دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی
سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400

تجارت بدافزارها از منظر فقه امام

1

_______________ فاطمه رضایی ،2حمیدرضا کامل نواب_______________ 3

چکیده

تجارت بدافزارها از منظر فقه امامی

واژۀ بدافزار به مجموعه کدها و برنامههای مخربی اطالق میشود که توسط
طراحان آنها به منظور ایجاد آلودگی ،جاسوسی ،سرقت یا تخر یب اطالعات
دیگر برنامهها یا سیستمهای رایانهای تولید میشود .ماهیت خرابکارانۀ بدافزارها
رویکردی سلبی را در اذهان ایجاد میکند ،اما با توجه به تنوع کاربری ،حکم
فقهی تجارت آنها در شرایط متفاوت متغیر است .در یک نگاه واقعگرایانه و با
عنایت به روایات موجود در مسألۀ «بیع سالح» ،فروش بدافزار به شیعیان و غیر
شیعیان ،قابل ارزیابی است .فروش این برنامهها به غیر شیعیان ،به عنوان یکی از
تسلیحات جنگ سایبری قابل ارزیابی است و حتی در این میان ،میتوان بین

تاریخ تأیید1400/8/22 :
 .1تاریخ دریافت99/4/28 :
 .2دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشگاه فردوسی مشهد (نو یسندۀ مسئول).

rezaeirezaei@mail.um.ac.ir

 .3استاد سطوح عالی حوزۀ علمیۀ مشهد و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشگاه فردوسی
h.kamelnavab@mail.um.ac.ir
مشهد.
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اهل کتاب و مسلمانان غیر شیعه و حتی غیر مسلمانانی که اهل کتاب نیستند،
قائل به تفصیل در حکم شد .در خصوص فروش بدافزار به شیعیان ،با عنایت
به جهت و انگیزۀ طرفین ،فروض مختلفی متصور است ،به گونهای که هرگاه
جهت فروش ،میان طرفین ،بر امری حالل تعلق گیرد ،مباح و حتی در شرایطی
با استناد به پارهای قواعد ،واجب کفایی است .اما چنانچه جهت حرام بدافزار
ً
ّ
مد نظر باشد ،حکم مسأله ،حرمت است .البته در صورتی که فروشنده صرفا از
استفادۀ حرام خریدار اطالع دارد ،ولی قصد استفادۀ حرام ندارد ،حکم به آن
وضوح نیست .حکم وضعی آن نیز در موارد جواز تکلیفی و حرمت ،صحت
است و از این جهت تفاوتی وجود ندارد.
واژگان کلیدی :مکاسب محرمه ،بدافزار ،جنگ سایبری ،پدافند غیرعامل.

مقدمه

امروزه بخش قابل توجهی از روابط انسااا ها تحاات حاکمیاات فسااای سااایبری قارار رفتااه

است؛ به ونهای که میزا توسعۀ این فسااا ،بااه عنااوا یزاای از نشااانههای برتااری دولتهااا
شناخته میشود و وجود آ ها نقش تعیین کنندهای درعرصههای مختلف سیاساات ااراری و
حاکمیت کشورها دارد .افزو بر دستاوردهای ناشی از کاربرد این فسا ،حمالت سایبری بااه
ا
عنوا یزی از تهدیدهای جدی باه شاامار میآیااد .ایاان حمااالت ،غالبااا از طریااا طراحاای
بدافزارها صورت می یاارد .البتااه بااا عنایاات بااه کاااربرد ایاان برنامااهها بااه عنااوا ابزارهااایی
سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400

ساختارشزن ،منافعی هم برای آنها متصور است و لرا میتوا برای تجارت و اسااتداده از آ
اعتباری نسبی قائل بود .البته منظور از منافع فقط معنای مصطلح آ نیساات بلزااه در اینجااا
استداده از بدافزارها به مثابۀ ابزاری برای مقابله به مثل ،به عنوا یزی از حااا ت دفاااعی هاام
ّ
میتواند مد نظر قرار یرد .از این رو با قدم راشتن یک فناااوری جدیااد بااه عرصااۀ جوامااع
بشری و کاربرد فراوا آ از یک سو و پویایی فقه از سوی دیگر ،این پرسش مطاارح میشااود
که تزلیف کاربرا در زمینههای متداوت در رویارویی با ایاان فناااوری جدیااد کااه از مسااائل
مستحدثه به شمار میرود چگونه است؟ پرسشهایی چو ساخت بدافزار ،سدارش ساخت
بدافزار ،موارد جواز استداده از بدافزار و مانند آ  .در مقالۀ حاضر تنها به ایاان پرسااش پاسااخ
داده شده است که حزم تجارت بدافزارها ،اعم از تزلیدی و وضعی کدام است؟
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پیشینه

موضوع این تحقیا پیش از این ،در کتاب یا پژوهشی فقهی مورد بررساای قارار نگرفتااه اساات.

نزدیکترین بحثی که نسبت به این موضوع مطرح شده ،بحث فروش تسلیحات جنگاای صاادر
اسالم ،مانند شمشیر ،نیزه و موارد دیگر است که این بحث در کتب فقهی قدمت زیااادی دارد و
نیز در روایاتی به خصوص ،مورد توجه ائمۀ طاهرین و اصحاب ایشا قرار رفته است.
آنچه که در این پژوهش بررسی می ردد ،حزم تزلیدی فروش این ونه برنامهها است که
چو تأثیر ثبوتی یا سلبی بر حزم وضعی دارد ،بر بحث از حزم وضعی مقدم شده ،و از آنجا
که طرف معامله ،از مسلما یا غیر مسلما در این مسأله تاثیر رار است ،این نزته هم در
طرح مباحث مرکور لحاظ ردیده است .از جمله مسائلی که باید در بحث مورد مداقه قرار
یرد ،این است که میزا تأثیر راری قصد استداده حرام یا علم به استداده حرام مشتری در این
مقوله به چه میزا است ،که بررسی این جهات نیز در این پژوهش منعزس شده است.

مفهومشناسی

«بدافزار» بر ردا فارسی واژۀ « »Malwareمیباشد »Malware« .کلماهای ترکیباای ،و از دو

بدخواهانه روی سیستم میپردازد .به عبااارت دقیاااتر میتااوا داات ایاان برنامااهها ،قطعااه
کدهایی هستند که توسط برنامه نویسا نوشته میشوند تا بدین واسطه ،بدو اطالع و اجازۀ
مالک سیستم ،آ را آلوده و اقدام به کارهای ناخواسته یا خرابزارانه کننااد .در بیشااتر مواقااع،
واژۀ ویروس به عنوا یک عبارت عمومی برای انواع مختلف بدافزار و حملههای یارانهای بااا

تجارت بدافزارها از منظر فقه امامی

کلمۀ « »Maliciousبه معنای بدخواهانه و « »Softwareبااه معنااای ناارم افازار تشاازیل شااده
ا
است .ظاهر این عبارت دقیقا مشخص میکند که ماهیت آ چیست .باادافزار ،ناارم افازاری
ا
است که معمو بدو اجازۀ صاحب سیستم نصب میشود و به انجام اعمااال ناخواسااته یااا

کدهای بدخواه به کار میرود؛ هر چند که از لحاظ تخصصی ایاان دو بااا هاام تداااوتهااایی
دارند 1.بدافزارها مشابه ویروسهای زیست محیطی ،سترش یافتااه و پااس از وارد شااد بااه
رایانااه ،اقاادامات غیرمنتظاارهای را انجااام ماایدهناد .ایاان برنامااهها میتواننااد از روشهااا و
 .1رشتی ،رشتی ،نیزدل ،مجموعه مقاالت و گزارشاتی دربارۀ امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ،ج ،1ص.17
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ا
تزنیکهای مختلدی برای اجرای خود استداده کنند؛ مااثال بعساای ،از سیسااتم دیگااری ،بااه
عنوا قربانی برای انجام عملیات تخریب روی دیگاار سیسااتمها اسااتداده میکننااد ،بعساای
اقدام به جمع آوری اطالعات شخصی کاربرا مانند شاامارۀ حساااب بااانزی ،رمااز عبااور و
نامهای کاربری و ...میکنند و حتی ممزن است باعث تخریب در سیستم کاااربرا شااوند.

1

بدافزارها را به لحاظ نوع عملزرد میتوا در دو دستۀ کلی قرار داد :اول ،بدافزارهایی کااه بااه
صورت مستقل و بدو نیاز به برنامۀ دیگر میتواننااد روی سیسااتم عاماال اجارا شااوند .دوم،
بدافزارهایی که برای اجرا ،نیازمند میزبا خود هستند و به تنهایی نمیتوانند فعالیت نمایند.

2

اولین بدافزارها از نوع ویروس بودند که در اوایل  1980با هدف خرابزاری در اطالعات
ذخیره شده روی کامپیوترها نوشته شدند .بعد از آ اولین کرم اینترنتی ( )Internet Wormsدر
سال  1988به وجود آمد که هدف اصلی آ آلوده کرد سیستمهای « »SunOSو «»VAX BSD
بود .این کرم ،از طریا یک حدرۀ شبزهای در این سیستم عاملها ،به آنها حمله کرده و بعد از
ندوذ ،برنامۀ مخربی را روی سیستم اجرا میکرد .در اوایل سال  2011به تدریج ،نوع
خرابزاریها عوض شد و به سودجوییهایی منجر شد که هدف اصلی آنها سوء استداده از
کامپیوترها به عنوا « »Zombieبود .از سال  2013به بعد ،بدافزارهای جاسوسی نیز مشتاقا
زیادی پیدا کرد و دزدی اطالعات به شدت محبوب شد 3.با بررسی تاریخچۀ کوتاه ساخت
سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400

بدافزارها میتوا به این مسأله پی برد که بدافزارها انواع ونا ونی دارند و در مقاطع زمانی
تغییراتی داشتهاند که با توجه به نوعشا  ،نامهایی به خود اختصاص دادهاند.

4

حکم تکلیفی فروش بدافزارها

جنگ ،به عنوا سختترین شزل تقابل بین کشورها در چهارمین نسل خود ،از یک در یری
تک بعدی به یک رویارویی همه جانبه ،در عرصههای سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و فناوری
تبدیل شده است .بنابر این تجهیز ارتشها به آخرین تسلیحات نظامی به تنهایی برای مقابلااه
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 .1محمودی ،بهترین روشهای مبارزه با ویروسهای کامپیوتری ،ص.16
 .2داوری« ،همه چیز در مورد بدافزار» ،پدافند غیرعامل ،ش ،1صص .46-47
 .3برای اطالعات بیشتر در مورد تاریخچۀ بدافزراها رجوع شود به :عزیزی ،تاریخچۀ ویروسهای کامپیوتری.
 .4جا آیزوک ،ویروسها و بدافزارهای کامپیوتری ،ترجمۀ بشیری راد و جبیبی لشزری ،صص .30-19

با این تهدیدهای نوظهور کدایت نمیکند .با توجه به تغییر ماهیت سیاساات راری کشااورها
در نحوۀ تعامالت خود با دیگرا  ،میتوا ادعا نمود کااه امااروزه بساایاری از کشااورها از هاار
ابزاری برای تحقا منویات سیاسی خویش استعانت میجویند.
بدو شک بدافزارها ،یزی از مهمترین ابزارهای خصمانه هستند که در عرصۀ جنگ
سایبری مورد توجه دولتها قرار رفتهاند .پس میتوا ادعا کرد که بدافزارها در عصر جدید،
نوعی از تسلیحات پیشرفته محسوب میشوند که دولتها علیه یزدیگر به کار میبرند .با این
مقدمه ،این نوشتار در مقام پاسخ ویی به این مسأله است که حزم فروش بدافزارها به غیر
شیعیا  ،اعم از مسلما و غیر مسلما و اعم از افراد و دول اسالمی یا غیر اسالمی چیست؟
همانطور که در مقدمه رشت ،شبیه ترین بحثی که تناسب با موضوع این پژوهش
دارد ،مبحث فروش تسلیحات نظامی است و با دقت در کتب فقهی درمییابیم که فقها
ا
بحث فروش تسلیحات را در کتب خود مستقال دنبال نموده ،هرچند شاهد اختالف
نظراتی در این زمینه هستیم 1.هما طور که سید یزدی 2و دیگرا  3فرموده اند ،اقوال در این
مسأله متعدد است و به هشت قول میرسد.
بر اساس بداهت و ضروت عقلی و همچنین با عنایت به نصوص و ادله ،دانسته میشود که
در فروش تسلیحات ،تداوت جدی میا فروش آ به شیعیا و غیر شیعیا وجود دارد و به این
جهت در ادامه بحث از حزم تزلیدی ناظر به این دو قسم و به صورت جدا طرح میشود.

بر اساس تقسیم بندی عینی که در آیات و روایات نیز حزم آ نمود پیدا کرده است ،دشمن بااه
مسلما و غیر مسلما تقسیم میشود .در ادامه ،ابتدا بحث از فروش سالح سرد ،به هاار کاادام
از این دو دسته مطرح شده و سپس بااه امزااا سارایت حزاام بااه باادافزارها پرداختااه میشااود.

 .1قائلین به حرمت فروش سالح در وقت جنگ مثل :ابن ادریس ،السرائر الحاوي لتحریر الفتاوی ،ج،2
ص216؛ اردبیلی ،مجمع الفائدة و البرهان ،ج ،8ص 44و حرمت فروش سالح به طور مطلا مثل :سالر
دیلمی ،المراسم ،ص170؛ شهید اول ،اللمعة ،ص103؛ خوانساری ،جامع المدارک ،ج ،3ص.19
 .2یزدی،حاشیة المکاسب ،ج ،1ص.10
 .3نجدی ،جواهر الکالم ،ج ،۲۲ص.۲۸
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فروش بدافزار به غیر شیعیان
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مقصود از فروش بدافزار در مباحث آینده ،فروش بدافزار به غیر شاایعهای اساات کااه در اختیاار
قرار داد بدافزار به او ،جنبۀ احتمالی اضرار به اسالم و مسلمین را دارد و جنباۀ اجتماااعی دارد.
پس مقصود مراودات و تعامالت شخصی با غیر شیعیا که جنبۀ اجتماعی و بین المللی ناادارد
و احتمال واسطیت شخص نیز برای دولتها و حزومتها وجود ندارد ،نیست .البته حزاام فااروش
بدافزار به شخص غیر شیعه ،از مبحث حزم فروش بدافزار به شیعیا دانسته میشود.
 .1فروش بدافزار به غیر شیعیان مسلمان

در ارتباط با غیر شیعیا مسلما  ،چنانچه در برخی روایات آمده ،حزم حرمت فروش سااالح،
اختصاص به زما جنگ دارد .دو روایت حسرمی و هند ّ
سراج در اینباره صااادر شااده اساات.

در این روایات ،بحث از فروش سالح به سالطین آ زما مطرح شده است و شزی نیست کااه
ایشا ا رچه شیعه نبودند ،اما محزوم به اسالم بودند 1.در روایت حسرمی آمده است:
عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحزم عن سیف بن عمیرة عن أبي
َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َّ
َ
الله َف َق َال َل ُه َح َز ٌم َّ
الس َّر ُاج َما ت َری ِف َیم ْن
بزر الحسرمي قال« :دخلنا علی أ ِبي عب ِد ِ
َّ
َ ْ ُ ُّ ُ َ َ َّ
الشام َو َأ َد َات َها َف َق َال َ َب ْأ َس َأ ْن ُت ُم ْال َی ْو َم ب َم ْنز َلة َأ ْص َح َ ُ
ول الل ِه ص
ِ
اب رس ِ
یح ِمل السروج ِإلی ِ
ِ
ِ ِ
َّ ُ
َْ َ َ َ َ
ْ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ ُّ ُ َ َ ِّ َ َ 2
ِإنز ْم ِفي ُهدنة ف ِإذا کان ِت المباینة حرم علیزم أ تح ِملوا ِإلی ِهم السروج و السالح».

این روایت دو سند دارد که یزی منقول از کلینی 3و دیگری منقول از شیخ طوسی 4است
سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400
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که در هردو ،تنها شخصی که ممزن است مورد مناقشه قرار یرد ،ابوبزر حسرمی است.
ا
ا رچه وی مدح شده ،ولی توثیا نشده ،و نهایتا در اسناد کامل الزیارات و تدسیر قمی وارد
شده است .اما در عین حال ،محقا خویی وی را ثقه و جلیل میداند.
در روایت دوم از هند ّ
سراج میخوانیم:

5

روی الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن أبي سارة عن هند ّ
السراج
َ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ ِّ ُ ْ ُ َ ْ ُ ِّ َ َ َ
َّ َ َ
السال َح ِإلی أ ْهل الش ِام فأ ِب ُیع ُه
قال« :قلت ِلِبي جعدر أصلحك الله ِإني کنت أح ِمل
ِ

 .1خویی ،موسوعة اإلمام الخوئي ،ج ،35ص294؛ تبریزی ،إرشاد الطالب في شرح المکاسب ،ج ،۱ص.۱۸۴
 .2کلینی ،الکافي ،ج ،۵ص.۱۱۲
 .3هما  ،ج ،9ص.639
 .4طوسی ،االستبصار ،ج ،3ص.57
 .5خویی ،معجم رجال الحدیث ،ج ،11ص.319

ْ ُ ْ َ َ َّ َ َّ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ ِّ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َّ َ َ
السالح قلت أح ِمل ِإلی أعد ِاء الل ِه قال
ِمنهم فلما عرف ِني الله هرا المر ِضقت ِبر ِلك
ِ
ْ ْ َ
َ َّ َّ َ َ ْ َ
ُ
ُ
ُ
ُّ َ َ َ َ َ َ َ
َ
َ
َ
اح ِمل ِإل ْی ِه ْم َو ِب ْع ُه ْم ف ِإ الل َه ت َعالی َیدف ُع ِب ِه ْم عد َّونا َو عد َّوک ْم َی ْع ِني الروم قال ف ِإذا کان ِت
ْ
َ َ َ َُ َ َ ا
َ
َ
َ ََْ َ ُ َ ُ ْ ٌ 1
ال َح ْر ُب َب ْی َن َنا َو َب ْی َن ُه ْم ف َم ْن ح َمل ِإلی عد ِّونا ِسالحا َی ْس َت ِع ُینو ِب ِه علینا فهو مش ِرك».

کلینی ،صدوق و طوسی هر یک به سندی این روایت را زارش کردهاند2؛ ولی هر سه به
«ابیساره» ختم میشود که مجهول است؛ لرا روایت ،از جهت سندی ضعیف است 3.در
برخی روایات ضعیف السند دیگر 4نیز چنین تعبیری به کار رفته است؛ مانند روایت سراد 5یا
سراج 6که از امام صادق نقل میکند که در جنگ ،اقدام به فروش سالح نزن .این فتوا
اختصاص به فقهای شیعه نداشته و اهل سنت نیز به همین مطلب ملتزم شدهاند.

7

این روایات دربارۀ جنگ سرد بوده و ناظر به فروش سالحهای تهاجمی است و حرمت
فروش اسلحه به مسلما غیر شیعه را محدود به زما جنگ میداند .برای تسری حزم آ به
بدافزارها باید یزی از راه حلهای زیر پیگیری شود:
ا
راه حل اول ،استداده از حزم عقل است .به این معنا که عقل مستقال حزم به قبح مطلا
استعانت نسبت به غیر شیعیا مسلما در زما جنگ با آنها دارد ،و آ را ظلم قطعی به
شیعیا به حساب میآورد .بر این اساس ،روایات وارد شده در این باب ،ناظر به ارشاد به
حزم عقلی است .در نتیجه ،فروش بدافزار به مسلما غیر شیعه نیز در زما جنگ سایبری،
مشمول این بداهت عقلی شده و عدم جواز برای آ نیز ثابت میباشد.
تجارت بدافزارها از منظر فقه امامی

 .1صدوق ،من ال یحضره الفقیه ،ج ،3ص.175
 . 2کلینی ،الکافي ،ج ،5ص112؛ صدوق ،الفقیه ،ج ،3ص175؛ طوسی ،تهذیب األحکام ،ج ،6ص.353
 .3خویی ،معجم رجال الحدیث ،ج ،22ص.175
 .4ضعف سند این روایت به جهت راوی اخیر از امام یعنی سراد یا سراج است؛ زیرا ا ر سراد ،صحیح
باشد ،مقصود حسن بن محبوب است که از اجالی اصحاب است و ثقه میباشد؛ ولی وی روایت
بالواسطه از امام صادق ندارد .بنابر این در سند ،سقط واقع شده است .لرا نسخۀ شیخ طوسی در
استبصار صحیح است که فرموده است« :السراد ،عن رجل ،عن ابی عبدالله .»ا ر مقصود از آ سراج
باشد ،مجهول میباشد ،پس بر اساس هر دو نسخه ،روایت ،ضعیف السند است. .ک :خویی ،معجم
رجال الحدیث ،ج ،24ص.117
 .5کلینی ،الکافي ،ج ،5ص.113
 .6عاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،17ص.102
 .7مرغینانی ،الهدایة فی شرح البدایة ،ج ،4ص.378
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َ ََ
راه حل دوم ،تزیه بر وصف « َی ْس َت ِع ُینو ِب ِه عل ْی َنا» است که در روایت حسرمی وارد
شده است؛ چه آنزه وصف مشعر به علیت بوده و حسب فهم عرف بر مناط کلی حزم
د لت دارد .بر این اساس ،در زما جنگ ،علت تحریم فروش سالح ،این است که به
واسطۀ آ علیه شیعیا استداده میشود .بر این اساس ،بدافزارها هم داخل در این عموم
شده و مورد تحریم قرار می یرند.
اما راه حل سوم تنقیح مناط حزم است .این راه ،ن یازمند شواهدی است که بتواند
تنقیح مناط را به مرحلۀ قطعیت برساند .تداوت میا راه حل دوم و سوم این است که در راه
حل دوم ادعای استظهار و برداشت عرفی مطرح است؛ به این صورت که شخص ادعا
ا
میکند که عبارت فوق ،عرفا ظهور در علیت برای حزم دارد .اما راه حل سوم استظهاری
و عرفی نبوده ،بلزه اجتهادی است .به این معنا که از شواهد و قرائنی میتوا قطع یا
اطمینا به علیت مطلب فوق برای حزم دست پیدا کرد 1.بر این اساس ،با توجه به اینزه
مالک حرمت فروش سالح به مسلمانا در ایام فتنه ،عدم جواز تقویت آنها علیه شیعیا
ا
است ،قطعا موضوعی که در ادله آمده ،خصوصیت نداشته و میتوا از جنگ سرد به
ا
جنگ سایبری و از سالح های جنگ سخت ،به بدافزارها تعدی کرد؛ زیرا یقینا دسترسی
ایشا به بدافزارها نیز موجب تقویت علیه شیعیا می ردد.
ا
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شواهدی که بر تنقیح مناط و کشف مالک مرکور میتوا اقامه کرد ،او ندس تقیید
ا
حزم ،به حرمت فروش در ایام فتنه است که عرفا اشعار به علیت آ و متناسب با مالک
ا
عدم جواز تقویت آنا علیه شیعیا است؛ ثانیا حزم عقلیای که در راه حل اول ذکر شد
میتواند شاهد دیگری بر این تنقیح مناط باشد .روهی از فقها نیز از این روایات ،مناط
برداشت کرده و نسبت به موارد دیگر تنقیح مناط کردهاند.

2

البته باید توجه داشت که این حزم در زما عدم وجود فتنه و برای استداده علیه دشمن
مشترک ،از عدم جواز به جواز ،بلزه وجوب تبدیل خواهد شد و آنچه که مالک عدم جواز
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 .1عبد الرحما  ،معجم المصطلحات و األلفاظ الفقهیة ،ج ،1ص.494
 .2حسینی شیرازی ،ایصال الطالب ،ج ،1ص326؛ یزدی ،حاشیة مکاسب ،ج ،1ص11؛ تبریزی ،ارشاد
الطالب ،ج ،1صص 105و 106؛ خویی ،مصباح الفقاهة ،صص 189و .192

است ،وجود فتنه به جهت خوف استداده از آ علیه شیعیا است.
 .2فروش بدافزار به غیر شیعیان اهل کتاب

نص خاصی در ارتباط با فروش سالح به اهل کتاب وجود ندارد .لرا حزم فروش بدافزار بااه

اهل کتاب باید بر اساس قواعد بررسی شود .البته محقا سبحانی با اطااالق کااالم در بحااث
فروش سالح به دشمنا  ،بر این باور است که مالک عدم جواز ،فااروش بااه مطلااا دشاامنا
شیعیا در فرض وجود خوف از آنها است و در غیر این فرض ،فروش مانعی ندارد.

1

در فروش بدافزار به اهل کتاب ،امزا استداده های نافع و مسر به شیعیا و یا حتی
سای ر مسلمانا متحد با شیعیا وجود دارد ،لرا باید مصالح اسالم و مسلمین مالحظه
شده و در موا رد ضرر اسالم و مسلمین ،حزم به عدم جواز شود؛ مانند موردی که میا
شیعیا و اهل کتاب ،جنگ سایبری برقرار باشد؛ یا اینزه به صورت بالدعل ،جنگی نرمی
برقرار نباشد اما احتمال میرود که به زودی این چنین جنگی برقرار شود؛ یا اینزه آنها
خودشا با شیعیا جنگی ندارند ،ولی با افرادی متحد هستند که ا ر شیعیا بدافزار را به
آنها بدروشند ،مانند این است که به متحدینشا فروختهاند و خوف سلطه بر حوزۀ اسالم
وجود دارد .در مواردی که به ندع شیعیا یا مسلمانا متحد با آنها باشد و همچنین در
موارد شک – ،با توجه به وجود منافع حالل  -می توا به عمومات حلیت بیع و تجارت
 .3فروش بدافزار به غیر شیعیان غیر اهل کتاب

در ارتباط با غیر شیعیا غیر مسلما  ،با مالحظۀ نصوص در مییابیم که حرمت فروش سااالح
ا
به آنها  -فارغ از حزم مستقل عقل  -اختصاص به حال جنگ نداشته و مطلقا جایز نیساات .در
صحیحۀ علی بن جعدر ،ایشا از امام صادق دربااارۀ تجااارت بااا مشاارکین سا ال میکنااد.

تجارت بدافزارها از منظر فقه امامی

تمسک کرده و حزم به جواز نمود.

حسرت در پاسخ ،تجارت را در فرض اینزه مورد تجارت ،سالح نباشد جایز میداند 2.ا رچااه
اطالق روایت شامل حالت جنگ نیز میشود ،اما جاللت و علم س ال کننده ،یعناای علاای باان
 .1سبحانی ،المواهب فی تحریر احکام المکاسب ،ص.332
 .2عاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،۱۷ص.۱۰۳
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جعدر ،مانع اطالق است؛ چرا که برای شخصیتی چو ایشا  ،واضح است که در حال جنگ،
فروش سالح و حتی غیر سالح مثل طعام به غیر مسلما جایز نیست .بنابر این ،روایت سا ال
راویَ ،
1
منصرف از حالت جنگ بوده و اختصاص به غیر آ دارد.
اما هما طور که در فرض مسلمانا غیر شیعه مطرح شد ،تسری حزم موجود در این
روایات به بدافزار ،که سالح به معنای خاص آ نیست ،نیازمند برخی تدقیقات و راه
حلهای فقهی است .میتوا چهار راه حل برای این مسأله ارائه داد:
ا
در راه اول ،عقل مستقال به قبح هر چه موجب تقویت کدار و با رفتن قدرت جنگ در
آنها شود ،حزم میکند 2.پس این حزم ،به سالح به معنای خاص آ اختصاص نداشته،
ا
بلزه به طریا اولی شامل بدافزار که سالح در جنگ سایبری است نیز میشود؛ خصوصا که
امروزه در اهمیت با تری از جنگ سرد قرار دارد.
راه حل دوم مبتنی بر آیۀ هشتم سورۀ اندال است که در آ  ،خداوند امر به آماده نمود
تمام قوا و تجهیزات ،برای ارهاب و جنگ با کدار نموده است .حال ا ر فروش این تجهیزات
به کدار جایز باشد ،نقض غرض از این امر خواهد بود 3.واضح است که عموم این آیه،
شامل تسلیحات جنگ سایبری ،مانند بدافزار نیز خواهد شد .البته ترکر به این نزته زم
است که این آیه خود به تنهایی میتواند دلیل بر عدم جواز فروش بدافزار به کدار باشد و در
سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400
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عین حال یزی از شواهد بر تنقیح مناط در ادلۀ فوق الرکر است.
راه حل سوم ،مبتنی بر فقرهای از حدیث معایش العباد در تحف العقول است که معاملۀ
هر آنچه که موجب تقویت کدر و شرک شود را حرام میداند 4.شمول این روایت نسبت به
محل بحث -به جهت وضوح -محتاج بیا نیست؛ ولی مشزلی که در این راه حل وجود
دارد ،اشزا ت متعدد سندی و د لی است که بعسی از بزر ا به این روایت وارد ساختهاند.

5

 .1تبریزی ،إرشاد الطالب في شرح المکاسب ،ج ،۱ص.۱۸۴
 .2خو یی ،موسوعة اإلمام الخوئي ،ج ،۳۵ص.۲۹۵
 .3هما  ،ص.۲۹۶
 .4حرانی ،تحف العقول ،ج ،1ص332؛ عاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،17ص.83
 .5خالصۀ اشزال سندی این است که این روایت مرسل بوده و بر خالف کسانی که قوت متن در این روایت را
بینیاز از سند دانستهاند ،اضطرابات متنی و تهافتات بسیار در این روایت به ضعف سندی روایت دامن
میزند. .ک :خویی ،موسوعة اإلمام الخوئي ،ج ،۳۵ص.۷

راه حل چهارم استداده از تنقیح مناط است .اساس این راه ،هما است که در بحث فروش
بدافزار به مسلما غیر شیعه بیا شد؛ اما با توجه به عدم ذکر مناط در صحیحۀ علی بن جعدر
و عدم وجود شواهد بر این مناط و تنقیح آ در موارد دیگر ،این راه مشزل به نظر میرسد.
نتیجه اینزه با توجه به ادله ،فروش مطلا آنچه که موجب تقویت کدار  -به جهت
کدرشا  -علیه مسلمانا میشود ،به حزم اولی جایز نیست و بدافزارها نیز از این قانو
کلی مستنثنی نیستند .البته باید توجه داشت که تقویت شخص کافر  -بدو تقویت جهت
کدر  -مثل اینزه به او آب یا غرا و امثال اینها فروخته شود ،مانعی ندارد و در فرض عروض
عنوا ثانوی ،مثل مواردی که دفاع از حوزۀ اسالمی متوقف بر تقویت کدار باشد ،حتی
تقویت نظامی کدار با افراد و تجهیزات ،جایز بلزه واجب میباشد.
ا
صاحب نظرا معاصر نیز صریحا بر این نزتۀ اساسی تأ کید نموده و قائلند که ا رچه
1

عنوا سالح در روایات منصرف به ابزاری است که به طور مستقیم در جنگ و مبارزه کارایی
دارد ،ولی نگاه به واقعیتهای موجود ،نقش تعیین کنندۀ ابزارهای غیرنظامی را در
شزستها و پیروزیها ،شداف میسازد .از این رو دایرۀ سالح را سترش داده و هر آنچه که
در برتری نظامی دشمن کارایی داشته باشد ،مثل پشتیبانی و حمل و نقل را ،جزء ابزار جنگی
تلقی کرده و آ را حرام میدانند 2.برای نمونه ،امام خمینی فروش ندت به اسرائیل را به مثابۀ
فروش اسلحه و حرام دانست 3.البته با توجه به نگاه یزپارچۀ ایشا به نظام اسالمی،
بر این بود که در صورت فروش اسلحه به کافرا  ،بنیۀ نظامیآنا تقویت می ردد ،آ را
ممنوع و ا ر خطری در میا نبود ،آ را اجازه میدهد 4.در حقیقت صالحیت فروش سالح
را از ش و و مسولیتهای حزومت اسالمی میداند.

5

در مجموع ،بر این اساس میتوا استنباط کرد که امزا تعمیم حزم موجود در لسا
 .1خو یی ،موسوعة اإلمام الخوئي ،ج ،۳۵ص.۲۹۸
 .2خمینی ،تحر یر الوسیلة ،ج ،1ص.496
 .3همو ،مجموعه سخنرانیهای حضرت امام ،ج ،1ص.219
 .4همو ،المکاسب المحرمة ،ج ،1ص.228
 .5همو ،تحریر الوسیلة ،ج ،1ص.496
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تشخیص نظام ،بر این مسأله حاکم است .به عبارت دیگر ،چنانچه تشخیص دولت اسالمی
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فقها نسبت به سالح و جنگ سرد ،به مباحث جنگ سایبری و فروش بدافزارها نه تنها ممزن
است ،بلزه به جهت افزایش تنشها میا دول اسالمی و سایر کشورهای غیرمسلما از
ضرورت اساسی برخوردار میباشد.
فروش بدافزار به شیعیان
احزام فروش بدافزار به شیعیا  ،بسته به اطالع یا عدم اطالع از کاربرد آ متداوت خواهد بود:
 .1با آگاهی به استفادۀ حالل مشتری از بدافزار

در بدافزارها جهت حالل وجود دارد که مندعت بسیار مهم و قابل توجااه عقااال اساات .باادینرو
مشمول ادله و عمومات جواز بیع به شیعیا است .البته در نگاه ابتدایی ،ظاهر واژۀ «باادافزار»،
قرابتی با مندعت حالل ندارد؛ اما دقت در وضعیت دنیای امروز و عما ندوذ ارتباطات ،ما را بااه
ا
این نتیجه میرساند که ارتباطات مجازی ،تقریبا همۀ زیرساختهای حیاتی بشر را در بر رفته
است .این مسأله باعث بروز تهدیدات جدید و به تبع ،مقابله و پیشگیریهایی متداوت خواهااد
ا
بود و در این رابطه ،نمیتوا نقش بیبدلیل بدافزارها را نادیااده رفاات؛ خصوصااا بااا توجااه بااه
وضعیت جنگ سایبری که علیه شیعیا در دنیا به راه افتاده است.
توضیح بیشتر اینزه امروزه به موازات قدرت یافتن ابزارهای مجازی و نرمافزاری ،شاهد
سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400

تغییر ماهیت در نوع جنگها و نحوه استیال و غلبه دولتها بر یزدیگر میباشیم .هرچند در
شرایط کنونی ،کشور ما در دورا صلح نظامی به سر میبرد ،اما در صدر حمالت جنگ
سایبری از سوی دشمنا قرار رفته است .ارائۀ تعاریف متداوت و بسیار فراتر از باور سنتی
از مرز که شامل آب ،خاک و آسما است ،منجر به توسعه در تعریف مرکور و مواجهه با
حقیقت دنیای بدو مرز ردیده است .در چنین شرایطی ،حدظ امنیت و تداوم نظام اسالمی
به میزا قابل توجهی به زیرساختهای ملی کشور در خصوص فناوری اطالعات و
ارتباطات وابسته است .به کار یری این فناوری ،هما ونه که از یک سو موجب افزایش
سرعت و کیدیت ارائه خدمات در سطوح مختلف کشوری میشود ،از سوی دیگر میتواند
سبب بروز تهدیدهای جدید شود .این امر مستلزم آ است که در کشور ،به موازات مدیریت
دفاعی از مرزهای فیزیزی ،اقداماتی نیز به منظور مقابله با تهاجمات ناشی از جنگ و
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حمالت سایبری صورت یرد .به منظور تحقا این مهم ،برای دفاع و حدظ کشور از
آسیبهای مطرح شده نیاز به پدافند غیرعامل 1احساس میشود و از آنجا که تأمین راهبردها
و راهزارهای امنیت از بیگانگا ممزن نیست ،میتوا ادعا کرد که تولید این برنامهها
توسط شرکتهای دولتی یا خصوصی و فروش آ به مدافعا فسای جنگ سایبری -چه در
داخل کشور و چه در خارج آ مانند شیعیا لبنا و  ،-...با هدف خنثیسازی این
تهاجمات ،ضرورتی اجتنابناپریر است.
افزو بر ترسیم چشم انداز دفاعی بنابر عمومات فوق ،در چنین جنگهای غیرمحسوس
که بر خالف جنگهای کالسیک ،از طریا مواجهۀ حسوری نبوده ،ضروری است برای
حدظ و افزایش قدرت نظام اسالمی ،بنابر دو قاعدۀ مقابله به مثل و حدظ نظام ،به تجارت و
استدادۀ متقابل از این بدافزارها اقدام شود .ا رچه ،حزم انجام اعمالی نظیر جاسوسی و
سرقت اطالعات ،حرمت است ،اما طبا قواعد مرکور میتوا در موارد اقتسای ضرورت
مانند امنیت ،حزم به جواز و یا حتی وجوب آ نمود.

2

 .2با آگاهی به استفادۀ حرام مشتری از بدافزار

ا
تجارت بدافزارها و برنامههای ویروسی نوعا بااا هاادف اضارار بااه غیاار و یااا ساارقت مااالی و

فقها در استد ل به حرمت حزم مورد نظر ،به عدم خالف و اعانه بر اثم استناد کردهاند.

4

در مقابل هدف مرکور ،مسألۀ قابل بررسی ،حالتی است که مقاصد انتداعی و مالی در
ِ
 .1پدافند غیرعامل عبارت است از طرحریزی و اقداماتی که موجب کاهش آسیب پریریها و افزایش پایداری
و تداوم فعالیتهای دستگاهها و سیستم نظام در مقابل تهدیدات خارجی ردیده و مستلزم به کار یری
سالح نیست و نوعی دفاع غیرمسلحانه است :غالمی و خدارحمی ،کارکردهای پدافند غیرعامل ،ص.12
 .2ر.ک :علوی« ،جواز جاسوسی برای نظام سیاسی در فقه شیعه» ،سیاست متعالیه ،ج ،20صص.141-156
 .3زارع و سعدی ،بدافزار و پدافند غیر عامل ،ج ،1صص .14-15
 .4انصاری ،کتاب المکاسب ،ج ،1ص.129
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3
هدف نوعی ،اه تنها دلیاال باار
اطالعاتی و دیگر جرایم سایبری مرتبط صورت می یرد .این ِ
وقوع چنین معامالتی است و قصد طرفین از انعقاد آ با علم به آثار مخرب ایاان برنامااهها و
ا
منحصرا با هدف تحقا آنها صورت می یرد .بدیهی است نظر بااه قصااد اشااتراکی حارام در
ا
طرفین معامله در خصوص ایجاد و ظهور این آثار سوء ،چنین بیعی قطعا حرام خواهد بااود و
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بایع مورد توجه قرار یرد و قصد فروشنده برخالف خریدار ،تحقا آثار سوء ناشی از کاربرد
چنین برنامههایی نبوده و تنها به عنوا یک تجارت مورد نظر باشد .رویزردی که با نظر به
اهداف مورد استداده ،در زمرۀ بزرگترین تجارتهای الزترونیزی به شمار آمده و ثروتهای
کال قابل توجهی را نصیب تاجرا و کاربرا آنها مینماید .در چنین شرایطی محل تردید ،آ
است که با توجه به داعی کاربرا این ونه برنامهها ،تجارت آنها را با فرض علم فروشند ا از
این مقاصد سوء در معامله ،آیا باید ملحا به درآمدهای نامشروع دانست یا خیر؟
در مقام پاسخ به این س ال ،ا رچه این مسأله از جمله موضوعاتی است که نصی در این
خصوص وجود ندارد ،ولی با تتبع در ادله ،به روایات و قواعدی همچو اعانۀ بر اثم
میرسیم که میتوا از آنها حزم مسأله را استخراج نمود.
ا
دلیل نخست (روایات) :روایات این بحث ،عموما در مورد فروش شیء با علم به استدادۀ
1

حرام از آ میباشد ،به طوری که قصد عمل حرام از ناحیۀ بایع منتدی است .البته آنچه که
قابل بررسی است ،وجود تعارض میا این روایات است؛ به این صورت که برخی بر جواز و
برخی بر حرمت چنین معاملهای د لت دارند .بر همین اساس ،اقوال میا علما نیز به دو
دسته تقسیم شده است که زینش هر یک نیازمند بررسی اجمالی دید اهها میباشد:
الف .قائلین به جواز تجارت ،با علم به حرمت و بدو قصد :این دید اه که مختار اکثر
سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400
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فقها میباشد ،2به دو صورت به حل تعارض ادله پرداخته و در نتیجۀ آ  ،حزم به جواز چنین
بیعی حزم صادر نموده است:
اول :اکثر فقهای امامیه جواز چنین معاملهای را با استناد به همین روایات متعارض صادر

 .1عمربن اذینه از امام صادق روایت میکند که از ایشا دربارۀ مردی پرسیدم که دارای باغ انگور است و
انگورهای باغ را به کسی میفروشد که میداند آ ها را تبدیل به خمر میکند .آیا جایز است؟ فرمودند:
انگورها را در هنگامی فروخته که شرب و اکلش حالل بوده و بیع او اشزالی ندارد( .حرعاملی ،وسائل
الشیعة ،ج ،17ص .)230البته این روایات در تعارض با ادلۀ دیگر که منع از چنین بیعی کرده قرار دارد .برای
نمونه عمر بن اذینه روایت کرده است که مردی چوبهایی دارد و به کسی که آ ها را تبدیل به صلیب میکند
میفروشد ،آیا چنین حقی دارد؟ فرمودند :خیر( .حرعاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،17ص .)176همچنین در
روایت عمر بن حریث آمده است :من درختا توتی دارم که چوبهای آ را به کسی که صلیب و صنم
میسازد میفروشم .آیا جایز است؟ فرمودند :خیر( .حرعاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،17صص.)176-177
 .2انصاری ،کتاب المکاسب ،ج ،1ص.66

نمودهاند و برای رفع این مشزل به جمع میا ادلۀ متعارض پرداختهاند .شیخ انصاری ،دو نوع
جمع را مطرح میکند .بر اساس راه حل اول ،میتوا اخبار تحریم را به صورت اشتراط یا
تبانی بر حرام ،و اخبار تحلیل را به صورت علم به مصرف حرام حمل کرد .خود شیخ این
اشزال را مطرح میکند که بعید است فرد مسلما  ،صورت اشتراط حرام را در معاملۀ خویش
لحاظ نماید 1.این قول عالوه بر ایراد وارده ،دارای اشزال جمع تبرعی و ممنوعیت پریرش آ
از جانب مشهور اصولیا است 2.به این بیا که هر دو روه از روایات مرکور اطالق داشته ،و
شامل صورت اشتراط و غیر اشتراط میشوند و مجرد وجود قدر متیقن برای هر کدام ،موجب
نمیشود که اطالق هر یک منصرف به قدر متیقن شده و حمل بر آ شود.

3

بر اساس روش دوم ،باید اخبار مانع را بر کراهت و اخبار تحلیل را بر جواز حمل کرد.
دلیل اینزه نهی در آنها به معنای کراهت بوده ،عبارت از اخبار دیگری است که بیع را در
چنین صورتی مزروه دانسته و روهی از فقها به این اخبار نیز فتوای به کراهت دادهاند.

4

شاهد این حمل ،روایتی از حلبی است که در آ از امام صادق س ال شده :عصیر عنبی را
به کسی میفروشیم که از آ خمر میسازد ،آیا این کار جایز است؟ امام میفرمایند« :ا ر به
فردی که میدانی از آ سرکه درست میکند بدروشی نزد من محبوبتر است» 5.در استد ل
به این روایت به «أ ُّ
حب إ َّلی» که نشا دهندۀ ارجحیت است ،استناد شده که یعنی وجه
دیگر معامله مرجوح است و این هما معنای کراهت میباشد.
این راه نیز مورد اشزا تی قرار رفته است :او ا قبول اینزه لدظ «أ ُّ
حب إ َّلی» د لت بر
6

 .1هما  ،صص.130-131
 .2جمع تبرعی یعنی جمع میا دو دلیل متعارض با رفع ید از ظاهر هر دو دلیل ،یا یزی از آ دو و یا تأویل
د یل یا یزی از آ ها بدو اینزه برای آ شاهد عرفی وجود داشته باشد. .ک :مظدر ،اصول الفقه ،ج،3
ُ
ص230؛ نائینی ،فوائد االصول ،ج ،4ص727؛ همو ،أجود التقریرات ،ج ،2ص.512
 .3خویی ،مصباح الفقاهة ،ج ،1ص.175
 .4محقا حلی ،شرائع االسالم ،ج ،2ص4؛ عالمه حلی ،قواعد االحکام ،ج ،2ص7؛ همو ،إرشاد األذهان،
ج ،1ص357؛ نجدی ،جواهر الکالم ،ج ،22ص.31
 .5عاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،17ص231؛ طوسی ،تهذیب األحکام ،ج ،7ص.137
 .6انصاری ،کتاب المکاسب ،ج ،1ص.131

تجارت بدافزارها از منظر فقه امامی

کراهت داشته باشد مورد پریرش نیست؛ زیرا تدسیل ،د لت بر محبوب بود هر دو طرف
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ا
دارد ،ولی یزی از آنها محبوبیتش بیشتر است .ثانیا بر فرض که د لت صحیحه بر کراهت
پریرفته شود ،با توجه به روایت أبی َک َ
همس که معصوم این فعل را به خودشا نیز نسبت
دادهاند ،منوط به این است که انجام فعل مزروه از معصوم را بپریریم؛ حال آنزه بنابر اعتقاد
مزتب تشیع ،حتی یکبار صدور مزروه نیز از معصوم بعید است ،چه برسد به بارها.

1

با توجه به اشزا ت وارد شده ،برخی فقها به شزل دیگری به تحلیل این روایات پرداخته
ا
و ضمن اشاره به تداوت موضوع این دو دسته روایات ،ادعا نمودهاند که اساسا در اینجا
تعارضی وجود ندارد تا بخواهیم به جمع میا آنها بپردازیم 2.به این ترتیب که نهی در اخبار
مانع ،شامل فروش چوب به مشتری برای ساخت بت و صلیب ،و اخبار مجوز ،شامل
فروش انگور با علم به ساخت خمر میشود .در حقیقت این قولِ ،اشعار به نظریۀ امور مهم
دارد؛ یعنی مواردی که بیش از سایر موضوعات مورد اهتمام شارع هستند 3.با این توضیح که

فروش با علم به ساختن صلیب و بت ،چو از اموری هستند که شارع به هیچ وجه دربارۀ آ
مسامحه نمیکند ،حرام ،و فروش سایر موارد که از اهمیت کمتری نسبت به مورد قبل
برخوردار است ،جایز است .برخی ،ا رچه این تدصیل را سخنی قاطع مییابند ،اما به دلیل
خرق اجماع ،آ را مورد تردید قرار دادهاند4؛ اما محقا خویی پس از رد مشزل مرکور،
معتقد است این نظریه موجه و قابل دفاع است؛ زیرا فعلهای مقدماتی از جهت حرمت و
سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400
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جواز ،به شدت و ضعف ذیالمقدمه بستگی دارد .به این تعبیر که حرمت مقدمات امور
مهمی چو حدظ دین و یا ندس ،بسیار محتملتر از سایر امور حرام است 5.ضمن اینزه
اولین قائل به نظریۀ تدصیل ،شیخ صدوق است 6،و لرا قول به تدصیل ،موجب خدشۀ
ا
7
اجماع مرکب نمیشود؛ چو اساسا وجود این اجماع مورد تردید و مناقشه است.
 .1خویی ،مصباح الفقاهة ،ج ،1ص.174
 .2انصاری ،کتاب المکاسب ،ج ،1ص130؛ خویی ،مصباح الفقاهة ،ج ،1ص.175
 .3سورۀ نساء ،آیات  116و .48
 .4انصاری ،کتاب المکاسب ،صص.131-132
 .5خو یی ،مصباح الفقاهة ،ج ،1ص175؛ منتظری ،دراسات في المکاسب المحرمة ،ج ،2ص.295
 .6ابن بابویه ،المقنع ،ص.390
 .7نظریۀ فصل ،قائلین دیگری نیز دارد :طوسی ،النهایة ،صص 369و 403؛ ابن ادریس ،السرائر الحاوي
لتحریر الفتاوی ،ج ،2ص.225

وجه دیگری در باب جمع اخبار متعارض راجع به حزم فروش همراه علم به مصرف
در حرام وارد شده است .به این شرح که اخبار مجوز را در مورد معامله با کسی جاری
بدانیم که شغل حرام دارد ،ولی مشخ ص نیست که خصوص مبیع را صرف حرام کند و
اخبار مانع را بر موردی حمل کنیم که بایع علم دارد مبیع به طور قطع صرف حرام خواهد
شد 1.البته با اندکی دقت نظر در روایات مورد نظر ،عزس این نظریه نتیجه میشود؛ زیرا
در صحیحۀ رفاعه  -که یزی از روایات جواز است – آمده است« :أ َلسنا َنب ُیع َت َ
مرنا ِم َّمن
ِ
َ َُ َ ا َ ا
جعل ُه شرابا خ ِبیثا؟» .این تعبیر ،دست کم ظهور در علم به استدادۀ حرام دارد؛ زیرا ضمیر
ی
َ َُ
جعل ُه » به هما مبیع خاص بر می ردد.
در «ی
دوم :برخی فقها ،وجوه جمع میا اخبار را مورد مناقشه قرار داده و به بررسی آنها ذیل
ا
قواعد باب تعارض پرداختهاند 2.به این دلیل که او حمل اخبار به کراهت ،موجب ایجاد
شبهۀ صدور عمل مزروه از جانب معصوم می شود که این با عقاید شیعه در تساد آشزار
ا
است؛ ثانیا نظریۀ تدصیل ،به دلیل وجود اخباری که د لت بر حرمت مواردی دارند که
موضوع آنها خشب و شرک نیست ،پریرفته نخواهد بود 3.با توجه به اینزه یزی از
مرجحات باب تعارض ،ترجیح به قوت سند است و موافا عموماتی چو حلیت تجارت
از روی تراضی است ،بر اخبار حرمت ،رجحا می یابند و روایات حرمت طرح میشوند؛
و ا ر قائل به رجحا  ،یک دسته نشده و اخبار را در تزاف ببینیم ،باید (با توجه به اختالف
ذکر شده ،حزم به جواز معامله خواهیم کرد.

4

ب .قائلین به حرمت تجارت ،با علم به حرمت و بدو قصد :مشخص شد که اکثر فقها
در رویارویی با ادلۀ متعارض ،با دو رویزرد متداوت ،قائل به جواز چنین معامالتی شدهاند.
در ادامه به نظرات مخالدا و ادلۀ آنها پرداخته میشود:

تجارت بدافزارها از منظر فقه امامی

مبانی) یا قائل به تخییر یا تساقط شویم و در صورت تساقط ادله به دلیل هما عمومات

اول :صاحب ریاض در مواجهه با این نصوص به اشزال مهمی اشاره و برای ریز از آ ،
 .1یزدی ،حاشیة المکاسب ،ج ،1ص.7
 .2ایروانی ،حاشیة المکاسب ،ج ،1ص.15
 .3ایروانی فقط به ذکر این ادعا کدایت کرده و اشارهای به این اخبار ننموده است.
 .4ایروانی ،حاشیة المکاسب ،ج ،1ص.15
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حزم به احتیاط میکند .در واقع مطلبی که ایشا را وادار به صدور فتوای مخالف اکثر می-
کند ،این است که از طرفی خود را در مقابل نصوص صریح و صحیحی میبیند که به وفور
در منابع معتبر وارد شده و از طرفی قواعد کلی را رصد میکند که شاهد براین است که این
معامالت نمیتوانند جایز باشند و در نتیجه ترک چنین معامالتی را توصیه میکند.

1

دوم :امام خمینی بر این باور است که اخبار جواز ،مغایر با کتاب و سنت مستدیض و
مغایر با عقل ،و روایات نهی از منزر بلزه مخالف اصول مرهب و منافی با ساحت مقدس
معصومین است .از این رو ،ایشا به طور صریح ،حزم کنار راشتن این روایات را
صادر میکند 2.ایشا از مزانیسم اخبار عرض یا اخبار عالجیه استداده کرده و معتقد است
که اخبار عرض و معیار آ به قدری اهمیت دارد که میتوا با آ خبر صحیح و صریح را
کنار راشت .به نظر میرسد این نظریه قابل دفاع باشد .در واقع کثرت روایات صحیح و
صریح در این زمینه از یک سو ،و شهرت صدور فتوا بر این اساس از سوی دیگر ،مانع
مقاومت و ایستاد ی فقها در برابر آ شده است؛ تا آنجا که فقهای بزرگ پیش دته به این
نصوص متمایل شته و سعی در توجیه آ نمودهاند .در حالی که باید پیش از مراجعه به
نصوص ،اصول دیگری را در نظر بگیریم که سازوکار اخبار عرض ،یزی از اصول مورد اشاره

سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400

است .بنابر این چنانچه تاجری بخواهد نرمافزاری را معامله کند که با توجه به کاربرد سوء آ
ا
بدافزار تلقی ردد ،قطعا نمیتوا حزم به جواز را صادر کرد .از آنجا که عقل حزم میکند
که باید از هر عملی که نزد مولی مبغوض است جلو یری کرد ،بنابر این ،مقدمه و زمینهساز
این عمل ،نمیتواند جایز باشد .پس مطابا نصوصی که از پشتوانۀ عقلی متقنی برخوردارند،
حزم به حرمت این معامالت به طور قطع موجه مینماید.
دلیل دوم (قاعدۀ اعانه بر اثم) :در راستای بررسی دقیا این دلیل در حیطۀ بحث مورد نظر،
درمییابیم که نمیتوا به ساد ی از کنار آ عبور کرد و شاید به همین دلیل است که بحث،
معرکۀ آرای مختلف فقهی است.
مشزل از اینجا نشأت می یرد که برای اثبات حرمت ،به قاعدۀ اعانه بر اثم تمسک شده و
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 .1طباطبایی ،ریاض المسائل ،ج ،8ص.147
 .2خمینی ،المکاسب المحرمة ،ج ،1ص.219

این در حالی است که موضوع مورد بحث ،مقدمۀ حرام است و نه خود حرام .بنابر این چالش
اصلی بحث این خواهد بود که آیا اعانۀ بر مقدمۀ حرام نیز حرام است؟ در حقیقت حتی ا ر
ندس تملیک بدافزار به وی ،مقدمۀ
مشتری قصد استدادۀ حرام از بدافزار را داشته باشد ،ولی ِ

حرام است و نه خود حرام .از این رو باید بحث را در راستای اعانۀ بر مقدمه حرام دنبال کرد.

مقدمات فعل غیر به طور مطلا .با این وجود نسبت
از نظر مشهور فقها ،اعانه یعنی انجام
ِ ِ
به موضوعشناسی اعانه ،اختالفات زیادی وجود دارد 1.هما طور که اشاره شد ،تعاریف
مرکور در جهت تبیین اعانۀ بر حرام هستند و بسیاری از این تعاریف توا اثبات حرمت اعانۀ
بر مقدمۀ حرام را ندارند .از همین رو ،برخی فقها در پی توجیه این مسأله بودهاند 2.به طور مثال
محقا اردبیلی معیار دو انهای را ارائه نموده است؛ وی اعتبار قصد یا صدق عرفی را در تحقا
اعانه ،به صورت شرطیۀ مانعة الخلو زم دانسته است 3.شیخ انصاری نیز بعد از تحلیل و
ا
ا
بررسی نظریات متداوت نهایتا با ایشا هم سو شده و تقریبا آ را میپریرد4؛ با این بیا که
حتی ا ر فروشنده قصد سوء در فروش بدافزار نداشته باشد ،صدق عرفی اعانه در این زمینه
کافی است که ما را به حزم حرام برساند .به تعبیر دیگر ،ا ر قصد فرد به مقدمهای تعلا یرد
ا
ا
که منحصرا عمل حرام بر آ ترتب یابد ،عرفا عنوا اعانه صدق میکند؛ حتی ا ر قصد حرامی
در کار نباشد .اما چنانچه قصد فرد به مقدمهای تعلا یرد که مقدمۀ غیرانحصاری فعل حرام
ا
باشد ،عرفا اعانه محسوب نمیشود .با توجه به ماهیت بدافزارها و دنیای تجارتهای
عرف با آ چنا میکند که با خود حرام انجام میدهد.
در این نظریه که با نگاه مقصد را به تحلیل بحث میپردازد ،فرقی بین فعل حرام و مقدمۀ
آ وجود ندارد؛ به این دلیل که مقصد شارع از حرمت اعانۀ بر اثم ،قلع مادۀ فساد است .در
واقع هدف شارع آ است که فسای جامعه برای عامل ناه ناامن شده و عامل حرام ،خود را
 .1نراقی ،عوائد األیام ،ص78؛ ایروانی ،حاشیة المکاسب ،ج ،1صص15-16؛ یزدی ،حاشیة المکاسب،
ج ،1ص7؛ نائینی ،منیة الطالب في حاشیة المکاسب ،ج ،1ص11؛ خویی ،مصباح الفقاهة ،ج ،1ص.176
 .2نراقی ،عوائد األیام في بیان قواعد األحکام ،ص72؛ انصاری ،کتاب المکاسب ،ج ،1ص.138
 .3اردبیلی ،زبدة البیان في احکام القرآن ،ص.298
 .4انصاری ،کتاب المکاسب ،ج ،1ص.145
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الزترونیزی ،میتوا ادعا کرد که از دید عرف ،این تجارت ،مقدمۀ انحصاری تلقی شده و
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تنها یابد و انگیزه خود را در ارتزاب حرام از دست بدهد؛ از این رو هر ونه مساعدت وی،
مغایر با مقصد شرع خواهد بود .حزم عقل به قبح این کار نیز م ید حزم تحریمی است.

1

البته محقا نائینی بین مقدمات نزدیک و دور تداوت قائل شده و برای هر کدام به تناسب،
حزم مستقلی را تبیین میکند 2.اما حتی بر این اساس نیز ،با دقت در مالحظات فسای
مجازی ،میتوا ادعا نمود که فاصلۀ فروش بدافزار تا انجام فعل مجرمانه ،به حدی نزدیک
است که میتوا آ را به عنوا مقدمات قریبه لحاظ ،و به تبع ،حزم به حرمت نمود.
با این تداسیر میتوا نتیجه رفت که معاملۀ بدافزارها با علم به استداده حرام یعنی علم
به اضرار به دیگرا  ،هم بنابر مبنای قاعدۀ اعانه بر اثم و هم برطبا جامعیت نگاه شارع بر
مبنای اصول مقصد را ،حرام خواهد بود.

حکم وضعی فروش بدافزارها

بین احزام تزلیدی و وضعی ،رابطۀ تنگاتنگی وجود دارد؛ به ایاان ترتیااب کااه هاایچ حزاام

وضعی وجود ندارد ،مگر اینزه در کنار آ حزم تزلیدی وجااود دارد؛ ماننااد زوجیاات کااه
حزم وضعی است و در کنار آ احزامی تزلیدی از قبیل وجوب انداااق باار زوج ،وجااوب
تمزین بر زوجه و ...وجود دارد.

3

بر اساس مباحث پیش دته ،در مواردی که معاملۀ بدافزار جایز و بال اشزال است ،در
سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400

رابطه با حزم وضعی آ شبههای وجود ندارد .اما بحث در مواردی مطرح میشود که معاملۀ
بدافزار حرام بوده ،و به آ معامله نهی تعلا یرد .س ال اساسی از حزم وضعی این معامله
است .این موضوع در مبحث نهی از معامالت ،مورد توجه اصولیا قرار رفته است.

4

مسلم است که ا ر نهی موجود از این معامله  -باتوجه به ادلۀ سابا  -نهی تزلیدی باشد،
ا
قطعا موجب فساد معامله نخواهد شد ،و هما طور که در علم اصول مطرح شده ،نهی تزلیدی
از معامالت ،مستلزم فساد نیست؛ ا رچه ممزن است دلیل بر فساد معامله ،از جهت دیگری
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 .1خمینی ،المکاسب المحرمة ،صص.214-215
 .2نائینی ،منیة الطالب في حاشیة المکاسب ،ج ،1صص.11-12
 .3صدر ،المعالم الجدیدة لألصول ،ج ،1صص.124-125
 .4آخوند خراسانی ،کفایة االصول ،ص.187

غیر از این نهی وجود داشته باشد .اما ا ر نهی از این معامالت ،ارشادی باشد ،یعنی ارشاد به
ا
فساد این معامالت داشته باشد ،طبعا موجب فساد خواهد بود .ا ر این قسم ثابت شود ،ثبوت
حرمت تزلیدی در موارد رشته مورد مناقشه قرار می یرد؛ مگر اینزه از طریا دیگری ثابت
ردد 1.لرا مهم در این مقام ،تشخیص چگونگی نهی موجود در محل بحث است.
مواردی که حرمت آ از دید اه حزم تزلیدی ثابت شد ،سه مورد بود .در ارتباط با مورد
اول ،یعنی حرمت فروش بدافزار به مسلما غیر شیعه در زما فتنه ،از ادلۀ اقامه شده بر
حرمت ،اعم از حزم عقل ،روایات و یا تنقیح مناط ،حرمت وضعی استداده نمیشود؛ زیرا
تقویت دشمن در زما جنگ ،مالک و موضوع حزم عقل به قبح است ،و عقل از جهت
ِ
انتقال یا عدم انتقال مال به شخص مقابل ،حاکم نیست .روایات هم بر اساس تناسب میا
ا
حزم (نهی از معامله) و موضوع (فروش سالح به دشمن در حال جنگ و فتنه) ،صرفا ناظر
بر بحث تزلیدی بوده و نظارتی به حزم وضعی ندارند؛ هما طور که در بیع وقت اذا ظهر
جمعه ،فقها به مناسبت حزم و موضوع ،چنین حزم کردهاند ،2و فرض این است که نهی
تزلیدی هم منجر به فساد نمیشود .عالوه بر اینزه این نهی ،به عنوانی خارج از معامله،
ا
یعنی تقویت دشمنا  ،تعلا رفته است 3و تعلا آ به معامله ،صرفا از باب انطباق کلی بر
مصادیا است؛ و لرا به ندس معامله تعلا نگرفته است تا احتمال د لت آ بر ارشاد و فساد

دارد؛ البته بر اساس بعسی مبانی ،استد ل به روایت تحف العقول نیز ممزن است .از آنجا
که این روایت ،در مقام بیا معامالت صحیح و فاسد است ،بر اساس آ  ،حزم به فساد
معامله مرکور میشود 4.البته این در صورتی است که این روایت را ناظر به احزام تزلیدی
معامالت ندانیم؛ کما اینزه بعسی احتمال دادهاند 5و ظاهر کالم شیخ انصاری نیز چنین
 .1خو یی ،موسوعة اإلمام الخوئي ،ج ،۳۵ص.۳۰۰
 .2تبریزی ،إرشاد الطالب في شرح المکاسب ،ج ،۱ص۱۸۸؛ بحرانی ،الحدائق الناضرة ،ج ،۱۸ص.۲۱۰
 .3خو یی ،موسوعة اإلمام الخوئي ،ج ،۳۵ص.۳۰۰
 .4خوانساری ،جامع المدارک ،ج ،۳ص.۹
 .5یزدی ،حاشیة المکاسب ،ج ،1ص5؛ ایروانی ،حاشیة المکاسب ،ج ،1ص.3
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وجود داشته باشد .نتیجه این میشود که در این مورد دلیلی بر فساد معامله وجود ندارد.
ا
در مورد دوم ،یعنی حرمت فروش بدافزار به غیر مسلما مطلقا ،نیز همین مطالب وجود
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است1؛ یعنی ایشا نیز ظهور روایت را در حزم تزلیدی میدانند.
در ارتباط با مورد سوم ،یعنی حرمت فروش بدفزار به شیعیا با فرض استداده حرام از آ
نیز ،دلیل حرمت این معامالت یا روایات خاصی بود که ذکر شد و یا عنوا اعانۀ بر اثم
است که هر کدام که باشد ،معامله فاسد نخواهد بود؛ زیرا فقها روایت خاصه را ظاهر در
حرمت تزلیدی دانستهاند و در ارتباط با اعانۀ بر اثم ،با توجه به اینزه نهی به عنوانی خارج از
معامله تعلا رفته است ،دال بر فساد معامله نمیباشد.
نتیجۀ نهایی این است که در تمام فروض مرکور ،معامله صحیح است ،مگر فرض دوم
در صورتی که مستند حدیث تحف العقول باشد و این روایت ناظر به معامالت صحیح و
فاسد دانسته شود .البته باید توجه داشت که بعسی در محل بحث ،قائل به فساد شده و
وجوهی را اقامه کردهاند 2که از توضیحات فوق ،پاسخ آنها به وضوح فهمیده میشود.
ضرورت هم سویی متو قانونی با احزام فقهی ،منجر به تأیید این دید اه و برخورداری آ
از ضمانت اجرای قانونی شده است .مطابا مادۀ  217قانو مدنی« :در معامله زم نیست که
جهت آ تصریح شود ،ولی ا ر تصریح شده باشد ،باید مشروع باشد ،وا معامله باطل
است» .در واقع در این ماده ،بطال معامله از جهت داعی منوط به تصریح شده ،پس مطابا
نص صریح قانو  ،چنانچه شخصی فقط علم به جهت نامشروع داشته باشد ،باعث بطال
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معامله نخواهد بود .ا رچه استداده از کلمه «تصریح» در مادۀ قانونی ،د لت بر تطبیا دید اه
قانو رار با فقها دارد؛ اما برآیند دکترین حقوقی از این ماده فراتر از مقصود فقها و نص قانو
میباشد؛ زیرا از نظر ایشا با وجود اینزه لزوم حدظ ثبات قراردادها ایجاب میکند که
درستی عقد خلل وارد کند ،ولی شیوۀ بیا جهت ،اهمیتی در
نیتهای پلید و پنهانی نتواند به
ِ
تأثیر آ ندارد .ممزن است به صورت شرط ضمن عقد بیا شود ،یا از اوضاع و احوال کار
چنین برآید که به نظر عرف در حزم تصریح باشد .این تعبیر وسیع ،نه تنها از ندوذ قراردادهای
نامشروع میکاهد ،بلزه از تبانی دو طرف بر خالف قانو جلو یری میکند؛ زیرا پنها داشتن
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 .1یزدی ،حاشیة المکاسب ،ج ،1ص.18
 .2بحرانی ،الحدائق الناضرة ،ج ،۱۸ص.۲۰۹

هدف نامشروع و مشترک ،آنا را به مقصود نمیرساند 1.اما هما طور که بیا شد رویزرد
مشهور فقهی و نص قانو به این مسأله ،تحدید دامنۀ سلب مشروعیت معامله در مواردی
است که جهت حرام میا طرفین به صراحت مورد توافا قرار یرد و منظور از این صراحت،
برابر این نصوص تصریح به صورت شرط است .بنابر این ،معامالتی که جهت نامشروع به
صورت مرکور در آ مورد توافا نیست ،صحیح است.

جمعبندی و نتیجهگیری

با توجه به ماهیت خرابزارانۀ بدافزار ،چنانچااه طاارف معاملااه ،مساالما غیاار شاایعه باشااد،
ّ
میتوا بر پایۀ حزم عقل یا عموم علت و یا تنقیح مناط از روایات بیع سااالح ،حرماات بیااع
بدافزار را در صورتی که میا ما و آنا جنگ سایبری برقرار باشد ،اثبات کاارد .در معاملااه بااا
ا
اهل کتاب با توجه به نبود نص خاص حتی در بیع سالح ،باید طبا قاعده مشی نمود و طبعا
متوقف بر قصد طرفین معامله و شرایط آ دو است و ا ر موجااب خااوف ضاارر باار اسااالم و
مسلمین نشود ،بی اشزال است.
ا
ّ
فروش و انتقال بدافزار به کافر غیر کتابی با توجه به تعدی از نصوص روایی مطلقا
حرام است ،چنا که معاملۀ بدافزار با شیعیا در فرض قصد منافع حرام توسط طرفین،
جایز نیست .در صورتی که فروشنده قصد مندعت حرام ندارد ،اما بداند مشتری قصد
مادۀ فساد قائل به حرمت شد.
صحت وضعی معامله در صور جواز تزلیدی ،بی تردید ثابت است .در مواردی نیز که
حرمت تزلیدی برقرار است با توجه به مداد ادله ،میتوا حزم به صحت نمود ،چه آنزه
طبا نظر مشهور فقها مبنی بر نبود تالزم میا حزم تزلیدی و وضعی دلیلی بر بطال وجود

تجارت بدافزارها از منظر فقه امامی

استدادۀ حرام دارد ،برخی قائل به جواز شدهاند؛ ولی می توا به جهت قلع و از بین برد

ندارد .این حزم مورد تأیید نص قانو نیز میباشد.

 .1کاتوزیا  ،دورۀ مقدماتی حقوق مدنی ،صص144-145؛ صدایی ،دورۀ مقدماتی حقوق مدنی ،ج،2
صص.138-140
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