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مسئله شناسی شبکه های ماهواره ای در دیدگاه 

صاحب نظران جمهوری اسالمی ایران

چکیده
در حوزه  نظری شبکه های ماهواره ای به دلیل دارا بودن دو مؤلفه  »تولید محتوا به شکل فراملی« و نیز 
»دسترسی مخاطب به آن بدون نیاز به سازمان های متولی ملی« در گونه  »رسانه های جایگزین« و به دلیل 
» تعاملی نبودن« در طیف رسانه های اصلی قرار می گیرند. ویژگی های مذکور در حوزه های مختلفی تأثیرات 
متفاوتی داشته است. در سیاست، »مخاطب محوری« اساس تأثیرگذاری این رسانه ها و تقابل با »دولت گرایی« با 
هویت مداخله گرایانه-هنجاری حکمرانی در ایران می باشد. در عرصه اجتماعی و فرهنگی با رشد »فردیت گرایی« 
و »سوژه محوری«، به دلیل »مسکوت ماندن و پاسخگو نبودن فرهنگ ایرانی نسبت به نیازهای مدرن جامعه«، 
»اقتصادسیاسی مالکیت رسانه ها و تسلط کشورهای استعمارگر بر آن ها«، »توازن منفی در جریان اطالعاتی«، 
»غلبه ذهنیات بر عینیات در حیطه شناخت« و »ایدئال سازی پیشرفت و توسعه گرایی برآمده از شاخص های 
غیربومی«، »دیگری« فرد را »وضعیت موجود و واقعی جامعه«، »ارزش های سنتی و جمع گرایانه« تعریف 
و »تغییرات اجتماعی« بر اساس آن »کانالیزه« شده است. بر اساس مطالبی که بیان شد می توان این گونه 
استنتاج نمود که شبکه های ماهواره ای به عنوان متغیر مستقل نمی توانند مرکزیت در تأثیرگذاری داشته باشند 
و زمینه های اجتماعی و فرهنگی عامل اصلی در تأثیرپذیری از این وسایل ارتباطی می باشند. مطالب بیان شده 
خالصه ای از نتایج به دست آمده از رویکرد تمام صاحب نظران با استخراج گزاره ها از 60 روزنامه و 6 مجله در 
سال های 1362 تا 1393 و با تکیه بر کدگذاری معکوس برآمده از روش تحلیل محتوای کیفی برای ارائه مدل 
فکری و تحلیلی سیاست گذاران جمهوری اسالمی ایران می باشند که تفصیل آن را در مقاله پیش  رو مالحظه 

خواهید نمود.
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1. مقدمه

شبکه های ماهواره ای همچون سایر وسایل ارتباطی نوظهور با ورود به عرصه اجتماعِی ایران 

محل بحث سیاستگذاران و متخصصان در رشته های گوناگون قرار گرفتند. همین موضوع مؤلفه های 

متعددی را در مسئله شناسی شبکه های ماهواره ای در تصمیم گیری و تصمیم سازی در طول سالیان 

گذشته دخیل کرده است. ازآنجاکه یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در شکل گیری و صورت بندی 

مسئله های سیاستی، ذهنیت های نخبگانِی برآمده از نگاه صاحب نظران هستند الزم است تا با 

بررسی نظری و تجربی، مدل فکری گروه های مذکور توصیف و روابط بین آن ها تبیین گردد. برای 

این منظور، تالش می شود با  شناسایی ویژگی  شبکه های ماهواره ای در طیف رسانه های »اصلی« 

و »جایگزین«، مشخصه های آن ها در سیاستگذاری جایابی و با استخراج نظرات صاحب نظران ذیل 

چهارچوب نظری به دست آمده، مدل ذهنی دخیل در حوزه تصمیم گیری صورت بندی گردد. در 

راستای اهداف بیان شده می توان دو سؤال ذیل را مطرح نمود:

شبکه های ماهواره ای در گونه شناسی مرتبط با رسانه های »اصلی« و »جایگزین« دارای چه . 1

مشخصه ها و ویژگی های مؤثر در سیاستگذاری می باشند؟

مدل ذهنی صاحب نظران؛ اعم از تصمیم گیران و تصمیم سازان، در شناخت مسئله شبکه های . 2

ماهواره ای ذیل چهارچوب نظری به دست آمده، چگونه قابل صورت بندی است؟

2. ادبیات نظری

رسانه ها در یک دسته بندي ساده به رسانه هاي انتقالي )اصلی( و رسانه هاي متعامل )جایگزین( 

تقسیم بندی می شوند )شوردر2009،1: 64(. )لوییس2، 1983: 12( ویژگی های هرکدام از گونه های 

مذکور را به شکل زیر دسته بندی می نماید:

1. Schroder
2. Lewis
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رسانه هاي جایگزینرسانه هاي اصليویژگي ها

انگیزه هاي اقتصادي و هدف
سیاسي

عدم انگیزه هاي اقتصادي وبیان اهداف آموزشي، 
فرهنگي و بشري

عدم وابستگي به دولت و بازاروابستگي به دولت و بازارمنبع مالي

تحت نظارت نهادهایي تولید و توزیع
رسمي

تحت نظارت نهادهایي رسمي نمي باشند و مستقل و 
محلي هستند

بر اساس اهداف سیاسي و محتواي پیام
جایگزیني براي رسانه هاي موجود هستند.اقتصادي بازار و دولت

مخاطبان
مخاطبان توده اي

 عدم دخالت مخاطبان در 
تولید محتوا و ارتباط

افراد مختلف از گروه هاي سني، طبقاتي و جنسي 
متمایز

دخالت مستقیم مخاطبان در تولید محتوا و ارتباط

در سطح محلي، ملي و انتشار
در سطح محلي، ملي و بین الملليبین المللي

وسایل ارتباطي در سطح خردسازمان هایي با اندازه بزرگگستره ي سازماني

متخصصان و افراد حرفه ای/ کارگزاران
افراد آموزش ندیده/ ارتباط دوسویهارتباط یک سویه

)جدول 1(: ویژگی  رسانه های جایگزین و اصلی

2-1 رسانه هاي اصلي

به تحلیل رسانه های[اصلی]منجر شده است. نظریه  تاملینسون1 معتقد است، سه رویکرد 

اقتصادسیاسي که ریشه سلطه  رسانه ها را متذکر مي شود، دیدگاه دوم که بر تأثیر رسانه ها و 

1. Tomlinson.
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تحلیل متن آن ها مي پردازد و نگرش سوم بر جنبه  آمریکایي شدن تولیدات فرهنگي رسانه هاي 

جهاني توجه دارد )تاملینسون، 1991: 34(. رویکرد اقتصادسیاسی با اساس قرار دادن این نکته 

که به دلیل گران بودن و عدم امکان دسترسي عموم مردم به مالکیت رسانه های اصلی، آن ها 

توسط نهادهاي خصوصي و دولتي اداره مي شوند و از سوی دیگر با پذیرش زیربنا بودن اقتصاد، 

توجه ما را به سمت تحلیل تجربي ساختار مالکیت رسانه ها و عملکرد نیروهاي بازار سوق مي دهد. 

پیامد این دیدگاه در کاهش منابع رسانه اي مستقل، تمرکز در بازارهاي بزرگ، حذف صداهاي 

فاقد قدرت یا منافع اقتصادي، اجتناب از خطر کردن، غفلت از بخش هاي کوچک تر و مخاطبان 

بالقوه است. )مک کوایل، 1385: 99(. با تمرکز بر متن رسانه ای و در نظر گرفتن تملک بازار و 

دولت ها بر رسانه ها »تفوق هژمونیکي« به عنوان یکی از پیامدهای این نظریه طرح می گردد. آلتوسر 

معتقد بود دولت نه تنها از طریق نهاد سرکوبگر پلیس و ارتش بلکه از طریق ایدئولوژي نیز که 

در نهادهاي دولتي جا گرفته است عمل مي کند. به زعم او، این نهادها شامل محیط هاي عمومي 

و رسانه هاي جمعي  اتحادیه هاي تجاري و مذهب  آموزش، خانواده،  نهاد  ازجمله  و خصوصي، 

مي باشند. ازنظر وي کارکرد ایدئولوژي، تبدیل افراد به سوژه هایي منطبق با وضعیت هاي ارائه شده 

به وسیله ساختارهاي حاکم است. اگرچه ایدئولوژي دربردارنده  تصاویر ذهني توصیف شده است، 

اما از طریق ذهن خودآگاه عمل نمي کند، بلکه ناخودآگاه در رابطه  با جهاني مشتمل بر کردارهاي 

اجتماعي نظیر اعمال مذهبي، میتینگ هاي سیاسي و سایر حوزه ها عمل مي نماید )نش، 1388: 

27(. برای تحلیل هژموني رسانه هاي اصلي، مفهوم »بازنمایي« در اعمال قدرت در جامعه مرکزیت 

پیدا می کند. بازنمایي؛ تولید معنا در چهارچوب گفتماني و مفهومي خاص است که هم از طریق 

زبان و فرهنگ و هم از طریق ارتباط بین معاني و فرایندهاي تصمیم گیري سیاسي انجام مي گیرد 

)مهدي زاده،1387: 16(. براي همین است که اندیشمندان حوزه ي فرهنگي به اهمیت سیاسي 

ساخت هویت هاي طبقاتي، نژادي، قومي و جنسي از طریق گسترش بازنمایي ها پي برده اند و 

سیاست و قدرت امروز را متأثر از شیوه ي تولید دانش و معرفت مي دانند )تاجیک،1390: 50(. 

مخاطبان در رویکرد مذکور، توده های مصرف کننده و منفعل هستند و توانایي این امر وجود دارد 

که نیازهاي سطحي آن ها برآورده شود و یا توجه آن ها از مسائل اصلي منحرف گردد )مک کوایل، 
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1385: 66(. این مسئله در کنار گفتمان نئولیبرالي حاکم بر بازار عاملي است تا جهت گیري رسانه ها 

به سمت سطح جامعه و جذب مخاطبان باشد و کمتر به گروه هاي اجتماعي خاص توجه نمایند 

)تامپسون1، 1995: 122(. از سوی دیگر در سطح مالکیت تحلیل اندیشمندان معتقد به این نگاه 

آن است که تمرکزگرایی در حال وقوع می باشد و تنها چند شرکت به صورت افقي و هم به صورت 

عمودي، بر صنعت رسانه حاکم شده اند )باگدیکیان2، 2004: 27(. از این رو است که آن ها با اصل 

قرار دادن نظریه وابستگي، آن را بیان کننده  رویه اي تعریف مي کند که یک ملت، تحت کنترل 

احتمالي و غیررسمي توسط اهداف خارجي قرار می گیرد )گورویچ3 و دیگران، 2005: 173( که 

بیشتر به جهان سرمایه داري بازمي گردد و تحت تسلط ابعاد سیاسي، نظامي و صنعتي آمریکا 

قرار دارد )بویدبارت4، 2010: 140(. بنابراین رسانه ها در این رویکرد، عاملي براي یکسان سازي و 

امتزاج فرهنگ ها درون یک فرهنگ جهاني تعریف مي شوند که با از بین بردن سنت هاي فرهنگي 

و ایجاد سبک هاي جدید زندگي بر اساس شیوه ها و نمادهاي فرهنگي استانداردشده، فرهنگ هاي 

محلي را به سمت یک فرهنگ جهاني )غربي( سوق مي دهند که اصطالحاً به این رویه امپریالیسم 

فرهنگي گفته مي شود. )اوریوردان5، 2001: 34(

در برابر دیدگاه امپریالیسم رسانه اي و فرهنگي که در باال بدان اشاره شد، دو رویکرد در 

نظریه های مرتبط با رسانه های اصلی وجود دارد. نگرشي که با اصل قرار دادن دیدگاه مکتب 

فرهنگی و افرادی همچون هال )تایتینگل و راس، 1391: 186-187(، به فعال بودن مخاطبان 

در برداشت از رسانه ها بر اساس پیمایش هایی در سطح جهانی اشاره مي کند و قائل به این موضوع 

است که اگرچه رسانه ها مي توانند ازلحاظ اقتصادي و سیاسي داراي جهت گیري هاي هژمونیکي 

باشند، اما در سطح مخاطبان نمي توان همگوني برداشت ها و به تبع آن تجانس فرهنگي را انتظار 

داشت )کاتز6 و لیبز7، 2010: 371-381(. موضع دوم به ظهور صنایع و اتحادیه های رسانه اي و 

1. Thompson
2. Bagdikian
3. Gurevitch
4. Boyd
5. O’Riordan
6. Katz
7. Liebes
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خبري متعدد و خارج از جریان غالب در ارتباطات بین الملل همچون در برزیل و هند اشاره دارد 

که خواستار تجدیدنظر در جریان حاکم بر رسانه هاي بین المللي می باشند. )توسو2010،1: 255(

2-2 رسانه هاي جایگزین

اول  رویکرد  در  قرارداد.  موردبحث  را  رویکرد  نوع  دو  مي توان  جایگزیني  مفهوم  مورد  در 

جایگزین بودن به معنای موضع انتقادی و رادیکالی در مقابل رسانه هاي اصلي است و متأثر از 

نگاه مارکسیستي می باشد. پیش فرض این نوع دیدگاه، نظرات آدورنو است که با تعریف مفهوم 

صنعت فرهنگ، آن را بر گروه هاي اجتماعي متضاد، مسلط می داند )آتون2002،2: 8(. در این 

نگاه »رادیکال بودن« با توجه به »بازنمایی معنا« که هم داراي کاربست سلطه گرایانه و هم بُعدي 

مقاومتي است موردتوجه قرارگرفته است. الکالئو و موفه3 در راستای این نگاه معتقدند که بلوک هاي 

هژمونیک و ضد هژمونیک از طریق ائتالف هاي موقت، استراتژیک و دامنه اي از سوژه هاي برساخته 

گفتماني و گروه هاي ذي نفع به وجود مي آیند. آن ها بر این باور هستند که امر اجتماعي به مثابه 

ابژه درک نمي شود، بلکه به مثابه میدان کشمکش توصیفات چندگانه اي از خویشتن و دیگران 

دانسته مي شود که براي سلطه باهم در رقابت اند )بارکر، 1391: 155(. با توجه به شکل گیری 

بلوک های بیان شده داونینگ4 معتقد است که رسانه های رادیکال می توانند قرائت های جایگزین و 

چالشی براي سیاست ها، اولویت ها و رویکردهاي هژموني موجود در رسانه هاي اصلي ایجاد کنند 

)داونینگ، 2010: 295(. خواه خط این چالش و جایگزینی آشکار باشد و خواه با تغییر نقش ها، 

اعمال روزمره، عالمت ها و نشانه ها مخالفت خود را بر ضد سبک ساختاري و هژموني رسانه هاي 

غالب نشان دهند. )آتون،2002: 19(

در معنای اول، »رسانه های مدنی« عنوان دیگری است که برای رسانه های جایگزین به کار 

می رود. بر اساس دیدگاه تامپسون رسانه هاي جایگزین ازلحاظ قانوني نهادهاي خصوصي غیردولتي 

اقتصادي بخش خصوصي که  از سازمان هاي  و عمل ورزي  ازنظر حقوقي  و  محسوب مي شوند 

1. Thussu
2. Atton
3. Laclau & Muffa
4. Downing
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جهت گیري آن به سمت تحقق منفعت است، متمایزند، ازاین رو می توان بیان داشت این گونه از 

وسایل ارتباطی جزئي از جامعه مدني هستند )تامپسون، 1380: 151(. جامعه مدني بر اساس 

رویکرد گرامشی، فضایي است که هم دولت براي حفظ قدرت به استیالي مفاهیم خود در آن 

مي پردازد و هم افراد با پیوستن به گروه ها و نهادهاي اجتماعي توان مقابله با آن را دارند. او معتقد 

است مبارزه براي قدرت نه در دولت، بلکه در جامعه مدني و یا علیه جامعه مدني رخ مي دهد 

)کروتیو1 و هوینز، 2003: 166(. نقش رسانه هاي جایگزین در این دیدگاه آن است که با فراهم 

آوردن فضایي که نه در حاکمیت دولت است و نه به دنبال منافع بازار می باشد، زمینه  مشارکت 

گروه هاي اجتماعي در جامعه مدني را افزایش می دهند. سهم این تحول در نگاه برخي تحلیل گران 

چنان باالست که معتقدند رسانه هاي جدید عاملي براي مشارکت مستقیم در عرصه  جامعه از سطح 

پایین به باال است )کوهن2 و آراتو، 1997: 71(. از سوی دیگر می توان گفت ارتباطات جدید فرصتي 

براي مشارکت سیاسي و ارتباط افقي میان شهروندان می باشد. درواقع دسترسي مستقیم و هم زمان 

به اطالعات و تسهیل انتشار و اصالح آن ها، امکاناتي براي تعامل و مباحثه در عرصه اي خودمختار 

عرضه مي دارد که از کنترل نهادهاي رسمي خارج است. ازاین رو شهروندان مي توانند منظومه هایي 

از برساخت هاي سیاسي مختص به خود را شکل دهند که از ساختار سیاسي مستقر پیشي بگیرند 

و بدین سان در عرصه  سیاسي انعطاف و انطباق پذیري ایجاد کنند. )کستلز، 1380: 418(

رویکرد دوم؛ جایگزین بودن را به عنوان شیوه اي جدید از تعامل رسانه ها و مخاطبان مي داند. 

دنیس مک کوایل با تأکید بر این دیدگاه، این نوع رسانه ها را نمونه اي از ابزارهای پلورال دموکراتیک 

مي داند. وي مي گوید: »ما در مورد یک نوع از ارتباطاتي صحبت مي کنیم که یک قدم از رسانه هاي 

موجود جلوتر هستند، مردم در این زمان از رسانه هاي کوچک استفاده مي کنند و باهم تعامل 

دارند«. در نظر او ما مي توانیم یک نوع از مشارکت دموکراسي را بیابیم که رسانه ها براي تعامل 

و ارتباطات در محیط هاي ُخرد اجتماعي- گروه ها و خرده فرهنگ ها- از الگوهاي افقي تعاملي 

استفاده مي کنند )آتون،2002: 8(. »تعاملي بودن« در این رویکرد، یک انتقال پارادایمي از قدرت 

1. Croteau
2. Cohen
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فرستندگان به قدرت مخاطب است. در مدل هاي مختلف ارتباطي نوع اول، بر قدرت فرستنده تأکید 

مي شد، درحالي که در رسانه هاي جدید تأکید بر مخاطب است )بوخر، 2005(. با در نظر گرفتن 

دسته بندی اجتماعات به جغرافیایي1 )مکان محور(، فرهنگي- هویتي2 )خرده فرهنگ ها و مذهبی( 

و گفتمانی )هدف محور3( )تراسی4، 2009: 143-144( یکی از تأثیرات وسایل ارتباطي تعاملی 

به عنوان رسانه های اجتماعی، آن است که با افزایش توانایي، تسهیل دسترسي و مشارکت اعضاي 

یک جامعه، توانایي تشکیل و دیده شدن اجتماعات جدید )اجتماعات فکري و فرهنگي( را ایجاد 

می نمایند )بایلی و دیگران، 2010: 15(. صورت بندی دیگر در رویکرد دوم، بر نقش »تشریک مساعي 

و شبکه ارتباطی« رسانه هاي جایگزین اصرار دارد. رودریگز5 با تعریف رسانه هاي شهروندي به جاي 

رسانه هاي جایگزین، سعي می کند تا برداشِت »در تقابل بودن« رسانه هاي جایگزین با رسانه هاي 

غالب و یا نقش مقاومتي آن ها در جامعه مدني را با مفاهیم جدیدي جابجا نماید. اصطالح شهروندي 

رودریگز متأثر از بازتعریف آن توسط موفه6 در ادبیات لیبرال دموکراسي است که بیشتر به تعریف 

جایگاه رسمي و قانوني افراد توسط دولت اشاره دارد. وي معتقد است مسائل سیاسي فراتر از 

حالت رسمي، شامل تمام کنش هاي فرهنگي و اجتماعي همچون کنش هاي خانوادگي، روابط با 

همسایگان و سایر پیوندهاي اجتماعي افراد است که روزانه با آن درگیر هستند. بر اساس این نگاه، 

رسانه هاي شهروندي ابزارهایي هستند که مردم مي توانند از طریق آن ها با استفاده از ارزش های 

زیبایي شناختي و ادبیات مخصوص خود با جهان ارتباط داشته باشند )رودریگوز7، 2008: 493-

494(. مرزهاي قومي، گروهي و اجتماعي در این شبکه ها از بین رفته است و افراد از انواع مختلف 

جنبش ها و جریان ها در آن ها مشارکت دارند. ارتباطات در این شبکه هاي ناهم جنس، چند سویه 

و چندگانه است، بنابراین اعضا و هویت آن ها همیشه در حال تغییر و تحول هستند )بایلی8 و 

1. Geographical Community
2. Identity Community
3. Community of interest
4. Tracy
5. Clemencia Rodriguez
6. Chantal Muffe
7. Rodriguez
8. Bailey
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دیگران، 2010: 25-30(. با تمایز بین فعالیت اجتماعي از طریق رسانه هاي جدید و در آن ها، 

مراکز شبکه اي رسانه هاي مستقل و رسانه هاي جایگزین مرتبط با آن ها، به عنوان ابزارهاي جدید 

مقاومت فرهنگي و فعالیت هاي ارتباطي دموکراتیک، توانایي پوشش تمام مسائل محلي، ملي، 

منطقه اي و جهاني را دارا هستند و باعث به وجود آمدن فضاي عمومي جدیدي در سطح جهاني 

شده اند )موریس و النگمن، 2005: 10(. ازاین رو بسیاري از شهروندان در نظم کنوني جهان براي 

خود هیچ هویت ملي قائل نیستند بلکه به گونه اي روزافزون به عنوان یک شهروند جهاني عمل 

مي کنند. شاهد تحولي عمیق در سیاست جهان هستیم که شهروندان قادرند در سراسر جهان بر 

سر مسائلي با یکدیگر به بحث پرداخته و تشریک مساعي داشته باشند. )ویلکن، 1381: 139(. با 

توجه به مطالب بیان شده در حوزه رسانه هاي جدید و اصلي و تطابق برخي ویژگي هاي آن ها با 

شبکه هاي ماهواره اي در دو سطح داخلي و بین المللي، مؤلفه های منطبق با آن ها را می توان به 

شکل زیر صورت بندی نمود:

شبکه هاي ماهواره اي به دلیل آنکه فرصت هاي فراملي براي کمپاني هاي بزرگ و مسلط بر بازار . 1

رسانه اي جهت انتقال محتوا ایجاد مي کنند، از یک سو باعث غالبیت گفتمان های خاص فرهنگي 

می شوند و عامل یکسان سازي فرهنگي و از بین بردن فرهنگ هاي محلي می باشند و از طرف دیگر 

همین ویژگي شبکه هاي ماهواره اي مي تواند فرصتي براي تعامل بیشتر فرهنگي و رسانه اي و ایجاد 

کاالهاي رسانه اي مشترک گردد که پیامد آن امتزاج ارزش ها و سنت هاي اجتماعات مختلف است.

ازآنجاکه رسانه ها محملي براي انتقال ارزش ها، نمادها و گفتمان ها هستند و با توجه به مسلط . 2

بودن جریان غالب بین المللی، مي توان انتظار داشت استیال، هژمونی و وابستگي فرهنگي در 

راستاي اهداف کشورهاي مسلط بر بازار داخلی کشورهای هدف اتفاق بیفتد. در مقابل همین 

ویژگی باعث می شود کشورهاي توسعه نیافته و مصرف کننده، با ایجاد بلوک هاي رسانه اي در مقابل 

جریان غالب رسانه ای بین المللي مقاومت کنند. در سطح ملي این رسانه، با تقویت گفتمان هاي 

خاص و حوزه های عمومی جایگزین، امکان ایجاد مقاومت در تقابل با گفتمان مسلط فرهنگي 

داخلی را فراهم می آورد.

شبکه هاي ماهواره اي باعث مي شوند که اجتماعات تقویت و صداي گروه هاي مغفول در جامعه . 3
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پررنگ گردد. این گروه ها با راه اندازي شبکه هاي ماهواره اي با اجتماعاتي که داراي اهداف مشترک 

هستند ارتباط برقرار مي کنند و اقلیت ها را فعال مي سازند. همین امر باعث می شود مخاطب از 

حالت انفعال و توده اي در انتخاب و مصرف رسانه اي خارج شود و گروه هاي اجتماعي در تولید 

و مصرف رسانه تقویت گردند. از سوي دیگر با توجه به غالبیت یک فرهنگ خاص در تولیدات 

شبکه هاي ماهواره اي، می توان انتظار داشت که با جامعه توده اي در سطح جهاني مواجه گردیم.

3. روش پژوهش

این مقاله در مقام توصیف ذهنیت سیاستگذاران در سطح مسئله شناسی شبکه های ماهواره ای 

می باشد. ازاین رو از پارادایم دوم )تفسیرگرایی( یا سنت روش های کیفی به عنوان یک گرایش در 

روش های تحقیق اجتماعی استفاده می کند که بیشتر به جنبه های ذهنی و روایتی می پردازد.

تکنیک جمع آوری داده ها اِسنادی می باشد و پژوهشگر بر اساس آن مجموعه هاي اطالعاتي را 

با سؤال و متغیرهاي پژوهشي مدنظرش می کاود و سپس آن ها را به منظور پاسخگویي به سؤال هاي 

پژوهش خود با روش های جدیدي ترکیب و تحلیل می کند )نیومن،1390: 195(. تکنیک تحلیل 

داده ها؛ تحلیل محتوای کیفی است بدین صورت که واحد تحلیل یعنی گزاره ها، پس از جمع آوری 

با شکسته شدن به قسمت هاي مختلف به »کلید گزاره«هایی تبدیل می شوند و نقش کدگذاري1 

را ایفا مي کند. این استخراج مي تواند بر مضمون خاصي متمرکز باشد و یا مي تواند بدون تمرکز 

»نکته«4،  »نیت«3،  »جا ن کالم«2،  اصطالحاً  یا  پاسخ »چه مي گوید«  بر مضمون خاصي، صرفاً 

»مفهوم فحوایي یا ضمني«5 و »سایه مفهوم«6 را جست وجو کند. کلیدگزاره ها به کمک روشي به 

نام »کد گذاري معکوس« به کدهایي تبدیل مي شوند که بیانگر دسته بندي گزاره ها هستند. پس 

از دسته بندی، با توصیف تمامي سطرهاي جدول فشرده آخر، سطر اول آن با جزئیات بیشتر، از 

جدول فشرده ماقبل آخر دنبال می شود و پس از تحلیل هر سطر، تمام یا قسمتي یا گزیده اي از 

1. Coding Units
2. Gist
3. Intent
4. Point
5. Implication
6. Shade of Meaning
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گزاره هاي دسته بندي شده، به عنوان شاهد نتایج ارائه و تحلیل و تفسیر هاي ذهني محقق که از 

قیود تحقیقات پوزیتویستي رها و در چهارچوب روش های تفسیر داده هاي تحقیقات کیفي انجام 

می شود، مطرح می گردد. )محسنیان راد، 1390: 155-154(

4. جامعه آماری

نگارنده با بررسي منابع با این استدالل که روزنامه ها و مجالت تنها منابعي هستند که از ابتدای 

ورود ماهواره به ثبت نگاه  صاحب نظران مي پرداختند آن ها را موردتوجه قرار داده است. ازاین رو با 

استخراج داده هاي برآمده از 60 روزنامه و 6 مجله1 دیدگاه هاي کارشناسان و افرادي که در موضوع 

پدیده دریافت خانگي شبکه هاي ماهواره اي اظهارنظر کرده اند را احصا نموده و شاخصه ها و معیارها 

را با استفاده از نرم افزار ام آر پي به جداول تحلیل کیفي تبدیل و بر اساس ادبیات مسئله شناسی در 

سیاست گذاري به تجزیه وتحلیل آن ها پرداخته است.

5. یافته های پژوهش

مسائل فرهنگي، ارتباطي و سیاسي دریافت خانگي شبکه هاي ماهواره اي بر اساس مباحث نظري 

در دو سطح داخلي و بین المللي صورت بندي شده اند که در نمودار ذیل قابل مشاهده می باشند.

1.  شامل؛ روزنامه آرمان، 2- روزنامه آزاد، 3- روزنامه آسمان، 4- روزنامه آفتاب یزد، 5- روزنامه آفرینش، 
6- روزنامه ابتکار، 7- روزنامه ابرار، 8- روزنامه اسرار، 9- روزنامه اطالعات، 10- روزنامه اعتدال، 11- روزنامه 
اعتماد، 12- روزنامه اعتمادملی، 13- روزنامه امیدجوان، 14- روزنامه اندیشه نو، 15- روزنامه ایران، 16- 
روزنامه بامداد جنوب، 17- روزنامه بانی فیلم، 18- روزنامه بهار، 19- روزنامه پرتو سخن،20- روزنامه پول، 
21- روزنامه پیام آزادی، 22- روزنامه پیام زمان، 23- روزنامه تابناک، 24- روزنامه توسعه، 25- روزنامه تهران 
امروز، 26- روزنامه جام جم، 27- روزنامه جمهوری اسالمی، 28- روزنامه جوان، 29- روزنامه جهان اقتصاد، 
30- روزنامه حزب اهلل، 31- روزنامه حمایت، 32- روزنامه حیات نو، 33- روزنامه خبر، 34- روزنامه خراسان، 
35- روزنامه خورشید، 36- روزنامه راه مردم، 37- روزنامه رسالت، 38- روزنامه روزان، 39- روزنامه روزگار، 
40- روزنامه ستاره صبح، 41- روزنامه سیاست روز، 42- روزنامه شرق، 43- روزنامه شما، 44- روزنامه 
شهروند، 45- روزنامه صدای عدالت، 46- روزنامه طبرستان سبز، 47- روزنامه عصر ایرانیان، 48- روزنامه 
فرهنگ آشتی، 49- روزنامه قانون، 50- روزنامه قدس، 51- روزنامه کارگزاران، 52- روزنامه کائنات، 53- 
روزنامه کیهان، 54- روزنامه مردم ساالری، 55- روزنامه ملت ما، 56- روزنامه نسل فردا، 57- روزنامه وطن 
امروز، 58- روزنامه همبستگی، 59- روزنامه همشهری، 60- روزنامه یالثارات الحسین )ع(، 61- مجله اسوه، 

62- مجله به سوی فردا، 63- مجله پنجره، 64- مجله سروش، 65- مجله صدا، 66- مجله گزارش فیلم.
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 5-1. مسائل داخلی دریافت خانگي شبکه هاي ماهواره اي

آنچه ازنظر صاحب نظران در سطح داخلي در زمینه تأثیر شبکه های ماهواره ای مورد تأکید 

واقع می شود در حوزه  ارتباطات قابل تعریف می باشند. این موضوع به مخاطب  گرایی و دولت زدایی 

قابل تقسیم بندی است.

5-1-1. سوژه و مخاطب گرایی

باعث برجسته شدن  باورند که دریافت خانگی شبکه هاي ماهواره اي  این  بر  صاحب نظران 

مخاطب گرایي در مصرف مي شود. زمینه اجتماعی و زیرساختی مؤلفه  موردنظر عبارت اند از: 1( 

از لحاظ تکنولوژیکی، رسانه های جدید خالف گونه  پیشین آن، محدودیت های پخش در مقیاس 

خاص را ندارند و همین موضوع گستره  نفوذ آن ها را از ملی به فراملی افزایش داده و ازاین رو 

دسترسی مخاطبان را تسهیل نموده است1. از سوی دیگر به دلیل علم بنیاد2  بودن پیشرفت گرایی 

و خأل آن در جهان سوم3، افزایش سواد عمومی و سطح تحصیالت4 و ایدئال سازِی توسعه گرایی5 

در اندیشه  اجتماعی ایرانیان که مسبوق به زمان مشروطه تاکنون است، نیاز به اطالعات با سویه  

غربی را افزایش  داده است. عالوه بر آن تربیت نسل جدید در نظام آموزشی برآمده از فرهنگ 

غالب جهانی، زبان مشترکی بین آن ها با رسانه مذکور ازلحاظ اندیشه ای و هنجاری ایجاد کرده 

است6. نیاز به اطالعات و مفاهمه  متقابل نسل جدید با رسانه ها7، این مؤلفه )اطالعات( را به یکی 

از وجوه تمایزبخش8، برهم زننده و ایجادکننده طبقات جدید اجتماعی9 و قدرت دهنده در مقیاس 

1. علی اکبر قاضی زاده، استاد ارتباطات، روزنامه جام جم، 820216
2. Science

3. حمیدرضا شکوهی، روزنامه نگار، روزنامه مردم ساالری، 900724
4. حمیدرضا رسولی، روزنامه نگار، روزنامه جوان، 860615

5. علی زمانی، روزنامه نگار، روزنامه آرمان، 891211 و حمیدرضا شکوهی، روزنامه نگار، روزنامه مردم ساالری، 
900724

6. مرتضی طالیی، عضو شورای شهر تهران، روزنامه آرمان، 900512
7. زهره کردان، روزنامه نگار، روزنامه اطالعات، 850602

8. روزنامه نگار، روزنامه آسمان،910514
9. روزنامه نگار، روزنامه رسالت، 900422
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جهانی1 تبدیل کرده است. 2( تنوع و تکثر ناشی از خصلت ذاتی انسانی2، وجود خرده فرهنگ ها و 

گروه های اجتماعی مختلف در ایران، افزایش سواد رسانه ای و تبدیل شدن مخاطب توده به کاربران 

خاص3، رسانه ای شدن حوزه ی سرگرمی به دلیل جدا شدن اوقات فراغت از زمان اشتغال4، کاهش 

کارایی گزینه های سنتی در گذراندن اوقات فراغت، گران بودن مصارف فرهنگی دیگر در ایران5، 

به رسمیت شناخته شدن حق دانستن در حقوق و سیاست6، چندگانه، ترکیبی و متغیر شدن 

هویت های مدرن7، »اطالعات« و »نیازهای فرهنگی« را به یک نیاز مسلم و حقوق شهروندی 

تبدیل نموده است. در کنار موارد بیان شده، سرد بودن تصاویر تلویزیون ماهواره ای و نیاز درگیر 

شدن کاربر8 و افزایش حوزه  اختیار و انتخاب9 او باعث پررنگ شدن مخاطب گرایی در مصرف 

شبکه های ماهواره ای شده است.

5-1-2 دولت  زدایی

عالوه بر افزایش بازیگران غیررسمی و کاهش سلطه دولت ها بر جریان اطالعات به دلیل 

جهانی شدن فرهنگ و ارتباطات که مسئله ای بین المللی می باشد10، در کشور ایران زمینه های 

اجتماعی دیگری نیز در دولت زدایی تأثیرگذار هستند. ایرانیان به دلیل هویت تاریخی امپراتوری 

و تمدنی، جهان خود را سرزمینی تعریف نمی کنند11 و همین روحیه جهان گرایانه، امکان پذیرش 

و سازگاری با تحوالت بین المللی را در جامعه مضاعف کرده  است12. سیاسِت تمرکز بر خوانش 

مردم ساالری،  روزنامه  روزنامه نگار،  شکوهی،  حمیدرضا  و   710925 همشهری،  روزنامه  روزنامه نگار،   .1
900724

2. غیوری، جامعه شناس، روزنامه نسل فردا، 930211
3. فردین علیخواه، جامعه شناس، روزنامه اعتماد، 870120

4. حسین باهر، رفتارشناس و آسیب شناس اجتماعی، روزنامه عصر ایرانیان، 930209
5. خسرو معصومی، کارگردان، روزنامه شهروند، 920917

6. علی نظری، نماینده مجلس، روزنامه همبستگی،800806
7. شهال باقری، عضو هیئت علمی تربیت معلم و رئیس سابق کمیسیون خانواده و اشتغال زنان شورای عالی 

انقالب فرهنگی، روزنامه کائنات،900331
8. هادی خانیکی، استاد ارتباطات، روزنامه شرق، 900605

9. محمدمهدی فرقانی، استاد ارتباطات، روزنامه آرمان، 910213
10. مهران ثنایی، روزنامه نگار، روزنامه فرهنگ آشتی، 871213

11. تقی آزاد ارمکی، جامعه شناس، روزنامه شرق، 920928
12. محمدرضا رسولی، روزنامه نگار، روزنامه جام جم، 860615
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پدیده های محیطی با مرکزیت نگاه سرزمینی و عدم توجه به این موضوع عاملی است تا شهروند 

ایرانی عالوه بر آن که با خأل عنصر هویتی مواجه شود برای نگاه جهانی نسبت به فضای پیرامونی 

خود آمادگی پیدا نکند1. از سوی دیگر منطقه زدایی فرهنگی2 و حرکت رسانه ها به سمت مشارکت 

در تولیدات مشترک3، جریان فرهنگی و رسانه ای جهانی شکل  داده و توانسته میدان های مجازی 

فرازمانی و مکانی4 ایجاد نماید. این تحول باعث می شود تا افراد هم زمان با دارا بودن فرهنگ 

محلی، عناصر هویتی فرامحلی پیدا نمایند5. آنچه این موضوع را به عنوان یک نیاز پشتیبانی می کند، 

کارکرد »تبادل« در پویایی و »پیشرفت فرهنگی« است6 که ازلحاظ هویتی با ایجاد »دیگری«، 

نوعی خودآگاهی اجتماعی در افراد نسبت به فرهنگ معاصر و جهانی ایجاد می نماید7 و آن ها را 

برای تحرک آماده و به سمت تحول سوق می دهد.

نیاز به عناصر هویتی مذکور )تاریخی و جهانی( و وجود احساس هموندی مخاطب ایرانی با 

سایر شهروندان جهانی در دریافت داده ها و واکنش به آن ها8، باعث شکل گیری تضاد منافع فردی 

باسیاست های ملی گرایانه ی دولتی شده است.

5-2. مسائل بین المللی دریافت خانگي شبکه هاي ماهواره اي

در سطح بین المللي، نقش شبکه هاي ماهواره اي را مي توان در دو حوزه  اهداف و تأثیرات 

تقسیم بندي نمود. اهداف در دو سطح ملی و فراملی و تأثیرات به بخش های فرهنگی و رسانه ای 

دسته بندی می شوند.

1. یحیی پور، دکترای علوم اجتماعی، روزنامه ابرار، 810508
2. فردین علیخواه، جامعه شناس، روزنامه بهار، 881224

3. مجید محمدی، روزنامه نگار، روزنامه همشهری، 760529
4. فردین علیخواه، جامعه شناس، روزنامه آفتاب یزد، 920202

5. روزنامه نگار، روزنامه صدای عدالت، 800809 و حسین باهر، رفتارشناس و آسیب شناس اجتماعی، روزنامه 
کیهان، 881219

6. مریم عرفانیان، روزنامه نگار، روزنامه رسالت، 930325
7. فردین علیخواه، جامعه شناس، روزنامه سروش، 890512

8. علی اکبر قاضی زاده، استاد ارتباطات، روزنامه جام جم، 820216
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5-2-1. اهداف شبکه های ماهواره ای

الف( اهداف ملی

 اهدافي که شبکه هاي ماهواره اي در سطح ملي در نگاه تصمیم گیران و تصمیم سازان دنبال 

مي کنند، در دو حوزه  »گفتمان سازي و تقویت جریان هاي فکري رقیِب قرائت مرجح نظام سیاسي 

و اجتماعي« و »کمرنگ نمودن عناصر و جایگاه ارزش ها و نهادهاي اجتماعي در داخل کشور« 

تعریف مي شود.

1. گفتمان سازي و تقویت جریان هاي فکري رقیب قرائت مرجح نظام ارزشی

با تغییر دکترین و منابع قدرت استعمار از امور فیزیکی همچون سرزمین و اقتدار نظامی به امور 

غیر فیزیکی همچون افکار و اذهان عمومی، تمرکز سیاست ها بر ابزار متناسب با آن سوق داده شد 

که وسایل ارتباطی یکی از آن ها به حساب می آیند1. در این راستا ایجاد انحصار شرکت های فراملی 

رسانه ای و استیالی آن ها بر ایجاد گفتمان های غیربومی2، نبود ظرفیت الزم رسانه های داخلی و 

منفعل بودن عناصر فرهنگ محلی برای تقابل با آن ها، باعث به وجود آمدن توازن منفی در تبادالت 

میان فرهنگی شده است3. با یک سویه شدن جریان مذکور و مقاومت نهادها و سمپاد ایستارهای 

بومی4، بین ارزش های مدرن )با منشأ غیربومی( و سنتی )با منشأ بومی( در کارایی برطرف کردن 

نیازهای جامعه تشکیک به وجود می آید5. از سوی دیگر با ایدئال سازی انسان و فرهنگ غربِی 

آمریکامحور6، مدل تغییر اجتماعی - به عنوان یک ضرورت مانایی حیات جامعه - که در شرایط 

فعلی با مدرن شدن ایران شدت یافته است، به شکل ناهمساز با فرهنگ داخلی جهت دهی می گردد. 

ازاین رو است که از منظر راهبردی، ترغیب به جای تهدید از سوی کشورهای استعمارگر7 به عنوان 

اساس برنامه ریزی در راستای استیالگری قرارگرفته و هدف گذاری شبکه های ماهواره ای از حوزه 

1. محمد قربانی، روزنامه رسالت، 900615
2. مهران رضوی، روزنامه نگار، روزنامه کیهان، 791001

3. مریم عرفانیان، روزنامه نگار، روزنامه رسالت، 930325
4. طهورا مهدوی، روزنامه نگار، روزنامه رسالت، 901011

5. موسوی مقدم، قائم مقام سازمان صداوسیما، روزنامه رسالت، 910419
6. فردین علیخواه، جامعه شناس، روزنامه اعتماد، 870120 و حسن رحیمی، روزنامه نگار، روزنامه کیهان، 730515

7. حسن خجسته، معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان صداوسیما، روزنامه خبر، 890406
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سیاست و اهداف کوتاه مدت به سمت سبک زندگی و چشم اندازهای بلندمدت و به عبارت دیگر 

از نخبگان به سمت فرهنگ عمومی تغییر پیداکرده است1. فرایند تحولی که برای اثرگذاری در 

پیش گرفته شده، آن است که با ایجاد تعدد شخصیت در افراد2 و بحران هویتی3، از ظاهر به باطن4 

و یا در مدل دیگر با تغییر شناخت، نگرش و درنهایت رفتار، ساختارهای اجتماعی تغییر یابند5. 

اتخاذ سیاست مذکور با ذائقه سازی و نیز مصرف کاالهای غیربومی با محوریت غرب6، جامعه را 

به سمت وابستگی فرهنگی سوق خواهد داد7 و از این باب زمینه قدرت سازی را برای مداخله گران 

خارجی ایجاد می نماید. اهداف کشورهای مسلط در نگاه صاحب نظران، یکسان سازی8، اقناع و یا در 

صورت عدم دستیابی کامل به مقاصد، کاهش مخالفت های ارزشی کشورهای حاشیه ای به خصوص 

حاکمیت های ارزش محوری همچون جمهوری اسالمی ایران9، در مواجهه با فرهنگ غالب جهانی 

به عنوان ابزار گسترش حوزه نفوذ آن ها می باشد10.

در راستای اهداف مذکور کاهش »قدرت اجتماعی دین« به عنوان یکی از مهم ترین عناصر 

گفتمان ساز و مقاوم ایرانی، ازجمله سیاست های اصلی شبکه های ماهواره ای، می باشد. این رسانه ها 

با تقدس زدایی و کاهش اعتبار دین11، ترویج »اسالم مسیحی« و پررنگ کردن گرایش هایی همچون 

»انجمن حجتیه« با خوانش فردی و غیراجتماعی از دین، »شرعیت زدایی« و معطوف کردن دین 

و مذهب به »سطح نگرشی و ُخرد« بدون تأثیرات واقعی و عینی12، پررنگ کردن ضعف های نظاِم 

ایرانیان، 930209 و جواد مصباحی،  1. حسین باهر، رفتارشناس و آسیب شناس اجتماعی، روزنامه عصر 
روزنامه نگار، قدس، 881101

2. حسین باهر، رفتارشناس و آسیب شناس اجتماعی، روزنامه کیهان، 881219
3. کاظم قجاوند، جامعه شناس، روزنامه ایران، 891009

4. اسماعیل فیروزی، روزنامه نگار، روزنامه حمایت، 840121
5. نعمت اهلل کرم الهی، جامعه شناس، روزنامه قدس، 920807

6. موسوی مقدم، قائم مقام ریاست سازمان صداوسیما، روزنامه رسالت، 910431
7. مجید ابهری، روانشناس و کارشناس علوم رفتاری، روزنامه قدس، 910923

8. کاظم قجاوند، جامعه شناس، روزنامه ایران، 891009
9. احمد صفایی، روزنامه نگار، روزنامه رسالت، 691008

10. امان اهلل قرایی مقدم، جامعه شناس و آسیب شناس، روزنامه جام جم، 900718 و ناصر بهرامی راد، روزنامه نگار، 
روزنامه کیهان، 730602

11. حیدر مصلحی، وزیر اطالعات، روزنامه آرمان،890703
12. محمدرضا متانت، روزنامه نگار، روزنامه رسالت، 900516 و حیدر مصلحی، وزیر اطالعات، روزنامه 
تابناک، 920624 و محمد  ابهری، روانشناس و کارشناس علوم رفتاری، روزنامه  آرمان،890703 و مجید 
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دین محور جمهوری اسالمی و ایجاد احساس تغایر دین با پیشرفت1، تغییر ترکیب جمعیتی مذهبی 

و دینی و تنزل جایگاه تشیع به عنوان مذهب رسمی کشور2، ایجاد شبهه و خوانش های افراطی از 

تشیع و تسنن، همچون بهاییت، وهابیت و سلفی گری در شبکه های ماهواره ای و افزایش اختالف 

و ایجاد بحران های دینی3، تنزل خوانش مرجح مذهب رسمی کشور با ترویج عرفان ها، ادیان و 

مذاهب التقاطی4، خرافه گرایی و آیین های جدید غیردینی همچون شیطان پرستی و انواع دیگر5 

این دورنما را پیگیری می نمایند.

عالوه بر تغییر ارزش ها و گفتمان سازی فرهنگی، در حوزه سیاسی رسانه های مذکور به تقویت 

صداهای حاشیه ای و یا مخالف قرائِت مرجح نظام هنجاری و سیاسی کشور در کوتاه مدت و تبدیل 

تمایزات اجتماعی به بحران های سیاسی در درازمدت می پردازند. در این راستا آن ها در چندالیه 

برای »مشروعیت زدایی« )تغییر رفتار جامعه با جعل خبر6، یکسان سازی و کانالیزه کردن مواجهه 

با اتفاقات و اخبار و ایجاد زمینه شایعه پراکنی7، تشدید جریان تروریستی و جدایی طلب8، تضعیف 

ارکان نظام9(، مدیریت جنبش های اجتماعی10، تقویت جامعه مدنی و نفوذ در آن11، اپوزیسیون سازی 

در برابر قدرت رسمی مخصوصاً در کشورهای سیاسی بسته12 و جهت دهی به آن )در موضع ضعف 

قربانی، روزنامه رسالت، 900615
1. موسوی مقدم، قائم مقام سازمان صداوسیما، روزنامه رسالت،910419

2. حیدر مصلحی، وزیر اطالعات، روزنامه آرمان،890703
3. مجید ابهری، روانشناس و کارشناس علوم رفتاری، روزنامه تابناک، 920624 و مهدی تقوی، روزنامه نگار، 

روزنامه ایران،870121
4. حیدر مصلحی، وزیر اطالعات، روزنامه آرمان،890703

5. جواد آرین منش، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی، روزنامه جام جم، 900718 و الهام 
صابری، روزنامه نگار، روزنامه حزب اهلل، 890308 و ابوالفضل جعفری نژاد، روزنامه نگار، روزنامه اسرار، 890304

6. موسوی مقدم، قائم مقام ریاست سازمان صداوسیما، روزنامه رسالت، 910431
7. غالمحسین بلندیان، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور، روزنامه کیهان،740130

8. روزنامه نگار، روزنامه رسالت،900703
9. مجید ابهری، روانشناس و کارشناس علوم رفتاری، روزنامه قدس، 920515

10. جواد آرین منش، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی، روزنامه حیات نو، 880503
11. روزنامه نگار، روزنامه جمهوری اسالمی،901111 و محمد کرمی راد، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت 

ملی، روزنامه خبر،880721
12. فردین علیخواه، جامعه شناس، روزنامه اعتماد،870120
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قرار دادن طرفداران1، پررنگ نمودن جریان همسو با نظام غرب و غیرهمسو با نظام سیاسی2، 

برجسته کردن نگاه ایرانیان خارج از کشور به عنوان بدیل های دارای هم جواری فرهنگی بیشتر و 

پررنگ کردن نگاه انتقادی شهروندان3( به هم زدن تعادل اجتماعی با تأکید بر شکاف گروه های 

هنجارفرست و هنجارپذیر4 و تشدید گسل های اجتماعی مرتبط با همبستگی ملی5 به فعالیت 

می پردازند.

2- تشکیک در جایگاه ارزش ها و نهادهای اجتماعی

»تشکیک در جایگاه ارزش ها و نهادهای اجتماعی« هدف دوم شبکه های ماهواره ای در سطح 

ملی است. با کاهش اعتبار و جایگاه نهادهای سنتی از طریق تعریف مرجعیت جدید اجتماعی از 

سوی شبکه های ماهواره ای و کاهش نقش و زبان مشترک آن ها )نهادهای سنتی( با نسل جدید6، 

شکاف بین نهادهای رسمی و غیررسمی افزایش یافته7 و توازن و تعامل نهادهای اجتماعی در 

جامعه پذیری کودکان و تربیت نسل آینده ی جامعه کاهش پیداکرده است8. شبکه های ماهواره ای، 

به دلیل نقش جایگزینی برای فرایند اجتماعی شدن با اندیشه ها و اهداف غیربومی، وابستگی 

شهروندان و به خصوص جوانان به هویت ملی را در درازمدت تنزل داده و نسل جدید را به عنوان موتور 

محرکه پیشرفت جامعه از جریان اقدام و تالش متعهدانه نسبت به آینده کشور خارج می نمایند9.

ب( اهداف شبکه های ماهواره ای در سطح فراملی

اهداف شبکه هاي ماهواره اي در سطح فراملی از دو مسیر هم جواری فرهنگی و سیاست  ترس 

پیگیری می شود که در ادامه بدان اشاره می گردد.

1. احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری، روزنامه ابتکار، 900328
2. روزنامه نگار، روزنامه تابناک، 920506

3. فرهاد مهدوی روزنامه نگار، روزنامه کیهان، 900822
4. روزنامه نگار، روزنامه صدای عدالت، 800809

5. محمد قربانی گلشن آبادی، روزنامه نگار، روزنامه رسالت، 881012
6. فردین علیخواه، جامعه شناس، روزنامه بهار، 881224

7. علی اکبر قاضی زاده، استاد ارتباطات، روزنامه جام جم، 820216 و فردین علیخواه، جامعه شناس، روزنامه 
آفتاب یزد، 920202

8. عباس عبدی، روزنامه نگار، روزنامه اعتماد، 901224
9. غالمحسین بلندیان، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور، روزنامه کیهان، 740130
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1- هم جواری فرهنگی

 به دلیل آنکه سرگرمی همچون سایر عناصر اجتماعی دارای هنجار و قواعد اخالقی است، 

اشتراکات بین فرهنگی، نقش پررنگی در مصرف آن ایفا می کند. به همین علت ازنظر صاحب نظران 

حرکت هشیارانه رسانه های رقیب و ناهشیارانه فرهنگ عمومی به سمت تولید و مصرف محصوالت 

با تشابه فرهنگی بیشتر می باشد1. بر اساس همین خصلت و با توجه به رقابت های سیاسی کشورهای 

منطقه همچون کشورهای ترکی و عربی این موضوع می تواند دستاویز دیپلماسی عمومی منطقه ای 

و در سطح بین المللی تولیدات کشورهای آمریکای التین با قرابت فرهنگی بیشتر، به دلیل سطحی 

بودن، ابزاری برای تنزل افکار عمومی و کاهش سواد رسانه ای سایر کشورها قرار گیرد2.

2- سیاست ترس

ازنظر صاحب نظران شبکه های ماهواره ای در سطح فراملي، سیاست  ترس را در دو بخش 

اسالم هراسی و ایران هراسی پیگیری می نمایند. در سطح افکار عمومي جهان و منطقه، اسالم هراسي 

ازجمله سیاست های راهبردی شبکه های ماهواره ای براي ایجاد یک مقاومت ذهني در پذیرش 

ارزش های اسالمي و جلوگیری از شکل گیری جنبش های اسالمی اصیل در جهان است3. هدف گذاری 

دیگر ایران هراسی4 است که شاید بتوان علت آن را این دانست که ایران یکی از کشورهای تمدن ساز 

و دارای ظرفیت های بالقوه در عرصه های اقتصادی و تعامالت فرهنگی است و بازنمایی منفی، آن 

را از گزینه های همکاری دولت ها و ملت ها خارج می کند.

5-2-2.  تأثیرات شبکه های ماهواره ای

تأثیرات شبکه هاي ماهواره اي را مي توان در دو سطح فرهنگي و رسانه اي صورت بندي نمود. 

تأثیرات فرهنگي در سه سطح فرد، خانواده و جامعه و تأثیرات رسانه ای به دو بخش اعتیاد و 

کانالیزه اخبار قابل  تقسیم بندی هستند.

1. هرمیداس باوند، استاد روابط بین الملل، روزنامه همشهری، 810423 و حسام الدین آشنا، استاد ارتباطات، 
روزنامه خبر، 890602 و فردین علیخواه، جامعه شناس، روزنامه اعتماد،870120

2. فردین علیخواه، جامعه شناس، روزنامه جام جم، 900718 و حسام الدین آشنا، استاد ارتباطات، روزنامه 
خبر،890310

3. علی سعیدی، قائم مقام سازمان تبلیغات اسالمی، روزنامه جمهوری اسالمی، 730805
4. فاطمه عزیززاده آرائی، وکیل پایه یک دادگستری، روزنامه حمایت، 910221



169

 مسئله شناسی شبکه های ماهواره ای در دیدگاه صاحب نظران جمهوری اسالمی ایران

5-2-2-1. تأثیرات فرهنگی

1.  فرد؛ افزایش فردمحوری و کاهش جمع گرایی

به دلیل تشتت برآمده از تحول و تغییرات هویتی و فرهنگی دوران مدرن، شخص با کاهش 

مرجعیت جامعه در شکل گیری معیارها و هنجارهای زندگی، خود را یا از جامعه و نهادهای سنتی 

همچون خانواده بی نیاز می پندارد و یا اگر نتواند از نظام  اجتماعی منفک شود به سمت مقاومت 

در برابر آن حرکت می کند. این تحول سبب می گردد شخص دچار یک ناآرامی فکری، شکست 

عاطفی با نهادهای اجتماعی، اطرافیان و همنوعان شود و از سوی دیگر بی اعتمادی به جامعه 

را اختیار کند. در یک کالم می توان بیان نمود که تقابل نظام »ما« در برابر نظام »من« یکی از 

خصوصیات جامعه فعلی می باشد1. فضای رسانه ای هم می تواند به عنوان گزینه جایگزیِن نقش 

جامعه در این تحول تأثیرگذار باشد و هم آنکه با تنزل نیاز به تعامل، در ایجاد کاهش قیدها به 

روابط اجتماعی و نهادی بازیگری فعال داشته باشد2. پیامد این جایابی، تنزل عاطفه و سرمایه 

اجتماعی3، افزایش بی تفاوتی4، افزایش خودمحوری و خشونت5 در تمام ابعاد آن از گفتمانی تا 

عملیاتی، در سطح جامعه است.

2.  خانواده

کوچک ترین واحد اجتماعی در جامعه ایرانی، خانواده است که مدل بومی آن، کارکردهای 

ویژه ای نسبت به مشابه آن در سایر جوامع دارد. این نهاد با به رسمیت شناختن نیازهای زیستی 

و جنسی و محدود کردن آن ها به فضایی مطمئن، تالش دارد بستری مناسب برای شکل گیری 

یک نظام تربیتی سالم برای نسل آینده ایجاد نماید. الزمه  موفقیت در راستای این هدف، قرار 

گرفتن خانواده در یک الیه محیطِی پاک است. فراهم آوری این مقدمه به تنظیم روابط اجتماعی 

پیروند، روزنامه نگار، روزنامه  1. حامد حاجی حیدری، جامعه شناس، روزنامه رسالت، 811110 و کبری 
روزان،910920

2. حسین باهر، بنیان گذار مکتب رفتارشناسی، روزنامه ایران، 920702
3. حامد حاجی حیدری، جامعه شناس، روزنامه رسالت، 811110 و معاونت اجتماعی و مشاوره کالنتری 

148، روزنامه راه مردم، 921014
4. اعظم بزارپور، کارشناس روانشناسی، روزنامه رسالت،900308

5. مجید ابهری، روانشناس و کارشناس علوم رفتاری، روزنامه قدس،910923
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بازمی گردد که هم از خانواده و ماهیت آن حمایت کند و هم بتواند تضمین کننده تأثیرات آن و 

حذف کننده  سایر مداخله گرهای منفی باشد. برای این منظور، در نظام اجتماعی اسالمی-ایرانی 

نهاد حریم-حرمت تعریف شده است. این نهاد با ایجاد الیه محافظتی از خانواده و نیز مقدمه ساز 

برای تربیت و رشد سالم، با قید زدن به روابط اجتماعی تالش می کند هدف مذکور را میسر سازد. 

بر اساس این مقدمه می توان نتیجه گرفت که برای تضعیف خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی، 

الزم است الیه های محافظتی آن تضعیف گردد تا بتوان به آن نفوذ کرد. تمرکز بر »تغییر فرهنگ 

جنسی« و »خوانش جنسی از دیگری« در روابط اجتماعی دو اقدامی می باشد که این هدف را 

محقق می نمایند.

y تغییر فرهنگ جنسی

در راستای افق موردنظر، مرحله نخست آن است که معنا و جایگاه مسئله جنسی در روابط 

زناشویی تغییر  یابد. مدل سازی و ایدئال سازی از زنانگی و مردانگی بر اساس معیارهای غیربومی با 

محوریت فرهنگ غربی1، تقابل ذهنی مسئولیت و محدودیت پذیری تشکیل خانواده مخصوصاً در 

زنان با آزادی اجتماعی آن ها2، کاهش جذابیت ازدواج برای جوانان با ارضای ذهنی از طریق افزایش 

تماشای تصاویر جنسی3، عادی سازی تعلیق خیانت4، ایجاد تردید در امکان تشکیل خانواده به شکل 

سنتی و بازتعریف نحوه  برطرف کردن نیاز جنسی به شکل مدرن، ارتقای جایگاه نیاز جنسی در 

زندگی افراد ازجمله تأثیرات شبکه های ماهواره ای که می تواند در این زمینه تعریف گردد5. موارد 

مذکور می تواند احساس محرومیت جنسی خانواده ها را تشدید کند6 و همین امر باعث می شود 

1. نفیسه ابراهیم زاده انتظام، روزنامه نگار، روزنامه جوان،930126
2. مجید ابهری، روانشناس و کارشناس علوم رفتاری، روزنامه قدس، 920515

3. سعید کریمی، روزنامه نگار، روزنامه جوان،911027
4. علی یعقوبی، روزنامه نگار، روزنامه تابناک،920722 و علی نوین، خبرنگار، روزنامه ابتکار، 900305

روزنامه  روزنامه نگار،  نژاد،  جعفری  ابوالفضل  و  جوان،911027  روزنامه  روزنامه نگار،  کریمی،  سعید   .5
اسرار،890304

6. سعیدکریمی، روزنامه نگار، روزنامه جوان،911027 و حسین باهر، رفتارشناس و آسیب شناس اجتماعی، 
روزنامه عصرایرانیان،930209
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تنوع طلبی، روابط پیشاازدواجی1 و فراخانوادگی2 موضوعیت پیدا کند3. با از بین رفتن تعادل جنسی 

و تغییر بستر برآورده کردن نیاز جنسی از خانواده به جامعه4، سنت ارتباطی حریم-حرمت ایرانیان 

کمرنگ و امکان ایجاد فساد در روابط اجتماعی میسر می گردد5. از سوی دیگر ترویج فرهنگ 

ابزارگرایانه در تعریف مردان و زنان به عنوان ابژه جنسی6 یکدیگر باعث می شود هویت های عناصر 

زندگی زناشویی همچون همسر، پدر7 و مادر8 در مدل ایرانی آن با تغییر مفهومی مواجه گردد. 

ازاین رو یا افراد به زندگی مجردی سوق پیدا می کنند9 و یا آنکه با بازآفرینی مدل شکل گیری 

زندگی مشترک، گونه ای تعریف می کنند که بیشترین امکان آزادی، کمترین بار مسئولیت و هزینه 

را همراه با برطرف نمودن نیازهای زیستی و عاطفی برای آن ها داشته باشند10.

y »خوانش جنسی از »دیگری

اولویت خوانش جنسی از »دیگری« در روابط اجتماعی باعث عدم اطمینان و امنیت در تعامل 

افراد با یکدیگر می شود. در روابط اجتماعی پررنگ شدن نگاه جنسی به افراد باعث تسری این نیاز 

غریزی به جامعه می شود و همین موضوع سایر تعامالت را نیز متأثر می سازد. تأثیر ماهواره در 

سطح خانواده تعامل فرزندان و والدین را باهم و با افراد نامحرم با تهدید جدی مواجه می سازد11. 

صاحب نظران پیامد این تحوالت را سودانگاری )طریقیت برای اهداف منفعت طلبانه با تبدیل این 

غریزه به محصول تجاری تا ابژه های جنسی(، لذت محوری )تأکید بر حوزه  بیولوژیکی انسان( و 

خوداتکایی )انسان گرایی در مقابل معنویت گرایی( می دانند12. مهم ترین نتیجه این تأثیرات را می توان 

1. ابوالفضل جعفری نژاد، روزنامه نگار، روزنامه اسرار،890304
2. مجید ابهری، روانشناس و کارشناس علوم رفتاری، روزنامه قدس، 910923

3. مجید ابهری، آسیب شناس اجتماعی، روزنامه خراسان،900510 خبرنگار، روزنامه ابتکار،930322
4. روزنامه نگار، روزنامه رسالت،900422

5. جعفر بای، محقق و پژوهشگر اجتماعی، روزنامه وطن امروز،930225
6. مریم کمالی فر، روزنامه نگار، روزنامه رسالت،910114

7. ابوالفضل جعفری نژاد، روزنامه نگار، روزنامه اسرار،890304
8. جعفر بای، محقق و پژوهشگر اجتماعی، روزنامه وطن امروز،930225

9. حسین باهر، رفتارشناس و آسیب شناس اجتماعی، روزنامه خبر،891028
10. امان اهلل قرایی مقدم، جامعه شناس و آسیب شناس، سروش، 910230 و حسین باهر، رفتارشناس و آسیب شناس 

اجتماعی، عصرایرانیان،930209 و ابوالفضل جعفری نژاد، روزنامه نگار، روزنامه اسرار،890304
11. ابوالفضل جعفری نژاد، روزنامه نگار، روزنامه اسرار،890304

12. روزنامه نگار، روزنامه رسالت،900422
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در تنزل کارکرد بنیادین خانواده به مسائل زیستي و جنسي و به حاشیه رفتن تربیت فرزندان و 

نسل جدید یافت1.

3. جامعه

تأثیرات در سطح جامعه به سه قسمت اجتماعي، اقتصادي و بهداشتي صورت بندي می شود 

که در ادامه به آن ها پرداخته می شود:

الف(  اجتماعی

y زن گرایی

به دلیل پایین تر بودن هوش هیجانی، استفاده بیشتر زنان نسبت به مردان از رسانه ها2، وجود 

تبعیض تاریخی نسبت به آن ها در فرهنگ ایرانی و نیاز مضاعف به هویت یابی مجدد3 آسیب پذیری 

زنان از شبکه های ماهواره ای افزایش یافته است4. بدین معنا که نبود تعریف اجتماعی از زنان در 

فرهنگ ایرانی در طول تاریخ به دلیل مردانه بودن جامعه، خأل و بستری ایجاد کرده تا خوانش های 

جدید، جایگاه بهتری در بین آن ها پیدا کنند. شبکه های ماهواره ای به دلیل وجود این زمینه های 

فرهنگی تالش می کنند تا با جهت دهی فرایند تحرک اجتماعی در زنان، مدل تغییر آن ها را تعریف 

نمایند. اولین سیاست در حوزه  عملیاتی کردن هدف مذکور آن است که با قرار دادن سوژه ها و 

کاراکترهای اصلی زنانه در برنامه ها، همذات پنداری زنان با برنامه های شبکه های ماهواره ای افزایش 

می دهند و در سطح انتزاع نه تنها به زنان قدرت داده می شود بلکه در طیف رادیکالی فمینیستی، زنان 

را اساس تحلیل اجتماعی و برتر از مردان بازنمایی می کنند5. از سوی دیگر شبکه های ماهواره ای با 

ایدئال سازی از زنان کشورهای غربی6، تشکیک خوانش سنتی جایگاه زن در فرهنگ ایرانی و ارائه 

جایگزین با تعریف مدرن جایگاه و پایگاه اجتماعی آن ها، تالش می کنند تا زن ایرانی را نسبت به 

وضعیت موجود مردد و برای قرار گرفتن در فرایند تغییر آماده سازند.

1. امان اهلل قرایی مقدم، جامعه شناس و آسیب شناس، مجله سروش، 910230
2. آوید طالبیان، روزنامه نگار، روزنامه جام جم، 900725 و روزنامه نگار، روزنامه تابناک،920506

3. حسین باهر، رفتارشناس و آسیب شناس اجتماعی، روزنامه خبر،890310
4. حسین باهر، رفتارشناس و آسیب شناس اجتماعی، روزنامه عصرایرانیان،930209

5. حسین باهر، رفتارشناس و آسیب شناس اجتماعی، روزنامه خبر،890310
6. روزنامه نگار، روزنامه جوان،930126
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مهم ترین و استراتژی ترین هدف گذاری در این راستا تحول در نقش سنتی زنان ایرانی در 

شکل دهی به نهاد مادرانه به عنوان عامل عاطفه گستر، پایدار و متعهد به تربیت نسل جدید است 

که در تقابل با نقش تجددگرایی زنان یعنی پررنگ شدن نقش اجتماعی آن ها و تالش برای رسیدن 

به آزادی در مدل لیبرالی در جامعه امروز تعریف می گردد1. نهاد دیگری که در تعریف نقش جدید 

تأثیر می پذیرد، حجاب است. مدیریت بدن و جلوه گری زنان به عنوان مؤلفه های زیستی و هویتی 

آن ها از اهداف رسانه ها در این تحول می باشند. هنگامی که همه چیز در دنیای جدید جنبه  اجتماعی 

پیدا می کند بازنمایی آن به عنوان یکی از مؤلفه های مهم شخصیت ساز و هویتی در دوران فردیت 

محوری و آزادی گرایی برجسته می گردد. این موضوع با خصلت های ذاتی و عرضی زنان )جلوه 

گری و مدیریت بدن( که بیان شد تشدید2 و با حجاب تضاد و تغایر پیدا می کند.

y بلوغ زودرس، شکاف نسلي و مدگرایي جوانان

کودکان به دلیل عدم شکل گیری هویت اجتماعی و فردی3، پایبندی کمتر به ارزش ها و 

سنت های بومی به دلیل غالب بودن وجه احساسی به نسبت عقالیی و انتزاعی4، نسبت به سایر 

قشرها آسیب پذیرتر هستند و در تحلیل کارشناسان تا چند ده برابر تأثیرپذیری بیشتر دارند. نکته  

دیگری که در اینجا وجود دارد آن است که تحول نسلی در دوران کنونی با نوع مشابه آن درگذشته، 

با افزایش سرعت رشد رسانه های جدید و انتقال اطالعات، به شکل جهشی اتفاق می افتد5. آنچه 

تأثیر تحوالت اجتماعی مذکور را بر کودکان تشدید می نماید عبارت اند از: اول آنکه نظارت خانواده 

به دلیل »درگیر شدن والدین در بازار کار«، »نبود برنامه ریزی های خانواده محور در سیاست های کل 

کشور«6، »تبعیض مثبت فرزندمحوری در مصرف رسانه ها به دلیل محدودیت های گذشته والدین«7، 

1. جعفر بای، محقق و پژوهشگر اجتماعی، روزنامه وطن امروز،930225
2. میثم مصباح، مجله سروش،910230

3. علی زارعان، کارشناس ارشد رسانه و مدیر گروه شبکه کودک، روزنامه جام جم، 900718
روزنامه  روانشناس،  جعفری،  علیرضا  و  کیهان،740117  روزنامه  جامعه شناس،  مهدوی،  محمدصادق   .4

شهروند،921117
5. صادقی زاده، جامعه شناس، روزنامه همشهری،780528

6. روزنامه نگار، روزنامه رسالت،900422
7. حامد کنگرانی، آسیب شناس، روزنامه قانون،921130
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»مجاورت فرزندان در مصرف رسانه ای والدین در خانه و متأثر شدن آن ها«1، »تأثیرپذیری کودکان 

از گروه همساالن متأثر از برنامه های ماهواره ای«2، »از بین رفتن توازن تأثیرگذاری نهادهای سنتی 

نسبت به نوع جدید آن همچون رسانه ها و سازمان های آموزشی مدرن«3 بر فرزندان کاهش یافته 

است. دوم؛ به دلیل »افزایش دسترسی و تعریف رسانه های جدید به عنوان ابزار سرگرمی«4، »نبود 

محیط و وسایل جایگزین« و »از بین رفتن نقش بسترهای سنتی در اوقات فراغت کودکان در 

زندگی شهرنشینی«5 جهشی در استفاده از اطالعات به وجود آمده است. عوامل و زمینه های 

بیان شده تأثیرات و تحوالتی را ایجاد کرده است که در ادامه به آن ها اشاره می شود.

y تغییر در هویت یابی جنسی

کودکان و جوانان با در معرض قرار گرفتن پیام های جنسی و وجود کنجکاوی ذاتی و هویت یابی 

در این زمینه که از سن 4 تا 5 سالگی شروع می شود6 بر اساس نگاه روانشناسان به بلوغ زودرس 

3 تا 5 ساله می رسند7. دوران نهفتگی جنسی کودکی در هفت  تا یازده سالگی با این هجوم از بین 

می رود و همین امر باعث می شود تا افراد قبل از رسیدن به رشد جنسی به رشد فکری و ارتباط با 

جنس مخالف برسند8. در این حالت جایگاه غریزه جنسی برای کودکان و جوانان به درستی تعریف 

نمی گردد، شناخت ناقصی نسبت به آن پیدا کنند9 و فضا برای انحراف اجتماعی فراهم می آید.

y تغییر در هویت یابی اجتماعی

افراد به طور خاص در دوران نوجوانی و اوایل جوانی )14 تا 21 سالگی( به دنبال هویت یابی 

1. رضا تقوی، نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون ارشاد و هنر اسالمی مجلس شورای اسالمی، روزنامه 
رسالت،730628

2. حسینی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، روزنامه خراسان،880901 و شهروز پرورش، روان شناس بالینی، 
روزنامه جام جم،880131

3. عباس عبدی، روزنامه نگار، روزنامه اعتماد، 901224 یداهلل جوانی، روزنامه نگار، روزنامه جوان 930416
4. حسین باهر، رفتارشناس و آسیب شناس اجتماعی، روزنامه عصرایرانیان،930209

5. شمس الدین کهانی، روانشناس، روزنامه ایران،891009
6. علیرضا جعفری، روانشناس، روزنامه شهروند،921117
7. مریم کمالی فر، روزنامه نگار، روزنامه رسالت،910114

8. سمانه بهرامی، روانشناس، روزنامه تهران امروز،880212
9. رضا رمضانی، روزنامه نگار، روزنامه رسالت،930326 و امان اهلل قرایی مقدم، جامعه شناس و آسیب شناس، 

روزنامه جام جم،900718
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اجتماعی هستند و اساس این تحول نوگرایی و پویایی می باشد1. در این سن، الگوسازی برای آن ها 

به عنوان یک منبع شناختی و تعریف خود در جامعه اهمیت مضاعفی پیدا می کند. جوان بودن، 

پویایی و الگوپذیری باعث به وجود آمدن به اوج رسیدن تقاضا می شود2. تأثیری که شبکه های 

ماهواره ای در این زمینه می گذارند آن است که با فراهم کردن »نیاز ابراز وجود در جوانان«، 

»مدگرایی«3 و »تعریف مرجعیت های فرهنگی و فکری برآمده از فرهنگ مسلط غربی«، در مسیر 

هویت یابی آن ها قرار می گیرند4. در این راستا شبکه های ماهواره ای با پخش سریال های طوالنی مدت 

و ساده سازی هضم مؤلفه های مدرن با تکرار و نمایش مداوم5، گرایش به مدهای غیربومی و گذر 

از فرهنگ بومی را در آن ها به وجود می آورند.

y کاهش هوش هیجانی و ایجاد انقطاع نسلی

تأثیر دیگری که شبکه های ماهواره ای و رسانه های جدید بر نسل کنونی دارند، آن است که به 

نسبت دوره های مشابه با فراهم کردن اطالعات الزم، جهشی در افزایش هوش ِخردی و کاهش و 

هوش تجربی آن ها به وجود آورده اند6. این تحول باعث تغییر معیار تعریف شخصیت شده و بنیان 

آن را از »دانش و حکمت« به سمت »داده و اطالعات« سوق داده است. به واسطه شکاف اطالعاتی 

و تغییر در معیارهای تشخص اجتماعی، غرور کاذبی در کودکان و جوانان ایجادشده که به سبب 

آن جایگاه و احترام پدر و مادر از سوی فرزندان کاهش یافته است. مورد بیان شده در کنار مؤلفه  

»نشان دادن جهان بزرگ ترها به کودکان«7، دسترسی انتزاعی و ذهنیت سازی نسبت به دنیای 

نسل قدیمی را ساده تر کرده و همین امر ضرورت استفاده از انباشت تاریخی و تجربی نسل گذشته 

را کمرنگ می نماید. شکست ارتباطِی بین نسلِی ایجادشده باعث کاهش ارزش سنت8 و افزایش 

1. علیرضا جعفری، روانشناس، روزنامه شهروند،921117 و محمد عسگری، روان شناس، روزنامه قدس،891127
2. محمدرضا رسولی، روزنامه نگار، روزنامه جام جم، 860615

3. کبری پیروند، روزنامه نگار، روزنامه روزان،910920
4. روزنامه نگار، روزنامه آفتاب یزد،900225

5. حسام الدین استاد ارتباطات، روزنامه خبر،890602
6. حسین باهر، بنیان گذار مکتب رفتارشناسی، روزنامه ایران،920702

7. اعظم بزارپور، روانشناس، روزنامه رسالت،900308
8. فهیمه صاحبی، روزنامه نگار، روزنامه همشهری،780528 و اعظم بزارپور، روانشناس، رسالت،900308



176

دو فصل نامه علمی پژوهشی دین و سیاست فرهنگی/ شماره نهم/ پاییز و زمستان 1396

قدرت مؤلفه های مدرن در تربیت نسل جدید می شود1. همین امر در جامعه نوعی ناسازگاری 

فرهنگی2 در پذیرش قواعد اجتماعی ایجاد کرده و جوان را دچار دوگانگی هویتی نموده است. 

عوامل مذکور باعث نوعی جدایی جوانان و کودکان از جامعه برای پر کردن اوقات فراغت آن ها 

می شوند و انزوا گرایی و تبعات آن را سبب می گردند3.

y تغییر فرهنگ بصری و ایجاد افت تحصیلی

در حوزه آموزش تأثیری که شبکه های ماهواره ای از دیدگاه صاحب نظران بر کودکان و جوانان 

می گذارند آن است که فرهنگ بصری آن ها را از خواندن به دیدن تغییر می دهد، تمرکز ذهنی آن ها را 

از بین می برد4، دروس متن محور را با مشکل مواجه می نماید و افت تحصیلی به همراه خواهد آورد5.

y تسری سرگرمی به حوزه ی غیراخالقی

شبکه هاي ماهواره اي به دلیل وابستگی به بخش خصوصی و نبود نظارت دولت ها6، این امکان 

را پیدا می کنند که برای جلب مشتری مسائل غیراخالقی را به حوزه سرگرمی تسری دهند7. 

هدف گذاری مذکور با توجه به تأثیرگذاری بیشتر تصاویر در امر عادی سازی8، برخالف چشم انداز 

جمهوری اسالمی برای افزایش قوه عاقله به دنبال تقویت غریزه می باشد9. در این راستا شبکه های 

ماهواره ای تالش می کنند با حفظ ظواهر، رعایت هنجارهای سرگرمی و جلوگیری از رادیکالی 

کردن فضای فرهنگی با همدلی که با مخاطب ایجاد می کنند اهداف خود را پیگیری نمایند10. آن ها 

با کاهش حساسیت هاي اخالقي و اجتماعي11، کاهش جذابیت های معنوی فرهنگ های دیگر و 

1. زهره توکلی، روزنامه نگار، ایران،901030 و فائزه مقدم، روزنامه نگار، ایران،911030
2. فهیمه صاحبی، روزنامه نگار، روزنامه همشهری،780528
3. ناصر بهلولی، روزنامه نگار، روزنامه وطن امروز،900930

4. اعظم بزارپور، روانشناس، روزنامه رسالت،900308
5. ناصر بهلولی، روزنامه نگار، روزنامه وطن امروز،900930

6. زارعی قنواتی، عضو کمیسیون فرهنگ و ارشاد مجلس، روزنامه همشهری،730630
7. عزت اهلل ضرغامی، رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران، روزنامه خبر،890310

8. رضا ناظری، روانشناس، روزنامه عصرایرانیان،930230
9. پروین سلیحی، مدیر دفتر امور زنان و خانواده صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران، روزنامه شهروند،920419

10. مسعود ده نمکی، کارگردان، مجله بانی فیلم،890310
11. الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، روزنامه آفتاب یزد،910915 و علی زارعان، 
مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه تهران، روزنامه بامداد، 890318 و علی زارعان، مدیر گروه کودک شبکه 

پنج تلویزیون، روزنامه حزب اهلل،900301
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افزایش توجه به نفسانیات1، ایجاد کنجکاوي )در تمام مقاطع سنی(2، تنوع طلبی3 و خیال انگیزي 

فساد و آزادسازي تمایالت در بستر کمپلکس جنسِی4 متورم5 برآورده نشده در جامعه  ایران6، باعث 

ترویج امور ضداخالقی7، شهوت راني و خشونت در جامعه مي شوند8. هدف راهبردی مذکور ازنظر 

صاحب نظران در این راستا، پیاده کردن مدل آندلسی9 برای فروپاشی نظام اجتماعی10 و به تبع آن 

سیاسی می باشد.

y تأخر فرهنگی و رسانه ای

»عدم هماهنگي با تحوالت تکنولوژیکی«11، »ایجاد شکاف اطالعاتی«12، »در پیش گرفتن 

سیاست های سلبی همچون سانسورها«13 و »عدم آموزش مخاطبان در مواجهه با پدیده های نوظهور 

در این زمینه«14، باعث تأخر رسانه اي مي شود15؛ و از منظر فرهنگی در مواجهه با فرهنگ غرب 

باعث پررنگ شدن جنبه مادی و نفسانی آن می گردد و تبادل معنوی بین فرهنگی را به حاشیه 

کشانده است. از سوی دیگر تشدید نگرانی فرد نسبت به توانایی پاسخگویی فرهنگ بومی به دلیل 

سنت گرا، محافظه کار و دیرهضم بودن فرهنگ ایرانی16 در برآورده کردن نیازهای مدرن، شهروندان 

را دچار چالش هویتی17 خواهد کرد. همین موضوع، بی انضباطی عملیاتی درصحنه  بازیگری در 

سطح خرد و به تبع آن در سطح اجتماعی ایجاد می کند و به مرور صحنه جامعه را متأثر می سازد.

1. مریم عرفانیان، روزنامه نگار،930325
2. محمدصادق دهنادی، کارشناس مدیریت رسانه، روزنامه جوان،890403

3. غیوری، جامعه شناس، روزنامه نسل فردا،930211
4. داریوش سجادی، روزنامه نگار، روزنامه پیام آزادی،871121

5. حسین باهر، رفتارشناس و آسیب شناس اجتماعی، روزنامه عصرایرانیان،930209
6. علی زارعان، مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه تهران، روزنامه بامداد، 890318.

7. )روزنامه نگار، 890326(
8. اعظم بزارپور، روانشناس، روزنامه رسالت،900308

9. محمد قربانی، روزنامه رسالت، 900615
10. فردین علیخواه، جامعه شناس، روزنامه آفتاب یزد،920202

11. مسعود هوشمند رضوی، روزنامه نگار، روزنامه توسعه،811105
12. روزنامه نگار، روزنامه همشهری،710925

13. مهدی کلهر، مشاور رسانه ای رئیس جمهور، روزنامه آرمان،890802
14. مجید ابهری، روانشناس و کارشناس علوم رفتاری، روزنامه قدس،920515

15. احمد صفایی، روزنامه نگار، روزنامه رسالت،691008
16. روزنامه نگار، روزنامه همشهری،710925

17. محمدرضا رسولی، روزنامه نگار، روزنامه جام جم،860615
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ب(  تأثیرات اقتصادی

شبکه هاي ماهواره اي به دلیل پررنگ شدن مادی گرایی1، کمال طلبی متأثر از جامعه جوان 

ایرانی تحصیل کرده2، فردگرایی و کاهش ذهن مقتصد خانواده محور3، تمایزمحوری4 در فرهنگ 

ذائقه ها7،  تغییر  ناامیدی6،  ایجاد  و  داخلی  کردن ضعف های  پررنگ  با  معاصر5،  جامعه  مصرف 

به اهداف10، اسطوره سازی و  انتظارات9، ساده انگاری دستیابی  باال بردن  تغییر زیبایی شناسی8، 

ایدئال گرایی11 و تعریف الگوی مطلوب زندگی به شکل غربي در سطح انتزاع، نوعی تضاد ذهنی با 

وضعیت موجود و احساس محرومیت نسبي12 به وسیله همذات پنداری با کاراکترهای فرازمانی و 

فرامکانی تعریف شده در برنامه های تولیدشده ایجاد می کنند13. عوامل مذکور در عرصه اقتصادی، 

پیامدهایی همچون مصرف گرایی و هزینه  پول در خرید کاالهاي لوکس و کم فایده و به تبع آن تضعیف 

اقتصاد خانواده14 و خروج ارز به کشورهاي تبلیغ کننده  کاالهاي مذکور15 را به دنبال خواهند داشت.

1. محمد جوالیی، روزنامه نگار، روزنامه جمهوری اسالمی،690830
طبرستان  روزنامه نگار،  محمدی،  آقا  حبیب اهلل  و  یزد،920202  آفتاب  جامعه شناس،  علیخواه،  فردین   .2

سبز،801015
3. شهال باقری، جامعه شناس، روزنامه کائنات،900331

4. روزنامه نگار، روزنامه آسمان،910514
5. زهرا چیذری، روزنامه نگار، روزنامه جوان،921101

6. فردین علیخواه، جامعه شناس، آفتاب یزد،920202 و محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
روزنامه سیاست روز،920225

7. موسوی مقدم، قائم مقام ریاست سازمان صداوسیما، روزنامه رسالت،910431
8. روزنامه نگار، روزنامه جوان،930126

9. فردین علیخواه، جامعه شناس، روزنامه اعتماد،870120
10. فردین علیخواه، جامعه شناس، روزنامه بهار، 881224

11. مجید ابهری، روانشناس و کارشناس علوم رفتاری، روزنامه قدس،910923
12. فردین علیخواه، جامعه شناس، روزنامه بهار،881224

13. افسانه مظفری، استاد علوم ارتباطات دانشگاه علوم و تحقیقات، روزنامه خورشید،920222 و حسین باهر، 
رفتارشناس و آسیب شناس اجتماعی، روزنامه کیهان،881219 و مجید ابهری، رفتارشناس و آسیب شناس، 

روزنامه تهران امروز،900907 و حسین باهر، بنیان گذار مکتب رفتارشناسی، روزنامه ایران،920702
14. غالمحسین بلندیان، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور، روزنامه کیهان،740130 و اسماعیل فیروزی، 

روزنامه نگار، روزنامه حمایت،840121
15. اسماعیل فیروزی، روزنامه نگار، روزنامه حمایت،840121 و روزنامه نگار، روزنامه کیهان،920616
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ج(  تأثیرات بهداشتی

 بر اساس رویکرد صاحب نظران، درزمینه بهداشتي، شبکه هاي ماهواره اي در سطح ابتدایی 

می توانند با تبلیغ داروهاي غیرمجاز و مضر، سالمت شهروندان را با خطر مواجه  سازند1 و در 

الیه ای عمیق تر، با تغییر زنانگي و مردانگي و تحول در نگرش، انگیزه ها و رفتارها باعث دگرگونی 

هورموني در زنان و مردان می شوند و بیماري هاي بیولوژي را در آن ها افزایش می دهند2.

5-2-2-2. تأثیرات رسانه ای

1- اعتیاد رسانه ای و سطحی نمودن قوه دریافت مخاطب

زمینه هایی همچون سواد پایین جهان سوم3، توان اندک تحلیل در ایران4 و نبود خوراک فکری 

و زایش فرهنگ ایرانی5، باعث شده تا سیاست های شبکه های ماهواره ای در نبود سایر سرگرمي ها6 

از طریق درگیر کردن مخاطب به سریال های طوالني و داستان پردازانه7 به دلیل جایگاه ویژه قصه 

و روایت در فرهنگ ایرانی8، گسترش تولیدات سطحي9، تغییر فرهنگ خواندن به فرهنگ تماشا و 

ارائه اندیشه هاي آماده به جامعه تلویزیوني شده ي ایران10 اعتیاد رسانه ای11 را پیگیری نمایند تا در 

درازمدت با کاهش سطح تحلیل و اندیشه ورزی، انفعال ذهني12، افزایش هیجانات و احساسات 

1. عزت اهلل ضرغامی، رئیس سازمان صداوسیما، روزنامه اطالعات،880411
2. سعید کریمی، روزنامه نگار، روزنامه جوان،911027

3. غیوری، جامعه شناس، روزنامه نسل فردا،930211 و احمد صفایی، روزنامه نگار، رسالت،691008
4. محسن ایمانی، کارشناس مشاوره و روان شناس علوم تربیتی، روزنامه شما،930303

5. غیوری، جامعه شناس، روزنامه نسل فردا،930211
6. ابراهیم داروغه زاده، قائم مقام شبکه بازار، مجله بانی فیلم،920210 و حسام الدین آشنا، استاد ارتباطات، 

روزنامه خبر،890602
7. دکتر حسین باهر، رفتارشناس و آسیب شناس اجتماعی، روزنامه خبر،890310

8. حمید رسولی، روزنامه نگار، مجله بانی فیلم،890309
9. حسام الدین آشنا، استاد ارتباطات، روزنامه خبر،890310

روزنامه  روزنامه نگار،  سزاوار،  علیرضا  و  خبر،890602  روزنامه  ارتباطات،  استاد  آشنا،  حسام الدین   .10
کیهان،910531

11. علی یعقوبی، روزنامه نگار، روزنامه تابناک،920722
روزنامه  روزنامه نگار،  سزاوار،  علیرضا  و  خبر،890602  روزنامه  ارتباطات،  استاد  آشنا،  حسام الدین   .12
و  رفتارشناس  باهر،  و حسین  شرق،900605  روزنامه  ارتباطات،  استاد  خانیکی،  هادی  و  کیهان،910531 

آسیب شناس اجتماعی، روزنامه خبر،890310
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کاذب1 مخاطبان، آن ها را به سمت پوچ گرایي سوق داده شوند2.

2-کانالیزه کردن اخبار

با توجه به تبدیل رسانه به یکی از منابع قدرت در جهان معاصر3 و وابستگی شبکه هاي بزرگ 

رسانه اي به کمپاني ها، این فرصت برای کشورهاي مسلط بر جریان اطالعات و نظام استعمار4 

فراهم آمده تا با ارائه یک سویه و نامتوازن اطالعات از شمال به جنوب5، تفسیرسازی6، گروه گرایی 

در  ایجاد سردرگمی  محلی8،  رسانه های  اعتبار  کاهش  با  شایعه سازی  افزایش  اخبار7،  ارائه  در 

مخاطب با کثرت اخبار9، مرکزیت گرایی نگاه اروپایی و آمریکایی در دروازه باني اخبار در راستاي 

اهداف کشورهاي رقیب منطقه اي10 و جهاني، افکار عمومي داخل کشورهای هدف مدیریت11 و بر 

تصمیمات سیاست خارجی آن ها تأثیرگذاری گردد12. ازنظر کارشناسان کانالیزه کردن اطالعات، 

هم می تواند مهاجرت نخبگانی را افزایش دهد13 و هم آنکه زمینه را برای بسیج سازي اجتماعي 

و استفاده از آن در راستای تغییر سیاسی و فرهنگی فراهم  آورد14. تحول سیاستی در این راستا 

تغییر اشاعه نخبگانی به سمت جهت دهی به افکارعمومی می باشد و ازاین روی هر کس به تنهایی 

هدف این شبکه های قرارمی گیرد15.

1. بنی هاشمی، استاد ارتباطات، روزنامه فرهنگ آشتی،890304
2. افسانه مظفری، استاد ارتباطات، روزنامه خورشید،920222

روزنامه  روزنامه نگار،  عبدی،  عباس  و  مردم ساالری،921205  روزنامه  روزنامه نگار،  سیف پور،  رضا   .3
روزگار،900210

4. احمد همدانی، جامعه شناس، روزنامه ابرار،801104
5.کاظم معتمد نژاد، استاد ارتباطات، روزنامه کیهان،730224

6. فردین علیخواه، جامعه شناس، روزنامه بهار،881224
7. عباس عبدی، روزنامه نگار، اعتماد،901224 و فرهاد مهدوی، روزنامه نگار، کیهان،900822

8. غالمحسین بلندیان، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور، روزنامه کیهان،740130
9. شهال باقری، جامعه شناس، روزنامه کائنات،900331

10. روزنامه نگار، روزنامه تابناک،920506
11. کامبیز نوروزی، روزنامه نگار، روزنامه همبستگی،800927

12. شهرود امیر انتخابی، روزنامه نگار، روزنامه فرهنگ آشتی،890606
13. افسانه مظفری، استاد ارتباطات، روزنامه خورشید،920222

14. شهرود امیر انتخابی، روزنامه نگار، روزنامه فرهنگ آشتی،890606
15. احمد صفایی، روزنامه نگار، روزنامه رسالت،691008 و روزنامه نگار، روزنامه تابناک،920506
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6. جمع بندی و نتیجه گیری

اگر بخواهیم عمده مسائل مطرح شده و پیش فرض های برآمده از آن ها را در مسئله شناسی 

شبکه های ماهواره ای در نگاه صاحب نظران صورت بندی نماییم می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

افزایش مدیریت شده و انتظام بخش قدرت سوژه در مقابل ساختارهای سیاسی و نهادهای . 1

اجتماعی اساس تحول شبکه های ماهواره ای به حساب می آید که هم می تواند باعث دگرگونی 

و افزایش گفتمان های خرد گردد و هم امکان ایجاد قرائت مرجح کالنی را برای خوانش سایر 

افکار ایجاد نماید. شکاف بزرگ اطالعاتی، عدم توازن در تعامالت فرهنگی، شکل گیری منابع 

شناخت اجتماعی فراسرزمینی و نبود راه های جایگزین و خالقانه برآمده از فرهنگ بومی برای 

تعریف »خود« در تحوالت مدرن، باعث شده تا مدیریت این تغییرات بیش ازپیش متأثر از جریان 

و ارزش های مسلط جهانی باشد. سوژه محوری و مخاطب گرایی در سیاست در تقابل با ساختار و 

به خصوص دولت تعریف می گردد، علت این امر را می توان این گونه بیان داشت که هویت تاریخی 

حکمرانی ایران و به طور خاص در صدسال گذشته مداخله گرایانه-هنجاری )سیاسی و اجتماعی( 

با ابزارهای قانونی بوده و همین برداشت تضادگرایی را تشدید نموده است؛ اما در سطح اجتماعی 

تقابِل سوژه، با هنجارها و ارزش های برآمده از جمع گرایی است که عامل آن می تواند انفعال فرهنگ 

ایرانی در تعامل با »دیگری« خود در عرصه  بین المللی، ایستا بودن نهادهای بومی و اجتماعی 

داخلی و عدم توانایی آن ها در بازتعریف و بازتولید خود و به تبع آن نبود توانمندی عامالن )به طور 

خاص قشرهای آسیب پذیرتر همچون زنان و کودکان، نوجوانان و جوانان( در هویت یابی باشد. در 

این حوزه تمرکز بر تحول در فرهنگ جنسی و پررنگ نمودن آن برای تغییر در روابط اجتماعی 

جمع محورانه بومی است که می تواند کارکرد و وظایف نهادهای سنتی را تغییر و اولویت ها را 

متحول نماید. پیش فرض موجود در اینجا تهاجمی و مادی گرا بودن فرهنگ غربی است که به نظر 

می رسد نگاه به جوانب دیگر همچون ابعاد معنوی تعامالت فرهنگی را کاهش داده و تحلیل ها را 

یک سویه به سمت برداشت تهدیدمحور بودن آن برده است. بر اساس موارد بیان شده، »عامل« 

در استفاده از شبکه های ماهواره ای سوژه، اما در تأثیرپذیری ابژه می باشد و کمتر به فعال بودن 

آن توجه می شود.
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از سوی دیگر سطح سوژه در ایران در سطح ملی تعریف می گردد و این موضوع باعث شده . 2

است که عنصر هویتِی فراسرزمینی بودِن ایرانیان با توجه به سابقه  امپراتوری و در چهارراه بودن 

جغرافیای جهانی، کمتر مدنظر قرار می گیرد؛ بنابراین جهانی شدن در ایران تنها نمی تواند پروژه محور 

باشد بلکه به دلیل سبقه  مذکور پروسه ای است که باید برای آن در این عرصه برنامه ریزی کرد.

 در دوگانه  ذهنیت و عینیت، شبکه های ماهواره ای با پررنگ کردن تصورات سوژه ها نسبت . 3

به واقعیات تالش دارند تا »دیگری« آن ها را وضع و در ساختار موجود تعریف نمایند و تغییرات 

آن ها را بر اساس شاخصه های از پیش تعیین شده کانالیزه نمایند. کاهش هوش هیجانی و کاهش 

هوش تجربی در راستای پذیرش تحول فرایندها و ساختارها از سوی عامل ها بر اساس معیارهای 

تبلیغ شده یکی از اساسی ترین استراتژی ها در راستای هدف مذکور می باشد. ذهنیت گرایی مذکور 

از سویی با ضعف های عینی در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تشدید می شود و 

همین امر اولویت سوژه را در این راستا تغییر می دهد. به عبارت دیگر، »دیگری« در نگاه فرهنگ عامه، 

عدم پیشرفت گرایی با مرکزیت نگاه غربی می باشد و این در حالی است که در نگاه صاحب نظران 

با نگاه مطلوبیت محوری، »دیگری« ابتذال فرهنگی و نیز تقابل های ایدئولوژیک بافرهنگ غالب 

جهانی می باشد و ازاین رو ترجیح، منافع واحدهای ملی و اجتماعی بر منافع فردی است.

مسئله دیگری که در مورد شبکه های ماهواره ای می توان بدان اشاره نمود تحول در مرزهای . 4

هنجاری سرگرمی است. به دلیل عدم تطابق ارزشی شبکه های ماهواره ای با محیط کنشی، کمرنگ 

شدن نقش نهادها و سنت های بومی در اوقات فراغت و رسانه محور شدن سرگرمی ایرانیان، کارکرد 

لذت محوری برآمده از فرهنگ جهانی مسلط در حوزه  رسانه ای در بخش مذکور چیرگی یافته است.

نکته ای که می توان در انتها بدان اشاره کرد آن است که شبکه های ماهواره ای نمی توانند به عنوان . 5

عامل های مرکزی در تحوالت اجتماعی دخیل باشند و همان طور که در مقاله پیش رو آمده است در 

اکثر مسائل به وجود آمده بر زمینه ها و ضعف های اجتماعی تمرکز می نمایند و از آن ها در راستای 

اهداف خود استفاده می کنند. این در مقابل نگاه ذات گرایانه و جبرگرایانه سیاستی است که تالش 

دارد از رسانه مذکور به عنوان عامل مستقل استفاده نماید و سایر تأثیرگذاران را در نظر نگیرد.
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