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 رسانه ملیمقررات بررسی فقهی قوانین و 

1و ارائه راهکار 

* 
 الدین اسماعیلی رفیع 

و دبیر »گروه فقه رسانه«    دکتری فرهنگ و ارتباطات 

 سسه فتوح اندیشه  ؤ م 

 سید حسین شرف الدین 
 عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی)ره( 

 چکیده

  انگیزترین شگفت   از   یكی   شك   ون بد   و   بود   بشر   انگیز شگفت های  پدیده   اختراع   قرن ،  بیستم   قرن 

  سیاسی   ی ها نظام   در   یتی اهم   پر   جایگاه   و تلویزیون   رادیو   . بود   تلویزیون   و   رادیو   صنعت ،  عصر   این های  پدیده 

  الگوهای   با   متناسب   و   ها سیاست   راستای   در   کند می   سعی   کشوری   هر   و   دارند   گوناگون   حكومتی   و 

آن   مقبول   های ارزش   و   هنجاری  به   ها خود،  باید  .  بگیرد   خدمت   را  اساس بنابراین هر کشوری  نظام    بر 

مهم،    های فرهنگی خود ایجاد کند تا این رسانه هت رسیدن به آرمان ها و قوانینی را ج سیاست خود    هنجاری 

بر  ین رسانه جمهوری اسالمی باید تالش کند  تر مهم   عنوان به به اهداف برساند. رسانه ملی    ا تر ما ر سریع 

همین جهت در این مقاله تالش  . به  نماید ریزی  یه پا ها و قوانین خود را  یاست س نظام فقهی اسالم    اساس 

های رسانه ملی بررسی شود تا مشخص شود، چه  ها و برنامه سیاست با روش اسنادی از طرفی   خواهد شد 

ها و  به تحلیل سریال   ، و از طرف دیگر با روش تحلیل مضمون   ، میزان نگاه فقه شیعی در آن لحاظ شده 

ای که در  یجه نت تحلیل شود.   انه ملی از منظر فقهی های رسانه ملی پرداخته شود تا وضعیت فعلی رس برنامه 

ها ارتباط حداکثری با فقه داشته است  یاست س پایان گرفته شد این است که رسانه ملی اگرچه در قوانین و 

ی و قوانین  ها یاست س فاصله زیادی با نگاه فقهی و    متأسفانه ین مشكل اجرای قوانین است که  تر مهم ولی  

یما دارد. در پایان نیز تالش شده است راهكارهای اجرایی شدن قوانین مطلوب در رسانه ملی تبیین  صداوس 

 شود. 

.، قوانین و مقررات رسانه ملیرسانه ملیفقه رسانه، رسانه، فقه، واژگان کلیدی:

 
عنوان  *   با  فدا  پژوهشی  طرح  از  آسيب شن رصد، وضعيت » مستخرج  راهکار اسی و  ارائه  و  فقه    ی ا ه شناسی 

 . مطالعات و تحقيقات اسالمی فتوح اندیشه در مؤسسه    « ای کشور رسانه در نهادهای رسانه 

 1399/ 3/ 20تایید:   1398/ 10/ 15دریافت:   **  
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 مقدمه

تلویزیون  و    پيام   انتقال   در   پرسرعت های  رسانه   از   یکی ها،  رسانه   پرشتاب   عصر   در   رادیو 

  و   ملی   سطوح   در   را   مختلفی   اطالعات   ند توان می ی که در مدت کوتاهی  ا گونه ، به شوند محسوب می 

-265:  1383  ، دفلور )   دهند   قرار   مخاطبان   از   کثيری   در اختيار تعداد   زمان هم   صورت به   المللی بين 

به ی، رسانه کل   طور   به   (. 266 دارند،    ها  فرهنگ  در  موقعيتی که  زمينه   اکنون هم خاطر  بدل  به  ای 

،  هوور )   گيرد ها انجام می ها در فرهنگ ملی و جهانی در بطن آن ترین گفتمان اند که گسترده شده 

  که  است  مهم چنان  آن تاریخ،   و   جامعه  سرنوشت   در   ی جمع های ارتباط رسانه   نقش   (. 34: 3، 1391

یکی از    (. 99:  1387،  نی پاک )   دهد   سوق   سقوط   یا   و   تعالی   ی سو به   را   جامعه   یک   افراد   د توان می 

ها  افزاید، استفاده همگانی و دسترسی عموم مردم به آن می   و تلویزیون  مسائلی که بر اهميت رادیو 

هستند. این دو    استفاده قابل روز  کرده و هر ساعت از شبانه   است که به سهولت به داخل منازل نفوذ 

ای  از موقعيت ویژه ...،  و   تأثير   قدرت ،  ها قالب   تنوع ،  مخاطبان   تعداد   نظير   مختلفی   جهات   از   رسانه 

 (. 17-16:  1386،  ارکان )   ها برخوردارند ميان رسانه   در 

فقهی   مضاف   های فقه   ازجمله   « فقه رسانه »  احکام  بررسی  به  که  ای  در موضوعات رسانه   است 

ای از علم فقه است  گر مفهوم حيطه است که این ترکيب بيان افی  ، ترکيبی اض فقه رسانه   درواقع پردازد.  می 

رسانه مانند دیگر موضوعات جدید هنوز    ازآنجاکه شود.  ای در آن بررسی می که موضوعات رسانه 

طور منظم و بر اساس منطقی علمی  قرار نگرفته است، مباحث فقه رسانه، به   ی ی فقه بررس   مورد چنان  آن 

 وجود دارد.   باره ن ی درا پراکنده مباحثی    صورت به ان مطرح نيست و  چن در جامعه علمی کشور آن 

شود؛ لذا برای  شناخت حدود الهی و آگاهی به احکام افعال مکلفين در فقه ميسر می   آنجاکه   از 

رفتارهای رسانه  احکام  فقه رجوع شود و موضوعات رسانه   ، ای فهم  به  باید  فقه  ابتدا  در  ای که 

موضوعات    . الزمه این کار شناخت مصادیق گردد شناسایی را  شوند متصف به احکامی خاص می 

 ای است. باشد که نيازمند تخصص رسانه می   در رسانه   فقهی 

یی است  یدها نبا یدها و با نياز به  ، ی با چنين اهميتی که رسانه دارد ا رسانه نظریه هنجاری  بر اساس   

های فرهنگی آن جامعه باشد. ضرورت نگارش این مقاله در همين مطلب نهفته شده  ينه زم   بر اساس که  

این مقاله تالش    در   است که فقهی شدن رسانه ملی در جامعه اسالمی ایران، ضرورتی انکارناپذیر دارد. 

وشن شود رسانه ملی  ها و قوانين رسانه ملی جمهوری اسالمی ایران بررسی شود تا ر ياست س شود  ی م 
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شود که با  ی م فقه شيعی در تدوین قوانين خود توجه داشته است و سپس تالش    بر اساس چقدر  

اصلی    سؤال بنابراین  ؛  يما مطابقت قوانين و اجرای آن را بسنجد س   و   صدا ی  ها برنامه بررسی و تحليل  

قواعد فقهی دارد و آیا رسانه    این مقاله این است: قوانين جمهوری اسالمی ایران به چه ميزان مطابقت با 

 ملی در اجرای این قوانين موفق است؟ چه راهکارهایی جهت اجرای این قوانين وجود دارد؟ 

 نظریه هنجاری رسانه اسالمی : مبانی نظری

ارزشی   فرهنگی   های تفاوت   جهت   به   مختلف   جوامع   گوید می   کویل مک   که   گونه همان    و 

رسانه   های نظریه   خاستگاه .  باشند   داشته   وتی متفا   ای رسانه   هنجاری   الگوی   توانند می    هنجاری 

  فرهنگی   و  فکری   تنوع   به   توجه  با  باشد. می   جامعه  و   انسان  هستی،   درباره   غرب  و   شرق   های دیدگاه 

  الگوی   و   که ساختار   نمود   مطرح   را   پرسش   این   توان ی م   رسانه   از   آنان   متفاوت   انتظارت   و   جوامع 

توانند هر چه در واقعيت وجود  ی م  ها رسانه آیا   است؟   گونه چ  اسالمی   جامعه   در  نهاد رسانه  عملکرد 

بهانه نمایش واقعيت   به  بازنمایی کنند؟ آیا  نمایش هر آنچه در  ی م دارد را  توان به اشاعه فحشا و 

شود.  ی م مقدمه از دنيس مک کویل ذکر  سؤاالت  جامعه وجود دارد دست زد؟ قبل از جواب این  

  مورد   در هر جامعه    در   موجود   نبایدهای   و   بایدها   بررسی   با   ، ها یه نظر است برخی    معتقد   کویل   مک 

اساس    که   –  ها رسانه    تعيين   جامعه   آن   بر   حاکم   فرهنگی   و   اجتماعی   اقتصادی،   سياسی،   نظام بر 

  هایی یه . نظر رسد جامعه می   و   رسانه   نهادیِ دولت،  روابط   تبيين   جهت   خاص   نظریه   یک   به   –  شود می 

ای  یژه و ها اهميت  یه نظر نامند. این  ی ها« م رسانه   هنجاری   های یه نظر » ،  دارند   توجه   رسانه   بعد   این   به   که 

می گ شکل در    چراکه   دارند،  ایفا  اساسی  نقش  رسانه  نهاد  این    (. 23:  1382،  کوئيل مک )   کند يری 

رسانه می   ها یه نظر  عملکردهای  نبایدهای  و  بایدها  اجتماعی،  کوشد  سياسی،  نظام  اساس  بر  را  ها 

دولت، رسانه  ميان نهادی  به ترسيم رابطه    ها یه کم بر جامعه تبيين کند. این نظر اقتصادی و فرهنگی حا 

ها و توقعات مربوط به  ها، ضوابط و شرایط حاکم بر آن پردازد و انتظارت دولت از رسانه و جامعه می 

 (. 24)همان:  دهد  قرار می   ی ها را در جوامع گوناگون موردبررس نقش اجتماعی رسانه 

نظریه هنجاری تعریف شوند.    بر اساس باید   ها رسانه ر جمهوری اسالمی ایران،  به اعتقاد ما، د 

ی و هستی شناختی خود الگوی  شناخت معرفت مبانی  بر اساس نظریه هنجاری، هر مکتبی  بر اساس 

بر اساس    های رسانه   ی هنجاری ها مدل ین آشنا و رضی در کتاب خود به  الد حسام متفاوتی دارند.  

 باشد. ی م که طبق جدول ذیل    اند کرده اشاره   ها آن   بر   حاکم   عقيدتی   نظام 
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 هاآن بر حاکم  عقیدتی نظام بر اساس  هایرسانه هنجاری یهامدل جدول

 (1376آشنا ))رضی و 

 گرا جامعه   –مادی   فردگرا   –مادی   گرا جامعه   –الهی   ی/مکاتب موردبررس متغيرهای  

 ی حزب تک   –تبداد دولتی  اس  ی چندحزب   –دمکراسی   والیت  نظام سياسی حاکم بر رسانه 

 نظام اقتصادی حاکم بر رسانه 
–دولتی –تعاونی 

 خصوصی 
 دولتی  داری سرمایه 

 مدار دولت  مدار   فرد  خدا مدار  نظام فرهنگی حاکم بر رسانه 

 اداره -کارخانه  بازار  دانشگاه  نقش اجتماعی رسانه 

 مهندس   –کارگر   تاجر  معلم   –مربی   نقش پيام آفرینان 

 ی ان رس ام ي نقش وسيله پ 
معروف و  ابزار امربه 

 نهی از منکر 
 ابزار مهندسی اجتماعی  ابزار کسب و تجارت 

 توده  توده  امت  واحد اجتماعی مورد خطاب 

 عمودی  افقی و عمودی  عمودی و افقی  جهت ارتباط 

 دسترسی به رسانه 

جز  کليه اقشار جامعه به 

مخربان بنيادهای  

 فرهنگی جامعه 

اقشار مختلف به ميزان توان  

کت در قدرت سياسی و  مشار 

 اقتصادی 

 فقط اقشار حاکم 

معيارهای    ی بند ت ی اولو 

 کارکرد رسانه 

رسانی و  کيفيت اطالع 

انسجام فرهنگی و  

 اجتماعی 

 انسجام اجتماعی، مساوات  آزادی، تکثر 

 مجبور   –مطيع   مختار   –کننده  مصرف  مسئول –رشيد و مختار  انسان ایده آل و طراز رسانه 

 ارتباط توده گير  ارتباط توده گير  دررو رو  اولویت نوع ارتباط 

 ای توده  ای توده  اجتماعی و الهی  توسط رسانه   دشده ي فرهنگ تول 

آید این است که رسانه در جمهوری اسالمی ایران باید بر اساس  ی م آنچه از جدول فوق به دست  

و    معروف امربه   باشد. همچنين رسالت رسانه در جمهوری اسالمی ایران باید ی م   گرا جامعه   -نظام الهی 

دین تبدیل به فرهنگ    ها رسانه توان اميد داشت که از طریق  ی م نهی از منکر باشد. از این طریق است که  

، جهت  ها خانواده یگر نقش اجتماعی رسانه مانند دانشگاه است که باید به مردم و  د عبارت به شود.  ی م 

ی که بيان شد  سؤاالت ر جدول فوق جواب بنابراین با دقت د  ارتقاء معرفتی، دینی و رفتاری کمک کند. 

حق ندارد هر آسيبی که منجر به اشاعه فحشا شود را    گرا جامعه   -رسانه الهی   قطعًاشود.  ی م مشخص  
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هم قرار است    اگر   تواند به بهانه بازنمایی واقعيت، هر پيامی را به مخاطب ارائه دهد. ی نم نمایش دهد.  

باید   نمایش گذاشته شود  به  ارائه    باظرافت آسيبی  نمایش گذاشته شود   حل راه و  بنابراین رسانه  ؛  به 

قدم، جامعه را به  سازد، حداقل یک ی م اسالمی باید تالش کند که با هر برنامه و فيلم و سریالی که  

برد  به کمال است ؛  سمت کمال پيش  اسالم رسيدن  نگاه  از  انسان  از خلقت  امروزه    ؛ و زیرا هدف 

 . دارند جهت گذارند وظيفه بسيار مهمی در این  ی م   ها خانواده جامعه و  ير زیادی که بر  تأث با    ها رسانه 

 و تطبیق آن با فقه   سیما و بررسی قوانین صدا

 سه گونه است:   سيما   و   صدا   قوانين 

 باشد: ی م این قوانين شامل موارد زیر  :  قوانین باالدستی( 1

ر با  و نشر افکا   بيان   ، آزادی ایران   اسالمی   جمهوری   ی سيما   و   در صدا   الف( : قانون اساسی. 1.1 

م   اسالمی   زین موا   رعایت  تأمين   الح ص و  باید  نصب   کشور  عزل   گردد.    سازمان   يس رئ   و 

مقام   ایران   اسالمی   جمهوری   صداوسيمای  شورایی   است   رهبری   با  نمایندگان   مرکب   و    از 

رئ   جمهور يس رئ  مجلس   قضایيه   قوه   يس و  نفر   )هرکدام   اسالمی   شورای   و  این   نظارت (  دو    بر 

 کند. می   معين   را قانون   بر آن   و نظارت   سازمان   اداره   و ترتيب   ی مش . خط د داشت خواهن   سازمان 

  ( آزادی و تلویزیون  )رادیو   های گروهی در رسانه   و هفتاد و پنجم   صد یک   : اصل سابق   اصل   ب( 

  گانه سه   قوای   ها زیر نظر مشترک رسانه   شود. این   باید تأمين   اسالمی   موازین   طبق   و تبليغات   انتشارات 

 کند. می   معين   را قانون   آن   خواهد شد. ترتيب   اداره   و مجریه   (، مقننه قضایی   عالی   )شورای   قضایيه 

ها بههه  دانشگاه   مطالب کتب درسی مدارس و   اختصاص بخشی از :  قانون برنامه دوم توسعه.  1.2

  آموزش عمومی جامعههه از   مصرف آن و   ضرورت مدیریت بر   انواع انرژی و   موضوع اهميت آب و 

  پرهيههز از   ی و ی جو منظههور اشههاعه فرهنههگ صههرفه   این زمينه بههه   در   و مطبوعات   سيما   و   طریق صدا 

 اسراف منابع.   اتالف و 

های اسالمی  در راستای ترویج ارزش   موظف است   سازمان صداوسيما :  قانون برنامه پنجم توسعه .  2.2

های فرهنگی و اجتماعی، تقویت و گسترش  ه ایرانی، ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و مقابله با ناهنجاری 

در جهت    آموزان و دانشجویان ویژه برای دانش های مرتبط به های آموزشی، و تربيتی در شبکه برنامه 

 هویت ملی جوانان را در اولویت قرار دهد. وپرورش و تقویت  حمایت از تحول در نظام آموزش 



 

 
 

36 

ن و  
نی ا قو فقهی  سی  ربر

ت  
ا مقرر

ملی  ساهن 
ر

  
عیلی  سما ن ا

ی  الد
فیع / ر

  –  
ین    الد

ف
شر حسین  سید 

ین  الد
 

 
کار 

راه
ه 

رائ
و ا

 

 جمهوری  ی صداوسيما  های سازمان برنامه  اصول  و  کلی  مشی خط  قانون   :  قوانین مجلس  .  2.3

قانون مهم :  ایران  اسالمی  ارائه  ترین قانونی  این  به  پرداخته، در  سياست است که  های صداوسيما 

ارگان  این  تعيين مقدمه  نقش  دارد رادیو و  های حساس که  را  باال  اهداف  به  برای رسيدن  کننده 

که به خاطر سطح پوشش و قدرت   برخوردار  از اهميت ویژه   اش ربخشی ث ا تلویزیون است  ای، 

استع  و  وابسته  نظام  در  که  بود  دستگاه  همين  فرهنگ  است.  مبلغ  سرزمين  این  گذشته  ماری 

ای خودباخته و  رفت تا جامعه استعماری و نظام منحط غربی بود و با حيطه نفوذ وسيع خویش می 

باید با طرد  تواند و می گذاری نماید. رادیو و تلویزیون در نظام جمهوری اسالمی می مصرفی را پایه 

تعالی اسالمی در جهت رهانيدن انسان از  های م های منحط و پوسيده طاغوتی و طرح ارزش ارزش 

 بندهای شيطانی همت گمارد و به گفته امام به دانشگاهی بزرگ تبدیل شود. 

اهداف   به  توجه  با  باید  ایران  اسالمی  جمهوری  ی سيما   و   صدا  بر  حاکم  خط  که ین ا  به  »نظر 

 و  عام  اصول   عنوان به  زیر  مواد  شود،  تعيين  همگانی  رسانه  این  نقش  و  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام 

برنامه می   اعالم  سازمان  این  ی مش خط  کلی  کليه  بر  اسالم  حاکميت  پخش  گردد:  از  پرهيز  و  ها 

معيار برنامه  مخالف  اساسی هایی که  قانون  و  انقالب  باشد، حاکميت روح  اسالمی  کليه    های  بر 

رهبری برنامه  معظم  مقام  بينش  به  بخشيدن  تحقق  و  در    فقيه ی ول   عنوان به   ها  آن  ابعاد  تمامی  در 

مشی کلی و اصول  در جهت اجرای اصول یادشده است« )قانون خط  و تلویزیون   های رادیو برنامه 

 . ( می مجلس شورای اسال   1361های سازمان صداوسيمای جمهوری اسالمی ایران مصوب  برنامه 

 قوانین شورای عالی انقالب فرهنگی(  2

سازمان فعاليت  ارتقای  راهکارهای  و  راهبردها  متن  :  اسالمی  جمهوری  ی صداوسيما  های  این 

  شده و انتقاداتی صحيح و علمی به نهاد پخش صداوسيما يم نظ ت توسط شورای عالی انقالب فرهنگی  

از این متن اشاره کرد که  می   ازجمله وارد کرده   بندهایی   »سازمان   از:   اند عبارت توان به مقدمه و 

 ایران  تحوالت اجتماعی  و  فرهنگی  توسعه  در  خطيری  رسالت  ایران  اسالمی  جمهوری  ی صداوسيما 

 تبليغی  و  تفریحی    خبری هدایتی،  آموزشی،  وظایف  به  توان می   ها آن  ترین مهم  از  که  دارد  بر عهده 

ارتباطات  ن دانشمندا  اغلب  ازنظر  وظایف  این  . کرد  اشاره  های  نظریه  . است  شده یح تصر  علوم 

 آن  اول  نقش  و  ی جمع ارتباط  وسایل  و فزاینده  رقيب بی   قدرت  از  گذشته،  سال  صد یک  در  ارتباطات 

 و  فرهنگ  بر  ارتباطی  پيشرفته  فنّاوری  تّسلط  از  و  بحث کرده  انسانی  جوامع  وسيع  تحوالت  ایجاد  در 
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)راهبرد  سخن  ها انسان  عمومی  حيات  است    سازمان ی  ها فعاليت   ارتقای   راهکارهای   و   ها گفته 

 بر  صداوسيما   . شورای عالی انقالب فرهنگی(   1384ایران مصوب    اسالمی   جمهوری   صداوسيمای 

 ن عنوا به  که  عمومی است  دانشگاه  رهبری  معظم  مقام  و  ره( خمينی)  امام  حضرت  رهنمودهای  اساس 

 . کند می   ایفا  و اقتصادی  فرهنگی  اجتماعی،  تحوالت  در  بزرگی  نقش  ی جمع ارتباط  وسيله  ترین مهم 

های  برنامه  مؤثر  نقش  و  خطير صداوسيما  وظایف  و  رسالت  بر  ارزنده  رهنمودهای  این  در  چنين هم 

 بر  . است  شده  تأکيد  اجتماعی های  چالش  تنگناها و  رفع  و  جامعه  فرهنگی  شکوفایی  در  آن  گوناگون 

 و  قانونی  وظایف  از  فرهنگی،  انقالب  عالی  مصوب شورای  فرهنگی ی  ها سياست  اجرای  مبنا،  همين 

 . است«  يما صداوس  رسمی 

 ملی  های داخلی رسانهسیاستقوانین و  (  3

اخلی مشخص و معين جهت افق راه خود، نگارش کرده است که حاصل  قوانين د  صداوسيما 

 شود: ها اشاره می آن چند خروجی بوده است که به آن 

دارای دو بخش اصلی است.   در کتابی به چاپ رسيد. این کتاب  1384که در سال  قوانينی ( 1

با دو فصل )فصل اول: اهداف کالن، فصل دوم: اهداف، محورها    بخش اول با عنوان اهداف رسانه 

اولویت  می و  پخش(  و  تأمين  توليد،  سياست های  عنوان  با  دوم  بخش  و  باشد.  ضوابط  ها، 

ها و ضوابط  سياست  )فصل اول:  چهارفصل های توليد، تأمين و پخش است که دارای  دستورالعمل 

برنام  تمام  بر  دوم:  ه ناظر  فصل  گروه سياست ها،  ضوابط  و  برنامه ها  سوم: های  فصل    سازی، 

برنامه ها و حوزه ها و ضوابط شبکه سياست  ها و ضوابط  سياست سازی، فصل چهارم: سایر  های 

 باشد. توليد، تأمين و پخش( می 

  1387ها که در سال  موضوعات و مناسبت   سازی در ها و ضوابط برنامه سياست ملی؛    ( رسانه 2

  بر اساس ملی است که    های کالن رسانه سياست این کتابچه که برگرفته از    به چاپ رسيده است. 

برنامه  تأمين و پخش  توليد،  اهتمام ویژه رسانه ملی به ساماندهی و هدفمند کردن  ها در  توجه و 

 باشد. ملی می   های دینی و مناسب 

باشد  ها در موضوعات می سياست این کتابچه دارای دو بخش است. در بخش اول قوانين و  

نيایش، ازدواج جوانان و تقویت   نماز و  که شامل موضوعات حجاب و عفاف، ترویج فرهنگ 

 بنيان خانواده و بزرگداشت مساجد است. 
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  مطهری های بزرگداشت استاد  مل مناسبت باشد که شا ها می های مناسبت سياست بخش دوم قوانين و  

و    )ص(، ميالد امام حسين)ع( خرداد، مبعث پيامبر اعظم   15  )ره( و قيام امام خمينی و هفته معلم، رحلت  

هفته    ، والدت حضرت مهدی)عج(   و   روز پاسدار، ميالد حضرت ابوالفضل و روز جانباز، نيمه شعبان 

 عيد نوروز است.   و   ، دهه محرم، دهه فجر خم   یر غد رمضان، هفته دفاع مقدس، عيد  دولت، ماه  

که تطبيق مناسبی با فقه دارد در موضوعات مختلف    يما نمونه به برخی از قوانين صداوس   عنوان به 

است    شده نوشته ملی    شود. علت انجام این کار این است که بسياری از قوانينی که برای رسانه اشاره می 

با فقه موفق عمل کرده   مطابق توان گفت رسانه ملی در نگارش قوانين  يجه می رنت د با فقه تطبيق دارد و 

 نمونه برخی قوانين در جدول ذیل آمده است:    عنوان به است که  

 ( 1387های توليد، تأمين و پخش،  سياست ها و  )اهداف، محورها، اولویت 
 ردیف در 

 جزوه منبع 

 

 و پخش   های تولید، تأمین یت و ها و اول اهداف، محور 

 در جامعه. «  و نهی از منکر   معروف امربه طرح آثار شوم ترک »  310203

 آزاری. ترغيب برای جلب رضایت مردم و پرهيز از مردم  310208

 قبيح شمردن تندخویی، درشتی و بدزبانی نسبت به دیگران.  310509

 ورزی نسبت به دیگران. قبيح شمردن بدگمانی، بد دلی و کينه  310510

 ها، روستایيان، اقشار و مشاغل قانونی و مشروع. مردم، قوميت   تمسخر قبيح شمردن   310511

 روابط سالم. الگوی    و پسران و ارائه   بار روابط ناسالم دختران یان ز تبيين آثار   310603

 اسالمی.   بافرهنگ معرفی و تحقير رفتارهای مغایر   310605

 ها و قبيح شمردن پوشش نامناسب با هنجارهای اجتماعی. بيان زیان  310606

 گرایی. گری و تجمل طرح و تقبيح اسراف، اشرافی  310609

 . مسئوالن يگيری مطالبات صحيح آنان از  پ و    و نهی از منکر   معروف امربه ترغيب مردم به   310612

 تنها نظام سياسی پاسدار استقالل کشور.   عنوان به فقيه  یت وال طرح نظام   320812

 نات. پرهيز از اتالف منابع و امکا   منظور به تبيين ضرورت و راهکارهای ساماندهی مدیریت تحقيقات در کشور،   330211

 ترغيب جامعه نسبت به انجام مراسم و مناسک دینی.  330302

 شمولی و فراگيری دین اسالم. ارزیابی و نقد مباحث نافی جهان  330409

 ها برنامه ها و ضوابط ناظر بر تمام  سیاست 

ی نامتناسب با هنجارها و  ها ها، نمادها و نشانه ها، آرایش ها، گفتارها، لباس کالم يه تک ها، رفتارها،  ترویج چهره  7-1-1
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 فرهنگ ملی ممنوع است. 

اعتياد  9-1-1 الکلی، سيگار و سایر مواد مدر و  لوازم استعمال آن نمایش استعمال مشروبات  ها )که موجب  آور و 

 باشد. ممنوع می   ( سازی یا ترویج و گرایش به اعتياد شود ی عاد 

 ها باشد. تر از زندگی واقعی آن های اجتماعی نباید مجلل ه يت زندگی هر یک از گرو وضع ها، نمایش  در برنامه  10-1-1

 ی را عادی یا رایج جلو دهد. زدگ مصرف جا، لجاجت و  : کينه، حسد، غرور بی ازجمله زشت،    ها نباید اخالق برنامه  17-1-1

که سحر و جادو را امری مجاز  ی طور به ی یا افراطی باشد،  گرایی منف ها نباید مروج خرافات، اوهام و تخيل برنامه  22-1-1

 و جذاب معرفی کند. 

معقول و منطقی   صورت به روابط ميان زن و مرد در دوران قبل از ازدواج باید مطابق با موازین شرعی باشد و  10-3-2-1

 کشيده شود.   به تصویر 

اجتناب   خصوص به ها،  برنامه در   11-3-2-1 تعامالت  و  مراودات  مشروع  و  صحيح  الگوی  باید  نمایشی،  ناپذیر  آثار 

 اشخاص نامحرم )در سطح جامعه، مثالً در محيط کار یا فضاهای آموزشی( ارائه گردد. 

زن و مرد تأکيد  های ناسالم و غيرمتعارف بين  یابی و نمایش فرجام دوستی شناسی دوست ها، آسيب در برنامه  12-3-2-1

 شود. 

 یکی و دوستی است، خودداری شود. نزد گر نوعی  در گفتگوی زن و مرد از افعال مفرد که بيان  13-3-2-1

 زن و مرد نامحرم یکدیگر را با نام کوچک خطاب نکنند.  14-3-2-1

ضرورت    برحسب که    از یک جنس باشند، مگر در مواردی   شونده مصاحبه ها و گفتگوها، مجری و  در مصاحبه  15-3-2-1

 برنامه، غيرهمجنس باشند. 

زن و شور و یا صحنه خشونت پدر و مادر نسبت به فرزندان که موجب تنفر از    وخورد   زد های  پخش صحنه  11-4-2-1

 پدر و مادر باشد، ممنوع است. 

 سازی های برنامه ها و ضوابط گروه سیاست 

 تفاوتی زنان نسبت به حجاب اسالمی گردد. رغبتی و یا بی ی ب نباید موجب    های رسانه پيام  2-1-2

 باشد. ی و بدزبانی، ممنوع می پران متلک گویی،  ترویج هرگونه تندخویی، درشت  4-1-2

خور و... و یا  کچل چپول، خنگ، خيکی، مفت   مثل گذاری زشت نسبت به افراد و اقشار جامعه  از ترویج لقب  6-1-2

 کند، باید اجتناب شود. حات دیگری که این قبيل معانی را تداعی می اصطال 

طلبی، ستيز با  طلبی، عفاف و حياء، عدالت شهادت جهاد،    های بنيادی تفکر اسالمی نظير: والیت، مفاهيم و آرمان  6-3-2

 طور دائم مورد تأکيد قرار گيرد. ا باید به دشمنان خد 

های  تفاوتی زنان نسبت به حجاب اسالمی، وظائف و مسؤوليت رغبتی و یا بی نباید موجب بی  های رسانه پيام  18-3-2

 آنان در خانواده و جامعه گردد. 

 ی اسالمی، ممنوع است. ها باارزش مخالف  ی و  انحراف های ادبی،  ترویج مکاتب و دیدگاه  3-5-2

برنامه  4-6-2 نباید هيچ تبيين مبانی نظيری هنر در  با شخصه های مختلف،  های مورد تأکيد  گونه مغایرت و مباینتی 
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 معارف اسالمی داشته باشد. 

 یا مشکوک و مطالب سخيف، آغشته شود.   های حرام ها نباید با موسيقی های شاد، این برنامه در اعياد و مناسبت  13-19-2

 سازی های برنامه ها و حوزه ها و ضوابط شبکه سیاست 

های آن، باید فرهنگ زندگی کردن با  معارف و ارزش   بر اساس سازی در عين تأکيد بر مذهب تشيع و برنامه  14-2-3

 اده شود. پيروان دیگر مذاهب اسالمی به مخاطبان آموزش د 

 یت تشيع باشد. درنها دین الهی، سپس اسالم و    هم آن داری،  ین د تأکيد اصلی بر ضرورت   3-3-3

آميز که موجب رنجش مردم و یا  یک تحر های  توهين و تحقير مقدسات ملل و کشورها و یا برنامه   هرگونه  2-4-3

 ایجاد تنش گردد، ممنوع است. 

 ان ممنوع است. های قرائت انفرادی زن پخش برنامه  3-5-3

 ها و ضوابط تولید، تأمین و پخش سیاست 

 باشد. ها توسط مرکز موسيقی و سرود سازمان مجاز نمی توليد نماهنگ، قبل از تصویب شعر و موسيقی آن  2-1-4

 سالمی، ملی و انقالبی باشد. های ارزشی ا ملی، نباید فاقد نمادها و جنبه   های توليدی رسانه نماهنگ  3-1-4

 های برنامه باشد. با محتوای برنامه و یا موجب وهن و تنزل ارزش پيام   تناقض زیرنویس نباید در   1-3-4

 های دینی، ممنوع است. پخش زیرنویس بازرگانی در برنامه  2-3-4

 در گفتگو شود.   کننده شرکت ير افراد  یرنویس نباید باعث وهن و یا تحق ز های گفتگو، ميزگرد و... پخش  در برنامه  6-3-4

 يرقابل اصالح باشد، ممنوع است غ یرت داشته و  مغا ای که با شئون فرهنگی  خرید هر برنامه  4-4-4

های مبتذل بيگانه، خصوصًا غربی باشد و  های تأمينی نباید مروج موسيقی های تأمينی و موسيقی موسيقی برنامه  6-4-4

 ای زیبایی ه شنيداری مخاطبان شود. ه نباید موجب تغيير در شاخصه 

هایی که تصریح بر نوشيدن مشروبات الکی یا قماربازی دارد، ممنوع است؛  های تأمينی پخش صحنه در برنامه  15-4-4

 مگر در مواردی که تقبيح آن تأکيد شود. 

 است، ممنوع است.   ایران   های که حاوی اختالط زن و مرد بوده و مغایر هنجارهای جامعه تأمين و پخش برنامه  19-4-4

 های تأمينی، رفتار و پوشش زنان نباید به نحوی باشد که موجب تحریک شهوانی مخاطبين شود. در برنامه  21-4-4

 گری باشد. گرایی و اشرافی آگهی نباید مروج تجمل  16-6-4

ف متوسط جامعه، طراحی و ساخته شود و نباید در آن مردم به مصرف  ها باید متناسب با الگوی مصر آگهی  17-6-4

 بيش از نياز و اسراف در استفاده از امکانات تشویق شوند. 

 سازی در موضوع حجاب و عفاف ها و ضوابط برنامه سیاست 

 ترین نماد هویت زن مسلمان معرفی شود. مهم   عنوان به ارزش و اهميت حجاب   

 و ترویج قرار گيرد.   موردتوجه ی  طورجد به ها  وع حجاب اسالمی در برنامه های مختلف و متن مدل  

 پشتوانه اصلی پوشش و حجاب پرداخته شود.   عنوان به به موضوع حياء و عفاف   

 ها، به پوشش آقایان نيز توجه شود. پوشش مناسب، عالوه بر حجاب خانم   مسئله در پرداختن به   
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 عرضه پوشاک مناسب زنان، تسهيالت ویژه در نظر گرفته شود.   برای معرفی و تبليغ مراکز توليد و  

 ها به هر شکل و هر عنوان ممنوع است. استفاده ابزاری از زن در کليه برنامه  

 از ارائه تصویری نامناسب از حجاب در جامعه پرهيز شود.  

 ها ممنوع است. های دارای آرایش و یا با پوشش نامتعارف در برنامه نمایش خانم  

 يد نشود. تأک ازحد  يش ب تنها حجاب در اسالم    عنوان به بر چادر   

 منفی ارائه نگردد.   های نمایشی تصویر ویژه برنامه ها به در برنامه   باحجاب های  از شخصيت  

 جوان غير چادری تا حد امکان امتناع شود.   از نمایش مادران چادری در کنار دختران  

برخوردار صحنه   از پوشش مناسب  نزدیک    های ورزشی که در آن ورزشکاران زن و مرد  نمای  از  نيستند، 

 نمایش داده نشود. 

ها ترویج کند یا قبح  پسر را پيش از آشنایی خانواده   ی رابطه دختر و نوع به از پرداختن به روابط دختر و پسر که   

 ی شود. بشکند خوددار آن را در اذهان عمومی  

 نقد و بررسی قوانین

ها نيست و بيان  آن   تک به تک صفحه است و امکان تحليل    400که این قوانين حدود  با توجه به این 

ها و قواعد  نامه یين آ دست به تدوین    باشد. این قوانين را صداوسيما ها در این پژوهش نمی جزئيات آن 

.(  1397الدین:  اسماعيلی، مصاحبه با شرف )   گرفت   ی به آن ایراد فقهی راحت به توان  آن زده است که نمی 

بای  تهيه و تصویب و اجرا کند د آن در حوزه جزئيات قوانين خود سازمان  آید  به نظر می   ؛ که ها را 

است که استانداردهای خوبی دارد و با ُمر اسالم    84سازی متعلق به سال  ترین آن قوانين برنامه کامل 

عمده  بخش  دارد.  این همخوانی  هم  قوانين  از  سياست ای  و  تایيد  مدیران  توسط  یا    گذاری گونه 

  ترین مخالفتی را دارد ها هم در حوزه ]مطابقت با قوانين فقه[ کم شود که این سازی و ابالغ می سياست 

 . ( 1397سماعيلی، مصاحبه با رضوانی:  ا ) 

 یماس و  صدااشکاالت قوانین 

رفتند و نه برعکس،    از سمت فقه به سمت رسانه   اند کرده افرادی که این قوانين را نگارش . 1

بسياری از قوانين این سند    البته   بنابراین با توجه به اقتضائات رسانه باید این قوانين تدوین شود. 

 فقهی هستند یا الاقل، منافاتی با فقه ندارند. 

قوانين  .  2 وظایف  شورا مشکل  و  است  کلی  بسيار  که  است  این  فرهنگی  انقالب  عالی  ی 

 يما مشخص نکرده است. صداوس رای  مشخص و معينی را ب 
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برای این بخش فکری    متأسفانه ترین مشکل در این قوانين، ضمانت اجرای آن است.  مهم .  3

شده عماًل  يل تشک هم که از نمایندگانی از سه قوه    جدی نشده است. شورای نظارت صداوسيما 

 ظارت جدی را ندارد و عماًل کارایی الزم را نداشته است. امکان ن 

  ق ي دق   ن يي متناسب با تحوالت حوزه ارتباطات و اطالعات و تب   ی عدم وجود اسناد باالدست .  4

 . سازمان   مدت ان ي بلندمدت و م   ی ها انداز و برنامه اهداف، چشم   گاه، ی جا 

ههای حقيقهی و حقهوقی خهارج سهازمانی  متشکل از شخصيت   گذاری فقدان شورای سياست .  5

 . و دارای تخصص و صالحيت الزم 

مناسب با    ی فقدان راهبردها بود ولی    ها و قوانين مناسب و با نگاهی فقهی سياست اگرچه  .  6

زمانی،  حوزه   اقتضائات  برنام   ی ساز برنامه   ی ها در  تأمين  است سياست این    مشکالت از    ه و    ؛ ها 

 هر سياستی نياز به راهبردهای مناسب دارد.   چراکه 

 ملی از منظر فقهی  شناسی وضعیت رسانهآسیب

دوره  یک  رسانه   در  مس   زمانی،  تأثير  تحت  ارزش ملی  برخی  وامدار  داخلی،  بود.  ائل  ها 

ارتباط با رقبا، رسانه ملی را دچار بی   رقبایی مثل ماهواره   بعدازآن  قاعدگی  به ميدان آمدند که 

برای    واقعاً کرد. یعنی رسانه ملی گرفتار یک هّمی شده است که دفع افسد به فاسد بکند و این  

کند، ما آن را  گوید فالن فيلم را ماهواره پخش می است. مثاًل رسانه ملی می   جاافتاده رسانه ملی  

يم تا مردم به سراغ ماهواره نروند. در چنين شرایطی دیگر  کن پخش بگيریم و تعدیلش کرده و  

ها پيش به این نتيجه  فرمودند: »سال یی می درجا ریزی کند. آقای خجسته  تواند برنامه رسانه نمی 

توان از موسيقی جدا کرد. پس نتيجه گرفتيم که موسيقی را در ضمن  ایم که مردم را نمی رسيده 

يم. مدتی بعد به این نتيجه رسيدیم که یک  کن پخش ی که حساسيت ایجاد نکند،  ا گونه به ها،  برنامه 

این حس    مرورزمان به ساعته موسيقی پخش کند،    24تأسيس کنيم که    آوا نام شبکه رادیویی به  

کنيم«   ایجاد  خارج  پنهان  حالت  این  از  را  موسيقی  باید  ما  که  با  )   شد  مصاحبه  اسماعيلی، 

 . ( 1397الدین:  شرف 

چنين گستره موضوعات  و هم   طرف یک از ی  های تلویزیون ها و سریال با توجه به گستره برنامه 

شناسی فقهی همه ابواب  شود از طرف دیگر، امکان آسيب ملی نمایش داده می   انه که در رس  فقهی 
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و احکام فقهی در    پذیر نيست. تشخيص عدم اجرای قوانين صداوسيما فقه در رسانه ملی امکان 

شود که استناد ادعای  می   مورداشاره روشن و مشخص است ولی از باب نمونه به چند  ها  برنامه 

اجرا   در  داشت  موجود  فقه  با  خوبی  مطابقت  که  صداوسيما  قوانين  که  باشد  حاضر  تحقيق 

 فاصله معناداری دارد.   متأسفانه مشکالت جدی دارد و  

 ییگراتجمل (1

های شبانگاهی که در  ی ایرانی در بخش برنامه های تلویزیون در پژوهشی که از همه سریال 

است که نمادهای منزلتی مدرن به    آمده دست به برای اولين بار پخش شد این نتيجه    1386سال  

  عنوان به های فاخر  يمت و لباس ق گران ميزان باالیی بازنمایی شده است و خانه لوکس، خودروی 

مورد   ارزش  زندگی   قرارگرفته د  ي تأک یک  »الگوی سبک  تحقيق  این  اساس  بر  بر    است.  مبتنی 

مصرف کاالهای اقتصادی« مبتنی بر بازنمایی تجمل و زندگی طبقه مرفه است چنانچه جدول  

می  نشان  بين  ذیل  از  که  مصرف    70دهد  بر  مبتنی  زندگی  سبک  الگوی  با  مرتبط  سکانس 

حدود  کااله  اقتصادی  مجلل    53ای  مسکن  بازنمایی  به  است. اختصاص سکانس  کيا،  )   یافته 

 (. 105:  1391،  لطفی 

 1386  ی سال های تلویزیون میزان بازنمایی مسکن مجلل در سریال 

 سكانس  70تعداد مجموع:  مبتنی بر مصرف کاالهای اقتصادی  سبك زندگی 

 6 خرید و مصرف بيش از نياز

 3 قيمتنمایش کاالهای گران 

 53 مسکن مجلل 

 6 قيمت تزئينات و پوشاک گران 

 2 های گران و تجملیانجام ورزش 

تيجه  بوده است که این ن   1383تا    1376های  در تحقيقی دیگری که جامعه آماری آن سریال 

  60متر و حدود   200های باالی ها در خانه های اول سریال درصد نقش   78.3است که   شده گرفته 

سال هستند و   35تا   26که اکثر آنان در سنين ی درحال کنند درصد در مناطق شمال شهر زندگی می 

خانه   غالباً  یا  و  دانشجو  یا  دولت  کارمند  ) دار  هم  در    (. 153:  1388،  حميدی   فرجی، هستند  که 

 است.   شده   داده جدول ذیل نشان  
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 همان( خانه ) میزان نمایش متراژهای مختلف  

 درصد معتبر  تعداد نمایش  متراژ خانه 

 2.4 15 متر  100زیر 

 19.3 122 متر  150تا   100حدود 

 78.3 495 متر   200باالی 

 100.00 632 جمع کل 

را  این موارد  در یک    مثال  دانشجوی شهرستانی  برادر  دو  و  در مورد سکونت یک خواهر 

دلبندم یا زندگی گروهی دانشجو در آپارتمان بزرگ    ای بزرگ و لوکس در سریال آپارتمان اجاره 

ده رضا در سریال در قلب من در خانه ویالیی  استاد خود در سریال روزگار جوانی، زندگی خانوا 

 توان دید. قدیمی می 

  شده گرفته بوده است این نتيجه    1383تا    1376های  در تحقيقی که جامعه آماری آن سریال 

تر مجلل، گران و خيلی گران است که نتایج  در منازل، بيش   شده داده است که ارزش وسایل نشان  

 است.   شده   داده این تحقيق در جدول ذیل نشان  
 ( 154همان:  خانه ) میزان نمایش ظاهر  

 درصد معتبر  نمایش  تعداد ارزش وسایل خانه 

 3.1 20 ارزش کم 

 32.1 204 متوسط

 22.8 145 گران

 11.0 70 گرانخيلی

 31.0 197 مجلل 

 100.0 636 کلجمع 

ميزان  فوق  های پذیرایی به نمایش درآمده است. در جدول  اکثر وسایل لوکس و مجلل در اتاق 

 نمایش کاالهای متفاوت در فضاهای مختلف مشخص است. 

ی در پاسخ به سؤال  های تلویزیون از بينندگان سریال   1383در سال    شده انجام طبق نظرسنجی  

ی عموم  شوند با امکانات زندگ ها نمایش داده می )به چه ميزان امکانات زندگی که در اکثر سریال 

ها را در  بازیگران در سریال   مورداستفاده های درصد از بينندگان اتومبيل   80/ 8مردم مطابقت دارد؟(  
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:  1388عيوضی،  )   اند های عموم مردم ارزیابی کرده ( مشابه با اتومبيل اصاًلحد )کم، خيلی کم و  

 (. 27:  1383منصوری،    ؛ 158

 سبک ازدواج  .2

  سه   در   اساسی   های تفاوت   ، تلویزیون   ازدواج   های سبک   وع تن   به   توجه   با   کلی،   ارزیابی   یک   در 

  وجود   اسالم   تأیيد   مورد   ازدواج   و   تلویزیون   تأیيد   مورد   ازدواج   بين   معيارها،   و   اهداف   اهميت،   زمينه 

  بهترین   زمره   در   که   است   ارزشمند   و   مقدس   پيمان   یک عنوان  به   اسالم،   در   ازدواج   جایگاه .  دارد 

  روانی   آرامش ازجمله    بسيار   برکات   و   خير   مایه   که   رود می   شمار   به   الهی   اوليای   و   انبيا   های سنت 

  یک   از   ازدواج   اهميت   و   جایگاه   الگوی مطلوب،   عنوان به تلویزیون    سنتی   نيمه   ازدواج   در   است؛ اما 

  بدون   آن   در   ه ک   قراردادی   است،   يداکرده پ   تنزل   اجتماعی   قرارداد   یک   به   ارزشمند،   و   مقدس   پيمان 

  سوی  از   . است   مادی  منافع بر اساس  زیان  و  سود  محاسبه  هدف صرفًا الهی،  رضایت  جلب  به  توجه 

اخالق   شامل   اسالم   در   ازدواج   معيارهای   دیگر،  اصالت ایمان،  کفویت   خانوادگی   ،    است؛   و 

  اجتماعی   های جنبه  بر   چنين هم   و  خانوادگی  اصالت   معيار   بر   تر بيش   منتخب   سریال   در   که ی درصورت 

عنوان  به   همسری   همسان   اصل   بر   اسالم   در   که ی درحال شود،  می   تأکيد   همسری   همسان   فرهنگی   و 

این    شده   تأکيد   « کفویت »   عنوان   ذیل   در   خانواده،   انسجام   ضامن   و   همسرگزینی   معيار  به  است؛ 

دیگر   های جنبه   با  برخورد ایجابی و (  دینی  همسانی ) همسری  همسان  های جنبه  برخی   صورت که با 

 (. 36:  1389  ينی، نائ خانی  حسين )   شده است.   سلبی   طبقاتی(، برخورد   و   نژادی   قومی،   همسانی ) 

 جنسی  اخالق .3

  در   پررنگی   نقش   که   است   ای جامعه   هر   در   مهم   بسيار   هنجارهای   از   یکی   جنسی   اخالق 

  های گفتمان   از   مملو   نهان   خواه   آشکار،   خواه   ها فيلم   از   بسياری .  است   کرده   ایفا   جمعی های  رسانه 

  کنيم   رفتار   مختلف   فضاهای   در   باید   چگونه   و   کيستيم   مرد   یا   زن عنوان  به   ما   که این .  است   جنسيتی 

  شود. می   بازتوليد   تلویزیون   چون   مهم   های رسانه   توسط   که   است   جنسيتی   فرهنگ   از   بخشی 

   (. 61:  1385  گرد فرامرزی:   سلطانی ) 

  صفحه   از   برهنگی   مظاهر   و   شد   تغيير   دستخوش   نيز   ملی   رسانه   اسالمی   انقالب   پيروزی   با 

  که   مهمی   نکته   ولی .  شد   آغاز  ابتذال  از  دور   به   نمایشی   و   هنری ی  ها فعاليت  و   رفت   کنار   تلویزیون 

گذاری  اثر   و   مخاطب   جذب   چگونگی   زمينه   در   رسانه   ابزارهای   و ها  روش   شد،   غفلت   آن   از 
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  در   یج تدر به   رو، ین . ازا نگرفت   صورت   اساسی   کار   و   نشد   چندانی   تغيير   دچار   که   بود   او   بر   تر بيش 

  استفاده   ممنوعيت   با   که  سازان يلم ف   برخی   که   معنا  این   به   بودیم،   پنهان   سکس  ورود   شاهد  تلویزیون 

  به   مخاطب   جذب   جهت   به   و   خل   این   جبران   برای   شدند،   رو روبه   زنانه های  جذابيت   و   ظاهر   از 

  جوان،   بازیگران   ویژه به   بازیگر،   انتخاب   در   چهره   زیبایی   محوریت چون:  هم   فاکتورهایی 

  زن   صميمانه   و   آزاد  روابط   کشيدن  تصویر  به   بدن،  پوشيدگی  عين  در   نامناسب   و  تنگ های پوشش 

  نگاه،   یک   ال دنب   به   آتشين های  عشق   طرح   ، ...   و   همسایه   دوست،   همکار،   قالب   در   مرد   و 

سعی   محرک های  دیالوگ  غيره    بازنمایی   پنهان،   سکس   از   منظور .  دارند   مخاطب   جذب   در   و 

ه   دوم   ه مرتبه   ضمنی های  نشانه    تحریک   باعث   که   است   مرد   و   زن   روابط   و   مناسبات   از   معنی 

  باشد   شوهر  و  زن  خصوصی  روابط  ای از کنایه   نمایش  د توان می   بازنمایی  این .  شود  مخاطب  جنسی 

  محارم  جزء   نامه يلم ف  در  فيلم های  شخصيت   ندارد  فرقی . باشد   نامحرمان  عرف  از   خارج   روابط  یا   و 

  برخی   دادن   قرار   و ها  صحنه   برخی   بازنمایی   راه   از   مخاطب   جنسی   تحریک   بلکه نه    یا   هستند 

  سکس   ير تأث  رسانه،   کارشناسان  نظر   بر  بنا .  شد   خواهد   فيلم   در   پنهان  سکس   ایجاد  باعث ها  دیالوگ 

 . است   آشکار   سکس   بازنمایی   از تر  عميق   و   تر بيش مراتب  به   مخاطب   ر ب   پنهان 

  روبرو   مخاطب   جذب   برای   پنهان   سکس   مقوله   با   است،   ملی   رسانه   ترین دولتی   که   تلویزیون   در 

  حرکات   و   زن های  مجری   توسط   نارنجی   قرمز،   ی، صورت   مثل   تند   و   جذاب های  رنگ   از   استفاده .  هستيم 

  در   پنهان   سکس های  نمونه   از   سيما های  سریال   در ها  صحنه   برخی   نمایش   تا ها  آن   گرانه عشوه   لحن   و 

  و   روسری   با   دست   ساق   رنگ   کردن   هماهنگ   با   نيز   چادری های  مجری   حتی .  است   ملی   رسانه 

  برای   ای جنسی سوژه   به   تبدیل   گرانه عشوه   و   جذاب   1بدن«   »زبان   از   استفاده   و   چهره   آرایش   چنين هم 

  و  العماره« »شمس   «، شتابان   چنين   کجا  »به   مثل هایی  سریال   در   را ها  مؤلفه   این .  شوند می   مخاطب   جذب 

  صورتی   به   ملی   رسانه   در   پنهان   سکس   حرکت   سير .  بينيم می   پزشکان«   »ساختمان   در تر  جدی   طور به 

  نيز   2»کيميا«   سریال   مثل   اسالمی   انقالب های  مایه بن   با هایی  ملودرام   در   االسف   مع   يرًا اخ   که   ده ش   گسترده 

 
۱ .Body Language  

ن 2 با    خواب اتاق های  مایش صحنه .  مهری  با    خواب لباس و حضور  گفتگوهای صميمانه  و  فرخ  همسرش  کنار  در 

تخت،   روی  بر  سریال   جمله   از یکدیگر  این  در  پنهان  نمایش    مصادیق سکس  و  منزل  در  کيميا  پوشش حداقلی  است. 

   شود. مخاطب می   باشد که باعث تحریک جنسی دیگر مصادیقی می   های بدن این شخصيت از برجستگی 
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هایی را تدوین  سياست ینکه رسانه ملی برای بازنمایی روابط زن و مرد  ا   وجود   با   يجه نت   در  . شود می   دیده 

 ات زن و مرد در تلویزیون عفيفانه نيست. ارتباط   همچنان کرده است، اما  

 تحکیم خانواده .4

باشد.  است تحکيم خانواده می   شده   اشاره ملی که قباًل به آن    های مهم رسانه سياست یکی از  

دختر و  اما بازنمایی روابط ؛  ترین عوامل تحکيم خانواده ازدواج به هنگام جوانان است یکی از مهم 

دیرهنگام جوانان می  ازدواج  به  فيلم پسر منجر  پایان  نيز در  گاهی  پایانی  شود.  در قسمت  یا  ها 

شود که جوان  ی این روابط بازنمایی می ا گونه به شود ولی در طول فيلم  این رابطه مذمت می   سریال 

ها  تواند مانع از اثر سوء این فيلم ای نمی يقه چنددق د و پایان  کن را در جهت انجام آن تحریک می 

گرچه   دهيد،  نشان  بد  الگوی  اگر  شما  روانشناسان  گفته  به  آثار    بعدًاشود.  اما  کنيد  مذمت 

های آخر مذمت هم شود و فرض کنيد  اش را دارد. اگر رابطه دختر و پسر در قسمت یادگيری 

از   (. 25: 1391،  ی )احمد پناه  شود ی می بدآموز ه موجب  سرنوشت بدی پيدا کند، اثرش را گذاشت 

کردن    رنگ کم قرار دهند،    موردتوجه ها باید آن را  ها که رسانه های تحکيم خانواده دیگر شاخص 

ی با باال  های تلویزیون های تک سرپرست است. سریال ها و عدم استفاده از خانواده طالق در فيلم 

 برند.  بردن انتظارات زوجين، زمينه اختالف و جدایی را باال می 

ی عمومی در مورد برخورداری  چشم هم ها ممکن است با ترسيم تصاویری از چشم و  »رسانه 

از یک زندگی مرفه، احساس محروميت نسبی را تشدید کنند و موجب وارد آمدن فشار برای  

   (. 124:  1390رشکيانی،  )   شوند« به سطوح باالی موفقيت می   رسيدن 

برند و  های مختلف انتظارات و توقعات زوجين را از یکدیگر باال می ها با نمایش زندگی رسانه 

شود و همين امر از عوامل مهم افزایش طالق است. طبق  موجب عدم تفاهم آنان در زندگی می 

های تلویزیونی در پاسخ به سؤال »به  ينندگان سریال از ب   1383نظرسنجی صورت گرفته در سال  

شود، با امکانات زندگی عمومی  می   شده داده ها نمایش  چه ميزان امکانات زندگی که در اکثر سریال 

در واقعيت و در    آنچه دهند چقدر با  ها نشان می رسانه   آنچه شود که  مردم مطابقت دارد؟« معلوم می 

   (. 27، همان:  فر منصوری )   ست ها وجود دارد متفاوت ا خانواده 
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لباس، نوع مسافرت یش نما بنابراین   نوع    شده انجام ها و تفریحات  خانه، لوازم منزل، اتومبيل، 

زنی که همه آمال و آرزوهای    قطعاً گذارد.  ها می ير زیادی بر انتظارات زوج تأث آنان از تلویزیون،  

رود و از وضع  ناخودآگاه باال می   صورت به کند توقع و انتظارش  مشاهده می ها  خود را در سریال 

می  ناراضی  موجودش  این زندگی  به  توجه  با  و  این  شود  کردن  برآورده  امکان  نيز  او  که شوهر 

می  آنان  روابط  در  خلل  موجب  ندارد  را  و  انتظارات  کم   مرور به شود  و  کم  آنان  ميان  تر  تفاهم 

شود یا منجر به طالق عاطفی که زن و مرد فقط  منجر به طالق رسمی می یت یا  درنها شود که  می 

 . ای به هم ندارند کنند و هيچ علقه به خاطر آبرو زیر یک سقف زندگی می 

های  توان بيان کرد، اشتغال زنان در جامعه است. در سریال از دیگر دالیلی که برای طالق می 

يدار« که زن در  وب خواب های » شود مثل سریال نيز امر اشتغال زنان نيز زیاد مشاهده می   تلویزیون 

»آشپزباشی« که زن و مرد نقش اول فيلم با یکدیگر در    چنين سریال کرد. هم بازی می يس پل نقش  

روند.  کنند و تا مرز طالق نيز پيش می ره می که چه کسی رئيس باشد مشاج ایجاد رستوران و این 

های تک  های دو والد است. خانه تر از خانواده های تک والد، آرام های زیادی، خانواده در سریال 

   های دو والد پر از مشاجره و نارضایتی. والد همواره مرتب و پر از شادی است و خانه 

؛  اده در جامعه شود کم شدن طالق است تواند موجب تحکيم خانو ترین عوامل که می از مهم 

یر است. به همين دليل شاخص مهم دیگر جهت تحکيم خانواده در  ناپذ اجتناب اما گاهی طالق  

جامعه این است که کسی که طالق گرفته مجرد نماند و بتواند دوباره ازدواج کند. بنابراین اگر زن  

باشد،   تواند کمک شایانی  واج مجدد می ازد   قطعًاو مردی طالق گرفته یا همسرش فوت کرده 

 يرگذار باشند.  تأث توانند  ها نيز در این امر می ها باشد. رسانه گونه خانواده ین ا جهت تحکيم  

های سينمایی و  گونه که قباًل اشاره شد مردان و زنان تک سرپرست در فيلم همان   متأسفانه 

ها به یک  تک سرپرست در فيلم   شود و حضور زنان و مردان ها بسيار زیاد نمایش داده می سریال 

 شده است. یل تبد امر طبيعی  

 روابط والدین با فرزندان  .5

های  ياست باس دهد که ی نمایش نمی خوب به ملی ارتباط ميان والدین و فرزندان را    متأسفانه رسانه 

شود. در بسياری  مادری و پدری می   ير نقش تحق   به و قوانين رسانه ملی هم در تعارض است و منجر  

دهند و حتی بدون  کنند و هر چه دوست دارند انجام می ها حکومت می ها، فرزندان بر خانواده از فيلم 
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از رسانه    خصوص به هایی  ارائه چنين خانواده   قطعًادهند.  اجازه پدر و مادر ازدواج مخفيانه انجام می 

گونه بازنمایی در  این   بسا چه شود.  ان والدین و فرزندان می تر ارتباط مي ملی، منجر به تيره شدن بيش 

اراده خانواده برای داشت فرزند نيز اثرگذار است. پدر و مادری که مکرر نافرمانی فرزندان از آنان را  

در سریال زمانه،    . شود انه« زده می »زم   کنند. مثالی از سریال تر رغبت به داشتن فرزند می بينند کم می 

داشتند و حتی مخفيانه ازدواج کردند. در  ی خود را از خانواده مخفی می کارها تمام بهزاد و ارغوان،  

خوش  سریال  این  قسمت  خوشی گذرانی چند  و  شد  ها  گذاشته  نمایش  به  ازدواج  این  های 

عای سازندگان سریال این بود  ی که عاطفه و احساسات مخاطب را بسيار جلب کرد و اد ا گونه به 

یت به دليل  درنها که  ی درحال خورند زیرا ازدواج مخفيانه داشتند  که بعدًا این زوج به بدبختی می 

مشکل اقتصادی، بهزاد و ارغوان از هم جدا شدند. یعنی اگر مشکل اقتصادی نداشتند این ازدواج  

خبر بودن والدین اصاًل  کرد و بی داشته باشند ادامه پيدا می   که خانواده دختر و پسر خبر بدون این 

 علت و عامل مشکالت بعدی نيست. 

 روابط میان همسران .6

ملی نمایش روابط خوب ميان زن و شوهر و ترویج این    های رسانه سياست ترین  یکی از مهم 

چنين والدین و  شود که زن و شوهر و هم ها مشاهده می بسياری از سریال   اما متأسفانه در ؛ امر است 

ها خيلی طبيعی و راحت از الفاظ زشت و زننده  کنند. بسياری از فيلم فرزندان به یکدیگر اهانت می 

از شبکه    خصوص به . در رسانه ملی  کنند احترامی می کنند یا زن و شوهر به یکدیگر بی استفاده می 

ها و  تواند اثرات سوء ميان زن و مرد شود و می ها نشان داده می ای فيلم، نمایش و... این فيلم  تماشا، 

شود. در پژوهشی که در اداره کل مطالعات  ها نيز مشاهده می فرزندان داشته باشد. این امر در سریال 

، درگيری  ، وجود خشونت است به این نتيجه رسيده است که نقص رسانه ملی   شده انجام   صداوسيما 

 (. 64:  1390،  شعبانی اصل )   های تند اعضای خانواده و ترویج خانواده نامطلوب است وگوی و گفت 

 نقد و بررسی وضعیت اجرا و راهکارهای آن

شود تا علت عدم اجرای  و بررسی آن پرداخته می   نقد به ،  صداوسيما شناسی وضعيت  بعد از آسيب 

تر یکی به  ای هست که بيش حوزه اجرا معمواًل اجرای قوانين سليقه   در   تر واکاوی شود. قوانين بيش 

گردد. عوامل اجرایی سازمان یکی به دليل قانون  ی بازم خواست مدیران و دیگری به خلقيات فردی افراد  
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و یکی هم به دليل ریسک و دردسر آن است که قوانين را    ای کارشان ها و حفظ شأن حرفه بودن آن 

 (. مصاحبه با رضوانی اسماعيلی،  )   کنند. رعایت می 

می  که  دیگری  ع دليل  برای  اجرای  توان  این دم  کرد  بيان  سازمان    ، که قوانين  کشور،  در  امروزه 

که هم باید یاد دهنده باشد و هم یادگيرنده؛ که  ی درحال   ؛ فقط یک سازمان یاد دهنده است   صداوسيما 

ها یادگيرنده نيستند.  ن و عوامل آن در بسياری از سطوح سازمان مدیرا   گونه نيست. سازمان این   متأسفانه 

دهد  به معنای مثبتش باشد. چراکه باالخره یاد می   دهنده   تواند یاد سازمانی که یادگيرنده نباشد، نمی   طبعًالذا  

 تواند مثبت یا منفی باشد و مثاًل ممکن است حماقت را یاد دهد. و تأثيری بر مخاطب دارد، حاال می 

 تواند به چند علت اصلی اشاره کرد: ميان قوانين و اجرا، می   تأمل ل قاب در واکاوی علت این فاصله  

 عدم اطالع مجریان .1

های عملی زندگی وجود دارد و اختصاصی به این  های زندگی و عرصه نظر این فاصله بين قاعده 

ملی    خواهند و بسياری از افرادی که در رسانه موضوع ندارد. نکته مهم این است که این قوانين مجری می 

کنند، از این قوانين اطالعی ندارند. مشکلی که در کشور وجود دارد، این است که ما دچار تورم  کار می 

دانيم چه قانونی حاکم  های زیادی داریم که خيلی از اوقات نمی قدر قاعده ای آن قانون هستيم، در هر حوزه 

ها را بدانند. مثاًل یکی  هایی دارد که قانون ای نياز به آدم گذاریم. هر مجموعه ر می است، بنابراین قوانين را کنا 

های بيکاری وجود دارند که قوانين را بلد  از دالیل ضرورت وکيل گرفتن در این عصر این است که آدم 

ها  و به این ایم  ما یک عقل منفصلی برای خودمان ایجاد کرده   درواقع هستند ولی عموم مردم بلد نيستند.  

 ، دانش و اطالع مجریان است. اجرا گيری قوانين و  کنيم. بنابراین یک دليل مهم فاصله رجوع می 

 یماصداوسداشتن اراده جمعی در    .2

، اراده جمعی  مسئله ، کار جمعی است، قاعدتًا باید در این  بعد این است که چون کار رسانه   مسئله 

تواند منشأ اثر باشد، یعنی در یک  یی نمی تنها به وقتی اراده جمعی نباشد، خواست یک عده محدود،    باشد، 

نيست،    شان مداری نيست و شریعت مبنای دغدغه مدار و اخالق سازمان، وقتی فضا و روح حاکم، روح فقه 

دهند و بر  ها بها می تجربه   ها به ها دستگيری کند و بيش از قاعده آورند که از آن تر به قوانينی روی می بيش 

هایی که برایشان عادت شده است. بنابراین اگر چيزی مانع روند  کنند، ُنرم های متعارف عمل می اساس ُنرم 

وارگی  تر عادت کنم در کار ارباب رسانه بيش گذارند. فکر می کنار می   سرعت به عادی کارشان شود، آن را  

 (. الدین اسماعيلی، مصاحبه با شرف )   اند یاد گرفته و    ه شد يت ترب حاکم است چون به همين شکل  
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 اولویت جذابیت هنری از محتوای دینی .3

کار رسانه بعد بحث جاذبه   مسئله  این   افزایی است. چون  بوده است که خيلی  در غرب هم  طور 

ی از  طورکل به هاست که اصاًل حوزه هنر را  داند و این بر اساس مبنای آن نمی   خودش را وامدار اخالق 

هایی  و حسن و قبح اخالقی را در حوزه   یبًا حوزه حسن و قبح عقلی تقر ها  اند. آن حوزه قاعده بيرون برده 

ای است که  آید که حوزه رسانه، حوزه به نظر می   اند. ترین دخالت را داده که هنر در آن ميدان دارد، کم 

ترند. هر  ها مهم ها برای آن جاذبه   لذا مبنای آن هنر است و هنر غالبًا مبنایش حسن و قبح زیباشناختی است،  

شود. از این حيث  تکنيکی که بتواند جاذبه الزم را برای جذب مخاطب داشته باشد، از آن استقبال می 

 کنند که باب دیگری را در پيش بگيرد. کنند و فرد را وادار می دودیت ایجاد می گاهی اوقات قوانين مح 

 ؛ فضایی آزادماهیت رسانه .4

ی.  فقه   ير غ باشند یا    که فقهی آمادگی زیادی برای تمکين قوانين ندارد، اعم از این   فضای رسانه 

یعنی اصاًل قاعده در کار رسانه جایگاه خاصی ندارد. شاید در هاليوود هم به همين شکل باشد و در  

يختگی  گس لجام یک حدی سعی کنند حدود را رعایت کنند، اما در این عرصه، فضای آزاد هم برای 

سينمای    در کتاب   مدد پور مرحوم آقای    . رادارند ایشان آزاد است، یعنی در حوزه رسانه این آزادی  

انسان اشراقی می  دنيای غيرواقعی است. وقتی  به درون  گوید: سينما یک خُمخانه است و یک  ها 

که از  این   مجرد به اند و  يدوبندهای بيرونی فاصله گرفته ق کنند که با همه  روند، احساس می سينما می 

کنند در یک دنيای واقعی هستند. دنيای سينما، دنيای خيال  سالن سينما بيرون رفتند، باز احساس می 

ای بر آن حاکم نيست، دنيای  است، دنيای خيال، دنيایی است که تحت قاعده نيست، یعنی هيچ قاعده 

د هستيد. سينما آن تخيل منفصل  تان آزا تخيل است. شما در هر جا که محدود باشيد، در حوزه تخيل 

  2اند و ما را هم  اند، خيالشان را به شکل فيلم درآورده اند، خيال کرده هاست، یعنی یک عده آمده آدم 

ها که برای ما حکم خيال  خيال آن   واسطه به کنند، ما  نشانند و سرگرم می ساعت در سالن سينما می 

 رویم. ساعت به عالم تخيل می   2، یعنی  گيریم ساعت از واقعيت فاصله می   2منفصل دارد،  

و مسجلی است و این ما    شده نوشته نگاهی که ما به فقه داریم، این است که فقه یک قواعد  

شده را  یف تعر ها برویم و باید تمکين کنيم، یعنی ما باید قاعده  هستيم که باید تحت این قاعده 

اگر شما این حرف و نگاهی را که ما به فقه  يقًا رفتارمان را بر طبق آن تنظيم کنيم،  دق   بگيریم و 

شویم. در یک جامعه ليبرال،  با مشکل مواجه می   حتمًاو    حتماً ببریم،    داریم، به یک فضای ليبرال 
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یجادشده است، این  ا ها  ها فضای تنفسی زیادی برای آدم جز در یک خطوط عام، در بقيه عرصه 

تنف  رسانه فضای  در  ماهيت  سی  کردم،  عرض  که  دليلی  به  و  است  ممکن  سطح  باالترین  در   ،

 همان(.   اسماعيلی، )   کند در مورد مدیران هم صدق می   مسئله کارشان، ماهيت تخيل است و این  

 نداشتن دغدغه دینی  .5

ملی، رسانه دینی باشد، باید چند مؤلفه را دارا باشد که رعایت قوانين، تنها    اگر بنا باشد که رسانه 

کدام از کارمند، هنرمند، تيم اجرایی،  يچ ه   های دینی، دغدغه اوليه باشد. وقتی دغدغه ها می یکی از آن 

ل مختلفی  ای، عوام های ارتباطی و مناسباتی نباشد، این چه دليلی دارد؟ در سازمان رسانه مدیر و شبکه 

 افزارهای چندگانه سازمان رسانه است. ها است. قانون یکی از نرم دخيل است. قانون، تنها یکی از آن 

آیا تاکنون سازمانی موفق شده است که همه کارها را تنها با کمک قانون اصالح کند؟ اجرای    

 مانی داشته باشند. خواهد، باید مشارکت جمعی داشته باشند، باید فشار ساز قانون انگيزه کافی می 

 ضمانت اجرای قوانین .6

بحث ضمانت   پس  ندارد.  اجرایی  اصاًل ضمانت  قوانين  این  از  برخی  مهم    اجرا گاهی  هم 

این مشکل در عرصه  های اداری و  عفاف و حجاب در سازمان   مسئله   ازجمله های دیگر  است. 

ای به دليل تأثيرات فرهنگی زیادی  های رسانه ، چهره رسانه   مسئله دولتی هم وجود دارد. منتهی در  

دهد و  ای از خود نشان می ای دارند. مثاًل وقتی یک بازیگر چهره دوگانه که دارند، اهميت ویژه 

بی بازی می   باحجاب جلوی دوربين   را به  حجاب می کند ولی پشت دوربين  نفاق  شود، روحيه 

نيروهای خوب حاصل  ترب   با   نيز   اجرا افکند. ضمانت  جامعه می  نيروهای خوب و استخدام  يت 

ها حداقل انتظارات سيستم را دارا  شود، یک سيستم سالم باید با افرادی تعامل داشته باشد که آن می 

شناسد و یا  اش را نمی مدار زندگی کنند. وقتی شخص وظيفه باشند، یعنی واقعًا بخواهند شریعت 

انگيزه   بيرونی  در صورت شناختن وظيفه،  باشد، فشار  نداشته  را  به آن  نباشد،  رو هم عمل  او  ی 

کنند، گاهی به لحاظ عملی، چيزهایی در  ارباب جمعی هم برای عمل به قواعد، مساعدت نمی 

کنند، یعنی  ، بهتر از سازمان دستگيری می شده نوشته گيرند که نسبت به قواعد  دستور کار قرار می 

ی بر  قدر به های خاص،  ، گاهی برخی رویه اند مهم ای سازمانی  ها خيلی در کاره ها و رویه تجربه 

می  حاکم  سازمان  که  یک  قوانينی  که  و    صورت به ،  اند شده نوشته شوند  مغلوب  عادی،  خيلی 

 شوند. اعتبار می بی 
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 رسانهکامل سازی  لزوم اسالمی .7

يزش  چ همه ای که  ای طراحی شود که صدر و ساقش اسالمی باشد، نه یک رسانه ه که رسان ی درصورت 

می اسالم   ير غ  است  فقهی ی  نگاه  با  را  آن  کرد    توان  می ی درصورت جمع  ما  قوانين  که  با  فقط  خواهيم 

توان چيزی را اصالح  قانون می که فکر کنيم با اصالح قوانين و دیکته کردن  اش کنيم. اصاًل این اسالمی 

نظير   که گفتند برای اسالمی کردن دانشگاه، باید    اسالمی کردن دانشگاه   مسئله کرد، فکر غلطی است. 

قوانينش اسالمی شود و شورای عالی انقالب فرهنگی پشت سر هم مصوبه داشت، گفتند اگر رؤسای  

اسالمی شوند،   اصالح می چ همه دانشگاه  گفتند  يز  در دروس    د اگرچن شود،  را  اسالمی  معارف  واحد 

واحد جا دادند، مگر اسالمی شد؟ وقتی اساس دانشگاه،    24شود،  يز اسالمی می چ همه دانشگاه جا بدهيم،  

اش غربی باشد، اهدافی  اش غربی باشد، مدیریت سازمانی غربی باشد، دانشش غربی باشد، نظام انگيزشی 

يزش غربی باشد در این صورت اگر دروس  چ همه خودش طراحی کرده است، غربی باشد و    که برای 

 خواند. را برای نمره می   شود، دانشجو اخالق معارف هم به آن وارد کنيم، هدف تنها نمره می 

 گامبهگامنبود مدیریت صحیح و   .8

وجود ندارد.    گام ه ب گام های  یریت مد در عرصه رسانه اعتقادی به    خصوص به در کشور    متأسفانه 

شود. همين امر  ی م کشور ما به لحاظ مدیریتی واقعًا متزلزل است و به همين لحاظ خسارت زیادی داده  

ینجاست که مدیران ما نه ابتکار دارند و نه  ا ریشه مشکالت مدیریتی هم    شود. هم مشاهده می   در رسانه 

برنامه برنامه  ما همواره در حال جنگ  ها ریزی،  است.  امور خارج کرده  تدبير  از  را  ما  ی دشمن هم 

کند، کشور  ای فکر می لحظه   صورت به تواند به آینده فکر کند، بلکه  ایم، در فضای جنگی انسان نمی بوده 

تأثير فشارهای دشمن از تدبيِر مدیریِت منسجم خارج شد و دچار روزمرگی شد و مدیریتش   ماتحت 

ها را پيدا نکرده است.  نویسی بوده است، اما امکان اجرای برنامه نویسی و برنامه ه قانون فقط در حوز 

نوع   این  هست  طبيعی  کنيم.  مدیریت  اضطراری  شرایط  طبق  که  دادیم  اجازه  خودمان  به  ما  یعنی 

 شود. ی م مدیریت با مشکالت زیادی مواجهه  

 ادغام نظر و عمل )تجربه مدیریتی(  .9

یک بحث نظری و یک بحث اجرائی دارد.  ین ا است و    هميت فراوانی برخوردار تجربه مدیریت از ا 

روید و مدام تست  جلو می   گام به گام کنيد و  می   اجرا کنيد و بعد  ریزی می وقت است که شما برنامه یک 

 گيرید.  بازخورد می   شود و هم در عمل از آن امتحان می   نظرتان هم طور  کنيد، این می 
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پردازی کنيم،  هم که ما دقيق اندیشه   هرچقدر پردازی کنيم،  که بنشينيم در حوزه و مدام اندیشه این 

کنيم، هزاران مؤلفه جدید، سر راهمان ظهور    اجرا ها را  که سوار بر کار شویم و بخواهيم برنامه ی هنگام 

گفت: مدیران خوب، مدیرانی  قایان مدیریتی می ها فکر نکرده بودیم. یکی از آ به آن   اصاًلکند که  می 

حوزه   به  مربوط  علمی  مطالعات  به  و  بپردازند  نظریه  و  تحليل  به  را  وقتشان  از  بخشی  که  هستند 

از  مد  بپردازند و بخشی  تئوری   وقتشان یریتشان  یعنی همان  بپردازند،  اعمال مدیریت  به  ها و  را هم 

شان، مدیریت هم بکنند.  ی روند دانش پا به بگيرند و پا  ه کار  های مطالعاتی را به ميدان ببرند و ب یافته 

شود، یعنی حوزه دانش شما در پرتو ارتباط با ميدان  ها در این دانش منعکس می تجربه   زمان   مرور به 

نشيند دوباره در یک چرخه  های دانشی شما که به بار می یابد، بعد یافته عمل شکوفا شده و گسترش می 

 کند.  در ميدان فربه می   شمارا شود و  ميدان می   دیگری وارد عرصه 

منطق دیالکتيکی و عمل بوده است، یعنی اندیشمندان باید    هم اصاًل منطق گفتگوی اجتماعی  

ها باعث شده  پایشان در ميدان باشد و یک پای دیگرشان در دانشگاه باشد. جدایی بين این یک 

ی عمل خيلی  رو   هم   مان دانش ه باشد،  وقت طرفی نبست يچ ه از رهگذر عمل،    دانشمان است که  

ها در عمل از  تأثير نداشته است. مدیرانی که ما داریم، غالبًا دکتری هم دارند، ولی چرا این رشته 

 کند؟ به دليل همين دور شدن از ميدان عمل است. ها دستگيری نمی آن 

 ورزهای اندیشهیئتهتشکیل   .10

  اتفاق   به شناس معروف آمریکایی( بود، استاد ما  )جامعه گوید: »استاد ما پارسونز  آقای نرتون می 

از دانشجویان کارشناسی ارشد، هر دو هفته یک  گوید بخشی از  بار نشست داشتند. او می جمعی 

شناسی موجود محصول آن جلسات است«، اگر ما همين جلسات گفتگو را جدی بگيریم،  جامعه 

می   نتایج  خوبی  می خيلی  واقعًا  که  چيزهایی  از  یکی  اندیشه گيریم.  کند،  توليد  اندیشه  های  تواند 

به   تعبيری که رهبری  به  یا  اتاق فکری  توليد کند، جلسات گفتگوی  ،  بردند   کار معطوف به عمل 

اندیشه يئت ه  می های  این ورز  ایرانی باشد.  ما  دارد.  برکت  خيلی  بيش ها  داریم، ها  شفاهی  زبان    تر 

تا  بيش  بيش نوشتن  اهل تر اهل گفتن هستيم  تکی و فردی فکر می و  از  تر  اگر جمعی  کنيم، ولی 

های  شود و خود همين یکی از راه فعال می   شان ذهن اندیشی کنند،  نخبگان کنار هم بنشينند و هم 

هم  ها شکل بگيرند. یک جمع فکری،  تربيت نيروهای انقالبی است. نيروهای انقالبی باید در جمع 

هم این  کنند،  گراتری توليد می های واقع کنند، هم اندیشه کنند، هم اندیشه توليد می خودشان رشد می 
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آید و  که شما در این جمع، بسياری از استعدادهایتان به ميدان می خورد و هم این ها محک می اندیشه 

می  مشخصی  آشکار  موضوعات  به  راجع  اگر  جمع  این  کن   ذهنشان شود.  درگير  از  را  و  ند 

کند، نسبت به  شان جامعيت پيدا می اندیشه   ازآنجاکه های مختلف در آن جمع حاضر باشند،  تخصص 

های متناسب با  های تکی که نظام دانشگاهی ما دارد، امکان عرضه عملی و امکان توليد نسخه اندیشه 

کنيم،  ه علمی فکر می رشت اواًل در غالب یک  افتد، ولی برعکس ما ها بهتر اتفاق می جامعه در آن جمع 

تواند مشکل جامعه ما را حل  ها نمی کدام از این يچ ه نویسيم، کنيم، تکی می که تکی فکر می دیگر این 

توانند چندگانه  ای هستند، بنابراین نمی رشته ها تک اند، ولی آدم های اجتماعی چندگانه کند. واقعيت 

فکری کنند، تعامل کنند،  ی جمع شوند و هم ی درجا حل این مشکل این است که افراد  راه فکر کنند،  

واقعيت  به  توجه  عطف  با  و  باشند  داشته  جمعی  هم مطالعات  خاصی  عينی  که  های  کنند  فکری 

ها هستند و انگيزه داشته  طلبه   نوعًافکرشان در خل نباشد. اگر این جمع، جمع متعهدی باشد که  

 شود. ش چندین برابر می ا نتایج   حتمًاو    حتمًا باشند،  

 بستر سازی برای حضور فقه در تلویزیون لزوم    .11

جدید،   باید بسترهای آن را آماده کرد، یک رسانه  اجرا کنيم،   اگر بخواهيم فقه را در تلویزیون   

ایجاد کرد؛ یعنی باید ساختارها را تغيير  ای و با نيروی انسانی جدید یک دانش جدید رسانه یه پا بر 

و   نمود  استحاله  و  قوانين سال    وقت آن داد  داشت  توقع  در سال  1384باید  اجرا شود،    1404، 

  چراکه شود اجرا کرد، چراکه بسترهای اجرایی قانون باید دیده شود. لذا قوانين موجود را هم نمی 

شود تبليغ کرد، چون مضر است بر اساس  نمی ی را  نمک پفک اگر بخواهند اجرا کنند، مثاًل دیگر  

نفس  به  اضرار  غش   قاعده  مثاًل    یا  معامله  صداوسيما   مثاًل!  ها بانک   الحسنه قرض در    سازمان 

متوجه    آنجا داشته است که به سرانجام نرسيد. در    پژوهشی را در حوزه بازرگانی به لحاظ فقهی 

نکنيد،  می  نکنيد و ساختاری برای آن تعریف  تا جذابيت را در سازمان حل  شویم که مثاًل شما 

توانی  ی می زمان   را ر عرصه زن. شما فقه مربوط به زن  د   خصوص به توان دید. جایی برای فقه نمی 

ها فکری و نظامی دقيق چيده  در صداوسيما اجرا کنيد که برای حوزه زنان و جذابيت در برنامه 

 نيازها حوزه فقهی دارد که فقه انتهای آن است. يش پ باشيد. فقه حلقه آخر این نظام است. بسياری  

کنيد تا فرد احساس نياز به فقه کند. ما هنوز احساس نياز به  ابتدا باید حوزه اعتقادی را اصالح 

رود و حتی اگر  نداریم. فردی که اصالً اعتقادی به نماز ندارد، به دنبال یادگيری آن نمی  احکام فقهی 
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ی. ما در حوزه احساس  آموز زبان با    اش رابطه خواند. مثل نياز به زبان و  بداند چگونه است اصاًل نمی 

رقيب  دیگر  طرف  از  ضعيفيم.  خيلی  فقهی  احکام  به  شبکه نياز  مثل  داریم.  هم  جدی  های  های 

ها »طرفه عينا ابدا« هم مخاطب را رها  رسانه   اآلن باالیی هم دارند.    که امروزه ضریب نفوذ   اجتماعی 

کند، لذا ابتدا باید بينش و گرایش را  بشر را رها نمی   رسانه   ...     و پت   یر ز کنند، در حال بيداری و  نمی 

شود که بسترش  ی محقق می زمان هم   اصالح کنيم تا به حوزه کنش که فقه است، برسيم. فقه حکومتی 

 وسط پليس. کار فرهنگی هم یعنی همين. آماده باشد. مثل جا انداختن کمربند ت 

 گیری یجهنتبندی و جمع 

باید تالش کند  تر مهم   عنوان به رسانه ملی   نظام فقهی    بر اساس ین رسانه جمهوری اسالمی 

نظریه هنجاری   بر اساس ریزی کند. در این مقاله تالش شد یه پا ها و قوانين خود را  ياست س شيعی 

های این تحقيق  ها و قوانين فقهی رسانه ملی انجام شود. یافته ت ياس س تحليلی از    ها رسانه در عرصه  

جهت تالش مناسب و  ین ازا دهد که قوانين رسانه ملی تطبيق حداکثری با فقه دارد و  ی م نشان  

  متأسفانه ین مشکل رسانه ملی در اجرای این قوانين است که  تر مهم اما  ؛  خوبی صورت گرفته است 

دارد. در پایان تالش شده است راهکارهایی ارائه شود ازجمله:    اشکاالت فراوانی در اجرا وجود 

، عدم اطالع مدیران و مجریان، توجه به اقتضائات تلویزیون در  گام به گام نبود مدیریت صحيح و  

ی، نبود دغدغه دینی، عدم ضمانت اجرای قوانين، رسانه صدر تا ذیلش اسالمی باشد،  گذار قانون 

 ورز و... یشه اند های  ت يئ ه ادغام نظر و عمل، تشکيل  
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