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مزیت های  و  جلوه ها  علی رغم  مــجــازی«  »شبکه های  چکیده: 
انکاری  غیرقابل  حواشی  و  ســوء  آثــار  هــمــواره  دارنـــد،  که  فــراوانــی 
است.  رنمانده  دو  عرصه،  این  منتقدان  دید  از  که  داشته اند  نیز 
جوامع  در  عــرصــه  ایــن  مــضــرات  از  یکی  آسیب شناسی،  منظر  از 
امروزی، فراهم نمودن عاملی برای ایجاد زمینه های تفرقه افکنی 
اتحاد ملت ها  با هدف اخالل در  و فشارهای سیاسی و اجتماعی، 
مصون  آسیب ها  این  از  نیز  ما  جامعه ی  رهگذر،  همین  از  و  بــوده 

نمانده است.
نقد  و  آیــات  بررسی  با  و  کتاب خانه ای  روش  به  پژوهش،  این  در 
ایجاد  ــای مختلف  ــ زوای ــاوی  ــ ک وا بــه  نــبــوی،  اتــفــاقــات جــامــعــه ی 
ــواع  ان و  سایبری  فــضــای  در  کــه  اجتماعی  و  سیاسی  فــســادهــای 
تا  گرفته اند  را نشانه  انسجام ملی ما  اعتقاد و  شبکه های مجازی 
دهند؛  قرار  هدف  را  تشّیع  و  اسالم  اساسی  باورهای  طریق  بدین 
مهم ترین  از  بررسی،  این  یافته های  اساس  بر  می شود.  پرداخته 
بــا اخــبــار ســوء فــضــای سایبری  بــه مقابله  کــه مــی تــوانــد  عــوامــلــی 
به  نسبت  جامعه  در  افزایی  بصیرت  و  قوی  بینش  ایجاد  بپردازد 
به  نسبت  حساسیت  گسترش  می باشد.  افــراد  اعتقادی  باورهای 
وظایف دینی در مردم، باعث پویایی جامعه و نیز جلوگیری از رواج 
بی تفاوتی اجتماعی در آن می شود و چنین جامعه ای می تواند در 

برابر توطئه های دشمنان مصون بماند.

شبکه های  ســایــبــری،  فــضــای  مسئولیت،  قـــرآن،  کــلــیــدواژههــا: 

مجازی، جامعه ی نبوی.
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مقدمه.  

گسـترش  از جملـه  و  ارتباطـات  بشـر در عصـر  روزافـزون  بـه پیش رفـت  توجـه  بـا 

ویژگی هـای  از  زیـادی  اسـتقبال  الکترونیـک،  دولـت  گسـترش  و  اطالعـات  فنـاوری 

گسـترش اسـتفاده از  فضـای مجـازی در زمینه هـای مختلـف بـه عمـل آمـده اسـت. 

غ از هرگونـه دغدغه ی تعامالت  کاربر آن، فار فضـای سـایبری بـه عنـوان محملـی که 

اجتماعـی عرصه هـای دیگـر، در آن فّعالیـت می کنـد، یـک پدیـده ی غیـر قابـل انـکار 

آنهـا،  بی بدیـل  جذابیت هـای  نیـز  و  فضاهـا  این گونـه  از  اسـتفاده  سـهولت  اسـت. 

کاربـران زیـادی را در سـنین مختلـف بـه سـمت آن سـوق می دهـد و البتـه  همـه روزه 

تأثیـرات مثبـت و منفـی زیـادی نیـز بـه همـراه داشـته اسـت.

گسـترده اسـت. آسیب شناسـی  عرصـه ی آسیب شناسـی فضـای سـایبری بسـیار 

ایـن فضـا، از دو منظـر »ضربـه بـه باورهـای دینـی و اعتقـادات مـردم« و نیـز »تأثیـرات 

سـوء آن بـر جامعـه ی اسـالمی« از اهـداف بنیادیـن ایـن پژوهـش اسـت.

بـا توجـه بـه اینکـه فضـای سـایبری در واقـع فضـای تقابـل و ارتبـاط در محیطـی 

از  کـه اخبـار صـادره  ایـن اسـت  غیـر فیزیکـی اسـت، پرسـش اصلـی پژوهـش حاضـر 

ایـن فضـا را تـا چـه میـزان می تـوان مسـئوالنه و مسـتند دانسـت و ایـن اخبـار تـا چـه 

گسـترش اثـرات مخـرب اخبـار و  حـد واقعـی اسـت؟ و در ادامـه، چگونـه می تـوان از 

شـایعات حاصـل از ایـن فضـا در جامعـه جلوگیـری نمـود؟
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عنـوان  بـا  مقالـه ای  سـایبری،  فضـای  آسیب شناسـی  پیشـینه ی  حـوزه ی  در 

»تبییـن نقـش آمـوزش مبتنـی بر تعلیم و تربیت اسـالمی در پیش گیری از آسـیب های 

کـه در  فردی-روانـی فضـای سـایبری« نگاشـته ی نایـب پـور و موسـوی وجـود دارد 

ع آسیب شناسـی فضـای سـایبر از دیـد تعلیـم و تربیـت نوجوانـان  آن بـه تبییـن موضـو

پرداختـه شـده اسـت. 

در ایـن مقالـه، بـر آنیـم تـا راهـکاری مناسـب در جهـت مقابله با اخبار سـوء فضای 

سـایبری و جلوگیـری از آثـار مخـّرب آن در جامعـه ی اسـالمی از منظـر آیـات قـرآن )بـا 

تکیـه بـر نقـش عبرت آمـوز حـوادث جامعه ی صدر اسـالم( ارائـه دهیم. البتـه خداوند 

ُثـّمَ  ْرِض 
َ ْ
ال ِفـی  >ُقـْل سـیُروا  کیـد می فرمایـد:  گذشـتگان تأ نیـز در قـرآن بـر عبـرت از 

بیـن<  )النعـام، ۱۱(. کاَن عاِقَبـُة اْلُمکّذِ کیـَف  اْنُظـُروا 

فضـای سـایبری بـه دلیـل ویژگی هـای خـاص خـود، نوعـی از تعامـالت اجتماعـی 

غیرمسـئوالنه را در جوامـع آسـان نمـوده اسـت و بـا انبوه اطالعات، اخبـار مّد نظر خود 

کاربـران تحمیـل می نمایـد. بـا ایـن توضیح، ایـن عرصه می تواند بـا وجود فواید  را بـه 

غیـر قابـل انـکار خـود، محمـل مناسـبی بـرای اسـتفاده ی ابـزاری هدف منـد دشـمنان 

و مخالفـان فراهم آورد.

گواهـی تاریـخ، اسـتعمار همـواره در صـدد ایجـاد تفرقـه در جوامـع مسـلمان بـا  بـه 

هـدف تأمیـن منافـع خـود بـوده اسـت و بـه همیـن طریق دولـت بزرگ عثمانی توسـط 

اسـتعمار انگلیـس بـه دولت هـا و ملت هـای مختلفـی چـون ترکیـه، عراق، سـوریه و … 

تقسـیم شـد و ایـن، حاصـل سیاسـت های تفرقه افکنانـه دولـت انگلیـس بـود )رجـاء، 

کاری تریـن سـالح ها  ۱۳۹۰ ش، ص ۶۲( در سـیره ی پیامبـر؟ص؟ می خوانیـم از جملـه 
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و سیاسـت های اصلـی منافقـان بـرای تضعیـف اسـالم، تضعیـف روحیـه ی مسـلمانان 

کینه هـای او س  بـا هـدف ایجـاد تفرقـه و تحریـک انصـار بـر ضـد مهاجـران و احیـای 

کـه در ایـن میـان، حرکـت متیـن رسـول خـدا؟ص؟ در برابر ایـن اقدامات و  ج بـود  و خـزر

نـزول آیـات قرآنـی دربـاره ی منافقـان، عرصـه را بـر آنان تنـگ کرد )جعفریـان، ۱۳۸۳ 

ش، ص ۵۳۱(.

گام نهاده اند و  امـروز نیـز دشـمنان و اسـتعمارگران بـا فهـم این مهـم در همیـن راه 

کاربردی آنها، اسـتفاده ی ابزاری از فضای سـایبری اسـت. یکی از ابزارهای دقیق و 

که در استفاده از فضای سایبر متوجه جامعه است،  به نظر می آید چالش جّدی 

مجازی و غیر مسـئوالنه بودن آن می باشـد. در این بخش، از منظر واژه شناسـی، به 

کریم می پردازیم. تبیین مفهوم مسـئولیت از نگاه قرآن 

مسئولیت.  

کلمـه ی مسـئول از ریشـه ی »سـأل« در العیـن بـه ایـن صـورت آمـده اسـت: سـأل، 

کـرده و می گوینـد:  را حـذف  اعـراب همـزه ی وصـل  یسـأل، سـؤاال، مسـأله، همـه ی 

سـل، امـا وقتـی فـا یـا واو داشـته باشـد، باقـی می مانـد: فاسـأل و اسـأل. اصـل مسـأله 

گفتـه می شـود مسـأله. فقیـر را سـائل  گـردد،  و مسـائل اسـت و وقتـی همـزه اش حـذف 

گوینـد. )فراهیـدی، ۱۴۰۹ ق، ج ۷، ص ۳۰۲(.

کـه انسـان را  ـَؤال، طلـب شـناختن، یـا چیـزی اسـت  در مفـردات آمـده اسـت: الّسُ

کـه بـه مـال می رسـاند. در  بـه معرفـت و شـناخت می رسـاند یـا خواسـتن مـال و آنچـه 

گفتـه شـود- سـؤال- بـرای  کـه چگونـه صحیـح اسـت بـه اینکـه  جـواب ایـن نکتـه 

کـه خـدای تعالـی از بندگانـش  معرفـت و شـناخت اسـت و حـال اینکـه معلـوم اسـت 
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سـؤال می کنـد، مثـل آیـه ی: >إْذ قـاَل اهَّلُل یـا ِعیَسـی اْبـَن َمْریـَم< )المائده، ۱۱۰( پاسـخ 

گاه نمـودن خـود مـردم، و سـرزنش ایشـان بـوده نـه  کـه آن سـؤال بـرای آ ایـن اسـت 

گاه بـر راز پنهانی ها و  م الغیـوب- یعنـی آ
ّ

گاه شـدن خـدای تعالـی، زیـرا او- عـال بـرای آ

ج  ناپیداهـا اسـت. بنابرایـن از اینکـه معنی سـؤال برای شـناخت و معرفت باشـد، خار

نمی شـود.

گاهی خبر داشـتن اسـت و زمانی به منظور  سـؤال در معنی فهمیدن و شـناختن، 

بـرای شناسـاندن و  کـه  ُسـِئَلْت<  )التکویـر، ۸(  اْلَمـْوُؤَدُة  ِإَذا  >َو  آیـه:  سـرزنش، مثـل 

گذشـتن از نـوزادان بـه هـر تقدیـر اسـت )راغـب  معّرفـی مسـئول در سـقط جنیـن یـا 

اصفهانـی، ۱۴۱۲ ق، ص ۴۳۸(.

ثعلـب می گویـد: معنایـش وعـده ای محقـق شـده اسـت. می گوینـد: ای پـروردگار 

کـن )ابن منظـور،  کـه بـه مـا وعـده دادی پـس آن را بـرای مـا محقـق  مـا، بـه درسـتی 

۱۴۱۴ ق، ج ۱۱، ص ۳۱۸(.

در قامـوس قـرآن در بـاب مسـئولیت اعمـال آمـده اسـت: مـراد از سـؤال در آیاتـی 

ْسـوُلون< )صافـات، ۲۴( سـؤال عقوبـت و مـورد  ّمَ ـم  ِإنّهَ ِقُفوُهـْم  >َو  آیـه ی  از قبیـل 

موأخـذه واقـع شـدن اسـت و نـه سـؤال بـرای روشـن نمـودن مطلبـی )قرشـی بنایـی، 

۱۴۱۲ ق، ج ۳، ص ۲۰۱(.

)اإلسـراء،   >
ً

َمْسـُؤال کاَن  اْلَعْهـَد  ِإّنَ  ِباْلَعْهـِد  ْوُفـوا 
َ
أ >َو  اسـت:  آمـده  کریـم  قـرآن  در 

< )الحـزاب، ۱۵(. بـر اسـاس ایـن دو آیـه، شـخص در 
ً

کاَن َعْهـُد اهَّلِل َمْسـُؤال ۳۴(،>َو 

کـه بـا خـدا می کنـد و مطلـق عهـد حتـی بـا مـردم، مسـئول می باشـد.  مقابـل عهـدی 

ْدبـاَر. 
َ ْ
ـوَن ال

ُ
کاُنـوا عاَهـُدوا اهَّلَل ِمـْن َقْبـُل الیَوّل قبـل از آیـه ی دوم چنیـن اسـت >َو َلَقـْد 
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< )الفرقان، ۱۶( در قاموس 
ً

کاَن َعلـی َرّبِک َوْعدًا َمْسـُؤال َلُهـْم ِفیهـا مـا یشـاُؤَن خاِلِدیَن 

کـه ظاهـرًا مـراد از مسـئول بـودن در ایـن آیـات، حتمـی بـودن وعـده  قـرآن آمـده اسـت 

کـه خـدا بـر خـود ایـن عمـل را واجـب فرمـوده است )قرشـی بنایـی، ۱۴۱۲ ق، ج  اسـت 

۳، ص ۲۰۳(.

بنابرایـن خداونـد سـبحان در این گونـه آیـات بـه بیـان مسـئولیت افـراد در برابـر 

کیـد نمـوده اسـت. پس مسـئول یعنی: انجـام دهنده  اعمال شـان پرداختـه و بـر آن تأ

کـه در نهایـت بـرای  کاری بـرای انجـام دادن بـه او محـول شـده باشـد  کـه  کسـی  و 

گرفتـه و بایـد پاسـخ گو باشـد. کار، مـورد بـا زخـو اسـت و سـؤال قـرار  انجـام آن 

فضای سایبری.  

کامپیوتـر  فضـای سـایبر بـه عنـوان مجموعـه ی تعامل هـای انسـان ها از طریـق 

گرفتـن زمـان و مـکان توسـط ویلیـام  و فناوری هـای نویـن ارتباطـات بـدون در نظـر 

آمـده  بندیکـت  تعریـف مایـکل  به کاربـرده شـده اسـت. در  گیبسـون در سـال ۱۹۸۴ 

کـه بـا خطـوط  اسـت »فضـای سـایبر: یـک دنیـای جدیـد، یـک دنیـای مـوازی اسـت 

کـه در آن تـردد  کامپیوترهـای جهـان خلـق و نگـه داری می شـود. دنیایـی  ارتباطـی و 

جهانـی دانـش، رمـوز، سـنجش ها، شـاخص ها، سـرگرمی ها و عاملیـت دیگـر انسـانی 

شـکل می گیـرد« )خانیگـی و بابایـی، ۱۳۹۰ ش، ص ۷۷(.

کارهـای نوینـی ماننـد: شـبکه های اجتماعی،  تعامـل در ایـن فضـا از طریـق سـاز و 

ویدئویـی،  کنفرانس هـای  چـت،  اینترنتـی،  سـایت های  ایمیـل،  گ هـا،  وبال

سیسـتم های ثبـت پیـام فـوری، لیسـت های پسـتی، امکان پذیـر می شـود )همـان، 

.)۷۶  :۱۳۹۰
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۲. ۱. تفاوت بنیادین فضای سایبری با اینترنت و یا فضای مجازی 

کوچکـی از فضـای مجـازی اسـت. فضـای مجـازی  اینترنـت تنهـا بخـش بسـیار 

کـه شـبکه های مختلـف رایانه ای را با اسـتفاده  یـک شـبکه ی گسـترده جهانـی اسـت 

گـون و بـا قراردادهـای ارتباطـی بـه یک دیگـر وصل  از سـخت افزار و نرم افزارهـای گونا

می کنـد )درسـتانی، ۱۳۹۳ ش، ص ۵۶(. 

در فضـای سـایبر افـراد، یـک هویـت جدیـد عـالوه بـر هویـت فیزیکـی خـود پیـدا 

می کننـد. در محیـط مجـازی افـراد می تواننـد مشـخصات هویـت حقیقـی خودشـان 

کننـد و ایـن هویـت سـاختگی )مخفی شـده( معنـای هویـت  را بـروز دهنـد یـا مخفـی 

مجـازی اسـت )خسـروی، ۱۳۸۹ ش، ص ۷(.

در فضـای سـایبر، هویـت مفهومی کـه در صفحـه دیـده می شـود همیشـه آن گونـه 

ع تقابـل در محیـط فیزیکـی  کـه تصـور می شـود. تقابـل افـراد در ایـن فضـا از نـو نیسـت 

نیسـت. در ایـن فضاهـا در مباحـث اجتماعـی، فرهنگـی و بـه ویـژه سیاسـی، احتمـال 

کنش گـران ایـن حوزه هـا عمدتـًا  اسـتفاده از هویـت جعلـی بسـیار بیشـتر اسـت. چـون 

نمی خواهنـد مسـئولیت رفتـار خـود را بـه عهده گرفتـه و هزینه احتمالـی آن را بپردازند 

)خانیگـی و بابایـی، ۱۳۹۳ ش، ص ۱۵(.

بـه لحـاظ  انـواع شـبکه های مجـازی  و  اخبـار فضـای سـایبر  بنابرایـن، پذیـرش 

کریـم  قـرآن  آیـات  از  اثبـات، غالبـًا دچـار چالـش جـدی اسـت. در برخـی  و  سـندیت 

اشـاره  شـایعات  و  کـذب  اخبـار  برابـر  در  جامعـه  وظایـف  تبییـن  بـه  متعـال  خداونـد 

می کنـد. آیاتـی هم چـون ماجـرای افک در سـوره ی نور و یا خبـر قبیله ی بنی مصطلق 

در سـوره ی حجـرات. امـا دربـاره ی چگونگـی برخـورد افـراد بـا یـک خبـر به طـور کلی، 
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قـرآن راه کار مشـخصی ارائـه نمـوده اسـت.

مسئولیت فردی در برابر اخبار فضای سایبری.  

کریم باشـیم با بررسـی  گـر بـه دنبـال فهـم دقیـق مفهـوم مسـئولیت از منظـر قرآن  ا

 َتْقـُف َمـا 
َ

کـه می فرمایـد: >و ال کلیـد واژه ای بـه آیـه ی ۳۶ سـوره ی اس را می رسـیم 

< )اإلسـراء، 
ً

کَاَن َعْنُه َمْسـئوال ْوَلئک 
ُ
کل أ ـْمَع َو اْلَبَصَر َو اْلُفَؤاَد  َلیَس َلک ِبِه ِعْلٌم ِإّنَ الّسَ

گـوش و چشـم و دل هـا همـه  ۳۶(. یعنـی: از آنچـه نمی دانـی پیـروی مکـن همانـا 

مسـئولند.

عالمـه ی طباطبایـی در تفسـیر ایـن آیـه می فرمایـد: در نتیجـه معنـای آیـه ایـن 

کـه تحصیـل علـم ممکـن اسـت، پیـروی از غیـر  کـه: در هـر اعتقـاد یـا عملـی  می شـود 

کـه نمی شـود بـه آن علـم پیـدا کرد زمانـی اقدام  علـم حـرام اسـت و در اعتقـاد و عملـی 

کـه دلیـل علمـی آن را تجویز نماید، مانند اخذ احـکام از پیغمبر  و ارتـکاب جائـز اسـت 

کـه از ناحیه پـروردگارش دارد و عمل  و پیـروی و اطاعـت آن جنـاب در اوامـر و نواحـی 

کـه طبیـب می دهـد و … زیـرا در همـه این مـوارد، دلیل  کـردن مریـض طبـق دسـتوری 

علمـی داریـم بـر اینکـه آنچـه اینان می گویند مطابق با واقع اسـت )همـو، ۱۳۷۴ ش، 

ص ۱۲۶(.

کـه بـه آن علـم و اطمینانـی  کـه پیـروی از آنچـه  آیـه بـه صراحـت بیـان مـی دارد 

نداریـم مسـئولیت سـنگینی بـرای مـا خواهـد داشـت و ایـن مسـئولیت بـا توجـه بـه 

کـه اشـاره بـه همـه ی  اسـتعمال ریشـه ی قفـو )العیـن، مدخـل واژه ی قفـو: ص ۲۲۱( 

ع از جملـه فقـط شـنیدن یـا  گونـه پرداختـن بـه آن موضـو انـواع خبـر دارد، شـامل هـر 

ک عمـل قـرار دادن آن می باشـد. بـه درسـتی  دیـدن خبـر، یـا فراتـر از آن اعتمـاد و مـال
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ع  کیـد بـر ایـن موضو کـه همـه ی ایـن اعضـا در برابـر عمـل خـود مسـئول هسـتند. در تأ

 َلَدیِه َرقیٌب َعتیـٌد< )ق، ۱۸( یعنی: هیچ کالمی را 
َ
آمـده اسـت: >مـا یْلِفـُظ ِمـْن َقـْوٍل ِإاّل

کنـار او مراقبـی حاضـر اسـت. اینکـه خداونـد نگهبانانـی را در  نمی گویـد مگـر اینکـه در 

همه حال، همراه انسـان نموده اسـت نشـان دهنده ی مسـئولیت سـنگین انسـان در 

گفته هـا و اعمالـش اسـت. مقابـل 

»حـق  فرمـود:  الحسـین؟ع؟  بـن  علـی  حضـرت  کـه  اسـت  روایـت  در  هم چنیـن 

>َو ال  کنـی. زیـرا حق تعالـی در قـرآن می فرمایـد:  نـداری بـه آنچـه می خواهـی تکّلـم 

َتْقـُف مـا َلیـَس َلـک ِبـِه ِعْلـٌم< یعنـی: و هرگـز بـر آنچـه علـم و اطمینـان نـداری دنبـال 

مکـن و سـخن مـران؛ و بـه خاطـر آنکـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »َرِحـَم اهَّلُل َعْبـدًا َقـاَل 

ّنَ اهَّلَل َتَعاَلـی یُقـوُل ِإّنَ 
َ
ْن َتْسـَمَع َمـا ِشـْئَت ِل

َ
ْو َصَمـَت َفَسـِلَم َو َلیـَس َلـک أ

َ
َخیـرًا َفَغِنـَم أ

کاَن َعْنـُه َمْسـُؤال«)ابن بابویه، ۱۳۸۵ ش، ج ۲،  ولِئـک 
ُ
 أ

ُ
کّل ـْمَع َو اْلَبَصـَر َو اْلُفـؤاَد  الّسَ

گویـد تـا بهـره بـرد یـا  کالم نیـک  کـه  کنـد بنـده ای را  ص ۹۲۷(. یعنـی:. خـدا رحمـت 

کـه  گـوش فـرا دهـی زیـرا  کنـد تـا سـالم بمانـد و تـو حـق نـداری بـه هـر سـخنی  سـکوت 

گـوش، چشـم و دل هـا همـه مسـئولند.  خـدای تعالـی می فرمایـد: همانـا 

کریـم می فرمایـد: >َو ال َتْقـُف مـا َلیـَس  نیـز حضـرت صـادق؟ع؟ فرمـود: »در قـرآن 

مگـو  نشـنوی  »تـا  مـرو  نـداری  علـم  آن  بـه  آنچـه  دنبـال  یعنـی:  ِعْلـٌم،…«.  ِبـِه  َلـک 

کـه گـوش و چشـم و دل همه  شـنیدم، تـا نبینـی مگـو دیـدم، تـا ندانـی مگـو دانسـتم« 

گـوش می پرسـند چـه شـنیدی و بـرای چـه شـنیدی؟ از چشـم  پرسـیده می شـوند »از 

چـه دیـدی و بـرای چـه دیـدی؟ از دل چـه دانسـتی و بـرای چـه دانسـتی؟« )علـی 

کـه  گفـت  ح ایـن حدیـث می تـوان  بـن الحسـین؟ع؟، ۱۳۷۶ ش، ص ۸۳(. در شـر

کـه خداونـد بـه بشـر عنایـت فرمـوده اسـت تـا  گـوش و دل نیروهایـی هسـتند  چشـم و 
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گرفتـه شـود و صـرف ایـن نعمـات در جهـت حـرام  در جهـت عبـادت و بندگـی او بـه کار 

از جملـه اشـاعه ی اخبـار کـذب و غیـر صحیـح بـرای انسـان ایجـاد مسـئولیت نموده و 

از ایـن محـل مـورد سـؤال واقـع خواهـد شـد.

حضـرت باقـر؟ع؟ در پاسـخ پرسـش زراره از حـق خـدا بـر بندگان فرمـود: »حق خدا 

کـه نمی داننـد درنـگ  کـه می داننـد و در آن چـه  گوینـد  کـه آن  بـر بنـدگان ایـن اسـت 

کننـد« )قمـی مشـهدی، ۱۳۶۸ ش، ج ۵، ص ۷۸(.

ابـن  بـه  وصیـت  در  نهج البالغـه   ۳۸۲ حکمـت  در  علـی؟ع؟  حضـرت  هم چنیـن 

محمـد ابـن حنفیـه فرمودنـد: آنچه نمی دانی مگو، بلکه همـه ی آنچه را که می دانی 

کـه از آنها در  نیـز مگـو، زیـرا خداونـد بـزرگ بـر اعضـای بدنت چیزهایـی را واجب کرده 

روز قیامـت بـر تـو حجـت آورد )قمـی مشـهدی، ۱۳۶۸ ش، ج ۵، ص ۷۸(.

۴. اهمیت نپذیرفتن اخبار بدون تحقیق و بررسی

کـه در آنهـا خداونـد سـبحان  کاوش در مصحـف شـریف، بـه آیاتـی می رسـیم  بـا 

ـا  یّهُ
َ
>یأ از جملـه می فرمایـد:  روشـن می نمایـد.  رسـیده  اخبـار  برابـر  در  را  مـا  وظایـف 

ن ُتِصیُبـوْا َقْوَما بِجَهاَلـٍة َفُتْصِبُحوْا َعلَی َما 
َ
ِذیـَن َءاَمُنـوْا ِإن َجـاَءُم َفاِسـُق ِبَنَبـٍإ َفَتَبیُنـوْا أ

َ
اّل

گـر فاسـقی  کـه ایمـان آورده ایـد، ا کسـانی  َفَعْلُتـْم َناِدِمیَن<)الحجـرات، ۶( یعنـی: ای 

کنید مباد از روی نادانی به مردم آسـیبی برسـانید آن گاه  برایتان خبری آورد تحقیق 

کرده ایـد پشـیمان شـوید. کـه  کاری  از 

کـه پیامبـر؟ص؟، ولیـد بـن عقبـه را مأمـور  گفته انـد  ح نـزول ایـن آیـه  دربـاره ی شـر

انجـام مأموریـت  بـرای  نمـود و هنگامی کـه  بنـی مصطلـق  قبیلـه ی  از  زکات  گرفتـن 

گمـان اینکـه  کـه بـه اسـتقبال وی می آمدنـد )بـا  مراجعـه نمـود، بـا دیـدن جمعیتـی 
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آنهـا بـه قصـد کشـتن وی می آینـد( بـه سـوی پیامبـر؟ص؟ بازگشـت و بـدون دلیـل ادعا 

کـه آنهـا از پرداخـت زکات خـودداری کرده انـد. بـه دنبال این خبر، مسـلمانان به  کـرد 

جنـگ بـر علیـه قبیلـه بنـی مصطلـق تحریـک شـدند.

گر  خبـر فاسـق یعنـی چـه؟ در تفسـیر ایـن آیـه در مجمع البیـان چنیـن می خوانیم: ا

کـه از اطاعت فرمـان خدا به  فاسـقی خبـر مهمـی بـرای شـما آورد و فاسـق کسـی اسـت 

کـذب او را بـه دسـت بیاوریـد  معصیـت او روی آورده اسـت،>َفَتَبیُنوا< اول صـدق و 

کـه »فتثبتـوا« خوانـده  کسـی  و فـورًا بـا خبـر او اقـدام بـه عمـل نکنیـد، و بنـا بـر قرائـت 

کـه در برابـر خبـری که فاسـق آورده اسـت بایسـتید تا حقیقت  اسـت معنایـش اینسـت 

آن بـرای شـما روشـن شـود )طبرسـی، ۱۴۰۰ ق، ص ۱۹۸(.

گـر  ِذیـَن َءاَمُنـوْا ِإن َجاَءکـُم َفاِسـُق ِبَنَبـٍإ َفَتَبیُنـوْا …< مؤمـن ا
َ
ـا اّل یّهُ

َ
بنابـر آیـه ی >یأ

کـه موّثـق نبـود یـا از فـرد عـادل و مـورد اطمینـان نبـود، بایـد بررسـی و  خبـری شـنید 

گرفتـار شـدن و  کنـد و در نتیجـه ی ایـن بررسـی، خـود و جامعـه ی خـود را از  تحقیـق 

ضـرر و هم چنیـن از ندامـت نجـات دهـد.

کـه دشـمنان و منافقـان بـرای ضربـه زدن بـه  نکتـه ی حائـز اهمیـت ایـن اسـت 

کـه بـه  نظـام اسـالمی، از جهـل مسـلمانان اسـتفاده می کننـد و بـه بیـان دیگـر آنچـه 

جامعـه ی مـا آسـیب می زنـد نقشـه ها و بدخواهی های دشـمنان نیسـت؛ بلکه جهل و 

نادانـی مسـلمانان و پذیـرش بـدون تحقیـق و بررسـی اخبـار اسـت.

نکنـد  تعّقـل  کـه  هـر  مفضـل،  »ای  اسـت:  فرمـوده  ششـم؟ع؟  امـام  روایتـی،  در 

کند به پرتـگاه افتد  کـه تقصیـر  رسـتگار نشـود و تعّقـل بی دانـش میسـور نگـردد،… هـر 

کند  کاری هجوم  که ندانسـته به  گام بر ندارد، هر  که از عاقبت ترسـد ندانسـته  و هر 
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کـه ندانـد، فهـم مطلـب نتوانـد، و هـر که نفهمد سـالم نباشـد  بینـی خـود را بریـده، هـر 

کـه  کـه گرامـی و محتـرم نبـود خـرد شـود و هـر  کـه سـالم نباشـد گرامـی نبـود و هـر  و هـر 

کـه چنیـن باشـد سـزاوار پشـیمانی اسـت )شـیخ  خـرد شـود شایسـته مالمـت باشـد و هـر 

کلینـی، ۱۳۴۱ ش، ج ۱، ص ۷۵(.

مسئولیت افراد در برابر باورها.  

کـه مبغوض ترین مردم  از امـام سـجاد؟ع؟ این چنیـن روایت شـده اسـت: »بدانید 

کـه در مذهـب و روش پیـرو امامـی باشـد، ولـی در عمـل از  بـدرگاه خـدا آن کسـی اسـت 

آن امـام پیـروی نکند« )همـان، ج ۲، ص ۴۱(.

گاهـی افـراد جامعـه بـه وظایـف دینـی خـود و در  بـه نظـر می رسـد جهـل و عـدم آ

ایمانـی، سـبب  بـه وظایـف و مسـئولیت های  کوتاهـی مـردم نسـبت  نتیجـه ی آن، 

گاهـی  ایجـاد ضعـف در باورهـای دینـی جامعـه شـده اسـت. امـا ایـن مشـکل فقـط بـا آ

کـه بـا بی تفاوتـی و دین گریـزی  گـروه دیگـری نیـز هسـتند  دادن حـل نمی شـود. بلکـه 

کـه  افـرادی  می زننـد.  دامـن  دینـی  جامعـه ی  بـا  برخـورد  در  مسـئولیت ناپذیری  بـه 

مایـه ی  کـه  راسـخ  عزمـی  عمـل،  مرحلـه ی  در  امـا  پذیرفته انـد،  را  دیـن  چهارچـوب 

ثبـات قـدم در آنهـا باشـد ندارنـد و بـا هـر خبـری در جامعـه بـه سـمت و سـویی کشـیده 

می شـوند و دیـدگاه متفاوتـی نسـبت بـه دیـن و جامعـه ی خـود پیـدا می کننـد. 

گـر نسـبت بـه نعمـت بـزرِگ زندگـی در یـک جامعـه ی مسـتقل اسـالمی  بنابرایـن ا

کر نباشـیم و بـا  هماننـد جامعـه ی عصـر پیامبـر؟ص؟ و بـا محوریـت مذهـب شـیعه شـا

بی تفاوتـی و رواج بی مسـئولیتی نسـبت بـه دیـن و اعتقاداتمـان قـدم برداریـم، ای 

بسـا ایـن نعمـت بـزرگ را از دسـت بدهیـم.
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مسئولیت جامعه ی مؤمنین در برابر والیت در اسالم.  

تذکر به حضور پیامبر؟ص؟ در بین مؤمنین.   .  

در ادامـه ی آیـه ۷ سـوره ی حجـرات در بیـان اهمیـت اطاعت از حکم رسـول آمده 

ـْم َو َلکـّنَ  ْمـِر َلَعِنّتُ
َ ْ
ـَن ال کِثیـٍر ّمِ ّنَ ِفیکـْم َرُسـوَل اهَّلِل َلـْو یِطیُعکـُم فـِی 

َ
اسـت: >َو اْعَلُمـوْا أ

َه ِإَلیکـُم اْلکْفَر َو اْلُفُسـوَق َو اْلِعْصیاَن  کـّرَ یَمـاَن َو َزیَنـُه فـِی ُقُلوِبکـُم َو 
ْ

ـَب ِإَلیکـُم اال اهَّلَل َحّبَ

گـر در  کـه پیامبـر خـدا در میـان شـما اسـت. ا اِشـُدوَن< یعنـی: و بدانیـد  ْوَلئـک ُهـُم الّرَ
ُ
أ

بسـیاری از امـور از شـما فرمـان ببـرد بـه رنـج می افتیـد ولی خـدا ایمان را محبوب شـما 

را در نظرتـان مکـروه  کفـر و فسـق و عصیـان  و  بیاراسـت  را در دلتـان  سـاخت و آن 

گردانیـد، اینـان خـود راه یافتگاننـد.

ّنَ 
َ
گزیـده ای از تفسـیر المیـزان در بیـان تفسـیر ایـن آیـه آمـده اسـت: >َو اْعَلُمـوا أ در 

کنیـد یـا اینکـه در  کـه پیامبـر؟ص؟ را تکذیـب  ِفیکـْم َرُسـوَل اهَّلِل< یعنـی: از خـدا بترسـید 

حضـور او سـخن باطلـی بگوئیـد، زیـرا خداونـد عمـل شـما را بـه او خبـر می دهـد و شـما 

گفته انـد یعنـی: از اینکـه خداونـد دروغگویـی ولیـد را بـه  رسـوا خواهیـد شـد و بعضـی 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ در میـان شـما اسـت و ایـن اطـالع  پیامبـر؟ص؟ اطـالع داد، بدانیـد 

یکـی از معجـزات او اسـت )طباطبایـی، ۱۳۷۴ ش، ج ۱۸، ص ۴۶۶(. 

کنیـم می بینیم اینکه آیه همـواره به حمایت  گـر بـا ظرافـت بـه این جمـالت نگاه  ا

کیدی  خداوند از پیامبر؟ص؟ و بودن رسـول؟ص؟ در بین مؤمنین اشـاره دارد، شـاید تأ

گـر واقعـًا هـر یـک از مـا بـا  اسـت غیرمسـتقیم بـر حضـور خداونـد در بیـن مسـلمین و ا

بـاور قلبـی بـه قـدرت انکارناپذیـر خداونـد، او را حاضـر بـر اعمـال خـود ببینیـم، آنچـه 

از باطـل در بیـن مـا بـه خاطـر سسـتی و ضعـف در ایمـان و غفلـت پدیـدار شـده اسـت از 
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کـه خداونـد در بیـن مـا و  جامعـه رخـت بـر می بنـدد. البتـه همـه ی مـا بـر ایـن باوریـم 

حاضـر و ناظـر بـه اعمـال مـا اسـت. اما در واقـع، امر حضور خداونـد را حتی به اندازه ی 

کـه در مرتبـه ی پایین تـری نسـبت بـه آن قـدرت برتـر قـرار دارد در  حضـور پیامبـرش 

گرفتـن جامعـه ی مسـلمین از اسـالم  ع، علـت اصلـی فاصلـه  نظـر نداریـم و ایـن موضـو

است.

لزوم اطاعت از حکم رسول خدا؟ص؟ و اولی االمر.   .  

ْم< )الحجرات، ۷( یعنـی: حکم، حکم خدا  ْمـِر َلَعِنّتُ
َ ْ
َن ال کِثیـٍر ّمِ >َلـْو یِطیُعکـُم فـِی 

کـه  گـر از رسـول خـدا؟ص؟ پیـروی نکنیـد و انتظـار داشـته باشـید  و رسـول او اسـت. ا

کـت خواهیـد افتـاد. گنـاه و هال رسـول خـدا؟ص؟ تابـع شـما باشـد، بـه 

ْمـِر 
َ ْ
ال ِفـی  َو شـاِوْرُهْم  َلُهـْم  اْسـَتْغِفْر  >و  آل عمـران  آیـه ی ۱۵۹ سـوره ی  اسـاس  بـر 

گـر چـه بـا مـردم مشـورت  کارهـا ا َفـِإذا َعَزْمـَت َفَتـَوکْل َعَلـی اهَّلل …< رسـول خـدا؟ص؟ در 

می کنـد، امـا تصمیـم و عـزم نهایـی بـا خـود او اسـت.

کنارگذاشتن تحقیق و بررسی در پیگیری اخبار، به آسیب های  با این توضیح، با 

گر ایمان  گرفتـار می شـویم و ا کفـر و فسـق و عصیان هسـت  کـه  ناشـی از ضعـف ایمـان 

کریـه  کفـر و فسـق و عصیـان در نظـر مـا  در دل هـای مـا زینـت داده شـده اسـت، حتمـا 

اسـت. در نتیجه، نسـبت به جامعه ی دینی خود حسـاس و مسـئولیت پذیر هسـتیم 

کـم نمی گذاریم و سـکوت نمی کنیم. و در اجـرای وظایـف خـود نسـبت بـه دین 

مسئولیت های جامعه ی ایمانی در برابر منافقین و معاندین.  

و  پیامبـر؟ص؟  بـرای  کـه  اتفاقاتـی  ضمـن  خداونـد  نـور،  سـوره ی   ۱۱ آیـه ی  در 
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خانـواده ی ایشـان بـه وجـود آمـد، نکاتی را به مؤمنین گوشـزد می نمایـد که به تبیین 

کفـار و منافقـان می پـردازد.  برابـر فسـق و حیلـه ی  وظایـف مؤمنـان در 

کُم کُل 
َ
کم َبْل ُهـَو َخیْر ّل

َ
 تَحَسـُبوُه َشـّرا ّل

َ
نکـُم ال ْفـک ُعْصَبـٌة ّمِ

ْ
ِذیـَن َجـاُءو ِباال

َ
>إّنَ اّل

کبْرِمنـْه َلـُه َعـَذاٌب َعِظیـٌم< یعنـی:  ـِذی َتَولـَی 
َ
ْثـِم َو اّل

ْ
کَتَسـَب ِمـَن اال ـا ا نْهـم ّمَ اْمـِرٍی ّمِ

را  کـه شـما  ینـد. مپنداریـد  از شـما  گروهـی  را سـاخته اند،  بـزرگ  کسـانی که آن دروغ 

کـه  گنـاه  در آن شـری بـود، نـه! خیرشـما در آن بـود. هـر مـردی از آنهـا بـدان انـدازه از 

مرتکـب شـده اسـت بـه کیفـر رسـد و از میـان آنهـا که بیشـترین ایـن بهتـان را به عهده 

گرفتـار می آیـد. دارد بـه عذابـی بـزرگ 

کلمه ی »افک«-  در توضیـح معنـای »إفک« در تفسـیر مجمع البیـان می خوانیم: 

گفتـه- بـه معنـای مطلـق دروغ اسـت، و معنایـش در اصـل،  کـه راغـب  بـه طـوری 

کـه بایـد دارای آن  کـه از وجهـه اصلـی اش منحـرف شـود. وجهـه ای  هـر چیـزی اسـت 

باشـد، ماننـد اعتقـاد منحـرف از حـق بـه سـوی باطـل و عمـل منحـرف از صحـت و 

کذب و در  گشـته از صدق به سـوی  کالم بر  پسـندیدگی به سـوی قباحت و زشـتی، و 

کالم خـدای تعالـی در همـه ایـن معانـی و مـوارد اسـتعمال شـده اسـت. 

بـر اسـاس آیـات تبیین کننـده ی ماجـرای إفـک، افـراد منتشـرکننده ی اخبـار کذب 

در فضـای مجـازی را می تـوان بـه چنـد دسـته تقسـیم نمود:

که در ظاهر، آراسته به عقاید دینی می نمایانند؛  کسانی هستند  ۱- دسته ی اول 

کینـه و دشـمنی دارنـد و منتظـر فرصتی بـرای ضربه زدن  امـا بـه واقـع نسـبت بـه دیـن 

به باورها و عقاید مسـلمانان هسـتند.

که خطری  که مؤمن و معتقد به اسـالم هسـتند، اما در شـرایط خاص  گروهی   -۲
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جامعه ی مسـلمانان را تهدید می کند؛ به مسـئولیت های خود عمل نمی کنند.

کـه خـط فکـری آنهـا مشـّخص و واضـح اسـت و هم چـون دشـمنان  گروهـی   -۳

صـدر اسـالم دنبـال تضعیـف و زیرسـؤال بردن جامعـه ی دینـی هسـتند.

بـا توطئـه ی  مبـارزه  راه کار  بتـوان  نـور، شـاید  تـا ۱۶ سـوره ی   ۱۱ آیـات  اسـاس  بـر 

نمـود: تبییـن  این گونـه  را  دشـمنان 

کـم …< یعنـی:« اهـل 
َ
 تَحَسـُبوُه َشـّرا ّل

َ
گـروه اول آیـه ی ۱۱ سـوره ی نـور >ال در مـورد 

ضاللـت و فسـاد بایـد شـناخته شـوند و ایـن بـه نفـع جامعه ی مسـلمین اسـت. 

نکـُم <  ّمِ ُعْصَبـٌة  ْفـک 
ْ

ِباال َجـاُءو  ِذیـَن 
َ
اّل >إّنَ  نـور  سـوره ی   ۱۱ آیـه ی  تصریـح  بـه 

از خـود شـما  گروهـی  آوردنـد،  را در میـان  بـزرگ  کـه آن دروغ  کسـانی  یعنـی: همانـا 

کـه توطئـه ی دشـمنان و منافقـان نمی توانـد در مـا  گرفـت  بـودن، می تـوان نتیجـه 

کنـد مگـر از طریـق خـود مـا. پـس، وسـیله ی دشـمن در منحرف کـردن جامعـه ی  اثـر 

کـه اهمیـت تکیـه  گروهـی از خـود آنـان اسـت. اینـج اسـت  مسـلمین، فریـب و اغـوای 

بـر تفـاوت جامعـه ی اسـالمی بـا جوامـع دیگـر و نقـش و اهمیـت اتحـاد در جامعـه ای 

گـر افـرادی بـا ایمان ضعیـف و باورهای بیمـار به حال  ایـن چنینـی، روشـن می شـود. ا

ع، راه ضربـه و نفـوذ دشـمنان برای به چالش کشـیدن  خـود رهـا شـوند، همیـن موضـو

که همه ی  مسـلمانان خواهد بود. شـاید به دلیل همین ویژگی در دین اسـالم اسـت 

گرفتـه اسـت.  عبـادات و حتـی عبـارات نمـاز هـم بـه صـورت جمعـی مـورد توجـه قـرار 

بنابرایـن، اهمیـت تذکـر و امربـه معـروف و نهـی از منکـر در جامعـه ی اسـالمی آشـکار 

کیـد قـرار می گیـرد. اسـت و همـواره مـورد تأ

گـروه سـوم )کفـار و یهودیـان و دشـمنان آشـکار دیـن( توّجه بـه این نکته  در مـورد 
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کـه مسـلمانان مراقـب باشـند وجهـه ی اسـالم و مسـلمین را در برابـر  ضـروری اسـت 

ک عمـل  کـرم؟ص؟ بـا شـنیدن هـر خبـری آن را مـال دشـمنان تخریـب ننماینـد. پیامبـر ا

قـرار نمی دادنـد، بلکـه حوصلـه می نمودنـد و تحقیـق می کردنـد. همـواره افـراد قابـل 

که ایشـان از طریق آنها به صحت و درسـتی اخبار اطمینان  اعتمادی وجود داشـتند 

ک عمـل خـود قـرار می دادنـد. از نمونه هـای ایـن اخبـار  کننـد و بعـد آن را مـال پیـدا 

می تـوان بـه ماجـرای افـک، خبـر خـروج قبیلـه ی بنـی مصطلـق و.. اشـاره نمـود. 

بـه  بـرای  اجتماعـی  مختلـف  عرصه هـای  در  منافقـان  کـه  مجادالتـی  مـورد  در 

چالش کشـیدن جامعـه ی اسـالم و مسـلمین بـه راه می اندازنـد، تکلیـف بنـا بـر روایتـی 

از امام صادق؟ع؟ این گونه مشـخص شـده اسـت: خدمت امام صادق؟ع؟ سـخن از 

کرده اند. فرمود:  کار نهی  کرم و ائمه؟مهع؟ از این  که پیامبر ا بحث و مناظره دینی شد 

گرفته جـدال و بحـث و مناظره ای  کلـی نهـی کرده انـد. آنچـه مـورد نهـی قـرار  بـه طـور 

کـه می فرمایـد: >َو ال  کـه از طریـق احسـن نباشـد. ایـن آیـه را توجـه نمی کنیـد  اسـت 

کتـاب نکنید مگر از طریق  ْحَسـُن < جدال با اهل 
َ
ِتـی ِهی أ

َ
 ِباّل

َّ
ْهـَل اْلکتـاِب ِإال

َ
ُتجاِدُلـوا أ

ـک ِباْلِحکَمـِة َو اْلَمْوِعَظـِة اْلَحَسـَنِة َو  احسـن. و ایـن آیـه ی دیگـر >اْدُع ِإلـی َسـِبیِل َرّبِ

ْحَسـُن< )عالمـه مجلسـی، ۱۳۷۹ ش، ج ۱، ص ۲۵۶(.
َ
ِتـی ِهـی أ

َ
جاِدْلُهـْم ِباّل

مسئولیت مؤمنین در برخورد با اخبار در جامعه ی اسالمی.  

بـا اخبـار را می تـوان در  کنـش مسـلمانان در برخـورد  دربـاره ی دسـته ی دوم، وا

کـرد: گـروه تقسـیم  شـبکه های مجـازی بـر اسـاس آیـات سـوره ی نـور بـه سـه 

>فیمـا  می شـوند  خبـر  آن  درگیـر  خـود  هـم  و  می پذیرنـد  و  می شـنوند  را  خبـر   -۱

می کننـد. کمـک  آن  اشـاعه ی  بـه  اجتمـاع  در  هـم  و  َفْضُتـم …< 
َ
أ
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گروه هـا و  ۲- خبـر را می شـنوند و نمی پذیرنـد، امـا آن را دهـان بـه دهـان و یـا در 

شـبکه های مجـازی انتشـار می دهنـد )این مسـأله امـروزه برای برخی افـراد جامعه ی 

مـا تبدیـل بـه نوعی سـرگرمی شـده اسـت!

گونـه ای آن را تأییـد  ۳- خبـر را می شـنوند و نمی پذیرنـد ولـی بـا سـکوت خـود بـه 

می کننـد.

گـر می خواهیـم در دایـره ی ایمـان باشـیم بایـد بدانیـم وظایـف مؤمنـان در  امـا ا

ح اسـت: کـذب بـر اسـاس آیـات سـوره ی نـور بدیـن شـر مقابلـه بـا اخبـار 

حسن ظن .   .  

 ِإْذ سـمْعُتُموُه 
َ

در آیـه ی ۱۲ ایـن سـوره در ادامـه ی ماجـرای إفـک می خوانیـم >لْو ال

ِبیـٌن< یعنـی: چـرا  ّمُ ِإْفـک  َقاُلـوْا َهـَذا  َو  نُفِسـِهْم َخـی را 
َ
ِبأ اْلُمْؤِمَنـاُت  َو  اْلُمْؤِمُنـوَن  َظـّنَ 

گمـان نیـک نبردنـد و  وقتی کـه آن بهتـان را شـنیدید، مـردان و زنـان مؤمـن بـه خـود 

کـه ایـن تهمتـی آشـکار اسـت. نگفتنـد 

کید می نماید که در  ایـن آیـه نیـز بـر وجه تمایز جامعه ی اسـالمی از دیگر جوامـع تأ

این چنیـن جامعـه ای باورهـا و عقایـد مـردم آن جامعـه و ایمـان قلبـی افـراد بـه خدای 

یکتـا تعیین کننـده ی بقـا و پیشـرفت جامعـه می باشـد. بنابراین بـرای تضعیف چنین 

جامعـه ای، بایـد نوعـی غفلـت از ایـن باورها و ایمان در افـراد ایجاد نمود.

کـه متّصـف بـه ایمـان  کسـی  عالمـه ی طباطبایـی در بیـان ایـن معنـی می گویـد: 

کـه چـون او متصـف بـه ایمـان هسـتند ظـن خیـر داشـته  اسـت بایـد بـه افـراد دیگـری 

باشـد و دربـاره ی آنـان بـدون علـم سـخنی نگویـد. زیـرا همـه ی اهـل ایمـان هم چون 

کـه متصـف بـه ایمـان و لـوازم و آثـار آن اسـت )طباطبایـی،  شـخص واحـدی هسـتند 
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۱۳۷۴ ش، ج ۱۵، ص ۱۳۰(.

 ِإْذ سـمْعُتُموُه َظّنَ اْلُمْؤِمُنـوَن …< یعنی: مؤمنان نباید 
َ

پـس بـر اسـاس آیـه ی >لْو ال

بـه یک دیگـر ظـن بـد داشـته باشـند. جامعـه ی مؤمنـان بـر اسـاس ایـن آیـه و عبـارت 

>ِإْذ سـمْعُتُموُه..< ویژگـی متمایـزی بـا جوامـع دیگـر دارد و آن اینکـه در برابـر شـنیدن 

اخبـار، نه تنهـا نبایـد بـدون سـند و شـاهد آنهـا را بپذیـرد، بلکـه نپذیرفتـن اخبـار تنهـا 

کل جامعـه را فـرد واحـدی بدانـد و خـود را جزیـی از  شـرط نیسـت و البتـه مؤمـن بایـد 

گـر خبـری  آن. بـه بیـان دیگـر، جامعـه ی مسـلمین، پیکـر وجـود خـود مؤمـن اسـت و ا

دربـاره ی هـر قسـمت از ایـن پیکـر شـنید بایـد همان گونـه عمل کند که دربـاره ی خود 

کـه از خـود او رفـع اتهـام و سـوء ظـن شـود. از طرفـی بـدون  گویـی تـالش می نمایـد  او. 

علـم سـخن گفتن ویژگـی مؤمـن نیسـت و بایـد خـود را مبـّرا از ایـن خطـا نمایـد.

کنترل زبان .   .  

ْفَواِهکـُم 
َ
ْلِسـَنِتکُم َو َتُقوُلـوَن ِبأ

َ
ْوَنـُه ِبأ

َ
در آیـه ی ۱۵ سـوره ی نـور می خوانیـم: >ِإْذ َتَلّق

کـه آن  ـا َلیـَس َلکـم ِبـِه ِعْلـٌم َو تَحَسـُبوَنُه َهیًنـا َو ُهـَو ِعنـَد اهَّلِل َعِظیـٌم< یعنـی: آن گاه  ّمَ

کـه دربـاره ی آن  سـخن را از دهـان یک دیگـر می گرفتیـد و چیـزی بـر زبـان می راندیـد 

نـزد خـدا  آنکـه در  کاری خـرد اسـت و حـال  کـه  هیـج نمی دانسـتید و می پنداشـتید 

کاری بـزرگ بـود.

کـه بـه آسـانی و ارزانـی هرچـه تمام تر بـه منافقین  بـر اسـاس ایـن آیـه، ابـزار بعـدی 

کمک می کند تا به اهداف خود و تخریب اجتماع مسـلمین برسـند، زبان اسـت. تنها 

کـه بـدون هیـچ درد و خسـتگی و اذیتـی اخبـار را بـه راحتـی انتشـار می دهـد و  عضـوی 

گنـاه می نمایـد )قرائتـی، ۱۳۷۵ ش،  کـردن  جامعـه را درگیـر آن خبـر و تبعـات دنبـال 
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گسـترده ی اخبـار بـدون سـند و مـدرک در  کـه امـروزه انتشـار  ص ۱۵۷( و می دانیـم 

کاربران آن  فضاهـای مجـازی، بـه گونـه ای اسـت که فرصت و انگیزه ی تحقیـق را از 

ع می توانـد از مصادیـق ایجـاد غفلت زدگـی در جامعـه و ایجـاد  می گیـرد و ایـن موضـو

گام هـای شـیاطین باشـد. نکتـه ی حائـز اهمیـت ایـن  کـردن  زمینـه ای بـرای دنبـال 

کـذب و ناصحیـح در  کنتـرل زبـان بـه عنـوان ابـزاری بـرای اشـاعه ی اخبـار  کـه  اسـت 

جامعـه، یـک وظیفـه ی مهـم دینـی بـرای هـر فـرد مسـلمان اسـت و در واقـع رعایـت 

ایـن مهـم یـک تکلیـف شـرعی و ایمانی برای همه می باشـد. پس چنانـه افراد جامعه 

بـه وظایـف دینـی خـود عمـل نماینـد، در نتیجـه ی ایـن پایبنـدی بـه ایمـان و تقـوای 

کـه بـا پـروردگار خـود بسـته اند از توطئه و حیله ی دشـمنان و منافقان  الهـی و عهـدی 

کریـم بـه ایـن مهـم تصریـح نمـوده اسـت و  در امـان خواهنـد مانـد و خداونـد در قـرآن 

می فرمایـد: >َو َلـْن یْجَعـَل اهَّلُل ِلْلکاِفریـَن َعَلـی اْلُمْؤِمنیـَن َسـبیال< یعنـی: خداونـد برای 

کافـران بـر مؤمنـان راهـی قـرار نـداده اسـت )النسـاء، ۱۴۱( و نیـز در وصـف ویژگی هـای 

ُمْعِرُضـون< )المؤمنـون، ۳( مؤمنـان  ْغـِو 
َ
الّل َعـِن  ُهـْم  ذیـَن 

َ
اّل >َو  مؤمنـان می فرمایـد: 

کـه از لغـو و سـخن بیهـوده دوری می نماینـد. کسـانی هسـتند 

که درباره ی  کالمی است  بنابراین از ویژگی مؤمن دوری از سخن بیهوده و لغو و 

که به آن اطمینانی ندارد و افراد جامعه ی  آن اطالعاتی ندارد و یا بیان خبری است 

کـه پذیرنـده ی اسـالم بـه عنـوان عهـد االهـی هسـتند در برابـر پـروردگار خـود  اسـالمی 

کنتـرل زبـان، خـود و  مسـئولند و بایـد بـر زبـان خـود غالـب بـوده و از خطـرات عـدم 

گاه  آ می فرماینـد:  علـی؟ع؟  امیرالمومنیـن  دارنـد.  نگـه  مصـون  را  خـود  جامعـه ی 

گر آمادگی نداشـته باشـد، سـخن  باشـید، همانا زبان، پاره ای از وجود انسـان اسـت، ا

گفتـار او را مهلـت نمی دهـد. همانـا مـا امیـران سـخن  نمی گویـد و بـه هنـگام آمادگـی، 
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می باشـیم، درخـت سـخن در مـا ریشـه دوانـده، و شـاخه های آن بـر مـا سـایه افکنـده 

اسـت )شـریف الرضی، ۱۴۱۴ ق، ج ۱، ص ۳۵۴(.

نـگاه  را  زبانـش  کـه  »کسـی  اسـت:  آمـده  حضـرت  آن  از  دیگـری  روایـت  در  نیـز 

نمـی دارد، ایمانـش اسـتوار نگردیـده اسـت« )تمیمـی آمـدی، ۱۳۶۶ ش، ج ۱، ص 

.)۲۹۲

 اهمیت اثبات خبر.   .  

َلـْم  >َفـِإْذ  اسـت:  آمـده  کریـم  قـرآن  در  »کاذبـون«  از  تعریفـی  بیـان  در  نهایـت  در 

کسـی خبـری  گـر  ولِئـک ِعْنـَد اهَّلِل ُهـُم اْلکاِذُبـون< )نـور، ۱۶( یعنـی: ا
ُ
ـَهداِء َفأ

ُ
ُتـوا ِبالّش

ْ
یأ

 نـزد خداونـد 
ّ

یـا ادعایـی بیـاورد، بایـد حتمـًا شـاهدی بـر اثبـات آن داشـته باشـد و اال

در  پـس  اسـت )طباطبایـی، ۱۳۷۴ ش، ج ۱۵، ص ۱۳۱(  بـه دروغگویـی  محکـوم 

ک عمـل باشـد و نبایـد بـه اخبـار بـدون شـاهد و  ع مـال جامعـه هـم، بایـد همیـن موضـو

ک عمـل قـراردادن آنهـا. کـرد، چـه رسـد بـه انتشـار آنهـا و یـا مـال مـدرک اعتنایـی 

گفـت: حضـرت صـادق؟ع؟  در صحیفـه ی سـجادیه آمـده اسـت: مفّضل ابن یزیـد 

گـروه تبـاه شـدند: یکـی آنکـه  کـه در آن دو  فرمـود: تـو را از دو خصلـت بـاز مـی دارم 

خـدا را از روی نادرسـتی بپرسـتی، و دیگـر اینکـه از روی نادانـی بـرای مـردم فتـوا داده 

حکمـی بیـان نمایـی، )قمـی مشـهدی، ۱۳۶۸ ش، ج ۳، ص ۴۴( و زرارة ابـن اعیـن 

می گویـد: از حضـرت باقـر؟ع؟ پرسـیدم: حـّق خـدا بر بندگان چیسـت؟ »فرمـود: اینکه 

بگوینـد آنچـه می داننـد و بـاز ایسـتند از آنچـه نمی داننـد )فیض االسـالم، ۱۳۷۶ ش، 

ج ۱، ص ۸۳(.
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جلوگیری از گسترش اخبار بدون سند.   .  

کریـم می خوانیـم: >َو َتْحَسـُبوَنُه َهینـًا َو ُهـَو ِعْنـَد اهَّلِل َعظیـم< )نـور، ۱۵(  در قـرآن 

کاری بـس  نـزد خـدا  کاری سـاده پنداشـتید و حـال آنکـه  یعنـی: شـما رفتـار خـود را 

کـه دروغ و افترا  کـه می تـوان از ایـن آیـه گرفـت ایـن اسـت  عظیـم اسـت. درس بزرگـی 

کـه در  گناهـی بـس بـزرگ و موجـب عقوبـت سـخت اسـت. همان طـور  نـزد خداونـد 

ادامـه ی آیـه نیـز آمـده اسـت. پـس در نتیجـه نمی تـوان خبـری را بـه صـرف اینکـه 

کـه لطمه ای  گـر صحیـح نباشـد بـه کسـی  تصـور شـود شـاید صحیـح باشـد و یـا اینکـه ا

در  مـردم  عمـوم  توسـط  کـه  اخبـاری  از  بسـیاری  )ماننـد  داد  انتشـار  نمی کنـد،  وارد 

گسـترش اخبـار بـدون سـند و  شـبکه های مجـازی دسـت بـه دسـت می شـوند( بلکـه 

مـدرک در بیـن مسـلمین، می توانـد تبعـات سـوء زیادی بـرای جامعه به همراه داشـته 

کـه از جملـه ی آن می تـوان بـه ایجاد اضطـراب و دوگانگـی در جامعه، تضعیف  باشـد 

بـه  نسـبت  مسـلمین  ظـن  حسـن  تهدیـد  کنی،  شـایعه پرا افـراد،  اعتقـادات  و  باورهـا 

یکدیگـر و تغییـر وجهـه ی مثبـت دیـن در نظر غیرمسـلمانان اشـاره نمـود. پس، نباید 

گاهـی و غفلـت در ایـن زمینـه قـدم برداشـت و تبعـات سـوء فـراوان آن را ندیـده  بـا ناآ

کـه اسـالم در حفـظ زبـان  گرفـت؛ بلکـه توصیـه می شـود همـان حساسـیت و مراقبتـی 

گفتـن دارد،  کالمـی دارد و یـا توصیـه بـرای پرهیـز از بـدون فایـده سـخن  از بیـان هـر 

نسـبت بـه اشـاعه ی اخبـار در شـبکه های مجـازی نیـز اقـدام نمـود.

اولی االمر و علم استنباط خبر.  

قـرار  هـدف  را  جامعـه  مختلـف  عرصه هـای  کـه  گـون  گونا اخبـار  بـا  برخـورد  در 

کـذب منافقـان در بیـن مسـلمانان  می دهنـد، می تـوان بـه ماجـرای اشـاعه ی اخبـار 
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کـه پیامبـر؟ص؟ مشـغول تجهیـز نیروها جهـت آمادگی برای  در هنـگام آغـاز هـر جنگـی 

کـه البتـه بـا هـدف تضعیـف روحیـه مسـلمانان و شکسـت  آن جنـگ بودنـد پرداخـت 

آنهـا اتفـاق می افتـاد.

ْولِی 
ُ
ُسـوِل َو ِإلَی أ وُه ِإلَی الّرَ

ُ
َذاُعوْا ِبِه َو َلْو َرّد

َ
ِو اْلَخـْوِف أ

َ
ْمـِن أ

َ ْ
ـَن ال ْمـٌر ّمِ

َ
>َو ِإَذا َجاَءُهـْم أ

َبْعُتُم   َفْضـُل اهَّلِل َعَلیکْم َو َرْحَمُتُه اَلّتَ
َ

ِذیَن یْسـَتنِبُطوَنُه ِمنُهْم َو َلْو ال
َ
ْمـِر ِمنْهـم َلَعِلَمـُه اّل

َ ْ
ال

< )النسـاء، ۸۳( یعنـی: چـون خبـری، چـه ایمنی و چـه ترس به آنها 
ً

 َقِلیـال
َّ

ـیَطَن ِإال
َ

الّش

گر در آن به پیامبر و اؤلواالمرشـان  برسـد، آن را در همه جا فاش می کنند و حال آنکه ا

گـر فضـل و رحمـت خـدا نبـود  ع می کردنـد حقیقـت امـر را از آ نـان در می یافتنـد و ا رجـو

جـز اندکی همگان از شـیطان پیـروی می کردند.

کردیـم، روشـن  کـه مـا  عالمـه در تفسـیر ایـن آیـه می گویـد: و بـا ایـن اسـتظهاری 

کـه راجـع بـه خـوف و امن بـه آنان می رسـد و آن خبر  کـه منظـور از امـر چیـزی  می شـود 

کفـار و ایـادی آنهـا بـرای ایجـاد  کـه بـه وسـیله ی  را اشـاعه می دهنـد، اراجیفـی اسـت 

نفـاق و خـالف در بیـن مؤمنیـن سـاخته و پرداختـه می شـد و مؤمنیـن ضعیـف االیمان 

کـه انتشـار ایـن خبـر باعـث سسـتی عزیمـت  آن را منتشـر می کردنـد و فکـر نمی کردنـد 

مسـلمانان می شـود … )طباطبایـی، ۱۳۷۴ ش، ج ۵، ص ۲۸(.

بنابرایـن آیـه، مؤمنـان از انتشـار هـر خبـری منع شـده اند. باید آن خبر را به رسـول 

کـه صاحـب علـم و قـدرت اسـتنباط هسـتند مـردم  و اؤلـی االمـر ارجـاع دهنـد تـا آنهـا 

گاه سـازند و در نهایـت امیـد بـه فضـل خداونـد سـپر جامعـه ی  را از حقیقـت آن خبـر آ

گمراهـی و تبعیـت از شـیطان اسـت. مؤمنیـن از 
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مسئولیت نفس در برابر تکلیف.   

الُمْؤِمِنیـن<  ِض  َحـّرِ َو  َنْفَسـک   
َّ

ِإال ُتکَلـُف   
َ

>ال کـه:  می کنـد  اشـاره  بعـد  آیـه ی  در 

گاهنـد امـا در هنـگام  )النسـاء، ۸۴( برخـی مواقـع افـراد از مسـئولیت خـود بـه خوبـی آ

کثـرت و جمعیت بر رأی و  عمـل بـه وظایـف، تابـع نظـر جمـع عمل می کننـد و در واقع 

نظـر عمومـی تأثیرگـذار اسـت. نکتـه ی مهـم ایـن آیـه ایـن اسـت که هر کسـی مسـئول 

ْمـُر 
َ ْ
ْعـُروٌف َفـِإَذا َعـَزَم ال کنـد. >َطاَعـٌة َو َقـْوٌل ّمَ خـود اسـت و بایـد بـه تکلیـف خـود عمـل 

ُهْم< )محمد؟ص؟، ۲۱( عالمه در تفسـیر این آیه می گوید: 
َ
َفَلـْو َصَدُقـوْا اهَّلَل َلـکَاَن َخیـْرا ّل

گفتنـد  گـر اینـان در هنگامی کـه تکلیـف منجـز می شـود خـدا را در آنچـه خـود  پـس ا

کـه از آن جملـه امـر بـه قتال اسـت- اطاعت  تصدیـق نمـوده و در آنچـه دسـتور داده- 

کننـد، برایشـان بهتـر اسـت )طباطبایـی، ۱۳۷۴ ش، ج ۱۸، ص ۳۶۰(.

کـه عالمـه می فرمایـد: »واجـب شـدن قتـال و امـر بـه دفـاع بـرای باطـل  ایـن نکتـه 

کـه مـا نیـز  نمـودن فتنه هـای دشـمن قولـی پسـندیده اسـت« بـه مـا یـادآوری می کنـد 

همـواره بایـد چنان چـه شـرایطی بـرای فتنـه انگیـزی دشـمن در دیـن و جامعـه ایجـاد 

شـد بـه ایـن عهـد خـود و قـول معـروف وفادار بـوده و آن خیر را که پـروردگار می فرماید 

بـرای خـود رقـم بزنیـم و نیـز اسـتقامت بـر عهـد خـود داشـته باشـیم. آنچـه در معنـی 

َنـا اهَّلُل ُثـّمَ اْسـَتقاُموا َفـال َخـْوٌف  ذیـَن قاُلـوا َرّبُ
َ
آیـات سـوره ی احقـاف می خوانیـم >ِإّنَ اّل

گفتنـد اهَّلل پـروردگار مـا اسـت  کـه  کسـانی  َعَلیِهـْم َو ال ُهـْم یْحَزُنـون< )الحقـاف، ۱۳( 

کردنـد. سـپس اسـتقامت 

َمْسـُؤال<  اهَّلِل  َعْهـُد  کاَن  َو  ْدبـاَر 
َ ْ
ال ـوَن 

ُ
یَوّل ال  َقْبـُل  ِمـْن  اهَّلَل  عاَهـُدوا  کاُنـوا  َلَقـْد  >َو 

کـه پشـت بـه دشـمن  )الحـزاب، ۱۵( آنهـا قبـاًل بـا خـدا عهـد و پیمـان بسـته بودنـد 
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نکننـد، و )بـر سـر عهـد خـود در دفـاع از توحیـد و اسـالم و پیامبـر؟ص؟ بایسـتند، مگـر 

کـه( عهـد الهـی مـورد سـؤال قـرار خواهد گرفـت و در برابر آن مسـؤولند  آنهـا نمی داننـد 

.)۲۳۰ ۱۷، ص  ش، ج   ۱۳۷۱ شـیرازی،  )مـکارم 

کنی  کنش به موقع می تواند زمینه های شـایعه پرا سـکوت نکردن، حساسـیت و وا

و نفـوذ را سسـت نمایـد و سـبب ایجـاد اتحـاد در قلب هـای مؤمنیـن و نیـز وسـیله ی 

گرفتـار شـایعات و فاصله گرفتـن از حقیقت  تمیـز حـق از باطـل باشـد تـا جامعـه، کم تـر 

ایمان شـود.

ـن یْشـَفْع َشـَفاَعًة َحَسـَنًة یکـن  و در ادامـه ی آیـه ی ۸۵ سـوره نسـاءمی فرماید: >ّمَ

کـه  اسـت  امیـد  ْنَهـا<  ّمِ کْفـٌل  ـُه 
َ
ّل یکـن  َسـیَئًة  َشـَفاَعًة  یْشـَفْع  َمـن  َو  نهـا  ّمِ َنِصیـٌب  ـُه 

َ
ّل

کـه  کنـد. در واقـع تدبیـر نهایـی در جامعـه ی اسـالمی  کفایـت  کافـران را  خداونـد مکـر 

ضامـن شکسـت باطـل و پیـروزی حـق اسـت، بـر عهده ی خـود خداوند اسـت و ایمان 

کفایـت  بـه خـدا یعنـی در بیراهه هـا و لغزش هـا نیـز مؤمنـان امیـد و تـوکل بـر قـدرت و 

پروردگارشـان بـرای نجـات از مکـر و حیلـه ی دشـمنان دارنـد.

مسئولیت تأیید اخبار.   

کـه یـک خبـر در عرصه ی سـایبری توسـط  چنان چـه پیـش از ایـن گفتیـم، زمانـی 

جمـع کثیـری از افـراد بیـان شـود، باعـث اعتمـاد عمـوم بـه آن خبر شـده و همین خود 

بـه خدمت گرفتـن  از طرفـی،  بـه آن خبـر خواهـد شـد.  اسـتناد  و  گسـترش  بـر  دلیلـی 

اعتبـار برخـی افـراد در اشـاعه ی اخبـار خـاص می توانـد بـه اعتمـاد عمـوم بـه آن خبـر 

کـه هـر فـرد بـا تأییـد و یـا تکـرار یـک خبـر می توانـد  منجـر شـود. بایـد در نظـر بگیریـم 

گر خیر اسـت یا شـر، حتمًا  سـهم بزرگی در پذیرش آن از سـوی جامعه داشـته باشـد و ا
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آحـاد جامعـه از آن نصیـب خواهنـد بـرد.

ـُه 
َ
ّل یکـن  َحَسـَنًة  َشـَفاَعًة  یْشـَفْع  ـن  >ّمَ بعـد می فرمایـد:  آیـه ی  کـه در  همان گونـه 

کـه از  کسـی  ْنَهـا< یعنـی: و  کْفـٌل ّمِ ـُه 
َ
نهـا َو َمـن یْشـَفْع َشـَفاَعًة َسـیَئًة یکـن ّل َنِصیـٌب ّمِ

کنـد بـرای او از آن خیـری خواهـد بـود  کار خوبـی اسـتفاده  اعتبـار خـود جهـت تأییـد 

گنـاه بهـره ای  کنـد نیـز بـرای او از آن  گناهـی اسـتفاده  گـراز اعتبـار خـود بـرای تأییـد  و ا

خواهـد بـود.

امـام صـادق؟ع؟ در تفسـیر ایـن آیـه می فرمایـد: »َمـن َدعـا لخیـِه الُمسـِلِم ِبَظهـِر 

صیـب« )طبرسـی،  الَغیـِب، ِإسـَتجیَب َلـُه، َو قـاَل َلـُه الُملـک: و َلـک مثـالُه. َفذِلـک الّنَ

۱۳۷۵ ش، ج ۱، ص ۲۷۵( یعنـی: هـر کـس در دل دعایـی بـرای بـرادر مؤمنـش بکند 

مسـتجاب می شـود و ملکـی بـه او می گویـد: و بـرای تو اسـت مثل آن. پـس آن معنای 

گنـاه می دانـد. >َو َمـْن َیْشـَفْع  کفـل را هـم نصیـب از  نصیـب اسـت. و در ادامـه معنـای 

کان خـالف ذلـك. و منهـا، الّدعـاء علـی المؤمـن. >َیُکـْن َلـُه  َئًة<: و هـي مـا  َشـفاَعًة َسـّیِ

ِکْفـٌل ِمْنهـا<: نصیـب مـن وزرهـا، مسـاولها فـي القـدر. و »الکفـل« الّنصیـب.

مسئولیت پرهیز از سخن باطل.   

 َمـا 
َّ

ْنَعـاُم ِإال
َ ْ
ـْت َلکـُم ال

َ
ِحّل

ُ
ـِه َو أ ـُه ِعنـَد َرّبِ

َ
ـْم ُحُرَمـِت اهَّلِل َفُهـَو َخیـْر ّل >َذاِلـک َو َمـن یَعّظِ

ْوَثـاِن َو اْجَتِنُبـوْا َقـْوَل الـزور< )حـج، ۳۰( یعنـی: 
َ ْ
ْجـَس ِمـَن ال یْتلـَی َعَلیکـْم َفاْجَتِنُبـوْا الّرِ

هم چنیـن هرکـس دسـت از حـرام بـدارد در نـزد پـروردگارش برایش بهتر اسـت … پس 

از بت هـای پلیـد و سـخن باطـل و دروغ اجتنـاب ورزیـد.

از سـخن دروغ  و  ور<:  الـّزُ َقـْوَل  اْجَتِنُبـوا  >و  تفسـیر مجمع البیـان می خوانیـم:  در 

کـه پیامبـر؟ص؟ ایسـتاد و فرمـود: مـردم، شـهادت دروغ را  بپرهیزیـد. در روایـت اسـت 
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ْجـَس ِمـَن  در ردیـف شـرک بخـدا قـرار دادم. سـپس ایـن آیـه را خوانـد: >َفاْجَتِنُبـوا الّرِ

وِر< یعنی: میان نهی از پرسـتش بت و شـهادت دروغ جمع  ْوثـاِن َو اْجَتِنُبـوا َقـْوَل الـّزُ
َ ْ
ال

شـده اسـت .

بنابرایـن اجتنـاب دادن از سـخن باطـل )بیهـوده و بی پایـه و اسـاس( منظـور این 

آیـه اسـت و نیـز ایـن مهـم طبـق سـیاق آیـات از ویژگـی و وظایف مؤمنان اسـت.

متفـاوت  اخبـار  هجمـه ی  برابـر  در  را  مـا  جامعـه ی  کـه  آنچـه  توضیـح،  ایـن  بـا 

از  گاهـی و زدودن غفلـت  آ شـبکه های مجـازی مصـون می سـازد، در درجـه ی اول 

کـه مـردم مـا در مجالـس و  باورهـای مـردم آن جامعـه اسـت. بـه نظـر می رسـد آنچـه 

گاهـی از وظایـف و مسـئولیت ها »و نیـز  گردهمایی هـا و جلسـات دینـی نیـاز دارنـد »آ

ائمـه ی  کـرم؟ص؟ و  بـه خصـوص پیامبرا اولیـای خـدا  »سـیره ی و روش پیامبـران و 

اطهـارٱ؟مهع؟ در برابـر اخبـار مختلـف« و هم چنیـن »اشـاعه ی فرهنـگ و تفکـر انتقادی 

گـواه و مـدرک و از هـر منبعـی« می باشـد.  و نیـز نپذیرفتـن بی دلیـل هـر خبـری بـدون 

که مسـئولیت و وظیفه ی هر مسـلمانی اسـت و بر اسـاس  مهم تر از همه، حسـن ظّنی 

تـا شـالوده ی اجتمـاع  بـه اجـرای آن متعهـد باشـیم  بایـد نسـبت  نـور  آیـات سـوره ی 

ایمانـی مـا حفـظ شـود و دشـمنان فرصـت رخنـه نمـودن در آن را نیابنـد. بیاموزیم که 

گاهـی و  گـر اسـالم را پذیرفته ایـم بایـد نسـبت بـه وظایـف و مسـئولیت های خـود بـا آ ا

گاه باشـیم. جدیـت اقـدام نماییـم و از عقوبـت سـرپیچی از فرمـان پـروردگار نیـز آ

کـه بـه آن علـم نداریـم  کـه چگونـه زبـان خـود را بـر چیـزی  هم چنیـن بیاموزیـم 

گام مهـم راه هـای نفـوذ شـیطان را بـر خـود و جامعـه ی  ببندیـم وای بسـا بـا همیـن 

گم شـدن حضـرت یوسـف؟ع؟ در آیـات سـوره ی یوسـف  خـود بسـته ایم. در داسـتان 



، سال ششم، شماره ی دوازدهم، پاییز و زمستان 1941۳9۸

کـه پسـران یعقـوب نبـی؟ع؟ خبرکشـته شـدن  کـه زمانـی  کریـم می خوانیـم  در قـرآن 

یوسـف؟ع؟ را نـزد وی آوردنـد پیامبـر خـدا صبـر پیشـه سـاخت تـا پـروردگار مظلـوم را 

یـاری نمـوده و ظالـم و منافـق را رسـوا سـازد )یوسـف، ۱۸(. 

تـا ۲۵ سـوره ص طبـق روایتـی  آیـات ۲۱  در ماجـرای حضـرت داوود؟ع؟ نیـز در 

اینکـه در قضـاوت  از  پـس  کـه حضـرت داوود؟ع؟  از حضـرت رضـا؟ع؟ می خوانیـم 

بیـن آن دو بـرادر بـدون تحقیـق و در نظرگرفتـن همـه ی جوانـب امـر شـتاب زده اقدام 

نمودنـد نـادم شـده و بـه توبـه و انابـه بـه درگاه حـق پرداختنـد )نـک: صافـی، ج ۴، 

)۲۹۶ ص 

نتیجه گیری.   

یافته ها و نتایج پایانی این پژوهش، از این قرار است:

از عوامـل مهـم ایجـاد مصونیـت اجتماعـی در برابـر اخبـار شـبکه های مجـازی و 

گاهـی و بصیـرت عمومـی در سـایه ی ارکان  فضـای سـایبری می تـوان بـه افزایـش آ

کـه همـواره یـک جامعـه بـدان نیـاز دارد زدودن  و باورهـای دیـن اشـاره نمـود. آنچـه 

غفلت و ایجاد اتحاد و همدلی در سـطح جامعه و بین آحاد مردم اسـت و در سـایه ی 

آن مؤمنیـن می تواننـد زیـر لـوای اسـالم و آموزه هـای آن بـر توطئه های دشـمنان خود 

فائـق آیند.

بـه  می تـوان  جامعـه،  سـطح  در  پویایـی  و  بصیـرت  و  گاهـی  آ ایجـاد  راه هـای  از 

تاریـخ مسـلمانان صـدر  ایجـاد جلسـات بحـث و بررسـی  افزایـش مطالعـات دینـی و 

اسـالم و نیـز بازتـاب آن در زندگـی اجتماعـی مؤمنیـن اشـاره نمـود. بررسـی تاریـخ و 

گذشـتگان همـواره راهگشـای بشـر بـوده اسـت و خداونـد نیـز در قـرآن بـر  عبـرت از 
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کاَن عاِقَبـُة  کیـَف  اْنُظـُروا  ُثـّمَ  ْرِض 
َ ْ
ال ِفـی  >ُقـْل سـیُروا  کیـد می فرمایـد:  تا ایـن نکتـه 

)۱۱ )النعـام،  بیـن <  اْلُمکّذِ

از جامعـه ی مسـلمین سـدی  نیـز والیت پذیـری  ایمـان و اعتقـاد و عـزم راسـخ و 

محکـم در برابـر نفـوذ شـیاطین می سـازد و همـه ی توطئه های آنهـا را خنثی می نماید 

و در ایـن پایـداری بهره منـدی فراوانـی بـرای مسـلمانان اسـت. 

ایجـاد فرهنـگ نقـد و بررسـی مسـئوالنه و عـدم پذیـرش سـاده لوحانه ی اخبـار از 

هـر منبعـی از جملـه فضـای سـایبری می توانـد خدمـت بزرگـی بـه انسـجام اعتقـادات 

کنی و بی اعتمـادی و  گسـترش فضـای شـایعه پرا و باورهـای دینـی و نیـز جلوگیـری از 

هم چنیـن اشـاعه ی بی تفاوتـی دینـی و اجتماعـی در بیـن مومنیـن بنمایـد.

تقویـت روحیـه تذکـر و نیـز حفـظ و گسـترش فرهنـگ امر به معـروف و نهی از منکر 

گاهـی و غفلـت در جامعـه را کاهـش دهد و دشـمنان و منافقان دین را در  می توانـد ناآ

اجـرای نقشـه ها و توطئه هـای خـود تضعیـف نمایـد، از سـوی دیگـر بـه تقویـت اتحـاد 

و ایجـاد همدلـی و نیـز تقویـت حـس بـرادری و روحیـه ی حسـن ظـن و اعتمـاد بیـن 

کـه همیـن زمینه سـاز موفقیـت و پیـروزی جامعـه اسـت. مؤمنـان بیانجامـد 
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