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حقوق رسانه زیارت
 دکتر محمدجواد ولی زاده �

دکتری فقه و مبانی حقوق، دانشگاه فردوسی مشهد
valizadeh8612@gmail.com 

چکیده
رسانه های زیارت، نظر به جایگاه رسانه ای و خصوصا جایگاه دینی، وظایف 

و تکالیفی را در قبال:
در  آن ها  مکتوب  غیر  یا  و  مکتوب  هنری  و  ادبی  آثار  از  که  افرادی  الف( 

موضوع زیارت استفاده می کنند.
ب( مخاطبان زائر که از رسانه ها و خصوصا رسانه های زیارتی بهره می گیرند.

ج( موضوع تبلیغ و ترویج آموزه های متعالی زیارت در رسانه ها و خصوصا در 
رسانه های زیارتی، بر عهده دارند که بایستی توسط صاحب نظران در حوزه 

حقوق رسانه به آن ها پرداخته شود.
با روش  از نوع کتابخانه ای و  این پژوهش که گردآوری اطالعات در آن، 
تحلیلی بوده است، حاکی از اثبات حقوق و وظایف عدیده برای رسانه زیارت 

در سه بخش مذکور است:
الف( حقوق پدیدآورنده، شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای 

اثر و حق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر.
ب( حقوق مخاطبان زائر شامل: 1. احترام به عقاید مخاطبان زائر؛ 2. احترام 
از شخصیت  ارائه تصویر مثبت  زائران؛ 3.  به احساسات و حریم خصوصی 
از سوء استفاده احساسات دینی شخص  انسانی زائر؛ 4. اجتناب  اجتماعی و 
انحصار  تبلیغ و ترویج محتوای زیارتی: 1. عینی گرایی؛ 2.  زائر. ج( حقوق 
تولید و ارائه به حوزه تخصص؛ 3. بهره  گیری از افراد معتقد و متعهد؛ 4. 
اجتناب از تنگ نظری و رویکرد سلبی؛ 5. هماهنگی محتوایی برنامه ها؛ 6. 

روشن و قاطع بودن اصول و چارچوب ها.
واژگان کلیدی

حقوق، رسانه، حقوق رسانه، رسانه های زیارتی، زیارت، زائر.

طرح مسئله
بدون تردید، رسانه ها اعم از دینی و غیر دینی، 
در  ارتباطی  نوین  ابزار  و مهم ترین  بزرگترین 
گیرندگان  و  پیام دهندگان  میان  حاضر  عصر 
آن هستند. با نگاهی سطحی به سبک زندگی 
مردم در نقاط مختلف جهان و تحلیل رفتارها 
نتیجه  این  فراغت شان  اوقات  گذران  نحوه  و 
به شدت  آن ها  اغلب  که  شد  خواهد  حاصل 
تحت تأثیر رسانه ها بوده و نگرش ها، ارزش ها، 

رفتارها و حتی نمادهای مورد استفاده آن ها به 
با نوع رسانه های مورد استفاده  نوعی مرتبط 
خود  این  است.  آن ها  با  ارتباطشان  نحوه  و 
سبب شده تا در جهت های مختلف فرهنگی، 
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... افراد، گروه ها، 
به دنبال  فکری که  مکاتب  و حتی  سازمان ها 
نمودن آن ها  و متمایل  تأثیر گذاری در مردم 
نسبت به بینش، رفتار، کاالی تولیدی و هرچیز 
دیگر مرتبط با خود، هستند به شدت، نسبت 
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به استفاده از ابزار رسانه، رغبت نشان دهند و 
تا جایی که امکان دارد با هر انگیزه ای از آن، به 

نفع خویشتن بهره برداری نمایند.
ولی آن چه مسلم است آن که؛ استفاده از هر 
از  قبل  رسانه ای،  ابزارهای  خصوصا  و  ابزاری 
هرچیزی مستلزم آشنایی با حقوق و تکالیف 
هیچ  که  معنی  بدین  است.  آن  از  استفاده 
رسانه ای از آزادی مطلق در ترویج ایده و پیام 
مورد نظر خویش، برخوردار نبوده و بلکه الزم 
چه  که  باشد  داشته  توجه  نکته  بدین  است 
حقوق، وظایف و تکالیفی را در قبال مخاطبان 
عام و ویژه خود و نیز حتی در قبال غیر مخاطبان 
و منتقدانش بر عهده دارد. و این همان چیزی 
سر و صدای  و  هیاهو  این  در  شاید  که  است 
است؛  واقع شده  مورد غفلت  اغلب  رسانه ای، 
هر چند در مقام نظر و ایده پردازی، بسیار از 
آن سخن رفته باشد و جالب آن که بیشترین 
مطالب در این حوزه مربوط به سردمداران و 
مسئوالن رسانه هایی است که کمترین التزام 
عملی را در مقایسه با سایر رسانه ها در رعایت 

حقوق رسانه ای خویش دارند.
و  متعدد  تحقیق های  در  چند  هر  طرفی  از 
بسیاری، به موضوع حقوق رسانه اشاره شده 
لیکن در خصوص حقوق و تکالیف رسانه های 
و  مجزا  بصورت  پژوهش  و  تحقیق  زیارتی، 
این  در  لذا  است.  نگرفته  صورت  اختصاصی 
تحقیق سعی بر آن است تا به حقوق و وظایف 
رسانه های  از  بخشی  که  زیارتی  رسانه های 
دینی را تشکیل می دهند پرداخته شود. این 
تحقیق و تحقیق هایی از این نوع، از آن جهت 
اساس  بر  اول:  که  بود  خواهند  اهمیت  حائز 
قرائن  و  شواهد  و  گرفته  صورت  تحقیق های 
مادی گرای  و  سرگردان  بشر  خارجی، عطش 
در  خداپرستی  و  معنویت  به  نسبت  امروزی 
از  خویش  درون  تشنگی  فرونشاندن  جهت 
مراتب  به  معرفتی،  زالل  چشمه های  طریق 
شکل  به  و  بوده  دیگر  زمان های  از  بیشتر 

شتاب داری در حال افزایش است.
دوم: نظام جمهوری اسالمی در ایران مبتنی بر 
آموزه های دین اسالم و مکتب روح بخش تشیع 

به عنوان تنها مکتب مصون مانده از تحریف و 
دگرگونی، این رسالت سنگین را بر دوش خود 
احساس می کند که تمام توان و تالش خویش 
را در جهت گسترش کمی و کیفی رسانه های 
دینی و زیارتی آشکار نماید. تا شاید بتواند اندکی 
برآورده  خصوص  دراین  را  جهانی  نیازهای  از 
نماید و بی گمان، این امر، چنان که گفته شد قبل 
از هر چیزی مستلزم شناخت و آشنایی با حقوق 

و تکالیف رسانه های زیارتی خواهد بود.
سؤال های اصلی این تحقیق عبارتند از:

رسانه های زیارت، چه حقوق و تکالیفی را در . 1
قبال افرادی که از آثار ادبی و هنری مکتوب 
زیارت  موضوع  در  آن ها  غیر مکتوب  یا  و 

استفاده می کنند بر عهده دارند؟
رسانه های زیارت، چه حقوق و تکالیفی را در . 2

قبال مخاطبان زائر که از رسانه ها و خصوصا 
بر عهده  بهره می گیرند  زیارتی  رسانه های 

دارند؟
رسانه های زیارت، چه حقوق و تکالیفی را . 3

در قبال موضوع تبلیغ و ترویج آموزه های 
در  خصوصا  و  رسانه ها  در  زیارت  متعالی 

رسانه های زیارتی بر عهده دارند؟
بر همین اساس این تحقیق در سه بخش عمده 

مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت؛
در بخش نخست، به بررسی حقوق پدیدآورنده 

آثار زیارتی در دو دسته عمده:
1. حقوق مادی )مالی( یا اقتصادی پدیدآورنده؛

پدیدآورنده،  اخالقی  یا  معنوی  حقوق   .2
پرداخته می شود.

بخش دوم، شامل محورهایی خواهد بود که در 
آن ها به حقوق رسانه ها و خصوصا رسانه های 
زیارتی در خصوص مخاطبان زائر اشاره شده 

است. چنان که برخی از آن ها عبارتند از: 
1. احترام به عقاید مخاطبان زائر.

2. احترام به احساسات و حریم خصوصی زائران.
3. ارائه تصویر مثبت از شخصیت اجتماعی و 

انسانی زائر.
دینی  احساسات  سوء استفاده  از  اجتناب   .4

شخص زائر.
اهم  به  تحقیق،  پایانی  و  سوم  بخش  در 
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زیارتی  رسانه های  وظایف(  و  )تکالیف  حقوق 
زیارتی  محتوای  ترویج  و  تبلیغ  خصوص  در 
این  به  آن  مهم  موارد  که  می شد  پرداخته 

ترتیب است:
و  زیارت  آموزه های  تبلیغ  در  عینی گرایی   .1

اجتناب از خرافه گرایی.
2. انحصار تولید و ارائه به حوزه تخصص.

3. بهره گیری از افراد معتقد و متعهد در تبلیغ.
4. اجتناب از تنگ نظری و رویکرد سلبی.
۵. هماهنگی محتوایی برنامه های تبلیغی.

6. روشن و قاطع بودن اصول و چارچوب ها.
تحقیق  این  در  اشاره  مورد  تکالیف  و  حقوق 
اعم  زیارتی  رسانه  هر گونه  شامل  و  بوده  عام 
از مکتوب، صوتی، صوتی تصویری، دیجیتالی 
گردآوری  ضمنا؛  شد.  خواهد   ... و  تعاملی 
روش  بر  مبتنی  پژوهش  این  در  اطالعات 
کتابخانه ایی تحلیلی و با استفاده از منابعی که 
نویسندگان داخل و خارج در موضوع حقوق 

رسانه به تحریر در آورده اند می باشد.
مفهوم رسانه، رسانه دینی و حقوق رسانه 

زیارت
1. مفهوم رسانه و رسالت دینی

واژه »َرسانه« به فتح »را« به معنای حسرت، 
افسوس و تأسف است. در این جا این واژه مراد 
نیست، مراد رسانه به کسر »را« می باشد. واژه 
»رِسانه« به کسر »را« به معنای ابزار و وسیله 
است. رسانه های جمعی و یا گروهی، وسایل 
ارتباط جمعی، مثل رادیو، تلویزیون،  ماهواره، 
اینترنت، مطبوعات و... است. رسانه ها، به معنای 
وسیله ارتباط جمعی، اعم از شنیداری، دیداری 

و  مکتوب است. )فوالدی،138۹)123:
ابزاری  تفسیر،  مادی گرایانه ترین  در  رسانه ها، 
خنثی برای انتقال هر پیامی هستند که دین هم 
از جمله آن ها است. لذا رسانه به عنوان ابزاری 
مؤثر، قابلیت آن را دارد که صدای دین را به گوش 
مردم برساند و لذا حکومت ها و از جمله حکومت 

دینی، جایگاه خاصی را برای آن قائل است.
شهید  مطهری، استفاده ابزاری از رسانه ها در 
جهت نیل به اهداف دینی را نه تنها ممکن، 
بلکه امری الزم و ضروری می داند و می گوید: 

»وسایل هدایت هر  زمانی مخصوص خود آن 
زمان است« و بر این اساس معتقد است که: 
»علت اختالف معجزه های پیغمبران این بوده 
که وسیله هدایت مردم در هر زمانی متفاوت 
به کار  ... هر پیغمبری معجزه ای که  و  است 
می برده متناسب بوده با عصر و زمان خودش« 

)مطهری، بی تا:167و171(
امام خمینی )ره( نیز در خصوص حکم فقهی 
وسایل  دیگر  و  تلویزیون  رادیو،  از  استفاده 
ارتباط جمعی جدید، می فرماید: »این وسایل 
نو پیدا، هم کارکرد حالل عقالیی و هم کارکرد 
حرام غیر مشروع دارند. هر کدام از این کارکردها 
حکم خاص خود را دارد. بنابراین انتفاعاتی نظیر 
اطالع رسانی، ارشاد و مانند آن از رادیو و نشان 
دادن تصویرهای مجاز برای آموزش حرفه های 
حالل یا نمایش کاالهای حالل یا نشان دادن 
شگفتی های آفرینش در خشکی ها و دریاها، 
مانعی ندارد. اما انتفاعاتی نظیر شنیدن غنا و 
پخش آن یا چیزهای دیگری که مغایر شریعت 
احکام  نیست؛ مثل آن که  است جایز  مطهره 
صادره از منابع بی صالحیت که مغایر احکام 
چیزهای  یا  شود  پخش  آن ها  از  است  دین 
دیگری که مخالف دین و موجب فساد عقیده 

و اخالق مردم گردد.« )خمینی،۵6۵:1363(
و  خبری  فعالیت های  بودن  هدفمند  البته 
رسانه ای و تالش آن ها برای ایجاد نظام فکری و 
ارزشی خاص، موضوعی نا آشنا با علوم ارتباطات 
نیست. »کازینو« با اشاره به این نظریه معروف 
»مک  لوهان: که وسایل ارتباط جمعی را »وسیله 
گسترش انسان« یا »امتداد حواس« او می داند، 
تاکید می کند. اما نباید از این نکته غافل شد که 
رسانه الجرم حکم صافی یا فیلتر را دارد و دیدگاه 
خاصی را به فرد تحمیل می کند و از اینجاست 
که می توان گفت وسایل پخش پیام، پنداری از 
واقعیت یا نوعی دریافت ذهنی از واقعیت را ارائه 
می دهند و به تعبیر دیگر، به اجبار به قلب حقایق 

دست می زنند. )آشنا، 1376: 217و220(
لذا سخن از بی طرفی ذاتی رسانه ها نسبت به 
اطالعات و اخبار، مشکوک و دارای انگیزه های 
سیاسی می باشد. هم اکنون بزرگترین بنگاه های 
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کانون های  انحصار  در  که  دنیا  اطالع رسانی 
قدرت استعماری هستند از هیچ فرصتی برای 
بهره برداری از رسانه ها در جهت انتشار و اشاعه 
فرهنگ و ارزش های خود چشم پوشی نمی کنند.

در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز 
بر امکان و بلکه وجوب حاکمیت ارزش ها بر 
تاکید شده  ارتباط جمعی  فعالیت های وسایل 
است:  آمده  اساسی  قانون  مقدمه  در  است. 
»وسایل ارتباط جمعی بایستی در جهت روند 
اشاعه  خدمت  در  اسالمی  انقالب  تکاملی 
از  این زمینه  فرهنگ اسالمی قرارگیرد و در 
برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید 
و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضد 

اسالمی جداً پرهیز کند.«
رسانه دینی رسانه ای است که به طور مشخص 
و تخصصی به مسائل دینی می پردازد؛ خودش 
در  نه  می داند،  مسئول  خداوند  مقابل  در  را 
دولت.  یا  مشتریان  آگهی دهندگان،  مقابل 
چنین رسانه ای حتی برای جذب مخاطب هم 
در جهت رضایت خداوند عمل می کند. تمامی 
رسانه های موجود در یک جامعه اسالمی، رسانه 

دینی نیستند.
رسانه دینی عالوه بر رعایت هنجارهای حاکم بر 
جامعه اسالمی و عمل به کارکردهای تعریف شده 
برای تمامی رسانه ها، خود را در مقابل خداوند 
مسئول و رساندن پیام های او را وظیفه اصلی 
خود می داند. باید میان رسانه دینی و رسانه ای که 
در جامعه اسالمی حضور دارد، تفکیک قائل شد. 
رسانه ای که هنجارها، قوانین و مناسبت های یک 
جامعه اسالمی را رعایت می کند، رسانه ای مجاز 
برای این جامعه شناخته می شود هرچند اسالمی 
و دینی نباشد. ضمن این که هیچ دلیلی وجود 
جامعه اسالمی،  یک  رسانه های  تمام  که  ندارد 

رسانه های دینی و اسالمی نیز باشند.
به طور مثال، یک نشریه طراحی دکوراسیون 
داخلی را نمی توان نشریه دینی خواند، هرچند 
در  انتشار  دلیل  به  است  موظف  نشریه  این 
رعایت  نیز  را  دینی  فرهنگ  جامعه اسالمی 
کند یا یک نشریه آشپزی را نمی توان دینی 
به حساب آورد، هرچند این نشریه نیز، به دلیل 

گوشت  نباید  جامعه اسالمی  یک  در  انتشار 
خوک را تبلیغ کند. )آشنا، :1386 3۵(

2. مفهوم شناسی حقوق رسانه زیارت
کاربردهای  و  معانی  دارای  »حقوق«  واژه 
متفاوتی است که چنین وضعی در تحقیقات 
می شود.  مشاهده  بیش  و  کم  نیز  خارجی 

مهمترین این معانی عبارتند از:
1. مجموع مقرراتی که بر اشخاص، از این جهت 
می کند.  حکومت  هستند،  اجتماع  در  که 
حقوق در این معنا همیشه به صورت جمع 
به کار می رود و معنای اسم جمع از آن اراده 
 »Law« می شود. واژه های »شرع« در عربی و
در انگلیسی مترادف چنین معنایی از حقوق 

هستند.
قانون  که  خاصی  توانایی های  و  امتیاز ها   .2
به منظور تنظیم روابط مردم و حفظ نظم 
اجتماعی برای هر فرد قائل است. حقوق در 
این معنا، به صورت مفرد هم به کار می رود، 
نظیر حق مالکیت، حق زوجیت و حق نفقه. 
کلمات »حق« و »Right« در زبان عربی و 

انگلیسی به همین معنا به کار می روند.
فراگیرتر  نخست  معنای  در  رسانه ها  حقوق 
و اعم از معنای دوم است و افزون بر حق ها، 
دربرگیرنده تکلیف ها و مسئولیت ها نیز هست. 
حقوق رسانه  ها در برگیرنده قواعد مربوط به 
چهره به چهره  ارتباطات  و  سنتی  رسانه های 

نمی شود. )اسماعیلی، :1383 71و72(
حقوق  عبارات  در  »حقوق«  کلمه  از  منظور 
رسانه و همچنین در حقوق رسانه زیارت، به 
معنی اولی آن یعنی جمع کلمه حق و در مقابل 
کلمه تکالیف نیست بلکه به نوعی، از کلمه های 
اضداد به شمار آمده و در این جا معنای دومی 
مراد می باشد و از همین رو در اصطالح مباحث 
حقوق رسانه به مفهوم قوانیِن صادر شده در 
که چه  معنی  بدین  بود  خواهد  رسانه  حوزه 
قوانینی برای رسانه ها وضع شده و بر اساس 
آن، رسانه ها چه تکالیف و وظایفی را در قبال: 

الف( افرادی که از آثار ادبی و هنری مکتوب و 
یا غیر مکتوب آن ها در موضوع زیارت استفاده 

می کنند.
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و خصوصا  رسانه ها  از  که  زائر  مخاطبان  ب( 
رسانه های زیارتی بهره می گیرند.

ج( موضوع تبلیغ و ترویج آموزه های متعالی 
رسانه های  در  خصوصا  و  رسانه ها  در  زیارت 
در  اساس،  همین  بر  دارند؟  عهده  بر  زیارتی 
این تحقیق در سه قسمت مجزا به بررسی این 
حقوق پرداخته خواهد شد با این توضیح که 
حقوق رسانه زیارت در قسمت اول یعنی در 
قبال افرادی که از آثار آن ها در موضوع زیارت 
بهره می گیرد، تقریبا عام بوده و به نوعی شامل 
نیز  غیر زیارتی  محتواهای  و  تولیدات  حقوق 
خواهد شد و لیکن آن چه در قسمت دوم و سوم 
بیان خواهد شد، اختصاص به حقوق زائران و 
حقوق تبلیغ زیارت در رسانه ها و خصوصا در 

رسانه های زیارتی دارد.
حقوق رسانه زیارت در قبال مالکیت ادبی 

و هنری پدیدآورندگان آثار1
آن چه در این بخش، ذکر می شود به مفهوم 
اختصاصی بودن این حقوق برای پدیدآورندگان 
بلکه  نیست؛  زیــارت  حــوزه  در  هنری  آثــار 
و  زیارت  حوزه  در  )چه  اثری  هر  پدیدآورنده 
این حقوق خواهد  از  برخوردار  آن(،  غیر  چه 
بود لیکن جهتی که سبب اهمیت مضاعف این 
حقوق در موضوع مورد نظر می شود، رویکرد 
دینی و اخالقی است که رسانه زیارت دارد و 
باید داشته باشد که حسب این رویکرد، توجه به 
حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان از اهمیت 
اولویت های  از  و  شده  برخوردار  دوچندان 

وظایف رسانه زیارت به حساب خواهد آمد.
چنان که حضرت علی )علیه السالم( می فرماید: 
َمًة لُحقوقِِه،  َجعَل الّل سبحانَُه ُحقوَق ِعباِدهِ ُمَقدِّ
فَمن قاَم بُحقوِق ِعباِد اللِّ کاَن ذلک ُمَؤّدیا إلی 
الِقیاِم بُحقوِق الّل؛ خداوند سبحان حقوق مردم 
را پیش روی حقوق خود گردانید، پس هر که 
حقوق بندگان خدا را رعایت کند، این کار به 
رعایت کردن حقوق خدا می انجامد. )محمدی 

ری شهری، 1386 3:/163(

1.  این بخش از مقاله بر این مبنا و نظریه استوار است که حقوق مالکیت 
ادبی و هنری جزء حقوق پذیرفته شده انسان ها از منظر فقه و شریعت 

اسالمی بوده و رعایت آن توسط دیگران الزم است.

هم چنین از امام صادق )علیه السالم( روایت شده 
است که: َمن َعّظَم ِدیَن اللِّ عّظَم حقَّ إْخوانِِه، و 
َمِن اْسَتَخفَّ بِدینِه اْسَتَخفَّ بإْخوانِِه؛ هر که دین 
خدا را ارج نهد، برای حقوق برادران خود نیز ارج 
قائل باشد و هرکه دین خدا را خفیف شمارد، به 

برادران خود نیز اهمیتی ندهد. )همان(
أْعَرُف  می فرماید:  علیه السالم  عسکری  امام   
لَها  َقضاًء  أَشّدُهم  و  إْخوانِِه  بُحقوِق  الّناِس 
أْعَظُمُهم ِعند اللّ  َِشأنا؛ آن که به حقوق برادران 
آن ها  کردن  رعایت  در  و  باشد  آشناتر  خود 
کوشاتر، نزد خداوند ارجمندتر است. )محمدی 

ری شهری، 1386 13:/1۹4(
با این حساب، در فضای رسانه زیارت، رعایت 
حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان، از اولویت ها 

بوده و از اهمیت به سزایی برخوردار است.
اقتصادی  یا  )مالی(  مادی  حقوق   .1-1

پدیدآورنده
در تعریف حقوق مالکیت ادبی و هنری یا حق 
ادبی و  مؤلف2 که در خصوص خالقیت های 
هنری از قبیل تصنیف ها، تالیف ها، آثار هنری، 
اشعار، داستان، رمان، موسیقی، آثار سینمایی 
و سایر آثار ادبی، هنری و علمی است، گفته 
شده است: حق پدیده آورنده آثار ادبی، هنری 
و علمی در نامیده شدن اثر به نام او و نیز حق 
انحصاری وی در تکثیر، تولید، عرضه، اجرا و 
بهره برداری از اثر خود است که حق بهره برداری 

وی قابل نقل و انتقال و معامله است.
کسی که اثر ادبی، هنری، موسیقایی یا علمی را 
خلق می کند، صاحب آن است و در بهره برداری 
از آن آزاد است. آن شخص می تواند سرنوشت 
اثر خود را کنترل کند. از لحظه ای که اثر به 
حمایت  مؤلف  حق  قوانین  با  می آید،  وجود 
می شود. حمایت از این حقوق جنبه بین المللی 
پیداکرده و قراردادهای بین المللی متعددی در 
این زمینه منعقد شده است که از مهم ترین 

2.  در تمام مواردی که عبارت »مولف« به کاربرده شده، معنایی عام داشته 
و شامل تمام افرادی که به نوعی آفریننده یک اثر هنری در قالب تألیف 
یا هر شکل دیگر در موضوع اهل بیت )علیهم السالم( و یا زیارت مشاهد 

مشرفه هستند، خواهد بود.
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آن ها می توان قرارداد برن1 قرارداد جهانی حق 
مؤلف )ژنو( را نام برد. )نوروزی، 1381 41:(

حال در خصوص حقوق مادی پدیدآورنده آثار 
زیارتی گفتنی است؛ شخصی که یک اثر ادبی و 
یا هنری را در موضوع اهل بیت )علیهم السالم( 
یا زیارت مشاهد مشرفه پدید می آورد دارای 
یا  مالی  بهره برداری  گونه  هر  انحصاری  حق 
مادی از اثر خود است و هر گونه تصرف در اثر 
که متضمن بهره برداری مالی باشد، متعلق به 

پدیدآورنده خواهد بود. مانند:
الف( حق نشر و تکثیر اثر: حق نشر و تکثیر اثر که 
متضمن منافع مادی است و شامل عمل تثبیت 
و ضبط مادی اثر به راه های مختلف )از قبیل 
چاپ، عکاسی، طراحی، گراور، قالب گیری، ضبط 
مکانیکی، سینمائی و مغناطیسی( می گردد و 
اثر به طور غیرمستقیم به  امکان می دهد که 

اطالع عموم برسد. )همان:60(
و  اثر  یک  ترجمه  گاهی  ترجمه:  حق  ب( 
انتشار آن، منبع درآمد سرشار است و نباید به 
اشخاص اجازه داد که بدون اجازه پدید آورنده، 
اثر او را ترجمه و از این راه بهره برداری کنند. 

)صفایی:111(
اگر  به عنوان مثال،  پاداش و جایزه:  ج( حق 
از  بهره برداری  و  انحصاری  نشر  اجازه  کسی 
کتابش را برای مدت 10 سال به فردی بدهد، 
برنده جایزه شود؛ هر  ولی سال پنجم کتاب 
چند کلیه حقوق مادی اثر را به دیگری واگذار 
کرده باشد ولی جایزه مخصوص مؤلف است 
بنابراین، هرگونه  نمی شود.  واگذاری  و شامل  
است.  مؤلف  به  متعلق  جایزه ای،  و  پاداش 

)عبادی، 1374 1۵4:(
2-1. حقوق معنوی یا اخالقی پدیدآورنده

حق اخالقی )معنوی(، شامل حق پدید آورنده 

1.  کنوانسیون برن، یک معاهده بین المللی در خصوص حق تکثیر و 
حق مؤلف است که اولین بار در شهر برن در سوئیس در سپتامبر سال 
تا  میالدی  از 1887  شد.  تصویب  )شهریور 126۵ شمسی(  م   1886
کنون 16۵ کشور به عضویت این کنوانسیون در آمده اند ولی کشورهای 
افغانستان، اوگاندا، ایران، بوروندی، پاپوآ گینه نو، پاالئو، ترکمنستان، تووالو، 
تیمور شرقی، جزایر سلیمان، جزایر مارشال، جمهوری چین، سائوتومه و 
پرینسیپ، سن مارینو، سومالی، سیرالئون، سیشل، عراق، کامبوج، کویت، 
کیریباتی، مالدیو، موزامبیک، میانمار، نائورو، و وانواتو هنوز به عضویت 

در نیامده اند.

برای مخالفت با هر گونه تحریف، تغییر شکل، 
ناقص کردن یا جرح و تعدیل در اثر است که 
پدیدآورنده  یا شهرت  افتخار  به  ممکن است 
لطمه بزند. حق اخالقی بدین معنی است که 
همیشه جامعه، پدیدآورنده را به عنوان موجد 
یک اثر یا ابداع می شناسد و از او با این عنوان 
نام می برد و به هر حال او را مستحق چنین 

امتیازی می داند. )نوروزی، 1381 ۵0:و۵1(
و  مصنفان  و  مؤلفان  حقوق  حمایت  قانون 
هنرمندان و دیگر قوانین ایران از حق معنوی 
 4 ماده  ولی  است.  نداده  دست  به  تعریفی 
حق  ویژگی های  مورد  در  شده  یاد  قانون 
معنوی  حقوق  می دارد:  اشعار  چنین  معنوی 
پدیدآورنده، محدود به زمان و مکان نیست و 

غیرقابل انتقال است.2
حقوق معنوی به لحاظ طبع )ماهیت( و فلسفه 
پیدایش آن ها، دارای احکام خاص و متفاوت با 
احکام مربوط به حقوق مادی است. با استفاده 
از حقوق تطبیقی، این حقوق را می توان شامل 

حقوق زیر دانست:
الف( حق انتشار و پخش

مهم ترین و برجسته ترین حق معنوی مؤلف اثر 
دینی در موضوع زیارت، حق انتشار است که 
مقدمه و شرط حقوق دیگر او به خصوص حق 
منتفع شدن از بهره برداری از اثرش به شمار 
می رود. شناساندن افکار خود به دیگران یکی 
از مسلم ترین حقوق شخصی هر انسانی است. 
به  تجاوز  آن،  مؤلف  رضایت  بدون  اثر  انتشار 

شخصیت و آزادی فردی او تلقی می شود.
مردم  به  اثر  به همین سبب حق شناساندن 
یک حق شخصی، انحصاری و بی قید و شرط 
این حق  به موجب  به حساب می آید.  مؤلف 
کردن  معرفی  یا  انتشار  می تواند  مؤلف  فقط 
کند  موافقت  یا  دهد  اجازه  را  زیارتی اش  اثر 
که دیگران از اثرش به منظور تنظیم یک اثر 
ترتیبی یا جمعی استفاده نمایند. )یوناسکو:۵8(

هیچ مقامی و حتی طلب کاران نیز نمی توانند 

2.  منظور از غیر قابل انتقال بودن، عدم نقل آن برای همیشه است ولی 
برخی حقوق دانان با ذکر دالیلی از قابل انتقال بودن حقوق معنوي بعد از 

وفات پدیدآورنده دفاع می کنند. )صفایی:84و8۵(



شماره 18
اردیبهشت 95

71

به منظور استیفای دین خود، اقدام به توقیف 
)آیتی،  نمایند.  آن  انتشار  و  اثر  نسخه خطی 

138۹ 127:و128(
از  اثر  پخش  حقوق  خصوص  در  هم چنین 
رادیو و تلویزیون گفتنی است؛ یک اثر بدیع 
اثر  اجرای  و  ترجمه  تکثیر،  حقوق  کنار  در 
حق  دارای  غیر،  به  حقوق  این  واگــذاری  یا 
پخش رادیو و تلویزیونی اجرای اثر نیز است. 
برای مثال، پدیدآورنده یک کتاب داستان در 
موضوع زندگی اهل بیت )علیهم السالم( ضمن 
صورت  )به  اثر  اجــرای  حق  از  برخورداری 
پخش  حق  از  فیلم سینمایی(  یا  نمایش نامه 
تلویزیونی اجرای اثر خود نیز برخوردار است. 
به این ترتیب، هر شبکه تلویزیونی که مایل 
به پخش این اثر باشد، پس از کسب رضایت 
صورت  به  را  اثر  است  مجاز  اثر  پدیدآورنده 

تلویزیونی پخش کند. )محمدبیگی:88(
ب( حق حرمت نام و عنوان پدید آورنده 

یا حق انتساب
به موجب این حق پدید آورنده می تواند انتشار اثر 
را با نام و عنوان خود )مانند عناوین دانشگاهی 
و غیره( بخواهد. نشر اثر بدون نام پدید آورنده یا 
با نام دیگری بدون موافقت پدید آورنده ممنوع 

و قابل مجازات است. )نوروزی، 1381 ۵3:(
مواد 3، 17 و 18 قانون حمایت حقوق مؤلفان و 
مصنفان و هنرمندان به شرح زیر به حق انتساب 
نام و عنوان بر اثر اشاره دارند؛ ماده 18 قانون 
حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان 
مصوب 1348 در این خصوص مقرر می دارد، 
»انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این 
قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری 
را به منظور انتفاع دارند باید نام پدید آورنده را 
با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر یا روی نسخه 
اصلی یا نسخه های چاپی یا تکثیر شده به روش 

معمول متداول اعالم و درج نمایند.«
هم چنین در مورد ترجمه، برخی از نویسندگان 
فرانسوی اعتقاد دارند چنان چه مترجم رعایت 
وفاداری و امانت را ننماید، پدیدآورنده می تواند 
اعالم  ضمن  و  نموده  مادی  خسارت  ادعای 
اثر  انتساب  اطالعیه،  طی  موضوع  عمومی 

قرار  تردید  مورد  را  نام خود  به  ترجمه شده 
)1۹60:260 .Gavin( .دهد

نیز به موجب این حق، کسی نمی تواند عنوان 
اثر دیگری را تغییر دهد؛ اگر چه آن شخص قائم 
مقام پدید آورنده بوده یا مفهوم عنوان جدید 
با عنوان قبلی یکی باشد. به عنوان مثال، اگر 
نمی توان  باشد،  مؤلف«  »حقوق  اثر  عنوان 
عنوان »حقوق پدید آورنده« را به این دلیل که 
»پدید آورنده« همان »مؤلف« است، جایگزین 

آن کرد. )کوچکی پور، 1372 11:(
ج( حق حرمت اثر

حق حرمت اثر یا حق احترام، مشتمل بر دو 
وجه ایجابی و سلبی است.

پدیدآورنده  شخص  فقط  این که،  نخست 
آن  بر  دهد،  تغییراتی  خود  اثر  در  دارد  حق 
حذف  را  آن  از  بخش هایی  بیفزاید،  مطالبی 
کند یا جا به جا نماید و حتی نظریه هایی کامال 
چه  دارد.  عرضه  پیشین  نظریه های  مخالف 
پیشرفت های علمی و دستی یابی به اطالعات 
تازه و پویایی اندیشه در گذر زمان، امکان ایجاد 
دگرگونی و تحول را برای آفرینش گر اثر فراهم 

می سازد.
اصالحاتی که سردبیر یک نشریه یا ویراستار نیز 
در آثار مکتوب انجام می دهند، آن گاه باید جامه 
عمل بپوشد که مورد موافقت پدیدآورنده قرار 
گرفته و از حد متعارف تجاوز ننماید. بنابراین 
یا هر  مؤلف  از مرگ  اثر پس  ویراستاری یک 
گونه اضافات و بازنگری در متن اصلی )به جای 
پاورقی(، از آن جا که در محتوای اثر گاه تغییر 
جدی می دهد، لطمه به حقوق معنوی خالق 
 .Ripert. Boulanger( می آید.  حساب  به  اثر 

)1۹۵7:2۹10
ماده 1۹ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان 
و هنرمندان در این باره مقرر داشته: »هر گونه 
تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این 
قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع 

است.«
هم چنین وجه سلبی حق حرمت اثر، متضمن 
تغییر و تحریف و  از  بازدارندگی دیگران  حق 
دفاع از تمامیت اثر است. قانون گذار برای این که 
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صاحب اثر در برابر هرگونه تعدی و تجاوز، ابزار 
دفاع الزم را در اختیار داشته باشد، برای متجاوزان 
مجازات هایی را پیش بینی کرده است. قابل ذکر 
است که؛ قبل از پذیرش کنوانسیون برن از سوی 
کشورهای با نظام حق تکثیر هم چون انگلستان، 
در این کشورها چنین حقی به شکل و ماهیت 
مزبور وجود نداشت. چنان چه در انگلستان در اثر 
دیگران تغییر یا تحریفی می شد، صاحب اثر حق 
داشت تحت عناوین مجرمانه ای هم چون: افترا، 
خیانت در امانت و رقابت ناسالم مرتکب را تعقیب 
کند. ولی با تصویب قانون 1۹88 م، حق مستقل 
معنوی مزبور با احکام خاص خود، در حقوق این 

کشور نیز وارد شد. )صادقی نشاط، 1376 ۹4:(
د( حق عدول یا پس گرفتن

که  شده،  پیش بینی  علت  این  به  حق  این 
شخصیت پدید آورنده در اثرش عجین گشته 
است. احترام به شخصیت او، ایجاب می کند که 
در صورت انصراف در رضایت نداشتن از عرضه 
اثر، نتوان او را مجبور به تسلیم یا انتشار اثرش 
کرد. حق مزبور، حق شخصی و وابسته به خود 
مؤلف است. لذا، بعد از مرگ مؤلف، این حق به 
بازماندگانش منتقل نمی شود؛ چون فقط مؤلف 
می تواند در این باره تصمیم  بگیرد. )سنهوری، 
از  می تواند پس  پدیدآورنده  لذا   ):420 1۹67
انتقال حق بهره برداری مادی از اثر و حتی پس 
از انتشار، آن را پس گرفته و مانع نشر مجدد 

آن گردد.
در حقوق ایران، از حق رجوع ذکری به میان 
نیامده و عملی ساختن آن در تقابل با اصل 
فاقد  آن  اجرای  لذا  است،1  قرار دادها  لزوم 

جایگاه حقوقی است. )آیتی، 138۹ 133:(
مقررات رسانه ای نسبت به زائر

خصوصا  و  رسانه ها  که  شود  گفته  شاید 
رسانه های زیارتی، وظیفه اختصاصی در قبال 
که  را  آن چه  و  ندارند  خویش  زائر  مخاطبان 
در این موارد بایستی رعایت نمایند در مورد 
نمود.  خواهد  صدق  نیز  زائر  غیر  مخاطبان 

1.  ماده 21۹ قانون مدني ایران مقرر مي دارد: »عقودي که بر طبق قانون 
واقع شده باشد بین متعاملین و قایم مقام آن ها الزم االتباع است مگر این 

که به رضاي طرفین اقاله یا به علت قانوني فسخ شود.«

و چنان نیست که انسان درجه یک و درجه 
دو داشته باشیم؛ بلکه همه مخاطبان اعم از 
زائر و غیر زائر، انسان اند و دارای حقوق انسانی 
برابر. بایستی به همه اندیشه ها و همه انسان ها 
برای  برابر  حقوق  و  شود  نگریسته  یکسان 

مخاطبان در نظر گرفته شود!
این مطلب و ادعا هر چند ظاهر موجهی دارد 
ولی ازآن جایی که به نوعی دچار کلی گویی و 
چندان  می رسد  نظر  به  است،  شده  مغالطه 
متین و استوار نباشد. با این توضیح که آن چه 
در این بخش و نیز بخش بعدی و در خصوص 
حقوق و تکالیف رسانه ها گفته می شود دارای 

دو جنبه و حیثیت می باشد:
زیارت  رسانه  حقوق  از  موارد  آن  اول،  جنبه 
مورد  در  ولی  است  دو  هر  شامل  که  است 
بیشتر  تاکید  و  اولویت  دارای  زائر  مخاطبان 
است، طوری که رسانه ها و خصوصا رسانه های 
زیارتی در انجام این وظایف، مخاطبان زائر را 
در اولویت قرار داده و با تاکید ویژه بر رعایت 
حقوقشان اقدام می کنند. پیش فرض این ادعا، 
نه برتری ذاتی و تکوینی مخاطب زائر نسبت به 
غیر زائر بلکه ناشی از برتری و علو اندیشه ها و 

افکار متعالی شخص زائر است.
مخاطبان  حقوق  از  موارد  آن  بخش  این  در 
و  اولیه  حقوق  عنوان  تحت  که  است  مدنظر 
حقوق کف انسانی در نظر گرفته می شود. مانند 
این گفته که؛ به هیچ یک از مخاطبان و هیچ 
گروهی از مخاطبان نباید اهانت و بی احترامی 
شود که یک حق انسانی است و برای هر انسانی 
وجود دارد ولی همین حق در مورد مخاطبان 
زائر که انسان هایی خودساخته و واجد کماالت 
روحی هستند با تاکید ویژه همراه است. این 
درست مثل آن است که گفته شود کشتن هر 
انسان بی گناهی، ناروا و ظلم است ولی کشتن 

یک ولی خدا، بدتر و زشت تر.
امری  خودش  هم فکران  به  انسان  ویژه  توجه 
طبیعی و مقتضای زندگی بشری است و از قَِبل 
همین توجه به هم فکران و تعاون و همکاری با 
آن ها است که زمینه های پیشرفت و ترقی در 
ولی،  می شود  ممکن الحصول  مختلف،  جهات 
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احترام و تکریم ویژه به همراهان به مفهوم جواز 
اهانت و حتی بی احترامی نسبت به مفارقان 
نیست. لذا این که رسانه های زیارتی توجه، احترام 
و تکریم ویژه خود را مبذول مخاطبان زائر نمایند 
و در حقوق اولیه و کف انسانی، توجه ویژه به 
حقوق مخاطبان زائر خویش داشته باشند امری 

کامال طبیعی و الزم االجرا است.1
در پایان این بخش از بحث، ذکر چند حدیث 
به  خداوند  ویژه  توجه  و  عظمت  بیان  در 
آن ها  برخورداری  سبب  به  مومن  انسان های 
اکرم  پیامبر  نیست؛  وجه  از  خالی  ایمان،  از 
)صلی الل علیه و آله( می فرمایند: همان گونه که 
مرد، زن و فرزندانش را می شناسد، مومن در 
آسمان شناخته می شود. او نزد خدا از فرشته 
مقّرب گرامی تر است. و خداوند می فرماید: به 
نیافریده ام  آفریده ای  سوگند  جاللم  و  عزت 
باشد.  بنده مومنم  از  تر  نزد من محبوب  که 

)محمدی ری شهری، 1386 :4۵1/1(
خداوند  می فرماید:  )علیه السالم(  صادق  امام 
کره  غرب  تا  شرق  از  اگر  فرموده:  جل  و   عز  
زمین، آفریده ای نداشتم به جز یک مومن و یک 
پیشوای دادگر، هر آینه با عبادت آن دو، )اگر 
به عبادت نیازی داشتم( از همه آن چه در زمین 
آفریده ام، بی نیاز بودم و هفت آسمان و زمین، 

به خاطر آن دو پا بر جا می ماند. )همان(
جنبه دوم از حقوق، جنبه اختصاص دارد و صرفا 
جنبه تاکید ندارد طوری که ویژه عقاید، افکار و 
اندیشه های مخاطبان زائر و خود زائران است. 
این جنبه ناظر به مواردی است که رعایت آن ها 
اختصاص به مخاطبان زائر دارد و مخاطبان غیر 
زائر هیچ سهمی از آن ندارند. بدین معنی که 
بر خالف جنبه اول که اختصاص به مخاطبان 
زائر نداشت و صرفا جنبه تاکید بیشتر را داشت 

1.  شاید بتوان حقوق گفته شده در بخش اول یعنی »حقوق رسانه زیارت 
در قبال مالکیت ادبی و هنری پدیدآورندگان آثار«، را نیز، در ذیل همین 
جنبه از حقوق جای داد بدین معنی که رعایت حقوق مالکیت ادبی و 
هنری تمام پدیدآورندگان آثار توسط رسانه های زیارت الزم است ولی 
رعایت حقوق مالکیت ادبی و هنری پدیدآورندگانی که آثارشان از سنخ 
آثار زیارتی است با تاکید بیشتر و اهمیت ویژه همراه است که البته این، 
به هیچ وجه، به مفهوم جواز تعرض و عدم رعایت حقوق مالکیت ادبی 
و هنری پدیدآورندگان آثار غیر زیارتی توسط رسانه های زیارتی و غیر 

زیارتی نخواهد بود.

در این جا بُعد اختصاص را باید در نظر داشت.
از حقوق دو مطلب مهم  این جنبه  در مورد 

قابل ذکر است:
مطلب اول: معین شدن این حقوق ویژه برای 
نه  زائران،  خود  و  زائر  مخاطبان  اندیشه های 
به دلیل تعصب قومی و نژادی بلکه مبتنی بر 
اصل ارزش مندی و ارزش ذاتی داشتن افکار و 

اندیشه های آن ها است.
آری؛ این نظر درست، در مقابل نظریه پلورالیسم 
دینی و نسبی انگاری حقیقت قرار دارد که در 
مقام نظر، همه انسان ها را با هر ایده ای و با هر 
اندیشه ای، یکسان و دارای یک احترام و تکریم 
این  دروغین  مدعیان  هرچند  می کند  معرفی 
ادعا، حتی خود نیز عامل به این گفته سخیف و 
پوشالی خود نبوده و در مقام عمل، نه تنها همه را 
به یک چشم نمی بینند و از بی احترامی و اهانت 
به مخالفان نوعا مسلمانان و دین داران واقعی از 
هیچ چیزی فروگذار نیستند بلکه همواره اعوان و 
انصار هم فکر خود را باالتر و واال قدرتر از دیگران 
به حساب می آورند. و در واقع، این تفاوت ارزش 
انسان ها به دلیل نوع اندیشه و تفکراتشان، یک 
اصل غیر قابل انکار و یک اصل انسانی است که 
در میان تمام عقال ساری و جاری است و هر که 
در مقام نظر ادعای یکسان بودن همه انسان ها با 
هر اندیشه و تفکری را دارد دروغ و مضحکه ای 
بیش نگفته است چنان که مصداقی خارجی برای 
آن نمی تواند بیابد و تا حاال نیز کسی، نه دیده و 
نه شنیده که نوع احترام و تکریم شخصی به 
همفکر و هم مسلک اش برابر با غیر آن باشد و 
نیز،  حتی در میان همقطاران و همکیشانش 
آنکه از نظر فکری نزدیکتر است مقربتر است و 
خود را بیشتر مالزم رعایت احترام وی می داند. 
و این مطلب خود مبتنی بر این اصل است که 
هر انسانی، افکار و اندیشه های مهم و کاربردی 
اش در زندگی را، ارزشمند و محترم می شمارد و 
افرادی را نیز که افکار و اندیشه های شان را در 
آن راستا می بیند دوست شان داشته و ناخودآگاه 
حس نزدیکی و قرابت نسبت به آن ها احساس 

می نماید.
لذا بر خالف آنچه در اندیشه ای پست مدرن 
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مبنی بر تکثر حقیقت و نسبی بودن آن تبلیغ 
می شود – هر چند خود نیز در عمل به آن اعتقاد 
نداشته و صرفا از جنبه ابزاری آن برای نیل به 
نگاه  در   – می کنند  استفاده  خویش  اهداف 
عاقالنه و منصفانه و حسب آموزه های اسالمی، 
اوال »حقیقت« مطلق است و وجود دارد؛ و در 
ثانی، دست یافتنی است. در مباحث مربوط به 
آموزه های گرانسنگ زیارت نیز، که محط بحث 
و بعضا اختالف نظر است، اوال چنان نیست که 
هر اندیشه و نظری، بتواند صائب باشد بلکه بر 
اساس یکسری اصول مکتبی و عقلی، صحت 
و سقم آن ها به بوته آزمایش گذارده می شود 
و آنگاه اختصاصا، اندیشه ها و تعالیم منطبق 
دارای  تشیع  حقه  مکتب  اصول  و  برعقل 
ارزش و احترام خواهند بود و چنان نخواهد 
بود که هر اندیشه ای دارای ارج و قدر باشد؛ 
و حتی می توان و بایستی اندیشه های سخیف 
به  و  به چالش کشانده  را  و پوشالی  باطل  و 
بوته نقد گذارد. این اندیشه ها که بعضا بدعت-

های خودساخته معاندان و دشمنان اهل بیت 
)ع( هستند به منزله علم و بیرق باطلی هستند 
که در مقابل حق و حقیقت قد بر افراشته و 
مانع پرتو افشانی حقیقت هستند! آری؛ این 
اندیشه ها باید بطور علمی، منطقی و عقل پسند 
و  سبکی  تا  گیرند  قرار  بررسی  و  نقد  مورد 

سخیف بودن آن بر همگان مبرهن شود.
مغاللطه- اینجا  در  است  ممکن  دوم:  مطلب 

آن  از  اشتباه  نتیجه ای  و  گرفته  صورت  ای 
اخذ شود و آن اینکه؛ جنبه منفی مسئله بولد 
و مورد بزرگنمایی قرار گیرد؛ بدین صورت که 
شخص مدعی، با شنیدن نظر مختار، بگوید: 
خوب، پس نظر شما این است که می توان به 
افکار و اندیشه های افراد مخالف بی احترامی و 
اهانت روا داشت! در جواب این مغلطه؛ حسب 
قول منطقیون، اثبات شیئ، نفی ماعدا نمی کند 
و اثبات بدیهی بودن احترام و تکریم همفکران 
اندیشه- و همقطاران و احترام اختصاصی به 

های بخشی از مخاطبان، مالزم و مجوز اهانت 
به مخالفان و دگراندیشان و اندیشه های آنان 
نیست. آری؛ احترام و تکریمی که نسبت به 

اندیشه های  بودن  دارا  از حیث  زائر  مخاطبان 
زیارتی وجود دارد نسبت به مخاطبان غیر زائر، 
وجود ندارد و چه بسا در مواردی اندیشه های 
مخالفان آنقدر سخیف و نازل هست که هیچ 
گونه ارج و احترامی ندارد و با به چالش کشیدن، 
آن ها را مورد نقد و بررسی عالمانه و منطقی 
واقع می سازد؛ لیکن باز، به معنی جواز تمسخر و 

اهانت نسبت به فرد و اندیشه اش نخواهد بود.1
حال؛ تحت رویکرد گفته شده؛ برخی از اهم 
قابل  در  زیارت  رسانه های  وظایف  و  حقوق 

مخاطبان زائر خویش به شرح ذیل است:
1. احترام به عقاید مخاطبان زائر

افراد زائر در جوامع دینی و خصوصا در جامعه 
از مخاطبان رسانه ها  شیعی، بخش عمده ای 
برنامه های  عرضه   به  رسانه ها  خواه  هستند، 
مشخصاً دینی و زیارتی بپردازند و خواه نسبتی 
با دین و زیارت نداشته باشند. لذا رسانه ها برای 
جذب مخاطبان بیشتر ناچار از احترام گذاشتن 
به عقاید افراد آن ها هستند. )با اندکی تغییر: 

محمدی، 1382 18۵:و186(
به نظر می رسد، این بخش از حقوق زائر مختص 
رسانه های زیارتی نباشد و تمام رسانه ها در جامعه 
دینی ملزم به رعایت آن هستند هرچند باید 
رسانه های دینی و زیارتی اهتمام ویژه نسبت به 

1. خداوند در قرآن مي فرماید: »و التسبوا الذین یدعون من دون الل فیسبوا 
الل عدوا بغیر علم )انعام.108( معبود کساني را که غیر خدا را مي خوانند 
دشنام ندهید مبادا آن ها )نیز( از روي ظلم و جهل خدا را دشنام دهند.« به 
طوري که از بعضي روایات استفاده مي شود جمعي از مؤمنان بر اثر ناراحتي 
شدید که از مسئله بت پرستي داشتند، گاهي بتهاي مشرکان را به باد ناسزا 
گرفته و به آن ها دشنام مي دادند، قرآن صریحا از این موضوع، نهي کرد و 
رعایت اصول ادب و عفت و نزاکت در بیان را، حتي در برابر خرافي ترین 
و بدترین ادیان، الزم شمرد. دلیل این موضوع، روشن است، زیرا با دشنام 
و ناسزا نمي توان کسي را از مسیر غلط باز داشت، بلکه به عکس، تعصب 
شدید آمیخته با جهالت که در اینگونه افراد است، سبب مي شود که به 
اصطالح روي دنده لجاجت افتاده، در آئین باطل خود راسختر شوند، و 
براحتي زبان به بدگوئي و توهین نسبت به ساحت قدس پروردگار بگشایند، 
زیرا هر گروه و ملتي نسبت به عقاید و اعمال خود، تعصب دارد همانطور 
که ۹قرآن در جمله بعد مي گوید ما این چنین براي هر جمعیتي عملشان 
را زینت دادیم )کذلک زینا لکل امه عملهم(. در روایات اسالمي نیز منطق 
قرآن درباره ترک دشنام به گمراهان و منحرفان، تعقیب شده و پیشوایان 
بزرگ اسالم به مسلمانان دستور داده اند همیشه روي منطق و استدالل 
تکیه کنند و به حربه بي حاصل دشنام نسبت به معتقدات مخالفان، متوسل 
نشوند، در نهج البالغه مي خوانیم که علي )ع( به جمعي از یارانش که 
پیروان معاویه را در ایام جنگ صفین دشنام مي دادند مي فرماید: اني اکره 
لکم ان تکونوا سبابین و لکنکم لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم کان اصوب 
في القول و ابلغ في العذر. من خوش ندارم که شما فحاش باشید، اگر شما به 
جاي دشنام، اعمال آن ها را برشمرید و حاالت آن ها را متذکر شوید )و روي 
اعمالشان تجزیه و تحلیل نمایید( به حق و راستي نزدیک تر است و براي 

اتمام حجت بهتر. )تفسیر نمونه، ج ۵، ص 3۹6(
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رعایت آن داشته باشند مضاف بر این که چنان که 
گفته شد افراد زائر بخش عمده ای از مخاطبان 
رسانه ها را تشکیل می دهند و بی گمان برای 
تکریم مخاطبان زائر و جلب رضایت آنان باید از 
هرگونه بی احترامی و اهانت به افراد زائر و عقاید 

آن ها حول موضوع زیارت خودداری نمود.
این موضوع در حقوق دینی رسانه های غربی 
مورد توجه واقع شده است؛ به طوری که دو بند 
از بخش مربوط به مذهب و برنامه های مذهبی 
در مقررات پخش رادیویی آمریکا به این امر 
اختصاص یافته است. بخش اول، قسمت ج، 
آمده  مذهبی  برنامه های  مورد  در  سوم،  بند 
است: »برنامه های مذهبی باید توام با احترام 
و بدون تعصب یا استهزا معرفی و ارائه شوند.«

در  دوم  بند  ج،  قسمت  اول،  بخش  در  و 
می گوید:  کلی  طور  به  برنامه ها  عموم  مورد 
دسترس  در  علت  به  رادیویی  »دست اندر کار 
داشتن انسان هایی با مرام های مختلف باید از 

حمالت به عقاید مذهبی اجتناب ورزد.«
تلویزیون های  قانون  نگاه  از  راستا،  در همین 
خصوصی انگلستان می توان برنامه های دینی را 
در جهت عمق بخشیدن، انتشار و بیان باورهای 
اما این عمل در  دینی مورد استفاده قرار داد. 
دو قلمرو شبکه های تخصصی )مذهبی( و غیر 
تخصصی ابعاد متفاوتی پیدا می کند. در شبکه های 
تخصصی، مخاطب انتظار چنین چیزی را دارد و 
برنامه ها از حیث صورت کمتر گمراه کننده اند. اما 
در شبکه های عمومی، مخاطب چنین انتظاری 
از برنامه ها ندارد و تبلیغات )بدون اعالم ترویجی 
تأثیر  مخاطبان  بر  می تواند  بودن(  تبلیغی  و 
ناخودآگاه بگذارد. لذا صراحت و شفافیت در بیان 
آرا و نظریات دینی در مواد این قانون مفروض 

بوده است. )همان:187(
در مورد تبلیغات مذهبی در ماده 8 از ضمیمه 
تلویزیون های  مقررات  تبلیغات  قانون   ۵
خصوصی در انگلستان به این امر تصریح شده 
است: »اشاره به موضوعات مربوط به اعتقادات 
یا باورها فقط به نحو اتفاقی، می تواند به تبلیغ 
مربوط  پنجم  بند  در  مندرج  اهداف  از  یکی 
باشد و نباید به صورت مدعاهایی نامشخص 

بیان شوند. این تبلیغات باید به صورتی بیان 
که  کنند  روشن  تماشاگران  برای  که  شود 
تبلیغ کننده  اعتقاد  و  باور  معرفی کننده   فقط 
تحقق  برای  قانون،  این  هم چنین  هستند.« 
صراحت و شفافیت ذکر شده، مشخص بودن 
هویت مبلغ را ضروری می شمارد: »در همه ی 
مذهبی  سازمان  یا  مبلغ  باید  تبلیغاتی  مواد 
روشنی  به  می شود  او پخش  برای  تبلیغ  که 

مشخص باشد.« )ماده 1۹، ضمیمه ۵(
2. احترام به احساسات و حریم خصوصی 

زائران
اخالق  کرسی  استاد  »لیسانیوتن«  پروفسور 
عملی در دانشگاه فیرفیلد می گوید: مقوله حریم 
خصوصی هیچ سابقه ای در رشته فلسفه ندارد 
. برای پی بردن به بنیان های فلسفی این مقوله 
باید به شرافت بشری و منابع و مآخذ مربوط به 
مالکیت شخصی مراجعه کرد و گرچه عجیب 
به نظر می رسد اما مالکیت افراد بر شرافت و 
حیثیت خود بهترین معرف حریم خصوصی 

محسوب می شود. )احدزاده، 1388 ۹6:و۹7(
»جان الک« نیز در بحث پیرامون این موضوع 
می گوید: »هر انسانی در درون خویش یک قلمرو 
شخصی دارد.« و تاکید می کند: »هیچ کس غیر از 
خود شخص، هیچ حقی برای ورود به این قلمرو 
را ندارد.« تجربه جان الک بدین شکل بیانگر آن 
است که حریم شخصی که تعبیر مناسب تری 
برای آن یافت نمی شود، میزان احساس امنیتی 
است که ما از کنترل و حاکمیت خود بر آن 
فضای خصوصی داریم. )هوسمن، 137۵ 147:(

معلم   )Louis hodges( هوجز«  »لوئیس 
تاکید  »واشنگتن«  و  »لی«  دانشگاه  اخالق 
می کند که رازداری یک کاالی اخالقی و معنوی 
است. چرا که از نظر سالمت بشری، کنترل و 
حفظ اطالعات مخفی و محرمانه درباره خویش 
ما  که  آن جایی  از  ولی  است.  اساسی  امری 
موجودات فرهنگی هستیم که در عرصه های 
سیاسی و اجتماعی مسئولیت داریم، رازداری 
ما  و  نیست  امکان پذیر  آن  مطلق  معنی  به 
نمی توانیم فضای زندگی افراد را مورد تهاجم 
قرار دهیم مگر این که باعث افشاگری حل یک 
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مشکل  یک  برجسته سازی  یا  عمومی  بحران 
اجتماعی هستیم. )کریستیانز، 137۵ 31:(

الزم به ذکر است، اولین مسئله ای که در رابطه 
با فعالیت های جریان فرامرزی داده ها بروز کرد، 
موضوع حفظ اسرار شخصی و احترام به حریم 
خصوصی افراد بود، و آن حقوق افراد در قبال 
اطالعات  کاربرد  و  توزیع  انباشت،  گردآوری، 

مربوط به آنان است. )احدزاده، 1388 ۹7:(
رسانه های حرفه ای در تمام دنیا توجه ویژه ای 
نسبت به رعایت احساسات و حریم خصوصی 
مخاطبان معطوف می دارند که این امر در مورد 
مخاطبان متدین و خصوصا از نوع زائر، اهمیت 
دوچندان پیدا می کند، چرا که مخاطبان زائر بر 
خالف سایر افراد که نوعا افکار و عقاید راسخ و 
متعالی ندارند و خواسته های نفسانی و منافع 
شخصی، تعیین کننده جهت و سوی عقایدشان 
است و بی حرمتی نسبت به آن ها شاید چندان 
برایشان اهمیت نداشته باشد برای مخاطبان 
زائر، موضوع عقاید زیارتی آنقدر برایشان مورد 
احترام و تکریم هست که برای حفظ و صیانت 
آن هزینه های دنیوی و مادی زیادی را با طیب 
خاطر پرداخت نموده و در نتیجه، آن عقاید و 
رویکردها، به عنوان جزئی از وجود آن ها و به 
عبارتی حیات خلوت و حریم خصوصی شان 
شده است و لذا کمتر کسی را اجازه می دهند 

که آن  را مورد خدشه و انتقاد قرار دهند.
قانون تلویزیون های خصوصی انگلستان توجه 
ویژه ای به احساسات و حریم خصوصی افراد 
متدین دارد. در بخش نهم از یازده بخش قانون 
برنامه این قانون و ضمیمه پنجم قانون تبلیغات 
آن که به دین اختصاص یافته است. در ماده 
عمل  و  »باور  است:  آمده  قانون  این   ۹  -  2
دینی نقش محوری در زندگی بسیاری از افراد 
دارند و می توانند احساسات و شور و هیجان 
شدید را باعث شوند. از این جهت برنامه ها باید 
به احساسات و شور و هیجان دینی افراد توجه 

داشته باشند.«
شخصیت  از  مثبت  تصویر  ــه  ارائ  .3

اجتماعی و انسانی زائر
در جامعه دینی یکی از وظایف عمده رسانه ها 

در قبال مخاطبان زائر، عبارت از تصویرسازی 
عموم  برای  زائر  افــراد  از  مطلوب  و  مثبت 
طریق  از  باید  تصویر  این  است.  مخاطبان 
رسانه ها در اذهان مخاطبانشان )اعم از زائر و 
دارای  زائر  که شخص  شود  نهادینه  غیر زائر( 
جایگاه ویژه و واجد شخصیت اجتماعی محترم 

و دوست داشتنی است.
این موضوع در سینمای صهیونیسم و با اغراض 
منفی و پوشالی، به شدت مورد توجه فیلم سازان 
آن ها قرار گرفته است، به طوری که ارائه چهره 
نمایش  به  حتی  یا  و  صهیونیسم  از  منفی 
گذاشتن شخصیت یکسان برای صهیونیسم ها و 
غیر آن ها ، تخطی از خطوط قرمز حقوق رسانه 
در خصوص افراد متدین )یعنی صهیونیسم های 
دارای آئین تحریف شده یهود( تلقی می شود. 
لذا کمتر فیلم آمریکایی را می توان یافت که در 
آن یک یا چند شخصیت یهودی وجود نداشته 
باشد و در آن به مبارزه با شر و تباهی و کمک 
آن که شخصیت  یا  نپردازد  عدالت  و  حق  به 
نابغه ای مجسم نشود که هیچ کس یارای رقابت 

با وی را ندارد.
یهودی ها در ساخت بخشی از فیلم ها دائماً در پی 
آن هستند که یهودیان را به عنوان انسان هایی 
شریف، مسالمت جو و احیاناً رمانتیک معرفی 

یهودی ها در ساخت  �
بخشی از فیلم ها 

دائمًا در پی آن 
هستند که یهودیان را 
به عنوان انسان هایی 
شریف، مسالمت جو 

و احیانًا رمانتیک 
معرفی کنند که رویای 

سرزمین موعود را 
در سر پرورانده و از 
رویارویی با خطر ها 

هیچ گونه باکی ندارند. 
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سر  در  را  موعود  سرزمین  رویای  که  کنند 
پرورانده و از رویارویی با خطر ها هیچ گونه باکی 

ندارند. )صفاتاج، 1388 ۹1:(
تاکنون صهیونیست ها فیلم های زیادی ساخته  
و برای اثبات خوب بودن خویش و ایجاد تنفر و 
انزجار در دیگران نسبت به اسالم مسلمانان را 
مورد حمله قرار داده اند. تاریخ و چهره و رفتار 
آنان را بد جلوه داده اند فیلم هایی مانند: پسر 
شیخ، شیخ و رقاصه ی مصری، خرطوم. )نشریه 

خبری وفا، شماره 116۹(
سعی  صهیونیسم  تبلیغاتی  دستگاه های 
سینمای  ستارگان  استخدام  با  تا  می کنند 
چهره ای  مبتذل  فیلم های  تولید  با  هالیوود 
منفی از مسلمانان ارائه دهند. )احمد رافت:46(

افراد  با  بر همین اساس؛ رسانه ها در برخورد 
حفظ  را  آن ها  حرمت  باید  زائران،  و  دین دار 
کنند. این موضوع در قوانین رسانه های دینی 

سایر کشورها نیز لحاظ شده است.
در مواد ۹-4 و 14-۹ قانون ITC انگلستان به 

این موضوع اشاره شده است:
»هر گونه تالش باید صورت گیرد تا باور و عمل 
نمایش  به  نامناسبی  نحو  به  دینی  گروه های 
در نیاید و برنامه های مربوط به دین موثق و 

منصفانه باشند.«
و  باورها  با  را  گوناگونی  جوامع  »بریتانیا 
یک  هر  و  دارد  بر  در  مختلف  فرهنگ های 
خویش  خاص  دینی  حساسیت های  دارای 
هستند. این نکته برای همه پخش کنندگان 
اهمیت دارد که رسانه ها حداقل برای پرهیز از 
این حساسیت ها  از  ناخواسته  بی حرمتی های 
کار  این  امتیاز،  صاحبان  برای  باشند.  آگاه 
مشورتی  هیات های  از کمک  که  است  مفید 
میان  در  اصلی  دینی  سنت های  نماینده  که 

مخاطبان هستند بهره ببرند.«
حسب همین دیدگاه، قانون برنامه ی ITC هر 
گونه تبلیغات منفی مذهبی را ممنوع می کند.

در  نباید  حاشیه ای  و  جنبی  مواد  یا  »برنامه 
جهت بد نام کردن و زشت جلوه دادن باور دیگر 

مردمان استفاده شود. )۹-7(.«
»صاحبان امتیاز یعنی رسانه ها برای اطمینان 

از این که هیچ گونه سوء استفاده ای از دیدگاه ها 
و باورهای دینی افراد یک دین یا فرقه ی دینی 
صورت نمی گیرد باید توجه خاصی به استفاده 
از زبانی که بار و داللت دینی دارد مبذول دارند. 

»)۹-13(
البته آن چه بیان شد به معنی جواز استفاده از 
هر ابزاری برای رسیدن به هدف نبوده و مجوز 
اثبات خویشتن از طریق نفی دیگران نیست 
بلکه توجه به این مطلب است که حتی قوانین 
توجه  موضوع  این  به  غیر  اسالمی  کشورهای 
باطل  عقاید  با  و حتی صهیونیست ها  داشته 
خویش که مدعی آزادی بیان و بیان حقایق 
به هم کیشان  از هرگونه بی احترامی  هستند، 
صهیونیست و ارائه تصویر منفی از آن ها هرچند 
که حاق واقع نیز همان است اجتناب نموده 
از خطوط  تخطی  را  آن  از  تخطی  هرگونه  و 
قرمز خود تلقی نموده و با شدت تمام با آن 
ارائه تصویر مثبت  برخورد می کنند. لذا لزوم 
از شخصیت اجتماعی و انسانی شخص زائر و 
اجتناب از بزرگ نمایی نقاط ضعف و مانند آن، 
یک راهبرد و یک برنامه استراتژیک است که 
عالوه بر سفارش بر آن در آموزه های اسالمی 
)چنان که توضیح داده شد(، از نگاه عقالیی نیز، 

کامال مورد عمل و تأیید است.
4. عدم سوء استفاده از احساسات دینی 

شخص زائر
همه رسانه ها باید این امر را از وظایف و حقوق 
اولی خود بدانند که به هیچ وجه در جامعه دینی 
احساسات  از  زائر،  بحث حقوق شخص  در  و 
دینی  ناب  عقاید  از  منبعث  که  زائران  پاک 
است، سوء استفاده ننمایند و در هیچ موقعیتی 
و بدون استثنا، از ابزار قرار دادن احساسات پاک 
زائران برای نیل به مقاصد ناپاک سیاسی و غیر 

سیاسی خویش اجتناب و دوری نمایند.
»دینی«  احساسات  خصوص  در  امر  این 
قوانین رسانه ای برخی کشورها  مخاطبان در 
قانون  از  )د(  بند 6-1  در  است؛  شده  لحاظ 
پخش انگلستان مصوب 1۹۹0 مقرر می دارد 
توجه بایسته ای نسبت به محتوای برنامه های 
دینی اعمال شده و باالخص چنین برنامه هایی 
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نباید شامل موارد زیر باشند:
الف( هر گونه بهره برداری نامناسب از قابلیت ها 
را  برنامه ها  این  که  افرادی  حساسیت های  یا 

تماشا می کنند.
ب( هر گونه سوء استفاده از دیدگاه ها و باورهای 
کسانی که به یک دین خاص یا فرقه  دین تعلق 

دارند.
خصوصی  تلویزیون های  قانون  براساس 
انگلستان، برنامه های دینی و غیردینی نباید از 
احساسات دینی افراد سوء استفاده کنند. از این 
جهت باید، به تمهیدات گوناگون )مثل ترس( 
حساسیت های  از  نامناسب  بهره برداری  برای 
تماشاگران تمسک نجویند. )قانون تلویزیون های 

خصوصی ITC انگلستان، ماده ۹-11(
هم چنین در قانون تبلیغات کمیسیون مستقل 
بسیار  نکته  این  بر  انگلستان   ITC تلویزیونی 
از  نباید  تبلیغاتی  مواد  که  است  شده  تاکید 
در  کنند.  بهره گیری  افراد  آسیب پذیری های 
ماده 1۵ ضمیمه پنجم این قانون آمده است: 
»هیچ تبلیغی نمی تواند از آسیب پذیری گروه 
خاصی از تماشاگران مثل پیران، داغدیده ها یا 

بیوه ها بهره گیری کند.«
ذکر این مطلب نیز خالی از وجه نیست که به 
جایگاه  از  زیارتی  رسانه های  بودن  دارا  سبب 
مقبول در میان مخاطبان؛ باید توجه شود که؛ این 
اعتبار و اعتماد دست مایه سوء استفاده قدرت های 
سیاسی و ... از آن ها در جهت پیش برد اهداف 
خودشان نباشد. و حتی سازمان های دینی نتوانند 
فعالیت رسانه ای را ابزاری جهت بقای موجودیت 

سیاسی و اجتماعی خویش قرار دهند.
منعکس کننده  تنها  دینی  »برنامه های 
فعالیت های این سازمان ها باشند و نتوانند در 
جهت نجات یک سازمان عمل کنند. چنان که 
در قانون برنامه ITC آمریکا این امر فرض گرفته 
شده است که رسانه ها نباید موجب تقویت یا 
تضعیف سازمان هایی در متن جامعه شوند.« 

)محمدی، 1۹0:1382(1

1. هر چند در ابتدای بخش، به طور کلی به سرمنشا ایجاد این حقوق 
و وظایف اشاره شد ولی به هرحال دلیل استفاده از منابع بیگانه مثل 
قوانین کشور انگلیس در اثبات وظایف و تکالیف رسانه های زیارتی در قبال 

مقررات رسانه ای نسبت به ترویج یا تبلیغ 
زیارتی

در  زیارتی  رسانه های  خصوصا  و  رسانه ها 
خصوص تبلیغ و ترویج محتوای زیارتی ملزم 
به رعایت حقوق و قوانین هستند که برخی از 

آن ها اشاره می شود:
1. عینی گرایی در تبلیغ آموزه های زیارت 

و اجتناب از خرافه گرایی
و  مکتوب  نمایش  معنای  به  عینی گرایی 
غیر مکتوب حقیقت به شیوه ای متوازن، منصفانه 
و غیر جانبدارانه که عده ای از منتقدان رسانه ها 
مسئولیت  یک  می کنند  قلمداد  افسانه  را  آن 
حرفه ای برای رسانه های زیارتی است. هم چنین 
منظور از خرافه های دینی و زیارتی، شائبه هایی 
است که بشر بر مبنای تخیل و نفس اماره به 
ساحت مقدس دین و موضوع مقدس زیارت که 
جلوه ای از حقیقت رحمان است منتسب می کند 
و این شائبه های خیالی را که زاییده  کیدهای 

شیطان است عین حقیقت می انگارد.
رسانه ها و خصوصا رسانه های زیارتی، وظیفه 
و  قداست  و  زیــارت  زائــر،  موضوع  در  دارنــد 
عظمت مکان های زیارتی، از تولید های فاخر و 
گران سنگی که بر اساس عینی گرایی و به دور 
از هرگونه افراط و تفریط باشند بهره بگیرند 
و یا از چنین محتواهایی که قبال تولید شده 

استفاده نمایند.
انگستان،  کشور  در  حتی  که  است  جالب 
در  روزنامه ها«  مدیران  »انجمن  گردانندگان 
سال 1۹23 با تدوین اصول اخالقی و شرافتی 
عینی  روزنامه نگاری  از  روزنامه نگاری  حرفه 
حمایت نموده و حقیقت جویی و صحت گرایی 
در برابر مصالح عمومی را از جمله مهم ترین 
شناختند.  روزنامه نگاری  حرفه ای  اصــول 

)معتمد نژاد، 48۵:1468(
ترویج به دور از افراط و تفریط آموزه های زیارتی 
دارای کمین گاه هایی است که یکی از آن ها بحث 
غلو و نگاه اسطوره ای است؛ رسانه ها و عمدتا 
رسانه های زیارتی، باید اهتمام جدی بر پرهیز از 

مخاطبان متدین، ناشی از دو امر است.
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هرگونه اسطوره سازی از شخصیت واالی بزرگان 
دین و غلو نسبت به آن ها - حتی با وجود نیت و 
قصد متعالی - داشته باشند. اهمیت این موضوع 
و آثار منفی حاصل از آن به همان اندازه تفریط 
و کوتاهی در شناساندن جایگاه رفیع آن ها و چه 

بسا بیشتر از آن خواهد بود. 
مبالغه در محتوای برنامه ها در رسانه ها آن را 
از عینی بودن دور می کند. اغراق به این معنا 
است که واژه ای را با معنا و مفهوم قوی تر از 
اصل به کار می گیرد. این کاربرد چه خودآگاه 
بزرگ  بیهوده  را  برنامه  ناخودآگاه مضمون  یا 
می کند و از حالت عینی آن خارج می سازد.

)احدزاده، 1388 10۵:(
اهل بیت  سیره  و  زیـــارت  تبلیغ  بــرای 
بیان  همان  روش،  بهترین  )علیهم السالم( 
حقایق ذکر شده در منابع معتبر دینی در این 
زمینه است. در این رویکرد، هر گفته خالف 
حقی، باطل است، خواه دروغ یا تهمت باشد 
رای.  به  تفسیر  و  کج اندیشی  و  بدعت  یا  و 
رسانه  اهالی  138۹ 132:و133(  )فــوالدی، 
دارد  حقیقت  که  را  آن چه  است  الزم  زیارت 
با همان قداست و پاکی آن به سمع مردم از 

طریق مجرا های مختلف برسانند.
2. انحصار تولید و ارائه، به حوزه تخصص

محتوا دینی و یا زیارتی که در رسانه ها عرضه 
می شود از اهمیت به سزایی برخوردار است این 
محتوا صرفا با جسم انسان سر و کار ندارد و چنان 
نیست که اگر اشتباهی در آن رخ داد مثل اشتباه 
در معرفی یک محصول مصرفی مثل یخچال 
جسم  نهایت  در  یا  و  مال  فقط  تلویزیون،  یا 
مخاطبان در معرض خطر قرار گیرد، بلکه ارائه 
عامیانه، نازل و سخیف محتوا دینی و زیارتی، 
بدون تأیید متخصص آن حوزه، چه بسا روح و 
جان و از همه مهم تر، سعادت ابدی انسان ها را با 
مشکل مواجه سازد و مسیر ظاللت و گمراهی را 

به جای جاده هدایت به ما نشان دهد.
لذا موضوع توجه به تخصص که در رسانه ها و 
در اظهارنظرها در حوزه هایی که یک محتوایی 
را ارائه می کنند مورد توجه است، در این مورد 
به خصوص از اهمیت دوچندان برخوردار خواهد 

بود و لذا باید نسبت به ارائه هرگونه محتوا زیارتی 
توجه الزم را داشت تا از حیث اتقان صدور و 
سند، داللت، فحص از مخصص و مقید و ناسخ و 
... با تأیید صاحب نظر مربوطه در این حوزه باشد.

به  غربی  رسانه های  حقوق  در  موضوع  این 
شکلی دیگر و در قالب توجه به قانونی و رسمی 
مورد  محتوی،  مولد  و  نظر دهنده  نهاد  بودن 
توجه قرار گرفته است؛ بند اول قسمت ج از 
تا  آمریکا  رادیویی  پخش  مقررات  اول  بخش 
آن جا به صاحب نظران و نهادهای رسمی دینی 
توجه دارد که ارائه برنامه های دینی را موکول 
می کند.  مسئول  سازمان های  یا  گروه ها  به 
برنامه های مذهبی باید از طریق افراد، گروه ها یا 
سازمان های مسئول معرفی و ارائه شود. و طبق 
ضمیمه ۵، ماده 13 قانون ITC هیچ تبلیغی 
بدون موافقت قبلی کمیسیون نمی تواند نصایح 

معنوی، اخالقی یا احساسی ارائه کند.
خصوصی  تلویزیون های  قانون  هم چنین 
انگلستان )قانون تبلیغ های آن( آن دسته از 
پنهانی  یا  غیرقانونی  که  را  مذهبی  نهادهای 
باز  رسانه ای  عمل  از  صراحت  به  هستند 

می دارد. )ماده 6، ضمیمه ۵(
این مسئله که شخص مبلغ بایستی تخصص 
تبلیغ داشته  را در حوزه موضوع مورد  کافی 
باشد در متون دینی نیز مورد تاکید قرار گرفته 
است؛ پیامبر اکرم )صلی الل  علیه و آله( در بیانی 
می فرمایند: ال تَأُمْر بِالَمعروِف و ال تَنَه َعِن الُمنکِر 
َحّتی تَکوَن عالِما، و تَعلََم ما تَأُمُر؛ امر به معروف و 
نهی از منکر مکن، مگر آن که عالم باشی و بدانی 
که به چه امر می کنی. )محمدی ری شهری، 
1386 2:/24( هم چنین در حدیث آمده است: 
َسِمعُت أبَا الَحَسِن الرِّضا علیه السالم یقوُل: َرِحَم 
یحیی  َفکیَف  لَُه:  َفُقلُت  أمَرنا!  أحیا  َعبدا  الّل 
الّناَس؛  یَعلُِّمَها  و  ُعلوَمنا  یَتَعلَُّم  قاَل:  أمَرکم؟ 
الَتََّبعونا؛  َمحاِسَن کالِمنا  َعلِموا  لَو  الّناَس  َفإِنَّ 
از امام رضا )علیه السالم( شنیدم که می فرمود: 
خداوند، رحمت کند آن بنده ای را که امر ما را 
زنده کند!. گفتم: چگونه امر شما را زنده کند؟ 
فرمود: علوم ما را فراگیرد و به مردم بیاموزد، که 
اگر مردم زیبایی های گفتار ما را می دانستند، از 
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ما پیروی می کردند.« )همان:24/2(
3. بهره  گیری از افراد معتقد و متعهد در 

تبلیغ
و  مسئوالن  بایسته  اهتمام  و  جدی  اعتقاد 
برنامه سازان، به طرح مباحث دینی در برنامه ها 
افزون بر توجه به محتوای برنامه ها، نکته مهمی 
جامعه  در  فرهنگ سازی  بحث  در  که  است 
در  طبیعی،  به طور  باشد.  مدنظر  باید  دینی 
ساختار و سازمانی که افراد به سبب دشمنی 
یا ناآگاهی به جایگاه معنایی دین و زیارت در 
رسانه توجه ندارند باالترین اتفاق این است که 
رسانه به شکل های صوری دین و زیارت، در 
قالب رسانه روی می آورد و به نظام های فکری 
و معناشناختی در حوزه تعامل زیارت و رسانه 
در رسانه زیارتی توجه نمی کند. بنابراین، در 
صورتی می توان رسانه ای زیارتی را در تربیت 
جامعه مد نظر قرار دارد، که اشخاص معتقد و 
متعهد به جایگاه واالی زیارت، در آن فعالیت 

کنند. )دارابی، 187:13۹0(
به  توجه  خصوص  در  )ره(  امام خمینی 
دست اندرکاران رسانه دینی، این موضوع را مد 
نظر قرار داده و می فرماید: االن شما موظفید 
که همه این کسانی که در این کارها هستند و 
راس کار هستند در تلویزیون البته بنگاه بزرگی 
متعهد  اشخاص  یک  که  کنید  مراقبت  است 
باشند به اسالم و معتقد به جمهوری اسالمی 
باشند و بدانند که جمهوری اسالمی یعنی چه. 
محتوایش باید اسالمی باشد باید آن ها را در 
ایران.«  سرتاسر  در  بدهید  قرار  کارها  رأس 

)خمینی، 137۵:جلد۵، 13۵8/7/2۹(
این امر تا آن جا اهمیت دارد که برای تأثیر گذاری 
فیلم های تلویزیونی و سینمایی در موضوع های 
دینی بر روی مخاطبان، حتی توصیه اکید بر 
استفاده از بازیگران با پیشینه مثبت و کارنامه 
و  معتقد  افرادی  ضمن،  در  و  سفید  اخالقی 

متعهد نسبت به موضوع شده است.
استفاده کردن از افرادی با سابقه های نامناسب 
آشکار یا کسانی که از نظر ظاهری، وجهه ای 
بسیاری  قبح  بر اینکه  عالوه  ندارند  اسالمی 
از منهیات شرعی را در جامعه از بین می برد 

و چه بسا آن ها را به عنوان ارزش در جامعه 
تأثیر  از  که  می شود  باعث  می کند،  نهادینه 
این گونه برنامه ها بکاهد؛ چرا که مخاطب، نوعی 
دوگانگی مشاهده می کند. در نتیجه دچار حس 
بی اعتمادی به آن برنامه دینی و زیارتی شده 
و توجه چندانی به محتوای آن برنامه نخواهد 
کرد. مقام معظم رهبری در بیانی تصریح دارند 
که با توجه به اهداف نظام اسالمی افرادی هم 
بایستی  هستند  فعال  رسانه ،  عرصه   در  که 
زندگی  در  ناب  اسالم  کردن  نهادینه  موجب 
آسیب ها،  تلویزیون،  دین،  شوند.  مخاطبان 
همان ایشان ضمن معرفی کردن رسوخ اسالم 
در زندگی مخاطبان، به عنوان هدف صدا و سیما 
می فرمایند: از اول صبح تا آخر شب که پیچ رادیو 
و تلویزیون را باز می کنیم تک تک برنامه ها، حتی 
آرم برنامه ها، موزیک متن فیلم ها و برنامه های 
کارتون، حتی چهره گویندگان و مجریانی که 

استفاده کردن از  �
افرادی با سابقه های 

نامناسب آشکار 
یا کسانی که از نظر 
ظاهری، وجهه ای 

اسالمی ندارند عالوه 
بر اینکه قبح بسیاری 

از منهیات شرعی 
را در جامعه از بین 

می برد و چه بسا 
آن ها را به عنوان 
ارزش در جامعه 
نهادینه می کند، 

باعث می شود که 
از تأثیر این گونه 

برنامه ها بکاهد؛ چرا 
که مخاطب، نوعی 
دوگانگی مشاهده 

می کند. 
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که  گویندگانی  کالم  لحن  و  می شوند  دیده 
صدایشان شنیده می شود، باید این خصوصیت 

را داشته باشد. )جمالی،174:1384(
ختم  کالم در این محور، بیانی است جامع و 
کامل از امیر سخن که در وصف مبلغ کامل 
می فرماید: جامه های شهوات را از خود برکنده، 
و از تمام اندوه ها خود را رهانیده، جز یک اندوه 
که خود را تنها به آن مشغول ساخته است. 
راه خود را با بینش دریافته و در راهش گام 
برداشته و چراغ فراسوی راهش را شناخته و 
دستاویزها،  میان  از  و  درنوردیده  را  امواجش 
به  ریسمان ها  میان  از  و  استوارترین،  به 
محکم ترین آن ها چنگ زده و در یقین، به مانند 
تابناکی خورشید است. وقتی سخن می گوید، 
می فهماند و وقتی سکوت می کند به سالمت 
می رهد. حق را توصیف می کند و بدان عمل 

می نماید. )محمدی ری شهری، 1386 2:/27(
4. اجتناب از تنگ نظری و رویکرد سلبی

توجه  در خصوص  الدرّ المنثور  تفسیر  در 
است:  آمده  تبلیغ،  در  ایجابی  رویکرد  به 
تو را فرستادیم  پیامبر! ما  همین که آیه »ای 
باشی«  بیم دهنده  و  نوید بخش  و  شاهد  تا 
به  )صلی الل علیه و آله(  پیامبر خدا  شد،  نازل 
که  داد  دستور  معاذ  و  )علیه السالم(  علی 
نوید  بروید و  آنان فرمود:  به  به یمن روند. و 
دهید و کسی را فراری ندهید و آسان گیرید و 
سخت گیری نکنید زیرا آیه »ای پیامبر ...« بر 

من نازل شده است. )همان: ج 26/2(
و  افراد  زائر،  تردید در جامعه مخاطبان  بدون 
گروه ها، دیدگاه هایی متفاوت از هم در موضوع 
زیارت و مسائل مربوط به آن خواهند داشت. 
رسانه های زیارتی باید به مدنظر قرار دادن این 
نکته، رویکرد عمده خود را در جهت ایجابی قرار 
دهند و به تبلیغ و ترویج ایجابی بپردازند و اگر 
احیاناً تبلیغ زیارت، جنبه سلبی به خود گرفت 
و ناگزیر نفی کننده اعتقاد برخی افراد و گروه ها 
و اندیشمندان معتقد به مبانی دینی، در اصل 

موضوع زیارت و یا شاخه ها و فرعیات آن شد.
اول؛ نظر های رقیب را مورد اهانت قرار ندهد بلکه 
با نقد و بیان علمی و شفاف با آن مواجه شود و 

دوم؛ به بیان ضرورت ها اکتفا نماید. از رسانه های 
زیارتی این انتظار می رود که با سعه صدر الزم 
از تک صدایی و تنگ نظری به شدت اجتناب 
نمایند و حتی از ارائه نظرات رقیب در موضوع 
زائران  زیارت های  و  مناسک  نمایش  و  زیارت 
مختلف، تا آن جا که با اصول مسلم عقالیی و 
شرعی منافات نداشته باشد استقبال نمایند. 
رسانه زیارت باید رسانه همه زائران باشد نه قشر 

خاصی از زائران با عقاید خاص.
این موضوع در حقوق رسانه های دینی برخی 
کشورها مورد توجه قرار گرفته است؛ چنان که 
رادیویی  پخش  مقررات  برخالف   ITC قانون 
آمریکا بر عناصر خاصی از دین تاکید نمی کند 
بلکه با یک تئوری آیینه ای به آن جا می رود که 
آن چه اهل ادیان می گویند و می کنند در برنامه ها 
به نمایش در آید مگر آن که مخل قوانین جاری 

کشور باشد. )محمدی، 1۹2:1382(
به طور  دارد  تصریح  امر  این  به   ۹-۵ ماده 
کلی برنامه های دینی شبکه های 3 و 4 باید 
عبادت، اندیشه و عمل سنت های اصلی دینی 
را که اکنون در بریتانیا حضور دارند منعکس 
سازند. این سنت ها عمدتاً مسیحی هستند ولی 
سنت های غیرمسیحی نیز در این کشور حضور 
برای یک منطقه  برنامه های دینی که  دارند. 
یا ناحیه خاص تولید می شوند باید مقتضیات 

دینی را در آن ناحیه مد نظر داشته باشند.«
هم چنین رسانه ها و خصوصاً رسانه های زیارتی 
که ادعای اخالق محوری را دارند نباید از زبان 
استفاده  نابجا  تعابیر  و  ناسزاگویی  و  نامناسب 
ناسزاگویی  نامناسب،  زبان  از  استفاده  کنند. 
و تعابیر نابجا در رسانه ها ممکن است در نظر 
بسیاری از مردم، بی حرمتی تلقی شود و برخی را 
نیز برنجاند. از توهین و افترا، به دیگران باید پرهیز 
اندیشه ها،  نقد  در  نادرست  شیوه های  از  کرد. 
انتساب  و  اندیشه ها  صاحبان  به  برچسب زدن 
آن ها به افراد و مکاتب و مسلک های بیگانه و 
کلیشه ای  برخورد  کالم  یک  در  و  نامطلوب 

خودداری شود. )مهدی زاده، 87:137۵(
اغلب  بودن  همگانی  دلیل  به  این که  خالصه 
رسانه ها، انتظار آن است که در خصوص ارائه 
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محتوا زیارتی، نظریه ها غیر معارض با اصول و 
اهداف معرفتی اهل بیت )علیهم السالم( در این 
رسانه ها مورد بررسی و مفاهمه قرار گیرد، و 
در خصوص جایگاه اهل بیت )علیهم السالم( و 
زیارت و مانند آن، عالوه بر بیان نظر مشهور 
به بیان و بررسی نظر ها و تحلیل های دیگر که 
دینی  برجسته  علمای  شاخص  منابع  توسط 
صورت گرفته اقدام شود. این عمل، خود نوعی 
کنترل اجتماعی دیدگاه های مخالف وطرفداران 
آن ها تلقی می شود و نویدبخش نیل به وحدت 
می رسد  به نظر  است.  دیدگاه ها  نزدیکی  و 
رسانه ها و خصوصا رسانه های زیارتی در این 
زمینه باید سیاست ها و روش های جدیدی را 
در پیش گیرند تا از این جهت به کارویژه های 

اثباتی خود بیش از پیش عمل نمایند.
5. هماهنگی محتوایی برنامه های تبلیغی

رسانه ها،  در  موجود  اشکال های  از  یکی 
ناهماهنگی نسبی بین هنجارهاست. در برخی 
از موارد مفاهیم هنجاری و ارزشی دچار تعارض 
می شود. مثال در صدا و سیما برنامه ای در مورد 
ساده زیستی و زهد اهل بیت )علیهم السالم( به 
دنبال سریال و فیلمی که آکنده از تجمل گرایی 
است پخش می شود، برنامه سخنرانی در خصوص 
ادب و کالم زیبای امامان معصوم )علیهم السالم( 
در کنار فیلم یا طنزی که به صورت افراطی 
قرار  بی معناست  سخنان  و  کلمات  حــاوی 
می گیرد، در برخی برنامه ها از توصیه های مکتب 
روابط  و  عمومی  عفت  خصوص  در  اهل بیت 
زن و مرد به شکل جدی بحث می شود و در 
برخی دیگر خصوصا فیلم های خارجی بر خالف 
گسترده  به طور  معارض  صحنه های  سانسور 
این قاعده عمومی در مسائل  پخش می شود. 
اجتماعی باید مورد توجه باشد که مقدمه حذف 
یک هنجار، القای تعارض آن با هنجارهای جدید 

است. )ره پیک، 137۹ 136:و141(
البته بسیاری از ناهنجاری ها و نابسامانی های 
اخالقی و معرفتی، ناخودآگاه در رسانه های با 
فرصت  و  شد  خواهند  زیارتی حذف  رویکرد 
ظهور و تعارض پیدا نخواهند کرد، ولی نظر 
به جایگاه مهم و دینی رسانه زیارتی که نقش 

رسانه های  به  اخالقی  الگودهی  و  الگوسازی 
غیر زیارتی را نیز دارد، هرگونه مشکل محتوایی 
و تعارض رفتاری و گفتاری در عرضه معارف 
اهل بیت )علیهم السالم( در این رسانه، برجسته 
به چشم مخاطب  به سرعت  و  نمایان شده  و 
البته حق هم همین است که  خواهد آمد و 
چنین رسانه ای، توجه به چنین مسائل را بیش 

از سایر رسانه ها مدنظر قرار دهد.
در همین زمینه، الزم است موضوع عدم طرح 
موضوعات دنیایی در کنار موضوعات ماورایی در 
رسانه های زیارتی مورد توجه قرار گیرد به دلیل 
آن که رسانه زیارتی دارای جهت گیری فرهنگی 
است و هدفش تبلیغ و ترویج فرهنگ اهل بیت 
)علیهم السالم( است. بر این اساس از هرچیزی که 
به نوعی سبب کمرنگ شدن این محور یا نادیده 

گرفتن آن باشد باید اجتناب نماید.
در  رسانه ها  از  برخی  هم اکنون  متأسفانه 
برنامه های نمایشی با مضامینی دینی و چه بسا 
ماورایی، مضامین دنیایی و این جهانی را به طرز 
پررنگی مطرح می کنند، به نحوی که در نظر 
مخاطب، مضامین دینی که پیام اصلی آن برنامه 
بوده است، به حاشیه رفته و مورد توجه مخاطب 
قرار نمی گیرند. در نتیجه تأثیر چندانی از نظر 
دینی بر جامعه نخواهند داشت. به نظر می رسد 
این برنامه ها در راستای جذب مخاطب بیشتر، 
این گونه به طرح مسائل دینی می پردازند؛ غافل 
از این که شاید مخاطب به دست آید اما هدف 
برنامه ای  از دست می رود. در ضمن چنان چه 
که در راستای اهداف دینی و با محتوای دینی 
هنری  الزم  جذابیت های  از  می شود،  ساخته 
چه از جهت محتوایی و چه شکلی، برخوردار 
باشد و از عنوان کردن صریح و مستقیم مسائل 
دینی پرهیز نماید، می تواند بدون مطرح کردن 
مضامین دنیوی مانند عشق های زمینی مخاطب 
خود را داشته باشد و اهداف خود را نیز بدست 

آورد. )جمالی، 1384 174:(
6. روشن و قاطع بودن اصول و چارچوب ها

یکی  از شروط عمده الزم برای رسانه های دینی 
دینی  ارزش های  در  نداشتن  ابهام  زیارتی،  و 
ارزش های  زیارتی،  رسانه  در  است.  زیارتی  و 
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اخالقی در محدوده اصول و چارچوب ها، باید 
روشن و قاطع باشند و چنین نباشد که برخی 
اصوِل کلی روشن و قاطع، در مواجهه با واقعیت 
عینی به ابهام  گراید و رسانه با مکانیسم های 
با  داشتن  سر و کار  دلیل  به  و  خود  خاص 
پدیده های جزیی و گستردگی تأثیر آن، این 
اصول را با ابهاماتی مواجه  سازد. این امر زمانی 
رخ خواهد داد که رسانه  زیارتی، خود را پایبند 
و مقید به یک سری اصول اخالقی نداند زیرا 
کار  در  اجتماعی  تعهد  و  اخالق  پای  وقتی 
نباشد، رسانه خود را مجاز می بیند با کم ترین 

مرزهای  و  شده  نزدیک  حریم ها  به  بهانه، 
اخالقی را زیر پا گذارد. )سبحانی، 137۵ 17:(

نتیجه گیری
نتیجه این تحقیق گویای آن است که رسانه ها 

در دنیای امروزی، بی قید و شرط نیستند و 
چنان نیست که صاحبان رسانه ها، هرگونه که 
خواستند از آن ها و خصوصاً رسانه های زیارتی 
استفاده  دارند  اخالقی  و  فرهنگی  سبغه  که 
نمایند بلکه تکالیف و وظایف عمده و مهمی را 
بر گردن دارند که بخشی از آن جز خطوط قرمز 
در حقوق رسانه ها به شمار آمده و تخطی از آن 
تحت هیچ شرایطی جایز نیست و بخشی دیگر 
حقوق و تکالیف توصیه ای و متعالی هستند که 
هر چند رعایت آن ها الزامی نیست ولی التزام 
به آن ها مورد سفارش است. بر همین اساس، 
ادبی و هنری  قبال مالکیت  رسانه زیارت در 
پدیدآورندگان وظایف و تکالیفی را بر گردن 
دارد، مانند الف( حق انتشار ب( حق حرمت 
نام و عنوان پدید آورنده یا حق انتساب ج( حق 

حرمت اثر د( حق عدول یا پس گرفتن.
هم چنین نسبت به فرد زائر، بایستی وظایفی 

چون:
1. احترام به عقاید مخاطبان زائر.

2. احترام به احساسات و حریم خصوصی زائران.
3. ارائه تصویر مثبت از شخصیت اجتماعی و 

انسانی زائر.
دینی  احساسات  سوء استفاده  از  اجتناب   .4

شخص زائر را مورد اهتمام قرار دهد.
رسانه زیارت نسبت به ترویج یا تبلیغ محتوا 
و  اصول  است  الزم  و  بوده  مکلف  زیارتی 

قوانینی را چون:
و  زیارت  آموزه های  تبلیغ  در  عینی گرایی   .1

اجتناب از خرافه گرایی.
2. انحصار تولید و ارائه به حوزه تخصص.

3. بهره گیری از افراد معتقد و متعهد در تبلیغ.
4. اجتناب از تنگ نظری و رویکرد سلبی.
۵. هماهنگی محتوایی برنامه های تبلیغی.

چارچوب ها،  و  اصول  قاطع بودن  و  روشن   .6
رعایت نماید.

 منابع
احدزاده، اشرف السادات، 1388 ش، اخالق رسانه ای در . 1

خبر، تهران، انتشارات ارون.
احمد رافت، بهجت، بی تا، الشخصیه العربیه فی السینما، . 2

قاهره، بی نا.
اسماعیلی، محسن، 1383 ش، تعامل دین و رسانه . 3

از دیدگاه حقوق، مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق 

چنان چه برنامه ای  �
که در راستای 

اهداف دینی و 
با محتوای دینی 

ساخته می شود، از 
جذابیت های الزم 

هنری چه از جهت 
محتوایی و چه 

شکلی، برخوردار 
باشد و از عنوان 

کردن صریح و 
مستقیم مسائل 

دینی پرهیز نماید، 
می تواند بدون مطرح 
کردن مضامین دنیوی 

مانند عشق های 
زمینی مخاطب خود 

را داشته باشد و 
اهداف خود را نیز 

بدست آورد. 
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