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سخــــن آغازیــن

لم »تربیت« اس���ت و 
َ
کار عا با همۀ دش���وار ی ها و ظرافت هایش، ش���یرین ترین 

گر »خانواده« باشد، تربیت شیرین  مهم ترین بستر تربیت، »خانواده«. خانواده ا
که م���ا نفس می کش���یم، در خان���واده هم تربیت  می ش���ود و طبیع���ی. همانط���ور 

کنیم و بدانیم چه می شود.  می شویم؛ بی آنکه به آن فکر 
تمرک���ز م���ا ب���ر تربیت و تعلیم اس���ت، آن ه���م با رویک���رد اس���المی و عقالنی و با 
محوریِت مهارت آموزی به خانواده ها. ازاین رو طرح »مهرستان« را پایه ریزی 
کردیم تا در پیمودن این مس���یر مقدس، بتوانیم منظم و هدفمند و برنامه دار 
پی���ش بروی���م. »مهرس���تان« فق���ط مخف���ف »محص���والت هنری رس���انه ای« 
گرمابخشی  نیست؛ بلکه اسم مکانی است برای آموختن مهرورزی در خانه و 

کانون خانواده. به 
از بی���ن همۀ راه ه���ای ممکن، با »یار مهربان« به ی���اری خانواده ها آمده ایم؛ با 
همان آشنای پرسخاوتی که صدها نسِل بشر را معلم وار پرورده و فروتنانه با ذهن 

و ضمیرشان در هم تنیده است.
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که با هم���ۀ تنوع ابزاره���ای دیجیتال  کتاب آمده ای���م و بر ای���ن باوریم  بل���ه، ب���ا 
کت���اب را نمی گیرد!  گرای���ش جنون آمیز انس���ان امروز به  آن ه���ا، هیچ چیز جای  و 
که  گنجینۀ سرش���اری به ش���مار می رود  خوش���بختانه این ی���ار مهربان، همچنان 

پاسخ گوی نیازهای رنگارنگ مخاطبانش است.
که حضورمان در این عرصه را معنا  کار خیِر زمین مانده ای بوده ای���م  به دنب���ال 
گذارد. س���رانجاِم صدها نفرس���اعت  ببخش���د و جریانی پویا و اثری مانا به جای 
که یکی از  پایش و پویش، به معماری طرح خانواده محوِر »مهرستان« انجامید 

کنون در دستان شماست. میوه هایش ا 
مش���تاقانه منتظری���م تا با دریافت دیدگاه های ش���ما س���روران عزی���ز به آدرس

mehr@mehrestan.ir بیش ازپیش مرهون مهربانی هایتان گردیم.
کرد  که توفیق، رفی���ق طریقمان  بر آس���تان جانانی س���ِر س���پاس فرود می آوریم 
ت���ا دورۀ امانت داده ش���ده در مزرع���ۀ دنی���ا را به خوش���ه چینی از خرم���ن ارباب و 
اصحاب فرهنگ و اندیش���ه بگذرانی���م و آنگاه با لطفی دوچندان، م���ا را وامدار 
کرد تا در طرح پربرکت »مهرستان« بتوانیم بابت تولید و ترویج  فضل بی کرانش 
گردن بیاویزی���م. از تک به تِک  محصوالت���ی فرهنگی و تربیتی، م���دال افتخار بر 
کردند وگام به گاِم مسیر را هم شانۀ ما شدند، به  که ذره پروری  سروران ارجمندی 

رسم ادب، خاضعانه سپاسگزاریم.
مـݠهـرسـتان

اینجا خانۀ شماست
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مقدمه

ام���روزه ما در میان خانواده ه���ا مهمانی ناخوانده داریم. در جامعۀ امروزی، با 
نوعی س���ونامی از جنس رس���انه مواجه هستیم. با چش���مانی نگران، به فرزند 
رس���انه ای خود می نگریم. مش���کالت را می بینیم؛ اما برای رف���ع آن ها راهکار 
نداریم. چگونه می توان رس���انه، با آن همه جذابیِت سحرکننده را در خانواده 
کودک و نوجوان م���ا می گذارند؟ در  کرد؟ رس���انه ها چه تأثیرات���ی بر  مدیری���ت 
کرد؟ رژیم درست  مقابل چالش ها و دعواهای رس���انه  ای با فرزندان چه باید 
مص���رف رس���انه  ای و قوانی���ن مدیری���ت تلویزیون، فض���ای مج���ازی، موبایل 
و تبل���ت در خانواده چیس���ت؟ چط���ور می توان بچه ه���ا را در مقابل پیام های 
کاهش وابستگی  کرد؟ راهکارهای جایگزین برای  کسینه و مقاوم  رسانه  ای وا
بچه ه���ا به رس���انه ها و فضای مجازی چیس���ت؟ این مجموعه تالش���ی برای 

پاسخ به این دغدغه هاست. 
کتاب با محوریت پرس���ش های رایج رس���انه ای والدین نگاش���ته شده  این 
کاربردی و مفید باش���ند. از بس���یاری  اس���ت. س���عی ش���ده مطالب عملیاتی و 
کتاب،  مقدمه ها و مطالب بدیهی صرف نظر ش���ده اس���ت. برای نگارش این 
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از ادبیات سلیس و روانی استفاده شده است تا مخاطب بتواند با آن ارتباط 
که اغل���ب نظرهای  کار پژوهش���ی و تحقیق اس���نادی  کن���د. یک س���ال  برق���رار 
کتاب ها، مقاله ها و محتواهای مرتبط موجود در س���طح  کارشناس���ی، مناب���ع، 
کش���ور در آن رصد شده، پشتوانۀ این اثر است. ادبیات انتخابی برای فصول 
کتاب، علمی و منطبق با اصول س���واد رس���انه ای روز دنیاس���ت. از جنبۀ نگاه 
که مطالب در چهارچوب تربیت اسالمی و ایرانی  بومی نیز سعی جدی شده 
گرفته ش���ود. یکی  دس���ته بندی ش���وند و از افراد خبرۀ این حوزه ها نیز بازخورد 
کتاب های روز روان شناس���ی،  کت���اب، همانن���د  از ویژگی ه���ای ش���اخص این 
موردمحوری بودن آن است. نمونه های پرکاربرد مشاوره  ای به صورت روایت 
کتاب افزوده شود  داستانی سلیس در متن آورده شده اند تا هم به جذابیت 
کنند. این نمونه ها طی ده س���ال  و هم والدین با مطالب ارتباط بهتری برقرار 

تدریس نگارنده در جلسات والدین جمع آوری شده اند.
کتاب در یک مقدمه و پنج فصل تنظیم شده است:  این 

در فصل نخس���ت با اقتضائات زندگی در دنیای رس���انه  ای آشنا می شویم. 
گیرد. در  قرار اس���ت پازل و نظام جامعی از تربیت رسانه  ای در ذهن ما شکل 
فصل دوم با معمای زاویۀ دید مواجه می ش���ویم؛ اینکه رسانه ها، از تلویزیون 
گرفته تا ش���بکه های اجتماعی و بازی های رایانه  ای، چه تأثیری بر فرزندان ما 
کرد. ش���اه کلید  می گذارن���د و ب���رای مدیریت این فضا چ���ه قوانینی باید وضع 
مباحث این فصل راهبردهای حل تعارض در دنیای رس���انه  ای است. فصل 



13

کاربردی بودن، برای والدین جذابیت بیشتری دارد. قرار است  سوم به دلیل 
اصول و آداب رژیم صحیح مصرف رسانه  ای را موشکافانه و جزءبه جزء و در 
کنیم. مواظب باش���ید حجم مطالب شما را  هفت الیه برنامه ریزی و مدیریت 
کنید بر اساس ویژگی های فرزند خویش، نسخۀ ویژۀ او  سردرگم نکند. سعی 

را اس���تخراج کنید. 
ب���ه ش���ما تبری���ک می گویم! ش���ما در فص���ل چهارم، به س���طوح ب���االی هرم 
س���واد رسانه ای قدم می گذارید. قرار است فرزندانمان را به سپر دفاعی تفکر 
کنی���م و به ج���ای ماهی دادن ب���ه آن ها، ماهی گیری یادش���ان  انتق���ادی مجهز 
بدهیم. در این فصل مهارت تیزفکری و نقد دنیای رس���انه  ای را یاد می گیریم 
کسیناس���یون رس���انه  ای آش���نا می ش���ویم. مرور  کالم، ب���ا مفه���وم وا و در ی���ک 
کم کم ما را تش���نۀ دنیایی جایگزی���ن می کند. در فصل پنجم  فصل ه���ای قبل، 
به زندگی برمی گردیم و زمین بازی را عوض می کنیم. چش���م ها را می شوییم و 
گر در این مس���یر  با نگاهی متفاوت به تربیت رس���انه  ای می نگریم و می دانیم ا
سخت، مجهز شویم، انگیزه داشته باشیم، وقت بگذاریم و قوی شویم، خدا 
با ماست. امید دارم این وجیزه به یکی از دغدغه ها و خألهای تربیتی پدران 
و مادران ایران زمین پاس���خ درخور و مناس���ب دهد و ان شاءاهلل مورد عنایت 

گیرد. مادر مهربانی ها، حضرت زهرای مرضیه؟اهع؟ قرار 

سلمان هاشمیان
رجب1۴۴1، اسفند1398

مقدمه
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دریچه ای  به مباحث این فصل

کدام اند؟   راهکار های مقابله با هجمۀ رسانه ها در خانواده 
کودکان و نوجوانان چیست؟    اصول تربیت رسانه ای 
تربیت فرزند در عصر رسانه چه ظرافت هایی دارد؟  
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در دنی���ای امروز، دیگر رس���انه ها بخش���ی از زندگی ما نیس���تند؛ بلکه م���ا جزئی از 
که ما می خواهیم و حتی هستیم،  سپهر رسانه ها هستیم. امروزه بچه ها آن گونه 
تربیت نمی ش���وند. فرزندان ما مثل موم در دس���ت رسانه ها هستند. احساس 
می کنیم راحت ترین راه خالص شدن از دست بچه ها همین رسانه ها هستند؛ 
کودک و صداخفه کن اند و برای پدرها حکم باج دارند. در  برای مادرها پرس���تار 
هیچ دوره ای از تاریخ ما، پدرومادربودن تا این حد سخت نبوده است. بهترین 
کنید.  گر بتوانید فرزند خود را بدون تبلت و موبایل سرگرم  والدین دنیا هستید، ا
ما با صد ها پرسش و مشکل رسانه ای مواجه ایم. آیا درست است بچه ها تا این 
گر نه،  حد با موبایل، تبلت، لپ تاپ، رایانه و رسانه های دیگر مشغول باشند؟ ا
پس چه کار باید کرد؟ ما معضالت و مشکالت را تا حدودی می دانیم؛ ولی برای 

حل آن ها راهکار نداریم. 

سونامی رسانه ◄

کردم به توضیح دادن: »زمانی  تصویر ش���مارۀ 1 را به والدین نشان دادم و شروع 
کشاورزی و فرهنگ شفاهی، زمانی عصر صنعت و  عصر حجر بود. زمانی عصر 
جامعۀ مدرن و زمانی هم عصر کتاب و روزنامه بود. اما بچه های ما متعلق به چه 
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نسلی هستند؟« یکی از پدرهای دهه شصتی از وسط جمعیت فریاد زد: »نسل 
سوخته! و پدرهامون هم البد پدرسوخته!« همۀ جمعیت زیر خنده زدند. گفتم: 
»در دنیای رس���انه ای، به بچه های دیروز نسل ویندوز می گفتند؛ چون بیشترین 
مصرف رسانه شان، استفاده از رایانۀ شخصی و لپ تاپشان بود. اما نسل امروز، 
نسل اندروید و مک هستند. آن ها صبح تا شب در موبایل و تبلت خود غرق اند.
تصویر معروفی هست مربوط به سونامی1 ژاپن )تصویر شمارۀ 2(. می گویند 
گرفته است.  قبل از اینکه این موج سهمگین فرود بیاید، فردی این عکس را 
راست و دروغ آن با رسانه باشد. اما شما می دانید سونامی چیست؟ زلزله ای 
در دری���ا رخ می ده���د و دریا به خ���روش می افتد و این موج های س���همگین و 
کنید. طول موج ها از یک ساختمان  ک را خلق می کند. با دقت نگاه  دهشتنا

1. Tsunami

تصویر شمارۀ 1
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ک و دلهره آور اس���ت. م���ا امروز با   ترس���نا
ً
چن���د طبق���ه هم بلندتر اس���ت. واقعا

که در یک لحظه  سونامی رس���انه روبه رو هستیم؛ سونامی رسانه های نوپدید 
پدی���دار می ش���وند و قبل از اینک���ه ما به خودمان بیاییم،  تر و خش���ک را با هم 
گذشته است. هنوز درک  کار  کار از  که  می سوزانند و ما وقتی متوجه می شویم 
که پدیدۀ جدیدی ظهور می کند. امام  چندان���ی از پدیدۀ قبلی پیدا نکرده ایم 
ک  گرفتار امور شبهه نا صادق؟ع؟ می فرمایند: »آن که به زمان خود داناست، 
گمراه کنن���ده نمی ش���ود.«1 همچنی���ن، رهبر معظ���م انق���الب؟دم؟ می فرمایند:  و 
»دیرجنبیدن، دیرفهمیدن و دیر به فکر عالج افتادن این اش���کاالت را دارد 
که نمی توانید با آن ها مواجه بشوید.«2  که بعد شما دچار مشکالتی می شوید 

کلینی، الکافی، ج۱، ص۲۶؛ حسن بن شعبه حرانی، تحفالعقول،  واِبس«، ثقة االسالم 
ّ
۱. »العاِلُم ِبَزماِنِه ال َتهُجُم َعَلیِه الَل

ص۳۵۶، محمدباقر مجلسی، بحاراألنوار، ج۶۸، ص۳۰۷.
۲. بیانات رهبر معظم انقالب؟دم؟در دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی، ۱۹آذر۱۳۹۲.

تصویر شمارۀ 2
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مهمان ناخوانده ◄

کس���ی از فرس���نگ ها آن طرف اقیان���وس بر فرزند ما تأثیر بگ���ذارد و ما در  نکند 
یک مت���ری او نتوانی���م مؤثر باش���یم! چ���را ما ناخواس���ته درگیر دنیای رس���انه ای 
 ش���ده ایم. فرزندتان به مدرسه می رود. در مدرس���ه از او می خواهند تحقیقی 
اینترنتی انجام دهد. به خانه نرس���یده، از ش���ما درخواس���ت لپ تاپ و مودم 
می کن���د. یک���ی از اقوام برای فرزندش تبلت می خرد و دختر ش���ما با حس���رت 
کوچه دور هم جمع می شوند و دربارۀ  به تبلت او نگاه می کند. پس���رها داخل 
گفت وگو می کنند. بس���یاری از والدین می دانند رس���انه ها  آخرین مدل آیفون 
کاری ه���م نمی توانن���د انجام  به ش���دت بر فرزندانش���ان تأثی���ر می گذارن���د؛ اما 
که از نظر تأثیرگذاری از ما جلوتر  دهند. ما امروز در تربیت، رقیب َقَدری داریم 
که امروز  اس���ت. ش���اید بتوان این نگرانی را در چش���م های تک ت���ک والدینی 
 
ً
کاماًل بحق اس���ت؛ زی���را آنان دقیقا ک���رد. این نگرانی  فرزند دارند، مش���اهده 

کنش نشان دهند. نمی دانند چه کار باید بکنند و چگونه در مقابل آن وا

از رسانه ها  وحشت نکنیم ◄

گر ش���بکه های  گذش���ته اس���ت. ا زم���ان اینک���ه دور رس���انه ها را خ���ط بکش���یم 
کنیم یا تبلت  کنیم، س���یم رایانه را بکش���یم، اینترنت را قط���ع  تلویزی���ون را قفل 
که ما  کنیم، دردی دوا نمی ش���ود. درس���ت اس���ت  را جل���وی فرزندم���ان خرد 
که  کرده ایم؛ ام���ا وای به زمانی  )والدی���ن( در تربیت، رقیب سرس���ختی پی���دا 


