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 چکيده

سازی فضای های ملی در جهت سالمسیاستی سلبی در سطح حاکمیتیکی از اقدامات 
است. در کشور ما، ایران نیز این اقدام در دستور کار جدی « پاالیش فضای مجازی»مجازی، 

های موافق و مخالف آن ساز شدن آن و به راه افتادن گفتماناست و هر از گاهی شاهد خبر
پاالیش فضای مجازی از نظر فقهی چه  -1ل است: در جامعه هستیم. این مقاله دارای دو سؤا

چه مسائل و مشکالت  اجرای پاالیش مجازی، -2شناسی( و )حکم حکمی دارد؟
 شناسی(ای دارد؟ )مسئلهمستحدثه

تحلیلی به این نتیجه رسیده که پاالیش فضای مجازی -پژوهش حاضر با روش توصیفی
تواند یک فعل واجب می ،«ا کتب ضاللحرمت تعامل ب»و « وجوب نهی از منکر»بر اساس 

مسئلة مهم فقهی مرتبط با اجرای پاالیش مطرح شده  8تلقی گردد. بر اساس این حکم فقهی، 
شده، یشپاالمحتوای  متقینقدر  -1 اند از:عبارت آمدهدستبههای ترین یافتهاست. مهم

هشدار  -3ت است و هم مردم. عامل و بازیگر پاالیش هم حاکمی -2است. « کنندة یقینیگمراه»
علی نهی ف عنوانبهنهی قولی از منکر الزمة اعمال پاالیش  عنوانبهای دادن و ارتقای سواد رسانه

گیران گران و نه ارتباطباید پاالیش در سمت ارتباط از باب حرمت تجسس، -4از منکر است. 
پاالیش محتوای  -6شرع است.  خودپاالیشی و دیگرپاالیشی هر دو مورد تأکید -5اعمال شود. 

محوری در کنار مخاطب-7سازی تارنما و شبکة اجتماعی اولویت دارد. مجرمانه بر مسدود
کند. شده رهنمون مییبندردهپاالیش  سمتبهمحتواگرایی اصل مهمی در پاالیش است که ما را 

 شناسی فقهی،نظر موضوعاز  -9توصیه به پاالیش مبتنی بر فهرست سیاه دارد.  صل برائت،ا -8
 اصل بر پایش ماشینی است و پایش انسانی عنداالضطرار و با حفظ شرایط است.
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 مقدمه

یک اقدام سلبی سیاستی در جهت  عنوانبهامروزه، پاالیش یا فیلترینگ فضای مجازی، 
 ها قرار گرفته است. تسریسازی فضای مجازی در دستور کار حاکمیتسازی و مطلوبسالم

توان سراغ گرفت است که در عصر حاضر کمتر کشوری را می چنانآنو شمول این اقدام 
ند، نه اصل کمی که مطلقاً از فیلترینگ استفاده ننماید. آنچه که کشورها را در این جهت متمایز

 شده و شیوة پاالیش آن است.یشپاالپاالیش بلکه نوع محتوای 
ار کشورهای جهان به کبیشتر  اگرچه اصل پاالیش از نظر عقلی مورد تأیید است و در

ی مورد کمتر از نظر شرعی و فقه شود اما با توجه به اینکه یک فعل حاکمیتی است،گرفته می
ه ادارة یک کشور اسالمی ک عنوانبهیژه در کشور ایران وبهنظرگاه توجه قرار گرفته است. این 

یابد. همچنین در عرصة عملیاتی، این فرایند آن مبتنی بر فقه امامیه است، اهمیت مضاعف می
 روست که باید از نظر فقهی تحلیل و بررسی شود.های فراوانی روبهبا چالش

االیش فضای مجازی را مشخص نماید و این مقاله بر آن است که اوالً وضعیت فقهی پ
تعیین کند که این مقوله از چه حکمی از احکام خمسة تکلیفیه برخوردار است؟ ثانیاً در عرصة 

در خصوص بخش دوم،  اجرا و عملیات، چه مسائل و مشکالتی از جنس مستحدثه دارد؟
ها و تحلیل آن آنچه اهمیت دارد، طرح مسائل و مشکالت مبتالبه است و احصای این مسائل

 شود.داند که پرداختن به آن نوعی نوآوری تلقی میی میخالئ چنانآنرا دارای 
، دو «چارچوب مفهومی»توصیفی، ابتدا تحت عنوان -با روش تحلیلی بر این اساس،

شود. تبیین می« پاالیش فضای مجازی»و « شناسی فقهیماهیت و مسئله»اصطالح کلیدی 
شود. ، ادلة وجوب پاالیش فضای مجازی مطرح می«فقهی پاالیش ماهیت»سپس تحت عنوان 

 گردد.یهای فقهی بیان ممسائل و چالش ،«شناسی فقهی پاالیشمسئله»در نهایت نیز در بخش 

 چارچوب مفهومي. 5

ماهیت و  -1دهد که با دو اصطالح کلیدی مواجه هستیم: این مقاله نشان می عنوانبهنگاهی 
ینکه در ابتدای یک پژوهش به واژگان کلیدی آن االیش فضای مجازی. پا -2مسائل فقهی 

پرداخته شود چند مزیت بلکه ضرورت دارد: اول آنکه ذهنیت پژوهشگر نسبت به موضوع و 
ه کند. دوم آنکتر میشود و حرکت علمی او را هدفمندتر میتر و واضحمسئلة پژوهش روشن
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های علمی، نگارنده به مخاطب ژگان در محیطبا توجه به فضای چندمعنایی حاکم بر وا
 ی احتمالی پیشگیریهاسوءتفاهمدهد که چه معنایی را لحاظ کرده است و از خویش نشان می

 شود.کند. بر همین اساس، در این مقاله دو اصطالح مذکور در این بخش تبیین میمی

 های فقهيحکم و چالش. 5-5

ه ؛ بهای اسالمی فعل و عمل مکلفان استچارچوب کنندةاز یک طرف، علم تعیینعلم فقه 
ند که ک، موضوع علم فقه فعل انسان و متعلق آن است. در واقع، مجتهد تالش میبیان دیگر

موضع اسالم را در قبال افعال مختلف انسانی از منابع دینی استنباط کند. از طرف دیگر، 
راین بناب؛ جامعة اسالمی استپاالیش فضای مجازی نیز یک فعل اجتماعی و حاکمیتی در 

ر فقهی دو موضوع است: دشناسی بذاته موضوع علم فقه است. منظور مقاله از حکم و مسئله
بخش بررسی حکم به دنبال آن هستیم که موضع فقه اسالمی را در قبال فیلترینگ بررسی 

م پاالیش ک، در پی پاسخ به این سؤال هستیم که از بین احکام خمسه، ح؛ به بیان دیگرکنیم
فضای مجازی چیست؟ پس از روشن شدن ماهیت فقهی پاالیش فضای مجازی، در بخش 

شود که در حوزة اجرا و عملیاتی کردن این فعل حاکمیتی ی، این سؤال مطرح میشناسمسئله
ها، آن چیزی است که هایی مواجه هستیم. بررسی این مسائل و چالشبا چه مسائل و چالش

 شود.فقهی دنبال میناسی شتحت عنوان مسئله

 پااليش فضای مجازی .5-2

. ابتدا به تشکیل شده است« فضای مجازی»و  «پاالیش»ة این اصطالح از دو کلیدواژ
 پردازیم.پاالیش پرداخته و سپس به معنای فضای مجازی میشناسی مفهوم

 پااليش. 5-2-5

در « فیلتر»در نظر گرفته شده است. واژة  1«فیلترینگ»، معادل فارسی واژة «پاالیش»واژة 
نوعاً به  اسم عنوانبههای زبان انگلیسی، در دو جایگاه اسمی و فعلی آمده است. فیلتر نامهلغت

، از شود. در کنار این معنای غالبیها گفته میای برای تصفیة مایعات و گازها از ناخالصیوسیله
ها به امهنز سخن به میان آمده است. آنچه که برخی لغتای برای کنترل نور، صدا و ... نیوسیله
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رای ای ببرنامه عنوانبهفیلتر  ،شوددارند که به معنای اصطالحی ما نیز نزدیک میآن اشاره 
مایة معنایی فیلتر در کردن اطالعات و محدود کردن انتقال آن است. در مجموع، درونتصفیه 

، ابزار محدود کردن عبور هر چیز، حذف کردن مواد کردن جایگاه اسمی آن، وسیلة تصفیه
ناخواسته و ... است. فیلتر در واقع همان چیزی است که در زندگی روزمرة ما تحت عنوان 

های دهد که ما بر اساس اندازة گره( و اجازه می44، ص1371شود )شکرخواه، صافی شناخته می
تر تر و خالصص آن بزداییم و آن را تمیزصافی، مایعاتی مانند آب و شربت را از مواد ناخال

 را برگزید.« پاالیه»توان معادل فارسی مناسب کنیم. برای فیلتر به این معنا می
اما معنای فعلی فیلتر نیز جدا از معنای اسمی آن نیست. اگر فیلتر اسمی ناظر به ابزار 

 استردن و ممانعت ک فعل ناظر به عمل تصفیه کردن عنوانبهتصفیه و ممانعت است، فیلتر 
(Mopris, 1982, p.492; Summer, 2008, pp.592-593; Wehmeier, 2005, pp.573-574) .  طبیعی

 است.« تصفیه و ممانعت»مصدر، به معنای  عنوانبهاست که فیلترینگ 
نقطة شروع منظور اصطالحی این مقاله از واژة پاالیش )فیلترینگ(، معناشناسی رایج آن 

کاربرندة آن در زیرا این دانش، علم مادر به؛ است« فناوری اطالعات»و « ایرایانهعلوم »در 
حوزة فضای مجازی و فناوری اطالعات است. نکتة ابتدایی قابل اشاره اینکه معنای اصطالحی 

مایة تصفیه کردن در آن نیز ملحوظ ی پاالیش از معنای لغوی آن دور نیست و درونارایانه
گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در تعریف پاالیش اطالعات چنین آمده است. در واژه

است. از این « جایی اطالعات ناخواسته در یک مسیر اطالعاتیجلوگیری از جابه»است: 
پاالیش از جنس سلب، ممانعت، محدودیت و نفی یک. اج است: تعریف چند نکته قابل استنت

این سلب و جلوگیری نسبت به اطالعات ناخواسته اعمال دو.  ؛ایجابی ندارد است و جنبة
؛ تکننده اسشود. اصطالح داده یا اطالعات ناخواسته، ناظر به نیت، هدف و غرض پاالیشمی

دهد اطالعاتی عبور کند. پس اس آن اجازه نمیهایی دارد که بر اسها و معیاریعنی او مالک
طبق  سه. و فیلترینگ امر صرفاً فنی نیست بلکه غرض نیروی انسانی در آن لحاظ شده است

جایی اطالعات است. همان چیزی که در علم ارتباطات به این تعریف، پاالیش در مسیر جابه
 3.شودشناخته می 2«مجرا»نام 

، پاالیش و فیلترینگ را به دو معنای عام و خاص یانهرابرخی تعاریف اصطالحی علم 
خاص  هایی که از دستیابی به انواعاند. معنای عام فیلترینگ عبارت است از: فناوریبه کار برده
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اما ؛ آوردای از محتوای اینترنتی در دسترس، جلوگیری به عمل میهای ویژهاطالعات یا بسته
 لوگیری از دسترسی به اطالعات بر مبنای محتوایتعریف خاص فیلترینگ عبارت است از ج

که این معنای ( Greenfield & Rickwood & Tran, 2001, p.5) اطالعات و نه آدرس سایت
رود. طبق این تفکیک، ما به کار می 4«بلوک کردن»خاص از فیلترینگ بیشتر در مقابل واژة 

ک سایت نگامی که دسترسی به کل یکنیم و محتوا را پاالیش و فیلتر. پس هک میوسایت را بل
ک شده و در صورتی که بخشی از وشود سایت بلممنوع شده است، در اصطالح گفته می

محتوای آن ممنوع شده باشد، فیلتر شده است. نکات قابل برداشت از تعریف، غیر از تفکیک 
عریف فیلترینگ بر خالف ت دو. ؛اصل فیلترینگ یک امر فنی است یک.اند از: مذکور، عبارت

شود. پیشین در مرحلة دسترسی به اطالعات و نه در مرحلة انتقال، تولید و ارسال اجرا می
این اساس  شود. برگیر و گیرنده اعمال میاین بدان معناست که فیلترینگ نسبت به ارتباط

ز درخواست دریافت محتوایی خاص ا محضبهکلی در جریان است،  صورتبهاطالعات 
است که  فیلترینگ ناظر به اطالعاتی سه. و شودگیر، فیلترینگ اعمال میسوی کاربر و ارتباط

 های دیگر.در بستر اینترنت است و نه شبکه

اگر بخواهیم تعریف نهایی اصطالحی مرسوم و موجودی ارائه کنیم، باید گفت که 
هدفمند و ساختارگونه جایی اطالعات به شکل جلوگیری از جابه»پاالیش عبارت است از: 

دو واژة ساختارگونه و هدفمند  در این تعریف،«. دار در فضای مجازیتوسط مقام صالحیت
یعنی  ؛افزاری و نهادی فیلترینگ اشاره داردسخت را داریم که واژة ساختار بیشتر به جنبة

ار توسط ک شود. کما اینکه در ایران اینفیلترینگ توسط یک نهاد و ساختار مشخص اعمال می
را داریم که ناظر به جنبة  دارهدفشود. در کنار این واژه، کارگروه تعیین مصادیق انجام می

شود. افزاری فیلترینگ است. به این معنا که فیلترینگ بر اساس یک یا چند هدف انجام مینرم
 است این اهداف در واقع نظام ارزشی ما در تعیین محتواهایی تحت عنوان محتوای مجرمانه

 شوند.پاالیش می

 فضای مجازی. 5-2-2

که برای آن معادل فارسی زیبا و مناسب -فضای مجازی در لغت، واژة فضای مجازی 
فضا  7.است 6«مجازی»و  5«فضا»متشکل از دو واژة  -(1391نیز به کار رفته )بل، « رایاسپهر»
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های ایانهر»گویند. مجازی یا سایبری نیز به « یک محوطة بسیط، آزاد، خالی و در دسترس»به 
شود. شاید از منظر لغوی، ترکیب فضای مجازی ما را به این اطالق می« ایهای رایانهو شبکه

ای که توسط شبکة رایانهاست کند که فضایی آزاد، خالی و در دسترس معنا رهنمون می
 شود.متصل( ایجاد میهمی بههارایانه)

 .ف و گوناگونی مواجهیمتعاریف مختلبا « فضای مجازی»اما در حوزة اصطالحی 
کند. ارتباطی فضای مجازی برجسته می -مروری بر تعاریف، چند مؤلفه را در مفهوم فرهنگی

ی گروهفردی و میاندر تمامی سطوح آن از میان« وجود ارتباطات اجتماعی»اولین مؤلفه، 
با تأکید بر این مؤلفه، در تعریف (. Bell, 2004, pp.50-51) المللی استگرفته تا جمعی و بین

است که در آن « فضای عمومی»فضای مجازی در واقع یک »نویسد: فضای مجازی می
کنند، اطالعات را به اشتراک  ردوبدلها را توانند یکدیگر را مالقات کنند، ایدهاشخاص می
کدیگر حمایت اجتماعی کنند، تجارت داشته باشند، رسانة هنرمندانه خلق کنند، بگذارند، از ی

 چنین تعامالتی احتیاجی به حضورینابازی کنند و خود را درگیر مباحثات سیاسی کنند. 
ز سراسر جهان ها انسان ایوستگی میلیونپهمبهیله وسبهجسمی و فیزیکی مشترک ندارد؛ بلکه 

بل  نگاه دیویددر واقع، از  ؛«شودهای گفتگو شناخته میو اتاق الکترونیکپستاز طریق 
ای از تعاریف نمادین بلکه مجموعه یستافزار نای از سختمجموعه فضای مجازی فقط

به  ,2114Bellکنند )ردوبدل می یتدادوستد بقالب  در را رهاای از عقاید و باواست که شبکه
 (.1385قاسمی، نقل از شاه

ای ای که در تعریف فضای مجازی مورد تأکید تعاریف است، نقش واسطهدومین مؤلفه
ها در ایجاد این فضای ارتباطی است. این مؤلفه همان چیزی است که تحت رایانهها و رایانه

شود. رید گلد در تعریف خویش، شناخته می« سیامیس»یا  8«واسط -ارتباطات رایانه»عنوان 
در فضای مجازی ما چت و بحث »پردازد: مؤلفة پیشین چنین میهم به این مؤلفه و هم به 

 دهیم،شویم، کارها و تجارتمان را انجام میهای روشنفکرانه مشغول میکنیم، به بحثمی
ا رها ها و متاگیمشویم، گیمهای عاطفی سهیم میکنیم، در حمایتدانشمان را معاوضه می

با هم  ،دهنده وقتی افراد هنگام با هم بودن انجام میکرا کنیم و ... ما همة کارهایی بازی می
هایمان را دهیم، بدنانجام می رایانهدهیم، اما ما این کارها را با کلمات روی صفحه انجام می
عامل صورت الکترونیکی به تآمیزیم و بهکنیم... هویتمان را به هم میترک می رایانهدر پشت 
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افراسیابی،  در نقل 58، ص1994)رید گلد، « انی و مکانیپردازیم، مستقل از موقعیت زممی
ا هایی رها و دامنهفضای مجازی، جهان»برخی تنها بر مؤلفه دوم تأکید دارند:  (.49، ص1391

ای از روابط و شود. مجموعههای اطالعاتی و ارتباطی ایجاد میوسیلة فناوریگویند که به
 .(Nayar, 2010a, p.1)« ها در محیط الکترونیککنش

این  9«تخیلی بودن»یا « غیرفیزیکی و غیرجسمی»سومین مؤلفة مفهومی فضای مجازی، 
چیزی که هویت و تمایز  (؛ همان17، ص1389واسط است )فضلی،  -فضای ارتباطی رایانه

دهد. اینجاست که دنیای مجازی در کنار دنیای این فضا را با فضای واقعی و فیزیکی نشان می
کند. یک رقیب و هماورد قد علم می عنوانبهبا آن و شاید در مقابل آن  ترازهمواقعی و 

ای برای استعاره»کند: ( فضای مجازی را چنین تعریف می24، ص1391نمونه، بل ) عنوانبه
 ,Tavani) توانی نیز (.24، ص1391)بل، « است« ایوسایل رایانه»فضای تخیلی در، بر و میان 

2007, p.38(  و ویمر 11«مکان مجازی»مجازی را یک فضای (Wehmeier, 2005, p.308 ) یک
 دانند.می 11«مکان خیالی»

 طورمانهاین فضاست. « بستر دیجیتال»شناسی فضای مجازی، چهارمین مؤلفه در مفهوم
و  دانددیجیتالی بودن آن میفضای مجازی را  اولین ویژگی( 24، ص1391عاملی )که 

ترین جنبة فناوری اطالعات و ارتباطات ، دیجیتال شدن را اساسی(312، ص1389) زادهمهدی
 رایانه واسط، جای اجتماعی عنوان زیرساخت ارتباطاتبه این مقولهرسد به نظر میداند، می

از جمله  ؛ارائه شده است 12«دیجیتال شدن»دارد. تعاریف مختلفی از  یبحث و بررسی بیشتر
به معنای تبدیل تمامی اشکال اطالعات )ویدئو، تصاویر،  دیجیتال شدن، از منظر ریاضی»اینکه 

 & Kung & Picard) ها( به شکل دودویی )صفر و یکی( استبازی صدا، متن، مکالمات،

Towse 2008, p.3 .) دهد، تبدیل و ترجمة پردازنده انجام می عنوانبهدر واقع، کاری که رایانه
و رقومی است. از همین جهت است که برخی دویی  -های دوهای فیزیکی ما به پیامپیام

دیجیتالی  الکترونیکی یا»اند: اند و نوشتهمفهوم دیجیتال شدن را به رسانة دیجیتال پیوند زده
ترنت های دیجیتالی مانند شبکة اینشدن، فرایندی است که انسان از طریق ابزارها، فنون و رسانه

ی خود ها زندگپردازد و از طریق آنمادها و معانی میو رایانه به تولید، تکثیر، اشاعه و انتشار ن
رسانه »(؛ اما رسانة دیجیتال چیست؟ 29، ص1385)فاضلی، « بخشدرا سامان و معنا می

دیجیتال )رقمی( نقطه مقابل آنالوگ )قیاسی( است. رسانه الکترونیک با یک سری کد یا 
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 ریزی شدهعددی دودویی پی کند. امروزه محاسبات بر اساس روشرمزهای پنهانی کار می
ده های مجزا از )صفر و یک( که نماینکیفیت یلهوساست، بدین ترتیب منابع دیجیتال به

 .(314، ص1387)فریدونی، « داند، قابل شناسایی هستنقراردادی هایداده
ای مجازی فض« تعاملی بودن»پنجمین مؤلفه نیز که بیشتر رنگ و بوی ارتباطی دارد، 

لکه طرفه نیست بسویه، عمودی و یکاطات اجتماعی در فضای مجازی، صرفاً یکاست. ارتب
بلکه چندطرفه و در یک کالم تعاملی است. اساساً آنچه که  دوطرفهتواند دوسویه، افقی، می

 های پیشین آنیک رسانه و البته مصداق مهم فضای مجازی از رسانه عنوانبهاینترنت را 
( Rafaeli, 1988, p.110) یرافائلطور که تعاملی بودن آن است. همانکند، متمایز و ممتاز می

ای برای آن ارائه شده است. که تعاریف گسترده« ی استچندبعدتعامل، مفهومی »گوید: می
نشانة کلیدی تعامل در نظر گرفته  عنوانبهفرست( )پس 13«بازخورد»در برخی از این تعاریف، 

شده است؛ یعنی اگر مخاطب یا کاربر بتواند جواب پیام نفر اول یا رسانه را بدهد، ویژگی 
واند بر تتعامل وجود خواهد داشت. در برخی دیگر از تعاریف، بر میزان کنترلی که کاربر می

ز أکید شده است. ویلیامز ااش در تبادل پیام تجریان اطالعات داشته باشد و میزان درگیری
 کند. استیور،این ویژگی تعبیر به درجة کنترل طرف دیگر ارتباط در یک گفتگوی دوجانبه می

 14«اسطمحیط و»تواند در تغییر شکل و محتوای داند که کاربر در آن میای میتعامل را گستره
گر و که در آن ارتباطداند ای میدر زمان واقعی مشارکت کند. هاو جیمز نیز آن را گستره

دهند یا قصد دارند آن را تسهیل کنند )کوثری های ارتباطی هم واکنش نشان میمخاطب به نیاز
 (.5-4، صص1388قاسمی، و شاه

، شاید بتوان این تعریف از فضای مجازی را شدهمطرحهای بندی از مؤلفهدر یک جمع
ی و تخیلی از ارتباطات اجتماعی ارائه کرد که فضای مجازی، قلمرو و محیطی غیرفیزیک

 گیرد.های به هم متصل بر بستر دیجیتال شکل میتعاملی است که از طریق رایانه

 حکم فقهي پااليش. 2

که از منظر فقه اسالمی، پاالیش فضای مجازی چه حکمی  آن استترین سؤال اولین و اساسی
دارد؟ به بیان دیگر، جلوگیری از انتقال پیام ممنوعه در فضای مجازی چه حکمی از احکام 
خمسه را دارد؟ آیا واجب است؟ مستحب است؟ مباح است؟ مکروه است؟ حرام است؟ 
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« اجبو»در فقه اسالمی،  دهد که اصل پاالیش فضای مجازیمنابع استنباط فقهی نشان می
 :استاست. این حکم وجوبی با استناد به حداقل دو عنوان شرعی ذیل قابل اثبات 

 وجوب نهي از منکر. 2-5

ترین واجبات هستند. دلیل این نهی از منکر در کنار امر به معروف از واالترین و شریف
مات دیگر دارند. اهمیت جایگاه، نقشی است که این دو در برپایی واجبات و اجتناب از محر

ی که منکر آن طوربهها از ضروریات دین برشمرده شده، این دو تا بدانجاست که وجوب آن
، 1388خمینی، دو در صورت توجه به الزمة انکار و ملزم شدن به آن از کفار خواهد بود )امام

 (.285، ص2ج
مله، این آیة شریفه آیات و روایات فراوانی در وجوب نهی از منکر آمده است از آن ج

« ونَالْمُفْلِحُ هُمُ وَأُوْلَئِكَ الْمُنكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ الْخَيْرِ إِلَى يَدْعُونَ أُمَّةٌ مِّنكُمْ وَلْتَكُن»است: 
و باید از میان شما گروهى ]مردم را[ به نیکى دعوت کنند و به کار شایسته » ؛(114عمران:)آل

 كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ»یا این آیة شریفه که: .« اندوادارند و از زشتى بازدارند و آنان همان رستگاران
 تَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمأُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِ

شما بهترین امتى هستید که براى مردم پدیدار » ؛(111عمران:)آل« نْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَمِّ
و به خدا ایمان دارید و  داریدیدهید و از کار ناپسند بازمبه کار پسندیده فرمان مى ،ایدشده

شترشان اند و]لى[ بیرخى از آنان مؤمنبرایشان بهتر بود ب اگر اهل کتاب ایمان آورده بودند قطعاً
إِذَا تَرَكَتْ أُمَّتِي الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ ». در روایتی نیز از امام رضا)ع( نقل شده که: «اندنافرمان

نین بود که رسول خدا)ص( چ» ؛(78، ص97مجلسی، ج« )الْمُنْكَرِ فَلْيُؤَذِّنْ بِوِقَاعٍ مِنَ اللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ
فرمود: وقتی امت من امر به معروف و نهی از منکر را واگذارند، پس با خدا اعالن بارها می

 .«جنگ نمایند
بیان کردن حکم »ی که طوربهدر این واجب الهی، تحقق امر و نهی موضوعیت دارد، 

شرعی یا بیان کردن مفاسد ترک نمودن واجب و انجام دادن حرام، در ساقط شدن واجب 
ها و لو با قرائن، امر و یا نهی فهمیده شود یا مقصود کند؛ مگر آنکه عرفاً از بیان آنکفایت نمی

خمینی، )امام« ها حاصل شوداز امر و نهی که انجام واجب و ترک منکر است، با بیان آن
 (.289، ص1388
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نند روی مانهی قلبی: آشکار کردن ناراحتی قلبی از منکر  یک.نهی از منکر مراتبی دارد: 
د یا نهی جبری: اگر بدان سه. و نهی زبانی: نهی از منکر از طریق زبان و گفتار ؛ دو.برگرداندن

آورد مگر با اِعمال زور و نمی جابهکند یا واجب را اطمینان داشته باشد که ترک منکر نمی
 (.374، ص21، جتاجبر، واجب است لکن باید از قدر الزم تجاوز نکند )نجفی، بی

حال سؤال مهم و اساسی آن است که پاالیش فضای مجازی چه ارتباطی با نهی از منکر 
ال کند؟ در پاسخ به این سؤدارد؟ به بیان دیگر، آیا پاالیش ذیل عنوان نهی از منکر صدق می

جایی اطالعات به شکل هدفمند و جلوگیری از جابه» عنوانبهباید گفت که پاالیش 
ر تدبی»یک  عنوانبهو همچنین « دار در فضای مجازیالحیتساختارگونه توسط مقام ص

نهی »سازی فضای مجازی از محتوای حرام، بخشی از در جهت سالم« گیرانة وضعیپیش
آید. با توجه به آنکه بخشی از محتوای مجرمانه، حرام است، با پاالیش، به حساب می« جبری

کنیم و عمالً امکان دسترسی به حرام را دسترسی کاربران را به این محتوای حرام مسدود می
مرتبة  نهی از منکر در عنوانبهکنیم؛ بنابراین پاالیش را که خود منکر است، جبراً منتفی می

اگر »ک. یکند: تر میجبری قابل شناسایی است. این دو مسئلة شرعی، این تطبیق را روشن
مودن کار در محلی یا منع نجلوگیری از معصیت توقف داشته باشد بر حبس نمودن معصیت

« از آن به محلی که وارد شود، واجب است با مراعات مقدار الزم و تجاوز ننمودن از آن
شود، در  حائلاگر برایش ممکن است که بین او و منکر  و دو. (378، ص21تا، جبی )نجفی،

آن  هچنینی، محذور کمتری از غیر آن داشته باشد، واجب است بیناصورتی که جلوگیری 
شود، که در این دو بیان مشاهده می طورهمان(. 317، ص2، ج1388)امام خمینی، « اکتفا نماید

شدن بین او و منکر از مصادیق نهی از منکر جبری است. حال  حائلکار یا حبس معصیت
اگر این مثال در فضای فیزیکی را به فضای مجازی تسری دهیم، پاالیش عمالً مانع حرکت 

فضاهای دارای محتوای حرام بوده یا اینکه بین کاربر  سمتبهکار مجازی معصیت
 شود.شده و مانع از انتقال محتوا می حائلکنندة محتوای حرام و خود محتوا درخواست

 کتب ضالل 15حرمت تعامل با. 2-2

عنوان شرعی دیگری که امکان انطباق پاالیش با آن وجود دارد، بحث کتب ضالل و حرمت 
در مورد اصل حکم حفظ کتب ضالل و ... و دیگر اموری که »هاست. حفظ و نسخ و ... آن
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«. وجود دارد نظراتفاقتقریباً میان دانشمندان اجماع و  موجب انتقال ضالل و گمراهی است،
ضالل موضوع، حرمت حکم آن و مواردی همچون تولید، استنساخ، در این مبحث، کتب 

و  56، ص22تا، جحکم است )نجفی، بی متعلق تعلیم، انتشار، خرید و فروش، استیجار و ...
 (.32-31، صص1391قانع، 

 :استدر اینجا چندین سؤال جدی، مطرح 
ر بطالن، که منظور از ضالل، صرف باطل بودن است یا عالوه ب آن استسؤال اول 
کنندگی نیز باید داشته باشد؟ به بیان دیگر آیا ضالل، بطالنی است که انحراف خاصیت گمراه

ن است تر ناظر به آفکری و عملی به دنبال دارد یا صرف ناحق بودن کافی است؟ بیان دقیق
 که حرمت از باب بطالن است یا از باب به انحراف کشاندن دیگری؟

کنندگی عالوه بر ارد که به فرض لزوم وجود خاصیت گمراهسؤال دوم به این اشاره د
بطالن در صدق عنوان ضالل، آیا این گمراهی نسبت به بینش افراد است یا شامل گرایش و 

شود و یک زمان باعث شود؟ یک زمان پیام ضالل، باعث شبهة فکری میها نیز میکنش آن
ت به سه ساحت وجودی انسان تعریف ایجاد میل به گناه، آیا دایرة انحراف حداکثری نسب

 شود یا صرفاً ناظر به بعد بینشی اوست؟می
که آیا عنوان کتاب در اینجا موضوعیت دارد یا نه مقولة ضاللت  آن استسؤال سوم نیز 

 شود و مهم محتواست؟فارغ از شکل و ابزار آن تعریف می

ن باب ضالل بودن آدر پاسخ به این سؤاالت که بیشتر ناظر به محتوای پاالیش از 
محتواست، باید گفت که از نظر لغوی به معنای گمراهی، گم شدن، هالک شدن، فراموشی و 

 43، صص1391... آمده است. از نظر قرآن کریم، ضاللت مقابل حق و هدایت است )قانع، 
( پس از 76، ص1391آراء دربارة چیستی ضالل متعدد است. قانع ) (. از منظر فقهی،56و 

گیرد که منظور از ضالل، مشتمل بودن این آراء، در یک رویکرد حداکثری نتیجه می بررسی
بر مطالب ضد حق و مقابل رشاد است که طبیعتاً به اظالل و گمراهی منجر خواهد شد؛ 

های دین باشد، ضاللت است. در مقابل برخی شدهبنابراین هر چه مخالف حق و مخالف ثابت
کننده بودن و نه صرفاً گمراه بودن آن دود به مضل بودن و گمراهاز فقهاء دایرة ضالل را مح

 صدقبهاهلل خویی بر این باور است که ضالل محتوایی است که هم یتآاز جمله  ؛دانندمی
(. شیخ انصاری 326، ص1ق، ج1412گمراه کردن باشد و هم در عمل گمراه بکند )خویی، 
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اضالل آماده شده ولی مضل نیست، مشمول  دارد که اگر مطلبی به هدفتر بیان میصریح
 (.236، ص1، جق1428انصاری،  شود )شیخحرمت نمی

انتقال  وسیلة هرگونهتواند همچنین لفظ کتب در اینجا، منحصر در کتاب نیست و می 
یوتر را کامپ پیام اعم از مقبره، مدرسه، فیلم، سینما، روزنامه، اطالعیه، نوار، تلویزیون، ماهواره،

 (.76، ص1391و قانع،  242ق، ص1415نیز شامل شود )مکارم شیرازی، 
 در ادلة حرمت حفظ کتب ضاله و ... بر آیات و روایات مختلفی از جمله:

 « ْيَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ وَمِنَ النَّاسِ مَن
تا بدون علم مردم را از  هستند یچهگفتار باز یداراز مردم خر یبعض ؛(6)لقمان:  «عَذَابٌ مُهِينٌ

 .آور دارندخفت یان عذابآن یرند،گراه خدا گمراه کنند و راه خدا را مسخره می

 ِ(31)حج:  وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور 

 «الم(: الس يهعن الصادق )عل يدتحف العقول و رسالة المحكم و المتشابه للس يو لما رواه ف
و باب ا يوجوه المعاص يعبه الكفر و الشرک من جم يقوياهلل و  يربه لغ يتقربعنه مما  يو كل منه

 يف الا يهالتقلب ف يعو جم يتهو شراؤه و امساكه و ملكه و هبته و عار يعهبه الحق فهو حرام ب يوهن
 رساله و العقول تحف در روایتی در ؛«ضعفها بالعمل ينجبرذلك... و  يال يهحال تدعوا الضرورة ف

 ره( است حرام و: )فرمودند که شده نقل( ع)صادق امام از( ره)مرتضی سیّد متشابه و محکم
 و رامی هر یا و شودمی تقویت شرک و کفر و خدا غیر آن یلهوسبه و شده نهی که موردی

 هعاری بخشش، نگهداری، فروش، و خرید. است شده شمرده سبک آن در حق که مطلبی هر
 ندیس ضعف... باشد داشته اضطرار آن انجامآنکه  مگر است، حرام آن پیرامون فعالیتی هر و

 (.157، ص14ق، ج1415شود )محقق نراقی، می جبران فقها عمل با حدیث

دالیل حرمت حفظ و نسخ کتب ضالل  عنوانبهدر کنار ادلة نقلی، عقل و اجماع نیز 
 (.1391؛ برای مطالعة بیشتر رک. قانع، 233، ص1ق، ج1428، مطرح شده است )شیخ انصاری

فظ و ... کتب شود که الزمة حرمت حاصل وجوب پاالیش از این استدالل ناشی می
، اگر حرمت تولید، ذخیره و انتشار و ... پیام ؛ به بیان دیگرضاله، وجوب امحای آن است

اجتناب از  ای جهتوسیله عنوانبهکننده را طبق ادلة کتب ضالل بپذیریم، آنگاه پاالیش گمراه
 شود.کننده و تحقق این حکم الهی واجب میگمراه ذخیره و انتشار پیام
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 شناسيمسئله. 9

 محتوای پااليش. 9-5

با توجه به دو حکم وجوب نهی از منکر و حرمت حفظ و انتشار کتب ضالل، هر محتوایی 
کننده باشد، مشمول پاالیش خواهد بود. در تبیین منکر، که منکر تلقی شود یا مضلّ و گمراه

د. شونهی از آن واجب میاند که عقالً قبیح یا شرعاً حرام باشد که آن را درجة اول آن دانسته
، 2، ج1388در درجة دوم، مکروه دانسته شده که نهی از آن نیز مستحب است )امام خمینی، 

(. نکتة حائز اهمیت آن است که اگر منکر بودن یک چیز بین فقهاء مورد اختالف 287ص
و  دباشد و احتمال داده شود که نظر فاعل آن کار یا تارک آن و یا تقلیدش مخالف او باش

دهد نزد خودش جایز است، امر و نهی او واجب نیست، بلکه انکار آنچه را که وی انجام می
، 2، ج1388او جایز نیست تا چه رسد به اینکه چنین چیزی دانسته شود )امام خمینی، 

(؛ مگر آنکه حرمت محتوا از جهت امور حاکمیتی و بنا به حکم فقیه حاکم بوده باشد 293ص
 شود.به رأی فقیه حاکم عمل میکه در این صورت 

مضلّه بودن یک پیام نیز دوران دارد بین آن که صرفاً باطل باشد یا عالوه بر بطالن، 
تر وسیع مراتبهبکنندگی داشته باشد. طبیعتاً اگر دایرة ضالل را بطالن بگیریم خاصیت گمراه

یاز ای است که نن مسئلهاز زمانی است که آن را دارای خاصیت به انحراف کشاندن بدانیم. ای
که  آن است متقین توان در مورد آن نظر داد. قدرهای تفصیلی دارد و قاطعانه نمیبه پژوهش

 کننده و نه گمراه باید پاالیش شود.محتوای گمراه

 عامل پااليش. 9-2

سؤال دیگری که در مقولة شیوة پاالیش مهم موضوعیت دارد، این است که چه کسی یا 
یت پاالیش فضای مجازی از محتوای منکر و ضاله را به عهده دارند؟ اگر وجوب کسانی مسئول

پاالیش از باب نهی از منکر باشد، نوع وجوب آن کفایی است. کفایی بودن نهی از منکر بدان 
قیام به امر به معروف و نهی از منکر نماید، از دیگران ساقط « يةمن به الکفا»معناست که اگر 

اند )امام مه در صورتی که شرایط وجوب جمع باشد، ترک واجب نمودهشود. وگرنه، همی
علم به »(. در همین جهت، شرط اول وجوب نهی از منکر، 287، ص2، ج1388خمینی، 

کننده باید بداند که آنچه را که شخص مکلف ترک کرده یا انجام کننده و نهیاست. امر« منکر
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شناسد، واجب نیست و روف و منکر را نمیداده معروف یا منکر است، پس بر کسی که مع
(. 291، ص2، ج1388خمینی، علم در اینجا مانند استطاعت در حج، شرط وجوب است )امام

سزاوار است که آمر به معروف و ناهی از منکر، در امر »جا این توصیة شده است که ینهمدر 
که مراعات مصلحت و نهی و مراتب انکارش مانند پزشک معالج مهربان و پدر با شفقت 

نماید، باشد و انکارش لطف و رحمت برای او خصوصاً و برای امت عموماً مرتکب را می
 (.321، ص2، ج1388)امام خمینی، « باشد

در بحث کتب ضالل، با توجه به آنکه متعلق حکم عام است و اعم از تولید، توزیع، 
حاء و جلوگیری از پیام گمراهی ای از این موارد امحفظ و ذخیره و ... است، در هر مرحله

ای متفاوت باشد. مثالً در مقام تولید و تواند در هر مرحلهالزم است. لذا عامل پاالیش می
دهندة خدمات میزبانی مسئولیت دارد. در مقام، انتقال پیام، گر یا ارائهانتشار پیام، خود ارتباط

ش یا گیر یا والدینر، خود فرد ارتباطگیدهندة دسترسی وظایفی دارد و در مقام ارتباطخدمات
 همه و همه مسئولیت دارند. کارفرمایش،

م یا مرد -ای مطرح است ناظر به دوگانة حاکمیتای که در اینجا به شکل ویژهاما مسئله
که در مقولة پاالیش صرفاً حاکمیت وظیفه دارد یا صرفاً  آن استملت است. سؤال  -دولت

رسد که چه طبق دلیل نهی از منکر و چه طبق دلیل کتب ضالل، مردم یا هردو؟ به نظر می
حکم به وجوب به پاالیش هم ناظر به حاکمیت است و هم ناظر به مردم. بر اساس دلیل نهی 

 تا آنجا که کفایت کند. یعنی اندمسئولموضوعیت دارد یعنی همه « ةيمن به الکفا»از منکر، 
شوند. همین مسئله نیز به دلیل عام بودن متعلق کفایت اقدام نکنند، همه معاقب می قدربهاگر 

حکم کتب ضالل مطرح است. در کنار این دو استدالل، آیات و روایات عام دیگری نیز وجود 
که داللت بر مسئولیت اجتماعی همة مردم نسبت به خود و دیگران دارد. در همین زمینه،  دارد
(. ظاهر آیه 24)عبس:« فلینظر اإلنسان إلی طعامه»آیة شریفه اشاره کرد که: توان به این می
اد به خورد؛ اما با استننوشد یا میرساند که انسان باید توجه داشته باشد که چه چیزی میمی

 است و آیه بدان اشاره« علم و دانش»توان گفت که طعام در اینجا به معنای برخی روایات می
ا گیرد و یک فرایند خودنظارتی راید ببیند که علم و دانش را از چه کسی میدارد که انسان ب

ترین روایت در (. مشهور285، ص1391کند، داشته باشد )اسماعیلی، در پیامی که دریافت می
أال کلکم راعٍ و کلکم مسئول »فرمایند: این زمینه، این فرمایش رسول اعظم )ص( است که می
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آن دارند که همة مردم نسبت به هم مسئولیت دارند. در همین زمینه  که داللت بر« عن رعیته
، خیر به دعوت ایران اسالمی در جمهوری»در اصل هشتم قانون اساسی چنین آمده است که: 

یکدیگر،  به نسبت مردم بر عهده و متقابل همگانی است ایاز منکر وظیفه و نهی معروف امر به
در این اصل نیز امر به معروف و نهی از منکر «. دولت به نسبت و مردم مردم هب نسبت دولت

 داند؛ بنابراین هم مردم و هم دولت در این زمینه مسئولیت دارند.ای همگانی میرا وظیفه

 رعايت مراتب نهي از منکر. 9-9

ست جایز نی»ی که طوربهنکتة مهمی که در بحث مراتب وجود دارد، رعایت ترتیب آنان است، 
، 21تا، ج)نجفی، بی« دیگر عمل شود مراتببهبا احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبة پایین، 

در صورت احتمال تأثیر و رفع منکر، واجب است که به مرتبة اول که »به بیان دیگر،  ؛(378ص
ردد و تر اکتفا گهمچنین در همان مرتبة اول واجب است به درجة ضعیف ؛اکتفاء شود ،ذکر شد

(. طبق 311، ص2، ج1388)امام خمینی، « تر بعدی منتقل شوداگر اثر نکرد به درجة ضعیف
این بیان، دو مرتبة نهی قلبی و زبانی، بر نهی جبری اولویت دارد. در موضوع بحث ما نیز این 

یک امر سیاستی مهم باید مدنظر قرار گیرد. بر این  عنوانبه امری الزم است و مراتبسلسله
از  هایینهی جبری، متأخر از نهی قلبی و زبانی است. امروزه، شیوه عنوانبهاساس، پاالیش 

پاالیش وجود دارد که مبتنی بر چند مرحلة مقدماتی هشدار است و در صورت عدم توجه 
ای است که نظام پاالیش موجود ما در د. این مسئلهکنکاربر به هشدارها، اقدام به پاالیش می

رح مط« ایسواد رسانه»هایی که تحت عنوان گیرد. همچنین سیاستایران مورد توجه قرار نمی
ک سیاست ی عنوانبهمقدم بر پاالیش مطرح باشد و  نهی از منکر زبانی، عنوانبهتواند شود میمی

به  ایرسانه از منکر منوط به تحقق ارتقای سوادنهی جبری  عنوانبهجواز پاالیش »شرعی 
 .«نهی زبانی از منکر است عنوانبهکاربران یا اعالم هشدار به آنان پیش از پاالیش 

 گريزیاحتمال تأثير و پااليش. 9-9

ط شر»یکی از شروط وجوب نهی از منکر است.  عنوانبه« احتمال تأثیر»بحث بعدی مهم، 
که احتمال تأثیر بدهد. پس اگر بداند یا اطمینان پیدا کند که  تآن اسوجوب نهی از منکر 

(؛ بنابراین در پاالیش نیز به این 295، ص1388)امام خمینی، « باشدتأثیر ندارد، واجب نمی
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تفاده که با توجه به گستردگی اس آن استاعتبار، شرط احتمال تأثیر الزم است. حال سؤال مهم 
ت؟ آیا تأثیر همچنان محتمل اس ط احتمال تأثیر چگونه است؟ها، وضعیت شرگریزاز پاالیش
رسد همچنان مقولة پاالیش نسبت به کاربران مبتدی مؤثر است و تأثیری در کاهش به نظر می

ه اگر بداند و احتمال دهد ک»دسترسی به محتوای حرام دارد. با توجه به این مسئلة شرعی که 
نی، خمی)امام« کن کردن آن، واجب استیشهرت نه در امر یا نهی در کم کردن معصیت مؤثر اس

اش کاهش یافته است، ها، کاراییگریز(. پاالیش اگرچه با وجود پاالیش297، ص2، ج1388
اما همچنان نسبت به کاربران مبتدی و همچنین اجتناب از دسترسی ناخواسته به محتوای 

ه ریشة نیز ک« ما الیدرکه کله الیترک کله»حرام مؤثر است. این نکته بر اساس قاعدة فقهی 
 .استرعی دارد، مؤید این مطلب عقلی و ش

 پااليش و وهن شريعت. 9-1

مسئلة دیگری که در اینجا مطرح است، حکم نهی از منکر در جایی است که موجب وهن 
شود. در احکام شرعی چنین آمده شود یا موجب ضرر جانی، آبرویی و مالی میشریعت می
ن شریعت مقدس و لو نزد اگر در جایی امر یا نهی نسبت به بعضی موجب وه»است که: 

ورد، از رود. مگر اینکه مغیر او باشد، جایز نیست. خصوصاً آنجایی که صرفاً احتمال تأثیر می
(. یا در جای دیگر 295، ص1388)امام خمینی، « یت باشد و البته موارد فرق داردبااهمموارد 
ه و یا مالی که مورد توج اگر بداند یا گمان کند که انکار او موجب ضرر جانی، آبرویی»داریم: 

 شود، انکار واجبن او مانند خویشان، یاران و همراهانشان میااست، بر او یا بر یکی از مربوط
(. حال این سؤال مطرح است 313، ص2ج ،1388)امام خمینی، « شودنیست و از او ساقط می

مال سالمی را پایکه اگر پاالیشی با شیوة ناکارآمد موجب وهن شریعت شود یا آبروی نظام ا
ما خوب شود، اکند، حکم چنین پاالیشی چیست؟ در اینجا پاسخ قطعی به این سؤال داده نمی

اگر معروف و منکر از چیزهایی باشد که شارع مقدس »است به این نکته نیز توجه شود که 
حو مای از مسلمین یا از بین بردن آثار اسالم و دهد مانند حفظ جان قبیلهبه آن اهمیت می

ی که موجب گمراهی مسلمین شود و ...، هر ضرری اگرچه ضرر طوربهدلیل حقانیت اسالم، 
به  ؛(315، ص2، ج1388)امام خمینی، « باشدجانی باشد یا حرج، موجب رفع تکلیف نمی

هایش، فضایی جهت خدشه وارد کردن اگر فضای مجازی، با تمام منافع و مزیت ،دیگر سخن
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ست توان دست روی دبه بهانة ضرر آبرویی یا وهن به شریعت، نمی به اصول اسالمی باشد،
گذاشت و منفعل عمل کرد. ضمن آنکه در نهایت باید آن را از موارد تزاحم احکام به شمار 

 .شودآورد که اهم بر مهم مقدم داشته می

 فيلترينگ؟-فيلترينگ يا ديگر-حرمت تعامل با کتب ضالل: خود. 9-5

از خود دلیل حرمت حفظ کتب ضالل قابل استنتاج است  وجوب یگردل البته در اینجا سؤا
سؤال  شود؟ اینیا از جهت نهی از منکر که در اینجا منکر حفظ پیام ضالل است، استنباط می

توان مطرح کرد که از بین بردن و امحای پیام ضالل باید توسط خود ی دیگر میاگونهبهرا 
یا باید  پذیردحرمت حفظ کتب ضالل و انتشار آن صورت گیر از جهت گر یا ارتباطارتباط

از جهت نهی از منکر جبری توسط دیگری در مجرای پیام صورت گیرد؟ این تفکیک از 
 سمتهبشناسی پاالیش اهمیت دارد، طبق ادلة کتب ضالل، سیاست پاالیش جهت موضوع

کننده راهند پاک کردن اطالعات گمگر مانگیر یا پاالیش در مبدأ یا ارتباطخودپاالیشی در ارتباط
اما طبق دلیل نهی از منکر، ؛ شوددهندگان میزبانی سوق داده میتوسط خدمات

کننده در مجرا و مسیر جلوگیری به توانند از انتقال پیام گمراهدهندگان دسترسی میخدمات
 افتد.عمل آورند و این شقی از پاالیش است که بیشتر اتفاق می

 پيشيني و تجسسپايش . 9-5

ا نهی از تجسس ب عنوانبهیکی از مسائلی که در پاالیش مطرح است، تزاحم پایش پیشینی 
های کاربران است دانیم، الزمة پاالیش، پایش و رصد درخواستکه می طورهمانمنکر است. 

حال این سؤال مطرح  16.تواند مصداق تجسس قرار گیردرسد این پایش میو به نظر می
که در چنین موقعیتی که بین حرمت تجسس و وجوب نهی از منکر تزاحم رخ داده، شود می

بی اگر تأثیر امر یا نهی متوقف بر ارتکاب حرام یا ترک واج»اند که تکلیف چیست؟ چنین گفته
مهم باشد  چنانآن آنکهشود، مگر باشد، چنین نهی و امری جایز نیست و وجوب ساقط می

نچه این و آ ر طوری که باشد راضی نباشد، مانند قتل نفس محترمهکه شارع به تخلف از آن ه
امر و نهی به آن توقف دارد به این درجه از اهمیت نباشد. پس اگر جلوگیری از قتل نفس 
محترمه متوقف بر وارد شدن به خانة غصبی و مانند آن باشد، واجب است )امام خمینی، 
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اگر جلوگیری از منکر متوقف »ن شده که (. همچنین در جای دیگری بیا297، ص2، ج1388
بر داخل شدن به خانه یا ملک او و تصرف در اموال او مانند فرش و رختخوابش باشد، در 

راضی به خالف آن نیست، مثل قتل  درهرحالصورتی که منکر از امور مهمی باشد که موال 
 ی از مراتب آن درگونه مورد، اشکال است؛ اگرچه بعضینانفس محترمه جایز است، در غیر 

(. بر اساس این 319-318، صص2، ج1388بعضی از منکرات، بعید نیست )امام خمینی، 
حکم شرعی، اگر پاالیش و اثر برآمده از آن که سالمت فضای مجازی است، اهم و اولی بر 

 شود و حرمت تجسس نافذ نیست.ینجا ترجیح داده میاتجسس باشد، در 

 فيلترينگ محتوا؟سازی تارنما يا مسدود. 9-8

کل یک تارنما یا  17های پاالیشی دو رویکرد وجود دارد؟ رویکرد اول: مسدودسازیدر نظام
، فیلترینگ یا پاالیش تنها بخشی از تارنماست که دارای محتوای وبگاه است. رویکرد دوم

های اجتماعی موضوعیت دارد. گاهی کل یژه در مورد شبکهوبهمجرمانه است. این مسئله 
ر چت با نظیویتر یا توئبوک، یسفشود، مانند آنچه در مورد بکة اجتماعی مسدود میش

اما گاهی ممکن است تنها یک گروه ؛ کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رخ داده است
یا کانال خاص از شبکة اجتماعی یا یک زیرنام دامنة که متضمن محتوای مجرمانه است و نه 

ی سازکه از منظر فقهی، مسدود آن استش شود. حال سؤال مهم و اساسی کل نام دامنه پاالی
 جزئی محتوا؟ (فیلترینگپاالیش )کلی تارنما صحیح است یا 

اند که تنها در پاسخ به این سؤال باید گفت که فقها در بحث کتب ضالل، تصریح داشته
خ و نس مشمول حکم حرمت حفظ بخشی از کتب ضالل که متضمن محتوای ضاله است،

شود و مابقی کتاب که دارای محتوای خنثی یا مفید است، موضوعاً خارج از این عنوان می
است. در این زمینه در جواهر الکالم آمده است که اگر بخشی از مطلب مضلّه باشد، مراجعه 

( و همچنین در کتاب مکاسب بیان 57، ص22تا، جها حرام نیست )نجفی، بیبه سایر بخش
، 1428اگر بخشی ضالل بود، نابود کردن همة آن الزم نیست )شیخ انصاری،  شده است که

پاالیش آنچه از منظر  توان گفت که در مقولة(. بر اساس، چنین استنادی می237، ص1ج
از دقت  شود باید نظام پاالیشیعنی تا آنجا که می؛ فیلترینگ محتواست فقهی صحیح است،
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ن بخشی از شبکة اجتماعی یا آن قسمتی از یک تارنما را باالتری برخوردار شود که تنها آ
 گر است.پاالیش کند که دارای محتوای منکر یا گمراه

 محوری در صدق عنوان منکر و ضاللمحوری يا مخاطبمحتوا. 9-4

گرایی سبیگروی یا نتحول در شیوة پاالیش باشد، ناظر به مطلق منشأتواند یک مسئلة مهم که می
در تحقق عنوان منکر و ضالل است. این دوگانه ویژه در مقایسة این دو عنوان نسبت به مکلفان 

که یک امر منکر یا ضال برای همة افراد منکر و ضال است یا  آن استقابل بحث است. سؤال 
شد؟ به بیان دیگر، در صدق عنوان منکر یا ضال، فرد عامل تواند متفاوت بابسته به مورد می

ودن مضلّ ب»که گفته شده است  طورهمانپیام گمراه موضوعیت دارد؟  دارندةنگهمنکر یا فرد 
یک کتاب نسبت به افراد مختلف، متفاوت است، اما معیار حکم ما یک انسان با فطرت سالم 

(. 77، ص1391)قانع، « حکم نیز جاری است اگرچه مسئلة نسبیت حکم در متعلقات است،
الل ینی از اطالق منکر و ضمتقتوان قدر واسطة حالت عادی و عرفی قضیه میطبق این بیان، به

نسبت به تمامی افراد در نظر گرفت و در پاالیش نیز یک نوع پاالیش سراسری و یکپارچه در 
ی اما با توجه به تخصص؛ ناب ورزیدالمللی اعمال کرد و از دسترسی همه اجتینبسطح ملی یا 

ه آن و با توجه ب کنندةای از دسترسی به محتوا بسته به درخواستشدن علوم، یک محدوده
تاد یک دانشجو یا اس ؛ برای مثالتواند متفاوت باشدیمها( و نیازهای اول ها )ظرفیتتوانمندی

ه به نیاز جامع تبعبهو اورولوژی با توجه به حوزة تخصصی خویش و نیازش به یادگیری 
اشکالی در دسترسی او به آن وجود  تنهانهتخصص او، الزم است به محتوایی دست یابد که 

آید بلکه بر جامعة اسالمی فرض است که چنین ندارد و منکر و ضال برای او به حساب نمی
امکانی را فراهم کند. مثال بهتر این حوزه، ناظر به بحث کودکان است. برخی محتواهاست که 

اب نکر و ضالل به حسدسترسی به آن به همان میزان که برای یک کودک نابالغ مضر است و م
برای یک زوج در شرف ازدواج الزم و ضروری است؛ بنابراین با توجه به وجود نسبیت  آید،می

مه، ی ثابت برای همتقینقدر رغم وجود صدق عنوان منکر و ضالل در مقایسه با کاربران، علی
ه حرمت معتقدند ک بندی کاربران باشد. در همین زمینه برخی فقهاپاالیش نیز باید ناظر به رده

کتاب ضالل برای کسی که قادر به نقد آن است موضوعیت نداشته و نگهداری جهت نقد 
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 ق،1428انصاری،  و شیخ 59، ص22تا، جمطالب مضلّ برای فرد ناقد اشکالی ندارد )نجفی، بی
 (. 243ق، ص1415و مکارم شیرازی،  237، ص1ج

 : ظلم يا عدل؟گيران در پااليشانگاری ارتباطيکسان. 9-50

آید که وجود مساوات در پاالیش و اجرای با توجه به مبحث پیشین، این سؤال به وجود می
های یکسان، یکپارچه و سراسری پاالیش برای همة کاربران و بدون توجه به نیازها و توانمندی

ه یژوبهآید یا نه؟ این مسئله ها، خالف عدالت عمل شده است و نوعی ظلم به حساب میآن
، 1391از این جهت که اصل اولیه آزادی دسترسی افراد به اطالعات است )اسماعیلی، 

 تر است.(، مورد مناقشة جدی183ص

 پااليش مصداق مشکوک و اصالة البرائة .9-55

ان کننده که اینجا منظور بیشتر انسهای پاالیش، نیروی رصدطور نیست که همیشه در نظامینا
تیجة قطعی نسبت به منکر بودن یا ضالل بودن یا در ساحت حقوقی، است و نه ماشین، به ن

که وظیفه نیروی رصدکننده در قبال  آن استمجرمانه بودن یک محتوا برسد. سؤال در اینجا 
مصداق مشکوک و مظنون چیست؟ آیا باید احتیاط کند و آن را در فهرست سیاه قرار دهد یا 

 دهد؟برائت را جاری کند و حکم به جواز آن ب
 یهامام یینولمشهور اص، با توجه به اینکه، ئةالبرالةاالحتیاط و اصالةفارغ از مبانی نظری اصا

در شبهة موضوعیه و شک  پذیرند،را می ئةالبرالة، اصادر حرمت یهدر موارد شبهه مصداق
 شود.نسبت به مجاز بودن یا عدم جواز یک مصداق محتوایی، حکم بر جواز آن داده می

 پايش از طريق نيروی انساني. 9-52

در  ی مثال، کارمندانی کهبراامروزه یکی از بدترین مشاغل فضای مجازی، فیلترینگ است؛ 
کار فیلترینگ محتوایی در سایت گوگل هستند، عنوان بدترین شغل را در این کمپانی اینترنتی 

گوید: یلترینگ میاند. یکی از کارمندان سابق گوگل در مورد داستان فبه خود اختصاص داده
های زیادی در روز وقت خود را صرف دیدن محتوای وحشتناک وی و همکارانش باید ساعت
بار، شوک دادن به های وحشتناک مرگهای خودکشی، تصادفمانند سر بریدن افراد، صحنه
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وز، شده در رکردند. این کارمند تعداد تصاویر دیدهمردم و سوءاستفادة جنسی از کودکان می
هزار عکس مستهجن و وحشتناک عنوان کرد که باید هر  15مانی که کارمند گوگل بوده را ز

وید گها را مسدود کرد. او میروز روی اورکات، بیکاسا و نتیجة عکس گوگل پیدا کرده و آن
قرار  دلیل اینکه تحت تأثیری وحشتناک است. این کارمند بههرکسدیدن این تصاویر برای 

رده پزشک معرفی کور فدرال نصیحت شده که خود را برای معالجه به روانگرفته، توسط مأم
تواند شود، فقط میی که در این شغل استخدام میهرکسدهد.  18و آزمایش موسوم به رورسچ

، 1393به مدت یک سال در این عنوان شغلی مشغول به کار باشد و نه بیشتر )روزبهانی، 
 (.34-33صص

که استفاده از نیروی انسانی در جهت  آن استسؤال اساسی با توجه به چنین وضعیتی، 
رصد محتوای منکر و ضالل، در جامعة اسالمی جایز است؟ بر فرض جواز بر اساس اصل 

هایی داشته باشند؟ آیا سن و وضعیت ها و قابلیت، این نیروها باید چه ویژگی«األهم فاألهم»
ا فرد آی ها در انتخابشان مؤثر است؟نتأهل و میزان بینش عقیدتی و حتی وضعیت مزاحی آ

 ها چگونه باید باشد؟مجرد یا عامی برای این کار مناسب است؟ شرایط کاری آن
شناسی صورت گرفته، با توجه به ایجاد در کنار سؤاالت فوق، با توجه به موضوع

های وریتمالگی انسان بر اساس جابههای جدی پاالیش پویا و تحلیلی که در آن ماشین روشنیهسا
انی دهد و عمالً نیاز به نیروی انسشده، پایش محتوا را انجام میپیچیده و سطح حساسیت تعیین
گذاری نظام اسالمی نسبت به گذاری و سرمایهشود، آیا سیاستدر این زمینه بسیار محدود می

 پاالیش پویا واجب است یا نه؟ در چنین شرایطی استفاده از نیروی انسانی چیست؟

 تکليف والدين در نظارت بر فرزندان. 9-59

آخرین نکتة دینی و فقهی ما نسبت به پاالیش، مسئلة نظارت والدین بر فرزندان در فضای 
که در بخش عامل پاالیش گفته شده که هم  طورهمانمجازی خود یک بحث مستقل است. 

ر بخش مردمی، نقش رسد که دحاکمیت و هم مردم در این عرصه مسئولیت دارند، به نظر می
والدین با توجه به وظایفی که در اسالم نسبت به تربیت فرزندان دارند، مضاعف است 

برای رشد  شدهکنترل(. در این جهت ایجاد یک فضای سالم و 112، ص1391)اسماعیلی، 
فضای  سازیصحیح فرزندان توسط والدین الزم و ضروری است. همین نکته نسبت به سالم
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سازی فضای مجازی چه والدین در سالم -1که  آن استدق است؟ سؤال مجازی نیز صا
 در نهایت سنی فرزندان این نقش جاری و ساری است؟ بازهنسبت به چه  -2نقشی دارند؟ 

نیز، این سؤال مطرح است که نقش حاکمیت در مسلح کردن والدین به سالح نظارت نسبت 
 به فرزندان چیست؟

 بندیجمع

ایی ججلوگیری از جابه» عنوانبهشد اصل وجوب پاالیش فضای مجازی  که گفته طورهمان
از « دار در فضای مجازیاطالعات به شکل هدفمند و ساختارگونه توسط مقام صالحیت

ین اما هم؛ شوداثبات می« حرمت تعامل با کتب ضالل»و « وجوب نهی فعلی از منکر»طریق 
ر عرصة سیاستی برای فرایند و شیوة اعمال دو ادلة شرعی، اقتضائات و پیشنهادهایی را د

بندی، ابتدا مروری بر پیشنهادهای سیاستی پاالیش فضای پاالیش خواهند داشت. در مقام جمع
فقهی صورت شناسی مجازی از منظرگاه فقه خواهیم داشت و در نهایت، بر اساس مسئله

 ای نیز مطرح خواهد شد.گرفته، پیشنهادهای پژوهشی

 سياستيپيشنهادهای 

ع باشیم ، قائل به جم«دیگرپاالیشی -خودپاالیشی»رسد از منظر فقهی در دوگانة به نظر می .1
شود که هر و هر دو سنخ قابل استنباط باشد. دیگرپاالیشی از دلیل نهی از منکر استنباط می

مسلمانی مکلف است با حفظ مراتب، دیگری را نهی از منکر نماید و خودپاالیشی نیز از 
ه عنوان ی مکلف است آنچه را کهرکسحرمت تعامل با ضاله قابل برداشت است که 

حتوایی بنابراین اگر م؛ کند، به وجود نیاورده و خود از بین ببردکنندگی بر آن صدق میگمراه
کننده بود باید آن را حذف کند. در فضای مجازی بر روی وبگاه خویش داشت که گمراه

 کننده باشند.همچنین نباید کاربران به دنبال محتوای گمراه

یش باید قرار گیرد، محتوایی است که یقین به ین محتوایی که مورد پاالمتققدر  .2
 ی آن وجود دارد.کنندگگمراه

یک از این دو یچهبازیگران عرصة پاالیش هم حاکمیت است و هم مردم و  .3
ینی رآفنقشیژه در زمان حاضر به دلیل غفلت از وبهشود. این نکته جایگزین دیگری نمی
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و باید دانست که پاالیش ملی و حاکمیتی  ها اهمیت مضاعف داردیژه خانوادهوبهمردم و 
 تواند جایگزین پاالیش خانگی شود.نمی

از  نهی مراتبسلسهای است که از دارای مراتب دیدن پاالیش فضای مجازی نکته .4
های هشدار و تذکر وجود منکر قابل برداشت است. در پاالیش فعلی غفلت جدی از فرایند

شود. این در ان اعمال میگرشده و در قبال ارتباطبتهای ثگاهدارد و صرفاً در خصوص وب
سازی ادهیپحالی است که در تجارب کشورهای دیگر تذکر و هشدار چندباره پیش از پاالیش 

ه نهی بنابراین توجه بیشتر ب؛ ی متضمن حفظ کرامت انسانی نیز استنوعبهشده است که 
 و ضروری است.ای پیش از پاالیش الزم زبانی و ارتقای سواد رسانه

یک حق شرعی پذیرفته شده، ما را به اتخاذ پاالیش در  عنوانبهحریم خصوصی  .5
کند. گیر رهنمون میگر و دوری جستن حداکثری از پاالیش در سمت ارتباطسمت ارتباط

های گیر، رصد و تجسس نسبت به کلیة درخواستالزمة پاالیش در مجرا و ارتباط ازآنجاکه
 حظات شرعی جدی است.کاربران، دارای مال

بر اساس دلیل حرمت تعامل با کتب ضالل، پاالیش محتوای مجرمانه و نه  .6
 مسدودسازی تارنما یا شبکة اجتماعی باید در دستور کار قرار گیرد.

اگر بپذیریم ضالل بودن محتوا امری است که نسبت به قشرهای مختلف کاربران  .7
 به شکل جدی قابل طرح« شدة کاربرمحوربندیپاالیش رده»متفاوت است، آنگاه سیاست 

یژه از باب وجود شائبة ظالمانه بودن پاالیش یکسان همة کاربران بدون وبهاست. این مسئله 
 ها مورد تأمل بیشتر است.های آنها و نیازتوجه به ظرفیت

بر اساس اصل برائت، نظام پاالیش در قبال محتواهای مشکوک و مورد اختالف،  .8
گیرد. همین اصل شرعی، ابتنای پاالیش فهرست سیاه و یش را در پیش میسیاست عدم پاال

توان قضیه رساند. البته در خصوص کودکان و نوجوان مینه فهرست سفید را نیز به اثبات می
 را متفاوت در نظر گرفت.

بودن رصد و پایش، بر اساس چارچوب فقهی، در « انسانی -ماشینی»در دوگانة  .9
 گذاری حاکمیتی پایش ماشینی را مورد توصیة اکید دارد و سرمایههاهساماناولویت بودن 

داند. در صورت ضرورت نیز استفاده از نیروی انسانی همراه اسالمی در این عرصه را الزم می
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هایی که در اوست، تأثیرپذیری از رصد محتوای ناسالم را به با لحاظ کردن شرایط و ویژگی
 حداقل برساند.

توان گفت از منظر شرعی، نقش اساسی حوزة پاالیش در عرصة در نهایت نیز می .11
ها نینی آآفرنقشهاست و حاکمیت وظیفه دارد، زمینة کودکان و نوجوانان به عهدة والدین آن

 را فراهم کند.

 پيشنهادهای پژوهشي

 ود:شاد میهای آتی پیشنهدر پایان این مقاله نیز چهار موضوع پژوهشی جهت انجام پژوهش
 ی؟کنندگگمراهمحتوای پاالیش: گمراهی یا  .1

کند که در پاالیش این موضوع ناظر به محتوای پاالیش است و این سؤال را مطرح می
شود یا تنها محتوای باطل و گمراهی پاالیش هر نوع محتوای باطل و گمراهی پاالیش می

توای بیشتر آنکه الزاماً هر مح کنندگی را نیز داشته باشد. توضیحشود که خاصیت گمراهمی
چنان عیان است که خود موجب تضعیف جبهة  بلکه بطالن آن، کننده نیست،گمراهی، گمراه

 شود.باطل می
 یگریزاحتمال تأثیر پاالیش و صنعت پاالیش .2

 شناسی مفصلی که در عرصةمسئله آن است که با توجه به موضوع در این موضوع،
، آیا گریزیت پذیرد و ترسیم وضعیت موجود مصرف پاالیشگریزی باید صورپاالیش

نهی فعلی از منکرات در فضای مجازی دارای احتمال تأثیر  عنوانبهپاالیش حاکمیتی و ملی 
االیش فضای ، بررسی تأثیرات مثبت پ؛ به بیان دیگراست یا نه دیگر اثری بر آن مترتب نیست

 ن موضوع است.گریزی مسئله ایرغم صنعت پاالیشمجازی علی
 پاالیش و وهن شریعت .3

ی هایکه با توجه به مشکالت و چالش آن استای که در این پژوهش وجود دارد مسئله
بودن، امکان دور زدن و ...، آیا وجود آن  پراشتباهفضای مجازی دارد؛ از جمله  که پاالیش

آن با توجه به شود یا نه؟ یعنی اعمال یک نهی از منکر، وهن شریعت تلقی می عنوانبه
ها آسیب ببیند که منجر به ذهن کاربران و روان آن چنانآنشود که مشکالت آن سبب می

 ها نسبت به شریعت شود یا نه؟نگاه منفی آن
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 محتوا محوری یا کاربرمحوری در پاالیش فضای مجازی .4

ن ااین موضوع پژوهشی نیز تأکید دارد که طبق شریعت اسالمی یک محتوا برای همة کاربر
شود یا بسته به اینکه کاربر کیست، باید از پاالیش متفاوتی برخوردار باشد. بر پاالیش می

بندی کاربران هایی در ردهاز منظر چه مالک همین اساس، اگر کاربرمحوری مطلوب است،
 باشد؟ مدنظرباید 

 هايادداشت

1. Filtering 

2. Channel  

اعمال « هفرستند»یا « گرارتباط»بنابراین، طبق این تعریف، پاالیش در مرحلة تولید اطالعات توسط  .3
 شود.پیاده نمی« گیرنده»یا « گیرارتباط»در مرحلة دریافت اطالعات توسط شود. همچنین پاالیش نمی

4  . Blocking  

5  . Space 

6  . Cyber 

نیست. شاید جهت خلط نشدن این واژه با سایبر، معادل  «virtual»دقت شود که معادل مجازی در اینجا،  .7
 فارسی فضای سایبری بهتر باشد. 

8  . Computer Mediated Communication (CMC) 

9  . Imaginary 

10  . Virtual place 

11  . Imaginary place 

12  . Digitalization 

13  . Feedback 

14  . Mediated environment 

 شود. تعامل، لفظی عام است که شامل تولید، حفظ، نسخ، تدریس و مطالعه و ... می .15

 . 313-295، صص1391برای آگاهی بیشتر از مباحث نظری حریم خصوصی رک. اسماعیلی،  .16

17  . Blocking  

18  . test rorsch 
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