
 

 

  55-72: 1391، تابستان 15پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی، سال بیستم، دوره جدید، شماره 

  تلویزیونی  ايهاي ماهوارههاي شبکهرابطه برنامه بررسی
 و هویت دینی جوانان

 * حسن بختیاري
  ** فرخی حسن

  26/10/91: پذیرش نهایی    30/7/91 :دریافت مقاله

  
  چکیده
 دینی هویت و تلویزیونی ايماهواره هايشبکه هايبرنامه رابطه بررسی هدف با تحقیق این
 صاحبنظران استان همدان در جامعه آماري تحقیق شامل کارشناسان و .است شده انجام جوانان

آنان به عنوان  نفر از 97 با استفاده از فرمول کوکران که جوانان بوده اندحوزه امور رسانه و 
 ابزار .تصادفی انتخاب شدند اي و به طورروش نمونه گیري طبقه تعیین و با هاي تحقیقنمونه

روایی آن، اجراي آزمایشی  تأیید ها پرسشنامه محقق ساخته بوده است که پس ازگردآوري داده
ها از شاخصهاي براي تجزیه و تحلیل داده .شد هاي تحقیق اجرای، روي نمونهپایای اطمینان از و

. تک متغیره استفاده شد t آزمون میانگین و انحراف استاندارد و براي آزمون فرضیه تحقیق از
 اي تلویزیونی برهاي ماهوارهداد که رابطه بین دو متغیر معنادار است و شبکه نشان تحقیق نتیجه

  .منفی دارند وانان تأثیرهویت دینی ج
جوانان و هویت و  دینی جوانان، هویت ملی جوانان، هویت اي،هاي ماهوارهشبکه :هاواژه کلید

  .دین، تبلیغات و دین
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  hbakh4039@yahoo.com                                      )ع(استادیار دانشگاه جامع امام حسین  *

  ammar1391@chmail.ir    )ع(اطالعات استراتژیک دانشگاه جامع امام حسین کارشناس ارشد  **
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  مقدمه
دین، معنویت  دشمنان استفاده مورد ابزارهاي از مهمترین یکی اي ماهواره تلویزیونی هايشبکه

و رفتارهاي  باورها افکار، این شبکه ها تأثیر گذاري بر هدف راه اندازي . و آزادگی در جهان است
و زمینه سازي براي پذیرش برتري و حاکمیت  غربی، سکوالریسم دینداران، ترویج فرهنگ و منش

اقدام شده  تلویزیونی شبکه صدها تأسیس آنان بر جهان است؛ به همین دلیل طی سالهاي اخیر به
  . کنند می پخش را گوناگونی هاي برنامه روزي شبانه که است

در همه کشورها تعقیب می کنند، بر کشورهاي مستقل اگرچه کشورهاي غربی این اهداف را 
جمهوري اسالمی . داراي پیشینه تمدنی شرقی و بویژه بر کشورهاي مسلمان تمرکز ویژه اي دارند

ایران به عنوان ام القراي این کشورها و پرچمدار واقعی اسالم و تشیع در عرصه اجتماع بین 
ین دلیل کشورهاي غربی با استفاده از این ابزار، کشورهاي مسلمان جایگاه ویژه اي دارد؛ به هم

که (فرهنگ و باورهاي اصیل اسالمی  و انقالبی مردم ایران، بویژه جوانان و نسل سومیهاي انقالب 
  .اند داده قرار هدف را.) گروه ویژه اي برایشان هستند

 ثباتبی براي فرهنگی ناتوي ابزارهاي مهمترین از یکی ايماهواره هايشبکه هدفمند گسترش«
 مجاز غیر اي ماهواره گیرنده میلیون 4/5 اکنون هم مثال عنوان به است؛ اجتماعی امنیت نظام سازي
 وضوح و بخوبی شبکه هزار دو جهانی، اي ماهواره شبکه 666 و هزار 17 از و است فعال کشور در

 ساعته 24 که اختصاص دارد موسیقی به شبکه 380 تعداد این از. است مشاهده قابل ایران در کامل
 شبکه 74 ایران در دریافت قابل هاي شبکه میان از. کنند می پخش تلویزیونی هاي کلیپ و موسیقی

 419 تاریخی، و ساختگی هايفرقه و ادیان تبلیغ به شبکه 273 آرایش، لوازم و لباس مد تبلیغات به
 دارد اختصاص اقتصادي مقوالت به شبکه 92 نوجوانان، و کودکان به شبکه 252 ورزش، به شبکه
 ترتیب به پردازندمی اخالقی غیر کامالً و اخالقی غیر مسایل به که هایی شبکه تعداد چنینهم و

  ).3: 1390صادق، صبح نامه هفته( »است اي ماهواره شبکه 81 و 235
افزایش روز بهره گیري از فناوریهاي پیشرفته در برنامه هاي شبکه هاي تلویزیونی ماهواره اي و 

 جامعه ارزشهاى با متضاد رفتارهاى و ناهنجاریها به است جوانان شده به روز جذابیتهاي آنها باعث
کشورهاي غربی از طریق این برنامه ها ابعاد مختلف هویت جوانان اعم از  .آورند روي خویش

ها بعد هویت دینی آن را هدف قرار داده اند اما مهمترین امنیتی و سیاسی فرهنگی، دینی، اجتماعی،
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در فرایند تعلیم و تربیت اسالمی جوانان، که از . است که سایر ابعاد را هم تحت تأثیر قرار می دهد
وظایف اصلی حکومت اسالمی است،  عالوه بر تالش براي آشنا کردن و تعمیق باورهاي دینی، 

ی، و تمهیدات الزم براي باید موانع تأثیرگذاري برنامه هاي تربیت اسالمی بر جوانان نیز شناسای
در وضعیت فعلی یکی از موانع مهم . برطرف کردن و یا حداقل کاهش تأثیرات آنها پیش بینی شود

تعلیم و تربیت اسالمی جوانان، که هویت دینی آنان را هدف قرار داده، برنامه هاي شبکه هاي 
  .   ماهواره اي تلویزیونی است

ماهواره اي تلویزیونی بر هویت دینی جوانان، متأسفانه به رغم اهمیت موضوع تأثیر شبکه هاي 
پژوهشهاي محدودي در این زمینه انجام شده است که ضرورت دارد مراکز مسئول امور تربیتی و 

 این در مهمترین پژوهشها. فرهنگی در حجمی وسیع وارد شوند و پژوهشهاي مناسبی انجام دهند
  :از عبارت است زمینه

    و ماهواره از کننده استفاده ایالم شهر دانشگاهی پیش آموزان شدان هویت نوع مقایسه
 ،)1389 بیگی،یا در( پرشیا سی بی ام شبکه تأثیرات ، بررسی)1389 رمضانی،( خارجی هايشبکه
 هاشمی، بنی. (ا .ا .ج وسیماي صدا تحقیقات مرکز توسط 2010سال در وان فارسی شبکه بررسی
 تأثیر ،)1390 موسوي،( فرهنگی ناتوي در رسانه نقش: خانه بام  بر   مستقر  ناتو  نیروهاي ،)1389

 روي بر اي ماهواره تلویزیون تأثیر ،)2012 ،1روباکا( بنگالدش فرهنگ بر ايماهواره تلویزیون
  .)2009 ،2کولدایپ( هند شهري جوانان

اي بر  ماهواره تلویزیونی هاي شبکه هاي این مقاله برگرفته از یک طرح پژوهشی، تأثیر برنامه
  .  هویت دینی جوانان را مورد مطالعه قرار داده است

  

  ادبیات موضوع  مروري بر
 هاى رسانه دیگر و اى ماهواره فناورى«: نویسد مى اجتماعى، منتقد و نویسنده تافلر، آلوین
 به داشتن باور وضعیتیی چنین در ).20: 1389 شرفی،( »پاشند مى هم از را ملى فرهنگهاى جدید،
. است دشوار بسیار دیگر فرهنگهاي برابر در آن مطلق درستی از دفاع و خاص دنیایی برتري
 بحران دچار منبع آن به وابسته افراد شود، متزلزل چنین سنتی یابی هویت منبع مهمترین که هنگامی

 
1- Robaka 
2- Kuldip 
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 ناامنی و تردید احساس در معنا و هویت بحران این« .)97: 2011 ،1پترسون( »شوند می معنا و هویت
 واقع در تزلزل این و کند می متزلزل را بخش هویت یقین هرگونه بنیادهاي و... و یابد می نمود
  ).78: 2012 ،2لیون( »است ایمان و باور هاي پایه تزلزل
  

  هویت 
. آمده است»باشد شخص شناسایی سبب آنچه وجود، هستی،«: معنی به معین فرهنگ هویت در

 از فرد تفاوت که است ویژگیهایی هویت مجموعه« :تعریف کرده استاتکینسون هویت را چنین 
 استفاده مورد زیادي عناصر آن، ساختن براي که شود می موجب را دیگران به او شباهت یا دیگران
 از تکیه می کندکه تفسیري بر خود از ذهنی تصویر آمدن وجود به براي شخص هر. گیرد می قرار

   ).66: 1386 اتکینسون،( »دارد خود دربارة دیگران واکنشهاي
 چیزهاي داشتن رغم به که فردي عنوان به خود درك به همگانی است نیازي نشانگر هویت«

 با ارتباط در ملتی یا و فرد خودشناسی نوعی هویت بنابراین،. جداست آنها از دیگران با مشترك
 اجتماعی و فردي لحاظ از ملت یا و فرد شخص، که کند می مشخص فرایند این. است دیگران
 خود که است روحیات و ویژگیها نگرشها، مجموعه هویت واقع، در. دارد جایگاهی چه و کیست

  ).87: 1388 شرفی،( »کند می متمایز دیگران از را
 سخن متفاوت دیدگاه هاي از آن گیري شکل چگونگی و هویت مورد در بسیاري اندیشمندان

 و شناسد نمی حصار هویت که است آن نشانه زمان بستر در مباحث این بودن جاري. اند گفته
 که ما مسئله تنها نه هویت مسئله تردید بی. است تعریف باز و نوسازي حال در و زنده پویا، همواره
 توان می حاضر عصر فرهنگی و سیاسی وضعیت به توجه با. بود خواهد نیز ما هاي آینده مسئله
 خواهد قرار مخاطره و دگرگونی معرض در پیش از بیش انسانها هویت آینده در که کرد بینیپیش
 شاید و متفاوت هویتهاي به سو یک از متفاوت وضعیت ایجاد با شدن جهانی چون مسائلی. گرفت
. خواندمی فرا همگونی نوعی به را متمایز هویتهاي دیگر سوي از و بخشد می شکل کاذب

مطالعات  مسائل این به توجه تربیتی تربیتی و روانشناسی باحوزه علوم اجتماعی، علوم  اندیشمندان
  . زیادي  در حوزه هویت انجام داده اند که براي رعایت اختصار از ذکر آنها خودداري می شود

 
1- Peterson 
2- Lyon 
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  هویت ابعاد
 هایی پدیده پسوند عنوان به توان می هویت از دیگر عبارت به دارد؛ گوناگونی ابعاد هویت

 شده شناخته بیشتر برخی میان این در اما. کرد استفاده آن نظایر و ملیت قومیت، دین، فرهنگ، چون
 فرهنگی، اجتماعی، فردي، است؛ لذا در این مقاله به ابعاد شده زیاد تري بحثهاي است و درباره آنها

    :می شود هویت اشاره دینی و ملی
 بحران آن به گاهی که( اکتشاف: دارد بستگی متغیر دو به فردي هویت :فردي هویت

 رودررو خویش هویت مختلف هاي جنبه با بشدت جوان اکتشاف، دورة در. تعهد و) گویند می
 لحاظ از جوانان. دارد رابطه نداشتن، یا داشتن تصمیم با تعهد. برد می سؤال زیر را آنها و شود می

 جامعه از بعضی اعتقاد به. دارند فرق هم با تعهدشان یا شوند می رو روبه آن با که بحرانی میزان
 این به. متفاوت است نوعی و کیفی نظر از اجتماعی هویت و فردي هویت ـ "گیدنز" نظیر ـ شناسان
 دو ،"فریدمن" اعتقاد به. است جامعه به معطوف جمعی هویت و افراد بهناظر   فردي هویت که معنا
 عبدالهی،( »شخصی ـ فردي هویت دیگري و فرهنگی ـ اجتماعی هویت یکی: دارد وجود نظام نوع

1385 :125.(  
 از جامعه است که رسوم و آداب سنتها، ارزشها، باورها، اجتماعی، هویت« :اجتماعی هویت

 مجالت، تلویزیون، رادیو، مثل جمعی هاي رسانه هاي برنامه دیگران، با اجتماعی روابط طریق
). 35: 1388 ، آلپورت( »یابد می انتقال بعدي نسلهاي به... و کاالها و اجناس تصاویر، ها، روزنامه

 خانواده،: از عبارت است آنها از برخی است که مؤثر جمعی هویت تشکیل در مختلفی عوامل«
 و خودآگاهی گذشته، تاریخ ،)قومیت( ملیت ایدئولوژي، جمعیت، سن، شغل، زادگاه، دین، زبان،

  .)65: 1388 اکبري،( »خودیابی
 از اي مجموعه هویت،«: کرد تعریف چنین را اجتماعی هویت توان می عناصر، این به عنایت با

 بر که است همسان تاریخی و زیستی فلسفی، روانی، فرهنگی، اجتماعی، مشخصات و ویژگیها
 طـور به معین مکانی و زمانی ظرف در را آن و کند می داللت آن اعضاي همانندي یا یگانگی
 بنابراین. سازد می متمایز آنها به متعلق افراد و  ها گروه سایر از آگاهـانه و قبـول قـابـل و مشخص
 در افراد خودآگاهی عنصر و یابد می قوام متفاوتی عناصر از و دارد جامعی خاستگاه جمعی هویت
  ).67: 1385 شاملو،( »است مهم بسیار مفهوم این
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 عبارت یک در ولی است، دشوار نسبتاً خانوادگی، هویت دقیق تعریف :خانوادگی هویت
 یک« عنوان به( او خانوادة و جوان میان نسبت تعیین هویت، نوع این از منظور که گفت توان می

 جنبه دو از جوان خانوادة هویت، بحث در. هست آنان میان پیوندهایی چه اینکه و است) »گروه
 کالمی رفتار« که معنا این به است؛ خانواده سندیت و مرجعیت بعد ابتدا: است اهمیت حائز او براي
 چنین ظاهري، رفتار در هرچند و »است برخوردار اعتبار نوعی از فرزند براي والدین عملی و

 در والدین و جوان هاي ارتباط فراوانی دوم، جنبۀ. دارد باور آن به باطنش در ندهد بروز را واقعیتی
 دورتر مواردي در هم و نزدیکتر، یکدیگر به را آنان هم تواند می که است خانواده نهاد درون
  ).125: 1384گودرزي،( »سازد

 نمادها، که ملتی. دانست خاص ملتی به تعلق احساس نوعی توان می را ملی هویت« :ملّی هویت
 هویت. دارد معین سرزمین و فرهنگ و تاریخی قهرمانان رسوم، و آداب مقدس، مکانهاي سنتها،
 و فرهنگی عناصر برخی در داشتن اشتراك دلیل به انسانها، از گروهی به تعلق احساس یعنی ملی
   :تدانس این شرح به توان می را ملی هویت بنیادین عناصر. )63: 1389 محمدي، گل( »فرهنگی شبه
 فرهنگ مشترك، تاریخی خاطرات و تاریخی هاي اسطوره وطن، یعنی تاریخی، سرزمین یک«

 و حقوق دولت، یعنی نظر، مورد سرزمین کننده اداره سیاسی نهادهاي مشترك، هايتوده عمومی
 احمدي،( »اعضا براي سرزمینی تحرك و مشترك اقتصاد اعضا، تمامی براي مشترك وظایف

1389 :66.(  
 و کندمی متمایز پیرامون جهان دیگر هویتهاي از را ما که هویت، از بخش آن« :فرهنگی هویت

 و ترینگسترده که هویت، نوع این. است فرهنگی هویت است، دیگران از ما تفاوت بیانگر
 سبب که است ملی هویت اجزاي مهمترین از است کشورهر  شهروندان بین آن نوع فراگیرترین

 و آگاه اي خودگونه به که است اجتماعی نظام و فرهنگی ابعاد تمام شامل و شودمی فرهنگی توافق
 و رودمی شمار به یملت و فرهنگهر  تاریخ نشانه و دهدمی قرار تأثیر تحت را ما آگاه ناخود یا

 سنتی، ارزشهاي عامه، فرهنگ اعیاد، و جشنها عام، سنتهاي و آیینها: از عبارت است آن شاخصهاي
 هر افراد اگر. بومی و ملی هنر گویشها، زبان، رسوم، مکانها، و بناها و معماري پوشش، طرز و لباس
 سطح در فرهنگی نظامهر  در عاطفی و اخالقی قواعد در یافتگی تصمیم از پس اجتماعی گروه
 خیاط، حاجی(»است یافته تحقق فرهنگی هویت باشند، مشترکی وجوه سلسله دنبال به کلی جامعه
1388 :177.(  
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 نیز مواردي در دارند و اشتراك یکدیگر با جهاتی از و فرهنگ تمدن واژة« :تمدنی هویت
ت یا کشور یک مرزهاي به فرهنگی هویت اغلب اما .شوند می تلقی هم با مترادف  محدود ملّ

 چندین و رود می فراتر خاص کشوري مرزهاي از عمده طور به »تمدنی هویت« که درحالی شود می
یت  نیز مواردي در که آن، نظایر و غربی تمدن یا اسالمی تمدن مانند دهد؛ می پوشش را ملّ

 و معرفت تمدنی، هویت از منظور). 108: 1385 عبدالهی،( »شود می مطرح قاره یک از تر گسترده
 امکان فرد به هویتی چنین درك. است آن منسوب به که است تمدنی به آدمی عمیق آگاهی
 است شده کشیده تاریخ اعماق تا آن فرهنگی هاي ریشه که دهد می را سرزمینی در زندگی احساس

 نتیجه، در و آن ارزشهاي و میراث افتخارات، و تمدن آن با ارتباط تعلق سبب احساس، این و
  ).108 :1385عبدالهی،( »شود می تمدنی هویت گیري شکل

  دینی هویت
 توجه مورد همواره اجتماعی علوم هاي پژوهش و ها نظریه در دینی هویت و دینداري ین،د
 نقش دینی هویت که است اجتماعی علوم دانشمندان  میان در شده پذیرفته امري این. است بوده

 از مختلف شناسان جامعه هاي نظریه و تفکراتدر  دیدگاه این. داراست مردم زندگی در پررنگی
 ).53: 2011 میشل،( »است ریشه داشته...  و  "یواخیم" ، "زیمل" ، "وبر" ، "دورکیم" جمله

 به رسیدن هاي راه و دهد می او به زیبا اي جلوه دارد؛ اشاره انسان بودن جاودانه به دینی هویت«
 و عشق به گرایش آدمی، فطري نیازهاي از ).36: 1388 آبادي، لطف( »کند می بیان را کمال
 را خدا بندگی و عبادت به تمایل درونش در یادگیري نوع هر از مستقل فرد، یعنی است؛ پرستش
 دین و آدمی رابطۀ. شود می آشکار دینی رفتار و اعمال در تمایلی و احساس چنین. کند می احساس

 دینی هویت ،"محمدي گل"«. شود می تبیین »دینی هویت« مقولۀ در کند می پیدا آن با که نسبتی و
 و دارد ذهن در دین با خود رابطه از فرد که داند می ایستارها از ثابت و پایدار نسبتاً اي مجموعه را
  :است دانسته ذیل بعد سه داراي را دینی هویت مشخص طور به

  دین با ارتباطش چگونگی  به فرد آگاهی -1
  .داند می مترتب ارتباط این بر فرد که مثبتی ارزشی پیامدهاي -2
 اي رابطه دین با که دیگرانی به نسبت و خاص، دین به نسبت یا دین از فرد خاص احساس -3
  ).22: 1389 محمدي، گل( »دارند مشابه
 مراسم اجراي مذهب، به عملی و نظري پایبندي را دینی عوامل هویت) 1387( آخوندي«
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 ویژه باورهاي به توجه دانستن، مذهبی را اش خانواده و خود مذهب، در مورد کنشگري مذهبی،
 داوطلبانه خدمات در شرکت و دین بخشی معنی احساس زندگی، بودن معنادار احساس مذهبی،
 احساس معناي به دینی هویت گفت توانمی واقع در«). 453: 1388 حاجیانی،( »است دانسته مذهبی
 جمعی هویت عنوان به دینی هویت. است دینی ارزشهاي و احکام باورها، به نسبت فرد تعهد و تعلق

 »دارد مقارنت امت یا دینی اجتماع همان یا جمعی ماي با که است دینداري از سطح آن متضمن
 و دین با آدمی رابطه به) روانشناختی دیدگاه  از( دینی هویت دیگر، جاي در«). 84: 1388 دوران،(

 در آنها تأثیر چگونگی و دینی موازین و ارزشها حول بر فرد گرایشهاي و تعلق میزان عوامل آن ،
 خدا، با فرد رابطه خویشتن، با فرد رابطه همچون ابعادي داراي که شده گرفته نظر در او زندگی
  ).454: 1388 حاجیانی،( »است جامعه با فرد رابطه و هستی جهان با فرد رابطه
. بگیرد شکل واقعی طور به ما وجود در مذهبی و دینی هویت که کند می رشد زمانی نیز اخالق«
 هاي میوه درخت، رشد با که »دین« نام به است درختی میوة اخالق، که گفت توان می واقع در

 ذهن در تصویري ایجاد« ایدئولوژي هدف روانشناسان، از یکی گفتۀ به. نشیند می ثمر به بیشتري
 پیامدهاي که است بدیهی. »کند تقویت او در را هویت جمعی و فردي احساس که است شخص
 اي عده. است مکتب آن باورهاي و ارزشهابرابر  در مسئولیت و تعهد احساس دینی، هویت تکوین

 که هویتی بهترین واقع در. کنند می تلقی »دینی هویت« بناي سنگ را تعهد صاحبنظران، از
عالوه بر این ).   80: 1388 اکبري،( »است مذهب و دین ،اند کرده تأیید را آن ما جامعۀ اندیشمندان

  :مباحث، رویکرد دیگري هم در باره هویت انسانی هست که مختصرا به آن اشاره می شود
 ابن". ایم شده مطلق وجود ذات عارض تو و من که است مبتنی نظر این بر مذهبی رویکرد

 هویت«: که کند می بیان »الطبیعه بعد ما تلخیص« خود کتاب در اسالمی بزرگ فیلسوف "رشد
 هویت. »است شده مشتق »هو «کلمه از و شود می اطالق هر موجود اسم بر که است معنایی مترادف

 و همانندي«: از عبارت که اندازد می ارسطو منطق در ذات یا هویت مفهوم یاد به را ما مفهوم این به
 است ساز هویت خدا با انسان همانی این مذهبی هاي نحله اي پاره در اما. »است ذاتش با شیء تشابه
 صرفا آدمی حقیقی هویت«دیدگاه   این از). 45: 1389 شرفی،( »خودش ذات با انسان همانی این نه
 از گسست. گیرد می شکل پیوست، و گسست  ـ یا و ـ تشخص و تمایز ـ وصل و فصل ـ فرایند در
 چشم »خود« تولد به توان می که است »خود« کردن فنا طریق از تنها. خدا به پیوست و خدا غیر

 تشبه با تنها. رسید رب معرفت به توان می که است شده فنا نفس این شناخت طریق از تنها و داشت
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 که است فردیت نفی و چیز همه در خداوند دیدن همان حیات، گوهر با اتحاد او، در شدن ذوب و
  ).38: 1387صوفی،( »شد من توان می

 هویت یک عالم این در اصوال«: که کندمی تأکید متفاوت بیانی با معنا این بر ايقمشه الهی
 من«). 134: 1384گودرزي،( »است خداوند وجود که اوست وجود هویت آن و نداریم بیشتر
 و اطراف محیط که نیست منی آن من، این اساس این بر. است جهان کمالی سیر محصول حقیقی
 ساخت در انسان فراورده) معمولی(پدیداري من که حالی در لحاظ بدین پرورد؛ می ما در فرهنگ
      وجهی واجد و باطن تکامل محصول حقیقی من دارد، محدود و جزئی وجهی و است تاریخ
 است، ظرف این رشد و ذهن ظرف حاصل پدیداري من که حالی در دیگر سخن به منتهاست؛بی
  ).132: 1384گودرزي، ( »است شهود قوه ثمره حقیقی من

 قرآن در همانکه یعنی ملکوتی، من یکی: است من نوع دو داراي انسان«: مطهري استاد تعبیر به
ن فیه نَفخت« به آن از نیست طبیعت به نیازمند خود بقاي و حیات در است و شده تعبیر  »روحی م. 

من اصیل همان من ملکوتی انسان ... انسان من حیوانی هم دارد من حیوانی در انسان من طفیلی است
یعنی آنچه در یک حیوان، من واقعی و حقیقی آن حیوان را تشکیل می دهد در انسان من . است

 موجودي که است همین انسان ویژگی .است مراتب داراي موجودي انسان طفیلی اوست ولی
 فرشته؛ از باالتر بلکه و است فرشته یک خود درجه عالیترین در که است مراتب و مقامات صاحب

 ها من میان خود، عالی درجه آن حسب به انسان. جماد دیگر درجه در و است گیاه دیگر درجه در
 در هم انسان ندارد، وجود ومایی من و تنازع و جنگ فرشتگان میان که طور همان. بیند نمی تباینی
 هستند نور هايپاره مثل همه بیند؛نمی مایی و من دیگر افراد با خود میان خویش وجودي مرحله آن
 به رسند،می خود طبیعی و دانی درجات به وقتی ولی. ندارند شکل هیچ به تزاحمی یکدیگر با که

 خویش بقاي و حفظ براي خود به خود منی هر هست، طبیعت در که تزاحمی و ضیق حکم
 من. آیدمی پیش غیره و بقا تنازع مسئله که نماید می نفی را دیگران طبعاٌ و کندمی کوشش
 را غیر و دیدن را خود فقط و طلبی انحصار حالت آن یعنی است، دیگر هاي من مقابل در هرکسی
 این شود؛ خرد باید که اینهاست و شود می مبارزه اینها با است انسان طبیعی من الزمه که ندیدن
  ).163:  1390 مطهري،( »دیگر هاي من با طبیعی من دیوار شود؛ شکسته باید که است دیوار

با توجه به مجموع این مباحث، در این پژوهش منظور از هویت دینی، احساس وابستگی و تعهد 
در واقع می توان گفت هویت دینی به معناي . فرد نسبت به باورها، احکام و ارزشهاي دینی است

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 1391، تابستان 15، دوره جدید، شماره20سال   پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی/  64

هویت دینی به عنوان . و تعهد فرد نسبت به باورها، احکام و ارزشهاي دینی استاحساس وابستگی 
هویت جمعی متضمن آن سطح از دینداري است که با ماي جمعی یا همان اجتماع دینی یا امت 

  .مقارنت دارد
  
  جوان

جوانی . جوان در لغت به معناي برنا، تازه، نو و چیزي است که از عمر آن چندان نگذشته باشد
در دوران جوانی تغییرات رشدي که در فرد به وجود می آید، . یکی از مراحل مهم رشد است

اي که سازمان در مطالعه. کند که خاص این دوره سنی استویژگیها و نیازهایی را در فرد ایجاد می
عالیق اي انتقالی از جوانی مرحله«: ملل متحد انجام داده این تعریف را  از جوانان عرضه کرده است

  . »پذیریهاي کودکی به حقوق و وظایف بزرگسالی است و آسیب
تعریف و مفهوم جوانی از نگاه جامعه شناسی، روانشناسی و علوم تربیتی با هم تفاوتهایی دارد 

بر اساس تعریف مرکز آمار ایران، افراد جوان با سن . شویمکه در این تحقیق وارد این تفاوتها نمی
  . هستند 29تا  15

  

  اي تلویزیونی هاي ماهوارهشبکه
     و استار تل هايماهواره طریق از را خود هايبرنامه که تلویزیونی هايشبکه از دسته آن«
 اکنون هم").11: 1388 محبی،( »دارند نام اي ماهواره هاي شبکه کنند،می پخش غیره و برد هات

 ايماهواره شبکه 666 و هزار 17 از و است فعال کشور در مجاز غیر اي ماهواره گیرنده میلیون 4/5
 شبکه 380 تعداد این از. است مشاهده قابل ایران در باال وضوح و خوبی به شبکه هزار دو جهانی،

 میان از و کنند می پخش تلویزیونی هاي کلیپ و موسیقی ساعته 24 که دارد موسیقی به اختصاص
 تبلیغ به شبکه 273 آرایش، لوازم و لباس مد تبلیغات به شبکه 74 ایران، در دریافت قابل هاي شبکه
 92و  نوجوانان، و کودکان به شبکه 252 ورزش، به شبکه 419 تاریخی، و ساختگی فرق و ادیان
 و اخالقی غیر مسایل به که هایی شبکه تعداد همچنین و دارد اختصاص اقتصادي مقوالت به شبکه
 صبح نامه هفته( »است ايماهواره شبکه 81 و 235 ترتیب به پردازندمی اخالقی غیر کامالً
  ).3: 1390صادق،
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  اي در حوزه جوانانهاي ماهوارهاهداف شبکه
 افزایش و فساد گسترش موجب اینترنت، و ايماهواره هايشبکه و هارسانه بر غرب سلطۀ«

 ضد هايصحنه انتشار گسترش. شد خواهد مرزها وراي در اخالق خالف و قانونی غیر اقدامات
 چون جذاب ابزارهایی با ناشایست هايآگهی و اخالقی غیر و مستهجن فیلمهاي پخش با ارزشی
 تقویت سازي جهانی اثر در که آیدمی شمار به هالیوودي فرهنگ تهاجم نوعی ماهواره و سینما
  .)126: 1388 پاستر،( »شد خواهد
 هايسامانه به کارگیري از امریکا آن رأس در و غرب هدف«: است معتقد  "کاستلز مانوئل"
. است لیبرالیستی اقتصاد سازي جهانی و فرهنگی سازي یکسان براي مناسبی بستر ایجاد اي، ماهواره

 ايتوسعه حال در جوامع هویتی و فرهنگی ایدئولوژیک، ارزشهاي نابودي شاهد صورت این در
  ).82: 1389 دهشیري،( »گرفت خواهند قرار غرب لیبرالی فرهنگ تأثیر تحت که بود خواهیم
 دگرگونی و در تحول پررنگتري نقش تلویزیونی اخص، طور به و ايماهواره هايبرنامه«

 دراز در کننده سرگرم و تفریحی هاي برنامه با ماهواره مثل تصویري هايرسانه .دارند فرهنگی
 از نیز تلویزیونی هاي شبکه. شودمی باعث را آنها تعمیق و طبقاتی جدید شکافهاي ایجاد مدت،
 نمادها این فرستنده شده بندي قالب فرهنگ .کنندمی برقرار ارتباط دنیا نقاط تمام با ماهواره طریق
 وارد سپس و خانواده کانون وارد و گیردمی قرار گیرنده اختیار در مقاومتی هیچ بدون پیامها، و

 دیگر از. است ايماهواره هايبرنامه عمومی و گیر همه پیامدهاي از فرهنگ افول. شودمی جوامع
 حدبی تماشاي دلیل به عمومی سواديبی روزافزون رشد اي،ماهواره هايبرنامه معضالت و پیامدها
 ستدهاي و داد کاهش مختلف، مطالب و موضوعات به نسبت تفکر و تمرکز عدم و هابرنامه این

 و مذهبی باورهاي و انسانی ارزشهاي باختگی رنگ یکدیگر، با انسانها روابط در اجتماعی و عاطفی
 این و است دیگر زمان هر از بیش اجتماعی فرهنگ سقوط خطر نتیجه در و میهنی و ملی نمادهاي
  ).42 :1390 بهارلونژاد،( »دهد می قرار تهاجم معرض در را دنیا جوامع سراسر معضالت،

 دیگر مسائل از بسیاري و »مشروع جنسی نا روابط« ،»ابتذال« ،»برهنگی« که است این واقعیت«
 اصیل تمدن در هیچ گاه شود،می ترویج ماهواره طریق از غرب فرهنگ از بخشی به عنوان که

 نابودي به شود می نامیده ارزش غرب در آنچه ترویج یقیناً .است نداشته جایگاهی ایران اسالمی
...  و شهامت فداکاري، عشق، وفاداري، ایثار، نظیر ارزشهایی انجامد؛ می معنوي ارزشهاي تدریجی
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 کنار در شود تصور اگر است خامی و سادگی. است عجین ایرانی فرد پوست و گوشت با که
 واالي ارزشهاي مسخ از پیشگیري به قادر است، باري و بند بی همان که غرب، فرهنگ سوغات
  ).23: 1389 دهشیري،( »بود خواهیم جامعه

اند و به اعتراف اي صرفا براي اهداف فرهنگی ایجاد نشدهماهوارههاي تلویزیونی البته شبکه
حاکمان و نظریه پردازان غرب، عالوه بر اهداف فرهنگی، اهداف سیاسی و امنیتی را نیز در ایران 
دنبال می کنند که به دلیل تکیه بحث در حوزه تأثیر این شبکه ها بر هویت دینی جوانان از پرداختن 

  . شده استبه آنها خودداري 
مرور ادبیات تحقیق نشان می دهد که در دوره جوانی تنوع طلبی، گرایش به هیجان طلبی، 
استقالل، هویت یابی، میل به آزادي و الگو پذیري بیش از سایر دوران زندگی انسانهاست؛ به همین 

یژگیها  و هاي ماهواره اي در افزایش جذابیت برنامه هاي خود براي استفاده از این ودلیل شبکه
. تأثیر گذاري بر افکار، عقاید، باورها و رفتارهاي قشر جوان ایران اسالمی تالش مضاعفی دارند

اگر چه این شبکه ها همه ابعاد هویتی جوانان را هدف قرار داده اند، تضعیف هویت دینی جوانان 
  .مسلمان ایرانی بیشتر مورد توجه آنان است

  

 روش شناسی تحقیق 
 جامعه آماري .از نظر روش، توصیفی، تحلیلی است و نظر هدف، کاربردياز  تحقیق این
 کارشناسان و صاحبنظران استان همدان در حوزه امور رسانه و جوانان در این گروه ها شامل تحقیق
 اجتماعی، علوم آموزشی هايدرگروه همدان هايدانشگاه علمی هیأت اعضاي اند؛ استادان وبوده
 سازمانهاي و معاونان مدیران همدان، علمیه حوزه سیاسی؛ استادان روانشناسی، علومتربیتی،  علوم
 و فرهنگ کل اداره پرورش،و  آموزش کل اسالمی، اداره تبلیغات جوانان، سازمان و رزشو

  .سیما، دادگستري و نیروهاي انتظامی و امنیتی و اسالمی، صدا ارشاد
تعیین، و تحقیق عنوان نمونه هاي ه ب آماري نفرازاعضاي جامعه 97 کوکران فرمول از استفاده با

براي دستیابی به نمونه هاي تحقیق . با روش نمونه گیري طبقه اي و به طور تصادفی انتخاب شدند
ابتدا نسبت هر گروه از اعضاي جامعه آماري با حجم نمونه تعیین، و پس از تعیین سهم هر گروه از 

. ا روش تصادفی ساده به تعداد مورد نیاز از افراد به عنوان نمونه انتخاب شدحجم نمونه از بین آنان ب
ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده است که پس از  اطمینان از اعتبار آن با روش 
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براي . شد 893/0اعتبار محتوا با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ پایایی آن محاسبه شد که معادل 
ه و تحلیل داده ها از شاخصهاي آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد و براي تجزی

  .تک متغیره استفاده شد  tآزمون فرضیه تحقیق از آزمون
  تحصیالتپاسخگویان برحسب میزان فراوانی توزیع : 1جدول شماره 

  درصد  فراوانی  تحصیالت
  1/37  36  کارشناسی و معادل حوزوي

  2/42  41  و معادل حوزوي ارشدکارشناسی 
  7/20  20  دکتري و معادل حوزوي

  100  97  جمع
ارشد یا معادل حوزوي  کارشناسی داراي تحصیالت) درصد2/42( بیشترین نسبت پاسخگویان

  .معادل حوزوي هستند داراي تحصیالت دکتري یا )درصد7/20( وکمترین نسبت
  شغل حسب نوعبر انیفراوانی پاسخگو عیتوز:  2 جدول شماره

  درصد  فراوانی  شغل
  0/34  33  مدرس دانشگاه

  6/19  19  مدرس حوزه علمیه
  1/5  5  مدیر سیاسی و اجتماعی

  7/20  20  مدیر فرهنگی
  5/15  15  مدیر امنیتی، انتظامی

  1/5  5  مدیر قضایی
  100  97  جمع

مربوط به ) 1/51(مدرس دانشگاه وکمترین نسبت ) درصد 34( بیشترین نسبت پاسخگویان
  .اجتماعی استـ سیاسی  مدیران قضایی و

  حسب سنبر انیفراوانی پاسخگو عیتوز: 3جدول شماره
  درصد  فراوانی  سن

  5/16  16  سال 30زیر 
40 - 31  35  1/36  
50 - 41  40  2/41  
  2/6  6  سال به باال 50
  0/100  97  جمع
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 50 ،)درصد 2/6(نسبت سال و کمترین  50تا  41بین ) درصد 2/41(نسبت پاسخگویانبیشترین 
  .دارندو باالتر،  سال

  اي تلویزیونی بر هویت دینی جوانانشبکه هاي ماهواره میزان تأثیر: 4جدول شماره
  انحراف معیار  میانگین  فراوانی  گویه ها  ردیف

  572/0  33/3  97  روي آوردن به انواع موسیقی غربی   1
  601/0  31/3  97  ). پوشیدن لباسهاي نامتعارف(گرایش به مدگرایی افراطی   2

3  
تضعیف باورهاي دینی و بستر سازي از خود بیگانگی دینی و 

  642/0  24/3  97  فرهنگی 

خانوادگی  -الگوپذیري از نظام فرهنگی،اجتماعی و زندگی فردي  4
  غربی 

97  24/3  642/0  

دین گریزي، ترك نماز و سایر واجبات دینی، دوري از قرآن ،   5
  ... دعا و نیایش و 

97  23/3  656/0  

6  
هاي گرایش به آرایشهاي مبتذل و به گردن آویختن نمادهاي فرقه

  685/0  23/3  97  خاص

  746/0  16/3  97  پذیرش سکوالریسم و جدایی دین از سیاست   7

8  
بی هدفی، بی ثباتی در زندگی، غفلت از فرصتها و مسئولیت 

  756/0  03/3  97  گریزي در جوانان

در خانواده، بی احترامی به والدین افزایش ناهنجاریهاي رفتاري   9
  ...و

97  99/2  810/0  

  714/0  99/2  97  پذیرش اندیشه و فرهنگ برهنگی و خودنماییهاي افراطی جنسی   10

هویت زدایی از مفهوم خانواده و عادي سازي وجود خانواده هاي   11
  727/0  95/2  97  نابسامان و از هم گسیخته

12  
افزایش استفاده از مشروبات الکلی، مواد مخدر و داروهاي 

  604/0  90/2  97  روانگردان 

13  
ظلم ستیزي، عدالت خواهی، جهاد و (تضعیف روحیه انقالبی 

  909/0  78/2  97  ...) شهادت و

  833/0  74/2  97  گرایش به اسالم امریکایی   14

تصوف و گرایش به پذیرش ادیان ساختگی نظیر شیطان پرستی،   15
 عرفانهاي دروغین

97  64/2  780/0  

    05/3    میانگین کل
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 کمترین میانگین ، ومربوط به روي آوردن به انواع موسیقی غربی 33/3 بیشترین میانگین      
 .به گرایش به اسالم امریکایی مربوط است 74/2

  بر هویت دینی جوانان مقایسه نظرات پاسخگویان در باره تأثیر شبکه هاي ماهواره اي:  5جدول شماره 
  به تفکیک سطح تحصیالت

  انحراف معیار  میانگین  فراوانی  سطح تحصیالت
  425/0  13/3  36 و معادل حوزويکارشناسی 
  552/0  6/3  41 معادل حوزوي وارشد کارشناسی 

  464/0  9/2  20 معادل حوزويو دکتري 
  494/0  5/3  97 جمع

 بیش از سایر گروه ها و 6/3با میانگین  و معادل حوزوي ارشدکارشناسی افراد با تحصیالت 
کمتر از سایر گروه ها، شبکه هاي  9/2افراد با تحصیالت دکتري و معادل حوزوي با میانگین 

  .اي تلویزیونی را بر هویت دینی جوانان شهرستان همدان مؤثر دانسته اند ماهواره
  یرشبکه هاي ماهواره اي برهویت دینی جوانانثأمقایسه نظر پاسخگویان درباره ت:  6 شماره جدول

  به تفکیک شغل
  انحراف معیار  میانگین  فراوانی  نوع شغل

  52165/0  0579/3  33 مدرس دانشگاه
  45894/0  8660/2  19 مدرس حوزه
  29737/0  9818/2  5 مدیر سیاسی
  49695/0  2500/3  20 مدیر فرهنگی
  42529/0  0782/3  15 مدیر امنیتی
  67604/0  0364/3  5 مدیر قضایی

 
 کمتر 86/2 میانگین مدرسان حوزوي با ها وسایرگروه بیش از 25/3 میانگین مدیران فرهنگی با

 هویت دینی جوانان شهرستان همدان مؤثر اي تلویزیونی را برهاي ماهوارهها، شبکهسایرگروه از
  .انددانسته

 اي بر هویت دینی جوانانهاي تلویزیونی ماهوارهتک متغیره در باره تأثیر شبکه  tنتیجه آزمون : 7جدول شماره 

  سطح معناداري  درجه آزادي tمقدار   انحراف معیار  میانگین  فراوانی
97  0487/3  49360/0  949/10  96  000/0  
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رابطه بین دو متغیر  )p= 000/0(و سطح معناداري  96، درجه آزادي  t= 949/10با توجه به 
اي هاي ماهوارههاي شبکهبنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه بین استفاده از برنامه. معنادار است
بر این اساس . شودتأیید می % 99سطح اطمینان با جوانان شهرستان همدان دینی هویت  تلویزیونی و

  .دهندویت جوانان را تحت تأثیر قرار میهدینی اي تلویزیونی، بعد هاي ماهوارهتوان گفت شبکهمی
  

  نتیجه گیري
هاي به عنوان متوسط نظر نمونه 5/2هاي پژوهش و با توجه به فرض نمره میانگین بر اساس یافته

هاي شبکه 9/2هاي شغلی، تحصیلی و سنی با میانگینی باالي آماري، تمام پاسخگویان در همه گروه
میانگین کل نیز . اي را بر هویت دینی جوانان شهرستان همدان مؤثر دانسته اندتلویزیونی ماهواره

نتایج آزمون . ، است که این امر حاکی از موافقت زیاد پاسخگویان با این تأثیر نیز هست05/3عدد 
هویت  اي تلویزیونی برهاي ماهوارهشبکه است و معنادار متغیر که رابطه بین دو نشان داد آماري نیز

  .منفی دارند نی جوانان تأثیردی
براساس نتایج تحقیق بیشترین اهداف و تأثیر شبکه هاي ماهواره اي به ترتیب در حوزه هاي 
روي آوردن جوانان به انواع موسیقی غربی، گرایش به مدگرایی افراطی در جوانان، تضعیف 

الگوپذیري از نظام باورهاي دینی و بستر سازي از خود  بیگانگی دینی و فرهنگی در جوانان، 
اجتماعی و سبک زندگی غربی، دین گریزي، ترك نماز و سایر واجبات دینی، دوري از  ـ فرهنگی

قرآن، دعا و نیایش، گرایش به آرایشهاي مبتذل، ترویج سکوالریسم و جدایی دین از سیاست، 
و فرهنگ برهنگی  افزایش ناهنجاریهاي رفتاري در خانواده، بی احترامی به والدین و ترویج اندیشه

  .است
یان ، ، مارکوزههارتلاینگهاي شامل نظریه(هاي جامعه شناسی هویت ها با نظریهاین یافته
همسو بوده است که شبکه هاي ) تافلرگوایر و  ، کاستلز،جوزف نايدیپلماسی عمومی ، رابرتسون
اي هاي ماهوارهو نشاندهنده تأثیر شبکه داننداي تلویزیونی را بر هویت افراد مؤثر میماهواره

رمضانی هاي پژوهش با یافته هاي تحقیق تلویزیونی بر هویت دینی جوانان است؛ هم چنین یافته
نیز تأیید می شود که استفاده از ماهواره، هویت ملی نوجوانان را کاهش، و احساس عدم ) 1389(

هویت  هاي تلویزیونی خارجی برماهواره و شبکه دهد و استفاده ازتعلق به هویت ملی را افزایش می
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  .مذهبی نوجوانان تأثیر دارد
 

  پیشنهادها
برنامه ریزي مسئوالن امور جوانان براي افزایش مبانی معرفت دینی در جوانان و توسعه ـ 1

خدامحوري و تعمیق باورهاي دینی آنان به عنوان اصلی ترین راه براي جلوگیري از تأثیرات سوء 
 ه بر هویت دینی جوانانماهوار

آگاه سازي جوانان نسبت به اهداف و مقاصد دشمنان انقالب اسالمی از توسعه روز افزون ـ 2
 شبکه هاي ماهواره اي فارسی زبان

برنامه ریزي مسئوالن صدا و سیماي جمهوري اسالمی براي تهیه و تولید برنامه هاي جذاب، ـ 3
 ياهاي ماهوارههاي تلویزیونی شبکهسازي آنها با برنامهعمیق و مورد نیاز جوانان براي جانشین 

  
  فارسی منابع

 .سیمرغ: تهران .افتخاري فاطمه ترجمه .شخصیت رشد .)1388( گوردون آلپورت،

 شهید دانشگاه .ارشد کارشناسی نامه پایان .معاصر ایران در اجتماعی هویت و دولت .)1388( علی محمد اکبري،
 .بهشتی

 .مرکز نشر: تهران .همکاران و براهنی محمدتقی ترجمه .روانشناسی زمینه .)1386( هلیگارد و اتکینسون

 .اجتماعی و فرهنگی مطالعات پژوهشکده: تهران .ایرانی ملی هویت بنیادهاي .)1389( حمید احمدي،

 اي ماهواره هاي شبکه پنهان و پیدا اهداف بررسی تخصصی نشست گزارش .)1389( محسن هاشمی، بنی
 .4 ش .اول س .ارتباطات مدیریت ماهنامه .زبان فارسی

 .ملی مطالعات موسسه: تهران .آن پیامدهاي و آثار ملی؛ هویت نظام فقدان .)1390( عبداالحد بهارلونژاد،

 .نو طرح: تهران .صالحیار غالمحسین ترجمه .ها رسانه دوم عصر .)1388( مارك پاستر،

 .ملی مطالعات موسسه: تهران .ایران در ملی هویت شناختی جامعه تحلیل .)1388( ابراهیم حاجیانی،

 فردوسی دانشگاه روانشناسی و تربیتی علوم دانشکده نامه ویژه .هویت ابعاد تبیین .)1388( علیرضا خیاط، حاجی
 .اول ش .چهارم ج .مشهد

 . 45 ش .دوازدهم س. ملی مطالعات فصلنامه .ملی هویت و شدن جهانی .)1389( محمدرضا دهشیري،

 اکبر علی اهتمام به .بحران و هویت نظري مبانی در ها نظریه و رویکردها هویت، .)1388( دبهزا دوران،
 .دانشگاهی جهاد اجتماعی و انسانی علوم پژوهشکده: تهران .علیخانی
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 ماهواره از کننده استفاده ایالم شهر دانشگاهی پیش آموزان دانش هویت نوع مقایسه .)1389( رحمت رمضانی،
 .23 ش .ششم س .رسانه فرهنگ فصلنامه .خارجی هايشبکه و

 .نشرنی: تهران .شخصیت روانشناسی در ها نظریه و مکاتب .)1385( سعید شاملو،

 .آگاه: تهران .جوان دنیاي .)1389( محمدرضا شرفی،

 .سروش: تهران .هویت بحران و جوان .)1388( محمدرضا شرفی،

 .102 ش .نهم س .پژوهش و فرهنگ ماهنامه .یافتگی هویت مقدمه بحران؛ .)1387( هطاهر صوفی،

 .42 ش .دهم س .پژوهش فصلنامه .هویت بحران شناسی جامعه .)1385( محمد عبدالهی،

 .نی نشر: تهران .هویت .فرهنگ شدن جهانی .)1389( احمد محمدي، گل

 .ایرانی تمدن: تهران .ایران در هویت شناسی جامعه .)1384( حسین گودرزي،

 .سمت: تهران .)2(رشد روانشناسی .)1388( حسین آبادي، لطف

 .ها ماهواره با آشنایی نامه ویژه .فضایی هايسامانه در هاماهواره نقش .)1388( محمود محبی،

 .صدرا: تهران .اسالم در تربیت و تعلیم .)1390( مرتضی مطهري،

   .462ش .یازدهم س .ايماهواره هايشبکه هدفمند گسترش .)1390( صادق صبح نامه هفته
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