
 

 

 حقوقی و اخالقی زیست در فضای مجازی -های فقهیبایسته
 1)ایران( حسین عندلیب دكتر: نويسنده

 29/03/1395پذیرش:                    15/02/1394دریافت:                              

 

 چکیده

ها انسان را که میلیون ،فضای مجازی یکی از دستاوردهای نوپدید بشری است

ی از ارتباط با این فضا است، کهبه خود جذب کرده است. امروزه کمتر کسی 

های و با وجود آمدن شبکه ،های اخیربه خصوص در سال ؛نیاز باشدبی وسیع،

فعالیت ها هستیم. ن شبکهشاهد جذب طیف وسیعی از کاربران به ای ،اجتماعی

به طور  ،و فعلی از افعال مکلفین است ،جایی که یک پدیدهاز آن ،در فضای مجازی

از منظر : گیرد. حال سوال این استحقوقی قرار می -طبیعی در حیطه احکام فقهی

پژوهش، فرضیه  شود؟های مجازی مترتب میچه عناوینی بر فعالیت ،فقه و حقوق

یکی از ضمانتبدیهی است،  باشد.ها مینوان بر این فعالیتع 12امکان ترتب 

؛ های اخالقی استفراگیری و به کار بستن آموزه ،های مهم اجرایی این عناوین

-یافتهو در برخی موارد انتقادی است.  تحلیلی -توصیفی ،روش این پژوهشلذا 

 -هیبرای تحقق احکام فق شود، کهبه این نتیجه رهنمون میپژوهش  های

نیازمند تقویت و به کارگیری  ،مدار در فضای مجازیحقوقی و زیست فقه

 های اخالقی هستیم. آموزه

 های اخالقیحقوقی، آموزه -فضای مجازی، فقهی واژگان کلیدی:

                                                           

، ایران قم، ،المصطفی مجازی دانشگاه اسالمی، معارف و فقه گروه مدرس -1
hoseinandalib@yahoo.com  
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 مقدمه

سسات ؤکه مراکز و م ،های بسیار گسترده استفضای مجازی یکی از محیط

 در حال فعالیت در آن هستند.  هاانساننفر از ها و میلیون ،گوناگون

موضوعی برای احکام  ،فعالیت در این فضا همانند هر پدیده دیگر

حقوقی  -از همین روی پرداختن به احکام فقهی ؛حقوقی است -فقهی

تواند گامی مهم برای فعاالن در این حوزه می ،ها در فضای مجازیفعالیت

لفین در این فضا با انطباق و اصالح اعمال مک ،و از این رهگذر ؛باشد

 میسور گردد.  ،های اسالمیآموزه

 موضوعپیشینه 

کنون صورت متنوعی تا هایپژوهش ،مورد بحث موضوعدر خصوص 

 شود:ها اشاره میترین آنگرفته است، که به برخی از مهم

در « حقوق فضای مجازی»در کتاب خود (؛ 1393) مصطفی السان -

 فکری مالکیت حقوق زی،مجا فضای در به تعهدات ،ضمن شش فصل

 فضای جرایم الکترونیکی، دلیل و گواهی امضا، مجازی، فضای در

  پرداخته است. رایانه با مرتبط جرایم دادرسی و کشف آیین و مجازی

 بررسی»در پژوهش خود (؛ 1392) وزیری مجید و حسینی ارشاد حجت -

به بررسی حکم « مجازی فضای در قذف و افترا حقوقی و فقهی حکم

 اند.ترا و قذف از منظر ادله شرعی و قوانین موضوعه پرداختهاف

 بررسی»در پژوهش  ؛(1388) بابک پورقهرمانیو  حسینعلی بای -

به بررسی حکم « مجازی فضای نگاری درهرزه حقوقی و فقهی

 اند. ها در فضای مجازی پرداختهیکی از انواع فعالیت
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بررسی فقهی »(؛ 8138ن این دو نویسنده در پژوهشی دیگر )چنیهم -

 اند.م پرداختهایجر این به تفصیل به بررسی« ایم رایانهیحقوقی جرا

یز در این زمینه صورت گرفته است، که از جمله های اخالقی نپژوهش

 توان به موارد زیر، اشاره کرد:می

 اخالقی هاینبایسته و هابایسته: مجازی فضای در اخالق»(؛ در 1393)امامی  -

 به تبیین اصول اخالقی در این فضا پرداخته است. « یمجاز فضای در

 اسالمی اخالق هنجارهای»در پژوهش خود (؛ 1391) سید سعادتی -

 هنجارهای به پرداختن با «مجازی فضای خصوصی حریم در

 شناسیآسیب به و ،پرداخته مجازی فضای با آن تطبیق به ،اخالقی

 است.  هکرد توجه مجازی غیر فضای در روابط از حوزه این

به تبیین « اخالق فناوری اطالعات»(؛ در 1389) شهریاری -

پرداخته، و  اطالعات فناوری از استفاده در اخالقی هایبایسته

 در خود دینی و اخالقی هایمسئولیت به را مخاطبان دارد سعی

 دهد. توجه سایبری، و مجازی فضای از استفاده

 اطالعات؛ عصر رد اخالقی هایچالش»در (؛ 1388) االسالميةثق -

اخالقی در به مباحث گوناگون « اطالعات اخالق در جستارهایی

 این حوزه پرداخته است.

ضروری  میان دو حوزه فقه و اخالق،تلفیق  رسدبه طور کلی، به نظر می

ترین مهم ،آیدهای فقهی و حقوقی به میان مییعنی اگر سخن از بایسته ؛است

باید تبیین است،  توجه به مسائل اخالقی ها، کهضمانت اجرایی این بایسته

 ها به منصه ظهور و عمل برسد. گردد تا آن بایسته
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و  ،که کمتر مورد توجه پژوهشگران بوده استاست، ای این نکته

، توجه و لهئکه برای بررسی مس ،مزیت پژوهش حاضر نیز در همین است

 دارد. نظارت توامان به فقه و اخالق

 ها در فضای مجازیلیتعناوین مترتب بر فعا

 ،ایحقوقی برای هر پدیده -برای بررسی و در نهایت صدور حکم فقهی

 :جمله معروف فقها ، کهباید به عناوین مترتب بر آن موضوع توجه داشت

 سخن است. این ید ؤم ، دائر مدار عناوین است؛احکام

، مباح، مستحب، واجب ،بنابراین باید عناوینی که از منظر فقه و حقوق

اگر فعالیت  گاهآن ،شوند را اصطیاد کردحرام و ممنوع و جرم محسوب می

حکم  طبعاا ،در فضای مجازی منتسب به هر یک از این عناوین شود

 گردد. حقوقی آن نیز جاری می -فقهی

 شود:پرداخته می ،یک در ادامه به بیان این عناوین و احکام مربوط به هر

 فعالیت مباح، مستحب یا واجب .أ

تواند تحت عناوین مباح، ها در فضای مجازی میخشی از فعالیتب

 مستحب یا واجب قرار گیرد. 

یک های روزانه ها و برنامهرسانی در مورد فعالیتاطالع به عنوان مثال:

زمان برگزاری آزمون و چیزهایی که اگر از طریق این  ؛شخص یا نهاد

در آن خصوص  مراجع و منابع دیگر ،رسانی نشوداطالع نیزشخص 

های منحصر به فردی هم ها و نیکوییو ضرورت ،کنندرسانی میاطالع

 ندارد یک فعالیت مباح است. 



 69/ حقوقي و اخالقي زیست در فضاي مجازي  -هاي فقهيبایسته

 

 

من : کندهای اجتماعی به دوستان اعالم میدر گروه شبکه یشخص مثالا

خللی در کالس  نیزو بدون حضور آن شخص  آیم،امشب به کالس نمی

مسافرت هستم، به شرطی که  ا عازمفرددهد یا اطالع می ؛ وآیدپیش نمی

 مخاطبین آن، نیازی به این خبر نداشته باشند.

 کند. پیدا می عنوان مستحب در برخی موارد نیز فعالیت در فضای مجازی

های اجتماعی احادیث و یا گروه 2تارنما، 1نوشتوبدر  به عنوان مثال:

، کندرا بازگو میو یا مستحسنات دینی  ،نمایدسخنان حکیمانه را منتشر می

 ند.همگی عنوان مستحب دارکند، که های عبرت آموز نقل میداستان یا

رسانی اطالع ،بر اهل علم و صاحبان اندیشه فرض است که عمدتاا ،برخی موارد

، این 3صحیح دینی و ترویج معارف دینی است. در این فضا به مقتضای آیه نفر

 است. اجب کفایی ، وبر عالمان دینی و دانشمندانفعالیت، 

العمل و واکنش منطقی به چنین بر سایر اقشار ارزشی نیز عکسهم

در برخی موارد از ، که برخی مباحث اعتقادی و... در فضای مجازی است

 گردد. می به معروف و نهی از منکر، واجب باب امر

بیند برخی به غیبت، دروغ، تهمت یا در گروهی می به عنوان مثال:

، بر کاربر فعال در این گروه، واجب زندمحرمه دست می سایر عناوین

عناوین  نوشتیوبو یا  تارنمایا در  است دیگران را نهی از منکر کند،

این جا نیز واجب است  ،محرمه یا تهمت به نظام اسالمی را مشاهده کرد

 ارائه نماید.  ،پاسخی استداللی و در خور
                                                           

 .122توبه، ر. ک:  -1
2. Weblog 

3. Site 
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 های حرامفعالیت .ب

ج تحت یکی از اربه خاطر اندفضای مجازی ها در برخی از فعالیت

که در ادامه به بررسی تفصیلی  ،باشندعناوین محرمه، حرام و ممنوع می

 شود:پرداخته میها آن

 حرمت قول به غیر علم -1

های شبکهدر به خصوص و هایی که در فضای مجازی یکی از پدیده

خنان که . این ساستخورد سخنان بدون منبع و سند اجتماعی به چشم می

که  ،است ، یکی از مصادیق قول به غیر علمدنپایه و اساس مشخصی ندار

  شریفه: بر اساس آیه

 اولئکَ کُلَُّ والفُؤاد والْبَصَرَ السََّمْعَ اِنََّ علم به لک لَيسَ ما تَقْفُ وال»

 مکن؛ پیروى ندارى، علم آن به که چیزى از و؛ 1«مَسْئُوال عَنْهُ کانَ

 .اندبازخواست مورد ،دل و چشم و گوش زیرا

چنین کاری حرام است. بنابراین اشخاص [، تقف ال]و آمدن صیغه نهی 

حق گسترش  ،اندتا زمانی که از صحت و سقم مطلبی اطمینان پیدا نکرده

 آن را در فضای مجازی ندارند.

 پراکنی حرمت شایعه -2

 است.  پراکنیعهشایآن دوری کنند،  زؤمنین باید اکه همواره م ،یکی از رذائل اخالقی

 

                                                           

 .36اسراء،  -1
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 : ندسوره اسراء فرمود 36ام از آیه با اله پیامبر اکرم

 دلت که سخنی هر به نیستی آزاد تو ؛1«شِئْتَ مَا تَسْمَعَ  أَنْ  لَکَ وَلَيْسَ »

 .دهی فرا گوش دارد، تمایل بدان

که گوینده آن را برای ترور شخصیت   2،اساسی استشایعه خبر بی

در  ،هر موضوع دلخواه فردی یا اجتماعی و یا ،انسان برجسته و آبرومند

 .دهدجامعه نشر می

 :آیداصول زیر به دست می نور،مبارکه سوره  11-12و  19 آیات بر اساس

 .کندو نکوهش می داده،و اسالم، اهل آن را کیفر  ،افکنی حرام استشایعه -1

بلکه دوست داشتن اشاعه فحشا  ؛سازی حرام استنه تنها شایعه -2

 است.سازان نیز حرام شایعه و پشتیبانی از و حمایت

 .بلکه کیفر اخروی نیز دارد ؛کیفر شایعه فقط دنیایی نیست -3

سازان و عوامل نشر اکاذیب و راز شدت عمل در برابر شایعه -٤

 داند.کسی نمی، ها را جز خدااشاعه زشتی

 ،آن است که از گوینده آن ،وظیفه شنونده شایعه در مورد افک -5

کمتر  نفرباید از چهار  نیزاو  و تعداد شهود ،شهود طلب کند

 خواهد شد.قلمداد  گودروغ؛ در غیر این صورت، نباشند

همان حد اتهام در  ،و حد قذف ؛حد شایعه افک، حد قذف است -6

 .فقه اسالمی است

                                                           

 .192. ص ،3ج ،1415 كاشاني، فیض -1

 .شایعه هواژ ذیل دهخدا، -2
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کنندگان آن  ولی پخش ؛است نفریک  ،ساز در آغازشایعه هر چند -٧

 .شوندساز محسوب مینیز شایعه

 1.باره برجستگان جامعه استدر اا غالبشایعه،  -8

 : قانون مجازات اسالمی ٧٤6 ماده بر اساس

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات 

   ،اکاذیبی را منتشر نماید ،ای یا مخابراتیبه وسیله سامانه رایانه ،رسمی

را بر خالف  همان مقاصد اعمالی یا با ،یا در دسترس دیگران قرار دهد

حقیقت، رأساا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور 

شده به نحوی  که از طریق یادصریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این

د یا نشود، افزون بر ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شو از انحا

قدی از یا جزای ن ،، به حبس از نود و یک روز تا دو سالاعاده حیثیت

 .یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد ،ریال تا چهل میلیونپنج 

پایه، پراکنی و انتشار سخنان بیعالوه بر حرمت فقهی شایعه ،بنابراین

و عالوه بر  ،شودیک جرم محسوب می ،از منظر قانونی نیز این عمل

جرایم  ه،پراکنی شداش شایعهبر علیهکه امکان اعاده حیثیت توسط کسی 

 به دنبال دارد. نیز نقدی مجازاتو  حبس

 سازیهای درمان بیماری شایعهراه -

تا شاید از تکرار  توجه داد نکته زیر،را باید به چند  گرشایعهذهن و نگاه 

 عمل خالف خود، اجتناب کند:

                                                           

 .161، ص. 1379پیام حوزه،  -1
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که مشمول نفرین الهی و  ،پرداز باید به این حقیقت بیندیشدشایعه -1

 در شمار دروغگویان است. 

و  ؛کنداز کذب و کذاب نکوهش می صریحاادر برخی از موارد،  مکری قرآن

 آیه زیر:از جمله  کند؛میآن را مذمت  ،آهنگی دیگر در برخی دیگر نیز با

 ؛مرگ بر دروغگویان؛ 1«سَاهُونَ غَمْرَةٍ فِي هُمْ الََّذِينَ*الْخَرََّاصُونَ قُتِلَ»

 .غوطه ورند ،آن کسانی که در جهل و غفلت

 .دهنداساس را به دیگران انتقال میکه مطلب بی ،هستند خراصون کسانی

 :نویسدمی «جوامع الجامع»در  طبرسی

؛ «هم اصحاب القول المختلف.. الكذابون المقدرون ماال يصح والخراصون.»

 ،اندازندها میکه مطلب را بر زبان ،خراصون به آن دسته از دروغگویانی گویند

 .گویندو از هر دری سخن می

د و ایمان یو اقوال مختلف پیرامون عقا که آرا ،شودبه کسانی گفته می ونخراص

و گاهی  ،دقت ندارند ،شود. اینان در اقوال و گفتار خوداز آنان بر زبان جاری می

و در اثر  ،آورندپردازند، مطالب دروغ را بر زبان میاساس میبه نقل مطالب بی

 2.کنندتوجه نمی به آن ،غفلت و جهالت خود

بر  هر چیزیبیان که از دیدگاه اسالم،  ،به اهل شایعه باید توجه داد -2

 ، مجاز نیست.زبان

 

                                                           

 .10ذاریات،  -1

 .1415 كاشاني، فیضر. ك:  -2
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 : دنفرمایمی «نهج البالغه»در  علی امیرالمؤمنین

 نداری، علم که چیزی تنها نه؛ 1«تَعْلَمُ مَا کَُلَّ  تَقُلْ  لَا بَلْ  تَعْلَمْ  لَا مَا تَقُلْ  لَا»

 .مگو نیز دانیمی هک را چهآن همه بلکه مکن؛ بازگو

در پرهیز از سخنان ناروا، از گفتن سخنان خوب  ،ایمان انسان با -3

 نیز تا حدودی باید خودداری ورزد. 

 : علیبه فرموده امام 

 شود. کاسته سخن از گردد، انسان کامل خرد گاه هر؛ 2«الكاَلم نَقَصَ العَقْلُ تَمََّ إذا»

 فرمایند: نیز می امام صادق

 زند.ناپسند نمیهای زبان انسان مؤمن، لجام دارد، و حرف؛ 3«بِلِجَامٍ مُلْجَمٌ الْمُؤْمِنُ»

  است.گرایی پیشگی و واقعحقیقت کارها،یکی از راه -٤

 فرمودند:، این چنین رهنمود هشامبه  کاظمامام 

ولی همه مردم آن را جواهر  ,ای هشام! اگر در دست تو دانه گردویی است

چه در دست تو می دانی آن چون ؛تو را سود نبخشد اراین پند ،اندپنداشته

 ؛میان مشت تو، جواهری باشد چنین اگر دری بیش نیست. همیگردو ،است

واقعیت  در این صورت نیز این پندار، ،اندمردم آن را گردو قلمداد کرده اما

 ٤.سازدرا دگرگون نمی

                                                           

 .283نهج البالغه، حكمت  -1

 .71، جمالت قصار، شهمان -2

 .275. ص ،75ج ،1403 مجلسي، -3

 .386. ص ،1363 حراني، شعبه ابن -4
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هایی از های درمان و راز راهدیگر یکی  ؛جاپرهیز از خوشبینی بی -5

  سازی است.بیماری شایعه

 ،شودنباید بدون دلیل، به دیگران و سخنی که از آنان شنیده می هر چند

زیرا گاهی در  ؛سی را نیز نباید از نظر دور داشتشناولی زمان ؛بدبین بود

 آبروی افراد، حاکم است. تهاجم به حیثیت ویا  ،جامعه ناامنی در گفتار

 رمودند:ف علیامیرالمؤمنین لذا 

که به ظاهر ناپسند جلوه  ،ایچیزی که از برادر مؤمن خود شنیده و یا دیده

جا مگر آن ؛آن را به وجه احسن، تفسیر و تحلیل کنی کند، تالش کن تامی

بدخواهی و عدم صداقت و  که بر جامعه، ناهنجاری از حیث خصلت،

 1.را گرفته استپود آن را ف و و تباهی، تار ،صمیمیت میان افراد غلبه دارد

 حضرت در روایتی دیگر، فرمودند:چنین هم

و از این راه،  ،در جامعه بیمار، اگر کسی خوشبینی را پیشه خود ساخته

 2.جز خود را مالمت نکند ای به او وارد شود،ضربه

 فرمایند:نیز در همین ارتباط، می امام هادی

در میان مردم  که عدالت و ایمان ،ای استهنگامی که زمانه به گونه

 ؛جهت به دیگران بدبین بوددر این صورت، نباید بی ؛حاکمیت دارد

ولی اگر زمانه  ؛عدالتی از او دیده شده باشدمگر در مورد کسی که بی

       ،گری بر مردم حاکم باشدعدالتی و الابالیو بی ،عکس آن باشد

                                                           

 .196. ص ،75ج ،1403 مجلسي، -1

 .114نهج البالغه، جمالت قصار، ش -2
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 ؛ظن داشتن سوءبلکه باید به آنا کرد؛در این صورت نباید به مردم اعتماد 

 1.عدالت او به اثبات رسیده باشد باره کسی که شایستگی ومگر در

های راهدیگر از  ؛گرتعزیر و یا حد الهی درباره شایعه یاجرا -6

 .است ناپسندمبارزه با این عمل 

 .آزاری استبدترین شیوه مردمش که عمل ،گر توجه دادبه شایعه -٧

 .گ با خداستنوعی جنش که عمل ،گر توجه دادبه شایعه -8

 .ساقط است ،از اعتبار ،در جامعهش که شهادت ،گر توجه دادبه شایعه -9

 از پرحرفی اجتناب کند.که  ،گر توجه دادبه شایعه -10

آدمی را از بیماری  ،حرفی یا سکوت حکیمانهپرهیز از پرحرفی و روی آوردن به کم

 شود. می گویی منجرزیرا پرحرفی به هرزه ؛دهدی نجات میینارواگو شایعه و

 :امیرالمؤمنین بیانبه 

و آن کس که زیاد  ؛کندزیاد اشتباه می ،گویدکه زیاد سخن می آن کس

یش یو کسی که حیاتش کم شود، پارسا ؛شودحیایش کم می، اشتباه کند

     ؛میردیش نقصان پذیرد، قلبش مییو کسی که پارسا ؛پذیردنقصان می

های آن کس که به عیب و ؛شودو کسی که قلبش بمیرد، داخل دوزخ می

 ،باشد دارا شها را خودولی همان ؛و آن را شماره کند ،مردم چشم بدوزد

 2.احمق واقعی است

                                                           

 .370. ص ،78ج ،1403 مجلسي، -1

 .349نهج البالغه، جمالت قصار، ش -2
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 های دینیحرمت تضعیف ارزش -3

 در که ،است رفتارهایی و اعمال انجام مرهون ،انسان زندگی معناداری

 عقیدتی نظام و باورها راستای در و جامعه، یک ویژه ارزشی نظام چارچوب

 و حق بینیجهان تنها اسالمی، بینش مطابق چون و گیرد؛می انجام جامعه آن

 عامل است، اسالم دین ،صحیح ارزشی و عقیدتی نظام تنها آن تبع به

  .باشدمی دیناز نگاه مسلمانان،  انسان زندگی دهندهجهت و معناداری

های تقویت ارزشا و اصول اعتقادی مورد نظر اسالم، هحفظ ارزش ،بنابراین

رنگ کردن اصول چه در پی تخریب و کمآن است؛ و در نقطه مقابل،دینی 

 . استهای دینی های اسالمی باشد، تضعیف ارزشاعتقادی و ارزش

  بر اساس آیه شریفه

 و حق جهاد در راه او را به جای آرید. ؛1«جِهادِهِ حَقََّ اللََّهِ فِي وَجاهِدُوا»

تنها به عرصه نیز مجاهدت کی از واجبات است. ، یمجاهدت در راه خداوند

 :اندگفته مفسرانبیشتر  ،طبرسیبلکه به تعبیر مرحوم  ؛شودنظامی محدود نمی

 محسوب خداوند طاعت که ،است چیزهایی تمامی مراد از این جهاد،

 برای ،خالص و صادق تنی با که ،ستا این جهاد حقلذا  ؛شودمی

  2.شود اتیان خداوند

های الهی حفظ و تقویت ارزش ،های جهادیکی از عرصه ،اینبنابر

 ها است. جلوگیری از تضعیف ارزش ،و در مقابل ؛است

                                                           

 .78حج،  -1

 .263 .ص ،7 ج البیان، مجمع -2
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های برخی از ارزش -در فضای مجازی -با این وصف، در برخی موارد

 گردد. دینی تضعیف می

ها و طنزهایی درباره بهشت و جهنم و سایر امور لطیفه :به عنوان مثال

ممکن هدف  شود؛ البتهو در این فضا رد و بدل میشده،  تولید اعتقادی

توهین  ،کنندیا کسانی که این محتواها را رد و بدل می ،تولید کنندگان همه

ها نیز و تضعیف ارزش ،گرددها تضعیف میناخواسته این ارزش اما ؛نباشد

 ممنوع و حرام است.  ،از منظر فقه اسالمی

 به کس ره ،ن مجازات اسالمیقانو 513 چنین بر اساس مادههم

 اهانت طاهرین ائمه یا عظام انبیای از یک هر یا و اسالم مقدسات

 این غیر در و ؛شودمی اعدام ،باشد النبیساب حکم مشمول اگر ،نماید

  .شد خواهد محکوم سال پنج تا یک از حبس به ،صورت

 گوید:مینیز قانون مجازات اسالمی  51٤ ماده

 مقام و اسالمی جمهوری گذاربنیان خمینی ماما حضرت به کس هر

 دو تا ماه شش از حبس به ،نماید اهانت انحا از نحوی به رهبری معظم

 .شد خواهد محکوم سال

 حرمت تضعیف نظام اسالمی -4

یکی  ،تشکیل حکومت در دوران غیبت کبری ،بر اساس ادله عقلی و نقلی

 عملی و تبلیغاتی از ماع فعالیت هرگونه؛ لذا از وظایف فقهای شیعه است

 است.  حرام دینی، حکومت به زدن ضربه و تضعیف راستای در
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 ،های اجتماعیهای مجازی به خصوص شبکهدر برخی از فعالیت

یکی مسئله، که این  ،شودبرخی نقاط ضعف حکومت اسالمی پررنگ می

 از مصادیق تضعیف نظام اسالمی است. 

اران و مسئولین نظام اسالمی نسبت به کارگز یهاییا در برخی موارد دروغ

ف نظام اسالمی را که گذشته از حرمت افترا به اشخاص، تضعی ،شودداده می

 مرتکب شده است. ، انجام دهنده آن، دو گناهدر این صورتنیز در پی دارد؛ 

 حرمت اضرار به مسلمین -5

و برداشت وسیع از « الضرار في االسالمالضرر و»بر اساس قاعده فقهی: 

 حرام است.  ،قاعده، ضرر رساندن به مسلماناناین 

باید به  -ها و اشخاص حقیقیاعم از رسانه -فعاالن در فضای مجازی

که انتشار اخبار و سخنانی که به ضرر یک یا  ،این مهم توجه داشته باشند

ضامن  ،و شخص ،از نظر فقهی حرام ،چند نفر از مسلمین منجر شود

 خسارت وارده است. 

های فردی و ترین مرزهای استفاده از حقوق و آزادییکی از مهم

های دیگران است. به همین دلیل اجتماعی، رعایت حرمت حقوق و آزادی

 :که ،مقرر داشته است ،اعالمیه حقوق بشر در انقالب فرانسه ٤ماده 

که مستلزم  ،آزادی عبارت است از قدرت داشتن بر انجام هر عملی

حد و انتهایی  ،حقوق طبیعی هر کس پس اعمال ؛زیان دیگری نباشد

که مانند وی باید از  ،مگر حقوق طبیعی اعضای دیگر جامعه ؛ندارد

 .کندمند باشند. این حدود را فقط قانون تعیین میآزادی بهره
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این قاعده که اضرار به دیگران، خط قرمز استفاده از حقوق محسوب 

به  1ستفاده از حقسوء ا: های حقوقی تحت عنوان منعشود، در نظاممی

 م پذیرفته شده است. عنوان اصلی مسل

ایران نیز همین قاعده در اصل چهلم نظام حقوقی جمهوری اسالمی در 

 :که ،به این صورت انعکاس یافته است ،قانون اساسی

ا تجاوز به تواند اعمال خویش را به وسیله اضرار به غیر یکس نمیهیچ

 .منافع عمومی قرار دهد

ها و اشخاص حقیقی یکی از وظایف صاحبان رسانه اوالا ،سبر این اسا

 ،کنندکه مراقب اخبار و سخنانی که در فضای مجازی منتشر می ،این است

 باشند تا مبادا از انتشار آن، ضرری متوجه فرد یا افرادی گردد. 

، جلوی انتشار اخبار دستگاه حاکمیت اسالمی نیز موظف است ثانیاا

و نظارت جدی بر محتوای تولیدی در  ،ین را بگیردآفرین برای مسلمضرر

 فضای مجازی داشته باشد. 

 نگاری و اشاعه فحشاحرمت هرزه -6

نگاری و نمایش که عبارت است از هرزه ،در مورد حرمت پورنوگرافی

توان به امـور چنـدی از قبیـل تصاویر ثابـت و متحرک مستهجن و مبتذل، می

 استدالل کرد. ، ر و اعانه بر اثمی س  حرمـت اشـاعه فحشـا، حرمت افشا

گیرد، ممکن است مـورد اشـاره قرار می زیرای که در افزون بر ادله

که به دلیل وافی  وجود داشته باشد،دیگری نیز در حرمت پورنوگرافی  هادل

 شود:میمزبور، به همین مقدار بسنده  هبودن ادل به مقصود
                                                           
1. Abuse of Right 
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 اشاعه فحشا -الف

افرادی که قصد اشاعه فحشـا و منکـرات را در  در قرآن کریم در مورد

 : آمده استچنین میان مؤمنان دارند، 

 فِي أَِليمٌ َعذَابٌ َلهُمْ آمَُنوا الََّذِينَ ِفي الْفَاِحشَةُ تَشِيعَ  أَن يُِحبَُّونَ  الََّذِينَ إِنََّ»

فحشا در میان  هنـا برای کسانی که تمایل به اشاعهما ؛1«َوالْآِخرَةِ الدَُّنْيَا

  .مؤمنان دارند، عذاب دردنـاکی در دنیـا و آخرت خواهد بود

 مده است: آ در روایتی از پیامبر اکرم

شخصـی کـه امر منکری را فاش  ؛2«کَمُبْتَدِئِهَا کَانَ فَاحِشَةً أَذَاعَ مَنْ»

  .سازد، همانند شخصی است که آن را آغاز کرده باشدمی

 در روایت دیگری نیز آمده است: 

شخصی که امر منکری را در مورد  ؛3«اَتاها كَمَنْ فَهُوَ  فَرفْشاها فاحِشَةً سَمِعَ مَنْ»

  .شخصی بشنود و آن را فاش سازد، همانند مرتکـب آن عمـل خواهد بود

و یا نمـایش اعمـال جنسـی  ،عریان دادن تصاویر عریان و نیمه نمایشلذا 

  .حرام خواهـد بـودو عملی  ،از مصـادیق بارز آیه و روایات مذکور است

                                                           

 .19نور،  -1

 .247. ص ،1368 صادوق، -2

 .296. ص ،12ج ،1368 عاملي، حر -3
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« التعزیر لكال فعال محارم»که متخذ از قاعده  ،مشهور فقها در باب تعزیرات

 : کهاین ،اسـت

 1.مجـازات تعزیـر قـرار داد ،توان برای مرتکب این عملمی

عـذاب دنیـوی  ،فحشا هدهندچنین مطابق آیه شریفه، برای اشاعههم

ین ا لذامشخص نشده است؛  ،ذابع کمیت اینوعده داده شده؛ اما نوع و 

 .ز سنخ تعزیر خواهد بودا ،مجازات

 اعانه بر اثم -ب

های مبتذل و مستهجن، موجـب گرفتـار شـدن انتشار تصاویر و فیلم

و به این دلیل مصداق اعانه بر  ،شوددیگران در منجالب گناه و فساد می

 که بـه تصریح آیه شریفه:  ،اثم است

 ننمایید. همکاری تعدی، و گناه راه و در ؛2«وَالعُدوانِ اإلِثمِ  ىعَلَ  تَعاوَنوا واَل»

و مطـابق مبنای مشهور، مرتکب آن  ؛عنه استعملی حرام و منهی

  د.بو مستحق تعزیر خواهد

اسـتفاده  افزون بر آن، انتشار تصاویر افـراد در مـواردی موجـب سوء

ین رو ا؛ از شودمی هاو استثمار جنسی آن ،سـودجویان از صاحبان تصاویر

 عمل حرام است.  همقدم

نیز  یپورنوگراف ،حرام، حرام است هحـال اگر پذیرفته شود مقدم

 است.و مستوجب تعزیر  ،عملـی حـرام

                                                           

 .548و948 .صص ،1413 حلاي، -1

 .2مائده،  -2
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 ،دادن حرام دادن آن با انجام انجامکه  ،ی استبه صورت یحرام گاه همقدم

تامه فعل حرام و علت  ،گر، مقدمه از اسباب تولیدیدی ربه تعبی. مالزمـه دارد

 شود. یز در خارج محقق میناى که پس از ارتکاب مقدمه، حرام است؛ به گونه

و برخـى  1،م نفسـىگونـه مقدمات را حرادادن این برخى از فقها انجام

یـز حرمـت ایـن قسـم را تابع پذیرش نبرخى  2اند؛دانسته حـرام غیـرى

  3.انـدوجوب مقدمه قرار داده

پورنوگرافی با استثمار جنسی و محرماتی ه نیز الزم است، که بیان این نکت

هرچند در  ؛مالزمه ندارد ،کردن شـهوانی دیگران به تصاویر مزبور چون نگاه

 .تـوان آن را مشمول این قسم دانستنمىاما  ؛چنین است ،بیشتر موارد

بلکه مانند علت  ؛شودمینحرام از اسباب تولیدى محسوب  همقدم یگاه

حرام، وصول به  همقدم کبحـرام است. در چنین حالتى، اگر قصد مرت ناقصه

و حرام نیز محقق گردد، ارتکاب مقدمه حرام خواهد بود؛  ،حرام در خارج باشد

رتکاب مقدمه حرام، حرام نخواهد بود؛ ا ،اما اگر حرام در خـارج محقـق نشود

 ٤.داندمگر طبـق مبنـایى کـه تجـرى را حـرام مى

اگر قصد مرتکب پورنوگرافی، به گناه افتـادن دیگران از راه بنابراین 

ز محقـق شـود، مطـابق برخـى از مبـانى نیو این امور  ،امور شهوانی باشد

 .دانستاست، توان پورنوگرافی را از باب مقدمه حرام، حرام اصولى، مى

                                                           

 .361. ص ،1419 خاویى، -1

 .189. ص ،1370 منتظرى، ؛160. ص ،1415 خراساانى، -2

 .400. ص ،1ج تا،بي تبریزي، سابحانى ؛427. ص ،1425 شایرازى، مكاارم -3

 .361. ص ،1419 خویى، -4
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 افشای سر -ج

هـای لمکه بـه نـوعی مربـوط بـه فـی ،برخی از مصادیق پورنوگرافی

مشـمول ادله حرمت  ،اسـت زناشوییو نیز روابط  ،خصوصی و خانوادگی

 ،های متضمن امور جنسـیاست؛ حتی نمایش تصاویر و فیلم افشای سر

باز  -هرچند این روابط حرام بـوده باشـد -کـه مخفیانه گرفته شده است

 .که دارای حرمت شرعی است ،است مصـداق افشـای سـرهم 

چـون مشمول عناوین حرام دیگری هم نیز یق پورنوگرافیبرخی از مصاد

ها موجب آزار دادن تصاویر افراد بدون رضایت آن ایـذاء اسـت؛ زیرا نمایش

ها و موجب فرو پاشیدن خانواده آن یگـاه؛ به نحوی که و اذیـت آنـان شـده

 گـردد. از هستی سـاقط شـدن آنـان مـی

 ،که افراد با اغـراض مختلـف ،هـای فراوانی وجود داردنمونـه

و  ،دهندتصـاویر دیگـران را از راه اینترنـت در معرض دید قرار می

 .گردندها میموجب آشفتگی خاطر آن

کـه عمـل وی در حـد  ،در مـواردی مرتکب عمل پورنوگرافی را

ای که مشمول آیه گسـترده و وسـیع صورت گرفته باشد، به گونه

االرض به تـوان از باب افساد فیباشد، می 1«فَسَادًا أَرْضِالْ فِي وَيَسْعَوْنَ»

 .مجازات رساند

                                                           

 .33ر. ك: مائده،  -1
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، به طریق اولی در حرمت تشبیب جه به فتاوای گروهی از فقهاچنین با توهم

زیرا زمانی  1تـوان حرمـت برخـی از مصادیق پورنوگرافی را به دست آورد؛مـی

ن حرام باشد، به طریق اولـی های زنان مؤمکه تشبیب یا بیـان محاسن و زیبایی

هـا کـه موجب هدایت فاسقان به سوی صاحبان تصاویر و نمـایش تصـاویر آن

 شـود، دارای حرمت و منع شرعی خواهد بود. هتک حرمت آنـان مـی

رسـد دلیـل اصـلی حرمـت تشبیب، یکی از با وجود این، به نظـر مـی

 رمـت تشـبیب را دلیـلتوان حپیشین است؛ از این رو، مشکل می هادل

 .گفته در نظر گرفتپیش همستقلی در مقابله ادل

دیگری نیز تحـریم  جهتکه، ممکن است پورنوگرافی از نکته دیگر این

ز عمل جنسی او که حاکی ا ،را یشده شخص که تصویر مونتاژشـود؛ مثـل این

ه دهند که نشان ،و یا تصویر او را در کنار یک زن ،با شخص دیگر باشد

عمل چنین فـردی نیز ارتباط نامشروع بـا او باشـد، نشان دهد؛ در این موارد 

 2.دادن عمـل نامشـروع بـه شخص، حرام است دلیـل نسـبت بـه

 ،در مورد مجازات محتویات مستهجن و مبتـذل ،ایقانون جرایم رایانه

 تفـاوت قائـل شده است. 

                                                           

 ثااني، شاهید ؛28. ص ،2ج ،1408 كركاي، ؛495. ص ،3ج و 8. ص ،2ج ،1413 حلي، -1

 .339. ص ،12ج ،1403 اردبیلاي، محقق ؛182. ص ،14ج ،1413

 .104-107. صص ،1388 قهرماني، پور و باي -2
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  :این قانون 1٤ هطبق ماد

وزیع، معامله و نیز تولید، ذخیره و نگهداری محتویات مرتکبین انتشار، ت

یـک  و بـه مجـازات حـبس از نود ،مستهجن به قصد تجارت و افساد

یـا هـر  ،یا جزای نقدی از پنج تـا چهـل میلیـون ریـال ،روز تا دو سال

ولی مرتکبین اعمال فوق در مورد محتویات  ؛شونددو مجازات محکوم می

 .شوندمحکوم می اشاره شده،های کی از مجازاتبه حداقل ی ،مبتذل

این در حالی است که قـانون نحـوه مجـازات اشخاصـی کـه در 

نسبت به قانون  ،کنندمجاز می های غیرامـور سـمعی و بصری فعالیت

 .شـدت عمـل بیشتری نشان داده است ،ایجـرایم رایانـه

 قـانون مـذکور:  3طبق ماده 

ر و توزیـع آثـار سـمعی و بصـری مستهجن در عوامـل اصـلی تکثیـ

و  ،و ضـبط تجهیـزات مربوطـه ،به یک تا سه سال حبس ،مرتبه اول

و محرومیت اجتماعی بـه مـدت  ،یکصـد میلیون ریال جریمه نقدی

و ضبط  ،و در صـورت تکرار به دو تا پنج سال حبس ؛هفـت سـال

و محرومیت  ،قدیو دویست میلیون ریـال جـزای ن ،تجهیزات مربوط

چه از چنان ،و در هر حال ؛اجتماعی به مدت ده سال محکوم می شوند

 .گردنداالرض شناخته شوند، به مجازات آن محکوم میمصادیق افساد فی

تناسبی میان مجازات جرایم دو  رسدبا مشاهده این قوانین، به نظر می

ای، جرایم رایانه مجازات بیشتری در قانون الزم استو  ،قانون وجود نـدارد

 شود.تعیین  ،باتوجه به گستردگی آن

ای، ارسال محتویـات مسـتهجن قانون جرایم رایانه 1٤اساس ماده  چنین برهم

  فقط یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی مجازات دارد؛ ،بـرای کمتر از ده نفر
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اصـی مجـازات اشخ هقـانون نحـو 3ماده  ٤که طبق تبصره  ،این در حالی است

مرتکبین تکثیـر و  ،کنندمجاز می های غیرکـه در امـور سمعی و بصری فعالیت

 ٧٤تا  30و  ،بـه جزای نقدی یک تا ده میلیون ریال ،توزیـع کمتـر از ده نسـخه

 ،هدهای این دو ماکه تناسب نداشتن مجازات ،اندضربه شالق محکوم شده

 .آشکار است

ای در مورد پورنوگرافی م رایانهکه قانون جراینکته مهم دیگر این

دیدگی افراد سـخنی بـه میان نیاورده است؛ یعنی تفاوتی میان بزه ،کودکان

المللی و که قوانین و مقررات بین ،قائل نشده اسـت؛ ایـن در حـالی است

مجازات اشخاصـی کـه در امور سمعی و بصری  هچنین قانون نحوهم

فضای دیـدگی کودکـان در در مـورد بزه ،کننـدمجاز مـی های غیرفعالیت

بود قانون جرایم  مناسبکه  ،اندپورنوگرافی شدت عمل نشان داده مجازی

 .کردبینی میای چنین موضوعی را پیشرایانه

در صـورتی کـه مرتکـب  ،قانون 2٧و  26اساس مواد  بر کهسرانجام این

سطح گسترده و یـا  یا جرم در ،باشد 26اشخاص مندرج در بند الف ماده  زا

و در صورت  ؛شودتشدید می ،یافتـه ارتکاب یابد، مجازات مرتکبسـازمان

 1.مجازات تکمیلی نیز در نظر بگیرد ،2٧ه تواند طبق مادتکرار جرم، دادگاه می

 المللحقوق بینانگاری در ههرز -

 المللیکه اسناد بین ،انگاری از چنان مذمومیتی برخوردار استپدیده هرزه

 اند. نیز به ممنوعیت آن پرداخته

                                                           

 .122-123. صص ،1388 قهرماني، پور و باي -1
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برابر پدیده  در ،بیشترین حمایت از کودکان ،المللیدر قوانین بین

 انگاری صورت گرفته است. هرزه

 و فحشا کـودک، درباره فروش، حقوق کنوانسیون اختیاری پروتکل در

 بـرای مفتـوح کـهمیالدی،  2000 می سال 5 مصوب کودک، پورنوگرافی

 قدرت نیز 2002 ژانویه 8 از و ،بوده پذیرش و الحاق ـوگرافیپورن امضـا،

 :است شده تعریفزیر  صورت به است، پورنوگرافی کودک یافته اجرایی

 و تحریک از کودک وسـیله، و طریـق هـر بـه نمایش، گونه هر

 ،شده سازیشبیه یا واقعی صریح، جنسی هایفعالیت به شده تشویق

 عمدتاا اهداف برای کودک جنسی ایهقسمت نمایش گونه یـا هر

 اروپـا شـورای 1سـایبر جـرایم کنوانسـیون نهـایی پیشنویس، جنسی

 مواد و موضوعات شامل کودک پورنوگرافی: داردمقـرر می

 کودک از را دیداری تجسمی و تصـویر که ،شودمی پورنوگرافی

 2کند.می ارائه جنسی صریح رفتار به شده تشویق و تحریک

 مستهجن باشد، زیر خصوصیات دارای که مطالبی امریکا نیز نیندر قوا

 :اسـت ممنـوع آن هاشاع و ،شودمی تلقی

د؛جنسی -شهوانی یا شرمانهبی هولناک، وقیح، -شدید عالقه یک خواهان -1  اـن

 . کنندمی توصیف آزاردهنده و آشکار شیوهای به را ارتبـاط جنسی -2

 هاییتوصیف و ،روندمی ونی فراترکن جامعه معیارهای از دیگر، عبارت به

 کننـد.می بیان ،جنسی هایفعالیت یا ارضا از را

                                                           
1. Crime Cyber 

 .61. ص ،1382 كار، -2
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 چیـزی اسـت ممکن بنابراین ندارند؛ علمی و سیاسی هنری، ارزش ادبی، -3

ی ؛باشـد پونورگرافیـک  1.باشد نشده شناخته هنـوز مستهجن وـل

 حرمت دروغ، افترا، غیبت و هجو -7

ها که برخی انسانهستند، ل اخالقی ئاز رذاسه رذیله  ؛غیبت و افترا دروغ،

 گرفتارند.  به آن

 از بسیاری که ،است معلوم و آشکار چنان ،اسالم نظر از دروغ ممنوعیت

 .انددانسته دین ضروریات جمله از را آن و ،ندیده آن اثبات به نیازی فقها

 ذاتی قبح بر عالوه دروغگویان، و دروغ با قاطعی برخورد چنین دلیل

 و بارزیان آثار گردد،می انسان شخصیت وهن موجب کهاین و ،کذب

 . است اجتماعی روابط در آن مخرب

 اطمینان و اعتماد سلب دروغگویی، رواج زشت پیامد بزرگترین

 .است بشری جوامع بنای سنگ چهآن یعنی است؛ یکدیگر از شهروندان

 و ،تهنداش صداقت ،گویدمی چهآن در مقابل طرف که ،احتمال این

 و روانی تشویش ظن، سوء موجب باشد، واقع مخالف او اظهارات

 و ،اقتصادی گردش و معامالت رکود که ،شودمی هاییاضطراب

 . است آن آثار از بخشی تنها اجتماعی هایدرگیری

که قرآن کریم آن را به خوردن گوشت  ،غیبت نیز از جمله محرمات الهی است

مشاهده فراوانی به  ،در فضای مجازی ای کهپدیده 1؛ر مرده تشبیه کرده استدبرا

 شود.، بهتان و افترا نامیده میدروغ باشد ،اگر این بدگویی کهمضافاا این. شودمی

                                                           

 .31. ص ،1384 كالین، -1
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 فرماید: و می ،را یکی از محرمات محسوب کرده قرآن کریم، افترا و بهتان

أُولئِکَ هُمُ هِ وَيُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّ إِنَّما يَفْتَرِی الْكَذِبَ الَّذينَ ال»

که به آیات خدا ایمان ندارند،  ،بندندفقط کسانى دروغ مى ؛2«الْكاذِبُونَ

 اند.و اینانند که دروغگوى واقعى

به در اصطالح حقوقی نیز افترا، نسبت دادن صریح عمل مجرمانه 

  باشد. واقعشخص یا اشخاصی است، در صورتی که بر خالف 

 به عبارت دیگر:

به یکی از طرق قانونی و  مجرمانه یا انتشار جرم انتسابی انتساب امری

 3امثال آن.

 گوید:در این باره می ،قانون مجازات اسالمی 69٧ ماده

 و روزنامه در درج وسیله به یا ،خطی یا چاپی اوراق وسیله به هرکس

 را امری کسی به دیگر، وسیله هر به یا ،مجامع در نطق یا ،جراید

 امر آن ،قانون مطابق که ،نماید منتشر را هاآن یا ،دهد نسبت صریحاا

 در جز ؛نماید ثابت را اسناد آن صحت نتواند و ،شودمی محسوب جرم

 ٧٤ تا و حبس سال یک تا ماه یک به ،است حد موجب که مواردی

 شد.  خواهد محکوم ،مورد حسب هاآن از یکی یا ،شالق ضربه

 بتواند هرچند ؛گردد محسوب فحشا اشاعه ،امر آن نشر که مواردی در: تبصره

 .شد خواهد محکوم ،مذکور مجازات به مرتکب ،نماید ثابت را اسناد صحت

                                                                                                                       

 .12ر. ك: حجرات،  -1

 .105نحل،  -2

 .142 ص. ،1388 گلدوزیان، -3
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 گوید:قانون نیز میهمان  698ماده 

یا مقامات  ،یا تشویش اذهان عمومی ،هر کس به قصد اضرار به غیر

نامه یا شکواییه یا مراسالت یا عرایض یا گزارش یا  به وسیله ،رسمی

اکاذیبی را  -با امضا یا بدون امضا -هرگونه اوراق چاپی یا خطی توزیع

راساا یا به  ،اعمالی را برخالف حقیقت ،یا با همان مقاصد ،اظهار نماید

 -عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی

که از طریق مزبور به نحوی اعم از این ؛نسبت دهد -تصریحاا یا تلویحاا

عالوه بر اعاده  ،مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه از انحا ضرر

و یا  ،حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال

  .ضربه محکوم شود ٧٤شالق تا 

 ای نیز آمده است:قانون جرایم رایانه 18در ماده 

اعمالی را بر خالف حقیقت، رأساا یا به عنوان نقل قول، به شخص  ...هر کس

که از نسبت دهد، اعم از این -به طور صریح یا تلویحی -قیقی یا حقوقیح

یا  ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود شده به نحوی از انحا طریق یاد

یا جزای  ،، به حبس از نود و یک روز تا دو سالنشود، افزون بر اعاده حیثیت

 د.ش خواهد یا هر دو مجازات محکوم ،نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال

گاهی ممکن است نیز یکی دیگر از عناوین مجرمانه است.  هجو

شخص  ،شخص توهین کننده با مرتبط کردن کلمات و عبارات به یکدیگر

که این  ،مورد اهانت قرار دهد ،را در قالب یک قطعه منظوم یا منثور مقابل

 گویند. می کار را هجو
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ها به ات و واژهمرتبط کردن کلم ،در واقع شرط تحقق این جرم

و صرف پی در پی گفتن  است،یک شعر یا قطعه منثور  در قالب ،یکدیگر

 .شودتحقق هجو نمی موجب ،آمیز به دیگریکلمات توهین

 گوید:در این باره می ،قانون مجازات اسالمی ٧00ماده 

و  ،کسی را هجو کند ،کس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی هر

 .شودنتشر نماید، به حبس از یک تا شش ماه محکوم مییا هجویه را م

 گری و هجوگوییراهکار اخالقی درمان دروغگویی، غیبت -

که ابتدا به  ،های اخالقی این استترین راهکار برای درمان این بیماریمهم

 . شودنتایج و پیامدهای شوم این رذائل توجه 

 میانکینه، دشمنی و نفرت ایجاد  توان بهمی ،پیامدهای دنیوی این رذائلاز 

های و مجازات ،مسلمین، از بین رفتن شخصیت و سلب اعتماد از انسان

 نیز عذاب الهی است.  هاپیامد اخروی آن چنیناشاره کرد؛ هم قانونی

، حسادت و های اصلی این راذئلیکی از ریشه کهنیز اینراهکار دوم 

ل را از خود دور کند حسادت و بخؤمن، انسان م لذا الزم است ؛است بخل

 تا بتواند این رذائل را از اخالق و کردار خود تطهیر نماید. 

ها ن و نعمتیکه بداند همه خزا ،راه دوری حسادت و بخل نیز در این است

 شود. و اگر او بخواهد این شخص نیز صاحب نعمت می ،دست خداوند استبه 

 ه دنبال دارد. نیز ب یهایآزمایش ،هابداند نعمتکه ثانیاا این

لذا برای به دست آوردن  ؛فناپذیر و موقتی است ،های دنیانعمت ثالثاا

 نباید به دروغ، افترا یا هجوگویی پناه برد.  ،آن
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 حرمت قذف -8

له احترام و آبروی فرد است. احترام به ئها، مسیکی از مسائل مربوط به بعد معنوی انسان

 کید بسیار کرده است.  أاسالم نیز بر آن تکه  ،آبروی شخص، امری عقالنی و فطری است

من مانند خون او توصیف شده است. ؤدر معارف دینی اسالم آبروی م

هتک حرمت افراد به وسیله قذف یا هر وسیله دیگر، موجب وارد شدن 

که در هر حال موضوع  ،شودصدمات معنوی و سبب آزار و اذیت آنان می

 حرمت واقع شده است. 

 فرمایند: یم پیامبر اسالم

و اذیت کردن من اذیت کردن  ؛کسی که مسلمانی را اذیت کند، مرا اذیت کرده

 1.لعنت شده است ،و چنین کسی در تورات و انجیل و قرآن ؛خداست

  2قذف را حرام اعالم کرده است.آیات قرآن کریم نیز 

 قانون مجازات اسالمی: 139اس ماده بر اس

 .به شخص دیگری ،نسبت دادن زنا یا لواط است ؛قذف

 همان قانون: 1٤0ماده بر اساس چنین هم

 .هشتاد تازیانه است ،کننده مرد یا زن حد قدف برای قذف

که قذف کتبی نیز قذف  ،فقها بر این است بیشترکه نظر با توجه به این

وجود دارد؛ نیز امکان تحقق قذف از طریق رایانه لذا  3؛شودمحسوب می

                                                           

 .1392 وزیري، و حسیني ارشاد -1

 .4-5و23-24ر. ك: نور،  -2

 .51368و9016 س ،1390 قضایي، استفتائات گنجینه: ك. ر -3
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به طرف مقابل نسبت ، 1گوی اینترنتیری در گفتکه شخصی با دیگمثل این

 ، دیگری را به زنا و لواط متهم کند. 2رایانامهیا با ارسال  ؛زنا یا لواط دهد

 ،و ارسال عکس یا کاریکاتور ،در اینترنت 3برخطچنین پخش فیلم هم

 باشند.بر اتهام زنا یا لواط داللت کند، از مصادیق قذف می که به صراحت

 ق قذف وجود داشته باشد، قذفچه شرایط تحقها چناندر این مثال

 ٤یابد.موجب حد، تحقق می

نسبت صریح لواط یا زنا به  ،از منظر فقهی و حقوقی ،بنابراین

و دارای  ،حرام -به هر شکل که باشد -شخصی در فضای مجازی

 ضربه شالق است.  80مجازات 

 حرمت توهین به مقدسات ادیان  -9

بینی اجتماعی مسلمین پیش وند متعال برای اخالق، که خدایکی از اصولی

 است.  ، اصل احترام به پیروان ادیانکرده است

چنین عموم و هم عنوان یک دستور به پیامبر اکرمخداوند متعال به 

 فرماید: می ،مسلمین

نَعْبُدَ إِالَّ  الَّبَيْنَكُمْ أَکَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ لىقُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِ»

 ؛ 5«ال يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهاللَّهَ وَال نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ

                                                           
1. Chat 

2. Email 

3. Online 

 .277. ص ،1388 قهرماني، پور و باي -4

 .64آل عمران،  -5
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 یکسان شما و ما میان که سخنى سوى به بیایید! کتاب اهل اى: بگو

 قرار او شریک را چیزى و نپرستیم، را یگانه خداى جز که، است

 .نگیرد خدا جاى به اربابانى را ىبعض ما از بعضى و ندهیم،

که پیروان ادیان توحیدی  ،که مراد خداوند این است ،شوداز این آیه استفاده می

 داشته باشند.آمیز مسالمت ، زیستبا وحدت و احترام متقابل در کنار یکدیگر

یروان ادیان توحیدی غیر که زمینه توهین به پدر آیه دیگر نیز برای این

 فرماید: می رود،بین از از اسالم، 

ابِئينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ الصَّوَ إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَالَّذينَ هادُوا وَالنَّصارى»

هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُوَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ

ها و آوردند، و یهودى مسلماا کسانى که ایمان ؛1«ال هُمْ يَحْزَنُونوَ

و  ،ها هر کدامشان به خدا و روز قیامت ایمان آورندها و صابئىنصرانى

کار شایسته انجام دهند، براى آنان نزد پروردگارشان پاداشى شایسته و 

 ، و نه اندوهگین شوند.مناسب است، و نه بیمى بر آنان است

بئیان زمینه ایمان صاکه یهودیان و نصرانیان و  ،کنداین آیه نیز بیان می

را دارند. از همین روی نباید با توهین و سخنان  -اسالم -به دین کامل

 ، آنان را از اسالم دور کرد. نسنجیده

چنان مهم  قرآن کریم،رعایت ادب و دوری از توهین و دشنام در 

توهین و  ها نیز اجازهکه حتی نسبت به خدایان دروغین و بت ،است

 د. دهنمی ،ناسزا گفتن

                                                           

 .62بقره،  -1
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 فرماید: خداوند متعال در این باره می

اً بِغَيْرِ ال تَسُبُّوا الَّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْووَ»
پرستند، دشنام ندهید، که آنان و معبودانى را که کافران به جاى خدا مى

 داد.ادانى خدا را دشنام خواهند از روى دشمنى و ن نیز

حتی  ؛به علت ممنوعیت فحش و ناسزا خدای متعال ،در این آیه شریفه

و آن را واکنش متقابل و البته غلط  ،کندبه خدایان دروغین نیز اشاره می

  داند.می -دشنام به خدای یگانه -هاپیروان آن

 قانون اساسی: 13حقوقی ایران نیز بر اساس اصل  در نظام

 شناخته دینی هایاقلیت تنها مسیحی و کلیمی ،زرتشتی ایرانیان

 در و ؛آزادند، خود دینی مراسم انجام در قانون حدود در که ،شوندمی

 کنند.می عمل ،خود آیین طبق بر دینی تعلیمات و شخصیه احوال

 قانون اساسی نیز: 1٤ طبق اصل

، مسلمانان و ایران اسالمی جمهوری دولت سوره ممتحنه، 8 آیه حکم به

 اسالمی عدل و قسط و حسنه اخالق با ،مسلمان غیر افراد به سبتن موظفند

 کسانی حق در اصل این .کنند رعایت را آنان انسانی حقوق و ،نمایند عمل

 .نکنند اقدام و توطئه، ایران اسالمی جمهوری و اسالم برضد که ،دارد اعتبار

 اکنون هم و ،است کلیسایی حقوق از ثرأمت بسیار که نیز 2ال کامن حقوقی نظام در

 دارند، نسبی تبعیت ،نظام این از انگلستان و آمریکا جمله از غربی کشورهای از برخی

 . اندکرده تلقی جرم، 3کفر و ناسزاگویی عنوان با را مقدسات به توهین گذشته از

                                                           

 .108انعام،  -1
2. Common Law 

3. Blasphemy 



 97/ حقوقي و اخالقي زیست در فضاي مجازي  -هاي فقهيبایسته

 

 

 هر شامل 1ارتداد واژه اند،کرده ارائه غربی دانانحقوق که ،تعریفی اساس بر

 و ،شودمی خداوند وجود انکار یا و مقدس کتب مسیحیت، نیتحقا انکار گونه

 2.شوندمی محسوب جرمهمه  هااین

هم از  ،بنابراین باید توجه داشت توهین به مقدسات ادیان توحیدی

 ؛ و هم از منظر حقوقی، ممنوع است.ممنوع و حرام است ،منظر فقهی

سخنان نسنجیده  ها و بیانتوهین ،در فضای مجازی این در حالی است، که

جاست، که شود؛ اما نکته ایننسبت به پیروان سایر ادیان توحیدی، مشاهده می

و حتی به  -یک مسلمان متعهد هرگز نباید نسبت به پیروان سایر ادیان توحیدی

از الفاظ زشت و ناپسند استفاده  -سوره نحل در مورد مشرکین 108تعبیر آیه 

شخصیت مسلمین و جذب حداکثری سایر این کار باعث حفظ ؛ چرا که نماید

 شود.می -اسالم -پیروان ادیان به دین مهربانی و مهروزی

 حرمت ورود به حریم خصوصی  -10

های تلفن همراه، و ها، گوشی، به دنبال ورود به رایانهدر فضای مجازیبرخی 

هستند  به طور کلی، در پی دسترسی به اطالعات شخصی و خصوصی دیگران

 نمایند.  یهایاستفاده یا سوء به آن شخص یا کشور وارد نموده، ویی هاتا آسیب

 انتظار ،فرد آن که ،است فرد یک زندگی از قلمرویخصوصی؛  حریم

 دسترسی ،قلمرو آن به راجع اطالعات به وی رضایت بدون دیگران دارد

 3.باشند نداشته
                                                           
1. Apostasy 

 .25. ص ،1384 هاشمي،: ك .ر -2

 .16. ص ،1386 انصاري، -3
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 و یقرارداد امر یک مبنای بر انسان ذاتی کرامت ،اسالمی تعالیم در

 کهاست،  اصیل شناختیهستی امر یک اساس بلکه بر نیست؛ اعتباری

 . دارد بشری خلقت ذات در ریشه

 سیره و الهی سنت مخلوقات، اشرف مقام به احترام و انسانی کرامت

 . است، در طول تاریخ بوده صالحان و برگزیدگان

 خلیفه که جاییآن از انسان جسمی و تمامیت روحی از حفاظت

 بایسته امری ،استالهی  الیزال وجود از ایجلوه و ،است زمین در خداوند

 جوییپی تجسس، مداخله، هرگونه لذا ؛گردد می محسوب واجب و

 به تمایلی که ی،افراد شخصی اطالعات افشای و نگاه کردن ،اطالعات

 این منافی شود،ها میآن تحقیر و وهن باعثیا  و ،ندارند هاآن یافشا

 . ستا ذاتی کرامت

 تالگفتاری، مشک یا رفتاری عیوب جنسی، هایبیماری قبیل از اطالعاتی

 اطالعاتی ایشان، گذشته معاصی و گناهان و افراد منفی پیشینه خانوادگی،

         ،باشد نداشته هاآن افشای به رضایت یشخص ممکن است که ،هستند

 -نفر یک ولو نزد -اطالعات این افشای و یافتن آگاهی صورت در و

 هاآن افشای از وی حتی کهاین یا و ؛برود بین از شخص شرافت و حیثیت

 . نماید انزوا و سرافکندگی خجالت، احساس

برای  و ،رودمی بین از بشر ذاتی کرامتاطالعات،  این افشای با که روست این از

 .گیرد قرار حمایت مورد ،اشخاص خصوصی حریم الزم است ،ذاتی کرامت این حفظ

که ممکن است در اشکال  ،نقض حریم خصوصی اشخاصنین چهم

و به لحاظ  ،شود، موجب آبروریزی شخص محسوب میظاهر شودمتفاوتی 

 .و جایز نیست ،حرام بوده رض، از نظر شرعیتطبیق با عنوان هتک ع  
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 ،شودمحسوب می بنابراین، نقض حریم خصوصی از مصادیق تجسس

چنین . همروندبه شمار میات الهی محرماز  2،و روایات 1که براساس آیات

 ،شودمحسوب می ، از مصادیق افشای سردر صورت انتشار اطالعات افراد

 3این فعل نیز حرام است. ،که بر اساس ادله فراوان

 حرمت سرقت حقوق معنوی  -11

 5.است شده گرفته رُم عرفی حقوق از ٤؛معنوی حقوق

 یذم و عینی بجز حق یحق را آن معنوی، حقوق شناسیاصطالح در

 مخترع حق: همانند ؛است یماد غیر و قانونی آن حق رو، این از. گویندمی

 گونهاین از و دارد، رسمی نامهگواهی که کسی حق و ،خود اختراع بر

 6.سرقفلی حق و ،تجاری عالیم و نام حق و ،مؤلف حق: است

این حقوق گاهی در قالب دستاوردهای علمی، اختراعات و اکتشافات 

  باشد.می و گاهی در قالب خلق آثار هنری ؛است

و گزارش نامه که در قالب مقاله، کتاب، پایان ،دستاوردهای علمی

دارای به شرطی که  ؛است ، دارای مالیت و ارزششودمنتشر میعلمی 

 .و قابل انتفاع باشدبوده،  عقالیی فایده

                                                           

 .12ر. ك: حجرات،  -1

 .294، ص. 1368ر. ك: حر عاملي،  -2

 .411. ، ص1408نوري، ؛ محدث 368. ، ص1408 ،كلینير. ك:  -3
4. Incor Poreal Rights (In English) Droit intellectual (In France) 

 .156. ص تا،بي عبدالفتاح، -5

 .227. ص ،8ج ،1376 لنگرودي، جعفري -6
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 یشخو فکری و علمی دستاورد و تألیف مالک مؤلف،به عنوان مثال: 

 معنای به تصرف این. دارد باز ،آن در تصرف از را دیگران تواندمی و ،است

 گیرد.  صورت او رضایت و اجازه بدون که ،است مؤلف اثر تکثیر و چاپ

یا  ،حقی که نویسنده یک اثر ادبی و علمیدانان: به تعبیر برخی حقوق

 ؛است از حقوق مالی و با ارزش ،کندمخترع نسبت به اختراعش پیدا می

توان این حقوق را ؛ که میولی موضوع آن امری ذهنی و فکری است

 1حقوق مالی و ذهنی نامید.

 و ممنوع اثر علمی کسی، اجازه بدون انتشار و برداریکپی بنابراین

-حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان قانون حمایت اساس بر .است حرام

و  -1956مصوب -ژنو مؤلف حقوق جهانی و کنوانسیون -13٤8مصوب 

و انتشار بوده، محترم  ،لفؤبرای م حق تألیف المللی نیزسایر قوانین بین

 شود.و جرم محسوب می ،بدون اجازه آن ممنوع

و  ،رسدبه منصه ظهور می گاهی نیز دستاورد علمی در قالب اختراع

 شود. نتیجه آن به طور مکتوب یا در فضای مجازی منتشر می

که حاصل زحمات فکری و مادی فراوانی است تا  اع،با توجه به ماهیت اختر

برداری از لذا بهره ؛بر آن صادق است ، مسلماا مالیتشخص بتواند اختراعی پدید آورد

 شود. ها نیز مصداق سرقت مال محترم محسوب میاختراع اشخاص بدون اجازه آن

 -1386 مصوب -تجاری عالئم وصنعتی هایطرح ،اختراعات ثبت قانون طبق

 .شوندمی منع مشابه اختراع در رقابت از افراد به مدت بیست سال

                                                           

 .166. ص ،8ج ،1376 لنگرودي، جعفري -1
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 حق مخترع جز کسی که نحوی به ،شودمی اجرا مطلق طور به انحصار این

 ،است این مقابل در انحصار این البته ؛کند فروش یا استفاده ساخت، به اقدام ندارد

 گواهینامه یافتدر محض به را اختراع به مربوط اطالعات است موظف مخترع که

 . نکند سابق اختراعات صرف را خود هزینه و وقت جامعه تا نماید افشا ،اختراع

در قالب آثار  یبرخی موارد نیز نتیجه زحمات یک شخص یا اشخاص

، صاحبان های حقوقییابد. بر اساس تعاریف نظامهنری بروز می -ادبی

رداری و هرگونه بلذا کپی ؛هستند هنری -این آثار دارای مالکیت ادبی

بوده، و از نظر  مصداق تعدی به اموال غیر ،استفاده بدون اذن از این آثار

 های تعیین شده است.و از نظر حقوقی مشمول مجازاتشرعی حرام، 

هنری،  -های علمی، ادبیسرقت در فضای مجازی بعضاابا این وجود، 

برداری قت و کپیسرنیز مصادیق آن  شود، کهمشاهده میاختراعات و اکتشافات 

برداری از آثار هنری دیگران و تلفیق ، کپیها و انتشار به نام غیراز مقاالت و کتاب

با موارد دیگر بدون ذکر نام طراح و خالق اثر، دسترسی به اطالعات یک اختراع و 

ها از که همگی این ،های دیگر استاکتشاف از طریق مهندسی معکوس یا شیوه

از نظر قطعی است، که  و حرامبوده، به حقوق دیگران مصادیق ظلم و تعدی 

 باشد.     های مقرره میمشمول مجازاتنیز حقوقی 

 مجازی فضای در اخالقی اصول

ضرورت انسانی زیستن  ،رعایت اخالق در زندگی و ارتباطات اجتماعی

های است. اخالق اجتماعی موجب قابل تحمل شدن تزاحمات و اصطکاک

 چرا که در غیر این صورت،شود؛ می در عصر جدیددگی ناپذیر زناجتناب
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قابل  ها، زندگی در فضای جدید را غیرانباشت برخوردها و اختالف

 کند. تحمل می

بلکه در زندگی  ؛نیست یاین اخالق منحصر به فضای واقعی و زندگی اول

 توان از آن غفلت کرد. و نمی ،دوم و فضای مجازی نیز مورد نیاز است

خر و أت -به نوعی -به اختالالت زندگی در عصر جدید با توجه

شود، که منجر به مشاهده میماندگی اخالقی در فضای مجازی عقب

ضروری است  شده است؛ لذاها ها و حتی بزهکاریبسیاری از ناهنجاری

هایی در ی، اندیشیده شود، که در ادامه نکتهفضای مجاز درباره اخالق در

 :شوداین خصوص، بیان می

 انسان نیز آن مخاطبان و ،بوده واقعی فضای امتداد مجازی فضای -1

 جامعه، در حاکم اخالقی قواعد و اصول از بسیاری لذا ؛هستند

 همه به باید کهنتیجه آن. باشد جاری و حاکم باید نیز فضا این در

 فضای در انسانی ادب و نزاکت و اخالقی اصول و قواعد

 تمکین کرد. ،مجازی

 چارچوبی فضا، این در اخالقیبی و ساختارشکنی از پرهیز برای -2

 کاربران باید تعیین کرد. برای

 ،گریکنش هنگام در برانگیختگی و جویندگی ویژگی داد اجازه نباید -3

 .کند ترغیب اخالقی هایحریم شکستن به را کاربران

 خواهانهترقی و مدرن ظاهر به رفتارهای برخی ثیرتأ تحت نباید  -٤

 شد. اخالقی غیر هایکنش مرتکب گران،کنش برخی
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در فضای مجازی،  مخاطب و کانال ،شبکه انتخاب در الزم است -5

 هایآموزه و مطالب اثربخشی از کرد تا جایی که عمل هشیارانه

 شود. حاصل اطمینان ،ارسالی

 غیر مخاطبان با یکسان نوشتاری سبک از استفاده در الزم است  -6

 کرد. پرهیز ،سطحهم غیر و جنسهم

 جلب واسطهه ب ،وجود دارد مرجع گروه کاربران، برخی برای اگر -٧

گروه  نباید ،هایشاندغدغه وها پرسش بازگویی در آنان اعتماد

 وخود را معرفی کند،  چیزدانهمه متخصصی قالب در مرجع

 د.ده کارشناسانه غیر هایمشاوره

 از باید -مخالف جنس با ویژهه ب -عاطفی ارتباطات برقراری در -8

 اجتناب وامانده و گرفتار مخاطبان احساسات و عواطف ریکتح

 داد. ارجاع متخصص و صالحذی افراد یا مراجع به را آنان و ،کرده

 غیبت تهمت، افترا، شائبه که مطلبی گونه هر انتشار از الزم است  -9

 کرد. احتراز ،است فضا این در منکری و

 سودآور که ،مبحثی و مطلب هر بازپخش و نشر از الزم است  -10

 در مخاطبی بر غلبه یا و ،باطل احتجاج باب از تنها یا و ،نبوده

 کرد. اجتناب ،است انعکاس قابل عمومی فضای

 -مضامین تغییر و کردن زیاد و کم -اطالعات دستکاری از باید  -11

ه ب ،آن از هاییبخش متعمدانه حذف و ،دیگران منتشره مطالب و

 کرد. پرهیز ،بشود نآ محتوای از دیگری برداشت که ایگونه
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 و بارخشونت و مستهجن تصاویر ،هرزنامه انتشار از الزم است  -12

 کرد. اجتناب کننده تشویش

 ،تصویر یا و ؛منبع نقل بدون ،مطلب گونه هر نشر از الزم است  -13

 کرد. پرهیز -حتی فرزندان خود -ذیحق افراد از اجازه کسب بدون

 و تخریب هدف اب را کذب و واقع غیر اخبار و مطالب نباید  -1٤

 کرد. منتشر ،عمومی افکار و اذهان تشویش

 بر ،مجازی فضای در هاگریکنش و رفتار تمامی الزم است  -15

 1شود. تنظیم انسانی عرفی و هایارزش و وجدان، منطق، اساس

 هایی برای فعاالن فضای مجازیتوصیه

ای تهدیدهای فزایندهها در فضای مجازی، و با توجه به گستردگی فعالیت

هایی در که در این عرصه وجود دارد، در این بخش پایانی مقاله، نکته

قالب توصیه، به منظور استفاده مطلوب از فضای مجازی توسط کاربران و 

 شود:فعاالن این عرصه، بیان می

های تلفن همراه عضو های شبکهضرورتی ندارد در همه گروه -1

 .دانست هاشتو یادداو خود را موظف به دیدن و مطالب  شد،

که تبادل اطالعات در آن با  مناسب است،هایی در گروهعضویت  لذا تنها

 وقت و ،مرتبط باشد. در غیر این صورت تخصصی کاربر،زندگی و حرفه 

 فایده درو نوعی اعتیاد در خواندن مطالب بی ،شودتلف می کاربرزمان 

 د.شوپیدا می ،هاشبکه

                                                           

 تا.چي، بيفتوره -1
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از این رو درباره  ؛اسب نیستهای جدی منفضای مجازی برای بحث -2

نباید وارد گفتگوی تخصصی مسائل مهم اعتقادی، سیاسی و فکری 

 گوی رو در رو و حضوری است.نیازمند گفت هاصحبتاین شد؛ چون 

به  فوراا گیرد،مطلبی که خوانده شده یا مورد پسند قرار میهر  -3

د. شوتحقیق  ،و درباره صحت و منبع آنگذاشته نشود، اشتراک 

لب منتشر شده در ادهد بسیاری از مطالعات انجام شده نشان میمط

. ی یا ترکیبی از راست و دروغ استواقع غیر های مجازی،شبکه

 د.کرمشاجره نباید درباره صحت و سقم این مطالب نیز چنین هم

شوخی و جوک در فضای مجازی موجب انبساط  ،طنز ،فکاهی -٤

دنبال به فقط نباید فضا اما در این  ؛شودخاطر و تمدد اعصاب می

 ،به هر قیمتی نباید خندید کهنکته دیگر این. بودمطالب  نوعاین 

شرمانه به اعتقادات و توهین مستقیم و بی ،برخی از این مطالب

از ؛ لذا الزم است های انسانی و دینی و قومی استشارز

 د.خارج ش ،کنندهایی که این حد و مرزها را رعایت نمیگروه

 ه،ابتدا هدف و کارکرد ایجاد گرواز  شود،میوهی ایجاد وقتی گر -5

 سخنهای مختلف در زمینههایی که د. گروهشومشخص 

 شوند. راهه کشیده میبه بی غالباا ،گویندمی

 به عنوان مثال .مفید خواهند بود ،ها کارکرد خاصی داشته باشنداگر گروه

در خصوص مقاصد  ،ها در آنکه خانواده ،تصور کنید گروهی ایجاد شود

گردشگری در تعطیالت آخر هفته به تبادل اطالعات بپردازند. این گروه 

 مفید و پایدار خواهد ماند. حتماا
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به افرادی که  های تلفن همراه،شبکههای اجتماعی و در شبکه -6

دوست شد، یا ها آننباید با و  ناشناس هستند، نباید اعتماد کرد،

و به مشخصات چنین نباید هم. دکرها عضو در گروهها را آن

ها همه د. بهتر است در گروهکرها اعتماد های پروفایلعکس

 هویت هم را بشناسند. تقریباا

ها اختصاص وقت معین و محدودی برای حضور در شبکهالزم است  -٧

های مرده و موازی برای این کار استفاده از وقتداد، که شایسته است 

 ،مترو وسیله نقلیه،ت سلمانی، داخل مانند صف نانوایی، نوب کرد؛

توانند در فضایی که دیگران می چنین الزم استهمو...  شکیمطب پز

انند از تلفن همراه استفاده نکرد؛ م ،حضوری صحبت کنند به صورت

 این کار به تمرین و ممارست نیاز دارد. .محیط خانواده

و قضاوت  ها اظهار نظردلیلی ندارد در باره همه مطالب این شبکه -8

را خیلی از مطالب و  ،دوتماشاچی بالزم است . گاهی فقط کرد

 نکرد.سعی در ارشاد یا توبیخ منتشر کننده  رفت، یاجدی نگ

تربیتی و اجتماعی مخاطب را در  ،طور نسبی ظرفیت و فضای فکریه ب -9

 کسیبرای  لطیفه. شاید انتشار یک باید در نظر گرفتانتشار مطالب 

 توهین تلقی شود.نوعی  ،ای برخی اعضای گروهاما بر ؛عادی باشد

و  فرد،شخصیت واقعی  شود میاندر انتشار مطالب سعی   -10

ه ب ننباید دیگرا ؛ لذاارتباط باشدارائه شده، محتوای مطالب 

قضاوت غلط  اودرباره  فرد،واسطه مطالب منتشر شده از جانب 

 و اشتباه کنند. 
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طالبی که در فضای مجموعه م این نکته در نظر گرفته شود، که

را  فردکه تصویر  ،هستند جدولیقطعات  شود،میمجازی منتشر 

 1.سازدمی ،در ذهن دیگران

 گیرینتیجه

در فضای مجازی به  هافعالیت ،چه در این پژوهش گذشتبر اساس آن

دارای احکام و عناوین  ،عنوان یک پدیده و یک فعل از افعال مکلفین

 فقهی و حقوقی است. 

در فضای مجازی  که امکان ترتب بر فعالیت ،عنوان 12 ،مقالهدر این 

و حکم فقهی حقوقی هر یک بیان  ،مورد بررسی قرار گرفت ،را دارد

المللی برای تخلفات در های ملی و بینجز قانون و مجازات؛ اما بشد

ترین و یکی از مهم ،تواند عامل بازدارندهچه میآن ،فضای مجازی

 ازی باشد، فراگیری و به کارتخلفات در فضای مج های دوری ازضمانت

 است.  های اخالقیآموزهبستن 

رسد، پیوند وثیقی که میان دو حوزه اخالق و فقه وجود میبه نظر 

که با تقویت باورهای اخالقی،  ،دهدن امکان را به مکلف میدارد، ای

ف در کمترین سطح تخل؛ به نحوی که احکام فقهی را به خوبی اتیان نماید

 ی،باورو از این رهگذر زیستی سالم، اخالق مشاهده شود؛فضای مجازی 

 ، رقم بخورد.در فضای مجازی یمدارفقهو 

                                                           

 مهر.دبیري -1
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