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 رسانه نقش بر دیتأک با  ؛یاسالم تیترب بری اجمال یمرور

  1میسل حجت 

 دهیچک
. ابندی یم رییتغ و شوند یم متأثر گریکدیاز  یارزش یها نظام و یعموم فرهنگ تیوضع ،یجهان دهکده در

 و کند خارج ستایا تحال از را خود یکارکردها و ها روش اصول، که است نیا در یتیترب نظام هر ییایپو

 ندیفرآ یاسالم تیترب. دارد نگه زنده و شاداب ،یطیمح یها یدگرگون با متناسب را شیها خواسته بتواند

 در آنان یرگذاریتأث زانیم نییتع در ها رسانه از کیهر یذات یها یژگیو قطعاً که است یعیوس و قیدق

 فایا تیترب حوزه در را خود نقش کی هر که ها نهرسا از قیدق ینظام جادیا اما است؛ اثرگذار ندیفرآ نیا

 برنامه کی داشتن بدون که داشت انتظار دینبا ییفضا نیچن در. ستین دسترس از دور کنند یم

 یاسالم تیترب عرصه در را خود یاثربخش و ییکارا نهیشیب بتواند ها رسانه نیادیبن و قیدق شده، حساب

 گوناگون نظرات و مطالعات انبوه انیم در. نشود یتیترب یکژکارکردها دچار یحت ای و باشد داشته

 یینما تا است داشته یسع منبع، 35 یبررس اساس بر حاضر پژوهش ،یاسالم تیترب نهیزم در شده طرح

 دگانید برابر در یا رسانه یها دگاهید بر دیتأک با و کجای صورت به را یاسالم تیترب ندیفرا از یکل

 بهتر کاربست و ادراک یبرا ییابتدا یها نهیزم قیطر نیا از و دهد قرار سانهر حوزه فعاالن و محققان

 .آورد فراهم را عرصه نیا در ها رسانه اثربخش و کارآمد تیفعال تاًینها و یاسالم تیترب ازاصحاب رسانه 

 .رسانه یتیترب کارکرد ،یتیترب رسانه رسانه، و نید ،یاسالم تیترب: یدیکل واژگان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رانیا یاسالم یجمهور یمایصداوس دانشگاه ارتباطات دانشکده ارتباطات نیگروه علوم نوارشد  یکارشناس 1

hojat.salim@gmail.com 
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 مقدمه
. است مدار اخالق و آزاده عالم، مجاهد، ییها نسل تیترب گرو در یا جامعه هر یها آرمان تحقق

 کسب و ها ملت انیم در شرویپ و فعال سازنده، حضور ،یاسالم میعظ تمدن یایاح شک یب

 یمتعال یانسان هیسرما نیچن هیسا در تنها جهان در تیمعنو و عدالت یبرقرار یبرا یآمادگ

 (.1 ،1390 ،یفرهنگ انقالب یعال یشورا) بود دخواه یدسترس قابل

 در که آن حال ؛(1395 السادات، بینق و فروزان) است یارتباط یموضوع اساساً تیترب

 در بدون یعموم فرهنگ بر زیادی راتیتأث باعث مکان و زمان یفشردگ یجهان نینو دهکده

 بر عالوه که داشت توجه دیبا البته(. 1393 ،یمحمداست ) شده ییایجغراف یمرزها داشتن نظر

 و یمعرفت یها انیبن ،یاعتقاد یها هیپا هم، کنار در ها ملت یفرهنگ یستیهمز دیجد گونه

 تولد بدو از است، یاسالم تیترب اصول بر یمبتن اًیقو که یاسالم انقالب یرو شیپ یها آرمان

 از یکی عنوان به جامعه نیا یفرهنگ نظام شک یب و است بوده بدخواهان و دشمنان هجوم مورد

 .است گرفته قرار دشمن نرم جنگ اهداف نیتر یاصل

 و ابدگسترش ی جامعه در تقوا که است دیام ها آن اصالح با که هستند یینهادها ها رسانه

 کی صرفاً نه ها رسانه یمحتوا حالت نیا در(. 1389 ،ینیخم امام) بشود اصالح جامعه کل

 یمتعال و حیصح یانسان یروین تیتقو و تیترب که ستا ییکاال بلکه ،یخنث یارتباط یکاال

 فرد منحصربه یها یژگیو با ها رسانه یکردیرو نیچن اتخاذ صورت در(. همان) است آندست  به

 یخوددار ها آن ذکر از کالمطوالنی شدن  از زیپره یبرا که) خود توجه قابل تیموقع و

 یرانیا جامعه سعادت و شرفتیپ یراستا رد را ینیآفر نقش مقدار نهیشیب توانند یم( میا کرده

 (.همان) بشتابند رانیا ملت خدمت به یمرب کی عنوان به و باشند داشته

. است انینما یاسالم انقالب رهبران یها شهیاند در کرات به و وضوح به یمعن نیا

 الحاص و رشد یاساس عوامل از را ها رسانه صراحت به ینیخم امام یاسالم انقالب گذار انیبن

 یمرب و یاسالم ونیزیتلو ویراد کی خرهباال: »کنند یم حیتصر که آنجا تا دانستند، یم جامعه

 را ونیزیتلو نیا مخلوع، شاه محمدرضا شاه، که یمدت طول در[. میباش داشته دیبا] جامعه

 دیبا نیا ،...کنند منحرف را ما یها جوان که کردند یم کوشش داشتند، خودشان طرهیس تحت

 مردم یمرب ما، یها جوان یمرب ها، ونیزیتلو – ویراد دیبا. بشود متحول دیبا بشود، درست

 یمایصداوس هدف فیتوص در زین یرهبر معظم مقام(. 325 ،12 ج همان،) «باشد کشور

 به ها آن کشاندن ها؛ انسان یرو بر گذاشتن ریتأث[ هدف: »]ندیفرما یم یاسالم یجمهور

[« است] اوردیب وجود به خواهد یم را آن ،یاسالم یانقالب نشیب و اسالم که یانسان آن سمت

 (.1370 ،یا خامنهینیحس)
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 در ها رسانه از کیهر یذات یها یژگیو قطعاً که است یعیوس و قیدق ندیفرآ یاسالم تیترب

 در که داشت دور نظر از دینبا اما است؛ اثرگذار ندیفرآ نیا در آنان یرگذاریتأث زانیم نییتع

 تیترب حوزه در را خود نقش کی هر که ها رسانه از قیدق ینظام جادیا کشور یتیترب سپهر لیذ

 خود خالء نیا که رسد یم نظر به و( 1393 رخندان،یم) ستین دسترس از دور کنند یم فایا

 کاسته ها رسانه در یاسالم تیترب کارکرد به یحداکثر یابی دست از که است یعوامل از یکی

 یسنت یها رسانه یسیتأس و یاصل کارکرد» که کند یم دایپ مضاعف تیاهم یزمان امر نیا. است

 طور به(. 141 ،1385 باهنر،) «است بوده یارشاد کارکرد( ینید علوم مدارس جز به) یاسالم

 تیترب کارکرد تحقق جهت در ها رسانه یسو از شده برداشته یها گام که رسد یم نظر به یکل

 از متقن و محکم ینظر قواعد و اصول یسر کی بر کامل بتناءا عدم جهت به تاکنون ،یاسالم

 .است نبوده برخوردار ییباال ییکارا و یاثربخش

 تیترب عیوس عرصه بر ینگاه افکندن ادشدهی مسائل پوشش یبرا قدم نیاول نگارنده نظر از

 تیبتر الزامات و طیشرا شناخت و فهم که ینگاه. است یا رسانه و یارتباط منظر از یاسالم

 حاصل را موجود یتیترب نظام در موجود یخالءها و آن یها فرصت و ها چالش ،یا رسانه یاسالم

 یکل نظام از یعنصر عنوان به ها رسانه گاهیجا یبعد یپژوهش یها گام در تینها در و کند

 ییجا آن از. دشو روشن آن در یاسالم تیترب تحقق یراهکارها و معلوم کشور یاسالم تیترب

 یها نگرش گاه که است یا دهیچیپ نسبتاً و قیعم یمطالعات حوزه ،یاسالم تیترب حثمبا که

 فعاالن یبرا حوزه نیا از هیاول یاجمال دگاهید کسب و ورود شود؛ یم افتی آن در زین یمتفاوت

 با حاضر پژوهش در منظور نیهم به. ستین ساده و سهل چندان یپژوهش یها حوزه ریسا

 یمرور کتاب، 3 و مقاله 22 نامه، انیپا 10 شامل یاسالم تیترب وزهح در 1منبع 35 مطالعه

-هشد ارائه خواننده یبرا آن از یکل یینما و گرفته انجام یاسالم تیترب عیوس عرصه بر یاجمال

 یهمگ مطلب ارائه کردیرو و میمفاه یبند دسته مطالب، نشیچ تا است بوده نیا بر یسع. است

 .باشد رسانه و ارتباطات حوزه در کاربست و فهم مناسب

 یاسالم تیترب

 گوناگون یمعان به اول شهیر و است ارتباط در «و ب ر» و «ب ب ر» شهیر دو با تیترب لغت در

 یدگیرس خوب ،(ستنینگر را یکار انیپا) ریتدب اصالح، ،(پروردن خود دامان در) حضانت در چون

 را یزیچ ،(آموختن ادب) بیتأد ،(کردن کامل و رساندن اتمام به) لیتکم و یسرپرست کردن،

 کار به کمبودها رفع و کمال یسو به ءیش دادن سوق و دنیبخش تکامل جیتدر به و کردن جادیا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .است شده وستیمقاله پ یانتها در استفاده مورد منابع 1
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 و رشد باالرفتن، کردن، هیتغذ ادشدن،یازد مانند یمتعدد یمعان به دوم شهیر و است رفته

 باره نیا در نمونه ریتفس در(. 1391 ،یموسو و یاعراف) است رفته کار به کردن بیتهذ و نموکردن

 آن اصالح و تیترب به که است یزیچ صاحب و مالک یمعنا بـه اصل در رب: »است آمده نیچن

 آن اشتقاق ماده یعنی) «و ب ر» نه است، «ب ب ر» ماده از رب که داشت توجه دیوبا پردازد یم

 مکارم) «اسـت هنهفت تیترب و پرورش آن یمعنا در ،یرو هر به و( ناقص نه و است مضاعف

 از باالتر بلکه ست،ین یریفراگ فقط تیترب از منظور» (.154 ،1 ج ،1360 گران،ید و یرازیش

 اصطالح در تیترب چون است، خاص یمعنا به تیترب آن که دارد وجود یگرید زیچ کی یریفراگ

 به میتعل و است میتعل از ریغ یزیچ خاص اصطالح در تیترب پس. شود یم هم میتعل شامل عام

 و درست تیهو کی و درآمدن یخاص شکل به و شدن یمعنا به تیترب اما است، ادگرفتنی یمعن

 در اتیاخالق قیتزر اصطالح به و ینید تیترب ،یاخالق تیترب شامل که است کردن دایپ را مطلوب

 ثلم آدم نیا رد،یگ یم ادی تیترب با را حلم ای شجاعت صبر، که یآدم لذا و شود یم یانسان وجود

 جزو حلم و شجاعت صهیخص یعنی باشد، آمده ایدن به میحل ای شجاع مادر رحم از که است یکس

 (.36 ،1390 زارع،) «شود یم او عتیطب

 مورد یمترب ،(1آموزش) اطالعات انتقال و یساز آگاه بر عالوه که است یعیوس ندیفرا تیترب

 و ها بیآس شناخت و عملکرد ای اررفت ترک ای انجام سمت به و ردیگ یم قرار مراقبت و نظارت

 3پرورشوآموزش معادل را تیترب توان یم بیترت نیا به. شود یم نائل زین( 2پرورش) ها لغزشگاه

 (.2 ،1379 ،یشامل) دانست

 روح شکوفاکردن و پروراندن تیترب اساس. هاست انسان افراد ساختن بحث ت،یترب و میتعل

 و قوا یسر کی و یجسم یاستعدادها سلسله کی یدارا انسان اسالم نید نظر از. هاست انسان

 ینظام آن تیترب گفت توان یم(. 1382 ،یمطهر) ابدی پرورش دیبا که است یروح یاستعدادها

 رشد کامل، انسان مقام به تکامل ریس در را انسان کند، یم شکوفا را بشر یاستعدادها که است

 (.1390 ،یحائر ییاصف) سازد یم نائل خلقت هدف به را او و دهد یم

 بلکه ،ستین ها آن شکوفاکردن و استعدادها پرورش صرفاً تیترب که است نیا مهم یا نکته

 هر(. 1380 ،یحسن) است فطرت بر منطبق و خاص یجهت در استعدادها شکوفاکردن

 و استعدادها شکوفاکردن سمت به را او انسان، فطرت تابع و عتیطب براساس که یتیوضع

 و فروزان) ردیگ یم یجا یاسالم تیترب یکل نظام در رساند؛ یم یاری افشاهد به دنیرس

 (.1395 السادات، بینق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 teaching 

2
 training 

3 
education 
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 یاستعدادها شناخت اول داد، قرار مرحله دو در نگر کل منظر کی از را تیترب توان یم

 از ینظام جادیا بعد مرحله در سپس و ها آن کردن فیضع نه و ها آن دادن پرورش و انسان یانسان

 او در یطیتفر و افراط چگونهیه و ردیبگ قرار تعادل در انسان وجود که یا گونه به استعدادها نیا

 (.1382 ،یمطهر) بردارد را خود متناسب حظ و بهره ینید یاستعداد هر از و باشد نداشته راه

 ،یعاطف ،یفکر جوانب همه پرورش ،یاسالم تیترب: »گفت توان یم اساس نیا بر تینها در

 یاسالم میتعال و یمباد اساس بر او رفتار یده سامان و مسلمانص شخ یجتماعا و یجسم

 طه، یصبح) «ابدی تحقق یزندگ مختلف یها حوزه در اسالم اهداف که هدف نیا با است

1983: 9.) 

 تیترب انواع

 ای و یثانو عتیطب عادت، جادیا به منجر که یندیفرا به یاخالق تیترب» ی:اخالق تیترب

 یثانو عتیطب نیا. دارد اشاره د،یآ یم بوجود بشر روح در ریگیپ تالش و اریاخت اب که یملکات

 برخالف. هست هرکس با ابتدا از که ها انسان هیاول عتیطب برابر در است یدیجد ساختار

 شتریب در ،یعیطب هیاول یها یژگیو و ها ییتوانا صفات، نظر از ها انسان وانات،یح از گرید یاریبس

 «است شده سپرده آنان خود به ها یژگیو و صفات نیا ساختار یچگونگ و اند فیضع موارد

 (.74-75 :1368 ،یمطهر)

 را خود نفس بتواند فرد که است یا نهیزم و طیشرا کردنفراهم ،یاخالق تیترب در یاصل هدف»

. رنددا سروکار عواطف با که هستند ها خواهش و الیام همان نجایا در نفس از منظور و کند کنترل

 به نسبت بتوانند افراد اگر و برسد یروح تعادل کی به فرد که است نیا نفس کنترل از هدف

 هدف تحقق لیوسا ها نیا و کنند کنترل را ها آن توانند یم بهتر شوند، آگاه خود احساسات و عواطف

 دیبا و است یمعنو تیترب اساس و هیپا یاخالق تیترب»(. 12 :1390 ،یسلحشور) «اند ینید تیترب

 (.13 همان،) «میبرس یمعنو تیترب به میبتوان تا میکن دور خود از را لهیرذ صفات ابتدا در

 اگرچه خود از مراقبت دهیا. است خود از مراقبت یمعنو تیترب اساس» :یمعنو تیترب

 درک نهیزم نیا در افراد شتریب که آنچه از مهم یبخش اما شود، یم مربوط تیمعنو حوزه به کامالً

 (.12 همان،) «است نید گرو در آن یواقع تحقق و ردیگ یم سرچشمه نید حوزه از کنند،یم

 تیوحدان به راسخ مانیا با مخلص، و تقوا با انسان تیترب در ،یتیترب نظام از جنبه نیا»

 از ترس به اعتقاد با عتیطب به شیگرا و موجودات یزندگ به تسلط در او مطلق ییتوانا و پروردگار

 به ت،یموقع هر در و زمان هر در و حال هر در که یانسان است؛ آشکار او واجبات از یرویپ و خدا

 نیا به ردیپذ یم تیهدا او از و شود یم متوسل او به وستهیپ کند، یم یزندگ زاهدانه خدا ادی

 (.5 ،1396 ،ییموال و ،یمحمد ،یسارل) «است لیوک نیبهتر و ما کننده تیکفا او که اعتقاد
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 در نهفته تعقل استعداد ییشکوفا و پرورش جهت یروش یعقالن تیترب» ی:عقالن تیترب

 به را انسان که است یتیترب یعقالن تیترب. است تیواقع و قتیحق به یابیدست منظور به انسان

 ریخ و دهد زییتم یخوب به را مفاسد و مصالح بتواند فرد که یا گونه به برساند، درست صیتشخ

 درک بر هیتک توان یم را یعقالن تیترب گرید عبارتهب(. 4: 1389 ،یاصالن) «ندیبرگز را صالح و

 به عقل از استفاده و ،یگمراه و اشتباه از دور به اعمال انجام یبرا یعقالن رتیبص از یناش فهم و

 ،یسارل) دانست ،یبردبار و صبر جادکنندهیا عامل و ینفسان یهواها کنترل عامل عنوان

 (.1396 ،ییموال و ،یمحمد

 و عدالت ،یدوست و اتحاد محبت، و انس بر یمبتن یاجتماع روابط نظام» ی:اجتماع تیترب

 تیشخص مختلف ابعاد رشد نهیزم بخشش، و عفو و احسان و یکین ،یفروتن و تواضع ،ییجو حق

 در شرکت به انسان ازین و یشاوندیخو روابط استمرار. سازدیم فراهم یاسالم جامعه در را انسان

 (.5 همان،) «است دیتأک مورد یموضوع روابط، نیا

 یندیفرا تیترب»: است آمده جامعه ای یاجتماع تیترب مورد در ،یرفتار علوم فرهنگ در

 خاص فرهنگ یارهایمع و الگوها ها، ارزش معتقدات، افکار، ها، راه فرد آن لهیوس به که است

 استقالل، وجود، ابراز ،یتیخودکفا .«دکن یم شیخو تیشخص جزو را ها آن و ردیگ یم ادی را خود

 عمده میمفاه جمله از... و ییجو تیهو ،یدوست نوع ،یهمکار رقابت، ،یخودرهبر ،یخودپندار

 (.1392 لو،یگدیب نادر و یهاوشک یمیپورکر) هستند یاجتماع تیترب

 تیترب یها روش و اصول ،یمبان فیتعر
 شده شناخته یها یقانونمند تیترب یمبان. تاس اتیواقع و ها هست از یفیتوص میمفاه ،یمبان»

 خاص طور به که است انسان با مرتبط علوم و فلسفه ن،ید حوزه در( است یحاو یایقضا)

 عنوان به نیهمچن و دشو یم حقوق و یشناس ستیز ،یشناس جامعه ،یشناسروان شامل

 (.75 ،1388 پور، ینعلیحس) «شوند یم شناخته انسان یعموم یها یژگیو

 در ما یراهنما که انسان یساختار یها هست از یناش یدهایبا از است عبارت ولاص»

 قالب در مبنا با جانبه کی یا رابطه یدارا اصل(. »81 ،1391 فرحناک،) «هستند تیترب ریتداب

 و ها تیظرف به توجه با که است یتیترب رفتار بر حاکم نیقوان همان ها اصل. است آن از اشتقاق

 یمعنا به ارتباط نیا چه اگر .است گرفته شکل یشناس انسان یمبان یعنی ،یربمت یاستعدادها

 در یوجود یها رساختیز به توجه یمعنا به ستین یمعلول و یعلّ رابطه در کپارچهی اشتقاق

 (.14-15 :1392 ،یبهشت و یاصالن) «است یتیترب نیقوان نیتدو

 یدستورالعمل منزله به را ها آن توان یم که است یهمگان قواعد ت،یترب و میتعل اصول معموالً

 اصول نیا یعنی کرد؛ استفاده یتیترب ریتداب در عمل یراهنما عنوان به آن از و گرفت نظر در یکل
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 است اصول نیا بر متفرع و مترتب ها روش و رود یم شمار به یتیترب یها روش استخراج یمبنا

 (.1394 ،یممسن یبیغر ،یواحد)

 از صرفاً ارتباط نیا. شود یم هیتوج ها آن بر اصول تیحاکم قالب در ها روش با اصول ارتباط»

 گفته نکهیا رو نیا از است؛ نظر مورد هدف به یابیدست منظور به روش یسودمند و ییکارا لحاظ

 بلکه است اصول معلول ها روش که ستین معنا نیا به شود یم گرفته اصول از ها روش شودیم

 (.15 :1392 ،یبهشت و یاصالن) «است ها آن از استفاده یچگونگ کننده نییتب صرفاً اصول

 دو در اصول با فرقشان و هستند( یدیبا یها دستورالعمل) اصول سنخ از یتیترب یها روش»

 که اصول خالف بر نکهیا یگرید و هستند تر یجزئ اصول از که نیا یکی: است زیچ

 «باشند متفاوت و کنند رییتغ طیشرا به هتوج با توانند یم یتیترب یها روش رند،یناپذ تخلف

. کرد استفاده اصول ای اصل از توان یم چگونه که دهد یم نشان کار روش(. »1374 ،یباقر)

 را کار وهیش که کند یم کمک یمترب به و کند یم مشخص را یمرب کی یعمل فیوظا کار روش

 (.76 ،1388 پور، ینعلیحس) «ردیبگ فرا

 نیا و است یتیترب اصول استنباط و استخراج اساس و هیپا یبانم که گفت دیبا تینها در

 .هستند یتیترب یها روش کننده نییتع و دهنده جهت که هستند یتیترب اصول

       
 های تربیت ارتباط بین مبانی، اصول و روش -1تصویر 

 یاسالم تیترب یمبان

 یاسالم یشناس یهست 

 یاسالم یشناس انسان 

 یاسالم یشناس معرفت 

 یاسالم یشناس رزشا 

 

 یاسالم تیترب اصول

 ریمتغ و ثابت یکارها توازن  ها تیاولو تیرعا 
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 فطرت با یهماهنگ 

 اعتدال 

 تیجامع 

 ینیازآفرین 

 ینیتکو رشد 

 یخواه تیهدا 

 ییجو حکمت 

 اراده از یریگ بهره 

 علم و عقل تالزم 

 علم و عقل تناسب 

 یدوست تیانسان 

 جهل و عقل تقابل 

 دفع و جذب 

 تیمعنو و تیترب وندیپ 

 مناسب تیوقعم انتخاب 

 یزیگر آرزو – ییگرا عمل 

  یزیگر أسی – یدواریام 

 یزیگر ایدن – ییگرا آخرت 

 یزیگر غفلت – یورز تعقل 

 یزیتکبرگر – ییگرا تواضع 

  یزدگ رفاه از زیپره 

 عمل به تیترب 

 گفتار با رفتار مطابقت 

 کرامت 

 احترام و محبّت 

 یفرد یها تفاوت به توجه 

 میتعل بر هیتزک تقدم 

 یمترب بر یمرب اصالح تقدم 

 تیترب و میتعل در یفرد اراده ریتأث 

 بودن مستمر و یجیتدر 

 آزادانه انتخاب 

 با آن یهماهنگ و ظاهر یآراستگ به اهتمام 

 باطن

 یدگرساز بر یخودساز بودن مقدم 

 فرد هر یبرا یمرب ضرورت

 یاسالم تیترب یها روش

 فکر یروین 

 انذار و ریتبش 

 استفهام 

 مسائل کردن انیب ساده 

 موعظه 

 کنترل و یریشگیپ 

 یالگوساز 

 پاداش و فریک 

 امثال و داستان 

 دادن عادت 

 امدهایپ انیب 

 غلط عادات جادیا از زیپره 

 یباز و حیتفر به،یمطا 

 رذائل صاحبان با معاشرت از زیپره 

 جامعه در یاخالق یفضا جادیا 

 یآراستگ و جذبه 

 یاخالق تفکر پرورش 

 یمانیا یها زهیانگ کیتحر 

 هیتزک 

 عبرت 

 یانسان یها هیسرما یادآوری 

 ها ییتوانا ابراز 
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 یعقل محاکمه 

 دیتهد و قیتشو ب،یترغ 

 گناهان آموزش 

 ،نیتلق تکرار 

 مالطفت و محبت 

 میتکر 

 دادن عادت 

 یعباد 

 قرار یمتفاوت یهادسته در مختلف یارهایمع اساس بر توان یم را یاسالم تیترب یها روش

 چند برساند یاری مان قیتحق اهداف یراستا در را ما بتواند که ییارهایمع اساس بر نجایا در. داد

 و مذکور یها یبند دسته که داشت توجه دیبا. دشو یم شنهادیپ مختلف یبند دسته و اریمع

 یذهن یها چارچوب جادیا به کمک جهت صرفاً یا دسته هر در ها روش از کی هر یابیجا

 وجود نیا احتمال. دشو یم ارائه مسائل بهتر لیتحل و هیتجز و درک یبرا مناسب و یچندبعد

 یها دسته در همزمان را روش کی ای داد شنهادیپ زین یگرید یها یبند دسته بتوان که دارد

 .کرد یابیجا یا دسته چیه در نتوان را یروش یحت ای و کرد یابیجا یمختلف

 عام یها روش و خاص یها روش – اول یبند دسته 

 خاص یتیترب یها روش -1

 تنها هاست رسانه یذات یها تیقابل و ها یژگیو از برخاسته اغلب که یمختلف لیدال به ها روش نیا

 و یاثربخش با ها روش آن از استفاده ها رسانه حضور بدون ای و اجراست قابل ها رسانه قیطر از

 .هستند ها نهرسا یتیترب یها ژهیکارو ها روش نیا گرید عبارت به. بود خواهد همراه یکم ییکارا

 عام یتیترب یها روش -2

 در حضورشان خاطر به بلکه بودنشان یتیترب رسانه لیدل به نه ها رسانه را یتیترب یها روش نیا

 به نکهیا نه ها روش از دسته نیا با رسانه گفت بتوان دیشا. کنند اجرا دیبا یاسالم تیترب ندیفرا

 تیترب یکل ندیفرا در اختالل و بودن یتیرتربیغ از بلکه بزند تیترب به دست میمستق طور

 .ردیگ یم فاصله

 وعام خاص یتیترب یها روش -1 جدول

 عام یتیترب یها روش خاص یتیترب یها روش

 - کنترل و یریشگیپ - مسائل کردن انیب ساده - فکر یروین

 و قیتشو ب،یترغ - امدهایپ انیب - امثال و داستان - یالگوساز

 غلط عادات جادیا از زیپره - انذار و ریبشت - نیتلق تکرار، - دیتهد

 - رذائل صاحبان با معاشرت از زیپره - یباز و حیتفر به،یمطا -

 - عبرت – یآراستگ و جذبه - جامعه در یاخالق یفضا جادیا

 .دادن عادت - ها ییتوانا ابراز - یانسان یها هیسرما یادآوری

 دادن عادت – پاداش و فریک - موعظه – استفهام

 از زیپره - گناهان آموزش - یعقل حاکمهم -

 تفکر پرورش - رذائل صاحبان با معاشرت

 - هیتزک – یمانیا یها زهیانگ کیتحر - یاخالق

 .یعباد – میتکر - مالطفت و محبت
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 گر تیترب یها روش و ساز نهیزم یها روش – دوم یبند دسته 
 ساز نهیزم یتیترب یها روش -1

 او یا گونه به ای و ساخته ور غوطه خود در را یآدم که است یطیشرا و عوامل مجموعه ط،یمح»

 باعث میمستق ریغ ای و میمستق طور به تواند، یم طیمح نیبنابرا. دهد یم قرار ریتأث تحت را

 ،(145-146 :1390 گر، ختهیر گانهی) «کند غلبه یموروث یها سرشت بر و شده افراد تیهو رییتغ

 گوناگون یها بیآس معرض در تا گرفت دست به زین را ها نآ نهاد دیبا افراد، تیترب در پس»

 یها روش از دسته نیا در(. 15 :1396 ،ییموال و یمحمد ،یسارل) «رندینگ قرار یاجتماع

 یتیترب اهداف سمت به او که دهد یم نشان یا گونه به را یمترب خود و طیمح رسانه ،یتیترب

 .کند یم فراهم یمترب یبرا را عمل نهیزم تاًینها و ابدی یم زهیانگ و شود یم کیتحر

 نَیبَ مُیوَالْمُق»: کند یم مذمت را بصره مردم جمل جنگ از پس السالم هیعل یعل رمؤمنانیام

 آن(. 13 خطبه البالغه، نهج) «رَبِّهِ مِنْ بِرَحْمَة مُتَدارَک عَنْکمْ الشّاخِصُ وَ بِذَنْبِهِ مُرْتَهَنٌ اَظْهُرِکمْ

 مشمول رفته شما نیب از که آن و است خود گناه گرو در کند یم یگزند شما انیم در که

 اسْکنِ وَ»: ندک یم هیتوص نیچن یهمدان حارث به یا نامه در السالمهیعلامام. خداست رحمت

 «اللَّهِ طَاعَةِ یعَلَ الْأَعْوَانِ لَّةَقِ وَ الْجَفَاءِ وَ الْغَفْلَةِ مَنَازِلَ احْذَرْ وَ نَ،یالْمُسْلِمِ جِمَاعُ فَإِنَّهَا الْعِظَامَ الْأَمْصَارَ

 از است، نیمسلم اجتماع مرکز آنجا که نیگز مسکن بزرگ یشهرها در(. 69 نامه همان،)

 .زیبپره اندکند، خدا طاعت بر مددکاران که آنجا و یستمکار و غفلت مراکز در اقامت

 گر تیترب یها روش -2

 استعدادها پرورش به دست میمستق طور به رسانه که ردیگ یم قرار ییها روش دسته نیا در

 .زند یم ها انسان ساختن و

 گر تیترب و ساز نهیزم یتیترب یها روش -2 جدول

 گر تیترب یتیترب یها روش ساز نهیزم یتیترب یها روش

- امثال و داستان - کنترل و یریشگیپ - فکر یروین

 از زیپره - نیتلق تکرار، - دیتهد و قیتشو ب،یترغ

 در یاخالق یفضا جادیا - رذائل صاحبان با معاشرت

 - یآراستگ و جذبه - یاخالق تفکر پرورش - جامعه

 از زیپره - ها ییتوانا ابراز - یانسان یها هیسرما یادآوری

 .غلط عادات جادیا

 

 - دادن عادت – پاداش و فریک - موعظه – استفهام

 با معاشرت از زیپره - گناهان آموزش - یعقل محاکمه

 کیتحر - یاخالق تفکر پرورش - رذائل نصاحبا

 میتکر - مالطفت و محبت - هیتزک – یمانیا یها زهیانگ

 - مسائل کردن انیب ساده - امدهایپ انیب - یعباد –

 از زیپره - یباز و حیتفر به،یمطا - دادن عادت- عبرت

 تکرار، - انذار و ریتبش - یالگوساز - غلط عادات جادیا

 .دیتهد و قیتشو ب،یترغ - نیتلق
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 یها روش ساز، شیگرا یها روش بخش، یآگاه یها روش – سوم یبند دسته 

 تذکردهنده

 بخش یآگاه یتیترب یها روش -1

 یشناخت لحاظ از یمترب که ییجا رند؛یگ یم قرار تیترب هیاول مراحل در اصوالً ها روش نیا

 .شود یم آگاه یتیترب مواد و مسائل به نسبت

 زسا شیگرا یتیترب یها روش -2

 خود وجدان در خود، یها شناخت با یروان ارتباط یبرقرار با یمترب ساز شیگرا یها روش در

 و مسائل به نسبت یبندیپا به نسبت یدرون الزام و ابدی یم یدرون یعاطف تعهد آنان به نسبت

 .دشو یم حاصل یتیترب مواد

 تذکردهنده یتیترب یها روش -3

 و ها یآگاه از و شود یم ها هوس و شهوات ریسا شده غفلت دچار یویدن تزاحمات در انسان

 و ها یآگاه ادآوری بزنگاه مواقع در تذکردهنده یها روش. ردیگ یم فاصله خود یفطر شاتیگرا

 .شود یم یمترب شاتیگرا

 تذکردهنده و ساز شیگرا بخش، یآگاه یتیترب یها روش -3 جدول

 تذکردهنده یتیترب یها شرو ساز شیگرا یتیترب یها روش بخش یآگاه یتیترب یها روش

 - کنترل و یریشگیپ - فکر یروین

 – استفهام - امثال و داستان

 - گناهان آموزش - یعقل - محاکمه

 انیب- هیتزک – یاخالق تفکر پرورش

 - مسائل کردن انیب ساده - امدهایپ

 غلط عادات جادیا از زیپره - عبرت

 .نیتلق تکرار، - یالگوساز -

 یریشگیپ - دیتهد و قیتشو ب،یترغ

 و فریک - دادن عادت - کنترل و

 و محبت - نیتلق تکرار، - پاداش

 از زیپره - میتکر - مالطفت

 به،یمطا - رذائل صاحبان با معاشرت

 یها زهیانگ کیتحر - یباز و حیتفر

 جادیا - یالگوساز - موعظه - یمانیا

 از زیپره - جامعه در یاخالق یفضا

 یتگآراس و جذبه - غلط عادات جادیا

 .امثال و داستان -

 - یانسان یها هیسرما یادآوری

 و یریشگیپ - ها ییتوانا ابراز

 .انذار و ریتبش - کنترل
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 های تربیت اسالمی بندی روش انواع دسته -2تصویر 

 یاسالم تیترب اهداف
 :ییغا هدف

 یاله تقرب

 :یانیم اهداف

 تفکر یروین پرورش 

 بیتهذ و هیتزک 

 بدتع و مانیا یروین پرورش 

 یاجتماع تیمسئول حس پرورش 

 یجمع هیروح و تعاون پرورش 

 جسم پرورش 

 یروح انبساط و ییگرا ییبایز حس پرورش 

 اریاخت از یریگ بهره و اراده یروین پرورش 

 قسط اقامة 

 یاسالم عزت و استقالل 
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 یاسالم تیترب ییغا و یانیم اهداف -3 ریتصو

 یآزاد اول مرحله. دانست یقسمت سه یندیفرا یکل طور به توان یم را یاسالم تیترب

 است. تعقل و تفکر تدبر، بخش سه شامل خود که است میتعل دوم مرحله ه،یتزک ای یمعنو

 نقش که گفت توان یم اساس نیهم بر. است یادآوری یمعنا به تذکر زین ندیفرا نیا آخر مرحله

 و دادن آموزش گذاشتن، اتضاده در را انسان و دادن یآزاد: است عرصه سه در یمرب تیمسئول و

 ناچار هاست وغفلت ها انینس گرفتار که یانسان و دادن نشان را قله تا دنیرس راه و دادن میتعل

(. 1390 ،یحائر ییصفا) است یمرب سوم تیمسئول هم نیا و هاست یادآوری و تذکرها ازمندین

 :میده یم حیتوض اختصار به را مرحله هر ادامه در

 (یمعنو ی)آزاد هیتزک

 رون،یب و درون در که ییجبرها از کند؛ آزاد حاکم یجبرها از را انسان فکر دیبا یمرب»

 وراثت، جبر ط،یمح جبر خ،یتار جبر: است ییجبرها گرفتار انسان. کشند یم بند به را انسان

 «درون در عقل، جبر و فکر جبر و زهیغر جبر و رونیب از عت،یطب جبر ت،یترب جبر

 (.58 ،1390 ،یحائر ییصفا)

 نیا. ستین یشوخ و روهاستین نیا ریاس بشر. است... و طیمح و الیام ها، زهیغر ریاس بشر»

 عشق. اند نشسته او خون در و اند گرفته پا او نهاد در و دارند نفوذ او روح اعماق در روهاین

 .(66 همان،) «کند یم آزاد ایدن حب و نفس حب و زیغرا اسارت از را ما اهلل حب و دتریشد

 میتعل

 سه،یمقا و سنجش با م،یا شده دهیآفر عاشق ما. کند یم سبز را عشق شناخت، و معرفت

 و ها شناخت با ما. هست ما در ترس و نفرت و عشق. میکن یم انتخاب را معبود و معشوق
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 سه در خود شناخت ندیفرا نیا. میکن یم یرهبر ها آن و میده یم جهت ها نیا به ها، سهیمقا

 :ردیگ یم قرار مرحله

 به ها آن بیترک با و کند یم کار آن در فکر که است یخام مواد هیته تدبر: تدبر -1

 و حادثه ای و مسأله کردن رو و ریز تدبر،. آورد یم دست به ییها شناخت و رسد یم ییها جهینت

 پا شیپ یحت و دارند یگر جلوه که است ییها هیآ کردن یابیارز و آمده شیپ که است یا صحنه

 هِیفِ وَ إِلَّا نُکیعَ تَرَاهُ ءٍ یشَ مِنْ مَا: »ندیفرما یم السالم هیعل کاظم امام(. 105 همان،) اند دهافتا

 آن در که آن مگر بنگرد، را آن چشمانت که ستین یزیچ ؛(509 ،1376 ،یقم هیبابو) «مَوْعِظَةٌ

 .است یاندرز و پند

 هضم و مرتب را مواد نیا تفکر. کند یم تلنبار ما درون در را خام مواد تدبر»: تفکر -2

 یبرا را ذهن نیسرزم و زدیر یم رونیب حافظه از را فضوالتش و مکد یم را شیها رهیش و کند یم

 یکاف دنیرس یبرا رفتن که همانطور. ستین یکاف تفکر تنها. کند یم آماده یگرید تازه مواد

 فیوظا از یکی نیا و ستازهاین با ها رفتن یهماهنگ و رفتن چگونه رفتن، درست مهم. ستین

 (.116 ،1390 ،یحائر ییصفا) «است یمرب ریخط

 خیتار و دیتقل و نیتلق وراثت، ت،یترب ط،یمح عوامل ریتأث تحت فکر که آنجا از»: تعقل -3

 محکوم هم، ییابتدا شناخت نیا. دشو یم نمودار تعقل و سنجش و نقد ضرورت رد،یگ یم قرار

 و کرده طرح را ییها راه فکر که است درست. بسته و نبهجا کی و محدود هم و هاست عامل نیا

 و سنجش محتاج ها راه نیا خود اما آورده، دست به را مجهوالتش حواس، کمک با و ها تجربه از

 نیا درست د،شو دنبال یکار و شود شروع یراه سنجش، و ینقاد نیا بدون اگر و هستند نقد

 دارد یم بر عکس هیزاو کی از و ردیگ یم نشانه ار نقطه کی که شد خواهد ینیدورب همانند کار

 ها تیمحروم و ها یریدرگ باعث یسطح و یبعد کی شناخت و یعکسبردار نیا جهینت در و

 نیا و میبنام عقل میتوان یم است دار عهده را ینقاد و سنجش نیا که ییروین. شد خواهد

 (.121 همان،) «میبخوان تعقل میتوان یم را سنجش

 تذکر

 یبازارها و بشمارد را انسان یها هیسرما غرورها، و ها کردن گم و ها وسوسه برابر در دیبا یمرب»

 و ها هوس با نفس که یهنگام. دیبگو ها داستان ها راهزن و دزدها از و اوردیب نظر در را یتر گرم

 و ورزد یم غفلت و پوشد یم چشم خود میعظ یها هیسرما از و شود یم مشغول شیها یسرگرم

 .شود یم ازمندین تذکرها به انسان کند، یم دل میعظ یسودها از

 و غرورها و ها قناعت و رکودها و ها درنگ از را انسان ها یادآوری و تذکرها نیا از هرکدام

 میعظ یها هیسرما انسان که یهنگام چون راند؛ یم شیپ و کند یم آزاد ها کیتحر و ها وسوسه
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. اندازد یم راه تجارت بزرگ، یبازارها در و آورد یم رو بزرگ یخدا کار به ناچار شناخت، را خود

 یهنگام اما ،دهد یم تن یفروش شلغم به ناچار داند، یم تومان پنجاه را خودش هیسرما که یکس

 هم شلغم صادرات به که یفروش شلغم نه گرید باشد، داشته سراغ هیسرما تومان اردیلیم دو که

 (.99-100 همان،) «آورد یم در سر میعظ یها کارخانه از و شود ینم قانع

 
 فرایند تربیت اسالمی -5تصویر 

 یتیترب انیمرب طیشرا و ها یژگیو
 یتیشخص یها یژگیو

 خدا با رابطه و مانیا 

 اخالص 

 یفروتن و تواضع 

 یناتوان و عجز به اعتراف 

 دهیسنج یریگ موضع و یوبردبار صبر 

 پاداش نخواستن 

 کردار و گفتار در صداقت 

 یشناخت یها یژگیو

 شتنیخو تکامل یبرا یشگیهم یتکاپو و مداوم یآگاه کسب 

 سنت و کتاب به علم 

 یتیترب یها روش و اصول بر تسلط 

 یعاطف یها یژگیو

 یرخواهیخ 

 یمهرورز 

 یمند دغدغه و یدلسوز 

 گفتار در ینرم 
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 یمهارت یها یژگیو

 عمل بدون گفتار از زیپره 

 انیمترب یبرا جانبه همه یعمل یالگو 

 معلم و عالم 

 یعلم روح پرورش 

 یریپذ انعطاف 

 گفتار بر کردار تقدم 

 دادن انیب یآزاد و فرصت 

 مشورت و متقابل ارتباط جو جادیا 

 تیجذاب 

 یساز صحنه و تکلف عدم 

 تفکر یروین محرک 

 تیترب و میتعل یمتول ینهادها و عوامل

 خانواده 

 پرورش و آموزش 

 دانشگاه 

 حوزه 

 مایس و صدا 

 مطبوعات 

 مساجد 
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 ی متولی تعلیم و تربیتنهادها -6تصویر 

 یاسالم تیترب در مؤثر عوامل
 انسان اراده تیمحور 

 اخالص 

 خدا از استعانت و توکل 

 مانیا کسب و تقوا تیرعا 

 ییبایشک و صبر 

 اتیمعنو و عبادات به اهتمام 

 السالم همیعل تیب اهل تیوال و محبت 

 ییگرا علم هیروح 

 تحرک و تیفعال 

 یکار جدانو و یکوش سخت 

 جامعه اناتیجر به توجه 

 یاسالم تیترب موانع

 (:یمترب به مربوط) یفرد
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 أسی 

 ،یبلندپرواز و یخودخواه تکبر 

 نفس به اعتماد عدم و ترس 

 غفلت 

 یطلب راحت و یتنبل 

 یزیست حق 

 رتیبص و دانش ضعف 

 یریانتقادناپذ 

 ییبایناشک 

 :ها روش

 ینید میمفاه ناقص و نارسا نییتب 

 آن علو و اسالم یها ییبایز تبلورساختنم در ضعف 

 یشناس زمان و یفرد یها تفاوت ،یشناس مخاطب از غفلت 

 ها نسل اختالف به یتوجه یب 

 شده ارائه مطالب تناسب عدم 

 شده ارائه مطالب تیجذاب عدم 

 اجبار و لیتحم 

 ییجو بیع تمسخر، ر،یتحق 

 ییگو درشت و ییتندخو 

 کردار و گفتار یدوگانگ 

 :محتوا

 نید از وبیمع مفه 

 یدانیم و روز به شبهات و سؤاالت به ییپاسخگو به یتوجه یب 

 دیتقل و تعصب ناروا، یها سنت با ینید میمفاه یختگیآم 

 نیگزیجا بدون منع 

 یرأ به ریتفس 

 :یتیترب یفضا

 جامعه در یاله یارهایمع رییتغ 
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 غرب فرهنگ مظاهر و یمبان جیترو 

 گانهیب فرهنگ از کورکورانه دیتقل جهینت در و یماندگ عقب و یفرهنگ کمبود احساس 

 فحشاء و فساد گسترش 

 باطل با مداهنه و یریپذ سازش هیروح 

 مختلف یمتول ینهادها از یتیترب یها آهنگ نبودن همساز 

 یریپذ تیمسئول در تسامح 

 تفرقه و اختالف 

 ،ستم ظلم 

 یعدالت یب و ضیتبع 

 مفر یغنا و فقر 

 :یمرب

 فسن بیتهذ عدم و غفلت 

 یتیترب یمند دغدغه و یدلسوز عدم 

 یتیترب فعل و قول تضاد 

 حاضر یقیحق یفضا از منفک و یآرمان یفضا کی در انیمرب ستیز 

 یاکاریر 

 مخاطب به احترام عدم و ینیخودبرترب 

 یاسالم تیترب و رسانه

 رسانه در یتیترب نگاه جادیا ضرورت

 ،یارزش یها نظام و یعموم فرهنگ تیوضع امروز یجهان دهکده در که است واضح همگان بر

 با. »ابندی یم رییتغ و شوند یم متأثر ،یدتیعق و ییایجغراف مرز و حد چیه نظرگرفتن در بدون

 یکسان. است یعموم فرهنگ عرصه امروز جهان یرقابت یها عرصه از یکی ت،یوضع نیا به توجه

 از بشناسند، خوب را عرصه نآ یها یقانونمند که ابندی حضور یرقابت یها عرصه در توانند یم

(. 4 :1393 ،یمحمد) «کنند حرکت ها یقانونمند آن عملکرد با هماهنگ و کنند استفاده ها آن

 ستایا حالت از را خود یکارکردها و ها روش اصول، که است نیا در یتیترب نظام هر ییایپو

 دارد نگه زنده و بشادا یطیمح یها یدگرگون با متناسب را شیها خواسته بتواند و کند خارج

 برنامه کی داشتن بدون که داشت انتظار دینبا ییفضا نیچن در(. 1390 راد، یظاهر)
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 عرصه در را خود یاثربخش و ییکارا نهیشیب بتواند یمل رسانه ن،یادیبن و قیدق شده، حساب

 .نشود یتیترب یکژکارکردها دچار یحت ای و باشد داشته یاسالم تیترب

 و نیتر مهم رسانه مدخل که داشت نظر در دیبا همواره شده رهاشا مطالب بر عالوه

 یبرا نرم جنگ یاتیعمل یها طرح یساز ادهیپ و ها خباثت ها، یعنادورز یبرا راه نیمدترآکار

 یها ییایپو حالت بر مضاف یبار مطلب نیا که دشو توجه دیبا. است یاسالم انقالب دشمنان

 دیخواه یم و دیا کرده دایپ یفرصت شما که ستین گونهنیا رایز دارد یعموم فرهنگ یفضا یعاد

 دیتهد هیناح کی از شما بلکه! نه د؛یکن استفاده خود جامعه تیترب و ملت از انتیص یبرا آن از

 .دید دیخواه یریناپذ جبران یضررها دینکن دفع را آن و نشده آن وارد اگر و دیشو یم

 اشاره مهم نیا به مایصداوس سازمان والنمسئ با خود یدارهاید در زین یرهبر معظم مقام

 و ینظام و یاسیس و یفرهنگ یایجغراف نیا با و یکنون وضع در که دینیبب شما»: اند فرموده

 خود یبرا که یگاهیجا و تیموقع نیا با و اهداف نیا با یکشور نیچن ا،یدن موجود یاقتصاد

 م؛یباش تهاجم مورد ما که است یعیطب. دارد یموضع چه یا رسانه جنگ نیا در کرده، انتخاب

 یاوّل و یاصل اهداف از یکی ما که نیا در ابدیب راه ذهن به دینبا یا شبهه چیه یعنی

 نابرابر، البته و بزرگ جنگ نیا در تهاجم نیا مقابل در ما حاال. میهست یا رسانه تهاجم

 و نیسنگ چقدر ما رکا دینیبب شما م؟یبکن دیبا کار چه. میده انجام را فمانیوظا میخواه یم

 .(1381 ،یا خامنه ینیحس) «است حساس

 بزرگ یها قدرت یحت امروز و است رسانه ایدن در ها قدرت نیب جنگ ابزار نیتر مهم امروز»

 یها شبکه نیا و هنرها و ها ونیزیتلو و ها رسانه ریتأث امروز. کنند یم کار دارند ها رسانه با هم

 کی ا،یدن امروز. است شتریب اتم بمب از و موشک از و سالح از ...و ینترنتیا یرسان اطالع میعظ

 به جلسه آن در من. دهند یم گسترش را دانیم نیا دارند هم روز روزبه. است ییایدن نیچن

 یاسالم یجمهور مقابل در که یفرهنگ و یی رسانه شیآرا امروز که کردم یم عرض رانمانیمد

 کی مایس و صدا. است شرفتهیپ و یفن و کارآمد متکثر، ،متنوع ده،یچیپ شیآرا اریبس دارد، قرار

 هم من و است برآمده حاال تا هم عهده از الحمدللَّه و ستادهیا میعظ شیآرا نیا مقابل در تنه

 (.1383 ،یا خامنه ینیحس) «دیا برآمده عهده از حاال تا که میبگو شما به خواهم یم

 یتیترب ینیآفر نقش یبرا رسانه یها تیظرف
 تیترب امر در یمؤثر گاهیجا تواند یم خود بفرد منحصر یذات یها یژگیو به توجه با سانهر

 بدون که گفت بتوان دیشا امروزه یزندگ سبک به توجه با که یگاهیجا. باشد داشته جامعه

 یمند بهره با دیبا. آمد خواهد بوجود کشور یتیترب نظام در یمهم خالء رسانه عملکرد و حضور
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 نیا. افتی دست یا رسانه تیترب کارکرد نهیشیب به تیظرف نیا از شمندانههو و مناسب

 :برشمرد ریز شرح به توان یم را ها یژگیو

 (العمر مادام تیترب. )است همراه رسانه با خود عمر طول در یمترب -1

 .است همراه رسانه با اوقات شتریب روز طول در یمترب -2

 .کند یم اجعهمر رسانه به یدرون شوق و لیم با خود یمترب -3

 .داراست را بالقوه انیمترب از ییباال اریبس شمول رسانه یتیجمع لحاظ از -4

 .است ترالوصول سهل یمترب یبرا نهادها ریسا به نسبت رسانه -5

 احتمال است، جذاب ذاتاً رسانه و ستین حاکم یتیترب بافت رسانه در که ییجا آن از -6

 .ستا نییپا اریبس یمترب در کلفت و یدلزدگ ،یخستگ

 تواند یم تیترب انیمتول ریسا از زودتر یلیخ یتیترب دستگاه کی عنوان به رسانه -7

 .دهد نشان واکنش دیجد اقتضائات و روز یتیترب مسائل به نسبت

 ینیخمامام منظر از یاسالم تیترب در رسانه گاهیجا
 همه، از باالتر و جامعه یانسان یروین حیصح تیترب و تیتقو رشد، عامل را ها رسانه ینیخمامام

 را ملت دیبا که است یتیترب یدستگاه رسانه امام نظر از. دانستند یم جامعه در تقوا انتشار مرکز

 شانیا نظر از. آورد رونیب یزدگ غرب از و اوردیب بار آزادمنش و مستقل مبارز، کند، روشن

 در و شود یم حاصال جامعه کی بشود، اصالح یگروه یها رسانه بشود، اصالح مطبوعات چنانچه

 امام) شد خواهد دهیبرچ انیم از زین جامعه در موجود گرید یفسادها نهیزم یحت صورت نیا

 در یاسالم تیترب نهیزم در را ها رسانه مؤثر و بلند گاهیجا راتیتعب نیا. (1389 ،ینیخم

 ها، رسانه مورد در ینیخم امام نظرات مطالعه با نگارنده. دهد یم نشان ینیخمامام یها شهیاند

 و هیفق کی عنوان به شانیا منظر از گفت بتوان دیشا که است باور نیا بر کارکردشان، و گاهیجا

 ها رسانه ،یاسیس و یاجتماع قیعم نشیب یدارا و مهذب عادل، زمان، به آگاه عالم، مجتهد

 .است مردم و جامعه یتباه ای اصالح العلل علت

 یرهبر معظم مقام ظرمن از یاسالم تیترب در رسانه گاهیجا
 را یاسالم یجمهور در مایس و صدا هدف زیبرانگ تأمل و جالب یریتعب در یرهبر معظم مقام

 به خواهد یم را آن ،یاسالم یانقالب نشیب و اسالم که یانسان آن سمت به ها انسان کشاندن

 جادیا آن هدف نیتر مهم که ینیردیغ یها رسانه برخالف شانیا منظر از. دانند یم اورد،یب وجود

 براساس مردم یسازندگ اسالم، یها آموزه بر یمبتن رسانه یاصل هدف است، حیتفر و یسرگرم

 (.1370 ،یا خامنه ینیحس) است نید نیا
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 نیا از. افتیدر را جامعه با آن رابطه شکل و نوع توان یم رسانه یبرا شده فیتعر نقش از»

 و اصالح – آموزش تواند یم رسانه رابطه شکل میابی یم در یرهبر اتینظر لیتحل با رو،

 انیدانشجو که دیهست یمیعظ دانشگاه کنندگان اداره تنها قتیحق در شما. باشد یگر تیهدا

 (22 :1388 ترکاشوند، و باهنر) «دارند وجود دانشگاه نیا در جامعه اقشار همه و مردمند آن

 خدمت در و بشود لیتبد اعتال لهیوس آن به قتاًیحق دیبا مایصداوس که معتقدند له معظم»

 مردم عمل و روح و فکر و ذهن در _ملحقاتش همه با _ فکر نیا رسوخ و اسالم و انقالب تفکر

 دیبا محتوا. باشد دارند قرار مایصداوس غاتیتبل شعاع در که یگرید مردم زین و خودمان جامعه

 بلکه کند، انیب جا آن در یدرس یکس فقط که ،یآموزندگ ساده یمعنا به نه باشد، آموزنده

 مخاطب فکر و روح دهنده پرورش و دهنده تیفیک یعنی قش،یعم یمعنا همان با آموزنده

 (.94 ،1390 زارع،) «او یزندگ و تالش به دهنده جهت و خودش

 یبندجمع و یریگ جهینت
 ینیحس) است ینید رسانه کی یژگیو نیتر یاصل ها انسان تیترب و رشد جهت در حرکت

 مشاهده قابل کرات به یاسالم انقالب رهبران یها شهیاند در مفهوم نیا(. 1370 ،یا خامنه

 در و ها آن یتعال و اصالح رشد، عامل ملت، معلم و یمرب را ونیزیتلو و ویراد ینیخم امام. است

 از هدف یرهبر معظم مقام و( 1389 ،ینیخم امام) دانستند یم یعموم یدانشگاه کالم کی

 است، آن دنبال به یاسالم نشیب که یمتکامل انسان آن سمت به مردم شاندنک را مایس و صدا

 (.1370 ،یا خامنه ینیحس) دانند یم

 عهده بر پرورش و آموزش نیادیبن تحول سند در که است یا فهیوظ یتیترب کارکرد تحقق

 گاهیجا یمختلف یها مناسبت به سند نیا متن یجا یجا در. است شده گذاشته یمل رسانه

 ینیسنگ بار جامعه، یاسالم تیترب سپهر در و یادآوری یمل رسانه خصوص به ها، رسانه یتیبتر

 .است شده گذاشته نهاد نیا عهده بر

 به ندرت به است افتهی انجام حال به تا رسانه و نید حوزه در که ییها پژوهش انیم در

 ها، رسانه که است یحال در نیا. است شده پرداخته ها رسانه در یاسالم تیترب کارکرد مفهوم

 نه،یزم نیا در منقح ییها یتئور وجود عدم خاطر به یول اند شده عرصه نیا وارد ناخواه خواه

 و یسیتأس کارکرد» که داشت توجه دیبا. نندیب ینم خود یرو شیپ یمتقن یاتیعمل نسخه چیه

 بوده یتیهدا و یارشاد کارکرد( ینید علوم مدارس جز به) ینید یسنت یها رسانه تمام یاصل

 فرهنگ یکل یفضا در یاسالم تیترب بحث تیاهم نشانگر نیا(. 141 ،1385 باهنر،) «است

 تیترب ندیفرا عیوس عرصه به ورود یمبان است ستهیشا که چنان آن، قبال در اما است؛ یاسالم

 .است نشده نیتدو ها رسانه یبرا حوزه نیا در اقدام یچگونگ و یاسالم
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 تالش ،یا رسانه یدگاهید از یاسالم تیترب عرصه مرور با خالء نیا وششپ یبرا اول قدم در

 اساس نیا بر. است بوده یتیترب یفضا در یا رسانه تفکر یبرا مناسب ییبسترها آوردن فراهم بر

 یبرا یاریبس تیظرف یامروز یزندگ سبک اساس بر که یعنصر عنوان به را ها رسانه توان یم

 که یقیعم و گسترده نفوذ لیدل به که یابزار. شناخت دارند، یالماس تیترب نهیزم در عملکرد

 باشد مسجد و مدرسه خانواده، جمله از جامعه یاصل انیمرب گر تیحما و بانیپشت تواند یم دارد

 تفکر، یزانندگیبرانگ جمله از یتیترب یکارکردها تواند یم مستقل یحرکت در خود یحت و

 .باشد داشته را یتیترب یساز گفتمان و ییزا تیحساس ها، ارزش یادآوری

 منابع
 ،سال  رفتار، دانشور ،«خمینی امام اندیشه مبنای بر عقالنی تربیتهای  روش» (1389)یاسر اصالنی

 129-148. ص42، شماره8

 ،خمینی امام اندیشه مبنای بر عقالنی تربیت الگوی تبیین»( 1392)سعید بهشتی، یاسر و اصالنی 

 45-92ص .20، شماره21سال  اسالمی، وتربیت تعلیم لمسائ در پژوهش ،«(ره)

 (1391اعرافی، علیرضا و موسوی، سیدنقی« )تربیت «تعریف تربیت و تطبیق آن بر حرکت فلسفی ،

 7-29، ص 14، شماره 7اسالمی، سال 

 محمدباقر ترجمه الرحمه، علیه صدوق شیخ أمالی( 1376)الحسین بن علی بن محمد قمی، بابویه 

 انتشارات کتابچی.: رانته ای، کمره

 ،مدرسه انتشارات: اسالمی، تهران تربیت به دوباره نگاهی( 1374)خسرو باقری. 

 انتشارات مرکز: تلویزیون، تهران تا اسالمی سنتیهای  رسانه از دین وها  رسانه( 1387)باهنر،ناصر 

 ایران. اسالمی جمهوری صداوسیمای تحقیقات

 ،انقالب رهبران دیدگاه ازها  رسانه هنجاری نظریه» (1388)اصغر علی ترکاشوند، ناصر و باهنر 

 37-9. ص58، شماره 16سال  ارتباطی،های  پژوهش ،«انقالب سال امین سی تا 1357 از: اسالمی

 با  یاسالم یتترب یها اصول و روش»( 1392)یانآر یگدیلو،نادر ب ی ومجتب ی،هاوشک یمیپورکر

 111-133ص . 11شماره  ،4سال  یر،سراج من ،«بر سوره کهف یدتأک

 ،علیه اهلل رحمه خمینی امام منظر از دینی تربیت وضرورت اهمیت»( 1380)محمدجواد حسنی»، 

 80-65. ص5اسالمی، شماره تربیت و تعلیم کاربردی مسائل

 تأکید بر با تربیت و تعلیم دربارة( ره) خمینی امام حضرت آراء بررسی»( 1388)علی پور، حسینعلی 

 .طباطبایی عالمه دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان ،«کودک تربیت و تعلیم

 ( 1383( و )1381(، )1370علی. ) ای، سید حسینی خامنهhttp://farsi.khamenei.ir/speech 

 ها، پیام ات،بیان( )س) خمینی امام آثار مجموعه: امام صحیفه( 1389)اهلل روح خمینی،سید 

 تنظیم موسسه نشر: ، تهران(جلدی دو و بیست دوره()ها نامه و شرعی اجازات احکام، ها، مصاحبه

 .علیه اهلل رحمه خمینی امام آثار نشر و

http://farsi.khamenei.ir/speech
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 ،در آن کاربرد و رهبری معظم مقام تربیت های دیدگاه مطالعه و بررسی»( 1390)غالمرضا زارع 

 .تهران نور پیام دانشگاه ارشد، اسیکارشن نامه پایان ،«درسی ریزی برنامه

 ،دیدگاه از تربیتهای  روش و اهداف اصول،»( 1396)برزو موالیی، ناصر و محمدی، زبیده و سارلی 

، 1سال  اسالمی، و انسانی علوم راهبردی مطالعات نامه پژوهش ،«البالغه نهج در( ع) علی امام

 225-247ص .7 شماره

 (1390سلحشوری، احمد« .)رهیافتی «ور تربیت اخالقی، تربیت معنوی و تربیت دینیحدود و ثغ ،

 41-56. ص6، شماره 2نو در مدیریت آموزشی. سال 

 ( سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.1390شورای عالی انقالب فرهنگی ) 

 ( 1379شاملی، عباسعلی« )مسائل «در تکاپوی رسیدن به مدلی از تربیت اخالقی در اسالم ،

 13-46. ص 2ربیت اسالمی، شماره کاربردی تعلیم وت

 للکتب داراألرقم: عمان تدرسیها، أسالیب و اإلسالمیه التربیه( 1983)ابراهیم رشید طه، صبحی. 

 القدر لیله نشر: سازندگی، قم و مسئولیت( 1390)حائری،علی صفایی. 

 های وزهآم بر تأکید با رو پیش های چالش و دینی تربیت تحلیل بررسی»( 1390)جعفر راد، ظاهری 

 .اهواز چمران شهید دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان ،«اسالمی

 ،نامه پایان ،«جعفری عالمه دیدگاه از وتربیت تعلیم های ویژگی»( 1391)فاطمه فرحناک 

 .مرکز تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه ارشد، کارشناسی

 ،ارتباطی نوین گفتمان رسانه؛ تربیتی کارکرد»( 1395)سیدرضا السادات، نقیب حامد و فروزان 

 171-137. ص8، شماره 2نوین، سال های  رسانه مطالعات ،«ایران در اسالمی اندیشه بر مبتنی

 ،رسانه مطالعات ،«دینیهای  آموزه بر منطبق گذار تاثیر رسانههای  ویژگی» (1393)فرشته محمدی 

 147-123. ص1، شماره1سال  امت، و

 ،صدرا نشر: تهران اسالم، در ربیتوت تعلیم( 1395)مرتضی مطهری. 

 ،صدرا نشر: تهران اخالق، فلسفه (1368)مرتضی مطهری. 

 تهران: دار الکتب االسالمیه.1( تفسیر نمونه، جلد 1380شیرازی، ناصر و دیگران) مکارم ، 

 علیه اهلل رحمت مطهری شهید دیدگاه از اسالمی وتربیت تعلیم اصول»( 1383)ملکی،حسن»، 

 126-103. ص50شماره ،14مصباح، سال 

 ،اسالمی جمهوری سیما صداو دانشکده ،«اسالمی تربیت و رسانه»( 1393)سیدحمید میرخندان 

 http://qomirib.ac.ir/index.aspx?pid=99&articleid=50734. نشده  چاپ قم، ایران

 (1394واحدی، مریم و غریبی ممسنی، فریده« )ر های تربیت اخالقی از منظ واکاوی اصول و روش

 83-106. ص19، شماره 11، اخالق، سال «عالمه محمدتقی جعفری

 کارشناسی نامه پایان ،«البالغه نهج در قرآنی انسان تربیت شیوة»( 1390)جمیله گر، ریخته یگانه 

 .حدیث علوم دانشکده ارشد،
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 وستیپ*

 یاسناد مطالعات بخش در شده استفاده منابع مشخصات فیرد

 

 ارشد یکارشناس نامه انیپا. میکر قرآن یها داستان تیترب فلسفه(. 1393) فاطمه ،یغن یحاج 1

 .کرمان باهنر دیشه دانشگاه

 با تیترب و میتعل دربارة( ره) ینیخم امام حضرت آراء یبررس(. 1388) یعل پور، ینعلیحس 2

 دیتأک

 .ییطباطبا عالمه دانشگاه ارشد یکارشناس نامه انیپا. کودک تیترب و میتعل بر

 نقش بر دیتأک با اتیروا و قرآن منظر از ینید تیترب یشناس بیآس(. 1394) نبیز ،یراللهیخ 3
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