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اشاره

امروزه رسدانههاى ارتبداو جمعدى در گوندههاى مختلدف بدا یکددیگر بدر سدر
حاكمیت و ربودن وقت و سرمایه و توجده و تمدایالت مخاطبدان خدود رقابدت
مىكنند در این میان ،ماهواره به عنوان یکى از رسانهها و ابزارهاى اصلى انتقال
و گسترش ارزشهاى فرهنگى و اجتماعى ،بیش از گذشته چهرۀ خود را در بدین
خانواده نمایان ساخته و استقبال فراوان مخاطبان از این رسانه ،باع شده طدى
سالهاى اخیر صدها شبکۀ تلو یز یونى تأسیس گشته و شبانهروزى برنامدههداى
گوناگونى را به نمایش گذارند بىشک پیشرفت رسانههاى ماهوارهاى بدىقیدد و
شرو ،پدیدهاى مطلوب نیست در تجربۀ كوتاه و چندین سدامه ،معلدوم شدد كده
برخى از پیامدهاى سوء این پدیده ،از حی فرهنگى بده شددت آسیبزاسدت
فرایند ارتباطات از راه دور و استفاده از ماهواره و دیگر رسانههاى گروهى بدراى
پخش امواج در سطح گسترده ،شمشیرى دو مبه است كه مىتواند پدىآمددهاى
مثبت و منفى داشته باشد
در این جا به بیان برخى از آسیبهاى شبکههاى اجتمداعى مداهوارهاى كده
خانوادهها را با چامش مواجه سداخته اسدت پرداختده شدده و در پایدان بده ذكدر
راهکارها و پیشنهادهایى در این خاوص اشاره خواهد شد
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انواع برنامههای ماهواره و آسیبهای اجتماعی آن

مىتوان برنامههایى را كه از ماهواره پخش مىشود به دو دسته تقسیم كرد :ابتددا
برنامههایى كه اطالعاتى را از فرهندها و تمدنهاى گوناگون پخش مىكنند؛ از
قبیل اخبار ،گزارش ،فیلمهاى مستند ،اطالعات علمدى و مانندد آن و دیگدرى
برنامههاى مبتذل اخالقى ،مذهبى و سیاسى در قامب مااحبه ،فیلم و گزارش
مىتوان دستهى اول را از زاویۀى روابط میان فرهندها نگره ترر و دسته دوم را از
ً
زاو یهى تقابل میان فرهندها دید 1كده معمدوال برنامدههاى دسدتۀى دوم ،مدورد
اعترا كارشناسان خارجى نیز واقع شدهاند از اینرو ماهواره به خودى خدود
پدیدۀ شومى نیست ،اما از آن جایى كه بسدیارى از شدبکههاى مداهوارهاى ،بده
جاى دومت ،در اختیار بخش خاوصى است و غامب آنها براى جلب مشترى
بیشتر ،به تهیۀ برنامههاى تخریبدى و غیرانسدانى مبدادرت مدىورزندد ،تماشداى
ماهواره در جامعۀ اسالمى امرى نابهنجدار و مخدامف ارزشهداى دیندى تلقدى
مىگردد
بدیهى است كه شبکههاى ماهوارهاى ،مطامب جامب و موضوعات مفیددى
نیز مطرح مىكنند؛ مثل نحوۀ پیشگیرى یا مهار حوادث و بالیاى طبیعدى و ،
اما واقعیت این است كه در برنامههاى دستۀ نخست نیز اخبار و گزارش و حتدى
فیلمهاى آموزنده با امقاى اندیشههاى خداص سیاسدى ،اقتادادى ،اجتمداعى،
فرهنگى و شگردهاى گونداگون خبرپراكندى و سانسدور و بزرگنمدایى در مدوارد
دمخواه ،تجزیه و تحلیلهاى نادرست و تحمیل فرهند پوچ غربى همراه است
یکددى از روزنامددههاى كشددور عربسددتان بدده نددام «اممسددلمون» در سلسددله
گزارشهاى خود با عنوان «مهاجمان از پشت بامها مىآیند» پیامددهاى بسدیار
منفى این گونه برنامهها را از زبان متخااان مطرح كرده ،همچندین بدر امقداى
 1محمد سقازاده و حمزه كریمخانى ،هجوم خاموش (آسیبشناسى نسل جوان) ،ص ۷2و ۷۱
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فرهند غرب از طری ماهواره به سراسر نقاو جهان تأكید فراوانى دارد یکى از
مسلمانان هندى در نامهاى به روزنامهى اردو زبان ( )revolutionنوشته :امدروزه
ماهوارهها مشکل كسانى را كه به خاطر حفظ آبرو ،زندان و دختدران خدود را بده
سینما نمىبرند ،دو چندان كرده؛ چون فسدادى كده در سدینماها محبدوس بدود،
اینک داخل خانهها آمده است و ماهوارهها ،زنان برهنه و نیمده عریدان را كده در
آغوش مردان جاى گرفتهاند ،بده نمدایش مدىگذارندد و مدا بدا محدارم خدود در
خانههایمان به تماشاى آنها مىنشینیم مردم دنیا ،تحت پوشش هنر ،این گونده
هنرپیشهها را ارج مىنهند؛ اما آنها درواقع عزت و آبرو ندارند این برنامههداى
تلویزیونى ،مسلمانان را از مذهب و دین دور مىكند و مدذا ،قبدل از هدر كدارى
1
باید این شیطان را از خانه دور انداخت و كمى هم به فکر آخرت افتاد»
شددبکههاى مدداهوارهاى از ابزارهدداى گوندداگونى در زمیندده برنامددهسددازى
برخوردارند و مىتوانند مفاهیم را در قامبهاى متنوع و جذاب عرضه نمایند ،از
اینرو بهراحتى سبب جذب مخاطبان بسیارى شده و زندگى خانوادگى را تحت
تأثیر قرار دادهاند به همین جهت شبکههاى ماهواره از عوامل اثرگذار بر شیوه و
كیفیت زندگى خانوادگى در جوامع امروز تلقدى مىگردندد سدلطه رسدانههاى
امددروزى بدده حدددى اسددت كدده خاوصددىترین تجربددههاى انسددانى ،از جملدده
هیجانها و احساسات را برمىانگیزند و در جهت دمخواه خود هدایت مىكنند
بنابراین واكنشهاى رفتارى افراد را براساس اهداف و سیاستهاى خدود شدکل
2

مىدهند
درواقع ،هدف راهاندازى چنین شبکههایى ،تأثیرگذارى بر افکدار ،باورهدا و
 1مجله مجلس و پژوهش :شماره  ،00ص  2۴،به نقل از محمد سقازاده ،و حمزه كدریم خدانى،
هجوم خاموش (آسیبشناسى نسل جوان) ،ص۷2-۷۷
 2ر ک :معاومه محمدى سیف ،شبکههای ماهوارهای و تغییر در كاركردهای خانواده ،ص۵۳
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رفتارهاى دینداران ،ترو یج فرهند و منش غربدى ،سکوالریسدم و زمیندهسدازى
براى پذیرش برترى و حاكمیت آنان بر جهان است؛ اگرچه كشورهاى غربى این
اهداف را در همۀ كشورها تعقیب مدىكنندد ،امدا بدر كشدورهاى مسدتقل داراى
پیشینۀ تمدنى شرقى و به و یژه بر كشورهاى مسلمان تمركز و یژهاى دارند
زیانها و پیامدهای منفی ماهواره

 .1بیخو یشتنشدگی مخاطبان

نظریهى «دهکده جهانى مارشال مک موهان» و امثال آن ،با صراحت سعى بدر
آن دارد كه زمینه را براى پذیرش فرهند غربى مساعد كرده و از حساسیتهایى
كه ممکن است در مقابل آن ابراز شود ،بکاهد بنابراین ،مخاطبدان در اثدر ایدن
حملهى فرهنگى و دینى ،بىخود شده و باورهایشان را نسبت به كارایى فرهندد
خویش از دست مىدهند و سپس ،به تددریج ،آمداده تمایدل و جدذب فرهندد
بیگانه ،مىشوند همهى اینهدا ،حاصدل برنامدههاى حسداب شددهى مداهواره
1
است
مخاطبان برنامههاى ماهوارهاى بىآنکه خود بخواهند ،بر اثر تماشاى برنامۀ
مورد عالقۀ خود درگیر و دچار تغییرات ذهندى شدده ،تماشداى مداهواره باعد
مىشود كه مخاطبان تحت تأثیر برنامههاى نابهنجار از خود بىخود شوند
آموین تافلر نویسنده و منتقد اجتماعى در این زمینه مىگو ید:
تکنومورى ماهوارهاى و دیگر رسانههاى جدید ،فرهندهداى ملدى را از هدم
مىپاشند و این ارتباو متقاطع ،به هر حال تهدیدى است براى هویت ملدى كده
2
حکومتها براى مقاصد شخاى خود ،سعى در حفظ و انتشار آن دارند
 1محمد سقازاده ،و حمزه كریم خانى ،هجزوم خزاموش (آسیبشناسدى نسدل جدوان) ،ص ۱۴
و۱6
جابهجایی در قدرت ،ج ،2ص6۵۱
 2تافلر ،آموین ،
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«طب نتایج به دست آمده از بیشدتر تحقیقدات ،ویژگدى اصدلى فدیلمهداى
ماهوارهای در برداشتن صحنههری خشون آم ز ا  .ر ان صطحن هر ،عمطل
مرری نر اقدامی از موجور زنده هد ر مطیزنطد تط منرطو از آن آزا وحطی ط
وانی ب خور و انتقرل آن بط مارببطرن ا ط  .فط قدهطری تر طنره ه نطرنی و
مرجراجونرن  ،از ان ر ت ققمدار میهوند .ر ب شتر ان ف قدهر ،بطیخونشطت
ً
هدگی مارببرن ر اثر مشاهده پدیدار مىشود مثال در یدک اكشدن ،در پدالن
اول تیراندازى و در پالنهاى بعد هلدادن و ایجاد مزاحمت ،تهدید بدا وسدایل
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
مىشود بنابراین طبیعدى اسدت كده بدىخونشطت هطدگی مارببطرن ا هطرهد
1
بره د».
 .2اشاعۀ فساد و برهنگی

امروزه در عار ارتباطات ،جندها از جند رسانهاى آغاز مىشوند و با جندد
رسانهاى ادامه مىیابندد پیدروزى و شکسدت كشدورها در قامدب سیاسدتهاى
رسانهاى رقم مىخورد و این رسانهها هستند كه پیدروزى مدىآفرینندد ،مغلدوب
مىسازند و افکار عمومى را به هر سو كه مىخواهند هدایت مىكنندد  2سدلطۀ
غرب بر رسانهها و شدبکههداى مداهوارهاى ،موجدب گسدترش فسداد و افدزایش
اقدامات غیرقدانونى و خدالف اخدالق در وراى مرزهدا شدده ،گسدترش انتشدار
صحنههاى ضدارزشى با پخش فیلمهاى مستهجن و غیراخالقى و آگهدىهداى
ناشایست با ابزارهایى جدذاب چدون سدینما و مداهواره ندوعى تهداجم فرهندد
 1حمیدرضا اكبرى ،آسیبشناسی اجتماعی ،ص 06۷
بزیسزی
 2محمد محمدخانى ملکوه ،بررسی محتوای برنامههای شبکه تلویزیونی ماهوارهای بی 
فارسی ،ص02۵
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هامیوودى به شمار مدىآیدد كده در اثدر جهدانىسدازى تقو یدت خواهدد شدد
شبکههاى ماهوارهاى در قامب میان برنامهها و آگهىها ،مظداهر ضدداخالقى را
تبلیغ مىكنند و این رسانه ،همچون دیگر ابزار پیشرفت مىتواند بده آرمانهداى
تعامىبخش انسانها و جوامع ،خدمت یا خیانت كند در حال حاضر ،بیشترین
خیانت ماهواره در ایجاد و رواج فساد و فحشدا در میدان جواندان اسدت  2مقدام
ّ ّ
معظم رهبرى د مدظلهامعامى د در سخنانى مىفرمایند:
«یکى از راههاى تهاجم فرهنگى این بود كه سعى كنند جوانهاى مؤمن را از
پاىبندهاى متعابانه به ایمان د همان چیزى كه یک فرهندد را نگده مدىدارد د
منارف كنند؛ مانند همان كارى كه در قرنهاى گذشدته در انددمس (اسدپانیاى
فعلى) كردند جوانها را ریختند در عامم فساد ،شهوترانى و مىگسارى ایدن
3
كارها در حال حاضر دارد انجام مىگیرد»
همچنین در جاى دیگر مىفرمایند« :دشمن از راه اشداعهى فرهندد غلدط،
فساد و فحشا سعى مىكند جوانهاى ما را از دست ما بگیرد كارى كه از محاظ
فرهنگى دشمن مىكند نه تنهدا یدک تهداجم فرهنگدى ،بلکده بایدد گفدت یدک
شبیخون فرهنگى ،یک غارت فرهنگى و یک قتدل عدام فرهنگدى اسدت امدروز
4
دشمن دارد این كار را با ما مىكند»
به نمایش گذاشتن تااویر مستهجن ،ذهن مخاطبان را دچار اختالل كرده و
اعمال آنان را بدون آن كده خدود بخواهندد تحدت تدأثیر قدرار مدىدهدد نتدایج
تحقیقات نشان داده ،تااویر مستهجن اثرات منفى هرزگرایانهاى بر مخاطبان به
جاى مىگذارد و قد ت اندنش ا از آنرن گرفته ،احساسات و هیجانات كاذبى را
1
2
3
4

پاستر ،مارک ،عار دوم رسانهها ،ص026
محمد سقازاده ،و حمزه كریم خانى ،هجوم خاموش (آسیبشناسى نسل جوان) ،ص۷2
روزنامه جمهورى اسالمى0۱۴0/۵/22 ،
سخنان مقام معظم رهبرى در دیدار با فرماندهان نیروى مقاومت بسیج0۱۴0/۷/2۱ ،
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جانشین مىسازد ت ر نوع خود آسیب فراوانى به همراه دارد  1بدین منظدور بدا
استفاده از ابزار و شیوههاى گوناگون ،بهو یژه به ظاهر جذاب ماهوارهاى ،فرهند
بومى را تضعیف و فرهند خدویش را تدرویج مدىكنندد بددین ترتیدب ،مدردم
كشورهاى مورد تهاجم از فرهند خویش فاصله گرفته ،با آن بیگانده شدده و بده
2
فرهند بیگانه و استعمارى روى مىآورند
مىتوان ادعا كرد كه چنین برنامههایى در مواقدع بسدیار ،زمینهسداز مفاسدد
اخالقى و اجتماعى بوده ،بسیار مضر و خطرناک هستند
یک آسیبشناس اجتماعى دربارۀ آثار ماهواره بر جوانان مىگوید:
«با وجود این كه برنامه هاى مداهواره اى محتدواى علمدى و آموزندده نیدز
دارندد ،امدروزه بیشددتر تمایدل بدده دیددن برنامده هایى دارنددد كده آن هددا را در
برنامه هاى داخل كشور نمى یا بند كه زمینه ى انحراف و سدقوو اخالقدى در
این برنامه هر زنرر است تااویر مبتذل و مسدتهجن مداهواره در قامب هداى
مختلف و با راهکارهداى متفداوت بده مخاطبدان امقدا مى شدود » 3نمدایش
مى تواند در قامب برنامۀ ورزشى ،نمایشى ،فرهنگى ،فیلم ها و باشد بده
طور مثال در برنامه هاى ورزشى ،بیش از ورزش ،تکیه بر جنبه هاى نمرنشی
ا  ،ر م رن برنرم هری و زهی ب ترو ن ج الگوهری لبرس ،و رنل و زهی
و قص و آواز می پررازند .زنرن و زهکر ب بطو برهنط ر صطحن آشدکار
مى شوند یا در فیلم ها ،برهنگى زنان و شهوت گرایى مردان محدور قدرار داده
شده ،روابط زن و شوهر به مذت جنسى خالصده مى شدود ،نید ز بده تدرویج
 1حمیدرضا اكبرى ،آسیبشناسی اجتماعی ،ص 066
 2محمد سقازاده ،و حمزه كریم خانى ،هجوم خزاموش (آسیبشناسدى نسدل جدوان) ،ص ۱۴و
۱۴
 3امهام صابرى ،دجال مدرن :نقش رسانههاى جمعدى در بده انحدرافكشداندن جواندان ،ص۴؛
محمد سقازاده ،و حمزه كریم خانى ،هجوم خاموش (آسیبشناسى نسل جوان) ،ص۷1
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فحشا و منکرات و زشت ترین نوع آن در قامب داستان هاى جذاب و بر تمک
1
توج هرنی وانهنر رن پرراخت میهور.
 .3ترو یج فرهنگ و سبک زندگی غربی

رسانههاى دنیاى امروز نقش بسزایى در پیشبرد برنامههاى مختلف دومتها دارندد و
استفادۀ بهینه و بههنگام از توان آنها مىتواند میزان كدارایى دومتمدردان را در اجدراى
سیاستهایشان افزایش دهد در اغلدب رسدانههاى غربدى تدالش معندادارى بدراى
جهتدهى هدفمند به برنامهها صورت مدىگیدرد درواقدع رسدانهها مدىكوشدند بدا
استفاده از ابزار و تکنیکهاى پرهیز از بیدان واقعیدت ،افکدار عمدومى را بده گوندهاى
2

شکل دهند كه تأثیر مورد نظر را بر ذهن مخاطب بر جاى بگذارد
باید توجه داشت كه وقتى سخن از ماهواره به میدان مدىآیدد ،ابتطدا مسطر ل
ضدفرهنگی آن جقب توج مىنماید بیشتر شبکههاى فارسى زبان مداهوارهاى،
در یک تقسیمبندى ب هبک هری ر ی و غ ر ر ی تقس د مىشوند .براساس
تحقیقات به عمل آمده تمامى ایدن شدبکهها ،بدا وجدود هددفها و سدلیقههاى
گوناگون ،در هجوم به مبانى دینى به طور جدى اشدتراک دارندد و هدر كددام بدا
مأموریتى خاص به مقابله با اسالم برخاستهاند هجدوم اگرچده آرام و خداموش
آغاز شده ،اكنون شکل وسیع و جددىتدر یافتده ،بسدیار حسابشدده ،اصدول و
پایههاى اعتقادى مردم را هدف قرار داده و با دقدت ماهراندهاى تمدام گروههداى
3
مختلف جامعه را دربرگرفته است
از جمله تالشهاى شبکههاى ماهوارهاى ایجاد امگوهاى غربدى جدایگز ین
 .1صابرى ،دجال مدرن :نقش رسانههاى جمعى در بهانحرافكشاندن جوانان ،ص00۵
بزیسزی
 2محمد محمدخانى ملکوه ،بررسی محتوای برنامههای شبکه تلویزیونی ماهوارهای بی 
فارسی ،ص02۷
 3محمد سقازاده ،و حمزه كریم خانى ،هجوم خاموش (آسیبشناسى نسل جوان) ،ص۱6
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به جاى امگوهاى ایرانى و اسالمى و ارائه امگوهاى شرقى نزدیک به غرب جهت
هموارسازى فرهندپذیرى در جامعۀ ایران مىباشند این شبکهها با نشدان دادن
فیلمها و سریالهایى از كشورهایى كه از جهاتى شباهتهاى فراوانى با فرهند
كشور ایران دارند اما در مسیر حركت به غربى شدن هستند ،نیز با نمونده جلدوه
دادن این فرهندها در افراد جهت پذیرفتن امگوى فرهنگى جدید ،مخاطب را به
این سمت متمایل مىسازند
نشان دادن جلوۀ خرافى از دین یکى از نمودهاى این شیوه ،جهت تغییر امگدوى
فرهنگى جامعه مىباشد در این امگدو افدراد ضدمن حفدظ وابسدتگىهداى دیندى و
اعتقادى ،از دین و فرهند اصیل فاصله گرفته و از آن بیگانه مىشوند عالوه بر ایدن،
ً
یکى دیگر از آسیبهاى شبکههداى مداهوارهاى و عمومدا رسدانههداى غربدى ،ارائده
امگوهایى است كه در واقدع پوشدامى و خدامى هسدتند «طبد آمدار 73 ،درصدد از
جوانان مراكز استانها به راحتى به ماهواره دسترسى دارند جوانان تهرانى در استفاده
از ماهواره رتبه نخست را دارند و پس از آن جوانان شهرها و روسدتاهاى چهارمحدال
بختیارى و آذربایجان ،رتبههاى بعددى را كسدب كدردهاندد خوزسدتان ،سیسدتان و
بلوچسددتان ،یددزد ،خراسددان و اردبیددل در رتبددههدداى بعدددى كدداربران مدداهواره ق درار

مىگیرند»  1از این رو «برخى كارشناسان معتقدند امروزه جواندان ،وسدایل ارتبداو
جمعى ساده؛ همانند تلویزیون و ویدئو را جوابگوى نیازهداى خدود نمدىدانندد؛ بده
همین علت همیشه به دنبال راهى هستند كه با وسایل مختلدف ،بدا دنیداى بیدرون از
خود در ارتباو باشند برنامههاى ماهوارهاى زمینهساز مفاسدد اخالقدى و اجتمداعى
است و بیشتر از آن كه براى نسل امروز و به طور كلى مردم ،مفید باشد ،خطرنداک و
مضر است»

2

 1همان ،ص۱۳
 2همان ،ص۷1
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پیامبر گرامى اسالم مىفرمایند :چه خواهید كرد موقعى كه زنان شما دچار فسداد
اخالق شوند و جوانان شما به گناه آموده گردند و از امر بده معدروف و نهدى از منکدر
خوددارى كنندم! عر شد :یا رسول اﷲ ،آیا چنین وضدعى بدراى مسدلمانان پدیش
َیاَ یِ ُكام إ ا َرأیا ُتم اکُنكَا
مىآیدم! فرمود :بلى و بدتر از آن چه زیبدا فرمودندد كده «ک َ
َم َْ وف ًا؛ شما را چه مىشود آن گاه كه ناپسند را پسندیده مدىشدمارید و بدد را خدوب
مىبینیدم!1چه خواهید كرد وقتى در نظر شما نیکىها گنداه و منکدر شدناخته شدود و
منکرات و گناهان را نیک و پسندیده بدانیدم
ماهواره با بزرگ جلوه دادن زندگى خاوصى بازیگران یا فوتبامیستها و متمایدل
ً
كردن افراد به زنددگى خاوصدى و احیاندا پدر از فسداد ایدن افدراد بدا پخدش مدداوم
اطالعات و اخبار از آنها ،زمینۀ امگوگیرى افراد جوان و كدم اطدالع از زنددگى ایدن
افراد را فراهم مىآورد ترویج چنین امگوهایى باع مىشود به نمونههایى از جوانان
و نوجوانانى در جامعۀ خویش برخوریم كه با گرایش به چنین امگوهاى غلطى خدود
را عاش  ،وامه یا دیوانه یک هنرمند ،خواننده یا فوتبامیستى خاص مىدانندد و همدواره
سعى مىكنند در زندگى اجتماعى خود این افراد را سرمش قرار دهند
 .4گسترش ناهنجاریها

بدون شک ارائهى تاویرهاى مستهجن و مبتذل و خالف عفدت عمدومى از طرید
ماهواره و نمایش آنها ،یکى از عوامل گسدترش بدىبنددوبارى و بده فسداد كشداندن
جوانان است دشمن كه همواره اشاعه دینى و اعتقاد به خداوند و معنویدات را مدانع
ِ
َیَ یِ ُكم إِ َ ا َفسدَ ْ ِ
ِ
ْ
َ
َ « 1ق َال النَبِی :9ک َ ْ
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ون َ ل ِ َك یا َر ُس َ
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اصلى هدفهاى خود مىبیند ،براى كمرند كردن این اعتقادات ،با ایجاد خلدل در
اعتقادات قشر جوان ،در به انحراف كشاندن و بىهو یت كردن آنان مىكوشد  1با بده
نمددایش گذاشددتن برنامددههاى خشددونتبار و پرجددرم ،همچددون تددرو یج اسددتفاده از
مشروبات امکلى و موسیقىهاى منحط و رفتار آنان پس از مارف ،سبک و امگدوى
زندگى حرفهاى در دنیاى مدرن را اشاعه و تبلیغ مىكند
«واقعیت این است كه «برهنگدى»« ،ابتدذال»« ،روابدط جنسدى نامشدروع» ،و
بسیارى از مسائل دیگر كه به عنوان بخشى از فرهند غرب از طری ماهواره تدرو یج
ً
مىشود ،هی گاه در تمدن اصیل اسالمى ایران جایگاهى نداشته است یقینا ترو یج
آنچه در غدرب ارزش نامیدده مدىشدود ،بده ندابودى تددریجى ارزشهداى معندوى
مىانجامد؛ ارزشهایى نظیر ایثار ،وفادارى ،عش  ،فداكارى ،شدهامت و كده بدا
گوشت و پوست فرد ایرانى عجین است سادگى و خامى است اگر تادور شدود در
كنار سوغات فرهند غرب ،كه بى بند و بدارى اسدت ،قدادر بده پیشدگیرى از مسدخ
2
ارزشهاى واالى جامعۀ خواهیم بود»
 .5تزلزل جایگاه زنان

ً
در برنامههاى ماهواره ،عمدتا زنان بدون در نظر گرفتن مقام و جایگاه واقعى ،بدا
توانایىهاى ذهنی و فکرىشدان نشطرن داده نمیهطوند و از آنطرن و زیبدایىهداى
ظاهرشان صرفر در امورى همچون رقص و سایر برنامههایى كده جهدت جلدب
مخاطب تهیه مىشود ،مورد استفاده قرار مىگیرند كه صددمات جبرانناپدذیرى
بر ان قشر وا ر آو ره و ب رل ل ستمی بورن ترنون خرنواره ،نسطل آننطده ا بطر
3
بحران روبهرو خواهد ترد
 1محمد سقازاده ،و حمزه كریم خانى ،هجوم خاموش (آسیبشناسى نسل جوان) ،ص۷0
 2محمدرضا دهشیرى ،جهانى شدن و هویت ملى ،فالنامه مطامعات ملى ،ص2۱
 .3حمیدرضا اكبرى ،آسیبشناسی اجتماعی ،ص 06۷-06۵

421

ره توشۀ راهیان نور رمضان  ،4991ويژۀ خواهران

 .6ایجاد روحیۀ تنوعطلبی جنسی

موضوع اصلى اكثر برنامههاى ماهواره ،روابط خانوادگى و زناشدو یى اسدت در
این سریالها مخاطب به وفور با مردان و زنانى روبرو مىشود كه با چند جدنس
مخامف به طور همزمان رابطه دارند نقطه عطف سریالها جایى اسدت كده زن
یا مرد به خیانت همسر خود پى مىبرد ،و براى انتقام گرفتن ،رابطۀ جدیدى را با
فرد دیگرى برقرار مىكند با تماشاى چنین برنامدههایى مخاطدب بده بازنمدایى
مفاهیم بنیادینى دست مىیابد كه در آن با تفاوتها سروكار دارد ،موضوعى كده
با احساسات ،نگرشها ،عواطف و اضطراب در بیننده همراه است ،و چیزى در
سطوح عمی تر كه"عرف عام" نامیده مىشود 1به نحوى كه وقتى یک مدرد و زن
دائم با انواع و اقسام مردها و زنها و روابط میان آنها آشنا شده و ایدن سدبک از
زندگى را مدام نگاه مىكنند ،بدون این كه بخواهند و انتخاب كنند ،دچار روحیۀ
تنوع طلبى در امور جنسى شده و به خود اجازه مىدهند كه انواع و اقسام روابط
را در زندگى تجربه كنند اگرچه امروزه بسیارى از طالقها ریشده در نارضدایتى
جنسى یکى از دو طرف یا هر دو طرف دارد ،اما دمیل نارضدایتى تنهدا در عددم
آشنایى دو طرف با روابط زناشو یى نیست؛ اگر چه ایدن هدم مدىتواندد یکدى از
دالیل باشد؛ اما یکى از دالیل اصلى این آسیب اجتماعى در جامعۀ ایران امروز
آن است كه هر دوطرف یا یکدى از آنهدا آنقددر صدحنههاى متعددد و متندوع را
تماشا مىكنند كده دیگدر حدس خو یشدتندارى در مسدائل جنسدى را از دسدت
مىدهند و آرامش خود را تنها در تنوع و تعدد مىبینند در یک كالم ،دستمایهى
اصلى اغلب شبکههاى ماهوارهاى ،خشونت و سکس است و به مخاطدب امقدا
مىشود كه همسر قانونى از محاظ روانى یک مزاحم به شمار مىرود ایدن امدر
 1معاومه محمدى سدیف ،شدبکههاى مداهوارهاى و تغییدر در كاركردهداى خدانواده ،فادلنامه
تخااى رسانه و خانواده ،ص6۳

آسیبشناسی شبکههای ماهوارهای

429

تا آن جا پیش مدىرود كده موجدب خیاندت زوجدین بده همددیگر و در نهایدت
فروپاشى خانواده مىگردد
 .7تزلزل بنیان خانواده

امگوهاى مختلف پرورش افراد همراه با ارزشها و انتظدارات متعدار

باعد

امگوپذیرى متفاوت و گاه متضاد مىگردد افراد در مسیر زندگى اجتماعى خدود
ارزشهایى را به واسطهى كارگزاران جامعهپذیرى در خود نهادینده كردهاندد كده
ممکن است به محض ورود یک كارگزار دیگر كده داراى امگوهدا و ارزشهداى
جدید است ،امگوها به راحتى از بین رفته ،گرایش به امگوها و ارزشهاى جدید
پیدا شده ،حامدت نابهنجدار در جامعده شدکل بگیدرد چراكده در ایدن اوضداع
امگوهاى قدیمى دیگر كاربرد نداشته و امگوهاى جدید جدایگزین مىشدود بده
حدى كه تغییرات در یکى ،دیر یا زود ،تغییرات در دیگرى یا دیگران را به دنبدال
خواهد داشت خواه جهت حركت آنها همگن ،یعنى به یک سدو باشدد ،یدا در
جهت عکس یکدیگر حركت كنند به این ترتیب كه ارزشهاى خانوادگى با این
كه در برابر دگرگونىهداى اجتمداعى -فرهنگدى مقاومدت مىورزندد ،از طرید
ماهواره ناگزیر سست شده و به تدریج به نفع هنجارهاى تدازه ارائده شدده كندار
مىروند ارزشهاى جدید مانند ارضاى مذتجویانه خواهشهاى جنسى وارد
خانواده شده و در تعار

با ارزشهاى كهن ،بىسازمانى خدانواده را بده دنبدال

دارد  1اعضداى خدانواده ،خدویش را بده رسدانهاى مىسدپارند تدا از آن فرهنددد
بیاموزند ،اما غافل از اینكه در درازمدت ،نده تنهدا فرهندد تدازهاى [موافد بدا
فرهند جامعۀ خویش] از آن نیاموختند ،چده بسدا كده ارزشهدا و هنجارهداى
جدیدى را در خویش نهادینه مىكنند كه مغایر با فرهند و ارزشهاى اسدالمى
 1همان ،ص۴۴
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جامعه خویش بوده ،نه تنها فرهنگى به آنها نیاموخته ،بلکه دیرى نمىپایدد كده
تأثیر و یرانگر آن بر ذهن و روان خویش را حس خواهند كرد
راهکارها و پیشنهادات

به منظور پیشگیرى از گسترش ماهوارهها و جلوگیرى از پیامدهاى و یرانگدر آن؛
راهکارهاى اجتماعى زیر قابل ارائه مىباشد كده برخدى از آنهدا بایدد از سدوى
مسووالن به اجرا درآید و برخى دیگر از سوى خانوادهها رعایت گردد:
امف) برنامهسازى مىبایست بدر اسداس نیداز مخاطدب جامعده باشدد در
رسانههاى معتبر دنیا قضاوت پیام بر عهددۀ مخاطدب اسدت ،در حدامى كده در
رسانۀ ملى پیام به شدت سانسور شده است با رفع این مسدأمه در حدد معقدول
مخاطبان افزایش پیدا خواهند كرد
ب) بایستى مجوز فعامیت شبکههاى خاوصى براى ایجاد رقابت و افزایش
مخاطب صادر شود رقابت در عرصۀ رسانه باع كشش و گرایش مخاطب به
رسانه مىشود چنانچه صدا و سیما فرهند رسانههداى بدرون مدرزى همچدون
ماهواره را مغایر با اصول جامعه مىداند ،باید به تومیدد فرهندد در برنامدههداى
ً
خود بپردازد طبیعتا زمانى كه تومید وجود ندارد ،تهاجم فرهنگى رسدانههدا روز
به روز افزایش پیدا خواهد كرد بنابراین عواملى همچون محدیط بسدته ،رقدابتى
نبودن ،عمل نکردن بر اساس نیاز مخاطب ،دروازه بدانى یدک طرفدۀ پیدام ،آزاد
نگذاشتن ذهن مخاطب در انتخداب و قطدره چکدانى اطالعدات بده مخاطدب،
باع روى آوردن مخاطبان به سوى رسانههدا و شدبکههداى مداهوارهاى و عددم
استقبال از شبکههاى داخلى مىشود
پ) ایجاد هماهنگى بین مسووالن سازمانها و نهادهاى مرتبط درخاوص
برخورد با استفادهكنندگان از تجهیزات ماهواره بدیهى اسدت در مقابدل هجدوم
فرهنگى باید مقابلۀ فرهنگى صدورت گیدرد برنامدهسدازان فرهنگدى و هندرى و
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سازمانهایى مانند صدا و سیما ،وزارت فرهند و ارشاد اسالمى ،سازمانهداى
تبلیغات اسالمى ،نظام آموزش و پرورش ،نظام آموزش عامى و دیگر ارگانهاى
دومتى باید در بخش غنىسازى و ساممسازى فرهند سرمایهگدذارى كنندد در
مقابل تهاجم فرهنگى باید فعامیت ،برنامهسازى ،تفریحدات سدامم و امکاندات
ی
كافى ایجاد شود چرا كه منع و مقابله ،تنها راه مقابله نیست
ت) همسو یى و هماندیشى با سایر نهادها و مؤسسات و ارگانهاى ذیدربط،
درخاوص تامیمگیرى ،برنامهریزى و اجدراى قدانون یکپارچده در ارتبداو بدا
ماهواره
ث) تقو ی دت گلوگدداههددا و گمددرک در جهددت جلددوگیرى از ورود و عرض دۀ
تجهیزات ماهواره در سطح جامعه
ج) همسو یى و همفکرى بین نظریات مراجدع دیندى و كارشناسدان مسدائل
اجتماعى درخاوص استفاده و یدا عددم اسدتفاده از مداهواره از نظدر شدرعى و
عرفى
چ) اطالعرسانى و آگاهسازى عمدوم مدردم و بده و یدژه وامددین و جواندان از
آسیبهاى ناشى از ماهواره و آشنا كردن خانوادهها از خطراتدى كده برنامدههاى
مبتذل ماهواره ،انحراف اخالقدى و فکدرى خانوادههدا را تهدیدد كنندد سداختن
برنامههایى در قامب فیلم و سریال و پخش ماداحبه خانوادههداى متزمدزل كده
بیانگر امگوپذیرى آنان از ماهواره بوده است
ح) پركردن اوقات فراغت خانوادهها و به و یژه جوانان بدا پخدش سدریالها و
نمایشهاى خانوادگى و فیلمهاى سینمایى جدید از طرید رسدانههداى ملدى و
كاهش حجم خال برنامههاى رسانههاى داخلى جهت افزایش بدار اجتمداعى و
فرهنگى نسل نو و نیز تغییر ذائقۀ آنان از فیلمهاى سطحى و بىمحتوا به مفاهیم
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و برنامههاى جدىتر و ارزشى
خ) آموزش همسررا ی و ترب ا تمی توره بطر ا طتفرره از متاااطرن
منرب ر برنرم هری مر ر رعرت پطر ماربطب و طرخ سدریالهایى بطر
هم مضمون ب لحرظ ترهش اختتفرت ر خرنوارهر و برخو را ی تورترن از
ترب اومیه صطح و بیثمطر كدررن تبق غطرت فم ن سطتی ر تشطو و تطرهش
مرر رال ی ر خانوادهها.
ارائه راهکارها و پیشنهاداتی به خانواده

امف) آگاهسازى فرزنددان از طرید وامددین نسدبت بده اهدداف و مقاصدد
دشمنان انقالب اسالمى از توسعۀ روزافزون شبکههاى ماهوارهاى فارسى زبان
ب) برقرارى رابطهى عاطفى مناسب اعضاى خانواده بدا یکددیگر ،تقویدت
نگرش معنوى درون خود و هماهندسازى گفتار و رفتار مىتواندد در دسدتیابى
فرزندان به سالمت رفتار و سعادت آنان اثرگذار باشد
پ) توجه به برنامههاى هنرى و مورد عالقۀ فرزندان در خانواده مىتواندد تدا
حد بسیارى آنان را از تماشاى برنامههاى نامناسب ماهواره دور كند؛ بهتر است
در این خادوص وامددین فکدرى اساسدى داشدته و برنامدهریزى درسدتى بدراى
تفریحات جوانان خویش در خانواده براساس سدلیقههاى شخادى طرحریدزى
كنند؛ چراكه اگر در این مورد عالی جوانان مدنظر قدرار گیدرد ،تمایدل كمتدرى
نسبت به استفاده از برنامههاى ماهوارهاى خواهند داشت
بدون تردید همۀ حساسیتهایى كه دشمنان اسالم و انقالب در هجمههاى
فرهنگى خویش علیه كشور ایران دارند ،هدفى جز انحراف اعتقادى و اخالقدى
خانوادهها كه سرمایههاى عظیم كشور به شدمار مدىروندد ،ندارندد ،از ایدن رو
مبارزه با تهاجم فرهنگى در كشورى كه بیش از بیست میلیون جوان دارد ،یکدى
از وظایف و تکامیف مهم در عار حاضر به شمار مىرود

