
 

 

 عقیدتی مرزهای از حفاظت در دینی حکومت مسئولیت
 )از منظر فقه و حقوق( مجازی فضای در ندانشهرو 

 2)ایران( دکتر حسین عندلیب، 1)ایران( دکتر محمدعلی حیدری: گاننویسند 
 19/10/1396: پذیرش                           18/05/1396: دریافت

 چکیده
 با مرتبط اقدامات بخش دو به توانمی را مجازی فضای در دینی حکومت مسئولیت
 که نخست بخش در ؛نمود تقسیم اخالقی و معنوی علمی، پیشرفت و اقتصادی پیشرفت
 و -ضرر دفع وجوب، منفعت و مصلحت جلب وجوب چونهم -فقهی ادله و نیست تردیدی

 ایتوسعه اقدامات تا داندمی مسئول را حکومت، مجازی عالی شورای و توسعه برنامه قوانین
 ضرر، دفع باب زو نیز ا دهد انجام الکترونیک تجارت و الکترونیک دولت گسترش زمینه در

در این خصوص،  لذا ؛دهد انجام سایبری هایحمله و هکرها با مبارزه در تدافعی اقدامات
 این در مجازی فضای توسعه لزوم بر همگی و دارد وجود ورانمیان اندیشه مشترکی دیدگاه

کید  هاساحت  لزوم -دوم بخش است، برخی سوی از مناقشه و بحث محل چهآن .دارندتأ
؛ مطابق با مسمای است -اسالمی علوم و اخالقی و معنوی هایحوزه در دولت مسئولیت

 از حراست و حفظ و دینی مبانی ترویج آن اولیه و ذاتی وظایف از یکیحکومت اسالمی، 
؛ در عین حال، دارد وجود متنوعی و مختلف هایشیوه نیز مهم این برای که هاستآن

 تردید ،است حکومت ذاتی وظایف از عقیدتی مرزهای از حفاظت آیا کهاین در هنوز برخی
 ،اسالمی حقوق و فقه منظر از آیا کند که:را الزامی می پرسشکه این مسئله، طرح این  دارند
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 فضای در شهروندان عقیدتی مرزهای از حراست و حفظ در ایوظیفه ینید حکومت
 فلسفه به توجه با که:عبارت است از این پژوهش این فرضیهبر این اساس،  دارد؟ مجازی
 تربیت، و تعلیم وجوب منکر، از نهی و معروف امربه -فقهی ادله و دینی حکومت تشکیل

 حکومت وظایف از یکی ایران، موضوعه وانینق در موجود اصول و نیز -فقیه والیت ادله
 حفاظت و حراست ،آن مصادیق از یکی که است عقیدتی مرزهای از حراست و حفظ دینی

 وظیفهبه عنوان  شهروندان اعتقادات به رسانیآسیب از جلوگیری برای مجازی فضای از
به عنوان  یمجاز فضای در دینی صحیح اعتقادات تبلیغ و ترویج و -فیلترینگ مثل -سلبی
 تحلیلی -توصیفی روش ازدر پژوهش حاضر،  فرضیه این اثبات برای است. ایجابی وظیفه

 .گرفته شده است بهره

 مجازی فقه و حقوق، فضای دینی، مسئولیت حکومت عقیدتی شهروندان، مرزهای: واژگان کلیدی

 مقدمه
مرتبط با  توان به دو بخش اقداماتمسئولیت حکومت دینی در فضای مجازی را می

 پیشرفت اقتصادی و پیشرفت علمی، معنوی و اخالقی تقسیم نمود. 
چون وجوب جلب مصلحت و منفعت و ادله فقهی هم، در بخش نخست

ابالغی  -مجازیفضای برنامه توسعه و شورای عالی قوانین نیز و  وجوب دفع ضرر
زمینه  ای درداند تا اقدامات توسعهحکومت را مسئول می -مقام معظم رهبری

 چنین از باب دفع ضرر،تجارت الکترونیک انجام دهد و هم و گسترش دولت الکترونیک
لذا در این  ؛های سایبری انجام دهداقدامات تدافعی در مبارزه با هکرها و حمله

کید همگی  کهوجود دارد  ورانهاندیش میانهای مشترکی خصوص دیدگاه بر لزوم تأ
 ها دارند.توسعه فضای مجازی در این ساحت

لزوم مسئولیت  -بحث است، بخش دوم چه محل مناقشه از سوی برخیآن
 است. -های معنوی و اخالقی و علوم اسالمیدولت در حوزه
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یکی از وظایف ذاتی و اولیه آن  ،پیداست طور که از نام حکومت دینیهمان
ی هاشیوه ،برای این مهم که هاستترویج مبانی دینی و حفظ و حراست از آن

 هنوز -ظاهراً  -ها این است کهتر از شیوهاما مهم ؛دارد مختلف و متنوعی وجود
 د.برخی در اصل موضوع تردید دارن

 :جای طرح این پرسش است که ،اینبنابر
ای در حفظ و حکومت دینی وظیفه ،آیا از منظر فقه و حقوق اسالمی -

 شهروندان در فضای مجازی دارد؟ حراست از مرزهای عقیدتی
 سامان یافته است. ،پژوهش برای پاسخ به این پرسش این

 مبانی نظری پژوهش
 مسئولیت .1

پژوهش، مسئولیت در این  منظور از مسئولیتکه  مسئولیت اقسام مختلفی دارد
فرد  ،آن است که از نظر فقه نیز منظور از مسئولیت فقهی؛ فقهی و حقوقی است

در قبال کوتاهی آن یا ضامن  ترک فعلی است و ملزم به انجام یا حقیقی یا حقوقی
 مرتکب معصیت نیز شده است. ،است و یا عالوه بر ضمان

های مختلفی در مورد مسئولیت نظریه ،در مورد مسئولیت حقوقی یا قانونی
تدا باید شرایطی در ها در این است که اباما وجه مشترک همه آن ؛قانونی وجود دارند

 ،اثبات شود تا بتوان او را به صورت قانونی -اعم از حقیقی یا حقوقی -مورد یک فرد
 مسئول دانست.

کاری که کسی بابت اهمالبرای این معتقد استنظریه اهمال به عنوان مثال؛ 
آن را  که ای بر عهده داشتهود که وی وظیفهباید ثابت ش ،مسئولیت قانونی پیدا کند

 قابل جبران است. ،این خسارت و ی دیگر شدهانجام ندادنش باعث خسارت به کس یا انجام نداده
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 حکومت دینی .2
 هرا در عرص یدین خاص هجانبهاست که مرجعیت هم یحکومت یحکومت دین

را  -خود -مختلف آن یدولت و نهادها یجامعه پذیرفته است؛ یعن هسیاست و ادار
 (31: 1383)واعظی،  دانند.یمتعهد م یها و تعالیم دین و مذهب خاصدر برابر آموزه

 فارابیو  1افالطوناز دیدگاه  کومت دینیوظایف ح -
 :گرددیتبیین م زیردیدگاه افالطون در این زمینه با توجه به نکات 

 .است یو فراماد یعقالن یموجود ،انسان .أ
پس خیر و سعادت  ؛او است یخیر و سعادت انسان متناسب با هست .ب

 است. یفراماد یامر ،انسان
 ها مقدور است.نانسا یبرخ یبرا یشناخت خیر و سعادت حقیق .ت
 .را دارند یشناخت خیر حقیق یتنها فیلسوفان توانای .ث
 .است یساندن افراد به خیر و سعادت حقیقر ،حکومت هظیفو .ج

جامعه  یادم یهایدیدگاه افالطون به تأمین نیازمندبنابراین، وظیفه حکومت از 
 ایفبلکه تربیت درست و رسانیدن افراد به خیر و سعادت از وظ ؛شودیمنحصر نم

 حکیمان -تنها -؛ لذاآیدیاز عهده حکیمان بر منیز ین کار اکه  حکومت است یاصل
 (263: 1ج ،1393 ،2کاپلستون). شایسته به عهده گرفتن حکومت هستند

 نویسد:یدولت م خصوصدر نیز  یفارابحکیم 
دار ت که هدف و مقصود او از فن حکومت که عهدهاس یکس یحاکم حقیق

 یود و اهل مدینه را به سعادت حقیقاین باشد که ختدبیر شهرها است، 
این هدف، آن است که  هالزم ؛. غایت و هدف حکومت نیز همین استبرساند

                                                           
1. Plato 

2. Copleston 
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فاضله به باالترین مرتبه سعادت رسیده باشد؛ زیرا او سبب  هحاکم مدین
 سعادت اهل مدینه است.

 فضای مجازی .3
 دهد.در آن رخ می ایرایانهاطات فضایی تئوری است که ارتب، فضای مجازی

(http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/american_english/cyberspace) این واژه 
و  رایانهمینه شد و شاغالن در ز تخیلی -وارد ادبیات علمیمیالدی  1980در دهه 

 رایج شد.میالدی  1990در دهه تا جایی که آن را به کار بردند  -سرعت به -مندانعالقه
و  هدر حال رشد بود شبکه و مخابرات دیجیتال و در این دوره، استفاده از اینترنت

های نوظهور را نمایندگی ها و پدیدهبسیاری از ایده ه استتوانستلفظ فضای مجازی 
 کند.م و غیر مستقیم نمایندگی میصورت مستقی هکند که ب

معنای فرماندار  باستان به یونان فضای سایبر، سایبرنتیک است که از لفظ مادر
اش در برای کار پیشگامانه 1نوربرت وینرای که واژه است؛ یا راننده مشتق شده

 .کار برد مخابرات الکترونیک و علم کنترل به
در  -غالباً  -زی را با اینترنت اشتباه گرفت، از این لفظکه نباید فضای مجابا این

به  ،شبکه مخابراتی وجود داردهایی که تا حد زیادی در خصیتو ش ءاشاره به اشیا
طور استعاری گفته شود یک رود تا جایی که برای مثال ممکن است به کار می

 . وبگاه، در فضای مجازی وجود دارد
 به وقوع دهد در فضای مجازیکه در اینترنت رخ میاتی بر اساس این تعبیر، اتفاق

 اند.رها به طور فیزیکی واقع شدهروپیوندند نه جاهایی که شرکت کنندگان یا ِس می
در توصیف چنان  2از لفظ هتروتوپیانیز  -فرانسوی فیلسوف -1میشل فوکو

 استفاده کرد. ،فضاهایی که به طور همزمان فیزیکی و ذهنی هستند

                                                           
1. Norbert Wiener 

http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/american_english/cyberspace
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اطالعاتی توان برای توصیف تمام انواع منابع فضای مجازی را می به طور کلی،
نوع متفاوتی  این فضا، چنین؛ همای به کار بردهای رایانهموجود شده از طریق شبکه

مین أپیوند تای همهای رایانهازی و دیجیتالی است که توسط شبکهاز واقعیت مج
 بکه جهانی اینترنت دانست.دف با شتوان آن را متراشود که با مسامحه میمی

واقعیت مجازی را واقعیت خلق شده توسط رایانه  3اندرسوناز طرف دیگر، 
واقعیتی که از آن رو مجازی یا مصنوعی است که در دنیای واقعی محیط  ؛داندمی

مل با واسط مادی، مکانی را اشغال نکرده و در اذهان کاربران در نتیجه تعا
 واقعیت مجازی واقعیتی است که وجود فیزیکی نداشته لذا ؛الکترونیکی وجود دارد

 .شودتوسط نرم افزار تولید می و

 ادله فقهی مسئولیت حکومت در فضای مجازی
 ادله امر به معروف و نهی از منکر .1

خداوند متعال یک سلسه  شود کهدریافت میبا مطالعه و بررسی آیات قرآن کریم 
به عنوان نمونه درباره وظایف  ؛است های دینی تعیین کردهوظایف برای حکومت

 فرماید:کنند، میحکومت می منینی که اقدام به تشکیلؤم
اُهْم ِفي » نَّ ذیَن ِإْن َمکَّ کاَة َو الَّ الَة َوآَتُوا الزَّ قاُموا الصَّ

َ
ْرِض أ

َ
َمُروا ِباْلَم اِْل

َ
ْعُروِف أ

ُمورَوَنَهْوا َعِن اْلُمْنَکِر َو 
ُ
ِه عاِقَبُة اِْل اگر آنان را در زمین  که کسانی (41، )حج ؛«ِللَّ
 پردازند و مردم را به کارهای پسندیدهدارند و زکات میقدرت و تمکن دهیم، نماز برپا می

 ر اختیار خداست.د دارند و عاقبت همه کارهارند و از کارهای زشت بازمیدامیوا

 :های دینی تعیین شده استسه وظیفه اصلی برای حکومت ،بر اساس آیه شریفه

                                                                                                                       
1. Michel Foucault 

2. Heterotopia 

3. Anderson 



 85/  ...عقیدتی مرزهای از حفاظت در دینی حکومت مسئولیت

 ،برپایی و احیای امر نماز -
 ،جمع آوری و دریافت زکات -
 .امر به معروف و نهی از منکر -

حاکمان مؤمن، هم در فکر ارتقای روحی و رشد امور معنوی هستند و ، بنابراین
باشند. می هم به دنبال رفاه و حل مشکالت اقتصادی و فقرزدایی و اصالح جامعه

 (52: 6ج ،1383 قرائتی،)
داده  گر نیز دستور تشکیل جمعیت آمران به معروف و ناهیان از منکرای دیدر آیه
 :شده است

مَّ َو »
ُ
ُمُروَن ِباْلَم ٌة َیْدُعوَن ِإَلی اْلَخْیِر َو ْلَتُکْن ِمْنُکْم أ

ْ
ْعُروِف َوَیْنَهْوَن َعِن َیأ

ولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن اْلُمْنَکِر َو 
ُ
( و باید از شما گروهی 104، )آل عمران ؛«أ

و از کار  به کار شایسته و پسندیده وادارندو  دعوت نمایندشند که به سوی خیر با
 بازدارند و اینانند که رستگارند.ناپسند و زشت 

دارای بعد روحی و معنوی است و حیات اخروی  جا که انساناز آن ،بنابراین
 اوآید، تنظیم حیات و تدبیر زندگی پس از انقضای مرحله حیات دنیوی به دست می

ای سامان را در حوزه فردی و جمعی به گونه شبه صورتی باشد که بتواند رفتار باید
حکومت  ؛ لذارا تضمین و تأمین کند دهد که سعادت و کمال دنیوی و اخروی او

 نجارهای مقرون به حقیقت را دارد.ها و هوظیفه هدایت و پاسداری از ارزش
تماعی و تأمین امنیت در راستای وظیفه حکومت به تنظیم امور اجبه طور کلی، 

ها و اجرای ترویج ارزش ؛ بلکهشوددی و رفاه اقتصادی محدود نمیبهبود حیات ما
ها در سعادت ابدی احکام و قوانین دینی و صیانت از حدود الهی به لحاظ نقش آن

 ( 169 :1389نیازی، ) انسان، از وظایف عمده و نهایی حکومت است.
 بیتادله وجوب تعلیم و تر  .2
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 دینی را از حقوق مردم بر حاکم برشمرده است:تعلیم و تربیت  علی امیرالمؤمنین
بر من است که  ی؛است و شما را بر من حق یشما حق مردم مرا بر -

بپردازم  المال دارید،را که از بیت یرا از شما دریغ ندارم و حق یخیرخواه
 (34خطبه  ه،نهج البالغ). بدانیدانید و آداب آموزم تا و شما را تعلیم دهم تا نادان نم

 دود اسالم و ایمان را تعلیم دهد.بر امام است که بر اهل والیت خویش ح -
 (318: 4، ج1360، یآمد یتمیم)

 .ح امور همگان و تربیت جمهور استکمال سعادت، تالش کردن در صال -
 (30: 6)همان، ج

 ت:ساو گذاشته شده ا هه که از امر پروردگار به عهدچهمانا بر امام نیست جز آن -
 (105، خطبه هنهج البالغ) .کردن در موعظه و کوشیدن در نصیحتن یکوتاه

حالل و حرام ی ت ایمان را میان شما پابرجا کردم و شما را با مرزهاای  ر   -
گاه ساختم. به سبب عدالت خود لباس عافیت بر تنتان کردم و با گفتار و  آ

نشان خود شما را  یو با خوعروف را میان شما گستردم کردار خویش م
 (87 ، خطبهنهج البالغه) .دادم که اخالق برگزیده چیست

]به آن[ امر فرماید و آن،  چه را که خدابر امام واجب نیست جز آن -
، زنده نگهداشتن یردن در پند و نصیحت، تالش در خیرخواهنک یکوتاه

 یهابر مجرمان، رساندن سهم یحدود اله یاجرا ،رپیامبسنت 
 (104، خطبه همان). المال به طبقات مردم استیتب

و  عالوه بر هدایت از جانب خداوند مأموریت دارد حضرت، بر این اساس
عدالت را  ،را اجرا کند و در توزیع و تقسیم امکانات یجامعه، احکام اله یراهنمای

 اجرا نماید.
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تر بیش یمندحکومت، بهره یاسالم به حکومت، هدف از تصددین در نگرش 
کنت و  خلق خدا است: یبلکه خدمت به دین و یار ؛ثروت دنیا نیست حاکم از م 

گاه !خدایا کسب قدرت و طلب  یام دادیم، رقابت براچه انجکه آن یتو خود آ
و امور شهرها را به گردانیم دین را باز یهاخواهیم نشانهیبلکه م ؛مال دنیا نبود

وامانده از  یهاان باشند و بخشات در اممدیدهتا بندگان ست سامان رسانیم
  (131 ، خطبهنهج البالغه) حدود تو اجرا شود.

دین خدا،  حدود، دفاع از یاجرا ،یمحافظت از حالل و حرام الهبر این اساس، 
 -گو به بهترین وجهاز طریق حکمت، اندرز نیك و گفت خدا یدعوت مردم به راه بندگ

 (178: 1389نیازی، ) جامعه است. از وظایف امام به عنوان حاکم -جدال احسن
 گسترش و آموزشلذا  1؛است تربیت و تعلیم ی،دین حکومت اهداف بنابراین از

 .است حکومت هوظیف است، ن نیازمنده آب جامعه که یعلوم و یدین معارف
 یعموم هفریض را دانش کسب و داده قرار یارجمند مقام دانش ایبر اسالم دین

 به مردم ترغیب و عالم و علم به اسالم نهادن ارج کهتا جایی  است نموده اعالم
 مراکز در یعلم مختلف یهارشته قرن دو حدود در گردید موجب دانش، یفراگیر

 .برسد یشکوفای به نبود، علوم آن از یخبر از اسالم پیش که مسلمانان یاصل
 یرو یعلم جهاد به یدین هوظیف انجام عنوان به -غالباً  -مسلماناندر این میان، 

 نمودند کشف یجدید مسائل خود نیز گذشتگان، میراث از استفاده ضمن و آوردند
 د.شدن مواجه رایج یهااندیشه با ادانهنق بلکه ؛ردندنک اکتفا رفِص  هترجم و نقل به و

                                                           
 .2. ر. ک: جمعه، 1
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 موجب ،یعلم یماندگب؛ لذا عقاست ارزشمند -ذاتاً  -علم این، بر عالوه
 است الزمنیز  نظر این زکه ا ودشیم مسلمان غیر هسیطر و مسلمانان ضعف

 .آورد دست به را مسلمان یعلم یبرتر تا نماید تالش یدین حکومت
 یمؤمن هر هوظیف را یآموزعلم ،دین که جهت این ازی دین حکومت نابراینب

 پیشرفت به وابسته مسلمانان یجهان اقتدار و تعز وی معنو کمال و نموده اعالم
 ؛ به ویژهدارد عهده به را حق این از مسلمان هر یمندرهبه یبرا یساززمینه است، یعلم

 گرو در نیز یدین معارف نشر و سالمت حفظ رفاه، امنیت، جدید که عصر در
 وظایف از جهل رفع و موزش؛ لذا آاست روز دانش یدستاوردها آخرین بهی ستیابد

 .عرفی شده استحاکم م
زندگی امروز بشر  به تنیدگی و تربیت با توجه های تعلیمیکی از شاخهاز طرفی، 

بنابراین همه ادله وجوب  ؛با فضای مجازی، تعلیم و تربیت در فضای مجازی است
که بر این اساس،  شودمینیز تعلیم و تربیت شامل تعلیم و تربیت در فضای مجازی 

 درو نهی از منکر ادله وجوب امر به معروف  همه ادله وجوب تعلیم و تربیت و
 کند:می ایجادمسئولیت مهم برای حکومت  دو ،فضای مجازی

 ؛های ایجابی در فضای مجازیتعلیم و تربیت و آموزش -
 .ناک در فضا ی مجازیجلوگیری از محتوای مخرب و شبهه -
 ادله وَلیت فقیه .3

فقیه بر اساس معیار  شود که، دریافت میبا پذیرش نظریه والیت مطلقه فقیه
 چنیندهد و هموزش معارف دینی میدستور به آم ،مصلحت و وجوب دفع مفسده

کند و چون والیت او ناک در فضای مجازی ممانعت میاز محتوای مخرب و شبهه
را بر اساس اندیشه زی ؛دارد بر اراده و آزادی مردم تقدم ،والیت مطلقه است

 -از حیث تشریع اللههمان والیت رسول  علماو بسیاری از  امام خمینی
ین  .متصور استبرای فقیه  -نه تکو
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ِبُيّ »طور که همان بر این اساس، ْوَلی   الَنّ
َ
ْنُفِسِهْم  ِمْن  ِباْلُمْؤِمِنیَن  أ

َ
، فقیه نیز 1«أ

چرخد و جامعه میمنین ؤالبته این والیت بر مدار مصلحت م ؛منین استؤاولی بالم
؛ رسدمنین و جامعه میؤنیست و نفع آن در نهایت به خود مو بدون ضابطه و قاعده 

 گیرد.هربان جلوی خطای فرزند خود را میچون پدری مقیه همف لذا

 مسئولیت حکومت در فضای مجازی حقوقیادله 
بسیج همه  ،ترین وظیفه حکومتمهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایراناز منظر 

 چنان که؛ همنی و حفاظت از مرزهای عقیدتی استامکانات برای گسترش امور دی
 :چنین آمده استساسی اصل سوم از قانون ادر 

یل به اهداف مذکور در اصل دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است برای ن
 ، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:دوم

تقوا و  اساس ایمان و ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخالقی بر .1
 . مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی

گاهی .2 ها با استفاده صحیح از عمومی در همه زمینههای باالبردن سطح آ
 .های گروهی و وسایل دیگرو رسانه مطبوعات

، در تمام سطوح و رش و تربیت بدنی رایگان برای همهآموزش و پرو .3
 تسهیل و تعمیم آموزش عالی.

یت روح بررس .4 های علمی، فنی، ی و تتبع و ابتکار در تمام زمینهتقو
  .محققان مراکز تحقیق و تشویق سیسأفرهنگی و اسالمی از طریق ت

 . طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب .5

 :چنین آمده استدر اصل هشتم قانون اساسی نیز 
                                                           

 .6احزاب، . ر. ک: 1
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 ایمر به معروف و نهی از منکر وظیفهدر جمهوری اسالمی ایران دعوت به خیر، ا
 سبت به مردم وعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت ن است همگانی و متقابل بر

 مردم نسبت به دولت.

قانون مجازات اسالمی نیز جهت حراست و حفاظت از باورهای  513در ماده 
 انگاری شده است:ممی، توهین به مقدسات اسالمی جردینی و عقاید اسال

یا  طاهرین ا هر یک از انبیای عظام یا ائمههر کس به مقدسات اسالم و ی
 ،النبی باشد ول حکم ساباگر مشم ،اهانت نماید طاهره حضرت صدیقه

 .شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شداعدام می

 1دهجرم محسوب ش ،در تعارض با مبانی عقیدتی است چنین موارد دیگری کههم
 ا بدین وسیله از مرزهای عقیدتی و باورهای دینی حفاظت شود. ت

قیدتی از حفاظت از مرزهای ع کشور،ن بنابراین از منظر فقه و حقوق و قوانی
 دو مسئولیت دارد: حوزه،در این حکومت و  وظایف حکومت اسالمی است

بخش اسالمی عموم مردم را با تعالیم روح ،مبانی دینی اسالم ویجبا تر -
 .آشنا کند

چنین باورها و هنجارهای چه که در تعارض با مقدسات اسالمی و همآن -
 ها پیشگیری نماید.نگاری نماید و از بروز آناجرم ،اخالقی اسالم است

 فقهی و حقوقی و پاسخ پرسشچند 
انتخاب دین و اعتقادات امری اختیاری است و حکومت نباید در آن  .1

 در دین، فرمایدمی نیزقرآن ؛ چرا که دخالت کند و این منافات با آزادی دارد
 1اجباری نیست.

                                                           
 .638-639، 640، مواد اسالمی اتمجاز نقانو. ر. ک: 1
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بلکه سخن در حفظ  ؛ذیرش دین نیستاجبار و اکراه بر پبحث  حوزه، بحث در این
 فرماید:در این باره می رهبر معظم انقالب داران و حمایت از آنان است.باورهای دین

گونه به نظر برسد که اسالم با این کار با توجه به آیات مربوط به ارتداد شاید این
در صدد این است که حصار ایمان اسالمی را حفظ  کند. در حقیقت اسالم بعد 

ایمان  نظام اسالمی را مکلف کرده است که از ،آورندکه مردم ایمان میز اینا
به  ؛این وظیفه نظام و حکومت اسالمی است .مردم حفاظت و حراست کند

هِ  َکَفَر  َمْن »خصوص در آیه ارتداد  ْکِرهَ َمْن  ِإََلّ  ِإیماِنهِ  َبْعِد  ِمْن  ِبالَلّ
ُ
 َوَقْلُبهُ  أ

یماِن  ُمْطَمِئٌنّ  فرماید: که درباره عمار یاسر وارد شد، در آخر این آیه می 2«ِباْْلِ
ُهُم » َنّ

َ
وا ِبأ ْنیا اْلَحیاةَ  اْسَتَحُبّ  (39: 1377، ایحسینی خامنه) .3«اْْلِخَرِة  َعَلی الُدّ

                                                                                                                       
 .256بقره، . ر. ک: 1
 .106نحل، . ر. ک: 2
 .107نحل، . ر. ک: 3
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انکار  نیز نه تنها در نظام حقوقی اسالم بلکه در سایر نظام های حقوقی
وجود خداوند و آن چیزهایی ، کتب مقدس و یا انکار حقانیت دین رسمی کشور

 شود.جرم محسوب می ،که عقاید دینی را مورد هجمه قرار دهد
ثر از حقوق کلیسایی است أمتکه  1«کامن ال»در نظام حقوقی  ؛به عنوان نمونه

ظام و هم اکنون برخی از کشورهای غربی از جمله آمریکا و انگلستان از این ن
 .اندتلقی کرده 2جرممقدسات را با عنوان توهین به  گذشتهتبعیت نسبی دارند، از 

 شامل هر گونه 3ارتداداند، واژه فی که حقوقدانان غربی ارائه کردهبر اساس تعری
ها شود و اینانکار حقانیت مسیحیت، کتب مقدس و یا انکار وجود خداوند می

 (25: 1384شوند. )هاشمی، جرم محسوب می
ا زمانی اظهار عقیده مذهبی ت مللالبر اساس حقوق بیناز طرف دیگر، 

پذیر است که به امنیت، نظم، سالمت، اخالق عمومی و یا قوانینی که در امکان
 تصویب شده، تعارضی نداشته باشد. آن کشور

 میالدی 1996المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب میثاق بین 18اده از م 3در بند 
 آمده است: ، چنینمجمع عمومی سازمان ملل

مگر  ؛نمود یهایتوان تابع محدودیتمعتقدات را نمیاز مذهب یا ابرآزادی 
بینی شده و برای حمایت از امنیت، به موجب قانون پیش چه که منحصراً آن

دیگران  های اساسینظم، سالمت یا اخالق عمومی یا حقوق و آزادی
 4ضرورت داشته باشد.

 

                                                           
1. Common Law 

2. Blasphemy 

3. Apostasy 
 .93: 1381 ارجمند، امیر: ک. ر. 4
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 :ده استآمالمللی این میثاق بین 19 از ماده 3چنین در بند هم
لذا  ؛های خاص استاین ماده مستلزم مسئولیت 2ر بند اعمال مذکور د

های معینی بشود که در قانون تصریح شده و ممکن است تابع محدودیت
 :ضروت داشته باشد ،برای امور ذیل

 احترام به حقوق و حیثیت دیگران؛ (الف
 1حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سالمت اخالق عمومی. (ب

 آمده است:نیز چنین اعالمیه جهانی حقوق بشر  29 ادهماز  2ند در ب
هایی های خود فقط تابع محدودیتر اجرای حقوق و استفاده از آزادیهرکس د

، شناسایی و مراعات حقوق و مینأبه منظور ت -منحصراً  -است که به وسیله قانون
انی در همگهای دیگران و برای مقتضیات اخالقی و نظم عمومی و رفاه آزادی

 2ط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.یشرا

پیروان مذاهب  ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 12بر اساس اصل 
 13چنین بر اساس اصل هم ؛روی از عقاید و مناسک خود آزادنداسالمی در پی

شوند که در های دینی شناخته میت، کلیمی و مسیحی تنها اقلیایرانیان زرتشتی
در احوال شخصیه و تعلیمات دینی د قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و حدو

 .کنندطبق آیین خود عمل می
جرای مناسک ها یا ادیان غیر توحیدی حق تبلیغ، ترویج و اسایر فرقه ،اینبنابر

یف حکومت اسالمی لذا با توجه به این دو اصل یکی از وظا؛ در ایران را ندارند
 های انحرافی است.هجلوگیری از فرق

                                                           
 .93: 1381 امیر ارجمند،: ک. ر. 1
 .70همان: : ک. ر. 2
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که از حقوق انسانی  اعمال محدودیت در فضای مجازی با آزادی بشرآیا  .2
 کریمآزادی بیان که قرآن  نیزداند و اسالم آن را محترم میدین شمرده شده و 

 سازگاری دارد؟ ،کندآن را ترویج می
د نجات نگویهمه فقها میجاست که به خود یا دیگران ضربه نزند. آزادی بشر تا آن

 واجب است. نیزنفس محترمه بلکه حیوان 
از آلودگی در  نسانارد این بحث پیش بیاید که نجات اامکان ددر این میان، 

 و تجسس است که حرام و ممنوع است.فضای مجازی، ورود به حریم خصوصی 
عموم مردم حق تجسس و ورود به حریم خصوصی  شودگفته میدر پاسخ 

تواند ورود کند و یری از فساد و افساد فی االرض میجلوگ حکومت برای ؛ اماندارند
کن تفتیش افراد صحیح نیست مگر خوف افساد یل ،های مستهجن را فیلتر کندسایت

 د که با حکم قاضی بال اشکال است.فی االرض باش
البته  ؛ه تباهی فرد یا جامعه منتهی نشودجاست که بتا آنآزادی  بنابراین،

 مهم و ضروری است. -نتواما -در این زمینه حکومتسلبی و ایجابی  اتاقدام
 زیر نیز  باید گفت: در خصوص آیه شریفه

ْر » ذیَن  * ِعَبادِ  َفَبِشّ ِبُعوَن َفیَ  اْلَقْوَل  َیْسَتِمُعوَن  اَلّ ْحَسَنهُ  َتّ
َ
ِئَك  أ وَل 

ُ
ِذیَن  أ هُ  َهَداُهُم  اَلّ  الَلّ

ِئَك  وَل 
ُ
وُلو ُهْم  َوأ

ُ
ْلَباِب  أ

َ
 نیکوتر به و بشنوند سخن که بندگانی آن ،آور بشارت 1؛«اِْل

 .عالمند خردمندان آنان، هم و فرموده هدایت را هاآن خدا که هستند آنان کنند، عمل آن

 زیرا ؛باطل و لغو سخنان نه است حکیمانه سخنان «القول» از منظور اوالً 
 2است. کرده نهی باطل سخنان شنیدن از صراحت به خداوند

                                                           
 .17-18زمر، : ک. ر. 1
 .3 ،مؤمنون ؛55 ،قصص  ؛68 ،انعام ؛140 ،نساء: ک. ر. 2



 95/  ...عقیدتی مرزهای از حفاظت در دینی حکومت مسئولیت

 و دارد وجود «حسن» سخن یک یعنی ؛است «احسن» ابانتخ از سخن ثانیاً 
 -فرد -خوب و بد بین کهاین نه درک اقدام باید احسن تشخیص در که «احسن» یکی

 تشریعی اختیار ،صحت و فساد یا باطل و قتحقی بین بحث در پس ؛باشد مخیر
 .است مختار تکوینی نظر از انسان دچن هر ؛ندارد معنا

ْوَلِئَك ُهْم : »فرمایدمی ،استموضوع مرتبط به همین در آیه بعدی که  اً لثثا
ُ
َوأ

ْلَباِب 
َ
ْوُلوا اِْل

ُ
شود این انتخاب مخصوص صاحب خرد و ؛ پس معلوم می«أ

 .باشد هاهمه انسانکه مشتمل بر اینمتخصصان است نه 

 ایفیلترینگ و امثال آن فایده ، آیاهای قوی و ابزار دیگرشکنربا توجه به فیلت .3
 المال است؟ضرر به بیتاز مصادیق جا و تنها صرف هزینه بیدارد یا 

هیچ صاحب مالی نباید از مالش  فت، به این معناست کهال را پذیرؤاگر منطق این س
 ؛بزند و تجهیزات ایمنی نصب نماید قفل خود رافاظت کند و درب مغازه و منزل ح

 مجهز هستند. ،کندمختل میاری که تجهیزات ایمنی را ترین ابززیرا سارقان به پیشرفته
یابی امکاناتی برای راه ؛ هر چندگونه استاین نیزدر خصوص فضای مجازی 

های را پشرفت داد تا بتوان بر راه فناوریباید  ثانیاً و  گیر نیستهمه اما اوالً  ،هست
  نفوذ غلبه کرد.

برای یک ملت تصمیم بگیرد و دستور تواند می قاضیرا یک نفر چ .4
 بدهد؟فیلترینگ 

جرائم علیه  -ایم رایانهئتوجه به فصل چهارم قانون جرابرای پاسخ به این سؤال، 
 مهم است: -عفت و اخالق عمومی

 ،های دادهای یا مخابراتی یا حاملهای رایانههرکس به وسیله سامانه: 14 دهما
 ،محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد



96  / ( PURE LIFE, Vol. 6, No.19 (Rabi' al-Thani 1441. Azar 1398. December 2019) 

 

 

لید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای تو
 .ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون

موجب  ،خصوص محتویات مبتذل ارتکاب اعمال فوق در :1 تبصره -
 .شودهای فوق میمحکومیت به حداقل یکی از مجازات

گردد که دارای صحنه و صور آثار مبتذل به آثاری اطالق میمحتویات و  -
 .قبیحه باشد

، هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود :2 تبصره -
ریال جزای نقدی محکوم مرتکب به یك میلیون ریال تا پنج میلیون 

 .خواهد شد
ار قرخود  هاعمال مذکور در این ماده را حرف ،چه مرتکبچنان :3 تبصره -

االرض چه مفسد فیچنان ،یافته مرتکب شودداده باشد یا به طور سازمان
 .شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد

 محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی :4 تبصره -
یا اندام تناسلی گر برهنگی کامل زن یا مرد شود که بیانیا متنی اطالق می

 .یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است
های داده ای یا مخابراتی یا حاملهای رایانههرکس از طریق سامانه :15 ماده

 :مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد
ها را چه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنالف( چنان

ا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به تحریك، ترغیب، تهدید ی
 ها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یك روز تا یك سالآن

ریال یا هر دو مجازات  ریال تا بیست میلیون ی نقدی از پنج میلیونیا جزا
 .محکوم خواهد شد
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ای نقدی از ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جز
 .ریال است یلیون ریال تا پنج میلیوندو م

چه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر ب( چنان
آمیز گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونتیا روان

تحریك یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا 
یا آموزش دهد، به حبس از نود و یك روز تا  ها را تسهیل کنداستعمال آن

ریال یا هر دو یال تا بیست میلیون ر نی نقدی از پنج میلیویك سال یا جزا
 .شودمجازات محکوم می

شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد  14مفاد این ماده و ماده  :تبصره
که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقالیی دیگر تهیه یا تولید یا 

 .شودنگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می
آیا غیر از ؟ نون به دست چه کسی باید محقق شوداعمال قانون و اجرای قابنابراین، 

گاه به قوانین و ضوابط فقهی و حقوقی، قاضی  صالحیت دارد؟ ی دیگرکس آ

 ی عالی فضای مجازیار شو تکمله: آشنایی با 
ی عالی فضای مجازی نهادی ارشو ،بر معظم انقالباز نظر قانونی با حکم ره
 آمده است:چنین در حکم رهبر معظم انقالب  قانونی و الزم االتباع است.

 از حداکثری گیریبهره جهت در هدفمند و وسیع گذاریسرمایه لزوم
 خدمات ارائه و کشور جانبههمه پیشرفت جهت در آن از ناشی هایفرصت
 و ریزیبرنامه ضرورت چنینهم و مردم گوناگون اقشار به مفید و گسترده

 که کندمی اقتضا آن از ناشی هایآسیب از صیانت منظور به مستمر هماهنگی
 فضای در هماهنگی و گیریتصمیم سیاستگذاری، برای متمرکزی کانونی نقطه

 .آید وجوده ب کشور مجازی
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 ریاست به کافی اختیارات با کشور مجازی فضای عالی شورای ،مناسبت این به
 قانونی آثار ترتیب آن مصوبات کلیه به است الزم و گرددمی تشکیل جمهور رئیس

 کشور مجازی فضای ملی مرکز نام به مرکزی دارد وظیفه شورا ینا .شود داده
 و داخلی سطح در مجازی فضای به نسبت روز به و کامل اشراف تا نماید ایجاد

 این با کشور خردمندانه و فعال مواجهه نحوه به نسبت گیریتصمیم و جهانی
 باتمصو چارچوب در محتوایی و افزارینرم افزاری،سخت حیث از موضوع
 .یابد تحقق سطوح همه در تصمیمات دقیق اجرای بر نظارت و عالی شورای

 و رئیس مجازی، فضای ملی مرکز تشکیل در تسریع ضمن دارم انتظار پایان در
 شده تعیین اهداف به مرکز این دستیابی جهت در را ستهبای تالش شورا محترم اعضای

 .باشندمی مرکز این با جانبههمه همکاری به موظف کشور هایدستگاه کلیه. برند کار به
 )1390 اسفند 17 ،مقام معظم رهبری)

 :است آمده، چنین انقالب معظم رهبر اخیر حکم در
 و هارخنه از ممانعت و نیایرا اسالمی زندگی سبک و هاارزش هنجارها، ترویج
 جانبههمه تهاجم با مؤثر مقابله و عرصه این در اجتماعی و فرهنگی هایآسیب

همان، )جامعه.  مجازی فضای سواد و کاربری فرهنگ ارتقای نیز و فرهنگی
 (1394 شهریور 14
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 نتیجه گیری
 ،الملل یکی از وظایف حاکمیتمی و حقوق بینبر اساس ادله فقهی، حقوق اسال

چون مخالف با های واهی همبهانه ؛ لذاز مرزهای عقیدتی مردم استحفاظت ا
 ادله مستحکم را دچار تردید کند. تواندآزادی نیز نمی

 از همین روی مسئولین حکومیت دینی به عنوان یک واجب الهی و یک اصل حقوقی
وزش ملزم به حفاظت از باورهای دینی هستند و باید در این خصوص ابتدا به آم

 ها و جلوگیری از انحرافات دینی اقدام نمایند.تعالیم دینی و سپس حفاظت از آن
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