
 

 

 مجازی فضای در منکر از نهی و معروف به امر شرایط

 2)ایران( دكتر سید حسن امامیان، 1)ایران( امیر آسماني بیدگلي: گاننويسند

 12/03/1395پذیرش:                            20/01/1395دریافت: 

 چکیده

که شارع مقدس  دینی است،ترین واجبات از مهم ،از منکر امر به معروف و نهی

امر به چهار شرط اصلی است. کرده  بیان ،شرایطی برای تحقق وجوب آن

و اصرار بر گناه ، رثیأاحتمال ت، علم و آگاهی، عبارتند از: معروف و نهی از منکر

بیان ا برخی از فقه، توسط عدالتنیز با عنوان شرط پنجم  ؛مفسدهنبودن ضرر و 

، فناورییکی از کاربردهای امر به معروف و نهی از منکر در عصر  شده است.

؛ به رود. فضای مجازی در راستای فضای واقعی پیش میاست فضای مجازی

لذا یابد. در فضای مجازی نیز عینیت می ،بسیاری از مفاهیم واقعی نحوی که

همان شرایط  ،ازیشرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مج

هر چند است، که فقها بر آن تأکید دارند؛ در فضای حقیقی  آنوجوب 

وجود نحوه عملکرد، تذکر زبانی، فعلی و سایر موارد  نیز از حیث یهایتفاوت

سعی شده است شرایط امر به معروف و نهی از منکر در  مقاله،در این  دارد.

  گیرد.و مجازی مورد بررسی قرار  واقعیفضای 

 مجازی فضای منکر، از نهی معروف، به امر: واژگان کلیدی
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 مقدمه

، تا امر به معروف و نهی از منکر در اسالم از اهمیت واالیی برخوردار است

جایی که قرآن کریم، امت اسالم را بهترین امت معرفی کرده است؛ به خاطر 

  1شود.یدر این دین، انجام مامر به معروف و نهی از منکر انجام که این

که  ،و از فرایضی است ،از فروعات دین، از منکر امر به معروف و نهی

 مایه قوام واجبات دینی خواهد بود.  ش،یهابه خاطر برخی از ویژگی

شارع مقدس شرایطی برای این فریضه بزرگ قرار  ،در منابع تشریع اسالم

 شود.یامر به معروف و نهی از منکر واجب م، که با تحقق آن ،داده است

، در 2واقعیشرایط و مصادیقی امر به معروف و نهی از منکر در فضای 

  :عبارتند از، که دباشنیز منطبق می 3فضای مجازی

 ؛آگاهی علم و -1

 ؛احتمال تأثیرگذاری -2

 ؛صرار بر گناها -3

 .نبودن ضرر -٤

 تحت عنوان هابرخی فق نیز توسطمفسده و شرط پنجمی چنین هم

  ، بیان شده است.عدالت

چه در  و واقعیچه در فضای  -محقق شودباال هرگاه شرایط این، بنابر

 شود. امر به معروف و نهی از منکر واجب می -مجازیفضای 
                                                           

 .110آل عمران،  ر. ك: -1

 .41-42ص. ، ص1386نژاد، معتمد -2
2. Real Space 

3. Cyber Space 
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همان نیز شرایط امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی 

 باشد.می واقعیشرایط فضای 

که حتی انسان فاسق نیز نباید در مورد  ،این فریضه آن قدر بزرگ است

 مسئولیت باشد. ن بیآ

 حقیقت امر به معروف و نهی از منکر 

عبارت است از دعوت نمودن  ،تعریف مورد اتفاق فقها از امر به معروف

ت ها از نظر عقل و شرع و فطرکه آن ،به کارهای نیک و شایسته و خوب

 1، خوب و شایسته باشد.پاک

و ناشایست و  عبارت است از دعوت به ترک کارهای زشتنیز نهی از منکر 

 2بد و قبیح و ناشایست باشد. ؛که از نظر عقل، شرع، و فطرت پاک ،ناشناخته و بد

 گرفته شده است. 5فضاو  ٤مجازیدر اصل از دو واژه  3فضای مجازی

فرمایی را برابر فارسی آن ا خودشاید بتوان علم هدایت و کنترل ی

تا حدودی مفهوم قدیم خود را  دانست. به هر حال، سایبرنتیک اکنون

کار، امکان  ،که به انسان یا ماشین خود ،گر علمی استو بیان ،حفظ کرده

 6دهد.حکومت کردن و فرمان دادن می

                                                           

 .363. ، ص1، ج1422، ينیخمامام  -1

 .49. ، ص5، ج1379كلیني،  -2

3. Cyberspace 

4. Cybernetics 

5. Space 

 .41-42ص. ، ص1386نژاد، معتمد -6
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که در آن ارتباطات و کنش متقابل  ،فضای مجازی فضایی است بنابراین،

و به  ؛گیردای، از جمله اینترنت شکل میهای رایانهها از راه شبکهانسان

و مسائل مخابراتی،  رایانهکه از طریق  ،هاهای از ارتباطات درونی انسانمجموعه

 1شود.اطالق می ،گیردبدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی صورت می

 معروف و منکر در فضای مجازی

در مورد معروف و منکر  «همایش علمی مجموعه مقاالت»در  فردنصیری

 نویسد:می ،در فضای مجازی

که در  ،همان مفاهیمی است ،فضای مجازی منکر در معروف و

 رفتارهای بیرونی ما ممکن است مصداق داشته باشد.

که همه وجوه  ،فضای مجازی، جهانی موازی با جهان واقعی دارد

 ،و فرایندی است ؛شودزندگی جهان واقعی را شامل می تکرار شونده

 انجامد.سازی با جهان واقعی میکه به همگن

این  با و دستورهای کلی را ،چنین باشد فضای مجازی نیز باید در

 نامحرم و تهمت، ارتباط با برای مثال: دروغ و .مصادیق تطبیق دهیم

 منکر در فضای واقعی و مجازی هستند. مصادیقاز حتی موارد دزدی 

موجودیتی است که  ،گیردفضای مجازی قرار می وقتی امری دینی در

 ،واقعی امر مجازی و میانالبته  ؛گیردر میدر معرض همگان قرا

انسان متعلق  .یکدیگر نیستند جدا از که ،منطقی وجود دارد ایرابطه

 2امروز متعلق به جهان مجازی است. و ،به جهان واقعی

                                                           

 .503. ، ص1390جهانگیر،  -1

 .213. ص، 1378فرد، نصیري -2
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 نویسد:می ،منکر در مورد تطابق معروف ونیز  حسینعلی بای

نظر فقهی و حقوقی که از روابط نامشرع: روابط نامشروع با توجه به این

 ؛در فضای مجازی قابلیت تحقق دارد ،منحصر به رابطه فیزیکی نیست

 فتنه است نه وسیله. فساد و ،چه مالک رابطه نامشروع استزیرا آن

شامل قماربازی و جرایم مربوط به قمار از جمله ساخت قمار، که قمار: 

دادن  آالت قمار، حمل و نگهداری، خرید و فروش و در اختیار قرار

تحت شرایطی در فضای ؛ باشددایر کردن قمارخانه می و آالت قمار

 باشد.قوانین سنتی و واقعی می و منطبق با ،مجازی قابل تحقق است

قوادی سنتی  از نظر فقهی تفاوتی با، از طریق رایانه : قوادیقوادی

و قانون  ،قانون مجازات اسالمی 139و از نظر حقوقی با ماده  ارد؛ند

 باشد.ه با قاچاق انسان منطبق میمبارز

از طریق رایانه تفاوتی با مفاهیم سنتی : این اعمال اختالس و ارتشا

 تواند در فضای مجازی ارتکاب یابد.و می ،ها نداردآن

سب النبی، ارتداد، توهین به  : از جمله این جرایمجرایم علیه مذهب

در فضای نیز م ارتکاب این جرای .باشدمقدسات و تبلیغ علیه دین می

 جرایم سنتی ندارد. و از نظر ماهیت تفاوتی با ،مجازی قابل تحقق است

که شامل طرح  ،ای، خیانت به کشورجاسوسی رایانه: به طور خالصه

عضویت در این گروها  براندازی، قیام مسلحانه و قصد برهم زدن امنیت یا

 نیزقوانین سنتی با  و ،باشد، قابلیت ارتکاب از طریق رایانه را دارا بودهمی

 1باشد.منطبق می

                                                           

 .528-530ص. ، ص1388و پورقهرماني،  باي -1
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 مجازی فضای در منکر از نهی و معروف به امر شرایط

که تمام شرایطی را که امر به معروف و نهی از منکر  ،شوداز شواهد دریافت می

 .باشددر فضای واقعی دارد، همان شرایط را در فضای مجازی نیز دارا می

 شوند:در ادامه این شرایط، بررسی می

 آگاهی و علم -1

 ،به معروف و ناهی از منکر شخص آمرکه اینیعنی  ؛شناخت معروف و منکر

 .معروف و منکر را بشناسد تا در انجام وظیفه دچار اشتباه نشود الزم است

و  ،واجبات و محرمات را بیازمویددر ابتدا الزم است انسان  بنابراین،

معروف و منکری را  را بداند؛ لذامستحب و مکروه ، حرام ،واجب مسائل

  .که مورد اتفاق همه فقهای اسالم است ،باید امر و نهی کرد

نهی از به معروف و که آشنایی کامل آمر و ناهی به امر نکته دیگر این

  1.مورد اتفاق همه فقها است ،منکر

در طور که در فضای واقعی توضیح داده شد، همانشرط آگاهی و علم 

 فضای مجازی نیز صادق است.

به نکاتی  الزم است ،عالوه بر آگاهی و علم در فضای واقعیچنین هم

در راستای فضای واقعی پیش فضای مجازی  .توجه کرد فضای مجازی در

، بخشدقعی در جهان مجازی هویت میبسیاری از مفاهیم جهان وا .رودمی

  .کندو کارکرد خود را ثابت می

فضای رسالت مجازی،  به معروف و نهی از منکر نیز در زمینه امر

 واقعی خود را نشان داده است. 

                                                           

 .59 .، صقات اسالمي ولي فقیه در سپاهحقیمركز ت -1
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امر به معروف و نهی از منکر در فضای  مثلبرای ورود مفاهیم دینی 

و در خط و  ،باید هدفمند باشد نویسنده و انتقال دهنده معانی، ،مجازی

 . سیر میل به اهداف و محورها، دامنه فعالیتش را تعریف کند

و منفی آن کامالا بستگی به عملکرد فاعل و عامل  کارکرد مثبتبه عبارت دیگر، 

های که اوالا با ویژگی ،یعنی آمران و ناهیان در این فضا باید کسانی باشند؛ آن دارد

تر از آن با امر به معروف و نهی از منکر به و مهم ؛فضای مجازی آشنایی داشته باشند

  1د.نعنوان یک وظیفه دینی برخورد کارشناسانه انجام ده

امر به معروف و نهی از  توجه به علم و آگاهی به بابنابراین، الزم است 

 .بوداین فریضه بزرگ الهی بهتر انجام دادن دنبال ه ب ،منکر

 گذاریثیرأاحتمال ت -2

 گذاری مخاطب در فضای مجازی همانند فضای واقعی و سنتی است. ثیرأاحتمال ت

، و این آگاهی وجود دهانجام د یاشتباه کار اگر شخصی برای اولین بار

  2شود.امر به معروف ساقط می دارد، که او قصد تکرار آن عمل را ندارد، تکلیف

هم که امر و نهی او  ،احتمال دهد آمر یا ناهیاگر  از طرف دیگر،

ظاهر آن است که  ،ثیر بدهدأعدم تتواند مؤثر واقع شد، و هم احتمال می

 3در این صورت، امر و نهی واجب نیست.

اشته ثیر امر و نهی دأعلم یا اطمینان به عدم ت اگر آمر و ناهی، چنینهم

  ٤باشد، امر و نهی واجب نیست.

                                                           

  .222. ، ص1378 فرد،نصیري -1

 .258. ، ص1378مسعودي،  -2

 .448. ص 1، ج1422، امام خمیني -3

 .257. همان، ص -4
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ثیر أکه احتمال ت ،منکر های دیگر امر به معروف و نهی ازیکی از راه

است؛  نوشتن نامه به فرستنده یا شرکت فرستنده ،تواند داشته باشدبیشتری می

 بیانی انجام شود. ارشاد واده شوند، مبتذل تذکر د هایبه این نحو، که رایانامه

ممکن است در فضای مجازی که چه نیازمند توجه است، اینآن

ل مشاهده قابشود، قرار داده می 1رایانامهدر هایی که درخواست و نامه

 ؛ لذا نیازمند توجه بیشتری است.برای تمام کاربران باشد

 شود:پیشنهاد میزیر  هایهتنک، ثیر بیشتر در فضای مجازیأبرای ت

چون ؛ فضای مجازی، این کار انجام شود با ادبیات متناسب با -1

 تأثیر این روش بیشتر است. 

 نباید مفاهیم متون دینی را با نظرات و تمایالت شخصی خلط کرد.  -2

 أکه اوالا دارای منش ،بهترین نوشته در بیان مفاهیم دینی این است -3

پذیری در بر خورد با مسائل ی قیاسو ثانیاا از ویژگ ؛علمی باشد

 .واگذار کندگیری را به مخاطب و نتیجه ،بهره جسته

 .بهتر است از زبان نرم و آرام، و منطقی و علمی استفاده کرد -٤

و فضا، زمان و مکان  ؛، انجام شودتأثیرمشروط به احتمال  -5

 سنجی شود. موقعیت

 گذاری و تأثر ثیرتأ ی و با رعایتدوست داشتن و ، نرمامر و نهیزبان  -6

طور که در فضای واقعی برای امر به و عالوه بر این همان ،پذیری باشد

که لبخند را طرف  نیزلبخند گفت، در فضای مجازی با معروف باید 

که طرف مقابل  بود،باید به فکر یک جایگزین مناسب  ،بیندمقابل نمی

 .داحساس دوستی و خیرخواهی کند تا اثرپذیری داشته باش

                                                           
1. Email 
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و  د؛داشته باش وجودمید به اثرگذاری و اثرپذیری در این فضا ا -٧

رودربایستی و یا تذکر حالت که یک  ،است مناسبدر عین حال 

 1.ردرا برای طرف مقابل ایجاد ک

 استمرار بر گناه -3

کار اصرار بر استمرار گناه داشته شخص معصیتاشاره به حالتی دارد، که 

وجوب امر و نهی ه مشاهده شود، وضعیت او، ترک گنا پس اگر از ؛باشد

 شود.ساقط می نسبت به او

هم مرتکب معصیت  فاعل باز به این معناست، که مراد از استمرار

در این صورت نهی از منکر  .هر چند یک بار دیگر باشد ؛خواهد شد

 2دوام همیشگی نیست. ،مقصود از استمرار لذا ؛واجب است

ه اوالا خالفی در این باره وجود ک ،انداین شرط گفته در مستند اعتبار

 ،که گناه و معصیت تکرار نخواهد شد ،و ثانیاا اگر معلوم شود ؛ندارد

لذا برخی حتی حکم به حرمت  ؛ماندموضوعی برای امر و نهی باقی نمی

  3اند.امر به نهی در این فرض کرده

ای بر ترک معصیت و گناه از سوی عاصی چه نشانهچنانچنین هم

ع و یقین به ترک معصیت نشانه قط ،آمر و ناهی از آن و برای ،دظاهر گرد

 ٤گردد.و نهی در این فرض، ساقط میاشکال وجوب امر  ،حاصل گردد

                                                           

 .225-227ص. ، ص1378 فرد،نصیري -1

 .448و450ص. ، ص1422خمیني، امام  -2

 .370. ، ص21، ج1374نجفي،  -3

 .451. ، ص1، ج1422، خمینيامام  -4
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ها برای اولین بار به تارنماو یا در یکی از  رایانامهر د اگربنابراین، 

و  -غیر اخالقییا تصویری  پیام به عنوان مثال: -منکری برخورد کردید

توان نمی ،و یا اشتباهی پیش آمده است ،شودتکرار نمیبودید که مطمئن 

 د. رامر و نهی ک

است، که امر به معروف که یک وظیفه  ،توان فهمیداز این بیان می

ولی به هر حال  باشد؛ ها را نداشتهحرمتیتوان مقابله با این همه بیشاید 

 ام داد. بزرگ را انج د امکان این فریضه الهی وح تا الزم است

به صورت ریزی و برنامهآن با زیربناهای الزم است ، 1در استفاده از اینترنت

ریزی برنامه چرا که با گرفته شوند؛ به کار 2هاخدمات دهندهتقویت  باکاربردی 

 منکر است. فخال انجام شده، و این معروف، درست و استفاده از اینترنت

الزم است اساس آن  و بعد بر ست،نیاز اریزی هدر ابتدا برنام بنابراین،

 .بخش نخواهد بودفکر آنی نتیجه شود؛ چرا که فکر

و  ،شودها خنثی میاز طریق فیلترشکن 3فیلترینگاز طرف دیگر، 

، برخورد با عامالن نیز به دلیل تکثرگرایی فضای مجازی و گمنام بودن آن

ی از به معروف و نه امر -ها نباید هدف اصلیولی این ٤سخت است؛

 است.بسیار واال ، چون هدف ؛را کم و یا کمرنگ کند -منکر
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 ضرر و مفسده عدم -4

واسطه ه که ب ،اگر آمر به معروف و ناهی از منکر بداند و یا گمان داشته باشد

آبرویی و یا مالی قابل توجهی به او یا یکی از نزدیکان  ی،امر و نهی ضرر جان

 وف و نهی از منکر واجب نیست.امر به معر ،و دوستانش متوجه خواهد شد

 فرماید:قرآن کریم می

 مَا عََلى وَاصِْبرْ الْمُنكَرِ  عَنِ وَاْنهَ بِالْمَعُْروفِ َوأْمُرْ الصَّلَاةَ أَقِمِ بُنَيَّ يَا»

  ؛1«الْأُمُورِ  عَزْمِ مِنْ ذَلِکَ إِنَّ أَصَابَکَ

 دار، باز ناپسند کار از و وادار، پسندیده کار به و دار، برپا را نماز من! پسر اى

 است. امور عزم از این باش؛ شکیبااست،  آمده وارد تو بر که آسیبى بر و

 نقل شده است:  امام علی در تفسیر این آیه، از

اثر امر به معروف و نهی از  هایی که برها و رنجدر برابر دشواری

 2رسد، با استقامت باش.منکر به تو می

سختی  قیام و شهادتشان را که همراه بافلسفه امام حسینچنین هم

 د. نکنامر به معروف و نهی از منکر بیان می ،فراوان بود و آزار

منکر در مقابل زمامداران  حال اگر بگوییم امر به معروف و نهی از

 است؛ معصوم جایز یا واجب نیست، مخالف شیوه راستین امامان ،ظالم

 اند. دا نمودهدر این راه جان خود را ف چرا که ایشان

                                                           

 .17، لقمان -1

 .145 .، ص4ج، 1387فیض كاشاني،  -2
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یعنی  ؛سازی قبلی نیازمند استمنکر به زمینه امر به معروف و نهی از

الزم  شود،منکر را در جامعه مشاهده  اگر آثار امر به معروف و نهی از

و  شوند،فراهم  نیزمقدمات و وسایل اثربخش در وصول به آن آثار  است

 .شوندفراهم  امکانات هدایت جامعه

اقدام به  یط امر به معروف و نهی از منکر را دارند،ی که شراافراداگر 

توانند نحوه صحیح انجام این وظیفه را در ، میفعالیت در فضای مجازی کنند

رسد انجام این مسئولیت در فضای هرچند به نظر می ؛کاربران ترویج دهند میان

 چون ؛از نرمش بیشتری برخوردار است ،های این فضامجازی به دلیل خاصیت

 و افراد فقط در قالب کلمات  ،برخورد چهره به چهره در این فضا وجود ندارد

و اثرات مخربی که بر خوردهای  ،کنندها منظور خود را منتقل میو عالمت

  1کند، در فضای مجازی کمتر است.فیزیکی در جهان واقعی ایجاد می

 ،جازیبرای پرداختن به موضوع امر به معروف و نهی از منکر در فضای م

یعنی قرار  شوند؛وران از مطالب مشخص مخاطبان و بهرهالزم است ابتدا 

 2مدنظر، انتقال یابند.چه کسی و با چه پیشینه فکری، مفاهیم  است با

پس از تعریف مخاطب، باید به سراغ قالب مناسب  در مرحله دوم و 

  .شودمطرح  یکه مفهوم امر به معروف و نهی از منکر در چه قالب ،رفت

 ،خواهد یک امر دینی ناب بیابددر امور دینی مخاطب می به عنوان مثال:

 ، در چنین وضعیتی الزم استو یا امر به معروف و نهی از منکر انجام دهد

 . شودکه امر دینی با چه منطقی به فضای مجازی وارد می ،دقت شود
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ای غفلت ممکن است به جای آرامش و آسایش دینی اثر معکوس ذره

 که شود،ای درست خسته کنندهو و دین صنعتی شده و جدید  ،اردبگذ

کند؛ به عبارتی ممکن است از مید ناآرامی برای دیگر کاربران ایجا

 معروف کردن، دچار کاری منکر شد.

با چند سطر  -پیام، رایانامه یا مثالا یک عکس -با منکریدر مواجهه اگر بتوان 

 جدل کار به دعوا و ، نتیجهی معقول داشتدرخواست ،خاطره نوشته، یا نامه، یا

و ایمن نگاه شده، خطر دور محدوده از شود و این موجب می ،کشداینترنتی نمی

  حاصل شود. یتربهتر و آسان شود نتیجهمیباعث  چنینشد، و همداشته 

این واجب دینی را عملیاتی  ی مجازیدر فضا بنابراین، کسانی که

 و ماهیت آن را بشناسند.  ،ی موجود آگاهی داشتهبه فضا ، الزم استکنندمی

، که شودتواند موجب برخورد بد از سوی آمران و ناهیان مجازی می

 تر و هویت دیگری به تولید محتوای ناصحیح بپردازد. کار با عزم راسخ

فرد  ،هازشتی ومعنی کردن تحت اللفظی دعوت به نیکی و نهی از منکر  بی تردید

 ،انگاری است. و این موضوع سهل،رهاندئولیت این واجب دینی نمیرا از انجام مس

باید با توجه به علم و آگاهی به امر به  لذا ؛دهدکه در دنیای مجازی و واقعی رخ می

 1.بودبه دنبال بهتر انجام دادن این فریضه بزرگ الهی  ،معروف و نهی از منکر
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 عدالت -5

به شرط عدالت توجه  «اربعین»کتاب  در ییشیخ بهاشیعه مرحوم  یدر میان علما

این شرط را قبول  صاحب جواهر اند؛ امابیان نمودهو بعضی فقها آن را  ،کرده

 دانند. فقها نیز عدالت و پاکی از گناه را شرط وجوب نمی البته بیشترو  ،ندارد

 فرمایند: و می ،داندشرط عدالت را شرط وجوب امر و نهی نمی نیز امام خمینی

که خود باید عامل به معروف و عدالت و این ،مر و نهی کنندهدر ا

و اگر تارک واجبی باشد، امر به ؛ شرط نیست ،منکر باشداز تارک 

طور که واجب است همان -البته با اجماع شرایط ؛واجب، واجب است

و اگر عامل حرامی باشد، واجب است نهی از  -خود به آن عمل کند

  1.که ارتکاب آن حرام بر او حرام استطور آن حرام نماید، همان

 د:عتقدنم چنینهمامام 

حتی ازمکروهات، و خود  ؛ها به دور باشدامر و نهی کننده باید از بدی

و از اخالق سفیهان  ،به اخالق انبیا و عالمان روحانی تعلق داشته باشد

ای که با کردار و سلوک و و دنیاطلبان پاک و منزه باشد، به گونه

 2خویش امر و نهی کند.اخالق 

که در مورد وجوب امر و نهی عدالت را  ،مصلحت اجتماعی همان است

و این البته دارای حکمتی عمیق  ،یعنی نظر اکثریت همین است ؛شرط نکرده است

مداوای درد  خواهد فرد بیمار را هم در معالجه وو در حقیقت طبیعت می ،است

  3خود نیز درمان شود. ،نسبت به دیگران شاید با امر و نهی ؛ و یا شریک گرداند
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 توانند اگرو همه می ،مالک نیست که شرط عدالت ،گیریمنتیجه می

به معروف و نهی از منکر کنند و این  امر ،داشته باشند اچهار شرط قبلی ر

 د. دارفضای مجازی تفاوتی ن در فضای واقعی و نیز

تواند نمیل و غیر عام ل، غیر عاد که انسان بیان این نکته نیز الزم است،

تواند تاثیر بگذارد. این که فرد عامل می ،ثیر گذاردأآن چنان در فرد ت

 فضا قرار گرفته باشد.چه فضایی که در  ،کندنمی تفاوتی نیز مسئولیت

 گیرینتیجه

امر به معروف و نهی از چون  ،قرآن امت اسالم را بهترین امت دانسته

 شود.انجام میدر این امت، نکر م

در منابع است، که ی یامر به معروف و نهی از منکر از واجبات کفا

شارع مقدس شرایطی را برای این فریضه بزرگ قرار داده  ،تشریع اسالم

 شود. واجب می ،با تحقق آن شرایط که ،است

، آگاهی علم و، عبارتند از: باشدفقها می همهکه مورد اتفاق ، چهار شرط اصلی

چنین یک شرط دیگر ه. همنبودن ضرر و مفسدو  اصرار بر گناه، ریحتمال تأثیرگذاا

 نیز با عنوان عدالت وجود دارد، که توسط بعضی از فقها بیان شده است.

شرایط امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی همان شرایط 

در فضای مجازی واقعی است؛ لذا امر به معروف و نهی از منکر در فضای 

 انجام داد.  ن با دارا بودن شرایط، امر به معروف ونهی از منکرتوانیز می

از شبکه است؛  فضای حاصل اینترنت و نیز منظور از فضای مجازی

ی در فریضه امر به معروف و یهای علمی و اجراکی از عرصهیچرا که 

 عرصه مجازی است. ،نهی از منکر
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