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چکیده
امروزه رسانه ،نقشی بیبدیل و مهم در جوامع پیدا کررده و بره دلیرل کارکردهرایی کره دارد ،مریتوانرد ترث یر
مستقیمی بر امنیت فرد و جامعه داشته باشد .چگرونگی حفر امنیرت فررد و جامعره در خرل کارکردهرای
رسانه ،دغدغهای بسیار مهم و به جا است .با توجه به جایگاه فقه در تنظیم قوانین کشرور ،فقره توانرایی الزم را
برای حف امنیت فرد و جامعه در حوزه فعالیت رسانهای داشته و گزارههای دسرتوری الزم را بره دسرت مری
آورد .فقه امامیه با توجه به آموزههایی که ارائه میکند ،دستوراتی را تنظیم و ارائه نموده است کره برا رعایرت
آنها ،جامعه قادر به حف امنیت فردی و اجتماعی در حوزه رسانه بوده و شرایط مناسبی جهت اطلعرسرانی
صحیح را در حوزه رسانه ایجاد میکند .از فقه امامیه میتوان در مباحثی مانند ارتداد ،نشرر اکا یرب ،تهمرت،
نشر محتوا علیه عفت عمومی و مقدسات اسلمی ،حف کتب ضل و  ....بررای تبیرین مبرانی فقهری امنیرت
فردی و اجتماعی در حوزه رسانه بهره گرفت .در این بررسی ،از چرارچوبی سرهوجهری کره متکری برر مکترب
فرهنگگرای پیتر کاتزنشتاین ،نظریه مسئولیت اجتماعی رسانه و قاعده فقهی الضرر است ،در ا بات این ادعرا
بهره گرفته میشود.
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فقه امامیه و امنیت؛ فقه امامیه و رسانه؛ رسانه و امنیت؛ امنیت و قاعده الضرر.
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مقدمه و طرح مسأله
زندگی اجتماعی انسران ،او را بره تعامرل و ارتبرا هرچره بیشرتر برا دیگرر همنوعران
فرامی خواند .به تبع این میلِ انسان به توسعه روابط برا دیگرران و کسرب آگراهی بیشرتر از
یکدیگر و از دنیای پیرامون ،رسانه ها نیز رونق هرچه بیشتری پیدا میکنند .در ایرن میران،
تکنولوژی نیز به مدد این ارتباطات آمده و رسانه را از تکثّر کمّی و کیفی بسیاری برخوردار
کرده است .با توجه به شرایط مختلف جوامع بشری ،سؤاالت مهمی نیرز در مرورد رسرانه و
نحوه بهکارگرفتن آن مطرح میشود ،بهخصوص در مورد جوامعی که براسرا جهرانبینری
خود ،انسان را دارای اهدافی غیرمادی نیز می دانند؛ سؤاالتی ماننرد حردود و غرور فعالیرت
رسانه ای چیست؟ آیا انسرانِ برخروردار از آزادی بیران ،مسرئولیتی (ماننرد رعایرت امنیرت
دیگران) نیز در مقابل حقِ بیان دارد؟ آیا می توان مرزهایی را برای فعالیت رسانه ای تعریرف
کرد؟
از طرف دیگر «امنیت» یکی از لوازم مهم زندگی جمعی سرالم اسرت .امنیرت در ابعراد
مختلف سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،مطلوب هر انسان عاقلی است و حکومت هرا
نیز حف امنیت داخلی و امنیت ملی خود را بسیار مهرم مریانگارنرد .رسرانه برا توجره بره
تث یری که بر افکار عمومی دارد ،می تواند با درج مطالب خلف واقع یا اخرتلف آفررین و ،....
امنیت را مخدوش نماید.
وجه دیگر این منظومه را قانون ترسیم می کند که در واقع روابط رسانه و امنیرت را بره
نحوی ترسیم و تنظیم میکند که با حف و رعایت آزادی بیان در رسانه ،امنیت نیرز دچرار
اختل نشود .قانونِ مدنظر در این پژوهش ،با توجه به زیربنای قانون اساسی در جمهروری
اسلمی ایران ،فقه امامیه است.
در این مقاله رابطه امنیت و رسانه مورد توجه قرار گرفته و تلش می شود برا توجره بره
رابطه و تث یر محتوای رسانه بر افزایش یا کاهش امنیت ،ضوابطی از فقه امامیره ارائره شرود
که با رعایت آنها در حوزه رسانه ،امنیت فردی و اجتماعی فراهم میگردد .امروزه امنیت از
عوامل مختلفی متث ر میشود و نیاز است ر بهعنوان یکی از مقدمات این پژوهش ر تناسرب
امنیت و رسانه مورد بررسی قرار بگیرد.

پیشینه پژوهش

38

در پژوهشهای سابق ،این رویکرد که از مجموع ادله فقهی موجود ر ضرابطههرایی کره
تضمینکننده امنیت در فعالیتهای رسانهای باشند ر استخراج نشده اسرت .برخری از ایرن
پژوهش ها صرفاً موضوعی خاص و مشترک میان فقه و رسانه را مرورد توجره قررار دادهانرد.
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تعدادی از این نوع پژوهشها عبارتند از :احمدی ( ،)1392پایاننامره کارشناسری ارشرد برا
عنوان «بررسی مصادیق و مسرتثنیات غیبرت در رسرانه هرای ارتبرا جمعری»؛ قدوسریان
( ،)1394پایاننامه کارشناسی ارشد با عنوان « احکرام و آ رار غیبرت ازطریرق رسرانههرای
ارتباطی روز در فقه اسلمی»؛ ایراننرژاد ( ،)1392پایراننامره کارشناسری ارشرد برا عنروان
«مسئولیت مدنی رسانهها در قبا نقض حریم خصوصی شخصیتهرای عمرومی»؛ علیرزاده
جابری ( ،)1393پژوهشی با عنوان «آسیب شناسی اخلقی دروغ در رسانه»؛ قرانع (،)1381
رساله دکتری با عنوان «بررسی موضوع و حکم کتب ضاله»؛ نوربخش ( ،)1390پایراننامره
کارشناسیارشد با عنوان «معیار حرمت رسانههای ضاله در فقه و حقروق اسرلمی»؛ امینری
( )1393پژوهش برا عنروان «نشرر اکا یرب در مطبوعرات»؛ مهدیره علرهازغنردی ()1395
پایاننامه کارشناسی ارشد با عنوان «توهین به مقدسات در حوزه مطبوعات»؛ حامد نعیمری
( ،)1394رساله دکتری با عنوان «بررسی حف حریم خصوصی افراد در رسانه ازمنظر فقره
امامیه» ،فاطمه ولیپور ( ،)1392پایاننامه کارشناسری ارشرد برا عنروان «بررسری فقهری و
حقوقی احکام خبررسانی» و زهرا نجفی ( ،)1392پایراننامره کارشناسری ارشرد برا عنروان
«بررسی فقهی ر حقوقی خبر و خبررسانی» .این دست پژوهشها ،فاقد رویکرد امنیتری بره
موضوع بودهاند.
برخی از پژوهشها نیز اگرچه رویکردی امنیتی به رسانه داشتهاند ولی نگراه فقهری بره
این مسثله نداشتند .تعدادی از این پژوهشها عبارتند از :قباد نروری ( ،)1392پژوهشری برا
عنوان «تث یر عملیات روانی رسانههای غربی برر ابعراد سیاسری ر اجتمراعی امنیرت ملری»،
محمدمحسن دوباشی ( ،)1392تحقیقی با عنوان «تث یر برنامههای صدا و سیما برر امنیرت
ملی جمهوری اسلمی ایرران» ،علیرضرا خسرروی ( ،)1391مرتضری نورمحمردی (،)1389
رساله دکتری با عنوان «گسترش فناوریهای اطلعات و ارتباطات و تحو پدیده امنیت» و
منصوری ( ،)1395پایاننامه کارشناسی ارشد با عنروان «تهدیردات فرهنگری و راهکارهرای
تحقق امنیت فرهنگی در اندیشه امام خمینی(ره)».
در کنار این موارد پژوهشهایی هم انجام پذیرفته که به واکراوی مناسربتهرای فقره و
امنیت پرداخته اند ولی از موضوع رسانه غاقل بودهاند .مواردی مانند محمدرضا حرقپرسرت
کنارسری ( ،)1389که در پایاننامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسری ابعراد امنیرت
ملی و حراست از آن ازنظر فقه شیعه و حقوق موضوعه» ،به بررسی تناسرب فقره و امنیرت
ملی پرداخته ولی موضوع رسانه مورد توجه پژوهش او نبروده اسرت .طراهره ابرولی گروکی
( )1389نیز در پایاننامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «جرایم علیه امنیت ملی در فقره و
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حقوق اسلمی» ،اگر چه از رویکرد فقهی بهرهمنرد اسرت ولری امنیرت را در حروزه رسرانه
پیگیری نکرده است.
در این میان میتوان سراغ دسته دیگری از پژوهشها را گرفرت کره تناسرب رسرانه یرا
امنیت را با آموزههای دینی سنجیده اند ولی به بررسری سرنجههرای فقهری نپرداخترهانرد؛
مواردی مانند محمود اربابی ( )1391رساله دکتری با عنوان «تلویزیرون و آداب ( اخرلق و
رسانهای) رسانه»؛ رضا واعظی ( ،)1395رساله دکتری با عنوان «رسانه طراز انقلب اسلمی
ازمنظر امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(دام ظله) با تثکید بر صدا و سیمای جمهوری
اسلمی ایران» و علیرضا خسروی ( ،)1391رساله دکتری با عنروان «مکترب امنیتری امرام
خمینی(ره) (مبادی و مبانی فرانظری و نظری امنیت در گفتمان انقلب اسلمی)».
مفهومشناسی امنیت
امنیت واژهای عربی است که از ریشه أمن بهمعنای اطمینان و آرامرش در برابرر خروف
است (فراهیدی ،1410 ،ج « .)389 :8معاد التین آن  Securityاست که بهمعنای حالت
فراغت از هرگونه تهدید یا حمله یا آمادگی برای هر تهدیرد و حملره مریباشرد» (آشروری،
«.)39:1370امنیت دو بعد عینی و هنی دارد .امنیت هنی یا به اصطلح امنیت پنهان که
نسبت به سایر اشکا امنیت ،همانند روح است نسبت به جسد ،کمتر مورد توجه واقع شده
است .در تبیین دو وجه عینیت و هنیت امنیتکه عموماً امنیرت را در قالرب تهدیردنکردن
تعریف کردهاند ،باید اضافه کرد امنیت وقتی وجود دارد که احسا کنیم تهدیردی در کرار
نیست و این همان امنیت هنی است؛ لذا امنیرت شرامل معرانی اطمینران ،عردم خروف و
درامانبودن و نهراسیدن است و دربردارنده احسا امنیت در حاالت و موقعیتهای هنی
تا ایمنی و اطمینان خارجی در موقعیتهای عینی و بیرونی است و وضرعیت فیزیکری را برا
حالت فکری درهممیآمیزد» (اخوان کاظمی .)19:1385 ،در مجموع میتوان گفت معنرای
لغوی امنیت ،هم ناظر به بعد بیرونی است که خطری از خارج ،انسان را مرورد تهدیرد قررار
ندهد و هم ناظر به بعد درونی است که نوعی امنیت هنی و درونی محسوب میشود.
اما در مورد معنای اصطلحی امنیت« ،برخی امنیت را در نبود تهدید تعریف کرده و در
تعریف آن ،توانمندی ایجاد شرایط عاری از خطر و مشکلت را خاطرنشران کرردهانرد .ایرن
تعریف از امنیت مبتنی بر نگرش عینی و رئالیستی از خطررات فیزیکری ،ملمرو و مرادی
خارجی است» (نویدنیا« .)27-28:1388 ،در ایرن گفتمران کره سرلبی اسرت ،امنیرت برر
وضعیتی اطلق میشود که در آن یا نسبت به منافع بازیگر تهدیدی از سوی دیگران وجرود
نداشته باشد یا درصورت وجود تهدید ،امکران مردیریت آن بررای برازیگر (تهدیرد شرونده)
حاصل باشد» (افتخاری.)25:1388 ،
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در مقابل این نگاه به امنیت ،تعریف دیگرری نیرز وجرود دارد کره امنیرت را برهمعنرای
توانمندی بهرهگیری بهینه از فرصتها و تضمین منافع و ارزشها تلقی مینمایرد« .درواقرع
مبنای این تعریف بر نگررش هنری و تفسریرگرایانه از خطررات غیرمرادی مبتنری اسرت»
(نویدنیا .)27-28:1388 ،با توجه به تعاریف مختلف میتوان گفت یکی از معیارهرای مهرم
امنیت ،حف ایمنی ارزشهای اساسی و حیاتی مورد قبرو جامعره اسرت .یعنری «در هرر
نگرشی نسبت به امنیت ،مسثله ارزشها برای انسان مطرح مریشرود .انسران برا توجره بره
ارزشهای موجود در زندگی خود و امکان تهدید یا تثمین آنها ،نسبت به پدیدههرا موضرع
مشخصی میگیرد» (اخوان کاظمی .)20:1385 ،این توجه به ارزشهرا در تعریرف امنیرت،
نقطه آغازین ارتبا دین با ابعاد هنی و روانی امنیت است.
آرنولد ولفرز در تعریف امنیت میگویرد« :امنیرت درمعنرای عینری آن ،فقردان تهدیرد
نسبت به ارزشهای کسبشده و درمعنای هنی یعنی فقدان هررا از اینکره ارزشهرای
مزبور مورد حمله قرار گیرد» (براری بروزان .)32 :1378 32:1378 ،در تعریرف دیگرری از
امنیت این طور کر شده است« :امنیت در بُعد عینی ،فقردان تهدیرد نسربت بره ارزشهرا،
منافع و اهداف و در جهت هنی ،فقدان تر از اینکه این بنیانهای ملی (ارزشها و منافع
و اهداف) مورد هجوم (فیزیکی و غیرفیزیکی) واقع شوند ،مرورد سرنجش قررار مریگیررد»
(تاجیک.)47:1381 ،

مفهوم و گفتمانهای امنیت در مطالعات جدید
در مجموع« ،امنیت دو معناى ایجابى؛ یعنى وجود احسا رضایت و اطمینان خاطر ...
و سلبى؛ نبود تر  ،اجبار و تهدید دارد» (افتخاری .)27:1378 ،با توجه بره اینکره مفهروم
امنیت ،بیشتر در ادبیات کشورهای غربی شکل گرفته و توسعه یافته است ،کرر مختصرری
از تطور معنایی امنیت ،ضروری است .رویکردهای رایرج دربراره ابعراد امنیرت را کره مبریّن
تحو مفهومی امنیتی نیز هست ،میتوان در خل چهار موج مطالعاتی طبقرهبنردی کررد
(لیتل و مکرین الی .)11-28:1380 ،گفتمران امنیرت سرلبی شرامل دو رویکررد سرنتی و
فراسنتی و گفتمان امنیت ایجابی شامل دو رویکرد مطالعات مدرن و فرامدرن میباشد.
گفتمان اول :امنیت منفی
این گفتمان امنیت ،جنبه سلبی دارد و با نبود عامل دیگرری کره از آن بره تهدیرد یراد
میشود ،تعریف میشود .به عبارت دیگر هر تعریفی از امنیت که ویژگی دفع یا رفع داشرته
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باشد اعم از تهدید و آسیبپذیری احسا این دو ،در ایرن گفتمران جرای مریگیررد .ایرن
گفتمان که پیشینه تاریخی مفصلی دارد ،دو موج مطالعاتی را در درون خود جای میدهد:
موج او  :رویکرد سنتی
1
«شاخصه بارز رویکرد سنتی  ،تثکید تحلیلگران بر بُعد نظامی و تقویت توان نظرامی از
راهبردهای اصلی آن است» (دهقانی« .)96:1390 ،در این رویکرد ،امنیرت برا بقرا و حفر
فیزیکی نظام سیاسی و حکومت مساوی تلقی شده و تهدید امنیتی به منزله خطراتی اسرت
که از جانب ابزار نظامی متوجه جران ،مرا  ،سررزمین و حاکمیرت کشورهاسرت» (عبردا
خانی.)101:1392 ،
موج دوم :مطالعات فراسنتی
در مطالعات فراسنتی ،2ابعاد دیگری غیر از بعد نظامی مرورد توجره اندیشرمندان قررار
گرفته و توجه به امنیت موسّع شروع میگردد« .ریچرارد اولمرن در سرا  1983مریلدی،
اولین مقاله را در نقد امنیت مضیق نوشت .نقد مؤ ر دیگر توسرط هافنردون در سرا 1991
میلدی ارائه شد و سرانجام باری بوزان این موضوع را بسرط بیشرتری داده و امنیرت را در
پنج بخش نظامی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطری مرورد مطالعره قررار داد«
(عبدا خانی ،1383 ،ج  .)140-141 ،1به اعتقاد بوزان« ،این  5بخرش جردای از یکردیگر
عمل نمیکنند ،بلکه بهطور اجتنابناپذیری به هم وابستهاند و بهصورتهای مختلفی با هرم
تداخل دارند .هر یک از آنها کانون مهمی در درون مسثله امنیرت و روشری بررای تنظریم
اولویتها داشته و ازطریق ارتباطات قوی به یکدیگر متصل هستند» (بوزان.)34:1378 ،
گفتمان دوم :امنیت مثبت
در گفتمان او  ،سلبینگری گفتمانی غالب بود؛ اما بررسی جرامع حروزه امنیرت اقتضرا
میکند که به ویژگی ایجابی نیز توجه شود .یعنی علوهبر توجه به نفی تهدیدات عینری یرا
هنی ،ضروری است شرایطی ایجاد گردد که اهداف و خواستههرا ازجملره امنیرت ،محقرق
شوند .گفتمان ایجابی معتقد است که امنیت ،ماهیرت تثسیسری دارد و بایرد جامعره را بره
سطح مقبولی از اطمینان رسانید تا بتواند از منافع خود تحصیل و پاسداری کند .در همرین
راستا ،رابرت ماند از تعبیر تعقیب امنیت بهجای کسب امنیت استفاده مریکنرد (مانرد ،
 .)56-59:1377گفتمان امنیت مثبت شامل دو موج سوم و چهارم مطالعات امنیتری اسرت
که در یل به آنها اشاره میشود.
موج سوم :مطالعات مدرن
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«پیروان مطالعات امنیتی مدرن بهجای اینکه اصو امنیتی خود را از چگرونگی امنیرت
در طبیعت استخراج کنند و طبیعت را بهعنوان موضوع قرار دهند و درنتیجه ،دچار نقیصره
گفتمان امنیت منفی شوند ،طبیعت و نحوه تثمین امنیت در آنرا الگو قرار داده و بره بیران
اصو مشابهی برای جوامع بشری پرداختهاند؛ نتیجه این الگوگیری ارائه  15اصل است کره
عبارتند از تکامل تدریجی ،تنوع ،فراوانی ،صررفهجرویی ،همزیسرتی ،دفراع ،آسریبپرذیری،
خودترمیمی ،آزادی ،پیوستگی منافع ،عدالت ،مشارکت ،آیندهنگری ،تخیّل و برنامرهریرزی»
(افتخاری و نصری.)30-34:1383 ،
موج چهارم :مطالعات فرامدرن
امواج سهگانه یادشده علیرغم تفاوتهایی که با یکدیگر داشتند ،این ویژگی مشترک را
داشتند که چارچوب دولت ر ملت مورد پذیرش آنها بوده است؛ امرا اهتمرامی بره امنیرت
منطقهای و جهانی نداشتهاند .در موج چهارم مطالعات امنیت ،نگاهی جهانی پیدا مریشرود.
در امنیت جهانی ،اصل بر امنیت انسان است؛ بنرابراین مریتروانیم آنرا بره امنیرت انسرانی
تعبیر کنیم .مفهوم امنیرت جهرانی برا امنیرت فرردی و اجتمراعی و حتری امنیرت ملری و
منطقهای جمعپذیر است ،اگرچه فرهنگ حاکم بر آن نسبت به نحوه مهندسی انواع دیگرر،
تفاوت دارد» (دهقانی.)98-99:1390 ،
تعریف امنیت براساس گفتمانهای امنیت
اگر آخرین دستاورد فکری در حوزه امنیت را همین تعریف اخیر در برداشت انسرانی از
امنیت درنظر بگیریم ،میتوان تلقی مشترکی از امنیت بهعنوان امنیت انسران تعبیرر کررد.
این نگاه ،امنیت را کمی از حوزههای سخت امنیت دور کرده و ما را به امنیت نرم رهنمرون
میکند .در یکی از تعاریف امنیت این طور کر شده است« :امنیت در بعرد عینری ،فقردان
تهدیدات نسبت به ارزشها ،منافع و اهداف است و در جهت هنی ،فقردان ترر از اینکره
این بنیانهای ملی (ارزشها ،منافع و اهداف) مرورد هجروم (فیزیکری و غیرفیزیکری) واقرع
شوند» (تاجیک .)47:1381 ،در تعریف دیگری از امنیت این طور کر شده است« :امنیرت،
رسیدن به سطحی از اطمینانخاطر برای تحصریل و صریانت از کلیره منرافع ملری اسرت»
(افتخاری.)28:1379 :
با توجه به آنچه گذشت ،تعریف منتخب این پژوهش که تعریفی کاملتر و بهروز است و
البته با فضای رسانه و فعالیت رسانهای نیز همراهنگی بهترری دارد ،در قالرب مروج چهرارم
مطالعات امنیت بوده و بدینترتیب خواهد بود :امنیت در بعد عینی ،فقدان تهدیدات نسبت
به ارزشها ،منافع و اهداف است و در جهت هنی ،فقدان تر از اینکه این بنیانهای ملی
(ارزشها ،منافع و اهداف) مورد هجوم (فیزیکی و غیرفیزیکی) واقع بشوند .البتره بره لحرا
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سلبیبودن نگاه موردنظر در این پژوهش ،از امنیت در مطالعات فراسنتی نیز استفاده شرده
است؛ چراکه در بررسی بسیاری از ابواب فقهی در این رابطره ،بره محردوده هرا و نهریهرای
موجود پرداخته میشود تا امنیت برقرار شود.
برای جمعبندی نهایی در مورد تعریف منتخب این پژوهش در مرورد امنیرت ،ضرروری
است که با توجه به تعاریف ارائهشده از امنیت و ابعاد و سطوح آن ،بعد از بررسری رسرانه و
تث یر رسانه بر امنیت ،مواردی از انواع و سطوح امنیت را شناسایی کرد که مترث ر از رسرانه
است.
مفهوم رسانه و نقش آن در امنیت
بعد از آشنایی با مفهوم امنیت ،با توجه به موضوع این پژوهش ،نیراز اسرت کره مفهروم
رسانه نیز به درستی شناسایی شود تا تناسب رسانه و امنیت مشخص گردد .پروفسرور «ژان
استو تز » مدیر انستیتوی افکار عمومی فرانسه عقیده دارد که ارتباطات جمعری عبرارت
است از انتقا اندیشهها به تعداد فراوانی از افراد در آنِ واحد« .ژان کازنو» در این خصروص
میگوید که وسایل ارتبا جمعی ،وسایلی هستند که در شرایط خاصِ تمردنهرای جدیرد
ایجاد شده و مورد استفاده قرار گرفتهاند و مهمترین خصلت آنهرا ،شردت نفرو و وسرعت
حوزه عمل آنهاست» (معتمدنژاد.)41:1379 ،
«رسانه یا وسایل ارتبا جمعی در دو معنای مصطلح بهکار رفته اند؛ نخسرت برهمعنرای
وسیله یا حاملی که چیزی (مثل اطلعات ،افکار ،اندیشهها ،نشانهها ،تصویر و در کرل پیرام)
ازطریق آن جریان مییابد و دوم ،چیزی که محتوایش بیشتر معطوف به فعل یا عمل اسرت
تا وسیله یا حامل؛ به این معنا که گاه میتواند خود به عنوان عامرل مرؤ ر یرا تث یرگرذار برر
وقایع یا رخدادها باشد» (کازنو.)4:1384 ،
تأثیر رسانه بر امنیت
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رسانه نقش مهمی در ارائه و اجرای برنامرههرای سیاسری ر امنیتری ،بسترسرازی افکرار
عمومی و تثمین امنیت عمومی برعهده دارد .رسانه ها با توجه به توسعه کمری و کیفری کره
یافته اند ،میتوانند هم فرصت و هم تهدیدی برای دوام و قروام امنیرت باشرند .چشرم انرداز
مطالعاتی مردم هر جامعه ،خود ریشه در فرستاده هایی دارد که از رسانه ها دریافت میکنند.
در این مورد میتوان بیان داشت که رسانهها مریتواننرد شرفاف ،تاریرک یرا مربهم باشرند؛
بنابراین رسانه های دیداری و نوشتاری کارکرد امنیت ساز دارنرد و در ایجراد امنیرت نقشری
مؤ ر و مفید ایفا میکنند .تثکید بر نقش مثبت رسانه های گروهی بر امنیت اجتماعی ،نباید
ما را از تث یر منفی این ابزارها باز دارد .آنگاه که رسانههرا در کرارکرد منفری نقرش وارونره
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برعهده می گیرند ،فضرای اطلعراتی جامعره را آلروده ،مربهم و تاریرک خواهنرد سراخت»
(بیابانی.)36:1381 ،
رسانهها برحسب دگردیسی کارکردی ،تعاریف جدیدی یافتهاند که با تعاریف سرنتی ترا
حد قابل توجهی متمایز است .یکی از جدیدترین تعاریفی که اندیشمندان و صراحبنظرران
رسانه های جمعی با تثکید بر موضوع و هدف رسرانه هرا مطررح کررده انرد ،عبرارت اسرت از
«انتقا اطلعات ،اندیشه ها ،نگرش ها یا عواطف از یک شخص یا گروه به دیگری یا دیگرران
که بیشتر ازطریق نمادها صورت میگیرد .رسانه ها در دنیای کنونی در عرین تنروع ،بسریار
پیچیده اند و بسان یک شمشیر دولبه هستند که هم میتوانند کارکرد مثبت داشته باشند و
هم کارکرد منفی .براسا این واقعیت ،رسانهها در روند تثبیت یا وفراق ،امنیرت عمرومی و
مشارکت همه جانبه مردم در تثمین امنیت عمومی و  ،...نقشها و کارکردهای مختلفی نمود
می یابند؛ کارکردهایی که برآمده از توجه یا بی توجهی به ساختار فرهنگی جامعه و شردت و
شتاب تغییرهای آن هستند» (لرنی و مصلحتی .)99:1385 ،به عبارت دیگرر« ،رسرانه هرای
جمعی در فرایند تداخل ضروریات اجتماعی و فرهنگی که از شتاب زدگی تاریخ در عصر مرا
نشئت میگیرد ،میتوانند نقشهای سازنده یا ویرانگر داشته باشند .آنها میتوانند ازطریرق
تحکیم و تعمیق پیوندهای مذهبی ،ملی ،فرهنگری و تراریخی یرا پریش افترادگی بخرش هرا
درنهایت به تشدید ناموزونی توسرعه بپردازنرد .روشرن اسرت کره در یرک نظرام هماهنرگ
رسانه ای ،انسجام و پایداری توسعه و درنتیجره تقویرت امنیرت ملری مردنظر اسرت؛ امرا در
ازهمگسیختگی رسانهها ،تهدید امنیت ملی 1قابل پیشبینی است» (خانیکی.)359:1376 ،
مفهوم فقه
فقه در لغت به معانی مختلفی بهکار رفته است؛ مطلق علم و آگاهی (ابنمنظرور1412 ،
ق ،)522 :.مطلق فهم و ادراک و فهم همراه با دقت و تثمل (مطهرری ،بریترا .)53 :فقره در
مفهوم اصطلحی نیز به دو معنا بهکار رفته است؛ گاهی به معنای احکام شرعی میباشد که
غالباً در رسالههای عملیه بهکار رفته است و گاهی نیز به معنای دانشی اجتهادی اسرت کره
 . 1آنچه بعد از تبیین تأثیرگذاری رسانه بر امنیت الزم به ذکر است ،این است که متأسفانه رویکرر نامناسربی ر کشررر
وجر ار که تالش میکند به بهانه اطالعرسانی ،به رج مطالبی بپر از که حفظ امنیرت ررر و جامعره ،ر آن لحرا
نشده است .این جریان که معمرالً سیطره قابل ترجهی ر رضای رسانهای کشرر اشته ،با نقد ارزشهای اساسی جامعه،
همراره امنیت جامعه را به مسلخ مطامع و اهداف سیاسی خر بر ه است .اگر چه جریران مرذکرر اررت و خییهرایی ر
عرصه قدرت اشته ولی ارراطی که ر استفا ه از شعار آزا ی بیان اشته است ،گراهی بره نراآرامیهرا و رگیرریهرای
اجتماعی نیی منجر شده و عالوه بر سلب امنیت روانی ،امنیت اجتماعی را نیی چار چالشهایی جدی کر ه اسرت .بررای
مطالعه بیشتر ر.ک( :.منعمی )1398 ،و (انبارلریی.)1381 ،
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فقیه با مراجعه به ادله مربوطه (کتاب ،سنت ،عقل و اجماع) ،احکام را استخراج مرینمایرد.
تعریف معروف اصطلح فقه عبارت است« :علم به احکام شرعیِ فرعی براسا ادله تفصیلی
آنها» (عاملی ،بیتا ،ج .)264 :1
ویژگیها و خصوصیات امنیت در این پژوهش
با توجه به تعاریف مختلف امنیت و کارکردهای رسانه و تث یر رسانه بر امنیت ،در مرورد
امنیت مدنظر این مقاله باید گفت:
 .1یکی از معیارهای مهم امنیت ،حف ایمنری ارزشهرای اساسری و حیراتی مرورد
قبو جامعه است .این توجه به ارزشها در تعریف امنیت ،نقطره آغرازین ارتبرا
دین با ابعاد هنی و روانی امنیت است.
.2

امنیت در بعد عینی ،فقدان تهدید نسبت به ارزشها ،منافع و اهداف و در جهرت
هنی ،فقدان تر از این است که بنیانهای ملی (ارزشهرا و منرافع و اهرداف)
مورد هجوم واقع شوند.

.3

امنیت مدنظر این مقاله جنبه سلبی دارد و با نبرود عامرل دیگرری کره از آن بره
تهدید یاد میشود ،تعریف میشود.

.4

این رویکرد اگر چه سلبی است؛ ولی میتواند شامل گفتمان امنیت انسانی باشرد
و بهنوعی در مطالعات فرامدرن نیز تعریف میشود و ازنظر ماهیت همانند امنیرت
دسته جمعی ،فرامرزی است و ازنظر تنوع ابعاد ،همانند امنیت فراگیرر ،نراظر برر
ابعاد هنی و روحی نیز میباشد .علریرغرم سرلبیبرودن نگراه مروردنظر در ایرن
پژوهش ،از امنیت در مطالعات فراسرنتی نیرز اسرتفاده شرده اسرت؛ چررا کره در
بررسی بسیاری از ابواب فقهی در این رابطه ،به محردوده هرا و نهریهرای موجرود
پرداخته میشود تا امنیت برقرار شود.

.5

در ابعاد امنیت نیز امنیت واقعی مدنظر است نه خیالی و مجازی.

.6

براسا سطوح تحقق امنیت ،امنیت مدنظر این پژوهش که ممکن است بهوسیله
رسانه تهدید شود ،امنیت فردی ،امنیت خانوادگی ،اجتماعی و ملی است.

.7

نگاه فرهنگی به امنیت ،شخصیت و هویت افراد نباید مورد تهدیرد واقرع

براسا
گردد.

.8

ازنظر موضوع نیز امنیت مدنظر میتوانرد امنیرت سیاسری ،اجتمراعی و فرهنگری
باشد ولی موضوعاتی مانند امنیت قضایی ،زیست محیطی و اقتصرادی از موضروع
این مقاله دور هستند.

چارچوب نظری
بررسی مناسبات رسانه و امنیت با رویکرد فقهی ،نیازمند یک چارچوب نظرری و مرد
مفهومی پژوهش است .برای تبیین این چارچوب در حوزه مطالعات امنیت ،به سراغ مکترب
فرهنگگرا رفته و نظرات پیتر کاتزنشرتاین بیشرتر مروردنظر قررار گرفتره اسرت .در حروزه
مطالعات رسانه نیز یل نظریه هنجاری رسرانه ،نظریره مسرئولیت اجتمراعی رسرانه ،ضرلع
دیگری از چارچوب نظری بحث را تبیین میکند تا درنهایت ،با توجه به قاعده فقهی الضرر
در فقه امامیه ،بتوان تحلیل جامعی از روابط امنیت ،رسانه و فقه ارائه نمود.

نبایدهای فقهی رسانه با تأکید بر امنیت و قاعده الضرر

حا باید بررسی کرد که فقه امامیه چگونه و در چه ابوابی بره ترسریم حردود فعالیرت
رسانهای اقدام نموده تا امنیت با چنین ویژگیهایی حف شده و درنتیجهِ فعالیت رسانهای،
ضرری متوجه امنیت دیگران نشود؟

امنیت و فرهنگ در مکتب فرهنگگرا
در میان رویکردهای مختلف در حوزه مطالعات امنیتری ،برخری رویکردهرا بره مفراهیم
فرهنگی توجه ویرژهای داشرتهانرد .ایرن توجره در مفراهیمی ماننرد «هویرت» و «فرهنرگ
راهبردی» 1بیشتر عنوان شده است« .رویکرد سازهگرا 2را میتوان یکی از عمدهترین مکاتب
فرهنگگرا و پیتر کاتزنشتاین 3را میتوان ازجمله متفکران برجسرته ایرن مکترب محسروب
نمود .بنمایه ا ر او باعنوان «فرهنگ امنیت ملی» این است که منافع امنیرت ملری توسرط
بازیگرانی تعریف میشود که به عوامل فرهنگی پاسخ میدهند .البته این بدان معنرا نیسرت
که کاتزنشتاین ،قدرت به معنای قابلیتهای مادی را در تحلیل مفهوم امنیرت نادیرده مری
گیرد؛ بلکه او بر داللتهای فرهنگی حوزه قدرت ،سیاست و امنیت بر برازیگران تثکیرد مری
کند .یکی از مفروضات اصلی سازهگرایان در حوزه امنیت آن است که سراختارهای اساسری
سیاست و امنیت ،ساخته و پرداخته ساختارهای اجتمراعیانرد .سرازهگرایران معتقدنرد کره
هویت و منافع ،متغیرهای درونی هستند و این هویرت اسرت کره برهطرور مسرتمر توسرط

1. Strategic Culture
2. Constructivist
3. Peter Katzenstein
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بازیگران ساخته شده و منافع مختلف ،از هویتهای خاص هر یرک از برازیگران شرکل مری
گیرد» (عبدا خانی.)185-186:1383 ،
اهتمام کاتزنشتاین به عوامل فرهنگی در ساختار امنیت ،در آخر فضایی را ترسریم مری
کند که عدم توجره بردان مریتوانرد معراد عردم امنیرت ترجمره شرود .در سرنت نظرری
پساساختارگرایی در حوزه امنیت نیز توجه به مفهوم فرهنگری هویرت بره شرکلی برجسرته
وجود دارد .دالبی 1بر این نکته تثکید میکند که «کنشهای دولتهرا در حروزه امنیرت در
اصل ،حاصل تلشهای آن ها برای بازتولید هویت خودشران اسرت» (دالبری .)7:1990 ،آن
چنان که هویداست ،جایگاه هویت در برساختهای فرهنگری در جوامرع انسرانی در حروزه
مطالعات امنیتی این نظریه ،بسیار مهم است .فارغ از معنای موسّرع هویرت کره حروزههرا و
مصادیق بسیاری در فکر ،اندیشه و اعتقاد دارد ،همواره در تعراریف امنیرت ملری تثکیرد برر
حفاظت از ارزشهای حیاتی ملی در مقابل تهدیدات و آسیبپرذیریهرای عمردتاً خرارجی،
مطرح است (تراگر و سیمون )36:1973 ،و این ارزشهای حیاتی ملی هستند کره بایسرتی
الزاماً در حوزه رسانه پا داشته شوند .درنهایت تهدیرد امنیرت ملری ،تهدیردی اسرت کره
کیفیت زندگی را برای اتباع یک کشرور کراهش داده (اولمران )133:1893 ،2و ارزشهرای
کسبشده در معنای هنی را تهدید قرار میکند (ولفرز .)150:1962 ،3تهدید هویرت ملری
به عنوان هسته اصلی تهدیدات امنیت فرهنگی ملی میتواند عاملی باشد که در تلش بررای
تضعیف مذهب ،هویت و عرف ملی بوده و به بیان بوزان «درنهایت در محیط امرن فرهنگری
است که قابلیت حف الگوهای سنتی زبان ،فرهنگ ،مذهب ،هویت و عرف ملری برا شررایط
قابل قبولی از تحو محقق میشود» (بوزان.)34:1378 ،
«بستر امنیت در حوزه فرهنگ ،موجب میشود تا هنجارهرا ،ارزشهرا ،آداب و رسروم و
رفتارها ،در فضای مطمئنی رشد یافته و امکان پویایی داشته باشند .فرهنگ مقولهای اسرت
که به لحا مفهومی ،سکوی پرش ملتها به سمت ایدهآ ها و آرمانهاست .به تعبیر دیگرر،
فرهنگ ،به فعلیت رساندن خلقیت بالقوهِ جامعه است که شامل هنر و ادبیرات ،شریوههرای
زندگی ،حقوق اساسی نوع بشر ،نظامهای ارزشی ،سنتها و باورهرا مریشرود» (قاضریزاده،
 .)130-131:1389برگردان ارزشهای حیاتی ملری در اعتقرادات جامعره و حفر هویرت،
شخصیت و کرامت انسان ،ترسیمکننده پایههرای اصرلی امنیرت فرهنگری هسرتند و آنچره
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امنیت فرهنگی را تهدید میکنرد ،درنهایرت هرر آن چیرزی اسرت کره مبرانی اعتقرادی را
مخدوش کرده یا کرامت انسانی را در معرض خطر قرار میدهد.
نظریههای هنجاری رسانهها و نظریه مسئولیت اجتماعی
نبایدهای فقهی رسانه با تأکید بر امنیت و قاعده الضرر

اندیشمندانی که در مورد کارکردهای رسانه پژوهش کردهانرد ،کارکردهرای متفراوتی را
برای رسانهها بیان میکنند .هارولد السو و چارلز رایت ،دو تن از پژوهشگرانی هستند کره
به نقش و کارکرد رسانهها توجه نشان دادهاند .آنها معتقدند که «رسرانههرا چنرد کرارکرد
دارند :کارکرد نظارت بر محیط (نقش خبری) ،ایجاد همبسرتگی اجتمراعی در واکرنش بره
محیط (نقش ارشادی یا راهنمایی) ،انتقا میراث فرهنگی (نقرش آموزشری) و سررگرمی و
پرکردن اوقات فراغت» (مککوئیل.)83:1382 ،
در مقام تحلیل هنجارهای حاکم بر رسانهها نیز ،طیفی از تئوریپردازیها تحت عنروان
تئوریهای هنجاری رسرانههرا مطررح شرده اسرت کره بایردها و نبایردها و حردود و غرور
عملکردهای رسانهها را براسا نظام سیاسری ،اجتمراعی ،اقتصرادی و فرهنگری حراکم برر
جامعه تبیین میکنند .این نظریهها به ترسیم رابطه دولت ،رسانه و جامعه اهتمام ورزیده و
«بر بایدها و نبایدهای حاکم بر وسایل ارتباطات جمعی و نظام کنتر و مالکیرت آنهرا برر
محتوای رسانه تث یرگذار بوده و این امر ،بهنوبه خود ا رات رسانهها را مشرخص مریسرازد»
(مهدیزاده.)85:1389 ،
مککوئیل با شمارشکرردن ایرن نظریرههرای هنجراری ،آنهرا را در قالرب مرد هرای
شش گانه (اقتدارگرا ،لیبررا  ،کمونیسرم ،مسرئولیت اجتمراعی ،توسرعه بخرش و مشرارکت
دموکراتیک) ارائه کرده است که الگوی مسئولیت اجتماعی به دلیل تطابق بهتر با شررایط و
قوانین رسانه در ایران ،یکی از ابعاد سهگانه چارچوب مقاله حاضر است.
«براسا تصمیم کمیسیون آزادی مطبوعات در سا  1974در ایاالت متحده آمریکرا،
فعالیت رسانهها در جامعه باید با مسئولیت اجتماعی همرراه باشرد ازایرنرو ،ایرن نظریره را
میتوان برآمد این کمیسیون دانست؛ زیرا بر ایرن نکتره تثکیرد مرینمایرد کره رسرانههرای
همگانی ،درحالی که امور اطلعرسانی ،تفریحری و آموزشری را برهعهرده دارنرد ،مسرئولیت
انعکا بیدخل و تصرف همه رخردادها ،کشرمکشهرا و نظریرات طررحشرده در جامعره و
گفتوگو درباره آنها را نیز به عهده دارند ازاینرو ،اگر رسانهها به تعهدات خود عمل نکنند
یا اصل بیطرفی را رعایت نکنند ،بایرد آنهرا را وادار بره رعایرت ایرن مسرئولیتهرا کررد»
(شهامیپور.)106:1381 ،
«در این نظریه ،اصل بر ایجاد پیوند میان «اسرتقل و آزادی رسرانههرا» ،و «وظرایف و
مسئولیتهای اجتماعی» آنها است که تثکیدش بر آن اسرت کره رسرانههرا بایرد در عرین
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پاسخ گویی به نیازهای مخاطبان ،در برابر فعالیتهای خود نیز مسئو باشند و وظایف خود
را به گیرندگان پیام یا مالکان رسانهها محدود ندانند .مضمون اصلی این نظریره ایرن اسرت
که آزادی و مسئولیت دو روی یک سکهاند و همانگونه که رسانهها حرق دارنرد از دولرت و
سایر نهادها انتقاد کنند ،مسئولیتی نیز در قبا مصالح و منافع ملری و پاسرخ بره نیازهرای
جامعه دارند» (مهدیزاده .)89:1389 ،نظریه مسرئولیت اجتمراعی ترلش مریکنرد میران
آزادی فرد و قدرت انتخابش و آزادی رسانهها و البته مسئولیتی که رسانه در قبرا جامعره
دارد ،جمع نماید« .بایدهای حاکم در این نظریره را مریتروان ایرنگونره برشرمرد :پرذیرش
مسئولیت های اجتماعی از سوی رسانهها؛ وابستگی بره ارزشهرایی چرون صرداقت ،دقرت،
عینیت و بی طرفی در حد استانداردهای باالی حرفهای؛ تعهرد در برابرر وظرایف اجتمراعی،
قبل از تعهد در مقابل مالکان رسانه یا خواست گیرندگان پیام؛ کثرتگرا و مرنعک کننرده
گرایشهای مختلف اجتماعی و جایگاهی بررای طررح نظریرات گونراگون؛ مشرروعشرمردن
دخالت دولت برای پاسداری از اهداف عمومی؛ ایجاد سیستمهای قانونی برای فعالیرتهرای
رسانهای ،تشرکیل سرندیکاهای حرفره ای و جلروگیری از انحصرارطلبی رسرانهای؛ تشرکیل
گروههای تحقیقاتی برای ارائه گزارشهای مستمر دربراره رسرانههرا و برقرراری یارانرههرای
حمایتی برای رسانهها .نبایدهای مطرح در این نظریه نیز عبارتنرد از :حملره بره اقلیرتهرا،
تشویق جامعه به بینظمی ،خشونت و ( » ...مککوئیل.)171:1385 ،
در مجموع میتوان گفت از نگاه نظریره مسرئولیت اجتمراعی ،رسرانه همرواره در قبرا
تولید ،توزیع و نشر اطلعات و دیگر فعالیتهای ارتباطی ،نهتنها در مقابرل سرازمان و نظرام
مدیریتی حاکم بر آن پاسخگو اسرت ،بلکره بایرد در مقابرل کلیره مراجعران ،بهررهمنردان و
ینفعان سازمان و نهایتاً مخاطبان نیز مسئولیت داشته و پاسخگو باشد.
آشنایی با قاعده فقهی الضرر و حرمت ضرررساندن به دیگران
قاعده فقهی
1

کلمه قاعده در علوم گوناگون به کار رفته و به معنای ضابطه و امری کلی اسرت کره برر
تمام جزئیات و مصادیقش تطبیق مریشرود (طریحری 1395 ،ه.ق ،ج  .)131 :3در تعریرف
قاعده فقهی نیز اولین فقیهی که به تعریف آن مبادرت ورزیده ،فخررالمحققین حلری اسرت
 .1الزم به ذکر است که « ر برخى کتابهاى نگاشتهشده ر قراعد رقهى ،هنگام بحث از قاعده رقهى از عنرانى یگر برا
نام ضابطه رقهى نام بر ه شده است .برخى ر تفاوت و عنران یا شده گفته اند قاعده رقهى ازنظر گستره اعم از ضرابطه
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رقهى است؛ بدینمعنا که ضابطه رقهى اختصاص به یك باب ر مثالً طهارت ر ار ؛ امرا قاعرده رقهرى ،ابرراب متعرد را
پرشش مى هد (مؤسّسه ائرهالمعارف رقه اسالمى ،1387 ،ج .)128 :5

نبایدهای فقهی رسانه با تأکید بر امنیت و قاعده الضرر

که بیان میکند« :قواعد ،جمع قاعده بوده و به معنرای یرک امرر کلری اسرت کره برر همره
مصادیق و جزئیاتش ر هنگام شناخت احکامشان ر تطبیق میگرردد» (حلری ،1363 ،ج :1
 .)8در میان گزارههای فقهی ،آموزهها و اصولی زیربنایی و دارای شرمو وجرود دارنرد کره
غالباً با الفا کلی و عمومی بیان شدهاند .قاعده فقهی به دلیل شرمولی کره دارد ،از مسرثله
فقهی متمایز میشود .قاعده فقهی میتواند طیف وسیعی از موضوعات فقهی را دربرگرفته و
«موضوع قاعده فقهی ،وسیع تر از موضوع مسثله فقهی است؛ بدین صورت که مسائل متعردد
فقهی ،زیرمجموعه قاعده فقهی است و میتوان قاعده را بر جمیرع مسرائل تطبیرق نمرود»
(ر.ک .بجنوردی ،1377 ،ج  4 :1و  .)5ویژگی دیگر قاعده فقهی این اسرت کره «مقلرد نیرز
(مستقیماً) میتواند از آن استفاده کند و تطبیق آن به عهده مقلد اسرت و فقیره مریتوانرد
طبق مضمون آن فتوی بدهد» (کاظمی خراسانی 1409 ،ه.ق ،ج  .)210 :4از سروی دیگرر
قواعد فقهی یکی از منابع استنبا در مسائل مستحد ه و جدید است که در حوزه مسرائلی
مانند امنیت و رسانه بسیار مفید خواهد بود .با توجه به ویژگیهای خاص وتوانمنردیهرای
قاعده فقهی در قابلیت تطبیق با مسائل مستحد ه ،مراجعه شرخص مکلرف بره آن و اینکره
میتواند حکم مسائل جزیی را تعیین کرده و ازطرفی شمو و فراگیری هم دارد ،مریتوانرد
چارچوب نظری خوبی را در تبیین موضوع شکل دهد.
قاعده فقهی الضرر
«قاعده الضرر ،یکی از مشهورترین و پرکاربردترین قواعرد فقهری اسرت کره در بیشرتر
ابواب فقه مورد استفاده قرار میگیرد» (قانع )21:1397 ،و مبانی بسریار خروبی در آیرات و
روایات دارد .مباحث فراوانی در حوزه داللت و ادله قاعده الضرر و حوزه نفو آن میان فقهرا
مطرح است و معناى اصلى قاعده که برر عردم مشرروعیت ضررر و اضررار در اسرلم داللرت
مى کند ،قابل بهرهبرداری در حوزه مسائل امنیت و رسانه نیز می باشرد .برا اسرتناد بره ایرن
قاعده می توان گفت هرگونه بهرهمندی از رسانه که امنیت دیگران را بره مخراطره بینردازد،
منع شده است .بسیارى از مسائل و احکام رسانه را مى توان در قالب قاعرده الضررر بررسرى
کرد.
1
«طبق این قاعده هرگونه حکم شرعی که زیان آفرین باشد ،تشریع نشده است و شرارع
مقد در اسلم این قوانین را وضع نکرده که منشث واردکرردن ضررر بره دیگرران یرا خرودِ
مکلف شود .برای نمونه انسان ،مالک اموا مشروع خود است و میتوانرد در آنهرا بره نحرو
 .1با این تعبیر میتران گفت با لسان نفی مرضرع ،نفی حکم شده اسرت (بره عنرران نمرنره ر.ک :.کلینری ،1401 ،ج :5
.)292
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دلخواه تصرف کند ،لیکن اگر تصرف او به گونهای باشد که برای خود شخص یا دیگری زیان
آور باشد ،مشمو این قاعده میشود و نمیتواند بره ایرن تصررف دسرت یرازد» (حسرینی،
 .)89:1396اسلم هیچ گونه قانونی را که منشث واردکردن ضرر به دیگران یا به خرود باشرد،
وضع نکرده است .با توجه به حدیث معروف سمُرهبنجندب ر که یکی از مهرمتررین دالیرل
روایی قاعده الضرر است ر زیان به یک شخص سبب شد پیامبر اکررم(صرلیا علیرهوآلرهوسرلم) بره
سمره اجازه ندهد در درخت خود تصرف کند (حرعاملی 1391 ،ه.ق ،ج  .)241 :17با توجه
به قضیه سمرهبنجندب ،ضرری که سمره ایجاد میکرد ،عدم امنیت در روابط اجتماعی بود
و هرگز ضرر شخص مطرح نبود ،بلکه امنیت خانواده را به چالش میکشرید کره یرک ضررر
جمعی بود (سلیمانی و همکاران )1395 ،و پیامبراکرم(صلیا علیهوآلهوسلم) مانع ادامه این اضررار
شدند.
براسا آنچه از چارچوب سهضلعی این پژوهش حاصل میشود ،اوالً امنیرت در مکترب
فرهنگگرای کاتزنشتاین ،برگردانی از ارزش حیاتی ملی در اعتقادات جامعه ،حف هویرت،
شخصیت و کرامت انسان است که نباید در معررض تهدیرد باشرد؛ انیراً نظریره مسرئولیت
اجتماعی رسانه ،بر رعایت منافع و مصالح مخاطبین تثکید داشته و الثاً ،قاعده فقهی الضرر
مانع مشروعیتبخشی به اقداماتی است که عامل ضرر به دیگران باشرد .حرا بایرد بررسری
نمود که فقه امامیه چگونه و در چه ابوابی به ترسیم حدود فعالیت رسانهای اقدام نموده ترا
امنیت فرد و جامعه حف شده و درنتیجهِ فعالیت رسانهای ،ضرری متوجه دیگران نشود؟

مدل مفهومی پژوهش
نظریه مسئولیت اجتماعی رسانه بر مرواردی تثکیرد دارد؛ ازجملره اینکره رسرانه نبایرد
همبستگی اجتماعی را بههم بزنرد ،مسرئولیت اجتمراعی رسرانه در قبرا مصرالح و منرافع
دیگران مهم است ،رسانه نباید عامل تشویق جامعه به بینظمی باشد و  . ...مکترب فرهنرگ
گرای کاتزینشتاین هم بر ارزشهای حیاتی ملی ،هویت ،فرهنگ ،شخصیت و کرامت انسان،
مبانی اعتقادی افراد و  ...تثکید میکند .این موارد و شاخصها مریتواننرد در نفری ضررر برا
قاعده فقهی الضرر همسو باشند .بهعلوه همان طور که توضیح داده میشود ،هر سره مرورد
میتوانند به امنیت در فضای رسانه کمک کنند .به علوه عناوین فقهی مرتبط برا نبایردهای
رسانه نیز به کمک قاعده الضرر ،در تثمین امنیت رسانه نقش دارند.
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شکل .1مدل مفهومی پژوهش

مباحث فقهی مرتبط با فعالیت رسانهای
ارتداد
«ارتداد بهمعنای برگشتن از دین است .ارتداد ازنظرر فقهری برر دو قسرم اسرت :ارترداد
فطری و ارتداد ملی .مرتد فطری کسی است که از پدر و مادرش مسلمان متولدشرده امرا از
اسلم برمیگردد و مرتد ملی کسی را گویند که از ابتدا مسلمان نبوده ،سپ مسلمان شده
و بعد دوباره از مسلمانی برمیگردد» (نجفی 1404 ،ه.ق :ج  612 :41و  .)605امرا یکری از
مباحث مهم و مرتبط با این پژوهش ،معیارها و ملکهای ارتداد است« .مرتد کسری اسرت
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که یکی از ضروریات دین را به یکی از این سه صورت انکار کند؛ از روی عناد و لجبرازی ،از
روی اعتقاد یا از باب تمسخر و ریشخند» (عاملی 1410 ،ه.ق ،ج .)334 :9
آنچه در حوزه امنیت و رسانه در مورد ارتداد قابل تثمل است ،این است که رسانه نبایرد
امنیت اعتقادی جامعه را با انکار ضروریات اعتقادی یا تمسخر آنها مخدوش نماید .گسرتره
تث یر ارتداد به دلیل تث یری کره رسرانه برر مخراطبینش دارد ،امنیرت فکرری و اعتقرادی و
درنهایت هویت یک جامعه منسجم را به چالش مریکشرد و آنرا بره مخراطره مریانردازد؛
چنانکه «در صدر اسلم نیز برخی از یهودیان که قصد تضعیف ایمان مسرلمانان را داشرتند،
برای آنکه بیارزشبودن احکام و اعتقادات اسلمی را القا کرده و مسلمانان را دچرار تزلرز
فکری و روحی کنند ،ایمان آورده و در اندک زمانی دوباره به اعتقادات یهود برمیگشرتند»
(جعفریان ،1385 ،ج  .)469 :1میتوان گفت احکام شدیدی که علیه مرترد درنظرر گرفتره
شده است حاکی از تث یر بسیار نامطلوب ارتداد بر ایمانِ سایرین میباشد.
یکی از آیاتی که در موضوع ارتداد بدان تمسک مریشرود ،ایرن آیره شرریفه اسرت کره
«کسی که از آیینش برگردد و در حا کفر بمیرد ،تمام اعما نیک (گذشرته) او در دنیرا و
آخرت ،برباد میرود و آنان اهل دوزخند و همیشه در آن خواهند بود( »1بقره.)217 ،
ارتداد ،با لحا نمودن تعاریفی که از امنیت مطرح شد ،ایمنی ارزشهای اساسی جامعه
را بههمریخته و در بُعد عینی ،تهدیدی نسبت به ارزشها و اهداف بوده و درجهرت هنری،
عامل ایجاد تر از این است که بنیانهای ملی (ارزشهرا ،منرافع و اهرداف) مرورد هجروم
واقع شوند .پ این موارد طبق قاعده فقهی الضرر ،چون عامل برهمزدن امنیت میشروند،
ممنوع و غیرمشروع بوده و رسانه اجازه نشر مطالب در این حروزه را نردارد .از نگراه نظریره
مسئولیت اجتماعی رسانه نیز ،رسانهای که عامل نشر مطالبی باشد که مصداق ارتداد است،
عامل بههمخوردن همبستگی اجتماعی شده و بهدلیل مسئولیتی که در قبا مصرالح افرراد
دارد ،مجاز به نشر چنین مطالبی نیست .در مکتب فرهنگگرای کاتزینشرتاین ،ارزشهرای
حیاتی ملی و مبانی اعتقادی افراد محترم هستند و نباید خدشهدار شوند.
کفر ،انکار ضروری دین و آیات الهی
یکی از مواردی که مخل امنیت در جامعه اسلمی است ،ترویج کافرشدن به خدا ،انکرار
ملئکه  ،کتب و رسل الهی ،انکار قیامت و انکرار ضرروری دیرن اسرت؛ «کسری کره خردا و
فرشتگان او ،کتابها و پیرامبرانش و روز واپسرین را انکرار کنرد ،در گمراهری دور و درازی
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 .1وَ مَنْ یَرْتَدِ ْ مِنْکُمْ عَنْ ینِهِ رَیَمُتْ وَ هُرَ کارِرٌ رَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ رِی الدُّنْیا وَ اْآلخِرَةِ وَ أُولئِكَ أَصْرحابُ النررارِ هُرمْ
ریها خالِدُون.

افتاده است ( »1نساء .)136 ،تکذیب آیات الهی نیز از دیگر مواردی اسرت کره رسرانههرا از
اقدام به آن منع شدهاند؛ «و کسانی که کافر شدند و آیرات مرا را تکرذیب کردنرد ،اصرحاب
دوزخند و جاودانه در دوزخ میمانند و (سرانجام آنها) سرانجام بدی است( »2تغابن.)10 ،

تمسخر پیامبران و آیات پروردگار و دشمنی با رسول خدا
از محدودههایی که با تعدی به اعتقادات ،حرریم امنیرت جامعره را مخردوش مریکنرد،
تمسخر پیامبران الهی و آیات پروردگار متعا است« .کیفرشان دوزخ است بره خراطر آنکره
کافر شدند و آیات من و پیامبرانم را به سخره گرفتند( »3کهف.)106 ،
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کفر ،انکار ضروری دین و انکار آیات الهی ،مخلّ امنیت جامعه است و ایمنی ارزشهرای
اساسی جامعه را مختل میکند .تضاد این موارد با امنیت در تعریف منتخرب ایرن پرژوهش
آشکار بوده و بهدلیل ضرری که برای امنیت دیگران دارد ،قاعده فقهی الضرر اجرازه پخرش
چنین مطالبی را در رسانه نمیدهد .به علوه عامل برهم خوردن همبستگی اجتماعی شده و
از نگاه نظریه مسئولیت اجتماعی نیز مردود است .در تطبیق این موارد برا مکترب فرهنرگ
گرای کاتزینشتاین ،به دلیل تضاد این امور با مبانی اعتقادی افرراد ،پرهیرز رسرانه از آن هرا
ضروری است.

دشمنی و مخالفت با رسو خدا(صلیا علیه وآله وسلم) از دیگر نهیهای وارده در حوزه رسرانه
و کار مطبوعاتی است« .آیا نمیدانند هر ک با خدا و رسولش مخالفت کند ،برای او آترش
دوزخ است؟ جاودانه در آن میماند .این همان رسوایی بزرگ است( »4توبه.)63 ،
البته تهمتزدن به وجود شریف پیامبر اکرم(صلیا علیهوآلهوسرلم) کره ریشره در دشرمنی برا
ایشان داشته ،از دیگر موارد مورد نهی قرآن است .این اتهامات در آیات دیگری مانند شراعر
(انبیاء)5 ،؛ جادوگر (ص)4 ،؛ کاهن (حاقه)40-42 ،؛ نادان (اعراف)67 ،؛ دروغگو (فرقان)4 ،
و  ...در قرآن مجید کر شدهاند.
بر اسا نگاه فرهنگی به امنیت ،شخصیت و هویت افراد نباید مورد تهدید واقع گردد و
تمسخر پیامبران و آیات الهی ،از مصادیق برهمزدن امنیت است؛ چررا کره هرر پیرامبر ،بره
نوعی نماینده هویت دین خود است .تمسخر پیامبر ،برهم زننده هویت دینی جامعه اسرت و
ضربهای به امنیت جامعه محسوب میگردد .به علوه متناسب با نوع و میزان تمسخر پیامبر،
 .1وَمَنْ یَکْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِکَتِهِ وَکُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْیَرْمِ الْآخِرِ رَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا
 .2وَالَّذِینَ کَفَرُوا وَکَذَّبرا بِآیَاتِنَا أولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِینَ رِیهَا وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ
 .3ذَلِكَ جَیَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا کَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آیَاتِی وَرُسُلِی هُیُوًا
 .4أَلَمْ یَعْلَمُرا أَنَّهُ مَنْ یُحَا ِ ِ اللَّهَ وَرَسُرلَهُ رَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا رِیهَا ذَلِكَ الْخِیْیُ الْعَظِیمُ
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این روند میتواند مقدمه ناامنی اجتماعی نیز باشد .بنابر محتروای قاعرده الضررر بره لحرا
فقهی ،پرداختن رسانه به آنچه که به ضرر جامعه است ،غیرمشروع بوده و رسانه نمریتوانرد
به درج مطالبی با محتوای تمسخر پیامبر و آیات پروردگار بپردازد .چنین محتوایی بهدلیرل
تشویق جامعه به بینظمی ،برخلف نظریه مسئولیت اجتماعی رسانه اسرت .از نگراه مکترب
کاتزینشتاین هم مصداق برهم خوردن مبانی اعتقادی افراد بوده و شخصیت و کرامت پیامبر
را مخدوش مینماید؛ لذا رسانه نمیتواند محمل چنین محتوایی باشد.
تحریف و سبکشمردن دین
یکی از دیگر پرهیزهایی که فقه در مورد رسانه دارد و آنرا بهعنوان یک خط قرمرز کره
تهدیدکننده امنیت است مطرح مینماید ،تحریف دین است؛ «آیا انتظار داریرد بره (آیرین)
شما ایمان بیاورند ،با اینکه عدهای از آنان سخنان خدا را مریشرنیدند و پر از فهمیردن،
آنرا تحریف میکردند درحالی که علم و اطلع داشتند( »1بقره.)75 ،
بدگویی و طعنه زدن به دین نیز به این ترتیب نکوهش شده است؛ «و اگرر پیمرانهرای
خود را بعد از عهد خویش بشکنند و آیین شما را مورد طعن قرار دهند ،برا پیشروایان کفرر
پیکار کنید؛ چراکه آنها پیمانی ندارند ،شاید (با شدت عمل) دست بردارنرد( »2توبره.)12 ،
حضرت علی(علیهالسلم) میفرمایند« :از رسو خدا(صلیا علیهوآلهوسلم) شنیدم که میفرمودند مرن
بر شما از استخفاف و سبکشمردن دین میترسم» (ابن بابویه قمی ،1378 ،ج .)42 :2
تحریف و سبکشمردن دین در عرصه رسانه ،تهدید نسبت به ارزشهای اصریل بروده و
میتواند مقدمه معرفی یک دین خودساخته باشرد ازایرنرو ،مخرلّ امنیرت دیگرران بروده و
توسط قاعده فقهی الضرر ،نفی میگردد .از نگاه نظریه مسئولیت اجتماعی نیرز ،مسرئولیت
رسانه در قبا مصالح و منافع افراد اقتضا میکند که به یک دیرن صرحیح و تحریرفنشرده
دسترسی داشته باشند .بنابر مکتب فرهنگگررای کاتزینشرتاین نیرز تحریرف دیرن ،باعرث
برهمزدن مبانی اعتقادی جامعه شده و مورد تثیید نیست.
بدعت
بدعت نوعی نوآوری در دین است درحالی که آن امر در دین وجود نداشته و فرد بدعت
گزار تلش میکند آنرا شرعی وانمود کند .بدعت ،راه خطایی است کره بره دلیرل ظراهری
دینی ،باعث گمراهی دیگران میشود .آنچه امروزه در عملکرد فرقههای منحرف و منتسرب
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 .1أَرَتَطْمَعُرنَ أَنْ یُؤْمِنُرا لَکُمْ وَقَدْ کَانَ رَرِیقٌ مِنْهُمْ یَسْمَعُرنَ کَلَامَ اللَرهِ ثُمَر یُحَرِررُرنَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُرهُ وَهُمْ یَعْلَمُرنَ
 .2وَ إِنْ نَکَثُرا أَیْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُرا رِی ِینِکُمْ رَقَاتِلُرا أَئِمَرةَ الْکُفْرِ إِنَرهُمْ لَا أَیْمَانَ لَهُمْ لَعَلَرهُمْ یَنْتَهُرنَ

آسمانها و زمین است ،خواه ـ ناخواه تسلیم فرمان اوست و بـه نـزد او برگردانـده مـیشـوند»1
(آلعمران.)83 ،
یکی از مواردی که میتواند ذیل ساختن دین جدید قابل بررسی باشد ،پذیرفتن بخشـی از
دین و کنارگذاشتن بخشی دیگر است که نوعی التقاط است؛ «کسانی که خدا و پیامبرانِ او را
انکار میکنند و میخواهند بین خدا و پیامبرانش تبعیض قائل شوند و میگویند به بعضی ایمان
میآوریم و بعضی را انکار میکنیم و میخواهند میان این دو راهی برای خود انتخـا کننـد،

نبایدهای فقهی رسانه با تأکید بر امنیت و قاعده الضرر

به دین دیده میشود ،میتواند نوعی بدعت محسوب گرردد .سراختارهای تحلیلری و اطرلع
رسانی که به اعتبار کارکردهای رسانه تث یرگذاری ویژهای دارند ،از زمینره هرای خدشره در
اعتقادات صحیح هستند .توصیههای بزرگان دین نیرز حراکی از ضررورت پرهیرز از بردعت
است .رسو اکرم(صلیا علیهوآلهوسلم) میفرمایند« :هر بدعتی ،گمراهی و هر گمراهری در آترش
است» (کلینی 1401 ،ه.ق ،ج « .)65 :1هیچ بدعتی ایجاد نمیشود مگر آنکه سنت (حسنه
ای) را استحاله کرده و آن سنت ترک میشود» (نهجالبلغه ،خطبه .)145
آیه شریفه قرآن تصریح میفرماید« :آیا دینی جز دین خدا میجویند و حال آنکه آنچه در

آن ها کافران حقیقیاند و برای کافران مجازات خوارکنندهای فراهم ساختهایم( »2نسـا-151 ،،
.)150
ایجاد فتنه و انحراف در دین
«فتنه معانی مختلفی دارد .مواردی مانند آزمایش ،فریبندگی ،اغوا و وسوسره ،دسیسره،
شورش و آشوب و ( »...آ رنوش .)496:1383 ،قرآن در این مورد میفرماید« :و در میان آن
ها (اهل کتاب) ،طبق آنچه خداوند ناز کرده است ،داروی کن و از هو های آنان پیرروی
نکن و از آنها برحذر باش؛ مبادا تو را از بعضی از احکامی که خدا بر تو نراز کررده اسرت،
منحرف سازند( »3مائده.)49 ،
بدعت ،فتنه و ایجاد انحراف در دین نیز مانند تحریف دین ،تهدید نسبت به ارزشهرای
اصیل بوده و میتواند مقدمه معرفی یک دین خودساخته باشد ازاینرو ،برا امنیرت دیگرران
ناسازگار بوده و مورد مخالفت جدی قاعده فقهی الضرر قرار میگیررد و برا توجره بره سرایر

 .1أَرَغَیْرَ ِینِ اللَّهِ یَبْغُرنَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ رِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَرْعًا وَکَرْهًا وَإِلَیْهِ یُرْجَعُرنَ
 .2إِنَر الَرذِینَ یَکْفُرُونَ بِاللَرهِ وَ رُسُلِهِ ویُرِیدُونَ أَنْ یُفَرِرقُرا بَیْنَ اللَرهِ وَرُسُلِهِ وَیَقُرلُرنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَکْفُرُ بِبَعْضٍ وَیُرِیدُونَ أَنْ
یَتَرخِذُوا بَیْنَ ذلِكَ سَبِیلًا أُولَئِكَ هُمُ الْکَارِرُونَ حَقرا وَ أ عْتَدْنَا لِلْکَارِرِینَ عَذَابًا مُهِینًا
 .3وَأَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمَا أَنْیَلَ اللَرهُ وَلَا تَتَربِعْ أَهْرَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ یَفْتِنُرکَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْیَلَ اللَرهُ إِلَیْكَ
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مبانی مذکور در فقه امامیه ،حرمت پرداختن به ایرن مروارد مسرجّل اسرت .از نگراه نظریره
مسئولیت اجتماعی نیز مسئولیت رسانه در قبا مصالح و منافع افراد اقتضا میکند کره بره
دین اصیل و تحریف نشده دسترسی داشته باشند .بنابر مکتب فرهنرگگررای کاتزینشرتاین
نیز بدعت و فتنه باعث برهمزدن مبانی اعتقادی جامعه شده و مورد تثیید نیست.
اهانت به مقدسات دیگران
قرآن میفرماید« :و به (معبود) کسانى که غیر خدا را مىخوانند ،ناسزا نگویید که آنران
نیز از روى جهل و دشمنى به خداوند ناسزا مىگویند( »1انعام.)108 ،
امام صادق(علیه السلم) در نامهای خطاب به اصحابشان فرمودند« :بپرهیزیرد از اینکره بره
دشمنان خدا دشنام دهید ،در جایی که سخن شما را میشنوند .مبادا آنها از روی دشمنی
و نادانی ،به خدا دشنام دهند .برای شما شایسته است که بدانیرد حرد سرب و دشرنام دادن
آن ها به خدا چگونه است؛ زیرا هر که به اولیای خدا دشنام دهد ،به خدا دشنام داده است و
چه کسی نزد خدا ستمگرتر است از کسی که موجب دشنام به خدا و اولیرای خردا شرود؟»
(کلینی 1401 ،ه.ق ،ج .)7 ،15
با توجه به ضرورت مسائل معاصر جهان اسلم ازجمله حوزه حف وحدت میان مذاهب
اسلمی ،مفهوم پرهیز از توهین به مقدسات ،توسرعه کمری و کیفری ویرژهای پیردا کررده و
به وضوح وارد فتاوی فقهای معاصر شده و فقهای شیعه برای حف مصالحی مهمتر ،اقدام به
صدور فتوی برای جلوگیری از توهین به مقدسات اهل سنت مرینماینرد .برهعنروان نمونره
فتوای آیت ا خامنه ای در این خصوص قابل توجه است که «اهانت بره نمادهرای بررادران
اهرل سرنت ازجملره اتهرامزنری بره همسرر پیرامبر ر عایشره ر حررام اسرت» (خامنرهای،
.)1389/7/10
در جامعهای که چند دین و مذهب حضور دارد ،اهانرت بره مقدسرات دیگرران ،بحرران
امنیتی در ابعاد هنی و عینی ایجاد کرده و میتواند امنیت اجتماعی را نیرز مخترل نمایرد
ازاینرو ،اهانت به مقدسات دیگران مورد نهی فقه امامیه و همچنرین قاعرده الضررر بروده و
رسانهها اجازه نشر مطالب در این مورد را ندارند .برمبنای نظریه مسئولیت اجتماعی ،اهانت
به مقدسات دیگران ،مخلّ همبستگی اجتماعی بوده و باعث تشرویق جامعره بره برینظمری
میگردد و مورد تثیید این نظریه نیست .ازطرف دیگر در مکتب فرهنگگرای کاتزینشرتاین
هم نباید ارزشهای فرهنگی و مبانی اعتقادی افراد را مورد هجمه قرار داد.
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 .1وَلَا تَسُبُررا الَرذِینَ یَدْعُرنَ مِنْ ُونِ اللَرهِ رَیَسُبُررا اللَرهَ عَدْوًا بِغَیْرِ عِلْمٍ

حفظ کتب ضالل
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یکی از مباحث فقهی مرتبط با رسانه ،بحث کتب ضاله است .به نظر میرسد شیخ مفیرد
از اولین فقهایی باشد که از عدم حلیت کتب کفر و ضل بحث کرده و معتقد است« :کتب
کفر و نگهداری آنها جایز نیست و کاسبی از راه کتابهرای ضرل و نگرارش آنهرا حررام
است ،مگر برای نقض و ( » ...شیخ مفیرد 1410 ،ه.ق .)588 ،البتره در دورههرای بعرد نیرز
بزرگانی مانند شیخ طوسی ،محقق حلی ،علمه حلری ،فخررالمحققین ،شرهید او و رانی،
محمدحسن نجفی و بسیاری از دیگر فقها نیز از حرمت حف  ،نگهداری ،نسخ ،استنسراخ و
معامله کتب ضاله سخن میگویند و بدون درنظرگرفتن میزان و دامنه بحث هر یک ،همگی
در نتیجه حکم ،اتفاق نظر دارند (قانع .)22-26:1391 ،در میان فقهای معاصرر نیرز مرحروم
سیدابوالحسن اصفهانی ،مرحوم سیداحمد خوانساری ،مرحوم میرزا فتاح شرهیدی تبریرزی،
مرحوم امام خمینی و مرحوم آیتا گلپایگانی متثخرانی هسرتند کره همگری بره حرمرت
حف  ،خرید و فروش و کتابت و استنساخ کتب ضاله اعتقاد داشته و فتروی دادهانرد (قرانع،
.)26:1391
اما در مورد معنای حف  ،شیخ انصاری معتقرد اسرت« :مرراد از ایرن حفر کره حررام
میباشد معنای اعمی است که شامل بهحافظهسپردن ،نسخهبرداری ،بحث و گفتوگو و هرر
کاری است که بهنوعی در باقیماندن مطالب گمرراه کننرده نقرش دارد » (انصراری1415 ،
ه.ق .ج  .)238 ،1در این تعریف اگر چه به «نگهداری» یا «جلوگیری از تلرفشردن» اشراره
نمیشود ولی مرحوم صاحب جواهر میفرماید« :مراد ،نگرهداشرتن کتراب از نرابودی یرا بره
حافظهسپردن مطالب میباشد .بلکه مطالعه و تردری ایرنگونره کترب نیرز حررام اسرت»
(نجفی 1981 ،م ،ج .)56 ،22
در مجموع مرحوم شیخ انصاری با مقبو دانستن ادله اربعه در حرمت حف کتب ضاله،
با توجه به «آیه  6سوره لقمان »1و «آیه  30سوره حج »2و روایات ،به عدم خرلف و حکرم
عقل نیز در این مورد میپردازد (انصاری 1415 ،ه.ق ،ج.)233-238 ،1
همانطور که در تعاریف امنیت نیز تثیید شد ،یکری از معیارهرای مهرم امنیرت ،حفر
ایمنی ارزشهای اساسی و حیاتی مورد قبو جامعه است .این توجه به ارزشها در تعریرف
امنیت ،نقطه آغازین ارتبا دین با ابعاد هنی و روانری امنیرت اسرت .پیرام گمرراهکننرده
(ضل ) ،نیز ایمنی ارزشهای اساسی مورد قبو جامعه را مخدوش مینماید .پخش «پیرام

 .1وَ مِنَ النَّاسِ مَن یَشْتَرِی لَهْرَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَن سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَیَتَّخِذَهَا هُیُوًا اُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ
 .2وَاجْتَنِبُرا قَرْلَ الیُرورِ
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گمراهکننده» از نگاه فقه امامیه ممنوع است و به اعتبار ضرری کره بره فررد و جامعره وارد
میکند ،مورد تثیید قاعده الضرر نمیباشد .پخش پیام گمرراهکننرده ،در نظریره مسرئولیت
اجتماعی رسرانه و مکترب فرهنرگگررای کاتزینشرتاین هرم مرردود اسرت؛ چراکره نروعی
بیمسئولیتی در قبا مصالح فرد و جامعه بوده و مبانی اعتقادی افراد را مخدوش مینماید.
حریم خصوصی
اگر چه در فقه باب مسرتقلی در مرورد «حرریم خصوصری» کرر نشرده؛ ولری مسرائل
مطروحه در حریم خصوصی ،با مبانی متعدد و محکمی قابرل دفراع اسرت .آیراتی از قررآن،
روایات ،عقل و برخی قواعد فقهی ،داللت بر ضرورت و وجوب رعایت حریم شخصی دیگران
و حرمت نقض آن دارد .احکرام مررتبط برا حرریم خصوصری از مبراحثی ماننرد ممنوعیّرت
تجسّ  ،ورود به مناز بدون استیذان ،اسرتراق بصرر ،اسرتراق سرمع ،سروءظن ،نمیمره و
غیبت ،سبّ ،هجو و قذف ،اشاعه فحشا و هتک ستر ،خیانت در امانت و نظائر قابل استنبا
است .اجتناب از ورود رسانه بره حرریم خصوصری افرراد ،از مرواردی اسرت کره رعایرت آن
ضمانتی بر حف امنیت انسان است.
یکی از آیات قابل استناد در این مورد این آیه است« :ای کسانی که ایمان آورده ایرد! از
بسیاری از گمانها بپرهیزید؛ چرا که بعضی از گمانها گناه است و هرگز (در کرار دیگرران)
تجسّ نکنید( »1حجرات ،آیره  .)12همچنرین حضررت علری(ع) در نامره بره مالرک اشرتر
میفرمایند« :باید دورترین مردم از تو و مبغوضترین آنان نزد تو کسی باشد که پیوسته در
پی عیب مردمان است ،همانا در مردم لغزشهایی اسرت کره حراکم از هرر کر دیگرر بره
پوشانیدن آن سزاوارتر است .پ در جستوجوی امور پنهان مباش ،وظیفه تو پراککرردن
ظواهر است و این پروردگار است که بر آنچه از تو نهان است حکم میکند .پ تا آنجا کره
میتوانی عیرب را بپوشران ترا خداونرد نیرز آنچره را دوسرت داری از مرردم مخفری بمانرد،
بپوشاند( »2نهجالبلغه ،نامه .)53
پرداختن به حریم خصوصی دیگران در رسانه ،یکی از منهیّات فقه امامیه است کره آسریب
آن در حوزه امنیت روانی ،فرهنگی و اجتماعی بسیار زیاد است و به همین دلیل ،قاعده فقهری
الضرر با آن مخالف است .در نظریه مسئولیت اجتمراعی رسرانه نیرز ،کراری کره ریشره در بری
مسئولیتی نسبت به مصالح و منافع دیگران دارد ،مورد تثیید نیست و برازگوکردن بخرشهرای

 .3یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُرا اجْتَنِبُرا کَثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُرا
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 .1وَلْیَکُنْ أَبْعَدَ رَعِیَّتِكَ مِنْكَ وَأَشْنَأَهُمْ عِنْدَکَ ،أَطْلَبُهُمْ لِمَعَائِبِ النَّاسِ؛ رَإِنَّ رِی النَّاسِ عُیُرباً الْررَالِی أَحَرقم مَرنْ سَرتَرَهَا ،رَرالَ
تَکْشِفَنَّ عَمَّا غَابَ عَنْكَ مِنْهَا ،رَإِنَّمَا عَلَیْكَ تَطْهِیرُ مَا ظَهَرَ لَكَ ،وَاهللُ یَحْکُمُ عَلَى مَا غَابَ عَنْكَ

خصوصی زندگی افراد در فضای رسانه ،نوعی بیمسئولیتی در قبا منافع آنها است .از آنجاکه
پرداختن به حریم شخصی دیگران در رسانه ،شخصیت و کرامت فرد را مخدوش مرینمایرد ،در
مکتب فرهنگگرای پیتر کاتزینشتاین هم مردود است.

شایعه ،خبر بیاساسی است که گوینده ،آنرا بررای تررور شخصریت انسران برجسرته و
آبرومند یا هر موضوع دلخواه ر فردی یا اجتماعی ر در جامعه نشر مریدهرد .همچنرین هرر
گزارش تثییدنشده یا شرح یک حاد ه که آزادانه ر بدون توجه بره راسرتی و نادرسرتی آن ر
دهانبهدهان میگردد را شایعه گوینرد (نرمران .)649:1387 ،در آیرات قررآن نیرز ،شرایعه
پراکنی مورد نکوهش جدی قرار گرفته است .بهعنوان نمونه قرآن کریم در آیه یل ،شرایعه
سازان را مستحق عذاب الیم دانسته و میفرماید« :آنان که دوست دارند در جامعه اسلمی،
کار منکری را اشاعه (شهرت) دهند ،در دنیا و آخرت به عذاب دردناک دچار خواهند شرد و
خدا از عاقبت سخت آنان با خبر است و شما از آن خبر ندارید( »1نور.)19 ،
ظاهر آیه این نکته را دربردارد که عذاب الیم مربو به اشاعه فحشا است گرچه تعمریم
آنرا نمیتوان ازنظردور داشت؛ زیرا تنقیح منا حکم میکند در اشاعه سایر منکررات نیرز
این چنین باشد چون واژه فاحشه ،اختصاص بره فحشرا نردارد بلکره بره همرهگونره نراروا و
منکرات اطلق میشود .همچنین در آیات  60و  61سوره احزاب آمده است« :اگر منافقران
و بیماردالن و آنها که اخبار دروغ و شایعات بیاسا در مدینه پخش مریکننرد دسرت از
کار خود برندارند ،تو را بر ضدّ آنان میشورانیم؛ سپ جز مدّت کوتاهی نمیتوانند در کنار
تو در این شهر بمانند! آنان لعنتشدگانند ،هرکجا یافرت شروند بایرد دسرتگیر شرده و بره
سختى کشته شوند( »2احزاب 60 ،و .)61
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شایعهپراکنی

«از لحن آیه چنین استفاده مىشود که سه گروه در مدینه مشغو خرابکرارى بودنرد،
هر کدام به نحوى اغراض شوم خود را پیاده مىکردند و این بهصورت یک برنامره و جریران
درآمده بود و جنبه شخصى و فردى نداشت .گروه او منافقین بودنرد کره برا توطئرههراى
ضداسلمى براى براندازى اسلم مىکوشیدند ،گروه دوم بیمراردالن و گرروه سروم کسرانى
بودند که با پخش شایعات در مدینه ر بهویژه زمانی کره پیرامبر(صرلیا علیرهوآلرهوسرلم) و ارترش
اسلم به غزوات مىرفتند ر به تضعیف روحیه بازماندگان مىپرداختند و خبرهراى دروغرین
 .2إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّرنَ أَن تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ رِی الَّذِینَ آمَنُرا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ رِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُرنَ
 .1لَئِن لَم یَنتَهِ المُنارِقرنَ وَالَّذینَ ری قُلربِهِم مَرَضٌ وَالمُرجِفرنَ رِی المَدینَةِ لَنُغرِیَنَّكَ بِهِم ثُمَّ ال یُجاوِرونَركَ ریهرا إِلررا قَلیلًرا.
مَلْعُرنِینَ .أَیْنَمَا ثُقِفُرا أُخِذُوا وَقُتِرلُرا تَقْتِیلًا
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از شکست پیامبر و مؤمنین مىدادند و به گفته بعضى از مفسران ایرن گرروه ،همران یهرود
بودند .به این ترتیب قرآن هر سه گرروه را شردیداً تهدیرد کررده اسرت» (مکرارم شریرازی،
 ،1374ج .)430 ،17
پخش شایعه در فضای رسانه ،سررعت انتقرا و تعرداد مخراطبین شرایعه را برهشردت
افزایش داده و متناسب با محتوای شایعه ،امنیت فردی ،فرهنگی یا سیاسری را مخترل مری
نماید و موجب اضرار به افراد یا ساختارهایی است که شایعه علیره آنهرا طراحری و پخرش
شده است .با لحا این آسیب ،شایعه از نگاه فقه و قاعده الضرر ،نامشروع اسرت و نبایرد در
فضای رسانه مطرح شود .از نگاه مکتب کاتزینشتاین نیز شایعه به شخصیت و کرامت افرراد
آسیب میزند و نباید به آن پرداخت .از آنجا که شایعه ،مصالح و منافع افراد را مخدوش می
نماید ،مورد تثیید نظریه مسئولیت اجتماعی هم نیست.
نشر اکاذیب
کذب در لغت بهمعنای خبردادن از چیزی خلف آنچره کره هسرت ،مریباشرد (راغرب
اصفهانی 1404 ،ه.ق .)704 ،مرحوم شیخ انصاری در بحرث از حرمرت دروغ ،دلیرل قررآن،
روایت ،اجماع و عقل را صحیح دانسته و آن را از گناهان کبیرره مریدانرد (انصراری1415 ،
ه.ق ،ج  .)11 ،2کذب در قرآن از مصادیق ظلم دانسته شده که باالترین نوع آن هم ،نسربت
دروغ دادن به خداوند متعا است (زمر .)32 ،یکی از روایاتی که مورد تمسک فقها در ا بات
حرمت دورغ است ،این تعبیر امام حسن عسکری(علیه السلم) است که فرمودنرد(« :اگرر) همره
بدیها و خبائث در یک خانه قرار داده شوند ،کلید آن خانره دروغ گفرتن اسرت (انصراری،
 1415ه.ق ،ج  .)12 ،2دروغ ،آ ار فردی و اجتماعی بسیار منفری دارد .در بعرد فرردی مری
تواند منجر به نفاق گردد؛ چنانکه قرآن میفرماید« :سرانجام بهدنبا آنکه با خدا در آنچره
پیمان بسته بودند ،خلف وعده کردند و بدان سبب که دروغ مىگفتند( ،خداوند ،روحِ) نفاق
را تا روزى که به دیدار او رسند( ،روز مرگ یا قیامت) ،در د هراى آنران قررار داد( »1توبره،
 .)77در بُعد اجتماعی نیز ،دروغ عامل برهم زدن امنیت افراد است و مخراطرات بسریاری را
ایجاد مینماید.
تکثیر دروغ در جامعه و در فضای رسانه ،باعث سلب اعتماد شده و زمینهسراز احسرا
ناامنی است .با سلب اعتمادِ افراد از یکدیگر یا از نهادها و سرازمانهرا ،امنیرت روانری افرراد
دچار اختل میگردد و آرامش و سلمت روان ،مخدوش میشود .علوه بر بسریاری از ادلره
مرتبط با حرمت کذب ،قاعده الضرر نیز بهدلیل آسیبهایی کره کرذب دارد ،برا آن مخرالف
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 .1رَاَعقَبَهُم نَفاقاً ری قُلُربِهم الی یَرُمِ یَلقَرنَهُ بِمَا اَخلَفُرا اهلل مَا وَعَدَوهُ وَ بِمَا کَانُرا یَکذِبُرن

است و حکم حرمت کذب در فقه ،قطعی میباشد .کذب ،همبستگی اجتماعی را بههمزده و
دلیلی بر عدم مسرئولیت در قبرا مصرالح دیگرران اسرت و نمریتوانرد موردتثییرد نظریره
مسئولیت اجتماعی رسانه باشد .نظریه کاتزینشتاین هم بره دلیرل تضراد کرذب برا کرامرت
انسان ،با آن مخالف است.

تُهمَت در لغت به معنای گمانِ بدکردن و گمانِ بدبردن است و معاد بهتان برهمعنرای
نسبت دروغ و کذب دادن به کسی ،اسناد خیانرت و هرچیرز نراحق و بررخلف واقرع اسرت.
(طریحی 1395 ،ه.ق ،ج  .)253 ،5تهمت به این معنا است که چیزی بره دروغ بره دیگرری
نسبت داده شود و شخصی که مرتکب گناه و عمل زشتی نشده به انجام آن متهم یا عیب و
نقصی را که در او نیست به او نسبت داده شود .بهتان در برخی ابواب فقهی مانند اجتهراد و
تقلید ،صلة ،صوم ،تجارت ،قضاء ،شهادات ،حدود و تعزیرات به مناسبت موضوع مطرح بوده
است،جرم افترا در قانون مجازات اسلمی اینطور تشریح شرده اسرت« :هررک برهوسریله
اوراق چاپی یا خطی ،بهوسیله درج در روزنامه و جراید ،نطق در مجرامع یرا بره هرر وسریله
دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون ،آن امرر
جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن اسناد را ابت نماید ،جز در مرواردی کره موجرب
حد است ،به یک ماه تا یک سا حب و تا 74ضربه شلق یا یکری از آنهرا حسرب مرورد
محکوم خواهد شد» (قانون مجازات اسلمی ،مواد  697و .)698
تهمتزدن از دیدگاه فقه امامیه حرام بوده و درصورت انتشار در رسانه ،امنیت فرردی و
روانی افراد را بهصورت مضاعف برهم میزند .تهمت بهدلیل ضرری که بررای فررد و جامعره
دارد ،توسط قاعده الضرر امری نامشروع دانسته میشود .از نگاه نظریه مسئولیت اجتمراعی،
تهمت باعث برهم خوردن همبستگی اجتماعی شده و با مسرئولیتپرذیری در قبرا منرافع
دیگران در تضاد است .به دلیل مخدوششدن شخصیت و کرامت افراد در جریان تهمتزدن
در فضای رسانه ،این کار مورد تثیید مکتب کاتزینشتاین نیز نمیباشد.

نبایدهای فقهی رسانه با تأکید بر امنیت و قاعده الضرر

تهمت

غیبت
یکی از مباحث مطرح در مکاسب محرمه که میتوانرد در حروزه امنیرت در رسرانه نیرز
کاربرد داشته باشد ،غیبت است .غیبت عبارت است از عیبگویی از کسری در غیراب او بره
قصد نکوهش و سرزنش .مقصود از عیبگویی اعرم از بیران عیرب بره زبران ،اشراره ،کنایره،
نوشتن و دیگر شیوههای انتقا مفاهیم است .در عیب نیز تفاوتی میان تعلّرق آن بره بردن،
نسب ،اخلق ،رفتار ،گفتار ،دین ،دنیا ،بلکه لبا  ،خانه و مانند آنها نیست (نجفری،1362 ،
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ج  .)63-64 ،22یکی از شرو تحقق غیبت ،وجود عیب در غیبتشونده است و درصرورت
عدم وجود عیب ،عیبگویی مصداق بهتان خواهد بود .همچنین برازگوکردن عیرب آشرکار،
خواه برای عموم مردم مانند نابینایی و لنگی یا برای شنونده ،درصورتی که قصرد مرذمت و
نکوهش مطرح نباشد ،غیبت بهشمار نمیرود؛ اما اگر چنین عیبی به قصد سررزنش دارنردهِ
آن بازگو شود ،از این حیث که ا یت مؤمن و اهانت به او مریباشرد حررام اسرت؛ لریکن در
اینکه مصداق غیبت بهشمار میرود یا نه ،اختلفنظرر وجرود دارد (انصراری 1415 ،ه.ق ،ج
.)325-331 ،1
در ادله ا بات حرمت غیبت ،به آیاتی مانند آیه  12سوره حجررات 1و روایرات و عقرل و
اجماع اشاره شده است .برخری از روایرات مربوطره بردین شررحند :نقرل شرده کره پیرامبر
اکرم(صلیا علیهوآلهوسلم) به ابا ر غفاری میفرمایند« :برحذر باش از غیبتکرردن ،کره غیبرت از
زنا شدیدتر است» .ابو ر میپرسد :علت آن چیست؟ حضرت میفرمایند «برای اینکره مررد
زنا میکند سپ توبه مینماید ،خدا هم توبه او را میپرذیرد ،ولری غیبرتکننرده بخشریده
نمیشود مگر اینکه غیبتشونده او را ببخشد» (حرعاملی ،1391 ،ج  .)598 ،8همچنین باز
هم از پیامبر اکرم(صلیا علیهوآلهوسلم) نقل شده که فرمودند« :بهشت بر سه طایفه حررام اسرت؛
بر کسی که منّت میگذارد ،بر کسی که غیبت میکند و بر کسی که دائم خمرر بنوشرد یرا
هر زمان که دستش به آن رسد ،کوتاهی در شرب نکند» (حرعاملی ،1391 ،ج .)600 ،8
البته در بررسی غیبت باید موارد استثنا از حکم حرمرت غیبرت را نیرز مردنظر داشرت؛
مواردی مانند غیبت فاسق ،غیبت برای نصیحت ،دادخواهی ،خیرخواهی و به قصرد امرر بره
معروف و نهی از منکرر ،غیبرت بررای مبرارزه برا بردعت و فتنره ،رد گفترار باطرل و مروارد
آشکاربودن عیب (انصاری 1415 ،ه.ق ،.ج .)358-342 ،1
البته تحقق غیبت در فضای رسانههایی که مخاطب عمومی دارند ،قدری دشروار اسرت
چراکه شر غایب بودن غیبت شونده ،معموالً محقق نمیشود ولی در شبکههرای اجتمراعی
که افرادی محدود در یک گروه حضور دارند ،تحقق عنروان غیبرت میّسرر اسرت .غیبرت ،از
آنجاکه عیب مخفی افراد را علنی میکند ،امنیت روانی غیبتشونده را مخدوش مینمایرد و
موجب ضرر به دیگران بوده و مورد تثیید قاعده الضرر نیست .غیبرت ،باعرث سرلب اعتمراد
افراد به یکدیگر شده و درنهایت به همبستگی اجتماعی نیز لطمه میزند و از دیدگاه نظریه

« .1وَلَایَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً اَیُحِبُر اَحَدُکُمْ اَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أخِیهِ مَیْتًا رَکَرِهْتُمُرهُ وَاتَرقُرا اهللَ إِنَر اللَررهَ تَررَرابٌ رَحِریمٌ؛ و بعضرى از
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شما یگرى را غیبت نکند ،آیا هیچ یك از شما وست ار که گرشت برا ر مر ه خر را بخررر (هرگری) بلکره آنرا
ناپسند مى انید و از خدا پروا کنید ،همانا خداوند بسیار تربهپذیر مهربان است» (حجرات.)12 ،

مسئولیت اجتماعی نیز مردود است .از نگاه مکتب کاتزینشتاین هم غیبت مریتوانرد مخرلّ
شخصیت و کرامت افراد باشد.
نشر محتوا علیه عفت عمومی
نبایدهای فقهی رسانه با تأکید بر امنیت و قاعده الضرر

عفت در لغت ،خودنگهداری و پدیدآمدن حالتی برای نف و جان آدمی اسرت کره بره
وسیله آن از غلبه و تسلط شهوت جلوگیری میشود .طلب عفت و پاکردامنی و بازایسرتادن
از حرررام ،اسررتعفاف نررام دارد (راغررب اصررفهانی 1404 ،ه.ق)339 ،؛ امررا آنچرره در معنررای
اصطلحی عفت و در ملحظات علم اخلق کرر شرده ،بره معنری خویشرتنداری در برابرر
تمایلت افرا گونه نسبت به لذتهای مادی و نفسانی که نقطه مقابل شهوت اسرت ،گفتره
میشود و باید قوه شهوت در خوردن و آمیزش جنسی ،مطیع عقرل باشرد و از چیرزی کره
عقل و شرع نهی کرده ،اجتنراب نمایرد و ایرن حرد اعتردا در شررع ،سرتوده شرده اسرت
(حاج سیدجوادی و همکاران ،1384 ،ج  .)310 ،11در نتایج عفت به مرواردی ماننرد شررم،
پرهیز ،شکیبایی ،بخشندگی ،قناعت ،نرمخویی ،نظم ،پندپذیری ،خوشرفتاری و وقار اشراره
میشود (همان.)311 ،
عفت ،گستره وسیعی از عفت در فکر و تخیل ،نگاه ،معاشررت و کرلم ،زینرت ،پوشرش،
روابط جنسی و  ...دارد .نوع فعالیت رسانه میتواند شامل بسیاری از حوزههای عفرت باشرد.
رسانه نمیتواند عفت فکری مخاطب خود را مرورد تهدیرد قررار دهرد و هرن او را درگیرر
آسیب کند .1رسانه مجاز به پخش تصاویری نیست کره عفرت بصرری (مؤمنرون 30 ،و )31
مخاطب را در معرض خطر قرار می دهد .همچنین عفرت در معاشررت و کرلم (بقرره83 ،؛
حج 24 ،و انعام ،)108 ،عفت در پوشش (احزاب )59 ،و در روابرط جنسری (احرزاب 32 ،و
قصص )25 ،نیز نمیتواند از طرف رسانه مورد تهدید قرار بگیرد.
نشر محتوا علیه عفت عمومی ازنظر فقه ممنوع است .همانطور کره در تعریرف امنیرت
کر شد یکی از معیارهای مهم امنیت ،حف ایمنی ارزشهای اساسی و حیاتی مورد قبرو
جامعه است و نشر محتروا علیره عفرت عمرومی ،امنیرت را در سرطح فرردی ،خرانوادگی و
 .1امام صا ق(علیهالسالم) :حراریرن بر گِر حضرت عیسرى(علیهالسرالم) جمرع شردند و بره وى گفتنرد :اى آمرزگرار
نیکىها! ما را راهنمایى کن .حضرت عیسى(علیهالسالم) به آنان ررمر « :مرسى ر کلیم خداوند ر به شرما سرترر ا کره
سرگند روغ به خداوند مخررید و من به شما ررمان مى هم که سرگند راست و روغ به خداوند مخررید» .گفتنرد :اى
روح خدا! بیشتر راهنمایى کن .ررمر « :مرساى پیامبر ،به شما سترر ا که زنا نکنید و من به شما سترر مى هم رباره
آن ،اندیشه [نیی] مکنید ،چه رسد که زنا کنید؛ زیرا هر که ر زنا اندیشه کند ،مانند کسى اسرت کره ر خانره آراسرته [و
زینت شده] ،آتش روشن کند که اگر خانه را نسرزاند ،و ش آراستگىِ خانه را تباه مىساز » (کلینری 1401 ،ه.ق ،ج ،5
.)542
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اجتماعی مخدوش میکند و به امنیت روانی و فرهنگی جامعره لطمره مریزنرد .بره اعتبرار
همین آسیبهای امنیتی ،نشر محتوا علیه عفت عمومی ازنظر قاعده الضرر ،نامشروع است.
در تحلیل نظریه مسئولیت اجتماعی هم نشر محتوا علیه عفت عمومی ،نوعی بیمسرئولیتی
در قبا مصالح دیگران است .از نگاه مکتب فرهنگگرای کاتزینشتاین نیرز ایرن اقردام مری
تواند منجر به مخدوششدن هویت و فرهنگ جامعه شود.

کمک به ستمگران
حرمت کمک به حاکمان ستمگر و همکاری با آنان ،یکی از مباحث مهم در متون فقهی
شیعه است که البته بیشتر در حوزه فقه سیاسی کراربرد پیردا کررده و شراید در نگراه او ،
ارتبا مستقیم با رسانههای فعا در چارچوب ضوابط حکومت اسرلمی پیردا نکنرد؛ امرا از
آنجا که برخی از فقهای معاصر ،همکاری تبلیغی برا ظلرم را نیرز مصرداق کمرک بره ظرالم
دانستهاند (خامنهای ،)130:1392 ،این مسثله رویکرد رسانهای نیرز پیردا مریکنرد .مضرافاً
اینکه قدرتهای ظالم برای تثبیت قدرت خود ،همواره بهرهمندی ویژهای از رسرانه داشرته
اند.
اغلب فقهایی که به این موضوع پرداختهاند ،آنرا در کتاب مکاسب محرمره و برا عنروان
«معونة الظالمین» موردنظر داشتهاند .دو آیه مهم مورد استناد در ایرن مرورد نیرز « مائرده،
 »12و « هود »2113 ،میباشند.
روایات بسریاری نیرز در ایرن مرورد نقرل شرده اسرت .در یکری از ایرن مروارد ،پیرامبر
اکرم(صلیا علیهوآلهوسلم) فرمودهاند« :کسی که به قصد کمک به ظالم حرکت کند ،در حالی کره
میداند ظالم است ،به تحقیق از اسلم خرارج شرده اسرت» (عراملی ،1410 ،ج  ،17ص.)1
به علوه برخی از بزرگان مانند شیخ انصاری ادله چهارگانره را در حرمرت کمرک بره ظرالم،
کامل دانستهاند (انصاری 1415 ،ه.ق ،.ج  )53 ،2و از آنجا که عقل نیز بر زشتبودن کمرک
به ظالم داللت مینماید ،بسیاری از فقها نیز حرمت کمک بره ظرالم را مسرتظهر بره حکرم
عقلی دانستهاند (خویی ،1377 ،ج  292 ،1و .)655
تغییر افکار عمومی جامعه به نفع ستمگران ،مهمترین کمک رسانه به سرتمگران اسرت.
با تغییر افکار عمومی جامعه در خل اخبار و تحلیلها ،ستمگران منافع خود را به سرهولت
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 .1وَ التَعاوَنُرا عَلَی اإلِثْمِ وَالْعُدْوانِ
 .2وَال تَرْکنُرا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُرا رَتَمَسَرکُمُ النَرارُ وَ ما لَکُمْ مِنْ ُونِ اللَرهِ مِنْ أَوْلِیاءَ ثُمَر ال تُنْصَرُونَ

نتیجهگیری
بررسی رویکرد فقه به امنیرت در حروزه رسرانه و چگرونگی امنیرتبخشری فقره در آن
محیط ،این پژوهش را سامان داده است .فقه با توجره بره شررایط ویرژهای کره در طراحری
قوانین کشور داشته است ،این توانایی را دارد که برا طراحری حرداقل  15محردوده و خرط
قرمز ،نبایدهای مرتبط با حف امنیت در رسانه ،امنیت فردی و اجتماعی مطلروبی را بررای
مخاطبین رسانه ایجاد نماید .این عناوین عبارتند از :ارتداد ،کفر ،انکار ضروری دین و آیرات
الهی ،تمسخر پیامبران و آیات پروردگار و دشمنی با رسو خدا ،تحریرف و سربکشرمردن
دین ،بدعت ،ایجاد فتنه و انحراف در دین ،اهانت به مقدسات دیگران ،حفر کترب ضرل ،
حریم خصوصی ،شایعهپراکنی ،نشر اکا یب ،تهمت ،غیبت ،نشر محتوا علیه عفت عمرومی و
کمک به ستمگران.
این موارد خطو قرمز فعالیت رسانهای را تعریف میکنند و برا توجره بره نگراه مکترب
فرهنگگرای کاتزینشتاین که جایگاه ویژهای را برای فرهنگ و هویرت ترسریم کررده ر و از
نگاه او ،تهدید هویت ملی بهعنوان هسته اصلی تهدیدات امنیرت فرهنگری ملری ،مریتوانرد
عاملی باشد که برای تضعیف مذهب ،هویت و عرف ملی تلش میکند ر درنهایت در محیط
امن فردی و جمعی است که قابلیت حف الگوهای سنتی زبان ،فرهنگ ،مرذهب ،هویرت و
عرف ملی با شرایط قابل قبولی از تحو محقق میشود .در کنار اهمیرت امنیرت فرهنگری،
باید نظریه مسئولیت اجتماعی رسانه را نیز مدنظر داشت که رسانه را در قبرا مخراطبین،
پاسخگو میداند ،بر حف همبستگی اجتمراعی تثکیرد کررده و خواهران مسرئولیتپرذیری
رسانه در قبا مصالح و منافع دیگران است .ازطرف دیگر قاعرده فقهری الضررر نیرز کره در
تمام ابواب فقهی کاربرد دارد ،اجازه نمیدهد که استفاده از رسانه ،باعث آسیب دیدن امنیت
فردی و اجتماعی مخاطبین شود.

نبایدهای فقهی رسانه با تأکید بر امنیت و قاعده الضرر

در جوامع بهدست آورده و امنیت ملی ،سیاسی و فرهنگی مخدوش میگردد .در این صورت
و با توجه به ضرری که کل جامعه را تهدید میکنرد ،قاعرده فقهری الضررر مخرالف کمرک
تبلیغاتی به ستمگران در فضای رسرانه خواهرد برود .ایرن اقردام از نگراه نظریره مسرئولیت
اجتماعی نیز مردود است؛ چراکه مصالح و منافع ملری در آن رعایرت نشرده اسرت .ازطررف
دیگر به دلیل نقض ارزشهای حیاتی ملی ،نظریه فرهنگی کاتزینشرتاین هرم از کمرک بره
ستمگران در فضای رسانه حمایت نمیکند.
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قاعده الضرر با ملحظه تعاریفی که از امنیرت مطررح شرد ،ایمنری ارزشهرای اساسری
جامعه را در حوزه رسانه حف کرده و مانع فعالیتهای مخرل امنیرت در فضرای رسرانه در
پانزده «نباید» فقهی مذکور است .از نگاه فقه و قاعده الضررر ،ایرن پرانزده مرورد تهدیردی
نسبت به ارزشها ،مصالح ،منافع ،شخصیت یا کرامت افراد بوده و مریتواننرد مخرلّ امنیرت
فردی ،خانوادگی یا اجتماعی باشند .ایرن مروارد طبرق قاعرده فقهری الضررر ،چرون عامرل
برهمزدن امنیت میشوند ،ممنوع و غیرمشروع بوده و رسانههرا اجرازه نشرر محتروا در ایرن
حوزهها را ندارند.
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راغب اصفهانی ،حسینبنمحمدبنمفضل ،المفر ات ری غریب القرآن ،رتر نشر کتاب ،چاپ وم 1404 ،ه.ق.
ساروخانی ،باقر ( ،)1381نقش وسایل ارتباط جمعی ر پیشگیری از وقرع بیهکاری ،تهران ،وزارت کشرر.
سلیمانی ،ایران؛ راعی ،مسعر ؛ واعظی ،سیدحسین ( ،)1395مبانی حق بر محیط زیست ر رقه امامیره ،رصرلنامه اخرالق
زیستی ،سال ششم ،شماره نرز هم ،بهار ،صص .76-100
سیدرضی ،محمد (گر آورنده)  ،نهج البالغه ،قم :مؤسسه نهج البالغه ،چاپ اول .یك جلد 1414 ،ه.ق.
شهامی پرر ،مسعر (« ،)1381تأثیر مسئرلیت اجتماعی رسانهها» ،مجله کتاب ماه کلیات ،شرماره  58و  ،59صرص -107
.104
شیخمفید ،محمدبنمحمدبننعمان ،المقنعه ،قم ،جامعه مدرسین 1410 ،ه.ق.
طریحی ،رخرالدین ،مجمع البحرین ،چاپ وم ،تهران ،المکتبه المرتضریه 1395 ،ه.ق.
عاملی ،ابرعبداهللشمسالدینمحمدبنجمالالدینمکی (شهید اول) (بیتا) ،القراعد و الفرائد ،قم ،مکتبة اوری.
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عاملی ،زینالدینبنعلی ،الروضه البهیه ری شرح اللمعه الدمشقیه ،تحقیق و تصحیح :علی اکبرر کالنترر ،قرم :کتابفروشری
نشریه علمی آفاق امنیت  /سال چهاردهم ـ شماره پنجاه و یکم ـ تابستان 1400

اوری ،چاپ اول 10 ،جلد 1410 ،ه.ق.
عبداهلل خانی ،علی ( ،)1392نظریه های امنیت ،ویراسرتار :منیرره آذری ،تهرران :مؤسسره ررهنگری مطالعرات و تحقیقرات
بینالمللی ابرار معاصر تهران.
عبداهللخانی ،علی ( ،)1383نظریههای امنیت ،تهران :پژوهشکده مطالعات راهبر ی.
عبداهللخانی ،علی ،نظریههای امنیت ،تهران :پژوهشکده مطالعات راهبر ی.1383 ،
علهازغندی ،مهدیه ( ،)1395ترهین به مقدسات ر حرزه مطبرعات ،پایاننامه کارشناسری ارشرد ،انشرگاه آزا اسرالمی
واحد شاهرو  ،انشکده حقرق.
علییا ه جابری ،مریم ( ،)1393آسیبشناسی اخالقی روغ ر رسانه ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،انشگاه قم.
رراهیدی ،خلیلابناحمد ( 1410ه.ق) ،کتاب العین ،مصححان :کتر مهدی مخیومی و کتر ابرراهیم سرامرایی ،قرم :نشرر
هجرت 8 ،جلد.
قاضیزا ه ،علیرضا ( ،) 1389واکاوی ررهنگ سیاسی بر تأمین امنیت نرم ر جمهرری اسالمی ایرران ،مجمرعره مقراالت
امنیت نرم ر ج.ا.ا ،.جلد ،2تهران ،انشکده امام ها ی(علیهالسالم).
قانع ،احمردعلی ( ،) 1381بررسری مرضررع و حکرم کترب ضراله ،رسراله کترری رشرته رقره و اصررل ،انشرگاه امرام
صا ق(علیهالسالم).
قررانع ،احمرردعلی ( ،) 1397قراعررد رقرره ر میرردان ررهنررگ و ارتباطررات ،چرراپ اول ،تهررران :انتشررارات انشررگاه امررام
صا ق(علیهالسالم)..
قانع ،احمدعلی ( ،)1391کتب ضاله؛ رویکر ی رقهی ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات انشگاه امام صا ق(علیهالسالم).
قانرن مجازات اسالمی ،قانرن مجازات اسالمی بر اساس قانرن مصررب  ،1392/2/1تردوین :شرهال رضرایی ،کرمانشراه:
انتشارات قانرن یار.1396 ،
قدوسیان ،علی ( ،)1394احکام و آثار غیبت از طریق رسانههای ارتباطی روز ر رقه اسالمی ،پایاننامه کارشناسی ارشد،
انشگاه آزا اسالمی ،واحد شیروان.
کاظمی خراسانی ،شیخ محمد ،ررائد االصرل (تقریر رس عالمه نائینی) ،چاپ اول ،قم :رتر انتشرارات اسرالمی1409 ،
ه.ق.
کلینی ،محمدبنیعقرب ،الکاری ،تحقیق علیاکبر غفاری ،چاپ چهارم ،بیروت :ار صعب ،ار التعارف 1401 ،ه.ق.
لرنی ،منرچهر؛ مصلحتی ،حسین ( ،)1385جامعهشناسی امنیت ،رصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی ،سرال وم ،ش  6و ،7
تهران ،نیروی انتظامی جمهرری اسالمی ایران.
لیتل ،ریچار و مکینالی ،رابرت ( ،)1380امنیت جهانی؛ رویکر ها و نظریهها ،ترجمه اصغر ارتخاری ،تهران :پژوهشکده
مطالعات راهبر ی ،چاپ اول.
ماندل ،رابرت ( ،) 1377چهره متغیر امنیت ملی ،ترجمه پژوهشرکده مطالعرات راهبرر ی ،تهرران :انتشرارات پژوهشرکده
مطالعات راهبر ی.
مصطفایی ،محسن ( ،)1392بررسی نقش راهبر ی رسانههای جمعی بر امنیت ملی ،پایاننامه کارشناسی ارشرد ،انشرگاه
پیام نرر استان تهران.
معتمدنژا  ،کاظم ( ،) 1379حقرق ارتباطات ،با همکاری رؤیا معتمدنژا  ،تهران ،وزارت ررهنگ و ارشا اسالمی ،معاونت
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مطبرعاتی و اطالعرسانی ،رتر مطالعه و ترسعه رسانهها.
مکارم شیرازی ،ناصر ( ،) 1374تفسیر نمرنه ،تهیه و تنظیم جمعی از علماء ،تهران :ارالکتب االسالمیه ،چاپ سی و وم.،

مكکرئیل ( ،)1382نیس ،رآمدی بر نظریه های ارتباطات جمعی ،ترجمره پرویری اجاللری ،تهرران :مرکری مطالعرات و
تحقیقات رسانهها ،چاپ اول.
منصرری ،محمدجرا ( ،)1395تهدیدات ررهنگی و راهکارهای تحقرق امنیرت ررهنگری ر اندیشره امرام خمینری(ره)،
پایاننامه کارشناسی ارشد ،پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقالب اسالمی.
تهران و قتلهای زنجیرهای ،نشر سرره مهر.
مهدیزا ه ،سیدمحمد ( ،)1389نظریههای ارتباطات جمعی (اندیشههای رایج و یدگاههای انتقرا ی) ،تهرران :انتشرارات
همشهری.
مؤسّسه ائرة المعارف رقه اسالمى ،ررهنرگ رقره مطرابق مرذهب اهرل بیرت علریهم السّرالم ،تحقیرق و ترألیف :مؤسّسره
ائرةالمعارف رقه اسالمى ،زیرنظر محمر هاشمىشاهرو ى ،قم :مؤسّسه ائرة المعارف رقه اسالمى.1387 ،
میرزایی ،محمد ( ،)1397مناسبات امنیت و آزا ی ر گفتمان سیاست جنایی ،رساله کترری ،انشرگاه شریراز ،انشرکده
حقرق و علرم سیاسی.
نباتیان ،محمداسماعیل ( ،)1392رقه و امنیت (بررسی مبانی رقهی امنیت ر نظام اسالمی با عنایرت بره تطررر و ترسرعه
مفهرم امنیت) ،رساله کتری ،انشگاه معارف اسالمی قم.
نجفی ،زهرا ( ،)1392بررسی رقهی ر حقرقی خبر و خبررسانی ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،انشگاه قم ،انشکده الهیرات
و معارف اسالمی.

نبایدهای فقهی رسانه با تأکید بر امنیت و قاعده الضرر

منعمی ،مجید ( ،)1398مطبرعات؛ بحرانزایی و بحرانز ایی :بررسی نقش مطبرعات زنجیرهای ر حا ثه کرری انشرگاه

نجفی ،محمدحسن ،جراهر الکالم ری شرح شرائع االسالم ،بیروت :اراالحیراء الترراث العربری ،چراپ هفرتم 43 ،جلرد،
 1404ه.ق.
نرمان ،ل .مان ( ،)1378اصرل روان شناسی ،ترجمه :کتر محمر ساعتچی ،ج  ،2تهران :انتشارات امیرکبیر..
نرربخش ،ملیحه ( ،)1390معیار حرمت رسانههای ضاله ر رقه و حقرق اسالمی ،پایاننامه کارشناسری ارشرد ،انشرکده
علرم و حدیث.
نریدنیا ،منیژه ( ،)1388امنیت اجتماعی ،تهران ،انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبری.
ولیپرر ،راطمه ( ،)1392بررسی رقهی و حقرقی احکام خبررسانی ،پایاننامه کارشناسی ارشد انشگاه آزا اسالمی واحد
تهران مرکیی ،مجتمع انشگاهی ولیعصر(-عجلاهللتعالیررجهالشریف) ،انشکده ا بیات و علرم انسانی.
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Today, the media plays an important and unprecedented role in
societies and, because of its functions, it can have a direct impact on
individual and community security. How to maintain personal and social
security during media operations is a very important and relevant concern.
According to the position of jurisprudence in regulating the laws of the
country, Jurisprudence has the necessary ability to maintain the security of
the individual and society in the field of media activity and obtains the
necessary grammatical statements. The Imamiyyah jurisprudence is based
on the provided evidence, has set up and issued instructions through
which Society is able to maintain individual and social security in the
media and creates the right conditions for proper information in the media.
Imamiyyah jurisprudence on topics such as apostasy, false propaganda,
slander, dissemination of content against public chastity and Islamic
sacredness, preservation of oral books and ... explaining the legal
principles of personal and social security in the field of media. In this
study, the three-pronged framework relies on the Peter Katzenstein School
of Culturalism, the theory of social responsibility, the media, and the legal
jurisprudential principle, used to prove this claim.
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