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تشکر و قدردانی:

سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستیمان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی
رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت.
بدون شک

اایگاه و منزلت معلم ،ااّل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی شائبۀ ایشان ،با زبان

قاصر و دست ناتوان ،چیزی بنگاریم.
اما بنابر سنّت حسنۀ تقدیر در این مجال ،فرصت را مغتنم شمرده
و ازپدر و مادر عزیزم ،این دو معلّم بزرگوارم ،که پیوسککته بر کوتاهی و درشککتی من ،قلم عفو کش کیده و
کریمانه از کنار غفلتهایم گذشتهاند و در تمام عرصه های زندگی یار و یاوری بی چشم داشت برای من بوده اند؛
و از همسررر ور رم ،که بردباری او ،هموارکنندۀ مسککیرِ گاه ناهموارِ تحصککیل و مشکوّک حرکت به سککوی
گامهای بعدی بود؛ به طور ویژه سپاسگزارم.
همچنین ،از هدایتهای اسکتاد گرانقدر ،حجت االسرمم و اممسریم ا ام ی اراسانی که علی رغم
مشککغلۀ فراوان ،در کمال سککعه صککدر ،زحمت راهنمایی این رسککاله را بر عهده گرفتند و بدون مسککاعدت ایشککان ،این
نوشتار هرگز به نتیجۀ مطلوب نمیرسید؛
و از زحمات اسککتاد ارامند ،جناب آقای بمل شررایری ،که با فروتنی زحمت مشککاوره این پایاننامه را
متقبّل شدند و دلسوزانه در تمام این مدّت از کم

های خود دریغ نورزیدند؛ کمال تشکّر و قدردانی را دارم.

بر خود وظیفه میدانم از تمامی کسکانی که در طول مسکیر کسک

معار

اهل بیت علیهم السالم برای این حقیر،

نقشی داشته و زحمتی متحمّل شدهاند خصوصا خدمتگزاران مدرسۀ علمیۀ عالی نواّب قدردانی کنم.
عزّت ،شوکت ،سربلندی و توفیق همۀ این عزیزان را از خداوند منّان مسئلت دارم.

د

چک ده:
تغییر سکب

زندگی انسانها و تبدیل نسبت میان کار و تفریح ،سب شده است که سرگرمی به عنوان یکی از

نیازهای مهمّ روزمرۀ زندگی بشر امروزی مطرح شود .از مهمترین کارکردهای رسانه و بخصوص رسانههای دیداری
از امله تلویزیون و سینما ،کارکرد سرگرمی و پرکردن اوقات فراغت است که مدّتِ قابل تواّهی از وقتِ مخاطبان
پرتعکداد را در اوام مختل

بکه خود اختصکککاص داده اسکککت .این تحقیق بکه رو

توصکککیفی -تحلیلی و متّکی بر

گردآوری اطالعات و اسکککناد کتابخانهای ،به اسکککتخراج بایدها و نبایدهای فقهی ،اهت کشک ک

نار اسکککالم دربارۀ

سکرگرمی به طور عامّ و برنامههای سکرگرمی در رسانههای دیداری به طور خاصّ ،پرداخته است .حدود و ضوابط به
دست آمده در این پژوهش ،در دو دستۀ حدود و ضوابط الزامی و حدود و ضوابط ترایحی گرد آمدهاند .مهمترین
حدود و ضکوابط الزامی به دسکت آمده عبارتند از عدم ترویج عقاید باطل مانند شکر ،،سحر و اادوگری ،شیطان
پرستی و نژادپرستی ،عدم فتنه انگیزی و ایجاد تفرقه ،عدم اضرار به دیگران ،عدم نقض حقوک اشخاص ،عاری بودن
از کذب ،تهمت ،بهتان ،غیبت و اهانت ،عدم ترویج لهو و لع
غفلت و عدم ایجاد حالت طرب در مخاط

حرام ،عدم تقابل با احکام مسککلم اسککالم ،عدم ایجاد

از امله حدود و ضکوابط فقهی است که پیام برنامۀ رسانهای برای اواز

و اباحه باید فاقد آنها باشکککد .تولید لذّتهای متعالی ،از مهمترین مال،های ترایحی پیام در برنامۀ سکککرگرمی در
رسانههای دیداری است که توسّط فقهپژوهان مطرح شده است.

ییمات یی دی(یی د واژه) حدود سکرگرمی ،احکام سکرگرمی ،رسانههای دیداری ،سرگرمی رسانهای،
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فصل اوّل :کلیات
ت ا م ض ع(طرح مسأمه)
امروزه ،سککرگرمی با تواّه به تغییر سککب

زندگی اوام بشککری ،فار از فعّالیّتهای رسککمی به یکی از

نیازهای روزمرّه مهمّ زندگی بشکر تبدیل شده است که نیازمند برنامه ریزی و سرمایهگذاری هدفمند است .یکی
از کارکردهای مهمّ رسککانه و بخصککوص رسککانههای دیداری از امله تلویزیون و سککینما ،کارکرد سککرگرمی و
پرکردن اوقات فراغت آن اسکت .رسانههای دیداری به دلیل ااذبههای هنری ،پیشرفت فنّاوری ،پذیر

عمومی

و ...توانستهاند در زمینۀ سرگرمی ،حجم وسیعی از زمان مخاطبین را به خود اختصاص دهند و از سایر رقبای خود
در این عرصه پیشه گیرند.
در اامعۀ اسککالمی ،رسککیدن به اهدا

و مرتف شککدن نیازها که از املۀ آنها نیازهای تفریحی و سککرگرمی

است ،باید بر طبق اصول و مبانی اسالمی و در دایرۀ معیارهای فقهی انجام پذیرد .بدیهی است که استخراج ناریۀ
اسکالم در این زمینه بر پایۀ بایدها و نبایدهای فقهی آن ،نیازمند آگاهی از دیدگاه کلّی اسالم ،نسبت به سرگرمی
و مصکداکهای آن اسکت .آنچه امروزه به عنوان سکرگرمی از طریق رسکانههای منسکوب به ناام اسالمی پخش و
منتشککر میشککود ،باید حدّاقل فاقد مال،های سککرگرمی حرام و در مرحلۀ بعد باید ویژگیهای ی
مناسک

سککرگرمی

و مطلوب را دارا باشککد .برای دسککت یافتن به حدود و احکام تولید برنامههای سککرگرمیِ مطابق با موازین

اسکالمی در رسکانههای دیداری ،ابتدا باید مفهوم و مصکادیق سکرگرمی را از مناب تشری و عر

استخراج نمود.

بدیهی است شناسایی شاخصهایی که موا حرمت برخی از انواع سرگرمیها در مناب فقهی شدهاند ،به معنای
لزوم احتراز از آنها در سککرگرمیهای رسککانهای نیز خواهد بود و آنچه امروزه در رسککانههای دیداری به عنوان
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سککرگرمی شککناخته میشککود باید فاقد شککاخصهای بدسککت آمده برای سککرگرمی حرام باشککد .همچنین برنامههای
سکرگرمی رسکانهای باید فاقدِ سکایر اموری که سب

حرمت فعل میشوند ،نیز باشد .به همین مناور ،مقارناتی که

موا حرمت عمل میشکوند و در برنامههای رسانهای قابلیّت وقوع دارند هم باید شناسایی و بررسی شوند تا از
به کار بردن آنها در این برنامهها ااتناب شود.

ضرورت تحق ق
فقه ،به عنوان تئوری کامل اداره انسان و ااتماع ،باید توانایی پاسخ به سؤاالت با موضوعات نو را داشته
باشکد .برخی موضکوعات ادید که از املۀ آنها رسکانه اسکت ،برای ورود به زندگی بشر ،منتار دریافت ااازه
نشده و به سرعت اای خود را در بین فعّالیّتهای روزمرّه انسانها باز کردهاند .رشد این موضوعات هم از لحاظ
تعداد و هم از لحاظ عمق ،سب

ایجاد مسائلی نوپدید در زندگی شده است که فقه متکفّل پاسخگویی آن است.

بنابراین؛ با تواّه به اهمّیّت احکام و قوانین شرعی ،فراگیر شدن سرگرمی رسانهای در بین مردم و نیازمندی اامعۀ
دینی به یافتن پاسکخ سکؤاالت و مسائل مستحدثه و در نهایت عدم واود پژوهش کافی در این زمینه ،ضرورت و
لزوم پرداختن به مبانی و معیارهای فقهیِ سرگرمی رسانهای و استخراج احکام مبتال به بر مبنای آن ،برای ساخت
و تولیدِ سککرگرمی مطابق با موازین شککریعت اسککالمی روشککن میگردد .همچنین لزوم آگاهی مخاطبینِ برنامههای
سرگرمی از تطابق این برنامهها با قوانین فقهی و هنجارهای اسالمی اهت احتراز از ارتکابِ نادانستۀ فعل حرام از
واوهِ دیگرِ اهمّیّت پرداختن به این موضوع است.

پ ش نه
مقولۀ سککرگرمی ،علیرغم درآمیختگی فشککرده و پیوسککتگی زمانی و سککابقۀ طوالنی در تاریخ زندگانی
بشر ،چنانکه باید و شاید مورد پژوهش و بررسی در حوزه دین و توسط دانشیان علوم دینی قرار نگرفته است .در
مناب حدیثی و متون کهن فقهی نیز ،بحث سککرگرمی به طور مسککتقل ،یا اصککال طرح نشککده و یا به ندرت به آن
پرداخته شده و حدود و ضوابط و احکام فقهی مرتبط با آن ،کمتر در اایی گردآوری شده است.
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آنچه در کت فقهی درباره سکرگرمی مواود اسکت ،اغل ذیل مصکادیق سرگرمی مانند بازی با آالت
قمار مثل شکطرنج و تخته نرد ،غناء و یا صکید لهوی و ...میباشد که به طور پراکنده ،تحت عناوین و ابواب فقهی
گوناگون قرار دارد .مثال برخی از مسککائل مرتبط با سککرگرمی ،در کتاب سککبق و رمایۀ (شککرط بندی و رهان بر
سکوارکاری و تیراندازی) ،2برخی در بحث شهادات ،به مناسبت بررسی شرایط قبول شهادت و نشانههای عدل و
فسق 3و برخی دیگر ،در مبحث مکاس

و تجارات ،به مناسبت درآمد حاصل از برد و باخت 4آمده است.

در نگاشتههای ادیدتر و تألیفات متاخرین ،به سرگرمی به عنوان ی

مقوله مستقل پرداخته شده ،اما از

لحاظ تعداد و کمّیّت ،باز هم بسکیار اند ،است و نیازمند تواّه بیشتر به این زمینه است .مثال در کتاب سرگرمی
رسکانهای 5نوشتۀ آقای سید حسین شر

الدین با نگاه به ناام هنجاری اسالم ویژگیهای ی

اسکالمی استخراج شده و به برخی از هنجارها و مال،های ی

سرگرمی مطلوب

سرگرمی مطلوب هم اشاره شده است .همچنین

مقالۀ ابعاد فقهی و حقوقی بازیهای مجازی ،6فقط به ابعاد فقهی یکی از سکرگرمیهای رسانههای دیداری یعنی
بازی پرداخته شکده اسکت .همچنین در البالی رسکالههای عملیّه ،کتابهای احکام و ام آوری استفتائات مراا
تقلید به صکورت پراکنده برخی از احکام مرتبط با سکرگرمی رسکانهای و احکام خاصّ رسکانههای تصویری مثل
سککینما و تلویزیون ،واود دارد ،اما در هیچکدام به طور مسککتقل به حدود و معیارهای(ضککوابط) تولید ی

برنامه

سرگرمی در رسانههای دیداری پرداخته نشده است.
آنچه این نوشککتار را از سککایر نگاشککتهها در موضککوع سککرگرمی در رسککانههای دیداری متمایز میسککازد،
اامعیّت نسکبی و تمرکز بر اسکتخراجِ حدود شرعی و ضوابطِ فقهیِ پیامی است که توسط رسانه ،به مخاط

القاء

میشود .این استقراء ،هر چند برای رسیدن به کمال راهی طوالنی در پیش دارد ،اما موضوعی است که علی رغم
 .2طوسککی ،محمدبن حسککن ،امم س ط فی فقه االمام ه ،ج ،6ص - 289حلّی ،اعفربن حسککن ،شرررای االسررمم فی مسررا ل امحمل و امحرام ،ج،2
ص - 183نجفی ،محمد حسن ،ج اهرامکمم فی شرح شرای االسمم ،ج ،28ص212
 .3طوسکی ،محمدبن حسکن ،امم سر ط فی فقه االمام ه ،ج ،8ص - 221حلّی ،اعفربن حسککن ،شرررای االسررمم فی مسررا ل امحمل و امحرام ،ج،4
ص - 117نجفی ،محمد حسن ،ج اهرامکمم فی شرح شرای االسمم ،ج ،41ص43

 .4انصکاری ،مرتضکی ،اممکاسر  ،ج ،1صکص - 118-116روح اللّه خمینی ،اممکاسر
ص368
 .5شر

الدین ،حسین ،سرگرمی رسانهای

 .6وصالی ناصح ،مرتضی ،ابعاد فقهی و حقوقی بازیهای مجازی

14

اممحرمه ،ج ،2ص - 7خویی ،ابوالقاسکم ،مص اح امفقاهه ،ج،1

نیاز فراوان به آن ،مورد غفلت قرار گرفته و در تألیفات حولِ محورِ سککرگرمیِ رسککانهای و موضککوعات مرتبط ،به
نمونه مشابه دست نیافتم.

سؤاالت تحق ق
سکؤالی که در پی پاسککخ به آن هسککتیم اینسککت که چه حدود ،ضککوابط و احکامی برای تولید ی

برنامۀ

سرگرمی مجاز در رسانههای دیداری ،در فقه شیعه ،واود دارد؟
در کنار پرسش اصلی ،پرسشهای فرعی زیر نیز مطرح میشوند.
ال  -مناور از برنامههای سککرگرمی در رسککانههای دیداری چیسککت؟ چه محدودهای از برنامهها مدّنار
است؟
ب -نارِ فقهیِ اسکالم ،به عنوان اام ترین برنامۀ زندگی انسکان ،در رابطه با اشکتغاالت سرگرم کننده و
شادیآفرینِ مدرن یعنی تلویزیون و سینما چیست؟
ج -از میان حدود و احکام ساخت برنامههای سرگرمی در فقه کدامی

الزامی هستند؟

د -حدود و احکام ترایحی برای ساخت برنامههای سرگرمی در فقه کدام است؟

فرض ه تحق ق
در پاسکککخ به پرسکککش اصکککلی باید گفت که سکککاخت برنامۀ سکککرگرمی به عنوان ی

فعل مکلّ  ،باید

درچکارچوب موازین شکککرعی و در محکدودۀ قوانین فقهی قرار بگیرد ،بنکابراین دارای احککام فقهی خاصّ خود
میباشد .این احکام توسط مال،هایی قابل استنباط هستند که باید به تفصیل به آنها پرداخت.
در پاسککخ به پرسککش فرعی اوّل میتوان گفت مناور از برنامههای سککرگرمی در رسککانههای دیداری،
برنامههایی اسکت که اهت سکرگرم کردن مخاط

و پرکردن اوقات فراغت وی ،با هد

ایجاد شادی و نشاط،

تولید و پخش میشکوند .اما مناور مطلق برنامههای سرگرمی نیست که شامل پخش مسابقات ورزشی و مانند آن
هم بشود؛ بلکه مراد ،برنامههایی مانند برنامههای طنز مجری محور ،فیلمهای تلویزیونی و سینمایی ،برنامههای طنز
و کمدی و مانند آن است.
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پاس کخِ پرسککش دوّم این اسککت که حکم اوّلیّه تولید برنامههای سککرگرمی اباحه اسککت و با عارن شککدن
مفسده یا مصلحتی که مترت

بر برنامه است حکم ثانویه اعمّ از واوب ،حرمت ،استحباب یا کراهت به آن تعلق

میگیرد.
در پاسککخ به پرسککش سککوّم و چهارم هم میتوان گفت که در ی

تقسککیمبندی کلّی ،حدود و احکام

سکاخت برنامههای سکرگرمی به حدود و احکام الزامی و ترایحی تقسیم میشوند .هر کدام شامل مواردی است
که باید از مناب معتبر شرعی استخراج شوند.

روش تحق ق
رو

تحقیق در این پژوهش ،توصککیفی تحلیلی با اسککتفاده از مناب کتابخانهای اسککت .یعنی با مرااعه به

مناب فقهی ،معنا و ضککوابط و احکام سککرگرمی مجاز در اسککالم اهت تطبیق با برنامههای سککرگرمی رسککانهای
استخراج میشود.

سااتار
مطال

ارائه شکده در پایاننامه در سکه بخش گنجانده شده است .بخش اوّل ،بخش کلیات و مفاهیم است.

این بخش خود حاوی سکه فصل است .در فصل اوّل به کلیات و مقدماتی میپردازیم که برای روشن شدن بیشتر
موضککوعِ بحث ،بیان آن ااتناب ناپذیر اسککت .در فصککل دوّم برای الوگیری از اشککتباه و خلط مسککائل ،تعاری ِ
مفردات و مفاهیمِ اصککطالحات آورده شککده اسککت .در فصککل پایانی این بخش به قواعد و اصککولی که بحث را بر
مبنای آن پیش خواهیم برد و در مورد آنها علی القاعده بحث خواهیم کرد ،میپردازیم.
در بخش دوّم ،حدود و ضوابطِ مربوط به تولیدکنندۀ پیام 7،با نگاه به محتوای پیام ،آمده است .یعنی احکام
و مسککائلی که به خود برنامه سککرگرمی و فرم و شکککل نمایش و همچنین پیامی که برنامه قصککد القاء آن را دارد
مربوط است مانند رعایت حدود و ثغور حالل و حرام مانند عدم کذب ،غیبت ،تهمت ،شایعه ،اشاعه فحشا و....
 .7حدود و ضکوابط تولید کنندۀ پیام ،میتواند با نگاه به محتوای پیام ،یا با نگاه به خود پیام دهنده ویا با نگاه به مخاط
میپردازیم.
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پیام باشککد .که در اینجا فقط به قسککم اول

فصل دوّم :مفهوم شناسی حدود و احکام سرگرمی
با تواّه به گسککتردگی موضککوع و نیاز به تحدید آن ،همچنین برای ااتناب از اشککتباهات ناشککی از الفاظ
مشتر ،در تعیین محدودۀ موضوع ،ابتدا به تعری

مفردات بحث میپردازیم.

حدود
حدّ در مغت
فاصکله و مان بین دو شکیء 8که مان اختالط آن دو یا تجاوز یکی از دو شیء به دیگری میشود را حدّ
گویند و ام آن حدود است.

9

فیومی حدّ را فصل و من تعری

کرده است.

11

حدّ در اوطمح
نکتۀ مشککترکی که از تعاری

فقهاء در البالی کتابهای فقهی 11میتوان اسککتفاده کرد اینسککت که حدّ

نوعی عقوبت اسککت که شککارع مقدار و میزان آن را معیّن کرده اسککت .اما در این نوشککتار مناور از حدود معنای

اواز یا عدم اواز آموز

احکام شرعی ی

انس خاصّ در رسانههای عمومی ،آموز

مثل دزدی ،شککرب خمر ،موسککیقی ،تجاوز و ...که آیا آموز
محرمیت ،پخش خشکونت یا القاء هیجان زیاد یا تحری

مسائل زناشویی برای همسران ،اطالع رسانی در حوزۀ نابهنجاریها

اسککت یا اشککاعه فحشککا ،اسککتفاده از زنان و محدوده ی آن ،اختالط زن و مرد ،فرن زوایت و

انسکی ،تشکبه به کفار ،نمایش چهره معصکومین علیهم السکالم و ....احکام ناظر پخش(سانسور کنندۀ

فیلم) ،احکام بازیگر(مرد ،زن) اعمّ از حکم اسکتفاده از کاله گیس ،آرایش ،ریش تراشی ،تشبه مرد به زن و برعکس ،احکام گریم شامل گریم شونده ،گریم
کننده ،تفاوت گریم با آرایش ،حدود و میزان گریم و ،...از احکام مرتبط با خود پیام دهنده هستند .حدود و احکام مربوط به تولیدکنندۀ پیام با نگاه به گیرندۀ
پیام ،میتواند شکامل حدود و احکام برنامههای خاصّ سکنین مختل
مثل برنامههای آموز

مثل برنامههای کود ،،نواوان ،اوان ،بزرگسکال ،احکام برنامههای ویژۀ انسیت خاصّ

شکیردهی که در بیمارسکتانها و زایشکگاه ها به مادران داده میشکود یا پخش مستقیم مسابقات کُشتی بنابر فتوای حضرت امام (ره) و ...

میباشد.
 .8فراهیدی ،خلیل بن احمد ،یتاب امع ا ،ج ،3ص - 19ابوالحسین ،احمد بن فارس بن زکریا ،معجم مقای س امیغه ،ج ،2ص3
 .9ابن مناور ،محمد بن مکرم ،مسرراا امعرب ،ج ،3ص - 41واسککطی زبیدی ،سککید محمد مرتضککی ،تاج امعروس ما ج اهر امقام س ،ج ،4ص- 411
قرشى ،سید على اکبر ،قام س قرآا ،ج ،2ص - 112اصفهانى ،حسین بن محمد راغ  ،مفردات أمفاظ امقرآا ،ص221

 .11فیومی ،احمد بن محمد ،اممص اح اممن ر فی غری

شرح امک ر ،ج ،1ص - 511فراهیدی ،خلیل بن احمد ،یتاب امع ا ،ج ،2ص124

 .11حدود ام حد ،در اصکطالح فقهی "به مجازاتهایى اطالک مىشکود که شکارع مقدّس براب برخى ارایم با تعیین کمّ و کی

آن در همۀ مصادیق آن ارم،

تشککری کرده اسککت .گاهى نیز در معناب اعمّ ،یعنى مطلق کیفر -که تعزیر را نیز در بر مىگیرد -به کار رفته اسککت" (.امعى از پژوهشککگران  ،فرهنگ فقه
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اصکطالحی آن در فقه نیسکت بلکه مراد ،معنایی وامگرفته از معنای لغوی آن است .یعنی مال،هایی که مرزها و
فواصکککل دسکککتورات شکککرعی را از غیر آن مشکککخّص میکند و مان اختالط و تداخل احکام فقهی با غیر فقهی
میشکوند .به عبارت دیگر ،در نوشکتار حاضکر مراد از حدود ،معیارها و ضکوابط شکرعی هسکتند که بر اساس آن،
احکامِ فقهیِ تولیدِ برنامههای سرگرمی مجاز در رسانههای دیداری استخراج و استنباط میشوند.

احکام
حکم در مغت
ابن فارس ریشککۀ لغتِ حکم را دارای اصککل واحد میداند و آن را من معنا کرده اسککت .حُکم را من از
کرده و مینویسد حکمت را به این علّت که من از اهل میکند ،حکمت گویند.

ظلم تعری

12

اصکل در معنای حكکممك ،من اسکت منعی که برای الصالح باشد .از اینرو به لجام و افسار حیوان هم حکمۀ
الدابۀ گفته میشود 13.همچنین به معنای تعیین کردن یا همان حکم کردن هم آمده است.

14

برخی از لغویون ،عالوه بر معانی مذکور ،برای حکم معانی دیگری هم بیان کردهاند .از امله علم ،فقه،
قضاوت به عدل.
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حُکم در لغت مصدر حكکمم به معنای قضاوت کردن و تمییز شیای ازشیء دیگر است و به معنای تسلّط
و سیطره نیز آمده است .همچنین حُکم مصدر حكکُم از باب کرم یعنی حکیم و رشید شد .معنای دیگر آن که در

مطابق مذه

اهل ب ت علیهم السکالم ،ج 3ص )251برخی از فقهاء ،حدّ را اینگونه تعری

کردهاند "حد به مجازاتهای غیرمالی گفته میشککود که در شککرع

اسککالم برای ارایم خاصککی تعیین شککده اسککت که میزان و چگونگی اارای این مجازاتهای معیّن در مناب اسککالمی بیان شککده اسککت" (.طباطبائی ،سککید علی،
ریاض اممسرا ل ،ج ،13ص )415محقق حلی حدّ را به ارمهایی که دارای مجازات مشکخصکی هسکتند ،تعری
االسمم ،ج ،4ص)136
 .12ابوالحسین ،احمد بن فارس بن زکریا ،معجم مقای س امیغه ،ج ،2ص91
 .13راغ

اصفهانی ،محمد حسین ،مفردات امفاظ قراا یریم ،ص248

 .14همان
 .15ابن مناور ،محمد بن مکرم ،مساا امعرب ،ج 12ص141
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کرده است (.حلی ،اعفر بن حسن ،شرا

قرآن کریم هم اسککتفاده شککده داوری کردن اسککت 16.از دیگر معانی آن من و الوگیری کردن 17اسککت .التقان و
الحکام از دیگر معانی آن است که در قرآن کریم 18نیز استعمال شده است.

19

حکم در اوطمح
حُکم در اصکطالح فقهاء دارای معانی متعدّدی است .اما از آنجا که پرداختن به این معانی و تفاوتهای
آن در بحث ما تأثیری ندارد ،از ذکر آن خودداری میکنیم 21.بین مشککهور قدمای شککیعه و همچنین در میان اهل
تسنن ،حکم در دو معنا استعمال شده است .اوّل به معنای خطاب شرع که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم متعلّق
فعل مکلّ

اسکت 21.این معنا در مقابل حق اسکت .در معنای دوّم به رأب صادر شده از قاضى ،اهت حلّ و فصل

تمام یا بخشى از موضوع مورد خصومت گفته میشود 22.این معنا در مقابل فتوا قرار میگیرد.
تعلّق گرفته است،

در این نوشتار مراد از احکام ،معنای اوّل حکم یعنی خطابات شارع که به فعل مکلّ
میباشد.
حکم با تواّه به لحاظهای مختل

دارای تقسیمات متفاوتی است .از امله

حکم تکلیفی و وضکعی حکم تکلیفی حکمی است که به طور مستقیم به فعل مکلّ
در مقابل حکم وضعی است که تعلق آن به فعل مکلّ

به طور غیرمستقیم و با واسطه است.

تعلق گرفته است

23

 .16انبیاء 78 ،وك کُنّا لِحُکْمهمّ شاهِدِینم شاهد داوری کردن و قضاوتهای آنان بین متخاصمین بودیم.
 .17یقال «حکمت الرال عن رأیه»
 .18هود 1 ،الر کِتمابٌ أُحْکِمكتْ آیكاتُهُ ثُمَّ فُصِّلمتْ مِنْ لمدُنْ حكکِیمٍ خمبِیرٍ
 .19عبدالرحمن ،محمود ،معجم اممصطیحات و األمفاظ امفق ة ،ج ،1ص 582
 .21برای مطالعه بیشتر ر ،.شاکری ،بالل ،حق قت حکم شرعی در او ل فقه ،صص25-21
.21

"خطاب شرعی یا خطاب خداوند که به اقتضا یا تخییر ویا وض به فعل مکلّ

تعلّق گرفته است .مراد از اقتضا ،واوب ،استحباب ،حرمت و کراهت و مراد

از تخییر ،اباحه اسککت .مراد از وض ک  ،احکام وضککعى از قبیل شککرطیّت ،زوایّت و ملکیّت اسککت"(.عاملی ،محمد بن مکی ،امق اعد و امف ا د ،ج ،1ص- 39
اصفهانی ،محمد حسین ،امفص ل امغرویة ،ص)336
" .22تشکری صکادر شده از طر

خداوند براب ساماندهى زندگى بشر .بنابر این تعری  ،خطاب وسیلۀ ابراز حکم است نه خود حکم"( .صدر ،سید محمد باقر،

دروس فى عیم االو ل ،ج ،1ص.)114
 .23صدر ،سید محمد باقر ،دروس فی عیم األو ل ،ج ،2ص12

19

حکم واقعی و ظاهری اگر حکم از ادلّۀ قطعی به دسککت آمده باشککد ،حکم واقعی و اگر از ادلّۀ ظنّی به
دسککت آمده باشککد ،حکم ظاهری اسککت .به عبارت دیگر حکمی که در موضککوع آن اهل به واق واود ندارد و
ش

اخذ نشده حکم واقعی و حکمی که در موضوع آن ش

اخذ شده باشد حکم ظاهری است.

24

حکم واقعی اوّلی و واقعی ثکانوی حکم واقعی ثکانوی حکمی اسکککت که با عناوین ثانویه مثل وصککک
اضکطرار یا اکراه و مانند آن (غیر از ش
عنوان اوّلیّه و بدون هیچ وص

) بر موضوع بار میشود در مقابل حکم واقعی اوّلی حکمی است که به

ثانویهای بر موضوعات و عناوین بارمیشود.

25

حکم مولوی و ارشککادی اگر صککدور حکم از ناحیۀ شککارع به انگیزۀ برانگیختن مکلّ  ،برای انجام فعل
مأمور به یا تر ،فعل منهیّ عنه باشککد ،حکم مولوی و در صککورتی که تنها به انگیزۀ ارشککاد و هدایت مکلّ
مصکلحت یا مفسدۀ مواود در مکلّ

به باشد ،حکم ارشادی است .یعنی اگر صدور حکم از ناحیه شارع از باب

مولویّت شارع باشد حکم مولوی و اگر به اهت ارشاد به حکم عقل باشد ،حکم ارشادی است.

26

حکم تأسیسی و امضایی اگر صدور حکم شارع ،ابتدایی و بدون واود سابقهای نزد عر
تأسکیسی و اگر دارای سابقه در عر
میشود.

به

باشد ،حکم

یا بنای عقال باشد و به اهت تأیید و امضای آنها باشد حکم امضایی نامیده

27

در این نوشکککتکار به احکام مرتبط با تولیدکنندگان و مخاطبینِ سکککرگرمیهای مجاز در رسکککانههای دیداری
میپردازیم که شامل همه انواع حکم از انواع مذکور میشود.

ت مد
هر برنامهای در رسککانههای دیداری مثل تلویزیون و سککینما برای این که سککاخته و در نهایت اکران شکود
باید مراحل مختل

و مشخّصی را طی کند .این مراحل را میتوان به سه بخش اصلی تقسیم کرد

 .24همان ،ج ،2ص15
 .25مشکینی ،میرزا علی ،اوطمحات األو ل و معظم أبحاث ا ،ص124
.26صدر ،سید محمد باقر ،م احث االو ل ،ج ،4ص - 413روحانى ،محمد حسین ،منتقى األو ل ،ج ،5صص 267-266
 .27نائینى ،محمد حسین ،ف ا د األو ل ،ج ،4ص386
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