
 

 

تب
 نیی

ت د
مال

تعا
 نی

گاه
با ن

نه 
سا

و ر
 ی

ترب
به 

 تی
دک

کو
 

 

0 

 
 
 
 

 کودک تیبه ترب يو رسانه با نگاه نیتعامالت د نییتب
 

 مسئول( سندهی)نو*یجانیس یفاطمه محمد
 **یسجاس یمیداوود رح

 چکیده

 رسانه بین که است کیمشتر های سرفصل و تعامالت بررسی حاضر، مقاله هدفهدف: 
 .دارد وجود کودکان تربیت و تعلیم مورد در دین و

 از اساتفاده باا و بوده توصیفی_تحلیلی صورت به پژوهش روش پژوهش:  شناسی روش
 است. شده انجام اینترنتی و ای کتابخانه منابع

 مثال تصاویری هاایرساانه خصاو  به) هاارساانه کاه دهد ها نشان می یافته ها: یافته
 ایفا توجهی قابل و برجسته نقش( غیردینی خواه و دینی خواه) کودکان تربیت امر در( ویزیونتل

 و گساترش موجباات سو ازیک دین و رسانه بین همکاری که شد مشخص همچنین. ندکنمی
 قرار بیشتری مخاطبان اختیار در راها  آن و دهکر فراهم را دینی هایآموزه و مفاهیم سازی ینهنهاد
 ماورد و یافتاه مشاروییت دینای، مفاهیم و ها آموزه انتشار با نیز رسانه دیگر، سویاز .دهد می

 د.گیر می قرار مردم یامه پذیرش

: دکار اشااره موارد این به توان می رسانه و دین تعامالت و همکاری نتایج از گیری: نتیجه
                                                      

 رانیا ،یواحد تهران مرکز یمدرس دانشگاه آزاد اسالمرسانه،  تیریمد یدکترا *
fatemeh.81@gmail.com. 

 .d.rahimi@shahed.ac.ir رانیدانشگاه شاهد، تهران، ا ،یدانشکده یلوم انسان ار،یاستاد **
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 ایجااد مقادس، ینمادهاا خلق دینی، تجربه ایجاد دین، تبلیغ دینی، گفتمان دین، نفوذ بسط
 ... و مجازی مدرسه دینی، الگوآفرینی دیگر، ادیان از رسانی اطالع روحی، تحول

 کودکان دینی، تربیت تربیت، و تعلیم دین، رسانه، ها: کلیدواژه

 مقدمه

فنون و به تبع آن تغییر تمام شئون زندگی، تربیت فرزندان، دیگر  ،با پیشرفت یلوم امروزه
رود و برخی یوامل خارج  شمار نمی خانوادگی و فارغ از فضای بیرونی بهمثابه یک امر درون  به

در چناین شارای ی بایساتی  توانند تأثیری همسنگ تأثیر خانواده داشته باشاند. از خانواده می
و بتوانند سیر تربیت فرزندان خود را با سیر تغییارات اده والدین، خود را با شرایط جدید وفق د

نابراین امروزه تمام والدین نیاز دارند تاا از نرریاات جدیاد محققاان جامعه هماهنگ کنند. ب
برد و از کار  بهتوان آن را در تمام شرایط  تربیت کودکان بهره ببرند. نرریاتی که البته نمیدرمورد 

در طاول دو قارن (. 99: 9911)امامی میبدی و همکااران،  هر فرد تا فرد دیگر متفاوت است
 مثالای  هاای پیشارفته رساانهتدریج  ها به آن تلفن و بعد از ،رادیوون هایی همچ رسانهگذشته 

که نقش  گرفته شدکار  بهتوسط انسان ماهواره  تنهایدرکامپیوتر، اینترنت و ، سینما ،تلویزیون
خصاو  کودکاان داشاته و دارناد  باهاقشار مختلف جامعاه بسیار مهمی در تربیت و تعلیم 

  (.99: 9911)احسانی، 
تعامالت دین و رسانه در تربیت کودک باید گفت که ارتباط دو ساویه دیان و  ا ب درراب ه

های جمعی باا پارداختن باه  رسانه از قدمتی دیرینه برخوردار است. در این تعامل، گاه رسانه
گاه دین برای اشایه و تبلیغ خاود از امکاناات ویاژه ، اند های دینی مشروییت یافته متون آموزه

 های ارتباطی خاا  های جدید و نرریه بهره برده است. با ظهور رسانه وسایل ارتباط جمعی
ای درباره تعامل دین و رسانه شکل   های تازه و البته بنابر شرایط اجتمایی هر دوره، دیدگاهها  آن

در تعلیم و تربیت ها  آن وشند میان دین و رسانه و نقشک  گرفته و اندیشمندان این دو حوزه، می
باه اینکاه  باتوجه: الف(. بنابراین 9911یگانه و یبداللهیان،  برقرار کنند )جوادی مؤثرارتباطی 

اتفاق جمعیت کشور ما مسلمان و حکومات آن نیاز اساالمی اسات، یکای از  به قریب بیشتر
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نسل جدید است. باید  ها، اهتمام به انعکاس موازین دینی جهت تربیت وظایف اصلی رسانه
های جدید، موضویات و مباحث مهمای  ارف دینی در رسانهتوجه داشت که ظهور دین و مع

کنند.  توجه می مسئلهای پدید آورده و محققان بسیاری به این  درباره شرایط دین در شبکه رسانه
به موضوع دین، معارف دینی و اینترنت از جنباه اراهاه ماذهب، معنویات و  ها پژوهشبرخی 

 اند. فضای مجازی پرداخته
 مااتیآن دساته ماذاهب و تعل از نترناتیسرانجام ا» :که سازد یم خاطرنشان 1یزالسک

یمال  دهیاچیپ مراتب سلسالهبدون  داشته و یبه آنارش شیخواهد کرد که گرا تیحما یمعنو
-999: 9111)زالساکی،  دهناد یخود را در شبکه از دست م یرویو اقتدار، نفوذ و ن کنند یم

ای و نباود   هاای ساریع رساانه دگرگاونی(. م لب مهمی که کمتر باه آن پرداختاه شاده، 991
های مناسب برای م العه ارتباط بین دین و رساانه اسات. مشاکل یماده، تعامال  چارچوب

پژوهی این راب ه است که نبود تمایز من قای میاان م العاات  ها و آینده معارف دینی و رسانه
مختلف از آن های  یلنرری و م العات کاربردی در ارتباط میان این دو بایث تعدد آراء و تحل

ای از دین، رساانه ماذهبی یاا ماذهب  ها، استفاده رسانه شده است. استفاده مذهبی از رسانه
جدیاد هاای  شده ازجمله مفاهیمی هساتند کاه از یصار رساانه و گساترش فناوری ای رسانه
ی های میان فناور این زمینه، نیازمند فهم چالش ای سرچشمه گرفته و هر نوع تالشی در رسانه

 (.16: 9919محمدی،  حاجی ،و مذهب است )بیچرانلو

 های پژوهش  پرسش

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

 فرعی: های پرسش
 گذاری دین بر رسانه شامل چه مواردی است؟تأثیر. 9

                                                      
1. Zaleski 
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 . رسانه در خدمت دین چه کارکردهایی دارد؟1
 یی است؟ها مؤلفهامالت دین و رسانه در تربیت کودکان شامل چه . مصادیق تع9

 د:کربه موارد ذیل اشاره  توان یم ،پژوهش های یشینهپ یدر بررس
آماوزان  داری داناش بینی میزان دین پیش» ( پژوهشی با ینوان9911تاجیک اسماییلی )

جامعه  رسشنامه انجام داده وپ وسیله بهرا  «یادالنهبراساس وابستگی به اینترنت و باور به دنیای 
هاای   . یافتاهبوده اساتآموزان دوره دوم متوس ه شهر تهران  آماری پژوهش، شامل کلیه دانش

داری فقاط براسااس  پژوهش نشان داد که ابعاد ایتقاادی، یااطفی و پیامادی، از ابعااد دیان
گیاری میازان  بینی باوده، یعنای باا صارف انادازه صورت منفی قابل پیش ه بهالنباورهای نایاد

داری در  توان میزان ابعاد ایتقادی، یاطفی و پیامدی دیان در افراد می النهباورهای دنیای نایاد
 .دکربینی  آنان را پیش

ان آماوز دانشآشنایی با راهکارهایی جهت جذب »( پژوهشی با ینوان 9911حیدریان )
گریازی در میاان  ایان پاژوهش، باه دلیال گساترش دیان انجام داده اسات. «به مفاهیم دینی

به مفاهیم  آنانسازان جامعه هستند، الزم دانسته جهت آشنایی و جذب  آموزان، که آینده دانش
ای و نگااهی تبیینای، راهکارهاایی بارای جاذب تماامی قشارهای   دینی، با روشی کتابخاناه

ترین اصول آموزشی است، به هر  عکه جام آموز به دین، براساس روایات معصومین دانش
 .اراهه دهد -خانواده، مراکز آموزشی، مربیان-ینصرسه 

مساهل تربیت دینی در فضای مجازی و »( پژوهشی با ینوان 9911مصباحی جمشید )
 انیااسات م از آن یحااک ها افتهیو  داده انجام یلیتحل-یفیبا روش توص «نحوه مواجهه با آن

ماوارد باه  یدر برخا که برقرار است یتناظر یمجاز یفضا یهایژگیو و ینید تییناصر ترب
 لیتحل. کند یینوان مانع یمل م به زین یو در موارد رساند یم یاریم لوب  ینید تیتحقق ترب

راهکاار  رسااند،یما یاریا یناید تیابه شناخت یوامل و موانع ترب نکهیبر ا الوهتناظر ی نیا
 .دهد ینشان منیز را  یمجاز یدر فضا ینید تیتربمواجهه با مساهل 

مجمویه مقاالت دین و رسانه: رساانه »( در اثر خود 9911انه و یبداللهیان )یگ  جوادی
های گوناگون  نرران حوزه  اند تا دیدگاه اندیشمندان و صاحب تالش کرده« ای دینی و دین رسانه
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اندازهای گوناگون را در باب حضور دین در رسانه و  یلوم اجتمایی و م العات رسانه از چشم
 یار مخاطبان قرار دهند. رسانه دینی در اخت

نقاش رساانه جمعای )تلویزیاون( در » ( پژوهشای باا یناوان9911) کریمی و قویمی
 وپرورش آماوزش 1سال من قه  8-91آموزان  )م العه موردی: دانش آموزش مذهبی کودکان

 میآموزش مستق آمده گویای این حقیقت است که دست نتایج به انجام دادند که« استان تهران
و  است در ارتباط ونیزیبا رسانه تلو وپرورش آموزش .است مؤثر یریادگیدر امر  ونیزیاز تلو

 گارید جیبا نتا جینتا نیدارد. ا یاژهیو گاهیجا یررسمیآموزش غ لهیوس کیینوان  به ونیزیتلو
 .دارد یکامل یهمخوان زیمشابه ن ها پژوهش

اشاره شد، مبحث دین و رسانه ها  آن هایی که به الزم به ذکر است که هر کدام از پژوهش  
طور اختصاصی نقش دیان و  اند ولی هیچکدام به را از یک زاویه خا  مورد بررسی قرار داده

های  اهمیت تربیت کودک و شیوهبه  باتوجه بنابرایناند.  نگرفته درنرررسانه را در تربیت کودک 
امالت ساازنده باین دیان و گذاری بر آن، این پژوهش بر آن است تا با تبیین و بررسی تعاتأثیر

های تربیت کودک از این زاویه را مورد شناسایی قرار دهد و به این منراور باه  رسانه، شاخص
های م رح در زمینه نسبت دین با رسانه استناد شده است. وجه تمایز ایان  نرریه رویکردها و

یان و رساانه، باه بر بررسی تعاامالت د در این است که یالوه  برده نامهای  پژوهش با پژوهش
 نقش این تعامالت در آموزش کودکان نیز می پردازد.

 روش پژوهش

قاراردادن چناد مسائله  با مبنا استفاده شده و یلیتحل-یفیپژوهش از روش توص نیدر ا
باا آن طاور ایام  رسانه باهبا  تعاملدر  ینید تیرا که ترب یپژوهش، مساهل هیپاینوان  بهی نرر

است  یهدف، کاربرد ثیپژوهش ازح نیاست. ا و تبیین قرار دادهمورد بررسی  ست،ا رو روبه
 موجود بوده است. یتالیااط یها  گاهیپا اسناد و هیکل شامل یلیوجامعه تحل

معنای پرورش دادن و پروراندن اسات و پرورانادن هرچیازی  به. تربیت کودک: تربیت 1
، تربیت انسان پرورش دادن جسم . بنابراینها است تا شکوفایی تمام قابلیتبه کمال رساندن آن 
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معنای فراهم  تربیت در انسان بهد. درواقع ای که به کمال شایسته خود برس گونه ست بها و روح او
آوردن زمینه رشد و پرورش استعدادهای درونی و قوای جسامانی و روانای او بارای وصاول باه 

دادن، ساختن، دگرگون  کمال م لوب است و این کار درواقع یملی است آگاهانه با هدف رشد
 تیادر ترب(. 39: 9989یازدی،  اساماییلی) کردن و شکوفا کردن استعدادهای مادرزادی بشار

 تیاعلرا باه ف یهاای مختلاف و ییده و تواناکرکودک توجه  یدرون یبه استعدادها دیبا حیصح
و  شامردهفرزناد  ساتهیشا تیااز حقوق فرزندان بار پادر را، ترب یکی یدرآورد. حضرت یل

ادب و  یخاوب و باه نادیاو برگز یبارا کاویاست کاه ناام ن نیفرزند بر پدرش احق » :دیفرما یم
باه  یپادر چیه»فرموده است:  گرید یآن حضرت در کالم .«اموزدیقرآن ب یکند و به و تشیترب

 (.  193: 99البالغه، نامه  )نهج «است دهینبخش کوین تیمانند ترب یفرزندش، موهبت

انتقال اسات.  ها واس وسیله، واس ه و ی، 1واژه مدیامعنای لغوی : آن . رسانه و انواع2 
 همعمول وسیلطور  بهاین واژه رود.  میکار  بهمعادل اص الحی آن  «رسانه» هواژ زبان فارسی رد

های  بیانی یا ابزار بیانی ترجمه شده است و در جوامع پیشرفته به رسانه هبیان، قالب بیان، واس 
 ها، رمزگذاری و انتقال پیام باه یک جمعیت وسیع است. دارد که کار آنگروهی جامعه اشاره 

، دبیری و )اسالمی هستند   ها از مصادیق روشن رسانه با این تعریف، رادیو، تلویزیون و روزنامه
 نوع هستند:  پنج کلی بندی ها در یک تقسیم رسانه(. 913 :9911، زاده یلی

 ...  ویات )کتاب و نشریه و...(، ایالمیه، پالکارد وهای نوشتاری: روزنامه، م ب رسانه. 9
 ...  های شنیداری: نوار کاست، رادیو و رسانه. 1
 ...  کاری، خ اطی، کاریکاتور و های دیداری: هنرها، نقاشی، کنده رسانه. 9
 ...  دیداری: تئاتر، تلویزیون، سینما، کامپیوتر و-های شنیداری رسانه. 3
. )راماین، .. رخورد و گفتگو )دیاالو((، ساخنرانی، مویراه وهای شخصی: ب  رسانه. 6
9919 :933.) 

معاد  ،ای از معارف مربوط به مبدأ دین مجمویه»معتقد است یالمه طباطبایی . دین: 3
و قوانین اجتمایی از یبادات و معامالت که ازطریق وحی و نبوت به بشر رسایده، نباوتی کاه 

                                                      
1. Media 
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ای از اخباار کاه مخبار صاادق، از آن خبار داده،  یاهصدقش با برهان ثابت شده و نیز مجمو
 ؛ 981 : 1ج  ،تاا( )طباطباایی، )بای «شده است بتبودنش به برهان ثا مخبری که باز صادق

 تیقاید، اخالق، قوانین و مقاررا همجموی نیکه د باور دارد( 9918) آملی جوادی (.8: 96ج
حااق و  هایاان مجمویاا ههم گاهی .استها  امور جامعه انسانی و پرورش انسان هادار بارای

مجمویه حق باشاد، آن را  اگرآن باطل و زمانی مخلوطی از حق و باطل است.  ههما گااهی
نامناد  صاورت آن را دیان باطال و یاا التقااطی از حاق و باطال مای دین حاق و در غیااراین

ی است و بین دین همواره هم جهان» :معتقد است 1گیرتز لیفوردک(. 991: 9918، آملی جوادی)
  (.31: 9983)شرف الدین، « ها و یواطف ها، نگرش رفتارها، ارزش، هم خلقیات

و  دادهکه وجهی از آن، فرهنگ دینی اجتماع را بازتاب  استای  رسانه . رسانه دینی:4  
آن در  ایاتالیبایاث رشاد و  و فرهنگ به جامعه تزریاق کاردهینوان  بهروی دیگر آن، دین را 

منراور  و باه کاردهبرقرار  ارتباطشود. در ادامه این فرآیند، مردم با دین  ع میتمامی ابعاد اجتما
از دیاد . بخشاند وسویی دینی می کنش و رفتارشان سمت ، بهورمح ای دین دستیابی به جامعه

های غایی، بیش از هر چیز دیگری، بارای هادایت  ینوان جهان نمادین ارزش ارس و، دین، به
 (.913: 9911)مختااری،  یدن به اهداف م لوب ضروری اساتسوی رس فناوری پیچیده به

 نیتر میمدار باشد. یر محور و یدالت در محتوا و هدف، حق دیبا یو قرآن ینیرسانه از نگاه د
تیال ) است: یگ ژیو نیا ی(، خود دارامیما )قرآن کر ینیرسانه د

ْ
ْن ب   ه  یأ ُل م  و  ال  ه  ی د  ی ن  یاْلباط 

 ْْ ْلف  ه  ت  ْن خ  َ    ل  ی م  م م  یم  ْن  و از پشاتش در آن راه نادارد و  شیارو شیاز پا باطال»( دی َ 
ل  )(. 31 : آیهفصلت) «ستوده است میحک یازسو یا فروفرستاده شده ْتُلوُه ع  م  ن   ک  ی ذل ک  ن 

ْکر  اْلح   ات  یْاآل  یبار تاو ما زیاآم و قارآن حکمات اتیاکه ماا آن را از آ ستا هانیا»( م  یو  الذِّ
باشد، نوبت باه « محور حق»در هدف و محتوا  ینیرسانه د اگر(. 68 : آیهمرانی آل) «میخوان
ها و ابزارها هم حق را مقدم بدارد و با استحکام، اتقاان و اساتدالل در  وهیرسد که در ش یآن م

خاود را  یگارتیصورت، رسانه توان هدا نیو... گام بردارد. درا یخبرساز ،ییرصه خبررسان
تاُب ال ر   ک  ذل  واهد رسانه: )به ظهور خ ب،یبدون آس ْلُمّتق  یُه د   ه  یف ب  یاْل   کتااب  آن» (ن  یل 

                                                      
1. Clifford Geertz (1926-2006) 
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 ن  یاّلذ)(. 81: آیه ؛ نساء19 ،1: آیه بقره) «است انیپارسا یراهنما ست،یدر آن ن یدیترد چیه
ُغون  ی لِّ ساالت  الّل ه  و   ب  ُه یر  اّل الّل ه   ْخش  ْون  یو  ال  ْخش  ْون   ِ ا 

َ  د   
خادا را ای ها امیکاه پ یکساان» (أ

 (.91 : آیهاحزاب) «هراسند یکس جز خدا نم چیهراسند و از ه یرسانند و از او م یم
نوع بسترسازی کاه باه شاکوفایی  هر»نرران، تربیت دینی را  صاحب :. تربیت دینی5  

کنناد.  تعریف مای« مثبت بارور سازدهای  ابعاد گوناگون وجود انسان بپردازد و آن را در جنبه
گیری  های آدمی برای نیل به قرب الهی و جهت کارگیری توانایی معنای به ت دینی بهتربی درواقع

در  ،یدیااساتقرار نگارش جاامع توح (.961: 9981به سمت اهداف متعالی است )امینی، 
آوران  امیپهای  دغدغه نیتر از مهم یکیخداوند، همواره  یسو او به یریگ جهت میکودک و تنر

یُم »بوده و هست:  ینید تیترب انیو مرب یاله  َ مُن ال ر ّ َْ ال ّ ُهو  الر ّ  ِ  
له   ِ د  ال   َ له  وا  ِ لُه ْم   ِ و « »و  

« . اوسات بخشانده مهرباانساتین یاز او معبود ریکه غ ستا یا گانهیشما، خداوند  یخدا
 دیارا به فرزندان خود آموزش ده یاسالم ثیاحاد: »ندفرماییم امام صادق (.919)بقره، 

 ینید تی(. هدف ترب11: 1ج ه.ق،9311 ،ینی)کل رندیخالفان بر شما سبقت گاز آنکه م شیپ
. شندیندیها بتوانند آگاهانه درباره آن ب ن رساند تا آ یاری نیآن است که افراد جامعه را در فهم د

نبندناد و  نیاد یخود را باه رو یدرها ،یممکن است که اذهان و یواطف آدم یکار زمان نیا
ساعادتمند  راهتنهاا  نیمنسوخ و م العه آن فاقد ارزش است. بنابرا یزیچ نیتصور نشود که د
رهبار معرام  (.39 :9986 ،یمی)رح است ینید تیو ترب میاو از تعل یمند شدن انسان، بهره

اند که  دهکرهایی بیان  انقالب درباره تربیت دینی کودکان نررات خودشان را در قالب سخنرانی
 :استها به شرح ذیل  در این سخنرانی ها مؤلفهترین  برخی از اصلی

 های تربیت دینی در سخنان رهبر انقالب : مؤلفه1جدول شماره 

یخ بیانات موضوع اصلی  تار

لزوم تالش 
معلمان برای 

تعلیم و تربیت 

و والدت  دنیبخشا یزنادگ  مسائله ت،یاوترب میتعلا  مسئله
انسان است. شاما تاالش  کیمخاطب و  کیبه  دنیبخش

نرار   را که خشک به ینیاز زم یبخش کی دیکن یسع د،یکن

معلمان  دارید
 استان فارس

91/1/81 
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شود. اسالم باا  یجار یا و از آنجا چشمه دیبکاو رسد، یم اسالمی
  .کندیو به معلم نگاه م تیوترب میچشم به تعل نیا

تأثیر عمیق 
سخنان معلم 
بر ذهن و روح 

 کودک

کاار  ءهام جازکردن  تیکه ترب دیمسئله غفلت نکن نیاز ا 
باا تاأثیر روحای   ،یشماست؛ و چه بهتر که با نفاوذ معلما

ی ورانروشن و نا ی نق ه کیو  دیمعلم بر متعلم استفاده کن
 کیاکلمه از خادا،  کی. دیبگذار یآموز باق در قلب دانش

 تیکلمه از معنو کی امت،یجمله از ق کی غمبر،یکلمه از پ
ه یو سلوک ال کان اسات از مم یو محبت به خدا، گااه اللَّ

معلم کالس اول  ای اتیادب ریدب ای یاضیر ریینوان دب شما به
 این کودک یا تیدوم دبستان صادر شود که شخص ایدبستان 

را که مخاطاب شماسات، شاکل  یانسان نینوجوان، ا نیا
 .م لوب بدهد

معلمان  دارید
 استان فارس

91/1/81 

القاء تفکر دینی 
به کودکان با 

اتکاء بر 
یزمای م  علمکار

 یعنایباه دسات معلام اسات؛  دینسل جد تیهو لیتشک
تر از خانواده و پدر و مادر. در اکثر موارد  ُپررنگ ینقش یحت  

حرف معلم بر حرف پدر و مادر در ذهن کودک و نوجاوان 
 . کندیم دایپ حیترج

از  یجمع
معلمان استان 

 کرمان
19/1/83 

لزوم 
گذاری  اولویت

فرهنگی در 
 مدارس

 ؟میباده ادیا یسیزبان انگلی ه کودکان دبستانما ب چرا باید
 انندپول خرج کنند تا بتو دیبا کایو امر سیچقدر دولت انگل

 گاناهیملات ب کیا انیآسان زبان خودشان را در م طور نیا
صددرصد  یکنند؟ البته بنده با فراگرفتن زبان خارج جیترو

 یچه اشکال رند؛یبگ ادیزبان، بلکه ده زبان  کیموافقم؛ نه 
 جامعه نشود. هنگفر ءکار جز نیرد؟ منتها ادا

از  یجمع
معلمان استان 

 کرمان
19/1/83 

لزوم تربیت 
دینی کودکان 

خادا و  یکاار معلمای  شاما ماورد رضاا دیاخواهیاگر م
ها  شود، بچاه ادی یکین و از شما به ردیقرار گ ندهیآ یها نسل

از  یجمع
معلمان استان 
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توسط معلم در 
 هر جایگاهی

 یناید مااتیار معلام تعلکااین فقط . دیاوریبار ب نیرا متد
 تواناد یمضراب م تک کیجا و با  هب ی  یگو نکته کی ست؛ین

را در ایماق دل شاگرد و مخاطب  خود جا دهد  ینیتفکر د
اثار  توانندیم ینیاز معلم د شیب یحت   ینرود. گاه ادشیتا 

 بگذارند. 

 کرمان
19/1/83 

ارتقاء معرفت 
دینی با رفتار 

 مخلصانه دینی

 اسات. نانهیب روشن نی  یکالن ما ارتقاء معرفت د یها هدف
 ینای. معرفات دکنمیم هیتک «نانهیب روشن»ینوان  یمن رو

 ه،نانیب معرفت روشن کیکند؛ اما  دایارتقاء و گسترش پ دیبا
 تواناد یما یناید یمخلصانه. رفتارها نی  یرفتار دو  آگاهانه

مردم را به  دیباشد. ما بامخلصانه  یاو ظاهرسازانه  اکارانهیر
هاا  یمل، مخلصانه از آن نیو ا میبکشان ینیرفتار و یمل د

 صادر شود.

از  یجمع
معلمان استان 

 کرمان
19/1/83 

لزوم تبیین دینی 
زدا، روشن  شبهه

و متنوع برای 
 کودکان

هنرمنداناه و  ،یزدا، روشن، قو شبهه دیبا ینید نییو تب انیب
باشد. درسات اسات کاه  حیس وح، صح  در همه ومتنوع 

و در  نیینخبگان، در س ح متوسط، در س ح پا ینید نییتب
که در س ح کودکان  یزیاما همان چ ،استس ح کودکان 

  .باشد حیصح دیباطور م لق  بهاست، 

مسئوالن 
سازمان 

   صداوسیما

99/1/89 

توجه به نقش 
زن در تربیت 
 دینی کودکان

ت ا زن در داخال خاانواده قدر به نقاش  نیاسالم ا که نییل 
شاد،  بندیاست که زن اگر به خانواده پا این دهد یم تیاهم

 ریهاا را شا داد، آن تیفرزند اهم تییالقه نشان داد، به ترب
 یها ها آذوقه آن یها را در آغوش خود بزر( کرد، برا داد، آن
 یماجراهاا ،یقرآن یهاتیحکاقصص، احکام، - یفرهنگ

به فرزندان خاود مثال  یفرصت فراهم کرد و در هر -آموزنده
هاا در آن جامعاه، بالناده و  نسل د،یچشان یجسمان یغذا

اجتماع زنان 
 خوزستان

11/91/16 
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 خواهند شد.  دیرش

احیاء اعتقاد و 
عمل اسالمی 

در کودکان از هر 
 ای  طبقه

در  دیااز هماه با شیکاه اماروز با یزیبه ایتقاد من، آن چ
و  یایتقااد اساالموپرورش ما به آن توجاه بشاود،  آموزش

گاردد.  اءیااح دیاآموزان با است که در دانش ییمل اسالم
 ایتقاد یب ی خانواده کیاز  یطور باشد که اگر کودک نیا دیبا

باه مدرساه  ینسبت به یمل و ایتقااد اساالم مباالت یو ب
کودک،  نیا یعنیجبران بشود؛  خألهاآن  جا نیا دیبا دیآ یم

 نیآدم متاد کییتقاد، به ادر یمل، هم در یلم، هم در هم 
 باشد. نیهمت ا دیشود؛ با لیتبد

از  یجمع
مسئوالن 
وزارت 

وپرور آموزش
 ش

16/91/11  

یزی  لزوم برنامه ر
جهت تربیت 

 دینی در مدارس

ها ازلحاا   باشاد کاه بچاه نیابر ا دیدر مدارس، همت با
و اخالق،  تیهم در قلمرو ایتقاد، هم در قلمرو ترب- ینید

 ناد؛یایمسلمان باار ب یها انسان –ید یملهم در قلمرو تعب
 ،یدوسات دانش  هییالج و اساس کار ماست. البته روح ن،یا

 میاگار ماا بخاواه یعنایاسات؛  یاسالم یهاتیترب ءجز
 در آن هست. هم نیا م،یرا گسترش بده یاخالق اسالم

مسئوالن 
وزارت 

وپرور آموزش
 ش

52/01/01  

نظارت بر 
عملکرد 

وپرور   آموزش
ش جهت 

کت در حر 
راستای 

سازی   مسلمان
 کودکان

 میوپرورش در تنرا آماوزش یها سرلوحه و محور برناماه
 یمعلام، در نراارت  بار کاار بخشاها ت  یاکتاب، در ترب

وپرورش، در نراااارت بااار کاااار  مختلاااف آماااوزش
باشاد کاه  نیابار ا دیدهندگان و داخل مدارس با آموزش

ساازی    نانسا نه؛ ای شود،یمنتقل م یتفکر اسالم ایآ ندیبب
مادارس  نیاسازی  کودکان در ا و مسلمان اسالم یبر مبنا

جهت  نی. هرچه ما در ادگیر انجام نمی ای د،گیر انجام می
و آن کمباود را برطارف  میهمت کن یستیبا م،یکمبود دار

 .میینما

از  یجمع
مسئوالن 
وزارت 

وپرور آموزش
 ش

52/01/01  
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استفاده از شعر 
جهت القاء 

مفاهیم دینی به 
 ودکک

هم دارم توجه باه شاعر کاودک کاه  گرید ی هیتوص کیمن 
باشد،  یاسیو حکمت س یحکمت اسالم میمتضمن مفاه

 یمقادار کیالزم است و امروز  یاز کارها یکیبه نرر ما 
است. شعر کودک و کتاب کاودک و نوجاوان  یخال شیجا

 است. توجهاست که امروز مورد یمهم یها بخش  ازجمله

  شایران دارید

9/6/11 

حفاظت از 
اصول دین در 
 مقابل مهاجمان

و  ینای، افکاار دهاای غارب تالشنقااط  نیتر از مهم یکی
 دیباشا دهیشان دیاست. شما شا یخصو  افکار اسالم هب

در  ایا ها ساتیونیصه  لهیوسا باه نیفلسا  نیسارزم که در
 یو کسان شود یم لیتشک یشناس عهیش یها کنفرانس کایامر
 انیعیشاا یو شااکل اجتمااای یرفکاا یها هیااآراء و ال یرو

 عهیشااست کاه بتوانناد باا  نیا یبرا نیا کنند؛ یم پژوهش
 مبارزه کنند. 

 یجمع دارید
 ونیاز روحان

  استان همدان

96/3/89 

تربیت نسلی 
گاه، متدین و  آ
شجاع در برابر 

تهدیدات 
 دشمنان

کناد داناا،  تیاترب ییها بتواند انسان دیوپرورش با آموزش
، پاکدامن، کارآمد، مبتکار، زکاریارسا، پرهتوانا، خردورز، پ

 دیااز دشامن نترساند، از تهدو  شجاع، اهل اقادام باشاند
 یهاا نکنناد؛ انساان دایاو غفلات پ یرفتگ نترسند، خواب

 هایی، انساان چنین یاکتربیات کناد. تیاترب یجاور  نیا
 و فاردا ساربلند ایاران   اصالی ی پایه هایی، جوان چنین یک

ن  .تاس اسالمی نوین تمد 

دیدار معلمان 
 و فرهنگیان

99/1/18 

لزوم توجه به 
اعتقادات دینی 

در انتخاب 
 معلم

 دگیار انجاام میشاهید رجاایی کاه در دانشاگاه  ینوع کار
م یو انقالب ینید تیموجب ترب یستیبا  یباشد. کار نیمعل 
م دیکن مند بشود که خاود  بهره یکه مدرسه و کالس، از معل 

م به نیا م د مهکل یواقع یمعنا معل   ییو تقوا و پارساا نیمعل 
فشار  ریز د؛یو آن را هم قبول نکن نیو انقالب باشد. فشار ا

دیدار معلمان 
 و فرهنگیان

00/5/89 
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بار طباق قاانون  د،یاکن تیا[، مر  قانون را ریادیری]قرار نگ
 .دیحرکت کن

 
یه -6 در نوع، های مختلفی به تعامل دین و رسانه  دیدگاه: های نسبت رسانه و دین نظر

ها و رویکردهای اصلی نرریات مختلف در  میزان و چگونگی آن وجود دارد. با بررسی ریشه
بستگی زیادی به ها  آن اصلی که رواجمبنای چند رویکرد )پارادایم(  ن آن را بر  توا این باب می

  :نمودبندی  شرایط تاریخی، سیاسی و اجتمایی جوامع داشته است، دسته
توسااط ایاان نرریااه کااه در  (:1341-1331گرررا یررا ابزارگرررا   ذات . رویکرررد6-1

ابازاری بارای مادرن کاردن و نوساازی ینوان  بهشده، رسانه  گرفتهکار  به 1متفکرانی چون ترنر
کنند.  معتقد است که دین و رسانه دو امر جدا بوده و هریک کار خود را می شده وجامعه تلقی 

هاا  خاطر، تا مدت همین پسند دارند، به با فرهنگ یامهای پیوندی انکارناپذیر  های رسانه پدیده
ای و  هاای رساانه نه یالمان دین و نه پژوهشگران دین جایگاه ارزشمندی برای م العه پدیاده

ها را  این دو گروه از دو موضع متفاوت این پدیدهد. های مرتبط با آن قاهل نبودن طورکلی پدیده به
 (. 11 :9966 کردند )معتمدنژاد، یطرد م

در رویکرد کارکردگرا نویی تعامل میاان (: 1341-1391کردگرا  . رویکرد کار 6-2
تواند کارکردی برای رسانه داشته باشد و آن فراهم کردن محتوا،  دین می رسانه و دین پدید آمد.

کناد.  ست. در مقابل، رسانه نیز به تبلیغ دین و گسترش پیام آن کمک مایا ها و نمادها ارزش
آمیز میان رساانه و دیان برساد و  کوشد به سازشی مسالمت دیدگاه کارکردگرایانه میبنابراین، 

کلیساای شده برای هر یک داشته باشد. با پیدایش این دیدگاه، بحثی باا یناوان  نقشی تفکیک
د که طی آن مبلغین کلیسایی باه اساتودیوها آمدناد و باه شم رح  م.9131الکترونیکی در سال

هاای دینای راه  حتی شابکهها  آن زیونی و تبلیغات مذهبی مشغول شدند.های تلوی اجرای برنامه
، نویی دیدگاه کارکردگرایانه را میاان درواقعو  هانداختند و به معرفی رسالت مذهبی خود پرداخت

 (.11: 9981 گیویان،) این دو حوزه برقرار کردند
                                                      

1. Victor Turner (1983-1920) 
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دیگر ابزار  گرا، رسانه در دیدگاه فرهنگ: (1331-1391گرا   فرهنگ. رویکرد 6-3
ضارورت دیان نیسات و  بهکند که  نیست؛ بلکه رسانه در اینجا از معانی مشترکی استفاده می

، درواقعآید.  ، حوزه فرهنگ است. بنابراین در آن، نویی استقالل رسانه از دین پدید میدرواقع
ری را گ تواند حتی به جای دین، نقش میانجی رود که رسانه می کم به این سمت می ها کم بحث

  (.13: 9989)اسمیت،  درجوامع معاصر ایفا کند
هاای انساانی توضایح داده  این نگاه، نمادها در ارتباط با نهادهای اجتمایی و گاروه در

هاایی تفسایر  ها و نگرش ترین س ح از معنا، ارزش مقدمینوان  به« فرهنگ»شوند، بلکه  نمی
د )گیویاان، هاای اجتماایی هساتن بخشی به سازمان شکلی مؤثر در کار شکل که به شود می

9981 :16 .) 
گوید کاه  گرایی رسانه می پارادایم نوذات(: تاکنون 1331  گرا نوذات. رویکرد 6-4

آفریناد و ایان باه  تواند دین را تعریف کند، چراکه خود تصویرساز بوده و نماد مای رسانه نمی
ه نمادهای دینای را پاایین ، رسانه به دلیل آنکدرواقعنویی سکوالر کردن امری قدسی است. 

برآن، رسانه در جهان معاصر  آورده و نمایشی میکند، خود حاوی وجهی سکوالر است. یالوه
 سال هساالری بوده که درنتیجه آن، فرهناگ بصاری در جواماع،  مروج نویی فرهنگ نمایش

 (.18: 9981 گیویان،)بیشتری یافته است 
رویکرد جدید در عرصه تعامل دین  یرکعنوان  به :نمادگرایی خالق. رویکرد 6-5

رویکردی فلسفی و از منرری جوهرگرا برای هر یک از دین و رسانه،  ممکن است با: و رسانه
ذاتی قاهل شد و سپس نسبت این دو را تحلیل کرد. این نرریات تعامل دین با رساانه را قباول 

داناد  و توزیع پیام دین میای برای گسترش  کند اما رسانه را در خدمت دین دانسته و وسیله می
 (.91 :9983 )آذری،
معتقد اسات دیان یاک نهااد  این رویکرد :تضاد و تباین دین و رسانه. رویکرد 6-6

پردازد و باید به آن مثل سایر نهادهای سنتی نگریسته شود،  سنتی است که به توزیع معرفت می
 بوده و باا دیان تبااین داردجدید  سرتاسراما رسانه مفهومی مدرن است که دارای کارکردهای 

ولی همانند دین به توزیع معرفت پرداخته و به راب ه انساان باا محایط پیراماون خاود شاکل 
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کوشد جاای دیان را  رقیب دین است و می ،رسانه در دنیای جدید ،در این رویکردبخشد.  می
 (.11 :9981 )گیویان، بگیرد

 بحث پیرامون نتایج

از بررسای تعاامالت دیان و رساانه باا پاسا  باه آماده  دسات نتایج باهدرمورد بحث 
 یابد.  پژوهش ادامه می های پرسش

 رسانه و دین تتعامالمصادیق  اصلی: پرسش پاسخ به
شده  گرفته درنررهای یینی و ملموس همکاری دین و رسانه در راستای اهداف  مصداق

 تربیتی یبارتند از:
ش برای جاذب مخاطباان جدیاد، تواند دین را در تال رسانه می :بسط نفوذ دینالف. 

های گوناگون حیات فردی و  ها و ساحت تعمیق باورهای مؤمنان، بسط قلمرو و نفوذ به یرصه
هایی همچون امور تجاری و تبلیغی  اجتمایی کمک کند. رسانه همچنین، ورود دین به یرصه

و  )پورطهماساابی کنااد تسااهیل میرا  کااه در ظاااهر تمایاال چناادانی بااه ورود باادان ناادارد
 (.911: 9919پورطهماسبی، 

خصیصاه گفتماان و در اختیاار به  باتوجههای نوین  رسانه و فناوری :گفتمان دینیب. 
های دیجیتالی ناوین در  ها و سایر رسانه هایی چون کامپیوتر، اینترنت، ماهواره داشتن فرارسانه

ده از ایان امکاناات، کاه باا اساتفا طوری شود. به فرایند تربیت، منجر به نهادینه کردن دین می
 مدیا( را ایجاد کرده و با ترکیب انواع نوشته و متن، صدا، تصویر و )مولتی ای محیط چندرسانه

)دیالو((  آورد و در این گفتمان دینی، با گفتگو را پدید می یال ... محیط معنوی مناسب و ایده
شاود  بع تربیت دینی میسر میط هها، زمینه تجربه دینی و ب و تبادل آراء و مذاکره ازطریق رسانه

 .(99: 9911)زاریان، 
های پایاانی دهاه  داران از سال بیان برخی نویسندگان، دینبه  :تبلیغ هرچه بیشتر دینج. 

یموم ماذاهب . اند اطالیاتی پرداخته های ستد اطالیات مذهبی بر روی بزرگراه به دادو 9111
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الیاتی دارند. هزاران فرد یا مؤسسه که های معنوی، روی شبکه جهانی چندین مرکز اط و آیین
هاای معناوی ازطریاق رایاناه مشاغول  ها معابد متروک نیز هست، به نویی به آموزش آن انمی

داران به اساتفاده از هار  ها، نمایانگر تمایل دین هستند. قرار گرفتن متون اسالمی در این شبکه
 (.19: 9981)محمدی،  ای است نوع ابزار رسانه

منادان تبلیاغ  مداران و یالقه گسترده دین یابی دست :های متکثر ین با قرائتتبلیغ دد. 
های متنوع، امکانات وسیع و روزافزونی را  ها و ظرفیت های گوناگون دارای قابلیت دین به رسانه

های گوناگون، ایم از رسمی و غیررسمی متناسب با  ها و روایت برای پراکنش پیام دین با قراهت
یابی آساان،  رو، دسات فراهم ساخته است. ازاین یطی مخاطبان و اقتضاهات محنیاز و تقاضا

هاا،  ای، زمیناه پویاایی بارای رواج فهم هاای رساانه گیری همگانی و تنوع قابلیت امکان بهره
ها و تعالیم دین فاراهم سااخته  متکثر از آموزه ،یها، تفسیرها و الگوهای فکری گوناگون قراهت
 (.91: 9981)شرف الدین،  است

ینوان  باهنگاه برخی، رسانه را بایاد  از :های جدید های دین در قالب بازتولید پیام .ھ
یک فضای جدید، یعنی جایگاه و مکانی ویژه کاه خلاق یاک ماتن جدیاد دینای را در خاود 

متفاوت و گاه نوین که نمادهای جدید تقدس شک  بدونپروراند، مالحره کرد؛ جایگاهی  می
اراهه و نمایش آن  یهای جدیدی را برا آفریند. این فضا، سبک معانی جدید میها و  را با ظرفیت
 جدیاد، در فضاای جدیاد اسات ماتن  کار رسانه، ایجاد و خلق یک  درواقع .ندک تعریف می

 (.31 :9981، مهری)
ی و فرامن قه های رسانه :. تقویت روح جمعیو ها و اینترنت  ای همچون ماهواره فرامل 

ق مشترک مؤمنان ساکن در مناطق گوناگون و پراکناده توانند وجدا می ن جمعی و احساس تعل 
های متنوع  ها، فراسوی هویت وکنار جهان را تقویت کرده و به بازیابی هویت دینی آن در گوشه

های  رغم فاصله را بر پایه اصول مذهبی مشترک، به ها ندیگر کمک کنند. وحدت و پیوستگی آ
ها بر فرایندهای موجاود جامعاه جهاانی را  د و امکان تأثیرگذاری آنمرهی و نامرهی تشدید کنن

 .افزایش دهند
دینی، نویی احساس و دریافت  تجربه :ایجاد زمینه برای احساسات و تجربه دینیز. 
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ها  های قدسی، تجربه حضور در مکان تأثیر ارتباط و جذب مستمر پیام شهودی است که تحت
در انجام ایمال یبادی و معناوی بارای مؤمناان حاصال های خا  و مشارکت فعال  و زمان

نقش  خاطب،دلی م نوایی و هم های معنوی تلویزیونی در ایجاد و تشدید هم شود. نمایش می
 (.961: 9986)باربرو، محوری دارند 

یابی و خلق نمادهای مقردسح.  ها، خلاق نمادهاای  جملاه اقادامات رساانهاز :باز
های یادی است. به بیان برخای محققاان، فاالن  و پدیدهمقدس و بسط سپهر تقدس به اشیا 

گری خاود را از دسات  معبد و کلیسای مقدس، قدرت افسون ،ق عه از زمین، روستای زادگاه
پردازناد و  می مقادسهای گروهی هستند که به خلق نمادهای  اند. در یوض، این رسانه داده

آموزد که چگونه هر مکانی  کند و می یها، احساس هویت م نشین جوانان با این توتم قبیله کوچ
 (. 11 :9986)باربرو،  گزیند، مقدس و سحرآمیز کند را که برای استقرار و اسکان برمی

های نمایشای درصاورت  و برناماه فایلم :بسترسازی برای ایجراد تورول روحری ط.
ر اوقات پخش د یبرا یای مناسب های رسانه های معنوی و یرفانی، پردازش گیری از جاذبه بهره

ساازی بارای تحاول  های روانی مثبت و زمینه قدرت زیادی برای ایجاد تکانه نیویژه و همچن
کنند  ای می را وارد مرحله آستانه رادها، اف روحی در افراد دارند. به بیان ترنز، فیلم و سایر رسانه

 بایاثیان امار یابند. ا گرفته و برای تحول آمادگی می روزمره خود فاصله از زندگی  که طی آن 
ق  کارانه، بلکه  محافره  نقش شود تا مراسم یبادی در جامعه، نه  می هوور، د )ایفا کنن نقش خال 

9981 :31.) 
ارتبااط  لیها و وساا وجود رسانه با :از ادیان گوناگون یابی اطالعو  رسانی اطالع ی.

 یگاریزماان د از هار شاتریو... افاراد در جواماع مختلاف، ب نترناتیماهواره، ا رینر یجمع
و افق دیاد پیاروان یاک دیان را  ابندی یمختلف آگاه یها و فرهنگ ها نیاند راجع به د توانسته

از یکدیگر و کاهش  ها آنبینی  طبع در افزایش واقع هنسبت به وضعیت سایر ادیان بسط داده و ب
 نیتار مهماز یکایینوان  باه توانناد یها م آلود مؤثر خواهد بود. رسانه های تعصب داوری پیش

 ،یهازاره جهاان یازهاایدر قالب ن ینید یها با استفاده از آموزه یگستر جهان تیتقو یابزارها
 ( . 113: 9986زارچی،  )رضایی ساختار ایجاد کننددیو تجد فیبازتعر
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ینی دینیک دینی -های رسانه اسالمی، آفرینش الگو و نماد تربیتی ویژگی از :. الگوآفر
طلبای،  تنها از اراهاه خشاونت رسالت دینی و اسالمی خود، نهبه  هباتوجاست؛ رسانه اسالمی 

هاا،  اسالمی با خلق کتاب هکند. رسان کند بلکه آن را نفی می گرایی و ... جلوگیری می مصرف
پاردازد. رساانه اساالمی باا  ای و ... به خلق اس وره تربیت دینی می های رایانه ها و بازی فیلم

زیساتی  هاا همچاون سااده و با اراهاه تصاویری از زنادگانی آن تبعیت از سیره اهمه اطهار
 زحماات و نماایشو باا  ، واقعه کربال و قیام حسینی، مباحث یلمی امام صاادقیلی

ساالم باه اراهاه الگاو ا، سایر دالوران یرصه دیان و حضرت یلی مصاهب پیامبر ایرم
 (.89: 9981یگانه،  )جوادی پردازد می

 تأثیرگذاری دین بر رسانه شامل چه مواردی است؟ پاسخ به پرسش فرعی اول:
برد، بلکاه بار دیگار  های موردتأیید خود بهره می تنها از رسانه برای اشایه ارزش  دین نه  

ای  گذارد. میزان این تأثیر به نفوذ دیان و حاوزه کارکردهای رسانه و شیوه رفتار آن هم تأثیر می
داند. بنابراین، دینی که خود  کم خود، صالح میبستگی دارد که دین برای مداخله و صدور ح

دهد که  داند، به خود حق می های زندگی فردی و اجتمایی بشر می را مسئول تنریم همه بخش
 ،یازدی دارای قواید ارشاادی یاا الزامای باشاد )اساماییلی  ای های کار رسانه در همه یرصه

9989: 91) . 
 اثرگذاری دین بر رسانه هستند: آید بخشی از موارد م البی که در ادامه می

تواند جهت و مسیر درست را به رسانه نشان دهد و به  نمایی می دین همچون ق ب الف.
وسوی مشخص و متعالی، رهنمون شود.  این وسیله آن را از نقاط منفی بر حذر دارد و به سمت

پاردازی و  شاویی و تلقاین، اغاوا و فریاب، دروغ سازی منفای، ذهان اقداماتی همچون اقناع
اه،  شایعه ورود باه حاریم خصوصای افاراد، تبلیغاات پراکنای، تحریاف و سانساور غیرموج 

زدن باه انحرافاات و  ها، تارویج منکارات، دامان گرایانه، جنگ روانی، تخریب ارزش مصرف
 سااازی، تقویاات فردگرایاای افراطاای، انگیااز، کلیشااه سااازی غفلاات هااا، ساارگرم روی کااج

کااری و توجیاه  الل در نرم اجتمایی و امنیت یمومی، مخفایها، اخ زدایی از توده مسئولیت
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ای است که  های رسانه ترین آسیب گریزی و... از شایع ستیزی و دین مرالم ارباب قدرت، دین
 .(93 :9981الدین،  )شرف است گرفتهدین در برابر آن مواضع قاطع و صریحی 

ا، تبیین رسالت، تعیاین ه ریزی، چیدمان زیرساخت گذاری و برنامه سیاست دین بر ب.
دهی در اداماه بار  ایان جهاتالبتاه دهد.  به آن جهت می و راهبرد و نگرش رسانه اثر گذاشته

گذارد و محتوای رسانه هم پس از رسیدن به مخاطب، بایث اثرگذاری  محتوای رسانه اثر می
 دهد. شود و به رفتار و کردار او جهت می بر وی می
ای،  خصاو  فنااوری رساانه شروییت ببخشد. فناوری، بهتواند به رسانه م دین می ج.

رود،  کار می آید، اما همین که برای تبلیغ مسیحیت و انجیل به شمار می  جهان سکوالر به ءجز
س می ها مواهب مقدس خداوند در یصر آخرالزمان هستند و ادبیات جذاب و  یابد. رسانه تقد 

از مخاطبان برای استفاده از تلویزیون به  شورآفرین آنان، خود نمادی مقدس است. درخواست
 «. معنای بسط و گسترش این نمادگرایی است نیت کسب نیروی معنوی به

شاود و  واس ه رهنمودهای اخالقی و متعالی، موجب رشد و تعالی رسانه می  دین به د.
دهااد و موجبااات تعهااد و  درنتیجااه ساا ح فرهنااگ، اندیشااه و کااردار جامعااه را ارتقااا می

که دیان و فرهناگ ارتبااطی  ازآنجایی کند. پذیری رسانه در قبال جامعه را فراهم می تمسئولی
تواند سبب غنای اندوخته فرهنگای جامعاه شاود و  کنند؛ دین می من قی با یکدیگر برقرار می

واس ه رسانه از نسلی به نسل دیگر منتقل  شمار آید. میراثی که به خود نویی میراث فرهنگی به
 .(89: 9986، )وایت شود می

 پاس  به پرسش فریی دوم: رسانه در خدمت دین چه کارکردهایی دارد؟
دهاد بسایار حااهز  ای شدن در اختیار دین قرار می فردی که رسانه های منحصربه فرصت

مساتقیم در ناوع و کیفیات آماوزش در  تاأثیرتواند با قدرت خاود،  اهمیت هستند. رسانه می
ساتفاده صاحیح و اصاولی از قادرت رساانه، در راساتای س حی بسیار وسیع داشته باشد. ا

ترین منافعی است که رسانه برای دین  های دینی در تربیت کودکان از اصلی سازی آموزه نهادینه
  دارد. برخی از این کاربردها یبارتند از:

ات یمیق و ساریع تأثیرالف. افزایش مخاطبان در س ح بسیار وسیع: وقتی صحبت از   
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توان گفت که کثرت چند صاد براباری  آید می ای به میان می از فعالیت رسانه فرهنگی حاصل
کند  های سنتی پیدا می ماهوی با رسانههای  دهد که تفاوت مخاطبان چنان قدرتی به رسانه می

شاود، ایان  های پیام دینی که همواره در یک بافت معنوی اراهاه مای خصو  نرر به ویژگی به
 کند. میتوجه  تغییرات بیشتر جلب

کاه  نحوی دهی و یمومی کردن هستند. به امروزی واجد خصیصه تعمیمهای  ب. رسانه
هاا  آن جانباه در بسیاری موارد منجر به بسط و توسعه همهها  آن های دینی ازطریق اراهه ارزش

ینوان  باهتوان بسیاری از ایتقادات، احکام و اخالق را در جامعه  شود و از همین طریق می می
 م رح کرد.هنجار 

ج. استفاده از ویژگی آموزشی رسانه در امور دینی چیزی نیست که بتوان از کناار آن باه 
ترین  ها ناظر بر ایتقادات، احکام و اخالق دینی با جذاب سادگی یبور کرد. بسیاری از آموزش

 (. 918: 9919مهر،  )موسویها در رسانه قابل اراهه است  گذارترین روشتأثیرو 

سش فرعی سوم: تعامالت دین و رسانه در تربیت کودکان شامل چه پاسخ به پر
 هایی است؟ مؤلفه

تاوان نتیجاه  ند مایکردبیان  تربیت دینی با  درراب هیی که رهبر انقالب ها به مؤلفه باتوجه
در موفقیت سیستم آموزشی در نیل باه اهاداف  یقین بهها  گرفتن این سرفصل درنررگرفت که 

 خواهد بود.  ؤثرمتربیت دینی کودکان 
 لزوم تالش معلمان برای تعلیم و تربیت اسالمی -
 یمیق سخنان معلم بر ذهن و روح کودک تأثیر -
 القاء تفکر دینی به کودکان با اتکاء بر کاریزمای معلم -
 گذاری فرهنگی در مدارس لویتولزوم ا -
 لزوم تربیت دینی کودکان توسط معلم در هر جایگاهی -
 ار دینی مخلصانهارتقاء معرفت دینی با رفت -
 زدا، روشن و متنوع برای کودکان لزوم تبیین دینی شبهه -
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 توجه به نقش زن در تربیت دینی کودکان -
 ای احیاء ایتقاد و یمل اسالمی در کودکان از هر طبقه -
 ریزی جهت تربیت دینی در مدارس  لزوم برنامه -
 ودکانسازی ک ش جهت حرکت در راستای مسلمانروپرو نرارت بر یملکرد آموزش -
 استفاده از شعر جهت القاء مفاهیم دینی به کودک -
 حفاظت از اصول دین در مقابل مهاجمان -
گاه، متدین و شجاع در برابر تهدیدات دشمنان -  تربیت نسلی آ
 لزوم توجه به ایتقادات دینی در انتخاب معلم -

هاای  ویاژه رساانه، یکای از راه به ختلفتربیت صحیح با کمک ابزارهای مدیگر  ازسوی
 (. 31: 9913)وایری و کریمی،  است دینیکلیدی در مسیر توسعه و ترویج فعالیتهای 

میاان رساانه و دیان از اواساط قارن  تالقایتاوان گفات  به مباحث م رح شاده می باتوجه
هااا پاایش  گااران و دانشاامندان را بااه خااود جلااب کاارد. از ماادت بیسااتم توجااه پااژوهش

اجارای ایان پاژوهش را اراهاه  هنماای نحاوهاای راه کتابشناسی جامعی کاه فهرساتی از کتاب
 م.9166یلماای در سااال -توجااه اجتمااایی داد، وجااود داشاات ولاای نخسااتین اثاار قاباال ماای

و  1)پااارکر، باااری و نق ااه ی فاای در م العااات دیاان در رادیااو و تلویزیااون بااود دپدیاادار شاا
 هماواره ناویی انفکااک میاان ایان م.9111دهاد تاا دهاه  تاری  نشان می (.9166 2اسمیت،

هااای مربااوط بااه آن وجااود داشااته اساات. از ایاان دوره بااه بعااد اساات کااه  دو حااوزه و پژوهش
تاأثیر یاواملی، تعامال میاان ایان دو واقعیات، دو ماتن، دو نهااد یاا دو ینصار فرهنگای  تحت

هااا و  مالت محققانااه واقااع شااد و نق ااه تالقیأهای یلماای و تاا مایه بررساای رفتااه، دساات رفته
شااناختی،  ه ایاان دو از منررهااای مختلااف )فلساافی، روانساا وح تماااس بالفعاال یااا بااالقو

شاااناختی و هناااری( بررسااای شاااد  شاااناختی، فرهنگااای، حقاااوقی، اخالقااای، زبان جامعه
هاااایی  پیام ،هاااای دینااای ای، مفااااهیم و آموزه نگااااه رساااانه از(. 91: 9981الدین،  )شااارف

                                                      
1. David W Barry 

2. Dallas W Smythe 
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نااین شااوند. همچ هااایی چااون نوشااتار و گفتااار منتقاال و منتشاار می هسااتند کااه در قالب
مخاطبااان ایاان پیااام، تااوده مااردم و جامعااه هسااتند. وساایله انتشااار ایاان پیااام در ابتاادای اماار، 

 .دهد افزایش می افرهنگ و پس از آن رسانه است که با ابزارهای مختلف آن ر
ی ماالکین ازطرفیابد.  و رشد و تعالی می بسته کار های دینی را به درنهایت، جامعه آموزه

اند که بدون توسال باه  اند و پی برده و نفوذ دین در جامعه توجه داشته رسانه، همواره به قدرت
توان در جامعه نفوذ کرد و محتوای موردنرر را به گوش مخاطب  و فرهنگ دینی، نمی ها وزهآم

گاذارد و  ها اثار می محتاوا و م الاب رساانه نویی بار  بنابراین فرهنگ دینی همواره به رساند.
توان  رو، می ازاین. ها داشته است دهی به رسانه نقش مهمی در جهتینوان متغیری مستقل،  به

هایی که در بدو تولد رسانه بین این دو نهاد وجود داشت،  که برخالف کشمکش فتنتیجه گر
نویی همزیساتی و تعامال باا یکادیگر  امروزه شاهد هستیم که این دو ینصر مهم جامعه، به

دهاد. اماروزه  ه فرآیند بازتولید و رشد خاود اداماه میگیری از دیگری، ب دارند و هریک با بهره
که مرکز مسیحیت کاتولیک،  طوری مسیحیت، نگاهی تیزبینانه به رسانه داشته، به ویژه بهادیان 

ها را هادایای الهای دانساته، در یاین  پیش گرفتن موضعی کاماًل مثبت و مشوقانه، رساانهدر 
کید بر مسئولیت اجتمایی هاای  کاتولیاک را باه اساتفاده صاحیح از فناوریها، نهاد  رسانه تأ

 .(96 همان:ملزم کرده است ) ها هارتباطی و رسان

 گیری نتیجه

ترین مباحث م رح در جواماع محساوب  اینکه بحث تربیت کودک از اساسیبه  باتوجه
ای برخوردار اسات. از نتاایج  گذار بر آن نیز از اهمیت ویژهتأثیریوامل  بدیهی استشود،  می

توان دریافت که احاطه م لق والدین بر تربیت کودک به  های مشابه می پژوهش و پژوهشاین 
تری در این زمینه  تر و فعال تصویری( نقش پررنگهای  خصو  رسانه بهپایان رسیده و رسانه )

ای دارد  های رسانه ند. لحا  نمودن نکات تربیتی مدنرر والدین، بستگی به سیاستک ایفا می
نوع حکومات و به  باتوجهها  شود. معموال رسانه تقیم توسط حکومت ایمال میمسطور  بهکه 

نناد و مسالم اسات کاه در جواماع ک مشی خود را تعیین می ایدهولوژی حاکم بر جامعه، خط
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اسالمی مثل ایران، رسانه در راستای تعالی کودک و م ابق با معیارهای انسانی و الهی حرکت 
دینای کودکاان، رشاد و بالنادگی جامعاه اساالمی اسات.  ، هدف از تربیتدرواقعند. ک می

های دینی باید باه  کودکانی که آینده و فردای جامعه اسالمی را رقم خواهند زد. بنابراین، آموزه
تواند کمک بسایار  هر صورت ممکن در اختیار تربیت آنان قرار بگیرد. رسانه در این مورد می

نحوی تنریم شود  ای به های رسانه د. باید سیاستکنهای دینی  ی برای ترویج و فهم آموزهمؤثر
یالقمند هستند مورد آموزش قارار بگیرناد و البتاه ها  آن هایی که به که کودکان ازطریق رسانه

ای جذاب نیز اصلی انکارناپذیر در دستیابی به اهاداف تربیات  های رسانه قالبلزوم استفاده از 
یاباد و باه  تحت لوای مفاهیم دینی، مشروییت می دیگر، رسانه نیز ازطرفدینی کودکان است. 

در خاتماه  شاود. تر مای اهداف خود که ازجمله دستیابی به مخاطب هرچه بیشتر است نزدیک
 شود: به نتایج حاصل از پژوهش اراهه می پیشنهاداتی باتوجه

در با  تحکیم مبانی ایتقادی از سنین خردسالی و نهاینه کردن آن  رسد درراب ه به نرر می
روی متولیان امر باشد. برخوردهای ناصاحیح و غیراصاولی  جامعه، راه بسیار سختی در پیش

برخی بنیادگرایان به نام دین، ل مه بزرگی بر نگرش یامه مردم به امور دینی وارد آورده اسات. 
 شود:  بنابراین پیشنهاد می

نی ایتقادی در الف( کارگروهی متشکل از روحانیون و دانشگاهیان با هدف تحکیم مبا
هایی را در این راب ه به  نامه کودکان و نوجوانان تشکیل شده و با حمایت دولت و مجلس، آهین

 تصویب برسانند. 
با  تبلیغات دینی، حتما ردیف بودجه توسط دولت درنرر گرفته شده و توسط  ب( درراب ه

 پذیری کودکان و نوجوانان گردد. افراد صالح صرف اهداف دین
بار و با اجباار در مادارس جهات انجاام فارایی دینای  رگونه برخورد خشونتج( از ه

 خودداری شود.
گرایی در دین اسالم در مناابع  گری دینی و تبیین تمایز میان بنیادگرایی و ایتدال د( روشن

های جاذاب باا مضامون ماذهبی در دساتور   آموزان قرار گیرد. ه( ساخت برنامه درسی دانش
 قرار گیرد.متولیان رسانه ملی 
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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. 

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. 

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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