
 

  

  

  

  

  

  

ای بر  های بازرگانى ماهواره تاثير پيام

  فردی زوجين تغيير روابط ميان

  *شمس اهللا مريجي

  **حكيمه احساني

  چكيده

ريـزی هدفمنـد،  های نوين همچون ماهواره، در عصر كنونى با پوشش جهانى و برنامه رسانه

هـای  ابعاد زندگى فردی و اجتماعى بشـر، فرهنـگ و ارزش سعى دارند تا با نفوذ در تمامى

تـدريج و البتـه بـدون مقاومـت، جـايگزين هويـت واقعـى  هـای متنـوع، به غربى را در قالب

ای و تاثيرگذار است  های رسانه ای از اين قالب های بازرگانى، گونه پيام. مخاطبان خود كنند

ويژه  هـا بـه نگـرش و تـاثير بـر توده كه سـوای از هـدف نهـايى تغييـرات ارزشـى، بـا تغييـر

  .كند ها، بسترهای فرهنگى الزم را برای تأمين منافع مادی نيز فراهم مى خانواده

سو، نيـاز روزافـزون توليدكننـدگان كـاال و خـدمات بـه يـافتن بازارهـای جديـد بـا  از يك 

زوجين كه ركن ويژه  ها و به های رسانه و از سويى ديگر، خانواده گيری از همه ظرفيت بهره

اصلى خانواده بوده و همواره نيازمند شناخت، راهنمايى و كسب تجربه برای رفـع نيازهـای 

در ايـن ميـان، . باشند، سبب توجه و اهميت تبليغ محصوالت بازرگانى شـده اسـت خود مى

انگيز شده و سبب پديدآمدن  های كاذب اين تبليغات، برای زوجين، بسيار مخاطره راهنمايى

كند  مقاله حاضر تالش مى. ای متعدد در عرصه خانواده و ارتباط زوجين شده استه آسيب

های بازرگانى، به بازخوانى اين  تا با روش اسنادی و نيز تكيه به تحليل محتوای برخى از پيام

  .ها بپردازد تاثيرات و آسيب
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ده، عـدم زندگى، تضـعيف بنيـان خـانوا تغييـر سـبك: تـوان بـه ترين اين تـاثيرات مى از مهم

هـای  پذيری، كاهش ارتباط عاطفى، ترويج روحيه خيانت زوجـين، ايجـاد بيماری مسئوليت

  .بندوباری و نيز ضررهای مالى اشاره كرد روانى، اشاعه فساد اخالقى و بى

  ها  كليدواژه

  .فردی ای، روابط ميان ه ماهوار های بازرگانى، تبليغات زوجين، ماهواره، پيام

 بيان مسئله

 جلـب خـود سـوی به را بسـياری مخاطبـان در عصر كنـونى كه تبليغاتى ترين وسايل مهم از

بــا كاركردهــای متنــوع خــود و   گســترش مــاهواره. ای اســت مــاهواره های شــبكه ،كــرده

های  آســيبهــای مختلــف،  در حوزه اش هــای پيوســته، ســوای تاثيرگــذاری ســازی دگرگون

  و رشـد  ايجـادتـرين عامـل  را كـه قـویخـانواده دنبال داشـته اسـت و حتـى  شماری را به بى

  ســت، نيــز دچــار آســيب كــرده و حيــات آن را ا و صــميميت ميــان اعضــا ، محبــتعاطفــه

  ای، های مـاهواره شـود كـه برنامـه در شـرايط كنـونى، مشـاهده مى. به مخاطره انداخته است

ـــان به ـــات مي ـــای ارتباط ـــدريج ج ـــه چهرهو فردی  ت ـــه و  ب ـــزوا را  چهره را گرفت   فضـــای ان

  تداوم ايـن شـرايط، در ابتـدا بـه افـزايش فردگرايـى  .جايگزين فضای اجتماعى كرده است

  هــا را بــه ســمت  انوادهخ ،هــای خــانواده منجــر شــده و در گــام بعــدی رفــتن كانون و از بين

ــد ــرويج مفاس ــتت ــديگر،  ، عف ــه يك ــبت ب ــوهر نس ــت زن و ش ــس رقاب ــاد ح   زدايى و ايج

  . دهد سوق مى

ای به سرعت در حال  دهد، استفاده از تجهيزات ماهواره شان مىرصد مطالعات ميدانى، ن

درصــد مــردم ايــران، مخاطــب  60كــه در حــال حاضــر، حــدود  طوری افــزايش اســت؛ بــه

بيشــترين مخاطبــان رســانه را  ،در كشــور مــا .)74: 1390اميــری و ديگــران،   صــالحى(انــد  ماهواره

های ايـن نـوع  ، باعث شـده تـا برنامـههمين وضعيت. دهند ويژه زنان تشكيل مى خانواده و به

كردن فرهنگ غربى به آنها، شخصيت حقيقى  دادن شخصيت زن و القا قرار ها با هدف  شبكه

هـای  در شـبكه. شدت تضعيف كننـد زن مسلمان ايرانى را متزلزل كرده و بنيان خانواده را به

پيونـدهای  زينجـايگهـای اقتصـادی ميـان زن و مـرد  بخشـيدن بـه رقابت شدت ،ای ماهواره

ارائه تعريف نادرست از زندگى مشترك، موجـب شـده تـا مفهـوم شده و عاطفى مستحكم 
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كـه از «كـاهش ارتباطـات كالمـى . تفاهم تبديل شـود، اعتماد و تعهد به رقابت و سوءعشق

و ) 109: 1385محموديــان، (» شــود ترين نــوع مناســبات انســانى در خــانواده محســوب مى ســاده

شـدن  رنگ كم، سـبب )17: 19/5/91روزنامـه ايـران، (دقيقـه در روز  15از  رسيدن آن به كمتـر

موجـب ازخودبيگـانگى و گسسـت عـاطفى ها شده و  همدلى و گسست عاطفى در خانواده

دنبال  را نيـز بـه خلق زمينه گسست فكری شده تا حدی كه سـالمت فكـر و رفتـار بيننـدگان

  . داشته است

هـای خـود،  شود با نوع برنامـه ت، اداره و كنترل مىتوسط نهاد سياس«ای كه  چنين رسانه

ــأثر ارزش خانواده ــا را مت ــود مى ه ــى خ ــای فرهنگ ــد ه ــادی، (» كن ــه، . )209: 1385من در نتيج

از مسير اصلى تربيتـى خـود كـه ريشـه در مكتـب اسـالم  ،ها اين برنامه مخاطبهای  خانواده

هـا و در سـطح  روابـط خانواده بـار آن، سسـتى در دارد، فاصله گرفتـه و نتيجـه سـوء و زيان

نوشتار پيش رو، بنـا . و باالرفتن آمار طالق در كشور خواهد شد  تر سبب افزايش فساد وسيع

ويژه نـوع  ای بـه مـاهواره هـای هـای اسـنادی، نشـان دهـد كـه پيام دارد تا بـا اسـتفاده از داده

و بـا رخنـه در ارتبـاط ، چگونه كانون اصلى جامعه يعنى خانواده را نشانه رفتـه بازرگانى آن

  .است شدهفردی زوجيِن عمدتا جوان، سبب تغيير رفتار آنها  ميان

  مفاهيم

  تبليغات
يافته از سـوی افـراد يـا  براساس فرهنگ آكسفورد، بيان افكار يا رفتارهای سـازمان ،تبليغات

بـل هـای ديگـر بـرای اهـداف از ق هايى با هدف تأثير بر افكار يا رفتـار افـراد يـا گروه گروه

تـوان زنـدگى  بشر عجين گشته و به سـختى مى] زندگى[امروزه تبليغات با . شده است تعيين

تبليغ همانند ارتبـاط  ،شناسى از ديدگاه ارتباط. تصور كرد كنونىبدون تبليغات را در جهان 

هـای اجتمـاعى قابـل شـناخت  فراگردی است مقيد به شرايط زمانى و مكانى كـه بـا ويژگى

دانـد  فـن نمايشـى مى ،هارولد السول، تبليغـات را. )4: 1390وش و حيدربيگى، ديندار فرك(است 

 4كه ممكن اسـت شـفاهى، كتبـى، تصـويری يـا همـراه بـا موسـيقى باشـد و امـام خمينـى

ها و  هـا و تشـويق بـه انجـام آن و ترسـيم بـدی همان شناسـاندن خوبى ،تبليغات«: فرمايند مى

بايـد اذعـان كـرد كـه در تبليغـات، . )62: 1374دان، خنـ(» دادن راه گريز و منع آن اسـت نشان
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بـه  يابى دسـتپايان كار نيست بلكـه اقنـاع يـا ترغيـب در جهـت  ،صرف رساندن يك ايده

  .)312: 1381 پوركريمى،(هدف خاصى نيز مدنظر قرار دارد 

  های بازرگانى پيام

. مخاطب اسـت های بازرگانى، شكلى از انتقال سريع معانى و مفاهيم جهان مدرن به پيام

 ماننـد گونـاگون تبليغـاتى وسايل از ،مخاطبان به بازرگانى های پيام ارسال طور كلى برای به

وسـايل  روی بر آگهى نصب تابلو، انواع پوستر، مجله، روزنامه، مطبوعاتى، بروشور، آگهى

سـتردگى و ها با توجه بـه گ ماهواره. كرد استفاده توان مى ... و سينما تلويزيون، راديو، نقليه،

اند، از جمله مسـيرهای بسـيار تاثيرگـذار و  تاثيرگذاری بااليى كه در نزد مخاطب پيدا كرده

های موثر آنها بر عامه  از تكنيك. شود داران محسوب مى مورد توجه صاحبان كاال و سرمايه

ه هـا، موضـوعاتى را كـ ها با ارائه خبرهـا و پيام يعنى رسانه ؛سازی معانى است مردم، برجسته

ترين  مهم .)326: 1386سورين و تانكارد، ( نمايند كنند، تعيين مى عامه مردم راجع به آنها فكر مى

در اثـر همـين . های آن اسـت بودن برنامـه بـودن و بلكـه جهـانى ويژگـى ايـن رسـانه، فراملى

داری سعى دارد به اشكال گوناگون، تاثيرگذاری خود را بر همه مـردم  ويژگى، نظام سرمايه

سـلطان حـاكم  ،عبارتى ها را به تسخير خود درآورد و به روز افزايش داده و آن روز به جهان

  . )339: همان( بر افكار جامعه باشد

هـای فرهنگـى در همـه وجـوه  زدن نظام از مقاصد مهم اين سياسـت نظـام غـرب، بـرهم

تـرين ايـن  نظـام خـانواده، يكـى از مهم. زندگى اجتماعى كشورهای مستقل و هدف اسـت

ها و بسترهای تبليغى،  های بازرگانى در كنار ديگر تكنيك اهداف است كه با استفاده از پيام

بودن مفـاهيم و  نكته مهـم در ايـن نـوع تاثيرگـذاری، پنهـان. همواره مورد تهاجم بوده است

تبليغات با همان سروصدا و . های جذاب بازرگانى است محتواهای فرهنگى مسموم در قالب

 ،تــدريج كنــد و به طور ناخودآگــاه رسـوخ مى در ذهـن و جــان فــرد بـه ،هـای شــاداب رنگ

گيری دهكـده جهـانى  سازی مصـرف و شـكل نيازهای او را تغيير داده و در راستای يكسان

شدن ختم شده و سعى دارد، ساليق مركز را  فرآيندی كه به جهانى ؛برد مك لوهان پيش مى

و  )363: 1389غفـاری و ابراهيمـى، (ى تغذيه شود به پيرامون آورد؛ در حدی كه از نوگرايى غرب

مانـدگى در  آمـدن احسـاس عقب بـه وجود. هـای جديـدی را شـكل دهـد هويت ،در نتيجه
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های بازرگانى و يا احساس حسرت و اندوه نسبت بـه  مواجهه با دكورهای زيبا و جذاب پيام

رگـذاری و تغييـر هويـت هايى از اين نوع تاثي نداشتن وسايل آشپزخانه از سوی بانوان، گونه

  .هستند

ها و ابعـاد  هر پديـده اجتمـاعى، دارای اليـه مثابه بههای بازرگانى  كه پيامكرد توجه  يدبا

به عبارت ديگر، هـر . مختلفى از جمله اعتقادی، فرهنگى، آموزشى، روانى و اقتصادی است

خود همراه دارد كه  های پنهان معنايى را با پيام بازرگانى، سوای از صورت و ظاهر آن، اليه

تاثيرات عميقى را بر ابعاد فردی و اجتماعى افراد برجای خواهد گذاشت و در نتيجه، سـبب 

  .ها گرديده و مبنای رفتار آنان خواهد شد تغيير در نگرش

  خانواده و زوجين

ترين مسيرهای تعالى و نيل به تكامـل در تربيـت آدمـى، محـيط خـانواده  يكى از اساسى

توانـد در راه  طور قطـع، انسـان مى دارای شرايط مناسـبى باشـد، بـه ،ين محيطهرگاه ا. است

  . ها دست يابد كسب كمال، قدم گذارد و به تمايالت باطنى خويش در راه وصول به ارزش

در حـديثى از پيـامبر  كـه چنان. در دين مبين اسالم، خانواده اهميـت بسـيار زيـادی دارد

تر از ازدواج و  ر اسالم، نزد خداونـد عزوجـل، محبـوبهيچ بنيانى د« :اسالم آمده است كه

و نيز دربـاره تاثيرگـذاری زوجـين بـر يكـديگر  )222: 1394مجلسـى، (» تشكيل خانواده نيست

همسران شما، لبـاس : ؛ يعنى)187: بقره(» ُهن لِباٌس لَكْم َو َأنْتُْم لِباٌس لَُهن « :فرمايد مى کریم قرآن

  .بنابراين هر دو زينت هم و سبب حفظ يكديگريد .ا هستيدشما هستند و شما لباس آنه

بعد از اهميـت ذاتـى خـانواده و تـاثيرات زوجـين بـر يكـديگر، بايـد گفـت؛ خـانواده،  

هـا و  نهـاد خـانواده، باورهـا، ارزش. كنـد ترين كانونى است كه جامعه از آن تغذيـه مى مهم

: 1394بيـات، ( كنـد آنهـا نظـارت مىآموزد و در حد امكان بر  هنجارها را به اعضای خود مى

ای كـه از  پذيرنـد بـا توشـه بر اين اساس، افراد در كنار تأثيری كه از اجتماع خـود مى. )308

چنـين . دهـد كنند، محـيط پيرامـون خـود را تحـت تـأثير قـرار مى خانواده خود دريافت مى

تمـاعى و سياسـى اج -عالوه بر مسائل پيرامونى جزئى، بر مسـائل كـالن اقتصـادی ،تأثيراتى

رسد كه اصالح يك جامعه، پيشرفت و ترقى  بنابراين، به نظر مى. يك جامعه نيز نقش دارند

  . آن، تحت تأثير نقش و كاركرد خانواده است
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تاكيـدات بسـيار زيـاد بـر نقـش و . باشـند ترين افراد خـانواده، والـدين مى مهم ،شك بى

  هـا بـر جامعـه از نكـات مـورد توجـه  ناهميت والدين در تربيـت فرزنـدان و تاثيرگـذاری آ

  چگـونگى ارتبـاط بـين والـدين و تاثيرپـذيری . همه اديان الهى و متفكـران اجتمـاعى اسـت

ها از منابع فكری و راهنمای زندگى، از مسائلى است كه هم در تداوم و آينـده زنـدگى  آن

  معـه را چگـونگى الگـودهى عملـى در محـيط خـانواده و جا هـممشترك آنان موثر بوده و 

  .كند تعيين مى

  های بازرگانى ماهواره بر زوجين ابعاد تاثير پيام

های فارسى زبان، تبليغات محصوالت  ويژه در شبكه ای به های ماهواره بخش زيادی از برنامه

ــد آن اســت ــد و مانن ــزايش ق ــاد، كــاهش وزن، اف ــرك اعتي ــين . و كاالهــای جنســى، ت چن

عتقادی، فرهنگى و رفتاری مخاطبين را تحت تاثير قرار ابعاد ا غيرمستقيم طور بهمحتواهايى، 

ناخودآگاه و در طول زمان، شـيوه رفتـاری و حتـى نگرشـى خـود را  طور بهدهد و افراد  مى

ها  ها ياد كرد، در نزد خانواده از آن» آسيب«توان با عنوان  اين تغييرات كه مى. دهند تغيير مى

ها و ترويج محتواهـايى مشـابه،  ن فعاليت اين شبكهشد به دليل گسترده. شود بيشتر نمايان مى

. تاثيرات منفى آنان نيز چند برابر شده و در برخـى از منـاطق كشـور، عموميـت يافتـه اسـت

دارد  دنبال بهافزايش طالق را  ،شدن روابط خانوادگى و تعلقات زناشويى كه در نتيجه سست

ــدگى و الگــ ــى، ســبك زن ــادات ارزش ــده اعتق ــرات عم ــا تغيي حــاكى از  ،وی مصــرفو ي

های  شـبكه. گونه تبليغات بر ابعاد و سطوح زندگى فردی و اجتماعى اسـت تاثيرگذاری اين

ای به آرامى و به شكلى تدريجى، اين اختالل در ابعاد اعتقـادی، فرهنگـى و تعامـل  ماهواره

اری از عنوان مثـال؛ ديـدن بسـي بـه. كشـاند ها را ايجاد كرده و در نهايت به تغييـر مى خانواده

شود، باعث ايجـاد هيجانـات  ای نمايش داده مى های بازرگانى ماهواره تصاويری كه در پيام

دهـد و يـا  كاذب جنسى در زوجين شده و آنها را به سوی شكستن حريم خانواده سـوق مى

مرور زمـان  گيرنـد، بـه هـا و محصـوالت قـرار مى مردانى كه در معرض و تبعيت از ايـن پيام

شوند كه همواره از وضعيت جسمانى همسر خود انتقاد كرده و  ی ناراضى مىتبديل به افراد

دادن  قـرار ها بـا هـدف  های ايـن نـوع شـبكه باعث شـده تـا برنامـه ،اين وضعيت .اند ناراضى

شخصيت زن و القاكردن فرهنگ غربى به او، بتوانند شخصيت حقيقى زن مسلمان ايرانى را 
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تـوان ابعـاد ايـن  طور ويـژه، مى بـه. شـدت تضـعيف كننـد همتزلزل كرده و بنيان خانواده را ب

  :بندی و بيان كرد تاثيرات را در موارد زير دسته

  بعد اعتقادی. 1

گيری  سری مبانى و اعتقاداتى است كـه مبنـای شـكل جا كه هر انسانى دارای يك از آن

 ، ضـروری اسـت بـرایشـوند مىرفتار و نيز نگرش وی دربـاره زنـدگى، جهـان و خداونـد 

های رفتاری شايسته، در حقيقـت  گونه پايبندی به اعتقادات خود، با شناخت كامل و عمل به

مقاومت نشـان داده  و موانع ها دفاع كرده و از سويى ديگر، در مواجهه با آسيب مبانى از آن

ی  ها اعتقادات، شبهات و تلقين ۀدر عرص ها آسيبترين  شك، مهم بى. درستى دفاع كند  و به

. دهنـد خـود را بـروز مى پسـند و عامه در زمان كنونى با رنگ و لعاب زيبا كهبوده نادرست 

ها خصوصـا  ماهواره در شمار ابزارهايى قرار گرفته كه به مرزهـای عقيـدتى انسـان ،متاسفانه

ور شده و قصد دارد اساس ايـن مكتـب را در هـم بريـزد؛  ويژه مكتب تشيع حمله اسالم و به

ای در زمينه  های متعدد ماهواره شبكه. تاثير نيست اين مساله نيز بىهرچند اغراض سياسى در 

تبليغ وهابيت تكفيری و بر عليه شيعه، ترويج مسيحيت تبشيری، ترويج مذاهب خرافـى مثـل 

بودن  پرستى و تبليغ حزب صهيونيسـتى بهائيـت، تبليـغ سـكوالريزم و القـای شخصـى شيطان

ها فعاليـت  ين اسالم با همـه ابزارهـا و فرصـتدين، ايجاد شك و ترديد حتى در مسلمات د

اسـاس، الحـادی و  های فناوری اطالعات، طرح باورهای بى كنند؛ البته با توجه به ويژگى مى

ای از  بخـش عمـده. )295: 1394بيـات، (های مختلف، موضوعى عادی اسـت  خرافى در رسانه

عبارتى، گرچـه در ظـاهر تبليـغ  بـه. يابـد های بازرگانى تحقق مى از طريق پيام ،ها اين فعاليت

كردن يكـى از مفـاهيم  رنـگ كمشده در تبليـغ،  گيرد اما محتوای ارايه يك كاال صورت مى

 .اعتقادی و ارزشى است

  بعد فرهنگى .2

فرهنگ كه در ديـدگاه انديشـمندان اسـالمى، بخشـى از معرفـت اسـت كـه در ذهنيـت 

مـراد از . هان افـراد وارد شـده اسـتج و يا در زيسـت شكل گرفته مشترك افراد و يا جامعه

معرفت، تنها آگاهى ذهنى، تصوری يا تصديقى نيست، مراد معنای عامى است كه احساس، 
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كـه  اعم از اين -هر نوع آگاهى . گيرد عاطفه، گرايش، اعتقاد، عادات و آداب را نيز فرا مى

خ پيداكرده و در حد يك تصور ساده باشد و يا آنكه در درون شخصيت و وجود افراد رسو

هنگـامى كـه صـورت  -ها را در خدمت و يا در تقابل بـا خـود گرفتـه باشـد عزم و جزم آن

: توان گفت بنابراين مى. )152: 1387پارسانيا، (شود  در قلمرو فرهنگ واقع مى ،جمعى پيدا كند

فرهنگ، زيربنای نظام اجتماعى در اسالم است و در صورتى كه به خوبى آموزش و انتقـال 

تـدريج از راه كمـال  ه نشود و يا از طرف ديگـران، مـورد هجمـه قـرار گيـرد، جامعـه بهداد

ای،  های رسـانه ترين اهداف شبكه از اصلى. يابد بازمانده و رو به فروپاشى و نابودی سوق مى

جانبـه خـود را اعمـال  هاست تا بتواننـد سـيطره همه های فرهنگى و دينى ملت نابودی ارزش

ه نسل ديگـر اسـت كـه بهای مهم فرهنگ، انتقال آن از نسلى  ه از شاخصويژه آنك به ؛كنند

تواند حضور و  معنايش اين است كه ظهور و بروز عناصر متعدد فرهنگ و پذيرش عامه، مى

های بيگانـه،  هـدف نهـايى تبليغـات رسـانه. )62: 1387مريجـى، ( بقاء فرهنگ را تضمين كنـد

كردن فرهنـگ مـورد نظـر خـود  بعد و جـايگزين  جلوگيری از انتقال فرهنگ بومى، به نسل

غيرمسـتقيم،  صـورت بههای بازرگانى از سازوكارهای رسـاندن پيـام  جا كه پيام از آن. است

عنوان  بـه. ای در تاثيرگذاری بـر حـوزه فرهنگـى دارنـد سريع و تاثيرگذار است، تاكيد ويژه

، بـرای يـك مـرد ارزش های مهمى كه اسالم و ديگر اديـان آسـمانى نمونه يكى از ويژگى

دانند، غيرت است و تقريباً همه مردان جامعه اسالمى، بر محارم خـود حساسـيت دارنـد؛  مى

همچنـين يكـى . های آشنای فرهنگى ما مسلمانان است ای كه ناموس يكى از ويژگى گونه به

از موانع اصلى انحراف و از سدهای محكم فرهنگى جامعه در برابر فساد و انحـراف، همـين 

توانـد  غيرت اسـت؛ اگـر مـردی حساسـيت خـود را نسـبت بـه نـاموس از دسـت بدهـد، مى

روست كه بعضى از مردان جامعه، هيچ حساسيتى نسبت بـه  ساز انحراف شود؛ از همين زمينه

كه امروزه برخى  چنان. های زننده همسران، دختران و نواميس خود ندارند آرايش و پوشش

 باز هـم ازشان  به ناموسديگران   جويانه نگاه لذت مشاهدهرغم توجه و  مردان مواردی، على

خودشان همسرشان را بـه ايـن نـوع پوشـش دعـوت  بسا چهكنند و  اين مسأله جلوگيری نمى

هايى  توجهى به آسـيب به خاطر تاثيرات فرهنگى و بى وضعيت اين ،توان گفت مى !كنند مى

زنانـه هـای  ويژگى قاً سبب حفـظاتفامانند ضعف غيرت است و آن ويژگى مردانه است كه 

بـا » مـن و تـو«و » فارسـى وان«: هايى از قبيـل ويژه در شبكه  ای به های ماهواره شبكه .شود مى
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داننـد تـا  غيـرت مـردان را ضـعيف كننـد؛ چراكـه مى تـاد نتمركز دار،بر اين مسأله  آگاهى

 .شود دار نمى غيرت مردان وجود داشته باشد، عفت و حيای زن، لكه

وقتـى همـه افـراد  ،تغيير اسـت؛ بنـابراين اجتمـاعى و قابـل عمدتاً گ، يك خصيصه فرهن

بينند كـه بـرای آنهـا  ای را مى ها و تبليغات ماهواره خانواده بدون كنترل و محدوديت، برنامه

زند و هيچ حريمى در روابط زن  حيائى در آن موج مى حجابى و بى سازی نشده و بى مناسب

شود و زنان و دختران خـانواده  عنوان يك ارزش تلقى نمى حجاب بهتدريج  و مرد نيست، به

شـان ايـن  هـای آلـوده هـم بـا نگاه شوند و نگاه حجابى در جامعه ظاهر مى حجابى يا بد با كم

شـود و  روند را تشويق كردند، جامعه به فضای خودنمـائى بـرای مـردان نـامحرم تبـديل مى

انى و روابـط پنهـانى مـردان و زنـان متأهـل زيـاد ابط دور از خانواده و زنان خيابـوكم ر كم

در چند  كه چنانشود؛  گرفته در درازمدت به فرهنگ تبديل مى شود و لذا تغييرات شكل مى

های بسيار زننده زنان متأهل و دختـران جـوان در جامعـه  شود، آرايش سال اخير مشاهده مى

هايى كـه بيشـترين مصـرف زياد شده و در آمارهای تحقيقـاتى، ايـران را در رديـف كشـور

  .)http://www.salamatonline.ir(كنند  لوازم آرايشى بهداشتى جهان را دارند، اعالم مى

  بعد آموزشى. 3

يكى از خألهـای جامعـه امـروزی، عـدم آمـوزش شـيوه زنـدگى بـه فرزنـدان از سـوی 

اند، بسـيار  ويژه برای فرزندانى كه زندگى مشترك تشكيل داده به ،اين مسئله. هاست خانواده

بسا همين مسئله به  های اجتماعى و اخالقى شده و چه كننده است و باعث بروز آسيب نگران

های ابتـدايى زنـدگى  ظاهر كوچك، سبب فروپاشى زندگى زوجـين جـوان در همـان سـال

شده از مراجع قضـايى، مشـكالت  امروز بر اساس تحقيقات و آمارهای اعالم. مشترك باشد

ها، مشـكالتى كـه در  بسياری از زوج. )http://aftabnews.ir( طالق است جنسى يكى از داليل

ناشى از عدم آموزش در خانواده است، را جدی  عمدتاً آيد و  رابطه با زناشويى به وجود مى

هـا  كننـد و يـا بسـياری از زوج گيرند و برای درمان آن به متخصص متعهد مراجعـه نمى نمى

سـری  تى از ازدواج و رابطـه جنسـى ندارنـد و بـا يكتصـور درسـ ،های جـوان ويژه زوج به

 ،بنــابراين. كننــد هــای غيرواقعــى و ســاختگى، زنــدگى مشــترك خــود را شــروع مى ذهنيت

روابط جنسى سـالم و  نسبت بهها  شود كه زوج باعث مى ،خالهای آموزشى پيش از ازدواج
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شـود تـا  صـتى مىدرست، هيچ ذهنيتى نداشته باشند و همين خالهای آموزشى تبديل بـه فر

هـای تبليغـاتى، تصـاوير  يا پيام  های مسموم، از طريق توليد فيلم سودجويان و صاحبان رسانه

را بـرای  ،گونه ها آموزش دهند و نوعى تحريف سـراب نادرستى را از روابط جنسى به زوج

گونه بدان معناست كه اطالعات كاذب و نابجا، جايگزين  تحريف سراب. زنند آنان رقم مى

پوشـاند  ای از ابهـام روی اطالعـات درسـت را مى شود و در واقع پـرده طالعات درست مىا

گونـه  های زيادی در ماهواره وجود دارند كه بـدون دريافـت هيچ شبكه. )213: 1381 اسميت،(

گونه و هنجارشكنى را در اختيار عموم قـرار  ای از مخاطب، تصاوير نامناسب، انحراف هزينه

از  ،های مستهجن شناسان بر اين باورند كه بسياری از سازندگان فيلم روانبرخى از . دهند مى

رسـاندن بـه خـانواده، چنـين  نظر شخصيتى دچار اخـتالل روانـى هسـتند و بـا هـدف آسيب

بـارز تهـاجم فرهنگـى بـه جـوامعى اسـت كـه دارای  سازند و اين مصـداقِ  هايى را مى برنامه

  .ستهنجارها و قواعد زندگى سالم و مطلوبى ا

  بعد روانى .4

كفايـت شـناخت  توانمنـدی، آسايش ذهنـى، احسـاس خود: مفهوم سالمت روان، شامل

 ،عملكـرد روانـى. های عقلى و هيجانى خويش اسـت های خود در برآوردن ظرفيت توانايى

افسـردگى عـاملى بـرای  مـثالً . طور بنيادی با عملكرد فيزيكى و اجتماعى در ارتباط است به

يكـى از ابعـاد . های قلبـى عروقـى اسـت ها و بيماری هايى همچون سرطان یبسياری از بيمار

های بازرگانى، اختالل در روان مخاطب و گرايش آنها بـه عاليـق و سـاليق  مورد توجه پيام

دنبال آن  طور عمده به به ،زبان های فارسى ويژه شبكه ای به های ماهواره شبكه. مورد نظر است

جلوی  ،شان زيبايىهای ظاهری و  جذابيتی بازرگانى فقط به دليل ها هستند تا بازيگران پيام

های صورت و انـدام او نمـايش  دوربين ظاهر شوند و لذا در تمام برنامه تبليغى خود، زيبايى

كنـد  مى صـورت غيرمسـتقيم تحريـك و احساسات جنسى و شهوانى مخاطب را بهشود  داده مى

ترغيب نمايـد بـرای تفـريح و تنـوع هـم كـه شـده، مخاطب را درگير كند و يا او را   تا ذهن

های جنسى، فن رايجـى در  های جنسى و ديگر جاذبه استفاده از مدل. دنبال اين مسائل باشند

. )275: 1386ســورين و تانكــارد، (تبليغــات اســت و ايــن نــوع تبليغــات در حــال افــزايش اســت 

كمتـرين اثـر ايـن . گـذارد مى ويژه بر زوجين اثـرات نـامطلوبى برجـای گونه تبليغات، به اين
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شـده و ديگـر رضـايت جنسـى از همـديگر  رنـگ كم ،مسأله، آن است كه روابـط زوجـين

اعتمـادی بـه همـديگر در خـانواده  نخواهند داشت و لذا يك ناآرامى و نـاامنى روانـى و بى

  .استنخست بحران خانواده  ايجاد خواهد شد و اين وضعيت، گامِ 

 بعد اقتصادی .5

دنبال تحقـق آن اسـت، تـامين  ای به های بازرگانى و تبليغات ماهواره كه پيامبعد ديگری 

بودن و رسيدن به درآمد با هـر  طور كلى، اقتصادی به. سود اقتصادی و رفاه مادی خود است

برای تحقق اين هدف، توجه به نيـاز . نوع ابزاری، از اهداف نظام سلطه و با ابزار رسانه است

ای آن است كه اين  های ماهواره های تبليغاتى شبكه مساله در پيام اما. مخاطب ضروری است

كاذب و دروغين و بدون توجه به شرايط زيستى و فرهنگى به مخاطب ارايه  صورت بهنياز، 

كننـد بلكـه مشـكالت افـراد و  تنها مشكلى را حل نمى اين نوع تبليغات، نه ،بنابراين. شود مى

كننده اقتصاد خانواده هستند و نيز بر  جين، از آنجا كه تامينزو. كنند ها را تشديد مى خانواده

تامين نيازهای ضروری خود و افراد خانواده هستند، از اهـداف  دنبال بهاساس همين اقتصاد، 

  . ای برای رسيدن به سود هستند اصلى تبليغات ماهواره

ننـد و از انـدام و ك شود، بسياری از افراد به پزشك مراجعه مى مثال، مشاهده مى عنوان به

 كـه كننـد تصـور مى ،ای های مـاهواره اعضای بدن خود ناراضى هستند و تحت تـاثير برنامـه

شـده  برخى از اين افراد برای رفع مشـكل سـاختگى و كـاذب تلقين. اندام آنها طبيعى نيست

ا دوا تنها دردی ر كننـد كـه نـه تبليغات دروغين، اقدام به خريد انواع و اقسام ابزار و دارو مى

ــه وجــود  های جســمى جبران كننــد بلكــه آســيب نمى ــرای خــود و اطرافيــان ب ناپــذيری را ب

های سـودجو بـرای اعتباربخشـيدن بـه تبليغـات خـود از  حتـى برخـى از شـركت. آورند مى

گيرند تـا  كمك مى -كه به اخالق پزشكى پايبند نيستند و يا اصًال پزشك نيستند -پزشكانى

ــد و م ــاع كنن ــندمخاطــب را اقن ــى، بفروش ــر طريق ــه ه ــرای . حصــول خــود را ب ــا ب ــذا تنه ل

شـود  ها، سود اقتصادی مهم خواهد بود و يا مشـاهده مى توليدكنندگان و صاحبان اين رسانه

هـا  ميلـى جنسـى خانم های بازرگانى، حتى محصـوالتى بـرای رفـع بى كه در اين نوع از پيام

شـكالت جنسـى بـين زن و مـرد را حـل تنها م شود كه هيچ پايه علمى ندارنـد و نـه تبليغ مى

شــوند و بــا از  دادن مــال و زمــان بــرای درمــان مناســب مى كننــد بلكــه باعــث از دســت نمى
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تر شده و احتمال طالق افـزايش  دادن فرصت، كدورت بين زن و شوهر بيشتر و عميق دست

مـرد هـای جنسـى را بايـد در رفتـار عـاطفى ميـان زن و  ميلى كـه ريشـه بى يابد؛ در حالى مى

  .وجو كرد جست

  آثار و پيامدهای تبليغات بازرگانى بر زوجين

 اعتقادی. 1

هـا و در گـام بعـد، وقـوع  گيری ارزش ترين اليه معرفتى است كه مبنای شكل عقايد، بنيادی

با تغيير در بخش اعتقادی افراد، الجرم، دگرگونى ارزشى و نيز تغيير . ها و اعمال است رفتار

ر اين اساس، هر جامعه به تناسب مذهب و شرايط فرهنگـى و زيسـتى ب. گيرد رفتار شكل مى

از جملـه آثـار . خود، دارای عقايد خاصى است كه بـا ديگـر جوامـع وجـوه متمـايزی دارد

سـازی ارزشـى و در  تبليغات بازرگانى، تغيير در اين اعتقادات جوامع مختلف، بـرای يكسان

های بازرگانى، در سايه تبليغ كاال،  پيام. سازی رفتاری و الگوی مصرف است نهايت، يكسان

تغييـر در حـالل و  مـثالً . به اعتقادات افراد هجوم برده و به آرامى، درصدد تغيير آنها هستند

ها و يا شكستن قبح گناه و يا حد و مرزهای محرمات و گناهان، روابـط  بودن خوراكى حرام

  .ای است انى ماهوارههای بازرگ از جمله آثار غيرمستقيم پيام... زن و مرد و

هـای بازرگـانى، بـرای  های جهـانى و توليدكننـدگان پيام صاحبان رسـانه: نمونه عنوان به

ريزی  نيـز برنامـه -كه بخش الينفك زنـدگى هـر خـانواده اسـت - آموزش و تبليغ آشپزی

انـد تــا از ظرفيــت تبليغــى آن بــرای تغييــر اعتقـادات بهــره ببرنــد و لــذا بــرای مصــرف  كرده

صـورت گسـترده  در آشـپزی به -از منظر اسالم -ت الكلى، گوشت و غذاهای حراممشروبا

كنند و يا در موارد ديگر اقدام به تبليـغ و  تبليغ مىاستفاده و برخى خواص ويژه را برای آنها 

عنوان اولـين دارو در رفـع  سـازی، نمـايش شـراب بـه نمايش پرسودبودن كارخانـه مشروب

عنوان عامـل  ها، نمايش شـراب بـه سردگى و رهايى از دغدغهها، رفع اف سردردها و خستگى

طلب و  ای خشـونت نمايند و در سويى ديگـر، تبليـغ و نمـايش چهـره پخت بهتر گوشت مى

  .كنند ها مبارزه مى فروشى رياكار از افراد متدين معتقد كه با مشروب

تضـعيف و  ،ها را هتوان از آثار مهم و برجسته تغييرات اعتقادی ناشى از تبليغات رسان مى
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های  به ويژه در دهـه -حتى در مواردی نابودی بنيان خانواده و افزايش طالق زوجين جوان 

  .ذكر كرد - اخير

  تضعيف و نابودی بنيان خانواده. 1- 1

های بيگانـه از  آيد، وقتى در اثر هجوم فرهنگ شمار مى خانواده كه ركن ركين جامعه به

ها و قواعد زندگى جمعى و نيز مسئوليت اجتماعى  ز ارزشتدريج بخشى ا طريق ماهواره، به

هـای جديـد  و ارزشرا فرامـوش كنـد خود را از دست بدهد و اصالت و رسالت الهى خود 

 آنهای فروپاشى و قداست  ترديد، زمينه ، بىرا بپذيرد كه مغاير با سنت، دين و فطرت است

خانواده، بلكه الزامات زندگى اجتماعى  تنها توان ادعا كرد كه نه مى. ديآ در جامعه پديد مى

وضـع زنـدگى بشـر در سـايه تمـدن : نويسد سيدقطب مى كه چنان ؛مورد تهديد است ،انسان

كنـد؛ يعنـى صـفات ويـژه  كنونى و در خط سير فعلى، انسانيت را به فنا و نابودی تهديـد مى

حجـابى و يـا  ين، بىافزايش ناسـازگاری زوجـ. )23: 1351 سيدقطب،(كند  انسانى را پايمال مى

توجهى به اصول و فرامين الهى و عدم پايبندی بـه قـوانين حـاكم در جامعـه،  بدحجابى، كم

های  شده از سوی شبكه هايى از تاثيرات الگوهای سبك زندگى تبليغ نشانه...افزايش طالق و

واده به يافتن نهاد خان هايى جذاب، مانند پيام بازرگانى است كه سبب سوق ای در قالب رسانه

ای از تبليغات وسايل ورزشى، محتوای پيـام سـعى  در نمونه. سوی تضعيف و فروپاشى است

الگوی مطلوب به مخاطب معرفى كنـد  عنوان بهدارد، مدل و الگويى ظاهری از جسم زن را 

كـه همـه آن را ناشـى از  تر آن كه باعث سعادت، نشاط و خوشبختى خانواده شـده و جالـب

ايـن پيـام،  مخاطب عادیِ . كند حصول و كاالی ورزشى مورد نظر القاء مىاستفاده زنان از م

كردن خود و يا اعضای خانواده مانند همسر، شروع به داوری كرده و  در گام اول، با مقايسه

بدون توجه به ديگر معيارهای اصلى زندگى، ايـن احسـاس كـاذب را مبنـای رفتـار و عمـل 

   كـه در حالى. های گونـاگونى را در پـى دارد آسيب دهد كه در عمده موارد، بعدی قرار مى

های آفـرينش خـارج نشـوند و  از منظر اسالم، سعادت زن و مرد در اين اسـت كـه از سـنت

  ای باشـند  جاذبـه گونـه آنهای سطحى و زودگـذر قـرار نگيرنـد و در پـى  تحت تاثير جاذبه

اق جـان و دل، متحـد سـازد كه تمام وجود آنها را به يكديگر پيوند دهـد و آنهـا را در اعمـ

  .)68: 1388بهشتى، (
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  اجتماعى - فرهنگى. 2

 پذيری و افزايش طالق عدم مسئوليت. 2- 1

هايى را  بعد از تشكيل زندگى مشترك، هر يـك نسـبت بـه ديگـری مسـئوليت ،زوجين

ــخواه ــوقى ران ــالطبع حق ــابًال  د داشــت و ب ــدارمتق ــدان، . دن ــد فرزن ــا تول ــدی، ب   در گــام بع

از منظـر اسـالم، . بيت فرزند و نسل آينـده يـك جامعـه را نيـز بـر عهـده دارنـدمسئوليت تر

، )163: 20 ق، ج1416حرعــاملى، ( ١كردن اســت كــه جهــاد زن، خــوب شــوهرداری گونــه ناهم

2جهاد است] نيز[ تالش مرد برای تامين هزينه زندگى همسر،
همچنـين، از . )67: 17همـان، ج ( 

تـوان  اين مسـئله را مى. من برای تربيت نسل آينده استاهداف مهم ازدواج، ايجاد محيطى ا

از اهـداف زن و مــرد در پيونـد زناشــويى دانسـت؛ زيــرا حـق كــودك اسـت تــا از كــانونى 

و نيـز  ]بـوده[ مند باشد تا قادر بر تامين همه نيازهـای زيسـتى، عـاطفى، روانـى پرمحبت بهره

با اين وجود، آمار رو به افزايش . )158: 1391رحمانى، (باشد  ]پذير امكان[ رشد استعدادهای او

درسـتى  پذيری زوجينى است كه بـه سرپرست، حاكى از عدم مسئوليت طالق و كودكان بى

  شــيوه مطلــوب زنــدگى خــانوادگى را نياموختــه و بــا اثرپــذيری از فضــای تبليغــى كــاذب، 

ری ای متفاوت و متضـاد بـا شـرايط زنـدگى طبيعـى خـود را پيگيـ دچار آسيب شده و گونه

های ناشـى از ايـن شـيوه زيسـت كـاذب را بـه جامعـه  همه آثار و زيان ،كنند و در نتيجه مى

  ، نـوع تصـويری كـه از رابطـه هـای بازرگـانى ای از پيام ر نمونـهدكـه  چنان. كنند تحميل مى

  ای اسـت كــه اسـالم بـه نيكــى از آن  در تضـاد بــا شـيوه دهــد، كـامالً  زن و مـرد نمـايش مى

كلى چيزی به نـام شـوهرداری از  طور بهدر محتوای اين پيام،  .د كرده استبا عنوان جهاد يا

شود و اين مرد اسـت كـه وظـايف  گر مى سوی زن وجود ندارد و بلكه رابطه معكوس جلوه

  متاســفانه، . شــود دهــد و در مقابــل، زن در قامــت مــرد ظــاهر مى زنــانگى را انجــام مى

ر محـيط خـانواده و اجتمـاع، در فضـای چنين تصويرسازی نـامطلوب از نقـش زن و مـرد د

نيـز در حـال  -ها ديگـر رسـانه چه در صداوسيما و چه در سـينما و تئـاتر و -ای كشور رسانه

  .گسترش است

                                                           
 »التبعل جهاد المرأه، حسن«.  ١

 »ّهللاٰ الكاد لعياله، كالمجاهد فى سبيل ا«.  ٢
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  )طالق عاطفى( كاهش ارتباط عاطفى. 2- 2

جـای  های اقتصادی ميان زن و مـرد بـه بخشيدن به رقابت ای شدت های ماهواره در شبكه

ئه تعريف نادرست از زندگى مشترك، موجب شده تا مفهوم عشـق، پيوندهای عاطفى و ارا

بـه نحـوی كـه در حـال حاضـر، كـاهش  ؛اعتماد و تعهد به رقابت و سوءتفاهم تبديل شـود

» شـود ترين نـوع مناسـبات انسـانى در خـانواده محسـوب مى كـه از سـاده«ارتباطات كالمى 

شـدن همـدلى و  رنگ كمه و سـبب دقيقـه در روز رسـيد 17تـا  15به  )109: 1385 محموديان،(

  هــای بازرگــانى  پيام. )202: 1385منــادی، ( اســت هــا شــده گسســت عــاطفى در ميــان خانواده

  . كننـد سعى بسيار برای افزايش اين رقابت مـذموم و ازخودبيگـانگى فكـری و فرهنگـى مى

جـذاب،  ای ماهرانـه و شـده، بـه شـيوه های بازرگانى، محصـوالت ارايه هايى از پيام در نمونه

   مــثالً ای كــه اگــر  گونــه د بهنــســعى در القــاء تفــاوت معنــادار و فــاحش ســاليق زوجــين دار

ــه زن مصــرف ــا داروی كننده گون ــِرم و ي ــرای ای از يــك كِ كــاهش وزن اســت،  خــاص ب

   -نكردن  ماننـد عـدم ارتبـاط بـا ديگـر اعضـای خـانواده، صـحبت - هايى بايست مراقبت مى

  تــاثيرات  ،يط خانـه انجــام دهــد تـا دارو يــا كِـِرم مــذكوررا در مـدت زمــانى معلـوم در محــ

پشـتى و يـا  خود را برجای گذارد و يا در پيام تبليغى محصـول و كـااليى ديگـر ماننـد كوله

كنـد كـه لـذت اسـتفاده از آن در گـردش و تفـريح بـا  كفش ورزشى، به مردان توصـيه مى

، ارتبـاط االيى كـه احتمـاالً كـ. مجردی و به دور از محيط خـانواده اسـت صورت بهدوستان 

چنــين القــاء و تبليغــاتى در ذيــل يــك كــاالی . خاصــى بــا خــانواده و يــا مجردبــودن نــدارد

  روابـط زوجـين خواهـد گذاشـت؛ زوجينـى  غيرمسـتقيم آثـار خـود را بـر طور بهبازرگانى، 

ــا هــم ــودن را  كــه در همــه حــاالت در محــيط خــانواده، نيازمنــد همراهــى و حمايــت و ب   ب

با تاثيرپذيری از يك تبليغ نادرست، رفتارهايى برخالف شيوه زندگى نظـام خـانواده دارند، 

 .خواهـد داشـت دنبال بـهگزينند و تداوم اين رفتارها، كاهش ارتباط عاطفى را  مطلوب برمى

هايى كه در معرض عمل اين تبليغات قـرار دارنـد، از مسـير اصـلى تربيتـى  شك، خانواده بى

يعنى  ؛بار آن سوء و زيان ، آثارنتيجهدر سالم دارد، فاصله گرفته و خود كه ريشه در مكتب ا

را تر افـزايش فسـاد و بـاالرفتن آمـار طـالق  سستى در روابط خـانوادگى و در سـطح وسـيع

  .توان ديد مى
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 تربيتى و روانى. 3

 بيماری زايى. 3- 1

. عـه اسـتى در ميـان جاميزا های تبليغاتى، رواج فرهنگ بيمـاری از شگردهای مهم پيام

كه وجود  -يا سازمان توسط يك عده افراد  - يعنى توليد و ايجاد يك بيماری زايى بيماری

تبليـغ محصـولى  ،ای هـای بازرگـانى مـاهواره مثـال در يكـى از پيام عنوان بـه. خارجى ندارد

  :مضمون است بدين

ه قد دلخواه توانيد ب مى...... با مصرف. ديگر نگران كوتاهى قد خود نباشيد! قرن همعجز« 

تبليـغ،  ۀدر ادامـ» شـويد سـانت بلنـدتر مى 10تـا  8روز بـين  45خود برسيد، با مصرف فقط 

شـود و مطالـب زيـر را  شده از اين شيوه، در صفحه تلويزيون ظاهر مى درمان عنوان بهفردی 

ج مـن قـبًال از كوتـاهى قـدم رنـ«: كنـد برای اقناع بيننده با اغراق بسيار و هنرمندانـه بيـان مى

نفس زيادی  توانستم به قد دلخواهم برسم و االن اعتماد به ،بردم، بعد از مصرف اين دارو مى

گری در  عمق حيلـه. »شدم رسيد، اذيت مى من هميشه از اينكه قدم به وسايل خانه نمى. دارم

هر كس دستش به وسايل خانه نرسد، قـدش كوتـاه اسـت و : گونه است كه بدين ،اين تبليغ

آوردن اعتمـاد  بايـد بـرای بدسـت ،نفس خود را از دست بدهد و لذا ايـن فـرد به بايد اعتماد

  !.شده استفاده كند نفس و حل مشكل بيماری موهوم خود، از داروی تبليغ به

  ترويج روحيه خيانت زوجين. 3- 2

حيـايى و شكسـتن قـبح محرمـات  دهنـده بى ای از تبليغات بازرگانى، ترويج بخش عمده

طور كلـى، ورود بـدون  بـه. ای اسـت های مـاهواره هداف بلندمدت شبكهاست كه ناشى از ا

تعبيری، ورود يـك فـرد نـامحرم و الابـالى در  تـوان بـه هـا را، مى كنترل ماهواره در خانواده

دنبال اختالف بين زن و شـوهر اسـت و بـه نـاموس او چشـم طمـع  خانواده تشبيه كرد كه به

شـكند، حقـايق  كند، مرزهای حيا و غيـرت را مى ىضعيف متاعتقادات و دين آنها را  ،دارد

ديگر بـدبين  دزد و آنها را به هم دهد، وقت آنها را مى سياسى و اجتماعى را وارونه جلوه مى

سـازی روابـط  مجازشمردن خيانت زن به شوهر و عادیها و تبليغاتى با مضامين  پيام. كند مى

زدايى از حـاملگى  ز ازدواج، زشـتىسازی روابط دختر و پسـر قبـل ا با جنس مخالف، عادی
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توجهى به آنها، نفوذ جادو و طلسـم در  بدون روابط قانونى و ازدواج، اهانت به والدين و بى

طور هدفمنـد، عفـت، غيـرت و  ای به های ماهواره دهد كه شبكه نشان مى و مانند آن زندگى

ويژه جوانـانى كـه  پرواضح اسـت كـه زوجـين بـه. اند روابط خانوادگى سالم را نشانه گرفته

  هــايى  زنــدگى مشــترك خــود را تــازه شــروع كــرده باشــند، بيشــتر در معــرض چنــين آفت

  .خواهند بود

  بندوباری  اشاعه فحشا و بى. 3- 3

تبع آن، ايجـاد  سازی و بـه های جمعى به ويژه ماهواره، مفهوم يكى از كاركردهای رسانه

بـر ايـن اسـاس، . بخشى است عموميت كردن و هنجارهايى مناسب با آن مفهوم برای نهادينه

های مـاهواره، از  و نيز در فيلم ىتبليغات یها ارائه تصويرهای مستهجن و مبتذل، از طريق پيام

ســو و تزلــزل و يــا  كشــاندن جوانــان از يك وباری و بــه بيراهه بنــد گســترش بى مهــم عوامــل

. يى ديگـر اسـتاز سـو -آيـد شـمار مى كـه ركـن اصـلى جامعـه به -فروپاشى نظام خانواده

مـدعى » شـبكه فارسـى زبـان مـن و تـو«نمونه در تبليغ بازرگـانى از يـك كِـِرم در  عنوان به

مندترين محصـوالتى اسـت كـه جهـت  ترين و قدرت شوند كه اين كِِرم يكى از محبوب مى

نـوع خاصـيت  10گيـرد و بـيش از  درمان مشكالت جنسى در آقايان مورد استفاده قـرار مى

جـا كـه در آوان  زوجـين جـوان، از آن. كننـد ديگر نيز برای آن ذكر مى بخشى جنسى توان

ای از وقـت خـود را بـه  زندگى خود، احساسات و نيازهای جوانى را دارنـد و بخـش عمـده

گذرانند، در بسياری مواقع، فريب آنها را خورده و به خريد ايـن  تفريح و تماشای رسانه مى

  . شوند ت ديگری برای خود و خانواده مىورزند و باعث مشكال كاالها مبادرت مى

بايد توجه كرد، دشمن كه اشاعه فرهنگ دينى و اعتقاد به خداوند و معنويـات را مـانع  

در ايجـاد خلـل  و كردن ايـن اعتقـادات رنگ كم بابيند، همواره  اصلى اهداف شوم خود مى

در . كوشـد ان مىكردن جوانـ هويـت بى برایرفتارهای ضدارزشى و و ترغيب به اعمال آنها 

امـام  .ها و ارائه و ترويج آنها، نهى شـده اسـت كردن زشتى ، بازگواسالمكه از ديدگاه  حالى

كس كـه گنـاه را پنهـان  كس كه گناه را نشر دهد، رانده است و آن آن«: فرمايد مى 7رضا

  . )428: 2 ، ج1375كلينى، (» دارد، مشمول آمرزش الهى است مى
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هــا، مظــاهر ضــداخالقى را تبليــغ  ها و آگهى برنامــه قالــب ميان ای در های مــاهواره شــبكه

بخش  هـای تعـالى تواند بـه آرمان كه رسانه، همچون ديگر ابزار بشری، مى كنند در حالى مى

ها و جوامع خدمت كند اما متاسفانه در حال حاضر، بيشترين خدمت ماهواره در ايجاد  انسان

هـا بـه  دادن آرايش بنـدوباری، نشـان بـى تـرويج. و رواج فساد و فحشا در ميان جوانان است

افـراد را نيـز بـه ايـن وادی ] كـه[ -هـای شـيطانى مردم، تبليغ روابط نامشـروع، اشـاعه هوس

ــاهواره اســت كــه ضــربه از كاركردهــای رســانه -كشــاند مى ــد م ــى و  هايى مانن های اخالق

  .)83: 1376قرائتى، (خانوادگى آن بر كسى پوشيده نيست 

 و جسمى اقتصادی. 4

هـای مـالى  ای، ضرر و زيان های ماهواره های بازرگانى شبكه از ديگر آثار نامطلوب پيام

يابى بـه سـود بيشـتر از اهـداف  دسـت. های جسمى از سويى ديگر است سو و آسيب از يك

های هنری و محتوايى  شود تا از همه ظرفيت هاست و همين هدف باعث مى اصلى اين شبكه

نيـاز طبيعـى و واقعـى افـراد را تنهـا . اطب و خريد محصوالت بهره ببرندخود برای اقناع مخ

دنبال پاسخ مناسب به آن باشند وگرنه، صاحبان كـاال و  هتوانند درك كنند و ب خود افراد مى

بـا ايـن . وجه، توجهى به نيازهای واقعى افـراد و تـامين آنهـا نخواهنـد داشـت رسانه، به هيچ

افتنـد، اقـدام بـه  نـده مىبلوح و ناآگاه كه در دام اين تبليغـات فري وجود، متاسفانه افراد ساده

شـود و البتـه بـه  كننـدگان ايـن كاالهـا مى پيروی از تبليغات سوء كرده و بخشى از مصـرف

شـوند؛ هرچنـد، ايـن آگـاهى، زمـانى اتفـاق  هـای مـادی و غيرمـادی مى زودی متوجه زيان

های  با رصد اخبار حوادث جامعه بـه نمونـه. اند های مختلفى را دچار شده افتد كه آسيب مى

پوسـتى   سـالى پـس از مصـرف كـِرم خانم ميان«: خوريم خوردگان برمى زيادی از اين فريب

خــانم جــوانى بــا مصــرف داروهــای  ؛ای در دام يــك پزشــك قالبــى افتــاد تقلبــى مــاهواره

ای  يغـات مـاهوارهدختر جوانى تحت تأثير تبل ؛الغركننده غيراستاندارد، راهى بيمارستان شد

ای پس  جوان چندساله ؛پس از عمل جراحى بينى و مصرف بوتاكس، قربانى مواد تقلبى شد

ايـن . »از مصرف داروی افزايش قد، دچار مسموميت شديد شده و روانه بيمارستان گرديـد

افتـد كـه پزشـكان، متخصصـان، مسـئولين  در حـالى اتفـاق مى ،هـای متنـوع ها و زيان فريب

رمـان كشـور و حتـى نيروهـای انتظـامى و امنيتـى، همـواره نسـبت بـه تبليغـات بهداشت و د
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بايد متذكر شد تبليغات داروها و كاالهای جنسى در . دهند كننده و فريبنده هشدار مى گمراه

  .ای، قربانگاه زودباوران است های ماهواره شبكه

  ها بر زوجين های جلوگيری از آثار نامطلوب تبليغات ماهوارهكار راه

يابى بـه اهـداف شـوم خـود  دسـت دنبال بـهای،  های ماهواره های تبليغاتى شبكه محتوا و پيام

هــا و رفتارهــا، از  هســتند و بــرای ايــن هــدف، در ســطوح مختلــف اعــم از باورهــا، نگرش

های شـوم،  ترديد، برای مقابله با اين هجمه و سياسـت بى. گيرند های متنوعى بهره مىكار راه

  . اتى و متناسب با سطح هجمه، بايست تدبير كرد و به كار بستهايى عمليكار راه

  های فرهنگىكار راه. 1

  ويژه جوانان  و تقويت باورهای دينى در ميان افراد جامعه به آموزش. 1- 1

ترين عامل در تربيت و هـدايت افـراد بشـر  ها و باورهای اعتقادی دين اسالم، مهم آموزه

هـای دينـى كـه آنهـا را از سـاير  يت مهـم ارزشخصوصـ. سوی كمال و رستگاری اسـت به

اند،  هاست و چون از وجود مقدس و منزهى نشأت گرفته كند، قداست آن ها، جدا مى ارزش

، سالمت روانى و اجتماعى جوامع دينـى ها د كه از جمله آنناثرات و پيامدهای فراوانى دار

  .)74: 1387مريجى، (است 

های دينـى و فرهنگـى  كه مرزداران انديشـه -دينى بر اين اساس، يكى از وظايف مبلّغان

ترين شريعت آسمانى، با آمـوزش  اسالم، كامل .بيدارگری افراد جامعه است -جامعه هستند

گران مـذهبى  ايجـاد و گسـترش يافـت و بقـاء آن نيـز بـا آمـوزش و تبليـغ هـدايت ،و تبليـغ

قويت باورهای دينى خود برای همه افراد بشر، پيوسته نيازمند فراگيری و ت. پذير است امكان

هـا از آمـوزش و  ماندن خانواده از آثار مهم اين آموزش، مصـون. زيستن خواهند بود درست

آشـنايى مبلّغـان  ،رو از ايـن. ها و باورهـای اسـالمى اسـت تبليغات غيردينى و بيگانه با ارزش

ا و محتـوای آگـاهى از ابزارهـ. های گوناگون تبليغـى ضـروری اسـت فرهيخته دين، با شيوه

ها، اين امكان را خواهد داد كه افـزون بـر هـدايت جامعـه اسـالمى  تبليغ و جديدترين روش

گريـزی و يـا  هايى كه بر مبنای دين سوی سعادت و سالمت دينى، از ورود افكار و انديشه به

گسـترش ارتباطـات و  دليـل، بـه در جامعه كنونى. آورندعمل   ممانعت به ،ستيزی است دين
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ظاهر منطقى غرب و پيشرفت سريع تكنولوژی در جوامع   های به يابى به انديشه دستسهولت 

ها و  تبليغـات دينـى نيـز بايـد تحـول يافتـه و در شـيوه ،نتيجه تهاجم فرهنگـى گوناگون و در

های نـوين كـه ابـزار مسـموم قـرن  ها و رسانه ماهواره. كندتجديد نظر  خود ابزارهای تبليغى

آمـوزش و تبليغـات  پـس. نابودكردن، فرهنگ و مبـانى دينـى هسـتند الدنب بهبيستم هستند، 

 تبليـغكردن آثار شـوم  نى، توانايى خنثىهای دي نيز بايد عالوه بر تعليم مفاهيم و آموزه دينى

  .بيگانه را داشته باشد است

 ايجاد مراكز مشاوره. 1- 2

فـردی و  یاه هـا و آسـيب سـو و بـروز بيماری نيازهای روحـى و جسـمى انسـان از يك

خانوادگى از سويى ديگر، ضرورت مراجعه به افراد متخصص و دارای توانمندی را ايجاب 

آميز و  گيری زندگى محبت در باب زندگى زوجين، راهنمايى و مشاوره برای شكل. كند مى

وجـود مراكـز مشـاوره . نـدك دوچنـدان مـى را در گام بعدی، تربيت فرزنـد، ايـن ضـرورت

عمليـاتى بسـيار مـوثر در هـدايت زنـدگى  كـار راهتواند يـك  جامعه، مى هاینيازمتناسب با 

امروزه بايد مشخص كنيم، . های احتمالى باشد كننده آسيب اجتماعى افراد باشد و نيز كنترل

كننـد كـه دارای مشـكل  هسـتند و يـا فكـر مى زناشـويىزوجى كه دارای مشكل در روابط 

ن مراكز مشاوره مطمـئن، باعـث گـرايش افـراد بـه فقدا. باشند، بايد به كجا مراجعه كنند مى

  .شود كه پيامدهای نامطلوبى را برجای خواهد گذاشت سراب تبليغات ماهواره مى

های دينى جامعه و صيانت از  توليد پيام و آثار هنری مناسب برای بازنمايى ارزش. 1- 3

  حريم خانواده 

ای كه هـم سـاليق  گونه ی جامعه، بهها های بازرگانى متناسب با نيازها و ارزش توليد پيام

هـای دينـى و  دربردارنـده آموزه هـمای روز را به كار گرفـت و  های رسانه جامعه و تكنيك

توانند، در اين مسـير  مى ها هايى است كه صداوسيما و ديگر رسانهكار راهفرهنگى باشند، از 

ويژه  والت هنری بـهمتوليان توليد محص. همت گمارند و رسالت حقيقى خود را انجام دهند

های قبــل از ازدواج  دادن محتواهــا، بــه دوســتى بايســت از ســوق هــای تبليغــى و فــيلم مى پيام

های  خانه رويه و آرايش و مدهای بى ،ها، جنايات و انواع و اقسام دزدی ]نا[و پسر ]نا[دختر
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توليـد و  آثـار خـود را ،ها و شيوه زيست دينـى پرهيز كنند و بر اساس آموزه...  تجمالتى و

های تبليغى مناسب هـر عصـر كـه بـر اسـاس دعـوت  توليد محصوالت و برنامه. منتشر كنند

اسالمى، شكل گيرد، افزون بر معرفى اسالم، در برابر تهاجم فرهنگى كارآمـد خواهـد بـود 

  .)308: 1394بيات، (

 تربيتى و اخالقى  .2

  پيوندهای عاطفى ميان اعضای خانواده تحكيم. 2- 1

ويژه جوانـان  آشنايى فرزندان و بـه. طوفت مايه آرامش و ثبات خانواده استمحبت و ع

ترين  هـــا و قواعـــد زنـــدگى اجتمـــاعى در كـــانون خـــانواده از اساســـى بـــا آداب و ارزش

برای زوجين، وجود عطوفت و مهربـانى در خانـه، . سازوكارهای تحكيم پيوند عاطفى است

، باعـث دلسـردی و گـرايش آنهـا بـه آيـد كـه فقـدان آن شـمار مى يك ضرورت حياتى به

گيری و تـداوم عاطفـه در  شـك در شـكل بى. های خارج از محيط خانـه خواهـد شـد جاذبه

عنوان محـور كـانون خـانواده، نقـش  همـواره مـادران بـه. تـری دارد خانواده، زن نقـش مهم

هـا و قواعـد زنـدگى درسـت بـرای  مؤثرتری را در تربيـت و ايجـاد محبـت و تفهـيم ارزش

ای دارد كـه مـرد از آن محـروم  های پرورشى ويـژه مادر مسئوليت. كان و جوانان دارندكود

ها زن  مربـى انسـان«: فرماينـد بـاره مى در اين 4حضرت امـام. )136: 1387آملى،  جوادی(است 

صـحيح خـودش،  زن بـا تربيـتِ . است، سعادت و شقاوت كشورها بسته به وجود زن اسـت

 ،1378امام خمينـى، ( ١»كند ت صحيح خودش، كشور را آباد مىكند و با تربي انسان درست مى

مادران، مسئول اعمال فرزنـدان خـود هسـتند و اگـر يـك «: فرمايند چنين مى و هم )338 :7  ج

همـان، ج (بچه را خوب تربيت كنند، ممكن است سعادت يك ملت را همان بچه تأمين كند 

ها و سعادت و هالكـت جوامـع را  ه ملتو نيز در جای ديگری، سهم بزرگى از آيند )158: 6

شـود  مالحظـه مى. )162: 8همـان، ج (كننـد  در گرو كيفيت ايفای نقش تربيتى مادران بيان مى

گيرد بلكه تحكيم و گسـترش  تنها، وجود عاطفه و تداوم آن با محوريت زن شكل مى كه نه

ا تحقـق ايـن مطلـوب، ب. آن در ميان اعضای خانواده و بالطبع در جامعه نيز مرهون زن است

                                                           
 1358ارديبهشت  26پيام راديويى . ١
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  .اثر كرد ها را كم و حتى بى ای بر زوجين و خانواده توان آثار منفى تبليغات سوء ماهواره مى

  هاى مشروع اشباع نيازهاى طبيعى انسان از راه. 2- 2

غرايزى كه پيوسـته  ؛گوناگون است ]و نيازها[ پيچيده از غرايز اى در هم مجموعه ،انسان

در اصـطالح شـرعى، از . خوانـد در زندگى فرا مىها  آنن پاسخ به او را به تحرك برای يافت

يـاد شـده اسـت و در دو سـطح عـام و خـاص تعريـف  »تمكـين«با عنـوان  ،اين تامين غرايز

ردن اراده او در مشود؛ در معنای عام، بـه قبـول رياسـت شـوهر بـر خـانواده و محتـرم شـ مى

شـود و در معنـای  اطاعـت از او تفسـير مىتربيت فرزندان و اداره مالى و اخالقى خـانواده و 

رحمـانى، (های مـرد اسـت  دادن بـه خواسـته خاص، ناظر به رابطه جنسى زن و شوهر و پاسـخ

اى نيرومندند كه در صورت عـدم تمكـين و پاسـخ از  گونه به ،ها اين خواست. )56-57: 1391

توجه بدين حقيقت،  با. نندهای ظلمانى و ناشناخته بكشا توانند انسان را به راه راه مشروع، مى

توانـد  مى ،روى در كـامروايى غريـزى نشدن اين غرايـز در حـد معقـول و يـا زيـاده برآورده

گيرى هر چه بيشتر و به هر شكل ممكـن از  رهاساختن نامعقول مردم در بهره. خطرساز باشد

ــاز مــى ــان را از تــالش در ســازندگى خــويش و جامعــه ب دارد و  ايــن نيروهــاى مقــدس، آن

لوگيرى از ارضاى غرايز در حد مشروع، يا ناتوانى در برآوردن نيازهاى طبيعى نيـز زمينـه ج

  .آورد هاى مخرب دشمن فراهم مى سوى برنامه جانبه به آوردن همه را براى روى

 گرايى مبارزه با روحيه تجمل. 2- 3

َأْرَسـلْنَا فِـى َوَمـا «: سوره سبأ چنين آمده است 35و  34مانند آيات  کریم قرآندر آياتى از 

ا بَِما ُأْرِسلْتُْم بِِه كَافُِرونَ  َوقَالُوا نَْحُن َأكْثَُر َأْمَواًال َوَأْوَالًدا َوَما « ؛»قَْريٍَة مِْن نَِذيٍر ِإال قَاَل ُمتَْرفُوَها ِإن

بِينَ  گـذرانان  اى نفرسـتاديم جـز آنكـه خوش  در هيچ شهرى هشداردهنده] ما[؛ و »نَْحُن بُِمَعذ

مان از  ما دارايى و فرزندا :ايد، كافريم و گفتند  ما به آنچه شما بدان فرستاده شده: ا گفتندآنه

گرايـان را نسـبت بـه  محتوای آيات، نگرش تجمل. همه بيشتر است و ما عذاب نخواهيم شد

. دهـد مند است، نشان مى های دينى و آيات الهى كه همان دستورات زندگى سعادت ارزش

های دينى، تشويق و ترغيب  ها از ارزش ويژه خانواده های دوركردن جامعه بهركا راهاز جمله 

ای با نمايش  تبليغات بازرگانى ماهواره. ای است گرايى توسط تبليغات ماهواره آنها به تجمل
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گرايانـه و ناسـالم  انواع كاالهای لوكس و غيرضروری، زوجين را وارد يـك رقابـت مـادی

 .كند اقتصادی مى

گرايى بر واردات كاالهاى مصرفى لوكس و پيـروى از  ثر مستقيم روحيه تجملامروزه ا 

كشـند، بـر  هاى غربـى را يـدك مى مدهاى گوناگونى كه حجم انبوهى از فرهنگ و ارزش

نشانگر اين واقعيت است كـه  ،درد نگاهى به زندگى روزانه مرفهين بى .كسى پوشيده نيست

   البتـه زيـان ؛يـز دگرگـونى پديـد آورده اسـتپيروى از مد، حتى در شيوه خـوراك آنـان ن

گرايى تنها در تغيير شـيوه پوشـش، خـوراك و رفتارهـاى  جويى و تجمل روحيه رفاه و آثار

هـا و زيـر پانهـادن  كاری شـود بلكـه در بـاالرفتن ميـزان بزه اجتماعى و شخصى آشكار نمى

ــرى  ــز اث ــى ني ــقاصــول اخالق ــته. دارد عمي ــزايش خواس ــراد كــه در اف ــين  هاى اف ــايه چن   س

 ماننـد آن بـردارى، رشـوه و اى نيرومنـد بـراى سـرقت، كـاله آيد، انگيزه اى پديد مى روحيه

  .آيند شمار مى به

ــن ــه تجمــل از اي ــارزه فرهنگــى، زدودن روحي ــد  گرايى از دل رو، در مب ــردم باي ــاى م ه

جامعه بـا اى جدى مورد توجه قرار گيرد و اثرات منفى آن براى جامعه تبيين شود تا  گونه به

آوردن و تسـليم در برابـر امـواج ويرانگـر ايـن  نگرشى آگاهانه به مسائل بينديشند و از روی

  .شبيخون مخرب در امان باشند

 اجتماعى -  سياسى. 3

 های ماهواره  دادن مردم به آسيب شناخت اهداف دشمن و آگاهى. 3- 1

بليـغ دنيـاگرايى، بـا ت كنـد مىهـای فرهنگـى تـالش كار راهشناختن اهداف دشمن كه با 

وبند و همچنين با گسـترش فسـاد و فحشـا از طريـق  قيد آزادی بى ،گرايى مصرف ،طلبى  رفاه

ها را از جوامع بزداينـد و تغييـرات  تلويزيون، ماهواره و مجالت و نظاير آن، اخالق و ارزش

ره تغييـر نيـز دربـا کریم قرآن كه چنانمورد نظر خود را به دست خود افراد جامعه تحقق يابد؛ 

َ الَ يُغَيُر َما بِقَْوٍم َحتى يُغَيُرواْ َمـا بَِأنْفُِسـِهمْ «: فرمايد سرنوشت هر ملتى مى ؛ بـه )11: رعـد( »ِإن اّهللاٰ

  . دهد تا آنان خود را تغيير دهند راستى كه خداوند، حال قومى را تغيير نمى

ی مومنان و نخبگان جامعـه ها با اين وجود، شناخت نقشه دشمن و مقابله با آن از رسالت

تاكيـد آيـات قـرآن و روايـات پيشـوايان دينـى مبنـى بـر جلـوگيری از  ،آنكه ويژه به. است
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 )180: 1384خسـروپناه، (كنـد  آميزش حق و باطل و شبهه افكنى، ضرورت مساله را تقويت مى

ن بـه داد بر اين اساس، اولين شيوه مبارزه با چنين تبليغـات نـامطلوب و ضدارزشـى، آگـاهى

ســياری از مــردم، آگــاهى واقعــى از اهــداف و نيـّـات دشــمنان نداشــته و تنهــا ب. مــردم اســت

شوند و بعـد از فـرورفتن در  دهنده، تبليغات و محصوالت ماهواره مى مجذوب ظواهر فريب

هـا  كردن آن آگـاه. جبران نخواهـد بـود برند كه قابل ها و مشكالت به واقيعات پى مى آسيب

هـا  مرحله آسيب، گـامى مهـم و اثرگـذار بـرای هـدايت درسـت خانوادهپيش از رسيدن به 

  .ويژه زوجين است به

 فرهنگى كنترل، نظارت و استفاده از همه ابزارهاى ممكن براى دفاع. 3- 2

كنتـرل داخلـى و  ،يكـى :كلـى دارای دو بعـد اسـت طور بـهكنترل و نظـارت اجتمـاعى 

  نتــرل داخلــى، همــان نظــارت و در بــاب موضــوع، ك. ديگــری، كنتــرل و نظــارت خــارجى

  نقـش اساسـى در نظـارت و هـدايت افـراد جامعـه  ،خـانواده. كنتـرل مسـتمر خـانواده اسـت

  .بر عهده دارد

های خارج از خانـه اسـت  قسم اول، كنترل. كنترل خارجى نيز خود دارای اقسامى است

ى و يـا نهادهـای آموزشـى و فرهنگـهايى كه از سـوی مراكـز و  نظارت :كه عبارت است از

ايـن بخـش . قسم ديگر، كنترل خارج از كشـور اسـت. شود مراكز انتظامى جامعه اعمال مى

ها و مراكـز مخـالف  كه تمركز اصلى مقاله است، بر اين نوع نظارت اذعان دارد كه سياست

بايسـت  های عقيدتى و ارزشى جامعه در خارج از مرزهـای جغرافيـايى و فرهنگـى، مى نظام

ل مناسب شوند تا قبل از اقدام عملى و تاثيرگذاری مخـرب بـر جامعـه، همواره رصد و كنتر

 .خنثى شوند

زند، ما نيز بايد به حكم دستور  اگر دشمن براى شكست ما به هر وسيله ممكن چنگ مى

ةٍ «قرآنى  ن قُوا اْستََطعْتُم م واْ لَُهم م د
 سالحى بسازيم و از ،؛ از هر وسيله مشروع)60: انفال(» َوَأعِ

سـری از امكانـات فرهنگـى،  در ايـن راه بايـد يك. فرهنگ اسالمى خويش پاسدارى كنيم

در  4امـام خمينـى. هنرى و ورزشى توسعه يابد تا جوانان به تفريحـات سـالم روى آورنـد

  : فرمايند باره مى اين

يعنـى . فرهنگ و هنر محتوايش عـوض شـده بـود در رژيم سابق تمام چيزها، خصوصاً «
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اخالق و مركـز  كرد كه آنجا بايد مركز فساد و سوء شنيد، خيال مى ينما را مىكسى كه نام س

در ذهن انسـان چيـز مبتـذلى بـود كـه از آن بهـره  ،مخالفت با همه چيز باشد و يا كلمه تئاتر

  هـا و حتـى  فساد برده شود؛ هكذا همه چيز ديگر و عمده اين است كـه مـا ذهـن ايـن جوان

  طـور نيسـت كـه در  اده كنيم كه مـا خودمـان آدم هسـتيم و اينپيرها و روشنفكرنماها را آم

  ها بايـد زحمـت بكشـيم  مـدت ،بنـابراين... دسـتمان را پـيش ديگـران دراز كنـيم  ،همه چيز

ــا ارزش ــزرگ انســانى ب ــيم كــه خودمــان داراى يــك فرهنــگ ب ــاور كن   هــاى اســالمى  و ب

  اسـت كـه افكـار بـه آن خاطر همـين  هستيم و اگر امروز كمبـود نيـروى انسـانى هسـت، بـه

  اسـالمى  -طرز تفكر عادت كرده است؛ لذا سـاختن تئـاترى كـه مطـابق بـا اخـالق انسـانى 

ها وقـت  باشد، زحمت دارد و سينما هم اگر بخواهد چنين باشـد، نيازمنـد بـه صـرف مـدت

امـام خمينـى، ( »است و هرگز در متن سينما و تئاتر نوشته نشده است كه بايد مركز فساد باشند

  .)217 -216: 18، ج 1378

  معروف و نهى از منكر گسترش امر به. 3- 3

هـا را  گرفتن ارزش ها و ناديده در نگاه اسالمى، يكى از عواملى كه زمينه بروز ناهنجاری

در . )267: 1387مريجـى، ( شدن آن اسـت رنگ كمكند، ترك نظارت اجتماعى و يا  فراهم مى

. يـاد شـده اسـت ،معروف و نهى از منكر وان، امر بهاصطالح دينى، از نظارت اجتماعى با عن

 اسـالم فروع ديناز  ،شيعيانمعروف و نهى از منكر از احكام عملى مسلمانان و به نظر  امر به

كسى كه در : فرمايند در اين باره مى 7كه امام على چنان ؛است كه بر همگان واجب است

 ای اسـت در ميـان زنـدگان و زبان خويش اعتراض نكنـد، او مـرده برابر منكر با دل و دست

 بر نهادها و بلكه عمـوم جامعـه اسـت كـه بـا ،بنابراين. )4217حديث : 1384شهری،  محمدی ری(

نظارت اجتماعى خود را انجام دهند تا هر يك به سهم خود مـانع از تسـلط دشـمن و  ،دقت

هـای فرهنگـى در برابـر  از سـقوط ارزش پيشـگيرى. های دينى شوند سقوط نهادها و ارزش

پروردگار . طلبد يورش دشمنان، عالوه بر موارد ياد شده، بيدارى فراگير امت اسالمى را مى

  :فرمايد مى کریم قرآنمتعال در 

ٌة يَْدُعوَن ِإلَى الَْخيِْر َويَأُْمُروَن بِالَْمعُْروِف َويَنَْهْوَن َعِن الُْمنكَ « نكُْم ُأم ِر َوُأْولَـئَِك ُهـُم َولْتَكُن م
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ترديد اگر همه مردم به ايـن اصـل مهـم پايبنـد باشـند و هـر  ؛ بى)104: آل عمران( ١»الُْمفْلُِحونَ 

  ،بـاز دارد و بـه كـردار نيـك ،كاران را از زشـتى زشـت ،كس در محدوده زندگى خـويش

در بخشى رهبر انقالب اسالمى . اى براى نفوذ نخواهد يافت فرمان دهد، دشمن هرگز روزنه

  :فرمايند از سخنان خويش به اهميت اين فريضه اشاره كرده و مى

معروف و  جامعه اسالمى به امر بـه. هاست معروف، تكليف هميشگى مسلمان مساله امر به

منكـرات ... معروف و نهى از منكر قوام حكومت اسالمى به امر به. ماند نهى از منكر زنده مى

جا، هم جـاى نهـى از منكـر اسـت؛ يـك  ادى است؛ همههم اخالقى، هم سياسى و هم اقتص

يك كارمند شـريف هـم در . تواند در محيط درس و علم، نهى از منكر كند دانشجو هم مى

تواند نهى از منكر كند؛ يـك كاسـب مـؤمن هـم در محـيط كـار خـود  محيط كار خود مى

  .تواند نهى از منكر كند مى

  های ماهواره نفى برنامهگذاری صحيح برای كاهش اثرات م سياست. 3- 4

های متناسـب بـا هنجارهـای  توانند با ايجـاد سياسـت فرهنگى كشور مى -متوليان سياسى

. بردارنـد  های گونـاگون مـاهواره های مهمى را برای كاهش آثـار منفـى برنامـه جامعه، گام

بـه كـار ای همه توان خود را برای مقابله با ضروريات دين اسالم  های ماهواره امروزه، شبكه

تبليـغ . انـد خود قرار داده مورد هجمهترين نهاد اجتماعى يعنى خانواده را  اند و كانونى گرفته

گری از  بنـدی بـه خـانواده و الابـالى عدم پای :مانند مسيحيت، تبليغ افكار الحادی و مسايلى

های انقالبى اسـت؛ در نتيجـه، مشـاهده  انقالب و ارزش تضعيفاهداف اصلى دشمن، برای 

ُ  ىم عد اخالقى، اعتقادی و سياسى، جوامع دينى ماننـد ايـران اسـالمى مـورد شود كه در سه ب

ــترده اســت ــين وضــعيتى. هجــوم گس ــز سياســت ،در چن ــا مراك گذار و  ضــروری اســت ت

مجلــس شــورای اســالمى، صــدا وســيما، وزارت ارشــاد، مطبوعــات، : گيرنده ماننــد تصــميم

های عملى كار راهبرای مقابله و حل مشكالت های علميه، نهادهای فكری و فرهنگى،  حوزه

  . ارايه بدهند

                                                           
معروف و نهـى از منكـر كننـد و ايـن  سوی خير دعوت نمـوده، امـر بـه ای باشند كه مردم را به بايد از ميان شما طايفه. ١

 . طايفه همانا رستگارانند
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  گيری نتيجه

مفاهيم و سبك زندگى جهـان  ،ترين ابزارهای انتقال معانى ای، از مهم های ماهواره شبكه -1

هـای تبليغـاتى، فـيلم  های متنوع و جذاب خود ماننـد پيام آيد كه در قالب شمار مى متجدد به

  .است ثروت و قدرتاهداف شوم صاحبان و متوليان  يابى به دست دنبال به... و

ها، صرفا تغيير شكل و ظواهر زنـدگى افـراد و يـا جامعـه نيسـت  هدف غايى اين پيام -2

ای كـه بتواننـد  گونه به ؛وجوه و ابعاد و حيات بشری است تمامىبلكه هجمه گسترده آنها به 

 .تحقق بخشند كردن همگان با فرهنگ غربى را سازی فرهنگ و همراه يكسان

دنبال تغييردادن اعتقـادات،  تدريج به ريزی دقيق و بسيار هنرمندانه، به بنابراين با برنامه -3

های  ويژه جوامعى كه دارای اصـالت به ؛ها و بالطبع رفتارها و اعمال افراد جامعه است نگرش

 .ارزشى و بومى مستقلى دارند

هـای بازرگـانى  داف هجمـه تبليغـى پيامتـرين اهـ از مهـم ،ويژه زوجين خانواده و به -4 

های ماهواره است كه درصدد است تا با ترغيب و هدايت آنها به استفاده از كاالهـای  شبكه

تجمالتى و غيرضروری، به آرامى بر ابعاد اعتقادی، فرهنگى، اجتماعى و اقتصـادی  ،لوكس

 . تاثير گذاشته و سبك زندگى آنها را تغيير دهد

و پيامدهای اين هجـوم و تبليغـات در سـطوح مختلـف جامعـه مشـهود متاسفانه آثار  -5

پذيری، افزايش طالق، نارضـايتى زوجـين  بندی به اعتقادات، عدم مسئوليت پای  عدم ؛است

و   تغيير پوشش ،گرايى از يكديگر حتى در مسائل زناشويى، كاهش ارتباط عاطفى، مصرف

های ايـن رسـانه بـر افـراد جامعـه و  ت و برنامـهنشان از تاثيرگذاری تبليغا... اعتقادات تزلزل 

 .ويژه زوجين دارد به

گـذاران، بـا هـدف،  رو، ضـروری اسـت تـا همـه نخبگـان، نهادهـا و سياسـت از ايـن -6

سـو و مقابلـه  كردن آنهـا از يك توانمندسازی افراد جامعه از طريق آموزش و تربيت و آگاه

از فعاليـت بيشـتر آنهـا از سـويى ديگـر، جدی برای برمالكردن نيات شوم آنها و جلوگيری 

  .هايى عملى انديشيده و مرحله اجرا گذاشتكار راه
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