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Abstract:

The necessity of news throughout history has been such that it was used 
as a tool for persuading, stimulating and mobilizing public opinion. Some news 
programs constantly use regular norms to expand and even shape values. 
But some others spread false and misleading news in the society in order 
to protect their interests. On the other hand, the increase in the volume and 
speed of information and news exchange in order to maintain social cohesion 
caused the type and method of information and news transmission to change. 
Therefore, knowing the rules helps the reporter to understand and adjust the 
news and it can also be used in the form of criteria for comparing, evaluating 
and selecting the events of the day. In this study, the author examines the 
practical indicators of the rule of justice in news reporting with the use of 
library resources, using documentary methodology and a descriptive-analytical 
approach, from the perspective of the audience›s rights.
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کاربرد قاعده عدالت در خبررسانی از منظر حقوق مخاطب

مسلم ملکی*

چکیده
ضـرورت خبـر در طـول تاريـخ آنچنان بوده کـه از آن به عنـوان ابزاي بـراي ترغیب، 
تهییـج و بسـیج افـکار عمومـي اسـتفاده مي شـده اسـت. برخـي از برنامه هـای خبـری، 
همـواره از هنجارهـای قاعده منـد بـرای بسـط و گسـترش ارزش هـا يـا حتی شـکل دهی 
بـه آنهـا اسـتفاده می کننـد؛ امـا برخي ديگر، بـا هدف حفظ منافـع خود، اخبار نادرسـت 
و گمراه کننـده را در جامعـه نشـر می دهنـد. از سـوي ديگـر، افزايـش حجـم و سـرعت 
مبادلـه اطالعـات و اخبـار در جهـت حفظ انسـجام اجتماعي باعث شـد  که نـوع و روش 
انتقـال اطالعـات و اخبـار نیـز متغیـر شـود؛ از ايـن رو، شـناخت قواعـد در درک، فهـم و 
تنظیـم خبـر بـه خبرنـگار کمک می کنـد و می توانـد در قالـب معیارهايی برای مقايسـه، 
ارزش گـذاری و گزينـش رويدادهـای روز مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. پژوهـش حاضر، با 
روش   اسـنادی و نیـز رويکـرد توصیفـی ـ تحلیلـی و با بهره گیـری از منابـع کتابخانه ا ی، 
بـه بررسـی شـاخص های کاربـردی قاعده عدالت در خبررسـانی از منظـر حقوق مخاطب 

پرداخته اسـت.
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مقدمه
جايـگاه و اهمیـت خبـر در طول تاريخ آنچنان بوده کـه از آن به عنوان ابزاي براي 
ترغیـب، تهییـج و بسـیج افکار عمومي اسـتفاده مي شـده اسـت. برخـي از برنامه های 
خبـری ، همـواره از هنجارهـای، قاعده منـد برای بسـط و گسـترش ارزش هـا يا حتی 
شـکل دهی بـه آنها اسـتفاده مي کننـد؛ اما برخي ديگـر، در جهت حفـظ منافع خود، 
اخبـار نادرسـت و گمراه کننـده را در جامعـه منتشـر می کننـد. امـروزه، اطالعـات و 
اخبـار بـه صـورت يکـي از مهمتريـن و ضروري تريـن نیازهايـي درآمـده کـه هیـچ 
گريزي از آن نیسـت. توسـعه شـبکه هاي اطالع رسـاني و پیشرفت چشـمگیر فناوري 
ارتباطـات نیـز بـر اهمیت ايـن موضوع افـزوده و مصرف کننـدگان اين محصـول را به 
شـکلي گسـترده، به همه افراد بشـر تعمیم داده اسـت. از سـوي ديگر، افزايش حجم 
و سـرعت مبادلـه اطالعـات و اخبـار در جهت حفظ انسـجام اجتماعي باعث شـد  که 

نـوع و روش انتقـال اطالعـات و اخبار نیز  متغیر شـود. 
يکـی از دغدغه هـای اصلـی نگارنـده در حـوزه مطالعات حقـوق و رسـانه، تدوين 
نظريه قواعدی برای ترسـیم نقشـه راهبردی رسـانه در سـپهر رسـانه ای بوده اسـت. 
چرا کـه موضـوع خبـر، به عنـوان يـک پديـده پیچیده کـه در مـواردی مصنـوع ذهن 
و خالقیـت بشـر اسـت، در کنـار سـاير پديده هايـی کـه مقتضـای زندگـی پیشـرفته 

جامعـه انسـانی هسـتند، قابلیـت تحلیل و بررسـی دارد.
امـروزه خبررسـانی در تمـام ابعـاد زندگـی بشـری تأثیرگـذار اسـت. زيـرا خبـر و 
چرخه اطالع رسـانی بـا عرصه اقتصاد، فرهنگ، مناسـبات اجتماعی، سیاسـت و قانون 
ارتبـاط دارد و بـا زندگـی خصوصـی افـراد و شـخصیت های حقیقی نیز مرتبط اسـت. 
اهمیـت خبـر و خبررسـانی در زندگی آدمی سـبب شـد که بـا در نظـر گرفتن مبانی 
فقهی، قواعد متناسـب در حوزه خبر و خبررسـانی شناسـايی شـوند تا گامی اساسـی 
در راه تحقق حاکمیت قانون در حوزه خبر و خبررسـانی برداشـته شـود. برای نیل به 
ايـن هـدف الزم اسـت که مجموعـه قواعد فقهـی و حقوقی کاربـردی در زمینه خبر و 
خبررسـانی، کشـف و کارآيی و انطباق اين قواعد در ابعاد مختلف خبررسـانی بررسـی 
شـود. بنابرايـن قاعـده عدالت در حوزه خبررسـانی، به ويژه با سـرلوحه قـرار دادن آنها 
در جمـع آوری، آماده سـازی و انتشـار اخبـار با توجه بـه حقـوق مخاطب، کاربـرد دارند. 
بـر ايـن اسـاس پژوهـش حاضر، در پی پاسـخ به اين پرسـش اسـت که؛ شـاخص های 

کاربـردی قاعـده عدالـت در خبررسـانی از منظر حقوق مخاطـب کدام اند؟
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هـدف از بررسـی و تحلیـل قاعـده عدالـت در حـوزه خبررسـانی از منظـر حقوق 
و  نهـاد خبرگـزاری  کـه  اسـت  مطلوبـی  و  مناسـب  ارائـه شـاخص های  مخاطـب، 
بـا سـاماندهی کارکردهـای آن در جهـت ظرفیت هـای مـورد نظـر  اطالع رسـانی، 
قانونگـذار بـه پوشـش دهی اطالعـات و تولیـد آگاهـی در سـطح مخاطبـان بپـردازد. 
از اهـداف ديگـر شـناخت رونـد شـکل گیری خبری اسـت کـه از زمان جمـع آوری تا 
انتشـار بتـوان آن را بـا قاعـده عدالـت مرتبط انطبـاق داد. هـدف نهايی نیـز توجه به 
حقـوق مخاطـب در خبر و خبررسـانی اسـت تـا از طريـق آن بتـوان خبرگزاری ها را 

کنتـرل و قانونمنـد کرد. 

پیشینه پژوهش 
در زمینـه کاربـرد قواعـد فقـه در خبررسـانی تا کنـون پژوهشـی جامـع و کامـل 
صـورت نگرفتـه و بیشـتر مطالعات، ناقص و پراکنده بوده اسـت. بررسـی پايان نامه ها، 
کتاب هـا، مقـاالت، سـايت، مجـالت و سـاير منبـع داخلـی و خارجی موجـود در اين 
موضـوع نشـان داد کـه تـا بـه حال اثری مسـتقل بـا عنوان کاربـرد قاعـده عدالت در 
خبررسـانی از منظـر حقـوق مخاطب انجام نشـده اسـت. در ادامه، به برخـی از آثاری 

کـه بـه صـورت غیر مسـتقیم بـه اين حـوزه مرتبط اند، اشـاره می شـود:
پويـا )1389( در کتـاب »خبـر و خبررسـانی در قرآن«، طی چهـار فصل، به ابعاد 
مختلـف خبـر و خبررسـانی در آيـات قـرآن پرداخته اسـت. در فصل ابتدايـی کتاب،  
ادبیـات خبر و خبررسـانی در حـوزه ارتباطات را بیان می کند و سـپس، در فصل دوم 
بـا رويکـرد اسـالمی، بـه خبـر و خبررسـانی در پژوهش هـای پیشـین می پـردازد. در 
فصـل سـوم کتـاب بـا دقتی فنـی در حوزه محتـوای خبر، نحـوه ارائه اخبـار در آيات 
قـرآن را مطـرح می کنـد و در نهايـت، بـا تطبیـق خبر از ديـدگاه قـرآن و نظريه های 

ارتباطـی، بـه نتیجه گیـری و ارائه پیشـنهادها با رويکـرد درون زا قرآنـی می پردازد. 
فخارطوسـی )1385( در کتـاب »پژوهشـی فقهـی در خبـر و خبرگزاری« سـعی 
کرده اسـت ضمـن پرداختن به موضوع شناسـی خبر و خبرگـزاری، همچنین کارکرد 
خبـر و نقـش آن در پديده های فرهنگـی، قضايی، حقوقی و... حکم شناسـی آن را نیز 
بررسـی کنـد. بـه باور نگارنـده، دسـتیابی به هـدف نهايـی و فراهـم آوردن مجموعه 
فقهـی کامـل در بـاب خبـر و اطالع رسـانی ايجـاب می کند کـه هريـک از بخش های 
کلـی ايـن کتـاب، يعنـی سیاسـت های کلـی شـارع در حـوزه اطالع رسـانی، احـکام 
خبـر، حقـوق و تکالیـف مبـدأ خبـر وحقـوق و تکالیـف گیرنـده خبـر بـه تفصیـل از 



112
پژوهش های ارتباطی،
ســال بیـست  و نــــهـم،
شمـاره 3 )پیاپي 111(،
پـــایـیـــــز 1401

ديـدگاه فقه بررسـی شـود. درفصـل اول کتـاب، به مهم تريـن تکالیف و حقـوق مبدأ 
خبـر پرداختـه شـده اسـت و در فصـل دوم، ظرفیت هـا و ويژگی هـای پديـده خبـر 

)از آن رو کـه پديـده ای اسـت واسـط در جهـت ايجـاد آگاهـی و اطالع( آمده اسـت. 
اسـماعیلی و جاللـی )1391( در مقالـه ای با عنوان »نظام هنجاری اطالع رسـانی 
در فقـه شـیعه« اشـاره می کنند که؛ دانشـمندان علـوم ارتباطات، وظايف رسـانه ها را 
در ابعـاد گوناگـون زندگـی اجتماعـی بررسـی کرده انـد. از بین کارکردهـای مختلفی 
کـه آنهـا برای رسـانه ها برشـمرده اند، کارکرد اطالع رسـانی جايـگاه ويـژه ای دارد. در 
ايـران رسـانه ها  می کوشـند در چارچـوب هنجارهـای فقهـی و توصیه هـای دينـی، 
بـه کارکردهـای مـورد انتظـار رسـانه های مـدرن دسـت يابند؛ زيـرا اصلی تريـن نیاز 
يـک رسـانه دينـی، بهره گیـری از نظريـه و چارچوبی هنجـاری برای سیاسـتگذاری، 
عملکـرد بهتـر و مناسـب تر اسـت. ايـن چارچـوب بـر آموزه های دينی اسـتوار اسـت 
و رسـانه در نشـر و پخـش، آن را مبنـای خـود قـرار می دهـد. ايـن مقاله تـالش دارد 
با توجه بـه نظريه هـای هنجـاری و تکیـه بـر نظريه هنجاری اسـالمی و بررسـی کتاب 
الهـی و روايـات امام معصوم)ع( به روش اسـنادی و با رويکرد اسـتنباطی و تفسـیری، 
اصـول هنجـاری حاکـم بـر اطالع رسـانی را شناسـايی کنـد و بـه نگرشـی نظام منـد 
دسـت يابـد. سـپس با اسـتفاده از مفاهیـم و اطالعات قابـل ارائه درباره اطالع رسـانی 
کـه در آموزه هـای دينی آمده اسـت، راهبردهای اساسـی فقه شـیعه در اطالع رسـانی 

را به دسـت آورد.
فصیح رامنـدی )1394( در رسـاله دکتـرای خـود باموضوع »تعامل حقوق رسـانه 
و حقـوق مخاطـب« تأکیـد دارد که حقوق رسـانه و مخاطـب در ارتباط بـا دريافت و 
کسـب اخبـار و اطالعـات از طريـق رسـانه های گروهی جـزء يکی از حقـوق بنیادين 
بشـر يعنـی حقـوق فـردی و آزادی هـای عمومـی بـه شـمار مـی رود کـه همـواره در 
اعالمیه هـای حقوقـی و قوانیـن اساسـی اغلـب کشـورهای جهـان گنجانـده شـده و 
مـورد پذيـرش قـرار گرفتـه اسـت. رسـانه نیـز بـرای بقای خـود، بـه رعايـت حقوق 
مخاطـب نیازمنـد اسـت؛ رعايـت نکـردن حقـوق مخاطبان عـالوه بر خود رسـانه، به 
جامعـه ای هـم کـه رسـانه در آن فعالیـت می کنـد، لطمـه می زنـد حتـی در برخـی 
مـوارد، ايـن لطمـات بـه دلیل ابعاد وسـیع پوشـش رسـانه ها بسـیار سـنگین اسـت؛ 
از ايـن رو، با توجه بـه تثبیت مسـئولیت رسـانه ها در قبال مخاطبان و در تناسـب میان 
ايـن دو حـق، می تـوان وجـود تعامـل در اين عرصـه را اثبات کـرد؛ به نوعـی که هیچ 

کـدام از ايـن دو وجـه از تأثیـر ديگـری بری نخواهـد بود.
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علي اکبـري بابوکانـي و همـکاران )1393( در مقالـه ای بـا عنـوان »عدالـت در 
اطالع رسـاني از منظـر فقـه«، ضمن بررسـی جايگاه عدالـت در حوزه اطالع رسـانی و 
ارتباطـات، اظهـار کرده انـد که فراهم سـاختن امـکان اطالع يابی همه مـردم از اخبار 
و اطالعـات و نیـز عرضـه و نشـر ايـن يافتـه بـه صـورت عمومـی و عادالنـه، رسـالت 
نهادهـای متولـی نشـر اطالعـات و اخبـار محسـوب می شـود و شـرطی ارتـکازی و 

بديهـی اسـت کـه در فعالیت هـای اطالع رسـانی نـزد عقـاًل پذيرفته شـده اسـت.

روش شناسی پژوهش
با توجه بـه موضـوع ايـن پژوهـش »کاربرد قاعـده عدالـت در خبررسـانی از منظر 
حقـوق مخاطـب« روش پژوهـش به صورت اسـنادی و با رويکـرد توصیفیـ  تحلیلی، 

بـا اسـتفاده از منابع کتابخانه ا ی بوده اسـت.  

چارچوب مفهومی پژوهش
مفهومشناسیخبر

از نظـر لغـوی، واژه خبـر کـه اکنـون در زبـان فارسـی بـه کار مـی رود، از زبـان عربی 
گرفته شـده اسـت و معادل آن در زبان اروپايی information اسـت )نعمتی انارکی، 1380: 
204( در مجمـوع لغت نامه هـا به علم، آگاهی و اطالع از حقیقت چیزی معنا شـده اسـت 

)سـیاح، 1370؛ ُجـر، 1373: 889؛ بندريگـی، 1374؛ فهـری، 1380و دهخدا، 1377(. 
در مفهوم شناسـی خبـر تعاريـف متعـددی آمـده اسـت در ادامه به بیـان چندی 
از ايـن تعاريـف می پردازيـم. خبـر، گزارشـی عینـی از واقعیت هاسـت کـه دارای يک 
يـا چنـد ارزش خبـری و تحـت تأثیر عوامل درون سـازمانی و بیرون سـازمانی اسـت 
)بديعـی، 1380: 55 و محسـنیان راد، 1371: 13(. گاه نیـز بـه گـزارش بی طرفانـه، 
دقیق، عینی و صحیح از رويداد تعريف شـده اسـت )قربانی، 1385: 21 و شـکرخواه، 
1378: 7( در بیـان ديگـر خبـر، گزارشـی از واقعیت هاسـت؛ امـا هـر واقعیتـی را 
نمی تـوان خبـر نامیـد )بديعـی و قنـدی، 1380: 20(. در زبـان اروپايـی بیـن خبـر 
معمولـی )information( و خبرهـای تازه )news( اختالف وجـود دارد. در خبر معمول 
واقـع جـاری اسـت که تأخیـر در آن تأثیری ندارد امـا در خبر تازه عنصـر »نو« بودن 
مـالک اسـت )معتمدنـژاد و منصفـی1382: 46(.  در نتیجـه خبـر به دنبـال تأثیر بر 
مخاطـب و نـوع حساسـیت و رضايـت مخاطـب نسـبت بـه آن اسـت کـه مهم تريـن 

سـازه خبری محسـوب می شـود )رانـدال، ترجمـه قاضـی زاده، 1382: 79(.
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بـا بررسـی اجمالی قرآن، روشـن می شـود که سـه کلیـدواژه مهم در حـوزه خبر 
وجـود دارد: »خبـر«، »حـدث« و »نبـاء«؛ هرچنـد پیام هـای خبـری قـرآن کريـم را 
می تـوان نمونـه ای از کل آيـات دانسـت. شـايد مرتبط تريـن واژه بـا مباحـث خبـری 
امروزيـن، »نبأ« باشـد. ايـن واژه در عمیق تريـن و اصیل ترين اليـه معنايی به حرکت 
از يـک مـکان بـه مـکان ديگـر اشـاره دارد؛ نبـأ خبری اسـت کـه منتقل می شـود؛ از 
دروغ خالـی و دارای فايـده بزرگی اسـت و به واسـطه آن، يا علم حاصل می شـود و يا 
يـک طـرف احتمـال تقويت می شـود؛ پس نبأ در زبـان قرآن، پیامی خبری اسـت که 
دارای چهـار ويژگـی انتقـال، مفیـد بودن، صادق بـودن و آگاه کننده يـا کاهش دهنده 

بودن ابهام اسـت )آشـنا، 1389: 149- 148(.

مفهوم شناسی عدالت
کاوش در مفهـوم عدالـت و عدالت خواهـی، قدمتـی بـه درازای عمر شـکل گیری 
نخسـتین جوامـع بشـری دارد. تعبیـر و توصیف های گوناگونی از عدالـت بر بوم تاريخ 
نقـش بسـته که در فلسـفه، الهیـات و تجارب کهن ريشـه دارد و پیـش از تاريخ ثبت 
شـده بـوده اسـت. تصادفـی نیسـت که مسـئله عدالـت آن گونه که از سـوی سـقراط 
در جمهوری افالطون مطرح شـده، آغاز رسـمی فلسـفه غرب اسـت. در دوره مدرن، 
هـم در همـه عرصه ها و دوره هايی که انسـان تصـور واحدی از مفهوم عدالت نداشـته 
و تنهـا درگیـر يـک »مشـترک لفظـی« بـوده، تعريف هـا و نظريه هايی دربـاره عدالت 
ارائـه شـده اسـت کـه اجماعـی بـر هیچ کـدام از آنهـا وجـود نـدارد و حتـی اغلـب از 
سـوی مخالفـان بـه چالـش کشـیده شـده اند؛ البتـه به نظـر می رسـد نقطـه تالقی و 
مرکـز ثقـل همـه تعريف هـا و نظريه هـا اين اسـت کـه عدالت دربـاره انسـان و روابط 
او در سـطح های اجتماعـی، سیاسـی و اقتصـادی اسـت )تاجیـک نشـاطیه، 1385 
:11(. عدالـت در يونـان باسـتان، حداقل دو اصطالح متفاوت داشـت که در انگلیسـی 
 isone ترجمه می کننـد و Justice را به طور معمـول بـه ،Dikaiosune ترجمـه شـده اند

بیشـتر، بـه معنـای برابر بـه کار می رود )سـولومون1 و ماربـی2، 1999: 11(.
در علـم حقـوق، عـدل اصطالحـی اسـت کلـی بـرای بیـان هـدف کـه از روابـط 
قانونـی افـراد بـا يکديگـر و روابـط قانونـی دولت های مسـتقل حاصل می شـود و در 
مـوارد خـاص، بـا اجـرای صحیـح اصـول قانونـی به صـورت کامـل و مطلـوب بايد به 
دسـت آيـد )صالـح، 1383: 42(. در حقـوق، فضیلـت عـدل يک صفـت ذاتی و قطب 
متقابـل ظلـم اسـت کـه به عنـوان کل تکوينـی قانـون بـه حسـاب می آيـد )الذنـون، 

1. Solomon 2. Murphy
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1975: 163(. در قـرآن از توحیـد گرفتـه تـا معاد، از نبوت گرفته تـا امامت و زعامت، 
از آرمان هـای فـردی گرفتـه تـا آرمان هـای اجتماعـی همـه بـر محـور عـدل اسـتوار 
شـده اند، عـدل قـرآن، همـدوش توحیـد و رکن معاد و هدف تشـريع نبوت و فلسـفه 
زعامـت و امامـت و معیـار کمـال فـرد و مقیاس سـالمت اجتماع اسـت و آنجـا که به 
نبـوت و تشـريع و قانـون مربوط شـود يک »مقیاس« و »معیار« قانون شناسـی اسـت 
)يثربـی قمـی، 1374: 50-49(. در جامعـه سیاسـی کـه بـر مبدأ عدالت اقامه شـده 
باشـد، آزادی را پاسـداری می کنـد و از تجاوز ديگران محفوظ اسـت از ايـن رو، عدالت 
ضامـن اسـت؛ امـا آزادی نمی توانـد عدالـت را تضمیـن کنـد )شـمس الدين، ترجمـه 

آيت اهلل زاده شـیرازی، 1380: 119(.  
مفهـوم عدالـت به طور معمـول بـا عباراتـی چـون »اعطـا کل ذی حق حقـه« يـا 
»وضـع شـی فی مـا وضع لـه« بیان می شـود. مفهـوم عدالت با فطرت بشـری سـازگار 
اسـت و محتـوای آن به طور کلـی در شـرع آمـده اسـت ولـی تعییـن مصـداق آن بـا 
شـارع نیسـت. فقهـا و علمای اخـالق، به طور معمـول عدالت را در جنبه هـای فردی و 
تعديـل اخالقـی بـه کار می برند؛ اما امروزه بیشـتر بعـد اجتماعی آن لحاظ می شـود. 
رويکـرد فقهـی بـه عدالـت، بیشـتر جنبه هـای فـردی و شـخصی آن را مد نظـر دارد؛ 
امـا اندرزنامه نويسـان بـا گرايشـی محافظه کارانـه به طور عمـده عدالـت را حفظ وضع 
موجـود می ديدنـد )حقیقـت، 1383: 96-95(. بنابرايـن عدالـت واژه ای اسـت کـه 
تعییـن مصـداق عینـی و خارجی برای آن دشـوار اسـت و از اين رو، در شـمار مفاهیم 
بسـیار ذهنـی قـرار می گیـرد، دربـاره مفهـوم عدالـت، مفاهیمـی همچـون برابـری، 
انصـاف و مسـاوات نیـز مطرح می شـوند که گاهی متـرادف با آن و گاهـی با مفهومی 

متفـاوت بـا آن بـه کار گرفته شـده اند )بیچرانلـو، 1390: 39(.

چارچوب نظری پژوهش
مبانینظریقاعدهعدالت

جـان راولـز با نگاهی لیبرالیسـتی قائل اسـت که انسـان ها در موقعیت نخسـتین 
و اصلـی، از موقعیـت بی خبـری محـض برخوردارنـد و از اهـداف و منافـع خـود و 
ديگـران بی اطالع انـد. وی معتقـد اسـت کـه اشـخاص در ايـن موقعیـت دو اصـل 
زيـر را بـه  کار می گیرنـد: 1( همـه اشـخاص در حقـوق و آزادی هـای بنیاديـن بـا 
يکديگـر برابرنـد و 2( در خصـوص حقوق اجتماعی و اقتصادی، تفـاوت وجود دارد اما 
نابرابری هـا بايـد به گونـه ای سـازمان داده شـوند کـه الف( بیشـترين منفعـت را برای 
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مسـکین ترين و ضعیف تريـن افـراد بـه ارمغان بیاورنـد و ب( برای همه افـراد، فرصت 
برابـر و منصفانـه ای بـرای شـکوفا کـردن اسـتعدادها و پیشـرفت مهیـا کننـد )راولز، 

ثابتـی، 1388(. ترجمه 
در مفهوم شناسـی عدالـت، گاه معنـای واحـد و گسـترده به سـان چتـری فراگیـر 
تصور می شـود و سـپس تحلیل ها و مصاديق رنگارنگ از آن را به فراخور مقتضیات و 
شـرايط زمان و مکان ارائه می دهند )اسـتاينر، ترجمه راسـخ،  1385: 14( تام کمپل 
معتقـد اسـت کـه بايـد از مفهوم عدالت پیشـین چشم پوشـی کنیم و خـود را گرفتار 
تمايـز میـان مفهـوم بـا مصـداق يا تصـور با تصديـق در خصـوص اين پديـده نکنیم، 
ضمـن اينکـه در پـی تعريف هرچنـد کلی از عدالت نباشـیم بلکه بايد در جسـتجوی 
تمییـز امـر عادالنـه از غیرعادالنـه برآيیـم؛ زيـرا دعـوا بـر سـر مصاديق عدالت اسـت 
)کمپیـل1، 2005(. به گفتـه ريچـارد رورتـی، به جـای عدالـت ماهـوی بايد بـه دنبال 
دموکراسـی گفتگويـی و تضمینات عدالت شـکلی يـا رويه ای بود. چراکه دموکراسـی 

 و مشـارکت،  بـر فلسـفه و ايدئولوژی اولويـت دارد )ترجمه ديهیمـی، 1388: 58(. 

مبانی دینی عدالت
يکـی از موضوعـات مهـم و قابـل بحـث در نهـج البالغـه »عدالـت« اسـت، ايـن 
موضوع گوشـه ای از شگفتی شـخصیت امیرالمومنین)ع( و حساسیت ايشان را نسبت 
بـه ايـن پديـده نشـان می دهـد. حضـرت امیـر)ع( در فـرازی از نامـه 53 نهج البالغه 
خطـاب بـه مالـک اشـتر می فرمايـد: »و إن افضل قره عیـن الواله اسـتقامه العدل فی 
البـالد« )بهتريـن سـوغاتی و نـور چشـمی دولتمـردان به مـردم بر پا داشـتن عدالت 
در شهرهاسـت( امیرالمؤمنیـن)ع( در تعريـف عـدل می فرمايـد: »العدل قـوام الرعیه 
و جمـال الـواله« )عـدل قـوام جامعـه و زيبايـی حکومـت دولتمردان اسـت(، پس دو 
ويژگـی در عدالـت وجـود دارد ؛ يکـی اينکـه موجـب قـوام و ثبـات جامعـه می شـود 
و ديگـر اينکـه خلعتـی زيبـا بـر انـدام زمامـداران اسـت؛ بنابرايـن عدالـت از ديدگاه 
حضـرت علـی)ع( بـه دلیـل هماهنگـی بـا طبیعت امـور، ترازويی اسـت کـه می تواند 
اداره کشـور را تنظیـم کنـد )منصـوری الريجانـی، 1385(. عدل در فرهنگ اسـالمی 
الزامـاً بـه معنـی برابـری همه افـراد همنـوع در امکانـات و وظايف نیسـت بلکه عدل 
آن اسـت کـه بـه هرکس متناسـب بـا توانش مسـئولیت داده شـود و در حـد توانايی 
و طاقتـش از وی انتظـار تـالش و کار رود  )منتظـری، ترجمه صلواتـی، 1367: 108(.

از ديـدگاه نهـج البالغـه، تأکیـد بـر عدالـت رويه ای بسـیار جـدی اسـت و فراگرد 

1. Campbell
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حسـاب پس دهـی سیاسـی و اقتصـادی بسـیار دقیـق اسـت؛ بـه طـوری کـه در نامه 
بـه زيادابن ابیـه، امـام سـوگند می خـورد کـه اگـر بـه او خبر رسـد کـه زيـاد در اموال 
مسـلمانان به انـدک يـا بسـیار خیانت کرده اسـت، چنان بر او سـخت گیـرد که حقیر 
و خـوار شـود  )پورعـزت، 1388: 237-223(. عدالـت میـزان و معیـاری بـرای فقاهت 
و اسـتنباط اسـت و تمامـی برداشـت های فقهـی و فتـاوی بايد با آن سـنجیده شـود. 
همچنیـن چراغـی اسـت که حتی سـاير قواعـد مانند الضـرر، الحـرج و... و عرف های 
عـام و بنائـات عقالنـی هـم در پرتو آن محـک می خورنـد و میزان و معیـار بودن خود 
را از آن کانـون می گیرنـد. از سـوی ديگـر، عدالـت میـزان و معیـاری بـرای فقاهـت و 
اسـتنباط اسـت و تمامی برداشـت های فقهی و فتاوی بايد با آن سـنجیده شـود. اين 
قاعـده می توانـد بـر هماهنگ سـازی مجموعه فقـه اثر بگـذارد، چنان کـه در پر کردن 
 منطقـه الفـراغ، به مثابـه حريمـی اسـت کـه نبايـد از آن تعـدی کـرد. عـدل در دايره 
علـوم اسـالمی در دانـش کالم، فقـه و اخـالق مطـرح بوده اسـت )مهريـزی، 1376(. 
اصـل عدالـت از مقیاس هـای اسـالم اسـت کـه بايـد ديـد چه چیـزی بـر آن منطبق 
می شـود، عدالـت در سلسـله علـل احکام اسـت نه در سلسـله معلوالت، نه اين اسـت 
کـه آنچـه ديـن گفـت عـدل اسـت، بلکه آنچـه عدل اسـت ديـن می گويـد )مطهری، 

.)14 :1409
در دانـش فقـه از عدالت در دو مورد به صورت مسـتقل گفتگو شـده اسـت؛ يکی 
آنجـا کـه عدالـت يکـی از صفات مجتهـد، قاضی، امـام جماعت، شـهود، گواهـان و... 
به شـمار آمده و در رأی مشـهور به عنوان ملکه نفسـانی از آن تعبیر شـده اسـت. در 
ايـن زمینـه، به جـز جايـگاه يـاد شـده در فقه، رسـاله های متعـددی نیز تحرير شـده 
اسـت )مدرسـی طباطبايـی، ترجمـه فکـرت،1410: 434(. مورد ديگـر، به عنوان يک 
قاعـده، بـا تعبیر »قاعـدة العدل واالنصاف« از آن ياد شـده و کاربرد آن در اشـتباهات 
خارجـی اسـت يعنـی آنجا کـه اموالی مخلوط شـود و تفکیک آن میسـر نباشـد. اين 

مورد هم در فقه سـابقه داشـته اسـت )مصطفـوی، 1412: 140(.

یافته های پژوهش
1.شاخصهاوقلمروقاعدهعدالتدرخبررسانی

شاخصهایعدالتدرخبررسانی•
عدالـت در عرصـه اطالع رسـانی، به عنوان اصلـی مهم در فعالیت رسـانه ها در نظر 
گرفتـه می شـود. از نظـر اسـالم، عدالـت مقیاس دين اسـت نـه دين مقیـاس عدالت 
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و عدالـت به منزلـه يک شـاخص دينـداری مطرح اسـت؛ بنابراين، در بینش اسـالمی، 
عدالـت مقیـاس همـه چیـز و هـدف بعثت انبیا معرفی شـده اسـت )جاللـی، 1391: 
59(، از ايـن رو، در ادامـه سـعی شـده اسـت بـه شـاخص های قاعـده عدالـت نظیـر؛ 

بی طرفـی، برابـری و انصـاف کـه معیار مطلـوب انتقـال اطالعات اسـت، بپردازيم:

الف(بیطرفی
بی طرفـی تنهـا به فقـدان واقعـی جانبـداری و تبعیـض مربـوط نیسـت؛ بلکـه بـا 
درک فقـدان آن نیـز مرتبـط اسـت. عدالـت نه تنهـا بايد اجرا شـود بلکه بايـد اجرای 
از نظـر موازيـن  آن آشـکارا ديـده شـود )شـاه حیدری پور و همتـی، 1389: 73(. 
فقهـی، عـالوه بـر اينکـه »شـخص« داور بايـد »بی طـرف« باشـد، بايـد در »رفتـار« 
خـود نیـز »بی طرفـی« را رعايـت کنـد. يعنـی داور، بايـد در کار داوری نیـز »مقید« 
بـه »بی طرفـی« باشـد، از ايـن رو، از رفتـارش نبايد شـائبه طرفداری از يکی به مشـام 
برسـد، فقهـای بزرگـی فرموده انـد، بايـد در رسـیدگی بـه شـکايت افـراد، »نوبت« را 
رعايـت کنـد بـا اين اسـتدالل، قاضـی، نه تنهـا در رعايت نوبـت بايد کامـاًل بی طرفانه 
عمـل کنـد، بلکـه در مقدمـات ديگـر رسـیدگی بـه دعـوی و در طول رسـیدگی نیز، 
بايـد بی طرفـی را حفـظ کنـد چرا کـه فقهـا فرموده انـد قاضـی در مجلـس محاکمـه 
نبايـد يـک طـرف دعـوی را بر ديگـری ترجیح دهـد و به گونـه ای، »میـل و گرايش« 
خـود را بـه او اظهار کنـد و زمینه »تهمـت« را فراهم کند  )سـروش محالتی، 1389: 
79(؛ بنابرايـن »بی طرفـی« يـک مفهوم کیفی اسـت و برای تبیین آن بايد مشـخص 
کـرد کـه »بی طرفـی نسـبت بـه چـه معیـاری« مـورد نظـر اسـت. وسـايل ارتبـاط 
جمعـی بـرای اينکـه در انتقـال اطالعـات و فعالیت های رسـانه ای »بی طرف« باشـند 

بايـد فقـط سـعی کنند کـه »عدالـت« و »انصـاف« را رعايـت کنند. 

ب(برابری
در آموزه هـای اسـالمی اصـل عدالـت و برابـری در ايجـاد فرصت و امکانـات برابر 
بـرای همـه افـراد جامعـه، يکـی از اصول بنیاديـن و معیـار و مقیاس اصلـی و کارآمد 
در نظـام سیاسـی اسـالم بـه شـمار مـی رود. فقیهانـی همچـون نائینـی، مسـاوات و 
برابـری تمـام افـراد ملـت، حتـی حاکـم را در برابـر همـه حقـوق و احـکام، از اصول 
اساسـی سیاسـت اسالمی در فقه شـیعه می دانند و آن را مبنا و اسـاس عدالت و روح 
تمـام قوانیـن اسـالم معرفـی می کننـد. از منظـر ايـن فقیه برجسـته، اين اصـل ناظر 
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بـه برابـری و تسـاوی همـه افـراد در مقـام اجرای احـکام اسـت. امروزه اطالع رسـانی 
در حوزه هـای مرتبـط بـا مصالـح جامعـه و زندگـی مـردم، يکـی از مشـاغل مهـم و 
واجـب بـه شـمار مـی رود کـه در اصـالح فقهـی از آن به عنـوان »صناعـات واجبـه« 
يـاد می شـود. اطالع رسـانی و آگاه سـازی آحـاد جامعـه در نظـام اسـالمی، بـر عهـده 
رسـانه های جمعـی قـرار دارد و از جمله حقوقی اسـت کـه مردم می تواننـد از مديران 
جامعـه مطالبـه کننـد، زيـرا حـق دسترسـی يکسـان بـه اطالعات مـورد نیـاز، يکی 
از حقـوق اجتماعـی اسـت کـه قانون و شـرع مقـدس، تحقـق آن را برعهـده مديران 
رسـانه گذاشـته اسـت و بايـد در ايـن زمینه پاسـخگو باشـند )جاللـی، 1391: 60(. 

ج(انصاف
در فـرازی از نامـه 53 نهج البالغـه حضرت علی در رعايت اصـل انصاف خطاب به 
مالـک اشـتر می فرمايـد: »انصـاف را در رابطه بین خـود و خدا و خود و مردم نسـبت 
بـه خاصـان اقوامت و کسـانی که بـه آنان گرايـش داری، رعايت کن. پس، به درسـتی 
کـه اگـر چنیـن نکنـی ظلـم کـرده ای و هرکـس به بنـدگان خدا ظلـم ورزد خـدا در 
عـوض بندگانـش دشـمن اوسـت«. دولـت علـوی، بـه حسـب ماهیـت و جوهرخود، 
دولتـی خیرخـواه و خدمتگـذار اسـت؛ زيـرا چنین دولتـی، هدفش تحقـق حاکمیت 
الهی، استوارسـازی ارزش های انسـانی و تکريم انسـان ها اسـت )گیلـک حکیم آبادی، 
1380: 17(. اصـل انصـاف بـه معنـای مطـرح و منعکس کـردن ديدگاه هـای طرفین 
موضـوع در يـک بحـث، درج ديدگاه هـای دو طـرف و پنـاه و سـنگر بـودن در برابـر 

نادرسـتی خبـر به دسـت آمـده از يـک منبع خبـری مغرض خواهـد بود. 
گـزارش يک طرفـه می توانـد تخريبی و از نظـر قانونی خطرناک باشـد. در نیل به 
اصـل اخالقـی انصـاف، عوامل گوناگونـی چون انتخـاب واژه ها، گزينـش عناصری که 
محتـوای يـک گـزارش را تشـکیل می دهنـد، برداشـت ذهنـی روزنامه نگار و سـازکار 

گـردآوری اخبـار دخیل اند )احـدزاده، 1390: 95(.
قطع نامه هـا و اعالمیه هـای بین المللـی نیـز به صورت گسـترده در بیان چیسـتی 
آزادی خبررسـانی، بـر مطلـق بـودن اظهار يا انتشـار اطالعات به تمام وسـايل ممکن 
يـا بـه هـر طريق، بـدون مالحظـات مـرزی تأکید دارنـد. آنچـه در مفهـوم و منطوق 
قطع نامه هـا و اعالمیه هـای بین المللی آمده، حاکی از آن اسـت که آزادی خبررسـانی 
مـالزم آزادی رسـانه اسـت. در واقـع، ايـن توسـعه وسـايل ارتبـاط جمعـی اسـت که 
می توانـد زمینـه آزادی اطالعـات را فراهـم آورد و موضوعـات گسـترده ای را پوشـش 
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دهـد؛ همچنیـن در اسـناد بین المللـی، مؤلفه هايـی نظیـر؛ بی طرفـی، کثرت گرايـی، 
اسـتقالل و نبـود انحصارطلبی در رسـانه را از شـاخص های حاکم بـر آزادی اطالعات 

و اخبـار در وسـايل ارتبـاط جمعی دانسـته اند.

قلمروقاعدهعدالتدرخبررسانی•
در تعییـن مصاديـق عدالت، الزم اسـت ضرورت ها، امکانـات و قابلیت های موجود 
در جامعـه را مطالعـه کنیـم، تـا پی ببريم کـه اين مفاهیم کلـی و انتزاعـی در ارتباط 

بـا يـک »وضعیت معین و مشـخص« چـه معنايی پیـدا می کنند. 
آنچـه  يعنـی  »ضرورت هـا«  بشـود،  می توانـد  آنچـه  يعنـی  »قابلیت هـا«  بايـد 
ايجـاد محدوديـت می کنـد، »واقعیت هـا« يعنـی آنچه خـودش را تحمیـل می کند و 
»امکانـات« يعنـی آن چیزهايی که شـما به وسـیله آنهـا می توانید چیزهـای ديگری 
را به وجـود بیاوريـد مـورد توجـه قـرار گیرنـد، آنـگاه گفته شـود که وضعیـت حاضر ، 
بـرای مثـال مصـداق عدل اسـت يا مصداق ظلـم ...زمـان و مکان، در تعییـن مصداق 

ظلـم وعدل نقـش بـازی می کننـد )شبسـتری، 1379: 73-74(.
از آنجـا کـه از حیث مفهوم شناسـی در عدالت اختالف نیسـت، بلکـه در مصاديق 
آن اختـالف نظـر وجـود دارد، عدالـت در حـوزه خبررسـانی يک قاعده ايجابی اسـت 
کـه کارشناسـان خبـری بايـد بـا توجـه بـه شـاخص های آن بـه انتشـار اطالعـات 
بپردازنـد. بـرای مثـال، در اخبـار نامزدهـای انتخابـات رياسـت جمهوری الزم اسـت 
خبرگزاری هـا بـا رعايـت عدالـت اخبـار را در اختیـار مخاطبـان بگذارنـد و بـا رعايت 
انصـاف، برابـری و بی طرفـی، عدالـت خبـری را تحقـق بخشـند؛ زيرا اگر خبـر تمايل 
بـه يـک نامزد خاص داشـته باشـد و بی طرفی را رعايـت نکند رسـانه نمی تواند عادل 
باشـد. بـرای مثـال، اخبـار مربـوط بـه يکـی از نامزدهـا را در زمانی خاص که رسـانه 
مخاطـب زيـاد دارد، پخـش کنـد يـا اينکـه زمـان بیشـتری را بـه انتشـار خبرهـای 
مربـوط بـه او اختصـاص بدهد؛ يعنی شـاخص برابـری را رعايت نکنـد. همچنیان که 
اگـر در اخبـار خـود به سـمتی گرايـش پیدا کنـد که برنامه هـای يک نامـزد را تبلیغ 

کنـد، خالف اصـل انصاف اسـت.     

2.عدالتدرخبررسانیبامحوریتمخاطب
»حقـوق مخاطـب« به عنـوان يکـی از مفاهیـم شـگرف تأثیـر گرفتـه از انقـالب 
ارتباطـات )انقـالب صنعتـی دوم( در آغـاز بـه صـورت کامـاًل سـاده، بـا شـکل گیری 
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رسـانه های مختلـف و بـا انتقـال متن پیام هـا بین افـراد )البته در ابتـدای راه فقط در 
میـان نخبـگان( مورد توجـه قرار گرفـت؛ اما با گسـترش فناوری های نويـن ارتباطی 
و همـراه بـا متنـوع و بهینه تر شـدن رسـانه ها و همچنین اسـتفاده طیف گسـترده ای 
از افـراد جامعـه يـا بهتـر بگويیـم همه افـراد از رسـانه ها شـکل پیچیده تـری به خود 
گرفـت. حقـوق رسـانه و مخاطـب در زمینـه دريافـت و کسـب اخبـار و اطالعـات از 
طريـق رسـانه های گروهـی، يکـی از حقـوق بنیاديـن بشـر يعنـی حقـوق فـردی و 
آزادی هـای عمومـی به شـمار مـی رود کـه همـواره در اعالمیه های حقوقـی و قوانین 
اساسـی اغلـب کشـورهای جهـان گنجانده شـده و مـورد پذيـرش قرار گرفته اسـت؛ 
امـا از سـوی  ديگـر، تحلیل گـران تأکیـد دارنـد کـه رسـانه ها نیـز بـرای بقـای خود، 
بـه رعايـت حقـوق مخاطـب نیازمندنـد؛ رعايـت نکـردن حقـوق مخاطبـان ، عـالوه 
بـر خـود رسـانه، بلکـه بـه جامعـه ای هـم کـه رسـانه در آن فعالیـت می کنـد، لطمه 
می زنـد حتـی در برخـی مـوارد، اين لطمـات به دلیل ابعاد وسـیع پوشـش رسـانه ها 
بسـیار سـنگین اسـت. به اين ترتیـب، با توجه بـه تثبیـت مسـئولیت رسـانه ها در قبال 
مخاطبـان و در تناسـب میـان ايـن دو حـق، می تـوان وجـود تعامل در ايـن عرصه را 
اثبـات کـرد، به نوعـی کـه هیچ کـدام از ايـن دو وجـه از تأثیـر ديگـری بـری نخواهد 

بـود  )فصیح رامنـدی، 1394(.
در ادامـه شـايان ذکـر اسـت، کـه فراهـم سـاختن امـکان اطالع يابي همـه مردم 
از اخبـار و اطالعـات و عرضـه و نشـر ايـن يافته هـا بـه صـورت عمومـي و عادالنـه، 
رسـالت نهادهاي متولي نشـر اطالعات و اخبار و مطالب محسـوب مي شـود و شرطي 
ارتـکازي و بديهـي اسـت کـه در فعالیت هاي اطالع رسـاني نـزد عقاًل پذيرفته شـده و 
همـه کسـاني کـه بـا علم بـه اين ارتـکاز عقال بـه فعالیـت خبررسـاني و انتقـال پیام 
وارد و متصـدي ايـن امـر مي شـوند، ايـن شـرط را در ضمـن عقـد مي پذيرنـد و خود 
را ملـزم می داننـد کـه تمهیـدات الزم را در مسـیر توزيـع عادالنه اخبـار و اطالع يابي 
فراهـم آورنـد؛ بـه ايـن معنـا کـه بـراي تمـام مـردم و آحـاد جامعـه، امـکان دريافت 
اخبـار و اطالعـات را در نظر بگیرنـد )علی اکبری بابوکاني و همـکاران، 1393: 111(.

اساسـي ترين امـوری کـه در اسـتمرار جريان عـادي زندگي اجتماعـي، نظم، قوام 
و برقـراري ارکان مختلـف آن نقـش دارد، صنعت اطالع رسـاني و گردش اخبار اسـت؛ 
بنابرايـن، اطالع رسـاني در حوزه هـاي مرتبـط بـا مصالـح جامعـه و زندگـي مـردم، 
به عنـوان يکـي از صنايـع واجـب، حـق جامعـه بـه شـمار مـي رود و نحـوه آن بايـد 
به گونـه اي باشـد کـه جامعـه از آن بهره منـد شـود. به همین دلیـل، انتشـار اخبـار 
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بـه صـورت عمومـي و در سـطح اجتمـاع گرچـه افـراد و گروه هـاي خـاص ابـزار و 
امکانـات دريافـت آن را نداشـته باشـند، يـک تکلیـف اسـت کـه معلـول وجـود حق 
بـراي جامعـه از ايـن جهـت تلقـی می شـود. اگـر اشـکال گـردد کـه دلیـل اخـص از 
مدعـي اسـت چـه آنکـه تنهـا مي توانـد ضـرورت جريـان اطالعـات را اثبـات نمايـد، 
ولـي حـق بـودن بـراي هـر کسـي را نمي توانـد ثابت کنـد؛ زيرا اخبـار ضـروري غالباً 
توسـط شـخص افـراد به دسـت مي آيـد و اگر بیشـتر افراد جامعـه از اخبـار وراي آن 
مطلـع نشـوند، تعطیـل نظـام الزم نمي آيـد. اخبـار واجـب، اخبـار مرتبـط بـا انتظام 
امور زندگي شـهروندان حکومت اسـالمي و مصالح زندگي ايشـان اسـت و اين مسئله 
ازجملـه حقـوق شـهروندان بـه حسـاب مي آيـد و بـا توقف مصالـح زندگي ايشـان بر 
آن بديهـي بـه نظـر مي رسـد؛ درواقـع ايـن حـق اسـت کـه منشـأ تکلیـف دولـت و 
حکومـت اسـالمي براي اطالع رسـاني شـده اسـت. از طرفـي اگرچه خود افـراد رکني 
بـراي اسـتیفاي ايـن حـق هسـتند و مي توانند بـه دريافت اطالعـات و اخبـار اهتمام 
ورزنـد )علی اکبـری بابوکانـي و همـکاران، 1393: 93(، خبرنگاران نیز، بايـد اخبار را 
عادالنـه و بی طرفانـه ارائـه دهنـد و ارزش خبـری را بـر اسـاس اهمیت و تناسـب آن 

هماننـد زيـر تعییـن کنند:
در حالی کـه ترحمـی فوق العاده را نسـبت به قربانیان جنايـت و فاجعه ای به نمايش  •

می گذارنـد، بايد با همه موضوعات پوشـش خبـری با احترام و شـرافت برخورد کنند. 
زمانی کـه پـای کـودکان در يـک برنامـه خبـری به میان کشـیده می شـود، بايد  •

دقـت ويـژه ای را صـرف کننـد و از آنان نسـبت به بزرگسـاالن، حمايـت اختصاصی به 
عمـل آورند.

در تـالش باشـند تـا اخبـار گوناگـون جامعه شـان را بیابنـد و مـردم را بـدون  •
جهت گیـری، سـوگیری يـا افـکار قالبـی آگاه سـازند.

طیف متنوعی از بیانات، افکار و ايده ها را در متن اخبار ارائه کنند. •
گزارشـی تحلیلـی کـه مبتنـی بر ديـدگاه حرفه ای اسـت و نه سـوگیری فردی،  •

ارائـه دهند.
به حقوق، مطابق دادگاهی عادالنه، احترام بگذارند )احدزاده، 1390: 137(.      •

بنابرايـن دولت هـا، تعهـدی مثبـت بـرای حمايـت از آزادی انتقـال اطالعـات، در 
ارتبـاط بـا اشـخاص بـر عهـده دارنـد. از طرفـی، شـهروندان بايـد بتواننـد از حـق بر 
ارتبـاط نیـز اسـتفاده کننـد، بر اين اسـاس، حق دسترسـی بـه اطالعاتـی را که برای 
آنهـا منتشـر شـده را دارنـد. منافـع عمومـی حـق دارد در بسـتر منافع فـردی ديده 
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شـود. به ديگر سـخن الزم اسـت توازنـی در اين رابطه برقرار شـود. يعنـی در ارزيابی 
بـود يـا نبـود تعهـدات مثبـت دولت هـا، بايـد توازنی میـان منافـع عمومـی جامعه و 

منافع افـراد برقـرار کرد.  
اهمیـت کار اطالع رسـانی در نظـام اسـالمی، در اين اسـت که جامعـه، او را حلقه 
واسـطه خـود و حقايـق می دانـد و بـر پايـه اطالعـات و اخبـار دريافتـی از رسـانه، 
تحلیـل و برنامه ريـزی می کنـد. نظـام اطالع رسـانی دينـی، در دسـتیابی بـه حقايـق 
و واقعیت هـا و انتشـار آنهـا در جامعـه، رسـالتی بـس خطیـر برعهـده دارد. بـرای 
جسـت وجوی حقیقـت و يافتـن آن بايـد امکان شـنیده شـدن تمـام ديدگاه ها وجود 
داشـته باشـد. همچنیـن نظـام اطالع رسـانی دينـی، از نظـر شـرعی و عقلـی موظف 
اسـت هـر نـوع آگاهـی و اخبار مورد نیـاز افراد را بـدون تحريف و تغییر معنـا به آنان 
منتقـل سـازد. در صـورت تحريـف خبـر، اگـر نـوع اطالع رسـانی آنهـا مخل بـه معنا 
شـود، پیـام ايشـان، ممنـوع و کار و فعالیت شـان حـرام خواهـد بود )جاللـی، 1391: 

 .)62-66
در عصر جديد جريان آزاد اخبار و اطالعات منجر به ديپلماسـی ديجیتالی شـده 
اسـت. ديپلماسـی ديجیتالـی عبارت اسـت از اثر گـذاری، اقناع و انگیـزش بازيگران با 
جمـع آوری، تجزيه وتحلیـل، پـردازش و توزيـع اطالعات در زمان )سـرعت( مناسـب، 
بـدون محدويـت مکانـی از طريـق فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات در جهـت منافـع 
)مالکـی و واعظـی، 1391: 15(. کـه خاصیـت شـفاف بـودن دولـت را در يک جامعه 
دموکراتیـک تقويـت می کنـد )پرويـن، 1389: 197(، ايـن حق الزمه مردم سـاالری، 

پاسـخگويی مقامـات و مشـارکت مؤثر مـردم در اداره امور عمومی اسـت.
آزادی اخبـار و اطالعـات يـک حـق فـردی اسـت کـه همـه افـراد جامعـه از آن 
برخوردارنـد و در ايـن برخـورداری، ترجیحـی بیـن افـراد عـادی و روزنامه نـگاران 
نیسـت. رسـانه ها طبـق قاعده بر قصد انتشـار اطالعات برای دسترسـی بـه آن تالش 
می کننـد، در حالـی کـه در چارچـوب آزادی اطالعـات ممکـن اسـت دسترسـی بـه 
اطالعاتـی مجـاز شـناخته شـود که انتشـار آنهـا ممنوع اسـت. برخـالف آزادی بیان، 
آزادی اطالعـات صرفـاً در زمـره حقـوق مدنـی و سیاسـی نیسـت بلکـه حقی اسـت 
بـا ماهیـت مرکـب کـه هـم صبغـه  مدنـی و سیاسـی دارد و هـم صبغـه اقتصـادی و 
اجتماعـی و فرهنگـی. بـر ايـن اسـاس، تعهداتـی نیـز کـه در نتیجـه حق دسترسـی 
بـه اطالعـات بـر عهـده دولت قـرار می گیرد بر خـالف تعهـدات ناشـی از آزادی بیان، 
صرفـاً تعهـدات منفـی نیسـت بلکـه مجموعـه ای از تعهـدات منفـی و مثبـت اسـت 
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)کاتوزيـان و همـکاران، 1382: 28(. از سـوی ديگر، آزادی عادالنه خبررسـانی پیوند 
قـوی با برخورداری از حق سـالمت، حق محیط زيسـت سـالم، حـق آموزش و پرورش، 
حـق کار و حـق برابـری دارد. شـهروندان نمی تواننـد از ايـن حقـوق به نحو مناسـب 
برخـوردار شـوند و از آنهـا حمايـت کننـد مگـر اينکـه آزادی اطالعـات بـه رسـمیت 
شـناخته شـود. به عبارت ديگـر، وجـود آزادی اطالعـات، افراد جامعه را برای شـناخت 

حقـوق اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگـی و حمايـت از ايـن حقـوق توانمنـد می کند.
خبـر حلقـه واسـط بین جامعـه و حقايق اسـت و از طرفی نیز اطالعـات دريافتی 
از طريـق سـرويس های خبر رسـانی، تحلیـل و برنامه ريـزی می شـوند، نداشـتن يـک 
خط مشـی معیـن، سـبب انحـراف جريـان خبر رسـانی در جامعـه می شـود. از ايـن رو، 
ديـن اسـالم خط مشـی گذاری را به عنـوان يـک ارزش بـرای کنترل و هدايـت جامعه 
مدنظـر قـرار داده اسـت و از آنجـا کـه خداونـد متعـال همـه انسـان ها را بـه حـق 
سـفارش می کنـد؛ و می فرمايـد: »تواصـوا بالحـق«1. حـق و عدالت از خطوط ارزشـی 
جامعـه دينـی هسـتند و می تواننـد در خبررسـانی هـم جـزء خط مشـی يـک ارزش 

خبـری قـرار گیرند.
با توجه بـه هنجـار يـاد شـده، سـازمان صداوسـیما بايـد بی طرفانـه بـه انتشـار 
اطالعـات بپـردازد و صرفـاً منعکس کننـده ديدگاه سیاسـی و اعتقادی گـروه يا حزب 
خاصـی نباشـد. زيـرا بی  توجهـی به سـاير ديدگاه هـا و نگرش های موجـود در جامعه، 
زمینـه تشـنج و تفرقـه را فراهـم می کنـد و از آنجـا کـه رسـالت سـازمان، وحـدت و 

انسـجام ملـی اسـت، بايـد منعکس کننـده کلیـه ديدگاه هـای جامعه باشـد.
ضمـن اينکـه مـاده 17 قانـون خط مشـي کلـي و اصـول برنامه هـاي سـازمان 
صداوسـیما بـر هنجار قانونـی عادالنه تأکید دارد و از اين رو، صداوسـیما بايد رويدادها، 
فعالیت هـا و مسـائل سراسـر کشـور را با توجه بـه اولويت هاي منطقـه اي به طور عادالنه 
در برنامـه سراسـري منعکـس کند. از سـوی ديگـر، قانونگـذار در قانون ياد شـده در 
مـاده 18، صداوسـیما را موظـف کـرده اسـت آخريـن »اخبـار و اطالعـات صحیـح و 
مهـم کشـور و جهـان را کـه مفیـد و مـورد نظـر اکثريـت مـردم باشـد«، بـه صورتي 
کوتـاه و گويـا منتشـر سـازد. با توجه بـه هنجـار ياد شـده سـازمان صداوسـیما مکلف 
می شـود اخبـار و اطالعاتـی  را در اولويـت قرار دهد کـه برای مخاطبانـش مفید واقع 
می شـود؛ بنابرايـن و بـا وجود ايـن هنجار، ديگـر ضرورت انتشـار اطالعاتـی که برای 
مـردم هیچگونـه منفعتـی نـدارد، منتفـی می شـود؛ البته وصـف مفیـد و عادالنه نیاز 

بـه پژوهـش و افکار سـنجی از پیـش تعیین شـده نیـز دارد.

1. سوره عصر، آيه 3 
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بحث و نتیجه گیری 
در واقـع، بـا در نظـر گرفتـن قاعـده عدالـت در خبـر و خبررسـانی اسـت که حد 
و مـرز آزادي بیـان و انتقـاد، مشـخص و از حريـم قانونـي، حقوقـي و اجتماعـي افراد 
حمايـت مي شـود. بايـد گفـت که در ايـن چارچـوب، خبرنگار بـدون آلوده شـدن به 
برخـي مسـائل غیراخالقـي مي توانـد در حیطـه روزنامه نگاري فعال باشـد. بر اسـاس 
شـاخص های عدالـت، هـم خبرنـگاران و روزنامه نـگاران و هـم خواننـدگان، احسـاس 
امنیـت و آرامـش خاطـر مي کننـد. در چنیـن فضايـي، افـراد يقیـن دارند کـه اخبار 
و اطالعـات بـدون هیـچ زد و بنـد غیراخالقـي، در اختیـار میلیون ها خواننـده روزنامه، 
نشـريه و مجلـه قـرار مي گیـرد. در چارچـوب رعايت امنیـت اخالقـي در مطبوعات و 
ديگـر رسـانه هاي خبـري، همـه مي تواننـد به درسـتي يا نادرسـتي اطالعـات، اخبار، 
مطالـب، مقاله هـا، گزارش هـا و... اطمینـان کامـل داشـته باشـند. در سـايه رعايـت 
قاعـده عدالـت اسـت که اشـخاص حقیقي و حقوقـي نیـز مي توانند اطمینان داشـته 
باشـند کـه هويت اجتماعي و شـخصیت مدني آنـان در مطبوعات و ديگر رسـانه هاي 

خبري مخـدوش نخواهد شـد.
خبـر به عنـوان واسـطه پیدايـش آگاهـی و وسـیله انتقـال اطالعـات، بـا يکـی از 
حسـاس ترين ابعـاد زندگـی اجتماعـی، يعنـی قانـون زيسـتن در پنـاه آن، ارتبـاط 
تنگاتنـگ دارد. اگـر اطالع رسـانی به موقع در مـورد قوانین و مقررات صـورت نپذيرد، 
نمی تـوان افـراد و گروه هـا را بـه دلیـل نقض ايـن قوانین مؤاخـذه کرد و قهـراً هدفی 
کـه تصويـب ايـن قوانین دنبـال می کند، يعنی برقـراری نظم در اجتمـاع، خود به خود 
مخـدوش می شـود. اهمیـت اين امر سـبب شـده اسـت کـه قانونگـذار عرفـی، درباره 
نحـوه اطالع رسـانی مصوبـات خـود در متن اقدام به قانون پیشـبینی کنـد و تدابیری 

خـاص را تـدارک ببیند.
در خاتمـه شـايان ذکـر اسـت کـه روح حاکـم بـر قواعـد ناظـر بـر حـوزه خبر و 
خبررسـانی مکلـف سـاختن حـوزه خبـر و خبرگزاری هـا بـه رعايت حقـوق مخاطب 
اسـت؛ زيـرا رسـانه  بـدون مخاطـب، فاقـد ارزش و اعتبـار اسـت. با توجه بـه اهمیت و 
تأثیرگـذاری خبـر و خبررسـانی در زندگی فردی و اجتماعـی و همچنین قدرت نفوذ 
رسـانه بـر فکـر ، تشـخیص و انتخاب افـراد ، ضروری اسـت کـه مطالعـات عمیق تری، 
در حـوزه فقـه و حقـوق در خصـوص ايـن امر مهـم صورت گیـرد؛ زيرا فقـدان مبانی 

نظـری و علمـی در فقـه و حقـوق رسـانه مانـع از تحقـق رسـانه دينی خواهد شـد.    
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پیشنهادها
به منظـور تحقـق مطلوب خبررسـانی ضروری اسـت، در سـازماندهي و هماهنگي 
میـان نقش هـاي مديريتـي و نقش هـاي عملیاتـي )خبرنـگاري، گزارشـگري، دبیران 
و...( بـه جايـگاه، اهمیـت و کارآمـدی آن توجـه ويـژه ای شـود؛ البته ايـن اقدامات در 
صورتـي نتیجـه بخش خواهد بود کــه  اوالً، از ابتدای تهیه، تنظیـم و تدوين اطالعات 
و اخبـار و تـا هنـگام انتشـار مورد توجه قـرار گیرد و ثانیـاً، برای شـاخص هايی نظیر؛ 

برابـری، انصـاف و بی طرفـی ضمانت اجرايـی در نظر گرفته شـود. 
نظـر بـه اهمیـت مخاطـب بـرای رسـانه، الزم اسـت؛ شـاخص های يـاد شـده، 
به عنـوان شـاخص اصلـی در نظـارت و ارزيابـی حـوزه خبـر و اطالع رسـانی مدنظـر 
قـرار گیرنـد؛ زيـرا افکار عمومـی از رسـانه انتظار دارد کـه به عنوان يـک منبع مؤثق، 
اخبـار و رويدادهـا را در سـريع ترين زمـان و بـا دقت بـاال در اختیار عموم قـرار دهد.

نوآوری و محدودیت
موضـوع کاربـرد قاعـده عدالـت در خبررسـانی از منظـر حقوق مخاطـب از جمله 
مسـائل جديـد و کاربردی اسـت کـه در پژوهش های پیشـین کمتر مـورد توجه بوده 
اسـت، همچنیـن از نقـاط مثبـت پژوهش حاضـر کاربردی بـودن آن اسـت چنان که 
يافته هـای هنجارمنـد فقهـی و حقوقـی آن به عنـوان متغیرهـا و شـاخص هاي حـوزه 
خبررسـانی در سـطح داخلی و بین المللی و در بسـترهای برودکسـت و برودبند قابل 

اسـت.  بهره برداری 
ازجملـه محدوديت هـای ايـن پژوهش، کمبـود مطالب و منابع مرتبـط با موضوع 
بـوده اسـت، ضمـن اينکـه پژوهش هـای موجـود در ايـن زمینـه نیـز فاقـد نگـرش 

تطبیقـی بـه صـورت کاربردی هسـتند.
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