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 مطبوعاتی  جرائم قانون در مطروحه گرایی قومیّت به تحریک انگاری جرم فقهی مبانی

 1بدریّه زریاب موسوی

 چکیده

 رثّؤم منکر تواند نمی کس هیچ که است کرده رسوخ چنان بشر زندگی در ناپذیر جدایی عضوی عنوان به امروزه مطبوعات

 مطبوعات امروزه کرده، جذب خود به ابزار این که مخاطبین از ای گسترده طیف. باشد بشری جوامع در حیث هر از آن بودن

 سبقه به هتوجّ با ما کشور قانونگذار .است داده قرار ها دولت و تحاکمیّ در ثیرگذارأت های ابزار از یکی عنوان به را رسانه و

 تصویب به اقدام گوناگون، های نشیب و فراز از بعد است، داشته رواج مردم میان در متمادی سالیان طی در که مذهبی و فقهی

 وضع دیمتعدّ های مجازات آنها مرتکبان برای و شده تعیین جرم صورت به آن در عناوین از برخی که نمود مطبوعات قانون

 بسزایی تاهمیّ از یک هر های مجازات و مجرمانه مصادیق تعیین در قانونگذار فقهی مبانی به توجه ،میان این در. است شده

 خارج دروس کتب، از اعم ،زمینه این در مکتوب منابع بررسی و ای کتابخانه روش از استفاده بالذا نگارنده  و است برخوردار

 تحریک حرمت همچنین و بوده جرم موضوع با ای رایانه جرایم قانون از بند این انگاری جرم مبانی تا نماید تدوین غیره و فقها

 به هم نتیجه در و داده قرار بررسی مورد فقهی چهارگانه منابع از استفاده با را طلبی تجزیه و گرایی قومیت به اسالمی جامعه

 قرار بررسی و نقد مورد زمینه این در را مخالفین و موافقین هادلّ هم و پرداخته فقهی مستندات حیث از قانون این تمشروعیّ

 .دهد

 انگاری.، جرم مطبوعاتی جرائم قانون ، گرایی قومیّت به تحریکی: دان کلیژگوا
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 مقدمه

 بوده آن انگیز غم و ناگوار پیامدهای و جهان ملل و اقوام بین های کشمکش و منازعات شاهد همواره بشری حیات تاریخ

 ر،تکثّ این ناهنجار ثمره ولی کرد؛ رفتار باید آن اساس بر که است واقعیتی و بوده تکوینی امری ،بشری جوامع در رتکثّ. است

 زندگی در را زیادی های نابسامانی و ها انسان نابودی و ناشدنی لتحمّ مصایب و ها جنگ به گاه که دارد پی در اختالفاتی

، مقاله: عسکری، اسالمپورکریمی) است. آسان بسی همگان برای حقیقت این فهم زمان از برهه این در هالبتّ که انجامد می بشر

  ش.(.1385اردیبهشت ، 293«، مجله پاسدار اسالم، ش اختالف و پیامدهای ناگوار آن در قرآن»

تواند به این  می ،ی که داشته و داردی بیش از حدّنه به حسب مخاطبان فراوان و گیرائاستفاده از مطبوعات و رسا ،در این میان

تی را در میان جامعه اسالمی به ارمغان داشته ات منازعات قومی و قبیله ای و عقیدموجب ،امر تسریع ببخشد و بیش از پیش

 است.

گویی همیشگی تا روز خت وجود دارد و پاسیه های بیشماری برای هر رخداد بشریّاسالم به عنوان دینی جامع که در آن توص

ت اسالم را به وحدت سفارش و دستور داده است و در موارد امّ ان دین خاتم معرفی شده است، به دفعات،قیامت و به عنو

ی هر نظامی از جمله نظام و ساختار و نزاع را گناهی سخت و نابخشودنی و از موجبات تزلزل و نابود بتعصّبیشماری نفاق و 

   اسالمی معرفی می کند.

 مشهد، دانشگاهی جهاد مطبوعاتی، جرائم عباس، االسالمی،شیخ. 1 به عنوان پیشینه بحث، برخی منابع از این قرار است:

؛ .ش1369 اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات اسالمی، جزای حقوق در تطبیق و مقاوله علیرضا، فیض،. 2؛ .ش1380

 مطبوعات تحلیلی تاریخ محسن، طباطبائی، محیط. 4؛ .ش1383 امیرکبیر، انتشارت شناسی،جامعه مقدمات منوچهر، محسنی،. 3

 .ش1382 بعثت، انتشارات تهران، ایران،

 مفاهیم .1

مطلوب مورد نظر به  آن،الزم با اصطالحات  ییبرخوردار است و بدون آشنا یاساس تیّاز اهم قیموضوع مورد تحق میمفاه

 دست نخواهد آمد. 

https://hawzah.net/fa/Magazine/View/89/4974/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-1385-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-293
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 تفرقه و جمع .1-1

 جدا جدا شدن، پراکنده معنای به تَفَر ّق و (560، ص 3، جق.1404بن فارس، ا) کردن جدا جدا و کردن پراکنده معنای به تفرقه

 یک از یافته انشعاب کوچک، گروهی) فِرقه یا( شعبه و بخش نیمه،) فِرْق یا( جدایی فاصله، تفاوت،) فَرْق به گراییدن و شدن

 .)همان(. است( بزرگتر جمعیت

 و امتیاز بر معنایی دوم گروه در و شدن پراکنده و جداکردن جدا ،پراکندن از است دیگر عبارت معنایی در همچنین تفرقه

 گرد معنی به لغت در و جمع .دارد داللت ،(500، ص 1ج، ش.1342 )ابن منظور،. چیز دو میان نهادن جدایی و تشخیص

 .(700، صق.1412صفهانی، ا)راغب  ذکر شده است. آوردن فراهم ،آوردن

 ب تعصّ .2-1

 هر سپس دهد.می ارتباط هم به را مفاصل که است هاییپی و هارگ معنی به «عصب» ماده از اصل در «عصبیت» و «بتعصّ»

. رود می کار به آن مذموم و افراطی مفهوم در ،لفظ این معموال اما اند،نامیده تعصبیّ و بتعصّ را پیوستگی هم به و ارتباط گونه

 ساحت در هم که است متعالی و حق هایارزش و فرهنگ برنتابیدن و جمود ناپذیری،تحول ایستایی، معنای به تحجر و بتعصّ

 منابع و یاب معرفت ابزارهای و دل و عقل و دارد ظهور و بروز( جمود) رفتار و گرایش حوزه در هم و( رتحجّ) دانش و بینش

: گوید می عصبیّت لغوی معنای مورد در منظور ابن .(110، ص19 ، جش.1374 ،ی)مطهر .گرددمی شامل نیز را زاشناخت

)ابن منظور،  .«باشدمی خود قبیله و قوم از دفاع و طرفداری دنبال به شخص آن پی در و هستند پدری خویشاوندان صبهع 

 2.(606، ص1، جش.1342

مایه  لجاجتب و هرگونه تعصّ ،است و به عکس حقدر برابر  تواضعو  تسلیم ،و بندگی خدا تعبودیّترین پایه تردید اساسیبی

به معنی »وابستگی غیرمنطقی به  بتعصّاست.  سعادتشدن از از حق و محروم  اسالم و جدایی امّتو تفرقه در میان  دوری

به معنی اصرار بر  و لجاجتدا شده و روی به تفرقه آورد و از جمع مسلمین جحق را فدای آن کند  انسان« تا آنجا که چیزی

جدایی و « است که ثمره این دو شجره خبیثه نیز »تقلید کورکورانه د.راو عقل را زیر پا بگذ منطقای که به گونه چیزی است

راه پیشرفت  در نهایت سدّکه این امر  جمع انسان ها را از بین می برد ت واحده اسالم را ایجاد کرده ومفارقت و تفرقه میان امّ

 
 مظلومین«. او ظالمین یناویهم من علی معهم التألّب و عُصبته نصرة إلی یدعوالرجل إن». 2

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA
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انشنامه اسالمی، مقاله: »تعصّب در قرآن«، به آدرس: )د .و مانع است و تکامل انسان ها خواهد بود

https://abadis.ir/fatofa .) 

دهیم به خوبی گردیم و علل انحراف و گمراهی اقوام پیشین را مورد بررسی قرار میهنگامی که به تاریخ انبیای بزرگ بازمی

آنها  و تفرقه در میان جامعه و لجاجت و تقلید کورکورانه( نقش اصلی را در انحراف بتعصّتوان دریافت که این سه امر )می

های آنها به خاطر وابستگی شدید به افکار و برنامه .کار پیشین بوده استمه اقوام زشتداشته است و یک برنامه عام برای ه

اساس دادند و به این طریق، خرافات بیادامه می شانخرافی، و لجاجت و اصرار بر آنها، چشم و گوش بسته به پیروی نیاکان

آنها آمده و ایجاد یک جمع واحد در میان  هدایتهی که برای صدای دلنشین مردان اال شد، واز نسلی به نسل دیگر منتقل می

حسین  ؛https://fa.wikifeqh.ir)ویکی فقه، مقاله: »تعصّب«، به آدرس:  د.شی جاهالنه آنان گم میهابودند، در میان نعره

 انصاریّان، مقاله: »تعصّب و لجاجت«، به آدرس: 

 .)https://www.erfan.ir/farsi/3999 

 ت گرایی عوامل تفرقه و قومیّ .2

بنیاد ) .است رفته کار به آن جای به گاه و اختالف کنار در گاه اتحاد، و وحدت مقابل در احادیث، و قرآن در تفرّق و تفرقه

 (. 3678، ص 1 ج، مقاله: »تفرقه«، دائرة المعارف اسالمی

 آنها مهمترین ذکر به که، دارد گوناگونی بمخرّ آثار و بوده خاصی عوامل از ناشی فرقه در جامعه اسالمیگرایی و ت تقومیّ این

 :پردازیممی

 ت گراییعوامل تفرقه و قومیّ .1-2

سفانه دشمنان جامعه اسالمی از این امر به کرات سوء استفاده کرده و در صدد أتفرقه آثار مخربی بر جامعه اسالمی دارد و مت

 ضربه زدن به جامعه اسالمی می باشند.

http://wikifeqh.ir/%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir؛
https://fa.wikifeqh.ir؛
https://fa.wikifeqh.ir؛
https://lib.eshia.ir/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://lib.eshia.ir/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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 کورکورانه تقلید .1-1-2

 چرا است؛ دیگران عقاید از چرا و چونبی تقلید است، رمتصوّ ت گرایی و تفرقه در جامعه اسالمیقومیّ برای که عواملی از یکی

 به کریم قرآن کنند.می ایستادگی معجزات و هابرهان ترینواضح جلوی و کرده سرکوب را عقل حکم ،آن به استناد با گاه که،

  و می فرماید: کندمی رد را آن و پرداخته افراد سوی از تقلید گونه این نکوهش

 ایم،یافته خود پدران از آنچه: گویندمی! بیایید پیامبر سوی به و کرده، نازل خدا آنچه سوی به: شود گفته آنها به که هنگامی و»

(، 5) )سوره مائده ،!«؟(کنندمی پیروی آنها از باز)بودند نیافته هدایت و دانستند،نمی چیزی آنها پدران اگر آیا! است بس را ما

 .(104 هیآ

 نیاکان آداب از شرط و قیدبی تقلید دلیل به شدند،می دعوت او رسول و خدا کتاب سوی به کفّار که هنگامی آیه، این اساس بر

-484، ص4، جش.1371 )مکارم شیرازى، .کردندمی خودداری آن پذیرش از و کرده ایستادگی دعوت این مقابل در خود،

485). 

 ستکبارا و تکبّر .2-1-2

 که شودمی گفته کسی به رمستکبِ. است استکبار است، متصور گرایی و تفرقه در جامعه اسالمی تقومیّ برای که دیگری عامل

 برتربینی، خود حسِ این. بپذیرد را حق که بداند آن از بزرگتر را خود و داده جلوه بزرگ را خود حق، پذیرفتن ترک با بخواهد

 برابر در انقیاد از تیحجّ و دلیل هیچ بدون ،جهت همین به و کند گوش خود سخن از غیر سخنی به که دهدنمی اجازه شخص به

 خداوند متعال می فرماید: کالم  عا،شاهد این مدّ .(334-333، ص12جم.، 1973 ،یئ)طباطبا .تابدبرمی سر حق

 .(22، آیه (16) )سوره نحل .«مستکبرند و کندمی انکار( را حق) هایشان دل آورند،نمی ایمان آخرت به که کسانی امّا»

 ت گراییآثار تفرقه و قومیّ .2-2

 دنبال به را سوئی آثار که در اندیشه اسالمی و قانون جرایم مطبوعاتی به جرم انگاری آن پرداخته است، ت گرایییّتفرقه و قوم

 :شودمی اشاره آن از هایینمونه به که دارد

 هیاال آیات درک از تمحرومیّ .1-2-2

 درک از ت واحده اسالم هستند،گرایی و جدایی از امّ تقومیّافرادی که در پی  که این است ت گرایییّآثار تفرقه و قوم از یکی

  فرماید: می . خداوند متعال محرومند هیاال آیات حقایق
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 هاییدانه آن از و سبز ایساقه نبات آن از و رویانیدیم، را نباتی گونه هر باران بدان و فرستاد باران آسمان از که خدایی اوست»

 .(99 هی(، آ6) نعام)سوره اَ «.است ایمان با افراد برای( خدا عظمت از) هایینشانه آن، در که... چیده یکدیگر بر

 چون، است؛ روشن اختصاص این تناسب و شده، شمرده ایمان با مردم به مخصوص آیتی ها،روئیدنی نظام تدبیر ،آیه این در

 پلیدی و شده رمنوّ ایمان نور به دلش اگر نیز، عادی فهم هر بلکه ندارد؛ خاصی علم تحصیل به احتیاج ر،تفکّ و رتدبّ نوع این

 م.1973 ،یئ)طباطبا .ببرد آن صانع به پی و کرده نظر آن در عوامیش، فهم آن با تواندمی باشد، نکرده آلوده را آن لجاجت و عناد

 .(401، ص7ج

 هیاال آیات انکار .2-2-2

 از شدن محروم بر عالوه که شودمی باعث صفت این که چرا است؛ هیاال آیات کردن انکار ت گرایی،یّدیگر تفرقه و قوم اثر

 هیاال آیات وگرنه سربتابند حق پذیرش از گوناگون، هایجوئی بهانه با و گرفته خود به انکار حالت دائماً هی،اال آیات درک

 با شدن رو روبه محض به ،ایمان اهل که است حالی در این است؛ آشکار حقیقتند، مقابل در متواضع و جوحق که آنها برای

، 11، جش.1371 ،یرازی)مکارم ش .دهندمی قرار خود محبوب به اتصال وسیله را آن و برده پی آن بودن آیت به خداوند، آیات

 خداوند متعال می فرماید: ،از همین رو .(192ص

 موضوع این) اند،پیموده را کفر راه که آنها اما و پروردگارشان طرف از است حقیقتی آن، که دانندمی اند،آورده ایمان که آنان...»

 .(26 هی(، آ2) )سوره بقره !...«.است؟ بوده چه مثل این از خداوند منظور: »گویندمی( کرده بهانه را

 گناهان در غرق .3-2-2

انسانی  که، است؛ گریزی حق همان آن اصلی علت که، بوده؛ گناهان در رفتن تفرقه و قومت گرایی فرو پیامدهای از دیگر یکی

از  206خداوند متعال در آیه  :بردمی فرو گناهان از انبوهی باتالق در و کرده گناه در غرق را گرایی است تقومیّکه در پی 

 سوره مبارکه بقره به این امر اشاره داشته و می فرماید:

 )سوره بقره ...«.کشاندمی گناه به را آنها و ،(شودمی بیشتر آنان لجاجت!« )بترسید خدا از: »شود گفته آنها به که هنگامی و»

 .(206 هی(، آ2)

 تسلیم حقیقتی، هیچ برابر در لجاجت و بتعصّ اثر بر آنها که کرده، اشاره منافقان زشت صفات از یکی به ،آیه این حقیقت در

 .(75، ص2، جش.1371 ،یرازی)مکارم ش. کشاندمی گناهان بدترین به را آنها لجاجت، همین و شوندنمی



 541/تیمطبوعاتحریک به قومیت گرایی مطروحه در قانون جرائم  یی فقهی جرم انگاربانم /1401 تابستان ،20 شماره هشتم، سال/معاصر حقوق و فقه تخصصی علمی فصلنامه

 تفاوت اختالف و تفرقه .3-2

 پذیر اجتناب و غیرطبیعی امری تفرقه اما است ناپذیر اجتناب و طبیعی ای پدیده اختالف: دارد اساسی تفاوتی تفرقه با اختالف

 کندمی بروز هنگامی تفرقه .نینجامند تفرقه به تا کرد محدود شان طبیعی چارچوب در را هانگرش و هابینش اختالف باید .است

 وجود با دین یک پیروان که ای گونه به شود؛ پافشاری هااختالف و هافَرق بر و نشوند گرفته نظر در فاقاتّ و وِفاق موارد که

رک: ). بپندارند باطل اهل و کافر گمراه، را یکدیگر واحد، ای قبله و کتاب و پیامبر از پیروی و یکتا خدای به داشتن ایمان

  .(105 هی(، آ3) سوره آل عمران

 از اختالفاتی همچنان که ؛(119-118 اتی(، آ11) سوره هودرک: ). است شده دانسته طبیعی امری اساساً اختالف قرآن در

 اندشده ممنوع اختالفاتی بلکه اند، نشده تحریم شوند،نمی دینداران و مسلمانان همبستگی و اتفاق مانع که فقهی، اختالفات قبیل

 .شوندمی فتنه و فساد سبب که

 واحده اسالم امّت .4-2

 هی(، آ21) اءی)سوره انب، «واحِدَةً ا مَّةً ا مَّت ک م هذِهِ اِنَّ» :قرآنی عبارت تابعین، و صحابه و (السالم علیهم) ائمه از مأثور روایات در

 به امر را آیه این پیام رانمفسّ تربیش و (111، ص7، جش.1390 ،ی)طبرساست.  شده تفسیر «واحدٌ دینٌ دین کم هذا» به ،(92

 (.546، ص2)همان، ج .اند دانسته مسلمین شدن فرقه فرقه و دین در تفرقه از نهی و اتحاد و اجتماع

 های امّت انگیز تفرقه اعمال اثر بر واحده، امّت شدن فرقه فرقه مؤمنون، و انبیاء های سوره در آیه، این بعدی آیات در اما

 ،«واحدةٌ امّةٌ» تعبیر با همراه کریم، قرآن از دو موضع در و .(51-31 هی(، آ23) سوره مؤمنونرک: ). است شده نکوهش پیشین،

سوره رک: ) آورد.می در واحد تیامّ صورت به را دیگر ادیان پیروان و مسلمانان تمامی خواستمی خداوند اگر که است آمده

 همواره دینی جوامع و بشری جامعه وحدت است، نکرده ای اراده چنین خداوند که زمانی تا بنابراین، .(48 هی(، آ5) مائده

 .بود خواهد اختالل دستخوش

 اتحاد و اختالف دو مفهوم متغیر اند و نه ثابت .5-2

 بودن ارزش ضد یا ارزش بلکه ندارند؛ ذاتی ارزش یک هیچ وحدت و اختالف و نیست چنین عمومی، افکار تذهنیّ رغم به

 به التزام و رعایت تواند می وحدت موضوع ،دیگر تعبیر به است. آن به رسیدن کیفیت و هدف موضوع، از متغیری کدام، هر
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اردیبهشت ، 293«، مجله پاسدار اسالم، ش اختالف و پیامدهای ناگوار آن در قرآن، مقاله: »اسالمپورکریمیباشد. ) هیاال قوانین

 : فرماید می کریم قرآن که چنان ش.(.1385

 یاد به خود بر را خدا نعمت و نشوید، پراکنده و زنید چنگ( رحمت وسیله هرگونه و اسالم و قرآن) خدا ریسمان به همگی و»

(، 3) )سوره آل عمران .«شدید برادر او نعمت برکت به و کرد، ایجاد الفت شما میان او و بودید، یکدیگر دشمن چگونه که آورید

 .(103 هیآ

 هدف با جهان، ملل یا ملتی نخبگان و کارشناسان اندیشمندان، آرای بندی جمع و نظرخواهی با که باشد قوانینی رعایت یا و

 و رشد آن، سایه در و باشد دارا عموم برای را منافع بیشترین و شود تصویب اکثریت رأی با همگانی امنیت و نظم حصول

اختالف مقاله: » ،اسالمپورکریمی) .آید دست به بشری تعالی و ترقی و جهانی تجاوزات یا ملت جانبه همه توسعه و شکوفایی

  ش.(.1385اردیبهشت ، 293«، مجله پاسدار اسالم، ش و پیامدهای ناگوار آن در قرآن

 وحدت، موضوع اگر ولی. نارواست آن در اختالف ایجاد و است مطلوب تردید بی دارد وفاق و تفاهم در ریشه که وحدتی چنین

 نگرد می خود نژاد و قوم یا اطرافیان و خویش های طلبی و برتری منافع بب که باشد دیکتاتوری و ستمگر های فرمان اطاعت

 پذیر دفاع و شود نمی محسوب ارزش وحدتی چنین شود، می گرفته نادیده آن در را دیگران های دیدگاه و عمومی افکار و

 )همان(.. نیست

 باج طریق از ملل همه بر سلطه و جهان نمودن قطبی تک هدف با که است ابرقدرتی استراتژی وحدت موضوع اگر همچنین

 چنین حفظ منصفی هیچ شود، گرفته نادیده مستضعف های ملت منافع و گیرد شکل تطمیع و تهدید و دادن باج و خواهی

 وحدت گونه این شکستن و اختالف موارد این در بلکه داند؛ نمی روا است، توأم ضعیف اقشار به ستم و ظلم با که را وحدتی

 : فرماید می کریم قرآن)همان(.  .است سزاوار دیگر وفاقی نمودن جایگزین برای

 )سوره مائده .«ننمائید همکاری تجاوز و گناه راه در( هرگز) و کنید همکاری هم با پرهیزگاری و نیکی راه در( همواره) و»

 .(2 هی(، آ5)

 و اخالقی و حقوقی و اجتماعی مسائل سراسر که است «تقوا و برّ» بر تعاون اسالمی کلی اصل یک بیانگر شریفه آیه این

 اهداف در همکاری ولی کنند، همکاری و تعاون نیک کارهای در موظفند مسلمانان اصل این طبق. گیرد دربرمی را سیاسی

 برادر یا نزدیک دوست آن مرتکب گرچه است؛ ممنوع مطلق طور به ،«عدوان و اثم» بر تعاون ظلم و نادرست اعمال و باطل
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اردیبهشت ، 293«، مجله پاسدار اسالم، ش اختالف و پیامدهای ناگوار آن در قرآن، مقاله: »اسالمپورکریمی) .باشد انسان

  ش.(.1385

 ظالما اخاک انصر» که است حاکم نیز امروز جاهلیت حتی و جاهلیت عصر که است قانونی ضد بر درست اسالمی، قانون این

، 10، جق.1418ی حائری، ئ)طباطبا .!«مظلوم یا باشد ظالم خواه کن، حمایت را( پیمانت هم و دوست یا) برادر مظلوما؛ او

 .(7ص

 این بدون خاستند، برمی آنها حمایت به قبیله افراد بقیه کردند، می دیگر قبیله افراد به حمله ای قبیله از افرادی اگر روز آن در

 اغلب که طوری به. دارد وجود نیز امروز المللی بین مناسبات در اصل این ظالمانه؛ یا بوده عادالنه حمله کنند تحقیق که

 که این بدون خیزند، برمی یکدیگر حمایت به جهانی مهم مسائل در دارند، مشترکی منافع که آنها یا و پیمان، هم کشورهای

اختالف و پیامدهای ناگوار آن ، مقاله: »اسالمپورکریمی) نمایند. تفکیک هم از را مظلوم و ظالم و کنند رعایت را عدالت اصل

  ش.(.1385اردیبهشت ، 293«، مجله پاسدار اسالم، ش در قرآن

 چه گرفته، خود به تقدس دینی رنگ که گاه آن ویژه به محض تبعیت و وحدت شعار تحت که است شاهد بشر تاریخ که چنان

 مظلومانه دانشمندان، و مصلحان از بسیار چه و است گشته تحمیل بشری جوامع بر ناپذیری جبران و ناگوار حوادث و مفاسد

 افتاده انحطاط سراشیبی در بشری بزرگ های تمدن و ها ملت و باخته جان وحدت کاروان چرخ زیر یا و شده کشیده بند به

 .اند

 و نیک کارهای در( تنها) باید یکدیگر با مسلمانان که داده دستور و کشیده بطالن خط جاهلی قانون این بر اسالم، شریعت اما

 .یتعدّ و ظلم و گناه در نه باشند، داشته همکاری و تعاون سازنده و مفید های برنامه

 وحدتی چنین. آید پدید آرا اختالف سایه در که بود خواهد مطلوب و ارزشمند وحدتی که یابیم درمی یادشده مطالب به توجّه با

 ولی است؛ قانون یا اصل فالن مخالف نظر، و اعتقاد در فرد چه اگر صورت این در. است قانون به التزام یا عملی وفاق همان

«، اختالف و پیامدهای ناگوار آن در قرآن، مقاله: »اسالمپورکریمی) .است ملتزم آن به عمل در است افراد اکثر وفاق مورد چون

  ش.(.1385اردیبهشت ، 293مجله پاسدار اسالم، ش 

 مسایل در «وحدت» واژه اصوالً، که است این شود غفلت آن از نباید( وحدت و اختالف) واژه دو این فهم در که مهمی نکته

 بدون و آید وجود به ملی وفاق و همبستگی تا باشد، داشته وجود «اختالف» نوعی که شود می استفاده مواردی در اجتماعی
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 به دعوت اسالم در که آن حال و ندارد، همبستگی و وحدت به نیاز و بوده موجود همبستگی و اتحاد اختالفات، گونه هیچ

 رنگها اختالف مانند طبیعی، اختالفات که چنان. است منطقی و معقول اختالفات، از برخی دیگر سوی از. است شده همبستگی

 همان(.). است آمده حساب به انسان خلقت و آفرینش الزمه ها قبیله و

 ؛(22هی(، آ30) )سوره روم، لِلْعالِمینَ لَآیاتٍ ذلِکَ فی إِنَّ أَلْوانِک مْ وَ أَلْسِنَتِک مْ اخْتِالف  وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ خَلْق  آیاتِهِ مِنْ وَ»

 هایی نشانه امر این در همانا شماست های زبان اختالف و پوست رنگ گوناگونی و زمین و ها آسمان آفرینش او آیات از و

 «.دارد وجود دانایان برای

 اقوام میان در زبان و لغات گوناگونی نیز و آنها در جاری دقیق نظام تدبیر و زمین و ها آسمان آفرینش، هیاال آیات جمله از و

 تفاوت یا و نیست هم مانند دقیقا صدایشان تن نفر دو هرگز که همچنان، فردیست های تفاوت یا نژاد تفاوت دلیل به مختلف

 نیز و هستند زردپوست یا و یاسرخپوست پوست سیاه دیگری پوست سفید یکی که است مختلف اقوام میان در پوست رنگ

 و عالم صانع تدبیر عظمت از حکایت که است آیاتی همه اینها و نیست هم مانند پوستشان رنگ دقیقاً نژاد یک از نفر دو هرگز

 .نماید می قادر

 تضارب ها، سلیقه و ها زبان ها، رنگ اختالف جامعه در که نیست آن جامعه در همبستگی و وحدت معنای اساس، براین

 های رقابت و اندیشه تضارب سازنده، انتقادهای به اسالم در زیرا باشد؛ نداشته وجود غیرهو سیاسی های بندی جناح و اندیشه

 معنای طور همین. آورند اختالف معموالً عناصر این که هستند شده پذیرفته اصول از آنها و شده توصیه منطقی، سیاسی

 برادران یا و باشند داشته واحد ای عقیده و برداشته دست خویش عقاید از مذهبی های اقلیت که نیست آن وحدت و همبستگی

 بهره با جامعه یک های گروه و افراد همه که است آن همبستگی و وحدت از مقصود بلکه شوند؛ سنّی شیعیان و شیعه سنّی،

 مشترک دشمن خصمانه های سیاست قبال در منطقی و اصولی های سیاست اتخاذ با و همبستگی و وحدت عوامل از گیری

 کنار در صفا و صلح با و نموده حل اندیشه تبادل با را خود اختالفات و کرده پرهیز غیرمعقول اختالفات از و بوده متحد خود،

 .کنند زندگی هم

 منظّمی ارتباط و دارد، می نگه هم کنار در را ها مهره که است تسبیحی نخ اتّحاد، که بدانند مسلمین جوامع اندیشمندان، و علما

 ها مهره انسجام شود، پاره نخ آن اگر کند؛ می حفظ شدن گم و دورافتادگی و پراکندگی از را آنها و سازد، می برقرار آنها بین
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 ،پاسدار اسالممجله  «،حاد و همدلی در فرهنگ اسالمیاتّمقاله: »، اشتهاردی) .افتاد خواهد فرو جایی به کدام هر و شده، گسسته

 (. 199، شماره ش.1377تیر 

 و اندازها دست از ها، پیروزی سوی به پیشرفت گذر در را ها انسان و بوده، ها انقالب برای بخش حرکت مهمّ عامل وحدت

 می ممکن را ها ناممکن و کند می آسان را ها دشواری و بخشیده، توان ها ناتوانی به دهد، می عبور العبور، صعب های گردنه

 نقاط در که بزرگی سدهای مانند درست کند، می برابر هزارها و صدها دشمنان، برابر در را آنان توان مسلمانان، وحدت. سازد

 آبیاری و روشنایی پوشش زیر را وسیعی های سرزمین و است، صنعتی نیروهای ترین بزرگ مبدأ و شده ساخته جهان مختلف

 دانه انسجام و اتّحاد بنابراین،. نیست باران ناچیز های دانه پیوستن هم به نتیجه جز چیزی عظیم قدرت این است، داده قرار

 هم به و وحدت پرتو در باران های دانه از که وقتی. است شده ها توانایی همه آن با عظیم سدهای ایجاد باعث باران های

 پیشرفت در بیشتری اعجازآمیز برکات و آثار مسلمانان انسجام و اتّحاد یقین به کند، بروز اعجازآمیز آثار چنان پیوستگی

 و عزّت و سربلندی موجب و داشت خواهد زورگویان و استعمارگران انسانی غیر مقاصد از جلوگیری و انسانی عالی اهداف

 )همان(. .شد خواهد نظیر بی اقتدار

 انسجام به و کرده نهی آن از شدّت به را مسلمانان و دانسته، مشرکان های برنامه از را پراکندگی و گرایی گروه کریم، قرآن

 : فرماید می صراحت با و فرموده دعوت توحید پوشش تحت

 اتی(، آ30) )سوره روم .شدند تقسیم ها گروه و ها دسته به و ساختند، پراکنده را خود دین که کسانی از نباشید، مشرکین از»

 .(32 و 31

 : فرماید می و کرده عنوان آسمانی های عذاب ردیف در را اختالف و تفرقه قرآن

 هم با را شما پراکنده های دسته صورت به یا بفرستد، شما بر عذابی شما، پای زیر از یا باال از که است قادر خداوند بگو»

 .(65 هی(، آ6) نعام)سوره اَ .بچشاند دیگری وسیله به شما از یک هر به را( اختالف و) جنگ طعم و بیامیزد،

 :فرماید می قاطعیّت با و کرده معرّفی مسلمانان دشمن و اسالم از جدای را آنها و داده هشدار افکنان تفرقه به همچنین قرآن

 سر نداری، آنها با ای رابطه گونه هیچ تو شدند، تقسیم گوناگون های گروه به و ساختند، پراکنده را خود آیین که کسانی همانا»

 .(159 هی(، آ6) نعام)سوره اَ .است خدا با تنها آنها کار و

https://hawzah.net/fa/Magazine/List
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 به نیز تاریخ گذشته و گزینند برنمی را حق مسیر ها انسان همه و دارد وجود تشتّت و تفرقه برای فراوانی های زمینه و عوامل

. شود می تر سنگین اندیشمندان و علما ویژه به مسلمان جوامع وظیفه رهگذر این در که دهد، می گواهی مدعا این بر روشنی

 زمان از برهه این در مسلمین و اسالم خورده قسم دشمنان ترفندهای به توجّه با اسالمی امّت بین در زا اختالف عوامل زیرا

«، مجله اختالف و پیامدهای ناگوار آن در قرآن، مقاله: »اسالمپورکریمی) .است زیاد بسیار( تکنولوژی و ارتباطات عصر)

  ش.(.1385اردیبهشت ، 293پاسدار اسالم، ش 

 راه سر از و شده شناسایی دقت به باید که دارد نیز آفاتی( وحدت) خدادادی نعمت این که بدانند و باشند هوش به باید همگی

 اسالم شریعت حریم از پاسداری تشتّت، و تفرقه از دوری و وحدت و خوتا  حریم از پاسداری حقیقت در. گردند برطرف

 )همان(. .است معلوم هم خدا دین از نگهبانی حکم و است؛

 ت گراییمبانی حرمت تفرقه و قومیّ .3

و از ع باشد در نظام مقدس جمهوری اسالمی، بر اساس اصل چهارم از قانون اساسی باید بر اساس مبانی فقه تشیّمبانی تقنین 

در این نوشتار که با  ،از همین رو .نفره مرکب از فقهای طراز اول وظیفه نظارت بر امر تقنین را دارندشش  همین رو شورایی

 موضوع جرم انگاری یکی از موارد مذکور در قانون مطبوعات می باشد، به بیان مبانی فقهی این امر می پردازیم.

 سوره بقره 208آیه  .1-3

 از سوره مبارکه بقره می باشد. خداوند متعال می این آیهولین آیه ای که به عنوان مستند این ماده قانونی به کار رفته است، ا

  فرمایند:

 شما براى او که نکنید، شیطان هاىگام از پیروى و درآیید( خدا) طاعت و تسلیم در همگى اید،آورده ایمان که کسانى اى»

 .(208 (، آیه2) )سوره بقره .است آشکار دشمنى

 باید پس. است شیطان ابزار آرامش و صلح زدن هم بر و افکنی اختالف که باشند مراقب باید که هستند منانمؤ ،آیه مخاطب

 .نزنند دامن را اختالفات و کنند حفظ را صفا و صلح و جامعه سالمت ،آن گذاشتن کنار با و بگیرند نادیده را جزیی اختالفات

 و شده دانسته شیطانی گام آن به گرایش یا و اختالف هرگونه که است آن، شده تأکید آن بر آیه این در که ای نکته ترین مهم

 .است شده تلقی شیطانی های گام عنوان به نیز گرفتن قرار آن مسیر در و آن به زدن دامن

https://hawzah.net/fa/Magazine/View/89/4974/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-1385-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-293
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 مسیر این در نیز خود باشند مراقب باید و نموده برخورد اختالفات با موضوع این از آگاهی با ایمانی جامعه در منانمؤ بنابراین

 .ننهند گام شیطانی

 دتمرّ و آدم خلقت ابتدای از ابلیس کهباشد،  می آن از خاصی فرد ابلیس و است جنس و عام اسم شیطان که نمود توجّه باید

 .کند گمراه را ها انسان که خورده سوگند هیاال درگاه از شدن رانده و هیاال فرمان از

 (؛83 و 82(، آیات 38) )سوره ص، الْم خْلَصِینَ مِنْه م  عِبَادَکَ إِلَّا؛ أَجْمَعِینَ لَأ غْوِیَنَّه مْ فَبِعِزَّتِکَ قَالَ» 

 «.را تو پاکدل بندگان آن مگر برم،مى در به راه از جدّا را همگى که سوگند تو عزّت به پس: »گفت[ شیطان]

 و نیست تنها راه این در او البته که برد، می بهره افکنی اختالف جمله از مختلف ابزارهای از، ها انسان گمراهی مسیر در ابلیس

 .کنند می یاری را او والیتش تحت انسی و جنی جنود

 سوره مائده 91آیه  .2-3

 و می فرماید:  دهد می توجّه شیطان ابزار این به قمار و شراب تحریم حکم بیان از پس قرآن

 این با) آیا دارد باز نماز از و خدا ذکر از را شما و کند، ایجاد عداوت قمار و شراب وسیلهه ب شما میان در خواهدمى شیطان»

 .(91(، آیه 6) )سوره مائده. «کرد خواهید خوددارى( اکید نهى این با و فساد و زیان همه

 اختالف که کند می بیان خداوند همچنین .کند ایجاد عداوت شما میان در خواهدمى شیطان که است آمده تصریح به آیه این در

 .است شیطان کارهای از( السالم علیه) یوسف برادران میان افکنی

 ؛(100(، آیه 12) )سوره یوسف، إِخْوَتِی بَیْنَ وَ بَیْنِی الشَّیْطان  نَزَغَ أَنْ بَعْدِ مِنْ»

 «.کرد فساد برادرانم و من میان شیطان که آن از بعد و 

 ارزشی و مهم امری گویا که دهد جلوه ای گونه به را غیرمهم و ساده اموری کند می سعی هدف این به دستیابی برای شیطان

 خویش خرد و ریز مسایل نتوانند آنان تا کند ایجاد ایمانی برادران میان تیرگی و کدورت تا کوشد می خویش تلقینات با و است

 با شد می باز دست با که ای گره که ای گونه به افزایند می آن ژرفای و اختالف عمق بر روز هر .کنند فصل و حل دوستانه را

 .گیرند می قرار هبوط و سقوط مسیر در جامعه یا و گروه یا و شخص دو هر و شود می حل غیرقابل نیز چنگ و دندان
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 :داده و می فرماید هشدار گونه این زمینه این در قرآن

 دشمنى انسان براى همواره شیطان زیرا زند،مى هم به را میانشان شیطان که بگویند، است بهتر که را آنچه: بگو بندگانم به و»

 .(53 هی(، آ17) سراء)سوره اِ .«است آشکار

 همراه به بدی بسیار نتایج پروایی بی که کنیم پیشه را هیاال تقوای و باشیم مراقب تشدّ به باید هایمان گفتن سخن در بنابراین

 .دارد

 نیست تنها راه این در او البتّه که برد، می بهره افکنی اختالف جمله از مختلف ابزارهای از ها انسان گمراهی مسیر این در ابلیس

 کنند می یاری را او والیتش تحت نسیاِ و ینّجِ جنود و

 و اختالف گونه هر از و باشند مراقب باید خود ایمانی جامعه حفظ برای که منانمؤ برای است هشداری روایات و آیات این

 .نمایند پرهیز کند می فراهم را اختالف موجبات آنچه هر و سخنرانی صحبت، هرگونه

 همواره باید مسلمان نخبگان و علما که است اسالم جهان امروز ضروریات از اسالمی جامعه کل در وحدت حفظ به توجّه البتّه

 در کنند چنین اگر که بدانند و کنند دوری است اختالف به منجر که فتوایی و صحبت گونه هر از و نموده توجّه مهم این به

 .اند نهاده قدم شیطانی مسیری

گرایی و  تفرقه افکنی در میان  تقومیّتوان به عنصر رسانه و مطبوعات در زمینه سازی برای دامن زدن به  می ،در این میان

 اسالم اشاره کرد. امّت

تشر به حجم انبوهی از شبکه های اطالع رسانی و نشریاتی که با عناوین گوناگون در سرتاسر دنیا عرضه و من توجّهامروزه با 

هم شکستن و نقشه های پیچیده ای را برای دردینی دارند، به خوبی پیداست که بازی ها می شود و خواستگاه غربی و ضد

و نکته سنجی های دقیق  توجّهدان است که با منمان دین و اندیشاسنجام جامعه اسالمی در سر می پرورانند و این وظیفه عال

واحده  امّتعرصه این مهم را یادآوری و با ارائه راهکار های جایگزین تالش دشمنان را خنثی کرده و از وحدت و یکپارچگی 

 اسالم حمایت و دفاع کنند.

 نتیجه

 :از مباحث فوق نتایج زیر بدست می آید
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آزادی در هر حکومت و هر دورانی به عنوان نمادی از بالندگی و پیشرفت مطرح بوده است. جوامع بشری در تعامل  .1

با حکومت ها همواره خواستار گسترش آزادی های خود بوده اند که آزادی بیان و مطبوعات یکی از همین خواست 

ه عنوان کامل ترین دین در این باره آزادی های های ملت ها در مقابل حکومت بوده است. فقه و شریعت اسالم هم ب

 مشروع را به جامعه اعطا کرده است.

ت نیز در کنار میل به آزادی از دیگر خواست های جا که حفظ ارزش های مورد قبول هر گروه و قشری از ملّ از آن .2

ند و باری و هتک حیثیت افراد است، هر حکومت دامنه این آزادی را به گونه ای تعریف می کند که منجر به بی ب

 اشخاص در جامعه نگردد.

سات عموم مردم توهین کند و یا باعث به خطر افتادن حکومت اسالمی هیچ کس نمی تواند به بهانه آزادی بیان به مقدّ .3

 مستحق مجازات خواهد بود. ،ی از این قاعدهدر صورت تخطّ ات اشخاص شود وو یا حیثیّ

ن آزادی های مشروع اشخاص باشد، هم حقوق نه ای تنظیم شده است که هم متضمّقانون مطبوعات در کشور ما به گو .4

 ی برخوردار باشد.دیگر اشخاص در جامعه را حفظ کند و هم با پشتوانه فقهی خود از استحکام مطمئنّ

تب عناوینی که تحت قانون جرایم مطبوعات، در قانون به عنوان جرم تلقی شده اند، همگی دارای سبقه فقهی در ک .5

 ت بررسی از منظر فقهی را نیز دارا می باشد.فقهی هستند و مباحث یاد شده قابلیّ

ط ر شده عالوه بر جرم قانونی، حرام شرعی نیز هستند و مرتکب در آنها عالوه بر مجازات دنیوی که توسّجرایم مقرّ .6

 خروی نیز می باشد.عمال می شود، مستحق مجازات ا حکومت اِ

اکثر نظامات مستبد دنیا بوده است و خداوند بارها به این مطلب  توجّهار اسالمی همواره مورد دشمنی با نظام و ساخت .7

 یهود معرفی کرده است. ،مهم اشاره داشته و از جمله بدترین دشمنان اسالم را

لغای اندیشه های گوناگون را دارا به طیف گسترده ای که از مخاطبین داشته و توانایی اِ توجّهمطبوعات و رسانه با  .8
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