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  30/11/91 :دريافت تاريخ
  15/12/91: تاريخ پذيرش

  
  

  
  
  

  رساني در فقه شيعه  اطالعهنجارينظام 
  

  نوشتة
   ∗محسن اسماعيلي

  **عبداله جاللي
   چكيده

از بـين   . انـد   ها را در ابعاد گوناگون زندگي اجتماعي بررسي كـرده           دانشمندان علوم ارتباطات، وظايف رسانه    
  .  اي دارد رساني جايگاه ويژه اند، كاركرد اطالع شمرده ها بر  راي رسانهها ب كاركردهاي مختلفي كه آن

هاي ديني، به كاركردهاي مـورد        كوشند در چارچوب هنجارهاي فقهي و توصيه        ها مي   در ايران نيز رسانه   
ي گيـري از نظريـه و چـارچوب        ديني، بهره ة  ترين نياز يك رسان    هاي مدرن دست يابند؛ زيرا اصلي       انتظار رسانه 

هاي ديني استوار است و  اين چارچوب بر آموزه. تر است گذاري، عملكرد بهتر و مناسب هنجاري براي سياست
هاي هنجـاري و      اين مقاله تالش دارد با توجه به نظريه       . دهد  مبناي خود قرار مي    در نشر و پخش، آن را       رسانه

 بـه روش اسـنادي و بـا    )ع(مـان معـصوم   و بررسي كتاب الهي و روايات اما   هنجاري اسالميةتكيه بر نظري 
مند دست  رساني را شناسايي كند و به نگرش نظام تفسيري، اصول هنجاري حاكم بر اطالع رويكرد استنباطي و

هاي ديني آمده است،      در آموزه كه  رساني     اطالع ةسپس با استفاده از مفاهيم، و اطالعات قابل ارائه دربار         . يابد
  .دست آورد رساني را به  در اطالعراهبردهاي اساسي فقه شيعه

  . رساني نظام، هنجار، فقه شيعه، اطالع  :كليد واژه

  مقدمه
 ناپذير جدايي اجزاي ضروري و   ها يكي از   امروزه وسايل ارتباط جمعى درحيات اجتماعي انسان      

هاى كسب آگاهى و اطالعـات و از توانمنـدترين منـابع معرفتـى      ترين راه  و از مهمزندگي است 
پردازي تجويزي براي ترسيم وظايف و بايـدها و نبايـدهاي     نظريه از اين رو  . آيد شمار مى  بهبشر  

. بيني و نوع نگاهي است كه ما به كل چرخة ارتبـاط داريـم               جمعي، مبتني بر جهان     وسايل ارتباط 

____________________________ 
    esmaeili1343@yahoo.comعضو هيئت علمي دانشگاه تهران  ∗

  jalaly.1348@gmail.comدانشجوي دكتري تصوف و عرفان اسالمي دانشگاه اديان  **
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شـاخص    حضور ةپاي ها بر   هاي هنجاري رسانه    اي غرب، جهان بيني ارتباطي نظريه       درنظام رسانه 
ها هنجارهاي خـود را بـر اسـاس            اين نظريه   دهد كه تمامي    اند و نشان مي    ريسم ارائه شده  سكوال
اي كشور    هاي رسانه    اين وضعيت بر فعاليت    .)33: 1386 باهنر،(اند   بيني سكوالر ارائه كرده    جهان

اسـاس مبـاني    ظهور انقالب اسالمي در قرن بيستم و تـشكيل نظـامي بـر           .ما سايه انداخته است   
هايي نو فراروي فقه شـيعه گـشود و عـصر جديـدي را در حيـات و بالنـدگي تفكـر                        افقديني،  

مند به دين، و توليـد و           اسالمي ايجاد كرد؛ ويژگي اين عصر، تالش براي دستيابي به نگرش نظام           
اما مسئله اينجاست كه تـاكنون نظـام هنجـاري مشخـصي در         .هاي نو ديني است     گسترش دانش 

رساني كه مبتني بر بايدها و نبايدهاي فقه شيعه باشـد، طراحـي و عرضـه                  رابطه با كاركرد اطالع   
به رسالت تاريخي خود عمل        نشده است، در حالي كه به داليل گوناگون، فقه بايد در اين زمينه            

تواند مـستند تـدوين       هاي فقهي، معارف و مطالب فاخري وجود دارد كه مي           كند؛ زيرا در نوشته   
اسـتفاده از فقـه و رعايـت مـوازين          . ساني پويا و كارآمـد قـرار گيـرد        ر  يك نظام هنجاري اطالع   

ها، امري است كه قانون اساسي و رهبران نظام اسالمي            گويي به مسائل رسانه     اسالمي براي پاسخ  
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، بـر حاكميـت         . اند  هاي علميه درخواست كرده     نيز از حوزه  

ها   بر اساس قانون اساسي، رسانه    . جمعي تأكيد كرده است      ارتباط هاي وسايل   ها در فعاليت    ارزش
هـا و هنجارهـاي مـورد     اي خويش، به ارزش توانند، بلكه بايد در انجام وظايف حرفه    مي فقط نه  

در صدا و سيماي جمهـوري اسـالمي        « قانون اساسي    175بر اساس اصل    . نظر دين پايبند باشند   
. »ا رعايت موازين اسالمي و مصالح كـشور بايـد تـأمين گـردد             ايران، آزادي بيان و نشر افكار، ب      

گـر   ها اهميتـي دوچنـدان دارد؛ زيـرا بيـان           بنابراين، استخراج مسائل فقهي براي كاربرد در رسانه       
تري دارنـد و      هاي علميه رسالت سنگين     در اين زمينه، حوزه   . موضع اجتماعي فقاهت ديني است    

رهبر نظام اسالمي،   . رساني به وظيفة خود عمل كنند       اطالعبايد در تنظيم و تدوين نظام هنجاري        
 .هاي علميـه و متوليـان آن دارنـد          نيز چنين انتظاري از حوزه    ) ظله  دام(اي    اهللا خامنه   حضرت آيت 

  :فرمايد ايشان مي
اما حوزه هنوز تنظيم و تدوين مقررات اسالمي و نظام ارزشي اسـالم متكفـل نـشده و الگـوي                    

. گويند الگوي زنـدگي اسـالمي را بدهيـد          هميشه به ما مي   . ائه نداده است  زندگي اسالمي را ار   
. چه كسي بايد اين كار را بكند؟ طبيعي اسـت كـه حـوزه بايـد در ايـن جهـت گـام بـردارد                        

سخنراني مقام معظم رهبري در ديدار با مجمع نمايندگان طالب و فضالي حوزة علميـة قـم                 (
7/9/1368(.  

  
ن مقاله تالش خواهيم كرد با بررسي متون دينـي در فقـه شـيعه بـراي                 با توجه به اين امر، در اي      

رساني بپردازيم تا گامي به سوي  تعيين حدود الهي و بايدها و نبايدهاي شرعي در موضوع اطالع
  . رساني برداريم طراحي نظام هنجاري فقه شيعي در اطالع
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  طرح موضوع. 1
دانـشمندان علـوم ارتباطـات،      .  اي نيست   ناشناختهها در دنياي امروز، موضوع        كاركرد و نقش رسانه   

از بين كاركردهاي مختلفي كه . اند ها را در ابعاد گوناگون زندگي اجتماعي بررسي كرده وظايف رسانه
طـور فطـري    هـا بـه   اي دارد؛ زيرا انـسان  رساني جايگاه ويژه اند، كاركرد اطالع  شمرده  ها بر   براي رسانه 

بيني    مختلف و آگاهي از وقايع پيرامون خود هستند تا آينده را پيش            خواهان اطالعات و كسب اخبار    
  .گيري كنند ريزي و تصميم و براي آن برنامه

مقـصود از   . شـدن باشـد   مطـرح   بـراي   تواند موضوعي جذاب      ها هنوز هم مي     رسالت رسانه 
 هـا و    رسالت در اين عرصه، چيزي متفاوت با كاركرد و وظيفه است و به احساس تعهـد رسـانه                 

بـراي  . شـود   قبال عرضه كردن يا عرضه نكردن اطالعات واخبار گفتـه مـي            ها در   گردانندگان آن 
اي و التـزام درونـي و عملـي و دنبـال              هاي حرفه   فعاليت توان رسالت را روح حاكم بر       تشبيه مي 

  .)12 :1387اسماعيلي،(كردن هدف يا اهداف خاص در ضمن انجام وظايف ذاتي دانست 
هـاي   هـا، بررسـي     هـاي مختلـف رسـانه       مطالعات گوناگوني براي شناخت جنبه    در ساليان اخير،    

هاي هنجاري اسـت      ها، نظريه  از جمله اين پژوهش   . گوناگوني در كشورهاي متعدد انجام شده است      
ها بر اسـاس      اين نظريه . كند  ها بررسي مي     رسانه ةكه بايدها و نبايدهاي موجود در هر جامعه را دربار         

ادي، اجتماعي و فرهنگي حاكم بر آن جامعه و هنجارهاي مورد نظر آن نظام تبيين نظام سياسي، اقتص
هـا و هنجارهـاي    هاي مطرح شده در اين حـوزه، از ديـدگاه        اساسي آن است كه نظريه     ةنكت. شود  مي

هـاي دينـي      ها و هنجارهاي الهي و مبتنـي بـر آمـوزه            ليبراليسم و ماركسيسم برخاسته است و ديدگاه      
  . خبري نيست

هاي   وجود آمده و در تقابل با حكومت         اكنون كه حكومت اسالمي بر مبناي فقه شيعه در ايران به          
هـا    رسـانه ةويـژه در عرصـ   الحادي و نيرومند شرق و غرب است، با مـسائل و روابـط جديـدي بـه             

بـراي   بايد به پاسخ دادن مسائل و تنظيم روابط بپردازد، بلكـه بايـد                فقط روي، نه    از اين . روست  روبه
  . اي نيز اقدام كند عرضه طرح جامع رسانه

ـ  اي را بـر     عملي ما وظيفه داريم هنجارهاي رسـانه       نظري و  بنابراين، به دالئل   بينـي    جهـان  ةپاي
و از .  اسـت   اي در امـر رسـانه       هاي حرفه   توحيدي شكل دهيم؛ زيرا نقد مباحث نظري از ضرورت        

 تحقيقات، ضرورت شرايط امروز جامعه ماست ؛         گونه دهد اين   منظر عملي نيز اين تحقيق نشان مي      
رو هـستند و     هرساني روب    فعاليت اطالع  ةها با مشكالت اجرايي زيادي در عرص        زيرا اصحاب رسانه  

 گـذاري،  نظريـه و چـارچوبي هنجـاري بـراي سياسـت           گيـري از   ترين نياز يك رسانه، بهـره      اصلي
، اين چارچوب مبـاني فكـري و ايـدئولوژي      در واقع . تر است   ريزي و عملكرد بهتر و مناسب      برنامه

  .)15: 1389 تركاشوند،(دهد  براي نشر و پخش، آن را مبناي خود قرار مي است كه رسانه
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  چارچوب نظري تحقيق. 2
شـناخت اسـالم بـه      . اي دارد   هاي بنيادي است و اهميت و جايگاه ويـژه          ها از طرح    موضوع نظام 

هـاي دينـي، از       اي ادارة جامعـه بـر اسـاس ارزش        صورت يك نظام معرفتي جامع و هماهنگ بر       
ريزي تمدن نوين اسالمي، جـز بـا          توان گفت كه پي     به جرئت مي  . ضروريات دنياي امروز است   

هاي اعتقادي، اخالقي و عملي، و كشف اصول حاكم بـر           مند به آموزه    همين نگاه فراگير و سامان    
 .پذير نيست ي مهم، امكانها ها و عرصه هاي كالن اجتماعي در موضوع ريزي برنامه

ها، از جملـه مبـاني و اصـول و اهـداف، حـضوري               هاي بنيادين نظام   اصوالً اسالم در بخش   
دين مبين اسالم، بينش خاصي را در مورد هستي، انسان، جامعـه و             . تر دارد   تر و گسترده    ملموس

.  تتبع بيـشتري دارد به است كه نياز رساني، عرضه كرده      مسائل اجتماعي و نوپيدا، از جمله اطالع      
هـاي مـذكور،      رساني و بينش    هاي اطالع   بندي گزاره   آوري و صورت    توان با جمع   روي، مي    اين از

تبيـين اصـول و     . رساني مورد نظر فقه شـيعه حركـت كـرد           به سوي تدوين نظام هنجاري اطالع     
رساني  اطالعتواند به ما در رسيدن به نظام هنجاري          رساني در كتاب و سنت مي       هنجارهاي اطالع 

ها، كه بر پايه حـضور شـاخص          هاي هنجاري رسانه    هاي ارتباطي در نظريه     بيني  جهان .كمك كند 
ها هنجارهاي خـود      اين نظريه   دهد كه تمامي    اند، نشان مي    ها ارائه شده    سكوالريسم در اين نظريه   

  . اند را براساس جهان بيني سكوالر ارائه كرده
شناســي و  الگــوي متفــاوت دينــي و ســكوالر از هــستيميــان دو  امــروزه تعــارض بنيــادين

شناسـي، در علـوم اجتمـاعي بـيش از همـه در عرصـه فرهنـگ اجتمـاعي، مطبوعـات و                        انسان
درحالي كه جامعه ما اگر بخواهد بر اصول  ).7: 1382موالنا، (هاي جمعي رخ نموده است   رسانه

بيات و ساختار تفكر موجـود را بـا         رساني پايدار بماند، بايد اد      هاي خويش در امراطالع     و ارزش 
ها را فروگـذارد   بين بگذارد تا بيگانه ذره اي زير  هيچ واهمه   هايش، بي   ها و پذيرفته    فرض همه پيش 

هـا    در يك كالم، فقه زماني در رسانه       .بنا نهد   ها و هنجارهاي اسالمي    و ادبياتي نو بر بنيان ارزش     
  . دست آيد هاي فقهي به ني آن، ازآموزهرسا تأثير جدي خواهد داشت كه هنجارهاي اطالع

  

  هاي هنجاري نظريه. 3
هـاي    تئـوري ”هـا بـا عنـوان         پـردازي   ها، برخي نظريـه     براي بيان و تحليل هنجارهاي حاكم بر رسانه       

ها بر اساس نظام سياسـي،   اين نظريه. ها صورت گرفته است رسانه  (normative theories)“هنجاري
 حاكم بر هر جامعه، به بررسي بايـدها و نبايـدهاي موجـود در مـورد          اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي   

. شـود     و جامعـه منتهـي مـي         دولت، رسـانه   ةد و به يك نظرية خاص در تبيين رابط        پرداز  ها مي   رسانه
هاي مربـوط بـه نقـش        ها و توقع    ها، ضوابط و شرايط حاكم بر آن        همچنين انتظارات دولت از رسانه    

سـيبرت و   ). 208: 1376آشـنا و رضـي،      (كنـد     امع گوناگون را بررسي مـي     ها در جو    اجتماعي رسانه 
عنوان الگوي حاكم بر مطبوعات      ها را به    هاي هنجاري رسانه    بندي از نظريه    همكارانش، نخستين دسته  

. مطرح و چهار نظرية اقتدارگرا، ليبرالي، مسئوليت اجتمـاعي و كمونيـسم روسـي را معرفـي كردنـد                  
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ـ  بنـدي پـنج   ، هاچتن با تقـسيم )اقتدارگرا و ليبرالي  ( ة  ي دوگان بند  سپس مريل با دسته    اقتـدارگرا،  (  ةگان
) رو بازار، ماركسيسم و پيش (ةبا سه نظري ، آلتشول )ليبرالي، كمونسيم روسي، توسعه بخش و غربي

بنـدي    بـه تقـسيم   ) گـرا و مـشاركت دموكراتيـك        توسعه (ةبا افزودن دو نظري    و سرانجام، مك كوايل   
  ). 19: 1386باهنر، (ها را معرفي كردند   سيبرت، نظرية هنجاري رسانهچهارگانة

 كه مورد بحث قرار گرفت اين است كه رسانه           هاي هنجاري رسانه     نظريه ةعنصر مشترك در هم   
 دوم  ة اول و عالئـق مـشتريان و دولـت را در درجـ             ةبايد نيازها و عالئق مخاطبان خود را در درجـ           

هـاي خبـري عامـل و         رسـانه  هـاي ارتبـاطي،     در همه نظام  ). 207،  1382 :كوايل مك(برآورده سازند   
ها، جمالت و  پس روزنامه. اند هايي هستند كه به اعمال قدرت اقتصادي و سياسي مشغول كارگزار آن

  . اعمال قدرت كنند توانند مستقالنه  كنند كه بالقوه مي انواع وسايل پخش، مستقل عمل نمي
  
  اري هاي هنج نقد نظريه. الف
انـد و     ها تدوين شده    ها در پي تحليل و بيان هنجارهاي حاكم بر رسانه           هاي هنجاري رسانه    نظريه

هاي گوناگون در جوامع مختلف و مقاطع زمـاني متفـاوت از نظـر                دربارة آنچه بايد باشد ارزش    
ايي باشد  ه  ها بايد حامل چه پيام      توان در مورد اينكه رسانه      اولويت با هم فرق دارند و هرگز نمي       

  . انتظار توافق كامل يا پايدار داشت
 كلـي   ةهاي كلي در مورد اصول اساسي كه بايد اعمال شود مبتنـي بـر نظريـ                 اما برخي توافق  

اي و توقعات     قراردادهاي اخالقي متخصصان حرفه    تجارب تاريخي،  اجتماعي و سياسي جامعه،   
  .مخاطبان است

هاي جهان،  رسانه  شده، براي تمامي  ي هنجاري عرضهها تا پيش از پيدايش انقالب اسالمي، نظريه
اي سكوالريـسم را واقعيتـي       گرچـه عـده   . هاي هنجـاري بـود      تقريباً واحد و مبتني بر يكي از نظريه       

پردازان علوم اجتماعي    پندارند اما نظريه    در تاريخ تحول جامعه بشري مي       انكارناپذير و برخي توهمي     
دين به تدريج جـاي خـود را بـه            تفكر جامعه جديد،   ةط علم بر شيو   بيني كرده بودند كه با تسل       پيش

  ).11  :1386: باهنر(عقايد خواهد داد كه بر مبناي فراطبيعي و متعال استوار نخواهد بود 
 در ايـران بـود و از         شدن رسـانه   عملي براي ديني      از يك سو، گامي     پيروزي انقالب اسالمي  

ايـن تحـول    . وجـود آورد    هاي ارتباطات و توسعه به           نظريه مؤثر در بازنگري    سوي ديگر، اقدامي    
جمعي در توسـعه، توجـه        كارگيري وسايل ارتباط    ت و دين در به    نظران، به سنّ    باعث شد صاحب  

  .هاي هنجاري غرب از چند منظر نقد پذيرند نظريه). 59: 1382مسعودي،(كنند 
   جهان بيني.اول

ها  روابط و سير آن  اداره و ةها و شيو     كلي از پديده   توجيهي جهان بيني بينش، برداشت، تصوير و     
ـ     هاي ارتبـاطي در نظريـه      بيني  جهان.  جايگاه انسان است   هويژ به  حـضور  ةهـاي هنجـاري، بـر پاي

بيني  ها، هنجارهاي خود را بر اساس جهان         نظريه ةبنابر اين، هم  .  هاي سكوالريسم است    شاخص
توان ديدگاه يا ايدئولوژي دانست كـه         سم را مي  دراين صورت سكوالري  . اند  سكوالر عرضه كرده  
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راند؛ مرجعيت دين را در       ها را دارد، به حاشيه مي       هايي كه ادعاي حضور در آن       دين را در عرصه   
توان بدون دين امور انـسان را در وجـه            گذارد و مدعي است مي      امور فردي و اجتماعي كنار مي     

پـذير   يابي به سعادت را در همين دنيا امكـان        اين بينش، چون دست    .اش سامان داد    جمعي فردي و 
ايـن در واقـع     . ها نيز هنجارهاي سكوالريستي است       رسانه ةداند، اخالق و هنجارهايش دربار      مي

تواند انسان را خود بسنده كند، مستقل سازد و           اين تكنولوژي مي  . همان كاركرد تكنولوژي است   
  ).11 :1386 بحاني،س( در چارچوب حيات دنيا و سعادت دنيوي خالصه كند

  
  مبناي ارتباطات و وضع هنجارها. دوم

 كـه بـر      هاي اسـالمي     اصالتي ندارند برخالف ارتباط     ها هنجارهاي ديني هيچگونه     در اين نوع ارتباط   
  .فردي قرار هستند و در آن اصالت با هنجارهاي ديني است فردي و بين اساس ارتباطات درون

  
  مبناي سياست گذاري. سوم

هاي هنجاري بر مبناي قرارداد اجتماعي و سود و زيـان             ياست گذاري ارتباطي در نظريه    مبناي س 
اصول و ارزش هاي ثـابتي در آن تـصور كردنـي               گونه از اين رو، هيچ   . هاست  حاكميت بر رسانه  

گذاري، بر مبناي تأمين اهداف اقتصادي        در اين ديدگاه، جهت گيري اساسي در سياست       .  نيست
هـاي مـادي اقتـصادي و     ها بر اساس حاكميت قـدرت  ست وحاكميت بر رسانه   ها  صاحبان رسانه 
  .سياسي است

  
  هاي هنجاري   عرفي بودن هنجارها در نظريه.چهارم
 معرفـت نگـرش و باورهـاي مربـوط بـه بايـدها و               ةشدن هنجارها، نوعي تحول در عرص      عرفي

لكه گاه برخالف باورهاي دينـي       بر مبناي دين، ب     فقط  ها، هنجارها نه   در اين نظريه   .نبايدها است 
ترين ويژگي عرفـي شـدن        مهم. رود  شوند كه نوعي عرفي شدن هنجارها به شمار مي          طراحي مي 

انديـشي   دنيـا گـروي جـايگزين آخـرت        مداري جـاي خـداگرايي و      هنجارها آن است كه انسان    
شود و صـاحبان   اي بر اساس سود و زيان مادي ارزيابي مي          هاي رسانه   رو، فعاليت  از اين . دشو مي

  هـاي رسـانه    عرصـه ةتوانند در همـ  شوند و مي    گروه مرجع مطرح مي   عنوان    بهها    و مالكان رسانه  
  .ها، ابزاري در دست صاحبان سرمايه خواهند بود در اين صورت، رسانه. تأثيرگذار باشند

   هنجاري اسالمية طرح نظري.ب
 هنجاري ةشود كه نظري ال مطرح ميؤاين س  هاي هنجاري ارتباطي رسانه پس از آشنايي و طرح نظريه

اي متفـاوت     از نظريـات موجـود يـا نظريـه        است  ها هست يا تركيبي      اسالم چيست؟ آيا يكي از اين     
  .هنوز از طرف انديشمندان و پژوهشگران پاسخ دقيقي ارائه نشده است سؤال است؟ به اين

 نيازمنـد كـار     ،اري آن چيست  رساني و نظام هنج     ديني در اطالع  ة   هنجاري رسان  ة اينكه نظري 
گسترده و عميق در منابع دين با تسلط بر متد اجتهادي است و اين كاري است كه تاكنون انجام                   

  .  توان نظريه نهايي و كامل اسالم را ارائه داد نشده و نمي
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.  رسـاني اسـت      اطالع ةبراي فق    جداگانه   ةتطبيق مفاهيم فقهي با مفاهيم جديد خود يك حوز        
اقدام كند بلكه رسالت      در اين زمينه       اسالمي   ة بايد نسبت به  تبين انديش      فقط  رساني نه   عفقه اطال 

كـه دقيقـاً    . رساني خواهد بود    ريز يك نظام هنجاري اطالع      جديدي دارد كه بر عهده گرفته و پي       
  .اي اسالم باشد منطبق با انديشه و فلسفه رسانه

سؤال ايـن   . است   در اين زمينه      اسالمي ة انديش رساني آشنايي با    نخستين مسئله در فقه اطالع    
رسـاني اسـت؟ و آيـا در اسـالم نظـام       اي خاص در امـر اطـالع   است كه آيا اسالم داراي انديشه 

رساني دارد    رساني وجود دارد؟ و اگر فقه نظر مثبتي در مورد نظام هنجاري اطالع              هنجاري اطالع 
ف آن كدام اسـت؟     يوردار است؟ و وظا   خصوصيات اين نظام چيست؟ و از چه هنجارهايي برخ        

  .هاست ن سؤالايگويي به  كه اين مقاله به دنبال پاسخ
رساني بتواند پاسخ صريحي داشته باشد كه در ايـن            فقه بايد در رابطه با نظام هنجاري اطالع       

حقوقي، اخالقي و اعتقادي آن نيز مطرح خواهد شدةاي و هم جنب عد رسانهرابطه هم ب .  
رساني    اطالع ةهاي حوز   خواهد به پرسش    رساني دانشي ديني است كه مي       قه اطالع  بنابراين ف 

  .دهد از منظر ديني و با دغدغه ديني پاسخ 
هاي الهي ـ اجتماعي در شرق و غرب جهان، توجـه بـه      تحول و گسترش روزافزون ديدگاه

 اديـان   ةكه در هم  ها    اين ديدگاه . ها ضروري ساخته است     رسانه ةرا در عرص     جديد اسالمي  ةنظري
هاي مادي و دنياي فردا باشـد         تواند جايگزيني براي ديدگاه     الهي و بشري جاي بررسي دارد، مي      

  ).241: 1376آشنا و رضي، (
 يا دستوري   هنجاري    هاي    ها بر اساس نظريه      لزوم هنجارگرايي رسانه   ةبا توجه به آنچه در بار     

(normative theories)  هاي اسالمي و بررسي منابع فقهي، در طراحـي   گفته شد، توجه به ارزش
شـك، بهتـرين مـالك بـراي شـناختن            بـي . كند  رساني به ما كمك مي      جامع نظام هنجاري اطالع   

شناسـان خبـره از       ها از مسائل غيرارزشي، فهم و برداشت فقيهان و اسـالم            ها و تفكيك آن     ارزش
اند  پيشنهاد داده    كه محققان اسالمي      هنجاري ةطرح نظري . رساني است   اطالع    ةمنابع ديني در زمين   

توان آن را الگوي هفـتم معرفـي           است و مي    هاي فكري اسالمي   با توجه به مباني معرفتي و بنيان      
  .كرد و مبناي نظري  مباحث اين تحقيق قرار داد

 هنجاري اسالمي، ايمان به خداي يكتا، اختصاص تشريع بـه او و لـزوم تـسليم در              ةدر نظري 
همچنـين وحـي الهـي و نقـش بنيـادين آن در بيـان               . هاي نظام سياسي است      از پايه  برابر امرش، 

ايجاد محيطي مساعد براي رشد فضايل اخالقي بـر اسـاس ايمـان و    .  قوانين، اصلي مسلم است   
تقوا و مبارزه با همه مظاهر فساد و تباهي نيز از جمله وظايفي است كه حكومت بايـد بـا تمـام                      

  . وشدتوان براي انجام آن بك
هاي زندگي فـردي و اجتمـاعي حـضور دارد و مبنـاي      در اين ديدگاه، دين در تمامي صحنه    

در . كنـد   هـا را بيـان مـي         حرام و حالل و وجه ارزش آن       ةتنظيم روابط اجتماعي است و محدود     
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كند؛ چيزي كه علم از بيان آن عـاجز           واقع، دين با بيان وجه ارزشي آن امور، حركت را تبيين مي           
  ). 59: 1378 صباح يزدي،م(است 

جمعي نيز قانون اساسي با صراحت بر لـزوم و بلكـه وجـوب                 فعاليت وسايل ارتباط     ة در عرص 
. زايي دانـست    هاي ديني را فقط محدوديت      آموزه  البته نبايد تأثير  . ها تأكيد كرده است     حاكميت ارزش 

ها، گفتارهـا و      گيري  ر تصميم هايي د   ها و احكام ديني، ضوابط و محدوديت        هرچند پايبندي به ارزش   
هـاي اخالقـي و دينـي،         شك التزام واقعـي بـه شـمار فراوانـي از آمـوزه              كند، بي   كردارها تحميل مي  

  ).29: 1382اسماعيلي، (انجامد  ها مي زا و موجب تعهداتي است كه به تحرك بيشتر رسانه مسئوليت
  

  رساني در فقه شيعه  اصول هنجاري حاكم بر اطالع.4
رسـاني    ت به ما در رسيدن به نظام هنجاري اطـالع         رساني در كتاب و سنّ      ول هنجاري اطالع  تبيين اص 

شود و بـه منزلـة        منظور از اصول، بن، اساس، پايه و ركن هر چيزي است كه اراده مي             . كند  كمك مي 
بنـابراين، ضـوابط و   . آيـد  شمار مي گذار شريعت به روح شريعت است و از راهبردهاي اساسي قانون      

بر اين . شود بايد مبتني بر اين اصول، جعل و تشريع ) همان بايدها و نبايدهاي اطالع رساني(ات مقرر
توان آن را نوعي دستورالعمل كلـي و راهنمـاي عمـل              اساس اصول، عبارت از قواعدي است كه مي       

هـاي   در بـاب  . ها را اسـتخراج كـرد       براي كشف اصول بايد به نصوص شرعي مراجعه و آن         . دانست
نظر از شمارگان محدود و معدود، مضامين عام و           خوريم كه صرف    ف فقهي، به نصوصي بر مي     مختل

بنابراين، براي دسـتيابي بـه اصـول در         . روند  شمار مي  جامعي دارند و با اين حال، اصول آن حوزه به         
ت و  ها با استناد به آيـا       ها و تبيين آن      برخي موضوع  “تكرار زياد ” و   “تأكيد”،  “تصريح”نصوص ديني،   
  . كند مند كردن آنان كمك  تواند ما را در شناخت اصول و قاعده روايات، مي

  
  اصل توحيد. الف

هـا را تـشكيل داده        هاي هنجاري رسانه    ترين پايه   رساني فقه شيعه، اساسي     اصل توحيد در نظام اطالع    
رد و  اي، بـه خداونـد تعلـق دا         براساس اين اصل، حق حاكميت و قيموميـت در نظـام رسـانه            . است

رساند تـا      خدا را ابتدا در درون افراد به حاكميت مي         ،اصل توحيد . كند  حاكميت غير را بر آن نفي مي      
اي توحيـدي را      اي در نظر گيرند و نظـام رسـانه          هاي رسانه   گيري  هاي الهي را در جهت      بتوانند ارزش 

ساختن نظـام ارتبـاطي     . جلوگيري كنند   ها به اين نظام رسانه      يازي طاغوت   وجود آورند و از دست      به
تـك در     شود مگر زماني كه تـك       توحيدي به همين اصل مهم بستگي دارد؛ نظام توحيدي ايجاد نمي          

اي آن اسـت كـه عـدالت،          هاي رسانه   تأثير توحيد در فعاليت   . ها انگيزة الهي داشته باشند       فعاليت ةهم
 نظر گرفته شود و دستورها و       رساني در   احسان، دوري از گناه و تجاوز به حقوق مخاطبان، در اطالع          

ارتبـاطي در      در اين صورت، نظام   . يابد  ها اولويت     هنجارهاي مورد نظر خدا و رسوالن او در فعاليت        
توجه به مباني و مقاصد و . گيرد جامعة توحيدي بر اساس اصل توحيد و مباني و مقاصد آن شكل مي

هاي متفاوت عرضه     را به صورت  رساني توحيدي، شكل و روش مخصوص خود          شرايط نظام اطالع  
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نقش توحيد در سـه سـطح       . آورد  رساني به ميدان مي     كند و احكام حكومتي را در نظام اطالع         مي
هـا عامـل      توحيد در ميان متوليان رسانه    . ها، جامعه و حاكمان، كامالً مشهود است        ارتباطي رسانه 

 بازتـاب رويـدادها و اخبـار و         هـا در    اي كه گرايش هاي نفساني آن       گونه مبارزه با نفس است؛ به    
اي بيروني، با استقامت و  گذارد و در عرصة ارتباطات رسانه اطالعات مورد نياز جامعه، تأثير نمي 

در سـطح جامعـه، نـوع       . كننـد   هاي طاغوتي مبـارزه مـي       رساني، با رسانه    پايداري در جهاد اطالع   
آيد؛ توحيد، در رفتـار اصـحاب         وجود مي   هاي الهي به      رساني بر اساس ارزش     ارتباطات و اطالع  

. گيـرد   اي بر اساس نـام و يـاد خـدا شـكل مـي               يابد، و محوريت كارهاي رسانه      تجلي مي   رسانه
اخالقي و فرهنگي است كه حاكميـت را تنهـا از آن              دهندة  نظامي    توحيد در سطح جامعه، سامان    

روي، اطاعت از رسـول و        اين از. داند؛ مگر اينكه خداوند آن را براي كسي قرار دهد           خداوند مي 
آيـد و   جانشينان او، به منزلة اطاعت از خداوند اسـت و شـأني از شـئون ربـوبي بـه شـمار مـي              

  .گيرد اي نيز از اين اصل نشئت مي حاكميت ولي فقيه بر نظام رسانه
   اصل تقوا.ب

صـل  ايـن ا  . در نظام ارتباطي اسالمي، بعد از توحيد، اصل تقوا مالك اصلي روابط انساني اسـت              
رسـاني    هـاي اطـالع     تقوا، انسان را از لغزش در فعاليـت       . بيانگر يك نظام هنجاري ارتباطي است     

شـود و     ها در جامعه منتشر مي      كند؛ تنها در ساية تقواست كه هر خيري، از طريق رسانه            حفظ مي 
 ةرساني، توش تقوا در امر اطالع.  توان از كارهاي حرام دوري جست و به خداوند نزديك شد        مي

هايي كه    دهد؛ آلودگي   هاي مختلف نجات مي     را از آلودگي     براي آخرت است و رسانه      اهل رسانه 
رسـاني اسـالمي، تكيـه بـر طهـارت            ويژگي اطـالع  . اند  ها مبتال شده    هاي رقيب بدان    بيشتر رسانه 

رساني، بـه    هاي مختلف اطالع    ها وظيفه دارند در فعاليت      مديران رسانه . ظاهري و محتوايي است   
عمـومي دوري كننـد و در خبرهـا و           هـاي خـالف عفـت       هاي تصويري، از صـحنه      ويژه گزارش  

هـا در تهيـه و    آن. ها، از محتواي سالم و كلمات متناسب با شأن رسانة ديني بهره گيرنـد            گزارش
با توجه  . ها و هنجارهاي مورد نظر شارع مقدس حركت كنند          انعكاس اخبار بايد بر اساس آموزه     

رساني در نظام اسالمي، مسئوليت افكار عمـومي را بـر عهـده دارنـد، بـه                   ان اطالع به اينكه مدير  
.  سطح بااليي از تقوا نيازمندنـد تـا بتواننـد از عهـده مـسئوليت اجتمـاعي و الهـي خـود برآينـد            

گيـرد، در   م كه با انگيزة تقوا و اطاعت از حق و عمل به هنجارها انجام مـي                رساني در اسال    اطالع
  . اي دارد  مقدس جايگاه ويژهپيشگاه شارع

   اصل آزادي.ج
در تفكر اسالمي، آزادي، اصـلي اساسـي دينـي و ضـرورتي حقيقـي در ارتباطـات اجتمـاعي و                     

هـايي كـه كمـال        هاي سـكوالر يـا نظـام        بديهي است آزادي در نظام    . اي است   هاي رسانه   فعاليت
عريفـي كـه از سـعادت عرضـه     كنند، با همان ت مطلوب انسان را در سعادت اين جهاني دنبال مي     

نظـام  . هـا، سـازگار و متناسـب اسـت          كنند و با مفاهيم حقوق، عـدالت، اخـالق در آن نظـام              مي
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.  گـذاري شـده اسـت       هـاي اجتمـاعي پايـه       اجتماعي و سياسي اسالم، بر اساس احترام به آزادي        
قرآن كـريم بـا     . نداستبداد و سلب آزادي و امنيت، پرهيز كن          بايد از هرگونه    مديران نظام اسالمي  

منطق خود، لزوم آزادي اجتماعي را تأييد كرده است تا رابطة انسان با جامعه، بـر اسـاس آزادي                   
  . افراد تا آخرين حد امكان تأمين شود

هـاي فلـسفي سياسـي گونـاگون، معناهـاي       واقعيت اين است كه آزادي در مكاتـب و نظـام         
 ةاز منظر فقه شـيعه، اصـل آزادي، در همـ          . يگرندمتفاوتي دارد و گاه اين معاني در تقابل با يكد         

هاي شخصي، اجتماعي، فكري، عقيدتي، سياسي، مذهبي، آزادي بيـان و مطبوعـات بايـد                 عرصه
هـاي    عنوان يك اصـل بنيـادين و يكـي از ارزش            انديشة سياسي فقه شيعه، آن را به      . حاكم باشد 

هـاي قـرآن، آزادي، يكـي از          وزهها به رسميت شناخته است؛ چراكه بر اسـاس آمـ            زندگي انسان 
ترين اهداف تأسيس حكومت اسـت كـه بـا تـالش بـراي تحقـق                  هاي پيامبران و از مهم      رسالت

در نظام اسالمي نبايـد هـيچ       . ها هستند   بخشيدن آن در جامعة انساني، در پي رشد و تعالي انسان          
 آزاد باشند و حاصـل      ها وجود داشته باشد، بلكه همه بايد        محدوديتي براي طرح افكار در رسانه     

در بند دوم از اصل سوم قانون، اساسي نيز بر بـاال بـردن              . هاي اصيل خود را عرضه كنند       انديشه
هـاي گروهـي    ها، با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه          زمينه ةدر هم   هاي عمومي  سطح آگاهي 

وحقـوق شـهروندان    اي است كه خواه ناخواه با اجتماع         اي حرفه   فعاليت رسانه . كيد شده است  أت
ها از سويي، حقـوق       از اين رو نيازمند ترسيم حدود و قواعدي است كه مراعات آن           . ارتباط دارد 

كند و ازسـوي ديگـر موجـب فراغـت خيـال و آزادي عمـل آن حرفـه در         جامعه را تضمين مي 
  .دشو مرزهاي تعيين شده مي

در جمهـوري اسـالمي،     «: انـد  مودهفر  اي، رهبر نظام اسالمي در اين زمينه        اهللا خامنه   حضرت آيت 
بيانات مقام معظم رهبري در ديـدار مـديران و مـسئوالن مطبوعـات     ( »اي آزاد است انديشه  گونه  همه

است    ها بر اساس همان مبناي اسالمي       بنابراين، اصل بودن آزادي بيان در رسانه      ). 13/2/1375كشور  
 از آزادي توطئه و رياكاري است؛ توطئه، اغفال  مهم اين، است كه آزادي عقيده، غيرةنكت .كه بيان شد

گيـرد و از حـق آزادي عقيـده     و اغواكاري همراه با دروغ است كه با تبليغات نادرست صـورت مـي    
كردن  بنابراين، اغفال . ها و عقايد اصيل، آزاد است       د، ممنوع است، اما عرضة انديشه     كن  استفاده مي   سوء
هاي ضالل حـرام اسـت و اجـازه           ه در اسالم، خريد و فروش كتاب      اينك. تواند و نبايد آزاد باشد      نمي

  . شود، به دليل همين ضرر اجتماعي است فروش به مسلمانان داده نمي
  

   اصل عدالت.د
  عنوان اصلي مهم رساني است كه به رساني، از ديگر اصول هنجاري اطالع عدالت در عرصة اطالع

دين مقيـاس      نظر اسالم، عدالت مقياس دين است، نه      از  . شود  ها بدان توجه مي     در فعاليت رسانه  
بنابراين، در بينش اسالمي، عدالت . داري مطرح است عدالت و عدالت به منزلة يك شاخص دين      

هاي اسالمي، اصل عدالت      در آموزه . مقياس همه چيز است و هدف بعثت انبيا معرفي شده است          
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 افراد جامعه، يكي از اصول بنيادي و معيار         ةو برابري در ايجاد فرصت و امكانات برابر براي هم         
فقيهـاني همچـون مرحـوم    . رود و مقياسي اصلي و كارآمد در نظام سياسي اسالم بـه شـمار مـي         

برابر همه حقوق و احكام، از اصول        ناييني، مساوات و برابري تمام افراد ملت، حتي حاكم را در          
بنا و اساس عدالت و روح تمـام قـوانين          دانند و آن را م      اساسي سياست اسالمي در فقه شيعه مي      

از منظر اين فقيه برجسته، اين اصل، ناظر به برابري و تساوي همة افراد              . كنند  اسالمي معرفي مي  
هاي مرتبط با مصالح جامعه و زندگي         رساني در حوزه    امروزه اطالع . در مقام اجراي احكام است    

عنوان   بهتوان از آن       در اصطالح فقهي مي    آيد كه   مردم، يكي از مشاغل مهم و واجب به شمار مي         
 سازي آحاد جامعه در نظام اسالمي، به عهـدة           رساني وآگاه   اطالع  . شود   ياد مي  “صناعات واجبه ”

توانند از مديران جامعه مطالبه كنند؛        هاي جمعي بوده و از جمله حقوقي است كه مردم مي            رسانه
يكي از حقوق اجتماعي است كه قانون و شرع  زيرا حق دسترسي يكسان به اطالعات مورد نياز،

  . گو باشند ها گذاشته است و بايد پاسخ مقدس آن را بر عهدة مديران رسانه
  اصل امر به معروف و نهي از منكر . ه

اي در نظام ارتباطي اسالم، اصـل عقيـدتي امـر بـه               هاي رسانه   كنندة فعاليت   پنجمين اصل هدايت  
اصل، به صورت دكترين و منشور مسئوليت فردي و اجتماعي         اين   .معروف و نهي از منكر است     

طور ضمني و آشكار، اعتقـاد بـه مـسئوليت فـردي و اجتمـاعي در              در اين اصل، به   . مطرح است 
در . هـا وجـود دارد      آماده ساختن افراد جامعه براي پذيرفتن احكام اسالمي و عمل كردن بـه آن             

ديگرند؛ ضمن اينكه افراد مسئول و صاحبان       فرهنگ اسالمي، مسلمانان مسئول هدايت كردن يك      
  .اي دارند قدرت، مسئوليت ويژه

هـاي    اصل امر به معروف و نهي از منكر، يك نوع همگرايي با نظريه مسئوليت اجتماعي در نظريـه  
هنجاري دارد، اما با يك تفاوت اساسي؛ زيرا نوع مسئوليت در اسالم، ريشة الهي و شرعي دارد و فرد را      

 مـسئوليت   ةداند؛ درحالي كه نوع مسئوليت در نظري         خداوند و همنوع خود و جامعه مسئول مي        در برابر 
هاي    امروزه رسانه  .)1350: 1382 موالنا،( اجتماعي، تنها بر نگرش مادي و قرارداد اجتماعي مبتني است         

. رونـد   مـي شـمار    به) نظارت عمومي (ترين عوامل مؤثر در امر به معروف و نهي از منكر              جمعي از مهم  
طور طبيعي از يك سو بـا        اند، به  هاي گروهي از آنجا كه وسايل ارتباط بين اجزا و نهادهاي جامعه             رسانه

هـاي   يكي از وظايف مهـم رسـانه  . رو هستند روبه) مردم(نهاد حاكميت و از سوي ديگر با تودة اجتماع  
جمعي دانـست، نظـارت بـر     باطترين كاركرد وسايل ارت ترين و مهم جمعي كه شايد بتوان آن را حساس 

ها از يك سو همچون گـوش و چـشم اجتمـاع، از خـوب و بـد امـور، آگـاه                        رسانه. امور جامعه است  
دهنـد و     دانند، در اختيار افكار عمومي قرار مي        زبان جامعه، آنچه را مي    عنوان    بهشوند و از ديگر سو،        مي

اي كـه     در جامعه . كنند  ها را تقويت مي     قوت نما، خطاها را گوشزد، و      به اين وسيله همچون آينة حقيقت     
كننـد،      دهند و نقش نظارتي خود را فرامـوش مـي           اش، اين وظيفة حياتي را انجام نمي       هاي جمعي   رسانه

هـا    وسيلة مطمئني وجود نخواهد داشت كه به احياي اين واجب قيام كند و جامعه را به سـوي خـوبي                   
گاه كه اين مهم را انجام دهند، چهرة مصلحي را  جمعي آن  باطوسايل ارت . ها باز دارد    سوق دهد و از بدي    
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هـا را     خروشد و خوبي    ها مي   شمارد و بر آن     ها را برمي    خواهند يافت كه از سر شفقت بر همنوعان، بدي        
  .)159 :1381فخار طوسي، (كند  سازد و تشويق و تمجيد مي نمايان مي

  رساني  هنجارهاي فقهي اطالع.5
رساني آن است كه بدنـة اصـلي و سـاختار درونـي            هنجارهاي فقهي اطالع   هدف اصلي از تبيين   

توانند   ها بدانند چه مي     رساني بر اساس متون معتبر ديني طراحي شود تا متوليان رسانه            نظام اطالع 
رسـاني را از      ايـن امـر، فعـاالن عرصـة اطـالع         . انجام دهند و چه كاري را نبايد مرتكـب شـوند          

بنابراين، ما در هنجارها از دو . كند و مشكالت فراروي آنان را حل مي   سازد    سرگرداني خارج مي  
  .وگو خواهيم كرد بخش اثباتي و سلبي گفت

  ) بايدها( هنجارهاي اثباتي اطالع رساني.الف
  رساني  رعايت امانت در اطالع.1

 شيعه نظر شارع مقدس در فقه  رساني، يكي از هنجارهاي اثباتي مورد رعايت امانت در امر اطالع
هاي عمومي در هر جامعـه اسـت كـه در فرهنـگ دينـي                 ترين امانت   المال نيز از مهم     بيت. است

هاي خبري، اعم از تجهيزات و تأسيـسات          از طرفي، در هر كشوري، رسانه     . اي دارد   جايگاه ويژه 
امانتداري در امر   . روند  المال، به شمار مي      حقوق مادي بيت   ءافزاري آن، جز    فني و ظرفيت سخت   

اساسي، بر دوش افراد      رساني از تعهدات و تكاليفي است كه در قالب قوانين اساسي و غير              اطالع
شود كه از اين تكـاليف        و نهادهاي مختلف نهاده شده است و موجب پيدايش حق بر كساني مي            

رساني، موظـف     نهادهاي حكومتي، از جمله نهاد متصدي اطالع      . شوند  مند مي   ها بهره   و مسئوليت 
تـصرف     گونه و كاست و هيچ     يابي از اخبار را براي همة شهروندان، بدون كم            كان اطالع است ام 

ايـن تعهـدي اسـت كـه نهـاد حاكميـت و وابـستگان آن، از جملـه نهـاد                     . غيرمجاز فراهم كنـد   
رساني ديني، از نظر شرعي و عقلي موظف است           نظام اطالع .  بدان ملتزم شده است    ،رساني  اطالع

در .  بار مورد نياز افراد را بدون تحريف و تغيير معنا بـه آنـان منتقـل سـازد              هر نوع آگاهي و اخ    
ها مخل به معنا شود، پيام ايشان، ممنوع و كـار             رساني آن   صورت تحريف خبري، اگر نوع اطالع     

 باشـد و چـه سـخن        )ع(شان حرام خواهد بود؛ حال چه سخن خدا وامامـان معـصوم              و فعاليت 
 ممكن است افزون بـر      )ع( و كالم امامان معصوم     ) قرآن كريم (م خدا   البته كال .  هاي عادي   انسان

  .تحريف لفظي، در معرض تحريف معنوي نيز قرار گيرد
: فرمايـد   مـي   داننـد و در ايـن زمينـه         المال مي    بيت ءها را جز    نيز رسانه ) اهللا  رحمة(امام خميني 

: فرمايـد  همچنين مي). 215: 19صحيفه نور، ج(» راديو و تلويزيون و مطبوعات مال عموم است     «
شود گفـت كـه       ها براي همه مردم است و همه مردم در آن حق دارند و مي               به نظر من، روزنامه   «

   ).216 :همان(» .ـ البته بدان معناي غصب نه، ولي نظير آنـ شود گاهي جاي ديگران غصب مي
كنـد،    دان اشاره مي  ها در كشور ب     قدر شيعه و مسئول اول رسانه       نكتة مهمي كه اين فقيه عالي     

رساني، عكس يا تصوير يا كـالم ايـشان، بـدون اولويـت، در ابتـداي                  اين است كه اگر در اطالع     
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جايي اقدام كنند، بنا بر نظـر آن بزرگـوار، ايـن             ها به اين جابه     خبرها پخش شود و متوليان رسانه     
جـاي ديگـر    در     امـام . اسـت    كار خبري در حكم عملي غصبي و خيانـت در امانـت مـسلمانان             

المـال مـسلمين      بايد راديو و تلويزيون توجه به اين معنا داشته باشند كه اين از بيـت              «: فرمايد  مي
رساني، تيتر اخبار با محتواي  بنابراين، با توجه به اين موضوع، اگر در اطالع ) 224 :همان(» .است

ك نوع خيانـت بـه   اي نخواند، غش در معامله است كه حرمت شرعي دارد و در واقع، ي            روزنامه
) 258 :همـان ( ».ايـن حـرام اسـت   . .. اگر تيتر با محتوا نخواند، غش است و      «: امانت خواهد بود  

سـازي    رساني، به كاربرد نادرست نظرية برجـسته        گذار جمهوري اسالمي، در موضوع اطالع       بنيان
ايـشان  . دخواهـ  هـا مـي   داري و اصالح ايـن نظريـه را از مـسئوالن رسـانه         كند و امانت    اشاره مي 

بينم كه يك مطلب كوچكي را        طور مي   گاهي من اين  ]. باشند[ها بايد امين       خبرگزاري  :فرمايد  مي
كنند، يك مطلبي كه نيست يا محتمل است نباشد، مطلـب را            دهند، تضعيف مي    بزرگ نمايش مي  

   .)208: همان(اين بايد اصالح بشود . گويند مي
اي نيز به قدري گـسترده        اهللا خامنه   ديدگاه حضرت آيت  رساني، از     داري در اطالع    دامنة امانت 

در انتخاب و گزينش خبر، طرفداري از يكي از احزاب رسـمي      متوليان رسانه  ةاست كه اگر شيو   
يعني واقعاً جامعة «: شود طور كلي حمايت از باندهاي سياسي باشد، خيانت به نظام تلقي مي يا به 

خـداي نكـرده،    . تابـد   باند عليه يك باند ديگر را برنمي      ما، انتخاب و گزينش خبر و فعاليت يك         
خيلي مواظب باشيد و با دقت و       . هايي پيدا بشود، به نظام خيانت خواهد شد         اگر آنچنان گرايش  

سخنان مقام معظم رهبري در جمع مديران صدا و سـيما،            (»وسواس، در اين جهت حركت كنيد     
14/ 12/1369(.  

رسـاني، را خيانـت در امانـت مـسلمانان و نظـام       ة اطـالع   بنابراين، تصرف نادرست در شيو    
ها به اين امر كليدي توجه الزم را داشته باشند، تا هم  اسالمي است كه الزم است مسئوالن رسانه

 المال مسلمانان باشـند و زمينـه    به اصول تقوا و عدالت پايبند بمانند و هم امانتدار خوبي در بيت            
  . هاي نظام فراهم شود  رسانهاعتمادسازي عموم و نخبگان به 

  
  رساني مداري در اطالع رعايت حقيقت. 2

هـاي   مـداري در همـة داده       رساني، رعايـت حقيقـت      يكي ديگر از هنجارهاي اثباتي در امر اطالع       
ها را بـه   شود كه خداوند متعال، همة انسان        مي طانباز مجموع آيات  است    . مربوط به اين امر است    

، در واقع، دعوت همگاني بـه  )3/ والعصر(» تواصوا بالحق «فرمايد    كه مي كند و اين    حق توصيه مي  
را فراموشـش نكننـد و در    سوي حق تا همگان حق را از باطل به خـوبي بـشناسند و هرگـز آن        

از سوي ديگر، از آنجا كه خداوند متعال، جهان هستي را بـر             . مسير زندگي از آن منحرف نشوند     
خواهـد تـا هماهنـگ بـا مجموعـة            ست، از همة بندگان خود مي     پاية حق و عدالت ايجاد كرده ا      

رساني   اطالع. عالم، بر اساس موازين حق و عدالت رفتار كنند و به اين هنجار ديني پايبند باشند               
كه در اسالم اهميت فراواني دارد، بايد بـر اسـاس حـق صـورت گيـرد و از صـحت، حكمـت،           
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 حق و حقيقت ةت و ارتباطات اجتماعي بر پاي   هدفمندي، علم و عدالت برخوردار شود تا تعامال       
ها وظيفه دارند اخباري را انتشار دهند كه با واقعيت عيني تطبيق كنـد                متوليان رسانه . شكل گيرد 

رساني در اسـالم بـر مبنـاي تكامـل جوامـع انـساني و                  علم و عدالت باشد؛ زيرا اطالع      ةو بر پاي  
كه نظام ارزشـي غـرب        در حالي . ظام، حق است  ها در اين ن     عدالت استوار است و محور فعاليت     

ها، همين   چنين استنباطي را ندارد و بالي بزرگ جوامع بشري و عوامل اصلي انحراف فكري آن              
پايبندي به اين     دهند و هيچ    هاي ارزشي غلط است كه گاه حقايق را كامالً واژگون نشان مي            نظام

هاي غيرديني با نظام اسـالمي كـامالً         نظامرساني در     كه اساس و هدف اطالع     ارزش ندارند؛ چرا  
بـر ايـن    ) اهللا رحمـة (امام خميني . شود متفاوت است و حقيقت در سايه واقعيت ناديده گرفته مي       

اساس بر اين   «  :ها بايد در خدمت هدايت ملت قرار گيرند و از حق دفاع كنند              باور بود كه رسانه   
هـا را در نظـام        ايشان هدف اصلي رسانه   ). 228 :15صحيفه نور، ج  ( »است كه دفاع از حق بكنند     

ها بايد تمام تالش خود را براي تحقق          دانست كه اصحاب رسانه     اسالمي، رضايت حق تعالي مي    
كنـد    نكتة مهمي كه امام بزرگوار دربارة حق بيان مـي         ). 65: 18، ج همان(اين هدف به كار گيرند      

رساني، از آن نظـر كـه حقيقـت اسـت و در      ها حقيقت را در اطالع      اين است كه  اصحاب رسانه     
ارزش و هنجار مطلوب شارع مقدس معرفي شده است، بايد پيگيري و            عنوان    بهآيات و روايات    

خواهند براي حـق   ت كنند، ببينند كه آيا حق را ميخواهند صحب بايد اشخاصي كه مي   «:بيان كنند 
اين اسـت كـه حـق را بـراي     . تر؛ چيزي كه انسان اگر آن را داشته باشد، كمال بزرگ دارد            بزرگ

  ).97: 14، جهمان(حق بخواهد 
ممكن است سؤال شود آيا در عرصة خبري بايد هر مطلب حقي بيان و بـه اطـالع ديگـران                    

، آيا هر اظهار حقي پسنديده است؟ براي پاسخ به اين پرسش بهتر           رسانده شود؟ به عبارت ديگر    
بنا به تعريف، واقعيـت يعنـي       . كنيم  است به تفاوت بين حق و واقع، يا حقيقت و واقعيت اشاره             

چيزي كه حتماً در خارج و جهان هستي وجود دارد و بوده و يا خواهد بود، اعم از آنكـه داراي          
.   حقيقت، يعني ارزش مثبـت يـا آنچـه داراي ارزش مثبـت اسـت     ارزش مثبت يا منفي باشد، اما   

ارزش مثبت نيز نزد ما ارزشي است كه مورد رضايت خدا و مطابق با فطرت و عقل سليم انسان                
نـد؛ يعنـي   ا يا حقيقت  ها، حق بر اساس اين تعريف، برخي واقعيت. باشد و براي سعادت او مفيد      

 مطابق با فطرت و عقل سليم هـستند و در مجمـوع             داراي ارزش مثبت و مورد رضايت خداوند      
. رونـد  ها حق نيـستند و باطـل بـه شـمار مـي      كنند، اما برخي واقعيت به سعادت انسان كمك مي 

حقـي    توان به قاعدة فقهي تمسك جست كه حكم اولي، جواز نبودن كتمان هر گونه               بنابراين، مي 
انجامد كه در اين صـورت،        تر مي   بزرگ است، اما گاهي اوقات، اظهار حقي به از بين رفتن حقي          

 “توريـه ”در اين موارد، موضوع فقهي ديگـري بـه نـام            . كتمان حق، جايز و شايد ضروري باشد      
  .شود مطرح مي

رساني فقه شيعه، تـالش بـراي دريافـت حقيقـت و اخبـار                بنابراين، در نظام هنجاري اطالع    
بـراي كـسب     هاي بيگانـه  د مخاطبان به رسانهرويكر ة اي دارد تا زمين     منطبق با واقع، جايگاه ويژه    
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رساني در نظام اسالمي، در اين اسـت كـه            اهميت كار اطالع  . اخبار درست و واقعي فراهم نشود     
داند و بر پاية اطالعات و اخبار دريـافتي از رسـانه،               خود با حقايق مي    ة واسط ةجامعه، او را حلق   

ها و انتشار   ديني، در دستيابي به حقايق و واقعيت   رساني  نظام اطالع . كند  ريزي مي   تحليل و برنامه  
وجوي حقيقـت و يـافتن آن بايـد           براي جست . ها در جامعه، رسالتي بس خطير بر عهده دارد          آن

به عبارت ديگر، بايـد يـك بـازار آزاد آرا و            . ها وجود داشته باشد     شدن تمام ديدگاه     امكان شنيده 
اكثريت و ضعيف همانند قوي بايد امكـان دسترسـي          اقليت همانند   . اطالعات وجود داشته باشد   

  . ها و ظهور در مطبوعات را داشته باشند به تريبون
هـاي    كند، اسـتفاده از روش      رساني را تهديد مي     ويژه نظام اطالع    ها، به   يكي از آفاتي كه رسانه    

 اي آسـيب    مـداري نظـام رسـانه       رساني است؛ امري كه به حـق        هاي اطالع   خدعه و مكر در شيوه    
 است كه “تدليس”نزديك به آن، اصطالح   عنوان فقهي. شدت با آن ناسازگار است    رساند و به    مي

فقيهـان بـه ايـن مطلـب در فقـه شـيعه       . يابد هاي مختلف مصداق مي     گاه در تهيه خبر و گزارش     
اند و صدور حكم و فتوا نيازمند دليل قاطع است، اما اگر اجازه تنقيح مناط در اين            تصريح نكرده 

  . داشته باشيم، در حرمت و ممنوعيت اين امور نبايد ترديد كنيم  مينهز
ها و اجتماعـات و       اسرار اشخاص حقيقي يا حقوقي، اسرار گروه      (جلوگيري از افشاي اسرار     

از ديگر هنجارهايي است كـه در    . ..) اسرار مختلف سياسي، اقتصادي، نظامي يك كشور اسالمي       
تنهـا   هـا نـه   بنابراين، افشاي مطالبي كـه ابـراز آن  . شود  توجه ميرساني فقه شيعه بدان    نظام اطالع 

 ايـن  از. شود، حرام اسـت  لزومي ندارد، بلكه سبب ايجاد زيان مادي يا معنوي به فرد يا افراد مي          
روي، تا ضرورتي نباشد، انسان حق ندارد با آشكار كردن اسـرار مـردم، اسـباب هتـك آبـرو و                       

گاه لزوم پنهان داشتن اسرار و يـا حرمـت          . آنان را فراهم سازد   دار كردن شخصيت اجتماعي       لكه
اظهار، آن بدين جهت است كه مخاطبـان خبـر، قـدرت تحليـل آن مطلـب را ندارنـد و گمـراه                     

كننـد و     استفاده مـي    شوند؛ گاهي نيز بدان دليل است كه در صورت اظهار، دشمنان از آن سوء               مي
 به كتمان اسرار خود امر      )ع( حاديث كه امامان معصوم     در برخي از ا   . ندكن  خود را وارد مي    ةضرب
گـاه افـشاي   . ها بـوده اسـت   استفاده مراكز خبري آن به دليل بيم از دشمنان نادان و سوء اند،  كرده

. اي براي جامعه ضـرر در پـي داشـته اسـت         گونه  اسرار سبب بروز رفتارهايي از مردم شده كه به        
شود يـا وحـدت       هاي داخلي مي    شدن آشوب  برانگيختهاخبار جنگ و خبرهايي كه نشر آن سبب         

  . ها حرام است برد، از ديگر مواردي است كه بايد پنهان بماند و افشاي آن ملي را از بين مي
  

   رعايت صداقت .3
. شود رعايت صداقت اسـت      رساني كه ميوة اصل توحيد محسوب مي        سومين هنجار اثباتي اطالع   

آنچه جامعـه را از صـورت   . اد متقابل افراد آن به يكديگر است      ترين سرماية هر جامعه، اعتم      مهم
دهد، همين اصل اعتماد      هاي زنجير به هم پيوند مي       آورد و همچون رشته     آحاد پراكنده بيرون مي   

.  هاي هماهنگ اجتمـاعي و همكـاري در سـطح گـسترده اسـت               متقابل است كه پشتوانة فعاليت    
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با توجه به ايـن نكتـه، رهبـر جامعـة اسـالمي،             . دهد  يمبناي اين اعتماد را نيز صداقت تشكيل م       
رساني بر اسـاس راسـتي و درسـتي     ها را اطالع    ، يكي از وظايف رسانه      اي  اهللا خامنه   حضرت آيت 
  :بپردازند  هاي بيگانه سازي رسانه كردن دروغ كند كه بايد به خنثي  معرفي مي

 بايـد بـراي خبـر در صـدا و           .رساني و خبر، يكي از وظايف عمدة صدا و سيماست           اطالع« 
سيما اهتمام جدي بشود و راستي و درستي و سرعت عمل و شيوايي در آن رعايت شـود، و از                    

حكـم انتـصاب مجـدد آقـاى دكتـر علـى            ( ».حالت انفعالي در خبررساني جداً پرهيـز شـود          هرگونه
  .)05/03/1378الريجانى به رياست سازمان صدا و سيما، 

عمد اطالعات و اخبار غيرواقعـي و نادرسـت را در اختيـار جامعـه               اگر نظام رسانة ديني به      
قرار دهد، افزون بر اينكه به اعتماد جامعه خيانت كرده است، اعتبار خود و رسـانة دينـي را نيـز     

توجه بـه هنجـار صـداقت در        . دار خواهد كرد و در پيشگاه خداوند و مردم مسئول است            خدشه
ها بر اساس اطالعـات و اخبـاري      يابد كه مخاطبان رسانه     ميرساني، زماني اهميت بيشتري       اطالع

رساني نادرسـت     اطالع   بنابراين، هرگونه . گيرند  كنند، تصميم مي    رساني عرضه مي    كه مراكز اطالع  
  .اعتماد كند ديني بي  راهه بكشاند و درنهايت، به رسانه ها را به بي تواند آن مي
  رساني  رعايت علم در اطالع. 4

در فراينـد   . رسـاني اسـت     ديگـر هنجارهـاي اثبـاتي در اطـالع         ني علمـي و يقينـي از      رسـا   اطالع
ديني بايد بتواند در سه مرحلة توليد خبر، عرضة خبـر و دريافـت خبـر بـر                    ة  رساني، رسان   اطالع

اشاره به ايـن دارد كـه اگـر در          » و ال تَقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم       «آيه  . مبناي علم و يقين عمل كند     
خواهد بـود و بايـد از          رساني غيرعلمي   بودن آن رعايت نشود، اطالع       رساني، علمي   رايند اطالع ف

هاي مرتبط با مصالح جامعه و زندگي مردم، از وظايف            رساني در حوزه    اطالع. آن خودداري كرد  
رساني   از سوي ديگر، نظام اطالع    . مسئوالن و حق جامعه است كه بايد بر مبناي علم متكي باشد           

هاي ناسالم    اعتنا باشد، بلكه بايد در مقابله با جريان         گذرد، بي   سالمي نبايد به آنچه در جامعه مي      ا
زني و رواج افترا و شايعه است، فعال شود و           ها بر اساس تهمت     رساني آن   خبري كه مبناي اطالع   

 و پايگاه   با انتشار اطالعات صحيح و علمي و اخبار دقيق و افشاگري دربارة خاستگاه اين امواج              
در روايـات، مـضاميني وجـود    . مروجان آن، مانع گسترش امواج واثر گذاري آن بر جامعه شـود      

هاي انحرافـي و غيرعلمـي، واجـب          ها، اظهار آگاهي و علم در برابر جريان        ن دارد كه بر اساس آ    
توان گفت مقصود از علم در اين ادله، آگاهي مطلق نيست، امـا دليلـي بـر اختـصاص                     مي. است

ها   هاي مفيدي كه نشر آن      ادن اين ادله به علم شريعت وجود ندارد و بايد آن را به همة دانستني              د
  . هاست، توسعه داد متضمن مصلحت و سبب جلوگيري از رواج مفاسد و زيان

. ها به جزئيات خبر، علم كافي داشته باشـند          الزمه عينيت داشتن خبر آن است كه اصحاب رسانه        
خواهـد    ها بايد از اطالعاتي كه مي       ون علم به وقوع آن، كافي نيست، بلكه آن        صرف اطالع رساني، بد   

خداوند با مسئول خوانـدن چـشم و گـوش و قلـب مؤمنـان و                . منتشر كنند، علم كافي داشته باشند     
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ان و ال تَقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم؛ از آنچه بـد           «: فرمايد  ها در روز قيامت، به مردم مي        گو بودن آن    پاسخ
در نظـام   . نـد ا  ؛ زيرا گوش و چشم و قلب همگي در پيشگاه الهـي مـسئول             »علم نداري پيروي مكن   

هاي ساختگي و غير واقعي نيز كه مستدل، مبرهن و عينـي نيـستند،     قول  رساني فقه شيعه، نقل     اطالع
كه در  در قرآن كريم نيز شرط اطالع رساني درجامعه، علم و صداقت است؛ چنان              .  جايگاهي ندارند 

گو  دهيد اگر راست  بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُم صادِقينَ؛ از روي علم و اطالع خبر نَبئُوني«: فرمايد  انعام مي143آية 
و    دهد كـه از هنجـار علمـي         ديني بايد اطالعاتي را در اختيار مخاطبان قرار            بنابراين، رسانه  .»هستيد

ديني، نهادي مسئول در        افزايش دهد؛ چراكه رسانه    باشند وخودآگاهي و فهم آنان را      يقيني برخوردار 
هاي قرآني و روايي بايد هنجار علمي         شود كه بر اساس آموزه      برابر خداوند، فرد و جامعه شناخته مي      

  . را در خبررساني رعايت كنند
  

  رعايت اعتبار منبع . 5
ي، اهميت اعتبـار منبـع      رساني و خبررسان    كننده در فرايند اطالع     از ديگر هنجارها و عناصر تعيين     

دادن بـه   اهميـت . دار اعتبار منبـع آن اسـت   ناگفته پيداست كه اعتبار خبر، وام    . رساني است   اطالع
اي باشـد، برخاسـته از        هاي حرفه   نامه  اعتبار منبع خبر، پيش از آنكه محصول توافق شغلي و آيين          

باطي، هر قـدر منبـع پيـام        طور كلي، در يك فرايند ارت      به. شناختي است   اصول اخالقي و معرفت   
 . )265: 1386 سـليمي، ( پيـام، بيـشتر اسـت        ةاعتبار بيشتري داشته باشد، اثرگذاري آن در گيرند       

اعتمادي  انتشار مطالب نادرست يا مطالبي كه با قصد و منظور خاصي تنظيم شده باشد، سبب بي               
جبلي، (كند  ي هدايت ميشود و آنان را به سوي منابع خبري ديگر مردم به آن وسيلة ارتباطي مي 

موثق بودن خبر به معناي برخورداري خبر از منبع شناخته شده و مطمئن بـا نقـل                 ). 122: 1383
شده دارد و به درستي انتشار         شود كه منبع شناخته     خبر مستند به خبري اطالق مي     . صحيح است 

نـام و     مجهـول و بـي    يعنـي خبـر     (اي ندارد     شده  روي، خبري كه منبع شناخته      از اين . يافته است 
در اين صورت، اگـر     ). خبري كه منبع قابل اعتمادي ندارد     (شود    ، منبع غيرمعتبر ناميده مي    )نشان

بنـابراين، رعايـت ايـن     . خبري را فرد يا واسطه مطمئني نقل نكرده باشد، خبر موثق نخواهد بود            
واهـد سـاخت و اعتمـاد       رو خ  ديني را با اقبال همه مخاطبان روبه        رساني، رسانه   در اطالع  هنجار
  .را به تمام اطالعات عرضه شده جلب خواهد كرد  عمومي

  
  رعايت نقادي و نقدپذيري. 6

رساني   ايجاد روحية نقدكنندگي و نقدپذيري يكي ديگر از هنجارهاي مهم ارتباطي فقه در اطالع             
هـاي    وانتـوان بـه عنـ       در اسالم عنوان مستقلي به نام نقد و نقادي وجود ندارد، ولـي مـي              . است

امر به معروف و نهي     ”هايي چون     عنوان. فراوان ديگري اشاره كرد كه ترجمان نقد و نقادي باشد         
يـك  عنوان  به در قالب نظام ارزشي اسالم، همان كاركرد نقد را دارند و آن را     “نصح” و   “از منكر 

 . اند هنجار فقهي مطرح كرده
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شالودة اصلي نقـد در اسـالم را تـشكيل          ، با تأكيد فقه شيعه،      )معناي خيرخواهي    به (“نصح”
بنـابراين،  . سازي وضعيت فرد، جامعه و نظام اسـالمي اسـت           دهد و اساس نقد و نصح، بهينه        مي

نويـسند يـا      ها، با عنوان افشاگري يا نقد، چيزي مي        زدن به آن   كساني كه براي رسواكردن و ضربه     
و نقـد،     همـت بـه اسـم آزادي رسـانه        اگرچه امروز غيبت و ت    . كنند  گويند، غيرديني رفتار مي     مي

. پذيرش همگاني يافته است، در فقه، حكم حرمت دارد و جامعه بايد به شدت از آن پرهيزكنـد                 
اي دارد كه نقادي بايـد در         هاي ديني و ارزش ويژه      در فرهنگ ديني، نقد و نقادي، آداب و مالك        

كند، عـالم   وضوعي كه بيان مي براي نمونه، فرد نقدكننده بايد به م      . همان چارچوب صورت گيرد   
وظيفـة     هـا در ايـن زمينـه        شـك رسـانه     بي .باشد؛ يعني دانش الزم را در آن موضوع داشته باشد         

رساني، بـه   ، از جمله اطالع اي بر عهده دارند و بايد اين هنجار را در همة كاركردهاي رسانه     ويژه
هـاي      همچنين با آمـوزش   .  شود كار گيرند تا فرهنگ نقد به يك مهارت فردي و اجتماعي تبديل           

الزم، اين ظرفيت را در بين مردم و مديران به وجود آورند تا بستر مناسب براي رشـد و تعـالي                     
مورد از افراد، جامعـه را        گرداني از نقد و روي آوردن به ستايش بي         جامعه فراهم شود؛ زيرا روي    

ارند بـا گـسترش فرهنـگ نقـد و          ها وظيفه د    بنابراين، رسانه . هاي جدي خواهد كرد     دچار آسيب 
 ناپيداي مسائل و مـشكالت اجتمـاعي بپردازنـد و بـا انتقـاد      هاي پنهان و انتقاد، به بررسي اليه

اي بـه سـوي شـكوفايي         سازنده از عملكرد فردي و اجتماعي افـراد جامعـه و مـديران، دريچـه              
يشتر انتقادهاي مخاطبان   امروزه ب . ها و استعدادها و پيشبرد اهداف نظام اسالمي بگشايند          خالقيت
هاي گروهـي را      آنان رسانه . هاي جمعي، در زمينة دريافت اخبار و اطالعات روزمره است           رسانه

كه در   )6: 1381فخار طوسي،   (دانند    داراي حضور بسيار جدي و مؤكد در متن زندگي خود مي          
  .گسترش اين هنجار در بين مردم و مديران جامعه نقش بسزايي دارد

  
  ت مصالح نظام اسالميرعاي. 7

مـصلحت در   . رساني، رعايت مصالح نظام اسالمي است       ديگر از هنجارهاي مهم اثباتي در اطالع      
فقه اسالمي جايگاه مهمي دارد و در فقه سياسي، مفهومي است كه در همه احكام و دسـتورهاي        

ظ اصـل و    قواعدي چون تقدم اهم بر مهم، لزوم حفـ        . اسالم، چه ثابت و چه متغير، مطرح است       
. اساس اسالم و ضرورت حفظ حكومت اسالمي، از نتايج اين قاعدة مهم در فقه سياسـي اسـت                 

نكتة ديگر در مصلحت و تأثير آن در احكام اين است كه مصلحت، تنها شامل مصلحت فـردي                  
تر ديگر، مانند مصلحت، جامعه، در وضع يـا رفـع            شود، بلكه گاهي مصلحت يا مصالحِ مهم        نمي

رسـاني، بـر اسـاس مـصلحت متكـي            بنابراين، در جامعة ديني بايد اطالع     . ار است حكمي اثرگذ 
برحكمت انجام شود و يكي از معاني حكمت، رسيدن به حق از نظر گفتار و عمل است؛ يعنـي                   

رساني بايد از اخباري استفاده كند كه مخاطبان را به حقيقت برساند و          اي در اطالع    سازمان رسانه 
 د، يعنـي در   شو حكمت تهيه    ةالبته خبري كه بر پاي    .  اين اخبار تصميم بگيرد     نيز بر اساس    جامعه

آن هم صالح جامعه در نظر گرفته شود و هم هدف، رساندن مخاطبان بـه حـق باشـد، در ايـن                      



 

 

87 

الع
 اط

ري
نجا

م ه
نظا

 
عه

 شي
قه 

ر ف
ي د

سان
ر

   

اگـر  . صورت مشتمل بر مصلحت نيز خواهد بود؛ يعني خبر، مطابق با حقيقـت خـارجي اسـت                
 اين دليل است كه خبر، واسطة علم با نظام خـارج و             شود خبر مطابق حكمت است، به       گفته مي 

هايي است كه در     ضلع ديگر خبر با حكمت، برطرف ساختن اختالفات       . منطبق بر آن خواهد بود    
بنابراين، . كند  وجود اختالفات در جامعه آن را آشفته و مردم را سرگردان مي           . جامعه وجود دارد  

ها را برطرف سـازد و مـردم را از نگرانـي و              اختالفشود بايد بتواند      نوع اخباري كه انتخاب مي    
آميز آن است كه با تحقيق و بررسي پيرامون وقايع و   اساس خبر حكمت  .  سرگرداني بيرون آورد  

هـاي خبـري را بـر         پرده دست يابد و خبرهـا و گـزارش          حوادث بتواند به اسرار و مسائل پشت      
. ف قرآني نيز به اين نكته اشـاره دارد      وصف حكمت در آيات مختل    . اساس آن تهيه و منتشر كند     

رساني شـامل     گردد؛ يعني اطالع    هاي عمومي باز مي     رساني، به منافع و ترجيح      مصلحت در اطالع  
عيـب را     شود كه خبري متقن و بي       است و در واقع، مصلحت اجتماعي موجب مي         انتفاع عمومي 

  . به مخاطبان عرضه كنيم
حفـظ  ”رساني بايد مد نظر باشد عنوان         كه در اطالع  ، مطلب ديگري    “مصلحت نظام ”در كنار   

حفظ نظام دو معنا دارد و به هر دو معنا، واجب مهم كفايي و گاه عينـي در عرصـة                    .  است “نظام
  .رساني است اطالع
، كـه از آن     “داراالسـالم ” پاسداري از حاكميت اسالمي و جلوگيري از راه يافتن دشمن بـه              .اول

وجوب جهاد در اسـالم،     . كنند   تعبير مي  “حفظ داراالسالم ” و   ،“حفظ وطن اسالمي  ”گاهي به   
  .براي حفظ نظام است

 پاسداري از حاكميت اسـالمي و جلـوگيري از فروپاشـي درونـي آن و تـالش در جهـت                     .دوم
  .  گسيختگي و هرج و مرج دروني پايداري و برقراري دولت اسالمي، در برابر از هم

 ةها، با نظام سياسي پيوندي مهم دارد و نظام الهـي، در شـيو              بنا بر آنچه گفته شد مديريت رسانه      
رساني ديني در جامعـة       متوليان نظام اطالع  . ثر است ؤرساني آن بسيار م     ها و اطالع    مديريت رسانه 

مـصالح و مفاسـد نظـام اسـالمي را            اسالمي بايد با استفاده از قرآن و روايات و كلمات فقيهان،          
ها توجه كنند تا اعتماد مخاطبان را جلب كنند و با آنـان ارتبـاط             انرساني بد   بشناسند و در اطالع   

رساني آن است كه اخبار مفيد،  بنابراين، حق مردم در جامعة اسالمي بر نظام اطالع        . برقرار سازند 
 ةشـناخت موقعيـت نظـام اسـالمي در عرصـ     . الزم و منطبق با مصالح جامعـه را دريافـت كننـد         

ها قرار گيرد تا با استفاده        ي است كه بايد مورد توجه متوليان رسانه       رساني، از ديگر مصالح     اطالع
رسـاني    المللـي، اطـالع     اي بـين    ها در سپهر رسانه     بندي  هاي درست و با شناخت جبهه       از سياست 

مسئلة اصلي اين است كه ما جايگاه كشور و نظـام  «: فرمايد اي در اين باره مي خامنه  اهللا  آيت. كنند
هاي بسيار وسيع و  بندي  در جغرافياي بشري عالم بشناسيم و ببينيم در جبههجمهوري اسالمي را 

وقتي به اين نكته توجه شد، نقـش        . اي كه در دنيا وجود دارد، ما كجا قرار داريم           متنوع و پيچيده  
بيانات در ديدار رئيس و مـديران       ( »رسانة ملي در اين مجموعه، بيشتر بارز و آشكار خواهد شد          
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رسـاني در     تـرين ابـزار اطـالع       هاي جمعي مهـم      زيرا رسانه  ؛)11/09/1383 سيما،   سازمان صدا و  
نظام . كنند  ها نقشي اساسي ايفا مي      آيند و در تغيير نگرش و بينش انسان         جهان امروز به شمار مي    

رساني و با حاكميت خبري در جهان، افكار عمـومي            كوشد با استفاده از ابزار اطالع       سلطه نيز مي  
روي، ضروري است براي رويارويي بـا ايـن           اين از. مسو با اهداف خود هدايت كند     جهاني را ه  

رساني در گسترة جهاني در نظـر باشـد تـا امكـان مقابلـه بـه        نظام سلطه، مصالح و مفاسد اطالع    
  . درستي فراهم شود

  
  عفت  رعايت ادب و. 8

هـا، وسـيلة     كـه واژه از آنجـا  . عفت اسـت   رساني رعايت ادب و     هشتمين هنجار اثباتي در اطالع    
رساني اثـر   ها، بر محتوا و كيفيت پيام ها هستند، نوع به كارگيري آن       انتقال مفاهيم و مقاصد و پيام     

هـا و     به اين دليل، بـار معنـايي واژه       . در برقراري ارتباط با مخاطبان دارد      گذارد و نقش مهمي     مي
ن و آمادگي رواني آنان براي دريافت    انتشار اطالعات، در انتقال پيام و جلب اعتماد مخاطبا         ةشيو

هـاي انتـشار اطالعـات، همـواره      بنابراين، پيام و چگونگي بيان و شيوه .پيام، اهميت زيادي دارد 
ها وظيفـه دارنـد در        رو، اصحاب رسانه   از اين . ها داشته است    در زندگي انسان     نقش بسيار مهمي  

ز استفاده كنند؛ چنان كه خداوند بر اساس آية         رساني، همراه با محتواي زيبا از قالب زيبا ني          اطالع
. »وقولوا للناس حسناً؛ با حسن و زيبايى با مردم سخن بگوييد          «: فرمايد   سوره مباركه بقره مي    83

 مفعول به بـراى     “حسنا” به صورت مصدرى يا اسم مصدرى معنا شود و        » حسنا«در اين آيه اگر     
. به محتواسـت   زيبايى را به مردم بگوييد كه ناظر       باشد؛ معنا اين خواهد بود كه حسن و          “قولوا”

  .  به معناي وصفي باشد، قول و دعوت حسن خواهد بود كه اشاره به قالب زيباست“حسنا” اگر
  )نبايدها( هنجارهاي سلبي اطالع رساني.ب
  ترك سب، لعن، فحش و قذف. 1

قـذف بـه ديگـران    سب، لعن، فحـش و    رساني، ترك هرگونه يكي از هنجارهاي سلبي در اطالع     
و ) سـب ( تـوهين، دشـنام      سب و لعن انسان مؤمن در فقه شيعه حـرام اسـت و هرگونـه              . است

و علماي ديني و مردم عادي را ممنـوع         ) ع( )پيامبران و امامان  ( خداوند، اولياي او     ةاستهزا دربار 
رد سب، لعن،   رساني كه يكي از موا      وظيفه دارند از هر نوع اطالع       هاي اسالمي   رسانه. كرده است 

هاي نـاروا     در فقه شيعه، قبح و حرمت تمسخر، نسبت       . هجو يا استهزا را در بر دارد، دوري كنند        
جويي و افشاي اسرار مردم، امري يقينـي و آشـكار اسـت و ايـن اعمـال در       عيب دادن به افراد،

عي در بين آثار منفي فرهنگي، مذهبي، سياسي، اجتما ها قبح و حرمت بيشتري دارد ؛ زيرا رسانه
هـا، تـضعيف    افكنـي ميـان قوميـت    افراد در اجتماع، تفرقه مخاطبان و جامعه سبب تهديد آبروي

مداري، تحقير اعتقادات ديني و مذهبي،  تضعيف غيرت ديني و دين روحية همكاري در اجتماع،
 و رهبر معظم انقـالب، لعـن و  ) ره(امام راحل. شود ها مي ارزش هاي مذهبي و تخريب شخصيت

: ها مطرح معرفي كرده اند و معتقدند        براي رسانه     خطوط قرمز نظام اسالمي    ء به خلفا را جز    سب
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سالة بعد از رحلت پيامبر تا خالفت اميرالمـؤمنين، يـك تـاريخِ قابـل بررسـى                   وسه  تاريخ بيست 
سـخنان  (. وجه نبايد باشـد      هيچ  است؛ بايد بررسى شود، اما در آن، اهانت و جسارت به خلفا به            

 صداي جمهـوري اسـالمي      در ديدار با اعضاي گروه معارف اسالمي        بر معظم انقالب اسالمي   ره
كـه تـوهين، هجـو و شـتم مؤمنـان جـايز                گونه همان   ها اسالمي    در رسانه  .)12/1370 /13ايران،  

  . نيست، مدح و تعريف بيجا براي جذب مخاطبان نيز ناپسند است
  
 ترك كتمان حقيقت. 2

رسـانة دينـي از     . رساني، پنهان نكردن حقيقت است      رهاي سلبي در امر اطالع    يكي ديگر از هنجا   
كـساني كـه حـق را كتمـان         «: عالمه طباطبايي معتقد اسـت    . پنهان داشتن حقيقت خودداري كند    

دارند و يـا اگـر دانـشمندان اهـل           كنند، در واقع، جامعة انسانى را از سير تكامل فطرى بازمى           مى
كردند، چه بسا در مدت كوتاهى، هـر سـه ملـت      حقايق را كتمان نميكتاب بعد از ظهور اسالم، 

عالمـه   (»باشـد   ها، گرفتار كردن بشريت مـي      آمدند كه حاصل اين كار آن       زير يك پرچم گرد مي    
ها نيز وظيفه دارند حقايق را از زبان خبرگان جامعه به اطالع عمـوم           رسانه .)586: 1 ج،  طباطبايي
ها دچارند، مشروط به سـؤال        شا كردن حقايق در مسائلي كه مردم به آن        به بيان ديگر، اف   . برسانند

هـا را     گويد، بلكه بيان و تبيين آن       نيست؛ به ويژه كه قرآن تنها از كتمان نكردن حقايق سخن نمى           
دانـد   اي كه برترين عبادت را گفتن حق در برابر زورمداران مي بنابراين، رسانه. شمرد  الزم نيز مى  

اي را بشنود و ساكت بماند، دين ندارد و پنهان ساختن             ه هركس نداي ستم ديده    و معتقد است ك   
هـاي رقيـب      شمارد، عملكرد متفاوتي با ديگـر رسـانه         ترين گناه مي    ها را بزرگ    حقيقت در رسانه  

روي، توجه به اين هنجار سـلبي، يـك وجـه             اين از. خواهد داشت كه اين اصول را باور ندارند       
  .ديني و غيرديني استرساني  تمايز اطالع 

شـناخت  .  اسـت  “سانـسور ”شـود،     در اين ميان، موضوعي كه همراه با كتمان حق مطرح مي          
ديدگاه فقه شيعه دربارة سانسور، بدون آگاهي از نظر اسالم دربارة آزادي عقيده و بيـان، امكـان                  

ادي كرده است   تغيير زي   برخورد با آزادي بيان و آزادي نشر در طول تاريخ اسالمي          .  پذير نيست 
ممكـن اسـت    . و حتي احكام كتاب ضاله نيز در گذر زمان و مكـان دچـار تحـول شـده اسـت                   

بنـابراين، در   . خواندن و نگهداري كتابي براي كسي حرام و براي ديگري جايز يا واجـب باشـد               
گيرد، متناسب با شرايط زماني       ها نيز ممكن است اطالعاتي كه در اختيار مخاطبان قرار مي            رسانه

بـراي  . ها تغيير كنـد  جا شود و زماني حكم آن به ها جا و مكاني و انساني تغيير يابد و گاه مصداق    
 نيـز   )رحمـةاهللا (امـام خمينـي   . تواند از اين موارد اسـت       ها، مي   مثال، طرح شبهات ديني از رسانه     

هاي ضـالل را بـدون داشـتن هـدف            حفظ، استنساخ، خواندن، درس گرفتن و درس دادن كتاب        
در فقه شيعه نيز موضوع ممنوعيت برخـي     .  )7-8 :1موسوي خميني، ج  ( اند  حرام دانسته صحيح  
  .هاي فقهي بررسي شده است ها و مطالب، در كتاب نوشته
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 ترك افترا. 3
  نسبت  ها معنى   در آن     كه ـ  محصنات    و رمى   ، بهتان   افك   مانند  هايى   كريم و روايات، واژه     در قرآن 

در   معنايي نزديك بـه معنـاي واژة افتـرا دارد، ولـى     ـ  است  نهفته دادن،   گريدي  به  ناروا و دروغ
عمـدي    بستن  ، افترا يا دروغ     اماميه  در فقه . يافته است   متفاوت   ، كاربردي   از نظر مصداق    مواردي،  

 ،ق.ه1266 نجفـي، (  اسـت   روزه  بطـالن    موجب )ع( و امامان معصوم     )ص ( اهللا  خدا و رسول     به
ديگر    عقايد باطل    مردود دانستن    ، از واژة افترا براي      و كالمى    اعتقادي   هاي   در بحث  .)226: 16ج

او   مخلـوق    شـبيه    خداوند را با صـفاتى       كه   مشبهه   كه   ؛ چنان   است  شده   ها استفاده   ها و نحله    فرقه
 افتـرا در متـون      وعاز موض ). 100: 1ج: 1365 ،  كلينى(اند    شده  شمرده   ز مفتريان اكنند،    مى  وصف

بنابراين، .  گفته شده است   سخن“تهمت” و “ بهتان”، بيشترً با اصطالحاتي مانند   مسلمانان   اخالقى  
به هر حال، به علت حرمـت افتـرا در فقـه             .است   الناس  يا حق   خصوصى   هاي جرم  افترا از جمله  

تحت امرشان را از ايـن فعـل        هاي    ند با دقت وهوشياري، رسانه    ا  ها موظف   شيعه، مسئوالن رسانه  
  . حرام باز دارند

  ترك تجسس. 4
بـسا     رساني، پرهيز از تجسس در كار مردم اسـت كـه چـه              يكي ديگر از هنجارهاي سلبي اطالع     

خواهنـد    مردم رازهاى مختلفى دارنـد كـه نمـى        . گرفتار شوند  ها ها نيز در دام اين تجسس       رسانه
ها، تجسس نارواست و  ن براى كشف امور پنهانى آنوجو كرد   جست. ها آگاه شوند    ديگران از آن  

هـاي    بر ايـن اسـاس، اسـتفاده از دوربـين          .را ندارد    رساني در اين زمينه     اي حق اطالع    هيچ رسانه 
تـرين    آيد و آشكار كردن اسرار مردم از بزرگ         ها، عملي حرام به شمار مي       مخفي و يا شنود تلفن    

فرسا و به جهنمى سوزان تبديل خواهد          دنيا، طاقت  شود، زندگى  اگر اسرار آشكار  . گناهان است 
هـاى اعتمـاد را       توانند زندگى كنند و تجـسس، پايـه         شد؛ زيرا مردم بدون اعتماد به يكديگر نمى       

اَلتَّجسس بِالْجيمِ تَتَبع مـا      «:نويسد   مي الميزانتفسير   در   )رحمةاهللا(عالمه طباطبايي . كند  متزلزل مى 
وجـو از امـور پوشـيدة مـردم، جهـت             رِ النّاسِ لِلْاِطِّالعِ علَيها؛ تجسس همان جست      اِستَتَرَ مِنْ اُمو  
   ).484 :18ج: 1374طباطبايي،( ».هاست آگاهي از آن

در زندگي اجتماعي نيز    .  حرمت تجسس، مربوط به زندگي شخصي و خصوصي افراد است         
البتـه آنجـا كـه بـا        .  اسـت  تا آنجا كه تأثيري در سرنوشت جامعه نداشته باشد، اين حكم صادق           

روي، پيـامبر اسـالم،       از ايـن  . كند، تجسس مانعي نـدارد      سرنوشت ديگران و كيان جامعه پيدا مي      
 ةمور بودند دربار  أها م   آن.  نام داشتند  “عيون”آوري اطالعات قرار داده بود كه         مأموراني براي گرد  

 براي آن حضرت اطالعات     در داخل و خارج ارتباط داشت،        هر چه با سرنوشت جامعة اسالمي     
توانـد مـأموران اطالعـاتي داشـته باشـد، يـا سـازمان                مـي    بنابراين، حكومت اسالمي  . جمع كنند 
دست آوردن اطالعات تأسيس كند و آنجا كه بيم توطئه بر ضد جامعه يـا بـه                   براي به   اي  گسترده

مـور شخـصي و     براين اسـاس، در ا    . رود، تجسس كند    مي  خطر افتادن امنيت و حكومت اسالمي     
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هـا بـيم توطئـه بـر          ارتباطي به كيـان جامعـه نـدارد واز جانـب آن              گونه  خصوصي افراد كه هيچ   
   قانون اساسي جمهوري اسـالمي     25در اصل   .  رود، تجسس جايز نيست     ضدامنيت اجتماعي نمي  

، افـشاي مخـابرات       ها، ضبط و فاش كردن مكالمـات تلفـن          بازرسي و نرساندن نامه   «: آمده است 
تجـسس     سـمع و هرگونـه     هـا، اسـتراق    ، سانسور، عدم مخابره و نرسـاندن آن         رافي و تلكس  تلگ

البته در برخى موارد، به ويژه در كارهاى اطالعاتى كه اهـداف            .  ممنوع، است مگر به حكم قانون     
ـ مثـل اينكـه شخـصى مظنـون بـه جاسوسـى بـراى               ـها مورد نظر است       مهم و مشروعى در آن    

هـا   ـ تجسس اشكالى ندارد؛ بلكه اين     ـه قاچاق مواد مخدر و مانند آن باشد         بيگانگان يا مظنون ب   
دليل همه گفـت      اينكه بى   ها نيز بايد بر اساس اصول باشد؛ نه         اين استثنا . رود  تحسس به شمار مي   

همچنين شارع مقدس، افـراد را      . و گوهاي تلفنى مردم را بشنوند و تمام مكاتبات را كنترل كنند           
هـا را گرفتـار       ر امور مربوط به خـانواده و همـسر بـاز داشـته اسـت؛ زيـرا آن                 از تجسس زياد د   

 مهم در موضوع تجسس، آن است كه زماني تجسس، حكـم حرمـت              ة نكت يك. كند  بدگماني مي 
اگر عنوان تجسس بر مواردي اطالق شـود        . وجوي عيب ديگران باشد     يابد كه از سنخ جست      مي

هـاي جديـد، كـاوش دربـارة رضـايت         آگاهي از دانـش    كه از اين سنخ نباشد، مانند تالش براي       
دار   اجراي امور، كشف نيازهاي اجتماعي و يافتن افـراد صـالحيت           ةهمگاني يا نارضايتي از شيو    

تنها حـرام نيـست، بلكـه در بعـضي مـوارد،        ها، تجسس نه  هاي مناسب به آن     براي سپردن پست  
رساني به اين  فه دارند در امر اطالعهاي ديني وظي رسانه. واجب و در بعضي ديگر مستحب است   

ها و اجتماعـات      اسرار اشخاص حقيقي يا حقوقي، اسرار گروه      (هنجار سلبي توجه كنند و اسرار       
  . را فاش نسازند. ..) و اسرار مختلف سياسي، اقتصادي و نظامي يك كشور اسالمي و

   ترك غيبت و كشف اسرار.5
. غيبـت و بـدگويي از مخاطبـان اسـت           ز هرگونـه  رسـاني، پرهيـز ا      هنجار سلبي ديگر در اطـالع     

ها   اي عمل كنند كه مرتكب هيچ يك از موارد غيبت نشوند و از آن               هاي ديني بايد به گونه      رسانه
كنند   وگو مي   هاي فقهي، در ادامة بحث غيبت، از موارد استثنا نيز گفت            فقيهان در كتاب  . بپرهيزند

  : كنيم كه به بعضى از موارد آن اشاره مى
 ها وظيفه دارند براى رد عقايد باطل و نادرست و جلوگيري از انحراف افكار عمومي                 رسانه .ولا

 گذاران و اغواگران، عقايد انحرافـي آنـان را معرفـي كننـد و در ايـن زمينـه،                    دست بدعت   به  
ز تنها اشكال شرعي ندارد، بلكـه ا        افراد نه    گونه  غيبت از اين  .  رساني فعال داشته باشند     اطالع

رسـاني، امـري واجـب بـه          يكي از اصول اطـالع    عنوان    بهباب امر به معروف و نهي ازمنكر،        
  آيد؛ شمارمي

گـري و گنـاه را در جامعـه رواج            كوشند اباحـه    و آشكارا مي     بدگويي از كساني كه آگاهانه     .دوم
را از  ها از غيبت و بدگويى، اين باشد كـه آنـان              البته هدف مدير رسانه   . دهند، اشكالي ندارد  

  كار زشتشان بازدارند؛
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گو كه سبب وارد آمدن ضرر مادي و معنوي بـه مخاطبـان    براي رد ادعاهاى پوچ افراد دروغ   رسانه .سوم
  افشا كند؛  شان را براي افكار عمومي وگو و ماهيت اصلي ها گفت تواند با آن مي شوند،  مي
 عـدة زيـادي از مخاطبـان را در دام           هاي نابهنجار اجتماعي كه     ها از گروه     بدگويي رسانه  .چهارم

ارشـاد و   شـوند، بـه منظـور    سازند و سبب ايجاد ضرر مادي يا معنـوي مـي    خود گرفتار مي
  نصيحت، جايز است؛

هاي شوم    ها و نقشه    بر مال كردن بدي    هاست و    بدگويي كردن از كفار و مشركان در رسانه        .پنجم
   استثناهاست؛ ءها عليه مسلمانان، نيز جز آن
  جايز است؛ ها  هاي اجتماعي نامشخص نيز در رسانه بدگويي كردن از افراد و گروه. ششم
است كـه در       هاي دشمنان نظام اسالمي      يكي ديگر از موارد استثنا، برمال كردن كردن نقشه         .هفتم

اثـر كـردن     به دليل اهميت حفظ نظام جامعة اسالمى و كشف و بـي           . پي براندازي آن هستند   
بنـابراين، بـر    . شـود   تنها اشكالى ندارد، بلكه گاه واجب مى         اقدامات آنان نه   افشاي ها،  توطئه

رساني الزم است ضمن شناخت اين موارد، به اين هنجارهاي سلبي توجـه            متوليان امر اطالع  
  .كنند تا از گرفتار شدن در دام غيبت در امان باشند

   فحشاة ترك اشاع.6
 ةاشـاع . است رساني، ترك اشاعة فحشا ميان مخاطبان العآخرين مورد از هنجارهاي سلبي در امر اط

مفهـوم وسـيعي     بـه “اشاعة فحـشا ”گفتني است تعبير . فحشا در فقه شيعه بسيار نكوهش شده است
نـشر  . شـود  شامل مي ها را ها و كمك به گسترش آن نشر فساد و اشاعة زشتي  اشاره دارد كه هرگونه

با توجه بـه   .ايمان يكي از مصاديق اشاعه فحشاست اخالف عفت در مورد زن و مرد ب تهمت عمل
اي انسان را به سوي هر عمل زشتي بكشاند و            گونه  كه به   رساني، هر پيامي    آيات و روايات، در اطالع    

را تضعيف سازد، ممنوع و حرام است و اسالم با هر عملي كه فضاي جامعه را مسموم   عفت عمومي
زيـرا   دوچنـدان اسـت؛    هـا در ايـن زمينـه    مسئوليت رسانه.  استكند، به شدت مبارزه كرده يا آلوده

  . توانند فحشا و منكر را در ابعاد وسيعي گسترش دهند مي

 گيري  نتيجه
توان متون دينـي      ها، مي    رسانه ةهاي وحياني دربار    مند به تطبيق گزاره     گفته شد تنها با نگرش نظام     

هاي دينـي      و فهم كرد و با عرضه چارچوب       را بر اساس شرايط و مقتضيات زمان، دوباره قرائت        
  . را در قالب نظام هنجاري كارآمدي، پويايي و پايايي فقه را اثبات كرد

رساني،  منظور نزديك شدن به نظام جامع هنجاري فقه شيعه در اطالع هبا توجه به اهداف پژوهش و ب
  : شود پيشنهادهايي مطرح مي

  .اي را ترسيم كرد توان با بازخواني آن منابع نظام رسانه ، ميتبا توجه به ظرفيت باالي قرآن و سنُ .1
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تـرين روش بـراي       كنيم و بر اين باوريم كه درسـت         امروزه ضرورت تحول در فقه را احساس مي       . 2
  .رساني اقدام كرد اطالع يافتن اين مبنا، مراجعه به متون معتبر ديني است تا به توليد نظريه در زمينه

تـوان بـه يـك        حكومت ديني و نظام اسالمي بر اساس هنجارهاي اسـالمي، مـي           با سر كار آمدن      .3
  . يي فقه را در عمل نشان دادامدي و كارارساني دست يافت و كار  الگوي مناسب و جامع اطالع

و نقد افكار غرب در ارتباطات و با نظريه پردازي بـر اسـاس                با حضور جدي انديشمندان اسالمي    . 4
 ةپردازي را پر كـرد و نظـام جـامع ارتبـاطي در همـ               هاي نظريه  وان كاستي ت  مباني اصيل ديني مي   

  .رساني را فراهم كرد ويِژه اطالع  ها، به    زمينه
كند به الگوي     فقه شيعه كمك مي    توجه به اصول اطالع وهنجارهاي اثباتي و سلبي رساني در         . 5

  .برسيم  رساني اسالمي مطلوب اطالع

  منابع
  . 35، سال دهم، شماره فصلنامة پژوهش و سنجش، “ها جايگاه حقوقي رسالت رسانه” ،)1382(اسماعيلي، محسن، 
، دانـشگاه امـام    تعامـل ديـن و ارتباطـات      ،  “از ديـدگاه حقـوق      تعامـل ديـن و رسـانه      ” ،)1389(اسماعيلي، محسن،   

  .1387، تهران، مركز تحقيقات پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، )ع( صادق
فصلنامة پژوهشي امـام  ، “هاي هنجاري و ارائه ديدگاه اسالمي بازنگري نظريه” ،)1376(دين و حسين رضي،   ال  آشنا، حسام 
 . 4، شماره)ع( صادق 
امـام   ، دانـشگاه  در نظام اسالمي معاصر، تعامل دين و ارتباطـات        ها    هنقش اجتماعي رسان   ،)1387(الدين،  آشنا، حسام 
  .مطالعات فرهنگي و اجتماعي، تهران، مركز تحقيقات پژوهشكده )ع( صادق

  .، تهران، انتشارات مركز تحقيقات صدا و سيماها و دين رسانه ،)1385(باهنر، ناصر، 
مجموعه مقاالت همايش سراسري    ،  “ها  هاي هنجاري رسانه    هاي سكوالريسم در نظريه     ريشه” ،)1386(باهنر، ناصر،   

  . هنر و انديشه  ا و سيما، خانههاي اسالمي صد ، مركز پژوهشرسانه، تلويزيون و سكوالريسم
 ايـران، تهـران،       الگوي هنجاري رسانة ملي از ديـدگاه رهبـران جمهـوري اسـالمي             ،)1389(اصغر،   تركاشوند، علي 

  ).ع(دانشگاه امام صادق
  .21 شماره،)ع( فصلنامة پژوهشي دانشگاه امام صادق ، “اي خبر در اسالم اخالق حرفه” ،)1383(جبلي، پيمان، 
  اي، ويرايش  حضرت آيت اهللا خامنه  مجموعه رهنمودهاي رهبرمعظم انقالب اسالمي،)1386(يت حديث وال

  05/03/1378حكم انتصاب مجدد آقاى دكتر على الريجانى به رياست سازمان صدا و سيما، 
 ، ترجمه و تحقيق غالمرضا خسروي     4ـ1 المفردات في غريب القرآن، ج     ،)1383(اصفهاني، حسين بن محمد،      راغب

  .حسيني، تهران، نشر مرتضوي
، تهران، مركـز    ها  مطبوعات، رويكرد اخالقي در رسانه      نهصح اخالق در  موانع حضور  ،)1377(سبحاني، محمدتقي،   

  .ها مطالعات و تحقيقات رسانه
، قـم، دفتـر مطالعـات و تحقيقـات زنـان، مركـز              الگوي جامع شخصيت زن مسلمان     ،)1385(سبحاني، محمدتقي،   
 . هاي علميه خواهران مديريت حوزه

مجموعه مقاالت همايش سراسـري  ، در “بحثي معناشناختي: تلويزيون و امر سكوالر” ،)1386(سبحاني، محمدتقي،  
  .هنر و انديشه هاي اسالمي صدا و سيما، خانه  ، مركز پژوهشتلويزيون وسكوالريسم  نهرسا

  )12/1369/، 14سخنان مقام معظم رهبري در جمع مديران صدا و سيما
   23/1/1363سخنان مقام معظم رهبري در تاريخ 
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  .اسالمي ها، وزارت فرهنگ و ارشاد سانهتحقيقات ر
 نهمجموعه مقاالت همـايش سراسـري رسـا        در   “و فرايند سكوالريزاسيون    فرهنگ، رسانه   ”،)1386(سليمي، محمد،   
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