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 ۱۳۹۷ و زمستانپاییز )، ۱۱۸(پیاپی  سوم، شمارۀ چهارمهای اجتماعی اسالمی، سال بیست و پژوهش

 نظام احسن و سبک زندگی  ،قرآن
 در عصر تکنولوژی

 ١غالمعلی مقدم  
 چکیده 

تکنولـوژی و  ۀسـلط ۀلأمسـ ،ای جـدی در جوامـع انسـانیه امروزه یکی از بحران
ــت ــدگی اس ــ. ســبک زن ــن مس ــ ،لهأای ــ هب ــژه در برنام ــا  ۀوی ــه ب ــی ک ــدگی دین زن

بر ابعاد مختلف فکری  ،فضای مجازی. ر است جدی ،هایی روبروست محدودیت
بـا  ،قرآن و معارف دینـی. ثیر گذاشته استأو عملی جامعه و سبک زندگی افراد ت

از مرزهـای  یتعـدّ  ،در تکوین و تشریع و انطبـاق آن دو بـا هـم طرح نظام احسن
 أادت دنیـوی و اخـروی دانسـته و منشـاخـالل و اخـتالل در سـع ۀشریعت را مایـ

توان مبتنی بر این ارشاد قرآنـی  آیا می. اند و انسان معرفی کرده نابسامانی در جهان
ایـن فضـا حکـم  به ممنوعیت و حرمت وجه افراطی استفاده از ،و استدالل عقلی

د؟ ایـن کـر  توان ذکـر عینی برای آن می ۀیست؟ و چه نموناین حکم چ ۀکرد؟ ادل
له پرداختـه و پـس از تبیـین چیسـتی و ضـرورت أمس مقاله با روشی تحلیلی به این

تشـریع  ۀنظام عالم در حوز  .۱ها بوده است:  گیر اثبات این فرضیه پی ،نظام احسن
به حکم عقل و  ،گونه اختالل در نظام احسنهر  .۲؛ نظام احسن است ،و تکوین

از  ،ارتباطــات و فضــای مجــازی در وجــه افراطــی خــود. ۳؛ شــرع ممنــوع اســت
اخـتالل در نظـام  .۴؛ آیـد ر خلقت و اختالل نظام بـه شـمار مـیمصادیق این تغیی

                                                 
 .۰۸/۰۲/۱۳۹۸تاریخ پذیرش:  - ۲۹/۱۰/۱۳۹۷تاریخ دریافت:  
 .)Gh1359@gmail.com( عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسالمی رضوی .١
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ای مصداقی از وجه افراطی این فضاست و در مسائلی چون تهدید  نمونه ،خانواده
 ،آبـرو تـاراجگسترش شـایعات و  ،اعتمادی و سوء ظن افزایش بی ،کانون خانواده

ت اسیغیرت مردانه و حسّ  معارضه با ،جنسی ۀتحریک غریز  ،فساد و فحشا ۀاشاع
 . نقش دارد... دشواری اطاعت از احکام دینی و ،زنانه

تکنولــوژی  ،ضــرورت نظــام احســن ،چیســتی نظــام احســن واژگــان کلیــدی:
 .پیامدهای فضای مجازی ،احسن اختالل در نظام ،ارتباطات

 مقدمه
معرفتـی حاصـل از  ۀمنظوم. جهان و انسان است ۀدار مدیریت همه جانب داعیه ،دین

عملـی الزم بـرای سـعادت را ارائـه کـرده  ۀبینی و برنامـ جهان ،شناخت ،قرآن و روایات
یکـی از  ،امروزه در مواجهه با تغییـرات حاصـل از تکنولـوژی و فضـای مجـازی. است
تشـخیص و تصـمیم بـرای  ،تعریـف ،دینـی ۀهـای فرهنگـی در جامعـ ترین دغدغه مهم

 . انتخاب سبک زندگی است
مـورد  ۀلأمسـ ،حدود تسلیم در برابر این تغییرات و مرز مشروع و معقول اقدام به آنها

 ۀتوان بـا تکیـه بـر نظـام احسـن قرآنـی و بـه پشـتوان آیا می. تما در این مقاله اس ۀمطالع
افراطـی از  ۀاستداللی بـر قـبح و ممنوعیـت یـا حرمـت شـرعی اسـتفاد ،یدات عقلیّ ؤ م

در این  ،و هدف مطلوب فضاهای مجازی اقامه کرد؟ به منظور دستیابی به پاسخ مناسب
در ابتدا بـا مراجعـه بـه آیـات قـرآن و  ،ای و روش تحلیلی تحقیق کتابخانه ۀمقاله به شیو 
آنگاه بـه کمـک . کنیم رآن را تبیین میاحسن از دیدگاه قچیستی نظام  ،صیمنابع تخّص 

دهـیم  و نشان مـی رت آن را اثبات نمودهطرح نظام احسن قرآنی و ضرو  ،استدالل عقلی
 . بهترین نظام ممکن در مقام فرض و احتمال است ،که نظام موجود

احسـن  ر نظـامحرمـت اخـتالل د ،نقلی و اسـتدالل عقلـی ۀدر ادامه با استناد به ادل
داری فضای مجـازی و  با ذکر مقدماتی چون جهت ،سپس. نماییم ت میآفرینش را اثبا

فضای مجازی را به عنوان یکی از مصـادیق  افراطی وجه ،تفاوت مقام کشف و استعمال
عینـی  ۀمعرفی نموده و با ذکر نمون ،ی در نظام روابط طبیعی انسان و جهاناختالل جّد 

 ،عقلـی و نقلـی پیشـگفته ۀادلـ کمـکدهیم کـه چگونـه بـا  نشان می ،در نظام خانواده



 

ژي
ولو

تكن
صر 

ر ع
ي د

دگ
ك زن

 سب
ن و

حس
ام ا

 نظ
آن،

قر
...

۸۵ 

توان به ممنوعیت و حرمت اسـتفاده از برخـی ابعـاد تکنولـوژی ارتباطـات و فضـای  می
 . مجازی حکم کرد
ویژه در  هب ،آور خود دهیم که چگونه تکنولوژی با رشد سرسام نشان می ،در این مقاله

 ایجـاد کـرده و اللهای الهی و دینی اخـالل و اخـت ق آرماندر بستر تحقّ  ،عد ارتباطاتبُ 
البتـه  ،گـری این اخـالل. گر شده است آفت در دینداری جلوه ۀرواج افراطی آن به مثاب

دیگـر ابعـاد را نیـز  ،ها رشد ناهنجار یکی از اندام ۀدین نیست و به منزل ۀمنحصر به حوز 
از روز پیدایش تلویزیون که امکان گفت و گو و همدلی و . تحت شعاع قرار داده است

ران بـه پیامـدها و برخی متفّکـ ،کرد ها در اوقات فراغت را محدود می انمیان انس ارتباط
امـروزه . ب آن را بر افراد و جامعه تبیـین کردنـدعواقب سوء آن هشدار داده و آثار مخرّ 

زوایا و خفایای زندگی انسـان را  ۀهم ،آور های نو و با رشدی سرسام در قالب ،این رسانه
با اختـراع «مختلف انسان و سبک زندگی او هجمه کرده است: به شئون  و در نوردیده

تلویزیون و پیشرفت فنی آن و نیز اختـراع تلـه اسـکرین کـه هـم فرسـتنده اسـت و هـم 
  .)۴۳: ۱۳۸۶ ،پستمن( »حریم زندگی خوانده شده استۀفاتح ،گیرنده

فضـاهای مجـازی را  ۀگسترش افراطی تکنولوژی ارتباطات و سـلط ،به نظر نگارنده
عد از آنجا که نظام عالم در دو بُ . اید نوعی خروج از مرزهای تکوین و تشریع تلقی کردب

مصداق  و تجاوز وی این خروج نوعی تعّد  ،قائم به قسط و عدل است ،تشریع و تکوین
 و عـدل به فرمان خداوند«باشد:  می ید و به حکم عقل و نقل ممنوعآ ظلم به شمار می

  .)۹۰نحل: ( »کند می نهی ستم و ظلم و منکر و فحشاء از و دهد می احسان

 چیستی نظام احسنالف. 
 از نصـوص قـرآن کـریم بـوده ،نظام احسن و احسن الخالقین بـودن خداونـد ۀلأمس

امـا تعریـف حقیقـی و . استدالل عقلی و نقلی برخوردار است ۀو از پشتوان )۱۴ :منونؤم(
ی آنهاست و متناسب با عمـق و علمی بر خصایص ذات ۀبیان چیستی اشیاء مبنی بر احاط
بـا توجـه بـه  ،از ایـن رو. شـود تعریف نیز دشـوارتر مـی ،پیچیدگی ساختار وجودی آنها

هـا و مصـالح و مفاسـد و  محدودیت قوای ادراکی انسان در درک کامـل حسـن و قـبح
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تعریـف دقیـق و کامـل نظـام احسـن بـه نحـو  ،معیارهای خیر و شر و اختالف در آنهـا
 . تام بسیار دشوار است حّد تعریف حقیقی و 

ی و بیان ذاتیات این نظـام تعریف حّد  ۀبه معنای ارائ ،پس تبیین چیستی نظام احسن
هـای نظـام  تام به تمام ویژگـی ۀمبتنی بر علم و احاطچنین تعریفی  .به نحو دقیق نیست

تـرین  در عـین حـال برخـی از روشـن ،دانش بشری فراتر است ۀاحسن است که از حوز 
قـادر بـه درک آنهاسـت  ،شاد شـریعتین نظام را که عقل به استقالل یا به ار خصایص ا

از محورهـای  ،در این تعریف. توان به عنوان تعریف رسمی از نظام احسن ذکر نمود می
کمـال  ،کمـال ذاتـی، نظـم، اتقان صـنع ،قدرت ،عدالت ،چون حکمت الهی مختلفی
تـوان اسـتفاده  مـی... ایت ازلی وعن ،شرور ۀلأمس ،مصالح و مفاسد ،حسن و قبح ،فعلی
 . کرد
ها را درک نموده و در سـنجش و داوری و  مصادیق بارز برخی از این ویژگی ،عقل 
تـوان  مـی ،بـا ذکـر ایـن مفـاهیم روشـن. مایـدن یف نظام احسن از آنها اسـتفاده مـیتعر 

 ،آمده د مفاهیم بکارطبیعی است که به تعّد . دورنمایی از چیستی این نظام را ترسیم کرد
مـراد از نظـام  ،در تعریفی رایـج .تعاریف مختلف از نظام احسن نیز حاصل خواهد شد

احسن این است که جهان در بهترین وضعیت ممکن خلق شـده و اجـزای آن بـه نحـو 
 ،ای کـه وجـود بـه گونـه ،انـد خـود قـرار گرفتـه ۀحکیمانه در جایگاه مناسب و شایسـت
  .برای آنها تصور ندارد ،کماالت و ترتیبی بهتر از آنچه هست

های این نظـام در تبیـین چیسـتی آن بـه شـمار  حکمت و عدالت از ویژگی ،از این رو
، مصـباح یـزدی( »باشـد یمانـه میهـدف حک یدارا ،نش جهـان و انسـانیفر آ«آمده است: 

توان چیستی نظـام احسـن  وجه به مفهوم مصلحت و خیر نیز میچنانکه با ت .)۲/۳۹۸ :۱۳۹۱
مشـتمل بـر  ،اصل وجود و خصوصیات و جایگاه هر موجودی در این نظام .ودرا تبیین نم

 ،نظـام احسـن .مصلحت و خیر بـرای آن وجـود و سـایر موجـودات اسـت ۀباالترین مرتب
ق تحقّ  أمنش عالم و ۀبرای اجزاء و مجموع خیر و کمال ینبیشتر  نظامی است که مشتمل بر

 ،یر و کمال وجـودیاین خ أمنش ،ر حکمادر تعبی .کماالت وجودی بیشتر و باالتری باشد
ق و کیفیت این نظام علم الهی در تحقّ  ،همچنین .)۳۸۰: ۱۳۶۱، زنوزی( شود عنایت نامیده می

  .علمی جهان در ذات حق است ۀق نقشتحقّ  ،نظام احسن .ثر استؤ م
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در کـه  عالم اتقـن وایجاد نظام احسن  در علم خداوند ،برخی تعاریف در از این رو
نقشـی محـوری ، متناسب با استعداد و قابلیتشان به آنها اعطا شـود، ل موجوداتکما آن

، ابـن سـینا ( »براساس علم الهی و طبق نظام احسـن باشـد ،واجب است که عالم« دارد: 
برخاسـته و مبتنـی بـر علـم و قـدرت  ،حقایق و امور تکوینی جهان ۀهم .)۳/۳۱۸ :۱۳۷۵
ق تکـوینی جهـان در لمی و ضعف در تحقّ ع ۀنقص در نقش. نهایت حق تعالی است بی

 ،به نقص و کاستی در ذات خداونـد و ابطـال صـفات او خواهـد انجامیـد ،عالم خارج
نظام خیر و احسن را  لذا ،باشد  می تحقق این نظامت علّ و داوند ذاتًا عالم به نظام خیر خ

 :۱۴۰۵، ابن سـینا؛ ۴۱۵: ۱۳۶۳، ابن سینا( دنمای  ایجاد می نموده ول تعقّ  ممکنبه بهترین وجه 
۳۲۰(  . 

 بـا هـم ،هـا در تعریـف نظـام احسـن رسد اجتماع این خصایص و ویژگی به نظر می
توان به نحو جامع و همسو در تبیین چیستی نظام احسن  آنها را می ۀمنافات نداشته و هم

نظام احسن نظامی است مبتنی بر عدالت و حکمت و نظم کـه  ،بنابراین .به کار گرفت
برتـرین بهـره از کمـال و  ،خود قرار گرفتـه ۀآن هر موجودی در جایگاه شایست بر اساس

خیر را دارا بوده و در راستای مصالح عمومی نظام و کمال نهایی بـه کـار گرفتـه شـده 
 . است

نظام احسن تشریع را نیز  منحصر در نظام احسن عالم تکوین نبوده و ،ها این ویژگی
مبتنی بر علم و حکمت الهـی بـه مصـالح و  ،عادالنه قوانین نظام تشریع .شود شامل می

 ،خیـر و کمـال تـدوین شـده اسـت ۀراستای رسیدن به باالترین درج مفاسد خفیه و در
واحـد و منحصـر  ،خالق و قانونگذار عالم هسـتی ،مبتنی بر توحید در خالقیت و تشریع

گی میـان دو تـوان همـاهن مـیاز وحدت آفریدگار و قانونگـذار  لذا ،در حق تعالی است
بیـان خـواص و  ،با این نگاه در واقع قانونگذاری. نظام تکوین و تشریع را نتیجه گرفت

قـوانین . ذاتیات اشیاء و احکام و لوازم وجودی آنها در خود و در ارتباط با دیگران است
منطبـق بـر مصـالح و مفاسـد ذاتـی  ،ماننـد خـود نظـام احسـن ،اعتبار شـده در تشـریع

به نحو دقیق تـابع  ،جهان و انسان ۀهای الهی دربار  قوانین و برنامه ۀهم. موجودات است
هـای ذاتـی  مجموعه دستوراتی است که مطابق با ویژگـی ،قوانین الهی. این معادله است

پـس . روابط آن موجود با سایر موجـودات مراعـات گـردد ۀهر موجوی باید در محدود
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و خصوصیات حاکم بر آن نظـام بـه  بیان روابط ،عالم تکوین نظام احسن و نظام تشریع
 . نحو احسن است

قواعـد . وجود دارد احکام و اخالق ،های دین چون عقاید عرصه ۀاین انطباق در هم
اعتباریـات منطبـق بـر تکـوین بـوده و ریشـه در آن دارنـد:  ،اخالقی نیز مانند شـریعت

 ،مصـباح یـزدی( »انتزاع خارجی دارنـد أاند که منش از قبیل مفاهیم فلسفی ...خوب و بد«
بسیار دقیـق و عمیـق اسـت و جعـل و حتـی فهـم  ،داری این انطباق و ریشه .)۸۰: ۱۳۸۱

انسان به تمـام خصـایص وجـود خـود و . قدرت و علم انسان نیست ۀکامل آن در حوز 
گاه نیست و هرگز قادر نخواهد بود آثار و لوازم قریب و بعید قوانین موضوعه را  جهان آ

توان نظام احسن تکـوین و تشـریع  می ،ر مقام تعریف و تبیین چیستید اما. ارزیابی کند
 ،حکمـت ،هایی روشن و قابـل فهـم چـون عـدالت را منطبق بر هم و مشتمل بر ویژگی

تشـخیص  ،ایـن معیارهـا ۀدر هم ،البته چنانکه گفتیم. تعریف کرد... و مصلحت ،خیر
 . پذیر است انوحی امک عقل خارج و به مدد ۀجزییات و مصادیق خفی از عهد

 ضرورت نظام احسنب. 
ی قابـل اثبـات اسـت: ّمـی و استدالل لِ نّ ضرورت نظام احسن به دو روش استدالل اِ 

و  بررسـی موجـودات جهـان و از طریـق پی بردن از معلول به عّلت است، اّنی استدالل
 در .شود اقامه می نظام حاکم بر آنهادّقت و ظرافت و  اتقان صنع ،هماهنگی پایدار، نظم

. شـود حکـم مـیاحسن بودن نظـام جهـان به تأّمل و تفکر در آیات الهی از ، این برهان
 اند:  مین و حکما از این استدالل بر اثبات نظام احسن استفاده کردهمتکلّ 

یگر ارتباط دارند و کنیم موجودات با یکد ل نظام احسن آن است که مشاهده میدلی«
کنـد و هـر  خـود حرکـت مـی ۀکمـال شایسـت برند و هر کدام بـه سـوی از هم نفع می

کنـد و ایـن توجـه و  ی رسیدن به مراتب باالتر تـالش مـیبرا ،پایین ۀموجودی در مرتب
 ،تالش به نحو فطری و غریزی در ذات آنها نهاده شده است و موجودات عالی و برتر
ه به موجودات مادون عنایت و عطوفت دارند و عقول و نفوس مادون خود را تدبیر و ب

خود در  ۀپرورانند تا به کمال نهایی و غایت شایست ترین شیوه می هترین نحو و محکمب
  .)۷/۱۱۷ :۱۹۸۱، صدرالدین شیرازی( »این نظام برسند
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 توجـه بـهبـا  .شـود در علت و صفات کمالی او اقامه مـیل مّ أت از طریق ،یبرهان لمّ 
... و خیرخواهی ،طلقمفّیاضیت  ،قدرت مطلق، مطلق نظیر علم صفات کمالی خداوند

نقص و عیب  از هرخداوند ، باشد و نظام احسن باید در نهایت اتقان و کمال نظام عالم
به معنای پذیرش نظـام نـاقص و ورود نقـص و  ،نفی ضرورت نظام احسن. عاری است

 :۱۳۸۱، صـدرالدین شـیرازی( عجز و ضعف و بخل در ذات و منافی با وجوب وجـود اسـت
 ،ق نظـام نـاقص از حـق تعـالیاثبات نظام احسن و محـال بـودن تحّقـ ،بنابراین .)۷/۱۲۱

مراتـب  ۀعالم هستی در همـ. ضروری بودن صدور نظام احسن را نیز اثبات خواهد کرد
ود را به نحو اعلی و اتـم وج ،همه کماالت ۀآفرینند. مخلوق خداوند واحد است ،خود

غنـی مهربان بخشنده و  ،خواهخیر  ،عادل ،حکیم ،قادر مطلق ،عالم مطلق. باشد دارا می
، علت ماسـوای اوسـت، ذاتیعلم ذاتی دارد و این علم  اتممکنعالم به  ،بالذات است

حسن ( شود محقق میاو  علمی عالم در ذات حّق  ۀو نقش پس فعل او بر اساس علم ذاتی
 .)۲/۱۲۸ :۱۳۷۹، زاده آملی

و  لیل و علت آن چیستباید دید د  ،حال اگر جهان بهترین وضعیت ممکن را دارا نباشد
نقـص گـاهی ناشـی از عـدم احاطـه و علـم کامـل بـه  .این کمبود از کجا ناشی شده است

نهایت خداوند چنـین فرضـی  مطلق و بی ،مصالح و مفاسد احتمالی است که بنابر علم ذاتی
با فـرض قـدرت مطلـق و  ،این فرض نیز. گاه برخاسته از عجز و ناتوانی است ،ممکن نیست

منع کمال احسـن شـاید بـه  ،با وجود علم و قدرت. ض خداوند قابل فرض نیستبدون معار 
اضـیت بـا توجـه بـه رحمـت واسـعه و فیّ . نظام احسن باشد جهت حسادت و بخل نسبت به

تـوان سـایر علـل و  مـی ،بـه همـین ترتیـب. ست نخواهد بوداین فرض نیز در  ،مطلق خداوند
تـرین  کامل ،علم حق تعالی. هستی نفی کرد أعوامل نقص و کاستی را استقرا نموده و از مبد 

ق علم حق علم به نظام هستی است و هیچ مانعی در وجود حق تعالی برای جلوگیری از تحقّ 
نوعی نقص و فقـدان اسـت و  ،ضعف و عجز از اجرا ،عدم محاسبه ،بخل ،جهل. راه ندارد

   .)۷/۱۲۱ :۱۳۸۱، صدرالدین شیرازی( با ذات کامل واجب سازگار نیست
بهتر از جهان موجـود بـه معنـای وجـود نقـص و کاسـتی در ایـن  ،پس فرض جهان
به نقص و عیب در علم ذاتی یـا قـدرت  ،هر نوع نقصی در جهان ۀجهان است و و ریش

عـین ذات  ،از آنجـا کـه صـفات خـدا. ذاتی یا حکمت ذاتی خداوند منجر خواهد شد
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۹۰ 

منجـر خواهـد شـد و به نقص در ذات خداونـد  ،فرض نقص در صفات ،خداوند است
نقص و عدم در ذات خداوند با واجب الوجود بـودن و اشـتمال بـر کمـاالت وجـودی 

 وضـع بـرخالف که ندیافر یب طوری را جهان ،خداوند که ندارد لییدل« ناسازگار است:
تـرین  از سویی دارای کامل ،پس خداوند .)۱/۱۱۳ : ۱۳۸۰ ،مطهری( »باشد اصلح و احسن

تـرین نظـام بـرای او وجـود  ق کامـلهیچ مانعی برای تحقّ  ،طرفیعلم به نظام است و از 
 . بهترین نظام است ،ندارد و آنچه صادر شده

روشن شد که چگونه فرض جهان بهتر به نفی صـفات ذاتـی خداونـد و  ،با این بیان
 ،توان ادعا کرد جهان موجود از این روست که می. نجر خواهد شدنقص در ذات خدا م
و نظام احسن الهی است و هر موجودی در حالت طبیعی خـود بـا  بهترین جهان ممکن

در بهتـرین وضـعیت ممکـن و برتـرین جایگـاه  ،هر خصوصیتی در هر مرتبـه از هسـتی
 . محتمل قرار گرفته است
از  ،ایـن قاعـده. جهان موجود برترین جهان معرفی شده اسـت ،در معارف دینی نیز

اسالمی در تبیین و اثبات آن  ۀمان و فالسفلّ متک .فلسفی و عقلی برخوردار است ۀپشتوان
 ،اسـترآبادی( اند به تفصیل بحث کرده و به اعتراضات و اشکاالت وارده بر آن پاسخ گفته

؛ ۷/۱۲۸ :همـو؛ ۹/۳۴۳ :۱۹۸۱ ،شـیرازی؛ ۳/۳۱۸ :۱۳۷۵ ،طوسـی؛ ۲۵۰:۱۴۰۰ ،ابن سینا؛ ۲/۱۸۲ :۱۳۸۲
 .)۳/۶۱۰ :۱۳۷۹ ،سبزواری

 منع اختالل در نظام احسنج. 
این نتیجه حاصل شد که جهان تکـوین بهتـرین نظـام ممکـن و  ،از مباحث گذشته

ت و بـه دّقـ ،برترین قانون قابل دسترسی برای بشـر اسـت و ایـن دو نظـام ،جهان تشریع
انعکاس خصائص ذاتی و اسـرار  ،به واقع نظام تشریع .ظرافت بر همدیگر منطبق هستند

آیا آن «ز علم خداوند نشات گرفته است: موجودات تکوین و روابط میان آنهاست که ا
فرقان را کسی نازل کرده که « ،)۱۴ملک: ( »دانا نیست ،خدایی که خلق را آفریده است

بـا فـرض پـذیرش  خواهیم بدانیم اکنون می .)۶: فرقـان( »داند اسرار زمین و آسمان را می
ر ایـن دو توان ممنوعیت عقلی اخالل و حرمـت شـرعی اخـتالل د آیا می ،این مقدمات

 . نظام به هم وابسته را ادعا کرد
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 قرآن و نفی تغییر در تکوین و تشریع. ۱
بـه  .خداوند را خالق و قانونگذار احسـن در عـالم معرفـی کـرده اسـت ،قرآن کریم

بقـره: ( صـبغه و رنگـی الهـی دارد ،عالم هستی به تمام شئون و ابعاد خـود ،قرآن ۀفرمود
 ۀساختار ذاتی و فطری جهان است که در نهاد اولیـ همان آفرینش و ،الهی ۀصبغ .)۱۳۸
خداوند خود  ،در آفرینش انسان .)۳/۴۶۳ : مطهری( موجودات عالم نهاده شده است ۀهم

ْحَسُن اْلخـاِلق﴿را احسن الخالقین نامیده است: 
َ
ُه أ چنانکـه  ،)۱۴:منـونؤم( ﴾نیَفَتباَرَك اللَّ

ْنساَن ف﴿خلقت انسان را به بهترین قوام یاد کرده است:  ْحَسِن َتْقـو   یَلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ
َ
 ﴾میأ

ترین حکم نامیده است:  حکم خویش را بهترین و محکم ،تشریع نیز ۀدر حوز  .)۴ :تین(
ِه ُحْکماً ﴿ ْحَسُن ِمَن اللَّ

َ
سـعادت دنیـوی و  ۀچنانکه قرآن را که برنامـ ،)۵۰مائده: ( ﴾َوَمْن أ

ت یْهدیَ ِإنَّ هَذا اْلُقْرآَن ﴿ به قول اقوم توصیف کرده است: ،اخروی است ْقـَومُ  َی هِ   یِللَّ
َ
 ﴾أ

تـرین  محکـم ،حکم و داوری خود را که مبتنی بر قوانین عـدل الهـی اسـت و )۹اسراء: (
لَ ﴿خواند:  حکم می

َ
ْحَکِم اْلحاِکمیْ أ

َ
ُه ِبأ ْحَکـُم اْلحـاِکم﴿ )۸تین: ( ﴾نیَس اللَّ

َ
ْنَت أ

َ
 ﴾َن یَوأ

یل در نظام تشریع را نفی کرده و بر ثبات قوانین خـویش هر گونه تغییر و تبد .)۴۵هود: (
ر الهی تعبیـر ی ثابت و ال یتغیّ ها ته گذاشته و از قوانین ثابت و ضروری عالم به سنّ صّح 
 :گذاری تفسیر کرد ناظر به عالم تشریع و قانون ،را های الهی توان این سنت می. کند می
ِه َتْبد﴿ ِت اللَّ ِه َتْحو  الً یَفَلْن َتِجَد ِلُسنَّ ِت اللَّ هـایی کـه  تسـنّ  )۴۳فـاطر: ( ﴾الً یَوَلْن َتِجَد ِلُسنَّ

محدودیت زمان و مکان و قالب نداشته و با جهان و انسان در طـول و عـرض وجـود او 
ت﴿: هستندهمراه  ِه الَّ َت اللَّ   .)۸۵غافر: ( ﴾ِعباِده  یَقْد َخَلْت ف  یُسنَّ

چنانکه در برخی تفاسیر . ابل برداشت استاز این آیات ق ،تغییر در امور تشریعی نیز
آیه به تبدیل دین خدا و تحریم حالل و تحلیل حرام تفسیر گردیده است:  ،شیعه و سنی

ت یـن روایز چنـیـن از امـام صـادق. ر دهندیین خدا را تغید  مراد از آیه این است که«
تِ ﴿ ۀید آن آیّ شده است و مؤ  ِه الَّ ـاَس  یِفْطَرَت اللَّ ـهِ یهـا ال َتْبـِد یْ َعلَ َفَطـَر النَّ  ﴾َل ِلَخْلـِق اللَّ

شهد له قولـه یل الحرام و یم الحالل و تحلین الّله بتحر ید « ،)۳/۱۷۳ :۱۳۷۲ ،طبرسی( »است
ِه ذِلَك الدِّ یال َتْبِد ﴿تعالی  قرآن نیـز بارهـا  .)۳/۲۶۸ :۱۴۰۵ ،جصـاص( »﴾میِّ ُن اْلَق یَل ِلَخْلِق اللَّ

کنندگان را مورد لعن قرار داده یـا  تحریف ،از تحریف شریعت و کالم خود سخن گفته
ُفوَن اْلَکِلَم َعْن َمواِضِعهِ یُ ﴿به ظلم و کذب و افترا متصف نموده است:  ُه ... َحرِّ َلَعَنُهُم اللَّ
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۹۲ 

ِه ُثـمَّ یَ ﴿ )۴۶ :نسـاء( ﴾الً یَقل ْؤِمُنوَن ِإالَّ یُ ِبُکْفِرِهْم َفال  ُفوَنـهُ یُ ْسَمُعوَن َکالَم اللَّ  ،)۷۵: بقـره( ﴾َحرِّ
ْلِسنَ یَ قًا یَوِإنَّ ِمْنُهْم َلَفر ﴿

َ
اِب َومـا ُهـَو ِمـَن اْلِکتـاِب ِمَن اْلِکتـ َتُهْم ِباْلِکتاِب ِلَتْحَسُبوهْلُووَن أ

ِه َو ُقوُلوَن ُه یَ َو  ِه َوما ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَّ ِه اْلَکِذبیَ َو ِمْن ِعْنِد اللَّ  )۷۸ال عمـران: ( ﴾ُقوُلوَن َعَلی اللَّ
بر خداوند مصداق کامل ظلم و تعدی و تجاوز در نظـام تشـریع و  بی شک دروغ بستن

  َفَمِن اْفَتـری﴿. اختالل در ارکان آنست و از این جهت حکم به حرمت آن روشن است
اِلُموَن  ولِئَك ُهُم الظَّ

ُ
ِه اْلَکِذَب ِمْن َبْعِد ذِلَك َفأ ـِن ﴿ )۹۴ال عمران: ( ﴾َعَلی اللَّ ْظَلُم ِممَّ

َ
َفَمْن أ

ِه َکِذباً َع   اْفَتری ِن اْفَتری﴿ )۲۱انعام: ( ﴾َلی اللَّ ْظَلُم ِممَّ
َ
ِه َکـِذبًا لِ   َفَمْن أ ـاَس یُ َعَلی اللَّ ِضـلَّ النَّ

َه ال یْ ِبَغ  اِلم یْهِد یَ ِر ِعْلٍم ِإنَّ اللَّ  .)۱۴۴انعام: ( ﴾نیاْلَقْوَم الظَّ

 و حکمت خداوند  انکار علم ترجیح مرجوح بر راجح و. ۲
تـوان ادعـا  مـی ،حمت واجب الوجـودر ذاتی و علم و کمال  مبتنی بر حکم عقل به

اگـر وضـعیت موجـود . ی در جهان خلقت ممنـوع اسـتر ساختاری و جّد کرد که تغیّ 
ح ی و بدون مـرّج ر و دستکاری جّد هر گونه تغیّ  ،برترین و بهترین وضعیت ممکن باشد

لـق الهـی و علم و حکمـت مط انکار ،که آن را از وضعیت عالی و برتر خود خارج کند
روابـط و . کنـد عقال آن را نفی می ۀعرف و سیر  ،ترجیح مرجوح بر راجح است و عقل

خود از لوازم نظام احسـن اسـت و هرگونـه  ،نسب حاکم بر جهان و قوانین حاکی از آن
بـدون تـرجیح و  ،دخالت شدید در حالت یا صفت یـا چیـنش طبیعـی در نظـام احسـن

محکوم بـه  ،م و بدون اجازه در نظام دین و تکوینی نظاهماهنگی با مسیر و اهداف کلّ 
 . حرمت و ممنوعیت عقلی و شرعی است

اینکـه چـه . در مصادیق اختالل و تعیین یا شمارش آنهـا نیسـت ،البته بحث فعلی ما
های تفصیلی  نیازمند بحث ،مصداق اختالل و تغییر و تبدیل خلقت الهی است ،مواردی
 ،طبیعـی اسـت کـه در تشـخیص مصـادیق اخـتالل. اسـت... تفسـیر و ،کـالم ،در فقه

یعنـی بـر  ،بحث ما در این قسمت کبـروی اسـت فعالً . اختالف نظر وجود داشته باشد
تـوان بـه  مـی ،فرض اینکه کاری مصداق اختالل در نظام و تغییر خلقت به حساب آیـد

 . میان آنها حکم کرد ۀممنوعیت عقلی یا حرمت شرعی و مالزم
تغییر خلقـت و اخـتالل  ،لت و دستکاری در تکوین و تشریعگونه دخاهر  ،از طرفی
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خـود بخشـی از  ،زندگی طبیعی در عالم تکوین اسـت ۀتغییرات جزیی که الزم. نیست
 ۀتوان جوازی از ناحی تر که می تغییرات بزرگ ،همچنین. ستنظام طبیعی جاری در آن ا

یا با  ،شود ریع انجام میبا جهان تکوین و تش یا همسوی ،شارع یا عقل برای آن پیدا کرد
آید و اسـتثناهایی  ه پدید میذون از سوی شارع در قوانین و احکام ثانویأساز و کارهای م

از موضـوع اخـتالل  ،دهـد ثیر قـرار نمـیأن و انسان را تحت تـکه ساختار حاکم بر جها
 . خارج است یا تخصیصاً  صاً تخّص 

زی مصداق صریح اختالل اگر چی ،با توجه به حکم عقل به علم و حکمت خداوند
. حرام خواهـد بـود ،ممنوع و به حکم شریعت ،در نظام احسن تلقی شود به حکم عقل
در قرآن کریم مورد اشاره و در  ،برخی مصادیق آن تغییر و اختالل یا تحریف و تبدیل و

مفسرین و فقها در ذیل . مباحث تفسیری و فقهی به تقصیل مورد بحث قرار گرفته است
ُهْم ﴿ شریفه ۀآی هِ  َخْلَق  ُرنَّ یِّ َغ یُ َفلَ  آلُمَرنَّ مصادیقی از این  ،با توجه به روایات )۱۱۹ :نسـاء( ﴾اللَّ

طور طبیعی در حدود و ثغـور  اگرچه به ،اند تغییر را ذکر و برخی به حرمت آنها فتوا داده
اخـتالف  ،حرمت از آیات و روایات و استناد احکام به آنهـا ۀو میزان و مصادیق استفاد

در پی بحث تفصیلی فقهـی و  ،ما اکنون .)۲/۱۷ : ۱۴۲۴ ،محسنی( ی نیز وجود داردیظرهان
نشان دادن استناد فقها در حرمت مصادیق  ،هدف. قضاوت و داوری در این باره نیستیم

وجه افراطی تکنولوژی ارتباط در  ،ما در آینده. شریفه است ۀبه تغییر خلقت احسن و آی
معارض با اهداف الهی و مالزم با  ،تغییر در ساختار خلقتفضای مجازی را از مصادیق 

بزرگتـرین خیانـت تکنولـوژی مهـار «انکار علم و حکمت الهی معرفی خـواهیم کـرد: 
حکـیم و علـیم  ،و پیش فرض آن این است که خـدا... دستکاری طبیعت است ،نشده

  .)۱۵۵: ۱۳۹۶ ،مطیع( »نبوده است

 سنی از نظام احقبح عقلی ظلم و تعّد . ۳
توان به نحـو  می ،تعریف عدل و ظلم قرآنی و ۀیو با عنایت به همین ش ،عالوه بر این

 حرمت عقلی تغییر و اختالل در نظام را تقریر کرد: ،دیگری
با اثبات نظام احسن و جایگاه طبیعی و ضروری موجودات در آن و با عنایت بـه دو 

اء و تساوی ظلم و ذاتی اشیحسن و قبح  ۀلأیکی تعریف عدل و دیگری مس ،دیگر ۀلأمس



   

ش
ژوه

پ
مي

سال
ي ا

ماع
اجت

ي 
ها

 
ييز

/ پا
 

تان
مس

و ز
 

١٣
٩٧

 
رة 

شما
 /

11
8

 

۹۴ 

 . توان حرمت تغییر موجود احسن را در نظام اثبات نمود می ،قبح با حرمت
» هحقّ  اعطاء کل ذی حّق «شود که یکی  دو معنا گفته می معموالً  ،عریف عدلدر ت

شـود کـه  معلـوم مـی ،تـر با نظر دقیـق. باشد می» فی موضعه ءشی وضع کّل «و دیگری 
زیـرا  ،باشـد و معنای اول بـه آن قابـل ارجـاع مـیای دوم است همان معن ،حوینمعنای 

پس قرار . خویش است ۀدر موضع شایست ءبه نوعی قرار دادن شی ،ذی حق اعطای حّق 
ی ظلـم و تعـّد  ،عدل و خارج کردن هر چیز از جای خـود ،دادن هر چیز در جای خود

 . است
تغییـر و دگرگـونی و هرگونـه  ،با این تعریف و با پذیرش نظام احسن به حکـم عقـل

 ،شمار رفته و به حکم عقل ی و تجاوز بهظلم و تعّد  ،خارج کردن اشیاء از موضع شایسته
تـرین  شـاید قـوی ،دو عنـوان عـدل و ظلـم. باشـد امری قبیح و ناشایست و ممنـوع مـی

 ی و تجـاوز ولـذا هـر تعـّد  ،حسن و قبح ذاتی اشیاء باشد ۀلأمصداق مورد اتفاق در مس
فساد و ضرر است و به  ی وخروج اشیاء از جایگاه و مصداق ظلم و تعّد  ،متغییر در نظا

ی هر نوع دخالت و جابجایی و تغییر و تعّد  ،بنابراین. حکم عقل باید از آن اجتناب کرد
اگـر . و قبیح و حـرام اسـت ظلم ،و تجاور و خروج از وضعیت طبیعی و حالت شایسته

مصـداق چنـین  ،ر نظـام جهـان و انسـانتکنولوژی ارتباطـات د ۀدخالت افسار گسیخت
 . توان به حرمت آن فتوا داد عقلی می با همین استدالل ،باشد اختاللی

 ممنوعیت و حرمت استعمال افراطی. ۴
هایی در استفاده  محدودیت ،رغم ترغیب به تحقیق و کشف قوانین عالم علی ،اسالم

تعارض میـان  ،ستعمالدر مقام ا. وردهای علمی وضع نموده استااز محصوالت و دست
از این . وردهای علوم تجربی یا انسانی ممکن استاهای دینی و برخی دست مبانی و برنامه

ص وتحقیق مانعی برای کشف و دانـایی نسـبت بـه آنهـا وجـود برای اهل تخّص  ،جهت
گاهی و استفاده از هم ،ندارد ها مناسب  انسان ۀبرای هم ،وردهای آنهااعلوم و دست ۀاما آ
در  ،آیا معقول است که تمام مـواد شـیمیایی کشـف شـده و خصوصـیات آنهـا. نیست

گـاهی از ایـن خصوصـیات نیـز بـه حسـب تـ ،ها قرار گیرد انسان ۀاختیار هم ثیر أحتی آ
شـاید . رسـد منطقی به نظـر نمـی ،سازی برای انحراف و اضرار دارد زیادی که در زمینه



 

ژي
ولو

تكن
صر 

ر ع
ي د

دگ
ك زن

 سب
ن و

حس
ام ا

 نظ
آن،

قر
...

۹۵ 

امـا الزم  ،ر عجیـب شـیمیایی باشـدموجب بروز آثـا ،اطراف ما ۀساد ترکیب برخی موادّ 
 ۀاسـتفاد ،نگهـداری ،حرمت حفـظ. نیست فرمول این ترکیب در اختیار همه قرار گیرد

ه و علوم غریبـه در احکـام اسـالمی و تحـریم سـاخت م کتب ضالّ تعلیم و تعلّ  ،عمومی
ای از ایـن تـدبیر بخردانـه در مـدیریت  شـاید نمونـه... ای و های شیمیایی و هسته سالح
 . در نظام احسن تشریع باشد ،نگ و اجتماعفره

اگـر . از این قاعده مستثنی نیسـت ،و مرز از تکنولوژی نیز حّد  بی ۀکاربرد و استفاد
روزی انسان به خصوصیتی در امواج و پرتوهای نوری دست پیدا کند کـه بتوانـد از راه 

صوصـی هـای خ بـه همـه محـیط ،به نحو غیر مستقیم و بـدون ابزارهـای فیزیکـی ،دور
آیـا  ،هایی را ضـبط و ارسـال کنـد ها وارد شده و از آنجا اصوات یا تصاویر یا فیلم انسان

الزم است استفاده از این تکنولوژی فراگیر شده و در اختیـار همـه قـرار گیـرد؟ در ایـن 
رهبـران  ،مراتب اجتماعی افراد و شـئون آنهـا ،ها و ساختارهای اجتماعی نظام ،وضعیت
ای از اهمیـت و  تـی زنـدگی آنهـا از درجـهبرجسته که در هـر ملّ  های شخصیت ،جوامع

چیزی به عنـوان محـیط  تی پیدا خواهند کرد؟ و اساساً یچه وضع ،احترام برخوردار است
بـاقی خواهـد .. .غیـرت و ،تحمّیـ ،اخـالق ،احترام ،حرمت ،اسرار فردی ،خصوصی

در خدمت صنعت  شود که مشخص نیست انسان ین جا ناشی میااز  ،سردرگمی« ماند؟
  .)۱۳۸۶:۱۵۵ ،جابری( »و تکنولوژی است یا برعکس

ی و تجـاوز و عبـور از برخـی مرزهـای عملـی در تعّد  ،با توجه به مقدمات پیشگفته
هـای فطـری و  به دلیل اینکه در سـاختار ،دار استعمال و کاربرد و ابزارهای جهت ۀحوز 

اخالل و اختالل ایجـاد  ،بقندذاتی تکوین و قواعد ضروری تشریع که هر دو بر هم منط
ممنوع  ،کند به حکم عقل بر قبح ذاتی ظلم و حکم شریعت بر حرمت تغییر خلقت می

نحوه و کیفیت این اختالل و آثار و لوازم آن  ،مصادیق این دگرگونی. و حرام خواهد بود
  .بسیار زیاد و گسترده است که باید به تفصیل و تفکیک مورد بحث قرار گیرد

 لوژی و اختالل در نظام احسنتکنو د. 
 ۀهـای شـرایع از هنگامـ علم و تکنولـوژی و تعـارض آن بـا اهـداف و برنامـه ۀدربار 
حرکـت علـم را مسـیری  مسیر کسانی اساساً . مباحث مهمی مطرح بوده است ،پیدایش
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۹۶ 

. انـد های شریعت معرفـی کـرده تضاد و تقابل با اهداف و مقاصد و برنامه انحرافی و در
هاست که از مسیر الهی و دینی خویش خارج شده و در تقابـل  علم مدت ،هدر این نگا
 .)۹۰: ۱۳۸۸ ،نصـیری( کنـد اخالق و دینداری حرکـت مـی ،انسانیت ،معنویت ،با شریعت

سـازی بـرای  نوعی زمینـه ،پیشرفت افسار گسیخته و چشمگیر تکنولوژی در این نگرش
و عدی ماشینی شده نسان دارای بُ ا« :به نوعی ماشین است ،سلطه و مسخ جهان و انسان

همـه  ،هنر و عواطف ،فرهنگ ،زبان ،اخالق .ابعاد دیگر شخصیت او از بین رفته است
ای هـم  عـده ،در مقابـل .)۲۶۴ :۱۳۶۲ ،مـارکوزه( »اند ر گردیدهثّ أاز حاکمیت تکنولوژی مت

ن وردهای آن قائل باشـند کـه آسی برای علم و تکنولوژی و دستاچنان تقّد  ممکن است
اوایل  ،بازرگان و روشنفکران و انقالبیون«ستایش کنند:  ،ای قابل پرستش را در افق الهه

 »در واقع مسحور ماشین بودند و گویی ماشـین هیپنوتیزمشـان کـرده بـود ،صنعتی ۀدور 
   .)۱۳۸۵:۹۸ ،تافلر(

از  ،زنـدگی ۀمسـیر و برنامـ ،مـا پـس از انتخـاب هـدف ست کـها نگاه اعتدالی آن
ات مثبت تکنولوژی به قدر ضرورت و تـا آنجـا کـه در خـدمت اهـداف خدمات و ثمر 

شناسـی مـداوم از آفـات  بـا آسـیب ،در عـین حـال. استفاده کنیم ،دینی و آرمانی است
 . گرایی پرهیز نماییم از افراط ،و در میزان استفاده از آنها ویرانگر آن غافل نباشیم

 سازی برای اختالل داری و زمینه جهت. ۱
ثی بودن آن نیـز محـل ندار بودن یا عقیم و خ جهت ،د صنعت و تکنولوژیمانند خو 

که ابـزار  ،آیا علم و تکنولوزی یا صنعت و هرگونه کشف قوانین عالم. بحث بوده است
دارای جهـت  ،گـذارد و استخدام جهان در اختیار بشر میجدیدی برای فهم یا استفاده 

 ،عقایـد ،اهـداف ،غییـری در مسـیرتوانـد ت یعنی صرف ابتالء بـه آن مـی ،ی استخاص
بلکـه شـخص  ،های انسان ایجاد کند یـا جهـت خاصـی نداشـته زندگی و برنامه سبک

تعیـین جهـت  ،هـا استفاده اوست که بـرای صـنایع و تکنولـوژی ۀنحو  استفاده کننده و
 . کند می

هر کدام جایگـاه  ،گفتیم که موجودات و اجزاء عالم تکوین ،در طرح نظام احسن 
. ثابـت و الیتغیـر اسـت ،یات ذاتی معینی دارند که مانند قوانین حاکم بر آنهاو خصوص
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ثابـت و مشخصـی حرکـت کـرده و در  در مسیر کـامالً  ،آنها بر اساس هدایت تکوینی
مواد طبیعـی . دهند العمل مشخصی از خود بروز میعمل یا عکس  ،های مشابه موقعیت
تحـت پوشـش همـان نظـام  ،گذاری آنهار لیف و ترکیب و اثأقوانین حاکم بر ت ،در عالم

 . احسن و مبتنی بر علم مطلق الهی قرار دارند
تواننـد در خـدمت اهـداف  مواد عالم چنانکه می ۀانیوم و هماور  ،هلیم ،فوالد ،آهن 

تواننـد در خـدمت اهـداف  بـه همـان میـزان مـی ،انسانی و اخالقی و الهی قـرار گیرنـد
از ایـن . بکـار رونـد ..معنویـت و سـالمت و ،انسـانیت ،انسانی و تخریب اخالق ضد

. میان چاقوی جراحی و چاقوی جنایت و سالح جهاد و سالح ترور فرقی نیست ،جهت
 ،تواند سبب آبادانی و رفاه یا ویرانی و ناامنی باشد می ،قدرتی که در مواد منفجره هست

 ،شـوند گرفته مـی کار ار حقایق و معارف بهامواجی که برای تعامل و ارتباط مفید و انتش
همان امواجی هستند که در جاسوسی و جنایت و نشر اکاذیب و فریب و فساد کـاربرد 

ی شیمیایی اسـتفاده ها ها هستند که در بمب همان ،خواص شیمیایی مواد دارویی ،دارند
ست که تبدیل بـه بمـب ا همان ،دهد ها را حرکت می انرژی اتمی که کشتیشوند و  می

 . شود اتم می
خنثی و بـدون جهـت اسـت و  ،ذاته توان گفت تکنولوژی فی حّد  می ،ن جهتاز ای

. دهـد آن را در مسیر خیر یـا شـر قـرار مـیاستعمال فاعل است که  ۀاراده و نیت و نحو 
همه این قابلیت مثبت و منفی  ،تلویزیون و ماهواره و موبایل و فضاهای ارتباطی مجازی

کننـدگان  عیین مسیر و اداره و مـدیریت اسـتفادهت تامه برای تآنها علّ  ،را در خود دارند
توانند تصمیمی را بر کسی تحمیل نموده و او را وادار به انجام  خود نیستند و هر گز نمی

 . آنها را آفریده و بر آنها اشراف دارد ،انسان. کاری کنند
تـوان  نمـی ،توجـه بـه فاعلیـت ارادی انسـان له تا حدودی درست است و بـاأاین مس

چنانکـه  ،ها محکوم کـرد یا تکنولوژی را به تحمیل اراده و الزام به جبر بر انسانصنعت 
 ،وراثـت ،ژنتیـک ،تربیت ،محیط. چنین قدرتی ندارند ،هیچ کدام از عوامل بیرونی نیز

تاریخ و صـدها عامـل  ،یافجغرا ،آب و هوا ،ها بتعّص  ،ها تقلید ،ها تسنّ  ،آداب و رسوم
امـا هیچکـدام  ،ثیر دارنـدأت جسمی و روحی انسان تـاگر چه در تکوین شخصی ،دیگر

گیـری و  نهـایی در تصـمیم ۀحلقـ. کننـد معنای واقعی مجبور به اقدامی نمیانسان را به 



   

ش
ژوه

پ
مي

سال
ي ا

ماع
اجت

ي 
ها

 
ييز

/ پا
 

تان
مس

و ز
 

١٣
٩٧

 
رة 

شما
 /

11
8

 

۹۸ 

تجربه و تاریخ نیز نشان داده کـه چگونـه . همان قدرت ذاتی اراده است ،اه اقدام انسان
اقدام کند و خود را  ،رداین عوامل تصمیم بگی ۀانسان توانسته است بر خالف جریان هم

 . از هزاران جبری که در اطراف او هستند رها نماید
. سازی در ابزار است تفاوت استعداد و زمینه ،اما از یک نکته نباید غفلت کرد و آن

ــایی ــف نه ــین تکلی ــت تع ــا از جه ــه ابزاره ــدرت  ،درســت اســت ک ــور اراده و ق مقه
سـازی یکسـان  قابلیت و زمینـه ،استعداد ،اما از نظر اعداد. ها هستد گیری انسان تصمیم

یعنی قابلیت آن را دارنـد کـه نفـس را بـه . باشند دارای جهت می ،نبوده و از این جهت
نفـس . نفس را در مسیر خاصی تضعیف یا تشدید کننـد ۀسمت خاصی رهنمون و اراد

هـای  کنـد کـه در مقابـل ابـزار پذیری مشخصی پیدا می تحریک ،آنها ۀانسان در مواجه
 شود:  این حالت برای او پیدا نمی ،تر دهاس

این است که که اطالعات در پایان این ... تکنولوژی اطالعات ۀکالم دربار  ۀخالص«
  .)۲۵:۱۳۸۸ ،بورگمان( »اثر کردن چیزها دارد گرایش به ناتوان ساختن افراد و بی ،سده

 ،هـا زمینـه ،نهـا بـه حسـب بـاط انسـان. ها هسـتنند مانند انسان ،زارها از این جهتبا
یعنی همانگونه که گرایشات و تمـایالت . متفاوتی دارند ها و استعدادهای کامالً  قابلیت

زمینه و استعداد موجـود  ،کند جهت خاص و انتخاب خاصی رهنمون میانسان او را به 
ایـن جهـت در . ی را تحریـک کنـدتواند تمایل و گرایش خاّص  بزارها هم میدر برخی ا
مـا بـرای کسـانی کـه . به حیث قابلی است ،یث فاعلی و در ابزار ناظربه ح ،انسان ناظر

داوطلـب جـرم  ۀاز واژ  ،دهـا را دارنـ میل فاعلی بیشتری برای ارتکاب برخـی ناهنجـاری
یعنی در تحریک و به فعلیت رسـاندن  ،ها نیز چنین هستند برخی ابزار. کنیم استفاده می

 . ثیر زیادی دارندأت ،ابعاد مختلف در انسان
ثیرپـذیری أثیرگـذاری و تأدر این ت. پذیرند ثیر میأهای بوجود آمده ت ز زمینهها ا انسان

جهـت ایـن کنند و از  ز جمله تکنولوژی نقش جدی پیدا میا ،است که عوامل خارجی
توان گفت به همان اندازه که چاقو نسبت به قتل و جنایـت و  نمی. ایفای نقش متفاوتند

تکنولـوژی ارتبـاط و فضـای مجـازی نیـز  ،انه خنثی اسـتاستفاده در جراحی یا آشپزخ
تفـاوت  ،سازی میان آن ابزار ساده و این ابـزار پیچیـده در تحریک و زمینه. چنین است
نادرست تشـویق  ۀچاقو آن استعداد و قابلیت را ندارد که انسان را به استفاد. وجود دارد
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لـذا در طـول  ،ر انـدک اسـتفراهم کردن زمینه برای جنایت در چاقو بسیا ،یعنی. کند
امـا شـکل  ،همراه بوده و بارها تغییر شـکل داده اسـتهمواره این ابزار با انسان  ،ها قرن

چـاقو در بازارهـای . ثیر قرار نداده اسـتأها را به نحو عمومی و شایع مورد ت رفتار انسان
ادرست و ن ۀاما موارد استفاد ،عمومی در دسترس بوده و مورد خرید و فروش قرار گرفته

 ۀاسـتفاد ،یعنـی بـا افـزایش چـاقو. همـواره نـادر و حـداقلی بـوده اسـت ،بار آن جنایت
 . شیوع پیدا نکرده و فراگیر و حداکثری نشده است نادرست آن

تکنولوژی ارتباطات و ابزاری چون فضای مجـازی  ۀتوان دربار  نمی ،اما این سخن را
آرمان نهایی خلقت  ،تعالی روحی انسانبا توجه به مبانی و اهداف دینی که . عنوان کرد
 ۀدر فضـای مجـازی اسـتعداد و قابلیـت بسـیار بیشـتری بـرای اسـتفاد ،رود به شمار می

ها بـه ویـژه  انسان. ناصحیح و ورود به ابعاد حیوانی و شهوانی و پست انسانی وجود دارد
. پذیرنـد در برابر این ابزار به شـدت آسـیب ،ت ارادهقبل از تکمیل شخصیت دینی و قّو 

در  ،اه خواهی و سایر کشش طلبی و زیاده جویی و تنوع تنیروی جنسی و شهوانی و لّذ 
هـا و مقـاطع  برهـه ۀتوان ادعا کرد که غالـب مـا در همـ ها قوی است و نمی غالب انسان

 م: یاز اراده و مقاومت الزم در برابر آنها برخوردار  ،یسنّ 
گـرایش طبیعـی  ۀف در حـوز تصـرّ  دخـل و... تکنولوژی جدیـد در رویکرد علم و«

ای عمل کرده است که نیاز به جنس مخـالف از بـین  گونه به ،انسان به جنس مخالف
 ،نـث بـودهؤ ر و ممبتنـی بـر جـدایی جـنس مـذکّ  اخالقیـاتی کـه ،نآرفته و متعاقـب 

معنـای سـابق خـود را  ،زوجیـت چراکـه اصـالً  ،انـد موضوعیت خود را از دست داده
  .)۳۰: ۱۳۸۴ ،دی وایکر( »ندارد

کیـد أ ساز عوامل خارجی و پرهیز از آنهـا ت به نقش زمینه ،از این رو در معارف دینی
یـداری بـدون موقـع تحریک و ب ۀقرآن از نزدیک شدن به فضاهایی که زمین. است شده

از تعبیر نزدیک نشدن به زنا  ،چنانکه در مورد زنا. پرهیز داده است ،کنند قوا را فراهم می
ُبوا َوال﴿ساز باشد:  شاید تعبیر دیگری از همان عوامل زمینه که ،سخن گفته نی َتْقَر  ِإنَّهُ   الزِّ

ها  قرآن این دستور را نسبت به همه فواحش و بدی ،)۳۲اسراء: ( ﴾الً یَسب َوساءَ  فاِحَشةً  کاَن 
ُبوا ال﴿صادر کرده است:  عبیـر ت .)۱۵۱انعـام: ( ﴾نَبَطـ َومـا ِمْنهـا َظَهـَر  مـا اْلَفواِحَش  َتْقَر

شاید از تعابیر لطیف قرآنـی در ایـن بـاره  ،اجتناب و تحذیر به جای ارتکاب و اقدام نیز
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۱۰۰

ذ َو ﴿باشد:  ْثِم  َکباِئَر  ْجَتِنُبوَن یَ  َن یالَّ ـذ َهـایُّ أَ  ایـ ﴿ ،)۳۷ :شـوری( ﴾شَواْلَفواِح  اْإلِ  آَمُنـوا َن یالَّ
ـ ِمـَن  راً یـَکث اْجَتِنُبوا ـاُغو ا َواْجَتِنُبـوا﴿ ،)۱۲حجـرات: ( ﴾نالظَّ ُهـْم ﴿ ،)۳۶نحـل: ( ﴾تلطَّ  َلَعلَّ

  .)۱۲۲توبه: ( ﴾نْحَذُرویَ 
ابزاری خنثـی  ،توان به نحو مطلق ادعا کرد که تکنولوژی و فضای مجازی پس نمی

بـه یـک انـدازه در  ،درسـت از آنهـا ۀابزارها از جهت قابلیت متفاوتنـد و اسـتفاد. است
از . نادرست از آنها غالـب اسـت ۀفاداست ۀزمین ،ها بلکه برخی ابزار. اختیار انسان نیست

 دۀاگـر چـه بـا اسـتفا... لعب وو خرید و فروش ابزارهای قمار و آالت لهو  ،این جهت
 . حرام است ،صحیح حداقلی در شریعت اسالمی

 مصداقی اختالل  ۀنمون ،فضای مجازی و خانواده. ۲
و گفتـیم نظام احسن و ابتناء آن بر قسط و عـدل سـخن  ۀدربار  ،در مباحث گذشته

خروج از وضـع  ،نظام گونه جابجایی ساختاری و افراطی در اجزاء اینبیان کردیم که هر 
همچنـین . اقدام بر خالف مصالح و مفاسد واقعی و مصداق ظلم خواهـد بـود ،شایسته

ابعاد  ،یاین تعّد . به حکم عقل و شرع ممنوع و حرام است ،ی و ظلمگفتیم که این تعّد 
 ،تکنولوژی ارتباطات و فضاهای مجـازی ۀیکی از آنها در عرص. د داردمختلف و متعّد 

و  حـّد . خـداداد و خـدانهاد در جهـان و انسـان اسـت ،و مرزهـای طبیعـی عبور از حّد 
خطوط حرکت در مسـیر آن  ،مرزهایی که دست تکوین در نظام هستی نهاده و شریعت

خـاک انسـان مثـل  ،در رویکـرد علـم و تکنولـوژی جدیـد«را مشخص کـرده اسـت: 
فی را در طبیعـت دخـل و تصـرّ هر گونـه  ،گری در دستان دانشمندان است و آنها کوزه

  .)۳۰ :۱۳۸۴ ،دی وایکر( »کنند بشری می
تر به اخـتالل  به نحو مصداقی ،در ادامه برای خروج از فضای مباحث انتزاعی و مفهومی

رداخته و با توجه در نظام احسن تکوین و تشریع پ ،فضای مجازی در ساختار طبیعی خانواده
نشـان  ،قطعی و مبتنی بـر مصـالح و مفاسـد واقعـی اسـت ،این احکام ۀبه اینکه بخش عمد

خواهیم داد که چگونه تکنولوژی ارتبـاط قـادر اسـت حـدود و ثغـور ایـن احکـام را جابجـا 
سـهولت  ،خلـل ایجـاد کـردهشده توسـط شـارع  ارائهدر ساختار تکوینی و تشریعی  ،نموده

 را تضعیف نماید:  تهدید و اراده و قدرت بر تبعیت از آنهاکام را عمل به این اح



 

ژي
ولو

تكن
صر 

ر ع
ي د

دگ
ك زن

 سب
ن و

حس
ام ا

 نظ
آن،

قر
...

۱۰۱ 

گاهانـ ،تکنولوژی در واقـع« بـه نظـر  ..انسـان ۀدیگـر بـه عنـوان محصـول کوشـش آ
کـه سـاختارهای فطـری  زیسـتی نـوع انسـان اسـت رشـدبلکه چیزی شبیه  ،رسد نمی
ییـر شـکل داده به محیط زندگی انسـان تغ ،های انسان در یک مقیاس رو به رشد اندام
  .)۷ :۱۳۸۸ ،آرنولد گلن( »است

خانواده کانون سالمت و سعادت فرد و اجتماع است و اسالم  ،در نظام تشریع دینی
این نظام تشریعی  ،در همین راستا. العاده قائل است برای حدوث و بقای آن اهمیت فوق

. ده اسـتهایی وضع نمـو  محدودیت ،نثؤ روابط انسانی میان جنس مذکر و م ۀدر حوز 
منطبق این قوانین به نحو دقیق بر حقایق تکوینی  ،مبتنی بر اصل انطباق تکوین و تشریع

مصـالح و مفاسـد  ،دو سـویه ۀبه هم زدن ایـن رابطـ. شود است و توسط آن پشتیبانی می
و سـاختار برتـر جـدا  موجود در آنها را زیر پا گذاشته و فرد و جامعه را از مسیر طبیعـی

 . کند می
بـه جهـت  ،هـای طبیعـی رغم ترغیب و تشویق به ارضای نیازها و لـذت علی ،اسالم

و بـا  )۱۶۷ :۱۳۸۰ ،مصـباح( مخالفـت نمـوده با لـذتگرایی افراطـی ،تر حفظ مصالح بزرگ
و حصر را نفی کرده و  روابط آزاد و بی حّد  ،حمایت از خانواده و تشریع ضوابط شرعی

اهمیت این مصالح برای فـرد . نسته استمشروع دا ،ارضای آن را در چهار چوب قوانین
های سخت  حدود و عقوبت ،ی از این حدودی است که گاه برای تخّط به حّد  ،و جامعه

های انحـراف  از طرفی برای از بین بردن زمینه. مانند قتل و سنگسار در نظر گرفته است
ک را نیـز سـاز و محـرّ  برخـی از عوامـل خـارجی زمینـه ،و نافرمانی از این قوانین متعالی

 . محدود کرده است
حرام و سـخن  ،در حالت طبیعی نگاه شهوانی به نامحرم ،برای مثال در فقه اسالمی

 ،گفتن زن و مرد بیگانه بیش از میزان ضرورت و اضطرار ممنوع است و در حالت ریبـه
 نشستن در جـایی کـه قـبالً  ،همچنین راه رفتن میان دو زن. همان مقدار نیز جایز نیست

بودن با زن نـامحرم در فضـای  و معاشرت با زنان ،)۳/۴۶۷ :۱۴۰۴ ،صدوق( شسته بودهزنی ن
اجتماع زن و مرد نامحرم در مکان واحد را جایز ندانسـته  ،اسالم. مکروه است ،خلوت

 ،خرمشــاهی( معرفــی کــرده اســت همــدم و همنشــین ســوم آنهــا ،و شــیطان را شــریک
تـا  ،نیز باید در سـخن گفـتن احتیـاط کننـد حتی زنان پیامبر ،به تعبیر قرآن .)۱۳۷۶:۴۲۲
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۱۰۲

اسـیت و بیـان حّس  های اخالقی در فضای توصیه .)۳۲احـزاب: ( مریض قلبان طمع نورزند
را در  چنانکه دختر پیـامبر پوشـش خـود ،تری نیز معرفی شده است مراتب عالی ،لهأمس

ی او را دانـد کـه مـرد ن مـیکند و بهترین فضیلت زن را ایـ حضور مرد نابینا رعایت می
بهترین چیز برای زنان این اسـت کـه مـردی را نبیننـد و «ندیده و او هم مردی را نبیند: 

  .)۸۴ /۴۳ تا: بی ،مجلسی( »مردان نیز آنان را نبینند
تبعیــت از احکــام شــریعت در محــدودیت روابــط جنســی و عــاطفی و پایبنــدی بــه 

محیط مناسبی برای فرزنـدان  کند و رام تبدیل میخانواده را به محیطی امن و آ ،خانواده
سـکونت و . آورد فراهم می ،هایی که به سمت تکامل واقعی حرکت کنند و تربیت نسل

 ۀمین آینـدأتـ ،ارضای نیازهای فطری مانند مـادری و پـدری ،آرامش روحی در خانواده
همه از  ،مالی و معنوی زوجین برای یکدیگر و در دراز مدت ۀمشترک و تضمین پشتوان

نیروهای تکـوین و تشـریع را بـرای حفـظ ایـن  ،اسالم. تی و دینی استدواج سنّ فوائد از 
تا مبـادا  از آرایش نهی شدند ،زنان در بیرون خانه. بخش بسیج کرده است کانون حیات

از زنان خودشان بهتر جلوه کنند و گرما و حـرارت کـانون زنـدگی بـه  ،در چشم مردان
تا هـر مـردی  ،نه و برای شوهر آرایش کنندتشویق شدند تا در خا ،در عوض. خطر افتد

هـای  آنها از ورود غیر ضروری به محیط. زن خود را همطراز یا زیباتر از زنان بیرون ببیند
 ،پیـامبر. کمتر با زنان مختلف مـراوده داشـته باشـند ،تا مردان اند اجتماعی نیز منع شده
دهـد:  ی زنـدگی قـرار مـیول امـور داخلـمرد نهـاده و زن را مسـئ ۀکار بیرون را بر عهد

 ،مجلسـی( »باشـد و کارهای خارج از منزل با علی کارهای داخل منزل با فاطمه«
تـر  و محیط جامعه مناسـب نشینی را برای حفظ زنان پرده ،منینؤامیرالم .)۴۳/۸۱ :تا بی

هـای  از حساسـیت کشـش ،ایـن تعامـل و قانونگـذاری و مرزبنـدی ،دهـد تشخیص می
از  موقـع و خـارج های تحریـک بـی بلکه برخورد با زمینه ،سازی مینهجنسی و پرهیز از ز

 . دهد حدود تکوینی و تشریعی خبر می
بـه  ،ها با نظـام تشـریع هماهنـگ اسـت نظام تکوین در این حوزه ،در حالت طبیعی

تحریــک و تمــاس گســترده و ســریع و  ،ای کــه ســاختار اولیــه و فطــری طبیعــت گونــه
 ،فطرت و طبیعت نسبت به برخی امور. است محدود کردهسازی روابط جنسی را  زمینه

تـرس و احتیـاط را کـه بـه تعبیـر . نوعی حیا و شرم اولیه در نهاد زن و مرد نهـاده اسـت
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۱۰۳

در طبیعـت زن  ،)۲۳۴حکمـت  ،نهج البالغـه( بیان افضل صفات زنان است ،منینؤامیرالم
یعنـی  ،ن به اهـداف اصـلیهماهنگ با این قانون الهی به رسید ،تا طبیعت هم قرار داده

 ،حتـی بکـارت زنـان را. آرامش و سکینه و حفظ و بقای خانواده کمـک کـرده باشـد
. ت و حیـای تکـوینی قـرار داده اسـتیعنی عّفـ ،مهری الهی بر سالمت و امانت الهی

. تی دشـوارتر اسـتزن و مـرد نـامحرم یـا دختـر و پسـر در فضـای طبیعـی و سـنّ  ارتباط
فضـاهای . شوند های ضخیم در این روابط تلقی می بحجا ،نیهای زمانی و مکا فاصله

آورد تا بتوانند با  چنانی میان افراد پدید می های آن تکمتر فرصت خلو  معموالً  ،اجتماعی
 ،برقـراری پیونـدهای جنسـی و عـاطفی. انس جنسی و روحی و عاطفی پیدا کنند ،هم

فضاهایی کمتر چنین  ،دانهادسنتی طبیعی و خ ۀطوالنی است و در جامع ۀنیازمند مراود
اما مصالح  ،گرایی فراطی تعطیل است البته لذت ،در این فضا. آید دست می هو دشوارتر ب

. شـود بقای نسل معنوی و سالم فـراهم مـی تری برای تعالی روحی فرد و جامعه و بزرگ
 اهمیـت بیشـتری از ،گرایی اعتدالی است و برای آرامش فرد و جامعه تدین لّذ  ،اسالم

 . لذت قائل است
بیشتر آن معادالت را بـه هـم زده  ،اما تکنولوژی و فضای مجازی با ورود به این فضا

موانـع و . ضا را مسـخ کـرده اسـتفآن  ،تکنولوژی ارتباطات و فضاهای مجازی. است
های جنسی را که در سبک  های طبیعی را رفع و ایجاد ارتباط و آشنایی و دوستی حجاب

هـای  هـا و حجـاب پرده ،این امکانات. بسیار سهل کرده است ،بودزندگی سنتی دشوار 
در اختیار و دسـترس  ،نث را برداشته و آنها را به هم نزدیک کردهؤ زخیم میان مذکر و م
های خلوت برای گفت و گوهای طوالنی عشقی و جنسی فـراهم  هم قرار داده و محیط

 ،ئـمبه صورت خودکار و دا ،ای رههای ماهوا نرم افزارهای ارتباطی و ردیاب. آورده است
کسـانی تمایـل خـود را بـرای  ،لحظه بـه لحظـه. کند شرکای جنسی را به هم معرفی می

جنسـی بـا  ۀتمام افرادی که مایل بـه رابطـ. کنند باط عشقی و جنسی به شما ابراز میارت
ای  دهبدون مـرز و بـا ارا ،کسانی که شما مایل به ارتباط با آنها هستید ۀشما هستند و هم

 توانند شریک جنسی شما باشند:  ی میجزئ
هـای تکنولـوژی اسـت کـه  از ارمغـان ،سراهای مجـازی مشـترک بـین کـاربران حرم«

  .)۱۳۹۶:۱۸۶ ،مطیع( »ای جز تزلزل و حتی ویرانی اخالق ندارد نتیجه
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۱۰۴

با آن فضای سنتی ادیـان  ،سازی آن در تحریک را کافی است این فضا و میزان زمینه
مقایسه کنیم تـا نقـش آن  ،ین شرعی که مطابق با همان فضا تدوین شده استو آن قوان

عمـل بـه قـوانین  در تهدید و فروپاشی بنیان خانواده و پیمان زناشـویی و سـخت شـدن
ها غالب  جنسی و شهوانی بر انسان ۀقو  در مقاطعی ،بدون تعارف .آشکار شود ،شریعت

مسـائل جنسـی معطوف به  ،ها این دورهها در  بیشتر دوستی است و شاید بتوان گفت که
هایی است که بتوان ادعا کرد در راستای اهداف متعـالی  معدود دوستی. گیرد شکل می

سازی فضاهای ارتباطی و  با این زمینه. شکل گرفته باشد... انسانی یا اخالقی یا علمی و
حرم و م بـا نـامدر چنین فضایی است که محدودیت روابط جنسی و حرمت نگاه یا تکلّ 

ر جلـوه دشـوا ،مشروع دین اسـت ۀکه برنام ،طبیب از آینه برای دیدن بدن بیمار ۀاستفاد
 ،وضعیت جدید تکوینی با نظـام تشـریع هماهنـگ نیسـت ،با این تغییر روابط. کند می

ای تغییـر داده کـه عمـل کـردن بـه  نظـام تکـوین را بـه گونـه ،یعنی علـم و تکنولـوژی
ایـن همـان اخـتالل اسـت کـه از . دهـد ر جلوه مـیات شریعت را سخت و دشوادستور 

به ساختارهای شـریعت و تکـوین هجمـه و حدود طراحی شده در تکوین تجاوز کرده 
 . دین را دشوار کرده است ۀنموده و عمل به برنام

تـر دو  احـتآشـنایی و ارتبـاط ر  ۀبه مدد فضاهای مجازی و وسائل ارتباطی که زمین
هـای سـنگین  ن هزینـهجنسی بدون پرداخت ۀرضای غریز ا ،کند جنس را با هم فراهم می

زیـر بـار سـنگین  ،مـرد. شـود در بازار یافـت مـیبه ارزانی و آسانی  ،زن. شود فراهم می
مفقـود  ،موجود و مقتضی ،موانع. رود های زندگی دائم با یک زن نمی ینهدردسرها و هز 

کنند و  ری ازدواج نمیبسیا. توجیه ندارد تشکیل خانواده یا حفظ آن در این فضا ،است
 سـّن  ،بـرای برخـی. ماننـد محـروم مـی ،که به آنها اشاره کردیممین نیازهای فطری أاز ت

هرگـز از توابـع روابـط آزاد  ،کننـد کسانی کـه دیـر ازدواج مـی. افتد خیر میأازدواج به ت
 ،طـرفین. رهـا نخواهنـد شـد ،انـد زنـدگی مشـترک داشـته ۀجنسـی کـه خـارج از حـوز 

گاه با ایـن ابـزار  ،رفیاز ط. نگرند ت جنسی شریک خویش میوء ظن به هویّ س ناخودآ
طـور کلـی محـو  های گذشـته را بـه ارتباط ۀدهد که بتوان آثار و دنبال ارتباطی اجازه نمی

 برخی از آن حوادث گذشته در زنـدگی جدیـد او نیـز ،خواه ناخواه و کم و بیش. کرد
ها هم به سوی  جلذا ازدوا ،اهد آوردرخنه کرده و مشکالت و مصائب دیگری به بار خو 
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هیـزم آن شـود و  ها و مجردها روز به روز بیشـتر مـی آمار مطلقه ،رود ناکامی و طالق می
انسان را  ،تکنولوژی از دو قرن پیش که توسعه یافت«گردد:  تر می آتش اجتماعی فراهم

  .)۱۱۲ :۱۳۹۶ ،مطیع( »مهر بود نگریست و به ارتباطات خانواده بی آحاد می
حتی اگر بتـوانیم بـا نگهـداری  ،اگر چنین طرز فکری همگانی شود ،از سوی دیگر

اصـل نسـل انسـان را حفـظ  ،انـد دولتی از فرزندان مشترک که بدون ازدواج پدید آمده
دیگـر نـه آن فرزنـدان . انسانی از جهات دیگری گرفتار بحران خواهد شد ۀجامع ،کنیم

ای مثالی شکل دهند و نه  هعتوانند جام و مادر مییط خانواده و محبت پدر محروم از مح
بلکه معنای واقعی تناسل که بقای  ،رسند به سعادت دنیوی می ،ای جدای از همه انسان

ی در نظـام احسـن توان مصداق اختالل جّد  ها را می این. یابد تحقق نمی ،استانسانیت 
 . ت استتکنولوژی ارتباطا ۀخلقت دانست که حاصل همان وجه افراطی غلب

که همیشـه در  ،نظام تکوین و تشریع خواسته است که مرد و زن نه دوستان بهار هم
طبیعی است که امکانـات  ،با کمرنگ شدن ازدواج و رواج روابط آزاد. کنار هم باشند

شک مردانی که توانایی  بی .ی خاصی از زنان معطوف خواهد شدها به مقطع سنّ  و هزینه
ایـن  در. ی خاصـی از زنـان و دختـران هسـتندان مقطـع سـنّ خواه ،مالی و جنسی دارند

همراهی و همکاری و نیازهای جسمی و روحـی مـردان و زنـان مسـن از چـه  ،وضعیت
جویی هر  با رشد لذت که زنان از یک مقطع سنی خاص به بعد ،مین خواهد شدأراهی ت

 شد:  ز انتفاع خارج خواهندمتقاضیان کمتر داشته و از حیّ  ،شود روز کمتر می
امیـال و ه او تنهـا بـه کـای  گونـه به ..کند عدی میت انسان را تک بُ رایی به شّد فردگ«

های فناوری مدرن  فرض چون{فردگرایی} یکی از پیش... اندیشد شکم و شهوتش می
 . )۱۴۹: ۱۳۹۶ ،مطیع( »باشد در اینجا نیز با دین ناسازگار می ،است

ها خواسـته اسـت تـا مـردان و  ت ذاتی انسانزّ شرافت و ع ،دین با معیار قرار دادن کرامت
زنان تا آخرین لحظات عمر خـویش بـه هـم وفـادار مانـده و کـانون خـانواده را بـرای رشـد 

ی و انتقال مسیر رشد و ترقّ  ،های اجتماعی این پیوند. تا آخر گرم و روشن نگهدارند ،فرزندان
نظام خـانواده را کـه مصـداق  ق اهداف الهیتجربه و فرهنگ و تعالی و تکامل انسان و تحقّ 

بـا ساختارشـکنی  ،وجه افراطی تکنولوژی ارتباطات. کند فراهم می ،واقعی ابقای نسل است
 .  اینها را در معرض تضعیف زوال و نابودی قرار داده است ۀهم ،در تکوین و تشریع
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۱۰۶ 

کنـد و از  را تهدیـد مـیاز جهتی اصل کـانون خـانواده  ،افراطی از این فضا ۀاستفاد
ناسـالم و  ۀاسـتفاد. دهـد وجود را در معرض فروپاشی قرار میهای م خانواده ،تی نیزجه

 ،انسـان. کنـد های جدید را فراهم می طت و رابطهراه ارتباط و وسا ،نادرست از این ابزار
ایـن  ،خواه است و چنانچه خـواهش نفـس را اجابـت کـرد طلب و زیاده موجودی تنوع

دار را نیـز آلـوده  جامیده و دامن مـردان و زنـان خـانوادهخواهی به آلودگی بیشتر ان زیاده
با حساسـیت  ،مختصر باشدو  ارتباطی محدود اگرچه در حّد  ،این آلودگی. خواهد کرد

نـزاع و راه جـدال و  ،زنانه و غیـرت مردانـه در فرهنـگ دینـی متعـارض اسـت و خـود
به  ،ت نفس بودکه کانون آرامش و سکون ،خانواده. کند کشمکش و درگیری را باز می

ا بـه جـای خـود ر  ،همـدری و همکـاری. شـود درگیری و خشـونت تبـدیل مـی ۀصحن
شود و به تلخی ادامه پیـدا  زندگی غیر قابل تحمل می ،دهد ورزی می جویی و کینه انتقام
 . پاشد کند یا از هم می می

. اطمینـان بـه عـدم انحـراف از مسـیر اسـت ،زیـرا اعتمـاد ،یابـد اعتماد کاهش مـی
بـه آنهـا  ،اص مادامی که به حرکت دیگران در مسیر درست اطمینـان داشـته باشـنداشخ

. له به حسب ساده یا پیچیده بودن مسیر متفـاوت اسـتأاعتماد خواهند داشت و این مس
ها و عوامل بیرونی  گاه خباثت باطنی و گاه زمینه ،اعتمادی و انحراف از مسیر عامل بی

امـا بعـد از ایجـاد . یرونی این نفـی تعـادل اسـتیکی از عوامل ب ،فضای مجازی. است
. اعتمـادی را نیـز تقویـت خواهـد کــرد عامـل درونـی انحـراف و بـی ،صـفات نفسـانی

میـدان بـرای  ،وقتی ابزار و زمینه برای وصول به عالیـق و لذائـذ همـوار باشـد ،شک بی
 وهمانی و وساوس شیطانی بیشتر باز خواهد شد:  ۀتاخت و تاز قو 

تکنولـوژی خـود مولـود ایـن تصـرف  ،اوست جدید تکنولـوژی اسـتجادوی این ف«
  .)۷۶ :۱۳۷۲ ،آوینی( »شیطانی در عالم وجود است

میـزان اضـطراب و اسـترس  اساساً . اضطراب است ،دیگر این اختالل ۀچنانکه وجه
هـا  انسان. اگر چه آنها هرگز رخ ندهند ،افراد به مقدار احتمال وقائع ناگوار بستگی دارد

در میـزان  ،و اهمیت دادن به ایـن احتمـاالت متفاوتنـد و از همـین جهـت نیـز در توجه
 ،هـا برخـی اضـطراب ۀدرست اسـت کـه ریشـ. آرامش و اضطراب با هم یکسان نیستند

امـا نبایـد  ،عقالیـی نـدارد أحساسیت و توجه بیش از حد به احتماالتی اسـت کـه منشـ
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۱۰۷

 ،ایـن اضـطراب. ثر در کاهش یا افزایش یک احتمال را نادیـده گرفـتؤ عوامل واقعی م
 َوِمـْن ﴿دانـد:  حکمت تشکیل خـانواده مـی ،ت که قرآنمقابل همان سکونتی اس ۀنقط
ْن  اِتهِ یآ

َ
ْنُفِسُکْم  ِمْن  َلُکْم  َخَلَق  أ

َ
ْزواجاً  أ

َ
 را از اگـر ایـن سـکونت .)۲۱روم: ( ﴾اهیْ ِإلَ  ِلَتْسُکُنوا أ

از عوامـل اخـتالل در ایـن  ،تکنولوژِی فضـاهای مجـازی ،واده بدانیمارکان ساختار خان
امکـان و  ،ایـن فضـا چنانکـه گفتـیم. نگرانی و اضطراب است ۀدهند افزایش خلقت و

غیـرت مردانـه و . دهـد مـرد و زن را بـا دیگـران افـزایش مـیاحتمال آشنایی و دوسـتی 
ریک زندگی در احساسات و با افزایش این امکان و احتماِل شراکت ش ،اسیت زنانهحّس 

 را رابی دو سـویه در خـانوادهنگرانـی و اضـط ۀعواطف با دیگران تحریک شده و زمینـ
 آن سکونت و آرامـشدیگر  ،مرد ۀمرد خانواده و خانواد ،این فضا ۀبا غلب. آورد پدید می

. تری نسبت به فرزندان هم وجود دارد همین اتفاق با نسبت ضعیف ،یایند خداداد را نمی
پدر و مادر نسبت به هم و نسبت به فرزندان احسـاس مسـئولیت  ،ر فضای تربیت دینید

 ،سـفانه جهـان مـدرنأمت«شـود:  ن نگرانـی در فضـاهای جدیـد شـدید مـینموده و ایـ
 ،های خصوصی افراد وارد شـده و بـه خصـوص در دنیـای مجـازی رحمانه به حریم بی
   .)۱۶۳: ۱۳۹۶ ،مطیع( »دری را رواج داده است پرده

در خالل این اخـتالل و بـه . صعوبت بندگی است ،آور وجه پایانی این تغییر اختالل
که مصـداق  ،شریعت با وضعیت جدید خود ساخته ۀدیگر برنام ،هم خوردن آن انطباق

ای تغییر کرده اسـت  به گونه ،دنیای عینی. هماهنگ نیست ،بارز تغییر در خلقت است
نگـاه و سـخن و  ،طبق احکام شریعت. استدین سخت شده  ۀکه عمل کردن به برنام

آرایـش در بیـرون حـرام و حجـاب و پوشـش الزم  ،پیام و رابطه با نامحرم ممنوع اسـت
عمـل بـه  ،وپدیددر وضعیت ن. گذاری عواطف جایز نیست خلوت و به اشتراک ،است

ن ها نیمه عریان و آرایش کرده بیرو  زن ،اگر در دنیای عینی. نماید احکام دین دشوار می
ت و تحریـک موجـود باشـد و امکـان دسترسـی و کشش جنسی در نهایت شّد  ،بیایند

آن . دیگر عمـل بـه آن قـانون دشـوار اسـت ،ارتباط به مدد ابزارهای جدید فراهم گردد
اکنون نظام عینی انسان و جهان تغییـر  ،برای یک نظام عینی دیگر وضع شده بود ،قانون

هـای بیرونـی پاسـخ  بـه محـرک ،فسـانین ۀنهفتـاستعداد درونی و نیروهای . کرده است
شریعت انسان از  ،کند تر می الال و فعّ عد وجود را فعّ بُ  نای ،ایجاد فضا و زمینه. دهند می
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۱۰۸

 ،یا برای همیشه تاً موقّ  ،کند اعتراض و عصیان می ،شود های آن عصبانی می و محدودیت
آن بود که آن شریعت خالف  نه به خاطر ،اینها ۀکند و هم همه یا برخی از آن را رها می

بلکه به خـاطر آن اسـت کـه بـه جهـت تغییـر نظـام ارتباطـات در فضـای  ،فطرت است
 . تطابق خود را با عینیت واقعی از دست داده است ،آن فطرت و شریعت ،مجازی

 گیری نتیجه
له بود که آیا با تبیین چیسـتی و ضـرورت نظـام أپاسخ به این مس ،هدف اصلی مقاله

وجـه افراطـی  ،اسـتدالل عقلـی ۀقرآنی و به پشتوان ۀتوان مبتنی بر مبانی و ادلّ  می ،احسن
تکنولوژی ارتباط و فضای مجازی را از مصادیق اختالل در نظام احسن بـه شـمار آورده 

چنـین حکمـی کـدام اسـت؟ آیـا  ۀادلّ و بر ممنوعیت و حرمت آن حکم کرد؟ مبانی و 
با روشی تحلیلی به  ،در این مقاله ل ذکر کرد؟ای مصداقی برای این اختال توان نمونه می

 های ذیل را اثبات نمودیم: مسائل پرداخته و فرضیه بررسی این
های نظام احسن را تبیین و نفی یـا  توان برخی از ویژگی در مقام تعریف و چیستی می .۱

 .آوردتضعیف آنها را اختالل در این نظام به شمار 
 .ی اثبات کردی و برهان لمّ با استدالل انّ توان  ضرورت نظام احسن را می .۲
 .و شرعی قابل اثبات است عرفی ،حرمت اختالل در نظام احسن با دلیل عقلی.  ۳
اطـی ارتباطـات و فضـای مجـازی را وجـه افر  ،با توجه به آثار مخرب و اخـتالل آور. ۴

 .توان از مصادیق تغییر خلقت و اختالل نظام به حساب آورد می
 ،د زناشـوییاخـتالل در تعّهـ ،تزلـزل بنیـان خـانواده ،و تحریـک شـدیدسازی  زمینه .۵

ــالی ــن ،ناکــامی در تربیــت نســل متع ــه احکــام دی اضــطراب و  ،صــعوبت عمــل ب
از اخـتالل ناشـی از ارتباطـات  ای مصـداقی توان بـه عنـوان نمونـه را می اعتمادی بی

ف الهـی افراطی در فضای مجازی تلقی کرد که نقش عمده در نفی مقاصد و اهدا
 . در نظام تکوین و تشریع دارد

تـوان مصـادیق دیگـری از  می ،ها ادله و روش ،همین مبانی ۀبدیهی است که با توسع
شناسایی و  را... خانواده و ،کشاورزی ،معماری ،محیط زیست ۀی در حوز اختالل جّد 
 . داوری و حکم قرار داد ،مورد بحث
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۱۰۹  نامه کتاب
 . ۱۳۷۵ ،نشر البالغه ،قم ،االشارات و التنبیهات ،ابن سینا .۱
 . ۱۴۰۴ ،مکتب االعالم االسالمی ،نشر البالغه ،قم ،به اهتمام عبدالرحمن بدوی ،التعلیقاتــــــــ ،  .۲
  .۱۴۰۰ ،داریانتشارات ب ،قم ،رسائل ابن سیناــــــــ ،   .۳
 عـالماال  تـبمک انتشـارات ،هالساطع العقائد دیتجر  شرح یف القاطعة نیالبراه ،جعفر محمد ،استرآبادی .۴

   .۱۳۸۲ ،قم ، یاإلسالم
انتشـارات  ،قم ،د محمد جواد جاللییتحقیق س ،شارع النجاة فی أحکام العبادات ،ر دامادیم ،استرآبادی .۵

  .۱۴۲۶ ،مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمی
 ،اطالعات حکمت و معرفـت ،منوچهر صانعی ۀترجم ،ای فلسفی تکنولوژی به عنوان پدیده ،آرنولد گلن .۶

  .۱۳۸۸ ،هشت ۀار شم
  .۱۳۷۲ ،انتتشارات برگ ،تهران ،فردایی دیگر ،مرتضی ،آوینی .۷
اطالعـات حکمـت و  ،طلـب مهبـد ایرانـی ۀترجمـ ،دوران معاصر گردش اطالعات در ،آلبرت ،بورگمان .۸

  .۱۳۸۸ ،هشت ۀشمار  ،معرفت
 ،طالعـاتانشـارات ا ،تهـران ،صـادق طباطبـایی ۀترجمـ ،عیش مردن در خوشـی زندگی در ،نیل ،پستمن .۹

۱۳۸۶.  
  .۱۳۸۵ ،نشر علم ،تهران ،دخت خوارزمی شهین ۀترجم ،موج سوم ،الوین ،تافلر .۱۰
  .۱۴۱۶ ،قم ،انیلیانتشارات مؤسسه اسماع ،إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب جواد، ،زییتبر  .۱۱
  .۱۳۸۶ ،ت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیاانتشار  ،تهران ،شهر و مدرنیته ،مرتضی ،جابری مقدم .۱۲
 اءیـاح دار انتشـارات ،روتیـب ،قمحاوی صادق محمد قیتحق ،القرآن احکام ،علی بن احمد ،جصاص .۱۳

   .۱۴۰۵ ،العربی التراث
 . ۱۳۷۹ ،انتشارات نبوغ ،قم ،داوود صمدی آملی شرح ،شرح دفتر دل ،حسن، زاده آملی حسن .۱۴
  .۱۳۷۶ ،انتشارات منفرد ،تهران ،پیام پیامبر ،نیبهاء الد ،خرمشاهی .۱۵
  .۱۳۸۴ ،۳۰ ۀشمار  ،سیاحت غرب ،طبیعت انسان علم ایجاد دگرگونی در ،بنجامین ،وایکر دی .۱۶
  .۱۳۷۹ ، انتشارات نشر ناب ، تهران ،زاده آملی ح حسنیتصح ،شرح المنظومه ،مال هادی ، سبزواری .۱۷
 .۱۴۱۹ ،پرداز یأانتشارات مؤسسه پژوهشی ر  ،قم ،کتاب نکاح ،د موسییس ،ری زنجانییشب .۱۸
 ، روتیـب ،ربعـهسـفار العقلیـة األ الحکمـة المتعالیـة فـی األ  ،محمد بن ابراهیم ،هین شیرازیلأصدر المت .۱۹

  .۱۹۸۱ ،اء التراث العربییانتشارات دار اح
  .۱۴۰۴ ،نیجامعۀ مدرس، قم ،من ال یحضره الفقیه ،محمد بن علی ،صدوق .۲۰
 انتشـارات ،تهـران ،محمد جواد بالغـی ۀمقدم ،القرآن ریتفس فی انیالب مجمع ،حسن بن فضل ،طبرسی .۲۱

  .۱۳۷۲ ،خسرو ناصر
  .۱۳۷۵ ،انتشارات نشر البالغة ،قم  ،شرح االشارات و التنبیهات مع المحاکمات ،نیر الدینص ،طوسی .۲۲
 ۀانتشـارات دفتـر انتشـارات اسـالمی جامعـ ،کلمـات سـدیدة فـی مسـائل جدیـده ،محمد مؤمن ،قّمی .۲۳

  .۱۴۱۵ ،قم ،نیمدرس
 انتشارات سپهر ،تهران ،یدیؤ محسن م ۀترجم ،یساحت انسان تک ،هربرت ،مارکوزه .۲۴
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۱۱۰

 .تا بی ،هیانتشارات اسالم ،تهران ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،محمد باقر ،مجلسی .۲۵
 یۀعلم ۀغات اسالمی حوز یانتشارات دفتر تبل ،قم ،الفقه و مسائل طبیه ،محمد آصف ،محسنی قندهاری .۲۶

  .۱۴۲۴ ، قم
 .۱۳۹۱ )،ره( نییانتشارات مؤسسه امام خم ،قم، آموزش فلسفه ،د تقیمحم، صباح یزدیم .۲۷
  .۱۳۸۱ ،الملل انتشارات شرکت چاپ و نشر بین ،قم ،فلسفۀ اخالقــــــــ ،  .۲۸
  .۱۳۸۰ ،)ره( سسه امام خمینیؤ انتشارات م ،قم ،مکاتب اخالقیو بررسی نقد ــــــــ ،  .۲۹
  .۱۳۸۰ ،انتشارات صدرا ،قم ،مجموعه آثار ،مرتضی ،یمطهر .۳۰
  .۱۳۹۶ ،نشر معارف ،قم ،رابطه دین و فناوری ،حسین ،مطیع .۳۱
  .۱۴۲۲ ،نیینراق ۀانتشارات کنگر  ،رسائل و مسائل احمد، ،نراقی .۳۲
  .۱۳۸۸ ،انتشارات کتاب صبح ،تهران ،اسالم و تجدد ،مهدی ،نصیری .۳۳
لعـات و تحقیقـات مؤسسـه مطا ،تهـران ،الدین آشـتیانی مقدمه جالل ،لمعات الهیه ،مال عبدالله، نوزی .۳۴

 . ۱۳۶۱ ،فرهنگی


