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DÙNG PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG THẾ NÀO
CHO ĐÚNG?
Trong những bài học hỏi trước, chúng ta đã chia sẻ với nhau
về tư tưởng rằng các phương tiện truyền thông tự bản chất
chúng không tốt hoặc xấu. Chúng được gọi là tốt hoặc xấu
về phương diện chất lượng sản phẩm chứ không mang tính
chất tốt xấu trên phương diện luân lý. Trên bình diện luân
lý, một sự vật được gọi là “tốt” [đúng] hay “xấu” [sai] tuỳ thuộc vào cách sử dụng của người
sử dụng nó. Một cái điện thoại “xấu” về chất lượng nhưng nếu được dùng cách đúng mục đích
[để làm việc tốt] thì vẫn được xem là “tốt” về mặt luân lý. Ngược lại, một cái máy vi tính rất
“tốt” về chất lượng, nhưng được sử dụng với mục đích sai lạc [xem phim ảnh không lành mạnh]
thì vẫn được xem là “xấu” về mặt luân lý. Nếu xem xét vấn đề kỹ lưỡng, chúng ta nhận ra rằng
tính luân lý không hệ tại ở sự vật, nhưng hệ tại ở chủ thể sử dụng sự vật. Chính vì lý do này
mà chúng ta có thể nói rằng: ý hướng [mục đích] sử dụng các phương tiện truyền thông là một
yếu tố chính yếu để quyết định tính chất luân lý. Như vậy, điều chúng ta quan tâm ở đây là làm
thế nào để sử dụng các phương tiện truyền thông cho đúng. Chúng ta tìm thấy câu trả lời trong
DOCAT như sau:
Dùng phương tiện truyền thông cách khôn ngoan là một thách thức cho tất cả mọi
người. Ngay cả với các phương tiện truyền thông đại chúng cổ điển (báo giấy,
truyền thanh, truyền hình), người ta cũng phải quyết định cần tập trung vào điều gì.
Sự hưởng dùng thụ động thường khiến “người dùng” cảm thấy chán nản và trống
rỗng về mặt tinh thần. Về điều này, cha mẹ, giáo viên, hay người hướng dẫn các
nhóm thanh thiếu niên, phải chịu trách nhiệm đặc biệt. Họ phải làm gương cho con
em và thanh thiếu niên về đường lối sử dụng có kỷ luật các phương tiện truyền
thông, và giúp các em làm quen với những nội dung phong phú, lành mạnh. Trong
trường hợp của phương tiện truyền thông kỹ thuật số, mức độ trách nhiệm phải
được nâng cấp, với lý do như sau: người ta không còn là kẻ tiếp nhận thụ động, chỉ
xem nhưng gì người khác in ra, gửi tới, hay sản xuất, mà còn có thể tham gia như
một nhà sản xuất, gõ “like” hay bình luận hoặc đưa một thông điệp, viết blog, tải
đoạn video, hay hình ảnh lên mạng. Do vậy, người ta phải chịu một trách nhiệm
tương đương với trách nhiệm của bất cứ công ty truyền thông (hay người cung cấp
thông tin) nào khác.
Trong câu trả lời của DOCAT, chúng ta nhận ra nhiều yếu tố cần được làm sáng tỏ. Chúng ta
cùng nhau phân tích và làm sáng tỏ từng yếu tố một. Yếu tố đầu tiên là lời khuyên sử dụng
phương tiện truyền thông “cách khôn ngoan.” Sử dụng thế nào thì được gọi là “khôn ngoan”?
Trong từ điển, từ “khôn ngoan” có nghĩa là “phẩm chất” của kinh nghiệm, sự hiểu biết và sự
phán đoán đúng. Theo từ điển Cambridge, “khôn ngoan là khả năng sử dụng kiến thức và kinh
nghiệm mình có để đưa ra những quyết định và phán đoán đúng.” Theo nghĩa này, một người
được gọi là khôn ngoan khi sở hữu một kinh nghiệm sống có bề dày, một sự hiểu biết sâu rộng
và một sự phán đoán không sai lạc. Kinh nghiệm sống dạy chúng ta rằng, người sở hữu những
phẩm chất như bình tĩnh, phán đoán không vội vàng, đưa ra những lời khuyên và quyết định

đúng đắn là người khôn ngoan. Ở đây chúng ta cần phân biệt giữa “khôn ngoan” và “thông
minh” hay “có học thức.” Người “thông minh” hay “có học thức” chưa chắc đã khôn ngoan.
Nhưng đa số những người khôn ngoan là người “thông minh” hay “có học thức.” Sự khôn
ngoan không hệ tại ở “số lượng những thông tin hay kiến thức” mà một người thu thập. Sự
khôn ngoan hệ tại việc áp dụng những gì mình có vào trong cuộc sống để đạt đến một đời sống
hạnh phúc [theo đúng nghĩa]. Kinh Thánh có định nghĩa khác về khôn ngoan. Sách Châm Ngôn
dạy chúng ta rằng: “Kính sợ Đức Chúa là bước đầu khôn ngoan; biết Đấng Chí Thánh mới là
hiểu biết thật” (Cn 9:10). Trong những lời này, chúng ta thấy người khôn ngoan là người biết
kính sợ Thiên Chúa. Chúng ta cần phải hiểu rằng, chữ “kính sợ” ở đây không phải là một trong
những cảm xúc tâm lý mang tính “sợ hãi.” Đúng hơn từ này được hiểu là “một quyết định đúng
của lý trí và con tim” trong việc “sợ làm buồn lòng Thiên Chúa” [sợ xúc phạm đến Thiên
Chúa]. Nghĩa này liên kết cách chặt chẽ với “tình yêu.” Nói cách cụ thể hơn, người khôn ngoan
là người “sợ làm người mình yêu” buồn hoặc bị tổn thương. Nhìn từ khía cạnh này, người khôn
ngoan là người sống trọn vẹn tình yêu của mình dành cho Chúa và cho anh chị em mình. Áp
dụng tư tưởng này vào lãnh vực truyền thông, cách sử dụng phương tiện truyền thông khôn
ngoan là không đi “ngược với bản chất người của mình, đó là một chủ thể luân lý” và không
làm “buồn lòng Thiên Chúa.”
Yếu tố thứ hai là “quyết định.” Khi nói
đến quyết định, chúng ta nói đến sự chủ
động của chủ thể. Nói cách khác, khái
niệm “quyết định” gắn liền với khái
niệm “ý thức, cố ý và trách nhiệm.” Khi
một người quyết định làm điều gì [mua
gì hay trở nên con người như thế nào],
người đó ý thức, muốn và chịu trách
nhiệm cho hành động của mình. Để có
được một quyết định đúng đắn, chúng ta cần lưu ý đến những bước sau: (1) thu thập tất cả
những thông tin cần thiết liên quan đến vấn đề cần quyết định [dữ liệu và nguyên tắc luân lý
liên quan]; (2) hình thành phán quyết dựa trên những dữ liệu và nguyên tắc luân lý liên quan;
(3) hành động theo phán quyết; (4) chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Ngoài ra, chúng
ta cũng cần lưu ý đến ba gian đoạn sau trong tiến trình trưởng thành trong quyết định: (1) giai
đoạn đầu được gọi là giai đoạn “tiền quy ước”: Trong giai đoạn này, những quyết định được
tạo ra dựa trên những hậu quả trực tiếp của hành động, như phần thưởng và hình phạt; (2) giai
đoạn “quy ước”: Những quyết định được tạo ra dựa trên sự công nhận của xã hội. Sự đồng nhất
trong nhóm trở nên tiêu chuẩn, và thành quả của hành động có thể bị hoãn lại hoặc sự hy sinh
có thể được đón nhận hầu đạt được sự tôn vinh từ người khác; (3) giai đoạn “hậu quy ước”: sự
trưởng thành trong quyết định gia tăng vì có sự “nội tâm hoá” của phán quyết luân lý. Trong
gian đoạn này, các quyết định được tạo ra dựa vào những tiêu chuẩn cá nhân được soi sáng bởi
những nguyên tắc luân lý. Trong gian đoạn này, những tiêu chuẩn của xã hội bị đưa ra phê bình
và nhận định. Như vậy, việc sử dụng phương tiện truyền thông là một “quyết định” có ý thức,
cố ý và có trách nhiệm của người sử dụng. Nhưng điều này không luôn xảy ra. Kinh nghiệm
sống cho chúng ta thấy rằng, nhiều người trong chúng ta thay vì “chủ động” làm chủ các
phương tiện truyền thông, chúng ta trở nên bị động để cho mình bị “thống trị” bởi các phương
tiện truyền thông. Chính thái độ thụ động này đã để lại nơi người sử dụng phương tiện truyền
thông một hệ quả mà DOCAT gọi là “sự chán nản và trống rỗng về mặt tinh thần.” Thật vậy,
con người được tạo dựng với lý trí và ý chí hầu “thống trị” những sự vật được ban cho con
người sử dụng. Con người luôn là chủ thể chủ động trong mọi quyết định của mình. Khi con
người không sống theo định luật này mà để cho mình bị “thống trị” bởi phương tiện truyền
thông, con người sẽ trở thành một “hữu thể bị động,” một hữu thể không là chính mình.

Yếu tố thứ ba trong đề tài là trách nhiệm giáo dục những người trẻ trong việc sử dụng phương
tiện truyền thông. Trách nhiệm này tiên vàn là của các bậc làm cha mẹ [khi ở gia đình], các
thầy cô [khi ở trường], và những người hướng dẫn [các nhóm bạn]. Mục đích cần đạt được
trong việc hướng dẫn là giúp người thụ huấn hiểu được bản chất, mục đích của phương tiện
truyền thông là phục vụ con người chứ không thống trị con người. Những người thụ huấn phải
được hướng dẫn hầu đạt được những quyết định đúng trong việc sử dụng phương tiện truyền
thông. Việc giáo dục xảy ra không chỉ bằng lời. Trong cái nhìn Kitô giáo, không có cách giáo
dục nào hiệu quả cho bằng việc làm gương sáng cho nhau. Đây chính là điều mà chúng ta thấy
được nhấn mạnh trong câu trả lời của DOCAT: Những người có trách nhiệm phải làm gương
cho con cái và những người thuộc thẩm quyền của mình. Họ phải làm gương trong cách thức
sử dụng “có kỷ luật” các phương tiện truyền thông. Đồng thời chỉ ra cho các em cách thức có
được những nội dung phong phú và lành mạnh liên quan đến các lãnh vực khác nhau trong
cuộc sống.
Yếu tố cuối cùng của bài học hỏi liên quan đến mức độ trách nhiệm sử dụng các phương tiện
kỹ thuật số. Theo câu trả lời trong DOCAT, mức độ trách nhiệm phải được nâng cao vì ở đây
người sử dụng không còn là những người “tiếp nhận thụ động,” nhưng có thể “tham gia như
một nhà sản xuất.” Nói cách cụ thể hơn, trong lãnh vực này, mục đích của người sử dụng có
thể giống với mục đích của người sản xuất. Ví dụ, mục đích của người sản xuất [viết, đăng tải]
một nội dung không lành mạnh không chỉ kiếm tiền, nhưng còn để thoả mãn vấn đề “tính dục”
của con người. Đây cũng thường là mục đích của những người sử dụng những nội dung đó.
Trường hợp chúng ta đang nói đến liên quan đến một nguyên tắc luân lý, đó là nguyên tắc
“cộng tác mang tính hợp pháp.” Theo nguyên tắc này, có hai loại cộng tác: cộng tác trực tiếp
[cộng tác mang tính mô thể] và cộng tác gián tiếp [cộng tác chất thể].
Cộng tác trực tiếp xảy ra khi ý hướng của người cộng tác giống với ý hướng của người thực
hiện hành động, dù không hiện diện cách thể lý trong hành động. Ví dụ, người mở cửa cho
người khác ăn cắp. Dù người mở cửa không tham dự cách thể lý trong việc ăn cắp, nhưng có
cùng ý hướng với người ăn cắp. Trong trường hợp cộng tác trực tiếp, người hành động và người
cộng tác phải chịu một trách nhiệm tương đương nhau. Cộng tác trực tiếp có thể xảy ra khi
khuyên bảo hay khuyến khích.
Cộng tác gián tiếp xảy ra khi ý hướng của người cộng tác khác với ý hướng của người thực
hiện hành động. Ví dụ, người mở cửa chỉ muốn trả thù ông chủ công ty, nên mở của cho người
khác ăn cắp đồ. Trong trường hợp này, chúng ta cần phải phân biệt hai trường hợp sau: (1) Nếu
sự cộng tác lá tất yếu, tức là, nếu không có sự cộng tác thì hành động không thể được thực hiện,
thì người cộng tác chịu cùng trách nhiệm luân lý với người thực hiện hành động [giống với
trường hợp cộng tác trực tiếp. (2) Nếu sự cộng tác là thứ yếu, tức là nếu không có sự cộng tác
thì hành động vẫn được thực hiện, thì người cộng tác không chịu cùng trách nhiệm với người
thực hiện hành động.
Tóm lại, để sử dụng phương tiện truyền thông cho đúng, chúng ta cần “xin” Thiên Chúa ban
cho mình ơn khôn ngoan [hay đúng hơn là sự kính sợ Thiên Chúa]. Chỉ với khôn ngoan chúng
ta mới có khả năng đạt đến những quyết định đúng trong việc sử dụng các phương tiện truyền
thông. Chúng ta không phải là những “con vật thụ động” bị các phương tiện truyền thông
“thống trị” và “làm chủ.” Chúng ta là những chủ thể chủ động, có lý trí để biết, có ý chí để
muốn những gì là chân, thiện, mỹ. Là những hữu thể luân lý, chúng ta cần sử dụng phương tiện
truyền thông cách có trách nhiệm. Theo Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, việc sử dụng phương
tiện truyền thông đúng là nhắm mục đích “công bố Tin Mừng cho muôn dân.” Chúng ta kết
thúc bài học hỏi tuần này với lời mời gọi của ngài:

Cha muốn mời gọi các Kitô hữu, một cách tự tin và với óc sự sáng tạo được giáo
dục và có trách nhiệm, tham gia vào mạng lưới các mối quan hệ mà thời đại kỹ
thuật số đã có thể thực hiện được. Điều này không chỉ đơn giản là để thỏa mãn
mong muốn hiện diện, nhưng bởi vì mạng lưới này là một phần không thể thiếu
trong cuộc sống của con người. Web đang góp phần phát triển những chân trời trí
tuệ và tinh thần mới và phức tạp hơn, những hình thức nhận thức mới được chia sẻ.
Trong lĩnh vực này, chúng ta cũng được mời gọi công bố đức tin của mình rằng
Chúa Kitô là Chúa, Đấng cứu độ nhân loại và lịch sử, là Người mà tất cả mọi thứ
tìm thấy sự hoàn thành của chúng (xem Êphêsô 1:10). Việc loan báo Tin Mừng đòi
hỏi sự giao tiếp trực tiếp mang tính tôn trọng và nhạy cảm, gợi hứng cho trái tim và
lay động lương tâm; việc loan báo này phản ánh tấm gương của Chúa Giêsu phục
sinh khi Ngài nhập cuộc với các môn đệ trên đường đến Emmaus (x. Lc 24: 13-35).
Bằng cách tiếp
cận họ, đối
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những gì chôn
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tim họ, để rồi
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Thiên Chúa.

