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معصومه محمدی سیف

 اشاره
گر بدر سدر یکددیمختلدف بدا  ىها گوندههاى ارتبداو جمعدى در  امروزه رسدانه

الت مخاطبدان خدود رقابدت یه و توجده و تمدایوقت و سرمات و ربودن یحاكم
انتقال  ىاصل ىها و ابزارها از رسانه ىکیبه عنوان   ماهواره ان،یم نیدر ا  نندك ىم

بیش از گذشته چهرۀ خود را در بدین  ،ىو اجتماع ىفرهنگ ىها و گسترش ارزش
 ىطد خانواده نمایان ساخته و استقبال فراوان مخاطبان از این رسانه، باع  شده

 ىهدا برنامده ىروز شبانه گشته و سیتأس ىونیزیتلو ۀصدها شبک ریاخ ىها سال
و  دیدق ىبد ىا ماهواره ىها رسانهپیشرفت  کش ىرا به نمایش گذارند  ب ىگوناگون
كوتاه و چندین سدامه، معلدوم شدد كده  ۀتجربست در یمطلوب ن ىا دهیپدشرو، 

  زاسدت بیآسبرخى از پیامدهاى سوء این پدیده، از حی  فرهنگى بده شددت 
گروهى بدراى  ىها رسانهفرایند ارتباطات از راه دور و استفاده از ماهواره و دیگر 

 ىآمددها ىپد تواند ىمپخش امواج در سطح گسترده، شمشیرى دو مبه است كه 
 مثبت و منفى داشته باشد 

اى كده  هاى اجتمداعى مداهواره شبکه ىها بیآسان برخى از یدر این جا به ب
را با چامش مواجه سداخته اسدت پرداختده شدده و در پایدان بده ذكدر  ها خانواده

 ى در این خاوص اشاره خواهد شد هایراهکارها و پیشنهاد
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 اجتماعی آن یها بیآسماهواره و  یها برنامهانواع 

به دو دسته تقسیم كرد: ابتددا  شود ىمهایى را كه از ماهواره پخش  برنامه توان ىم
كنند؛ از  گوناگون پخش مى ىها  تمدنو  ها فرهندكه اطالعاتى را از  یىها برنامه

مستند، اطالعات علمدى و مانندد آن  و دیگدرى  ىها لمیفقبیل اخبار، گزارش، 
مبتذل اخالقى، مذهبى و سیاسى در قامب مااحبه، فیلم و گزارش   ىها برنامه

دسته دوم را از نگره ترر و  ها فرهندى روابط میان ۀاول را از زاوی ى دسته توان ىم
دوم، مدورد  ىۀدسدتهاى  برنامده كده معمدوالً  1دید ها فرهندتقابل میان  ى هیزاو

رو ماهواره به خودى خدود  اند  از این اعترا  كارشناسان خارجى نیز واقع شده
، بده ىا مداهواره ىها شدبکهشومى نیست، اما از آن جایى كه بسدیارى از  ۀدیپد

براى جلب مشترى  ها آنجاى دومت، در اختیار بخش خاوصى است و غامب 
، تماشداى ورزندد ىمدتخریبدى و غیرانسدانى مبدادرت  ىها برنامه ۀیتهبیشتر، به 

دیندى تلقدى  ىهدا  ارزشنجدار و مخدامف اسالمى امرى نابه ۀماهواره در جامع
  گردد ىم

اى، مطامب جامب و موضوعات مفیددى  هاى ماهواره بدیهى است كه شبکه
یا مهار حوادث و بالیاى طبیعدى و   ،  ىریگ شیپ ۀ؛ مثل نحوكنند ىمنیز مطرح 

و حتدى   گزارشنخست نیز اخبار و  ۀدستهاى  اما واقعیت این است كه در برنامه
خداص سیاسدى، اقتادادى، اجتمداعى،  ىها شهیاندآموزنده با امقاى  ىها لمیف

در مدوارد  یىنمدا بزرگفرهنگى و شگردهاى گونداگون خبرپراكندى و سانسدور و 
 نادرست و تحمیل فرهند پوچ غربى همراه است   ىها لیتحلدمخواه، تجزیه و 

در سلسددله « اممسددلمون»كشددور عربسددتان بدده نددام  ىها روزنامددهیکددى از 
پیامددهاى بسدیار « آیند ها مى مهاجمان از پشت بام»هاى خود با عنوان  گزارش

 ىها را از زبان متخااان مطرح كرده، همچندین بدر امقدا منفى این گونه برنامه
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فرهند غرب از طری  ماهواره به سراسر نقاو جهان تأكید فراوانى دارد  یکى از 
( نوشته: امدروزه revolutionى اردو زبان ) اى به روزنامه مسلمانان هندى در نامه

ها مشکل كسانى را كه به خاطر حفظ آبرو، زندان و دختدران خدود را بده  ماهواره
برند، دو چندان كرده؛ چون فسدادى كده در سدینماها محبدوس بدود،  سینما نمى

ها، زنان برهنه و نیمده عریدان را كده در  ها آمده است و ماهواره اینک داخل خانه
گذارندد و مدا بدا محدارم خدود در  اند، بده نمدایش مدى آغوش مردان جاى گرفته

نشینیم  مردم دنیا، تحت پوشش هنر، این گونده  ها مى هایمان به تماشاى آن خانه
هداى  ها درواقع عزت و آبرو ندارند  این برنامه نهند؛ اما آن ها را ارج مى هنرپیشه

از هدر كدارى كند و مدذا، قبدل  تلویزیونى، مسلمانان را از مذهب و دین دور مى
  1« باید این شیطان را از خانه دور انداخت و كمى هم به فکر آخرت افتاد

سددازى  برنامدده   گوندداگونى در زمینددههدداى از ابزاراى  هاى مدداهواره شددبکه
، از دنعرضه نمای و جذاب هاى متنوع د مفاهیم را در قامبنتوان و مىند برخوردار

شده و زندگى خانوادگى را تحت راحتى سبب جذب مخاطبان بسیارى  رو به این
هاى ماهواره از عوامل اثرگذار بر شیوه و  اند  به همین جهت شبکه تأثیر قرار داده

هاى  رسدانه  گردندد  سدلطه كیفیت زندگى خانوادگى در جوامع امروز تلقدى مى
هاى انسددانى، از جملدده  ترین تجربدده امددروزى بدده حدددى اسددت كدده خاوصددى

كنند   انگیزند و در جهت دمخواه خود هدایت مى ها و احساسات را برمى هیجان
هاى خدود شدکل  هاى رفتارى افراد را براساس اهداف و سیاست بنابراین واكنش

  2دهند  مى
بر افکدار، باورهدا و  ىگذارریتأثیى، ها شبکهچنین  ىانداز هدف راهدرواقع، 

                                                           

كدریم خدانى، حمزه سقازاده، و محمد به نقل از  2۴،، ص 00  مجله مجلس و پژوهش: شماره 1
  ۷2-۷۷شناسى نسل جوان(، ص )آسیب هجوم خاموش

  ۵۳، صای خانوادهای و تغییر در كاركرده های ماهواره شبکه معاومه محمدى سیف،   ر ک:2



  ، ويژۀ خواهران4991راهیان نور رمضان ره توشۀ  411

 ىسداز ندهیو زم سدمیسکوالر ،ىفرهند و منش غربد جیترو نداران،ید ىرفتارها
 نیا ىغرب ىكشورها اگرچهبر جهان است؛  آنان تیو حاكم ىبرتر رشیپذ ىبرا

 ىدارا مسدتقل ىبدر كشدورهاامدا كنندد،  ىمد بیكشورها تعق ۀماهداف را در ه
  دارند ىا ژهیمسلمان تمركز و ىبر كشورها ژهیوه و ب ىشرق ىتمدن ۀنیشیپ

 ماهواره یمنف یامدهایها و پ انیز 

 مخاطبان یشدگ شتنیخو یب. 1
و امثال آن، با صراحت سعى بدر « جهانى مارشال مک موهان  دهکده» ىهینظر

 یىها تیحساسآن دارد كه زمینه را براى پذیرش فرهند غربى مساعد كرده و از 
كه ممکن است در مقابل آن ابراز شود، بکاهد  بنابراین، مخاطبدان در اثدر ایدن 

یشان را نسبت به كارایى فرهندد خود شده و باورها فرهنگى و دینى، بى ىحمله
تمایدل و جدذب فرهندد   آمدادهو سپس، به تددریج،  دهند ىمخویش از دست 

مداهواره  ىشددهحسداب  ىها برنامده، حاصدل هدا نیا ى همه  شوند ىمبیگانه، 
  1است 

خود بخواهند، بر اثر تماشاى برنامۀ  آنکه ىب ىا ماهواره ىها برنامهمخاطبان 
و دچار تغییرات ذهندى شدده، تماشداى مداهواره باعد  مورد عالقۀ خود درگیر 

 شوند   خود  ىبنابهنجار از خود  ىها برنامهكه مخاطبان تحت تأثیر  شود ىم
 : دیگو ىمآموین تافلر نویسنده و منتقد اجتماعى در این زمینه 

ملدى را از هدم  ىهدا فرهندجدید،  ىها رسانهو دیگر  ىا ماهوارهتکنومورى 
و این ارتباو متقاطع، به هر حال تهدیدى است براى هویت ملدى كده  پاشند ىم

  2براى مقاصد شخاى خود، سعى در حفظ و انتشار آن دارند  ها حکومت
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  ۱6و
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هداى  طب  نتایج به دست آمده از بیشدتر تحقیقدات، ویژگدى اصدلى فدیلم»
هر، عمطل  آم ز ا  . ر  ان  صطحن  هری خشون  در برداشتن صحنهای  ماهواره
زنطد تط  منرطو  از آن آزا   وحطی ط  ر اقدامی از موجور زنده هد  ر مطیمرری ن

هطری تر طنره ه نطرنی و   وانی ب  خور و انتقرل آن بط  مارببطرن ا ط . فط قد
خونشطت   هر، بطی هوند. ر  ب شتر ان  ف قد مرجراجونرن ، از ان  ر ت  ققمدار می

اكشدن، در پدالن در یدک  شود  مثالً  مشاهده پدیدار مى هدگی مارببرن ر  اثر
دادن و ایجاد مزاحمت، تهدید بدا وسدایل  هاى بعد هل اول تیراندازى و در پالن

فلزى تیز مانند چاقو و خنجر، مشت زدن، پدرت كدردن از مکدان بلندد، تهدیدد 
مفظى، انفجار و استفاده از ابدزارى مانندد دام و تلده اندداختن دیگدران مشداهده 

ونشطت  هطدگی مارببطرن  ا هطرهد خ شود  بنابراین طبیعدى اسدت كده بدى مى
  1«بره د.

 . اشاعۀ فساد و برهنگی 2
و با جندد  شوند ىماى آغاز  از جند رسانه ها جندامروزه در عار ارتباطات، 

 ىها اسدتیس  پیدروزى و شکسدت كشدورها در قامدب ابنددی ىمادامه  ىا رسانه
، مغلدوب ننددیآفر ىمدهستند كه پیدروزى  ها رسانهو این  خورد ىمرقم  ىا رسانه

 ۀسدلط 2 كنندد ىمهدایت  خواهند ىمو افکار عمومى را به هر سو كه  سازند ىم
 شیموجدب گسدترش فسداد و افدزا ،ىا مداهواره ىهدا ها و شدبکه غرب بر رسانه

گسدترش انتشدار  ه،مرزهدا شدد ىو خدالف اخدالق در ورا ىقدانونریاقدامات غ
گهد ىاخالقریمستهجن و غ ىها لمیبا پخش ف ىارزشضد ىها صحنه  ىهدا ىو آ

تهداجم فرهندد  ىو مداهواره ندوع نمایسد جدذاب چدون یىبا ابزارها ستیناشا
                                                           

  06۷، ص شناسی اجتماعی آسیب، اكبرى   حمیدرضا1
سزی بزی ای بی ماهوارهتلویزیونی   های شبکه بررسی محتوای برنامهمحمدخانى ملکوه، محمد   2

  02۵، صفارسی
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 1 خواهدد شدد تیدتقو ىسداز ىكده در اثدر جهدان دیدآ ىبه شمار مد ىوودیهام
گهو  ها برنامهدر قامب میان  ىا ماهواره ىها شبکه ، مظداهر ضدداخالقى را ها ىآ
 ىهدا  آرمانبده  تواند ىمو این رسانه، همچون دیگر ابزار پیشرفت  كنند ىمتبلیغ 

و جوامع، خدمت یا خیانت كند  در حال حاضر، بیشترین  ها انسان بخش ىتعام
مقدام  2خیانت ماهواره در ایجاد و رواج فساد و فحشدا در میدان جواندان اسدت 

 : ندیفرما ىمامعامى د در سخنانى  معظم رهبرى د مّدظّله
هاى مؤمن را از  هاى تهاجم فرهنگى این بود كه سعى كنند جوان از راهیکى »

دارد د  بندهاى متعابانه به ایمان د همان چیزى كه یک فرهندد را نگده مدى پاى
هاى گذشدته در انددمس )اسدپانیاى  منارف كنند؛ مانند همان كارى كه در قرن

گسارى  ایدن  و مىرانى  ها را ریختند در عامم فساد، شهوت فعلى( كردند  جوان
  3« گیرد كارها در حال حاضر دارد انجام مى

دشمن از راه اشداعهى فرهندد غلدط، : »ندیفرما ىمهمچنین در جاى دیگر 
هاى ما را از دست ما بگیرد  كارى كه از محاظ  كند جوان فساد و فحشا سعى مى

كند نه تنهدا یدک تهداجم فرهنگدى، بلکده بایدد گفدت یدک  فرهنگى دشمن مى
ن فرهنگى، یک غارت فرهنگى و یک قتدل عدام فرهنگدى اسدت  امدروز شبیخو

 4« كند دشمن دارد این كار را با ما مى
به نمایش گذاشتن تااویر مستهجن، ذهن مخاطبان را دچار اختالل كرده و 

  نتدایج دهدد ىمداعمال آنان را بدون آن كده خدود بخواهندد تحدت تدأثیر قدرار 
بر مخاطبان به  ىا انهیهرزگرااثرات منفى  تحقیقات نشان داده، تااویر مستهجن

گرفته، احساسات و هیجانات كاذبى را و قد ت اندنش   ا از آنرن  گذارد ىمجاى 
                                                           

  026ها، ص ، عار دوم رسانهک  پاستر، مار1
  ۷2شناسى نسل جوان(، ص )آسیب هجوم خاموشكریم خانى، حمزه سقازاده، و محمد   2
 22/۵/0۱۴0روزنامه جمهورى اسالمى،   3
  2۱/۷/0۱۴0سخنان مقام معظم رهبرى در دیدار با فرماندهان نیروى مقاومت بسیج،   4
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بدین منظدور بدا  1خود آسیب فراوانى به همراه دارد  ت  ر  نوع سازد ىمجانشین 
هند ، فرىا ماهوارهبه ظاهر جذاب  ژهیو بهگوناگون،  ىها وهیشاستفاده از ابزار و 

  بددین ترتیدب، مدردم كنندد ىمدبومى را تضعیف و فرهند خدویش را تدرویج 
كشورهاى مورد تهاجم از فرهند خویش فاصله گرفته، با آن بیگانده شدده و بده 

  2 آورند ىمفرهند بیگانه و استعمارى روى 
سداز مفاسدد  هایى در مواقدع بسدیار، زمینه توان ادعا كرد كه چنین برنامه مى

 اعى بوده، بسیار مضر و خطرناک هستند  اخالقى و اجتم
 گوید:  شناس اجتماعى دربارۀ آثار ماهواره بر جوانان مى یک آسیب

اى محتدواى علمدى و آموزندده نیدز  هاى مداهواره كه برنامه با وجود این»
هددا را در  هایى دارنددد كده آن دارندد، امدروزه بیشددتر تمایدل بدده دیددن برنامده

ى انحراف و سدقوو اخالقدى در  بند كه زمینهیا هاى داخل كشور نمى برنامه
هداى  است  تااویر مبتذل و مسدتهجن مداهواره در قامب هر زنرر این برنامه

ش ینمدا 3«شدود  مختلف و با راهکارهداى متفداوت بده مخاطبدان امقدا مى
ها و     باشد  بده  تواند در قامب برنامۀ ورزشى، نمایشى، فرهنگى، فیلم مى

نمرنشی  ىها جنبههاى ورزشى، بیش از ورزش، تکیه بر  طور مثال در برنامه
ج الگوهری لبرس، و رنل و زهی نهری و زهی ب  ترو ا  ، ر  م رن برنرم 

آشدکار    صطحن پررازند. زنرن و زهکر  ب  بطو  برهنط  ر و  قص و آواز می
گرایى مردان محدور قدرار داده  ها، برهنگى زنان و شهوت شوند یا در فیلم مى

ز بده تدرویج یدشدود، ن شده، روابط زن و شوهر به مذت جنسى خالصده مى
                                                           

  066، ص شناسی اجتماعی آسیب، اكبرى حمیدرضا  1
و  ۱۴شناسدى نسدل جدوان(، ص )آسیب هجوم خزاموشكریم خانى، حمزه سقازاده، و   محمد 2

۱۴  
؛ ۴كشداندن جواندان، ص انحدراف  هاى جمعدى در بده : نقش رسانهدجال مدرنصابرى، امهام    3

  ۷1شناسى نسل جوان(، ص )آسیب هجوم خاموشكریم خانى، حمزه سقازاده، و محمد 
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جذاب و بر تمک  ىها داستانترین نوع آن در قامب  فحشا و منکرات و زشت
  1هور. هنر رن  پرراخت  می وانهرنی   توج  

 غربی  یزندگ کفرهنگ و سب جیترو. 3
دارندد و  ها  دومتهاى مختلف  هاى دنیاى امروز نقش بسزایى در پیشبرد برنامه رسانه

میزان كدارایى دومتمدردان را در اجدراى  تواند ىم ها آناز توان  هنگام بهو   بهینه استفادۀ
هاى غربدى تدالش معندادارى بدراى  افزایش دهد  در اغلدب رسدانه شانیها استیس

بدا  كوشدند ىمد ها رسدانه  درواقدع ردیدگ ىمدها صورت  هدفمند به برنامه ىده جهت
 ىا گوندههاى پرهیز از بیدان واقعیدت، افکدار عمدومى را بده  استفاده از ابزار و تکنیک

   2شکل دهند كه تأثیر مورد نظر را بر ذهن مخاطب بر جاى بگذارد 
، ابتطدا مسطر ل دیدآ ىمدباید توجه داشت كه وقتى سخن از ماهواره به میدان 

، ىا مداهوارهفارسى زبان  ىها شبکه  بیشتر دینما ىمضدفرهنگی آن جقب توج  
براساس  .شوند ىمهری   ر ی و غ ر  ر ی تقس د  ب  هبک  ىبند میتقسدر یک 

 ىها قهیسدلو  ها هددف، بدا وجدود ها شدبکهتحقیقات به عمل آمده تمامى ایدن 
گوناگون، در هجوم به مبانى دینى به طور جدى اشدتراک دارندد و هدر كددام بدا 

اند  هجدوم اگرچده آرام و خداموش  مأموریتى خاص به مقابله با اسالم برخاسته
، اصدول و شدده حسابیافتده، بسدیار  تدر ىجددآغاز شده، اكنون شکل وسیع و 

 ىهدا گروهتمدام  ىا هماهراندهاى اعتقادى مردم را هدف قرار داده و با دقدت  پایه
  3مختلف جامعه را دربرگرفته است 

 نیگزیجدا امگوهاى غربدى جادیا ىا ماهواره ىها شبکه ىها تالشجمله از 
                                                           

  00۵كشاندن جوانان، ص انحراف هاى جمعى در به : نقش رسانهدجال مدرنصابرى،  1.
سزی بزی ای بی های شبکه تلویزیونی ماهواره محتوای برنامهبررسی  محمدخانى ملکوه،  محمد  2

  02۷، صفارسی
  ۱6شناسى نسل جوان(، ص )آسیب هجوم خاموشكریم خانى، حمزه سقازاده، و    محمد3
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به غرب جهت  کینزد ىشرق ىو ارائه امگوها ىو اسالم ىرانیاامگوهاى  ىبه جا
ها با نشدان دادن  شبکه نیا  باشند ىمدر جامعۀ ایران  ىریپذ فرهند ىهموارساز

با فرهند  ىفراوان هاى شباهت ىكه از جهات یىاز كشورها یىها الیها و سر لمیف
نمونده جلدوه با  زینشدن هستند،  ىحركت به غرب ریدر مساما دارند  ایران شورك

، مخاطب را به دیجد ىفرهنگ ىامگو رفتنیها در افراد جهت پذ فرهند نیدادن ا
   سازند ىم لیتمااین سمت م

 ىامگدو رییجهت تغ ،وهیش نیا ىاز نمودها ىکی نیاز د ىخراف ۀنشان دادن جلو
و  ىندید ىهدا ىضدمن حفدظ وابسدتگ دامگدو افدرا نیدر ا  باشد ىجامعه م ىفرهنگ
عالوه بر ایدن،  شوند  ىم گانهیباز آن فاصله گرفته و  لیو فرهند اص نیداز  ،ىاعتقاد

ارائده  ى،غربد ىهدا رسدانه اً و عمومد ىا مداهواره ىهدا شبکه ىها بیآساز یکى دیگر 
درصدد از  73طبد  آمدار،   »هسدتند ىو خدام ىواقدع پوشدام كه در است یىامگوها

ها به راحتى به ماهواره دسترسى دارند  جوانان تهرانى در استفاده  جوانان مراكز استان
از ماهواره رتبه نخست را دارند و پس از آن جوانان شهرها و روسدتاهاى چهارمحدال 

اندد  خوزسدتان، سیسدتان و  هاى بعددى را كسدب كدرده ان، رتبهبختیارى و آذربایج
هدداى بعدددى كدداربران مدداهواره قددرار  بلوچسددتان، یددزد، خراسددان و اردبیددل در رتبدده

برخى كارشناسان معتقدند امروزه جواندان، وسدایل ارتبداو »از این رو  1« گیرند مى
دانندد؛ بده  جمعى ساده؛ همانند تلویزیون و ویدئو را جوابگوى نیازهداى خدود نمدى

همین علت همیشه به دنبال راهى هستند كه با وسایل مختلدف، بدا دنیداى بیدرون از 
ساز مفاسدد اخالقدى و اجتمداعى  اى زمینه هاى ماهواره خود در ارتباو باشند  برنامه

است و بیشتر از آن كه براى نسل امروز و به طور كلى مردم، مفید باشد، خطرنداک و 
 2« مضر است

                                                           

  ۱۳همان، ص  1
  ۷1همان، ص  2
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ه زنان شما دچار فسداد كرد موقعى كد یخواه چه: ندیفرما ىماسالم  ىامبر گرامیپ
ر کدمن معدروف و نهدى ازه اخالق شوند و جوانان شما به گناه آموده گردند و از امر بد

ش ین پدانان وضدعى بدراى مسدلمیا چنیآ ،هللا رسول اینندم! عر  شد: كخوددارى 
ََ یُِكام إ ا َرأیاتُم اکُنَكا  »چه زیبدا فرمودندد كده  بلى و بدتر از آن  :م! فرموددیآ مى َکیا

و بدد را خدوب  دیشدمار ىمدآن گاه كه ناپسند را پسندیده  شود ىم؛ شما را چه  وفاً َْ مَ 
ر شدناخته شدود و کدها گنداه و من ىکیرد وقتى در نظر شما نكد یخواه چه1م!دینیب ىم

 دمیده بدانیو پسند کیرات و گناهان را نکمن
 لیدها و متما ستیفوتبام ای گرانیباز ىخاوص ىبزرگ جلوه دادن زندگماهواره با 

 اومافدراد بدا پخدش مدد نیدپدر از فسداد ا اً اندیو اح ىخاوصد ىدن افراد به زنددگرك
 نیدا ىافراد جوان و كدم اطدالع از زنددگ ىریامگوگ ۀنیها، زم اطالعات و اخبار از آن

جوانان از  یىها نمونهبه  شود ىمترویج چنین امگوهایى باع    آورد ىافراد را فراهم م
خدود ۀ خویش برخوریم كه با گرایش به چنین امگوهاى غلطى در جامع ىو نوجوانان

و همدواره  دانندد ىخاص م ىستیفوتبام ایهنرمند، خواننده  کی وانهید ایرا عاش ، وامه 
 در زندگى اجتماعى خود این افراد را سرمش  قرار دهند   كنند ىمسعى 

 ها گسترش ناهنجاری. 4

ى تاویرهاى مستهجن و مبتذل و خالف عفدت عمدومى از طرید   بدون شک ارائه
و بده فسداد كشداندن  ىبنددوبار  ىبد، یکى از عوامل گسدترش ها آنماهواره و نمایش 

دینى و اعتقاد به خداوند و معنویدات را مدانع  اشاعهجوانان است  دشمن كه همواره 
                                                           

ِِ َو ََلْ 9َقاَل النَبِی»  1 ُ و َْ ََ یُِكْم إَِ ا َفَسَدْت نَِساُؤُکْم َو َفَسَق َشَباُیُكْم َو ََلْ َتْأُمُ وا یِااکَْ : َکی

ْم َو رََشٌ ِمْن َ لِاَك َتنَْهْوا َعِن  ََ ََ  ،اکُْنَْكِ ؟ َفِقیَ  َلُه: َو یُكوُن َ لَِك یا َرُسوَل اَّللَِ؟ َفَقاَل َن َکیا

؟ َفِقیَ  َلُه: یا َرُسوَل اَّللَِ َو یُكاوُن َ لِاَك؟ َقااَل  ِِ ُ و َْ  یُِكْم إَِ ا َأَمْ ُتْم یِاکُْنَْكِ  َو ََنَیُتْم َعِن اکَْ

ْم َو رََشٌ ِمْن  َ  ََ ُ وفاً َن َْ َِ ُمنَْك ًا َو اکُْنَْكَ  َم ُ و َْ ََ یُِكْم إَِ ا َرَأیُتُم اکَْ تحزف ،  ، حّرانى«لَِك، َکی
  ۳۳ص  ،العقول
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كردن این اعتقادات، با ایجاد خلدل در  رند كم، براى ندیب ىمخود  ىها هدفاصلى 
با بده  1 كوشد ىمكردن آنان  تیهو ىباعتقادات قشر جوان، در به انحراف كشاندن و 

اسددتفاده از  جیتددرو، همچددون بار و پرجددرم خشددونت ىها برنامددهگذاشددتن  شینمددا
 ىسبک و امگدو ،منحط و رفتار آنان پس از مارف ىها ىقیو موس ىمشروبات امکل

    كند ىم غیاشاعه و تبل مدرن را ىایدر دن ىا  حرفه ىزندگ
و ، «نامشدروع ىروابدط جنسد»، «ابتدذال»، «ىبرهنگد» است كه نیا تیواقع»

 جیماهواره تدرو  یاز فرهند غرب از طر ىكه به عنوان بخش گریاز مسائل د ىاریبس
 جیترو ناً یقینداشته است   ىگاهیجا رانیا ىاسالم لیگاه در تمدن اص  یه شود، ىم

 ىمعندو ىهدا ارزش ىجیتددر ىبده ندابود ،شدود ىمد دهیدآنچه در غدرب ارزش نام
كده بدا  ، شدهامت و    ىفداكار، عش ، ىوفادار ثار،یا رینظ یىها انجامد؛ ارزش ىم

است اگر تادور شدود در  ىو خام ىاست  سادگ نیعج ىرانیگوشت و پوست فرد ا
از مسدخ  ىریشدگیاسدت، قدادر بده پ ىبند و بدار ىفرهند غرب، كه ب سوغات كنار

   2« بود میخواه ۀجامع ىواال ىها ارزش

 گاه زنانی. تزلزل جا5
زنان بدون در نظر گرفتن مقام و جایگاه واقعى، بدا  اً ماهواره، عمدت ىها برنامهدر 

 ىهدا یىبدایزو هطوند و از آنطرن  نمی  دادهنشطرن  شدان ىفکرذهنی و  ىها یىتوانا
كده جهدت جلدب  یىها برنامهدر امورى همچون رقص و سایر  ر  صرفظاهرشان 

 ىریناپدذ جبرانكه صددمات  رندیگ ىم، مورد استفاده قرار شود ىممخاطب تهیه 
  قشر وا ر آو ره و ب  رل ل   ستمی بورن ترنون خرنواره، نسطل آننطده  ا بطر بر ان

  3د خواهد تر رو روبهبحران 
                                                           

  ۷0شناسى نسل جوان(، ص )آسیب هجوم خاموشكریم خانى، حمزه سقازاده، و    محمد1
  2۱دهشیرى، جهانى شدن و هویت ملى، فالنامه مطامعات ملى، ص   محمدرضا2

  06۷-06۵، ص شناسی اجتماعی آسیب، اكبرى حمیدرضا 3.
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 یجنس یطلب تنوع ۀیجاد روحی. ا6
اسدت  در  یىو زناشدو ى، روابط خانوادگماهواره ىها برنامهاكثر  ىموضوع اصل

كه با چند جدنس  شود ىروبرو م ىمخاطب به وفور با مردان و زنان ها الیسر نیا
اسدت كده زن  یىجا ها الیدارند  نقطه عطف سر  مخامف به طور همزمان رابطه

را با  ىدیجد ۀانتقام گرفتن، رابط ىو برا برد، ىم ىهمسر خود پ انتیمرد به خ ای
 یىمخاطدب بده بازنمدا یىها برنامده نیچن ى  با تماشاكند ىبرقرار م ىگریفرد د
كده  ىسروكار دارد، موضوع ها تفاوتكه در آن با  ابدی ىمدست  ىنیادیبن میمفاه

در  ىزیهمراه است، و چ نندهیها، عواطف و اضطراب در ب با احساسات، نگرش
مدرد و زن  کی ىوقتبه نحوى كه 1 شود ىم دهیكه"عرف عام" نام تر  یسطوح عم

 ایدن سدبک ازها آشنا شده و  آن انیها و روابط م دائم با انواع و اقسام مردها و زن
 یۀكه بخواهند و انتخاب كنند، دچار روح نیبدون ا ،كنند ىمزندگى را مدام نگاه 

كه انواع و اقسام روابط  دهند ىمشده و به خود اجازه  ىدر امور جنس ىتنوع طلب
 ىتیدر نارضدا شدهیها ر از طالق ىاریبسچه امروزه اگر را در زندگى تجربه كنند 

تنهدا در عددم  ىتینارضدا لیدم ، امادارد فهر دو طر ایاز دو طرف  ىکی ىجنس
از  ىکدی تواندد ىمدهدم  نید؛ اگر چه ایى نیستدو طرف با روابط زناشو یىآشنا
 این آسیب اجتماعى در جامعۀ ایران امروز ىاصل لیاز دال ىکی؛ اما باشد لیدال
را متعددد و متندوع  ىها هدا آنقددر صدحنه از آن ىکدی ایاست كه هر دوطرف آن 

از دسدت را  ىدر مسدائل جنسد ىدار شدتنیخوحدس  گدریكده د كنند ىمتماشا 
 ى هیدستمادر یک كالم،   نندیب ىمو آرامش خود را تنها در تنوع و تعدد  دهند ىم

به مخاطدب امقدا  و ستاخشونت و سکس ، ىا ماهواره ىها شبکهى اغلب اصل
امدر  نیدا  رود ىمزاحم به شمار م کی ىاز محاظ روان ىهمسر قانونكه  شود ىم

                                                           

فادلنامه  اى و تغییدر در كاركردهداى خدانواده، هاى مداهواره محمدى سدیف، شدبکهمعاومه   1
  6۳ص تخااى رسانه و خانواده،
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 تیدو در نها گریبده همدد نیزوجد اندتیخكده موجدب  رود ىمدتا آن جا پیش 
  گردد ىخانواده م ىفروپاش

 . تزلزل بنیان خانواده7

ها و انتظدارات متعدار  باعد   امگوهاى مختلف پرورش افراد همراه با ارزش
گردد  افراد در مسیر زندگى اجتماعى خدود  امگوپذیرى متفاوت و گاه متضاد مى

اندد كده  پذیرى در خود نهادینده كرده ى كارگزاران جامعه ا به واسطههایى ر ارزش
هداى  ممکن است به محض ورود یک كارگزار دیگر كده داراى امگوهدا و ارزش

هاى جدید  جدید است، امگوها به راحتى از بین رفته، گرایش به امگوها و ارزش
ضداع پیدا شده، حامدت نابهنجدار در جامعده شدکل بگیدرد  چراكده در ایدن او

شدود  بده  امگوهاى قدیمى دیگر كاربرد نداشته و امگوهاى جدید جدایگزین مى
حدى كه تغییرات در یکى، دیر یا زود، تغییرات در دیگرى یا دیگران را به دنبدال 

ها همگن، یعنى به یک سدو باشدد، یدا در  خواهد داشت  خواه جهت حركت آن
هاى خانوادگى با این  جهت عکس یکدیگر حركت كنند  به این ترتیب كه ارزش

ورزندد، از طرید   فرهنگدى مقاومدت مى -هداى اجتمداعى كه در برابر دگرگونى
و به تدریج به نفع هنجارهاى تدازه ارائده شدده كندار   ماهواره ناگزیر سست شده

هاى جنسى وارد  خواهش  جویانه هاى جدید مانند ارضاى مذت روند  ارزش مى
سازمانى خدانواده را بده دنبدال  هاى كهن، بى ارزشخانواده شده و در تعار  با 

سدپارند تدا از آن فرهنددد  مى ىا  رسدانهخدویش را بده  ، خدانوادهاعضداى  1دارد 
]موافد  بدا  ىا تدازهكه در درازمدت، نده تنهدا فرهندد  بیاموزند، اما غافل از این

هدا و هنجارهداى  فرهند جامعۀ خویش[ از آن نیاموختند، چده بسدا كده ارزش
هاى اسدالمى  كنند كه مغایر با فرهند و ارزش را در خویش نهادینه مى جدیدى
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كده  دیدپا ىنمنیاموخته، بلکه دیرى  ها آنجامعه خویش بوده، نه تنها فرهنگى به 
 رانگر آن بر ذهن و روان خویش را حس خواهند كرد  یتأثیر و

 راهکارها و پیشنهادات
رانگدر آن؛ یو ىامدهایپاز  ىریها و جلوگ از گسترش ماهواره ىریشگیبه منظور پ

 ىد از سدویدهدا با از آن ىه برخدكد باشد ىقابل ارائه مر یز ىاجتماع ىراهکارها
 :ت گرددیها رعا خانواده ىگر از سوید ىد و برخیمسووالن به اجرا درآ

در   مخاطدب جامعده باشدد ازیدبدر اسداس ن ستیبا ىم ىساز برنامه (مفا
در  كدهى مخاطدب اسدت، در حدام ۀعهددبر  امیقضاوت پ ایمعتبر دن ىها رسانه
مه در حدد معقدول أمسد نیبا رفع ا  به شدت سانسور شده است امیپ ىمل ۀرسان

 خواهند كرد  دایپ شیمخاطبان افزا
 شیرقابت و افزا جادیا ىبرا ىخاوص ىها شبکه تیمجوز فعام ىستیباب( 

مخاطب به  شیرسانه باع  كشش و گرا ۀدر عرص رقابت  مخاطب صادر شود
همچدون  ىبدرون مدرز ىهدا فرهند رسانه مایچنانچه صدا و س  شود ىرسانه م
 ىهدا فرهندد در برنامده دیدبه توم دیبا ،داند ىبا اصول جامعه م ریرا مغاماهواره 

هدا روز  رسدانه ىتهاجم فرهنگ ،وجود ندارد دیكه توم ىزمان اً عتیطب  خود بپردازد
 ىبسدته، رقدابت طیهمچون محد ىعوامل نیبنابرا  خواهد كرد دایپ شیفزابه روز ا

آزاد  ام،یدپ ۀطرفد کید ىمخاطب، دروازه بدان ازیاساس ن نبودن، عمل نکردن بر
اطالعدات بده مخاطدب،  ىقطدره چکدانو نگذاشتن ذهن مخاطب در انتخداب 

و عددم  ىا مداهواره ىهدا هدا و شدبکه رسانه ىآوردن مخاطبان به سو ىرو باع 
  شود ىم ىخلدا ىها استقبال از شبکه

مرتبط درخاوص  ىنهادها ها و ن سازمانن مسووالیب ىجاد هماهنگیاپ( 
اسدت در مقابدل هجدوم  ىهیبد زات ماهواره ینندگان از تجهك برخورد با استفاده

و  ىو هندر ىسدازان فرهنگد رد  برنامدهیدصدورت گ ىفرهنگ ۀد مقابلیبا ىفرهنگ



  422 یا ماهواره یها شبکه یشناس بیآس

   

 

 ىهدا ، سازمانىوزارت فرهند و ارشاد اسالم ما،یمانند صدا و س یىها سازمان
 ىها گر ارگانیو د ى، نظام آموزش و پرورش، نظام آموزش عامىغات اسالمیتبل

در  كنندد  ىگدذار هیفرهند سرما ىساز و سامم ىساز ىد در بخش غنیبا ىدومت
حدات سدامم و امکاندات یتفر ،ىساز ت، برنامهید فعامیبا ىتهاجم فرهنگ مقابلی 

 ست یتنها راه مقابله ن ،شود  چرا كه منع و مقابلهجاد یا ىكاف
ربط، یدذ ىها سسات و ارگانؤر نهادها و میبا سا ىشیاند و هم یىهمسو ت(

کپارچده در ارتبداو بدا یقدانون  ىو اجدرا ىزیر ، برنامهىریگ میدرخاوص تام
   ماهواره

 ۀاز ورود و عرضدد ىریدر جهددت جلددوگ کهددا و گمددر ت گلوگدداهیددتقوث( 
  واره در سطح جامعهزات ماهیتجه

ارشناسدان مسدائل كو  ىندیات مراجدع دین نظریب ىرکو همف یىهمسوج( 
و  ىا عددم اسدتفاده از مداهواره از نظدر شدرعید درخاوص استفاده و ىاجتماع

  ىعرف
گاه ىرسان اطالعچ(  ن و جواندان از یوامددژه یدبده وعمدوم مدردم و  ىساز و آ

 ىها برنامدهكده  ىها از خطراتد خانوادهدن ركاز ماهواره و آشنا  ىناش ىها بیآس
سداختن  نندد ك دیدهدا را تهد خانواده ىو فکدر ىانحراف اخالقد ،مبتذل ماهواره

متزمدزل كده  ىهدا خانواده احبهو پخش ماد الیو سر لمیدر قامب ف یىها برنامه
 بوده است آنان از ماهواره  ىریامگوپذ انگریب

و  ها الیجوانان بدا پخدش سدر ژهیو به و ها خانوادهپركردن اوقات فراغت ح( 
و  ىملد ىهدا   رسدانهیداز طر دیجد یىنمایس ىها لمیفو  ىخانوادگ ىها شینما

و  ىبدار اجتمداع شیجهت افزا ىداخل ىها رسانه ىها برنامه   كاهش حجم خال
 میبه مفاه محتوا ىو ب ىسطح ىها لمیفآنان از  ۀذائق رییتغ زینسل نو و ن ىفرهنگ
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  ىو ارزش تر ىجد ىها برنامهو 
خ( آموزش همسررا ی و ترب   ا تمی توره بطر ا طتفرره از متاااطرن 

بطر  یىها الیسدرهری   مر ر   رعرت پطر ماربطب و  طرخ   منرب ر  برنرم 
هر و برخو را ی تورترن از  هم   مضمون ب  لحرظ ترهش اختتفرت ر  خرنوار

رن تبق غطرت فم ن سطتی ر  تشطو  و تطرهش كدرثمطر  صطح   و بی  هیاومترب   
 .ها  خانوادهمرر رال ی ر  

 به خانواده یشنهاداتیارها و پکارائه راه

گاه( مفا نسدبت بده اهدداف و مقاصدد  فرزنددان از طرید  وامددین ىساز آ
  زبان ىفارس ىا ماهواره ىها شبکه روزافزون ۀاز توسع ىدشمنان انقالب اسالم
مناسب اعضاى خانواده بدا یکددیگر، تقویدت ى عاطفى  ب( برقرارى رابطه

تواندد در دسدتیابى  سازى گفتار و رفتار مى نگرش معنوى درون خود و هماهند
 فرزندان به سالمت رفتار و سعادت آنان اثرگذار باشد 

تدا  تواندد ىم خانوادهدر  فرزندان ۀو مورد عالق ىهنر ىها  برنامهتوجه به پ( 
 بهتر استنامناسب ماهواره دور كند؛   ىها رنامهبآنان را از تماشاى  ىاریحد بس

 درسدتى بدراى ىزیر برنامدهداشدته و  ىاساسد ىفکدر وامددین خادوص نیدر ا
 ىزیدر طرح ىشخاد ىها قهیسدلبراساس  خانوادهدر خویش جوانان  حاتیتفر

 ىكمتدر لیدتما رد،یدجوانان مدنظر قدرار گ  ین مورد عالیاگر در اچراكه  كنند؛
 خواهند داشت   ىا ماهواره ىها برنامهنسبت به استفاده از 
 ىها هجمهكه دشمنان اسالم و انقالب در  یىها تیحساس ۀبدون تردید هم

فرهنگى خویش علیه كشور ایران دارند، هدفى جز انحراف اعتقادى و اخالقدى 
 ، ندارندد، از ایدن روروندد ىمدعظیم كشور به شدمار  ىها هیسرماكه  ها خانواده

مبارزه با تهاجم فرهنگى در كشورى كه بیش از بیست میلیون جوان دارد، یکدى 
  رود ىماز وظایف و تکامیف مهم در عار حاضر به شمار 


