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Cچکیده
یکــی از ارکان اساســی فضــای رســانه ،فعــاالن تأثیرگــذار در چنیــن عرص ـهای هســتند
کــه بــا تولیــدات خــود مخاطبــان را بــه ســمت امــور گونا گونــی همچــون مســائل مذهبــی،
سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی ســوق میدهنــد .دیــن مبیــن اســام در خصــوص اصــل
موضــوع ،میــزان و عرصــه ورود بــه چنیــن فضایــی رهنمودهایــی ارائــه نمــوده اســت کــه ایــن
رهنمودهــا بــه نگــرش کالن ،راهبردهــا و راهکارهــا تقســیم میشــوند .نگــرش کالن اســام
از منظــر اخالقــی جهــت ورود بــه فضــای مجــازی ،لــزوم خودســازی اســت؛ چرا کــه غــرض
اساســی خلقــت انســان ،عبودیــت و حرکــت در مســیر توحیــد اســت .راهبــرد اســام بــرای نیــل
بــه چنیــن نگرشــی تقــدم خودســازی بــر جامعهســازی اســت و راهکارهــای خودســازی در
دیــد کالن توجــه بــه امــوری اســت کــه در فضــای مجــازی موجــب دوری از دنیــا ،رغبــت بــه
آخــرت و آمادگــی بــرای مــرگ شــود .بــرای دســتیابی بــه چنیــن اغراضــی ،بایــد بــه مــواردی
همچــون انجــام عبــادات در بهتریــن اوقــات خــود پرداخــت .در ایــن تحقیــق ،ابتــدا نگــرش
کالن و راهبــرد اســام مــورد تبییــن قــرار میگیــرد و در گام بعــدی راهکارهایــی بــرای تحقــق
راهبردهــا ارائــه میگــردد .در گام نهایــی نیــز برخــی از احــکام فقهــی مــورد نیــاز فعــاالن رســانه
طــرح خواهــد شــد .ازجملــه نتایــج تحقیــق آنکــه فعالیــت رســانهای بــدون خودســازی ،منشــأ
اثــر نیســت؛ خودســازی بــر جامعهســازی تقــدم دارد چرا کــه کمالطلبــی ذاتــی انســان اســت و
هیــچ انســانی مصلحــت غیــر را بــر ضــرر خــود مقــدم نمینمایــد .فعــاالن رســانه در جبهــه حــق
قصــد تأثیرگــذاری بــر روح مخاطــب را دارنــد کــه چنیــن عملــی جــز از طریــق اخــاص ممکــن
نیســت.
کلیدواژهها :فضای مجازی ،اخالق اسالمی ،خودسازی ،احکام فقهی رسانه.
تاریخ پذیرش1399/05/09 :
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Cمقدمه
فعــاالن فضــای رســانه بــه دو بخــش مصرفکننــده و تولیدکننــده تقســیم میشــوند کــه هــر
یــک موظــف بــه رعایــت امــوری هســتند؛ چرا کــه در دیــن مبیــن اســام ،هر شــخصی متناســب
بــا جایــگاه خــود در قبــال امــوری مســئولیت دارد( 1.ورام ،1410 ،ج ،1ص6؛ ابنطــاووس،
 ،1375ص )88بهعنــوان نمونــه مصرفکننــدگان پیــش از ورود بــه فضــای مجــازی بایــد بــه
تفکیــک نیازهــای واقعــی و کاذب بپردازنــد و براســاس نیازهــای واقعــی بــه فضــای مجــازی
ورود کننــد و نیازهــای واقعــی خــود را تأمیــن نماینــد؛ امــا تأثیرگــذاران بــر فضــای مجــازی
کــه بــه دنبــال تولیــد محتــوا هســتند بایــد محتوایــی تولیــد نماینــد کــه مطابــق بــا نیازهــای
واقعــی افــراد باشــد و یــا آن کــه ا گــر اینچنیــن نیســت ،الاقــل زمینهســاز ســوق افــراد از توجــه بــه
نیازهــای کاذب بــه نیازهــای واقعــی گــردد .بهعبارتدیگــر عملکــرد مصرفکننــدگان انفعالــی
و وا کنشــی اســت کــه بایــد بــا توجــه بــه نیازهــای واقعــی چنیــن عملکــردی را رقــم بزننــد؛
امــا عملکــرد تأثیرگــذاران در فضــای مجــازی فعلــی و کنشــی اســت بهگون ـهای کــه میتوانــد
نیازهــای کاذب و حقیقــی مخاطبــان را بــه آنهــا گوشــزد نمایــد و میــل حرکــت بــه ســمت
تأمیــن نیازهــای واقعــی و کنــارزدن نیازهــای کاذب را ایجــاد نماینــد( .ر.ک .وکیلــی،1396 ،
ص)143
Cخودسازی ،نگرش کالن اسالم برای فعاالن رسانه
در بــاب فضــای مجــازی دو ســؤال اساســی وجــود دارد؛ اول ،آیــا بایــد وارد فضــای مجــازی
شــد؟ دوم ،در صــورت ورود بــه فضــای مجــازی تــا چــه انــدازه بایــد وارد شــد و چــه امــوری را
بایــد رعایــت نمــود؟ بــرای پاســخ بــه ایــن دو ســؤال بایــد مال کهایــی را ارائــه نمــود تــا طبــق آن
بتــوان بــه ایــن ســؤالها پاســخ داد.
یکــی از معیارهــا و اصــول اساســی بــرای فعــاالن رســانه ایــن اســت کــه در عرصــه چنیــن
فعالیتهایــی ،فعالیــت اجتماعــی و جامعهســازی بایــد در راســتای خودســازی قــرار گیــرد.
بهعبارتدیگــر ،ا گرچــه جامعــه و فــرد هــر یــک بــر دیگــری اثراتــی دارنــد ،امــا بهعنــوان یــک
اصــل اساســی ،بایــد نقطــه آغــاز جامعهســازی را خودســازی دانســت ،نــه بالعکــس .در حالــی
کــه بســیاری از افــراد یــا وظیفـهای بــه نــام خودســازی را قبــول ندارنــد و یــا در صــورت پذیــرش
چنیــن اصلــی ،اصــل جامعهســازی را در مقابــل آن ،وظیفــه مســتقلی میپندارنــد .آنچــه
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در اســام بــر آن تأ کیــد شــده خودســازی اســت کــه بــه تبــع آن جامعهســازی نیــز میتوانــد
رقــم بخــورد ،چنانکــه در آیــات قــرآن کریــم بــر ایــن امــر تصریــح شــده اســت( 2انفــال )29/کــه
کتــک افــراد مســلمان
در صــورت ایمــان حقیقــی و تقــوای از خداونــد متعــال -کــه وظیفــه ت 
اســت -مــا ک تمیــز حــق از باطــل بــه افــراد عنایــت میگــردد (قمــی ،1404 ،ج ،1ص272؛
3
فیــض کاشــانی ،1406 ،ج ،1ص )10و بــرکات آســمان و زمیــن بــر شــما نــازل میگــردد؛
(اعــراف )96/یکــی از آن بــرکات میتوانــد اصــاح جامعــه باشــد( .راونــدی ،1409 ،ج،2
ص850؛ ابنابیالحدیــد ،1404 ،ج ،9ص )78نتیجــه آنکــه هی ـچگاه در اســام بــر وظیفــه
یکــه فــرد مخیــر
جامعهســازی بــدون توجــه بــه خودســازی پرداختــه نشــده اســت و درصورت 
ً
ً
شــود کــه خــود را اصــاح نمایــد یــا جامعــه را ،پرداختــن بــه امــور جامعــه شــرعا و اخالقــا جایــز
نخواهــد بــود( 4.مجلســی ،1403 ،ج ،34ص79؛ هاشــمی خویــی ،1400 ،ج ،5ص )121هــدف
اساســی زندگــی از نــگاه دیــن مبیــن اســام ،خودســازی اســت (رعــد )11/کــه در صــورت
5
یگــردد
همراهــی جامعــه بــا اهــداف اســامی ،گاهــی بــه تبــع آن جامعهســازی نیــز محقــق م 
(کلینــی ،1407 ،ج ،2ص274؛ مجلســی ،1406 ،ج ،13ص )160و گاهــی چنیــن چیزی صورت
نمیپذیــرد.
در دســتورات دینــی ثمــرات فراوانــی بــر خدمت بــه خلق مترتب گردیده اســت بهگونهایکه
احیــای جــان یــک نفــر معــادل احیــای جــان تمامــی افــراد و میرانــدن یــک شــخص معــادل
میرانــدن تمــام بشــریت تلقــی گردیــده اســت( 6.مائــده )32/عالمــه طباطبایــی در تفســیر
آیــه 32ســوره مائــده میفرمایــد:
«ایــن آیــه کنایــه اســت از اینکــه انســانها همگــی یــک حقیقتنــد و یــک فــرد از انســانها
و همــه انســانها در آن حقیقــت مســاویند ،پــس ا گــر کســی بــه یکــی از انســانها ســوءقصد
کنــد گویــی بــه همــه ســوءقصد کــرده اســت ،زیــرا کــه بــه انســانیت ســوءقصد کــرده کــه در همه
یکــی اســت ».ایشــان در ادامــه میفرمایــد« :مــراد از زنــده کــردن یــک انســان ،آفریــدن یــک
انســان زنــده و یــا زنــده کــردن یــک انســان مــرده نیســت ،بلکــه مــراد از آن چیــزی اســت کــه در
عــرف عقــا احیــاء شــمرده شــود ،عقــا وقتــی طبیــب بیمــاری را معالجــه میکنــد و یــا غــواص
غریقــی را از غــرق نجــات میدهــد و یــا شــخصی اســیری را از دســت دشــمن رهــا میســازد،
ـدش از اینگونــه
میگوینــد فالنــی ،فــان شــخص را زنــده کــرد ،خــدای تعالــی نیــز در کالم مجیـ
تعبیرهــا دارد ،مثـ ًـا هدایــت بــه ســوی حــق را احیــاء خوانــده و فرمــوده اســت«َ :أ َو َمـ ْـن کانَ
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ًََ
ْ َ ُ ً
َّ
النــاس» (انعــام ،)122/پــس بــه حکــم ایــن آیــه
َمیتــا فأ ْحیینـ ُـاه َو َج َعلنــا ل ُه نــورا ْیمـ ِـشی ِبــهِ فِــی
کســی کــه گمراهــی را بــه ســوی ایمــان راهنمایــی کنــد او را زنــده کــرده اســت( ».طباطبایــی،
 ،1374ج ،5ص )519امــا دایــره ایــن خدمــت تــا زمانــی ادامــه خواهــد داشــت کــه خدمــت
بــه خلــق ،در مقابــل خدمــت بــه خالــق و وظیفــه عبودیــت و بندگــی در برابــر خالــق قــرار
نگیــرد( .هاللــی ،1405 ،ج ،2ص884؛ برقــی ،1371 ،جَ ،1ص )246چنانکــه قــرآن َ کریــم بــه
صراحــت و شــفافیت بــر وظیفــه انســانها در آیــه شــریفه «یــا أ َیهــا َّال َ
ذین َآم ُنــوا َع َلیکـ ْـم أ ْن ُف َسـ ْ
ـکم
ْ َ ُ
َ َ
َ
ًَ َ
ُُ
کن ُتـ ْـم ت ْع َملــون»
یض ّرکـ ْـم َمـ ْـن َضـ َّـل ِإذا ْاه َت َد ُیتـ ْـم ِإلــی ا ّللـ ِـه َم ْر ِج ُعکـ ْـم َجمیعــا فین ِّب ُئکـ ْـم ِبمــا
لا
(مائــده )105/تأ کیــد مینمایــد کــه بایــد بــه خودســازی بپردازیــد چرا کــه در صــورت هدایــت
یافتــن ،هیــچ ضــرری بــه شــما از جانــب اغیــار گمــراه نخواهــد رســید( .طباطبایــی،1374 ،
ج ،6ص241-240؛ مــکارم شــیرازی ،1371 ،ج ،5ص)108
نکت ـهای کــه در ایــن زمینــه بایــد مــورد توجــه قــرار داد ایــن اســت کــه مقصــود از وظیفــه
خودســازی رهبانیــت و کنارهگرفتــن از جامعــه و پرداختــن بــه خــود نیســت( 7،ابنبابویــه،
 ،1362ج ،1ص138؛ جیالنــی ،1429 ،ج ،2ص )227بلکــه مقصــود از خودســازی ایــن اســت
کــه افــزون بــر وظایــف فــردی بایــد بــه وظایــف اجتماعــی ماننــد خدمــت بــه خلــق نیــز همــت
گماشــت( 8.کلینــی ،1407 ،ج ،2ص164؛ طوســی ،1414 ،ص )541درواقــع هــدف از خدمــت
بــه خلــق ،خودســازی اســت و بهخودیخــود مطلوبیــت نــدارد.
بهعنــوان نمونــه یکــی از مــوارد خدمــت بــه خلــق ،کمــک بــه فقــرا اســت( 9.ابنبابویــه،
 ،1413ج ،4ص412؛ حرعاملــی ،1409 ،ج ،21ص )548زمانیکــه شــخص بــه فقیــر کمــک
مینمایــد ،نفــس فقیــر شــادمان میگــردد کــه ایــن شــادمانی بــه دنبــال خــود آثــاری ملکوتــی
بــرای شــخص را پدیــد مــیآورد کــه کمتــر میتــوان چنیــن آثــاری را در مــوارد دیگــر پیــدا
کــرد .هــدف از کمــک بــه فقــرا بایــد تقــرب بــه درگاه خداونــد متعــال باشــد و شــادمانی فقیــر
یکــه در راســتای شــادمانی خداونــد متعــال
موضوعیــت نــدارد ،بلکــه شــادمانی وی درصورت 
باشــد ارزشــمند میگــردد .نشــانه موضوعیــت نــدادن بــه شــادمانی فقیــر ایــن اســت کــه ا گــر
وی در مقابــل چنیــن اعطایــی تشــکر ننمایــد ،ناخرســندی در وجــود شــخص پدیــد نیایــد،
چرا کــه هــدف شــخص از انفــاق حرکــت بــه ســمت خداونــد متعــال بــوده اســت و شــخص اجــر
خــود را تنهــا از خداونــد متعــال مطالبــه مینمایــد.
نمونــه دیگــر در ایــن زمینــه ،ارشــاد و هدایــت افــراد اســت بهگون ـهای کــه ا گــر یــک فــرد،

کســی را از ضاللــت بــه هدایــت برســاند ،اثراتــی نورانــی بــرای ارشــادکننده پدیــد میآیــد
10
بهگونـهای کــه بــه تعبیــر روایــت از هــر آن چیــزی کــه خورشــید بــر آن طلــوع نمــوده برتــر اســت.
(جعفربنمحمــد ،1400 ،ص199؛ طوســی ،1407 ،ج ،6ص )141لــذا هدایــت دیگــران نیــز بــه
جهــت ترتــب آثــار ملکوتــی بــر شــخص ارشــادکننده اهمیــت دارد ،امــا زمانــی کــه بــر چنیــن
عملــی غایــت خودســازی مترتــب نگــردد ،از درجــه اعتبــار ســاقط میشــود.
نتیجــه چنیــن نــگاه کالن و اساســی ایــن اســت کــه فعــاالن فضــای مجــازی پیــش از آنکــه
عرصــه فعالیتهــای اجتماعــی خــود را معیــن نماینــد ،بایــد رابطــه چنیــن فعالیتــی بــا تعالــی و
پیشــرفت معنــوی خــود را پیــش از چنیــن فعالیتــی بســنجند کــه در صــورت ترتــب آثــار معنوی
بــر آن میتــوان بــه چنیــن عرص ـهای ورود نمــود .یکــی از مال کهــا بــرای فعــاالن رســانههای
اجتماعــی توجــه بــه ایــن نکتــه اســت کــه فعالیتهــای اجتماعــی آنهــا چــه نقشــی در
خودســازی آنهــا ایفــا مینمایــد؟
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Cعلل ضرورت خودسازی برای فعاالن رسانه
بهطــور کلــی ضــرورت خودســازی فعــاالن رســانه را میتــوان در دو امــر لحــاظ نمــود کــه
یکــی مربــوط بــه ذات و حقیقــت فضــای رســانه اســت و دیگــری مربــوط بــه عوارضــی اســت کــه
در برخــی از فضاهــای رســانه پدیــد میآیــد ،بــدون آن کــه حقیقــت رســانه وابســته بــه وجــود
چنیــن حاالتــی باشــد.
-1ورود در فضــای رســانه ،ضــرورت خودســازی را چنــد برابــر مینمایــد ،زیــرا عرصــه رســانه
ً
دقیقــا در برابــر تهذیــب نفــس قــرار میگیــرد ،چرا کــه فضــای تهذیــب نفــس فضایــی آ کنــده از
آرامــش و آســایش اســت و فــرد در آن از کثرتهــای دنیــوی و مشــغولیتهای درونــی فاصلــه
گرفتــه و تنهــا بــه ذکــر خداونــد متعــال مشــغول و متمرکــز میگــردد کــه بــه تعبیــر برخــی از آیــات
قــرآن کریــم ،تنهــا از طریــق ذکــر و یاد الهی اســت کــه آرامش در قلوب پدیــد میآید( 11رعد)28/
(طبرســی ،1372 ،ج ،6ص447؛ رازی ،1408 ،ج ،11ص )218و بــدون آن ،حتــی بــا فراهــم
بــودن امکانــات مــادی ،زندگــی تنــگ و پرمشــغلهای بــرای فــرد رقــم میخــورد( 12.طــه)124/
(طبرســی ،1412 ،ج ،2ص441؛ زمخشــری ،1407 ،ج ،3ص )95در چنیــن حالتــی بــه تعبیــر
یگــردد کــه هــر یــک او را مشــغول بــه امورگونا گونــی
قــرآن کریــم ،انســان دارای اربــاب متفرقــی م 
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مینماینــد (یوســف )39/و از آنجــا کــه هیچیــک نیــاز فطــری او یعنــی رســیدن بــه کمــال را
یگــردد( .میبــدی،1371 ،
تأمیــن نمینماینــد ،شــخص در حیــرت کامــل و ظلمــات غــرق م 
ج ،5ص69؛ بغــوی ،1420،ج ،2ص )493بــر همیــن اســاس غایــت شــریعت ،اصــل ذ کــر اهلل و
دوام آن اســت تــا بــا بهرهگیــری از چنیــن یــادی بتوانــد بــه آرامــش دســت یابــد.
بنابرایــن حضــور در فضــای رســانه تــا جایــی معنــا دارد کــه وظیفــه الهــی بــر چنیــن حضوری
احســاس گــردد و از غیــر آن بایســتی عزلــت اختیــار نمــود .چنانکــه در دســتورات اخالقــی بــر
صمــت( 13حرانــی ،1404 ،ص442؛ ابنبابویــه ،1378 ،ج ،1ص )258اشــاره شــده اســت کــه
یگــردد
بــر طبــق آن در مــواردی کــه صحبــت نمــودن موجــب هیــچ نفــع دنیــوی و اخــروی نم 
بایــد ســکوت اختیــار نمــود.
رســانه در میــان فعالیتهــای اجتماعــی از کثــرت و دغدغــه بیشــتری برخــوردار اســت و
در بیــن رســانهها ،رســانه تصویــری بیشــتر دغدغهآفریــن اســت .در میــان ادرا کات انســان
آنچــه بیشــتر در حافظــه انســان ضبــط میگــردد و انســان را بــه خــود مشــغول مینمایــد ابتــدا
چشــم و پــس از آن گــوش اســت .بــه همیــن خاطــر بیــش از مــوارد ضــرورت نبایــد خــود را
مشــغول عالــم کثــرت نمــود (کلینــی ،1407 ،ج ،2ص )16چــرا کــه تماشــای تصاویــر و شــنیدن
اصــوات موجــب میگــردد تصاویــر و اصــوات در ذهــن ذخیــره شــده و انســان را بــه محفوظــات
خــود ســرگرم نمایــد و جایــی بــرای آرامــش و ذ کــر و یــاد خــدا باقــی نگــذارد؛ چنانکــه در میــراث
اســامی ،شــریعت بــا هنرهــای تصویــری رابطــه تأییدکننــدهای برقــرار ننمــوده اســت .یکــی
از آثــار بعثــت پیغمبــر ا کــرم؟ص؟ رشــد تمــدن علمــی بــود کــه بــه تدریــج بــه تمــدن اســامی
منجــر گردیــد و انــواع علــوم اســامی در جامعــه اســامی رواج پیــدا نمودنــد ،چرا کــه حضــرت
رســول؟ص؟ دائــم بــر تحصیــل علــم تشــویق مینمودنــد( ،صفــار ،1404 ،ج ،1ص2؛ ابناشــعث،
[بیتــا] ،ص )235امــا هیــچگاه در میــان آیــات و روایــات مــوردی مشــاهده نگردیــد کــه در
آن هنــر نقاشــی و مجسمهســازی در جامعــه اســامی رواج داده شــود ،بلکــه بــه شــدت در
برابــر چنیــن مســألهای ایســتادگی نمودنــد( 14ابنبابویــه ،1413 ،ج ،4ص5؛ طبرســی،1412 ،
ص )425و برخــی از اقســام آن همچــون نقاشــی موجــودات جانــدار را حــرام یــا مکــروه اعــام
یکــه فرهنــگ
نمودنــد (نجفــی ،1404 ،ج ،22ص41؛ اردبیلــی ،1403 ،ج ،8ص )54بهگونها 
نقاشــی از جامعــه اســامی رخــت بربســت .دیــن مبیــن اســام بــا هنــر و لطافــت نفــس
مخالفتــی نــدارد چرا کــه ایــن دیــن مبتنــی بــر فطــرت و ســاختمان وجــودی انســانها شــکل
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گرفتــه اســت( 15.روم( )30/طباطبایــی ،1374 ،ج ،16ص266؛ کرمــی ،1402 ،ج ،6ص)241
علــت مخالفــت اســام بــا چنیــن مــواردی را بایــد در آثــار ســوئی کــه در آن زمــان بــر آن مترتــب
میگردیــد ،جســت کــه ایــن آثــار ســوء موجــب میگردیــد مســلمانان از اغــراض اصلــی دیــن
غافــل گردنــد .یکــی از آثــار ســوء آن امــوری همچــون شــباهت یافتــن بــه بتپرســتان میتوانــد
16
باشــد ،چنانکــه در ادلــه ،مســلمانان از تشــبه بــه غیرمســلمانان برحــذر داشــته شــدهاند.
(نــوری ،1408 ،ج ،17ص )440عــاوه بــر آن همــان مشــغولیتهای ذهنــی هنرهــای بصــری
یکــه اهــداف ادیــان الهــی ،رفــع مشــغولیتها و
و دوری از معنویــت و تجــرد اســت در حال 
ایجــاد فضــای آرامــش درونــی بــرای خلــوت نمــودن بــا خداونــد متعــال اســت .اســام بــه
حســب حکــم اولــی و در شــرایط عــادی در برابــر هنرهــای بصــری بــه جهــت مشــغولیتآفرینی
آن ایســتاد ،امــا در فضــای کنونــی کــه دشــمنان اســام بــا انــواع رســانههای بصــری و ســمعی
در حــال ضربــه زدن بــه دیــن مبیــن اســام و مســلمانان هســتند ،شــرایط اضطــراری صــورت
پذیرفتــه و احــکام ثانــوی بــه میــزان ضــرورت جایگزیــن احــکام اولــی میگردنــد و اهــل حــق
نیــز بایــد در برابــر فضــای باطــل از رســانههای ســمعی و بصــری در جهــت پیشبــرد اغــراض
17
اســام و ضربــه زدن حدا کثــری بــه دشــمن اســتفاده نمایــد ،چنانکــه در آیــه 60ســوره انفــال
بــر ایــن مســئولیت جمعــی مســلمانان اشــاره شــده اســت( .طباطبایــی ،1374 ،ج ،9ص152؛
زحیلــی ،1411 ،ج ،10ص)50
برایناســاس پرداختــن بــه فضــای رســانهای یــک وظیفــه اســت ،امــا بــه جهــت وجــود
عوامــل غفلتآفریــن فــراوان در چنیــن فضایــی بایــد شــخصی کــه در ایــن عرصــه فعالیــت
مینمایــد بیــش از افــرادی کــه بــه ایــن عرصــه ورود ننمودهانــد ،ارتبــاط خــود بــا خداونــد
متعــال را تقویــت نماینــد.
-2فضــای رســانه عــاوه بــر آلودگیهــای عملــی و مشــغولیتهای درونــی ،در برخــی مــوارد
آلودگــی علمــی و اعتقــادی نیــز بــه همــراه دارد و آ کنــده از شــبهات و ســؤاالتی اســت کــه بــه
یگــردد .ورود
آنهــا پاســخ صریــح داده نشــده اســت و موجــب تزلــزل در اعتقــادات دینــی م 
بــه فضایــی کــه زمینــه تزلــزل در اعتقــادات دینــی را فراهــم نمایــد ،بیتردیــد از لحــاظ شــرعی
حــرام خواهــد بــود و بایــد از بــاب دفــع ضــرر محتمــل از چنیــن امــوری اجتنــاب نمــود .در
روایــات نیــز ارتــکاب امــور شــبههنا ک بــه شــدت مذمــت گردیــده و عواقــب ســوئی بــرای آن
بیــان شــده اســت(18.حرعاملی ،1414 ،ج ،8ص )72چنیــن حکمــی بــر بســیاری از نوجوانــان
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یگــردد ،زیــرا بــه جهــت عــدم
و جوانــان کــه بــه فضاهــای شــبههافکن وارد میگردنــد مترتــب م 
برخــورداری از آ گاهــی کافــی و عــدم دسترســی بــه افــراد خبــره متعهــد اعتقــادات دینیشــان
متزلــزل میگــردد و تنهــا در صورتــی حکــم حرمــت مرتفــع میگــردد کــه عرصــه ورود آنهــا
کنتــرل گــردد ،بهگونـهای کــه شــبهات نتوانــد ســامت دینــی آنهــا را مــورد هجمــه قــرار دهــد.
ً
فلســفه حکــم حرمــت در ایــن مــوارد نیــز کامــا امــری عقالیــی اســت؛ چرا کــه در دیــن مبیــن
اســام ارزش روح انســان بیــش از بــدن اســت و همانگونــه کــه ورود در مســیری کــه جســم
انســانها را مــورد خطــر میدهــد ،حــرام اســت ،بــه طریــق اولــی ورود در مســیری کــه روح
انســان را در معــرض خطــر قــرار میدهــد نیــز حــرام خواهــد بــود.
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Cراهبرد تقدم خودسازی بر جامعهسازی
بــر اســاس نگــرش کلــی اســام در بــاب فضــای مجــازی کــه همــان خودســازی اســت ،حــال
بایــد بــه راهبــرد دیــن مبیــن اســام بــرای اجرایــی نمــودن چنیــن نگرشــی از طریــق راهبردهــا
پرداخــت .یکــی از راهبردهــای اساســی بــرای تحقــق چنیــن نگرشــی ،در صــورت تزاحــم
خودســازی بــا جامعهســازی بهگون ـهای کــه فعــال رســانهای تنهــا مخیــر میــان یکــی از آن دو
گــردد ،ایــن اســت کــه خودســازی بایــد بــر جامعهســازی مقــدم گــردد.
افــرادی کــه بــرای جامعهســازی اهمیــت بســزایی قائلنــد ،آن را در عــرض خودســازی بلکــه
در مرتب ـهای باالتــر از آن قــرار میدهنــد؛ آنهــا خــود را از خودســازی فــار غ مینماینــد و تنهــا
بــه جامعهســازی میپردازنــد ،بهگونــهای کــه زمــان فعالیتهــای عبــادی خــود همچــون
نمــاز شــب و کیفیــت آن همچــون داشــتن حضــور قلــب را قربانــی پرداختــن بــه امــور جامعــه
ً
مینمایــد .چنیــن عملکــردی نهتنهــا هیــچ ریشـهای در دیــن مبیــن اســام نــدارد ،بلکــه دقیقا
در مقابــل نگــرش کلــی اســام مبتنــی بــر خودســازی قــرار میگیــرد .ائمــه معصومیــن؟مهع؟
همــواره بــر انجــام امــور عبــادی فــردی بــا کیفیــت تکیــه مینمودنــد( 19،مجلســی،1403 ،
ج ،41ص )24-23در حالــیکــه در پرداختــن بــه امــور اجتماعــی و رســیدگی بــه امــور خلــق
نیــز تــا حــد ممکــن در اوج قــرار داشــتند و هیچــگاه پرداختــن بــه امــور اجتماعــی موجبــات
نپرداختــن بــه امــور عبادیشــان را فراهــم نمینمــود و در صــورت تزاحــم ایــن دو بــا یکدیگــر
کــه درواقــع تزاحــم اصــاح خــود یــا جامعــه بــود ،اصــاح خــود را بــر اصــاح جامعـهای کــه منجــر

بــه افســاد خــود گــردد ،ترجیــح میدادنــد .امیرالمؤمنیــن؟ع؟ فرمودنــد« :بــرای ایــن کــه
شــما را اصــاح کنــم خــود را بــه تباهــی و فســاد نمیکشــانم( 20».هاشــمی خویــی ،1400 ،ج،5
ص121؛ مجلســی ،1403 ،ج ،34ص)79
بنابرایــن ،اصــل اساســی در پرداختــن بــه فضــای مجــازی بــرای افــراد تأثیرگــذار ایــن
اســت کــه فعالیتهــای اجتماعــی موضوعیــت ندارنــد ،بلکــه بایــد طریقــی بــرای رســیدن بــه
عبودیــت و بندگــی باشــد ،بهگون ـهای کــه ا گــر فعالیتهــای مجــازی ،حضــور قلــب انســان را
پاییــن آورد ،بایــد کنــار گذاشــته شــود و یــا ایــن کــه اقداماتــی تکمیلــی از طریــق افزایــش کمــی
و کیفــی عبــادات در نظــر گرفتــه شــود تــا حداقــل حضــور قلــب پیشــین از میــان نــرود.

زاجم یاضف رد راذگریثأت نالاعف فیاظو یسررب

 Cفلسفه تقدم خودسازی بر جامعهسازی
در شــر ع مقــدس اســام ،ایثــاری کــه بــه افســاد نفــس و اصــاح جامعــه منتهــی شــود جایــز
دانســته نشــده اســت کــه بایــد بــه دنبــال چرایــی چنیــن مبنایــی برآمــد .در دیــن اســام
مــوارد بســیاری مصــداق ایثــار قــرار گرفتهانــد ،همچــون ایثــار در مــال( 21ابنبابویــه،1402 ،
ص )42یــا ایثــار در ســامت جســمانی بهگونـهای کــه رزمنــدگان ســپاه اســام در جنــگ برخــی
اعضــای خــود را از دســت میدهنــد تــا امنیــت بــرای جامعــه فراهــم گــردد .حتــی ایثــار در جــان
نیــز وجــود دارد بهگونــهای کــه برخــی جــان خــود را در طبــق اخــاص میگذارنــد و جهــاد
مینماینــد تــا امنیــت جامعــه اســامی فراهــم گــردد( 22.کلینــی ،1407 ،ج ،5ص4؛ ثقفــی،
 ،1410ج ،2ص )326امــا آنچــه مســتثنا گردیــده ،ایثــار نســبت بــه نفــس و حقیقــت انســان
اســت؛ یعنــی انســان نبایــد از نظــر درجــات عبودیــت ســقوط نمایــد تــا عــدهای بــه ســمت
معنویــت حرکــت نماینــد .جهــت دســتیابی بــه چرایــی ایــن مطلــب ادلــه زیــر بیــان میشــود:
 .1انســان موجــودی مختــار اســت( 23انســان )3/و افعــال اختیــاری وی بــر اســاس جلــب
منفعــت یــا دفــع ضــرر صــورت میپذیــرد و همیشــه در تمــام امــور بــه دنبــال انجــام مــواردی
اســت کــه نســبت بــه ســایر مــوارد از لــذت و نفــع بیشــتر برخــوردار باشــد .ایــن خصوصیــت
کمــال طلبــی ذاتــی تمــام انســانها اســت و نمیتــوان آن را از انســانها جــدا نمــود( .وکیلــی،
 ،1397ص )24ا گــر افــرادی حاضــر میشــوند عضــوی از اعضــای خــود را یــا جــان خــود را در

167

راه اســام بدهنــد ،منافاتــی بــا ایــن قاعــده فطــری نــدارد ،زیــرا انجــام ایــن امــور و تحمــل
چنیــن ســختیهایی ،جهــت نیــل بــه لذاتــی باال تــر از آن اســت .بــر ایــن اســاس شــهادت،
نهتنهــا هال کــت نیســت ،بلکــه دســتیابی بــه حیاتــی برتــر اســت کــه در برخــی از آیــات قــرآن
کریــم بــه آن اشــاره شــده اســت( 24.آلعمــران )169/امــا ایثــار انســان از معنویــت و حقیقــت
خــود ،بــرای رســاندن افــراد دیگــر بــه معنویــت ،امــری اســت کــه بــا قاعــده فطــری کمالطلبــی
یگــردد ،بــدون آن کــه بــه
منافــات دارد ،زیــرا در چنیــن حالتــی ضــرری بــر انســان مترتــب م 
نفعــی مســاوی یــا باالتــر از آن دســت یابــد .لــذا در جوامــع غیرالهــی و مــادی کــه اعتقــادی
بــه خداونــد متعــال و معــاد ندارنــد از لحــاظ عقلــی توجیهــی بــرای بــه خطــر انداختــن جــان
خــود در میدانهــای جنــگ باقــی نمیمانــد ،چرا کــه چنیــن عملــی تنهــا بــه جلــب ضــرر
میانجامــد ،بــدون آنکــه منفعتــی کســب شــود .بــر ایــناســاس یکــی از علــل تقــدم خودســازی
بــر دیگرســازی یــا جامعهســازی آن اســت کــه فطــرت انســان کمالطلــب اســت و هی ـچگاه
حاضــر نمیگــردد بــرای ایــن کــه بــه دیگــری نفعــی برســد ،ضــرری را بــر خــود مترتــب نمایــد.
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 .2کارهــای رســانهای جبهــه حــق غایــت و غرضــی جــز حرکــت دادن انســانها بــه ســمت
خداونــد متعــال و عبودیــت و بندگــی ندارنــد ،چنانکــه قــرآن کریــم در آیــات بســیاری ،فلســفه
خلقــت جــن و انــس ،عبودیــت (ذاریــات )56/و صعــود به ســمت خداوند متعــال (بقره)156/
و مشــرف شــدن بــه لقــای الهــی بیــان کــرده اســت( .قمــی ،1404 ،ج ،2ص )331هدایــت افــراد
ً
بــه ســمت خداونــد متعــال از جملــه امــور دشــواری اســت کــه صرفــا بــا گفتگوهــای عــادی
صــورت نمیپذیــرد .در آیــات قــرآن کریــم بــه ایــن نکتــه اشــاره شــده اســت کــه حتــی رســول
الهــی نیــز بــه تنهایــی نمیتوانــد هدایــت افــراد را برعهــده بگیــرد( 25،بقــره )272/بلکــه هدایــت
انســانها تحــت اراده ،اختیــار و مشــیت خداونــد متعــال صــورت میپذیــرد( .طباطبایــی،
 ،1374ج ،2ص )611تأثیرگــذاری افــراد در فضاهــای گونا گــون از جملــه فضــای مجــازی،
صتــر گــردد و قلــب
تابــع نیتهــا و تصمیمــات درونــی انســانها اســت؛ هرچقــدر نیتهــا خال 
انســان بــه خداونــد متعــال اتصــال بیشــتری یابــد ،میــزان تأثیرگــذاری آن نیــز بیشــتر خواهــد
بــود( 26.برقــی ،1371 ،ج ،1ص )254ا گــر فعــاالن فرهنگــی جبهــه حــق در فضــای رســانه
ً
حقیقتــا بــه ایــن اعتقــاد دســت یابنــد کــه مخاطــب آنهــا ،قلــب و روح افــراد اســت ،نــه ظواهــر
آنهــا ،بهگونـهای کــه بایــد درون دیگــران را متحــول نمــود نــه فقــط ســکنات ظاهــری را ،نقش

پرداختــن بــه خودســازی واضحتــر میگــردد؛ چرا کــه از ایــن طریــق بــه نورانیــت دســت یافتــه و
افعالــی کــه انجــام میدهــد ،مبتنــی بــر حــق و مشــیت الهــی خواهــد بــود و ضریــب تأثیرگــذاری
عملکــرد وی ارتقــا مییابــد .در تاریــخ مشــاهده شــده اســت کــه شــنیدن یــک آیــه شــریفه از
قــرآن کریــم( 27حدیــد )16/زندگــی فــردی راهــزن را متحــول نمــوده و وی را به ســمت پارســایی
ســوق داده اســت( .طبــری ،1356 ،ج ،7ص )1811لــذا بــرای باالبــردن ضریــب تأثیرگــذاری
در فضــای رســانه بایــد پیــش از تولیداتــی کــه صــورت میپذیــرد ،بــه امــوری همچــون تــوکل
بــه خداونــد متعــال ،تضــر ع در بــارگاه الهــی و توســل بــه ائمــه اطهــار؟مهع؟ پرداخــت .بــدون
توجــه بــه چنیــن امــور معنــوی ،تولیداتــی کــه صــورت میپذیــرد یــا منشــأ اثــر نخواهــد بــود یــا
در الیههــای ســطحی مخاطــب اثــر میگــذارد ،بــدون آنکــه تأثیــری در عمــق جــان مخاطــب
داشــته باشــد .مــا ک موفقیــت در چنیــن فضایــی نیــز تأثیــرات فــوری و ظاهــری تولیــدات
رســانهای نیســت ،بلکــه ا گــر چنیــن تولیداتــی اثــری آنــی و کوتاهمــدت نداشــته باشــند ،امــا
دارای آثــار بلندمــدت باشــند ،چنیــن تولیــدی درواقــع موفقیتآمیــز عمــل نمــوده اســت.
زاجم یاضف رد راذگریثأت نالاعف فیاظو یسررب

Cراهکارهای خودسازی برای فعاالن رسانه
از آنجــا کــه غــرض از خودســازی ،کســب حضــور قلــب و حرکــت در مســیر بندگــی و توحیــد
یگــردد ،بایــد همســو بــا چنیــن ســیری
اســت ،راهکارهایــی کــه بــرای خودســازی مطــرح م 
باشــد .در لســان روایــات بهطــور کلــی ســه راهــکار ارائــه گردیــده اســت کــه عبارتانــد از :دوری
از مادیــات ،رغبــت بــه زندگــی اخــروی و آمادگــی و اســتعداد بــرای مــرگ( 28.طبرســی،1412 ،
ص447؛ فتــال نیشــابوری ،1375 ،ج ،2ص )448بــا توجــه بــه نگــرش کلــی خودســازی
فعــاالن رســانه ،ایشــان بایــد در تمــام لحظــات فعالیتهــای خــود در عرصــه رســانه را بــا ایــن
ســه شــاخص ارزیابــی نماینــد .حتــی میتــوان گفــت بایــد پیــش از ورود بــه عرصــه رســانه بــه
ایــن ســه امــر توجــه نماینــد و بــر اســاس آن عرصههــای فعالیــت خــود را انتخــاب نماینــد .از
آنجــا کــه ایــن ســه راهــکار کلــی هســتند ،ائمــه معصومیــن؟مهع؟ برنامههایــی جزئیتــر بــرای
دســتیابی بــه ایــن ســه امــر را تبییــن نمودهانــد.
از جملــه ایــن مــوارد ،نامــه امــام علــی؟ع؟ بــه مالــک اشــتر اســت کــه میتوانــد ســند رســمی
بــرای فعــاالن در فضاهــای رســانهای قــرار گیــرد .امــام علــی؟ع؟ در بخشــی از ایــن نامــه
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میفرماینــد« :در تقســیم اوقــات شــبانهروز ،بایــد بهتریــن ســاعات بــرای برقــراری ارتبــاط بــا
خداونــد متعــال قــرار داده شــود( ».علیبنابیطالــب ،1414 ،ص .)379بهتریــن ســاعات،
ســحر ،بینالطلوعیــن ،ســاعات نمــاز اول وقــت و ســایر زمانهایــی اســت کــه در لســان ادلــه بــر
لــزوم توجــه بــه عظمــت آن تأ کیــد شــده اســت .ا گــر چنیــن اوقاتــی بــه ارتبــاط عبــد بــا خداونــد
متعــال اختصــاص یابــد ،شــخص از نورانیــت و قــدرت خاصــی برخــوردار میگــردد کــه در امــور
دیگــر همچــون پرداختــن بــه جامعــه نیــز بیــش از دیگــران منشــأ اثــر خواهــد بــود .در حال ـی
کــه ا گــر شــخص ارتبــاط خــود بــا خداونــد متعــال را مســتحکم ننمایــد و تنهــا بــه امــور جامعــه
بپــردازد ،نهتنهــا از وظیفــه خــود کــه خودســازی اســت بــاز میمانــد ،بلکــه در تأثیــرات خــود بــر
جامعــه نیــز توفیــق چندانــی کســب نمینمایــد( .نــوری ،1408 ،ج ،13ص)159
یکــی از دســتورات ،خوانــدن نمــاز شــب اســت (علیبنموســی ،1406 ،ص )137چنانکــه
ّ ً
خداونــد متعــال نســبت بــه پیامبــر ا کــرم؟ص؟ میفرمایــد« :مســلما نمــاز و عبــادت شــبانه بــرای
پیمــودن مســیر عبودیــت پابرجاتــر و بااســتقامتتر اســت( 29».مزمــل )6/در حالـی کــه در روز
شــخص کمتــر میتوانــد بــه ارتبــاط خــود بــا خداونــد متعــال بپــردازد ،زیــرا بــه تعبیــر قــرآن،
انســان در فضــای جامعــه شــناور میگــردد( 30.مزمــل )7/بهعبــارت دیگــر در روز ،کثــرت عالــم
بیشــتر نمایــان میگــردد ،امــا در شــب فضــای وحــدت عالــم بیشــتر حکمفرمــا اســت و اســباب
حضــور قلــب در آن فراهــم میگــردد .لــذا بایــد از فرصتــی کــه در شــب وجــود دارد اســتفاده
نمــود تــا فضــای کثــرت روز انســان را بــه خــود مشــغول ننمایــد و بتوانــد در برابــر فضاهــای
غفلتآفریــن اندوخت ـهای از یــاد خــدا بــه همــراه داشــته باشــد.
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Cاحکام فقهی فعاالن رسانه
عرصــه فضــای رســانه از حساســیت باالیــی برخــوردار اســت ،چرا کــه تأثیــرات گســترده آن
بهگونــهای کــه ا گــر از چنیــن فضایــی در جهــت پایهگــذاری ســنتهای اســامی اســتفاده
شــود ،از ثمــرات معنــوی و ملکوتــی آن در جهــت خودســازی میتــوان بهرهمنــد گردیــد ،امــا
چنانچــه زمینهســاز ســنتهای ســوء در جامعــه اســامی گــردد ،عواقــب آن دامنگیــر خواهــد
شــد و تبدیــل بــه ســدی محکــم در برابــر خودســازی و رســیدن بــه مقــام توحیــد و بندگــی
میگــردد .در روایــات ائمــه معصومیــن؟مهع؟ آثــار ســنتهای حســنه و ســیئه مــورد توجــه قــرار

زاجم یاضف رد راذگریثأت نالاعف فیاظو یسررب

گرفتــه اســت( .کلینــی ،1407 ،ج ،5ص)9
حساســیت احــکام فقهــی در بــاب فضــای مجــازی بهگون ـهای اســت کــه جبــران آن در
بســیاری از مــوارد متعــذر یــا متعســر خواهــد بــود .بهعنــوان نمونــه یکــی از گناهــان متــداول
یگــردد حقــوق افــراد محتــرم ،مــورد تعــرض
در فضــای مجــازی ،مــواردی اســت کــه موجــب م 
قــرار گیــرد کــه بــه جهــت گســترده بــودن فضــای مجــازی ،دسترســی بــه مخاطبــی کــه مــورد
بیاحترامــی قرارگرفتــه ،غالــب اوقــات مشــکل یــا ناممکــن اســت .عــاوه بــر ایــن ،نشــر امــور
بیپایهواســاس ،در برخــی مــوارد موجــب انحــراف اعتقــادی مخاطبــان میشــود .توبــه
نشــردهنده آن محتــوا نیــز مقبــول درگاه حضــرت قــرار نمیگیــرد ،مگــر زمانــی کــه تمــام افــرادی
را کــه منحــرف نمــوده بــه مســیر هدایــت برگردانــد.
در احــکام شــرعی برخــی مــوارد از احــکام الزامــی ،مســتثنا گردیدهانــد کــه فعالیــت در ایــن
امــور در عرصــه رســانه محــذوری نخواهــد داشــت .بهعنــوان نمونــه برخــی مــوارد از حرمــت
غیبــت مســتثنا گردیدهانــد( .شــهیدثانی ،1410 ،ج ،3ص )214بهعنــوان نمونــه کســی کــه
ً
ایمــان نــدارد ،غیبتــش شــرعا حــرام نیســت( ،قزوینــی ،1424 ،ج ،2ص )260لــذا در عرصــه
رســانه میتــوان بــه آســانی و بهعنــوان حکــم اولــی در مــورد کفــار غیبــت نمــود ،بــدون آن
مرتکــب فعــل حرامــی گردیــد ،مگــر آنکــه عنــوان ثانــوی بــرای آن همچــون اشــاعه فحشــا پدیــد
آیــد تــا متصــف بــه حکــم حرمــت گــردد .امــا در مــواردی کــه حکــم اولــی بهتنهایــی موجــود
ً
اســت ،غیبــت نمــودن شــرعا جایــز اســت ،چنانکــه ا گــر شــخصی متجاهــر بــه فســق اســت و
ابایــی از ارتــکاب افعــال حــرام نــدارد ،میتــوان از او غیبــت نمــود .البتــه در رابطــه بــا متجاهــر
فســق نیــز گاهــی بایســتی بــه برخــی مــوارد دقــت نمــود از جملــه ایــن کــه ممکــن اســت
جــواز غیبــت از متجاهــر بــه فســق تنهــا در همــان مــوردی باشــد کــه وی ابــای از ارتــکاب آن
بهصــورت علنــی نــدارد و در مــورد معاصــی دیگــر کــه ســعی در حفــظ آبــروی خــود نســبت بــه
آن دارد ممکــن اســت غیبــت نمــودن جایــز نباشــد و احتیــاط نمــودن ضــروری گــردد.
مــورد دیگــر از مســتثنیات غیبــت جایــی اســت کــه مظلومــی مــورد ســتم قــرار گیــرد کــه
میتوانــد از ظالــم غیبــت نمایــد تــا آبــروی ظالــم بــه جهــت ظلمــی کــه نمــوده از بیــن بــرود.
(انصــاری ،1415 ،ج ،1ص)345
احــکام فقهــی الزامــی در فضــای مجــازی بهطــور کلــی در دو عرصــه حکــم اولــی و ثانــوی
قابــل طــرح اســت کــه در ادامــه بــه برخــی از مصادیــق هــر یــک مــورد بررســی قــرار میگیــرد چــرا
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کــه شــناخت احــکام فضــای مجــازی نقشــی بســزا در تعییــن وظایــف فعــاالن فضــای مجــازی
ایفــا مینمایــد چهبســا افــرادی کــه بیاطــاع از چنیــن احکامــی هســتند و خــود را مــروج و
مدافــع دیــن میداننــد ،در حالــیکــه درواقــع مرتکــب امــور خــاف شــر ع میگردنــد ،بــدون
آنکــه از چنیــن مســألهای باخبــر باشــند.
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 .1احکام اولی در فضای مجازی
 .1-1احکام اولی وجوبی در فضای مجازی
یگــردد؛ احــکام اولــی مربــوط
احــکام شــر ع بهطــور کلــی بــه احــکام اولــی و ثانــوی تقســیم م 
بــه شــرایط عــادی اســت ،بــدون آنکــه امــر دیگــری بــا آن تزاحــم نمایــد .احــکام ثانــوی نیــز
مربــوط بــه شــرایط خــاص اســت بهگونـهای کــه بــا حکــم اولــی تزاحــم مینمایــد و بــر آن مقــدم
میگــردد .بهعنــوان نمونــه روزه گرفتــن بــرای انســانهای عــادی واجــب اســت ،امــا شــخص
ناتــوان از چنیــن حکمــی مســتثنا میگــردد و حکــم ثانــوی عــدم وجــوب بــرای او قــرار داده
میشــود .در مباحــث پیــش رو مقصــود از حکــم اولــی بــا تعریفی کــه صورت پذیرفــت مطابقت
دارد ،امــا مقصــود از حکــم ثانــوی اعــم از تعریــف صــورت پذیرفتــه اســت ،چرا کــه مقصــود از
حکــم اولــی در ایــن بخــش حکمــی اســت کــه در شــرایط عــادی وجــود دارد و در شــرایط خــاص
یگــردد .بهعنــوان مثــال،
بــه جهــت اهمیــت مضاعــف آن بــر احــکام اولــی دیگــر مقــدم م 
حفــظ نظــام اســامی یکــی از واجبــات اســت کــه در شــرایط عــادی وجــود دارد و از احــکام
اولــی محســوب میگــردد و در شــرایطی کــه بــا احــکام اولــی دیگــر همچــون حرمــت غیبــت از
اشــخاص تزاحــم نمایــد بــر آنهــا مقــدم میگــردد و در چنیــن مــوارد تزاحمــی ،بــه حکمــی کــه
یگــردد ،حکــم ثانــوی اطــاق میگــردد.
بــه جهــت اهمیــت بیشــتر بــر حکــم دیگــر مقــدم م 
حقــوق ایجابــی در فضــای رســانه ،مــوارد گونا گونــی را شــامل میشــود کــه ازجملــه
آنهــا احتــرام گذاشــتن بــه مؤمــن و قضــای حاجــات او اســت کــه بایــد بــه تبییــن مصادیــق
آن پرداخــت و فعــاالن فضــای مجــازی را نســبت بــه آن ملــزم نمــود .بهعنــوان نمونــه ا گــر
شــخصی در فضــای رســانه مســیر اشــتباهی را بپیمایــد ،افــراد دیگــر کــه توانایــی هدایــت او را
دارنــد بایــد از او دســتگیری نماینــد؛ ا گــر شــخص مذکــور نســبت بــه راه درســت جهــل داشــته
باشــد بایــد او را ارشــاد نماینــد و ا گــر نســبت بــه مطلــب حقــی علــم دارد ،امــا در فضــای رســانه

زاجم یاضف رد راذگریثأت نالاعف فیاظو یسررب

در جهــت خــاف آن حرکــت مینمایــد ،بایــد او را امربهمعــروف و نهیازمنکــر نماینــد .تفــاوت
ارشــاد جاهــل بــا امربهمعــروف و نهیازمنکــر گاهــی در ایــن اســت کــه در مــورد دوم در برخــی
مــوارد ،همچــون وجــود احتمــال تأثیــر بــه جهــت علــم مخاطــب نســبت بــه معــروف بایــد بــه
او دســتور داد ،ا گــر در چنیــن مــواردی امربهمعــرف بهصــورت درخواســت و تمنــا صــورت
پذیــرد ،بــه وظیفــه امربهمعــروف و نهیازمنکــر عمــل نشــده اســت ،بلکــه بایــد بهطــور قاطــع
بــا شــخص متخلــف برخــورد نمــود ،مگــر آنکــه چنیــن برخــوردی احتمــال تأثیــر نداشــته باشــد
کــه بایــد از راههــای دیگــری ،همچــون بهرهگیــری از مالطفــت و مهربانــی ،شــخص متخلــف را
از امــر خــاف بازداشــت( .وکیلــی ،1396 ،ص)21
یکــی دیگــر از احــکام وجوبــی در بــاب فضــای رســانه ایــن اســت کــه فعالیتهــای
مجــازی افــراد مؤمــن تــا جایــی کــه ممکــن اســت حمــل بــر صحــت گــردد( 31کلینــی،1407 ،
ج ،2ص )362و ا گــر عیبــی در فعالیتهــای آنهــا در عرصــه رســانه مشــاهده میگــردد ،بــه
جــای آنکــه بهصــورت علنــی نشــان داده شــود ،بهصــورت شــخصی و خصوصــی تذکــر داده
شــود ،زیــرا چنیــن برخــوردی بــا دســتور روایــات مبنــی بــر نصیحــت و خیرخواهــی نســبت بــه
مؤمنــان و هدیــه نمــودن عیبهــا مطابــق اســت( .مجلســی ،1403 ،ج ،72ص )65ازجملــه
حقــوق بــرادر مؤمــن آن اســت کــه ا گــر مــورد غیبــت قــرار گرفــت ســایر مؤمنــان بایــد از او دفــاع
ً
ً
نماینــد( 32.علیبنابیطالــب ،1414 ،ص )431البتــه نســبت بــه افــرادی کــه دائمــا یــا غالبــا
در فضایــی ســیر میکننــد تــا موجبــات تزلــزل در اعتقــادات دینــی را در عرصــه رســانه بــرای
مخاطبــان فراهــم آورنــد ،جایــی بــرای حمــل افعــال ایــن افــراد بــر صحــت باقــی نمیمانــد و
نبایــد نگاهــی خوشــبینانه بــه مواضــع آنهــا داشــت.
 .1-2احکام اولی تحریمی در فضای مجازی
یگــردد حقــوق مؤمنــان رعایــت نگــردد،
از جملــه مــواردی کــه در فضــای رســانه موجــب م 
مــواردی اســت کــه بــه حقــوق تحریمــی مربــوط میشــود .در میــان حقــوق تحریمــی و ســلبی،
ً
حکــم برخــی مــوارد اختالفــی و حکــم برخــی دیگــر اتفاقــی اســت .مثــا در رابطــه بــا بهتــان و
تهمــت زدن بــه افــراد کافــر ،نظــرات متفاوتــی در رابطــه بــا جــواز و عــدم جــواز مطــرح میگــردد؛
امــا ازجملــه احــکام مســلم ،حقوقــی اســت کــه بــرای افــراد مؤمــن مطــرح میگــردد کــه رعایــت
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یگــردد و بایــد نســبت بــه رعایــت آنهــا اهتمــام
ایــن حقــوق شــامل فضــای مجــازی نیــز م 
ورزیــد( .لیثــی واســطی ،1376 ،ص)287
 .1هتــک حرمــت :حقــوق تحریمــی شــامل مــواردی همچــون غیبــت کــردن ،تهمــت زدن،
آزرده خاطــر کــردن ،کشــف و افشــاء ســر مؤمــن میشــود .در فضــای رســانهای امــروز ،هتــک
حرمــت تبدیــل بــه امــر متداولــی شــده و افــراد در قالــب روشــنگری بــه انجــام چنیــن منکراتــی
میپردازنــد کــه نــه نشــر و اشــاعه آن جایــز اســت و نــه مطالعــه آنهــا؛ چــرا کــه هــر دو عمــل
موجــب هتــک حرمــت نفــوس محتــرم میگــردد .بهعنــوان نمونــه ،در رابطــه بــا غیبــت،
مســتمع غیبــت در لســان ادلــه مجازاتــی بدتــر از غیبتکننــده دارد ،زیــرا مســتمع غیبــت،
موجــب میشــود تــا عمــل غیبتکننــده بــه ثمــر بنشــیند و ا گــر مســتمعی بــرای شــنیدن
یگــردد( .مجلســی ،1403 ،ج،72
غیبــت وجــود نداشــته باشــد ،غیبتــی نیــز محقــق نم 
ص )226زمانیکــه اســتماع غیبــت چنیــن حکمــی دارد ،حکــم بازنشــر مطالــب دروغیــن در
فضــای مجــازی نیــز روشــن خواهــد بــود .ازآنجا کــه حجــم وســیعی از مدیــران جامعــه اســامی
مســلمان و مؤمــن هســتند ،بهگونــهای کــه ســعی در حفــظ آبــروی خــود دارنــد و متجاهــر
بــه فســق نیســتند ،غیبــت از آنهــا مصــداق هتــک حرمــت خواهــد بــود .تنهــا در صورتــی
میتــوان آنهــا را در زمــره مســتثنیات غیبــت قــرار داد و احترامــی بــرای آنهــا قائــل نبــود کــه
بــه تعبیــر روایــت پــرده حیــا را بیفکننــد( .حرانــی ،1404 ،ص )45لــذا نمیتــوان بــه حســب
حکــم اولــی ،منکــرات افــراد را مطــرح نمــود و در صــورت طــرح آن توســط غیــر ،نمیتــوان آن
یگــردد شــایعاتی
را نشــر داد .ازآنجا کــه بســیاری از مطالبــی کــه در فضــای مجــازی مطــرح م 
بیاســاس هســتند ،نمیتــوان بــه مطالعــه چنیــن فضایــی پرداخــت و آن را نشــر داد .لــذا
عمــل افــرادی کــه در فضــای رســانه ،برخــی دیگــر را تحــت عنــوان طنــز یــا کاریکاتــور مســخره
مینماینــد ،بهحســب حکــم اولــی حــرام خواهــد بــود .چنانکــه پیامبــر ا کــرم؟ص؟ نســبت بــه
عایشــه کــه بــا اشــاره دســت ،کوتاهقــدی زنــی را مــورد تمســخر قــرار داد ،حقیقــت ظلمانــی
غیبــت را بــه اعجــاز نشــان دادنــد در حالــی کــه از قــد کوتــاه آن زن همگــی بــا خبــر بودنــد و
میدیدنــد ،امــا بــه جهــت تحقیــر در حکــم غیبــت قــرار گرفــت( .برقــی ،1371 ،ص)461-460
 .2کــذب و افتــرا :عامــل دیگــری کــه موجــب میگــردد موضــوع حرمــت را در فضــای مجــازی
شــکل دهــد ،کــذب و افتــرا اســت .دروغ گفتــن حــرام اســت چــه موجــب هتــک حرمــت کســی

بشــود یــا نــه؛ حقــوق کســی را زائــل بکنــد یــا نــه( .مجلســی ،1403 ،ج ،69ص )235بیــان
مطالــب دروغ نیازمنــد مجــوز شــرعی اســت ،بهعنــوان نمونــه در مــواردی کــه مصلحــت اهمــی
همچــون اصــاح ذاتالبیــن وجــود دارد ،دروغ گفتــن تــا حــدودی جایــز میگــردد( .شــعیری،
[بیتــا] ،ص )148یکــی از احتماالتــی کــه در بــاب نقــل خبــر وجــود دارد ایــن اســت کــه اصــل
نقــل خبــر بــه شــرطی مجــاز اســت کــه شــخص اطمینــان قلبــی بــه آن داشــته باشــد و یــا ایــن
کــه نقــل خبــر را بــه گزارشدهنــده آن مســتند نمایــد وگرنــه ممکــن اســت نقــل خبــر بــدون
یقیــن ،مصــداق کــذب قــرار گیــرد.
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 .3اشــاعه فحشــا و مکــروه :قســم دیگــر کــه در فضــای مجــازی از کاربــرد فراوانــی برخــوردار
اســت ،انــواع امــور حرامــی اســت کــه انســان در فضــای مجــازی بــه آن دچــار میشــود .در ایــن
قســم حــق کســی ضایــع نگردیــده اســت ،امــا محتوایــی کــه در فضــای رســانه وجــود دارد
ً
بهگونـهای اســت کــه اشــاعه آن شــرعا حــرام اســت کــه خــود تحــت دو عنــوان کلــی قــرار میگیــرد.
عنــوان اول ،اشــاعه فحشــا و گنــاه اســت (کلینــی ،1407 ،ج ،2ص )357کــه در چنیــن
مــوردی حتــی ا گــر محتــوا صادقانــه باشــد و بــه امــور حقالنــاس مرتبــط نگــردد و یــا در صــورت
ارتبــاط آن بــا حقالنــاس از امــوری باشــد کــه گــزارش آن حــال باشــد ،امــا ذات چنیــن امــری
حــرام اســت .خداونــد متعــال در قــرآن کریــم گروهــی را کــه تنهــا رواج گناه در جامعه را دوســت
داشــتند ســرزنش مینمایــد( 33.نــور )19/اشــاعه و ترویــج گنــاه بدیــن معنــا اســت کــه قبــح
اقســام گنــاه ریختــه شــود .چنیــن اتفاقــی زمانــی روی میدهــد کــه گناهــکار پــس از انجــام
گنــاه ،آن را بــرای دیگــران تعریــف نمایــد ،در نتیجــه انجــام آن امــری عــادی تلقــی گــردد و
غیــرت مخاطــب نســبت بــه گنــاه مذکــور کاســته شــود .اشــاعه فحشــا ،درواقــع گناهــی جدیــد
اســت کــه پــس از ارتــکاب گنــاه پیشــین روی میدهــد .بــه همیــن دلیــل ا گــر فــرد مســلمان
مرتکــب گناهــی گردیــد ،بایــد آن را پنهــان نمایــد و در خلــوت خــود بــا خداونــد متعــال از آن
توبــه نمایــد .بــر ایــن اســاس گــزارش انــواع فســاد و فحشــا ،روابــط جنســی نامشــروع و امــوری
همچــون قتــل عمــد در جامعــه ،مصــداق عنــوان حــرام میگــردد و هــر عملــی کــه مصــداق
ً
عادیســازی گنــاه قــرار گیــرد بــه حســب حکــم اولــی ،شــرعا حــرام اســت( .ر.ک .طباطبایــی،
 ،1374ج ،15ص)132
عنــوان دوم ،اشــاعه مکــروه یــا اشــاعه تــرک مســتحب اســت کــه خــود بــه حســب دامنــه
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اشــاعه آن مصــداق یکــی از عناویــن حــرام اســت .شــار ع مقــدس بــرای فرهنگســازی آدابــی
را بــرای جامعــه اســامی مقــرر مینمایــد ،بــدون آن کــه حکــم الزامــی بــرای آن جعــل نمایــد
و تنهــا در نــزد شــار ع مطلوبیــت دارد .در چنیــن حالتــی ا گــر کســی در مقابــل اراده شــار ع
بایســتد ،چنیــن عملــی مصــداق عنــوان حــرام قــرار میگیــرد .بهعنــوان نمونــه از آداب اســامی
پوشــیدن لبــاس بلنــد اســت یــا ایــن کــه طــاق بــه راحتــی صــورت نپذیــرد (طبرســی،1412 ،
ص )197و یــا ایــن کــه از آوردن فرزنــد ترســی نداشــته باشــند( .شــعیری[ ،بیتــا] ،ص )101ا گــر
در مقابــل ایــن آداب ،عــدهای بــه ترویــج فرهنــگ متضــاد بــا چنیــن آدابــی بپردازنــد ،چنیــن
عملــی نیــز حــرام خواهــد بــود؛ ا گرچــه نفــس آن عمــل ،دارای حکــم الزامــی نباشــد ،امــا ترویــج
آن بــه منزلــه مقابلــه بــا اراده شــار ع و قداس ـتزدایی از فرهنــگ دینــی تلقــی میشــود کــه در
چنیــن حالتــی آن عمــل حــرام میگــردد .چنانکــه یکــی از احــکام شــرعی آن اســت کــه ا گــر در
یگــردد کــه کســی
شــهری هیچکــس بهصــورت علنــی اذان نگفــت ،بــر حا کــم شــهر واجــب م 
را بــه عنــوان مــؤذن اجیــر نمایــد تــا اذان را بهصــورت علنــی در شــهر بگویــد تــا فرهنــگ اذان
گفتــن از میــان نــرود؛ بنابرایــن در حالــی کــه حکــم نفــس اذان گفتــن واجــب نیســت ،امــا
حفــظ چنیــن فرهنگــی واجــب اســت( .موســوی عاملــی ،1411 ،ج ،3ص)277
ً
برایناســاس در فضــای مجــازی بایــد دقــت نمــود کــه برخــی از امــور ذاتــا برخــوردار از حکــم
الزامــی نیســتند ،امــا ترویــج و اشــاعه آن حکمــی مســتقل از نفــس فعــل دارد .چنانکــه طــاق
دادن ممکــن اســت بــرای شــخص حــرام نباشــد؛ امــا ترویــج فرهنــگ طــاق در جامعــه و
تقدسزدایــی از آن ،عنــوان مســتقلی اســت کــه مخالــف بــا اغــراض شــار ع مقــدس اســت و
بهطــور قطــع حــرام خواهــد بــود .نمونــه بــارز دیگــر در ایــن زمینــه ،حرمــت ترویــج فرهنــگ کفــر
و باطــل اســت ،در حالــی کــه نفــس افعالــی کــه توســط چنیــن فرهنگــی رخ میدهــد ممکــن
اســت حــرام نباشــد ،امــا از آنجــا کــه در مجمــوع نمایــش چنیــن آدابــی موجــب کنارگــذاردن
آداب اســامی و تغییــر ســبک زندگــی میگــردد ،تماشــای فیلمهایــی کــه ســاخته کفــار اســت
متصــف بــه حکــم حرمــت میگــردد.
 .2احکام ثانوی در فضای مجازی
مصالــح جامعــه اســامی یکــی از اغراضــی اســت کــه در فضــای رســانه همــواره بایــد مــورد
توجــه قــرار گیــرد .در برخــی مــوارد ،رعایــت مصالــح منجــر بــه جعــل احــکام اولــی میشــود کــه بــا
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احــکام اولــی دیگــر تزاحــم نمینمایــد و گاهــی چنیــن تزاحمــی رخ میدهــد .در حالــت دوم از
آنجــا کــه مصلحــت جامعــه اســامی نســبت بــه مصالــح شــخصی و جزئــی از اهمیــت بیشــتری
یگــردد و مصالــح شــخصی کنــار
برخــوردار اســت ،در صــورت تزاحــم ،اهــم بــر مهــم مقــدم م 
گذاشــته میشــود و از طریــق آن مصالــح کالن جامعــه اســامی مــورد توجــه قــرار میگیــرد.
بهعنــوان نمونــه ،ا گــر انســان خالفــکاری ضربــه مهلکــی بــه جامعــه اســامی وارد نمایــد ،امــا
ظواهــر امــور را نیــز رعایــت نمایــد از لحــاظ حکــم اولــی ،غیبــت او جایــز نیســت ،امــا از لحــاظ
یگــردد .در چنیــن مــواردی
رعایــت مصالــح جامعــه اســامی غیبــت او جایــز و حتــی واجــب م 
کــه میــان دو حکــم تزاحــم رخ میدهــد ،حکمــی کــه مطابــق بــا مصالــح جامعــه اســامی
یگــردد و احــکام اولــی جزئــی و شــخصی در مــوارد تزاحــم بــا احــکام ثانــوی
اســت ،الزماالجــرا م 
کلــی کنــار گذاشــته میشــود( .صافــی گلپایگانــی[ ،بیتــا] ،ص)5
یکــی از بارزتریــن مصادیــق مصالــح جامعــه اســامی ،حــق اســام و حکومــت اســامی اســت
(مرعشــی شوشــتری ،1429 ،ج ،1ص )73کــه همــواره بایــد در فضــای رســانه مــورد توجــه قــرار
گیــرد ،چرا کــه یکــی از مهمتریــن حقــوق شــرعی واجــب تلقــی میشــود .اســام و حکومــت
یگــردد وظایفــی الزمالرعایــه بــر
اســامی از شــخصیت حقوقــی برخوردارنــد کــه موجــب م 
عهــده مکلــف قــرار گیــرد .از جملــه گناهــان کبیــره ،تضعیــف اســام و حکومــت اســام اســت؛
(خلخالــی ،1422 ،ص )583چرا کــه چنیــن عملکــردی موجــب تقدسزدایــی از دیــن مبیــن
یگــردد .بــا توجــه بــه
اســام و حکومــت اســامی -کــه ضامــن اجــرای احــکام اســامی اســت -م 
چنیــن مســألهای میتــوان بســیاری از اتفاقاتــی را کــه در فضــای مجــازی رخ میدهــد از لحــاظ
احــکام فقهــی مــورد بررســی قــرار داد ،چرا کــه در چنیــن فضایــی حجــم زیــادی از گزارشهــای
درســت و نادرســت قــرار میگیــرد کــه موجــب بدبینــی مــردم نســبت بــه حکومــت اســامی
یگــردد؛ ازآنجا کــه چنیــن حالتــی موجــب تضعیــف اســام و حکومــت اســامی اســت ،چنیــن
م 
گزارشهایــی متصــف بــه حکــم حرمــت میشــوند .گزارشهایــی کــه عــاری از هرگونــه کذب ـی
هســتند نیــز ممکــن اســت متصــف بــه حکــم حرمــت گردنــد ،بدیــن صــورت کــه در گزارشهــا،
تنهــا ابعــاد منفــی جامعــه اســامی یــا حکومــت اســامی بیــان گــردد و بــه ابعــاد مثبــت آن توجه
نشــود .علــت حرمــت چنیــن گزارشهایــی را بایــد در پدیــد آوردن حــس بدبینــی نســبت بــه
جامعــه و حکومــت اســامی و تضعیــف آن و تقویــت جبهــه کفــر و باطــل جســتجو نمــود.
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Cنتیجهگیری
در دیــن مبیــن اســام هــدف از انجــام هــر عملــی ،بایــد در راســتای حرکــت بــه ســمت
خداونــد متعــال و عمــل بــه وظیفــه عبودیــت و بندگــی باشــد .بــر ایــن اســاس فعــاالن رســانه،
پیــش از ورود بــه فضــای رســانه بایــد بــه دنبــال انجــام چنیــن غرضــی باشــند کــه انجــام آن از
طریــق خودســازی و مقــدم نمــودن آن بــر جامعهســازی صــورت میپذیــرد ،چرا کــه فعــاالن
رســانه در جبهــه اســام بــه دنبــال ابــاغ پیــام اســام هســتند تــا روح مخاطبیــن را بــه ســمت
حقیقــت ســوق دهنــد؛ چنیــن تأثیراتــی جــز از طریــق اخــاص و برقــرار نمــودن ارتبــاط خــاص
بــا خداونــد متعــال محقــق نمیگــردد.
احــکام فقهــی فعــاالن رســانه بهطــور کلــی بــه احــکام اولــی وجوبــی و تحریمــی تقســیم
میگــردد کــه در مقابــل آن احــکام ثانــوی قــرار میگیــرد .در صــورت تقابــل ایــن احــکام بــا
یکدیگــر احــکام ثانــوی مقــدم میگردنــد؛ چنانکــه مصالــح جامعــه اســامی موجــب جعــل
احکامــی اولــی و ثانــوی مــی گــردد ،بدیــن صــورت کــه در صــورت تزاحــم آن بــا حقــوق جزئــی و
شــخصی -کــه از احــکام اولیانــد -احــکام مربــوط بــه حفــظ اســام و حکومــت اســامی بــر آن
مقــدم میگــردد.

Cپینوشتها

زاجم یاضف رد راذگریثأت نالاعف فیاظو یسررب

َ َْ
ُ
َ ُ
ٌ
ٌ
َ َ
کم َراع َو ّکل ْ
«َ 1.و َق َال ع أ َل ّکل ْ
اس َر ٍاع َو ُه َو َم ْس ُئول َع ْن
کم َم ْس ُئول َع ْن َر ِع ِیت ِه فال ِم ُیر َعلی ّالن
ِ
َ ٍَ
ٌ َ َ
ْ
ٌ
ُ
َ ْ َُ
یت َب ْع ِل َها َو ُول ِد ِه َو
َر ِع ِیت ِه َو َّالر ُجل َر ٍاع َعلی أ ْه ِل َب ِیت ِه َو ُه َو َم ْس ُئول َع ْن ُه ْم فال َم ْرأة َر ِاعیة َعلی أ ْه ِل َب
ِ
ُ
ٌ
َ ُ َ َ ْ ُ ٌ َ ْ ُ َ َ َ ُّ
کم َراع َو ّکل ْ
کل ْ
ِهی َم ْس ُئ َول ٌة َع ْن ُه ْم َو ْال َع ْب ُد َراع َع َلی َمال َ
کم َم ْس ُئول
ف
ل
أ
ه
ن
ع
ول
ئ
س
م
و
ه
و
ه
ید
س
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
َع ْن َر ِع ِیته».
َ َ
َ ْ َْ َ ْ ُ ً
ْ َ ْ َْ ْ َ ُ ُ
ّ
َُ
«2.یا أ َیها ّال َ
یکف ْر َع ْن ْ
اهَّلل ذو
کم َسیئا ِتکم و یغ ِفر لکم و
ذین َآم ُنوا ِإ ْن َت ّتقوا اهَّلل یجعل ل
کم ف ْرقانا َو ِ
ْ
َْ
الف ْض ِل ال َعظیم».
َ
َ ْ َّ
«َ 3.و َل ْو َأ َّن َأ ْه َل ْال ُقری َآم ُنوا َو َّات َق ْوا َل َف َت ْحنا َع َلیه ْم َب َرکات م َن َّ
الس ِ َ ْ ْ
لکن کذ ُبوا
ضو
ٍ ِ
ِ
ماء و الر ِ
ُ
َف َأ َخ ْذ ُ
یکس ُبون».
ناه ْم ِبما کانوا
ِ
ّ ََ ٌ َ ْ ُ ْ َ ُ ََ َ ْ َ َ ّ َ ََ ْ َ َ ْ ْ
َْ
کم ِب ِإف َس ِاد نف ِسی».
کنی ل أری ِإصلح
«ِ 4.إ ِنی لعا ِلم ِبما یص ِلحکم و ِیقیم أودکم ،و ل ِ
«5.سمعت أبا عبد اهلل ع یقول إن اهلل عز و جل بعث نبیا من أنبیائه إلی قومه و أوحی إلیه أن
قل لقومک إنه لیس من أهل قریة و ال أناس کانوا علی طاعتی فأصابهم فیها سراء فتحولوا
عما أحب إلی ما أ کره إال تحولت لهم عما یحبون إلی ما یکرهون و لیس من أهل قریة و ال أهل
بیت کانوا علی معصیتی فأصابهم فیها ضراء فتحولوا عما أ کره إلی ما أحب إال تحولت لهم عما
یکرهون إلی ما یحبون».
َ
َ َ َّ
ً
َ ْ َََ َْ ً َ َْ َْ َ
ْ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َّ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ض فکأنما قتل الناس جمیعا و من أحیاها فکأنما
«6.من قتل نف
س أو ف ٍ
سا ِبغ ِ
ساد ِفی الر ِ
یر نف ٍ
َ
ً
َ
أ ْحیا ّالن َاس َجمیعا».
ٌ َ
َ
ٌَ َ ٌ
َُ
«ق َال َر ُس ُول اهَّلل ص َل َ
یاحة َو ل َز ّم ْیع ِنی ُسکوت».
یس ِفی أ ّم ِتی َر ْه َبا ِنیة َو ل ِس
7.
«8.قال رسول اهلل ص الخلق عیال اهلل فأحب الخلق إلی اهلل من نفع عیال اهلل و أدخل علی
أهل بیت سرورا».
«9.عن أبی جعفر ع قال قال :یا حسین أنفق و أیقن بالخلف من اهلل فإنه لم یبخل عبد و ال أمة
بنفقة فیما یرضی اهلل عز و جل إال أنفق أضعافها فیما یسخط اهلل عز و جل».
ََ
ً
َ
َ
ُ َ
ُ
َ َ
َ
َ
اهَّلل َعلی َیدیک َع ْبدا ِم ْن ِع َب ِاد ِه خ ٌیر لک ِم ّما َطل َع ْت
اهَّلل ص ِل َع ِلی ع ل ْن ْیه ِدی
 «10.قال َر ُسول ِ
َّ
َ
َ
الش ْم ُس ِم ْن َم َش ِار ِق َها ِإلی َم َغ ِار ِب َها».
یه
َعل
ِ
َ
َّ
ُُْ
ُُ
«ال َ
اهَّلل َت ْط َم ِئ ُن القلوب».
اهَّلل أال ِب ِذ ِکر
ذین َآم ُنوا َو َت ْط َم ِئ ُن قل ُوب ُه ْم ِب ِذ ِکر
 11.
ِ
ِ
َ
َ
َ َّ َ ُ َ َ ً َ ْ ً َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
 «12.و من أع َرض عن ِذ کری ف ِإن له معیشة ضنکا و نحشره یوم ال ِقیام ِة أعمی».
َ
ََ
ْ ْ ْ ْ ُ َ ْ ْ ُ َ َّ ْ ُ َّ َّ
 «َ 13.أ ُبو ْال َح َسن ّ َ
الص ْم َت َب ٌ
اب ِم ْن أ ْب َو ِاب
ات ال ِفق ِه ال ِحلم و ال ِعلم و الصمت ِإن
الرضا ع ِم ْن عل َم ِ
ِ ِ
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َ َّ
ْ
ٌ َ ُّ َ
ْ َ َّ َّ
یر».
یکس ُب ال َم َح َّبة ِإن ُه َد ِلیل َعلی ک ِل خ
الص ْم َت
ال ِحکم ِة ِإن
ِ
ٍ
َ َ
َ َ َ ْ َ َّ َ ُ َ ً َّ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ْ ُ َ
َ
َ
  َ«14.قال من صور صورة کلفه اهَّلل یوم ال ِقیام ِة أن ینفخ فیها و لیس بن ِافخ».
ِ َْ َ َ ْ
ََ
ً
َّ َ
َ
 «َ 15.ف َأق ْم َو ْج َهک ل ّ
َ
اهَّلل ذ ِلک
لد
اهَّلل التی ف َط َر ّالن َاس علیها ال تبدیل ِلخل ِق ِ
ین َحنیفا ِف ْط َرت ِ
ِ
ِ
ِ
َْ
ّ ُ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ ِ َّ
ُ
اس ال یعلمون».
ِ
الدین القیم و لکن أ کثر الن ِ
 «16.عن أمیر المؤمنین ع أنه قال :من تشبه بقوم عد منهم».
ُ ْ ُ َ َ ُ َّ
َ َ ُّ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ َ
اهَّلل َو َع ُد َّو ْکم َو َآخرینَ
یل تر ِهبون ِب ِه عدو ِ
 «17.و أ ِعدوا لهم ما استطعتم ِمن قو ٍة و ِمن ِرب ِ
ِ
اط الخ ِ
ْ ُ ْ َ ََُْ َُ ُ ُ َ
اهَّلل ْیعل ُم ُه ْم».
ِمن دو ِن ِهم ال تعلمونهم
ُ ََ
َّ
َ َ َ
ینَ ،و ُش ُب َه ٌ
ات َب َ
ینَ ،و َح َر ٌام َب ٌ
یه َو آ ِل ِهَ :ح َل ٌل َب ٌ
ین َذ ِلکَ ،ف َمن ْاج َت َنبَ
 «18.قال ّالن ِبی َصلی اهَّلل عل ِ
ِ
ُّ
ُ َ
َ
َ
ْ َ
الش ُب َهات َن َجا م َن ْال ُم َح َّر َماتَ ،و َمن ْار َت َ ُّ َ
ات َو َهلک ِم ْن َحیث ل
ات َوق َع ِفی ال ُم َح ّر َم ِ
کب الش ُبه ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْیعل ُم»
ّ
َ ّ
ً
َ َ َ
َ َ َْ َ
کل ْیو ٍم َو لیل ٍة ألف َر َکع ٍة».
یص ِلی ِفی
آخ ِر ُع ُم ِر ِه
 «19.قالِ :إ ّن َع ِلیا ِفی
ِ
ِ
ّ ََ ٌ َ ْ ُ ْ َ ُ ََ َ ْ َ َ ّ َ ََ ْ َ َ ْ ْ
َْ
کم ِب ِإف َس ِاد نف ِسی».
کنی ل أری ِإصلح
 «ِ 20.إ ِنی لعا ِلم ِبما یص ِلحکم َو ِیقیم أودکم ،و ل ِ
َ
ْ
ُ
َ َ
َ
َ
ُ
اهَّلل ص َم ْن أ ْط َع َم ُم ْؤ ِم ًنا ِم ْن ُجوع أ ْط َع َمه ُ
اهَّلل ِم ْن ِث َم ِار ال َج ّن ِة َو َم ْن َسق ُاه ِم ْن
 «21.قال َر ُسول ِ
ٍ
ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ ً َ ْ َْ
َ َ
َ َ َ َ ُ ُ َ َّ
َ َ
اهَّلل َما َد َام َعلی ذ ِلک
ان ِ
وم و من کساه ثوبا لم یزل ِفی ضم ِ
یق ال ٌم َخت ْ ِ
ْظم ٍإ سقاه َاهَّلل ِمن َالر ِح ِ
ْ
ال ُمؤ ِم ِن ِم ْن ذ ِلک ّالث ْو ِب ُه ْد َبة أ ْو ِسلک».
ْ َ َّ َ َ َ ُ ُ َ َ َ
َ
اب ِم ْن أ ْب َواب الجن ِة فتحه اهَّلل ِلخ ّ
 «22.إ َّن ْالج َه َاد َب ٌ
اص ِة أ ْو ِلیا ِئه».
ِ
ِ
ِ
ً َ َّ ُ
َّ َ َ ُ َّ َ َّ
 «ِ 23.إنا هدیناه السبیل ِإما شا کرا و ِإما کفورا».
َ َ ْ َ َ َّ َّ َ ُ ُ
َْ ً َْ َ ْ ٌ ْ َ َّ ْ َُْ
َ
اهَّلل أمواتا بل أحیاء ِعند ر ِب ِهم یرزقون».
بیل ِ
 «َ 24.و ال تح َسبن الذین ق ِتلوا فی س ِ
ُ ُ ْ َ َّ
لکن َ
اهَّلل ْیهدی َم ْن ُ
 «25.ل َ
یشاء».
یس َعلیک هداهم و
َ َ َ َّ ُ َْ
َّ َ َ ُ َّ
َ
َ
ّ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ َ
َُ ّ ً
َ َ
«ق َ ّ َ ْ َ ْ َ
اهَّلل فل ْو أنه أخل َص ِل لج َاءه ال ِذی
 26.
یرید ِب ِه غ َیر ِ
ال ِإن العبد َیعمل العمل ال ِذی هو ِل ِرضا ف ِ
َ
َ
ِیر ُید ِفی أ ْس َر ع ِم ْن ذ ِلک».
َ ْ َ
ْ
َ َ
َ َ ْ َ ُُ ُ
 «27.أ َل ْم یأن ِل ّل ِذ َ
اهَّلل َو ما ن َزل ِم َن ال َحق».
ین َآم ُنوا أ ْن تخش َع قل ُوبه ْم ِل ِذ ِکر ِ
ِ
 «28.یا أبا ذر إذا دخل النور القلب انفسح القلب و اتسع .قلت فما عالمة ذلک بأبی أنت و أمی
یا رسول اهلل .قال ص :اإلنابة إلی دار الخلود و التجافی عن دار الغرور و االستعداد للموت قبل
نزوله».
َّ َ َ َ َّ
َ َ ُّ َ ْ ً َ َ ْ َ ُ ً
یل ِهی أشد وطئا و أقوم ِقیال».
 «ِ 29.إن ن ِاشئة الل
َ َ
َّ َ ِ َ ْ ً َ ً
 «ِ 30.إ ّن لک ِفی النه ِار سبحا ط ِویال».
َ َ
َ َ
َ
َ ْ
َ َ
 «َ 31.ق َال أ ِم ُیر ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
ین ع ِفی کل ٍم ل ُه َض ْع أ ْم َر أ ِخیک َعلی أ ْح َس ِن ِه َح ّتی یأ ِتیک َما ْیغ ِل ُبک ِم ْن ُه َو

َ
ُ ً
ً
َ ُ َ َ
َْ
َ
وءا َو َأ ْن َت َتج ُد َل َ
یر َم ْح ِمل».
خ
ال
ی
ف
ا
ه
س
یک
خ
أ
کل َم ٍة خ َر َج ْت ِم ْن
ل َتظ ّن ّن ِب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ َ
ً
َ
ُ َّ
یقا َح َّتی ْیح َف َظ أ َخ ُاه ِفی َث َل ٍث ِفی َن َ
کب ِت ِه َو غ َیب ِت ِه
الص ِد ُیق َص ِد
 «َ 32.و قال علیه السالم ل یکون
َ
َو َوفا ِت ِه».
ُ َُ َ َ َ
َ
ُّ
ْ
َّ َّ َ ُّ َ َ ْ َ َ ْ َ
اح َش ُة ِفی ّال ِذ َ
ین َآمنوا له ْم عذ ٌ
اب أ ِل ٌ
الد ْنیا َو ال ِخ َر ِة».
یم ِفی
 «ِ 33.إن ال ِذین ِیحبون أن ت ِش
یع الف ِ
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Cمنابع و مآخذ
*قرآن کریم
 .1ابنأبیالحدیــد ،عبدالحمیــد ( ،)1404شــرح نهجالبالغــه ،قــم :مکتبــة آی ـةاهلل
المرعشــی النجفــی.
 .2ابناشــعث ،محمدبنمحمــد [بیتــا] ،الجعفریــات (األشــعثیات) ،تهــران :مکتبــة
النینــوی الحدیثــة.
 .3ابنبابویــه ،محمدبنعلــی ( ،)1362الخصــال ،قــم :جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه
قــم.
 ،)1378( _________________________ .4عیون أخبار الرضا؟ع؟ ،تهران :نشر جهان.
 ،)1402( _________________________ .5مصادقــة اإلخــوان ،الکاظمیــه :مکتبــة اإلمــام
صاحــب الزمــان العامــة.
 ،)1413( _________________________ .6مــن ال یحضــره الفقیــه ،قــم :دفتــر انتشــارات
اســامی.
 .7ابنطــاووس ،علیبنموســی ( ،)1375کشــف المحجــة لثمــرة المهجــة ،قــم :بوســتان
کتاب.
 .8اردبیلــی ،احمدبنمحمــد ( ،)1403مجمــع الفائــدة و البرهــان فــی شــرح إرشــاد
األذهــان ،قــم :دفتــر انتشــارات اســامی.
 .9انصــاری  ،مرتضــی ( ،)1415کتــاب المکاســب المحرمــة ،قــم :کنگــره شــیخ اعظــم
انصــاری.
 .10بغــوی ،حسینبنمســعود ( ،)1420تفســیر البغــوی المســمی معالــم التنز یــل،
بیــروت :دار إحیــاء التــراث.
 .11برقی ،احمدبنمحمد ( ،)1371المحاسن ،قم :دار الکتب اإلسالمیه.
 .12ثقفی ،ابراهیمبنمحمد ( ،)1410الغارات ،قم :دار الکتاب اإلسالمیه.
 .13جعفربنمحمــد ،امــام ششــم؟ع؟ ( ،)1400مصبــاح الشــریعه ،بیــروت :انتشــارات
اعلمــی.
 .14جیالنی ،محمدبنمحمد ( ،)1429الذریعة إلی حافظ الشریعة ،قم :دارالحدیث.
 .15حرانــی ،حســنبنعلی ( ،)1404تحــف العقــول ،قــم :انتشــارات جامعــه مدرســین

زاجم یاضف رد راذگریثأت نالاعف فیاظو یسررب

حــوزه علمیــه قــم.
 .16شــیخ حرعاملــی ،محمدبنحســن ( ،)1409وســائل الشــیعة ،قــم :مؤسســة
آ لالبیــت؟مهع؟.
 ،)1414( ____________________________________ .17هدایــة األمــة إلی أحکام األئمة؟مهع؟،
مشــهد :مجمــع البحوث اإلســامیة.
 .18خلخالــی ،ســیدمحمدمهدی ( ،)1422حا کمیــت در اســام یــا والیــت فقیــه  ،قــم:
دفتــر انتشــارات اســامی.
 .19رازی ،حســینبنعلی ( ،)1408روض الجنــان و روح الجنــان فــی تفســیر القــرآن،
مشــهد :بنیــاد پژوهشهــای اســامی.
 .20راونــدی ،ســعیدبنهبةاهلل ( ،)1409الخرائــج و الجرائــح ،قــم :مؤسســه امــام
مهــد ی ؟جع؟ .
 .21زحیلــی ،وهبــه ( ،)1411التفســیر المنیــر فــی العقیــدة و الشــریعة و المنهــج ،دمشــق:
دار الفکــر.
 .22زمخشــری ،محمودبنعمــر ( ،)1407الکشــاف عــن حقائــق غوامــض التنز یــل،
بیــروت :دار الکتــاب العربــی.
 .23شعیری ،محمدبنمحمد [بیتا] ،جامع األخبار ،نجف :مطبعة حیدریة.
 .24شــهیدثانی ،زینالدیــن ( ،)1410الروضــة البهیــة فــی شــرح اللمعــة الدمشــقیة،
قــم :کتابفروشــی داوری.
 .25صافــی گلپایگانــی ،لطــفاهلل [بیتــا] ،ثــاث رســائل فقهیــة ،قــم :دفتــر آیــت اهلل
صافــی.
ّ
 .26صفــار ،محمدبنحســن ( ،)1404بصائــر الدرجــات فــی فضائــل آل ّ
محمــد صلــی
اهلل علیهــم ،قــم :مکتبــة آی ـةاهلل المرعشــی النجفــی.
 .27طباطبایــی ،سیدمحمدحســین ( ،)1374المیــزان فــی تفســیر القــرآن ،قــم :جامعــه
مدرســین حــوزه علمیــه قــم.
 .28طبرسی ،حسنبنفضل ( ،)1412مکارم األخالق ،قم :الشریف الرضی.
 .29طبرســی ،فضلبنحســن ( ،)1412جوامــع الجامــع ،قــم :مرکــز مدیریــت حــوزه علمیــه
قم.
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 ،)1372( _____________________ .30مجمــع البیــان فــی تفســیر القــرآن ،تهــران :ناصــر
خســرو.
 .31طبری ،محمدبنجریر ( ،)1356تفسیر طبری ،تهران :انتشارات توس.
 .32طوســی ،محمدبنالحســن ( ،)1407تهذیــب األحــکام ،تهــران :دار الکتــب
اإلســامیه.
 .33علیبنابیطالــب ،امــام اول؟ع؟ ( ،)1414نهجالبالغــه ،گردآورنــده :ســیدرضی،
محمدبنحســین ،قــم :مؤسســه نهجالبالغــه.
 .34علیبنموســی ،امــام هشــتم؟ع؟ ( ،)1406الفقــه المنســوب إلــی اإلمــام الرضــا؟ع؟،
مشــهد :مؤسســة آلالبیــت؟مهع؟.
 .35فتــال نیشــابوری ،محمدبناحمــد ( ،)1375روضــة الواعظیــن و بصیــرة المتعظیــن،
قــم :انتشــارات رضــی.
 .36فیــض کاشــانی ،محمدمحســن ( ،)1406الوافــی ،اصفهــان :کتابخانــه امــام
أمیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟.
 .37قزوینــی ،ســیدعلی ( ،)1424ینابیــع األحــکام فــی معرفــة الحــال و الحــرام ،قــم:
دفتــر انتشــارات اســامی.
 .38قمی ،علیبنابراهیم ( ،)1404تفسیر القمی ،قم :دار الکتاب.
 .39کرمــی ،محمــد ( ،)1402التفســیر لکتــاب اهلل المنیــر ،قــم :جامعــه مدرســین حــوزه
علمیــه قــم.
 .40کلینی ،محمدبنیعقوب ( ،)1407الکافی ،تهران :انتشارات دار الکتب اإلسالمیة.
 .41لیثی واسطی ،علیبنمحمد ( ،)1376عیون الحکم و المواعظ ،قم :دار الحدیث.
 .42مجلسی ،محمدباقر ( ،)1403بحار األنوار ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
 .43مجلســی ،محمدتقــی ( ،)1406روضــة المتقیــن ،قــم :مؤسســه فرهنگــی اســامی
کوشــانبور.
 .44مرعشــی شوشــتری ،سیدمحمدحســن ( ،)1427دیدگاههــای نــو در حقــوق  ،تهــران:
نشــر میــزان.
 .45مکارم شیرازی ،ناصر ( ،)1371تفسیر نمونه ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة.
 .46موســوی عاملــی ،محمدبنعلــی ( ،)1411مــدارک األحــکام فــی شــرح عبــادات
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شــرائع اإلســام ،بیــروت :مؤسســه آلالبیــت؟مهع؟.
 .47میبدی ،احمدبنمحمد ( ،)1371کشف االسرار و عدة االبرار ،تهران :امیر کبیر.
 .48نجفــی ،محمدحســن ( ،)1404جواهــر الــکالم فــی شــرح شــرائع اإلســام ،بیــروت:
دار إحیــاء التــراث العربــی.
 .49نــوری ،حســینبنمحمدتقی ( ،)1408مســتدرک الوســائل و مســتنبط المســائل،
قــم :مؤسســة آلالبیــت؟مهع؟.
ّ
 .50ورام ،مسعودبنعیسی ( ،)1410مجموعة ورام ،قم :انتشارات مکتبه فقیه.
 .51وکیلــی ،محمدحســن ( ،)1396بنیادهــای اصــاح جامعــه اســامی ،مشــهد:
مؤسســه مطالعــات راهبــردی.
 ،)1397( ______________________ .52معرفت شناســی ،مشــهد :مؤسســه جوانان آســتان
قــدس رضوی.
 .53هاشــمی خویــی ،میرزاحبیـباهلل ( ،)1400منهــاج البراعــة فــی شــرح نهــج البالغــة،
تهــران :مکتبــة اإلســامیة.
 .54هاللی ،سلیمبنقیس ( ،)1405کتاب سلیم بن قیس ،قم :انتشارات الهادی.
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One of the basic pillars of the media space is influential activists in such a field
who, with their productions, lead the audience to various issues such as religious,
political, economic and social issues. The religion of Islam has provided guidelines
for the principle of entering such an atmosphere and the extent and scope of
entering it, which are themselves divided into macro attitudes, strategies and
solutions. The macro attitude of Islamic ethics in cyberspace is the necessity of
self-creation because the basic purpose of human creation is worship and moving
in the path of monotheism; Islam›s strategy to achieve such an attitude is to
prioritize self-improvement over socialization, and self-improvement strategies
in general view is to pay attention to things that in cyberspace cause distance
from the world, desire for the hereafter and readiness for death. To achieve such
goals, one should pay attention to such things as performing worships at the
best of times. In this research, first the macro attitude and strategy of Islam and
its philosophy are explained and in the next step, solutions for the realization
of the strategy attitude are presented. In the final step, some jurisprudential
rulings of media activists will be discussed. Among the results of the research is
that media activity without self-improvement is not Helpful; Self-construction
takes precedence over socialization because perfectionism is inherent in human
beings and no human being puts the interests of others before his own harm,
and media activists on the right Battle seek to influence the soul of the audience,
which is only possible through sincerity.
Keywords: cyberspace, Islamic ethics, self-creation, jurisprudential rules of
media.
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