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 چكیده :

       

ظهورخووود تمووان  ووینه هوواي درجامعه امروزي ما، وسایل ارتباطي جدیدي پیدا شده اند که با 

زندگي انسانها را تیت تاثیر قرارداده و موجب تغییر درباورها، عقاید، الگوهاي رفتاري وسووبك 

زندگي انسانها ودرنهایت موجب تیولي شگرف درجامعه شده اند. این وسایل نوووین ارتبوواطي، 

اجتماعي بووراي هاي منفي وزمینه سازآسیب هاي دگذشته ازکارکردهاي مثبت شان، داراي کارکر

را تیووت  سایرشئون زندگي انسانها و بخصوص تربیت فرزندانافراد بشر وخانواده ها هستند که 

دیویي، تلویزیوني، موواهواره اي، فضوواي الشعاع قرارداده اند. وسایلي از قبیل انواع شبكه هاي: را

شووباهت شبكه هاي اجتماعي دراین مقوله قابل بیث و بررسي هسووتند. بووا توجووه بووه مجازي و

، دراین مقاله به بررسووي فضاي مجازيشبكه هاي ماهواره اي و و آسیب هاي ناشي ازکارکردي 

 پرداخته شده است. فضاي مجازي و اهواره ايمبرنامه هاي  آسیب هاي اجتماعي ناشي از
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 رسانه اي

 

 مقدمه :     

در  تا قرن بیستم به  ورت رودر رو ویا چهووره بووه چهووره بووود. ،ارتباطات درجوامع انساني     

انجووان مووي شووود.  یكطرفووهازراه دور وبه  ورت ارتباطات روزگار کنوني بیشتر ورتي که در 

بنابراین مي توان گفت که بین گوینده و شنونده وبه عبارت بهتر، بین موثر و متاثر فا له زیووادي 

وجود دارد. انواع شبكه هاي تلویزیوني، رادیویي، موواهواره اي، فضوواي مجووازي و شووبكه هوواي 

كووه طیووی وسوویعي را اجتماعي ازاین قبیل اند و چنین ویژگي هایي را دارند. وبووا توجووه بووه این

 زیرپوشش خود قرار مي دهند، داراي تاثیر پیچیده و بیشتري میباشند. 

معتقدند که رسانه هاي گروهي داراي چنان قدرتي هستند که مي تواننوود ازاندیشمندان برخي     

دوتوون  نسلي تازه در تاریخ بشر پدید آورند، نسلي که با نسل هاي پیشین بسیار متفوواوت اسووت.

درتشریح ایوون عقایوود    ) ( Lazer seld & Mertonالزرسفلد ومرتنندان بنان هاي ازاندیشم

 متفكران مي نویسند: 

بووا  در راه خیر وشوورّ هاکه مي توان از آن هستند »وسایل ارتباط جمعي جدید ابزاري بس نیرومند

ن وسایل نداشته باشد، امكان استفاده از ای  تاثیري شگرف سود برد و چنانچه کنترل مطلوب وجود

 ( 203، ص1373)ستوده، بیشتر از خیر آن است. در راه شرّ

» امروز اینترنت و ماهواره ووسایل ارتباطي بسیار متنوع وجود دارد وحرف، آسان به همه جاي    

دنیا مي رسد. میدان افكارمردن ومومنین، عر ه کارزار تفكرات گوناگون است. امروز ما دریووك 

 (11/02/84فكري قرار داریم.) مقان معظم رهبري، میدان جنگ و کارزار حقیقي

العاده اي روي اذهان آدمي دارد، قوودرتي  چرا که قدرت فوقبه قول یكي از اندیشمندان: »      

که تاکنون سابقه نداشته است. اگر در مقابل نفوذ آن مقاومت نكنیم، مووا را از جوواده تموودن دور 

 (104، 1379. )بوستي، «خواهد کرد



به  ورت همه جانبه وگسووترده،  امروزه مشاهده مي کنیم که پدیده ماهواره به نیوي جدي و   

فتارآدمیان را درنقاط مختلی جهان شئون سیاسي، اقتصادي، فرهنگي، عقاید، عالیق، روحیات و ر

با درنظرداشتن این آسیبها، سئوال این است که چگونه مي توان از ایوون  تیت تاثیرقرارداده است.

 آسیبها جلوگیري کرد ویا آنها را کاهش داد؟ آیا راهكاري براي این مسئله وجود دارد؟

ازاین رو، بررسي آسیب هاي اجتماعي حا ل از این پدیده ها امري ضروري اسووت ودرایوون     

  مقاله به آن پرداخته شده است.

 اریی:تع

 رسانه : 

به هرابزاري که پیامي را ازنقطه اي به نقطه دیگر یا ازفرستنده به گیرنده منتقل مي کنوود، رسووانه  

 مي گویند. دراین تعریی، چهار عامل وجود دارد: ابزارانتقال پیان، پیان، فرستنده، گیرنده. 

  :هاي گروهيرسانه

وسایل ارتباطي که عمومووا اي از عبارت است از مجموعه( Mass Media)هاي جمعيرسانهای

هاي دیداري و شنیداري مثل تلویزیون و رادیو از جملووه کنند. رسانهارتباطي یكسویه را دنبال مي

هاي گروهي چاپي نیز دسووته دیگووري از از سوي دیگر رسانه .هاي گروهي هستندمهمترین رسانه

یگاه خود را به عنوان رکن هاي گروهي هستند که بنا به گفته جان الک انگلیسي همچنان جارسانه

هاي اند. امروزه با گسترش اسووتفاده روزافووزون از اینترنووت، رسووانهچهارن دموکراسي حفظ کرده

 اند.اي پیدا کردهبرآمده از فضاي اینترنت جایگاه ویژه

 ماهواره: 

 پدیده ماهواره نیز به مجموعه ابزارهایي مي گویند که موجب مي شوند پیان هووایي) تلویزیوووني(

 ازسراسر دنیا به فرد گیرنده مخابره گردد. لذا دراین مقاله، ماهواره را یك رسانه تعریی مي کنیم.

 سواد رسانه اي: 

آشنایي با رسانه وابعاد مختلی آن، امري مهم وغیرقابل انكارمي باشد که مووا ازآن بووه سووواد     

» مارشال مك لوهان « اولین باري مفهومي قدیمي است که رسانه اي تعبیر مي کنیم. سواد رسانه ا



میالدي به کاربرد. او معتقد بود دردوره دهكده جهاني باید انسانهابه سواد جدیدي  1965درسال 

به نان سواد رسانه اي دست یابند. سواد رسانه اي، مجموعه اي ازچشم اندازهاسووت کووه مووا بووه 

مي کنیم تا معناي پیان هایي راکه طورفعاالنه براي قرارگرفتن درمعرض رسانه ازآنها بهره برداري 

است کووه با آنها مواجه مي شویم، تفسیرکنیم. سطح سواد رسانه اي یك جامعه مهم ترین عاملي 

 (47،  امانلوانتخاب یا انفعال قرار مي دهد. )مواجهه با رسانه ها درحالت افراد را در

 آسیب هاي اجتماعي: 

. ، کجروي پدید مي آید و رفتارها آسیب مي بینووددر جامعه اي هنجارها مراعات نشودهرگاه     

یعني، آسیب زماني پدید مي آید که از هنجارهوواي مقبووول اجتموواعي تخلفووي  ووورت پووذیرد. 

 مي شود.اجتماعي  هاي عدن پاي بندي به هنجارهاي اجتماعي موجب پیدایش آسیببنابراین، 

اما طبیعي است که همواره افرادي در جامعه یافت مي شوند که از پاره اي از این هنجارها و     

ارزش ها تبعیت نمي کنند. افرادي که همساز و هماهنگ با ارزش ها و هنجارهاي جامعووه و یووا 

سازماني باشند، »همنوا« و یا »سازگار« و اشخا ي که برخالف هنجارهاي اجتماعي رفتار کنند و 

ناهمنوا« و »ناسازگار« مي باشند. در واقع، کسوواني کووه رفتووار » ها پاي بند نباشند، افرادي  بدان

انیرافي و نابهنجاري آنان دائمي باشد و زودگذر و گذرا نباشد، کجرو یووا منیوورف نامیووده مووي 

و یووا کجووروي اجتموواعي  (Social Devianced) شوند. این گونه رفتارها را انیراف اجتماعي یا

 (15و14، 1379) ستوده، . گویند

جراید وسیله ا لي ارتباط با دیگووران  نوشتن و کتاب و ازیاد نبریم: روزگاري که خواندن و     

بود، کسي راکه قدرت خواندن ونوشتن را نداشت، بي سواد مي خواندیم. اما امروزه کووه رسووانه 

اجتموواعي وارتبوواطي ظهووورکرده هاي ارتباطي جدیدي ازقبیل رایانه، ماهواره، انواع شبكه هوواي 

تجزیووه  زیرا چنووین کسووي از کسي را که سواد رسانه اي نداشته باشد، بي سواد مي نامیم.است، 

 . عاجز خواهد بودو عقاید افكاربین انبوه ازو تشخیص سره از ناسره  اطالعات انبوه وتیلیل

 

 



 

 

 : و فضاي مجازي  ماهواره اي برنامه هايآسیب هاي 

 :خشونت پرخاشگري وترویج و 1

فیلم ها  آسیب هايیكي از مهمترین و آشكارترین ، خشونت در جامعهپرخاشگري وافزایش      

 نظریووه براسوواس  اسووت. تیقیقووات مختلووی روانشناسووي برنامه هاي شبكه هاي موواهواره اي و

مشاهده  ووینه هوواي خشووونت  :آلبرت بندورا نشان داده اندیا »مدلینگ«  «یادگیري مشاهده اي»

 -» بنوودورا « روانشووناس کانوواداییي.آمیز، گرایش به پرخاشگري را در بینندگان آن باال مووي بوورد

تواند بریووادگیري خشووونت پرخاشگري مي رفتار توانست نشان دهد که چگونه مشاهدهامریكایي 

نفر  ۳۶ساله را انتخاب کرد که  ۶تا  ۳کودک  ۷۲ خود تیقیقدراین کودکان تأثیر داشته باشد. او

 .تایي تقسیم کرد ۲۴از آنها پسر و مابقي دختر بودند و آنها را در سه گروه 

به فیلم هاي سینمایي و سریال هووایي اختصوواص  هابرنامه هاي ماهواره  توجهي ازحجم قابل     

سهل و آسان نشووان دادن . دارد که در آن  ینه هاي خشونت آمیز به طور مكرر تكرار مي شود

و قباحووت ایوون  گرن، ترس بیننده را فرو مي ریزد کشتار و قتل و هرگونه جنایت با سالح سرد و

ي که بیننده ساعت هاي متوالي، چنین برنامه در واقع هنگام جنایات را درنظر بیننده ازبین مي برد.

این تاثیرپووذیري بوور روي  ت.قرار گرفته اس «خشونت موزشآ»هایي را مي بیند، گویا در کالس 

وما این اثوورات را درجامعووه کنوووني خووود بووه  .کودکان و نوجوانان بیشتر و قابل تامل تر است

را ندارنوود و درمواجهووه بووا شوورای  حو له الزن نوجوانان وجوانان، کودکان، وضوح مي بینیم: 

نامساعد اجتماعي، کنترل خودرا زود ازدست مي دهند. ودربسیاري از موارد مشاهده مي شود که 

به عووالوه مشوواهده مووي نموواییم کووه  اختالفي جزئي، به خون وخونریزي ویا قتل انجامیده است.

فرزندان احتران والدین را زیرپاگذاشته وبا خشونت وپرخاشگري با آنان رفتووارمي نماینوود. اینهووا 

 همه ازنتایج برنامه هاي ماهواره اي است که درنسل کنوني تاثیر نهاده است.



زي ارتباط حتي شبكه هاي اختصا ي کودکان نیز با تزریق روح خشونت وسرعت وعادي سا    

با جنس مخالی به راحتي روح و روان کودک را تخریب مي کنند. حجم قابل توجهي ازکارتون 

ها وبرنامه هاي ماهواره ها بخصوص درحوزه کودک، این سه ویژگي را با خود حمل مي کننوود 

وتاسی بارتر اینكه کودکان چونان مردماني بي سالح با روح باورپذیر باالیي کووه دارنوود توواثیر 

وچنداني مي پذیرند. آنها ازهم اکنون تصمیم مي گیرند مانند شخصیت هاي فیلم وکارتون هایي د

 (111،  )امانلوباشند.  قیدکه تماشا مي کنند، خشن، سریع و بي 

ر جوانان پس از تماشاي فیلم هاي عشقي و شهوت انگیز و تیریك کننده در تاالر تاریك کثا    

شوند، و چون بطور طبیعي ارضا نمي شوند ، دچار حالت عصووبي سینما دستخوش هیجانات مي 

 (1391،  راثي) .با خود و زندگي در جنگ و ستیزند مي شوند و دائما

شواهد بسیارزیادي وجوددارد که نشان مي دهد: تماشاي خشووونت موجووب افووزایش توورس     

در » اهایو « یووك تیقیووق  1998وعصبانیت درتماشاچیان جوان مي شود. به عنوان مثال درسال 

نفرازافراد کالس دون تا هشتم نشان داد کووه هرچووه برتعووداد سوواعات تماشوواي  2000ازبیش از

عالئم ناراحتي هاي رواني ازقبیل عصووبانیت، افسووردگي  زوفزوده شود، بریزیون درشبانه روزاتلو

  (113،  امانلوي بیش ازحد نیز افزایش مي یابد.)واسترس ها

 :بلوغ زودرسو  اطالعات جنسي کسبو 2

بووه راحتووي و  ، وحتي پیامهاي بازرگانيها سریال ها،  اعم ازفیلم برنامه هاي ماهواره اي بیشتر    

مسائل جنسي را مطرح مي کنند. ایوون  ینه هاي جنسي را نمایش داده و، میدودیتيبدون هیچ 

مشكل زماني دوچندان شیوه حتي در آگهي هاي بازرگاني ماهواره اي نیز به وفور دیده مي شود. 

اشاي فرزندان کوچك خانواده نیز بدون هیچ میدودیتي و در کنار والدین خود به تممي شود که 

 الزن ظرفیووتکودکان و نوجوانووان، به خاطراینكه که نباید فراموش کنیم  بپردازند.این  ینه ها 

تیت تاثیر آن قرار مي گیرند. زود ندارند، در نتیجه  را پذیرش اینگونه اطالعاتدستیابي و براي 

البته نباید انكارکرد که کسب دانستني ها است.  بلوغ زودرس ،رویدادمنفي این  پیامدهايیكي از 



بووراي ایوون منظووور، روشووها  هم است ودین مبین اسالن ضروريواطالعات جنسي درحد لزون، 

 ثانیوواو سني مناسووب یتدرموقع: اوال واین اطالعات باید وراهكارهایي را پیش بیني کرده است.

یكووي  گیوورد.ب ووورت  پیش بیني کرده اسووت شرع مقدس یییي که  راهكارهايازطریق  باید

ازدواج بموقع است که درآن فا له بین بلوغ  این شیوه ها که درشرع مقدس بدان تو یه شده،از

هرگونه تخطي ازاین شیوه ها قطعا موجبات انیراف کودک، بدیهي است  و ازدواج کمترمي شود.

  نوجوان یا جوان را فراهم خواهد ساخت.

نقش رسانه هاي جمعي، به ویژه ماهواره و اینترنت در رواج بي بند و باري اخالقي، مقابله بووا    

هنجارهاي اجتماعي، عدن پاي بندي مذهبي و بلوغ زودرس نوجوانان در مسووائل جنسووي حووایز 

 ( 66اهمیت است.)مجله کتاب زنان، 

فراگیووري و اجووراي رفتارهوواي  بیماري ها و اختالالت جنسي در افراد،از علت ا لي بسیاري    

نامتعارف جنسي و اختالالت رفتار جنسي است که در اثر الگوبرداري از برنامه هاي ماهواره مي 

کننوود باشد. به این  ورت که این برنامه ها، انواع توقعات جنسي را در بینندگان خود ایجاد مووي

مرتكب شوند. تبلیووو و توورویج انووواع ها حاضر مي شوند هر نوع انیرافي را که براي ارضاي آن

هاي جنسي و توجیه ادبیات فرویدي، که مخاطب را به نوعي بووه سوومت اعمووال زشووت و آزادي

 (1393،  )میمدي سیی، معصومه .آزاردهنده، تشویق و ترغیب مي کند

تماشاي برنامه هاي تیریك آمیز ماهواره اي ازطرفي باعث تشدید قووواي جنسووي مووي شووود     

یگر به دلیل عدن ارضاي طرف به دلیل مجرد بودن یا مشووكالت زناشوووئي منجوور بووه وازطرف د

واکنش هاي عصبي، ازبین رفتن تمرکز حواس، تیلیل قواي جسماني وبه لیاظ رواني وارد آمدن 

فشارهاي بسیارشدید به فرد مي شود. درواقع شبكه هاي ماهواره جوانان مارا دچار زنوواي ذهنووي 

 (106، ص گناه مي کشاند. )امانلو کرده وآنها را به سمت

 آموزه دیني:

حضرت علي)ع( مي فرمایند: » مجالسه اهل الهوي منساه لالیمان ومیضره للشیطان. همنشیني بووا 

 (86هوسرانان باعث ازیاد رفتن ایمان وحاضرشدن شیطان است.« ) نهج البالغه، خ



 

 

 و تبلیو کاالهاي جنسي:3

جاذبه جنسي، بین فرهنگهاي مختلی داراي یك مفهون تقریبا واحد است. جاذبه جنسي براي     

تمامي انسانها،  رف نظرازنژاد، ملیت، فرهنگ وقومیت شان، قابل درک وفهم است وایوون یكووي 

ازمهمترین شاخصه هایي است که ازآن درتبلیغات بین المللي بطوروسیع استفاده مي شود ودامنه 

وز به روز گسترش وشدت بیشتري پیدا مي کنوود. تبلیغووات شووبكه هوواي فارسووي زبووان آن نیزر

بیشتربرمیورمیصوالت وکاالهاي جنسي، ترک اعتیاد، کاهش وزن، افزایش قد وچنوود موضوووع 

 (193دیگرمي چرخد.)امانلو، 

کووه و شبكه هاي اجتموواعي شبكه هاي ماهواره اي و مبالغه آمیز غل   ازسوي دیگر، تبلیغات     

دائما بر توانایي هاي جنسي افراد مجرد و متاهل تاکید مي کنند، مي تواند زمینه ساز شكل گیري 

باورهاي غل  و کسب اطالعات نادرست در زمینه مسائل جنسي افراد شووود. ایوون برنامووه هووا و 

نوجوانووان از تبلیغات که هدفي جز فروش میصوالت خود ندارنوود، باعووث شووده انوود بسوویاري

 درمان هاي نادرست به دنبال درباره چگونگي و توانمندي هاي جنسي خود شك کنند و  وجوانان

 .د که توس  این شبكه ها تبلیو و یا معرفووي مووي شووودبرون استفاده ازداروها ووسایليدرنتیجه و

واضح است که استفاده ازاین کاالها و وسایل، موجب بروز عوارض ناخواسته اي خواهنوود شوود 

 که قطعا قواي جنسي نوجوان یا جوان را تهدید خواهد کرد.

 آموزه دیني:

حضرت علي)ع( مي فرمایند: » قدرالرّجلِ علي قدرِهمّتهِ. حد ودرجه هرکس بووه درجووه ومیووزان 

همّت اوبستگي دارد. وشجاعتِهِ علي قدرِاَنفتِهِ. وشووجاعت بووه آن انوودازه اي اسووت کووه درخووود 

وعِفّتهِ علي قدرِ غیرتهِ. عفت هرکس برابر با اندازه غیرت اوسووت«. )نهووج احساس مردانگي کند. 

 (44البالغه، ح 



 

 

 فرهنگي:گسست تغییرالگوها وو 4

امروزه شاهد ازبین رفتن ارزشهاي فرهنگي وباورهاي سنتي وحتي بعضي الگوها وارزشووهاي     

تقوودیراز ارزشووها وباورهوواي تا جایي که به جاي تجلیل و دیني دربین جوانان ونوجوانان هستیم.

سنتي، آنها را به باد مسخره گرفته و والدین را که متعلق به نسل گذشته میباشند، کهنه مغووز مووي 

زمان بیشتري را  ، داراي ثبات فكري نبوده ونوجوانان وجواناناینكه کودکان،  با توجه به خوانند.

بیشووتر آنها تاثیر برنامه هاي ماهواره اي بر روي ، اي ماهواره اي مي کنند رف تماشاي برنامه ه

ري هاي و جهت گیانتظارات، ارزشها  ،عقاید، باورها، تصوراتاین برنامه ها به دلیل اینكه  .است

عوواطفي باعث مي شود به مرور زمووان فا ووله ، مي کنند و القاء عرضه، ارزشي متفاوتي را تبلیو

بینجاموود. البتووه بووروز  فرهنگوويبیشتر شود و به انقطاع یا گسست بین والدین و فرزندان  فكريو

، اجتناب ناپذیر است و حتي زمینه ترقي تجاربکسب در بستر رشد، پیشرفت و  فرهنگيشكاف 

و مي توان آن را تا  شدیدتر خواهد بود فرهنگيرگیري و تعالي را فراهم مي کند اما گسست و د

حدودي منفي ارزیابي کرد؛ زیرا در این وضعیت غالبا نوجوانان و جوانان مووي کوشووند آخوورین 

پیوندهاي وابستگي خود را از والدین یا نسل بالو بگسلند و اغلب در ایوون راه بووه گردنكشووي و 

 ،رزش هووابه جاي تعامل بر سوور ا فرهنگي طغیانگري مي پردازند. خال ه آن که در یك گسست

و درگیري هاي شدید بین فرزندان و والدین، فرهنگي جنگي تمان عیار شكل مي گیرد. اختالفات 

     .نتیجه این فرایند است ها، استهزاء رسون و باورهاي سنتيترک منزل بدون اطالع، حرمت شكني 

سوواالري« همان طورکه امروزه شاهد وضعیت فرهنگي هستیم که گاهي آن را با تعبیر »کودک     

مطرح مي کنیم دراین زمان نه تنها بچه ها ازپدر بزرگ ها چیزي نمي آموزند بلكه پدربزرگ هووا 

 بایستي از نوه ها فرهنگ را بیاموزند.

قدرت تأثیرگذاري ماهواره میدود به تغییر ارزش ها تنهووا در حوووزه تضووعیی ارزش هووا و     

هاي مربوط به بلكه این رسانه قادر است در حوزهارزش هاي جایگزین در رفتار بینندگان نیست، 



»و گاهي به فرد بدون اینكه در  هاي خصو ي افراد نیز به طور خاص، تغییراتي ایجاد کند.حریم

 (1999جریان باشد، تیمیل مي شود، یعني وجدان آدمي را دستكاري مي کند.« )لوفور، 

ط و تعامل بین انسان ها، بلكه نگرش انسان ها تلویزیون نه تنها قواعد و قوانین حاکم بر ارتبا    

( این واقعیت را نباید 5، ص1377را نسبت به خود، دیگران و جهان تغییر مي دهد. )اولسون، 

هاي غیراخالقي به راحتي از طریق ماهواره در قالب قواعد و هنجارهووا و نادیده گرفت که ارزش

 .نمادها قابل پیاده شدن در میی  خانواده است

» مسئله دیگر، کمبود عواطی است. آدمها شكل اجزاء ماشین را به خود گرفته اند. این یووك     

فقري است دربشر، وحشتناک. مادرها نسبت به فرندها آنچنان که باید احساس میبووت نمیكننوود. 

همچنین فرزندها نسبت به مادرها وپدرها، برادرها نسبت به یكدیگر، تا چه رسد به همسووایه هووا 

به یكدیگر، همشهریها نسبت به یكدیگر، وتا چه رسد به انساني بووه طووورکلي نسووبت بووه  نسبت

 مطهري،انسان دیگر. این مسئله امروز یك مسئله بسیارمهم است وداستانها دراین زمینه هسووت«.)

 (179فلسفه اخالق/ 

ه نگوورش با توجه به جوان بودن جمعیت کشور، عالوه بر تاثیر شبكه هاي ماهواره اي بر نیووو   

جوانان به مسایل سیاسي، ما شاهد تغییر در الگوهاي فرهنگي جوانان کشور نسووبت بووه بسوویاري 

ل از جمله مدل لباس و آرایش نیزهستیم. نكته قابل توجه در زمینه تغییوور دیوودگاه جوانووان ئمسا

نسبت به نوع پوشش و آرایش آنها این است که الگوهوواي جمعووي در جامعووه بشوودت درحووال 

 (۱۳۸۹/۹/۱۸ایرنا:  فردگرایي و توجه به خود، در حال رشد است. )خبرگزاريتضعیی و 

 آموزه دیني :

خداوند متعال درقرآن کریم مي فرماید: » انّ الّذین ییبّون ان تشیع الفاحشه في الّذین آمنوا لهووم 

کووارمنكري شووایع عذاب الیم في الدّنیا واالخره« : براي کساني که دوست دارند درمیان مومنووان 

 (19خرت عذابي دردآور مهیاست. )نور/ دنیا و آ شود، در

 

 



 

 بروز اختالف وتنش بین والدین :و 5

 

برنامه هوواي موواهواره اي و مقایسووه منفووي خووود بووا انواع و غیرنقادانه  حساب نشدهتماشاي    

زن و بووین  توونش ودرگیووريایجوواد  موجباتشخصیت ها و داستان هاي این برنامه ها، مي تواند 

دیگوور و مییطووي جامعووه برنامه هاي ماهواره اي در نباید فراموش کنیم که شوهر را فراهم کند. 

برخي از این هنجارها و  . درنتیجه،ارزش هاي آن جامعه استساخته شده و منطبق با هنجارها و 

ویژگووي هووا اگر بخواهیم  . بنابرایندارد تضادجامعه ما هنجارهاي ارزشهاي دیني و ارزش ها، با 

ود، نمایش داده مووي شوو برنامه هاي ماهواره اي  آنچه درزندگي خود و همسرمان را با توجه به و

باعووث بووروز  و ناکامي، سرخوردگي وخشم نخواهد داشت نتیجه اي جزو ارزیابي کنیم،  مقایسه

از تاثیرات برنامه هاي ماهواره اي مووي توووان بووه . خواهد شدتنش و درگیري در میی  خانواده 

، روابوو  ها ، حسادتها، توجیهات اشتباه، نارضایتي نا بجا، انتظارات ذهني نادرست مقایسه هاي

  اشاره کرد.در رواب  همسران، و...  پنهاني

در چنین زمینه اجتماعي، طالق گسترش مي یابد، اخالق انساني سقوط مي کند و امنیت در »     

دیگر پیوند مقدسي نیست، بلكه رابطه اي است که ماننوود  ،رواب  انساني کاهش مي یابد. ازدواج

 (87، 1386سایر رواب  اجتماعي مي تواند به سادگي قطع شود«. )ستوده،

 آموزه دیني:

در حدیث اربمائه ازحضرت علي)ع( نقل شده است که فرمود: » اذا راي احوودکم امووراه تعجبووه 

شیطان علي قلبه سبیال لیصرف بصووره عنهووا« : فلیات اهله فانّ عند اهله مثل ما راي فال یجعلنّ لل

هرگاه اززني خوشتان آمد نزد همسرخود بروید وبا او رابطه زناشویي برقرارکنید. زیرا همسرشما 

 هم مثل اوست وبراي شیطان درقلب خود راهي قرار ندهید تا اینكه آن زن ازخاطرشما برود.

 امالت حقیقي:تعامالت مجازي به جاي تع و6



ویا بووا گوشووي همووراه  تلویزیوندر خانه مشغول تماشاي برنامه هاي  اتفاق بیفتدشاید بارها       

افرادي کووه شوید. نو ورود، خروج یا  یبت هاي سایر اعضاي خانواده را متوجه  باشید سرگرن

دهاي موو یكووي از پیا اتفاقاین ساعتها به تماشاي برنامه هاي ماهواره اي مي نشینند نیز چنین اند. 

زمان بیشتري را بووه  ماهواره اي است که باعث مي شود استفاده مفرط از برنامه هاي تلویزیوني و

و حتووي  هخووانواد اعضوواي بووین و تعاموولارتباط برقراري و تماشاي برنامه هاي مختلی بپردازیم

 عوواطفيبه مرور باعث ایجاد فا له  پدیده،این تكرار. را در اولویت دون قرار دهیم دوستان خود

 .و دوستان مي شود ، فرزندانوالدینبین 

زماني، شنیدن وتماشا کردن، فعالیت گروهي درهرخانه بود. درحالي که هووم اکنووون شوونیدن     

ودیدن انفرادي رسانه ها واستفاده همزمان ازچند رسانه متفاوت، به هنجارهاي خانوادگي تبوودیل 

بین انسان هووا  اط جمعي، فا له هارا ناپدید مي سازند، همچنان که جدارشده است. وسایل ارتب

 (55-76، 1389را نیز تاحدود زیادي شفاف تر مي سازد.) کفاشي، 

نسوواني در به نیوي که در حال حاضرارتباطات کالمي »که از ساده توورین نوووع مناسووبات ا     

دقیقه در روز رسیده و موجبات کمرنگ شدن همدلي  17تا  15به  خانواده میسوب مي شود«

و موجب از بین رفتن  میمیت و گسست عاطفي  و گسست عاطفي در خانواده ها را فراهم کرده

و به نوعي موجب ازخودبیگانگي و خلق زمینه گسست فكري شده، تا حدي که نابودي سووالمت 

 .خ شدگي و از دست رفتن عقالنیووت کوورده اسووتفكرورفتار بینندگان، آن ها را دچار حالت مس

 (1393، میمدي سیی، معصومه)

 آموزه دیني:

برخاست کووردن بووا مووردن  حضرت علي)ع( : »مجالسه اهل الهوي منساه لالیمان« نشست و     

 (85)نهج البالغه، خوشي ایمان است.هواپرست وغافل ازخدا، فرام
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»مسئله اي که امروز زیاد مطرح است مسئله خالي ماندن سوواعات فراغووت اسووت.  ایوون یووك    

مشكله اي است دردنیاي امروز که ساعات فراغت را به چه وسیله میشود پرکوورد؟ درکشووورهاي 

خیلي پیشرفته دراثر پیشرفت تكنیك وماشین، وسائلي که به وجود آورده اند جووز وسووایل خووود 

نیست که تا بشر به خودش مي آیوود بوواز احسوواس پوووچي میكنوود، مثوول  فراموشي چیز دیگري

 (176مطهري، فلسفه اخالق،)سینماها، تئاترها، وسائل شهوتراني وامثال اینها«.

 ، چنان حساب شده و زیر نظر کارشناسان وبرنامه هاي ماهواره اينباید از نظر دور بداریم که    

تنوع همراه مي شوند که همه سعي خود را بر  باچنان با جذابیت و روانشناسان مجرب طراحي و 

 توواجذابیت باعووث مووي شووود  و میخكوب کردن و یكجا نشاندن بیننده خود مي کنند. این تنوع

مه هاي مختلی ماهواره اي اختصاص زمان خود را براي تماشاي برنا ساعت ها، افراد بسیاري از

در  و تكرار این امر به مرور باعث ایجاد عادت شووده و .تیجه اي جز اتالف وقت نداردکه ندهند 

ساده ترین نتیجه این اموور  انجامد که میتوان آن را اعتیاد ذهني نامید.ایجاد وابستگي مي  بهنهایت 

احساسات منفووي ه کند، دچار که اگر زماني فرد نتواند یك برنامه را به هر دلیلي مشاهداین است 

مانند فرد معتاد که اگر به ماده  .انگار نبض زندگي او با نبض ماهواره، گره خورده است ،مي شود

و زندگي او به موواده مخوودر وابسووته  چیزي را گم کرده است مخدر دسترسي نداشته باشد، انگار

 شده است.

بووه  بووه مطالعووه اسووت و عالقه کمتربراي تماشاي ماهواره، نشان دهنده  گذراندن وقت بیشتر    

تماشاي تصویرهاو فیلم هاي مبتذل، احتمال زیاد، فرد را تنبل وازنظر رواني، منفعل بار مي آورد. 

کم کم انسان را معتاد مي کند. به گونه اي که اگرفرد روزي به سراغ ماهواره وعكس هاي مبتذل 

امانلو، ت به او دسووت مووي دهوود.)وحالت کسال آن نرود، درزندگي خود احساس کمبود مي کند

 (209حسین، ص

ومقصد مهمي درپیش دارد آنگوواه بووه یووك  فارسي به معناي سرگرمي است. آدمي کار در لهو   

که ازکارمهم باز مي ماند ایوون را لهووو  .مشغول مي شود ،کارجزئي که نفع بیهوده اي برایش دارد



بوودون  کشد، رنج مي برد بیهووودهگویند. لعب فارسي اش بازي است. یعني زحمت ومشقت مي 

 (297و296دستغیب، نتیجه، این را لعب گویند.)

 آموزه دیني:

رسول خدا فرمود: » ال تزوال قدما العبد یون القیامه حتي یسال عن اربع: عن عمره فیمووا افنوواه،    

چهارچیز بازپرسي وعن شبابه فیما اباله، و... درروز قیامت هیچ بنده اي قدن ازقدن  برندارد تا از 

شود. نخست ازعمرش که درچه کاري گذرانده. دون ازجوانیش که درچه راهووي  وورف کوورده 

 (135، ص2، کافي، ج 347، ص923و..«.) مشكات االنوار، ح 

را پشت سوور انوودازد، غفلووت را زیوواد کنوود، بووه  اواي اگرآدمي دراثرطول آمال و آرزوها تقو   

خطراست. سرگرمي ها ضد ایمووان اسووت. سوورگرمي تووورا سرگرمي ها مشغول گردد، این اعالن 

ازنماز باز میدارد. » قیمه اعمارکم الجنه « قیمت عمرتان بهشووت اسووت. عمرعزیزاسووت دریووك 

را هدرمیوودهي. اي  ساعت مي تواني چقدرسعادت ببري، چقدرخودت به دست خودت عمرعزیز

 (247دسووتغیب،است.)بعوودازمرگ مووورد پرسووش  کاش به باد فنا میدادي. تمان سوواعات عموور

 :افت تیصیلي و شغليو 8

سرگرن شدن جوانان و نوجوانان با گوشي هاي تلفن همراه و پرسووه زدن درانووواع شووبكه هوواي 

 مووي توانوود آن هم تا پاسي از نیمه شووب، ،تماشاي برنامه هاي ماهواره ايافراط دراجتماعي ویا 

تیصیلي دانش آموزان و دانشووجویان درنتیجه موجب افت باعث کاهش عملكردهاي آموزشي و 

گذاشته وقت کمي را براي انجان تكالیی درسي و آموزشي خود ممكن است طوري که ه ب گردد.

بووا  ممكن اسووتنیووزوشوواغل افووراد بزرگسووال  و امووا. زننوودبدر کالس درس دائما چوورت ویا 

کوتاهي ویا درانجان وظایی وکارهاي روزانه خود  تاخیردرمیل کار حضوریافته ویا غیبت نمایند

 .باعث افت عملكرد شغلي آنان شوداین امرممكن است که  و سستي نمایند

میققان استرالیایي به این نتیجه رسیده اند که شب بچه ها نسبت به  دسال پیش، هفتادوسووه     

ست. یعني بچه هاکمترمي خوابند. بچه بعدازخواب حووالش خوووب مووي شووود دقیقه کوتاه شده ا

وآران مي شود. حتي کم خوابي دربزرگساالن باعث مي شود که با کوچكترین مسئله بووه مشووكل 



بربخورند. نیازبچه ها به خواب، بیشترازبزرگساالن است زیرا به آرامش بیشتري نیازدارند.) امانلو، 

201) 

نفروالوودین بچووه هوواي  500در » ردایلند « ازبین تقریبا 1999یك تیقیق انجان شده درسال     

کودکستاني نشان داد که میزان تماشاي تلویزیون وداشتن تلویزیون در اتوواق خووواب، بووه طووور 

در د والوودین مووورد تیقیووق  90چشمگیري با رواج اختالالت خواب درارتباط است. درواقع 

ش داده اند که تماشاي تلویزیون توس  کودکان شان، حووداقل یووك بوواردرطول قرارگرفته، گزار

 (114هفته موجب کابوس دیدن آنها مي شود.) همان، 

نباید ازنظر دورداشته باشیم که وجود خالء دربرنامه هاي شبكه هاي تلویزیوووني داخلووي مووي    

اهواره اي باشوود. بنووابراین نوجوانان به سمت برنامه هاي م تواند یكي ازعوامل گرایش جوانان و

یوني مناسب وجذاب بووراي ایوون گووروه ازمخاطبووان در برنامه هاي تلویز تهیه وپخش الزن است

 اولویت قرارگیرد.

 آموزه دیني:

امان  ادق)ع( درروایتي مي فرمایند: » انّ الیسره والنّدامه والویل کلّه لمن لم ینتفع به مووا ابصوور 

قیم، انفع هو له ان ضرر؟ « حسرت وپشیماني ونگون بختي بووراي ومن لم یدراالمرالّذي هو علیه م

کند براي او سود دارد یا کسي است که ازآنچه برآن بینائي دارد، بهره نگیرد ونداند کاري که مي 

 (30، 2، جمجلسيزیان؟ )

 

 :مصرف گرایي روحیهمد و ترویج و 9

روانشناسي رنگها تاثیرات فوري بر روي مخاطب نهوواده اکثر برنامه هاي ماهواره اي با استفاده از 

و اورا جذب مي نمایند. به ویژه استفاده ازرنگ هاي بنفش، قرمز،  ورتي وزرد دربرنامووه هوواي 

ماهواره اي، انسان را برآن وا مي دارد تا درخصوص مبیث روانشناسي رنگها تامل بیشتري داشته 

برنامووه هوواي  از زیوواديتعداد ها بیشتر استفاده مي شود. برنامه هاي تبلیغي ازاین ترفنددر  باشد.

این بیشووتر .مووي دهنووداختصوواص  مصوورفي کاالهوواي انواع به تبلیو ، زمان بیشتري راماهواره اي

یكووي . پخووش مووي شووود تهیه ومُد یا ترویج آرایشي و  ،کاالهاي بهداشتي یتتبلیغات بر میور



ایوون ازپرکاربردترین جنبه هاي تبلیغي ماهواره ها، استفاده ازسریال براي فروش مصوالت است. 

نظر طراحووان برنامووه هوواي  مدّمي شوند که  پخش و به دفعات تكرارتبلیغات آنچنان با جذابیت 

از  .به خرید آن ترغیب و وسوسه مي کنوود ان خود القاء ودرنتیجه آنها رامخاطبماهواره اي را به 

پیامدهاي تماشاي این برنامه ها مي توان به ترویج مصرف گرایي اشاره کردآن هم مصرف کاالي 

که مصرف آنها مي توانوود جیووب مثل انواع لباسها و مخصو ا کاالهاي آرایشي غربي و خارجي 

رداده و تولید داخلي ودرنتیجه کاالهاي تولید داخل را درانزوا قرا کشورهاي استعماري را پرکند

طوري که مطابق آمارهاي منتشره ازطریق  دا وسوویماي جمهوووري اسووالمي  ازرونق بیندازد.را 

ایران  ،متعلق به کشورعزیزما ایران، مقان نخست مصرف کنندگي وسایل ولوازن آرایشي درجهان،

 است!.

هم اینك تخمین زده مي شود که تعداد قابل مالحظووه اي گیرنووده و دیووش موواهواره اي در      

شووبكه  666هزار و  17تعداد شبكه هاي ماهواره اي فعال در جهان  د داشته باشد.کشور وجو

است که از این تعداد حدود سه هزار شبكه در داخل ایران با همین دیش ها و آنتن هاي معمولي 

شبكه مخصوص تبلیغات مد لبوواس و لوووازن  74از این تعداد شبكه حدود  قابل دریافت هستند.

 (18/9/1389ایرنا:  يآرایش است. )خبرگزار

متاسفانه ماهواره ها پیروي ازمد را نشان دهنده تجدد معرفي کوورده وبووا ارزش کووردن ایوون      

موضوع سالیق خودرا تیمیل مي کنند. مد ومصرف برگرفته ازفرهنگ اسووت وهرفرهنگووي بایوود 

براساس سالیق وارزش ها وهنجارهاي خود، مد را تعریی کند. وپذیرش مدهاي بیگانووه و ووله 

 (224،امانلو)درساخت جامعه پذیرفته نیست. ناهماهنگي است که

 آموزه دیني:

در روایتي از امان  ادق)ع( آمده است: » اوحي اهلل عووز وجوولّ الووي النبوويّ موون االنبیوواء قوول    

للمومنین: ال تلبسوا لباس اعدائي وال تطعموا طعان اعدائي وال تسلكوا مسالك اعوودائي، فتكونوووا 

بزرگ به پیامبري ازپیامبرانش وحي نمود که به مووومنین بگووو:  : خداوند اعدائي کما هم اعدائي.«



لباس دشمنان مرا نپوشید، غذاي آنان را نخورید وازراه آنان نروید) آنان را الگوقرارندهیوود( کووه 

 (348، 2، ج دوقدراین  ورت ازدشمنان من میسوب مي شوید.)

 بي حجابي : خود آرائي وترویج و 10

جامعه مورد نظرغرب، جامعه اي است که فضاي آن  ووینه اي بووراي رقابووت هوواي هوووس     

آلوداست. گردانندگان ا لي این رقابت هم باید زنان باشند. این نكته را به  راحت اعالن کردند 

که چشم وچراغ مادراین موضوع زنان ودختران هستند. ابزارا لي گردانندگان ایوون رقابووت هووم 

خودآرایي درخانواده اي که غرب به دنبال آن است، یك ضرورت اسووت. ایوون  خودآرایي است.

 (190) امانلو، صخودآرایي هم باید برمیورتیریك امیال جنسي مردان باشد.

اکنون درغرب، برهنگي وعریاني به جاي زیبایي نشسته وسكس جاي عشق راگرفتووه وابتووذال    

تمدن وفرهنگي که درهمه فرهنگها وتمدنهاي  وتیریك جنسي نان هنریافته است. دریغا که دراین

جهان به چشم تیقیر مي نگرد، زن به  ورت حیواني درآمده است که بایوود ازجنسوویت او، بووي 

هیچ قید وشرط وحد ومرزي بهره گرفت. این حیوان که خود افسارش به دست دنیاداران حریص 

ان نگاه مردان است کووه آنووان را است، به نوبه خود افسارمردان را دردست دارد. واین افسار، هم

غافل ازهمه چیز، برده واربه دنبال زنان مي کشد وکاربه جایي مي رسد که اگرزندگي زن بسته به 

آن است که اورا نگاه کنند، مردنیز براي آن زنده است که زن را نگاه کند واز»نگوواه« تووا »گنوواه« 

متراست، که »نگاه« درحقیقت همان راهي نیست وفا له این دو، حتي ازتفاوت این دوکلمه نیزک

این است که دست کم یك سون مجالت میزهاي روزنامه فروشووان غربووي، »چشووم  »گناه« است.

حوودادعادل، یگربیشتر ودرآمدآن افزونتراسووت. )نامه« است وتیراژ این مجالت، ازهمه نشریات د

35) 

، بازیگراني هسووتند کووه مي کنندایفاي نقش  اي در سریال ها وفیلم هاي ماهوارهبازیگراني که    

 رفاً به خاطر زیبایي هایشان جلوي دوربین ها حاضر مي شوووند ودر سرتاسوور پخووش برنامووه، 

به گونووه اي  ،زیبایي هاي ظاهري وجسمي شان به  ورت بسیار پر رنگ نمایوش داده مي شوود



انواده بوودون طبیوعي است کوه وقوتي در خانواده ها، اعضاي خوو  که میرک شهوات افراد باشد.

، وبووي ها نیستهیچ میدودیتي پاي ماهواره مي نشینند وفیلم هایي را مي بینند که براي خانواده 

 قبح عریان بودن برداشته شووده و به مرور ،عادي موج مي زند پدیدهحجابي در آن به عنوان یك 

اب کم زنان ترجیح بدهند که با حجدرنتیجه موجب مي شود و مي شود.از حجاب ارزش زدایي 

عمومي توور شوودن بووي  این مسئله با .یا احیاناً بي حجاب در جامعه حضور پیدا نمایندو رنگ تر

در جامعه تبدیل بووه ایجوواد فضوواي  بي حجاب وحتي استقبال نامیرمان از حضور زنان ،حجابي

این آسیب را در بین زنان جواني که علووي رغووم  بارزنمونۀ  زنان درخیابانها مي شود.خودنمایي 

متأهل بودن با آرایش هاي بسیار زننده به همراه دختر کوچكشان که وي نیز آرایش شووده اسووت 

ظهور وبروز این پدیده تا حدي پیش رفته و جا افتاده است که دیگر،  .مي توان در خیابان ها دید

بلكه موجب شده است کووه بووي حجوواب هووا ، ن نه تنها ارزش خودرا ازدست دادهبا حجاب بود

 تفكرقدیمي بخوانند. جرات پیدا کنند تازنان باحجاب را به استهزاء گرفته و آنها را افرادي با طرز

بي بند وباري درپوشش، بي بند وباري درتیریك است وبي بنوود وبوواري درتیریووك، بنیوواد     

خانواده را متالشي مي کند. هم اینجا باید گفت که بي لباسي، عریاني وخودنمایي آفت زنوودگي 

خانوادگي است ودریك کالن، بي حجابي ریشه درخت خانواده را مووي خشووكاند. )حوودادعادل، 

69) 

 آموزه دیني:

این روایت از خاتم انبیاء میمد مصطفي)ص( است: » هر زني که عطر بزند ازخانه بیرون آید     

تا برگردد، پیوسته لعنت مالئكه براواست تا برگردد هرچند عطر بزند بخواهد بیاید درمسجد نماز 

بخواند، باید زن عطر بزند موقعي که میخواهد نزد شوووهرش بوورود«. )سووراج الشوویعه ممقوواني/ 

 (26/ س131ص

براي  قرآن مي فرماید: »الیبدین زینتهنّ اال لبعولتهنّ« حران است زن زینتش را آشكارکند مگر     

شوهر وجلوي میرن. روایتي دارد که دوره آخرالزمان زناني مي آیند کووه چنوود  ووفت برایشووان 

ذکرشده: یكي سرهایشان وموهایشان مثل کوهان شتراست آن وقت » کاشفات عاریووات « لبوواس 



پوشیده اند اما مثل اینكه نپوشیده اند، نازک است » في الفتن داخالت « به شهوات مایلند. درفتنه 

 (299 دستغیب،دوزخ ماندگانند.) سر در مي آورند. آخرش هم » في جهنم خالدات « در ها

نسوه متبرجات کاشفات عاریات من الذین داخالت في الفتن. ) مجالس المواعظ/ شیخ شوشتري/ 

 (140ص

 :تهدید سالمت جسمانيو 11

، ماهواره، تلفن همووراه درزمانهاي نه چندان دور، یعني سالهاي پیش از ظهور تلویزیون، رایانه    

انواع شبكه هاي اجتماعي، کودکان، نوجوانان وجوانان به  ورت فیزیكي مشغول انواع بازیها و 

شدند، درکوچه ها وزمین هاي بازي مي دویدنوود و تمووان اعضوواي بوودن شووان وسرگرمي ها مي 

وروحووي آنهووا را این شیوه بازي وسرگرمي، سالمت جسمي ودرنتیجه،  درحال کاروفعالیت بود.

ولي با ظهور وسایل ارتباطي جدید ونوین، شیوه هاي تفووریح وسوورگرمي فوورق  تضمین مي کرد.

چنووین تغییووري،  کرده است. واین تغییر، از  ورت فیزیكي به  ورت مجازي تغییر یافته اسووت.

ي سالمت جسماني ورواني افراد را درمعرض خطرقرار داده و موجب بروز تعوودادي از بیماریهووا

جوان و نوجوان، به جاي حرکت بدني، پشت یك مووانیتورمي نشوویند  شده است. سمي وروحيج

وایوون  وساعتها مشغول بازي با رایانه، گوشي، ویا تماشاي فیلم ازتلویزیون ویا ماهواره مي شود.

 عالوه براثرات منفي مستقیم تماشا، موجب پیدایش عوارض و بیماریهوواي جسووميسكون بدني، 

 مي شود.

، و سرگرن شدن به کاربا گوشي هاي همراه ماهواره ايتلویزیوني وتماشاي مفرط برنامه هاي      

باعث ایجوواد سووكون و بووي حرکتووي در  ومشغول شدن درفضاي مجازي وشبكه هاي اجتماعي،

، عالوه بربیماري هاي روحي ازقبیل افسووردگي و رویدادمي شود که این  هاآن و کاربران بینندگان

سووردرد شوودید، گووردن درد، ازقبیوول:  ي جسووميبعضووي ازبیماریهوواند زمینه هاي مي توا انزوا ،

تضعیی حافظه، کم شوودن کووارآئي  دشواري در دید، اختالالت خواب، خشك شدن چشم ها و

گرچه ماهواره مي تواند در  :این مي توان گفتبنا بررا فراهم کند. غیره  اضافه وزن و هاي مغزي،



امدهاي منفي نیز به اثرات و پیولي پیشرفت نقش مهمي داشته باشد،  ، تسهیل امور واطالع رساني

کشووورهاي مختلووی در حووال در که دامنه این بیماریها وعوارض تا حدي است .جاي مي گذارد

 کاهش آسیب هاي ماهواره مي کنند. و هزینه هاي هنگفتي را  رف چاره اندیشي هستند

 :، تیریی و قلب حقایقو ایجاد موج12

درجامعه بووه وجووود بزرگ ترین آسیب اجتماعي که برنامه هاي ماهواره اي و فضاي مجازي     

مووي این موج ازیك طرف درذهن وافكاریك فرد بوجووود  ، عبارت است ازایجاد موج.مي آورند

قرارمي دهد. بعدازآن که وجود فرد را تسخیر کرد، پیشرفت نموده ودر ینه آید واورا تیت تاثر

ر ه جامعه ظهورپیدا مي کند. دراین موقع است که شكل آسیب اجتماعي به خانواده وسپس درع

دریك تشووبیه، وقتووي  خواهد بود. مثل یك سیل بنیان کندر ورت عدن مهار، خود مي گیرد که 

هرچه راکووه همه چیزرا به هم مي زند و راه مي افتد، به سیل جاري مي شود و امواجي خروشان 

چنین توواثیري  برنامه هاي ماهواره اي و شبكه هاي مجازي نیز .کندمنهدن مي دارد  درسرراه خود

عقاید و سبك زندگي را  درجامعه دارند. این وسایل با بارش انبوهي ازاطالعات )با هرمیتوایي(

، فر ت اندیشه وگووزینش  این شیوه هابا  آنها تیت تاثیر قرار داده و آنها را زیر و رو مي کنند.

اورا تیت  اي« قورباغه »ا لبا استفاده از  نموده و با سرگرن کردن او وسلب  خود را ازمخاطبان  

حوووزه و شبكه هاي مجازي درگستره وسیعي درتاثیر برنامه هاي ماهواره اي  تاثیر قرار مي دهند.

مسائل سیاسي، فرهنگي، اقتصادي، دیني، سبك زندگي، اعتقووادات وباورهوواي شخصووي و غیووره 

ظه شاهد پخش انواع مختلووی اخباروشووایعات در فضوواي مجووازي هرروز وهرلی اتفاق مي افتد.

هستیم که با استفاده ازترفندهاي گوناگون، سعي درالقاء خواسته ها ونیت هاي خود به مخاطبان و 

درنهایت تغییرافكار، اعتقادات و باورهوواي دینووي،  ، متزلزل نمودن وتالش درجهت مواج نمودن

 سیاسي، فرهنگي، اقتصادي مردن دارند.

»ا ل قورباغه اي« این است: » قورباغه اي را درنظربگیرید که داخل ظرفي پوورازآب والبتووه      

روي شعله مالیم اجاق گازدرحال استراحت است. اگرمیزان حرارت همووین طووورکم باشوود، آب 

رفته رفته گرن وگرن ترخواهد شد، بدون آنكه قورباغه بیچاره متوجه این تغییر دما بشود. چراکووه 



حل ابتدایي افزایش تدریجي دما، قورباغه خوابش مي گیرد وازخواب دریك آب ولرن لذت درمرا

مي برد اما پس ازمدتي این قورباغه درآب داغ مي میرد واین سرنوشت قورباغووه اي اسووت کووه 

متوجه تغییر دماي میی  اطراف نشده باشد. اما اگراین قورباغه را ازابتدا درظوورف پوورازآب داغ 

تغییردرحوووزه تفكوورات واعتقووادات ازراه یرون پریده وخووودرا نجووات مووي دهوود.« بیندازیم او ب

تغییردرمدل هاي زندگي نیز به آرامي  ورت مي پذیرد وشخص زماني به حجم زیوواد تغییوورات 

کامال تغییریافته ویك آدن دیگرشده است. )امانلو،  ورت پذیرفته، توجه پیدا خواهدکرد که دیگر

 (128حسین، ص

ها با بمباران اطالعاتي خود درقالب هاي مختلی اعم ازفیلم، موسیقي، خبوور، تبلیووو،  ماهواره    

تیلیوول  وورف وغیره قدرت تبلیو را ازمخاطبان خودگرفته و اورا به عنوان مصرف کننده  مستند

 .هاي خود تبدیل مي کنند
 

 عوامل گرایش به ماهواره درخانواده هاي ایراني:

علل گرایش مردن به ماهواره ونوع برنامووه هوواي  1393معتبردرسال براساس آخرین نظرسنجي 

 (214)امانلو،  شده است: مورد استفاده وشبكه هاي مربوط بدین  ورت تیلیل

و 5و اخباروتیلیوول هوواي سیاسووي ، 4و موسوویقي ، 3و فیلم هاي سینمایي ، 2و سریال ها ، 1

و برنامه هوواي 8نامه هاي ورزشي ، و بر7و برنامه هاي علمي وآموزشي ، 6شوهاي تلویزیوني ، 

 . و برنامه هاي هنري10و مسابقات وسرگرمي ، 9مستند ، 

 ناگفته نماند: براي اقبال مردن به برنامه هوواي موواهواره اي، علوول وعواموول متعووددي درکتابهووا   

خال ووه فراگیرعامل  آنها مي توان همه آنها را درچندومقاالت مختلی برشمرده اند.اما با تامل در

 :نمائیم براي سهولت و جمع بندي، آنها را درپنج عامل بشرح ذیل جمع بندي وارائه مي لذا کرد.

 و بیكاري و تنهایي:1

یكي ازعوامل جدي براي گرایش به ماهواره درمیی  خانواده بیكاري است. کسووي کووه درطووول 

شبانه روزبرنامه تعریی شده اي براي استفاده ازعمرخود ندارد وساعات قابل توجهي را درطووول 

روز بیكاراست، زمینه را براي ورود تفكرات وکارهاي شیطاني به زندگي خووویش فووراهم کوورده 



ي اسووت رهمینجا به عامل دیگري هم اشاره شود که نزدیك به عامل بیكوواراست. خوب است د

 (214امانلو، صوآن عامل تنهایي است.)

بدیهي است تماشاي فیلم هاي ماهواره اي جهت سرگرمي وگذران عمر، رفته رفتووه  ووورت     

 خود گرفته وموجب اعتیادخواهد شد که در بندهاي قبلي بدان اشاره شد. عادت به

 دیدن فیلم وسریال هاي جذاب: و2

سریال و ترجیح آن به سایر برنامه هووا، تووا جووایي کووه فیلم وي ایراني به دیدن هاه تمایل خانواد

 (1393،)میمدي سیی .انداي اکنون به پخش سریال اقدان نمودهبسیاري از شبكه هاي ماهواره

سازي مي کند، درواقووع فوویلم فیلم خصو یتي دارد که براي انسان تصویرسازي مي کند، ارزش 

دیدن باعث مي شود مخاطب بدون آنكه متوجه باشد مفاهیمي درذهوونش ارزش شووده یووا ضوود 

این چیزي است که درفیلمهاي ماهواره درپي آن هستند وقصوود آنهووا دراکثرفیلمهووا  ارزش شود.

ند وقصد وبرنامه ها نمایش حقیقت جامعه نیست، بلكه نمایش آن چیزي است که به دنبال آن هست

 (219و218امانلو، )دارند به مخاطب القاء کنند.

 موضوعات ممنوعه :عالقه به  و3

هایي از زندگي اجتماعي که جزو حوووزه هوواي ممنوووع و تمرکز شبكه هاي ماهواره اي بر حوزه

بعضأ تابوهاي جامعه ایراني به شمار مي روند، مانند رواب  آزادانه با جوونس مخووالی؛ نوشوویدن 

مشروبات الكلي در مواقع جشن و غم؛ عدن تقید به ظواهر مذهبي و اکتفا به نیت پوواک؛ روابوو  

نامتوازن میان افراد داراي اختالف سني بسیار، و مواردي از این قبیل. در حقیقت با دیدن برنامووه 

هاي این شبكه ها، نوعي سطیي نگري و بي قیدي مشهود در بیننده رشد مي یابد که چندان هووم 

 (1393)میمدي سیی، .زاردهنده نیستآ

 تفریح و سرگرمي: و4

موارد به خود حق مي دهد تا ذهن خسته از کار روزانه و یا درگیووري ازبیننده ایراني در بسیاري 

هایي بدون میتوا، اما سرگرن کننده و جذاب، هر هاي اقتصادي و اجتماعي خود را با دیدن برنامه

 (1393)میمدي سیی،آران نماید.  ،چند مضر



 :رسانه مليبرنامه هاي  خالء دریا  وجود کمبود و و5

وجود برخي سریال هاي کم جاذبووه و یكي از دالیل گرایش به تماشاي برنامه هاي ماهواره اي » 

مخاطبووان از اي سرگرمي و رفع خسووتگي بووراي دسووتهغم بار داخلي که فاقد پاسخگویي به نیاز 

 (1393میمدي سیی، ) .«ایراني است

البته درسالهاي اخیربا گسترش شبكه هاي تلویزیون داخلووي ودیجیتووالي شوودن آنهووا، تالشووهایي 

 ورت گرفته است که همه اینها ازنظوور کمّووي اسووت. امیوود درجهت پرکردن خالء هاي موجود 

است ازنظر کیفیت نیزتالشهاي الزن  ورت گیرد تا با پرشدن خالء هاي موجود، ازاقبووال مووردن 

 نسبت به برنامه هاي ماهواره اي کم شود.

 

 

 :و پیشنهاد ها  نتیجه گیري

است ازتهاجم فرهنگووي بووا اسووتفاده با توجه به این که این باردشمن با شیوه جدیدي که عبارت 

ازآخرین امكانات ازقبیل برنامه هاي ماهواره اي وفضوواي مجووازي روي آورده اسووت، چوواره اي 

 براي مقابله باید: ن که درمقابل این تهاجم همه جانبه ایستادگي وبا آن مقابله نمائیم.نداریم جزآ

 ارگانهووا کووه پیشوونهاد مووي شووودرسانه اي عمون مردن باید درحدالزن ارتقاء یابد. لذا  و سواد1

  تدابیروراهكارهاي عملي این امررا اندیشیده ودربرنامه هاي خود بگنجانند. ومسئولین ذیرب 

 بایوود هم ازنظرکیفیت وهم ازنظرکمیتمخصو ا شبكه هاي تلویزیوني،  امكانات رسانه مليو 2

ارتقاء یابد وسالیق همه گروههاي سني و بویژه شبكه هاي مخصو ي براي کودکان، نوجوانووان 

گرفته ولي ازنظرکمّووي اسووت و   ورتوجوانان راه اندازي شود. کما اینكه این امرتا اندازه اي 

 و ازنظرمیتوا وغني سازي نیز بایداقدان هاي عملي وگان هاي بلندي برداشته شود. کافي نیست.

واین  را میكم و آنرا مقاون سازي نماییم. سنگرخود جهت مقابله با این آسیب ها، زن استو ال3

مهم میسر نمي شود مگربا حفظ فرهنگ و ارزشهاي خودي، ومهم ترازهمه تیكیم بنیان خووانواده 

به جرات مي توان گفت تربیت دیني فرزندان، تنها راهكارعملي بووراي  ها و تربیت دیني فرزندان.



جلوگیري ازآسیب هاي ماهواره وفضاي مجازي است. بنابراین پیشوونهاد مووي شووود راهكارهوواي 

 توس  ارگانها ومسئولین ذیرب  پیش بیني و عملیاتي شود. عملي

مقوله آسیب هاي ماهواره وفضاي مجازي، پدیده اي فرهنگي است وراهكارهاي مقابله با آن و 4

نیزباید ازهمین سنخ، یعني راهكارهاي فرهنگي باشد. توواریخ ثابووت کوورده کووه اسووتفاده از زور 

سال هاي سال است که با جمووع آوري  نداده است.واجبارو قوه قهریه درمسائل فرهنگي جواب 

بشقاب هاي ماهواره اي، سعي در مقابله با آسیب هاي آن مي شود ولي این کار، نه تنها انتظارات 

و اهداف برنامه هاي پیشگیري را برآورده نساخته، بلكه به خاطر ایجاد حساسیت هووایي درمووردن 

راین الزن است براي مقابله با آسوویب بنابموجب افزایش استفاده ازاین پدیده شون گردیده است.  

البته استفاده ازنیروي قهریه درمواقع جرن الزن اسووت  هاي مورد بیث، کارفرهنگي  ورت گیرد.

 وآن بیث دیگري است.

و رسانه ملي که خودش در خ  مقدن مبارزه فرهنگي قرار دارد و بووه گونووه اي، برنامووه هوواي 5

مخاطبان، سعي در کم رونق کردن رسانه ملي دارند،  ماهواره اي درمبارزه با آن است و با جذب

تبیین و براي عمون مردن مرتبي که درآن آسیب هاي ماهواره و اهداف آن،  خودش برنامه منظم و

لذا الزن است رسانه ملي با تهیه وپخش برنامه هایي ضمن روشوون کووردن  بازگوئي شود، ندارد.

تبیین آسیب هاي آن، درجهت افزایش سواد رسووانه اي عمووون واهداف و برنامه هاي ماهواره اي 

 عملي بردارد.موثر ومردن گامهاي 
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