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اخبار ب�راي ذهن حكم ش�كر را براي 

بدن دارد
اين مقاله پادزهر اخبار اس��ت. نوش��ته اي است 
طوالني و احتماالً نمي توانيد نگاهي سرسري به آن 
بيندازيد. به لطف مصرف زياد اخبار، خيلي ها عادت 
خواندن را از دس��ت داده اند و براي اينكه مطلبي 
بيش از چهار صفحه را پشت سر هم بخوانند، به تقال مي افتند. 
اين مقاله نشانتان مي دهد چطور از اين دام بيرون بياييد، البته 
اگر همين حاال خيلي عميق درونش فرو نرفته باشيد. اطالعات 
زيادي داريم و با اين  همه خيلي ك��م مي دانيم. چرا؟ در اين 
موقعيت ناراحت كننده قرار گرفته ايم، چون ۲۰۰سال پيش 
نوع زهرآگيني از دانش را به نام »اخبار« ابداع كرده ايم. زمانش 
رسيده تا آثار زيان بخش اخبار بر افراد و جوامع را بشناسيم و 
اقدامات الزم را انجام بدهيم تا از خودمان در برابر خطراتش 
حفاظت كنيم. در چند دهه گذشته، آدم هاي خوش شانس 
خطرات زندگي با وفور وحشتناك غذا را شناخته اند )چاقي 
مزمن، ديابت( و تغيير در رژيم غذايي ما را شروع كرده اند، اما 
اكثرمان هنوز متوجه نيستيم كه اخبار براي ذهن، حكم شكر 
را براي بدن دارد. هضم اخبار راحت است. رسانه ها تكه هاي 
كوچك��ي از موضوعي بي اهميت را ب��ه خوردمان مي دهند، 
خبرهاي دست اولي كه واقعاً ربطي به زندگي هايمان ندارند و 
نيازي نيست درباره شان فكر كنيم. به همين دليل است كه 
تقريباً هيچ وقت از اخبار س��ير نمي شويم. برخالف خواندن 
كتاب و مقاالت طوالني و عميق مجالت )كه مستلزم درنگ و 
تأمل هستند(، مي توانيم مقادير نامحدودي از اخبار كوتاه را 
كه مثل آبنبات هاي رنگي براي ذهن هستند، ببلعيم. امروز در 
مواجهه با بار اضافي اطالعات به همان جايي رسيده ايم كه ۲۰ 
سال پيش در رابطه با مصرف غذا با آن روبه رو شده بوديم. داريم 
متوجه مي شويم كه اخبار تا چه حد مي تواند خطرناك باشد و 
ياد مي گيريم كه اولين گام ها را به سمت نوعي رژيم اطالعاتي 
برداريم. دوست خوبم، نسيم نيكالس طالب نويسنده كتاب 
»قوي س��ياه« يكي از اولين كس��اني بود كه مصرف خبر به 
نظرش مشكلي جدي آمد. بسياري از بينش هايي كه در ادامه 

مي آيند را مديون او هستم. 

  گزارش هاي خبري، جهان واقعي را نش�انمان 
نمي دهند!

مغزهايمان طوري شكل گرفته اند كه به حمله 
محرك  هاي مش��هود، ب��زرگ، فضاحت بار، 
هيجان انگيز، ش��وكه كننده، مرتبط با آدم ها، 
داستان وار، سريعاً در حال تغيير، پرسروصدا و 
واضح توجه كنند. بنابراين در مغزهايمان براي خرده اطالعات 
نامحس��وس تر جاي چنداني ب��راي توجه باق��ي نمي ماند؛ 
اطالعاتي كه كوچك، انتزاعي، دو وجهي، پيچيده، بي هيجان 
و بسيار كم سروصداتر  هستند و آهنگ رش��د پايين دارند. 
سازمان هاي خبري به شكلي نظام مند از اين گرايش ذهن ما 
بهره برداري مي كنند. خروجي رسانه هاي خبري در كل روي 
چيزهايي كه به  شدت به چش��م مي آيند، تمركز مي كنند. 
هرگونه اطالعاتي كه مي شود با داستان هاي جذاب و تصاوير 
تكان دهنده منتقلش كرد، به نمايش مي گذارند و به شكل 
نظام مند به چيزهاي نامحسوس و پنهان بي اعتنايي مي كنند، 
حتي اگر مطالب مهم تري باش��ند. اخبار توجهمان را جلب 

مي كند، چون طرز كار مدل تجاري اش به اين ش��كل است. 
حتي اگر اين مدل تبليغاتي وجود نداشت، همچنان مطالب 
خبري را جذب مي كرديم، چون هضم شان آسان است و به 
شكلي مصنوعي بس��يار خوشمزه هس��تند. چيزهايي كه 
به شدت به چشم مي آيند، گمراهمان مي كنند. رويدادي كه 
در ادام��ه مي آيد را در نظر بگيريد: ماش��يني از روي پلي رد 
مي شود و پل فرو مي ريزد. رسانه هاي خبري روي چه چيزي 
تمركز مي كنند؟  روي ماشين. روي آدم داخل ماشين. از كجا 
مي آمده و قرار بوده به كجا برود. چطور اين حادثه را تجربه 
كرده )اگر زنده بماند.( چه جور آدمي )بوده( است، اما همه 
اينها كاًل بي ربط اس��ت. چه چيزي مهم اس��ت؟ استحكام 
ساختاري پل. خطر پنهاني كه كمين كرده بوده و شايد در 
پل هاي ديگر هم مخفي باشد. اين درس��ي است كه بايد از 
چنين حادثه اي گرفت. آن ماش��ين اصاًل مهم نيس��ت. هر 
ماشيني مي توانست باعث شود پل فرو بريزد. حتي ممكن بود 
باد قوي يا سگي كه روي پل راه مي رفت باعث آن شود. پس 
چرا رسانه ها ماش��ين را پوش��ش مي دهند؟ چون به چشم 
مي آيد، نمايشي است، يك آدم )غيرانتزاعي( در آن است و 
خبري است كه توليدش ارزان از آب درمي آيد. به دليل اخبار، 
نقشه خطر در ذهنمان شكل مي گيرد كه كامالً اشتباه است. 

  بسياری از اخبار هيچ ربطي به ما ندارد
از بين حدود 1۰ هزار داستان خبري اي كه در 
1۲ماه گذشته خوانده ايد، از خبري نام ببريد 
كه به خاطر آگاهي از آن، توانستيد تصميم 
بهتري درباره موضوعي مهم و تأثيرگذار در 
زندگي تان، شغلتان و كسب وكارتان بگيريد و مقايسه كنيد با 
دانشي كه اگر آن اخبار را نمي بلعيديد، از قبل داشتيد. نكته 
اين است: مصرف اخبار به عواملي كه واقعاً براي زندگي شما 
مهم  هستند، ربط چنداني ندارد. در بهترين حالت سرگرمي 
اس��ت، اما همچنان بي ربط به ش��مار مي رود. فرض كنيد 
برخالف تمام احتماالت، خبري پيدا كردي��د كه به ميزان 
زيادي كيفيت زندگي تان را باال برده است، منظورم در مقايسه 
با وضعيتي است كه براي زندگي تان پيش مي آمد، اگر آن خبر 
را نخوانده يا نديده بوديد. مغزتان بايد چقدر چيزهاي جزيي 

و بي اهميت را هضم مي كرد تا به آن اطالعات باارزش مرتبط 
مي رسيد؟ حتي اين سؤال هم تحليلي بازانديشانه است. با 
نگاهي به آينده، احتماالً نمي توانيم ارزش يك خبر را تا قبل 
از اينكه نتيجه اش را در آينده ببينيم، بفهميم؛ پس مجبوريم 
هر چيزي كه خط توليد خبر به ما مي رساند، هضم كنيم. آيا 
ارزش��ش را دارد؟ احتماالً نه. اخبار ش��ما را غرق چيزهايي 
مي  كند كه ربطي به زندگي تان ندارد. معناي ربط چيست؟ 
يعني: چيزي كه شخصاً برايتان مهم باشد. ربط به انتخاب هاي 
شخصي برمي گردد. ديدگاه رسانه ها را در اين رابطه نپذيريد. 
براي رسانه، هر داستاني كه نسخه هاي زيادي بفروشد مرتبط 
است. سازمان هاي رسانه اي مي خواهند باور كنيد كه اخبار به 
آدم ها نوعي مزي��ت رقابتي مي دهد. آدم ه��اي زيادي گول 
همين را مي خورند. وقتي از جريان اخبار دور مي افتيم، دچار 
اضطراب مي شويم. مي ترسيم چيز مهمي را از دست بدهيم. 
در واقعيت، مصرف اخبار ضرر رقابتي اس��ت. هر چه اخبار 
كمتري مصرف كنيد، مزيت بيشتري داريد. مي ترسيد »چيز 
مهمي«  را از دست بدهيد؟ از روي تجربه ام مي گويم كه اگر 

چيز واقعاً مهمي اتفاق بيفتد، درباره اش خواهيد شنيد، حتي 
اگر در پيله اي زندگي كنيد كه در برابر اخبار از شما حفاظت 
كند. دوستان و همكارانتان موثق تر از هر سازمان خبري اي، 
درباره اتفاق هاي مرتبط با شما حرف خواهند زد. آنها اخبار را 
با مزيت هاي اضافه فراداده در اختيارتان قرار مي دهند، چون 
اولويت هايتان را مي شناسند و شما هم مي دانيد كه آنها چطور 
فكر مي كنند. با خواندن ژورنال هاي تخصصي، مجالت عميق 
يا كتاب هاي خوب و صحبت با آدم هايي كه مي شناس��يد، 
خيلي بيشتر از اتفاق هاي واقعاً مهم و تغييرات در جامعه آگاه 

مي شويد. 

 اخبار درك تبييني شما را محدود مي كند
هم سازمان هاي خبري و هم مصرف كنندگان 
اخبار به اشتباه دانستن رشته اي از واقعيت ها را 
با فهم دنيا يكي مي دانن��د. اين »واقعيت هاي 
خبري« نيس��تند ك��ه اهميت دارن��د، بلكه 
رشته هايي كه به هم متصل شان مي كنند، مهم  هستند. چيزي 
كه واقعاً مي خواهيم، درك فرآيندهاي اساس��ي است، اينكه 
چيزها چطور اتفاق مي افتند. چرا سازمان هاي خبري دنبال 
مطالب سبك، حكايات، رسوايي ها، داستان ها و تصاوير مردمي 
مي روند؟  جوابش س��اده است: چون توليدش��ان ارزان است. 
مهم ترين داس��تان ها ناداس��تانند: جنبش هاي آهس��ته و 
قدرتمندي كه بدون اطالع روزنامه نگاران شكل مي گيرند، اما 
آثار دگرگون كننده اي دارند. بيشتر آدم ها معتقدند كه داشتن 
اطالعات بيشتر كمكشان مي كند تا تصميم هاي بهتري بگيرند. 
سازمان هاي خبري از اين باور پشتيباني مي كنند. خب معلوم 
است، اين به نفعشان است. آيا انباشتن واقعيت ها در مغزتان 
كمكتان مي كند تا جهان را درك كنيد؟ با كمال تأسف، خير. 
در واقع رابطه وارونه اس��ت. هر چه »واقعيت نماهاي خبري« 
بيش��تري هضم كنيد، كل قضيه را كمتر درك خواهيد كرد. 
هيچ شواهدي وجود ندارد كه نشان بدهد معتادان به اطالعات، 
تصميم گيرندگان بهتري هستند. مطمئناً موفق تر از يك آدم 
متوس��ط نيس��تند. اگر اطالعات بيش��تر منجر به موفقيت 
اقتصادي بيشتر شود، انتظار داريم روزنامه نگاران در رأس هرم 

باشند. اينطور نيست. تقريباً برعكسش صادق است. 

انبوه اخبار براي ذهن و جسم تان سمي است
اخب��ار دائماً سيس��تم ليمبيك )دس��تگاه 
كناره اي( را به كار مي اندازد. داس��تان هاي 
وحشت آفرين موجب آزادسازي موج هايي از 
گلوكوكورتيكوئيد )كورتيزول( مي شوند. اين 
اتفاق سيستم ايمني بدنتان را از كنترل خارج مي كند و جلوي 
انتشار هورمون هاي رشد را مي گيرد. به عبارت ديگر، بدنتان 
خودش را در حالت اضطراب مزم��ن مي بيند. ميزان باالي 
گلوكوكورتيكوئيد باعث هضم ناقص، كمبود رشد )سلول، مو، 
اس��تخوان(، اضطراب و آس��يب پذيري در براب��ر عفونت ها 
مي شود. مصرف كنندگان خبر در خطر اختالل در سالمت 
فيزيكي خود هس��تند. س��اير اثرات جانبي احتمالي اخبار 
عبارتند از: ترس، پرخاشگري، تقليل گرايي و حساسيت زدايي. 
اخبار به منش��أ تمام خطاهاي ش��ناختي خوراك مي دهد: 
سوگيري تأييدي. به طور خودكار و سيستماتيك شواهدي 
كه در تضاد با پيش فرض هايمان هستند را به نفع شواهدي كه 
باورهايمان را تأييد مي كنند، رد مي كني��م. مصرف اخبار، 

مخصوصاً پذيرش اخبار سفارش��ي، اين خطاي انس��اني را 
تشديد مي كند. نتيجه اش مي شود اينكه در غباري از داده هاي 
ظاه��راً تأييدكنن��ده راه مي روي��م؛ حتي وقت��ي احتماالً 
نظريه هايمان درباره جهان و خودمان اشتباه است. مستعد 
اطمينان بيش ازحد به خود مي شويم، دست به ريسك هاي 
احمقانه مي زنيم و درباره فرصت ها اشتباه قضاوت مي كنيم. 
اخبار نه تنها سوگيري تأييدي را تغديه مي كند، بلكه باعث 
تشديد خطاي ش��ناختي ديگري نيز مي ش��ود؛ سوگيري 
داستان. مغزهايمان در تمناي داستان هايي هستند كه »با 
عقل جور در بيايند«؛ حتي اگر با واقعيت تطبيق نداشته باشند 
و سازمان هاي خبري با كمال ميل اين داستان هاي ساختگي 

را عرضه مي كنند.
  

اخبار خالقيت ما را از بين مي برد
چيزهايي كه از قبل مي دانيم، خالقيت مان را 
محدود مي كند. به همين دليل اس��ت كه 
رياضيدانان، نويس��ندگان، آهنگس��ازان و 
كارآفرينان اغلب خالقانه ترين كارهايشان را 
در سن پايين توليد مي كنند. آنها خيلي به چيزهايي كه 
قباًل امتحان ش��ده اس��ت، توجهي ندارند. مغزهايشان از 
فضاي گس��ترده و خالي از س��كنه اي كه به آنها جسارت 
مي دهد تا ايده هاي جديدي را مطرح و دنبال كنند، لذت 
مي برد. حتي يك مغز واقعاً خالق نمي شناسم كه معتاد به 
اخبار باش��د، حتي يك نويسنده، آهنگس��از، رياضيدان، 
پزشك، دانشمند، موسيقيدان، طراح، معمار يا نقاش. از 
طرف ديگر، دس��ته بزرگي از مغزهايي مي شناسم كه به 
ش��كل وحش��تناكي غيرخالق هس��تند و اخبار را مثل 
موادمخدر مصرف مي كنند. اثر خالقيت كش اخبار شايد به 
دليل ساده تري باش��د كه قباًل گفتيم: حواس پرتي. اصاًل 
نمي توانم توليد ايده هاي نوآورانه را با حواس پرتي اي كه 
اخبار هميش��ه به همراه دارد، تصور كنم. اگر مي خواهيد 
راهكارهاي قديمي مطرح كنيد، اخبار بخوانيد. اگر دنبال 

راهكارهاي جديد هستيد، اخبار نخوانيد. 

 اگر خبر نخوانيم، پس چه كار كنيم؟
مجالت و كتاب هاي��ي بخوانيد كه جهان را 
تبيين مي كنند: دنب��ال مجالتي برويد كه 
اطالعات را در كنار هم مي گذارند و از ارائه 
پيچيدگي هاي زندگي پرهيز نمي كنند، يا 
اينكه صرفاً س��رگرمتان مي كنند. جهان پيچيده اس��ت و 
نمي توانيم هيچ كاري در اين ب��اره انجام بدهيم. پس بايد 
مقاالت و كتاب هاي مفصل و عميقي بخوانيد كه پيچيدگي 
جهان را منعكس مي كنند. سعي كنيد هفته اي يك كتاب 
بخوانيد. دو يا س��ه تا كتاب بهتر اس��ت. تاريخ خوب است. 
زيست شناس��ي. روانشناس��ي. اينطوري ي��اد مي گيريد 
س��ازوكارهاي زيربنايي جه��ان را درك كني��د. به جاي 
گستردگي سراغ عمق برويد. از مطالبي لذت ببريد كه واقعاً 
برايتان جالب هستند. با خواندن خوش بگذرانيد. هفته اول 
سخت ترين دوره است. اينكه تصميم بگيريد اخبار را چك 
نكنيد و در عين حال فكر كنيد، بنويسيد يا بخوانيد، اين كار 
نياز به رياضت دارد. داريد با ميلي كه در مغزتان جا خوش 
كرده مي جنگيد. در ابتدا، احساس بي خبري يا حتي انزواي 
اجتماعي مي كنيد. هر روز وسوسه مي شويد سايت خبري 
مورد عالقه تان را چك كنيد. به برنامه پرهيز كاملتان پايبند 
بماند. ۳۰ روز بدون اخبار بمانيد. بعد از ۳۰ روز، نگرش��ي 
متعادل تر به اخبار داريد. مي بينيد كه وقت بيش��تر داريد، 
تمركزتان بيشتر است و درك بهتري از جهان داريد. بعد از 
مدتي، متوجه مي ش��ويد كه ب��ه رغم خاموش��ي خبري 
شخصي تان، هيچ واقعيت مهمي را از دست نداده ايد و قرار 
نيست از دست بدهيد. اگر اطالعاتي واقعاً براي حرفه تان، 
شركت تان، خانواده تان يا اجتماع تان مهم باشد، به موقع از 
آن باخبر مي شويد از سمت دوس��تانتان، مادرزنتان يا هر 
كسي كه با او صحبت مي كنيد يا مي بينيد. جامعه نياز به 
روزنامه نگاري دارد، اما به شيوه اي متفاوت. روزنامه نگاري 
تحقيقي براي هر جامعه اي الزم است. نياز به تعداد بيشتري 
روزنامه نگار متعهد داريم كه در داستان هاي معنادار كندوكاو 
كنند. نياز به نوعي گزارشگري داريم كه بر جامعه مان نظارت 
داشته باشد و حقايق را كشف كند. مقاالت طوالني مجالت 
و كتاب هاي عميق، محل هاي خوب��ي براي روزنامه نگاري 
تحقيقي هستند و حاال كه اخبار را كنار گذاشته ايد، وقت 

داريد كه آنها را بخوانيد.
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سبكمراقبت
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علل و عواقب اعتياد به فضاي مجازي چيست. 
در اين زمينه مي توان به داليل متعدد اش��اره 

كرد از جمله اينكه:
1. بيكاري و نداشتن برنامه در زندگي انسان را 
دچار بي برنامگي و در نهايت گرفتار برنامه هاي 
طراحي ش��ده فضاي مجازي مي كند. بيكاري 
آفت بزرگي است كه فرجامش به هم ريختگي 

زندگيست. 
۲. دوستان هوس باز، بي برنامه و رفاه طلب باعث 
گرايش انسان به فضاهاي مخرب، دوستي ها و 

عشق هاي فريبنده مي شود. 
۳. غفلت از س��رمايه هاي زندگي مثل همسر و 
فرزند، پدر و مادر و... باعث افتادن در دام سبك 
زندگي غربي و در نتيجه ارمغان آمدن زندگي اي 

بي روح مي شود. 
4. الگوبرداري از تبليغ��ات ماهواره اي و فضاي 
مجازي انس��ان را دچار تنوع طلبي كرده و در 
نهايت آدمي را به س��مت مدل ه��اي مختلف 
مي كشاند. طوري كه بشر هر روز دنبال يك نوع 
خودنمايي بوده و در نتيج��ه او گرفتار فضايي 
ولنگار همچون مجازي و از كانون گرم خانواده 

طرد مي شود. 
5. ضعف اعتق��ادات مذهب��ي و بي توجهي به 
مسائل ديني باعث بي حيايي و بي عفتي شده و 
حريم بين زن و شوهر را از بين مي برد و اجازه 

مي دهد تا ديگران در اين حريم وارد شوند. 
اما هدف چيست؟ هدف كساني كه اين كار را 
در فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي ترويج 
مي كنند، عادي جلوه دادن اين كارها و در نتيجه 
عادت كردن جامعه به اين نوع زندگي هاس��ت. 
وظيفه م��ا در اين فضا اين اس��ت كه در مقابل 
ترويج اين نوع از سبك زندگي، سبك زندگي 
اس��المي را با توجه به دس��تورات دين ترويج 
كنيم. از اي��ن رو در روايات اس��ت كه زش��ت 
شمردن كار زشت انسان را به دوري گزيدن از 
آن مي كشاند. پس وظيفه ما است كه كارهاي 
اينها را در فضاي مجازي قبيح بدانيم نه اينكه 

خودمان آن را ترويج كرده و مبلغ آنان شويم. 
از ديگ��ر آس��يب هايي كه در فض��اي مجازي 
به اب��زاري براي تفريح ناس��الم تبديل ش��ده، 
تمس��خركردن اقوام، گروه ه��ا و حتي بعضي 
افراد در غالب هاي مختلف است. اين عمل غير 
از اينكه گاهي اوقات تمسخر را در بردارد، باعث 
قطع شدن بعضي ارتباطات نيز مي شود. اهانت 
به ديگ��ران در فضاي مج��ازي و بازي كردن با 

آبروي افراد به شدت از طرف خداوند نهي شده 
اس��ت: »اي كس��اني كه ايمان آورده ايد! نبايد 
گروهي از مردان ش��ما گروه ديگر را مس��خره 
كنند، ش��ايد آنها از اينها بهتر باشند.« اين كار 
گاهي اوق��ات در غالب رد و بدل ش��دن القاب 
زش��ت يا القاب ديگر )كه اگر خود ش��خص از 
آن اطالع پيدا كن��د، قطعاً دلخ��ور و ناراحت 
مي ش��ود( ترويج مي ش��ود. از همين روس��ت 
كه خداوند متع��ال در كت��اب نوراني خويش 
مي فرماين��د:»از يكديگر عي��ب مگيريد و به 
همديگر لقب هاى زشت مدهيد. چه ناپسنديده 
است نام زشت پس از ايمان و هر كه توبه نكرد 

آنان خود ستمكارند.«
از ديگر آس��يب هاي حضور بي��ش از حد و دل 
بس��تن به فضاي مجازي، ايجاد شكاف روحي 
- رواني از نظ��ر عاطفي بين اعض��اي خانواده 
و ايجاد تعارض در ميان آنان اس��ت. درس��ت 
اس��ت كه خانواده ها از نظر جس��مي كنار هم 
هستند، اما آيا از نظر روحي و ارتباطات عاطفي 
و خانوادگي توانس��ته اند اين ارتب��اط را حفظ 
كنند و كنار هم باش��ند؟ آيا عادت به اين فضا، 
به اعضاي خانواده اج��ازه مي دهد در كنار هم، 
بدون اين فضاها لحظاتي را براي درك و شنيدن 
حرف هاي يكديگر بگذرانند؟ بايد بيشتر مراقب 
باش��يم. يكي از اهداف ش��يطان اين است كه 
خانواده ها نتوانند تعامل خوبي با هم داش��ته 
باش��ند. در روايات نيز آمده است:»اى كسانى 
كه ايم��ان آورده  ايد! خود و خان��واده خود را از 
آتشى كه هيزم آن مردمان )گنهكار( و سنگ  ها 
هستند، حفظ كنيد. آتشى كه بر آن فرشتگانى 
درشت خو و س��خت گير نگهبانند و خدا را در 
آنچه فرمان شان دهد، نافرمانى نكنند و آنچه 
را فرمان يابند انجام دهند.« آتش��ي كه در اين 
آيه ذكر ش��ده در قيامت همان آتش��ي است 
كه گاهي اوق��ات از مواظبت نكردن خانواده ها 

ايجاد مي شود. 
برنامه ري��زي در زندگي، مطالع��ه كتاب هاي 
س��ودمند، تقوي��ت باورهاي دين��ي، دوري از 
گرايش به س��بك زندگي غربي و اس��تفاده از 
الگوهاي ايراني - اس��المي و توج��ه به عاقبت 
بد اعتياد به فضاي مجازي ب��ا فكر كردن روي 
مضرات آن از بهتري��ن راهكارها براي رهايي از 
فضاي مج��ازي و روآوردن به دنياي حقيقي و 

زندگي با آدم هاي واقعي است. 
همچنين مهم ترين نقش رسانه ها در مديريت 
فضاي مج��ازي، توليد محص��والت فرهنگي 
و توس��عه اين قبيل توليدات مرتبط با فضاي 
مجازي است. از جمله اين اقدامات ترويج معارف 
ناب دين با زبان روز است. در همين باره امام رضا 
)ع( مي فرمايند: خدا رحمت كند بنده  اي را كه 
امر ما را زنده مي  نمايد. عبدالس��الم مي  گويد: 
من گفتم: چگونه امر شما را زنده نمايد؟ ايشان 
فرمودند: علوم ما را فرا بگيرد و آنها را به مردم 
بياموزد كه اگر مردم، محاس��ن و زيبايي هاي 

كالم ما را بدانند از ما پيروي مي كنند. 
بي ترديد نق��ش مس��ئوالن در مديريت فضاي 
مجازي و بيداركردن اقشار مختلف جامعه بايد 
بسيار پررنگ باشد. ش��ورايعالي فضاي مجازي 
در كشور متأسفانه بسيار ضعيف در اين زمينه 
كار مي كند. امروز بايد مسئوالن ما به فكر دين 
مردم باشند. غفلت از اين فضا و رهاكردن مردم 
به حال خودشان بازي كردن در ميدان دشمنان 
سبك زندگي ايراني - اسالمي است. حاكمان و 
مسئوالن بايد در برابر حفظ مرزهاي اعتقادي 
حساس��يت داش��ته باش��ند. در صفحه كتاب 
تحف العقول، حديثي از امام ص��ادق )ع( داريم 
كه ايشان مي فرمايند:»حاكم سزاوار نيست كه 
در سه كار كوتاهى كند: حفظ مرزها، رسيدگى 
به حقوق پايمال ش��ده و انتخاب افراد شايسته 
براى كارهايشان.« نكته آخر پيرامون خانواده ها 
و مردم اس��ت. خانواده هاي عزيز! بايد مواظب 
باشيم و بر روند و س��بك زندگي هايمان بيشتر 
و بهتر نظارت داشته باشيم. باالخره زندگي اگر 
بخواهد آرماني و الهي باشد بايد جلوي آسيب ها 
مقاومت كنيم. از اين رو نظارت بر رفتار خودمان 
و فرزندان مان خيلي مهم است. بر رفتار فرزندان 
بايد با رعايت مس��ائل اخالقي و روانشناس��ي 
نظارت دقيق صورت گيرد. ما پدر و مادرها نبايد 

آنان را در اين فضا به حال خودشان واگذاريم. 
*پژوهشگرسبكزندگي
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