نظام رسانهای غرب و اشاعه مصرفگرایی فرهنگی در
زدایی امت اسالمی
فرایند پوشش
ِ
سیدحممدجواد قر یب
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چکیده

پوشش یکی از منادهای اسایس جوامع اسالمی بهمشار میآید كه هر گونه دگردییس و استحاله در
ارزشهای مرتبط با آن ،زمینههای آسیبپذیری ّامت اسالمی را فراهم میکند؛ به ن
مهی دلیل ،امروزه
کارگزاران نظام رسانهای و کارتلهای رسانهای غرب از ابزارهای فرهنگی هبره میگیرند تا بتوانند به
مقصود پوششزدایی از جوامع و ّامت اسالمی دست یابند .یکی از راهبردهای مهم برای پوششزدایی
از ّامت اسالمی ،اشاعه مصرفگرایی فرهنگی و جتملگرایی است که با آموزههای اسالمی منافات
دارد .قدرتهای بزرگ با آ گاهی از این منافات ،در زمینه مصرفگرایی و جتملگرایی سرمایهگذاری
انام دادهاند .آهنا میكوشند با ترو یج مصرفگرایی ،تقلیدگرایی ،جتملپرسیت و ...به ختریب
هنگف 
یت ج
و استحاله چهره پوشش و حجاب اسالمی در میان ّامت اسالمی دست یازند .رو یکردهای هتدیدی
رسانههای غریب در فرایند پوششزدایی از جوامع اسالمی سهگانه مرحله الیناسیون فرهنگی ،نگرش
غیربومی و مصرفگرایی را دربر میگیرد .با این اوصاف ،الیه هتدیدهای رسانهای علیه زنان و خانواده
در جوامع اسالمی با هدف استحاله فرهنگی جوامع اسالمی به منظور تغییر اصول و ارزشهای
ّامت واحده اسالمی ،با راهبردهای استحاله ایدئولوژی ،ترو یج اباحهگری ،تضعیف و ختریب بنیان
خانواده ،تغییر سبک زندگی اسالمی به سبک زندگی غریب شكل میگیرد .در این میان ،برخی از
پوشش جوامع اسالمی مؤثرند.
عوامل فرهنگی داخیل نیز در اشاعه مصرفگرایی فرهنگی در زمینه
ِ
ن
باورنداشت به اعتبار معیارهای متعارف ،یبتوجهی
از میان این عوامل میتوان به ضعف اعتقاد یا
به پیامدهای منیف یبحجایب ،دگرگوینهای فرهنگی ،گسترش بازار مصرف و نادیده ن
گرفت ارزشها
اشاره كرد .ابزارهای غرب برای اشاعه مصرفگرایی فرهنگی در فرایند هتدیدهای رسانهای عبارت
است از :رواج مدگرایی ،راهبرد فرهنگ باریب ،تبلیغات گسترده از طریق ّفناوری ارتباطات ،صنعت
آنه گفته شد ،در مقاله حاضر تالش شده
کارتون و پو یامنایی ،سریالهای تلو یزیوین و ...با توجه به چ
است مصرفگرایی فرهنگی در فرایند پوششزدایی از جوامع فرهنگی برریس و در هنایت ،راهبردها و
سیاستگذاریهای فرهنگی برای مقابله با این هتدید مطرح شده است.
واژگان کلیدی :رسانه ،امت ،مصرفگرایی ،الیناسیون فرهنگی ،پوششزدایی ،جوامع اسالمی،
هتدیدات رسانهای.
 .1دانشآموخته کارشنایس ارشد اندیشه سیایس اسالم پژوهشکده امام مخیین(ره) و انقالب اسالمی.
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جهاین شدن تأثیر شگرف و انكارناپذیری بر متامی جنبههای زندگی انسان گذاشته است .در این
میان ،جهاین شدن فرهنگ ،یعین تز مهگون شدن فرهنگی ،و به طور كیل استدال ل جهاین شدن
فرهنگی نوعی بههمپیوستگی فرهنگی در سراسر جهان است .ظهور انقالب ارتباطایت ،فضای امن
فرهنگ را از میان میبرد و هر فرهنگی در فضایی قرار میگیرد كه امكان ظهور فرهنگهای دیگر هم
میرود (نک :راهدی وفا .)6-11 ،1391 ،انتشار سریع ایدهها از طریق ّفناوریهای نو ین رسانهای
(مانند ماهواره) بر گوناگوین اجزای فرهنگی میافزاید و امكان جتیل و بروز پارهفرهنگهای متنوع را
بهوجود میآورد و زمینه ظهور حمصوالت فرهنگی را نیز در عرصه بینامللیل فراهم میكند .در جهان
امروز ،رسانهها با انتقال اطالعات و معلومات جدید و مبادله افكار عمومی در راه پیشرفت فرهنگ و
متدن بشری قدم برمیدارند .كازنو درباره قدرت رسانههای تصو یری میگو ید :مهانطور كه رودهای
ن
پیوست جو یبار بهوجود میآیند ،رو یدادهای بزرگ از رو یدادهای كوچك پدید
بزرگ از به هم
ن
میآیند ،این جریان پیامهای رسانههای تصو یری هستند كه بهتدر یج با پیوست به هم ما را در خود
غرق می كنند و در روش و شیوه عمل ما تغییرایت بهوجود میآورند.
در این میان ،بیشترین مجعیت ایران نوجوان و جوان هستند .نوجویی و نیاز به نوشدن یكی از
مظاهر اسایس دوران بلوغ و دوره شكلگیری و تثبیت شخصیت فرهنگی و اجتماعی فرد است كه به
ازآنا كه اینان سرمایههای میل و
اشكال گوناگون مانند شیوه لباس پوشیدن و طرز رفتار بروز میكند .ج
ادارهكنندگان آینده كشور هستند ،باید باورها ،گرایشها و متایالت الزم برای پیشرفت و توسعه جامعه
را داشته باشند تا به عنوان سرمایههای اسایس جامعه ن
تعیی و تسهیلكننده فرایند توسعه پایدار ،در
متامی مقولههای فرهنگی ،سیایس ،اجتماعی و اقتصادی و ...باشند .جوانان در مسیر شكل ن
گرفت
شخصیت خود به راه حلهایی متوسل میشوند كه اغلب به شكل ن
انامد .در این
یافت الگوها می ج
میان هنادهای اجتماعی نه تهنا نتوانستهاند فعاالنه و خ
اثربش الگوهای پوشیش و شخصییت برای
جوانان شکل دهند ،بلكه با عملكرد ناقص خود سبب گرایش نوجوانان و جوانان به الگوهای غریب
شدهاند .رواج و گسترش رسانههای مجعی فراگیر و خ
اثربیش مانند و یدئو ،اینترنت ،ماهواره و ...نیز به
ّ
این جریان دامن زده و باعث شده است رسانههای مل كشور حالیت انفعایل پیدا کنند .با توجه به
اینكه عصر حاضر ،عصر پردازش اطالعات است و نظام فرهنگی غرب برنامه یكپارچهسازی فرهنگی
را در جهان از طریق رسانههای گروهی ،بهو یژه رسانههای تصو یری و از طریق ماهوارهها پیش
میبرد و به وسیله برنامههای فرهنگی ،اهداف خود را به آرامی حتقق می خ
بشد ،یکی از دغدغههای
مهم كشورهای اسالمی تأثیر جهاین شدن بر فرهنگ مردم مسلمان است .یكی از منادها و جلوههای
فرهنگی در كشورهای مسلمان ،مسئله پوشش افراد و بهو یژه حجاب زنان است كه در دهههای
اخیر و همزمان با گسترش حبث جهاین شدن ،دستخوش تغییرایت شده است .رسانهها و ماهواره و

ارتباط از راه دور ،سیطره و تسلط عجییب بر زندگی انسان معاصر پیدا كرده و برتری خایص نسبت
به سایر اختراعات و اكتشافات بشری بهدست آوردهاندّ .فناوریهای نو ین رسانهای ،با درنوردیدن
ایاد نزدیكی میان شهروندان جهان ،ایده جهاین و شهروند جهاین را خلق کرده و
مرزهای حیس و ج
ابزارهای مؤثر آن تأثیر فو قالعاده ز یادی بر جنبههای زندگی فردی و اجتماعی انسانها و از مجله
زنان گذاشته است .گسترش رسانهها و ّفناوریهای مدرن (ماهواره و رسانههای ارتباطی جمازی) و
ارائه الگوهای رفتاری و شخصییت موجب شده بسیاری از ز نها به مهسانسازی خود با الگوهای
غیربومی عالقهمند شوند (صاحلی امیری و ملکی راستهکناری 1390 ،و کر مییتبار.)151 ،1389 ،
بر اساس مطالعات فرهنگی و کیانا ( ،)1391رسانههای خارجی بر گرایش به مست مصرفگرایی،
مد و مدگرایی و تغییر رفتار ظاهری افراد تأثیر میگذارند (ص  .)139مهانگونه که شولت بیان کرده
فرهنگی جهاین و حمصوالت تولیدی غرب جوانان سراسر دنیا را از طریق فیلمها،
است ،مصرفگرایی
ِ
موسییقها و رسانههای دیداری ـ شنیداری جهاین پیوند میدهد (شولت)222 ،1382 ،؛ به ن
مهی
دلیل است که جیمز ال ل به نقش و تأثیر رسانه به عنوان یک ابزار ارتباط فرهنگی در عصر جهاین
شدن اشاره کرده است (ال ل .)1379 ،بنابراین مهمترین امکاین که جریان فرهنگی غرب در جغرافیای
جهان اسالم دارد ،بسترها و زمینههای آسیبپذیری جامعه اسالمی است .آهنا با شناسایی نقاط
آسیبپذیر و گسلهای زلزلهخیز فرهنگی ،روی مهان نقاط مترکز میکنند و درصدد هبرهگیری الزم از
آن برمیآیند؛ ازاینرو ،جامعه آسیبپذیر بهسرعت در برابر جریان فرهنگی غیرمهسو تسلمی میشود ،اما
ایایب از خود نشان
جامعه قوی و استوار نسبت به جریانهای فرهنگی مقابل خو یش ،واکنش ج
ایاد
میدهد .از مجله مظاهر هتدیدهای رسانهای ،ترو یج فرهنگ مصرف و جتملگرایی با هدف ج
زمینههای نارضاییت و حبرانهای اجتماعی است .از سوی دیگر ،اگر جامعهای انقالیب و پو یا و
هدمفند که درصدد ارائه یک الگوی مناسب از زندگی و جامعه متعادل است و برای دستیایب به
قلههای عزت و حتکمی استقالل و تکیه بر منافع خود میکوشد ،از اهداف و رسالت خو یش غفلت
کند ،حتت تأثیر جریانسازیها قرار گیرد و به دام مصرفگرایی و جتملپرسیت بیفتد ،یبشک باید
از وجود بستر هتاجمپذیری (سعیدی شاهرودی )97-98 ،1389 ،و مصرفگرایی فرهنگی در آن
جامعه سخن گفت .امام مخیین(ره) دراینباره فرمودهاند« :رادیو و تلو یزیون و مطبوعات و سینماها
ً
و تئاترها از ابزارهاى مؤثر تباهى و ختدیر ملتها ،خصوصا نسل جوان بوده است .در این صد سال
اخیر بهو یژه نیمه دوم آن ،چه نقشههاى بزرگى از این ابزار ،چه در تبلیغ ضد اسالم و ضد روحانیت
خدمتگزار ،و چه در تبلیغ استعمارگران غرب و شرق ،كشیده شد و از آهنا براى درست كردن بازار
ً
كاالها خصوصا جتمىل و تزئیىن از هر مقاش ،از تقلید در ساختمانها و تزئینات و جتمالت آهنا و تقلید
بزرگ فرنگىمآب
در اجناس نوشیدىن و پوشیدىن و در فرم آهنا استفاده كردند ،به طورى كه افتخار ِ
بودن در متام شئون زندگى از رفتار و گفتار و پوشش و فرم آن بهو یژه در خامنهاى مرفه یا نیمهمرفه
بود» (امام مخیین.)434 /2 ،1377 ،
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بههرروی ،نظام فرهنگی غرب و کارگزاران رسانهای جهان ،با مطالعات و حتقیقات پیماییش در جوامع
اسالمی به این نتیجه رهنمون گشتهاند که یکی از عناصر اصیل مقاومت امت اسالمی ،حجاب
و پوشش اسالمی است؛ ازاینرو ،سعی و تالش خو یش را در مسیر ختریب و دگردییس پوشش
اسالمی به خدمت گرفته و در این وادی از هیچگونه تالیش در یغ نکردهاند .یکی از شیوههایی که
برای ختریب پوشش اسالمی در جوامع اسالمی به کار گرفته شده است و امروزه به صورت متداول از
آن هبره گرفته میشود ،اشاعه مصرفگرایی فرهنگی از طریق رسانههای جهاین و شگردهای تبلیغایت
نو ین است .به عباریت ،مصرفگرایی فرهنگی ــ که از دستاوردهای ملتهای مهاجم است ــ و رواج
مدگرایی و جتملپرسیت ،سبک زندگی غریب را اشاعه میدهد و در پرتو استحاله سبک زندگی بومی
و ارزیش امت اسالمی ،نوع پوشش و رفتار قشرهای گوناگون جامعه تغییر میکند و چهره پوشش
مطلوب در جامعه اسالمی دچار دگردییس و استحاله میشود .با این تفاسیر ،مقاله حاضر درصدد
است با استفاده از مطالعات خ
کتابانهای ـ اسنادی و روش حتلییل ـ توصییف به این پرسش پاسخ دهد
که مصرفگرایی فرهنگی در جریان رسانهای و فرهنگی نظام غرب با پوششزدایی در جوامع اسالمی
چه ارتباطی دارد و راهکارهای مقابله با این جریان کداماند؟

1.1چهارچوب نظری و مفهومی
1-111مروری بر ادبیات تجربی پژوهش
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حتقیقات جتریب و میداین ز یادی درباره تأثیر رسانههای غریب بر تغییر سبک زندگی و رفتار ظاهری
خانوادههای ایراین وجود دارد (شهایب و جهانگردی )1387 ،که در ادامه به برخی از آهنا اشاره شده
است .فراهاین ( )1389در مقاله «خطر الگوسازی ماهواره» مدعی شده است که براساس حتقیقات،
یکی از منابع مهم الگوسازی ماهواره و نظام رسانهای غرب ،نوع پوشش در ن
بی جوانان است و
خبش اعظم بدحجایبها در جامعه ،از تأثیرپذیری افراد بدحجاب از الگوهای ماهوارهای سرچشمه
میگیرد (ص .)6
بنکار ( )1392در پایاننامه خو یش ،تأثیر برنامههای رسانهای و ماهوارههای غریب بر پوشش
و حجاب اسالمی را برریس کرده و بر اساس مطالعات میداین خود ،رابطه تأثیر منیف برنامههای
ماهوارهای بر تغییر پوشش جوانان ایراین را نشان داده است .در این پژوهش میداین آمده است:
اگر سبک زندگی ن
مهی باشد که الگویی برای کنش و متمایزکننده مردم از یکدیگر است و مواردی
چون گذران اوقات فراغت ،پوشش و مدیریت بدن ،روابط میانفردی ،نوع و شیوه غذا خوردن،
آداب و رسوم فردی و بسیاری از مواردی دیگر را دربرمیگیرد ،رسانه یکی از مواردی است که باعث
شکلگیری سبک زندگی میشود و در انتخاب شیوه زندگی فرد بسیار مؤثر است .رسانهها به وسیله
تبلیغات و برنامههایی چون فیلمها و سریالها و ...به ما میگو یند چگونه بیندیشمی ،بپوشمی ،خبورمی

و زندگی کنمی .در این میان اگر فرد در مقابل هجمه پیامهایی که در معرض آن قرار گرفته است جمهز به
ً
سواد رسانهای نباشد ،با سبک زندگی تبلیغشده در رسانه که شاید اصال هیچیک از ابعاد آن درست
انتخاب نشده باشد ،روبهرو میشود .از پیامدهای این رو یارویی ،به جز مصرفگرایی فرهنگی و نوع
پوشش خاص و سایر مواردی که رسانهها تبلیغ میکنند ،ن
گرفت استقالل فکری و عمیل از فرد و نتایج
وخمی فردی ،اجتماعی ،سیایس ،اقتصادی و فرهنگی آن است .منونه آماری پژوهش حاضر 384
نفر از دانشجو یان دختر و پسر مقطع کارداین و کارشنایس رشته روابط عمومی دانشگاه فرهنگ و هنر
علمی کاربردی شهر هتران هستند که پرسشنامهای برای تأثیر میزان سواد رسانهای بر سبک زندگی
انتخایب متأثر از برنامههای ماهوارهای میان آهنا توز یع شده است .یکی از نتایج این پژوهش نشان
میدهد که برنامههای ماهوارهای و رسانههای غریب بر نوع پوشش و حجاب شهروندان تأثیر منیف
میگذارد و میزان سواد رسانهای میتواند در حنوه پوشش و حجاب متأثر از برنامههای ماهواره تأثیر
بسیاری داشته باشد (بنکار.)1-25 ،1392 ،
رسمتزاد در پژوهش خود با عنوان «برریس مردمشناخیت تأثیر ماهواره برفرهنگ پوشش و رفتار زنان
استان ایالم» ( ،)1391تأثیر برنامههای ماهوارهای بر فرهنگ پوشش و رفتار زنان منطقه چرداول ایالم
را با استفاده از ابزار مصاحبه ،برریس و یافتههای حتقیقش را بدین شرح بیان کرده است :ماهواره با
برنامههای متنوع خود باعث اشاعه فرهنگی بیگانه در منطقه ایالم شده و بیشترین تأثیر را بر پوشش
مردم منطقه گذاشته است .این تأثیرگذاری در ن
بی زنان و دختران این منطقه آشکارا دیده میشود.
مردم برای گذراندن اوقات فراغت خود از تلو یزیون ،رایانه ،لوح فشرده و ماهواره استفاده میکنند که
در ن
بی این رسانهها ،استفاده از ماهواره به دلیل برنامههای متنوع و جذاب در چند سال اخیر افزایش
چشمگیری یافته است .جوانان منطقه که لباسهایی به تقلید از برنامههای ماهواره بر تن کردهاند در
متام مناطق به چشم میخورند .دختران با مانتوها و مدل موهای جدید و آرایشهای مد روز چه در
روستاها و چه در شهرها دیده میشوند (رسمتزاد.)1 ،1391 ،
«برریس رابطه میزان استفاده از رسانههای ارتباطی و گرایش دانشجو یان دختر دانشگاه بوعیل سینا
به حجاب در سال حتصییل  »1391-92عنوان پژوهیش است که توسط پریسا آذر یون در سال
انام شده است .این پژوهش با هدف برریس رابطه ن
بی میزان استفاده از رسانهها و گرایش
 1392ج
انام شده است.
دانشجو یان دختر دانشگاه بوعیل سینا به حجاب در سال حتصییل  1391-1392ج
نتایج حاصل از جتزیه و حتلیل دادهها نشان داده است :میزان گرایش به حجاب را از روی میزان
استفاده از اینترنت ،موبایل و ماهواره میتوان پیشبیین کرد و هرچه میزان استفاده از این سه رسانه
باالتر باشد ،گرایش به حجاب پایینتر خواهد بود .ن
بی میزان استفاده از اینترنت و گرایش به حجاب،
رابطهای منیف و معیندار وجود دارد؛ یعین هرچه میزان استفاده از اینترنت بیشتر باشد ،گرایش به
حجاب کمتر میشود و ن
بی میزان استفاده از ماهواره و گرایش به حجاب ،رابطهای منیف و معیندار
وجود دارد؛ یعین هرچه میزان استفاده از ماهواره بیشتر باشد ،گرایش به حجاب کمتر میشود.
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مهچنی ن
ن
بی میزان استفاده از تلفن مهراه و گرایش به حجاب نیز رابطهای منیف و معیندار وجود
دارد؛ یعین هرچه میزان استفاده از تلفن مهراه بیشتر باشد ،گرایش به حجاب کمتر میشود (آذر یون،
.)1392
سید رضا صاحلی امیری و هیلدا ملکی راستهکناری ( )1389در مقالهای مشترک با عنوان «برریس
تأثیر ماهواره بر پوشش دختران دبیرستاین» ،به این نتیجه دست یافتهاند که الگوی پوشش مقبول
در جامعه بر اثر برنامههای ماهوارهای تغییر كرده است و جامعه ،منونههای پوشیش ماهواره را به
رسانههای داخیل ترجیح میدهند .این از ضعف رسانههای داخیل در هنادینهسازی پوشش
مناسب در ن
بی نوجوانان و جوانان پرده بر میدارد.

1-111جنگ رسانهای
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جنگ نوعی منازعه خشونتآمیز سیایس است که ن
بی گروههای انساین رخ میدهد .این منازعه
سیایس ـ اجتماعی با توجه به ماهیت ،اهداف و ابزارهای آن ،به انواع خمتلیف تقسمی میشود .یکی
از اشکال جنگ که بر مبنای ابزار و ماهیت قدرت در آن ،از انواع دیگر متمایز میشود جنگ نرم
( )Soft Warاست .با وجود این ،مهه اشکال جنگ ،مصداق و جتیل روابط قدرت و متضمن
اعمال قدرتاند؛ ازاینرو ،مهمترین وجه متایز انواع خمتلف جنگ ،ماهیت قدرت ( ) Powerو
چگونگی اعمال آن است .براساس این وجه متایز ،دو نوع جنگ سخت ( )Hard Warو نرم تصور
میشود .در جنگ سخت ،قدرت ماهییت سختافزاری دارد که به صورت قهرآمیز ،مستقمی و آشکار
نرم رسانهای ،ماهیت قدرت نیز نرمافزاری است و به شیوه
اعمال میشود ،درحایل که در جنگ ِ
غیر قهرآمیز ،غیرمستقمی و هنان اعمال میگردد؛ بنابراین ،شیوهها ،سازوکارها و ابزار اعمال قدرت
ّ
نرم
در جنگ نرم با جنگ سخت متفاوت است .به سخن دیگر ،فناوریهای قدرت در جنگ ِ
رسانهای ماهییت نرمافزاری دارد که بسیار خیف و پیچیده است ،به گونهای که مهمترین وجه ممیزه
جنگ نرمّ ،فناوریهای قدرت نرم در آن است (دهقاین فیروزآبادی .)6 ،1390 ،در جنگ نرم ،اگر
منشأ تولید و اعمال قدرت در مرحله خنست ،کشور پیگیرکننده جنگ نرم است ،تالش میشود
در مراحل دیگر ،جامعه و افراد هدف ،بازتولیدکننده آن قدرت و در واقع جمری جنگ نرم علیه خود
باشند؛ بنابراین قدرت شرطیکننده و قدرت نرم از ظرفیتهای خویب برای نقشآفریین در جنگ
نرم برخوردار هستند.
تدریی،
قدرت شرطیکننده از منطق ،دستاورد و سازوکار پیچیدهتری برخوردار است و به گونهای
ج
بدون آ گاهی تابع و به طور ذهین و با نظامهای پهنان اعمال میشود .این نوع قدرت با استفاده
از روشهای روانشناخیت و توسط ابزارهای قوی و پرقدرت اطالعرساین میشود و با استفاده از
باورهای فرهنگی اعمال میگردد و بیش از آنکه مالکیت یا شخصیت مهمی باشد یا سازمان عریض و

طو ییل مورد توجه قرار گیرد ،روی قدرت فرایند تأ کید میشود .قدرت فرایند به میزاین تقو یت میشود
که خمالفت با فرآیندهایی مانند دموکراتیزاسیون یا جهاین شدن ( )Globalismیا دفاع از مقوال یت
مانند سنت ،بومیاندییش و استقالل (بومیگرایی) ،تداعی پرداخت هزینههای سنگیین را میمناید.
این قدرت با ن
چنی و یژگیهایی به خویب دارای ظرفیتهای الزم برای استفاده در فضای جنگ نرم
است؛ ز یرا به واسطه اعمال این قدرت ،انسان تصور میکند که شرایط را تشکیل میدهد ،رضایت
خود را ارتقا می خ
بشد و انتخاب عقالین میکند ،غافل از اینکه حقیقت مورد استناد او ،پیش از آنکه
ایاب میکند
آ گاه شود ،از سوی دیگری (اعمالکننده قدرت) ساخته شده است و منطق سلطه ج
که جامعه هدف تصور کند که آزاد است (عسگری .)43–44 ،1390 ،تولید و بازتولید ارزشها و
جذابیت ،تالش برای جهاین و بدهیی معریف منودن ارزشهای مطلوب و مهاهنگ با منافع خود،
حساسیت و مقاومتزدایی از جامعه هدف ،بسترسازی برای پذیرش سلطه و سیطره حریف ،از مجله
کارکردهای قدرت نرم در فضای جنگ رسانهای است .کشورها با استفاده از سازوکارهای قدرت
ایاد آ گاهی کاذب هستند تا به این
نرم درصدد ارائه اطالعات نادرست ،دستکاری در تصورات و ج
ایاد کنند که ارزشهای جامعه خودی دیگر مطلوب و حتملپذیر
وسیله این باور را در خماطب ج
ایاد این خأل ،زمینه برای پذیرش ارزشهای نو ین و ارزشهایی فراهم میشود که
نیستند .پس از ج
ن
پیشی نیستند و در تعارض با آهنا قرار دارند (عسگری ،مهان،
به احتمال فراوان منطبق بر ارزشهای
ازآناکه کانون قدرت در مفهوم هژموین ،بر فرهنگ استوار است و تکیه بر فرهنگ ،جنبه نرم
 )10و ج
دارد و جنگ رسانهای هم با کاربرد ابزارهای قدرت نرم اتفاق میافتد ،هسیتشنایس برتر که متایل به
جذب کردن یا مطیع کردن سایرین دارد ،شاخیص از هژموین است که فهمی بیناالذهاین را از سایر
فهمهای جهاین کنار میزند و بهصورت جهاین ظاهر میشود؛ ز یرا مفهوم اقناع در قدرت نرم با مفهوم
نرم رسانهای مترادف میگردد.
رضایت در هژموین و جنگ ِ
درواقع ،جلب رضایت ،مؤثرترین و هبترین شیوه کنترل جامعه بهمشار میآید؛ بنابراین در جنگ
رسانهای نیز عامل هتدید ،به دنبال فراهم کردن الگوهای اقناعی است و میکوشد خماطب را به
گونهای حتت تأثیر قرار دهد که ترجیحات و اولو یتهای خود را مطابق خواستههایش عامل هتدید،
فهم و درک کند (پورامحدی و عزیزی .)13-14 ،1391 ،جنگ رسانهای عالوه بر اینکه از منابع
قدرت یک ملت هجوم میبرد؛ یعین ختریب
نرم ِ
قدرت نرم برای پیشبرد اهداف هبره میگیرد ،به منابع ِ
فرهنگ ،اعتقادات ،دین و ایدئولوژی یک ملت و قرار دادن منابع معنوی قدرت مهاجم به جای
آن را میتوان حتقق جنگ رسانهای دانست (بصیری .)157 ،1390 ،از مباحث مربوط به جنگ
ن
چنی استنباط میشود که جنگ رسانهای یک اقدام تعمدی و تدبیرشده است.
نرم رسانهای
ِ
ماهیت و منطق دروین جنگ رسانهای ،تالش برای تأثیرگذاری بر «قلب و ذهن»« ،باور و ارزش»
یا «مرزهای امیاین ،عقیدیت و فرهنگی» مقبول در کشور هدف است .منظور و کاربرد این تأثیرگذاری،
ن
ساخت مردم از مبارزه و نظام سیایس کشور خود است؛ شیوه و
دگرگوین هو یت فرهنگی و ناامید
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سیاست پیشبرد هدف در جنگ رسانهای« ،نفوذ ،دروغ و شایعهپراکین» است .حتمیل اراده در
انام میشود (نائیین.)76-77 ،1390 ،
جنگ رسانهای ،با ابزارهای فرهنگی و پیشرفته امروزی ج

1-111مصرفگرایی
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مصرف که از آن به واژه «اسهتال ک» نیز تعبیر شده« ،فرایندی است که در آن ،ارزش استفاده
چه بهصورت تبدیل آن در فرایند تولید (مصرف تولیدی) و چه بهصورت استفاده ناب و ساده آن
در هنگام مالکیت برای ارضای نیازها (مصرف مصریف یا مصرف هنایی) از ن
ازآناکه
بی میرود» .ج
این فرایند ،در واقع مهان عمل افراد برای استفاده از کاال یا تولید آن است ،عالوه بر حمسوب
شدن بهعنوان یک فعالیت اقتصادی ،یک مقوله اجتماعی و فرهنگی قلمداد میشود و یک مرام
و خواست فرهنگی و اجتماعی بهمشار میآید که حوزههای فرهنگی و اجتماعی را نیز در برمیگیرد.
این فرایند در دورههای خمتلف انقالب صنعیت ،فرهنگهای گوناگوین بهخود گرفت و در هر دوره،
براساس امکانات تولید صنعیت ،فرهنگ مصریف و یژهای شکل گرفت و نظریههای اقتصادی مناسب
آن پدیدار شد تا اینکه در قرن بیسمت ،فرهنگ مصرفگرایی مطابق نیاز جامعه سرمایهداری به مصرف
بیشتر ،در غرب ظهور کرد و بهتدر یج دامنه آن به کشورهای در حال توسعه و جهانسومی گسترش
مصرف مصریف تکیه کرده و بر مصرف هرچه
یافت .مصرفگرایی بهعنوان یک فرایند اجتماعی ،بر
ِ
بیشتر کاالهای مصریف ،اعم از بادوام و یبدوام ،تأ کید میکند .در این فرهنگ ،افراد درگیر خرید
ن
ن
نداشت به این کاالها و
داشت یا
مهیشگی کاالها و خدمات جدید میشوند؛ درحایلکه به نیاز
خدمات ،قابلیت دوام آهنا ،مبداء تولید یا پیامدهای ز یستحمیطی تولید و مصرفشان هیچ گونه
توجهی منیکنند .درواقع باید مصرفگرایی یا مصرفزدگی را از ن
بی بردن یا صرف کردن از طریق بهکار
بردن و هزینه کردن بهیوده دانست .جامعهای که این فرهنگ بر آن حاکم شود ،مهان جامعه مصریف
ً
خواهد شد که در آن ،به گفته بودر یار ،مصرف مبتین بر خواست مطرح میشود؛ نه صرفا مبتین بر
نیاز؛ یعین مصرف با میل آمیخته میشود و سلیقه و میل افراد در جامعه ،بر نوع آن تأثیر میگذارد .در
ن
چنی جامعهای که شعار خرید و مصرف بیشتر رواج مییابد ،مصرفگرایی بهنوعی وجهه اجتماعی
و نه به یک نیاز ضروری تبدیل میشود و حیت گاه وجه متایز یک گروه از گروه دیگر یا نوعی منزلت
اجتماعی خواهد بود (کرباسیان.)1389 ،
مصرفگرایی نو ین فرهنگی از اواخر قرن نوزدهم آغاز شد و در نیمه اول قرن بیسمت به اوج خود رسید.
مردم در این پارادامی مصرف را امری میدانند که بر مبنای خواست آهناست و فقط برای رفع نیاز
نیست .آهنا چیزهایی را میخواهند خبرند که بر اثر تبلیغات از طریق فیلمها ،مطبوعات ،صداوسیما
و شیوههای تبلیغایت دیگر در ذهن نقش میبندد .در این خواست و متنا ،استطاعت و توان شخص
در نظر گرفته منیشود؛ ز یرا مال ک برای وی خواست است نه رفع نیاز .سرمایهداری برای پدید آوردن

این نوع مصرفگرایی در فروش حمصوالت از نشانهها و منادها استفاده کرد .امهیت نشانهها و منایهها
اثر ساختارگرایی بود که به وسیله انسانشناس فرانسوی ،کلود لوی استروس ،نشان داده شد .این
انسانشناس بر اثر مطالعاتش به این نتیجه رسید که نشانهها و منادهایی که در آ گهیهای تبلیغایت
استفاده میشوند اثرگذارند و در کنار زبان نوشتاری نقشآفرین هستند .امروزه مصرفگرایی فرهنگی
نااندیشیده گریبانگیر بسیاری از کشورها شده است .شرکتهای چندملییت و جهاین ،مناطق آزاد،
فضای جمازی اینترنت و تبلیغات ماهوارهای مرزها را در هم میشکنند و خماطبان خود را پیدا میکند.
این وسایل ،سلیقهها و فرهنگ مصرف را تغییر میدهند .افراد جامعه هر روز دنبال مدهایی هستند
که از ماهواره دیدهاند (سیدینیا.)1388 ،

1-111ابتنای نظری پژوهش؛ اشاعه فرهنگی و فرهنگپذیری

ایاد و تبلیغ کنند ،کاربردهای آن را به حنو اغراقآمیز
پیامهای رسانهای میتوانند ارزشهای جدید را ج
ایاد کنند .به دلیل ارائه
نشان دهند و حمیطی فرهنگی برای بهکارگیری آن توسط افراد جامعه ج
خدمات فرهنگی ،جتاری و دستریس به اطالعات ضروری از طریق رسانهها ،و استعداد شگریف که
رسانههای ارتباط مجعی بهو یژه رسانههای صویت تصو یری مانند تلو یزیون ،ماهواره و اینترنت برای
برقراری ارتباط مستقمی با آحاد جامعه خواهند داشت ،بسیاری از صاحبنظران معتقدند که این
رسانهها فقط گسترش و تکامل وسایل ارتباط مجعی نیستند ،بلکه نوعی جهش تکنولوژ یک ارز یایب
میشوند که به جتدید ساختهای اجتماعی منجر خواهند شد ،به گونهای که به علت خاصیت
یکسو یه میتوانند دیدگاههای عده قلییل را به توده مردم حتمیل کنند و ضربات پراکنده و منقطع
ارسال پیام را به مبباران مداوم اطالعات تبدیل منایند.
کلیه پدیدههای ارتباطی از پنچ جزء ثابت تشکیل شدهاند که عبارتاند از :پیامدهنده ،انگیزه پیام،
ابزار ارائه پیام ،ن
مت پیام و خماطب .هرگاه اهداف و منافع پیامدهنده و خماطب در تعارض باشد ،با
توجه به حتلیل و واکنش منطیق در مواجهه با پیام میتوان به اقناعی بودن آن یپ برد و اهداف نظام
چنانه این پیامها به صورت سازمانیافته و منظم در یافت شوند،
فرهنگی غرب را پیگیری منود.
چ
خ
باید نتیجه گرفت که هتاجم فرهنگی علیه ماطب آغاز شده است .رسانهها با بهکارگیری شیوهها و
ترفندهای متعدد مهاهنگ با حالت ذهین و عاطیف و رواین خماطبان ،بر آهنا تأثیر میگذارند .برخی از
ایاد ترس ،القای غیرمستقمی و اقناع (خسرواین،
این ترفندها عبارتاند از :فریب ،ختدیر ،ارعاب ،ج
 .)30 ،1393در این میان ،اشاعه فرهنگ به طور كیل یکی از راههای انتقال عناصر فرهنگ میان
جوامع بهمشار میآید .قابلیت انتقال فرهنگ و اكتسایب بودن آن سبب شده است ملل خمتلف به
گونهای اختیاری و ارادی یا غیرارادی به مبادله عناصر خمتلف فرهنگ جامعه خود با جوامع دیگر
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ازآناکه فرهنگ واگیردار است و مهیشه فرهنگها با یکدیگر در ارتباط بودهاند ،اشاعه
دست زنند .ج
فرهنگی نیز به طور مداوم در تار یخ رخ داده و تاکنون نیز ادامه یافته است؛ بدین معنا که سنتها،
باورها ،روشها ،قصههای عامیانه ،ابزار و امور ز ینیت و ...ممکن است از جامعه یا فرهنگی به جامعه
یا فرهنگهای دیگر اشاعه یابد و در آهنا رواج پیدا کند .برای حتقق این مسئله ،یک رگه فرهنگی
باید بتواند راه حل هبتری برای حل مسائل و دست ن
یافت به ابزار هبتر ارائه دهد یا نیرویی برای اشاعه
خود داشته باشد تا گروهی از مردم به آن توجه کنند و عناصرش را بپذیرند .انواع اشاعههای فرهنگی
عبارتاند از:
الف) اشاعه مستقمی( :)direct diffusionزماین که دو فرهنگ در قرابت و جماورت یکدیگر قرار
میگیرند ،مانند ازدواج ،جتارت و . ...یک مثال برای این نوع اشاعه ،مردم ایاالت متحده و کانادا
هستند که در نقطه مرزی مشترک زندگی میکنند .مردمی که در این نقطه مرزی ساکناند هم هاکی
بازی میکنند ،هم بیسبال .خاستگاه هاکی کاناداست و بیسبال در فرهنگ امریکایی جای میگیرد.
این نوع اشاعه فرهنگی در گذشته بسیار رایج بود.
ب) اشاعه اجباری( : )Forced diffusionاین نوع اشاعه زماین رخ میدهد که یک فرهنگ،
فرهنگ دیگر را مطیع خود سازد و آداب و رسوم خود را به فرهنگ مغلوب حتمیل کند.
ج) اشاعه غیرمستقمی ( :)in direct diffusionامروزه اشاعه غیرمستقمی به دلیل وجود رسانههای
مجعی و اینترنت بسیار رایج است (صاحلی امیری.)43-50 ،1386 ،
در دنیای معاصر ،حتوالت عجییب در حوزه رسانهها رخ داده است :وسعت بیش از حد ز یرساختهای
بی زباین و محل و نقل ،کاربرد یبرقیب زبان انگلییس به عنوان زبان
ارتباطات از راه دور ،تعامالت ن
جهاین ،اشاعه جهاین ابزارهای نو ین در یافت و انتقال فرآوردههای فرهنگی (رادیو ،تلو یزیون و،)...
دییتایل شدن مهه
حتول جدی مصنوعات فرهنگ عامه در غرب و انتقال آهنا از مشال به جنوب ،ج
وسایل ارتباط مجعی ،امکان برقراری ارتباطات فوری و ارزان و محل و نقل سریع ،انتقال امکانات و
هزینههای تعامالت فرهنگی ،اقتصادی و سیایس جهاین ،افزایش مؤلفههای خارجی بر سیسمتهای
ّ
کنترل و مالکیت وسایل ارتباط مجعی مل ،بازارهای حمصوالت فرهنگی و ...فقط چند منونه از این
حتوالت شگرف است .در فضای مسلط فرهنگ متکی به واقعیت جمازی ،باز یگران سیایس به منطور
بقا و حضور در صحنه و تأثیرگذاری بر سیر حتوالت ،ناگزیرند از رسانههای حامل منادهای الکترونیکی
و بهو یژه تلو یزیون ،به صورت متامعیار برای فرهنگپذیری هبره گیرند .هرچند امروزه هبرهگیری از
پیامهای با حمتوای منیف مثل افشاگریها ،بازگویی رسواییهای مایل و اخالیق ،بزرگمنایی فقدان
مشروعیت سیایس ،ذکر نقاط ضعف دیدگاههای رقیب و ...به مؤثرترین ابزار فعالیت سیایس در این
صحنه مبدل شده است ،به نظر میرسد که هبرهگیری از پیامها و اشاعه فرهنگ ،ترو یج و مترین
برای زندگی مجعی ،شیوههای رفتاری و ...از امهیت بسیاری برخوردار است (شورای عایل انقالب
فرهنگی.)1386 ،

نظریه فرهنگپذیری درباره اثر رسانه بر فرهنگ و ارزشهای جوامع حبث میکند .براساس این نظریه،
رسانهها با قلب ارزشها ،الگوسازی و شکلدهی بینشهای تعصبآمیز نسبت به واقعیتهای
ایاد چهارچوبهای ذهین حمدود و از پیشبرگزیده ،تأثیری ماندگار و قالیب از خشونت
اجتماعی و ج
در خماطبان برجای میگذارند .براساس این نظریه ،ممکن است نوع خایص از فرهنگ رسانهای
(بیشتر در قالب فیلم در سینما یا تلو یزیون) این توهم را در خماطبان جوان بهوجود آورد که رفتارهای
خایص وسیلهای مؤثر و باارزش در حل مسائل و مشکالت زندگی روزمره است .در این زمینه پدیده
تقلید نیز مطرح است .تقلید در جریان جامعهپذیری یکی از ابزارهای انسان است .آنگاه که رسانه
رفتارهای مصریف را عمیل مؤثر تصو یر کند ،از این گونه رفتارها تقلید میشود و حیت رفتار گروههای
مرجع رسانهای ،معیار مثبت یا منیف بودن رفتار میگردد .تأثیرگذاری فرهنگی رسانه میتواند عالوه
بر رفتار و نگرش خماطبان بر ضمیر ناخودآ گاه آهنا نیز اثر گذارد و به این ترتیب در درازمدت ،تأثیر
عمیقتری بر شخصیت و رفتار وی داشته باشد  .))Grobel,1997, p17بر این اساس ،کارتلهای
رسانهای میکوشند با ارائه فرهنگ پوشش جدید در جواع اسالمی و فرهنگپذیری نسل جوان و
بهو یژه زنان ،زمینههای استحاله ارزشهای حجاب و عفاف را فراهم کنند.

2.2رویکردهای جنگ رسانهای در فرایند پوششزدایی از جوامع اسالمی
با توجه به ظرفیتهای موجود در عصر جهاین شدن ،جنگهای فرهنگی و رسانهای ممکن است
ابعاد متنوع و پیچیدهای به خود بگیرند .جنگ فرهنگی و رسانهای را از نظر پوششزدایی از امت
اسالمی در عصر جهاینسازی میتوان به سه گونه اصیل تقسمی و سپس برریس کرد:

 .1-2الیناسیون فرهنگی:
اگر تعامل فرهنگی را الگویی مبتین بر پذیرش اصل اختیار برای متامی باز یگران به منظور برریس
انتقادی یافتههای فرهنگی باز یگران دیگر بدانمی ،در این صورت ،شکل اول جنگ فرهنگی نیف حق
اختیار فرهنگی خواهد بود .از این منظر ،فرهنگها به دو دسته تقسمی میشوند :فرهنگهای بالغ
و فرهنگهای عقبمانده .در قالب جنگ رسانهای ،اعتماد به نفس فرهنگ ی (Cultural confi
 )denceباز یگر مقابل هدف قرار میگیرد و در نتیجه ،باور به ضعف فرهنگی در آهنا پدیدار و هنادینه
ن
داشت باز یگر هدف ،از ضریب
میشود .این نوع جنگها ،به دلیل نیف خودباوری و غیربالغ نگاه
تأثیر و حساسیت بسیار باالیی برخوردارند؛ ز یرا به ازخودبیگانگی فرهنگی ()Cultural alienation
درون جامعه هدف منجر میشوند (افتخاری.)40 ،1389 ،
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 .2-2نگرش غیربومی:

اگر فرهنگی از اصول و مبادی هو یت خ
بش خو یش عاری گردد ،در آن صورت پیروان آن فرهنگ
نسبت به یافتههای باز یگران دیگر ،رو یکردی مبتین بر تبعیت صرف خ
اتاذ میکنند و درنتیجه از
مباحث و حمصوالت بومی فاصله میگیرند .پیامد این راهبرد ( ،)Strategyزوال مباین و اصول
فرهنگ بومی و احنصار آن به برخی از منادهای یبر یشه است که به صورت مناییش ،درون جامعه
به حیات خود ادامه میدهند .پس فرهنگ را از داخل هتی میکنند و صوریت یبمعنا از فرهنگ
بایق میگذارد که تأثیر سازندگی در جامعه ندارد .حاکمیت بینشها ،رو یکردها و روشهای غیر بومی
( ،)Native methodsحمصول این خبش از جنگ فرهنگی است.

 .3-2مصرفگرایی فرهنگی:

ازآناکه فرهنگ در شبکه تعامالت ن
بی باز یگران و در قالب دادوستد فرهنگی رشد میکند ،اگر
ج
فرهنگی به وادی مصرف کشیده شود و از تولید فرهنگی ( )Cultural Productionباز ایستد،
فرهنگی رسانهحمور را شناسایی کرد که هدف از آن ،هنادینه کردن تسلمی
میتوان نوعی از جنگ
ِ
ن
فرهنگی ( )Cultural submissionدر جامعه هدف است .این فرهنگ در عی بومی بودن ،میتواند
ن
نداشت شود
به حوزه خایص حمدود مباند و در نتیجه دچار آفت و ضعف از ناحیه تبادل فرهنگی
(افتخاری ،مهان.)40-41 ،

3.3اشاعه مصرفگرایی فرهنگی به مثابه یک راهبرد برای پوششزدایی از امت
اسالمی
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منظور از اشاعه فرهنگی رواج و شیوع عناصر و ارزشهای یک فرهنگ در فرهنگ دیگر است .این
چنانه آ گاهانه و از پیش اندیشیدهشده باشد ،به هتاجم فرهنگی و جنگ نرم تبدیل میشود؛
پدیده
چ
به این قرار که متولیان یک فرهنگ با استفاده از روشهای گوناگون (رایانهای ،هنری ،علمی و)...
ارزشها و هنجارهای یک جامعه را آماج محله قرار میدهند و درصدد کاشت ارزشهای خود در آن
جامعه برمیآیند (الیایس .)58 ،1389 ،امروزه اشاعه مصرفگرایی فرهنگی در جوامع گوناگون یکی
نرم رسانهای بهمشار میآید.
از شگردهای کارگزاران جنگ ِ
ً
مصرفگرایی ،که پیش از این مقولهای صرفا اقتصادی مشرده میشد ،در دورههای جدید پدیدهای
مرتبط با فرهنگ و جهانبیین خایص تلیق میشود که مهچون عامیل فرهنگی ،بر نظم اقتصادی و
اجتماعی تأثیر میگذارد (باکاک .)8 ،1381،جامعه و افرادی که دچار بیماری اسراف و تبذیر شوند
و ز یادهروی در مصرف ،به جای تولید ،برای آهنا عادی و مرسوم شود ،خود به خود گرفتار استثمار
میشوند و بهناچار برای ن
تأمی نیازهای مصریف خود ،مهواره به سوی بیگانگان دست دراز میکنند

و استثمار اقتصادی ،سیایس و فرهنگی را میپذیرند .مصرفگرایان بهتدر یج ذهن خو یش را نیز به
روی پذیرش اندیشه و فرهنگ دیگران میگشایند (حاجی صادیق.)142 ،1388 ،
مصرف فرایندی است که در آن ،ارزش استفاده از منابع (کاالها و خدمات) به منظور رفع یک
نیاز (اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی) یا کسب مطلوبیت خانوار ،دولت و بنگاهها (مؤسسات
غیرانتفاعی) ،چه به صورت تبدیل آن در فرایند تولید (مصرف تولیدی) و چه به صورت استفاده
ناب و ساده از آن در هنگام مالکیت برای ارضای نیازها از ن
بی میرود (مصرف هنایی) .الگوی
آنا که
مصرف در جامعه از مجله رفتارهای اجتماعی است؛ ز یرا متام و یژگیهای آن را دربرمیگیرد تا ج
هم میتوان به «عمومیت» آن اشاره کرد و هم پایداری و به تبع آن نوعی «تکرار» در آن دیده میشود
و در قالبهای به نسبت ثابت مشهود است .پس الگوی مصرف نوعی رفتار اجتماعی بهمشار
میآید و تغییر اصویل آن ،نیازمند تغییر در فرهنگ است و منیتوان فقط با متغیرها و تعیینکنندههای
اقتصادی ،الگوی مصرف را از وضع موجود به وضع مطلوب تغییر داد.
در حقیقت برای تغییر الگوی مصرف الزم است افزون بر تغییر در متغیرهای اقتصادی مؤثر بر الگوی
مصرف ،فرهنگ مصریف را نیز تغییر داد؛ ز یرا پدید آوردن رفتار پایدار جدید در حوزه مصرف (تغییر
ن
ساخت فرهنگ ممکن نیست و برای به وجود آوردن
الگوی مصرفگرایی پوشش) بدون پدیدار
این تغییر پایدار ،فقط تغییر در تعیینکنندههای اقتصادی کایف نیست (چوبقلو و دیگران،1392 ،
 ،)65-67بلکه تغییر در تعیینکنندههای فرهنگی و ارزیش ،اجتماعی و سیایس نیز مهم است .یکی
از شیوههای معاندان نظامهای سیایس ارزمشدار برای براندازی فرهنگی و استحاله ارزیش ،ترو یج
مصرفگرایی و رواج پوشش غریب است که در جوامع اسالمی ،با مترکز بر ختریب پوشش اسالمی
انام میشود .امام مخیین(ره) به درسیت به این مهم اشاره منوده و مردم را به استقالل فرهنگی از
ج
طریق رهایی از وابستگی به جتمالت و الگوهای پوشش و رفتار غریب رهنمون ساختهاند« :مراكز
تبلیغاىت علیه دستاوردهاى خودى و نیز ْ
خود كوچكدیدنها یا ناچیز دیدنها ،ما را از هر فعالیىت براى
ً
پیشرفت حمروم كرد .وارد كردن كاالها از هر مقاش و سرگرم كردن بانوان و مردان خصوصا طبقه جوان،
به اقسام اجناس وارداىت از قبیل ابزار آرایش و تزئینات و جتمالت و بازیهاى كودكانه و به مسابقه
كشاندن خانوادهها و مصرىف بار آوردن هر چه بیشتر ،كه خود داستانهاى غمانگیز دارد ،و سرگرم
كردن و به تباهى كشاندن جوانها كه عضو فعال هستند ،با فراهم آوردن مراكز فحشا و عشرتكدهها
ن
نگهداشت كشورهاست .من وصیت دلسوزانه و
و دهها از این مصائب حسابشده ،براى عقب
خادمانه مىكمن به ملت عزیز كه اكنون كه تا حدود بسیار چشمگیرى از بسیارى از این دامها جنات
یافته و نسل حمروم حاضر به فعالیت و ابتكار برخاسته» (امام مخیین،1377 ، .)416 /21امام(ره)
معتقد بودند که دمشنان می کوشند جتملگرایی و مصرفگرایی فرهنگی را در جامعه هنادینه کنند و در
این مسیر از متامی ابزارهای موجود هبره گیرند« :ترو یج فساد از مهه طرف در مطبوعات و در رادیو
تلو یزیون ،نشان دادن فیلمهاى مفتضح براى تباهى طبقه جوان ،مصرىف بار آوردن ملت در تبلیغ
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كاالهاى مصرىف خارجى ،مهه ایهنا و بسیارى از چیزهاى دیگر كه در خدمت غرب و شرق بود ،از
راه تلو یزیون و رادیو ،یكى از راههاى بزرگشان براى تبلیغ این امور این بود» (امام مخیین ،مهان،/16
.)117

4.4الیههای جنگ رسانهای علیه زنان و خانواده در امت اسالمی
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در این الیه ،جنگ نرم فرهنگی و رسانهای با هدف استحاله فرهنگی امت اسالمی به واسطه تغییر
انام میشود .در این جنگ ،با بهکارگیری
ذائقه از فرهنگ ناب اسالمی به فرهنگ منحط غریب ج
خ
چهار راهبرد استحاله ایدئولوژی ،ترو یج اباحهگری ،تضعیف و تریب بنیان خانواده ،و تغییر سبک
ّ
زندگی اسالمی به سبک زندگی غریب تالش میشود اصول و ارزشهای ملتهای اسالمی تغییر
یابد.
نرم رسانهای ،یعین استحاله ایدئولوژی ،دمشن برای سکوالر منودن
در راهبرد اول این الیه از جنگ ِ
ً
جامعه تالش میکند؛ به این معنا که ابتدا دین را صرفا یک امر فردی معریف میمناید و ساحت
ً
اجتماعی زندگی را از آن کامال جدا میکند و در مرحله بعد ،در ساحت فردی دین دخالت میمناید
و ن
بی شریعت و نقیض آن مجع میکند؛ برای مثال اینکه مسلماناین افراد مانع هلو و لعب نیست و فرد
ً
مسلمان در غیر از ساعات مناز و عبادت میتواند حرمی مهنیات شریعت را بشکند و مثال مشروبات
الکیل بنوشد ،در جمالس حرام شرکت کند و . ...این مهه خدشهای بر مسلماین وارد خنواهد کرد و به
این ترتیب ،دین از ن
مت زندگی مردم جدا میشود و در هنایت ،به زمان و مکانهای خایص منحصر
میگردد .در این الیه از جنگ نرم ،زنان که متکفل اصیل تربیت هستند ،جامعه اصیل هدف بهمشار
میآیند؛ 2ز یرا به تعبیر امام مخیین(ره)« ،وظیفه ز نها انسانسازى است .اگر ز نهاى انسانساز از
ّ
ّ
ملتها گرفته شود ،ملتها به شكست و احنطاط مبدل خواهند شد ،شكست خواهند خورد ،منحط
ّ
خواهند شد .ز نها هستند كه ملتها را تقو یت مىكنند ،شجاع مىكنند .بانوان از صدر اسالم ــ در
صدر اسالم ــ با مردان در جنگها هم شركت داشتهاند .مقام زن مقام واالست؛ عاىلرتبه هستند.
بانوان در اسالم بلندپایه هستند .ما مىبینمی و دیدمی كه ز نها ،بانوان حمترمات مهدوش مردان،
ً
 . 2دمشنان در فرایند جنگ نرم ،زن را به دو علت هدف محلههای خود قرار دادهاند؛ اوال ،زنان در جامعه
ً
اسالمی یکی از متکفالن اصیل تربیت هستند و ثانیا ،نقشهای سیایس و اجتماعی ز یادی برای زنان در

اسالم تعریف شده است (زماین حمجوب )1389 ،و این قشر در نظام سیایس اسالم از جایگاه رفیعی برخوردار
است؛ پس هر گونه تزلزل در نقش و کارکردهای این قشر ،بنیان جامعه اسالمی را متزلزل میسازد .به ن
مهی
دلیل است كه کارگزاران جنگ نرم برای خمدوشسازی چهره زن در اسالم تالش میكنند و این امر را به
انام میدهند که یكی از انواع بارز آن ،تالش برای پوششزدایی است .این شیوه در
شیوههای گوناگوین ج

سیاست مصرفگرایی فرهنگی و افزایش مدپرسیت و جتملگرایی رخ میمناید.

صف قتال ایستادند .چبههاى خودشان را از دست دادند ،جوانان خودشان را از
بلكه جلو مردان در ِ
دست دادند و شجاعانه مقاومت كردند .ما مىخواهمی زن به مقام واالى انسانیت خودش باشد نه
َم َلعبه باشد؛ نه ملعبه در دست مردها باشد ،در دست اراذل باشد» (امام مخیین.)300 /6 ،1377 ،
بنابراین دمشن با هدفگیری جامعه زنان به منظور تغییر جایگا دین در زندگی ،در واقع راه خود را
کوتاه کرده است و با تغییر در نگرش و منش دیین زنان ،تغییر در نگرش و منش دیین جامعه را تعقیب
میکند؛ برای منونه ،فعاالن در شبکههای جمازی منحرف ،سنار یوی عملیایت خو یش را در سه مرحله
اخالقزدایی ،دینزدایی و نظامزدایی اجرا میکنند؛ به این معنا که در مرحله خنست ،با شگردهای
خایص ،افراد و بهو یژه زنان را به سطح باالیی از ال ابایلگری میکشانند و در مرحله دوم ،زمینههای
تشکیک عقیده را در افراد ال ابایل بهوجود میآورند و در مرحله سوم که مثره دو راهبرد قبیل (استحاله
ایدئولوژی و اباحهگری) است ،افراد ال ابایل مهنای اصول اعتقادی را به اغتشاش علیه نظام و
خمدوش منودن اصول ترغیب میکنند .در این روند ،زنان و دختران دو قشر اصیل بهمشار میآیند.
آنه اشاره شد ،حاکی از آن است که دمشن جامعه زنان را راه میانبر برای تغییر
سنار یوهایی مهچون چ
3
ارزشها و باورهای دیین و انقالیب پنداشته است .در راهبرد دوم و سوم ،یعین ترو یج اباحهگری و
تضعیف و ختریب بنیان خانواده ،سنار یوی دمشن اجرای «رهیافت اندلیس» 4با هدف فرو پایش و
براندازی نظام از درون است .در این راهبردها ،خانواده اصیلترین واحد سازنده جامعه و زن دارای
نرم رسانهای و زنان و خانواده
نقش حموری در خانواده در نظر گرفته شده است؛ بنابراین میان جنگ ِ
 .3به ن
مهی دلیل است که عدهای از جامعهشناسان غریب اعتقاد دارند« :اگر ز نها را در دست بگیرمی ،مهه
چیز به دنبال آن خواهد آمد» (حممدینیا )26 ،1390 ،و از این طریق میتوان جامعه هدف را ختریب کرد و
اهداف را به راحیت تسخیر منود .ن
چنی شیوهای را غرب و قدرتهای بزرگ از زمان استعمار مستقمی آغاز كرده
و در زمان حاضر ،به پیشرفتهای ز یادی در آن دست یافتهاند .این قدرتها در مسیر ختریب و استحاله
خانوادهها در جوامع اسالمی ،تغییر نوع پوشش ،ترو یج پوشش غریب ،اشاعه مصرفگرایی جتمیل و مسائیل از
انام میدهند .شاید هبترین مثال برای این امر ،تالش قدرتهای بزرگ و
این دست ،سرمایهگذاری هنگفیت ج
الزایر» باشد (فانون،1356 ،
فرانسو یان برای ختریب بنیان خانواده و براندازی «چادر و پوشش اسالمی در ج
.)35-70
 . 4مسلمانان در اواخر قرن اول هجری ،حتت تأثیر انگیزههای دیین و شور مذهیب ،با سرعیت کمنظیر بر سراسر
اندلس و حیت اعماق فرانسه مسلط شدند ،اما به مرور زمان ،دمشن با هبرهگیری از اختالفات داخیل ،ضعف
اعتقادی و دنیازدگی مسلمانان ،بهتدر یج نیرو یافت و با راهاندازی جنگ نرم و کمک به گسترش فساد و
فحشا ،موفق شد اقتدار و حاکمیت آهنا را تضعیف كند (رجیب)109 ،1388 ،؛ بنابراین میتوان بیان كرد که
دمشنان با ختریب ارزشها و باورهای اسایس و دگردییس در نوع رفتار مسلمانان ،جنگ نرمی را راهاندازی
منودند که منود عیین آن را میتوان در گسترش مفاسد اخالیق ،تضعیف اعتقادات مذهیب ،خمدوش شدن چهره
پوشش اسالمی ،یببندوباری میان زنان ،تضعیف خانواده و ...مشاهده كرد.
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ارتباط مبنایی وجود دارد و چون خانواده اصیلترین واحد سازنده جامعه است ،دمشن میکوشد با
استحاله مدل و کارکردهای خانواده و با تغییر سبک زندگی اسالمی به سبک زندگی غریب ،جامعه
را از مسیر اسالمیت خارج کند و از این طریق ،نظامسازی اسالمی را خمتل مناید و در هنایت ،پدیده
انقالب اسالمی را به شکست کشاند و از این طریق سیاستهای کالن نظام سلطه را اجرا کند؛
بنابراین راهبرد «خانوادهزدایی» یکی از راهبردهای بسیار مهم و کارآمد برای حتقق اهداف نظام سلطه
بهمشار میآید (حاج حسیین.)176-178 ،1391 ،
و یلیام گاردنر ( )William D. Gairdnerدر کتاب جنگ علیه خانواده معتقد است که جریانهای
غالب فکری ،سیایس ،اقتصادی و رسانهای غرب ،برای حفظ منافع نظام سلطه ،با شتاب در مسیر
ن
ساخت خانواده حرکت میکنند (گاردنر .)15 ،1387،غرب و استعمارگران از تأثیرگذاری زن
متالیش
خ
بر جنس مالف مهواره سوء استفاده کرده و با به فساد کشیدن زن و مرد ،به اهداف شوم سیایس
و اقتصادی خود دست یافتهاند .ن
اولی قدمی که آهنا برای دستیایب به اهداف خود برداشتهاند
یبحجاب کردن ز نها بود که در بسیاری از کشورها اجرا شد .فرانتس فانون مدعی است که ن
اولی
الزایر ،تالش برای از ن
الزایری را
بی بردن حجاب بود و هرچه بدن زن ج
اقدام ضد فرهنگی فرانسه در ج
ن
بیشتر عریان کرد ،میزان استعمارگری بیشتر شد .در مهی زمینه ،یکی از حتلیلگران سیایس اذعان منوده
است که «قدرتهای شرق و غرب که حجاب اسالمی زنان را سدی در برابر خود میدانند ،مهواره
ن
چنی تبلیغایت که زمینههای
علیه حجاب تبلیغات میکنند» (اکبری)126-127 ،1389 ،؛ البته
استحاله در امر پوشش را فراهم کرده ،سبب سکوالر شدن حجاب در جوامع اسالمی شده است
(بافراین و مالحسین.)1392 ،
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پوشش اسالمی
نرم رسانهای علیه
ِ
5.5بسترهای جنگ ِ

نرم رسانهای و هتاجم فرهنگی ،بدون بسترسازی مناسب برای رسیدن
بدهیی است که کار جنگ ِ
به اهداف ممکن نیست .اگر مهه لوازم جنگ نرم فرهنگی فراهم شود ،ویل شرایط و بستر مناسب
ن
پیشی ناکام خواهد ماند و برعکس چناچه بر اثر عوامل متعدد،
وجود نداشته باشد ،تالشهای
بستر و شرایط مناسب و مساعد وجود داشته باشد ،یا بهوجود آورده شود ،دیگر جلوگیری از نفوذ
تفکر بیگانه و پیشگیری از مسخ فرهنگ خودی (نوع پوشش ،مصرفگرایی ،اعتقادات اسایس،
رفتارهای فردی و اجتماعی و )...بسیار مشکل خواهد بود .بر این اساس ،میتوان مواردی که
موجبات پذیرش فرهنگ غریب و تقو یت فرهنگ مهاجم را فراهم میکند به دو دسته بسترها و عوامل
بیروین و بسترهای دروین تقسمی کرد (نک :آزاد ارمکی .)249 ،1375 ،از منظری دیگر ،دو دسته
عوامل دروین و بیروین برای پذیرش مصرفگرایی فرهنگی و نوع پوشش تبلیغی غرب وجود دارد که
به شرح ز یر هستند:

بسترها و عوامل بیروین مهان زمینههایی هستند که ردپای کشورهای خارجی و غریب در آهنا دیده
میشود و این بسترهای بیروین عبارتاند از :تولید برنامههای مبتذل و ترو یج آن ،تالش برای
ایاد روحیه خودباختگی فرهنگی ،ساخت و فروش وسایل ارتباطی،
دینزدایی از راههای خمتلف ،ج
مانند ماهوارهها ،سختافزارها ،نرمافزارها و موارد مشابه دیگر.
بسترها و عوامل دروین مهان زمینههایی هستند که ر یشه داخیل دارند و مستقمی و غیرمستقمی به
پذیرش فرهنگ مهاجم کمک میکنند و از مجله این بسترها عبارتاند از :مشکالت و کاسیتهای
اقتصادی و اجتماعی ،ضعفها و کاسیتهای موجود در خانواده ،مدرسه و جامعه ،ضعف
برنامهر یزی دقیق و کاربردی فرهنگی ،نبود تولیدات فرهنگی کایف و مناسب ،روشنفکران غربزده
(رشد گروه جدیدی از خنبگان که افکارشان ر یشه در مکاتب فکری و فرهنگی غرب دارد) ،ناآ گاهی
مردم ،جوانان و نوجوانان (چوبقلو و دیگران.)62-63 ،1392 ،
جنگ رسانهای و هتاجم فرهنگی از بسترهای یادشده در باال برای دستیایب به اهداف خود (ترو یج
مصرفگرایی و ختریب پوشش اسالمی در جوامع اسالمی) هبره میگیرد که البته در این میان ،اشاعه
مصرفگرایی فرهنگی و ختریب پوشش اسالمی پروژهای پیچیده با و یژگیهایی مهچون موارد ز یر
است:
خ
•ناحمسوس و نامریئ بودن اقدامات ،فعالیتها و جتهیزات مصوص به خود ،که به ظاهر
رمسی و قانوین هستند؛ مانند تولید منایش و فیلم ،انتشار کتاب و جمله و ...در قالب ترو یج فرهنگ
و هنر و تبادل اندیشه و تضارب آرا
خ
•بلندمدت و دیرپا بودن در کنار ماندگاری در روح و فکر و تریب اندیشهها
•هدف ن
گرفت فرهنگ به عنوان سنگ ز یرین و پایه اصیل جامعه و نسخ هو یت اسالمی،
ّ
مل و بیگانه کردن انسانها از خود
•استفاده از متامی حربههای سیایس ،اقتصادی ،رواین ،تبلیغایت و...
ن
داشت برنامه در فواصل کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت
•با برنامه عمل کردن و
خ
•استفاده از ابزارها و امکانات تکنولوژ یکی گسترده و متنوع با تصیص بودجههای کالن
•استفاده از ادبیات و الفاظ مردمپسند مهانند آزادی ،حقوق بشر ،دموکرایس ،پیشرفت،
توسعه ،تبادل فرهنگی و...
خ
•هبرهگیری گسترده از مواد مدر ،تارمناهای مسهتجن و فساد و فحشا (ابراهیمی و حممدی،
.)51-52 ،1391
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اسالمی

پوشش جوامع
•عوامل فرهنگی مؤثر بر اشاعه مصرفگرایی فرهنگی در زمینه
ِ

اشاعه مصرفگرایی فرهنگی در امت اسالمی و ترو یج پوششزدایی امری است که عوامل متعددی
ازآناکه مقوله «مصرفگرایی» و به تبع آن «پوشش» مقوال یت فرهنگی
در آن دخیل هستند ،اما ج
هستند ،الزم است عوامل فرهنگی مؤثر در این زمینه برریس شوند .البته در این مسیر منیتوان از تأثیر
مؤلفههای اجتماعی و اقتصادی غافل ماند که بر تشدید یا تضعیف مقوالت فرهنگی تأثیرگذارند.
بههرروی ،برخی از عوامل فرهنگی مؤثر بر اشاعه مصرفگرایی و فرایند پوششزدایی عبارتاند از:
5

 .1-6ضعف اعتقاد یا باورنداشتن به اعتبار معیارهای متعارف:

ن
قوانی و مقررات
تردیدی نیست که افراد در مورد اعتقاد به ارزشها و هنجارهای اجتماعی و رعایت
معمول ،موقعیت متفاویت دارند .به طور طبیعی درجه التزام و همنوایی را میزان اعتقاد فرد تعیین
میکند .کیس که به هر دلیل ،به یک نظام هنجاری اعتقادی نداشته باشد ،در همنوایی و پیروی از
آن نیز تعهدی احساس خنواهد کرد .دیو ید متزا ( )David Metzaمهانند پدیدارشناسان دیگر بر این
باور است که برای درک کجروی باید به ذهن فاعل و زندگی فلسیف دروین او مراجعه کرد .فرد کجرو
از ارزشهای پهناین پیروی میکند که هرچند با ارزشهای مرسوم در جامعه رابطه ندارد ،ویل به
شکل متفاویت پذیرفتهشده است.

 .2-6بیتوجهی به پیامدهای منفی بیحجابی:
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توجه نکردن به آثار و کارکردهای فردی و اجتماعی حجاب و کارکردهای منیف رعایت نکردن آن ،تأثیر
بسزایی در سرپیچی از آن دارد .منتسکیو در حتلییل کارکردگرایانه نوشته است :از دست دادن عفت
زنان به قدری تأثیرات بد دارد و به اندازهای نواقص و معایب تولید میکند و به طوری روح مردم را
بی برود ،خ
فاسد میسازد که اگر کشوری دچار آن شود و این اصل مهم از ن
بدبیتهای ز یادی از آن
رفت عفت ،بزرگترین خ
نایش میشود ،بهو یژه در حکومت دموکرایس ،از دست ن
بدبیتها و مفاسد را
بی خواهد برد؛ به ن
باعث میشود تا جایی که اساس حکومت را از ن
مهی دلیل ،قانو نگذاران خوب،
ن
معصومی هنی شده است .اقتصاد ،اعتدال ،میانهروی
 .5مصرفگرایی افراطی و اسراف بهشدت در آموزههای اسالمی و احادیث

و پرهیز از تندروی و کندروی از مجله کماالت انساین است .در قرآن کرمی ،صفت اعتدال و میانهروی گاه در توصیف افراد و گاه در
ن
حتسی به کار رفته است (مائده .)66 ،قرآن کرمی یکی از
توصیف جوامع و گروههای اجتماعی ،به عنوان صفیت پسندیده و مورد

و یژگیهای ّامت مسلمان را ّ
«امت وسط» میداند (بقره )143 ،و به مهگان توصیه میکند که در زندگی خود میانهرو باشند (لقمان،

 .)19پیام این آیات شریفه آن است که یکایک افراد و متامی جوامع انساین در متامی زمینههای زندگی مانند مسائل سیایس ،اقتصادی

و فرهنگی راه میانه را بپیمایند و از افراط و تفریط بپرهیزند .ازاینروی ،اسراف و مصرفگرایی ز یاد در مصارف گوناگون ،مذموم و
سرزنش شده است (عزیزان.)75-76 ،1390 ،

عفت را توصیه و از زنان توقع وقار در اخالق دارند (نک :شرفالدین.)280 ،1384 ،

 .3-6دگرگونیهای فرهنگی:
نفوذ فرهنگ لیبرالیسیت و سلطه جهانمشول جامعه سرمایهداری و گسترش فرایند جهاین شدن،
بافت و ساختار سنیت جوامع را بهشدت متزلزل ساخته و در فضای برزخی میان سنت و مدرنیسم رها
کرده است .ملموسترین منود این آشفتگی فرهنگی را در تظاهر رفتاری جوانان میتوان دید .برخی از
این دگرگوینهای فرهنگی که حتت تأثیر عناصر واردایت رخ داده یا در حال رخ دادن است ،عبارتاند
از :چیرگی فردگرایی و تقدم متایالت فردی بر مصالح مجعی ،میل به اباحیگری و تساهل و تسامح،
تکثرگرایی ،لذتجویی ،تنوعخواهی ،مدگرایی ،جتربه حضور در حمیطهای خمتلط ،افزایش حتریکات
جنیس ،احساس نیاز شدید به برقراری روابط جنیس حتت تأثیر افزایش حتریکات و الهتابات نایش
از رقیق شدن فاصلههای جنسییت ،فاصله افتادن میان بلوغ طبیعی و بلوغ اجتماعی ،حمدود شدن
امکان ازدواج در شرایط سین مناسب ،حتریک هیجانها و وجود حمدودیت در مسیر ارضای درست
آهنا ،نابساماین فضای هنجاری به دلیل گسترش جریانهای فرهنگی و جتربه ز ن
یست در فضاهای
میانفرهنگی .ابتذال در پوشش و آرایش از مجله منودهایی است که حتت تأثیر این زمینهها ،شرایط و
دیگر عوامل حمیطی بهو یژه در میان قشرهایی که اثرپذیری بیشتری دارند ،جلوهگر شده است.

 .4-6گسترش بازار مصرف:

صرف توجه به مادیات و زندگی دنیا و نادیده ن
گرفت ارزشهای معنوی ،استعمارگران را بر آن داشت
تا از هر طریق برای رسیدن به آن تالش کنند .در این رهگذر ،برای دستیایب به منافع اقتصادی
بزرگ ،زنان را هبترین وسیله یافتند و از وجود برهنه آهنا برای تبلیغ کاالهای خود هبره گرفتند .آهنا
مهواره برهنگی را تشو یق میکردند و به کیل گسترده علیه حجاب تبلیغ میمنودند .ن
مهی امر سبب
شد فرهنگ یبحجایب سیر صعودی به خود بگیرد و آرام آرام یبحجایب به فرهنگی مسلط تبدیل
شود .گسترش فرهنگ اسالمی و روی آوردن به شخصیت واالی انساین ،هبترین راه برای جلوگیری
از فرهنگ برهنگی و تبلیغات مسموم آن و بازگشت زنان به سوی عفت و پاکدامین است .ارمغان
فرهنگ یبحجایب فقط سسیت نظام خانواده ،حتقیر شخصیت زن و امراض روحی و رواین است.
استعمار با تکیه بر پیشرفتهای علمی ـ صنعیت خود یا فرهنگ جتدد ،مصرف و فساد را به جای
آموزش مباین تکنولوژ یکی و علوم بر جوامع دیگر غالب میکند یا مهراه وسایل صنعیت به انتشار
فرهنگ خود دست میزند.

 .5-6نادیده گرفتن ارزشها:
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ن
گرفت ارزشهای ذایت شخصیت زن
روی آوردن زنان به یبحجایب و بدحجایب به مفهوم نادیده
«فرهنگ برهنگی»
است .زنان اگر پایبند به ارزشهای اصیل انساین خود باشند ،هیچگاه ز یر بار
ِ
منیروند .حضرت عیل(ع) یکی از راههای حفظ حرمت زن را رعایت حجاب میدانند :به وسیله
حجاب ،نظرگاههای زن را مهار کن؛ ز یرا رعایت دقیق حجاب و پوشش ،حیات زن را ساملتر و
پا کتر و استوارتر نگاه خواهد داشت (عباسزاده و دیگران.)102-107 ،1391 ،

6.6ابزارهای اشاعه مصرفگرایی فرهنگی در فرایند پوششزدایی امت اسالمی
کارگزاران جنگ رسانهای و هتاجم فرهنگی برای دستیایب به اهداف خو یش و ترو یج افکار و الگوهای
خ
دلواه خود در زمینههای گوناگون ،از ابزارهای متفاویت هبره میگیرند .البته باید توجه کرد که ماهیت
ابزارهای بهکار گرفتهشده از جنس فرهنگی و نرمافزاری هستند و از ّفناوریهای نو ین ارتباطی و
اطالعایت هبره گرفته میشود تا ضریب نفوذ افزایش یابد .بههرروی ،برخی از ابزارهایی که برای ترو یج
و اشاعه مصرفگرایی در فرایند پوششزدایی استفاده میشوند ،به شرح ز یرند:

 .1-7نمادها و مدها؛ رواج مدگرایی در امت اسالمی:
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استفاده از پدیده مد ،سودهای کالن فرهنگی و اقتصادی برای استعمارگران غریب به ارمغان آورده
است .آهنا با ترو یج مدهایی که در اتاقهای جنگ رواین و فرهنگی طراحی میشوند ،عالوه بر
ّ
اینکه فرهنگ غیرانساین را در میان ملتهای دیگر رواج میدهند ،راهی نیز برای فروش حمصوالت
نه چندان ضروری خود مییابند و سرمایههای هنگفیت از کشورهای آماج هتاجم خارج میکنند.
لوازم لوکس ،لباس ،لوازم هبداشیت ،لوازم آراییش ،منونههایی از ابزار مد هستند (ابراهیمی و حممدی،
 .)56 ،1391با این اوصاف ،یکی از ابزارهای جنگ نرم استفاده وسیع و هنرمندانه از منادها و مد
است .روحیه تنوعطلیب و نوگرایی نوجوانان و جوانان (بهو یژه دختران جوان) سبب میشود مد و مناد،
جایگاه و یژهای در میان آنان داشته باشد .هرچند ممکن است مدگرایی و تنوعطلیب ،به خودی خود
اشکایل نداشته باشد ،دمشنان اسالم میکوشند با استفاده از این روحیه ،خنست با ترو یج مدها و
منادهای خایص در میان قشر نوجوان و جوان جامعه نفوذ کنند ،بعد از آن ،دلبستگان به آهنا را با
ً
مباین فکری و ارزیش خ
دلواه خود آشنا سازند .بسیاری از افراد که صرفا به دلیل تنوعطلیب از مدها
و منادها استفاده میکنند ،بعد از آشنایی با اندیشهها و ارزشهای هنفته در برخی از مدها و منادها،
آهنا را کنار میگذارند ،اما درعینحال ،برخی دیگر به دالیل متفاوت ،با آن اندیشهها و ارزشها
احساس همسنخی و مهدیل میکنند و آرام آرام در دام فرقهها و گروههای خمتلف گرفتار میشوند
(شرییف .)113-114 ،1389 ،معاندان و کارگزاران جنگ رسانهای میکوشند با ترو یج مدگرایی و رواج
سبک پوشش غریب و پوششهای منحط ،که برخالف مواز ین اسالمی طراحی و تولید شدهاند ،با

پوشش اسالمی رایج در جوامع مسلمان مقابله کنند و در این مسیر ،ترغیب بانوان کشورهای مصریف
به مصرفگرایی فرهنگهای تولیدشده در غرب ،زمینههای پوششزدایی و ختریب پوششهای
ازآناکه ن
اولی منود حاکمیت اسالم در جمامع اسالمی ،بسترهای عیین و
اسالمی را فراهم میکند .ج
ظاهری است ،هرگونه ختریب ظواهر اسالمی (نوع پوشش اسالمی در سطح جامعه) ممکن است از
میزان مقاومت در برابر اندیشههای منحط غریب بکاهد و در گام بعدی ،استحاله ارزیش و فرهنگی
ازآناکه بانوان حمور اسایس مقاومت فرهنگی بهمشار میآیند ،دگرگوین در ارزشها و
را سبب شود .ج
پوشش آنان میتواند بستر تغییر و حتول در بایق افراد جامعه را فراهم کند.

 .2-7راهبرد فرهنگ باربی:
در روشهای تعلمی و تربیت ،مهمترین و کلیدیترین عامل ،حبث «الگوستیزی» است .هر سن و هر
جنیس الگوی خاص خود را برمیتابد .در این میان ،عروسک بیشترین نقش تربییت را بهو یژه در
ّ
دختربهها ،زنان آینده هر ملت هستند؛ بنابراین
دختربهها دارد.
شکلدهی و پایهر یزی شخصیت
چ
چ
ّ
ّ
ّ
برای احنطاط هر ملیت باید دختران و زنان آن ملت را منحط کرد ،مهانگونه که برای اعتالی هر ملیت
ّ
باید دختران و زنان آن ملت را متعایل تربیت کرد .براساس این دیدگاه ،جایگاه «عروسک باریب» در
هتاجم فرهنگی بسیار امهیت مییابد .در سالهای گذشته ،باریب بیش از پانصد بار در نقشهای
متفاوت عرضه شده است 6.در چهل سال گذشته ،این عروسک در عرصه سیاست امریکا فعال
بوده است .در جنگ و یتنام ،گرانادا ،پاناما و در انهتای جنگ سرد ،باریب نقشهای متفاویت پیدا
کرد .در جنگ عراق و امریکا در سال 1990م ،این عروسک با پوشش لباس نظامی ،افکار عمومی
مردم امریکا را هتییج کرد .پس از واقعه یازده سپتامبر نیز باریب با پوشیدن لباس نیروهای نظامی
ضدترور یست ،نقش جدیدی در برنامه هتییج افکار عمومی پیدا کرد .تیتر آ گاهیهای تبلیغایت باریب
برای نبرد ضدترور یسم این بود« :باریب ،روح امریکایی» .به مرور زمان باریب کاربرد مهمی یافت.
این عروسک به دختران آموزش میداد که جامعه پیشرفته از زنان چه انتظاری دارد .کمر بار یک و
اندام کشیده باریب باعث شده است دختران نوجوان در کشورهای اسالمی و غیراسالمی برای اینکه
اندامشان شبیه باریب شود یا از الگوی باریب خییل فاصله نداشته باشند ،از خوردن غذا به اندازه
کایف در سن رشد خود پرهیز کنند.
ازآناکه پایه دکترین فرهنگی امریکا بر اومانیسم ،لیبرالیسم ،سکوالر یسم و لذتحموری گذاشته
ج
شده ،طبیعی است که سیاستمداران و استراتژیستهای فرهنگی این کشور تالش کنند تا از طریق
شیوه و راهکارهای گوناگون ،بنیانهای فرهنگی خود را تقو یت کنند و آن را در امریکا و سراسر جهان
 .6شخصیتهای متفاویت که باریب با آهنا ظهور کرده است عبارتاند از :پرستار ،افسر پلیس ،آموزگار ،پزشک،
دندانپزشک ،دامپزشک ،خواننده موسییق ،کارآ گاه ،افسر نیروی در یایی ،افسر خلبان ،مهماندار هواپیما ،دزد،
گدا و. ...
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گسترش و اشاعه دهند .یکی از این شیوهها ،تربیت دختران امریکا و سراسر جهان با گزارههای
ّ
فرهنگ امریکایی است .اگر دختران سایر ملتها با ارزشهای امریکایی تربیت شوند ،زماین که
نقش مهسری و مادری را برعهده بگیرند ،جامعه خودشان را براساس ارزشهای امریکایی اداره
میکنند .این مسئله (یعین پروراندن شهروندان ممالک دیگر با ارزشهای امریکایی) مهمترین کارکرد
هتاجم فرهنگی و جنگ نرم برای این کشور است .این گونه است که باریب در راهبرد فرهنگی امریکا،
واجد بیشترین تأثیرها و ارزشگذاریهاست .این عروسک برخالف سایر عروسکها تداعیکننده
چبه نیست ،بلکه زن بیستساله امریکایی با متام مشخصات اندامی آن است که با دقت فراواین
طراحی و تولید شده است .باریب با این و یژگیها ملکه ذهین کودکان و نوجوانان میشود و خود را
به آهنا حتمیل میکند (امیری .)53-54 ،1390 ،عروسک باریب دارای پوششهای خایص است
که با فرهنگ و عقاید جوامع اسالمی ناسازگار است و ضمن ترو یج نوع پوشش و رفتاری خاص،
زمینههای مصرفگرایی را القا میکند و نوجوانان و جوانان جوامع اسالمی را جماب میسازد تا
مهاهنگ با فرهنگ باریب ،پوشش خود را تغییر دهند و مطابق تصورات خو یش از این عروسک،
انام دهند که در بستر آموزههای اسالمی پذیرفتهشده نیست.
رفتارهای اجتماعی خایص را ج

ّ
 .3-7تبلیغات گسترده از طریق فناوری ارتباطات:
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وسایل ارتباط مجعی به دلیل و یژگیهایی که برای آن برمشردهاند در مرکز توجه عامالن هتاجم فرهنگی
قرار گرفته است .از میان این و یژگیها میتوان به پوشش فراگیر ،فراحمیطی بودن ،چندحیس بودن،
قابلیت آموزش خ
ن
ن
داشت با فهم عوام و فرازمان بودن اشاره کرد .وسایل
داشت ،قابلیت تطابق
غیرتییل
ارتباطی با قابلیتها و و یژگیهای خاص خود ،هنگامی که در دست تشکیالیت قرار میگیرند که
هدیف جزء ختریب فرهنگ یک قوم و قرار دادن فرهنگ سلطهگر و استعماری به جای آن ندارد،
به ابزار و عامیل خطرناک برای هجوم فرهنگی تبدیل میشوند .این ابزار مهچون مششیر دولبهای
هستند که استکبار جهاین لبه خم ّرب و فسادانگیز آن را برای قطع ر یشههای فرهنگی اقوام دیگر
بهکار میگیرد .اینترنت ،رادیو ،تلو یزیون ،سینما ،روزنامه ،و یدئو و ماهواره و ...ابزارهای فراگیری
هستند (قریب )144-145 ،1391،که دمشنان میکوشند با استفاده از آهنا ،زمینههای رواج مدگرایی و
مصرفگرایی فرهنگی را فراهم کنند و در این مسیر از تاکتیکهای متفاویت هبره میگیرند تا پوشش
جوامع اسالمی را نوعی حتجر نشان دهند و با تبلیغات ز یاد ،پوشش غریب را ترو یج کنند .در این
زمینه ،یکی از راهبردهای پوششزدایی از جوامع اسالمی ،ترو یج مصرفگرایی است که این کار به
انام میشود و به این وسیله ،زنان در جوامع اسالمی به مصرف
وسیله کارشناسان تبلیغایت خبره ج
کاالهای لوکس و ز ینیت در زمینه پوشش تشو یق میگردند.

 .4-7صنعت کارتون و پویانمایی:
صنعت پو یامنایی و کارتون در میان کودکان و نوجوانان ،طرفداران فراواین دارد .امکان انتقال بسیاری
از مفاهمی و ارزشها به کودکان با استفاده از فیلمهای کارتوین ،فراهم میشود .نظر به ماندگاری تعلمی
و تربیت در دوران کودکی ،میتوان گفت که از طریق پو یامنایی و سرگرمیهای دوران کودکی میشود
آینده فرد و جامعه را جهت داد .تربیتهای زمان کودکی در حقیقت تا حدود ز یادی شخصیت آینده
فرد را شکل میدهد .این نوع تربیت ،آنقدر مهم است که برخی از روانشناسان رفتارگرا ،مهچون
واتسون ،مدعیاند که انتخابها و تصممیهای افراد در بزرگسایل ،مهگی معلول نوع تربیت آهنا
در خردسایل است .این حقیقیت است که غرب به خویب آن را شناخته است و از آن ،هبره میبرد.
طراحی کارتو نهای جذاب و پو یامناییهای جدید برای کودکان ،مهگی به گونهای در اشاعه فرهنگ
غریب نقش دارند و از مجله فعالیتهای فرهنگی غرب در این زمینهاند .این مسئله که یبدرنگ
بعد از خپش یک کارتون جذاب ،تصو یر چهرهها و قهرمانانهای اصیل آن روی لباسها ،دفترها،
کیفهای مدرسه و امثال آن حک میشود ،حاکی از جذابیت و الگودهی این نوع فعالیتهاست.
یکی از شرکتهای امریکایی بسیار مشهور در سرگرمی و انیمیشن ،شرکت والت دیزین است که در
سال 1923م به وسیله دو برادر به نامهای «والت و روی دیزین» تأسیس شد و طویل نکشید که به
یکی از خبشهای بزرگ هالیوود تبدیل شد .شرکت والت دیزین در سال 2006م 34.300.000.000 ،دالر
درآمد داشته است .پنتاگون از دهه 1950م به بعد ،ارتباط نزدیکی با این شرکت برقرار کرده است .مهه
انیمیشنها و کارتو نهایی که این شرکت و شرکتهای کارتونسازی دیگر میسازند ّ
مروج فرهنگ،
جهانبیین و ارزشهای لیبرالیسیت است و البته این امری غیرطبیعی نیست .شرکتهای تولیدکننده
پو یامناییها میکوشند در دل کارهای خود ،ارزشهای خو ن
یشت را در ذهن و روح کودکان و نوجوانان
سراسر دنیا هنادینه کنند.
ورود این گونه تولیدها به کشورهای دیگر ،تأثیر چشمگیری بر ترو یج فرهنگ غرب و تضعیف
ّ
فرهنگهای مل و داخیل خواهد داشت (شرییف .)108 -110 ،1389 ،معاندان نظامهای اسالمی ،از
طریق پو یامنایی و تولید کارتو نهای جذاب برای کودکان جامعه هدف ،ذهن آهنا را به سوی اهداف
و خواست خو یش سوق میدهند و به وسیله ترفندهای تبلیغایت ،زمینه را برای مصرف فرهنگی
فراهم میسازند و در ن
عی حال ،با ترسمی و شخصیتپردازیها در کارتو نها میکوشند به نوعی زنان
جوامع اسالمی را هتییج کنند تا خو یش را شبیه شخصیتهای اصیل این کارتو نها و پو یامناییها
سازند و به این وسیله ،ذهن کودکان و نوجوانان را برای تغییر در نوع پوشش آماده سازند.

 .5-7سریالهای تلویزیونی:

خماطبان در فضای تلو یزیوین جدید ،چه در خبش عمومی و چه در خبش خصویص ،سهمی شدهاند
و برای آ گاهی از رو یدادهای روزمره جهان از طریق شبکههای بینامللیل خبری ،با انتخابهای
متعدد و جدیدی روبهرو هستند .گسترش شبکههای تلو یزیوین ،به کشورهای قدرمتند کمک کرد از
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آن ،برای حتقق اهداف هتامجی خود و تأثیرگذاری بر فکر و ذهن خماطبان هبره گیرند .میتوان گفت که
در هیچ برههای از زمان ،تعامل جنگ و رسانه (بهو یژه تلو یزیون) این ن
چنی انکارناپذیر نبوده است،
به گونهای که حیت میتوان رسانهها را خبیش از جنگ دانست (مهر عطاء .)53 ،1388 ،به ن
مهی
دلیل است که جوزف نای معتقد است قدرت نرم ایاالت متحده امریکا به وسیله نیروهای فرهنگی و
از طریق رسانههای مورد عالقه مردم ،بهو یژه تلو یزیون ،عمیل میگردد (کرماین و عباسزاده،1390 ،
ایاد یا تشدید حبرانها ،انگارهسازی رسانهای است .انگاره
 )24یکی از شیوههای جنگ نرم در ج
را میتوان به مثابه یک سازه تعریف کرد که مضمون آن به خودی خود جمموعهای از تصو یرهایی
است که از جنبههای گوناگون واقعیت در ذهن فرد وجود دارند .کارکرد انگارهسازی در تلو یزیو نها،
ایاد تغییر در نگاه بینندگان است .این تغییر خنست بر احساس و ختیل
تغییر تصاو یر خبری برای ج
خ
تأثیر میگذارد و سپس برخی انگارههای قدمیی نسبت به دمشنان را مدوش میکند و خدشه به
آرشیو تصاو یر قبیل ،امکان پذیرش تصاو یر جدید را فراهم میسازد .این شیوه ،شگرد انگارهسازی
شبکههای ماهوارهای غرب است که امروزه شبکههای تلو یزیوین از آن هبره میگیرندّ .فناوریهای
نو ین اطالعایت ،با امکانات خود ،آن چنان بیننده را حمصور خود میکنند که تصور میکند خود
شاهد نبرد است (عیویض .)63 ،1387 ،صاحبان رسانههای گروهی و تلو یزیو نها ،از این توانایی
مهچون ابزار قدریت برای حتمیل افکار و عقاید سیایس ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی خو یش بر
دیگران استفاده میکنند (نو ید .)40 ،1374 ،کارگزاران هتاجم فرهنگی با آ گاهی از میزان تأثیر فیلمهای
تلو یزیوین و فیلمهای خانوادگی میکوشند متاشاگران کشورهای شریق را به مست و سوی مصرفگرایی
سوق دهند و در ن
عی حال ،با تکرار سریالهایی با حمتوای مشابه و البته جذاب ،زمینههای ترغیب
زنان به استفاده از پوششهای ارائهشده را فراهم کنند .درعینحال باید از خردساالین یاد کرد که این
سریالهای هدمفند را متاشا میکنند .متاشای این سریالها زمینههایی از تغییر نوع مصرف و پوشش را
در این قشر از جامعه فراهم میکند .این بسترسازی ،خمدوشسازی چهره حجاب در ذهن آهنا را در
ن
سنی باالتر آسانتر میسازد و از میزان مقاومت آهنا میکاهد .با این شیوه خردساالن در بزرگسایل به
راحیت با تغییر مصرفگرایی و استحاله پوشیش کنار میآیند.

فرهنگی صیانت از پوشش و حجاب برای امت اسالمی
7.7راهبردهای
ِ

پوششزدایی ازجوامع اسالمی از طریق ترو یج مصرفگرایی فرهنگی ،آسییب جدی برای نظامهای
ارزیش بهمشار میآید و یبتوجهی به آن ،هتدیدهای فرهنگی ،اقتصادی و حیت سیایس به مهراه خواهد
داشت .به ن
مهی دلیل ،تالشهای جم ّدانه برای سیاستگذاری فرهنگی امری بایسته و الزامی است
و یبتوجهی به این موضوع ،ناکارآمدی فرهنگی ،تزلزل ارزیش ،استحاله عقیدیت ،تغییر رفتارهای
اجتماعی و سیایس ،دگردییس سبک زندگی و ...را بهبار خواهد آورد .با این تفاسیر ،پیشهنادهایی

برای سیاستگذاری فرهنگی به مثابه راهبردهای فرهنگی موثر برای مقابله با مصرفگرایی فرهنگی در
مسیر پوششزدای از جوامع اسالمی و ارزیش مطرح میشود:

 .1-8آموزش و فرهنگسازی الگوی صحیح مصرف در امت واحده اسالمی:

نظام اسالمی در هیچ حرکت و اقدامی بدون مهراهی و مشارکت مردم به نتیجه مطلوب دست
منییابد .اصالح الگوی مصرف نیز گرچه بیشتر متوجه مدیران و مسئوالن است ،برای موفقیت و
کارآمدی ،به مشارکت و حضور مهراه بصیرت و اقتدار و انگیزه طبقات گوناگون مردم ،بهو یژه خنبگان
و جوانان ،نیاز دارد .مشارکت مردم در هبینهسازی مصرف جزء با اطالعرساین و آموزش واقعبینانه
و هوشیار کردن آهنا از توطئههای دمشنان امکان ندارد؛ ز یرا مبنای هر عمل اصالحی باید حتول
فرهنگی و شناخیت باشد تا پایدار مباند و گرفتار احنراف نگردد .این شناخت و فرهنگ را باید عاملان
و کارشناسان به مردم انتقال دهند .با ن
تبیی فرهنگ جامعه اسالمی ــ که مبتین بر خداحموری و تعایل
ّ
و سعادت انسان است ــ در مراکز آموزیش و رسانههای عمومی ،میتوان روحیه خوداتکایی مل،
خودکفایی و هبرهوری را باال برد .از این رهگذر میتوان جامعه را از مصرفزدگی و مشغول شدن به
امور دون شأن انسانیت بازداشت و نیز توطئههای دمشنان را خنیث کرد .هنادینه کردن استفاده صحیح
از منابع و اصالح الگوی مصرف و ترو یج و حتکمی فرهنگ اعتدال ،نیازمند آموزش حسابشده و
بدون افراط و تفریط است .جتربه آموخته است که هرگاه مردم با آموزش و اطالعرساین صحیح
از واقعیتها و حساسیتهای زمان و مصالح و منافع واقعی خود آ گاه شوند ،بهخویب با مدیران
و مسئوالن مهراهی و مشارکت خواهند کرد و بیگانگان را ناکام خواهند ساخت .از شاخصهای
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پیشرفت و پو یایی هر کشوری ،اهتمام به آموزش و پژوهش در عرصههای خمتلف ،از مجله امور
فرهنگی و اقتصادی و نیز ساماندهی مصرف است .برخی حمورهایی که در آموزش و توجیه عمومی
برای اصالح الگوی مصرف در برخی سطوح خمتلف باید در مرکز توجه قرار گیرند از این قرارند:
1.1ترو یج و تقو یت استقالل فرهنگی و اقتصادی و خودداری از مصرف کاالهای بیگانگان و
بهو یژه قدرتهای استکباری؛
2.2احیای روحیه خودباوری و خوداتکایی در امور فرهنگی و اقتصادی با اعتمادبهنفس و
الزامات آن ،مانند سرمایهگذاری در مسیر مقابله با امور مصریف؛
3.3افشای توطئه دمشنان ّ
مروج مصرفگرایی در میان مردم که میکوشند کشورهای اسالمی را
به بازار مصرف کاالهایشان تبدیل کنند؛
ّ
4.4آموزش ارزشها و مباین انسانشناخیت اسالم و معریف نعمتهای مادی به عنوان وسیله
و فرصیت برای عروج و سعادت انسانها ،بیان آثار ز یادهروی در مصرف و آسیبهایی که ممکن است
از این راه متوجه جامعه شود ،ن
تبیی سرگذشت امتهایی که بر اثر مصرفگرایی سقوط کردهاند و در
مقابل ،رمز موفقیت افراد و جوامعی که اسیر زرق و برق دنیوی نشدهاند؛
5.5تغییر در ّ
سنتهای نادرست و مدلها و سلیقههای واردایت (مقابله با هتاجم فرهنگی)؛
6.6هنادینه کردن آموزش و پژوهش در مراکز تولید داخیل برای ساخت و ارائه نیازهای مصریف
جامعه با هدف مقاومت و رقابت با اقالم خارجی و مدهای رایج در کشورهای غریب؛
7.7آموزش کودکان به حنوی که آهنا را به استفاده از الگوها و مدلهای اسالمی پوشش
ترغیب کند؛
8.8هتیه برنامههای فرهنگی برای محایت و اشاعه مصرفگرایی در پرتو تعالمی اسالمی و نشان
دادن پیامدهای مصرفگرایی به تقلید از فرهنگهای غیرمهسوء؛
9.9تولید صنایع فرهنگی قوی (فیلم ،سریال ،سینما ،عروسکها ،اسباببازیها ،بازیهای
رایانهای و )...برای درو ینسازی ارزشهای مصرف صحیح و پرهیز از جتملگرای و تقلید از مدهای
روز غریب؛
1010برگزاری کالسهای آموزیش برای والدین به منظور آشناسازی آهنا با چگونگی انتقال
حجاب و پوشش اسالمی به کودکان؛
 1111برگزاری کارگاههای آموزیش و پژوهیش با هدف آسیبشنایس مسائل پوشش و حجاب
و ارائه راهکارهای مقابله با پدیده یبحجایب و مصرفگرایی فرهنگی.
1212

 .2-8اقناع و متقاعدسازی جامعه برای پذیرش پوشش اسالمی:
ایاد یا تغییر عواطف و احساسایت است که رفتار دیین ،سیایس،
اقناع و متقاعدسازی با هدف ج

اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی افراد را شکل میدهد .هرچند حبث اقناع در حوزه روانشنایس
اجتماعی مطرح میشود ،باید گفت که ماهیت و طبیعت انسان به گونهای است که عامل اقناع
و متقاعدسازی بیش از عامل اجبار ،در شکلدهی به رفتار فردی و مجعی سهم دارد .این عامل
سازنده رفتار ،با تأثیر پایدار خود میتواند تعیینکننده روابط و مناسبات سامل و سازنده فرد با دیگران و
جامعه باشد .امهیت اقناع بهقدری است که از گذشتههای بسیار دور و حیت چندین قرن پیش از
میالد مسیح ،توجه سوفسطائیان و حیت ارسطو را به خود جلب کرده است.
در نزد ارسطو ،سه عامل اقناع عبارتاند از :منبع ،پیام و احساس خماطبان .به اعتقاد او خطیب باید
خود را شخص مورد اعتماد نشان دهد و خطابهنو یسان باید در تدو ین پیام اقناعکننده ،ادلهای
بهکار برند که حاکی از منطق و استدال ل باشد و برای نکات از مثالهای زنده خ
تاریی و فریض
ن
مهچنی خطیب باید به اعتقادات گذشته خماطبان و احساسات آهنا توجه کند
استفاده کنند؛
(حممدی.)86-87 ،1389 ،
امجاع برخاسته از روح اقناع و متقاعدسازی تودهها موجد یک روح مجعی و اراده بنیادین در محایت
از موضوع حمل مناقشه خواهد بود .یکی از مباحث مهمی که نظامهای سیایس میتوانند از عنصر
اقناع و متقاعدسازی استفاده منایند حبث پوشش و مصرف جتمالت است .نظام سیایس ،متولیان
خ
وزارتانهها و هنادهای فرهنگی میتوانند با هبرهگیری از ابزار و
فرهنگی نظام ،مسئوالن اجتماعی،
وسایل ارتباط مجعی به اقناع مردم دست زنند و آهنا را به استفاده نکردن از کاالهای غریب و مدهای
ّ
تبلیغشده توسط آهنا جماب کنند .رسانه مل یکی از ابزارهای مهم برای اقناع شهروندان و بهو یژه قشر
بانوان در امر پوشش است .این رسانه با برنامههای تولیدی هدفمند میتواند به متقاعدسازی و
توجیه صیانت از پوشش اسالمی و پرهیز از جتملگرایی کمک کند .با برنامهر یزی دقیق ،هبرهگیری از
دیدگاههای کارشناسان فرهنگی ،استعانت از فرهنگ غین اسالمی ،اجرایی کردن رهنمودهای مقام
معظم رهبری در حوزههای فرهنگی و مسائیل از این دست میتوان برنامههای فرهنگی مناسیب را
برای توجیه و متقاعدسازی شهروندان مصرفکننده کاالهای فرهنگی و غیرضروری غرب تولید کرد.
در صورت ساخت ن
چنی برنامههایی میتوان انتظار داشت شهروندان یادشده توجیه و متقاعد شوند
که استفاده از لوازم آراییش ،پوشش غریب ،رفتار غیراسالمی و مصرفگرایی و استفاده از حمصوالت
غیرمهسو با شریعت به نفع آهنا و در هنایت جامعه اسالمی نیست و درعینحال ،با مصرف کاالهای
فرهنگی داخیل (در زمینه پوشش و لباس و آرایش) میتوانند به استقالل فرهنگی و اقتصادی کمک
شایاین منایند.
الزمه عنصر اقناعسازی و متقاعد کردن شهروندان به مصرف کاالهای مهسو با مواز ین شرعی و پرهیز
از مصرفگرایی این است که متولیان امر و مسئوالن نیز خودشان از کاالهای فرهنگی داخیل استفاده
کنند و از مصرفگرایی پرهیز منایند ،راه ورود کاالهای مغایر با فرهنگ اسالمی و ایراین را سد کنند،
کاالهای مورد نیاز در زمینه پوشش و آرایش مورد نیاز در جامعه را با توجه به نیازهای موجود ن
تأمی

س ــال اول ،مشـــاره اول
پاییز و زمستان 1393

107

منایند و با هبرهگیری از فرهنگ بومی و ارزیش ،در زمینه ارضای نیازهای متنوع قشرهای گوناگون
جامعه کوشا باشند تا از این طریق بتوانند حس تنوعطلیب و بهروز بودن جوانان را ن
تأمی کنند.

 .3-8تقویت خودباوری و پرهیز از تقلیدگرایی در امت اسالمی:
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ن
شکست اراده
ایاد جنگ رواین برای
رو یکرد مهم هتاجم تبلیغایت غرب ،بزرگمنایی تواناییهای خود ،ج
چنانه جامعه
و اعتمادبهنفس جامعه اسالمی و در نتیجه پذیرش متدن غریب است .در این زمینه،
چ
ارزشهای اصیل خود را از یاد ببرد و دچار خودباختگی شود ،میدان نبرد را به دمشن وامیگذارد
ن
چنی امری ،زمینههای تقلیدگرایی کورکورانه را از
و زمینه پیروزی و غلبه دمشن را فراهم میکند.
صنایع فرهنگی غرب مهیا میکند .این در حایل است که در آموزههای دیین ،هرگونه تقلید و پیروی
کورکورانه و بدون منطق منع شده و فقط بر پیروی از روشها و شیوهها و ّ
سنتهای مشروع و مستند و
رجوعشده به کارشناس تأ کید گردیده است .از سوی دیگر ،یکی از ابعاد هتاجم فرهنگی ،مدلسازی،
ّ
قهرمانسازی و الگو پروری با هدف تغییر ماهیت و دگرگوین فرهنگهای مل و دیین است .در این
چنانه جامعه از الگوهای اصیل و روشهای تکامیل پیشبیینشده عدول کند و به مست
وضعیت،
چ
ً
الگوهای واردایت و تأثیرپذیری از جریانسازی غریب قدم بردارد ،قهرا دستخوش آسیب خواهد شد
سیایس دینمدار این است
(سعیدی شاهرودی .)98-99 ،1389 ،با این تفاسیر ،وظیفه نظامهای
ِ
ایاد روحیه
که زمینههای خودباوری را در قشرهای گوناگون جامعه و بهو یژه بانوان تقو یت کنند و با ج
اعتمادبهنفس در آهنا ،از میزان تقلیدگرایی صرف بکاهند؛ ز یرا افرادی که از اعتماد به نفس اندک
برخوردارند و روحیه خودباوری اندکی دارند برای دستیایب به موفقیت میکوشند از الگوها و مدلهای
رفتاری کشورهای سرمایهداری پیروی کنند و در زمینه پوشش و آرایش ،شخصیتهای غریب را
الگوی خود قرار دهند و پایه اول پیشرفت خو یش را تغییر وضعیت ظاهری و تقلید از الگوهای غریب
بدانند .به دلیل ن
چنی مسائیل است که مسئوالن باید بکوشند روحیه اعتمادبهنفس و خودباوری را
در جامعه و قشر نوجوان هنادینه سازند تا آهنا برای تشخصیایب به تقلید و تبعیت از مدلها ،الگوها
و مدهای رواجیافته از سوی غرب روی نیاورند و داشتههای فرهنگی و ارزیش خو یش را حفظ کنند
و تسلمی ترفندهای القای برتری فرهنگی غرب نشوند.

 .4-8تقویت هویت فرهنگی در جوامع اسالمی:
هو یت فرهنگی هر سرزمیین اهلامگرفته از و یژگیهای حمیط جغرافیایی ،جهانبیین ،احساسات،
ّ
اعتقادات ،خواستها ،آرزوها و غمهای مشترک است .این و یژگیهای مشترک به آن ملت،
تشخص و هو یت فرهنگی متفاوت با دیگران می خ
بشد .هو یت فرهنگی مبنای شخصیت فردی
و مجعی هر جامعه و به بیاین دیگر ،از اصول اسایس و ز یربناهای مهم بیشتر تصممیها ،رفتارها و

اعمایل است که جوامع برای پیشرفت خود درنظر می گیرند .هر اندازه مردمی از گذشته خ
تاریی و
فرهنگی خو یش ،آ گاهی بیشتر و عمیقتری داشته باشند ،یبشک با امیان بیشتری برای حفظ
موجودیت و اعتبار خود در سطح جهاین قدم برخواهند داشت .هو یت فرهنگی موجبات توانایی و
زنده بودن ّملتها را فراهم میکند و شناسنامه خ
تاریی تالشها ،خالقیتها ،افتخارها و در جمموع
ّ
فراز و فرودهایی افتخارآمیز گذشته و حال هر ملیت بهمشار میآید.
ّ
انسان هو یتهای متفاویت دارد .هو یت فردی ،اجتماعی ،مل ،مذهیب ،قومی و ...از آن مجلهاند.
هو یت فرهنگی مشرف بر متام هو یتهاست که هم متأثر از عناصر هر یک از آهنا شکل گرفته است
«مموعه و یژگیهای
و هم بر متام آهنا تأثیر میگذارد .براین اساس هو یت فرهنگی عبارت است از :ج
ّ
پایدار تشکیلدهنده خلق و خوی افراد که در متام نگرشهای انسان (اعم از دیین ،مل ،قومی،
آداب و رسوم و )...ر یشه دارد و در متام ساحتهای زندگی انسان به طور مستقمی یا غیرمستقمی ظهور
و بروز پیدا میکند» (نظری و باقری.)72-73 ،1391 ،
کارگزاران هتاجم فرهنگی و جنگ نرم برای اشاعه مصرفگرایی فرهنگی در زمینه پوشش و آرایش
ّ
میکوشند در مرحله خنست ،هو یت فرهنگی و مل کشور آماج هتاجم را ختریب کنند؛ ز یرا زماین
که هو یت فرهنگی ختریب شود ،قرار دادن هو یت جدید به جای آسان خواهد بود .پوشش و رفتار
اجتماعی از مقولههایی هستند که با هو یت فرهنگی پیوند مستقمی دارند و به ن
مهی علت ،متولیان
فرهنگی کشور باید تالش کنند از هو یت فرهنگی صیانت و آن را در برابر بدیلهای انتقادی و
ّ
ازآناکه هو یت فرهنگی و مل ایراین
معارض حمافظت منایند و به تقو یت و بازتولید آن مهت گمارند .ج
با اسراف و جتملگرایی خمالف است و یبقیدوبندی پوشش را منیطلبد ،میتوان بیان کرد که با
تقو یت این هو یت میتوان به کاهش میزان مصرفگرایی صنایع فرهنگی غرب دست یافت و از تعداد
افرادی که متایل دارند شبیه کشورهای غریب رفتار و آرایش کنند کاست.

 .5-8گسترش فعالیتهای علمی ،فرهنگی و هنری مرتبط با پوشش اسالمی:
عامل دیگر برای ترو یج فرهنگ حجاب و پوشش دیین در جوامع اسالمی و بهو یژه ایران،
فعالیتهای گسترده علمی ،فرهنگی و هنری مربوط به حجاب در متام سطوح فکری جامعه است.
انتشار پوسترها ،نشریهها و بهو یژه کتابهای مفید در میان دختران ،پسران ،زنان و مردان جامعه
به ارتقای سطح آ گاهی آهنا در این زمینه کمک خواهد کرد .البته باید از نوشتههایی استفاده شود
که عالوه بر جنبههای علمی و نظری به حتقق عمیل پوشش اسالمی نظر داشته باشند .میزگرد،
شعر ،ادبیات ،فراخواین مقاالت ،ن
تعیی موضوع حجاب برای انشا ،هنرهای تصو یری ،مسابقههای
فرهنگی و امثال آن نیز آثار مثبیت خواهد داشت .خپش برنامهها و فیلمهای مفید و آموزیش به شکیل
مستمر در رسانهها بهو یژه تلو یزیون ،اثری فراگیر دارد .رعایت کامل پوشش دیین توسط بانواین که
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در فیلمهای سینمایی و تلو یزیوین بازی میکنند یا با هر مسئولییت بر صفحه تلو یزیون ظاهر میشوند
یا عکس آهنا بر صفحات مطبوعات چاپ میشود نیز پیامدهای مثبیت دارد ،مهانگونه که پوشش
ً
غیرشرعی آهنا آثار ز یانبار گستردهای در فرهنگ جامعه برجای میگذارد .اساسا حضور زنان پوشیده
در صحنههای خمتلف جامعه و مصاحبه رسانههای گروهی با بانواین که از حجاب برتر برخوردارند
و در حوزه هنر ،علم یا مسئولیتهای اجتماعی و دولیت ،صاحبناماند ،الگو و جتسم عیین پوشش
انامد.
اسالمی را به زنان جامعه میمنایاند و به گسترش فرهنگ حجاب در جامعه می ج
درعینحال ،ارائه آیات ،روایات و کلمات حمکتآمیز و تصاو یر اهلام خ
بش حجاب در حمیطهای
عمومی ،تابلوهای شهرها و هر حمیط مناسب دیگر ،تقو یتکننده این فرهنگ خواهد بود .تولید و
خپش برنامهای مستمر درباره حجاب در رادیو و تلو یزیون و نشریهها که در آن حجاب برریس و با
استفاده از آیات و روایات مربوط به پوشش دیین آموزش داده شود ،از مجله حرکتهای علمی و
هنری مثبت در زمینه ترو یج حجاب بهمشار میآید (اکبری.)156-158 ،1389 ،

 .6-8نهادینهسازی حجاب و پوشش اسالمی با سازوکارهای شناختی:
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برای هنادینهسازی حجاب در جامعه میتوان از سازوکارهای شناخیت ،هنجاری و اجباری استفاده
کرد؛ البته ممکن است در هر شرایطی ،یکی از این سازوکارها یا ترکییب از آهنا به کار گرفته شود.
سازوکارهای شناخیت شتاب کمتری دارند ،ویل از ثبات بیشتری برخوردارند و موجب میشوند
حجاب به صورت یک عادت رفتاری درآید و مسلم و بدهیی تلیق شود .سازوکارهای هنجاری از
شتاب و ثبات متوسطی برخوردارند و موجب تعهد به حجاب میشوند .سازوکارهای اجباری شتاب
ز یاد و ثبات کمی دارند و به مقاومت در برابر حجاب حتمییل منجر میشوند.
حجاب در هر جامعهای واقعییت عیین ،خ
تاریی و انکارناپذیر است که پیش روی فرد قرار دارد و او
منیتواند حجاب را نادیده بگیرد .حجاب مانند هر و یژگی فرهنگی هنادینهشده دیگری در مقابل
تالشهای افراد برای تغییر دادن یا از ز یر آهنا طفره ن
رفت مقاومت میکند و از قدرت اجباری و حتمییل
چنانه فرد ،هدف یا شیوه باحجاب بودن را درک نکند ،چیزی از
بر افراد جامعه برخوردار است.
چ
واقعیت عیین آن کاسته منیشود .در جریان اجتماعی شدن ،با دروین کردن حجاب ،یک عنصر
ن
انگاشت
فرهنگی به آ گاهی فرد وارد میشود .ورود به آ گاهی ،زمینه را برای درو ینسازی و مسلم
حجاب فراهم میکند.
الزم است جوانان به حنو اصویل و سیستماتیک با منطق و معاین حجاب آشنا شوند .این امر وجود
ایاب میکند .شاید الزم باشد هنادهای مذهیب و رسانههای مجعی حجاب
نوعی فرایند آموزیش را ج
را تأیید کنند .حجاب نیازمند مشروعیت است و بدین منظور باید توجیه و ن
تبیی گردد .حجاب
به صورت یک ّ
سنت به نسل جدید میرسد و باید برایشان ن
تبیی و تفسیر گردد .نسل جدید

با مسئله حجاب به عنوان دادههای مفروض اجتماعی مواجه میشود؛ ز یرا دانش شکلگیری و
ایاد ،تغییر و اشاعه حجاب نیازمند مشروعیت است .مشخص است اگر
منشأ آهنا را منیداند .ج
حجاب مشروعیت یابد ،ثبات آن در جامعه بیشتر میشود ،ویل زمان بیشتری میطلبد .در فرایند
ایاد میشود .موجهمنایی حجاب به حلاظ
مشروعسازی حجاب ،ذهنیت موجه و مقبویل درباره آن ج
ذهین آن را برای جوانان معیندار میکند .زماین مسئله مشروعسازی ضروری میشود که حجاب
از نسیل به نسل بعد منتقل گردد .اگر فرایند موجهسازی حجاب به صورت موفق عمل کند ،فقط
عده معدودی از حجاب استاندارد سر باز میزنند و آن را رعایت منیکنند (قیلپور.)13-18 ،1386 ،
این موجهسازی و درو ینسازی حجاب به صورت شناخیت میتواند از طریق خانواده ،هنادهای
انام شود.
آموزیش ،گروههای مهساالن ،مسئوالن فرهنگی و تربییت کشور ،برنامههای فرهنگی و ...ج
در این مسیر باید تا حد امکان از هبرهگیری از قوه قهریه امتناع و فلسفه حجاب ،حماسن و و یژگیهای
آن را در شهروندان دروین کرد و شناخیت عمیق نسبت به ارزش پوشش بهوجود آورد .صبر و حتمل
پیشه کردندر امی مسیر امهیت بسیاری دارد؛ ز یرا امری زمانبر و باثبات است و چون منیتوان در
حمدوده زماین اندک به آن رسید نیازمند برنامهر یزی در فرایند زمان است.

 .7-8کنشگری مدارس و نهادهای آموزشی در زمینه پوشش اسالمی
مدرسه پس از خانواده مهمترین هنادی است که تأثیر بسزایی در یادگیری افراد ،بهو یژه کودکان و
انام
نوجوانان دارد .آشناسازی فرد با مفهوم و معنای پوشش و حجاب در مدارس ،از سه طریق ج
میشود:
1.1کتابها و منابع دریس و برنامههای مذهیب؛
2.2ارتباطات و تعامالت مردم با دانشآموزان؛
3.3فضای مدرسه ،سازمانها و گروههای موجود در مدرسه.
آموزشهای مذهیب مدارس و هنادهای آموزیش ،سهم تعیینکنندهای در رشد روحیه مذهیب کودکان و
نوجوانان دارد (ز ینآبادی)202-203 ،1386 ،؛ ازمهینرو آموزش عمیل احکام دیین به دانشآموزان
خبیش از وظایف مهم معلمان بهمشار میآید .در بیان امهیت این وظیفه ن
مهی نکته کایف است که
درصورت نادیده ن
گرفت آن یا سهلانگاری در آن ،تعلیمات دیین شکل نظری به خود میگیرند و در
حد سطحی به دانشآموزان منتقل میشوند.
علم و عمل به ضرور یات اسالم از اولو یت و یژهای برخوردارند که باید در برنامههای دریس گنجانده
شوند .پوشش دیین از مجله این ضرور یات است که باید به طور اسایس و جامع ،معارف مربوط به
آن در سطوح خمتلف مدارس تدر یس گردد تا فرهنگ پوشش دیین با معرفت الزم به مرحله عمل
آ گاهانه درآید .باید فلسفه ،امهیت ،جایگاه ،آثار و احکام حجاب به طور کامل در سطوح خمتلف
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دریس تدر یس شود و با آموزشهای عمیل الزم و مداوم مهراه گردد تا فرهنگ حجاب با معرفت
الزم عینیت یابد .توصیه حجاب بدون تعلمی و تربیت پوشش دیین ،آن را به یک دستور خشک
و حتمییل مبدل میکند ،اما توصیههای مهراه معرفت ،پذیرش آن را آسان میمناید .معرفت حجاب
ن
تضمی میکند .آنگاه است که پوشش دیین در مهه
خود ضامن اجرای آن است و دوام آن را نیز
حمیطهای اجتماعی و پس از پایان حتصیالت به شکل یک فرهنگ پذیرفتهشده رمسیت عمیل پیدا
میکند و از احنصار به زمان رفت و برگشت به مدارس خارج میگردد.
تدر یس کامل پوشش دیین در مدارس یکی از منطیقترین ،طبیعیترین ،موفقترین و کلیدیترین
راه تفهمی حجاب اسالمی در کشور اسالمی است ،بهو یژه آنکه با کارآموزی الزم مهراه باشد (اکبری،
.)165-166 ،1389
بههرروی ،خ
اتاذ راهبردهای فرهنگی برای مقابله با فرایند پوششزدایی از جوامع اسالمی ،نیازمند
مداقه و جهاد علمی با نگرش موشکافانه به متامی ابعاد این پدیده فرهنگی است .هنادهای فرهنگی
باید متویل این امر باشند و با توجه به مقتضیات فرهنگی ،ارزیش و ّمل به خ
اتاذ و عملیایتسازی
راهبردها دست زنند و برای دستیایب به اهداف از متامی ظرفیتها هبره گیرند .در ن
عی حال باید
توجه کرد که سیاستگذاریها باید بلندمدت باشد؛ ز یرا ترممی چهره پوشش اسالمی و صیانت
از آن نیازمند مدت زمان به نسبت طوالین است و در کوتاهمدت حاصل منیشود .در هنایت باید
اذعان منود که توجه به پیشهنادهای یادشده در باال میتواند ناامینهای فرهنگی در حوزه حجاب
و پوشش اسالمی را برطرف کند و از پوشش اسالمی به عنوان یکی از سازوکارهای امنیت فرهنگی
در امت اسالمی صیانت مناید.
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در فرایند جنگ رسانهای و براندازی نظامهای سیایس ارزمشدار ،کارگزاران هتاجم فرهنگی برای
ختریب و استحاله ارزشهای بادوام فرهنگ بومی کشور میزبان تالش میکنند .در این میان ،یکی
از ارزشها و فرهنگهای غین جوامع اسالمی ،پوشش و حجاب اسالمی است که بر مقاومت
ّ
مل میافزاید و مانع تسلمی فرهنگی در برابر هجوم فرهنگی غرب میشود؛ بنابراین معاندان نظام
سیایس میکوشند تا این نقطه قوت نظامهای ارزیش را با هجمه خو یش ختریب کنند .با این تفاسیر،
نظام فرهنگی و استراتژیستهای غرب تصممی گرفتند با هبرهگیری از شیوههای فرهنگی جنگ نرم بر
نظامهای غیرمهسو سیطره یابند و راه عمیلسازی این مهم را مقابله با نظام خانواده و بانوان دانستند؛
ازاینرو دمشنان کوشیدند با هبرهگیری از روشهای تغییر سبک زندگی اسالمی و ترو یج سبک زندگی
غریب ،استحاله ارزیش ،ترو یج اباحهگری و ال ابایل و تضعیف بنیان خانواده به این نقشه خود دست
نرم رسانهای علیه خانواده ،اشاعه
یابند .یکی از راهبردهای اسایس برای پیروزی در الیههای جنگ ِ

راهبرد مصرفگرایی فرهنگی است .از منظری دیگر ،دمشنان میکوشند در فرایند جنگ فرهنگی ،زنان
ایاد کنند و
و بانوان را نسبت به ارزشهای خود الینه سازند و نوعی تعلق به ارزشهای غیر بومی ج
در هنایت ،آهنا را موجودی مصریف و وابسته به صنایع فرهنگی و ارزشهای صادره از غرب تبدیل
منایند .آهنا از این مسیر ،پوششزدایی از جوامع اسالمی را مطلوب خو یش میدانند؛ ز یرا از این
طریق میتوانند نظام مقابل را وابسته فرهنگی و اقتصادی منایند و در این رهگذر به اهداف سیایس
خو یش دست یابند .بانیان جنگ نرم برای پوششزدایی از جوامع اسالمی و ترو یج مصرفگرایی
فرهنگی ،از ابزارهای نرم ،فرهنگی و مساملتآمیز هبره میگیرند و از ظرفیتهای لوازم و ّفناوریهای
نو ین ارتباطی بهخویب هبره میگیرند و در فرایندی مدتدار به ختریب ارزشهای حجاب و پوشش
از طریق ترو یج مصرف حمصوالت فرهنگی غرب دست میزنند .البته در این میان ،عالوه بر شرایط
خارجی ،بسترهای داخیل نیز در تأثیرپذیری از فرهنگ غرب برای تقلید در نوع پوشش و آرایش
ازآناکه پوششزدایی از جوامع اسالمی از طریق ترو یج مصرفگرایی
سهم تعیینکنندهای دارند .ج
فرهنگی ،آسییب جدی برای نظامهای ارزیش بهمشار میآید و یبتوجهی به آن ،هتدیدهای فرهنگی،
اقتصادی و حیت سیایس را سبب خواهد شد ،تالشهای جمدانه برای سیاستگذاری فرهنگی امری
بایسته است.
یافتههای این مقاله حاکی از آن است که با شیوههای ز یر میتوا با فرایند پوششزدایی از جوامع
اسالمی مقابله کرد :تقو یت هو یت فرهنگی ،تقو یت خودباوری و پرهیز از تقلیدگرایی ،اقناع و
متقاعدسازی جامعه برای پذیرش پوشش اسالمی ،آموزش و فرهنگسازی الگوی صحیح مصرف،
کنشگری مدارس و هنادهای آموزیش در زمینه پوشش ،هنادینهسازی حجاب و پوشش اسالمی با
سازوکارهای شناخیت ،گسترش فعالیتهای علمی ،فرهنگی و هنری مرتبط با پوشش اسالمی.
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ابراهیمی ،شهروز و مصطیف حممدی (« .)1391فرهنگ ،بستری برای جنگ نرم» ،فصلنامه مهندیس فرهنگی،
سال ششم ،ش  66و ( 65خرداد و تیرماه).
افتخاری ،اصغر (« .)1389جنگ نرم؛ رو یکرد فرهنگی» ،جنگ نرم فرهنگی ،میشل و یلیامز ،ترمجه مهدی
ذوالفقاری ،هتران :دانشگاه امام صادق(ع).
اکبری ،حممدرضا ( .)1389حجاب در عصر ما ،هتران :انتشارات پیام آزادی.
امام مخیین ،روحاهلل ( .)1377صحیفه امام ،هتران :مؤسسه تنظمی و نشر آثار حضرت امام مخیین(ره).
امیری ،ابوالفضل ( .)1390جنگ نرم از هتدید تا م واجهه ،هتران :انتشارات شور یده.
ن
حممدحسی (« .)1389مقدمهای بر ماهیت ،ابعاد و مباین هتدیدات نرم» ،در قدرت و جنگ نرم از
الیایس،
نظر یه تا عمل ،هتران :نشر سایق.
آذر یون ،پریسا (« .)1392برریس رابطه میزان استفاده از رسانههای ارتباطی و گرایش دانشجو یان دختر دانشگاه
بوعیل سینا به حجاب در سال حتصییل  ،»1391-92پایاننامه کارشنایس ارشد ،مهدان :دانشگاه بوعیل سینا،
دانشکده ادبیات و علوم انساین.
آزاد ارمکی ،تیق (« .)1375حتلیل جامعهشناخیت از راههای نفوذ غرب در ایران معاصر» ،جمموعه مقاالت
رویارویی فرهنگی ایران و غرب در دوره معاصر ،هتران :انتشارات سروش.
بافراین ،حممدرضا عرب و نعیمه مالحسین (« .)1392آسیبشنایس سکوالر شدن حجاب با نگاهی به مسیرهای
حمتمل پیش روی جامعه دیین ایران» ،فصلنامه مهندیس فرهنگی ،سال هشمت ،ش ( 75هبار).
باکاک ،رابرت ( .)1381مصرف ،ترمجه خسرو صبری ،هتران :نشر و پژوهش شیرازه.
بصیری ،حممدعیل (« .)1391جنگ نرم علیه مجهوری اسالمی ایران» ،فصلنامه مطالعات قدرت نرم ،سال
دوم ،ش ( 50هبار).
مخ
بنکار ،حممد ( .)1392برریس تأثیر میزان سواد رسانهای اطبان بر انتخاب سبک زندگی متأثر از برنامههای
شبکههای ماهوارهای (شبکه من و تو) ،پایاننامه کارشنایس ارشد ،هتران :دانشگاه آزاد اسالمی.
ن
حسی و رضا عزیزی (« .)1391تأثیر جهاین شدن سرمایه بر جنگ نرم علیه مجهوری اسالمی ایران»،
پورامحدی،
فصلنامه مطالعات انقالب اسالمی ،سال هنم ،ش ( 30پاییز).
چوبقلو ،حممدعیل و دیگران (« .)1392هتاجم فرهنگی و تأثیر آن بر الگوی مصریف ایران» ،فصلنامه مهندیس
فرهنگی ،سال هشمت ،ش ( 75هبار).
حاج حسیین ،معصومه (« .)1391برآورد استراتژیک جایگاه زن و خانواده در جنگ نرم» ،کتاب اندیشههای
راهبردی ،زن و خانواده ،هتران :انتشارات پیام عدالت.
حاجی صادیق ،عبداله ( .)1388اصول الگوی مصرف اسالمی ،قم :انتشارات زمزم هدایت.
خسرواین ،هنگامه (« .)1393پیامدهای رسانه و ناتو فرهنگی بر حجاب» ،فصلنامه دانش انتظامی خراسان
مشایل ،سال اول ،ش ( 2تابستان).
ّ
دهقاین فیروزآبادی ،سیدجالل (« .)1390فناوریهای قدرت در جنگ نرم» ،فصلنامه مطالعات راهبردی،
سال چهاردهم ،ش ( 1پیایپ ( )51هبار).
ن
حممدحسی (« .)1388جنگ نرم بر بستر آسیبهای داخیل :منونه آندلس» ،فصلنامه مدیر یت
رجیب دواین،

حبران ،سال اول ،ش  4و ( 3هبار و تابستان).
رسمتزاد ،ملیحه ( .)1391برریس مردم شناخیت تأثیر ماهواره بر فرهنگ پوشش و رفتار زنان استان ایالم (مورد
مطالعه منطقه چرداول) ،پایاننامه کارشنایس ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد هتران مرکزی ،دانشکده علوم
اجتماعی.
زاهدی وفا ،مسانه (« .)1391توسعه رسانهای و هتدیدهای نرم» ،فصلنامه ره آورد نور ،سال یازدهم ،ش 41
(زمستان).
زماین حمجوب ،حبیب ( .)1389نقش سیایس اجتماعی زنان در تاریخ اسالم ،قم :پژوهشکده حتقیقات اسالمی.
ز ینآبادی ،مرتیض(« .)1386جامعه پذیری حجاب» ،کتاب زنان ،سال دهم ،مشاره ،38زمستان.
سعیدی شاهرودی ،عیل (« .)1389ناتوی فرهنگی و رسالت ما» ،در ناتوی فرهنگی و براندازی نرم ،قم:
انتشارات زمزم هدایت.
سیدینیا ،سیداکبر (« .)1388مصرف و مصرفگرایی از منظر اسالم و جامعهشنایس اقتصادی» ،فصلنامه
اقتصاد اسالمی ،سال هنم ،ش ( 34تابستان).
ن
حسی (« .)1384ر یشهیایب جامعهشناخیت یبحجایب» ،فصلنامه فقه ،سال چهاردهم ،ش 51
شرفالدین،
و .52
ن
امحدحسی ( .)1389جنگ نرم ،قم :مؤسسه آموزیش و پژوهیش امام مخیین(ره).
شرییف،
شورای عایل انقالب فرهنگی ( .)1386حتول شبکههای اشاعه فرهنگی ،پرتال شورای عایل انقالب فرهنگی.
شولت ،یان آرت ( .)1382نگاهی موشکافانه به پدیده جهاین شدن ،ترمجه مسعود کرباسیان ،هتران :شرکت
انتشارات علمی و فرهنگی.
شهایب ،حممود و جمتیب جهانگردی (« .)1387خاستگاه اجتماعی الگوهای استفاده از تلو یزیو نهای ماهوارهای
فاریسزبان در میان خماطبان هتراین» ،فصلنامه حتقیقات فرهنگی ،سال اول ،ش .2
صاحلی امیری ،سید رضا و هیلدا ملکی راستهکناری (« .)1389برریس تأثیر ماهواره بر پوشش دختران دبیرستاین»،
در فرهنگ و خانواده ،تنظمیکننده دکتر شهرود امیرانتخایب ،هتران :معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی مرکز
حتقیقاتاستراتژیک.
صاحلی امیری ،سیدرضا ( .)1386مفاهمی و نظر یه های فرهنگی ،هتران :ققنوس.
عباسزاده ،حممد و دیگران (« .)1391نگریش جامعهشناخیت و روانشناخیت به بدحجایب به عنوان یک مسئله
اجتماعی» ،فصلنامه مهندیس فرهنگی ،سال ششم ،ش ( 65-66خرداد و تیر).
عزیزان ،مهدی ( .)1390جهاد اقتصادی ،الزامات ،عوامل و موانع ،قم :زمزم هدایت.
عسگری ،حممود (« .)1390ابزارها و اهداف جنگ نرم» ،در جنگ نرم در عرصه دفاع میل ،هتران :دانشگاه امام
صادق(ع).
عیویض ،حممدرحمی (« .)1387حبرانشنایس رسانهای :رسانه ،قدرت نرم قرن ،»21فصلنامه پژوهش های
ارتباطی ،ش ( 15پیایپ .)55
ن
فانون ،فرانتس ( .)1356استعمار میرا ،ترمجه حممد امی کاردان ،هتران :شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
فراهاین ،عباس (« .)1389خطر الگوسازی ماهواره» ،روزنامه رسالت ،سال بیستوششم ،ش 18( 7198
هبمنماه).
فرهنگی ،عیلاكبر و هانیه كیانا (« .)1391تأثیر رسانهها در تبلیغ سبک زندگی غریب با تأ کید بر الگوی پوشش
غریب» ،فصلنامه پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی ،دوره دوم ،ش ( 5هبار و تابستان).
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قریب ،سیدحممدجواد (« .)1391پدافندهای فرهنگی برای مقابله با هتاجم فرهنگی» ،فصلنامه عملیات رواین،
سال هشمت ،ش ( 32هبار).
قیلپور ،آر ین (« .)1386نقش دولت در هنادینهسازی حجاب» ،کتاب زنان ،سال دهم ،ش ( 38زمستان).
کرماین ،بتول ،حممد موالیی و حممد عباسزاده (« .)1390مطالعه جامعهشناخیت رسانههای مجعی به مثابه ابزاری
در قدرت نرم» ،فصلنامه مطالعات قدرت نرم ،ش .2
کر مییتبار ،مرمی (« .)1389راهبردها و راهکارهای دولت زمینهساز در رو یارویی با جنگ نرم» ،فصلنامه مشرق
موعود ،سال چهارم ،ش ( 13هبار).
كرباسیان ،قاسم ( .)1389جامعه و مصرفگرایی ،پرتال پژوهشکده باقرالعلوم.
گاردنر ،و یلیام ( .)1387جنگ علیه خانواده ،برگردان و تلخیص معصومه حممدی ،قم :دفتر مطالعات زنان.
ال ل ،جیمز ( .)1379رسانه ،ارتباطات ،فرهنگ :رهیافیت جهاین ،ترمجه جمید نکودست ،هتران :انتشارات
روزنامه ایران.
حممدینیا ،اسداهلل ( .)1390زیباییهای حجاب ،قم :سبط اکبر.
حممدی ،یداهلل (« .)1389امنبت فرهنگی و نظام رسانه» ،در عملیات رواین و رسانه ،هتران :نشر سایق.
مهرعطاء ،رضا (« .)1388نقش رسانه در جنگ نرم» ،ماهنامه اطالعات راهبردی ،سال هفمت ،ش ( 81هبمن).
نای ،جوزف (« .)1384قدرت سخت و قدرت نرم در عصر جهاین اطالعات» ،ترمجه رضا میرطاهری ،ماهنامه
اطالعات راهبردی ،سال سوم ،ش .25
نظری ،اشرف و صمد باقری (« .)1391هو یت فرهنگی ایران در فرایند جهاین شدن؛ ظرفیتها و چشماندازها»،
فصلنامه مهندیس فرهنگی ،سال ششم ،ش  66و ( 65خرداد و تیر).
نو ید ،مهدی ( .)1374فرهنگ و مقاومت فرهنگی ،هتران :انتشارات فلق.
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