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اشاره 
ساحت »اعتقادی، عبادی و اخالقی« تعلیم وتربیت در سند تحول 
انسان  تربیتی  اولین ساحت شش گانة  آموزش وپرورش،  بنیادین 
عنوان شده است. آرمان »تربیت رسانه ای« پرداختن به نقاط تالقی 
رسانه ها و ساحت های تربیتی است؛ به نحوی که به رشد همه جانبة 

متربیان منجر شود.
برای کنکاش در ابعاد و زوایای تالقی رسانه ها و این ساحت از 
تعلیم وتربیت، باید به سراغ کارشناسانی برویم که هم در موضوعات 
دینی و عقیدتی خبره باشند و هم دنیای رسانه ها و ابتالئات کودکان 

و نوجوانان در آن را به خوبی بشناسند.
حوزة  سة  سطح  دانش آموختة  صالحی،  عباس  حجت االسالم 
علمیة قم و کارشناس تاریخ اسالم است. اما در ده سال گذشته 
رسانه ای  سواد  آموزش  حوزة  در  شناخته شده  چهره ای  به 
سنی  رده بندی  »نظام نامة  تدوین  مسئولیت  است.  شده  تبدیل 
از  بیش  را  او  مجازی،  سامانه های  و  رسانه ها  برای   پویانمایی« 
هر چیز با تحلیل محتوای رسانه ها درگیر کرده است. ایشان در 
حال حاضر مسئول آموزش »آکادمی کهکشان« با هدف آموزش 

رسانه و سواد رسانه به جوانان و نوجوانان است.
گفت وگوی یک ساعتة ما با حجت االسالم صالحی در فضای مجازی 
و بر بستر یک سامانة خوب ایرانی انجام شد که می توانید صوت 

کامل این گفت وگو را در ضمیمة این صفحه مشاهده فرمایید.

در شروع گفت وگو بفرمایید از نظر شما چه مالحظاتی 
برای تثبیت تربیت دینی در فضای رسانه ای و رشد و 

اعتالی آن وجود دارد؟
به نام خداوند بخشنده مهربان به نظر من رکن تحقق تربیت رسانه ای 
در ساحت اعتقادی، عبادی و اخالقی، شناخت و رعايت »الزامات 
ورود،  از  اعم  اينجا  در  است. »حضور«  رسانه  فضای  در  حضور« 
استفاده، مشاهده يا عضويت است. يعنی قبل از اينکه کسی وارد 
فضای رسانه بشود، مثل تماشای فیلم و انیمیشن و گوش کردن به 
موسیقی و انجام دادن بازی يا استفاده از اينترنت، الزامات حضور و 

قوانین و شرايط آن را بداند.
معمواًل اين الزامات حضور را به چهار دسته تقسیم می کنند: الزامات 
عقالنی، قانونی، شرعی و اخالقی. هر چند که در ظاهر دو الزام 
»شرعی« و »اخالقی« به اين ساحت مربوط می شود، اما در بسیاری 
کشورها مثل ايران، »قانون« هم جدای از الزامات دينی نیست و 
از آن پشتیبانی می کند. حتی در آمريکا و برخي كشورهاي ديگر 
هم نوشتن قوانین متأثر از فرهنگ دينی آن سرزمین است. الزامات 

»عقلی« هم می تواند مؤيد و مکمل تربیت دينی بشود.

گفت وگو با حجت االسالم عباس صالحی
معلم و کارشناس سواد رسانه

گفت وگو از حسين غفاری
كارشناس سواد رسانه ای

بخشي از گفت وگو
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الزام شرعی، به بیان ديگر، همان الزام به احکام الهی است. در 
سند تحول هم آموزش »احکام« به عنوان يک گام ابتدايی در تربیت 
اعتقادی، عبادی مورد توجه قرار گرفته است. مثاًل در حوزة رسانه، 
شناخت احکام غیبت يا تهمت بايد مدنظر قرار بگیرد. در گفت وگوها 
و کانال های مجازی، غیبت چه تعريفی دارد؟ آيا ممکن است انتشار 

کاريکاتور تهمت محسوب بشود يا نه؟

منظورتان الزامات حضور برای مصرف کنندگان رسانه 
است یا تولیدکنندگان پیام های رسانه ای؟

صرف حضور مالک است. چه تولید کننده و چه مصرف کننده. هر 
چند که احکام افراد با هم متفاوت است. مثل تفاوت احکام امام 
جماعت با ساير افرادی که در نماز جماعت حاضر می شوند. شايد 
احکام اين دو گروه با هم فرق داشته باشند، اما نکتة مشترک آن است 

که هر دو بايد احکامی را بلد باشند.

به نظر می رسد در زمینة آموزش این احکام ما خیلی 
و  مجازی  رسانه های  کاربران  عمدة  هستیم.  عقب 
غیرمجازی این احکام را نمی شناسند و رعایت نمی کنند. 

علت آن را چه می دانید؟
آموزش و فرهنگ سازی اين الزامات حضور در سطح دانش آموزی 
بر عهدة نهاد مدرسه و معلم است. موانعی در اين زمینه وجود دارند 
که من چهار مورد از آن ها را شناسايی کرده ام که به ترتیب عرض 

می کنم. مانع اول »تولید نشدن علم و محتوا« است.
در حوزة احکام، حوزة علمیه بايد محتوايی مدون و کاربردی برای 
فضای رسانه تولید کند. هر چند که کتاب های پراکنده ای در اين 
موضوع وجود دارند، اما نمی توانند به عنوان رسالة عملیه مورد توجه 
قرار بگیرند. عمدة سؤال ها و جواب های مطرح شده در اين کتاب ها هم 
قديمی و به دهه هاي هفتاد و هشتاد مربوط اند. دربارة ابزارها و بازی ها 

احکام پراکنده وجود دارند که االن اصاًل مبتال به نوجوانان نیستند.
مجبور می شوند  مربیان  و  معلمان  اين شرايط  در  است  طبیعي 
خودشان برخی احکام را همانندسازی کنند. مثاًل نگاه کردن به يک 
شخص با نگاه کردن به تصوير او در اينترنت را همانندسازی می کنند.

یعنی احکام سازی می کنند؟!
بله و حتی اخالق سازی می کنند! مثاًل در مواجهه با غیبت در يک 
جمع حقیقی، اخالق حکم می کند شما به دفاع از شخص غیبت شونده 
بپردازيد. همین را منتقل می کنند به فضای مجازی و بحث ها و 
جدل های طوالنی درمي گیرد. در صورتی که ممکن است عمل اخالقی 
در فضای مجازی مالحظات ديگری داشته باشد. مدير گروه مجازی با 
اعضای همان گروه، حکمشان و حتی رفتار اخالقی شان متفاوت است.

با توجه به کمبودی که در تولید محتوای احکام وجود 
دارد، االن مخاطب چه باید بکند؟

در قدم اول خانواده ها و معلمان و دانش آموزان بايد بدانند برای 
حضور در فضای رسانه ها احکامی وجود دارد. در قدم دوم بايد فرهنگ 
سؤال پرسیدن يا همان استفتا همه گیر شود. يعنی هر مکلفی به سراغ 
مرجع تقلید خودش برود و دربارة مسائل رسانه ای استفتا کند. چون 
بین مراجع هم تفاوت هايی در اين احکام وجود دارد، الزم است هر 
کسی به مرجع تقلید خودش مراجعه کند. مثاًل حکم خريد و فروش يا 
شرط بندی در بازی های ديجیتال چیست؟ حکم استفادة مشترک از 
يک نام کاربری در يک سامانة پخش ويديويی چیست؟ هر چند اکنون 
در البه الی استفتائات برخی موارد مطرح شده اند، اما منسجم نیستند. 
اين مراجعات به تدريج به تولید علم و ايجاد بخشی مجزا و متمايز در 

دفتر مراجع برای حوزة رسانه منجر خواهد شد.

آیا فقط همین تولید محتوا به تربیت اعتقادی و اخالقی 
منجر خواهد شد؟

خیر. دومین مانع »نبود استادان متبحر در حوزة دين و رسانه« است. 
حتی با فرض اينکه کتاب و محتوای آموزش مناسبی در حوزة احکام 
و اخالق داشته باشیم، باز هم کمبود معلم و مربی مسلط به هر دو 
حوزة دين و رسانه احساس می شود. دقیقًا مشابه مشکلی که بعد از 
تألیف کتاب »تفکر و سواد رسانه ای« پیش آمد و معلم مربوط به آن 

وجود نداشت و تربیت نشد.
به نظر می رسد، رويکرد صحیح آموزش وپرورش بايد اين باشد که 
معلمان دينی و قرآن و مربیان پرورشی را تبديل کند به افرادی که 
رسانه را هم با تمام ابعاد تربیتی آن می فهمند. معلمان اندکی را هم 
که وارد عرصة سواد رسانه ای شده اند بايد با حوزة دين و احکام رسانه 
آشنا کرد. قرار نیست معلم سواد رسانه ای، دينی و احکام تدريس کند. 
اما بايد چنان به مسائل آشنا باشد که حدود شرعی و اخالقی رسانه 
را بفهمد و مراعات کند. فرض کنیم در هر مدرسه فقط يک معلم با 
اين ويژگی داشته باشیم. اين مي تواند شروع يك تحول بزرگ باشد.
بچه ها، عالوه بر اينکه احکام و اخالق رسانه را می آموزند، به يک 

الگوی عملی يعنی همان معلم دسترسی خواهند داشت.

بعد از ردیف کردن قافیة محتوا و مربی، چه کار دیگری 
باید بکنیم؟

عبادی،  و  اعتقادی  حوزة  در  رسانه ای  تربیت  تحقق  سوم  مانع 
»اولويت ندادن به آموزش خانواده« است. خداوند تربیت را بر عهدة 
نهاد خانواده گذاشته است؛ نه نهاد مدرسه و نهاد جامعه و نه حتی نهاد 
مسجد! »مامانـ  بابا« هستند که بايد تربیت کنند. همة ما مبلغان و 
روحانیان و معلمان و مربیان بايد نگاهمان به خانواده باشد که در مسیر 

تربیت رسانه ای کجا قرار دارد تا بتوانیم كامل کنندة کار او باشیم.
در  بگذارد،  تأثیر  دانش آموز  روی  آموزش وپرورش می خواهد  اگر 
بگذارد. خانواده ای که هنوز  تأثیر  او  بايد روی خانوادة  اولین قدم 
الزامات حضور، احکام حضور و اخالق حضور را رعايت نمی کند، چه 

توقعی داريم که بچه ها رعايت کنند؟!
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این نکتة شما خیلی برای من دلپذیر است. چون ما هم 
در بحث ها و پژوهش ها به همین رسیده ایم که انتظار 
تربیت رسانه ای دانش آموزان، بدون همراه کردن خانواده، 
انتظار بی جایی است. بچه ها در مدرسه که با رسانه ها 
انواع  به  خانواده  کانون  در  و  خانه  در  نیستند،  دمخور 

رسانه ها سرگرم هستند.
فقط هم موضوع رسانه های نوين نیست. کتاب و رمان هم مهم 
است. خانواده در شکل گیری عادت های رسانه ای بچه ها نقش اصلی 
را دارد. با اين فرض ديگر نمی شود »انجمن اولیا و مربیان« را در 
حاشیه نگه داشت. متأسفانه آموزش وپرورش، آموزش خانواده ها را 
وظیفة خودش نمی داند و اين کار را با منت انجام می دهد. حتی اگر 
فرض کنیم روزی هم به ضرورت و الزام اين کار برسد، مربیان و 
راهنمايان کافی و جامع برای تربیت خانواده ها در اختیار ندارد. حتی 
بسیاری از افرادی که در اين سال ها به عنوان مشاور و مربی خانواده 
فعالیت کردند، دستشان از محتوا و روش های صحیح تربیت رسانه ای 

در بستر خانواده خالی است.

آیا نمی شود بخشـی از ایـن کـار را بـه خـود رسانه ها 
سپرد تا برخی الزامات شرعی و اخالقی حضور در فضای 

رسانه ها را ترویج و تبلیغ کنند؟
کفايت  علمی  آموزه های  انتقال  صرفًا  تربیت  شکل گیری  برای 
نمی کند. عالوه بر آن، ترويج رسانه ای معمواًل مقطعی و دفعی است. 
همین جا وارد مانع چهارم بشوم و آن »استمرارنداشتن آموزش و تربیت 

رسانه ای« است. برای تثبیت آموزه های دينی و عمل به دستورات 
شرعی، استمرار بسیار مهم است؛ من المهد الی اللحد )از تولد تا مرگ(.

استمرار در آموزش یا استمرار در پایبندی؟
هر دو! ما در حوزة آموزش متأسفانه به جرقه و تلنگر اکتفا کرده ايم. 
ممکن است برای فرهنگ سازی بتوان به راهبرد »گفتن و رد شدن« 
اکتفا کرد، اما در تربیت اين طور نیست. بايد به شکل مستمر، مخاطب را 
با موضوع تربیتی درگیر کرد. االن در آموزش »تفکر و سواد رسانه ای« 
به کتاب پاية دهم بسنده شده است، در صورتی که اين موضوع بايد 
در تمامی پايه های تحصیلی با جزئیات و تفصیل مطرح باشد. مثاًل در 
کتاب های آموزش زبان انگلیسی می توان در يک درس متني مرتبط 
با موضوعات رسانه ای قرار داد. در کتاب های دينی می توان يک فصل 
يا درس را به موضوع »دين و رسانه« اختصاص داد و اين ايده ها را در 
سال های گوناگون تحصیلی پخش کرد. کمااينکه االن اين اتفاق به 
شکل محدود و کمرنگی در برخی کتاب های مطالعات اجتماعی افتاده 
است. ولی جای رويکرد دينی با هدف تکمیل تربیت اعتقادی، عبادی 

و اخالقی خالی است.
مجموع اين چهار مانع، اگر برطرف شود، می توان تا حدودی به 
حرکت رو به جلوی تربیت رسانه ای در ساحت اعتقادی، عبادی و 

اخالقی امیدوار بود.

از شمـا ممنـونـم که در این گفت وگو شرکت کردید. 
امیدوارم در فعالیت های تبلیغی و آموزشی خود موفق باشید.


