Description / Opinion

Advanced Third Year Reflection

Social Phenomenon Author 2 L2

تمرين 21
التلفيزيون والدين
الدين يھتم بنشر كالمه منذ وصل على االرض .و لكن في التاريخ الحديث بدأ أشخاص مشھورون في
مناخ الدين من ملل مختلفة أن ينشروا كالم دينھم من وراء التلفيزيون .تجد ھذه الظاھرة خاصتا في
المسيحية واالسالم .اتخذ ايمة مسيحيين ھذا النموذج لالول مرة في عام  1951على يد فولتون شين .في
ملة االسالم ،الشخص األول الذي يستھدف ان ينشر كالم القرآن عن طريق الشرحة وتفسيره عبر
التفيزيون ھو عمرو خالد ،وبدأ في عام  .1998وأن عمرو خالد له قدرة على التأثير وإقناع الجماھير
في كثير من المواضيع الدينية ،استخداما إعالناته ضد اإلرھاب و ضد تقييم عنفي من الجھاد تلعب
دورة مھمة في تطوير المجتمع اإلسالمي.
استخدام التلفيزيون بملل االسالم والمسيحية ھو تطوير طبيعي على جھة واحد وتطوير ملحوظ عل جھة
االخرى .يتصف ھذا العصر بتدخل التكنولوجيا للمعلومات في كل انحاء الحياة ،فاستخدام التلفيزيون
لمھمات دينية تطوير طبيعي .لكن الدين منشاءة تقليدي و التلفيزيون منشاءة معاصرة ،فالعالقة بين
االثنين ھي عالقة ملحوظة و جديدة و فريدة لھذا العصر .سواء غريبة العالقة ام ال ،ازدھرت في
المسيحية االمريكية اوال ومن ثم في بالد و ملل اخرى .يستمر نمو في عدد الناس الذين يشاھدون برامج
الدينية في التلفيزيون بصورة سريعة.
في رأي ،استخدام التلفيزيون لمھمات الدينية ليست اھم ظاھرة من عصرنا ،لكن ھي مثال واضح من
ألھمية الكبيرة التي تلعبھا الدين في الحياة المعاصرة .بعد فترة قصيرة تتصف بالفرق بين المسجد او
الكنيسة و الوطن ،يرجع سلطة الدين بشكل قوي .أھمية الدين في المؤسسات العامة ظاھرة خطيرة لملل
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األقليات ،ألن من الممكن أن الملة األقوى لن تسمح لھم بيشتاركوا في أنشطة الوطن .لكن ليس الدين
مجرد ميدان الناس الذين عندھم دوافع خطيرة .عند الدين قدرة ليلعب دورة جيدة او شديدة في
المؤسسات المامة في عصرنا.
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