
 

 های ماهواره در خانوادهآسیب

 *االسالم والمسلمین مجید استادیحجت

 اشاره

و  نتریترین نهاد جامعه بشـری اسـت کـه زیربنـاییترین و مهمکوچک ،اانواده
افـراد جامعــه در اــانواده  دهد. ازآنجاکهلین نهاد هر اجتماعی را تشکی  میاّو 

ای ســالم جامعه پس، .یابند، اانواده بیشترین تأثیر را در جامعه داردپرورش می
کـانون اصـلی حفـو  ،هایی سالم براـوردار باشـد. اـانوادهاست که از اانواده

هـای اجتمـاعی اسـت. انسـان در اـانواده، فراینـد هـا، هنجارهـا و ارزشتسنّ 
اهمیت این بنیـان کوچـک  هدهندنشان ،تعاریف فوق 9زد.آموپذیری را میجامعه

 ویژه فرزندان است.به ،تأثیر آن در تمامی شئون زندگی افراد بیانگر اجتماعی و
ه ای بـرسانی، جهان وارد عصر تازههای اطالعبا گسترش روزافاون شبکه ،امروزه

 دسترسـی آسـان بـه ،شده اسـت کـه شااصـه مهـم آن «جامعه اطالعاتی»نام 
 ؛اطالعــات و اهمیــت یــافتن زیــاد اطالعــات در زنــدگی روزمــره مــردم اســت

                                                           

 کارشناسی ارشد فلسفه و کالم اسالمی، پژوهشگر سبک زندگی. *
 .85، ص شناسی خانوادهای بر جامعهمقدمه. باقر سارواانی،  9



61    ویژة خواهران(9317رمضان المبارک ان نور یتوشه راهره( 

اـانواده شـده  اصـوصبـه ،که موجب تغییراتی در سااتارهای جامعهایگونهبه
 9های زندگی را تحت تأثیر قرار داده است.است و همه جنبه

 ویـژهبـه ،ای، ماهواره است. کشورهای قدرتمنـدیکی از اباارهای قدرتمند رسانه
اصـطالح سازی و ایجاد نظـم بهروند جهانی آمریکا از این اباار جهت تسری  در

ریـاان انـد. برنامـهواق  آمریکایی سازی جهـان اسـتفاده کـرده نوین جهانی و در
در  ،های دیداری و شنیداریهای ماهواره با شناات از تأثیرات فراوان رسانهشبکه

 دارنـدگام برمی ارهای جوام  دیگرها و هنجها، ارزشجهت از بین بردن فرهنگ
بـر دیگـر  ،و درصدد تسلط فرهنگ آمریکایی که برگرفته از تفکر اومانیستی است

 اقصی به آنها پخش و ارسال و ایماهواره هایشبکه ها هستند. تحوالتفرهنگ

 موضـوعات بـا هاییشـبکه اندازی آسـانراه برای را الزم جهان، تمهیدات نقاط

 دهـه طـی کـهچنان ؛ده اسـتپدیـد آور متفاوت هایزبان به و متنوع و مختلف

 و متنـوع موضـوعات بـا زبانفارسـی ایمـاهواره هایرشد شبکه شاهد ،گذشته
 را ایـن عرصـه گذارانسیاست و ریاانبرنامه نگرانی موجبات که هستیم مختلفی

 2است. دهنمو ایران، فراهم کشور داا  در
 915ود حدوز مراره، ابه صنعت ماهوط بومری هاوبگــاهر ماآارين بــر اســاس آ

ــتن جهااره در ماهو ــی فعالی  46555ود حداج مواره، اماهواد تعد ينا كه كنندم
 95ود حد اجموا اره،ماهو 915 ينا نيباز  .كنندمـیپشتیبانی را شبكه تلويايوني 

ـــورسمااره آماهو 90تا  ـــیپوشش ن را مان کش  ودحداره، ماهواد ين تعداهد. دم
                                                           

زبان بـر هویـت ای فارسیهای ماهوارهبررسی پیامدهای گسترش شبکه»زاده، فتحعلی . مجتبی 9
 .6، ص 90، فصلنامه علمی ـ تخصصی عملیات روانی، ش «فرهنگی اانواده

، «سـالمی اـانوادهشناسی ماهواره و تأثیر آن بر رفتار و سـبک زنـدگی اآسیب». امید شکرانه،  2
 .0۴، ص 9ش فصلنامه علمی ـ تخصصی پویش در علوم انسانی، 
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ــــــش ست. ار داده اتحت پوشش قران را يرن اسماآه شبك 9555 ــــــن پوش ای
با ای نیــا ارهماهوزبان ی فارســیهاشبكهاد تعددر حــالی اســت کــه  ،ایمــاهواره
 در نبازرســـیفا شبكه نخســـتینل، مثاای بر ؛ستاشد ل رحادی در يازسرعت 

ـــیس  4910 لسا ـــه درحالی ؛شدتأس شبكه  ۴0ود به حداد ين تعدن اكنواهمک
ن بازسيرفای هاشبكه به شبكههرسال سـه  ،میانگین رطوبه  يعني ؛ستا هديسر
 9.دشوضافه ميا

با توجه به تأثیرگذاری ماهواره در تمام ابعـاد زنـدگی فـردی و اجتمـاعی، تحقیـق 
هـا و های تأثیرگـذاری مـاهواره، بـه پیامـدهای برنامـهحاضر پس از بررسی شیوه

 پردازد.برزنان و اانواده میتبلیغات ماهواره 

 خانواده هویت تغییر در ایماهواره هایشبكه تأثیر هایشیوه

 اند از:ای عبارتهای ماهوارهشبکه تأثیرگذاری هایشیوه از برای

 یندار پذاتهم. 1

 هایشخصـیت بـا ها، این است که بیننـدهسریال ساات مهم در اصول از یکی

یعنـی تمایـ   ،همانندسازی .کند پنداریذاتاش، همانندسازی یا همموردعالقه
به افاایش دادن احساس ارزشمند بـودن از طریـق متصـ  کـردن اـود بـه یـک 

همانندسـازی  از شوند. منظـورشخی، گروه و یا سازمانی که مهم محسوب می
سـپس،  و هـاشخصـیت اعمال و رفتار سازیدرونی و پذیرش ،در فیلم و سریال

 ایــن در .اســت واقعــی دنیــای هــا درشخصــیت آن هماننــد کــردن رفتــار

 بـه صـرفاً  کـه اسـت موجـودی ،بیننـده کـه بر این است فرض ،پنداریذاتهم

 .دهدمی انفعالی هایپاسخ قهرمانان یا هنرپیشه رفتارهای
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 الگوگیری. 2

 ،کنیممـی ها مشاهدهرسانه در را یا عملی الگوگیری، وقتی ما رفتار روش بر طبق
 زمینـه همـان در را شـدیدتر رفتـاری حتـی یا رفتار همان پیامدهایش به توجه با

 الگوگیری یعنی ؛شود فراهم باید لوازمی و شرایط ،کار این دهیم. برایمی انجام

 الگـو او از اـواهیممی کـه کسـی رفتار به باید گیرد. ابتدامی انجام مراحلی طی

در  و رماگـذاری ذهـن در را رفتـار آن دوم، بایـد مرحله کنیم و در توجه ،بگیریم
   9بدهیم. انجام بعد مراح  در ،سپس و یمنمای ذایره افظهح

 پیامدها

ها را برای مخاطبان اـود پخـش ای که طیف وسیعی از برنامههای ماهوارهشبکه
در نمایند. با توجـه بـه تهـاجم فرهنگـی کـه کنند، اهداف ااصی را دنبال میمی

 ویـژهبـه ،ایرههای مـاهواها و سریالپخش برنامه ،کشور ما وجود دارد اصوص
شـده در هـای پذیرفتهبه دنبال تغییر در هنجارهـا و ارزش ،زبانهای فارسیشبکه

 کنیم.ترین آنها اشاره میبه مهم ذی جامعه ما هستند که در 

 پذیریهویت. 1

اصـوص به ،یکـی از کارکردهـای اصـلی رسـانه ،بخشی به افراد اجتماعهویت
توانـد مـی ،رین رسانه در عصر حاضر استتلویایون است. تلویایون که فراگیرت

زدایی ایفـا کنـد. بسـیاری از بخشی و همچنـین هویـتنقش مهمی را در هویت
عنـوان یـک رسـانه  به ،های ماهوارهنظران بر این باورند که یکی از آسیبصاحب

هـای نـو و های و ایـدهعام  ترویج ارزش ،هاشکنی است. رسانههویت ،مدرن
یکـی  ،ایهای مـاهوارهتی در جامعه هستند. شبکههای سنّ رزشفاصله گرفتن از ا
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های اجتماعی هستند؛ اما با توجـه بـه انتقال ارزش هزمین قدرتمند در هایاز اباار
در جامعه  ،شوندها ترویج میها و هنجارهایی که از طریق این شبکهاینکه ارزش

ضاد فرهنگی های فرهنگ غربی است، موجب تغربی و بر اساس اصول و ارزش
تـدریج باعـث در زنـان ایرانـی شـده اسـت و به ااصـه ،و ارزشی در جامعه مـا

ها و هنجارهـای داده و به ارزش دست شود که افراد هویت فرهنگی اود را ازمی
هـای ارزش مـردم شـود تـاموجب مـی ،اسالمی واگرا شوند. این حالت ـ ایرانی

د و افـراد آیـ پدیدای در جامعه انهتضاد فرهنگی دوگ وند وفرهنگ غرب را پذیرا ش
 9دچار بحران فرهنگی شوند.

 ها. الگودهی به خانواده2

ای قادرند بـا تغییـر های ماهوارهبا توجه به تأثیرات فراوان تلویایون بر مردم، شبکه
دادن احساس انسان نسبت به واقعیـت، بـر افکـار و روان مخاطبـان اـود تـأثیر 

ها و حتـی توقعـات مـردم را نیـا متحـول سـازند. هو نوع دیـدگاه و سـلیق رندگذا
کننـد بـا تأثیرگـذاری بـر دار سـعی میریای هدفای، با برنامههای ماهوارهشبکه

ها، بسترهای ذهنـی و فرهنگـی تـأمین زدن آرامش اانوادهها و برهمافکار اانواده
 .ندنمایمناف  اود را فراهم 

ای های مـاهوارههـایی کـه از شـبکهیالها و سرزنان و داتران جوان با دیدن فیلم
بـه تقلیـد از نـوع  ،پنـداریذاتهـم واسطه حـّس به ،شوندزبان پخش میفارسی

تر کردن اود با در هرچه شبیه ،ها پردااتهپوشش و آرایش هنرپیشگان این سریال
معرفـی الگوهـای ذهنـی و عملـی  از طریق ،ایهای ماهوارهشبکه بکوشند.آنها 

 و نماینـدمعرفـی مییش را هـای اـوهایی از برنامـهها و سمب رفتار، شخصیت
                                                           

فرهنگی  هویت به پایبندی و زبانماهوارهای فارسی هایشبکه از استفاده رابطه». امید بهرامیان، 9
 .430ص  ،4شنااتی زنان، ش ، مطالعات اجتماعی روان«تهران هرش زنان در
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 یی کــهالگوهــا دارنــد؛ســعی در درونــی کــردن ایــن الگوهــا در بیننــدگان اــود 
هـای هـا و فـیلمسـریال بیشترها و هنجارهای جامعه ما مطابقتی ندارند. باارزش

تعـارف حاوی روابط نام ،وانهمانند فارسی ،زبانهای فارسیشده از شبکهپخش
 ،طـور نااودآگـاه بعـد از مـدتی و اارج از چارچوب اانواده است که بیننده به

هـا های برگرفتـه از فیلمشخصیت با یشسازی زندگی واقعی اووادار به همسان
تفـاوتی بـه ازدواج، بی ایانت به همسر، افاایش سّن  :همچون مسائلی ؛شودمی

بــارزی از  نتــایجر جامعــه، بنــدوباری فکــری و فرهنگــی دحــریم اــانواده و بی
 9ای است.های ماهوارهالگوپذیری از الگوهای غلط برنامه

گیـرد، های تربیتی یك جامعه در اـانواده شـک  میبا توجه به اینکه نخستین پایه
وقتی نخستین نهاد تربیتی جامعه دچار تحول شـد، تبعـات منفـی بسـیاری را بـا 

 ایویژهدر روایات به این امر توجه  به همین جهت، .اود به همراه اواهد داشت
 :  هفرمود که امام صادقچنان ؛شده است

ُه َعزَّ » ْوَحى اللَّ
َ
ْلَبُسـوا ِلَبـاَ  َو أ ََ ْنِبماِئِه ُقْل ِلْلُمْؤِمِنمَن اَل 

َ
ْعـَداِئى َجلَّ ِإَلى َنِبى ِمْن أ

َ
َواَل  أ

ْع 
َ
ْسُلُکوا َمَساِلَك أ ََ ْعَداِئى َواَل 

َ
اَ  أ ََ ُموا َط ََ َّْ ْعـَداِئىََ

َ
ْعَداِئى َکَما ُهْ  أ

َ
ُکوُنوا أ ََ  2؛َداِئى َف

ن بگـو: لبـاس ااداوند بارگ به پیامبری از پیامبرانش وحـی نمـود کـه بـه مؤمنـ
دشمنان مرا نپوشید، غذای آنان را نخورید و از راه آنان نروید )آنان را الگوی اـود 

طورکـه همان ؛شویداز دشمنان من محسوب می ،قرار ندهید( که در این صورت
 «آنان دشمنان من هستند.

 هاجایی ارزشهجاب .3 

جـای ه هـا بـهای نادرسـت و نابهنجـاریای، با ترویج ارزشهای ماهوارهشبکه
                                                           

، فصـلنامه «ای و تغییـر در کارکردهـای اـانوادههای مـاهوارهشبکه». معصومه محمدی سیف، 9
 .13، ص 1رسانه و اانواده، ش 

 .9۴6، ص 6، ج علل الشرائع. شیخ صدوق،  2
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هنجارهای صحیح در جامعه، درصدد هستند تا هویت جدیدی را در مخاطبـان 
هـای غلـط و فاسـد را جـایگاین ارزش ،اود نهادینـه سـازند تـا از ایـن طریـق

هـا و ارزش راحتیادر اسـت بـهچون زبان تصـویر، قـ ؛های ااالقی کنندرزشا
توانـد بـر قـوانین تلویایون می .هنجارهایی را در جامعه تضعیف یا تقویت نماید

توانـد بلکـه می ؛آنهـا را تغییـر دهـد ،ها تأثیر گذاشـتهحاکم در روابط بین انسان
. با توجه به تأثیرات تلویایون، نگرش انسان را به اود، دیگران و جهان تغییر دهد

هـا و باورهـای جامعـه ای از این ظرفیت جهت تغییر در ارزشهای ماهوارهشبکه
هـا و بـه ارزش یشوسو دادن مخاطبـان اـونمایند و سعی در سمتاستفاده می

ای با ترویج فرهنگ برهنگـی، های ماهوارهشبکه ند.دارنظرشان  هنجارهای مورد
کوشـند می و امور دنیوی،رستی، ترویج روابط غیرااالقی پگرایی، تجم مصرف

 افـرادِ  ،نـد. در چنـین فضـاییدور نمایاز هویت ایرانی و اسـالمی  را هااانواده تا
های جنسی اـود در جامعـه نمایاندن جذابیت به ،ایهای ماهوارهمتأثر از شبکه

های شـبکه هـای القاشـده توسـطو افراد برای عقب نمانـدن از ارزش پردازندمی
ایـن  ،های ااص رفتهبرهنگی و سبک آرایش و پوشش لباس ویبه س ،ایماهواره

د. دهنـمیقرار نمایش  اویشتن را در معرضو  نندکمیرفتارها را در اود درونی 
های دینی و اسالمی در جامعه رواج ارزش های متفاوتی مغایر بازمانی که ارزش

کـه  هنگـامیشـود و سوی مخاطبان پدیدار میپیدا کند، رفتارهای نابهنجارانه از 
حقیقی در اانواده تضعیف شود، پیوندهای عاطفی در میان اعضـای  یهاارزش

   9گردد.اانواده نیا تضعیف می

 . ترویج خیانت 4

 مـرتبط بـا ،زبانای فارسـیهای مـاهوارهشده از شبکههای پخشبسیاری از فیلم
                                                           

، فصـلنامه «ر کارکردهـای اـانوادهای و تغییـر دهای مـاهوارهشبکه». معصومه محمدی سیف، 9
 .1۴، ص 1رسانه و اانواده، ش 



68    ویژة خواهران(9317رمضان المبارک ان نور یتوشه راهره( 

ر بسـیاری در نگـرش مخاطبـان عـادی مسائ  اانواده است که در بلندمدت تأثی
اجتماعی اواهد داشت. یکـی از انحرافـاتی کـه امکـان دارد در  باحثمبه اود 

)ایانـت  روابط زناشویی به وجود آید، رابطه جنسی اارج از چارچوب اـانواده
یـابیم کـه ها درمیشده در ایـن شـبکههای پخشزناشویی( است. با تحلی  فیلم

ر بیشـتچراکـه در  ؛ایانـت اسـت ،هـاهـای ایـن شـبکهگفتمان غالب در برنامه
مثلث روابط دو مرد و یک زن یـا دو زن و یـک مـرد دیـده  ،هاهای این شبکهفیلم
 9شود.می

زدایی و از میان بندوباری، عفافسازی بیای با ترویج و عادیهای ماهوارهشبکه
ف ایجـاد کـرده و بردن نگاه عفیفانه مرد و زن در اانواده، میان زن و شوهر ااتال

بر روابـط اـانوادگی  ،پایبندی و وفاداری آنان را به تعهدات زناشویی سست کرده
و اســباب فروپاشــی آن را فــراهم  ردگــذامــی مخــّرب و ســااتار اــانواده تــأثیر

 ،گذشـت و عشـق های اسالمی، وفاداری، تعهـد،که در آموزهدرحالی ؛سازدمی
که قرآن کریم زن و مـرد چنان ؛دهند  میهای اصلی استحکام اانواده را شکپایه
ٌهمنا ِلبماٌ  » :فرمایـدمثابه لباس و محافو یکدیگر معرفی کرده است و می را به

)هـر دو  هسـتید اهـآنها لباس شما هستند و شما لباس آن 2؛ّلٌکم ّوّانٌتم ِلباٌ  ّلٌهن  
 «  .زینت هم و سبب حفو یکدیگرند(

هـا ها این است که تقوای الهی را در همه زمینهتوصیه اسالم به اانواده ،از طرفی
مِذیّن آّمُنموا ُقموا » فرماید:حفو نمایند. اداوند متعال در این زمینه می یا ّأیّهما ال 

اُ  ّواْلِحْاّرُة ّعّلیهما ّمئِئّکمٌ  اِلمئٌش ِشمداٌد َل  ّأْنُفّرُکْم ّوّأْهِلیُکْم نارًا ّوُقوُدّها الن 
ّه ما ّأّمّر  ایـد  ای کسـانی کـه ایمـان آورده 3؛ُهْم ّویْفّعُلوَّّ ما یْؤّمُروَّّ یْعُصوَّّ الل 

                                                           
 .44۴، ص6، رسانه، ش «های تلویایونی در جنگ نرمکارکردهای شبکه»بیچرانلویی، . عبدالله 9

 .461. سوره بقره، آیه  2
 .8. سوره تحریم، آیه . 3
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ــان ــام آن انس ــه هی ــی ک ــویش را از آتش ــانواده ا ــود و ا ــتها و سنگا  ،هاس
گیرنـد و ه اشـن و سـختاند کـفرشتگانی گمارده شـده ،آتش . بر آننگاهدارید

 «مایند.ندستورات او را اجرا می دقیقاً  کنند ونمی الهیهرگا مخالفت فرمان 
کـه  تلـخ حقیقـت ایـن بـه بردن پی و ماهواره و اطرات مضرات از آگاهی برای

ذیـ   واقعـه به ،کندمی متالشی را اانواده کانون ایماهواره هایشبکه هایبرنامه
 .کنید توجه

 نقـ  چنـین الیگـودرز شهرسـتان در روزنامه کیهـان دفتر به مراجعه با شخصی

 :  کندمی
 سال است. فرزند دو ،ازدواج این حاص  و کردم ازدواج قب  سال 45 به نادیک»

 ایـن بـا همسرم اما کنم؛ اریداری ماهواره دستگاه یک که تصمیم گرفتم گذشته

 بـدون و مکـرر اصـرارهای پی در ارهباأ اینکه تا کرد مخالفت شدتبه تصمیم

 رنامهب تماشای با و مدتی از پس دم.نمو ماهواره نصب به اقدام ،نظر وی به توجه

 اصـرار بـا اقـدام ایـن چـون اما شدم؛ پشیمان اود کرده از، های مختلفشبکه

 چنـدین گذشـت از پـس اینکه تا ؛نیاوردم اودم روی به ،بود عملی شده اودم

 دینـی فـرای  انجـام بـه کمتـر و کـرده تغییر همسرم شدم رفتارهای متوجه ،ماه

 امـور همـه رأس در وانفارسـی شـبکه هایسریال کهطوریبه ؛دهدمی اهمیت

 «د.قرارگرفته بو ما زندگی
همسـرم  تـوجهیبی و پیام ردوبدل تلفنی، هایمااحمت: »افاود ادامه در فرد این

از  تقلیـد بـا همسـرم شـوم متوجه مدتی از پس که شد باعث و... هابچه و من به
 ،رسـوایی ایـن پـی است. در شده دوست جوانی با وانفارسی شبکه هایسریال
 و مـن ،موضـوع ایـن بـه نسبت تفاوتبی نیا همسرم و امهداد طالق ستداداوا
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 9«است. رفته تهران در پدرش منال به و کرده رها را هابچه

 . کاهش رضایت زناشویی5

شاهد افاایش روزافاون طالق و به عبارتی نارضایتی زوجـین  ،های اایردر سال 
 05م در این امر کـه بـیش از ها هستیم. یکی از عوام  مهپاشیدن اانوادهو ازهم

 2شـود، عـدم رضـایت از زنـدگی زناشـویی اسـت.ها را شام  میدرصد طالق
زن و شـوهر از ازدواج بـا یکـدیگر و  ،حالتی است که طی آن ،رضایت زناشویی

  3بودن احساس شادمانی و رضایت دارند.باهم
جملــه  زا ،هایکــی از اباارهــای قدرتمنــد بــر افکــار و اندیشــه زوجــین، رســانه

ترین وسای  ارتبـاطی زنـان جامعـه ای هستند. یکی از دسترسهای ماهوارهشبکه
با پخـش  ،هاشبکه این .استای های ماهوارهشبکه ،داراصوص زنان اانهبه ،ما

 هـایی متفـاوت بـادرصدد هستند تا ارزش ،های مختلف و متنوعها و سریالفیلم
بــروز کشــمکش و  ،ه حاصــ  آناســالمی را تــرویج کننــد کــ و فرهنــگ ایرانــی

عدم رضایت از زنـدگی  اشنتیجه نارضایتی در اانواده و روابط زوجین است که
   0.باشدمیزناشویی و در مواردی حتی طالق 

 . تبلیغ مدهای ناهنجار6

ها با مرور زمان نیازمند تنوع و تحول در لباس و دیگر وسای  زنـدگی اـود انسان
 ،شود کـه اـودمنجر گرایی در این زمینه باید به افراطن ،طلبیاما این تنوع ؛هستند

                                                           
 .480و  48۴، ص سمی هایبشقابلو، . به نق  از: حسین امان9
ای بـر هـای مـاهوارههای شبکهبررسی تأثیر سرمایه»زاده، نعمتی انارکی و سمیرا اطیب. داوود 2

فصلنامه پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی، شماره ، «مندی زنان در روابط زناشوییمیاان رضایت
 . 99ص  ،44
 .۴5. همان، ص  3
 .9۴. همان، ص  0
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تـوجهی از  شاهد گرایش افراطی بخش قابـ  ،یک آسیب اجتماعی است. امروزه
به مقوله مد و مدگرایی هسـتیم. یکـی از اهـداف مهـم  ،اصوص زنانبه ،جامعه

های واهی برای آنـان تغییر سبک زندگی و ایجاد دغدغه ،دشمنان جوام  اسالمی
ای، اینترنـت و فضـای های مـاهوارهاز برنامـه ،و برای رسیدن به این منظور است

   کنند.مجازی استفاده می
مـدگرایی غربـی  ویغالبًا با سه شیوه جوانان و زنان را به س ،ایهای ماهوارهشبکه

 دهند:سوق می
 ای بـاهای مـاهوارهشـبکههستند.  نسبتًا مذهبی ی کهبرای افراد اعتقادی:شیوه  .4

کننـد جوانـان و زنـان جوامـ  ایجاد شبهه در اعتقادات اصی  اسالمی، سعی می
ی نگرسـطحی ویاسالمی را از هویت اصی  اسالمی االی کنند و آنان را بـه سـ

 دهند.در مبانی اعتقادی و دینی سوق 
های شـبکه. برای کسانی که اعتقادات ضعیفی دارند فرهنگی و ااالقی:شیوه  .6

گرایی بنـدوباری سـعی در تـرویج فردگرایـی و منفعـترویج بیای بـا تـماهواره
رانی پرسـتی و شـهوتها را لـذتو تنها عام  انگیاه و رفتار انسان دارندشخصی 

 دانند.می
سلطه سیاسی بر کشورها، هدف  شود.شام  عموم مردم می سیاسی: کهشیوه  .9

سیاسـی، سـلطه ای اسـت و راه نفـوذ قدرتمنـد سـلطه های مـاهوارهنهایی شبکه
با ترویج شبهات دربـاره نظـام اسـالمی و ناکارآمـد  ،هافرهنگی است. این شبکه

. در چنـین کننـدتـالش میافـراد جامعـه  میـاندر ایجاد دلسردی  ،جلوه دادن آن
دین اسالم و همچنـین نظـام  محکم مربوط به مبانی ازوقتی زن یا جوانی  ،زمانی

شـان حجاب حساسیت ن ائلی همچونمس به ،براوردار نباشد یحکومت اسالم
حجــابی و هایی را بــرای بینظــام اســالمی کــه محــدودیت در برابــرو  دهــدنمی
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  9د.ورزمی  یدشمن ،عفتی قائ  استبی

 گرایی. ترویج مصرف7
 ؛از آغاز پیدایش انسان روی کره زمین در زندگی او وجود داشـته اسـت ،مصرف

گرایی مـدرن که عنوان مصرف های ااصشبا ویژگی ،اما شک  امروزین مصرف
گرایی های مصـرفیکی از ریشـه 2با گذشته بسیار متفاوت است. ،به اود گرفته
در انگلسـتان « م4105 م تـا4855» کنندگانتـوان انقـالب مصـرفمدرن را می

جایگـاه تولیـد  یهایی که در زمینه صنعت و فنـاوری و ارتقـابا پیشرفت دانست.
یی کاالهـا ویتدریج مردم به سـس پدید آمد، بهصنعتی و همچنین کاالهای لوک

به رشد مصـرف و ایجـاد مفهـوم مصـرف  ،گرایش پیدا کردند و این امر چنیناین
 شد.  منجر بیش از نیاز اصلی
که به سـوی ای اصوص در برهههای گذشته، بهسال گرایی طّی با ترویج مصرف

مصـرف بـیش از نیـاز  ویتدریج به سـبهکشور ما ، گام برداشتیم رونق اقتصادی
 ،ایهـای مـاهوارهشبکه ااصه ،هاپیش رفت. برای تغییر در شیوه مصرف، رسانه

گرایـی و کاالهـای مصـرفطـرف به  را مردم ،های اودبا پخش تبلیغات و فیلم
 د. دهنسوق می لوکس

یکی در داا  بـه  شک  گرفت: گراییترویج مصرف برای دو جریاندر کشور ما 
هـای کشـورهای غربـی و جریان دیگر که از طریـق رسـانه ی،دبهانه رونق اقتصا

بـه تغییـر در شـیوه  . ایـن دو جریـان،شد برای ایجاد عدم رضایت در مردم ایجاد
مصرف و زندگی مردم ایران در طول سه دهه بعد از انقالب اسـالمی ایـران شـد. 

ی گیـرد، تهدیـدگرایی که هرروز بخشی از جامعه ما را دربرمیشتاب در مصرف
                                                           

 .451، ص 4930ـ سال  هرانتوشه راهیان نور؛ خواره. مریم طباطبایی ندوشن،  9
فصلنامه فرهنگی ـ اجتمـاعی طعـم زنـدگی،  «گراییترویج مصرف»صدف، عبدالرضا آتشین. 2

 .08، ص 0ش
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 تر فرهنگ جامعه ماست. جّدی برای اقتصاد و از همه مهم
ساز برای غارت منـاب  کشـورهای از عوام  مهم و زمینه ،با توجه به آنچه بیان شد

تـرویج  ،اصوص آمریکـابه ،های بارگ اقتصادییافته توسط قدرتکمتر توسعه
قدرت نفوذ  ،تا از این طریق ؛گرایی استنیازهای کاذب در بازار و ترویج مصرف

کشورها را وابسـته  ،الب استعمار نوینقو در  هنداود را در این کشورها افاایش د
 9ند.سازبرده اود  در واق ،و 

                                                           
 http://mouood.org/mahdaviat/item ، به نق  از: 415، ماهنامه موعود، ش «گراییمصرف. »9


