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چکیده
یکی از ادعاهاي علماء و رجال مسلمان ،كامل بودن دین اسالم است .آنها بر اساس متن قرآن مجید منبع اصلی این دین معتقدند
این دین ،قابلیت پاسخگویی به مسائل پیشروي مسلمانان و غیر مسلمانان را در هر زمانی دارد؛ با توجه به تغییرات سده هاي
تاریخی ،این پاسخ گویی در صورتی مقبول عامه قرار خواهد گرفت كه تفاسیر و برداشت ها نسبت به مسائل مستحدثه مناسب و به
روز شوند .از مهم ترین مسائلی كه امروزه بشر با آن مواجه شده است؛ مسئله رسانه است .این مسئله و زوایاي مختلف آن چنان
فراگیر و گسترده شده كه در همه ابعاد زندگی بشر ورود پیدا كرده و در كوچك ترین و شخصی ترین بعد نیز ردپاي این مسئله به
چشم می خورد .عالمان دین براي مواجهه متدینین خود با این مسئله ،به استخراج احکام متناسب با آن پرداخته و تکالیف شرعی
پیروان دین خود را براي آنها تبیین می كنند .عالمان و مجتهدان جهان تشیع نیز براي مسائل مبتالبه هم كیشان خود احکامی
صادر كرده اند .احکام صادره این موضوع را می توان ذیل احکام خمسه به  4بخش دسته بندي كرد .این نوشته به تشریح موضوع،
استفتائات آن و جواب هاي در نظر گرفته شده براي این چهار بخش می پردازد.
واژههای كلیدی :رسانه ،تشیع ،استفتاء ،معاصر.

 -1استاد ،گروه فقه و مبانی حقوق ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 -2دانشجوي دكتراي دانشگاه ادیان و مذاهب قم ،قم ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست الکترونیكmohaqeq.seyedmahdi@yahoo.com :
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مقدمه
رسانه از مهمترین و كلیديترین ابزار زندگی بشر بوده
كه با در دستداشتن این وسیله بسیاري از آرزوهاي
دور از دسترس به واقعیت تبدیل شده و زندگی در كنار
آن لذتبخشتر شدهاست .انسانها با ابزارآالت مختلف
رسانه (مانند روزنامه ،رادیو ،تلویزیون و اینترنت) در سده
پیش میتوانستند به راحتی یك مطلبی را در سطح
شهر ،منطقه ،كشور و حتی جهان منتقل كنند .همچنین
امروزه میتوانند با یك و یا چند نفر به صورت زنده در
هر نقطه از جهان در ارتباط مستقیم و زنده به تبادل
عکس ،صدا ،فیلم و اسناد موردنیاز بپردازند .محدوده
رسانه وسیع بوده و كارها با آن بهراحتی و سرعت
صورت میگیرد؛ با فراگیرشدن دستگاههاي هوشمند؛
تحصیل ،تفریح ،خرید و  ...از طریق فضاي مجازي
انجام میپذیرد.
فعالیتها امروزه اینترنتی و بهعبارتدیگر مجازي شده
و فرصتهاي مهم تجاري ،سیاسی ،فرهنگی و
اجتماعی در البالي این ابزار نهادینه شده كه با
دسترسی به این فرصتها و مدیریت هدفدار آن؛
رخدادهاي بسیار عجیبی در حال وقوع است .مثالهاي
متفاوت و متعدد براي صدق این گفته میتوان ذكر
كرد؛ از سرقتهاي میلیونی ،میلیاردي و تریلیاردي
گرفته تا آشوبهاي بزرگ شهري ،منطقهاي ،ملی و
حتی جهانی .از علل موفقیت جنبشها ،كودتاها و
حركتهاي ضد این كودتاها با رنگ و بوي سیاسی،
نظامی ،فرهنگی و اجتماعی رسانههاي جمعی است .در
كنار لذتها و پیشرفتهایی كه این وسیله براي بشر به
ارمغان آورده؛ مسائل ،مشکالت و حتی خطراتی بهوجود
آمده كه انسانها را به برنامهریزي صحیح براي
مدیریت آن واداشتهاست.
با درنظرگرفتن راهکارهایی براي مدیریت رسانه
میتوان هم از مشکالت جلوگیري كرده و هم به
اهداف و ایدهآلهاي مدنظر خود بهتر ،سریعتر و
راحتتر رسید؛ براي نیل به این اهداف باید برنامهاي
جامع و كامل در نظر گرفت تا مسائل مختلف لحاظ
شده و كمترین نوع آسیب و بیشترین بهره ممکن
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بدست آید .به اعتقاد مسلمانان ،اسالم برنامه زندگی
است كه براي همه ابعاد و ادوار زندگی بشر برنامه دقیق
و مناسبی را طراحی كرده است ،كه نسبت به دیگر
برنامهها از چندین امتیاز برخوردار است:
 -1دینی بدون مرز است و به زمان و مکان معیّنی یا
گروه خاصی از مردم ،اختصاص ندارد .پیامبر اسالم(ص)
براي تمام مردم روي زمین تا پایان جهان ،مبعوث شده
است.
 -2دینی است كه تمام جوانب زندگی بشر را در بر
میگیرد و براي همه مشکالت ،راهحلی دارد چون
آخرین دین الهی است و پس از آن دینی الهی نخواهد
بود.
 -3دینی است كه احکام و دستورهاي آن ،دائمی و
همیشگی است و از زمان صدور تا پایان جهان ،استمرار
دارد.
تاسیس دین اسالم به چند قرن پیش بر میگردد و
چگونه ممکن است براي مسائل جدید احکام متناسب
صادر كند(مسائلی كه یا در جهان قدیم وجود نداشته
است و یا اگر وجود داشته بعضی از ویژگیهاي آن
تغییر كرده است)؟ در پاسخ سوال حاضر باید در نظر
گرفته شود كه این تغییرات در عرصههاي مختلف
حیات بشري ،طبیعی و ناگزیر است؛ اما دین ،اگر مدّعی
سعادت و نجات بشر است ،باید به آنها پاسخ دهد.
عالمان شیعه اعتقاد دارند تغییر زمان باعث تغییر احکام
فقه نمیشود ،بلکه آنچه تغییر میكند ،موضوعات فقه
است؛ عالِم دینی باید احکام دینی را به خوبی بداند و از
موضوع پرسشهاي مطرحشده آگاه باشد .از
ضرورتهاي پاسخگویی به سئواالت دینی ،همگامی با
زمان در شناخت موضوعات است ،پس همه موضوعاتی
كه به نحوي مرتبط با كارهاي مکلفان است ،حکمی
شرعی دارد؛ بنابراین باید حکمش مشخص شود .هیچ
پرسش فقهی بدون پاسخ نیست و اگر احکام به خوبی
شناخته شود و بتوان موضوعات را با احکام تطبیق داد،
میتوان به هر پرسش فقهی ،پاسخ گفت.
روشن است كه در این مسائل ،حکم شرعی از جانب
معصوم ،صادر نشدهاست؛ ولی از سوي دیگر ،در عصر
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غیبت ،از امام مهدي(عج) دستور رسیدهاست كه در
حوادثی كه رخ میدهد ،به كسانی كه احادیث اهل
بیت(ع) را روایت و درک میكنند ،رجوع شود .امروزه،
فقیهان ،عهدهدار كشف احکام مسائل جدید از متن
قرآن و احادیث هستند .آنها با تکیه بر اصول و قواعد
كلّی مطرح در قرآن و حدیث ،حکم مسائل جدید را
مییابند كه به این كار« ،اجتهاد» گفته میشود .اجتهاد
درست ،ضامنِ بهروز بودن احکام اسالم است و اجازه
نمیدهد كه مسلمانان در هیچ جاي جهان و در هیچ
دورهاي ،به بنبست و تحجّر و تعصّب ورزیدن بر
اجتهادات پیشینیان ،دچار شوند.
رسانه ،موضوعی است كه امروزه همه مردم جهان به
صورت نزدیك با آن در ارتباط هستند و تاثیرات شگرف
و عظیمی بر جامعه انسانی گذاشته است .امام
خمینی(ره) درباره تاثیر رسانه میفرمایند :اگر خداي
نخواسته قلمهاي شما بلغزد و از تعهدي كه براي خدا
تبارک و تعالی باید داشته باشید غفلت بکنید ،اینجور
نیست كه تنها به شما و دوستان و هممذهب و همدین
شما ضرر بزند ،به همه ضرر میزند ،پس یك ضرر
كوچك نیست .شما كه روزنامه كثیراالنتشاري در
دستتان است ،باید توجه كنید كه مسئولیت بسیار
خطیري پیش مردم و ملتهاي جهان دارید كه اگر
ارشاد كنید مردم را باالتر از طاعتهایی است كه در
گوشه خانه و یا یك مجلس كه چند هزار نفر هستند
میباشد .قلم شما اگر ارشادي باشد ،ملت را به راه
راست هدایت میكند و میتواند مردم را از انحراف
نجات دهد.
ابزار مختلف رسانه در همه ابعاد زندگی ورود پیدا كرده
و نقش موثري ایفا میكنند؛ رسانه سالم و پاک میتواند
براي تمام نقاط زندگی بشر برنامهریزي كرده و با
راهنمایی صحیح ،مداوم و هدفدار مخاطبین جامعه خود
را به سوي مدینه فاضله سوق دهد .اما نقطه آغازین و
شروع فعالیتهاي رسانههاي جهانی ،بدون مبنی و
مبداء الهی بوده و در طی كردن مسیر پیشرفت و ترقی
آن مسائل اخالقی ،انسانی و ارزشی لحاظ نشده است و
در نتیجه همه زیرساختهاي آن ضدبشري ،اخالقی و
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ارزشی بنا شده است .براي نیل به رسانه سالم باید ابتدا
ابعاد این رسانه تعریف شده و سپس زیرساختهاي
تعریف شده را بر اساس مبانی اخالقی و ارزشی با
برنامه مدون ،جامع و هدفمند سوق داد .در این نوشته
تالش شده با جمعآوري پرسشها و پاسخهایی كه در
موضوع رسانه از مراجعتقلید شیعه صورت گرفته و
دستهبندي این اطالعات و بیان شاهد مثالهایی از
قرآن و سنت به تبیین مختصر مسئله پرداخته و با نظم
و انسجام بیشتري ابعاد رسانه سالم و پاک را تعریف
كنیم .موضوع رسانه را در  4بخش میتوان بررسی كرد:
 تاسیس رسانه پیام پیامرسان مخاطبدر ادامه در هر بخش به توضیح موضوع و موارد مبتال
به و پاسخ علماي دین پرداختهخواهدشد.
پیشینه
رسانه به معنی رساندن است .انسان و جانور توسط
برخی از اندامهاي خود ،میتوانند تغییرات محیط اطراف
خود را به مغز منتقل كنند و سپس تصمیم الزم را
بگیرند كه این اندامها عبارتند از چشم ،گوش ،بینی،
زبان و پوست؛ به هر یك از این اندامها رسانه
میگویند .ابزاري كه موجب تغییر در هر یك از
اندامهاي انسان یا جانور گردد ابزار رسانه شناخته
میشود كه بطور خالصه و اشتباه رسانه نامیده میشود.
انتقال اطالعات از طریق رسانه مفهومی است كه از
تاسیس اسالم (با كلمات و عباراتی نه مترادف با رسانه
به معناي امروزي) در ادبیات و فرهنگ اسالمی وجود
داشته است و بزرگان اسالم از ابزار مختلف رسانه براي
بیان حقیقت به عوام و خواص بهره میبردند .منبر و
تریبون را میتوان باسابقهترین و كهنترین مورد از
انواع رسانههاي یاد شده دانست كه سابقه آنها با صدر
اسالم و زمان پیامبر بر میگردد.
صاحبنظران این نوع از رسانه را مهم دانسته ،گاهی
حتی از منبر و ارتباط مستقیم و رودررو بهعنوان
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مهمترین رسانه یاد میكنند كه تاثیري عمیقتر و
گستردهتر از رسانههاي امروزه دارد .یکی از مراجع تقلید
درباره تاثیر این رسانه ادعا میكنند« :این وسایل ارتباط
جمعی كه امروز وجود دارد ،درست است كه فراگیر
است  -اینترنت و شبکههاي اجتماعی و بقیّهي چیزها
خیلی فراگیر است  -لکن نگاه روبهرو و چشمدرچشم و
احساس حضور و شنیدن نفَس گوینده و مخاطب یك
چیز دیگر است؛ اجتماع ،دُور هم جمع شدن ،یك چیز
دیگر است .ممکن است چند صد هزار نفر یك حرفی
را ،یك پیامی را در اینترنت یا با پیامك بگیرند ،امّا این
خیلی فرق میکند با اینکه همین چند صد هزار نفر
یكجا جمع بشوند ،یك نفر با آنها حرف بزند ،صحبت
كند .این نگاه كردنِ روبهرو یك تأثیر فوقالعاده دیگري
دارد» .با توجه به اینکه مسئله مورد نظر در این نوشته
بیشتر رسانههاي جمعی امروزه و استفتائات و احکام
صادره آنهاست؛ در مورد تریبون و منبر به همین مقدار،
اكتفا شده و توضیحات مفصل را به نوشتهاي دیگر
موكول خواهیم كرد.
تاسیس رسانه
«تاسیس رسانه» و بناگذاشتن آن با توجه به تاثیر و
فعالیتهاي شگرف آن هم اولین مسئله مورد بحث
هست هم مهمترین و موثرترین بخش آن؛ منبع مالی و
عقیدتی رسانه و اینکه این جریان از كجا نشئت گرفته،
باعث شکلگیري ابعاد دیگر این مسئله خواهدشد و
سیاستها و مواضع مختلف اجتماعی ،فرهنگی،
اقتصادي و ...بر این اساس شکلمیگیرد .موسس
رسانه مشخص میكند پیامی كه رسانه منتقل میكند
باید چه ویژگیهایی داشته باشد و پیامرسان چه كسی
با چه مشخصاتی باشد و مخاطب رسانه چه مسائلی را
دریافت كند .رسانههاي مهم و بزرگ جهان تحت تاثیر
منابع و متاثر از افکار موسسان خود شروع به فعالیت
كرده و زمینهساز ایجاد و فعالیت حركت و تفکرات
بنیادین شدهاند.
بعد از توجه به منابع مالی و فکري رسانه ،میتوان به
دیگر بخشها توجه كرده و آنها را مورد بررسی قرار
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داد؛ و تا زمانی كه مشخص نشود تأمینكننده
هزینههاي این رسانه در راستاي چه اهدافی به این
فعالیت میپردازند و از چه منبع فکري و مالی این
رسانه تغذیه می شود شناخت مناسبی از آن رسانه و
اهداف پیام آن نخواهیم داشت؛ چون منبع رسانه است
كه تعیین میكند چه افرادي در این رسانه ایفاي نقش
كنند و چه طیف و قشري به برنامهسازي بپردازند و
عوامل هر برنامه با خط و مشی تعریف شده از منبع به
كارهاي خود پرداخته و به جز خالقیت براي بیان بهتر
اهداف شبکه از خود اختیار و انتخابی ندارد.
در جستجو منابع فقهاسالمی و احکامشرعی ،با توجه به
تازه و نو بودن موضوع ،نمیتوان احکام دقیق و كاملی
یافت؛ اما با كمی تدبر و تحقیق میتوان مواردي
استخراج كرد .مبناي اصلی استنباط در فقه ،كتاب و
سنت و در طول آن عقل و اجماع است كه اشتهار به
ادله اربعه دارند كه اهمیت و ضرورت رسانه و تاسیس
آن در این ادله تاكید شده است .خود آیات وحی یعنی
بزرگترین و فراگیرترین رسانه مسلمین بیانگر حقایقی
به مردم است و البته در نحوه ابالغ در این رسانه و
فعالیت رسانهاي هم در متن قرآن دستوراتی صادر شده
است .در البالي روایات اهل بیت هم درباره ضرورت
رسانه پاک ،سالم و ابالغ دستورات به صورت صحیح و
صریح تاكید شده است و اگر معارف پاک و زالل
اهلبیت و جمال دلرباى فرهنگ و فقه شیعه ،بدون
پیرایه و از طریق رسانهاي سالم به ارواح ،قلوب و
فطرت مردم دنیا برسد چنانکه خود فرموده اند« :فان
الناس لو علموا محاسن كالمنا التبعونا» مردم دنیا فوج
فوج به مکتب اهل بیت روى خواهند كرد.
در طول تاریخ اگر شیعیان رسانهاي براي بیان حقایق
اسالم و مذهب تشیع در دست داشتند و معارف آن را از
این طریق بیان میكردند؛ شاید نداي حق و حقیقت با
دالیل متقن به جهانیان منتقل می شد و بشریت شاهد
جنگها و اختالفات دائمی نمیشد .شیعه و راه حقیقت
و همچنین هر سلك و تفکري همواره نیازمند رسانهاي
عظیم و فراگیر براي بیان عقاید خود به عامه مردم
هستند .بعد از پیامبر مکرم اسالم رسانه مركزي
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حکومت اسالمی از آنها گرفته شد و ائمه شیعه از طریق
رسانه هايفرعی محدود به انتقال حقیقت اسالم
مبادرت ورزیده و با مقابله و كارشکنی دشمنان خود به
صورتهاي مختلف مبارزه میكردند.
شاید بتوان عبارت قرآنی «هر نیرویی در قدرت دارید،
براي مقابله با آنها ،آماده سازید» را به عنوان شاهد
مثالی براي تشویق قرآن به «تاسیس رسانه» در نظر
گرفت .آمادهسازي میدان مبارزه امروز را نباید با سالح
جنگی در نظر گرفت؛ بلکه منظور از عبارت «قوّه» در
این آیه اعم است از قوّهي مادّي و معنوي ،از قوّهي
اقتصادي ،نظامی ،علمی ،اخالقی و مجازي؛ مسلمین
باید خود را در مقابل این هجمه مجازي آماده سازند.
قوه مورد نیاز امروزه قوه و قدرت مجازي و تاسیس و
بناي قدرتی در این زمینه است كه در قرآن به توجه به
تجهیز آن دستور داده شده است.
جامعه اسالمی براي انتقال عقاید و مبانی خود نیازمند
«تاسیس رسانه» متناسب با هر دورهاي است پیامبر و
ائمه در زمان خود از رسانه موجود در آن زمان كمال
استفاده را می بردند و تاریخ گواه چنین ادعایی است كه
اگر زحمات رسانههاي فراگیر ائمه و اصحاب ایشان
نبود این مفاهیم و مبانی در طی  14قرن بدون قدرتی
مركزي و وجود عناد دول مركزي براي ریشهكن كردن
این تفکر قابل انتقال نبود .امروزه با وجود دولت مركزي
جمهوري اسالمی مسئولین باید تالش كنند رسانهاي
تاسیس كنند كه جهان تشیع  14قرن به دنبال آن بود.
رسانهاي كه امروزه باید به تاسیس آن پرداخته شود
وظیفه دارد «در جامعه اسالمى ،اخبارى را كه باعث
پیشرفت و شکوفائى اسالم مىشود ،یا جلو ضرر و
زیانهاى محتمل (از داخل ،یا خارج) را مىگیرد ،با
نهایت دقّت و بىكم و كاست در اختیار آنان بگذارند و
هر خبرى تأثیر بیشترى در جهت فوق داشته باشد،
اهمیّت بیشترى دارد ،و مسائل مختلف بر اساس همین
معیار درجهبندى مىشود.
جنگ واقعی امروز نه در فضاي حقیقی كه در فضاي
مجازي است؛ در حالی كه محدودیتها و تحریمهاي
سخت و فلجكننده اقتصادي ،تجاري و بینالمللی مردم
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ایران را با مشکالت اساسی و نفسگیر دچار كرده
است ،اما شاهد آزادي كامل فضاي مجازي  -اینترنتی
و گسترش چشمگیر وسایل ارتباط جمعی دشمنان این
نظام براي مخاطبین ایرانی در فضاي مجازي هستیم.
چشمپوشی دشمنان از این تحریم و آزاد گذاشتن این
بعد جامعه ایرانی گویاي برنامهریزي و پیریزي حمله و
شبیخونی فرهنگی از طریق فضاي مجازي به این
كشور است .فعالیتهاي عظیم و هزینههاي هنگفت
این فعالیتها باعث شده كه این مسئله از حدس و
گمان به یك واقعیت آشکار تبدیل شده و جامعه
اسالمی ایران براي مقابله و مبارزه با این حمالت ،به
تاسیس رسانهها و شبکههاي مختلف و متعدد روي
آورده تا بتواند در این جنگ نفسگیر و ویرانگر در مقابل
فعالیتها و حمالت دشمنان از خود دفاع كرده و به
حیات خود ادامه دهد.
مراجع عظام در مواجهه با سواالتی درباره نحوه
شکلگیري و خطوط سیاسی رسانهها و چگونگی
برخورد صحیح با مطالب و فحواي این رسانهها؛ ابتدا
مقلدین خود را به آشنایی با مباحث مورد توجه ،توصیه
نموده و سپس ارائه پاسخ صحیح و به موقع نسبت به
این شبهات را خواستار شده و اجتناب از هرگونه خبر و
مطلب دروغ و نادرست و رعایت اخالق اسالمی را در
رفتارهاي رسانهاي خواستار شدند .الزمه تحقق این
اهداف و آرزوهاي اعتقادي ،ایجاد رسانهاي است كه در
آن حدود دینی تعریف ،تبیین و اجرا شود .رسانهاي كه
در آن ،مسائل مبتال به و مورد نیاز انسانیت در چارچوب
دینی تبیین شده و براي ترویج آن راهکارهایی
مشخص شود.
پیام
بخش مهم دیگري كه میتوان براي موضوع رسانه در
نظر گرفت؛ مسئله «پیامِرسانه» است .در این بخش از
مسائلی كه جوابگوي سواالتی از این قبیل است بحث
میشود:
 -پیام رسانه باید چه معیارها و مالکهایی داشته باشد؟
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 استفاده از شیوههاي رایج امروزین و شانتاژهايمرسوم تا چه محدودهاي مجاز است؟
 آیا پیامرسان اجازه سانسور دارد و محدوده مجاز اینسانسور تا چه حدي است؟
 در مقابل دسیسههاي دشمنان ،میتوان ازدسیسههاي آنان جهت مقابله به مثل استفاده شود؟
 در مورد افراد و مطالب ضاله چه برخوردي را میتواندر پیش گرفت؟
پیام رسانه یعنی همان مفهومی كه سازنده براي انتقال
آن به تاسیس رسانه پرداخته و به عوامل سازنده
ماموریت میدهد كه از طریق این ابزار به انتقال
اطالعات موردنظر بپردازند .میزان موفقیت رسانه به
نسبت انتقال پیام مورد نظر بستگی داشته و هر چقدر
این پیام بهتر ،سریعتر و راحتتر منتقل شده باشد
موفقیت عوامل سازنده بیشتر بوده و همچنین رسانهاي
كه نتواند پیام در نظر گرفته شده را منتقل كند ،رسانه
موفق شناخته نمیشود .رسانهها براي انتقال پیام خود
ابزارآالت مختلف ،متعدد و متنوعی را در اختیار دارند و
میتوانند از طریق راههاي مختلف و گوناگون به این
ماموریت بپردازند .اولین و ابتداییترین راه انتقال پیام
كه در رسانه به آن پرداختهشده بیان خبري به صورت
شفاف از طریق روزنامه و همچنین رادیو و تلویزیون
است .مسئلهاي كه باید در این قسمت به آن توجه كرد
منبعی براي مشخصكردن محدوده مجاز رسانه است و
اینکه عوامل رسانه تا چه محدودهاي مجاز به استفاده از
این راهها هستند .در این نوشته تالش شده تبیینی
ابتدایی و اولیه براي بیان محدودههاي مجاز رسانه از
نظر فقهاي شیعه انجام شود.
شاید بتوان گفت روزنامه اولین رسانه به معناي امروزین
آن است كه به انتشار پیام رسانه به مخاطبین به صورت
گسترده پرداخت .نخستین روزنامه فارسی با روشی
نوین در سال 1293ه.ق به سرپرستی میرزاصالح
شیرازي بدون عنوانی خاص چاپ و منتشر شد و شامل
گزارش دربار محمدشاه بود .در میان ابزارآالت
رسانهجمعی ،از لحاظ تاریخی پس از روزنامه ،رادیو وارد
فضاي رسانهاي شد و در سال  1881میالدي جیمز
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كالرک تئوري امواج الکترومغناطیسی را براي اولین بار
عرضه كرد .در ایران رادیو تهران  4اردیبهشت سال
 1319افتتاح شد .همچنین اقبال عمومی به تلویزیون
پس از پایان جنگ جهانی دوم بود .به طوري كه بین
سال هاي  1991و  1981در نزدیك به  91درصد از
خانههاي آمریکایی ها یك دستگاه تلویزیون وجود
داشت .یازدهم مهرماه  1337اولین فرستنده تلویزیونی
در ایران افتتاح شد.
جهان در حال تحول و تغییر بود و قدرتهاي بزرگ
براي انتقال پیامهاي خود دست به تاسیس وسیلهاي
عجیب با كاركردي فوقالعاده زدند .با عرضه تلویزیون
صاحبان این رسانه میتوانستند بر تمامی ابعاد زندگی
بشري تسلط پیدا كنند و بصورت غیرمستقیم به
مخاطبین شیوه زندگی مورد نظر خود را تلقین كنند .در
این نوع ارتباط به مخاطب ،فکر سیاسی ،فرهنگی،
اعتقادي و اجتماعی مورد نظر رسانه تلقین شده و
مخاطب پس از مدت كوتاهی بر اساس تفکراتی كه از
منبع رسانه تغذیه شده با اطرافیان خود ارتباط برقرار
كرده ،لباس پوشیده و بصورت كلی بر این اساس به
زندگی خود ادامه میدهد.
در استفتائی چند مسئله در موضوع پیام رسانه مورد
سوال قرار گرفته و محدوده نسبی آن تشریح شده كه
در آن یکی از مراجع؛ «مبانىاسالم» ،را مسائل ضرورى
دینى دانستهاند و اضافه كردهاند این مسائل ضروري
خواه در مسائل اعتقادى باشد ،مانند توحید و معاد و
عصمت انبیاء و ائمّهمعصومین (علیهمالسالم) و امثال
آن ،و خواه در فروع دین و احکام و قوانین اسالم ،و
خواه در مسائل اخالقى و اجتماعى باشد( ،پیام رسانه
نباید به این مبانی خللی وارد كند) و منظور از «اخالل»
هر كارى است كه سبب تضعیف مبانى فوق ،یا ایجاد
بدبینى و شكّ و تردید نسبت به آنها شود ،خواه از
طریق درج مقاله باشد ،یا داستان ،یا عکس ،كاریکاتور،
و یا غیر آن .ب) اگر منظور از سوال؛ گرفتن جواب
باشد ،اخالل نیست .ولى اگر به منظور ایجاد شبهه در
افکار مردم باشد ،اخالل محسوب مىشود .و منظور از
برداشت ،اگر صرفاً بیان یك احتمال علمى باشد كه
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تحت مطالعه قرار گیرد ،اخالل نیست؛ امّا هرگاه به طور
قطع روى آن تکیه شود ،یا به طورى نشر گردد كه در
تضادّ با مسائل ضرورى اسالم محسوب گردد ،اخالل به
مبانى خواهد بود .ج) بدون شك بین این دو تفاوت
است .در نشریّات عمومى گاه ممکن است شکل اخالل
به مبانى اسالم به خود بگیرد ،ولى در نشریّات
خصوصى این چنین نیست.
براي بیان موضوع «پیام رسانه» مسئله ابتدایی كه از
نظر گذرانده خواهد شد ،ثقهبودن و موثقبودن پیام
مطرح شده در رسانه خواهد بود .رسانه و عوامل آن از
چه طریق میتوانند خبري را موثق بدانند و مجاز به
انتشار آن هستند؟ در حکمی راههاي شناخت خبر موثق
اینچنین توصیف شده« :خبر موثّق را از چند طریق
مىتوان شناخت :نخست از طریق وثاقت راوى؛ یعنى
ناقل خبر شخص مورد اعتمادى باشد .دوّم ،از طریق
مقبولیّت عمومى؛ یعنى اگر چه راوى شناختهشده
نیست ،امّا خبر در میان مردم چنان شهرتى دارد كه
موجب اطمینان مىشود .سوّم ،از طریق محتواى خبر؛
یعنى مضمون خبر چنان مستدلّ و توام با قرائن است،
كه خود گواه صحّت خویش است» .در جایی دیگر گفته
شده «در صورتى كه به منبع خاصّى اسناد داده شود ،و
صدق و كذبش بر عهده آن منبع واگذار گردد ،و نشر
آن مفسدهاى نداشته باشد ،اشکال ندارد».
درباره چارچوب تحلیل همچنین پارامترهاي خاصی باید
لحاظ شود و درباره محدوده این مسئله عنوان شده:
«معموال براى تحلیل باید از قرائن و شواهد و سوابق
موجود و مسائل مشابه استفاده كرد .اگر به نتیجه قطعى
برسند ،مىتوانند به طور قطع قضاوت كنند .در غیر
اینصورت ،باید روى عنوان احتمالى بودن تکیه شود ،تا
مطلبى برخالف واقع نگفته باشند ».وظیفه رسانه از
نگاه فقه بیان حقیقت است براي تعالی بخشیدن به
حیات جامعه اسالمی؛ این اصل مهم در همه
فعالیتهاي رسانهاي باید پر رنگ باشد .در جواب
پرسشی درباره حدود انتقاد و اینکه آیا منتقد در حالی
كه پیشنهادي براي بهتر شدن آنجایی كه در آن نقد
وارد میكند باز هم میتواند انتقاد كند در پاسخ گفته
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شده« :انتقاد اگر با پیشنهاد توام باشد ،یقیناً بهتر است؛
ولى اگر انتقادكننده نتواند پیشنهادى مطرح كند ،باز هم
از باب امربهمعروف و نهىازمنکر باید وظیفه خود را
انجام دهد».
از وظایف پیام رسانه ،پاسخ به شبهات و اتهامات است.
اگر در طول تاریخ رسانهاي براي پاسخ به اتهامات و
شبهات وارد شده به شیعه وجود داشت ،بسیاري از
موانع ،سواالت و مشکالت كنونی جامعه تشیع یا وجود
نداشت یا به راحتی قابل پاسخ بود .در ادامه در حد
بسیار مختصر به حدود شرعی رسانه براي پاسخ به
شبهات پرداخته خواهد شد .در پاسخ استفتائی پیشنهاد
شده كه در صورت اشراف بر مسائل به بیان شبهات و
ارائه پاسخ؛ رسانه به انتشار این مسائل بپردازند« :مادام
كه طرح نظرات دیگران ،و نقد و بررسى آن ،سبب
پیشرفت فکرى و فرهنگى مسلمین است ،باید از این
روش استفاده كرد .و اگر در مواردى جنبه تخریبى پیدا
كند ،باید از آن پرهیز كرد» .در جایی دیگر و در پاسخ
به سوالی دیگر عنوان شده« :تفسیر و تحلیل اخبار ،كه
سبب بهرهگیرى صحیح و پرهیز از سوءاستفاده مىشود،
نه تنها جایز بلکه گاه واجب است».
همچنین در طی سوالی ،حد و حدود پاسخ مشابه براي
شانتاژهاي خبري دروغ دشمنان بیان شده و دروغگویی
و شانتاژهاي خبري دشمنان مجوزي جهت دروغگویی
رسانههاي مسلمانان در واكنش به دروغهاي آنان نبوده
و بیان شده« :الزم است از طریق صداقت و راست-
گویى اخبار را منعکس كنیم ،و مراقب توطئههاى آنها
باشیم ،و دروغهاى آنها را افشا كنیم ،و مطمئن باشید
دروغ سرانجام فاش ،و سبب بىاعتبارى مىشود».
مسئله دروغ مصلحتی و توسل به دروغ براي حفظ
مصالح نظام اسالمی شاید از مهمترین مسائل موجود
در ادبیات رسانهاي باشد و بکاربردن دروغ در اخبار و
تبلیغات مختلف به یك مسئله عادي تبدیل شده است.
در جواب این مسئله عنوان شد كه« :اگر واقعاً مساله به
صورت اهمّ و مهمّ درآید ،و مانند دروغ براى اصالح
ذاتالبین شود ،مانعى ندارد .ولى چون ممکن است این
حکم وسیله سوءاستفاده قرار گیرد ،و به هر بهانهاى
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خبرهاى دروغ منتشر كنند ،باید حتّىاالمکان از این كار
پرهیز كرد» .همچنین در پاسخ به سوالی كه آیا براى
تهیّه خبر مورد نیاز نظام ،مىتوان رشوه داد؟ عنوان شد:
«در صورتى كه راه منحصر به آن باشد ،و خبر موردنیاز
است ،مانعى ندارد .و نام آن را نباید رشوه گذاشت؛ بلکه
حقّالزّحمه اى است كه در مقابل كار مثبت و مفید و
مشروع پرداخت مىشود ،و براى دهنده و گیرنده
اشکالى ندارد» .اما در پاسخ به سوالی كه آیا مىشود
براى ایجاد این نشاط به دروغهاى مصلحتى نیز متوسّل
شد؟ عنوان شده «ایجاد نشاط مجوّز دروغ گفتن
نیست» .مالحظه میشود براي بیان حقایق نباید از هر
مسئلهاي استفاده كرد و جایگاه حق و حقیقت جایگاه
بسیار رفیعی است كه مگر در مواقع بسیار محدود
نمیتوان نسبت به آن عدول كرد.
در پاسخ به استفتائی كه آیا میتوان از شیوه
خبرگزاريهاي غربی براي انتقال پیام استفاده كرد؛
عنوان شده« :درصورتى كه هدف مشروع و مثبتى در
این كار دنبال شود مانعى ندارد ».همچنین در پاسخ به
سوالی مبنی بر اینکه آیا مىتوان در مورد برخى افراد
كه مورد اعتماد نظامند قهرمانسازى كرد؟ چنین عنوان
شده« :اگر منظور از قهرمانسازى مبالغه بىجا و
بزرگنمایى بىمورد است ،جایز نیست و اگر منظور
معرّفى چهرههاى ناشناخته گرانقدر با ایمان است ،نه
تنها كار خوبى است ،بلکه الزم مىباشد».
در پاسخ به استفتائی در مورد حدود سانسور در اسالم
گفته شده« :هرگونه خبرى كه انتشار آن به حال جامعه
مضرّ است ،یا سبب بیدارى دشمنان یا بهرهبردارى سوء
آنان مىشود ،یا موجب تفرقه بین صفوف مسلمین مى-
گردد ،یا ایجاد یاس و وحشت و بدبینى مىكند ،یا
تبعات دیگرى مانند آنچه گذشت دارد ،چنین اخبارى
نباید انتشار یابد .به همین دلیل در زمان جنگ ،بسیارى
از اخبار موقّتاً مکتوم میماند ،و پس از برطرف شدن
خطر ،فاش مىگردد .شبیه این معنا ،در موارد دیگر نیز
كامال ممکن است .تسامح و مدارا معانى مختلفى دارد؛
اگر منظور سازش با مخالفان اسالم ،و میدان دادن به
دشمن براى ضربهزدن به دوست است ،چنین چیزى
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جایز نیست؛ امّا اگر منظور همزیستى مسالمتآمیز ،با
گروههاى سالم ،یا پیروان مذاهب دیگر باشد ،به
گونهاى كه ضررى به حال مسلمین و آیین اسالم
نداشته باشد ،جایز است».
پیامرسان
سومین بخش از موضوع رسانه «پیامرسان» یا همان
ابزاري است كه پیام از طریق آن منتقل میشود .این
قسمت از بحث نیز بخشی بسیار مهم است و تأثیرگذار؛
امام خمینی همواره به رسانه و عوامل آن توجه داشته و
بیان میفرمودند« :تمامی رسانهها مربی یك كشور
هستند ،باید تربیت كنند كشور را ،تلویزیون باید ارشاد
بکند .روزنامهها نباید یك چیزهایی را كه موجب تهییج
مردم است و موجب انحراف مردم است در آنجا
بنویسند ،مطبوعات باید یك بنگاه هدایت باشند.
مطبوعات باید یك مدرسه سیّار باشند تا مردم را از همه
مسائل به خصوص مسایل روز آگاه كنند .مجله باید در
خدمت كشور باشد ،خدمت به كشور این است كه
تربیت كند انسان درست كند ،انسان آبرومند ...و متفکر
درست كند تا براي مملکت مفید باشد .آن كه از همه
خدمتها باالتر است این است كه نیروي انسانی ما را
رشد بدهد و این به عهده مطبوعات است .قلمی فایده
دارد كه بیدارگر تودههاي مردم باشد ،قلمی آزاد است
كه توطئهگر نباشد .همت بگمارید كه قلم و بیان
خویش را براي تعالی اسالم و كشور و ملت خود به كار
گیرید».
براي نیل به چنین اهدافی و زمینهسازي براي جامعه
متعالی باید براي عوامل و دست اندركاران این ابزار
بسیار مهم به تبیین وظایف پرداخت و براي هر كدام از
آنها محدوده مشروع فعالیت را تعریف كرد .آیا یك فرد
مسلمان براي تولید برنامههاي رادیویی و تلویزیونی
میتواند با این مجموعهها همکاري كند و كسب درآمد
از این راه از نظر علماي اسالم چه حکمی دارد؟ در
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه همکاري با كانال
تلویزیونى كه هم برنامههاى خوب و مشروع ،و هم
برنامههاى حرام دارد پاسخ داده شده« :در صورتى كه
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برنامههاى حرام دارد ،همکارى با آن جایز نیست» .با توجه
به این نوع پاسخ اصل همکاري با این نوع فعالیتها در
صورتی كه فعالیتهایی سازنده و مفید باشد نه تنها
مشکلی نداشته چه بسا باعث پیشرفت جامعه در ابعاد
مختلف شده و از فعالیتهاي مورد تائید شرع قانون هم
بوده باشد ولی در صورتی كه منجر به عملی خالف شرع
شود جایز نمیباشد .همچنین در مورد فعالیت بازیگري
عامه مراجع بیان فرمودهاند« :اصل بازیگرى در تئاتر و
سینما اشکال ندارد؛ ولى باید از كارهاى خالف شرع و
مکالمات شهوتانگیز خوددارى كرد» .در پاسخ به
استفتائی شرایط و خصوصیات خبرنگار كه از عوامل مهم
این ابزار هستند این چنین توصیف شده« :وثاقت و امانت،
هوش كافى براى فهم مطالب ،و حافظه قوى براى
نگهدارى و حفظ مطالب ،و از همه مهمتر ،بىنظرى و
حُسننیّت ،و آلودهنکردن اخبار با سلیقه شخصى ،از جمله
این شرایط است» .صدق و كذب خبر داراى انواعى است
این مسئله نیز باید مورد توجه قرار بگیرد كه «ممکن است
خبرى صد در صد كذب باشد ،و خبرى پنجاه درصد ،یا
كمتر ،یا بیشتر .بنابراین در صدق و كذب ،درجهبندى وجود
دارد».
خبرنگاري با چنین خصوصیاتی در زمینه خبر و
خبررسانی تخصص دارد؛ محدودهي اخالقی و شرعی
كه باید براي این شغل حساس رعایت شود وظیفه
جامعه اسالمی و علما و رهبران جامعه است كه با تفقه
در منابع دین؛ براي مسائل پیش آمده همكیشان خود
سبیل صالح را تبیین كنند .در پاسخی به چگونگی ثقه
بودن خبرنگار گفته شده« :ثقه بودن مخبر ،از طریق
معاشرت ،یا شهادت افراد مطّلع و آگاه و ثقه استفاده
مىشود» .ممکن است براي عدهاي سوال پیش آید كه
آیا در نقل خبر ،و شهادت بر وقوع حادثهاى ،بین زن و
مرد تفاوتى وجود دارد و آیا در این مورد باید همچون
اداى شهادت در محاكم قضایى عمل كرد؟ در این مورد
پاسخ این بوده كه« :در این مسائل فرقى میان زن و
مرد نیست».
چه اخبارى را مىتوان عادى ،و چه خبرهایى را باید
محرمانه تلقّى نمود؟ در پاسخ به این مسئله همچنین
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بیان شده« :اخبارى كه افشاى آن سبب سوءاستفاده
افراد منحرف ،یا آگاهى دشمن ،یا ضرر و زیانى در
سطح جامعه شود ،یا آبروى فرد یا گروهى را به خطر
مىاندازد ،یا افشاى اسرار خصوصى افراد را در پى دارد،
جزء اخبار محرمانه به شمار میرود» .مالحظه میشود
هم محدوده افشاي خبر محرمانه و هم محدودیت
محرمانه بودن خبر شرع دست عوامل دست اندركار را
باز گذاشته كه با تیزبینی و زكاوت از مصالح نظام
خویش دفاع كنند و با انتشار اخبار مفید و به موقع باعث
آرامش و بهبود جامعه اسالمی خود گردند.
در بسیاري از مواقع پیش میآید كه خبري موثق بوده و
واقعیت هم دارد اما شاید اینجا صالح و مصلحت نظام
و محرمانهبودن خبر یا وضعیت جامعه ایجاب میكند
كه این خبر مکتوم بماند یا در جایی دیگر عنوان شود
در این مسئله و مسائل مشابه به تیزبینی و دقت نظر
خاصی نیاز هست كه باید خبرنگار نسبت به مسائل
مورد نظر آگاهی نسبی داشته و با تیزبینی تشخیص
دهد كه چه تصمیمی اتخاذ شود .در پاسخ به سوالی
مبنی بر اینکه آیا مردم تا چه حد براى شنیدن خبرها
محرم هستند؟ حدّ افشاى یك خبر محرمانه تا
كجاست؟ پاسخ بیان شده« :حدّ افشاى آن تا آنجاست
كه تولید ضرر و زیانى براى جامعه نکند».
حال اگر در زمان گزینش خبر و براثر بیتوجهی نسبت
به سوژه خبرى بىتوجّهى شود ،و یا ارائه اطّالعات آن،
به دلیل اهمیّت در سرعت انتقال خبر ،با نقص و ضعف
صورت پذیرد ،آیا خبرنگار مسؤول است؟ و در صورت
شکایتِ طرفهاى ذىربط ،خبرنگار به عنوان متّهم
باید در دادگاه حاضر و پاسخگو باشد؟ «چنانچه این امر
بر اثر سهل انگارى بوده باشد ،و سبب تضییع حقّى
گردد ،خبرنگار مسوول است ،ولى اگر از قبیل اشتباهاتى
است كه به هر حال براى غیرمعصومین پیش مىآید،
خبرنگار مسوولیّتى ندارد .امّا چنانچه سبب ضرر و زیان
شود ،باید از عهده ضرر و زیان برآید؛ زیرا در ضررهاى
جانى و مالى ،عمد و خطا هر دو مسوولیّتآفرین است.
با این تفاوت كه عمد مجازات هم دارد؛ ولى خطا
مجازات ندارد».
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در مسئلهاي خبرنگار با توجه به حدس و گمان یك خبري
را آماده میكند ،در این قضیه او چگونه میتواند این خبر را
منتشر كند؟ اینجا خبرنگار باید دقت داشته باشد كه
«هرگاه در آن قید كنند كه این خبر به صورت حدس و
گمان است ،و مفسدهاى هم بر آن مترتّب نشود ،اشکالى
ندارد ».ولی حتما باید این مسئله رعایت شود تا نه عواقب
قانونی و دنیوي داشته باشد و نه اخروي.
همچنین ممکن است براي خبرنگار سوال پیش بیاید
كه شاید این خبر صحت نداشتهباشد و بهصورت كلی
درباره چگونگی صحت و سقم اخبار و اینکه یك
خبرنگار تا چه حدّ مىتواند در نقل خبر به گفته دیگران
(باتوجّه به این كه نمىشود به تواتر رسید) استناد كند؟
پاسخ داده شدهاست« :تا آن جایى كه خبر به حدّ تواتر
نرسد ،و محفوف به قرائن اطمینان بخش نباشد ،باید
آن را به صورت خبر محتمل ذكر كند؛ نه خبر قطعى».
و همچنین در جواب این سوال كه اگر شخص خبرنگار
شاهد ماجرایى نبوده ،ولى مىخواهد خبر آن را نقل
كند ،چند نفر شاهد الزم است تا خبرنگار به «راستى
خبر» برسد؟ گفته شده است« :اگر یك فرد مورد وثوق
خبر را نقل كند ،كافى است .ولى احتیاط آن است كه در
اخبار مهمّ به قول یك نفر قناعت نکند».
بسیارى از موارد متونى طوالنى وجود دارد كه نیازي به
بیان همه مطالب نیست و خبرنگار ناچار به خالصه
كردن آن مىباشد .درخالصهگیرى ،امکان فاصله
گرفتن از مضمون ،و احیاناً القاى یك مفهوم دیگر وجود
دارد .آیا این كار نیز خیانت در امانت محسوب مىشود؟
در پاسخ به این سوال عنوان شده «در صورت تغییر
محتوا ،هم دروغ و هم تهمت محسوب مىشود؛ ولى
تلخیص كردن و نقل به معنى مانعى ندارد» .این مطلب
خصوصیت و ویژگی دیگر خبرنگار را بازگو میكند كه
باید بتواند لبكالم و موضوع را از سخن گوینده بگیرد
و برداشت نادرست و غلط نداشته باشد؛ چه بسا همین
برداشت ،باعث انتقال نادرست مطلب مهمی شود و
خسارات جبرانناپذیري را به بار بیاورد.
حتی سوال شده از افرادى كه محبوب مردم هستند و
در مسیر دین عمل نمىكنند ،و با نظام ناسازگارى
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دارند؛ كه آیا مىتوان براى منفور كردن آنان به تهمت
متوسّل شد ،و آنان را منزوى كرد؟ در پاسخ گفته شده:
«توسّل به تهمت و دروغ و مانند آن ،در شان
خبرنگاران مسلمان و متعهّد نیست» .مالحظه میشود
در اینجا نیز نظر فقیهان دین بر بیان دروغ و ایجاد
تهمت نیست و ناسازگاري با نظام و در مسیر نبودن فرد
دلیلی براي دروغبستن و تهمتزدن نمیشود.
اگر در مسئلهاي خبرنگاري خبري را به صورت شفاهی
از منبع موثقی دریافت ،و آن را منتشر سازد ،آنگاه آن
منبع به دلیل منافع شخصی ،یا سازمان خود ،اصل خبر
را انکار نماید ،آیا این خبرنگار مسئول است ،اگرچه
اصلخبر واقعیت داشته باشد؟ در اینجا «خبرنگار
مسوول نیست و براى حفظ حیثیّت خود باید واقعیّت را
فاش كند».
مخاطب
پایان بحث و نتیجه و ثمره مسئله رسانه به موضوع
«مخاطب» خواهیم رسید .مخاطب ضلع پایانی ،نهایی
و نتیجه مسوله خواهد بود كه همه تالشها و خدمات
براي او انجام می شود و در صورتی كه پیام به او
منتقل شود رسانه موفق بوده و درصد انتقال پیام رسانه
به مخاطب همان درصد موفقیت رسانه خواهد بود .آیا
براي مخاطب هم وظایفی قابل تعریف است .آیا
مسلمانان میتوانند رسانه مخاطب رسانه هاي غیر
مسلمانان قرار گیرند؟ در رسانه هاي اسالمی محددیتی
وجود دارد یا همه برنامه هاي رسانه هاي كشور
اسالمی قابل مشاهده خواهد بود.
در ابتدا و شاید ابتداییترین مسئله نوع ارتباط صحیح با
تلویزیون و رادیو و شیوه برخورد مناسب با آن است .آیا
فرد براي مشاهده برنامههاي تلویزیونی باید از
دستورالعمل خاصی تبعیت كند و اینکه آیا با رعایت
حریم و محدودههاي خاصی میتواند از این تکنولوژي
استفاده مناسب كند و یا پا را فراتر گذاشته و از آن به
عنوان ابزاري براي پیشبرد اهداف واالي انسانی و
اسالمی استفاده كند؟ مسئلهاي كه باید در مورد
تلویزیون و رسانههاي جمعی الکترونیکی در نظر گرفت
این است كه «برنامهها مختلف است بعضى از آنها
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اسالمى و بىاشکال است مثل برنامههاى قرآنى و اذان
و اخالقیات و سخنرانیهاى مذهبى كه اشخاص
شناخته شده و مورد اعتماد ایراد مىنمایند و خالصه
آنچه در چهارچوب تعالیم اسالم موجب تقویت وجدان
دینى و معرفت و آگاهى افراد به جریانهاى سیاسى و
دامهاى ابلیسى و انحرافى دشمنان اسالم باشد و سبب
شناخت بیشتر انسان نسبت به دین و زندگى سالم و
آزاد و ترقى دنیا و آخرت و اینگونه امور گردد و حس
استقالل اسالمى و فروتن نبودن در برابر كفار و
مستکبرین را تقویت نماید ،چنانكه برنامههاى خبرى و
علمى آن نیز اشکال ندارد و كال آنچه در مسیر تربیت و
توسعه بینش افراد باشد مفید است .لکن باید از
بخشهائى از آن كه متضمن غنا و ساز و آواز و
استعمال آالت طرب و به اصطالح موسیقى ولو سنتى
باشد اجتناب نمود» .اما در مورد رسانه هاي غربی در
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا گوشدادن به اخبار و
برنامههاي علمی و فرهنگی حتی از رادیوهاي خارجی
جایز است؟ در پاسخ به این سوال گفته شده« :در
صورتى كه موجب انحراف و فساد نشود ،جایز است».
از مسائل چالشی در تلویزیون فعالیت بانوان و نمایش
تصویر آنهاست .جامعه اسالمی ایرانی ما كه تاكنون
براي خانمها شخصیت و جایگاه واالیی در نظر گرفته و
حضور در جامعه و صحبت با نامحرمان را براي این
قشر جامعه مگر در موارد اضطراري جایز نمیدانسته در
مواجهه با چنین رویدادي چه رویکردي باید اعمال كند
و آیا مرد نامحرم میتواند به زن نامحرم گوینده اخبار یا
بازیگر فیلم نگاه كند؟ در پاسخ به استفتائی درباره
نگاهكردن به گوینده خانم تلویزیون عنوان شده« :مجرّد
نگاهكردن چنانچه از روى لذّت نبوده و خوف ارتکاب
حرام و فساد در آن نباشد و بهصورت پخش مستقیم
هم نباشد ،اشکال ندارد».
در این زمینه و در پاسخ به سوالی حد و حدود نگاه
عنوان شده« :نگاهكردن به تصویر زن نامحرم ،حکم
نگاهكردن به خود زن نامحرم را ندارد ،بنابراین اگر نگاه
از روى لذّت نبوده و خوف افتادن به گناه نباشد و
تصویر هم متعلّق به زن مسلمانى كه بیننده آن را
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مىشناسد نباشد ،اشکال ندارد و بنابر احتیاط واجب نباید
به تصویر زن نامحرم كه بهطور مستقیم از تلویزیون
پخش مىشود ،نگاه كرد ولى در پخش غیرمستقیم
تلویزیونى اگر ریبه و خوفافتادن به گناه نباشد،
نگاهكردن اشکال ندارد».
حال باید به این مسئله پرداخته شود كه نگاه كردن
بدون قصد لذت و خوف گناه به تصویر زن مسلمانى كه
او را مىشناسیم(با این فرض كه تصویر غیرمستقیم و
بدون پوشش كامل مىباشد) جایز است یا خیر؟ اصال
باید ببینیم قید شناختن به چه معنایى است؛ و آیا صِرف
دانستن نام و تشخیص قیافه و چهره كافى است یا
خیر؟ در مورد سوال اول پاسخ داده شده به این شرح
است كه«:در فرض مرقوم (نگاه به زن مسلمانی كه او
را میشناسیم) جایز نیست» در نتیجه نگاه به تصویر
مذكور خالی از اشکال نبوده و بهتر است از آن پرهیز
شود و در مورد عبارت شناخت و تعریف آن هم عنوان
شده «همین قدر كه بداند او كیست ،كافى است».
دیدن تصاویر مستهجن در فیلمهاي سینمایی و غیر
آن ،در صورتی كه آنان را نشناسیم ،چه حکمی دارد؟
پاسخ یکی از مراجع در مورد حکم ذیل بدینشرح است
«نگاهكردن به فیلمها و تصاویر ،حکم نگاهكردن به
اجنبى را ندارد و در صورتى كه از روى شهوت و ریبه
نباشد و مفسدهاى هم بر آن مترتب نشود ،شرعاً اشکال
ندارد .ولى باتوجه به اینکه دیدن تصویر برهنهاى كه
شهوتبرانگیز است ،غالباً از روى شهوت بوده و به
همین دلیل مقدمه ارتکاب گناه مىباشد ،بنابراین دیدن
آنها حرام است» .در توضیح این مسئله در جایی دیگر
از همین مرجع توضیح دادهشده« :دیدن فیلمهاى
مستهجن و حاوى منکرات ،موجب تقویت هواهاى
شیطانى نفس ،تضعیف اراده و ایمان و زمینهساز مترتب
مفاسد و گناهان بوده و به هیچوجه جایز نیست».
امروزه فیلمهایی آموزشی براي آموزش مسائل و
ارتباطهاي زناشویی تولیدشده كه به مخاطبین خود
براي ارتباط بهتر به توضیح برخی مسائل زناشویی
بصورت تصویري میپردازند آیا متاهلین میتوانند براي
رسیدن به آن هدف به این فیلمها مراجعه كنند؟ حکمی
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كه در اینباره ارائه شده به شرح فوق میباشد« :دیدن
این فیلمها كه همیشه بانگاه شهوتبرانگیز همراه است،
جایز نیست».
امروزه یکی از بهترین راههاي تبلیغ و انتشار فرهنگ و
مسائل فرهنگی رسانه هاي جمعی و تلویزیون است؛
كشورهاي مختلف تالش می كنند با استفاده از ابزار
آالت مختلف رسانهاي به تبلیغ فرهنگ و آداب و رسوم
خود بپردازند .تلویزیونها یا كانالهاي پخش مستقیم
ماهوارهاي یك سلسله برنامههاي اجتماعی را به نمایش
میگذارند كه بیانگر مسائل اجتماعی جامعه غربی است
و به ترویج افکار فاسدي از قبیل تشویق به اختالط زن
و مرد و ترویج روابط نامشروع میپردازند ،بهطوري كه
این برنامهها بعضی از مؤمنین را نیز تحتتأثیر قرار داده
است .دیدن آنها براي كسی كه احتمال تأثیرپذیري او
میرود ،چه حکمی دارد؟ آیا این حکم نسبت به كسی
كه آن برنامهها را به قصد نقد و بیان نکات منفی آنها و
نصیحت مردم به ندیدن آنها ،میبیند ،تفاوت دارد؟
پاسخ یکی از مراجع« :نگاه به این برنامهها اگر از روى
لذّت بوده و یا خوف تأثیرپذیرى و فساد ،وجود داشته
باشد ،جایز نیست .ولى مشاهده به قصد نقد و آگاهكردن
مردم از خطرات و نکات منفى آنها براى كسى كه
اهلیّت آن را دارد و مطمئن است كه از آن برنامهها
تأثیر نمىپذیرد و به فساد نمىافتد ،اشکال ندارد ،البته
اگر مقرّراتى باشد باید رعایت شود».
پاسخ یکی از مراجع معظم درباره فعالیتهاي همراه با
موسیقی بدین شرح است« :اگر افراد شنونده و بیننده
تشخیص دهند موسیقى كه از رادیو و تلویزیون پخش
مىشود از نوع موسیقى مطرب لهوى مناسب با مجالس
لهو و گناه است و یا دیدن فیلمى كه از تلویزیون پخش
مىشود ،مفسده دارد ،دیدن و شنیدنِ آنها براى آنان
جایز نیست و مجرّد پخش از رادیو و تلویزیون حجّت
شرعى براى جواز محسوب نمىشود».
یکی از مسائلی كه امروزه عصر ما با آن مواجهه است
مسئله ورزش است .ورزش از عوامل تحرک و شادابی
است و كارشناسان بر انجام آن توصیه و تأكید دارند .در
مورد شیوه برخورد با این مسأله مانند هر مسئله دیگري
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میتوان با درنظرگرفتن حدود و شرایطی هم باعث
شادي و نشاط جامع شد و هم با دوري از افراط و
مسائل حاشیهاي از انحراف و گمراهی جامعه جلوگیري
كرد .با توجه به فواید و خواص ورزش و طرفداران زیاد
آن شبکههاي تلویزیونی هم براي جلب مخاطب و هم
براي گسترش فرهنگ ورزش به پخش مسابقات و
ورزشهاي مختلف میپردازند .در این زمینه از مسائل
چالشی و مرتبط با رسانه پخش تصاویر ورزشی و
تماشاي ورزش مردان توسط بانوان و مخصوصاً
مشاهده تصاویر بانوان است .براي ایجاد فضایی سالم و
پاک در جامعه باید احکام این مسئله با دقت و حوصله
بررسی شود و با رعایت احکام و حدود شرعی به سالم
ماندن جامعه كمك كرد .آیا تماشاي ورزشکاران مرد
براي زنان حکم خاصی را حمل میكند یا خیر؟ نظر
شرع مقدس درباره پخش ورزش بانوان چیست و آیا
بصورت كلی و با رعایت حجاب اسالمی پخش ورزش
بانوان بالمانع است؟در پاسخ به استفتائاتی كه در باب
مشاهده ورزشکاران مرد با بدن نیمهبرهنه (كشتی و
وزنهبرداري) از تلویزیون براى بانوان صادر شده نظرات
مختلف و متعددي ارائهشده كه البته تفاوت فاحش و
محسوسی احساس نمیشود .اما نظر بر احتیاط بیشتر
است و نظر یکی از مراجع بدین شرح است« :در هر دو
مورد سؤال معرض فساد است و جایز نیست».
اما در باب مشاهده تصاویر ورزش زنان كه قسمتی از
بدن آنان عریان است مشاهده بطور مستقیم و یا
غیرمستقیم از تلویزیون براي مردان چه حکمی دارد؟
آیا متاهل یا مجرد بودن مرد تفاوتی در حکم مسئله
میكند؟ در پاسخ این سوال اختالف به صورت
محسوس نبوده و نظر قاطبه علماء تقریبا بر منوالی
مشابه است« :در فرض سؤال (تماشاي ورزش زنان
توسط مردان) چون معرضیت براي فساد دارد جایز
نیست؛ چه پخش مستقیم باشد چه غیرمستقیم».
پس از ورود روزنامه ،رادیو و تلویزیون به جامعه جهانی
رسانهاي ناشناخته و عجیب به نام اینترنت به جامعه
جهانی ورود پیدا كرد و این ورود با تأثیر شگرفی بر
همه جوانب زندگی همراه بود .شبکه جهانی اینترنت
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مجموعه اي از شبکه هاي كامپیوتري است كه با
استفاده از قوانین و پروتکل هاي خاصی كه به آن
 TCP/IPمیگویند و از طریق خطوط تلفنی،
ماهوارهاي و  ...به یکدیگر وصل شدهاند ،تا به سرعت
اطالعات از یك وسیله به وسیلهاي دیگر در هر كجاي
گیتی انتقال یابد .با تحوالت اساسی و رشد بینظیر كه
طی دهه اخیر بوقوع پیوسته است ،اینترنت به عنوان
یکی از مهمترین ابزار ،ضروري و نیازمند مطرح شده
است كه درآن كلیه شبکههاي كامپیوتري ،تلفنها و
غیره با هم ارتباط داشته و به تبادل اطالعات
میپردازند.
براي مدیریت بهتر و مواجهه صحیح مسلمین ،مراجع
اسالمی به تحقیق و پژوهش پرداخته و راهکارهاي
مناسب جامعه اسالمی با این پدیده ارائه دادند .با توجه
به ورود فراگیر گوشیهاي هوشمند و امکان نصب
شبکههاي اجتماعی بر روي گوشیهاي مختلف؛ در
مورد این برنامهها و چگونگی مدیریت و رفتار با آن
سواالتی براي مسلمین بوجود آمده است .حکم این
مسئله در مورد صرف استفاده از این ابزار با رعایت
شرایط و حدودي مجاز دانسته شده و حتی براي ترویج
مسائل دینی و نشان دادن راه كمال و هدایت به
دیگران ،ورود ،تالش و مجاهدت در این راه تاكید و
تشویق نیز شده است .پاسخ یکی از مراجع بدین شرح
است« :بهطور كلی اگر مستلزم مفسده (مانند ترویج
فساد ،نشر اكاذیب و مطالب باطل) بوده و یا خوف
ارتکاب گناه باشد و یا موجب تقویت دشمنان اسالم و
مسلمین شود ،جایز نیست و اال مانعى ندارد».
در مورد بقیه مسائل در ارتباط اینترنت چون مسائلی
هستند كه سابق بیان شده و در این جا با شیوه و طرح
دیگري به جامعه وارد شده است سخن را تفصیل
نمیدهیم .به طور مثال احکام نگاه به تصاویر انتشار
مطالب در مسائل اخبار و خبرنگاري بیان شد و در مورد
بقیه مسائل مستحدثه با تطبیقی كوچك و مقایسهاي
مناسب و البته كمك از اهل فن و افراد مطلع میتوان
به راه حل شرعی بسیاري از مسائل پیش رو دست
یافت .مثال امروزه با ورود تلفنهاي همراه هوشمند
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ممکن است به راحتی انواع و اقسام مطالب به دسته ما
برسد .صحت این اطالعات تا چه حد است و آیا بدون
اطالع از سندیت آن میتوان این اطالعات را منتشر
كرد؟ یا عکس و فیلمهاي مختلف كه در فضاهاي
مختلف منتشر میشود.
حکم این مسائل را میتوان به راحتی از طریق احکام
سابق بیان شده استخراج كرد؛ همچنان كه در سابق
مطرح شد« :نگاهكردن به تصویر زن نامحرم ،حکم
نگاهكردن به خود زن نامحرم را ندارد ،بنابراین اگر نگاه
از روى لذّت نبوده و خوف افتادن به گناه نباشد و
تصویر هم متعلّق به زن مسلمانى كه بیننده آن را
مىشناسد نباشد ،اشکال ندارد و بنا بر احتیاط واجب
نباید به تصویر زن نامحرم كه بهطور مستقیم از
تلویزیون پخش مىشود ،نگاه كرد؛ ولى در پخش
غیرمستقیم تلویزیونى اگر ریبه و خوف افتادن به گناه
نباشد ،نگاهكردن اشکال ندارد» .و یا در پاسخ به سوالی
درباره حکم نگاه به عکس یا فیلم بانوانی كه به صورت
بدحجاب یا عریان هستند چیست؟ عنوان شد:
«نگاهكردن به فیلمها و تصاویر ،حکم نگاهكردن به
اجنبى را ندارد و در صورتى كه از روى شهوت و ریبه
نباشد و مفسدهاى هم بر آن مترتب نشود ،شرعاً اشکال
ندارد ولى با توجه به اینکه دیدن تصویر برهنهاى كه
شهوت برانگیز است ،غالباً از روى شهوت بوده و به
همین دلیل مقدمه ارتکاب گناه مىباشد ،بنابراین دیدن
آنها حرام است» .با چنین مقدمه اي و تطبیق كوچکی
و نگاه به اصالت و ماهیت بیان مسائل دینی و ریشه
اخالقی آنها به راحتی متوجه جواب سوال خواهیم شد.
نتیجهگیری
رسانه از مسائل مبتالبه مهم و موثر انسان در قرن
حاضر است و هر تفکر ،مکتب و عقیدهاي براي تداوم
حیات خود ناچار به این ابزار بوده و ابزار رسانه به عنوان
یك نیاز اولیه و ضروري قرار گرفتهاست .استفاده از این
ابزار با فواید ،حسنات و همچنین خطراتی همراه است
كه با شناخت موضوع و زوایاي مختلف آن و
برنامهریزي صحیح و دقیق براي ارتباط با آن ،میتوان
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از بیشترین فواید بهره برد و از كمترین خطرات زیان
دید .شاید حکم كلی كه بتوان درباره رسانه عنوان كرد
در چند جمله میتوان خالصه كرد؛
 اگر مطالب مکتوب و گفتار حرام و تحریككنندهنباشد و مفسده نداشته باشد .جایز است؛ بنابراین،
كارهاي حرام از قبیل دروغ ،تهمت و تحریك شهوت،
چه در اینترنت و چه در فضاهاي رسانهاي دیگر مانند
گفتار و نوشتار حرام است.
 در باب مسائل تصویري هم میتوان گفت ازروشهاي ارتباط دیداري؛ دیدن فیلم ،عکس و شخص
نامحرم است كه در این موارد نگاه به تصویر باحجاب،
بدون قصد لذت و مفسده اشکال ندارد.
 اما دربارۀ غیرمسلمان بدون حجاب ،اگر قصد لذتنباشد ،اشکال ندارد .ولی نگاهكردن به عکس بدحجاب
یا بیحجاب فرد مسلمانی كه او را میشناسیم ،مانند
نگاهكردن به خود نامحرم حرام است .در صورتی كه
مسلمان باشد و نشناسیم ،نگاهكردن بدون قصد لذت
اشکال ندارد .نگاهكردن به فیلم ،مانند نگاهكردن به
عکس است ،البته فیلمی كه پخش زنده است با عکس
و سایر فیلمها تفاوت دارد؛ برخی از مراجع ،بنا بر احتیاط
واجب ،نگاه كردن به فیلمزنده را همانند نگاه كردن به
عکس دانستهاند.
مسائل ذكر شده دستورالعملی كلی براي بخشهاي
چهارگانه بوده و صاحبان ،دستاندركاران ،عوامل
پشتصحنه و مخاطبین رسانه میتوانند با بهرهگیري از
این احکام و عملی كردن در حد امکان آنها با بسیاري
از مشکالت شخصی و موجود جامعه رفتار كنند و نتایج
آن را شاهد باشند.
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Media Judgments from Shia Jurisprudential Point of View

Mohammad Rasoul Ahangaran, Seyed Mohammad Mehdi Mohaghegh

Abstract
One of the claims of scholars and religious scholars is the fullness of Islam. They are
the main source of this religion based on the text of the Holy Qur'an believe that the
texts of this religion, for all ages, are capable of responding to the progress of Muslims
and non- Muslims. Of course, given the tangible changes of the ages and historical
centuries, this accountability will be publicly accepted if inter predations and
perceptions are appropriate and up-to-date on the issues of justice. Undoubtedly, one of
the most important and maybe even the most important issue that humanity faces today
is the issue of the media. This issue and its various angles are so wide spread and
perfect that it has entered in all aspects of human life, and in the smallest and most
personalized aspect there is a trace of this issue. Religious scholars, in order to confront
their faithful, deal with this matter, extracting the judgments appropriate to them, and
explaining the religious duties of followers of their religion to them. The scholars and
Mujtahids of the Shiite world have given their answers to the questions of their peoples,
which describes this issue and its intended answers.
Keywords: Jurisprudence, media, shiite, success, contemporary.

