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روششناسی پژوهش :روش پژوهش به صورت تحلیلی_توصیفی بوده و باا اساتفاده از
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بسط نفوذ دین ،گفتمان دینی ،تبلیغ دین ،ایجاد تجربه دینی ،خلق نمادهاای مقادس ،ایجااد
تحول روحی ،اطالعرسانی از ادیان دیگر ،الگوآفرینی دینی ،مدرسه مجازی و ...
کلیدواژهها :رسانه ،دین ،تعلیم و تربیت ،تربیت دینی ،کودکان
مقدمه

امروزه با پیشرفت یلوم ،فنون و به تبع آن تغییر تمام شئون زندگی ،تربیت فرزندان ،دیگر
بهمثابه یک امر درون خانوادگی و فارغ از فضای بیرونی بهشمار نمیرود و برخی یوامل خارج
از خانواده میتوانند تأثیری همسنگ تأثیر خانواده داشته باشاند .در چناین شارای ی بایساتی
والدین ،خود را با شرایط جدید وفق داده و بتوانند سیر تربیت فرزندان خود را با سیر تغییارات
جامعه هماهنگ کنند .بنابراین امروزه تمام والدین نیاز دارند تاا از نرریاات جدیاد محققاان
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درمورد تربیت کودکان بهره ببرند .نرریاتی که البته نمیتوان آن را در تمام شرایط بهکار برد و از
هر فرد تا فرد دیگر متفاوت است (امامی میبدی و همکااران .)99 :9911 ،در طاول دو قارن
گذشته رسانههایی همچون رادیو ،تلفن و بعد از آنها بهتدریج رساانههاای پیشارفتهای مثال
تلویزیون ،سینما ،کامپیوتر ،اینترنت و درنهایت ماهواره توسط انسان بهکار گرفته شد که نقش
بسیار مهمی در تربیت و تعلیم اقشار مختلف جامعاه باهخصاو

کودکاان داشاته و دارناد

(احسانی.)99 :9911 ،
درراب هبا تعامالت دین و رسانه در تربیت کودک باید گفت که ارتباط دو ساویه دیان و
رسانه از قدمتی دیرینه برخوردار است .در این تعامل ،گاه رسانههای جمعی باا پارداختن باه
متون آموزههای دینی مشروییت یافتهاند ،گاه دین برای اشایه و تبلیغ خاود از امکاناات ویاژه
وسایل ارتباط جمعی بهره برده است .با ظهور رسانههای جدید و نرریههای ارتباطی خاا
آنها و البته بنابر شرایط اجتمایی هر دوره ،دیدگاههای تازهای درباره تعامل دین و رسانه شکل
گرفته و اندیشمندان این دو حوزه ،میکوشند میان دین و رسانه و نقش آنها در تعلیم و تربیت
ارتباطی مؤثر برقرار کنند (جوادییگانه و یبداللهیان :9911 ،الف) .بنابراین باتوجهباه اینکاه

 5بیشتر قریببهاتفاق جمعیت کشور ما مسلمان و حکومات آن نیاز اساالمی اسات ،یکای از

وظایف اصلی رسانهها ،اهتمام به انعکاس موازین دینی جهت تربیت نسل جدید است .باید
توجه داشت که ظهور دین و معارف دینی در رسانههای جدید ،موضویات و مباحث مهمای
درباره شرایط دین در شبکه رسانهای پدید آورده و محققان بسیاری به این مسئله توجه میکنند.
برخی پژوهشها به موضوع دین ،معارف دینی و اینترنت از جنباه اراهاه ماذهب ،معنویات و
فضای مجازی پرداختهاند.

زالسکی 1خاطرنشان میسازد که« :سرانجام اینترنات از آن دساته ماذاهب و تعلیماات

معنوی حمایت خواهد کرد که گرایش به آنارشی داشته و بدون سلسالهمراتب پیچیاده یمال
میکنند و اقتدار ،نفوذ و نیروی خود را در شبکه از دست میدهناد (زالساکی-999 :9111 ،
 .)991م لب مهمی که کمتر باه آن پرداختاه شاده ،دگرگاونیهاای ساریع رساانهای و نباود
چارچوبهای مناسب برای م العه ارتباط بین دین و رساانه اسات .مشاکل یماده ،تعامال
معارف دینی و رسانهها و آیندهپژوهی این راب ه است که نبود تمایز من قای میاان م العاات
نرری و م العات کاربردی در ارتباط میان این دو بایث تعدد آراء و تحلیلهای مختلف از آن
شده است .استفاده مذهبی از رسانهها ،استفاده رسانهای از دین ،رساانه ماذهبی یاا ماذهب
رسانهای سرچشمه گرفته و هر نوع تالشی در این زمینه ،نیازمند فهم چالشهای میان فناوری
و مذهب است (بیچرانلو ،حاجیمحمدی.)16 :9919 ،
پرسشهای پژوهش
پرسش اصلی:

مصادیق تعامالت دین و رسانه در زمینه تربیت کودک شامل چه مواردی است؟

تبیین تعامالت دین و رسانه با نگاهی به تربیت کودک

رسانهایشده ازجمله مفاهیمی هساتند کاه از یصار رساانه و گساترش فناوریهاای جدیاد

پرسشهای فرعی:

 .9تأثیرگذاری دین بر رسانه شامل چه مواردی است؟
1. Zaleski
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 .1رسانه در خدمت دین چه کارکردهایی دارد؟
 .9مصادیق تعامالت دین و رسانه در تربیت کودکان شامل چه مؤلفههایی است؟
در بررسی پیشینههای پژوهش ،میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
تاجیک اسماییلی ( )9911پژوهشی با ینوان «پیشبینی میزان دینداری داناشآماوزان
براساس وابستگی به اینترنت و باور به دنیای یادالنه» را بهوسیله پرسشنامه انجام داده و جامعه
آماری پژوهش ،شامل کلیه دانشآموزان دوره دوم متوس ه شهر تهران بوده اسات .یافتاههاای
پژوهش نشان داد که ابعاد ایتقاادی ،یااطفی و پیامادی ،از ابعااد دیانداری فقاط براسااس
باورهای نایادالنه بهصورت منفی قابل پیشبینی باوده ،یعنای باا صارف انادازهگیاری میازان
باورهای دنیای نایادالنه در افراد میتوان میزان ابعاد ایتقادی ،یاطفی و پیامدی دیانداری در
آنان را پیشبینی کرد.
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حیدریان ( )9911پژوهشی با ینوان «آشنایی با راهکارهایی جهت جذب دانشآماوزان
به مفاهیم دینی» انجام داده اسات .ایان پاژوهش ،باه دلیال گساترش دیانگریازی در میاان
دانشآموزان ،که آیندهسازان جامعه هستند ،الزم دانسته جهت آشنایی و جذب آنان به مفاهیم
دینی ،با روشی کتابخاناهای و نگااهی تبیینای ،راهکارهاایی بارای جاذب تماامی قشارهای
دانشآموز به دین ،براساس روایات معصومین که جامعترین اصول آموزشی است ،به هر
سه ینصر-خانواده ،مراکز آموزشی ،مربیان -اراهه دهد.
مصباحی جمشید ( )9911پژوهشی با ینوان «مساهل تربیت دینی در فضای مجازی و
نحوه مواجهه با آن» با روش توصیفی-تحلیلی انجام داده و یافتهها حااکی از آن اسات میاان
یناصر تربیت دینی و و یژگیهای فضای مجازی تناظری برقرار است که در برخای ماوارد باه
تحقق تربیت دینی م لوب یاری میرساند و در مواردی نیز بهینوان مانع یمل میکند .تحلیل
این تناظر یالوهبر اینکه به شناخت یوامل و موانع تربیات دینای یااری مایرسااند ،راهکاار
مواجهه با مساهل تربیت دینی در فضای مجازی را نیز نشان میدهد.
جوادییگانه و یبداللهیان ( )9911در اثر خود «مجمویه مقاالت دین و رسانه :رساانه
 6دینی و دین رسانهای» تالش کردهاند تا دیدگاه اندیشمندان و صاحبنرران حوزههای گوناگون

یلوم اجتمایی و م العات رسانه از چشماندازهای گوناگون را در باب حضور دین در رسانه و
رسانه دینی در اختیار مخاطبان قرار دهند.
کریمی و قویمی ( )9911پژوهشای باا یناوان «نقاش رساانه جمعای (تلویزیاون) در
آموزش مذهبی کودکان (م العه موردی :دانشآموزان  8-91سال من قه  1آماوزشوپرورش
استان تهران» انجام دادند که نتایج به دست آمده گویای این حقیقت است که آموزش مستقیم
از تلو یزیون در امر یادگیری مؤثر است .آموزشوپرورش با رسانه تلو یزیون در ارتباط است و
تلو یزیون بهینوان یک وسیله آموزش غیررسمی جایگاه و یژهای دارد .این نتایج با نتایج دیگار
پژوهشها مشابه نیز همخوانی کاملی دارد.
الزم به ذکر است که هر کدام از پژوهشهایی که به آنها اشاره شد ،مبحث دین و رسانه
را از یک زاویه خا

مورد بررسی قرار دادهاند ولی هیچکدام بهطور اختصاصی نقش دیان و

رسانه را در تربیت کودک درنرر نگرفتهاند .بنابراین باتوجهبه اهمیت تربیت کودک و شیوههای
تأثیرگذاری بر آن ،این پژوهش بر آن است تا با تبیین و بررسی تعاامالت ساازنده باین دیان و
رسانه ،شاخصهای تربیت کودک از این زاویه را مورد شناسایی قرار دهد و به این منراور باه
پژوهش با پژوهشهای نامبرده در این است که یالوهبر بررسی تعاامالت دیان و رساانه ،باه
نقش این تعامالت در آموزش کودکان نیز می پردازد.
روش پژوهش

در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده و با مبنا قاراردادن چناد مسائله
نرری بهینوان پایه پژوهش ،مساهلی را که تربیت دینی در تعامل با رسانه باهطاور ایام باا آن
روبهرو است ،مورد بررسی و تبیین قرار داده است .این پژوهش ازحیث هدف ،کاربردی است
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رویکردها و نرریههای م رح در زمینه نسبت دین با رسانه استناد شده است .وجه تمایز ایان

وجامعه تحلیلی شامل کلیه اسناد و پایگاههای اطالیاتی موجود بوده است.
 .1تربیت کودک :تربیت بهمعنای پرورش دادن و پروراندن اسات و پرورانادن هرچیازی
به کمال رساندن آن تا شکوفایی تمام قابلیتها است .بنابراین ،تربیت انسان پرورش دادن جسم
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و روح او است بهگونهای که به کمال شایسته خود برسد .درواقع تربیت در انسان بهمعنای فراهم
آوردن زمینه رشد و پرورش استعدادهای درونی و قوای جسامانی و روانای او بارای وصاول باه
کمال م لوب است و این کار درواقع یملی است آگاهانه با هدف رشد دادن ،ساختن ،دگرگون
کردن و شکوفا کردن استعدادهای مادرزادی بشار (اساماییلییازدی .)39 :9989 ،در تربیات
صحیح باید به استعدادهای درونی کودک توجه کرده و تواناییهاای مختلاف وی را باه فعلیات
درآورد .حضرت یلی یکی از حقوق فرزندان بار پادر را ،تربیات شایساته فرزناد شامرده و
میفرماید« :حق فرزند بر پدرش این است کاه ناام نیکاو بارای او برگزیناد و باهخاوبی ادب و
تربیتش کند و به وی قرآن بیاموزد» .آن حضرت در کالمی دیگر فرموده است« :هیچ پادری باه
فرزندش ،موهبتی مانند تربیت نیکو نبخشیده است» (نهجالبالغه ،نامه .)193 :99

 .2رسانه و انواع آن :معنای لغوی واژه مدیا ،1وسیله ،واس ه و یا واس ه انتقال اسات.
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در زبان فارسی واژه «رسانه» معادل اص الحی آن بهکار میرود .این واژه بهطور معمول وسیله
بیان ،قالب بیان ،واس ه بیانی یا ابزار بیانی ترجمه شده است و در جوامع پیشرفته به رسانههای
گروهی جامعه اشاره دارد که کار آنها ،رمزگذاری و انتقال پیام باه یک جمعیت وسیع است.
با این تعریف ،رادیو ،تلویزیون و روزنامهها از مصادیق روشن رسانه هستند (اسالمی ،دبیری و
یلیزاده .)913 :9911 ،رسانهها در یک تقسیمبندی کلی پنج نوع هستند:
 .9رسانههای نوشتاری :روزنامه ،م بویات (کتاب و نشریه و ،)...ایالمیه ،پالکارد و ...
 .1رسانههای شنیداری :نوار کاست ،رادیو و ...
 .9رسانههای دیداری :هنرها ،نقاشی ،کندهکاری ،خ اطی ،کاریکاتور و ...
 .3رسانههای شنیداری-دیداری :تئاتر ،تلویزیون ،سینما ،کامپیوتر و ...
 .6رسانههای شخصی :برخورد و گفتگو (دیاالو)) ،ساخنرانی ،مویراه و ( ...راماین،
.)933 :9919
 .3دین :یالمه طباطبایی معتقد است «دین مجمویهای از معارف مربوط به مبدأ ،معاد
و قوانین اجتمایی از یبادات و معامالت که ازطریق وحی و نبوت به بشر رسایده ،نباوتی کاه
9

1. Media

صدقش با برهان ثابت شده و نیز مجمویاهای از اخباار کاه مخبار صاادق ،از آن خبار داده،
مخبری که باز صادق بودنش به برهان ثابت شده است» (طباطباایی( ،بایتاا) ،ج  981 : 1؛
ج .)8: 96جوادیآملی ( )9918باور دارد که دین مجمویه یقاید ،اخالق ،قوانین و مقاررات
بارای اداره امور جامعه انسانی و پرورش انسانها است .گاهی همه ایاان مجمویااه حااق و
گااهی هماه آن باطل و زمانی مخلوطی از حق و باطل است .اگر مجمویه حق باشاد ،آن را
دین حاق و در غیااراینصاورت آن را دیان باطال و یاا التقااطی از حاق و باطال ماینامناد

(جوادیآملی .)991 :9918 ،کلیفورد گیرتز 1معتقد است« :دین همواره هم جهانبینی است و
هم خلقیات ،رفتارها ،ارزشها ،نگرشها و یواطف» (شرف الدین.)31 :9983 ،
 .4رسانه دینی :رسانهای است که وجهی از آن ،فرهنگ دینی اجتماع را بازتاب داده و
روی دیگر آن ،دین را بهینوان فرهنگ به جامعه تزریاق کارده و بایاث رشاد و ایاتالی آن در
تمامی ابعاد اجتماع میشود .در ادامه این فرآیند ،مردم با دین ارتباط برقرار کارده و باهمنراور
دستیابی به جامعهای دینمحور ،به کنش و رفتارشان سمتوسویی دینی میبخشاند .از دیاد
ارس و ،دین ،بهینوان جهان نمادین ارزشهای غایی ،بیش از هر چیز دیگری ،بارای هادایت
رسانه از نگاه دینی و قرآنی باید در محتوا و هدف ،حقمحور و یدالتمدار باشد .یریمترین
ْ ْ ُ
رسانه دینی ما (قرآن کریم) ،خود دارای این و یژ گی است( :ال یأتیه الباطل م ْن بین یدی ه و ال
ْ
م ْن خلف ه ت ْْ ی ل م ْن َ یم َمی د) «باطال از پایشرو یاش و از پشاتش در آن راه نادارد و
فروفرستاده شدهای ازسوی حکیم ستوده است» (فصلت :آیه ( .)31ذلک ن ْت ُل ُ
وه علی ک م ن
ْ
ِّ ْ ْ
اآلیات و الذکر الح یم) «اینها است که ماا آن را از آیاات و قارآن حکماتآمیاز بار تاو مای
خوانیم» (آلیمران :آیه  .)68اگر رسانه دینی در هدف و محتوا «حقمحور» باشد ،نوبت باه
آن میرسد که در شیوهها و ابزارها هم حق را مقدم بدارد و با استحکام ،اتقاان و اساتدالل در

تبیین تعامالت دین و رسانه با نگاهی به تربیت کودک

فناوری پیچیده بهسوی رسیدن به اهداف م لوب ضروری اسات (مختااری.)913 :9911 ،

یرصه خبررسانی ،خبرسازی و ...گام بردارد .دراینصورت ،رسانه توان هدایتگاری خاود را
ْ
بدون آسیب ،به ظهور خواهد رسانه( :ذلک ْال ُ
تاب ال ر یب فیه ُه دی لل ُم ّتق ین) «آن کتااب
)1. Clifford Geertz (1926-2006
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ّ
هیچ تردیدی در آن نیست ،راهنمای پارسایان است» (بقره :آیه 19 ،1؛ نساء :آیه ( .)81الذین
ّ ّ
ّ
ِّ ُ
ْ
ْ
یبلغون رساالت الل ه و یخش ْون ُه و ال یخش ْون أَ دا ِال الل ه) «کساانی کاه پیامهاای خادا را

میرسانند و از او میهراسند و از هیچ کس جز خدا نمیهراسند» (احزاب :آیه .)91
 .5تربیت دینی :صاحبنرران ،تربیت دینی را «هر نوع بسترسازی کاه باه شاکوفایی
ابعاد گوناگون وجود انسان بپردازد و آن را در جنبههای مثبت بارور سازد» تعریف مایکنناد.
درواقع تربیت دینی بهمعنای بهکارگیری تواناییهای آدمی برای نیل به قرب الهی و جهتگیری
به سمت اهداف متعالی است (امینی .)961 :9981 ،اساتقرار نگارش جاامع توحیادی ،در
کودک و تنریم جهتگیری او بهسوی خداوند ،همواره یکی از مهمترین دغدغههای پیامآوران
الهی و مربیان تربیت دینی بوده و هست« :و ِ ُله ْم ِله واَد ال ِله ِ ّال ُهو ّالر َْ ُ
من ال ّرَ ُیم» «و
خدای شما ،خداوند یگانهای است که غیر از او معبودی نیسات .اوسات بخشانده مهرباان»
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یفرمایند« :احادیث اسالمی را به فرزندان خود آموزش دهیاد
(بقره .)919 ،امام صادق م 
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پیش از آنکه مخالفان بر شما سبقت گیرند (کلینی9311 ،ه.ق ،ج .)11 :1هدف تربیت دینی
آن است که افراد جامعه را در فهم دین یاری رساند تا آنها بتوانند آگاهانه درباره آن بیندیشند.
این کار زمانی ممکن است که اذهان و یواطف آدمی ،درهای خود را باه روی دیان نبندناد و
تصور نشود که دین چیزی منسوخ و م العه آن فاقد ارزش است .بنابراین تنهاا راه ساعادتمند
شدن انسان ،بهرهمندی او از تعلیم و تربیت دینی است (رحیمی .)39 :9986 ،رهبار معرام
انقالب درباره تربیت دینی کودکان نررات خودشان را در قالب سخنرانیهایی بیان کردهاند که
برخی از اصلیترین مؤلفهها در این سخنرانیها به شرح ذیل است:
جدول شماره  :1مؤلفههای تربیت دینی در سخنان رهبر انقالب

موضوع اصلی

بیانات

تاریخ

لزوم تالش

مسئله تعلایموتربیات ،مسائله زنادگی بخشایدن و والدت

دیدار معلمان

معلمان برای

بخشیدن به یک مخاطب و یک انسان است .شاما تاالش

استان فارس

تعلیم و تربیت

کنید ،سعی کنید یک بخشی از زمینی را که خشک به نرار

81/1/91

اسالمی

میرسد ،بکاو ید و از آنجا چشمهای جاری شود .اسالم باا
این چشم به تعلیموتربیت و به معلم نگاه میکند.
از این مسئله غفلت نکنید که تربیت کردن هام جازء کاار
شماست؛ و چه بهتر که با نفاوذ معلمای ،باا تاأثیر روحای
معلم بر متعلم استفاده کنید و یک نق هی روشن و ناورانی

تأثیر عمیق

در قلب دانشآموز باقی بگذارید .یک کلمه از خادا ،یاک

سخنان معلم
بر ذهن و روح

کلمه از پیغمبر ،یک جمله از قیامت ،یک کلمه از معنو یت
َّ
و سلوک الیالله و محبت به خدا ،گااهی ممکان اسات از

کودک

شما بهینوان دبیر ریاضی یا دبیر ادبیات یا معلم کالس اول

دیدار معلمان
استان فارس
81/1/91

دبستان یا دوم دبستان صادر شود که شخصیت این کودک یا
این نوجوان ،این انسانی را که مخاطاب شماسات ،شاکل
م لوب بدهد.
جمعی از

اتکاء بر

حرف معلم بر حرف پدر و مادر در ذهن کودک و نوجاوان

کاریزمای معلم ترجیح پیدا میکند.

کرمان
83/1/19

چرا باید ما به کودکان دبستانی زبان انگلیسی یااد بادهیم؟
لزوم
اولویتگذاری

چقدر دولت انگلیس و امریکا باید پول خرج کنند تا بتوانند

جمعی از

اینطور آسان زبان خودشان را در میان یاک ملات بیگاناه معلمان استان

فرهنگی در

ترو یج کنند؟ البته بنده با فراگرفتن زبان خارجی صددرصد

کرمان

مدارس

موافقم؛ نه یک زبان ،بلکه ده زبان یاد بگیرند؛ چه اشکالی

83/1/19

تبیین تعامالت دین و رسانه با نگاهی به تربیت کودک

القاء تفکر دینی تشکیل هو یت نسل جدید باه دسات معلام اسات؛ یعنای
به کودکان با حتی نقشی ُپررنگتر از خانواده و پدر و مادر .در اکثر موارد معلمان استان

دارد؟ منتها این کار جزء فرهنگ جامعه نشود.
جمعی از

لزوم تربیت

اگر میخواهیاد کاار معلمای شاما ماورد رضاای خادا و

دینی کودکان

نسلهای آینده قرار گیرد و از شما بهنیکی یاد شود ،بچاهها معلمان استان

6

توسط معلم در

را متدین بار بیاورید .این فقط کاار معلام تعلیماات دینای

کرمان

هر جایگاهی

نیست؛ یک نکتهگو یی بهجا و با یک تکمضراب میتواناد

83/1/19

تفکر دینی را در ایماق دل شاگرد و مخاطب خود جا دهد
تا یادش نرود .گاهی حتی بیش از معلم دینی میتوانند اثار
بگذارند.
هدفهای کالن ما ارتقاء معرفت دینی روشنبینانه اسات.
من روی ینوان «روشنبینانه» تکیه میکنم .معرفات دینای
ارتقاء معرفت

باید ارتقاء و گسترش پیدا کند؛ اما یک معرفت روشنبینانه،

دینی با رفتار

آگاهانه و رفتار دینی مخلصانه .رفتارهای دینای مایتواناد

دینی مخلصانه

ریاکارانه و ظاهرسازانه یا مخلصانه باشد .ما باید مردم را به
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رفتار و یمل دینی بکشانیم و این یمل ،مخلصانه از آنهاا

معلمان استان
کرمان
83/1/19

صادر شود.
لزوم تبیین دینی
شبههزدا ،روشن
و متنوع برای
کودکان

بیان و تبیین دینی باید شبههزدا ،روشن ،قوی ،هنرمنداناه و
متنوع و در همه س وح ،صحیح باشد .درسات اسات کاه
تبیین دینی نخبگان ،در س ح متوسط ،در س ح پایین و در
س ح کودکان است ،اما همان چیزی که در س ح کودکان
است ،بهطور م لق باید صحیح باشد.

مسئوالن
سازمان
صداوسیما
89/1/99

یلت اینکه اسالم اینقدر به نقاش زن در داخال خاانواده
اهمیت میدهد این است که زن اگر به خانواده پایبند شاد،
توجه به نقش

یالقه نشان داد ،به تربیت فرزند اهمیت داد ،آنهاا را شایر

اجتماع زنان

زن در تربیت

داد ،آنها را در آغوش خود بزر) کرد ،برای آنها آذوقههای

خوزستان

دینی کودکان

فرهنگی -قصص ،احکام ،حکایتهای قرآنی ،ماجراهاای

16/91/11

آموزنده -فراهم کرد و در هر فرصتی به فرزندان خاود مثال

05

جمعی از

غذای جسمانی چشانید ،نسلهاا در آن جامعاه ،بالناده و

رشید خواهند شد.
به ایتقاد من ،آن چیزی کاه اماروز بایش از هماه بایاد در
آموزشوپرورش ما به آن توجاه بشاود ،ایتقااد اساالمی و

جمعی از

احیاء اعتقاد و

یمل اسالمی است که در دانشآموزان بایاد احیااء گاردد.

مسئوالن

عمل اسالمی

باید اینطور باشد که اگر کودکی از یک خانوادهی بیایتقاد

وزارت

در کودکان از هر و بیمباالت نسبت به یمل و ایتقااد اساالمی باه مدرساه
طبقهای

آموزشوپرور

میآید باید اینجا آن خألها جبران بشود؛ یعنی این کودک،

ش

هم در یلم ،هم در یمل ،هم در ایتقاد ،به یک آدم متادین

11/91/16

تبدیل شود؛ باید همت این باشد.
در مدارس ،همت باید بر ایان باشاد کاه بچاهها ازلحاا
لزوم برنامهریزی
جهت تربیت

هم در قلمرو تعبد یملی– انسانهای مسلمان باار بیایناد؛
این ،یالج و اساس کار ماست .البته روحیه دانشدوساتی،
جزء تربیتهای اسالمی اسات؛ یعنای اگار ماا بخاواهیم
اخالق اسالمی را گسترش بدهیم ،اینهم در آن هست.

نظارت بر
عملکرد
آموزشوپرور
ش جهت
حرکت در
راستای
مسلمانسازی
کودکان

وزارت
آموزشوپرور
ش
01/01/52

سرلوحه و محور برناماههای آماوزشوپرورش در تنرایم
کتاب ،در تربیات معلام ،در نراارت بار کاار بخشاهای
مختلاااف آماااوزشوپرورش ،در نراااارت بااار کاااار
آموزشدهندگان و داخل مدارس باید بار ایان باشاد کاه
ببیند آیا تفکر اسالمی منتقل میشود ،یا نه؛ انسانساازی
بر مبنای اسالم و مسلمانسازی کودکان در ایان مادارس
انجام میگیرد ،یا انجام نمیگیرد .هرچه ما در این جهت
کمبود داریم ،بایستی همت کنیم و آن کمباود را برطارف
نماییم.

جمعی از
مسئوالن
وزارت
آموزشوپرور
ش

تبیین تعامالت دین و رسانه با نگاهی به تربیت کودک

دینی در مدارس

دینی -هم در قلمرو ایتقاد ،هم در قلمرو تربیت و اخالق،

مسئوالن

01/01/52

00

استفاده از شعر
جهت القاء
مفاهیم دینی به
کودک

من یک توصیهی دیگر هم دارم توجه باه شاعر کاودک کاه
متضمن مفاهیم حکمت اسالمی و حکمت سیاسی باشد،
به نرر ما یکی از کارهای الزم است و امروز یک مقاداری
جایش خالی است .شعر کودک و کتاب کاودک و نوجاوان

دیدار شایران
11/6/9

ازجمله بخشهای مهمی است که امروز موردتوجه است.
یکی از مهمترین نقااط تالشهاای غارب ،افکاار دینای و
بهخصو

افکار اسالمی است .شما شاید شانیده باشاید

حفاظت از

که در سارزمین فلسا ین باهوسایله صهیونیساتها یاا در

اصول دین در

امریکا کنفرانسهای شیعهشناسی تشکیل میشود و کسانی

مقابل مهاجمان روی آراء و الی اههای فک اری و شااکل اجتمااایی شاایعیان
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پژوهش میکنند؛ این برای این است کاه بتوانناد باا شایعه

از روحانیون
استان همدان
89/3/96

مبارزه کنند.
آموزشوپرورش باید بتواند انسانهایی تربیات کناد داناا،
تربیت نسلی

توانا ،خردورز ،پارسا ،پرهیزکار ،پاکدامن ،کارآمد ،مبتکار،

آ گاه ،متدین و

شجاع ،اهل اقادام باشاند و از دشامن نترساند ،از تهدیاد

دیدار معلمان

شجاع در برابر

نترسند ،خوابرفتگی و غفلات پیادا نکنناد؛ انساانهاای

و فرهنگیان

تهدیدات

اینجاوری تربیات کناد .تربیاتیاکچنین انساانهایی،

18/1/99

دشمنان

یکچنین جوانهایی ،پایهی اصالی ایاران ساربلند فاردا و
تمدن نوین اسالمی است.

لزوم توجه به
اعتقادات دینی
در انتخاب
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دیدار جمعی

معلم

نوع کاری کاه در دانشاگاه شاهید رجاایی انجاام میگیارد
بایستی موجب تربیت دینی و انقالبی معلمین باشد .کاری

دیدار معلمان

کنید که مدرسه و کالس ،از معلمی بهرهمند بشود که خاود

و فرهنگیان

این معلم بهمعنای واقعی کلمه معلم دین و تقوا و پارساایی

89/5/00

و انقالب باشد .فشار این و آن را هم قبول نکنید؛ زیر فشار

[قرار نگیرید] ،مر قانون را ریایات کنیاد ،بار طباق قاانون
حرکت کنید.

 -6نظریههای نسبت رسانه و دین :دیدگاههای مختلفی به تعامل دین و رسانه در نوع،
میزان و چگونگی آن وجود دارد .با بررسی ریشهها و رویکردهای اصلی نرریات مختلف در
این باب میتوان آن را بر مبنای چند رویکرد (پارادایم) اصلی که رواج آنها بستگی زیادی به
شرایط تاریخی ،سیاسی و اجتمایی جوامع داشته است ،دستهبندی نمود:
 .1-6رویکرررد ذاتگرررا یررا ابزارگرررا  :)1341-1331در ایاان نرریااه کااه توسااط
متفکرانی چون ترنر 1بهکار گرفته شده ،رسانه بهینوان ابازاری بارای مادرن کاردن و نوساازی
جامعه تلقی شده و معتقد است که دین و رسانه دو امر جدا بوده و هریک کار خود را میکنند.
پدیدههای رسانهای پیوندی انکارناپذیر با فرهنگ یامهپسند دارند ،بههمینخاطر ،تا مدتهاا
نه یالمان دین و نه پژوهشگران دین جایگاه ارزشمندی برای م العه پدیادههاای رساانهای و
بهطورکلی پدیدههای مرتبط با آن قاهل نبودند .این دو گروه از دو موضع متفاوت این پدیدهها را
 .2-6رویکرد کارکردگرا  :)1341-1391در رویکرد کارکردگرا نویی تعامل میاان
رسانه و دین پدید آمد .دین میتواند کارکردی برای رسانه داشته باشد و آن فراهم کردن محتوا،
ارزشها و نمادها است .در مقابل ،رسانه نیز به تبلیغ دین و گسترش پیام آن کمک مایکناد.
بنابراین ،دیدگاه کارکردگرایانه میکوشد به سازشی مسالمتآمیز میان رساانه و دیان برساد و
نقشی تفکیکشده برای هر یک داشته باشد .با پیدایش این دیدگاه ،بحثی باا یناوان کلیساای
الکترونیکی در سال9131م .م رح شد که طی آن مبلغین کلیسایی باه اساتودیوها آمدناد و باه
اجرای برنامههای تلویزیونی و تبلیغات مذهبی مشغول شدند .آنها حتی شابکههاای دینای راه
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طرد میکردند (معتمدنژاد.)11 :9966 ،

انداختند و به معرفی رسالت مذهبی خود پرداخته و درواقع ،نویی دیدگاه کارکردگرایانه را میاان
این دو حوزه برقرار کردند (گیویان.)11 :9981 ،
)1. Victor Turner (1983-1920
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 .3-6رویکرد فرهنگگرا  :)1331-1391در دیدگاه فرهنگگرا ،رسانه دیگر ابزار
نیست؛ بلکه رسانه در اینجا از معانی مشترکی استفاده میکند که بهضارورت دیان نیسات و
درواقع ،حوزه فرهنگ است .بنابراین در آن ،نویی استقالل رسانه از دین پدید میآید .درواقع،
بحثها کمکم به این سمت میرود که رسانه میتواند حتی به جای دین ،نقش میانجیگری را
درجوامع معاصر ایفا کند (اسمیت.)13 :9989 ،
در این نگاه ،نمادها در ارتباط با نهادهای اجتمایی و گاروههاای انساانی توضایح داده
نمیشوند ،بلکه «فرهنگ» بهینوان مقدمترین س ح از معنا ،ارزشها و نگرشهاایی تفسایر
میشود که به شکلی مؤثر در کار شکلبخشی به سازمانهاای اجتماایی هساتند (گیویاان،
.)16 :9981
 .4-6رویکرد نوذاتگرا  1331تاکنون) :پارادایم نوذاتگرایی رسانه میگوید کاه
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رسانه نمیتواند دین را تعریف کند ،چراکه خود تصویرساز بوده و نماد مایآفریناد و ایان باه
نویی سکوالر کردن امری قدسی است .درواقع ،رسانه به دلیل آنکه نمادهای دینای را پاایین
آورده و نمایشی میکند ،خود حاوی وجهی سکوالر است .یالوهبرآن ،رسانه در جهان معاصر
مروج نویی فرهنگ نمایشساالری بوده که درنتیجه آن ،فرهناگ بصاری در جواماع ،سال ه
بیشتری یافته است (گیویان.)18 :9981 ،
 .5-6رویکرد نمادگرایی خالق :بهعنوان یرک رویکرد جدید در عرصه تعامل دین
و رسانه :ممکن است با رویکردی فلسفی و از منرری جوهرگرا برای هر یک از دین و رسانه،
ذاتی قاهل شد و سپس نسبت این دو را تحلیل کرد .این نرریات تعامل دین با رساانه را قباول
میکند اما رسانه را در خدمت دین دانسته و وسیلهای برای گسترش و توزیع پیام دین میداناد
(آذری.)91 :9983 ،
 .6-6رویکرد تضاد و تباین دین و رسانه :این رویکرد معتقد اسات دیان یاک نهااد
سنتی است که به توزیع معرفت میپردازد و باید به آن مثل سایر نهادهای سنتی نگریسته شود،
اما رسانه مفهومی مدرن است که دارای کارکردهای سرتاسر جدید بوده و باا دیان تبااین دارد
 06ولی همانند دین به توزیع معرفت پرداخته و به راب ه انساان باا محایط پیراماون خاود شاکل

میبخشد .در این رویکرد ،رسانه در دنیای جدید ،رقیب دین است و میکوشد جاای دیان را
بگیرد (گیویان.)11 :9981 ،
بحث پیرامون نتایج

بحث درمورد نتایج باه دسات آماده از بررسای تعاامالت دیان و رساانه باا پاسا باه
پرسشهای پژوهش ادامه مییابد.
پاسخ به پرسش اصلی :مصادیق تعامالت رسانه و دین

مصداقهای یینی و ملموس همکاری دین و رسانه در راستای اهداف درنرر گرفتهشده
تربیتی یبارتند از:
الف .بسط نفوذ دین :رسانه میتواند دین را در تالش برای جاذب مخاطباان جدیاد،
تعمیق باورهای مؤمنان ،بسط قلمرو و نفوذ به یرصهها و ساحتهای گوناگون حیات فردی و
اجتمایی کمک کند .رسانه همچنین ،ورود دین به یرصههایی همچون امور تجاری و تبلیغی
پورطهماسبی.)911 :9919 ،
ب .گفتمان دینی :رسانه و فناوریهای نوین باتوجهبه خصیصاه گفتماان و در اختیاار
داشتن فرارسانههایی چون کامپیوتر ،اینترنت ،ماهوارهها و سایر رسانههای دیجیتالی ناوین در
فرایند تربیت ،منجر به نهادینه کردن دین میشود .بهطوریکاه باا اساتفاده از ایان امکاناات،
محیط چندرسانهای (مولتیمدیا) را ایجاد کرده و با ترکیب انواع نوشته و متن ،صدا ،تصویر و
 ...محیط معنوی مناسب و ایدهالی را پدید میآورد و در این گفتمان دینی ،با گفتگو (دیالو))
و تبادل آراء و مذاکره ازطریق رسانهها ،زمینه تجربه دینی و بهطبع تربیت دینی میسر میشاود
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کااه در ظاااهر تمایاال چناادانی بااه ورود باادان ناادارد را تسااهیل میکنااد (پورطهماساابی و

(زاریان.)99 :9911 ،
ج .تبلیغ هرچه بیشتر دین :به بیان برخی نویسندگان ،دینداران از سالهای پایاانی دهاه
 9111به دادوستد اطالیات مذهبی بر روی بزرگراههای اطالیاتی پرداختهاند .یموم ماذاهب 00

و آیینهای معنوی ،روی شبکه جهانی چندین مرکز اطالیاتی دارند .هزاران فرد یا مؤسسه که
میان آنها معابد متروک نیز هست ،به نویی به آموزشهاای معناوی ازطریاق رایاناه مشاغول
هستند .قرار گرفتن متون اسالمی در این شبکهها ،نمایانگر تمایل دینداران به اساتفاده از هار
نوع ابزار رسانهای است (محمدی.)19 :9981 ،
د .تبلیغ دین با قرائتهای متکثر :دستیابی گسترده دینمداران و یالقهمنادان تبلیاغ
دین به رسانههای گوناگون دارای قابلیتها و ظرفیتهای متنوع ،امکانات وسیع و روزافزونی را
برای پراکنش پیام دین با قراهتها و روایتهای گوناگون ،ایم از رسمی و غیررسمی متناسب با
نیاز و تقاضای مخاطبان و اقتضاهات محیط فراهم ساخته است .ازاینرو ،دساتیابی آساان،
امکان بهرهگیری همگانی و تنوع قابلیتهاای رساانهای ،زمیناه پویاایی بارای رواج فهمهاا،
قراهتها ،تفسیرها و الگوهای فکری گوناگونی ،متکثر از آموزهها و تعالیم دین فاراهم سااخته
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است (شرف الدین.)91 :9981 ،
ھ .بازتولید پیامهای دین در قالبهای جدید :از نگاه برخی ،رسانه را بایاد باهینوان
یک فضای جدید ،یعنی جایگاه و مکانی ویژه کاه خلاق یاک ماتن جدیاد دینای را در خاود
میپروراند ،مالحره کرد؛ جایگاهی بدونشک متفاوت و گاه نوین که نمادهای جدید تقدس
را با ظرفیتها و معانی جدید میآفریند .این فضا ،سبکهای جدیدی را برای اراهه و نمایش آن
تعریف میکند .درواقع کار رسانه ،ایجاد و خلق یک ماتن جدیاد ،در فضاای جدیاد اسات
(مهری.)31 :9981 ،
و .تقویت روح جمعی :رسانههای فراملی و فرامن قهای همچون ماهوارهها و اینترنت
میتوانند وجدان جمعی و احساس تعلق مشترک مؤمنان ساکن در مناطق گوناگون و پراکناده
در گوشهوکنار جهان را تقویت کرده و به بازیابی هویت دینی آنها ،فراسوی هویتهای متنوع
دیگر کمک کنند .وحدت و پیوستگی آنها را بر پایه اصول مذهبی مشترک ،بهرغم فاصلههای
مرهی و نامرهی تشدید کنند و امکان تأثیرگذاری آنها بر فرایندهای موجاود جامعاه جهاانی را
افزایش دهند.
09

ز .ایجاد زمینه برای احساسات و تجربه دینی :تجربه دینی ،نویی احساس و دریافت

شهودی است که تحتتأثیر ارتباط و جذب مستمر پیامهای قدسی ،تجربه حضور در مکانها
و زمانهای خا

و مشارکت فعال در انجام ایمال یبادی و معناوی بارای مؤمناان حاصال

میشود .نمایشهای معنوی تلویزیونی در ایجاد و تشدید همنوایی و همدلی مخاطب ،نقش
محوری دارند (باربرو.)961 :9986 ،
ح .بازیابی و خلق نمادهای مقردس :ازجملاه اقادامات رساانهها ،خلاق نمادهاای
مقدس و بسط سپهر تقدس به اشیا و پدیدههای یادی است .به بیان برخای محققاان ،فاالن
ق عه از زمین ،روستای زادگاه ،معبد و کلیسای مقدس ،قدرت افسونگری خاود را از دسات
دادهاند .در یوض ،این رسانههای گروهی هستند که به خلق نمادهای مقادس میپردازناد و
قبیله کوچنشین جوانان با این توتمها ،احساس هویت میکند و میآموزد که چگونه هر مکانی
را که برای استقرار و اسکان برمیگزیند ،مقدس و سحرآمیز کند (باربرو.)11 :9986 ،
ط .بسترسازی برای ایجراد تورول روحری :فایلم و برناماههای نمایشای درصاورت
بهرهگیری از جاذبههای معنوی و یرفانی ،پردازشهای رسانهای مناسبی برای پخش در اوقات
ویژه و همچنین قدرت زیادی برای ایجاد تکانههای روانی مثبت و زمینهساازی بارای تحاول
که طی آن از زندگی روزمره خود فاصله گرفته و برای تحول آمادگی مییابند .ایان امار بایاث
میشود تا مراسم یبادی در جامعه ،نه نقش محافرهکارانه ،بلکه نقش خالق ایفا کنند (هوور،
.)31 :9981
ی .اطالعرسانی و اطالعیابی از ادیان گوناگون :با وجود رسانهها و وساایل ارتبااط
جمعی نریر ماهواره ،اینترنات و ...افاراد در جواماع مختلاف ،بیشاتر از هار زماان دیگاری
توانستهاند راجع به دینها و فرهنگهای مختلف آگاهی یابند و افق دیاد پیاروان یاک دیان را
نسبت به وضعیت سایر ادیان بسط داده و بهطبع در افزایش واقعبینی آنها از یکدیگر و کاهش
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روحی در افراد دارند .به بیان ترنز ،فیلم و سایر رسانهها ،افراد را وارد مرحله آستانهای میکنند

پیشداوریهای تعصبآلود مؤثر خواهد بود .رسانهها میتوانناد باهینوان یکای ازمهمتارین
ابزارهای تقو یت جهانگستری با استفاده از آموزههای دینی در قالب نیازهاای هازاره جهاانی،
بازتعریف و تجدیدساختار ایجاد کنند (رضاییزارچی. )113 :9986 ،

05

ک .الگوآفرینی دینی :از ویژگیهای رسانه اسالمی ،آفرینش الگو و نماد تربیتی-دینی
است؛ رسانه اسالمی باتوجهبه رسالت دینی و اسالمی خود ،نهتنها از اراهاه خشاونتطلبای،
مصرفگرایی و  ...جلوگیری میکند بلکه آن را نفی میکند .رسانه اسالمی با خلق کتابهاا،
فیلمها و بازیهای رایانهای و  ...به خلق اس وره تربیت دینی میپاردازد .رساانه اساالمی باا
تبعیت از سیره اهمه اطهار و با اراهاه تصاویری از زنادگانی آنهاا همچاون ساادهزیساتی
یلی ،واقعه کربال و قیام حسینی ،مباحث یلمی امام صاادق و باا نماایش زحماات و
مصاهب پیامبر ایرم و حضرت یلی ،سایر دالوران یرصه دیان اساالم باه اراهاه الگاو
میپردازد (جوادییگانه.)89 :9981 ،
پاسخ به پرسش فرعی اول :تأثیرگذاری دین بر رسانه شامل چه مواردی است؟
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دین نهتنها از رسانه برای اشایه ارزشهای موردتأیید خود بهره میبرد ،بلکاه بار دیگار
کارکردهای رسانه و شیوه رفتار آن هم تأثیر میگذارد .میزان این تأثیر به نفوذ دیان و حاوزهای
بستگی دارد که دین برای مداخله و صدور حکم خود ،صالح میداند .بنابراین ،دینی که خود
را مسئول تنریم همه بخشهای زندگی فردی و اجتمایی بشر میداند ،به خود حق میدهد که
در همه یرصههای کار رسانهای دارای قواید ارشاادی یاا الزامای باشاد (اساماییلی یازدی،
.)91 :9989
م البی که در ادامه میآید بخشی از موارد اثرگذاری دین بر رسانه هستند:
الف .دین همچون ق بنمایی میتواند جهت و مسیر درست را به رسانه نشان دهد و به
این وسیله آن را از نقاط منفی بر حذر دارد و به سمتوسوی مشخص و متعالی ،رهنمون شود.
اقداماتی همچون اقناعسازی منفای ،ذهانشاویی و تلقاین ،اغاوا و فریاب ،دروغپاردازی و
شایعهپراکنای ،تحریاف و سانساور غیرموجاه ،ورود باه حاریم خصوصای افاراد ،تبلیغاات
مصرفگرایانه ،جنگ روانی ،تخریب ارزشها ،تارویج منکارات ،دامانزدن باه انحرافاات و
کااجرویهااا ،ساارگرمسااازی غفلااتانگیااز ،کلیشااهسااازی ،تقویاات فردگرایاای افراطاای،
 08مسئولیتزدایی از تودهها ،اخالل در نرم اجتمایی و امنیت یمومی ،مخفایکااری و توجیاه

مرالم ارباب قدرت ،دینستیزی و دینگریزی و ...از شایعترین آسیبهای رسانهای است که
دین در برابر آن مواضع قاطع و صریحی گرفته است (شرفالدین.)93 :9981 ،
ب .دین بر سیاستگذاری و برنامهریزی ،چیدمان زیرساختها ،تبیین رسالت ،تعیاین
راهبرد و نگرش رسانه اثر گذاشته و به آن جهت میدهد .البتاه ایان جهاتدهی در اداماه بار
محتوای رسانه اثر میگذارد و محتوای رسانه هم پس از رسیدن به مخاطب ،بایث اثرگذاری
بر وی میشود و به رفتار و کردار او جهت میدهد.
ج .دین میتواند به رسانه مشروییت ببخشد .فناوری ،بهخصاو

فنااوری رساانهای،

جزء جهان سکوالر بهشمار میآید ،اما همین که برای تبلیغ مسیحیت و انجیل بهکار میرود،
تقدس مییابد .رسانهها مواهب مقدس خداوند در یصر آخرالزمان هستند و ادبیات جذاب و
شورآفرین آنان ،خود نمادی مقدس است .درخواست از مخاطبان برای استفاده از تلویزیون به
نیت کسب نیروی معنوی بهمعنای بسط و گسترش این نمادگرایی است».
د .دین به واس ه رهنمودهای اخالقی و متعالی ،موجب رشد و تعالی رسانه میشاود و
درنتیجااه س ا ح فرهنااگ ،اندیشااه و کااردار جامعااه را ارتقااا میدهااد و موجبااات تعهااد و
من قی با یکدیگر برقرار میکنند؛ دین میتواند سبب غنای اندوخته فرهنگای جامعاه شاود و
خود نویی میراث فرهنگی بهشمار آید .میراثی که بهواس ه رسانه از نسلی به نسل دیگر منتقل
میشود (وایت.)89 :9986 ،
پاس به پرسش فریی دوم :رسانه در خدمت دین چه کارکردهایی دارد؟
فرصتهای منحصربهفردی که رسانهای شدن در اختیار دین قرار میدهاد بسایار حااهز
اهمیت هستند .رسانه میتواند با قدرت خاود ،تاأثیر مساتقیم در ناوع و کیفیات آماوزش در
س حی بسیار وسیع داشته باشد .اساتفاده صاحیح و اصاولی از قادرت رساانه ،در راساتای
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مسئولیتپذیری رسانه در قبال جامعه را فراهم میکند .ازآنجاییکه دیان و فرهناگ ارتبااطی

نهادینهسازی آموزههای دینی در تربیت کودکان از اصلیترین منافعی است که رسانه برای دین
دارد .برخی از این کاربردها یبارتند از:
الف .افزایش مخاطبان در س ح بسیار وسیع :وقتی صحبت از تأثیرات یمیق و ساریع 06

فرهنگی حاصل از فعالیت رسانهای به میان میآید میتوان گفت که کثرت چند صاد براباری
مخاطبان چنان قدرتی به رسانه میدهد که تفاوتهای ماهوی با رسانههای سنتی پیدا میکند
بهخصو

نرر به ویژگیهای پیام دینی که همواره در یک بافت معنوی اراهاه مایشاود ،ایان

تغییرات بیشتر جلبتوجه میکند.
ب .رسانههای امروزی واجد خصیصه تعمیمدهی و یمومی کردن هستند .بهنحویکاه
اراهه ارزشهای دینی ازطریق آنها در بسیاری موارد منجر به بسط و توسعه همهجانباه آنهاا
میشود و از همین طریق میتوان بسیاری از ایتقادات ،احکام و اخالق را در جامعه باهینوان
هنجار م رح کرد.
ج .استفاده از ویژگی آموزشی رسانه در امور دینی چیزی نیست که بتوان از کناار آن باه
سادگی یبور کرد .بسیاری از آموزشها ناظر بر ایتقادات ،احکام و اخالق دینی با جذابترین
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و تأثیرگذارترین روشها در رسانه قابل اراهه است (موسویمهر.)918 :9919 ،
پاسخ به پرسش فرعی سوم :تعامالت دین و رسانه در تربیت کودکان شامل چه
مؤلفههایی است؟

باتوجهبه مؤلفههایی که رهبر انقالب درراب هبا تربیت دینی بیان کردند مایتاوان نتیجاه
گرفت که درنرر گرفتن این سرفصلها بهیقین در موفقیت سیستم آموزشی در نیل باه اهاداف
تربیت دینی کودکان مؤثر خواهد بود.
 لزوم تالش معلمان برای تعلیم و تربیت اسالمی تأثیر یمیق سخنان معلم بر ذهن و روح کودک القاء تفکر دینی به کودکان با اتکاء بر کاریزمای معلم لزوم اولویتگذاری فرهنگی در مدارس لزوم تربیت دینی کودکان توسط معلم در هر جایگاهی -ارتقاء معرفت دینی با رفتار دینی مخلصانه
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 -لزوم تبیین دینی شبههزدا ،روشن و متنوع برای کودکان

 توجه به نقش زن در تربیت دینی کودکان احیاء ایتقاد و یمل اسالمی در کودکان از هر طبقهای لزوم برنامهریزی جهت تربیت دینی در مدارس نرارت بر یملکرد آموزشوپرورش جهت حرکت در راستای مسلمانسازی کودکان استفاده از شعر جهت القاء مفاهیم دینی به کودک حفاظت از اصول دین در مقابل مهاجمان تربیت نسلی آگاه ،متدین و شجاع در برابر تهدیدات دشمنان لزوم توجه به ایتقادات دینی در انتخاب معلمازسویدیگر تربیت صحیح با کمک ابزارهای مختلف بهویاژه رساانه ،یکای از راههاای
کلیدی در مسیر توسعه و ترویج فعالیتهای دینی است (وایری و کریمی.)31 :9913 ،
باتوجهبه مباحث م رح شاده میتاوان گفات تالقای میاان رساانه و دیان از اواساط قارن
بیسااتم توجااه پااژوهشگااران و دانشاامندان را بااه خااود جلااب کاارد .از ماادتهااا پاایش
کتابشناسی جامعی کاه فهرساتی از کتابهاای راهنماای نحاوه اجارای ایان پاژوهش را اراهاه
پدیاادار ش اد و نق ااه ی فاای در م العااات دیاان در رادیااو و تلویزیااون بااود (پااارکر ،باااری 1و
اسمیت .)9166 2،تاری نشان میدهاد تاا دهاه 9111م .هماواره ناویی انفکااک میاان ایان
دو حااوزه و پژوهشهااای مربااوط بااه آن وجااود داشااته اساات .از ایاان دوره بااه بعااد اساات کااه
تحتتاأثیر یاواملی ،تعامال میاان ایان دو واقعیات ،دو ماتن ،دو نهااد یاا دو ینصار فرهنگای
رفتهرفتااه ،دسااتمایه بررساایهای یلماای و تاأمالت محققانااه واقااع شااد و نق ااه تالقیهااا و
س ا وح تماااس بالفعاال یااا بااالقوه ایاان دو از منررهااای مختلااف (فلساافی ،روانشااناختی،
جامعهشاااناختی ،فرهنگااای ،حقاااوقی ،اخالقااای ،زبانشاااناختی و هناااری) بررسااای شاااد
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ماایداد ،وجااود داشاات ولاای نخسااتین اثاار قاباالتوجااه اجتمااایی-یلماای در سااال 9166م.

(شااارفالدین .)91 :9981 ،از نگااااه رساااانهای ،مفااااهیم و آموزههاااای دینااای ،پیامهاااایی
1. David W Barry
2. Dallas W Smythe
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هسااتند کااه در قالبهااایی چااون نوشااتار و گفتااار منتقاال و منتشاار میشااوند .همچنااین
مخاطبااان ایاان پیااام ،تااوده مااردم و جامعااه هسااتند .وساایله انتشااار ایاان پیااام در ابتاادای اماار،
فرهنگ و پس از آن رسانه است که با ابزارهای مختلف آن را افزایش میدهد.
درنهایت ،جامعه آموزههای دینی را بهکار بسته و رشد و تعالی مییابد .ازطرفی ماالکین
رسانه ،همواره به قدرت و نفوذ دین در جامعه توجه داشتهاند و پی بردهاند که بدون توسال باه
آموزهها و فرهنگ دینی ،نمیتوان در جامعه نفوذ کرد و محتوای موردنرر را به گوش مخاطب
رساند .بنابراین فرهنگ دینی همواره به نویی بار محتاوا و م الاب رساانهها اثار میگاذارد و
بهینوان متغیری مستقل ،نقش مهمی در جهتدهی به رسانهها داشته است .ازاینرو ،میتوان
نتیجه گرفت که برخالف کشمکشهایی که در بدو تولد رسانه بین این دو نهاد وجود داشت،
امروزه شاهد هستیم که این دو ینصر مهم جامعه ،به نویی همزیساتی و تعامال باا یکادیگر
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دارند و هریک با بهرهگیری از دیگری ،به فرآیند بازتولید و رشد خاود اداماه میدهاد .اماروزه
ادیان بهویژه مسیحیت ،نگاهی تیزبینانه به رسانه داشته ،بهطوریکه مرکز مسیحیت کاتولیک،
ً
در پیش گرفتن موضعی کامال مثبت و مشوقانه ،رساانهها را هادایای الهای دانساته ،در یاین
تأکید بر مسئولیت اجتمایی رسانهها ،نهاد کاتولیاک را باه اساتفاده صاحیح از فناوریهاای
ارتباطی و رسانهها ملزم کرده است (همان.)96 :
نتیجهگیری

باتوجهبه اینکه بحث تربیت کودک از اساسیترین مباحث م رح در جواماع محساوب
میشود ،بدیهی است یوامل تأثیرگذار بر آن نیز از اهمیت ویژهای برخوردار اسات .از نتاایج
این پژوهش و پژوهشهای مشابه میتوان دریافت که احاطه م لق والدین بر تربیت کودک به
پایان رسیده و رسانه (بهخصو

رسانههای تصویری) نقش پررنگتر و فعالتری در این زمینه

ایفا میکند .لحا نمودن نکات تربیتی مدنرر والدین ،بستگی به سیاستهای رسانهای دارد
که بهطور مستقیم توسط حکومت ایمال میشود .معموال رسانهها باتوجهبه نوع حکومات و
 55ایدهولوژی حاکم بر جامعه ،خطمشی خود را تعیین میکنناد و مسالم اسات کاه در جواماع

اسالمی مثل ایران ،رسانه در راستای تعالی کودک و م ابق با معیارهای انسانی و الهی حرکت
میکند .درواقع ،هدف از تربیت دینای کودکاان ،رشاد و بالنادگی جامعاه اساالمی اسات.
کودکانی که آینده و فردای جامعه اسالمی را رقم خواهند زد .بنابراین ،آموزههای دینی باید باه
هر صورت ممکن در اختیار تربیت آنان قرار بگیرد .رسانه در این مورد میتواند کمک بسایار
مؤثری برای ترویج و فهم آموزههای دینی کند .باید سیاستهای رسانهای بهنحوی تنریم شود
که کودکان ازطریق رسانههایی که به آنها یالقمند هستند مورد آموزش قارار بگیرناد و البتاه
لزوم استفاده از قالبهای رسانهای جذاب نیز اصلی انکارناپذیر در دستیابی به اهاداف تربیات
دینی کودکان است .ازطرفدیگر ،رسانه نیز تحت لوای مفاهیم دینی ،مشروییت مییاباد و باه
اهداف خود که ازجمله دستیابی به مخاطب هرچه بیشتر است نزدیکتر مایشاود .در خاتماه
پیشنهاداتی باتوجهبه نتایج حاصل از پژوهش اراهه میشود:
به نرر میرسد درراب هبا تحکیم مبانی ایتقادی از سنین خردسالی و نهاینه کردن آن در
جامعه ،راه بسیار سختی در پیشروی متولیان امر باشد .برخوردهای ناصاحیح و غیراصاولی
برخی بنیادگرایان به نام دین ،ل مه بزرگی بر نگرش یامه مردم به امور دینی وارد آورده اسات.
الف) کارگروهی متشکل از روحانیون و دانشگاهیان با هدف تحکیم مبانی ایتقادی در
کودکان و نوجوانان تشکیل شده و با حمایت دولت و مجلس ،آهیننامههایی را در این راب ه به
تصویب برسانند.
ب) درراب هبا تبلیغات دینی ،حتما ردیف بودجه توسط دولت درنرر گرفته شده و توسط
افراد صالح صرف اهداف دینپذیری کودکان و نوجوانان گردد.
ج) از هرگونه برخورد خشونتبار و با اجباار در مادارس جهات انجاام فارایی دینای
خودداری شود.
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بنابراین پیشنهاد میشود:

د) روشنگری دینی و تبیین تمایز میان بنیادگرایی و ایتدالگرایی در دین اسالم در مناابع
درسی دانشآموزان قرار گیرد .ه) ساخت برنامههای جاذاب باا مضامون ماذهبی در دساتور
متولیان رسانه ملی قرار گیرد.
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Abstract
Purpose: The aim of this paper is to examine the interactions and
common topics between media and religion regarding children's education.
Methodology: The research method is analytical-descriptive and has
been done using library and internet resources.

تبیین تعامالت دین و رسانه با نگاهی به تربیت کودک

Findings: The findings show that the media (especially video media such
as television) play a significant role in the education of children (whether
religious or secular). It was also found that the cooperation between the media
and religion on the one hand causes expansion and institutionalization of
religious concepts and makes them available to a larger audiences. On the
other hand, the media is legitimized and accepted by the public by publishing
religious teachings and concepts.
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Conclusion: The results of cooperation and interactions between religion
and media can be noted as: expanding the influence of religion, religious
discourse, promoting religion, creating religious experience, creating sacred
symbols, creating spiritual transformation, informing about other religions,
creating religious role models, schools. Virtual and...
Keywords: media, religion, education, religious education, children
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