بیع و اجاره و  ...در افعال مثبت و اجماع بر اجرای حد بر
قواد ،محارب و مفسد فی االرض و سارق و همچنین اجرای قصاص و یا لزوم پرداخت دیه
بر قاتل در افعال منفی ،منتها باید دانست به واسطه تمسک به این اجماع نمی توان حکم
تکلیف��ی و وضعی نوع الکترونیکی از این افع��ال را اثبات نمود؛ زیرا اوالً این اجماع بر فرض
وجود آن از جهت مدرکی یا محتمل المدرکی بودنش نمی تواند فی نفسه به عنوان دلیل بر
اجرای حد موضوعیت داشته باشد .زیرا اجماع تنها در صورتی حجت است و می تواند دارای
ارزش استن��ادی اس��ت که کاشف از قول معصوم باشد از آنجایی که در فرض مزبور مدرک
قطع��ی و یا به صورت احتمال��ی این اجماع ،دالئل لفظی همچون آیات و روایات می باشد،
ل��ذا آنچه که در واقع اگر بخواهد حجت باشد ،منشأ این اجماع یعنی روایات است (عاملی،
معال��م الدين ،بی تا173 :؛ جناتی .)219 :1370 ،ثانیاً بر فرض اینکه بر صغرای این قیاس
خدشه ای وارد نشود و اجماع بتواند تحت عنوان دلیل مستقل موضوعیت داشته باشد ،توجه
ب��ه این نکته نیز الزم است که اجماع به عنوان دلیل لبی در نظر گرفته می شود و در علم
اصول ثابت شده است که در ادله لبی باید بر قدر متیقن اکتفاء نمود .لذا نمی توان با اجماع
در یک مسئله ،حکم مسائل دیگر را استنتاج نمود بلکه باید بر قدر متیقن که همان مورد
اجماعست اکتفا نمود( .طباطبایی قمی ،1371 ،ج 27 :2و 112؛ عراقی ،1388 ،ص 386؛
ص��در ،1408 ،ج  .)521 :6بناب��ر این اساس با ادعای اجماع بر فرض مبنی بر اجرای حد بر
ق��واد ،محارب و مفسد ف��ی االرض و سارق ،نمیتوان حکم تکلیفی لزوم اجرای حد بر قواد
اینترنتی ،محارب و مفسد فی االرض اینترنتی ،سارق اینترنتی را اثبات نمود.
نکتهای که در رابطه با جرائم مجازی (که از مصادیق دسته منفی اعمال اینترنتی به شمار
میآین��د) باید در نظر داشت اینکه ماهیت جرایم و آسیبهای اجتماعی در فضای مجازی
ب��ه دلیل تکنولوژی پیچیده و باال ،از خصوصیات منحصر به فردی برخوردار میباشند ،لذا
اگ��ر شخصی با توجه به حاکمیت این ویژگیها به ط��ور گسترده ایجاد فساد کند و نظم
عمومی جامعه را از بین ببرد ،بهعنوان مفسد فیاالرض شناخته میشود .از جمله ویژگیها
و رخدادهای حاکم بر جرائم مجازی عبارتند از:
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باید در نظر داشت که جرائم اینترنتی به صورت عمده از سوی افراد آگاه به علوم رایانهای و
تجری یا عداوت رخ میدهد.
اینترنت صورت می گیرد که در اغلب موارد عمدی و از روی ّ
لذا کمتر میتوان کسانی را که دارای اطالعات رایانهای نیستند در زمره بزهکاران رایانهای
دید .خصوصاً اینکه در بسیاری از این جرائم نیاز به ابزار و نرم افزارهای خاصی است که کار با
آنها تنها از عهده برخی از
متخصصان برمیآید .از اینرو در مرحله کشف این دست از جرایم
ّ
نیاز به متخصصان رایانهای است.
سهولت دسترسی و ملموس نبودن
با افزایش و بهکارگیری کامپیوتر در تمام عرصه های زندگی و همچنین سهولت استفاده از
آن و گسترش شبکه جهانی اینترنت امروزه جرایم کامپیوتری میتواند به وسیله هر کسی
در ه��ر نقطهای از دنیا به وقوع بپیوندد .چه بسا کاربری میتواند مطالب شهوانی و تصاویر
سکسی را به آسانی در دسترس همگان قرار دهد .عرضه گسترده این مطالب و وجود تعداد
بیشم��ار اتاقهای گفتوگوی سکسی ،هر کارب��ری را به داشتن اولین تجربه در این حوزه
تحری��ک میکند .یک زن یا شوهر کنجکاو بهراحت��ی و دور از دیدگان همسرش وارد این
فضاها میشود و گفتوگوهای سکسی با دیگران را تجربه میکند .چنین سهولتی است که
بسیاری را به تجربه رفتارهای ناهنجاری جنسی نه در فضای فیزیکی ،بلکه در فضای مجازی
هدای��ت میکن��د .به ویژه اگر نظارت نهادهای مسئول در کشورها در این زمینه کم رنگ و
ناتوان باشند .لذا از آن جا که اینترنت و ارتباطات بهطور روز افزون در حال گسترش می باشد،
مجرمان اینترنتی قادرند 24ساعته در حال ارتباط با هدف خود باشد.
گمنامی و جعل هویتی
گمنام��ی و بحران هویت يكي از ويژگي هاي حضور در اينترنت دروغگويي و پنهان كردن
هوي��ت واقعي خود است .چراكه اين فضا ناكجا آب��اد و ناشناخته است و هر كس باهويت
واقعي وارد فضاي سايبر شود ممكن است مورد سوء استفاده قرار گيرد .بنابراين مجبور است
هويت واقعي خود را پنه��ان كند .گذشته از اینکه يكي از خطرناكترين خالف كاريهاي
رايانهاي عبارتست از هك كردن آدرس  IPتا بدين وسيله خالفكار خود را به جاي شخص
ديگری جا بزند و افكار شوم يا جنايات مورد نظر خود را اجرا كند .اصوالً در چنین فضایی 115
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است که فرد میتواند در معرفی خود هرگونه که میخواهد عمل کند و همین ویژگی ،خود
محرکی است تا کاربران اینترنتی به استفاده از هویت جعلی روی آورند و این را میتوان از
جمله ویژگیهای فرهنگ فضای مجازی برشمرد ،که این خود زمینهای برای ارتکاب جرایم
فضای سایبر نیز هست .لذا شناسایی و ردیابی مجرم اینترنتی در فضای سایبر و پیدا کردن
مکان فیزیکی وی با توجه به تکنیکهای خاص پنهانسازی در این فضا بسیار مشکل است.
ل��ذا گمنامی در اینترن��ت نه تنها پیگرد قانونی جرم و مجرمان را در فضای مجازی مشکل
میسازد ،بلکه زطمینه گسترش جرائم را نیز فراهم می سازد.
جرأت وجسارت ارتكاب جرم به خاطر ناشناخته بودن در محيط مجازی
ج��رم شناسان مي گويند يكي از دالي��ل كثرت وقوع جرم در حاشيه شهرها ،مهاجرنشين
بودن آن ها و ناشناخته بودن افراد يك محلّه براي همديگر است .تجربه نشان داده است كه
اگر افراد يك محله همديگر را بشناسند كمتر مرتكب جرم مي شوند .فضاي سايبر فضايي
اس��ت كه اهالي آن در عين ارتباط همديگر را نمي شناسند .هر روز مي شود با يك هويت
خاص وارد اين فضا شد .بر این اساس ناشناخته ماندن مراجعان در عرصه اینترنت ،به نوعی
اعتماد به نفس در افراد را دامن می زند و این حالت ،نوعی رفتار غیرمسئوالنه را در فرد شکل
میدهد .لذا مجرم اینترنتی به خاطر مخفی بودن هویتش در محیط مجازی ،در بسیاری
از مواقع با خیال راحتری می تواند اغراض خود را عملی سازد .حتي اگر پليس هم پس از
زحم��ات زياد بتواند آدرس مجرم را پيدا كند چون در فضاي واقعي با مرزهاي جغرافياي و
محدوديت هاي آن روبروست ،اگر مجرم دركشور ديگر باشد به سختي مي شود او را دستگير
و مجازات كرد.
فراملی و بین المللی بودن جرایم کامپیوتری و الکترونیکی
فناوری اطالعات و ارتباطات الکترونیکی ،بهدلیل گستردگی در سراسر جهان ،جرایم مجازی
را از سای��ر جرایم ممتاز می کند .چه بسا کاربران مجرم از طریق وصل بودنشان به شبکه
جهانی اینترنت میتواند سوژههای زیادی را به همراه داشته باشد .لذا شخصی که سایتی را
به غرض قوادی تاسیس میکند بهخاطر وصل بودنش به شبکه جهانی اینترنتی به مراتب
 116میتواند افرادی بیشتری را نسبت به نوع سنتی از آن برای ارتکاب اعمال نامشروع جمع کند.
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جرایم کامپیوتری به دلیل ماهیت و تکنولوژی خاص ،اختصاص به محیط فیزیکی معین و
محدودی ندارد و به راحتی در مقیاس بینالمللی قابل تحقق میباشد .مسافت ،زمان و مکان
مانع��ی برای آن به حساب نمیآید و حضور فیزیکی شخص در محل حادثه معنایی ندارد.
با کمک کامپیوتر و از طریق اینترنت سرقت از یک بانک در ظرف چند ثانیه امری بعید و
دور از دست��رس نمیباشد .از طریق دسترسی به سیستم کامپیوتری در کشور و یا در کل
کشورهای دنیا ،این امکان را به کاربر غیر مجاز اینترنت میدهد که به راحتی به بانکهای
اطالعاتی مستقر در قارهای دیگر دسترسی پیدا کند.
حجم و وسعت ضرر و خسارت وارده از طریق جرایم کامپیوتری
به وسیل��ه تکتولوژی کامپیوتر ،مرتکبان با کمترین سرمایه و هزین��ه میتوانند با ورود به
شبک��ه اطالعاتی و نفوذ در آن خسارات هنگفتی وارد نمایند .سهولت ارتکاب با حجم زیاد
موضوعات مطروحه ،سرعت عملکرد کامپیوتر ،عدم نیاز به حضور فیزیکی مرتکب در محل و
غیره همگی موجب گردیده تا حجم صدمات و خسارات وارده افزون گشته و گاه به چندین
هزار برابر جرایم معمولی برسد.
بر این اساس با توجه به حاکمیت ویژگی های مزبور ،باید گفت که اگر شخصی با سوءاستفاده
از این ویژگیها همچون ویژگیهای پنجم -از اینکه شخص در هریک از جرائم مجازی چون
قوادی ،سرقت و قتل ،از طریق وصل بودنش به شبکه جهانی اینترنت سوژههای زیادی را به
همراه داشته باشد -و دوم و سوم  -از اینکه به خاطر مخفیبودن هویتش در بسیاری از مواقع
با خیال راحتتری میتواند اغراض خود را عملی سازد – در صورتی که به عناوین مختلفی
همچون کثرت قربانیانی که مورد داللی جنسی و یا سوء قتل قرار می گیرند و یا رقم باالی
اموالی که سرقت میشود ،موجب اختالل در آسایش عمومی مردم و نظم در جامعه شود و
باعث سلب اعتماد مردم و جامعه نسبت به دولت آن کشور گردد و صدمه آن نیز قبل از آنکه
متوجه افراد بخصوصی شود ،عائد نظام اداری مملکت شود ،در یک چنین صورتی چه بسا
اینکه جرم یادشده با توجه اینکه مجرم در فضای سایبری در صدد از بینبردن حالت تعادل
جامعه میباشد ،به قرار گرفتنش تحت عنوان افساد فی االرض ،مطابق با ماده  286قانون
مجازات اسالمی مصوب  1392موجب اعدام خواهد بود.
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فصل چهارم
امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی
طرح بحث
چنانچ��ه گذشت ،از نگاه صاحبنظران حیطه رسانه ،آنچه دوران جدید را از دوران گذشته
متمایز میکند ،گردش سریع و آزاد اطالعات است ،تا آنجا که جامعهشناسان ،عصر جدید را
عصر ارتباطات نامیدهاند .در این میان نقش اینترنت و شبکههای سایبری چیزی نیست که
بتوان آن را نادیده گرفت .فضاي اینترنت عرصه جديدي براي حيات بشري است که قابليت
پذيرش و انجام بخش عمدهاي از نيازها ،فعاليتها و شئونات زندگي بشر و اجتماعات انساني
و حکومتها را دارد به طوری که حتی میتوان آن را نماد پیشرفت علم دانست .منتها باید
دانست فضاي مجازي يا سايبري كه در كشور ما فضاي توليد و تبادل اطالعات «فتا» ناميده
ميشود در كنار تمامي ويژگيها و فرصتهاي موجود همچون« :انجام فعاليتهاي انساني با
سرعت بيشتر ،هزينه كمتر و كيفيت بهتر» ،دربرگيرنده تهديدات و چالشهايي نيز است كه
از جمله ميتوان به تسهيل ارتكاب جرم ،ايجاد جرايم جديد ،توسعه حجم و ميزان خسارات
مادي و معنوي ناشي از جرايم ،پديدآوردن شيوههاي نوين ارتكاب و تخريب مباني اخالقي
و اجتماع��ي و در نهايت ايجاد فرصتهاي طاليي براي مجرمان را نام برد .توسعه روزافزون
اين فناوري در جمهوري اسالمي ايران نياز به ايجاد زيرساختهاي حقوقي ،قضايي و پليس
مقابل��ه با جرايم را همانند ساير جوامع جهاني ض��روري ساخته است .فرامين مقام معظم
رهب��ري (مدظله العالي) در بند  5سياستهاي كلي بستههاي اطالعرساني رايانهاي مبني
ب��ر ايجاد و تقويت نظام حقوقي و قضايي متناسب با توسعههاي اطالعرساني بهويژه جهت
مقابله كارآمد با جرايم سازمانيافته الكترونيكي ،اجراي وظايفي كه در قانون جرايم رايانهاي
به عنوان ضابط قضايي به عهده نيروي انتظامي قرار داده شده ،تشكيل مركز تشخيص جرايم 119
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پليس فتا در سند راهبري امنيت فضاي توليد و تبادل اطالعات و تدابير فرماندهي محترم
ناجا الزاماتي است كه ضرورت ايجاد پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات را براي تشخيص،
پيشگيري و مقابله با تهديدات و جرايم الكترونيكي در حوزههاي مختلف سياسي ،امنيتي،
اخالق��ي ،فرهنگي ،اقتصادي آشكار كرده و ايجاد زيرساختهاي حقوقي ،قضايي ،پليسي و
انتظامي و اتخاذ تدابير پيشگيرانه و مبارزه با جرايم اين فضا را ضرورتي اجتنابناپذير ساخته
اس��ت (ر.ک :جاي خالي زيرساختهاي حقوق��ي و قضايي در فضاي مجازي ،روزنامه ملت،
.)1391/7/6
ب��ا در نظر گرفتن مطالب فوق ،با توجه به حجم وسیع��ی از منکرات در فضای مجازی که
ب��ه مراتب دایره شمولی��ت آن بیشتر از نوع سنتی آن است ،الزم است که به فرضیه امر به
معروف در آن اهمیت زیادی داده شود .در این فصل پس از روشن ضرورت امر به معروف و
نهی از منکر در فضای اینترنتی و سایبری ،این سواالت مورد مداقه قرار گرفتهاند :آیا احتمال
شرطی��ت تاثیر که در بسیاری از مواقع مفقود است ،می تواند موجب سقوط وجوب امر به
معروف و نهی منکر در فضای مجازی شود؟ آیا مراتب سه گانه امر به معروف و نهی از منکر
در فضای مجازی ،همچون نوع سنتی از آن واجب است؟ بر فرض وجوب امر به معروف در
فض��ای مج��ازی ،آیا ظرف تحقق امر به معروف و نهی از منکر اختصاص به فضای سنتی و
واقعی دارند یا اینکه عالوه بر آن ،امکان اجرای مراتب آن در فضای سایبری و اینترنتی نیز
می باشد؟
امر به معروف و نهی از منكر در فضای سایبری كاری بس بنيادی و نيازمند مطالعه و اتخاذ
تدابير مناسب است ،زيرا به قدری جوامع و اقشار تحت تأثير پيامها  ،هرزنامهها و همچنین
عکسها و فیلم ها و نوشته های موجود در سایتها قرار میگيرند كه زندگی واقعی آنان را
تحتالشعاع قرار میدهد .تکنولوژی میتواند تاثیرات غیر قابل باوری روی افراد بگذارد و به
طور کلی فضای سایبری ذهن افراد را از دنیای واقعی دور کرده و روش زندگی جدیدی را
برای آنها تعریف کند .با توجه به فراگیر شدن دنیای اینترنت ،طبيعی است افرادی نيز در اين
فضای سایبری شروع به فعاليت هایی میكنند كه با آموزههای قرآنی همخوانی نداشته و بر
حسب نگاه وجدانی همگان ،این فعاليتها غيرقابل قبول است .الزم به ذکر است با توجه به
اینکه در کتب فقهی از امر به معروف و خصوصیات و شرائط و دالئل وجوب آن به صورت
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مع��روف و نهی از منکر در فضای مجازی و بیان بعضی از مصادیق مراتب سه گانه آن و در
نهایت حکم تکلیفی امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی را با تحلیلی بر تمسک
به اطالقات و تنقیح مناط ،می پردازند.
گفتار اول :ضرورت و وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی
ماهیت امر به معروف و نهی از منکر
مراد فقها از امر و نهى ،مطلق بر انگيختن كسى بر انجام يا ترك چيزىاست؛ خواه به گفتار
يا كردار .و مراد از معروف و منكر ،هر كار پسنديده و ناپسند از نظر عقل و شرع است؛ اعم
از واج��ب ،مستحب ،حرام و مكروه (ر.ک :حل��ی ،1408 ،ج310 :1؛ عاملی ، 1413 ،ج:3
 99 - 100؛ نجفی ، 1404 ،ج  .)363 - 365 :21در كفايى يا عينى بودن امر به معروف
و نهی از منکر ،اختالف است (نجفی1404 ،ق ،ج  .)359 :21آگاهى و شناخت امر كننده و
نهى كننده نسبت به معروف مورد امر و منكر مورد نهى ،احتمال تأثير ،اصرار فاعل بر استمرار
مجدد آن ،معذور نبودن وى در ارتكاب،
ترك واجب يا فعل حرام هر چند به عزم بر ارتكاب ّ
و عدم وجود مفسده و زيان براى آمر و ناهى يا يكى از مسلمانان ،از شرايط آن است (ر.ک:
حل��ی ، 1408 ،ج311 :1؛ حلی ،قواعد االحکام ،1413 ،ج524 :1؛ عاملی ،اللمعه:1410 ،
84؛ عامل��ی ،1413 ،ج101 - 103 :3؛ ميرزای قم��ي ،1413 ،ج419 - 421 :1؛ نجفی،
 ،1404ج .)366 - 21:371
ضرورت امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی
از آنجایی که تعدادی از مصادیق مجازی منکرات در قالب قوادی ،افساد فی االرض و  ...در
ضمن دسته منفی از مصادیق اینترنت در فصل دوم گذشت ،لذا از باب رعایت اختصار ،از ذکر
مصادی��ق منکرات خودداری می کنیم .به جرات می توان گفت :فساد و فحشا در تاالرهای
گفتگوی سایبری مسأله ای است که به جرأت می توان از آن به فاجعه قرن بیست و یکم
نام برد .مردان و زنانی که شب و روز در مسنجرهای مختلف از جمله یاهو مسنجر ،به دنبال
گزینههایی هستند تا شاید به خواستههای شیطانی خود دست پیدا کنند.
الزم به ذکر است برخورد با عامالن انحرافی در فضای اینترنتی و سایبری به دليل تكثرگرايی
فضای مجازی و گمنام بودن آنها در غالب اوقات ممكن نيست .لذا گرچه بسیاری از مصادیق 121
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همچ��ون مصادیق ذکر شده در فصل دوم ،مستوجب حد یا تعزیر و یا حتی قصاص است،
منتها با توجه به حاکمیت خصوصیت رخداد های مجازی ،قطعاً با محدودیت هایی همچون
عدم اجرای حد یا تعزیر بر بزهکار و عدم امکان اجرای فیزیکی مراتب امر به معروف و نهی
از منکر هستیم؛ زیرا کاربران میتوانند به هرگونه امکانات الکترونیکی دستیابی پیدا کنند،
ب��دون در نظر گرفتن اینکه ای��ن اطالعات و خدمات در کدام نقط��ه دنیا واقع شدهاست.
محیط سایبر زمینه فعالیت در سط��ح بینالمللی بدون دخالت مستقیم بشر فراهم آورده
است .محدوده فعالیت کاربر به مرزهای فیزیکی یک خانه یا یک محل کار و حتی مرزهای
یک کشور محدود نبوده و در یک سطح کم هزینه هر کاربر میتواند در هر زمانی و در هر
مکان��ی با مردم در هر نقطهای از جهان مالقات کند و اطالعات مبادله کند ،بدون اینکه از
محل واقعی و هویت فرد خبر داشته باشند .همچنین انحرافات سایبری بسیار ناشناختهتر
از انحراف��ات کالسیک و سنتی است .مانند بسیاری از کاربران اینترنت ،منحرفان سایبری
از اسامی مستعار استفاده می کنند و به یک سایت به عنوان کاربر مهمان و ناشناس وصل
میشوند .لذا برای افراد و یا حتی برای نیروهای پلیس و امنیتی بسیار سخت است که هویت
واقعی مجرمان سایبری را ردیابی کنند؛ زیرا در فضای سایبری موانع فیزیکی همچون ایست
و بازرسی ،مرز یا گمرک و غیره وجود ندارد .بر این اساس جرایم سایبر از آنجایی که معموالَ
ممکن است در هر جایی اتفاق بیفتد و غالبا قابل ردیابی نیستند ،به راحتی نمی توان عوامل
آن را شناسایی نمود.
گذشته از اینکه در جرائم مجازی ،مجرم پس از ارتکاب جرم ،نه تنها احساس ندامت نمیکند
بلکه بالعکس به هوش و توانایی های خود در ارتکاب جرم بالیده و به نوعی احساس زرنگی
میکند .به همین دلیل میتوان گفت :جرائم مجازی نسبت به نظائر فیزیکیشان از رقم سیاه
باالتری برخوردارند (جاللی فراهانی.)118 :1383 ،
وجود حاکمیت این محدودیت ها می تواند اهمیت امر به معروف در فضای اینترنتی را به
اثبات برساند؛ به این معنا وقتی که دسترسی به فاعل این منکرات و جرائم ،ممکن نیست،
میتوان از طریق اجرای مراتب امر به معروف و نهی از منکر در فضای اینترنتی ،تا حدودی
کاستیها را جبران نمود .آنچه که اهمیت این نوع از امر به معروف و نهی از منکرات را دو
چندان میکند ،اینکه منکرات در فضای مجازی به خاطر شبکه جهانی بودن اینترنت ،می
 122تواند در حد گستردهای رخ دهد .لذا با توجه به حجم وسیعی از منکرات در فضای مجازی
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که به مراتب دایره شمولیت آن بیشتر از نوع سنتی آن است ،الزم است که به فرضیه امر به
مع��روف در فضای مجازی اهمیت بیشتری داده شود .در فضای مجازی ،از عوامل استقبال
بینظير آن ،دسترسي آسان و بدون دردسر ،سهولت ارتباط ،جستجوي پنهان ،ارتباط با افراد
مختلف و پنهانسازی هویتهای فردی و حتی گروهی و ويژگيهاي منحصر به فرد دیگری
است كه افراد گوناگون را به استفاده هر چه بيشتر از اين رسانه سوق ميدهد و امكان عبور از
مرزهاي اخالقي را متاسفانه به شکل بسیار بدی بيشتر ميكند .بدین جهت افراد بدون هيچ
گونه نگرانی اقدام به برونریزی اعتقادات ،رفتارها و نيات خود میکنند و این مساله اهميت
مدیریت و نظارت امنيتی ٬اجتماعی و فرهنگی در فضای مجازی را میافزاید .احيای امر به
معروف و نهی از منکر نيازمند به کارگيری تمام ظرفيتها است .فراموش شدن امر به معروف
در فض��ای مجازی باعث به انحراف کشیدهشدن این فضاها میشود ،این در حالی است که
بیشتر کاربران فضای مجازی را قشر جوان تشکیل میدهند و به تبع آن ،این انحراف آثار
بسیار مخربی را در جامعه بر جای می گذارد.
وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی و نقد و بررسی آن
در صورتی که بتوان فضای مجازی را به عنوان بازتابی از عملكردهای جهان واقعی دانست،
بدون شک امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی نیز از جمله فرائض دینی است.
لذا مهمتر از همه قبل از به میان آوردن بحث از امکان وقوع مراتب امر به معروف و نهی از
منکر در فضای مجازی و تطبیق آن بر نوع سنتی از آن ،اثبات وجوب امر به معروف و نهی
از منکر در فضای مجازی است.
مناقشه موضوعی و نقد و بررسی آن
قب��ل از اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای سایبری ،ابتدا الزم است جواز
مشروعی��ت استفاده از اینترنت اثبات ش��ود واال وجوب امر به معروف و نهی از منکر از باب
سالبه به انتفای موضوع منتفی است .همانطوری که به صورت مفصل در فصل سوم گذشت،
مقوله اینترنت مثل بسیاری از تکنولوژیهای نوین ،استفاده ی صحیح و مشروع از آن جایز
است.
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مناقشه حکمی و نقد و بررسی آن
پس از مشروعیت موضوع اینترنت ،ممکن است در مورد حکم به وجوب امر به معروف و نهی
از منکر گفته شود :گرچه اجرای امر به معروف و نهی از منکر در فضای سایبری از اهمیت
به سزایی برخوردار است ،منتها همانطوری که گذشت اجرای مراتب سه گانه آن در بسیاری
از م��وارد نتیج��ه مطلوبی ندارد و لذا نمی توان آن را در اکثر موارد واجب دانست؛ زیرا یکی
از شرائ��ط امر به معروف و نهی از منکر احتمال تاثیر آن است در حالی که این احتمال در
فضای سایب��ری ،در مواقع زیادی از جهت ناشناخته بودن کاربران منتفی است .لذا اجرای
مراتب امر به معروف در این فضا به گونه ای که اثر گذار باشد ،به علت چهره به چهره نبودن
ت است .گذشته از اینکه با استقرا در این زمینه دانسته می شود که بسیاری از
بسيار سخ 
کاربران و مدیرانی سایتی که آمران به معروف آنها را دعوت به معروف و نهی از منکر نمودند،
باز هم اصرار بر انجام منکرات در فضای مجازی می نمایند .حتی اگر احتمال تاثیر هم باشد
به صورت دفعی نیست بلکه به صورت تدریجی و طی مرور زمان است .لذا با انتفای احتمال
تاثیر ،وجوب امر به معروف و نهی از منکر نیز در فضای مجازی ساقط میشود.
در جواب گفته می شود:
اوال :در شرطی��ت احتمال تأثیر امر به مع��روف و نهی از منکر تحت عنوان یکی از شرائط
وجوب امر به معروف و نهی از منکر ،اختالف نظر شدیدی بین فقها حاکم است و مباحث
گسترده ای را به خود اختصاص داده است که آوردن آن بسی طوالنی است .منتها به صورت
خیل��ی خالصه باید گفت :تعداد زی��ادی از فقها همچون شیخ مفید ()807 - 813 :1413
س�لار ( )260 - 261 :1404و قاضی ابن ب��راج ( )340- 343 :1406و ابن حمزه (:1408
 .)207متعرض این شرط نشدهاند و تعدادی نیز همچون ابوالصالح حلبی ( )265 :1403با
توجه به اطالق ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر ،اشتراط آن را به ظن به تأثیر ،منتفی
دانستهاند .همچنین شیخ طوسی در کتاب اقتصاد ،در مورد شرطیت تاثیر نگاشته است:
نهی از منکر سه حالت دارد .1 :گمان تأثیر باشد .2 .گمان تأثیر نباشد .3 .احتمال تأثیر و
عدم تأثیر مساوی باشد .در دو صورت اخیر ،بعضی گفته اند وجوب ساقط است و بعضی دیگر
گفته اند ساقط نیست .این نظر سید مرتضی است و همین نظر قوی است؛ زیرا ادله اطالق
دارد (طوسی.)149 :1375 ،
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مقدس اردبیلی ( ،1403ج  )536 :7و صاحب جواهر ( ،1404ج  )371 :21پس از بررسی
دقیق شرائط امر به معروف و نهی از منکر ،احتمال تاثیر را نیز در زمره این شرائط شمردهاند.
از جمله دالئل اعتبار تاثیر ،اجماع است (همان .)367 :منتها اجماع مذکور گذشته از اینکه
از نظر صغروی مشکل داشته و احتمال عدم تحقق آن است -به طوری که صاحب جواهر
که از جمله مدعیان این اجماع است ،مرحله اول از امر به معروف و نهی از منکر (قلبی) را
مش��روط به تأثی��ر ندانست ،بلکه به گونه مطلق واجب دانست (همان)  -از نظر کبروی نیز
مخدوش بوده و احتمال مدرکی بودن آن است چرا که با توجه به ورود یک دسته از روایات
در ای��ن زمینه ،احتمال استناد اجماع ب��ه این روایات وجود دارد ،لذا مهم تر از همه در این
مقام بررسی روایات است .در این زمینه بالغ بر پنج روایت وارد شده است که صاحب جواهر
آن را در مقام دلیل بر شرطیت احتمال تاثیر آورده است .که عبارتند از:
1
1-1روایت مسعده
2
2-2روایت یحیی بن طویل
3
رقی
3-3روایت داود ّ
4
4-4روایت حارث بن مغیره
5
5-5روایت ابان
گرچه داللت بعضی از روایات همچون روایت اول ،تمام است ،منتها در عین حال مهمترین
نقدی که به روایات وارد است گذشته از تمام نبودن داللت اکثریت آنها ،ضعف سندی همه
آنه��ا می باشد؛ زیرا در طریق روای��ت اول ،مسعدة بن صدقه که از جمله راویان عامی بنابر
ادعای شیخ طوسی ( )146 :1427یا بتری بنابر ادعای کشی ( )390 :1427میباشد ،توثیق
َ « .1ع ْن َمس َع َد َة بْنِ َص َدقَ َة َع ْن أَب ِي َعب ِد هَّ
الل ِ (ع) قَالَ َس ِم ْعتُ ُه يَ ُقولُ َو ُسئِلَ َعنِ الأْ َ ْم ِر ب ِال َْم ْع ُر ِ
وف َو النَّ ْهيِ َعنِ ال ُْم ْن َكرِ -أَ َواجِ ٌب ُه َو َعلَى الأْ ُ َّم ِة َج ِميع ًا فَ َقالَ لاَ  -فَ ِقيلَ ل َ ُه
ْ
ْ
اع -ال َْعال ِ ِم ب ِال َْم ْع ُر ِ
وف ِم َن ال ُْم ْن َكرِ -لاَ َعلَى الضَّ ِع ِ
يف ال َّ ِذي لاَ يَ ْهتَ ِدي َسبِيلاً إِل َى أَ ٍّيِ -م ْن أَ ٍّي يَ ُقولُ ِم َن ال َْحقِّ إِل َى ال ْبَا ِطلِ َ -و ال َّدلِيلُ
َو ل ِ َم قَالَ إِن ََّما ُه َو َعلَى ال ْ َقو ِِّي ال ُْم َط ِ
اص غَير َعا ٍّم -كَما قَالَ هَّ
اب هَّ
ون ب ِال َْم ْع ُر ِ
َعلَى َذل ِ َ
اللُ َع َّز َو َج َّل
ون إِل َى ال َْخ ْيرَِ -و يَ ْأ ُم ُر َ
الل ِ َع َّز َو َج َّل ق َْول ُ ُه َو لْتَ ُك ْن ِم ْن ُك ْم أُ َّم ٌة يَ ْد ُع َ
ك ِكتَ ُ
َ
وف َو يَ ْن َه ْو َن َعنِ ال ُْم ْن َك ِر  -فَ َهذَا َخ ٌّ ْ ُ
ُون  -و ل َم ي ُقلْ َعلَى أُ َّم ِة موسى و لاَ َعلَى ك ُِّل قَو ِم ِه -و ُهم يومئِ ٍذ أُ
و ِم ْن قَو ِم موسى -أُ
اح ٌد ف ََصا ِعدا ً -كَما قَالَ هَّ
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َع َّزو ج َّل إ َِّن إِبرا ِهيم َ ُ
للِهَّ
س َعلَى َم ْن يَ ْعل َُم َذل ِ َ
َان لاَ قُ َّو َة ل َ ُه َو لاَ َع َد َد َو لاَ َطا َع َةقَالَ
ك فِي َه ِذ ِه ال ْ ُه ْدن َ ِة ِم ْن َح َر ٍج -إِذَا ك َ
َ َ
کان أ َّم ًة قانِت ًا هلل  -يَ ُقولُ ُم ِطيع ًا ِ َع َّز َو َج َّلَ -و ل َْي َ
ْ َ
ْ
َ
َ
َ
هَّ
َم ْس َع َد ُة َو َس ِم ْع ُت أبَا َع ْب ِد الل ِ ع يَ ُقولُ َو ُسئِلَ َعنِ ال َْح ِد ِ
اه -قَالَ َهذَا َعلَى أ ْن يَأ ُم َر ُه
اء َعنِ النَّب ِِّي ص -إ َِّن أف َْضلَ ال ْجِ َها ِد َكلِ َم ُة َع ْد ٍل ِع ْن َد إ َِما ٍم َجائ ِ ٍر َما َم ْعنَ ُ
يث ال َّ ِذي َج َ
ب َ ْع َد َم ْع ِرفَتِ ِهَ -و ُه َو َم َع َذل ِ َ
ك يَقْبَلُ ِم ْن ُه َو إِلاَّ فَلاَ ( » .حر عاملی ،1409 ،ج  ،16ص .)127 -126
اح ِب ال ْم ْقرِي قَالَ :قَالَ أَبُو َعب ِد هَّ
وف َو يُ ْن َهى َعنِ ال ُْم ْن َك ِر ُم ْؤ ِم ٌن فَيَتَّ ِع ُظ -أَ ْو َجا ِهلٌ فَيَتَ َعلَّ ُم -ف ََأ َّما َص ِ
َ « .2ع ْن يَ ْحيَى ال َّطوِيلِ َص ِ
الل ِ (ع) إِن ََّما يُ ْؤ َم ُر ب ِال َْم ْع ُر ِ
اح ُب َس ْو ٍط
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ْ
أَ ْو َس ْي ٍف فَلاَ (» .همان ،ص .)127
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َ « .3ع ْن َد ُاو َد َّ
ََْ
الرق ِِّّي قَالَ َس ِم ْع ُت أ َ َ ْ
َ
ِث بْنِ ال ْم ِغير ِة قَالَ :قَالَ أَبُو َعب ِد هَّ
الل ِ (ع) َ
َ « .4عنِ ال َْحار ِ
الر ُجلِ َما يَ ِشينُ ُك ْم َو يَ ِشينُنِي -فَتُ َجال ِ ُسون َ ُه ْم
آل ُخ َّ
ء ِم ْن ُك ْم ب ِذَ نْ ِب َّ
الس ِقي ِمَ -و ل ِ َم لاَ أف َْعلُ َو يَ ْب ُل ُغ ُك ْم َعنِ َّ
ُ
ذَن ال ْبَ ِري َ
ْ
َ
َان أَب َ َّر ب ُِك ْم َو ب ِي(» .همان ،ص .)145
ونَ -زب َ ْرتُ ُمو ُه ْم َو ن َ َه ْيتُ ُمو ُه ْم ك َ
َو تُ َحدِّ ثُون َ ُه ْم فَيَ ُم ُّر ب ُِك ُم ال َْما ُّر -فَيَ ُقولُ َه ُؤلاَ ِء َش ٌّر ِم ْن َهذَا -فَل َْو أَن َُّك ْم إِذَا ب َ َل َغ ُك ْم َع ْن ُه َما تَ ْك َر ُه َ
َ « .5ع ْن أَبَانِ بْنِ تَ ْغلِ َب َع ْن أَب ِي َعب ِد هَّ
ِيك َجار ِِح ِه لاَ َم َحال َ َة إِل َى أَ ْن قَالَ -ف ََكذَ ل ِ َ
وح ِم ْن ُج ْر ِح ِهَ -شر ُ
يح (ع) يَقُولُ -إ َِّن التَّار َ
ك
َاء ال َْم ْج ُر ِ
الل ِ (ع) قَالَ :ك َ
َان ال َْم ِس ُ
ِك ِشف َ
ْ
ِيب ال ُْم َداوِي -إ ِْن َرأَى َم ْو ِضع ًا ل ِ َد َوائ ِ ِه َو إِلاَّ أَ ْم َس َ
لاَ تُ َحدِّ ثُوا ب ِال ِْح ْك َم ِة غ َْي َر أَ ْهلِ َها فَتُ َج َّهلُواَ -و لاَ تَ ْمنَ ُعو َها أَ ْه َل َها فَتَ ْأث َُمواَ -و ل ْيَ ُك ْن أَ َح ُدك ُْم ب َِم ْن ِزل َ ِة ال َّطب ِ
ك(» .همان،
ج ،16ص )128
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نش��ده است بلکه بنابر ظاه��ر عبارت بعضی از رجالیون از جمله ابن داود ،تضعیف نیز شده
است؛ زیرا ابن داود نام وی را در بخش دوم که مربوط به روات مجروح و غیر معتبر می باشد،
آورده است (حلی 537 :1383 ،و  .)515همچنین با بودن مسعده از راویان عامی ،احتمال
حمل این روایت بر تقیه نیز می باشد؛ زیرا مسعده از آنجایی که عامه بوده و از امر به معروف
علیه سالطین و خلفا پرسیده است .از این رو ،امام طبق نظر اهل سنت پاسخ داده است .در
طریق روایت دوم نیز یحیی الطویل به عنوان راوی مجهول و در طریق روایت سوم نیز داود
رق��ی که همان داود بن کثیر رقی می باشد ،از راویانی است که اقوال بزرگان رجالی درباره
او متعارض است .گروهی همچون نجاشی او را بسیار ضعیف و یکی از منابع روایات غالیان
معرفی کرده است .و از استادش ،احمد بن عبدالواحد مشهور به ابن عبدون ،نقل کرده که
احادیث در خور اعتماد او اندک است (نجاشی .)۱۵۶ :1407 ،همچنین قبل وی ابن غضائری
با تعابیری همچون ضعیف و فاسدالمذهب داود را تضعیف نمود (ابن غضائری ،بی تا.)۵۸ :
نی��ز متاخرینی همچون محقق حلی ( ،1407ج .)411 :1نیز وی را ضعیف دانسته اند .در
حالیکه به عقیدۀ کشی (بی تا .)۴۰۸ :این ادعای غالت بوده که داود یکی از ارکانشان است
و خود روایاتی نامقبول به او نسبت دادهاند ،حا 
ل آنکه هیچ یک از مشایخ شیعه او را طعن
نکردهان��د .شیخ مفید نیز او را در شمار خواص اصحاب امام کاظم (ع) نام برده (ابن ش��هر
آش��وب مازندران��ی ،بی تا ،ج  ۴۳۸ :۳به نقل از شیخ مفی��د) و شیخ طوسی ()۳۳۶ :1427
نیز او را ثقه دانسته است .گروهی نیز همچون ابن داود حلی ( )۴۲۵ :1383دربارۀ او توقف
کرده است .البته تحقیق در شخصیت رجالی داود بن کثیر رقی بسی طوالنی است که خود
تحقیق مستقلی را می طلبد ،منتها به صورت خالصه می توان گفت :اگرچه کسانی همچون
شیخ طوسی داود را ثقه دانستند ،منتها گذشتن از کنار سخنان نجاشی که در علم رجال
نسبت به بزرگان دیگر ،اضبط است به آسانی ممکن نیست .بر این اساس با توجه به تعارض
اقوال در این زمینه ،ثقه بودن داود ثابت نیست 1.در طریق روایت چهارم گذشته از اختالفات
شدی��دی که در احوال رجالی سهل بن زیاد است ،خط��اب بن محمد در روایت که همان
خطاب ابومحمد الهمدانی می باشد ،نیز مجهول می باشد .در طریق روایت پنجم که کلینی
 .1مرحوم خویی از بزرگان رجالی معاصر ،پس از آوردن اقوال بزرگان رجالی در این زمینه ،به صورت دقیق آنها مورد نقد و بررسی قرار داده و در انتها
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جرح ابن غضائری و نجاشی نسبت به داود بن کثیر رقی را ترجیح داده و او را جرح کرده است (ر.ک :موسوی خویی ،معجم رجال الحدیث ،بی تا ،ج7
.)122-127 :
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آن را به دو طریق نقل کرده ،در یکی از آنها عبداهلل بن قاسم و در دیگری ابن ابی نجران از
راویان مجهول می باشند عالوه بر اینکه در هر دو طریق ،گذشته از سهل بن زیاد ،دهقان
نی��ز قرار گرفته است .دهقان همان عروة بن یحیی می باشد که در رجال کشی مورد لعن
قرار گرفته است (کشی ،بی تا )573 :و شیخ طوسی نیز وی را غالی دانسته است (طوسی،
 .)389 :1427ب��ر این اساس با توجه به ضعف ادله شرطیت تاثیر امر به معروف ،نمی توان
انجام این فریضه الهی را مشروط به تاثیر دانست.
ثانی ًا :بر فرض شرطیت تاثیر امر به معروف ،نمی توان تحصیل مقدمات آن را نادیده گرفت؛
یعن��ی واجب است که تا حد توان شرای��ط تاثیر امر به معروف فراهم گردد گرچه تحصیل
مقدم��ات امر به معروف با توجه به بودن تاثیر امر به معروف به عنوان شرط وجوب ،دخیل
در اص��ل وجوب دارند نه اصل واجب و مطابق با نوشته های اصولی تنها تحصیل مقدماتی
که در اصل واجب دخالت دارند ،الزم است نه تحصیل مقدماتی که در اصل وجوب دخالت
دارند ،منتها امر به معروف و نهی از منکر دارای خصوصیاتی می باشند که باعث شده با اینکه
تأثیر داشتن ،شرط وجوب است ،تحصیل مقدماتِ تأثیر واجب باشد و آن خصوصیت عبارت
است از اهتمام شارع به این دو واجب و عدم رضایت او از ترک آنها .شاهد بر این مطلب ،آن
است که جهاد ،نوع یا مصداقی از امر به معروف و نهی از منکر است و وجوب آن ،مشروط به
قدرت است؛ زیرا قدرت از شرایط عامه تکلیف است .با این حال ،تهیه مقدمات و ابزار جنگی
و توانمند شدن ،به حکم آیه « َوأ ِع ُّدوا ل َ ُهم مااستطعتم من ق ّوة و من رباط الخیل تُرهبون ب ِ ِه
عد ّو اهلل و عد ّوکم ( » ...انفال ،آیه )60واجب شده است .برای تبیین این دلیل به جاست که
سخن شیخ انصاری را در اینجا بیاوریم که فرموده است:
«بی اشکال ،بهدست آوردن والیت واجب است و این موضوع ،مقدمه تأثیر امر به معروف و
نهی از منکر و
تحصیل مقدمه تأثیر امر به معروف و نهی از منکر الزم است» (انصاری ،کتاب
ِ
المکاسب ،1415 ،ج .)84 :2لذا بر فرض اینکه احتمال تأثیر ،شرط امر به معروف و نهی از
منکر باشد ،این شرط نمیتواند بهانهای برای فرار از مسؤولیت خطیر امر به معروف و نهی
از منکر شود.
ثالث ًا :اگرچه ممکن است امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی به دلیل ناشناس
ب��ودن طرف مقابل و عدم رویارویی در مقابلش ،در بسیاری از موارد به صورت دفعی دارای
احتم��ال تاثیر نباشد ،منتها به صورت تدریجی چنانچ��ه در مناقشه نیز مطرح شد ،دارای 127
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احتمال تاثیر است و مطابق با اطالق ادله نسبت به وجود دفعی یا تدریجی ،امر به معروف
حتی در صورت وجود احتمال تدریجی تاثیر نیز واجب خواهد بود .گذشته از اینکه با صرف
نظر از اطالق ادله نیز ،ممکن است گفته شود این گونه امر و نهی که با تکرار تأثیر می گذارد،
مراتب اول آن از باب مقدمه ،واجب خواهد بود .چنانچه فقهایی همچون امام خمینی با وجود
اینکه وجوب امر به معروف و نهی از منکر را مشروط به احتمال تأثیر دانسته اند ،منتها در
مق��ام تبیین ،کلیت آن را نمی پذیرند و در این مورد می فرمایند :اگر شخص بداند نهی از
منک��ر در ح��ال حاضر اثر ندارد ،ولی بداند یا احتمال بدهد که امر و نهی فعلی در آینده اثر
دارد ،واجب است و همچنین اگر بداند نهی از منکر ،نسبت به شرب خمر از ظرف خاصی اثر
ندارد ،ولی نسبت به ترک آن فی الجمله و یا مطلقا در آینده اثر دارد ،واجب است (موسوی
خمینی ،تحریرالوسیله ،بی تا ،ج .)430 :1
دالیل وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی
حال با اثبات جواز استفاده از اینترنت ،و همچنین شانیت شرائط وجوب امر به معروف و نهی
از منکر در فضای مجازی ،به راحتی می توان وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای
مجازی را با توجه به اطالق ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر اثبات نمود .گرچه در
این هنگام با توجه به وجود شک در اصل تکلیف ،مقتضای قاعده ،اصالت برائت ذمه شخص
از انجام امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی است ،منتها اصل برائت به عنوان ادله
فقاهتی تنها در صورتی می تواند به عنوان دلیل قرار گیرد که ادله اجتهادی همچون اصالت
االطالق که از جمله ادله لفظیه شمرده می شود ،در مقابل آن قرار نگیرد.
تبیی��ن این مطلب از این قرار است که در آیاتی همچون :آیه  71سوره توبه ،آیه  79سوره
مائده ،آیه  17سوره لقمان ،آیه  110آل عمران و روایاتی همچون :روایت ابوسعید زهری (حر
عاملی ،1409 ،ج )117- 118 :16و روایت محمد بن عرفه (همان )118 :امر به معروف و
نهی از منکر واجب شده است .اطالق این ادله می تواند شامل امر به معروف و نهی از منکر
در فضای مجازی نیز بشود.
تمسک به اطالق چه بسا ممکن است در بدو نظر مناقشاتی همچون وجود قدر متیقن و یا
انصراف و  ...را به همراه داشته باشد که البته ذکر نظیر آن به همراه نقد و بررسی به صورت
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الزم ب��ه ذکر است در وجوب امر به مع��روف و نهی از منکر ،اجماع اقامه شده است ،منتها
چنانچه نظیر آن گذشت ،با توجه به مدرکی یا محتمل المدرکی بودن این اجماع نمی توان
در حکم به وجوب امر به معروف در فضای مجازی ،به آن استناد جست (ر.ک :عاملی ،معالم
الدي��ن ،بی تا173 :؛ جنات��ی)219 :1370 ،؛ زیرا مدرک قطعی و یا به صورت احتمالی این
اجماع ،دالئل لفظی همچون آیاتی مانند آیه  71سوره توبه و روایاتی مانند روایت ابوسعید
زهری (همان )117 - 118 :میباشد ،لذا آنچه که در واقع اگر بخواهد حجت باشد ،منشأ این
اجماع یعنی آیات و روایات است .گذشته از اینکه بر فرض اینکه بر صغرای این قیاس خدشه
ای وارد نش��ود و اجم��اع بتواند تحت عنوان دلیل مستقل موضوعیت داشته باشد ،با توجه
به لبی بودن اجماع ،نمی توان با اجماع در یک مسئله ،حکم مسائل دیگر را استنتاج نمود
بلکه باید بر قدر متیقن که همان مورد اجماعست ،اکتفا نمود (طباطبایی قمی ،1371 ،ج:2
 112و 27؛ عراقی386 :1388 ،؛ صدر ،1408 ،ج  .)521 :6در مساله حاضر نیز با توجه به
اینکه شبهه عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی با در نظر گرفتن عدم
وجود اینترنت در زمان انعقاد اجماع وجود دارد(یعنی شبهه دو مسئله بودن امر به معروف و
نهی از منکر در فضای مجازی و امر به معروف و نهی از منکر در فضای سنتی وجود دارد)،
میتوان گفت که قدر متیقن از این اجماع در استنتاج حکم تکلیفی وجوب امر به معروف و
نهی از منکر ،تنها وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای سنتی است .بنابراین اساس
با ادعای اجماع بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر ،نمیتوان وجوب امر به معروف و نهی
از منکر را در فضای سایبری اثبات نمود.
دلی��ل دیگ��ری که می توان به واسطه آن وجوب امر به مع��روف و نهی از منکر در فضای
مج��ازی را ثابت نمود ،تنقیح مناط است که از جمله اصول لفظیه به شمار می رود؛ زیرا با
مراجعه به ادله وجوب اجرای امر به معروف دانسته می شود که مالک وجوب اجرای امر به
مع��روف و نهی از منکر ،احیای دین و قوام آن می باشد به طوری که انجام همه واجبات و
ترک همه محرمات و برقراری امنیت و آسایش در جامعه وابسته به انجام این دو وظیفه الهی
است  .چنانچه حضرت امام علی(ع) در نهج البالغه فرموده است:
خداوند متعال فرمان دادن به کارهای پسندیده را برای اصالح عوام و سوق دادن آن ها به
راه رستگ��اری و سعادت واجب کرد .همینطور نهی از منکر و باز داشتن از کارهای ناپسند
را واج��ب فرمود ت��ا از کارهای ناشایست و ارتکاب معاصی کم خردان جلوگیری شود (نهج 129
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البالغه ،ج .)۱۱۹۸ :۶
شکی نیست که این مالک در فضای سایبری چون اینترنت با توجه به گستردگی منکرات و
شبکه جهانی بودن اینترنت همان طوری که تفصیل آن گذشت ،وجود دارد .لذا از راه تنقیح
مناط نیز می توان امر به معروف و نهی از منکر را در فضای سایبری واجب دانست.
گذشت��ه از اینکه امر به معروف و نهی از منکر گرچ��ه در نصوص دینی مورد تأکید فراوان
قرارگرفته است ،ولی بسیاری از فقها چون :شیخ طوسی ( ،)۱۴6 - 147 :1375ابن ادریس
( ،1406ج ،)21 - 22 :2عالمه حلی(مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ،1413 ،ج)456 :4
و فاضل مقداد ( ،1425ج" ،)403 :1وجوب" آن را "عقلی"دانسته و نصوص دینی را "ارشاد"
به حکم عقل ب ه حساب میآورند .امام خمینی (ره) نیز از جمله فقهایی است که وجوب امر
به معروف و نهی از منکر را عقلی میداند ،چرا که عقل انسانی به صورت مستقل و قطع نظر
از دالیل موجود در آیات و روایات  ،بر جلوگیری از تحقق معصیت مولی تأکید دارد ،به این
ترتیب ،چون عقل انسان صدور معصیت را مبغوض می داند ،بر جلوگیری از تحقق آن در
خارج حکم می کند (موسوی خمینی ،1415 ،ج .)204 :1
برحس��ب دیگاه فوق که وج��وب «امر به معروف و نهی از منک��ر» مستند به دلیل عقلی
میباشد ،با توجه به این که عقل به صورت مطلق ،جلوگیری از وقوع امور ناپسند و مبغوض
موسع بوده و حتی منکراتی را
خداون��د را واجب میداند ،دایره شمول این واجب عقلی نیز ّ
در که در خارج نیافته؛ ولی در معرض تحقق قرار دارد نیز شامل میشود .بدین ترتیب امر
به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی نیز با توجه به گستره وسیعی از منکرات در این
فضا ،میتواند با توجه به مقتضای عقل واجب باشد .بر این اساس تمسک به اطالق و تنقیح
من��اط برای اثبات وجوب امر به معروف و نه��ی از منکر در فضای مجازی فقط در صورتی
است که وجوب فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر ،تنها مستند به دالیل نقلی باشد و
اال در صورت عقلی دانستن وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی ،به راحتی
میتوان امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی را به حکم عقل واجب دانست.
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گفتار دوم :مراتب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی
امر به معروف و نهی از منکر در فضای سنتی و واقعی دارای مراتبی است که عبارتند :انكار
ب��ه قلب با اع��راض و ابراز ناخوشنودى از عمل ،انكار به زبان و انكار به دست .در اين مراتب
بايد به ترتيب و تدريج از مرتبۀ ساده و ماليمتر به مرتبۀ شديدتر پيش رفت( .ر.ک :حلی،
 ،1408ج311 :1؛ حل��ی ،قواعد االحک��ام ،1413 ،ج525 :1؛ عاملی ،اللمعه84 :1410 ،؛
سیوری ،1404 ،ج594 - 595 :1؛ عاملی ،1413 ،ج103 - 104 :3؛ نجفی ،1404 ،ج :21
 )374 - 383در ابت��دا شاید این طور به نظر برسد که اجرای امر به معروف و نهی از منکر
در فضای مجازی قابل تصور نیست ولی با امعان نظر در این مورد می توان مصادیق زیادی
برای مراتب آن فرض نمود .از باب نمونه به بعضی از مصادیق مراتب امر به معروف و نهی از
منکر در فضای مجازی اشاره می کنیم:
امر به معروف قلبی
مرتب��ه قلبی یعنی اظهار کراهت قلبی از گناه( .حلی ،1412 ،ج 993 :2؛ نجفی ،1404 ،ج
 )376 :21ای��ن مرتبه مانند دیگر مرات��ب دارای درجاتی است که میتوان به نگاه  ،اشاره ،
درهمکشیدن و عبوس نمودن چهره ،رویگردانی و دوری ،آن ادا کرد (نجفی ،1404 ،ج :21
 )377 - 378تمامی این درجات در فضای مجازی نیز می تواند ،به اجرا در آورده شود .مثال
زمانی که شخص ایمیل یا پیامک حاوی منکرات را می فرستد ،می توان در پاسخ ،با ارسال
تصویر آدمک هایی با چهره عبوس ،انزجار خود را از گناه ابراز کند .یا در زمانی که شخص
به صورت تصویری از طریق وبکم یا ویدئو کنفرانس خواهان اعمال مخالف با موازین اسالمی
می باشد و منکراتی از وی سرزند ،می توان هر یک از درجات اظهار کراهت قلبی از گناه را
برای وی به صورت تصویری همچون عالم واقع به نمایش گذاشت.
امر به معروف لسانی
مصادي��ق ام��ر به معروف در اين زمينه قابل شمارش نيستن��د .در این مرتبه نیز همچون
مرتبه قلبی ،باید درجات را رعایت کند و با حاصل شدن مقصود از درجه خفیف تر ،عمل به
درجه بعدی جایز نیست( .همان )378 :در زمان ه کنونی که فسادها و بیحرمتیها در فضای
مجازی رو به گسترش است و بسیاری از افراد نیز به خاطر برخی مالحظات ،امکان بیان و 131
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تذکر ندارند ،چه بسا روشهای غیرمستقیم مانند ارسال پیامک و ایمیل میتواند در برخی
امورات راهگشا می باشند.
مثالی که در این زمینه می توان مطرح نمود اینکه ،بسیاری از افراد به سایتها و وبالگهایی
مراجع��ه کننن��د که دارای تصاویر و یا نوشته ها و یا ترانه ها و موزیک های بر خالف شرع
باشد .بر حسب اتفاق ،مدیر آن سایت و وبالگ نیز بخشی را برای ارسال نظرات و ارتباطات
تنظی��م نم��وده است .در این صورت الزم است که در بخش ارتباط ،امر به معروف و نهی از
منک��ر صورت گرفته و آنها را به تقوای الهی و و دوری ازغفلت ارشاد نمود .شیوه کامنت یا
پی��ام گذاری از مصادیق ب��ارز امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه دوم است که عالوه بر
سایتهای فیلتر شده ،در تمامی سایتها قابل اجرا باشد .خوانندگان و بینندگان هر مطلبی
عموم��ا استقبال و اشتیاق زیادی به سمت این بخ��ش دارند و گاهاً قبل از خواندن مطلب
نگاهی به پیام های مخاطبین میکنند .استفاده از کلمات کلیدی و تأثیر گذار و برانگیزاننده
متناسب با فضا و مخاطبین سایت ،می تواند آنها را نسبت به حضور در چنین صفحاتی حتی
ش��ده برای لحظه ای دچار تردید کند .تدوام این کار از طریق سازمانهای خاص و یا عموم
م��ردم در طوالن��ی مدت با صبر استقامت و حوصله ،و خوش خلقی و عفت در قلم ،کارساز
خواهد بود.کاری که در صفحات مجازی نیز از طریق نفوذ در گروههای دوستان ،و عضویت و
الیک کردن مطالب مثبت ،و انتشار آن در صفحات غیر اخالقی قابل پیگیری است.
یا در شبکه های اجتماعی همچون فیس بوک و تویتر و تلگرام یا سایت های همسر یابی
و دیگ��ر سایت هایی که مشخصات و آدرس افراد بدکاره و منحرف وجود دارد و خواهان
ارتباط با افراد می باشند ،به راحتی می توان از طریق ارسال پیامک یا ایمیل و یا از طریق
چ��ت و ویدئو کنفرانس و دیگر راه های ارتباطی در فضای سایبری با این افراد و یا مدیر
سای��ت ب��ه صورت مکاتبه ای و یا لسانی ارتباط برقرار ک��رده و آنها را دعوت به معروف و
دوری از منکرات نمود .همچنین می توان پس از آمدن ایمیل یا پیامک اینترنتی انحرافی،
پاس��خ «  » Replyآن را ب��ه صورت امر به معروف و نه��ی از منکر داد .یا در صورتی که
اشخاص منحرف که از طریق چت یا ویدئو کنفرانس و امثال آن ،خواهان ارتباط یا مذاکره
م��ی باشند ،می توان با آن اشخاص به مذاک��ره پرداخته و آنها را دعوت به تقوای الهی و
ترس از گناه و عقوبت آن نمود.
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مرتبه عمل
آخری��ن مرحله امر به معروف و نهی از منک��ر ،مرتبه عمل و استفاده از زور و قدرت است.
البت��ه در این مورد نیز باید همچون مراتب قبلی ،درجات آن را رعایت نمود( .همان)378 :
مثال در بعضی از مواقع باید دست گناهکار را گرفت و مانع از اصرار وی بر انجام گناه شد که
مثال آن در فضای مجازی می تواند ،استفاده از نگاه حذفی چون فیلترینگ و هک نمودن
سایت های انحرافی شمرده شود .فیلترینگ یا فیلتر اینترنتی ،عبارت است از محدود کردن
دسترسی کاربران اینترنت به وب گاه ها و خدمات اینترنتی که از دیدگاه متولیان فرهنگی و
سیاسی هر کشور برای مصرف عموم مناسب نیست( .ر.ک :سایت ویکیپدیا ،دانشنامهآزاد)
جا انداختن موضوع فیلترینگ در میان مردم کشور به عنوان یک عامل نهی از منکر بسیار
میتوان��د کمک رسان مسئولین فرهنگی در کشور باش��د .اگر برای مردم نهادینه شود که
مح��دود کردن دسترسی به برخی مطالب عامل و نم��اد سلب آزادی نیست و در حقیقت
عاملی برای آرامش و امنیت در جامعه است خود این مطلب ابزاری برای نهی از منکر خواهد
بود .استفاده از فیلترینگ در واقع گرفتن دست گناهگار و مانع شدن عود وی بر انجام گناه
است.
از مصادی��ق دیگ��ر مرتبه سوم از امر به معروف و نه��ی از منکر ،بیرون انداختن شخص از
مجلس است که از مصادیق اینترنتی آن میتوان به بیرون انداختن کاربر از چتروم اشاره
نمود؛ زیرا در اینترنت سایتهای بسیاری وجود دارد که از قابلیت چتروم برخوردار هستند
و برای هر کاربر یا بازدید کنندهای که وارد آن سایت می شود این قابلیت وجود دارد که در
صفحهای مخصوص معروف به روم ،یا همان اتاق با دیگر کاربران حاضر و انالین در آن سایت
گف��ت و گو کنن��د و یا نوعی ارتباط برقرار سازند .افراد گوناگون از طریق اتصال به اینترنت
همگی با هم میتوانند هم زمان به صورت آنالین با هم دیگر ارتباط برقرار کرده و با هم چت
تصویری یا شنیداری کرده و صحبت کنند .در سایتهای چتروم مدیر سایت دسترسی به
پنل مدیریت سایت خود و کاربرانش را دارا میباشد و در این مورد میتواند آزادانه تصمیم و
مدیریت کند از جمله اینکه کاربران متخلف در چترومش را بدون تعارف بیرون بیندازد و یا
اجازه صحبت کردن از چنین کاربرانی را بگیرد و خیلی اقدامات دیگر .حال اگر در این مورد
یکی از کاربران ،منکرات و اعمال منافی با شرع در فضای چتروم از وی سرزند ،مدیر سایت
میتواند از باب امر به معروف وی را از چتروم اخراج کند .و یا کاربران دیگر اعمال وی را به 133
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مدیر سایت گزارش دهند و مدیر سایت نیز پس از بررسی ،عذر وی را بخواهد.
در موردی که ضرورت داشته باشد ،در مرتبه سوم می توان وی را تنبیه بدنی نمودکه مثال
اینترنت��ی آن را م��ی توان به دست یافتن بر او از طری��ق راه های امنیتی و سپس تنبیه و
مجازات وی را مثال زد.
نکته آخر
ه��ر ی��ک از مراتب امر به معروف و نهی از منکر در دنیای مجازی به اندازه « قدرت فرد » و
« احتمال تأثیر » تغییر پیدا می کند و مهم ریشه کنی منکر است و وقتی نتوانست منکر
را ریشه کن کرد ،باید روی منکر ها پرده کشیده شود .با توجه به اینکه در بسیاری از موارد
اجرای این مراتب ،خصوصاً اجرای مرتبه سوم ،در اکثر اوقات قطعاً نیازمند به تخصص خاص
ش دادهشوند تا اینکه بتوانند این مراحل
است ،لذا الزم است که بدین منظور مربیانی آموز 
را به نحو احسن در فضای مجازی اجرا نمایند .البته اجرای مراحل سه گانه امر به معروف
ممکن است در بسیاری از موارد نتیجه مطلوبی را به دنبال نداشته باشد .همچنین فيلترينگ
شايد اولين ايدهای باشد كه در مرتبه سوم به ذهن خطور كند اما يقيناً عبور از فيلترينگ و
امثال آن از دیگر برخوردهای سلبی ،برای كاربران حرفهای اين فضا چندان سخت نيست.
گذشته از اینکه قابليت فيلتر همه محتويات انحرافی وجود ندارد ،چنانچه قابلیت هک کردن
تمامی سایتها انحرافی نیز ممکن نیست ،همانطوری که ردیابی کردن کاربران منحرف نیز
چنانچه گذشت ،به دلی��ل تکثرگرایی فضای مجازی و هویت پنهانی شخص ،کاری بسیار
دشواری است .بر این اساس آمرین امر به معروف و نهی از منکر نباید منتظر باشند تا اینکه
منکری رخ دهد ،آنگاه مراتب سه گانه امر به معروف را به تناسب اجرا کنند بلکه باید در این
زمینه پیش قدم شده و سایت ها و وبالگ های مذهبی که در زمینه پاسخ گویی به شبهات
دینی و مذهبی مردم و داعی آنها به معروف و دوری از منکرات است ،تاسیس نمایند و افراد
را از عواق��ب منک��رات و گناهان اعم از عواقب اخروی و دنیایی ،آگاه نمایند .ایجاد اتاقهای
مذهبی در فضای چت و گفتگو ،كه بيشتر كاربران اينترنتی ،در اين فضا دست و پنجه نرم
كردهاند ،از نمونه های بارز آن است .زیرا با وجود خصوصیتی که برای گستردگی منکرات
در فض��ای مجازی است ،به تناسب امر مع��روف در فضای مجازی نیز به خاطر وصل بودن
 134شخ��ص به شبکه جهانی اینترنت چه بسا می تواند تاثیری به سزایی داشته باشد .حرکت

فقه الکترونیک در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

فردی در فضای مجازی می تواند موجی تأثیرگذار در این فضا ایجاد کند که قابل قیاس با
حرکت های دنیای واقعی نیست؛ به عنوان مثال یک نفر می تواند در یک وبالگ از باب امر
به معروف و نهی از منکر ،مسئله ای را بیان کند و یا اینکه سایت یا وبالگی را تاسیس می
نماید که حاوی پاسخ به مهم ترین سواالت و شبهات شرعی مطرح شده در دین می باشد
و بسی��اری از اف��راد در اقصی نقاط جهان را تحت تاثیر آن قرار دهد و بدین ترتیب جهل
بسیط یا مرکب آنها را نسبت به آن مسائل برطرف سازد و حال آنکه در دنیای حقیقی در
این مورد موانعی همچون عدم ارتباط و دسترسی افراد وجود دارد و شخص در غالب اوقات
حداکثر می تواند تعداد محدودی از افراد را هدایت نماید .همین حرکت و موج تاثیر گذرای
که در فضای سایبری توسط افراد صورت می گیرد ،در سطحی بزرگ تر می توانند توسط
مؤسسات و نهادها برای افراد و گروه های کاربران اینترنت و یا در سطح بسیار گسترده تر
این حرکت می تواند توسط زمامداران دولت مانند وزارت ارشاد اسالمی ،سازمان ملی جوانان
و  ...انج��ام شود .گذشته از اینکه ناشناس بودن آمرین به معروف در فضای مجازی در اکثر
اوق��ات -که چه بسا باعث می شود با خی��ال راحتر و به دور از ریا این فریضه الهی را انجام
دهد -می تواند از مزایای این نوع از امر به معروف ها شمرده شود .بدون شک عملی ساختن
مراتب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی مبتنی بر همكاری مشاركتی بوده و
اس��اس آن همفكری و فعاليت بر مبن��ای دانش و شناخت است .همچنین دولت به عنوان
متولی زمينههای فرهنگ و فرهنگسازی در توسعه چنين مجموعههايی نقش بسيار مهمی
را بای��د ايفا كند كه يك بخش��ی از آن در تشويق كسانی است كه در فضای مجازی امر به
معروف و نهی از منکر میكنند و يك بخش مقابله و جلوگيری از توليد محتواهای نامطلوب
با کمک گرفتن متخصصان مجرب اين فن ،در اين فضا است .تا اینکه بتوان يك محيط سالم،
آموزشی ،رقابتی و پر نشاط دينی را در فضای مجازی به وجود آورد.
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نتیجه
با توجه به مطالب گفته شده در این تحقیق می توان گفت:
اوالً :از آنجایی که نقش اساسی فضای الکترونیکی و اینترنت در زندگی اجتماعی و عرصههای
علم��ی و فنی  ،به عنوان نماد پيشرفت عل��م و فناوری و قابليت داشتن آن برای پذيرش و
انجام بخش عمدهاي از نيازها و به طوری کلی در پیشرفت و راهبرد جامعه ،امری انكارناپذیر
است ،کاربرد فقه الکترونیک نیز بر کسی پوشیده نیست چرا که در حوزه حقوقی و قانونی
فض��ای مجازی ،چارهای جز تدوین و تنظیم قوانین حقوقی -چون قوانین مربوط به جرائم
الکترونیکی ،حریم خصوصی ،جریان آزاد اطالعات ،حقوق مصرفکنندگان و قوانین تجارت
الکترونیک -در فضای مجازی و الکترونیکی نیست تا اینکه بتوان به قدرت سایبری تبدیل
شده و محیط الکترونیکی قانونمندی را توسعه داد .بدون شک با در نظر گرفتن اسالمی بودن
الگوی پیشرفت ،چاره ای نیست که این قوانین از فقه شیعه استنباط شده و با میزان دانستن
معیاره��ا و مالک ه��ا و قواعد آن تدوین گردند .نیز گذشته از تدوین این قوانین در فضای
الکترونیکی ،الزم است کاربران در فضای الکترونیک حکم شرعی اعمال خود را دانسته و با
آگاهی از مبنا و میزان حکم تکلیفی و وضعی مصادیق اعمال مجازی ،وظایف شرعی خود در
حوزه فضای مجازی بدانند .لذا با توجه به دخالت فعل و انفعاالت فضای الکترونیکی در الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت و به تبع آن تدوین قوانین مناسب در حوزه فضای الکترونیکی و از
طرف دیگر با توجه به اینکه باید حکم تکلیفی و وضعی این رخدادهای الکترونیکی روشن
ش��ود ،می توان پی ب��ه ارتباط بین فقه الکترونیک و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت برد .بر
این اساس با در نظر گرفتن کاربرد فقه الکترنیک در حوزه حقوقی و قانونی و حوزه شریعت
اسالم ،الزم است مباحث فقه الکترونیک در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،مورد تحلیل و
بررسی قرار گیرد.
ثانیا :نمیتوان با توجه به پیامدهای منفی اینترنت ،استفاده از آن را از باب امر به معروف و
نهی از منکر جایز ندانست؛ زیرا مقتضای اطالق ادله ترغیب به علم که دلیل عقلی میتوان
موی��د آن باش��د و همچنین بنای عق�لا ،جواز استفاده از اینترنت اس��ت و به تبع آن قطع
اینترنت ،دخالت در سلطه مردم و تضییع حقوق آنهاست و بیم و بهانه ی احتمال استفاده
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ثالث ًا :نمی توان گفت که جرائم واقع شده در فضای مجازی ،جرم تلقی نمی شود؛ زیرا هیچ
تغیری در اصل و جنس و ماهیت این جرائم حاصل نشده بلکه تنها در شیوه و شکل
گونه ّ
این جرم تغییر صورت گرفته است .لذا نمیتوان جرائم مجازی چون قوادی و قتل سنتی و
غیر اینترنتی را جرم تلقی کرد و لیکن نوع اینترنتی آن جرم در نظر گرفته نشود .زیرا بنای
عق�لا بما هم عق�لاء و ارتکازات عرفی این گونه از اعمال را جرم قوادی و قتل تلقی کرده و
ب��رای آن مجازات در نظر گرفته است و شارع مقدس هم آن را ردع و انکار نکرده است .در
نتیجه با صدور بیان به صورت کلی از ناحیه شارع و الغای خصوصیت از موارد موجود (قوادی
و قتل سنتی و فیزیکی) در آن که مقتضای بنای عقالست و عدم ردع شارع از آن ،می توان
گفت که موضوع برائت عقلیه(عدم بیان) در اینجا منتفی است.
رابع ًا :مقتضای قاعده در رابطه با حکم وضعی و تکلیفی اعمال اینترنتی ،با در نظر گرفتن
اطالق ادله و تنقیح مناط ،دقیقاً حکم وضعی و تکلیفی نوع سنتی از آن می باشد .طبیعتاً
همترازی حکم وضعی یا تکلیفی این نوع از اعمال اینترنتی با نوع سنتی از آن در صورتی
است که این اعمال ،مصداق سنتی داشته باشند که نوعاً نیز دارا می باشند .همچنین تطبیق
حکم تکلیفی و وضعی اعمال سنتی بر حکم اعمال اینترنتی تنها در صورتی است که بتوان
شانیت شرائط احکام تکلیفی و وضعی اعمال سنتی را در نوع اینترنتی آن اثبات نمود که در
غالب موارد نیز می توان به چنین اثباتی دست یافت .لذا در صورتی که اگر در بعضی از موارد
در اعمال اینترنتی ،شرایط مقتضی حکم چون حکم اعمال سنتی وجود نداشت ،طبیعتاً نمی
توان حکم اعمال سنتی را بر حکم اعمال اینترنتی تطبیق داد.
خامس ًا :از آنجایی که بسیاری از مصادیق اعمال مجازی ،در قالب منکرات است و از طرف
دیگ��ر برخورد با عامالن انحراف��ی در فضای اینترنتی و سایبری به دليل تكثرگرايی فضای
مجازی و گمنام بودن آنها در غالب اوقات ممكن نيست ،قطعاً با محدودیت هایی همچون
عدم اجرای حد یا تعزیر بر بزهکار و عدم امکان اجرای فیزیکی مراتب امر به معروف و نهی از
منکر مواجه ایم ،لذا الزم است که امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی و اینترنتی
ص��ورت گی��رد ،به طوری که در صورت وجود شرائ��ط آن ،امر به معروف و نهی از منکر در
فض��ای اینترنتی به حکم عقل واجب است و بر فرض اینکه وجوب آن تنها مستند به ادله
نقلیه باشد ،با توجه به اطالق ادله و تنقیح مناط واجب است .همچنین امکان اجرای مراتب
سه گانه امر به معروف و نهی از منکر از طریق راه هایی همچون ارسال پیام و ایمیل و چت 137
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و یا فیلترینگ ،در فضای اینترنتی میباشد.
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ابن منظور ،محمد بن مکرم1414( .ق) .لسان العرب ،بیروت :دار الفكر.
اصفهانی ،محمد حسین1374( .ق) .نهاية الدراية في شرح الكفاية ،قم :سید الشهداء.
امی��دی ،مه��دی1390( .ش) .نسبت عدالت و پیشرفت با رویکرد به اندیشه اسالمی ،خردنامه عدالت در الگوی
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اسالمی -ایرانی پیشرفت ،تهران :انتشارات همشهری.
انصاری ،مرتضى بن محمد امين 1415( .ق) .كتاب المكاسب ،قم :كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى.
همان 1415( .ق) .كتاب النكاح ،قم :كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى.
همان 1404( .ق) .مطارح األنظار ،قم :موسسه آل البیت(ع).
ايروانى ،على 1422( .ق) .األصول في علم األصول ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم.
همان 1370( .ش) .نهاية النهاية في شرح الكفاية ،قم :دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم.
باستانی ،برومند 1383( .ش) .جرایم کامپیوتری و اینترنتی جلوه ای نوین از بزهکاری ،بی جا :انتشارات بهنامی.
ب��ای ،حسینعلی و بابک پورقهرمانی 1387( .ش) .بررسی فقهی حقوقی جرایم رایانه ای ،قم :پژوهشگاه علوم و
فرهنگ اسالمی.
بحرالعلوم ،سيد مهدى 1405( .ق) .الفوائد الرجالية ،تهران :مكتبة الصادق.
بحرانى ،محمد سند 1429( .ق) .هيويات فقهية ،قم :منشورات االجتهاد.
بروجردى ،سید حسين طباطبايى 1380( .ق) .زبدة المقال في خمس الرسول و اآلل ،قم :چاپخانه علميه.
همان 1415( .ق) .نهاية األصول ،تهران :نشر تفکر.
بالذری ،احمد بن یحیی( .بیتا) .فتوح البلدان ،مصر :بی نا.
بهبهانى ،آقا محمد على بن وحيد 1421( .ق) .الفوائد الحائریه ،قم :مجمع الفکر االسالمی.
تبریزی ،جواد بن علی1416( .ق) .إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب ،قم :مؤسسه اسماعيليان.
همان .درس خارج فقه الحدود و التعزیرات ،مقرر :سید مجتبی حسین نژاد ،نسخه خطی.
همان1383 (.ش) .صراط النجاة ،قم :دار الصديقة الشهيدة.
تسترى کاظمینی ،عبد الحسين بن محمد تقى 1330( .ش) .الهداية في شرح الكفاية ،بغداد :مطبعه اآلداب في
بغداد.
تمیمی مغربی ،ابو حنيفه نعمان بن محمد 1385( .ق) .دعائم اإلسالم ،قم :مؤسسه آل البيت (ع).
جزائرى ،سيد محمد جعفر مروج 1415( .ق) .منتهى الدراية في توضيح الكفاية ،قم :موسسه دارالکتاب.
جزائری ،نورالدین( .بی تا) .فروق اللغات ،بی جا :بی نا.
جمعى از پژوهشگران زير نظر شاهرودى 1423( .ق) .موسوعة الفقه اإلسالمي طبقا لمذهب أهل البيت(ع) ،قم:
مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بيت(ع).
جمعي از نويسندگان 1374( .ش) .فقيهان و زمان و مكان ،قم :مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام.
جناتی ،ابراهیم 1370( .ش) .منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسالمى ،تهران :انتشارات کیهان.
الصحاح ،بیروت :بی نا.
جوهری ،اسماعیل بن حماد 1418( .ق)ّ .
حائری مازندرانى ،محمد بن اسماعيل 1416( .ق) .منتهى المقال في أحوال الرجال ،قم :مؤسسه آل البيت (ع).
حائرى يزدى ،عبدالكريم( .بی تا) .درر الفوائد ،قم :چاپخانه مهر.
همان 1388( .ق) .القواعد الفقهية و االجتهاد و التقليد (مباني األحكام  -الحائري) ،قم :دفتر انتشارات اسالمى.
حاجی دهآبادی ،احمد 1387( .ش) .قواعد فقه جزایی ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ّح��ر عاملی ،محم��د بن حسن 1409( .ق) .تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ،قم:موسسه آل
البیت(ع).
حسینی حائرى ،سيد كاظم 1424( .ق) .والية األمر في عصر الغيبة ،قم :مجمع انديشه اسالمی.
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حسینی روحانى ،سیدمحمد 1413( .ق) .منتقى األصول ،قم :دفتر آيت اهلل سيد محمد حسيني روحاني.
حسینی سيستانى ،سيد على 1425( .ق) .المسائل المنتخبة ،قم :دفتر آية اهلل سيستانى.
حسینی شاهرودى ،سيد محمود بن على 1402( .ق) .كتاب الحج ،قم :مؤسسه انصاريان.
حسینی شیرازی ،سید محمد( .بیتا) .تقریب القرآن ،بی جا :موسسة الوفاء.
حسینی فيروزآبادى ،سید مرتضی 1400( .ق) .عناية األصول في شرح كفاية األصول ،قم :فيروزآبادى.
حکیم ،سید محمد تقی طباطبایی( .بیتا) .اصول العامة للفقه المقارن ،قم :آل البیت(ع).
حلبی ،ابوصالح تقی الدین 1403( .ق) .الكافی فی الفقه ،بی جا :بینا.
حلّى ،حسن بن على بن داود 1383( .ق) .رجال ابن داود ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
حلّى ،حسن بن يوسف بن مطهر اسدى 1410( .ق) .إرشاد األذهان إلى أحكام اإليمان ،قم :دفتر انتشارات اسالمى.
همان( .بی تا) .تحریر االحکام ،بی جا :آل البیت(ع).
همان 1414( .ق) .تذكرة الفقهاء ،قم :مؤسسه آل البيت(ع).
همان1381( .ق) .الخالصه ،نجف اشرف :منشورات المطبعة الحيدرية.
همان 1413( .ق) .قواعد األحكام في معرفة الحالل و الحرام ،قم :دفتر انتشارات اسالمى.
همان .)1413( .مختلف الشيعة فی احکام الشریعة ،قم :دفتر انتشارات اسالمى.
همان 1412( .ق) .منتهى المطلب في تحقيق المذهب ،مشهد :مجمع البحوث اإلسالمية.
حلّی ،محمد بن منصور بن احمد (ابن ادریس) 1410( .ق) .السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى ،قم :دفتر انتشارات
اسالمی.
حلّی ،نجمالدین جعفر بن حسن(محقق اول) 1408( .ق) .شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام ،قم :موسسه
اسماعیلیان.
همان 1407( .ق) .المعتبر في شرح المختصر ،قم :مؤسسه سيد الشهداء (ع).
حميرى ،نشوان بن سعيد 1420( .ق) .شمس العلوم و دواء كالم العرب من الكلوم ،بیروت :دار الفكر المعاصر.
خضری ،محمد( .بیتا) .اصول الفقه ،بیروت :دارالفکر.
خوانسارى ،سيد احمد بن يوسف 1405( .ق) .جامع المدارك في شرح مختصر النافع ،قم :مؤسسه اسماعيليان.
راضی ،فخرالدین ابوعبداهلل محمد بن عمر بن حسين القرشي( .بی تا) .التفسیر الکبیر ،بی جا :بی نا.
راغب اصفهانی ،حسین بن احمد 1412( .ق) .مفردات فی الفاظ القرآن ،بیروت :دارالعلم.
راوندى ،قطب الدين سعيد بن عبداللهّ ( .بیتا) .الخرائج و الجرائح ،قم :بی جا.
رمض��ان نرگسی ،رضا( .بیتا) .بررسی پدیده قاچاق زنان ،اصفهان :مرکز پژوهش های اسالمی و مرکز تحیقات
رایانه ای قائمیه اصفهان.
دبیرخانه نشست اندیشه های راهبردی 1390( .ش) .گام های اولیه در طراحی الگوی اسالمی ایران پیشرفت،
کتاب نخستین اندیشه های راهبردی :الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،تهران :پیام عدالت.
سبحانی تبریزی ،جعفر 1424( .ق) .إرشاد العقول الى مباحث األصول ،قم :موسسه امام صادق(ع).
همان( .بیتا) .اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایة ،قم :موسسه نشر اسالمی.
همان .درس خارج اصول فقه ،مقرر :سید مجتبی حسین نژاد ،نسخه خطی.
همان .درس خارج فقه الحدود و التعزیرات ،مقرر :سید مجتبی حسین نژاد ،نسخه خطی.
سبزواری ،محمد باقر بن محمد1423( .ق) .کفایة االحکام ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
س ّ
الر ،حمزة بن عبد العزيز 1404( .ق) .المراسم العلوية ،قم :منشورات الحرمين.
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سیوری ،جمال الدین مقداد بن عبداهلل(فاضل مقداد) 1404( .ق) .التنقیح الرائع لمختصر الشرایع ،قم :كتابخانه
آیت اهلل مرعشی.
همان 1425( .ق) .كنز العرفان في فقه القرآن ،قم :انتشارات مرتضوى.
همان 1403( .ق) .نضد القواعد الفقهية على مذهب اإلمامية ،قم :انتشارات كتابخانه آية اهلل مرعشى نجفى ره.
شبیری زنجانى ،سيد موسى( .بی تا) .تقریرات خارج کتاب الصوم ،بی جا :بی نا.
همان 1419( .ق) .كتاب نكاح ،قم :مؤسسه پژوهشى راىپرداز.
شریعتی ،سعید و حسین قافی 1390( .ق) .اصول فقه کاربردی ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
شري��ف مرتضى ،على بن حسين موسوى (عل��م الهدی) 1413( .ق) .االنتصار فی انف��رادات االمامیه ،قم :دفتر
انتشارات اسالمی.
همان 1417( .ق) .المسائل الناصريات ،تهران :رابطة الثقافة و العالقات اإلسالمية.
شعرانى ،ابوالحسن 1373( .ش) .المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه ،قم :موسسة الهادی.
شوکانی ،محمد بن علی( .بیتا) .ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم االصول ،بی جا :بی نا.
صافی گلپايگانى ،لطف اهلل 1413( .ق) .هداية العباد ،قم :دار القرآن الكريم.
صالحى مازندرانى ،اسماعيل 1424( .ق) .مفتاح األصول ،قم :بی نا.
صدر ،سيد محمد 1420( .ق) .ما وراء الفقه ،بیروت :دار األضواء للطباعة و النشر و التوزيع.
صدر ،سيد محمد باقر( .بی تا) .بحوث في علم األصول ،بی جا :بی نا.
همان 1418( .ق) .دروس فى علم االصول ،قم :موسسة النشر االسالمی.
همان 1408( .ق) .مباحث األصول ،قم :بی نا.
همان 1392( .ق) .موسوعه االمام الشهید سید محمدباقر صدر (اقتصادنا) ،قم :دارالصدر.
صدری ،محمد رضا و محمد تقی کروبی 1384( .ش) .ابعاد حقوقی سایبر در پرتو توسعه ملی ،مجموعه سخنرانی
ها و مقاالت اولین همایش حقوق فناوری اطالعات و ارتباطات کشور ،تهران :انتخابات بقعه.
محمد (ص) ،قم :مكتبة آية اهلل المرعشي
صف��ار ،محمد بن حسن 1404( .ق) .بصائر الدرجات ف��ي فضائل آل ّ
النجفي.
طباطبایی ،سید علی 1419( .ق) .ریاض المسائل ،قم :مؤسسة النشر االسالمی.
طباطبایی ،سید محمد حسین( .بیتا) .حاشية الكفاية ،قم :بنياد علمي و فكري عالمه طباطبايي.
طباطبايى قمى ،تقى 1371( .ش) .آراؤنا في أصول الفقه ،قم :محالتی.
طبرسى ،احمد بن على 1403( .ق) .اإلحتجاج على أهل اللجاج ،مشهد :نشر مرتضى.
طبرسی ،فضل بن حسن( .بیتا) .مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،بی جا :بی نا.
طريحى ،فخر الدين 1416( .ق) .مجمع البحرين ،تهران :كتابفروشى مرتضوى.
طوس��ى ،ابو جعفر محمد بن حسن 1375( .ق) .االقتصاد اله��ادي إلى طريق الرشاد ،تهران :انتشارات كتابخانه
جامع چهلستون.
همان 1413( .ق) .الخالف ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
همان 1427( .ق) .الرجال ،قم :دفترانتشارات اسالمى.
العدة فی اصول الفقه ،قم :چاپخانه ستاره.
همان 1417( .ق)ّ .
همان 1411( .ق) .الغيبة ،قم :دار المعارف اإلسالمية.
همان( .بی تا) .الفهرست ،نجف :المكتبة الرضوية.
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همان 1387( .ش) .المبسوط فی فقه االمیه ،تهران :المکتبة المرتضویة.
همان 1400( .ق) .النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی ،بیروت :دارالكتب العربی.
طوسى ،محمد بن على بن حمزه 1408( .ق) .الوسيلة إلى نيل الفضيلة ،قم :انتشارات كتابخانه آية اهلل مرعشى
نجفى.
عارفي پشى ،على 1374( .ش) .البداية في توضيح الكفاية ،تهران :نشر نیایش.
عاملی ،حسن بن زین الدین( .بی تا) .معالم الدین و مالذ المجتهدین ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
عاملى ،زين الدين بن على (شهیدثانی) 1410( .ق) .الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ،قم :انتشارات داوری.
همان 1413( .ق) .مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم ،قم :موسسة المعارف االسالمیه.
عاملی ،سعید رضا 1385( .ش) .تحلیل فضای مجازی ایرانی ،مجموعه مقاالت دانشجویی ،تهران :بی نا.
عامل��ى ،محمد بن مكى (شهید اول) 1410( .ق) .اللمعة الدمشقية في فق��ه اإلمامية ،بیروت :دار التراث  -الدار
اإلسالمية.
همان( .بیتا) .القواعد و الفوائد ،قم :كتابفروشى مفيد.
عراقى ،ضياءالدين 1388( .ش) .االجتهاد و التقليد ،قم :نوید اسالم.
همان 1363( .ش) .تحرير األصول ،قم :مهر.
همان 1417( .ق) .نهایة االفکار ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی.
عطاردی ،عزیزاهلل( .بیتا) .مسند االمام الرضا(ع) ،بی جا :بی نا.
فیض ،علیرضا 1391( .ش) .مبادی فقه و اصول ،تهران :دانشگاه تهران.
فاض��ل لنكرانی ،محم��د 1422( .ق) .تفصیل الشریعة فی شرح تحریرالوسیله  -الح��دود ،قم :مركز فقهی ائمه
اطهار(ع).
همان .درس خارج فقه الحدود و التعزیرات ،مقرر :سید مجتبی حسین نژاد ،نسخه خطی.
همان 1379( .ش) .سیری کامل در اصول فقه ،قم :دفتر انتشارات اسالمی 1379 ،ش.
فشاهی ،محمد رضا( .بیتا) .ارسطوی بغداد :از عقل یونانی به وحی قرآنی(كوششی در آسیب شناسی فلسفه ی
ایرانی – اسالمی) ،تهران :بی نا.
فيض االسالم اصفهانى ،على نقى 1352( .ش) .اإلفاضات الغروية في األصول الفقهية ،نجف اشرف :مكتبه الرافدين.
فیومی،احمد بن محمد( .بیتا) .المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ،قم :منشورات دارالرضی.
ّ
قرشى ،سيد على اكبر 1412( .ق) .قاموس قرآن ،تهران :دار الكتب اإلسالمية.
قوچانى ،على 1430( .ق) .تعليقة القوچانى على كفاية األصول ،قم :بی نا.
كافى الكفاة ،اسماعيل بن عباد 1414( .ق) .المحيط في اللغة ،بیروت :عالم الكتاب.
کرکی ،علی بن حسین 1413( .ق) .جامع المقاصد فی شرح قواعد ،قم :موسسه آل البیت الحیاء التراث.
كرمى ،محمد 1386( .ق) .طريق الوصول الى تحقيق كفاية األصول ،قم :مطبعة القم.
كشّ ى ،ابو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز( .بی تا) .رجال الکشی ،مشهد :مؤسسه نشر دانشگاه مشهد.
كلینی ،ابوجعفر محمد بن یعقوب 1407( .ق) .الكافی ،بی جا :دار الکتب االسالمیه.
مازندرانی ،مال محمد شریف(شریف العلماء)( .بی تا) .ضوابط االصول ،بی جا :بی نا.
مجلسى دوم ،محمد باقر بن محمد تقى 1410( .ق) .بحار األنوار ،بیروت :مؤسسة الطبع و النشر.
همان 1404( .ق) .مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ،تهران :دار الكتب اإلسالمية.
مجمع فقه اهل البیت 1423( .ق) .قواعد اصول الفقه علی مذهب االمامیه ،قم :المجمع العالمی الهل البیت(ع).

فقه الکترونیک در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

محدث نورى ،ميرزا حسين 1417( .ق) .خاتمة المستدرك ،قم :مؤسسه آل البيت(ع).
محمد بن احمد( .بی تا) .شرح جمع الجامع ،بی جا :بی نا.
محلّی ،جالل الدين ّ
مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه ،گنجینه آرای فقهی  -قضایی ،قم ،بی نا ،بی تا.
مشكينى اردبيلى ،على 1374( .ش) .اصطالحات األصول و معظم أبحاثها ،قم :الهادی.
مصطفوى ،حسن 1402( .ق) .التحقيق في كلمات القرآن الكريم ،تهران :مركز الكتاب للترجمة و النشر.
مطهری ،مرتضی( .بی تا) .مقاالت فلسفی ،تهران :انتشارات صدرا.
مظفر ،محمد رضا 1430( .ق) .أصول الفقه ،قم :طبع انتشارات اسالمى.
همان( .بی تا) .المنطق ،بیجا :بینا.
معاون��ت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه 1382( .ش) .مجموعه نشس��ت های قضایی ،مس��ائل قانون مجازات
اسالمی( ،)3قم :بی نا.
مفید ،محمد بن محمدبن نعمان 1413( .ق) .المقنعه ،قم :كنگره جهانی هزاره شیخ مفید.
مغنیه ،محمد جواد( .بی تا) .علم اصول الفقه فی ثوبة الجدیدة ،بی نا :بی جا.
مقدس اردبیلی ،احمد بن محمد 1403( .ق) .مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد االذهان ،قم :دفتر انتشارات
اسالمی.
مکارم شيرازى ،ناصر 1385( .ش) .پیام امیر المومنین(ع) ،تهران :دارالکتب االسالمیه.
همان 1428( .ق) .انوار األصول ،قم :مدرسه االمام علي بن ابي طالب( ع).
همان 1422( .ق) .بحوث فقهية هامة ،قم :مدرسة اإلمام علي بن أبي طالب(ع).
همان 1427( .ق) .دائرة المعارف فقه مقارن ،قم :مدرسه امام على بن ابى طالب(ع).
همان .درس خارج فقه المسائل المستحدثه ،مقرر :سید مجتبی حسین نژاد ،نسخه خطی.
همان 1424( .ق) .كتاب النكاح ،قم :انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب (ع).
مكى عاملى ،حسين يوسف 1391( .ق) .قواعد استنباط األحكام ،قم :مولف.
منتظری ،حسينعلى 1409( .ق) .دراسات في والية الفقيه و فقه الدولة اإلسالمية ،قم :نشر تفكر.
موسوی بجنوردی ،سید حسن آقا بزرگ 1377( .ش) .القواعد الفقهیه ،قم :الهادی.
موسوى حائرى ،مصطفى محسن( .بی تا) .نهاية الوصول الى كفاية األصول ،نجف اشرف :مطبعة اآلداب.
موسوی خمينى ،سید روح اهلل(امام خمینی ره ) 1418( .ق) .االجتهاد و التقليد (تنقيح األصول) ،تهران :مؤسسه
تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره.
همان( .بیتا) .تحرير الوسيلة ،قم :مؤسسه مطبوعات دار العلم.
همان 1367( .ش) .تهذيب األصول ،قم :دارالفکر.
همان 1410( .ق) .الرسائل ،قم :موسسه مطبوعاتي اسماعيليان.
همان( .بیتا) .صحیفه نور ،نسخه الکترونیکی از کتابخانه دیجیتال قائمیه ،بی جا :بی نا.
همان 1421( .ق) .كتاب البيع ،تهران :مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره.
همان( .بی تا) .كلمات قصار ،تهران :مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام.
همان 1415( .ق) .المكاسب المحرمة ،قم :مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى.
موسوی خمينى ،سید مصطفی 1423( .ق) .واليت فقيه ،تهران :مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس
سره.
موسوی خويى ،سيد ابو القاسم( .بی تا) .المستند في شرح العروة الوثقى ،بی جا :بی نا.
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همان 1380( .ش) .مصباح االصول ،قم :نشر الفقاهة.
همان 1371( .ش) .مصباح الفقاهة ،قم :وجدانی.
همان( .بیتا) .معجم رجال الحدیث ،بی جا :بی نا.
مومن قمى ،محمد 1419( .ق) .تسديد األصول ،قم :موسسة النشر االسالمی.
میرزای قمی ،ابوالقاسم بن محمد حسن 1430( .ق) .قوانين األصول ،قم :احياء الكتب االسالميه.
همان( .بیتا) .فوائد األصول ،بیجا :بینا.
همان 1373( .ق) .منية الطالب في حاشية المكاسب ،تهران ،المكتبة المحمدية.
نجاشى ،احمد بن على 1407( .ق) .الرجال ،قم :دفتر انتشارات اسالمى.
نجفى ،محمد حسن 1404( .ق) .جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم ،بیروت :دار إحياء التراث العربي.
نراقى ،مولى احمد بن محمد مهدى 1422( .ق) .رسائل و مسائل ،قم :كنگره نراقيين مال مهدى و مال احمد.
هروی ،ابوعبید احمد بن محمد .الغربین ،نسخه خطی.
واسطى زبيدى ،سيد محمد مرتضى حسينى 1416( .ق) .تاج العروس من جواهر القاموس ،بیروت :دار الفكر.
وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات ،اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان های البرز و همدان( .بی تا).
مطالعه و تدوین خدمات الکترونیکی شهر الکترونیک البرز و همدان ،بی جا :بی نا.
الفقهية الكويتية ،بی جا :وزارت اوقاف كويت.
وزارت اوقاف كويت 1414( .ق) .الموسوعة
ّ

 -مقاالت
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