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 سخنی با خوانندگان 
در حوزه رسانه   و آموزشی  ینظر  ،مباحث تخصصی  نکهيبر اعالوه  کتابی که در دست شماست،  

بورای عمووم خواننودگان نیوز مویود و   ،دهودتا حد مطلووبی پوشوم موی  کاربردی  صورتبه  و خبر را

اي؛واد و توويوت توکور   موجو هوای چهوارم و پون؛ (م همننوین  فصو   ژهيوبوه)خواهود بوود  جذاب  

ی عصواره  پیشکشوی اسوت از  ايون کتواب  شوود.مویهوای خبوری  در مواجهه بوا رسوانهسن؛شگرانه  

 مهمتورينهوای اجتمواعی و نواآرامیی خبری و برخوی هارسانهی و رصد در حوزه آورجمع،  پژوهم

 شود.که تودي  شما می  1398الی    1388ی هاسالی بازهرويدادهای خبری ايران و جهان در 

تصواوير رنگوی   ( ضمیمه شده اسوت کوه بنوا بوه فراخوور،DVDبه همراه کتاب يک لوح فشرده )

وری ی مربوو  بوه هور فصو  و موضووع در آن گوردآهواپیکلهمننین  در متن کتاب و    شدهاستواده

عینوی موضووعات  اديقمصوپیودا کنود و   شودهعنوان شده تا مخاط  درک بهتری نس  بوه مطالو   

يی کوه ززم اسوت مخاطو  در حوین هواپیکلشوماره    بودين منظوورمشواهده نمايودم  را    شدهمطرح

مطالو  و مشخص شده استم البته  @ @مشاهده کند، با اين عالمت  بعدازآن خواندن کتاب و يا  

 96و  94، 92، 88انتخابوات  درهمننین  در برجام و پسابرجام، هامربو  به نوم رسانههای  کلیپ

 مربوو  بوه بررسوی   اوينی با همین عنياهجداگانه در پوشه  صورتبه
ً
قرار داده شده است که عمدتا

 باشد.دهی به افکار عمومی در موضوعات مذکور میدر جهت  های معاندی اثرگذاری رسانهنحوه

ی توانمنود کسو  جهتهای پیوست شده در لوح فشرده، طالعه کتاب و تماشای کلیپپس از م

   شودممی  پیشنهادتثبیت مطال  در ذهن فراگیران    و
ا
ی پايوانای مناسوبی بورای سوتازت هپاسخ اول

   ،شودکتاب ارائه  
ا
نوادانوه مصواديق ديگوری را در   کتواب،در    شودهبررسیاز مطال     هريکبرای    ثانیا

   ،ها جست؛و کنندرسانه
ا
توا نووم بپردازنود مختلوف    هواینشسوتبه روشونگری در  در حد توان    ثالثا

 .ايوا کنند ای و خبریکردن ديگران در مواب  جريانات رسانه نهیواکسمتثری در 

 انتظواریچشو ، لوذا نیسوتاشوکال ايوراد و  خالی از    نیويبهدر پايان بايد اشاره شود که اين اثر  

بورای توانیود شما عزيوزان موی که با راهنمايی خوانندگان گرامی، اصالح و تکمی  گردد.  وجود دارد

تهیوه  پاورپوينوت ی نوطه نظرات ارزشمند خود، دسترسی بوهارتبا  با نويسنده و ارائهمواردی چون  

بوه آدر   ،ديگور نکوات مویود مورتب و آخرين تغییرات کتواب  اطالع از  ،  سخنرانیبرای ارائه و    شده

 مراجعه بورمايید. MJavani.ir/Media اينترنتی

 « 1398  ماهدیمحمد جوانی، »
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هوا، اعتووادات، تصواوير، در باورهوا، ارز   اثرگوذاریها بوا  رسوانهکوه     يبریمدر روزگاری به سر  

در و  اندفراه  کردهمطال  همسو با خود را ادراکات و ذهنیات جامعه، زمینه را برای اقناع و پذير  

اموروز در جواموع    .تأثیرگذارنود  ، سیاسی، امنیتی و اقتصادیاجتماعی  فرهنگی،بسیاری از سطوح  

  یرمسوتویغنوم مسوتوی  و    که  شوندیمتلوی    ر عمومیافکاکنترل    ابزارعنوان  به  هارسانه،  بشری

زده ی را در جهوان معاصور رقو  اتازهی مه  و معادلهی هن؛ارهای عمومی جامعه، دهشک در    هاآن 

ی اراده سیاسوی ریگدر شوک نوم اساسوی  ،حلوه واس  دولت و افکار عمومیمثابه  ها بهآن   است.

ی آن ارسوانهو موفویت و شکست هر طرح تا حد زيوادی بوه نحووه عملکورد   کنندیمايوا    هاحکومت

 .وابسته است

دهود و در بسوتر است که گوتمان و فرهنگ عمومی جامعوه را شوک  می  یزیآن چرسانه    درواقع

اشود اگر اين فضای تنوسی مسموم و پور از باطو  ب  .خورداين فضای تنوسی، زيست انسان رق  می

م و اگر اين فضا پر از حویوت باشد جامعه را رستگار خواهود کورد  تواند جامعه را به قهورا بکشاندمی

جامعوه  ضاللتجامعه و همننین برای اغوا و    هدايتبهترين ابزار برای ارشاد و    امروز رسانه  نبنابراي

آور صول،، آراموم و توانود پیوامرسانه کارکردی دوگانه دارد که ه  می  از سوی ديگر بايد گوت  .است

ی جنگ، ناآرامی و بحران در عصر حاضر باشدم همننین نووم دوگانوهساز  امنیت باشد و ه  زمینه

توانود ابوزاری در زدايی، واقعیتی آشکار و انکارناپذير است کوه هو  مویزايی و بحران رسانه در بحران 

زدايوی و کواهم آثوار آنم هو  ای برای بحوران سازی و تشديد بحران باشد و ه  وسیلهخدمت بحران 

موتن و بطون تواند مشروعیت، مشارکت، موبولیت، اعتماد و ثبات اي؛اد کنود و هو  جامعوه را در می

 و امنیتی قرار دهد.  مشارکت  های مشروعیت،بحران 

هدف و   هستند  های جمعیرسانهعناصری از م؛موعه  که    «های خبریرسانه»، نوم  نیبنيدرا

تووان اي؛واد  داشوتن قودرت و به دلیو  ،استيا جامعه هدف از مردم  عموم مردمبه  اخبارارائه  هاآن 

ايون مووارد شوام  .  شوودیمنوشی برجسوته محسووب  در افکار عمومی،    سريع  یهاواکنم  -کنم

، یامواهوارهی و تلويزيوونو  يیراديووی ها، رسوانه(های خبوریم؛لوه ها و روزنامه) های چاپیرسانه

( و... ی اجتماعیهاشبکهی اينترنتی،  هایخبرگزارو    هاوبالگی مبتنی بر بستر اينترنت )هارسانه

 .دنشویم
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»خبور« و نووم سوازنده يوا تخريبوی آن در   تیوی ديگوری بوه اهمبیم از هر دوره  کنونی  هان ج

برده اسوت و بویم  یجهت دادن به اذهان عمومی و شک  دادن به ساختارهای فردی و اجتماعی پ

تواند جريانی سال  يا انحرافی اي؛اد کند، نرخ نوت و طوال و ارزا  را داند يک خبر، میاز گذشته می

همسوو يوا مخوالف نمايود. لوذا شواهدي  کوه جبواران   ،ومی را منوع باز و پايین بکشاند و اذهان عم

تملووک و مووديريت »خبوور« اختصوواص  بوورایای را وقوووهگذاری کووالن و همووت بیعووال ، چووه سوورمايه

توا جوايی کوه دولتوی چوون انگلویس، يوک   کننودهايی را با »خبر« اعمال میاند و چه سیاستداده

   را  «BBCشبکه خبری چون »
ً
ا  برای تحوق خارجه  وزارت  و  دولت  اطالعاتی  و  سیاسی  بازوی  علنا

 .شمردیبرم ا یخارجی داخلی و  هااستیسی به بخشعمقو  

دهنود کوه وزارت امروز در عم  کارهايی را ان؛ام می تلويزيونی خبری هایشبکه ژهيوبه  هارسانه

کردند و حتی در ا مبادرت میهطور سنتی به ان؛ام آن های ديپلماتیک کشورها بهخارجه و دستگاه

کننودم اموا در تر، متثرتر و نیز کارآمودتر از نهادهوای مزبوور عمو  میمرات  قویها بهاغل  موارد آن 

« ایجنوگ رسوانه»هوا درگیور  دولت  در برخی موارد  ای،گیری کشورها از ديپلماسی رسانهکنار بهره

گیوری از تووان و یف ديگور کشوورها و بهرهها بورای تضوعاسوتواده از رسوانه  نیز هستند که بوه معنوی

کارگیری تبلیغوات و عملیوات های نوشتاری، ديوداری، شونیداری و بوهها اع  از رسانهظرفیت رسانه

 .باشدیم  منافع حوظمنظور  به  برای تأثیرگذاری بر رفتار و نگر  مخاطبین و روانی

اداموه  یارسانهو با جنگ  شوندیمآغاز  یارسانهاز جنگ    هاجنگدر عصر ارتباطات،  همننین  

 خوردیمرق     یارسانه  یهااستیسپیروزی و شکست کشورها در قال   م  رنديپذیمو پايان    ابنديیم

هور   و افکار عمومی را به  سازندیم، مغلوب  آورندبه وجود میپیروزی    تلوی  هستند که  هارسانهو اين  

کوه پیوروز نهوايی جنوگ را  روايوت غالو  اسوت یطرهیسو ايون و کنندیمهدايت  خواهندیمسو که 

خالی از جنگ و بم  نیست و هر کشوری بورای تضومین  دنیای امروز و اين يعنیم  کندیممشخص  

و  هووابم امنیوت و حتووی بوووای خووود نیواز بووه بموو  و موشووک دارد اموا در سووطحی بووازتر از جنووگ 

فوردا برنوده کسوی نیسوت امروز و های در جنگ بنابراين مها در جريان استها، جنگ روايتموشک

 توانوودیمو  روايووت را دارد نيترغالوو و  را دارد، کسووی اسووت کووه بهتوورين هووابم توورين مخربکووه 

 را مديريت کند.از رويدادهای مختلف   »برداشت« مخاطبان 

، شووودیمو تمیووز تلوووی  آرامجنووگ بوودون خووونريزی، « Narrative Warfare :هوواتيروا جنووگ»

جريان دارد.   هانیدوربمیکروفون راديوها و عدسی    ،هاون يزيتلو  و  هاروزنامهجنگی که بین صوحات  

قرار دارند، خود از وجود جنگ سنگینی   یارسانهحتی ممکن است مردمی که تحت بمباران جنگ  

. آيود خشونود باشوندبر سرشان موی  ازآننهو حتی    اطالعیبجريان دارد،    هاآن که بر فضای تنوسی  
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طورز ملموسوی   ، اموا بوههاسوتدولتکارکرد و عملیات  بیشتر ناظر به  ،  یارسانههدف جنگ    اگرچه

م همننوین در دهودیمرا هدف بمباران خود قرار  هاملت،  هادولتهدف قرار دادن مستوی     یجابه

هووا اگوور در جنووگ روايووت» :فرماسووت کووهای بدينگونووه حکوو ايوون نوووع جنووگ يووک قووانون نانوشووته

 از سوی دشمن خود به ناروا روايت خواهید شدهوشمندانه و به موقع روايت نکنید، ق
ً
 «.طعا

جنوگ   کوهیطوربهدر حوال دگرديسوی اسوت،    یآرامبوهيند نبرد در قرن بیست و يک   فرآدرواقع  

کوانون  صووحه تلويزيوون و کشیده  هارسانهعرصه نبرد از سنگرها به کار بر جنگ ابزار غلبه يافته و اف

مرزهای ملوی  ایاين عصر بدون رواديد و فارغ از هر دلهره  ان يجنگ؛و  معرکه جنگ پاک شده است.

 ت؛وواوز بووه اذهووان و تضووعیف قوودرت توکوور ،هوودف یجنووگ روانوونوردنوود. در ايوون را در هوو  مووی

را مختو    هواآن   یریگ یتصممرکز کنترل، پیام و    کهیطوربهاست.    یدیو افراد کل  رندگان یگ یتصم

تحوت   ممالوکبرخوی سوران کشوورها حتوی خبرهوای  تا به آن؛است که    یشدگمسخسازد و اين  یم

افکوار تواننود ها مویاز سوی ديگر رسانه  .کنندفرامرزی پیگیری می  یهارسانهاز    زینرا    تشان یحاکم

 یهانهرسواد که خبرهای چند کوچه و خیابان نزديک بوه خوود را از نمسحور کنچنان    نیزرا    یعموم

نوای بیگانوه باشوند توا مب یهارسوانهمنتظر ارائوه تحلیو  و توسویر    صبرانهیبفرامرزی دنبال کنند و  

 هارسوانهتهواجمی  یچنبورهبرخی مخاطبوان آنننوان در  قضاوت و تصمی  خود قرار دهندم درواقع

-ای جسوت؛و مویهای رسانهخود را ه  از منظر روايت  اطرافهای  اند که حتی واقعیتگرفتار آمده

 @1@.برای فه  حویوت به توحص و کاو  خردمندانه بپردازند  آنکهیبکنند، 

تحريووف  یحووزه ، درفاسود یهاقوودرتوابسوتگان بوه  ژهيوبووه هارسوانهصود افسوو  کووه عمووم 

را کتموان يوا   ايقحووراحتوی  بوهاخوال ،  وجودان و  با تخطی از  اند که  ای شدهحرفهچنان  ها  واقعیت

حیورت و ضواللت بوه ترديود افتواده و در  کنندگان واقعوی نیوزمشاهدهحدی که   تا  مکنندتحريف می

خبرهوای ی تا آن؛است که حتی گاه هاآن و اطمینان مخاطبان به    هارسانهموقعیت    .آيندگرفتار می

بحووث روز مطوورح  مهمتوورين عنوان بووه پراهمیووت را در سراسوور دنیووا ظاهربووهو مطالوو   شوودهفيتحر

 ايون يعنوی مدهندیمروزمره جلوه و در مواب ، مطال  بسیار مه  و بزرگ را اتواقی عادی و   کنندیم

فکور   چیوز  تواننود تعیوین کننود بوه چوهتوانند به مردم بگويند چگونه فکر کنند اموا میها نمیرسانه

 .ذهنی عموم مردم است یهاتياولوها، تغییر کارکردهای رسانه مهمتريناز  ؛هیدرنتم  کنند

 هارسانه  یکنیماين است که برخالف آننه ما فکر   يک اص  کلیدی در فه  پشت پرده  درواقع 

بلکوه اخبوار را شوک    کننودیهوا اخبوار را منتوو  نمآن   منیسوتند کوه دنیوا را بازتواب دهنود  یانهيیآ

کوه   کنندیو فو  بخشی از واقعیت را منعکس م  کنندیاطالعات را فرآوری م  مسازندیو م  دهندیم

دنبال »ارز  خبری« هستند و هور چیوزی   هاباشد. رسانه  شان یاقتصادو  همسو با منافع سیاسی  
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ی دهکده شود که مردمچنین میو    !دارد  ارز  خبری  را بیازارد و تن او را بلرزاند،  که ذهن مخاط 

و هر تیتر،  شوندی موشک و گلوله، که قربانی تیترها و خبرها می، نه کشتههاعصر رسانه  جهانی در

از  که افق اختیارشان هايی  انسان   مسوزاندها را در سراسر جهان مین روز« عمر انسا-ها »نورمیلیون 

 !گسترده است ی هزاران کیلومترشان به اندازهاما افق اخبار  رودچند ده متر فراتر نمی

انبووهی از در توراک   شودهمحاصره هوایانسان ای شده امروز و در تالط  زندگی  در جهان رسانه

تورين دلیو  و شايد اين اصولیتر از خود »واقعیت« است  مه   مرات به  »برداشت از واقعیت«ها،  پیام

سوازی کورده و بورای مخاطو  خوود، انگواره  کوشوندیمکوه    يیهارسوانههاسوتم  برای توسعه رسانه

دنیوای جديود  یهواآدمدگرگون کننود. در موابو ، ها واقعیات، رويدادها و پديدهپندارهای آنان را از 

هوا را واقعیوتشوند و    ب؛ای نزديک شدن به معرفت، وارد دنیای زودگذر اتواقات پوچاند  عادت کرده

 از پن؛ره رسانه مشاهده کرده و خود ر 
ً
برای ايشان تهیه و يا  هاهايی بسپارند که رسانها به روايتصرفا

 ند.کنکارگردانی می

 یهاشوهيشوده، انددقیوق و کنترل یهایزيرقادرنود بوا برناموه هارسوانهدوره که  نيدر ابنابراين  

نووم  شوناخت، وسوو دهنوددلخوواه سمت  طورمردم يو  جامعوه را شوک  دهنود و رفتوار آنوان را بوه

در قال  علمی به   هاآن ابعاد و جوان  گوناگون    و  ی خبریهارسانه  ژهيوبهی،  جمعهای ارتبا رسانه

ای از سوواد عنووان زيرشواخهبوه  خبوریسوواد  .  کنودیمی پیدا  ابرجستهاهمیت  «  خبرینام »سواد  

العوات، اخبوار و اطبوه عبوارت بهتور طوفوان  ايوکند تا جريان آزاد اطالعات به ما کمک می  ایرسانه

 .کندنقضاوت ذهنی و بصیرت ما را مخت   اختیار و کنترل ما را در دست نگیرد و  

اطالعوات در دهوه اخیور و رشود   تنوع م؛اری انتشار اخبار و  با تعدد و  از سوی ديگر شاهدي  که

میزان اختیوار کواربران و مخاطبوان خبوری بورای دريافوت   ،م؛ازیاجتماعی و    هایسابوه شبکهبی

ی، بهمنوی از ارسوانهی هوادر همین شراي  است که اين ابزار  افزايم يافته و  ازشان یموردناطالعات  

»سوواد   کوارکرد  بنوابراينم  آورنودیماخبار و اطالعات درست و نادرست را بر سر مخاطبان خود فرود  

، خبوری  یهارسوانهاست که شناخت  ی  مهارتم زيرا  شوديف میتعر  یبازنیزم« نیز در همین  خبری

 یارسوانه  یها یدات و آسيتوان برخورد هوشمندانه افراد را در برابر تهد  آن   تر ازو مه   هاامیدرک پ

 د.آور یبه ارمغان م یتیو امن یاسی، سی، اجتماعیدر ابعاد فرهنگ

اي؛واد افوراد  دراين توانوايی را  و کندیممانند يک »فیلتر ذهنی« عم  »سواد خبری« به  درواقع

تشخیص دهند و بتوانند اخبار درسوت و  یخوبکه مرز میان اطالعات درست و نادرست را به  کندیم

افتواده ی ذهنوی درسوتی از وقوايع اتووا  هاقضاوت  تا  را از ه  توکیک کنند  شدهو تحريف  نادرست

 اجتماعی متناسبی بروز دهد.-ی صحی،، رفتار سیاسیهاقضاوته باشد و برمبنای اين داشت
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 داشوتن نگواه نافوذ،موضووع  ، برای جلوگیری از فتنه و آشوب در جامعوه اسوالمی،از منظر قرآن 

کوه آيوات متعوددی بوه ايون موضووع   اهمیوت داردتا حدی    و اطالعات  خبرو نوادانه به    سن؛شگرانه

 و دستورات پیوست شده عبارتند از:  هاآن  مهمتريناختصاص يافته است که شرح  

 زودبواوری و پرهیوز از، گیریقبو  از هرگونوه قضواوت و تصومی   اصوالت آن   و  خبور  بررسی منبوع ➢

ری از بسویا زيورام شودیماز سوی فاسوین منتشر  ژهيوبهکه    های مهمیخبر ی در باور  زدگشتاب

و باطو  و همننوین زودبواوری   شودهفيتحری هموین اخبوار  مخوابره، ريشوه در  هانزاعو    هافتنه

 مخاطبین دارد.

ذیَن آَمُنوا ِإْن جاَءُکْم فاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبیُنوا َأْن »  «ما َفَعْلُتْم ناِدمیَن  ُتصیُبوا َقْومًا ِبَجهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعلی یا َأیَها الَّ
اید، اگر فاسقی برای شما خبری آورد، بررسی و تحقیق کنید تا مبادا از روی نادانی »ای کسانی که ایمان آورده

 6حجرات/آیه اید پشیمان شوید.« به قومی آسیب برسانید، آنگاه ازآنچه بر سرشان آورده

 از سوی دشمن برای بوره  زدن امنیوت   زدهشتابگیری از نشر  جلو  ➢
ً
خبرهای مشکوک که عموما

 دهودیمقورآن دسوتور  موارد،    گونهنيا. در  شوندیموحشت ساخته    رع  و  روانی جامعه و اي؛اد

و انتشوار يابود  خبر را به اه  استنبا  عرضه کنیود و اگور کارشناسوی و حوانیوت آن ثابوت شود،  

 و عم  ان؛ام شود.م  نسبت به آن اقدا

ِإَلٰی ُأولِ » ُسوِل َو وُه ِإَلی الَرّ ْمِن َأِو اْلَخْوِف َأَذاُعوا ِبِه ۖ َوَلْو َرُدّ
َ
ِإَذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن اْْل ْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه   ی َو

َ
اْْل

ِذ  ِه َعلَ یَن یاَلّ َبْعُتُم الَشّ ُکْم یْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم ۗ َوَلْواَل َفْضُل الَلّ  « اًل یَطاَن ِإاَلّ َقلِ یَوَرْحَمُتُه اَلَتّ
برسد، آن را فاش و پخش   از ایمنی یا ترس )پیروزی یا شکست( به آنان ی(اعهی خبری )و شا کهیهنگام»
آنان که اهل درك  پیش از نشر( به پیامبر و اولیای امور خود ارجاع دهند، قطعاً )اگر آن را  کهی؛ درحالکنندی م

جز اندکی،  و اگر فضل و رحمت خداوند بر شما نبود، به ابندیی هم و استنباط هستند، حقیقت آن را درمو ف
 83 هیآنساء/« .کردندیپیروی از شیطان م

انتوادی بورای سن؛شگرانه و  مهارت توکر    یریکارگبهتوانايی  مختصر، سواد خبری يعنی    طوربه

 ، ماهواره وچاپی، تلويزيون   یهارسانه  طريق  از  که  خبری  یهاگزار قضاوت درباره اعتبار اخبار و  

 «کنندگان مصورف»  ،سوکاز ي  تا  سازدیمندان را قادر  سواد خبری شهرو  .دنشویماينترنت دريافت  

 .هوشمند اطالعات مبتنی بر حویوت باشند «تولیدکنندگان »ديگر، از سوی  و  

 باعوثی جبهه انووالب کموک کنود و ارسانهولید محتوای  تواند به ته  می  خبریسواد    بنابراين

. ی تشخیص حق از باط  را در اين میدان توويت کنودتواند قوهبیشتر آن شود و ه  می  یرگذاریتأث
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واقعیوات را  يیهاوهیشوچگونه و از چه طريق و بوا چوه صاحبان رسانه  اگر مخاطبان بدانند که  فلذام  

تر شايد راه شناخت را به، گونه که حویوت داردآن نه  ،  دهندیمبه آنان نشان    خواهندیمکه    گونهآن 

 .شوند یسردرگمکمتر دچار   حویوت،درک کرده و در انتخاب رسانه و يافتن 

به قوه بصیرت جهت تشخیص حوق و   یبخشعمق  رهبر معظ  انوالب در تبیین اهمیت موضوع

در افزايم بصیرت خود، در عمق بخشیدن بوه بصویرت خوود،   دیتوانیمهرچه  »  :فرمايندمیباط   

ما استواده کنندم دشمن به شک  دوست جلوه کند،   یرتیبصیب  تال  کنید و نگذاريد، دشمنان از

 یازجملووه یاخطبووهحویوووت بووه شووک  باطوو  و باطوو  در لبووا  حویوووت. امیرالمووتمنین در يووک 

واضو، در موابو  موردم  طوربوه: اگر حوق ديفرمایمو   شماردیممشکالت جامعه همین را    مهمترين

آشوکار  طوربوهه حق باز کند. اگر باط  ه  خود  را یزبان عل  تواندینمآشکار و ظاهر بشود، کسی  

گموراه کننود،   خواهنودیمکوه موردم را    یکسوانآن نشان بدهد، مردم به سمت باط  نخواهند رفت.  

 وقوتآن ، کننودیمج ، مموزو کننودیمم باطو  و حوق را آمیختوه آورنودینمخوالص   صورتبهباط  را  

 شوودیم. اين است که بصویرت شودیمکه حق، برای طرفداران حق ه  مشتبه   شودیمنتی؛ه اين  

 (1388/ 7/ 15)«نگذاري  حق و باط  مشتبه بشود. ما.  یوهیوظاولین  

در خودتان بصیرت اي؛اد کنید. قدرت تحلی  در خودتان اي؛واد کنیودم قودرتی کوه بتوانیود از »

هور  آوريود و چیوزی را بشناسوید.  بوه وجوودذهنی برای خودتان    یبندجمعجامعه يک    یهاتیواقع

. نگذاريد که دشمن از ن خوردي ، از ضعف قدرت تحلی  بودما مسلمانا  ،ای که در طول تاريخضربه

گووواهی موووا اسوووتواده کنووود و واقعیتوووی را وا گونوووه در بصووویبی  .«جلووووه دهووود چشوووممان رتی و ناآ

 بنده در قضايای تاريخ اسالم اين مطل  را »  م(۱۳۷۷/ ۱۱/ ۱۳)
ً
ام، چیوزی کوه اموام حسون گوته مکررا

موردم، تحلیو  سیاسوی   .را شکسوت داد، نبوودن تحلیو  سیاسوی در موردم بوود  السالمعلیهم؛تبی  

زيور فشوار  طوورآن السوالم را علیه  نیرالمتمنیامی خوارج را به وجود آورد و  نداشتند، چیزی که فتنه

گونه مظلوم کورد، نبوودن تحلیو  سیاسوی در موردم بوود و از ترين آدم تاريخ را آن و قدرتمند  قرارداد

 انداختم  ايعه دشمن میيک ش  .تحلی  سیاسی نداشتند  .دين نبودندی مردم که بیهمه
ً
ايون   فوورا

 @2( @1372/ 8/ 12)«.کردندشد و همه آن را قبول میپخم می جاهمهشايعه 

و غلو    مسومومو هر موضوعی که خبر و اطالعات    هر جام در  دهدیمتاريخ گواهی    کهیراستبه

ره شوود کوه نمونه بايد اشوا عنوان بهدر جامعه فراگیر شد، شکست و گمراهی به همراه داشته است. 

هوتوه  دوآننه موج  شد در مدت   درواقعع( نیز ادامه داشته است و  )  نیحسهمین روند برای امام  

 بودند تبدي  به قاتالن وی شووند و طرفوداران اموام نیوز سواکت بماننود،خود    مردمی که منتظر امام

 کوهیدرحاليعنوی موردم را از جنوگ ترسواندند م شايعه حمله لشکريان يزيود بوود انتشار خبر دروغ و
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از طريوق   تووان یم  هک  دهدیمتاريخ گواهی  بنابراين  ها نداشتم  شکری برای جنگ با عراقیل،  يزيد

 يوا نواظران قتو  را به قاتالن  هاآن موهوم ترساند و خیالی و يک جنگ    را از  مردمانتشار اخبار دروغ،  

 @3@.تبدي  کردخود  امام 

  ايون اسوت کوه  افوراد جامعوه« توسو   و اطالعات  اصول دريافت »خبر  ازجمله  فلذا،
ً
بايود بوه اوز

 به و «سالمت و صداقت»
ً
بررسوی نیوت و  .علو  و بصویرت داشوته باشوند «خبردهنودهاهوداف » ثانیا

اهمیت دارد که ممکن است با انتشار اطالعات و اخبوار درسوت و يوا بوا   جهتازآن   خبردهندههدف  

سردادن شعارهای حوی، اهداف باطو  و شوومی دنبوال شوود و از طريوق پوشواندن لبوا  حوق بور 

 و شکست کشانده شود. انحرافی به اجامعهاهداف باط ، 

 بواع(، ) نیرالمتمنیامرات برای زير بار نرفتن و سرپینی از دستو که خوارج  آن؛ا  نمونه،  عنوان به 

ه»شوعار    قورآن و سور دادن   ی ازاهيآ  قرار دادن دستاويز  
 

لو  لَّل
 

ز ُحکو ا اَّل
ا

م حکوومتی جوز حکوموت خودا ز

ما مودرفیدر رد آنان معلی )ع(  پرداختند، امام    یان بر ضد حکومت علویبه طغ  «نیست لَّل
ق    ةُ : »کا حوا

ميوو
 

اطووَّل  ا با هووا اُد بَّل -)نهوو «آن نهوتووه اسووت باطوو  در پشووت یزهیوواسووت کووه انگ یسووخن حووو نيووا را

 .  مردميفر قصدبهباط  و ختن حق یهمان آم یعنين يا م(40البالغه/خطبه

بنابراين اگر مردم جامعه در برابر اخبار و اطالعات دريافتی، بصیر و هوشیار نباشند، ديگر فرقی 

دريافوت  بوا وحی الهی باشد يوا بلنودگوهای شویطانیم رسدیم هاآن خبری که به   منبعکه    کندینم

 دوران معاصور، ازجملوهم زيورا نگواهی بوه تواريخ جواموع مختلوف و شوندیمهردو، منحرف و هالک  

حتوی در هنگوام بیوداری و اعتورا   کننودیمکه همیشه فاسودان و فاسووان، سوعی  دهدیمنشان  

بوه نوام دموکراسوی، ی کننود و دارپورچ ،  طلبانوهحقمردم، خودشان از طريوق سوردادن شوعارهای  

کننود و ها تحمیو  میهای گسترده بر ملتاندازند و يا به نام صل،، جنگديکتاتوری جهانی راه می

 .دهنداس  مبارزه با تروريس ، خود تروريس  را گستر  میيا به 

تر شوده اسوت، امروز ه  در اص  داستان تواوتی وجود ندارد، فوو  میودان اثور رسوانه گسوترده

امروز ه  جريان کور تال  دارد تا جريان حق را از طريق مخدو  روايوت کوردن حووايق و مخلوو  

در پايوان تمام تال  ايون اسوت کوه روايتوی  هاتيگ رواجنکردن حق و باط  به زمین بزند و در اين 

پوشوم گسوترده و  دشودهیتولهرچه روايت  .دهنداز جهان و وقايع ارائه می هاآن که روز غال  باشد  

، حوال يوا موا تکرار موید داشته باشد، امکان پذير  مخاطبان خاص و عام آن نیز بیشتر خواهد بود

بپوردازي   آن به دفاع و حمله  توس بهبتوانی     خواهی  رفت تاسواد استواده از اين ابزار  به دنبال  ه   

 .شودتاريخ تکرار میهای تلخی بازه يا اينکه 
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 یریوان جبهوه حوق و باطو  درگیوه هموواره مکدهد یوت را نشان مین حويشر، اخ بينگاه به تار

»دشمنان،   :ديفرماین مطل  خطاب به مسلمانان ميبر ا  دیتأک  با  يرکخداوند در قرآن    .بوده است

دشومنان در  یه، هموواره متمنوان از سوويون آيطبق ا. (۲۱۷)بوره: همواره با شما در جنگ هستند« 

گواه  .ن جنوگ متوواوت اسوتيونوع ا یو زمان  یانک  ميمعر  جنگ قرار دارندم منتها بسته به شرا

 .هاستآن و يا ترکیبی از  یو گاه فرهنگ ی، گاه اقتصادیجنگ نظام

 مسول  غورب از  یهادهيومبتنوی بور ا  يیهاتيکه همه روا  زبان یشبکه فارسها  دهوجود  امروز با  

و  یارسوانهدهنود، يوک محاصوره اع  از خبر تا توري، و سرگرمی و سوبک زنودگی ارائوه می  زیچهمه

هايی چیزی  کند تا به انسان ايرانی بگويد که درباره چهبرای ما اي؛اد کرده است و تال  می  خبری

 @4@قضاوت کند. هاآن بايد بینديشد و چگونه در مورد  

جامعوه موا کوه از هور سوو در معور  امنیوت  بورای اخبوار،بررسی نوادانه و سن؛شوگرانه   رونيازا

اهمیوت حیواتی دارد و در ايون  بویم از ديگور جواموع مرات بهمختلف قرار دارد   یهارسانهتبلیغات  

م گردآورنودگان اخبوار بورای عبارتنود از هواآن کوه برخوی از  شوودیممطورح  ستازت متعوددیمسیر  

عوواملی در  ، چوهشووندیم؟ اخبار چگونه تهیوه کنندیمايق از چه منابعی استواده  دستیابی به حو

را برآورده   هارسانه  و صاحبان مديريت خبر    یهاخواستهدخالت دارند؟ آيا محتوای اخبار    هاآن تهیه  

هسوتند؟ آيوا مخاطبوان دربواره اخبوار قضواوت يکسوانی دارنود؟ و  هواتیواقعيا انعکاسی از   کندیم

 ...ديگر یهاستالبسیاری 

بورده بهوره  نیوز جنگ نرمرسانه و و متلوان حوزه   نظران صاح که از تولیدات ديگر    کتاب حاضر

رويودادهای هوا و نواآرامیخبوری در    یهارسوانهنووم  ضومن روشون سواختن  توا  توال  دارد    است،

حووزه خبور و رسوانه بپوردازد و به نظريات آکادمیوک در    از حیث نظری،  اجتماعی-سیاسیمختلف  

و همننوین   های عملیات روانی در اقناعشتوانه نظری به کاربرد تکنیکبا استواده از اين پ  تيدرنها

 یهوامثال  ی کتواب،اداموه. در  پوردازدآن می  موابلوه بوا  هایهايی مث  شايعه و شگردبررسی پديده

اوير « و »تصووهووای خبووری»تیتر مووديريت در دو موضوووع  را داخلووی و خووارجیهای ی از رسووانهمهموو

در پايوان نیوز مخاطو  بوا  .گیرنودو تحلیو  قورار می  یبررسو  موردمورد مطالعاتی    صورتبه،  «خبری

 .و خطو  فکری و سیاسی هر يک آشنا خواهند شد هاآن های جهان و مديران  رسانه  مهمترين

هوا َت ال َتموتوا ُجّهااًل َفِانَّ الّلهَ یٌء ِمَن اْلِحْکَمِة َکبَ ِه َشْی یَس فی َقْلٌب لَ » موا َت َتَفقَّ موا َت َعلِّ  «ْعِذُر َعَلی اْلَجْهِل یال  ٍ  َخِرَب َفَتَعلَّ

د. یرید و نادان نمید، بفهمید و آموزش دهی اموزیاست، پس بران یست، مانند خانه ویدلی که در آن حکمتی ن»
 «.رد یپذای را برای نادانی نمیخداوند، بهانه کهیراستبه

(600ص  ،نهج الفصاحه)
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