حرمت اعانه بر اثم و اعانه به ظالم در رسانه های خبری و
مطبوعات از دیدگاه فقه اسالمی و با تأکید بر اندیشهی
فقهی امام خمینی (ره)


سید محمدرضا پیرمرادیان
تاریخ دریافت4931/41/41 :
تاریخ پذیرش4931/40/44 :

چکیده
بررسي احكام خبررساني و مطبوعات ،با توجه به عصر ارتباطات و لزوم پاسخگویي فقه به مسائل جامعهه ا اممیهت
ویژهاي برخوردار است .در مكتب اسالم علم فقه عهدهدار تبیین باید و نبایدماي فردي و اجتمهاعي اسهت ،ا جملهه
قواعد فقهي قاعده «حرمت اعانه بر اثم و ممچنین حرمت اعانه به ظالم» است .این مقاله ابتدا مهدار و مسهتندات
این دو قاعده را ا آیات و روایات ارائه مي کند و در ضمن استناد به آیهه معهاني لیهوي و احهطالحي لیهات ایهن دو
قاعده را تبیین نموده ،سپس حكم این دو قاعده را در آراء فقها و مباني فقهي امام خمیني (ره) ذکر ميکند .ممچنین
با توجه به قاعده «حرمت اعانه بر اثم» به یكي ا مصادیق رسانهاي آن یعني رسانهي موثر در رفتار نامنجار تقلیدي
مخاطبان و درادامه با توجه به قاعده «حرمت اعانه به ظالم» به یكي ا مصادیق آن یعني رو نامه نگاري اسهتبدادي
پرداخته و در نتیجه با تاکید بر اندیشه فقهي امام خمیني (ره) به نقش ویهژه رسهانهمهاي خبهري در احیهاي امهر بهه
معروف و نهي ا منكر در جهت تحقق عملي حرمت اعانه بر اثم و حرمت اعانه به ظالم ميپردا د.
کلیدواژگان :اثم ،اعانه ،امام خمیني ،تكلیف ،خبر ،ظلم.

سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
پاییز 4931

 استادیار ،دانشگاه پیشتازان ،شیراز ،ایران
رایانامهp.m.pishtazan@gmail.com :
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مقدمه
فقه كه پیگیر تحقق سالمت ،هدایت و عدالت در جامعه است و این سهه اتتاها
تامي دارند تر آگاهيهاي اجتماعي ،نميتواند در قبال خبر و خبررساني كه حامه و
ناق تخش مهمي از آگاهي هاي اجتماعي است ،ترخوردي خاثي و یا غیر نهارر تهه
ماهیت و كاركرد آن داشته تاشد .این مدعا تا شواهدي از نق و نیز عق قات تأییهد
است.
فقه در لغت ته معااي فهم است و همین واژه در اصطالح فقها ته معااي آشاایي
تا احكام فرعي شرعي است ،كه از راه ادله تفصیلي آن یعاي قرآن ،سات ،اجمها و
عق تدست مي آید و فقیه امروزه ته فردي اطالق ميشود كه داراي قدرت اسهتابا
احكام فرعي شرعي از راه ادله تفصیلي آن تاشد( .جااتي ،محمد اتهراهیم ،ادوار فقهه
و كیفیت تیان آن ،ص .)3
جرم در فقه اسالمي و قانون همان گااه و معصیت و رلهم اسهت و معاونهت در
جرم همان معاونت در اثم و گااه است.
معاونت در جایي تحقق مي یاتد كه فرد یا افرادي تدون این كه در تحقهق فعه
مجرمانه دخی تاشاد ،در سایر مراح مختلف جرم ایفاي نقش كااد ،ماناد كسي كه
اتزار و آالت جرم را مهیا كاد و در اختیار مباشر و شركاي جرم قرار دهد و یها ایهن
كه مجرمان را در نی ته اهدافشان ترغیب كاد و موارد دیگر نظیر آن.

فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
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سال دوم
شماره پنجم
پاییز 4931

اعانه براثم (کمک به گناه کردن)
مفهوم اعانه براثم

«عانه» از ماده عون توده ،كه در لغت ته معااي كمک كردن است ،همانطور كهه
در مجمهها البحههرین آمههده اسههت :الع و  :الظهووع ی ووم او ووم اواو ایو ا ( .طریحههي،
فخرالدین ،مجما البحرین ،ج ،6ص.)582
«اثم» در لغت ته معااي ذنب و گااه و نیز ته معااي انجامدادن چیزي كه حالل و
روا نیست ،آمده است (اتنماظور ،جمالالدین تن مكرم ،لسانالعرب ،ج ،1ص.)47
«اثم» ته معااي مطلق مخالفت و معصیت خداوند مي تاشد.
در تكلیف وجوتي و تحریمي است و« اعانه تراثم» همان مساعدت و همكهاري
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در جهت تحقق مخالفت و عصیان الهي است.

تااتر تعریف لغوي ،معااي معاونت در جرم همان كمک كهردن مجهرم در عمه
مجرمانه اوست.
تعریف اصطالحی معاونت در جرم

در میان فقها ترخي از ایشان معاونت در جرم را تعریف نمودهانهد كهه ذیهال تهه
تعضي اشاره مينماییم:
 .1مرحوم شیخ انصاري در مكاسب محرمه ميفرماید:

ا او یانووه و ععووق معووع اووری اق ععووق النووع ماقووری ق و له ووه و

اووا( .انصهههاري،

مرتضي ،مكاسب المحرمه ،ج ،1ص .)14

معاونت عبارت است از ،انجام دادن ترخي از مقدمات فع حرام ته قصد ایجهاد
آن حرام ،نه مطلق انجام دادن آن مقدمات.
 .5مرحوم میرزاي ناییاي در كتاب مكاسب و البیا ،معاونت را این گونه تعریهف
نموده است:

مووه … کا ا لووه
ا فه و ال او یانووه ینووا م یووک ععووق ووا جیووما ک مووه النووع ووک ا ووا ووا
الس ط ل ظ م (ناییاي ،محمد حسین ،المكاسب و البیا ،ج  ،1ص.)52

معاونت عبارت است از ،هر عملي كه توسط آن شخصي دیگر را یاري نموده و
او را در رسیدن ته هدفش قادر سازد ،مث دادن شالق ته شخص رالم.
 .3مرحوم محقق اردتیلي در آیات االحكام در مهورد معاونهت در جهرم در آیهه
كریمه و تعا ن ا ی م اومث العری ا مي فرماید:

الظا ما املما اویانه ی م املعاصوم و الاقوری ا ی وم ال لوه الوق جیقوریع اهوا ایانوه وق ا
جی ب الظامل العقوا وک صولض ل ومل ظ و ال ع ع وه ایم ا جی وب الا وم ل ماموه ه وم ع ع وه
ایم حن ذلک مما جیعری ع نه یمعوا( .اردتیلي،احمد ،زتده البیهان فهي احكهام القهرآن،

حرمت اعانه بر اثم
و اعانه به ظالم در

ص.)524

رسانه ماي خبري و ...

مرحوم محقق اردتیلي چاین فرمودهاند:

( 14تا )50

مراد از اعانه در اثم در آیه كریمه كمک كردن تر انجام معاصي است ،تهه همهراه
قصد یا تاا تر صورتي كه صدق كاد ،كه این عم كمک كردن تر اثم است.
مث این كه شخصي رالمي چوتي را از شخصي طلب كاد ته جههت كتهک زدن
مظلومي و شخص چوب را ته دست او تدهد یا این كه طلب كاد قلمي را ته جهت
نوشتن فرمان رالمانهاي و شخص هم قلم را ته او تدهد و امثال این موارد كه عرفها
صدق معاونت از نظر عرف خواهد كرد.
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 .7مرحوم میرزا حسن تجاوردي در قواعد الفقهیه معاونت را تهه صهورت ذیه
تعریف نموده است:

ا وا اویانووه عهووم اع ووم املسووایریم املسووایری لووه عوم عع ووه اصووناله … عوواملما ووک اویانووه ی ووم
اومث :سایریم اومث عم اومث الق جیقری ه ذلک اب ا مج اری اق احلماال الق جیمت نه
ا مع ها( .تجاوردي ،حسن ،القواعد الفقهیه ج  ،1ص .)313

اعانت ،از نظر لغت ته معااي كمک كردن آمده است … مراد از اعانت تهر اثهم
كمک كردن گااه كار است در گااهي كه از وي صادر مي شود و آن ههم تهه وسهیله
ایجاد جمیا یا تعض مقدمات حرامي كه مباشر مرتكب آن ميشود.
قاعده كمک ته گااه و ته اصطالح فقها «اعانه تهراثم» از آیهه شهریفه «ی اجیهوا الوقجیک
آ ا .....تعا ن ا ی م الرب الما

و تعا ن ا ی م اومث العری ا اتاو ا

ا

صوریجیری العاوال»

گرفته شده است.
از دیدگاه امام خمیاي (ره) تهیه مقدمات و اسباب معصیت تراي كسي است كهه
قصد ارتكاب آن را دارد؛ حال این كه تهیه اسباب تراي رسیدن ته هدف تاشد یا نه؛
یا اثم در خارج تحقق یاتد یا نه؛ اعانت تر اثم و رلم توده و حرام اسهت( .خمیاهي،
روح اهلل 1381،مكاسب المحرمه ،ج ،1ص.)511
ته عاوان نمونه از نظر امام خمیاي (ره) اجاره دادن دكان تراي انبار شهراب و یها
فروش آن جایز نیست و اجاره دادن حیوان یا كشتي تهراي حمه شهراب و اجهاره
دادن كایز آوازه خوان تراي خواندن آواز و امثال این گونه ماافعي كه مشرو نیست،
جایز نیست( .خمیاي ،روح اهلل ،تحریرالوسیله ،ج ،3ص.)111
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
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ادله حرمت اعانه براثم

اعانه تراثم تر اساس ادله ارتعه كتاب ،سات ،عق و اجما حرام ميتاشد.
 قرآن :در قرآن كریم آمده است:« ...و تعا ن ا ی م اومث العری ا  ( »...قرآن كریم ،مائده.)3/
تر اثم و عدوان همیاري و معاونت نكاید.
 روایات :روایات متعددي ،چه ته صورت كلي در خصوص حرمت كمک تههگااه و تجاوز و چه در خصوص حرمت یاري رالمان وارد شده است .در این جا ته
ترخي از آنها اشاره ميكایم.

16

26

امام صادق علیهه السهالم فرمهود « :وک ایوا ی وم موق سو م لو ممو م ک اوم لوا جیو ال

الا ا م

م اب منی ی وه :آجیو

وک اوم »( .طوسي ،محمد تن حسن ،المبسو فهي فقهه

االمامیه ،ج  ،6ص.)582
هر كس تر كشتن (یا علیه) مؤماي تا نوشهتن كلمههاي كمهک كاهد ،روز قیامهت
محشور ميشود ،در حالي كه تین دیدگاه او نوشته شده :مأیوس از رحمت خداوند.
روایاتي كه كمک ته ساختن شراب ماناد اجاره ساختمان ،كاشت درخت انگور،
تا این نیت و فروش آن را كمک ته اثم و حرام دانسته نیز فهراوان اسهت ،كهه همهه
موارد ،ته دلی كمک ته اثم و عدوان حرام شدهاند.
 سیره :سیره معصومین ( ) ،نیز حاكي از مماوعیت یاري ته رالمهان اسهت .ازاین حیث ته ترخورد امام موسي تن جعفر علیه السالم تا صفوان جمال ،كهه شهتران
خود را ته هارون ،خلیفه عباسي ،تراي سفر حج كرایهه داده تهود ،اشهاره كهرد ،كهه
فرمود :همین كه دوست داري آنان زنده تر گردند تا تقیه اجرت تو را تدهاد از آنان
هستي.
 سیره عقال :عقال كمک ته گااه و تجاوز را كه موجهب مخالفهت پروردگهار وتجاوز ته حقوق مردم شود قبیح ميداناد .ته گفته ترخهي از مفسهرین ،مفههوم ایهن
قاعده از مرتكزات ذهن و جز فطرت انسان است و آیات تاها ارشهاد تهه ایهن امهر
فطري دارند.
 اجماع :فقها تر حرمت كمک تر گااه اجما دارند و آن را از مسهلمات فقههميداناد ،البته تا وجود آیات و روایات نیازي ته ذكر اجما نیست و تهعاهوان مؤیهد
از آن یاد كردیم.
شروط تحقق اعانه بر اثم

در تحقق مفهوم اعانت ،قیودي را داراي اعتبار دانستهاند ،كهه تها مالحظههي آن
ممكن است انطباق این مفهوم تر موضو مح تحث نیازماد ته توضهیح تهیشتهري

حرمت اعانه بر اثم
و اعانه به ظالم در
رسانه ماي خبري و ...
( 14تا )50

تاشد:
 یکم :معتبر تودن علم و اطال معین ته وقو حرام از معان :تدیهي است تدوناین علم،اعانت یا اساسا صادق نیست و یا حرمتش ماجز نیسهت ،زیهرا فهری ایهن
است ،كه معین جاه ته موضو ميتاشد.
 دوم :قصد و داشتن انگیزه مماو  :تسیاري معتقدنهد ،كهه اعانهت در صهورتي16

تحقق ميپذیرد ،كه شخص معین مقدمات فعه غیهر را تهه انگیهزه ارتكهاب حهرام
توسط شخص دیگر ،انجام دهد .تر اساس این شر نیز تمسک ته مفهوم اعانت در
مورد مح تحث صحیح خواهد تود ،زیرا نشر اخبار محرمانه در سطح عمهومي كهه
دشماان نظام و اسالم هم در زمره مخاطبان آن قهرار دارنهد .اگهر تها اختیهار و اراده
صورت گیرد خود خود متضمن انگیزه است ،ته تیان دیگر كسي كه اسرار محرمانهه
را سطح عمومي تا اراده و عمد ماتشر ميسازد و ميداند كه تخشي از مخاطبهان وي
دشماان و كساني اند كه ته فعالیت علیه نظام و اسالم اشتغال دارند ته خودي خهود
انگیزه سو استفاده دشماان را دارد و شاید تا توجه ته چاین نكتهاي است كه ترخي
از فقهاي تزرگ مث شیخ انصاري در مقام داوري درتارهي این شر كه آیها داشهتن
انگیزه ،شر تحقق امانت هست یا نه؟ ميگویاد:
تراي این داوري تاید خصوصیت فع را در نظر گرفت ،زیرا گاه كاري كه معین
انجام ميدهد ،ته گونهاي است ،كه اگر تدون قصد و انگیزه حرام صورت گیرد نیهز
عرفا مشمول اعانت است.
مثالً فری كاید كاري است كه فایدهاش ماحصر در كار حهرام مهيتاشهد-مثه
آنكه ته شخص رالم و عصباني كه مصمم ته زدن و مجروح ساختن فهرد مظلهومي
است ،عصا و سالح تدهیم -در چابن مواردي داشتن انگیزه شر نیسهت .در محه
تحث چاین امري صادق است و عرف ،سهو اسهتفاده دشهماان را محهرز مهيتیاهد.
(انصاري،مرتضي،مكاسب محرمه،ج،1ص.)18
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از این رو تا توّجه ته كیفیت اجراي كار (نشر خبر) اعانهت را ماطبهق مهيیاتهد.
نتیجه آن چه گفته شد این است كه استدالل ته مفهوم اعانت ،تر پایه نظر كساني كهه
انگیزه را شر ميداناد ،تا اشكال مواجه نیست ،چه رسد ته نظر كساني كهه انگیهره
را شر نميداناد و یا كساني كه مث شیخ انصاري كه این موارد تفصی ميدهد.
 سوم :تحقق فع حرام از معان :گفتهاند عالوه تر داشهتن انگیهزه ،وقهو كهارحرام مورد نظراز شخص معان نیز تراي تحقق مفهوم اعانت ،ضرورت دارد ،لذا اگر
معین مقدمه كار حرام دیگري را محقق سازد و انگیزه نامشهرو نیهز محقهق تاشهد،
ولي شخص معان موفق ته كار حرام نگردد ،عاوان « اعانت تهراثم» ماطبهق نخواههد
شد ،هر چاد ممكن است ،از جهات دیگر مثالً تاب تجري ،مماو و قات مجهازات
تاشد .تر پایه اعتبار شر فوق نیز ،صدق مفهوم اعانت در مورد مح تحث ،تا ههی
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اشكالي مواجه نیست ،زیرا در گااهان عادي و ته خصوص داراي جابهه شخصهي و

فردي ،این امكان وجود دارد ،كه تا در نظر گرفتن شر یهاد شهده (تحقهق گاهاه از
معان) قائ ته تفصی شویم و در مواردي اعانت را انكار كایم.
امّا در مورد مح تحث ،یعاي نشر اخبار محرمانه دواتي كه متضمن اسهرار ملهي
است ،چاین تفصیلي امكان پذیر نیست ،چرا كه در وضعیت واقعي و عیاهي جههان
امروز ،سو استفاده دشماان از اخبهار مهذكور قطعهي و محهرز اسهت ،و ههر چاهد
دشماان ته پشتوانه این اخبار هی اقدام عملي علیه نظام اسالمي صورت ندهاد .تهه
تیان دیگر كاري كه معین انجام ميدهد ،همیشه تحقق حهرام از سهوي معهان را تهه
دنبال دارد و این دو از یكدیگر تفكیک نميشوند.
نفس اطال یافتن از این اسرار ،در تر دارنده تقویت جبهه كفار ،ترتهري ایشهان،
ترخورداري آنان از قدرت و ررفیت مانور تهیشتهر در تعهامالت سیاسهي و غیهره،
وتاعث تضعیف جبهه اسالم و محدود ساختن ررفیت مانور سیاسي نظهام اسهالمي
است( .فخار طوسي ،جواد ،پژوهشي فقهي در خبر و خبهر گزارشهي ،صهص-187
.)185
اعانه بر اثم و رسانه موثر دررفتار ناهنجار تقلیدی مخاطبان

اگر مخاطبان رسانههاي جمعهي و مطبوعهات ،رفتهاري را در رادیهو و تلوزیهون
تبیااد و تشاوند و مطلبي را در روزنامهها تخواناد ،كهه احتمهال تقلیهد از رفتارههاي
ناهاجار و مجرمانه و گااه تاشد ،در این صورت رسانه خبري معین تهر اثهم تهوده و
مرتكب حرام شده است .ته طور مثال ،در گزارشهاي مسهاتقات فوتبهال در ترخهي
مواقا ،از گزارشگران شایده یا خوانده ميشود ،كه خطها كهردن ترخهي از تازیكاهان
حركت حرفهاي ميتاشد ،كه این موجب تشویق تازیكاهان تهه خطها كهردن شهده و

حرمت اعانه بر اثم

رسانه خبري معین تر اثم و گااه ميتاشد.

و اعانه به ظالم در

در كتاب دستور العم ترنامهسازي در رادیو و تلوزیون انگلستان در فص رفتار

رسانه ماي خبري و ...
( 14تا )50

تقلیدي و ضد اجتماعي آمده است :در مورد نمایش روشهاي تبهكهاري ،تخریهب
اموال عمومي و یا كارترد سالحها تاید دقت خاصي اعمال شود.
نكته مهم ،پرهیز از نشان دادن جزئیات زیهاد یها شهیوهههاي انجهام دادن چاهین
فعالیتهایي ته شك مؤثرتر است( .تلیغ ،ناصر ،دستور العم ترنامهسازي در رادیهو
و تلوزیون انگلستان ،ص.)42
در جاي دیگر آمده است:

16

خطرات تقلید ،مخصوصاً در میان كودكان ،تسیار واقعي هسهتاد ،مهثالً در مهورد
استفاده از ضرتههاي كاراته یا كارترد سالحهاي سه الوصول ماناد طااب یها چهاقو
یا تطري ،تاید دقت فوقالعادهاي اعمال شود ،اعمال مجرمانهه ،در صهورت نمهایش،
نباید تبدی ته درسهایي تراي «چگونه انجام دادن» شوند.
پاهان نكردن عواقهب خشهونت در زنهدگي واقعهي ههم اهمیهت دارد( .همهان،
ص .)46تا كاون حرمت اعانه تراثم و شرو تحقق آن را تررسي كردیم و تیان شهد
كه حتي در دستورالعم ترنامه سازي  BBCهم رفتار تقلیدي ضد اجتماعي مماهو
است ،حال ميخواهیم ته تحث هاجار و ناهاجار در نهادهاي خبري تپردازیم آنچهه
از تعاریف متعدد و متاوعي از هاجار استفاده ميشود ،این است كهه هاجهار در ههر
شك و وضعیت ،عبارت از یک استاندارد عم یا معیار یا ضاتطه اسهت .ضهاتطهاي
كه تاید مرجا عم همه اعضاي یک جامعه خهاص تاشهد ،از ایهن رو ماناهد سهایر
ضواتط و استانداردها ،هاجار نیز علياالصول تاید مورد تبعیت و پیروي افهراد قهرار
گیرد.
نكته تسیار مهم دیگر ا یهن اسهت ،كهه هاجهار در درون افهراد نیسهت ،تلكهه در
اجتما و در فرآیاد تعام و كاش متقات اعضاي آن است .ههی هاجهاري در خهال
متصور نیست ،اگر زندگي اجتماعي انسان غیر قات اجتااب است .توّجههداشهتن تهه
هاجارها و رعایت آنها نیز غیر قات اجتااب ميتاشد.
ترخي تبعیت از هاجارها را اساساً مهمترین جز اجتماعي شدن ميداناد ،از این
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
پاییز 4931

رو عدم رعایت هاجارها و ارتكاب رفتار ناهاجار از سوي افراد ته مازلههي نهاتودي
آنهاست( .تركاشوند ،علي اصغر ،الگوي هاجهاري رسهانه ملهي از دیهدگاه رهبهران
جمهوري اسالمي ایران ،ص.)33-36
هاجارها در جمهوري اسالمي ایران مطهاتق شهریعت اسهالم اسهت .حهال اگهر
رسانههاي خبري ته ارائه رفتار تقلیدي ناهاجار تپردازند ،پذیرش عواقب و خطرات
این اخبار متوّجه خود آنهاست و در حقیقت رسهانه خبهري معهین در اثهم تهوده و
مرتكب حرام شده است،كه تاید از كمکكردن در گااه ممانعهت كاهد تها رسهانهاي
قات اطمیاان تراي مخاطبان تاشد .یكي از راههاي كاترل و ممانعت از كمک تر گاهاه
این است ،كه نهاد خبررساني سعي در تعاون در تر وتقوي داشته تاشد و تا ترجسهته
كردن آن ناخود آگاه از معاونت تر گااه كاسته شده و رسانه خبري در جههت تحقهق
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رسانه اسالمي نزدیک شود.

اعانه به ظالم (کمک کردن به ستمگر)
مفهوم اعانه به ظالم

«اعانه» از ماده عون توده ،كه در لغت ته معااي كمک كردن است ،همهانطور كهه
در مجمهها البحههرین آمههده اسههت :الع و  :الظهووع ی ووم او ووم اواو ایو ا ( .طریحههي،
فخرالدین ،مجما البحرین،ج،6ص.)582
تاا تر تعریف لغوي معااي معاونت در رلم همان كمهک كهردن رهالم در عمه
مجرمانه اوست .قاعده كمک ته ستمگر و ته اصطالح فقهها «اعانهه تررهالم» از آیهه
شریفه« :ی اجیها القجیک آ ا ...تعا ن ا ی م الرب الماو
ا

و تعوا ن ا ی وم اومث العوری ا اتاو ا

صریجیری العاال» گرفته شده است.

ادله حرمت اعانه به ظالم

اعانه ته رالم ته ادله ارتعهه حهرام مهي تاشهد «.ع نوم الظواملنی عوم ه اهوم وماال ابو لوم
ک ال نوارم»( .خهوئي ،اتوالقاسهم ،مصهباح الفقاهه فهي المعهامالت ،ج،1

او معم،
ص.)756

 قرآن :در قرآن كریم آمده است:« ...و تعا ن ا ی م اومث العری ا ) .»...قرآن كریم ،مائده.)3/

تر اثم و عدوان همیاري و معاونت نكاید .و اجلي مصادیق اثم ،رلم ميتاشد.

« و تمك ا ايل القجیک ه ا ا عماسكمم ال ا »( .همان ،هود.)113/

ته سوي ستمگران می نكاید و ته آنها نزدیک نشوید زیرا در این صورت دچار
آتش عذاب الهي خواهید شد.
وجه استدالل ته آیه شریفه :ماظور از ركون كه در آیه شریفه از آن نهي شهده و
حرام دانسته شده است .یكي از این دو معاا ممكن است تاشد:
 .1می ته ستمگران و رالمین پس ته طریق اولي ،داللت تهر حرمهت اعانهت و

حرمت اعانه بر اثم
و اعانه به ظالم در
رسانه ماي خبري و ...
( 14تا )50

كمک ته رالمین دارد ،زیرا ركون و می مرحلهاي نهازلتهر و ضهعیفتهر از
اعانت است ،وقتي ركون حرام تاشد ته طریق اولي اعانت و كمک نیز حهرام
ميتاشد.
 .5یا این كه ماظور از ركون محرم همان داخه شهدن در رلهم رهالمین اسهت،
یعاي ركون و اعانت هم معاي و مترادف تاشاد ،كه در ایهن صهورت داللهت
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ترحرمت اعانت دارد( .ایرانماش ،جالل ،اعانه رالمین ،مجله تخصصي فقهه
و مباني حقوق "دانشگاه آزاد تات " ،شماره ،4ص.)124
 روایات :روایات متعددي در خصوص حرمت یاري رالمان وارد شده اسهت.در این جا ته ترخي از آنها اشاره ميكایم ،در روایت سكوني از رسول اكهرم (ص)
نق شده است:

«اذا کا جی ال الا ا م ان

ا اجیک ای ا الظ ام

ک وع هلم اق ا مط ک سا ا وری هلوم

ریة عا مم م عهم» (حرعاملي ،وسائ الشیعه،ج5تاب،41ص.)278

در روز قیامت ماادي فریاد ميزند ،كه كجا هستاد یاوران رالمان و ستمگران...
و در روایت دیگري از امام سجاد ( ) نق شده است:

ههووم اوو ال یووک اجیووم امووم او ة یووک ی ووم مووک احلسوونی (ع) ووا « :ایکووم صوولنم العاصوونی
ع نم الظاملنی» (همان).

از صحبت تا متجاوزان و یاري ستمگران تپرهیزید.
 سیره :سیره معصومین ( ) نیز حاكي از مماوعیت یاري تهه رالمهان اسهت .ازاین حیث ته ترخورد امام موسي تن جعفر علیه السالم تا صفوان جمهال كهه شهتران
خود را ته هارون ،خلیفه عباسي ،تراي سفر حهج كرایهه داده تهود اشهاره كهرد ،كهه
فرمود :همین كه دوست داري آنان زنده ترگردند تا تقیه اجرت تو را تدهاد از آنهان
هستي.
 سیره عقال :عقال كمک ته ستمگر و رالم را كه موجب مخالفهت پروردگهار وفصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
پاییز 4931

تجاوز ته حقوق مردم شود قبیح ميداناد .ته گفته ترخهي از مفسهرین ،مفههوم ایهن
قاعده از مرتكزات ذهن و جز فطرت انسان است و آیات تاها ارشهاد تهه ایهن امهر
فطري دارند.
 اجماع :فقها تر حرمت كمک تر رالم اجما دارند و آن را از مسهلمات فقههميداناد ،البته تا وجود آیات و روایات نیازي ته ذكر اجما نیست و ته عاوان مؤیهد
از آن یاد كردیم.
اعانه بر ظالم و روزنامه نگاری استبدادی

ترخي از محققان ارتباطي آمریكایي ،در مطالعات خویش راجا ته وسائ ارتبا
جمعي آسیا ،از تغییر ماهیت این روزنامه نگهاري و تبهدی آن تهه نهوعي "روزنامهه
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نگاري احسات گوي دولت" سهخن گفتههانهد .واقعیهت آن اسهت ،كهه تسهیاري از

رهبران قدرتماد كشورهاي جهان سوم ،ته تهانه استفاده از وسائ ارتبا جمعهي در
اجراي ترنامه هاي توسعه ملي،نه تاهها ،مطبوعهات و رادیهو و تلوزیهون و سهیاما را
تحت كاترل و سانسور در آورده اند ،تلكه این وسائ را ته دسهتگاه ههاي تبلیغهاتي
شخصي نیز تبدی كرده اند.
ته طور كلي ،سو استفاده از شیوه "روزنامه نگاري تراي توسعه" در تسهیاري از
كشورهاي جهان سوم ،تاعث شده است كه یک نو "روزنامه نگهاري دولتهي" ،كهه
تاها ته انتشار اخبار و گزارشهاي "مثبت" و "خوب" توجه دارد ،رواج پیهدا كاهد.
در چاین شرایطي ،روحیه انتقادگري كه شالوده اساسي روزنامهه نگهاري را تشهكی
ميدهد ،از میان ميرود و روزنامهنگاران در كاار دستگاه تبلیغات دولتهي ،تهه جهاي
خدمت ته توسعهوپیشرفت جواما خود ،ته سازشگري و كمک ته حفظ قدرتهاي
خودكامه ،كشیده ميشوند( .معتمدنژاد ،كارم ،روزنامه نگاري ،صص.)212-253
امیرمؤماان علي ( ) ميفرماید:
«امل ق عم ات م اه جیک احل اة عم ت م وا مجیک» (فیض االسهالم،علي نقهي ،نههج
البالغه ،خطبه.)21
زندهتودن و زیردستتودن تراي شما مرگ است ،و مرگ تهراي شهما در راه تهه
دست آوردن آزادي زندگي است( .مكارم شیرازي ،ناصر ،تفسهیر نمونهه ،ج-1
ص.)572

یک جامعه مستق و آزاد ،جامعهاي است كه از هر نظر خود كفا تاشد و پیوند و
ارتباطش تا دیگران ،پیوندي تر اساس ماافا متقات توده ،نهه تهر اسهاس اتكها یهک
ضعیف تر قوي ،این واتستگي خواه از نظر فكهري و فرهاگهي تاشهد یها نظهامي یها
اقتصادي و یا سیاسي ،نتیجهاي جز اسارت و استثمار تبار نخواهد آورد ،و اگهر ایهن

حرمت اعانه بر اثم

واتستگي ته رالمان و ستمگران تاشد ،نتیجهاش واتستگي ته رلم آنها و شركت در

و اعانه به ظالم در

ترنامههاي آنها خواهد تود( .همان ،ج ،2ص.)565
جالب اینكه درآیات مرتو ته «اذا اجنواکم وک آ عمیو » پس از ذكر ایام اهلل ،تاهها

رسانه ماي خبري و ...
( 14تا )50

روزي كه صریحاً روي آن انگشت گذاشته شده است ،روز نجهات تاهي اسهرائی از
چاگال فرعونیان است و تا اینكه در تاریخ تاي اسرائی روزهاي تزرگي كه خداوند
در پرتو هدایت موسي ( ) ته آنها نعمتهاي تزرگ تخشید ،فراوان توده ،ولي ذكر
"روز نجات" در آیات مورد تحث دلی تر اهمیت فوق العهاده "آزادي و اسهتقالل"
در سرنوشت ملتها است.
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آري هی ملتي تا از واتستگي نجات پیدا نكاد ،و از چاگهال اسهارت و اسهتثمار
آزاد نشود ،نبوغ و استعداد خود را راهر نخواهد ساخت ،و در راه اهلل كه راه مبارزه
تا هر گونه شرک و رلم و تیدادگري است گام نخواهد گذاشت و تهه همهین دلیه
رهبران تزرگ الهي ،نخستین كارشان این تود ملتهاي اسیر را از اسهارت فكهري و
فرهاگي و سیاسي و اقتصادي آزاد سازند ،سپس روي آنها كار كااد و ترنامههههاي
توحیههدي و انسههاني پیههاده كااههد( .مكههارم شههیرازي ،ناصههر ،تفسههیر نمونههه ،ج،13
صص.)544-548
نتیجه
در كاار تمامي تكالیف رسانهاي ،رسالت اصلي خبرنگار مسلمان ،یعاي انعكهاس
مسائ و واقعیتهاي اجتما و تالش تراي تهبود اوضا جامعه تها در نظهر گهرفتن
مصالح و ماافا است .رسانه خبري در نظام اسهالمي نهه اتهزاري مطلهق در خهدمت
قدرت و نه تریبوني آزاد در دست افرادي است ،كه ته تهانه حقهوق مهردم و آزادي
در پي كسب ماافا نامشرو خود هستاد و نه معاونت در اثم و نهه اعانهه تهه رهالم
دارند ،ارتبا گر مسلمان متااسب تا مصهالح و ضهروریات توسهعه همهه جانبهه در
جامعه اسالمي عالوه تر حفظ حدود و رعایت ورایف وتكهالیف خهود چاهان چهه
كژي و ناهاجاري مشاهده كاد ،صداي اعترای خود را تلاد مي كاهد و تهه امهر تهه
معروف و نهي از ماكر و رسالت حرفه اي خود در اصالح عیوب خواهد پرداخهت.
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
پاییز 4931

از دیدگاه امام خمیاي (ره) تهیه مقدمات و اسباب معصیت تهراي كسهي اسهت كهه
قصد ارتكاب آن را دارد؛ حال این كه تهیه اسباب تراي رسیدن ته هدف تاشد یا نه؛
یا اثم در خارج تحقق یاتد یا نه؛ اعانت تر اثم و رلم توده و حرام است .امام خمیاي
(ره) مي فرماید :وقتي كشوري ادعا ميكاد كه جمهوري اسالمي است و ميخواههد
جمهوري اسالمي را محقق كاد ،این كشور تاید همه افرادش آمر ته معروف و ناهي
از ماكر تاشاد .همه امروز وریفه داریم .امر ته معروف و نههي از ماكهر تهر همههي
مسلمین واجب است .جلوگیري از ماكرات تر همه مسلمین واجب است سهفارش
ته حق كه امر ته معروف است تر همه مسهلمین واجهب اسهت( .خمیاهي ،روح اهلل،
صحیفه نور ،ج  ،13ص .)572
ته طور مثال ،اگر رسانههاي خبري ،فریاد یک مسلمان یا جمعي از مسهلمانان و
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یا ته تعبیر امام خمیاي (ره) مستضعفان را كه مورد رلم و سهتم اسهتكبار جههاني و

حكومتهاي مستبد قرار گرفتهاند و آن نهادههایي كهه معاونهت در رلهم و گاهاه و
فحشا را پیشه خود كردهاند ،ته اطال مسلمانان جهان ترساناد ،این نمونه خوتي از
معاونت تر و تقوي است .پس تعاون و معاونت تر نیكي و تقوي یک فری واجب
تر همه متولیان رسانههاي خبري و مطبوعات است و در حهال حاضهر رسهانهههاي
جمعي وریفه دارند ،تا آزادي مردم مظلوم فلسطین و قدس شریف ،از دست رژیهم
اشغالگر قدس و رهایي كشورهاي اسالمي از دست حاكمان مستبد و رالم ،از ههی
سعي و كوششي دریغ نورزند و افكهار عمهومي را آمهاده آخهرین ماجهي تشهریت،
حضرت مهدي (عج) كااد.

حرمت اعانه بر اثم
و اعانه به ظالم در
رسانه ماي خبري و ...
( 14تا )50

66

کتابنامه
قرآن كریم
– اتن ماظور ،جمال الدین تن مكرم ،لسان العرب ،قم ،نشر ادب حوزه.1732،
– اردتیلي ،احمد ،زتده البیهان فهي احكهام القهرآن ،موسسهه الاشراالسهالمي ،قهم،
1733ق.
– انصاري ،مرتضي ،المكاسب لجاه تحقیق تراثاا الشیخ االعظم ،ناشر مجما الفكهر
االسالمي.1712 ،
– ایرانماش ،جالل« ،اعانه رالمین» ،مجله تخصصي فقه و مباني حقوق "دانشهگاه
آزاد تات "،شماره ،4تي تا.
– تجاوردي ،حسن ،القواعد الفقهیه ،قم ،نشرالهادي 1712،ق.
– تلیغ ،ناصر ،دستور العم ترنامهسهازي در رادیهو و تلوزیهون انگلسهتان ،تههران،
تحقیق و توسعه صدا1383،ش.
– تركاشوند ،علي اصغر ،الگوي هاجاري رسانه ملي از دیدگاه رهبهران جمههوري
اسالمي ایران ،تهران ،دانشگاه امام صادق ( ).1382 ،
– جااتي ،محمد اتراهیم ،ادوار فقه و كیفیهت تیهان آن ،تههران ،انتشهارات كیههان،
.1347
– حرعاملي ،محمد تن حسن ،وسائ الشهیعه ،تیهروت ،داراحیها التهراا العرتهي،
1733ق.
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
پاییز 4931

– خمیاي ،روح اهلل ،المكاسب المحرمه ،تهران ،موسسهه تاظهیم و نشهر آثهار امهام
خمیاي .1382
– خمیاههي ،روح اهلل ،تحریرالوسههیله ،تهههران ،موسسههه تاظههیم و نشههر آثههار امههام
خمیاي.1382،
– خمیاي ،روح اهلل ،صهحیفه نهور ،تهي جها ،انتشهارات وزارت فرهاها و ارشهاد
اسالمي.
– خوئي ،اتوالقاسم ،مصباح الفقاه في المعامالت ،قم ،اسماعیلیان1733 ،ق.
– طریحي ،فخرالدین ،مجما البحرین ،قم ،مكتب نشرالثقافه االسالمیه ،ق.1738
– طوسي ،محمد تن حسن ،المبسو في فقه االمامیه ،تهي جا،المكتبهه المرتضهویه

66

06

الحیا اآلثارالجعفریه1384،ق.

– فخار طوسي ،جواد ،پژوهشي فقهي در خبر وخبر گزارشي ،قم ،پژوهشگاه علوم
و فرهاا اسالمي1382 ،ش.
– فیض االسالم ،علي نقي ،ترجمه و شرح نهج البالغه ،مولف ،تهران1387،ش.
– معتمد نژاد ،كارم ،روزنامه نگاري ،تهران ،سپهر1368 ،ش.
– مكارم شیرازي ،ناصر ،تفسیر نمونه ،نرم افزارجاما التفاسیر ،موسسه نور.
– ناییاي ،محمد حسین ،المكاسب و البیا ،قم ،موسسه الاشراالسالمي 1734 ،ق.

حرمت اعانه بر اثم
و اعانه به ظالم در
رسانه ماي خبري و ...
( 14تا )50

66

