
 

 

 

 و  ای برنهاد خانوادهتأثیر شبکه تلویزیوني ماهوارهمقاله پژوهشي: 

 راهکارهای مقابله

2،شعبانتیال1اهللمرادیحجت
 

 15/55/79پذیرش مقاله:                                                                                      51/51/79دریافت مقاله: 

 

  چکیده

ی و راهکارها ها خانوادهدر  ها ماهوارههدف اصلی این تحقیق، تبیین حوزه نفوذ ، بررسی و مطالعه تأثیر  

نوع داده،  اكتشافی و برحسب هدف تحقیق برحسب قیدر تحق مورداستفادهباشد. روش با آن می مقابله

یی برای كمک به روش ها دادهی ا آمار نمونهتوصیفی تهیه و با  صورت به. این مقاله باشد یمكیفی  تحقیق

ركرد مهمی را انجام ی ذهنی اقدام و كارسازیتصوها برای عملیات رسانه است. شده اضافهتحلیل كیفی به آن 

ی فناوری  های سینمایی، كه معلول و زاییده ای و فیلم های ماهواره . امروزه هجوم روزافزون شبکهدهند یم

 ها رسانهاند. ی كردهریگ نشانههای غنی را  های اعتقادی و اخالقی فرهنگ باشند، بنیان پیشرفته و ارتباطات می

خواهند، شکل دهند. حتی اگر خود در كه خود می طور آنن را تصویر ذهنی خود نزد دیگرا كنند یمتالش 

خود  موردنظربا تصویر ذهنی، افکار عمومی جهانیان  را به سمت  درواقعنباشند. آنان  گونه آنعالم واقع 

نهاد  دیو تهددهی محیط  ی، شکلا رسانهگفت كه هدف غایی تهدیدات  توان یم. كنند یمهدایت و مدیریت 

جمهوری  "ی جوامع اسالمی، به انزوا كشاندن این بین، بیش از همه دین اسالم است و در موردنظرخانواده 

 .باشد یم ها كار آن در دستور "اسالمی ایران

صرری  مراجرع    و مخالفت رانیدر ای ماهواره ریكارگ بهممنوعیت  در موردمصوب  و مقرراتباوجود قوانین 

های از فناوری رمعمولیغی شده از استفاده ریگ نمونهی ها یآمارتحقیق  نیا در، از آنرویه تقلید با استفاده بی

 افرت یو درهرا بررای پوشرش     آن و تکثرای غرب، تعدد ی رسانهامپراتوری زیر و برنامه تیبا حماپیشرفته،كه 

بررای   ی پیشرنهادهایی ریر گ جره ینتپس از  قیدر تحقاست، حکایت دارد. كه  كننده نگرانای های ماهوارهبرنامه

 .مقابله با تهدیدات ناشی از استفاده از ماهواره ارائه گردیده است.

   مقابله ، راهکارماهواره، نهاد خانواده، تهدیدات  واژگان کلیدی:

                                                           
  (السالم لیه)عدانشگاه جامع امام حسین  شناسی استادیار روان -1

 tila.sh49@chmail.ir (نویسنده مسئول غیرعامل، دانشگاه عالی دفاع ملی) دكتری مدیریت راهبردی پدافنددانشجوی  -2

استراتژيكفصلنامهمطالعاتدفاعی

1937زمستان،87،شمارههفدهمسال

223تا257،ازصفحهدهممقالة
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 مقدمه
در گذار ثیرترین ابزارهای تأیکی از مهم و امروزهتهاجم فرهنگی واقعیت مسلم دوران معاصر است 

 عمومی بر افکاری رگذاریتأثسرعت بخشیدن به تحقق اهداف طراحان تهاجم فرهنگی، برای 

 یاز ابتداهستند.  یا و ماهوارههای تلویزیونی شبکه ازجمله و جمعی یها رسانه، جامعه مخاطب

و وحدت با  سیو انگلای غرب، به سركردگی آمریکا رسانه یامپراتورپیروزی انقالب اسالمی، 

 -، خودباوری، فرهنگ، آداب، رسوم و سبک زندگی متعالی ایرانیو مذاهبی اقوام کپارچگی

 یافکن بر اختالف متمركز نموده غیرا تبل الگوی شیطانی غرب مقابل در بوده و در مبارزهاسالمی 

ا ر هاكردن بنیان خانواده و سستی نیو دهای فرهنگی با آموزه امان یبمبارزه ، و مذاهب بین اقوام

 اند. داده قرار یابزار ارتباط ریو ساماهواره فناوری  در بسترهای خود، سرلوحه تالش

تأثیرات وسایل  در خصوصكرمان  ونیو روحانعلما  با دیدار در(یالعال مدظله)ای امام خامنه

 در تبلیغ وسایل ببینید شما امروزفرمایند: می 11/0/1371 خیدر تارماهواره  ازجمله یجمع ارتباط

 افکار، و نشیند مى كوچک دستگاه یک پاى جوان نفر یک دنیا طرف نیا شده؛ متنوع چقدر دنیا

 ،ناكسى هر بلکه ،یهركس سوى از را عملى پیشنهادهاى و فکرى پیشنهادهاى تخیالت، تصورات،

 دارد وجود متنوع بسیار ارتباطى وسایل و ماهواره و اینترنت امروز. كند مى دریافت دنیا طرف آن از

 تفکرات كارزار ى عرصه مؤمنین، و مردم افکار میدان. رسد مى دنیا جاى همه به آسان حرف، و

  .داریم قرار فکرى حقیقى كارزار و جنگ میدان یک در ما امروز. است گوناگون

كند، بلکه معیارهای خالقیت را مکانیکی می تنها نه، و صداانبوه تصاویر  و ارسال دیبا تولماهواره 

ای بسیاری از رمزگان پنهان های ماهوارهدر شبکه»دهد. به سخن بودریا ادراكی را تقلیل می

كاستن هر امر واقعی به دوگانه برای فرو  و رنگتصاویر خوش آب  و در شده استكدگذاری 

 (10:1377بد، سعی در ترویج ایدئولوژی خود دارد.)بودریار،  ساده انگارانه خوب و

ورزد؛ از نگاه وی، تأكید می یباشناسیزدر تشکیل ذائقه عامل رسانه  بر نقشنیز در تمایز  بودریو

ی مصرف ها گروهاست. این دستگاه با برجسته كردن تمایزات، « سبک زندگی»تلویزیون آموزشگاه

 (Bourdieu, 1984, p. 35) كند.بندی میرا طبقه

 به است. یشناس ییبایزذائقة  و ترجیحات دربردارنده كه است مصرف از الگویی زندگی، سبک

 ها،لباس بدن، فدرستون، گمان به .ماست تیو فعال گزینش از فردی ییالگو «زندگی سبک»عبارتی

 و تفری  برای محل انتخاب اتومبیل، خانه، نوشیدن، ترجیحات خوردن، فراغت، بیان، طرز
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 كانون تشکیل تلویزیون، كه شوندمی محسوب «زندگی سبک»یها شاخص از مانند آن، و تعطیالت

 (Featherston, 1991, p 343) .است آن ترویج و

ابزار  عنوان بهتواند فناوری، میماهواره، عاملی قوی برای تغییر و دگرگونی است. این  فناوری

های علمی، زندگی دلخواه و آرمانی پربار و مفیدی به انسان كمک كند تا با استفاده از آخرین پدیده

 نماید وعمل می دو لبهمانند شمشیری آمده  به وجود این فناوری حال نیدرعداشته باشد.  پرتالش

در اجتماعی، برای ضربه زدن به كانون گرم خانواده  -بستری مناسب برای اعمال تهدیدات فرهنگی

 بصیرتیو بی یلتیفض یب عرصه در شکبید. روبه شمار می ینیو دبا اصالت فرهنگی  جوامع

جوان،  قشر و كودكان پاك و بکر اذهان مدرن، گفتمانی هایدال یزندگیسر رو  فرهنگ امر متولیان

 گفت توانكان نمیكود درباره .اند یشناس ییبایز ذائقه تغییر مستعد دیگر، سنی ردة هر از بیشتر

 صورت والدینشان ذائقه در تركه پیش تغییری شود؛می نهادینه تغییر بلکه پذیرد،می صورت تغییری

 با كه روزهایی نخستین از كودك، شخصیت بخش اعظم گفت توان یم تجرأ به بود. پذیرفته

 نمونه، طور به گیرد.می شکل هاعروسک با تماس در ،كند یم درك پیرامونش را دنیای خود، حواس

 مصرف گفتمان  اقتضای قولی به است. مدرن گفتمان اقتضاهای از «باربی»عروسک و توزیع تولید

 این گیرد،می قرار اختیار كودكانمان در ما ناآگاهی گذر از خود ذاتی هایویژگی با كه محور

 و... یعنی تعطیالتش گذران محل و اتومبیلش اش،و آیینه عطر ،پسرش دوست نیست؛ تنها عروسکِ

 انتقال معانی با جنسی زیبایی از استفاده غربی، زنان برهنگی نماد كه عروسک این .دارد همراه به را

 بشر زندگی یها آرمان برابر در  بلندی دیوار است، دیگر مؤلفه هزاران و دنیاطلبی و یپرست شهوت

 (. 027:1372فیاض،) كشدمی

های فناوری در بستررسانی آزاد های اطالعاستفاده از شبکه نفوذ بیو ضرتأثیرگذاری امروزه، 

های مناسب استفاده از اطالعات كنار ظرفیت . دراست انکار رقابلیغماهواره  ازجمله جادشدهیا

یک ابزار تهدید نرم دشمن تالش  عنوان بهای های ماهواره، رسانهیا ماهوارههای دریافتی از شبکه

اجتماعی جامعه و اعتماد  یها هیسرمانفوذ در باورها و اعتقادهای مردم، زمینه كاهش  تا ضمندارد 

دشمنان سالمت اخالقی كه در  دهد یمنشان  ها پژوهشرا كاهش دهند. نتایج  ظامن بهعمومی مردم 

را  ییها تیموفقزمینه  نیدر اهای اخیر سالها، با اصالت ایمانی خانواده امان یبو جانیان مبارزه 

  .اند نمودهكسب 
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پایه،  فناوریهای از ظرفیت یریگ با بهرهبر این اساس مخاطرات منبعث از صادرات فرهنگی مبتذل 

و  خورده قسمدشمنان  كه یوقت ژهیو بهنماید، ه، عمق این نگرانی را دوچندان میماهوار ازجمله

 در جوامعی دین یها آموزهرسانی به برای فروپاشی نظام خانواده و آسیب و قدرتثروت  صاحبان

 . باشند یفروگذار نمالخصوص جمهوری اسالمی ایران از هیچ كوششی اسالمی، علی

 و هاارزش بر ماهواره از استفاده از یناش داتیتهد ریتأث كه است آن دنبال به قیتحق نیا لذا

 را نهاد خانواده زندگی مردم و وهیبر ش ویژه به جامعه، یاسالم فرهنگ و قبول مورد یهنجارها

 . دینما ارائه را آن با مقابله یو راهکارها ییشناسا

 زندگی و وهیدر ش از ماهوارهتأثیر تهدیدات استفاده  مطالعهو هدف تحقیق بررسی  هدفتحقیق:

باشد.می با آنی مقابله كارها و راه خانواده نهاد

و  است چه میزان به ها برنهاد خانواده از ماهوارهتأثیر تهدیدات ناشی از استفاده  تحقیق:سؤال

 ؟ها چیست مقابله با آن كار راه

 مباني نظری

 مفهوم شناسي

 در شود ومی پرتاب فضاموشک به  لهیوس به، دستگاهی كه از زمین یمصنوع قمرماهواره :تعریف 

ساعت 01 هر در خود دورحال چرخیدن  در آید وزمین به گردش درمی یلومتریك هزارچهل 

 وعکسبرداری  و یونیزیتلو وتلفنی  یها ارتباطها برای گردد. از ماهوارهدور زمین می مرتبه کی

پدیده ماهواره به مجموعه  (1281: 1371 شود. )عمید،استفاده می گرید امور یا پاره و یهواشناس

از سراسر دنیا به فرد گیرنده مخابره گردد. لذا در این  ییها امیپ شوند یمكه موجب  ندیگو یمابزارهایی 

 (02 :تا، بیها پروانه. )رهایی میكن یمنوشتار، ماهواره را یک رسانه تعریف 

تهاجم فرهنگی این است كه یک مجموعه سیاسی یا اقتصادی برای مقاصد سیاسی خودشان  فرهنگي:تهاجم 

ای را وارد هم چیزهای تازه ها آنبرند. فرهنگی آن ملت، هجوم می یها انیبنیک ملت، به  كردن اسیر برای و

باورهای ملی، این  و بافرهنگ ها آنجایگزین كردن  قصد به، اما زور بهكنند؛ اما كشور می نیا واین ملت 

 (02/1/1381ای، اسمش تهاجم است.)امام خامنه

ها نسبت به پدیده تصورات وای از ادراكات مجموعه آن دراست كه  یحالت واز وضع  عبارت دیتهد تهدید:

جدی یا امکان نابودی  خطر وجود بر مورداحترام واساسی  های ارزشبا بقاء، كمیت یا كیفیت  ها آن رابطه و

ها متعلق به وجه تهدیدزایی رسانه نیتر مهم (123 :1378كند. )گروه مطالعات امنیت، داللت می ها ارزشآن 

. ندیگو یمفضایی نوین سخن  یریگ شکلاز  ها رسانهآن دسته از نظریاتی است كه از رهگذر تعامل میان 
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از  توان یمكنند كه می ای را ساماندهیجانبه همه وچیده ها شبکه ارتباطی قوی، پیمطابق این نظریه، رسانه

 ( 28 :1331تعبیر كرد.)افتخاری، یا رسانهآن به فضای 
 شده لیتشکتهدید از سه بخش اساسی )كارگزار یا عامل تهدید(،)حوزه تهدید( و)موضوع تهدید( 

بالفعل یا بالقوه  طور بههویت )شخصی یا سازمانی(یا چیزی است كه  درواقعاست.عامل تهدید 

حوزه تهدید هویت یا چیزی است كه  كه یدرحالتوانایی ایجاد، انتقال یا پشتیبانی از تهدید را دارد، 

موضوع تهدید،  تیدرنها واست  قرارگرفتههای حیاتی آن در معرض خطر موجودیت و یا دارایی

 یرونیب ودرونی  یها تیقابل رسد یموضعیت، پدیده، فعالیت یا رخدادی است كه به نظر 

خود  در را آماج موردحیاتی بازیگر  یها ییدارا ایانتقال،پشتیبانی یا ایجاد خطر در موجودیت 

 ( 01 :1372خانی، عبداهللدارد.)

های فعالیت اجتماعی است كه اكثریت اعضای یک جامعه معین از  نهاد اجتماعی شیوه نهاد اجتماعي:

های استحکام  شناسان معتقدند: نهادها فرم تر جامعه در یک تعریف دقیق كنند. پیروی می ها آن

 .شوند ای از رفتارها هستند كه در كنترل اجتماعی و نیازهای بنیادین اجتماعی به كار گرفته می یافته

 و نسل تولید) دهند كه عبارتند از: مبنای پیدایش نهادهای اصلی جامعه را پنج كاركرد تشکیل می

 توزیع و تولید، دیگر نسل به نسلی از فرهنگ انتقال و جدید اعضای تربیت، یشاوندخو تعیین

 انسان و رابطه اجتماعی نظام استقرار برای قدرت از مشروع استفاده برای تدارك، خدمات و كاالها

. است جامعه عمومی نیاز یک برآوردن برای منطقی شیوه نهادها این از یک هر(. طبیعت ماورای با

 به نیازها این برآوردن ضمن خود خاص رفتاری یها وهیو ش هنجارها روابط، ها، ساخت با نهادها

عبارتند  دارند عهدهیف را به وظا این كه نهادهایی.رساند می مدد اجتماعی ثبات و نظم حفظ و ایجاد

 (، 22-21:1388(.)سازگارا، نیو د حکومت، اقتصاد، وپرورش آموزش، خانواده)از:

 ریسا یبرا و هیاول هسته عنوان به و است جامعه در یمحور و یاساس نهاد کی خانواده، :خانواده نهاد

 و اساس كه است یاجتماع واحد ترین كوچک خانواده نظام .رود یم شمار به یاجتماع ینهادها

 كوچک واحد نیا در كه یافراد .رود یم شمار به یبشر یاجتماع بزرگ یواحدها رساختیز

 یاجتماع یواحدها در سهم شان ییشکوفا و رشد زانیم به شود یم تیترب و ابدی یم رشد یاجتماع

: 1371نهاد یعنی: سرشت، طینت، خلقت، بنیاد، پی، باطن، درون. )عمید، . دارند یانسان بزرگ

 (. 271. )همان، لیفام فرزند و(، خانواده عبارت است از : خاندان، دودمان، اهل خانه، زن 1008
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خانواده)زنوشوهر(درقرآنکريمآياتیازآياتخداومايه خانوادهدرقرآنکريم:جايگاه

فرموده21مبارکهرومآيهسورهدراست،چنانکهخداوندشدهشمردهآرامشروحی

ورَحمَةاِّنومِنآياتِهاَنخَلَقَلَکُممِناَنفُسِکُماَزواجاًلِتسکُنوااِلیهاوَجَعَلَبَینَکُممَودَهً»:است

 «.فیذلِكلَآياتٍلِقومٍيَتَفَکَرون

همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در كنار آنان آرامش یابید،  كه نیای او ها نشانهو از »

 «.كنند یمیی است برای گروهی كه تفکّر ها نشانهدر این  ;قراردادو در میانتان مودت و رحمت 

دراسالم:  خانواده را گروهی متشکل از افراد، دارای شخصیت مدنی،  اسالم   تعريفخانواده

و  دهد میكه هسته اولیه آن را ازدواج مشروع زن و مردی تشکیل  كند میحقوقی و معنوی معرفی 

و در پس آن طرفین  برقرارشدهآن رابطه زوجیت بین زن و مرد  اساس برنکاح عقدی است كه 

؛ اعضای  آید میارتباط خویشاوندی در سایه نکاح پدید . شوند میدارای وظایف و حقوق جدید 

 1.گردند میآن دارای روابط قانونی، اخالقی و عاطفی 

موافقت  صورت در كه فرداز: یک پیشنهاد برای انجام یک كار به یک  عبارت راهکار مقابله : راهکار

 را زیر چ دو، كردن روبرو(، مقابله یعنی: رویارو شدن، 381: 1372شود. )نوروزی ،برابر آن عمل می

 (. 1112: 1371برابر كردن.)عمید،  باهم

كردن یک  برطرف ا، مدیریت یشدن ارویروی برای اتیعمل شنهادیپیک مقابله: تعریف عملیاتي راهکار

 جامعه وخطر متوجه خانواده  و تهدید

ماهوارهمورددررهبرمعظمانقالبریتدابوبیانات

فرمایند: می یاناتیب دردرباره مضرات  استفاده از ماهواره (یالعال مدظله)ای انقالب امام خامنه معظم رهبر

 اینترنت و ماهواره است. ها آنو در رأس  ها رسانهمجهزترین ابزار تهاجم فرهنگی از دیدگاه دشمن 

 ها ملت سمت به را خود زهرآگین تیرهاى كه است فسادى گنداب واقعاً (ماهواره) اخیر مورد این»

 پیشرفت و تطور با كه كنید فکر باید شما(. 02/20/1382 )همان،«. كند مى یریگ هدف كشورها و

 همان، .)كنید جلوگیرى ماهواره نفوذ از تا دهید انجام توانید مى را كارهایى چه ماهواره، یآور فن

 كامالً فاسد های حرف و ها آهنگ و ها لمیف و ها رمان و اینترنت و ماهواره از بنده(  07/20/1387

 ( 10/20/1372 )همان، گیرم نمى كم دست را ها آن و خبردارم

                                                           
 سایت تبیان 1
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 رسانه و نفوذکاربرد  در موردی غربي ها هینظر

كنند تصویر ذهنی خود نزد دیگران را تالش می ها رسانهمعتقد است امروز  كاستلز مانوئل کاستلز:

دهند یمخواهند شکل میكه خود  طور آن نمادین زندگی ما  تاروپوددر  كه نیابه دلیل  ها رسانه.

قوی  یا اندازه به، ممکن است كشوری یا دولتی گذارند یمتأثیر دارند، بر آگاهی  و رفتار ما تأثیر 

و  باقدرتاز شگردهای روانی از خود، یک كشور  یریگ بهرهنباشد كه دیگران انتظار دارند ولی با 

 به نقل از مک كرامل( 70 :1373.)باصری، كنند یمترسیم  ریناپذ بیآس

ان ای میلر و جان دوالرد فرضیه  یها نامبه  شناس رواندو 1311در سال  نظريهيادگیریاجتماعی:

. آورند یم به دستیادگیری را بیان كردند. افراد رفتارهای جدید را با مشاهده رفتارهای دیگران 

استدالل كردند كه یادگیری تقلیدی  ها آننظریه خود را نظریه یادگیری اجتماعی نام گذاشتند.  ها آن

این  درواقعكه مانند دیگران رفتار كنند.  كنند میافراد اجتماعی این انگیزه را پیدا  دهد میزمانی رخ 

 های انگیزهپاسخ را مطرح نمودند. چنانچه رفتاری با پاداش و  –دو مدل یادگیری سنتی محرك 

 (17 :1383.)كریمی، شود میو تکرار  شده تیتقوشود  روبرومناسبی 

گربنر و همکارهایش، تلویزیون  نفوذ گسترده در بین خانواده دارد. نفوذ گسترده  به نظرنظریه کشت:

پنهان در آثار تلویزیون در  های ارزشو  ها نقش، یشناس انسانو عمیق تلویزیون موجب كاشت 

 (331 :1371.)سوربون و تانکارد، شود میذهن مردم بهره برنده 

براساس اصل رقابت بین نهادهای آموزشی تلویزیون و  ای:ماهوارههایشبکهتهديداتفرهنگی

كرده است و جایگاه مهمی در كنترل و  رنگ كمآموزشی را  های نظامماهواره نقش خانواده و 

قشرهای نوجوان و جوان داشته است. با همین استدالل روشن است كه  ویژه بههدایت افراد جامعه 

اقشار پذیراتر را ورق بزند.  ویژه بهگمراهی یا سعادت قشرهای گوناگون،  تواند میاین رسانه 

به وجود آمدن فساد فراگیر در جامعه و  و یبندوبار یب، به گسترش ها ماهواره روزافزونگسترش 

 های گروهو گسترش مصرف مشروبات الکلی، ایجاد  ها جوانبه انحطاط كشیده شدن برخی از 

، و مدگرایی دامن زده است كه نشان از هدفمند بودن یپرست طانیشغربی مانند هوی متال، رپ، 

 دارد. ها مهاجمتهاجم فرهنگی در پیش 

تأثیرهایی را  ها آنبخش بزرگی از جامعه را زیر پوشش داشته و بر  تواند می سرعت بهتلویزیون   

زمانی و مکانی را برطرف كرده و امواج خود را به دورترین  های مانع تواند میوارد كند. رسانه 
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جهان ارسال كند. رسانه حاضر برای دریافت نیاز به سواد خواندن و نوشتن ندارد. برای  های نقطه

زیادی از زندگی  های ساعتو  كند میاز جامعه تحت پوشش، مانند آموزشگاه عمل بخش بزرگی 

شفاهی و عینی  صورت بهچون این رسانه  عالوه به. شود میدر ارتباط با آن سپری  ها خانوادهافراد و 

 (11 :1371.)ناجی، گذارد میو بنا براین تأثیر عمیقی بر افراد  كند میبا مخاطب ارتباط برقرار 

 ای ماهوارهدر ایران شبکه  ها قومیتامریکا برای عملیات روانی خود در ایران و برانگیختن     

voa ها جواندر این زمینه تغییر دیدگاه  تأمل قابل( نکته 22 :1371كرده است.)الیاسی،  اندازی راهرا 

در حال فروپاشی و الگوهای  شدت بهنسبت به نوع پوشش و آرایش است كه الگوهای جامعه 

الگوگیری ناشی از ماهواره و پذیرش بدون  یها نهیزمغربی در حال استفاده و پذیرش است. وجود 

 (023 :1387نقد و تأمل موجبات تهاجم فرهنگی را میسر نموده است)ضیایی پرور، 

هالیوودی زنگ  یها لمیفدر  ینیضد د یها نشانبررسی جامع و بازنگری موشکافانه نمادها و    

 -سمعی یها تیجذاب. سینما به دلیل آورد یدرمجوامع اسالمی به خطر  ویژه بهخطر را برای جوامع 

  دارد. ها ستیونیصهبصری نقش مهمی در القای تفکرات انحرافی و اهداف زیاده طلبانه 

فرهنگی كشور باهدف نیل به مقاصد  یها انیبنویژگی بارزی كه تهاجم فرهنگی دارد، حمله به 

باشند، اما "سخت افزارانه"، مقاصد ممکن استگرید عبارت بهنظامی، سیاسی، اقتصادی و....است. 

. بدین شود یماست، نرم افزارانه ارزیابی "فرهنگ"از جنس كه آنعملکردی به سبب  و حوزهشیوه 

 تعبیر كرد. "تهدید نرم"تهدیدات حاصل آمده از ناحیه تهاجم فرهنگی به  توان میترتیب، 

 (117: 1331)افتخاری،

  ای: های ماهواره تقریبي شبکه آمار

 322مدار تلویزیونی دركل جهان،  123؛ به لحاظ فنی در زاده قاسمتوسط  شده اعالمآمار  بنابر

این  در داده و پوشش راماهواره فضای ایران  112ماهواره تلویزیونی فعال است و از این تعداد

 رانیا درشبکه تلویزیونی را  17222فضا فعال هستند. این تعداد ماهواره امکان تماشای حدود 

 درای را  كانال ماهواره 0222 کینزد تاتوان  ی معمولی میها شید وها . با گیرندهآورد یمفراهم 

 فرهنگ وها باسنت  ی آنها برنامه اتفاق به بیقر اكثرهایی كه  باكیفیت باال دریافت كرد؛ شبکه رانیا

ی از کیو گذارند یمایرانی  مخاطبین ی برروان واثرات مخرب روحی  و تضادند ی دراسالم وایرانی 

های  است .در بین شبکه ایرانی وهای اسالمی  های غرب در جنگ نرم علیه ارزش تاكتیک نیتر مهم

 كانال خاص موسیقی وجود دارد072ای كه به سهولت در ایران قابل دریافت است، بیش از ماهواره
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های درخواستی و كنسرت هستند.  پخش موسیقی، كلیپ، رقص، آهنگ خالل درروز  كه شبانه

های  اروتیکال است. عالوه براین شبکه اخالقی و ضد حركات ازها آكنده  عموم این برنامه

 های شیوه وها های خود، كلیپ برنامه خالل درشبکه هم  1022اختصاصی موزیکال، حدود

ای قابل دریافت در  كانال ماهواره 022بیش از نوجوان وكودك  حوزه دركنند.  موزیکال پخش می

های كودك  پخش برنامه به زینهای عمومی  های كانال ایران است. ضمن اینکه بخش مهمی از برنامه

 (18: 1333، زاده قاسماختصاص دارد. ) نوجوان و

 ماهواره بابتوانیم درباره كسانی كه  كه نیابرای  علل اصلی گرایش به ماهواره : وها  ریشهبرخی از 

 برقرارها با ماهواره ارتباط  كه چرا آن میبدان دیبادوست هستند، قضاوت درستی داشته باشیم، 

 چندراستا  نیا دری اندیشید. ا چارهدرباره آن  توان ینم رفتار. بدون دانستن ریشه یک اند كرده

  از: اصلی خرید ماهواره عبارتند ریشه

 ناآگاهی .1

 ی معنویفضااز بودن  دور یی وگرا لذت .0

 توجیهات سطحی .3

 یچشم وهم و چشمجّوزدگی  .1

 معمولی های با آنتنعدم دریافت شبکه ملی  .2

 ی و تنهایی عامل جدی گرایش به ماهوارهكار یب .2

 خاص در رابطه ژهیو بههمسر؛  با در رابطهشکست  .8

 (01: 1333ها. )عباسی ولدی،  تلویزیونی شدن خانواده .7

 یاسیاخبار ساستفاده از  .3

 های ماهواره برنامهمتنوع بودن  .12

 جذاب وجدید های سریال و ها فیلم .11

 جهان و مللاقوام  و فرهنگشناخت تاریخ  .10

 آرایش بودن پوشش و آزاد مدگرایی و .13

 های استانی عالقه به دیدن شبکه .11

 حریص بودن نسبت به ماهواره به دلیل ممنوعیت آن .12

 ناكافی بودن امکانات تفریحی .12
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 (010 -007: 1333 استفاده علمی از ماهواره .) امانلو، .18

 ریز محورهایماهواره غربی حول  های شبکه یطوركل به:ایهایماهوارهمحورهایفعالیتشبکه

 حال تولید و مخابره برنامه هستند: در

 جهیدرنت. گردد میفلسفی فردگرایی غربی ترویج  یها هیما بن شدت به ها شبکه: در این یفردگرائ. 1

و قابل  شده دهید، تولیدات هنری و غیرهنری، اخبار و ... این درونمایه ها سریال، ها لمیفدر تمامی 

غرب  بافرهنگرصد كردن است و ترویج فردگرایی غربی به درون جوامعی چون ایران كه هنوز 

 است. ها شبکهاهداف این  ازجملهبیگانه است 

 هستند. ییگرا لذتها به دنبال ترویج : بسیاری از تولیدات این ماهوارهیگرائ لذت. 0

غیرمستقیمی كه از  یها امیپبا تبلیغات مستقیم كاالها یا با  ییگرا مصرف: ترویج یگرائ مصرف. 3

ای غربی به ماهواره های شبکههمه و همه خدمت دیگری است كه  شوند یممخابره  ها لمیفطریق 

 .ندینما یمجهان  یتیچندمل واقتصادی  کریپ غولهای كمپانی

به زندگی  تنها نهمسائلی است كه  ازجمله یخواه دگرو ترویج  یطلب تنوع: رواج یطلب تنوع. 1

روزمره و ترویج مدگرایی و مدپرستی و نوخواهی انجامیده است، در كنار آن منجر به ترویج 

 همسرخواهی مردان یا زنان و ... شده است. چون چند ییها مقوله

و  ها لمیفاز هنجارهای دینی، قانونی و اجتماعی پیام عمده  یدیق یببودن:  دیق یب. آزاد و 2

در تمامی  باًیتقرو افراطی  حدوحصر بی یطلب یآزاد. باشد یم ای ماهواره های شبکهی ها برنامه

 . شود میی دیده های شبکهچنین  یها لمیف

نوجوانی و جوانی كه مسئله بحران هویت  های بازهدر  باألخص)نهیلیسم(: این مسئله ییگرا پوچ. 2

كه  شود میهم  یخودكش وزندگی  یهدف یببسیار پررنگ شده و حتی منجر به  دهد میروی 

 است. رصد و تیرؤ قابلزیادی از آن  یها نمونه

 ای ماهوارهی ها برنامهسازندگان  كار دستورمحورهایی كه در  نیتر مهم. تقدس زدایی: یکی از 8

 مقدس است.  زیچ هردس زدایی از قرار دارد تق

ایشان قرار دارد و یکی از  یها رسانه. تضعیف كانون خانواده: این مهم نیز در دستور كار غرب و 7

ایشان در این حوزه  یها تالشاز نتایج  توان میدالیل باال رفتن آمار طالق در كشور را 

 (32 -30 :تاها، بیدانست.)رهایی پروانه
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ای مطرح است، ماهواره های شبکهامروزه بحث از مزایا و معایب :)مثبتومنفی(ابعادماهواره،

و یک  زا بیآسرا  ای ماهوارههای نمایند شبکهبسیاری با ارائه مستندات مختلف تالش می سو کیاز 

 توان مین یسادگ بهمزایایی دارند كه  ها شبکهتهدید نشان دهند و در مقابل برخی نیز ادعا دارند این 

شکی نیست كه هر پدیده در كنار معایبش، مزایایی هم  جانبه همهاز كنار آن گذشت. در یک نگاه 

پررنگ است كه بر معایب آن بچربد؟ قضاوت  قدر آندارد ولیکن سؤال اینجاست كه آیا این مزایا 

 .شود میبه مخاطب سپرده 
 ابعاد مثبت ماهواره:

تصراویر   دهرد  مری و بره مرا امکران     كنرد  مری .ماهواره امکان ارتباط نقاط مختلف جهان را تسریع 1

 .ورترین نقاط جهان را مستقیماً مشاهده كنیمد

اختالف در نژاد، زبان، فرهنگ، نوع حکومت و  باوجوداست كه ابنای بشر را  یا لهیوس. ماهواره 0

 .كند میغیره از احوال و اخبار یکدیگر آگاه 

زمان ممکن و بدون نیاز به طی مسافت به دورترین  نیتر كوتاهدر  توان می. از طریق ماهواره 3

 دنیا مطلع شد. یسو آنسرزمین جهان سفر كرد و از اخالق و عادات مردم 

شکل ممکن اخبار و وقایع سراسر جهان را دریافت  نیتر عیسربه  توان می. از طریق ماهواره 1

كه بعضاً در یک رویداد یا یک واقعه خبری تصاویر زنده و با اختالف چند ثانیه  یا گونه بهنمود، 

 .گردند میهای ما مخابره هزاران كیلومتر را در نوردیده و به گیرنده

از آن استفاده كرد و این  توان میبا خرید یک آنتن  كه آنبودن ماهواره و استفاده از  نهیهز كم. 2

مانند كسب اخبار از روزنامه و اینترنت، یا مشاهده فیلم از طریق سی  دیگری یها روشمسئله را با 

 تلویزیون داخلی دانست( توان میاز ماهواره را  تر نهیهز كمدی و ... مقایسه كنید. ) تنها ابزار 

مستند و ... كه امروزه با گسترش  های آموزشتخصصی مختلف و  یها حوزه. آموزش در 2

ی آموزنده تولید و پخش ها برنامه ها حوزهو در بسیاری از  اند شدهد تخصصی بسیار زیا های شبکه

 .شوند می

 دیگر از طریق ماهواره های زبان. آشنایی با 8

 حد تاانسان  دگر خواهیهای مختلف كه از طریق آن حس نیاز به و ذائقه طلبی تنوع. ارضای 7

های بسیار، عمالً به انسان حس آزادی انتخاب و تنوع زیادی ارضا شده و به دلیل امکان انتخاب

 یک سراب بیش نیست( درواقع. )حسی كه دهد میانتخاب دست  های گزینهزیاد 



 
 1337زمستان ، 87، شماره هفدهمسال  -فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک   012

، ماهواره مرز بین زندگی برد میفاصله میان نمایش و بیننده را از بین ماهواره،  : ابعادمنفیماهواره

ایع بزرگ را با نمایش در صفحه كوچک خود ، ماهواره فجبرد میخصوصی و اجتماعی را از بین 

 حال نیدرعبخش و را لذت مشمئزكننده غیردینیو  غیرانسانی، ماهواره برخی امور كند میكوچک 

 های ارزش مرورزمان به كه ینحو به، دهد مینشان  زیانگ حزنرا  بخش فرحبرخی امور انسانی و دینی 

و اندیشه  تولید (، )مركز1332. )دادگران، نماید میدینی و ملی مردم را دچار تغییر و دگرگونی 

 های ارزش(، ماهواره تأثیرات بسیار عمیقی بر 03 :1333سازمان بسیج مستضعفین،  ییگو پاسخ

 شود: اشاره می ها آنخانوادگی مردم گذاشته است كه به برخی از 

 های سنتی قید در برابر خانواده های بی ایجاد خانواده. 1

 عادی جلوه دادن خیانت زن و شوهر به یکدیگرترویج و . 0

 باردارشدنعادی جلوه دادن ارتباط دختر و پسر پیش از ازدواج تا حد . 3

 هویت زدایی از مفهوم خانواده. 1

 از مفهوم غیرت ییارزش زدا. 2

 مردان نسبت بهترویج فیمینیسم و ایجاد حس رقابت در میان زنان . 2

 مردان توجه جلبایجاد حس رقابت در میان زنان و دختران برای . 8

 ایجاد بلوغ زودرس جنسی. 7

 جنسی طلبی تنوعایجاد روحیة . 3

 تر به مطالعه كم و عالقه گذراندن وقت بیشتر برای تماشای ماهواره. 12

 جویی و ستیزه یپرخاشگر . تبلیغ11

 های مبتذل تماشای تصویرها و فیلم. اعتیاد به 10

های جنسی و  ویژه در زمینه ههای اخالقی و دینی از بسیاری مسائل، ب از بین رفتن حجاب. 13

 خشونت

 غربی یها رسانه توسط تهاجمی، هنجارهای و الگوها نمودن دیکته و جهانیان مسخ فرهنگ. 11

 بیگانه ملی و تعظیم فرهنگ یها سنتتخریب هویت ملی و تحقیر  . 12

 برهنگی فرهنگ. تالش در جهت ترویج 12

 و نزاع و كشتار بار خشونتتوسط نمایش تصاویر  جرائم. افزایش 18

 ... و بشر حقوق بیان، آزادی عقیده، آزادی . تغییر و تخریب معانی و مفاهیمی همچون17
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 . آموزش و جذاب جلوه دادن تفریحات ناسالم برای جوانان13

 نابهنجار پوششی و آرایشی مدهای ارائه و . ترویج مدگرایی02

 . القای شکاف میان مردم و حاكمیت01

 یپراكن عهیشا. ارائه اخبار و اطالعات ناروا و تحریف اخبار و 00

 موردنظر كشورهای قوت نقاط دادن جلوه تیاهم یب و ضعف نقاط یینما بزرگ. 03

 بیفر عوام یها آرمان. تالش برای خلق هیجانات كاذب و خلق 01

 خانواده و اتالف وقت. تزلزل بنیان اخالقی 02

 .... و خالقانه اقدامات به تمایل عدم و مصرف فرهنگ . گسترش02

 نامتعارف های دوستی و نامشروع روابط مثلثی، یها عشق. 08

 خانواده سنتی ساختار مقابل در ختهیگس لجام و سامان بی یها خانواده . ترویج07

 زن به شوهر و همسر به زن خیانت دادن جلوه عادی و . ترویج03

 مؤثر و مستقل اجتماعی واحد ترین كوچک عنوان به خانواده مفهوم از زدایی . هویت32

 خانواده در دختر و . مخدوش نمودن رابطه فرزندان پسر31

 پخش طریق از نوجوانان، بخصوص و جوانان در خشونت و جنسی تأثیرپذیری . افزایش30

 خاص و ...)همان( ویدئوهای موزیک

 دشمنایرسانهباجنگمقابلهراهکارهایواصول

 ای ماهواره های شبکه یتماشا و خانوادگی یاسیس ،یاعتقاد ،یاجتماع ،یفرد های از آسیب كه حال

 یبررس به است الزم د،یگرد نییتب ها برنامه نیا یتماشا به شیگرا علل و شد گفته سخن

 پرداخته غرب فرهنگ بونیو تر یا رسانهابزار  نیا راتیبا تأث مقابله یو مصداق یكل یراهکارها

 ویژه به ،ها رسانه بستر در نرم با جنگ مقابله یبرا یعمل ییراهکارها دیآ یم در ادامه آنچه. شود

 :باشد می ماهواره

هاوسازماننهادهافيوظا

(درجامعهیاسالمرشدفرهنگیبراتالش)افزارینرمکرديرو:الف

  :گرفت بهره توان می ریز های روش از راه نیدر ا 

 م؛یدار رندهیگ میتصم ما مراكز: نظام مسئوالن جانب از یمل و یمکتب های ارزش به عمل .1

 یها مؤسسه ه،یعلم یها حوزه ،یاسالم مطبوعات ارشاد، وزارت ما،یصداوس مجلس، یها ونیسیكم



 
 1337زمستان ، 87، شماره هفدهمسال  -فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک   010

 گام هم میتوان می چگونه كه راهکار بدهند دیبا یمشکالت نیچن حل یبرا... . و  یو فرهنگ یفکر

 م؟یبمان درامان آن آفات و از میشو مند بهره آن یایمزا واژ میبرو شیپ ایبا دن

: ای ماهواره یها برنامه یمنف اثرات كاهش یبرا جامعه یفرهنگ رانیمد و صحی  آگاهانه حركت.0

 های روش ابزار دیبا م،یهست دشمنان گسترده هجوم مورد ما یاسیو س یاعتقاد ،یاخالق ابعاد در

 یضرر اما دفع م،یستین ها شبکه یبرخ دهیفا منکر ما م،یكن ییشناسا را یامروز دیمف و مؤثر مقابله

  .دیكن شما قضاوت ست؟ین هم یضرور كه یدیمف استفاده ای ،تر است مهم است یضرور كه

 یها آموزهاز  كندها تیریمد ،ها لمیف ساخت در دیبا مایس و صدا: مایصداوس یجابیا یها برنامه.3

 دخترها ازدواج از قبل های دوستی به ها فیلم یمحتوا دادن سوق از و شود استفاده یو فرهنگ ینید

... و یچنان آن یها و خانه هیرو یب یمدها ش،یآرا و اتیجنا و هایدزد و اقسام و انواع و پسرها

  .گردد زیپره

 كنند می تالش كه یفرهنگ مهاجمان اهداف شناخت:  یفرهنگ در تهاجم دشمن اهداف شناخت.1

 قیاز طر فسادوفحشا با گسترش نیهمچن ،دوبندیق یب یآزاد ،ییگرا مصرف ،یطلب رفاه ،ییاگرایبا دن

  .ندیبزدا از جامعه را اخالق عمالً آن رینظا و و مجالت ماهواره ون،یزیتلو

 یاسیو س ینید نشیب تیتقو.2

 و جوانان نوجوانان كودكان، وپرورش آموزش یها برنامهدر دقت.2

 دشمن یفرهنگ عوامل نفوذ از یریشگیپ.8

 یفرهنگ دفاع یبرا ممکن یابزارها همه از استفاده.7

 یبوم طنز گاهیجا تیتقو.3

  مردم ای رسانه سواد شیافزا.12

 به دیبا ها آن داشتن و نگه خود با مخاطبان یاعتمادساز یبرا ،یقو رسانه کی ؛یاعتمادساز لزوم.11

  :كند توجه ریز موارد

 نادرست یخبرها نقل به دینبا رها،یتفس و ارائه خبرها در انتقال یزدگ و شتاب سرعت: الف

  .برد می سؤال ریز را رسانه اعتبار یا مسئله نیچن. نجامدیب

 شود می آشکار رسانه کی مخاطبان یبرا زود ای رید ،یقوم و یجناح ،یحزب یها نگرش اعمال: ب

   .كنند دایپ شیتر گرا منصف یها رسانه به كنند می یسع مخاطبان و
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 یحت كه رود شیپ تا آنجا دینبا ،یتیامن و مسائل یمل منافع حفظ هیبا توج در رسانه سانسور: ج

 یو فرهنگ یاسیس ،یاقتصاد سرنوشت با كه یو مسائل یجهان مهم مسائل از یآگاه یبرا مردم

 را بتواند مردم كه است موفق یا رسانه البته. كنند رو  گانهیب یها رسانه به است، خورده گره ها آن

  .كند هیتوج خبرها یبرخ سانسور و عوامل علل درباره

  رسانه مخاطب گرید ندهد، بازتاب را او یها و حرف نکند یهمدرد خود با مخاطب اگر رسانه: د

 .خواهد شد گانهیب آن و با دانست نخواهد خود آن از را

 .كنند را نقد دولت بتوانند دیبا ها رسانه ،یاسالم در نظام: ه

 یتالیجید طیبا مح ییو آشنا غیتبل یسنت یوهایش تیتقو.10

یافزارسختکرديرو(ب

 مناسب نظر به ریز یشنهادهایپ ها برنامه یفیك بهبود یبرا: ها برنامه یفیك و بهبود یكم شیافزا .1 

 :ندیآ یم

 دیدر تول ییتکثرگرا: ،جیشناس مخاطب ضرورت: ب د،یتول حوزه در كارشناس آموزش: الف

 ایرسانه یفرهنگ محصوالت

در  انهیگرا عمل یکردیو رو و مکان زمان طیشرا اگربادرنظرگرفتن: یاسالم ماهواره ساخت . 0

 یدستاوردها ،و انقالب نظام تیحقان ،یرانیا یاسالم تمدن خیتار ادب، ،و فرهنگ میبکوش راه نیا

  گام م،یكن طرح ایرسانه قالب در را كشور یها دانشگاه ها حوزه یفکر داتیو تول یاسالم نظام

. ایم پرداخته ای رسانه امواج با انقالب صدور و به برداشته دشمن ای رسانه تهاجم در مقابل یمؤثر

 به مختلف یها برنامه پخش گرفت؛ در نظر را ریز هایبرنامه توان می ایماهواره نیچن یبرا

 دوران در آنان یفرهنگ ،یعلم و دستاوردهای درگذشته مسلمانان عظمت نییتب ا،یدن زنده های زبان

 ارائه غرب، یدیتول یها برنامه پذیر با و رقابت پر محتوی جذاب، یها برنامه دیتول معاصر،

. یاسالم های و دولت ها ملت و معرفی ایدن در مسلمانان تیوضع از و اقتصادی یاسیس های تحلیل

 (320 -311 ،1333 امانلو،)

:ماهوارهپیرامونتقلیدعظاممراجعنظر 

 استفاده و نگهدارى و خرید آیا -1013 سؤال -رساله اجوبه االستفتائات :(یالعالمدظله)ایخامنهامام

 به مجانى گیرنده دستگاه اگر و است؟ جایز ماهواره از تلویزیونى ىها برنامه گیرنده دستگاه از

 دارد؟ حکمى چه برسد انسان دست
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 تلویزیونى هاىبرنامه دریافت براى ای وسیله صرفاً كه جهت ازاین اىماهواره آنتن دستگاه: جواب 

 لذا.  دارد را مشترك آالت حکم ، حرام ىها برنامه هم و دارد حالل ىها برنامه هم كه است

 حالل های استفاده براى و است حرام حرام، امور در استفاده براى آن نگهدارى و خریدوفروش

 حرام ىها برنامه دریافت زمینه دارد اختیار در را آن كه كسى براى وسیله این چون ولى. است جایز

 آن نگهدارى و خرید ،بردارد در نیز را دیگرى مفاسد آن نگهدارى گاهى و كند می فراهم كامالً را

 تهیه بر و كند مین آن از حرام استفاده كه است مطمئن خودش به كه كسى براى مگر نیست، جایز

 وجود مورد این در قانونى اگر لکن.  شود نمی مترتّب هم اىمفسده اش خانه در آن نگهدارى و

 .گردد مراعات باید باشد داشته

آن كه  مانند و یا قرآنیعلمی  های از برنامهبرای آگاهی  ای ماهواره های آنتن: استفاده از 1012سؤال

پخش  آنها غیر و فارس مجاور خلیج یا كشورهایغربی  های دولتاز طریق ماهواره توسط 

 چه حکمی دارد؟ شوند می

هرچند آن،  و مانندی علمی یا قرآنی ها برنامه دنیو شنجواب: استفاده از این دستگاه برای دیدن 

 غربی و های دولتماهواره توسط یی كه از طریق ها برنامهمانعی ندارد، ولی به دلیل اینکه  نفسه یف

و حقایق  فیو تحر كننده افکار گمراه، غالباً دربردارنده شوند میكشورهای همسایه پخش  بیشتر

 ها آنی علمی یا قرآن از طریق ها برنامهحتی مشاهده  و هستند فساد و ی لهوها برنامه نیهمچن

 یمذكور برا های آنتن، بنابراین شرعاً استفاده از گردد میارتکاب حرام  و موجب وقوع درفساد

مشاهده  و ی مفید علمی یا قرآنی محض باشندها برنامهها حرام است، مگر آنکه دیدن آن برنامه

امام )مراعات شود. باید باشد یاگر قانونمستلزم هیچ فسادیا ابتال به عمل حرامی نباشد، البته  ها آن

 (022 - 022: 1383،ای خامنه

اىماهوارههاىآنتنتعمیرونصب
های رادیووتلویزیونی  رنده برنامه: شغل ماتعمیردستگاههای گی1018سؤال -رساله اجوبه االستفتائات

ای صورت های ماهوارهمراجعات زیادی برای نصب قطعات وتعمیرآنتن اواخر نیا دراست، 

 چه حکمی دارد؟  اه آنباره چیست؟ خریدوفروش قطعات  مادر این، تکلیف گیرد می

 داشته علم ویاشما است طور همین غالباً كه شود استفاده حرام امور براى این دستگاه از جواب: اگر

 كند،  مى استفاده آن از حرام امور براى دارد، را اى ماهواره آنتن تهیه قصد كه كسى اینکه به باشید
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 امام) .نیست جایز آن قطعات فروش و تعمیر و اندازى  راه و قطعات نصب و خریدوفروش

 ( 022 :1383،ای خامنه

 یها آنتن نصب و خرید آیا: 1221 سؤال -اول جلد -استفتائات كتاب لنکرانی:فاضلاهللتيآ

 منع آیا ثالثاً و است؟ چگونه ها برنامه از افراد استفاده ثانیاً و است؟ جایز منازل در یا ماهواره

 یا باشد یم( مادر و پدر) ترها بزرگ استفاده و آنتن نصب و تهیه مجوّز ،ها برنامه دیدن از كودكان

 خیر؟

 و فحشا شیوع موجب اكثراً ماهواره ىها برنامه دارند یم اظهار مطّلعین آنچه به توجه با اوالً: جواب

 جایز یا ماهواره یها آنتن نصب و خرید لذا. باشد یم جوان نسل با رابطه در مخصوصاً منکر

 .نیست

 اخالقى انحراف موجب و باشد الذكر فوق ىها برنامه از خارج اگر ،ها برنامه از استفاده صرف ثانیاً،

 .ندارد مانعى نباشد، غیره و اعتقادى یا و

 ولى. ندارد مانعى شد، ذكر دوم جواب در كه باشد اىمحدوده همان در ترها بزرگ استفاده اگر ثالثاً،

 .است باقى خود قوّت به نصب و خرید جواز عدم حال نیدرع

 :ماهواره آنتن -سائل الم جامع كتاب :بهجتاهللتيآ

 دارد؟ حکمى چه آن، از استفاده و خریدوفروش است؟ لهو آالت جزو ماهواره آنتن آیا -230 سؤال

 .نیست جایز آن خریدوفروش و آن از استفاده فساد، باوجود: جواب

 نصب و خرید ر 212 سؤال -12 فصل -اول جلد -استفتائات كتاب :شیرازیمکارماهللتيآ

 دارد؟ حکمى چه منازل در ای ماهواره های آنتن

 خریردوفروش  و نیسرت  جرایز  است فساد موجب غالباً كه منازل در وسایل گونه این آوردن: جواب

 (خریدوفروش -استفتائات كتاب. )است حرام آن

 نظرر  هسرت،  نیرز  وعلمری  مفیرد  یهرا  برنامره  شرامل  مراهواره  یهرا  برنامه كه این به توجه با: سؤال

 اشرکال  آن مبراح  یهرا  برنامه از استفاده: چیست؟ پاسخ ماهواره از استفاده با رابطه در یعال حضرت

 .ندارد

 اسرتفاده : اسرت؟ جرواب   جرایز  مراهواره  از اسرتفاده  و خرید آیا -سؤال :گلپايگانیصافیاهللتيآ

 جرایز  باشرد  اخرالق  فسراد  و نامشرروع  استفاده معرض اگر ولی ندارد اشکال آن از مفید و مشروع

 اسرالمی  هویت و اخالقی صیانت ارتباطی، لیوسا و ها رسانه خاص شرایط كه زمان این در. نیست
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 بایرد  عائلره  و خرانواده  بزرگران  مخصوصراً  همگران  كنرد  یم تهدید را جوان نسل مخصوصاً جامعه

 حیرات  و نشوند مبتال است بارترزیان اعتیاد خطر از كه خطر این به ها آن بستگان كه نمایند مراقبت

 :1333. ) امرانلو، (safi.irگلپایگرانی  صرافی  اهلل تیر آ سرایت  از استفتاء.)بماند محفوظ ها آن اخالقی

038- 032) 

ايران)پیوستشمارهيك(درماهوارهکارگیریبهقوانین

 یکشرنبه  روز جلسره  در تبصرره  چهرار  و مراده  یرازده  بر مشتمل در ایرانماهواره  كارگیری به قانون 

 ودرتراریخ  بیتصرو  یاسالم شورای مجلس سه وهفتادو سیصد و هزار یک ماه بهمن سوم و بیست

 .است رسیده نگهبان تأییدشورای به02/11/1383

 رانیر وز ئرت یهمصوب  تجهیزات دریافت از ماهواره كارگیری به تیممنوعقانوناجرايی:نامهآيین

( قررانون 11برره اسررتناد مرراده ) 1381٫1٫3در جلسرره مررورخ  رانیر وز ئررتیه )پیوستتتشتتمارهدو(

قرانون   نامره  نیری آ – 1383٫11٫03مصروب   –” تجهیزات دریافت از ماهواره كارگیری بهممنوعیت  “

 (012 -020 :1333)امانلو،  .تصویب نمود ماده ویک تبصره چهارده درمذكور را 

 شناسي روش
 -مختلف فرهنگی  در سطوحمسئولین امر  مورداستفادهنوع كاربردی است، چون  ازنظرتحقیق 

اكتشافی و برحسب نوع هدف تحقیق برحسب  نیدر اروش مورد استفاده  اجتماعی كشور است.

 .باشد یمداده تحقیق كیفی 

 و قلمروباشد می 1333 تا سالقلمرو زمانی تحقیق بررسی آثار استفاده از ماهواره برنهاد خانواده  

گردآوری اطالعات از  ی است.ریگ نمونه صورت بهشهرستان در سط  كشور  127مکانی تحقیق 

های مطروحه به گویه روایی سؤال و. شده است انجام استفاده قابل یها تیو ساای منابع كتابخانه

پیکان  در نوك ریپذ بیآس. جامعه آماری تحقیق اقشار است دهیرساین حوزه  كارشناستأیید 

و ی ریگ نمونهفرمول كوكران  وبر اساستصادفی  صورت بهتهاجم فرهنگی و نمونه آماری  راتیتأث

 است. قرارگرفتهی بردار بهرهمورد  جینتا

بررای كمرک بره روش تحلیرل كیفری       ییهرا  دادهاسنادی  صورت به توصیفی تهیه و صورت بهمقاله 

گیرری  نمونره  صرورت  بره شهرسرتان   127است. سپس در شده اضافهو فرهنگی به آن  یشناخت جامعه

 برنهراد خرانواده  ماهواره  یو منفتأثیرات مثبت میزان مختلف مردم نسبت به  از اقشارنفر 00113نظر

  .قرارگرفته است لیوتحل هیتجز و مورداخذ 
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 های تحقیق ها و یافته داده وتحلیل تجزیه
ها با شهرستان از همه استان 127تأثیرات ماهواره در یموردبررس درایران  مردم ازنظرسنجی 

است كه نتایج حاصله به شرح  شده انجام 1333بهشتیارد درنفر 00113به حجم  یا نمونه

 زیراست: 

الف(سیمایپاسخگويان

 اند. درصد زن بوده 17مرد و انیدرصد پاسخگو20 شده ارائهآمار  بر اساسجنسیت پاسخگویان:  .1

 11تا 32درصد  32سال،  03تا 17دارای سنین بین  انیدرصد پاسخگو11:سن پاسخگویان  .2

 اند. بوده و باالترسال  12درصد نیز  02 محدودسال، 

 میزان تحصیالت پاسخگویان  .3

 : توزیع نسبی جمعیت نمونه برحسب تحصیالت1جدول

 

 درصد فراوانی سط  تحصیالت

 8.2 1821 یی ابتدا سواد یب

 11.1 0222 راهنمایی 

 33.2 8211 پلمیو ددبیرستان 

 12.0 3128 كاردانی

 02.3 2272 كارشناسی

 1.1 372 یو دكتركارشناسی ارشد 

 1 007 حوزوی

 37.3 00227 جمع 

 1.8 382 پاسخ یب

 122 00113 جمع كل
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 توزیع نسبی جمعیت نمونه برحسب تحصیالت :1نمودار

 
 

 وضع فعالیت پاسخگویان:  .4

 اند.بوده شاغل ریغدرصد  23درصد شاغل و 18توسط پاسخگویان  شده ارائهنظرات  بر اساس

 (0)به شرح جدول  شاغل ریغوضعیت قشری پاسخگویان  .5

 شاغل ریغتوزیع نسبی جمعیت نمونه : 0جدول 

 درصد فراوانی نیشاغل ریغی بند دسته

 2331 5115 دار خانه

 1231 2441 دانشجو

 134 1152 جویای کار بیکار

 335 411 بازنشسته

 331 177 آموز دانش

 131 245 سرباز

 132 211 سایر

 5231 11421 جمع

 4133 17514 نیو شاغل پاسخ یب

 177 22443 جمع کل
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 شاغل ریغتوزیع نسبی جمعیت نمونه  :0نمودار

 دین پاسخگویان:    .5

و درصد مسلمان سنی  2.3درصد مسلمان  شیعه ،  33دین ،  ازنظرتوزیع نسبی جمعیت پاسخگویان 

 اند. ( بودهیحیو مسدرصد )یهودی، زرتشتی  2.1از  كمتر

 :  شوندگان مصاحبهمحل زندگی  .1

 اند.  درصد روستایی بوده 13در شهری و 71محل سکونت )زندگی(  ازنظرتوزیع نسبی جامعه نمونه 

خانوادهونهادایبرشیوهزندگیمردمهایماهوارهب(بررسیاثراتديدنبرنامه
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 ای های ماهوارهمیزان اثرات منفی دیدن برنامه برحسبتوزیع نسبی جمعیت نمونه  :3جدول 

 درصد فراوانی ایهای ماهوارهاثرات منفی دیدن برنامهردیف

 17.3 8287 یبندوبار یبرواج  1

 11 1122 گراییغرب 0

 12.1 1128 بردن بنیان خانواده)گرایش به زندگی مجردی و....( نیاز ب 3

 8 0723 دینیرواج بی 1

 2.0 0231 اثر منفی بر جوانان)اعتیاد، انحرافات جنسی و...( 2

 3.2 1138 ایجاد اختالف در زندگی زوجین و افزایش طالق 2

 3.2 1127 مدگرایی و تأثیر بر پوشش ظاهری 8

 3.3 1313 جامعههای  تضعیف ارزش 7

 3.0 1327 تغییر فرهنگ مردم 3

 0.3 1121 ییگرا مصرفرواج  12

 0.3 332 تغییر نگرش مردم 11

 1.2 200 ی افراد نسبت به یکدیگراعتماد یب 10

 1.3 203 اغتشاش و ناآرامی در جامعه 13

 2.8 022 ها افزایش سط  توقع خانواده 11

 2.2 032 گمراه نمودن مردم 12

 2.2 001 شودموجب اتالف وقت می 12

 2.2 012 تضعیف اعتماد مردم به مسئولین نظام 18

 2.2 131 ایجاد مشکالت روحی و روانی 17

 2.1 120  ازحد شیبوابستگی  13

 2.1 113 ی در زندگی هدف یبی و زگیانگ یب 02

 2.3 100 های جوانانبه توجهی به عالیق و سلیقه 01

 2.1 21 انسانیت  ازدور شدن  00

 2.1 12 تبلیغ ادیان دیگر  03

 2.1 32 ترویج استقالل زنان 01

 2.1 31 های مجازی تبلیغ استفاده از شبکه 02

9202983جمعاثراتمنفی
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ایماهوارههایبرنامهدنيدمثبتاثراتزانیمبرحسبنمونهتیجمعینسبعيتوز:4جدول  
 

 
 

 ایهای ماهوارهاثر و بدون پاسخ به میزان اثرات دیدن برنامهربط، بی: توزیع نسبی سؤاالت بی2جدول 

 درصد فراوانی اثر وبی پاسخبیربط، سؤاالت بیرديف

 0.2 1231 نظری ندارم 1
 0.1 373 پاسخ یب 0
 1.3 232 هیچ تأثیری ندارد  3

 2.2 132 ربط یب 1
 2.3 102 سایر 2

 8 0781 جمع بدون تأثیرها

40583100جمعکل

 درصد فراوانی ایهای ماهوارهبرنامهاثرات مثبت دیدن  رديف

 3.2 1120 شدن اطالعات و آگاهی افراد روز به 1

 0.2 1213 ایجاد روحیه و نشاط  0

 0.1 711 شودموجب پر شدن اوقات فراغت می 3

 1.8 273 جنبه آموزشی دارد)آشپزی و...( 1

 1.1 131 ها آشنایی با سایر فرهنگ 2

 2.3 322 دارد بستگی به خود فرد بیننده 2

 2.3 321 گویی اخبار  پرده یب 8

 2.7 302 دارای آثار مثبتی است  7

 2.2 001 باال بردن فرهنگ و تمدن  3

578314جمعاثراتمثبت
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1خانواده نهاد ای بر شیوه زندگی مردم وهای ماهواره: توزیع نسبی جمعیت نمونه برحسب میزان اثرات دیدن برنامه3نمودار 

 

 های تحقیق ها و یافته داده لیتحل و هیتجز
ی داشرته باشرند،   و منفر توانند دو كاركرد متفاوت مثبت  میذهنی  یرسازیتصودر عملیات  ها رسانه

(، همچنرین در  انقرالب  رهبرر معظرم  ویرژه   ، بهمراجع تقلید و معنوی كشور)علما ازنظر بزرگانولی 

 یهنجارهرا خالف مصرال    دریافت از ماهواره امری نکوهیده و و مصوبجاری  و مقرراتقوانین 

 جانبره  همره ی تهراجم  در اجررا اخیرر و   در سرنوات امرا   باشرد. فرهنگی جمهوری اسالمی ایران می

                                                           
ایبرشیوهزندگیمردمونهادخانوادهاشارههایماهوارهتوانستندبهدوموردازاثراتديدنبرنامه.چونپاسخگويانمی 1

-باشد.درپاسخبهاينسؤالکه:ديدنبرنامهدريافتیبیشازتعدادپاسخگوياندرجامعهآماریمیهایکنند،لذاتعدادپاسخ

درصد11بندوباری،گويانبهرواجبیدرصدپاسخ1783ایچهاثراتیبرشیوهزندگیمردمونهادخانوادهدارد؟هایماهواره

درصدازبینبردنبنیانخانواده)گرايش1081گرايی،غرب درصدرواجبی8بهزندگیمجردیو...(، درصدبه782دينی،

 987اثراتمنفیبرجوانان)اعتیادوانحرافاتجنسیو...(، درصد985درصدايجاداختالفبینزوجینوافزايشطالق،

، ظاهری پوشش بر تأثیر و ارزش989مدگرايی تضعیف درصد جامعه، ،982های فرهنگ در رواج283تغییر درصد

درصدايجاداغتشاشوناآرامیدر189اعتمادیافرادبهيکديگر،درصدبی185درصدتغییرنگرشمردم،289گرايی،رفمص

به مهمجامعه برنامهعنوان ديدن منفی اثرات ماهوارهترين اشارههای مردم زندگی شیوه بر تأثیرگذاری در اند،کردهای

83مجموعاً) و مث14درصد( به پاسخگويان دادهدرصد نظر ماهواره از استفاده وبتبودن بی8اند بهدرصد ويا بوده نظر

اند.سؤاالتجوابنداده
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نظام جمهروری اسرالمی ایرران،     هیاستکبار علاصطالح جنگ نرم دشمن به سركردگی  وبِفرهنگی 

 و نماینرد می و مخابرهتولید، پخش  كشور برنامهای به زبان فارسی برای ارهشبکه ماهو 112بیش از 

-به تزاید دارد. ضمن اینکه عوارض ناشی از استفاده بری  گرایش به استفاده از این ظرفیت رو تبع به

ای از مرردم مشرهود اسرت.    ذائقه بخرش عمرده   رییو تغرویه از این فناوری در هنجارهای فرهنگی 

ای جردی اقردام مقابلره    یا اراده مراجع، به دلیل نبود وحردت نظرر و   و نظرقانونی باوجود تصری  

ی ضد فرهنگی علیه كشور صرورت نگرفتره   ی كردن اثر این تالش گستردهو خنثمؤثری برای مهار 

 است.

درصد 83شهرستان كشور، درمجموع  127از اقشار مختلف مردم در  آمده عمل بهدر نظرسنجی 

در اند. بوده نظربی درصد نیز8درصد مثبت و11، یرا منفپاسخگویان تأثیرات استفاده از ماهواره 

-درصد غرب11بندوباری، درصد به رواج بی 17.3 یمنف ریتأثبیشترین  اظهارنظرها

اثرات مثبت دیدن  در مورد در مقابلاشاره دارد،  ادهخانوبردن بنیان  نیاز بدرصد 12.1وگرایی.

درصد ایجاد 0.2، شدن اطالعات و آگاهی افراد روز به درصد3.2ای، به ترتیب  های ماهوارهبرنامه

نماید.اوقات فراغت را بیان می رشدنپ 0.1و و نشاطروحیه 

   پیشنهادو  گیری نتیجه

 :نتیجه گیری-الف

 دگاهید از یفرهنگ تهاجم ابزار نیمجهزتر (یالعال مدظله)ایخامنه امامحضرت  انقالب معظم رهبر -1

 مورد این ؛ندیفرما یو مدانند یم ماهواره و نترنتیا ها آن رأس در و ها رسانهرا  دشمن

 و هاملت سمت به را خود زهرآگین تیرهاى كه است فسادى گنداب واقعاً( ماهواره)اخیر

 (. 02/20/1382.) كند مى یریگ هدف كشورها

 مباح یها برنامه از استفادهاند؛ مراجع عظام عموماً فرموده آمده عمل بهبراساس استفتائات  -0

 زمینه دارد اختیار در را آن كه كسى براى وسیله این چون ولى .ندارد اشکال آن)ماهواره(

 در نیز را دیگرى مفاسد آن نگهدارى گاهى و كند می فراهم كامالً را حرام ىها برنامه دریافت

 كه است مطمئن خودش به كه كسى براى مگر نیست، جایز آن نگهدارى و خرید ،بردارد

 مترتّب هم یا مفسده اش خانه در آن نگهدارى و تهیه بر و كند مین آن از حرام استفاده

 .گردد مراعات باید باشد داشته وجود مورد این در قانونى اگر لکن. شود نمی

)مانوئل كاستلز، ان ای میلر و جان دوالردو گربنر و همکارهانش(  ازجملهغربی  پردازان هینظر -3
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كنند تصویر ذهنی خود نزد تالش می ها رسانهرسانه معتقدند كه؛  و نفوذكاربرد  در مورد

این اساس افراد رفتارهای جدید را با  بر و .خواهند شکل دهندكه خود می طور آندیگران را 

در به نفوذ گسترده و عمیق تلویزیون  با توجهآورند. می به دستمشاهده رفتارهای دیگران 

پنهان در آثار تلویزیون در ذهن  های ارزشو  ها نقش، یشناس انسان، موجب كاشت ها خانواده

 .شود می مند بهرهمردم 

شورای  در مجلسقریب بیست سال است كه  در ایران ماهواره كارگیری به و مقرراتقوانین  -1

نیز  رانیوز ئتیهآن  و متعاقبتأیید شورای محترم نگهبان رسیده  و بهاسالمی تصویب 

 ها آن یو اجراملی برای اعمال  یا ارادهنموده است، اما  و ابالغاجرایی آن را تصویب  نامه نییآ

 نداشته است. و بروزتاكنون ظهور 

با عوارض منفی ناشی از  افتهی انسجامافزایی بین اركان مختلف حاكمیت برای برخورد هم -2

برداری از آن را راهبردی بهره در سط مسئولینی  بسا چه و گردداستفاده از ماهواره مشاهده نمی

 دانند.می و مفیدباوجود صراحت قانونی ممنوعیت استفاده از این گیرنده، توصیه 

های تلویزیون داخلی را دریافت شبکه یراحت بههایی از جغرافیای جمهوری اسالمی ایران بخش -2

های تولیدی صداوسیما های مختلف با مراجعه به برنامهنمایند، ضمن اینکه نیاز ذائقهنمی

 شود. برآورده نمی

نایی الزم را متأثر از استفاده از ماهواره آش داتیو تهدها به عوارض ای از خانوادهبخش عمده -8

 ندارند.

جوامع اسالمی،  یدتیو عقبنیادی  های ارزش، برای تضعیف قد تمامای غرب رسانه یامپراتور -7

اختالل درروند روبه رشد  ویژه بهاسالمی،  و مذاهباقوام  در بین یو فرهنگگسست اجتماعی 

 كار یپا ای خود رااسالمی ایران تمام ظرفیت رسانه یدر جمهورهای فرهنگی و.... شاخص

 اند. آورده

 نیاز ب ،ینید یو ببندوباری )رواج بیازجملهی محورهایای غربی بیشتر حول ماهواره های شبکه -3

و ، انحرافات جنسی یگرائ مصرفگرایی، ی، غربمجرد یزندگ به شیگرا، خانواده انیبن بردن

اعتمادی به یکدیگر، دامن زدن به جامعه، افزایش بی های ارزش، تقدس زدایی، تضعیف ادیاعت

 ویژه به، در منطقهای تصاویر ماهواره كنندگان افتیدرداخلی و...( برای  یها یو ناآراماغتشاش 

 تولید و مخابره برنامه هستند. در حالجمهوری اسالمی ایران 
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ماهواره  322مدار تلویزیونی دركل جهان،  123به لحاظ فنی در شده ارائهبرابر آمارهای  -12

این فضا  در داده و را پوششماهواره فضای ایران  112تلویزیونی فعال است و از این تعداد

 در ایرانشبکه تلویزیونی را  17222فعال هستند. این تعداد ماهواره امکان تماشای حدود 

در ای را كانال ماهواره 0222 کیتا نزدتوان عمولی میهای مدیش و آورد. بارسیورهافراهم می

 باكیفیت باال دریافت كرد. ایران

ای بر شیوه زندگی مردم چگونه است؟ های ماهوارهبه سؤال اثرات دیدن برنامه در پاسخ -55

 یها جوابدرصد  8درصد مثبت  دانسته و 11، و مضرمنفی  آن رادرصد اثرات  83درمجموع 

دیدن  یآثار منفشماری  بر اند. ضمن اینکه درپاسخ مناسب نداده ایو بدون ربط به سؤال داده 

و درصد  17.3 یبندوبار یببه رواج  اثر مربوط، باالترین از ماهوارههای تلویزیونی ناشی برنامه

 2.1ی های مجازادیان دیگر، ترویج استقالل زنان و تبلیغ استفاده از شبکه غیاثر تبل نیكمتر

 باشد.درصد می

 :ها پیشنهاد -ب

 یها برنامهگزینش ویژه نسل جوان با تفهیم چرایی  گسترش فرهنگ نقادی در بین مردم، به -1

از طریق  ای ماهوارهی ها برنامهبه تأثیر سوء تماشای دادن آحاد مردم و توجه تلویزیون ملی 

 .ای ماهوارهی ها برنامه یها كننده انتخابایجاد اقناع در بین 

های غیرمنطقی از ماهواره برای افزایش اطالعات پخش مستندهایی از تأثیرات منفی استفاده -0

 ی، در جهت كاهش گرایش به استفاده از این گیرنده مضر.آموز عبرتعینی و 

كه زمینه  یا گونه به، یو محلملی  یی تلویزیونها برنامهنمودن  پربار و جذابیتایجاد تنوع،  -3

 ماهواره را به حداقل برساند.گرایش به 

ار گوناگون قشاو جوانان  و هنجارهای دینی در بین ها ارزشنهادینه و درونی كردن تالش برای  -1

 برابر مبانی اعتقادی جامعه. ای ماهوارهی ها برنامهبرای گزینش  ها آن سازیتفهیم و اقناعجامعه، 

 و توجه ای ماهوارهی ها برنامهنسبت به برخوردهای سلبی صرف با  طیوتفر افراط از پرهیز  -2

 های ایجابی.تر به برنامهجدی

تنوع توأم با حفظ  و جغرافیای كشور در تمامتقویت پوشش سیمای جمهوری اسالمی ایران   -2

و های تلویزیونی ملی جهت جذب بیشتر مردم به برنامه ، دریو فرهنگخطوط قرمز عقیدتی 

 . یمحل
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قاطع با تهدیدات  ماهنگی بین اجزاء مختلف حاكمیت وهم افزایی برای مقابله منطقی وه  -8

 . ماهوارهاز  ختهیگس لجامناشی از استفاده 

عوارض ناشی از  در مورد یو روشنگرهای آموزشی جذاب برای تبیین برنامه تیو تقوتوسعه   -7

متوجه  آگاهی از ماهواره، خصوصاً تهدیداتی كه از این رهگذر و بدون هیرو یباستفاده 

 گردد. ها میخانواده

برای پوشش داخلی و انعکاس خارجی  زمان هم یزیر و برنامهایرانی  –تولید ماهواره اسالمی  -3

های همراه، همچنین آفند فرهنگی برای به ملتی بر رومجازی  یدر فضا یرگذاریتأث منظور به

 جمهوری اسالمی ایران. ویژه بهویکرد تهاجمی غرب علیه كشورهای مسلمان، چالش كشیدن ر

جرامع عملیراتی    یزیر ر و برنامهماهواره  كارگیری به یجابیو اسلبی  و مقرراتقوانین  و اعمال یروزرسان به 

 عین حال گریز ناپذیر. در برای مواجهه با این پدیده شوم و
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