
 
 

چگونه اخبار را با درایت به کار گیریم ؟ 

 

امون این دو  اضات ?ه <= عدال89 های نژادی، و طوفان رسانه ای پ+* بLماری همه گ+* Covid – 19 و اع+8
Q عملOردی  8Rان را ?ه اوج تازە ای رساندە است. هرچند برای داشLحLع، ت`ش های موجود برای مسbموض

Q حال اختصاص وقت بfش از حد ?ه اخcار  *Rم، اما در عmش و اطالعات دارoاز ?ه داLعاقالنه و صحیح ن
روزانه، اغلب ?ه اضطراب، اختالف، مشاجرە و ناامLدی منجر s شود.  

ل رسانه ها است و شیوە های گونا{ون و <= |ا}ا<Q برای درmافت اطالعات وجود  در دنLا<� که تحت کن+8
دارد مسLحLان بfش از هر زما<Q نLاز ?ه هوشLاری در نحوە درmافت اطالعا�شان دارند زmرا اغلب رسانه ها، 

�م و بfش،  ?ه سمت خا� متما}لند و از د}د�اە گروە های وmژە ای ?ه ان�شار اخcار s پردازند.  

روزنامه ن2اری در جها,+ سقوط کردە: 

ی در این راستا فعالLت s کنند که  مسLحLان ?ا}د ?ه این نکته واقف ?اشند که بfش+8 رسانه های خ+=
 Amusing ل پوستمن در کتاب خودLقدرت تفکر سالم و ن�اە خردمندانه را از آنها سلب کنند. ن

Ourselves to Death که در سال ۱۹۸۵ من��� شد، oشان داد که تغی+* در ماهLت رسانه ?ه کLفLت و 
محتوای گفتگوهای عموs ما آسfب رساندە است. هن�اs که فرهنگ ما از شیوە درmافت اخcار ?ه ش¢ل 

مکتوب ?ه تماشای تصاوmر ?§ی در تلm¦mbون متحول شد، گفتگوها سط¥ تر و شکنندە تر شد و ?ه 
Q و افراª ?ه خود گرفت. این تحول - که ?ا ظهور  جای تأمل و تعامل، صحcت ها جنcه تح¬mک آم+*

 قدرت }ک گفتگوی سازندە را از ما سلب کردە است. ?ا این 
®
ی هم }افت - اساسا نت شتاب بfش+8 این+8

وجود، هر قدر که درونما}ه رسانه ها پر از اطالعات غلط، ف¬mب �اری برای جذب مخاطcان بfش+8 و 
Q آن البته مستلزم  8Rک ?عدی است، هنوز هم روزنامه ن�اری خوب وجود دارد. }اف{ Q *Rمقاالت آ�ش

 دنLا<� که 
·

ی است که s تواند ما را از �¹ افسارگسLخت¸ Q هدفمند بودن و انضcاط است و این همان چ+*
Q اساس، من اعتقاد دارم که محک زدن  *Rکند محافظت کند. بر هم s ی <= اعتماد Q ما را oس¾ت ?ه هر چ+*

رسانه ها ?ا سنگ معLار کتا?مقدس ¿سLار راهگشا خواهد بود.  

نHا,G که در استفادە حکBمانه از رسانه ها >ا<د >ه آن توجه کرد.  

 I,آزما GJ۱- راس

Q مانند او از ناراس89 متنفر ?اشند. «مرد |ارسا از دروغ  خدا از دروغ نفرت دارد و s خواهد مسLحLان ن+*
mر رسوا<� و خجالت ?ه ?ار s آورد.» امثال ۱۳ : ۵. هر چند امروزە بر هLچکس پوشLدە  نفرت دارد اما �¹

Q واقف بود   Q حال ?ا}د ?ه این نکته ن+* *Rپر از اطالعات غلط هس�ند در ع Èکه های اجتماcست که شfن



ی ح89 حرفه ای ت¬mن و  ی هم خاÌ از اطالعات غلط نfس�ند. گردش m¹ــــع چرخه خ+= که رسانه های خ+=
ن�اران را در انتقال صحیح و دقیق اخcار ?ه چالش s کشد. خدا s خواهد که ما  ?ا تج¬Îه ت¬mن خ+=

Q گوش s سÐارد؛ دروغگو ?ه زÎان  حقLقت را از ناراس89 �شخLص دهLم. «شخص ?د�ار ?ه لبهای فتنه انگ+*
ی ?اشLم که اطالعات را ?ه ش¢Ò صحیح و عقا}د را  خرا?¢ار.» (امثال ۱۷ : ۴). ما ?ا}د ?ه دنcال منابع خ+=
?ه ش¢Ò صادقانه بLان s کنند ح89 وق89 که این شیوە تحلLل ?ا نگرش مغرضانه منبع خ+= (}ا ح89 نگرش 

}کجانcه خودمان) همخوا<Q نداشته ?اشد.  

۲ - هوشBار بودن 

 مسL¥ سخن s گmbد (اول |طرس ۱ 
·

کتا?مقدس غالcا از هوشLاری ?ه عنوان oشانه ?لbغ در زند×
: ۱۳، اول تLموتاوس ۲ : ۳، تLطس ۲ : ۲). این آÙات حاØ از آن است که ح¢مت مسL¥ بfش+8 شامل 

 روزمرە انجام s دهLم و نه لزوما فقط آنچه ?ه زÎان s آورmم. همانطور که 
·

انتخابها<� است که در زند×
در امثال ۱۷ : ۲۷ آمدە است «آن که زÎان خود را ?از s دارد صاحب معرفت است، فهLم است مردی 

ی ?اشLم که ?ه دنcال آن هس�ند تا فقط حقایق را ?گmbند  که خوی آراs دارد.» ما ?ا}د ?ه دنcال منابع خ+=
ە آنها تنها رساندن مخاطب  Q ی آنها از اخcار ?ا حقایق قا?ل تایLد ?اشد ?ه عوض منا?Û که انگ+* و ن�Lجه گ+*
?ه ن�Lجه دلخواهشان است. منا?Û را جستجو کنLد که حقایق را دنcال s کنند و نه منا?Û که از حقایق 

Q شدە آنها منتÝ شود.   *Rل تعیcکنند تا ?ه منظور از ق s سوء استفادە

 +J۳ - فروت

mن اثرات دوقط9= شدن روز افزون جامعه، اطمینان �اذب اشخاص از درست بودن موضع  }¸ از مهم+8
خودشان در هر مcحâ9 است و در ن�Lجه هر آنچه طرف مقا?ل ارائه s دهد طبLعتاً اش�cاە است. از 
Q موضÛ دارند برحذر ?اشLد زmرا مسLحLان خواندە شدە اند تا ?ا فروتQ9 تفکر و  *Rمنابع رسانه ای که چن

 کنند. «در �مال فروتQ9 و مال}مت، و ?ا برد?اری و محcت }کد}گر را تحمل کنLد.» (افسسLان ۴  : ۲)  
·

زند×

ما ?ا}د حاQä ?اشLم �اã د}د�اههای خود را تعد}ل کنLم و فرضهای |ذیرفته شدە مان را مردود شدە 
ات مداوم   های فراوان و تغی+*

·
?دانLم،  ح89 ا{ر آسان نcاشد. ما ?ا}د ?ه دنcال  منا?Û ?اشLم که از پLچLد×

در مسائل اجتماÈ نهراسند و ?ه جای سادە سازی وقایع و معرQå دو قطب داستان ?ه ش¢ل «قهرمان و 
ضد قهرمان»، ?ه ش¢Ò منصفانه ?ه هر دو طرف مcاحثه بنگرند. تنها در این حالت است که ما در برابر 

وسوسه «حکLم بودن در نظر خودمان» مقاومت s کنLم و از تعصcات }کجانcه برحذر خواهLم بود و در 
دە گناە بر هر دو سوی مناظرە را |ذیرا خواهLم بود. (رومLان ۱۲ : ۱۵ - ۱۶)  ات گس+8 عوض تاث+*

+ بودن  RS۴ - صلح آم

خدا از نزاع متنفر است و خشم را دوست ندارد (مزمور ۲ : ۴). او ما را ?ه صلح جو<� فرا s خواند (م89 ۵ 
 Èال مسائل اجتماcان در قLحLسد رفتار مسçbن s How Naëons Rage من در کتاب Ì ۹). جاناتان :

وزمندانه» آنان ?ه خدای رهانندە قادر ?اشد و نه اینکه آنها را  ?ا}د منعکس کنندە «اعتقاد راسخ و پ+*
Q زمام امور را دارند. جنگ طل9= و  8Rاق ?ه دست گرفLش دهد که اش�ïفته و �شنه قدرت نماLاشخا� ش



ناساز�اری، ?ا �مرنگ کردن نقش اعتماد ?ه مسیح، روح اoسان را بLمار s کند و ?ا ا}جاد شقاق و 
Q آلودە s کند. البته صلح جو<� ?ا روحLه اغلب رسانه ها تضاد آش¢اری دارد،  ، کfسا را ن+*

·
دودست¸

ی که از ا}جاد خشم و هLجان ?ه عنوان ح¬Îه اصÒ برای جلب  خصوصا آن دسته از شcکه های خ+=
Q برنامه ها<� ?عLد است که نفÛ برای }ک  *Rکنند. د}دن چن s آنها استفادە Q 8Rمخاطب و ¹گرم نگه داش

مسL¥ داشته ?اشد.  

 Xامهای عمZ

۱- اولabت را >ه منابع کتJ] خS] و تفسRS خS] >دهBد.  

Q نوشتاری برای انتقال منظم اندïشه و عقا}د به+8 است و ?ه  8Rکند م s ستمن هم استداللñ همانگونه که
هضم راحت تر حقایق ارائه شدە �مک s کند. در نقطه مقا?ل، تصاوmر و فLلمهای د}جیتاÌ قرار دارند که 

Q رو فقط ?ه طور سط¥  *Rند و از هم ی برخوردارند و ?ه راح89 از عمق مطلب فاصله s گ+* از نظم �م+8
توسط مخاطب جذب s شوند.  

ها) را نخوانBد.  GSن (تیa۲- فقط عناو

بfش+8 رسانه های امروزی تالش بر این دارند که مخاطب را ?ه �لLک کردن روی مطل¾شان ترغLب کنند. 
هر چه بر تعداد بòنندە ها<� که از صفحه آنها د}دن s کنند افزودە شود، درآمد زmادتری هم نصfب آنان 
Q رسانه ها<� منفعت خود را در این s بòنند که خوانند�ان فقط ?ه خواندن }ک  *Rرو چن Q *Rشود. از هم s

|ارا{راف از مطلب ¿سندە کنند و سóس توجه خود را معطوف عنوان صفحه ?عدی کنند. از سا}ت ها<� 
Q کنLد.   که این گونه طراô شدە اند پره+*

استفادە خردمندانه از رسانه ها تنها زما<Q ام¢ان |ذیر است که توجه فقط معطوف ?ه عناوmن و ¹خط 
 Ò¢ن ?ه شmکه این عناو Q>و نحوە ارائه گزارش هم توجه شود، خصوصا زما Q 8Rه ?ه مOاشد ?لcها ن خ+=

 Û?احساسات او را داشته ?اشند. ?ه منا Q 8RخLشدە ?اشند که قصد �مراە کردن مخاطب }ا برانگ ôطرا
اõ مخاطcان ?ه دست s آورند و فقط قصد  مراجعه کنLد که درآمد خود را از راە آبونه کردن و اش+8

ی شان را ندارند.   ترغLب شما ?ه �لLک کردن روی ¹خط های خ+=

ند اجتناب کنBد.  RSگ l را mکه جانب حزب خا p<۳- از منا

منا?Û را ?خوانLد که نقطه نظرهای گونا{ون درÎارە }ک موضbع را منعکس s کنند و از منا?Û که 
ی  Q پرسشها<� برای آزمودن منبع خ+= *Rد. ط¬ح چنLکن Q Q خاص بررs ö کنند پره+* Q+چه لmدادها را از درmرو

راهگشا خواهد بود. آÙا این منبع در صورت لزوم حاQä است از حزب، فرد }ا خط م÷� مورد عالقه اش 
انتقاد کند؟ آ}ا حاQä ?ه نقد کردن موضع من هم هست؟ }ا اینکه ?ه دفعات فرض اولLه خود را ?ه نحوی 

مط¬ح s کند که اس�نcاط نها<� ?ه نفع خود و متحداoش و بر علLه دشمناoش ?اشد ؟ همینجا ?ا}د این نکته 
Q جانcداری حز<= و د}د�اە فلسQù تفاوت هست. ¿سLاری از منابع، تحلLل و تفس+*  *Rم که بLح ده �¹ Q را ن+*

خود را براساس اعتقاد الهLا<8 }ا فلسQù خود ارائه s کنند (و این ?ه معQ9 جانcداری کورکورانه حز<= 



 Q Q+چه لmکند که در s مطال9= را من��� ،TGC ،آ}د. برای مثال üه حساب ن? ãاcست) و لزوماً امر اش�fن
Q د}د�اã دارند در درک مسائل و وقایع امروزی  *Rرا که چن Q>اcن�اشته شدە اند و مخاط ¥Lمس Q9یþجهان

}اری s کند.  

 qدBاد نخوانa۴- ز

شما ?ا}د از جا}�اە رسانه ها در تغذ}ه اطالعا<8 خود آ!اە ?اشLد زmرا عدم حفظ تعادل و م§ف بfش از 
Q کنLد و ?ه طور  *Rی را دستچ ، خطرا<8 را ?ه همراە دارد. ?ا احتLاط تمام،  چند منبع قا?ل اعتماد خ+= حد خ+=

نت پرسه بزنLد. ح89 شا}د  Q رو�ö به+8 از این است که <= هدف در این+8 *Rد. چنLمنظم از آنها تغذ}ه کن
mه ای را که لزوما هر روز خ+= من��� نü کند انتخاب کنLد و  ��o ،ار ۲۴ ساعتهcبه+8 ?اشد در این روز�ار اخ

ی بfش+8 وقت ?دهLد.   های داغ و هر لحظه» ?ه خواندن تحلLل های خ+= ?ه جای توجه ?ه «خ+=

 ö ñستمن ما را ?ه این نکته واقف s کند که ظهور تکنولوژی س¾ب آن گرد}دە که ما ?ه اطالعا<8 دس+8
داشته ?اشLم که نه نLازی ?ه داoست`شان دارmم و نه اینکه در قcال آن �اری از دستمان بر s آ}د. همانقدر 

ی oس¾ت ?ه <= عدال89 های جهان معاä خود داری  که ما مسLحLان قرن ۲۱ ?ا}د از <= تفاو<8 و گوشه گ+*
ی کنLم که خدا از ما انتظار دارد و در حوزە  Q Q ?ا}د توجه خود را معطوف آن چ+* کنLم ?ه همان اندازە ن+*
 کنLم نه 

·
ö مان مثل اoسانها<� نجات }افته زند× اختLار ماست. ما آف¬mدە شدە ا}م تا در حLطه دس+8

Q کنLم، äفا ?ه این دلLل که  *Rا سنگLهای ?د و نگران کنندە از اق# نقاط دن اینکه اف¢ارمان را زmر ?ار خ+=
ö ?ه آن اخcار را ?ه ما s دهد.   تکنولوژی ام¢ان دس+8

ی الزم است ?لOه برای مامورmت  همه اینها نه تنها برای سالمت فکری ما در دنLای افسار گسLخته خ+=
 موثری ?ه 

·
Q مهم است. ما ?ا}د ?ه دنcال منابع رسانه ای ?اشLم که ?ه ما �مک کنند تا زند× مسL¥ ما ن+*

عنوان شا{ردان و شا{ردسازان داشته ?اشLم. قدرت �شخLص (}ا عدم آن) در استفادە درست از رسانه 
 Q *Rتواند ?ه مثا?ه تفاوت خردمندی و حماقت ?اشد و این ?دان معناست که رعا}ت چن s ی های خ+=

گذار خواهد بود .   اصوÌ بر شهادت مسL¥ ما در دنLای امروز تاث+*

 

نوشتھ: برایان ویناند 
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