
 

 نقش ماهواره در بحران هویت جوانان 
  *علی کاظمیدکتر 

 اشاره

ها برای دستیابی ی هویت در نو وانی، با ماهوم  ستجوی قالمریگشکل
های گ شـته هویـت در نسـل 9به معنای خود و زندگی گره خورده است.

 ،گرفـت و افـرادساز سنتی شـکل میاساس الگوبرداری از مناب  هویت بر
عنوان شـدن بـهامـا امـروزه  هانی»کردنـد؛ کمی را تجربه می هایبحران

به مرزهای فرهنگی منجـر بـه هجـوم ایـدئولوژی و  ناوذ بافرآیندی پویا، 
سـازی های غربی در سراسر  هان شده است تا با گسترش همگونارزش

   2«.کندها وارد ناشدنی بر فرهن های  برانفرهنگی، آسیم
هـا، از موضوعات مهـم منجـر بـه نگرانـی  امعـه و بسـیاری از خانواده

ای کشورهای مختلف از طریو اینترنت دسترسی آسان به تولیدات ماهواره
                                                                                       

 .پژوهشگر علوم ارتباطات*  



11    ویژۀ خواهران» 9317محرم  راهیان نورتوشه ره» 

سبم اناعال در برابر القائـات مـاهواره، رو برخی نو وانان به است؛ از این
 . اندشدهدچار تزلزل و بحران هویت 

درباره چگونگی عملکرد مـاهواره گرانه روشنهای رح پژوهشبنابراین ط

برای ایجاد بحران در هویـت دینـی، فـردی و ا تمـاعی نو وانـان  ـزء 

 است. ترین مباحث ضروری

 ای رسانه 1. امپریالیسم1

ی نـوع ۀدهندنشـان« یاامپریالیسم رسانه» ای 2«یسم فرهنگیالیامپر»دیدگاه 

هـا، اسـاس تصـورها، ارزشی آن کشور ۀبه وسیلاست که ی ناوذ ا تماع

دیگـر ی خود را به کشورهای و همچنین روش زندگ ها و هنجارهادانسته

ی در مغزهــا کاردسـتکـارکرد امپریالیسـم را »شـیلر  3کنـد.یتحمیـل مـ

که در آن ماهواره در  ایگاه ابزار امپراتوری فرهنگی با تروی  و  4«داندمی

هـا و هنجارهـای ملـی  وامـ  را زشکوشد ارهای غربی میتبلیغ ارزش

ی هامؤلاـهتخریم کرده و با کاستن از احسـاس تعهـد افـراد نسـبت بـه 

آنها را با بحران )خودباختگی( روبرو کنـد تـا بـا اسـتیالی تمـدن  ،هویتی

غرب در کشورها به اهداف سیاسی و اقتصـادی امپریالیسـم  امـه عمـل 

 بپوشاند.

                                                                                       
 توان برداشت هماهنگی داشت.ۀ فرهنگی میشدن و امپریالیسم در حوزاز  هانی1. 

 .32،   آمریکا یو امپراتور یوسایل ارتبا   مع. هربرت شیلر، 3

، «ای و ازخودبیگانگی فرهنگیهای ماهوارهرسانه». شهروز شریعتی و احسان رازانی، 4

 .858،   8فصلنامه رسانه و خانواده، ش 
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 . نقش ماهواره در بحران هویت2

 1هویت دینی الف(

از کـه  دینی اسـت ۀاحساس تعهد به دین و  امع ۀدهندهویت دینی نشان

ــتمهم ــرین دس ــ ت ــای آن پاس ــشآورده ــه پرس ــادی، دادن ب های بنی

بخشیدن به زنـدگی، وحـدت اعتقـادی و معنابخشـیدن بـه  هـان  هت

 2است.

 هایی است که بیشترین سهم را دربه آمارها تلویزیون  زء رسانه تو ه با»

های  معـی اساس تحقیقات، عناصر رسانه اوقات فراغت افراد دارد ... بر

تردیـد بی 3؛«گ ارنـدمی یمنا ریتأث ینید تیبر هومانند ماهواره، فیلم و ... 

کامل زنـدگی انسـان بـوده و هویـت دینـی نقـش مـؤثری در  ۀدین برنام

بـا اسـت کـه مـاهواره و ایـن  هویـت دارد هایدهی به دیگر گونه هت

ای از  ملـه مهـارزدایی، اقنـاا و کاشـت، مختلف رسـانه ستااده از فنونا

تردیـد در دهد تا با ایجـاد را مدنظر قرار میهویت دینی نو وان تخریم 

تعهد )کسم هویت( را بـه چـالش آن بتواند فرآیند دستیابی به های مؤلاه

 4«ینـیهای هویـت دمؤلاه»ی ماهواره بر رگ اریتأث ۀبکشاند. در ادامه شیو

 شود.تبیین می
                                                                                       

 .102ـ  22، ص جوان و بحران هویت، . محمدرضا شرفی2

فصلنامه فرهن  و ارتباطـات، ، «های هویت دینیمؤلاه»نک به: علیرضا قصری، . 0
های  ایگاه هویت دینی در سیاست»، ؛ رامین چابکی درزابی861  ، 3، ش ۲دوره 

 .831۲رسانه، مهر ، فصلنامه مطالعات  وان و «یحوزه  وان رسانه مل
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 یاعتقاد. مؤلفۀ 1

های گیری شخصیت، هویت و کنشتو ه به اهمیت اعتقادات در شکل با

های زبان، با طـرح پرسـشویژه معاند فارسیای بههای ماهوارهفرد، شبکه

افکنی و تضــعیف اصـول اعتقــادی اســالم، در پـی شــک ۀزا دربــارشـبهه

بسته به دین و مـ هم و این شبهات »های اعتقادی نو وانان هستند. بنیان

و در رابطه با اسالم، آیات و حقایو قـرآن،  گرایش هر شبکه متااوت بوده

زیـارت، ، اطهـار ۀامامت و مقام ائم ی،غدیر و  انشین، پیامبراسالم

مهـدویت و  شهادت حضرت زهـرا، عاشورا ۀواقع، شااعت ی،عزادار

 1«.مطرح شده است

دادن ون بر ایجاد تشکیک، پـوچ و خرافـه  لـوهای افزهای ماهوارهشبکه

پرستی را در  ایگـاه های شیطانباورهای اسالمی، م اهم نوظهور و فرقه

و بـرای آشـنایی و آمـادگی ذهـن  کننـدرهیافتی برای سعادت معرفی می
 ر  نو وان برای پ یرش ایـن فـ 

اله، بـه تبلیـغ نمادهـای آن بـر روی ضـ   

و مناسـک  2هـاخانه یا انتقال عقایـد، آیینآویز، طرح لباس، معماری گردن

کردن اعتقـادات ها بـرای سسـتدر بسیاری از سریالپردازند. همچنین می

های محتوایی، به تخریم باورها و ساخت عقایـد نو وان با بهره از تو یه

 پردازند.های اسالم در ذهن مخاطم میمتضاد با آموزه

 ایمانی. مؤلفۀ 2

ی و میزان اعتماد و اتکا به محتـوای عمو دلبستگ ،شدت تعلویعنی  ایمان
                                                                                       

 .821ـ  822،   ای ن  نرم، ناوذ و سواد رسانهنویسندگان،  . نک به:  معی از9

 .8318تیر  88زبان، های فارسیشده از خبرگزاری فارس در شبکه. نقل2
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 دینی است. ۀو علق 2دو و ه تجربه ۀکه دربرگیرند 1آیین کیی نظر
ای برای ایجاد تزلزل در دلبستگی، کاهش حس اعتمـاد های ماهوارهشبکه

و تعلو خاطر به دین اسـالم، احساسـات درونـی نو ـوان را در معـرض 
محـور و های بـه ظـاهر منطواده از تحلیلدهند. آنها با استاحمله قرار می

هـای خـا  ها و دیالوگکننده در میزگردها، زیر متن داستانی فیلممجاب
دادن ماهوم توکل، توسل، انتظار، دعا، نـ ر، زیـر ثمر  لوهبه پوشالی و بی

رعایت نیل به خوشبختی با  و تبیین و شهادت های  هادبردن ارزشسؤال
 پردازند. میگرا( )ماده ایدئولوژی ماتریالیستی
دادن ها نیــز بــا خشــن، خبیــث و  نایتکــار نشــاندر بســیاری از ســریال
افکنی در احساس افتخار، عالقه و رضایت نو ـوان مسلمانان، در پی ابهام
 نسبت به اسالم هستند.

 شرعی. مؤلفۀ 3

ی هـا تنـاب از تحریمو ای تقید بـه وا بـات شـرعمنظور از این مؤلاه، 
ای بـرای تضـعیف تعهـدات نو وانـان های مـاهواره. شـبکهاستی شرع

ای رعایـت آنهـا، از فنـون رسـانهعلت نسبت به احکام و ایجاد تردید در 
کاشت ماـاهیم مخـالف بـا رعایـت و ـوب شـرعی و متااوتی از  مله 

ای کـه گونـهکنند تا بتواننـد بهاستااده می های شرعیمهارزدایی از تحریم
ن نشـود، گریـز از شـرعیات را تو یـه نماینـد. مخاطم متو ه مقصودشا

عنوان مصدا   هت تروی  مشروب، بارها با نمـایش، نخسـت بـرای به»
                                                                                       

ایران،  یشناس امعه«. در ایران یدارسنجش دین یبرا یمدل»زند، ی. علیرضا شجاع9
 .11  ، 8، ش 6دوره 
 یهامطالعه رابطه میزان و نوا اسـتااده از شـبکه»نژاد و همکاران، . فرهاد نصرتی2

فرهنگی ا تمـاعی زنـان و  ی، شورا...«یدین یزبان با میزان پایبندیفارس یاماهواره
 .۲۲  ، 63، ش 86، سال خانواده
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کوشند؛ سپس بـا نمـایش کـاربرد در آشـپزی، بهبـود زدایی میحساسیت
دادن برندهای مختلـف، های روانی و  سمی و نیز رقابت در کادوبیماری

 عـدم بازدارنـدگی را در فـرد فـراهم ۀکنند تا زمینمصرف آن را تو یه می
در کنند.  هت کاشت مصرف مشروب نیز در سبک زندگی نو وانـان ـ 

و آمـوزش  والدینشکنی مصرف در مقابل ـ با قب  «خاطرات تل »سریال 
 1«.کنندپ یرش آن مجاب ی متنوا مصرف، هر دو طرف را براهای روش

از ی ناشـی دهادرآمـ، نامشـروای هادرآمدکسم تروی   هت »همچنین 
از ایـن ی در بسـیار رای دزدی مواد مخـدر، قمـار و حتـ ،ربا، قاچا  کاال

   2.«دهندمیها مو ه  لوه سریال

 . مؤلفۀ عبادی 4

داربـودن در ایـن خود به دلیـل دیـنی دار در زندگفرد دیناعمال و رفتار 
)مراسـم ی مـ هبی هـاآیـینعبادات فردی،  معی یا  که گنجدبخش مي
 را دربـر ...( حـ  وک مناسـ نماز  ماعـت، ،بیتاهلی ا شن و عز

 3.گیردمي
برای  ،«یالتقاط»یا ی تلایقی اشیوهشود ای تالش میهای ماهوارهدر سریال

 ۀدربرگیرنـدی زنـدگک . ایـن سـبشـودی معرفـی اسـالمی زنـدگک سب
و  ماننـد نمـازی از ظـواهر دینـی حداقلی همچون برخورداری هاییویژگ

 4.فطر( است عید )مانند منسوب به دینی شادک در مناس یرویکرد افراط
                                                                                       

 .8۲2ـ  881،   ای ن  نرم، ناوذ و سواد رسانه. با تغییر و تلخیص از: 9
 3۲،   زبانیفارس یاماهواره یهابررسی سریالو  تحلیل.  معی از نویسندگان، 2
 .33ـ 
 .12  ، چگونگی انتقال مااهیم دینی به  وانان. مهدی طهماسبی، 3
 .12،   ایانه ن  نرم، ناوذ و سواد رس، .  معی از نویسندگان0
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ــه ــرای اهــداف ، ســریالهااز ســوی دیگــر در بســیاری از برنام ها و ... ب
شود فردی و اخالقی بر دین تأکید می ۀ نب شدنسکوالریسم، تنها به قائل

 تا حضور در مراسم م هبی و عبادات  معی نای شود.

 اخالقی. مؤلفۀ 5

همانا من مبعوه شدم تا مکـارم اخالقـی را » :فرمایندیم پیامبر اسالم
بنابراین یکی از مسائل اصلی اسالم، رعایت اخالقیات یعنـی  1«.کامل کنم

های رو شـبکهعمل به خوی نیک و دوری از اعمال ناپسند اسـت؛ از ایـن
های اخالقـی در تـالش هسـتند تـا اعتبارکردن ارزشای برای بیماهواره

گونـه ان از خوب و بد را دچار تزلزل نماینـد؛ بدینتشخیص فردی نو و
سازی اعمال زشـتی ها برای اقناا مخاطم و عادیکه در بسیاری از سریال

 یـکگاـتن دروغ»هایی ـ ماننـد از دیالوگ ،و ...گویی، خیانت چون دروغ
گرانۀ دیگر بازیگران در دفـاا و بازخوردهای حمایت ـ 2!«امر کامال طبیعیه

هرگونـه گردد تا به مخاطم القا شـود   شخصیت استااده میاز کنش قبی
   اقدامی برای دستیابی به امیال ناپسند روا است.

 آمدیپی. مؤلفۀ 6

ی مـ هب اعمـال و احساسات عقاید، از اعمالی است که ۀاین بعد دربرگیرند
 3.اسـت بشری هاشنک وی زندگ در ایمان نتای  و ثمرات از و گیردریشه می
ابـراز  ی،دین معلومات مندی ازهای این بعد عبارتند از: بهرهنشانهبرخی از 
حجـاب، وضـ   ۀی )عمل به دستورات دینی درباردین ظاهر ی،هویت دین

                                                                                       

 .15،   ۲1   ،البیانمجم  . فضل بن حسن طبرسی، 9
 .31،   هازن؛ نظام سلطه و رسانه. ابراهیم شایعی سروستانی، 2
 .43،   8، رسانه، ش «رهیافتی انتقادی به فرهن  و  امعه نو»زاده، . سیدمحمد مهدی3
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و  ازدوا ، احکام مربـو  بـه شـرو )رعایت ی ، معاشرت دینو ...( لباس
.)...1 

ی هارفتـار دیگـران، شـبکه ۀبا تو ه به یادگیری رفتار آدمی از راه مشاهد
کنند با الگودهی به مخاطبان، رفتار دینی آنهـا را تغییـر ای سعی میماهواره

گیرنـد کـه در ادامـه دهند و بدین منظور از راهبردهای بسـیاری بهـره می
 شود.وار به برخی از آنها اشاره میخالصه

اهمیتـی کسـم دار، بیدادن افـراد دیـنبا تحریف دین، متحجر  لوه: اول
های برنامـه ۀکردن نو ـوان بـه مشـاهددیـن و مشـغول ۀاطالعات دربـار

کننده و تاریحی، مان  ابراز هویـت دینـی نو ـوان در ا تماعـات سرگرم
 شوند. می

انگاری هنجارهـای زدایی و نادیـدهای برای ارزشهای ماهوارهشبکه دوم:
های بسـیار در سـازیویژه در زمینه پوشش ـ با برنامهم هبی نو وان ـ به

افکنی در اصل پوشـش، حلیل، مسابقه، میزگرد، طنز و خبر، با شبههقالم ت
تخریم، تحقیر و تمسخر شخصـیتی افـراد باحجـاب و ترسـیم مانعیـت 

کوشند بـا تضـعیف  ایگـاه حجـاب در نگـرش پوشش در پیشرفت، می
 مخاطم، هنجار عملی وی را تغییر دهند. 

سـازی و ش، عادیبرای تغییر هنجار ذهنی و م هبی نو وان به نمای سوم:
دادن پردازند. برای مصدا  با طبیعـی نشـانتکرار ضدهنجارهای غربی می

گرایــی، ازدوا  بــا خــواهی، فرازناشــویی، روابــ  مثلثــی، همجنسهوس
  ازدوا  هستند. ۀحیوانات و... در پی تغییر نگرش نو وانان به مسئل

                                                                                       

، شناسی ایران امعه، «داری در ایرانمدلی برای سنجش دین»زند، . علیرضا شجاعی9
 .63ـ68،   8ش 
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برالیسـتی و های لیگونه که تبیین شد ماهواره بـا تـروی  ایـدئولوژیهمان
بینی م هبی نو وان، سبم بروز بحران در هویـت ایجاد تشکیک در  هان

چهـار »شود. تحقیقات بسیاری مؤید این امر هستند؛ از  مله فرد می دینی
خبری، م هبی، سیاسی و تاریحی بر هویت دینی افراد اثر معکوس  ۀبرنام

 1«.)هرچند محدود( دارند
شـده از سـوی اسـاس القاهای بیو کنشبا بروز بحران هویت بین افکار 

شدهای م هبی نو ـوان، درگیـری و تـنش ای و درونهای ماهوارهبرنامه
درصدد اسـت تـا حقیقـت دیـن را »شود. در چنین شرایطی فرد ایجاد می

توانـد تصـویری روشـن و دانـد و نمیبیابد؛ اما خود را پایبند بـه آن نمی
رو ممکن است اعتقادات م هبی را ینمنسجم از عقاید خود ارائه کند. از ا

 2«.با اشتیا  دنبال کند اما مدتی بعد آن را کنار بگ ارد

 3ب( هویت خانوادگی

هـای هویت خانوادگی احساسی ذهنی متـداوم در طـول زمـان بـه ارزش
 4هـا اسـت.های یک خانواده بـا دیگـر خانوادهاعضا و معیار تمایز ویژگی

 نخسـت دارد؛اهمیـت  نو ـوانی ه برادر بحث هویت از دو  نبخانواده 
ی بـرا والدینی و عملی معنا که رفتار کالم؛ بدین بعد مر عیت و سندیت

ی چنـین واقعیتـی و چنانچه در رفتار ظاهررا داراست اعتبار ی فرزند نوع
                                                                                       

 یهاشـبکه یهادیدگاه دانشجویان درباره تأثیرسریال»همکاران،  اسماعیلی و. رضا 9
 .83  ، 6 دید، ش  یهارسانه و ماهواره مطالعات، «یاماهواره

، 1، تربیت اسالمی، س «یابی دینی نو وانانشدن و هویت هانی»، . طیبه ماهروزاده2
 .846   ،86ش 
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فـرد در دوران کـودکی از زیرا  1د؛در باطنش به آن باور دار را بروز ندهد،
ای دیگـران )والـدین( و تـالش بـرای هسازی خود با نقشطریو همسان

 دهد.های آنان، ماهوم خود را شکل میکردن ویژگیدرونی
 کـه اسـت در نهاد خـانواده نیوالد و نو وانی هاارتبا  یفراوان دوم ۀ نب
 2دورترکند.ی موارد در و ترکینزد گریکدی به را آنان تواندمی
 عنوانبـهواده تثبیـت هویـت فرآینـدی طـوالنی اسـت و خـان» که آنجا از

 3،«ی در آن داردرگـ اریتأثسـاز، نقـش نخستین کانون رشد و منب  هویت
اول خانواده و هویـت خـانوادگی فـرد را بـا دو راهبـرد   ۀماهواره در وهل

کارکردزدایی از بعد مر عیت و سـندیت خـانواده و نیـز کـاهش ارتبـا  
شـود. اشـاره می دهد که در ذیل به آننو وان با آنها، مورد تردید قرار می

های تربیتی و عملکرد نو ـوان ای، آموزهشدنی است که سواد رسانهتبیین
 است.  مؤثری ریرپ یتأثو والدین در 

 . عدم پذیرش مرجعیت و سندیت1

نبودن به خـانواده و های دوران نو وانی از  مله وابستهبا تو ه به ویژگی
ــه ــه تجرب ــل ب ــتقالل، تمای ــات اس ــد و ...اثب ــرای  ،های  دی ــاهواره ب م

گیری هویت فرزندان کارکردزدایی و نای اعتبار مر عیت والدین در شکل
ها و افـراد گیرد؛ نخسـت بـا انتخـاب سـلبریتیکار میدو روش کارآمد به

هـا(، نو ـوان را در معـرض ویژه فیلمها )بـهمختلف در بسیاری از برنامه
تاکرات خود با یکـی دهد تا فرد طبو عالیو و شمار قرار میالگوهای بی
سازی کرده و نگرش و کنش خود را براساس عملکرد الگو از آنها همسان

                                                                                       
 .63،    وان و بحران هویتمحمدرضا شرفی،  9.
 . همان.2

3
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تماشـای فـیلم فـرد در زمـان  1،سـازیتغییر دهد؛ زیرا بنـابر دیـدگاه مدل
هـای چهره»به تعبیـر دیگـر  .کندپنداری میذاتناخودآگاه با بازیگران هم

درصـددند تـا  ـایگزین  پرآوازه در مقام داوران سلیقه و ارزش و تاکـر،
یـابی و الگوهـای هماهنـ  ای برای هویتشوند و سرمشو تازهخانواده 

 2«.سبک زندگی، مد و رفتار ایجاد کنند
شــدهای هــویتی دوران دروننداشــتن دوم مــاهواره بــرای القــای صحت

نکـردن بـه های والدین است  ـ و نیز تو هکودکی  ـ که برگرفته از کنش
زیرپوسـتی در بسـیاری از  ۀکوشد به گونای خانواده میهت کرات و کنترل

اش مان  پیشـرفت ها به فرد القا کند نگرش والدین سنتیها و برنامهسریال
 او خواهد شد.

 در معرض الگوهـای فراخـانوادگی و سـنتی قلمـدادقرارگیری نو وانان 
شـترکاتی نظیـر ها و مشباهت»نسبت به شود فرد کردن والدین، سبم می

کـه  ها و مراسـم خـانوادگیویژه  شنها، تاکرات، احساسات، بهشنگر
دچـار تردیـد شـده و نـوعی حـس  3«پیوند و هویت هستندی برای منابع
بودن والدینش در او ن فرد به های خانواده و منحصرنداشتن به ارزشتعلو

                                                                                       

متااوت  یهابازیگران، در موقعیت یرفتار یها، روش«یسازمدل». طبو نظریه 9
کننـد در یکند و افراد تأثیرپـ یر تـالش ممخاطبان به صورت الگو عمل می یبرا

شـبیه بـه  یانـد، رفتارهـای، که در تلویزیـون دیدهیهمسان با مواقع یهاموقعیت
شـناخت ، یابازیگران از خود بروز دهند. )ملوین دفلور و دنیس اورت یرفتارها

 .631،   یارتباطات  مع
 دریافـت تحلیـل»، زاده، امیـد کریمـیشده: سیدمحمد مهدی، نقل8111. کلنر، 2

 یفرهنگـ ، تحقیقـات«ایهماهوار پسندعامه هایسریال از مریوان شهر  وان مخاطبان
 .821،   4ششم، ش  ایران، دوره

، مجلـه «کسـایبرنتی یو تعامـل در فضـا یهویـت خـانوادگ». با تغییـر از: بهـزاد دوران، 3
 .11،   44 ، ش8۲دوره ، یت و علوم انساندانشکده ادبیا

http://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=608
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سـازی بـا شـدهایش را براسـاس مدلبازسازی درون ۀشکل گیرد و انگیز
   دهد.ای افزایش وارهالگوهای ماه

 . کاهش ارتباط و فردگرایی2

سـبم ظاهر(  ـ به ۀهای نو وان )بیشتر از  نبتضاد رفتار، گاتار و نگرش
ای ـ بـا عقایـد والـدین، عامـل بـروز تـنش در هرتقلید از الگوهای ماهوا

 ی ـا بـههـا خانواده است. از طرفی در ایـن وضـعیت برخـی از خانواده
های تربیتی مناسم، بـا تکـ یم، می و اتخاذ راهکاربرقراری ارتبا  صمی

فرزندشـان هسـتند.  تو هی و محدودیت خواهان تغییر رفتاری، بیتحقیر
پنـدارد کـه ای چنـین میدر مقابل نو وان نیز برحسم القائـات مـاهواره

کننـد؛ بنـابراین گرایی ماـر  وی را درک نمـیاش به سبم سنتخانواده
 گیرد. ر پیش میناسازگاری و لجا ت را د

در نتیجه زمینه برای کاهش هرچه بیشتر ارتبا  و افزایش تماشای ماهواره 
رفتن فرصـت مشـورت بـا شود که فردگرایی نو وان و ازدستفراهم می

 بحران هویت را دربـر ۀترشدن دورو طوالنیانتخاب الگوها  والدین برای
حـس ارزشـمندی، ها بـرای القـای در مقابل در بسـیاری از برنامـهدارد. 

حـس مالکیـت بـه مخاطـم از »اطمینان )در انتخاب شـبکه و برنامـه( و 
هـای گیـری در مـورد بخشهایی مثل تعامل، نظرخـواهی، تصـمیمروش
شود که عامل وابستگی و احسـاس تعلـو بیشـتر و ... استااده می 1«برنامه

هـا یـا برخی از نو وانـان، برنامـهشود؛ حتی شاید ها مینو وان به برنامه
زیرا افزایش ی والد مدرن خود قلمداد کنند؛  ا بهای را های ماهوارهشبکه

                                                                                       
 زبان از انقـالبیفارسـ یهـاهماهوار یهاشـبکه گاتمـان»، . نک به: فرزانه نزاکتـی9

 .38،   6 دید، ش  یهارسانه و ماهواره ، مطالعات«اسالمی
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هـای افـزایش هویـت ارتبا ، تکریم منزلت و مشورت با نو ـوان از راه
 خانوادگی است.

*** 
نو وان قرارگرفته در وضعیت وقاه، با تو ه به عدم ثبیت هویت، پیوسته 

خاصـی بـرای معنـادهی بـه  گیری برای انتخاب قالمدر کاوش و تصمیم
تواننـد بـا ارتبـا  مـؤثر، رو والدین و دیگر متربیـان میخود است؛ از این

ـ در معرض الگوهـای طور غیرمستقیمـ بهدرک، تااهم و قراردهی نو وان
هــای ویرانگــر بــاز دارنــد و دوران تعلیــو را مناســم او را از الگوبرداری

عملکرد سـازگارانه »های بسیاری وتر کنند؛ زیرا براساس نتای  تحقیکوتاه
گیری هویـت یکپارچـه خانواده )انسجام، ارتباطات مثبت و ...( بـر شـکل

 1.«نو وان موثر است

 2هویت فرهنگیج( 

ــه آداب ،اریکســون ــدی ب ــت فرهنگــی را پایبن ــنتوهوی ها و رســوم، س
ای که سبم غـرور گونهداند؛ بههای گ شته، رای  و نوین  امعه میارزش
بـه عبـارت دیگـر  3شود، ضمن اینکه فرد از استقالل برخوردار باشد.ملی 
تاریخی، حماسه ا دادی، سرزمین نیاکان، زبان مـادری، باورهـا و  ۀگ شت
های دینی ... هنر و ادبیات مـوروثی ای، مااخر ملی، اسوههای طایاهسنت

  4دهد.هویت فرهنگی  امعه را شکل می
ــه عناصــر هویتانســجام هویــت فرهنگــی، دلبســتگی نو ســاز،  ــوان ب

                                                                                       

 .888 - 882،   یشناسفرهن  زمینهاالمینی، . محمود روح0
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های آن به پ یری نسبت به صیانت، اشاعه و تعهد در انتقال مؤلاهمسئولیت
فرهنـ  ملـی توسـ   ۀنسل آینده را دربر دارد و نیز مان  ناوذ یا اسـتحال

ای در های مــاهوارهگ اران شــبکهرو سیاســتایــنشــود. از بیگانگــان می
شناسی و ا تمـاعی های روانویژگی راستای اهداف امپریالیسم، با بهره از

پردازنــد. در ایــن فرآینــد مخاطبــان بــه گســترش فرهنــ  آمریکــایی می
گیرند کـه بـه چنـد مـورد تأثیرگـ ار بـر راهبردهای بسیاری را به کار می

 شود:نو وانان بسنده می

 . جلب رضایت 1

ال بـه دنبـ نهبیش فعاالوکمان مخاطب ،استااده و رضامندیدیدگاه  بر اساس
میـزان ایـن رضـایت  هستند کـهبیشترین رضایت کردن با فراهممحتوایی 

اما موضـوا مهـم چگـونگی کسـم  1.بستگی به نیازها و عالیو فرد دارد
 هاست. اعتماد و رضایت نو وان توس  ماهواره

( هر انسـانی دنیـای 2003بر اساس دیدگاه تئوری انتخاب )ویلیام گلسر، 
ها، شـغل و ... دارد ا اعم از اشیا، باورها، ایدهه)کیای( از خواسته 2مطلوبی

هــای مشــترک دوران باتو ــه بــه ویژگی 3هــایش اســت.کــه  ــزء آرمان
مسـتقل، ماشـین لـوکس، شـغل،  ۀنو وانی تصاویری مثل ظاهر زیبا، خان

تحصیالت، آزادی و ... در دنیای کیاـی فـرد  ـای دارنـد کـه در آرزوی 

                                                                                       
 .۲54،   های ارتباطاتکاربرد نظریه. سون ویندال و دیگران، 9

هـا و اشـیاء و امـاکن و حتـی ها و باورآلی کیای، تصاویر ذهنـی و ایـدهدنیا .2

سـازیم توقعاتی که ما از رواب ، اتااقات، اشیا و افراد در ذهن خـود داریـم و می

(). 

  .13،   تئوری انتخاب. نک به: ویلیام گلسر، 3



   913  نقش ماهواره در بحران هویت جوانان 

 بخشیدن به آنهاست.عینیت

کردن نو ـوان بـا اتخـاذ ای برای  لم اعتماد و همراهماهواره هایشبکه

شناسانه، نخست در پی دفاا از حو فرد برای دسـتیابی بـه های روانشیوه

آیند تا اعتماد نو وان را زا ـ برمیحتی کاذب و آسیمای ـهر نوا خواسته

 لم کنند؛ سپس عناصر دنیای مطلوب نو وانان را در زندگی بـازیگران 

بخشند تا نو وان از طریو همانندسازی با آنها دسـتیابی ها عینیت میلمفی

 های خود را تجربه کند.به خواسته

 جویی ماندگی برای برتری. انتساب عقب2

زدگی و تردید، فرهن  کشور نو وان ای برای ایجاد دلهای ماهوارهشبکه

و  وام  را  کنندگرا و فرهن  غرب را پیشتاز و مدرن معرفی میرا واپس

 داننـد.شدن نیازمند پیروی از فرهن  غـرب )آمریکـایی( میبرای پیشرفته

نـ  سـالی»ها از  ملـه برای نمونه در بسیاری از برنامه ، تمسـخر تاک  

 1«.گیـرد وامـ  صـورت میی بـومی هاو سـنت هـالمی، فهاافراد، برنامه

مانـدگی بـه قمترتیم نو وان  متأثر  اقناا، احساس سرخوردگی و عبدین

شـود یمـ سـبمی و نیازمنـدی بینـاین خودکم»کند. فرهن  خود پیدا می

ا دراز هامپریالیسـتی سـودست نیاز بـه ی،پنداریماندگ بران عقمی برا

 2«.آنان را بپ یردی کند و فرهن  ساارش

                                                                                       

، «اسـالمی زبان از انقـالبیفارسـ یاهمـاهواری هاشـبکه گاتمان». فرزانه نزاکتی، 9

 .3۲،   6 دید، ش  یهارسانه و ماهواره مطالعات

مقابلـه بـا گسـترش  یهارسانه و راه»شده: کاشانی، ؛ نقل36. حسینی اصاهانی،   2

 .۲مطالعات  وان و رسانه، ش  ی، فصلنامه تخصص«یضدفرهنگ یالگوها
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 های فرهنگی بیگانهترویج و القای ارزش. 3

هـای اعه و انتقـال ارزشویژه غربـی بـرای اشـای بـههای مـاهوارهشـبکه
کارگیری عناصر بصری و شنیداری   ـ اب بـه تبلیـغ فرهنگی بیگانه با به

پردازند. آنهـا در ایـن سازان فرهن  خود میها، هنر، ادبیات و تاری سنت
ــر ســاخت ســریالراســتا از روش ــایی های حماســههــایی نظی ای، بازنم

، تکـرار آداب و هـا، پخـش موسـیقی غربـیهای تاریخی در فیلماسطوره
ها )ماننـد ها یا برنامـهرسوم ملی و کادودادن آثار هنرمندان خود در سریال

کننـد. فرهنگی خود استااده می ۀهای مشاهیر( و... برای معرفی پیشینکتاب
های زیـرین هـای خـود را در الیـهها هدف اصلی القای ارزشاین شبکه

م متو ه اهداف پنهان آنها دهند که مخاطای  ای میگونهمحتوای پیام به
 ا رای ضمن وتو+ )پالس(من برنامه»نشود؛ برای مثال یکی از شگردهای 

 از فرهنگـی یهـاگزارش ۀارائـ  ـنس مخـالف، از مجـری نامتعارف دو

 دری سع آنها ۀعمد که بوده لندن شهر سط  در یفرهنگ مهم یدادهایرو

تـروی   1«.نـدورزاصـرار می بـه مخاطـم یغرب فرهن  یهامؤلاه یالقا
هـای برخـی از نو وانـان بـه ارزش ۀها سبم عالقـها در ماهوارهفرهن 

کـم از احسـاس مسـئولیت آنهـا نسـبت بـه کشورهای بیگانه شده و کـم
 شود. های فرهن  ملی کاسته میشناخت و معرفت ارزش

ساز در هویت فرهنگـی اسـت؛ زیـرا ترین عناصر هویتزبان یکی از مهم
ها بـا هـم های ا تماعی و فرهنگی عامـل پیونـد انسـانتهبا انتقال اندوخ»
توانند بـا اسـتااده از زبـان مشـترک بـه شود و افراد در طول تاری  میمی
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بنـابراین ضـرورت صـیانت و  1«.بازیابی و انتقال هویـت خـود بپردازنـد
گسترش آن در هر زمانی امـری مهـم اسـت. امـروزه تماشـای سـریال و 

محبوبیت روزافـزون زبـان کشـورهای  ۀبرانگیزانند ای،های ماهوارهبرنامه
بیگانه بین مخاطبان شده است؛ چه اینکه در مکالمات برخی از نو وانـان 

شدن هستیم. در های انگلیسی برای مدرن و باکالسکاربردن واژهشاهد به
ای سـبم افـزایش عالقـه بـرای های ترکیههای اخیر نیز پخش سریالسال

صـباح چـاپ دیلیبه گزارش روزنامه »ای شده است. یادگیری زبان ترکیه
نار از ساکنان تهران برای آموزش زبان ترکی اسـتانبولی  550، ساالنهترکیه

با هدف  انیتعداد متقاض نیشتریبکنند ... نام میآمره ثبتدر مؤسسه یونس
 2.«هستند یریادگیخواهان  یترک یهاالیفهم بهتر سر

 های ارزشجا بهها . جایگزینی ضدارزش4

هـای فرهنگـی بیگانـه ماندگی و القـای ارزش لم اعتماد، انتساب عقم
تر آسـان بـان ـزویژه فارسـیای ـ بههای ماهوارهعواملی هستند که شبکه

هـای فرهنگـی نو وانـان های غربی را  ایگزین ارزشبتوانند ضدارزش
ایت فنی و فرمـی ها که با باالترین کیهای برنامهایرانی نمایند. بررسی آیتم

های رویـین  دهـد سـازندگان در الیـهخوبی نشـان میاند، بـهساخته شده
های خـود، هـدف از سـاخت را خلـو آثـار هنـری، تـأمین )بیرونی( پیام

مدرنیزاسـیون کننده و تاریحـی و همچنـین کمـک بـرای نیازهای سرگرم
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ا به القـای ههای زیرین  )درونی( برنامهدهند، در حالی که در الیهنشان می
هـــای محـــرک،آزادی  نســـی، ، فرهنـــ  برهنگی،آرایشگریابـــاحی
ــ رانیخوش ــاذب، ثروتگ ــتی، مصــرفهای ک ــدگرایی، پرس گرایی، برن

 گ راندن اوقات فراغت به روش غربی و حتی تغییر ذائقه غ ایی به طـور
های اسـتااده شـده در پردازنـد. برخـی از مصـدا کامال غیرمحسوس می

های ها عبارتند از: معرفی الگوهای موفو بر اساس مؤلاـهمهها و برناسریال
نو وانـان  بـه هنجارشکنانه آموزش و هاتوصیه ۀمجموع» 1زندگی غربی؛

 ازیـی زداقب  2مخـالف؛  ـنس از  ـ ب و ارتبـا  بـا دوسـت بـرای

های  نسـی رقابت در زمینه ظاهر و زیبایی 3،«یروش هر بهشدن ثروتمند
، خیانت، بـارداری تروی  رواب  نامشروا تو یه، نمایش، 4،)سریال کین (
 نامشروا و .... .

گیری نیازمنـدهای کـاذب و ها، اقناا ضرورت شکلرضایتمندی از برنامه
شـدن بـا تغییـرات  هـانی، ها برای همگامبازاندیشی ارزش  اب، لزوم 

پنداری ناخودآگاه و ناآگاهی به تهـا م ذاتبرترپنداری فرهن  غرب، هم
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ن  سالی». برنامه 2  «.تاک  

اشـرافی،  سبک زنـدگی ثروتمند به تروی  افراد برنامه ثروتمندان با معرفی در .3

شـود. نـک بـه: فرزانـه می پرداخته روشی و هر راه با زدایی از ثروتمندشدنقب 

، فصـلنامه «اسـالمی زبان از انقـالبیفارسـ یاهمـاهوار یهاشـبکه گاتمـان»نزاکتی، 

 .33 - 3۲،  6، ش های  دیدمطالعات ماهواره و رسانه

 یهابــر موا هــه شــبکه یمــرور»، ی. سیدمحمدرضــا خوشــرو و فریــده پیشــوای0
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ارزشی عواملی هستند تا نو وانان در ابعادی ازهویت فرهنگـی ـ ی هنجار
شــدهای خــود و تنهــا بــر مبنــای دروننــهبــازنگری کننــد و آن را خــود 

ی شکل ندهنـد، بلکـه بـا دریافـت اطالعـات، تالگوپ یری از متربیان تربی
ای در  سـتجوی های مـاهوارهشده از برنامـهتصاویر و باورهای دریافت

 اخت آن باشند.قالبی برای س

 های بحران هویتد( پیامد

های م هبی ـ تربیتـی، روابـ  بـا خـانواده، عملکـرد پیامدها بسته به بنیان
ها و هـای رسـانههای متاـاوت پیاممتربیان، قرارگیـری در معـرض گونـه

های احساسی نو وان متااوت خواهد بود. برخی از آنهـا بـه ایـن ویژگی
 شرح است:

تی، شاید دچار سیالیماتردر معرض تاکرات  فتنرارگرنو وان به دلیل ق ـ
زندگی و در نتیجه غالـت یـا در  ۀفلسا نکردنتعهدی در دیانت، درکبی

ال َتُکوُنوا شود. در قرآن آمده است: اعتقادی نسبت به خداوند مواردی بی
َِ َفَأْنساُهْم َأْنُفَسُهْم ُأولِئَك ُهُم اْلفاِسُق  ِذيَن َنُسوا الَل  همچـون کسـانی  1:وَن َكاَل 

نباشید که خدا را فراموش کردند، پس خدا نیز آنـان را بـه خودفراموشـی 
 .گرفتار کرد

دهی عالیـو، باورهـا و ... بـه تقلیـد از ازخودبیگانگی فـردی و شـکل ـ
نداشـتن ای، سبم فقدان شناخت واقعی از خود و ثبـاتالگوهای ماهواره

 شود.نده میگیری برای آیریزی و تصمیمدر برنامه
اســالمی، ـ   هــای ایرانــی انتخــاب هنجارهــای متاــاوت بــا ارزش ۀنتیجــ

هـای ا تمـاعی و در درازمـدت نو وان در برخی از گروه نکردنپ یرش
 .ا تماعی است انزوای
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