
  
  
  
  
  
  

  نامه علمي ـ پژوهشي مشرق موعود فصل  9/9/1389: تاريخ دريافت
  1389، زمستان 16 سال چهارم، شماره   6/12/1389: تاريخ پذيرش

  

  خبري در حاكميت موعودهاي  ارزش

  *محمدي  ي حاجعل

  چكيده

مـدل  لتونـگ و روگ و  اخبري گهاي  ارزش به بررسي تطبيقي مدل  نوشتاراين  

، دو كــاركرد نخــست .پــردازد مــي 4حاكميــت موعــوددر خبــري هــاي  ارزش

كـه از جملـه     كند    بيان مي و  كرده  تبيين  را  ساني در اسالم    رراهبردي خبر و خبر   

 و ديگـري    ،بـارزه بـا انحـراف      يكي م  ،خبررساني در اسالم  هاي   نقشترين   مهم

 فرهنگ جامعه عدل كـل را       ها  آناست كه برآيند    هايي   آفرينش و تقويت ارزش   

  .دهد  ميشكل

پس از تبيين كاركردهاي راهبردي خبـر و رسـانه از نظـر اسـالم، بـه مقايـسه                   

و  تطبيقي ميان نظريه ارزش شناختي گالتونگ و روگ و نظريه موعود پرداخته           

ام ارزش شناختي موعود از مجموع دوازده ارزش خبـري           نظ دهد كه   توضيح مي 

هشت ارزش عمومي و چهـار ارزش       (مطرح شده توسط اين دو انديشمند غربي        

 چگـونگي  از. زنـد   مـي  كند و برخي ديگر را كنار      تأييد مي  برخي را    ،)اختصاصي

و فلـسفه نهفتـه در برخـي         شـده    اين پذيرش يا عدم پذيرش نيز سـخن گفتـه         

  .قد گرديده استنخبري هاي  ارزش

  يديواژگان كل

  .خبري، رسانه موعود، ارتباطاتهاي  ارزش

                                                            
  (alihjmh@gmail.com) .ل فرهنگ و جامعهئگر مسا پژوهش و كارشناس ارشد مطالعات ترجمه *
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  مقدمه

مـدل  لتونـگ و روگ و      اخبـري گ  هـاي    ارزشمـدل   تطبيقـي ميـان     اي    مطالعه ،گفتار پيش رو  
هـاي   تحليلـي انتقـادي از ارزش     بـا    نگارنـده . است حاكميت موعود در  خبري  هاي   ارزشاحتمالي  

 كوشـيده اسـت   شـناختي موعـود       تطبيـق آن بـا نظـام ارزش        نـوين و  هـاي    خبري حاكم بر رسانه   
معيار در مطالعه تطبيقي    . دخبري در حكومت موعود را ترسيم نماي      هاي   از نظام ارزش  اي   واره طرح

  . بوده است:بيت شناختي در قرآن كريم و سيره و سخن اهل فوق، مفاهيم بلند ارتباط
   تـا   ايـن مقالـه اسـت      بـستر كـار      ،اسـت كه ديدگاهي غربـي     گالتونگ و روگ    اي   نظريه رسانه 

   بـه مفاهمـه     ، داخلـي  شـناختي   ارتبـاط در محافـل    تكيه بر مبنايي مشترك و تدريس شـده         ضمن  
هـاي   ديدگاهبرخي  م و در عين حال،      يبهتري از نظام ارزش شناختي رسانه در حكومت موعود برس         

ميـان انديـشه موعـود و       مرزهـاي   رهگذر،  نوين محكي بخورد و از اين       اي   حاكم بر ادبيات رسانه   
 هـا   آناحتمـالي   شود و مشتركات و مفترقات      تر   خبري مشخص هاي   انديشه كنوني در بحث ارزش    

  .تبيين شود
هاي خبري حـاكم در دوران حاكميـت موعـود بـا             ، ارزش اسالمبر اساس نظام ارزش شناختي      

ـ  . دارد  مشتركات و مفترقاتي   ، در عرصه كنوني رسانه حاكم است      چه  آن  ايـن   ،ت موعـود  در حاكمي
 امـا ايـن مـشتركات چيـست و آن           .رونـد  شوند و آن مفترقـات از ميـان مـي          مشتركات تقويت مي  

ها و تشابهاتي ميان اين دو نظـام هـست؟     چه تفاوت ،گذاري خبري  مفترقات كدام است؟ در ارزش    
 بـه آن    برآنيمهايي است كه      برخي پرسش  ها  اينارزش خبري از منظر رسانه مهدوي كدام است؟         

  .ميپاسخ گوي
خبـري در  هـاي   و به تبع آن نظريه ارزشخبري هاي  ارزشنظريه اسالم در باب   براي شناخت   
از منظـر قـرآن كـريم و سـيره و سـخن        را   » خبر و خبررساني   كاركرد«بايد ابتدا    ،حاكميت موعود 

كند تـا    مي  شناخت كاركرد خبررساني در اسالم به ما كمك        .شناسيم و تبيين كنيم   ب :معصومين
 تعريفـي از    ، آن در پي  جامعه را كشف كنيم و       شناختي  ارتباطگذاري اسالم در كشاكش      نقاط ارزش 

 مشخص شود كاركرد رسانه از منظـر        كه  اينبه بيان ديگر، به مجرد      . آوريمارزش خبري به دست     
  .ي كنيمگذار ارزشآيد تا موضوعات خبري را   مياسالم چيست، مقياسي به دست

  در اسالمكاركردهاي خبررساني 

: انسان از آن جهت كه انسان است، محفوف به دو استعداد و دو كشش در وجود خويش اسـت                  
) 8: شـمس  (.Fفَأَلْهمها فُجورها وتَقْواهـا   G :دايفرم مي   خداوند .كششي سوي خير و كششي سوي شر      

 نيـز بـاهي  طور كه انسان ممكن است راه پيشرفت را بپيمايد، ممكن است به سقوط و ت          پس همان 
 اين دو كشش در جامعه انساني نيـز         )»دو نوع تغيير در زمان    «مبحث  : 1372 مطهري،   :نك. (برود
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 كه جامعه انساني ممكن است راه پيـشرفت را بپيمايـد، ممكـن اسـت بـه                  طور  همانبرقرار است؛   
  .انحراف هم برود

توانـد در     مـي  د و هـم   تواند در درون انسان باشـ       مي  بر اين انحراف، هم    مؤثراما عوامل مقوم و     
يعني گاه انحراف انسان و جامعه انساني نتيجه جهالتي است از درون و             . خارج از وجود انسان باشد    

 ةگاه محصول ضاللتي است از برون و براي ايجاد چنين ضاللتي، دشمنان جامعه اسالمي هميـش               
مان محور نيز هميـشه در      ايهاي   جامعه. اند  هي كرد گذار  سرمايه »فجورها«تاريخ بر آن بعد انساني      

ي دشـمنان   گـذار   سـرمايه  چه از ناحيه جهالت دروني و چه         »فجورها«اثر غفلت از اين بعد انساني       
الهـي و   هـاي     و اين ماجراي تلـخ در سراسـر تـاريخ نهـضت            اند  هبراي ضاللت بروني ضربه خورد    

تكاپوي بـشري از    گير منجي كل نيز كه برپا شود، جامعه پر         نهضت عالم . اسالمي تكرار شده است   
آري، خطر انحراف آن روز نيز هست، پس در عين          . تهديد خواهد شد  ها   و ضاللت ها   ناحيه جهالت 

 »فجورهـا «كند، بعـد انـساني        مي  در سايه حكومت عدل جهاني رشد      »هااتقو« بعد انساني    كه  اين
  .بالقوه انحراف را با خود داردهاي  زمينه

 كه  اند  ه و تالش كرد   اند  همر همت به مبارزه با انحراف بست      ي كه ك  مردم اند  هاما هميشه ايام بود   
 7امام صادق . مصون نگاه دارند  ها   و ضاللت ها   عرصه ارتباطات جامعه اسالمي را از خطر جهالت       

  :فرمودند

، 1ج: 1365كلينـي،  ( .ينفون عنه تحريف الغالين و انتحال المبطلين  ان لنا في كل خلف عدوالً     

32(  
رونـد و نـه       كه نه سـوي جهالـت      دي ميانه رو دار   ها مردم  رها و زمان   در همه عص   :بيت  اهل

 اسـت   هـايي    يا تحريف  ها   آن منشأ كه   هايي   انحراف ؛كنند  مبارزه ها  شوند و با انحراف     اسير ضاللت 
 مورون به جامعه اسـالمي هجـ      يكه از ب  هايي   د يا گمراهي  نكن  مي كه در درون جامعه اسالمي بروز     

هي مبارزه با انحراف در سراسر تاريخ بشري نمود داشته اسـت و البتـه بـه                 اين رسالت ال  . آورند  مي
شده است، مبارزه با انحراف     تر   و نمودهاي انحراف در ارتباطات بشري پيچيده      ها   موازاتي كه شيوه  

  .تري بوده است هوشمندانههاي  كارگيري روش نيز مستلزم به
چـشم بيـدار    و   مبارزه با انحراف     مسئوله،   رسان .يابد جا تبلور مي   يك كاركرد مهم رسانه همين    

ها و تحريفـات دوسـتان غلوكننـده در درون جامعـه             كژروي  رسانه از سويي،    . جامعه اسالمي است  
هاي ناصواب جاهالن امت را با تبيين حقيقت معـارف اسـالمي             كند و برداشت   اسالمي را رسوا مي   

كنـد و در     هاي مسموم محافظت مـي     وريزند و چشمه زالل حقايق الهي را از آلودگي نوآ          كنار مي 
آور دشمنان خارجي را افـشا       هاي گمراهي   از سوي ديگر، هجمه     و دنماي زدايي مي   بدعت ،يك كالم 

افزايـي    بـصيرت  ،سـازد و در يـك كـالم        اي دشمنان دين خدا را پوچ مي       هاي رسانه  كند، بازي  مي
توانـد در راهكارهـا و       كـه مـي   سـت    ا يراهبـرد اي مبارزه بـا انحـراف،        اين كاركرد رسانه  . كند مي

  .هاي خبري ظهور يابد باني اي و دروازه هاي رسانه انواع چينشچون هاي مختلفي  روش
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  كـم   دسـت . ي دارد تـر   بـيش اما سويه بيروني كاركرد رسانه در خيـزش جهـاني موعـود نمـود               
نيـاي كنـوني    يشه مهـدويت در د    اند  ه  در آغاز برپايي جامعه اسالمي و با فرض دشمنان فراواني ك          

  . ي خواهـد يافـت    تـر   بـيش افزايـي رسـانه اسـالمي ظهـور          ارتباطات جاهلي دارد، كاركرد بصيرت    
  بر اساس نظام ارتباطات قرآنـي، دشـمنان جامعـه اسـالمي بـه انـواع حيـل بـراي تخريـب پيـام                   

ي بـه مقابلـه بـا ايـن قبيـل           تـر   بيش رسانه مهدوي بايد با هوشمندي       يازند و طبعاً    مي وحي دست 
  .رافات برخيزدانح

كـه    چنـان  ،گوينـد   مي خصم است كه دروغ   هاي   از رسانه اي    نبرد رسانه مهدوي با شبكه     جا  اين
و واقعيات را بـه نفـع خـود         ) 167: عمران آل (Fيقُولُونَ بِأَفْواههِم ما لَيس في قُلُوبِهِمG      :دايفرم مي قرآن

؛ )46: نـساء  (Fينَ هادوا يحرِّفُونَ الْكَلم عن مواضعه     منَ الَّذG  :كه فرمود گونه    همانكنند،    مي كاري دست

 مـا    ومنَ النَّاسِ من يعجِبك قَولُه في الْحياةِ الدنْيا ويشْهِد اللّه علَى          G :ظاهري فريبنده و ادبياتي نرم دارند     
 بـسي بـه امـت اسـالم و دسـتگاه            هـا   آن و جنـگ نـرم    ) 204: بقـره  (Fفي قَلْبِه وهـو أَلَـد الْخـصامِ       

ولَتَسمعنَّ منَ الَّذينَ أُوتُوا الْكتَاب من قَبلكُم ومنَ الَّذينَ أَشْرَكُوا          G : مهدوي رنج خواهد داد    شناختي  ارتباط
 شان هماهنگ بـا هـم و در مقياسـي وسـيع عمـل      اي و در كار رسانه) 186: عمران آل (Fأَذَى كَثيراً 

به درون جامعـه اسـالمي      اي   رسانههاي   و با بازي  ) 4: غافر (Fفَالَ يغْرُرك تَقَلُّبهم في الْبِالَدG     :دكنن مي

 مگر زماني كه ،نشينند  نميو از پاي) 8  :توبه (F قُلُـوبهم   يرْضُونَكُم بِأَفْواههِم وتَأْبى  G :كنند  مي نفوذ هم 

   حتَّـى   عنك الْيهـود والَ النَّـصارى      ولَنْ تَرْضَى G :هايشان كنند  تهامت اسالم را وادار به تمكين به خواس       
ملَّتَهم تَتَّبِعF) .120: بقره(  

 به مركزيـت    الملل  بينصهيونيسم  اي    شبكه رسانه  ،در عصر ما  اي   مصداق اتم اين شبكه رسانه    
 هرچـه در تـاريخ پـيش      يهود هميشه دست به كار انحراف در دين خدا بـوده اسـت و               . ستامريكا

تري بـراي انحـراف در ديـن خـدا دسـت             پيچيدههاي   آييم، اين انديشمندان هوشمند به شيوه      مي
 روزنامـه،  482 مجلـه،   11238 امريكـا  در   اكنـون ،  )2002: كوتلر(بر اساس جديدترين آمار     . اند  هزد

هستند كـه   اي   انه ايستگاه تلويزيوني مشغول خبرپراكني و كار رس       1220 ايستگاه راديويي و     9871
 FAIR،1 سـايت    1997بر اساس گزارش سال     .  در خدمت استكبار جهاني است     ها  آنبخش عمده   

 2،ماننـد تـايم وارنـر     هـايي    جهان حاكميت دارند؛ شركت   هاي   ي بر رسانه  الملل  بينه شركت بزرگ    نُ
ت تـرين شـرك    بـزرگ  (7آي سـي   تي 6، شركت خبري رابرت مورداك    5، وياكوم 4، برتلسمان 3،ديسني

                                                            
1 . http://www.fair.org/index.php?page=1406. 
2 . Time Warner 
3 . Disney 
4 . Bertelsmann 
5 . Viacom 
6 . Rupert Murdoch's News Corporation 
7 . TCI 
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) سـي  بـي  صاحب شبكه خبـري ان     (3 و جنرال الكتريك   2، سيگرام 1،، سوني )امريكاتلويزيون كابلي   
سيطره خـود   ) 1997 برابر فروش نفت ايران در سال        10( ميليون دالر    300 بيش از كه با درآمدي    
  .اند هحفظ كرداي  را بر كار رسانه

 4قيـام مهـدي    .عمومي اسـت  نبردي از جنس روابط     بر اين اساس از جهتي      نبرد آخرالزمان   
گـاه كـه      مگـر آن   ،شـود   نمـي  قيامي براي تربيت انسان است بر اين كره خاكي و انـسان سـاخته             

پـذير    امكان مردمسازي جز با همراهي      چنين عزم تمدن   و   انساني عزم تربيت نفس كنند    هاي   اراده
ارتباطـات  در معركـه     سرانجامگويم تكليف نبرد آخرالزمان       مي بر اين اساس است كه    . نخواهد بود 

البتـه  شود و برنده آن كسي است كه فتح قلوب كند و البته برنده نهـايي هـم                    مي تعيين الملل  بين
 .مشخص است

اردوگاه كفر در عصر ارتباطات به اين مفهوم حياتي پي برده و تالش كرده است تـا در جـدال                    
 ايـن    اسـت  مايـل نگارنـده   . سـازد  را با نائره شيطاني خود همراه        هاي مردم  با انديشه آسماني، دل   

  .دبينش ارتباطي را با گفتار يكي از انديشمندان جبهه كفر مستند كن
لف نظريه قدرت نـرم     ؤيي كه از وي به عنوان م      امريكا انديشمند برجسته    4،جوزف ساموئل ناي  

 مـردان  بـه دولـت   ) سياست خارجي  (پالسيدر نشريه فارين    اي    چند ماه پيش در مقاله     ،كنند  مي ياد

  : كسي است كه فتح قلوب كند و نوشت، كرد كه پيروز نبرد عصر جديديادآوريكشورش 
حكومت پادشاهي نيست كـه در آن       هاي   رهبري در عصر جهاني اطالعات ديگر مانند شيوه       

 بلكه رهبر بايد در مركز دايره يـا         ،مراتبي از باال به پايين صادر شود       فرامين به صورت سلسله   

هم قهرآميـز   .  را متقاعد به كمك نمايد     ها  آن ،گران را جذب خود نموده    شبكه قرار گيرد و دي    

بودن قدرت سخت و جذاب بودن بودن قدرت نـرم در كـسب موفقيـت در چنـين شـرايطي                 

  5.ضروري است

تـرين    هوشمندانه 4صهيونيسم در نبرد آخرالزمان با منجي كل      اي   بر اين اساس، شبكه رسانه    
 خواهد بست تا آخرين حلقه مبـارزات الهـي بـراي برپـايي آيـين      ارتباطي خود را به كار   هاي   شيوه

فتح قلوب   خواهد بود كه     4امام عصر اما برنده آن كارزار ارتباطي،      . توحيدي در جهان را فلج كند     
آهن جذب آهن رباي وجود الهي وي خواهند شـد و           هاي   آدميان چون براده  هاي   خواهد كرد و دل   

واحد در سراسر گيتي براي برپايي عدالت در جامعه بشري شـكل            اي   به اين ترتيب به تدريج اراده     
يـاد و   ، جهـان سراسـر آكنـده از         4بعد از ظهور حـضرت    است كه   آمده   يدر حديث . خواهد گرفت 

  .شود  مياومحبت 
                                                            

1 . Sony 
2 . Seagram 
3 . General Electric 
4 . Joseph S. Nye 
5 . http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/04/12/the_war_on_soft_power 
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از جنس   7اگر تحدي عيسي  . كند  مي جبهه كفر را باطل   اي   جادوي رسانه  4مهديحضرت  
از جنس كالم،    6عادت و تحدي نبي اكرم اسالم      از جنس خرق     7طبابت بود و تحدي موسي    

 ؛شناسـد   مـي   زمين را نفر به نفـر      مردماو  . از جنس روابط عمومي است     4تحدي حضرت مهدي  
 احـدي «: فرمـود  7امـام صـادق   . جوامع بشري هاي   يعني روابط عمومي نفر به نفر تا جوف اليه        

و حاصل اين نبرد روابط      )58،  51 ج :تا  مجلسي، بي  (»شناسد  مي  حضرت او را   كه  آن مگر   ،ماند نمي
. بـه يكتاپرسـتي اسـت      ها  آن از مظاهر شرك به خدا و روي آوردن          مردمعمومي، دوري تدريجي    

 آمـده اسـت كـه در روزگـار     6چنين ماجرايي با تعبيري نمـادين در روايتـي از حـضرت پيـامبر         
 ». بـر زبـان دارد   ذكـر ال الـه اال اهللا  كـه  ايـن  مگر ،ماند  نميكسي بر كره خاكي«حاكميت موعود  

 ،، انگيزه يكتاپرسـتي و عزمـي بـراي زدودن مظـاهر شـرك              به ديگر سخن   .)65 :1378صدوق،  (
  .شود  ميجاري مجراي فرهنگ جوامع بشري

 ،آورنـد   مـي   ايمـان  ،در اين ميان، بسياري از كساني كه هيچ اميدي به ايمان آوردنشان نيـست             
ذيرند كه تا پيش از آن      پ  مي  واليت حضرت را   افرادي« : است 7 از امام صادق   ي در روايت  هك چنان
 و كـساني بـه قيـام آن حـضرت          )363،  52 ج :تـا   مجلسي، بـي   (».اند  هپرست بود  پرست و ماه   آفتاب

  هيچ اميـدي بـه هدايتـشان       مردمبازند كه در چشم       مي پيوندند و در برپايي امر خدا جان و سر         مي
  :فرمايد  مي7 امام صادقكه چنان ،رود نمي

  )همو( . اهللا هذا االمر بمن ال خالق لهلينصرنو 
ها و باورهاسـت     اي از ارزش    مجموعه ،فرهنگ. آفريني است   ارزش ،ديگر كاركرد رسانه مهدوي   

هـايي   ها و باورهـا در فـرآورده       برآيند اين ارزش  . افراد يك جمعيت مشترك باشد    تر    بيشكه ميان   
هايش ادامـه    ي در جامه همان فرآورده     هر فرهنگ  شود كه مظاهر فرهنگ هستند و اتفاقاً       ظاهر مي 
هـاي   ارزش .ها حيات دارند آن فرهنـگ هـم حيـات دارد           دهد و مادامي كه اين فرآورده      حيات مي 

شـود كـه     در گذر زمان و از گرد آمدن تدريجي افراد جامعه حول محوري تشكيل مي             نيز   يفرهنگ
  .گيري فرهنگي آن جامعه است جهت

 فطـرت   رسانه مهدوي با تكيه بـر     . فرهنگ نقشي راهبردي است   اما نقش رسانه در برپايي اين       
بـر ايـن اسـاس، كـار        .  خواهـد آمـد    4سازي جهاني آن حـضرت     انساني به ياري تالش فرهنگ    

ها   و گاه تبليغ ارزش    »رحم اهللا عبدا احيي امرنا    «كه فرمود    چنانهاست،   گاه احياي ارزش  اي   رسانه
  )104: عمران آل (.Fدعونَ إِلى الْخَيرِولْتَكُن منكُم أُمةٌ يG :كه فرمود

روي ديگري هم دارد و آن اعالم مواضـع حكومـت           اي   آفريني رسانه  در عين حال، سكه ارزش    
 را ابالغ پيام    6 وظيفه پيامبر  كه  چنان ،ستها  آناسالمي به اقمار كفر و به نوعي اتمام حجت بر           

  :داند  ميالهي پيش از برخورد نظامي با كفار
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Gِتَّىفَأَجح رْه اللّه كَالَم عمسي F 6: توبه(؛(  
  . شمشير در ميان آيد، بايد اتمام حجت شودكه آنپيش از 

در ) اسـالمي هـاي    اتمام حجت با دنيـاي كفـر در بيـان ارزش          (بر اين اساس، اين نقش رسانه       
ي  بـسيار مهـم و راهبـرد       4 اسالمي دوران ابتداي ظهور و قيام حضرت حجـت         الملل  بينروابط  

 .خواهد بود
مبـارزه بـا انحـراف      هاي   يكي از راه   بحث است كه     درخورنكته نيز   ي، اين   آفرين  ارزشدر بحث   

 به اين ترتيب كه به هر ميزان        .ديني است هاي   تقويت بنيان جامعه اسالمي از نظر ارزش      خارجي،  
ر جامعـه   د. حكومت ديني نيز تقويـت خواهـد شـد        هاي    بنيان ،كه مباني ايماني جامعه تقويت شود     

 رابطه واليي ميان مردم و ولي اسـت         ،برنده و موتور حركت نظام حاكم      قوه پيش مبتني بر واليت،    
ديني رسانه   . خواهد بود  ري برخوردا تر  كم نظام از شاكله مح    ،و به هر ميزان اين رابطه تقويت شود       

بـا  و ا تقويت كند  اين رابطه ر   ،فريني و تقويت ايمان مردمي    آ با ارزش بر اين اساس وظيفه دارد كه       
 بنيـان حكومـت     شـهادت  و    جهـاد  ،جامعه واليي ماننـد وحـدت     هاي   همؤلف عناصر و    احيا و ترويج  

  .اسالمي را محكم سازد
به عنوان انديشمندي معارض حكومت واليي در دوران معاصر بـه ايـن راز               1پوپركارل ريموند   

كننـده خـاص خـودش،       گمـراه اي   سانهوي البته با تعابير ر    . ناپذيري جامعه واليي پي برده بود      خلل
وحـشت از   « و رابطه واليي ميـان مـردم و ولـي را بـه عنـوان                 »جامعه بسته «جامعه واليي را به     

الطبيعـه حـذف شـود،      وراء وحـشت از ما    كـه   اينبه محض   «:  ذكر كرده و گفته بود     »ماوراءالطبيعه
را بـه زبـان   شـناختي   رتبـاط ا در واقع پوپر حقيقت      )1372: زرشناس (».پاشد  مي جامعه بسته از هم   

 ايمان به غيب در جامعـه دينـي ضـعيف شـود، آن              كه  اينيعني به محض    بود؛  خودش بيان كرده    
  2.رود  ميجامعه رو به زوال

 ايمان بـه    مسئلهپذيري جامعه ديني همان      به هر حال، پوپر درست فهميده بود كه نقطه آسيب         
و عامـل ايجـاد و تقويـت كـشش         هـا    نسانغيب است كه ضامن اجرايي دروني و فطري در نهاد ا          

امـا  . سـپاريم   مي  سر به طاعت واليت    ،ما به خدا ايمان داريم و به خاطر همين ايمان         . واليي است 
 اين نيروي دروني و ايمان فطري تضعيف شود، رابطه واليي نيز تـضعيف خواهـد                كه  اينبه مجرد   

ديني بنيـان جامعـه     هاي   ا تقويت ارزش  رسانه الهي اما ب   . پذير خواهد شد   ضربهشد و جامعه واليي     
شناختي اجتماعي را در صراط مستقيم الهـي حفـظ           واليي را استوار خواهد ساخت و نظام فرهنگ       

  .خواهد نمود
                                                            

1 . Karl Raimund Popper 
 استفاده شده است و     اري بس ري در دو دهه اخ    ي انقالب اسالم  هياز افكارش در جنگ نرم عل     كه  م  يبر  مي ناماز پوپر   به اين دليل     .2

  . دست برنداشتي با انقالب اسالمي دشمن ازي در خدمت استكبار بود و تا زمان مرگش دميشمندي اندي حال، ونيدر ع
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  خبري در غربهاي  ارزش

 صي، خبرنگـاران تـشخ    هـا   آن كه بر اسـاس      ييارهايمع« :اند  هخبري گفت هاي   در تعريف ارزش  
ـ رد و با   دا ي ارزش خبـر   يزي چه چ  دهند، يم هـاي   ارزش) 1384 ،گيـل  (».را گـزارش كننـد      آن دي

 ، خبر از ناخبر جـدا     ها  آن يكه بر مبنا  كنند    مي خبري بر اساس اين تعريف به مثابه معاييري عمل        
  . شود مي

در فعاليت خبري خود مجموعا     ها   رسانه) 46 :1384،  گيل (2 و روگ  1بر اساس تقسيم گالتونگ   
از اين مجموعه، هشت ارزش خبري عـام هـستند و همـه             . كنند  مي از دوازده ارزش خبري پيروي    

كنند كـه عبارتنـد از بـسامد، آسـتانه، صـراحت، معنـاداري، همخـواني،                  مي از آن پيروي  ها   رسانه
  .غيرمنتظره بودن، استمرار و تركيب اخبار

ـ  اسـت كـه رو     ي ظـرف زمـان    كي »بسامد«  و  ي خبـر  يهـا   رسـانه . كنـد  يرا پـر مـ      آن يدادي
 و بـه    دهنـد  ي مورد توجه قـرار مـ      تر  بيشرند،  ت كوتاهبسامد   را كه از لحاظ      يي خبرها ،راننگا  روزنامه

هاي  يو سخنرانها    شورش ات،ي جنا لي از قب  ، زودگذر ي خبر ي رخدادها بت ث ه از عهد  ي وجه نيبهتر
 درازمـدت، كـه از نظـر        ي و اقتـصاد   ي اجتماع ي روندها گر،ي د ياما از سو  . ندآي ي برم ياسيمهم س 

نگـاران     انتخاب روزنامه  هري هستند، در خارج از دا     يتر ي مستلزم زمان طوالن   ييحقق نها  و ت  نيتكو
  . دارنديتر كم ير و ارزش خبمانند ي ميباق

 يا   آسـتانه  دادي هر رو  يبرا.  است دادي رو ه اندازه، قد و قوار    قتي در حق  ها  آن در تعريف    »آستانه«
  .ابره نخواهد شد مخ به سطح آن نرسد، اصالًداديوجود دارد كه اگر رو

ـ رخـدادها طبـق ا    . شـود  ي مربوط م  داديدر واقع به وضوح رو     نيز    فقدان ابهام  اي »صراحت«  ني
  . دشوار نباشدرشاني روشن و واضح باشند و تفسديارزش، با

 يبـرا  .مربـوط بـودن   ي و   مجـاورت فرهنگـ   : كند  مي جلوهبه دو صورت     »يمعنادار«اما مقوله   
 رخـداد،   كي ي فرهنگ هنيشي كه پ  ديوجود آ ه   احساس ب  ني اگر ا  كند، ي م ي كه خبر را گردآور    يكس

 درج و پخـش  يرا بـرا  ، آن)مجـاورت  ( داردي و همخـوان ياش همـاهنگ  با او و مخاطبـان رسـانه   
 بخت  تر  كم دهند، ي دور دست رخ م    يها   كه در فرهنگ   ييدادهايرودر عين حال،    . كند يانتخاب م 

  ).مربوط بودن (گر شوند  جلوهديرت تهدصوه كه ب  مگر آنابند،ي ي منشيو امكان گز
ـ  رو كي كردن   ينيب  شي پ تيقابلكه   اند  هگفت »يهمخوان«گالتونگ و روگ در تعريف       ـ  و   دادي  اي

  .كند  مي به مثابه ارزش خبري عملدادي روكيها به   داشتن رسانهليتما
ـ  بودن و ندرت رو    ينيب  شي قابل پ  ريغنيز   »منتظره بودن ريغ« دو از    نيمراد ا   هـا   آن. سـت  ا دادي
  .دهند ي توجه نشان مبيمتعارف و نادر و غرري غيزهايخبرنگاران به چمعتقدند 

                                                            
1 . Johan Galtung 
2 . Mari Ruge 
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ـ  ي تا زمان مشخص   ،داده شود  پوشش   ياگر خبر گويند   مي» استمرار«در بيان    طـور مـستمر    ه   ب
 يا  اگـر روزنامـه   گوينـد    مـي » تركيـب « در بيان    ها  آن باألخرهو  .  خواهد ماند  يتحت پوشش خبر  

 را برقرار كنـد و      ي تا توازن خبر   د،يافزا ي به آن م   ي است، چند خبر داخل    يخارج خبر   ني چند يحاو
: 1378،  شكرخواه (.آورد ي تعادل م  ي برقرار ي دو خبر مثبت را برا     اي كي ،ي در كنار چند خبر منف     اي

16-23(  
 اسـت   الزمنخست   .ميپرداز  مي گانه اكنون به بررسي نظريه اسالمي درباره اين مجموعه هشت        

 »ارزش«. ميكنـ اي   شده است اشـاره    »ارزش«خبط ترجماني كه موجب فهم ناقص مقوله        به يك   
در زبـان   . شود كه بار مثبت دارد      مي در فرهنگ اسالمي به مقوالتي در بحث تربيت اسالمي گفته         

روش يعني ابزارهاي نيـل بـه يـك         . وجود دارد  »روش«فارسي در مقابل ارزش به اين معنا، واژه         
آيد كـه    مي) value(اما ارزش در زبان انگليسي در مقابل        . ن مقاله، يك ارزش   هدف، و در فرض اي    

نادرسـت  هاي   موجب برداشتگاهاين ترجمه ناقص    . مورد بحث است  هاي   و روش ها   اعم از ارزش  
، ميـان مقولـه ارزش و روش   مـسئله با عنايت به اين . شود  ميشناسي اسالمي  در مقوالت فرهنگ  

  .ميشو  ميتفكيك قايل
گانه فوق چيست؟ از ميان ايـن مقـوالت برخـي            ون ببينيم نظر اسالم درباره مقوالت هشت      اكن

اخالقي هستند و برخـي ديگـر       هاي   گذاري  يعني برخي ناظر به بارم     ؛ارزشي هستند و برخي روشي    
يـد اسـالم را تعقيـب نمـود و هـم            ؤتوان اهدافي م    مي در حكم ابزاري خنثي هستند كه با آن هم        

بـسامد،  «گانـه فـوق، پـنج مقولـه          رسد از ميـان مقـوالت هـشت         مي به نظر . يناهدافي مخالف د  
هـاي    و نـاظر بـه شـيوه       رونـد   به شمار مي   مقوالتي روشي    »صراحت، همخواني، استمرار و تركيب    

  .رفتار حاكميت موعود نيز با اين مقوالت از قبيل احكام امضايي خواهد بود.  هستندخبررساني
و رونـد     بـه شـمار مـي     مقوالتي ارزشي   ) ناداري، و غيرمنتظره بودن   آستانه، مع (سه مقوله ديگر    

در تقابـل بـا انديـشه       برخي  فرهنگ شناختي رايج كه     هاي   ناظر به برخي معايير اخالقي و ديدگاه      
  .هستند قرار دارند، مهدوي

 تلقـي كننـد     اهميـت  رسـانه بـي   گويند كه رخدادهايي كه مـديران         مي »آستانه«در بيان مقوله    
گاه در نگاه بشري     اما اگر الهي بينديشيم، اخباري هستند كه شايد هيچ        . شوند گزارش نمي گاه   هيچ

 امـا از ديـدگاه متعـالي عـدل جهـاني            ،و زميني رسانه معاصر، آستانه درخوري براي مخابره نيابند        
 »ارزش« فقيـر جهـان بـا نگـاه رسـانه معاصـر              مردم بسياري از اخبار     مثالً. مخابره آن الزم است   

 اگر حس بشردوستي يا از آن باالتر حس متعالي عـدالت حـاكم بـشود از جملـه                   اما. ندارندخبري  
  .ترين اخبار خواهند بود مهم

 در دوراني كه شكوه حاكميت اسالمي آستانه اهميت اخبار غيرمسلمانان را پـايين              7امام علي 
ند تا بـه پيـروانش      ك  مي  به ناگاه ماجراي ربودن خلخال از پاي زن يهودي را برجسته           ،آورده است 
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همچنين سنت امامان ما در سركـشي بـه         . اند  هشايان توج ها   بياموزد كه در نظام عدل، همه انسان      
اقـشار جامعـه، كـه      ترين   تنگ و تاريك مدينه و كوفه براي خبرگيري از وضعيت پايين          هاي   كوچه

يابند،   نمي  و روگ  شناختي گالتونگ  گاه آستانه خبري درخوري از نظر نظام ارزش         هيچ ها  آناحوال  
غربي هـم بـه ايـن مـدل نفـساني           هاي   بگذريم كه خود رسانه   .  ديگري بر اين مدعاست    مؤيدنيز  

خود و براي تحقق اهداف استعماري خود،       اي   كنند و در مناسبات رسانه      نمي ليبرالي خودشان عمل  
فرسـايند،   ها مـي   كنند و قلم   ها مي  گاه براي گرفتاري يك شهروند غربي در فالن نقطه دنيا شيون          

  .كنند  ميخاورميانه به راحتي گذرهاي  اما از كنار يك ميليون كشته در جنگ
كه در    چنان ،شود  مي  نيز دچار اشكال   »معناداري«اگر همين بينش موعود را پي بگيريم، مقوله         

وطني موعود، جامعه انساني يك كل واحد است و ديگر مـرز و كـشور و ملـت و     ـ  سيستم جهان
اي  رسانههاي   بازد و همگان در سايه فرهنگي واحد از ظرفيت          مي ژاد و آيين و قبيله رنگ     رنگ و ن  

 .شوند  ميمند بهره
موعـود اسـت كـه مبتنـي بـر          اي    از آن جهت مطرود نظام رسانه      »غيرمنتظره بودن «اما مقوله   

بـه   توجـه  بـا    : ممكن است پرسيده شـود     جا  اين. اشتهايي نفساني براي دانستن و كنجكاوي است      
مين اشتهاي خلق به دانستن و      أخبررساني در حال حاضر در جهت ت      هاي    بسياري از فعاليت   كه  اين

باخبر بـودن     تكليف گرايش فطري انسان به دانستن و       ،باخبر بودن از اوضاع و احوال جامعه است       
  .ميگوي  مي پاسخي اين پرسش را در بند بعد؟شود  ميدر دوران موعود چه

  ها استعالي نگرشگرايش به دانستن و 

 ميل به دانستن    ،)هاي مقدس  گرايش: 1373 مطهري،   :نك (شناسي اسالمي  از نقطه نظر روان   
يعنـي گـرايش بـه      .  بدانـد  كـه   اين براي    يعني انسان ميل دارد كه بداند، صرفاً       ؛فطري انسان است  

 در برخـي  » چـه خبـر؟    «:گـوييم  رسـيم مـي    ما به هم كه مـي     . دانستن به خودي خود اصيل است     
» چه تازه، كهنـه؟    «:گويند رسند، مي  روند و به هم كه مي      هاي ايران از اين هم فراتر مي       شهرستان

اين ويژگي البته خاص زبـان      . اش هم گوش شنيدن دارند     شده يعني براي خبرهاي قديمي و كهنه     
گوينـد   رسـند، مـي     هنگامي كـه دو نفـر بـه هـم مـي             در زبان انگليسي، بعضاً    مثالً. فارسي نيست 

»What's up?«ًايـن عبـارات فراتـر از يـك     . دهـد  خودمـان را مـي  » چه خبـر « معناي  كه تقريبا
يي براي دانستن آخرين تحوالت است و به هـر          وجو  جستوبش روزمره است و در بطن آن         خوش

 آن امـر  تر بيشگيري   و پيتر بيش حساسيت به دانستن    ، شود تر  بيشميزان آگاهي انسان بر امري      
  .شود يتر م نيز افزون
 دمـي رشـد   آ عقل   قدر هر اما است،خبري در درون انسان     هاي   گرايش به اين ارزش   منشأ  پس  

 دربارةكودكان  گاه  . شود  مي فعالتر   بلندمرتبههاي   كند، اين گرايش فطري در جهت كسب افق        مي
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ترها پـيش پاافتـاده بـه         در چشم ما بزرگ    ممكن است پرسند كه     مي كنند و  وجو مي   جستي  مسائل
 بـرايش  مـسائل افق ديد كودك در حدي است كـه كـسب اطـالع و باخبرشـدن از آن              . آيد چشم

ردش در كشاكش تجربيات زندگي     شود و خ   تر مي  طور كه كودك بزرگ    اما همين . موضوعيت دارد 
بدانـد و   هـا    كند و مايل است درباره آن       مي  ديگري موضوعيت پيدا   براي او مسائل  يابد،    مي استعال

  .باخبر شود
   هرقـدر  يعنـي    ؛برقـرار اسـت   اي   نه روابط اجتماعي و ارتباطات انساني نيز چنـين معادلـه          در په 

 شود، بسياري از اخبار برايش از موضـوعيت         مي يابد و افق ديدش بلندتر      مي كه خرد انسان استعال   
   ايـن اسـتعالي افـق ديـد         اما لزومـاً  .  نخواهد داشت  ها  آنافتند و لذا گرايشي به دانستن درباره         مي

   يعنـي ممكـن اسـت انـسان بـزرگ شـود، امـا               ؛دهد  نمي رخاي   ه موازات افزايش سن شناسنامه    ب
افق ديدش فراتـر نـرود و گـرايش بـه دانـستن و بـاخبر بـودن در وي محـدود بـه موضـوعاتي                          

  .پاافتاده بماند پيش
  يابـد و برخـي موضـوعات         مـي  يابند، گرايش به دانـستن نيـز اسـتعال          مي اما خردها كه استعال   

  شوند و ايـن وضـعيتي اسـت كـه در جامعـه موعـود رخ خواهـد                    مي ري از افق ديد انسان محو     خب
 ». بعـد الـصبوح    الحكمـة يغبقون كأس   « :ين است كه مردم در دوران موعود      مؤمن اميرال  سخن .داد

ايـن تعبيـري    . نوشـند   مي يعني هر بامدادان جامي از خرد و حكمت       ) 150خ: 1414شريف رضي،   (
  ن حقيقت كه دوران موعود دوران حكومت خرد اسـت و كيفيـت گـرايش خلـق                 نمادين است از اي   

  اكنـون   طـور كـه هـم      گيرد و نه اشتهاي نفس، آن       مي  جهت مردمبه دانستن و باخبر بودن از خرد        
   جـامي   مـردم هـر بامـدادان بـه         در آن روزگـار     . مدل غربي تجلي يافته است    هاي   در ارزش بندي  

  شـوند    مـي  آثار اين جام خرد يكي هم اين است كـه مـردم بلنـدنظر             نوشانند و از جمله       مي از خرد 
 4عـصر   وليفرمايد كه حضرت  ميدر جاي ديگر. يابد  ميشان رفعت اي و ساليق و عاليق رسانه   

) 336: 52 ج تـا،   مجلسي، بي  (».فجمع به عقولهم  « :دهد  مي  قرار مردمدست مبارك خود را بر سر       
  گيـرد و از حيرانـي مـدرن          مـي  شـان قـرار    گرداند و انديـشه    مي را باز  ها  آنيعني خردهاي پريشان    

  .شوند  ميرها
بر اين اساس در دوران موعود، سرنوشت جذب و انجذاب فعلـي ميـان افـراد جامعـه و برخـي                     

خصوص در خريد باالي نـشريات زرد جلـوه كـرده اسـت، مـشابه                هاخبار، كه صورت افراطي آن ب     
 و  ،اهد بود كه كلمه آغاز و انجام فرهنگ جاهليت بود          در عهد جاهلي خو    »سبعه معلقه «سرنوشت  

نزول قرآن خرد مردم را باز گردانيد و افق ديدشان          . باره به حاشيه رفت    ليكن با نزول قرآن به يك     
هايـشان را كرامـت داد و از          را صاحب انديشه كرد و سطح خواسـته        مردمرا وسعت و استعال داد و       

 چنين اسـتعالي حكمـي و وسـعت         4در دوران حضرت منجي   . نازل زميني فراتر برد   هاي   مرتبه
  . گذارد  ميشناختي خبري دهد و آثارش را نيز از جمله بر مقوالت ارزش  ميديد دوباره رخ
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 همچنين حاصل نگاهي اومانيستي به خبر و رسانه اسـت كـه ارزش     »غيرمنتظره بودن «مقوله  
 ارزش شنيدن و     قرآني، برخي اخبار اصالً    از نگاهي . داند  مي نفسانيهاي   خبر را در ارضاي خواسته    

كـه در توصـيف      ، چنـان  وجـود دارد   »لغـو « لذا در قرآن كريم مبحثي بـه نـام           .فحص كردن ندارد  
 اگـر عمـر انـساني را بـه مثابـه      )3: مؤمنـون  (F.والَّذينَ هم عنِ اللَّغْـوِ معرِضُـونَ   G :فرمايد  مي منانؤم

 داوري كنـيم،    »مزرعة االخـرة  الدنيا  «دانيم و از منظر معادله      براي آباداني خانه آخرت ب    اي   سرمايه
لذا . بسياري از موضوعات خبري فعلي دست و پاگير تربيت انساني و مايه اتالف وقت خواهند بود               

نيـز  اي   جامعه انساني ارتقا يابد، محافل ارتباطي و رسانه       هاي   اگر ديد انسان متعالي شود و خواسته      
  .ت خبري نخواهند رفتديگر سراغ برخي موضوعا

هـاي    اين است كه معرفـت     ،كند  مي  حرف علم را كامل    27 4 امام عصر  كه  اينيكي از معاني    
عالم معنا و   اسرار  در زمره   كنون    تا چه  كه هر   چنان ،شود  مي آسماني و شناخت روحاني انسان كامل     

  :دفرماي  مي7امام صادق. شود  ميبراي بشر بوده است، دانشي آشكارحيات باطني 

، فجميع ما جائت به الرسل حرفان، فلم يعرف الناس حتي اليوم            حرفاً  و عشرون  ةالعلم سبع 
  )328 ،52 ج:تا مجلسي، بي( ؛غير حرفين

مادي مخصوص گذران زندگي    هاي    اعم از دانش   اند  ه پيامبران تا كنون براي بشر آورد      چههر

 و   دو حـرف اسـت     ي، همگـ  آسماني براي مهيا شدن براي سـفر آخـرت        هاي   زميني و دانش  

  . حرف ديگر بر اين مقدار خواهد افزود25 4ليكن در روزگار عدل جهاني، حضرت حجت

معنويـات و   يت يـافتن    شـرطي دارد كـه موضـوع       شناخت روحاني و معنوي پيش    چنين  يدايي  پ
سـت و ايـن     ا انساني در جامعـه      تروحاني و علم به خدا و انسان و روش نيل به كماال           هاي   دانش
 مگر زماني كه بـشر تـشنه دانـستن دربـاره معنويـات شـود و گـرايش وي بـه                      ،دهد  نمي رخمهم  
روحاني تقويت شود و اگر چنين كيفيتـي در جامعـه انـساني نـضج بگيـرد، بـسياري از                  هاي   دانش

  .توجهي بشريت خواهد گرديد موضوع بياي  موضوعات خبري و سوتيترهاي رسانه
توان بررسي كرد و آن پيدايي عدالت روحـي در            مي زاين تغيير ذائقه خبري را از وجهي ديگر ني        

در نظام اخالقي اسالم، عدل عبارت است از رابطه تعادلي ميان اجزاي جامعـه و نيـز                 . انسان است 
تـوازن در همـه اركـان       يدايي   عدالت از اين منظر يعني پ      )2ج: 1372،   مطهري :نك( .وجود انسان 

 ءالعدل ان يوضع االشيا   « :گويند  مي در تعريف عدل  . هجامعه و از جمله رابطه انسان با خود و جامع         
 از مـدار    چـه   آنگاه كه برپا شود هرچيزي جاي خودش را خواهد يافـت و              نآ عدل   ».حيث مواقعه 

 برپـا   4بر ايـن اسـاس، عـدالتي كـه مهـدي          . خود خارج شده است به جاي خود برخواهد گشت        
ي انسان را در جامعه و در خلوت و جلـوت           خواهند كرد، همه روابط بينافردي، بيناجمعي و ساختمان       

. خواهد بـود  بخشي از مفهوم كلي عدل      تنها  عدالت در توزيع ثروت و امكانات        و   گيرد  مي فرد دربر 
در دوران « :اسـت كـه    آمـده    7چنين تعبيري از عدل به صورتي نمادين در حديثي از امام صادق           
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سـرما يـا گرمـا       كـه   چنان ،كند  مي فوذن مردمهاي   و اتاق ها   ، عدالت در خانه   4حكومت امام عصر  
ورود عـدالت بـه زوايـاي       بيان نمادين داللت بر     و اين   ) 362،  52 ج تا،  مجلسي، بي  (».كند  مي نفوذ

  .ي داردزندگي انسان
اگر اين تعريف از عدل را به نظام وجودي انسان تطبيق دهيم، عدالت برابر خواهد بود با تعادل                  

يعنـي بـه تعـادل رسـيدن روح انـساني و سـترده شـدن از                 . يانـسان هـاي    و خواسته ها   در گرايش 
ـ  اي   از منظـري رسـانه    . تعـادل شـكن در رفتارهـاي اجتمـاعي        هاي   هيجان خـصوص از بـاب      هو ب
انسان در جامعه، اگر انساني به تعـادل روحـي برسـد و عـدالت               اي   رسانههاي   و گرايش ها   خواست

. گـردد   مـي وي نيز معتدلاي  ري و رسانه خبهاي   انساني در ساختمان وجودش پياده شود، خواست      
براي وي   ديگر   ؛خبري نخواهد شد  هاي   انساني كه به چنين تعادلي رسيده باشد ديگر دچار هيجان         

چون آن روابـط   ؛جاذبه ندارند ديگر ؛ند دادهاخبار موضوعيت خبري خود را از دست خوااز  بسياري  
از شـده اسـت       مـي   چنان طيفـي از اخبـار       آن، جامعه به   در پي  و   ،و عناصري كه مايه گرايش فرد     

موضـوعيت خـود را از      نيـز   در اين حالت، ديگر نشريات زرد       . شده است سترده  ش  ساختمان وجود 
عامـل جـذب مخاطـب      نيـز   خصوصي  هاي   در حريم اي   رسانههاي   ديگر پرسه  دست خواهند داد و   

  .نخواهد بود
 نفـس را    چـه اشتهاي فحص در هر   «آري در نهاد بشر، وجوه متعالي گرايش به دانستن غير از            

نـوين از آن غفلـت شـده        هـاي    كننده رسانه  زنه خيره   وجود دارد كه البته در پس آتش       »خوش آيد 
 توصـيف ) 87: بقـره  (F أَنْفُـسكُم   بِمـا الَ تَهـوى    Gگرايشي از آن نوع كه قرآن كريم بـا وصـف            . است

آيد تا آن وجـه متعـالي         مي 4حضرت مهدي . گرايشي از جنس ذكر، درك، شعور و خرد       . شود مي
جزء جامعه انـساني را      گرايش به دانستن را در انسان زنده كند و اين زنده شدن چونان موجي جزء              
 مبناي تعريف دوبـاره     ،درخواهد نورديد و پيمان الهي فطرت كه كلمه آغاز و انجام رسالت انبياست            

  .خبري خواهد شدهاي  ارزش

  چهار مقوله خاص

گالتونـگ و روگ، چهـار ارزش       . گانه عمومي فوق را بررسـي كـرديم         هشت ، مقوالت جا  اينتا  
شمارند كه در واقـع كليـد        ميغربي است بر  هاي    مختص رسانه  ها  آن باورخبري ديگر را نيز كه به       

 عبارتنـد از    هـا   ايـن .  اسـت  دموكراسـي سازي انديشه ليبـرال      يند جهاني آسازي غرب در فر    فرهنگ
  ».منفي بودن« و »سازي شخصيت«، »ه به افراد نخبهاشار« ،»اشاره به ملل سرآمد«

 خـود را از     يها   نمونه ،يدر اكثر موارد خبر   غربي  هاي    كه رسانه  اند  هدر تعريف اين مقوالت گفت    
عملكرد ي دامنه دارتري به     پوشش خبر ،  )اشاره به ملل سرآمد    (كنند ي انتخاب م  دهي ملل برگز  انيم

ـ رو،  )اشـاره بـه افـراد نخبـه       (دهنـد     مي يفراد عاد ا در مقايسه با      و معروف  دهيافراد برگز   را  دادهاي
 سـازي   و شخـصيت   پردازنـد  ي به افراد مـ    يبخش  تي و در واقع به هو     دانند يعملكرد افراد و مردم م    
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داننـد كـه منفـي باشـد و بـد و همـين                مـي  را خوب  يخبرو همچنين   ) سازي شخصيت(كنند   مي
، شـكرخواه  (.دهـد  ي به جهان سوم را شـكل مـ        يغربهاي   ي نگاه خبر گزار   ي اصل ه جوهر ،رداشتب

1378 :23 (  
غربي چه خواهد بـود؟ شـايد       هاي   اما رفتار حاكميت موعود با اين چهار مقوله اختصاصي رسانه         

 غربي هستند در حاكميت موعود به كلي زدوده       هاي   تصور شود كه چون اين مقوالت خاص رسانه       
با اين مقوالت چهارگانه اعم از برخـورد سـلبي و           رفتار حاكميت موعود    .  اما چنين نيست   ؛شوند مي

، ساير مقـوالت را     )منفي بودن (شناسي موعود، غير از مقوله چهارم        نظام ارزش . ايجابي خواهد بود  
آورد و البته با نگاهي نو و براي هدفي تازه كه همانـا راهبـرد الگوسـازي و                   ميبه استخدام خود در   

  .پروري قرآني است نمونه
هـايي اسـت كـه       قرآن كتاب معرفي انسان   .  اصول نظام تربيتي قرآن كريم است      سازي از  چهره

. است شان يا سرمشقي براي اهل ايمان است و يا درس عبرتي براي همگان             رفتار و مشي و سيره    
گل سرسـبد   در اين بيان،    . كند  بيان مي  »اسوه« اين راهبرد تربيتي را با واژه        خصوص  بهالبته قرآن   

لَقَد كَـانَ لَكُـمG      : كه فرمود  شود  به عنوان الگويي كامل معرفي مي      6ر اعظم  حضرت پيامب  ،وجود
منـه و كـافره     ؤسـازي از زنـان م      چهـره همچنين قرآن بـا     ) 21: احزاب( .Fفي رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ    

ضَرَب اللَّه مثَالً للَّذينَ    َوG ،)10 :تحريم (Fوطضَرَب اللَّه مثَالً للَّذينَ كَفَرُوا امرَأَةَ نُوحٍ وامرَأَةَ لُ        G: فرمايد مي
  )11 :تحريم (.Fآمنُوا امرَأَةَ فرْعونَ

كنـد   گاه كه امام مشاهده مي      آن ؛بينيم  مي 7ان علي مؤمنسازي را در سيره امير    اين الگو  ةنمون
 و بـر    انـد   هشدآسا   پرور و تن    عثمان، تن  خصوص  بهكه مردم در اثر فضاي فرهنگي خلفاي سابق و          

خالف روحيه مسلمين صدر اسالم، به دنبال تكاثر و انباشـتن مزايـا و امكانـات جامعـه اسـالمي                    
 :فرمايـد  كند و بر سر منبر مي  از جناب ابوذر الگوسازي مي هستند و لذا براي مبارزه با اين انحراف، 

ال «ش اين بود كه     هاي  برادري داشتم كه درگذشت و از جمله خصلت        ؛» في ما مضي   كان لي اخاً  «
شناختي  در نظام ارزش  ) 289حكمت     :1414شريف رضي،    (».ال يجد و ال يكثر اذا وجد       يشتهي ما 

آفـرين   و ارزش سـاز    هاي تربيتي به عنـوان راهبـردي انـسان         سازي خبري از اسوه    موعود نيز چهره  
 رو  روبـه اي    رسانه هاي منفي با طرد     همچنين در راستاي مبارزه با انحراف، چهره       .شود گيري مي  پي

  .گذار و دشمنان انديشه اسالمي است خواهند شد و اين رويكرد از مصاديق جرح راويان بدعت
در ادبيـات   . بر اين اساس، تفاوت مهمي ميان الگوسازي نوع غربي و مدل اسالمي آن هـست              

 سياسـي فوكـوس خبـري را روي برخـي خـصايل             زمـين بـراي اغراضـي عمـدتاً        مغرباي   رسانه
پـسندند    مـي   را كه هـواي نفـس      چه  آن يعني   ؛اندازند تا محبوب شود     مي پسند يك شخصيت   مردم

به شخصي خاص معطوف شـود و       ها   آيند تا نگاه    مي  با اغراق و دروغ پيش     گاهكنند و     مي برجسته
پسندد كـه     مي اما در اسالم خصايلي كه خداوند و شريعت مبين اسالم         .  شود تأمينغرضي سياسي   
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شـود تـا      مـي   يعني فرد حايز ايـن خـصايل برجـسته         ؛شود  مي صف شوند برجسته  همگان به آن مت   
ومن يعظِّم شَعائرَ اللَّه فَإِنَّهـا مـن تَقْـوى          Gجامعه به آن خوي مثبت وي آراسته شود و اين از مصاديق             

  .است) 32: حج (Fالْقُلُوبِ

وعود رخـت برخواهـد بـست و    اي خبري در دوران م به عنوان مقوله  ) منفي بودن (مقوله چهارم   
 ناخوشـايند   در ميان اهل خبر مشهور است كه اخبار غالبـاً         . تر  بيش تدقيق   درخوراي است    اين نكته 

هاي نوين   ، اخبار رسانه   نيز در مجموع . اند ها درباره تعارضات و مصائب اجتماعي       آنهستند و اغلب    
هاسـت تـا     نـاآرامي ها، درباره    حل  راه ها، درباره مشكالت است تا     هاست تا خوبي    درباره بدي  تر  بيش

شـود   درست نمي « :گويند اي معروف است كه مي     اي مغرب زمين جمله    در ادبيات رسانه  . ها آرامش
يـا   1».كننـد  ي مـي  تر  بيشتشخيص داد آيا وضع جهان بدتر شده است يا خبرنگاران دارند تالش             

و چـارلز اندرسـون      3».شـوند  ميها به ندرت موضوع تيتر خبر        هماهنگي« :گويد  مي 2سيالس بنت 
عنوان طنزي تلخ و در انتقاد      نظرم به   يي در سخني كه به      امريكاو معترض   نگار منتقد     روزنامه 4دانا

نگـاري در محافـل      نگاري نوين بيان كرد و ليكن به غلط به عنوان دستورالعمل روزنامه            از روزنامه 
  :گويد شود مي اي و دانشگاهي ما تدريس مي رسانه

گيـرد خبـر      اما وقتي كسي يك سگ را گاز مي        ،گيرد خبر نيست   سگ كسي را گاز مي    وقتي  

  6 و 5.است

هـا    اخبـار را در نـاآرامي      كـه اوالً  اسـت    خو كرده    مسئلهجوامع بشري به اين     اي   فرهنگ رسانه 
نداشـته  هـا    و بـدبختي  ها   و سختي ها   و تنش ها   بجويد و از رسانه هم انتظاري جز بازگويي ناآرامي        

 به دنبال سيراب نمودن جان خود       ، در غفلت از حيات روحاني انسان و بعد باطني عالم          و ثانياً باشد  
 اما در آن دوران، بـه تبـع حاكميـت خـرد و              .خبري باشد هاي   از سراب موضوعات مادي در رسانه     

شـوند و ديگـر       مـي  رنگ خبري بي اي   حكمت كه در باال توضيح دادم، اخبار منفي به عنوان مقوله          
  . فعلي را نخواهند داشتجاذبه

  منفي كـه در وضـعيت كنـوني جامعـه بـشري موضـوع خبـر                مسائلدر عين حال، بسياري از      
.  تدقيق وافر  درخوراست قويم و    اي    ديگر در آن دوران اصال رخ نخواهند داد و اين نكته           ،شوند مي

 ايـن حيـث     خبر از يك جهت حاصل اختالف، چالش، درگيري و افتراق است، اما دوران موعود از              
شـرب آب   «تعبير نمادين   . در آن دوران نه جنگي خواهد بود، نه اختالفي        . دوران آرامش بشر است   

 كه در روايات ما در توصيف دوران موعـود آمـده اسـت، نمـادي                »گرگ و گوسفند از محلي واحد     
                                                            

1 . We can't quite decide if the world is growing worse, or if the reporters are just working harder 
2 . Silas Bent 
3 . Harmony seldom makes a headline 
4 . Charles Anderson Dana 
5 . When a dog bites a man that is not news, but when a man bites a dog that is news 

  .كنم  نقل ميhttp://www.quotegarden.comاين سه جمله را از پايگاه اينترنتي  .6



ره 
ما

 ش
رم،

چها
ل 

سا
16

ن 
ستا

زم
 ،

13
89

 

 

 در توقيع مبارك خـود      4همچنين امام عصر  . است از آرامش حاكم بر جامعه بشري در آن دوران         
  )176  :1411، طوسي (».اني المان الهل االرض «:ه اسحاق بن يعقوب نوشتندب

  ارزش بسترسازي

هاي فرهنگـي اسـت كـه در جمـع           اي از ارزش   ورده فرهنگي برآيند مجموعه   آم كه هر فر   يگفت
ورده نيـز بـه     آها عوض شود، آن فـر      اگر اين ارزش  . شود سازي مي  كثيري از افراد پذيرفته و دروني     

هـاي مـورد     اي كـه در ارزش     در دوران موعود در اثر تحولي ريـشه       . رود  يا از ميان مي    حاشيه رفته 
 خبررساني به شيوه كنوني آن نيز رنگ خواهد         فرآوردهدهد به تدريج     پذيرش جامعه انساني رخ مي    

باخت و در عوض آن دسته مضامين خبري مورد توجه قرار خواهند گرفت كه در خـدمت تقويـت                   
 F ربـك كَـدحاً فَمالَقيـه    ياأَيها الْإِنسانُ إِنَّك كَادح إِلَـى Gلهي مجسم در كريمه قرآني ا ـ  پيوند انساني

  .درآيند) 6  :انشقاق(
بر اين اساس، آن دسته اخباري كه به هر شكلي حاصل غفلت انسان از فلسفه خلقت و وجـود                   

ند يا حركت جامعه انساني را در مـسير         غفلت را در انسان به هر شكلي ايجاد ك        هاي   باشد، يا زمينه  
 از دايره مواد    فطريات كند سازد، از دروازه باني خبري موعود مجوز عبور نخواهند گرفت و تدريجاً             

كه در  اي   بر اين اساس، به هر ميزان خبري به كاركردهاي رسانه         . خبري كنار گذاشته خواهند شد    
ي خواهـد   تـر   بـيش  كمـك كنـد ارزش       تر  بيش) فآفريني و مبارزه با انحرا     ارزش(باال ذكر كرديم    

فَـأَقمG   كمك كند كه روي جانـب ديـن خـدا بگرداننـد كـه                مردمداشت و به هر ميزان خبري به        
  .نظر خواهد بود  مطمحتر بيش) 30: روم (Fوجهك للدينِ حنيفاً

ستند و يـا     و معـاد هـ     مبـدأ چنين است كه در آن دوران، اخباري كه حاصل غفلت انسان از              اين
شـوند و اگـر هـم رخ دهنـد محلـي از اعـراب                 مـي  شوند رخدادي نـادر     مي ساز چنين غفلتي   زمينه

 پوشش داده شوند براي آگاهي نهادهاي حاكم جهـت امحـاي ظلـم و               نخواهند داشت و اگر احياناً    
شـوند در اولويـت كـار       مـي   ذكـر  أدر عوض، اخباري كه منش    . استيفاي حقوق مظلومان خواهد بود    

  .نه موعود قرار خواهند گرفترسا
ي خبري موعود، يك مقوله ديگر نيز بـه عنـوان           گذار  ارزش معتقدم كه در نظام       بر اين اساس،  

ـ               »ارزش خبري « آفرينـي و     ارزش ة قابل بررسي است و آن مقوله اخباري است كه بـه نحـوي ماي
 كيفيت و ماهيتي كه دارنـد   نيز با هرها اين. سازي شوند يا در مبارزه با انحراف به كار آيند         فرهنگ

ي يـا   يايـن اخبـار را اخبـار تهيـو        . گيرنـد   مي  قرار ها  آندر زمره اخبار قابل مخابره و بلكه در صدر          
بـر ايـن اسـاس،      .  هستند زداي حاكميت موعود   ساز و انحراف   م كه بازوي فرهنگ   ينام  مي بسترساز

م خبررسـاني را دربـر گيـرد و بـه           گانه فوق بيافزاييم كه اين مفهو      به مقوالت هشت  اي   بايد مقوله 
م، با اين وصـف كـه بـه هـر ميـزان             يكن  مي  را پيشنهاد  »ارزش بسترسازي «همين منظور، عبارت    
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آفريني يا مبارزه بـا انحـراف، يـاري          خبري به بسترسازي سازمان فرهنگي موعود، حال يا با ارزش         
  .رساند، قابليت خبررساني واالتري خواهد داشت

  نتيجه

آيد تـا     مي 4و امام عصر  شده است    در دوران پيش از ظهور از مدار توازن خارج           جامعه انساني 
روحي و رواني و مادي و معنوي پياده سـازد و           هاي   توازن را برقرار كند و عدالت را در همه عرصه         

تبلـور ايـن تـوازن رفتـاري و عـدل           . شـود   مي زمين از عدل و قسط آكنده و لبريز       چنين است كه    
اي  خبري حـاكم بـر كـار رسـانه        هاي   از جمله در تحول مجموعه ارزش     رسانه  ساختاري در عرصه    

  .است
شـوند و يـا نـوع         مي خبري دستخوش تغيير  هاي   دوران حاكميت عدل جهاني، برخي ارزش     در  

معيار اين استخدام نيز بسترسازي براي برپايي و        . شود  مي متفاوتها    از سوي رسانه   ها  آناستخدام  
ـ   ارزشو حاكميت واليت الهي است كه در دو ركن          تقويت نظام عدل جهاني      ي و مبـارزه بـا      آفرين

  .يابد  ميانحراف نمود
و محروميت از دسترسي مـستقيم بـه ايـن منبـع      4اهالي رسانه در دوران غيبت امام معصوم      

 از  ،تا زمـان برپـايي حكومـت عـدل واحـد جهـاني             ندمور و شايد مجبور   أماليزال حكمت آسماني    
بـر   .ندشناختي خبري تعامل كن     و با همين نظام ارزش     ندموجود بهره گير  اي   نههمين ابزارهاي رسا  

 كـه جامعـه     شـود  گاه الزم است براي تفهيم پيام اسالم از همين ابزارهـايي اسـتفاده                اين اساس، 
 ،مانـد   مـي   يعني گاه بايد تا حدودي كه مرزهاي شرع مقدس محترم          ؛بشري به آن خو كرده است     

 كـه پيـام     گـاه   آن همـراه شـود و       رسـانه  با   مردم تا توجه و اقبال      خلق گردد اي   رسانههاي   جذابيت
. ندبـاالتر بكـشان   هـاي    پست به مرحله  هاي    را از مرحله   مردماندك   حقيقت را دريافت كردند، اندك    

 سـازند  و مخاطب را همراه      شودمقدار خبر تهيه     حتي گاه الزم است درباره موضوعاتي سبك و كم        
  .ندل عاليه برسان وي را به مراحسپسو 

گرفتار غرقاب جهل و مـنجالب فـساد الزم اسـت بـه             هاي   آري، گاه براي دستگيري از انسان     
امـا همـواره بايـد مراقـب بـود كـه            . درون منجالب برويم و دستشان را گرفتـه و بيـرون كـشيم            

  .آفريني محور نشود و هدف آغازين از ياد نرود جذابيت
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