
  

  

  

  

  پژوهشی در حکم فقهی فیلتر

   پژوهیش در حکم فقیه فیلرت
  )های اجتمایع مجایز های تلویزیوین، صفحات وب و شبکه شبکه(

  *الرحمان محمدمهدی محب
  **امیالله صّر  سیف

  ***الرحمان محمدعلی محب

  چکیده
های تلویزیـونی،  آیا دلیل فقهی بر جواز یا وجـوب فیلتـر و مسـدود کـردن شـبکه«: این مسئله است رو، پاسخ  مقالۀ پیِش 

  » اند؟ های اجتماعی مجازی وجود دارد؟ این دلیل یا ادله کدام صفحات وب و شبکه

ی اصل اولی، حرمت منع دسترس: توان چنین نتیجه گرفت براساس این پژوهش و با تکیه بر آرای فقیهان بزرگ می
های اجتمـاعی مجـازی اسـت و از دلیـل حرمـت حفـظ کتـب  های تلویزیونی و شبکه دیگران به صفحات اینترنت، شبکه

های اجتمـاعی مجـازی  های تلویزیـونی، صـفحات وب و شـبکه اگر شـبکه . برای وجوب فیلتر بهره برد توان ضالل نمی
ضمن اینکه اگر این عمل مستلزم ضـرر . ر استفاده کردتوان از دلیل نهی از منکر بر وجوب فیلت مصداق منَکر باشند، می

  .اذن حاکم شرع الزم است) گونه است که معموًال این(جانی و مالی و یا حتی تصرف در اموال باشد 

  .سایت، فیلترینگ، ماهواره، کتب ضالل، نهی از منکر، ظلم، ایذاء: کلیدواژگان

                                                           
 mohamad61.30@gmail.com  مسئول ۀنویسند، سطح چهار حوزه علمیه قم ۀآموخت دانش *
 sarrami.sayfollah@isca.ac.ir  لوم و فرهنگ اسالمیدانشیار پژوهشگاه ع **
  ali.moheb1980@gmail.com  استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز ***

  ١۵/١/٩۶: تاریخ دریافت
 ١۵/۵/٩۶: تاریخ تایید
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  مقدمه و تبیین موضوع

 »پاالیـه«و  »صـافی«برگـردان فارسـی آن  .ای انگلیسـی اسـت هواژ) Filter/ الرقابة(فیلتر 
اینترنتـی  رِ فیلتـ ،بنـابراین. رود کار مـی که برای پاالیش بـه) »فیلتر«ذیل واژۀ : معین(است 

ها و خدمات اینترنتی یـا منـع دسترسـی بـه  گاه گیری از وب ابزاری برای محدود کردن بهره
های اجتماعی مجازی هم  ای تلویزیونی و شبکهه که فیلتر شبکه آنها خواهد بود؛ همچنان

فراینــد . هاســت بــه ایــن شبکه مخاطبــانای بــرای محــدودکردن و منــع دسترســی  وســیله
نام » فیلترینگ/ فیلتر کردن«کنندگان نیز  استفاده از این ابزار برای منع دسترسِی استفاده

  .دارد

مثـل ( است) معنای عرفی به(فیلتر کردن یا در امور خارجی پاالیش و ضوع، لحاظ مواز 
یـا در  )شـوند های ناسالم از سـالم فیلتـر می دانهدر آن جداکردن و پاک کردن حبوبات که 

تمـایالت  تأثیر ازایمانی که  :تعبیر کرد» ایمان«به  ینی و معنوی که شاید بتوان از آنامور د
  .کند ت نفسانی غضبیه و شهویه جلوگیری میقوا

، پاالیش در امور مجازی مانند اینترنت و مـاهواره اسـت ردنفیلتر کمصداق دیگری از 
ــ ــاختهک ــدترین س ــمار می های انســان به ه از جدی ــد ش ــاالیش، شــخِص . آی ــوع پ ــن ن در ای

درنتیجــه، شــود و  هــای الکترونیکــِی خاصــی می فیلترکننــده، مــانع ورود اطالعــات و داده
ای کـه ایـن مقالـه درپـی  مسئله ؛گیرد اختیار کاربر قرار میشده در  ها به صورِت پاالیش داده

  .است بحث از حکم فقهی آن

آیـا « :شود، پاسخ به این مسئله اسـت کـه آنچه در این مقاله بحث و بررسی می ،واقعدر 
های تلویزیونی، صفحات  توان دلیل فقهی بر جواز یا وجوب فیلتر و مسدود کردن شبکه می

  »ند؟ا کدام یا ادله این دلیل های اجتماعی مجازی اقامه کرد؟ وب و شبکه

  پیشینه و ادبیات تحقیق

های تلویزیونی، صـفحات  اصل فیلترینگ و منع دسترسی دیگران به شبکه دربارۀپژوهش 
جدیـدی اسـت و  چـالش، ابزارهـاهای اجتماعی مجازی، به دلیل تـازگِی ایـن  وب و شبکه
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  . روایی و فقهی وجود ندارد های بادر کت گونه بحثی از ماهیتشان هیچ

ــم ــیِش قال ــن  ۀ پ ــه ای ــخ می پرســشرو، نخســت، ب ــر پاس ــی ب ــا اصــل اول ــه آی ــد ک   ده
  طور مشـخص در روایـات با ایـن مسـئله کـه بـه جواز فیلترینگ است یا حرمت آن؟ دررابطه

ــد، از روش شــمار می هــای فقهــی از آن بحــث نشــده و از مباحــث مســتحدثه به و کتاب   آی
ــۀ فقهــی افزونشــود؛  بحــث در موضــوعات فقهــی و روایــی اســتفاده می ــراین، از ادل   ای ب

  کننـد و موضـوع مسـتحدثه، از آثـار و مصـادیق آن که قاعـده یـا موضـوع کلـی را بیـان می
ــرو حکــم آن اســت، بحــث و بررســی می ــه در. شــود و درنتیجــه، پی ــن مقال ــین، ای   همچن

، صاحب جـواهر، شیخ طوسیتبیین حکم اّولی فیلترینگ، از سخنان فقیهان بزرگی مانند 
در موضوعاتی مانند حرمت ایذاء، حرمت ظلم و نفـی سـلطه  شیخ انصاریو  ائینیمرحوم ن

توانـد از مصـادیق و آثـار آنهـا قـرار  برد که فیلترینگ و منـع دیگـران می بر دیگری بهره می
  .گیرد

این . شود مانند وجود منکر بررسی می ویژه،فیلتر در موارد وجوب در بخش دوم، حکم 
االعم فیلترینگ، این موضوع را بـر مـوارد مشـابه مثـل  از بمعنیجو  ۀپژوهش برای بیان ادل

بزرگـی  کتب ضالل که در گذشته وجود داشته، تطبیـق داده و از روایـات و متـون فقیهـان
و  ،در دو بـاب کتـب ضـالل الله خوئی آیتو  امام خمینیتا  شیخ طوسی و شیخ مفید مانند

  .استفاده کرده است امر به معروف و نهی از منکر

به احتمـال ضـرری کـه در بعضـی از فـروض  باتوجه، این پژوهش پایاندر که ضمن این
  .است شده زوم اجازه از حاکم اختصاص دادهلبه بحث نیز فیلتر مطرح شده است، فرعی 

  لی فیلترینگحکم اوّ  .١

زیرا بسیاری از فقیهان  نیست؛در فقه چندان روشن » منع دیگران«جایگاه و محل بحث از 
 و موضـوعی مسـتقل، بلکـه اند و برخی آن را نـه مسـئله اصًال چنین بحثی را مطرح نکرده

گونــاگون مطــرحش خــالل مباحــث شــکلی اجمــالی در  دانســته و به امــری فرعــی و تبعــی
که از مسائل  باشدمجازی  در فضایاین موضوع، منع در بحث تمرکز که  ویژه اند؛ به نموده
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 .آورنـد میـان نمـی شـان سـخنی بـه فقهی، اصًال از ماهیـت ۀآید و ادل شمار می به مستحدثه
ــابراین ــا  ،بن ــتفاده  از روش بحــث در اینتنه ــوعات اس ــه موض ــود میگون ــهو  ش  الی از الب

دانشمندان متقدم و متأخر، سه دلیل برای تعیین اصل اولی در این مسئله بیـان  های گفته
توانـد از آثـار و مصـادیق  مـی فیلترینگ و منع دیگـران وعزعم نویسنده، موض بهشود که  می

  .شمرده شودآنها 

  دالیل .١-١

  حرمت ایذاء مؤمن: دلیل یکم .١-١-١

مجمع و یا طبق » أذی«از  )٢٠۶، ص٨ج:  ق١۴١٠، فراهیدی( العینطبق کتاب  »ایذاء« کلمۀ
هـر آنچـه «معنـای  اخذ شده کـه بـه» أذا«از مصدر  )٢۴، ص١ج: ق١۴١۶، طریحی( البحرین

نیـز در  مرحـوم مصـطفوی. تعریـف شـده اسـت »یندناخوشا«و » شود وسیلۀ آن اذیت می به
ذی الرجل«، التحقیق

ُ
: ق١۴٠٢، مصـطفوی( معنـا کـرده اسـت» صل الیه المکروهُو «را به » أ

تـوان بهـره  از آن در برداشـت حکـم فیلتـر می یکی از موضوعاتی که ،بنابراین. )۶۵، ص١ج
منع کردن از دسترسی به اطالعات الکترونیکی موجـب اذیـت  فیلتر واست؛ زیرا برد، ایذاء 

  .آید میشمار  شدن و از مصداق ایذاء به

ای است که فقیهان کمتر به اثبات حرمت آن  شده حرمت ایذاء مؤمن از مسائل پذیرفته
انـد  بـه آن اسـتناد کرده در ابـواب مختلـف فقـه شده عنوان کبرای اثبات ولی بهاند،  پرداخته

؛ ٣۴۵، ص۵ج: ق١۴١٨، ؛ اصـــفهانی٣۴ص: ق١۴٢١، ؛ عراقـــی٣٢٩، ص١ج: ق١۴١۵ ،انصـــاری(

ــزدی ــائی ی ــی١٧ص: ق١۴٢١، طباطب ــان٢٨، ص١ج: ق١۴٠۶، ؛ ایروان ؛ ١٠٩، ص١ج: ١٣۶٢، ؛ ترکم

  .)١١٩، ص١ج: ق١۴١۶، ؛ جواد تبریزی٣۴ص: ق١۴٢٢، الغطاء حسن کاشف

بـرای نمونـه، . انـد داشـتهحرمت ایذاء نیز اشـاره  ۀدر این میان، برخی از فقیهان به ادل
اسـاس او بر  .)٧۴، ص٢٢ج: ق١۴٠۴(دانـد  اربعـه را در حرمـت ایـذاء می ۀادلـ صاحب جواهر

  :دانسته است هآیرا این دلیل کتاب بر حرمت ایذاء  ،)۴٩، ص۴١ج: همان( خود تحقیق
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ِذیَن یْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَنـاِت ِبَغیـِر َمـا ا َفَقـِد اْحَتَمُلـوا َتَسـُبوا کْ َوالَّ
خاطر کـاری کـه  و آنان که مردان و زنان باایمان را به: ُبْهَتاًنا َوِإْثًما ُمِبیًنا

 اند دوش کشیده گناه آشکاری را بهبار بهتان و  ،دهند اند آزار می انجام نداده
  . )۵٨: احزاب(

  :ۀ مناسبی استنمون هشام ۀاز سنت نیز روایت صحیح

ُد ْبُن یْعقُ « ـٍد َعـِن ِاْبـِن ُمَحمَّ ْحَمـَد ْبـِن ُمَحمَّ
َ
ِد ْبـِن یْحیـی َعـْن أ وَب َعْن ُمَحمَّ

ـِه  َبـا َعْبـِد َاللَّ
َ
اَل َسـِمْعُت أ

َ
ـُه  7َمْحُبوٍب َعْن ِهَشاِم ْبِن َساِلٍم ق ـاَل َاللَّ

َ
یُقـوُل ق

َمْن َغَضـبِ 
ْ
ی َمـْن آَذی َعْبـِدی َاْلُمـْؤِمَن َو ْلیـأ َذْن ِبَحْرٍب ِمنِّ

ْ
َوَجلَّ ِلیأ ی َمـْن َعزَّ

 
َ
خداونـد : فرمـود می 7شنیدم امـام صـادق :َرَم َعْبِدی َاْلُمْؤِمَن َاْلَحِدیَث کْ أ

من مرا اذیت کند، که بندۀ مؤ با من اعالم نبرد کند کسی: فرماید متعال می
ــدۀ مــؤکــه  و از غضــب مــن ایمــن باشــد کســی ــداردمن بن   »مــرا گرامــی ب

  .)٢۶۴، ص١٢ج: ق١۴٠٩، حر عاملی(

 مرحوم اصفهانی، )٢۵٣، ص١ج: ق١۴١۵( شیخ انصاریبرخی دیگر از فقیهان نیز مانند 
ــه ســبحانی آیتو  )٣۴۵، ص۵ج: ق١۴١٨( ــذاء  )٨١٣و  ٨١٢، ۴٧٧، ص١ج: ق١۴٢۴( الل ــاای  را ب

  .اند در یک رده آورده ،رود شمار می ظلم که حرمت آن از مستقالت عقلی نیز به

  تطبیق بحث .١-١-١-١

تـوان گفـت  حرمـت ایـذاء مـؤمن می ۀحرمت فیلتر کردن از ادلـ ۀدر تطبیق بحث و استفاد
های  و شـبکه صفحات وبفیلتر و منع کردن دیگران از دسترسی به محتوای الکترونیکی 

فیلتـر و منـع کـردن افـراد از اسـتفاده از « زیـراشود؛  میتلویزیونی از مصادیق اذیت شمرده 
، ادعـای کـه؛ ضـمن این»آنهاسـت انیند کـاربر ااینترنت و تلویزیون مـورد کراهـت و ناخوشـ

بـر فـرض  ،بنـابراین. اسـتخالف اصـل گونه مصادیق، بعید و بـر  انصراف حکم ایذاء از این
  . ثبوت حرمت ایذاء، منع و فیلتر کردن نیز حرام خواهد بود
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ن حـرام اسـت، فیلتـر طبق این دلیـل کـه فقـط ایـذاء مؤمنـاالبته الزم است گفته شود 
  .شود میوع و حرام شمرده مؤمن، ممن مخاطبانکردن 

  حرمت ظلم و تجاوز به حقوق دیگران: دلیل دوم .٢-١-١

تواند داللت داشـته باشـد،  می» منع دیگران«و » فیلتر کردن«ای که بر حرمت  از دیگر ادله
  .است» تجاوز به حقوق دیگران«و » ظلم«حرمت 

بیـان کـرده اسـت » گرفتن حق دیگـری«، یکی از معانی ظلم را العیندر کتاب  فراهیدی
ــصــاحب . )١۶٣، ص٨ج: ق١۴١٠( و  )٣٢، ص١٠ج: ق١۴١۴، عباد بن صــاحب( اللغــة یالمحــیط ف

عالوه بر این معنا، بـه معنـای اصـلی ظلـم  )۴٢۴١، ص٧ج: ق١۴٢٠( شمس العلومدر  حمیری
 )١۶١، ص٣ج: تـا بی( النهایـةدر  اثیر ابن. است» وضع شیء در غیر موضع خود«اشاره کرده که 

تجـاوز از «، »جـور«معنای  نیز ظلم را بـه )٣٧٣، ص١٢ج: ق١۴١۴( لسان العربدر  منظور ابنو 
ــق ــین، » ح ــردن«و همچن ــع ک ــان، ص(» من ــته و  )٣٧۴هم ــة«دانس ــه» َظَلم ــم ب معنای  را ه

  .)همان(بیان کرده است » کنندگان از حق صاحب حق منع«

وضـع «یـابیم کـه همـه از مصـادیق  درمی رای ظلم ذکر شـد،بکه  ناهاییبا دقت در مع
دن منـع کـر «چـه  باشـد،» گـرفتن حـق دیگـری«چـه : هسـتند» غیـر موضـعه یف ء الشی
  .)۴۵٠، ص٢ج: تا ، بیعبدالمنعم(» تجاوز از حق«و چه » دیگری

؛ آیـد شـمار می ازدیگرسو، حرمـت ظلـم و تجـاوز از مهمتـرین احکـام نقلـی و عقلـی بـه
 .کــه مفهــوم مقابــل ظلــم اســت، یکــی از اصــول دیــن نــام دارد» عــدل الهــی«کــه  تاجایی

 حکم عقل قبیح شمرده شـده و عقـل، انسـان ظـالم را مـذمت ظلم کردن به ،سخندیگر  به
 از شـرعگـرفتن ایـن درک و حکـم عقـل بـدون کمـک  ؛دانـد و مستحق عقاب می کند می

طـور  ه؛ یعنـی عقـل بـریمانگـا را مسـتقل عقلـی می قـبح ظلـم ،واقـعدر . یافتنی است دست
: تـا ، بیمظفـر( کنـد حکم مـی ه به حکم شرع، به قبیح و ناروا بودن ظلمو بدون توجمستقل 

، گـاه حکـم ظلـم بـودن یـک مسـئله در رویـارویی بـافقیهان نیز فتوای  .)٢٣٠-٢١١، ص١ج
شـیخ طوسـی، : بـرای نمونـه، رک( اسـت حکم وضعی مثـل ضـمانتکلیفی مثل حرمت و گاه 

 ،همچنـین. )٢٠٧ص: ١٣٧١؛ سـبحانی، ٣۴۵، ص۵ج: ق١۴١٨، ؛ اصفهانی٢٠۴ص ،١ج: ق١٣٨٧
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 انـد تصـریح کرده بـه حقـوق دیگـرانطور خاص به حرمـت ظلـم و تجـاوز  برخی فقیهان به
  .)٢١١ص: ١٣٧١مکارم شیرازی، (

  تطبیق بحث .١-٢-١-١

از » دیگـران منع کردن«که ازآنجا : شود در تطبیق این نتیجه بر حکم فیلتر کردن گفته می
فیلتـر «های اجتماعی مجازی، و  های تلویزیونی، صفحات وب و شبکه دسترسی به شبکه

عنوان حکـم اولـی،  به، شود میشمرده » تجاوز به حقوق انسان«و » ظلم«مصداق  »کردن
  . خواهد بود» حرام«

» ...دیگران از دسترسـی بـه صـفحات وب و  فیلتر و منع«از مواردی  پیداست کهالبته 
 یـرۀ، از داکنـد میحکـم  منـع مکه شارع به لـزو حاالتی مانندمصداق ظلم قرار نگیرد،  هک

  .استظلم نیز خارج  ۀکه از دایر  همچنان :حرمت خارج خواهد بود

 حق تسلط انسان بر خود: دلیل سوم .٣-١-١

، بـر نامند می» تسلیط یا سلطنت ۀقاعد« را حق تسلط انسان بر جان و مال خودش، که آن
توانـد هرگونـه  س خـود مسـلط اسـت و مـیاموال، حقوق و نفـ ارد که انسان براین داللت د

طبق این قاعده، هر استفاده و تصرفی جـایز اسـت،  ،واقعدر . استفاده و تصرفی انجام دهد
توانـد مـانع سـلطنت و تسـلط او  دیگـری نمی ،بنابراین. شود اقامهمگر دلیلی بر حرمت آن 

  .مجبور نماید شده و وی را به انجام یا ترک کاری

هایی  هبـه ایـن قاعـده اشـار  های خـود در کتـب فقهـی گفتهالی  هفقیهان بزرگی در الب
انـد؛  نیـز بـر آن اقامـه نموده و دالیلـی را اند و برخی نیز به حجیـت آن تصـریح کـرده داشته
شـیخ طوسـی، ( القـول هسـتند متفق کلیـت ایـن قاعـده بـرتـوان گفـت فقیهـان  میرو،  ازاین
؛ ٩٨، ص٢ج: ق١۴١۵، ؛ انصـــاری٧٠، ص٢٣ج: ق١۴٠۴، ؛ صـــاحب جـــواهر١٧۶ص، ٣ ج: ق١۴٠٧

ـــوئی، ٣٨١، ص۵ج: ق١۴١٨، اصـــفهانی ـــی، ٣١، ص٢٣ج: ق١۴١٨؛ خ ـــام خمین ، ١ج: ق١۴٢١؛ ام
: ق١۴١٨، ؛ حسینی تهرانـی٨۴ص: ق١۴١٣، ؛ اراکی٢٣٩، ص١ج: الف ق١۴١٣گلپایگانی، ؛ ١٢٢ص
  .)٣۶، ص٢ج: ق١۴١١؛ مکارم شیرازی، ١٨٠، ص۴ ج
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ُطوَن َعَلی «:است6از پیامبر اکرم« ۀمشهور  ۀاول این قاعده، مرسلدلیل  اُس ُمَسلَّ النَّ
ْمَواِلِهْم 

َ
عـوالی آن را در  جمهـور ابی ابندانسته شده که » ندا طمسل های خود مردم بر مال:  أ

 :؛ همـان١٩٨ ، ح۴۵٧ص: ؛ همـان٩٩، ح٢٢٢، ص١ ج: ق١۴٠۵، احسـایی( چهار بـار آورده اللئالی

آن را  بحــاراالنوارنیــز در  عالمــه مجلســیو  )۴٩، ح٢٠٨، ص٣ ج :؛ همــان٣٨٣ح ،١٣٨، ص٢ ج
  .)٢٧٢، ص٢ ج: ق١۴٠۴، مجلسی( نقل کرده است

امـام (بـه ادعـای شـهرت  بر این روایـت گـزارش نشـده، امـا باتوجـهالبته هرچند سندی 

نقل کثیر  ،و همچنین )۵٣٩، ص٢ج: ق١۴١۵، انصاری(یا تواتر  )١٢٢، ص١ج: ق١۴٢١خمینی، 
در عمل بـه  یا پذیرش اجماع فقیهان ان ضعف سند به عمل اصحابمبنای جبر بر فقیهان
: برای نمونه، رک( پذیرفتتوان روایت را  می ـ که مخالفی در رد آن یافت نشده حدی بهـ  روایت

: ق١۴١۴؛ عالمـه حّلـی، ٣۵۴، ص٣ج: ق١۴١٢؛  محقق حّلـی، ١٧۶، ص٣ ج: ق١۴٠٧شیخ طوسی، 

قـق کرکـی، ؛ مح ۵٢٢، ٢٠٨، ٧٩ص، ٢ج: ق١۴١۴؛ شـهید اول، ٩٢، ص١۶ج :؛ همان٢۴٧، ص١٠ج

 :؛ همان١۴٩، ص٣ج: ق١۴١٣؛ شهید ثانی، ٣١٩، ١۵٨، ۴٢ص، ۴ج :؛ همان٣٨۶، ص٣ج: ق١۴١۴

ـــی، ؛ ٧٧، ص۴ج ـــان١١٣، ص٢ج: ق١۴٠٣اردبیل ـــی٣٣۶، ٣٣٠، ٢١ص، ٨ج :؛ هم ـــف بحران ، ؛ یوس

ــی٣٩۶، ٣۶٢، ۶۵ص، ١٨ج: ق١۴٠۵ ، ٨ج: ق١۴٠۴، ؛ صــاحب جــواهر٢٧٧، ص٣ج: ق١۴١۵، ؛ نراق

  . ٨۴، ص٢١ج :؛ همان٢٩٨ص

، پـس »خـود تسـلط دارنـد بـر مـال ها وقتـی انسـان«: توان گفـت می از نظر داللت نیز
فقیهـان  رو، ازایـن. »خـود هـم تسـلط دارنـد بـر نفـس« و به قیاس اولویت» طریق اولی به«

ــد  ــه خــوئی  ، آیــت)٣٨١، ص۵ج: ق١۴١٨( مرحــوم اصــفهانیبزرگــی مانن ، ٢٣ج: ق١۴١٨(الل

از  )٨۴ص: ق١۴١٣(اراکـی اللـه  آیت، )٢٣٩، ص١ج: الف ق١۴١٣( الله گلپایگانی آیت ،)٣١ص
ُطوَن َعَلـی أْمـَواِلِهْم َو أْنُفِسـِهْم «این قاعده با عنوان  ـاُس ُمَسـلَّ تسـلط النـاس علـی «یـا » النَّ
منـع «بنـابراین . دنـکن یـاد می )٢٢٨، ص٢۵ج: ق١۴٠۴، صـاحب جـواهر(» حقوقهم و أمـوالهم

» حـرام«سـت، مخـالف مـدلول ایـن روایـت و که از مصـادیق تسـلط بـر او دیگری،» کردن
  .خواهد بود
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  تطبیق بحث .١- ٣-١-١

گفتـه شـد،  امـوال، حقـوق و نفـس خـودبه آنچه در اثبـات حـق تسـلط شـخص بـر  باتوجه
س که ناقض سلطنت شخص بر نفـ شخص دیگر یفرمان و انشا غیرنافذ و ممنوع بودن«

) ستوابـع نفـ(به حقوق که تعرض » درصدی بر دیگری حتی یک تسلِط نفی «و » باشدخود 
های تلویزیـونی،  منـع دیگـران از دسترسـی بـه شـبکه« ،بنـابراین. شـود اوست، روشـن می

بــه تعــرض و ، کــه در واقــع، منــع عملــی »های اجتمــاعی مجــازی صــفحات وب و شــبکه
کـه واضح اسـت  ،البته. شود ده میشمر » حرام«و » ممنوع«، است) ستوابع نف(حقوقشان 

سـلطنت «یـا » انسان بـر خـود نیـز سـلب شـده سلطنت«، »والیت الهی«روضی مانند ف در
  . »شود دیگری بر انسان ثابت می

  نتیجه .٢-١

ایـذاء، ظلـم،  نخست،: نتیجه گرفتچنین توان  به ادله و توضیحاتی که گذشت، می باتوجه
های تلویزیـونی،  شـبکهکـردن فیلتر  دوم،؛ استحرام  دیگران منع کردن و تجاوز به حقوق

دانســته  نتیجــۀ نخســتهای اجتمــاعی مجــازی نیــز کــه مصــداق  صــفحات وب و شــبکه
منع کردن دیگـران از دسترسـی بـه اطالعـات و  سوم، ؛شود، ممنوع و حرام خواهد بود می
. استآید، حرام  شمار می ها، که دخالت در حق سلطنت شخص بر حقوق و نفسش به داده
های تلویزیـونی،  ابراین اصل اولی در این مسئله، حرمت منع دسترسی دیگران به شـبکهبن

  .استهای اجتماعی مجازی  صفحات وب و شبکه

  دالیل وجوب فیلتر .٢

  حرمت حفظ کتب ضاله: دلیل یکم .١-٢

ــونی کــه برخــی شــبکهازآنجا  های اجتمــاعی مجــازی  و شــبکه صــفحات وب ،های تلویزی
ــرا مصــداق ضــاّل و گمراه ــده ق ــواز  ر میکنن ــرای ج ــل ب ــن دلی ــد، ممکــن اســت از ای گیرن

ــر کــردن ایــن  بمعنــی ــع و فیلت . ها اســتدالل شــود و شــبکه صــفحاتاالعــم و وجــوب من
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ت یـا انیامـده، بلکـه صـف »کتـاب« ۀکلمـ یک از مستندات ایـن حکـم در هیچ آنکه، توضیح
کـه  آمـده) در اسـتدالل عقلـی(» ظلـم«و  »قـول الـزور«، »لهـو الحـدیث« هایی ماننـدقید

ایـن  ، مقتضـاینویسد می صاحب جواهرطور که  دهد و همان حکم را گسترش می موضوع
ــه ــابراین،  اســت؛ )۵٨، ص٢٢ج: ق١۴٠۴( »باشــد حرمــت هــر آنچــه در آن گمراهــی« ادل بن
های اجتمـاعی مجـازی ضـاله  های تلویزیـونی، صـفحات وب و شـبکه بر شـبکه سادگی به

ایـن حکـم بـه موضـوع مسـائل اعتقـادی و ماننـد آن  ،همچنـین. خواهـد بـود  تطبیق قابل
  کــه ضــالل و فســاد محــض باشــد گیــرد دربــر میاختصاصــی نــدارد، بلکــه هــر امــری را 

  .)٢٩٣، ص١ج: ق١۴١۶، صافی گلپایگانی(

براین، حکم حرمت حفـظ کتـب کفـر و ضـالل را، بـا تعـابیر گونـاگون، تقریبـًا همـۀ  افزون
 النهایـةدر  شیخ طوسی، )۵٨٨ص: ق١۴١٠( المقنعةدر  دشیخ مفیعالمان متقدم و متأخر مانند 

در  ســیدعلی طباطبــائی، )١۴٣، ص١٢ج: ق١۴١۴( تــذکرةدر  عّالمــه حلــی، )٣۶۵ص: ق١۴٠٠(
شهید  )١۵٧، ص١۴ج: ق١۴١۵( مستند الشیعهدر  نراقی، )١۶۴، ص٨ج: ق١۴١٨( ریاض المسائل

. انــد پذیرفته )٢١۴، ص٣ج: ق١۴١٠( شــرح لمعــةدر  شــهید ثــانی )٩٢ص: ق١۴١١( لمعــةدر  اول
 مرحوم خوانساریو  )٢٣٣، ص١ج: ق١۴١۵( مکاسبدر  شیخ انصاریهمچنین، عالمانی مانند 

اند؛ حتی مخالفت  نیز حکم حرمت را بالخالف دانسته )٢١، ص٣ج: ق١۴٠۵( جامع المدارکدر 
هجـو اهـل ضـالل را جـایز  اللـه منتظـری آیتبا ضالل گاه تا آنجا پیش رفته که برخـی ماننـد 

 .)١٧٣، ص١ج: ق١۴١۵(اند   شمرده

نّصـی وجـود نـدارد و « :زیـرا ،قائل به توقـف شـده اسـت صاحب حدائقولی درمقابل، 
ــد آن از احکــام شــرعِی  ،تحــریم ــر دلیــل شــرعی اســت وجــوب و مانن مجــرد  و متوقــف ب
» دنـندار  نزد من برای تأسیس حکم شرعی صـالحیت های شایع در کالم عالمان استدالل

 با این دالیـل نویسد است که می و تا آنجا پیش رفتها .)١۴١ ، ص١٨ ج: ق١۴٠۵، یوسف بحرانی(
همچنین . )١۴٢ص: همـان(توان حکم شرعی تعیین کرد  نمی ،که مانند تیر در تاریکی است

 جـواد تبریـزیاللـه  آیتو  )٣٩٩ص: ق١۴٢۶( اللـه خـوئی آیتماننـد عالمانی ن نیز ااز معاصر 
  .اند ۀ آن تشکیک کردهدر ادل )١۴٠، ص١ج: ق١۴١۶(
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فسـاد  ۀحکـم عقـل بـه قطـع مـاد بر حرمت حفظ کتب ضالل رادلیل اول باوجوداین، 
 حکـم، آنچه عقل بدان حکم کنـد، که؛ ضمن این)٢٣٣، ص١ج: ق١۴١۵، انصاری( اند دانسته

بـین زوم از براین، حکـم عقـل و شـرع بـر لـبنا .)١٧٩، ص٢ج: تا ، بیشیرازی( شرع نیز هست
 جـارید، نـآی شمار می فساد به ۀفساد، بر کتب ضالل که از مصادیق فساد و ماد ۀبردن ماد
  . خواهد بود

 مـثالً . انـد کردهوارد بـر ایـن دلیـل اشـکال  هـای گونـاگون با روش فقیهان بیشترالبته 
ــه خــوئی آیت، )٢۵، ص١ج: ق١۴٠۶( مرحــوم ایروانــی ســیدتقی و  )٢۵۴، ص١ج: ق١۴٢۶( الل

فســاد  ۀانــد کــه اگــر الزم بــود مــاد آورده گونــه این )١٩٣، ص١ج: ق١۴١٣(بــائی قمــی طباط
اند کـه  ؛ همچنین، گفتهبین برودو بلکه هر شخص گمراه از کن شود، الزم است کافر  ریشه

تحـت حکـم عقـل بـر قـبح  آید تا درنتیجه، شمار نمی ظلم به از مصادیق حفظ کتب ضالل
  .)٣٣٩، ص١ج: ق١۴٢٩روحانی، ( گیردظلم قرار 

  :است کریمه این آیۀدلیل دوم 

 ِه ِبَغیِر ِعْلـٍم َو اِس َمْن یْشَتِری َلْهَو اْلَحِدیِث ِلیِضلَّ َعْن َسِبیِل اللَّ َو ِمَن النَّ
ولِئک َلُهْم َعَذاٌب ُمِهـیٌن 

ُ
ِخَذَها ُهُزوًا أ و از مـردم کسـانی «: )۶: لقمـان( یتَّ

آور،  طــرب یماننــد غنــا( خرنــد هســتند کــه ســخنان لهــو و بیهــوده را می
و ، های فاســد، اشــعار و گفتارهــای رکیــک، بهتــان و غیبــت ســرایی ترانــه
از راه خداوند گمراه ) مردم را(تا جاهالنه ) های فسادانگیز ها و افسانه رمان

 »نهـا عـذابی خوارکننـده خواهنـد داشـتآ .مسـخره گیرنـد سازند و آن را بـه
  .)»۶: لقمان«ذیل : مشکینی(

مشــترِی لهــو الحــدیث و کــالم باطــل را ذم فرمــوده اســت  یــل، خداونــدطبــق ایــن دل
 ؛)٣٧٣، ص٢ج: ق١۴١٠، کالنتـر(کنـد  داللـت می و ذم هم بـر تحـریم )٢٣٣، ص١ج: انصاری(

 البتـه ازآنجاکـه مـالک. به وی وعده داده است که در انتهای آیه، عذاب مهین را خصوصاً 
  از شــراء و خریــدنحــدیث اســت، مــذمت خداونــد و عــذاب، باطــل بــودن کــالم و لهــو ال

  شــود تعمــیم داده می) ...اعطــاء، تعلــیم و ( ســلب خصوصــیت شــده و بــه هرگونــه انتقــال
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ســو، کتــاب ضــالل هــم جــزء مصــادیق لهــو ازدیگر  .)۴٩، ص١ج: ق١٣٧۵، شـهیدی تبریــزی(
حکـم حرمـت  پیـرو ،؛ بنـابراین)١٧٩، ص٢ج: تـا ، بیشـیرازی(دارد الحدیث و کالم باطل قرار 

  . است

 شـریفه بـر حرمـت حفـظ کتـب ضـالل و ۀاشکال این است که هرچنـد آیـ باوجوداین،
غیـر از وجـوب  ایـن داللـتداللـت داشـته باشـد،  های ضـالل ها و شبکه همچنین سایت

؛ خـوئی، ٢۵، ص١ج: ایـروان( اسـتو حتـی منـع کـردن دیگـران  ضـاللمعدوم کردن کتـب 
  .شود یمکه از دلیل نهی از منکر برداشت  )٢۵۵، ص١ج: ق١۴٢۶

  :است عبدالملکاز  شیخ صدوقروایت  ،دلیل سوم

ـاَل «
َ
ْعیَن ق

َ
ُد ْبُن َعِلی ْبِن اْلُحَسیِن ِبِإْسَناِدِه َعْن َعْبِد اْلَمِلک ْبِن أ ْلـُت : ُمَحمَّ

ُ
ق

ِه  ِبی َعْبِد اللَّ
َ
ِریُد اْلَحاَجـَة َفـِإَذا َنَظـْرُت ِإَلـی  7ِأل

ُ
ِد اْبُتِلیُت ِبَهَذا اْلِعْلِم، َفأ

َ
ِإنِّی ق

یُت َطـاِلَع اْلَخیـِر 
َ
ْذَهْب ِفیَها، َو ِإَذا َرأ

َ
رَّ َجَلْسُت َو َلْم أ اِلَع الشَّ یُت الطَّ

َ
اِلِع َو َرأ الطَّ

ْلــُت َنَعــْم 
ُ
ْحــِرْق کُتَبــکَذَهْبــُت ِفــی اْلَحاَجــِة، َفَقــاَل ِلــی َتْقِضــی؟ ق

َ
ــاَل أ

َ
  ، ق

ـــدوق( ـــیخ ص ـــاملی٢۴٠٢، ح٢۶٧، ص٢ج: ق١۴١٣، ش ـــر ع ، ١١ج: ق١۴٠٩، ؛ ح
بـه امـام : روایت شده است کـه گفـت اعین بن عبد الملکاز : )١، ح٣٧٠ص

رو، چـون قصـد آن  ام، و ازایـن من به این علم گرفتار شده: گفتم 7صادق
کنم که در پی حاجتی روان شوم، چون در طالع بنگرم و طالع شـر را بیـنم، 

روم و چون طالع خیر را بنگرم، درپـی  نشینم و درپی آن حاجت نمی فرو می
آیا بـه مقتضـای ایـن دانـش خـود : فرمود 7امام. آن حاجت روان میشوم

  . »هایت را بسوزان کتاب: فرمود. آری: کنی؟ گفتم یعمل م

، )۴٣، ص٢٢ج: تـا ، بیجمعـی از مؤلفـان(آیـد  شـمار می این روایت که از مرسـالت صـدوق به
اند یا الاقل در نقـل روایـت، اشـکالی بـر  برخی سند آن را پذیرفته و بر طبق آن استدالل کرده

، ؛ فاضل لنکرانی٢٣۴، ص١ ج: ق١۴١۵، نصاری؛ ا١٢٠، ص١۴ج: ق١۴١۵، نراقی(اند  سند آن نگرفته

؛ جمعـــــــی از ۴٣۴ص: ق١۴٢۴؛ ســـــــبحانی، ٣۴، ص٣ج: ق١۴١۵، ؛ منتظـــــــری٢٠٢ص: ق١۴٢٧

خدشـه  سند روایت را قابـل درمقابل، برخی دیگر از فقیهان،. )۴٩، ص٣ج: ق١۴٢٣، پژوهشگران
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ـــد  دانســـته و نپذیرفته ـــی(ان ـــزی؛ ت٣٢، ص٣ج: ق١۴٢١، ؛ صـــدر٣٣٩، ص٢ج: ق١۴٢۴، قزوین ، بری

از نظـر داللـت نیـز جملـۀ امـرِی . )١٨٢، ص١ج: ق١۴١٣، ؛ طباطبائی قّمـی١۴١، ص١ج: ق١۴١۶
ْحِرْق «به  7امام

َ
  . بر وجوب سوزاندن و ازبین بردن آن کتب ضالل داللت دارد» أ

امر  بین بردن مطلق کتب ضاللبه از  7این است که امام اشکال نخست باوجوداین،
ْحـِرْق «حکـم » َتْقِضـی؟«فرمایند، بلکه با سؤال  نمی

َ
نماینـد کـه  میرا بـه جـایی محـدود » أ

: ؛ فاضـل لنکرانـی٩۶ص ، ٣ج :ق١۴١۵، منتظری(به آن عمل کرده باشد صاحب کتاب ضالل 

، ١۴ج: ق١۴١٢؛ روحـانی، ۴٣۴ص: ق١۴٢۴؛ سـبحانی، ۴٣۴ص: ق١۴٢۶؛ مکارم شـیرازی، ٢٠٢ص

 مخاطبـانبه تأثیرگـذار بـودن و عمـل کـردن  7وان گفت امر امامت می ،بنابراین .)٢۶۶ص
  .استمشروط 

مصـطفی ( این روایت، ارشـادی اسـت نـه تکلیفـیدر  7اشکال دوم هم اینکه امر امام

؛ روحـانی، ١٨١، ص٢ ج: تـا ، بی؛ شیرازی١۴١، ص١ج: ق١۴١۶، ؛ تبریزی۴١٢، ص١ ج: تا ، بیخمینی

، درنتیجـهبـین بـردن و وجوب سـوزاندن، از  روایت ، از اینبنابراین ؛)٢۶۶، ص١۴ج: ق١۴١٢
  .توان استفاده کرد نمیها را  صفحات وب و شبکهکردن  و مسدود فیلتر

مـانع اسـتفاده کـه در نهایت، بر فرض پذیرش این حکم، دو اشکال عمده مطرح است 
   :گردد می مختلف در موضوع این مقاله و وجوب فیلتر ۀاز ادل

یقـین یـا احتمـال گمـراه شـدن «مـالک ضـاله بـودن را برخـی  ،اینکـه نخستاشکال 
؛ روحـانی، ٢١، ص٢ج: ق١۴١۵، طباطبـائی حکـیم(اند  دانسـته» هـاو تقویت باطل بـه آن شخص

 )٢٩٣، ص١ج: ق١۴١۶، ؛ صافی گلپایگـانی٣۴١، ص١ج: الف ق١۴١٣؛ گلپایگانی، ٢۵، ص٢ج: تا بی
؛ بصری ۴٩٨، ص١ج: تا خمینی، بیامام (اند  دانسته» نبود غرض مشروع«و برخی نیز مالک را 

ا و ه آنهـمثل اینکه اگر هدف از نگهداری، پاسـخ دادن بـ .)١٧-١۶ص، ۴ج: ق١۴١٣، بحرانی
ۀ مکلـف تشـخیص ضـاله بـودن برعهـد ،آن جایز است؛ بنـابراین ، نگهداریمانند آن باشد

ایـن  ،و همچنـین» شخصـی بـودن ایـن دو مسـئله«بـه  ، باتوجهواقعدر . گذاشته شده است
فعـت حاللـی ته که فقط مواردی از کتب ضالل قابلیت خرید و فروش ندارند که هیچ مننک
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 ،)١۴٣، ص١ج: ق١۴١۶، ؛ تبریــزی٢۶٨، ص١۴ج: ق١۴١٢روحــانی، ( بــرای آنهــا متصــور نباشــد
 فقـطرسد جریان حکم حرمت حفظ کتب ضالل برای فیلتر اینترنت و تلویزیون،  نظر می به

نتیجـه، ِصـرف احتمـال در  و برای همه ضالل باشـند؛ دتردی بیشوند که  شامل مواردی می
وجود غرض صحیح و منفعت محلله بـرای برخـی از کـاربران، باعـث جلـوگیری از جریـان 

  . حکم وجوب فیلتر خواهد بود

، شـود بیشـترین چیـزی کـه از ادلـه برداشـت می :باشدچنین تواند  اشکال دوم نیز می
های تلویزیـونی،  ه و دیگر تصرفات در شـبکهحرمت حفظ، نشر، مراجعه، خواندن، استفاد«

» باشدگفتار لهو یا سخن باطل  دربردارندۀهای اجتماعی مجازی که  صفحات وب و شبکه
ایـن ادلـه از اجبـار و منـع دیگـران سـخن  ،واقـعدر . لی این کجا و منع دیگران کجا؛ و است
 ) ٧۶، ص٨ ج: ق١۴٠٣( مجمع الفائـدهدر  محقق اردبیلیطور که  بلکه نهایتًا همان گوید؛ نمی

تـوان پـذیرفت  ، می)١۶۵، ص٨ج: ق١۴١٨، طباطبـائی(انـد  به آن اشاره کردهصاحب ریاض و 
از دلیـل دیگـری مثـل نهـی از  و نهی و منـع دیگـران ،کند این ادله، منَکر بودن را ثابت می

  . شود میمنکر فهمیده 

  وجوب نهی از منکر: دلیل دوم .٢-٢

صـاحب (وجوب نهی از منکر مورد اجماع نزد مسـلمانان و از اعظـم واجبـات شـمرده شـده 
و گـاه گفتـه شـده کـه از اصـول  )٣۵٠، ص١ج: ق١۴١٠؛ خوئی، ٣۵٨، ص٢١ج: ق١۴٠۴، جواهر

در قرآن کـریم نیـز بـدان  ،همچنین ؛)١۶۶-١۶۵ص، ١ج: ق١۴٠۵شریف مرتضـی، (دین است 
ةٌ : امر شـده مَّ

ُ
یْنَهْوَن َعِن اْلُمْنکِر  َوْلَتکْن ِمْنکْم أ ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو

ْ
یأ یْدُعوَن ِإَلی اْلَخیِر َو

وَلِئک ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 
ُ
و امـر بـه معـروف و  باید ازمیان شما، جمعی دعـوت بـه نیکـی«: َوأ

شـده  تأکیـددر روایات نیز  .)١٠۴: آل عمران(» ندا و آنها همان رستگاران! نهی از منکر کنند
ترین فرائض اسالم اسـت کـه  که امر به معروف و نهی از منکر جزء باالترین و شریفاست 
؛ شـیخ ۶، ح١١٩، ص١۶ج: ق١۴٠٩، حـر عـاملی( شـود میدو اقامـه  آن وسـیلۀ فـرائض به دیگر

به ضرورِی  تحریر الوسیلهدر  امام خمینی براین، ؛ افزون)٢١، ح١٨٠، ص۶ج: ق١۴٠٧طوسی، 
  .)۴۶٢، ص١ج: تا امام خمینی، بی(د فرمای دین بودن آن تصریح می
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وجوب امر بـه معـروف و نهـی از منکـر، بـه آیـات فراوان  ۀادل دربارۀ فقیهانهمچنین، 
: ق١٣٧۵شـیخ طوسـی، : برای نمونه، رک(اند  استدالل کرده )١١٠و  ١٠۴: آل عمران: مثالً (قرآن 

؛ اردبیلی، ٣٩٨، ص١ج: ق١٣٨٧؛ فخر المحققین حّلی، ۴۵٨، ص۴ج: ق١۴١٣؛ عالمه حّلی، ١۴٧ص

داللـت بر این امر  فراوانی روایاتهمچنین  ؛)٣۵٧، ص٢ج: ق١۴١٣؛ شهید ثانی، ٣٢٢ص: تا بی
  .)٢۵تا  ١، ح١٢۶-١١٧ص، ١۶ج: ق١۴٠٩، حر عاملی( کند می

؛ ١۴٧ص: ق١٣٧۵شیخ طوسی، (لطف  قاعدۀعقلی مانند  ای این، فقیهان به ادله بر عالوه

، ۴ج: جعفر کاشف الغطاء(لزوم شکر منعم و تقویت دین  ،)۴۵٧، ص۴ج: ق ب١۴١٣عالمه حّلی، 

تمسـک  )٢٠۴-٢٠٣ص، ١ج: ق١۴١۵امـام خمینـی، (و منع از تحقق معصـیت مـولی  )۴٢۶ص
، ٢١ج: ق١۴٠۴، صــاحب جــواهر(ایــن حکــم  بـودنم و اجمــاعی بــه مســلّ  توجهکــه با انــد کـرده

؛ امام خمینی، ١۶۶-١۶۵ص ، ١ج: ق١۴٠۵؛ شریف مرتضی، ٣۵٠، ص١ج: ق١۴١٠؛ خوئی، ٣۵٨ص

و بـه تطبیــق بحــث پوشــیم  چشــم میبسـیار آن  ۀاز بحــث پیرامـون ادلــ )۴۶٢، ص١ج: تـا بی
  .پردازیم می

  تطبیق بحث .١-٢-٢

 ـ کنـد که فارغ از فاسد و منکر بودِن صـفحه و شـبکه بحـث مـیـ موضوع این مقاله برپایۀ 
کـه ممکـن اسـت ازآنجا  ؛ باوجوداینندارد داللتی منکر بر جواز یا وجوب فیلتر دلیل نهی از

نیـز همـین  معموالً ( باشندمحتوای فاسد و منَکر  دربردارندۀ ها صفحات وب و شبکهبرخی 
ایـن صـفحات کـردن بر منع دسترسـی و فیلتـر  ،)ندشو فیلتر می ها صفحات و شبکه قسم

إّن دفع إضالل الناس من األمـور «: شود تا جلوی تحقق معصیت گرفته شود استدالل می
اینکـه منکـر و  ،البتـه .)٢٠١، ص١ج: ق١۴١۵امـام خمینـی، (» به الشارع األقدس التی یهتّم 

  .طلبد می ای پژوهش جداگانهخود  ،فاسد بودن چه معنایی دارد

تـوان  از دلیل نهی از منکر برای وجوب فیلتـر می صورتیباید توجه داشت در  همچنین،
ز منکِر عملـی نیـز ثابـت شـده عالوه بر نهی از منکِر زبانی، نهی ا نخست،استفاده کرد که 
محقـق حلـی، ( اسـتآمده و ثابت شـده های مرتبط  ابآن در کت مفصل های باشد، که بحث
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؛ فـیض  ۶١ص: ق١۴١۴؛ شـهید اول، ٢۴١، ص١۵ ج: ق١۴١٢؛ عالمه حلـی،  ٣١٢، ص١ ج: ق١۴٠٨

ــا ، بیکاشــانی  ؛ شــرط دیگــر آنکــه، ...)و   ٣٧٧، ص٢١ ج: ق١۴٠۴، ؛ صــاحب جــواهر ۵٧، ص٢ ج: ت
انجام فیلتـر، مسـتلزم منـع عملـی و  ؛ زیراعملی رسیده باشد ۀبه مرحل وجوب نهی از منکر

واقع، فیلتر کـردن در . هاست ها در صفحات وب و شبکه قطع دسترسی از اطالعات و داده
 از منکـر، نـاهی الزم اسـت ،بنـابراین ؛آیـد شـمار می به عملـِی نهـی از منکـر رتبۀمصداق م

در رفع منَکـر، اقـدام  نگرفتن نتیجهگذاشته باشد و پس از سر  مراحل قلبی و زبانی را پشت
های اجتمــاعی  های تلویزیــونی، صــفحات وب و شــبکه بــه فیلتــر و مســدود کــردن شــبکه

  .مجازی نماید

مخاطب رود، بلکه تنها از دسترسی  بین نمیاز  در فیلتر اطالعاتی باید افزود ،همچنین
ازبـین توجه به این نکته تفاوت موضوع فیلتر را با  ؛شود ها جلوگیری می داده به اطالعات و

. واقـع، فیلتـر کـردن حسـم منکـر را در پـی نـدارددر . کنـد روشـن مـی منکـر) حسـم(بردن 
آن، بـاز هـم آسـیبی بـه  یـا حتـی حرمـت وجـوب حسـم منکـر نپذیرفتنبر فرض  ،بنابراین

هرچنـد فیلتـر کـردن  ،شـود فیلتـر وارد نمی وعموضوجوب نهی از منکر در  ۀاستفاده از ادل
طور کـه گفتـه  همـان– زیـرا ؛ها باشد مستلزم انجام عمل منع دسترسی به اطالعات و داده

برای این  ۀ عملوجوب نهی از منکر در مرتب ادلۀو  رود از بین نمیاطالعاتی در فیلتر  ـ شد
  .تکافی اس ها به اطالعات و داده داللت و مسدود کردن دسترسی

جراحـت یـا قتـل  مانند ایجاد پارازیـت مضـر، موجـبالبته اگر فیلتر کردن، در فروضی 
نیازمنـد اذن امـام  ،)٣٨٣، ص٢١ج: ق١۴٠۴، صاحب جـواهر: رک(فقیهان  مشهورباشد، طبق 

 .شود پرداخته می در بخش سوم به این موضوع .است

انـد  اند و برای آن شروطی را بیان کرده رأی دربارۀ وجوب نهی از منکر همۀ فقیهان هم
ــه، رک( ــرای نمون ــی، : ب ــریف مرتض ــی، ٣٩ص: ق١٣٨٧ش ــیخ طوس ــاحب١۴٨ص: ق١٣٧۵؛ ش   ؛ ص

ـــر کاشـــف الغطـــاء، ٣۶۶، ص٢١ج: ق١۴٠۴، جـــواهر ـــی،۴٢٩، ص۴ج: ق١۴٢٢؛ جعف   ؛ امـــام خمین

فقیهـان، برخـی شـروط ازبـاب وجـوب نهـی از منکـر نظر  بنابر اختالِف . )۴۶۵، ص١ج: تا بی
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ــق نمی ــا اصــل وجــوب محق ــدون آنه ــه ب ــده ک ــد مطــرح ش ــین شــروطی مانن ــود؛ چن   ش
برخـی دیگـر از شـروط . شروط استطاعت برای حج است که تحصیل آن نیز واجب نیسـت

، صـاحب جـواهر: بـرای نمونـه، رک(نیز شرط واجب شمرده شده و انجـام آنهـا ضـروری اسـت 

امــام از لحــاظ تعــداد شــروط نیــز . )۴۶۵، ص١ج: تــا ؛ امــام خمینــی، بی٣۶۶، ص٢١ج: ق١۴٠۴
تـا چهـارده  کاشف الغطـاء، ولی عالمانی مانند مرحوم )همان(چهار شرط ذکر کرده  خمینی

نهـی «رو، اگر دلیـل  ازاین. )۴٢٩، ص۴ج :ق١۴٢٢،جعفر کاشف الغطاء( اند شرط را تفصیل داده
و منع دیگران استفاده شود، تنها با وجود آن شروط مؤثر  برای حکم وجوب فیلتر» از منکر

  . خواهد بود

تـوان اشـاره کـرد کـه مـورد  به شرط علم و یقین داشتن به منکر می از جمله این شروط
؛ محقـق ١۴٨ص: ق١٣٧۵شـیخ طوسـی، :برای نمونـه،رک( بزرگ قرار گرفته است اتفاق فقیهان

؛ ٣۵٢، ص١ج: ق١۴١٠؛ عالمــه حّلــی، ٣١١، ص١ج: ق١۴٠٨؛ همــو، ١١۵، ص١ج: ق١۴١٨حّلــی، 
؛ صـاحب ۶٠ص: ق١۴١۴؛ شـهید اول، ٢٣٨، ص١۵ج: ق١۴١٢؛ همـو، ٢۴٠، ص٢ج: ق١۴٢٠همو، 
: ق١۴٠٩محقـق کرکـی،  ؛٢٣، ص٢ج: ق١۴١٠ادریـس حّلـی،  ابـن؛ ٣۶۶، ص٢١ج: ق١۴٠۴، جواهر

هـای مفصـِل آن  این شرط کـه بحث ۀدر نتیج. )۴٢٩، ص۴ج: ؛ جعفر کاشف الغطاء۶٣، ص١ج
، وجـود نداشـته باشـددر کتب فقهی استداللی آمده، اگر علم و یقین به منَکر بودِن عملی 

  .دیگر نهی از منکر واجب نخواهد بود

  طور شرط دیگر، عدم ضرر نهی از منکـر بـر دیگـران اسـت کـه فقیهـان بـه ،همچنین
  ؛ شـــهید٩٠ص: ق١۴١١؛ همـــو، ٣۵٢، ص١ج: ق١۴١٠عالمـــه حّلـــی، (انـــد  کلـــی آن را پذیرفته

  ؛۵٣٩، ص٧ج: ق١۴٠٣؛ اردبیلــــــــی، ٢٠١، ص٢ج: ق١۴٠٠؛ همـــــــو، ۴٧، ص٢ج: ق١۴١٧اول، 
؛ محقــق کرکــی، ٣١١، ص١ج: ق١۴٠٨؛ محقــق حّلــی، ۴٢٩، ص۴ج: ق١۴٢٢، جعفــر کاشــف الغطــاء

؛ ٣٧١، ص٢١ج: ق١۴٠۴، صــاحب جــواهر؛ ١۴٩ص: ق١٣٧۵؛ شــیخ طوســی، ۶٣، ص١ج: ق١۴٠٩
در . ) ٣۵٢، ص١ ج: ق١۴١٠؛ خـوئی، ٢٣، ص٢ج: ادریـس حّلـی ؛ ابن۴٧٢، ص١ج: تا امام خمینی، بی

نتیجۀ این شرط، اگر انجام نهی از منکر موجب ضرری بر دیگـران باشـد، واجـب نخواهـد 
  .بود
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های  شـبکه پس در نتیجۀ این دو شرط، اگر علم و یقین به منَکر بودن صفحات وب و
ــبکه ــونی و ش ــر تلویزی ــرر ب ــب ض ــردن موج ــر ک ــا فیلت ــد ی ــازی نباش ــاعی مج   های اجتم

دیگران باشد، مانند فروضی که در فیلتِر مضر و خطرات پارازیت مطرح شـده اسـت، شـاید 
البتـه در ایـن بـاره و بـرای . بتوان نتیجه گرفت نهی از منکـر و فیلتـر کـردن واجـب نیسـت

راعات اهم و مهم به کتـب فقهـی اسـتداللی مـرتبط ارجـاع های مفصل آن و لزوم م بحث
 .شود داده می

 بـر ادلـۀ) صـغری( آنچه گفته شد، در تطبیق بحث فیلتر کردن ۀبه هم توجهبنابراین، با
  : توان گفت می) کبری(نهی از منکر 

های اجتمـاعی مجـازی،  های تلویزیـونی و شـبکه برخـی صـفحات وب و شـبکه: یکم
منَکـر خواهـد بـود  درنتیجه، استفاده و دسترسی به آنها نیزهستند و  مصداق فاسد و منَکر

  ؛ )ی مانند پژوهشدر مواردمگر (

جلـوگیری  ادیقهای فاسد و منَکر، یکی از مصـ فیلتر کردن این صفحات و شبکه: دوم
» واجـب«بـه آنچـه در ایـن فصـل گذشـت،  است کـه باتوجـهاز فساد و همان نهی از منکر 

  . باشد می

فوق، فیلتر کردن، مسـدود کـردن و منـع دیگـران از دسترسـی بـه  ۀدو مقدم ۀدر نتیج
واجـب  های اجتماعی مجازی فاسـد و منَکـر های تلویزیونی و شبکه صفحات وب و شبکه

نهـی از  ۀاین کاربران از صفحات فاسد و منَکر، منَکر بوده و تحـت ادلـ ۀاستفاد است؛ زیرا
واجـب  »فیلتـر کـردن«یـا همـان » نـع ایـن کـاربراننهـی و م«بنابراین . گیرد منکر قرار می
  .خواهد بود

  فرعی در لزوم اجازه حاکم .٣

صـاحب  ویژه، بـهو  انـد کردهمباحثی که فقیهان در بـاب نهـی از منکـر مطـرح  ۀاز مجموع
تـوان  ، می)٣٨۶-٣٨٠ص، ٢١ج: ق١۴٠۴، صـاحب جـواهر: رک(تر به آن پرداخته  مفصل جواهر
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 ،طـور کلـی از منکر موجب جراحت در مرتکـب شـود یـا بـهچنین نتیجه گرفت که اگر نهی 
شـوند، نیازمنـد اذن  اموری که موجب ضمان در مال و یا جـان شـخص مرتکـب منکـر می

، ؛ جزایـری٢۶٣ص: ق١۴١۴، ؛ سالر دیلمـی٨١٠-٨٠٩ص: ق١۴١٠شیخ مفید، ( است حاکم شرع

شـیخ زرگـان ماننـد بعضـی از ب ،میـان درایـن. )۴٨١، ص١ج: تـا ؛ امام خمینـی، بی٢٠٢ص: تا بی
و برخـی از  )١۵٠-١۴٩ص: ق١٣٧۵(دهنـد  ایـن نظـر را بـه مشـایخ شـیعه نسـبت می طوسی

: ق١۴١٣شـهید ثـانی، (و یا اشهر  )۴١٧-۴١۶ص: ق١۴٢١، حسین بحرانی(فقیهان آن را مشهور 

و در  تــر در مراتــب پـایین امــام خمینـی؛ حتـی طبــق نظـر انــد کردهبیـان  )١٠۵-١٠۴ص، ٣ج
نهی از منکر یا امر به معروف موجب ایجاد درد در مرتکـب شـود،  زیکِی موردی که عمل فی

؛ بـرای ۴٨١-۴٨٠ص، ١ج: تـا بی(آنکه موجب دیه باشد، گرفتن اذن حاکم سزاوار اسـت  بدون

ــ ــر مخالف ــدن نظ ــ: ن، رکادی ــر کاشــف الغط ــواهر٣٢۵، ص١ج: ق١۴٢٢، اءجعف ــاحب ج ، ٢١ج: ؛ ص

طریـق قتـل از  برخی معتقدنـد امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر براین، افزون .)٣٨٢-٣٨٠ص
هدف  زیرا: موضوع خواهد شد یمرتکب درست نیست؛ چون با فوت مرتکب سالبه به انتفا

نهی از منکر آن است که مرتکب منکر را انجام ندهد و با مرگ مرتکب دیگر کسـی نیسـت 
، ٣ج: ق١۴١٣؛ شــهید ثــانی، ٢٠٢ص: تــا ، بیجزایــری(کــه بخــواهیم او را نهــی از منکــر نمــاییم 

 .)١٠۵-١٠۴ص

فقط آنچه منکر اسـت بایـد ازبـین رود و در مورد ضمان مالی نیز تصریح شده است که 
تصـریح  مثالً . آن ضمان دارد دربرابرحین نهی از منکر مال محترمی تلف شود، آمر اگر در 

مـال  ،کـه ظـرفآن شکسـته شـود، ازآنجا جـای دور ریخـتن شـراب، ظـرف  شده که اگر به
  .)۴٨٠، ص١ج: تا امام خمینی، بی(آن ضمان دارد  دربرابرمحترم است، آمر 

تصرف در ، داند را دارای ضمان می اتالف مال عامِل منَکر اینکهبر  عالوه ،امام خمینی
حتـی گفتـه شـده هـر . )۴٨٠، ص١ج: تـا بی( کنـد می به اذن حاکم منـوط اموال عامل را نیز

، محتـاج بـه اذن حـاکم الـزام و اجبـار فیزیکـی دارد ۀجنبـ سوی ناهی از منکر کهعملی از 
 .)٣٧٩-٣٧٨ص: ق١۴٢١، تجلیل تبریزی( است
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بـین بـردن ماننـد از ( اگر امر به معروف و نهی از منکـر از طریـق اعمـالی ،نتیجه اینکه
در  .الزم اسـتحـاکم  ۀاجاز  آورند، انجام شود که در حالت عادی ضمان )مال، جرح یا قتل

: تـا امـام خمینـی، بی(هستند صاحب این اجازه و قضا  ازمان غیبت، فقیهان جامع شرایط فتو 

  .)٢۶۴-٢۶٣ص: ق١۴١۴، ؛ سالر دیلمی۴٨٣-۴٨٠ص، ١ج

، ، مرجع تشخیص احترام مال و یا ضـرورت اتـالف آنشهید ثانیطبق بیان  ،همچنین
دار  صـالحیت ، قاضـی7اساس صالحیت عام رسیدگی به دعاوی توسط امـام معصـومبر 

  .)۶١، ص٣ج: ق١۴١٠شهید ثانی، (و یا نائب ایشان است  7یعنی امام معصوم

های  های تلویزیـونی و شـبکه ی، شـبکهنتـبنابراین نهی از منکر و فیلتـر صـفحات اینتر 
در فروضـی کـه ایجـاد ویژه  بـهاجتماعی مجازی که باعث خسارت در مال یا نفوس گـردد، 

بـه حکـم  بایـد ،)سایت تابنـاک: صارمی( داشته باشد... جنین و تنابهی بر ها، ضرر مع پارازیت
  .حاکم شرع صورت پذیرد

  گیری نتیجه

ایـذاء مـؤمن، حرمـت ظلـم و با دقت در همۀ آنچه از ادلۀ حرمت فیلترینگ ماننـد حرمـت 
دلیل وجوب فیلتـر  ،انسان بر دیگری و همچنین ۀنفی سلط نیزو  ،تجاوز به حقوق دیگران

تـوان  گذشـت، میو منع دیگران از حرمت حفظ کتب ضاله و امر به معروف و نهی از منکر 
  :چنین نتیجه گرفت

های تلویزیونی، صـفحات وب  لی، حرمت منع دسترسی دیگران به شبکهاصل او : یکم
  های اجتماعی مجازی است؛ و شبکه

  فیلتر نیست؛ حرمت حفظ کتب ضاله، دلیل مناسبی برای وجوب: دوم

های اجتماعی مجازی  های تلویزیونی، صفحات وب و شبکه که شبکه درصورتی: سوم
مصداق منَکر واقع شوند، برای حکم به وجوب فیلتر کردن این اطالعـات الکترونیکـی، از 

  توان بهره برد؛ دلیل وجوب نهی از منکر در مرتبۀ عملی می
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های اجتمـاعی  صـفحات وب و شـبکه های تلویزیـونی، اگر فیلتر کردن شبکه: چهارم
کـه معمـوًال چنـین (مجازی مستلزم ضـرر جـانی و مـالی یـا حتـی تصـرف در امـوال باشـد 

  .اذن حاکم شرع الزم است) شود می
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  کتابنامه

  
 .قرآن کریم .١
 ۀ، قـم، مؤسسـ)دیجلـ ۵( غریـب الحـدیث و األثـر یالنهایة ف، )تا بی( محمد بن اثیر جزری، مبارکابن .٢

  .چاپ نخست مطبوعاتی اسماعیلیان،
، بیـروت، دار )جلـدی ١۵( لسـان العـرب، )ق١۴١۴( مکرم بنالدین محمـد جمال منظور، ابوالفضل ابن .٣

  .، چاپ سومدار صادر -اعة و النشر و التوزیعالفکر للطب
قـم، دار سـید  ،اللئـالی العزیزیـة) غـوالی(عـوالی، )ق١۴٠۵( علی جمهـور، محمـدبن ابی احسایی، ابن .۴

  .چاپ نخست ،الشهداء للنشر
  .چاپ نخست ، قم، مؤسسه در راه حق،)جلدی ١( اإلرث یرسالة ف، ) ق١۴١٣( اراکی، محمدعلی .۵
تهـران، المکتبـة الجعفریـة  ،)جلـدی ١( أحکام القـرآن یزبدة البیان ف، )تا بی( محمد اردبیلی، احمدبن .۶

  .چاپ نخستإلحیاء اآلثار الجعفریة، 
، قــم، دفتــر شــرح إرشــاد األذهــان یمجمــع الفائــدة و البرهــان فــ، )ق١۴٠٣( _____________ .٧

  .چاپ نخست ، قم،وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیهانتشارات اسالمی 
  .چاپ نخست قم، أنوار الهدی، ،حاشیة کتاب المکاسب، )ق١۴١٨( اصفهانی، محمدحسین کمپانی .٨
کتــاب المکاســب المحرمــة و البیــع و ، )ق١۴١۵( )صــاریشــیخ ان(محمدامین  بن انصــاری، مرتضــی .٩

  . چاپ نخست جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، ۀقم، کنگر  ،الخیارات
، تهـران، وزارت فرهنـگ و ارشـاد حاشـیة المکاسـب، )ق١۴٠۶( الحسین نجفی عبد بن ایروانی، علی .١٠

  .چاپ نخستاسالمی، 
قم، دفتـر  ،أحکام العترة الطاهرة یالحدائق الناضرة ف، )ق١۴٠۵( ابراهیم احمدبن بن بحرانی، یوسف .١١

  . چاپ نخست ،وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیهانتشارات اسالمی 
 .چاپ سوم جواد وداعی،سید، قم، کلمة التقوی، )ق١۴١٣( )الدین امین زینمحمد(بصری بحرانی  .١٢
چاپ  م، مؤسسه اسماعیلیان،، قإرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، )ق١۴١۶( تبریزی، جواد .١٣

  .سوم
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سسـه ، تهـران، مؤالتعلیقـة االسـتداللیة علـی تحریـر الوسـیلة، )ق١۴٢١( تجلیل تبریزی، ابوطالـب .١۴
  .چاپ نخست ،1تنظیم و نشر آثار امام خمینی

جـا،  ، بیالله نوری ها و مکتوبات شیخ فضل ای از رسائل، اعالمیه مجموعه، )١٣۶٢( ترکمان، محمد .١۵
 .فرهنگیمؤسسه خدمات 

  .نا جا، بی ، بیشرح نخبة المحسنیة یتحفة السنیة ف،  )تا بی( ن دی ورال ن ن ب جزایری، عبدالله .١۶
ــر نظــر (جمعــی از پژوهشــگران  .١٧ ــه ، )ق١۴٢٣) (شــاهرودی  محمود هاشــمیســیدزی موســوعة الفق

 ً المعـارف فقـه اسـالمی بـر  قـم، مؤسسـه دائـرة ،)جلـدی ١١( :لمذهب أهل البیـت اإلسالمی طبقا
  .، چاپ نخست:مذهب اهل بیت

، قـم، مؤسسـه دائـرة المعـارف فقـه )جلـدی ۵٢( :مجلة فقه أهل البیـت،  )تا بی( جمعی از مؤلفان .١٨
  .چاپ نخست، :اسالمی بر مذهب اهل بیت

، قـم، تفصیل وسائل الشـیعة إلـی تحصـیل مسـائل الشـریعة، )ق١۴٠٩( حسن بن حّر عاملی، محمد .١٩
  .چاپ نخست، :مؤسسه آل البیت

بیـروت، ، )جلـدی ۴( حکومة اإلسالم یوالیة الفقیه ف، )ق١۴١٨( تهرانی، سیدمحمدحسین حسینی .٢٠
  .چاپ نخست دار الحجة البیضاء،

، )جلـدی ٣( السرائر الحاوی لتحریر الفتـاوی، )ق١۴١٠( احمد منصوربن ادریس، محمدبن حّلی، ابن .٢١
  .دوم، چاپ وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیهقم، دفتر انتشارات اسالمی 

شــرح مشــکالت  یإیضــاح الفوائــد فــ، )ق١٣٨٧) (فخــرالمحققین( یوســف بن حسن محمدبن ،حّلــی .٢٢
  . ، قم، مؤسسه اسماعیلیان)جلدی ۴( القواعد

 معرفــة النیــة یالرســالة الفخریــة فــ، )ق١۴١١(_ ___________________________ .٢٣
  . چاپ نخستمشهد، مجمع البحوث اإلسالمیة،  ،)جلدی ١(
 ،)جلــدی ١٢( شــمس العلــوم و دواء کــالم العــرب مــن الکلــوم، ) ق١۴٢٠( ســعید بن حمیــری، نشوان .٢۴

  . چاپ نخست بیروت، دار الفکر المعاصر،
تهـران، مؤسسـه تنظـیم و  ،)جلـدی ۵( کتاب البیـع، )ق١۴٢١( الّله موسوی ، سیدروح)امام(خمینی  .٢۵

  . چاپ نخست ،1نشر آثار امام خمینی
چـاپ  ، قم، مؤسسـه مطبوعـات دارالعلـم،الوسیلةتحریر ، )تا بی( ____________________ .٢۶

 . نخست
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قم، مؤسسه تنظـیم و نشـر آثـار  ،المکاسب المحرمة ،)ق١۴١۵( ____________________ .٢٧
 .  چاپ نخست ،1امام خمینی

سسـه تهـران، مؤ ،)جلـدی ٢( مستند تحریـر الوسـیلة، )تا بی( ، سیدمصطفی موسوی)شهید( خمینی .٢٨
  . چاپ نخست ،1تنظیم و نشر آثار امام خمینی

قـم، مؤسسـه ، شـرح مختصـر النـافع یجامع المدارک ف، )ق١۴٠۵( یوسف بن احمدخوانساری، سید .٢٩
  . چاپ دوم اسماعیلیان،

  و چــاپ بیســت، قــم، مدینــة العلــم، منهــاج الصــالحین، )ق١۴١٠( خــوئی، سیدابوالقاســم موســوی .٣٠
 .هشتم

مؤسسـة إحیـاء ، قـم، )جلدی۵٠( موسوعة اإلمام الخوئی ،)ق١۴١٨( _________________ .٣١
  .، چاپ نخست;آثار اإلمام الخوئی

، )اسـب المحرمـةکالم(المعـامالت  یمصباح الفقاهـة فـ ،)ق١۴٢۶( _________________ .٣٢
  .چاپ نخست ،نا جا، بی بی
ــدی ۶( منهــاج الفقاهــة، ) ق١۴٢٩( روحــانی، سیدصــادق حســینی .٣٣ ــوار الهــدی، )جل ــم، ان   چــاپ، ق

  .پنجم
  .نا بی، جا بی، منهاج الصالحین، )تا بی( _________________ .٣۴
، 7کتاب مدرسه امام صادق، قم، دار ال7فقه الصادق، )ق١۴١٢( _________________ .٣۵

  .چاپ نخست
، مطهریمدرسه عالی شهیدتهران، ، )له تفتاء معظماس( فصلنامه رهنمون، )١٣٧١( سبحانی، جعفر .٣۶

 .٣ و ٢ ش
ـــ، )ق١۴٢۴(_ ________ .٣٧ ـــب ف ـــب یالمواه ـــام المکاس ـــر أحک ـــام تحری ـــه ام ـــم، مؤسس ، ق

  .چاپ نخست،7صادق
المعاونیـة ، ، قـمام النبویـةکـاألح یالمراسـم العلویـة فـ، )ق١۴١۴( ز زی ع دال ب ع ن ب ةز م ، ح می ل ر دیّال  س .٣٨

 .:الثقافیة للمجمع العالمی ألهل البیت
رف، مطبعـة نجـف اشـ، جمـل العلـم و العمـل، )ق١٣٨٧( حسـین موسـوی بن شریف مرتضـی، علی .٣٩

  .چاپ نخست اآلداب،
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 ، قـم، دار القـرآن الکـریم،رسائل الشریف المرتضـی، )ق١۴٠۵(_ ___________________ .۴٠
 .چاپ نخست

قـم،  ،)جلـدی ٣( فقـه اإلمامیـة یالدروس الشرعیة ف، ) ق١۴١٧) (مکی عاملی محمدبن( شهید اول .۴١
 .چاپ دوم ،وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیهدفتر انتشارات اسالمی 

، قــم، )جلــدی ۴( شــرح نکــت اإلرشــاد یغایــة المــراد فــ ،)ق١۴١۴( __________________ .۴٢
  .چاپ نخستانتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، 

، فروشـی مفیـد قـم، کتاب ،)جلـدی ٢( القواعد و الفوائـد ،)ق١۴٠٠( __________________ .۴٣
  .)نجف اشرف ۀمطابق نسخ( اپ نخستچ
 .، چاپ نخستقم، دار الفکر، اللمعة الدمشقیة ،)ق١۴١١( __________________ .۴۴
ــانی .۴۵ ــدین زین( شــهید ث ــ، )ق١۴١٠) (علی عــاملی بن ال شــرح اللمعــة الدمشــقیة  یالروضــة البهیــة ف

  . چاپ نخست قم، کتابفروشی داوری، ،)المحّشی کالنتر(
قم، ، اإلسالممسالک األفهام إلی تنقیح شرائع ، )ق١۴١٣(_____ __________________ .۴۶

 . چاپ نخست مؤسسة المعارف اإلسالمیة،
، تبریـز، )جلـدی ٣(هدایـة الطالـب إلـی أسـرار المکاسـب ، )ق١٣٧۵( ، میـرزا فتـاحیشهیدی تبریـز .۴٧

 .چاپ نخست خانه اطالعات،چاپ
، قــم، دفتــر )جلــدی۴(مــن ال یحضــره الفقیــه ، )ق١۴١٣) (بابویــه بن علی بن محّمد( صــدوقشــیخ  .۴٨

 .چاپ دوم ،وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیهانتشارات اسالمی 
، تهـران، اإلقتصاد الهـادی إلـی طریـق الرشـاد، )ق١٣٧۵) (حسن ابوجعفر، محمدبن( شیخ طوسی .۴٩

 .چاپ نخست ستون، انتشارات کتابخانه جامع چهل
، تهــران، دار )جلــدی١٠( تهــذیب األحکــام، )الــف ق١۴٠٧( ______________________ .۵٠

 .اپ چهارمچ الکتب اإلسالمیة،
ــالف ،) ب ق١۴٠٧( ______________________ .۵١ ــدی ۶( الخ ــارات )جل ــر انتش ــم، دفت ، ق

 .چاپ نخست ،وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیهاسالمی 
ــ ،)ق١٣٨٧( ______________________ .۵٢ ، تهــران، المکتبــة فقــه اإلمامیــة یالمبســوط ف

  . چاپ سوم المرتضویة إلحیاء اآلثار الجعفریة،
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بیـروت، دار ، مجـرد الفقـه و الفتـاوی یالنهایة فـ ،)ق١۴٠٠( ______________________ .۵٣
 . چاپ دوم الکتاب العربی،

ـــد .۵۴ ـــری محمـــدبن محّمدبن( شـــیخ مفی ـــة، )ق١۴١٠) (نعمان عکب ـــم، مؤسســـة النشـــرالمقنع   ، ق
 .سالمیاإل 
منشـورات  تهـران، ،)جلـدی ١۶( إیصال الطالب إلی المکاسـب، )تا بی( شیرازی، سیدمحمد حسینی .۵۵

   .اعلمی
بیـروت، ، )جلـدی ١٠(اللغة  یالمحیط ف، )ق١۴١۴( )بادع بن ، اسماعیلکافی الکفاة( عباد بن صاحب .۵۶

  .، چاپ نخست عالم الکتاب
بیروت، دار ، شرح شرائع اإلسالم یجواهر الکالم ف، )ق١۴٠۴( )محمدحسن نجفی(صاحب جواهر  .۵٧

  . هفتم اپچ إحیاء التراث العربی،
 ).http://www.tabnak.ir(» تابناک«، سایت )رئیس مرکز تحقیقات سلولی(صارمی، ابوطالب  .۵٨
  .چاپ نخست، قم، دار القرآن الکریم، هدایة العباد، )ق١۴١۶( الله صافی گلپایگانی، لطف .۵٩
ضواء للطباعة و النشر ، بیروت، دار األ )جلدی ١٠( ما وراء الفقه، )ق١۴٢٠( ، سیدمحمد)شهید(صدر  .۶٠

  .چاپ نخست التوزیع،و 
ــائی حکــیم، سیدمحمدســعید .۶١ ــروت، دار الصــفوة،منهــاج الصــالحین، )ق١۴١۵( طباطب   چــاپ ، بی

  .نخست
، قـم، مؤسسـه آل تحقیـق األحکـام بالـدالئل یریاض المسـائل فـ، )ق١۴١٨( طباطبائی، سیدعلی .۶٢

  . ، چاپ نخست:البیت
، قـم، )جلـدی ۴( التعلیـق علـی المکاسـب یعمدة المطالب ف، )ق١۴١٣( قّمی، سیدتقی  طباطبائی .۶٣

 .، چاپ نخستفروشی محالتی کتاب
، چـاپ قـم، مؤسسـه اسـماعیلیان، حاشیة المکاسـب، )ق١۴٢١( طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم .۶۴

 . دوم
چـاپ  فروشـی مرتضـوی، ، تهران، کتاب)جلدی۶(مجمع البحرین ، )ق١۴١۶( طریحی، فخر الدین .۶۵

 .سوم
ــد .۶۶ ــدالمنعم، محمــود عب ــا بی( انالرحم عب ــمعجــم المصــطلحات و األ، )ت ــاهره، دار ةلفــاظ الفقهی ، ق

  .الفضیله
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  ، چــاپقــم، انتشــارات غفــور، حاشــیة المکاســب، )ق١۴٢١( الدین، علــی کــزازی اقــی، آقاضــیاءعر  .۶٧
  .نخست

ــی .۶٨  إرشــاد األذهــان إلــی أحکــام اإلیمــان، )ق١۴١٠) (مطهر اســدی بن یوســف بن حسن( عالمــه حّل
 .چاپ نخست ،وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه، قم، دفتر انتشارات اسالمی )جلدی ٢(
 أحکـــام الـــدین یتبصـــرة المتعلمـــین فـــ ،)ق١۴١١(_ _________________________ .۶٩

 .چاپ نخست به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، و نشر وابسته چاپتهران، مؤسسه ، )جلدی ١(
تحریـــر األحکـــام الشـــرعیة علـــی مـــذهب ، )ق١۴٢٠( _________________________ .٧٠

 .چاپ نخست ،7، قم، مؤسسه امام صادق)جلدی ۶( اإلمامیة
 :آل البیـت ةموسسـ، ، قـمتذکرة الفقهاء ،)ق١۴١۴( _________________________ .٧١

  .حیاء التراثإل 
معرفـة الحـالل و  یقواعـد األحکـام فـ ،)الف ق١۴١٣( _________________________ .٧٢

 .چاپ نخست ،وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه، قم، دفتر انتشارات اسالمی )جلدی ٣(الحرام 
ــریعة، )بق ١۴١٣( _________________________ .٧٣ ــام الش ــی أحک ــیعة ف ــف الش  مختل

  .دوم اپچ ،وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه، قم، دفتر انتشارات اسالمی )جلدی ٩(
 تحقیـــق المـــذهب یمنتهـــی المطلـــب فـــ ،)ق١۴١٢( _________________________ .٧۴

  .چاپ نخستمشهد، مجمع البحوث اإلسالمیة،  ،)جلدی ١۵(
المکاسـب  ـ شـرح تحریـر الوسـیلة یتفصیل الشریعة فـ، )ق١۴٢٧( فاضل لنکرانی، محمد موحدی .٧۵

  .، چاپ نخست:رکز فقهی ائمه اطهارقم، م، )جلدی ١( المحرمة
 .، چاپ دوم قم، نشر هجرت، )جلدی ٨( العین، )ق١۴١٠( احمد بن فراهیدی، خلیل .٧۶
انتشـارات ، قـم، )جلـدی ٣( مفـاتیح الشـرائع، )تـا بی( مرتضـی شاه بن فیض کاشـانی، محمـد محسـن .٧٧

  .چاپ نخست ،1الله مرعشی نجفی تآی ۀکتابخان
، قـم، )جلـدی ٢( معرفة الحـالل و الحـرام یینابیع األحکام ف، )ق١۴٢۴( قزوینی، سیدعلی موسوی .٧٨

 .، چاپ نخستوابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیهدفتر انتشارات اسالمی 
، ، قـمکشـف الغطـاء عـن مبهمـات الشـریعة الغـراء، )ق١۴٢٢( خضر مالکی بن فر، جعکاشف الغطاء .٧٩

  . قم انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه



60  

  

  

 

ن 
ستا

زم
م، 
هار

ه چ
مار

، ش
وم
و د

ت 
یس

ل ب
سا

١٣
٩۴

   

نجـف اشـرف، ، )کتـاب المکاسـب( اهـةأنـوار الفق، )ق١۴٢٢( خضر جعفربن بن ، حسنکاشف الغطاء .٨٠
  . ، چاپ نخستمؤسسه کاشف الغطاء

قم، مؤسسه مطبوعاتی دار ، )جلدی ١٧( )المحّشی( کتاب المکاسب،  )ق١۴١٠( کالنتر، سیدمحمد .٨١
  .سوم اپچ الکتاب،

علی حسـینی میالنـی سـید تقریـرِ ،  کتاب القضاء، )الف  ق١۴١٣( گلپایگانی، سیدمحمدرضا موسوی .٨٢
 .چاپ نخست دار القرآن الکریم، ، قم،)جلدی ٢(
ــاد ،)ب ق١۴١٣( ____________________ .٨٣ ــة العب ــریم،هدای ــرآن الک ــم، دار الق ــاپ  ، ق چ

  .نخست
، ، بیــروت:بحــار األنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار األئمــة األطهــار ،)ق١۴٠۴( مجلســی، محمــدباقر .٨۴

 .مؤسسة الوفاء
 ،)جلـدی ٢( فقـه اإلمامیـة یالنافع فالمختصر ، )ق١۴١٨) (حسن بن الدین، جعفر نجم( محقق حّلی .٨۵

  .)مطابق دار التقریب بین المذاهب اإلسالمیة، مصر(ششم  اپچ قم، مؤسسة المطبوعات الدینیة،
، قـم، )جلـدی ٣( النهایـة و نکتهـا ـ نکت النهایـة ،)ق١۴١٢( ______________________ .٨۶

  .ستچاپ نخ ،وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیهدفتر انتشارات اسالمی 
 مسـائل الحـالل و الحـرام یشرائع اإلسـالم فـ ،)ق١۴٠٨( _______________________ .٨٧

  .دوم اپچ ، قم، مؤسسه اسماعیلیان،)جلدی ۴(
انتشـارات ، قـم، )جلدی ٣( رسائل المحقق الکرکی، )ق١۴٠٩( )املیحسین ع بن علی(محقق کرکی  .٨٨

  .چاپ نخست، )٣ج(و دفتر نشر اسالمی ) ٢و١ج( 1الله مرعشی نجفی تآی ۀکتابخان
، قـم، )جلـدی ١٣( شرح القواعد یجامع المقاصد ف، )ق١۴١۴( _____________________ .٨٩

  .دوم اپچ، :مؤسسه آل البیت
قـرآن جمهـوری اسـالمی مرکز طبع و نشر تهران، ، قرآن کریم ۀترجم، )١٣٩۴( زاعلیمشکینی، میر  .٩٠

 .ایران
، تهران، مرکز الکتـاب )جلدی١۴( کلمات القرآن الکریم یالتحقیق ف، ) ق١۴٠٢( مصطفوی، حسن .٩١

 .چاپ نخست للترجمة و النشر،
  .اسماعیلیان، ، قماصول الفقه، )تا بی( مظفر، محمدرضا .٩٢
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 .امیرکبیر، ، تهرانفرهنگ معین، )تا بی( معین، محمد .٩٣
مطهری، لی شـهید، مدرسـه عـا)له تفتاء معظماس( فصلنامه رهنمون، )١٣٧١( مکارم شیرازی، ناصر .٩۴

  .٣ و ٢ ش، تهران
  . سوم اپچ ،7، قم، مدرسه امام امیرالمؤمنینالقواعد الفقهیة ،)ق١۴١١( ____________ .٩۵
، قـم، انتشـارات مدرسـة )جلـدی ١(کتـاب التجـارة  ـ أنوار الفقاهـة ،)ق١۴٢۶( ____________ .٩۶

 .، چاپ نخست7طالب أبی بن اإلمام علی
  .، چاپ نخستقم، نشر تفکر، المکاسب المحرمة یفدراسات ، )ق١۴١۵( علیمنتظری، حسین .٩٧
مؤسسـه آل ، ، قـمأحکـام الشـریعة یمستند الشیعة ف، )ق١۴١۵( محمدمهدی بن نراقی، مولی احمد .٩٨

 .چاپ نخست ،:البیت




