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چکيده 

توليدات دينی رسانه های جمعی برای کودکان طی سال های اخير رشد چشمگيري پيدا كرده است. 

بيان داستان هاي پيامبران بزرگ و وقايعی از تاريخ اسالم در قالب هاي هنري جذاب و بهره گيري 

از ادبيات نمايشي در مناسبت هاي مذهبي، نويدبخش موفقيت هايي در اين حوزة مغفول ماندة 

توليدي است. اما آنچه امروزه بايد دربارة سياست گذاري هاي ديني كشور پرسيد، اين است كه 

چرا دست اندركاران تعليم و تربيت ديني كودكان، چه در حوزة رسانه هاي سنتي (مانند خانواده، 

ــت) و چه در حوزة رسانه هاي جديد (مانند كتاب هاي درسي،  ــاجد، هيئت ها و از اين دس مس

مطبوعات و راديو و تلويزيون)، از سياست ها و برنامه هاي يكپارچه و هماهنگي تبعيت نمي كنند 

كه بر ديدگاه نظری ثابت شده ای در ارتباطات دينی بنيان گذارده شده باشد. اين پرسش در واقع، 

برخاسته از همان تقابل  قديمی مخاطب محوری و رسانه محوری در ارتباطات و شناخت   گرايی 

با ساير رويکردها در روان شناسی است. نتايج پژوهش ميدانی اجرا شده توسط نگارنده در کنار 

دستاوردهاي روان شناختي مكتب شناخت گرا در ارتباطات انساني و ديدگاه هاي مخاطب محور 

فرهنگی، به ويژه نظرية دريافت در ارتباطات جمعي، مي تواند برخي گره هاي مشكالت موجود 

ــايد. اين مقاله با تأکيد بر مکاتب نظری فوق تالش می کند که  ــازی های ديني را بگش در پيام س

ــانه های دينی در فرهنگ کودکان و نوجوانان ايرانی، ديدگاه  ضمن نگاه به وضعيت موجود رس

مطلوب را در برنامه سازی دينی برای کودکان معرفی و بر اساس آن، وظايف اساسی رسانه های 

جمعی را در اين زمينه مطرح کند. 
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مقدمه
ــانه های  ــال های اخير، در رس ــاخت و توليد برنامه ها و مطالب دينی برای کودکان طی س س
جمعی رشد چشمگيري پيدا كرده است. بيان داستان هاي پيامبران بزرگ و وقايعی از تاريخ 
ــي در مناسبت هاي مذهبي  ــالم در قالب هاي هنري جذاب و بهره گيري از ادبيات نمايش اس
ــپهر  ــت. امروزه، كودكان ما در س نويدبخش موفقيت هايي در اين حوزة مغفول توليدي اس
بيكران اطالعات و ارتباطات و در معرض پيام هاي بي شمار رسانه اي قرار دارند كه هوشياري 
ــبت به اين ميهمانان خوانده و ناخوانده وظيفه اي انكارناپذير است. اما آنچه امروزه بايد  نس
ــيد، اين است كه چرا دست اندركاران تعليم و  ــت گذاري هاي ديني كشور پرس دربارة سياس
ــانه هاي سنتي (مانند خانواده، مساجد، هيئت ها و از  تربيت ديني كودكان، چه در حوزة رس
ــانه هاي جديد (مانند كتاب هاي درسي، مطبوعات و راديو  ــت) و چه در حوزة رس اين دس
ــت هاو برنامه هاي يكپارچه و هماهنگي تبعيت نمي كنند كه بر اصول  و تلويزيون)، از سياس
ــد. امروزه، در حالي كه كتاب هاي  ــده باش ــدة تربيت ديني كودكان بنيان گذارده ش ثابت ش
ــي مواجه شده است  جديد ديني دورة ابتدايي با معارف ديني و قرآني به  طور كاملًا  گزينش
و از هنر و ادبيات جديدي در آموزش هاي مذهبي كودكان بهره  مي گيرد، اما برخي رسانه ها 

راهي ديگر پيش گرفته اند و گاه تعليمات يكديگر را كاملًا  خنثي مي كنند. 
ــت اندركاران پيام آفرينی برای كودكان و نيز پدران و مادران  ــت كه دس ــالي اس   چند س
ــال خود روبرو بوده اند، ولي معمولًا  پاسخ هاي  ــن و س ــوء فهم هايی در مخاطبان كم س با س
ــخناني جالب و شنيدني تلقي شده  است. امروزه نيز در برخي  كودكان براي آنها به منزلة س
ــماعيل روايت مي شود و  ــيما، عذاب هاي الهي، حتي ذبح حضرت اس برنامه هاي صدا و س
ــخن  ــياری معارف دينی س مجريان برنامه هاي ديني كودكان در راديو، به راحتي از آنها و بس
مي گويند. حال آنكه كودكان هيچ تصور درستي از بسياری مفاهيم بيان شده ندارند و همان 
ــش  ــتني مذهبي و فطري آنها با اين تلخي ها فرومي ريزد. حال پرس دنياي زيبا و دوست داش
ــايل ارتباط جمعی، به ويژه تلويزيون، در ارتباطات دينی مخاطبان  اين است که جايگاه وس
کم سن و سال چگونه است؟ و برای ارتباط تأثيرگذار در توليدات دينی برای کودکان کدام 

رويکرد و وظايف فرهنگی ـ ارتباطی مطلوب به نظر می رسد؟
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تلويزيون و نوگرايي در فرهنگ و ارتباطات 
ــكالتي را در فرايند  ــي در اوضاع اجتماعي توأم بود كه مش ــة مدرن با تغييرات ــور جامع ظه
ــب التعليم، تراكم  ــون افزايش تعداد افراد واج ــكالتي همچ ــت. مش آموزش به همراه داش
ــر می شد و ازدياد وظايف آموزشي و نيز  ــهيالت، افزايش حجم اطالعاتی که بايد منتش تس
محدود بودن منابع انساني و مالي. اما دنياي مدرن دستاوردهاي جديدي نيز به همراه داشت 
ــانه اي از آن جمله بود. ازاين رو، براي حل مشكالت آموزشي  ــرفتة رس كه فناوري هاي پيش
ــد و مطبوعات، راديو و تلويزيون نيز بدان پاسخ مثبت  ــايل ارتباط جمعي استمداد ش از وس
ــي و تكميل آموزش هاي موجود پرداختند. براي نمونه راديوی  دادند و به توليد آثار آموزش
ــال هاي پيش از جنگ جهاني دوم، به ويژه در آمريكاي شمالي و كشورهاي  ــي در س آموزش

اروپاي غربي رواج يافت.
تلويزيون، كه ثابت كرده بود وسيلة ارتباطي نيرومندی است كه با تكيه بر توانمندي هاي 
ــانه ای  ــه دارد، پس از جنگ جهاني دوم، به عنوان رس ــود تأثيرات فراواني بر همة جامع خ
ــي۱ را معادل تلويزيون  ــد. آمريكاييان در ابتدا، تلويزيون آموزش ــي به كار گرفته ش آموزش
ــي آن برگرفته از تدريس حضوري معلم و كالس  ــي۲ مي دانستند و برنامه هاي آموزش درس
ــورهاي اروپايي، تلويزيون آموزشي در حوزه هايي اعم  درس بود. اما در انگليس و اكثر كش
ــي و سرگرم  ــد و توليد و پخش برنامه هاي اطالعاتي، آموزش از دروس مدارس تعريف ش
ــود را به تلويزيون عمومي  ــي به تدريج جاي خ ــده را بر عهده گرفت. تلويزيون آموزش كنن
ــگ و آموزش و پرورش. هدف  ــاي آن عبارت بود از: امور عمومي، فرهن ــه كاركرده داد ك
ــرورش ذوق و درك هنرها،  ــي در رفتار به منظور پ ــاي فرهنگي ايجاد دگرگون از برنامه ه
ــت. همچنين مقصود از توليد و پخش  پرورش حس درك فرهنگ معاصر و ميراث آن اس
ــاعدت مردم در تصميم گيري  ــاي عمومي ايجاد و دگرگوني در رفتار به منظور مس برنامه ه
ــت. هدف از توليد و پخش برنامه های  ــت داخلي و خارجي اس ــائل سياس ــبت به مس نس
آموزشي ايجاد تغييرهاي مشخص در رفتار زيبايي شناختي، اطالعاتي و ماهرانه است. يكي 
از نتايج باز تعريف مفهوم تلويزيون آموزشي اين بود كه محور اصلي كار را بيشتر، به خود 

مردم متوجه کرد تا به نيازهاي آموزشی مدارس (اولسون، ۱۳۷۷: ۴۵۹ ـ ۴۵۵).

1 - Educational Television 
2 - Instructional Television 
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ــي رود، گوياي جايگاه های  ــي به كار م ــات متنوعي كه براي تلويزيون آموزش اصطالح
ــتفادة خاص و عام اين رسانه در آموزش است. تأكيد بر محتواي فرهنگي آموزش، زادة  اس
ــت كه آن را فرايندي  ــی اس ــتيابی به نگرش دگرگوني در چگونگي نگرش به آموزش و دس
مستمر در حيات بشري مي داند. اين ديدگاه در شيوة مواجهه با برنامه هاي آموزشي راديو و 
تلويزيون بازتاب دارد و به اين ترتيب، همة برنامه هاي آنها به سبب برخورداري از پيام هاي 
ــي باشد. مخاطبان اين برنامه ها نيز عموم مردم هستند و تلويزيون  فرهنگي مي تواند آموزش
ــرای ارتقاء دانش، مهارت ها و  ــي مي تواند برنامه هايي را ب ــمي درس در کنار برنامه هاي رس
ــات عمومي تهيه و پخش كند. امروزه آموزش تلويزيوني شامل  تقويت نگرش ها و احساس

هر دو بخش درسي و غيردرسي است.

دين در تعامل با رسانه هاي مدرن 
ــايل ارتباط جمعي باز  ــت كه راه خود را در ميان وس ــن يكي از موضوعاتي اس ــروزه، دي ام
ــيب هايي تاريخي روبرو شد كه ارتباطي تنگاتنگ  ــت، اما اين حضور با فراز و نش کرده اس
ــت. سازمان هاي بنيادگرا و اونجليستي مسيحي نخستين جمعيت هاي  با فرهنگ جامعه داش
ديني بودند كه حدود هشتاد سال پيش، اقدامات خود را در اين خصوص آغاز كردند و به 
ــي و تحول فرهنگي توجه کردند ( هوور،  ــدرت راديو و تلويزيون به عنوان ابزار دگرگون ق
ــتانتيزم  ــتر پروتس ۱۹۸۸: ۶۰ ـ ۴۹). اين جريان نوين در فرهنگ و ارتباطات را بايد در بس
ــترش آن در غرب، تحوالتي را در معارف  ــتانتيزم در اروپا و گس تحليل کرد. ظهور پروتس
ــيوه هاي عملي زندگي مسيحيان سبب شد و در دوره هاي مختلف تاريخي، با  اعتقادي و ش

اوضاع فرهنگي و گاه معارض با فرهنگ ديني دست و پنجه نرم كرد.
ــده و حفظ حضور رسمي دين در  ــوك هاي وارد ش ــيحي براي مقابله با ش متدينان مس
ــايل ارتباط جمعي الكترونيكی روي آوردند، اما اين رويكرد با نارضايتي هاي  جامعه، به وس
ــت اندركاران رسانه ها روبرو شد. آنها مخالفت خود را از  ــكوالر غرب و دس جدي جامع س
ــردند كه  ــانه هاي مدرن آغاز كردند و بر اين ادعا پاي فش موضوع امكان حضور دين در رس
ــازگاري ندارد. به زعم اين عده، مهم ترين كاركرد اين هدية  ــانه ها با دين س ــتگاه رس خاس
ــته و تنهاي جامعة جديد است و دين آنها را از  ــرگرم کردن انسان هاي خس دنياي مدرن س
اين ارضاء نياز باز مي دارد (سومان، ۱۹۹۷: ۱۴۶ ـ ۱۰۴).  گذشت زمان نشان داد كه نه تنها 
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دين و وسايل ارتباط جمعي با يكديگر ناسازگاري ندارند، بلكه دين نياز واقعي انسان هاست 
كه آنها در هر گوشة زندگي آن را جستجو مي كنند. امكان حضور دين در ارتباطات جمعي 
نه تنها محقق شد و پشتيبان مطالعات نظري در علوم اجتماعي نيز گرديد، بلكه به تدريج به 
صورت ضرورتی ارتباطي خود را نشان داد. برخي صاحبان ديدگاه هاي ليبرال در ارتباطات 
ــانه اي ديدگاه هاي خود را  كه ادعا مي كردند گونه هاي مختلف مخاطبان بايد امكان بيان رس
داشته باشند و محتواي مورد عالقة خود را از خالل برنامه هاي آنها دريافت کنند، سرانجام 
ــتند و اين امكان براي آنها نيز بايد مهيا  پذيرفتند كه دينداران نيز بخش مهمي از جامعه هس
ــبكه ها و برنامه هاي ديني راديو و تلويزيون دست اندركار  ــود. امروزه تعداد زيادي از ش ش
ــير آنها وجود  ــكالتي كه در مس ــتند و به رغم مش انتقال و آموزش مفاهيم معارف ديني هس

دارد، مخاطبان بسياري را به خود جلب کرده اند.

دين و رسانه های جمعی در ايران
ــو و تلويزيون،  ــينما، رادي ــريات چاپي، فيلم و س ــايل ارتباط جمعي نوين (كتاب و نش وس
ــبكه هاي رايانه اي و...) در ايران، شبكة ارتباطات سنتي را دستخوش تحوالتي  اينترنت و ش
کرده است و مهم ترين تحول پديد آمده را در اين زمينه، بايد انتقال برخي كاركردهاي ديني 
رسانه هاي سنتي به رسانه هاي مدرن بدانيم. از ابتدا، بخشي از برنامه هاي راديو و تلويزيون 
ايران، هر چند اندك، پخش برنامه هاي مذهبي را شامل می شد كه پخش قرآن، اذان و بعدها، 

سخنراني ها و مراسم مذهبي از آن جمله بود. 
ــازي ديني مبذول شد كه بيشتر اين  ــالمي، توجه زيادي به برنامه س   پس از انقالب اس
ــتند. نكتة جالب توجه اين است كه عناصر  ــي داش ــادي و آموزش برنامه ها كاركردهاي ارش
ــًا از همان الگوهاي  ــكال ارائة پيام، عمدت ــد پيام آفرينان، پيام ها و اش ــا، همانن ــي آنه ارتباط
ــمگيری از اين  ــنتي ديني تبعيت مي كردند و در حال حاضر نيز بخش چش ــانه هاي س رس
ــود. اما در طی سال هاي اخير، برنامه هاي ديني  ــنتي در اين برنامه ها ديده مي ش الگوهاي س
راديو و تلويزيون روند رو به رشدي يافته و به ساير كاركردها، به  ويژه سرگرمي هاي ديني، 
ــت (باهنر، ۱۳۸۷:  ۱۳۶ ـ ۱۳۴).  ــده اس با هدف پر کردن اوقات فراغت مخاطبان توجه ش
ــالمي و شبكة تلويزيوني قرآن،  ــبكة راديويي ديني به نام شبكة معارف اس همچنين يک ش

ويژة برنامه هاي ديني، مشغول فعاليت است.
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ــتفاده و رضامندي مردم ازكاركردهاي  ــی ميدانی، ديدگاه ها و نيز اس نگارنده در پژوهش
ــاير رسانه هاي سنتي و نوين ديني را بررسي  ــة آنها با س برنامه هاي ديني تلويزيون و مقايس
کرده و به نتايج توجه و تأمل  برانگيزی دست يافته است. جامعة آماري اين پژوهش، تمامي 
ــتند كه ۹۳۹ نفر آنان حجم نمونه را تشكيل داده اند.  ــهر تهران هس ــال به باالي ش افراد ۷ س
حجم نمونه نيز با شيوة نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده است. ۴۵ درصد اين نمونة 

آماري را مردان و ۵۵ درصد آن را زنان تشكيل داده اند (باهنر، ۱۳۸۷: فصل سوم). 
ــانه هاي سنتي ديني  ــان مي دهد كه حدود ۶۰ درصد مردم رس يافته های اين پژوهش نش
ــايل ارتباط جمعي نوين فقط براي ۴۰ درصد  را اصلي ترين منابع ديني خود مي دانند و وس
مردم نقش اولين گزينة رسانه اي ديني را دارد. آنچه بيان شد تأييدي است بر نقش بي بديل 
ــنتي در ايران و خط بطالني بر ادعاي از دست رفتن جايگاه  ــانه هاي س ــروعيت رس و مش
تأثيرگذار اين رسانه ها. خانواده و سپس مجالس و مراسم های مذهبي، در مجموع كاركردهاي 
چهارگانه، نخستين رسانه هاي سنتي مورد نظر براي استفاده به شمار مي آيند و چنانچه آمار 
ــيار، به مجالس و مراسم های مذهبي  ــخنراني هاي ديني را، به  دليل مشابهت بس منبرها و س
ــانه با رسانه هاي نوين جالب توجه خواهد شد. در هر يك  بيفزاييم، فاصلة موجود اين رس
ــنتي ديني اصلي ترين منابع مخاطبان است. تلويزيون نيز پس  از كاركردها نيز رسانه هاي س
از دو رسانة سنتي مذكور، در مجموع كاركردهاي چهارگانه، در اولويت انتخاب مردم قرار 

داشته است (باهنر، ۱۳۸۷: ۱۶۶).
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ــود، پرمخاطب ترين  ــامل مي ش ــون با مخاطباني كه حدود ۹۰ درصد مردم را ش  تلويزي
وسيلة ارتباط جمعي با ويژگي دربرگيري فوق العاده است. مهم ترين دليل تماشاي برنامه هاي 
ــانه (۵۰  ــرگرمي و پر كردن اوقات فراغت اين رس تلويزيوني براي اين مخاطبان، كاركرد س
ــپس كاركرد اطالع رساني (۲۵ درصد) آن است. كاركرد نخست برای مخاطبان  درصد) و س
ــاالن و  ــم و كاركرد دوم نيز برای كهنس ــراد مجرد، مه ــوان و جوان و نيز اف ــودك، نوج ك
ــاير گروه ها مهم بوده است. كاركرد آموزشي اين رسانه  ــاالن و نيز مردان بيش از س بزرگس
به عنوان مهم ترين دليل تماشاي برنامه ها جايگاه سوم را دارد و به ويژه، در ميان افراد بي سواد 
از سويی، و اقشار تحصيل كرده با مدارك كارشناسي ارشد و باالتر و نيز مردان رتبة پاييني 
دارد. اين يافته ما را به اين مهم رهنمون مي کند كه چنانچه تلويزيون در رفع نيازهاي اصلي 
ــرگرمي و اطالع از رويدادها ـ توفيق الزم را داشته باشد، مي تواند  مخاطبان خود ـ يعني س
ــًا، رضايت عمدة مخاطبان را به  ــي را تدارك ببيند و احتمال ــد، برنامه هاي آموزش در گام بع
دست آورد. باال رفتن دانش و يادگيري معارف ديني مهم ترين تأثير اين برنامه ها از ديدگاه 
ــده است و پس از آن، با فاصله اي چشمگير، ايجاد يا دگرگوني رفتاري  مخاطبان قلمداد ش

ديني و كسب اخبار و اطالعات دربارة رويدادهاي ديني قرار دارد.
  نتايج نشان مي دهد كه برنامه هاي ديني راديو در حوزة ارتباط ديني پايين ترين جايگاه 
ــت كه براي يافتن علت هاي آن بايد پژوهش هاي خاصي را  ــته اس را در ميان مخاطبان داش
ــانه براي پاسخ گويان،  طراحي و اجرا كرد. اگرچه در صورت امكان انتخاب بيش از دو رس
احتمالًا نتايج به سود راديو متفاوت مي شد، در مقابل، كتاب ها و نشريات ديني جايگاه نسبتًا 
ــبي دارند و به  ويژه در كاركرد اطالع رساني ديني، گزينة نخست مخاطبان در ميان همة  مناس

رسانه ها به  شمار مي آيند.

جايگاه رسانه  ها در ارتباطات دينی کودکان و نوجوانان
ــانة منتخب  ــتين رس ــش که در هر يک از کارکردهاي ارتباطي، نخس ــخ به اين پرس در پاس
ــت، آنان بيان کردند که براي فراگيري معارف  کودکان و نوجوانان (دانش آموزان) کدام اس
ــم مذهبي (۴۵ درصد)، منبرها و  ــائل ديني، خود به ترتيب، مجالس و مراس ــالمي و مس اس
ــالمي (۱۴ درصد)، خانواده (۱۰  ــخنرانی های دينی (۱۹ درصد)، کتاب ها و نشريات اس س
ــت که  ــون (۹ درصد) را برمي گزينند. اين در حالي اس ــاي ديني تلويزي ــد) و برنامه ه درص
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ــهم کمي را  ــانه هاي مذکور، س درس هاي ديني مدارس و  برنامه هاي ديني راديو پس از رس
در انتخاب نخست آنان دارند. 

ــم های  ــات و اخالق و رفتار ديني، مجالس و مراس همچنين در کارکرد تقويت احساس
مذهبي (۴۳ درصد)، خانواده (۱۶ درصد)، کتاب ها و نشريات ديني (۱۵ درصد)، درس هاي 

ديني مدارس (۱۱ درصد)، برنامه هاي ديني تلويزيون و راديو (۹ درصد) تأثير دارند.
ــال برای گذران اوقات فراغت خود با استفاده از موضوعی دينی،  ــن و س مخاطبان کم س
به ترتيب، خانواده (۳۳ درصد)، تلويزيون (۲۵ درصد)، مجالس و مراسم مذهبی (۱۵ درصد)، 
و کتاب ها و نشريات اسالمی (۱۳ درصد) را رسانة منتخب خود در وهلة نخست می دانند.

آنچه در اين پژوهش ميدانی به دست آمد، نشان می دهد که هر چند در مجموع،  از نظر 
کودکان و نوجوانان، رسانه های جمعی در حوزة کارکردهای دينی، پس از رسانه های سنتی 
ــتفاده قرار دارند، اما جايگاه ميانة کتاب ها و مطبوعات دينی و جايگاه ممتاز  در اولويت اس
ــتن کارکرد سرگرمی، از اهميت روزافزون رسانه های جمعی در ارتباطات  تلويزيون در داش
دينی اين بخش از مخاطبان حکايت می کند. در اين ميان، راديو جايگاه پايينی در ارتباطات 

دينی با نسل آينده  ساز دارد (باهنر، ۱۳۸۷: ۱۶۲ ـ ۱۶۶). 
ــی را در تعامل دينی با مخاطبان  ــانه های جمع ــن پژوهش تا حد خوبی، وضعيت رس اي
ــانه ای آنان برای ما روشن می سازد تا در گام بعدی، به  ــن و سال و فرهنگ دينی رس کم س
ــانه ای و راه های وصول به آن در حوزة  ــتجوی رويکرد مطلوب در ارتباطات دينی رس جس

کودکان بپردازيم. 

رويکردهای رسانه محور و مخاطب گرا در ارتباطات ديني 
ــان اين  ــگران و كارشناس ــش هاي بنيادين در علم ارتباطات، كه ذهن پژوهش ــي از پرس يك
ــت، اين است كه حدود تأثيرگذاري رسانه ها و  ــغول داشته اس حوزه را همواره به خود مش
ــازي  ــكل دهي به باورها و توانمندي مخاطبان در گزينش و مفهوم س قدرتمندي آنها در ش
ــش، دو ديدگاه نظري رسانه محور و  ــخ به اين پرس ــت؟ در پاس متفاوت از پيام چگونه اس
ــد كه همان تقابل كنش و ساخت در علم جامعه شناسي را به ذهن  مخاطب محور پديدار ش
ــت كه با تأكيد بر اهميت و  ــانه محور» داش ــت، ديدگاه هاي «رس متبادر مي کند. نحلة نخس
ــازي،  ــت كه معناس ــانه ها، مخاطب را عنصري منفعل و پذيرنده مي دانس نقش محوري رس
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ــت. برخي طرفداران اين  ــانه اي متأثر اس ــديدًا،  از پيام هاي رس نگرش ها و رفتارهاي او ش
ديدگاه به تأثيرات قوي و كوتاه مدت پيام هاي رسانه اي معتقد بودند و برخي ديگر، تأثيرات 
قدرتمند رسانه ها را در بلندمدت ميسر مي دانستند؛ نظريه هاي جامعه پذيري، كاشت، اشاعه 
ــازي در ارتباطات از اين دسته به  شمار مي آيند. اين نحله، كه امروزه و احتمالًا  و برجسته س
ــانه ها تأثير گذاشته است، پيام را  ــته، بر بسياري از سياست گذاران و برنامه سازان رس ندانس
ــت و فرايند ارتباط آن را به مخاطب انتقال داده  ــتنده قصد کرده اس چيزي مي داند كه فرس

است و در كوتاه مدت يا بلندمدت، معاني قصد شده را در ذهن او متجلي می کند. 
نحلة دوم را ديدگاه هاي «مخاطب محور» مي نامند. در اين سنت مطالعاتي، كه سنتی فرهنگي 
ــت، برای مخاطبان، به عنوان جماعت هاي تفسيرگر، جايگاه اساسی قائل  ــده اس نيز قلمداد ش
شده اند و با گرايشی  انتقادي مدعي  توانمندي مخاطبان براي مقاومت در برابر سلطه جويي ها 
ــانه ها هستند. اين ديدگاه به دنبال آن است كه چگونه پيام ها و محتواي آنها در  و تأثيرات رس
كنش متقابل با مردم، توليد معنا مي كند. و در پی آن است تا نشان دهد كه گروه هاي مختلف 
ــالي را بازخواني و درك مي كنند و  ــه گونه هاي متفاوت، پيام هاي ارس ــي و فرهنگي ب جمعيت
ــت كه پيام ها چندمعنايي و پذيراي تفسيرها و برداشت هاي متفاوت باشد.  مي توان انتظار داش
ــت كه هر نماد خاص را همواره حامل معنايي چندگانه  مي داند.  «چندمعنايي» اصطالحي اس
ــك آنها  ــايي پيام ها تلقي مي كند و به قول جان فيس ــدگاه مخاطبان را محور رمزگش ــن  دي اي
ــت، معناهاي خاص خود  ــناختي ای كه تلويزيون تدارك ديده اس مي توانند از منابع زيبايي ش
ــت و  ــک، ۱۹۹۱). در اين تحليل نظري ـ كه به نظرية دريافت۱ معروف اس ــازند (فيس را بس
استوارت هال (هال، ۱۹۸۰) پايه گذار آن بوده است ـ اين پيش فرض وجود دارد كه پيام هاي 
رسانه اي معاني ثابت يا ذاتي ندارند، بلكه به  هنگام دريافت محتوا از سوي مخاطب است كه 
آنها معنا پيدا مي كنند. به اين  ترتيب، مخاطب مولد معناست و آنها را بر پاية مختصات ذهني 

و اوضاع فرهنگي خود دريافت و تفسير مي كند (مک کويل، ۱۳۸۰: ۱۵۰).
ــي هاي ارتباطي و  ــه ای مطرح و مقبول در بررس ــه امروزه به عنوان نظري ــن ديدگاه ك اي
ــازان، به ويژه در مواجهه با مخاطبان  ــود، حكم مي كند كه برنامه س ــانه اي از آن ياد مي ش رس
كودك، مراقب برداشت ها و گاه كج فهمي هاي آنان باشند و از ساده انگاري در خصوص فهم 
ــابه با بزرگساالن و پيام سازان دوري کنند. ازاين رو، ضروري است كه سياست گذاران و  مش
1 - Reception 
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پيام آفرينان رسانه ها خود را به جاي كودكان بگذارند و از منظر آنها به دنياي دين نگاه كنند 
و فرهنگ مذهبی آنها را بررسی کنند.

رويکرد نظری مطلوب در مخاطب شناسی دينی
ــنت مطالعات فرهنگي در مرز ميان علوم اجتماعي و علوم انساني قرار دارد. مي دانيم كه  س
ــي، مكاتب مختلفي براي مطالعه و بررسي وجود دارد كه از جملة آنها  در حوزة روان شناس
ــاهده   ــاره کرد. رفتارگرايي بر تغييرات مش ــناخت گرا اش مي توان به دو مكتب رفتارگرا و ش
ــخ تحليل  ــدنی در رفتار تأكيد دارد و يادگيري را در فرايندی ارتباطي بين محرك و پاس ش
ــان و درك و تفكر او  ــر مطالعة فرايندهاي دروني انس ــناخت گرايي ب مي كند. حال آنكه ش
ــت ها و دريافت هاي دروني اوست. مكتب شناخت گرا در  ــت و تفسيرگر برداش متمركز اس
ــنت مطالعات فرهنگي و در نتيجه، نظرية دريافت، پيوندهاي مفهومي و  ــي، با س روان شناس

روش شناختي عميقي دارد.
ــي آورد كه پيام آفرينان با نحوة  ــناخت گرا زمينه اي را فراهم م از نظر نگارنده، ديدگاه ش
ــنين مختلف، از موضوعات و مفاهيم ديني آشنايي پيدا  ــتنباط كودكان و نوجوانان، در س اس
ــيار مؤثري  كنند و با پذيرش نوعي مخاطب محوري در ارتباطات، به راه  حل هاي نوين و بس
ــت يابند. خوشبختانه در سال هاي اخير، موفقيت هاي چشمگيری در  در ارتباطات ديني دس
ــت كه مجموعه كتاب هاي تازه تاليف درسي هديه هاي  ــت آمده اس اثر اين توجهات به دس
ــت. اما متأسفانه نمونه های متعددي نيز پيش  مي آيد  ــمانی برای دورة ابتدايي گواه آن اس آس
ــي در برنامه  هاي ديني كودكان، از واگرايي ميان رسانه هاي سنتي، مكتوب  كه وظايف اساس

و الكترونيك در حوزة ارتباطات ديني حكايت دارد. 
يكي از مباحثي كه دست اندركاران برنامه هاي مذهبی بايد به طور گسترده با آن آشنايي 
ــنين مختلف از موضوعات و مفاهيم ديني و قرآني  ــتنباط كودكان در س پيدا كنند، نحوة اس
است. به يقين، شالودة فرهنگ ديني آنان را مي توان در همين مفاهيم و برداشت هاي گوناگون 
ــتجو كرد. اگر ما درصدديم تا پيام رساني مذهبي را متناسب با ويژگي هاي دانش آموزان  جس
ــم، ناچاريم كه در دنياي كودكانة آنان گام بگذاريم و از ديد آنها به معارف  ــزي کني برنامه ري
ديني بنگريم. ما بايد عمدة شکست خود را در نقص موجود در برنامه هاي خويش جستجو 
ــت هاي كودكانه، پيام آفرينی ما را به نواقص و  كنيم، نه در كودكان. ناآگاهي از چنين برداش
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ــبب خواهد شد معارف ديني در  كمبودهاي گوناگوني دچار خواهد کرد، از جمله اينكه س
ــود كه با فهم كودكان متناسب نباشد که گاه اين، ماية خستگي  و دلزدگي  ــطوحي ارائه ش س
ــه فقط از تصورات و  ــن، تفكر خام و محدود، آنان را ن ــود. افزون بر اي ــان از دين مي ش آن
ــت هاي غيرواقعي نجات نمي بخشد، اين تصورات دور از واقعيت را تقويت خواهد  برداش
ــتعداد خويش به همان  ــراي درك مفاهيمي فراتر از اس ــت ب كرد، چرا كه كودك ناچار اس
تفكرات كودكانه و خام روي آورد و از اين طريق خود را قانع کند. ازاين رو، ضروري است 
تا دست اندركاران رسانه ها با پژوهش هاي اجرا شده دربارة دريافت كودكان و نوجوانان از 

مفاهيم ديني آشنايي پيدا کنند و يافته هاي آنها را مد نظر داشته باشند. 
ــد و تكامل درك ديني كودكان و نوجوانان، به   ــده در زمينة رش   بر پاية پژوهش های اجرا ش
طور كلي، وجود سه مرحلة تفكر شهودي، عمليات عيني و عمليات صوري نظرية پياژه در درك 
ــه مرحلة عمليات عيني، در زمينه هاي مذهبي، مدت  ــد، با اين تفاوت ك مفاهيم دين نيز تأييد ش
ــيزده يا چهارده سالگي ادامه مي يابد.  ــتري به طول مي انجامد و تا حدود سن عقلي س زمان بيش
اين مهم نشان مي دهد كه نبايد مباحث و تعاليم ديني را با ساير مباحث علمي مقايسه كرد، ولي 
چنانچه تجربه هاي مذهبي كودكان در خانه، مدرسه و محيط هاي مذهبي افزوده شود و شيوه هاي 
ــود، مي توان از اين تأخير كاست و در غيراين صورت، حتي ما  ــبي به كار گرفته ش ارتباطي مناس
ــاالني مواجه مي شويم كه هنوز در تفكر ديني خود درگير محدوديت هاي كودكي خود  با بزرگس

هستند و دركي ناقص از مفاهيم ديني دارند (گلدمن، ۱۹۶۵). 
ــاس نظرية  ــال، در حد چند جمله به هر يك از اين مراحل پنج گانه بر اس ــن مج   در اي

گلدمن (گلدمن، ۱۹۶۵) اشاره مي کنيم: 

نخست. دورة تفكر پيش مذهبي۱: در اين دوره، كه تا حدود ۷ يا ۸ سالگي ادامه مي يابد، تفكر خردساالن 

ــتان ها و  ــده دارد: ۱. خودميان بيني، ۲. تك كانوني بودن؛ اين دو ويژگي در فهم داس ــي عم دو ويژگ
معارف ديني نيز تسري می يابد و درك آنها را با نواقص و محدوديت هاي فراواني روبرو می کند. 

ــت در  ــان مي دهد كه آنچه ممكن اس ــاالن نش ويژگي تك كانوني بودن درك مذهبي خردس
رويدادی براي بزرگساالن محور اصلي باشد، در نظر آنان جزئي مبهم و غيرمهم به شمار می آيد و 
جزء ديگري كه براي بزرگساالن بي اهميت است، نزد كودكان با اهميت ترين جزء تلقي مي شود. 

1 - Pre- religious thogut stage 
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خودميان بيني كودكان سبب مي شود كه آنها ديدگاه هاي محدود خود را محور داوري هاي خويش 
قرار دهند. از اين رو بايد مراقب اين سوء فهم ها باشيم و بدانيم كه برداشت كودك از داستان هايي 
ــنود، چگونه است. كودكان در اين سنين، بسياري از واژه هاي مذهبي را به  كار مي برند،  كه مي ش
ــهولت به  كارگيري زبان  ــد، از س ــي كه بر اين نكته واقف نباش اما معاني آنها را درنمي يابند. كس
ــي از  ــط آنان به خطا، تصور مي کند كه كودكان قدرت فهم مذهبي بااليي دارند. بخش مذهبي توس
اين محدوديت ها نتيجة تفكر ناقص و بخشي نتيجة تجربة محدود آنهاست. تفكر مذهبي در اين 
ــحري و افسانه اي دارد و از اين رو مواجهة كودك با داستان ها و معارف ديني،  مرحله، ماهيتي س

همگون با تصوري است كه از افسانه ها و داستان هاي خيالي دارد.

دوم. دورة تفكر مذهبي ناقص اول۱ :  پيش از اينكه كودكان از محدوديت هاي تفكر شهودي رهايي 

يابند، دوره ای واسطه ای پديدار مي شود. در اين دوره، كه از حدود ۷ سالگي تا ۹ سالگي ادامه 
ــوند و به مراتبي از  ــهودي خارج ش مي يابد، كودكان تالش مي كنند از محدوديت هاي تفكر ش
ــند، اما هنوز ناموفق هستند و به اشتباه هايي آشكار دچار مي شوند.  «تفكر عملياتي ـ عيني» برس
ــته بندي كنند و تعميم دهند  آنها بهتر مي توانند واقعيات را به يكديگر مربوط و تجربيات را دس
ــت. در اين دوره، اگر چه كودك هنوز خودميان بين است، اما  كه به مراتب، كمتر تك كانوني اس
ــت. تفكر عيني كودك اين مزيت را دارد كه درك او  ــيار كاهش يافته اس اين خودميا ن بيني بس
ــت كه مفاهيم مذهبي را،  ــانة ديگر اين تفكر اين اس از مفاهيم مذهبي كمتر رنگ خيال دارد. نش
ــم يافته معنا مي كند. براي  ــتند، به همان معناي تحت اللفظي و تجس كه غالبًا  انتزاعي و كنايي هس
ــود،  ــتقيم» براي او بيان ش نمونه، اگر ترجمة عبارت «يداهللا فوق ايديهم» يا «اهدنا الصراط المس

تصورش از دست خدا و نيز راه مستقيم همان معناي تحت اللفظي و عيني است. 

سوم. دورة تفكر مذهبي ناقص دوم۲: اين دوره را، كه از ۹ تا ۱۱ سالگي دانسته اند، مي توان «دورة 

تفكر مذهبي عيني» ناميد كه با «تفكر عملياتي ـ عيني» مشخص مي شود. ازاين رو، كوشش هاي 
ــكل  ــان، دچار مش ــير مفاهيم مذهبي، به دليل طبيعت عيني تفكرش كودكان براي درك و تفس
ــتقرايي و قياسي به  طور موفق به كار گرفته مي شود،  ــود و بر خالف دورة پيش، منطق اس مي ش
ولي به مسائل عيني، تجارب مشهود و اطالعات محسوس محدود مي گردد. رشد تفكر عملياتي 
1 - Sub- Religious Thougut Stage I 
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حركت صعودي كودكان را از خيال پردازي به سطوح باالتر تفكر سرعت مي بخشد. اين مسئله 
ــد و به سطوح باالتري ارتقا مي دهد. به  ــيار كودكانه رهايي می بخش آنان را از تفكر جزئي و بس

اين معنا كه تفكر نظام دار در ارتباط دادن دو يا چند موضوع امكان پذير مي شود. 

ــالگي و  چهارم. دورة اول تفكر مذهبي شـخصي۱: ويژگي اين دوره، كه در حدود ۱۱ تا ۱۳ س

ــت، حركت از تفكر عيني به سوي  ــطه ای ميان تفكر عملياتي عيني و تفكر صوري اس واس
تفكر انتزاعي بيشتر است. در اين مرحله، فعاليت هاي عقلي بيشتر می شود و استقرا و قياس 
ــرفته تري به كار برده مي شود كه از حركت به سوي تفكر انتزاعي بيشتري نشان  منطقي پيش
دارد. اما اين حركت را همچنان عناصر عيني مختل می کند و به نظر مي رسد كه كودك هنوز 

توانايي كنار گذاردن اين عناصر را ندارد.

ــالگي مربوط  ــن مرحله، كه به پس از ۱۳ س پنجـم. دورة دوم تفكـر مذهبـي شـخص۲: در اي

ــي انجام مي گيرد و  ــه و قياس، بدون ممانعت عناصر عين ــود، تفكر به صورت فرضي مي ش
تفكر انتزاعي ميسر مي شود. نوجوان تالش مي كند تا فرضيه هايي را خارج از حوزة تجارب 
ــتفاده از دليل، قبول يا رد كند. در اين دوره، تفاوت بارزي در تفكر  خود وضع كند و با اس
ــال ها خو كرده اند ـ اين تفاوت  ــالي وجود دارد كه به اين نحوة تفكر س او با افراد بزرگس
ــاالن است، در حالي كه  ــتر بزرگس ــبب تقويت و تمرين تفكر انتزاعي و تجارب بيش به س
ــد. با وجود اين، آنان نيز از همان ويژگي رهايي از  ــان هنوز در ابتداي راه قرار دارن نوجوان

محدوديت هاي عيني برخوردار هستند. 
ــه دوره  ــتراكاتي كه دارند، به س  به طور كلي مي توان دوره هاي مذكور را، با توجه به اش

خالصه كرد: 
۱. دورة تفكر مذهبيـ  شهودي (تا ۷ـ  ۸ سالگي)؛ ۲. دورة تفكر مذهبيـ  عيني (از ۸-۷ 

سالگي تا ۱۳ ـ ۱۴ سالگي)؛ ۳. دورة تفكر مذهبي ـ انتزاعي (۱۳ ـ ۱۴ سالگي به بعد).
واقعيتي كه از بيان دوره ها به  دست مي آيد اين است كه به دليل محدوديت هاي كودكان، 
ــت هاي ديني آنان نيز محدود و كودكانه خواهد بود، از اين رو ما نبايد غير از اين از  برداش
ــيم. از آنجا كه بخش زيادي از معارف ديني انتزاعي است، بايد طرح  ــته باش آنان توقع داش
1 - Personal - religious thought stage I
2 - Personal- religious thought stage II 
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ــت و از بيان محتوايي  ــي ـ انتزاعي به تأخير انداخ ــا را تا دورة تفكر مذهب ــياري از آنه بس
ــت اندركاران اين برنامه ها با  ــنايي دس ــر از درك كودكان جلوگيري کرد. ازاين رو، آش فرات
فرهنگ دينی كودكان ضروري است و خوشبختانه اين اطالعات در كتاب ها و گزارش هاي 

پژوهشي اين حوزه به زبان فارسي فراهم آمده است(باهنر، ۱۳۸۶؛ خادمی، ۱۳۷۰).

نتيجه گيری: شناخت وظايف ارتباطی ـ فرهنگی
ــناختي مكتب شناخت گرا در ارتباطات انساني  ــد، دستاوردهاي روان ش بر پاية آنچه بيان ش
ــة دريافت در ارتباطات جمعي، چند وظيفة ارتباطیـ   ــاي فرهنگي، به ويژه نظري و ديدگاه ه
ــت مي دهد كه توجه به آنها مي تواند برخي از گره هاي مشكالت موجود  فرهنگی را به دس

در توليدات ديني رسانه های جمعی را بگشايد:

ــتين وظيفة اساسي كه در ارتباطات ديني رسانه ای  ۱. نشانه شناسـی ارتباطی در فرهنگ  دينی: نخس

ــناخت نشانه ها و زبان دين است. بايد به كودكان كمك كرد تا دريابند که  بايد مد نظر قرار داد، ش
دين، روش خاصي از تفكر است كه در قالب ادبيات خاص خودش بيان شده است. اين بدان معني 
است كه بايد دربارة زبان دين براي آنان مطالبي را بيان كرد. از آنجا كه مباحث ديني ويژگي هايي 
دارد كه آن را از ساير مباحث متمايز مي کند، ادبيات و نشانه های آن نيز بايد با توجه به اين محتوا 
تفسير شود. بيان ديني شامل احساس ها، ارزش ها و اشاراتي دربارة حقايق هستي است كه نيازمند 
زباني اصطالحي و كنايي، داستان ها و تمثيل ها و گاه اشعاري است كه اگر به صورت تحت اللفظي 

تعبير شود، با معاني حقيقي آنها ارتباط برقرار نمي شود و لذا بي معني و مبهم جلوه مي كند.
بنابراين، بايد نسبت به زبان اختصاصي دين در ارتباط با كودكان هوشيار بود. كلمات 
نياز به توضيح دارند و بايد آنها را در جاي مخصوص خود استفاده كرد. نويسندگان و 
مجريان برنامه هاي ديني وظيفه دارند كه نحوة به كارگيري صحيح نمادهای ارتباطی و 
ــاره به برخي ريشه هاي تاريخي  ــاده و ملموس آنها را با اش واژه هاي مذهبي و معاني س
ــود دارد، به  ــی ديني وج ــكل ديگري كه در نشانه شناس ــوط به آنها بيان كنند. مش مرب
ــتان هايي، فرهنگ زندگي متفاوت از  ــود. در چنين داس ــتان هاي ديني مربوط مي ش داس
ــش ها و ابهامات  ــبب به  وجود آمدن پرس ــت، ازاين رو، س فرهنگ مأنوس كودكان اس
متعددي در ذهن كودكان مي شود كه پيام آفرينان با توضيحاتي دربارة فرهنگ ويژه مردم 
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آن روزگار مي توانند تا حد زيادي آنها را مرتفع کنند (کوکس، ۱۹۸۳: ۱۲۵ ـ ۱۲۱).

ــت كه  ــي در پيام آفرينی ديني اين اس ۲. تأكيد بر رفتارها در فرهنگ ديني: دومين وظيفة اساس

ــه در آن، باورها بر اعمال تأثير گذارد،  ــتجو کنند ك به كودكان كمك كنيم تا طريقي را جس
ــوق داده مي شود كه  ــويي س به گونه اي كه اگر فردي دين خود را با عالقه به  كار بندد، به س
ــي در جامعة ما فقط به القاء  ــفانه، گاه ارتباطات دين ــه گونه اي مخصوص رفتار كند. متأس ب
يك سري مفاهيم نظري محدود شده است، بدون آنكه كودكان و نوجوانان آنها را باور داشته 
و در عمل، تجربه كرده باشند كه مقصود اصلي از دين مجموعه اي از رفتارها و آثار دروني 
و بروني است كه بايد به آنها متعهد شد. قسمت عمدة اين كار را بايد با كودكان ده سال به 
باال انجام داد، چرا كه در سنين پايين تر، خردساالن در سطحي از رشد قرار ندارند كه بتوان 

از آنها متوقع بود تجربة مناسبي در عمل به دست آورند (بستايد، ۱۹۸۷: ۳۳). 

 ۳. انگيزش احساس ها و عواطف ارتباطی: سومين وظيفه در حوزة برنامه سازی دينی اين است 
ــائل  ــود. به يقين نمي توان مس ــي و عاطفي دين جلب ش كه توجه كودكان به عناصر احساس
عقالني و انتزاعي دين را از ابعاد احساسي آن جدا دانست تا آموزش آن كامل شود. تا اين 
احساس برانگيخته نشود و وجدان و فطرت انساني احيا نگردد، ايمان ريشه ندوانيده است 
ــتراك  ــت. از اين حيث، مي توان ادعا كرد كه دين با هنر نقاط اش و توقع ثمر نمي توان داش

بيشتري دارد تا با مسائل خشك رياضي (کوکس، ۱۹۸۳: ۱۲۵ ـ ۱۲۱).

ــی در برنامه های مذهبی بدون  ۴. هشـياري نسـبت به دريافت های ارتباطی خام: اگر پيام آفرين

ــت مطالبي فراتر از  ــود، ممكن اس ــه به محدوديت هاي دريافت های ارتباطی مطرح ش توج
ــتري دچار کند. براي  ــكالت بيش ــردرگمي و مش ــود و آنها را به س درك فراگيران بيان ش
ــدارد كه در محدودة  ــاني مي پن ــاله كه هنوز خدا را مانند انس ــه، براي كودكي هفت س نمون
ــي مي كند، نمي توان از حضور خداوند در همة عالم، مجرد بودن  ــن دنياي مادي زندگ قواني
ــخن گفت و به تجزيه و تحليل آنها پرداخت، چرا كه  و بی نيازی مطلق او و از اين قبيل س
ــت و  ــات و عينيات او امكان پذير نيس درك اين كودك از مفاهيم ديني جز از طريق ملموس
چنانچه دنياي تصورات او را با نفي اين محدوديت ها از خداوند برهم زنيم، كودك توانايي 
جايگزيني صفات و ويژگي هاي غيرمادي و مجرد را ندارد و لذا، به شدت دچار سردرگمي 
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و آشفتگي فكري خواهد شد. به  عنوان نمونه، زماني كه معلمي براي شاگرد خردسال خود 
توضيح داده بود كه خدا مانند ما انسان ها نيست كه غذا بخورد، بخوابد يا در خانه اي زندگي 
ــت و به كارهاي ما نظارت  كند، بلكه او به هيچ چيز احتياج ندارد و در همه جا حاضر اس
دارد، از كودك سؤاالتي شد تا ميزان درك او از خدا پس از اين توضيحات روشن شود. او 
ــت، اگر اين طور باشد خدا وجود ندارد»؛  ــخ داده بود: «من نمي دانم خدا چيس در پايان پاس

زيرا او وجود خدا را با ويژگي هاي مادي آن دريافته است (باهنر، ۱۳۸۶).
ــائل ديني به كودك تحميل کنيم، بلكه بايد گام به گام    ما نبايد دريافت خود را از مس

او را همراهي كنيم تا براي ورود به سطوح باالتر تفكر آمادگي پيدا کند. 

۵. تصويرسازی مطلوب از فرهنگ دينی: عالقة وافر كودكان به داستان، قالب جذاب و مناسب 

ــبب مي شود تا توصيه كنيم که بخش  ــاده اي كه در ارائة فرهنگ ديني دارد، س آن و زبان س
ــتان هاي  عمده اي از پيام آفريني هاي ديني كودكان از اين رهگذر انجام پذيرد. در زمينة داس
ديني، افزون بر رعايت ويژگي هاي هر داستان خوب و تصويري مناسب، بايد به چند نكتة 
ــتين نكته اي كه در انتخاب داستان ها و بيان آنها براي كودكان بايد  ــت. نخس مهم توجه داش
مد نظر قرار گيرد، اين است كه اين داستان چه تأثيري در روحيات لطيف و شاد آنان و نيز 
ــان از مفاهيم ديني خواهد داشت؟ درست است كه قرآن، احاديث  تكوين تصورات ديگرش
و كتاب هاي تاريخي مملو از داستان هاي واقعي و در عين حال جذاب و آموزنده است، اما 
ــتان ذبح حضرت اسماعيل  ــيم كه داس هر واقعيتي را نمي توان بازگو كرد. بايد از خود بپرس
(ع) توسط پدرش حضرت ابراهيم (ع) در تصور كودك از مهر و عطوفت پيامبران خدا چه 
ــتان غرق شدن همة موجودات عالم در آب و فقط نجات  ــت؟ بيان داس تأثيري خواهد داش
كساني كه بر كشتي نوح (ع) سوار بودند يا عذاب هاي اقوامي مانند عاد و ثمود، در محبت 

و عالقة فطري كودك به خدا چه لطمه اي وارد مي کند؟ 
در يكي از پژوهش هايي كه دربارة ميزان موفقيت آموزش ديني در مدارس انجام شده بود 
(گلدمن،  ۱۹۶۵)، كودكي با شنيدن داستان اقدام حضرت ابراهيم (ع) در ذبح فرزندش چنين 
واكنش نشان داده بود كه «هم خدا و هم ابراهيم هر دو موجودات واقعًا  وحشتناكي هستند و 
ــماعيل نيستم». همچنين در مواجهه با داستان هاي عذاب الهي،  ــحالم كه به جاي اس من خوش
ــدن دنيا در آب، پاسخ هاي دريافت شده نشان دهندة تأثيرات منفي  از جمله ماجراي غرق ش
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ــوكان از خداي خود بود (خادمی،۱۳۷۰)، چرا كه كودكان همواره  ــژه در تصوير ذهني ك به وي
ــن امر گاهي چنان  ــب تجربيات خود معني كنند و اي ــد واژه هاي ديني را بر حس ــعي دارن س

تأثيرات منفي به  همراه دارد كه ممكن است اين اثرات تا ساليان متمادي باقي بماند.
ما نياز به آن داريم كه براي فراگيران، داستان هايي را نقل كنيم تا تصورات آنان را تغذيه 
ــود و از آنجا كه  ــب با اهداف ديني مدنظر گزينش ش ــتان ها بايد متناس و غني کند. اين داس
ــت، جذب كودكان و سپس، غنی سازی فرهنگ دينی  ــي چنين پيام هايي، نخس هدف اساس
ــت، بايد از داستان هايي استفاده كرد كه چهره اي زيبا، دلنشين و مهربان را از خدا و  آنان اس
پيامبران و امامان ـ عليهم السالم ـ  به نمايش گذارد؛ به ويژه كه داستان هاي مذهبي بيشتر با 

جنبه  هاي احساسي سروكار دارند تا با جنبه هاي شناختي.
ــالم  ــتان هاي ديني و وقايعي كه به تاريخ پيامبر (ص) و تاريخ اس ــة دوم اينكه داس نكت
ــود، در موقعيت فرهنگی ويژه خود رخ داده است و ادبيات آن نيز متفاوت از  مربوط مي ش
چيزي است كه كودكان به آن خو گرفته  اند. ازاين رو، بايد اطالعات و هوشياري هايي را به 
ــنوند و مي خوانند، درك درستي داشته باشند. مجريان برنامه ها  كودكان داد تا از آنچه مي ش
بايد نكاتي را دربارة زندگي، آداب و رسوم، خوراك، پوشاك و نوع معماري ساختمان هاي 
دوران هاي اين حوادث و داستان هاي گذشته بيان كنند تا كودكان در تفسير آنچه مي بينند و 

مي شنوند، فقط از تجربيات محدود فرهنگ خود استفاده نكنند.
ــيم چهره اي محبت آميز از خداوند و عالقه مند  مباحث مربوط به معاد نيز نقش مهمي در ترس
کردن كودكان به پروردگارشان ايفا مي كند. در نظر نوآموزان، زندگي پس از مرگ نبايد به گونه اي 
ــت انگيز جلوه كند، بدان گونه كه بيشتر از عذاب و رنج دوزخ سخن به ميان  ــتناك و دهش وحش
 آيد. براي آنان بايد از خوشي ها و لذت هاي بهشتي صحبت كرد و آنان را نسبت به خدا و رحمت 
او شائق و عالقه مند ساخت؛ به ويژه اگر در قبال لطف و پاداش الهي به  طور مستقيم به كودكان 
ــبب مي شود تصور  ــزايي خواهد گذارد. تكية زياد بر عذاب هاي الهي س ــود، تأثير به س خطاب ش
محبت آميز و مملو از لطف و مهرباني خداوند در اذهان كودكان خدشه دار شود و جاي خود را به 
چهره اي نامطبوع از او بدهد كه طبيعتًا،  تأثير نامطلوبي در ارتباطات ديني خواهد داشت. افزون بر 
اين، تكية بيشتر بر بهشت و نعمت هاي الهي، هم انگيزه و رغبت به انجام دادن كارهاي شايسته را 
در آنان به وجود مي آورد، هم زندگي آينده را اميدبخش و پر از زيبايي و نشاط و در عين حال، 

بر اساس نظم و حساب و ساخته و پرداختة اعمال آدمي ترسيم مي کند.
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Abstract :
The religious program of mass media exclusively produced for children have 
had a significant growth in recent years. The artistic expression of stories related 
to the life of the great prophets and to the history of Islam as well as taking 
advantage of theatrical literature in religious occasions can herald successes in 
this neglected field. 
But, what is questionable in national religious policies in that why who are 
involved in the religious education of children whether in traditional media 
(family, mosques, religious communities, etc) or in modern media (textbooks, 
press, radio and television) do not follow an integrated and coherent policy 
based on a proved theoretical view of religious communications. 
In fact, this question results from the same old opposition between audience-
oriented and media-oriented approaches in communications as well as the 
opposition between cognitivism and other approaches in psychology. 
The findings of the field of study conducted by the author along with psychological 
achievements of cognitivism in human communications and cultural audience-
oriented approaches, especially reception theory in mass communications 
can solve some existing difficulties in the formulation of religious messages. 
Drawing upon the above mentioned theoretical schools, this article tries to 
introduce a useful approach to producing religious programs for children and 
describes the main tasks of mass media in this field accordingly. 

Keywords: audience studies, child, culture, mass media, religion, religious 
psychology. 
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