
فضاي مجازي :موضوع
حجت االسالم و المسلین شریعتی: داور

:جمع بندي داور

استفاده از فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعی حالل  با استفاده از اصل حلیت، 
هم اکنون استفاده از این فناوري یکی از ملزومات زندگی بشري و از جمله . است

این فناوري ساخته دست دشمن است اما می توان با ابزار دشمن، . جامعه ما است
نمی  به طور صریح. در مقابل دشمن ایستاد و بر علیه خودش از آن استفاده کرد

توان مدعی شد که بین استفاده از فضاي مجازي و باال رفتن فساد درجامعه ارتباط 
مهمترین اصل استفاده . مستقیم وجود دارد؛ زیرا استقرایی صورت نگرفته است

 البته در حرام دانستن بعضی از شبکه ها توسط مراجع .صحیح و مجاز آن است
.شکی نیست

:نظرات موافق
مهمترین دالیل استفاده از فضاي 

:مجازي
ـ کاهش هزینه هاي اقتصادي1
ـ گسترش تعامالت 2
ـ ایجاد فضاي عمومی اطالع 3

رسانی
ـ جهانی و فرامرزي بودن4
ـ فرصت مناسب براي تبلیغ5
ـ امکان تبلیغ جهانی6
ـ تبدیل این فناوري به یک 7

فرصت براي رساندن پیام خود به 
دنیا 

:نظرات مخالف

فضاي مجازيمعایب استفاده از 
ـ ساخته دست دشمن و داشتن 1

اهداف خانمان برانداز در ساخت آن
ـ تقویت و کمک به دشمن2
ـ ضعیف تر شدن معنویات با 3

استفاده از این برنامه ها
ـ مفاسد این برنامه ها از مزایاي آن 4

.خیلی بیشتر است

:نظرات مخالف

دشمن است و به سازنده این فضا 
طور حتم  منافع آن نیز به دشمن بر 
می گردد؛ بنابراین استفاده از این 
فضا به تقویت دشمن کمک می 

.کند

یی که این ابزار را تولید دولت ها
کرده اند، هدفشان نابودي اسالم 

پیشرفت در علم و تکنولوژي . است
هیچ کمکی به پیشرفت در ابعاد 

است  انسانی و معنویات بشر نکرده
حتی بالعکس در مواردي این 
پیشرفت ها باعث شده مخرب نیز 

یکی از نمونه هاي آن فضاي . باشند
. مجازي و شبکه هاي اجتماعی است

به گونه اي که با استفاده از این 
برنامه ها آمار خیانت در خانواده، 

رو به ... اختالفات، طالق ها و 
عقل غربالگر . فزونی نهاده است

م این گونه پیشرفتی مورد نظر اسال
.را نمی پذیرد

:نظرات موافق
فواید استفاده از فضاي مجازي از 
جمله کاهش هزینه اقتصادي، 
گسترش تعامالت باال، جهانی و 

غیر قابل انکار ... فرامرزي بودن و
با توجه به جنگ نرم و . است

تبلیغات دشمنان در برابر اسالم، می 
از فضاي مجازي استفاده بهینه توان 

و این تهدید را تبدیل به یک 
البته دو نکته تقوا و . نمود ،فرصت

نظم در زمان بندي در این فضا 
باید بدبینی نسبت . بسیار مهم است

به این فضا را کنار گذاشت و 
مقام معظم . متعصبانه برخورد نشود

رهبري فضاي مجازي را یک 
نابراین فرصت استثنایی دانسته اند؛ ب

این مطلب موکد جواز استفاده از 
.فضاي مجازي است


