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مقدماتی  این مطلب،  بخش  نخستین  در 
پیرامون چیستی فقه، منابع  و مبانی فقه و 
اجتهاد و جایگاه رسانه در فقه مورد بررسی 
قرار گرفت اینک ادامه مقاله از نظر خوانندگان 

عزیز می گذرد.
 ***

نسبت فقه رسانه با اخالق رسانه ای
یکی از مسایل و موضوعاتی که باید مد نظر قرار 
گیرد، تبیین رابطه میان فقه رسانه و اخالق رسانه 
است. می دانیم که اخالق مجموعه ای از بایدها و 
نبایدهایی است که فطرت انسان بدان گرایش دارد. 
انســان با چراغ عقل و راهنمایی درونی فطرت به 
بایدها و نبایدهایی می رسد که در میان بشریت که 
بر فطرت خود باقی مانده اند، یکسان و فراگیر است.
اما فقه ، بایدها و نبایدهایی اســت که شــارع 
بــه عنوان مالک انســان وضع می کنــد. البته بر 
اساس آموزه های قرآنی، میان دریافت ها و باید و 
نبایدهای فطری با احکام اسالمی مطابقت  وجود 

دارد. )روم، 30(
اســالم بر اســاس آنکه مطابق با فطرت است، 
همه احکام فطری را در قالب احکام خمسه شرعی 
با توجه به اهمیت و ارزش گذاری متفاوت آن، تبیین 
کرده و حکم ارشادی فطرت را در قالب حکم مولوی 
شریعت اسالمی تعریف نموده است. این گونه است 
که بایدهــا و نبایدهای فطری که ضمانت اجرایی 

و  که رسانه  نیست  شکی 
ابزارهای رسانه ای در نشر 
فضیلت و گسترش فلسفه 

دین و احقاق حقوق و گسترش فرهنگ 
عدالت خواهی و ســتم ستیزی نقش 
اساسی دارد و مهمترین ابزار آموزشی و 

پرورشی در جهان امروز است.

بی گمان یکی از مهمترین ابزارهای دفاعی و حتی تهاجمی در دنیای 
معاصر، ابزار قدرتمند رسانه اســت که در جنگ نرم و تغییر افکار و 
تسخیر قلوب بسیار نقش اساسی دارد و می تواند فلسفه و گفتمان و 
سبک زندگی انسان ها را تغییر دهد و موقعیت دشمن را به خطر اندازد 

و در جنگ نرم و روانی، دشــمن را زمینگیر یا  وادار به عقب نشینی کند و موجبات 
ترس و وحشت آنان را فراهم آورد.

رسانه ها مهم ترین ابزار برای ارائه حق است، پس بهره گیری از رسانه 
واجب است تا حق کتمان نشود و به گوش همگان برسد. البته آمیخته 
شدن حق و باطل نیز در رسانه بسیار محتمل است؛ و باید مواظب بود 

تا گرفتار چنین گناهی نشد.

انسان دوست می دارد آرامش و آسایش را بطور پایدار در اختیار 
داشته باشد. با آنکه می داند آرامش و آسایش دنیا و خوشبختی که در 
سایه آن به دست می آید، ناپایدار است، با این همه دنبال آن می رود.

از نظر قرآن، مردم ســه دســته هستند: 1. کســانی که تنها 
خوشبختی دنیا را می خواهند؛ 2. کسانی که تنها خوشبختی آخرت 
را می خواهند، مانند راهبان مسیحی)حدید، آیه 27(؛ 3. کسانی که 

خوشبختی دنیا و آخرت را می خواهند.
خداوند در قالب دعا به مردم یاد می دهد تا خوشــبختی هر دو 
نَْیا  سرا را بخواهند. در آیه 201 سوره بقره آمده است: َربََّنا آتَِنا فِی الُدّ
ارِ؛ پروردگارا ! به ما در دنیا  َحَسَنًة َوفِی اآلِخَرةِ َحَسَنًة َوقَِنا َعَذاَب الَنّ
نیکی و  و در آخرت نیکی بده! و ما را از عذاب آتش دوزخ حفظ کن!
بهترین سرمشــق نیکو که بتواند نیکی دنیا و آخرت را تامین 
کند، پیامبر اکرم )ع( است که خداوند او را به خلق عظیم)قلم، آیه 
4( ستوده است. از این رو، ایشان را به عنوان نمونه کامل انسانی که 
با داشتن عناصر بشری)کهف، آیه 110( چون میل جنسی و مالی و 

غذایی و مانند آن)فرقان، آیات 7 تا 10( سعادت دنیا و آخرت را به 
دســت آورده اشاره می کند و می فرماید: لََقْد کاَن لَُکْم في َرُسولِ الَلّ 
أُْسَوٌة َحَسَنٌة لَِمْن کاَن یَْرُجوا الَلّ َو الَْیْوَم اآْلِخَر؛ هر آینه برای شما در 
رســول الل سرمشق نیک برای کسانی است که امید به خدا و روز 

آخرت دارند.)احزاب، آیه 21(
پس اگر می خواهیم خوشــبختی دنیا و آخرت را با هم داشته 
باشیم، باید فلسفه و سبک زندگی خودمان را از پیامبر)ص( بیاموزیم 
و به ایشــان اقتدا کنیم. به عنوان نمونه از آیات و روایات بر می آید 
کسی که دنیا و آخرت می خواهد باید به نماز بویژه اول وقت اهتمام 
ورزد؛ زیرا نماز مهمترین وسیله برای کسب آرامش و آسایش است. 
اگر از نظر روانی دچار اضطراب و ترس و اندوه هستید، نماز بهترین 
مایه آرامش اســت و اگر مشــکالت مالی داریــد و دچار بی برکتی 
هســتید، نماز بخوانید؛ زیرا نماز مهمترین عبادتی است که تقوا را 
موجب می شود و تقوا تامین کننده سعادت دنیا و آخرت است.)بقره، 

آیه 21؛ حجرات، آیه 14(

اعتماد و رهن
یک جامعه مبتنی بر سبک زندگی قرآنی، جامعه ای مبتنی بر عقل 
و علم اســت؛ زیرا اگر چنین نباشد، از نظر قرآن، جامعه جاهلی است. 
این جاهلیت می تواند به سبب فقدان علم یا عقل در آن جامعه و عدم 
به کاری گیری آن باشــد؛ زیرا در قرآن، گاه جهل در برابر عقل و گاه 
جهل در برابر علم به کار رفته اســت؛ پس جامعه جاهلی یا نمی داند 
و بر اســاس ظن و گمان عمل می کند، یا آنکه اصال اهل فکر و تعقل 

نیست تا با تعقل، حقیقت را روشن نماید و بر اساس آن عمل کند.
از ویژگی های جامعه جاهلی این است که مردم آن بر خالف اصول 
اخالقی عمل می کنند و اصول اساسی چون صداقت، امانت، وفاداری و 
مانند آن را مراعات نمی کنند. این گونه است که فضای جامعه جاهلی 
فضای بی اعتمادی می شود. بازتاب این بی اعتمادی را می توان در اموری 

چون گرو و رهن گرفتن در آن جامعه دید. 
اما یک جامعه قرآنی بر اساس علم و عقل، همه اصول اخالقی بلکه 
اصول شرعی که بایدها و نبایدهای سختگیرانه تری دارد، عمل می کند. 
در نتیجه معامالت آنان بر اســاس اعتماد متقابل است و هر کسی به 
قول و قراری که داده عمل می کند و با صفقه یعنی دست دادن معامله 

تمام می شود و هیچ کس رهن و گرو نمی گیرد.
البته برخی ممکن است بگویند عقل می گوید: رهن و گرو بگیریم و 
به قول و قرار اکتفا نکنیم؛ در پاسخ باید گفت: اگر کس یا جامعه ای واقعا 
عاقل و اخالقی باشد، چون دروغ و خیانت و غیره در میان آنان نیست، 
به هر چه می گویند عمل می کنند و سرشان برود قولشان نمی رود. امام 
صادق)ع( درباره جامعه ای که اعتمادشــان به سخن و قول و قرارشان 
ْهُن ِعْنَدُه أَْوثََق  نیست و باید گرو و رهن بگیرند، می فرماید: َمْن َکاَن الَرّ
ِمْن أَِخیِه الُْمْسلِِم َفأَنَا ِمْنُه بَِري ء؛ هر کس گرو و رهن در نزدش از قول 
برادر مسلمانش محکم تر و استوارترو مطمئن تر باشد، من از آن شخص 

برائت می جویم.)المحاسن، البرقی، ج 1، ص 102(
پس اعتماد مهمترین سرمایه هر جامعه است و نباید آن را از میان 
برداریــم و با دروغ و خیانت و بی وفایی زمینه فقدان اعتماد اجتماعی 

را در جامعه فراهم کنیم.

اهمیت ظاهر در اسالم
در روایت است که امام معصوم می فرمایند: اگر دو نفر بر سر ثواب 
نماز جماعت اختالف کنند و هر کدام دوست داشته باشد که خودش 
ثواب امامت جماعت را حائز شــود، می فرمایند ببینید کدام یک از دو 
امام ،أقرء است؛ یعنی قرائتش بهتر است. اگر در قرائت مساوی بودند 
ببینید کدام یک افقه اســت، اگر باز مساوی بودند، ببینید کدام یک 
زودتر برای طلب علم مهاجرت کرده، اگر باز مساوی بودند ببینید کدام 
یک مسنّ تر است و در نهایت حضرت می فرمایند: اگر باز هم مساوی 
بودند ببیند کدام یک »اصبح وجهاً« است یعنی چهره زیباتری دارد، 
او را امام جماعت خود قرار دهید. با اینکه جمال ظاهری امر اختیاری 
نیســت اما در این روایت برای آن حســاب باز شده است. نظایری هم 
برای آن وارد شــده اســت مثل »علیکم بالحسان من الظئوره« یعنی 
دایه های زیباروی را برای شیر دادن به فرزندانتان انتخاب کنید. »فاّن 
اللّبن یَُعّدی« یعنی شیر باعث انتقال خلفّیات و ُخلقّیات به بچه است.

درهر حال جمال و بلکه تجّمل)اظهار زیبائی و جمال( مطلوب شرع 
انور است. حضرت به جوانی فرمودند: موهای تو بر عهده تو حقی دارند. 
اگر موهای ســرت را می خواهی نگهداری باید به تمیزی و زیبایی آنها 
اهمیت بدهی. موهایت را شانه بزن. اگر در دسترس تو آینه ای نیست، 
با نگاه کردن در آب آنها را شانه بزن. خودت را آراسته نگهدار. حضرت 

فرمود: سرت را برس و اّل کوتاه کن.
رسول خدا بر سر مبارک روغن می زدند و می فرمودند: »علیکم بدهن 
الَبَنفَسج فاّن له فضال علی الدهان کفضلی علی سائر الخلق«. یعنی بر 
شما باد استفاده از روغن بنفسج که برتری آن بر دیگر روغن ها مانند 
برتری من بر سایر خالئق است.)قرب اإلسناد، أبي العباس عبدالل بن 

جعفر الحمیري، ص11۸(
کانال رسمی آیت الل سید حسن عاملی 
https://telegram.me/seyed_hasan_ameli

مبارزه با قاسطین؛ راه فقرزدایی 
قسط در عربی به معنی سهم و نصیب و بهره و عدالت است که اگر 
به صورت ثالثی مجرد و اسم فاعل به کار رود )قسط و قاسط( معنی 
ظلــم و ظالم می دهد و اگــر در قالب ثالثی مزید و باب افعال به کار 
رود )اقسط و مقسط( به معنی عدالت ورزی می باشد )مفردات راغب، 
ص 403( عدالت قســطی به معنای دادن سهم و قسط هر کسی از 
نعمت های الهی اســت؛ زیرا هر انسانی جدا از مسلمان و غیرمسلمان 

بودن، دارای حقی از نعمت های الهی است. )حدید، آیه 25(
اسالم بر عدالت به ویژه در قالب عدالت قسطی به عنوان یک هدف 
متعالی برای کل تعلیمات و آموزه های اسالم از آدم)ع( تا خاتم)ص( 

تاکید دارد.)همان(
اما در این میان قاسطین یا همان قسط خواران و ستم پیشگان اجازه 
نمی دهند تا هر کسی از نعمت های الهی در دنیا بهره مند شود و قسط 
خودش را بردارد.بنابراین، بر مقسطین )قسط خواهان( و عدالت خواهان 
اســت تا از ظالم و مستکبر حتی با جنگ)نساء، آیه 75( سهم قسط 

مظلوم و مستضعف را مطالبه نمایند.
این روشــی است تا فقر از جوامع بشری به شکل عقلی و شرعی 
زدوده شود؛ اما اینکه ما بیائیم یک کار عاطفی انجام دهیم و به فقیر 
از روی دلسوزی کمک کنیم، فقرزدایی نیست، بلکه فقیر را زنده نگه 
داشــتن و فقر را حفظ کردن اســت. حتی ظالمان و مستکبران نیز 
نهادهایی در جهان ایجاد کرده اند که فقیر را زنده نگه دارند، اما هیچ 
تالشــی برای فقرزدایی نمی کنند؛ زیرا اگر بخواهند این کار را بکنند 

باید دست از ظلم و بی عدالتی و قسط خوری بردارند.
امیر مومنان)ع( می فرماید: لَو تََمَثَّل لَِي الَفقُر َرُجاًل لََقَتلُتُه؛ اگر فقر 
به شــکل مردی برایم تمثل می یافت آن را می کشتم.)احقاق الحق، 

شوشتری، ج 32، ص 217(
پس درســت کردن نهادی چون کمیته امداد خوب است تا فقیر 
نمیرد، ولی مهم تر آن است با مبارزه با قاسطین )قسط خواران( ، فقر 
را از میــان برد، یعنی باید به جنگ اختالس کنندگان رفت و ریشــه 
آنان را زد و با کسانی که حقوق های نجومی به ظاهر قانونی می گیرند 
برخورد قاطع کرد تا دیگر قاسطین نباشند. این گونه است که می توان 
فقر را گردن زد و فقیر را به غنا رســاند تا دیگر نیازی نباشد کمیته 

امدادی داشته باشیم.

راه رسیدن به آسایش و آرامش

چگونگی تبدیل سیئات به حسنات
پرسش:

اینکه قرآن کریم می فرماید: »حسنات سیئات را از بین می برد«، 
لطفا درباره چگونگی این تبدیل و تغییر توضیح دهید.

پاسخ:
دربــاره مراتب مختلف تغییر و تبدیل أعمال به ارادة خداوند متعال و 
بطور کلّي  دربارة مختفي  شــدن  اعمال  سّیئه ، و یا از بین  رفتن  آنها، و یا 
تبدیل  به  اعمال  حســنه  شدن ، و دربارة تکثیر اعمال  خیر؛ در قرآن  کریم  

مطالبي  مطرح شده است.
1- مختفي  شــدن  گناه  به واسطه روپوشي  که  خداوند بر روي  آن  در 
عالم  معني  و حقیقت  مي کشــد. و این  در چند مورد منصوص  است : یکي  

در مورد توبه :
َر  »یــا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا تُوبُوا إِلَي الَلّ تَْوبًَة نَُصوحاً َعســي  َربُُّکْم أَْن یَُکِفّ
َعْنُکْم َســِیّئاتُِکْم« »ای کسانی که ایمان آورده اید بسوی خدا توبه کنید، 
توبه ای خالص امید است )با این کار( پروردگارتان گناهانتان را ببخشد« 

)تحریم- ۸(
و دیگــري  دربارة اجتناب  از معاصي  کبیره  اســت ، که  در این صورت  
خداوند از معاصي  صغیره  در مي گذرد؛ اگر چه  از آنها توبه  بعمل  نیامده  باشد. 
یعني  نفِس اجتناب  از کبائر، خود بخود موجب  غفران  و کّفاره  از صغائر است :
ـَــاتُِکْم« »اگر شما  ـِئ ْر َعنُکْم َسّی »إِن  تَْجَتِنُبوا َکَبآئَِر َما تُْنَهْوَن َعْنُه نَُکِفّ
از کارهاي  بزرگي  که  از آنها نهي  شــده اید اجتناب  ورزید، ما از سّیئات  و 
بدي هاي  شما که  کوچک  است  مي گذریم  و نادیده  مي گیریم. « )الّنساء- 31(

و دیگري  ایمان  به  خدا و عمل  صالح  است ، که  خود بخود موجب  غفران  
بدي هاي  گذشته  مي شود:

َاتِِه« »و کسي که   ـ ـِــْر َعْنُه َسِیّ »َمن  یُؤِمن  بِالَلِ َو یَْعَمْل َصـــِلًحا یَُکّف
ایمــان  به  خدا آورد و عمــل  نیکو انجام  دهد، خداوند تمام  بدي هاي  او را 

مي پوشاند.« )الّتغابن- 9( 
ـَاتِِه َو یُْعِظْم لَُهو أَْجًرا«  ْر َعْنُه َسِیّ و دیگري  تقوی  است : »َو َمْن یََتِّق الَلَ یَُکِفّ
»و کســي که  تقواي  خدا را پیشه  سازد، خداوند بدي هاي  او را مي پوشاند 

و پاداش  او را بزرگ  قرار مي دهد.« )الطالق- 5(
و بطور کلّي  هر کردار خوبي  که  انســان  براي  خدا انجام  دهد، خداوند 

اگر بخواهد گناهان  انسان  را مي آمرزد:
َک بِِه َو یَغِفُر َما ُدوَن َذالَِک لَِمن  یََشآُء« »حّقاً  إَِنّ الَلَ َل یَْغِفُر أَن  یُْشــرَ
خداوند شــرک  به  خود را نمي آمرزد، و غیر از شرک  را هر چه  باشد براي  

کساني  که  بخواهد مي آمرزد«   )الّنساء- 4۸ و 116(
2- آنکه  اعمال  صالحه  موجب  از بین  رفتن  و نابود شدن  اعمال  سّیئه  
مي گردد؛ یعني  سّیئه  موجود را خداوند معدوم  مي کند. »إَِنّ الَْحَسَنـــِت 

ـَات« )هود- 114( ـِ ّی یُْذِهْبَن الَسّ
و نیز در نابود گردانیدن  خداوند ثواب  و حسنه  موجود را، آیات  وارده  

در موارد حبط  و ماشابََهها این  معني  را مي رساند.
ْنُثوًرا« »)نسبت  به   »َو َقِدْمَنآ إِلَی  َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعلَْنـُه و َهَبآًء َمّ
کساني که  امید لقاء ما را ندارند و استکبار مي ورزند( ما چنین  قصد و اراده  
داریم  که  تمام  اعمالي  را که  بجاي  آورده اند، چون  گرد و غبار پراکنده ، نابود 

و خراب  سازیم « )الفرقان- 23( 
»َذلَِک بِأَنَُّهْم َکِرُهوا َمآ أَنَْزَل الَلُ َفأَْحَبَط أْعَمـلَُهْم« »این  به علّت  آنست 
که  کافران  ناپسند دارند آنچه  را که  خداوند فرو فرستاده  است  از آیات  خود، 
پس  بنابراین  خداوند اعمال  آنها را حبط  و نیست  مي نماید.« )محّمد- 9(

و از همین  قبیل  است  تعبیر به  »َضالل « کردن ، چون  ضالل  به  معناي  
گم  شدن  اســت . »َو الَِّذیَن َکَفُروا َفَتْعًسا لَُّهْم َو أََضَلّ أَْعَملَُهْم« »و کساني 
که  کافر شده اند، پس  مرگ  و هالکت  باد برایشان ؛ و خداوند اعمال  آنان  را 

نابود و گم  مي سازد.« )محّمد- ۸(
3- آنکه  اعمال  نیکو موجب  تبدیل  سّیـئات  گذشته  به  حسنات  میشود؛ 

یعني  تمام  بدي ها و گناهان  تبدیل  به  خوبي ها و طاعت ها مي گردد.
ـَاتِِهْم  ـِ ُل الَلُ َسّی »إَِلّ َمن  تَاَب َو َءاَمَن َو َعِمَل َعَماًل َصـلًِحا َفُأولَـئَک یَُبِدّ
َحَسنـٍت َو َکاَن الَلُ َغُفوًرا َرِّحمًیا« »مگر کساني که  از آن  قبائح  و زشتي ها 
برگردند و ایمان  بیاورند و اعمال  صالحه  انجام  دهند؛ خداوند سّیئات  آنان  
را مبّدل  به  حسنات  مي کند و خداوند غفور و مهربان است« )الفرقان -70(
4ـ آنکه  خداوند عمل  قلیل  را تکثیر مي کند: »أُولَـئَک یُْؤتَْوَن أَْجَرُهْم 
تَْیِن بَِما َصَبُروا« »اجر و پاداش  ایشان  در اثر صبر و تحّملي  که  نموده اند،  َمَرّ

دو چندان  داده  مي شود.« )القصص-54(
»َمن  َجآَء بِالَْحَسَنَة َفلَُهو َعْشُر أَْمَثالَِها« »هر کس  کار نیکي  بیاورد، پس  

براي  او، ده  چندان  آن  عمل  خواهد بود.« )النعام - 161(
5ـ آنکــه  خداوند عمل  معدوم  را موجود مي کنــد: »َو الَِّذیَن َءاَمُنوا 
یََّتُهْم َو َمآ أَلَْتَنـهْم ِمْن َعَملِِهْم َمن   یَُّتُهم  بِإِیَماٍن أَلَْحَقْنابِِهْم ُذِرّ َواتََّبْعَتُهْم ُذِرّ
َشْيءٍ ُکُلّ أْمِري ءِ بَِما َکَسَب َرِهیٌن« »آن  کساني که  ایمان  آورده اند و ذّریّه  
و فرزنــدان  آنها در ایمان  از آنها پیروي  نموده اند، ما آن  ذّریّه  و فرزندان  
را به  پدرانشان  مي رسانیم  و ملحق  مي سازیم ، بدون  آنکه  از اعمال  پدران  
آنها چیزي  کم  و کاســت  کنیم ؛ و هر کس  مرهون  اعمال  مکتسبه  خود 

اوست. « )الّطور- 21(
در اینجا مالحظه  مي شود که  ذّریّه اي  که  فقط  پیروي  کنند از پدرانشان ، 
در عمل  و پاداش  ملحق  به  آنها مي شوند؛ بدون  آنکه  خداوند عمل  پدران  را 
تقسیم  کند: نیمي  براي  آنها و نیمي  براي  ذّریّه  بگذارد. بلکه  بدون  کاهش  
از عمل  پدران ، بواســطه  پیروي  فرزندان  از پدران  و لحوق  به  ایشان ، تمام  

اعمال  حسنه  و خیراتي  که  براي  پدران  است ، براي  ذریّه  هم  خواهد بود.

مرز میان ظلم و عدالت
قال االمام علی)ع(: علیک بالقصد فی االمور ، فمن عدل عن القصد 

جارومن اخذ به عدل«
امــام علــی)ع( فرمود: بر تو باد به میانــه روی در کارها، که هرکس از مرز 
میانــه روی روی برتافت، بیدادگری نموده اســت و هرکس آن را پیشــه خود 

ساخت، عادل خواهد بود. )1(
________________________________________

1- غررالحکم، درر الکلم، ص 444

نفی تبعیض و بی عدالتی
دو زن نــزد امام علــی)ع( آمدنــد و اظهــار فقر و طلب کمــک نمودند. 
امیرالمومنین)ع( فرمودند: »بر ما واجب است تا در صورت درستی سخنتان به 
شما کمک کنیم« امام علی)ع( مردی را به بازار فرستادند تا برای آنها پوشاک 
و غذا خریداری نماید و به هر یک از آنها نیز صد درهم دادند. اما یکی از زنان 
لب به اعتراض گشــود: »من عرب هستم! در حالی که این زن عجم است! چرا 

باما یکسان رفتار می کنید؟ سهم عرب باید بیشتر باشد!«
امام علی)ع( فرمودند: قرآن را خوب خوانده ام و در آن تامل نموده ام. در هیچ 
یک از آیات قرآن ندیده ام که به اندازه بال پشه ای بین عرب و عجم فرقی باشد.« )1(

_______________________________________

1- تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 1۸3

فقه رسانه؛ بایدها و نبایدها -2

فعالیتهایرسانهای
واجبکفایی
 خلیل منصوری

نداشــتند، در قالب احکام خمســه دارای ضمانت 
اجرایی می شوند.

به ســخن دیگر، احکام فطــری که در قالب 
بایدها و نبایدهای اخالقی اســت به دلیل عدم 
ضمانت اجرایی می توانســت از سوی انسان ها 
نادیــده گرفته و خطوط قرمز و زرد آن به عنوان 
خط سبز قلمداد شــده و از آنها عبور شود؛ زیرا 
در صورت عبور از احکام فطری تنها ســرزنش و 
توبیــخ و در برخی از موارد طرد اجتماعی انجام 
می شــود؛ اما وقتی در قالب احکام خمســه در 
می آیــد، عبور از آنها در حکــم گناه و برخی از 
موارد جرم تلقی می شود و مواخذه و مجازات و 
کیفــر دنیوی در قالب حد و دیات و عذاب های 
اخروی  را به دنبال دارد. در حقیقت شارع حکم 
ارشادی فطرت را به عنوان حکم مولوی جعل و 
وضع می کند و برای آن ضمانت اجرایی در قالب 

گناه و جرم تعریف می کند.
مشروعیت رسانه از منظر اسالم

رســانه همانند هر ابزار و فعالیت دیگری دو 
چهره مثبت و منفی دارد. از آنجا که رسانه بویژه 
در جهان امروز، بزرگتریــن ابزار تاثیر فرهنگی 
و تعلیم و تربیت، گفتمان ســازی، سبک سازی 
زندگی ، افکار سازی و تغییر عقاید و افکار و رفتار 
اســت و انواع پیام ها از راه رسانه تبادل می شود، 
در همه عرصه های زندگی بشــر حضور و نفوذ 
مســتقیم و غیر مســتقیم دارد و در حوزه های 
نظامی و جنگ نرم و سخت مورد توجه همگان از 
عالی ترین دارندگان نقش اجتماعی یعنی رهبران 
تا کارگزاران و توده های مردم است. از همین رو 
باید از ســوی رهبران اجتماعی مسلمان نیز در 

دستور کار قرار گیرد.
خداوند در آیه 60 سوره انفال می فرماید: و هر 
چه در توان دارید از نیرو و اســبهای آماده بسیج 
کنید، تا با این ]تدارکات [، دشــمن خدا و دشمن 
خودتان و ]دشــمنان [ دیگری را جز ایشــان- که 
شما نمی شناسیدشــان و خدا آنان را می شناسد- 
بترســانید. و هــر چیزی در راه خــدا خرج کنید 
پاداشش به خود شما بازگردانیده می شود و بر شما 

ستم نخواهد رفت. 
در جهان معاصر رسانه هم در قالب ابزار دفاعی 

و هم ابزار هجومی مورد کاربرد اســت و نمی توان 
نقش رسانه را به عنوان یک وسیله دفاعی و حتی 

هجومی نادیده گرفت.
البته در اســالم هرگز هدف وســیله را توجیه 
نمی کنــد و به هر ابزار و وســیله ای مشــروعیت 
نمی بخشد. لذا برای ابالغ پیام نمی توان از ابزارهای 
نامشروعی چون سکس استفاده کرد و پیام حق و 
مشروع و انسانی را از این راه به دیگران منتقل کرد.

شکی نیست که رســانه و ابزارهای رسانه ای 
در نشــر فضیلت و گسترش فلسفه دین و احقاق 
حقوق و گســترش فرهنگ عدالت خواهی و ستم 
ستیزی نقش اساسی دارد و مهمترین ابزار آموزشی 
و پرورشی در جهان امروز است. پس در مشروعیت 
 آن بــه عنوان یک ابزار کارآمد و مفید و ســازنده 

شکی نیست.
اما این مشروعیت - چنانکه خواهد آمد - دارای 
خطوط قرمز و زردی در قالب محرمات و مکروهات 
اســت. در یک جمله کوتاه اگر بخواهیم حکم فقه 
اسالمی را به رسانه و ابزارهای پیام رسانی در جهان 
امروز بیان کنیــم، باید حکم اباحه و جواز را برای 

کلیت آن داشته باشیم. 
در مشــروعیت یا عدم مشــروعیت هر ابزاری 
از جملــه ابزار رســانه و فعالیت هــای آن باید به 
کارکردهای آن توجه داشت؛ زیرا این کارکردها است 
که نه تنها مشروعیت و عدم مشروعیت اسالمی یک 

ابزار را مشخص می کند، بلکه وضعیت مشروعیت و 
ابعاد فقهی آن را در چارچوب حالت احکام خمسه 

نیز روشن می سازد.
مهم ترین کارکردهای ابزارهای رسانه ای شامل 

موارد زیر است: 
الف. روشــن ساختن افکار عمومی و بال بردن 
سطح معلومات و دانش مردم در مسائل گوناگون 
خبــری، انتقادی، اجتماعی، سیاســی، اقتصادی، 
کشــاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، 

هنری، ورزشی و نظایر اینها؛
ب. پیشبرد اهداف اســالم و گفتمان و سبک 
زندگی اسالمی و تبیین آن برای همه اقشار مختلف 
مــردم با اهتمام به تفاوت های فرهنگی و فکری و 

فهم و رفتار؛
ج. تالش بــرای نفی مرزبندی هــای کاذب و 
تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشــار مختلف در تقابل 

و مقابل هم؛
د. مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری از جمله 
اسراف، تبذیر، اعمال بیهوده، تجمل پرستی، اشاعه 
فحشــا و مانند آنها و نیــز ترویج و تبلیغ فرهنگ 
اصیل اسالمی و گسترش فضایل اخالقی و رفتارهای 

هنجاری.

دالیل وجوب کفائی فعالیت های 
رسانه ای

از آیات قرآن و روایات اسالمی می توان دریافت 
که فعالیت های رســانه ای در راستای ابالغ دین و 
گفتمان و فرهنگ اســالمی و تعلیم و تربیت الهی 

اسالمی، از واجبات کفایی است.
برخی دلیل وجوب کفایی فعالیت های رسانه ای 
و اســتفاده از ابزارهای رسانه آن شامل ادله قرآنی 

و روایی زیر است:
1- آیه اســتعداد: و هرچه در توان دارید 
از نیرو و اســب های آماده بسیج کنید، تا با این 
تدارکات، دشمن خدا و دشمن خودتان و دشمنان 
دیگری را غیر از آنان- که شما نمی شناسیدشان 
و خدا آنان را می شناسید- بترسانید و هرچیزی 
در راه خدا خرج کنید پاداشــش به خود شــما 
بازگردانیده می شود و بر شما ستم نخواهد رفت. 
)انفال، آیه 60( بی گمان یکی از مهمترین ابزارهای 
دفاعی و حتی تهاجمــی در دنیای معاصر، ابزار 
قدرتمند رســانه است که در جنگ نرم و تغییر 
افکار و تسخیر قلوب بسیار نقش اساسی دارد و 
می تواند فلسفه و گفتمان و سبک زندگی انسان ها 
را تغییر دهد و موقعیت دشمن را به خطر اندازد و 
در جنگ نرم و روانی، دشمن را زمینگیر یا  وادار 
به عقب نشــینی کند و موجبات ترس و وحشت 
آنان را فراهم آورد. پس رسانه به عنوان یک ابزار 
و وسیله دفاعی و تهاجمی باید مورد استفاده قرار 

گیرد. از این منظر فعالیت رســانه ای یک واجب 
کفایی اســت که باید حتما گروهی به آن وارد و 

در آن توانمند شوند.
2- دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی 
از منکر: یکی از واجب های عمومی مسلمانان امر 
به معروف و نهی از منکر است که این وظیفه برای 
بخشــی از جامعه به عنوان یک وظیفه ســازمانی 
تعریف می شود. از این رو خداوند فرمان می دهد تا 
از امت بخشی به عنوان دعوت کننده به خیر و آمران 
به معروف و ناهیان از منکر مسئولیت اجتماعی در 
این زمینه را به عهده گیرند. شاید ابزار رسانه یکی 
از مهم ترین ابزارهایی باشد که می تواند دعوت کننده 
مردم به خیر و نیز امر به معروف و نهی از منکر باشد. 
بر این اساس ابزار رسانه در جهان معاصر به عنوان 
کاربردی ترین ابزار دعوت به خیر باید مورد استفاده 
برخی از اقشــار جامعه قرار گیرد. این باید در حد 
واجب کفایی قابل اثبات است. خداوند می فرماید: 
و باید از میان شما، گروهی، مردم را به نیکی دعوت 
کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی بازدارند و 

آنان همان رستگارانند. )آل عمران، آیه104(
3- آیه نفر: یکی از ادله ای که برای فعالیت های 
رســانه می توان به آن اســتناد کرد، آیه نفر است. 
خداوند می فرماید: و شایسته نیست مؤمنان همگی 
کوچ کنند. پس چرا از هر فرقه ای از آنان، دسته ای 
کوچ نمی کنند تا در دین با ژرف نگری و فهم عمیق 
از آن آگاهی پیدا کنند و قوم خود را وقتی به سوی 
آنان بازگشــتند بیم دهند، شاید که آنان ]از کیفر 

الهی[ بترسند؟ )توبه، آیه102(
این آیه بیان می کند بر گروهی از مؤمنان است که 

تا سرزمین های خویش به سوی مرکز اسالم کوچ کرده 
و در دین تفقه نمایند و سپس به میان قوم بازگردند و 
مردم را انذار کنند. یکی از روش های انذاری بهره گیری 

از رسانه و فعالیت های رسانه ای است.
4- آیه تعلیم و تزکیه: در قرآن یکی از وظایف 
مهم پیامبران)ع( تعلیم و تزکیه دانسته شده است. 
البته نــوع تعلیم و تزکیه آنان بــا تعلیم و تزکیه 
دیگران تفــاوت ماهوی دارد؛ زیرا آنان در تعلیم و 
تزکیه خود در جان مردمان تصرفاتی نیز دارند که 
برای مؤمنان در درجات پائین شدنی است. خداوند 
می فرماید: اوست آن کس که در میان بی سوادان 
فرستاده ای از خودشان برانگیخت، تا آیات او را بر 
آنان بخواند و پاکشــان گرداند و کتاب حکمت به 
آنهــا بیاموزد و آنان قطعاً پیش از آن، در گمراهی 
آشــکاری بودند. )جمعه، آیه2( همچنین خداوند 
می فرماید: پروردگارا، در میان آنان، فرستاده ای از 
خودشان برانگیز تا آیات تو را بر آنان بخواند و کتاب 
و حکمت به آنان بیاموزد و پاکیزه شان کند، زیرا که 
تو خود، شکست ناپذیر حکیمی.« )بقره، آیه129( 
آیات دیگری چون آیه 151 سوره بقره و 164 سوره 
آل عمران نیز همین معنا و مفهوم را بیان می کند. از 
این آیات به دست می آید که تزکیه و تعلیم نقش 
اساسی در اسالم داراست و هر کسی موظف است 
تا این مســئولیت را در حد توان خود انجام دهد. 
برای انجام این مسئولیت نیازاست تا از همه ابزارها 
از جمله ابزار بسیار مهم و کارآمد رسانه ای بهره برد.

5- آیه دعوت: از دیگر ادله ای که می توان به 
آن برای اثبات بهره گیری از ابزار رسانه و فعالیت های 
رسانه ای به عنوان یک واجب کفایی اشاره کرد، آیه 
دعوت اســت. خداوند می فرماید: با حکمت و اندرز 
نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به شیوه ای 
که نیکوتر است مجادله نمای. در حقیقت، پروردگار 
تو به حال کسی که از راه او منحرف شده داناتر و او 
به حال راه یافتگان نیز داناتر است. )نحل، آیه125( 
این آیه هر چند خطاب به پیامبر)ص( است، ولی هر 
مسلمانی در مقام دعوت باید از روش های متنوع از 
جمله روش های مطرح در این آیه برای تبلیغ دین 
و دعوت مردم به حکمت الهی بهره برد که از جمله 

آنها بهره گیری از روش های رسانه ای است.
6. آیه تبلیغ: یکی از ادله برای وجوب کفایی 
بودن استفاده از ابزار رسانه و فعالیت های رسانه ای، 
تبلیغ دین به عنوان یک وظیفه و تکلیف الهی است. 
خداوند می فرماید: همان کسانی که پیام های خدا 
را ابالغ می کنند و از او می ترســند و از هیچ کس 
جز خدا بیم ندارند و خدا برای حسابرسی کفایت 
می کند. )احزاب، آیه 39( این آیه هر چند به طور 
مستقیم امر به تبلیغ نمی کند، بلکه با جمله خبری 
که در طلب قوی تر اســت بیان می کند که کسانی 
هستند که به امر تبلیغ رسالت الهی می پردازند. 
از جمله این افراد می توان به کسانی  اشاره کرد که 

با ابزار رسانه به تبلیغ دین می پردازند.
7. جهاد علمی: جهاد علمی یکی از وظایف 
هر مسلمانی است تا افزون بر دفع شبهه بر اساس 
آموزه هــای قرآنی، با تــالش و مجاهدت، مردم را 
نســبت به آموزه های قرآن آشنا و آنان را به سمت 
فلسفه و سبک زندگی اسالمی و قرآنی دعوت کنند. 
خداوند می فرماید: و جاهدهم به جهادا کبیرا؛ پس، 
از کافــران اطاعت مکن و با ]الهام گرفتن از[ قرآن 
با آنان به جهادی بــزرگ بپرداز. )فرقان، آیه 52( 
شــکی نیســت که یکی از ابزارهای مهم در جهاد 

علمی، ابزار رسانه و فعالیت های رسانه ای است. از 
آنجا که جهاد علمی واجب است، این واجب کفایی 
در حوزه رســانه نیز به عنوان مقدمه واجب و ابزار 

واجب، واجب می شود.
8. کتابــت و نگارش: قــرآن اصل در وحی 
تمدن ساز و شریعت ساز را کتاب می داند. )حدید، آیه 
25( از این رو بر ارسال رسولن همراه با انزال کتب 
تاکید دارد؛ زیرا تمدن و حقوق و شریعت در قالب 
نوشتار می تواند شکل  گیرد و عنصر نگارش و نوشتار، 
عنصر اساسی مدنیت و تمدن است. اصول و قوانین 
شــفاهی، تغییرپذیر و فراموش شــدنی و غیرقابل 
استناد اســت، اما کتاب، قابل استناد است. شکی 
نیست که یکی از مهم ترین ابزارهای رسانه ای کتابت 
و نگارش است. در  آموزه های اسالمی بسیار بر نقش 
کتاب و نگارش و کتابت تاکید شده است. خداوند 
در آیه نخست سوره قلم به قلم سوگند می خورد و 
می فرماید: ن و القلم و ما یسطرون؛  نون و سوگند 
به قلم و آنچه می نگارد. پیامبر)ص( می فرماید: قیدوا 
العلم بالکتابهًْ؛ علم را با نوشتن ]آن[ به بند بکشید. 
)بحار النوار، ج 2، ص 151( و نیز می فرماید: مؤمن 
چون از دنیا رود و برگه ای دانش دار از خود برجای 
نهــد، این برگه در روز رســتاخیز، میان او و آتش 
دوزخ پرده ای شود و خدای خجسته و بزرگ برای 
هر حرفی که بر آن برگه نوشته شده باشد، شهری 
به فراخناکی هفت گیتی به وی بخشد )بحارالنوار، 
ج 2، ص 144( امام صادق)ع( نیز می فرماید: تأملی 
کن مفضل! از نعمت های الهی برای آدمی »نوشتن« 
است که به وسیله آن رخدادهای گذشتگان برای 
بازماندگان و رویدادهای زندگان برای آیندگان به 
بند کشیده می شود و نوشتارهای علمی و اخالقی 
و جز آن جاودانه می ماند.« )مستدرک الوسائل، ج 

13، ص 25۸(
9- حرمت کتمان: یکی از محرمات در اسالم، 
حرمت کتمان حق و آموزه  های وحیانی اســالم از 
مردم اســت. خداوند علمای یهودی را ســرزنش 
می کند که به کتمــان حق می پرداختند. خداوند 
در قالب نهی از کتمان می فرماید: ولتلبسوا الحق 
بالباطل و تکتموا الحــق و انتم تعلمون؛ و حق را 
بــه باطل درنیامیزید و حقیقــت را- با آنکه خود 
می دانید- کتمــان نکنید. )بقره، آیه 42( البته در 
این آیه از آمیزش حق و باطل برای ایجاد التباس 
نیز نهی شــده اســت. شکی نیســت که رسانه ها 
مهم ترین ابزار برای ارائه حق است، پس بهره گیری 
از رسانه واجب است تا حق کتمان نشود و به گوش 
همگان برسد. البته آمیخته شدن حق و باطل نیز 
در رسانه بسیار محتمل است؛ و باید مواظب بود تا 
گرفتار چنین گناهی نشد. خداوند کتمان کنندگان 
حق و آموزه های وحیانی اسالم را ملعون می داند و 
می فرماید: کسانی که نشانه های روشن و رهنمودی 
را که فرو فرستاده ایم، بعد از آنکه آن را برای مردم 
در کتاب توضیح داده ایم، نهفته می دارند، آنان را خدا 
لعنت می کند و لعنت کنندگان لعنت شان می کنند. 
)بقره، آیه 159( از نظر قرآن عدم پوشش رسانه ای 
حقایق و سرپوش گذاشــتن روی آن برای کسب 

درآمد، کاری بس نادرســت است؛ بنابراین باید به 
هر طریقی از جمله رسانه ها، حقایق به گوش مردم 
برسد. در این باره آیات بسیاری در قرآن وارد شده 

است. )بقره، آیه 174؛ نساء، آیات 37 و 42(
10- حرمت تحریف: از ادله تحریف نیز می توان 
دریافت که فعالیت های رسانه ای در راستای تبلیغ 
دین و جلوگیری از تحریف یک واجب کفایی است. 
از نظر قرآن تحریف در همه  ابعاد آن از جمله تحریف 
معنوی یعنی یحرفون الکلم عن مواضعه، حرام است. 
البته کار تحریف از سوی عالمان انجام می گیرد؛ زیرا 
تحریف معنوی از سوی کسانی صورت می گیرد که 
علم الکتاب داشته و به آموزه های وحیانی آگاهی و 
علم دارند. برای جلوگیری از تحریف باید کســانی 
باشند تا تحریف کنندگان را به مردم معرفی و موارد 
و مواضع تحریفی را بیان کنند. شــکی نیست که 
رسانه و فعالیت های رسانه ای می توان جلوی تحریف 
و تحریف کنندگان را بگیرد همان طوری که جلوی 

کتمان حق را نیز می تواند بگیرد.
ادله بســیار دیگری نیز می توان در این زمینه 
مطرح کرد که اصل بهره گیری از رســانه و ابزارها 
و فعالیت های رسانه ای را نه تنها جایز بلکه واجب 
کفایــی قرار می دهــد. می دانیم کــه از مهم ترین 
ابزارهای تبلیغــی ابزارهایی چون تــالوت )بقره، 
آیــات 129 و 151؛ آل عمــران، آیه 164؛ جمعه، 
آیه2(، بیان و سخنوری و سخندانی )نساء، آیه 63؛ 
طه، آیــات 27 و 2۸ و 44؛ نحل، آیه 35؛ نور، آیه 
54(، شعر )شــعراء، آیات 224 و 227(، جارچیان 
و منادیان )اعراف، آیات 111 و 112؛ شعراء، آیات 
36 و 37(، نامه )نمل، آیات 2۸ تا 31( و مانند آنها 
اســت. همه اینها ابزارهای رسانه ای هستند که در 
تلفن، تلویزیون، اینترنت و پست های الکترونیکی، 
سینما، روزنامه ها و مطبوعات و مانند آنها می توان 
ردگیری و شناسایی کرد. امروزه رسانه ها همزمان 
همه این اقســام دیداری و شنیداری را در اختیار 
مخاطب قرار می دهند و پیام رسان می تواند با این 
ابزارها پیام خویش را به انواع گوناگون به گیرنده پیام 
برساند. پس می توان گفت اگر اصل پیام رسانی دینی 
یک واجب کفایی است، اســتفاده از این ابزارهای 
پیام رسانی دینی نیز به عنوان مقدمه واجب کفایی، 

واجب است.
البته درباره تصویر و مجسمه سازی و شعر حرف 
و حدیث بسیار است که آیا اینها می تواند به عنوان 
یک رسانه اســالمی عمل کند یا اینکه ذات این 
امور مشکل داشته و حرام است و اسالم استفاده 
از هر ابزار مشــروع و غیرمشروع برای رسیدن به 
هر هدف مشروعی را مشروع نمی داند؛ زیرا هدف 
هرگز وسیله را توجیه نمی کند و ابزار فساد و باطل 

را صحیح و حق نمی سازد.


