نقش ماهواره در بحران هویت جوانان
دکتر علی کاظمی

*

اشاره

شکلگیری هویت در نو وانی ،با ماهوم ستجوی قالمها برای دستیابی
به معنای خود و زندگی گره خورده است 9.هویـت در نسـلهای گ شـته
بر اساس الگوبرداری از مناب هویتساز سنتی شـکل میگرفـت و افـراد،
بحرانهای کمی را تجربه میکردنـد؛ «امـا امـروزه هانیشـدن بـهعنوان
فرآیندی پویا ،با ناوذ به مرزهای فرهنگی منجـر بـه هجـوم ایـدئولوژی و
ارزشهای غربی در سراسر هان شده است تا با گسترش همگونسـازی
فرهنگی ،آسیمهای برانناشدنی بر فرهن ها وارد کند».

2

از موضوعات مهـم منجـر بـه نگرانـی امعـه و بسـیاری از خانوادههـا،
دسترسی آسان به تولیدات ماهوارهای کشورهای مختلف از طریو اینترنت
* پژوهشگر علوم ارتباطات.
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رهتوشه راهیان نور محرم « 9317ویژۀ خواهران»

است؛ از اینرو برخی نو وانان به سبم اناعال در برابر القائـات مـاهواره،
دچار تزلزل و بحران هویت شدهاند.
بنابراین طرح پژوهشهای روشنگرانه درباره چگونگی عملکرد مـاهواره
برای ایجاد بحران در هویـت دینـی ،فـردی و ا تمـاعی نو وانـان ـزء
ضروریترین مباحث است.
 .1امپریالیسم 1رسانهای

دیدگاه «امپریالیسم فرهنگی» 2یا «امپریالیسم رسانهای» نشـاندهندۀ نـوعی
ناوذ ا تماعی است که به وسیلۀ آن کشوری اسـاس تصـورها ،ارزشهـا،
دانستهها و هنجارها و همچنین روش زندگی خود را به کشورهای دیگـر
تحمیـل مـیکنـد 3.شـیلر «کـارکرد امپریالیسـم را دسـتکاری در مغزهــا
میداند» 4که در آن ماهواره در ایگاه ابزار امپراتوری فرهنگی با تروی و
تبلیغ ارزشهای غربی میکوشد ارزشهـا و هنجارهـای ملـی وامـ را
تخریم کرده و با کاستن از احسـاس تعهـد افـراد نسـبت بـه مؤلاـههای
هویتی ،آنها را با بحران (خودباختگی) روبرو کنـد تـا بـا اسـتیالی تمـدن
غرب در کشورها به اهداف سیاسی و اقتصـادی امپریالیسـم امـه عمـل
بپوشاند.
 .1از هانیشدن و امپریالیسم در حوزۀ فرهنگی میتوان برداشت هماهنگی داشت.

 .3هربرت شیلر ،وسایل ارتبا

معی و امپراتوری آمریکا،

.32

 .4شهروز شریعتی و احسان رازانی« ،رسانههای ماهوارهای و ازخودبیگانگی فرهنگی»،
فصلنامه رسانه و خانواده ،ش ،8

.858
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 .2نقش ماهواره در بحران هویت
الف) هویت دینی

1

هویت دینی نشاندهندۀ احساس تعهد به دین و امعۀ دینی اسـت کـه از
مهمتــرین دســتآوردهــای آن پاســ دادن بــه پرســشهای بنیــادی،
هتبخشیدن به زنـدگی ،وحـدت اعتقـادی و معنابخشـیدن بـه هـان
است.

2

«با تو ه به آمارها تلویزیون زء رسانههایی است که بیشترین سهم را در
اوقات فراغت افراد دارد  ...بر اساس تحقیقات ،عناصر رسانههای معـی
مانند ماهواره ،فیلم و  ...بر هویت دینی تأثیر منای میگ ارنـد»؛ 3بیتردیـد
دین برنامۀ کامل زنـدگی انسـان بـوده و هویـت دینـی نقـش مـؤثری در
هتدهی به دیگر گونههای هویـت دارد و ایـن مـاهواره اسـت کـه بـا
استااده از فنون مختلف رسـانهای از ملـه مهـارزدایی ،اقنـاا و کاشـت،
تخریم هویت دینی نو وان را مدنظر قرار میدهد تا با ایجـاد تردیـد در
مؤلاههای آن بتواند فرآیند دستیابی به تعهد (کسم هویت) را بـه چـالش
بکشاند .در ادامه شیوۀ تأثیرگ اری ماهواره بر «مؤلاههای هویـت دینـی»

4

تبیین میشود.

 . 2محمدرضا شرفی ،جوان و بحران هویت ،ص  22ـ .102
 .0نک به :علیرضا قصری« ،مؤلاه های هویت دینی» ،فصلنامه فرهن
دوره  ،۲ش ،3

و ارتباطـات،

 861؛ رامین چابکی درزابی « ،ایگاه هویت دینی در سیاستهای

حوزه وان رسانه ملی» ،فصلنامه مطالعات وان و رسانه ،مهر .831۲
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رهتوشه راهیان نور محرم « 9317ویژۀ خواهران»

 .1مؤلفۀ اعتقادی

با تو ه به اهمیت اعتقادات در شکلگیری شخصیت ،هویت و کنشهای
فرد ،شبکههای ماهوارهای بهویژه معاند فارسیزبان ،با طـرح پرسـشهای
شـبههزا دربــارۀ اصـول اعتقــادی اســالم ،در پـی شــکافکنی و تضــعیف
بنیانهای اعتقادی نو وانان هستند« .این شبهات بسته به دین و مـ هم و
گرایش هر شبکه متااوت بوده و در رابطه با اسالم ،آیات و حقایو قـرآن،
پیامبراسالم

 ،غدیر و انشینی ،امامت و مقام ائمۀ اطهـار

عزاداری ،شااعت ،واقعۀ عاشورا ،شهادت حضرت زهـرا
مطرح شده است».

 ،زیـارت،
و مهـدویت

1

شبکههای ماهوارهای افزون بر ایجاد تشکیک ،پـوچ و خرافـه لـوهدادن
باورهای اسالمی ،م اهم نوظهور و فرقههای شیطانپرستی را در ایگـاه
رهیافتی برای سعادت معرفی میکننـد و بـرای آشـنایی و آمـادگی ذهـن
نو وان برای پ یرش ایـن فـر ضـاله ،بـه تبلیـغ نمادهـای آن بـر روی
گردنآویز ،طرح لباس ،معماری خانه یا انتقال عقایـد ،آیینهـا 2و مناسـک
میپردازند .همچنین در بسیاری از سریالها بـرای سسـتکردن اعتقـادات
نو وان با بهره از تو یههای محتوایی ،به تخریم باورها و ساخت عقایـد
متضاد با آموزههای اسالم در ذهن مخاطم میپردازند.
 .2مؤلفۀ ایمانی

ایمان یعنی شدت تعلو ،عمو دلبستگی و میزان اعتماد و اتکا به محتـوای
 .9نک به :معی از نویسندگان ،ن

نرم ،ناوذ و سواد رسانهای،

 822ـ .821

 . 2نقل شده از خبرگزاری فارس در شبکه های فارسی زبان 88 ،تیر .8318
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نظری یک آیین 1که دربرگیرندۀ دو و ه تجربه 2و علقۀ دینی است.
شبکههای ماهوارهای برای ایجاد تزلزل در دلبستگی ،کاهش حس اعتمـاد
و تعلو خاطر به دین اسـالم ،احساسـات درونـی نو ـوان را در معـرض
حمله قرار میدهند .آنها با استااده از تحلیلهای بـه ظـاهر منطومحـور و
مجابکننده در میزگردها ،زیر متن داستانی فیلمها و دیالوگهـای خـا
به پوشالی و بیثمر لوهدادن ماهوم توکل ،توسل ،انتظار ،دعا ،نـ ر ،زیـر
سؤالبردن ارزشهای هاد و شهادت و تبیین نیل به خوشبختی با رعایت
ایدئولوژی ماتریالیستی (مادهگرا) میپردازند.
در بســیاری از ســریالها نیــز بــا خشــن ،خبیــث و نایتکــار نشــاندادن
مسلمانان ،در پی ابهامافکنی در احساس افتخار ،عالقه و رضایت نو ـوان
نسبت به اسالم هستند.
 .3مؤلفۀ شرعی

منظور از این مؤلاه ،تقید بـه وا بـات شـرعی و ا تنـاب از تحریمهـای
شرعی است .شـبکههای مـاهوارهای بـرای تضـعیف تعهـدات نو وانـان
نسبت به احکام و ایجاد تردید در علت رعایـت آنهـا ،از فنـون رسـانهای
متااوتی از مله کاشت ماـاهیم مخـالف بـا رعایـت و ـوب شـرعی و
مهارزدایی از تحریمهای شرعی استااده میکنند تا بتواننـد بهگونـهای کـه
مخاطم متو ه مقصودشان نشـود ،گریـز از شـرعیات را تو یـه نماینـد.
«بهعنوان مصدا هت تروی مشروب ،بارها با نمـایش ،نخسـت بـرای
 . 9علیرضا شجاعی زند« ،مدلی برای سنجش دینداری در ایران» .امعهشناسی ایران،
.11
دوره  ،6ش ،8
 . 2فرهاد نصرتی نژاد و همکاران « ،مطالعه رابطه میزان و نوا اسـتااده از شـبکههای
ماهوارهای فارسی زبان با میزان پایبندی دینی ،»...شورای فرهنگی ا تمـاعی زنـان و
.۲۲
خانواده ،سال  ،86ش ،63
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رهتوشه راهیان نور محرم « 9317ویژۀ خواهران»

حساسیتزدایی میکوشند؛ سپس بـا نمـایش کـاربرد در آشـپزی ،بهبـود
بیماریهای روانی و سمی و نیز رقابت در کادودادن برندهای مختلـف،
مصرف آن را تو یه میکنند تا زمینۀ عـدم بازدارنـدگی را در فـرد فـراهم
کنند .هت کاشت مصرف مشروب نیز در سبک زندگی نو وانـان ـ در
سریال «خاطرات تل » ـ با قب شکنی مصرف در مقابل والدین و آمـوزش
1
روشهای متنوا مصرف ،هر دو طرف را برای پ یرش آن مجاب کنند».
همچنین « هت تروی کسم درآمدهای نامشـروا ،درآمـدهای ناشـی از
ربا ،قاچا کاال ،مواد مخـدر ،قمـار و حتـی دزدی را در بسـیاری از ایـن
سریالها مو ه لوه میدهند».

2

 .4مؤلفۀ عبادی

اعمال و رفتار فرد دیندار در زندگی خود به دلیـل دیـنداربـودن در ایـن
بخش ميگنجد که عبادات فردی ،معی یا آیـینهـای مـ هبی (مراسـم
شن و عزای اهلبیت
ميگیرد.

 ،نماز ماعـت ،مناسـک حـ و  )...را دربـر

3

در سریالهای ماهوارهای تالش میشود شیوهای تلایقی یا «التقاطی» ،برای
سبک زنـدگی اسـالمی معرفـی شـود .ایـن سـبک زنـدگی دربرگیرنـدۀ
ویژگیهایی همچون برخورداری حداقلی از ظـواهر دینـی ماننـد نمـاز و
4

رویکرد افراطی در مناسک شادی منسوب به دین (مانند عید فطر) است.

 881ـ .8۲2
 . 9با تغییر و تلخیص از :ن نرم ،ناوذ و سواد رسانه ای،
3۲
 . 2معی از نویسندگان ،تحلیل و بررسی سریالهای ماهوارهای فارسیزبان،
ـ .33
.12
 . 3مهدی طهماسبی ،چگونگی انتقال مااهیم دینی به وانان،
.12
 . 0معی از نویسندگان ،ن نرم ،ناوذ و سواد رسانه ای،
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از ســوی دیگــر در بســیاری از برنامــهها ،ســریالها و  ...بــرای اهــداف
سکوالریسم ،تنها به قائلشدن نبۀ فردی و اخالقی بر دین تأکید میشود
تا حضور در مراسم م هبی و عبادات معی نای شود.
 .5مؤلفۀ اخالقی

پیامبر اسالم

میفرمایند« :همانا من مبعوه شدم تا مکـارم اخالقـی را

کامل کنم» 1.بنابراین یکی از مسائل اصلی اسالم ،رعایت اخالقیات یعنـی
عمل به خوی نیک و دوری از اعمال ناپسند اسـت؛ از ایـنرو شـبکههای
ماهوارهای برای بیاعتبارکردن ارزشهای اخالقـی در تـالش هسـتند تـا
تشخیص فردی نو وان از خوب و بد را دچار تزلزل نماینـد؛ بدینگونـه
که در بسیاری از سریالها برای اقناا مخاطم و عادیسازی اعمال زشـتی
چون دروغگویی ،خیانت و  ،...از دیالوگهایی ـ ماننـد «دروغگاـتن یـک
امر کامال طبیعیه»! 2ـ و بازخوردهای حمایتگرانۀ دیگر بازیگران در دفـاا
از کنش قبی شخصیت استااده میگردد تا به مخاطم القا شـود هرگونـه
اقدامی برای دستیابی به امیال ناپسند روا است.
 .6مؤلفۀ پیآمدی

این بعد دربرگیرندۀ اعمالی است که از عقاید ،احساسات و اعمـال مـ هبی
ریشه میگیرد و از ثمرات و نتای ایمان در زندگی و کنشهای بشر اسـت.

3

برخی از نشانههای این بعد عبارتند از :بهرهمندی از معلومات دینی ،ابـراز
هویت دینی ،ظاهر دینی (عمل به دستورات دینی دربارۀ حجـاب ،وضـ
.15
 . 9فضل بن حسن طبرسی ،مجم البیان،۲1 ،
.31
 . 2ابراهیم شایعی سروستانی ،زن؛ نظام سلطه و رسانهها،
 .3سیدمحمد مهدیزاده« ،رهیافتی انتقادی به فرهن و امعه نو» ،رسانه ،ش ،8

.43
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لباس و  ،)...معاشرت دینی (رعایت احکام مربـو بـه شـرو  ،ازدوا و
.)...

1

با تو ه به یادگیری رفتار آدمی از راه مشاهدۀ رفتـار دیگـران ،شـبکههای
ماهوارهای سعی میکنند با الگودهی به مخاطبان ،رفتار دینی آنهـا را تغییـر
دهند و بدین منظور از راهبردهای بسـیاری بهـره میگیرنـد کـه در ادامـه
خالصهوار به برخی از آنها اشاره میشود.
اول :با تحریف دین ،متحجر لوهدادن افـراد دیـندار ،بیاهمیتـی کسـم
اطالعات دربـارۀ دیـن و مشـغولکردن نو ـوان بـه مشـاهدۀ برنامـههای
سرگرمکننده و تاریحی ،مان ابراز هویـت دینـی نو ـوان در ا تماعـات
میشوند.
دوم :شبکههای ماهوارهای برای ارزشزدایی و نادیـدهانگاری هنجارهـای
م هبی نو وان ـ بهویژه در زمینه پوشش ـ با برنامهسـازیهای بسـیار در
قالم تحلیل ،مسابقه ،میزگرد ،طنز و خبر ،با شبههافکنی در اصل پوشـش،
تخریم ،تحقیر و تمسخر شخصـیتی افـراد باحجـاب و ترسـیم مانعیـت
پوشش در پیشرفت ،میکوشند بـا تضـعیف ایگـاه حجـاب در نگـرش
مخاطم ،هنجار عملی وی را تغییر دهند.
سوم :برای تغییر هنجار ذهنی و م هبی نو وان به نمایش ،عادیسـازی و
تکرار ضدهنجارهای غربی میپردازند .برای مصدا با طبیعـی نشـاندادن
هوسخــواهی ،فرازناشــویی ،رواب ـ مثلثــی ،همجنسگرایــی ،ازدوا بــا
حیوانات و ...در پی تغییر نگرش نو وانان به مسئلۀ ازدوا هستند.
 . 9علیرضا شجاعی زند« ،مدلی برای سنجش دینداری در ایران» ،امعهشناسی ایران،
68ـ.63
ش ،8
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همانگونه که تبیین شد ماهواره بـا تـروی ایـدئولوژیهای لیبرالیسـتی و
ایجاد تشکیک در هانبینی م هبی نو وان ،سبم بروز بحران در هویـت
دینی فرد میشود .تحقیقات بسیاری مؤید این امر هستند؛ از مله «چهـار
برنامۀ خبری ،م هبی ،سیاسی و تاریحی بر هویت دینی افراد اثر معکوس
(هرچند محدود) دارند».

1

با بروز بحران هویت بین افکار و کنشهای بیاسـاس القاشـده از سـوی
برنامههای ماهوارهای و درونشدهای م هبی نو ـوان ،درگیـری و تـنش
ایجاد میشود .در چنین شرایطی فرد «درصدد اسـت تـا حقیقـت دیـن را
بیابد؛ اما خود را پایبند بـه آن نمیدانـد و نمیتوانـد تصـویری روشـن و
منسجم از عقاید خود ارائه کند .از اینرو ممکن است اعتقادات م هبی را
با اشتیا دنبال کند اما مدتی بعد آن را کنار بگ ارد».
ب) هویت خانوادگی

2

3

هویت خانوادگی احساسی ذهنی متـداوم در طـول زمـان بـه ارزشهـای
4
اعضا و معیار تمایز ویژگیهای یک خانواده بـا دیگـر خانوادههـا اسـت.
خانواده در بحث هویت از دو نبه برای نو ـوان اهمیـت دارد؛ نخسـت
بعد مر عیت و سندیت؛ بدین معنا که رفتار کالمی و عملی والدین بـرای
فرزند نوعی اعتبار را داراست و چنانچه در رفتار ظاهری چنـین واقعیتـی
 .9رضا اسماعیلی و همکاران« ،دیدگاه دانشجویان درباره تأثیرسریالهای شـبکههای
.83
ماهوارهای» ،مطالعات ماهواره و رسانههای دید ،ش ،6
 . 2طیبه ماهروزاده « ،هانیشدن و هویتیابی دینی نو وانان» ،تربیت اسالمی ،س ،1
.846
ش ،86
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را بروز ندهد ،در باطنش به آن باور دارد؛ 1زیرا فـرد در دوران کـودکی از
طریو همسانسازی خود با نقشهای دیگـران (والـدین) و تـالش بـرای
درونیکردن ویژگیهای آنان ،ماهوم خود را شکل میدهد.
نبۀ دوم فراوانی ارتبا های نو وان و والدین در نهاد خـانواده اسـت کـه
2

میتواند آنان را به یکدیگر نزدیکتر و در مواردی دورترکند.
از آنجا که «تثبیـت هویـت فرآینـدی طـوالنی اسـت و خـانواده بـهعنوان
3
نخستین کانون رشد و منب هویتسـاز ،نقـش تأثیرگـ اری در آن دارد»،
ماهواره در وهلۀ اول خانواده و هویـت خـانوادگی فـرد را بـا دو راهبـرد
کارکردزدایی از بعد مر عیت و سـندیت خـانواده و نیـز کـاهش ارتبـا
نو وان با آنها ،مورد تردید قرار میدهد که در ذیل به آن اشـاره میشـود.
تبیینشدنی است که سواد رسانهای ،آموزههای تربیتی و عملکرد نو ـوان
و والدین در تأثیرپ یری مؤثر است.
 .1عدم پذیرش مرجعیت و سندیت

با تو ه به ویژگیهای دوران نو وانی از مله وابستهنبودن به خـانواده و
اثبــات اســتقالل ،تمایــل بــه تجربــههای دیــد و  ،...مــاهواره بــرای
کارکردزدایی و نای اعتبار مر عیت والدین در شکلگیری هویت فرزندان
دو روش کارآمد بهکار میگیرد؛ نخسـت بـا انتخـاب سـلبریتیها و افـراد
مختلف در بسیاری از برنامهها (بـهویژه فیلمهـا) ،نو ـوان را در معـرض
الگوهای بیشمار قرار میدهد تا فرد طبو عالیو و تاکرات خود با یکـی
از آنها همسانسازی کرده و نگرش و کنش خود را براساس عملکرد الگو
 .9محمدرضا شرفی ،وان و بحران هویت،

.63

 . 2همان.
3

نقش ماهواره در بحران هویت جوانان



11

تغییر دهد؛ زیرا بنـابر دیـدگاه مدلسـازی 1،فـرد در زمـان تماشـای فـیلم
ناخودآگاه با بازیگران همذاتپنداری میکند .به تعبیـر دیگـر «چهرههـای
پرآوازه در مقام داوران سلیقه و ارزش و تاکـر ،درصـددند تـا ـایگزین
خانواده شوند و سرمشو تازهای برای هویتیـابی و الگوهـای هماهنـ
2
سبک زندگی ،مد و رفتار ایجاد کنند».
دوم مــاهواره بــرای القــای صحتنداشــتن درونشــدهای هــویتی دوران
کودکی ـ که برگرفته از کنشهای والدین است ـ و نیز تو هنکـردن بـه
ت کرات و کنترلهای خانواده میکوشد به گونۀ زیرپوسـتی در بسـیاری از
سریالها و برنامهها به فرد القا کند نگرش والدین سنتیاش مان پیشـرفت
او خواهد شد.
قرارگیری نو وانان در معرض الگوهـای فراخـانوادگی و سـنتی قلمـداد
کردن والدین ،سبم میشود فرد نسبت به «شباهتها و مشـترکاتی نظیـر
نگرشها ،تاکرات ،احساسات ،بهویژه شنها و مراسـم خـانوادگی کـه
منابعی برای پیوند و هویت هستند» 3دچـار تردیـد شـده و نـوعی حـس
تعلونداشتن به ارزشهای خانواده و منحصر به فرد نبودن والدینش در او
 . 9طبو نظریه «مدلساز ی» ،روش های رفتاری بازیگران ،در موقعیت های متااوت
برای مخاطبان به صورت الگو عمل می کند و افراد تأثیرپـ یر تـالش می کننـد در
موقعیت های همسان با مواقعی  ،که در تلویزیـون دیده انـد ،رفتارهـایی شـبیه بـه
رفتارهای بازیگران از خود بروز دهند( .ملوین دفلور و دنیس اورت ای ،شـناخت
.631
ارتباطات معی،
 . 2کلنر ،8111 ،نقل شده :سیدمحمد مهدی زاده ،امیـد کریمـی« ،تحلیـل دریافـت
مخاطبان وان شهر مریوان از سریالهای عامهپسند ماهوارهای» ،تحقیقـات فرهنگـی
.821
ایران ،دوره ششم ،ش ،4
 .3با تغییـر از :بهـزاد دوران« ،هویـت خـانوادگی و تعامـل در فضـای سـایبرنتیک» ،مجلـه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دوره  ،8۲ش .11 ،44
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شکل گیرد و انگیزۀ بازسازی درونشـدهایش را براسـاس مدلسـازی بـا
الگوهای ماهوارهای افزایش دهد.
 .2کاهش ارتباط و فردگرایی

تضاد رفتار ،گاتار و نگرشهای نو وان (بیشتر از نبۀ ظاهر) ـ بهسـبم
تقلید از الگوهای ماهوارهای ـ بـا عقایـد والـدین ،عامـل بـروز تـنش در
خانواده است .از طرفی در ایـن وضـعیت برخـی از خانوادههـا بـه ـای
برقراری ارتبا صمیمی و اتخاذ راهکارهای تربیتی مناسم ،بـا تکـ یم،
تحقیر ،بیتو هی و محدودیت خواهان تغییر رفتاری فرزندشـان هسـتند.
در مقابل نو وان نیز برحسم القائـات مـاهوارهای چنـین میپنـدارد کـه
خانوادهاش به سبم سنتگرایی ماـر وی را درک نمـیکننـد؛ بنـابراین
ناسازگاری و لجا ت را در پیش میگیرد.
در نتیجه زمینه برای کاهش هرچه بیشتر ارتبا و افزایش تماشای ماهواره
فراهم میشود که فردگرایی نو وان و ازدسترفتن فرصـت مشـورت بـا
والدین برای انتخاب الگوها و طوالنیترشدن دورۀ بحران هویت را دربـر
دارد .در مقابل در بسـیاری از برنامـهها بـرای القـای حـس ارزشـمندی،
اطمینان (در انتخاب شـبکه و برنامـه) و «حـس مالکیـت بـه مخاطـم از
روشهایی مثل تعامل ،نظرخـواهی ،تصـمیمگیـری در مـورد بخشهـای
برنامه» 1و  ...استااده میشود که عامل وابستگی و احسـاس تعلـو بیشـتر
نو وان به برنامهها میشود؛ حتی شاید برخی از نو وانـان ،برنامـههـا یـا
شبکههای ماهوارهای را به ای والد مدرن خود قلمداد کنند؛ زیرا افزایش
 .9نک به :فرزانه نزاکتـی« ،گاتمـان شـبکههای ماهوارههـای فارسـیزبان از انقـالب
اسالمی» ،مطالعات ماهواره و رسانههای دید ،ش ،6

.38
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ارتبا  ،تکریم منزلت و مشورت با نو ـوان از راههـای افـزایش هویـت
خانوادگی است.
***
نو وان قرارگرفته در وضعیت وقاه ،با تو ه به عدم ثبیت هویت ،پیوسته
در کاوش و تصمیمگیری برای انتخاب قالم خاصـی بـرای معنـادهی بـه
خود است؛ از اینرو والدین و دیگر متربیـان میتواننـد بـا ارتبـا مـؤثر،
درک ،تااهم و قراردهی نو وانـ بهطور غیرمستقیمـ در معرض الگوهـای
مناســم او را از الگوبرداریهــای ویرانگــر بــاز دارنــد و دوران تعلیــو را
کوتاهتر کنند؛ زیرا براساس نتای تحقیوهای بسیاری «عملکرد سـازگارانه
خانواده (انسجام ،ارتباطات مثبت و  )...بـر شـکلگیری هویـت یکپارچـه
1
نو وان موثر است».
ج) هویت فرهنگی

2

اریکســون ،هویــت فرهنگــی را پایبنــدی بــه آدابورســوم ،ســنتها و
ارزشهای گ شته ،رای و نوین امعه میداند؛ بهگونهای که سبم غـرور
ملی شود ،ضمن اینکه فرد از استقالل برخوردار باشد 3.بـه عبـارت دیگـر
گ شتۀ تاریخی ،حماسه ا دادی ،سرزمین نیاکان ،زبان مـادری ،باورهـا و
سنتهای طایاهای ،مااخر ملی ،اسوههای دینی  ...هنر و ادبیات مـوروثی
4
هویت فرهنگی امعه را شکل میدهد.
انســجام هویــت فرهنگــی ،دلبســتگی نو ــوان بــه عناصــر هویتســاز،

 . 0محمود روح االمینی ،زمینه فرهن شناسی،

.888 - 882
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مسئولیتپ یری نسبت به صیانت ،اشاعه و تعهد در انتقال مؤلاههای آن به
نسل آینده را دربر دارد و نیز مان ناوذ یا اسـتحالۀ فرهنـ

ملـی توسـ

بیگانگــان میشــود .از ایــنرو سیاســتگ اران شــبکههای مــاهوارهای در
راستای اهداف امپریالیسم ،با بهره از ویژگیهای روانشناسی و ا تمـاعی
مخاطبــان بــه گســترش فرهن ـ

آمریکــایی میپردازنــد .در ایــن فرآینــد

راهبردهای بسیاری را به کار میگیرند کـه بـه چنـد مـورد تأثیرگـ ار بـر
نو وانان بسنده میشود:
 .1جلب رضایت

بر اساس دیدگاه استااده و رضامندی ،مخاطبان کموبیش فعاالنه بـه دنبـال
محتوایی با فراهمکردن بیشترین رضایت هستند کـه میـزان ایـن رضـایت
بستگی به نیازها و عالیو فرد دارد 1.اما موضـوا مهـم چگـونگی کسـم
اعتماد و رضایت نو وان توس ماهوارههاست.
بر اساس دیدگاه تئوری انتخاب (ویلیام گلسر )2003 ،هر انسـانی دنیـای
مطلوبی( 2کیای) از خواستهها اعم از اشیا ،باورها ،ایدهها ،شـغل و  ...دارد
کــه ــزء آرمانهــایش اســت 3.باتو ــه بــه ویژگیهــای مشــترک دوران
نو وانی تصاویری مثل ظاهر زیبا ،خانۀ مسـتقل ،ماشـین لـوکس ،شـغل،
تحصیالت ،آزادی و  ...در دنیای کیاـی فـرد ـای دارنـد کـه در آرزوی
 . 9سون ویندال و دیگران ،کاربرد نظریههای ارتباطات،

.۲54

 .2دنیا ی کیای ،تصاویر ذهنـی و ایـده آل ها و باور هـا و اشـیاء و امـاکن و حتـی
توقعاتی که ما از رواب  ،اتااقات ،اشیا و افراد در ذهن خـود داریـم و می سـازیم
(

).

 . 3نک به :ویلیام گلسر ،تئوری انتخاب،

.13

نقش ماهواره در بحران هویت جوانان



913

عینیتبخشیدن به آنهاست.
شبکههای ماهوارهای برای لم اعتماد و همراهکردن نو ـوان بـا اتخـاذ
شیوههای روانشناسانه ،نخست در پی دفاا از حو فرد برای دسـتیابی بـه
هر نوا خواستهای ـحتی کاذب و آسیمزا ـ برمیآیند تا اعتماد نو وان را
لم کنند؛ سپس عناصر دنیای مطلوب نو وانان را در زندگی بـازیگران
فیلمها عینیت میبخشند تا نو وان از طریو همانندسازی با آنها دسـتیابی
به خواستههای خود را تجربه کند.
 .2انتساب عقبماندگی برای برتریجویی

شبکههای ماهوارهای برای ایجاد دلزدگی و تردید ،فرهن
را واپسگرا و فرهن

کشور نو وان

غرب را پیشتاز و مدرن معرفی میکنند و وام را

برای پیشرفتهشدن نیازمند پیروی از فرهن

غـرب (آمریکـایی) میداننـد.

برای نمونه در بسیاری از برنامهها از ملـه « نـ

سـالیتاک ،تمسـخر

افراد ،برنامهها ،فیلمهـا و سـنتهای بـومی وامـ صـورت میگیـرد».

1

بدینترتیم نو وان متأثر اقناا ،احساس سرخوردگی و عقممانـدگی بـه
فرهن

خود پیدا میکند« .این خودکمبینـی و نیازمنـدی سـبم مـیشـود

برای بران عقمماندگیپنداری ،دست نیاز بـهسـوی امپریالیسـتها دراز
کند و فرهن

ساارشی آنان را بپ یرد».

2

 . 9فرزانه نزاکتی« ،گاتمان شـبکههای مـاهوارهای فارسـیزبان از انقـالب اسـالمی»،
مطالعات ماهواره و رسانههای دید ،ش ،6
 .2حسینی اصاهانی،

.3۲

36؛ نقلشده :کاشانی« ،رسانه و راههای مقابلـه بـا گسـترش

الگوهای ضدفرهنگی» ،فصلنامه تخصصی مطالعات وان و رسانه ،ش .۲
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 .3ترویج و القای ارزشهای فرهنگی بیگانه

شـبکههای مـاهوارهای بـهویژه غربـی بـرای اشـاعه و انتقـال ارزشهـای
فرهنگی بیگانه با بهکارگیری عناصر بصری و شنیداری ـ اب بـه تبلیـغ
سنتها ،هنر ،ادبیات و تاری سازان فرهن

خود میپردازند .آنهـا در ایـن

راســتا از روشهــایی نظیــر ســاخت ســریالهای حماســهای ،بازنمــایی
اسطورههای تاریخی در فیلمهـا ،پخـش موسـیقی غربـی ،تکـرار آداب و
رسوم ملی و کادودادن آثار هنرمندان خود در سریالها یا برنامـهها (ماننـد
کتابهای مشاهیر) و ...برای معرفی پیشینۀ فرهنگی خود استااده میکننـد.
این شبکهها هدف اصلی القای ارزشهـای خـود را در الیـههای زیـرین
محتوای پیام بهگونهای ای میدهند که مخاطم متو ه اهداف پنهان آنها
نشود؛ برای مثال یکی از شگردهای «برنامه منوتو( +پالس) ضمن ا رای
نامتعارف دو مجـری از ـنس مخـالف ،ارائـۀ گزارشهـای فرهنگـی از
رویدادهای مهم فرهنگی در سط شهر لندن بوده که عمدۀ آنها سعی در
القای مؤلاههای فرهن

غربی بـه مخاطـم اصـرار میورزنـد» 1.تـروی

فرهن ها در ماهوارهها سبم عالقـۀ برخـی از نو وانـان بـه ارزشهـای
کشورهای بیگانه شده و کـمکـم از احسـاس مسـئولیت آنهـا نسـبت بـه
شناخت و معرفت ارزشهای فرهن

ملی کاسته میشود.

زبان یکی از مهمترین عناصر هویتساز در هویت فرهنگـی اسـت؛ زیـرا
«با انتقال اندوختههای ا تماعی و فرهنگی عامـل پیونـد انسـانها بـا هـم
میشود و افراد در طول تاری میتوانند بـا اسـتااده از زبـان مشـترک بـه
 . 9فرزانه نزاکتی« ،گاتمان شـبکههای مـاهوارهای فارسـیزبان از انقـالب اسـالمی»،
فصلنامه مطالعات ماهواره و رسانههای دید ،ش ،6
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بازیابی و انتقال هویـت خـود بپردازنـد» 1.بنـابراین ضـرورت صـیانت و
گسترش آن در هر زمانی امـری مهـم اسـت .امـروزه تماشـای سـریال و
برنامههای ماهوارهای ،برانگیزانندۀ محبوبیت روزافـزون زبـان کشـورهای
بیگانه بین مخاطبان شده است؛ چه اینکه در مکالمات برخی از نو وانـان
شاهد بهکاربردن واژههای انگلیسی برای مدرن و باکالسشدن هستیم .در
سالهای اخیر نیز پخش سریالهای ترکیهای سـبم افـزایش عالقـه بـرای
یادگیری زبان ترکیهای شده است« .به گزارش روزنامه دیلیصـباح چـاپ
ترکیه ،ساالنه 550نار از ساکنان تهران برای آموزش زبان ترکی اسـتانبولی
در مؤسسه یونسآمره ثبتنام میکنند  ...بیشترین تعداد متقاضیان با هدف
فهم بهتر سریالهای ترکی خواهان یادگیری هستند».

2

 .4جایگزینی ضدارزشها به جای ارزشها

لم اعتماد ،انتساب عقمماندگی و القـای ارزشهـای فرهنگـی بیگانـه
عواملی هستند که شبکههای ماهوارهای ـ بهویژه فارسـیزبـان ـ آسـانتر
بتوانند ضدارزشهای غربی را ایگزین ارزشهـای فرهنگـی نو وانـان
ایرانی نمایند .بررسی آیتمهای برنامهها که با باالترین کیایت فنی و فرمـی
ساخته شدهاند ،بـهخوبی نشـان میدهـد سـازندگان در الیـههای رویـین
(بیرونی) پیامهای خـود ،هـدف از سـاخت را خلـو آثـار هنـری ،تـأمین
نیازهای سرگرمکننده و تاریحـی و همچنـین کمـک بـرای مدرنیزاسـیون
 . 9امید بهرامیان و همکاران« ،رابطۀ استااده از شـبکههای مـاهوارهای فارسـیزبان و
پایبندی به هویت فرهنگی»،
 . 2نک به :رضا مهریزی« ،ول
تیر .8311

.811
م دیدن ایرانی ها»  ،روزنامه شهروند ،سه شنبه۲۲ ،
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نشان میدهند ،در حالی که در الیههای زیرین (درونی) برنامهها به القـای
ابـــاحیگری ،فرهنـــ

برهنگی،آرایشهـــای محـــرک،آزادی نســـی،

خوشگــ رانیهای کــاذب ،ثروتپرســتی ،مصــرفگرایی ،برنــدگرایی،
گ راندن اوقات فراغت به روش غربی و حتی تغییر ذائقه غ ایی به طـور
کامال غیرمحسوس میپردازنـد .برخـی از مصـدا های اسـتااده شـده در
سریالها و برنامهها عبارتند از :معرفی الگوهای موفو بر اساس مؤلاـههای
زندگی غربی؛« 1مجموعۀ توصیهها و آموزش هنجارشکنانه بـه نو وانـان
بـرای ـ ب و ارتبـا بـا دوسـت از ـنس مخـالف؛ 2قب زدایـی از
ثروتمندشدن به هر روشی» 3،رقابت در زمینه ظاهر و زیباییهای نسـی
(سریال کین ) 4،نمایش ،تو یه ،تروی رواب نامشروا ،خیانت ،بـارداری
نامشروا و . ....
رضایتمندی از برنامهها ،اقناا ضرورت شکلگیری نیازمنـدهای کـاذب و
اب ،لزوم بازاندیشی ارزشها برای همگامشـدن بـا تغییـرات هـانی،
برترپنداری فرهن غرب ،همذاتپنداری ناخودآگاه و ناآگاهی به تهـا م
 . 9برنامه « به زندگی من خوش آمدید».
 . 2برنامه « ن

سالی تاک».

 .3در برنامه ثروتمندان با معرفی افراد ثروتمند به تروی سبک زنـدگی اشـرافی،
قب زدایی از ثروتمندشدن با هر راه و روشی پرداخته می شـود .نـک بـه :فرزانـه
نزاکتی« ،گاتمـان شـبکههای مـاهوارهای فارسـیزبان از انقـالب اسـالمی» ،فصـلنامه
مطالعات ماهواره و رسانههای دید ،ش ،6

.33 - 3۲

 . 0سیدمحمدرضــا خوشــرو و فریــده پیشــوایی« ،مــروری بــر موا هــه شــبکههای
ماهوارهای با امر مقدس ازدوا و راهکارهای رسانهای مقابله آن» ،فصلنامه تخصصـی
مطالعات وان و رسانه ،ش ،84
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هنجاری ـ ارزشی عواملی هستند تا نو وانان در ابعادی ازهویت فرهنگـی
خــود بــازنگری کننــد و آن را نــهتنهــا بــر مبنــای درونشــدهای خــود و
الگوپ یری از متربیان تربیتی شکل ندهنـد ،بلکـه بـا دریافـت اطالعـات،
تصاویر و باورهای دریافتشده از برنامـههای مـاهوارهای در سـتجوی
قالبی برای ساخت آن باشند.
د) پیامدهای بحران هویت

پیامدها بسته به بنیانهای م هبی ـ تربیتـی ،روابـ بـا خـانواده ،عملکـرد
متربیان ،قرارگیـری در معـرض گونـههای متاـاوت پیامهـای رسـانهها و
ویژگیهای احساسی نو وان متااوت خواهد بود .برخی از آنهـا بـه ایـن
شرح است:
ـ نو وان به دلیل قرارگرفتن در معرض تاکرات ماتریالیستی ،شاید دچار
بیتعهدی در دیانت ،درکنکردن فلساۀ زندگی و در نتیجه غالـت یـا در
َ ُ ُ
مواردی بیاعتقادی نسبت به خداوند شود .در قرآن آمده است :ال تکونوا
َ َ َ َ
ََ ََْ ُ
ساه ْم َأ ْن ُف َس ُه ْم ُأولئ َك ُه ُم ْالفاس ُق َ
ون  1:همچـون کسـانی
كال ِذين ن ُسوا اللِ فأن
ِ
ِ
نباشید که خدا را فراموش کردند ،پس خدا نیز آنـان را بـه خودفراموشـی
گرفتار کرد.
ـ ازخودبیگانگی فـردی و شـکلدهی عالیـو ،باورهـا و  ...بـه تقلیـد از
الگوهای ماهوارهای ،سبم فقدان شناخت واقعی از خود و ثبـاتنداشـتن
در برنامهریزی و تصمیمگیری برای آینده میشود.
نتیج ـۀ انتخــاب هنجارهــای متاــاوت بــا ارزشهــای ایرانــی ـ اســالمی،
پ یرشنکردن نو وان در برخی از گروههـای ا تمـاعی و در درازمـدت
انزوای ا تماعی است.
 .9حشر :آیۀ .81

