
 
 





 کرامت انسانی در حقوق رسانه
 
 
 
 
 

 تالیف

 دكتر عباس اسدی
 عضو هیات علمی گروه ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائی

 

 امیر سلمان پور
 كارشناس ارشد حقوق ارتباطات

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 
ثار فکرانتشارات آ  

1396 -تهران  



  



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  کرامت انسانی در حقوق رسانه

 پورسلمان امیر -دکتر عباس اسدیتالیف: 

 1396سوم چاپ 

 اثار فکرانتشارات 

 جلد 200تیراژ: 

 978-600-7492-10-9شابك: 
 99پالك –خیابان وحید نظری -فروردين12خیابان –تهـران: خیابان انقالب

  66480882/ نمـابر:  66967355 – 6تلـفن:   

 کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است

 تومان 12500 قيمت

  

   - 1350 ،  اس ب ، ع دی اس : سرشناسه 

ت انسانی در حقوق رسانه/ تالیف عباس اسدی، امیر کرام : عنوان و نام پديدآور 
 پور. سلمان

 .1393 ، تهران: انتشارات آثار فکر : مشخصات نشر 

 .ص 144  : مشخصات ظاهری 
 978-600-7492-10-9 : شابك 

 فیپا : وضعیت فهرست نويسی 

 کتابنامه. : يادداشت 

 کرامت انسانی : موضوع 

 شناسی روهی و انسانهای گ رسانه : موضوع 

  - 1366 سلمانپور، امیر،  : شناسه افزوده 

BP287/4/  : رده بندی کنگره  فلا  1393 4ك54

 297/83  : رده بندی ديويی 

 3636196 : شماره کتابشناسی ملی 
 

اين کتاب با همکاری پژوهشکده ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائی منتشـر  

 شده است.



 

 

 تقدیم به

مادر مهربانم، آنکه از نگاهش صالبت، از رفتارش محبت و از صبرش ایستادگی 

 را آموختم

 ا.س

 ع.ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 مطالب فهرست

 

        11 ..............................................................................................................................................       مقدمه 

 

   51 ....................................................................................................      کلیات  -   اول     فصل

 15 .....................................................................         انسانی       كرامت               تعریف و مفهوم
   11 ............................................................................        كرامت    بر    حق   و       كرامت

   11 ............................................................................         انسانی       كرامت          اقتضائات

 13 ................................................................................           انسانی       كرامت    نی   مبا
 14 ................................................................       بشری    حق       عنوان    به        انسانی       كرامت
 16 .....................................................................         غربی       جوامع    در        انسانی       كرامت
 30 .......................................................................         انسانی       كرامت    به       توجهی    بی

 31 .....................................................................           الهی        تعالیم    در        انسانی       كرامت
 36 ........................................................................       اسالم    در    زن        انسانی       كرامت
 36 ....................................................................       ذاتی       كرامت    به      توجه          پیامدهای
 37 ..........................................    ی    حقوق     اصل    یا       اخالقی       قاعده  :        رسانه    در        انسانی       كرامت
 38 ...........................................                  ملی برخی كشورها       حقوقی    های       نظام    در        انسانی       كرامت

 38 ................................................................................           آمریکا 

 41 .................................................................................        آلمان 

 41 ...............................................................................           فرانسه 

 41 ....................................................................................................................         كرواسی   

   41 ............................................................................            ازبکستان 

 43 ...........................................                                                كرامت انسانی در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران
 45 .........................         انسانی       كرامت    از                    جمهوری اسالمی ایران       اساسی       قانون        حمایتی        مقررات
   46 .....................................................     ای       منطقه       حقوقی    های       نظام    در        انسانی       كرامت

 47 .........................................................        جهانی     بشر      حقوق      نظام    در        انسانی       كرامت



 

   15 .......   ای       منطقه   و       جهانی   ای        رسانه       حقوقی      نظام    در        انسانی       کرامت        جایگاه  -     دوم     فصل

 53 ...................................................        جهانی   ای        رسانه       حقوقی      نظام    در        انسانی       كرامت

 53 .....................................................         انسانی       كرامت    حق   و      بیان       آزادی    حق  . 1

 57 ......................................   ها      دولت       وظایف          انسانی و       كرامت       بیان،       آزادی 

 59 ..........................................................           انسانی       كرامت          اطالعات و       آزادی  . 1

 60 .....................................................         اطالعات       آزادی    های          محدودیت 

 61 ..........................................................           انسانی       كرامت   و       خصوصی      حریم  . 3

 64 ...............................................................           انسانی       كرامت   و     ملی       امنیت  . 4

 65 ............................................................         انسانی       كرامت   و       نمایش       آزادی  . 5

 70 .......................................................     ای       منطقه    های            كنوانسیون    در        انسانی       كرامت
 71 .............................     پا   ارو       شورای    در        انسانی       كرامت       زمینه    در       رسانه      حقوق    های          محدودیت
 71 ....................................     ها       رسانه    در        انسانی       كرامت      قبال    در         اروپایی    های       دولت       وظایف
 76 .......................................................     ای       منطقه   ای        رسانه        مصوبات    در      زنان       كرامت
 77 ...................................................     ای       منطقه   ای        رسانه        مصوبات    در        كودكان       كرامت

 

   15 .................................    ملی   ای        رسانه       حقوقی    های       نظام    در        انسانی       کرامت  -     سوم     فصل

 81 ......................................................       كشور     چند   ای        رسانه        قوانین    در        انسانی       كرامت

 81 ..............................            اروپایی              برخی كشورهای   ای        رسانه        قوانین    در        انسانی       كرامت  . 1

 81 ..........................................................................................................................      آلمان   

 81 ........................................................................................................................       فرانسه   

   83 ..............................................................................          اتریش 

 85 ........................................................................................................................          فنالند   

 85 .........................................................................................................................          ایتالیا   

 86 ...............................................................................         استونی 

 86 ................................................................................        لیتوانی 

 87 .................................................................................          یونان 

 87 ..............................         آسیایی         كشورهای      برخی   ای        رسانه        قوانین    در        انسانی       كرامت  . 1



 87 ............................................................................           ازبکستان 

 88 .............................................................................          پاكستان 

 89 .................................................................................          ایران 

   91 ............................           آفریقایی              برخی كشورهای   ای        رسانه   ن     قوانی    در        انسانی       كرامت  . 3

 91 ............................................................................             موزامبیک 

 93 ..........................................         كشورها      سایر   ای        رسانه        قوانین    در        انسانی       كرامت  . 4

 93 ..............................................           كشورها   ای        رسانه       اخالقی        مقررات    در        انسانی       كرامت

 93 .......................................        قانون        اكتفای     عدم   و        انسانی       كرامت       رعایت    به       الزام  . 1

 95  .........................   ا  ه       رسانه    در         نگارانه      هرزه   و      آمیز       خشونت         انسانی،     غیر          رفتارهای  . 1

 95 ......................................         آمیز       خشونت   و        انسانی     غیر          رفتارهای   و       رسانه 

 100 ....................................................          نگارانه      هرزه          رفتارهای   و       رسانه 

 

          مقوررات    و          قووانی      در        انسانی       کرامت     نقض       اجرای    های        ضمانت       بررسی  -       چهارم     فصل

    501 ....................................................................................   ها      دولت       وظایف   و   ای        رسانه

 107 ..........................        رسانه      حقوق   و     جزا      حقوق    در        انسانی       كرامت     نقض       اجرای    های        ضمانت

 107 .......................................         انسانی       كرامت     باب    در     جزا      حقوق       كیفری       سیاست  . 1

 109 .....................................           انسانی       كرامت     باب    در       رسانه      حقوق       كیفری       سیاست  . 1

 109 ...............................................................           مطبوعاتی       جرائم      سازی       جزایی     غیر
 115 ................................          رسانه      حقوق    در        انسانی       كرامت      كردن         نهادینه    در   ها       دولت       وظایف

 115 ....................................................................     ای       رسانه              توجه به سواد  . 1

 115 ....................................        نان     نوجوا   و        كودكان    بر       نظارت    های        سیستم    از         استفاده  . 1

 116 ..............................         دیگر         كشورهای      موفق   ای        رسانه       حقوقی    های       نظام    به      توجه  . 3

 118 .........................       ای       منطقه   و        المللی     بین       حقوقی         نهادهای       الگوی        قوانین    به      توجه  . 4

 110 .......        رسانه      حقوق    در        انسانی       كرامت      حوزه    در       درگیر       فعاالن    به       آموزش     بحث    به      توجه  . 5

 110 .................................................        كرامت      صاحب       رسانه       اصحاب    از         استفاده  . 6

 111 ..............................       ها      دولت     شده      اعالم    های         برنامه    در   ها     دی  بن        اولویت    به      توجه  . 7

 114 ......................................    ها        رسانه         اقدامات    بر       مستقل        نظارتی      نهاد    یک       ایجاد  . 8

 115 .............................................................        رسانه       اصحاب       كرامت       رعایت  . 9



 116 ..................................          مخاطبان        انسانی       كرامت       رعایت     باب    در        نگاران         روزنامه       وظایف

 

    521 ..............................................................................................      گیری       نتیجه

 133 ....................................................................................      مآخذ   و       منابع

 
 
 

 
 
 



 

 
 

 

 

 مقدمه
            برر پایره                   بشرر صررفا       های                                         ن، سنگ بنای وضع قواعد حقوق بشر است. حق                    اعتقاد به كرامت انسا

                                                                بر پایه همین كرامت انسانی، مصرادیق حرق بره رسرمیت شرناخته          اند.                          كرامت انسانی توجیه پذیر
                                                             مبدل به یرک اصرل حقروق بشرری و یرک قاعرده الرزام آور         ،                        شود و چهره یک گزاره صرف    می
      شود.     می
      عضرو        هرای                                                   د متعدد مورد تصریح و تأكید قرار گرفته است. دولت       در اسنا  «             كرامت انسانی »     واژه       

                                                                                       منشور سازمان ملل متحد، ایمان خود را به حقروق اساسری انسران، كرامرت او و ارزش شرخ       
                                                                   اعالمیه جهانی حقوق بشر به نحو مؤكد، كرامت انسان را مورد توجه قررار       اند.                     انسانی اظهار نموده

                                                     دنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی                                  داده است. میثاق بین المللی حقوق م
                       روند. در مقدمه هرر دو      می                                                                و فرهنگی، دو سند بسیار مهم بین المللی در حوزه حقوق بشر به شمار

                                                                                       سند با ادبیاتی واحد، شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیرقابل اسقاط اعضای خانواده بشر 
                                                          هان شناخته شده و بر این امر اذعان شده است كه حقوق برابرر                               مبنای آزادی، عدالت و صلح در ج

                  شرود. در مقدمره         مری                                                                    و غیر قابل اسقاط انسان ها، از حیثیت و كرامت ذاتی شخ  انسان ناشری 
                                                                                        كنوانسیون رفع اشکال تبعیض علیه زنان و نیز در اعالمیه كنفرانس جهانی زن )پکن(، بر مقرام و  

                                                      ورت احترام به شخصیت بشر تأكیرد شرده اسرت. اعالمیره         و ضر   ها                           منزلت و حقوق یکسان انسان
              و غیرالزامری     ای                                        در قاهره به امضا رسید كه سندی منطقره       1990                         اسالمی حقوق بشر كه در سال 

                                   حیثیت و شخصیت انسان توجه شده است.   ،                     جای جای خود به كرامت         است، در
تواند از یک سو، بره   می اطاتوری اطالعات و ارتبافن كه به اینبا توجه در حوزه حقوق رسانه،    

اساسی، از جمله حق آزادی بیان، های  افزایش اعمال حقوق بشر و آزادیباعث طور قابل توجهی 
از شرود، امرا    و حرق انتخابرات آزاد   آموزش و پرورش، حق تجمعات بر اطالعات و ارتباطات، حق
مانند احترام ها  و ارزشا ه سایر حقوق، آزادیاثرات منفی بر این موارد و  سوی دیگر، ممکن است

 برا  .بگرذارد  و حتری حرق زنردگی    یبه زندگی خصوصی و محرمانه بودن مکاتبات، كرامت انسران 
، به سوی یک پویامرحله جدیدی از توسعه به  ورودكه جوامع ما به سرعت در حال عنایت بر این 
بعرد   بره  بایرد ، به همرین دلیرل اسرت كره     روند می كه همه جا در دسترس باشدجامعه اطالعاتی 
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كره  همگانی )از جمله اینترنرت(  های  در رسانهانسان  عدالت، كرامت و احترام به پرورش اخالقی،
بنا نهاده شردند،  اساسی، دموكراسی و حاكمیت قانون های  احترام به حقوق بشر و آزادی بر اساس
نظرام حقروقی بره    در ابتدا، برای این كار الزم است از تجزیه و تحلیل برر روی    1 ؛   شودتوجه ویژه 

كه هایی  بتوان كم و كاستیها  خصوص بر قوانین و مقررات كشورها كوتاهی نشود و با مطالعه آن
اقدامات مثبرت و برنامره   ها  خورد را شناسایی كرد و در رفع آن می در زمینه حقوق رسانه به چشم

  را انجام داد.ای  ریزی شده
 

                 ، در حوزه حقروق   «               حق كرامت انسانی »   یا   «     سانی            اصل كرامت ان »                          كرامت انسانی، چه با عنوان       
                                                                                              ارتباطات دارای ارزش بسیار زیادی اسرت و از مسرائل پرر دغدغره در قرانون مطبوعرات، جررائم        

                                                       باشد كه توجه به آن، مشکالت بسیاری را كره در قروانین و       می                            اینترنتی و هتک حیثیت اشخاص
      شران                                    رد. در رسانه هرا، كره فعالیرت                                                        مقررات مربوط به این حوزه درگیر آن هستند را حل خواهد ك
        باشرد،        مری                          اصرلی در كرار رسرانه         هرای                                                         مرتبط با مخاطبین است و ارتباط با مخراطبین از مؤلفره  

                    وجرود دارد. همران      ها                                                                 مخاطرات زیادی در زیرسؤال بردن و هتک كرامت انسانی مخاطبین رسانه
                         بره بحرث احتررام بره                        بایست توجره جردی          ای می       رسانه    های                                 طور كه گفته شد در مقررات گذاری

              بره مقرررات        هرا                                                     شود؛ حال، یکی از مراجعری كره در زمینره رسرانه       ها        رسانه                   كرامت انسانی توسط
                                                                            پرداخته كمیته وزرای شورای اروپا است و كرامت انسانی مخاطبین را هم مدنظر قرار      هایی        گذاری

                        و آن را رعایت كنند؛ اما                احترام بگذارند    ها                               توصیه كرده تا به كرامت انسان   ها                      داده است و به رسانه
               باشد كه پیشرفت     می                                         نماید عدم ضمانت اجرای كافی در این زمینه    می                  كه در این جا مهم   ای       نکته

                               شاهد جرائم بسیاری هسرتیم كره      ها              ما در رسانه                                           و احترام به چنین حقی را كم رنگ كرده است و
       كنند.     می     نقض    را    شان                              كرامت مخاطبین و غیر مخاطبین

                                                                   میت و نقش محوری این موضوع، در این كتاب تالش شده است تا به این سؤاالت           به دلیل اه      
                                                                                         پاسخ داده شود كه چرا و بر چه مبنایی انسان دارای كرامت ذاتی است؟ و آیا این كرامرت امرری   

                                           كجاست و مفهوم كرامت انسرانی در قروانین و      ها                                            قابل سلب است؟ و جایگاه این كرامت در رسانه
              اجررای هترک         هرای                                                       شورها، از جمله ایران چگونه تبیین شده اند؟ آیا ضمانت ك    ایی               مقررات رسانه

         باشند؟    می     نیز   ها                                                       كرامت انسانی در حقوق كیفری، قابل تعمیم به حقوق رسانه
                                                         رسرد كره كرامرت انسرانی در نظرام حقروقی كشرورها و            می        به نظر  با توجه به سؤاالت مذكور،  

               حقوقی نتوانسته     های                                ر قرار گرفته است اما چون نظام                                       همچنین در نظام بین الملل مورد توجه بسیا

                                                           
1- Recommendation CM/Rec(2 000   )11  of the Committee of Ministers to member stateson 
measures to promote the public service value of the Internet, Adopted by the Committee of 
Ministers on 0  November 2000    at the 1010    thmeetingoftheMinisters’Deputies,Available
At: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1200221       . 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1207291
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                                                                                          اند ضمانت اجرای مناسبی برای تبعیت از كرامت انسانی ارائه كنند، این مفهوم بین دیگر مفراهیم  
                                     رسد كه كشورها از كرامت انسانی، مفهوم     می                                              حقوق بشری مهجور مانده است. به عبارتی، به نظر

                                                     ا یکدیگر دارند كه همان احترام به شخصیت انسران اسرت                                     متفاوتی دارند اما نقطه مشتركی هم ب
                                                                                      )كرامت ذاتی(. بدین ترتیب به خاطر عدم تعیین مصادیق و معیارهای كرامت انسانی، مفهروم آن  

                   مخلوط شرده اسرت.                                                                به درستی مشخ  نشده است و این مفهوم با مواردی مثل حریم خصوصی
                                   مطبوعات و برخی مقررات دیگر در حقوق                              رسد كه در قانون اساسی، قانون     می                 همین طور به نظر

                   برای هتک حیثیرت و       هایی         مجازات                                                           ایران، تصریحا  یا تلویحا  به كرامت انسانی اشاره شده است و
        باشند.     می                                                               حرمت اشخاص تعیین شده است كه جامع نبوده و نیازمند اصالح و تکمیل

قره منرد بره مباحرث     هدف اصلی این كتاب كمک به محققان، دانشرجویان و دیگرر افرراد عال     
باشد. گفتنی اسرت از آنجرایی كره تراكنون بیشرتر كترب و        می در زمینه حقوق ارتباطاتای  ریشه

مقاالتی كه در باب كرامت انسانی، به نگارش درآمده اند، یا در حوزه فلسفه و اخالق بروده انرد و   
 و حقوق و رسانه. كوشیده است تا پلی باشد میان اخالق لذا، این كتاب ؛یا در حوزه حقوق بشر

          كره برا                                            ، به خصوص سركار خانم دكتر رویا معتمدنژاد       عزیزان          دوستان و        از همهدر پایان جا دارد   
   م. ی    كنر       اری  ز                             خالصرانه و صرمیمانه سساسرگ                                به غنای این اثرر افزودنرد،      ،   خود          ی ارزنده  ها          راهنمایی

 مصرطفی  جنراب آقرای  ، به ویژه مدیر محترم آن، اثار فکرهمچنین از زحمات همکاران انتشارات 
كنیم كه اگر عالقه و بردباری آنها نبود، چاپ این كتاب به سرانجام نمری   می میرحسینی قدردانی

 رسید.
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