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چکیده
شــبکه های اجتماعی مجازی ازجمله امور نوپدیدی است که بر ابعاد مختلف زندگی 
فردی و اجتماعی افراد در سطح بین الملل تأثیرگذار بوده و در آینده نقش به مراتب مهم تری 
خواهد داشت. از یکسو با استناد به ادلۀ حرمت استفاده از کتب ضاّله، حرمت اشاعۀ فحشا 
و کذب، حرمت افســاد فی االرض، قاعدۀ نفی ســبیل و قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل 
می توان به حرمت اســتفاده از شــبکه های اجتماعی مجازی حکم کرد؛ اما در مقابل با رد 
ادلۀ حرمت و استناد به ادلۀ دال بر ضرورت اهتمام به امور مسلمانان، ضرورت امربه معروف 
و نهی ازمنکر و قاعدۀ نفی عســروحرج، به حلیت و جواز اســتفادۀ از شبکه های اجتماعی 
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می شود حکم کرد. در این پژوهش با تحلیل دقیق ادله و سیر در منابع فقهی دانسته شد که 
فضای مجازی در واقع ابزار و بســتری است با قابلیت استفاده سودمند و زیانبار که امکان 
استفاده زیانبار از آن موجب ممنوعیت استفاده از آن به طور کلی نیست. همچنین استفاده 
از شبکه های اجتماعی مجازی فی نفسه مجاز است، خصوصًا بر کسانی که توانایی استفادۀ 
صحیح از این ابزار کارآمد را دارند، واجب است که از این بستر برای تحکیم، تبلیغ و ترویج 
معارف دینی و ارزش های انقالب اسالمی استفاده نمایند؛ ولیکن اگر استفاده از شبکه های 
اجتماعی مجازی موجب اضالل، اشاعۀ فحشا و کذب، القای در مفسده یا تقویت دشمنان 
اســالم گردد، استفاده از آن جایز نبوده و حکومت اسالمی موظف به رصد و فیلتر کردن 

هدفمند آن هاست.
کلید واژه ها: شبکه اجتماعی، فضای مجازی، حلیت، حرمت، فقه.

مقدمه
رشد چشمگیر ابزارهای ارتباطی و امکان استفادۀ عموم جامعه از این ابزارها سبب 
شده تا عصر حاضر، »عصر اطالعات و ارتباطات« نامیده شود )آذرنگ، 1370، 95(. 
ارتباطاتی که با ایجاد فضای وب تغییرات بنیادینی در آن به ویژه در عرصۀ اجتماعی 
رخ داده است؛ ازجمله: دسترســی آزاد، فرازمانی، بی مکانی، سرعت زیاد، گستره 
وسیع، مشارکتی و تعاملی بودن، عدم محدودیت به قوانین مدنی ملت-دولت ها و... 
)حبیب زاده، 1394، 13-14( . رشـد رسانه های اجتماعی موسوم به وب 2، پدیده ای  
حیرت انگیز و دارای رشـد قـارچ گونـه  اسـت تا آنجا که برخی محققان، آیندۀ رسانه ها 
را در شبکه های اجتمـاعی اینترنتی می دانند )حبیب زاده، 1394، 13-14(  و به عبارتی، 
قدرت اول دنیای امروز به حســاب می آیند )حیدری، 1392، 38(. بر اساس آمارها، 
شــبکه های اجـتمـــاعی مانند فیس بوک، توییتر، واتس آپ، اینستاگرام و تلگرام که 
در حال حاضر 7/ 59% افراد باالی 12 ســال کشور حداقل عضو یکی از این شبکه 
اجتماعی هستند، نسبت به آذرماه سال گذشته 7% رشد داشته است و مردان نسبت 
به زنان 5% بیشتر عضو شبکه های اجتماعی هستند. در این بین، گروه سنی جوان )18 
 .)tabnak.ir( با 81% بیشترین عضویت را در شبکه های اجتماعی دارند )29 سال -
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با توســعه کّمی و کیفی شــبکه های اجتماعی فضای مجازی و این که هر روزه 
شاهدیم که کاربران این دنیای جدید در حال افزایش هستند؛ ضرورت بازنگری در 
قوانین حاکم بر شــبکه های اجتماعی فضای مجازی را ایجاب می کند؛ ازاین رو، در 
راهبردهای مقام معظم رهبری-مد ظله العالی- شاهد صدور دستور ایجاد مرکز ملی 
فضای مجازی هســتیم و معظٌم له در بیانی بسیار دقیق می فرمایند: »اهمیت فضای 
مجازی به اندازۀ اهمیت انقالب اســالمی است« )بیانات در دیدار علما و روحانیان 

استان خراسان شمالی، 19/ 7/ 1391(.
البتــه ضرورت این امــر زمانی تجّلی پیدا می کند که بدانیــم نوجوانان و جوانان 
بیشــترین کاربران فضای مجازی را تشــکیل می دهند و بخــش قابل مالحظه ای از 
اوقــات روزانۀ خویش را به این محیط اختصاص می دهنــد؛ به گونه ای که می توان 
گفت آنان در این فضا زندگی می کنند. از آنجا که نوجوانان و جوانان بیش از ســایر 
اقشار در معرض تأثیرپذیری فرهنگی قرار دارند و بیشترین سرمایه گذاری مهاجمان 
جنگ نرم متوجه آنان اســت تا هویِت انساِن مدرِن غربی را جایگزین هویت ملی- 
دینی ایشان کنند، ضروری است نگاه ویژه ای نسبت به فعالیت های هدفمند دشمن 
صورت گیرد و کارکردهای شبکه های اجتماعی مورد واکاوی علمی دقیق قرار گیرد 
تا بتوان از استحالۀ انقالب اسالمی جلوگیری نمود و دشمن را در نقشه های شومش 

ناکام گذاشت.
بســیاری بر این باورند که نمی توان و نباید در برابر این پدیده های نوین مقاومت 
کرد، بلکه باید دربارۀ کنترل صحیح آن ها ســخن گفت. از سوی دیگر، بنا به اصل 
چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، 
فرهنگی، نظامی، سیاســی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسالمی باشد؛ بنابراین، 
باید در هر امر نوپدیدی دیدگاه اسالم را از منابع صحیح به دست آورد. با بررسی های 
به عمل آمده مشخص گردید که تا به حال، فقها به بحث در باره کارکرد شبکه های 
مجازی نپرداخته اند، مگر در پاسخ به استفتائات؛ به عنوان نمونه، مقام معظم رهبری 
در جواب اســتفتای اســتفاده از شــبکه های اجتماعی فرموده اند: به طور کلی اگر 
مستلزم مفســده )مانند ترویج فساد، نشــر اکاذیب و مطالب باطل( بوده و یا خوف 
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ارتکاب گناه باشد و یا موجب تقویت دشمنان اسالم و مسلمانان شود، جایز نیست 
و ااّل مانعی ندارد«. همچنین یکی دیگر از مراجع تقلید در پاسخ به چنین استفتایی از 
ایشان می فرماید: هر گاه این کار خالف قانون باشد یا سبب تقویت دشمنان اسالم 
گردد یا مفاسد اخالقی یا اعتقادی یا اجتماعی داشته باشد، جایز نیست و در غیر این 

صورت اشکال ندارد )خامنه ای، بی تا، 294؛ قرائتی، 1383،  1/ 280(.
در این نوشتار سعی شده است با استقرای آثار مثبت و منفی شبکه های اجتماعی، 

مبانی و حکم فقهی استفاده از شبکه های اجتماعی بررسی شود.

شبکه های اجتماعی
مفهوم »شــبکه اجتماعی«1 در برگیرنده تمام ســاختار شــبکه ای و فعالیت های 
دیجیتالــی اعّم از مضامیــن، مندرجات، محتویات و اقدام هایی اســت که از طریق 
شبکه های دیجیتالی هدایت می شوند )منفرد، 1390، 29/103(. این مفهوم نخستین 
بار در ســال 1940 م، در انسان شناسی از سوی براون2 معرفی و سپس در اواسط دهه 
1950 م، به وســیله بات3 و بارنز 4مورد اســتفاده قرار گرفت )چلبی، 1375، 10(. بنا 
به تعریف ایشان، شبکۀ  اجتماعی ســاختاری اجتماعی است که از گروه هایی -که 
عمومًا فردی یا ســازمانی هســتند- تشــکیل شده که به واســطه یک یا چند نوع از 

وابستگی ها به هم متصل اند )چلبی، 1375، 10(. 
شبکه های اجتماعی به مثابۀ راه های مختلفی می مانند که مردم در زمان عبور از آن 
می توانند در مورد مسائل مختلف با هم صحبت کنند و اطالعات عمومی یا خصوصی 
خود را در قالب های مختلف اعم از عکس، ویدئو، واژه ها، دست نوشــته،... با فرد 
یا گروه خاصی به نمایش و اشــتراک بگذارند. هدف شبکه های اجتماعی کمک 
به بهبود و تســهیل روابط، همکاری و تعامل بین افراد، ســازمان ها و مؤسســات در 

1.Social network.
2. Braun 
3. Baht
4. Barnes
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موضوعات گوناگون از قبیل تجارت، پزشــکی، مباحث آموزشــی و... در راستای 
تغییر مثبت است.

به بیانی ساده تر، شبکه های اجتماعی ابزار متنوعی است که همه به صورت آزاد 
و مجانــی به آن دسترســی دارند. یک فرد می تواند مطالب مورد نظر یا یک ســری 
اطالعــات خاص را در یک ثانیه بــا صدها و حتی هزاران نفر در سراســر جهان به 
اشتراک بگذارد. این پدیدۀ به اشتراک گذاری اطالعات، بسیار جالب توجه است؛ 
چراکه در گذشــته اگر کسی قصِد انتشــاِر مطلبی را برای عموم مردم یا یک گروه 
بزرگ از مخاطبان داشت، باید با پرداخت هزینۀ فراوان و وجود مشکالت بسیار زیاد 
از روزنامه ها، تلویزیون و رادیو کمک می گرفت. در عصر حاضر، با ظهور شبکه های 
اجتماعی، همان اطالعات را می توان در ظرف چند ثانیه و بدون هیچ هزینه و مشکلی 

منتشر کرد.

مهم ترین ویژگی های فضای مجازی
فضای مجازی دارای ویژگی های خاصی اســت. برخی از این ویژگی ها به قرار 

ذیل است: 
1. امکان مشارکت و ارتباط دوسویه

رسانه های اجتماعی ارسال بازخورد1 از سوی مخاطب و همکاری و همگامی با 
رسانه را تسهیل و آن را تشویق نموده و کاربران مرز و خط کشی بین رسانه و مخاطب 

را از بین برده اند )علی عسکری، 135،1394(. 
در شــبکه های اجتماعی مجازی کاربران اجازه دارند تا لیســتی از دوستان خود 
داشــته باشند و با ارسال پیام و اشتراک گذاری محتوا به تبادل اطالعات بپردازند و با 
کمترین هزینه و نیروی انسانی، بیشترین بازدهی را داشته، تأثیر بسزایی بر سرمایه های 

اجتماعی بگذارند.

1. Feedback
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2. دسترسی آزاد
 اغلب رسانه های اجتماعی برای مشارکت اعضا و دریافِت بازخورد، باز هستند. 
آن ها رأی دادن، نظر دادن و اشتراک گذاری اطالعات را تشویق می کنند. به ندرت 
مانعی برای تولید و دسترســی به محتوا در این رســانه ها وجود دارد )علی عسکری، 

.)135 ،1394
3. شکل گیری گروه های آنالین

 شــبکه های اجتماعی تجارب یادگیری را به هــم پیوند می دهد )مزر و ریچارد، 
2011، 675-684(. در واقع، شــبکه اجتماعی الگوی تشریک مساعی بین دریافت 

اطالعات از منابع رسمی و غیررسمی را ایجاد می کند )یانگ، 2008، 264-241(.
4. تسهیل امور زندگی

 فضای مجازی با امکان ارتباط از راه دور، پژوهش، نامه نگاری، انجام معامالت 
و حتــی کار کردن، به تســهیل امور روزانــه افراد می پردازد. شــبکه های اجتماعی 
زیرســاخت تعامالت اجتماعی را فراهم می آورد و فضایی را ایجاد می کند که افراد 
در آن بــه راحتی بتوانند با یکدیگر ارتباط برقــرار کنند، اطالعات رد و بدل کنند و 
عالیق و مسائل زندگی خود را به اشتراک بگذارند؛ بنابراین، می توان گفت که شبکه 
اجتماعی مجازی به حفظ ارتباطات قدیمی و ایجاد تعامالت جدید منجر می شــود 

و به طور کلی تعامالت انسانی را تسهیل می کند )هنگ و ین، 2010، 714-703(.
5. یکپارچه سازی اقشار اجتماعی

 شــبکه های اجتماعی عرصه ای را به وجود آورده است که فضای مناسبی برای 
گاهی آنان فراهم  ابراز هویت گروه های محروم اجتماعی و ارتقای ســطح دانش و آ
شــود. این عرصه عمومی نوین، از جهت توجه به گروه هایی که به دالیل مختلف، 
از جمله ُبعد مکانی و محرومیت های دیگر نمی توانند در عرصه عمومی مشــارکت 

نمایند، حائز اهمیت است )هنگ و ین، 2010، 714-703(. 
6. ایجاد فضای خلوت دو یا چند نفره

 امروزه فضای مجازی با امکانات گســترده، زمینه ارتباط دو سویه را میان مردم 
فراهم کرده اســت. در ایــن فضا بســیاری از محدودیت های محیــط واقعی مانند 
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محدودیت مکانی و زمانی وجود ندارد. همین موضوع موجب شده که با عضویت 
افراد در گروه های مختلف، امکان برقراری ارتباط ورای جنســیت میان زنان و مردان 
نامحرم فراهم شــود. از سوی دیگر، چون بســیاری از کاربران، فضای مجازی را با 
فضــای واقعی متفاوت می دانند و برای آن به دلیل مجازی بودن ماهیت و جایگاهی 
قائل نیســتند، بدون هیچ مانعی اقدام بــه گفت وگو )چت( با جنس مخالف نامحرم 
می کنند، در حالی که شــاید در محیط واقعی این کار را انجام ندهند؛ زیرا اســتنباط 
آن ها این است که چون طرف مقابل ما را نمی بیند و نمی شناسد، ارتباط با نامحرم در 
این فضا هیچ مشکلی ندارد. غافل از اینکه هویت مجازی بر روی هویت واقعی اثر 
مســتقیم دارد و خصلت ها و رفتارهای انسان در فضای مجازی بر روی رفتارهای او 

در محیط واقعی در دراز مدت اثرگذار خواهد بود.
در ابتــدا »وب 1«1 دنیای اطالعات را با ایجاد دسترســی همگانی به اطالعات 
مختلــف بدون هیچ گونــه محدودیتی در فواصل زمانی ســال های 1990 - 2000 م. 
متحول ساخت. پس از آن »وب 2«2 از سال 2000 م. تاکنون دنیای ارتباطات را چنان 
دگرگون ساخته که کاربران ضمن دریافت پیام، خود شخصًا اقدام به تغذیه اطالعاتی 
ســایت ها و وبالگ ها می پردازند. در مجموع، ایــن ارتباطات دو طرفه در »وب 2« 
ســبب ایجاد شــبکه های اجتماعی بزرگی همچون فیس بوک )سومین جامعه بزرگ 
دنیا(، آماُزن )بزرگ ترین کتاب فروشــی دنیا(، ویکی پدیا )بزرگ ترین دایرة المعارف 
دنیا( و...، در تمامی زمینه های زندگی بشــر شده و به نوعی تمامی روابط اجتماعی 

جامعه بشری را تحت تأثیر خود قرار داده است )رحمان زاده، بی تا،22(.
در  حالت کلی می توان گفت کـه طراحی اصلی و پشت پرده تمامی شبکه های  
اجتماعی مجازی اعّم از پروفایل محور، محتوامحور، چندکاربره و موضوعی، مشابه 
هم عـمل می کنند . به دنبال ثبت نام  در  شبکه اجتماعی که می تواند برخاسته از میـل 

1. وب 1: متشکل از سایت هایی است که محتوای آن توسط افرادی خاص یا از منابعی خاص ارائه می شود و کاربران وب 
فقط مصرف کننده هستند.

2. وب 2: متشکل از سایت هایی است که محتوای آن توسط کاربران آن تولید می شود و هر کاربر می تواند هم مصرف کننده 
و هم تولیدکننده محتوا باشد.
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شخصـی یـا دعـوت یکی از اعضای قبلی صورت  گیرد، یک کاربر اقدام به ساختن  
پروفایل  شخصی می کند  کـه  در آن، در کنار اطالعات  مـرسوم دموگرافیک، نظیر: 
سن، شغل و اطالعات ارتباطی، مثل: نـام و آدرس، نکاتی درباره قابلیت های خاص ، 
عالیق ، گرایش های فکری و اعتقادی خود نیز درج  می کند )اســدپور، 1392، 19؛ 

موسوی پور، 1389، 28(.
با توجه به اینکه شــبکه های اجتماعی مجازی از پدیده های نو پیداســت؛ آثار و 
پیامدهای آن به طور کامل مشــخص نیست؛ با این وجود بر اساس پژوهش های اخیر 

می توان به برخی از این آثار و پیامدها اشاره اجمالی نمود.

الف( آثار مثبت شبکه های اجتماعی
شبکه های اجتماعی در عرصۀ فرهنگی و دینی با از بین بردن مرزهای جغرافیایی 
سبب آشنایی افراد و جوامع مختلف با یکدیگر؛ افزایش مشارکت عمومی؛ شکل گیری 
و تقویت خرد جمعی؛ انتشار سریع و آزاد اخبار و اطالعات و افزایش قدرت تحلیل؛ 
امــکان بیان ایده ها به صورت آزادانه و آشــنایی با ایده هــا و افکار؛ کارکرد تبلیغی و 
محتوایی )افزایش مشــارکت عمومی(؛ ارتباط مجازی گســترده، آســان و مستمر با 
دوســتان و آشــنایان )ســلیمانی پور، 1389، 19-40(؛ اشــتراک گذاری محتواهای 
گوناگون رســانه ای به صورت آنالین )علی عسکری، 1394، 132( و تبلیغ و توسعه 
ارزش های انسانی و اخالقی در عرصه جهانی )fa.wikibooks.org( خواهد شد. 

همچنیــن این شــبکه ها در عرصۀ اجتماعی نیــز آثاری همچون ســازمان دهی 
انواع گروه های اجتماعی مجازی؛ توســعه کمّی و کیفی مشــارکت های اجتماعی 
سازمان های مردم نهاد؛ ایجاد و انتخاب محتوا توسط اعضا؛ تبلیغات هدفمند اینترنتی 
و افزایش ســرعت در فراینــد آموزش های تخصصی و مجــازی )افتاده، خبرگزاری 

ایسنا،آنالین( را به همراه داشته است.

ب( پیامدهای منفی شبکه های اجتماعی
شبکه های اجتماعی به رغم آثار مثبت فراوان، برخی پیامدهای منفی عرصه های 
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فرهنگی، اجتماعی و... نیز به دنبال دارد. 
برخی پیامدهای منفی در »عرصه فرهنگ« به قرار ذیل است:

1.شکل گیری و ترویج سریع شایعات و اخبار کذب؛
2.تبلیغات ضد دینی و القای شبهات؛

3.نقض حریم خصوصی افراد با سرقت اطالعات شخصی )کاظمی، 1389،آنالین(؛
4.انزوا و دور ماندن از محیط های واقعی اجتماع در اثر تسهیل ارتباطات مجازی؛

5.تأثیــر منفِی گفتــاری و رفتاری )شــامل: برخورد، تکیــه کالم، اصطالحات 
مخصوص، رفتار، تیپ شخصیتی و ظاهری و... ( )رصدگر، 1389، آنالین(؛

6.کاهش تمایل به تجمعات خانوادگی و ازهم پاشیدگی بنیان خانواده.
پیامدهای منفی در »بعد اجتماعی« را نیز می توان به شرح ذیل نام برد:

1.کاهش تعامالت فردبه فرد یا رو در رو؛
2.افزایش احساس نیاز به توجه؛

3.انحراف توجه افراد از اهداف زندگی واقعی؛
4.افزایش خطر ابتال به افسردگی؛

5.احتمال شکست روابط خانوادگی در شبکه های اجتماعی بیش از دنیای واقعی؛
6.نابودی خالقیت افراد در استفاده بیش از حّد از شبکه های اجتماعی؛

7.نابودی شخصیت افراد در شبکه های اجتماعی؛
8.خلوت با نامحرم در شبکه های اجتماعی مجازی؛

.)www.tamin.ir( 9.افزایش بی خوابی افراد استفاده کننده از شبکه های اجتماعی

بررسی مبانی فقهی استفادۀ از شبکه های اجتماعی
شــبکه های اجتماعی مجازی از امور نوپدید است؛ لذا درباره جواز و عدم جواز 
استفاده از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی باید به استنباطات فقهی روی آورد. 
از دیدگاه فقهی با دو دســته از ادله روبه رو هســتیم: ادله حرمــت و عدم جواز و در 
مقابل، ادله حلیت و جواز استفاده از شبکه های اجتماعی. در ذیل به صورت تفصیلی 

به هر یک از آن ها پرداخته خواهد شد.
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ادله حرمت و عدم جواز استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی
در فقه دو دســته احکام وجــود دارد: احکام اولیه و احــکام ثانویه که به اعتبار 
عناوین اولیه و ثانویه بر موضوعات خاص خود مترتب می شــود. اگرچه عمومات و 
اطالقات کتاب و ســنت و قواعد اولیۀ فقهی مانند قاعدۀ حلیت، اصل اباحه، اصل 
برائت و... درباره موضوعات نوپدید مانند: فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، 
حکم به جواز می دهد، به اعتبار عناوین ثانویه مترتب بر این امور نوپدید، باید احکام 
ثانویه مقتضی را بر آن ها مترتب ساخت؛ چراکه در فرض تعارض حکم اولیه و ثانویه، 

حکم ثانویه مقدم است. 
ادله ای که با اســتفاده از آن ها می  توان حکم به حرمت اســتفاده از شــبکه های 

اجتماعی مجازی نمود، بدین شرح است:
دلیل اول: از باب حرمت استفاده از کتب ضاّله

کتــب ضاله کتاب هایی هســتند که محتوای آن از اصــول حّقه دین و مذهب یا 
فروع آن منحرف باشــد )راغب اصفهانی، 1387، 509( و از آنجایی که شبکه های 
اجتماعی در واقع بر بستر نشر اطالعات فعالیت می کنند، لذا می توان آن را مصداقی 
از کتب ضاّله دانست که حفظ و نگه داری چنین کتاب هایی حرام است. ادله ای که 

بر حرمت استفاده از کتب ضالل داللت می کنند، عبارت است از:
ِه ِبَغْيِر  اِس َمن َيْشَتِري َلْهَو اْلَحِديِث ِلُيِضلَّ َعن َسِبيِل اللَّ 1. آیه لهو الحدیث: َوِمَن النَّ
ِهيٌن )لقمان/6(؛ »و برخی از مردم کسانی اند که  وَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب مُّ

ُ
ِخَذَها ُهُزًوا أ َيتَّ ِعْلٍم َو

سخن بیهوده را خریدارند تا ]مردم را[ بی ]هیچ [ دانشی از راه خدا گمراه کنند و ]راه 
خدا[ را به ریشخند گیرند؛ برای آنان عذابی خوارکننده خواهد بود«.

ْنَعاُم ِإلَّ َما ُيْتَلــى َعَلْيُكْم َفاْجَتِنُبوا 
َ
ــْت َلُكُم اْل ِحلَّ

ُ
2. آیــه اجتناب از قول زور: َوأ

وِر )حج/30(؛ »و برای شــما دام ها حالل شــده  ْوَثاِن َواْجَتِنُبوا َقْوَل الزُّ
َ
ْجَس ِمَن اْل الِرّ

است، مگر آنچه بر شما خوانده می شود. پس، از پلیدی بت ها دوری کنید و از گفتار 
باطل اجتناب ورزید«. 

3. آیه حرمت تعاون بر اثم: ...َوَل َتَعاَوُنوا َعَلى اإِلْثِم َو اْلُعْدَوا ِن )مائده/2(؛ »و 
در گناه و تعّدی دستیار هم نشوید«. 
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4. روایــت تحــف العقول: از امام صــادق: »و کُل منهٌی عنه مّما یتقرب به 
ه و یقوی به الکفر و الشــرک من جمیع وجوه المعاصی و باب یوهن به الحق  لغیراللَّ
فهو حرام بیعه و شــراؤه و امساکه و ملکه و هبته و عاریته و جمیع التقّلب فیه ااّل فی 
حال تدعوا الضرورة فیه الی ذلک...« )نراقی، 1415، 1/ 347-348(؛ هر ممنوعی 
از همان نوع گناهان که به وســیله آن به غیر خداوند نزدیکی جســته می شود و کفر 
و شــرک تقویت می گردد یا راهی که از آن به  حق توهین می شــود، خرید، فروش، 
نگهداری، مالکیت، بخشــش، عاریه و هرگونه تصرف جز در موارد ضروری حرام 

است. 
5. اجماع یا نفی خــالف  فقها بر حرمت کتب ضاّله: )حلی، بی تا، 2/ 1013؛ 

محقق اردبیلی، 1362، 8/ 76؛ طبا طبا یی ، 1419، 1/ 503(.
وجه استدالل به ادله باال چنین است که، اواًل شبکه های اجتماعی مانند کتب 
ضاله مطلقًا از مصادیق لهو الحدیث، قول زور و تعاون بر اثم و تقویت کننده کفر 
و شــرک می باشــند؛ ثانیًا حرمت اشــترای لهو الحدیث، قول زور و تعاون بر اثم 
نسبت به هرگونه استفاده ای از شــبکه های اجتماعی مجازی عمومیت دارد؛ زیرا 
به این وسیله اضالل از طریق حق، )فراهم شدن زمینه گناه( )نجفی، 1362، 22/ 
56؛ حسینی عاملی، بی تا: 4/ 62( و دخول در غنا و لهو و لعب )طبرسی، 1415، 
7/ 82( می شــود؛ همان هدفی که برخی از شــبکه های اجتماعی مجازی آن را 
دنبال نموده و به القای شبهات و انحراف عموم می پردازند؛ درنتیجه، برای صدق 
عنوان حرمت، همین احتمال کافی اســت ولو یقین به تحقق اضالل، رجس و اثم 

نیز نداشته باشیم.

دلیل دوم: از باب حرمت نشر اکاذیب و شایعه سازی
با گســترش روز افزون فضای مجازی و اســتفاده از شــبکه های اجتماعی، نشر 
اکاذیب نیز شکل و شیوه جدیدی به خود گرفته است و به گونه ای گسترده و شایع 
شده که تشخیص راست و دروغ در فضای مجازی به امری تقریبًا غیرممکن تبدیل 
ِذيَن  ن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِفي الَّ

َ
وَن أ ِذيَن ُيِحبُّ شــده است. از سوی دیگر، بر مبنای آیه ِإنَّ الَّ
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نُتــْم َل َتْعَلُموَن1 )نور/19( و طبق 
َ
ُه َيْعَلُم َوأ ْنَيا َوالِْخَرِة َواللَّ ِليٌم ِفي الدُّ

َ
آَمُنوا َلُهْم َعــَذاٌب أ

فتاوای مراجع تقلید شیعه، دوست داشتن اشاعۀ فحشا و به طریق اولی، شایعه افکنی 
و نشر اکاذیب و تهمت، حرام است و فرقی میان فضای واقعی و مجازی نیست.

دلیل سوم: از باب حرمت افساد فی االرض
واژه فســاد و مشتقات آن در مجموع پنجاه مرتبه در قرآن کریم به کار رفته است 
و از فحوای این کتاب عظیم چنین برمی آید که جرم افســاد فی االرض به طور کلی 
در نظام های قبل از اســالم مانند قوم عاد )فجــر/12-11(، قوم ثمود )اعراف/73(، 
قــوم لوط )عنکبوت/30( و به تبع آن در نظام اســالم )بقــره/205( مطرح بوده و با 
َما  ظهور اسالم، مجازات آن به صراحت در سوره مائده مشخص گردیده است: ِإنَّ
َع  ْو ُتَقطَّ

َ
ُبوا أ ْو ُيَصلَّ

َ
ُلوا أ ن ُيَقتَّ

َ
ْرِض َفَساًدا أ

َ
َيْسَعْوَن ِفي اْل َه َوَرُســوَلُه َو ِذيَن ُيَحاِرُبوَن اللَّ َجَزاُء الَّ

ْنَيا َوَلُهْم ِفي الِْخَرِة َعَذاٌب  ْرِض َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّ
َ
ْو ُينَفْوا ِمَن اْل

َ
ْن ِخَلٍف أ ْرُجُلُهم ِمّ

َ
ْيِديِهْم َوأ

َ
أ

َعِظيٌم )مائده/33(؛ »سزای کسانی که با ]دوستداران [ خدا و پیامبر او می جنگند و 
در زمین به فساد می کوشند، جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا 
دست و پایشان در خالف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند. 
این، رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت«. در جامعه 
امروزی با توجه به پیشرفت فّناوری، افساد فی االرض در فضای مجازی در مقایسه با 

نوع سنتی آن، شیوع جالب توجهی یافته و مصادیق نوینی یافته است:
مصداق اول: افساد جنسی

بســیاری از دالالن جنســی برای اغفال دختران و زنان و حتی مردان با اســتفاده 
از لینک ها، پیام ها و تصاویر غیر اخالقی موجود در شــبکه های اجتماعی پرطرفدار 
همچون فیس بوک، توییتر و تلگرام، مشــخصات افــراد منحرف اخالقی را در خود 
جمع می کنند تا عالقه مندان به رابطه جنسی بتوانند شخص مورد نظر خود را یافته و 

به مقصود خود برسند.

1. »کسانی که دوست دارند زشتی ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد، عذاب دردناکی برای آنان در دنیا و آخرت است؛ و 
خداوند می داند و شما نمی دانید!«.
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مصداق دوم: افساد سیاسی
 برخی از افراد با عنوان هکر از طریق اینترنت پس از شــکاندن قفل شــبکه های 
امنیتی و اطالعاتی، وارد آن شبکه شده و با اعمالی همچون افشا کردن اسرار، امنیت 
عمومــی مردم را به خطر می اندازد. نمونه دیگر اینکه شــخص در فضای مجازی با 
تحریک افکار عمومی مردم، باعث ســلب اعتماد مردم نسبت به دولت و مسئوالن 

کشور می شود و در جامعه فتنه ایجاد می کند.
مصداق سوم: افساد اقتصادی

 ایجــاد ارزهای کاماًل اعتباری و بدون پشــتوانه مانند بیــت کوین1 و راه اندازی 
شبکه های هرمی مانند گلد کوئیست2 موجب اختالل در اقتصاد و آسایش عمومی 
مردم می گردد و صدمه آن نیز قبل از آنکه متوجه افراد بخصوص شــود، عاید نظام 

اقتصادی مملکت می  شود.

دلیل چهارم: از باب قاعده نفی سبیل
يَن َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َسِبيًل )نساء/141(؛  ُه ِلْلَكاِفِر خداوند می فرماید: َوَلن َيْجَعَل اللَّ
»و خداوند هرگز بر ]زیان [ مؤمنان، برای کافران راه ]تسّلطی [ قرار نداده است«. در 
روایت نیز آمده اســت: »االسالم یعلوا و ال ُیعلی علیه«. بر همین مبنا یکی از قواعد 
بنیادین فقه با عنوان قاعدۀ نفی سبیل استوار می شود که در نتیجۀ آن، هر چیزی اعم از 
گفتار یا رفتار که زمینۀ نفوذ، تأثیر و تسلط فکری، اقتصادی یا فرهنگی کفار را فراهم 
کند، ممنوع و حرام شــمرده می شود؛ اگرچه بنا بر قواعد اولیه آن چیز مجاز شمرده 
شــود. اطالق این آیه نفی مطلق ســبیل کفار بر مؤمنان است؛ هم در مقام تکوین و 
هم در مقام تشــریع. در مقابل، بر مســلمانان است که به هر وسیلۀ ممکن خود را از 
زیر سلطۀ کفار خارج کنند. از آنجا که غالب بنیان گذاران و گردانندگان شبکه های 
اجتماعی کفارند و وابســتگی به این شــبکه ها در واقع قرار گرفتن تحت سلطۀ آنان 

محسوب می شود، استفاده از چنین شبکه هایی مجاز نیست.

1. Bit Coin
2. Gold Quest
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دلیل پنجم: ادله عقلی حرمت استفاده از شبکه های اجتماعی
الف( قاعده قلع مادۀ فساد

شبکه های اجتماعی امروزه با نفوذ در زندگی انسان ها، بسیاری از جنبه های 
زندگی بشر را تحت تأثیر خود قرار داده  اند. در صورتی که قائل به حلیت استفاده 
فراهم  دولت ها  آن  از  مهم تر  و  کاربران  علیه  تهدیداتی  باشیم،  شبکه ها  این  از 
می آید؛ لذا وظیفۀ حکومت اسالمی است که با ایجاد محدودیت ها و فیلترینگ 
سایت ها و شبکه های اجتماعی منافی آداب اخالقی و ارزش های اسالمی، جلوی 
آسیب ها و تهدیدات این گونه شبکه ها را بگیرند. مرحوم شیخ انصاری نخستین 
فقیهی است که به حکم عقل بر قلع ریشه فساد، استدالل کرده است )انصاری، 

.)29،1429

ب( قاعدۀ دفع ضرر محتمل
بـرای پیشـگیری از آثـار منفی شـبکه های اجتماعی می توان به  قاعـدۀ عقلی دفع 
ضـرر محتمـل تمسـک کرد؛ قاعده ای که معمـواًل در اصول دیـن و مباحث کالمی 
بـه کار مـی رود. بـر مبنای ایـن قاعده، نسـبت به هر پدیـده، مادامی کـه مضرات آن 
رفـع نشـود و مکلـف خـود را در امـان از ایـن مضرات ندانـد، اسـتفادۀ از آن ها برای 
وی مجـاز نیسـت. اسـتدالل بـه قاعدۀ دفـع ضرر محتمـل در بسـیاری از کتب فقها 
بـا تعابیـر گوناگـون مطـرح شـده اسـت )شـ ه ی د ث ان ـی ، 1413، 3/ 127؛ طبا طبا یـی ، 

.)503 /1 ،1419

ج( وجوب جهاد با اهل ضالل 
مرحوم صاحب جواهر با تمسک به ادلۀ وجوب جهاد با اهل ضالل، مبارزۀ با 
آثار ضالۀ ایشان را که موجب گسترش اندیشۀ ضالل می گردد، به حکم عقل از 
مبارزه با خوِد گمراهان رواتر شمرده است )نجفی، 1362، 22/ 57(. دربارۀ استفاده 
از شبکه های اجتماعی به عنوان یکی از مصادیق مبارزه، حکم به تحریم استفاده از 

شبکه های مجازی می شود.
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رد ادلۀ حرمت استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی
تاکنون مهم ترین ادله حرمت و عدم جواز استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی 

ارائه شد، اما به نظر می رسد این ادله داللت بر مدعا نداشته و نارسا هستند.
الف- رد دلیل حرمت استفاده از کتب ضاّله

با اندکی تأمل در ظاهر آیات و روایات مذکور در می یابیم که این آیات از چنان 
اطالق و عمومیتی برخوردار نیست؛ چرا که مالزمۀ عقلی و حتی عرفی میان استفاده 
از شبکه های اجتماعی با تحقق اضالل، گفتار باطل و کمک به گسترش گناه وجود 
ندارد؛ درنتیجه، مطلق شبکه های اجتماعی مجازی مصداق کتب ضاله نمی باشند. 
بعالوه، بر مبنای تعلیل مذکور در آیات سه گانه و روایت تحف العقول، حرمت فقط 
شامل مواردی است که به هدف اضالل و یقین به ترّتب اضالل بر آن باشد. مرحوم 
سید محمد کاظم یزدی در حاشیۀ خود بر مکاسب قّصه های دروغین را مصداق 
ضاّله نمی شمارد و می نویسد: »همچنین  ]جزء کتب ضاله نیست [ کتبی که مشتمل 
بر قّصه های دروغ پرداخته شود، در صورتی که گمراهی بر آن مترّتب نباشد، به ویژه 
وقتی برای نصیحت نگاشته شده باشد همچون کتاب انوار سهیل و غیره« )یزدی، 

.)23 :1410
بعالوه مشکل عمده در خصوص استدالل به روایت تحف العقول، ضعف سند 
و اضطراب متن آن است. برخی از فقها تالش کرده اند تا عمل به مضمون روایت را 
جابر ضعف سند بشمارند )نراقی، 1،1415/ 347-348(، در حالی که شهرت فتوایی 
هنگامی جابر ضعف سندی است که مختص به متأخران نباشد )منتظری، 1415، 
91/1(؛ بنابراین، بدون پشتیبان خارجی نمی توان آن را پذیرفت )ایروانی، 1379، 2(.

همچنین با توجه به ادله باال، اجماع ادعایی بر حرمت کتب ضاله مدرکی است و 
ارزشی ندارد و حتی اگر آن را به عنوان دلیل بپذیریم، ُلّبی خواهد بود و اخذ به قدر 
متیقن می شود و قدر متیقن در جایی است که یقین به اضالل یا عروض عناوین دیگری 
از این دست داشته باشیم. عالوه بر اینها فقها نسبت به حکم کتب ضاله استثنائاتی را 
قائل شده اند که با تأمل در آن ها متوجه می شویم این حکم بسته به شرایط مکلف، 
موضوع حکم، اقتضائات زمان و مکان، سعه و ضیق دارد )مفید، المقنعة، 1410، 1/ 
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588؛ شهید اول ، 326،1398؛ طباطبایی 1368، 2/ 12؛ انصاری، 1429، 30؛ یزدی، 
1410، 23؛ اردبیلی، 1362، 8/ 76؛ شهید ثانی، 1413، 3/ 127؛ کرکي، 1408، 4/ 
26؛ طبا طبا یی،  1419، 1/ 503؛ مامقانی، 1872، 8/ 207؛ نجفی، 1362، 22/ 59(.

ب( رد استدالل به ادلۀ حرمت نشر اکاذیب و شایعه سازی
اســتدالل به آیه 19 ســورۀ نور و حکم به حرمت استفاده از شبکه های اجتماعی 
متوقف بر این اســت که مالزمۀ میان استفاده از شبکه های اجتماعی و اشاعۀ فحشا 
و کذب اثبات شــود، حال آنکه چنین مالزمه ای نزد عقل و عرف نیســت. از سوی 
دیگر، از ظاهر آیه و همچنین پاسخ مراجع عظام تقلید نیز برداشت می شود که آنچه 
حرمت دارد عنوان دروغ، تهمت و اشــاعۀ فحشاســت؛ بنابراین، حرمت استفاده از 

شبکه های اجتماعی را نمی توان فهمید.
ج( رد استدالل به ادله حرمت افساد فی االرض

گرچه درباره حکم افســاد شــبکه های اجتماعی با توجه به نوظهور بودن آن در 
میان فقهای معاصر بررسی فقهی صورت نگرفته است، با بررسی تفصیلی و تمسک 
به اطالق آیه 33 سورۀ مائده و تنقیح مناط، به این نتیجه می رسیم که به سبب وجود 
شأنیت شرایط افساد مســتوجب حد در افساد اینترنتی، مفسدین تنها در صورتی که 
قصد افســاد و اختالل در جامعه و بر هم زدن نظم آن را داشــته باشند، حد افساد بر 
آن ها اجرا می شود و شبکه های اجتماعی بستر مشترکی است که کاربرد آن منحصر به 
افساد نیست؛ بنابراین، نمی توان به صورت مطلق حکم به حرمت استفاده از شبکه های 

اجتماعی مجازی نمود.
د( رد استدالل به قاعده نفی سبیل و ادله عقلی

مجرای قاعدۀ نفی ســبیل و ادلۀ عقلی مذکور در جایی است که سلطۀ کفار بر 
مؤمنان و مادۀ فســاد بودن محرز باشد و از سوی دیگر، با عدم استفاده از شبکه های 
اجتماعی ضرر محتمل دفع شود؛ بنابراین، پایگاه های اطالعاتی شبکه های اجتماعی 
تحت مدیریت مؤمنان تهدیدی نیست و این ادله نسبت به آن ها جریان ندارد. بعالوه، 
عدم استفاده از شبکه های مجازی موجب پیدایش ضررهای دیگری از قبیل از دست 

دادن پایگاه های اطالع رسانی جدید می شود.
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ادلۀ مشروعیت و جواز استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی
در بخش قبل مهم ترین ادلۀ حرمت و عدم جواز ارائه شــد و دانسته شد که ادلۀ 
مذکور نسبت به تحریم و عدم جواز استفاده از شبکه های مجازی جریان ندارد، بلکه 
با اســتفاده از عمومات ادلۀ حلیت و اطالقات کتاب )بقره/29(1 و ســنت2 می توان 
حکم به جواز استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی نمود. بعالوه، عروض برخی از 
عناوین ثانویه، سبب می شود استفاده از شبکه های مجازی نه تنها جایز، بلکه واجب 

شمرده شود. در ادامه به برخی از این ادله اشاره خواهد شد.
1- آیات دال دعوت دیگران به اسالم

یکی از مهم ترین دغدغه های خانواده ها، مربیان، مســئوالن فرهنگی و حاکمان 
جامعه، انتقال ارزش های پذیرفته شــده خود به نســل های بعــدی و همچنین ترویج 
ارزش های خود برای دیگر گروه ها و جوامع اســت. همچنین اســالم به عنوان آئین 
جهانــی و دین جامع و فراگیر به پیروان خود این اجازه را داده تا با پیروان دیگر ادیان 
در تعامل باشند تا شاید هدایت شوند و به اسالم و توحید روی آورند. قرآن کریم در 
آیات متعدد و به شــیوه های مختلف مردم را به دین اسالم دعوت می نماید: ُقْل َيا 
ِخَذ  َه َوَل ُنْشِرَك ِبِه َشْيًئا َوَل َيتَّ لَّ َنْعُبَد ِإلَّ اللَّ

َ
ْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلى َكِلَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم أ

َ
أ

ا ُمْسِلُموَن )آل عمران/64(؛  نَّ
َ
ْوا َفُقوُلوا اْشــَهُدوا ِبأ ِه َفِإن َتَولَّ ن ُدوِن اللَّ ْرَباًبا ِمّ

َ
َبْعُضَنا َبْعًضا أ

»بگو: ای اهل کتاب، بیایید بر ســر ســخنی که میان ما و شما یکسان است بایستیم 
که: جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریك او نگردانیم، و بعضی از ما بعضی دیگر را 
به جای خدا به خدایی نگیرد.« پس اگر ]از این پیشــنهاد[ اعراض کردند، بگویید: 

»شاهد باشید که ما مسلمانیم ]نه شما[«. 
در دنیــای امروز نیز از هر نوع امکانات و ابــزار مدرن از جمله فضای مجازی 
می توان در راســتای تبلیغ دین اســتفاده کرد. اهمیت تبلیغ دین در فضای مجازی 
با توجه به گســتره و ســرعت انتقال مطالب به مراتب بیشتر از رسانۀ منبر و فضای 
اُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت َوُهَو ِبُكِلّ َشيٍْء َعِليٌم؛ »او  َماِء َفَسوَّ ْرِض َجِميًعا ُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى السَّ

َ
ا ِفي اْل ِذي َخَلَق َلُكم مَّ  .1ُهَو الَّ

خدایی است که همه آنچه را )از نعمتها( در زمین وجود دارد، برای شما آفرید؛ سپس به آسمان پرداخت؛ و آن ها را به صورت 
گاه است«. هفت آسمان مرتب نمود؛ و او به هر چیز آ

2. »کل شی لک حالل حتی تعلم أنه حرام بعینه«.
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مســجد است؛ بنابراین، گروهی از طالب که به فضای مجازی مسلط هستند، باید 
وارد این فضا شوند تا به تبلیغ دین بپردازند و در این صورت می توانند تأثیر بیشتری 
بر کاربران داشــته باشند. البته پر واضح است که تأثیرگذارترین شیوه تبلیغی، تبلیغ 
عملی و تبلیغ با کردار و رفتار اســت که اگر با تبلیغ قولی تلفیق شــود، مطلوب تر 

است.

2. آیات دال بر توصیه انسان ها به سیر در روی زمین
قــرآن مجید دوران گذشــته را با زمان حاضر و زمان حاضر را به گذشــته پیوند 
می دهد و پیوند فکری و فرهنگی نســل حاضر را با گذشــتگان برای درک حقایق، 
ِذيَن ِمن َقْبُل  ْرِض َفانُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَّ

َ
الزم و ضروری می داند: ُقْل ِســيُروا ِفي اْل

ْشِرِكيَن )روم/42(؛ »بگو:در زمین بگردید و بنگرید فرجام کسانی که  ْكَثُرُهم مُّ
َ
َكاَن أ

پیش تر بوده ]و[ بیشترشان مشرک بودند، چگونه بوده است«. 
از ارتباط و گره خوردن این دو زمان )گذشته و حاضر( وظیفه و مسئولیت آیندگان 
روشن می شود. از این جهت قرآن مجید به مسلمانان دستور می دهد تا بروند و در روی 
زمین بگردند و در آثار پیشینیان و ملت های گذشته و زمامداران و فراعنه گردنکش و 
جبار دقت کنند و بنگرند پایان کار آن هایی که کافر شدند و پیامبران خدا را تکذیب 
کردند و بنیان ظلم و فســاد را در زمین گذاردند، چگونه بود و سرانجام کار آن ها به 

کجا رسید؟
امـروزه شـبکه های اجتماعـی، مهـد تمدن هـا و فرهنگ هـای مختلـف بشـری 
اسـت. وجـود زبان هـای مختلـف در رسـانه های اجتماعـی، امـکان حضـور تمـام 
افـراد جامعـه را فراهـم می کنـد کـه می تواننـد فرهنگ حاکـم بر جامعه خـود را به 
معـرض دیـد عمـوم بگذارنـد و بتواننـد بـا امثـال خـود در کشـورهای دیگـر جهان 
ارتبـاط برقـرار کنـد؛ در نتیجـه، از ایـن ابـزاری که دشـمنان بشـریت بـرای تحمیل 
فرهنـگ و باورهـای غلـط خـود بـه ملت هـای تحـت سـلطه بـه وجـود آورده انـد، 
می تـوان علیـه خـود آن هـا اسـتفاده نمـود و فرهنـگ و ارزش های ناب اسـالمی را 

از ایـن طریق گسـترش داد.



137

در آمدی برمبانی فقهی 
استفاده از  شبکه های 

اجتماعی مجازی

3- ضرورت اهتمام به امور مسلمانان در اندیشۀ اسالم
آیــات متعدد با عنوان های گوناگون از قبیل صلــه ارحام )بقره/27(1 حمایت از 
مستضعفین )نساء/75(،2 اصالح امور میان مسلمانان )هود/117(3 و روایات زیادی 
نیز در قالب های متعدد، از جمله عجله در کار خیر، ســود رســاندن و شــاد کردن 
مردم )کلینی، 1388، 212/3( آمده اســت که نشــانگر جایــگاه واالی این ارزش 
اجتماعی در نظام ارزشی و هنجاری اسالم و تأثیر آن در ایجاد همبستگی و تحکیم 
روابط اجتماعی اســت. شــبکه های مجازی بستری است که از طریق آن می توان به 
صله ارحام، حمایت از مســتضعفان، سودرســانی به مردم، شاد کردن آن ها، توجه به 
مشکالت و رفع آن ها دسترسی پیدا کرد و ُاخوت و برادری اسالمی را تقویت نمود.

4- ضرورت امربه معروف و نهی از منکر
آنچه بیش از پی ریزی تمدن ها ضروری است، پایداری و پیش گیری از فروپاشی 
آن هاست. آیین رهایی بخش اسالم با توجه به این واقعیت، از آغاز، پیروانش را با عوامل 
نابودی تمدن های پیشین آشنا ساخته و طرحی نوین برای جلوگیری از این سرنوشت شوم 
َيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر  ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو

ْ
َيأ ٌة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َو مَّ

ُ
نُكْم أ ارائه داده است: َوْلَتُكن ِمّ

وَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن )آل عمران104(؛ »و باید از میان شما، گروهی، ]مردم را[ به نیکی 
ُ
َوأ

دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی بازدارند، و آنان همان رستگاران اند«. 
آیات دیگری نیز به این امر داللت دارد )ر.ک: آل عمران/110، 114؛ اعراف/157؛ 
توبــه/67، 71، 112؛ حج/41؛ لقمان/17؛ مائــده/79؛ عنکبوت/45؛ نحل/90(. 

وَلِئَك ُهُم 
ُ
ْرِض أ

َ
ُيْفِســـُدوَن ِفي اْل ن ُيوَصَل َو

َ
ُه ِبِه أ َمَر اللَّ

َ
َيْقَطُعوَن َما أ ِه ِمن َبْعِد ِميَثاِقـــِه َو ِذيـــَن َينُقُضوَن َعْهَد اللَّ  .1الَّ

اْلَخاِسُروَن؛ »همانانی که پیمان خدا را پس از بستن آن می شکنند و آنچه را خداوند به پیوستنش امر فرموده می گسلند و 
در زمین به فساد می پردازند، آنانند که زیانکاران اند«.

ْخِرْجَنا ِمْن َهِذِه 
َ
َنا أ ِذيَن َيُقوُلوَن َربَّ َساِء َواْلِوْلَداِن الَّ َجاِل َوالِنّ ِه َواْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الِرّ  .2َوَما َلُكْم َل ُتَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل اللَّ

ُدنَك َنِصيًرا ؛ »و چرا شما در راه خدا ]و در راه نجات [ مردان  َنا ِمن لَّ ا َواْجَعل لَّ ُدنَك َوِليًّ َنا ِمن لَّ ْهُلَها َواْجَعل لَّ
َ
اِلِم أ َيِة الظَّ اْلَقْر

و زنان و کودکان مستضعف نمی جنگید؟ همانان که می گویند: »پروردگارا، ما را از این شهری که مردمش ستم پیشه اند 
بیرون ببر، و از جانب خود برای ما سرپرستی قرار ده، و از نزد خویش یاوری برای ما تعیین فرما«.

ْهُلَها ُمْصِلُحوَن؛ »و پروردگار تو ]هرگز[ بر آن نبوده اســـت که شهرهایی را که 
َ
َك ِلُيْهِلَك اْلُقَرى ِبُظْلٍم َوأ  .3َوَما َكاَن َربُّ

مردمش اصالح گرند، به ستم هالک کند«.
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امام علی در بخشــی از ســخنان حکیمانه خویش با اســتناد به قرآن کریم، 
گاهــان و ترک امر به معــروف و نهی از منکر را دلیــل اصلی انحطاط  بی تفاوتــی آ
دولت های گذشته معرفی می کند و برای جلوگیری از سقوط جامعه اسالمی مردم را 
به انجام این وظیفه که رمز پایندگی و بالندگی تمدن اسالم است، فرا می خواند )حّر 

عاملی، 1413، 11/ 395(.
در جامعه کنونی با پیشرفت امکانات ارتباطی از قبیل اینترنت، رسانه های صوتی 
و تصویری و شبکه های اجتماعی، هر روز فرهنگ اسالمی بیشتر در معرض تهاجم 
فرهنگی قرار می گیرد و عدم آمادگی کافی در جوانان برای مقابله با این هجمه های 
فرهنگی، آســیب پذیری ایشــان را باال برده اســت. بدین منظور بــا ورود جوانان به 
عرصه های جدید باید به امر به معروف نگرشــی کاربردی تر صورت گیرد. در عصر 
حاضر که غرب با ترویج انواع مدها و پوشش ها و گویش ها سعی در ترویج و توسعه 
بی دینی و اباحی گری دارد، امر به معروف و نهی از منکر از طریق شبکه های مجازی 

می تواند ابزاری کارآمد برای مقابله با آن باشد.

5- ضرورت کسب علم و دانش
اگر گفته شود دین اسالم، دین دانش و آموزش برای زندگی سعادتمندانه دنیوی 
و اخروی بشر است، سخنی ناحق نیست. در قرآن کریم آمده است: ُقْل َهْل َيْسَتِوي 
ْلَباِب )زمر/9(؛ »بگو: آیا کسانی که 

َ
وُلو اْل

ُ
ُر أ َما َيَتَذكَّ ِذيَن َل َيْعَلُموَن ِإنَّ ِذيَن َيْعَلُموَن َوالَّ الَّ

می دانند و کسانی که نمی دانند، یکسان اند؟ تنها خردمندان اند که پند پذیرند«. ده ها 
آیه و صدها حدیث در مجموعه ارزشــمند سخنان اهل بیت در بیان اهمیت علم 
)کلینی، 1388، 1/ کتاب فضل العلم؛ مجلســی، 1403،  1/ 177؛ فیض کاشــاني، 
بی تــا، 1/ 17؛  حکیمی، بی تا، 1/ 35-38؛ شــرح نهج البالغــه، ابن ابی الحدید، 
بی تا،20/ 319(، و نیز مذمت جهل )خوانساری، 1346، 4/ 565( آمده است که در 
آن ها دانش اندوزی مقید به زمان )نهج الفصاحه، 1382، 218(، مکان )متقی هندي، 
1409 ،28697(، فراگیر )مجلســی، 1403،  1/ 177( و آموزگار خاصی )مجلســی، 

1403 ،1 / 97؛ خوانساری، 1346، 4/ 58( نشده است.
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بی تردید امروزه یکی از بهترین ابزارهای کسب و تولید علم، فضای مجازی است؛ 
لذا به نظر می رسد به سهولت نمی توان در فضای مذکور دسترسی مردم به اطالعات 
گاهی )محرومیت از حقوق  را محدود نمود و پیامد چنین کاری، پایین آمدن سطح آ
اساسی انسان( و عدم ایفای به وظیفۀ شرعی در حوزۀ هدایت، امر به معروف، نهی از 

منکر و دعوت به اسالم )محرومیت از حقوق شرعی مسلمانان( می گردد.

6- ضرورت آمادگی در برابر دشمن
َباِط اْلَخْيِل  ٍة َوِمن ِرّ ن ُقوَّ ا اْسَتَطْعُتم ِمّ وا َلُهم مَّ ِعدُّ

َ
خداوند در سورۀ انفال می فرماید: َوأ

ُه َيْعَلُمُهْم )انفال/60(؛ »و  يَن ِمن ُدوِنِهْم َل َتْعَلُموَنُهُم اللَّ ُكْم َوآَخِر ِه َوَعُدوَّ ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَّ
هر چه در توان دارید از نیرو و اسب های آماده بسیج کنید، تا با این ]تدارکات [، دشمن 
خدا و دشــمن خودتان و ]دشمنان [ دیگری را جز ایشان -که شما نمی شناسیدشان 
و خدا آنان را می شناسد- بترسانید«. لفظ قوت در آیه اطالق دارد؛ بنابراین، مؤمنان 
باید تا حد توان نســبت بــه فراهم آوردن هر آنچه در هنگام مبارزه با دشــمنان مفید 
واقع می شــود، اقدام کنند. یکی از عرصه های مبارزه با دشمنان، عرصۀ نرم افزاری و 
فضای مجازی است که باید در تقابل با دشمنان، مسلط و مجهز به این سالح شد و 
تمام قدرت خود را در جهت بهره گیری از این ظرفیت به کار گرفت تا به وســیلۀ آن 
دشمنان دین بترسند. از آنجا که این دلیل بر قاعدۀ نفی سبیل حکومت دارد و ناظر بر 
آن است، نه تنها استفاده از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی منعی ندارد، بلکه 

استفاده از آن واجب است.

7- قاعده نفی عسر و حرج
پیشرفت های مادی سبب شده است تا روزبه روز حیات بشری نیازمندی بیشتری 
به آن داشــته باشــد، به گونه ای که برخی از امکانات مادی مانند ابزارهای ارتباطی 
جزو ضروریات زندگی قلمداد می شود و کنار گذاشتن آن ها اخالل در نظام زندگی 
و معیشــت مردم ایجاد می کند. از ســوی دیگر، مستفاد بسیاری از آیات قرآن کریم 
این است که خداوند از روی لطف و تفضل، احکام حرجی و مشقت بار را برداشته 
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يُد ِبُكُم اْلُعْسَر )بقره/ 185(؛ »خدا برای شما آسانی  ُه ِبُكُم اْلُيْسَر َوَل ُيِر يُد اللَّ است: ُيِر
می خواهد و برای شــما دشواری نمی خواهد«. همچنین در دین حکم حرجی جعل 
يِن ِمْن َحَرٍج )حج/78(؛ »و در دین بر شما  نشــده اســت: َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الِدّ
ســختی قرار نداده اســت«. از این امر با عنوان »قاعدۀ نفی عســر و حرج« در فقه 
یاد می شود )مشــکینی، 1416، 212(. البته در مواردی خاص مانند جهاد با مالحظه 

مصلحت اهم که حفظ و دفاع از کیان اسالمی است، این قاعده جاری نمی شود.

نتیجه گیری
در این تحقیق با سیر در منابع فقهی نکات زیر را به دست آمد:

1. فضای مجازی در واقع ابزار و بســتری اســت که مجــال را برای انتخاب هر 
یک از دو راه سعادت و شقاوت بسیار سریع و گسترده ساخته است؛ به عبارتی، هم 

فرصتی است بسیار بزرگ و در عین حال تهدیدی است بسیار جدی.
2. شبکه های اجتماعی و به طور کلی فضای مجازی، قابلیت استفادۀ سودمند و 
زیان بار را دارد و امکان استفادۀ زیان بار از آن موجب ممنوعیت استفاده از آن به طور 
کلی نیست، بلکه باید با معیار قرار دادن مبانی شرعی، همۀ سود و زیان های موجود یا 
ممکن حین استفاده از این شبکه ها را مالحظه و به صورت تفصیلی حکم به حلیت 

یا حرمت نمود.
3. حکم اســتفاده از شــبکۀ اجتماعــی و به تبع آن وظیفۀ هر یــک از نهادهای 
اجتماعی )فرد، خانواده، جامعه و حکومت( برحســب ویژگی، اهداف، شــرایط و 
امکانات آن ها متفاوت اســت و چنانچه برخــی از آن ها وظیفۀ خود را انجام ندهند، 

وظیفه از دوش دیگران برداشته نمي شود.
4. فقها و مراجع عظام تقلید با تمســک به مبانی و ادله، اســتفاده از شبکه های 
اجتماعــی را فی نفســه مجاز دانســته اند، خصوصًا اگر در جهــت تحکیم، تبلیغ و 
ترویج معارف دینی استفاده شود. لکن اگر استفاده از شبکه های اجتماعی و فضای 
مجازی موجب اضالل، اشــاعۀ فحشــا و کذب، القای در مفسده، تقویت دشمنان 
اســالم گردد، استفاده از آن جایز نیســت و حکومت اسالمی موظف است جامعه 
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را در قبــال تهدیدات بالقوه حفظ نماید و با فیلتر کردن هدفمند آن ها، شــبکه های 
اجتماعی غیرمجاز را رصد و مسدود نماید. همچنین بر کسانی که توانایی و تسلط بر 
استفاده صحیح از این ابزار کارآمد را دارند، واجب است که از آن ها برای تبلیغ دین 
و ارزش های انقالب اســالمی و تبیین مبانی حکومت دینی استفاده نمایند و آن ها را 

به انسان های در جستجوی حقیقت برسانند.
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