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سالک الهی با مراقبت 
خود را از شر نفس اماره حفظ می کند

)بدان ای سالک راه حق!( ما هم باید به آن شیطنت هایی که نفس اماره 
)به( انسان می کند، توجه کنیم. آن ریزه کاری هایی که در انسان ایجاد 
می کند، چه بسا یک نفر آدم زاهد متقی )که( در طول عمرش به زهد 
و تقوا )مشــهور و( معروف بوده، شیطان یک گوشه  ای از دل او را ربوده 
باشد که همه اعمال و این زهد و تقوا، همه و همه، فاسد بشوند، و... باید 
خودتان مراقبت خودتان را بکنید، و وادار کنید کسانی از شما مراقبت 
کنند... و باید همیشه انسان مراقب خودش باشد. می خواهد نماز بخواند، 
مراقبت کند از نمازش که مبادا دســت او )شــیطان( در این کار باشد، 

دست نفس اماره در کار باشد. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- صحیفه امام، ج 16، ص 462

شاخص سقوط حکومت ها
قال االمام علــی)ع(: »تولی االراذل و االحداث الدول، دلیل 

انحاللها و ادبارها«
امام علی)ع( فرمود: روی کار آمدن آدم های فرومایه و تازه به دوران 

رسیده نشانه انحطاط و انحالل حکومت ها است. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- غرر الحکم و دررالکلم، ص 345

عامل بقا و نابودی اسالم
امام باقر)ع( فرمود: بقای مسلمانان و اسالم، در این است که گردش 
ثروت در نزد کسانی باشد که حق اموال و وظیفه خود را نسبت به آن 
می شناسند و به معروف، عمل می کنند.و یکی از عوامل نابودی مسلمانان 
و اسالم، این است که سرمایه در دست افرادی به گردش درآید که حق 
ثروت و مسئولیت خود را نسبت به آن نشناخته و با آن، کار پسندیده ای 

انجام نمی دهند. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مستدرک الوسائل، ج 2، ص 393

در شماره های قبل مباحثی درباره نسبت فقه رسانه با اخالق 
رســانه ای، علل وجوب کفایی فعالیت های رسانه ای، ویژگی ها و 
اهداف رسانه اســالمی، حقوق رسانه ها در فقه و نظام اسالمی و 
جرایم و  گناهان رســانه ای بیان شــد اینک ادامه مطلب از نظر 

خوانندگان عزیز می گذرد.
***

جرایم رسانه ای در فقه اسالمی
در آیــات و روایات جرایمی مطرح شــده که ممکن اســت در حوزه 
فعالیت های رســانه ای نیز اتفاق بیفتد که در اینجا به برخی از آنها اشاره 

می شود.
جرم اراجیف خبری و شایعات رسانه ای

شایعات دارای انواع و اقسامی است که برخی از آنها جرم بوده و حتی 
تکرار آن با تحقق شرایط چون اجرای حدود، موجب اجرای حد قتل می شود. 
بنابراین، یکی از سنگین ترین جرائم رسانه ای را باید اراجیف خبری دانست.

شایعه، خبری است که فاش شده است و صحت و نادرستی آن معلوم 
نیست. )لغت نامه، ج 9،  ص 12435، »شایعه«(

شــایعه به دو دسته  اصلی: 1. شایعات نسبت به حوزه شخصی و افراد 
حقیقی؛ 2. شایعات نسبت به حوزه عمومی و افراد حقوقی تقسیم می شود. 
شــایعات نسبت به افراد حقوقی، شــایعاتی است که با توجه به منصب و 
مقام شخص مطرح می شود و می تواند به حوزه کارکردها و مسئولیت های 
اجتماعی ضرر و زیان وارد کند. شایعات نسبت به امور اجتماعی و عمومی 

نیز در حوزه شایعات حقوقی قرار می گیرد.
به سخن دیگر، گاه شایعه درباره شخص و مسائل حریم خصوصی افراد 
اســت که جایگاه اجتماعی مهم و اساسی ندارند و گاه نسبت به شخصی 
است که طرح حتی مسائل حریم خصوصی او نیز می تواند در امنیت عمومی 

جامعه اخالل ایجاد کند.
شــایعاتی که به حوزه عمومی ارتباط برقرار می کند، در قالب اراجیف 
دســته بندی می شود که از نظر اسالم حتی حکم قتل نسبت به مرجفون 

صادر می شود.
شایعه ســازی و شایعه پراکنی دو فعل متفاوت است؛ زیرا کسی ممکن 
است شایعه بسازد، ولی در نشر عمومی آن مشارکت و نقشی نداشته باشد، 
اما شایعه پراکنی عملی است که تاثیر بسیار سوئی دارد. کسی که این گناه را 
مرتکب می شود باید به آثار عمل خود واقف و آگاه باشد. برخی از کارکردها 

و آثار زیانبار شایعه سازی و شایعه پراکنی از دیدگاه قرآن عبارتند از:
1. ارتداد مردم: شایعه می تواند مردم سست ایمان را به ارتداد و کفر 
و شــرک بکشاند. بنابراین، نباید نسبت به کارکردهای خطرناک و زیانبار 

شایعه بی توجه بود )آل عمران، آیه 144(
2. آرامش زدایی از جامعه: اضطراب و ســلب آرامش از پیامدهای 
شــایعه   پراکنی است )نســاء آیه 83؛ احزاب،  آیه 60(؛ 3. شکست: یکی از 
کارکردهای شایعه، تضعیف روحیه رزمندگان و شکست در جبهات جهاد 
است )آل عمران، آیه 144(؛ 4.  هتک آبرو: شایعه فحشا و عالقه به پخش 
آن در میان مردم، گناهی بزرگ اســت؛  زیرا موجب هتک آبروی مومنان 

می شود. )نور، آیه 19(
از نظر قرآن، هتک حرمت جرم اســت و حد و تعزیر بر هتاک جاری 
می شود. از این رو خداوند در آیات 11 تا 19 سوره نور از هرگونه شایعه سازی 

و شایعه  پراکنی نهی می  کند و آن را عملی گناه و حرام برمی شمارد.
اراجیف خبری لرزه افکن

یکی از انواع شــایعات، شایعاتی است که جامعه را به لرزه و اضطراب 
می افکند و بحران اجتماعی را در جامعه پدید می آورد.

خداوند در آیه 60 سوره احزاب می فرماید: لئن لم ینته المنافقون و الذین 
فــی قلوبهم مرض و المرجفون فی المدینه لنغرینک بهم ثم الیجاورونک 
فیها اال قلیال؛ اگر منافقان و کسانی که در دل هایشان مرضی است و آنها 
را در مدینه شایعه می پراکنند از کار خود دست بردارند، تو را بر آنها مسلط 

می کنیم تا از آن پس جز اندکی با تو در شهر، همسایه نباشند.
شیخ طبرسی در مجمع البیان ذیل آیه می نویسد: »مرجفون« از ریشه 
»ارجاف« و در اصل به مفهوم ایجاد تزلزل و اضطراب است؛ و به همین دلیل 
هم به دریا به خاطر موج های پیاپی و لرزاننده و تکان دهنده اش »رجاف« 
گفته می شود؛ اما در آیه شریفه منظور، پخش امواج باطل و شایعه است 
و افکار را پریشــان و دل ها را نگران و مردم را مضطرب می ســازد... اینان 
منافقانی بودند که در قیافه دوســت میان مردم مسلمان راه می رفتند و 

با پخش دروغ های رســوا از هجوم قریب الوقوع دشمن، یا بزرگ وانمودن 
قدرت پوشــالی آن و یا امید کاذب دادن به اســیران کفر و شرک و... به 
ســود آنان تالش احمقانه می کردند و بذر نگرانی و دلهره را میان زنان و 

کودکان می افشاندند.
مفسران تفسیر نمونه در این باره نوشته اند که مرجفون از ماده ارجاف به 
معنی اشاعه اباطیل به منظور غمگین ساختن دیگران است و اصل ارجاف 
به معنی اضطراب و تزلزل است و از آنجا که شایعات باطل ایجاد اضطراب 

عمومی می کند این واژه به آن اطالق شده است.
برخی نیز گفته اند که مرجفون واژه ای اســت که از واژه رجف ثالثی 
مجرد گرفته شده و در باب ثالثی مزید افعال رفته است. رجفه به معنای 
لرزه است.  این لرزه ای که از طریق خبر ایجاد می شود می تواند به اعتبار 
اصل لرزان و بی اســاس بودن خبر باشد یا به سبب آثاری که در مخاطب 
و جامعه به همراه دارد و موجب لرزانی فکر و احساس شنونده می شود و 

بی اعتمادی را در شخص پدید می آورد.
پس مرجفون در هر جامعه ای افرادی هستند که یا به صورت خبرنگار 
یا خبررسان اراجیفی )شایعات لرزان( را پخش می کنند. پس مرجف کسی 
است که گزارش رفجه ای دارد. رجفه و لرزه در حوزه خبری به آن دسته از 
اخبار و گزارش هایی گفته می شود که صادق نباشد و پایگاه خبری محکم 
و درستی نداشته باشد. خبر صادق لرزان نیست؛ چون خبری صادق است 
و همان صدق و راستی خبر، پایگاه آن را تشکیل می دهد و از سوی هیچ 
کســی نمی تواند تکذیب شود؛ اما خبری که صدق نداشته باشد، پایگاهی 
نداشته و از این جهت لرزان است. از این رو در فرهنگ قرآنی، این گونه از 
اخبار بی پایه و بی اساس را رجفه و لرزان می گویند. اخبار رجفه دار که جمع 
آن ارجاف و اراجیف است، خبری دروغ و بی پایه و اساس است و مرجفون 

کسانی هستند که این اخبار را می سازند یا پخش می   کنند.
بنابر این خبرنگاران و گزارشگرانی که این گونه از اخبار لرزه دار را 
می سازند به عنوان مرجفون و اراجیف سازان و اراجیف گویان معرفی 
شــده اند؛ زیرا اینان با اخبار لرزان خود جامعــه را نیز لرزان و ناآرام 

می کنند.
در همیــن آیات قرآنی از گونه ای دیگر از اخبار ســخن به میان آمده 
که از آن به بهتان یاد می شود. بهتان خبر و سخنی است که وقتی متهم 
به آن خبر، می شــنود از آن در بهت و حیرت فرو می رود؛ زیرا ســخن یا 
کاری است که نگفته و نکرده است ولی به او نسبت داده شده است. افراد 

بهتان خورده امنیت روانی شان را از دست می دهند.
 حاال در نظر بگیرید که در جامعه ای، گروهی از اراجیف باف و اراجیف ساز 
و اراجیف پخش کن، همواره اخباری را می سازند که لرزان و بی پایه و اساس 
است و زمینه اضطراب و لرزش را در فکر و قلب جامعه ایجاد می کنند. در 
چنین جامعه ای که پشت سر هم کسی خبری می دهد که دیگری آن را 
تکذیب می کند، دیگر کسی نمی تواند به کسی اعتماد کند و اینها زمینه 
بی اعتمادی افراد را به نسبت به اخبار و عملکرد دیگران سبب می شوند و 

مردم را به بازی می گیرند.
در شأن نزول آیه پیش گفته آمده که گروهی از منافقین در مدینه بودند 
و انواع شایعات را پیرامون پیامبر )صلی  اهلل علیه و آله و سلم( به هنگامی که 
به بعضی از غزوات می رفت در میان مردم منتشر می ساختند، گاه می  گفتند: 
پیامبر کشته شده و گاه می گفتند: اسیر شده است. مسلمانانی که توانایی 

جنگ را نداشــتند و در مدینه مانده بودند، از این اخبار و اراجیف خبری 
و شــایعات دروغین رسانه های دشمن و ستون پنجم آنان یعنی منافقان 

سخت ناراحت می شدند.
تهدید به قتل اراجیف سازان خبری

خداوند در آیه 60 سوره احزاب از سه گروه خبر می هد. گروه نخست 
منافقانی بودند که قصد براندازی نظام اســالمی را داشتند. اینان به قصد 
خرابکاری در جامعه و نظام اسالمی کارهایی را انجام می دادند. گروه دوم، 
اوباش بودند که با برخی از کارهای نابهنجار رفتاری و زشت خود به حوزه 
امنیت اخالقی جامعه ضربه وارد می ســاختند. آنان تالش داشــتند تا با 
هوسرانی و تعرض به زنان، امنیت آنان را با خطر روبه رو سازند. گروه سوم 

نیز به اراجیف سازی و شایعه پراکنی در جامعه اشتغال داشتند.
البته به نظر می رســد که منافقان  به هر ســه شکل در جامعه عمل 
می کردنــد و در حقیقــت آیه به اوصــاف منافقان اشــاره دارد نه اینکه 
گروه های اجتماعی در جامعه مدینه متشکل از این سه گروه ضداسالمی 
باشد. بنابراین، منافقان از هر وسیله ای برای نابودی نظام اسالمی استفاده 

می کردند.
خداوند این سه گروه به یک تفسیر یا منافقان را به یک تفسیر دیگر، 
در این آیه تهدید می کند که اگر اینها به اعمال زشت و ننگین خود ادامه 
دهند دستور حمله عمومی و یورش به آنها را صادر خواهیم کرد، تا با یک 
حرکت مردمی مؤمنان، همه را از مدینه ریشه کن سازیم و آنها نتوانند دیگر 
در این شهر بمانند و آنگاه در بیرون از مرزهای حکومت اسالمی زمینه قتل 
آنان فراهم شــود؛  چرا که تا زمانی که در درون مرزهای حاکمیتی اسالم 
و نظام اســالمی قرار دارند، مصون از قتل هســتند ولی سپس از طرد از 
جامعه و تبعید در صورت استمرار این روش، حکم قتل آنان صادر خواهد 
شد بگونه ای که هر مسلمانی اگر این اراجیف سازان و  اراجیف پخش کن ها 

را بیابند باید آنان را بکشد.
در آیه آمده که هنگامی که از مدینه رانده شــدند و از تحت حمایت 
حکومت اســالمی طرد گشتند، آنگاه هر کجا یافته شوند گرفته و به قتل 
خواهند رســید. ملعونین اینما ثقفوا اخذوا و قتلــوا تقتیال. واژه ثقفوا در 
آیه از ماده ثقف اســت و ثقافت به معنی دست یافتن بر چیزی با دقت و 
مهارت است. اگر در زبان عربی به علم و فرهنگ، ثقاف گفته می شود نیز 

به همین جهت است.
به هر حال، در آیه اشــاره به این شده که بعد از این حمله عمومی از 
ســوی پیامبر)ص( و رهبران جامعه اســالمی، مرجفون و دو گروه  دیگر، 
در هیچ جا در امان نخواهند بود و مســلمانان آنها را با دقت در همه جا 

جست وجو و پیدا می کنند و به دیار عدم می فرستند.
البته از آیه پس از آن این معنا به دســت می آید که این دستور، 
قانون الهی و سنتی پایدار در همه جوامع است و اختصاص به دوره 
و زمان و شــهری ندارد. از این رو می فرماید که این دســتور تازه ای 

نیست بلکه این سنتی است الهی 
و همیشگی که در اقوام پیشین 
بوده اســت. به  این معنا که هر 
گاه گروه های خرابکار، بی شرمی 
و توطئه را از حد بگذرانند فرمان 
حملــه عمومی به آنهــا صادر 
می شــود و چون این حکم یک 
سنت الهی است هرگز دگرگون 
نخواهد شد چرا که برای سنت 
خداوند تبدیل و تغییری نیست: 

ولن تجد لســنه اهلل تبدیال. ایــن تعبیر در حقیقت جدی بودن این 
تهدید را مشــخص می کند که بدانند مطلب کامال قطعی و ریشه دار 
است و تغییر و تبدیل در آن راه ندارد، یا باید به اعمال ننگین خود 
پایان دهند و یا در انتظار چنین سرنوشــت دردناکی باشند. پس در 
هر نظام اسالمی و تحت رهبری هر حاکم اسالمی عادل و مومن بویژه 
نظام اســالمی با حاکمیت ولی فقیه، این حکم نسبت به خبرنگاران 
شــایعه پراکن که اعتماد عمومی را نسبت به جامعه و نظام اسالمی 
سلب می کنند و یا سیاه نمایی و اراجیف بافی مردم را به شک و تردید 

می افکند، جاری خواهد شد.
ممنوعیت شایعه پراکنی و کیفر آن

 به هر حال،  از نظر اسالم شایعه سازی و شایعه پراکنی ممنوع و حرام و 
گاه جرم است. بر اساس آیه 83 سوره نساء و 60 و 61 سوره احزاب، انتشار 

شایعات و اخبار جنگی و امنیتی، کاری حرام است. همچنین آیات 11 تا 
19 سوره نور بر حرمت  پخش شایعات جنسی، بین مؤمنان تاکید دارد.

از نظر اســالم، ارائه  اخبار امنیتی و جنگی به رهبران جامعه، موجب 
پیشگیری از شایعات بی اساس است )نساء آیه 83( بنابر این باید  دولت ا 
سالمی، رسانه ای قوی و شفاف و اطالع رسان داشته باشد تا با اخبار صحیح 

و دقیق جلوی شایعات را بگیرد.
کسی که شایعه پراکنی  می کند باید بداند به عنوان گناه و جرم تعقیب 

کیفری می شود. این کیفرها و مجازات ها عبارتند از:
1. اعدام، کیفر شــایعه پراکنان و برهم زنندگان آرامش جامعه اســت 
کــه از اجرای حد تبعید و تعزیر و تازیانــه و مانند آن درس نگرفته و به  

اعمــال مجرمانه خود ادامه می دهند )احزاب، آیات 60 و 61(؛ 2. تبعید و 
آواره سازی، کیفر شایعه سازان و برهم زنندگان آرامش جامعه است که در 
همین آیات بیان شــده است؛ 3. طرد اجتماعی: آن نیز یک روش تنبیه و 
مجازات شــایعه پراکنان است؛ 4. شالق و تازیانه: تعزیر و حد در برخی از 
موارد شایعه سازی چون هتک حرمت؛ 5. عذاب اخروی و لعن: این از جمله 
مجازاتی است که خداوند برای شایعه سازان و شایعه پراکنان در آیات قرآنی 

بیان کرده است )نور، آیه 19؛ احزاب، آیات 60 و 61(
افتراء به مسئوالن و مردم عادی

یکی از جرائم رسانه ای، افتراء به مردم عادی بویژه رهبران و مسئوالن 
اســت. هر چه درجه مسئولیت شــخصی در نظام  اسالمی برتر و از نظر 
شخصیت اجتماعی تاثیرگذارتر باشد، حساسیت نسبت به رفتارهای مجرمانه 

بیشتر خواهد بود و مجازات نیز تشدید می شود.
افتراء از ماده »فری« در لغت به معنای جعل و ســاختن دروغ اســت 
)طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج 1، ص 329( که با نســبت دادن 
ســخن یا فعل ناحق یا صفت نادرست به دیگری تحقق می یابد؛ هر چند 
این نســبت دادن برخاســته از اعتقاد افترا زننده باشد اما باز گناه و جرم 

تلقی می شود.
از آیات قرآن به دســت می آید که اهل کتاب حتی نسبت به خداوند 
نیز مرتکب این جرم و گناه می شدند و خیانت در امانت تجویز می کردند 
که این نسبتی بسیار ناروا و زشت است. )آل عمران، آیه 75( آنان به خدا 
افترا می زدند که در دین بدعت ایجاد می   کند )آل عمران، آیات 23 و 24(
خداوند بــه صراحت با تعبیر جرم و مجرم از افترا به عنوان یک گناه 
مجرمانه یاد می  کند که آثار حقوقی و کیفری در دنیا بر آن بار خواهد شد  
و شــامل حد و تعزیرات و مانند آن است. خداوند می فرماید: پس کیست 
ســتمکارتر از آن کس که دروغی بر خدا بندد یا آیات او را تکذیب کند؟ 

براستی مجرمان رستگار نمی شوند. )یونس، آیه 17(
از جمله افتراهایی که در قرآن نســبت به پیامبران از سوی دشمنان 
مطرح شــده می توان به سحر و جادو )ذاریات، آیه 52(، دیوانگی و جنون 
)همان(، ادعای الوهیت و ربوبیت )آل عمران، آیات 78 تا 80( و مانند آنها 
اشاره کرد. از مهم ترین شیوه های 
تبلیغاتی دشــمنان دین در طول 
تاریــخ بهره گیری از افتــرا برای 
شکست ابهت و شــوکت رهبران 
الهی بوده است. )انعام،  آیه 112( 
امروز نیز این شیوه از راه رسانه ها 

به شدت دنبال می شود. 
از نظر قرآن، افترا و تهمت زدن 
به انسان های بی گناه، گناهی آشکار 
و روشن است. )نســاء، آیه 112؛ 
احزاب، آیه 58( برخی عادت دارند گناه خودشان را به دیگری نسبت دهند. 
از این رو، از نظر قرآن انتساب گناهان خود به افراد بی گناه معصیتی آشکار 

و افترایی بهت آور است که باید از آن اجتناب کرد. )همان(
افترا در شرع مقدس اسالم با تحقیق و جست وجو در موارد کاربرد آن 
در روایات و کتاب های فقهی )خمینی موسوی، سیدروح اهلل،  تحریر الوسیلهًْ، 
مترجم، اســالمی، علی، ج 4، ص 185، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ 
بیست و یکم، 1425ق؛ بهجت، محمدتقی، جامع المسائل، ج 5، ص 279، 
قم، دفتر معظم له، چاپ دوم، 1426ق.( در بیشتر موارد به معنای نسبت 

ناروای زنا و ارتباط نامشروع دادن به اشخاص است.
امام صادق)ع( فرمود: »امام علی)ع( حکم داد که افترا بستن سه گونه 
اســت: 1. مردی را متهم به زنا ســازد، 2. بگوید مادرش زناکار است، 3. او 
را به غیر پدرش منتســب ســازد، در این افترا، هشتاد تازیانه حد است«. 

)بروجردی، آقا حسین طباطبایی، منابع فقه شیعه، مترجمان: حسینیان 
قمی، مهدی، صبوری، محمدحســین، تهیه کننده: اسماعیل تبار، احمد، 
حســینی، ســیداحمدرضا، ج 30، ص 787،  تهران، فرهنگ سبز، چاپ 

اول، 1429ق.(
از روایات و کتب فقهی به دست می آید که افترا جرم بوده و در صورت 
اثبات مانند افترا به زنا و مانند آن، موجب اجرای حد هشتاد ضربه تازیانه 

و تعزیر در موارد دیگر است.
افترا در رسانه ها

افترا از مصادیق هتک حرمت است. حرمت افترا از امور مسلم فقهی است 
و روایات متعددی بر آن داللت می کند. افترا عین انتساب امری مجرمانه و 

با انتشار جرم انتسابی به یکی از طرق قانونی و امثال آن.
افترا در اصطالح حقوقی عبارت اســت از نســبت دادن صریح عمل 
مجرمانه برخالف حقیقت و واقع به شــخص یا اشخاص معین به یکی از 
طرق مذکور در قانون، مشروط به اینکه صحت عمل مجرمانه نسبت داده 

شده در نظر مراجع و مقامات قضایی ثابت نشود.
»هر کس به وســیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله انتشار اعالم یا 
اوراق مزبور، یا به وســیله نطــق در مجامع به یک یا چند نفر امری را به 
طور صریح نسبت دهد که مطابق قانون، مجازات آن امر، جنحه یا جنایت 
محسوب شود، مفتری محسوب خواهد شد، مشروط بر اینکه نتواند صحت 

آن اسناد را ثابت نماید.«
»انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک 
یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است. مدیر 
مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می شود و تعقیب جرایم 
مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت، 
تعقیب در هر مرحله ای که باشــد متوقف خواهد شد.« )ر.ک مواد قانون 

مطبوعات و قانون مجازات اسالمی(
حال ســؤال این است که آیا شبکه های اجتماعی و اینترنت می تواند 
وسیله اسناد تحقق این جرم قرار گیرد؟ به عبارت دیگر آیا عبارت »به هر 
وســیله  دیگر« که در قوانین آمده شامل رایانه هم می شود؟ مثال شخص 
از طریق گفت وگو )چت(، فرستادن ایمیل یا با نقاشی و کاریکاتور، طرف 

مقابل را به ارتکاب عملی که در قانون جرم است، متهم کند.
جرم افترا مقید به وسیله است، اما از نظر نوع وسیله، محدودیتی وجود 
ندارد. بنابراین می توان با وســایلی مانند رادیو، تلویزیون، سینما، تئاتر، 
رایانه )اینترنتی( و امثال آنها نیز مرتکب جرم افترا شد. پس چه تفاوتی 
می کند که شــخص از طریق رایانه و انتشار در اینترنت عمل مجرمانه 
را به دیگری نســبت دهد و یا از طریق یک نوشــته که در  اولی حتی 
آثارش مخرب تر از دومی اســت. بنابر این هر چند جهت رفع ابهامات، 
نص قانونی خاصی را در  این مورد می طلبد، ولی چنین افتراهایی جرم 

بوده و قابل مجازاتند.
به نظر می رسد که جرم افترا توسط رایانه و رسانه هایی همانند آن مثل 
شبکه های اجتماعی و مجازی هم صورت می پذیرد، لذا مجرمان باهر وسیله 
و ابزاری در هر عصری باعث آزار و اذیت دیگران شــوند و ســلب آسایش 

کنند، می تواند مصداق جرم و مجرم باشد.
نفــس عمل صرف نظــر از به کارگیری نوع ابــزار، مبغوض قانون گذار 
می باشــد، حال این عمل می خواهد از طریق ســنتی صورت گیرد، خواه 
می خواهد به شــکل نوین محقق شود، در هر صورت شارع مقدس آن را 

اساسا نمی پسندد.
امروزه از طریق رایانه هتک حرمت و آزار و اذیت به شیوه های گوناگون 
و متعدد صورت می پذیرد که نمونه هایش ذکر شده است و می توان چنین 
آزار و اذیت ها و هتک حرمت ها را مورد مجازات مناسب قرار داد، چه بسا 
برخی از این هتک حرمت ها موجب ترک وطن، انصراف از دانشگاه و استعفا 
از کار و شغل شده و باعث طالق زوجین گشته و مشکالت عدیده  دیگری 

را نیز به وجود آورده است.
حرمت شرعی بهتان و کذب و به طریق اولی اشاعه و نشر مطالب کذب از 
مسلمات فقه بوده و روایات متواتری )حر عاملی، محمدحسن، وسایل الشیعه، 
جلد 12، باب تحریم الکذب فی الصغیر و الکبیر باب تحریم تهمه المومن 
باب تحریم البهتان علی المومن و المومنه از ابواب احکام العشره فی السفر 
و الحضر( بر آن داللت دارد. از روایت مربوط به حرمت ایذای مومن )ر.ک، 
همان، باب تحریم ایذا، المومن از ابواب احکام العشره(، حرمت استخفاف 
مومــن و اذالل مومن )ر.ک، همان، باب تحریم تعبیر المومن، باب تحریم 

اغتیاب المومن صدقا، باب تحریم االســتخاف بالمومن، باب تحریم اذالل 
المومن و احتقاره و از ابواب احکام العشره و... در این باب وارد شده است.
شخصیت معنوی افراد مانند تمامیت جسمانی آنها مورد احترام است 
و هیچ کس نمی تواند بدون دلیل به شخصیت معنوی دیگران تعرض کند. 
در این میان هتک حرمت و شرف افراد از اهمیت اساسی تر برخوردار است.

توهین یکی از مصادیق بارز هتک حرمت و نشر اکاذیب است. چرا که 
با توهین به کســی حرمت او از بین می رود و از آن جهت که نسبت داده 
شده واقعیت ندارد نوعی جرم است و انتشار آن در اینترنت و فضای مجازی 

نوعی انتشار اکاذیب است.
افترا نیز مصداق دیگر هتک حرمت اســت. افترا مقید به وسیله است، 
اما از نظر نوع وسیله، محدودیتی وجود ندارد. مقنن پس از احصاء بعضی 
از مصادیق مقرر می دارد: »... یا به هر وســیله دیگر...«  بنابراین می توان با 
وسایلی مانند رادیو، تلویزیون،  سینما،  تئاتر،  رایانه )اینترنتی( و امثال آنها 
نیز مرتکب جرم افترا شد.توهین و افترا به اشخاص یکی از رفتارهای قبیحی 
است که قانون خوشبختانه آن را پیش بینی کرده و در دفاع از ارزش های 

اخالقی برای آن مجازات تعیین کرده است.
افترا و تهمت بر دو نوع است:

1. افترا و تهمت قولی: افترا و تهمت قولی نسبت دادن لفظ و کلمه ای 
به دیگری به صورت زبانی یا چاپ در اوراق روزنامه ها یا در رسانه ها است.
2. افترا و تهمت فعلی: افترا فعلی تهمتی اســت که تهمت زننده 
بــرای متهم کردن افراد، وســایل و ادوات جرم را به نوعی به شــخص 
منتســب کند یا در منزل یا در جیب یا در وســایلی که مربوط به آن 

شخص است قرار دهد.
توهین در قانون

توهین به افراد از قبیل فحاشــی و اســتعمال الفاظ رکیک چنانچه 
موجب حد قذف نباشــد، تعزیر می شود. البته جرم توهین می تواند به 
شکل گفتار، کردار، نوشتار و حتی اشارات مختلف دست و چشم و نظایر 
آن باشــد. بدین ترتیب اعمالی مثل آب دهان به روی دیگری انداختن، 
هل دادن تحقیرآمیز می تواند توهین کیفری محسوب شود، همین طور 
برخی اشارات انگشتان دست در فرهنگ کشور های مختلف اهانت   آمیز 

تلقی می شوند.
توهین ممکن اســت به صــورت حضوری یا غیابی باشــد. در واقع 
الزم نیســت حتما حضورا شخص مورد توهین قرار گیرد، بلکه  اگر فرد 
دیگــری را در غیاب او هم مورد توهین قرار دهد، مرتکب جرم توهین، 
موضوع این ماده شــده اســت. همچنین در انجام جرم توهین برخالف 
قذف و افتراء، راست یا دروغ بودن نسبت ها شرط نیست و عمده مطلب 
این است که گفتار یا رفتار در نظر عرف، سبک کننده باشد.هر دشنامی 
که باعث اذیت  شــنونده شود و داللت بر قذف نکند، موجب محکومیت 

گوینده به تعزیر می شود.
نوعی از توهین که آن را هجو می نامند عبارت است از اینکه به شکل عبارت 
منظوم یا منثور فرد یا افرادی را مورد تهاجم و توهین قرار دهند. هجو در لغت 
به معنای دشــمنان و برشــمردن عیوب آمده است. هر کس با نظم یا نثر یا به 
صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند یا هجویه را منتشر کند، تعزیر می شود.

به نظر می رسد در بسیاری از موارد افراد با انواع توهین مدارا می کنند 
یا با انجام رفتار متقابل امر را فیصله می دهند، اما افراد می توانند در صورتی 
که مورد توهین واقع شوند با تنظیم دادخواست و ارائه مدارک و شواهد از 

دادگاه تقاضای رسیدگی کنند.

شایعهپراکنیوکیفرسنگینآن
فقه رسانه؛ بایدها و نبایدها - 5

خلیل منصوری

از نظر قرآن، هتک حرمت جرم اســت 
و حد و تعزیر بر هتاک جاری می شــود. 
از ایــن رو خداوند در آیــات 11 تا 19 
ســوره نور از هرگونه شایعه ســازی و 
شایعه  پراکنی نهی می  کند و آن را عملی 

گناه و حرام برمی شمارد.

توهین یکی از مصادیق بارز هتک حرمت 
و نشر اکاذیب اســت. چرا که با توهین 
به کسی حرمت او از بین می رود و از آن 
جهت که نسبت داده شده واقعیت ندارد 
نوعی جرم است و انتشار آن در اینترنت و 
فضای مجازی نوعی انتشار اکاذیب است.

جرم افترا توسط رسانه هایی  مثل شبکه های اجتماعی و مجازی هم صورت می پذیرد، 
لذا مجرمان باهر وسیله و ابزاری در هر عصری باعث آزار و اذیت دیگران شوند و سلب 

آسایش کنند، می تواند مصداق جرم و مجرم باشد.

مرجفون در هر جامعه ای افرادی هستند 
که یا به صورت خبرنگار یا خبررســان، 
اراجیفی )شــایعات لــرزان( را پخش 

می کنند.

شخصی در نامه ای جناب خواجه نصیرالدین طوسی را سگ خطاب 
کرد. جناب خواجه در جواب وی نوشت: برادر، من هرچه فکر می کنم 
نمی توانم مشخصات حیوانی که مرا با آن خطاب نمودی در خودم پیدا 
کنم. او چنگال دارد و من ندارم، او دندان های تیز و یال و کوپال دارد 

و من ندارم و....
ایشان در حالی این جواب را نوشتند که وزیر هالکوخان بودند و هر 
نوع انتقامی می توانستند بگیرند اما به جای آن، چنین جواب مؤّدبانه ای 
نوشتند. از سوی دیگر جواب نامه را ذیل نامه خود آن شخص نوشتند تا 
او بعدا نترسد که نامه ام دست وزیر افتاده و او هر وقت بخواهد می تواند 

آن را علیه من مدرک کند.
اینها زیبایی و جمال زندگی بشــریّتند. اگر کســی دنبال اوج 
زیبایی اســت، باید آن را در وجود خود جســت وجو کند. بیرون 

خبری نیست.

بغداد همان است که دیدی و شنیدی     
رو دلبر نوجوی، چو دربند قدیدی؟! 

زین دیگ جهان یک دو سه کفگیر بخوردی 
باقی، همه دیگ آن مزه دارد که چشیدی 
عیبی ندارد که انسان ساعت ها جلوی آینه خودش را نگاه کند و به خودش 
برسد؛ اما لحظاتی هم به صورت معنوی خودش نگاه کند و در اعمالش بنگرد 
که برای او قیافه درست می کنند. اگر آن قیافه را توانستی ببینی، خداوند متعال 
می فرماید: ما بین المشــرق و المغرب از خودت فرار خواهی کرد!تمام کارهای 
ما مواد صورت های برزخی اســت. حتی تاّمالت، خیاالت، نّیات و آرزوها؛ و لذا 
رسول اهلل )ص( فرمود: یُبَعُث الّناُس یَوَم الِقیاَمهًْ َعلی نِّیاتِِهم؛ مردم در قیامت بر آن 
نّیتی که دارند، برانگیخته می شوند.  )کنز العّمال، ح 5826؛ به نقل از ُقضاعی(.
کانال رسمی آیت اهلل سید حسن عاملی 
HTTPS://TELEGRAM.ME/SEYED_HASAN_AMELI

صورت های برزخی انسان

علل انحطاط
 و سقوط حکومت ها

پرسش
از منظر قرآن کریم چه علل و اســبابی موجبات انحطاط و 

سقوط تمدن ها و حکومت ها را فراهم می آورد؟
پاسخ:

خداوند در آیات محکم خویش ما را به این مطلب راهنمایی 
کرده که امت ها از عرش عزت خویش فرو نیفتادند و نامشان از 
لــوح وجود محو نگردید مگر پس از اینکه از ســنن الهی که بر 
اســاس حکمت بالغه خداوندی است، سرپیچی نمودند. خداوند 
سرنوشــت هیچ قومی را از عزت سلطنت و رفاه و امن و راحتی 
تغییــر نمی دهد تا آن که آنان نور عقل و ســالمت فکر و عمل، 
بصیرت و عبرت پذیری خویش نســبت به امم ســابق و تدبر در 
احوال گذشــتگان را تغییر دهند و از سنت عدل عدول کنند و 
از راه بینایی و حکمت خارج شوند. از جمله اغراض بیان حال و 
سرنوشت جوامع گذشته در قرآن عبرت آموزی به امت های حال 
و آینده و اتمام حجت بر آنهاست. آیات زیادی از قرآن، همراه با 
بیان سرنوشت برخی از اقوام، مومنان را به عبرت آموزی دعوت 
می کند. در مجموع بررســی و مطالعه آیات قرآن کریم نشــان 
می دهد که برخی از علل و عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی در سقوط حکومت ها و نیز نابودی و انحطاط تمدن ها 
و جوامع نقش داشــته اند که به برخی از مهم ترین این عوامل با 

استناد به آیات قرآن کریم اشاره می کنیم:
1- ناسپاسی و کفران نعمت

یکی از عواملی که جوامع و تمدن ها را به انحطاط می کشاند 
سلب نعمت هایی است که قبل از آن در جامعه وجود دارد بلکه 
ســلب نعمت عین انحطاط است و یکی از عواملی که نعمت ها 
را از دست انسان ها می گیرد، کفران و عدم شکرگزاری در قبال 
آنهاست. قوم بنی  اسرائیل نمونه بارزی از کفران کنندگان نعمتند.
بنی اسرائیل فرزندان اوالد یعقوب پیغمبر علیه السالم می باشند 
که در ابتدا مانند قبایل چادرنشین زندگی می کردند، سپس فراعنه 
مصر آنها را به مملکت مصر برده و با آنها چون اسیران مملوک 
رفتار می کردند تا این که خدای متعال به وسیله موسی)ع( آنها 

را از فرعون و طرز سلوکش نجات بخشید.
خداوند متعال بارها کفران نعمت را به قوم بنی  اسرائیل گوشزد 
کرده است: )یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعم علیکم و انی 
فضلتکم علی العالمین( )و ای بنی اسرائیل یاد کنید نعمت هایی که 
به شما عطا کردم و شما را بر عالمیان برتری دادم.( )بقره-122(

باز برای تاکید بیشتر قرآن چهره آنان را در دنیا و آخرت چنین 
ترســیم می کند: )واتبعناهم فی هذه الدنیا لعنهًْ و یوم القیامهًْ هم 

من المقبوحین( )قصص- 42(
»در این دنیا لعنتی پشــت سر لعنت نصیب آنها کردیم و در 

روز قیامت آنها را از زشت چهرگان و سیه رویانند.«
از بزرگترین انحرافات بنی اسرائیل در طول تاریخ زندگیشان، 
انحراف از اصل توحید، به شرک و گوساله پرستی است و به آنها 
هشدار می دهد که شما یکبار در تاریختان بر اثر اغواگری مفسدان، 
گرفتار چنین سرنوشتی شدید اکنون بیدار باشید. راه توحید )راه 

اسالم و قرآن( بر روی شما گشوده شده آن را رها نکنید.
یکی دیگر از تمدن هایی که قرآن به آنان اشاره داشته، تمدن 
سبا بوده که در انهدام و سقوط آن همان کفران نعمت نقش داشته 
است. »سبا شهری زیبا بود با آب های روان و درختان بسیار و در 
آن جا نعمت های فراوانی بود که در جهان چون این نعمات نبود اما 
چون بسیاری نعمت خداوند چندان شد که آنان سیر و فربه شدند، 
ناسپاســی کردند و شکرگزاری را از یاد بردند، پس خدای تعالی 
همه این نعمات را از ایشان گرفت. سرچشمه آب ها را خشکاند و 

ادامه داردهمه این وفور نعمت را برایشان زوال گردانید.


