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چکیده

فضای مجازی در عصر اخیر بهقدری از اهمیت برخوردار است که بخشهای گوناگون
زندگی فردی و جمعی را تحتتأثیر خود قرار داده بهگونهای که بسیاری از آداب و فرهنگها
را به ضد خود تبدیل نموده است .از آنجا که اخالق اسالمی ،مبتنی بر ادلّه قرآنی و روایی
از عموم برخوردار است ،در جهت نقد و بررسی و ارزیابی فضای مجازی نیز کارآمد است .این
تحقیق با روش کتابخانهای ،تحلیل دادهها و تجمیع آرا ،نگرش کلی در باب فضای مجازی
(حرکت در مسیر توحید و بندگی) را تبیین و پس از آن راهبردها و راهکارهای اخالق اسالمی
برای مصونیت از خطرات فضای مجازی را بررسی میکند .راهبردهای اخالق اسالمی عبارت
است از :دوری از دنیا ،اقبال به آخرت و آمادگی برای مرگ .همچنین راهکارهای تشخیص
مصادیق این راهبردها در سه امر تبیین میشود :مراجعه به افراد خبره متعهد ،تفکیک مطالب
علمی از شهرههای بیاساس و تفکیک نیازهای مبتنی بر عادت از نیازهای فطری .در بخش
پایانی تأثیرات ناخودآگاه و خودآگاه فضای مجازی و عمدهترین قسمتهای آنکه عبارتند از
سرگرمیها ،اخبار جزئی ،اخبار علمی و خدمات فضای مجازی ،مورد ارزیابی قرار میگیرد.
کلیدواژهها :فضای مجازی ،اخالق اسالمی ،رسانه ،اسالم.
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مقدمه

فعالیت در فضای مجازی به طور کلی به دو قسم تقسیم میگردد :قسم اول مربوط
به افرادی است که حضور تأثیرگذارانه در فضای مجازی دارند تا با تولیدات خود،
دیگران را تحتتأثیر خود قرار دهند و خألهای موجود را جبران کنند که تعداد کمی را
به خود اختصاص میدهند .قسم دوم غالب افرادی هستند که در فضای مجازی حضور
دارند و نقش اثرپذیری و مصرفکننده را دارند .اگرچه امروزه سبک فضای مجازی
بهگونهای شده است که اجازه نمیدهد اشخاص صرفاً مصرفکننده باشند .اگر انسانها
در برقراری ارتباط اثرگذار هم باشند ،باز هم میزان اثرپذیریشان بیشتر از اثرگذاریشان
است .طرح دیدگاه اخالق اسالمی در باب فضای مجازی از اهمیت بسیاری برخوردار
است؛ چراکه اخالق اسالمی در پی مدیریت الهی زندگی انسانها است.
در حال حاضر ،فضای مجازی یکی از گستردهترین فضاها در زندگی انسانها را
تشکیل میدهد .تاکنون در این رابطه مقاالت محدودی به رشته تحریر در آمده است
که برخی از آنها به آسیبها و فرصتهای فضای مجازی (مصطفی حسینی:1396 ،
79-62؛ شاملی )34-11 :1396 ،و برخی دیگر به توسعه بخشیدن مفاهیم اخالقی
در باب فضای مجازی (ثقةاالسالمی )7-1 :1397 ،و یا به اصول اخالقی (حبیبی و
نیلی )143-124 :1395 ،در این رابطه پرداخته است.
بررسی و تبیین اخالق فضای مجازی برای افراد مصرفکننده نیازمند توجه به
اموری است .اخالق فضایی مستقل از مجموعۀ اخالق اسالمی و دستورات آن نیست.
به این جهت ،باید به دنبال نگرش ،راهبردها و راهکارهایی در این باره از لسان ادلۀ
دینی بود تا بتوان بخشهای عمدهای را که در فضای مجازی وجود دارد ،از این طریق،
تحلیل و ارزیابی نمود.

 .1نگرش کالن اخالق اسالمی در فضای مجازی

نگرش و هدف کالن از زندگی انسان ،در تمامی عرصهها در دین مبین اسالم،
دستیابی به سعادت است که از طریق کسب معنویت و تقرب به سمت خداوند متعال
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و بندگی محقق میگردد .چنانکه در لسان آیات (ذاريات 1)56 :و روایات (عیاشی،
164/2 :1380؛ حسن بن علی ،)141 :1409 ،هدف از خلقت جن و انس نیز دستیابی
به عبودیت و عبادت خداوند متعال معرفی شده است (قمی .)331/2 :1404 ،انسانها
در شرایط گوناگون به دنبال سعادت و برترین لذتهایند که برای دستیابی به آن از
تواناییهای خود بهرهمندی حداکثری مینمایند؛ چراکه سعادتطلبی و جستوجوی
لذت ،امری است که در ذات انسانها نهاده شده است و تمام افعال انسان در زندگی
بر این محور حرکت میکند (وکیلی .)81/2 :1397 ،آنچه موجب اختالف جهت
حرکت انسانها از یکدیگر میشود ،تشخیص مصداق سعادت و لذت حقیقی است.
برخی ،سعادت را دستیابی به امور مادی صرف و برخی امور معنوی میدانند .سعادت
حقیقی انسان از دیدگاه اسالم ،در تقرب جستن بنده به سمت خداوند و رسیدن به
مقام عبودیت و توحید است( 2کلینی .)9/2 :1407 ،با حرکت در مسیر معنویت ،انسان
میتواند به سمت خداوند متعال تقرب جوید و به کماالت و لذتهایی دست یابد که
در سایر مسیرها یافت نمیشود (دیلمی .)76-75/1 :1412 ،خداوند متعال زندگی
کسانی را که از یاد وی غافلند (کهف 3،)104 :زندگی تنگ و سختی توصیف میکند؛
اگرچه به ظاهر شخص احساس کند که در حال رشد و تکامل است (زحیلی:1411 ،
 .)36/16در باب محدودۀ معیشت ،مفسران آن را هم مربوط به عالم دنیا و هم عالم
برزخ دانستهاند (طباطبایی .)314-313/14 :1374 ،علت آنکه امروزه در جوامع بشری
آمار افسردگی ،بحران هویت ،از همگسیختگی نظام خانواده باال میرود و شاخصههای
آرامش و رشد و تعالی پایین میآید ،در همین امر است که خدا از زندگیهای مدرن
رخت بربسته است (ر.ک :طبرسی.)767/6 :1372 ،
بحث ا ّولی در باب فضای مجازی این است که آیا باید به فضای مجازی ورود نمود؟
بحث دوم آن است که حد و اندازۀ فعالیت در این فضا چه میزان باشد؟ بحث سوم آن
است که چه قواعد و مقرراتی در این زمینه بایستی رعایت شود؛ بهگونهای که با عدم
مراعات آنها نمیتوان به هدف خود که دستیابی به سعادت است ،رسید؟ در پاسخ باید
به همان قاعدۀ اساسی توجه نمود که آیا فضای مجازی موجب توجه نمودن به خداوند
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متعال و دل کندن از دنیا و آمادگی برای مرگ میشود یا نه؟ در صورت مثبت بودن
پاسخ چنین سؤالی ،به هر میزانی حضور در فضای مجازی موجبات حضور قلب انسان
را فراهم آورد و یا الاقل حس حضور قلب پیشین انسان را نکاهد ،میتوان در فضای
مجازی حضور داشت ،اما اگر با قطع ارتباط از فضای مجازی حس حضور قلب انسان
نسبت به خداوند افزایش یابد ،بایستی چنین اقدامی صورت پذیرد و برنامۀ زندگی
طوری طراحی شود که امکان ورود به چنین فضایی فراهم نگردد .برای برخی افراد،
همچون کودکان و نوجوانان ،شاید همینطور باشد که صالحشان در عدم ورود به چنین
فضایی است .در صورتی که ضرورت ارتباط با فضای مجازی احساس شود ،بایستی
دائماً این سؤال مطرح گردد که با حضور در فضای مجازی چه مقدار حضور قلب انسان
نسبت به خداوند متعال در اعمال عبادی خود همچون نماز بیشتر شده است؟ برای
پاسخ به این سؤال ،باید به این نکته توجه نمود که افراد برای حرکت در مسیر رشد و
قضاوت در باب اعمال خود ،بایستی به نیازهای خود توجهنمایند .آفت بسیار مهم آن
است که افراد به جهت عدم درک درست از نیازهای خود ،در تفکیک نیازهای حقیقی
از کاذب ،به خطا میافتند و به تبع آن ،مواردی که نیاز کاذبند ،نیاز حقیقی میشمارند
و در جهت برآوردن آنها برمیآیند و در این مسیر ،به گونهای پیش میروند که نهاد
فطری آنها دستخوش تغییر میگردد؛ بهگونهای که در مقابل دعوت حق ایستادگی
میکنند و سعادت خود را ایستادگی در مسیر باطل میدانند و در نهایت ،به سعادت
حقیقی خود دست نمییابند؛ چراکه سعادت از طریق تأمین نیازهای واقعی حاصل
میشود (طباطبایی 547-546/13 :1374 ،و مکارم شیرازی.)560/12 :1371 ،

 .2مشخصههای کلی اخالق اسالمی در فضای مجازی

هر منظومۀ اخالقی که بخواهد در رابطه با فضای مجازی شکل بگیرد ،ابتدا بایستی
رفتارهای آن با این هدف کالن یعنی یاد خدا و تقرب به سمت خداوند متعال قیاس
گردد تا به تبع آن ،بتوان اموری را که در فضای مجازی رخ میدهد ،ارزشگذاری نمود.
برای ارزیابی حرکت افراد در مسیر معنویت و تکامل و رشد آنها ،دستورالعملهایی
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در ادلۀ شرعی وارد گردیده است .پیامبر اکرم ,در تفسیر آیه شریفه «أَ َف َم ْن شَ َر َح
َّ ُ
الل َص ْد َر ُه ل ِْلِ ْسال ِم َف ُه َو َعلى ن ُو ٍر م ِْن َربِّه» ،شرح صدر برای ایمان را سه مورد معرفی
نمودند که عبارتند از :دوری از امور دنیوی؛ اقبال به امور اخروی و آمادگی برای موت
(طبرسی 447 :1412 ،و فتال نیشابوری 4.)448/2 :1375 ،این سه ،مالکهای اصلی
برای تشخیص حرکت در مسیر رشد و کمال است .از آنجا که یکی از دستورات دین
5
مقدس اسالم محاسبه نمودن (حرانی 396 :1404 ،و کوفی اهوازی)76 :1402 ،
است ،بر اساس مالکهای مذکور ،بایستی این سه عالمت مهم را روزانه انجام داد تا
شرح صدر برای ایمان صورت پذیرد که در ادامه هریک به تفصیل مورد بحث قرار
میگیرد.
2ـ .1دوری از امور دنیوی
دوری از امور مادی و فریبنده ،زمانی برای انسان محقق میگردد که میزان
تعلقات شخص نسبت به امور دنیوی و مادی محاسبه گردد .آزردگی خاطر در قبال
از دست دادن امور مادی ،حکایت از تعلق انسان به آن امور میکند و به همین
خاطر است که در روایات بر این مسئله تصریح شده است که انسان باید وضعیت
خود در دنیا را همانند شخص غریب یا رهگذری بداند تا نسبت به امور دنیوی تعلق
پیدا ننماید (طوسی 402 :1414 ،و دیلمی 6.)339 :1408 ،تعلقات دنیوی میتواند
اموری همچون مال ،آبرو ،سالمتی خود و بستگان باشد که پرداختن بیش از حد به
آنها مورد نهی اهل بیت] قرار گرفته است( 7هاشمی خویی435/21 :1400 ،
و طبرسی .)85 :1385 ،مقایسۀ تعلقات خود به امور پیرامونی در زمانهای گوناگون
خود ،میتواند حاکی از میزان نزدیکی و دوری انسان از امور دنیایی و مادی باشد.
اگر انسان نسبت به این امور تعلق و دلبستگی نداشته باشد و همۀ آنها را متعلق
به خداوند بداند بهگونهای که چنین اموری به عنوان امانت در نزد وی قرار داده شده
است ،چنانکه نگاه اهل بیت] نسبت به تمامی نعمتها این گونه بود (مفید،
 ،)282 :1413موجب میگردد که در قبال از دست دادن آنها نیز حسرت نخورد .اما
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اگر با مقایسۀ حال کنونی خود با گذشته ،میزان تعلقات دنیوی کاسته نشده و یا این
که بر میزان آن افزوده شده باشد ،بدیهی است که دوری از دار غرور و فریب برای
انسان رخ نداده است.
2ـ .2اقبال به دار آخرت
شاخصۀ دوم برای شرح صدر در برابر ایمان ،توجه و اقبال به آخرت است (کفعمی،
 )135 :1418که یکی از نمونههای آن در رابطه با نماز مطرح میگردد؛ چراکه نماز
موجب در امان ماندن از معاصی در پرتوی عنایات خداوند متعال میگردد (ابن بابویه،
 8.)166 :1398انسان مسلمان از طریق مقایسۀ نمازهای فعلی خود با گذشته و
ارزیابی میزان حضور قلب خود ،در این بازه زمانی میتواند پی ببرد به اینکه آیا اقبال به
آخرت پیدا نموده است یا نه؟ نمونۀ دیگر در این باب ،ارزیابی شخص نسبت به میزان
عالقۀ وی برای زیارت کردن ائمه معصومین]( 9شعیری ،بیتا 33 :و حرعاملی،
 )332/14 :1409و اهل قبور( 10ابن قولویه 323 :1356 ،و ابن بابویه)178/1 :1413 ،
و قرائت قرآن کریم( 11حرعاملی )319/3 :1418 ،و ادعیه ائمه معصومین] است.
نمونۀ دیگر برای ارزیابی خود در اقبال به آخرت ،این است که میزان یاد خدا را در
طول شبانهروز محاسبه و برنامهای همراه با رفق و مدارا برای افزایش آن تهیه نماید.
2ـ .3آمادگی برای موت
بر اساس عمل نمودن به دو دستور پیشین ،میتوان بدین معیار نیز دست یافت
که در واقع میزان آمادگی برای مرگ ،برآیندی از دوری از امور و رغبت به سمت
آخرت است؛ چراکه با دل کندن از امور دنیوی و رغبت شدید به امور اخروی زمینهای
برای ترس از مرگ باقی نمیماند ،بلکه مرگ پلی برای رسیدن به کماالت و لذات
خود تلقی میگردد و در دنیا ،لحظهشماری برای رسیدن چنین زمانی را مینماید،
چنانکه امیرالمؤمنین} یکی از اوصاف متقین را چنین بیان کرده است( 12هاللی،
.)850/2 :1405
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 .3راهکارهای تشخیص مصادیق راهبردها در فضای مجازی

رکن اساسی برای تشخیص مصادیق شاخصههای کالن ،دستورات شرع مقدس
اسالم است که از طریق آموزههای آن ،میتوان اموری را که مقرب به خداوند متعال و
یا مبعد از وی است ،بهدست آورد؛ چراکه بدون رجوع به آن ،نمیتوان درک درستی
از مصالح و مفاسد پیدا نمود؛ چنانکه در حال حاضر ،کشورهای به ظاهر پیشرفته نیز
نتوانستهاند برنامۀ جامعی ارائه دهند تا پاسخگوی تمام نیازهای اساسی انسانها باشد؛
چراکه تنها خداوند متعال نسبت به نیازهای اساسی انسان احاطه دارد که از طریق
دین مبین اسالم ،این برنامه جامع در اختیار انسانهای حقیقت طلب و طالب کمال و
معنویت قرار گرفته است که با تسلیم بودن در برابر چنین معارفی میتوان به مرتبهای
رسید که نه حزنی از گذشته و نه ترسی نسبت به آینده داشت (طباطبایی:1374 ،
 .)299/18آموزههای دین اسالم ،در رابطه با تشخیص نیازهای واقعی از کاذب خود،
نیازمند توجه به اموری است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میگردد.
3ـ .1مراجعه به افراد خبره متعهد
یکی از امور اساسی برای تشخیص نیازهای واقعی از نیازهای کاذب ،تحقیق و تفحص
و مراجعه به اهل خبره و کارشناس است .به عنوان نمونه ،یکی از دستورات دین کمک
به فقرا است (کلینی ،)492/3 :1407 ،اما شاخصههای فقر ،مالک تشخیص فقیر از
غنی و نحوه اطعام کریمانه بر عهده دین نیست ،بلکه برعهده خبره و متخصص است
که در برخی روایات ائمه معصومین] تنها به برخی از انحاء کریمانه انفاق اشاره
نمودهاند( 13ابن حیون ،)329/2 :1385 ،اما تفصیل آن را که کاری موضوعشناسانه
است بر عهده خبره و متخصص قرار میگیرد.
انسانها برای تشخیص نیازهای خود به خبره و کارشناس مراجعه مینمایند که
یکی از شرایط کارشناس ،تعهد و صداقت است بهگونهای که نظراتش مبتنی بر هوای
نفس نباشد .چنانکه در قرآن کریم (کهف )28 :نیز خداوند متعال اطاعت از کسانی
که غافل از یاد خدا میباشند و از هوای نفس خود تبعیت میکنند ،برحذر داشته
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است (حویزی 257/3 :1415 ،و مغنیه .)121/5 :1424 ،در بسیاری از مواقع ،افراد به
کارشناسانی مراجعه میکنند که اگرچه از خبرویت برخوردارند ،ولی صداقت ندارند که
این خصوصیت موجب میگردد که در تشخیص نیازها اشتباه نماید .در زمان کنونی
که رسانههای استعماری از سیطرۀ گستردهای برخوردارند ،این مسئله یعنی رجوع
به کارشناس اهمیت بیشتری مییابد .دشمنان اسالم ،عقاید باطل خود را از طریق
عناوین به ظاهر علمی در جوامع اسالمی تزریق مینمایند ،نیازهای کاذبی برای آنها
ایجاد شده و پشتوانههای به ظاهر علمی برای آن فراهم مینمایند تا اینگونه تلقی
شود که این نیازها واقعی است و بایستی درصدد رفع آنها برآمد .از آنجا که فضای
رسانه در اختیار آنها است ،فضایی برای نقد ادعاهای آنها توسط جریان مخالف پدید
نمیآید و تشخیص نیازهای واقعی از نیازهای کاذب بر افراد عادی مشکل میگردد.
یکی از نمونههای بارز در این رابطه بحث کنترل جمعیت است .مقام معظم رهبری
کنترل جمعیت در آن دوران را به مصلحت کشور ندانستند ،اما جریان رسانهای دشمن
بهگونهای عمل نمود که تمام دستگاههای اجرایی کشور در خدمت ترویج اغراض شوم
آنها در جهت کنترل جمعیت ایران قرار گرفت؛ چراکه اینگونه وانمود میگردید که
کنترل جمعیت ،نیاز اساسی کشور است و در صورت عدم کنترل ،نمیتوان به مدیریت
جامعه پرداخت .نفوذ این تبلیغات گسترده در ذهن مردم ،به قدری عمیق بود که در
حال حاضر ،با سفارشهای مقام معظم رهبری و تعیین خط مشی کلی نظام در رابطه
با برداشتن سیاست تنظیم جمعیت خانواده نیز همچنان این فرهنگ غلط در رابطه
با نکوهش فرزندآوری از ذهن افراد پاک نگردیده است .چنانچه نظیر این مسئله را
میتوان در رجوع به خبرگان بدون تعهد در مسائل غذایی و سبک زندگی جامعه نیز
مشاهده نمود (ر.ک :حسینی تهرانی.)135 :1425 ،
3ـ .2تفکیک مطالب علمی از شهرتهای بیاساس
یکی دیگر از عواملی که موجب اشتباه در شناخت نیازهای واقعی از نیازهای کاذب
میگردد ،رجوع به شهرت است که در واقع ،خود بازخوردی از عامل پیشین است؛
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چراکه با تبلیغات گسترده ،موجبات مشهور شدن عقایدی میگردند و افراد به جهت
شهرت آن به تبعیت از آن میپردازند ،بدون آنکه به اصل و اساس چنین اعتقادی
توجه کنند .چنانکه در قرآن کریم (بقره ،)170 :یکی از علل امتناع کفار در برابر
دعوت حق انبیا ،پیروی کورکورانه از پیشینیان معرفی شده است (فیض کاشانی،
 .)211/1 :1415یکی از عوامل تحقق نیازهای کاذب ،شهرتهای اجتماعی است.
برخی باورها در جامعه ،تحت عوامل مختلفی مشهور میگردد .بهگونهای که این باور
عمومی شکل میگیرد چنین امری در جامعه ،یکی از نیازهای اساسی است .بسیاری از
حسن و قبحهای عرفی در جامعه از این قبیل است و تنها تحت عوامل گوناگون شهرت
یافتهاند ،اما از مبنا و پشتوانه محکمی برخوردار نیستند و تنها پشتوانۀ آن این است که
چنین باوری از شهرت برخوردار است .به عنوان نمونه ،یکی از باورهای غلط در باب
ازدواج این است که بایستی تمام شرایط مادی از قبیل خانه ،ماشین و ...برای زندگی
فراهم گردد و بعد از آن ،اقدام به ازدواج نمود و اگر بدون تحصیل این مقدمات ازدواج
شکل گیرد ،عرف آن را قبیح میداند .زمانیکه از علت قبح چنین مسئلهای سؤال شود،
تنها پاسخ ،زشت شمردن مردم در قبال چنین عملی است و از فلسفۀ دیگری برخوردار
نخواهد بود .درحالیکه در شریعت و سیره اولیاء الهی ،هیچکدام از این مقدمات برای
ازدواج ذکر نگردیده است ،بلکه در مقابل این چنین وعده داده شده است( 14نور:
 )32که از طریق ازدواج نیازهای مادی شما نیز تأمین میگردد (طباطبایی،1373 ،
 157/15و بحرانی )63/4 :1415 ،و عدم اقدام به ازدواج به جهت مشکالت مالی،
امری جز سوء ظن به خداوند متعال تلقی نشده است( 15کلینی 331/5 :1407 ،و ابن
بابویه .)301 :1415 ،ائمه معصومین] در روایات خود ،یکی از اولین عالئم مؤمن
را این میدانند که اگر به سخن حقی دست یافت و همه عالم با آن مخالف بودند ،آن
را بپذیرد و به مخالفتها اعتنا ننماید و از سوی دیگر ،اگر به بطالن مطلبی پی برد ،اگر
تمام عالم نیز آن را حق بپندارند ،دست از آن برندارد؛ چراکه حق امری است که نظر
اکثریت نمیتواند ماهیت آن را تحت تأثیر خود قرار دهد ،بلکه تنها میتواند نظر غالب
افراد مقارنت داشته باشد ،بدون آنکه مالزمهای میان این دو باشد (بحرانی:1411 ،
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3ـ .3تفکیک نیازهای مبتنی بر عادت از نیازهای فطری
عامل سومی که موجب انحراف در تشخیص نیاز واقعی از نیاز کاذب میگردد
رجوع به عادت است .رفتارهایی که از انسانها سر میزند ،گاهی مبتنی بر فطرت
و گاهی مبتنی بر عادت است .برای تشخیص این دو از یکدیگر بایستی بدین نکته
توجه نمود که فطرت عبارت از ساختمان وجودی اولیه انسان است که بدون آنکه
تحتتأثیر امور ثانوی قرار گیرد ،اقتضائاتی را به دنبال دارد .به عنوان نمونه ،غذا خوردن
و خوابیدن هر یک نیاز فطری انسان محسوب میگردد؛ چراکه ساختمان وجودی
انسان همیشه محتاج این دو بوده است بهگونهای که با عدم برطرف ننمودن چنین
نیازهایی زندگی شخص مختل میگردد و نمیتواند به سمت خداوند متعال حرکت
نماید .اما برخی نیازها بر اساس عادات شکل میگیرند که این عادات خود مبتنی
بر سبک زندگی خاصی است؛ بدون آنکه چنین نیازهایی برخاسته از فطرت باشد.
انسانها معموالً میان نیازهای مبتنی بر عادت با نیازهایی که مبتنی بر فطرت هستند
تمایزی نمیگذارند و هر دو را نیازهای واقعی خود میپندارند درحالیکه نیازهای
مبتنی بر عادات نیازهای واقعی محسوب نمیگردند .به عنوان نمونه ،عادت ایرانیها
بر صرف سه وعده غذایی در شبانهروز است که مبتنی بر چنین عادتی نیازهایی شکل
میگیرد که در صورت عدم تأمین آن احساس کمبود برای انسانها صورت میپذیرد
درحالیکه ضرورت داشتن وعده غذایی امر مسلّمی برای انسانها شمرده نشده است
(مطهری ،بیتا 230/21 ،و وکیلی.)62 ،1396 ،

 .4ارزیابی حوزههای فضای مجازی

بر اساس نگرش ،راهبردها و راهکارهایی که در رابطه با فضای مجازی مطرح گردید،
نوبت به ارزیابی بخشهای عمده فضای مجازی براساس این راهبردها و راهکارها
میرسد که پیش از پرداختن به آن ،این نکته بایستی مورد توجه قرار گیرد که این
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ارزیابیها به عنوان اصول ا ّولی صورت میگیرد تا زندگی صحیح ایمانی صورت پذیرد
اما نتیجۀ چنین ارزیابیهایی نمیتواند نسخهای عملی برای فضای عمومی جامعه
کنونی باشد؛ چراکه به جهت شکلگیری و ارتکاز باورهای گوناگون نادرست در اذهان
عرف ،این اصول اولیه بهطور کامل قابل اجرا نخواهد بود و اقدامات زمینهساز دیگری
نیز بایستی صورت پذیرد تا از طریق آن امور بتوان باورهای نادرست را کنار زد و به
اصول اولیه حیاتبخش در جامعه که روح کلی آن ارتباط با خدا است ،دست یافت.
پرداختن به اموری که حد وسط اصول اولیه و وضعیت کنونی جامعه قرار میگیرند،
خود مجال دیگر میطلبد و در ادامه براساس اصول اولیه ،برخی از اقسام عمده فضای
مجازی در دو بخش تأثیرات خودآگاه و ناخودآگاه مورد تحلیل قرار میگیرد.
4ـ .1ارزیابی تأثیرات خودآگاه فضای مجازی
4ـ1ـ .1ارزیابی سرگرمیهای مجازی
یکی از بخشهای عمده فضای مجازی ،مربوط به سرگرمیهای مجازی است.
ی در لسان آیات و روایات لهو است که لهو در لغت عرب به معنای چیزی
معادل سرگرم 
است که انسان را به خود مشغول میکند و از هدف اصلی بازمیدارد (فراهیدی:1410 ،
 87/4و اصفهانی .)748 :1412 ،سرگرمیهای فضای مجازی ،شامل مواردی همچون
بازی ،فیلم و گزارشات محیرالعقول از حوادث عجیب و ...است .مشغولیت به این امور
موجب میگردد که حاصلی جز سرگرم شدن برای او پدید نیاید .یکی از سؤاالت جدی
در این زمینه این است که آیا انسانها واقعاً به سرگرمی نیازمندند؟ بسیاری از افراد
حقیقتاً به سرگرمی نیازمندند ،اما این نیاز برگرفته از عادت است ،نه فطرت؛ چراکه اگر
نیازی فطری باشد ،با نبود آن زندگی مختل میگردد ،درحالیکه چنین سرگرمیهایی
در قدیم نبوده ،ولی در عین حال زندگی افراد مختل نشده است .چنانچه با مراجعه
به قرآن کریم و روایات چنین سرگرمیهایی مصداق لهو قرار میگیرند (فیض کاشانی،
 )204/26 :1406و نیاز حقیقی انسان تلقی نمیگردند که به همین جهت ،حکم
شرعی آن حرام یا مکروه میگردد ،درحالیکه اگر پرداختن به امور لهو ،نیاز فطری
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انسانها بود ،چنین احکامی در دین اسالم برای آن وضع نمیگردید (روم)30 :؛
چراکه دین اسالم مبتنی بر فطرت انسانها است (طباطبایی 266/16 ،1374 ،و
کرمی .)241/6 :1402 ،انسان مؤمن برای داشتن زندگی سالم ،نیازمند بسیاری از امور
َ
َ َ ْ َ ُ ُّ ْ َّ َ
الدنيا ِإل ل ِع ٌب َو ل ْه ٌو َو
لهو نیست .چنانکه عالمه طباطبایی در ذیل آیه «و ما الحياة
َ ُ َ ْ ٌ َّ َ َ َّ ُ َ َ َ َ ُ
َ َّ ُ
ون أفال ت ْع ِقلون» (انعام )32 :میفرماید :حال حيات دنيوى
  اآلخرة خير ِللذين يتق
للدار ِ
و اخروى و مقايسه بين آن دو و اينكه حيات دنيوى لهو و لعب است و بس بهخاطر این
است كه اين زندگى چيزى جز يك سلسله عقايد اعتبارى و غرضهاى موهوم نيست
و چون لعب هم عبارت است از سرگرمى به موهومات ،بنابراين دنيا نيز يك نوع لعب
خواهد بود و از آنجايى كه آدمى را از مهمات حيات اخرويش كه حيات حقيقى و
دائمى است ،بازمىدارد و لهو هم چيزى است كه آدمى را از مهماتش بازمىدارد ،پس
دنيا هم نوعى لهو است و اما اينكه چرا دار آخرت خير است ،آن هم تنها براى متقين؟
جهتش اين است كه دار آخرت حياتى حقيقى و ثابت است و چنين حياتى جز براى
متقين دست نمىدهد (طباطبایی:1374 ،.)79/7
تنها برخی از امور لهو ،برای زندگی سالم استثنا گردیدهاند بهگونهای که پرداختن
به آن امور حکم حرمت یا اباحه نخواهند داشت ،بلکه در صورتی که موجبات غفلت را
فراهم نیاورد ،میتواند نقشی بسزا در تقرب انسان به سمت خداوند متعال داشته باشد.
 .1یکی از موارد استثنا انس داشتن با خانواده( 18ابن بابویه 567/2 ،1362 ،و
مجلسی )5/71 :1403 ،و انس با برادران ایمانی است (برقی 19.)357/2 :1371 ،چنین
انسی که در مسیر اهداف طبیعی زندگی است ،موجب سرگرمی و رفع خستگی
میگردد که در صورت عدم غفلت از یاد خدا ،میتواند موجبات رشد و سعادت انسان را
فراهم کند ،چنانچه از تفاوتهایی که در لسان ادله ،میان اعمال انسان مجرد و متأهل
گذاشته میشود (طوسی 20،)240/7 :1407 ،میتوان به راجح بودن چنین انسی پی
برد و آن را از عموماتی که لهو را به صورت کلی مذموم میداند ،خارج نمود و در زمره
موارد راجح همچون واجب و مستحب داخل نمود (مجلسی 220/100 :1403 ،و ابن
21
ابی جمهور.)286/3 :1405 ،
17
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 .2مورد دیگری که از عمومات لهو در ادله خاص استثنا گردیدهاند ،ورزشهای
مفیدی همچون تیراندازی ،و شنا است( 22کلینی 47/6 :1407 ،و بروجردی،1386 ،
 .)512/22پرداختن به امور لهو و باطل بیش از اموری که مجاز دانسته شده است ،در
عمومات لهو وارد میگردد و از لحاظ شارع مرجوح و ناپسند خواهد بود؛ چنانکه زمانی
که از ائمه معصومین] در رابطه با حکم برخی از بازیها همچون شطرنج سؤال
میگردید ،قاعدهای کلی ارائه مینمودند؛ بدین صورت که هر آنچه وجدان انسان بر
باطل و بیهوده بودن آن حکم نماید ،بایستی از آن اجتناب نمود (مجلسی:1404 ،
 309/22و کلینی 23.)436/6 :1407 ،به عنوان نمونه ،خواندن رمان و داستانهایی که
هیچ نکات آموزندهای در آن یافت نمیشود ،یکی از مصادیق لهو است؛ چراکه فایده و
ثمرهای بر آن مترتب نمیشود و در صورت ترتب مفسده حرام نیز خواهد بود.
البته با توجه به شیوع رماننویسی در دنیا ،اغراض عقالیی برای آن در برخی موارد
لحاظ گردد ،مث ً
ال از طریق خواندن رمان یک کشور بتوان به روحیات و خصوصیات
اجتماعی مردم آن سرزمین پی برد .شخصی که با قصد جامعهشناسی و دستیابی
به فرهنگ یک جامعه به سمت مطالعه رمان برود ،امر عقالیی محسوب میگردد
و از دایره لهو مرجوح خارج میگردد ،اما فضای غالب در خواندن رمان همراه با این
اغراض عقالیی نیست و چنین مواردی داخل در مصادیق لهو میگردد .ساخت فیلم
و تماشای آن نیز در غالب موارد آن سرنوشتی همچون رمان خواندن پیدا مینماید؛
چراکه چنین اموری تنها انسانها را به خود سرگرم میکند ،بدون آنکه فائدهای
بر آن مترتب گردد .در عصر پیامبر اکرم ,برخی افراد داستانهایی از ایران را در
خانههای اعراب نقل مینمودند ،بدون آنکه بر آنها ثمری بار شود .پیامبر اکرم,
در برابر چنین داستانهای خیالی و اسطورهای به شدت موضع گرفتند و پرداختن به
َّ
«و م َن َّ
الن َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ
َ
ديث ِل ُي ِضل
آن را امر نادرستی دانستند .آیه
شریفه ِ
اس من يشتري لهو الح ِ
ِ
ُ
ً
َ
َّ َ ْ ْ َ َ َّ َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ٌ
ُ
َ ْ َ
ولئك له ْم عذاب مهين» (لقمان6 :) نیز اشاره به
بيل الل ِه ِبغي ِر ِعل ٍم و يت ِخذها هزوا أ ِ
عن س ِ
همین ماجرا دارد که عدهای اموری را که لهو الحدیث بودند میخریدند تا از طریق آن
مردم را به غفلت بکشانند (ابومخنف .)5 :1417 ،لهو الحدیث گفتارهای جدیدی است
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که انسان را از رفتارهای حقیقی زندگی غافل میکند .توجه به بیفایده بودن چنین
لهوهایی نه تنها طالب معنویت و آخرت را از پرداختن به آن بازمیدارد ،بلکه طالب دنیا
و مقامهای دنیوی نیز به جهت دستیابی به اغراض خود هیچگاه خود را مشغول چنین
امور بیفایدهای نمینمایند.
از جمله اموری که نشان میدهد نباید عناوین لهوی مجاز را توسعه داد روایاتی
است که از ائمه معصومین] در مورد ورزشهایی همچون چوگان و بازیهایی
همچون شطرنج بیان گردیده است .امام معصوم} در پاسخ به سؤاالتی که در اینباره
مطرح میگردید ،اینگونه بیان مینمودند که مؤمن به امور لهو نمیپردازد و در مورد
بازی چوگان نیز تعبیر شدیدتری را مطرح نمودند ،بدین صورت که وقتی اسب را
میدواند شیطان نیز با او میدود اگر شخص در حال بازی چوگان از اسب بر روی
زمین افتد راهی جهنم میگردد (علی بن موسی 284 :1406 ،و مجلسی:1403 ،
 24.)356/73از جمله مؤیدات این مطلب این است که در برخی روایات سفری را که
به قصد شکار صورت میپذیرد و غرض از آن جز تفریح نمیباشد ،سفر معصیت تلقی
25
شده و نماز بایستی در چنین سفری تمام خوانده شود (نوری.)533/6 :1408 ،
پدیدآمدن سرگرمیها و رواج لهو و لعب ،از عوارض فرهنگ نادرست غرب است که
در جامعه اسالمی رواج یافته است وگرنه زندگی سالم و الهی بدون هیچ لهو و لعبی
همیشه همراه با شور و نشاط و شوق و آرامش است و اموری که موجب شور و نشاط
مؤمن میگردد ،در افق اعالی آن انجام عبادات و اعمال حسنهای همچون خدمت به
خلق و علمآموزی است و در افقی پایینتر از آن انس گرفتن با برادران ایمانی و اعضای
خانواده است که چنین انسی موجب ترویح و نشاط قلب مؤمن میگردد (کلینی،
26
 50/5 :1407و مجلسی.)166/10 :1406 ،
براین اساس ،بایستی فعالیتهای سرگرمی در فضای مجازی را طبقهبندی نمود
و با معیارهای کالن مذکور آنها را به سرگرمیهای مثبت و منفی تقسیم نمود که
سرگرمیهای مثبت مواردیاند که اغراض عقالیی بر آنها مترتب میگردد.
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4ـ1ـ .2ارزیابی اخبار جزئی در فضای مجازی
اخبار به معنای حوادثی است که در دنیا اتفاق افتاده و یا در حال جریان است.
یکی از باورهای رایج و مشهور در این باب که از تبلیغات استعماری نشأت گرفته این
است که اطالع از اخبار فضیلت است و انسان حتماً بایستی از اخبار مطلع گردد و ّال
از اوضاع جامعه بیاطالع میگردد و به تبع آن از منافعی محروم میگردد .اما مطالعه
سیره پیامبر اکرم ,خالف چنین مدعایی را نشانگر است؛ چنانکه مردم قریش به
زندگی معمول خود مشغول بودند اما پیامبر اکرم ,قبل از بعثت ،به خلوت و مناجات
با خداوند متعال در غار حرا میپرداختند که چنین عملی نه تنها پیامبر اکرم ,را
در مضیقه و سختی قرار نداد ،بلکه زمینه و مقدمات مبعوث شدن ایشان را نیز فراهم
نمود (طبرسی .)262/9 :1372 ،اصول عقالیی نیز اطالع از تمام اخبار جزئی را توصیه
نمینماید و منفعتی بر آن مترتب نمینماید .بلکه تأکید شرایع الهی و اصول عقالیی بر
دنبال نمودن علم نافع است ،بنابراین در بین علوم ،غیرنافع کنار گذاشته میشوند و در
میان علوم نافع ،علمی انتخاب میگردد که نفعش از سایر علوم بیشتر باشد .میان علوم
نافع ،علمی که کلی است از علم جزئی نفعش بیشتر است .اگرچه علم شرافت ذاتی
دارد (جعفر بن محمد 13 :1400 ،و برقی 27،)225/1 ،1371 ،اما به جهت آنکه ظرف
وجودی انسانها و فرصت یادگیری آنها محدود است ،اگر علوم بیفایده یا کمفائده
ظرف وجودش را در برگیرند ،جایی و فرصتی برای علوم پرفایده باقی نمیماند .لذا
بایستی علوم را از لحاظ درجه اهمیت بایستی طبقهبندی نمود و علوم اهم را بر مهم
تقدیم نمود.
بر این اساس ،اطالع یافتن از اخبار جامعه ،تنها در حدی ضرورت مییابد که
موجب رشد و حرکت انسان به سمت خداوند متعال گردد و بیش از آن ،در زمره امور
لهوی مرجوح قرار میگیرد که انسان را به خود مشغول میکند به گونهای که از هدف
خود باز میماند مگر آنکه پرداختن به امور جزئی که تا حدودی موجب بینش اجتماعی
میگردد از امور کلی با نفع بیشتر محروم ننماید.
پس بایستی به جای پرداختن به اخباری که حوادث گذرایند به اموری بپردازد که
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در یک برهه طوالنی اثرگذار باشد .به عنوان نمونه ،به جای دنبال نمودن اخباری که
اطالعات گذرا و روزانهای در رابطه با نحوه برخورد دشمنان دین با مسلمانان میدهد،
بایستی اصول و مبانی دشمنشناسی ،حیلهها و برنامههای اصولی دشمنان ،اهداف
استعماری و روشهای اجرایی آنها را از طریق منابع تخصصی مطالعه نماید تا در پی
آن به بصیرتی دست یافت که مقام معظم رهبری مکررا ً بر آن توصیه فرمودهاند .پیش
از مطالعه اخبار جزئی ،بایستی ابتدا شخص موقعیت و وظیفه خود را از لحاظ اجتماعی
و تأثیرگذاری بر جامعه معین نماید و پس از آن ،اطالع از قواعد کلی و عمومی حوادث
جامعه پیدا نماید تا از این طریق ،به میزان الزم برای مطالعه اخبار و حوادث جزئی
دست یابد؛ چراکه در غیر این صورت ،یعنی بدون اطالع از قواعد عمومی حاکم بر
جامعه و تصمیمگیر و تصمیمساز نبودن در جامعه ،مطالعه اخبار و حوادث نقشی جز
اتالف سرمایه عمر نخواهد داشت؛ چنانکه امام صادق} میفرماید :قلب انسان حرم
خدا است (مجلسی 28)25/67 :1403 ،و امور غیر خدایی یعنی اموری که موجبات
رشد انسان را فراهم نمیآورد ،نبایستی در چنین مکان مقدسی قرار گیرد؛ چراکه به
تعبیر دیگری که در آیات قرآن کریم موجود دو قلب در درون وجود انسان نهاده نشده
است .بر این اساس ،هر شخصی بر اساس مسئولیتی که در جامعه دارد ،صرف اوقات
خود در اخبار فضای مجازی را تعدیل نماید.
مطالعۀ اخبار جزئی کمفایده یا بیفایده ،از سویی موجب غفلت از یاد خدا میگردد
و رشد انسان را متوقف میکند و از سمت دیگر ،جاذبههایی در اطالع یافتن از چنین
اخباری پدید میآید بهگونهای که جایگزین جاذبههای ارتباط با خداوند میگردند و
رغبت شخص در انجام عباداتی همچون نماز در اول وقت آن را میکاهد.
4ـ1ـ .3ارزیابی اخبار علمی در فضای مجازی
مطالب علمی که در فضای مجازی یافت میشود ،ذاتاً شرافت دارد ،ولی نکتۀ
اساسی آن است که در میان علوم نافع نیز بایستی علوم اهم را علوم مهم مقدم نمود.
متأسفانه بر اثر نفوذ استعماری دشمنان دین در جامعه اسالمی ،اهم علوم در جامعه
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علوم مادی همچون علوم تجربی ،ریاضی و ...دانسته میشود درحالیکه در اسالم برای
مسلمان اهم علوم ،علمی است که به خداشناسی ،آخرتشناسی و انسانشناسی و به
تبع آن حرکت به سمت خداوند متعال منتهی شود( 29مجلسی.)32/2 :1403 ،
یکی از نکات کلی در این باب ،این است که به عنوان اصل اولی و پایه ،هیچگاه
انسان دانشمند منبع تحقیقات خود را فضای مجازی و رسانه قرار نمیدهد ،بلکه
منبع خود را متن قابل دفاع و قابل پیگیری قرار میدهد .درحالیکه اطالعات علمی
در فضای رسانه نه قابل اعتماد و نه قابل پیگیری است؛ چراکه مدیر هر یک از چنین
فضاهایی دائماً میتواند مطالب علمی را تغییر دهد ،لذا ضمانتی برای چنین مطالب
علمی وجود ندارد .زمانی که کتابی چاپ میگردد ،به عنوان سندی رسمی باقی
میماند و از ارزش علمی برخوردار خواهد بود ،لذا اهل علم و تحقیق پایه تحقیقات
خود را چنین منابعی قرار میدهند که هم از قابلیت بقا و عدم تغییر برخوردار است
و هم سند رسمی قابل استناد محسوب میگردد .به جهت چنین ارزشهایی که در
کتاب وجود دارد ،نهادهای ارزیابی نیز در ارزیابی کتاب و اعطاء مجوز نسبت به سایر
منابع مکتوب سختگیری بیشتری را اعمال مینمایند ،اما در فضای مجازی افراد برای
نشر مطالب خود یا محتاج مجوزی نمیباشند و یا اینکه اعطاء مجوز به سهولت صورت
میپذیرد .لذا رجوع به فضای مجازی برای کسب اطالعات علمی بر اساس قاعده االهم
فاالهم ،تنها موارد محدودی را متناسب با سطح نیاز مخاطب به خود اختصاص میدهد
(کلینی.)32/1 :1407 ،

4ـ1ـ .4ارزیابی خدمات فضای مجازی
محتوای دیگر در فضای مجازی ،مربوط به خدماتی است که توسط این فضا
صورت میپذیرد .مث ً
ال از چنین فضایی ،برای ثبتنا م در سامانهها یا اطالع یافتن از
اطالعرسانیهای ضروری استفاده میشود .ذات چنین خدماتی نیکو هستند؛ چراکه
موجب صرفهجویی در وقت و زمان و تسریع در انجام امور میگردد .بدون آنکه
ممنوعیت شرعی یا اخالقی در آن یافت شود ،اما کسی که میخواهد به سراغ فضای
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مجازی برود ،بهخصوص در بحث تربیت فرزند نوجوان خود ،بایستی منافع و مضّ رات
چنین فضایی را محاسبه و ارزشگذاری نماید تا در نهایت ،بتواند تصمیم درستی در
قبال ورود یا عدم ورود به فضای مجازی بگیرد .ورود فرزند نوجوان به چنین فضایی،
اگرچه به طور قطع ،موجب بهرهمندی از مزایای آن میگردد ،اما به جهت دسترسی
آسان به فضای اینترنت ،از طریق ابزاری همچون تلفن همراه میتواند خطراتی را به
همراه آورد که منافع آن در برابر چنین خطراتی ناچیز محسوب گردد.
4ـ .2ارزیابی تأثیرات ناخودآگاه فضای مجازی
یکی از مسائلی که در باب فضای مجازی مورد غفلت واقع میشود ،تأثیرات
ناخودآگاه است که چنین تأثیرات ناخودآگاهی از دیرباز وجود داشته و در حال حاضر،
با توجه به فضای مجازی شدت یافته است .این تأثیرات به گونهای است که حتی در
آیات قرآن کریم نیز یافت میشود چنانکه در روایتی از امام معصوم} آمده است که
در آموختن قرآن به دختران و همسران خود سوره یوسف را نیاموزید ،بلکه سوره نور
را بیاموزید 30.در رابطه با علت آن نیز آمده است که در سوره یوسف ،فتنههایی وجود
دارد ،اما در سوره نور مواعظ است (کلینی .)516/5 :1407 ،در اینکه سراسر آیات
قرآن کریم نور است و ظلمتی در آن یافت نمیشود ،شکی نیست؛ چراکه بر اساس
حق نازل شده و سوره یوسف نیز احسن القصص است ،ولی آغاز آموختن تعلیمات
قرآنی برای زنان نباید از سوره یوسف باشد ،بلکه بایستی از سورهای آغاز گردد که از
لحاظ آثار تربیتی برای مخاطب مفید باشد .در سوره مبارکه یوسف ،بدآموزی و تشویق
به گناه وجود ندارد ،اما داستان کسی همچون زلیخا را که به دنبال گناه بوده مطرح
شده و در مقابلش حضرت یوسف پارسا که از گناه تبری میجسته و سالها سختی را
تحمل میکند تا گناه نکند .به صورت ناخودآگاه در ذهن دختر جوان این چنین شکل
میگیرد که میتوان گناه نمود و شخص زیبارویی را انتخاب نمود و او را دعوت به
معصیت نمود .اما در سوره نور ،آداب اجتماعی همچون کیفیت ارتباط با والدین و نحوه
وارد شدن به منزل و به خصوص تأکید بر حرمت زنا و امثال آن آمده است که موجب
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میگردد عالوه بر تعلم آداب مفید اجتماعی ،تأثیرات ناخودآگاهی در ذهن مخاطب
شکل نگیرد (طباطبایی.)111/15 :1374 ،
از آنجا که بخشی از فضای مجازی در اختیار دشمنان اسالم است ،تأثیرات
ناخودآگاه چنین فضایی ضریب باالتری پیدا مینماید و توجه به آن از اهمیت بیشتری
برخوردار میگردد .در رابطه با این تأثیرات ،از سویی بایستی به عموماتی همچون
عدم لزوم اعتماد به دشمن و فاسق را بایستی مورد توجه قرار داد و از سوی دیگر،
به آیات (عبس )24 :و روایاتی توجه نمود که بر آن توصیه شده است .عالوه بر دقت
در انتخاب غذای جسمی سالم ،به نوع غذاهای روحی خود نیز توجه نمود( 31برقی،
 .)220/1 :1371توجه به تأثیرات ناخودآگاه این فضا ،بهخصوص از طریق تماشای
فیلمهایی که مبتنی بر فرهنگ غرب است ،به قدری است که میتواند در درازمدت
نسل جدید در جامعۀ اسالمی را در تقابل کامل با آموزههای اسالمی قرار دهد؛ چراکه از
طریق چنین فضاهایی آداب زندگی و فرهنگ غرب در اذهان عرف مسلمان به صورت
ناخودآگاه ارتکاز مییابد و به جهت ارزشمند شدن چنین باورهای مشهور ،باورهای
اسالمی که در تقابل کامل با چنین آداب و رسومی است به آسانی کنار گذارده میشود.

نتیجه

از آنجا که فضای مجازی برخوردار از مزایا و معایبی است بایستی درصدد برنامهای
جامع بود تا از طریق آن بتوان از مزایای چنین فضایی استفاده نمود ،بدون آنکه معایب
آن دامنگیر انسان گردد .در رابطه با استفاده کردن از چنین فضایی ،در عرصههای
گوناگون سرگرمی ،اخبار جزئی ،اخبار علمی و خدمات فضای مجازی ،همیشه باید به
این نکته توجه نمود که استفاده از آنها چه تأثیر مثبت و یا منفی میتواند در مسیر
بندگی و توحید برای انسان داشته باشد .برای تشخیص درست نسبت به تأثیرات از
سویی بایستی به تأثیرات خودآگاه و ناخودآگاه آن در عرصههای مختلف فضای مجازی
توجه نمود و از سوی دیگر ،به تفکیک حکم و موضوع فضای مجازی پرداخت؛ چراکه
برای دستیابی به احکام استفاده از آن بایستی به شرع مقدس و برای موضوعشناسی
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به افراد خبره متعهد رجوع نمود.

پینوشتها

َ َْ ُ ْ
َّ
ْ ْ
«َ .1و ما خلقت ال ِج َّن َو ِالن َس ِإال ِل َي ْع ُب ُدون».
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َّ
َ
َ ْ ُ
« .2إ َّن َما َخ َل ْق ُت الج َّن َو ال ْن َس ل َي ْع ُب ُ
ون َو خلقت ال َج َّنة ِل َم ْن أط َاع ِني َو َع َب َد ِني ِم ْن ُه ْم َو ات َب َع ُر ُس ِلي َو ل أ َبا ِلي َو
د
ِ
ِ ََ ِ
ِ
َ ُ
ِ َ
َخ َل ْق ُت َّ
الن َار ِل َم ْن كف َر ِبي َو َع َص ِاني َو ل ْم َي َّت ِب ْع ُر ُس ِلي َو ل أ َبا ِلي».
َّ
ذين َض َّل َس ْع ُي ُه ْم في ْال َحياة ُّ
ون َأ َّن ُه ْم ُي ْحس ُن َ
الد ْنيا َو ُه ْم َي ْح َس ُب َ
«ال َ
ون ُص ْنعا».
.3
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َْْ
َ ُ َ َّ َّ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ
َ
ْ َ ِّ َ َ َ َّ ُّ َ َ
ُ
الل ُه َص ْد َر ُه ل ْل ْ
ي
ب
الن
ن
أ
ي
و
ر
«و
.4
الن َور ِإذا َوق َع ِفي القل ِب
الم ف ُه َو َعلى ن ٍور ِمن رب ِه فقال ِإن
س
,
قرأ أ فمن شرح
ِ
ْ َ ِ َ َ َ ُ َ ْ ِ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ِ َ َ ِ َ ٌ ُ ْ َ ُ َ َ َ
َ ْ َ ُُْ َ ْ َ َُ َ
َ
َّ
َ
انفسح له و انشرح قالوا يا رسول الل ِه فهل ِلذ ِلك علمة يعرف ِبها قال التج ِافي عن د ِار الغر ِور و ِالنابة ِإلى د ِار
ْ
ْ
ْ ُُ
َ َ ُ
ود َو ِال ْس ِت ْع َد ُاد ِلل َم ْو ِت ق ْبل ن ُزول ال َم ْو ِت».
الخل
ِ
ِ
َ
ُ ِّ
َ
َّ َ َ َ
َ
َْ
يس َ
َ .5
«ح َّم ُاد ْب ُن ع َ
ى ع ْن إ ْب َراه َ
اس ْب نف َس ُه ِفي كل َي ْو ٍم ف ِإ ْن
يم ْب ِن ُع َم َر َع ْن أ ِبي َع ْب ِد الل ِه} قال :ل ْي َس ِم َّنا َم ْن ل ْم ُ ي َح
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ْ ِ ً َ َ ً ْ َ َ َ َّ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ّ ً ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ ُ َ َ َ َْ
ع ِمل خيرا [حسنا] استزاد الله ِمنه و ح ِمد الله علي ِه و ِإن ع ِمل شرا استغفر الله ِمنه و تاب إلي ِه».
ََ َ
َّ
ُ
ُّ ْ َ َ َِ َّ َ َ ٌ َ َ َ َّ َ
َ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َ
ات َي ْوم ب َب ْ
ض َج َس ِدي ،فقالَ :يا َع ْب َد الل ِه ْب َن ُع َم َر ،ك ْن ِفي الدنيا كأنك غ ِريب و كأنك
ع
« .6قال :أخذ رسول الل ِه ,ذ
ٍ
ِ
ْ َ َِ
َ ْ ُ ْ َْ َ َ
ْ
يل ،فاعدد نفسك ِفي الموتى».
َع ِاب ُر َس ِب
ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َّ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
ْ
ْ
ين} ل ت ْج َعل َّن أكث َر شغلك بأهلك َو َولدك  -فإ ْن َيك ْن أهلك َو َولدك أ ْول َي َاء الله فالل ُه ل ُيض ُ
«ق َال َأم ُير ال ُمؤمن َ
.7
يع
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
َ
َ
َ
َّ َ
َ ُ ُُ َ
ُ ُ
أ ْو ِل َي َاء ُه َو ِإ ْن َيكونوا أ ْع َد َاء الل ِه ف َما َه ُّمك َو شغلك ِبأ ْع َد ِاء الل ِه».
َ َّ ُ َ َ
َّ َ ُ ُ ْ َ ُ َّ
َ َْ َ َ
َّ
الله َو َذل َك آن َ ْ ُ ُ ْ ُ َ ِّ َ َ ْ َ َ
اصي َما َد َام ِفي
« .8و قد ُر ِوي ع ِن الص ِاد ِق} أنه قال :الصلة حجزة ِ ِ
ها تحجز المصلي ع ِن المع ِ
َّ
َّ
َ ُْْ َ
َ ْ َْ
َّ َّ َ َ ْ
َ َ َ َ ُ َ َّ َ َ
شاء و المنك ِر».
صل ِت ِه قال الله عز َو جلِ -إن الصالة تنهى ع ِن الف َح ِ
َ
َّ َ َ
َ َ َ َّ
َ
َ َ َّ
َ
«ُ .9رو َي َعن َّ
الص ِاد ِق} أن ُه قالَ :م ْن َ ز َارنا َب ْع َد َم َم ِات َنا فكأن َما َز َارنا ِفي َح َي ِات َنا َو َم ْن َج َاه َد َع ُد َّونا فكأن َما َج َاه َد َم َع َنا
َ
َ
َ ِ َ ْ َ َ ِ َّ َ َ َّ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ ً َ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ
ِّ
َ
و من تولى محبتنا [م ِحبنا] فقد أحبنا و من سر مؤ ِمنا فقد سرنا و من أعان ف ِقيرنا كان مكافاته على جدي
َّ َ
ً
َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ ً ُ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ
ً
ات ك َت َب الل ُه ل ُه ِح َّجة َم ْب ُر َورة َو
َر ُسول الل ِه ,و قال} من زار ِإماما مفترض
ى عنده أ َربع ْركع ٍ
الطاع ِة بعد وف ِات ِه و صل ِ
َ
َ
ْ
ُ ْ َ ً ِ َ َ َ ِّ َ َّ ُ ِّ َ َ ْ ً
ُ
َ
َ
دا في أ ْع َناق ش َ
يع ِت ِه َو ِإ َّن ِم ْن ت َم ِام َوف ِاء ال َع ْه ِد َو ُح ْس ِن ال َد ِاء ِز َي َارة ق ُب ِور ِه ْم
ِ ِْ
َعمرة و قال الرضا} ِإن ِلكل ِإم ٍام عه ِ
ْ ً
َ ُ ُ َ
ف َم ْن َز َار ُه ْم َرغ َبة ِفي ِز َي َار ِت ِه ْم كانوا شف َع َاء ُه ْم َي ْو َم ال ِق َي َام ِة».
َ
َ
َ ْ َ َ ْ َّ َ َ َ ْ ُ ُ َ ُ ُ ْ َ ْ
الس َل ُم َع َل َ
الس َل ُم َع َلى أ ْهل ْال ُق ُبور َّ
ى ال ُق ُبور َف ُي َس ِّل ُم َو َي ُق ُول َّ
ى م ْن
ِ
«َ .10ع َن أ ِب َي ع َب ِدْ ُالل ْ ِه} ق َالْ :ي ُخرج أح َد َك ْ ُم ِإل َ َ َ ٌ ِ َ ْ ُ َ ُ َ ٌ َّ ُ َ ُ َ ِ
ون َو إ َّنا ل َّله َو إ َّنا إ َل ْيه راج ُعونَ
َ ْ
ْ
ْ
ْ َ َ
َ
ك َان ِفيها ِمن المؤ ِم ِنين و المس ِل ِمين َأنتم لنا ف َرط و نحن لكم تبع -و ِإنا ِبكم ل ِحق ِ ِ ِ َ ِ ِ ِ
ِ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ ْ َ ُْ ُ َْ َ ُ َْ ْ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ى ال ُق ُصور َيا أ ْهل الق ُبور َب ْع َد ِّ
الن ْع َمة َو ُّ
الس ُر ِور ِص ْرت ْم ِإلى الق ُب ِور َيا أ ْهل الق ُب ِور ك ْيف
يا أهل القبور بعد سكن
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ِ ْ َ ْ ُ َّ َ ُ ُ َ ْ ٌ َ ْ َ َ َ َّ ُ َّ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ
وجدتم طعم المو ِت ثم يقول ويل ِلمن صار ِإلى الن ِار ثم يه ِرق دمعته و ينص ِرف».
َ َ
َ َ
َ َ ُْ َ ً
َ
َ َ َ
َّ َ ُ ِّ
َ
ََ
«ع ْن أ ِبي َج ْعفر} قالَ :م ْن ق َرأ الق ْر َآن ق ِائما ِفي َصل ِت ِه ،ك َت َب الل ُه ل ُه ِبكل َح ْر ٍف ِمأة َح َس َن ٍة َو َم ْن ق َرأ ُه ِفي
.11
َ ْ َ َ َ ًَََ ْ َ َ
ً
َ
َ
ِّ
َ
ِّ
َ
َّ
َّ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
صل ِت ِه جا ِلسا كتب الله له ِبكل ح ْر ٍف خم ِسين حسنة و من ق َرأه ِفي غي ِر صل ٍة كتب الله له ِبكل ح ْر ٍف عش َر
َح َ َ
ات».
سن ٍ
َ
َ
ً
ً
ُ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ََْ َ
ْ َ
َ ُ ُ ْ ْ ْ َّ ْ َ ُ ُ ْ
َ
ْ
ْ ْ َْ
اب َو خ ْوفا ِم َن
« .12لو ل الْجال ال ِتي كتب الله لهم لم تست ِقر أرواحهم ِفي أجس ِاد ِهم طرفة عي ٍن شوقا ِإلى الثو ِ
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ْ َ
ال ِعقاب».
َ
َ
َ
ُ
َْ ْ
َّ َ َ َ َ ِّ ِّ ُ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ َ
الر ِّب ف ِإذا ت َص َّد َق أ َح ُدك ْم ِب َي ِم ِين ِه فل ُيخ ِف َها َع ْن ِش َما ِله».
« .13قالِ :إن صدقة السر تط ِفئ غضب
َ
َ
ْ
َّ
َّ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ْ
ْ ْ َ ُ
ْ ْ َ َّ
َ ُْ ُ ُ ْ ْ َ ُ
َ ْ
ْ َ
«َ .14و أن ِك ُحوا ال
واس ٌع
يامى منكم و الصا ِلحين ِمن ِع ِ
بادكم و ِإ ِ
مائكم ِإن يكونوا فقراء يغ ِن ِهم الله ِمن فض ِل ِه و الله ِ
ِ
َع ٌ
ليم».
َ َ َ ُ ُ َّ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ُ َّ َ َّ َ َ َّ َّ َّ َ َ َّ َ َ َّ َ ُ ُ ْ َ ُ ُ
« .15قال رسول الل ِه ,من ترك التز ِويج مخافة العيل ِة فقد أساء ظنه ِبالل ِه عز و جل ِإن الله عز و جل يقولِ -إن يكونوا
َّ
َُ َ ْ
َ ْ
راء ُيغ ِن ِه ُم الل ُه ِم ْن فض ِل ِه».
فق
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ْ ُ ْ َ
َّ
َّ
ِّ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
اس ،و ل ِكن اع ِر ِف
«ِ ْ .16إنك ِإن نظرت تحتك و ْلم تن َظر فوقك جزت ع ِن الحقِ ،إن الحق و الب ِ
ان ِبالن ِ
اطل ل يعرف ِ
َّ
ِّ
اب َم ِن ْاج َت َن َب ُه».
اطل ِب ْاج ِت َن
ال َح َّق ِبات َب ِاع َم ِن ات َب َع ُهَ ،و ال َب
ِ
ِ
َ َ َ ْ َّ
َ َ ْ َ ْ َ َ ِّ َ ً ْ َ َ َّ َّ َ َ َ َّ َ َ
َ ِّ ُ ْ َ
ين الق ِّي ُم َو ِلك َّن
اس َعل ْيها ال ت ْبديل ِلخل ِق الل ِه ذ ِلك الد
ين حنيفا ِفطرت الل ِه التي فطر الن
.17
«ف َأ ِقم َّوجهك ِل َلد ِ
َ
أ ْكث َ
اس ال َي ْعل ُمون».
الن
ر
ِ
َّ
َ َ َ َ َ َّ
ٌ
َّ َ َ
َ َ َ َ ً ُْ ً َ َ َ َ َ
«َ .18و َأ َّما َح ُّق َّ
الز ْو َج ِة فأ ْن ت ْعل َم أ َّن الل َه َع َّز َو َجل َج َعل َها لك َسكنا َو أنسا ف َت ْعل َم أ َّن ذ ِلك ِن ْع َمة ِم َن الل ِه َعل ْيك
َ ُ
َ ْ
ف ُتك ِر َم َها َو ت ْرف َق ِب َها».
َ
َ
َ
َ
َ ََ
َ َ َ َ ْ ُ ََ
َّ
ْ ُ
َ ْ َّ َ ْ َ ْ ُ َ ٌّ ْ
اق فل ْم أ ِج ْد
يه الخ َر َاس ِان ُّي َو الش ِام ُّي َو ِم ْن أ ْه ِل الْف
« .19قالَ ً :دخلت على أ ِبي َعب ِد الل ِه} و البيت غاص ً ِبأه ِل ِه ِف ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ َ ُ َ ْ َّ َ َ َ ُ َّ ُ َّ َ َ َ َ
ْ
َ َّ
ُُْ
َْ
يعة آل ُم َح َّم ٍد ْاعل ُموا أن ُه ل ْي َس ِم َّنا َم ْن ل ْم َي ْم ِلك
يه فجلس أبو عب ِد الل ِه} و كان مت ِكئا ثم قال يا ِش
مو ِضعا أقعد ِف ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َْ
َ
َ
َ
َ
نف َس ُه ِع ْن َد غض ِب ِه َو َم ْن ل ْم ُي ْح ِس ْن ُص ْح َبة َم ْن َص ِح َب ُه َو ُمخالقة َم ْن خالق ُه َو ُم َرافقة َم ْن َرافق ُه َو ُم َج َاو َرة َم ْن
َ َ َ ُ َ َّ
َّ ُ َّ
َ ََُ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ
َ
يعة آل ُم َح َّم ٍد اتقوا الل َه َما ْاس َتط ْع ُت ْم َو ل َح ْول َو ل ق َّوة ِإل ِبالله».
جاوره و ممالحة من مالحه يا ش
ِ
َ
َ
َ َ َ ُ َ ْ َّ َ ْ َ َ ُ َ ِّ ِ َ ْ ُ َ َ ِّ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ً ُ َ ِّ َ ْ
ْ
ُ
َ
يهما المتزوج أفضل ِمن سب ِعين ركعة يصل
يهما العزب».
.20
«ق َال أبو ع ُب ِد َّالل ِه َ} َرك َعتان يصل ِ
ُ ُ ُْ
َ
ِ ِّ ْ
ال َم َم َي ْو َم ْالق َي َامة َح َّ
اك ُح ِوا َت ْك ُث ُروا َفإ ِّني ُأ َ
«قال َر ُ
م
ك
ب
ي
اه
ب
ن
ت
السقط».
ى ب
ت
,
ه
الل
ول
س
.21
ِ
ِ
َِ ِ َ ِ
َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ ُ ُ ِ َّ َ ِّ ُ َ ِ ْ َ َ ُ
َ
َ
َ
ِّ
ُ
َ
َ
ِّ
« .22قال أمير المؤمنين} قال رسول الل ِه ,علموا أولدكم السباحة و الرماية».
َ َ ِ َ َ ْ ُ َ َ ِ ِ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ ُ َ َّ ُ َّ ْ َ ِّ ْ َ ْ َ َّ ْ َ َ ْ ُ َ
َّ
ُّ
« .23قال :سألت أبا جعف ٍر} عن ه ِذ ِه الشي ِاء ال ِتي يلعب ِبها الناس النر ِد و الشطرن ِج حتى انتهيت ِإلى السد ِر  
ْ
ْ
ْ
َ َ َ َ َ ْ
َّ
ََ َ َ
َ ِّ َ َ ُ ُ ُ ْ ُ
اط ِل».
اط ِل قال ف َما لك َو ِلل َب
ون قلت َم َع ال َب
فقال إذا َم َّي َز الل ُه َب ْي َن ال َح ِّق َو ال َباطل في أيهما يك
ِ
ِ
َ َّ ِ َ َ َّ ْ َ َ َّ ْ َ َ َ َّ ِ ِ َّ ِ ْ َ َ ِ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َّ َ ُ َ َ َ َ َ َ
ان ف ِإن الشيطان يركض معك و المل ِئك ة تن ِفر عنك و من عثر دابته فمات دخل
.24
«و ِإياك و الضربة ِبالصولج ِ
َّ
َ
النار».
َ َ َ َْ ً
ضا َو َ ل َيح ُّل َّ
ى ص ْيد َو َم ْن َخ َرجَ
الس َفر إ َّل ل َم ْن َك َان َس َف ُر ُه ل َّله َع َّز َو َج َّل َم ْعص َي ًة َأ ْو َس َف ًرا إ َل َ
الت َم ُام في َّ
« .25و قال} أي
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ َ َ َ ْ َّ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ ِ َ ِ ً َ َ
َ
إلى صيد فعليه التمام إذا كان صيده بطرا و شرها».
ِ َ َ َ ُ ٍ ُ َّ ِ ْ َ ُ ِ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُّ َ َّ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َّ َ َ ُ ُّ َ ْ ْ ُ ْ َ ٌ َّ
ََ
اطل ِإل ِفي ثل ٍث
ب
ن
م
ؤ
م
ال
و
ه
ل
ل
ك
ال
ق
م
ث
وا
ب
ك
ر
ت
ن
أ
ن
م
« .26قال رسول الل ِه ,اركبوا و ارموا و إن ترموا أحب إلي
َْ
ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ِ َ ُ َ َ َ ْ ِ َ َ َ ُ َ ِ َّ ُ َّ َ ٌّ َ َ َّ َّ َ َ َّ َ َ َّ ِ َ ُ ْ ِ ُِ ِ َّ ْ ْ
َ
اح ِد
ِف
ي ت َأ ِد ِْيب ِه الفرس َو ر ْم ِي ِهَعن ق ْو ِس ِه و ملعب ِت ِه امرأته ف ِإ َّنهن حق أل ِإن الله عز و جل ليد ِخل ِفي السه ِم الو ِ
َّ َ َ َ َّ َ
َ َ َ َُ
َ
َ
َ
َ
َ
ِّ
َّ
َ
الثلثة الجنة ع ِامل الخشب ِة و المقوي ب ِه ِفي سبيل الل ِه و الر ِامي ب ِه ِفي سبيل الله».
َ َ َّ ُ ْ ْ ُ َ ْ ُ ُ ِّ َ َ ِ ٍّ َ ُ ْ َ ِ َ ِ ُ ِّ َ ْ َ َ ِ َ َ َ ِ َ ِ َ َ َّ ُّ َ َ ُ ْ ْ َ َ ٌ
« .27قال الص ِادق} ال ِعلم أصل كل حال س ِني و منتهى كل من ِزل ٍة ر ِفيع ٍة و ِلذ ِلك قال الن ِبي ,طلب ال ِعل ِم ف ِريضة
ُ ْ َ َ ْ ْ َّ ٍ
ََ ُ
ى ك ِّل ُم ْسلم َ
الت ْق َوى َو ْال َ
ين».
ق
ي
م
ل
ع
ي
أ
ة
م
ل
س
م
و
عل
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ َ َ َّ ُ ٍ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َّ َ َ ُ ْ ْ َ َ َ ِ َّ َ ْ َ َّ
« .28و قال الص ِادق} القلب حرم الل ِه فل تسكن حرم الل ِه غير الله».
َ َ َ ٌّ ْ ُ ُ ْ ْ َ َ َ ْ ِّ َ ُ ِ َ ْ ُ َ ْ َ َّ ْ َ َ ْ َ ُ َّ ِّ َ َّ َ َ َّ
يه مع ِرفة الرب عز و جل».
س و ِف ِ
ين و هو ِعلم مع ِرف ِة النف ِ
« .29قال ع ِلي} اطلبوا ال ِعلم و لو ِبالص ِ

52

مطالعات هنر و رسانه ،سال دوم ،شمارۀ سوم ،بهار و تابستان 1399

َ َ َ ُ ُْْ َ َ
َ
يها ْالف َت َن َو َع ِّل ُم ُ
وس َف َو َ ل ُت ْقر ُء ُ
وه َّن إ َّي َاها َفإ َّن ف َ
} ل ُت َع ِّل ُموا ن َس َاء ُك ْم ُس َور َة ُي ُ
« .30قال أ ِمير المؤ ِمنين
وه َّن ُس َورة
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُّ َ َّ َ ْ ِ َ
يها ال َم َو ِاعظ».
النور فإن ِف
َ ِْ َ ِ َ ْ َ
َ
َ ْ َّ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ
لى طعامه َق َال ُق ْل ُت َما َط َع ُام ُه َق َال ع ْل ُم ُه َّالذي َي ْأ ُخ ُذ ُه م َّمنْ
ُ
« .31عن أ ِبي جعفر} ِفي قول الل ِه فلينظ ِر ِالنسان ِإ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُْ ُ
َيأخذ ُه».
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مفيد ،محمد بن محمد ،)1413( ،األمالي ،قم :كنگره شيخ مفيد.
مكارم شيرازى ،ناصر ،)1371( ،تفسير نمونه ،تهران :دار الكتب اإلسالمية.
نورى ،حسين بن محمد تقى ،)1408( ،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،قم:
مؤسسة آل البيت].
وکیلی ،محمد حسن ،)1396( ،بنیادهای اصالح جامعه اسالمی ،مشهد :مؤسسه
مطالعات راهبردی.
وکیلی ،محمد حسن ،)1397( ،معارف کاربردی (انسانشناسی و هستیشناسی)،
مشهد :مؤسسه جونانآستان قدس رضوی.
هاللى ،سليم بن قيس)1405( ، ،كتاب سليم بن قيس ،قم :انتشارات الهادى.

