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چکیده
وقتی از تخریب رسانه ای و جریانات ناسالم خبری سخن به میان می آید، منظور تخریب بزرگی است که 
دامنه اش همۀ جامعه را در بر می گیرد. بنابراین، ما نیازمند ایجاد سواد رسانه ای باال در جامعه هستیم، 
که مؤلفه های آن همان مؤلفه هایی نیست که در سواد رسانه ای غربی به آن پرداخته می شود. سؤال 
اصلی این است که: آیا قرآن کریم رهنمودهایی در خصوص سواد رسانه ای و وظایف مخاطبان خبر 
و خبرگزاری ها دارد؟ از منظر قرآن، سواد رسانه ای مخاطبان خبر و خبرگزاری ها، مقوله یا اقدامی 
بی هوّیت و خنثی نیست. سواد رسانه ای بر مبنای آموزه های قرآنی، کمک می کند تا قضاوت صحیح تری 

از اخبار پیرامون خود داشته باشیم. 
قرآن در این زمینه بر مؤلفه هایی مانند: وظیفۀ مخاطب در مقابله با خبرگزاری ها و جریانات ناسالم 
خبری، وظیفۀ مخاطب در مواجهه با محتوای خبر، و راه های مواجهۀ مخاطب با اخبار تأکید دارد؛ که 
در آن ها به مباحث شناسایی خبرنگاران فتنه انگیز در خبرگزاری ها، هوشیاری در برابر خبرسازان مهاجم 
و بدعت گذار و شایعه ساز، بی اعتنایی به خبرگزاری ها و خبرنگاران بی تعهد و وابسته به مكاتب منحرف، 
لزوم تحقیق و تیزبینی در اخبار، چگونگی برخورد با خبرهای نادرست و باطل، لزوم توجه به محتوای خبر 

و نه فقط خبرنگار، پرهیز از هیجان زدگی در شنیدن خبر، و بررسی جوانب خبر پرداخته می شود.
کلید واژه ها: سواد رسانه ای، رسانه، قرآن، خبر و خبرگزاری، سواد رسانه ای دینی
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مقدمه 
خبر و خبررسانی به دلیل گرایش های ذاتی انسان به برقراری ارتباط با محیط پیرامون خود، همواره جزء 
با افزایش حجم اطالعات و اخباری که نظام اجتماعی برای حفظ  جدایی ناپذیر زندگی بشر بوده است. 
انسجام خود نیاز دارد و نیز افزایش سرعت مبادلۀ این اطالعات و اخبار، نوع و روش انتقال اطالعات 
در  خبرگزاری ها  و  خبر  مخاطبان  وظایف  بحث  اخبار،  و  اطالعات  جایگاه  ارتقای  با  است.  شده  متغیر 

دریافت و مواجهه با اخبار، اهمیت و ضرورت بیشتری پیدا می کند.
خبرگزاری ها علی رغم محدودیت هایی که در عرصۀ بازنمایی دارند، اما یك محیط الگوسازی و یك 
علوم  دربارۀ  ما  هستند.  هم  زندگی  سبك  کنترل کنندۀ  محیط  یك  حال  عین  در  و  تشویق کننده  محیط 
تمایالت  اساس  بر  ارزش های خبری  داریم.  ارزش های خبری  نام  به  غالبی  رسانه، هنجار  و  ارتباطات 
انسانی که لزومًا تمایالت عقالنی هم نیست، پایه گذاری شده است. اخبار و اطالعاتی که از این رسانه ها 
به دست می آید، الزامًا ممکن است به صالح اجتماع و یا عامۀ مردم نباشد و این واقعًا مبنای رسانۀ اسالمی 

نیست.
در الگوی رسانۀ اسالمی، همۀ سازوکارهای جاری و ساری در رسانۀ اسالمی باید بر اساس اهداف 
مورد نظر دین و با توجه به احکام و عقاید و اخالق اسالمی باشد. برای نمونه، در تولید محتوا یا پیام های 
رسانه ای، باید به نیازهای کمالیۀ انسان و غایات دین با رعایت احکام و عقاید و اخالق، توجه کرد و نه 
مالکیت  بحث های مهمی همچون  از  نباید  داد. همچنین  قرار  نظر  مد  را  دینی  مناسک ظاهری  لزومًا 
نحوۀ  و  رسانه  بر سازمان  رسانه، فرهنگ سازمانی حاکم  انسانی سازمان  نیروی  رسانه،  اقتصاد  رسانه، 

تعامل با مخاطبان رسانه غفلت کرد.
نباید  آیا مخاطبان  به مخاطبان منتقل می کنند، عاقالنه است؟  آنچه رسانه های خبری  پذیرفتن  آیا 
و  تحلیل  استفاده،  توانایی  باشند؟ سواد رسانه ای  و مآخذ خبر ها داشته  به محتوا  بیشتری  توجه  و  دقت 
ارزیابی تصاویر، صداها و پیام هایی است که هر روز به دفعات با آن ها روبه رو می شویم و بخشی مهم از 
فرهنگ معاصر هستند. در مبحث »سواد رسانه ای« ، از یک نوع درک متکی بر مهارت صحبت می شود، 
که بر اساس آن می توان انواع رسانه ها و انواع تولیدات آن ها را شناخت و از یکدیگر تفکیک و شناسایی 

کرد.
سواد رسانه ای به این کار می آید که بدانیم: همۀ اخبار که در این دنیای پرهیاهو و از میان رسانه های 
مختلف به ما می رسد، لزوما قابل اتکا و اعتماد نیستند و نیاز به بررسی و مطالعۀ دقیق دارند؛ به خصوص 
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پیام هایی قابل اتکا و اعتماد هستند که از طریق  که آموزه های دینی نیز این را به ما تذکر می دهند که 
کانال ها و جریان های ارتباطی مبتنی بر آموزه های وحیانی باشند.

تحصیل سواد رسانه ای، به همراه پیدایش نگاه و تفکر انتقادی در افراد است. بنابراین، فرد می آموزد 
که عمیق و دقیق به ذات برنامه ها و نوشته ها و شنیده ها بیندیشد و به نقد آن ها نیز بپردازد و از طرفی به 

نوعی رویارویی پیچیده با خروجی رسانه ها نیز دست یابد.  
سواد رسانه ای لزومًا مبتنی بر آن مؤلفه هایی نیست که در یونسکو یا ادبیات آکادمیك غرب تعریف شده 
است.1 از این رو ما باید سواد رسانه  ای را با توجه به جهان بینی اسالمی و بر مبنای اسالمی ایجاد کنیم. 
برای دستیابی به دیدگاه اسالم در خصوص سواد رسانه ای و وظایف مخاطبان خبر؛ قرآن، اصیل ترین و 
مهم ترین منبع به شمار می رود. قرآن که منبع الیزال، کتابی عمیق و راهنمایی الهی برای انسان در تمامی 
دوران هاست، با کمال تأسف هنوز در بسیاری از موضوع ها و از جمله سواد رسانه ای، مانند گنجی سر به 

مهر باقی مانده و کمتر به مقتضای نیاز های جامعه مورد تدقیق و تحقیق واقع شده است.
اکنون به پژوهش های پیشین که به نوعی با این موضوع مرتبط است، اشاره می کنیم.

_ کتاب خبر و خبررسانی در قرآن کریم، نوشتۀ علیرضا پویا )انتشارات دانشکدۀ صدا و سیما، 1384(. 
نکتۀ مهمی که در این کتاب بدان پرداخته شده، دیدگاه قرآن دربارۀ محتوای خبر و همچنین نحوۀ ارائۀ 

خبر است.
بررسی  به  که   )1375( صادقی  هادی  نوشتۀ  معرفت شناختی«  دیدگاه  از  منبع  »اعتبار  مقاله ی   _
جنبه های  و همچنین  به مخاطبان  نسبت  معرفت شناختی  و  روان شناسی  وجه  دو  از  خبر  منبع  اهمیت 
حقوقی و اخالقی نسبت به پیام رسان پرداخته و آن گاه اهمیت موضوع را از این جنبه ها مورد واکاوی قرار 

داده است.
مقدمه ای  بیان  از  پس  که   )1375( فتحعلی  محمود  نوشتۀ  قرآن«  در  خبررسانی  »اخالق  مقالۀ   _

1 . سازمان بین المللی یونسکو، به طور فعال از دهۀ 1960 به بعد، به پشتیبانی از آموزش رسانه ای همت گماشت و تالش 
کرد در این زمینه برنامه ای جهانی را اجرا کند. از نظر صاحب نظران یونسکو، آموزش رسانه ای به مثابۀ راهکاری مناسب، 

توان جبران نابرابری اطالعاتی بین کشورهای شمال و جنوب را دارد؛ زیرا از یك سو، کشورهای شمال به تولید، کنترل 
و توزیع اطالعات می پردازند و از سوی دیگر، کشورهای جنوب صرفًا دریافت کنندۀ منفعل هستند. از نظر یونسکو، 

پیشرفت مهارت های فردی به منظور تفسیر و تحلیل پیام های رسانه ای بین مخاطبان، تنها راهی است که می تواند 
قدرت استفاده کنندگان از رسانه ها را در کشور های جنوب افزایش دهد و آنان را از وضعیت انفعال صرف خارج کند. 

)2005:2.Hobbs(
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دربارۀ اهمیت رسانه ها و موضوع خبر، قرآن کریم را مجموعه ای خبری دانسته که از لحاظ منبع، مورد 
اعتمادترین منابع است.

_ پایان نامۀ سید محمد رضا پیرمرادیان با عنوان »احكام خبر و خبررسانی در فقه امامیه« )1390( که 
به طور جامع و تطبیقی به بررسی عناوین مرتبط پرداخته است.

از مهم ترین منابعی که اختصاصًا در حوزۀ اطالع رسانی اسالمی منتشر شده، مقالۀ عالمه  _ یکی 
قرنی،1383(  )ترجمۀ  اسالمی«  اطالع رسانی  عمومی  »ویژگی های  عنوان  با  فضل الله  حسین  محمد 

است.
 _ دکتر محمد علی العیوضی در کتاب »االعالم االسالمی الدولی بین النظریه و التطبیق« )1987م.( 
و  باب  هشت  مقدمه،  یک  شامل  کتاب  این  است.  کرده  بررسی  را  اسالمی  اطالع رسانی  نظری  مبانی 
بین المللی  اطالع رسانی  تطبیقی  »بررسی  عنوان  تحت  باب ششم  در  به ویژه  نویسنده  است.  خاتمه  یک 

اسالمی« با استفاده از آیات قرآن مباحثی را مطرح کرده است.
مهم ترین   ،)1390( فوالدی  محمد  نوشتۀ  ملی«  رسانۀ  در  اخالقی  نبایدهای  و  »بایدها  مقالۀ   _

ارزش هایی را که باید رسانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران بدان پای بند باشد، به تفصیل بررسی می کند.
امیری )مدیر گروه پژوهش های  »ضرورت سواد رسانه ای« نوشتۀ دکتر سید رضا صالحی  _ مقالۀ 
فرهنگی و اجتماعی پژوهشکدۀ تحقیقات استراتژیک( و سید مسعود رجبی )1387(. به اعتقاد نویسندگان، 
یکی از پیامدهای تحلیل و درک صحیح پیام های رسانه ای، باال رفتن سطح آگاهی است؛ چرا که یک 
شهروند فعال و باسواد می تواند در ایجاد تغییر اجتماعی مثبت فعالیت کند و عکس العمل خود را در برابر 

رسانه ها اعالم نماید و تنها بینندۀ صرف نباشد.
_ مقالۀ »سانسور یا سواد رسانه ای« نوشتۀ دکتر محمد سلطانی فر )1387( که بر آموزش رسانه ای به 
دانش آموزان در مدارس، به منظور ایجاد توانایی مواجهۀ خودانگیخته در آن ها نسبت به محتوا و عملکرد 

رسانه ای تأکید می ورزد.
_ مقالۀ »بررسی و تحلیل سطوح مختلف سواد رسانه ای« نوشتۀ شهرود امیر انتخابی و سید مسعود 
رجبی )1387( که مفروض اصلی نوشتار را بر آن قرار داده است که سواد رسانه ای اختصاص به یک قشر 

خاص ندارد و می تواند همۀ افراد جامعه و تمامی سطوح را در برگیرد.
سواد  خصوص  در  تفاسیر  و  قرآن  رهنمود های  بررسی  به  مقاله ها،  و  کتاب ها  این  از  یک  هیچ  در 
تحقیق،  این  مشکالت  از  یکی  بنابراین،  است.  نشده  پرداخته  خبرگزاری ها  و  خبر  مخاطبان  رسانه ای 
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کمبود و یا نبود پژوهش های پیشین در این باره از منظر قرآن است.
در  قرآن  دیدگاه  ارائۀ  یعنی  هدف،  این  مسیر  در  کوچک  چند  هر  گامی  پژوهش  این  که  است  امید 

خصوص سواد رسانه ای و وظایف مخاطبان خبر باشد.

سواد رسانه ای

اعویف خ دد رخا ب دق
سواد رسانه ای )Media literacy( یك نوع درك مبتنی بر مهارت است که می توان بر اساس آن، انواع 

رسانه ها را از یکدیگر تمیز داد و انواع تولیدات رسانه ای را از یکدیگر تفکیك و شناسایی کرد.1
در اذهان بسیاری از افراد، واژۀ »سواد« با رسانه های چاپی بیشترین ارتباط را دارد؛ چنان که معادل توانایی 
خواندن است.2 »سواد خواندن«، »سواد بصری« و »سواد رایانه ای« معادل »سواد رسانه ای« نیستند؛ در مقابل، 

صرفًا اجزای سازندۀ آنند. سواد رسانه ای شامل تمام این توانایی های ویژه و نیز چیزهای دیگر است.3
در اینجا الزم است تعریفی از رسانه و مخاطب داشته باشیم. »رسانه« در مفهوم ارتباطی آن، عاملی است 
که می تواند پیامی را به مخاطب انتقال دهد. در بیشتر تعاریف ارائه شده از رسانه، بیشتر به نقش پیام رسانی 
آن توجه شده است. مارشال مك لوهان در تعریف رسانه می گوید: »رسانه همان پیام است.«4 همچنین در 
فرهنگ روزنامه نگاری، واژۀ رسانه به معنای مجموعه ابزارها و روش هایی تعریف شده است که برای ایجاد 

ارتباط با مخاطبان انبوه به کار می رود.5 در مفهوم ارتباطی »مخاطب«، مك کوئیل معتقد است: 
مخاطب، دریافت کنندۀ پیام است که می تواند فرد یا گروهی نامتجانس باشد.6

برای  فعال  به طور  مخاطبان  که  رویکردهاست  از  »مجموعه ای  رسانه ای  سواد  کلی،  به طور  پس 

1 . شکرخواه، یونس؛ »سواد رسانه ای یك مقالۀ عقیده ای«، فصلنامۀ رسانه، سال هفدهم، شمارۀ 4، زمستان 1385؛ ص 
.27

 Adam & Hamm, 1989..2
3 . پاتر، جیمز؛ »تعریف سواد رسانه ای«، ترجمۀ لیدا کاووسی، فصلنامۀ رسانه، سال هفدهم، شماره 4، زمستان 1385؛ 

ص 16.
4 . معتمدنژاد، کاظم؛ وسایل ارتباطات جمعی، تهران: دانشکدۀ علوم ارتباطات اجتماعی، 1374ش؛ ص 14.

5 . همان.
6 . مك کوئیل، دنیس؛ درآمدی بر نظریۀ ارتباطات جمعی، ترجمۀ پرویز اجاللی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات 

رسانه ها، 1384ش؛ ص 12.
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مواجهۀ گزینشی با رسانه ها و تحلیل و ارزیابی نقادانۀ محتوای رسانه ای در بر می گیرند، تا معنای پیام را 
که با آن ها مواجه می شوند، تفسیر کنند.«

در اینجا برخی از اصطالحات مرتبط با »سواد رسانه ای« را مختصری توضیح می دهیم.
ارزیابی  و  ترکیب،  تحلیل،  کاربرد،  مفهوم آفرینی،  به  مربوط  ذهنی  نظام مند  »فرایند  انتقادی:  تفکر 
یا  تأمل، استدالل،  از طریق مشاهده، تجربه،  تولید شده  یا  فعاالنه و ماهرانۀ اطالعات جمع آوری شده 

ارتباطات، به عنوان راهنمایی برای باور و عمل.«
آموزش سواد رسانه ای:»آموزش شناخت اطالعاتی و انتقادی از رسانه، تکنیك ها، و تأثیرات آن بر 

مخاطبان رسانه.«1
آموزش رسانه ای: آشنا سازی شخص با رسانه هاست.2 حال آن که در سواد رسانه ای، درك ماهیت و 

کارکردهای رسانه ها و ژانرهای رسانه ای طرف توجه قرار می گیرد.3
سواد رسانه ای، یک مفهوم قدیمی است که اولین بار مارشال مک لوهان در سال 1965 میالدی آن 
را در کتاب خود تحت عنوان »درک رسانه: توسعۀ ابعاد وجودی انسان«4 به کار برد. مک لوهان معتقد بود: 
زمانی که دهکدۀ جهانی تحقق یابد، الزم است انسان ها به سواد جدیدی به نام 

سواد رسانه ای دست یابند.5

هاف خ دد رخا ب دق
هدف سواد رسانه ای، توانایی بخشیدن به مخاطبان برای دفاع در مقابل رسانه ها و دادن قدرت کنترل 
برنامه های رسانه به افراد است. وقتی از اصطالح »برنامه سازی« به این مفهوم استفاده می کنیم، منظور 
خود  ذهن  برنامه ریزی  روش  بر  کنترل  اعمال  بلکه  نیست،  رسانه ای  پیام های  یا  تلویزیونی  برنامه های 
مخاطب است. پس، هدف سواد رسانه ای این است که به مردم نشان دهد چگونه کنترل را از رسانه ها 

.311.P ,2001 ,Quin & MC MOHAM . 1
2 . معتمد نژاد، کاظم؛ پیشین؛ 1383.

3 . بصیریان جهرمی، حسین و رضا؛ »درآمدی به سواد رسانه ای و تفکر انتفادی«، فصلنامۀ رسانه، سال هفدهم، شمارۀ 4، 
زمستان 1385؛ ص 35.

.Understanding Media: The Extensions of Man . 4
5 . صدیق بنای، هلن؛ »زندگی ما در گرو رسانه«، 1385ش.

7909=http://www.hamshahrionline.ir/news/?id
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به خود معطوف کنند. اولین گام در تغییر کنترل از رسانه به شخص، این است که افراد دریابند چگونه 
رسانه ها آنان را برنامه ریزی می کنند.1

آسیب پذیری کمتری  رسانه ای،  اطالعات  برابر  در  رسانه ای،  دارای سواد  افراِد  نیز  نظری  لحاظ  از 
دارند، زیرا پیام هایی را که به منظور تأثیرگذاری بر آن ها طراحی و ارسال شده است، در سطوح مختلف 

مورد شناسایی قرار می دهند.
اعتقاد برخی، هدف اصلی سواد  رسانه ای می تواند این باشد که بر اساس آن بتوان محصول نهایی یك 
رسانه را از این جنبه شناخت که آیا بین محتوای یك رسانه به مثابۀ یك محصول نهایی، با عدالت اجتماعی 

رابطه ای وجود دارد یا خیر.2

ضوورت فودگیوق خ دد رخا ب دق
 فهم و درك انسان ها از اتفاقات و رویدادهای اطراف خود، روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند. افراد 
متفاوت ممکن است از یك اتفاق واحد، برداشت و نگرش ثابتی نداشته باشند، زیرا سطح تجربیات افراد، 

مختلف است و رسانه نیز عوامل را از دیدگاه های گوناگون بررسی می کند.
برای آن که مخاطبان اختیار و کنترل خود را به دست رسانه ها نسپارند، باید از سطح دانش و فهمیدن 
به سطوح باالتر حرکت کنند و به تولید علم بپردازند و در واقع یادگیری معنادار داشته باشند؛ یعنی بتوانند 
روابط حاکم میان اجزا و عناصر را درك نمایند و عمیق دانستن را بیاموزند و از تفکر سطحی اجتناب کنند، 
تحلیل،  و  تجزیه  استدالل،  قدرت  که همان  یادگیری  فرایند  بلکه  نیست،  مهم  یادگیری  زیرا محصول 

ارزشیابی، خالقیت و پویایی است، مهم است.

دهعاد خ دد رخا ب دق
سواد رسانه ای، فرایندی چند بعدی است که توانایی هر شخص می تواند در طول هر یك از آن ها قرار 
گیرد. ابعاد چهارگانۀ سواد رسانه ای - یعنی ابعاد ادراکی، حسی، زیبایی شناسی و اخالقی - کاماًل به هم 

وابسته و پیوسته اند.3

1 . پاتر، جیمز؛ پیشین؛ ص 21.
2 . شکرخواه، یونس؛ پیشین؛ ص 27.

3 . ببران، صدیقه؛ »سواد رسانه ای در برخورد با خشونت رسانه ای«، روزنامۀ ایران، شمارۀ 2609، 23 مهر 1382؛ ص 11.
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مودحل  سب خ دد رخا ب دق )خط ح خ دد رخا ب دق(
تومن )1996( برای کسب »سواد رسانه ای« به چهار مرحلۀ اساسی اشاره کرده است:

1. داشتن آگاهی کامل در خصوص استفاده از رسانه ها و به عبارت دیگر، ارتقای آگاهی نسبت به رژیم 
مصرف رسانه ای یا تعیین میزان و نحوۀ مصرف غذای رسانه ای از منابع رسانه ای گوناگون؛1

2. برخورد منتقدانه با محتوای رسانه؛
قابل  اول  نگاه  در  که  رسانه  و سیاسی محیط  اقتصادی  اجتماعی،  فرهنگی،  زمینه های  تحلیل   .3

مشاهده نیست؛
4. جانبداری از رسانه و استفاده از آن برای تغییرات اجتماعی.2

در واقع، سواد  رسانه ای امروزی تر، به دنبال مقابله با کارکردهای رسانه های بزرگ غالب است، که 
هدف آن ها تأمین هژمونی فرهنگی، تعمیم فلسفۀ سیاسی و حفظ قدرت هایی است که خود این رسانه ها 

محصول آن ها هستند.3 

دص ل خ دد رخا ب دق
لن مسترمن 18 اصل را برای سواد رسانه ای بر می شمارد که در واقع نسبت های میان رسانه و واقعیت 
عینی را نشان می دهد. در ادامه، هشت مورد مهم تر از این اصول و مفاهیم کلیدی توضیح داده می شود.
1. همۀ رسانه ها »ساخت« هستند: رسانه ها بازتاب صرف واقعیت خارجی نیستند؛ بلکه سازه هایی به 
دقت طراحی شده را ارائه می دهند که بازتاب بسیاری از تصمیم هاست و از متغیرهای تعیین کننده ای تأثیر 
می پذیرد. کار سواد رسانه ای، ساختارشکنی این ساخت ها و سازه هاست. سواد رسانه ای، این ساخت ها را 

تجزیه می کند تا چگونگی شکل گرفتن آن ها را به تصویر بکشد.
2. رسانه ها به واقعیت ساخت می دهند: اکثر برداشت های ما از واقعیت مبتنی بر پیام  رسانه ای است 
که خود به صورت پیش ساخته، موضع دار و دارای تعابیر و نتایج برای ما ارسال می شوند. به عبارت بهتر، 

رسانه ها تا حدود زیادی به درك ما از واقعیت شکل می دهند.

1 . شکرخواه، یونس؛ »نیاز مخاطبان به سواد رسانه ای«، فصلنامۀ پژوهش و سنجش، شمارۀ 29، سال هشتم، 1380ش؛ 
ص80.

»بررسی نقش رسانه ها در آموزش مهارت های شهروندی و رفتارهای مدنی«، فصلنامۀ  2 . رضایی  بایندر، محمدرضا؛ 
پژوهش و سنجش، شمارۀ 33، سال دهم، 1382ش؛ ص 139.

3 . شکرخواه، یونس؛ »سواد رسانه ای یك مقالۀ عقیده ای«؛ پیشین؛ ص 30.
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3. مخاطبان با معانی رسانه ای مذاکره می کنند: رسانه ها بخش عمده ای از مواد اولیه را که ما با آن ها 
به ساختن تصویری از واقعیات می پردازیم، در اختیارمان می گذارند و از سوی دیگر، همۀ ما نیز بر اساس 

عوامل فردی به مذاکره با این معانی ارسالی رسانه ای می پردازیم.
که  روشن سازد  را  این موضوع  تا  است  آن  بر  رسانه ای  دارند: سواد  تجاری  رسانه ها مالحظات   .4
محتوا،  بر  که  است  مالحظات  همین  و  می گیرند  قرار  تجاری  مالحظات  تحت تأثیر  نحوی  به  رسانه ها 

روش ها و نحوۀ توزیع آن ها تأثیر می گذارد.
5. پیام های رسانه ای متضمن ارزش و ایدئولوژی است: همۀ پیام های رسانه ای به نحوی پیام های 

بازرگانی هستند؛ زیرا نوعی ارزش یا شیوۀ زندگی را تبلیغ می کنند.
6. رسانه ها مالحظات اجتماعی و سیاسی دارند: رسانه ها تأثیرات وسیعی بر سیاست و شکل دهی به 

تحوالت اجتماعی دارند.
7. شکل و محتوا در رسانه ها رابطۀ نزدیك دارند: هر رسانه ای گرامر خاص خودش را دارد و واقعیت 
پیام های  و  برداشت ها  با  را  رویداد مشترك  به شیوۀ خود رمزگذاری می کند. رسانه های گوناگون یك  را 

متفاوت ارائه می دهند.
8. هر رسانه ای فرم زیباشناختی خاص خود را دارد: بایستی تأثیرات و اشکال جذاب ارائه شده را در 

بین رسانه های مختلف تشخیص دهیم.1
شناخت و درك انتقادی از ساختار، محتوا و آثار رسانه ها، در گرو داشتن چشم اندازها و رویکردهای 
فعالیت های  پشت  در  پنهان  ایدئولوژیکی  و  مادی  اغراض  و  اهداف  بتوانند  تا مخاطبان  است،  انتقادی 
رسانه ها را درك و محتوای رسانه ای چون اخبار، برنامه های سرگرم کننده و تبلیغات را نقد کنند و از اثرات 
منفی رسانه ها در امان بمانند. توانمندی های فوق در گرو آموزش سواد رسانه ای به مخاطبان در جامعه و 
توجه بیشتر به این مقوله در زندگی روزمره و نیز برنامه ریزی ها و محتوای درسی تمام دوره های تحصیلی 

است.

لزوم بررسی سواد رسانه ای با مبانی قرآنی
وقتی از تخریب رسانه ای سخن می گوییم، صحبت از تخریب بزرگی است که دامنه اش همۀ جامعه را فرا 

1 . مسترمن، لن؛ »آموزش رسانه ای و 18 اصل حاکم بر آن«، ترجمۀ یونس شکرخواه، فصلنامۀ پژوهش و سنجش، شمارۀ 
33، سال دهم، 1382ش؛ ص 200.



60

13
93
ان 

ست
 زم

، 5
پی 

پیا
 ، 4

ره 
شما

 ، 2
ره 
دو

می گیرد. ما نیازمند ایجاد یك سواد رسانه ای باال در جامعه هستیم. البته این سواد، مؤلفه هایش همان 
مؤلفه هایی نیست که در سواد رسانه ای غربی ذکر شده است. این سواد لزومًا مبتنی بر آن اصولی نیست 
یا ادبیات آکادمیك غرب تعریف شده، بلکه ما باید سواد رسانه ای مبتنی بر جهان بینی و  که در یونسکو 
و  قاعده های هدایت، سالمت  بر  مبانی ای که مبتنی  و  ایجاد کنیم؛ اصول  و  تعریف  را  اندیشۀ اسالمی 

امنیت اسالمی باشد.
برای دستیابی به دیدگاه اسالم در خصوص اهداف و کارکردهای سواد رسانه ای، قرآن، اصیل ترین 
از نظر مسلمانان آنچه در اختیار  و مهم ترین منبع به شمار می رود. قرآن که کتاب فوق بصری است و 
ماست، همان کتابی است که بر پیامبر6 نازل شده است. از یك سو کار تحقیق را آسان می نماید، زیرا 
در مطالعۀ آیات قرآن، بررسی سند برای کشف صحت و سقم منبع ضروری نیست و در سندّیت و دست 
اول بودن آن کمترین شبهه ای وجود ندارد و از سوی دیگر با دشواری هایی همراه است، چون مطالعۀ 
قرآن تابع برخی شیوه های رایج در روش شناسی علوم جدید نیست و با روش خاص خود که نوعی تحلیل 

کیفی متن است، انجام می شود، که در نوع خود کاری بس دقیق و دشوار است.1
از  بسیاری  در  متأسفانه  و  بوده  تاریخ  طول  در  انسان  برای  الهی  راهنمای  و  هدایت  چراغ  قرآن، 
موضوع ها مانند گنجی سر به مهر باقی مانده و کمتر به مقتضای نیازهای جامعه مورد تدقیق و تحقیق 

قرار گرفته است.
نزول  زمان  از  بشر  نیازهای  به  قرآن  پاسخگویی  با  رابطه  در  قرآن،  بزرگ  مفسر  طباطبایی،  عالمه 

تاکنون و آینده، در تبیین شأن نزول بخشی از آیات قرآن آورده است: 
این خود از مشخصات آیات قرآنی است که هرچند دربارۀ شأن نزول معینی نازل 
شده باشد و سبب خاصی از حوادث واقعه، زمینۀ نزول آن آیات باشد، معذلك آن 
سبب خاص به عنوان مصداقی از مصادیق بسیار تلقی شده که بعدها نیز تحقق 
می یابد و این بدان جهت است که قرآن کریم دربارۀ عصر نزولش و مردم آن عصر 
نازل نشده؛ کتابی است جهانی و دائمی؛ مقید به زمان و مکان خاصی نیست و به 

قوم یا حادثۀ خاصی اختصاص ندارد؛ همچنان که در آن آمده.2
در این مقاله سعی بر این است که به ارائۀ دیدگاه قرآن و تفاسیر در خصوص سواد رسانه ای مخاطبان 

1 . پویا، علیرضا؛ خبر و خبررسانی در قرآن کریم، تهران: انتشارات دانشکدۀ صدا و سیما، 1384ش؛ ص112.
2 . طباطبایی، محمدحسین؛ ترجمۀ تفسیر المیزان، ترجمۀ محمد باقر موسوی همدانی، قم: بی جا، 1386ش؛ ج  5، ص555.
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خبر و بیان اصول و مبانی قرآنی در این زمینه به صورت اجمالی پرداخته شود.

دیدگاه قرآن و تفاسیر در خصوص سواد رسانه ای و وظایف مخاطبان خبر

1. وظیفۀ مخاطب در مقاهلب ها س وگزدرق ها و جویا ات  اخالم س وق
ارزش های خبری حاکم بر خبرگزاری ها بر اساس تمایالت انسانی که لزومًا تمایالت عقالنی هم نمی باشد، 
پایه گذاری شده است. منظور از تخریب خبری و جریانات ناسالم خبری امواج، اخبار و اطالعاتی است 
که در جامعه به راه افتاده و مخرب و مضر برای اسالم و جامعۀ اسالمی است؛ مانند: شایعه، تهمت و 
رواج افترا نسبت به اشخاص یا نهادها، اخباری که موجب ارعاب جامعۀ اسالمی یا به خطر افتادن امنیت 

شهروندان می شود و مواردی از این قبیل، در زمرۀ مصادیق جریانات ناسالم خبری قرار می گیرد.
ابن خلدون در مقدمۀ تاریخ خود دربارۀ طوفان های خبری ناسالم که یکباره در جامعه راه می افتد، 

می نویسد:
عواملی سبب به راه افتادن اخبار ناسالم و ناصحیح در میان جامعه است. از جملۀ 
به  اعتماد بی جا  و عقاید می باشد....  آرا  به  و دلبستگی ها  این عوامل: گردش ها 
ناقالن اخبار ... غفلت مردم و فریبکاری ناقالن و خبرگزاری ها را نیز نباید نادیده 
گرفت؛ چنان که طمع دستیابی به قدرت و ثروت هم از عوامل این جریانات خبری 

است.1
مقابله با این جریانات به دو صورت امکان پذیر است:

روش نخست، که در آن با تزریق و ارائۀ اخبار دقیق و درست، مانع از رواج امواج مذکور و تأثیرپذیری 
جامعه خواهد شد، در زمرۀ رسالت های نهادهای خبری و خبرگزاری ها محسوب می شود؛

روش دیگر، که در میان مخاطبان عام و تودۀ جامعه تأثیر و کاربرد بیشتری دارد، مبادرت به عرضۀ 
اطالعات و آگاهی هایی در باب پایگاه منتقدان و مخالفان، و بیان نقاط ضعف عملکرد و اقدامات ایشان 
نظام  با  تبلیغاتی  و  اطالعاتی  مقابلۀ  به  که  می شود  کسانی  چهرۀ  ساختن  در مخدوش  سعی  و  می باشد 
اسالمی پرداخته اند. برای مثال، وابستگی این افراد یا گروه ها به سیاست های ضداسالمی و بیگانه و...2

1 . ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد؛ مقدمة التاریخ، قاهره: دار احیاء التراث العربی، 1961م؛ ص 35.
2 . فخار طوسی، جواد؛ پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، چاپ اول، 1385ش؛ 

ص 120.
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بنابراین، مخاطبان خبرگزاری ها نباید به منابع دروغ پرداز و فاسق مراجعه کنند و ضروری است که 
این گونه  برابر  در  بی اعتنایی  با  و  باشند  هوشیار  و  دقیق  فتنه انگیز،  خبرگزاری های  شناسایی  جهت  در 
وظیفۀ  دربارۀ  قرآن  رهنمودهای  بررسی  به  در سه بخش  اکنون  بردارند.  گام  راه  این  در  خبرگزاری ها، 

مخاطب در مقابله با خبرگزاری ها و جریانات ناسالم خبری می پردازیم.

دلف. شناخایی س و ناردن فتنب د نیز در س وگزدرق ها
در آیات بسیاری از قرآن، شناسایی و تحقیق و اطالع رسانی در مورد خبرگزاری ها و خبرنگاران فتنه انگیز 

تجویز شده است و آن ها مصداق فاسق معرفی شده اند.
در سورۀ حجرات آمده است: 

ِذیَن آَمنُوا إِن َجاءُكْم َفاِسٌق بِنََبأٍ َفَتَبّینُوا َأن ُتِصیُبوا َقْوًما بَِجَهاَلٍة َفُتْصبُِحوا َعَل َما َفَعْلُتْم  ﴿یا َأهَیا الَّ
َناِدِمنَی﴾؛1 ای كسانی كه ایامن آورده اید، اگر فاسقی برای شام خربی آورد، فوری حتقیق 
كنید، مبادا )به سبب زودباوری و شتابزدگی تصمیم بگریید و( ناآگاهانه به قومی آسیب 

رسانید، سپس از كرده خود پشیامن شوید.
در این آیه، دستور به تحقیق و بررسی در منبع خبر آمده است. چون خبر و خبرنگار با زندگی اجتماعی 
مردم ارتباط دارند، در اینجا اگر به خاطر حفظ احترام و آبروی افراد تحقیق و بررسی نکنیم، ممکن است 
جامعۀ اسالمی در معرض فتنه و آشوب قرار گیرد.2 در اسالم، اصل را در زندگی اعتماد به مردم می داند، 

اما حساب کسی که فسق او بر همه روشن شده، از افراد عادی جداست.3
عالمه طباطبایی در ذیل آیۀ فوق، در تفسیر خود می نویسد:

اساس زندگی اجتماعی بشر به این است که وقتی خبری را می شنوند، به آن عمل 
کنند؛ چیزی که هست در خصوص خبر اشخاص فاسق دستور فرموده تحقیق 
کنید و این در حقیقت نهی از عمل به خبر فاسق است... و از بی اعتباری و عدم 
که خبر  است  رفتارشان همین  ... عقال هم  برمی دارد،  پرده  فاسق  حجیت خبر 
اشخاص بی بندوبار را حجت نمی دانند و به خبر کسی عمل می کنند که به وی 

1 . حجرات، 6.
2 . قرائتی، محسن؛ تفسیر نور، تهران: مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن، 1383ش؛ ج 9، ص 167.

3 . همان، ص 171.
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وثوق داشته باشند.1
تکیه بر اخبار غیر موثق بسیار خطرناك و موجب از هم پاشیدگی نظام جامعه ها است؛ مصائب فراوانی 
به بار می آورد، حیثیت و حقوق اشخاص را به خطر می اندازد و انسان را به بیراهه و انحراف می کشاند و به 

تعبیر جالب قرآن در آیه، مایۀ ندامت و پشیمانی خواهد بود.2
بر طبق »امنوا ان جاءکم فاسق«، زمینۀ حوادث دو چیز است: تالش فاسق و زودباوری مؤمن. تالش 
فاسق در »جاءکم« نمایان می شود که گرچه ما به سراغ خبر گرفتن از فاسق نرویم، ولی آن ها در پی آنند 
که به سراغ ما بیایند و اخبار نادرستی را بازگو نمایند. حرف »فاء« در »فتبّینوا« نشانۀ اقدام سریع است. پس 

تحقیق و بررسی را به تأخیر نیندازید.3
بنابراین، بایستی با تحقیق و بررسی، فاسقان را متنبه کنیم و نگذاریم میدان دار جامعۀ اسالمی باشند 
و عرصه را بر آنان تنگ نماییم. اقدام به یك گزارش بررسی نشده، می تواند قومی را به نابودی کشاند. هدف 
خبرگزاری های فاسق، ایجاد فتنه و به هم زدن امنیت نظام است و فلسفۀ  شناسایی و تحقیق کردن در 

این آیه، دوری از ایجاد فتنه در جامعه است.4
کسانی که آشکارا و بدون پرده پوشی قوانین جامعۀ اسالمی را نقض و قوانین آن را به تمسخر می گیرند، 

در فقه اسالمی »متجاهر به فسق« نامیده می شوند.5
روایت هارون بن جهم از امام صادق7: 

اذا جاهر الفاسق بفسقه فال حرمة له و ال غیبه؛6 اگر فاسق فسق خود را آشكار كند، احرتامی 
ندارد و بیان و اعالم گناه او نیز ممنوع نخواهد بود.

در جایی دیگر قرآن برای کسانی که با پخش اخبار دروغ، در جامعه دغدغه و فتنه ایجاد می کنند، 
کیفری سخت معین فرموده است:

ُثمَّ  ِبِْم  َلنُْغِرینََّك  امَلِدینَِة  فِی  امْلُْرِجُفوَن  َو  َرٌض  مَّ ُقُلوِبِم  فِی  ِذیَن  الَّ َو  امْلُنَافُِقوَن  ینَتِه   ْ لَّ ﴿َلِئن 

1 . طباطبایی، محمد حسین؛ پیشین؛ ج 18، ص 464.
2 . مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب االسالمیة، 1380ش؛ ج 22، ص 157.

3 . قرائتی، محسن؛ پیشین؛ ج 9، ص171.
4 . همان.

5 . فخار طوسی، جواد؛ پیشین؛ ص 103.
6 . حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1403ق؛ ج 8، ص 606.
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اَلجَیاِوُروَنَك فِیَها إاِلَّ َقِلیاًل﴾؛1 اگر منافقان و بیامردالن و گل آلود كنندگان جو مدینه، دست 
برندارند، تو را علیه آنان مأمور می كنیم، تا دیگر جز مدتی كوتاه در جماورتت نامنند.

را  مردم  حداقل  یا  و  بردن  نامشروع  استفاده های  آن  سایۀ  در  و  باطل،  اشاعۀ  معنای  به  »إرجاف« 
دچار اضطراب کردن است و »إغراء« به معنای تحریك کردن کسی است به انجام عملی. اگر منافقین 
انتشار  مردم  بین  در  دروغی  شایعات  و  اخبار  که  کسانی  و  برندارند،  فسادانگیزی  از  بیماردالن دست  و 
می دهند، تا از آب گل آلود اغراض شیطانی خود را به دست آورند، و یا حداقل در بین مسلمانان دلهره و 
اضطراب پدید آورند، تو را مأمور می کنم تا علیه ایشان قیام کنی، بلکه از شهر بیرونشان کنی و جز مدتی 

کم مهلتشان ندهی و منظور از این مدت کم، فاصلۀ بین مأمور شدن و مأموریت را انجام دادن است.2
در سورۀ توبه می خوانیم: 

ُْم َكَفُروا بِاللَِّ َو َرُسولِِه َو ماُتوا َو ُهْم  ِه إِنَّ ﴿َو الُتَصلِّ َعل َأَحٍد ِمنُْهْم ماَت َأَبدًا َو الَتُقْم َعل َقرْبِ
فاِسُقوَن﴾؛3 بر هیچ یك از آن ها كه بمرید، نامز نخوان، و بر كنار قربش )براى دعا و طلب 
آمرزش( نایست؛ چرا كه آن ها به خدا و رسولش كافر شدند، و در حاىل كه فاسق بودند، از 

دنیا رفتند.
زیرا  است،  منافقان  گروه  برابر  در  مؤثر  حال  عین  در  و  منفی،  مبارزۀ  نوع  یك  این  حقیقت،  در 
پیامبر6نمی توانست رسمًا دستور قتل آن ها و پاکسازی محیط جامعۀ اسالمی را از این طریق صادر 
کند، ولی مبارزات منفی به حد کافی در بی اعتبار ساختن آنان، و انزوا و طردشان از جامعۀ اسالمی اثر 

می گذاشت.4
می کنند،  دلهره  ایجاد  جامعه  در  شایعه سازی  و  سرد  جنگ  با  که  توطئه گرانی  با  باید  مخاطب  پس 
برخورد و مقابله کند. با آن که تندترین تهدیدها در این آیه آمده و جامعۀ اسالمی همواره بزرگ ترین ضربه ها 

را از شایعه سازان خورده، اما متأسفانه در کتب فقهی کمتر به این موضوع توجه شده است.

ب. ه شیارق در هودهو س وخازدن مهاجم، هاعت گذدر و شایعب خاز
 جامعۀ اسالمی در معرض هرگونه تهاجم خبری است و مردم باید هوشیار و اهل تحقیق و بررسی باشند و 

1 . احزاب،60.
2 . طباطبایی، محمد حسین؛ پیشین؛ ج 16، ص 510.

3 . توبه،84.
4 . مکارم شیرازی، ناصر؛ پیشین؛ ج 8، ص 68.
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هوشیاری ملت اسالمی، درمان مفاسد و ناهنجاری های اجتماعی است؛ همان طور که در سورۀ حجرات 
می خوانیم: ﴿ان جاءکم... فتبّینوا﴾.

در سورۀ نور می خوانیم: 
ْنیا َو ااْلِخَرِة َو اللَُّ  ِذیَن آَمنُوا َلُْم َعذاٌب َألِیٌم فِی الدُّ ِذیَن حِیبُّوَن َأْن َتِشیَع اْلفاِحَشُة فِی الَّ ﴿إِنَّ الَّ
یْعَلُم َو َأْنُتْم الَتْعَلُمون﴾؛1  كسانى كه دوست دارند زشتی ها در میان مردم باایامن شیوع یابد، 

عذاب دردناكى براى آن ها در دنیا و آخرت است، و خداوند مى داند و شام نمى دانید.
در این آیات، سخن از "داستان افك" و عواقب شوم و دردناك شایعه  و اتهام نسبت به افراد پاك است؛ 
چراکه این مسأله به قدری مهم است که قرآن الزم می بیند چند بار از طرق گوناگون و مؤثر این مسأله 

را تحلیل کند، و چنان محکم کاری نماید که در آینده چنین صحنه ای در جامعۀ مسلمین تکرار نشود.2
در آیات قرآن و روایات اسالمی روی این مسأله زیاد تأکید شده و مسلمانان به شدت از گفتن چیزهایی 
که نمی دانند، ممنوع شده اند و اگر درست در وضع جوامع انسانی و بدبختی هایی که دامن آن ها را می گیرد، 
دقت کنیم، خواهیم دید که قسمت مهمی از این بدبختی ها از شایعه سازی و سخن گفتن بدون اطالع و 

گواهی به ناحق و اظهار نظرهای بی مدرك سرچشمه می گیرد.3
در سورۀ اعراف آمده است: 

﴿َو َأْن َتُقوُلوا َعَل اللَِّ ما الَتْعَلُموَن﴾؛4 و به خدا مطلبى نسبت دهید كه نمى دانید.
در سورۀ کهف نیز آمده است: 

ْت َكِلَمًة َتُْرُج ِمْن َأْفواِهِهْم إِْن یُقوُلوَن إاِلَّ َكِذبًا﴾؛5 نه آن ها  ﴿ما َلُْم بِِه ِمْن ِعْلٍم َو ال ِلباِئِهْم َكرُبَ
)هرگز( به این سخن یقنی دارند و نه پدرانشان،سخن بزرگى از دهانشان خارج مى شود؛ 

آن ها مسلاًم دروغ مى گویند.
که  گرفته  سرچشمه  بی دلیل  ادعاهای  از  آن ها  غالب  که  می دهد  نشان  انحرافی  اعتقادات  بررسی 
گاهی به صورت یك شعار کاذب از ناحیۀ کسی ابراز می شد و دیگران دنبال آن را می گرفتند، و یا به صورت 

1 . نور، 19.
2 . مکارم شیرازی، ناصر؛ پیشین؛ ج 14، ص 402.

3 . همان، ج 6، ص 157.
4 . اعراف، 33.

5 . کهف، 5.
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سنت نیاکان از نسلی به نسل دیگر انتقال می یافت. قرآن ضمنًا به ما می آموزد که در همه حال از ادعاهای 
بی دلیل جدًا بپرهیزیم؛ از هر کس و مربوط به هر کس باشد.1

پخش شایعات از حربه ها و روش های خبرگزاری های منافق است. برای خنثی سازی شایعات، مردم 
باید به اهل استنباط و آگاهان مراجعه کنند.

در سورۀ نساء آمده است: 
ُسوِل َو إىَِل ُأْولِی األَْمِر ِمنُْهْم  َن األَْمِن َأِو اْلَْوِف َأَذاُعوْا بِِه َوَلْو َردُّوُه إىَِل الرَّ ﴿َو إَِذا َجاءُهْم َأْمٌر مِّ
یَطاَن إاِلَّ َقِلیالً﴾؛2  َبْعُتُم الشَّ ِذیَن یْسَتنبُِطوَنُه ِمنُْهْم َو َلْوالَ َفْضُل اللِّ َعَلیُكْم َو َرْحَُتُه الَتَّ َلَعِلَمُه الَّ
هنگامی كه خربی )و شایعه ای( از ایمنی یا ترس )پریوزی یا شكست( به آنان )منافقان( 
برسد، آن را فاش و پخش می كنند؛ در حالی كه اگر آن را )پیش از نرش( به پیامرب و اولیای 
امور خود ارجاع دهند، قطعًا آنان كه اهل درك و فهم و استنباط هستند، حقیقت آن را در 
می یابند و اگر فضل و رحت خداوند بر شام نبود، به جز اندكی، پریوی از شیطان می كردند.

بر طبق همین آیه، بیشتر مردم فریب شایعات را می خورند: »اتبعتم الّشیطان اال قلیاًل«.
مسألۀ شایعه سازی و نشر شایعات که بر اثر آن، مقدار قابل توجهی از نیرو و فکر و وقت مردم مشغول 
می شود و اضطراب و نگرانی در مردم ایجاد می کند، باعث می گردد که اعتقاد عمومی متزلزل و افراد 
جامعه در انجام کارهای خود سست و مردود شوند. به همین دلیل، قرآن صریحًا با این مسأله مبارزه نموده 

و راه آن را مراجعه به افراد اهل استنباط ذکر کرده است.
»یستنبطونه« در اصل از ماده »نبط« و به معنی نخستین آبی است که از چاه می کشند.3 به همین 
جهت، استفاده از هر حقیقتی از دالیل و شواهد مختلف و استخراج کردن آن از مدارك موجود، »استنباط« 

نامیده می شود.4
طبرسی در تفسیر ﴿لعلمه الذین یستنبطونه﴾ چند قول را بیان می کند: 

زجاج می گوید: 
ابوالعالیه  و  ابن عباس  می فهمند.  هستند،  خبر  استخراج  پی  در  که  آنان  یعنی 

1 . مکارم شیرازی، ناصر؛ پیشین؛ ج 12، ص 345.
2 . نساء، 83.

3 . ابن منظور، جمال الدین بن مکرم؛ لسان العرب، قم: نشر ادب الحوزة، 1405ق؛ ج 7، ص 410.
4 . مکارم شیرازی، ناصر؛ پیشین؛ ج 4، ص 31.
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در  که  آن ها  یعنی  گوید:  ضحاك  هستند.  آن  تجسس  در  که  آنان  یعنی  گویند: 
اخبار سؤال می کنند.  از  که  آنان  یعنی  گوید:  و عکرمه  جستجوی خبر هستند. 

بدیهی است که همۀ این معانی به یکدیگر نزدیك هستند.1
این آیه یك قانون کلی برای تمام قرون و اعصار، در برابر شایعاتی که خبرگزاری های دشمن یا دوستان 

نادان در میان مسلمانان پخش می کنند، بیان می دارد.
»بدعت« معنای وسیعی دارد که محدودۀ آن را از مباحث نظری فراتر برده، به اقدامات عملی نیز 
توسعه می دهد. بنابراین، هر اقدامی که در جهت تخریب پایه های دین و اعتقاد و با رنگ و لعاب دیانت 
یا  مرتکبین  انگیزۀ  و  قصد  ساختن  برمال  و  شناسایی  نتیجه  در  می شود؛  شمرده  بدعت  گیرد،  صورت 

ارتباطات پیدا و پنهان ایشان الزم است.2
در سورۀ بقره می خوانیم:

وْا بِِه َثَمنًا َقِلیالً َفَویٌل  ِذیَن یْكُتُبوَن اْلِكَتاَب بَِأیِدهیِْم ُثمَّ یُقوُلوَن َهَذا ِمْن ِعنِد اللِّ لِیْشرَتُ لَّ ﴿َفَویٌل لِّ
ُْم مِمَّا یْكِسُبوَن﴾؛3 پس وای بر كسانی كه مطالبی را با دست خود  ُم مِمَّا َكَتَبْت َأیِدهیِْم َو َویٌل لَّ لَّ
می نویسند، سپس می گویند: این از طرف خداست، تا به وسیله آن بای اندكی بستانند، پس 

وای بر آن ها از آنچه )از این راه( به دست می آورند!
مردم به صورت فطری عالقه مند به مذهب هستند، لذا بسیاری از شیادان، سخنان خود را به نام دین 
و مذهب به مردم تحویل می دهند: »یقولون هذا من عند الّله«.4 پس بدعت و دین سازی و دین فروشی 
خبرگزاری های  و  فاسد  اندیشمندان  ناحیۀ  از  که  است  خطراتی  جمله  از  مردم،  کشیدن  استحمار  به  و 

بدعت گذار، جامعه را تهدید می کند.
در روایتی از داوود بن سرحان به نقل از امام صادق7 می خوانیم:

    قال رسول  الل6ّ: إذا رأیتم أهل الریب و البدع من بعدی فاظهروا الربائة منهم و اكثروا 
من سبهم و القول فیهم و الوقیعة و باهتوهم كیال یطمعوا فی الفساد فی االسالم و حیذرهم 

سوم،  چاپ  ناصرخسرو،  انتشارات  تهران:  بالغی،  جواد  محمد  تحقیق  مجمع البیان،  حسن؛  بن  فضل  طبرسی،   .  1
1372ش؛ ج 3، ص 126.

2 . فخار طوسی، جواد؛ پیشین؛ ص 104.
3 . بقره، 79.

4 . قرائتی، محسن؛ پیشین؛ ج 1، ص 146.
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الناس و الیتعلمون من بدعهم، یكتب الل لكم بذلك احلسنات و یرفع لكم به الدرجات 
فی االخرة؛1 هرگاه پس از من گمراهان و بدعت گزاران را دیدید، بیزاری خود را از ایشان 
آشكار سازید و بسیار دشنامشان دهید و عیوبشان را بسیار یاد كنید، تا دندان طمع خویش را 
در اجیاد تباهی در اسالم بركنند و از استدالل شام مبهوت شده و مردم از ایشان گریزان شوند 
و از بدعت هایشان چیزی فرا نگریند و جذب آن ها نشوند، كه خداوند به این عمل برای شام 

ثواب بسیار می نویسند و درجات شام را در آخرت باال می برد.
پس در برخورد با خبرها باید خبرگزاری های بدعت گذار و شایعه ساز را شناسایی کرده و با آنان برخورد 

کرد و آن ها را به افراد جامعه معرفی کنیم و بشناسانیم.

ج. هی دعتنایی هب س وگزدرق ها و س و ناردن هی اعها و ودهستب هب مكااب مناوف
اصل در اسالم، اعتماد به مردم است. اما ایمان، با خوش باوری نیز سازگار نیست. ولی حساب کسانی که 
فسق و عدم تعهد آنان به اسالم و جامعۀ اسالمی بر همه روشن است، از افراد عادی جداست و بایستی 

به آن ها و خبر آن ها بی اعتنایی کرد: 
﴿إِن َجاءُكْم َفاِسٌق بِنََبأٍ َفَتَبینُوا﴾؛2 اگر فاسقی برای شام خربی آورد، حتقیق كنید.

در سورۀ توبه می خوانیم:
ُْم َكَفُروا بِاللَِّ َو َرُسولِِه َو ماُتوا َو ُهْم  ِه إِنَّ ﴿َوالُتَصلِّ َعل  َأَحٍد ِمنُْهْم ماَت َأَبدًا َو الَتُقْم َعل َقرْبِ
فاِسُقوَن﴾؛3 بر هیچ یك از آن ها كه بمرید، نامز نخوان، و بر كنار قربش )براى دعا و طلب 
آمرزش( نایست؛ چرا كه آن ها به خدا و رسولش كافر شدند، و در حاىل كه فاسق بودند، از 

دنیا رفتند.
در حقیقت، این یك نوع مبارزۀ منفی، و در عین حال مؤثر، در برابر گروه منافقان است. مبارزات منفی 

به حد کافی در بی اعتبار ساختن آنان، و انزوا و طردشان از جامعۀ اسالمی، اثر می گذارد.

2. وظیفۀ مخاطب در م دجهب ها مات دق س و

    دلف. لزوم ااقیق و ایزهینی در دس ار

1 . کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی، تهران: دار الکتب االسالمیة، 1388ق؛ ج 1، ص 275.
2 . حجرات، 6.

3 . توبه، 84.
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همان طور که در قبل نیز گفته شد، تحقیق و بررسی در مواردی که به جامعه مربوط است و بر اساس 
آن، اقدام و عملی انجام می گیرد، واجب است. البته هر خبری نیاز به تحقیق ندارد و خبرهای مهم و مفید 

نیاز به تحقیق دارند: ﴿ِإن َجاءُکْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبّیُنوا﴾؛1 اگر فاسقی برای شما خبری آورد، تحقیق کنید.
»نباء« به خبر مهم و مفید گفته می شود که بایستی بررسی شود. نباء )بروز نفرس( خبری است که 
دارای فایدۀ بزرگ و مفید علم یا ظّن است و به خبر نباء نگویند؛ مگر آن که این سه امر را داشته باشد و 
خبری که آن را نباء گویند، حّقشان است که از کذب عاری باشد؛ مثل خبر متواتر و خبر خدا و رسول.2 در 

صحاح و قاموس و مصباح، مطلق خبر گفته اند. در مجمع البحرین فرموده: 
انباء و اعالم و اخبار به یك معنی اند و نباء به معنی خبر است.3

که  است  پیامی  خبر،  نامید.  خبر  نمی توان  را  واقعیتی  هر  ولی  واقعیت هاست،  از  گزارشی  خبر،  اما 
احتمال صدق و کذب در آن وجود دارد. خبر، الزامًا گزارشی از رویدادهای جاری )تازه ها( نیست؛ ممکن 
است واقعه ای باشد که سال ها قبل اتفاق افتاده باشد. خبر، رویدادی است که قرار است اتفاق بیفتد، ولی 

هنوز اتفاق نیفتاده است.4
»فتبّینوا« پس از »آمنوا« آمده و نشان دهندۀ آن است که ایمان با خوش باوری سازگار نیست و »فاء« 
در ابتدای »فتبّینوا« نشانۀ اقدام سریع بوده و این را می رساند که تحقیق و بررسی را نباید به تأخیر انداخت. 
دلیل دیگر برای تحقیق در اخباری که از فاسق به ما می رسد، این است که فاسق گاهی راست می گوید، 
پس نباید همه جا خبر او را تکذیب کرد. پس با تحقیق، عرصه را بر فاسقان تنگ کرده و نگذاشته جامعۀ 
اسالمی جوالنگاه آنان شود، زیرا عکس العمل و عمل به یك گزارش و خبر بررسی نشده، می تواند ایجاد 
فتنه کند و جامعه و قومی را به نابودی بکشاند و امنیت نظام را بر هم زند. ﴿ِإن َجاءُکْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبّیُنوا﴾.5
در جای دیگر، قرآن کریم از کسانی که هر خبری را می شنوند، نسنجیده آن را نشر می دهند، به شدت 

انتقاد می کند و می فرماید:
ُسوِل َو إىَِل ُأْولِی األَْمِر ِمنُْهْم  َن األَْمِن َأِو اْلَْوِف َأَذاُعوْا بِِه َوَلْو َردُّوُه إىَِل الرَّ ﴿َو إَِذا َجاءُهْم َأْمٌر مِّ

1 . حجرات، 6.
2 . راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ المفردات فی غریب القرآن، قم: دفتر نشر کتاب، 1404ق؛ ج 1، ص788.

3 . طریحی، فخرالدین؛ مجمع البحرین، قم: مکتب نشر الثقافة االسالمیة، 1408ق؛ ج 1، ص 404.
4 . شکر خواه، یونس؛ خبر، تهران: دفتر مطالعات و توسعۀ رسانه ها، چاپ پانزدهم، 1388ش؛ ص8.

5 . قرائتی، محسن؛ پیشین؛ ج 9، ص 171.
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یَطاَن إاِلَّ َقِلیالً﴾؛1 و  َبْعُتُم الشَّ ِذیَن یْسَتنبُِطوَنُه ِمنُْهْم َو َلْوالَ َفْضُل اللِّ َعَلیُكْم َو َرْحَُتُه الَتَّ َلَعِلَمُه الَّ
هنگامى كه خربى از پریوزى و شكست به آن ها برسد، )بدون حتقیق( آن را شایع مى سازند، 
و اگر آن را به پیامرب و پیشوایان )كه قدرت تشخیص كاىف دارند( ارجاع كنند، از ریشه هاى 
مسائل آگاه خواهند شد و اگر فضل و رحت خدا نبود، مهگى جز عده كمى، از شیطان 

پریوى مى كردید.
قرآن دستور می دهد خبر را به اهل استنباط عرضه کنید و اگر کارشناسی و حقانیت آن ثابت شد، 

منتشر کنید و نسبت به آن اقدام و عمل نمایید.
در جای دیگر، خداوند شنیدن اقوال و اخبار مختلف را توصیه و به انتخاب آگاهانه از میان آن ها تأکید 

می کند، که خود این انتخاب با تحقیق صورت می پذیرد. در سورۀ زمر آمده است: 
ِذیَن یْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفیتَّبُِعوَن َأْحَسنَُه﴾؛2 آنان كه سخنان را می شنوند و برتین آن را  ﴿الَّ

پریوی می كنند. 
در این آیه، عدالت الهی ویژه کسانی شمرده شده است که سخنان مختلف را می شنوند و بهترین آن ها 
را انتخاب می کنند. خداوند ایشان را بر این امر می شناسد و بنابراین، کسانی که زمینه این امر را فراهم 

می کنند نیز مورد تحسین خواهند بود.3
در برخی از احادیث، منظور از اشخاص مشمول این آیه، کسانی هستند که سخنان مختلف را دریافت 

می کنند و بدون کاستن و افزودن و نیز بدون تحریف در اختیار دیگران قرار می دهند.
منطق قرآن در آیۀ مورد بحث که استماع همۀ اقوال را قبل از انتخاب ذکر نموده، تشویق توصیه به 
طرح همۀ سخنان است، که البته منافاتی با ضرورت انتخاب قول حق ندارد و مخاطب پس از تحقیق و 

بررسی آگاهانه، بهترین و صحیح ترین قول و خبر را قبول می کند.4

1 . نساء، 83.
2 . زمر، 18.

3 . فخار طوسی، جواد؛ پیشین؛ ص67.  دالیل برداشت فوق: اواًل: طبرسی در تفسیر آیه می نویسد: »منظور از "یستمعون 
القول فیّتبعون احسنه" سزاوارترین این سخنان به قبول و عمل است.« )طبرسی، فضل بن حسن؛ پیشین؛ ج 8، ص 770( 
ثانیًا: حویزی در نورالثقلین می نویسد: »عن ابی بصیر قال قلت ابی عبدالّله7 قول الّله جل ثناوه »الذین یستمعون القول 
فیّتعبون احسنه« قال7: هو الرجل یسمع الحدیث فیحدث به کما سمعه الیزید فیه و ینقص منه«. )حویزی، عبدالعلی 

بن جمعه؛ نور الثقلین، قم: مؤسسۀ اسماعیلیان، 1412ق؛ ج 4، ص 482(
4 . فخار طوسی، جواد؛ پیشین؛ ص 68.
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در جایی دیگر از قرآن به ما فرمان داده شده است که هرچه را به آن علم نداری، دنبال نکن، زیرا در 
قیامت از چشم و گوش و دل شما بازخواست می شود: 

ْمَع َو اْلَبَصَ َو اْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأولِئَك َكاَن َعنُْه َمْسُئوالً﴾؛1 از  ﴿َوالَ َتْقُف َما َلیَس َلَك بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّ
آنچه نمى دانى، پریوى نكن؛چرا كه گوش و چشم و دل ها مهه مسئولند!

در طول تاریخ، بسیاری از فتنه ها و نزاع ها، از دامن زدن به خبرهای نادرست و شایعات و قضاوت های 
آیه،  این  به  عمل  است.  کرده  بروز  علم  و  تحقیق  بدون  نظریه های  و  بی مدرك  حرف های  یا  عجوالنه 
زودباوری و  بیجا،  زیرا خوش بینی  بیمه می نماید،  از فریب ها و خطاها  بسیاری  برابر  در  را  و جامعه  فرد 
بر اساس علم و اطالعات  باید  را دستخوش ذلت و تسلیم دشمن می کند. زندگی  شایعه پذیری، جامعه 

صحیح و منطق و بصیرت باشد.2
عالمه طباطبایی در تفسیر خود دربارۀ این آیه می نویسد: 

این آیه از پیروی و متابعت هر چیزی که بدان علم و یقین نداریم، نهی می کند، و 
چون مطلق و بدون قید و شرط است، پیروی اعتقاد غیر علمی و همچنین عمل 
غیر علمی را شامل گشته و معنایش چنین می شود: به چیزی که علم به صحت 
بدان  را که علم  و کاری  نمی دانی مگو،  را که  و چیزی  نداری، معتقد مشو،  آن 
نداری مکن، زیرا همۀ این ها پیروی از غیر علم است. پیروی نکردن از چیزی که 
بدان علم نداریم و همچنین پیروی از علم، در حقیقت حکمی است که فطرت 

خود بشر آن را امضاء می کند.3
فخر رازی در تفسیر خود چنین می نویسد: 

عمل به ظن در فروع بسیار زیاد است، و بعد از تخصیص زدن آیه به مواردی که 
متابعت جائز است جز موارد انگشت شماری از پیروی ظن غیر معتبر باقی نمی ماند 
و چنین عامی نسبت به موارد باقیمانده، بیش از ظن افاده نمی کند، وحال آن که 

خودش از پیروی ظن نهی کرده.
این قول، صحیح نیست. عالمه طباطبایی در رد این نظر چنین می نویسد: 

1 . اسراء، 36.
2 . قرائتی، محسن؛ پیشین؛ ج 5، ص 60.

3 . طباطبایی، محمدحسین؛ پیشین؛ ج 13، ص 126.
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این آیه بدون هیچ تردیدی داللت بر "عدم جواز پیروی از غیر علم" دارد. چیزی 
که هست، مواردی از عمل به ظن _ که به قول ایشان بسیار هم زیاد است _ از 
آنجایی که با دلیل علمی تجویز شده، در حقیقت استثناء نشده و عمل کردن در آن 
موارد، عمل به آن دلیل های علمی است؛ پس آیۀ شریفه هیچ تخصیص نخورده 

تا عام مخصص باشد.1 
در مجمع البیان نیز به عام بودن آیه تأکید شده است.2

پس در این موضوع الگوی شناخت خبر، »علم و یقین« است، و غیر آن خواه »ظن و گمان« باشد یا 
»حدس و تخمین« یا »شك و احتمال«، هیچ کدام قابل اعتماد نیست و به تعبیر دیگر، نه شایعات می تواند 
مقیاس قضاوت و شهادت و عمل گردد و نه قرائن ظنی و نه اخبار غیر قطعی که از منابع غیر موثق به ما 

برسد.3
آیات و احادیث بسیاری نقل شده است که در آن اسالم چشم و گوش انسان را مسئول می شمرد که 
بدون تحقیق و علم و یقین، نه به چیزی معتقد شود و نه عمل کند و نه داوری کند، که اگر در جامعۀ 
اسالمی و جوامع بشری اجرا گردد، بسیاری از فتنه ها و نابسامانی ها که از اخبار مشکوك و دروغ سرچشمه 
می گیرد، برچیده خواهد شد. در قرآن کریم، افراد بی ایمان نسبت به پیروی از ظن و گمان شدیدًا نکوهش 

شده اند . در سورۀ یونس آمده است: 
َأْكَثُرُهْم إاِلَّ َظنًّا َإنَّ الظَّنَّ الَیْغنِی ِمَن احْلَقِّ َشیًئا﴾؛4 و بیشرت آن ها جز از گامن  ﴿َو َما یتَّبُِع 
)و پندارهای بى اساس( پریوى نمى كنند )در حاىل كه( گامن هرگز انسان را از حق بى نیاز 

نمى سازد )و به حق نمى رساند(.
در جایی دیگر، پیروی از گمان مساوی با پیروی از هوای نفس آمده است: 

﴿إِن یتَّبُِعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َو َما َتَْوى اأْلَنُفُس﴾؛5  آنان فقط از گامن هاى بى اساس و هواى نفس 
پریوى مى كنند.

1 . همان، ص 128.
2 . طبرسی، فضل بن حسن؛ پیشین؛ ج 6، ص 641.

3 . مکارم شیرازی، ناصر؛ پیشین؛ ج 12، ص 116.
4 . یونس، 36.

5 . نجم، 23.
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در حدیثی از امام صادق7 آمده است: 
ان من حقیقه االیامن ان الجیوز منطقك علمك؛1 از حقیقت ایامن این است كه گفتارت از 

علمت فزون تر نباشد و بیش از آنچه می دانی، نگویی.
در سورۀ نمل آمده است: 

﴿قاَل َسنَنُْظُر َأَصَدْقَت َأْم ُكنَْت ِمَن اْلكاِذبنَِی﴾؛2 )سلیامن( گفت: ما حتقیق مى كنیم، ببینیم 
راست گفتى یا از دروغگویان هستى؟!

بیشترین گمان  فرو رفت. ممکن است  در فکر  و  داد،  فرا  به سخنان هدهد گوش  با دقت  سلیمان 
سلیمان این بوده که این خبر راست است، و دلیلی بر دروغی به این بزرگی وجود ندارد، اما از آنجا که 
مسألۀ ساده ای نبود و با سرنوشت یك کشور و یك ملت بزرگ گره می خورد، نباید تنها به گفتار یك مخبر 

اکتفا می کرد، بلکه باید تحقیقات بیشتری دربارۀ این موضوع حساس به عمل می آورد.
یا از دروغگویان هستی؟! این  لذا چنین گفت: ما تحقیق به عمل می آوریم، ببینیم تو راست گفتی 
سخن به خوبی ثابت می کند که در مسائل مهم و سرنوشت ساز، باید حتی به اطالعی که از ناحیۀ یك فرد 
کوچك می رسد، توجه کرد و به زودی )همان گونه که »سین« در جملۀ »سننظر« اقتضا می کند( پیرامون 
را  او  نه سخن  و  را متهم ساخت و محکوم کرد،  نه هدهد  آورد. سلیمان  به عمل  را  آن تحقیقات الزم 

بی دلیل تصدیق نمود، بلکه آن را پایۀ تحقیق قرار داد.3

ب. چن  نی هوس رد ها س وهاق  ادرخت و هاطل 
در قرآن کریم بر افشاگری و خنثی سازی و برخورد با اخبار نادرست و باطل تأکید شده است. حال اخبار 
نادرست و باطل به چه معنایی است. در لغت »حق« را امر زایل نشدنی دانسته اند، که این معنا با صدق و 

کذب سازگار نیست.4
با  حق گویی  پس  دارد؛  قرار  باطل گویی  برابر  در  حق گویی  که  می شود  معلوم  قرآن  آیات  بررسی  از 
با واقع و  تفاوت خواهد داشت، زیرا واقع گویی در خبر به صدق و کذب خبر و عرضۀ مطابق  واقع گویی 
به دور از تحریف برمی گردد، پس واقع گویی در مقابل دروغ گویی و کذب قرار دارد، اما حق گویی به نحوۀ 

1 . حر عاملی، محمد بن حسن؛ پیشین؛ ج 18، ص 16.
2 . نمل، 27.

3 . مکارم شیرازی، ناصر؛ پیشین؛ ج 15، ص 451.
4 . راغب اصفهانی؛ پیشین؛ ص 125.
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تفسیر و تحلیل دربارۀ رویدادها مربوط می شود و به نوعی قضاوت و اعالم نظر است. به همین دلیل در 
برخی آیات قرآن، فاصله گرفتن از حق گویی را رفتن به سوی باطل دانسته و این دو را مقابل هم ذکر 

کرده است.1
در سورۀ آل عمران آمده است: 

﴿یا َأْهَل اْلِكَتاِب ِلَ َتْلبُِسوَن احْلَقَّ بِاْلَباطِِل َو َتْكُتُموَن احْلَقَّ َو َأنُتْم َتْعَلُموَن﴾؛2 ای اهل كتاب! 
چرا حق را به باطل مشتبه می كنید و حقیقت را پوشیده می دارید؛ در حالی كه می دانید.

چند آیه در قرآن از کتمان حق نهی می کند؛ از جمله:
﴿َو الََتْلبُِسوْا احْلَقَّ بِاْلَباطِِل َو َتْكُتُموْا احْلَقَّ َو َأنُتْم َتْعَلُموَن﴾؛3 و حق را با باطل نیامیزید، و 

حقیقت را با این كه مى دانید، كتامن نكنید.
این آیه در مورد نهی از کتمان یك خبر خاص _ که به پیامبری رسیدن رسول اکرم6 بود _ وارد 

شده است.4
استفاده می شود که  آن  از  این گونه  که  معلل می سازد  را  تعلمون« وجه ممنوعیت  انتم  »و  اما جملۀ 

کتمان آگاهانۀ »حق« ممنوع و منهی است.
شهید آیت الّله سید مصطفی خمینی در تحلیل این موضوع می نویسد:

    در آیۀ مورد بحث، به دلیل عبارت "و انتم تعلمون" و یا جملۀ "افال تعلمون"، 
است.  حق  کتمان  عدم  وظیفه اش  عالمی  و  عاقلی  هر  که  می شود  دریافت 
بنابراین، در آیات مورد بحث اوامر فراوانی وجود دارد و نواهی که در پی آمده اند، 

اعم هستند.5
گفتنی است که حق به معنای کالم مطابق با واقع، مفهومی است که بر اخبار صادق منطبق است 
و مالك مطابقت نیز واقعیت خارجی است؛ لذا اخبار صادق و مطابق با واقع مشمول عنوان حق شمرده 

1 . پویا، علیرضا؛ پیشین؛ ص 132.
2 . آل عمران، 71.

3 . بقره، 42.
4 . طوسی، محمدبن حسن؛ التبیان، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1405ق؛ ج 1، ص 356؛ طبرسی، فضل بن حسن؛ 

پیشین؛ ج 1، ص 212.
5 . خمینی، مصطفی؛ تفسیر القران الکریم، قم: مؤسسة تنظیم و نشر االثار االمام الخمینی، 1415ق؛ ج 5، ص 544.
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می شود و کتمان آن ها مشمول نهی مذکور در آیه است و خطاب نهی قرآن، متوجه کسانی است که کتمان 
آن ها دارای تأثیر می باشد؛ چنان که از مالحظۀ شأن نزول آیه چنین شرطی دریافت می شود. بنابراین، 

خبرگزاری ها و خبرنگاران عمومی مشمول این خطاب اند.1
اکنون به بررسی برخی از آیات قرآن که تأکید بر عدم سکوت و برخورد با اخبار نادرست و باطل دارند، 

می پردازیم.
در سورۀ یوسف می خوانیم:

اِدِقنَی﴾؛2 و اگر پریاهن یوسف از پشت  ﴿َو إِْن َكاَن َقِمیُصُه ُقدَّ ِمن ُدُبٍر َفَكَذَبْت َو ُهَو ِمن الصَّ
پاره شده، آن زن دروغ می گوید و یوسف از راستگویان است.

به این ترتیب، خبر کذب با روشی هوشمندانه بر مال می شود و آثار مخرب آن که چه بسا برای مخاطبان 
بسیار زیان آور باشد، خنثی می شود. بنابراین، یکی از وظایف مخاطبان در مواجهه با اخبار دروغ، افشاگری 

و خنثی سازی با روش های داهیانه و هوشمندانه است.
در آیۀ دیگر، قرآن مؤمنانی را که خبر دروغ و تهمت ناروایی را افشا نکردند، سرزنش می کند. موضوع 
چنین بوده است که عده ای به زن بی گناهی تهمت می زنند. قرآن کسانی را که به چنین خبری ترتیب اثر 

داده و سعی نکرده اند آن را خنثی کنند، مالمت می کند: 
بنٌِی﴾؛3 چرا  ﴿َلْواَل إِْذ َسِمْعُتُموُه َظنَّ امْلُْؤِمنُوَن َو امْلُْؤِمنَاُت بَِأنُفِسِهْم َخرًیا َو َقاُلوا َهَذا إِْفٌك مُّ
هنگامی كه این )تمت( را شنیدند، مردان و زنان باایامن نسبت به خود )و كسی كه مهچون 

خود آن ها بود( گامن خری نربدند و نگفتند این دروغی بزرگ است.
عالمه طباطبایی در تفسیر خود می نویسد:

    شما مؤمنین و مؤمنات که شنوندۀ افك بودید، نگفتید که این مطلب افك و 
دروغی است آشکار، با این که بر حسب قاعدۀ دینی، خبری که مخبر آن علمی 
بدان ندارد، و ادعایی که مدعی آن شاهد بر آن ندارد، محکوم به کذب است؛ چه 

این که در واقع هم دروغ باشد؛ یا آن که در واقع راست باشد.4

1 . فخار طوسی، جواد؛ پیشین؛ ص 66.
2 . یوسف، 27.

3 . نور، 12.
4 . طباطبایی، محمدحسین؛ پیشین؛ ج 15، ص 130.
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اختیار  را بشنوید و سکوت  این گونه شایعات دروغین  این همه، جای مالمت و سرزنش است که  با 
کنید، تا چه رسد به این که خود آگاهانه یا ناآگاهانه عامل نشر آن شوید.1 پس در مورد شنیده های دروغ و 

ناروا در مورد مؤمنان، سکوت ممنوع است.

ج. لزوم ا جب هب مات دق س و و  ب فقط س و نار
آنچه در خبر مهم است، قطعی بودن آن است: خبرنگار بزرگ باشد یا کوچك، انسان باشد یا حیوان، به 

تنهایی مهم نیست. در سورۀ نمل می خوانیم: 
﴿َفَمَكَث َغرَی َبِعیٍد َفَقاَل َأَحطُت باَِم َلْ حُتِْط بِِه َو ِجْئُتَك ِمن َسَبإٍ بِنََبإٍ یِقنٍی﴾؛2 چندان طول نكشید 
)كه هدهد آمد( و گفت من به چیزی آگاهی یافتم كه تو بر آن آگاهی نیافتی. من از رسزمنی 

سبا یك خرب قطعی برای تو آورده ام. 
مراد از »احاطه«، علم کامل است؛ یعنی من به چیزی احاطه یافتم که تو بدان اطالع کافی و کامل 
نداری و چون هنوز معلوم نشده که آن چه چیز است، جملۀ »و جئتك« که عطف تفسیری است، آن را 
تفسیر می کند. کلمۀ »نباء« به معنای خبر مهم است و »یقین« به معنای چیزی است که شکی در آن 
نباشد.3 سپس مخاطب خبر بایستی تنها به خبرهای قطعی تأکید کند. ممکن است موجود کوچکی چون 
هدهد، مطلبی و خبری بداند که داناترین انسان های عصر خویش از آن بی خبر باشند؛ هرچند سلیمان 

باشد و با علم وسیع نبوت.4
در تفسیر مجمع البیان به نقل از تفسیر عیاشی آمده است: 

ابوحنیفه از امام صادق7 سؤال کرد: چرا حضرت سلیمان از میان پرندگان، تنها 
سراغ هدهد را گرفت؟ امام فرمودند: زیرا او آب را در درون زمین می بیند؛ همان 

گونه که ما روغن را در درون ظرف بلور می بینیم.5
پس نباید منبع اطالعات و اخبار خود را در خبرگزاری ها یا افراد خاصی منحصر کرد و باید از تمام 

ظرفیت ها استفاده شود.

1 . مکارم شیرازی، ناصر؛ پیشین؛ ج 18، ص 397.
2 . نمل، 22.

3 . طباطبایی، محمدحسین؛ پیشین؛ ج 15، ص 505.
4 . مکارم شیرازی، ناصر؛ پیشین؛ ج 19، ص 443.

5 . طبرسی، فضل بن حسن؛ پیشین؛ ج 7، ص 340.
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3. رده هاق م دجهۀ مخاطب ها دس ار

دلف. پوهیز دز هیجان زدگی در شنیان س و
به  را  دارد جامعه  امکان  و  نوعی جهالت است  اخبار،  در هنگام شنیدن  و هیجان زدگی  اقدام عجوالنه 

نابودی بکشاند: 
ِذیَن آَمنُوا إِن َجاءُكْم َفاِسٌق بِنََبأٍ َفَتَبّینُوا َأن ُتِصیُبوا َقْوًما بَِجَهاَلٍة﴾؛1 اى كسانى كه ایامن  ﴿یا َأهَیا الَّ
آورده اید، اگر شخص فاسقى خربى براى شام آورد، درباره آن حتقیق كنید؛ مبادا به گروهى 

از روى نادانى آسیب برسانید.
»فتبّینوا« یعنی اول صدق و کذب او را به دست آورید و فورًا با خبر او اقدام نکنید و بنابر قرائت کسی 
که »فتثبتوا« خوانده است )ذکر أنها فی مصحف عبدالله منقوطه بالثاء( 2 خبری که فاسق آورده، بایستید 

تا حقیقت آن برای شما روشن شود.3
همچنین در سورۀ اسراء می خوانیم: 

ْمَع َو اْلَبَصَ َو اْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأولِئَك َكاَن َعنُْه َمْسُئوالً﴾؛4 از  ﴿َو الََتْقُف َما َلیَس َلَك بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّ
آنچه نمى دانى، پریوى نكن؛ چرا كه گوش و چشم و دل ها مهه مسئولند.

پس خبری را که در مورد آن تحقیق نکرده اید و بر آن علم ندارید، نبایستی عجوالنه دنبال کنید، زیرا 
در قیامت از چشم و گوش و دل شما بازخواست می شود.

ب. هورخی ج د ب س و
علت دشمنی درجامعه و میان افراد، دو چیز است: تالش افراد فاسق و زودباوری مؤمنان؛ زیرا هدف آنان 
ایجاد آشوب، فتنه و دشمنی و به هم زدن امنیت اجتماعی و جنگ روانی است. این افراد و خبرگزاری ها با 
تحریف محتوای خبر، خبر را دستاویزی برای اهداف خاص خود تبدیل می کنند. پس مخاطبان باید با بررسی 
جوانب خبر و یافتن حقیقت و تفسیر درست خبر، از دامن زدن به آن جلوگیری کنند. بسیاری از فتنه ها و 

نزاع  ها از همین اخبار تحریف شده، خالف واقع و باطل و زودباوری مخاطب سرچشمه گرفته است.

1 . حجرات، 6.
2 . طبری، ابو جعفر محمد بن جریر؛ جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار المعرفه، چاپ اول، 1412ق؛ ج 26، ص78. 

3 . طبرسی، فضل بن حسن؛ پیشین؛ ج 9، ص 200.
4 . اسراء، 36.
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قرآن در این زمینه چنین می فرماید:
﴿َفَتَبّینُوا َأن ُتِصیُبوا َقْوًما بَِجَهاَلٍة َفُتْصبُِحوا َعَل َما َفَعْلُتْم َناِدِمنَی﴾؛1 درباره آن حتقیق كنید؛ مبادا 

به گروهى از روى نادانى آسیب برسانید، و از كرده خود پشیامن شوید.

﴿َو الََتْقُف َما َلیَس َلَك بِِه ِعْلٌم﴾؛2 از آنچه نمى دانى، پریوى نكن.
اثر خبث  آنان، آمده است که آن ها بر  آیۀ دیگر، ضمن برشمردن اوصاف بنی اسرائیل و تخلفات  در 

باطن، سخن خدا را تفسیر نادرست مس کنند و صفت پیامبر را تغییر می دهند.
َواِضِعِه﴾؛3 آنان سخنان را از موردش حتریف می كنند. ُفوَن اْلَكِلَم َعن مَّ ﴿حَیرِّ

ُفوَن اْلَكِلَم ِمن َبْعِد َمَواِضِعِه؛4  آنان سخنان را از مفهوم اصلی آن حتریف می كنند. ﴿حَیرِّ
بنابراین، تحریف کالم خدا به دو نحو است: 1. تفسیر نادرست؛ 2. تغییر و تبدیل هایی که در عبارات 

می دهند و کالمی که از خدا نیست، می گویند از خداست.5

نتیجه گیری
برای دستیابی به دیدگاه اسالم در خصوص سواد رسانه ای مخاطبان خبر، قرآن اصیل ترین و مهم ترین 
منبع به شمار می رود. نگاهی به این مقاله و نتایج آن، نشان می دهد که از منظر قرآن، سواد رسانه ای 
مخاطبان خبر و خبرگزاری ها، مقوله یا اقدامی بی هویت و خنثی نیست. با بررسی مؤلفه های مورد نظر 
هم  به  منظومۀ  را  خبر  مخاطبان  رسانه ای  سواد  بحث  قرآن  که  می شود  مشخص  مقاله،  این  در  قرآن 

پیوسته و کاملی می داند که در این مقاله سعی شده است به تشریح ابعاد آن پرداخته شود.
قرآن در این رابطه بر مؤلفه هایی مانند: وظیفۀ مخاطب در مقابله با خبرگزاری ها و جریانات ناسالم 
خبری، وظیفۀ مخاطب در مواجهه با محتوای خبر، و چگونگی عکس العمل مخاطب در مواجهه با اخبار 

1 . حجرات، 6.
2 . اسراء، 36.
3 . مائده، 13.
4 . مائده، 41.

5 . طبرسی، فضل بن حسن؛ پیشین؛ ج 3، ص 302.
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برابر  در  در خبرگزاری ها، هوشیاری  فتنه انگیز  مباحث شناسایی خبرنگاران  به  آن ها  در  دارد؛ که  تأکید 
و وابسته  به خبرگزاری ها و خبرنگاران بی تعهد  خبرسازان مهاجم و بدعت گذار و شایعه ساز؛ بی اعتنایی 
به مکاتب منحرف، لزوم تحقیق و تیربینی در اخبار، برخورد با خبرهای نادرست و باطل، لزوم توجه به 
محتوای خبر و نه فقط خبرنگار، پرهیز از هیجان زدگی در شنیدن خبر، و جلوگیری از عداوت با بررسی 

جوانب خبر پرداخته می شود.
سواد رسانه ای بر مبنای آموزه های قرآنی، کمک می کند که قضاوت صحیح تری از اخبار پیرامون خود 
داشته باشیم. توجه به این مؤلفه ها مبنای نظری و عملی را در اختیار ما می گذارد که می توان بر آن اساس 

برنامه ریزی انجام داد و مشکالت و نارسایی های علمی این حوزه را تا حدودی جبران کرد.
زمینه  در  پژوهشی  کارهای  و  روشمند  مطالعات  خأل  و  فقدان  که  شود  اشاره  نیست  بد  پایان،  در 
بهره گیری از قرآن برای پاسخگویی به نیازهای نظری و عملی در حوزه های علمی و اجرایی به خصوص 
در مبحث مهم سواد رسانه ای بر مبنای دینی، مشکلی است که از سویی این گونه مطالعات را دشوار کرده 
و از سوی دیگر، جامعۀ اسالمی را در عمل با مشکالت و تعارض های جدی روبه رو ساخته است. ازاین رو 
برای رهایی از این وضعیت نامطلوب، پیشنهادهایی در این زمینه ارائه می شود، که امید است مورد توجه 

دانش پژوهان قرار گیرد:
مباحث  در خصوص  بیشتری  ارتباطات، تالش  و  دین  دانش آموختگان حوزه های  دارد  1. ضرورت 
اساسی و کاربردی این حوزه _ به خصوص سواد رسانه ای _ داشته باشند و ابعاد مختلف آن را از منظر 

قرآن استخراج کنند، تا إن شاءالّله بتوان به نظریۀ جامع ارتباطات از دیدگاه قرآن دست یافت.
و  همایش ها  این باره،  در  معتبر  و  متقن  مطالعات  فقدان  و  سابقه  کمی  علت  به  است  ضروری   .2
نشست های علمی با حضور صاحب نظران و متفکران کشورهای اسالمی برگزار و نظریه های مطرح شده 
اسالمی«  مبنای جهان بینی  بر  رسانه ای  »نهضت سواد  واقع، یک  در  و  گذاشته شود؛  ارزیابی  و  نقد  به 
به وجود آید و در نهایت نتایج آن به صورت منسجم و برنامه ریزی شده درآمده، در مدارس و دانشگاه ها 

آموزش داده شود.
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