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چکيده

پااليش محتواي مجرمانه (فيلترينگ) موضوع مهمي است که با هزينه کالني در
جمهوري اسالمي ايران در حال اجراست و تعيين مصاديق آن طبق قانون جرائم
رايانهاي به کميتهاي در دادستاني کل کشور واگذار شده است .بحث در زمينة کارآمدي
يا ناکارآمدي اين شيوۀ دفاعي در مقابله با تهاجم فرهنگي و حفظ منافع سياسي و
اقتصادي کشور از جنبههاي مختلف مطرح است .در اين مقاله سعي شده است از
ديدگاه فقهي و بر مبناي اصول کلي مستخرج از قرآن ،روايات و ديدگاههاي فقهاي
عظام در برخي زمينههاي سنتي مرتبط با آن ،ابتدا سياستهاي کلي دين مبين اسالم در
عرصههاي چهارگانه اخالق ،دين ،سياست و اقتصاد در دنياي واقعي استخراج گردد.
سپس ،سياستهاي کلي در عرصة مشترک دفاع از اين حوزههاي چهارگانه به دست
آيد و در نهايت ،اين سياستها در فضاي مجازي تبيين گردد و در خاتمه با توجه به
اينکه پااليش جزئي از نظام دفاعي کشور محسوب ميگردد ،سياستهاي کلي مشترک
عرصة دفاع بر دنياي مجازي تطبيق داده شود و مبتني بر آن سياست کالن کشور در
خصوص اعمال پااليش نقد و بررسي گردد.
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مقدمه

پااليش معادل فارسي فيلترينگ 1است که در قانون جرائم رايانهاي معادلسازي شده است.
پااليش به زبان ساده عبارت است از محدود ساختن دسترسي کاربران اينترنت به
پايگاهها و خدمات اينترنتي که بر اساس مالحظات فرهنگي و سياسي يک کشور،
دسترسي به آنها براي عموم مردم مناسب نيست.
برخالف تبليغات خالف واقع رسانههاي غربي ،پااليش اينترنت ،يا همان
محدودسازي دسترسي به محتواي اينترنت ،در کشورهاي مختلف دنيا حتي آمريکا و
فرانسه ،البته با شدت و ضعف متفاوت اعمال ميشود .در اين ميان کشورهاي چين ،کره
شمالي و عربستان جزء کشورهايي برشمرده ميشوند که پااليش شديدي را اعمال
مينمايند (فيلترينگ و نظارت بر اينترنت.)1394 ،
عالوه بر آن ،برخي محتواها هستند که اصل مقابله و پااليش آنها در ميان همه
کشورها پذيرفته شده است ،اما شيوه و سطح آن مختلف است و آنها عبارتاند از:
 )1محتواي غيراخالقي (حداقل هرزهنگاري کودکان).
 )2محتواي ضد ديني.
 )3محتواي سياسي (ضد حکومتي ،ضد امنيت کشور و تروريستي).
 )4محتواي مرتبط با جرائم سازمانيافته و بينالمللي (اعمال نژادپرستانه و
نسلکشي).
 )5محتواي ضد اقتصادي (کالهبرداري و.)...
در کشور ما متولي تعيين ضوابط فني پااليش و تعيين موارد آن کارگروه تعيين
مصاديق مجرمانه است که طبق ماده  22قانون جرائم رايانهاي در دادستاني کل کشور
متشکل از  11عضو از سازمانهاي ذيربط تشکيل گرديده است.
اين کارگروه فهرست مصاديق محتواي مجرمانه مورد پااليش را اعالم نموده است،
که رئوس آنها عبارتاند از :محتواي ضد عفت و اخالق عمومي ،محتواي ضد
مقدسات اسالمي ،محتواي ضد امنيت و آسايش عمومي ،محتواي ضد مقامات و
نهادهاي دولتي و عمومي ،محتوايي که براي ارتکاب جرائم رايانهاي به کار ميرود،

واکاوي سياستهاي پااليش محتواي مجرمانه (فيلترينگ) از منظر فقهي

37

محتوايي که تحريک ،ترغيب يا دعوت به ارتکاب جرم ميکند ،محتواي مجرمانه مربوط
به امور سمعي و بصري و مالکيت معنوي (فهرست مصاديق محتواي مجرمانه.)1394 ،
از ديدگاه کالن ،در تعيين جايگاه بحث پااليش در ساختار جامعه ميتوان گفت
پااليش بخشي از نظام دفاعي يک جامعه است که در راستاي دفاع از ارزشهاي اساسي
آن در عرصههاي چهارگانه اخالق ،دين ،سياست و اقتصاد مطابق با مؤلفههاي خاص
هر جامعه طراحي شده است.
در مورد پااليش مزايايي از جمله ممانعت از گسترش سريع فساد اخالقي و سستي
ايمان در جامعه ،لو رفتن اطالعات مالي و کالهبرداريهاي کالن اينترنتي ،ضربههاي
اقتصادي به سازمانهاي مختلف ،جلوگيري از انتشار اطالعات نادرست در جامعه و
هتک حرمت افراد و معايبي همچون کندي سرعت اينترنت ،اتالف وقت محققان،
تضعيف فناوري اطالعات و ممانعت از گسترش کاربردهاي مفيد آن ،پااليش بيجهت
وبگاههاي مفيد علمي و پژوهشي ،از بين رفتن قبح قانونشکني با سوق دادن افراد به
استفاده از ابزار عبور از پااليه و تهديد امنيت اطالعات از ناحيه ارائهدهندگان اين
ابزارهاي غيرقانوني ،صرف هزينههاي بسيار زياد براي اعمال فيلترينگ بر دولت و نيز
ارائهدهندگان خدمات دسترسي به اينترنت ،ممانعت از پخش سريع برخي اخبار مفيد
در جامعه مطرح ميباشد (جوکاري1393 ،؛ نشست تخصصي.)1393 ،
مهم آن است که بررسي شود آيا پااليش اجباري به شيوه فعلي که در کشور اعمال
ميشود ،با وجود شيوههاي مختلف عبور از آن که بهراحتي در اختيار همه اقشار جامعه
بهويژه نوجوانان و جوانان قرار ميگيرد ،مؤثر و منطبق با آموزههاي اسالم است؟
بهعبارتديگر پااليش بايد به چه شيوهاي و در چه حد اعمال شود که داراي
حداکثر مزايا و حداقل معايب با آموزههاي اسالمي باشد؟
البته در موضوع اصل جواز شرعي اعمال پااليش ،مقاالت و پاياننامههايي
نوشتهشده که جملگي داللت بر جواز شرعي اين امر داشتهاند و ميتوان گفت که اين
امر از بديهيات عقلي است که بناي عقال نيز با وجود مخاطرات جدي همهجانبه در
فضاي مجازي حکم ميکند که نبايد در فضاي مجازي دسترسي به هر مطلبي براي هر
شخصي آزاد باشد .چنانکه در کنوانسيونهاي بينالمللي نيز اصل حق اعمال پااليش
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براي دولتها به رسميت شناخته شده است (جاللي ،1386 ،ص71؛ عصاره،1388 ،
ص154؛ کاوندي ،1389 ،ص74؛ موحد امجد.)1391 ،
لذا در اين مقاله نه به اصل جواز پااليش ،بلکه به واکاوي محدوده مجاز آن از
منظر فقهي پرداختهايم و اصول سياست دفاعي در فضاي سايبر را موضوع بحث قرار
دادهايم تا در انتها سياستهاي کشور در اين زمينه مورد نقد قرار داده شود و شيوهاي
منطبق با آموزههاي ديني پيشنهاد داده شود.
 .1تبيين اصول سياست دفاعي در فضاي مجازي از منظر اسالم

دين اسالم بهعنوان کاملترين و جامعترين دين الهي که داراي برنامه مدون و منسجمي
براي اداره جامعه است ،داراي يک نظام دفاعي مشخص و سياستهاي دفاعي خاص
در راستاي دفاع از ارزشهاي بنيادين جامعه بنيان شده بر مبناي تعاليم خود ميباشد.
بديهي است سياستهاي کلي دفاعي اسالم که چارچوب آن در قرآن کريم و احاديث
بنا نهاده شده و مبتني بر فطرت بشر و از ناحيه خالق اوست ،هيچ تغييري ننموده است
(الروم ،)30:و در دنياي مجازي تفاوتي با دنياي واقعي ندارد که در اين قسمت به شرح
آنها خواهيم پرداخت.
 .1-1ضرورت آمادگي کامل در برابر تهاجمات سايبري در فضاي مجازي

در قرآن کريم حفظ آمادگي در مقابل تهاجم دشمن و حفاظت از مرزها مورد تأکيد
جدي قرار گرفته است (آلعمران ،200:النساء.)71:
اين آيات داللت کامل بر ضرورت حفظ آمادگي همهجانبه نظامي و عقيدتي ،در
حد اعال در برابر دشمنان بهمقتضاي زمان و مکان دارد (آرام ،1380 ،ج ،1صص 257و
258؛ تميمي آمدي ،1366 ،ص422؛ دشتي ،1379 ،ص75؛ قرآن حکيم و شرح آيات
منتخب ،1389 ،صص 76و 89؛ قرائتي ،1383 ،ج ،2ص .)325البته به فرموده امام
صادق(ع) دفاع و مرزباني در برابر تهاجمات فکري داراي مراتبي باالتر از دفاع در
مقابل تهاجمات فيزيکي است (آرام ،1380 ،ج ،2ص498؛ مجلسي1403،ق ،ج،2
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ص)5؛ چراکه شکست در دفاع از مرزهاي عقيدتي و فرهنگي ،شکست سياسي و
نظامي را در پي خواهد داشت (قرائتي ،1383 ،ج ،3صص.)237-235
فقها دفاع از مرزهاي عقيدتي جامعه و کمک به افراد ضعيف فکري را بر علمايي
که توانايياش را دارند ،واجب ميدانند (احسايى1405 ،ق ،ج ،1ص16؛
حسينىشيرازى1428 ،ق ،ج ،4ص441؛ مکارمشيرازي1421 ،ق ،ج ،5ص .)470البته
برخي نيز داليل موجود در اين زمينه را در حد استحباب دانستهاند (راوندى1405 ،ق،
ج ،1ص333؛ عاملى1418 ،ق ،ج ،1ص.)599
البته در شرايطي که حتي شرطبندي در مورد اسبدواني و تيراندازي که موجبات
تقويت بنيه دفاعي مسلمانان است ،جايز شمرده شده ،يا در سفر توصيه اکيد به مسلح
بودن به شمشير و آمادگي براي دفاع در مقابل دزدان و راهزنان شده يا براي ايجاد ترس
و هراس در دل دشمنان و شاداب و جوان نشان دادن جامعه خضاب کردن مو با رنگ
سياه بهعنوان عملي مستحب سفارش شده است ،موضوع وجوب کسب آمادگي براي
دفاع در مقابل کفار بسيار بديهي است (حلّى1420 ،ق ،ج ،1ص72؛ حلّى1409 ،ق،
صص 53و 63؛ صدوق1404 ،ق ،ج ،1ص123؛ طرابلسى1406 ،ق ،ج ،1ص329؛
طوسى1387 ،ق ،ج ،6ص.)289
از ميان ادله عقلي ،بناء عقالء و وجوب دفع ضرر محتمل بر وجوب اين کسب
آمادگي داللت دارد.
اما در فضاي مجازي با دو گونه تهاجم مواجهيم .تهاجماتي که موجب تخريب و
اختالل دادهها و سيستمهاي رايانهاي کشور ،يا به سرقت رفتن اطالعات مالي يا
خصوصي اشخاص و انتشار آنها بهطور کلي ايراد ضرر اقتصادي يا معنوي و هتک
حيثيت براي اشخاص يا کشور ميشوند و تهاجماتي که مرزهاي فرهنگي و اخالقي و
ديني يا سياسي جامعه را هدف قرار ميدهند.
پس کسب آمادگي کامل و دفاع در برابر اين تهاجمات ضروري است.
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 .2-1ضرورت پرهيز از رابطه اينترنتي با دشمنان دين

خداوند متعال در قرآن کريم مسلمانان را از دوستي با کفار و مشرکان و حتي يهود و
نصاري بهويژه کساني که دين اسالم را به باد تمسخر و استهزاء ميگيرند ،بر حذر داشته
است .حتي اگر اين افراد پدر و يا برادر مسلماني باشند .در غير اين صورت خود جزء
آنان قرار خواهد گرفت و رابطهاش با خداوند قطع خواهد شد .علت اين فرمان نيز اين
است که چنين افرادي آرزوي قلبيشان اين است که مسلمانان به دين آنها درآيند و يا
در رنج و زحمت باشند (آلعمران 28:و 118؛ توبه23:؛ المائده51:؛ الممتحنه1:؛
النساء 89:و 144؛ مائده.)57:
تهديدهاي تکاندهنده قرآن در زمينه پذيرش واليت کفار اين را به ما ميفهماند که
نبايد رفاه دنيوي و مصالح زودگذر ما را وادار کند که با دشمنان اسالم ،ارتباط دوستانه
برقرار کنيم .چراکه دنيا براي جامعهاي که براي ارزشهاي خود احترامي قائل نيست،
احترامي قائل نخواهد شد و خداوند همچنين افرادي را به حال خود رها ميکند .در
مواردي هم که به خاطر برخي اهداف مهم ارتباط با آنها ضرورت پيدا ميکند ،اين
ارتباط نبايد منجر به سلطهپذيري يا پيوند قلبي با کفّار شود (قرائتي ،1383 ،ج ،2ص،42
ج ،5ص37؛ مدرسي ،1377 ،ج ،2ص356؛ مکارمشيرازي ،1374 ،ج ،7ص.)331
فقها مبتني بر همين ادله حرمت ايجاد رابطه دوستي با کفار را استنباط کردهاند و
حتي صله رحم را که از مسلمترين واجبات شرعي است ،با آنان حرام دانستهاند .به نظر
ميرسد حکمت اين نهي ،بيم سلطه کفار بر مسلمانان از طريق نفوذ در ميان آنها و
سست نمودن دينشان و ايجاد انحرافات فکري و اخالقي و يا دستيابي بر اسرار نظامي
و اقتصادي است که در غالب اين ارتباطات وجود دارد .بديهي است ارتباطي که بدون
ايجاد رابطه دوستي و محبت و به دور از موارد يادشده باشد ،بالاشکال است (جمعى از
محققان1428 ،ق ،ج ،1ص ،222ج ،2ص51؛ سيفي مازندراني1429 ،ق ،ص347؛ مجله
فقه اهلالبيت(ع) ،ج ،32ص181؛ يزدى1415 ،ق ،ج ،4ص.)182
حکم عقلي وجوب دفع ضرر محتمل نيز مؤيد اين حکم است.
امروزه امکان اين ارتباطات در فضاي مجازي از طريق سايت ،پست الکترونيکي،
اتاقهاي گفتگو و ...بهراحتي فراهم است.
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برخي از دشمنان با طراحي شيوههاي جذاب در پوشش کاريابي ،پژوهش يا
ارتباطات عاطفي ،اطالعات ذيقيمتي از زندگي خصوصي افراد به دست ميآورند و
سپس آنها را با تهديد به انتشار آنها وادار به جاسوسي و کمک به اقدامات ضد امنيتي
و گاه تروريستي مينمايند.
عالوه بر آن در مورد وبگاههايي که دشمني آنها با نظام يا دين کامالً محرز
است ،بايد توجه داشت که صرف بازديد کردن از آنها ،حتي بدون پرداخت وجه،
کمک به دشمنان محسوب ميشود .چراکه اين امر سبب باال رفتن جايگاه وبگاه در
رتبهبندي تعداد بازديدکنندگان و در نتيجه افزايش درآمد مالک آن است .چون تبليغات
اينترنتي که بهصورت جهاني انجام ميشود ،بازار بسيار پردرآمدي را به خود اختصاص
داده و سهم بيشتر اين درآمد در اختيار وبگاههايي است که بيشترين بازديدکننده از
تمام نقاط دنيا را داشته باشند.
 .3-1نهي از ورود به محافل اينترنتي دشمنان خدا و بدعتگذاران

خداوند در قرآن بهشدت از شرکت در محافلي که در آن آيات خدا انکار يا استهزاء
ميشوند ،نهي کرده است ،مگر افراد پرهيزکاري که تحت تأثير اين جلسات قرار
نميگيرند و با احتمال تأثيرگذاري ،بهقصد اصالح و نهي از منکر و رفع شبهات در اين
جلسات حاضر شوند .در غير اين صورت جزء آن افراد محسوب خواهند شد
(النساء ،140:األنعام.)69-68:
همين مضامين در روايات متعدد نيز آمده است .همچنين نشستن در مجلس
ناصبيها يا اهل بدعت يا مجلسي که خداوند در آن نافرماني شود يا امامي را مذمت
کنند يا مؤمني را عيب کنند ،اگر فرد قدرت بر هم زدن آن مجلس و استدالل در برابر
آنها را نداشته باشد ،اسباب غضب خداوند و عملي ناشايست و احترام و تأييد آنان
مساوي با همت به خرابي پايههاي اسالم دانسته شده است .از طرفي سکوت
شرکتکننده نوعي رضايت و امضاي عملي و نشانه روح نفاق است .لذا به هيچ عنوان
نبايد به بهانه آزادي بيان ،سعه صدر ،تسامح ،خوشاخالقي ،مدارا ،حيا ،مردمداري ،و
امثال اينها ،در مقابل تمسخر دين سکوت کرد و موجبات تشويق و تقويت آنان را
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فراهم نمود (قرآن حکيم و شرح آيات منتخب ،1389 ،ص100؛ قرائتى ،1383 ،ج،2
ص412؛ کليني ،1362 ،ج ،2صص 377 ،375-374و 379؛ کمرهاي ،1364 ،ج،1
ص130؛ مکارم شيرازي ،1374 ،ج ،4ص.)172
فقها نيز بر حرمت اين عمل تأکيد نمودهاند؛ اما ادعاي اجماع در اين مسئله مطرح
نشده است (اردبيلى338 ،؛ حلّى1405 ،ق ،ص633؛ شيرازى1428 ،ق ،ج ،5ص121؛
اصفهانى1406 ،ق ،ج ،5ص.)531
فضاي مجازي حضور در اين محافل را بهراحتي مهيا کرده است .در واقع ورود به
وبگاههايي با اين مفاهيم و يا برقراري ارتباط از طريق پست الکترونيکي يا چت با
آنها بهمنزله حضور در جلساتشان است .بهويژه که اين حضور و ارتباط ثبت ميشود و
با ارائه اين آمار که يک وبگاه اينچنيني ،تعداد زيادي بازديدکننده از کشور ايران يا از
ساير کشورهاي مسلمان داشته است ،مشروعيت خود را در ميان آحاد يک ملت به
مخاطبين خود القاء مينمايند.
پس هرگونه ورود به اين وبگاهها جز با انگيزه اطالع از کم و کيف عقايدشان
جهت استدالل در برابر آنها يا متقاعد کردن پيروان گمراه آنها در جهت هدايتشان و
امثال اينگونه اهداف مشروع ،آن هم در صورتي که چنين امکاني توسط آن سايت
فراهم باشد ،کمک و تأييد عملي آنها محسوب ميگردد که به نحو مقتضي ميبايست
مانع از اين امر شد.
آيتاهلل طباطباييحکيم ،در کتاب مرشدالمغترب در پاسخ به استفتائي اتصال به
صفحات اينترنتي را در صورتي که موجب تقويت و تأييد افکار انحرافي شود ،جايز
ندانستهاند (طباطبايي1422 ،ق ،ص.)317
 .4-1ضرورت مبارزه با انتشار الکترونيکي عقايد ضاله

بحث کتب ضاله از مباحثي است که مورد مناقشه فراوان بوده است .در اينجا فقط
بهاختصار ادله قائالن به حرمت در اين زمينه بيان و در نهايت جمعبندي کلي از نظرات
موجود ارائه ميشود:
ادلهاي که در اين زمينه مورد استناد واقع شده است عبارت است از:
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 )1بعضي از مردم سخنان بيهوده را ميخرند تا مردم را از روي ناداني ،از راه خدا
گمراه سازند و آيات الهي را به استهزا گيرند؛ براي آنان عذابي خوارکننده است (لقمان.)6:
 )2از پليديهاي بتها اجتناب کنيد و از سخن باطل بپرهيزيد (الحج.)30:
 )3امام صادق (ع) :خداوند تنها صنعتي را تحريم کرده که تمامي آن حرام کاري
باشد و فساد محض به شمار آيد مانند ساختن تارها ،نيها ،شطرنج ،ابزار بازي [قمار]،
صليبها و بتها ،که همه اينها را حرام اعالم فرموده است و آنچه مانند اينهاست از
قبيل :ساختن نوشيدنيها حرام و آنچه از آن فساد محض برخيزد و در آن هيچگونه
مصلحتي نباشد و خيري از آن به دست نيايد که همه اينها که يادگرفتن و ياددادن و
به کارگيري و مزد گرفتن بر آن و هرگونه تصرّفي در آن (حراني1404 ،ق ،ص.)336
 )4امام صادق(ع) :هر وسيله گناه آميزي که کفر و شرک در سايه آن قدرت پيدا
نمايد ،يا هر بابي از ابواب که بابي از ابواب گمراهي به آن قدرت يابد يا بابي از
بابهاي باطل را تقويت نمايد ،يا بابي که حقّ بهوسيله آن تضعيف گردد ،همه اينها
حرام است و نامشروع ميباشد خريد و فروش و نگهداشتن و مالک شدن و بخشيدن و
عاريه دادن و هرگونه تصرّف در آنها حرام است (حراني1404 ،ق ،ص.)333
 )5امام صادق(ع) به فردي که اظهار داشت مبتني بر علم نجوم و طالع حکم
ميکند و چون طالع بد ببيند کار را ترک ميکند و با طالع خوب کار را انجام ميدهد
فرمودند :کتابهايت را بسوز (مجلسي1403 ،ق ،ج ،55ص.)272
برخي از فقها ادلهاي چون «عدم خالف»« ،عقل» و «وجوب جهاد با اهل ضالل»،
«اعانه علي اإلثم»« ،مبارزه با بدعت» و «دفع ضرر محتمل» را نيز بر اين ادله افزودهاند.
همچنين مستثنياتي نيز بر اين حکم ذکر شده است که عبارتاند از :نوشتن رديه بر
کتب ضاله ،ارائه استدالل بر آنها ،تقيه ،به کارگيري اغراض صحيحه ،تحصيل ملکه
اجتهاد ،کمک بر تحقيق ،اطالع بر مذاهب و تميز خوب از

بد.

در مفهوم کتب ضالل و اينکه زمان و مکان و افراد چه تأثيري در حکم دارند ،نيز
جاي بحث وجود دارد .اجماالً اينکه مالک ضاله تلقي شدن يک کتاب آن است که عرفا
قابليت گمراه نمودن افراد جامعه را داشته باشد و انحرافات اعتقادي در افراد ايجاد
نمايد .بنابراين کتابهايي که صرف ًا حاوي مطالب باطل باشند مشمول اين حکم
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نميباشند .همچنين ممکن است يک سري کتابها در زماني ضاله محسوب شوند ،اما
با گذشت زمان و مشخص شدن انحرافي بودن آن بر عامه مردم ،وصف ضاله بودن را
از دست داده و از شمول حکم خارج شوند.
يکي از محققان در جمعبندي نهايي خود از اقوال فقها در زمينه حفظ کتب ضالل،
آنها را به سه دسته تقسيم نموده است:
 -1مطلقاً حرام است (نظر شيخ نجفي مؤلف جواهر الکالم).
 -2حرام نيست .البته اگر حفظ کتب ضالل خودش عنوان اضالل پيدا کند يا حفظ
بهقصد اضالل باشد ،قائالن اين نظريه هم ظاهراً در حرمت آن سخني ندارند (نظر
آيتاهلل خويي و ايرواني).
 -3اگر مفسده يا ضاللتي بر حفظ مترتب باشد ،حرام است (نظر شيخ انصاري و
امام خميني(ره)).
ميتوان حکم کتب ضاله را به هر مطلب گمراهکننده که از هر طريق منتشر شود،
توسعه داد (سلطاني ،1374 ،ص26؛ وافي ،1380 ،ص.)3
مباني اين بحث با انتشار الکترونيکي عقايد ضاله کامالً منطبق است.
بنابراين قول به حرمت اين انتشار و هر نوع کمک و تأييد در اين راستا در مواردي
که ضاله بودن مطالب و بهويژه قصد اضالل عرفا محرز است ،دور از واقع نخواهد بود.
شايد به تعبيري بتوان قائل به اولويت در اين مورد شد .چراکه کتب ضاله با توجه به
حساسيتهاي موجود دستگاههاي سنتي کشور و مقررات مدون چاپ و انتشار و توزيع
يا معموالً در کشور به چاپ نميرسند و يا پس از چاپ در مرحله توزيع از توزيعشان
ممانعت به عمل ميآيد و باالجبار الزم ميآيد که بهصورت مخفيانه يا در خارج از کشور
چاپ شوند و مخفيانه توزيع شوند که در نهايت رساندن آن به دست مخاطب مشکالت
فراوان دارد .عالوه بر آن هرچقدر که کتابي پرتيراژ باشد ،بازهم نميتوان تصور کرد که
در کشوري مثل ايران براي هر نفر يک نسخه چاپ شود و به دست او برسد.
اما انتشار الکترونيکي داراي اين محدوديت نيست و اين قابليت وجود دارد که هر
فردي در هر نقطه از دنيا آن هم اغلب بهصورت رايگان به آن مطلب دسترسي داشته باشند.
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امروزه دشمنان دين که به لحاظ پيوند عميق عزت و سربلندي و استقالل کشور
ايران با دين اسالم ،در واقع همان دشمنان کشور هستند ،علناً بودجههاي ميلياردي براي
تبليغات مسموم عليه اعتقادات مردم تصويب مينمايند و وبگاههاي زيادي براي القاء
شبهه در دين و در نهايت بيدين نمودن افراد يا حداقل سست نمودن آنها در دين و
اعتقاداتشان فعال ميکنند و قائلشدن به اينکه اين وبگاهها بدون قصد اضالل طراحي
شدهاند و صرفاً يک سري اعتقادات شخصي را رواج ميدهند؛ يک سادهلوحي و در
واقع غفلت خائنانه است.
يکي از شگردهاي دشمنان براي القاي يک طرز فکر اشتباه به مردم اين است که
وبگاههاي زيادي راهاندازي ميکنند که در ظاهر متعلق به طيفي از مردم طرفدار يک
عقيده است و با ارائه آمار از اينگونه وبگاهها يا حداقل لينک کردن آنها به يکديگر
فرد را در يک فضاي رواني قرار ميدهند که تصور مينمايد اکثريت قابل توجهي از
جامعهاش طرفدار اين طرز فکر هستند .در صورتي که کُنه مطلب چيز ديگري است و
تمامي اين شخصيتسازيها و وبگاهسازيهاي دروغين ،با جهتدهي سازمانهاي
امنيتي دشمنان دين و کشور طراحي شده است.
پس ضرورت دارد به نحو مقتضي دسترسي افراد به اين مطالب جز در موارد
استثناء محدود گردد .البته با استفاده از مالک بحث کتب ضاله ميتوان گفت که پااليش
در اين زمينه بايد کامالً پويا باشد و با رصد دائمي وبگاهها و وضع جامعه و توان
تجزيه و تحليل مطالب که در جامعه ايجاد شده است و يا مرور زمان که بسياري از
زواياي مبهم را برطرف ميکند ،در پااليش يا رفع پااليش وبگاهها تجديدنظر نمايد،
يعني بررسي نمايد و چنانچه وبگاهي نياز به ادامه اعمال پااليش ندارد و وصف ضاله
بودن مطالب آن زائل شده است ،رفع پااليش گردد و اگر باز در شرايط جديدي مطالب
ضاله ديگري در آن قرار داده شد ،مجدداً مشمول پااليش شود.
ليکن باز هم روشنگري و باال بردن سطح فکري جامعه ميبايست بيش از اعمال
پااليش مورد توجه قرار داده شود.
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 .5-1ضرورت پايهريزي نظام خودجوش پااليش از درون جامعه و خانواده

تأکيد بر امر به معروف و نهي از منکر در کليت جامعه اسالمي و نيز جزء جامعه
بهويژه خانواده که رکن اصلي هر جامعهاي است ،بهعنوان يک راهکار دفاعي کامالً
جدي در اسالم مطرح است .چنانچه جامعهاي از درون تهي شد ،تسلط دشمنان بر آن
امري آسان خواهد بود.
آيات متعدد قرآن بر ضرورت امر به معروف و نهي از منکر در جامعه ،مشروط
بودن ايمان به خدا و قيامت به انجام اين فريضه ،همتايي آن با واجباتي چون نماز،
زکات و اطاعت از خدا و رسول و ضرورت حفظ خود و خانواده از آتش جهنم از اين
طريق داللت دارند (آلعمران 110 ،104:و 114؛ التحريم6:؛ التوبه.)71:
در احاديث نيز اين امر از اسباب برپايي بقيه فرايض الهي ،امن شدن راهها ،حالل
شدن کسب و کار مردم ،تأمين حقوق افراد ،آبادي زمينها ،انتقام از دشمنان و
ساماندهي همه کارها دانسته شده است .همينطور ترک آن باعث مسلط شدن ستمگري
که به پير و جوان رحم نکند و عدم استجابت دعاي نيکان و عدم قبول توبه گناهکاران
اعالم شده است (مکارمشيرازي ،1374 ،ج ،3صص.)41-38
نکته مهم آن است که امر به معروف مالزمه با ترويج خشونت و هرجومرج در
اجتماع ندارد .چراکه تنها فقط مرحله نخست آن ،که عبارت است از تذکر و اندرز و
اعتراض و انتقاد ،عمومي و بر عهده همگان است و حتي فرد نسبت به خانواده خود هم
حق خشونت ندارد .مراحل بعدي که شامل اختيارات گسترده و شدت عمل است ،در
صالحيت جمعيت معيني است که زير نظر حاکم شرع انجام خواهد شد (مکارمشيرازي،
 ،1374ج ،3صص 41-38و  ،24ص286؛ مدرسي ،1377 ،ج ،16ص.)116
در اصل وجوب امر به معروف و نهي از منکر نيز تمامي فقها اتفاقنظر و اجماع دارند.
بناء عقال نيز داللت بر اين دارد که نميتوان با ايجاد محدوديتهاي فيزيکي و
اجبار ،جامعه انساني را از دستيابي به چيزي منع کرد يا به سمت و سويي خاص
هدايت نمود .بلکه ضرورت دارد با ارائه اطالعات الزم و در قالبي کامالً علمي ،مضرات
عملي که ترک آن ضرورت دارد يا منافع عملي که انجام آن ضرورت دارد ،شناسانده
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شود تا اکثريت جامعه ضد ارزش يا ارزش بودن آن عمل را پذيرا شوند و پس از آن با
موارد نادر تخطي از اين ارزشها برخورد جدي انجام داد.
پااليش و ايجاد محدوديت در دسترسي در اينترنت نيز زماني مؤثر خواهد بود که
پشتوانه دروني و ايماني از داخل جامعه و خانواده داشته باشد؛ اما اگر اينطور در
جامعه القاء شده باشد که اين يک محدوديت قانوني است که حکومت صرفاً براي
مصالح خود دست به وضع آن زده است و به عبارتي قبح اخالقي و ديني از روي آن
برداشته شده باشد ،هيچ کارايي نخواهد داشت و ميبينيم که در شرايط امروز عبور از
پااليه بهعنوان يک ارزش بين نوجوانان و جوانان مطرح گرديده است.
طبيعتاً اگر حساسيت فردي افراد جامعه با تبيين جنبههاي منفي و مخرب آن نسبت
به محتواي نامطلوب اينترنتي برانگيخته شود ،نهتنها افراد جامعه به دنبال عبور از پااليه
نخواهند بود ،بلکه خود خواهان تقويت آن نيز خواهند شد .البته تقويت شيوه فعلي،
تنها اثري که ميگذارد نارضايتي بيشتر مردم از پايين آمدن سرعت اينترنت خواهد بود.
لذا منظور از تقويت به کار بردن شيوههاي متنوعي است که سبب ايجاد محدوديت
مؤثرتر بدون ايجاد هرگونه تنش اجتماعي خواهد بود.
بهويژه که آشنا نمودن خانوادهها با اين مطالب و آموزش نحوه اعمال پااليشهاي
خانگي و شيوههاي مقابله با بيداري زودهنگام حس کنجکاوي فرزندانشان در اين
زمينهها و يا شيوههاي هدايت صحيح حس کنجکاوي آنان در صورت شکوفا شدن و
دادن حداقل اطالعات منطقي الزم در زمينه علت نهي از دسترسي به محتويات ناسالم و
همراهي با آنان با هدف نشان دادن واقعيت اصيل موجود پس پرده پااليش ،ميتواند
نقش بسيار مؤثري در تربيت فرزندان داشته باشد و درستي و مؤثر بودن شيوه امر به
معروف و نهي از منکر توأم با منطق و محبت را به جامعه بنماياند.
 .6-1ضرورت برخورد توأم با حفظ کرامت انساني در پااليش

خداوند در قرآن کريم بر نقش بسيار مهم سخن نيکو و اخالق حسنه در پيشبرد اهداف
تبليغي و دفاعي اسالم تأکيد نموده است و برگزيدن نيکوترين سخن براي هر مقام
(اإلسراء ،)53:استفاده از منطق حکيمانه و ادله قانعکننده و پندهاي نيکو و بيداري بخش
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و عبرتآموز در دعوت به راه خداوند و مجادله نيکو (النحل ،)125:کاربرد سخن نرم
در تبليغ (طه )44:در اين راه توصيه شده است.
چراکه اگر خشونت ،برتريجويي ،تحقير و تحريک حس لجاجت جايگزين
محبت در مباحث و مجادالت شود ،هر چقدر هم فرد از منطقي قوي برخوردار باشد،
ثمرهاي نخواهد داشت و جنبههاي عاطفي ،تأثير عميقي در گرايش مردم به سمت حق
دارند (قرآن حکيم و شرح آيات منتخب ،1389 ،صص 287 ،281و 314؛
مکارمشيرازي ،1374 ،ج ،11ص ،455ج ،12ص ،157ج ،13ص208؛ موسوي همداني،
 ،1374ج ،12ص ،535ج ،14ص.)213
حتي يکي از شرايط اذن شرعي براي دعوت به دين ،توانايي بر جدال احسن
دانسته شده است (کلينى1429 ،ق ،ج ،9ص.)379
عالوه بر موارد فوق در ادبيات ديني قاعدهاي داريم که از نظر روانشناسي نيز تأييد
شده است و آن عبارت است از« :االنسان حريص علي ما مُنع».
سه حديث نبوي در اين زمينه وارد شده است که غير از اولي که مبناي قاعده فوق
ميباشد ،دو مورد ديگر از نظر سند ضعيف اعالم شدهاند؛ اما صحت آنها از نظر عقلي
دور از ذهن نيست:
 )1آدميزاد بر چيزي که از آن منع شده سخت حريص است (محمدي ريشهري،
ص.)19
 )2اگر به آنان پيغام دهم و از رفتن به حَجون (نام کوهي است در مکه مکرّمه)
بازشان دارم ،برخي از ايشان ،با آنکه کاري در آنجا ندارند ،به آنجا خواهند رفت
(محمدي ريشهري ،ص.)19
 )3اگر مردم از شکستن پشکل شتر منع شوند؛ اين کار را مرتکب شده و گويند
چيزي در آن هست که ما را منع کردهاند (الشهيد الثاني1409 ،ق ،ص.)191
در اين زمينه نظرات فقهي اندکي وجود دارد .برخي فقها حکم به وجوب رفق و
مدارا در دعوت مردم بهسوي خداوند دادهاند (اردبيلى ،ص.)351
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از احکام فقهي مرتبط نيز ميتوان به حکم برخي فقها در حرمت خشونت و
وجوب رفق و مداراي حاکم در مقابل مردم اشاره نمود (شيرازى1423 ،ق ،ص159؛
شيرازى1426 ،ق ،ص.)732
متأسفانه فضاي حاضر پااليش کشور دقيقاً مردم را بهسوي استفاده بيشتر از
وبگاهها ممنوعه سوق داده است.
شيوه برخوردي که در مردم چنين القاء کند که حکومت آنها را افرادي فرض
کرده است که قدرت تشخيص ندارند و حکومت بايد براي آنچه ميخواهند دسترسي
داشته باشند ،تصميمگيري کند ،بسيار زننده و داراي آثار منفي است.
تا چندي پيش فقط اين پيغام نمايش داده ميشد که دسترسي به اين وبگاه مطابق
قوانين جمهوري اسالمي ايران ممنوع است .در حال حاضر وضع کمي بهتر شده است
و عالوه بر پيغام «دسترسي به تارنماي فراخوانده شده امکانپذير نميباشد» ،تعدادي
وبگاههاي مفيد نيز پيشنهاد داده ميشود.
صرفنظر از اينکه برخي از محققان حتي در وادي علوم ديني نياز به دسترسي به
برخي مطالب دارند که در زمان جستجو با اين پيغام مواجه ميشوند و هيچگونه
شخصيسازي در اين زمينه مورد توجه قرار داده نميشود.
بنابراين به نظر ميرسد بايد شرايطي را مهيا نمود که پااليش شخصي اجرا شود و
براي افراد باالي  18سالي که آموزشهاي الزم فکري و عقيدتي و فني را بهطور مستقيم
و غيرمستقيم براي حفاظت از خود فراگرفتهاند و نحوه صحيح برخورد با شبهات را
آموختهاند و مراجع مورد اعتماد رفع شبهات نيز از قبل به آنها معرفي شده است،
امکان استفاده از اينترنت بدون پااليش ،البته با هشدارهاي الزم قبل از ورود به
وبگاههاي خاص را به آنها داد تا به دور از انگيزه غريزي عبور از موانع و در
شرايطي عادي و با ديد باز بتوانند راه خود را انتخاب کنند.
بديهي است در صورت وجود چنين جوي ،منطق اسالم و قوت احکام آنچنان
است که بههيچوجه نبايد نگران آثار منفي وبگاههاي مخرب بود؛ چراکه نمونه بارز آن
را در ميان مسلماناني که در مهد فساد و تبليغات منفي به دين اسالم گرويدهاند،
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شاهديم که بسيار محکمتر از برخي افرادي که داخل کشور در دايره محدوديتها قرار
گرفتهاند ،پاي مباني ديني خود و حفظ خود از شهوات و گمراهيها پايداري ميکنند.
البته بستر اين امر زماني بهصورت کامل مهيا خواهد بود که تعاليم اسالمي را در
تمامي جنبهها ،عملي نماييم؛ بهعنوان مثال ،اگر جوان امروزي در زمينه نحوه برخورد با
غريزه جنسي از سردرگمي ناشي از عملکرد بد ما نجات يابد و با تفهيم صحيح
موضوعات حجاب و رابطه زن و مرد و مطلوبيت ازدواج دائم و اضطراري و البته نافع
و مستحسن بودن ازدواج موقت در دفع هيجان ناشي از غليان شهوت ،آرامش فکري و
غريزي بر آنها حاکم شود ،در زمان برخورد با وبگاههاي غيراخالقي خواهد توانست
عاقالنه تصميمگيري نمايد .در غير اين صورت در شرايطي که شهوت طغيان نموده
است و راههاي شرعي کنترل آن هم با کجفهميهاي جامعه مسدود شده است ،انتظار
برخورد عاقالنه با اين انحرافات دور از انتظار است .چنانکه حضرت علي(ع) فرمودند:
شهوت زايلکننده [عقل و ايمان] است (تميمي آمدي ،1366 ،ص.)304
هرگاه چشم [صحنه] شهوت [آميز] را ببيند ،دل از ديدن عاقبت [عمل و
دنبالهروي شهوت] کور ميگردد (تميمي آمدي ،1366 ،ص.)305
نکته قابل ذکر ديگر اين است که بحث شخصي کردن اينترنت از نظر فني قابل
تحقق است .در حال حاضر در برخي کشورها مانند چين و نيز کشور خودمان اين
موضوع مطرح شده است که هر يک از افراد براي استفاده از اينترنت ،مکلف به أخذ نام
کاربري و کلمه عبور شخصي از دولت شوند که بدون آن حتي با داشتن اشتراک
اينترنت نتوانند از اينترنت استفاده کنند (ثبتنام کاربري1394 ،...؛ طرح دولت براي
احراز هويت کاربران.)1394 ،...
اما اينکه قابليتهاي پااليش و نظارت شخصي و به تعبيري دسترسيهاي مختلف
براي افراد اجرا شود ،نيازمند طراحي و برنامهنويسيهاي الزم ميباشد .اين امر دقيق ًا
مشابه تعريف کاربريهاي مختلف براي يک اداره است که مديران دسترسي کامل
دارند ،اما کارمندان جزء سطح دسترسي کمتري به امکانات شبکه اداره دارند .در اين
صورت ميتوان براي کاربران صدمهپذيرتر مانند نوجوانان و جوانان ،محدوديتهايي را
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که نميتوان بهصورت عمومي در کل شبکه اينترنت کشور اعمال نمود (مانند قطع
ويپيان) ،نسبت به اين طيف خاص اعمال نمود.
-7-2ضرورت ايجاد فضاهاي مجازي طرح شبهات و پاسخ به آنها در مقام دفاع

اسالم منطقي آزادانديشانه دارد و اين شعار اسالم است .برخالف بسياري از مذاهب که
با ترس از آشکار شدن ضعف منطقشان و از دست دادن پيروانشان ،آنان را از مطالعه و
بررسي سخن ديگران نهي ميکنند ،اسالم بندگان راستين خداوند را کساني معرفي کرده
که اهل تحقيقاند .نه از شنيدن سخنان ديگران وحشت دارند و نه تسليم بيقيدوشرط
ميشوند و نه هر وسوسهاي را ميپذيرند .اسالم به کساني بشارت ميدهد که گفتارها را
ميشنوند ،نهتنها خوب را بر بد ترجيح ميدهند ،بلکه در ميان خوبها هم بهترين آن را
پيروي ميکنند (الزمر .)18-17:همانگونه که امام علي(ع) نيز حکمت را گمشده مؤمن
معرفي و به فراگرفتن آن ولو از اهل نفاق تأکيد نموده است (قرآن حکيم و شرح آيات
منتخب ،1389 ،ص460؛ مکارمشيرازي ،1374 ،ج ،19ص.)411
البته فقط کساني اجازه دارند خود را در معرض هر سخني قرار دهند که توانايي علمي
الزم براي تشخيص صحت و سقم آنها را داشته باشند (قرائتي ،1383 ،ج ،10ص.)156
اما نبايد به اين بهانه که سطح عموم جامعه از تجزيه و تحليل شبهات عاجزند ،طرح
هرگونه شبهه و بحث در خصوص آن را ممنوع ساخت .بلکه بايد شرايطي فراهم گردد
که هرکس به شبههاي برخورد نمود ،بتواند آزادانه و به دور از هرگونه ممنوعيت و
محروميت اجتماعي آن را در محافل مربوطه مطرح نمايد و پاسخ خود را دريافت نمايد.
امام صادق (ع) ميفرمايند« :احاديث را به نوجوانان خود بياموزيد و در انجام اين
وظيفه تربيتى ،تسريع نماييد پيش از آنکه مخالفين گمراه ،بر شما پيشى گيرند و سخنان
نادرست خويش را در ضمير پاک آنان جاى دهند و گمراهشان سازند» (فلسفي،1368 ،
ج ،1ص.)365
بنابراين بايد طراحي جامعه اسالمي که بهگونهاي باشد که مراکزي مورد اعتماد و
مورد وثوق جوانان و عامه مردم که توانايي علمي و برتري آنها در عمل به مردم نشان
داده شده باشد ،وجود داشته باشند که مردم تشويق به طرح شبهات فکري و عقيدتي
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خود و سؤال در خصوص آنها شوند و هيچ شبههاي حتي نزد يک نفر از افراد اجتماع
باقي نماند .بهعنوان مثال اگر مرکز ملي پاسخگويي به شبهات که هماکنون در حال
فعاليت است ،از مشاوران سرشناس و مورد اعتماد مردم در همه زمينههاي ديني ،علمي،
پزشکي و سياسي بهرهمند باشد و امکان دسترسي همهجانبه به آن براي همه افراد از
طرق مختلف حضوري ،تلفني ،اينترنتي و غيره فراهم باشد و با مسلط بودن به علوم
روز دنيا و آخرين تحوالت علمي و سياسي و ديني پاسخ شبهات را بدهد ،ديگر نبايد
نگراني از طرح هيچگونه شبههاي داشت.
حتي ميتوان گفت در جامعه اسالمي داراي يک نظام فکري و عقيدتي پويا باشد،
ميبايست شبهات بهصورت دستهبنديشده و طبق برنامه مشخص و منسجم ،قبل از
طرح به گونه دلخواه از ناحيه دشمنان در جامعه و ايجاد موج منفي بر مبناي آن ،توسط
مراکز فرهنگي در سطح عامه جامعه يا در سطح متخصصان و دانشگاهيان و حوزويان
مطرح گردد و به نحو شايسته پاسخ داده شود تا جامعه در مقابل آن مصونسازي شده
باشد (مکارمشيرازى1427 ،ق ،ج ،3ص.)583
برخي فقها در بحث از جهاد ،به استناد آيات و روايات يکي از شقوق جهاد با
منافقين و وجوب کفايي جهاد و مهماتي که غرض شارع مقدس به حصول آن واقع
شده است را اقامه داليل علمي و دفع شبهات برشمردهاند (حلّى1413 ،ق ،ج،1
ص477؛ حلّى1425 ،ق ،ج ،1ص.)360
مبحث ديگري که ميتوان صحبت از وجوب کفايي دفع شبهات را در لسان فقها
ديد ،بحث فقهي حرمت کسب از طريق انجام واجبات کفايي است که دفع شبهه
بهعنوان يکي از اين واجبات برشمرده شده است (انصاري شيرازي1429 ،ق ،ج،1
ص369؛ بحرالعلوم1403 ،ق ،ج ،2ص.)11
عالمه مجلسي نيز در شرح حديث «طلب العلم فريضه» طلب علم در حد اعتقاد
جازم به حق را واجب عيني و طلب علم در حد رسيدن به توانايي دفع شبهات را
واجب کفايي دانستهاند و احاديثي که در ترک مجادله آمده است را منصرف از جدال
احسن با منظور دفع شبهات دانستهاند (اصفهاني1404 ،ق ،ج ،1ص98؛ ج ،10ص.)133
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در برخي موارد نيز بهصورت پراکنده و ضمن بحث از موارد ديگر بهصورت کلي
به وجوب دفع شبهات اشاره شده است (عاملى1403 ،ق ،ص.)306
از سوي ديگر دفع شبهات از وظايف خاص علما و بهطور ويژه حکومت اسالمي
تحت امر ولي فقيه برشمرده شده است (بحرانى1426 ،ق ،ص223؛ حسينى روحانى
قمّى1412 ،ق ،ج ،13ص237؛ سيفي مازندراني1428 ،ق ،ص63؛ عميد زنجاني1421 ،ق،
ج ،2ص.)315
حضرت اميرالمؤمنين يکي از اوصافي که براي خود برميشمرد «مغلوبکننده
مارقين» (از دين خارج شدگان) با حجت و برهان است (نهجالبالغه ،خطبه  .)75در جاي
ديگر ايشان به درهم شکستن امواج فتنهها با بهرهگيري از کشتيهاي نجات يا همان اهل
بيت عصمت و طهارت و باقي ماندن بر سنت پيامبر و تکيه بر آثار رسالت و کنار
گذاشتن اختالفات و برتريجوييها امر صريح دارند (نهجالبالغه ،خطبههاي  5و .)138
وجوب دفع ضرر محتمل نيز مؤيد آن است که در شرايطي که شبهات از طرق
مختلف در جامعه منتشر ميشوند ،با برخوردي فعاالنه با آنها ميبايست جلوي رسوخ
آنها در ايمان مردم را گرفت و به بهترين وجه با آنها مقابله نمود.
شرايط مطلوب اسالمي زماني ايجاد ميشود که همه افراد در سطحي از فهم و
درک ديني قرار بگيرند که هيچ شبههاي در آنها اثرگذار نباشد و آنگاه است که خواهند
توانست همه اقوال را بشنوند و به حکم قرآن بهترين آن را برگزينند.
اما در شرايطي که جامعه در شرايطي است که قبل از ايجاد اين آمادگي در آحاد
مردم ،سيلي ويرانگر از عقايد و فرهنگهاي مخرب به جامعه هجوم آورده است و اصالً
امکان ايجاد يک سد خللناپذير در مقابل آن وجود ندارد و در هر صورت سيالب ،راه
نفوذ خود را پيدا مينمايد ،چارهاي جز اين نيست که واحدهاي امداد و نجات را در
اسرع وقت تجهيز نمود و به ميان سيلزدگان فرستاد.
در مانحن فيه نيز ميبايست يک نظام جامع پاسخگويي به شبهات با استفاده از
نخبگان حوزوي دانشگاهي راهاندازي نمود تا با تأسي به سنت پيامبر اکرم (ص) بهمثابه
«طبيبي دوّار بطبه» به دنبال تکتک افراد جامعه بود تا با زباني منطقي و کريمانه شبهات
آنها را رفع نمود.
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بهعنوان مثال ميتوان در زمان ورود به يک وبگاه مخرب صفحهاي را طراحي
نمود که بهصورت موجز و گويا شبهات و انحرافات مطرح در آن را مطرح و در چند
جمله پاسخي کوتاه و دقيق به آن داده شود و پاسخ تفصيلي نيز به وبگاهي جامع
ارجاع داده شود که از امکان طرح مجدد سؤال و أخذ پاسخ آن بهصورت آنالين يا
ارسال به پست الکترونيکي برخوردار باشد.
ضمن اينکه بهصورتي پويا شبهاتي را که هرروزه توسط رسانههاي بيگانه مطرح
ميشوند ،شناسايي و اطالعرساني و رفع شبهه الزم در خصوص آنها انجام دهند و از
طرق مختلف و فراگير به اطالع مردم برسانند.
نکته اساسي ديگر در اين بحث آن است که در پاسخگويي به شبهه ميبايست به
زبان مخاطب سخن گفت و به ميزاني که مخاطب در شبهه فرو رفته است ،بهصورت
صريح و گويا با او سخن گفت و از قاعده «الحياء في الدين» بهره جست تا اثرگذاري
الزم را داشته باشد .بهعنوان مثال اگر نوجواني زودهنگام با مسائل جنسي برخورد
داشت و در خصوص زناي با محارم که اين روزها نقل و نبات آموزههاي وبگاههاي
فارسي و داستانهاي غيراخالقي منتشرشده در فضاي مجازي است ،دچار شبهه شد،
نبايد او را مالمت نمود يا از پاسخگويي صريح به وي طفره رفت و سن کم وي را
بهانهاي براي عدم پاسخگويي جامع به وي قرار داد .در غير اين صورت او چارهاي
نخواهد داشت جز آنکه براي رفع شبهه و ارضاي حس کنجکاوي خود ،دوباره به دامن
همان وبگاههاي غيراخالقي و گمراهکننده پناه ببرد که بسياري از آنها نهتنها اين امر را
تقبيح نميکنند ،بلکه بهعنوان يک حق مسلم براي آن فرد جلوه ميدهند که علماي
اسالم به دروغ فرد را از آن نهي نمودهاند و براي القاء صحت اين امر به آزاد بودن اين
روابط در برخي اديان پيشين يا قضيه ازدواج فرزندان آدم (ع) با يکديگر اشاره ميکنند
که بسياري از اين استنادات يا از اساس باطلاند يا مصداق «کالم حق يراد بها الباطل»
ميباشند.
اشاره به اين مثال بارز که شايد به مذاق برخي خوش نيايد از اين باب بود که به
واقعيات موجود در جامعه توجه بيشتري نموده و به ضرورت جنبش همگاني در اين
زمينه مهم وقوف حاصل گردد.
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آيتاهلل طباطباييحکيم در پاسخ به استفتائي در خصوص دفع شبهات در اينترنت،
اينترنتي بودن شبهه را واجد وصف خاص ندانستهاند و از باب ضرورت دفاع از دين
که نوعي جهاد است ،آن را واجب کفايي دانستهاند (طباطبايي1422 ،ق ،ص.)324
جمعبندي

سياست فعلي پااليش محتواي مجرمانه در کشور با اصول سياستهاي کلي دفاعي
فضاي مجازي مستخرج از مباني شرعي در اين زمينه مطابقت ندارد ،چراکه ادله شرعي
بر اين حد از اعمال پااليش يکسان نسبت به تمامي اقشار جامعه موجود نيست .لذا
ثمرهاي جز هزينه فراوان و کندي سرعت دسترسي به اطالعات در کشور ،تشويق هر
چه بيشتر افراد به عبور از پااليش ،عدم توجه مسئوالن به ضرورت فرهنگسازي و در
واقع عدم توجه به تقويت جبهه جنگ نرم کشور و فرصت سوزي بيشتر براي جبهه
داخلي و فرصتسازي براي دشمنان ندارد .پس نبايد از قدر متيقن مواردي که ادله
شرعي بر جواز آن داريم ،تجاوز نمود .در غير اين صورت دولت در قبال مردم به لحاظ
ضررهاي وارده از اين حيث و محدود کردن محدوده آزاديهاي فردي بدون دليل
شرعي مسئول شناخته خواهد شد.
بر اين مبنا ضرورت دارد ضمن طراحي يک مهندسي فرهنگي جامع در تمامي
زمينههاي فرهنگي با محوريت قرار دادن آموزههاي اسالمي و حل معضالت فرهنگي
کشور در زمينه حجاب ،ازدواج (دائم و موقت) ،روابط زن و مرد و ...راهکارهاي ذيل
در اين زمينه بر مبناي اصول کلي پيشنهادي پيشگفته در زمينه پااليش پيگيري شود:
 )1شخصي کردن اينترنت و برنامهريزي براي دسترسي سطحبندي شده به اينترنت
بر مبناي سن ،توانايي فکري ،فرهنگ منطقهاي ،نيازمندي براي تحقيق و امثال آن.
 )2ايجاد مرکزي پويا با توانايي تخصصي و فرهنگي باال براي فرهنگسازي و
پاسخگويي مؤثر به شبهات فضاي مجازي که بهطور دائم فضاي مجازي و وبگاههاي
مخرب را رصد نمايد و بهصورت کامالً بهروزرساني شده پاسخي براي تمامي شبهات
داشته باشد .از سوي ديگر اين قابليت وجود داشته باشد که در زمان ورود افراد مجاز
به وبگاههاي مخرب ،صفحه هشداري باز شود که خالصهاي از پيامدهاي منفي
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وبگاه و پاسخ مختصري به آن در قالبي جذاب ارائه شود و بهصورت اختياري به اين
وبگاه مرکز يادشده هدايت شود .همچنين برنامههاي مستمري براي افزايش آگاهي
آحاد جامعه در قالب ارسال پستهاي الکترونيکي آموزشي و امثال آن داشته باشد.
عالوه بر آن افرادي که ميخواهند از يک سطح دسترسي به سطح دسترسي آزادتري
وارد شوند ،برنامههايي علمي براي آمادهسازي فکري آنها به شيوهاي جذاب و مؤثر
براي آنها وجود داشته باشد و پس از آزادي دسترسي نيز نظارت توأم با تذکر موارد
ال اطمينانبخش در فضايي
الزم تا حصول اطمينان از استفاده سالم به نحوي کام ً
غيرارعابي و دوستانه براي او فراهم نمود.
 )3تقويت انگيزههاي ديني مردم و خانوادهها براي نظارت همگاني بر استفاده از
اينترنت در جامعه و نظارت ويژه براي استفاده از اينترنت در خانواده بهويژه براي
فرزندان با معرفي شفاف آثار نامطلوب فرهنگي وبگاههاي مخرب.
 )4دوري از هرگونه تعصبات بيجا و احراز از چشم بستن بر واقعيتهاي جامعه
در راستاي آگاهسازي مؤثر جامعه و از بين بردن حس اعتماد به اينترنت و در مقابل
ايجاد حس اعتماد و فضاي صميمانه براي طرح راحت هرگونه سؤال ايجادشده در
ذهن آحاد جامعه بهويژه نسل جوان براي ارائه پاسخهاي صحيح به آنها و جلوگيري از
انحرافات بيشتر با دريافت پاسخهاي انحرافي از اينترنت.
 )5طراحي شيوههاي خاص روانشناسانه براي اجراي موارد يادشده بهنوعي که از
هرگونه تحريک حس گريز از محدوديت افراد ،يا القاء حس تحقير و توهين به کرامت
انساني اشخاص يا دلزدگي افراد نسبت به توصيهها خودداري شود.
يادداشتها

1. filtering
کتابنامه
قرآن حکيم و شرح آيات منتخب ( ،)1389مترجم :حضرت آي تاهلل مش کيني ،محق ق :محم د
فقيهي رضايي ،تهران :مرکز طبع و نشر قرآن جمهوري اسالمي ايران.
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نهجالبالغه ( ،)1379دشتي ،محمد ،قم :مشهور ،چاپ اول.
آرام ،احمد و ديگران ( ،)1380الحياه ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي ،چاپ اول.
احسايى ،ابنابىجمهور ،محمد بن على (1405ق) ،عوالي اللئالي العزيزيه ،ق م :دار سيدالش هداء
للنشر ،چاپ اول.
اردبيلى ،احمد بن محمد (بيتا) ،زبده البيان في أحكام القرآن ،تهران :المکتب ه الجعفري ه إلحي اء
اآلثار الجعفريه ،چاپ اول.
اصفهانى (مجلسى اول) ،محمدتقى (1406ق) ،روضه المتقين في شرح من ال يحضره الفقيه ،ق م:
مؤسسه فرهنگى اسالمى کوشانبور ،چاپ دوم.

اصفهانى (مجلسى دوم) ،محمدباقر بن محمدتقى (1404ق) ،مرآه العقوو فوي شورح أخبوار آ
الرسو  ،تهران :دار الکتب اإلسالميه ،چاپ اول.
انصارى شيرازى ،ق درت اهلل ،پژوهش گران مرک ز فقه ى ائم ه اطه ار عليهمالس الم (1429ق)،
موسوعه أحکام األطفال و أدلتها ،قم :مرکز فقهى ائمه اطهار(ع) ،چاپ اول.
بحرالعلوم ،محمد بن محمد تقى (1403ق) ،بلغه الفقيه ،تهران :منشورات مکتبه الص ادق ،چ اپ
چهارم.
بحرانى ،محمدسند (1426ق) ،أسس النظام السياسي عند اإلماميه ،قم :مکتبه فدک ،چاپاول.
تميمي آمدي ،عبدالواحد ( ،)1366تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ،قم :دفتر تبليغات ،چاپ اول.
جاللي فراهاني ،اميرحسين (« ،)1386مزيتها و محدوديتهاي فضاي سايبر در حوزههاي آزادي
بيان ،آزادي اطالعات و حريم خصوصي» ،نشريه حقوقي دادگستري ،شماره  ،59تابستان.
جمعى از مؤلفان ،مجله فقه أهلالبيت(ع) (بالعربيه) ،قم :مؤسسه دائرةالمعارف فق ه اس المى ب ر
مذهب اهل بيت(ع) ،چاپ اول.
حراني ،ابنشعبه (1404ق) ،تحف العقول عن آلالرسول(ص) ،قم :جامعه مدرسين ،چاپ دوم.
حرّ عاملى ،محمد بن حسن (1418ق) ،الفصو المهمه في أصو األئموه –تكملوه الوسوائل ،ق م:
مؤسسه معارف اسالمى امام رضا (ع) ،چاپ سوم.
حرّ عاملى ،محمد بن حسن (1403ق) ،الفوائد الطوسيه ،قم :چاپخانه علميه ،چاپ اول.
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حسينى روحانى قمّى ،سيدصادق (1412ق) ،فق ه الص ادق(ع) (للروح اني) ،ق م :دار الکت اب-
مدرسه امام صادق(ع) ،چاپ اول.
حسينى شيرازى ،سيدمحمد (1423ق) ،فقه العولمه ،بيروت :مؤسسه الفکر اإلسالمي ،چاپ اول.
حسينى شيرازى ،سيدمحمد (1428ق) ،من فقه الزهراء عليهاالسالم ،قم :رشيد ،چاپ اول.

حلّى (عالمه) ،حسن بن يوسف بن مطهر اس دى (1413ق) ،قواعد األحكام في معرفه الحول و
الحرام ،قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،چاپ اول.

حلّى (عالمه) ،حسن بن يوسف بن مطهر اسدى (1420ق) ،تحرير األحكام الشرعيه على مذهب
اإلماميه (ط -الحديثه) ،قم :مؤسسه امام صادق(ع) ،چاپ اول.
حلّى ،سيد ابن طاووس ،رضى الدين ،على (1409ق) ،األمان من أخطار األسفار و األزم ان ،ق م:
مؤسسه آل البيت(ع) ،چاپ اول.
حلّى ،مقداد بن عبد اللّه سيورى (1425ق) ،کنز العرفان في فقه القرآن ،قم :انتشارات مرتضوى،
چاپ اول.
حلّى ،يحيى بن سعيد (1405ق) ،الجامع للشرائع ،قم :مؤسسه سيدالشهداء العلميه ،چاپ اول.
راوندى ،قطبالدين ،سعيد بن عبداللّه (1405ق) ،فقه القرآن (للراوندي) ،قم :انتشارات کتابخانه
آيه اهلل مرعشى نجفى ،چاپ دوم.

سلطاني ،محمدعلي (بهمن و اسفند « ،)1374حکم فقهي کتب ضاله در گذر زم ان» ،دوماهنام ه
آينه پژوهش ،شماره .36
سيفى مازندرانى ،علىاکبر (1429ق) ،دليل تحريرالوسيله-أحكام األسره ،تهران :مؤسسه تنظيم و
نشر آثار امام خمينى(قدسسره).
شهيد الثاني ،زين الدين بن علي ( ،)1368منية المريد ،قم :دفتر تبليغات اسالمي.
صدوق (شيخ) ،ابوجعفر محمد بن علي (1404ق) ،من ال يحضره الفقيه ،قم :جامع ه مدرس ين،
چاپ دوم.

طباطبايي ،آيتاهلل العظمي حکيم س يد محمدس عيد (1422ق) ،مرش د المغت رب ،توجيه ات و
فتاوى ،نجف اشرف :دفتر حضرت آيتاهلل ،چاپ اول.
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طبرسي ،شيخ حسن (فرزند شيخ طبرسي) ( ،)1370مکارم األخالق ،قم :ش ريف رض ي ،چ اپ
چهارم.
طرابلسى ،ابن براج ،قاضى ،عبدالعزيز (1406ق) ،المهذب (البن الب راج) ،ق م :دفت ر انتش ارات
اسالمى ،چاپ اول.
طوسى ،ابوجعفر ،محم د ب ن حس ن (1387ق) ،المبسوو فوي فقوه اإلماميوه ،ته ران :المکتب ه
المرتضويه إلحياء اآلثار الجعفريه ،چاپ سوم.
عصاره ،عبداهلل (« ،)1388حق دسترسي به اطالعات در فضاي سايبر در ايران» ،پاياننامه مقط ع
کارشناسي ارشد ،تهران :دانشگاه شهيد بهشتي.
عميدزنجانى ،عباسعلى (1421ق) ،فقه سياسى (عميد) ،تهران :انتشارات اميرکبير ،چاپ چهارم.
فلسفى ،محمدتقى ( ،)1379الحديث -روايات تربيتى ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمى.
قرائتي ،محسن ( ،)1383تفسير نور ،تهران :مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن ،چاپ يازدهم.

کاوندي کاتب ،ابوالفضل و ميرزايي ،ميثم (« ،)1389جهاني شدن ،اسالم و فضاي سايبر» ،نشريه
انديشه تقريب ،شماره  ،23تابستان ،صص،87-59
کليني (شيخ) ،ابوجعفر محمّد بن يعقوب ( ،)1362الکافي ،تهران :اسالميه ،چاپ دوم.
کمرهاي ،محمدباقر ( ،)1364آداب معاشرت؛ ترجمه جلد شانزدهم بحاراالنوار ،تهران :اسالميه.
مجلسي (عالمه) ،محمدباقر (1403ق) ،بحار األنوار (ط -بي روت) ،بي روت :دار إحي اء الت را
العربي ،چاپ دوم.
مدرسي ،آيتاهلل العظمي س يدمحمدتقي (1377ش) ،تفس ير ه دايت ،ترجم ه احم د آرام و،...
مشهد ،بنياد پژوهشهاي اسالمي آستان قدس رضوي.
مکارمشيرازي ،آيتاهلل العظمي ناصر ( ،)1374تفسير نمونه ،تهران :دار الکتب اإلسالميه ،چاپ اول.
مکارمشيرازي ،آيتاهلل العظمي ناصر (1421ق) ،األمثل فى تفسير کتاب اهلل المنزل ،قم :مدرس ه
امام على بن ابى طالب(ع) ،چاپ اول.
مکارمشيرازي ،آيتاهلل العظم ي ناص ر (1427ق) ،اس تفتائات جدي د (مک ارم) ،ق م :انتش ارات
مدرسه امام على بن ابى طالب(ع) ،چاپدوم.
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موحدامجد ،محمدعلي (« ،)1391اينترنت ،محدوديتها ( )filteringو چالشها از منظ ر فق ه و
حقوق» ،پاياننامه مقطع کارشناسي ارشد ،تهران :دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي.
موسوي همداني ،سيد محمدباقر ( ،)1374ترجمه تفسير الميزان ،ق م :دفت ر انتش ارات اس المي
جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،چاپ پنجم.
وافي ،جميله (« ،)1380حفظ کتب ضالل و حکم فقه ي آن» ،ماهنام ه فق ه و حق وق خ انواده،
شماره  21و  ،22بهار و تابستان.
يزدى ،محمد (1415ق) ،فقه القرآن (لليزدي) ،قم :مؤسسه اسماعيليان ،چاپ اول.
وبگاهها
«ثبت نام کاربري براي استفاده از اينترنت در چ ين اجب اري ميش ود» ،پايگ اه خب ري فن اوري
اطالعات برسام ،تاريخ دسترسي :1394/2/5
/اينترنت-در-چينhttp://barsam.ir/archive/

جوک اري ،بدري ه (1393ش)« ،نگ اهي ب ر کارآم دي فيلترين گ ش بکههاي اجتم اعي /ل زوم
هوشمندي در مديريت فرهنگ ي» ،پايگ اه اينترنت ي خبرگ زاري ب ينالملل ي ق رآن ،ت اريخ
دسترسي :1394/2/5
”http://www.iqna.ir/fa/News/2876844

«طرح دولت براي احراز هويت کاربران اينترن ت» ،پايگ اه اينترنت ي ج ام ج م آنالي ن ،ت اريخ
دسترسي :1394/2/5
http://press.jamejamonline.ir/Newspreview/ 1746953150283812840

«فهرست مصاديق محتواي مجرمانه» ،پايگاه اينترنتي رسمي کارگروه تعي ين مص اديق محت واي
مجرمانه ،تاريخ دسترسي :1394/2/5
http://internet.ir/crime_index.html

«فيلترينگ و نظارت بر اينترنت در کشورهاي جهان» ،پايگاه اينترنت ي رس مي ک ارگروه تعي ين
مصاديق محتواي مجرمانه ،تاريخ دسترسي :1394/2/5
http://internet.ir/other_countries.html

واکاوي سياستهاي پااليش محتواي مجرمانه (فيلترينگ) از منظر فقهي
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محمدي ريشهري ،محمد ( ،)1394ميزان الحكمه ،نسخه الکترونيکي کتابخان ه اينترنت ي تبي ان،
تاريخ دسترسي :1394/2/5
=ميزان

الحکمهhttp://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=19664&BookName

نشست تخصصي «مديريت فيلترينگ شبکههاي اجتماعي موباي ل» م ورخ  ،1393/8/19پايگ اه
اينترنتي پژوهش گاه فرهن گ ،هن ر و ارتباط ات وزارت فرهن گ و ارش اد اس المي ،ت اريخ
دسترسي :1394/2/5
http://www.ric.ir/news.php?extend.1152

«نگاهي به قوانين فيلترينگ اينترنت در ايران ،چين و اي االت متح ده امريک ا» ،پايگ اه اينترنت ي
ارتباطات  ،87تاريخ دسترسي :1394/2/5
http://www.ertebatate87.blogfa.com/post-59.aspx

«وضع فيلترينگ در سراسر جهان+اينفوگرافي» ،پايگاه اينترنتي خبري مش رق ،ت اريخ دسترس ي
:1394/2/5
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/94386

