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Abstract 

Using documentation studies, experts’ views, and examples and models of religious 

teachings and adapting them with the existent harms in the modern cyber space as an 

instance of the emerging issues, the present research aims to open the doors for 

carrying out more comprehensive research and finally to propose a media literacy 

education model based on religious studies. The research found that there are 

abundant instances and guidelines in Islamic religious teachings (including Quran 

verses, hadiths and practices of Shi'a Imams (A.S.), jurisprudential rules, and ethical 

doctrines) for all of three possible roles of modern media audiences including 

creation, consumption and sharing which can be used along with multiple modern 

media tools in order to guide the audiences in the correct direction and to promote 

their media literary education level. Efc, morjefoon, kharrasoon, expansion of 

prostitution, promotion of good and prevention of evil, negligence, unlawful 

suspicion, responsibility of the ears, eyes, and the heart, and the believer’s honor are 

among a number of examples of Quranic, traditional, jurisprudential, and ethical 

terminologies analyzed in this research.      
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های فضای مجازی  ای دینی در مواجهه با آسیب کاربست سواد رسانه

 ۀ مستحدثهمسئلیک  عنوان به

 7اکبر فرهنگی ، ع ی*9فر محمد س طانی، 1طبا سیدمرتضی اسمعی ی

 یرانتهران، ا یقات،واحد علوم و تحق یرسانه، دانشگاه آزاد اسالم یریتمد یمقطع دکتر ی. دانشجو1

 یرانتهران، ا یقات،واحد علوم و تحق یعلوم انسان ۀارتباطات دانشکدگروه  یرو مد یار. دانش2

 یرانتهران، ا یقات،و اقتصاد واحد علوم و تحق یریتمد ۀرسانه، دانشکد یریتاستاد گروه مد .9

 
 (20/23/1931؛ تاریخ پذیرش: 21/1931/ 23تاریخ دریافت: )

 

 چكیده

دی و نظریاات کارشناساان مارتب  و باا اساتفاده از مصاادیق و       کمک روش مطالعات اسانا  در این پژوهش برآنیم که به

 مساائل یکی از مصاادیق   عنوان به ی نوینها رسانهی موجود در فضای ها بیآسی دینیِ و تطبیق آن با ها آموزهی ها نمونه

ی باشاد. در  ی دینا ا رسانهۀ مدل آموزش سواد ارائو در نهایت  تر جامعی ها پژوهشبابی برای انجام دادن  فتحمستحدثه، 

ی هاا  امیا پی جدیاد )تولیاد، مصارف و بازنشار     هاا  رساانه این پژوهش مشاص شد که در زمینۀ هر سه نقش مااطبان 

، احکاام فقهای و تعلیماات اخالقای(     )ع(ی دینی ما )آیات قران کریم، احادیث و سیرۀ معصاومین ها آموزهی( در ا رسانه

، وجود دارد که با استفاده از ابزارهای کند یمراهنمایی  ها رسانهین مصادیق فراوانی که مااطبان را در مواجهۀ صحیح با ا

ی مااطبان کمک گرفت. از جمله اصطالحات قرآنی، روایی، ا رسانهاز آنها برای ارتقای سواد  توان یمی ا رسانهگوناگون 

، اشاعۀ فحشا، امار باه   به: افک، مرجفون، خراصون توان یماند،  فقهی و اخالقی که در این پژوهش بررسی مصداقی شده

 .اشاره کرد مامنو دل و حرمت آبروی  شمچ ومعروف و نهی از منکر، غفلت، ظن حرام، مسئول بودن گوش 

   واژگا  ک یدی

 .مستحدثه مسائل ی دینی،ا رسانهی، سواد ا رسانهی نوین، سواد ها رسانهی دینی، ها آموزه
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 مقدمه. 1

الزم بارای زنادگی در آن دوره    یها مهارتکسب  در هر دوره، ها انسانشرط زندگی موفق 

که شاناخت آن   دشو یمرو  هجدیدی روب یها دهیپداز زمان، انسان، با  یا دوره در هراست. 

هاای   بهینه از منافع و اجتناب از آسیب ۀصحیح و استفاد ۀاو را برای مواجه تواند یمپدیده، 

هار روز   ،جدید رگذاریتأثو  فناورانهع متنو یها دهیپد. در عصر ما هم کنداحتمالی آن یاری 

هساتند کاه باا     هاا  رساانه ، رگاذار یتأثاین پدیدهای  ۀ. از جملکنند یمدر زندگی بشر ظهور 

ارساال   باه مااطباان  را خاود   و متنوعانبوه  یها امیپ ،گوناگون و جذاب و اشکالساختارها 

 .کنند می

 ۀمتنوع پا به عرص یها تیقابلو با کارکردها  ها رسانهاخیر انواع جدیدی از  یها سالدر 

مدرن، تولید و بارش انبوه اطالعات  یها رسانهکار این  و حاصل اند گذاشته ها انسانزندگی 

، صاحیح یاا غیرصاحیح یاا ترکیبای از ایان دو، بار ذهان         دیرمفیغگوناگون اعم از مفید یا 

در آن فقا    کاه مااطباان   اسات آن  ها رسانههای این  ویژگی ۀمااطبان بوده است. از جمل

و  دکنناده یتول توانناد  یما بلکه خاود   ،نیستند یا رسانه یها امیپ ۀکنند مصرفو  کننده افتیدر

جدیاد سابب شاده     یا رسانه یها تیقابلو  ها یژگیوهم باشند. این  ها امیپاین  ۀبازنشرکنند

متناوع آنهاا دچاار ناوعی      یهاا  امیا پو گوناگون  یها رسانهمااطبان در استفاده از  است که

و متعدد اجتماعی و فرهنگی، سیاسای   یها بیآسبروز  شایدشوند که حاصل آن  یسردرگم

شادن   تار  پررناگ تعاملی و نوین و  یها رسانه ۀاقتصادی باشد. با ظهور و نفوذ گسترد یحت

اطالعاات در   یۀساو  کیا جریاان   یهاا  مدلو کمرنگ شدن  ها رسانهنقش مااطبان در این 

باه مااطباان یاا بهتار بگاوییم       یا رساانه هارت ساواد  سنتی، ضرورت آموزش م یها رسانه

باورهاای   در کشورهایی مثل ایران که اعتقادات و .شود یمروز بیشتر نمایان  ، هر"کاربران"

اسات، اساتفاده از ایان ظرفیات      رگاذار یتأثبر رفتار مااطبان  جهینت و در ها نگرشدینی بر 

اماری   ،برای مادیریت ایان صاحنه    به آنها و کمک یا رسانهسطح سواد  یعظیم برای ارتقا

 .شود محسوب می و عاقالنهضروری 
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عبارت اسات از اینکاه    هستیم،این تحقیق در صدد پاساگویی به آن با اصلی که  ساال

 ۀمواجها  منظاور  باه  یا رسانهسواد  یو ارتقادر فرایند آموزش  توانند یمدینی  یها آموزهآیا 

 د؟شومستحدثه استفاده  مسائلی از یک عنوان به ،فضای مجازی یها بیآسصحیح با 

 مبانی نظری. 2

، ها سال. در این گردد یبرم 1322به کشور انگلیس در سال  یا رسانهپیدایش سواد  ۀتاریاچ

و انگلستان، کاار خاود را    ۀ آمریکادانشگاهی تحلیل فیلم در سراسر ایاالت متحد یها باش

 1301 در ساال . ( 09: 1911ی، )بصایریان جهرما  کردناد  روز را تحلیال   یهاا  لمیفا آغاز و 

بارای   "درک رسانه با گسترش ابعاد وجودی انسان"لوهان در کتاب خود به نام  مارشال مک

جهاانی تحقاق یاباد،     ۀکه دهکاد  زمانی"کار برد. وی معتقد بود:  هرا ب ۀ مذکورواژ ،اولین بار

صایریان جهرمای،   )ب "دست یابند یا رسانهبه سواد جدیدی به نام سواد  ها انسانالزم است 

1911 :99.) 

  یا رسانهآموزش سواد . 3

در  یا قهیسال پراکنده و  طور بهسازمان منسجمی ندارد و  یا رسانهدر کشور ما آموزش سواد 

. دشو یمعلمیه انجام  یها و حوزههنری  یها سازمان، ها دانشگاه، ها رسانه، وپرورش آموزش

 یا رساانه هنگاام، موضاوع آماوزش ساواد     برای اولین باار و در اقادامی دیر   1931در سال 

 .مطرح شددهم نظام آموزش متوسطه  ۀدر پای ،درسی موضوعیک  عنوان به

 ی دینیا رسانه. آموزش سواد 1. 3

شائون   ۀبارای هما   بایاد ، پاس  میدانا  یمزندگی بشر  ۀبرنام نیتر جامعما دین اسالم را  اگر

روش و برنامه باشاد. چارا    ۀارائ صاحب سبک و قادر به ،ها و مکان ها زمان ۀزندگی در هم

هام دچاار تحاول     هاا  انسان، نیازهای یدر فناورکه همزمان با گذر زمان و به تبع آن تغییر 

دائمی است و دین باید تواناایی پاسااگویی باه ایان نیازهاای جدیاد را داشاته باشاد. در         

یث، علاوم  کالمی، تفسیر، سیره، علوم حد ماتلف علوم دینی نظیر علوم عقلی و یها حوزه

تحلیال و تطبیاق    ،وجود دارد که با بررسی ییها آموزهاخالقی، معارف و  یها آموزهفقهی و 
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بارای مواجهاه و    ییها آموزهبه  توان یمجدید،  یا رسانهصحیح آنها با اصول و لوازم فضای 

 مسائل ۀدر اینجا الزم است که بحث کوتاهی در زمین مدیریت صحیح این فضا دست یافت.

 فضای مجازی هم یکی از مصادیق آن است: یها بیآسکه موضوع داشته باشیم  مستحدثه

 مستحدثه مسائل. 1. 1. 7

اناد و باا    و فناون خاویش را ارتقاا باشایده     علاوم  ها در گذر زماان هماواره ساطح    انسان

زنادگی تحاوالتی را پدیاد آورناد.      ۀاند در شایو  توانسته تیخالق و تفکر نیروی یریکارگ به

کاه ناوع روابا      یطاور  های ماتلفی را ایجاد کارده اسات، باه    این تحوالت دوران ۀتوسع

رساد.   نظار مای   باه ها متفااوت   ها و شکل زندگی در هر یک از این دوران اجتماعی، دیدگاه

ای از آنها به چشم  سابقه گونه  یشود که ه یبنابراین، در هر عصری مسائل جدیدی مطرح م

موضوعات دوران قبل، بر اثار تحاوالت، باه موضاوعات جدیادی تبادیل        شایدآید یا  نمی

ناابراین، مساائل مساتحدثه در    . بکه حکام دیگاری بارای آنهاا انتظاار رود      یطور شوند؛ به

گویند که پیشاینه نادارد و در روایاات     به مسائل نوظهور در هر موضوعی می فقهاا  اصطالح

آنها وجود ندارد، نیز به مساائل   ۀو در نتیجه حکم شرعی دربار شود دیده نمیسانی از آنها 

نیاز   حکام شارعی   قبالً وجود داشاته و  که یطور ای که در هر موضوعی مطرح شده، به تازه

، اما با دگرگون شدن رواب  حاکم بر جامعاه و تغییار برخای از    است آنها صادر شده ۀدربار

 .شاود  رود، مسائل مستحدثه گفته مای  آن انتظار می ۀصفات آنها، حکم شرعی دیگری دربار

 و اساکناس  ،تلقایح مصانوعی   ،تغییار جنسایت   ل مربوط به پیوند اعضاا، مسائ اول مانندقسم 

اکنون خواهان حکم شرعی هساتند، و   اند و هم و غیره که قبالً وجود نداشته معامالت بانکی

 .و غیره انفال ،معادن ،سازی مجسمه ،شطرنج ،خون مسائل مربوط به قسم دوم مانند

همواره  )ع(با پیروی از معصومان )ع(بر همین اساس است که شاگردان مکتب اهل بیت

اناد،   عصر خویش، به دو عنصر زمان و مکاان توجاه داشاته    ۀبه هنگامِ حل مسائل مستحدث

د. شاو  وضوح اثبات می به تیدر کتب فقهی ارزشمند ایشان، این واقع تفحص که با یطور به

مجالی برای ذکر آن موارد نیست، ولی تنها به ذکر یک نموناه از کتااب القواعاد و     نجایدر ا

یجوز تغیّر االحکام بتغیّر العاادات کماا   : »میکن یمده بسن اول دیشه الفوائد فقیه نامدار شیعه،

http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D9%91%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%91%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%84%D9%82%DB%8C%D8%AD_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%88%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%AC
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%81%D8%AD%D9%91%D8%B5
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هاا تت باع عاادۀ ذلاک      فی النقود المتعاوره واالوزان المتداوله ونفقات الز وجات واالرقاب فآن

 «.…الزمان ال ذی وقعت فیه

ها  رایجی که در زمان یها پول ها جایز است، مانند: سبب دگرگونی عادت تغییر احکام به

کنند و نیاز   اند یا اوزان و وسایلی که با آنها کاالها را وزن می لف تغییر یافتههای مات و مکان

کناد کاه در    تبعیات مای   این موارد از عادات مردمای  ۀماارج همسران و نزدیکان. حکم هم

عبارت، مرحوم شهید عالوه بر سه مورد فوق  ۀو در ادام کنند یهمان عصر و زمان زندگی م

 زن و دو مسئله از موارد اختالف عاریه مقدار استفاده از منافع هبه سه موضوع دیگر، از جمل

ن، مقصاود نهاایی   باه یقای  ( 99: 1912)مکی عاملی،  کند و شوهر در پرداخت مهر اشاره می

صاددِ توضایح آن نیاز     فاوق در  ۀگانا  شش یها شهید از ذکر چنین عبارتی که با کمک مثال

د؛ باه هنگاام تطبیاق    کنا  ای اساسی و مهام متوجاه   را به نکته فقها برآمده، این است که نظر

ت و مسائلِ هر عصر، باید اوضاع و شرای  حاکم بار آن دوره را در نظار   احکام بر موضوعا

هاا، موضاوعات احکاام را     هاا و جامعاه   عرف یها یبسا تحوالت و دگرگون داشت؛ زیرا چه

باه   باا توجاه  . دشاو نیاز دگرگاون    احکام دستاوش تغییراتی قرار دهد و به تبع تبدل آنها،

ی آن هاا  بیآسا که موضوع فضای مجازی و  دشو یمی فوق مشاص ها نمونهو  ها استدالل

مستحدثه دانست و امیدواریم که این پژوهش فتح بابی باشد تاا   مسائلدر زمرۀ  توان یمرا، 

ز این خصیصاۀ باارز   مبسوط و عمیق به این موضوع بسردازند و ا طور بهاندیشمندان و فقها 

 فقه شیعه، برای مواجهه با یکی از معضالت عصر حاضر استفاده کنند.

 در سایر کشورها یا رسانهآمو ش سواد . 9. 1. 7

نهادهاای   ۀبر عهد اغلبدر سایر کشورها  یا رسانهکه آموزش سواد  دهد یمنشان  ها یبررس

 .استوار است ها خانوادهحاکمیتی، باش خصوصی و 

اسات. در ماورد نهااد دیگار      یا رسانهسواد  یبحث ما، نقش دین در ارتقا محور اصلی

نقاش را در   نیماثرترو  نیتر یمحوربه کمک دو نهاد دیگر،  تواند یمیعنی نهاد خانواده که 

گفت کاه اگار ظرفیات ایان نهااد اصالی را در        توان یمخالصه  طور به، کنداین حوزه ایفا 

 یمااثر نقش  توانند ینم ییتنها بهنه حاکمیت و نه دین  ،یمکار نگیر هب یا رسانهسواد  یارتقا

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85
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ای اهل  ؛«قوا اَنفُسَکم واَهلیکُم نارا وَقودُها الناس والحِجاره»: دیفرما یمن کریم آایفا کنند. قر

حفاظ کنیاد    ،هساتند  هاا  سانگ خود را از آتشی که هیزم آن مردم و  ۀایمان! خود و خانواد

اسایر موجاود و بار اسااس نظار عالماه مجلسای در        ( که بار اسااس برخای تف   0: )تحریم

بحاراالنوار، این آیه بیشتر ناظر به نقش خانواده در امر به معروف و نهای از منکار و تعلایم    

 .استنهاد اجتماعی  نیرگذارتریتأث عنوان به ،دینی به اعضای خانواده یها آموزه

 روش تحقیق. 4

دینی ازجمله آیات قرآن کریم و احادیث  یها آموزهمصادیقی از  ۀهدف از این پژوهش ارائ

 ییهاا  دستورالعمل ،با کمک کارشناسان امر توان یم آنهااست که از  )ع(و روایات معصومین

رسیدن به الگاویی بارای    ،را استاراج کرد و در نهایت هدف ها رسانهبهینه از  ۀبرای استفاد

، یک راهکاار بارای   رب  یذ مسئوالنبرای  شایدآموزش آنها به مااطبان است که این الگو 

 ۀتوساع  منظاور  همااطبان و برای حوزویان فتح بابی باشد با  یا رسانهسواد  یکمک به ارتقا

کماک باه    منظاور  باه دینی  یها آموزهاز ظرفیت  تر کامل ۀاین مدل و تکامل آن برای استفاد

 یهاا  امیا پصاحیح و مادیریتِ مصارف، تولیاد و باازپاش       ۀانسان در این عصر در مواجه

 .یا رسانهآن و رسیدن به یک مدل آموزش دینیِ سواد  یها بیآس ،مدرن یا سانهر

تفاسایر و شاروح    بر اساسبرای این منظور با کمک روش مطالعات اسنادی و تطبیقی، 

استفاده از نظریات کارشناسان، به بررسی آیات مرتب  با موضاوع و نیاز روایاات و     معتبر و

و ی ا رساانه ی هاا  امیا پاز آنها، سبک مواجهه با سایل   نتوا یماحادیثی خواهیم پرداخت که 

ی را ا رساانه در آماوزش ساواد    آنهاا  و کاربردۀ مستحدثه مسئلیک  عنوان به آنهای ها بیآس

ی که با این تحقیق در صدد پاسخ به آنیم، این است که چگوناه  ساالاستاراج کرد. در واقع 

و اثرگذاری بیشتر فرایناد آماوزش ساواد     و اعتقادات دینی برای تسهیل ها آموزهاز  توان یم

 ی استفاده کرد.ا رسانه

 یا رسانه و سواددین . 5

ی تعاملی، در آنها عالوه بر نقش دریافت و مصرف پیاام، دو نقاش دیگار    ها رسانهبا ظهور 
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با ذکر مصاادیقی   یعنی تولید و بازنشر پیام هم برای مااطبان تعریف شده است. در ادامه و

ی دینی ماا، باه ایان هار ساه      ها آموزهفقهی خواهیم دید که در  و احکام اتیو روااز آیات 

 نقش مااطبان، توجه شده است.

 یا رسانهی دینی سواد ها آموزه. مصادیقی از 1. 5

 ذکر دو نکته ضروری است: ،بسردازیم ها آموزهقبل از اینکه به ذکر مصادیقی از این 

نموناه   عنوان بهکه  دهد یمدینی را پوشش  یها آموزهاین مصادیق تنها باش کوچکی از . 1

 ؛اند شدهذکر 

از تفاسایر و   اسات کاه  در تطبیق مفهوم آیات و احادیث با موضوع مقاله، سعی شده . 2

تفاسایر و   شااید مستقیم یاا مفهاومی شاود و     ۀات کارشناسان استفادیشروح معروف و نظر

 دیگری هم متصور باشد یا وجود داشته باشد. یها برداشت

 ،آیاات، روایاات   ۀاز چهاار مقولا   ،با استفاده از تعاالیم دینای   یا رسانهآموزش سواد در 

 «دریافات و مصارف پیاام   »و  «تولید و بازنشر پیام» ۀاحکام و دستورات اخالقی در دو حوز

 استفاده خواهیم کرد.

 یا رسانهو محتواهای  ها امیپ. حوزۀ تولید و بازنشر 2. 5

باروز   امکاننوین  یها رسانهناصحیح از  ۀدر استفاد ویژه به که ییها بیآس نیتر مهمیکی از 

تولید یا بازنشر اطالعات و اخباری است کاه صاحت نادارد یاا مااطاب نسابت باه         دارد،

 صحت آن اطمینان ندارد.

به چیزی که به آن علام   ؛(90 :)اسراء «التَقفُ مالَیسَ لَکَ به علم»: دیفرما یمن کریم آقر

اهلل  رَحِام »: ناد یفرما یما  )ص(ماد نکن و از آن پیروی نکن. پیامبر اکرماعت ،و اطمینان نداری

خداوند بیامرزد کسی را که کالم خداپسندانه بر زباان   ؛«عَبدا قال خَیرا فَغَنَم او صَمَت فَسَلِم

(. 132 :1919آورد و پاداش گیرد و یا حکیمانه سکوت کند و سالم بماند )فایض کاشاانی،   

 ،چیزی که بدان علم ناداری  ؛ال تَقُل ماالتَعلم بَل التَقُل کُلُّ ما یَعلَم»: ندیفرما یم )ع(امام علی

، حکمات  البالغاه  نهاج را هام باازگو مکان )    یدان یمآن چیزهایی که  ۀبازگو مکن بلکه هم



36  7011، بهار 7، شمارۀ 71دورۀ های فقهی، پژوهش 

آزاد نیسات هار ساانی را     ماامن یعنی  ؛«المُومن مُلجَم»: ندیفرما یم(. همچنین 919 ۀشمار

 ؛«تَکَل امَ باه ماشِائت    لکاان لَایسَ  »: ناد یفرما یم )ع(. امام سجاد(11: 1901 بگوید )مجلسی،

 .(211: 1022 ،یفار رازلب به سان بگشایی ) یتوان ینمهرگونه که دلت خواست 

 فحشا ۀشایعه و اشاع. 1. 9. 1

نوین با آن مواجهیم، پاش شایعه و به تبع آن  یا رسانهکه در فضاهای  ییها دهیپد ۀاز جمل

از دیدگاه اسالم حتی اگر منکر و فحشایی در جایی یا در شاصی وجود  .استمنکر  ۀاشاع

بسایار مشااهده    ،در فضاای مجاازی   ژهیا و بهو  ها رسانههم دارد، نباید آن را اشاعه کرد. در 

و  کنناد  یما در مقیاس وسایع منتشار    گرفته است،که منکری را که در جایی انجام  شود یم

، باعث سالب امنیات روانای جامعاه و     شوند یم هتک آبروی اشااص سببعالوه بر اینکه 

 شیوع آن خواهند شد. موجبشکنی از منکرات،  همچنین از طریق قبح

 ،دهناد  یما شاایعه رواج   ۀلیوس بهاسالمی  ۀدر جامعن کریم کسانی را که منکرات را آقر

فاحِشَاه  اِن  الَذینَ یُحِبونَ اَن تَشایعَ ال »مستحق عذاب دردناک در دنیا و آخرت دانسته است: 

هماناا بارای    ؛(19 :)نور «خِره واهلل یَعلَمُ واَنتم ال تَعلمونفِی الذ ینَ آمنو لَهُم عَذابَ الُدّنیا وان

در دنیاا و آخارت    ،در بین اهل ایمان شایع و منتشار شاود   ها یزشتکه دوست دارند  کسانی

 .دیدان ینمو شما  داند یمعذابی دردناک خواهد بود و خداوند 

 )حار عااملی،   «مَن سَمِعَ فاحِشهَ فَاَفشاها کاان کَمَان اَتاهاا   »: ندیفرما یم )ص(مپیامبر اکر

مانناد   ،افشا کارد که از زشتی و منکری مطلع شد و آن را  کس  آنهر  ؛(230 :12، ج 1010

 کسی است که آن عمل را انجام داده است.

لناس لِیتَسَّع لَهُمُ العُذر فی ذَوِالعُیوب یُحبّونَ اِشاعهَ مَعایُبَ ا»: ندیفرما یم )ع(حضرت علی

دوسات   ،که خود دارای معایبی هستند کسانی ؛(11، باب 10 ، ج1010 ،یحر عامل) «مَعایِبهِم

 کنند.   وپا دستدارند عیوب مردم را افشا کنند تا بلکه عذری برای معایب خود 

 و دروغافک . 9. 9. 1

همچاون طبرسای در    نظاران  احبصا ، ولای برخای   اند کردهمعنای دروغ فرض  برخی افک را به
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 مسائله ، بلکه افک دروغ بزرگی است که ندیگو ینمالبیان معتقدند: هرگونه دروغی را افک  مجمع

و در جامعه اضطراب ایجاد کناد. اگار نگااهی باه      و منحرفرا از صورت اصلی خود دگرگون 

دون تحقیاق و  با  متأسافانه شده بیندازیم که در فضای مجازی منتشر و  برخی از خبرهای تحریف

و سابب ایجااد اضاطراب و سالب آراماش روانای        شود یم بازپاشبرای هزاران نفر  سرعت به

مصادیق افک را در ایان فضاا مشااهده کارد. قارآن کاریم        توان یمی راحت بهجامعه خواهد شد، 

 ، به عذاب عظیم وعده داده است:کنند یمکسانی را که نقش اصلی در تولید و اشاعه افک ایفا 

لَکُمْ لِکُلِّ امْهرٍٍِ مِهنْهُمْ    رٌیْجَاءُوا بِالْإِفْکِ عُصْبَۀٌ مِنْکُمْ لَا تَحْسَبُوهُ رَرًّا لَکُمْ بَلْ هُوَ خَ نَیالَّذِ إِنَّ»

آن  که یکسان قتیحقدر  ؛(11 :نور) «مٌیکِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَرِ یتَوَلَّ یمَا اکْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِ

 یبارا  یشَر را( تهمت) از شما بودند. آن یا دسته( آوردند، انیمرا )در ( اِفک داستان) بهتان

 کاه ) از آنان یمردهر  یبرا( است. بوده) یمصلحت آن در شما یبرا بلکه ،دیمکن تصور خود

 کاه  شاان یا از کس آن و است، شده مرتکب که است یگناه همان( داشته دست کار نیا در

 .داشت خواهد سات یعذاب ،است گرفته نگرد به را آن ۀعمد قسمت

 آفرینی در جامعه ارجاف و اضطراب .7. 9. 1

ی اضطراب است و مرجفون کساانی هساتند کاه در دل ماردم اضاطراب و      امعن این واژه به

شااهد مطالاب و    روزه هماه  ،در فضاای مجاازی   ژهیو بهو  ها رسانه. در کنند یمتزلزل ایجاد 

اعتبار منبع خبر، تولیاد،   ۀدربارو بدون تحقیق  و گستردهاخباری هستیم که در سطح وسیع 

   .شوند یمایجاد تشویش و اضطراب در آحاد جامعه  سببو  بازپاشپاش یا 

لَئِن لَم یَنتَهِ المُنافِقون وَالَذینَ فی قُلوبِهم مَرَض والمُرجِفون فِی المَدینه لَنُغرینَّک بِههم ثُهم ا   »

اگر منافقان و بیماردالن و آنها کاه اخباار دروغ و   ؛ (02: )احزاب« اِا قَلیال ها یفیُجاورونَک 

آناان   ضاد ، تو را بار  برندارنددست از کار خود  ،کنند یماساس در مدینه پاش  شایعات بی

 !توانند در کنار تو در این شهر بمانند ت کوتاهی نمیدشورانیم، سسس جز م می

 (و گما خَرص)سخن گفتن ا  روی حدس . 7. 9. 1

معنای هر سانی اسات کاه از روی گماان و تاماین گفتاه       )بروزن دَرس( در اصل به« خرص»
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معناای دروغ نیاز    خالف واقعیت هساتند، ایان واژه باه    غالباًو از آنجا که چنین سانانی  شود یم

را بار   و اسااس  هیا پا یبا که مطالاب   ندیگو یمترتیب خراصون کسانی را  کار رفته است. به این به

 .آورند یمزبان 

وَالسَّماء ذاتِ الحُبُک اِنَکُم لَفی قَول مُختَلُف یُوفَهکُ عَنههُ مِهن    »: دیفرما یمن آقرخداوند در 

 یهاا  شاکن قسم به آسمان کاه دارای چاین و    ؛«اِفک قُتل الخَراصون اَلَذیّن فی غَمرهِ ساهون

( که از ایماان باه آن )روز جازا    هستید. کسانی و گوناگونزیباست، شما در گفتاری ماتلف 

. کشته شوند دروغگویان )مار  بار آنهاا(    زنند یمباز  که از قبول حق سر شوند یممنحرف 

 (.210: 22 ، ج1912 )مکارم شیرازی، اند فرورفته و غفلتکه در جهل  ها همان

 شاود  یماجتماعی مجازی مبادله  یها شبکهدر  روزه همهو مطالبی که  ها امیپاگر به انبوه 

که از مصادیق عملکرد خراصون است. اگار   مینیب یمرا رفتارهایی  متأسفانه ،نگاهی بیندازیم

بدانناد کاه در صاورت     یا رساانه  یهاا  امیا پو بازنشارکنندگان   کننادگان  استفادهمااطبان و 

هار   قطعاً، اند گرفتهدر عداد خراصون قرار گیرند که مورد نفرین خدا قرار  شاید، یتوجه یب

 .کنند ینمتولید یا بازنشر  ،مطلبی را بدون تحقیق در فضای مجازی

  امؤمنهتک آبروی . 1. 9. 1

 یعَس نِساء مِنْ النِساءٌ وَ مِنْهُمْ خَیْراً یَکُونُوا اَنْ یعَس قَوْم مِنْ قَوْمٌ الیَسْاَرْ آمَنُوا الَّذِینَ اَیُّهَا یا»

 وَ الْإِیماانِ  بَعْدَ الْفُسُوقُ الْاِسْمُ بِئْسَ أَلْقابِبِالْ وَالتَنابَزُوا اَنْفُسَکُمْ التَلْمِزُوا وَ مِنْهُنَّ خَیْراً یَکُنَّ اَنْ

 نبایاد ! دیا ا آورده ایماان  کاه  یکساان  یا ؛(11: حجارات ) «الظ االِمُونَ  هُمُ فَأُولئِکَ یَتُبْ لَمْ مَنْ

 یزناان  نه باشند؛ و بهتر اینها از آنها شاید کنند، مساره را دیگر گروه ،شما مردان از یگروه

 قارار  ییجاو  بیا ع و طعان  مورد را یکدیگر و باشند؛ اینان از بهتر آنان ایدش را، دیگر زنان

 از پاس  یکسا  بار  که است بد بسیار نکنید، یاد را یکدیگر ناپسند و زشت القاب با و ندهید

 ستمگرند. و ظالم نکنند، توبه که آنها و بگذارید؛ کفرآمیز نام ،ایمان

اسالم عزیز بارای حفاظ آبارو و حرمات و      (؛91 :)حج« ...اِنّ اهللَ یُدافِ ُ عَنِ الذّین آمنوا»

 .داند یمخدا را مدافع آنان زیادی قائل است تا آنجا که حق تعالی  تیاهممامنان  تیشاص
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و رازش را فااش کناد یاا     حارمتش را هتاک  دهد که  پس چگونه انسان به خود جرات می

ی او را بریازد و باه   باه او تهمات وارد نماوده و آبارو     لیا دل یبعیبش را آشکار سازد و یا 

باه میازان    ،فضاای مجاازی   کنندگان استفادهاگر مااطبان و  شک یب ؟صدمه برساند تشیثیح

، آگااه  داناد  یمرا مدافع آنان  و خودقائل است  مامنارزشی که خداوند متعال برای آبروی 

ماتلف اجتمااعی از ساوی برخای از     یها و گروهشاهد هتک آبروی اقوام  تردید بیبودند، 

دینای در   یهاا  آماوزه ربران در این فضا نبودیم و این مثال مصداقی برای لزوم استفاده از کا

 .خواهد بودفضای مجازی  یها بیآسآموزش مردم برای دوری از 

 نامامنا در خصوص اهمیت حفظ آبروی  )ع(در اینجا چند نمونه از احادیت معصومین

باشی از ظرفیت عظیم اساتفاده از  و هدف از ذکر این احادیث آن است که  میکن یمرا ذکر 

 دینی برای اصالح رفتار مااطبان در فضای مجازی را نشان دهیم: یها آموزه

 )ص(ی اسالمگرام امبریپ. »1

مامن همانند حرمتِ  یآبروو  تیثیححرمتِ ؛ «دمِهِ و مالِهِ کَحُرمَۀِاِنَّ حُرمَۀَ عِرض المُامِنِ » 

 ؛(220 :1،ج  1902 جان و مال اوست )تویسرکانی،

 گار یدماامن، بار    کیا  یرازهاا و  وبیعفاش کردن ؛ «ی المُؤمِنِ حرامٌعَلَعَوَرةُ المُؤمِنِ »

 ؛(09 :0، ج 1903 مامنان حرام است )کلینی،

را هرگاز متعارض    یاحاد تو )برحذر باش( آبرو و حرمت ؛ «سِتراًاَحَدٍ  یعلال تَارِقَنَّ »

 ؛(912 :1932 مشو )قضاعی،

 ااتن یرماردم!   یا؛ «ربَّکُهم ی أَن تَلقَهوا  الحرامٌ  کُمیعَلَ اَعراضَکُمو  کُمدِماءَ  الناس! إنَّ هایُّاَ»

پروردگارتاان بار شاما     یلقا، تا وقت مردن و گرانید تیثیحو لطمه زدن به  گریکدیخون 

 .(91 :1912 شعبه، حرام است )ابن

 ها رسانهتب یغ کفر و الحاد در . 6. 9. 1

باه تبلیاغ    بایاد حاد و منکرات، حرام و جرم است. یک رساانه ن از نظر اسالم، تبلیغ کفر و ال

 ها و فحشاست. چیزهایی بسردازد که از مصادیق کفر و الحاد و اشاعه منکرات و نابهنجاری
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 یا رسانهی ها امیپ. حوزۀ مصرف 3. 5

 یو خبار مط اب   خود را در معرض هر پیام وکه آیا یک مس ما  مجا  است . 1. 7. 1

 قرار دهد؟ رسد یم که به او

، دریافات و  هاا  رساانه مهمِ مااطب در مواجهه با  یها نقشاز جمله  ،که ذکر شد گونه همان

انسان را در برابر اطالعااتی کاه از طارق     ،است. دین مبین اسالم یا رسانه یها امیپمصرف 

، مسائول دانساته اسات. از    رساد  یما ( و دلمعرفتی او )گوش، چشم  یها درگاهماتلف به 

 :دیفرما یماسراء  ۀمبارک ۀسور 90 ۀشریف ۀجمله در آی

؛ همچنین «اتَقفُ مالَیسَ لَکَ بِه عِلم اِنَّ السَم َ وَالبَصَرَ وَالفُواد کُلُ اولئکَ کانَ عَنهُم مَسئوا»

 ۀکه در تفسیر ایان آیا   «فَلیَنظُرِ االنسان الی طَعامِه»: خوانیم یمعبس  ۀمبارک ۀسور 20 ۀدر آی

یعنی ببینیاد کاه علام را از     ،از طعام، همان علم است منظور :ندیفرما یم )ع(شریفه امام باقر

 (.12: 1 ، ج1903 ،)کلینی دیکن یمچه کسی اخذ 

، داشات دقت  بایدکه در غذای جسم چناناستفاده کرد که  توان یماز مجموع این دو آیه 

نوین  یها رسانهبررسی کرد. با ظهور  دقت بهغذای روح و مصرف فرهنگی خود را نیز باید 

را احاطاه کارده اسات، ایان بررسای،       هاا  انسانسو  اطالعات که از همه یآسا لیسو بارش 

با کنکاش و دقت، بتواند اطالعات صاحیح را از میاان    بایدخواهد بود و مااطب  تر مشکل

 رسد، تشایص دهد. می انبوه اطالعاتی که به او

؛ این حادیث شاریف   «یک القائلسامع القول شر»: دیفرما یمدر غررالحکم  )ع(امام علی

را نیاز   هاا  امیپ ۀکنند افتیدربلکه شنونده و  ،داند ینمرا مسئول  یا رسانهپیام  ۀدکنندیتولتنها 

. بناابراین نبایاد ایان شابهه بارای      داناد  یما مسئول و در نتایج مثبت یاا منفای آن شاریک    

در فضاای   ها امیپطالب و پیش بیاید که دیدن یا شنیدن م ها رسانه و کاربران کنندگان استفاده

آور نیست. بلکه اگر مااطبان مجااری ادراکای    برای آنها مسئولیت ،ها رسانهمجازی و سایر 

 ارند نیز، در آثار مترتب بر آن شریک خواهند بود.ذخود را در معرض هر مطلبی بگ

  ودباوری در فضای مجا ی  . 9. 7. 1

ی و قبول سریع بادون تحقیاق   زودباوری، ا انهرسی ها امیپی استفادۀ ناصحیح از ها بیآسیکی از 
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ماتلاف علمای و    مساائل ست. بارها در فضای مجاازی مطاالبی در زمیناۀ    آنهاوجوی  جستو 

پاذیریم و   مای  آن راو بدون بررسای   سرعت بهو  میکن یمپزشکی و سایر موضوعات را دریافت 

ی در مقابال  زودبااور را از . قرآن کاریم ماا   میکن یمحتی برای تعداد زیادی از مردم دیگر ارسال 

سورۀ مائده، شانوندگان زودبااور ساانان دروغ     01؛ از جمله در آیۀ دارد یم بر حذراقوال کذب 

 :کند یمرا سرزنش 

م م ولَا هِفواهِاَناا بِا  امَ  قاالوا  ینَذ لَامن فر ِی الکُفِ عونَسارِیُ ینَذ لَاَ نکَحزُسول الیَلرَا اَهَیُیا اَ»

 حرفاونَ یُ م یااتوکَ لَا  نیآخرقوم لِ اعونَمّب سَذِلکَلِ ماعونَهادوا سَ ینَذ ن الَلوبهم ومِن قُامِتُ

اهلل  دِرِن یُا روا ومَا احاذَ اتاوه فَ م تُن لَذوه و اِاُفَ م هذان اوتیتُاِ قولونَه یَعِواضِمَ عدِن بَم مِلِالکَ

 زی وَنیا خِی الدُّم فِهُم لَهِلوبِقُر هَطَیُ ان اهللد رِم یُالذین لَ یئااولئکَله شَن ال ه مِک لَملِن تَلَتنته فَفِ

گفته بودند ایمان آوردیام   قبالًبعضی از افرادی که  ؛ای پیامبر: «ظیمذاب عَه عَرَی االخِم فِهُلَ

ایمانشاان   شاامل افارادی کاه اظهاار     کفر شتافتند، تو را اندوهگین نسازند، یسو به و سسس

و  خوانناد  یما یهودی  آنان که خود را ایمان نیاورده و نیز بعضی از شانیها دلزبانی است و 

، کنناد  یما اطاعات   ،اند امدهینتو  و افرادی دیگر را که نزد رندیپذ یمهمواره سان دروغ را 

سانی را بعد از علم باه حقیقاتش تحریاف     که خود را پنهان کرده و هر یگران توطئههمان 

در  )ص(اگار محماد   ناد یگو یما و تازه به افراد  گردانند یبرمکه دارند  یا وجههاز  ،کنند یم

پس آن را بگیرید و بسذیرید و اگر  را گفت، شده فیتحرهمین مطالب  شما سااالتجواب 

 مبادا نزدیک آن شوید، و هر کس که خدا او را آزمایش کند و به فتنه خود گرفتار نه زنهار،

هستند که کسانی  آنهابکنی،  یتوان ینمنماید، پس تو برای چنین کسانی در برابر خدا کاری 

 .«را پاک کند و در دنیا خفت و در آخرت عذابی عظیم دارند شانیها دلخدا ناواسته 

 منکرات در فضای مجا ی و واقعیداد  حکم انجام  .7. 7. 1

یکی از شبهاتی که در بین برخی از کاربران فضای مجازی وجاود دارد، آن اسات کاه برخای از     

دروغ، تهمات، هتاک آباروی ماردم و دیادن تصااویر       آنها انجام برخی از منکرات مانند غیبت، 

یا حداقل حرمات کمتاری بارای آن     دانند ینممبتذل، در این فضا را مشمول احکام دنیای واقعی 

قائل هستند. برای رفع این شبهه، نگارندگان اساتفتایی را خادمت مراجاع معظام تقلیاد ارساال       
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ر ماورد تفااوت حکام شارعیِ انجاام      کردند. هدف از استفتای مذکور این بود که اگر ابهاامی د 

از  سااال دادن ِمنکرات در فضای مجازی و حقیقی وجود دارد، برطرف شود. مراجعی کاه ایان   

ی تفااوتی  قا یو حقآنها پرسیده شد، همگی بر این قائل بودند که باین منکار در فضاای مجاازی     

 وجود ندارد.

 پیشنهادهای اجرایی . 6

نازد   )ع(ینی در ایران، آیات قرآن کریم و روایات معصاومین وجود اعتقادات د لیدل بهاز آنجا که 

ساواد  در آماوزش   هاا  امیا پ گوناه  نیا ای رگاذار یتأث، ندشاو  یما مااطبان منابع معتبری محسوب 

ی هاا  آماوزه ی باا کماک   ا رساانه برای آموزش و ارتقای ساواد   ی، بسیار زیاد خواهد بود.ا رسانه

ود کشور استفاده کرد که در جدول زیر به برخای  ی موجها تیمزو  ها تیظرفدینی، باید از تمام 

 :  شود یماز آنها اشاره 
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 جیو نتا ها افتهی. 1. 6

 از اساتفاده  باا  و همچناین  شاد  ارائاه  آناان  باه  الگو که کارشناسانی یها دگاهید به توجه با

 نتاایج  رساانه،  عملی و نظری یها حوزه در مقاله این نگارندگان ۀسال ستیب از بیش تجارب

 ۀحاوز  مطالعاات  منادان  عالقاه و  نظاران  صااحب  باه  پاژوهش،  ایان  یها افتهی عنوان به ذیل

   :دشو یمتقدیم  دین، نهاد با ارتباط در ژهیو به ی،ا سواد رسانهو  ارتباطات

روز بایش   آن که هار  یها بیآسویژه فضای مجازی و  هب مدرن و یها رسانهموضوع . 1

اسات و تادوین    «مساتحدثه  مساائل »مصاادیق   از ،شود یمعجین  ها انساناز قبل با زندگی 

صاحیح باا ایان     ۀبرای کمک باه مااطباان در مواجها    ،دینی یا رسانهالگوی آموزش سواد 

  .خواهد بود؛ پدیده امری ضروری

صحیح  ۀنهاد اجتماعی در مدیریت مواجه نیرگذارتریتأثو  نیتر یمحورنهاد خانواده . 2

حاکمیتی و دینی برای آموزش ساواد   یها یزیر رنامهب باید نیبنابرا ؛استنوین  یها رسانهبا 

 پذیرند؛، با محوریت خانواده انجام یا رسانه

اعتبار مناابع دینای نازد     بودن زیادنتیجه  و دربه دلیل وجود اعتقادات دینی در مردم . 9

تساهیل و تثبیات آماوزش ساواد      سابب دینای   یهاا  آماوزه استفاده از این اعتقادات و  ،آنها

 اهد شد؛خو یا رسانه

نوین، حجم وسیعی از محتوا توسا  کااربران تولیاد     یها رسانهبا توجه به اینکه در . 0

جمعای و فضاای    یهاا  رساانه از جملاه   ،به هر صورت و از طارق گونااگون   اید، بشود یم

 ؛مجازی، کاربران را برای تولید محتوای مناسب دینی آموزش داد

 یهاا  نقاش نتیجه بروز  و درمتفاوت  یها تیقابلنوین با  یها رسانهبا توجه به ظهور . 1

ی درک ا رساانه ساواد  »داد:  ارائاه ی ا رساانه ساواد  تعریف جدیدی از  بایدجدید مااطبان، 

ی ا رساانه و محصاوالت   هاا  امیپ بازنشریی مدیریت تولید، مصرف و و توانامبتنی بر مهارت 

 «.است
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 ،ثیدارالحاد  قاات یمرکاز تحق  ۀترجم ،ااخباررهاب(. 1932) سالمه محمدبن ،یقضاع .22

 .  ثیدارالحد یفرهنگ یعلم ۀسساقم، م

 .هیاسالم انتشاراتتهران:  ،بحاراانوار (.1901) یتق محمد باقربن محمد ،یمجلس .29

 .هیاالسالم الکتبدار :تهران ،نمونه ریتفس(. 1912) ناصر ،یرازیش مکارم .20

 دانشاگاه  انتشاارات مشهد:  ،والفوائد اعدالقو (.1912) نیالد جمال محمدبن ،یعامل یمک .21

   .یفردوس

  .یالمصطف نشر و ترجمه یالملل نیب مرکز: قم ،رسانه فقه (.1930) لیخل ،یمنصور .20
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