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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعيين مﺒاني ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسير پيشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوري اسالمي ايران
بايد با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانﺒه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهي و حوﺯوي
و جوانان اين مرﺯ و بوم ﺻورﺕ گيرد .به گواه تاريﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پيشــرفتي همهجانﺒه و
پايدار خواهد بود كه مﺒاني اسالمي و اﻗتﻀاﺋاﺕ ايراني در آن توامان مورد توجه باشد.
ايﻨﻚ مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمي ،تﺨﺼﺼي
و فﮑري درباره پيشــرفت اســالمي ايراني ،برگزاري نشســتهاي علمي و تﺨﺼﺼي ،تاســيﺲ
انديشــﻜدههاي مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارﺯشــمﻨد و تهيه نقشه راه تدوين الگو و انﺠام برخي
اﺯ مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ توليد دانﺶ و گســترﺵ و تعميق ادبياﺕ موﺿوعي در حوﺯه
الگوي اســالمي ايراني پيشرفت ،آثاري را بهﺻورﺕ تﻚنگاشــتهاي علمي فاخر مﻨتشر نمايد.
تﻚنگاشــت نوشــتاري تﺨﺼﺼي و نيمهمﺒسوﻁ است كه توسﻂ يﻚ پﮋوهشــگر خﺒره در يﻚ
موﺿوﻉ خاﺹ نگاشته ميشود .تﻚنگاشت اﺯ نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است و
نويسﻨده با پرداﺯﺵ و تحليﻞ يافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼي پيشين و افزودن يافتههاي پﮋوهشي
جديد خود و تحليﻞ جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهاي تاﺯهاي را در ﺯميﻨه مورد بررسي ميگشايد.
سلســله تﻚنگاشتهاي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ مﻨتشر ميشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعي اﺯ اســتادان ،انديشــمﻨدان و محققان دانشگاهي و حوﺯوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯيابي ،ويراســتاري ،تدوين و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختيار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار ميگيرد .در پايان اﺯ مساعدﺕها و تالﺵهاي ارﺯنده نويسﻨدگان
تﻚنگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمي و پﮋوهشــي كه ما را در تهيه ،تدوين و انتشار اين
سلســله ياري رساندند ،تقدير و تشﻜر ميشود .اميد است اين محتواي علمي بتواند افقهاي نو و
روشﻨي را در پيﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهي و حوﺯوي بگشايد و هر روﺯ در ﻃي مسير تدوين
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و تحقق الگوي اسالمي ايراني پيشرفت گامهاي بلﻨدتر و استوارتري برداشته شود.

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسالمي ایراني پیشرفت

4

فقه الکترونیک در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

فهرست
مقدمه5..................................................................................................................................................................................:
فصل اول :مفاهیم و کلیات7............................................................................................................................................
طرح بحث8...........................................................................................................................................................................
گفتار اول :فقه سنتی و فقه الکترونیک9.....................................................................................................................
فقه سنتی9.........................................................................................................................................................................
معنای لغوی واژه فقه9...............................................................................................................................................
معنای اصطالحی واژه فقه10..................................................................................................................................
فقه الکترونیک11.............................................................................................................................................................
گفتار دوم :الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت14.............................................................................................................
گفتار سوم :فقه الکترونیک و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت21..........................................................................
فصل دوم :ماهیت فقه الکترونیک و تطبیق حکم تکلیفی و وضعی بر مصادیق الکترونیکی25................
طرح بحث26........................................................................................................................................................................
گفتار اول :فضای مجازی (فضای الکترونیکی) و مفاهیم مربوط به آن27........................................................
کامپیوتر (رایانه)27.........................................................................................................................................................
کاربر 27..............................................................................................................................................................................
داده ،پردازش و اطالعات28........................................................................................................................................
مفهوم اینترنت28............................................................................................................................................................
فضای الکترونیکی(مجازی)31..................................................................................................................................
گفتار دوم :تقسیم مصادیق اعمال الکترونیک و تطبیق حکم وضعی و تکلیفی بر آن35............................
مقدمه35................................................................................................................................................................................
دسته مثبت از مصادیق اعمال اینترنتی(مزیتهای اینترنت)37............................................................................
آشنایی با شهر الکترونیک 43....................................................................................................................................
مزایای شهر الکترونیکی45.......................................................................................................................................
دسته منفی از مصادیق اعمال اینترنتی46..................................................................................................................
اهمیت و کاربرد فقه الکترونیک55................................................................................................................................

5

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسالمي ایراني پیشرفت

کاربرد فقه الکترونیک در حوزه حقوقی و قانونی55.........................................................................................
کاربرد فقه الکترونیک در حوزه شریعت اسالم56...........................................................................................
ارائه آموزش مورد نیاز56.........................................................................................................................................
تطبیق حکم تکلیفی بر مصادیق اینترنتی57.............................................................................................................
فصل سوم :مبانی و ادله مشروعیت فقه الکترونیک61............................................................................................
طرح بحث62........................................................................................................................................................................
گفتار اول :مناقشات موضوعی در رابطه با حکم دسته مثبت و منفی از مصادیق اعمال اینترنتی64.....
مناقشه موضوعی در رابطه با مصادیق مثبت اعمال اینترنتی64.........................................................................
مناقشه موضوعی در رابطه با مصادیق منفی اعمال اینترنتی66...........................................................................
بنای عقال67..................................................................................................................................................................
تنقیح مناط77..............................................................................................................................................................
گفتار دوم :ادله حکم تکلیفی و وضعی مصادیق دسته مثبت و منفی از اعمال اینترنت78.......................
اطالق ادله78........................................................................................................................................................................
تنقیح مناط95.........................................................................................................................................................
فصل چهارم :ضرورت و وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی101....................................
طرح بحث102....................................................................................................................................................................
گفتار اول :ضرورت و وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی104.........................................
ماهیت امر به معروف و نهی از منکر104...................................................................................................................
ضرورت امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی104................................................................................
وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی و نقد و بررسی آن105.............................................
مناقشه موضوعی و نقد و بررسی آن106...........................................................................................................
مناقشه حکمی و نقد و بررسی آن106..............................................................................................................
دالیل وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی110............................................................
گفتار دوم :مراتب امر به معروف در فضای مجازی113..........................................................................................
امر به معروف قلبی113.....................................................................................................................................................
امر به معروف لسانی113...................................................................................................................................................
مرتبه عمل114....................................................................................................................................................................
نکته آخر115........................................................................................................................................................................
نتیجه117..............................................................................................................................................................................

6

منابع119................................................................................................................................................................................

فقه الکترونیک در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

مقدمه
ب��ا توجه به اینکه الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت بر اس��اس اصول معرفتش��ناختی و
هستیشناختی اس�لام و در چهارچوب حقوق و اخالق اسالمی به تحلیل وضعیت موجود
ایران میپردازد ،میتوان گفت :الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت محصول اسالمیسازی علوم
انس��انی است و اسالمیسازی این علوم مقدمه الزم برای تدوین این الگوست .در این میان
نقش اساسی فضای مجازی و اینترنت در پیشرفت بر کسی پوشیده نیست و اهمیت اینترنت
و فضای مجازی را می توان در یک نگاه کلی در امکانات شهر الکترونیک که از مصادیق بارز
پیشرفت یک کشور شمرده می شود ،خالصه نمود .بر این اساس با توجه به نقش بنیادی
فضای مجازی و اینترنت در پیشرفت ،الزم است مباحث فقه الکترونیک در الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت و ارتباط بین آن دو مورد بحث و کنکاش قرار گیرد تا حکم شرعی اعمال در
فضای مجازی و شهر الکترونیک روشن گردد .البته تفصیل بیشتر محور اصلی این تحقیق و
تبیین آن ،در آینده در ضمن فصل اول و دوم خواهد آمد.
نق��ش فن��اوری ارتباطات و اطالعات از جمله اینترنت در توس��عه عل��وم و فنون ،بدیهی و
انکارناپذیر اس��ت و می توان گفت که ش��بکه جهاني اينترنت و فضاي مجازي که محصول
عملکرد آن است ،نماد پيشرفت علم و فناوری است .کارکردهای مثبت اینترنت را میتوان در
محورهایی چون :دانش و کسب مهارت های جدید ،رشد اقتصادی ،رشد فرهنگی ،هم گرایی
اجتماعی خالصه نمود .بر این اساس تشکیل دولت الکترونیک در زمینه پیشرفت کشور ،از
ضروریات است .از طرفی عالوه بر تدوین قوانینی مناسب در جهت تحقق دولت الکترونیک،
الزم است قوانین ویژهای متناسب با نیازها و ویژگیهای هر شهر الکترونیک چون :قوانین
مربوط به جرائم الکترونیکی ،حریم خصوصی ،جریان آزاد اطالعات ،حقوق مصرفکنندگان
و قوانین تجارت الکترونیک ،تدوین و تنظیم گردد .با توجه به اینکه قوانین کشور ما مستفاد 7

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسالمي ایراني پیشرفت

از فقه اسالمی است  ،قانونگذار باید این قوانین را مطابق ضوابط فقه اسالمی وضع نماید .از
اینجاست که اهمیت فقه الکترونیک نیز روشن می شود .نیز عالوه بر اهمیت فقه الکترونیک
در حوزه حقوقی و قانونی شهر الکترونیک ،تمامی افراد همانطوری که در فضای سنتی ،به
ناچار باید حکم شرعی اعمال خود را بدانند و با در نظر گرفتن حکم تکلیفی وضعی آن اقدام
نمایند ،همچنین در فضای مجازی نیز ،تمامی کاربرانی که وارد عرصه اینترنت می شوند،
چارهای نیس��ت که حکم ش��رعی اعمال خود را بدانند تا اینکه آگاه به وظایف شرعی خود
در فضای مجازی باشد و بر حسب حکم تکلیفی و وضعی آن عمل مورد نظر اقدام نمایند،
لذا چاره ای نیس��ت که میزان و معیار و مبانی حکم ش��رعی آن اعمال شناسایی شود .در
نتیجه اهمیت فقه الکترونیک عالوه بر حوزه حقوقی و قانونی ،بیش از هر چیزی در حوزه
شریعت اسالم و شناسایی حکم شرعی تکلیفی و وضعی اعمال و رخدادهای واقع در فضای
الکترونیکی و مجازی ،ظاهر می شود.
شیوه کار نگارندگان در تدوین این تحقیق ،مراجعه مستقیم به منابع کتابخانهای و نرم افزاری
بوده است .در استفاده از منابع ابتدا مطالب مربوط ،به دقت مورد مطالعه قرار گرفته و آنگاه
آنچه قابل استفاده بوده یادداشت شده و سپس یادداشت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته
اند که در نهایت بعد از تجزیه و تحلیل به شکل حاضر در آمده است.
روش تحقیق به صورت تحلیل محتوی و از باب عمیق شدن در مساله و جواب از اشکاالت و
مناقشات مقدر است .همچنین با توجه به اینکه اصل مسئله به کارگیری اینترنت در الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت ،متوقف بر دسته بندی مصادیق استفاده از اینترنت و تبیین حکم
وضعی و تکلیفی آنها اس��ت ،لذا ما در این تحقیق ،پس از دسته بندی مصادیق استفاده از
اینترنت به دس��ته های مثبت و منفی ،قبل از بیان حکم وضعی و تکلیفی آنها ،به صورت
خالصه بعضی از آن مصادیق را نامبرده و به تبیین ماهیت آنها می پردازیم.
سواالت اساسی در این تحقیق عبارتند از:
 -1مراد از فقه الکترونیک چیست؟
 -2مفهوم الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت چیست؟
 -3ارتباط بین فقه الکترونیک و مفهوم الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در چیست؟
 -4ماهیت فقه الکترونیک چیست؟
 -5 8ادله مشروعیت فقه الکترونیک (دالئل حکم وضعی و تکلیفی در فقه الکترونیک) چیست؟
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 -6دلیل بر ضرورت و وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی به عنوان یکی
از مصادیق بارز در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت چیست؟
 -7مراتب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی به چه نحوی است؟
این تحقیق با در نظر گرفتن سواالت فوق ،طی چهار فصل به شرح زیر تدوین شده است:
در فصل اول ،از مفاهیمی همچون :فقه الکترونیک ،الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،و ارتباط
بین فقه الکترونیک و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،در طی سه گفتار بحث شده است.
در فصل دوم  ،ماهیت فقه الکترونیک و تطبیق حکم تکلیفی و وضعی بر مصادیق الکترونیکی،
در طی دو گفتار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
در فصل سوم مبانی و ادله مشروعیت فقه الکترونیک در طی دو گفتار مورد نقد و بررسی
قرار گرفته است.
در فصل چهارم از ضرورت و وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی در طی
دو گفتار بحث می شود.
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