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 چكیده
 یدسترس ؛روبرو ساخته است یجد یها، بشر را با چالشیاخبرب یدر دنيا یامروزه زندگ

 به تواند منجریافراد م یهاساختارشکنانه به اطالعات و عدم پایش نسبت به صالحيت
افراد نقش  یاز خبر و اطالعات در زندگ یگاهتحليل گردد؛ از دیگر سو هر چند آ یخطا
 آفرینامنيت یشناختموارد از نگاه روان یدر برختواند ینيز م یخبرکند؛ اما بیایفا می یمهم

 کنند؛یاستفاده م یافکار عموم یدهها از اخبار در جهتباشد؛ به این علت است که رسانه
که با توجه به این  نيستمخاطب پوشيده  یگيرالبته تأثير خبر در قدرت انتخاب و تصميم

در این ميان،  دایت مطلوب خبر هستيم.تدوین قواعد و اصول نظارت و هبه -ناگزیر -مهم
که حوزه خبر و   استمناسبی با شرایط گوناگون  یو هماهنگ یواجد کارای یقواعد فقه

نيست؛ لذا با نگاهی جامع به کاربرد قاعده مصلحت  ینيز از این قاعده مستثن یخبررسان
این قواعد کنترل وسيله تا هنگام اعالم به یآورتوان خبر را از زمان جمعیم یرساندر اطالع

در این  -و مقاصد شریعت، قانونمند ساخت؛ بر این اساس ینمود و مطابق با احکام فقه
مختلف سپس ضمن اشاره به وجوه ، مصلحت بيان شده یو حقوق یفقه یمبان -پژوهش

 بررسی شده، در پایان یو فرآیندها یرسانآن و نيز اطالع یمصلحت و چارچوب نظر
 قرار گرفته است. یمورد بررس یرسانرد ابتال در حوزه خبر و اطالعمصادیق مو یبرخ
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 مقدمه
های پيرامونی خود انسان از زمان آفرینش به دنبال کسب اطالعات و اخبار در حوزه

 های بسياری در این مسير ساخته است.ای که افسانهگونهبه ؛بوده
عنوان المللی اخبار و اطالعات بهجهانی دوم بررسی جریان بيناز زمان جنگ 

در فروردین سال نيز جامعه ایران ؛ المللی مطرح بوده استیکی از موضوعات بين
 است؛را تجربه کرده  -«کاغذ اخبار»با عنوان  -یحضور اولين روزنامه داخل 121۶

    ندهای مسلمان بودمصر، ایران و ترکيه از نخستين کشور 1310چنين در دهه هم
 قلم گذاشتن -دیگر -خبر ،اما در قرن جدید ؛که بخش رادیویی خود را توسعه بخشيدند

 .الکترونيکی شده است ،بلکه خبرنویسی ؛روی کاغذ نيست
اخير با دستاوردهای قابل توجهی که در این  ها در دههخبرگزاریطور کلی، به

 شر تحوالت اساسی ایجاد کنند. اند در زندگی ب، توانستههزمينه حاصل شد
   ،شوداساس قواعد اصولی و قواعد فقهی حاصل می اجتهاد براز طرف دیگر، 

       سازند مند و کارآمد میهای اصولی منطق استدالل و استنباط را سامانو قاعده
؛     بخشندو قواعد فقهی، شایستگی هماهنگی با هر محيط و شرایط را به فقه می

 نيزبدون قواعد فقهی  کرده، وبدون قواعد اصولی، حالتی غير عقالنی پيدا  نباطاست لذا
 گيرد.در مسيری ناهموار قرار می

آورند تا استنباط هایی برای کبرای استدالالت فقهی فراهم میقواعد فقهی گزاره
در همه ابواب فقهی  قواعدبعضی از این  ؛حکم در فروعات فقهيه ممکن گردد

 .گيرندو برخی دیگر تنها در ابواب معينی مورد استناد قرار می ،دکاربرد دارن
و از اصول موضوعه نظام  ،بنيادین بوده -قواعدبرخی از این  -از طرف دیگر

 1.لذا بر بقيه قواعد و احکام، حاکم و مقدمند ؛رودشمار میحقوقی اسالم به

                                                           
 .103. ص ،1392 رحجان، .1
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      برو شده است امروزه دانش قواعد فقهی با ضعف پراکندگی و عدم پيوستگی رو
فقه از یك سرچشمه که حال آن ؛ذاشته استجای گهبر فقه، بو تصویری نامناسب 

در یك  اگر قواعد فقهی ؛ لذااری شده است و فرازهایی به هم تنيده و هماهنگ داردج
 اندازی جدید از فقهی به هم تنيده و هدفدارشناخت کالن و دقيق کنار یکدیگر قرار گيرند، چشم

 در فضای دانش قواعد فقهی ميسر است. -تنها -این شناخت کالن ؛آورندمی پدید
با گسترش تغييرات اجتماعی که بر تمامی در این ميان، یکی از مواردی که 

 هایرصهیکی از ع چنين،؛ همرستی بودپفلسفه سود ،های زندگی تأثير گذاشتجنبه
 چونهمبا اصطالحاتی که  1،بود تمفهوم مصلح ،پذیر شدکه در دوران معاصر تغيير

 شود. تبيين می منفعت عمومی و حس اجتماعی، مصلحت عمومی
برای ، و نيز وابسته است و مجرد و مستقل نيستنيز فلسفه وجودی مصلحت 

فعاليتی برای یک جمع عمومی  و البته د و حال است نه برای زمان آیندهزمان موجو
 .رودشمار میبه

 مصلحت و مبانی فقهی آن
که در وضع و اجرای قوانين نقش اصلی را دارد، در اجرای لحت عالوه بر اینمص

؛   ای جزئی حکومتی نيز محوریت داردها و دستورهقوانين ثابت و  صدور فرمان
 :است دارای دو عنصر اصلی جعل و اجراکه چه این
 های کلی و جزئیای قبل از جعل احکام و خواستهدر رتبه ؛مصلحت تشریعيه .1

 خداوند است.  -باالصاله -و تشخيص دهنده آن ،م قرار دارداسال

                                                           
 .203. ص ،1382 مسعود، خالد .1



90  / ( PURE LIFE, Vol.5. No.14, (Dhu al-Hijjah 1439. Shahrivar 1397. September 2018) 

و  ،ها قرار دارداز احکام و خواسته ای بعددر رتبه ؛مصلحت اجرائيه .2
که هستند ها در حوزه مسائل اجتماعی تشخيص دهندگان آن، انسان
 همان حکومت اسالمی است.

جموعه دین های مدر مقایسه با احکام و خواسته -صرفاً  -این اجرائی بودن
 ،ولی در مقایسه با سازمان یک حکومت و تشکيالت تقنينی و اجرایی ؛اسالم است

 بلکه مبانی قانونگذاری نيز دارد. ؛اجرایی نيست -صرفاً  -این مصلحت
ولی مبانی حکم الهی مصلحت  ؛مبانی حکم حکومتی مصلحت اجرا است

 1.تشریعيه است
در همان  -ن حکم یا پس از آناپيش از بي -در بسياری از نصوص معتبر دینی

؛ گردیده است بياندليل یا در نص مستقل، وجه یا وجوهی از مصالح و مفاسد آن 
 :گردد؛ اماو افراد بر می هجامع این وجوه در نهایت مصالحی است که به

 کام دارند؟این مصالح چه ارتباطی با آن اح -
    ار آن است مدای که حکم شرعی دائربه گونه ؛آیا علت آن حکم هستند -

 بلکه وجهی که برای جعل حکم ؛و موضوع حکم، عنوان مسکور در دليل نيست
 گردیده، موضوع واقعی حکم است؟  بياندر همان دليل یا در دليل دیگر 

که مورد نظر آید و با اینشده، حکمت حکم به شمار می بيانچه در دليل آنآیا  -
 2؟آن نيست حکم شرعی دائرمدارشارع بوده و در جعل حکم تأثير داشته، ولی 

يده شریعت یچون مصلحت زاکه ترین ضابطه برای مصلحت آن است اصلی
و از بين رفتن  اهداف غایی شریعت و جامعه اسالمیبه جهت تأمين  و ،بوده

 ؛وضع شده است همشکالت ناشی از تزاحم برخی احکام و اداره مطلوب و بهينه جامع
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 ؛دین قابل ارزیابی است ها و غایاتتنها در گستره آموزه ، بلکهدارددر تقابل با شریعت قرار ن لذا
و اعتبار مصلحت  ،گيری مصلحت شرعی هستندچون نصوص شرعی در حکم ضوابط شکل

 مصلحتمقيد ساختن شرع به از این رو ؛وجود قوانين و ضوابط شریعت استدر مقام تشریع منوط به
اندیشی فقهی در قلمروی مصلحتبنابراین، ؛ گرددز موضوع اصلی میخروج امنجر به

  1.حجيت نداشتنه و قابليت عرضه و ارائه ندارد ،غير از تأمين اهداف و غایات شریعت
 مصلحت در احکام دو گونه است:طور کلی، به
 مصلحت واقعی؛ .1
زمانی که مصلحت واقع  ؛آیددست میمصلحتی که از طریق اماره به .2

  2.ای عمل کردامارهتوان به مصلحت می ،ممکن نيست
 ،شوددر مواردی که مصلحت در فعلی تشخيص داده میبيان این نکته الزم است که 

 3.که خالف آن ثابت گرددمگر آن ؛مصلحت عمل شودالزم است به
گيری رهبران يمترین محورها و ضوابط تصممصلحت از اساسیبر این اساس، 

باید در  -در هر مرتبه -یمسئوالن حکومت اسالم ؛ لذاحکومت اسالمی است
ها و تصميمات خود همواره مصلحت جامعه اسالمی را مد نظر داشته طرح برنامه

در باب خاصی بررسی  -تنها -شيعه ابعاد گوناگون آن را هایفق ؛ هر چندباشند
 ند.اتدوین نمودهنکات سودمندی درباره آن  اند، اما در ميان سایر مسائل فقهیکرده

حتی در مسائل مرسله نيز که اهل  ؛ساز نيستصلحت حکمدر فقه شيعه م
برای تقدم حکمی بر حکم دیگر  معياری ،مصلحت؛ از این رو پذیرندسنت آن را می

عنوان یک اصل حکومتی، بلکه به عنوان یک اصل تنها بهمصلحت نه ؛ البتهاست

                                                           
 .39. ص ،1392 ایزدهی، .1
 .94. ص، 3ج ،1418 قانصوه، .2
 .52. ص، 1ج ،1427 شوشتری، مرعشی .3
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 لذا ؛شودرفتار فردی، اجتماعی و حکومتی میپس شامل  ؛مطرح استنيز رفتاری 
 شود.در فقه، عنصر مصلحت فقط به احکام حکومتی و تشخيص حاکم مربوط نمی

در زمان  عنوان یکی از کسانی کهبه -مجموعه نوشتارهای فقهی امام خمينیاز 
شود گونه استفاده میاین-معاصر بيشترین توجه را به امر مصلحت و ضرورت داشته است 

ها به احکام حکومتی تعبير الن کشور که از آنکه همه تصميمات ولی فقيه و دیگر مسئو
ن مصلحت باید با در نظر گرفتمی -مرحله اجرا یا دردر عرصه قانونگذاری  -شودمی

 این تصميمات فاقد اعتبار خواهد بود.  ،در غير این صورت ؛جامعه اسالمی همراه باشد
عه حکومت اسالمی باید در مناسبات ارتباطی خود مصلحت جام بنابراین،

های فرهنگی، و در مبادالت ارتباطی خود در حوزه ،اسالمی را مد نظر داشته باشد
 1.اجتماعی، سياسی و اقتصادی مصلحت اسالمی را لحاظ نماید

 مصلحت در مبنای حقوقی
 ند، را مطرح کرد نظریه منافع عمومی 2والينمارسل دانان از جمله رخی از حقوقب

 ی از ماهيت نهادهای ، که جدایمومی استوسيع از خدمات ع یکه دارای مفهوم
های عمومی از فعاليتتشخيص خدمات  -دولتی یا خصوصی -دنکنکه فعاليت می

 حائز اهميت است. هالمنفععام
    ؛در بردارديه عمومی و آثار تابستانی نفع عمومی نببازسازی ا ؛عنوان مثالبه

        ؛آیداب میحساحداث مجموعه ورزشی و فرهنگی خدمات عمومی به اما
ها، بيمارستان ؛ مثلعاليت مؤسسات عمومی نيز صادق استچنين تفکيکی در ف

   3.دهندهای آب و برق که خدمات ارائه میشرکت و هادانشگاه

                                                           
 .106. ص ،1392 اکبری، .1
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 کارکرد شبيه  اما ؛نيستند یخدمت عمومی و قدرت عمومی دارای معنی واحد
تشکيالت  تمامیطوری که همفهوم قدرت عمومی، عام و وسيع است ب ؛دارند همبه 

 1.گيردرا در بر می -مجریه و اعم از قوه مقننه، قضائيه -دولت
 در عين حال ؛قانون اداری استنيز معيار تفکيک خدمت عمومی از قدرت عمومی 

  2.ديستنراحتی قابل تمييز نباشند و بهمی هم نيزمکمل  ،این دو مفهوم
و اداره به دنبال حمایت از احصای  ،ح مشترک استدنبال مصالمصلحت عمومی بهطور کلی، به

 .را در نظر بگيرد مصالح بعضی از افراد که خاص هستند -تنها -کهایننه  استاین مصالح عمومی 
سمت منفعت همه باید با هم به ،قانون اداره به همراه افراد جامعهبر این اساس، 

د برای همين سير عمل اداری کناقتضا مینيز منطق مصلحت عمومی  3.عمومی سير کنند
 زم تصميم متناسب را اتخاذ نماید.صالحيت اختياری در نظر گرفته شود تا در مواقع ال

 گوید:ن در رابطه مصلحت چنين مییکی از قضات در انگلستادر همين ارتباط، 
که چند عدل بر اساس این ميانمفهوم مصلحت اداری متضمن حق انتخاب 

 .، استرای نفع مردم ترجيع داردیک از آن اعمال بکدام
 -اغلب -که باید از سوی متوليان مصلحت عمومی صورت گيرد هااین انتخاب در عين حال،

ای باشد چون هيچ جامعهوجود داشته انتخاب باید  -در هر صورت -؛ اماروشن یا بدیهی نيستند
ای را بيابيم که برداشت معهغير ممکن باشد جا شاید حتی ؛برای تمام منافع اهميت برابر قائل نيست

نحو برابر، غالب از مصلحت عمومی در آن جامعه همه تمایالت، تقاضاها و ادعاهای انسانی را به
 .استیکی از عوامل اساسی صالحيت، مصلحت عمومی لذا  4؛سزاوار برآورده شدن بداند

                                                           
 .139. ص ،1388 زاده،موسی .1
 .40. ص ،1979 القبانی، .2
 .651. ص ،1974 مسکونی، .3
 .52-53. صص ،1390ناعمه، .4
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 مصلحت و ضرورت رابطه
يرد و این توهم وجود دارد گميان مصلحت و ضرورت، تفکيک الزم صورت نمی یگاه

احکام حکومتی و اقداماتی که برخالف احکام فرعيه حتی که تصرفات حاکم اسالمی و 
و صرف مصلحت ، گيرد، مبتنی بر تحقق موضوع ضرورت و اضطرار استصورت می

 که محور و مبنای احکام حکومتی تنهاتواند دليلی بر جواز این اقدامات باشد؛ حال آننمی
 حد اضطرار نيست.يازی به وصول بهن کهجای آن است ام و جامعه و تشخيص بهمصلحت نظ

؛ چرا که ضرورت و مصلحت دو عنوان مترادف نيستنددر یک تبيين کلی، 
مجرای تصرفات و احکام  مصلحت،و  برای جریان حکم ثانوی است ضرورت

والیت  عنوان مبنای احکام ثانویه نيازی به اعمالضرورت به ؛ لذاحکومتی است
 1.تشخيص احکام حکومتی و اعمال آن برعهده ولی امر است ؛ اماندارد

 مصلحت رورتض
ساخته حالت ثابت و پيش ندتوانکه نمی استای گونهطبيعت احکام حکومتی به

 باید با توجه به زمان و مکان و سایر شرایط، حاکم فقيه و متخصص عادل ؛ لذاداشته باشند
و بر مبنای آن احکام حکومتی را استنباط و القا  نمودهمصلحت عموم را کشف 

 ،مصالح عمومیساخته نيست و باید در هر زمانی بنا بهنماید؛ زیرا این احکام، پيش
 2آن را از کليات منابع فقه استخراج و به دست آورد.

 شناسی مصلحت عمومیمفهوم
کام فقهی را شارع مقدس اح ،عت اسالمی استگذاری در شریصلحت از  مبنای قانونم

 ؛الح و مفاسد از مالکات احکام استو مص ،کنداساس مصالح و مفاسد وضع می بر

                                                           
 .72ص.  ،6ج ،1374 مرتضوی، .1
 .122. ص ،1368 گرجی، .2
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اخبار مد نظر  باید مصالح و مفاسد -بعد خبر و خبررسانی ویژهبه -چنين در رسانههم
 ده ایجابی مد نظر گرفته شده است.عنوان یک قاعبدین علت مصلحت به ؛گرفته شود

باید از  ،کند که انتشار نشودمی مصلحت جامعه اقتضا خبری که ؛عنوان مثالبه
 البته این واژه مصلحت از جمله واژگانی است که در طول تاریخ ؛اعالم آن جلوگيری شود

 است که دارای پس مصلحتی مدنظر ؛ء استفاده حاکمان قرار گرفته استمورد سو
 ع خبر متفاوت بودهوقایع و نواین منفعت عمومی با توجه به، که منفعت عمومی باشد

 .کار بردصورت کارشناسی و در موضوعات مختلف مصلحت اولی را بهو باید به
بيان این ، پرداخته شودبيان مصادیق منفعت و مصلحت عمومی که بهپيش از آن

نظریه واحدی درباره مصلحت این حوزه،  نکته نيز الزم است که در ميان صاحبنظران
 ، توان برشمردکردهای مختلفی را در این خصوص میروی ؛ لذاوجود ندارد عمومی

 مصلحت عمومی را تعریف کرده است. هر یک از این رویکردها بر مبنای مالک خاصیکه 
 توان بيان کرد:میزیر های مصلحت عمومی را در چهار دسته طور کلی، انواع نظریهبه

 گراییکمال .1
و  ،ا و ارزشمند مطرح استعنوان امری زیببه -نفسهفی -در این دیدگاه، خير

آن زیبایی است، باید مصلحت عمومی از آن جهت که مبتنی بر خير است و غایت 
 گرایانه دارد.این دیدگاه جنبه هنجاری و آرمان ؛پذیرفته شود

 گراییواقع .2
این دیدگاه ؛ دانندگرایانه مصلحت عمومی را چيزی جز سازش منافع افراد نمیهای واقعنظریه

نگرد، بلکه آن را عبارت از سازش افراد عنوان امری عليحده و مستقل نمیعمومی بهمصلحت به
 داند.مصلحت عمومی را چيزی خارج از این نمی ؛ لذاداندصاحب منافع بر سر یک حداقل می

 نگرند.های جزئی، بدبينانه میهای کلی فازغ از مصلحتگونه مصلحت گرایان به هرواقع
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 گراییفایده .3
مصالح  همهدیدگاه، مصلحت عمومی عبارت از مجموعه جبری  طبق این

 ن نفع راشود که بتواند بيشتریآميز محسوب میسياستی مصلحت ؛ لذاخصوصی است
 از این رو؛ های خصوصی باشددمت بيشترین مصلحتخو در  رساندهبه بيشترین افراد 

 از جمله -تلفهای مخز روی سود شخصی از آزادی در ساحتگرایان تفسيری افایده
 دهند.ارائه می -آزادی در رسانه و خبر

 پیامدگرایی .4
این رویکرد مالک مصلحت عمومی را داوری درباره پيامدهای ناشی از یک 

بلکه  ،بر یک جمع مورد توجه قرار گيرد -صرفاً  -این پيامد نباید؛ داندسياست می
 های فردی نيز در نظر گرفته شود.ثير آن بر مصلحتأباید ت

   این دیدگاه مصلحت عمومی عبارت است از عمل و تصميمی که هر بار  در
این  ، کهشودبا توجه به اقتضای زمانی و با توجه به پيامدهای مورد انتظار اخذ می

 1است.  -هر دو -پيامدها مورد توجه مصالح و آزادی فردی و جمعی
 -سواز یک -ملعيار پيامدهای ناشی از عگو درباره مصلحت عمومی بر اساس مگفت

  ؛داردهای اجتماعی باز میاعتنایی به واقعيتگرایی و بیو از انتزاع دادهبينانه درکی واقع
این که در  -له آزادیئفتن پيامد اعمال، همواره برای مساز سوی دیگر، در نظر گر و

 دارد.اهميت حياتی  -رسانی استها و اخبار و اطالعآزادی رسانه ،بحث
توان به یک نظریه جامع درباره می -بر بنياد چند اصلی کلیو  -بنابراین

؛ محترم بدارد نهای فردی را تواماکه منافع عمومی و آزادی ،رسيد مصلحت عمومی
 مشتمل بر موارد زیر باشد: ای بایدچنين نظریه

                                                           
 (تلخيص با. )160. ص ،1378 علمداری، معينی .1
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حال  عيندر  ؛به مصلحتی باالتر از مصلحت خصوصی افراد قائل باشد .1
 کند.های فردی و خصوصی را نفی نمیی، مصلحتبپذیرد که این مصلحت عموم

گو درباره منافع خصوصی و رقابت موجود درباره آن سياست را به گفت .2
های کنار آن به اهميت تقویت دلبستگی بلکه در ؛دهدتقليل نمی

 اجتماعی توجه دارد.
و از این لحاظ جنبه اخالقی  ،دهداساس را بر مسئول بودن افراد قرار می .3

د داراین دیدگاه احساس مسئوليت درباره دیگری فرد را وا می طبق ؛دارد
 و به بهزیستی در شهر ترغيب شود. دهکه از حصار منافع جزئی خارج ش

تنها این نظریه نه ؛سازگاری عقالنی قائل استبه امکان حصول به .4
دهد، بلکه با تصویری از انسجام اجتماعی و نظم عمومی مطلوب می

های ر مشارکت داوطلبانه افراد برای کسب ارزشنفی ترس، مبنا را ب
 دهد.سياسی قرار می

اضافه آزادی فردی دست ترکيبی متوازن از فضيلت مدنی بهباید بتواند به  .5
فرهنگی  ،فرهنگ سياسی خود را جایگزین کند از این رو باید بتواند ؛بياید

 های او نباشد.که در آن تضادی بين وظایف اجتماعی فرد و آزادی
و اخذ تصميم را به امور مقتضی  ،باید بر پيامدهای یک عمل استوار باشد .۶

 1زمانی و شرایط خاص منوط کند.

ای درباره مصلحت عمومی توان به نظریهمی ،با در نظر گرفتن این مالحظات
های شخصی را نيز مصالح فردی و آزادی ،رسيد که در عين توجه به مصالح جمعی

 دهد.مورد توجه قرار می

                                                           
 .72-73، صص. 1390 یامچی، اصولی و جاور .1
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بزرگترین معضل مصلحت عمومی پس از  رسدنظر میپس از این توضيحات، به
تشخيص و استخراج آن از مبانی و اصول تعيين شده، تعارض و تزاحم آن با مصالح 

توان گفت مصالح عمومی در فردی است که هر چند در قالب یک ضابطه کلی می
این قاعده در برخی عمل به  اما ؛اسالم بر مصالح شخصی و فردی اولویت دارد

 شود.موارد دچار اشکال می
مصالح فردی نيز اسالم بهدین شود که جا ناشی میاشکال تعارض و تزاحم از آن

؛ ها منظور نموده استعنوان انگيزه افراد و عامل تکامل آنو آن را به ،اهتمام ورزیده
رایند مصلحت در اعمال قواعدی چون الضرر، الحرج و نفی اکراه، در ف از این رو

حالت  یگردند و گاهصورت بسيط و مجرد ظاهر میها بهمقوله یاجتماعی گاه
های حتی ممکن است مصلحت ؛گيرندخود میترکيبی و اجزای به هم پيوسته به

 وجود آورند.تر را بهجزئی در یک مجموعه مرتبط اقماری، یک مصلحت بزرگتر و جامع
ان انجام هر دو دهد که امکهنگامی رخ می تزاحم در مقام امتثال ،طور کلیبه

 بدان معنا است که مصلحت، در چنين فرضی تقدیم اهم بر مهم ؛وجود نداشته باشد
حت در اهم و رجحان مصل ،عامل تعيين کننده در تشخيص احکام فعلی است

بر همين « دفع افسد به فاسد»و « همهم فاألاأل»قاعده ؛ موجب تقدیم آن می گردد
 .استها همواره ترجيح با اهم که در تعارض یا تزاحم مصلحت ،ی استوار استاصل عقالی

ای همواره موارد رسانی و کارهای رسانهبر این اساس باید در جریان خبر، اطالع
 ها اهم مقدم بر مهم شود. آن ميانو در تزاحم  ،اهم و مهم شناخته شود

 های مصلحت در رسانه انگیزه
ها منجر رعایت آن -معموالً  -های مصلحت در رسانه کهيزهترین انگبرخی از مهم

 عبارتند از: ،شودسانسور و بيان نکردن همه مطالب و اخبار میبه
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 حفظ نظام .1
 کاربه سه معنا به ،در فقه واژهکليداین  ؛های مهم مصلحت، حفظ نظام استیکی از انگيزه

جامعه و نهادهای آن از هرج منظور از حفظ نظام، حفظ آراستگی درونی  یگاه :رودمی
     ؛ به این معنا که ساماندهی نظام معيشت جامعه است و مرج است که نقطه ثقل آن،

و از  ،چه را نظام معيشت جامعه بدان نيازمند است واجب کفایی شمردهاز یک سو آن
 1چه که موجب اختالل در نظام معيشتی است، ممنوع اعالم کرده است.سوی دیگر آن

می و مسلمين از هجوم اند، حراست از کيان کشور اسالاراده کرده فقهادیگری که  معنای
      تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حيل معموله چنان که مرحوم نایئنی  ؛دشمنان است

 2عنوان اصل در مقام معرفی کرده است.و به ،در این باب و تهيه قوه دفاعيه را متذکر شده
 -رسيدن به این مهم -اعتقاد فقيهانای است که به ه اندازهاین اهميت و ارزش ب

  که اهميت حفظ نظام چه این 3؛شودواجب می یاهنيز گحتی در کنار حاکم جائر 
  4طلبد.و هویت جمعی مسلمين چنين امری را می

ای گونهاداره شئون جامعه بهمعنای بهنظام  حفظ -دو معنابا این مطابق  -بنابراین
ت امناسب و روابط و ،قدر امکان مهيا شودبه آنيازهای مادی و معنوی که ناست 

 5داخلی تنظيم گردد.
، شودمشاهده می -از اصطالح حفظ نظام -فقها بياندر  یمعنای سومی که گاه

 :فرمایندمی -در دو جمله زیر -چنان که امام خمينی؛ همحفظ حکومت موجود است

                                                           
 .7. ص ،1424 ی،نائين: ک .ر .1
 ر. ک: همان. .2
 .47. ص ،21ج ،1421 نجفی، .3
 .485. ص ،2ج ،1390خمينی، امام .4
 .75. ص ،1390 ،یامچی اصولی و جاور .5
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  1شود.نابودی اسالم تمام میبه ،حاصل شوداگر خدای نخواسته شکستی برای ملت  -
      شته باشند ها باید توجه دااین ،همه کسانی که در کشور مشغول خدمت هستند -

  2اسالمی است... را باید حفظ کنند.ن مظهر بزرگش جمهوری که آبروی اسالم که اال
حفظ نظام نسبت به اطهار در روایات متعددی اهتمام ائمهاز طرف دیگر، 

 الل در نظم مسلمين مطرح شده است.مجرد اختمسلمين و برخورد با مخالف به
 فرمایند:در یکی از بيانات خود می علی اميرالمؤمنين

بر نارضایتی از حکومت من به یکدیگر متمایل  -ناکثين -به درستی که اینان
 گرا چون ؛کنمجا که به وحدت اجتماعی شما نترسم صبر میو من تا آن ،اندشده

 3نظام مسلمين از هم بگسلد. ،ی سست را دنبال کنندأان این رآن
 حضرت در این فرمایش مرز مدارا با مخالفان را بر هم زدن وحدت نظام و اختالل

فقهای ؛ ر وظيفه همگان در حفظ نظام داردداللت ب -خود -دانند که ایندر آن می
   ؛ اندنظام شدهدر ل حرمت اختالمعتقد به ،عظام نيز با تمسک به ادله مختلف

  4داند.حفظ نظام را از اهم واجبات می «الکالم جواهر»صاحب  حتی
رسانی نيز هر خبر و مطلبی که با حفظ نظام ای و اطالعدر کار رسانه ،بنابراین

و جلوگيری از انتشار آن یک  ،اسالمی در تعارض باشد، مصداق فعل حرام است
باید توجه  -همواره -هااندرکاران خبرگزاریدستخبرنگاران و  لذا ؛ستواجب اهم ا

اعم از سياسی، اجتماعی، فرهنگی  -ند که اگر خبری موجب اختالل نظامداشته باش
 نباید آن را منتشر کرد. ،شودمی -و اقتصادی

 

                                                           
 .211. ص ،22ج ،1378 خمينی، امام .1
 .414. ص ،16ج همان، .2
 .169 خطبه البالغه، نهج .3
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 امنیت .2
 به دليل اهميت آن  اما ؛گيردعنوان امنيت نيز تحت عنوان حفظ نظام نيز جای می

 گردد.میطرح طور جداگانه مبه
  ترین نيازهای بشر های الهی و یکی از ضروریترین نعمتامنيت یکی از مهم

ترین عنوان یکی از اساسیحاکمان این مهم را به ؛ لذااجتماعی است جوامع و
کنند ها و عامل مهم جلب رضایت عمومی دانسته و سعی میعناصر بقای حکومت

 نماید.ی را در جامعه خود برقرار امنيت عموم
ها های ایجاد امنيت بر اساس ساختار و مبانی معرفتی حکومتهر چند شيوه

 هيچ مکتب و نظام ؛ لذاناپذیر استاصل آن یک ضرورت اجتناب اما ؛متفاوت است
نسبت  ؛ چون در این صورتتفاوت باشدله امنيت بیئتواند نسبت به مسحقوقی نمی

 تواند پایدار بماند. میاعتناست و نعلت و فلسفه وجودی خود بیبه
عنوان یک نظام حقوقی جامع که پاسخگوی نيازهای انسان در اسالم نيز بهدین 

همين خاطر در به ؛، از این قاعده مستثنی نيستاست هاها و مکانهمه زمان
 کيد و سفارش شده است. أوانی بر ضرورت و اهميت امنيت اجتماعی تروایات فرا

 له امنيت مطرح شده است:ئایمان به خداوند مسیم یکی ثمرات در قرآن کر
ْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َو * الَّ  َفْلَیْعُبُدوا َربَّ هَذا اْلَبْیِت »

َ
؛ 1«آَمَنُهْم ِمْن َخْوفذي أ

 گرسنگی از را هاآن که کس همان؛ کنند عبادت را خانه این پروردگار باید پس
 .ساخت ایمن ناامنی و ترس از و ،داد نجات

 
 

                                                           
 .3-4، قریش .1
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 فرماید:نيز در آستانه مبارزه با بر هم زنندگان امنيت کشور می منان علیؤاميرم
ارزش کاالی بیکنم جنگ قدرت و برای رسيدن بهچه میدانی که آنبارالها! تو می

های دینی و اصالح کشور هستم تا امنيت بلکه خواهان احيای ارزش ؛دنيا نيست
 ن مانده دینت برپا داشته شوند.و احکام زمي ،ات فراهم آیدبندگان ستمدیده

رسانی باید حفظ اندرکاران عرصه خبر و اطالعها و دسترسانه ،بر همين اساس
ها و اقدامات خود سرلوحه فعاليت، عنوان یکی از اصول مهمامنيت اجتماعی را به

عنوان یک واجب الهی از انتشار هر خبر، گزارش یا مطلبی که امنيت و به دادهقرار 
 پرهيز نمایند. ،اندازدعی مسلمين را به خطر میاجتما
 های دیداری و شنيداریامنيت اجتماعی الزم است رسانه یبرای ارتقا ،ز سوی دیگرا

گاهی مردم را نسبت به مسائلی که امنيت آن پرداختهرسانی به اطالع خطر ها را بهو آ
 افزایش دهند. ،اندازدمی

وع امنيت، یک موضوع کالن است و نباید موض بيان این نکته نيز الزم است که
بلکه  ؛خالصه شود -اغتشاش و چون سرقت، کالهبرداریهم -در امور مادی   تنها 

ها موضوعی که کمتر در رسانه ؛امنيت اخالقی جامعه نيز باید مورد توجه قرار گيرد
 گيرد.مورد بحث قرار می

جه داشته باشند که های جمعی باید تودست اندرکاران رسانهبر این اساس، 
اگر امنيت اخالقی  ؛ چونموضوع امنيت اخالقی کمتر از امنيت اقتصادی نيست

 ای به خطر بيفتد، بقای آن نظام نيز در معرض خطر است. جامعه
 خود باید حافظ و مراعات کننده مسائل اخالقی باشند  ها اوالً رسانه بنابراین،

  عنوان یک موضوع مهم به ثانياً  ؛ندو مسائل خالف اخالق اسالمی را ترویج نده
بررسی علل و عوامل به بپردازند؛ ثالثاً های اخالقی معرفی بایستهو پرونده ویژه به

 .    مشغول شوندبروز و ظهور بداخالقی ها 
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 عدالت .3
اجرای عدالت یکی از تا جایی که  له عدالت استئیکی اصول اصلی اسالم مس

 فی شده است:معر الهی اهداف رسالت پيامبران
ْرَسْلَنا َلَقْد »

َ
َناِت  ُرُسَلَنا أ نَْزْلَنا ِباْلَبِی 

َ
اُس  ِلَیُقوَم  َواْلِمیَزاَن  اْلِكَتاَب  َمَعُهُم  َوأ نَْزْلَنا ِباْلِقْسِط  الَن 

َ
 اْلَحِدیَد  َوأ

س   ِفیهِ 
ْ
اِس  َوَمَناِفُع  َشِدید   َبأ هُ  َوِلَیْعَلَم  ِللَن  هَ  ِإَن   ْلَغْیِب ِبا َوُرُسَلهُ  َیْنُصُرهُ َمْن  الَل   ؛1«َعِزیز   َقِوي    الَل 

 عدل ميزان و کتاب ایشان با و فرستادیم، معجزات و هادل با را خود پيمبران ما همانا
 هم و سختی هم آن، در که را آهن و گرایند، عدالت راستی وبه مردم تا کردیم نازل

 ایمان با را رسلش و خدا که شود معلوم تا و    آفریدیم است مردم بر بسيار منافع
 .است مقتدر و قوی بسيار خدا کهکرد  خواهد یاری که قلبی

 این پژوهش باید گفت که موضوعله عدالت شئون مختلفی دارد که به فراخور ئسم
سو اصل یعنی از یک ؛انه ارتباط داردرعایت عدالت در رسانه با بحث مصلحت در رس

 حت در رسانه اقتضای خود را دارد.گر مصلو از سوی دی ،ای اقتضائاتی داردعدالت رسانه
 عدالت بر مصلحت مقدم است: ،بر اساس نصوص دینی

 ؛2«َاْضیُق  علیه فالَجْوُر  الَعْدُل  علیه ضاَق  وَمْن  َسَعةً  الَعْدِل  فی َفاَن  »
 عرصه آید، تنگ نظرش در داد و عدل محيط که کسی و است؛ عدل در راحتی و

 بود. واهدخ ترتنگ وی بر ستم و جور
مصلحت هر چند به -ای اقتضای اقدامی را دارداگر عدالت رسانه ،بنابراین

زیرا کنار گذاشتن عدالت، خالف مصلحت  ؛باید آن اقدام صورت پذیرد اما -نباشد
قدر که مصلحت آنمگر آن ؛تفویت مصلحتی بزرگ استنيز است و ترک مصلحت 

 جا از بابکه در این ،رجيح پيدا کنداهميت داشته باشد که بر مصحلت ترک عدالت ت
 م با مقتضای مصلحت باید عمل شود.تزاح

                                                           
 .25، حدید .1
 .15 خطبه البالغه، نهج .2
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 شخصی حقيقی یا شخصيتیکند اگر بهای اقتضا میعدالت رسانه ؛عنوان مثالبه
نه به او فرصت دفاع از خود داشته باشد و در همان رسا ،حقوقی تهمتی ناروا زده شد

با مصالح نظام در تضاد  اودی سخن گفتن اگر در مور اما ؛مجال دفاع از خود بدهند
جای دفاع از خود، مصالح باشد و مدیران رسانه بدانند اگر فرصتی به او داده شود به

نظر کنند که البته با عدالت صرفنوع اجرای باید از این  ،اندازدخطر مینظام را به
 شود.خارج میای ق عدالت رسانهدیامصاز این مورد  ،ترنگاه دقيق

تنها مصلحت نظام  ؛ بلکههای حزبی و جناحی نباید دخالت داده شودسنجیمصلحت -در این ميان -لبتها
 مورد توجه قرار گيرد.باید که در همه حال  ،است -اعم از سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی -مسلمين

 مصادیق مصلحت عمومی
که مصالح آن  ی کلیهالفهؤو م هاانگيزه ،س از روش شدن مفهوم مصلحت عمومیپ

مصادیق  تا از این رهگذر شودمیعنوان مثال بيان مواردی به ،زندعمومی را رقم می
 :ها آشنایی بيشتری پيدا کننداندرکاران رسانهتر گردد و دستمصلحت عمومی روشن

 تلفات جانی و مالی در زمان جنگ آمار .1
رد که تمامی اخبار در در زمان جنگ، مصلحت حفظ مصالح عمومی اقتضای این را دا

ضرورتی ندارد آمار  ؛ لذاگيردد سوء استفاده دشمن قرار میچون مور ؛رسانه انتشار نيابد
 گردد.چرا که سبب تضعيف روحيه افراد جامعه می ،دقيقی از تلفات جانی و مالی گفته شود

 آمار حوادث غیر مترقبه .2
صورتی که آمار قابل باختگان در حوادث غير مترقبه در بيان آمار دقيق جان

های سبب تضعيف روحيه عمومی و مطالبات عمومی از دستگاه ،توجهی باشد
زیرا در  ؛ساز بحران دیگری استو زمينه داده،و مجموعه دولت را افزایش  زیرربط

 اما ؛که امکانات امدادرسانی پيشرفت چشمگيری داشته استهيچ جای دنيا با این
 توانند تمام حادثه را پوشش دهند.نمی -مناسب استآن گونه که  -در مواقع بحران
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جریان امدادرسانی پوشش  ،بودجه، کمبود امکانات و علل دیگردليل کمبود در کشور ما نيز به
هيز نهادهای امدادرسان باید دولت بودجه بيشتری را برای تج ت؛ لذادهنده حوادث بزرگ نيس

 افزایدقيق، یک مشکل بر مشکالت دولت میدر شرایط موجود بيان آمار د البته ؛تخصيص دهد
دیدگان، با موج عظيم و فشار افکار اوضاع و احوال آسيبجز رسيدگی بهکه بهو آن این

 شود.دیدگان میرسانی به آسيبکه همين امر باعث اختالل در خدمتشود عمومی مواجه می
که جای آنبهدیده رسانی و بازسازی مناطق آسيبمدیران امداد ،به عبارت دیگر

های امدادی و بازسازی از پيش وقت خود را مصروف در عملياتی کردن برنامه
 .ها باشنداالت خبرنگاران و رسانهؤطور مدام پاسخگوی سطراحی شده نمایند، باید به

 :ال پيش آید کهؤجا این سممکن است در این
دم و لين به مرئوای، هم پاسخگویی مداوم مساین کار هم صداقت حرفه -

 برد؟ال میؤدیگر ارزش ها و اصول را زیر س
بلکه بيان بخشی از حقيقت  ؛معنای دروغ گفتن نيستبيان نکردن همه آمار بهکه پاسخ این

           ، حفظ روحيه عمومی و نظم جامعه -خاطر رعایت دو مصلحت اهمجا بهاست که در این
 پذیرد.صورت می -ران امور امدادی و بازسازیاندرکاتسریع در اجرایی شدن کار مدیران و دست و

پایه کشور بيان مار دقيق باید برای مسئولين بلندچنين باید توجه داشت که آهم
که نتيجه آن  ،دستی صورت پذیردشود تا مطالبه حکومتی و دولتی از مسئولين پایين

 تسریع در امور امدادی و بازسازی خواهد بود.

 اخالقی مفاسدها و ها، جرمجنایتآمار  .3
یکی دیگر از مسائلی که بيان آمار دقيق آن برای عموم مردم، منافی مصلحت 

بيان ؛ البته ها و مفاسد اجتماعی استها، جرمعمومی است، بيان آمار جنایت
بيان  اما ؛گيری و انذار عمومی مناسب استعبرت منظوربهها موردی آن در رسانه

 است.  از مصادیق اشاعه فحشا، اتيئبا ریزترین جز همه موارد همراه
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بيان همه موارد  شود کهنگاه شود، مشاهده میله ئبينانه به مساگر قدری واقع
بلکه برخی افراد را بر ارتکاب جرم،  ؛جنبه انذاری نداردتنها ها نهها و جرمجنایت

: گویندزیرا برخی در یک استدالل ناپخته و ناصحيح برای خود می ؛کندتحریک می
 .پس من هم بدزدم ،گيردقدر دزدی صورت میکنون که اینا

 کليتشود بدبينی عمومی نسبت بهها باعث میبيان مفاسد و جرم ،از سوی دیگر
گردن دولت اند که همه تقصيرها را بهزیرا برخی از مردم عادت کرده ؛نظام پيدا شود

؛ کنندکاب جرم را فراموش های پيرامونی در ارتو نقش خانواده، دوستان و محيط انداخته
ها يات آنئد همه موارد و مفاسد اخالقی و جزکنحفظ آبروی نظام اسالمی اقتضا می لذا

 يات حوادث برای بيان راهکارهای پيشگيری و درمانئبلکه جز ؛ها منعکس نشوددر رسانه
      نمایندگانی از  حوزوی و دانشگاهی، استادانای متشکل از این معضالت به کميته

همسو  نهادِ های مردمسازمان سازمان بهزیستی و ،قوه مقننهيه، قوه مجریه، ئقوه قضا
 یابی، پيشگيری و درمان این معضالت اقدام نماید.   این کميته جهت ریشه تاتقدیم شود 

 گیرینتیجه
 شوند و به یککه منشأ استنباط قوانين محدودتر می ،های بسيار کلی هستندقواعد فقه فرمول

 .گيردبلکه بر مبنای قوانين مختلف و متعدد قرار می ؛اختصاص نداردمورد ویژه 
یگر از مسائل علم و به اعتبار د ،به یک اعتبار قواعد فقه سنجشی از مسائل فقه

   قواعد فقه نهادها و  بنيادهای کلی فقهی هستند که  چنين،؛ هماصول فقه هستند
 .کندا استفاده میهر ابواب مختلف از آنخود، فقيه د با توجه به کليت و شمول

الهی است که با  یلی فرعیک حکم ک ،ده فقهینفس یک قاعطور کلی به
 پس قواعد فقهی ؛شودایجاد ابواب کثيری در فقه میموارد جزئيه سبب  رانطباق ب

 ؛شودمنشأ استنباط فروع واقع میو  گيرندیربنای مسائل فقه قرار میقواعدی هستند که ز
  آورد.دست میکه نظریه عام را فقيه با مالحظه وجوه مشترک ميان احکام مختلف بهحالی در
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 قاعده مصلحت یکی از آن دسته قواعد ایجابی است که خبرنگار در این ميان، 
 آوری خبرعنوان مبنا در ابعاد مختلف و مراحل جمعها باید از این قواعد بهو خبرگزاری

 کندرخی از موارد مصلحت ایجاب میچرا که در ب؛ اده کنندا نشر آن از قاعده استفت
     خی اخبار نسبت دليل اهم بودن برکه بهپوشی کرد یا ایناز انتشار خبری چشم

یت داشته باشد ،یگر اخباردبه  .اولو
 بردی فراوان در حوزه خبر و خبررسانیرقاعده فقهی مصلحت دارای کاکه نتيجه آن

 مصالح از رسانی را کنترل نموده و توان جریان آزاد اطالعمیواسطه آن به است، که
 بانی کرد.هوازرد -اصطالحبه -و مفاسد اخبار
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