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  قدمهم

 از حاکی فقه، در معتبر احکام ادلّه و است کننده   گمراه مفاهیم مصادیق جمله از کذب
 نیز 1وضعی آثار حکمی، آثار بر عالوه آن انجام بر و است آن حرمت و ممنوعیّت

 خبری های   رسانه در کننده   گمراه مفاهیم و اکاذیب نشر امروزه همه، بااین .است مترتّب
 گذشته، ۀساد حالت از اسالمی حکومت دینی مواضع نمایشگر اصلی نهاد عنوان به

 یا و گویی دروغ و کذب زمینه در فقهی کتب در آنچه به مراجعه با صرفاً و رفته فراتر
 فقهی تحلیل و شرعی حکم تبیین به توان   نمی گردیده، مطرح ضاله مفاهیم حتی
 محدود فضای در پیشینیان کتب در موضوع این چراکه شد؛ نائل مسئله این جانبه همه

 انتقال ضوابط از یکی عنوان به نه و گیرد   می قرار مطالعه مورد شخصی مناسبات
 حقوقی، فراوان آثار ترتّب موضوع اکاذیب نشر مسئله امروزه آنکه حال پیام. و اطالعات
 مراتب به آن پیامدهای و آثار و گشته جامعه سطح در فرهنگی و اقتصادی سیاسی،

 مسئله منظر این از است، ناگوارتر و بیشتر افراد بین در آن مراتب و آثار به نسبت
 تغییرات دچار نیز اکاذیب نشر شکل آنکه بر عالوه است. جدی بازپژوهی نیازمند
 دروغ نشر جای به که دهند   می ترجیح ناسالم خبری های   رسانه غالباً و شده فراوانی

 در و متنوع یها قالب در برانگیزد، را مخاطبان حساسیّت که آشکار و مستقیم صورت به
 از استفاده با و رایج های   سازی   کوچک و نمایی بزرگ یا ها   گزارش و ها   تحلیل الی   البه

 و گذشت آنچه به توجه با بگویند. دروغ نامخاطب به غیره و هنری مختلف شگردهای
 پژوهشگر ذهن به سؤاالت این مردم زندگی در اطالعات و ها   رسانه زیاد بسیار اهمیّت
 سازی   گمراه و اضالل مصادیق از یکی عنوان به اکاذیب اشاعه حکم که نماید   می خطور

 های   قالب و نمایی بزرگ آیا و چیست امامیه نگاه در رسانی   اطالع جریان در فقه در
 در و شوند؟ واقع کذب انتقال ظرف توانند   می ،هستند مفاهیم کننده   منتقل که غیرخبری

 نشر ترک به الزام ها   رسانه باید موارد تمامی در مطلقاً آیا ترک لزوم به حکم صورت
 دارند؟ شرعی مجوّز ضاله مفاهیم یا و اکاذیب ۀاشاع مواردی در اینکه یا باشند کذب

 در سؤاالت این به پاسخ مقام در نوین قرائتی ارائه و بازپژوهی حاضر مقاله رسالت
 است. امامیه فقه گاهدید
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 ها   ديدگاه ؛«کذب» معناشناسي .2

 که کالمی معنای به خبر و رود   می کار هب 2خبر برای که است صفاتی جمله از کذب
 عنوان امروزه آنچه همه و گردد   می تفسیر دارد، وجود آن در کذب و صدق احتمال

 آن در کذب و صدق احتمال و دارد جای «خبر» دایره در است، منطبق آن بر اطالعات
  از: ندا عبارت کذب معناشناسی پیرامون ها   دیدگاه رود.   می

 باید گشته، برقرار نسبتی دو آن بین خبر در که چیزی دو که ندا آن بر برخی الف.
 کالم از که نسبتی اگر باشند. داشته نسبتی کالم، مدلول و ذهنیّت از نظر قطع و درواقع

 خواهد کاذب واال صادق جمله باشد، مطابق خارج در موجود نسبت با ،شود   می فهم
 ملفوظ نسبت مطابقت معنای به «کذب» تفسیر این طبق (.71ص ق،1731 تفتارانی،) بود

  .یردگ قرار توجه مورد متکلّم شخص اعتقاد آنکه بدون شود،   می معنا یمحک نسبت با
 با آن مطابقت عدم و مطابقت اساس بر را خبر کذب و صدق دیگر، تفسیر ب.

  (.11ص تا،   بی رازی،) باشد اشتباه وی اعتقاد هرچند داند،   می مخبر اعتقاد
 عامل دو با آن مطابقت خبر، صدق در که است مطرح نیز دیگری تفسیر ج.
 کذب تحقّق سبب را دو این از هریک انتفای و است ضروری را مخبر اعتقاد و    واقعیت

  (.22ص ش،1731 شیرازی،) دانست   می
 ،رو ازاین ؛است نخست تفسیر گرفته، قرار دانشمندان پذیرش مورد بیشتر آنچه

 خبری کذب که اند   کرده اشاره محوری نکته این به کذب شناساندن مقام در ایشان بیشتر
 ندارد دخالت آن در مُخبِر شخصی اعتقاد البته و ندارد واقعیّت با مطابقت که است

 از دقیقی تعریف ارائه که شد غافل نکته این از توان   نمی امّا ،(173ص ق،1147 حلی،)
 موارد از بسیاری تکلیف تعیین نیز و مربوط مسائل فقهی تبیین در مؤثری نقش کذب

 دریافت توان   می تأمّل با (.117ص ق،1112 قمی،) دارد آن نظر مورد آثار با ارتباط در
 محور بر خبری مضمون یک بر کذب عنوان تطبیق و کذب و صدق به خبر توصیف که

 بحث که یکس و زند   می دور واقع با مطابقت به اعتقاد عدم و واقع با مطابقت به اعتقاد
 مضمون بودن ثابت بر مبنی مخبر شخص اعتقاد به 7کشید،   می پیش را مخبر اعتقاد
 را آن مخبر که است مضمونی راست کالم ،بنابراین ؛است داشته نظر واقع، در او خبری
 و صدق مالک را واقع با مطابقت عنوان صرفاً که هم مشهور نظر داند.   می واقع با مطابق
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 اینکه به اعتقاد با مگر نیست ممکن واقع ظهور که دارند نظر نکته این به دانند،   می کذب
 به اعتقاد از پس صدق به کالم توصیف دیگر بیان به .است واقع است، نظر در آنچه

 در کذب و صدق به کالم توصیف که مطلب این و گیرد   می صورت واقع با آن مطابقت
 و صدق به توصیف زیرا ؛نیست صحیحی مطلب اعتقاد، حسب به نه دهد،   می رخ واقع

 یا ترتیب از سخن که مناسبات و حقوق عالم در اما است، واقع همان در واقعی کذب
 به را آن ما که بود خواهد مضمونی آید،   می میان به خبری مضامین بر آثار ترتیب عدم

 غفلت نباید ،بنابراین است. کاذب ای صادق واقع در آنکه نه شناسیم   می کذب یا صدق
 به اعتقاد مالک و محور است، انیم در کذب و صدق از سخن هرجا اساساً که کرد

 دارای خبری های   رسانه در اکاذیب نشر اگر شد، گفته آنچه اساس بر .است مطابقت
 آثار موضوع هریک دروغ، یا راست خبر اگر و هستند آنکه حال و باشد مجرمانه عنوان
 بودن دروغ یا راست که است خبر با نامرتبط اعتقاد هستند، که باشند حقوقی متعدد

 واقعی مطابقت نه ،سازد   می فراهم را آثار آن ترتّب موضوع و سازد   می معیّن را خبر
 از برخوردار کالمی خبر گفت باید اینکه توضیح خداست. علم در که آنچه با مضمون

 از منظور و ندارد، مطابقت یا دارد مطابقت آن با یا که است خارج در ای   صحنه پشت
 ش،1731 سینا،   ابن) باشد ذهن آن ظرف هرچند است، مدلول از خارج نیز خارج

 (.73ص ش،1737 حلی، ،14ص م،1122 سینا،   ابن ،11ص ش،1711 طوسی، ،112ص
 .2 ؛است محفوظ لوح در آنچه .1 است: تصوّر قابل صورت دو به نیز مدلول از خارج
 را اعتقاد پای که یکس نظر طبق چه بنابراین پندارند.   می محفوظ لوح در را آن فرد آنچه

 یا مطابقت اند،   کرده مطرح را واقع با مطابقت صرف که کسانی چه و کشیده میان به
 است، خبر که جهت آن از خبر به نسبت را کذب و صدق ،بهتر تعبیر به و مطابقت عدم
 پای اگر که نیست چنین ،بنابراین یابد.   می مخبر به که ارتباطی حیث از نه و سنجند   می

 بلکه شود کذب و صدق به متّصف مخبر به ارتباط حیث از خبر آمد، میان به اعتقاد
 بر هم و گردد   می کذب یا صدق به موصوف نسبت، این از نظر قطع با خبری مضمون

 اتّصاف عدم آن، الزمه زیرا ؛نیست مخبر اعتقاد اعتقاد، از منظور :گفت باید ،اساس این
 فرق تنها پس .بود خواهد اعتقادش اعتبار به و غیرمخبر نظر در کذب و صدق به خبر
 که است معتقد و داند   می اعتقادی خارج را خارج او که است این در دیدگاه دو این
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 براساس .شد خواهد مختلف خبر، با مرتبط اشخاص اعتقادات حسب به اعتقادی خارج
 نه ،است «نماید   می مالحظه را خبر که کسی» مخبر، از منظور مخبر، اعتقاد دیدگاه این

 شد، بیان آن از که تقریری براساس و است دقیق دیدگاه این بنابراین، خبر. گوینده
 خبر شناسایی زمینه در گذاری   قانون مجاری دیگر و حقوقی محاکم برای گشا   راه بسیار
 این شاهد دهد،   می ارائه نظر مورد اخبار بر اکاذیب نشر مجرمانه عنوان تطبیق و کذب
 اثبات در است، بزرگ نامتکلم از که نظام یعنی دیدگاه این مبدع که است این ما تفسیر
 ش،1731 تفتازانی،) استدالل 1«لَکَاذِبُونَ إِنَّهُمْ یَشْهَدُ وَاللَّهُ» شریفه آیه به اش   نظریه

 شهادت ()صپیامبر رسالت به که را منافقان خبر خداوند که بیان این با (؛77ص
  چون امّا ،است صحیح واقع در مذکور خبر آنکه حال ،خوانده کذب اند،   داده

 کذب خبر ،گذشت آنچه بر بنا .است شده شمرده کذب نبوده، مخبران اعتقاد مطابق
 واقع با مخاطبان نظر در یا سازند   می منتشر را آن که کسانی نظر در که است خبری

 3ندارد. مطابقت

 «کذب» مفهوم با انطباق قابل مصاديق بررسي .1

 ها آن مورد در کذب عنوان انطباق احتمال که دارد وجود مشکوک مصادیق از برخی
 پردازیم:   می ها آن به زیر در ،دارد وجود

  نمايي بزرگ و مبالغه .1-2

 و مبالغه ابزارها، و شگردها ترین   رایج جمله از خبری ایِ   رسانه های   فعالیّت در
 خبر، اصل و عنوان بین که گزیند   رمیب را خبری عنوان ای   روزنامه گاه است. نمایی بزرگ

 تر   پررنگ بسیار را آن و کرده تصرّف حادثه یک نقل در یا ندارد وجود تناسبی گونه   هیچ
 جمله از نمایی بزرگ عنصر دهد.   می نمایش است، داده روی آنچه از تر بزرگ و

 افراد از جز آن مناسب یریکارگ به و است خبری های   رسانه کار عناصر ترین   جذاب
 رسانی   اطالع های   جذابیّت از وسیعی بخش نیز عامل این گرفتن نیست. ساخته ای   حرفه

 امّا نیست، شرعی حکم معیار جذابیّت عدم و جذابیّت که دانست باید امّا کاهد   می را
 و ها   مبالغه گونه   این با مقابله برای مناسبی دستاورد اکاذیب نشر ادعای که دید باید
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 نمایی بزرگ و مبالغه پیشینیان فقهی سنت در باشد. تواند   می ها   رسانه های   نمایی بزرگ
 به دروغ باشد، که اندازه هر مبالغه» :نویسد می انصاری شیخ لذا آمده؛   نمی شمار به دروغ
 ه.ش،1733 خوئی،) ندا آن بر نیز دیگر برخی (.3ص ق،1721 انصاری،) «آید   نمی شمار

 مبالغه اگر امّا است، مبالغه نفس بوده، فقها مدنظر حکم این در آنچه :(711ص ،1ج
 یا خبر مخاطب بر امر گشتن مشتبه موجب و باشد واقع اصل بر چیزی افزودن متضمّن

 صادق اکاذیب نشر جرم و بود خواهد کذب شود، او شدن گمراه و افتادن اشتباه به
 قتل ارتکاب خبر مبدأ و شود فردی جرج و ضرب مرتکب کسی اگر لذا است،

 به نمایی بزرگ دستاویز به توان   نمی دهد، نسبت وی به خبر قالب در را کارانه تیجنا
 وجود ،کالم در ای   قرینه آنکه مگر ؛   ساخته منتشر را خبر که کرد حکم ئیامبد برائت
 دیده نیز عرف در که چنان برساند. را قتل نبودن حقیقی و مبالغه قصد که باشد داشته

 یک را انتظار دقیقه چند مثالً و شویم   می گویی   زیاده مرتکب عدد، بیان برای شود،   می
 که چنان شود؛   می دیده مبالغاتی چنین نیز غیرعرفی های   استعمال در خوانیم.   می ساعت

 1آمرزد.   نمی را ایشان خدا ،کنی استغفار ایشان برای بار هفتاد اگر فرماید:   می مجید قرآن
 منظور حقیقی تعداد و (33ص ،7ج تا،   بی طبرسی،) است فراوانی از کنایه هفتاد عدد

 واقع، از کاهش یا افزایش قصد نداشتن و مبالغه اراده صورت در آنکه علت نیست.
 نظر در را واقع دادن خبر گوینده ،نمایی بزرگ و مبالغه در» نویسد:   می خوئی اهلل   آیت

 را آن باید شده، متوسّل مبالغه به خبر رساندن و اعالم نحوه در هرچند و است داشته
 این درستی شاهد (.713ص ،1ج همان، خویی،) «دانست خارج کذب از موضوعاً

 یعنی اند؛   دانسته دروغ مصداق را مبالغه و کرده استثنا را مورد یک فقها آنکه توجیه
 تشبیه چهارده شب ماه به زشت صورتی آنکه همانند باشد، تناسب   بی مبالغه که جایی
 نیز بودن جا به و تناسب یعنی مبالغه مالک و افزوده واقع بر گوینده مورد این در گردد.
  همان(. انصاری،) است واقع خالف نوعی متضمّن مبالغه نتیجه در است؛ منتفی

  خبری غيرقالب در اطالعات .1-1

 های   رسانه فعالیّت امروزه که   درحالی دارد، خبر مقوله به اختصاص موضوعاً کذب
 یرمستقیمغ های   قالب در نظر مورد مضامین انتقال به معطوف موارد بسیاری در خبری
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 خود که واقع، خالف مطالب نشر گاهی حتی هاست.   تحلیل یا ها   گزارش ضمن در مثالً
 کننده سرگرم و هنری ۀبرنام قالب در شود،   می محسوب کاذب رسانی   اطالع نوعی

 جریانات و ها   چهره از نبردن نام تاریخی ماجرای یک شرح در مثالً ؛گیرد   می صورت
 نمونه دیگر، جریانات و افراد نقش غیرواقعی کردن پررنگ و ماجرا آن در ینآفر نقش

 قالب اگر ،دیگر تعبیر به .است یرمستقیمغ قالب در غیرواقعی مطالب نشر از بارزی
 نیز یرمستقیمغ های   قالب آن، کنار در نماییم، محسوب خبر را رسانی   اطالع مستقیم
 کذب، گرچه فقها از برخی نظر به .است رایج ابزار شمار در که ودش یم دیده فراوان
 انشاء همانند نیز موارد از دیگر ای   پاره بر آن حکم امّا رود،   می شمار به خبر صفت
 فردی کردن مذمت یا مذمت قابل شخص نمودن ستایش جهت همین به یابد،   می انطباق

 نظر در اند:   گفته باره یندرا همان(. انصاری،) دارد را کذب حکم است، مدح قابل که
 بنابراین یابد.   می توسعه ،باشد داشته را اثر همان که کالمی هر به کذب ویژگی عرف،

 سبب به را ناپسندی این عرف و عقل است، ناپسند شریعت و عقل نظر در کذب اگر
 امری دادن نشان علت به آن قبح بلکه بیند،   نمی جمله ویژه شکل و خاص واژگان
 که یکالم هر اساس این بر نماید.   می رهبری گمراهی به را افراد که است واقع خالف
 واقع خالف القای برای را آن گوینده که درصورتی و باشد داشته دنبال به را نتیجه همین

 (.17ص ،2ج ش،1731 خمینی،) بود خواهد کذب به ملحق نماید، بیان

 مشکوک و مشتبه اخبار .1-9

 کذب یا صدق که اخباری که است این سؤال کذب، معناشناسی در ما مبنای براساس
 اخبار این انتشار یاآ و کند   می پیدا وضعیتی چه نیست، محرز خبر مبدأ نظر در ها آن

 کنندگان   تهیه باشد، مثبت فوق پرسش به ما پاسخ اگر خیر؟ یا است اکاذیب نشر مصداق
 های   رسانه نتیجه در و دانست مجرمانه عمل مرتکب باید را اخباری چنین ناشران و

 معلوم و محرز آن صحت که ورزند مبادرت اطالعاتی نشر به صرفاً هستند ملزم خبری
 فقهی دیدگاه شوند. حذف رسانی   اطالع صحنه از باید مشکوک اخبار بنابراین باشد.
 اساس این بر آنان و است استوار مشکوک اخبار نشر ممنوعیّت بر فقها از برخی
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 باشیم. داشته علم واقع با آن مطابقت به که نمود منتشر توان   می را اخباری معتقدند
 از: ندا عبارت نمایند،   می ارائه خود مدعای برای گروه این که ای   ادلّه

 اسراء سوره 71    آیه همانند کرده؛ شدید نهی علم بدون اظهارنظر از که ای   ادلّه .2
 همه، دل و چشم و گوش چراکه ؛نکن پیروی ،نداری علم بدان آنچه از» فرماید:   می که

  3«.اند   مسئول

 و کنند رفتار آن مضمون به کسانی مشکوک اخبار نشر با اگر که است روشن
 .است شده محقق غیرعلم با اضالل واقع، در خبر بودن کاذب صورت در شوند، گمراه

 عَنْ لِيُضِلَّ الْحَدِيثِ لَهْوَ يَشْتَرِي مَنْ النَّاسِ وَمِنَ» خوانیم:   می لقمان سوره 1 ۀآی در همچنین
 2«.مُهِينٌ عَذَابٌ لَهُمْ أُولئِكَ هُزُواً وَيَتَّخِذَهَا عِلْمٍ بِغَيْرِ اللَّهِ سَبِيلِ

 این و ناصحیح، و باطل مضمون هر یعنی لهو لهو، کالم یعنی لهوالحدیث، ،اوالً
 لهوالحدیث، برابر در زیرا ؛باشد تواند   می هم نیست محرز آن صحت که اخباری شامل

 ،لصحةا مشکوک کالم بر .است صواب و راست کالم که گیرد   می قرار الحدیث   صدق
 نشر بنابراین است. اضالل آیه در مذکور غایت ،ثانیاً کرد. اطالق صدق عنوان توان   نمی

 مصداق باشد، ها آن مضامین به مخاطبان عمل و ایمان انگیزه به اگر مشکوک اخبار
 .آمد خواهد شمار به اضالل

 شده صادر شهادت و قضاوت و دادن فتوا درباره تنها ادلّه این :شده گفته ادلّه رد در
 و دادن فتوا یعنی صدور جهت خصوصیت الغای و شود   نمی دیگر موارد شامل و

 و رسول خدا، بر کذب مطلق به لیدال این مدلول توسعه و تعمیم سبب تنها نیز شهادت
 خدا که دهد خبر کسی اگر خصوصیّت الغای این طبق گردد،   می شرعی احکام در ائمه

 مشمول آن، به نداشتن علم صورت در اند،   کرده حکم چنین مورد فالن در ()صپیامبر و
 از دادن خبر به را روایات این مدلول خصوصیت، الغای اما شد، خواهد مذکور ادلّه

 دهد،   نمی توسعه و... اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اخبار مثل موارد سایر
 همان، خمینی،) بود نخواهد ادلّه این مشمول موارد سایر در مشکوک اخبار نشر بنابراین

 (.32ص ،2ج
 با مضمون نظر از که روایاتی و اسراء 71 آیه مورد در که ای   نکته رسد   می نظر به

 آن رد به که کسانی پاسخ در هم و استدالل این طراح کالم در هم دارند، تشابه آن
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 حوزه به مربوط قیود و حدود و ضوابط که است این شده،    گرفته نادیده ،اند   پرداخته
 ضوابط ،اول بخش است: ارزیابی و مطالعه قابل بخش دو در اخبار نشر و رسانی   اطالع

 است حدودی و ضوابط ،دوم بخش و است خبر منشأ فعالیت با مرتبط مذکور حدود و
 بیان آیه این در آنچه و دارد، ارتباط اخبار این با مواجهه در اطالعات گیرنده به که

 که داشت توجه باید و دارد ارتباط اطالعات و اخبار گیرنده به که است ای   ضابطه شده،
 خبر مضمون طبق بر عمل و اثر ترتیب برای که است آن خبر گیرنده وظایف از یکی

 توان   نمی و ندارد خبر منشأ به ربطی این نماید. حاصل اطمینان تا کند تفحص و تحقیق
 که ای   ادلّه از بخشی بنابراین است. ممنوع نیز غیرمحرز اخبار نشر که گرفت نتیجه

 به مربوط روایات و اسراء سوره 71 آیه مثل ساخته، ممنوع را غیرمحرز خبر از پیروی
 قبیل، این از و 1«دع أو فاشهد مثلها علی» ()صاکرم پیامبر فرمایش مثل شهادت باب

 انحراف بدون غیرمحرز و مشکوک اخبار نشر صرف و ندارد. ما بحث به ربطی اساساً
 14ندارد. حرمت عمومی، اذهان

 این نشر در کذب مفهوم تحقّق ادعای مشکوک، اخبار نشر حرمت دلیل دیگر .9
 در چون و است آن مضمون به وی خبری اعتقاد متضمّن گوینده، خبر زیرا ؛است اخبار
 دروغ نوعی متضمّن او خبر ندارد، وجود اعتقادی چنین حقیقت در مشکوک موارد

  .بود خواهد

 به نسبت و اعتقاد بیان متضمّن مخبر دادن خبر اند:   گفته نیز دلیل این پاسخ در
 است نموده برداشتی چنین وی خبر از که است شنونده این بلکه نیست آن مضمون

 ناپیدا لوازم سلسله یک کالم هر زیرا نیست؛ پذیرفته پاسخ این (.33ص همان، خمینی،)
 فقهای لذا دارد؛ وجود کذب و صدق به کالم اتّصاف امکان لوازم آن اعتبار به که دارد

 مطابقت عدم یا مطابقت را آن جهت و دانند   می توصیف این برای قابل نیز را انشاء ما
 یا ستایش را شخصی که کسی از مثالً آید.   برمی انشائی کالم از که دانند یم ای   الزمه

 امّا نیست، تکذیب یا تصدیق قابل که شود   می صادر انشایی کالمی کند،   می نکوهش
 ما علمای لذا است؛ خاص موردی برای ذم و مدح قابلیّت از دادن خبر کالم این الزمه
 این بودن اصیل در بلکه دانند   نمی تکذیب و تصدیق قابلیّت در را اخبار و انشا فرق
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 توان   نمی نکته، این به توجّه با شمارند.   می انشا در آن بودن عارضی و خبر در قابلیّت
 هست. نیز مخبر اعتقاد از حاکی جنبی، های   نشانه و قرائن بدون خبر که کرد انکار

 بیان را ها آن نباید لذا داریم، حرام وجود به اجمالی علم مشکوک اخبار در .9
 نماییم اجتناب باید موارد این در که ندارد وجود دلیلی که بگوییم باید پاسخ در نمود.
 11نمود. نقل را مشکوک اخبار توان،   می برائت اصل مقتضای به موارد این در بلکه

 خمینی،) فرموده نهی صریحاً مشکوک اخبار گفتن از که خاص روایات برخی .4
 گفتارت که است آن ایمان حقیقت» (:)عصادق امام از زراره روایت مثل ؛(32ص همان،

 یعل زیرا ؛است مواجه سند مشکل با حدیث این 12«.نرود فراتر هایت   دانستنی دایره از
 کرده نقل زراره از او، واسطه به و نبرده را نامش که مجهول شخصی از را آن حسان بن

 باشد شهادت و قضاوت باب به مربوط روایت این که نیست بعید این، از گذشته .است
 استناد بدان که دیگری روایت .شد خواهد باطل استدالل شد، مطرح احتمال که همین و

 دهند:   می جواب ()عصادق امام و پرسد   می انسان بر خدا حق از «سالم بن هشام» ،شده
 که بپرهیزند دانند،   نمی آنچه از و بگویند دانند،   می را آنچه مردمان که است آن خدا حق
 در سابق احتمال (.34ص ،12ج تا،   بی کلینی،) اند   نموده ادا را خدا حق ،کردند چنین اگر

 در خدا حق از مقصود نیست معلوم هکاین عالوه به است. طرح قابل نیز روایت این مورد
  نیست، واجب داند   می انسان آنچه گفتن چراکه باشد؛ واجب تکلیف روایت این
 این در که دهیم اختصاص شرعی مقررات و احکام به را روایت مورد آنکه مگر

 عادی اخبار نشر که ما بحث به ربطی امّا است، واجب خدا حکم اعالم هرچند صورت
  ندارد. است، مشکوک

 اطمینان و علم بدون دادن خبر اند:   گفته عمل قبح به تمسّک با چهارم دلیل در .2
 شود.   می شمرده دروغ منزله به و منکر و ناپسند کاری آن، مضمون به

 امّا نیست، ریانکارناپذ موارد برخی در مشکوک اخبار انتشار قبح هرچند ما نظر به
  سبب نکته این به توجّه معتقدیم لذا 17نمود. حکمی چنین جا   همه در توان   نمی

  اخبار نشر بحث به که فقها از بسیاری دید از که گردد   می تفصیلی به گرایش
 حالت دو از مشکوک اخبار رسد   می نظر به .است مانده پوشیده اند،   پرداخته مشکوک

 نیست: خارج
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 داللت وی نظر در خبر بودن مشکوک بر که گیرد کار به ای   قرینه خبر منشأ الف.
  نشر مصداق عمل این و نگرفته صورت یناپسند کار صورت، این در نماید.

 عمومی نظم در اخالل مثالً شود؛ منطبق عمل بر دیگر عناوین آنکه مگر نیست، اکاذیب
 قبیل این انتشار پیامد محترم، نهادهای و افراد حرمت و حیثیّت و آبرو به تعرّض یا

  باشد. اخبار
 داللت خبر مضمون نبودن مسلّم بر که ای   قرینه خبر منشأ و مخبر دیگر گاهی ب.

 القا مخاطب به آن بودن قطعی که سازد   می منتشر را خبر ای   گونه به و نماید   نمی ذکر کند،
 حرمت مالک چراکه شود؛   می شمرده منکر و ناپسند مخبر اقدام صورت این در شود،
 دارد. وجود مورد این در مخاطب به غیرواقعی مطلب القای یعنی کذب اخبار نشر

 ما بحث امّا اند،   نموده بیان استثنائاتی افراد بین کذبیی روا برای فقها اینکه به نظر
 که است رسانه در آن جایگاه بلکه است حکم این شخصی مناسبت از فراتر اینجا در
 در آیا که است این سؤال حال باشد. شخصی آثار از زیادتر بسیار آن سوء آثار بسا چه

  دارد؟ وجود استثنا حکم، این شخصی احکام بسان نیز رسانه

 «کذب» نشر جواز .9

 حکم همین امّا است، ممنوع اسالم در دیگران، انداختن گمراهی به و کذب کلی طور به 
  استثنای است، محتمل که را مواردی قسمت، این در دارد، نیزیی استثنا موارد
 شهروندی حقوق تضییع و آن سهمناک آثار به توجه با رسانه به ناظر باشد، حکم

 .د گرد می بررسی

  بياکاذ نشر و اضطرار .9-2

 مهم تکلیف بر تر   مهم تکلیف تزاحم، اثر بر شرعی احکام سایر مانند مورد این در
 در را عقلی ای   قاعده فقها اساس این بر و دارد،   برمی را حرمت حکم و گیرد   می سبقت
 االهم» عنوان با دهند،   می قرار خویش سخن مستند اهمّ و مهم تزاحم مختلف موارد

 اظهار جواز بر که یلیدال 11نمایند.   می استناد بدان فقه مختلف مواضع در و ؛«فالمهم
 که نحل سوره 143 شریفه آیه مثل نماید،   می داللت 13اضطرار صورت در دروغ به کفر
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 بیان را اسالمی باورهای به خویش اعتقاد عدم دروغ، به تواند   می مسلمان آن اساس بر
 موارد در دروغ گشتن مجاز اولی طریق به دینی اعتقادات در دروغ تجویز و دارد

 صورت در محرّمات ارتکاب نبودن ممنوع که ای   ادلّه دهد.   می نتیجه را دیگر اضطراری
 روایات و عمران آل سوره 22 آیه مانند ،کند یم ثابت را اضطرار یا تقیه عامل وجود
 عاملی،) است نموده تجویز مضطر برای را محرّمات همه خداوند که مضمون این دارای
 یا بدنی ضرر دفع برای را دروغ قسم که روایاتی همچنین (.173ص ،11ج ،ق1141
 ضرورت بر مبنی عقل حکم به توجه و تزاحم قاعده کنار در ،شمارد یم مجاز مالی

 ادلّه ناپسند( کار دو بین امر دوران موارد در) دارد کمتری قبح که ناپسندی کار گزینش
 در البته (.37ص همان، انصاری،) است    شده    شمرده ضرورت مورد در دروغ جواز
 ضرورت، صورت در اینکه اصل در امّا دارد وجود مناقشه جای دالیل این از برخی
 رسانه در اضطرار حالت مصادیق ازجمله 11نیست. تردیدی است، جائز دروغ گفتن

 اذهان تا نماید   می ایجاب ضرورت و افتاده اتفاق 13نظام در اختالل که است موردی
 این که داشت توجّه باید امّا نماییم. رهبری کذب، با را اسالمی حکومت شهروندان

 موقع تشخیص در اواّلً است، ثانویه عناوین و اضطراری شرائط به ناظر که آنجا از حکم
 اضطرار حالت رفع از پس اخبار انتشار أمبد ثانیاً و بود خبره کارشناس تابع باید اضطرار

  بپردازد. شهروندان افکار تنویر به باید

  احزاب و ها   گروه اصالح و وفاق آشتي، راستای در کذب .9-1

 توان   می تضادها بردن نیب از و آشتی و صلح ایجاد برای که کند   می حکم عقل اگرچه
 متون در البته و است استوار امر نیا بر نیز عقال بنای نمود، نشر نیز را غیرواقعی اخبار
 دو بین تفاهم ایجاد و اصالح برای اکاذیب نشر که هستیم مواجه اخباری با نیز روایی

 که دارد   می بیان روایات این کند.   می توصیه بلکه تجویز تنها نه را مسلمانان گروه یا فرد
 برای ؛دارد ترجیح اکاذیب، نشر مفسده بر مردم، بین تفاهم و آشتی ایجاد مصلحت

 به را مطالبی داد فرمان من به ()عصادق امام که کند   می نقل عمار    بن يةمعاو ،مثال
 به را آن از غیر و بگویم فرمودید، را آنچه توانم   می آیا پرسیدم: من برسانم. اشخاصی

 شود   نمی شمرده گو   دروغ مصلح فرد زیرا بلی؛ فرمود: حضرت کنم؟ نقل اصالح قصد
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 وصیت، در که کند   می نقل پدرانش از حضرت آن (.111ص ،12ج ،ق1141 عاملی،)
 اما دارد دوست اصالح برای را کذب خدا علی ای» آمده: ع()منانؤم امیر به ص()پیامبر

 حسان بن یسیع (.777ص ،2ج م،1121 بابویه،   ابن) «است بیذار فساد برای صدق از
 قرار بازخواست مورد قیامت روز در دروغی هر فرمود: ()صصادق امام که کند   می نقل

 که است مردی مورد، سه آن از یکی و ... شود گفته جا سه در که دروغی مگر ردیگ یم
 بر گوید   می سخنی دو آن از یکی هر به یعنی کند؛   می اصالح دروغ با را نفر دو بین

  (.111ص ،2ج تا،   بی الکلینی،) است دهیشن دیگری از آنچه خالف
 منظور به دروغ استثنای که است آن دارد وجود بحث این در که مهمی بسیار نکته

 نیز و خبری های   رسانه فعالیّت به تسرّی قابل همدلی، و وفاق و آشتی و صلح ایجاد
 ضرورت ای   مقدّمه تذکر شود روشن فوق مدعای اینکه برای نیست. رسانی   اطالع عرصه
 چهارده قرن اواخر تا متون ترین   قدیمی از را شیعه فقه جریان که پژوهشگری دارد،

 و احکام غالب آن، اساس بر که رسد   می غالب دیدگاهی وجود به ،کند مطالعه هجری
 محقق دیدگاهی چنین به توجه شود.   می مطرح شخصی روابط به محدود فقهی ضوابط

 را آن مورد، یک در حکمی صدور و علما نظر اتفاق مشاهده محض به که دارد یبازم را
 جامعه عمومی سطح و مردم و حاکمیّت تعامل عرصه و اجتماعی روابط محدوده به

 حریم از فردی حوزه تفکیک و دیدگاه این به توجه نیز بحث محل مورد در دهد. تعمیم
 به اکاذیب نوع هر نشر به مجاز خبری های   رسانه که شود   می سبب اجتماعی عرصه و

 و اجتماعی امور با که ها   رسانه نباشند. ملی وفاق و تفاهم جو ایجاد و اصالح انگیزه
 دادن فریب و تدلیس اغوا، دام به که کنند صرف بسیاری دقت باید اند،   مرتبط عمومی

 رسانی   اطالع فعالیت در قرمز خطوط از یکی عنوان به این و نیفتند خویش مخاطبان
 بار مطلب ینا بر ناگواری بسیار پیامدهای و آثار چراکه ؛است نظر مورد و مطرح

 عناوین این با تنگاتنگ ارتباط ،گیرد صورت که ای   انگیزه هر با اکاذیب نشر بود. خواهد
 اخبار دارد. بسزایی نقش سالم مسیر از آنان خروج و مردم شدن گمراه در و یابد   می

 مردم گمراهی موجب شود،   می منتشر مسالمت جو برقراری و اصالح منظور به که کذبی
 اکاذیب نشر ممنوعیّت بر ما فقهی دلیل شود.   می امور حقایق از ها آن ماندن خبر یب و

 توجه با وفاق، و آشتی جو ایجاد و اصالح انگیزه به اجتماعی و عمومی منافع با مرتبط
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 نشر و البین   ذات اصالح به مربوط که ای   ادلّه گردد:   می روشن آید   می ذیل در آنچه به
 یباکاذ نشر و دروغ استحباب حداکثر یا جواز بر همگی است، مقام این در یباکاذ

 ضرورت عنوان مشمول برسد، وجوب حد به اگر چراکه ؛آن وجوب نه و کند   می داللت
 به مربوط اطالعات و اخبار عرضه دیگر سوی از است. مستقلی عنوان که بود خواهد
 به امر زیرا است؛ واجب موارد بسیاری در سیاسی و اجتماعی مسائل و عمومی مصالح

 مدنی و حکومتی سیاسی نهادهای به نسبت و اجتماع سطح در منکر از نهی و معروف
 و امور جریان با مرتبط اخبار از مردم اطالع آن، مقدّمه که باشد   می شرعی واجب یک

 یباکاذ نشر - مستحب یا مجاز امری سو یک در بنابراین .است جامعه بر مسلّط روند
 -مخاطبان به الزم اطالعات و اخبار ارائه-شرعی واجبی دیگر سوی در و -اصالح برای
 مقاومت توان 12غیرالزامی احکام ادلّه که است شده گفته خود جای در و گیرد   می قرار
 ،گانه سه احکام عناوین نویسد:   می انصاری شیخ .ندارند را 11الزامی احکام دالیل برابر در

 ایجاد حرمت و وجوب یعنی الزامی عناوین برای مزاحمتی کراهت، و استحباب اباحه،
 مذکور حکم سه از یکی با حرمت، یا وجوب حکم دو از یکی هرگاه بنابراین کنند.   نمی

 انصاری،) بود خواهد حرمت یا وجوب آن از همیشه برتری و ترجیح شود، مقابل
 نشر تجویز ادلّه بین رسانی   اطالع عرصه در که تزاحمی یلدل به بنابراین، (.71ص همان،

 جامعه وضع به مرتبط اطالعات و اخبار عرضه وجوب ادلّه و اصالح قصد به اکاذیب
 بنابراین کرد. عمل دوم دسته طبق باید و رود   می کنار به نخست دسته ادلّه ،آید می پیش

  نیست. جایز ملی وفاق و تفاهم ایجاد قصد به اکاذیب نشر رسانی   اطالع عرصه در
 مرتبط اطالعات و اخبار به نسبت رسانی   اطالع وجوب اینکه: فرض قابل اشکال

 به توجّه اثر بر که آن، غیره و اقتصادی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اوضاع و جامعه با
 حکم یک گردد،   می ثابت منکر از نهی و معروف به امر برای بودن مقدّمه مثل عناوینی

 تصوّر امکان نیز فردی و شخصی اطالعات و اخبار در حکمی چنین و است ثانوی
 بروز ،دارد خصوصیت آنچه بلکه ندارد موضوعیّتی خبر، بودن عمومی بنابراین دارد؛

 کند.   می منع مجاز اکاذیب نشر از که است اضطرار( همانند) ثانوی عنوانی
 بروز که است این در عمومی و فردی اطالعات و اخبار تفاوت گوییم:   می پاسخ در
 اخبار اوّل، دسته در منکر از نهی و معروف به امر برای بودن مقدّمه مثل ثانوی عناوین
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 از آید   می پیش عناوینی چنین که مواردی در حتم طور به البته که است موردی و فردی
 استحباب یا جواز بر مبنی علما نظر اتّفاق و ،شد خواهد منع نیز اصالحی اکاذیب نشر

 همیشه ملزم عناوین دوم دسته در اما نیست. موارد این به مربوط اصالح، مقام در دروغ
 نسبتی و اجتماعی نهادهای و اجتماع وضعیت لحاظ به یعنی دارد، وجود دائم طور به و

 که ای   رابطه نیز و دارند، مستمر طور به عامه حقوق و ثروت و قدرت با نهادها این که
 است، وجوب یرسان اطالع در اصل همواره دارد، وجود عامه حقوق و رسانی   اطالع بین
 آید. شمار مخصّص تواند،   نمی غیرالزامی احکام ادلّه و شود، ثابت مخصّص آنکه مگر

 مسلمانان مصالح تأمين انگيزه به بياکاذ نشر .9-9

 تر   عام شد، شمرده اکاذیب نشر مجوّز گذشته در که عناوینی سایر از مصلحت عنوان
 کذب نشر مجوّز آن وسیع معنای به مصلحت وجود اگر که است بدیهی و باشد   می

 است. انتشار قابل خبری های   رسانه در مجعوالت و اکاذیب از وسیعی حجم باشد،
 به کذب جواز پذیرش اند:   کرده تصریح نکته این به نیز ره()امام مرحوم که طور   همان
 بیشتر که بود خواهد آن موجب اعتقاد این زیرا است؛ مردود مصلحت، وجود بهانه

 (.114ص ،2ج ش،1731 خمینی،) گردد تجویز نادرست سخنان و اکاذیب
 صورت در کذب، بیان جواز مستند تواند   می که دارد وجود روایاتی حال، این با
 های   سفارش زمره در حماد روایت در جمله از آید، شمار به مصلحت وجود
 جایی در را دروغ خداوند علی، ای» خوانیم:   می ()ععلی حضرت به خطاب ()صپیامبر

 است، مفسده موجب که جایی در را راستگویی و دارد   می دوست ،باشد مصلحت که
 ()عرضا امام از روایتی در یا (.332ص ،2ج ،ق1141 عاملی،) «دارد   می دشمن

 و کند تأمین را او نفع که قصد این به گوید،   می دروغ برادرش به انسان گاه» خوانیم:   می
 امام روایتی در (.324ص همان،) «شود   می شمرده راستگو الهی درگاه در خاطر همین به

 خاطر همین به و کند تأمین را او نفع که قصد این به گوید   می دروغ» فرماید:   می ()عباقر
 همیشه دروغ» فرماید:   می ()عباقر امام روایتی در «.شود   می شمرده راستگو الهی درگاه در

 دسته این (.11ص ،1ج ش،1731 نوری،) «رساند سودی مؤمن به آنکه مگر است، گناه
 زیادند. بسیار احادیث از
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 بین که دهد،   می خبر تعارض نوعی وجود از روایات این مضمون در تأمّل و دقت
 ای   دسته و شمارد،   می دروغ اخبار نشر مجوّز را مصلحت صرف که روایات، از دسته این

 در و نموده خاص مورد چند در منحصر را اکاذیب نشر جواز موارد که روایات از دیگر
 دوم، دسته این از دارد. وجود ،   نکرده ای   اشاره مطلق طور به مصلحت عنصر به ها آن میان

 مورد دروغی هر» شنیدم ()عصادق امام از گوید:   می که است حسان بن عیسی روایت
 فریب و دروغ به ناگزیر جنگ در که مردی یک. مورد: سه در مگر بود خواهد سؤال

 سخنان و برآید گروه یا فرد دو بین اصالح درصدد که فردی دو. شود.   می دشمن
 همسر به که فردی سه. کند. نقل بوده آنچه برخالف را یکدیگر حق در آنان ناخوشایند

 نقل ()صپیامبر از ()ععلی امام که روایتی و دهد.   می ای   وعده دروغ به خود اهل و
 دو. ؛24خویش همسر به مرد دروغ یک. است: جایز مورد سه در تنها دروغ» کند:   می

 به اسالمی حاکم دروغ سه. شود؛ می گفته متخاصم دو بین اصالح قصد به که دروغی
 «.است فریب جنگ، که زیرا ؛شود گفته نبرد صحنه در که دشمن

 و نفع گونه هر که نخست دسته مضمون با روایات دوم دسته در مذکور حصر
 است ای   دسته آن از برتری و ترجیح و متعارض داند،   می اکاذیب نشر مجوّز را مصلحت

 نیز و نخست دسته روایات سندی ضعف ترجیح، این دلیل کند.   می داللت حصر بر که
 تالش در بزرگان از برخی است. مذکور روایات مضمون به علما بیشتر نکردن عمل
 مصلحت، به دستیابی منظور به اکاذیب نشر تجویز و دسته دو این بین تعارض رفع برای
 (،حصر بر دال) دوم دسته روایات در که کند   می داللت آن بر عقلی ۀقرین اند:   گفته

 از جلوگیری منظور به اکاذیب نشر عقل حکم به زیرا نیست؛ مقصود حصر درواقع
 و ضرورت ذیل در که روایاتی به توجه با ویژه به است. بیشتر کذب مفسده از ای   مفسده

 رو ازاین است. یزجا مال و جان حفظ برای دروغ آن، اساس بر و شد ذکر اضطرار
 رفع از بعد را موجود روایات مجموعه مفاد و کرد تصرّف حصر مدلول در اضطرار

 خمینی،) دانست مصلحت نوع هر موجود دستاویز به اکاذیب نشر بودن مجاز تعارض،
 در اینکه نگرفته، قرار توجه مورد کالم ینا در آنچه (.114-171صص ،2ج ش،1731

 و است ضرورت مصداق، مورد این کذب، مفسده از تر بزرگ ای   مفسده تزاحم صورت
 صورت به ناظر همگی نیز گرفت قرار بزرگ فقیه این کالم اشاره مورد که روایاتی
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 نفع و مصلحت وجود بهانه به اکاذیب نشر ما، بحث مورد آنکه حال است، ضرورت
 اگر دیگر، تعبیر به آید.   نمی دست به مقدّمات آن از که، است ای   نتیجه این و باشد   می

 اعظم ای   مفسده آن، نگرفتن نظر در که یردگ قرار توجّه مورد ای   گونه به سود و مصلحت
 تزاحم قاعده جریان ساز   زمینه که سازد   می یرگ دامن را اکاذیب نشر و دروغ مفسده از

 نشر مجوّز که- ضرورت عنوان و جریان مهم بر اهمّ تقدیم و تزاحم قاعده باشد،   می
 یدعا که ای   نتیجه و است خارج ما بحث از مورد این ولی پذیرد.   می تحقّق -است کذب

 تشخیص فرآیند هرچند شهروندان سود و مصلحت وجود صرف که است آن شود   می
 عرصه در اکاذیب نشر مجوّز باشد، محقّق مصلحت حقیقتاً و شده طی درستی به آن

 بود. نخواهد رسانی   اطالع

 دشمن انداختن گمراهي به برای کذب نشر .9-4

 تمامیت به طمع چشم که دشمنانی فریب منظور به است ناگزیر اسالمی حکومت گاهی
 مخالف و نادرست اطالعات و اخبار دارند، یاسالم کشور امنیت و استقالل یا ارضی
 اطالعات این به دستیابی با دشمن، گیر   تصمیم مراکز و مقامات تا سازد منتشر را واقع

 این به روایاتی یابند. دست خود اهداف به نتوانند و شوند اشتباه دچار ناصحیح،
 در جمله از است. جایز دشمن فریب انگیزه به اکاذیب نشر که دارد وجود مضمون
 فِیهِنَّ یَحْسُنُ ثَلَاثٌ عَلِیُّ یَا» :   آمده ()ععلی به ()صاکرم امبریپ وصیت معروف روایت

 در متن همین (؛771ص ،2ج م،1122 بابویه، ابن) ...« و الْحَرْبِ فِی ةُالْمَکِیدَ الْکَذِبُ
 همو،) شود   می مشاهده فرموده، نقل ()صپیامبر از پدرانش از ()عصادق امام که روایتی
 واقعیات به توجه با ایات،رو  این از برداشت در است ممکن (.17ص ،1ج ،ق1114
 ادعا مستقل و آزاد های   حکومت و ها   ملت با گر   سلطه های   قدرت تعامل نوع و دنیا امروز
 سیاسی، کارزارهای صحنه بلکه ندارد نظامی عملیات به اختصاص جنگ، که شود

 این در متخاصم دول مقابله و رویارویی که گردد   می شامل نیز را اقتصادی و فرهنگی
 تضعیف در موثرتری نقش و نهد   می برجای نظامی جنگ از شدیدتری آثار گاه ها   عرصه

 عرصه در صریح تعارض یک با شود پذیرفته ادعا این که صورتی در دارد. اسالم کیان
 رهگذر این از و دشمن فریب طرف یک از زیرا شد؛ میخواه رو روبه رسانی   اطالع
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 ایجاد دیگر، سوی از و دارد ضرورت اسالمی جامعه پیکر بر ضربه ایراد از ممانعت
 مخاطبان و اسالمی جامعه شهروندان ساختن گمراه و عمومی افکار در انحراف

 تعارض ملت حق دو بین واقع در و باشد   می شرع خالف و ممنوع نیز خبری های   رسانه
 اخبار از اطالع حق .2 تعرّض؛ از مصونیت و امنیت از برخورداری حق .1 گیرد:   می در

 مسئول عنوان به یاسالم حاکم که بود خواهد سؤال جای لذا ؛واقع با مطابق و صحیح
 تعارضی بر مبتنی سؤال این رسد   می نظر به است؟ حق کدام ادای به مکلّف جامعه اداره

 با زیرا است؛ مسئله روایات از نادرست برداشت نتیجه آن تصوّر که است موهوم
 موجب فقط که باشد   می واجب یا مجاز اکاذیبی نشر که یابیم   درمی روایات به مراجعه
 که واقعی مخالف و نادرست اخبار نشر بنابراین شود. وی فریب و دشمن انحراف

 فراهم نیز را مسلمان شهروندان عمومی افکار انحراف موجبات دشمن، فریب بر عالوه
  21نیست. روایات این در مذکور حکم مشمول سازد،

 منحرف موجب فقط که اخباری یعنی -مزبور اخبار کنیم ادعا که نیست بعید
 نظامی، مسائل به مربوط اخبار و اطالعات به اختصاص -است دشمن فریب و گشتن
 نظامی، های   نقشه درباره اطالعات جنگی، ابزارآالت و ادوات آمار مسلح، نیروهای تعداد

 روایات این موضوع اختصاص دارد. اخبار از سنخ این کلی طور به و استقرار محورهای
 به توجّه کنار در -است نظامی جنگ مختص روایات مفروض حسب به که -جنگ به

 ()عمعصوم پیشوایان عملکرد و سیره به توجّه و شهروندان عمومی افکار فریب حرمت
 نشدند، دروغ به متوسّل کننده یینتع و یتاهمپر حتی سیاسی منازعات در گاه   هیچ که

 تا،   بی طبری،) موّرخان نقل طبق مثال، برای ؛کند   می تأیید را ادعا این که است شواهدی
 کرده معیّن خلیفه تعیین منظور به را عمر که خالفت شورای داستان در ،(211ص ،7ج

 ()ععلی سوی از سابق خلفای عملکرد پذیرش بر مبنی دروغ یک اظهار ،بودند
 آن هزینه و نشد عمل این به حاضر حضرت آن امّا داد،   می قرار او دست در را حکومت

 تصاحب خود چشم با که یدرحال پرداخت، ینینش خانه و سکوت ها   سال با نیز را
 مشاهده را ... و حقوق شدن پایمال ها،   بدعت رواج ،حق یذغیر تصدّی و خالفت

 حکام عملکرد و حکومت تأیید ظاهر به ،شد   می گفته که دروغی نتیجه چون امّا کرد،   می
 صداقت که است مسلّم البته نکردند. ابراز را دروغی چنین بود، ()ععلی سوی از وقت
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 در که سیاستی امّا دارد، سیاست جهان در هایی   هزینه خبری یتشفاف و شهروندان با
 و بیند   می خویش الهی وظایف اجرای به ملزم را خود است، شرع احکام اجرای صدد

 رحمانی سیاست که جاست همین در غیرالهی سیاست با الهی سیاست تفاوت اصوالً
 ابی ابن دهد.   نمی قرار خویش عملکرد مبنای را «است وسیله گر   توجیه هدف» قانون

 («)صالرسول ةسسیا علی جریها و ()ععلی سةسیا» عنوان با بابی ذیل در الحدید
 از عمر که کنند   می تصور دانند،   نمی را ()ععلی فضل که کسانی از گروهی نویسد:   می

 این) ... است بوده اعلم وی از ()ععلی چند هر بوده، تواناتر و سیاستمدارتر ایشان
 به آنکه مگر نداد را موفقیت به دستیابی امکان سیاستمدار زیرا( نیست؛ درست سخن
 را آنچه هر و کند عمل ،اوست اهداف پیشبرد موجب آنچه و خویش نظر و رأی

 نماید، اعمال ،بیند   می حکومت بنای استحکام و امور استقرار و کشور مصلحت متضمّن
 انتظام امرش که است بعید بسیار نکند، چنین اگر و نباشد یا باشد شریعت موافق چه
 شرع قیود به خود سیاست در ()عمؤمنان امیر امّا باشد. کارش نهایت به وثوقی و یابد

 را خود ،است شریعت مخالفت هرچه نهادن کنار و آن مقررات از تبعیّت به و بود یبندپا
 در اگر ،قبیل این از و امور تدبیر در حیله و مکر و جنگی های   سیاست لذا دید؛   می ملزم
 ابن که سخنی درباره عقیده اظهار از نظر صرف 22شد.   می رد بود، شرع مخالف او نظر
 محوری نکته این ،کرده ذکر عرصه این در موفقیت شرط و سیاست باب در الحدید ابی

 از بخشی نیز اخبار گردش و رسانی   اطالع که- اسالمی سیاست که است تأکید مورد
 دارد   می مقرّر شرع که است ضوابطی به مقیّد دقیقاً -آید   می شمار به آن حوزه و عملکرد

 .است ضوابط این مجری حقیقت در نیز حکومت و
 در فقط عمومی سطح در و خبری های   رسانه طریق از اکاذیب نشر آنچه بر بنا
 است موردی رسانه در اضطرار حالت مصادیق ازجمله 27است. مجاز اضطرار صورت

 شهروندان اذهان تا نماید   می ایجاب ضرورت و افتاده اتفاق 21نظام در اختالل که
 خون شدن ریخته باعث صدق اینکه یا نماییم رهبری کذب، با را اسالمی حکومت
 تمسّک مسلمین خون حفظ برای کذب به توان   می ،صورت این در گردد، مسلمانان

 عناوین و اضطراری یطشرا به ناظر ازآنجاکه حکم این که داشت توجّه باید امّا نمود.
 فقیه) خبره کارشناس تابع باید اضطرار موارد تشخیص در اوالً است، ثانویه
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 تنویر به باید، اضطرار حالت رفع از پس اخبار انتشار مبدأ ،ثانیاً و بود الشرایط(   جامع
  بپردازد. شهروندان افکار

  حاضر ۀمقال نوين نگره .4

 در کذب با مشابه مصادیق و اکاذیب نشر دید،گر بررسی حاضر مقاله در آنچه
 که است این ،پیشین اتقتحقی به نسبت حاضر مقاله امتیاز وجه بود. گروهی های   رسانه

 کنون تا که نموده ارائه کذب معناشناسی در نوین ای   نگره نویسنده حاضر مقاله در ،اوالً
 خود التفات مورد را آن کذب معناشناسی در رسانه ۀحوز نویسندگان و رسانه اصحاب

 این در و دانستند   می واقع با منافات را کذب واقع در گذشته تحقیقات و اند   نداده قرار
 که ای   گزاره بر مترتب حقوق در آن هایثمر که گردید اثبات آن خالف موجز گزارش

 در است. متفاوت نخست تحلیل با کامالً آن منشأ و یابد   می اتصاف صدق یا کذب به
 خالف که هرچند ،گرفت قرار مالک مخاطب یا و گوینده اعتقاد حاضر همقال تحلیل

 صدق باشد، آن بر یمبن مخاطب یا گوینده اعتقاد اینکه صورت در شود؛ نشر واقع
 در حاضر مقاله ،ثانیاً ؛است منتفی خبر منشأ از کیفری مسئولیّت و شود   نمی کذب عنوان

 که نیز رسانه تولیدات از دیگر برخی به آن نشر حکم بیان و کذب معناشناسی راستای
 نموده فقهی دقیق بازکاوی را ها آن و نموده اشاره گیرد، قرار کذب ظرف ،تواند   می

 ناظر را ها   تحلیل واقع در که قبل آثار به نسبت حاضر مقاله نگره نیز موارد این در .است
 نمایی بزرگ و مبالغه قبل یها نگارش در اگرچه و اند   داده انجام افراد شخصی روابط به

 و مبالغه معتقدند نگارندگان حاضر مقاله در است، شده شمار مغالطه مصداق
 اکاذیب شمار در را آن باید فرض یک در فقط و یستن کذب نشر مصداق نمایی بزرگ
 متن در که چنان- قبل های   دیدگاه خالف بر که دیگری ۀمسئل آورد. حساب به ممنوع
 ندگانویسن که است خبرگزار اعتقاد در مشکوک اخبار نشر -گذشت ها آن نقد مقاله
 مختص که گردید مشکوک اخبار نشر در تفصیلی ای   نظریه به معتقد حاضر مقاله

 در اکاذیب بیان ممنوعیّت در مستثنا مصادیق عنوان به آنچه ،ثالثاً ؛است حاضر نگارش
 ۀحوز مستثناهای به منحصر که گذشته های   نگره برخالف گردیده، انتخاب مجال این

 اثبات پی در ،رسانه ۀحوز در حاضر نگارندگان فقهاست، زبان در شخصی و فردی
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 باشند   می ضرورت در آن انحصار و ممنوعیت مستثنیات بیان در نوین دیدگاهی
  فقیهان های   نگره خالف بر رفت، اشاره متن در که چنان نیز آن یابی   مصداق و 

 عناوین به منحصر و است افراد شخصی و فردی رفتار بین کذب تحلیل در بزرگوار
  .است یدهگرد ثانویه

 گيری   نتيجه 

 بر وضعی و تکلیفی آثار و است مجرمانه عنوانی و حرام کذب، بر مبتنی رسانی   اطالع
 نگاه در کذب، موارد از یا پاره در شخصی، مناسبات در اگرچه و است مترتّب آن

 آن ناگوار مراتب به پیامدهای و آثار به نظر    رسانه در لکن ،است شده شمرده روا فقیهان
 بر حاکم موازین رعایت با و اضطرار وجود صورت در فقط فقهی، کافی یلدال ودنب و

 شده حکم آن جواز به فردی مناسبات در که دیگری مصادیق و بود خواهد مجاز آن،
 و ،یستن خبر قالب در منحصر غیرواقعی مطالب انتشار سویی از .یستن یزجا ،است
 مونتاژهای حلیل،ت همانند بینجامد، حقیقت خالف امر تفهیم به که ابزاری گونههر شامل

 نشر ظرف موارد این ۀهم اساس این بر و شود   می رسانه تولیدات تمامی و تلویزیونی
 که است نمایی بزرگ و مبالغه ظرف در گاهی ،منتشرشده کالم گردند.   می واقع اکاذیب

 رسد؛   می شنونده ذهن به بدواً که معنایی .1 است: معنی دو دارای کالم صورت، این در
 واقع با مخالف اوّل معنای گرچه حال گردد.   می برداشت قرائن واسطه   به که معنایی .2

 یدهگرد قصد گوینده توسط و داشته مطابقت واقعیّت با دوم معنای که   همین امّا باشد،
 نشر ها   رسانه نمایی بزرگ و مبالغه لذا بود. نخواهد منطبق آن بر کذب عنوان ،باشد

 اصل بر چیزی افزودن متضمّن مبالغه که فرضی در مگر آید،   نمی حساب به اکاذیب
 او شدن گمراه و افتادن اشتباه به یا مخاطب بر امر گشتن مشتبه موجب و باشد واقع
 :یستن محرز آن کذب یا صدق که است یمشکوک اخبار انتشار دیگر مهم مسئله شود.
 خبر مضمون نبودن محرز بر ای   قرینه خبر منشأ که است جایی در اخبار این انتشار قبح
 امّا شود. القا مخاطب به آن بودن قطعی که سازد    منتشر را خبر ای   هگون به و ننماید، ذکر
 داللت وی نظر در خبر بودن مشکوک بر که گیرد کار به شاهدی و قرینه خبر منشأ اگر

 اکاذیب نشر مصداق نیز عمل این و    نگرفته صورت یناپسند کار صورت این در نماید.
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  عمومی نظم در اخالل مثالً شود؛ منطبق عمل بر دیگر عناوین آنکه مگر ،بود نخواهد
 صادق آن بر قبح عنوان موارد این در که افراد حرمت و حیثیّت و آبرو به تعرّض یا

  بود. خواهد

 ها يادداشت
                                                           

تبع ضمان ناشی از به اشتباه  مجازات و بهیی آثار وضعی مراد امکان صدق عنوان جرم و روا .1
 .استو خطا انداختن دیگران 

)برای تعاریف مختلف خبر که خالصه  خبر به معنای اعالم واقع شدن یا نشدن اتفاق است .2
، پاد یرجاۀ مک براید، یک جهان چندین صدا، ترجم  شن .رک آن این تعریف است.

های متنوّعی برای معناشناسی خبر عرضه   نگاری ایران، گزاره  (. در منابع روزنامه133ص
واقعی است که برای  ۀخبر شامل هر عمل و اندیش :از اند عبارت از جمله این تعاریف ؛  شده

خبر، هر موضوع جاری روز است که به علت  عدّه کثیری از خوانندگان جالب توجه باشد.
خبر،  شود. یمجالب بودن و مورد توجّه قرار گرفتن از طرف مطبوعات، در مطبوعات چاپ 

و مورد توجّه  شود یمنقل واقعی و عینی حوادث جاری و مهم است که در روزنامه چاپ 
خبر، گزارش مناسب، خالصه و دقیق یک رویداد است، نه خود  گیرد.  خوانندگان قرار می

. )رک ه عامه قرار گیردخبر، نقل ساده و خالص وقایع جاری است که مورد توجّ رویداد.
باید گفت در میان آثار مربوطه، تعریف واحدی از خبر وجود  (.17ص معتمدنژاد و منصفی،

(. در واقع تعاریفی که از خبر شده، غالباً از تمایز میان 71 و 73صص موالنا،. رک) ندارد
رسد که گرایش عمومی به تعریف خبر   ، عاجز است. به نظر میشده گزارشخبر و خبرِ 

استوار است و از همین زاویه است که این کلیشه آمده  عمل یک محصول نهایی و به همثاب به
(. 27ص )عباسی، نه خود رویداد ،گیرد که خبر گزارش یک رویداد است  قدیمی شکل می

گونه بیان داشت که خبر، گزارش و بیان برخی از رویدادهای خبری است که  یناشاید بتوان 
تحت  ،اد به خبر ممکن استهای خبری بوده و در فرایند تبدیل روید  دارای عناصر و ارزش

 )محسنیان راد، ای از میزان عینیّت آن کاسته شود  رسانه ای و برون  رسانه تأثیر عوامل درون
عموم ۀ با خبر در نظر فقیهان رابط ،رود  ارتباطات به کار می زبان(. خبر به معنایی که در 17

چراکه خبر در نگاه فقها قابلیّت صدق و کذب را دارد امّا در نگاه  ؛و خصوص مطلق دارد
نگاری و ارتباطات خبر اعم از این عنوان است و آنچه نیز در مقاله حاضر مدّنظر   روزنامه

 .است، معنای عام آن شدکه در متن مقاله نیز بدان اشاره  ، چناناست
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 ن بر این عقیده است.ا. نظام از متکلم7
در واقع این آیه شریفه مبین این مطلب است که اگر مخبر خبری را ارائه نماید که منطبق با  .1

امّا مخبر با وجود عدم اعتقاد به آن به دروغ آن را تأیید و حکایت  ،االمر است  واقع و نفس
در این آیه،  )ص(که رسالت نبی طور همانرود،   مصداق کذب به شمار می باز همنماید،   می

دهد و از   ، لکن گوینده بدون اعتقاد به آن اخبار از آن میشده استاالمر و واقع تلقی   نفس
 نموده استرا تکذیب  ها آنیست، در واقع خداوند نآن جهت که خبر منطبق با اعتقاد مخبر 

ولذا مفاد آیه این است که اگرچه شهادت شما  استما به معنای کذب  شو این شاهد نگر
نبیاء عین واقع است امّا به جهت عدم تطابق با اعتقاد واقعی شما منافقان بر مبنی بر رسالت ا

 آن عنوان کذب صادق است.
نمونه نقض دیدگاه اوّل در معنای کذب اینکه مثالً اگر مجتهدی در فتوای خود به خطا رود  .3

همین گویند که او دروغ گفته است.   و دیدگاه او مطابق واقع نباشد، عرف و اهل لغت نمی
کنند نیز اتفاق   مطلب در تمام علوم دیگر که دانشمندان با اعتقاد به واقع مطلبی را بیان می

 یست.نمطابق با واقع  گرچه ،نماید  افتد، امّا کسی بر آن عنوان کاذب اطالق نمی  می
 .(24:)توبه« إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ... ».... 1

 . «وَالَتَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوالً». 3
 کنند تا خلق را به جهالت از راه   برخی از مردمان گفتار و سخنان باطل را تهیه می». 2

 و استهزاء گیرند. اینان عذاب دردناکی را پیش رو خدا گمراه سازند و حق را به تمسخّر
  «.داشت خواهند

شهادت سؤال نمود. ایشان  ۀدر پاسخ فردی فرمودند که دربار )ص(این جمله را پیامبر. 1
بینی؟ مرد پاسخ داد بله، حضرت فرمودند: به مانند آن شهادت   فرمودند: آیا خورشید را می

 بده وگرنه شهادت نده.
توان اخبار مشکوک بدون تأثیر   این نکته اشاره نماییم که شاید اشکال گردد که نمیباید به  .14

اثر هستند  بیامّا  ،فرض نمود، امّا باید دقت نمود که بسیاری از اخبار اگرچه مشکوک هستند
دال بر عدم احراز صدق یا کذب ارائه  ها آنو یا نوعی از اخبارند که مخبر قرائنی برای 

اثر محال نیست و شاهد آن بحث کتب ضالل در فقه  بیوّر خبر مشکوک نموده، لذا تص
نویسند: کتب ضاللی حفظشان حرام است که   مرحوم شیخ انصاری می مسئلهاست، در این 

حرام  ،هستند اثر اضالل بییفتد و آن دسته از کتب ضالل که بترتب ضاللت اتفاق  ها آنبر 
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نیز فرض خبر  مسئله( و لذا به طریق اولی در این 733ص )انصاری، همان، باشند  نمی
 اثر انحرافی امکان دارد. بیمشکوک 

 زیرا مستلزم عسر و حرج در زندگی  ؛خصوص جایی که اطراف شبهه زیاد باشد به .11
 خواهد بود.

؛ عاملی، 243، ص1ج ،)برقی، المحاسن «إِنَّ مِنْ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ أَنْ لَايَجُوزَ مَنْطِقُكَ عِلْمَكَ» .12
  .(21، ص23، جوسائل الشیعه

همانند وجود غذای مشکوک  ،یابد  شود که این قبح سریان به تمام موارد می اگر اشکال .17
گوییم اگر شبهه غیرمحصوره باشد، به اجماع   میان چند غذای غیرمسموم. در پاسخ می

ولی اگر شبهه محصوره  ،ن اصولی و اخباری در این موارد اصل برائت خواهد بودامجتهد
چراکه وجود  ؛دهیم، مانع صدق عنوان قبح خواهد بود  باشد، تفصیلی که در متن ارائه می

قرائن از طرف مخبر حاکی از عدم اطمینان به صدق یا کذب کالم بوده و این علم اجمالی 
عموم  ،از سوی دیگر ؛ستینولذا عنوان قبح صادق  نماید  نوعی علم تفصیلی تبدیل می را به

حاکی از توجّه خطاب به  ،«وعبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه»شریفه ۀ آی
 مخاطب در تشخیص و عمل دارد. 

عنوان  به مسئلهترجیح اهم نسبت بر مهم در متون فقهی بسیار زیاد استفاده شده و این . 11
یزدی، محمد، فقه  .توان رک  می ،ای مسلّم و پذیرفته در بین فقهاست که برای نمونه  قاعده

، 7 ، جالسنةین، القصاص على ضوء القرآن والد شهاب؛ مرعشی نجفی، 111، ص1 القرآن، ج
؛ عاملی، 111، ص1 ؛ سیوری حلی، مقداد بن عبداهلل، کنز العرفان فی فقه القرآن؛ ج31ص

؛ همان، 73، ص1 ؛ همان، القواعد و الفوائد، ج21، ص1 محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، ج
  .24، ص1 المراد فی شرح نکت اإلرشاد، ج يةغا

در ، و اضطرارباید توجه دشت که متولی تشخیص تحقق یا عدم تحقق عنوان ضرورت  13.
فردی، شخص مکلف است، اما در احکام عمومی و مربوط به جامعه، تنفیذ و تأیید  احکام

 تحقق موضوع از سوی ولی امر ضرورت دارد. 
ها   پس از رفع این حالت، رسانه باید توجه داشت که اضطرار حالتی ثانویه و موقت است و 11.

 به تنویر اذهان عمومی بپردازند.  اند موظف
 یطی واجب است، مقدّمات آن نیز به حکم عقل واجب شرادر هر  کهحفظ نظام  13.

 . خواهد بود
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 ها آنیعنی فعل  ؛است یدهنرسمنظور از احکام غیرالزامی، احکامی است که به حد وجوب  .12
 مباح و مجاز است. ها آنو یا ترک 

شود که اگر   منظور از احکام الزامی، احکامی است که انجام یا ترک آن واجب قلمداد می .11
 به آن حرام گویند. ،واجب باشد آن به آن واجب و اگر ترک ،واجب باشد آن انجام

موارد ۀ جواز دروغ به همسر در این روایت و روایات دیگری که وارد شده است، به قرین 24.
گردد که امر   ، حمل بر موردی میشده استدیگری که در روایت از موارد جواز شمرده 

دائرمدار مصلحت مهمی باشد که اهمیّت آن از بیان صدق بیشتر باشد، مؤیّد این تفسیر 
اینکه روایت بر فرض عدم قبول قرینه سیاق آن، در این مورد باید بر قدر متیقّن که همان 

 مثالً حفظ بنیاد خانواده وابسته به بیان  ؛وجود مصلحت بسیار مهم است، حمل گردد
  کذب باشد، قرینه دیگر اینکه در برخی از روایات دروغ گفتن زن به مرد نیز آمده

کذب به یی ( که مؤیّد تفسیر حاضر در روا721ص ،1ج ،ق1722سروی مازندرانى،  .رک)
 همسر خواهد بود.

أَلَا وَإِنَّ لَکُمْ عِنْدِی أَلَّا أَحْتَجِزَ دُونَکُمْ  »... فرماید:  می البالغه نهج 34اینکه علی)ع( در نامه  .21
، حاکی از صرف عدم بیان اسرار جنگی به شهروندان حکومت اسالمی «سِرّاً إِلَّا فِی حَرْبٍ...

 یست.ندر این موارد  ها آناست و به معنای به انحراف بردن اذهان 
 .212، ص14م، ج2443 المعتزلی، .. رک22

باید توجه نمود که در مبحث نشر اکاذیب، مسئولیت حقوقی مبدأ خبر به عنوان امری  27.
حقوق  ۀ. این مسئولیت حقوقی، هم در عرصگرفته استنظر فقها قرار  عشده و مطم یرفتهپذ

حقوق کیفری،  ۀمدنی مطرح است و ضمانت مالی مبدأ خبر را در پی دارد و هم در عرص
جایی ثابت  در عرصه حقوق کیفری مشخصاً این مسئولیت در مجازات او را به دنبال دارد.

 گناهی یبمجازات فرد  ۀرسانی کذب و نادرست خود، زمین  است که مبدأ خبر به مدد اطالع
شود. و این مجازات تابع مجازاتی   را ایجاد نماید؛ در اینجا به مجازات مبدأ خبر حکم می

وارد گشته و در مواردی که به مرگ او  گناه یبرسانی نادرست بر فرد   است که بر اثر اطالع
وضع مقررات و  یلدل بهشود. حتی شارع اسالم   حکم اعدام مبدأ خبر صادر می ،بینجامد

« کذب»ای موارد، برخی از اخبار راست را تعبداً   رسانی در پاره  تشریفاتی خاص برای اطالع
نموده مقرر  ،شود  نامیده می« حد قذف»محسوب و برای آن مجازات خاصی که اصطالحاً 

حقوق مدنی، مسئولیت حقوقی مبدأ خبر در صورت نشر اکاذیب تحت  ۀعرص . اما دراست
 یافرد گرفته است و بر اساس این قاعده، اگر  عنوان قاعده غرور مورد بحث فقها قرار
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ه آن متضرر شود، موظف ب بر اثرخبر دروغ، دیگری را به کاری وادارد که  با نشرنهادی 
رسانی محسوب   خواهد بود. بنابراین در شهادت که نوعی اطالع واردشدهجبران خسارت 

گواهی، حکمی متضمّن ضرر مالی بر شخصی باشد، گواهان از همین  ۀشود نیز اگر نتیج  می
 . اند خسارتباب موظف به جبران 

 واجب است، مقدّمات آن نیز به حکم عقل واجب  یطیشراحفظ نظام را در هر  21.
 . خواهد بود

 کتابنامه
 ، بیروت: مؤسسۀ االعلمی.الخصالق(، 1114) ابن بابویه، محمد بن علی 

 ، بیروت: مؤسسه االعلمی.من الیحضره الفقیهم(، 1121) همو 

 ، تهران: مطبعه الحیدری.منطق االشاراتش(، 1731) ابن سینا، حسین بن عبداهلل 

 ، بیروت: دارالحدیثه.المشرقینمنطق م(، 1122) ابن سینا، عبداهلل بن حسین 

 ، قم: مجمع الفکر االسالمی.المکاسبش(، 1721) انصاری، مرتضی 

 ، تهران: انتشارات رشدیه.المکاسب حاشيةش(، 1721) ایروانی، علی 

 ، ترجمه ایرج پاد، تهران: سروش.یک جهان چندین صداش(، 1733) مک براید، شن 

 الکتب االسالمیه. قم: دار ،المحاسنق(، 1731) برقی، احمد بن محمد 

 ، تهران: مکتبه العلمیه االسالمیه. المطول ق(،1731) تفتارانی، سعدالدین مسعود بن عمر 

 ، تهران: علمیه اسالمیه.تهذیب المنطقش(، 1711) تفتازانی، سعد الدین 

 ، قم: مؤسسه آل البیت.االصول  معارجق(، 1147) حلی، جعفر بن حسن 

 ، تهران: حکمت. جوهر النضیدش(، 1737) حلی، حسن بن یوسف 

 ، قم: نشر داوری.مصباح الفقاههش(، 1733) خویی، ابوالقاسم 

   .مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام)ره(قم: ، مةالمکاسب المحر(، 1731) اهلل خمینی، روح 

 ، قم: انتشارات کتبی نجفی.شرح مطالعتا(،  )بی الدین محمد بن محمد رازی، قطب 

 ، تهران: شرح الکافیق(، 1722) مازندرانى، محمد صالح بن احمد بن شمسسروى  
 المكتبة اإلسالمية. 



 12   بازپژوهي امکان و روائي انتشار اکاذيب از ديدگاه فقه اماميه 

 
 

 

اهلل  ، قم: کتابخانه آیتالتنقیح الرائع لمختصر الشرائعق(، 1141) سیورى حلّى، مقداد بن عبداللّه 
 مرعشى نجفى.

 ، قم: انتشارات مرتضوى. کنز العرفان فی فقه القرآنق(، 1123) همو

 ، تهران: اسالمیه.«تصوّر و تصدیق»رساله ش(، 1731) ازی، محمد بن ابراهیمشیر 

 ، تهران: فراهانی.مجمع البیانتا(،  )بی طبرسی، فضل بن حسن 

 ، تهران: شرکت انتشارات تاریخ الرسل و الملوکش(، 1721) طبری، محمد بن جریر 
 علمی و فرهنگی.

 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.االقتباساساس ش(، 1711) الطوسی، محمد بن المحمد 

 ، قم: مؤسسه وسائل الشیعه فی تحصیل احکام الشریعهق(، 1141) عاملی، محمد بن حسن 
 آل البیت.

 ، قم: کتابفروشى مفید.القواعد و الفوائدق(، 1114) عاملى، محمد بن مکى 

 ، قم: دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه. المراد فی شرح نکت اإلرشاد غايةق(، 1111) همو

 ، تهران: سروش.اصول کاربردی خبرنگاری و خبررسانی(، 1721) اهلل عباسی، حجت 

 ، قم: انتشارات احیاء الکتب االسالمیه.القوانین المحکمهق(، 1112) قمی، ابوالقاسم 

 ، تهران: اهل بیت. الکافی تا(، )بی الکلینی، محمد بن یعقوب 

 .دانشگاه ادیان و مذاهب :، تهرانجستارهایی در رسانه(، 1722) راد، مهدی محسنیان 

قم: کتابخانه  ،السنةالقصاص على ضوء القرآن و ق(، 1113الدین ) مرعشى نجفى، شهاب 
 اهلل مرعشى نجفى. آیت

 ، تهران: نشر سپهر.نگاری روزنامه(، 1732) معتمدنژاد، کاظم و منصفی، ابوالقاسم 

 ، بیروت: دار الکتاب العربی.شرح نهج البالغهم(، 2443) ابن ابی الحدیدالمعتزلی،  

 ، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام )ره(.مةالمکاسب المحر(، 1731) اهلل موسوی خمینی، روح 

 ، قم: مؤسسه آل البیت الحیاء التراث.مستدرک الوسائل(، 1731) نوری، حسین بن محمدتقی 

 .تهران: سروش المللی اطالعات، جریان بین(، 1722) موالنا، حمید 

 ، قم: مؤسسه اسماعیلیان.فقه القرآنق(، 1113یزدى، محمد ) 


