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ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮐﻼم  -اﺳﻼم و ﻋﻠﻮم و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت
ﻓﮑﺮی  -اﺳﻼم و ﻫﻨﺮ

ﻧﻮﺑﺖ اﻧﺘﺸﺎر:

اول )دﯾﺠﯿﺘﺎل(

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
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book@aqeedeh.com
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﺨﺼﻮص اﻟﻠﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ و درود و ﺳﻼم ﺑﺮ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
اﻧﺒﯿﺎء ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ .ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ درودھﺎ و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﺳﻼمھﺎ ﺑﺮ وی و ﺑﺮ اھﻞ
ﺑﯿﺖ و ﯾﺎران وی ﺑﺎد.
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ...
ﺿﺮﺑﺎت ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ ھﺪف ﻏﺮﯾﺐ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎن از دﯾﻨﺸﺎن
ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻼشھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎھﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺎز در
ﺑﺮاﺑﺮ ھﻤﻪی ﻓﺮھﻨﮓھﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ھﯿﭻ ھﻮﯾﺘﯽ ﻧﺪارد
ﺗﺎ از آن دﻓﺎع ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﯾﻦ ﺿﺮﺑﺎت ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺒﯿﺚ و آرام ،اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ و
ﻗﻮی اﺳﺖ .در اﯾﻦ ھﺠﻮم ،دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﻗﺸﺮی از ﺟﺎﻣﻌﻪ را ھﺪف ﻗﺮار دادهاﻧﺪ
ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﭘﺬﯾﺮش ھﺮ ﭼﯿﺰی ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﯾﻊ دارﻧﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن؛ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺳﻨﯽ وﯾﮋهای ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪی درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺬﯾﺮش و ذﺧﯿﺮهی اﻃﻼﻋﺎت ،و در ﭘﯽ آن ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ
دادهھﺎ ﺑﻪ رﻓﺘﺎری ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺲ از ﺑﻠﻮغ آﻧﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ِ
ﻣﯽدھﺪ.
آنھﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺟﮫﺎن اﻣﺮوز ،ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﻮد را ـ ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﯿﺶ
از دﺑﺴﺘﺎن ـ از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار
ﻓﺮھﻨﮕﯽ در زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن ھﻤﯿﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺘﻮای آن را
ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ.
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ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن

اﻣﺮوزه ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن ﮐﺎﻧﺎلھﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺷﺒﺎﻧﻪروزی و در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺤﻠﯽ در ﺣﺎل ﭘﺨﺶ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪھﺎ
واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و روﺣﯿﺎت و ﻃﺮز ﻓﮑﺮﺷﺎن در ﻣﻌﺮض آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺪی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺘﻦھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ آنھﺎ دارد.
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻤﺐھﺎﯾﯽ ،ھﺮ روز در ﺻﻔﺤﻪی
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنھﺎی ﻣﺎ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ آن ھﻢ ﺑﺪون ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ھﺸﯿﺎری و ﻋﮑﺲ
اﻟﻌﻤﻠﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ .از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ ھﻨﻮز ﻣﻌﺼﻮم و ﺑﯽﺧﻄﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و
ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ
ﺧﻄﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ.
اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢھﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن را ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺘﻪ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز را ﺑﺪون ﺗﻤﺎﺷﺎی آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﮔﺎه
ﺗﻤﺎﺷﺎی آن را ﺑﺮ ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر در ﮔﺮدش و ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﻣﮫﻤﺎﻧﯽھﺎ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻨﺪ ،و ﭼﻨﺎن وﻗﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪی ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﺮور درسھﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ ﺣﻔﻆ
ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﺎﻧﺪه ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهی ﺧﻮد ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و از آﻧﺎن
ادب و دﯾﻦ و اﺧﻼق ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ.
ﺷﮑﯽ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن،
ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺛﻤﺮهی آن را در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ آدم ﺑﻤﯿﺮد ،ﻋﻤﻠﺶ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﮕﺮ از ﺳﻪ ﭼﯿﺰ :ﺻﺪﻗﻪی ﺟﺎرﯾﻪ ،ﯾﺎ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم از آن ﺳﻮد َﺑﺮﻧﺪ ،ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ
١
ﺻﺎﻟﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎ ﮐﻨﺪ«.
 -١ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻮداوود.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
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ﭼﻨﺎنﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه ،ﺗﻨﮫﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺳﻮدﻣﻨﺪ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ اﺳﺖ ﺑﺲ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼﺷﯽ را ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻖ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺻﺤﯿﺢ در راه ﺗﺮﺑﯿﺖ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن ،ﺑﺎ ارزش
ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوھﺶھﺎ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ رﺳﺎﻧﻪ در ﺑﻨﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ  ۹۵درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ ،و ﺑﺮ اﺳﺎس ھﻤﯿﻦ ﭘﮋوھﺶھﺎ
ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن ،ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺤﺼﻮل آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﮫﻢ  ۷۰درﺻﺪی را در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات آنھﺎ ﺑﺎ ﻋﻘﺪه و ھﻮﯾﺖ ﺧﻮد آﻧﺎن ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ
١
ﺗﮫﯽ از ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻀﻤﻮن اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ اﺧﻼﻗﯽ و ارزﺷﯽ.
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪی ﮐﻪ ﮐﻮدک درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺛﺮی ژرف در
ﺷﺨﺼﯿﺖ وی ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و در اﻧﺪﯾﺸﻪی ﮐﻮدک و ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ وی
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﻋﻘﯿﺪهی ﺻﺤﯿﺢ و اﺧﻼق ﻧﯿﮏ ،راﺑﻄﻪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ و رﺳﺎﻧﻪھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ در راﺳﺦ ﻧﻤﻮدن ﻋﻘﯿﺪهی
ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﺤﺮاﻓﺎت و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺲ از ﺑﺎز
٢
ﺷﺪن درھﺎی ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﻣﻊ و ﻓﺮھﻨﮓھﺎ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺎﻋﺖھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪی
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ؛ ﭼﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻧﻮاده
 -١دﮐﺘﺮ ﺷﺤﺎﺗﻪ ﻣﺤﺮوس ،اﺳﺘﺎد رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻠﻮان .ﻧﮕﺎ:
http://muslimeng.org/vb/showthread.php?t=4586
 -٢روزﻧﺎﻣﻪی اﻟﺠﺰﯾﺮة ،ﺷﻤﺎره ) (۱۲۳۲۱ﺟﻤﻌﻪ  ۲۷ﺟﻤﺎدی اﻻوﻟﯽ  ۱۴۲۷ھﺠﺮی .اﯾﻦ
ﭘﮋوھﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ ھﺪی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺎر اﻟﻠﻪ اﻟﻐﻔﯿﺾ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﻪی دﮐﺘﺮا ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان »ﺗﺎﺛﯿﺮ رﺳﺎﻧﻪھﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدک« در ﺑﺨﺶ ﭘﮋوھﺶھﺎی اﺳﻼﻣﯽ
داﻧﺸﮑﺪهی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮﯾﺪه ،ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۴

ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﺘﻮای دﯾﺪاری و ﺷﻨﯿﺪاری واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ﺗﺨﯿﻠﯽ را از اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪھﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪھﺎی ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎ و رﻓﺘﺎر آﻧﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ اﺳﺖ؟
ﻧﻘﺶ ﭘﺪر و ﻣﺎدر در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ،ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮐﯽ و ﺗﺤﺖ ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ از اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮم آﻣﺪ اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ
ﻣﺨﺘﺼﺮ را درﺑﺎرهی »ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن« ﺑﻪ رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺮﯾﺮ آورم.
اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﮐﻠﯽ و ﭼﻨﺪ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
ﻓﺼﻞ اول:
اھﻤﯿﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺳﺖ:
ﻣﺒﺤﺚ اول :اھﻤﯿﺖ ﻋﻘﯿﺪه و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در دﯾﻦ.
ﻣﺒﺤﺚ دوم :ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی ﻓﺮزﻧﺪ از ﺗﺮﺑﯿﺖ زودھﻨﮕﺎم در دوران ﮐﻮدﮐﯽ.
ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم :ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن.
ﻣﺒﺤﺚ ﭼﮫﺎرم :ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن.
ﻓﺼﻞ دوم:
ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن ،ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی آن و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ،ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺒﺤﺚ
اﺳﺖ:
ﻣﺒﺤﺚ اول :آﺛﺎر واﻗﻌﯽ ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن.
ﻣﺒﺤﺚ دوم :ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه در ﻓﯿﻠﻢھﺎی
ﮐﺎرﺗﻮن ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ:
اول :ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن درﺑﺎرهی ﺗﻮﺣﯿﺪ رﺑﻮﺑﯿﺖ.
دوم :ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن درﺑﺎرهی ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻮھﯿﺖ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

۵

ﺳﻮم :وﺟﻮد ﻧﻤﺎدھﺎی دﯾﮕﺮ ادﯾﺎن در ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن.
ﭼﮫﺎرم :وﺟﻮد ﺳﺤﺮ و ﺟﺎدوﮔﺮی ﯾﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آن در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢھﺎ.
ﭘﻨﺠﻢ :وارد ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ آﺧﺮت از
روی ﺗﻤﺴﺨﺮ.
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم:
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪی آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢھﺎ.
ﻣﺒﺤﺚ اول :ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢھﺎ.
ﻣﺒﺤﺚ دوم :واﮐﺴﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﮐﻮدﮐﺎن.
ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم :ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦھﺎی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی.
ﭘﺎﯾﺎن ﭘﮋوھﺶ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻓﮫﺮﺳﺖ.
ً
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاھﺎﻧﻢ اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ را ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﮔﺮداﻧﺪ و آن را ﺧﺎﻟﺼﺎ
در راه رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ؛ آﻣﯿﻦ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﺮﯾﻔﯽ
اﺳﺘﺎدﯾﺎر در داﻧﺸﮑﺪهی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﮏ ﺳﻌﻮد در رﯾﺎض
 ۲۴رﺑﯿﻊ اﻻول  ۱۴۳۰ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی.

ﻓﺼﻞ اول:
اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻘﯿﺪه

ﻣﺒﺤﺚ اول:
اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻘﯿﺪه و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در دﯾﻦ
ﻧﯿﺎز ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی ﺻﺤﯿﺢ ،ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﻧﯿﺎز دﯾﮕﺮ و ﺿﺮورت آن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ھﺮ
ﺿﺮورت دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و ﺳﻌﺎدت ﻗﻠﺒﯽ و ﺷﺎدی دروﻧﯽ وﺟﻮد
ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﺒﺎدت ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺘﻌﺎل.
ﻋﻘﯿﺪهی اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ واﺟﺐ در اﯾﻦ دﯾﻦ و ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ آن اﺳﺖ؛ اﯾﻦ
ِ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ آن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺎﻓﺮان ﺑﻪ ﺳﻮی
آن دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪهام
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﺠﻨﮕﻢ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﮔﻮاھﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﻟﻠﻪ و
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻓﺮﺳﺘﺎدهی اﻟﻠﻪ اﺳﺖ«  ١و ﻋﻘﯿﺪهی اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻨﮫﺎ ﻋﻘﯿﺪهای اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ و اﺳﺘﻘﺮار و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و ﺳﻌﺎدت را ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ َ ٌ
َ َ ٰ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ َّ َ ُ َ ُ ۡ
ِن فَلَ ُه ٓۥ أ ۡج ُر ُهۥ ع َ
�س ٞ
﴿ب� � من أسلم وجههۥ ِ�ِ وهو
ِند َر ّ�ِهِۦ َو� خ ۡوف
َ ُ َۡ ُ َ
َ َۡ
علي ِه ۡم َو� ه ۡم � َزنون] ﴾١١٢اﻟﺒﻘﺮة[۱۱۲ :

»آری؛ ھﺮ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ رو ﺑﻪ اﻟﻠﻪ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎداش او ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرش
ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﺮﺳﯽ ﺑﺮ آﻧﺎن اﺳﺖ و ﻧﻪ اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ«.

ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻋﻘﯿﺪهی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺳﺎﯾﺶ و رﻓﺎه را ﻣﺤﻘﻖ
ﮔﺮداﻧﺪ:

 -١ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۲۹۴۶و ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۱

۱۰
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َ َ ۡ َ َّ َ ۡ َ ۡ ُ َ ٰٓ َ َ ُ ْ َ َّ َ ۡ ْ َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ ٰ ّ َ َّ ٓ
ٱلس َماءِ
ت مِن
﴿ولو أن أهل ٱلقرى ءامنوا وٱ�قوا لفتحنا علي ِهم بر� ٖ
َۡ
َوٱ� ِ
�ض﴾ ]اﻷﻋﺮاف[۹۶ :

»و اﮔﺮ اھﻞ ﺷﮫﺮھﺎ اﯾﻤﺎن ﻣﯽآوردﻧﺪ و ﺗﻘﻮا ﭘﯿﺸﻪ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺑﯽﺷﮏ ﺑﺮﮐﺎﺗﯽ از
آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ ﺑﻪ روﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﺸﻮدﯾﻢ«.

ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻘﯿﺪهی اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪن ﻗﺪرت و ﺗﻤﮑﯿﻦ در
زﻣﯿﻦ ،و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼم اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ّ ۡ َ َّ ۡ َ َ
ٱلز ُ�ور ِم ۢن َ� ۡ
﴿ َولَ َق ۡد َك َت ۡب َنا � َّ
�ض يَر ُ� َها ع َِباد َ
ِي
ٱ�
ن
أ
ٱ�
ر
ِك
د
ع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ُ َ
ٱل�ٰل ِحون] ﴾١٠٥اﻷﻧﺒﯿﺎء[۱۰۵ :
»و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ذﮐﺮ )ﺗﻮرات( در زﺑﻮر ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ :زﻣﯿﻦ را ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﺑﻪ ارث ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺮد«.

ﻋﻘﯿﺪهی اﺳﻼﻣﯽ اھﻤﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن و ﺑﻠﮑﻪ در زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺸﺮﯾﺖ دارا اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ
و آن را از آﻟﻮدﮔﯽھﺎ و ﺷﻮاﺋﺐ دﯾﮕﺮ ،ﭘﺎک داﺷﺖ.
ھﻤﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺮای دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﻮی ھﻤﯿﻦ ﻋﻘﯿﺪهی ﺻﺤﯿﺢ ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ
َّ
َّ
ُ ٓ َ ۡ َّ ُ َ ٓ َ ٰ َ ٓ َ ۠
﴿ َو َما ٓ أَ ۡر َس ۡل َنا مِن َ� ۡبل َِك مِن َّر ُ
ول إِ� ن ِ
و� إِ�هِ �نهۥ � إِ�ه إِ� �نا
س
ٍ
َ ُُۡ
ون] ﴾٢٥اﻷﻧﺒﯿﺎء[۲۵ :
فٱ�بد ِ
»و ﭘﯿﺶ از ﺗﻮ ھﯿﭻ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ او وﺣﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ
ﻣﻌﺒﻮدی ]ﺑﻪ ﺣﻖ[ ﺟﺰ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺮا ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﺪ«.

ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﻮدن ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻮھﯿﺖ و ﻋﺒﺎدت ﮐﺮدن اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ،ھﺪف
ﻧﺨﺴﺖ از آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺲ و ﺟﻦ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ََ َ َۡ ُ ۡ
�س إ َّ� ِ�َ ۡع ُب ُ
ٱ� َّن َو ۡٱ� َ
ون] ﴾٥٦اﻟﺬارﯾﺎت[۵۶ :
د
ِ
ِ
﴿وما خلقت ِ
ِ
»و ﺟﻨﯿﺎن و اﻧﺴﺎنھﺎ را ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪم ،ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﻣﺮا ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪ«.

ﻓﺼﻞ اول :اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻘﯿﺪه
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ﭘﺬﯾﺮش اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺣﯿﺪ از ﺳﻮی ﺑﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ و ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﻮدن اﻋﻤﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدن ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮ ﻧﻘﺼﯽ در
ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﻨﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻤﻞ او را ﺑﯽارزش و ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﮐﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻋﻘﯿﺪه ،راﺑﻄﻪی ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪه و ﭘﺮوردﮔﺎرش را از ﻧﻈﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﯾﮕﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﯽ و
ﻋﺒﺎدت ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺳﺎس ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺪه در دﻧﯿﺎ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻟﻠﻪ
ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻧﯿﺎز ﺑﻨﺪه ﺑﻪ اﻟﻠﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ھﺮ ﻧﯿﺎز دﯾﮕﺮی اﺳﺖ و ﺑﻨﺪه ھﯿﭻ
آﺳﺎﯾﺶ و آراﻣﺸﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ ،ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر و ﻋﺒﺎدت ﻧﯿﮑﻮی
او.
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻘﯿﺪه آﻧﺠﺎ اھﻤﯿﺖ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ ھﻤﻪی ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ذھﻦ ﮐﻮدک و ﺑﺰرگ ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽدھﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺎت آﻓﺮﯾﺪﮔﺎرﻷ و آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻠﻘﺖ و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ.
ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺑﺮ ﺑﯿﺎن و ﺗﻘﺮﯾﺮ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﻘﯿﺪه
اﺳﺖ و اﯾﻦ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ وﺿﻮح در ھﻤﻪی ﻧﺼﻮص ﺷﺮﻋﯽ دﯾﺪ.
ھﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ ـ ﭼﻪ ﻣﺎدی و ﭼﻪ ﻣﻌﻨﻮی ـ ﺑﻪ ﺷﺎﻟﻮدهای ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ ﺑﺮ آن
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد؛ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻪ ھﻤﻪی زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن ،از ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﻣﺮگ ،و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ او ﭘﺲ از ﻣﺮگ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ
ﺑﻨﺎی ﻣﺘﯿﻦ ﺑﺮ ﺷﺎﻟﻮدهی ﻋﻘﯿﺪهی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه آن ،ﺗﻮﺣﯿﺪ
ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ وی و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ:
ُ ۡ َّ َ َ
َّ َ ّ ۡ َ ٰ َ َ َ َ َ
َُُ
َ ََۡ َ َ َ َ
��ك
﴿قل إِن ص� ِ� و�س ِ� و�ياي ومم ِ
ا� ِ�ِ ر ِ
ب ٱل�ل ِم�ِ � ١٦٢
َ
َ َ ُ ُ ََ۠ َ ُ ۡ ۡ
َُ
� ۖۥ َو�ِ�ٰل ِك أم ِۡرت َو�نا أ َّول ٱل ُمسل ِ ِم�] ﴾١٦٣اﻷﻧﻌﺎم[۱۶۳-۱۶۲ :
»ﺑﮕﻮ ھﻤﺎﻧﺎ ﻧﻤﺎزم و ]دﯾﮕﺮ[ ﻋﺒﺎداﺗﻢ و زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮﮔﻢ از آن اﻟﻠﻪ ،ﭘﺮوردﮔﺎر
ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ ) (۱۶۲ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮑﯽ ﻧﺪارد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻣﺮ ﺷﺪهام و ﻣﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﺴﺘﻢ«.

۱۲

ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن

اﺳﻼم ﺑﺮای ﻋﻘﯿﺪه اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ و از ﺟﮫﺖ ﺛﺒﻮت آن در
ﻧﺼﻮص و ﺑﯿﺎن آن و ھﻢ از ﺟﮫﺖ آﺛﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ درون ﻣﻌﺘﻘﺪان ﻣﯽﮔﺬارد ،ﺑﻪ آن
ارزش داده اﺳﺖ.
ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺳﺎلھﺎ در ﻣﮑﻪ ﻣﺎﻧﺪ و در اﯾﻦ
ﻣﺪت ﻗﺮآن ﺑﺮ وی ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻨﺎی ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و
ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت دﯾﮕﺮ ،ﭘﺲ از
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪه در درون ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رﺳﻮخ ﯾﺎﻓﺖ،
ِ
ھﺠﺮت ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻋﻘﯿﺪه از ﺿﺮورﯾﺎت زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان از آن ﺑﯽﻧﯿﺎزی
ﺟﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻓﻄﺮت ﺧﻮد ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی
ﺑﺮﺗﺮ ﭘﻨﺎه ﺑﺠﻮﯾﺪ؛ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ آن را ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرﺗﯽ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده و ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﺮ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﯽداﻧﺪ ١ ،و اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن ﻣﯿﻞ
ﻓﻄﺮی اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﯾﻨﺪاری و اﺷﺒﺎع آن اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﺳﺘﺎورد اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه،
ﺑﺎوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺗﻮاﻓﻖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه او
در اﯾﻦ ﺟﮫﺎن اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارد .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪهی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
ُ
ۡ
ۡ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ِين َء َام ُنوا ْ َول َ ۡم يَ ۡلب ُس ٓوا ْ إ َ
﴿ َّٱ� َ
ي� ٰ َن ُهم بِظل ٍ� أ ْو ٰٓ��ِك ل ُه ُم ٱ� ۡم ُن َوهم
ِ
ِ
ُّ ۡ َ ُ َ
مهتدون] ﴾٨٢اﻷﻧﻌﺎم[۸۲ :
»ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و اﯾﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻇﻠﻢ )ﺷﺮک( آﻟﻮده ﻧﺴﺎﺧﺘﻨﺪ ،اﯾﻨﺎن
ﺳﺰاوار اﻣﻨﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻨﺎﻧﺪ ﮐﻪ ھﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ«.

 -١ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن ﻣﯽﺗﻮان ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﺎرق اﻟﻌﺎدهای را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ
دارﻧﺪ آن را در ذھﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺮو ﺑﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎ وﯾﮋﮔﯽھﺎ و ﻗﺪرتھﺎی ﺧﺎرق
اﻟﻌﺎدهای دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﻔﺎت آﻓﺮﯾﺪﮔﺎرﻷ در رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺖ .در اداﻣﻪی ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﻓﺼﻞ اول :اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻘﯿﺪه
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ﻋﻘﯿﺪهی اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﺒﺎدات و ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺳﻠﻮک در اﯾﻦ دﯾﻦ ھﻤﻪ ﯾﮏ
ھﺪف دارﻧﺪ و آن ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮداﻧﺪن دﯾﻦ ﺑﺮای اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ .اﯾﻦ ھﺪف
ﻣﺘﺤﺪ اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری در ﻓﮫﻢ دﯾﻦ اﺳﻼم و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس آن
دارد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ۡ َ ۡ َ
ٗ ّ َ ۡ َ ۡ َ ُ َّ ُ ُ ۡ ٞ
﴿ َومن أحس ُن دِينا م َِّم ۡن أسل َم َوجههۥ ِ�ِ َوه َو �سِن﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء[۱۲۵ :

»و دﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﮫﺘﺮ از آن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻠﻪ ﻧﻤﻮده و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر
اﺳﺖ؟«.

ﻋﻘﯿﺪه اﮔﺮ ﺑﺮ ﻗﻠﺐھﺎ ﭼﯿﺮه ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺮس ھﺮ
ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ از او را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﻨﮫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻟﻠﻪ
ﻓﺮوﺗﻦ و ﺧﺎﺷﻊ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﻟﻠﻪ را ﺑﺰرگ
ﺑﺮدارﻧﺪ و در ھﻤﻪی ﮐﺎرھﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ او روی آورﻧﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن اﯾﻤﺎن و
ﯾﻘﯿﻦ در درون ﮐﻮدک ﻣﯽﺷﻮد؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ او در اداﻣﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻨﺪهی
اﻟﻠﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ھﻤﻪی ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت در ﭼﺸﻤﺎن او ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ
و ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﯾﻘﯿﻨﯽ دﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﮔﻤﺮاه ،ﭘﺸﺖ
دﯾﻮار آن از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ رﻓﺖ .ﻋﻘﺎﯾﺪی ﮐﻪ اھﻞ ﻓﺴﺎد ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﯿﻠﻢھﺎی
ﮐﺎرﺗﻮن و دﯾﮕﺮ اﺑﺰار ﺳﻌﯽ در ﻧﻔﻮذ آن در ﻓﮑﺮ و ذھﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎ دارﻧﺪ.

ﻣﺒﺤﺚ دوم:
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﻮدﮐﺎن از ﺗﺮﺑﯿﺖ در ﻣﺮاﺣﻞ زودﻫﻨﮕﺎم
ﺷﮑﯽ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ رﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺮﺣﻠﻪی ﭘﯿﺶ از دﺑﺴﺘﺎن را ﻣﺮﺣﻠﻪی
ﺗﺼﺎوﯾﺮ رﻧﮕﺎرﻧﮓ داﻧﺴﺖ ،ﭼﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺠﻼت ﯾﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ از
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﻮدک از ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺗﺎ ﻧﺎم ﺑﺮدن اﺷﯿﺎء و ﺳﭙﺲ رﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﮐﻠﻤﺎت و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻌﻨﺎ و در ﭘﯽ
آن ﭘﯽ ﮔﯿﺮی داﺳﺘﺎن و ﻓﮫﻢ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺳﻨﯽ ﻣﯿﺎن ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و ﻧﻪ ﺳﺎل و دوازده ﺳﺎل
ھﺴﺘﻨﺪ روزاﻧﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ
آن را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﮑﺎر در رﻓﺘﺎر و ﻃﺮز ﻓﮑﺮ و ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺘﺎر ﮐﻮدک
ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد.
ﮐﻮدک در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮔﺮاﯾﺶ دارد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﺑﺮای ﭘﯿﺮوی و اﻟﮕﻮﭘﺬﯾﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻗﺪرت وی در ﺗﻔﮑﺮ
ﻣﺠﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﺮﺑﯿﺖ وی ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ دﯾﻦ و ﺣﻤﺎﯾﺖ
او از اﻓﮑﺎر ﻣﻨﺤﺮف ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﮑﻪ ﮐﻮدک آﻣﺎده ﭘﺬﯾﺮش و ﻗﺎﻧﻊ
ﺷﺪن اﺳﺖ.

ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم:
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن
ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﻗﺪﻣﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری دارد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۸۳۵ﻣﯿﻼدی
اﺧﺘﺮاع ﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺘﺤﺮک از ﺳﺎل  ۱۸۳۴ﻣﯿﻼدی ]ﯾﺎ ﭘﯿﺶ از
آن[ ﺑﺮ روی اﺳﺘﻮاﻧﻪھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم زوﺗﺮوپ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .اوﻟﯿﻦ
١
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢھﺎ در »ﮔﺮﻧﺪ ﮐﺎﻓﻪ« ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۸۹۶ﺑﻮد.
اﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻣﺎ ،ﻓﯿﻠﻢھﺎ ﮐﺎرﺗﻮن ﺑﺎ آﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ راه ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎز ﻧﻤﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺼﺮ در ﺳﺎل  ۱۹۶۰وارد
ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺪ.
ﭘﺲ از آن اﯾﻦ ھﻨﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن در ﺳﯿﻄﺮهی
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی اﻟﮕﻮھﺎﯾﯽ ﻓﺎﺳﺪ و
ارزشھﺎﯾﯽ وﯾﺮاﻧﮕﺮ اﺳﺖ .ارزشھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎ ﺑﺮ
٢
اﺳﺎس آن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ و دﯾﻦ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺎ ھﻢﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد.

 - ١ﻣﻨﺒﻊ :اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﯿﻞ ،ﻣﺠﻠﻪی ﺗﺒﯿﺎن(www.hadiselislam.com) ،
 - ٢ھﻤﺎن.

ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم:
ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن ،داﺳﺘﺎنھﺎﯾﯽ ﻣﺼﻮر ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻓﺮھﻨﮓ ﭘﺪﯾﺪ
آورﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢھﺎ در ﺑﺮ
ﮔﯿﺮﻧﺪهی ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﺧﻼق ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪهی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﻨﻨﺪهی اﺛﺮ ـ
ﺧﻮدآ ﮔﺎه ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه ـ از آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوھﺶھﺎ ،ﺑﯿﺶ از ھﻔﺘﺎد درﺻﺪ ﻓﯿﻠﻢھﺎی اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ در اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد  ١ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﮫﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن آن
ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن آن ﺑﻪ ﻋﻤﺪ در داﺳﺘﺎنھﺎی ﺧﻮد ﺗﺰرﯾﻖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢھﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ﺟﻨﮕﯽ ﻓﮑﺮی ـ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و اﺧﻼق و ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪهی ﻓﺮزﻧﺪان
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺛﻮاﺑﺖ دﯾﻦ و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﮐﺘﺎبھﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان او را ھﺪف
٢
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪادی از ﭘﮋوھﺶھﺎ ،ﺳﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن واﺑﺴﺘﻪی رﺳﺎﻧﻪھﺎ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﭘﺴﺮان ﺳﻦ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ و در دﺧﺘﺮان ﺳﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ
٣
ﻣﺪت ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪی رﺷﺪ ﮐﻮدک و ﺑﻨﺎی اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾﺪ اوﺳﺖ.

 - ١ﻧﮕﺎwww.almasloob.com/vb/t20361.html :
 - ٢در ﻣﺒﺤﺚھﺎی آﺗﯽ ﻣﺜﺎلھﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاھﯿﻢ آورد.
 - ٣ﻧﮕﺎwww.midad.me/fatwa/print/24242 :

ﻓﺼﻞ اول :اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻘﯿﺪه

۱۷

ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﻣﺎدران
و ﭘﺪران از اھﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن در ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪه و اﺧﻼق
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ اﻃﻼع ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اھﻤﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
١
اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،آﺳﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ اﻓﮑﺎری ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن
ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﺬﯾﺮش آن از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدک ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺷﻮد ،ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﺎرﺗﻮنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﭘﻮﺷﺶ و اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﮐﻮدک ﻧﺪارد ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن
اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﻮد و ﺳﺴﺖ ﺷﺪن ارﺗﺒﺎط او ﺑﺎ دﯾﻨﺶ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﺮا
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢھﺎ ﻧﻪ ﻣﺤﺒﺖ اﺳﻼم را در ﻗﻠﺐ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﮐﺎرد و ﻧﻪ وی را از
٢
ارزش ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﻮﺣﺪ ﺑﻮدن آ ﮔﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ ﭘﮋوھﺶھﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ
ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از زﻣﺎن ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺻﻔﺤﻪی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢھﺎی اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ۸۸٪
ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ و  ۶۱٪آﻧﭽﻪ
٣
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎلھﺎی ﻣﺎھﻮارهای اﺳﺖ.

 - ١روزﻧﺎﻣﻪی اﻟﺠﺰﯾﺮه ،ﺷﻤﺎرهی  ،۱۲۳۲۱ﺟﻤﻌﻪ  ۲۷ﺟﻤﺎدی اﻻوﻟﯽ  ۱۴۲۷ھ ق .اﯾﻦ
ﭘﮋوھﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ ھﺪی اﻟﻐﻔﯿﺾ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن ﺑﺮ ﮐﻮدک در
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ وی« اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
www.islam-qa.com/ar/ref/112018 - ٢
 - ٣اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﺗﻢ ﺣﻤﺪی ﻣﺤﻤﻮد ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﮐﻮدﮐﺎن

ﻣﺒﺤﺚ اول:
آﺛﺎر واﻗﻌﯽ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن ﺗﺎﺛﯿﺮ آﺷﮑﺎری ﺑﺮ اﺧﻼق و ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﻧﺪﯾﺸﻪی ﮐﻮدﮐﺎن و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﯿﺶ از ده ﺳﺎﻋﺖ در ھﻔﺘﻪ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﺷﺎی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﯿﻢ ﺑﻪ وﺿﻮح اﯾﻦ
ﺗﺎﺛﯿﺮ را ﻣﺸﺎھﺪه ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺮ روی  ۱۱۶۴ﻧﻔﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ
 ۷ﺗﺎ  ۱۳ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﮐﻮدﮐﺎن  ۷ﺗﺎ  ۱۳ﺳﺎﻟﻪ و
ﻣﻌﻠﻢھﺎی ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ.
ﺳﻮالھﺎ درﺑﺎرهی ﻣﺤﺘﻮای ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﻃﻮل ﻣﺪت دو ﻣﺎه از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن رﺳﻤﯽ ﺳﻌﻮدی و ﺑﺤﺮﯾﻦ
و ﮐﺎﻧﺎل اﺳﭙﯿﺲ ﺗﻮن ) (Spacetoonاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
از اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ:
 -۱ھﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن را ﺗﻤﺎﺷﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آن اھﻤﯿﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ.
 -۲ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻨﺪ ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن را از ﻣﺎھﻮاره
ﯾﺎ دی وی دی ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
 -۳ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن و ﻗﺪرت ﺑﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن دارﻧﺪ.
 -۴ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﺑﺮ ﻓﺮھﻨﮓ و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻮدﮐﺎن دارﻧﺪ.
ﮐﺎرﺗﻮن ﺧﺎرﺟﯽ دوﺑﻠﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮدﺷﺎن را
 -۵ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻓﯿﻠﻢھﺎ ِی
ِ
ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ دارﻧﺪ و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻨﺪ داﺳﺘﺎن آن ﺗﺨﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۲۲

ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن

 -۶ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدک ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﻔﮫﻮم ﺣﻼل و ﺣﺮام
در ذھﻦ وی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
 -۷ﻧﻮع ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮ واﮐﻨﺶھﺎی
ﮐﻮدک و رﻓﺘﺎر او ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد.
 -۸ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدرھﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ،ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن
ﺧﺎرﺟﯽ در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﮐﻮدک ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
 -۹ﻓﯿﻠﻢھﺎی اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪهی ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻋﺠﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﻌﯽ در اﯾﺠﺎد ﺷﮏ در وﺟﻮد ﭘﺮوردﮔﺎر و ﻣﻔﮫﻮم ﺣﻼل و ﺣﺮام در وﺟﻮد
ﮐﻮدک دارد ،ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ دﯾﻦ در ﻓﯿﻠﻢھﺎی
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ) ٪ ۹۶/۴ﻧﻮد وﺷﺶ ﻣﻤﯿﺰ ﭼﮫﺎر دھﻢ درﺻﺪ( ﺑﻮده ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ دﯾﻦ در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢھﺎ ) ٪ ۶/۳ﺳﻪ ﻣﻤﯿﺰ ،ﺷﺶ دھﻢ درﺻﺪ(
ﺑﻮده اﺳﺖ.
 -۱۰ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﺎوی ارزشھﺎی ﻣﻨﻔﯽای اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻢ از
ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع و ھﻢ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ارزشھﺎی ﻣﺜﺒﺖ آن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری
ﮐﻪ ارزشھﺎی ﺳﻠﺒﯽ ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ) ٪ ۷۵/۳ھﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ،
ﻣﻤﯿﺰ ﺳﻪ دھﻢ درﺻﺪ( ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ارزشھﺎی ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢھﺎ ﺗﻨﮫﺎ
) ٪ ۲۴/۷ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮫﺎر ،ﻣﻤﯿﺰ ھﻔﺖ دھﻢ درﺻﺪ( ﺑﻮده اﺳﺖ.
 -۱۱ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺎن
ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺰ در درﺳﺘﯽ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻮد آن دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه.
 -۱۲اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢھﺎ دﯾﻮار روﺣﯽ رواﻧﯽ را ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﺑﺮﺧﯽ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻗﺮار داده ،ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﺧﻮک ﮐﻪ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ آن ﺣﺮام
اﺳﺖ و ﺳﮓ ﮐﻪ ﻧﮕﮫﺪاری آن در ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﺮسھﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎ ﻣﯿﺎﻧﻪای ﺑﺎ آن ﻧﺪارد ،ھﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢھﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎﻧﯽ
ﻣﺤﺒﻮب ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻋﺮوﺳﮏھﺎ و

ﻓﺼﻞ دوم :ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن

۲۳

ﻣﺠﺴﻤﻪھﺎی آن ﻋﻼﻗﻪی زﯾﺎدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ »ﺧﺮﺳﮏ« ﯾﺎ ﺳﮓ ﻋﺮوﺳﮑﯽ ﺧﻮد را ﺑﻐﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاب
١
ﻣﯽروﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ را ﺑﺮ
در و دﯾﻮار اﺗﺎق ﺧﻮد ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﮔﻮﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮادهی آﻧﺎن ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻼﺋﮑﻪ وارد
ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ در آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را از
ھﻤﺮاھﯽ و ﺣﻔﻆ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﺑﺎﻟﺸﯽ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﺑﺮ آن ﺑﻮد؛ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ج آن را دﯾﺪ ﮐﻨﺎر در اﯾﺴﺘﺎد و وارد ﻧﺸﺪ .ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
در ﭼﮫﺮهی اﯾﺸﺎن ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی را دﯾﺪم .ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﺑﻪ اﻟﻠﻪ و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدم! ﭼﻪ ﮔﻨﺎھﯽ ﮐﺮدهام؟! ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﺑﺎﻟﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟«
ﮔﻔﺘﻢ :آن را ﺧﺮﯾﺪهام ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺗﮑﯿﻪ دھﯽ و زﯾﺮ ﺳﺮت ﺑﮕﺬاری .ﻓﺮﻣﻮد:
»اﺻﺤﺎب اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﻮرد ﻋﺬاب ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد :آﻧﭽﻪ را آﻓﺮﯾﺪهاﯾﺪ زﻧﺪه ﮐﻨﯿﺪ! ھﻤﺎﻧﺎ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن وارد ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ
٢
ﺗﺼﺎوﯾﺮ در آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ«.
 -۱۳و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از رﯾﺸﻪ دواﻧﺪن وﺣﺸﺘﻨﺎک اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎ در روح و
روان ﮐﻮدک اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﺣﺴﺎس واﺑﺴﺘﮕﯽ
روﺣﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

 - ١ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی .رﺳﺎﻟﻪی ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ
اﺳﺘﺎد ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺣﻤﺪ ﺧﻠﯿﻞ اﺑﻮﻇﺮﯾﻔﻪ.
 - ٢ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ).(۲۱۴۷

ﻣﺒﺤﺚ دوم:
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی
ﮐﺎرﺗﻮن
ﻋﻘﯿﺪه ،اﺻﻞ و ﻋﺼﺎرهی دﯾﻦ و راه ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و ﯾﺎران وی و
ﺳﻠﻒ اﻣﺖ ﭘﺲ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻋﻘﯿﺪه و ﺣﻤﺎﯾﺖ از آن و دور ﮐﺮدن ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽھﺎ
از آن اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽدادﻧﺪ.
اﺣﺎدﯾﺚ وارده از رﺳﻮل ﺧﺪا ج دال ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪ ،از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر،
و از ﻧﻈﺮ روش ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ.
از اﺑﻦ ﻋﻤﺮب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪم ﺗﺎ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ و ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺷﺮﯾﮑﯽ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪه
١
ﺷﻮد«.
و ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖس رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ ﮐﻪ
ﮔﻮاھﯽ دھﺪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺑﻪ ﺣﻖ ﺟﺰ اﻟﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺪه و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
اوﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻨﺪهی اﻟﻠﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ او و ﮐﻠﻤﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﻢ اﻟﻘﺎ
ﻧﻤﻮده و روﺣﯽ از ﺟﺎﻧﺐ اوﺳﺖ ،و ﺑﮫﺸﺖ ﺣﻖ اﺳﺖ و آﺗﺶ ﺣﻖ اﺳﺖ ،او را
٢
وارد ﺑﮫﺸﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد«.

 - ١ﺑﻪ رواﯾﺖ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ) (۹۲-۵۰ /۲و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ در ﻣﺼﻨﻒ ) .(۱۵۰ /۶ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ
در ارواء اﻟﻐﻠﯿﻞ ) (۱۰۹ /۵و ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۸۳آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 - ٢ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) – ۴۷۴ /۶ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری( و ﻣﺴﻠﻢ ) – ۳۱۰ /۱ﻧﻮوی(.
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و اﺑﻦ ﻋﺒﺎسب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﻌﺎذ را ﺑﻪ
ﯾﻤﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻗﻮﻣﯽ از اھﻞ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاھﯽ رﻓﺖ؛ ﭘﺲ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﻟﻠﻪ را
ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪ؛ اﮔﺮ اﯾﻦ را داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﮕﻮ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﭘﻨﺞ ﻧﻤﺎز را ﺑﺮ آﻧﺎن ﻓﺮض
١
ﮐﺮده اﺳﺖ.«...
از ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞس از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻣﻌﺎذ ،آﯾﺎ
ﻣﯽداﻧﯽ ﺣﻖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟« ﮔﻔﺘﻢ :اﻟﻠﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش داﻧﺎﺗﺮﻧﺪ .ﻓﺮﻣﻮد:
»اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﯿﺰی را ﺑﺎ او ﺷﺮﯾﮏ ﻧﯿﺎورﻧﺪ .ای ﻣﻌﺎذ آﯾﺎ
ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﻟﻠﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﮔﻔﺘﻢ :اﻟﻠﻪ و ﻓﺮﺳﺘﺎدهاش داﻧﺎﺗﺮﻧﺪ.
٢
ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻨﮑﻪ ]در اﯾﻦ ﺻﻮرت[ آﻧﺎن را ﻋﺬاب ﻧﺪھﺪ.«...
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج درﺑﺎرهی اﺳﻼم
ﭘﺮﺳﯿﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اﺳﻼم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﻟﻠﻪ را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯽ و ﺑﻪ وی
٣
ﭼﯿﺰی را ﺷﺮﯾﮏ ﻧﯿﺎوری و ﻧﻤﺎز را ﺑﺮﭘﺎ داری.«...
و ﻧﺼﻮص ﺑﺴﯿﺎری ﺟﺰ اﯾﻦھﺎ ﮐﻪ از آن ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮد و اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﺟﻞ و ﻋﻼ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ج داده ،و ﭘﺎداش آن ﺑﮫﺸﺖ اﺳﺖ.
ﺷﺎرح ﻃﺤﺎوﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺪان ﮐﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﻋﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎه راه و اوﻟﯿﻦ ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ راه ﺧﺪاوﻧﺪ در آن ﺧﻮاھﺪ
اﯾﺴﺘﺎد .اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

 - ١ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) – ۳۶۷ /۱۳ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری( و ﻣﺴﻠﻢ ) – ۲۷۲ /۱ﻧﻮوی(.
 - ٢ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۱۲۳۴و ﻣﺴﻠﻢ ).(۳۱۹۰
 - ٣ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ).(۱۱۱۴
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ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن

َ
ََ ۡ َۡ َ َۡ ُ ً َ َ
َ َ َ ََٰ ۡ ِ ۡ
َ ُ
ٱ� ُب ُدوا ْ َّ َ
ٱ� َما ل�م ّم ِۡن إِ�ٰ ٍه
وحا إ ِ ٰ� ق ۡو ِمهِۦ �قال �قوم
﴿لقد أرسلنا ن
َ ُۡ
��هُ ٓۥ﴾ ]اﻷﻋﺮاف[۵۹ :
»ﺑﯽﺷﮏ ﻧﻮح را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﻮﻣﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ،ﭘﺲ ]ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻧﺎن[ ﮔﻔﺖ :ای ﻗﻮم

ﻣﻦ ،اﻟﻠﻪ را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ او ﻧﺪارﯾﺪ«.

١

ھﻤﯿﻨﻄﻮر ھﻤﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،ھﻮد و ﺻﻼح و ﺷﻌﯿﺐ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
ُ
ً
ُّ
ۡ ُ ُ ْ َّ َ َ ۡ َ ُ ْ َّ ُ َ
َََ ۡ َََۡ
� أ َّمةٖ َّر ُسو� أ ِن ٱ�بدوا ٱ� وٱجتنِبوا
ٱل�ٰغوتۖ﴾
﴿ولقد �عثنا ِ� ِ
]اﻟﻨﺤﻞ[۳۶ :

»ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ھﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ]ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم[ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ را ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﺪ و از
ﻃﺎﻏﻮت دوری ﮔﺰﯾﻨﯿﺪ«.

ﺳﭙﺲ ﺷﺎرح ﻃﺤﺎوﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دری اﺳﺖ ﮐﻪ
از آن وارد اﺳﻼم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و آﺧﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن از دﻧﯿﺎ ﻣﯽروﻧﺪ،
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ھﺮ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺶ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
٣
وارد ﺑﮫﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد«  ٢ﭼﺮا ﮐﻪ آن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ واﺟﺐ و آﺧﺮﯾﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ«.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ،ﺳﻠﻒ ـ ﮐﻪ ﺧﺪای رﺣﻤﺘﺸﺎن ﮐﻨﺪ ـ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اھﻤﯿﺖ را
ﺑﺮای ﻗﻀﯿﻪی ﻋﻘﯿﺪه و ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻪ از ﺟﻨﺒﻪی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ
آن ،ﯾﺎ در دﻓﺎع از ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ آن .ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ـ رﺣﻤﮫﻢ
اﻟﻠﻪ ـ ﻧﯿﺰ راه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺷﺎن ج ﮐﻪ اھﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻧﺸﺮ و ﺑﯿﺎن آن و راھﻨﻤﺎﯾﯽ
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﯽ و اﻗﺎﻣﻪی ﺣﺠﺖ ﺑﻮد ،را اداﻣﻪ دادﻧﺪ ،و ﭘﺮﭼﻢ
ﺗﻮﺣﯿﺪ را ھﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺮ اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺻﺤﺎﺑﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ھﻤﻪی
 - ١ﺷﺮح ﻋﻘﯿﺪهی ﻃﺤﺎوﯾﻪ ).(۱۹ /۱
 - ٢ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداوود ).(۳۶۱۶
 - ٣ﺷﺮح ﻋﻘﯿﺪهی ﻃﺤﺎوﯾﻪ ).(۲۳-۲۱ /۱
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ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﻮﺣﯿﺪ را ﮔﺴﺘﺮش دادﻧﺪ و ھﻤﻪی ﺗﻼش ﺧﻮد
را در راه ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن از ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﭘﺮوردﮔﺎر ،و از
ِ
ﺗﺎرﯾﮑﯽ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﯽ آﺧﺮت ،ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻨﺪ ،و آﺛﺎر ﻧﻘﻞ ﺷﺪه از آﻧﺎن در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ:
اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ھﺮ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد ﺑﻪ ّ
وﺻﯿﺖ ﻣﺤﻤﺪ ج ﮐﻪ ﻣﮫﺮ
وی ﺑﺮ آن ھﺴﺖ ﺑﻨﮕﺮد اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﮐﻪ:
ْ
ُ ۡ َ َ َ ۡ ْ َ ۡ ُ َ َ َّ َ َ ُّ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ َّ ُ ۡ ُ
َ ۡٗ
��وا بِهِۦ ش�ٔاۖ﴾
﴿۞قل �عالوا �تل ما حرم ر��م علي�مۖ �� � ِ
]اﻷﻧﻌﺎم[۱۵۱ :

»ﺑﮕﻮ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺣﺮام ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻧﻢ:
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ او ﭼﯿﺰی را ﺷﺮﯾﮏ ﻧﯿﺎورﯾﺪ.«...

اﺑﻮاﻟﻌﺎﻟﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺳﻼم را ﻓﺮا ﮔﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺮ راه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺳﻨﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺗﺎن و آﻧﭽﻪ اﺻﺤﺎب وی ﺑﺮ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و از اﯾﻦ ھﻮسھﺎ ﮐﻪ
١
ﺑﺎﻋﺚ دﺷﻤﻨﯽ و ﮐﯿﻨﻪی ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺷﺪه دوری ﮔﺰﯾﻨﯿﺪ«.
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ» :ﺑﺮ راه راﺳﺖ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ورزﯾﺪ؛
٢
ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺪﻋﺖ ﻧﯿﺎورﯾﺪ«.
اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﯿﺎﻧﻪروی در ﺳﻨﺖ ﺑﮫﺘﺮ از ﺗﻼش در ﺑﺪﻋﺖ
٣
اﺳﺖ«.
٤
ُزھﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻨﮓ زدن ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ]راه[ ﻧﺠﺎت اﺳﺖ«.

 - ١اﻹﺑﺎﻧﺔ ،اﺑﻦ ﺑﻄﻪ ).(۲۹۹ /۱
 - ٢ﭘﯿﺸﯿﻦ ).(۳۱۴ /۱
 - ٣ﺷﺮح أﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎد أھﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ).(۵۵ /۱
 - ٤ﭘﯿﺸﯿﻦ ).(۵۶ /۱

۲۸
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اوزاﻋﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﻨﺖ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ده و ھﻤﺎﻧﺠﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ
ﮐﻪ آن ﻗﻮم )ﺳﻠﻒ( اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ھﻤﺎﻧﯽ را ﺑﮕﻮ ﮐﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ و از آﻧﭽﻪ آﻧﺎن
دﺳﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،دﺳﺖ ﻧﮕﻪ دار و راه ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻮد را ﺑﭙﯿﻤﺎ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ
١
ﺑﺮای آﻧﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ«.
ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﺎﻟﻤﺎن و ﻓﺎﺿﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از آﻧﺎن آﻣﺪﻧﺪ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ راه و روش ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎنھﺎ و ﻣﮑﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ،
اﻣﺎﻧﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﺮع و ﻧﺸﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪ را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻼﺷﺸﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﺮ ھﻤﻪ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﺪ
اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ را در آن ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺎھﺪه ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد؛ اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از ﮐﻨﺎر آن ﮔﺬﺷﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮات ﺑﺮ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر و
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ،ﯾﺎ دادن ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻔﺎت ﺧﺎﻟﻖ ﺑﻪ
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎن ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻤﺮدن روز ﻗﯿﺎﻣﺖ و دﯾﮕﺮ اﻣﻮر ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ.
اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺷﮑﺎﻻت ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻧﺎلھﺎ ﭘﺨﺶ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را در ﭘﻨﺞ ﻣﺤﻮر ﻋﺮﺿﻪ
ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد:
ﻣﺤﻮر ﻧﺨﺴﺖ :ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدک

درﺑﺎرهی ﺗﻮﺣﯿﺪ رﺑﻮﺑﯿﺖ

ﺗﻮﺣﯿﺪ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﻮﺣﯿﺪ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ داﻧﺴﺘﻦ اﻟﻠﻪ در
ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دال ﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎری اوﺳﺖ و ﮐﺴﯽ در آن ﺑﺎ وی ﺷﺮﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ؛
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت و ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻣﻮر آﻧﺎن و ﻗﯿﺎم ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن و ھﺮ

 - ١ﭘﯿﺸﯿﻦ ).(۱۵۴ /۱

ﻓﺼﻞ دوم :ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن

۲۹

ﺳﺮور ﻣﺎﻟﮏ
ﭼﻪ ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻠﻤﻪی »رب« در ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ِ
اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ و ﺗﺪﺑﯿﺮ و رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺮﺑﻮط
اﺳﺖ.
اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ھﻤﺎن ﭘﺮوردﮔﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ آﻓﺮﯾﺪه و ﻣﻠﮏ و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺳﺒﺐ اﺻﻞ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻮﺣﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻗﻠﺐ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺑﺪن
ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻠﺐ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻮھﯿﺖ ﮐﻪ ھﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻗﻠﺐ و ھﻢ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﺑﺪن ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.
ﺗﻮﺣﯿﺪ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ واﺣﺪ داﻧﺴﺘﻦ اﻟﻠﻪ در ﺳﻪ ﭼﯿﺰ:
ﻧﺨﺴﺖ :آﻓﺮﯾﻨﺶ؛ ﯾﻌﻨﯽ :ﮐﺴﯽ ﺟﺰ اﻟﻠﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ:
َ
َ َّ َ َ ۡ ُ َ
َُُۡ َ َ ۡٗ
َّ
ُ
ون ٱ�ِ � �لقون ش�ٔا
اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :وٱ�ِين يدعون مِن د ِ
ُ َُُۡ َ
َوه ۡم �لقون] ﴾٢٠اﻟﻨﺤﻞ[۲۰ :
»و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺟﺰ اﻟﻠﻪ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽآﻓﺮﯾﻨﻨﺪ و ﺧﻮد آﻓﺮﯾﺪه
ﺷﺪهاﻧﺪ«.

َ َ َ ٰ َ َ َۡ ۡ
َ ۡ َ َ ُ ْ َّ ُ َ َ ٓ َ َ ُ ْ َ َ ۡ
ٱ�ل ُق
�� َء خلقوا كخلقِهِۦ فت�به
و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :أم جعلوا ِ�ِ
َ َۡ
علي ِه ۡ ۚم﴾ ]اﻟﺮﻋﺪ[۱۶ :

»ﯾﺎ ﺑﺮای اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﮑﺎﻧﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻓﺮﯾﻨﺶ او آﻓﺮﯾﺪهاﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
َ
]اﯾﻦ دو[ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﺸﺘ َﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟«

ُ

َّ ُ َ ُ ُ ّ َ

و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :قل ٱ� �ٰل ِق � ۡ
�ءٖ﴾ ]اﻟﺮﻋﺪ[۱۶ :
ِ
ِ
»ﺑﮕﻮ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻟﻖ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ«.

َّ َ
َّ َّ َ َ ۡ ُ َ
ُ
ون ٱ�ِ لن
و ﺑﺎز اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :إِن ٱ�ِين تدعون مِن د ِ
َۡ
ا�ا َولَو ۡ
�لُ ُقوا ْ ُذبَ ٗ
ٱج َت َم ُعوا ْ َ ُ
� ۖۥ﴾ ]اﻟﺤﺞ[۷۳ :
ِ

۳۰

ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن

»ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺟﺰ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ]ﺣﺘﯽ[ ﻣﮕﺴﯽ
ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﻨﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮای آﻓﺮﯾﻨﺶ ]آن[ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻨﻨﺪ«.

َ َ َ ُۡ

[۱۱

َّ َ َ

َ َ َ َ َ َّ

ُ

و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪٰ�﴿ :ذا خلق ٱ�ِ فأ ُرو� ماذا خلق ٱ� َ
ِين مِن دونِهِۚۦ﴾ ]ﻟﻘﻤﺎن:
ِ

»اﯾﻦ اﺳﺖ آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻟﻠﻪ؛ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن دھﯿﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ اوﯾﻨﺪ ﭼﻪ
آﻓﺮﯾﺪهاﻧﺪ؟«.

َ َ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َّ َ ۡ ُ
ُ
و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :أ�من �لق كمن � �لق ۚ﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ[۱۷ :

»آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ؟«.

َّ َ ُ ْ
ٗ َّ َ ۡ ُ ُ َ َ ۡ ٗ ُ ُ ۡ َ ُ َ
ُ
و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :وٱ�ذوا مِن دونِهِۦٓ َءال َِهة � �لقون ش�ٔا َوه ۡم �لقون﴾

]اﻟﻔﺮﻗﺎن[۳ :

»و ﺑﻪ ﺟﺰ او ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽآﻓﺮﯾﻨﻨﺪ و ﺧﻮد آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ«.

َ
ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ َّ َ ۡ ُ َ
َّ
ُ
ٱ�ِ أَ ُ
و� َماذا
ر
ون
د
ِن
م
ون
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :قل أرء�تم ما تدع
ِ
ِ
َۡ
َ َُ ْ
خلقوا م َِن ٱ� ِ
�ض﴾ ]اﻷﺣﻘﺎف[۴ :

»ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ دھﯿﺪ آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎی اﻟﻠﻪ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن دھﯿﺪ
ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی از زﻣﯿﻦ ]را[ آﻓﺮﯾﺪهاﻧﺪ؟«

ُۡ َۡ
ُ ََٓ ُ
�م َّمن َ� ۡب َد ُؤا ْ ۡ َ
ٱ� ۡل َق ُ� َّم يُع ُ
يدهُ ۚۥ﴾
ِ
و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :قل هل مِن ��� ِ

]ﯾﻮﻧﺲ[۳۴ :

»ﺑﮕﻮ آﯾﺎ از ﺷﺮﯾﮑﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﺴﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ ﺳﭙﺲ آن را
دوﺑﺎره ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ؟«.

و آﯾﺎت در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ.
دوم :ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ؛ ﯾﻌﻨﯽ او ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ و
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه دارد.
ادﻟﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ:
ُ َّ َ َ ۡ ۡ
ك﴾ ]آل ﻋﻤﺮان[۲۶ :
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :ق ِل ٱلل ُه َّم �ٰل ِك ٱل ُمل ِ

۳۱

ﻓﺼﻞ دوم :ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن
»ﺑﮕﻮ :ای اﻟﻠﻪ ای ﻣﺎﻟﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ.«...

َّ
ۡ ُ ۡ ُ َ ُ َ َ َٰ ُ ّ
َ
�ءٖ قَد ٌ
� َ ۡ
ِير﴾١
و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :ت َ�ٰ َر َك ٱ�ِي � ِ َي ِده ِ ٱلملك وهو
� ِ

]اﻟﻤﻠﻚ[۱ :

»ﺧﺠﺴﺘﻪ و ﻣﺒﺎرک اﺳﺖ آﻧﮑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ اوﺳﺖ و او ﺑﺮ ھﺮ ﭼﯿﺰی
ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ«.

َ َ َ ۡ َ َ َّ

َّ َ َ

ُۡ ُ

َّ َ َ

َۡ

و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ�﴿ :ل ۡم �عل ۡم أن ٱ� ُ�ۥ ملك ٱلس�ٰ� ٰ ِ َ
�ض﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة[۱۰۷ :
ت وٱ� ِ �
»آﯾﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪای ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ از آن اﻟﻠﻪ اﺳﺖ؟«.

َ

ُ

َّ ُ ُّ ُ ۡ َ ۡ ۡ ُ

و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪٰ�﴿ :ل ِ� ُم ٱ� َر��م ُ
� ٱل ُملكۚ﴾ ]ﻓﺎﻃﺮ[۱۳ :
»اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ]ﮐﻪ[ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ از آن اوﺳﺖ«.

ۡ َ ُ َّ َّ
ُ
َ ۡ َ َّ ۡ َ َ ٗ َ َ ۡ َ ُ َّ ُ َ ٞ
��ك
و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :وق ِل
ٱ� ۡمد ِ�ِ ٱ�ِي لم �ت ِ
خذ و�ا ولم ي�ن �ۥ ِ
ۡ ۡ
ك﴾ ]اﻹﺳﺮاء[۱۱۱ :
ِ� ٱل ُمل ِ

آن اﻟﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻪ در ﻓﺮﻣﺎﻧﺮاوﯾﯽ
»و ﺑﮕﻮ ﺳﺘﺎﯾﺶ از ِ
ﺷﺮﯾﮑﯽ دارد«.

َۡ
َ َ ََُۡ َ َ َ َۡ
و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ�ُ َ ﴿ :ۥ َما � َّ َ َ
�تَ
ِ
ت َو َما ِ� ٱ��ض وما بينهما وما
ٱلس�ٰ� ٰ ِ
ِ
َّ َ
ٱل� ٰ
ى] ﴾٦ﻃﻪ[۶ :

»آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎنھﺎ و آﻧﭽﻪ در زﻣﯿﻦ و آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن آن دو و آﻧﭽﻪ زﯾﺮ ﺧﺎک اﺳﺖ،
آن اوﺳﺖ«.
از ِ

و آﯾﺎت در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ.

ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل دﻗﺖ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ِ �﴿ :ي ِده ِ
ۡ ۡ ُ
ٱل ُملك﴾ »ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ اوﺳﺖ« ]اﻟﻤﻠﻚ [۱ :و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺒﺎرک او ﮐﻪ:
َ َ ُ ُ ُّ
ُۡ َ
َ
� َ ۡ
�ءٖ﴾ »ﺑﮕﻮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ دﺳﺖ
﴿قل م ۢن �ِي ِده ِۦ ملكوت ِ
َُ ُۡ ۡ ُ
﴾
ك
ﮐﯿﺴﺖ؟« ]اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن [۸۸ :و ﺳﺨﻦ وی ﮐﻪ �﴿ :ٱلمل
آن
از
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ
»
ۚ
ِ

۳۲

ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن

َ َۡ
�ض﴾
وٱ� ِ �
َ
ُ�ۥ َما ِ�

َّ ُ ُ ۡ ُ
ك َّ َ َ
ت
اوﺳﺖ« ]ﻓﺎﻃﺮ [۱۳ :و آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ�﴿ :ۥ مل
ٱلس�ٰ� ٰ ِ
»ﭘﺎدﺷﺎھﯽ آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ از ِآن اوﺳﺖ« ]اﻟﺰﻣﺮ [۴۴ :و ﴿� ُ َس ّب ِ ُح
َۡ
َّ َ َ
ت َوٱ� ِ
�ض�﴾ »ھﺮ آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺗﺴﺒﯿﺢ او را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ«
ٱلس�ٰ� ٰ ِ
]اﻟﺤﺸﺮ ،[۲۴ :و دﯾﮕﺮ آﯾﺎت .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎﻧﯽ اﯾﻦ آﯾﺎت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮدن
اﻟﻠﻪ ]در آﻓﺮﯾﻨﺶ و ﺗﺪﺑﯿﺮ[ ﭘﯽ ﺑﺮد.
ﺳﻮم :ﺗﺪﺑﯿﺮ؛ ﯾﻌﻨﯽ او ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻣﻮر و ادارهی اﯾﻦ
ﺟﮫﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ دارد.
آﯾﺎت در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ:
َ
ٞ
ۡ
ّ
َ َ َّ َ َّ ۡ َ َ َ َ َ ُ َ ۡ
َ ُّ َ ّٗ
�
اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :وسخر ٱلشمس وٱلقمر ۖ � � ِري ِ�ج ٖل مس �
َّ َۡۡ َ ّ ُ
َٓ ّ ُ ُ ُ َ
َ ٰ َ َ َّ ُ
ت لعل�م بِل ِقاءِ َر�ِ� ۡم توق ِنون] ﴾٢اﻟﺮﻋﺪ[۲ :
يُدب ِ ُر ٱ�م َر ُ�ف ِصل ٱ�� ِ
»و ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه را رام ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ھﺮ ﮐﺪام ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﯿﺮ ﺧﻮد اداﻣﻪ
ﻣﯽدھﻨﺪ] .او[ در ﮐﺎر ]آﻓﺮﯾﻨﺶ[ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﯾﺎت ]ﺧﻮد[ را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﯾﺪار ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﯾﻘﯿﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ«.

َُّ

َۡۡ

َّ ٓ

َ َۡ

و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :يدب ِ ُر ٱ�م َر م َِن ٱلس َماءِ إِ� ٱ� ِ
�ض﴾ ]اﻟﺴﺠﺪة[۵ :
»ﮐﺎر ﺟﮫﺎن را از آﺳﻤﺎن ﺗﺎ زﻣﯿﻦ اداره ﻣﯽﮐﻨﺪ«.

ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ُ ّ َ َّ ٓ ۡ َ
�ض أَ َّمن َ� ۡمل ُِك َّ
ٱلس َماءِ َوٱ� ِ
ٱلس ۡم َع
و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :قل من يرزق�م مِن
َ ۡ َ ۡ َ ٰ َ َ َ ُ ۡ ُ ۡ َ َّ َ ۡ
ت م َِن ۡٱل َ
ت َو ُ� ۡخر ُج ٱل ۡ َم ّي َ
ّ
َ
� َو َمن يُ َدبّرُ
ّ
وٱ�ب�ر ومن � ِرج ٱل� مِن ٱلمي ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َۡۡ
ٱ�م َر ۚ﴾ ]ﯾﻮﻧﺲ[۳۱ :

»ﺑﮕﻮ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ روزی ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﯾﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺮ ﮔﻮشھﺎ و دﯾﺪﮔﺎن اﺳﺖ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻧﺪه را از ﻣﺮده ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد و ﻣﺮده را از
زﻧﺪه ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرھﺎ را ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟«.

آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻟﻠﻪ در ادارهی اﻣﻮر ﺟﮫﺎن و ﺗﺪﺑﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت را
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ.

۳۳

ﻓﺼﻞ دوم :ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻌﻨﺎی رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد :آﻓﺮﯾﻨﺶ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ
و ﺗﺪﺑﯿﺮ:
ھﻤﭽﻨﯿﻦ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﻣﻌﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ در ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﯽدھﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رزق
)روزی دادن( ﻗﺒﺾ و ﺑﺴﻂ )ﺗﻨﮕﯽ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ روزی( ،زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﺪن و
ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﯿﺮاﻧﺪن ،دادن ﻓﺮزﻧﺪ ،ﺷﻔﺎی ﺑﯿﻤﺎران ،ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن و ﻣﻌﺎﻧﯽ
ِ
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنّھﺎ را ذﮐﺮ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد:
ﺳﻮد رﺳﺎﻧﺪن و زﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن:
َ
َ
َ
ُۡ َۡ ُ ْ
َ
َّ
ُ
ون ٱ�ِ َما � يَنف ُع َنا َو�
اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :قل �ندعوا مِن د ِ
َ ُ ُّ َ
�نا﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم[۷۱ :
ي
»ﺑﮕﻮ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻟﻠﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺳﻮدی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﻧﻪ
زﯾﺎﻧﯽ؟«.

َ َۡ ُ

ُ

َّ َ َ َ َ ُ َ

َ َ ُ َ

و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :و� تدع مِن دون ٱ�ِ ما � ينفعك َو� ي ُّ
�ك ۖ﴾ ]ﯾﻮﻧﺲ:
ِ

[۱۰۶

»و ﺑﻪ ﺟﺎی اﻟﻠﻪ ﭼﯿﺰی را ﻣﺨﻮان ﮐﻪ ﻧﻪ ﺳﻮدی ﺑﺮاﯾﺖ دارد و ﻧﻪ زﯾﺎﻧﯽ«.

و دﯾﮕﺮ آﯾﺎت...
ﻋﻠﺖ ﯾﺎد ﮐﺮدن وﺣﺪاﻧﯿﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل در ﺳﻮد رﺳﺎﻧﯽ و زﯾﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻔﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ دو ﺻﻔﺖ از ﻣﺨﻠﻮق دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ذاﺗﯽ اوﺳﺖ ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ
اﺳﺖ از روی ﺑﯿﻢ و اﻣﯿﺪ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪه ﺷﻮد اﻟﻠﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا وی ﻣﺎﻟﮏ ھﻤﻪی
آنھﺎﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ روزی رﺳﺎﻧﯽ؛ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل روزی را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد رواﻧﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن را ﺑﺮای ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت آﺳﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ،و ھﺮ ﭼﻪ
ﺑﻨﺪﮔﺎن در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ ھﻤﻪ از ﻓﻀﻞ و ﮐﺮم او ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و
ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ و ھﯿﭽﮑﺲ در روزی رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ آﻧﺎن ،ﺷﺮﯾﮏ اﻟﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ.

۳۴

ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن

َّ َ َ
َُُۡ َ
َّ َ َ ۡ ُ ُ َ
ُ
ون ٱ�ِ أ ۡو� ٰ ٗنا َو�لقون
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :إِ�ما �عبدون مِن د ِ
ۡ ً َّ َّ َ َ ۡ ُ ُ َ
َّ َ َ ۡ ُ َ َ ُ
ُ
ٱ� َت ُغوا ْ ع َ
� ۡم ر ۡز ٗقا فَ ۡ
ِند
ل
ون
ِك
ل
م
�
�
ٱ�
ون
د
ِن
م
ون
إِف�ۚ إِن ٱ�ِين �عبد
ِ
ِ
ِ
َّ ّ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ُ َ ۡ ُ
ك ُروا ْ َ ُ
� ۖ ٓۥ﴾ ]اﻟﻌﻨﮑﺒﻮت[۱۷ :
ٱلرزق وٱ�بدوه وٱش
ٱ�ِ ِ

ً
»واﻗﻌﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻟﻠﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪ ﺟﺰ ﺑﺘﺎﻧﯽ ]ﺑﯿﺶ[ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و
دروﻏﯽ ﺑﺮﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺟﺰ اﻟﻠﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪ اﺧﺘﯿﺎر روزی ﺷﻤﺎ
را در دﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﭘﺲ روزی را ﭘﯿﺶ اﻟﻠﻪ ﺑﺠﻮﯾﯿﺪ و او را ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﺪ و وی را ﺳﭙﺎس
ﮔﻮﯾﯿﺪ«.

ﻣﺎﻟﮏ ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺶ اﻧﺪﮐﯽ از
اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﯾﻦ را ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ او
ِ
روزی ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ آﻧﺎن ﻧﻪ ﻣﺎﻟﮏ روزی ﻣﺎل ھﺴﺘﻨﺪ و
ﻧﻪ روزی ﻓﺮزﻧﺪان و آب و ﻏﺬا و ﺳﻼﻣﺘﯽ و دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع روزی .ﺳﭙﺲ در ﭘﺎﯾﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را اﻣﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ وی روی آورﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮده:
»ﻧﺰد اﻟﻠﻪ روزی ﺑﺠﻮﯾﯿﺪ« و ﻧﻔﺮﻣﻮده ﮐﻪ :روزی را ﻧﺰد اﻟﻠﻪ ﺑﺠﻮﯾﯿﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺑﺮای ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
َ ۡ ُ َّ َ ۡ ُ ُ ُ ّ َ َّ ٓ
َۡ
َ
ٱلس َما ِء
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :هل م ِۡن �ٰل ٍِق �� ٱ�ِ يرزق�م مِن
َۡ
�ض﴾ ]ﻓﺎﻃﺮ[۳ :
َوٱ� ِ �
»آﯾﺎ ﻏﯿﺮ از اﻟﻠﻪ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ روزی دھﺪ؟«.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل روزی را ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ داده و آن را از دﯾﮕﺮان ﻧﻔﯽ
ﻧﻤﻮده ،زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻔﯽ اﺳﺖ.
َّ َّ َ ُ َ َّ ُ
ٱلر َّزاق
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :إِن ٱ� هو
ُ ُۡ ۡ ُ
ذو ٱلق َّوة ِ ٱل َمتِ�] ﴾٥٨اﻟﺬارﯾﺎت[۵۸ :
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ«.
ﺑﺨﺶ
ِ
»اﻟﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد روزی ِ

و دﯾﮕﺮ آﯾﺎت...
ھﻤﯿﻨﻄﻮر از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن زﯾﺎن ،ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ اﻟﻠﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ آن ﻧﯿﺴﺖ.

۳۵
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َ ۡ َ ۡ َ َّ ُ ُ ّ َ َ َ َ َ َّ ُ
� ف� �شِف ُ� ٓۥ إِ� ه َو ۖ﴾
اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ�﴿ :ن �مسسك ٱ� ب ِ ٖ

]اﻷﻧﻌﺎم[۱۷ :

»و اﮔﺮ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ زﯾﺎﻧﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ او ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪهی آن ﻧﯿﺴﺖ«.

ُ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ َّ َ ۡ ُ َ
َّ ۡ َ َ َ
ُ
� َّ ُ
ٱ� ب ُ ّ
َ
اد
ر
أ
ن
إ
ٱ�
ون
د
ِن
م
ون
و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :قل أفرء�تم ما تدع
�
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
َ ۡ ُ َّ َ ٰ َ ُ ُ ّ
�ه ِۦٓ﴾ ]اﻟﺰﻣﺮ[۳۸ :
هل هن �شِ �ٰت ِ
»ﺑﮕﻮ ﭼﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ اﻟﻠﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺻﺪﻣﻪای ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ آﯾﺎ آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ
ﺟﺎی اﻟﻠﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺪﻣﻪی او را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ؟«.

ََ

َ َ َۡ َُۡ

ۡ

َّ
ُ ّ
ٱلرج َز﴾ ]اﻷﻋﺮاف[۱۳۵ :
و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :فلما كشفنا �نهم ِ
»و ﭼﻮن ﻋﺬاب را از آﻧﺎن ﺑﺮداﺷﺘﯿﻢ.«...

ََ

َ َ َۡ َُۡ ُ

و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :فل َّما كشفنا �نه َّ
� ُهۥ﴾ ]ﯾﻮﻧﺲ[۱۲ :
»و ﭼﻮن ﮔﺮﻓﺘﺎریاش را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ.«...

و آﯾﺎت دﯾﮕﺮ...
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ از ﺳﻮی اﻟﻠﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
َ َ َّ ۡ ُ َّ
َّ
� إِ� م ِۡن عِن ِد ٱ� ِ﴾ ]آل ﻋﻤﺮان[۱۲۶ :
ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ﴿ :وما ٱ�
»و ﭘﯿﺮوزی ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ از ﻧﺰد اﻟﻠﻪ.«...

َ َ ُ

ّ

ُ

َّ

َ َ

و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖَ ﴿ :وما ل�م مِن دون ٱ�ِ مِن َو ّ َ
�] ﴾١١٦اﻟﺘﻮﺑﺔ:
ِ
ِٖ
� و� ن ِص ٖ
[۱۱۶
»و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻟﻠﻪ ﯾﺎر و ﯾﺎوری ﻧﺪارﯾﺪ«.

َ ُ ۡ ُ ُ َّ ُ َ َ َ
َ
َۡ ُۡ ُ َ
َ ُ
ٱ� ف� �ل َِب ل� ۡمۖ �ن �ذل� ۡم � َمن ذا
و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :إِن ين��م
َّ َ ُ ُ ُ
�م ّ ِم ۢ َ ۡ
ٱ�ِي ين�
ن �ع ِده ِۗۦ﴾ ]آل ﻋﻤﺮان[۱۶۰ :

»اﮔﺮ اﻟﻠﻪ ﺷﻤﺎ را ﯾﺎری ﮐﻨﺪ ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ دﺳﺖ از
ﯾﺎری ﺷﻤﺎ ﺑﺮدارد ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻌﺪ از او ﺷﻤﺎ را ﯾﺎری ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد؟«.

۳۶

ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن

اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪ )رﺑﻮﺑﯿﺖ( ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ »ﺗﻮﺣﯿﺪ
اﻟﻮھﯿﺖ« ﺑﻪ ھﻤﺮاه آن ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺸﺮﮐﺎن
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ رﺑﻮﺑﯿﺖ اﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ھﻤﺮاه اﻟﻠﻪ ﻣﻌﺒﻮدان دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ
ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﺎن را ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﻟﻠﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ
١
اﯾﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪ ـ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ رﺑﻮﺑﯿﺖ ـ ﺣﺠﺘﯽ اﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن«.
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﮑﯽھﺎ اﺳﺖ
و ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻮھﯿﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪی آن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ اﺳﺖ ،اﺻﻞ ﮐﺎر اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﻮﺣﯿﺪ
رﺑﻮﺑﯿﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪی ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﻪ آن اﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ھﺮ
ﭼﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ ،و]ﻟﯽ[ ﺣﺠﺘﯽ اﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻮھﯿﺖ را اﻧﮑﺎر
٢
ﮐﻨﺪ«.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﻮنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
اﻧﻮاع ﺟﺴﺎرت و ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻤﺮدن اﯾﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪ و دادن ﺻﻔﺎت رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺑﻪ
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن اﻟﻠﻪﻷ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺮی ﻣﮫﯿﺐ
و ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ ،ﺑﺎ رﯾﺸﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺑﺮھﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﺎدھﺎ ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎن اوﺳﺖ و ھﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ.
از دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎﻻت ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢھﺎ ﺳﺴﺖ ﮐﺮدن ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪﻷ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ از ﯾﮑﯽ از ﺷﺒﮑﻪھﺎی
ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ درﺑﺎرهی ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ
دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،آﻣﻮزشھﺎﯾﯽ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اراﺋﻪ
ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﯿﺎﻣﺪن ﺑﺎران و ﻗﺤﻄﯽ و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
 - ١ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی ).(۱۸۰ /۱۴
 - ٢ﻃﺮﯾﻖ اﻟﮫﺠﺮﺗﯿﻦ ).(۵۷-۵۶
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۳۷

ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺳﻨﺖ ﻧﻤﺎز
اﺳﺘﺴﻘﺎء ﺿﺮورت روی آوردن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﻪ ﮐﻮدک
ﻣﺴﻠﻤﺎن آﻣﻮزش ﻣﯽدھﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل ،ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ در
ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎران ھﺴﺘﻨﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺰرﮔﺘﺮﺷﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎران ﻧﻤﯽﺑﺎرد ﻣﮕﺮ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ! ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺮاﻧﻪای ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ! ﺳﭙﺲ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی
داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر دﺳﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺗﺮاﻧﻪای را ﮐﻪ ﺑﺎ رﻗﺺ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ھﻤﺮاه اﺳﺖ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺮاﻧﻪ ،وﻗﺘﯽ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺎران ﻧﻤﯽﺑﺎرد ﯾﮑﯽ از آنھﺎ
ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ :ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﺎران ﻧﺒﺎرﯾﺪ؟ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺟﺴﺘﺠﻮی
١
ﻣﺎدرﻣﺎن» ،ﻃﺒﯿﻌﺖ« اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ ،ﮐﺎرﺗﻮنھﺎی »ﻣﯿﮑﯽ ﻣﺎوس«  ٢ھﺴﺖ .ﻣﻮﺷﯽ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ آﺗﺶ ﻓﺸﺎنھﺎ و ﺑﺎران ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی
ﻓﻮران آﺗﺶ ﻓﺸﺎنھﺎ را ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎران ﺑﻪ دﺳﺖ اوﺳﺖ و ﻗﺪرت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﻃﻮﻓﺎنھﺎ را دارد و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ! ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ذھﻦ
ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﻮش در آﺳﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ و ﭼﺮا او را ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺪﯾﺪهھﺎی زﻣﯿﻨﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ؟!
ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﻮردی ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد و
ﻏﻮﻟﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی اﺑﺮھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮﻏﯽ دارد
٣
ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﻃﻼ ﻣﯽﮔﺬارد!
 - ١ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﺤﻘﯿﻖ دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺤﻠﯿﺒﯽ .از ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﻮرد
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎ ﻣﯽدھﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .ﭘﺪران و ﻣﺎدران آﺳﻮده و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻨﺪ ﮐﻪ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﻪ
ﻣﮫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮫﻢﺗﺮ از ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎ از اﻧﺤﺮاف ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
 - ٢ﺑﺎ ﻣﯿﮑﯽ ﻣﺎوس ﻣﺸﮫﻮر ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ واﻟﺖ دﯾﺴﻨﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﻮد) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 - ٣ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﮋوھﺶ دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺤﻠﺒﯽ.

۳۸

ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن

ﻣﺤﻮر دوم :ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدک

درﺑﺎرهی ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻮﻫﯿﺖ

ﺗﻮﺣﯿﺪ در ﻟﻐﺖ از رﯾﺸﻪی ّو ﱠﺣ َﺪ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮑﯽ ﮐﺮدن ﭼﯿﺰھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ،و
اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﯽ و ﯾﮏ اﺛﺒﺎت .ﻧﻔﯽ ﺣﮑﻢ از ھﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ و
اﺛﺒﺎت آن ﺑﺮای آن ﯾﮕﺎﻧﻪ.
اﻟﻮھﯿﺖ ﻧﯿﺰ از اﻟﻪ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه .اﺑﻦ ﻓﺎرس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ھﻤﺰه و ﻻم و ھﺎء از
َ
ﯾﮏ رﯾﺸﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗ َﻌ ﱡﺒﺪ )ﭘﺮﺳﺘﺶ( ﻣﯽدھﺪ .اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل را از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ
ّّ
اﻟﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻋﺒﺎدت ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد» :ﺗﺄﻟﻪ
١
اﻟﺮﺟﻞ« ﯾﻌﻨﯽ اھﻞ ﻋﺒﺎدت ﺷﺪ«.
ﻣﻌﻨﺎی اﻟﻮھﯿﺖ در اﺻﻄﻼح :ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻋﺒﺎدت .ﯾﻌﻨﯽ
ﺗﻨﮫﺎ اﻟﻠﻪ را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯽ و ﭼﯿﺰی را ]در ﻋﺒﺎدت[ ﺑﺎ او ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺮار ﻧﺪھﯽ؛ ﻧﻪ
َ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ُﻣ َ
ﺮﺳﻞ ،و ﻧﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪای ُﻣﻘ ﱠﺮب ،و ﻧﻪ رﺋﯿﺲ و ﭘﺎدﺷﺎه و ھﯿﭻ ﻣﺨﻠﻮق
دﯾﮕﺮی را .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﮫﺎ او را از روی ﻣﺤﺒﺖ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ و رﻏﺒﺖ و َر َ
ھﺒﺖ ﻣﻮرد
٢
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻗﺮار دھﯽ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﻋﺒﺎدت ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪی اﻧﻮاع ﻋﺒﺎدتھﺎ از ﺟﻤﻠﻪ دﻋﺎ و
ﺑﯿﻢ و اﻣﯿﺪ و ﻧﻤﺎز و روزه و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻧﺬر و دﯾﮕﺮ ﻋﺒﺎدات ،از روی رﻏﺒﺖ و
ﮐﻤﺎل ﻣﺤﺒﺖ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای
رھﺒﺖ ﺑﻪ ھﻤﺮاه
ِ
٣
او اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ را ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ
ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﮫﺎ او ﺑﻪ دﻋﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ،ﺧﺸﯿﺖ و ﺗﺮس ﺗﻨﮫﺎ از او
 - ١ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻠﻐﺔ ).(۱۲۷ /۱
 - ٢ﻣﻌﺠﻢ أﻟﻔﺎظ اﻟﻌﻘﯿﺪة ).(۱۰۲
 - ٣اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ وﻣﺎ ﯾﻀﺎدھﺎ ،اﺑﻦ ﺑﺎز ).(۶
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۳۹

ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺰ ﺑﺮ او ﺗﻮﮐﻞ ﻧﺸﻮد و دﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای او ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺑﺮای ھﯿﭻ ﻣﺨﻠﻮق
دﯾﮕﺮی ،و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻼﺋﮑﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﺪھﯿﻢ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ
١
اﻣﺎﻣﺎن و ﺷﯿﻮخ و ﻋﻠﻤﺎ و دﯾﮕﺮان«.
ﻋﻼﻣﻪ ﺑﻦ ﺑﺎز /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪ را ﺗﻌﺮﯾﻒ
َ ۡ ُ ُ ْ َّ َ َ َ ُ ۡ ُ ْ
��وا بِهِۦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ۞﴿ :وٱ�بدوا ٱ� و� � ِ
َ َ َ َ ُّ َ َ َّ َ ۡ ُ ُ ٓ ْ َّ ٓ
َ ۡٗ
�ٔاۖ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء [۳۶ :و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ۞﴿ :وق ٰ
� ر�ك �� �عبدوا إِ�
ش
َّ ُ َ ۡ
٢
ٱل َ� ٰ ِ َ�يۡن إ ِ ۡح َ ٰ
� ًنا ۚ﴾ ]اﻹﺳﺮاء.«[۲۳ :
إِياه و� ِ
ِ
اﯾﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪ را ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻮھﯿﺖ ،ﯾﺎ اﻟﮫﯿﻪ ﯾﺎ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺳﻌﺪی /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﮫﯿﻪ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ،
زﯾﺮا اﻟﻪ ﺑﻮدن ،ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ھﻤﺮاه اوﺳﺖ و
آن اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد و ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺻﻒ ھﻤﯿﺸﻪ
ِ
ﻧﺎم ﺑﺰرﮔﺶ ﯾﻌﻨﯽ »اﻟﻠﻪ« دال ﺑﺮ آن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻠﺰم ھﻤﻪی ﺻﻔﺎت
ﮐﻤﺎل اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪ را »ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻮھﯿﺖ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻟﺺ
ﮔﺮداﻧﺪن ھﻤﻪی ﻋﺒﺎدات ﺑﻨﺪه ﺑﺮای اﻟﻠﻪ ،و ﻣﻼزﻣﺖ وﺻﻒ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ھﻤﻪی
ﻣﻌﺎﻧﯽ آن ﺑﺮ ﺑﻨﺪه واﺟﺐ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﺪه ﭘﺮوردﮔﺎر
ِ
ﺧﺎﻟﺺ او ﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﺮای
ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ھﻤﻪی ﻋﺒﺎدات ﺧﻮد را ﻣﺨﺼﻮص و ِ
٣
آن] ،ھﻤﻪ اﻧﻮاع[ ﺷﺮک را ﭼﻪ ﮐﻮﭼﮏ و ﭼﻪ ﺑﺰرگ ،ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ«.
ادﻟﻪی ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻮھﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از آن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﭘﺮوردﮔﺎر در
ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ او ﺷﺮﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ:

 - ١ﻣﻨﮫﺎج اﻟﺴﻨﺔ ).(۴۹۰ /۳
 - ٢اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ وﻣﺎ ﯾﻀﺎدھﺎ ،اﺑﻦ ﺑﺎز ).(۱۸
 - ٣اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺴﺎن ).(۴۲

۴۰

ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن

ۡ ُ ُ ْ َّ َ َ ُ ۡ ُ ْ

َ ۡٗ

َ
َ
��وا بِهِۦ ش�ٔاۖ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء[۳۶ :
اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ۞﴿ :وٱ�بدوا ٱ� و� � ِ
»و اﻟﻠﻪ را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﯿﺰی را ﺑﺎ او ﺷﺮﯾﮏ ﻧﮕﺮداﻧﯿﺪ«.

َ َ َ َ ُّ َ َ َّ َ ۡ ُ ُ ٓ ْ َّ ٓ َّ ُ َ ۡ
ٱل َ� ٰ ِ َ�يۡن إ ِ ۡح َ ٰ
و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ۞﴿ :وق ٰ
� ًنا ۚ﴾
� ر�ك �� �عبدوا إِ� إِياه و� ِ
ِ

]اﻹﺳﺮاء[۲۳ :

»و ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﻣﻘﺮر ﮐﺮده ﮐﻪ ﺟﺰ او را ﻣﭙﺮﺳﺘﯿﺪ و ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ]ﺧﻮد[ ﻧﯿﮑﯽ
ﮐﻨﯿﺪ«.

ۡ

ۡ

َّ

َّ َ َ َ َّ َ ۡ ُ ُ ْ َّ ٓ َّ

و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :إ ِ ِن ُ
ٱ�� ُم إِ� ِ� ِ أم َر �� �عبد ٓوا إِ� إِياهُۚ﴾ ]ﯾﻮﺳﻒ[۴۰ :
»ﺣﮑﻢ ]و ﻓﺮﻣﺎن[ ﺟﺰ از آن اﻟﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺟﺰ او را ﻧﭙﺮﺳﺘﯿﺪ«.

ُ َّ
ۡ ْ
� َ� ُّ� َها ٱ�َّ ُ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪٰٓ َ ﴿ :
اس ٱ� ُب ُدوا َر َّ�� ُم ٱ�ِي
َ ََ ُ
خلق� ۡم﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة[۲۱ :
»ای ﻣﺮدم ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را آﻓﺮﯾﺪ«.

ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َّ َ ۡ ُ ُ ٓ ّ ٓ َ ۡ ُ ُ َ ُّ َ ۡ َ ُ َ
� أ�بد ��ها ٱل�ٰ ِهلون] ﴾٦٤اﻟﺰﻣﺮ:
و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :قل أ�غ� ٱ�ِ تأمرو ِ

[۶۴

»ﺑﮕﻮ آﯾﺎ ﻣﺮا دﺳﺘﻮر ﻣﯽدھﯿﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ اﻟﻠﻪ را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻢ ای ﻧﺎداﻧﺎن؟«.

ََۡ َ َ
َ ۡ ُۡ َ َ َ ۡ َ َ َ ََۡ ُ َۡۡ َ
ت
و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ۞﴿ :وٱذكر أخا � ٍد إِذ أنذر قومهۥ ب ِٱ�حق ِ
اف وقد خل ِ
َ ۡ
ٱ�ُّ ُذ ُر ِم ۢن َ� ۡ َ َ ۡ
َ َّ َ ۡ ُ ُ ْ َّ َّ َ
� يديهِ َوم ِۡن خلفِهِۦٓ �� �عبد ٓوا إِ� ٱ�﴾ ]اﻷﺣﻘﺎف[۲۱ :
ِ

»و ﺑﺮادر ﻋﺎدﯾﺎن را ﺑﻪ ﯾﺎد آور آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ را در اﺣﻘﺎف ﺑﯿﻢ داد در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از او و ﭘﺲ از او ]ﻧﯿﺰ[ ﻗﻄﻌﺎ ھﺸﺪار دھﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ
اﻟﻠﻪ را ﻣﭙﺮﺳﺘﯿﺪ«.

اﯾﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻮھﯿﺖ ،ھﺪف اﺻﻠﯽ از ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﺳﺖ،
زﯾﺮا ھﻤﻪی ﺷﺮﯾﻌﺖھﺎ ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ھﻤﻪی ادﯾﺎن آن را ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ،
ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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۴۱

ً َ
ُّ ُ
ۡ ُ ُ ْ َّ َ َ ۡ َ ُ ْ َّ ُ َ
﴿ َولَ َق ۡد َ� َع ۡث َ
� أ َّمةٖ َّر ُسو� أ ِن ٱ�بدوا ٱ� وٱجتنِبوا
�
ا
ن
ٱل�ٰغوتۖ﴾
ِ
ِ

]اﻟﻨﺤﻞ[۳۶ :

»و ﺑﯽﺷﮏ در ھﺮ اﻣﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﯿﻢ ]ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﮐﻪ[ اﻟﻠﻪ را ﻋﺒﺎدت
ﮐﻨﯿﺪ و از ﻃﺎﻏﻮت دوری ﮐﻨﯿﺪ«.

َّ ُ ٓ َ َ َّ َ ٓ َ
و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :و َما ٓ أَ ۡر َس ۡل َنا مِن َ� ۡبل َِك مِن َّر ُ
ول إِ� ن ِ
و� إ ِ ۡ�هِ �ن ُهۥ � إِ� ٰ َه
س
ٍ
َّ ٓ َ َ ۠ َ ۡ
ٱ� ُب ُ
ون] ﴾٢٥اﻷﻧﺒﯿﺎء[۲۵ :
د
إِ� �نا ف
ِ

»و ﭘﯿﺶ از ﺗﻮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی را ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی او وﺣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ
ﻣﻌﺒﻮدی ﺑﻪ ﺣﻖ ﺟﺰ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﻣﺮا ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﺪ«.

َََ ۡ َۡ َ َۡ ُ ً َ َ
َ َ َ ََٰ ۡ ِ ۡ
ٱ� ُب ُدوا ْ َّ َ
ٱ� َما
وحا إ ِ ٰ� ق ۡو ِمهِۦ �قال �قوم
و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :ولقد أرسلنا ن
َ ُ ّ ۡ َ َ ُۡ
ل�م مِن إِ� ٰ ٍه ��هُ ۚ ٓۥ﴾ ]اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن[۲۳ :
»و ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻮح را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﻮﻣﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ،ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :ای ﻗﻮم ﻣﻦ اﻟﻠﻪ را
ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺒﻮد دﯾﮕﺮی ﺟﺰ او ﻧﺪارﯾﺪ«.

از ﺟﻤﻠﻪی اﯾﻦ آﯾﺎت ،اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُ َّ
ۡ ْ
َ
ُ
َ ََ ُ
� َ� ُّ� َها ٱ�َّ ُ
� ۡم َو َّٱ� َ
﴿ َ ٰٓ
ِين مِن � ۡبل ِ� ۡم
اس ٱ� ُب ُدوا َر َّ�� ُم ٱ�ِي خلق
َ َ َّ ُ َ َّ ُ َ
لعل� ۡم �تقون] ﴾٢١اﻟﺒﻘﺮة[۲۱ :

»ای ﻣﺮدم ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻓﺮﯾﺪ؛ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر ﺷﻮﯾﺪ«.

ﻣﻨﻈﻮر آﯾﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ اﻋﺘﺮاف دارﯾﺪ او ﺧﺎﻟﻖ ﺷﻤﺎ و دﯾﮕﺮان
اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺰ او را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ /درﺑﺎرهی اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻀﻤﻮن آﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وی
آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه و روزی دھﻨﺪه و ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺎﮐﻨﺎن آن و روزی دھﻨﺪهی

۴۲

ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن

آﻧﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس او ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻋﺒﺎدت ﺷﻮد و ﮐﺴﯽ
١
]در ﻋﺒﺎدت[ ﺑﺎ وی ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺮار داده ﻧﺸﻮد«.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ وی /درﺑﺎرهی دو آﯾﻪ ] ۶۱و  [۶۲ﺳﻮرهی ﻋﻨﮑﺒﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺗﻮﺣﯿﺪ رﺑﻮﺑﯿﺖ
»ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل اﻟﻮھﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻗﺮار ]ﻣﺮدم[ ﺑﻪ
ِ
٢

ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﺸﺮﮐﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪ )ﯾﻌﻨﯽ رﺑﻮﺑﯿﺖ( اﻋﺘﺮاف داﺷﺘﻨﺪ«.
اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺮای اﯾﻦ آﻓﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ او را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎدت را ﺑﺮای دﯾﮕﺮی اﻧﺠﺎم دھﺪ آن ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮب و ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﻣﻄﻠﻖ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﺑﯿﮫﻮده ﻧﯿﺎﻓﺮده و آﻧﺎن
را ﺑﯽ ھﯿﭻ اﻣﺮ و ﻧﮫﯿﯽ رھﺎ ﻧﮑﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺎن را آﻓﺮﯾﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﺟﮫﺎن را ﺑﺎ ﻃﺎﻋﺖ
و ﻋﺒﺎدت آﺑﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺴﺎن ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ اﻗﺮار ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﻧﺠﺎت ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ
ﺗﯿﻤﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻋﺮب ،ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﻪ ﺳﻮی آﻧﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد در اﯾﻦ ﻣﻮرد )ﺗﻮﺣﯿﺪ رﺑﻮﺑﯿﺖ( ﺑﺎ وی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﻠﮑﻪ اﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻟﻖ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﻣﺸﺮک
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﯿﺰ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ در ﺟﮫﺎن ﮐﺴﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺷﺮک ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﺮک )ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮک در رﺑﻮﺑﯿﺖ( ﺑﺤﺜﯽ
٣
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ھﺪف اﯾﻦ ﻓﻨﺎ  ٤در ﺗﻮﺣﯿﺪ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﮐﻪ ﮔﻮاھﯽ
دادن ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎری و ﺧﺎﻟﻖ ﺑﻮدن و ّ
ﻣﺪﺑﺮ ﺑﻮدن ﺗﻨﮫﺎ اﻟﻠﻪ اﺳﺖ ،ﺣﻖ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ

 - ١ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢ ،اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ).(۱۸ /۱
 - ٢ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢ ،اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ).(۲۱۴ /۳
 - ٣ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی ).(۹۸-۹۷ /۳
 - ٤ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻨﺎ ﺷﺪن ﺻﻮﻓﯿﺎن در رﺑﻮﺑﯿﺖ اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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۴۳

ﺗﻮﺣﯿﺪ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ
ﺷﮫﻮد آن و ﻓﻨﺎ ﺷﺪن در آن ھﺪف و ﻣﻘﺼﺪ ﻧﮫﺎﯾﯽ ﻣﻮﺣﺪان ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ھﺪﻓﯽ
ِ
١
ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ھﺪﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻓﻨﺎ ﺷﺪن در ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻮھﯿﺖ اﺳﺖ«.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﮑﯽھﺎ
اﺳﺖ و ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻮھﯿﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪاش ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ اﺳﺖ اﺳﺎس ﮐﺎر اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﺗﻮﺣﯿﺪ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪی آﻓﺮﯾﺪﮔﺎن ﺑﻪ آن اﻗﺮار دارﻧﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ
ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ]در واﻗﻊ[ ﺣﺠﺘﯽ اﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻮھﯿﺖ
٢
را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ«.
اﻣﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن ﻣﯽﺷﻮد اﯾﺮاداﺗﯽ درﺑﺎرهی ﺗﻮﺣﯿﺪ
اﻟﻮھﯿﺖ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد از ﺟﻤﻠﻪ:
 -۱ﯾﺎری ﺟﺴﺘﻦ از ﻏﯿﺮ اﻟﻠﻪ:
ﭘﺮوردﮔﺎرﻷ ﻣﺎ را اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ در ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ در ھﺮ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﭼﻨﯿﻦ
َّ َ َ ۡ ُ ُ َّ َ َ ۡ َ ُ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ﴿ :إِياك �عبد �ياك �ست ِع�] ﴾٥اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ[۵ :
»ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻮ را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﻢ و ﺗﻨﮫﺎ از ﺗﻮ ﯾﺎری ﻣﯽﺟﻮﯾﯿﻢ«.

ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻋﺒﺎدت ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ و ﺑﻪ
ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ از آن اﻟﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ در ﺟﻠﺐ
ﺳﻮد و دﻓﻊ زﯾﺎن ،ﺑﻪ ھﻤﺮاه اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ در ﺣﺼﻮل اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و
ﺣﺴﻦ ﻇﻦ ﺑﻪ وی .اﻋﺘﻤﺎد ﻗﻠﺒﯽ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮑﻪ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ ﺑﺮای ﻗﻠﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺘﻮن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﯿﺰ ھﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در اﻣﺮ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت اﺳﺖ،
ﭼﻨﺎنﮐﻪ زﯾﺎن ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت از آن ﮔﺮﯾﺰان اﺳﺖ.
ﻋﺒﺎدت او ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮔﻤﺎن
ﺷﻨﺎﺧﺖ او و
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ
ِ
ِ
 - ١ﻃﺮﯾﻖ اﻟﮫﺠﺮﺗﯿﻦ ).(۳۰
 - ٢ﻃﺮﯾﻖ اﻟﮫﺠﺮﺗﯿﻦ ).(۵۷-۵۶

۴۴
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ﻧﯿﮏ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ از ﻋﺒﺎدت ﻧﯿﮏ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد و رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﻣﻌﺎذس ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در ﭘﯽ ھﺮ ﻧﻤﺎز اﯾﻦ را ﺗﺮک ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯽ :ای اﻟﻠﻪ ،ﻣﺮا
١
ﺑﺮ ﺷﮑﺮت و ﯾﺎدت و ﻋﺒﺎدت ﻧﯿﮑﻮﯾﺖ ﯾﺎری ده«.
اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻋﺒﺎدات را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻗﺮار داده و ﻣﺎ را اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ در اﻣﻮر دﯾﻦ
و دﻧﯿﺎ از اﯾﻦ ﻧﻤﺎزھﺎ ﯾﺎری ﺟﻮﯾﯿﻢ:
َّ َ
َّ َ َ َ َ ٌ َّ َ َ ۡ َ
َ ۡ َ ُ ْ َّ ۡ
َ
� َوٱلصل ٰوة ِ� ��ها لكبِ�ة إِ� � ٱل�ٰشِ عِ�] ﴾٤٥اﻟﺒﻘﺮة:
﴿وٱستعِينوا ب ِٱلص ِ
[۴۵

»از ﺻﺒﺮ و ﻧﻤﺎز ﯾﺎری ﺟﻮﯾﯿﺪ و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﯾﻦ ]ﮐﺎر[ ﮔﺮان اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺮ ﻓﺮوﺗﻨﺎن«.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ و ﻋﺒﺎدت او ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ.
اﻣﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﻏﯿﺮ اﻟﻠﻪ در ﺷﻔﺎی ﺑﯿﻤﺎران ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺰول ﺑﺎران و زﯾﺎد
ﺷﺪن ﻋﻤﺮ و اﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺨﺼﻮص اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ،
ﻧﻮﻋﯽ از ﺷﺮک اﮐﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪهاش را از اﺳﻼم ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﻣﺮدﮔﺎن ﯾﺎ ﻏﺎﯾﺒﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﯾﺎ ﺟﻨﯿﺎن ﯾﺎ
اﻧﺴﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ در ﺟﻠﺐ ﺳﻮد و دﻓﻊ زﯾﺎن ،ﻧﻮﻋﯽ از اﻧﻮاع ﺷﺮک
اﮐﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از آن ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ.
زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺮﺑﺖ و ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﺮای اﻟﻠﻪ
ﻣﺘﻌﺎل ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
اك َ� ۡع ُب ُد �يَّ َ
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﯾﺎد ﻣﯽدھﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ﴿ :إيَّ َ
اك � َ ۡس َتع ُ
� ،﴾٥ﯾﻌﻨﯽ :ﺟﺰ ﺗﻮ
ِ
ِ
ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﺘﯿﻢ و ﺟﺰ از ﺗﻮ ﯾﺎری ﻧﻤﯽﺟﻮﯾﯿﻢ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ آﯾﺎت:
وﺣﺴﻦ ﻋ َ
اﻟﻠﮫﻢ َأﻋ ّﻨﯽ ﻋﻠﯽ ذﮐﺮ َك َو ُﺷﮑﺮ َك ُ
 »-١ﱠ
ﺒﺎدﺗﻚ« ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﯿﮫﻘﯽ در ﺷﻌﺐ اﻹﯾﻤﺎن
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
).(۱۶۲۰ /۴
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َ َ

ُّ َ َ َّ َ ۡ ُ ُ ْ َّ ٓ َّ

۴۵

﴿ َ
۞وق ٰ
� َر�ك �� �عبد ٓوا إِ� إِياهُ﴾ ]اﻹﺳﺮاء[۲۳ :

»و ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺟﺰ او را ﻋﺒﺎدت ﻧﮑﻨﯿﺪ«

َُٓ

ْ َّ

ۡ ُ ُ ْ َّ َ ُ ۡ

َ َ

ّ

ََُٓ

﴿ َوما أم ُِر ٓوا إ� ِ�َعبدوا ٱ� �ل ِِص� ُ� ٱ� َ
ِين حنفا َء﴾ ]اﻟﺒﯿﻨﺔ[۵ :
ِ

»و دﺳﺘﻮر داده ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ اﻟﻠﻪ را ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ
ﮔﺮاﯾﯿﺪهاﻧﺪ دﯾﻦ ]ﺧﻮد[ را ﺑﺮای او ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮداﻧﻨﺪ«

َ َّ ۡ َ

َ َّ َ َ َ ۡ ُ ْ َ

َّ َ َ ٗ

﴿ َوأن ٱل َم ٰ
جد ِ� ِ ف� تدعوا م َع ٱ� ِ أحدا] ﴾١٨اﻟﺠﻦ[۱۸ :
� ِ

»و ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﺴﺎﺟﺪ از آن اﻟﻠﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﮐﺴﯽ را ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ دﻋﺎ ﻧﺨﻮاﻧﯿﺪ«.

اﻣﺎ در ﺣﺪﯾﺚ ،ﺳﺨﻦ اﯾﺸﺎن ج ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎسب ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
١
ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯽ از اﻟﻠﻪ ﺑﺨﻮاه ،و اﮔﺮ ﯾﺎری ﺟﺴﺘﻪ ،از اﻟﻠﻪ ﯾﺎری ﺑﺠﻮی«.
ھﻤﯿﻨﻄﻮر در ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﺎذس آﻣﺪه ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :و ﺣﻖ اﻟﻠﻪ
ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺴﯽ را ]در ﻋﺒﺎدﺗﺶ[ ﺑﺎ وی
٢
ﺷﺮﯾﮏ ﻧﺴﺎزﻧﺪ«.
اﻣﺎ ﯾﺎری ﺟﺴﺘﻦ از ﻏﯿﺮ اﻟﻠﻪ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﺣﺪود اﺳﺒﺎب ﻋﺎدی ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺪرت آن را ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻋﻄﺎ ﮐﺮده ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎری ﺟﺴﺘﻦ
از ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮای ﻋﻼج ﺑﯿﻤﺎری ،ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن و آب دادن ﺑﻪ ﺗﺸﻨﮕﺎن
و دادن ﻣﺎل ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻘﺮا و اﻣﺜﺎل آن ،ﺷﺮک ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ھﻤﮑﺎری اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن در اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن وﺳﺎﯾﻞ
ﻣﻌﯿﺸﺖ .ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﮫﺮه ﺑﺮدن از زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ روشھﺎی
ﺣﺴﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری و ﺗﻠﮕﺮاف و ﺗﻠﻔﻦ و دﯾﮕﺮ وﺳﺎﯾﻞ ،اﺷﮑﺎﻟﯽ
٣
ﻧﺪارد.
 - ١ﺗﺮﻣﺬی ).(۲۵۲۶
 - ٢ﺑﺨﺎری ).(۶۵۰۰
 - ٣ﻓﺘﻮای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﯾﻢ ﻓﺘﻮا ).(۲۱۴
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در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺗﻮنھﺎ ،ﻣﻮاردی از اﺷﮑﺎﻻت در ﺑﺎب ﯾﺎری ﺟﺴﺘﻦ از ﻏﯿﺮ
اﻟﻠﻪ ،وﺟﻮد دارد .از ﺟﻤﻠﻪ :ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن اﺑﺮھﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ را
ﮐﻪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﺠﺎت دھﻨﺪ .در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﮏ ﺧﺮﮔﻮش
ﺗﻮ دردﺳﺮ اﻓﺘﺎده! ﻣﻦ دارم ﻣﯿﺎم!«
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺻﺤﻨﻪھﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ در ذھﻦ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻣﯽﮔﺬارد .اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﻓﺮو ﻣﯽآﯾﺪ دارای ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎﯾﯽ ﻓﺮاﺑﺸﺮی
اﺳﺖ .او ﺑﺪون ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﺴﯽ ﺻﺪای ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از او ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﯽﺷﻨﻮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺻﺤﻨﻪھﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن
ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻏﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺣﺲ اﻧﺴﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ درک آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ھﻢ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻤﺮدن اﻣﺮ آﺧﺮت اﺳﺖ و ھﻢ ﺑﺎﻋﺚ رﯾﺸﻪدار ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮک
ﻣﯽﺷﻮد .ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن ﻋﻘﯿﺪهی اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از اﻟﻠﻪ در ھﻨﮕﺎم
ﺳﺨﺘﯽھﺎ.
 -۲ﺳﺮ ﻓﺮو آوردن ﺑﺮای ﻏﯿﺮ اﻟﻠﻪ:
ﮔﺎه اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺠﺪه ﯾﺎ رﮐﻮع اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ در ﮐﺎرﺗﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ
در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن دو ﺗﯿﻢ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن دوﺳﺘﯽ و ﺻﻤﯿﻤﺖ ﺑﻪ
ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ رﮐﻮع ﻧﻤﺎز اﺳﺖ .ھﻤﯿﻨﻄﻮر در
١
ﮐﺎرﺗﻮن »ﺑﺒﺮ ﻧﻘﺎﺑﺪار« ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ.
 -۳ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ اﺷﮑﺎل دارد:
ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﮐﺎرم را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﭙﺮدهام« ﯾﺎ »اﯾﻦ از ﻓﻀﻞ ﺗﻮ ھﺴﺖ دوﺳﺖ ﻣﻦ« .در
ﯾﮑﯽ از ھﻤﯿﻦ ﮐﺎرﺗﻮنھﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺎران ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎرﯾﺪن ﮐﺮد ،ﺷﺨﺼﯿﺖ داﺳﺘﺎن
٢
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺑﺎران ﮔﻔﺖ» :وﻗﺖ ﺑﮫﺘﺮی ﺑﺮای ﺑﺎرﯾﺪن ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدی؟!«.

 - ١از ﭘﮋوھﺶ دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺤﻠﯿﺒﯽ.
 - ٢ھﻤﺎن.
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ﻣﺤﻮر ﺳﻮم :اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ادﯾﺎن در ﺑﺮﺧﯽ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن

در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺗﻮنھﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی دﯾﮕﺮ ادﯾﺎن را ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺎھﺪه
ﮐﺮد .ﮔﺎه راھﺒﯽ ﻧﺼﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻠﯿﺒﯽ در دﺳﺖ دارد ﯾﺎ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎ ﻟﺒﺎسھﺎﯾﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺮ آن ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ،ﯾﺎ
ﻣﺮدی ﻗﻮی و ﺟﻨﮕﺠﻮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻠﯿﺒﯽ را از زﯾﺮ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد
ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد و ﻣﯽﺑﻮﺳﺪ و ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﻣﯽرود .در ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺤﻨﻪھﺎ ﻗﮫﺮﻣﺎن
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮی داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﭘﻨﺎه ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺪ را
ﺑﺴﻮزاﻧﺪ .ﯾﺎ دﺧﺘﺮی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮی آداب دﯾﻨﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی
١
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ را دارد.
واﺿﺢ و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺻﻠﯿﺐ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪای اﺳﺖ در ﺗﮑﺬﯾﺐ
ﻗﺮآن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ََُ َ َ َُ
﴿ َوما �تلوهُ َوما صلبوهُ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء[۱۵۷ :
»ﻧﻪ وی را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﻧﻪ وی را ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ«.

ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﺳﻤﺒﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای دﯾﻨﯽ ﮐﻔﺮآﻣﯿﺰ و ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻪ دﯾﻦ
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯿﺴﺢ÷ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا در ﺣﻘﯿﻘﺖ دﯾﻦ او ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،ھﻤﺎن
اﺳﻼم ﺑﻮد و ﻋﯿﺴﯽ ج ﺑﻪ آﻣﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﺸﺎرت داده و ﭘﯿﺮوان
ﺧﻮد را اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ از وی ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ÷ در آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد
ﺻﻠﯿﺐ را ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﺖھﺎ را .ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ج در
ﺧﺎﻧﻪاش ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ

 - ١ھﻤﺎن.

۴۸

ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن

ﻧﺎﻗﺼﺶ ﻣﯽﮐﺮد ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﺻﺤﯿﺢ از ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل رواﯾﺖ
اﺳﺖ ١ ،زﯾﺮا ﺻﻠﯿﺐ ﺣﮑﻢ ﺑﺖ را دارد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ اوﺳﺖ،
ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داوری دادﮔﺮ و اﻣﺎﻣﯽ ﻋﺎدل در ﻣﯿﺎن
ﺷﻤﺎ ﻓﺮو آﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺻﻠﯿﺐ را ﺑﺸﮑﻨﺪ و ﺧﻮک را ﺑﮑﺸﺪ و ﺟﺰﯾﻪ را ﻓﺮو ﻣﯽﮔﺬارد
)ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد( و ﻣﺎل آﻧﻘﺪر زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ آن را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ،ﺗﺎ
٢
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺠﺪه ﺑﮫﺘﺮ از دﻧﯿﺎ و ﻣﺎﻓﯿﮫﺎ ﻣﯽﺷﻮد«.
اﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺠﺮ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه ﮐﻪ :ﻋﯿﺴﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﻓﺮو
ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ دو ﻟﺒﺎس ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﺮخ ﻣﻼﯾﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه ،ﭘﺲ ﺻﻠﯿﺐ را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و
ﺧﻮک را ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺟﺰﯾﻪ را ﻓﺮو ﻣﯽﮔﺬارد و ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﺳﻼم ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ در دوران او ھﻤﻪی ادﯾﺎن را ﺟﺰ اﺳﻼم ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ و در زﻣﯿﻦ
اﻣﻨﯿﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺮھﺎ ﺑﺎ ﺷﺘﺮان ﻣﯽﭼﺮﻧﺪ و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ
ﻣﺎرھﺎ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« ﺳﭙﺲ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﭙﺲ وﻓﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ و
٣
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ وی ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ«.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺑﻮھﺮﯾﺮهس از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»ﻋﯿﺴﯽ ﻓﺮو ﻣﯽآﯾﺪ و ﺧﻮک را ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺻﻠﯿﺐ را ﻣﺤﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﺎز ﺑﺮای
او ﯾﮑﺠﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻨﺎن ﻣﺎل ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ آن را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و ﺧﺮاج
را ﻓﺮو ﻣﯽﮔﺬارد ،ﺳﭙﺲ در روﺣﺎء ﻣﻨﺰل ﻣﯽﮔﯿﺮد و از آﻧﺠﺎ ﺣﺞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ
ﻋﻤﺮه ﻣﯽﮔﺬارد ﯾﺎ ھﺮ دو را ﯾﮑﺠﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ« ﺳﭙﺲ اﺑﻮھﺮﯾﺮهس اﯾﻦ آﯾﻪ را
َ َ
ﺧﻮاﻧﺪ�﴿ :ن ّم ِۡن أ َ ۡهل ۡٱلك َِ�ٰ َّ َ ۡ َ َّ
ب إِ� �ُؤمِن بِهِۦ � ۡبل َم ۡوتِهِۖۦ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء) [۱۵۹ :و از
ِ
ِ
 - ١ﺑﺨﺎری ).(۵۹۵۲
 - ٢ﺑﺨﺎری ).(۳۴۴۸
 - ٣ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ،اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ).(۵۶۹ /۶
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۴۹

اھﻞ ﮐﺘﺎب ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ ﺧﻮد ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورد(

ﺣﻨﻈﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮔﻔﺖ» :ﭘﯿﺶ از وﻓﺎت ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن
١
ﻣﯽآورﻧﺪ«.
و در ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪس آﻣﺪه ،در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎدی ﻧﺪا
ﻣﯽزﻧﺪ :ھﺮ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪ در ﭘﯽ آن ﺑﺮود» ،اھﻞ ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺎ ﺻﻠﯿﺐ
ﺧﻮد ﻣﯽروﻧﺪ و ﯾﺎران ھﺮ ﺑﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺖھﺎی ﺧﻮد ﻣﯽروﻧﺪ ،و اﺻﺤﺎب ھﺮ ﺧﺪاﯾﯽ
٢
ﺑﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﯽروﻧﺪ«.
در ﭘﺮﺳﺸﯽ از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﯾﻢ ﻓﺘﻮا آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ ھﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺮﺟﻢ داوﻃﻠﺐ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در
آﯾﻨﺪه ﻟﺒﺎس ﯾﺎ ﮐﻼھﯽ ﺣﺎوی ﻋﻼﻣﺖ ﺻﻠﯿﺐ ﺑﭙﻮﺷﻢ ...ﺳﺨﻦ ﺷﺮع در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﭼﯿﺴﺖ؟«.
ﭘﺎﺳﺦ:
»اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ و درود و ﺳﻼم ﺑﺮ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ و ﺑﺮ آل و اﺻﺤﺎب وی ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ:
ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﻣﺸﺮﮐﺎن ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺨﺎری در ﺻﺤﯿﺢ
ﺧﻮد از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎبس رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻘﯿﻢ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
٣
ﭘﺎرس ﻧﻮﺷﺖ :از ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس اھﻞ ﺷﺮک ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
و ﻣﺴﻠﻢ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮوب رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻣﺮا
َ
دﯾﺪ ﮐﻪ دو ﻟﺒﺎس ُﻣ َﻌﺼﻔﺮ  ١ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮدم .ﭘﺲ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ
٢
ﻟﺒﺎس ﮐﺎﻓﺮان اﺳﺖ؛ آن را ﻣﭙﻮش«.

 - ١ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ).(۲۷ /۱۵
 - ٢ﺑﺨﺎری ).(۲۱۵۴
 - ٣ﺑﺨﺎری ).(۱۲۶۵

۵۰

ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن

اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺧﻼل رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺬﯾﻔﺔ ﺑﻦ ﯾﻤﺎن وارد ﺧﺎﻧﻪای ﺷﺪ و ﭼﯿﺰی
از ﻟﺒﺎس ﻋﺠﻢ را دﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ھﺮ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺷﺒﯿﻪ
٣
ﮐﻨﺪ از آﻧﺎن اﺳﺖ«.
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺻﺮار ـ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻔﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺠﻢ
ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ ـ را دوﺳﺖ ﻧﺪارم«؛ و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﻋﺠﻢ اﺳﺖ«.
از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﻣﺸﺮﮐﺎن ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﺣﺎوی ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﮐﻔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻠﯿﺐ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺮﻣﺖ آن ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ھﻤﯿﻨﻄﻮر از اﯾﺸﺎن ج رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺷﮑﻞّھﺎی
٤
ﺻﻠﯿﺐ ﮔﻮﻧﻪ دادهاﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻟﺒﺎسھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﮐﻔﺮ اﺳﺖ ﻣﭙﻮش ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﻣﺠﺒﻮرت ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ دادن ﮐﺎرت ﺷﻮد«.
ﺧﻮب اﺳﺖ اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺘﻮای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﯾﻢ ﻓﺘﻮا را درﺑﺎرهی ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺻﻠﯿﺐ ﺑﭙﻮﺷﺪ ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻢ:
ﭘﺮﺳﺶ :درﺑﺎرهی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﻠﯿﺐ ،ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻧﺼﺎری را ﺑﭙﻮﺷﺪ دﭼﺎر
اﺧﺘﻼف ﺷﺪهاﯾﻢ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎ وی را ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺑﺤﺜﯽ ﮐﺎﻓﺮ داﻧﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺮﺧﯽ
دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﺎ وی ﻣﻄﺮح ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ و ﺗﺤﺮﯾﻢ آن را ﺑﺮای
 - ١ﻣﻌﺼﻔﺮ :ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﻔﺮ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮔﯿﺎه اﺳﺖ رﻧﮓ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻗﺮﻣﺰ
رﻧﮓ اﺳﺖ و ﻋﻠﺖ ﻧﮫﯽ ﭼﻨﺎنﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه ﻣﺸﺎﺑﮫﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮان اﺳﺖ زﯾﺮا در
آن زﻣﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 - ٢ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۲۴۵
 - ٣ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺧﻼل ).(۱۲۵۷
 - ٤اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪل اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﺧﺎﻧﻪاش ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺣﺎوی
ﺻﻠﯿﺐ ﺑﻮد ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ از ﺑﯿﻨﺶ ﻣﯽﺑﺮد« ﺑﺨﺎری ).(۵۹۵۲
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۵۱

وی ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪادهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺼﺎری اﺳﺖ ،و ﺳﭙﺲ ﺑﺎز ﺑﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪن آن
ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻧﮑﺮده ،ﺗﮑﻔﯿﺮش ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﺎﺳﺦ» :اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ و درود و ﺳﻼم ﺑﺮ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ و ﺑﺮ آل و اﺻﺤﺎب وی.
ﺑﯿﺎن و ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ واﺟﺐ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺣﮑﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪن
ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺮای وی ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻧﺼﺎری اﺳﺖ و دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ
ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ او ﺑﻪ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺷﺪن ﺑﻪ آﻧﺎن و راﺿﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهای ﮐﻪ ﺑﺮ آن
ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎز ﺑﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻧﻤﻮد ،ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﮐﻔﺮ او ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا اﻟﻠﻪ
ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ َ َ َ َّ ُ ّ ُ ۡ َ َّ ُ ۡ ُ ۡ َّ َّ َ َ
ۡ َ ۡ َ َّ
ٱل�ٰلِم َ
�﴾٥١
ٱ� � َ� ۡهدِي ٱلقوم
﴿ومن �تولهم مِن�م فإِنهۥ مِنهمۗ إِن
ِ
]اﻟﻤﺎﺋﺪة[۵۱ :

»و ھﺮ ﮐﺲ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ ﺑﮕﯿﺮد ﭘﺲ از آﻧﺎن اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﺎ اﻟﻠﻪ
ﮔﺮوه ﺳﺘﻤﮕﺮان را ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ«

و ھﺮ ﺟﺎ ]در ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ[ ﻟﻔﻆ ﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﺮک
اﮐﺒﺮ اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﺸﺎن دھﻨﺪهی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎن در ادﻋﺎی
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﯿﺴﯽ÷ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﯾﻦ ادﻋﺎ را در
ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﺎﻃﻞ داﻧﺴﺘﻪ و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ
﴿ َو َما َ� َتلُوهُ َو َما َصلَ ُبوهُ َو َ� ٰ ِ ُ ّ َ ُ
�ن شبِه له ۡ ۚم﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء[۱۵۷ :
َ
»و ﻧﻪ او را ﮐﺸﺘﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺒﺶ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﺸﺘ َﺒﻪ ﺷﺪ«

ﺳﻼم اﻟﻠﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ و ﺑﺮ آل
ﺗﻮﻓﯿﻖ از ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻠﻪ اﺳﺖ ،و درود و
ِ
١
و اﺻﺤﺎب وی ﺑﺎد«.

 - ١ﻓﺘﻮای ﺷﻤﺎرهی ).(۱۹۳۳۷
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ﻣﺤﻮر ﭼﻬﺎرم :ﺟﺎدو و ﺟﺎدوﮔﺮی در ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ﮐﺎرﺗﻮن

ﺟﺎدو ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ﭘﻨﮫﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺒﺒﺶ دﻗﯿﻖ و ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺒﺐ ﺟﺎدو را ﺟﺎدو ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ و در آﺧﺮ ﺷﺐ رخ ﻣﯽدھﺪ،
ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮب آﻣﺪه ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺑﺮﺧﯽ از
اﻧﻮاع ﺑﯿﺎن ﺳﺤﺮ اﺳﺖ«  ١زﯾﺮا ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﯿﺎن دارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﭘﻨﮫﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺎدوﮔﺮی ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از وی ﯾﺎری
ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ .ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﭼﺸﻢ ﺑﻨﺪی و ﻓﺮﯾﺐ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮ
ﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﺑﺒﯿﻨﺪ .اﺻﻞ ﺳﺤﺮ ﻧﺸﺎن دادن ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ
آن اﺳﺖ ،ﮔﻮﯾﺎ ﺳﺎﺣﺮ ـ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻞ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ و
ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ـ آن ﭼﯿﺰ را از ﺷﮑﻞ واﻗﻌﯽ
٢
ﺑﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺳﺤﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻟﻐﻮی »ﺳﺤﺮ« ھﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﻔﯽﮐﺎری و دﻗﺖ و ﻓﺮﯾﺐ و ﻧﺸﺎن دادن
ﺣﻘﯿﻘﺖ آن و ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺘﻦ اﻧﺴﺎن از دﯾﺪن واﻗﻌﯿﺖ و
ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﺧﻼف
ِ
ﺗﻌﻠﯿﻞ و َﺻﺮف و اﺳﺘﻤﺎﻟﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻟﻐﻮی ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺤﺮ
٣
را در اﺻﻄﻼح آن ﺷﻨﺎﺧﺖ.
ﺳﺤﺮ ھﻤﺎن ﺗﻌﻮﯾﺬھﺎ و وردھﺎ و ﮔﺮهھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻠﺐھﺎ و ﺑﺪنھﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﯽﮔﺬارد؛
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺎه ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ و ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﯿﺎن زن و ﺷﻮھﺮ ﻣﻨﺠﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
 - ١ﺑﺨﺎری ) (۲۱۴۷و ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۴۵۹
 - ٢اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻷزھﺮی در ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺨﺮج »ﺳﺤﺮ« ).(۳۴۸ /۴
 - ٣اﻟﺴﺤﺮ ،ﺣﻘﯿﻘﺘﻪ ،اﻧﻮاﻋﻪ ،اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻨﻪ ،اﺳﺘﺎد راﺟﯽ اﻷﺳﻤﺮ ).(۸-۷
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َ َ َ َّ

َ

ُۡ

َ َُ ُ َ

ََۡ ۡ

۵۳

َۡ

َۡ َ
َ
َ ُ
ّ
جهِۚۦ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة[۱۰۲ :
﴿�يتعلمون مِنهما ما �ف ِرقون بِهِۦ �� ٱلمر ِء وزو ِ

»ﭘﺲ از آن دو ]ھﺎروت و ﻣﺎروت[ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻓﺮد و
ھﻤﺴﺮش ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﯽاﻧﺪازد«

ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺎ را اﻣﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ از ﺟﺎدو و ﺟﺎدوﮔﺮان ﺑﻪ او ﭘﻨﺎه
ﺑﺮﯾﻢ:
َُۡ
َ ّ َّ َ
َ
ت ِ� ٱلعق ِد] ﴾٤اﻟﻔﻠﻖ[۴ :
� ٱ�َّ�ٰ�ٰ ِ
﴿ومِن ِ
»و از ﺷﺮ دﻣﻨﺪهھﺎی در ﮔﺮهھﺎ« .و آﻧﺎن زﻧﺎن ﺟﺎدوﮔﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
١
ﮔﺮهھﺎی ﺳﺤﺮ ﻣﯽدﻣﻨﺪ.
ﺟﺎدوﮔﺮ و ﺟﺎدوﯾﺶ در ذات ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺤﺮ
َ
َ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ اﺟﺎزهی ﻗ َﺪری ﮐﻮﻧﯽ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﯾﺎﺑﺪ،
اﻣﺎ اﺟﺎزهی ﺷﺮﻋﯽ اﻟﻠﻪ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،زﯾﺮا اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺟﺎدو را
ً
ﺣﺮام ﮐﺮده و ﺷﺮﻋﺎ ﺑﻪ آن اﺟﺎزه ﻧﺪاده اﺳﺖ .اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ َّ ۡ َّ
﴿ َو َما ُهم ب َضا ٓ ّر َ
�ن بِهِۦ م ِۡن أح ٍد إِ� �ِإِذ ِن ٱ�ِۚ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة[۱۰۲ :
ِ ِ
»و آنھﺎ ﺑﺎ آن ]ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺤﺮ[ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ زﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اذن اﻟﻠﻪ«.

ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﺤﺮ ﯾﻌﻨﯽ :ﺻﺮف ﯾﮏ ﭼﯿﺰ از ﺷﮑﻞ واﻗﻌﯽ
آن .ﻗﺴﻄﻼﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺮی ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﮐﻪ از ﻧﻔﺴﯽ ﺑﺪﺧﻮاه ﺻﺎدر ﺷﻮد و
ﻧﺘﻮان ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد و در ﺗﺎﺛﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺬارد ﻧﻮﻋﯽ از ﺑﯿﻤﺎریھﺎ اﺳﺖ،
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻗﺮﻃﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻮاع ﺳﺤﺮ دارای
ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺒﺖ و ﺗﻨﻔﺮ و اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ ]در ﻗﻠﺐ[ و در
٢
ﺑﺪنھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ درد و ﺑﯿﻤﺎری«.

 - ١ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ).(۳۴۵ /۴
 - ٢إرﺷﺎد اﻟﺴﺎری ).(۴۰۱ /۸
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َﺟ ّﺼﺎص ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﺤﺮ ھﺮ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺒﺶ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﻏﯿﺮ
١
ﺣﻘﯿﻘﺶ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ ﺗﻤﻮﯾﻪ و ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﻋﻠﻢ ﺟﺎدوﮔﺮی ،ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﮫﺎرﺗﯽ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﮐﺴﺐ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﮐﺎرھﺎی ﻋﺠﯿﺐ را ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺒﺎﺑﯽ ﭘﻨﮫﺎن
٢
اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب ﮐﺸﺎف اﺻﻄﻼﺣﺎت اﻟﻔﻨﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.«:
در اﺻﻄﻼح ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﺤﺮ را دارای ﻣﺮزی ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺎﻧﻊ داﻧﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
اﻧﻮاع آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻗﺪر ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﻣﯿﺎن ھﻤﻪی آﻧﺎن
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻤﺎ درﺑﺎرهی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای آن
٣
اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺷﺪﯾﺪ دارد.
اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺟﺎدو را ﻃﻮری ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﮐﻪ
اﻧﮕﺎر ﺣﮑﻢ آن ﺑﺮ اﺳﺎس ھﺪف ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﻣﺜﻼ ﻣﺮد ﯾﺎ زﻧﯽ ﺟﺎدوﮔﺮ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﮐﻪ آ ﮐﻨﺪه از ﺷﺮ و ﺑﺪی و ﺗﻨﻔﺮ
و ﺣﺴﺎدت اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺤﺮ ﺑﻪ اھﺪاف ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﮐﺎرﺗﻮن »اﺳﻤﻮرفھﺎ«  ٤در ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺪ داﺳﺘﺎن ﺷﺮﺷﺒﯿﻞ
) (Gargamelﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ.
و ﮔﺎه ﺟﺎدوﮔﺮ را ﻃﻮری ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺮدی ﻧﯿﮏ و
ﺧﯿﺮﺧﻮاه اﻧﺴﺎنھﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ھﻤﯿﻦ
ﮐﺎرﺗﻮن اﺳﻤﻮرفھﺎ در ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺎﺑﺎ ﺳﻤﻔﻮر ﮐﻪ رھﺒﺮ اﺳﻤﻮرفھﺎ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان

 - ١أﺣﮑﺎم اﻟﻘﺮآن ).(۵۱ /۱
 - ٢أﺑﺠﺪ اﻟﻌﻠﻮم ،ﺻﺪﯾﻖ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻗﻨﻮﺟﯽ ) .(۳۱۸ /۲ﻧﮕﺎ :ﮐﺸﺎف اﺻﻄﻼﺣﺎت اﻟﻔﻨﻮن،
ﺗﮫﺎﻧﻮی ).(۲۲۴ /۲
 - ٣ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ اﻟﺸﻨﻘﯿﻄﯽ در أﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن ).(۲۱۲ /۱
 - ٤ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻠﮋﯾﮏ .در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺳﻨﺎﻓﺮ« ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
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دﯾﺪ .ﯾﺎ در ﮐﺎرﺗﻮن ﻣﻌﺮوف »ﺳﯿﻨﺪرﻻ« ﮐﻪ در آن زن ﺟﺎدوﮔﺮ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ
١
ﺳﯿﻨﺪرﻻ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺟﺸﻦ ﭘﺎدﺷﺎه و رﻗﺺ آن ھﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ!
ﯾﺎ ﺟﻤﻠﻪای ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺗﻮنھﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد» :ﭼﺮاغ ﺟﺎدو را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽآورم و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎدوﮔﺮ دﻧﯿﺎ ﺧﻮاھﻢ ﺷﺪ«!
دﯾﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﻀﯿﻪی ﺟﺎدو و ﺟﺎدوﮔﺮی ﺑﺮای
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪی آن را ﻣﯽﺗﻮان
در ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﻦ دوران ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد.
ﻣﺤﻮر ﭘﻨﺠﻢ :ﺟﺮات ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺗﻮنﻫﺎ در ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻋﻘﯿﺪهی اﯾﻤﺎن ﺑﻪ

آﺧﺮت

اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ آﺧﺮت را ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﯾﻤﺎن ﻗﺮار داده و
ﺻﺤﺖ اﯾﻤﺎن ﺑﻨﺪه را ﺑﻪ آن ﻣﻨﻮط ﺳﺎﺧﺘﻪ و در ﻗﺮآن در ﻧﻮزده ﻣﻮرد اﯾﻤﺎن ﺑﻪ
ﺧﻮد را ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ آﺧﺮت ذﮐﺮ ﮐﺮده ،از ﺟﻤﻠﻪ:
َ َ ٰ َّ ۡ َّ َ ۡ َ َ َ َّ
ٱ�ِ َو ۡٱ�َ ۡ
ِ
م
و
ِر﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة[۱۷۷ :
خ
ٱ�
﴿و� ِ
�ن ٱل ِ� من ءامن ب ِ
ِ
»ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﮑﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ و روز ﺑﺎزﭘﺴﯿﻦ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«

َّ ۡ
ُ ۡ
و درﺑﺎرهی زﻧﺎن ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :إِن � َّن يُؤم َِّن ب ِٱ�ِ َوٱ�َ ۡو ِم ٱ�خِرِ�﴾

]اﻟﺒﻘﺮة[۲۲۸ :

»اﮔﺮ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ و روز آﺧﺮت اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ«

َ َ
َ ُ
َ َ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اوﻟﯿﺎی زﻧﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪٰ�﴿ :ل ِك يُو�ظ بِهِۦ َمن �ن
ُ ۡ ُ ۡ ُ َّ َ ۡ َ ۡ
ِر�﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة[۲۳۲ :
مِن�م يؤمِن ب ِٱ�ِ وٱ�و ِم ٱ�خ ِ

»ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ و روز ﺑﺎزﭘﺴﯿﻦ اﯾﻤﺎن دارد ﺑﻪ اﯾﻦ ]دﺳﺘﻮرات[ ﭘﻨﺪ
داده ﻣﯽﺷﻮد«.
 - ١از ﺗﺤﻘﯿﻖ دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺤﻠﯿﺒﯽ.
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ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﻣﻮﻣﻨﺎن را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ و روز
ﺑﺎزﭘﺴﯿﻦ اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ .اﻟﻠﻪﻷ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َّ َ َ ُ ْ َ َّ َ ٰ َ ٰ َ َّ
َّ
ٱل�ٰ�ِٔ َ
﴿إِن ٱ�ِين ءامنوا وٱ�ِين هادوا وٱ��رى و
� َم ۡن َء َام َن ب ِٱ�ِ
ِ
َو ۡٱ�َ ۡ
ِ
ِر﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة[۶۲ :
م
و
خ
ٱ�
ِ
»ھﻤﺎﻧﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮫﻮدی ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎن و
ﺻﺎﺑﺌﺎن ،ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ و روز ﺑﺎزﭘﺴﯿﻦ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.«...

و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن روز ﮐﻔﺮ ورزﻧﺪ ھﻤﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪای را ﻗﺮار
داده ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻓﺮان ﺑﻪ ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ ُ ْ َّ
َ ۡ َ
ٱ�ِ َو َر ُ
ب َّٱ�ِي نَ َّز َل َ َ ٰ
ٰ
ِ
ِ
�
ِ�
ك
ٱل
و
ۦ
و�
س
﴿���ها ٱ�ِين ءامنوا ءامِنوا ب ِ
ِ
َّ ٓ َ َ َ
َُ
َ ۡ ُ َ َ َ ۡ ُ ۡ َّ َ َ َ ٰٓ َ
َ ۡ َ
ُ
َر ُس ِ
ب ٱ�ِي أنزل مِن �بل ۚ ومن ي�فر ب ِٱ�ِ وم��ِكتِهِۦ و�تبِهِۦ
و�ِۦ وٱلكِ�ٰ ِ
َو ُر ُسلِهِۦ َو ۡٱ�َ ۡو ِم ٱ�خ َ َ ۡ َ َّ َ َ َ ۢ َ ً
ِر �قد ضل ض�ٰ� بعِيدا] ﴾١٣٦اﻟﻨﺴﺎء[۱۳۶ :
ِ

»ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ ،ﺑﻪ اﻟﻠﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش و ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎدهاش
ﻧﺎزل ﮐﺮده و ﮐﺘﺎب ]ھﺎﯾﯽ[ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻧﺎزل ﻧﻤﻮده اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،و ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻟﻠﻪ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﺶ و ﮐﺘﺎبھﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﺶ و روز ﺑﺎز ﭘﺴﯿﻦ ﮐﻔﺮ ورزد ﺑﯽﺷﮏ دﭼﺎر
ﮔﻤﺮاھﯽ دور و درازی ﺷﺪه اﺳﺖ«.

اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روز ﺑﯽﺷﮏ ﻓﺮا ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ و اﻧﺴﺎن ھﺮ
ﭼﻪ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ راه ﻓﺮاری از آن ﻧﺪارد:
َ ُ ّ َ ۡ ُ ُّ
َ َ
ك ۡي َف إ َذا َ َ
� َ� ۡفس َّما َك َس َب ۡ
� ۡع َ�ٰ ُه ۡم ِ�َ ۡو� َّ� َر ۡ� َ
ت
ب �ِيهِ وو�ِيت
﴿ف
ِ
ٖ
ٖ
ُ َ ُۡ َ َ
َوه ۡم � �ظل ُمون] ﴾٢٥آل ﻋﻤﺮان[۲۵ :

»ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ]ﺣﺎﻟﺸﺎن[ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ آﻧﺎن را در روزی ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺷﮑﯽ در
آن ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺮد آورﯾﻢ و ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺲ ]ﭘﺎداش[ دﺳﺘﺎوردش ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ داده ﺷﻮد و
ﺑﻪ آﻧﺎن ﺳﺘﻢ ﻧﺸﻮد«
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َّ ُ َ ٓ َ ٰ َ َّ ُ َ َ َ ۡ َ َ َّ ُ
� ۡم إ َ ٰ� يَ ۡو ِم ۡٱل ِق َ�ٰ َم ِة َ� َر ۡ� َ
ب
و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :ٱ� � إِ�ه إِ� هوۚ �جمعن
ِ
َ َ ۡ َ ُ
َّ َ ٗ
�ِيهِ� َوم ۡن أصدق م َِن ٱ� ِ حدِيثا] ﴾٨٧اﻟﻨﺴﺎء[۸۷ :
»اﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺑﻪ ﺣﻖ ﺟﺰ او ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﯽﺷﮏ ﺷﻤﺎ را در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﻪ
ﺗﺮدﯾﺪی در ]ﻓﺮا رﺳﯿﺪن[ آن ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮑﺠﺎ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از اﻟﻠﻪ
راﺳﺖﮔﻔﺘﺎرﺗﺮ اﺳﺖ؟«

ﺣﮑﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن روز را ﻗﺮار دھﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم را در ﯾﮏ
ﺻﺤﺮا ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر را ﺑﺮای ﻧﯿﮑﯽاش ﭘﺎداش دھﺪ و ﺑﺪﮐﺎر را ﺑﺮای
ﺑﺪیاش ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﺪ و از ﻣﻈﻠﻮم ﺑﺮای ﻇﺎﻟﻢ ﻗﺼﺎص ﮔﯿﺮد.
ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ ٰ ُ ُّ َ ۡ
ت َ� ُظ ۡل َم ۡ َ َ
َ َ َ ۡ
اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :ٱ�وم �ز
ى � �ف� ب ِ َما كسب ۚ
ٱ� ۡوم ۚ
َّ َّ َ َ ُ ۡ
ٱ� َ
اب] ﴾١٧ﻏﺎﻓﺮ[۱۷ :
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إِن ٱ� ِ
»اﻣﺮوز ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﺎورد ﺧﻮد ﭘﺎداش داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺮوز ﺳﺘﻤﯽ
ﻧﯿﺴﺖ؛ ھﻤﺎﻧﺎ اﻟﻠﻪ زود ﺷﻤﺎر اﺳﺖ«.

ھﻤﭽﻨﯿﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ج درﺑﺎرهی دﻗﺖ ﺣﺴﺎب در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﯽﺷﺎخ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺷﺎﺧﺪار ﻗﺼﺎص ﮔﺮﻓﺘﻪ
١
ﻣﯽﺷﻮد«.
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﯾﻤﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ و ﻣﻼﺋﮑﻪ و ﮐﺘﺎبھﺎی
٢
او و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﺶ و روز ﺑﺎز ﭘﺴﯿﻦ ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ«.
ﻣﻘﺘﻀﺎی اﯾﻤﺎن ﺑﻪ آﺧﺮت ،ﻣﻮﻣﻦ را ﻣﻠﺰم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻟﻠﻪ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ھﻤﻪی ﻣﺮدم را در روزی ﮐﻪ ﺷﮑﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮑﺠﺎ ﺧﻮاھﺪ
ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻧﺪازه از اﯾﻤﺎن ﺑﺮ ھﺮ ﻣﻮﻣﻨﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ آن از ﺟﻤﻠﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی اﯾﻦ روز و ﻣﻘﺪﻣﺎت آن و اﯾﻨﮑﻪ در آن ﭼﻪ ر خ ﺧﻮاھﺪ داد ،و
 - ١ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۲۵۶
 - ٢ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۵۲۴

۵۸

ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن

ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺣﻮال ﺑﮫﺸﺖ و دوزخ و ﻣﻼﺋﮑﻪی رﺣﻤﺖ و ﻣﻼﺋﮑﻪی ﻋﺬاب و دﯾﮕﺮ
ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﺑﺮ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﻮﻣﻨﺎن واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﻮﻣﻨﺎن آن
را ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ از ﻓﺮوض ﮐﻔﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮔﺮوھﯽ آن را ﺑﺪاﻧﻨﺪ از دﯾﮕﺮان
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺎل اﮔﺮ اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن روز ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺷﮑﯽ
ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای آن آﻣﺎده ﮐﻨﺪ و ﺗﻮﺷﻪی ﻻزم را ﺑﺮای آن ﺑﺮﮔﯿﺮد
و ھﻤﻪی ﺗﻼﺷﺶ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻧﯿﮑﯽھﺎ و دوری از ﺑﺪیھﺎ اﻧﺠﺎم دھﺪ،
ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
﴿ َ� َمن َ� ۡع َم ۡل م ِۡث َق َال َذ َّر� َخ ۡ ٗ
�� يَ َر ُهۥَ ٧و َمن َ� ۡع َم ۡل م ِۡث َق َال َذ َّر� ٖ َ ّٗ
��
ٍ
َ
ي َرهُۥ] ﴾٨اﻟﺰﻟﺰﻟﺔ[۸-۷ :
»ﭘﺲ ھﺮ ﮐﻪ ]ﺑﻪ اﻧﺪازهی[ ﻣﺜﻘﺎل ذرهای ﻧﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم دھﺪ ]ﭘﺎداش[ آن را ﺧﻮاھﺪ
دﯾﺪ ) (۷و ھﺮ ﮐﻪ ]ﺑﻪ اﻧﺪازهی[ ﻣﺜﻘﺎل ذرهای ﺑﺪی اﻧﺠﺎم دھﺪ ]ﺟﺰای[ آن را ﺧﻮاھﺪ
دﯾﺪ«.

در ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن اﺣﻮال روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ در ﯾﮑﯽ از ﻗﺴﻤﺖھﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎرﺗﻮنھﺎی ﺗﺎم و ﺟﺮی ﮐﻪ
ﺑﻪ درﮔﯿﺮی ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﮔﺮﺑﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺎم ﺑﺎ ﻣﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺮی ﻣﯽﭘﺮدازد
ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺴﻤﺖھﺎی آن ﺧﺎﻟﯽ از اﺷﮑﺎﻻت ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﯾﮑﯽ از ﻗﺴﻤﺖھﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻧﺎلھﺎی
ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ
ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از آن را ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ:
در آﻏﺎز داﺳﺘﺎن ﺗﺎم ﺑﻪ روی ﺟﺮی ﭼﺎﻗﻮ ﻣﯽﮐﺸﺪ
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۵۹

ﺟﺮی از دﺳﺖ ﺗﺎم ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﭘﻠﻪھﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود .اﻣﺎ ﺗﺎم ﻓﺮش روی ﭘﻠﻪ را
ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺟﻠﻮی او را ﺑﮕﯿﺮد

۶۰

ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن

اﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه رخ ﻣﯽدھﺪ و ﭘﯿﺎﻧﻮ از ﺑﺎﻻﯾﯽ ﭘﻠﻪ ُﺳﺮ ﻣﯽﺧﻮرد و روی
ﺗﺎم ﻣﯽاﻓﺘﺪ!

ﭘﯿﺎﻧﻮ روی ﺗﺎم ﻣﯽاﻓﺘﺪ و او ﻣﯽﻣﯿﺮد
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۶۱

ﻧﺎﮔﮫﺎن ﭘﻠﻪای ﻃﻼﯾﯽ از آﺳﻤﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﯾﺪ و روح ﺗﺎم از آن ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود

روح ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﯽرود...

۶۲

ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن

وﻗﺘﯽ ﺗﺎم ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﯽرﺳﺪ دﯾﻮارھﺎی ﺑﮫﺸﺖ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﮔﺮﺑﻪھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
در ﺑﮫﺸﺖ در ﺣﺎل ﻟﺬت ﺑﺮدن ھﺴﺘﻨﺪ و آرزو ﻣﯽﮐﻨﺪ او ﻧﯿﺰ از آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ
دﯾﺪن ﮔﺮﺑﻪای ﮐﮫﻨﺴﺎل ﮐﻪ ﮐﺘﺎب اﻋﻤﺎل ﺗﺎم دﺳﺖ اوﺳﺖ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﺮﺑﻪی ﮐﮫﻨﺴﺎل ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی اﻋﻤﺎل او ﻣﯽﮐﻨﺪ ...اﯾﻦ ﮔﺮﺑﻪی ﭘﯿﺮ
ﮐﯿﺴﺖ و ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن از ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﮔﺮﺑﻪی ﭘﯿﺮ ﮐﺘﺎب اﻋﻤﺎل ﺗﺎم را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻨﺎھﺎن و
ﮐﺎرھﺎی ﺑﺪ او ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﯿﮑﯽھﺎﯾﺶ اﺳﺖ .اﻣﺎ دﻟﺶ ﺑﺮای ﺗﺎم ﻣﯽﺳﻮزد و ﺑﻪ او
ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﺷﺼﺖ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ ﺑﺮﮔﺮدد و
ﺑﺮﮔﻪای ﺑﻪ ﺗﺎم ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺷﺮط ﻧﺠﺎت او ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه:
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۶۳

ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﺮی ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ ﮐﻨﺪ و رﻓﺘﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ او داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر
ﯾﮏ ﮔﻮاھﯽ ﻧﺎﻣﻪی اﻣﻀﺎ ﺷﺪه از ﺟﺮی ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎم را ﺑﺨﺸﯿﺪه
اﺳﺖ

اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻨﺪ ﺑﺨﺸﺶ ﺟﺮی را ﺑﯿﺎورد وارد ﺟﮫﻨﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ!
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎم ،ﺟﮫﻨﻢ و ﻧﮕﮫﺒﺎن آن را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﺳﮓ ﺑﺪﺟﻨﺲ
اﺳﺖ! اﯾﻦ ﺳﮓ ﻧﻤﺎد ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟

ﺗﺎم ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮط ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺳﭙﺲ روح او ﺑﻪ ﺻﻮرت دودی ﺳﻔﯿﺪ
رﻧﮓ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد و دوﺑﺎره زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎی

۶۴

ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن

ﺟﺮی ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺗﺎ ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ او را ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﻧﺎﻣﻪی ﺑﺨﺸﺶ را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ! اﻣﺎ
ﺟﺮی ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد!
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۶۵

دﻗﺎﯾﻖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺟﺮی ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ ﺗﺎم را
ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ۶۰ -۵۹ – ۵۸ – ۵۷ – ۵۶ – ۵۵ ...دﻗﺎﯾﻖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ھﻢ ﻣﯽﮔﺬرد...
ﺗﺎم اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﺮی ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد...

وﻗﺖ ﺗﺎم ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ...دری از ﺳﻮی ﺟﮫﻨﻢ ﮔﺸﻮده ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎم ﮐﻪ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺟﺮی را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد ﺑﻪ ﺟﮫﻨﻢ ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﺪ

۶۶

ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن

ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺗﺎم از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد داﺷﺘﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽدﯾﺪه و
ھﻤﻪی ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮگ و ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب و وارد ﺷﺪن ﺑﻪ
١
آﺗﺶ ،ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮده ﺟﺰ ﺧﻮاﺑﯽ آﺷﻔﺘﻪ!
ھﻤﻪی اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺗﻤﺴﺨﺮ آﺧﺮت و ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻤﺮدن اﻣﺮ آن اﺳﺖ و اﮔﺮ
ﮐﻮدک در آﻏﺎز ﺳﻦ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ زﻧﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻤﺴﺨﺮآﻣﯿﺰ از آﺧﺮت در ذھﻦ او ﺟﺎی ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ھﺮ ﻧﻮزادی ﺑﺮ ﻓﻄﺮت ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺪر و ﻣﺎدر او
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وی را ﯾﮫﻮدی ﯾﺎ ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺠﻮﺳﯽ ﺑﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ
٢
ﺑﭽﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآورد ،آﯾﺎ ﺑﭽﻪی ﮔﻮش ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآورد؟«.
اﯾﻦ ﻧﻮﻋﯽ از ھﺠﻮم ﻓﮑﺮی ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺪون آﻧﮑﻪ
اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ھﺪف ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ .ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ و اﺟﺎزه دادن ﺑﻪ
 - ١ﺷﮑﯽ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ را ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺨﺶ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در دﻧﯿﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻨﺪ و در آﺧﺮت ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻻزم
اﺳﺖ درﺑﺎرهی اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﯿﻠﻢھﺎ و ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺮاﺗﯽ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﻦ و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ،واﮐﻨﺶ
ﻧﺸﺎن دھﯿﻢ.
 - ٢ﺑﺨﺎری ).(۱۳۸۵

ﻓﺼﻞ دوم :ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن

۶۷

ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن آن ،ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاھﺪ آورد ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﻷ
١
را ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﺑﻪ آﺧﺮت اﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽآورﻧﺪ.
ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻓﯿﻠﻢ ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ ژاﭘﻨﯽ » «animeﮐﻪ اﺑﺰاری اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﺸﺮ آﯾﯿﻦ
ﺑﻮدا و ﺷﯿﻨﺘﻮ ،و اﯾﻦ از ﺧﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ
ﺧﺪاﯾﺎن ﺷﯿﻨﺘﻮ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم » .«Gaaraوی ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎی ﺧﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺸﺖ و ﮐﺸﺘﺎر و ﺧﻮنرﯾﺰی اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳﺎﻧﻪای اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻧﺎلھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ،
ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ از ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ و ﻓﮑﺮی ﺑﺪون
اﺷﮑﺎل ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﮐﺎﻧﺎلھﺎﯾﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﺷﺪه ﮐﻪ از اﻧﺪﯾﺸﻪای روﺷﻦ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺑﺪون ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺒﺘﺬل و ﺑﺮ
اﺳﺎس اﻧﺪﯾﺸﻪای ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی ﭘﮋوھﺸﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﻮدک ﺑﻪ
ِ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮا ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﺎﻧﺎلھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ـ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎھﺎت و ﻓﺴﺎد ﺧﻮد
٢
ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ درﺑﺎرهی ﺣﮑﻢ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺒﮑﻪھﺎی ﻓﺎﺳﺪ و روشھﺎی
واﮐﺴﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﻓﺮزﻧﺪان در ﺑﺮاﺑﺮ آن ،ﺳﺨﻦ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ.

 - ١ﺷﺮح ﻋﻘﯿﺪهی ﺳﻔﺎرﯾﻨﯿﺔ ،اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ).(۲۲-۲۱
 - ٢ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﮐﻮدﮐﺎن ام ﺑﯽ ﺳﯽ ) (mbc3و .spacetoon

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم:
درﻣﺎن

ﻣﺒﺤﺚ اول:
ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از اﺷﮑﺎﻻت ﺷﺮﻋﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .اﮐﻨﻮن در ﺑﺎرهی ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﯿﻠﻢھﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠﯽ و ﺣﮑﻢ ﺗﻤﺎﺷﺎی آن ،آرای ﺑﺮﺧﯽ از اھﻞ ﻋﻠﻢ را ﺑﯿﺎن ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ
ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﺧﻮاھﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
در ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﯾﻤﯽ ﻓﺘﻮا ارﺳﺎل ﺷﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﺣﮑﻢ ﻣﺸﺎھﺪه و ﺧﺮﯾﺪ ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ داﺳﺘﺎنھﺎﯾﯽ
ھﺪﻓﺪار و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و راﺳﺘﯽ و اﻣﺎﻧﺖداری و اھﻤﯿﺖ
ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢھﺎ را
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻧﺴﺎنھﺎ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه
ٔ
ﻣﺸﺎھﺪه آن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟
ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ
ﭘﺎﺳﺦ :ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺣﺮام ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ از روشھﺎی ﺷﺮﻋﯽ آﻣﻮزﺷﯽ و
١
ﭘﺮورﺷﯽ و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :ﺣﮑﻢ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ» :ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ درﺑﺎرهی ﺣﮑﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن آن ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
 - ١ﻓﺘﻮای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻓﺘﺎء ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ).(۲۲۴۵

۷۲

ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن

واﻗﻌﯽ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ؟ و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .و اﮔﺮ
ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻏﯿﺮ از اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﮑﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ھﻤﺮاه آن ﻧﺒﺎﺷﺪ و
١
اﻧﺴﺎن را از اﻧﺠﺎم واﺟﺐ ﺑﺎز ﻧﺪارد ،دﯾﺪن آن اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد«.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﭘﺮﺳﺶ :ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ؛ اﺧﯿﺮا ﮐﺎرﺗﻮنھﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
اﺳﻼﻣﯽ ھﺴﺖ .ﻣﺜﻼ ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .اﺧﯿﺮا ﻧﯿﺰ داﺳﺘﺎن
ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﻮرهی ﺑﺮوج ﻧﻘﻞ ﺷﺪه و در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ آﻣﺪه را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎرﺗﻮن ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﮐﺎرﺗﻮنھﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻮن واﻗﻌﯿﺖ ـ ﭼﻨﺎنﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﯿﺪ ـ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺗﻮنھﺎ ﮐﻮدﮐﺎن را از ﭼﯿﺰھﺎی ﺣﺮام دور
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﮐﺎرﺗﻮنھﺎ ﮔﻔﺖ ـ اﮔﺮ
ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ـ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪی آن از دﯾﮕﺮ ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن
آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ آن ﻓﯿﻠﻢھﺎ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ در ﻋﻘﯿﺪه اﯾﺠﺎد ﺷﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻟﻌﯿﺎذ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﻷ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ؛ در ھﺮ
ﺻﻮرت در آن اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ.
ﺷﺨﺺ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ :از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺗﻮنھﺎ را ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ آﯾﺎ
ﺣﮑﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮی ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ؟
ﺷﯿﺦ :درﺑﺎرهی ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﮐﺸﯿﺪه اﮔﺮ ھﻢ ﮔﻨﺎھﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺧﻮدش ھﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﯿﺪه .از ﺟﮫﺖ دﯾﮕﺮ ھﻢ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽﮐﺸﻨﺪ.

 - ١ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی ).(۳۳۳ /۲
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ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ :ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ! اﻧﺴﺎن ﻋﺎدی ...رﯾﺶ دارﻧﺪ ،ﻋﻤﺎﻣﻪ
دارﻧﺪ و ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ]ﻣﺜﻞ ﻣﺎ[ ﺣﮑﻤﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺷﯿﺦ :اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن اﯾﻦ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﻧﺪھﻨﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ دارد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺟﺰ ﺧﻮﺑﯽ ﭼﯿﺰی در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ان
ﺷﺎءاﻟﻠﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد.
١
اﻣﺎ اﮔﺮ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺣﺮام اﺳﺖ.
ﻓﺘﻮای دﯾﮕﺮی از اﯾﺸﺎن:
ﭘﺮﺳﺶ :ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ،ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ درﺑﺎرهی ﻓﯿﻠﻢھﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی
ﮐﺎرﺗﻮنھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﺳﺘﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺖ،
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﺣﺎوی ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ
ﻓﯿﻠﻢھﺎ ﺣﺎوی آن ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرهاش ھﺸﺪار وارد ﺷﺪه ،زﯾﺮا
ﺗﺼﺎوﯾﺮ آن در ﺧﻮد ﻓﯿﻠﻢ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ]ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪا از ﻓﯿﻠﻢ[
ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻪ در وﯾﺪﯾﻮ و ﻧﻪ ﺑﺮ
روی ﮐﺎﻏﺬ ،زﯾﺮا آﻧﺎن ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮ از اﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮﺷﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم
ﺑﻪ اﺑﺘﺬال ﮐﺸﺎﻧﺪ.
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ :ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن ﭼﻄﻮر؟
ﺷﯿﺦ :ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﯿﺪ ھﺴﺖ ]ﮐﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ[،
ﭼﻮن ﮐﺎرﺗﻮن آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ]اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان[ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدھﺪ،
اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ :ﮐﺎرﺗﻮنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهی داﺳﺘﺎنھﺎی ﻗﺮآن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺜﻼ
داﺳﺘﺎن اﺻﺤﺎب اﺧﺪود ﭼﻄﻮر؟
 - ١ﺑﻘﺎء ﺑﺎب اﻟﻤﻔﺘﻮح ،اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ).(۱۳ /۷
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ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن

ﺷﯿﺦ :اﯾﻦ ھﻢ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آنھﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺻﺤﺎب اﺧﺪود اﯾﻦ
ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ؟ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت از زﻣﺎن آدم ﺗﺎ اﯾﻦ اﻣﺖ در ﺣﺎل ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪن
ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻠﻨﺪی ﻣﺮدم ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﺼﺖ ﮔﺰ و ﻋﺮﺿﺸﺎن ھﻔﺖ ﮔﺰ ﺑﻮده ،ﺳﭙﺲ
ﻣﺮدم ﮐﻢ ﮐﻢ ]در ﻃﯽ ﻧﺴﻞھﺎ[ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺖ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دادن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در
ﻣﻮرد آن آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪارد ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ :ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ]اﯾﻦ ﮐﺎرﺗﻮنھﺎ[ ﺑﺮای ﺗﺮﺳﯿﺦ ﻋﻘﯿﺪه در ذھﻦ
ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ :ﺷﻤﺎ ﺧﻮدت اﻻن داﺳﺘﺎن اﺻﺤﺎب اﺧﺪود را ﻧﻤﯽداﻧﯽ؟
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ :ﺑﻠﻪ!
ﺷﯿﺦ :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﺎرﺗﻮنھﺎ اﯾﻦ ]داﺳﺘﺎن[ را داﻧﺴﺘﻪای؟
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ :ﻧﻪ!
ﺷﯿﺦ :ﭘﺲ ﺗﻤﺎم! ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ]اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را[ داﻧﺴﺘﻪای دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ
ﺑﺪون اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ،آن را ﺧﻮاھﻨﺪ داﻧﺴﺖ .در ﺿﻤﻦ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ
داﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﺪ؟ ﺷﺎﯾﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی درﺑﺎرهی اﯾﻦ
داﺳﺘﺎن ﻧﻤﯽداﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ آﻧﺎن اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ :داﺳﺘﺎن ]در ﺷﮑﻞ ﮐﺎرﺗﻮن[ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮی
ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮫﻢ اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ :در ﮐﻞ ،ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ داﺳﺘﺎنھﺎی ﻗﺮآن
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﺎﻧﺪن آن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﺎﯾﺶ آن ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎﯾﺶ داﺳﺘﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺗﺢ ھﻢ ﺗﻪ دﻟﻢ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﺟﺰ داﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﺎﯾﺶ داده
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﺸﺎن ﺗﻨﮫﺎ ﻗﮫﺮﻣﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ و ﻗﮫﺮﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﺟﺰ

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :درﻣﺎن

۷۵

او ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا اﺳﻼم ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﻓﺎﺗﺢ ﺑﻪ زاﻧﻮی
١
آﻧﺎن ھﻢ ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
در ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮوھﯽ از ﻋﻠﻤﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺘﻮای ﺳﺎﯾﺖ »اﺳﻼم وب«
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،آﻣﺪه اﺳﺖ:
»درﺑﺎرهی آﻧﭽﻪ ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﺗﻮن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ھﻤﯿﻨﻄﻮر
ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺷﺪه ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری و آﻧﭽﻪ از ﺻﺤﻨﻪی ﺗﺌﺎﺗﺮ و
ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪھﺎ ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﺪهای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ھﻨﺮﭘﯿﺸﻪ در آن ﺑﻪ
اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﮫﯿﻪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺠﺎری
و ﺗﻤﺎﺷﺎی آن ...اھﻞ ﻋﻠﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ و اﺟﺘﮫﺎداﺗﺸﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﮔﺮوھﯽ آن را ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺘﻪ و ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺤﺬورات و اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در
ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﯿﻠﻢھﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ:
ﻧﺨﺴﺖ :اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻓﯿﻠﻢ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ؛
ﻣﺜﻼ ﺣﺎوی ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ اﺻﻮل اﺳﻼم و ﻋﺒﺎدات و اﺧﻼق و آداب
اﺳﻼﻣﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﺨﻄﺌﻪی آن ﯾﺎ زﯾﺒﺎ ﺟﻠﻮه دادن آﻧﭽﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ
اﺳﻼم اﺳﺖ و ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺴﺘﻦ آن ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر ﯾﺎ ﮐﺮدار ﯾﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﺸﺎﻧﺪن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان.
دوم :اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن ﺑﺪون ﺣﺠﺎب ﯾﺎ ﺑﺎ رﻓﺘﺎری ﺳﺒﮏ در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻘﺸﯽ را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﻮم :اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ واﺿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢ ]در
ﻣﺘﻦ آن[ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺣﺬف ﯾﺎ ﻟﻐﻮ ﮐﻨﺪ.

 - ١ﻟﻘﺎء اﻟﺒﺎب اﻟﻤﻔﺘﻮح ،اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ).(۲۲ /۱۷
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اﯾﻦ اﺷﮑﺎﻻت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ اھﻞ ﻋﻠﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺮام ھﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا
ﻧﺼﻮص ﺑﺴﯿﺎری در ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺮ ﯾﮏ از آن وارد ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺴﺎد اﻋﺘﻘﺎد و از
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺧﻼق و ﺷﮑﺴﺘﻦ دﯾﻮار ﺣﯿﺎ و ﻋﺎدی ﺷﺪن ﺣﺮام و ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪن
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﻣﻮال ﻣﯽﺷﻮد...
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ھﺮ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺷﮑﺎﻻت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺮام اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺗﮫﯿﻪ و ﻓﺮوش و ﺗﻤﺎﺷﺎی آن ﺗﻌﺎون در راه ﮔﻨﺎه و ﺗﺠﺎوزﮔﺮی
اﺳﺖ و ﺧﺸﻨﻮدی ﺑﻪ ﻣﻨﮑﺮ و اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ آن و ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده و ﻋﻤﻮم
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ اﺷﮑﺎﻻت ﺷﺮﻋﯽ ،دو ﻣﺴﺎﻟﻪ ھﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢھﺎ ﺧﺎﻟﯽ از آن
ﻧﯿﺴﺖ :ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮی و ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ.
ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮی در ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﻋﺎدی اﺳﺖ ،زﯾﺮا
ﺗﺼﺎوﯾﺮ آن ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﮐﻪ از واﻗﻌﯿﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه.
ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ در ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺎنﺗﺮ از ﻓﯿﻠﻢھﺎی
ﮐﺎرﺗﻮن اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﺎن واﻗﻌﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺘﺤﺮک.
ھﺮ دو ﻣﺴﺎﻟﻪی ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮی و ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و
اﺟﺘﮫﺎد اھﻞ ﻋﻠﻢ درﺑﺎرهی آن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ ...ﺑﺮﺧﯽ آن را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺼﻮﺻﯽ
ﮐﻪ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺼﻮص درﺑﺎرهی ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮی
ﺻﺮﯾﺢﺗﺮ از ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ اﺳﺖ.
ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ و ھﻨﺮﭘﯿﺸﮕﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ و ﺣﺎل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در آن ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ و ﻓﺴﺎد اﺧﻼق و ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ـ ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮارد اﻧﺪک ـ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻧﺰد آﻧﺎن ﺣﮑﻤﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺠﺎل ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ و اﺳﺘﺪﻻل ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺨﻦ درﺑﺎرهی
ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮی ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر درﺑﺎرهی ھﻨﺮﭘﯿﺸﮕﯽ ،ﻣﮫﻢ آن ﺑﺨﺶ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ:

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :درﻣﺎن
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ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ رای ﮔﺮوھﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻦ ﻋﮑﺲ ﻓﻮﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺮای
ﻧﯿﺎز ،ﻣﺎ ـ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ واﻗﻊ ـ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :اﯾﺠﺎد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦھﺎﯾﯽ ھﺪﻓﺪار ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را در ﺧﻮد دارد و ﻗﺎدر ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ در ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ و ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و
ﻓﯿﻠﻢھﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ...در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻧﯿﺎزی اﺳﺖ ﺿﺮوری و ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ اﺳﺖ راﺟﺢ ﮐﻪ در راه آن
اﺷﮑﺎﻻت ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺟﺰﺋﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﻠﺖ:
ﻧﺨﺴﺖ :ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻓﯿﻠﻢھﺎ و ﮔﺴﺘﺮش اﻧﻮاع ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ در ﻣﯿﺎن
ﻋﻤﻮم ﻃﺒﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﻏﺎﻟﺐ آﻧﭽﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﺷﻮد ـ
اﮔﺮ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ ھﻤﻪی آن ـ ﺑﺎ آداب اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﺎھﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
ﯾﺎ ﺟﺰﺋﯽ از راه و روش اﺳﻼم ﺧﺎرج اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﮑﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪی
اﯾﻦ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢھﺎی وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ آن ھﻢ ﻣﺜﻼ ﺑﻪ
ﺣﺠﺖ ﺣﺮام ﺑﻮدن ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری ﯾﺎ ﺑﺎزﯾﮕﺮی ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻮاع
ﻋﮑﺲﺑﺮداری را ﺑﺮای ﻣﺪارک رﺳﻤﯽ ،و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻮاع ﺑﺎزﯾﮕﺮی را
ﺑﺮای آﻣﻮزش ،ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺷﺪن
ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ و ﻣﮫﻢﺗﺮ اﺳﺖ.
دوم :از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﯽ اﯾﻦ را ﻣﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﺗﻨﺒﯿﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و دﯾﺶ ﻣﺎھﻮاره را وارد ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺧﻮد ﮐﺮدهاﻧﺪ رھﺎ ﮐﻨﯿﻢ و آﻧﺎن را ﺑﺎ
ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﺟﻦ و اﻧﺲ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺗﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﺧﻼق و ﻧﺎﻣﻮس آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎزی
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،و ﺧﻮدﻣﺎن دﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﮔﻮﺷﻪای ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﻢ
ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺠﺎزات ﺧﺪاوﻧﺪی و آﺛﺎر ﺑﺪ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪھﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد آﻧﺎن ﺑﯿﺎورﯾﻢ .اﯾﻦ
ھﺮﭼﻨﺪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﻋﺚ دور ﺷﺪن
ﻣﺮدم از ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری اﯾﺠﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم داد ،و ھﻤﺮاه
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ﺑﺎ دﻋﻮت و ﺑﯿﺎن ھﺸﺪار ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﺳﻼح ﺧﻮد ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻪ
ِ
ﺟﻨﮓ آن رﻓﺖ .زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎ ھﻤﻪی ﺗﻮان ﺧﻮد را در راه ﻧﺼﯿﺤﺖ
اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﯾﻢ و ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻣﻘﺎﺻﺪ آن اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ راه
ﻧﯿﺎﻣﺪهاﯾﻢ.
ﺳﻮم :ﺑﺎ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺬورات ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎر
رﺳﺎﻧﻪای از آن ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳﺎﻧﻪای ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ
در ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺷﺮ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺑﺪی و ﺗﺨﻔﯿﻒ
آن اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎرع آن را ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴﺘﻪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ارﺗﮑﺎب ﺧﻔﯿﻒﺗﺮﯾﻦ زﯾﺎن و دﻓﻊ ﺿﺮر ﺑﺰرﮔﺘﺮ را ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﯽداﻧﺪ.
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﺗﮑﻤﯿﻞ آن و دﻓﻊ ﻣﻔﺴﺪه و ﮐﻢ
ﮐﺮدن آن آﻣﺪه.
ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﯾﻘﯿﻦ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﻤﻼ اﻣﮑﺎن داﺷﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ھﺸﺪار ﻓﺴﺎد را
دﻓﻊ ﮐﺮد ،ھﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦھﺎ را ﺑﻪ ﺻﺮف ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.
ﭼﮫﺎرم :ﻓﯿﻠﻢھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﺗﺼﺎوﯾﺮ زﻧﺎن ﺑﯽﺣﺠﺎب و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و
در ﻣﻀﻤﻮن و ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﺧﻮد داری ھﺪﻓﯽ ﻧﯿﮏاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزش و ﺗﺼﺤﯿﺢ
ﻣﻔﺎھﯿﻢ و ﯾﺎدآوری وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﻣﺸﮫﻮر اﺳﻼم و
دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﻧﯽ و اھﺪاف ﺻﺤﯿﺢ ،ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﯿﮏ ﺑﺮ روی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و
دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .آن ھﻢ در دوراﻧﯽ ﮐﻪ اﻟﮕﻮھﺎی ﻧﯿﮏ ـ ﺑﻪ
ﺟﺰ ﻣﻮارد ﻧﺎدر ـ از رﺳﺎﻧﻪھﺎ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه و دﻟﻘﮏھﺎ و ﺧﻮاﻧﻨﺪهھﺎ و ﺑﺎزﯾﮕﺮان
ﻣﺮد و زن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺎھﯿﺮ و اﻟﮕﻮھﺎی ﻣﺮدم ﺷﺪهاﻧﺪ!
ﭘﻨﺠﻢ :اﯾﺠﺎد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﯾﮏ ﺟﮫﺖ ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ از اﻗﺎﻣﻪی ﺣﺠﺖ
ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺎﻧﺎلھﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﺷﺒﮑﻪھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻓﯿﻠﻢھﺎ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
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ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ را وارد ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ھﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﺬﮐﺮ داده
ﺷﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺟﺰ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ!
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺻﻮﻻ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎری
دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻘﻄﻪی ﻓﺎﺻﻠﻪای ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و آنھﺎ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ھﻤﻪی ﻣﺎ در آﺗﺶ وﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﺠﺎزات ﺧﺪاوﻧﺪی و
آﺷﻮب و ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎری اﺧﻼﻗﯽ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪھﺎ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺳﻮﺧﺖ.
ِ
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ وﻇﯿﻔﻪی ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎﺷﯿﻢ و
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن اﺳﺒﺎب ﺑﯿﻤﺎری را از ﺑﯿﻤﺎر دور ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﺳﺒﺎب ﻣﺮگ را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ.
ﺷﺸﻢ :ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺤﺮاف و ﻓﺴﺎد در درﺟﻪی
ﻧﺨﺴﺖ وﻇﯿﻔﻪی ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ اﺳﺖ ،زﯾﺮا آﻧﺎن ﻗﺪرت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی را
دارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ از آﻧﺎن ﻋﻠﻤﺎ و اھﻞ اﺻﻼح ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﻋﻮت و
اراﺋﻪی ﺣﺠﺖ و ﺗﻼش ﻓﺮاوان ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺴﺎد و اﺳﺒﺎب آن
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری و
ھﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺳﺎﻧﻪای و اراﺋﻪی ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای آن ،از ﺟﻤﻠﻪ:
ﭘﮋوھﺶ ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﻧﮕﺎه در ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻠﯽ و ﻣﻘﺎﺻﺪ
ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺼﻮص ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺴﯿﺮ آﻧﺎن.
اﻣﺎ اﮔﺮ ھﻤﻪ درﺑﺎرهی اﻣﺎﻧﺖ ﺧﻮد ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮد
ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ در اﻧﺘﻈﺎر ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از
ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدهاﻧﺪ؟

۸۰

ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ رذﯾﻠﺖ و
اﻧﺤﺮاف اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺎﺗﻮان ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ و ﺳﭙﺲ دﯾﺪﻣﺎن را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ از ﻓﺮاھﻢ
ﮐﺮدن راهھﺎﯾﯽ ﮐﻢ ﺧﻄﺮﺗﺮ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺣﺮج از ﻣﺮدم و اﺻﻼح ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪی آﻧﺎن ﺳﺮ ﺑﺎز زﻧﯿﻢ.
ھﻔﺘﻢ :ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺑﺰارھﺎی ارﺗﺒﺎط و ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ و روشھﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ
ﻣﺮدم ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻋﺪم ﺗﻌﺎﻣﻞ آن را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﯾﺎ
از آن ﮔﺬﺷﺖ .آﻧﭽﻪ از ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﻼم در
دوران ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ھﺮ ﻣﻮرد ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺒﯿﻌﺖ
و ﺷﺮاﯾﻂ آن اﺳﺖ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﺎﻧﻪای و ﻓﺮھﻨﮕﯽ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم
اﻋﺘﺮاف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﺑﺰار ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ھﺠﻮم ﺑﺴﯿﺎر
ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و در ﻧﺒﺮدی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪهاﯾﻢ .ﺣﺎل ﮐﻪ ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ ﺻﻠﺢ
ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﺎ دﺷﻤﻦ در دوران ﺿﻌﻒ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﺳﺒﺎب ﻗﺪرت و
ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﻢ ،اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در ﻧﺒﺮدی ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ]ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ[
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺣﺘﯽ در آن ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ راﺿﯽ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﺷﺮط
ﺗﺴﻠﯿﻢ آﻧﺎن ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ آﯾﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ـ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ را ﻣﺮاﻋﺎت
ﮐﻨﺪ ـ ﻣﺠﺎل را ﺑﺮای ﻓﯿﻠﻢھﺎی ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی
ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﻢ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻘﺎﺻﺪ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ از اﯾﻦ ﮐﻪ در را ﺑﺮ روی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺖھﺎی ﭘﺎک
دارﻧﺪ و ﻗﺼﺪ ﭘﺮ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺧﻼ را دارﻧﺪ ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ؟ ﺗﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺠﺖ ﮐﻪ
آﻧﺎن ﮐﺎﻓﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و دﯾﻨﺸﺎن ھﻤﺎن ھﻮا و ھﻮﺳﺸﺎن اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯿﻢ و
دارای ارزشھﺎی ﺧﻮد ھﺴﺘﯿﻢ ،اﺟﺎزهی ﺣﻀﻮر رﺳﺎﻧﻪھﺎﯾﯽ را ﺑﺪھﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺪﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﮫﺎﻧﻪ اﺟﺎزه دادهاﯾﻢ زﺑﺎﻟﻪھﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی آﻧﺎن را
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درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﺗﻼش ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ ـ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﯾﻦ ﺧﻮدﻣﺎن ـ وﺳﺎﯾﻠﯽ را
ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺎن اﺑﺪاع ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟
اﮔﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ھﺠﻮم رﺳﺎﻧﻪای ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ از ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﻣﻨﮑﺮ ﻣﻌﺬور داﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ،ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ آن ﺑﺎ ھﺮ وﺳﯿﻠﻪای ﮐﻪ زﯾﺎن ﮐﻤﺘﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺬری ﻧﺪارﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻋﻘﻞ و ﻋﯿﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ.
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪن از ﺛﻮاﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺮای ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد ﺣﺮام وارد آن
ﺷﻮﻧﺪ ،و ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺗﺮس ﺷﺮاﯾﻂ دردﻧﺎک ﮐﻨﻮﻧﯽ و
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﮐﻢ زﯾﺎنﺗﺮ و ﺑﺪون زﯾﺎدهروی و ﺑﺎ دوری از وﻗﻮع در
ﺟﻮاز ﺑﺮﺧﯽ از اھﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ،رو ﺑﻪ آن
ﮔﻨﺎه ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺘﻮای
ِ
آوردهاﻧﺪ.
ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻣﻨﮑﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ
ﺑﻮد .ﻣﺜﻼ ﻣﻨﮑﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دوری ﻣﺮدم از آن ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج داد
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻋﻤﺮس ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺧﻤﺮ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ ﺣﺪ آن
را ھﺸﺘﺎد ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد و ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ
١
ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
و ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺮای دوری ﻣﺮدم از ﯾﮏ ﻣﻨﮑﺮ ،ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺣﮑﻤﺖ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
ﻧﺮﻣﺶ اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺪھﯿﻢ ﺗﺎ از رﻓﺘﻦ
ﺑﻪ ﺳﻮی ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰس ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻣﺮدم ﺑﻪ دوران ﻧﺨﺴﺖ ـ ﮐﻪ از آن دور ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ـ اﻧﺠﺎم داد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻮﺷﯽھﺎی دﻧﯿﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﺎن

 - ١ﻧﮕﺎ :ﻣﻨﮫﺎج اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ،اﺑﻦ ﺗﻤﯿﺔ ) (۸۴ /۶و ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ،اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ).(۷۱ /۱۲

۸۲

ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن

ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ آن ﻗﺴﻤﺘﯽ از رھﻨﻤﻮدھﺎی وی را در اﻣﺮ دﯾﻦ
١
ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﻣﻮرد دوم اﺳﺖ.
ﺑﯽﺷﮏ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ در ﺻﺪد آن ھﺴﺘﯿﻢ ،از ﺟﻨﺲ ِ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ اﺳﺒﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺳﺎنﮔﯿﺮی ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ اﻣﮑﺎن و ﺑﻪ ھﺪف ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺷﺮ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن و
ﻣﺮدم و اﺻﻼح ﺑﺮ
ِ
اﻗﺎﻣﻪی ﺣﺠﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺗﺮک آﻧﭽﻪ ﺷﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ،و ﺑﺮای ﻣﺮاﻋﺎت
اﺧﺘﻼف ﻣﺮدم در روش آﻣﻮزش و ﺗﻠﻘﯽ ،و ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار دادن آﻧﺎن ﺑﺎ
زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﯿﻠﻢھﺎ و اﻧﯿﻤﯿﺸﻦھﺎی ھﺪﻓﺪار و ارزﺷﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮاب ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،اﻧﺪک اﺷﮑﺎﻻت ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
راه ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻪ اﺷﮑﺎﻻت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﻋﺮﺻﻪ
رخ ﺧﻮاھﺪ داد ﻧﻤﯽرﺳﺪ و ﺑﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺪش ھﺴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ
ﭘﻮﺷﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اھﻞ ﻋﻠﻢ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ در
ﺟﺴﺘﺠﻮی وﺳﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺮﻋﯽ ھﺪف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را
٢
ﺑﺮآورده ﺳﺎزد .و اﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ«.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ھﯿﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ درﺑﺎرهی ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﭘﺨﺶ ﯾﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎی
ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮک ﯾﺎ ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﯾﺎ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﯾﺎ ﻧﺸﺮ اﺧﻼق ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﮏ ﻧﺪارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪای اﺳﺖ روﺷﻦ ﮐﻪ
٣
ﺑﺮای اﺛﺒﺎت آن ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ادﻟﻪ و ﻧﺼﻮص ﺷﺮﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺘﺎواﯾﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻢ ﮐﺮد:
 - ١ﻧﮕﺎ :ﻣﻮاﻓﻘﺎت ،ﺷﺎﻃﺒﯽ ).(۹۴ /۲
 - ٢ﻓﺘﻮای ﺷﻤﺎره ) (۳۱۲۷ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺣﮑﻢ اﺣﺘﺮاف وﺑﯿﻊ اﻷﻓﻼم اﻟﮑﺮﺗﻮﻧﯿﺔ واﻟﺘﻤﺜﯿﻞ«
ﺻﺎدره از ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺘﻮای ﺳﺎﯾﺖ اﺳﻼم وب ) (www.Islamweb.netﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ دﮐﺘﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻔﻘﯿﻪ.
 - ٣ﺗﻮﺟﯿﮫﺎت ﻣﮫﻤﺔ ﻟﺸﺒﺎب اﻷﻣﺔ ،ﻋﻼﻣﻪ ﺷﯿﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻓﻮزان اﻟﻔﻮزان ).(۵۲ – ۵۱
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ـ ﺣﮑﻢ ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ در آن ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ھﺮ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪای روﺷﻨﮕﺮ و
داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﻓﺎﯾﺪهای ﺑﺮای ﺑﯿﻨﻨﺪه در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد و
ﺳﻮد آن ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﯾﺎﻧﺶ ھﺴﺖ.
ـ وﻇﯿﻔﻪی ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﯿﻠﻢھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻣﺮاﻗﺐ و ﺣﺎﻣﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ـ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎت رﺳﺎﻧﻪای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن
ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ .ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺷﺒﮑﻪھﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ و
ﺑﺎﯾﮑﻮت ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﻀﺮ ،ھﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺘﺎوای ﭘﯿﺸﯿﻦ ھﻤﯿﻨﻄﻮر راھﮑﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺮای در اﻣﺎن ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﮐﻮدﮐﺎن
از ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﻣﻀﺮ اراﺋﻪ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ درﺑﺎرهی آن
ﺳﺨﻦ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ.

ﻣﺒﺤﺚ دوم:
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی زﯾﺎﻧﺒﺎر
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن وﻇﯿﻔﻪای اﺳﺖ ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﺳﺘﺮگ ﮐﻪ ﻻزم
اﺳﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ و اﺑﺰار ﻻزم را ﺑﺮای آن ﻓﺮاھﻢ
ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﻦ دوران ﮐﻪ اﻣﻮاج ﻣﺘﻼﻃﻢ ﻓﺘﻨﻪھﺎ از ھﺮ ﺳﻮ ھﺠﻮم
آوردهاﻧﺪ و دﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻏﺮﯾﺐ ﺷﺪه و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺴﺎد آﻧﻘﺪر زﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه ﭘﺪر در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد را در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮔﺮگھﺎی درﻧﺪه ﺑﻪ ﭼﺮا ﺑﺮده و اﮔﺮ ﻟﺤﻈﻪای از آﻧﺎن ﻏﻔﻠﺖ ورزد
ﮔﺮگھﺎ ﺑﻪ آنھﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺪ.
آﻧﭽﻪ ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ درد ﻣﯽآورد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از واﻟﺪﯾﻦ در
ﻣﻮرد ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد اھﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آن اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽدھﻨﺪ؛ ﻧﻪ از
ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻧﻪ آﻧﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﮑﯽ و ﺗﻘﻮا ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﮔﻤﺮاھﯽ و ﻓﺴﺎد ﻓﺮزﻧﺪان
ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﯾﺎ ﻧﺼﯿﺤﺖ و ارﺷﺎدی ﺑﺎ اﻧﻮاع
ﮐﺎﻧﺎلھﺎی ﻣﺎھﻮارهای و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺑﺎزیھﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ و ﺟﮕﺮﮔﻮﺷﻪی ﺧﻮد
ﯾﺎری او ﺑﺮ ﺷﮫﻮتھﺎﯾﺶ در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺑﺪﺑﺨﺖ
را ﺑﺎ اھﻤﺎل و ﺗﺮک ﺗﺮﺑﯿﺖ و ِ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ در واﻗﻊ ﺑﻪ او
ﺗﻮھﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻖ او ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در واﻗﻊ
ﺑﻪ او ﺳﺘﻢ ورزﯾﺪهاﻧﺪ ...از ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺳﻮدی ﻧﺒﺮدﻧﺪ و او را از ﻧﺼﯿﺒﺶ در
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دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ «...ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﻓﺮزﻧﺪان
١
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯽ ﺧﻮاھﯽ دﯾﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ از ﺳﻮی ﭘﺪران اﺳﺖ«.
ﺷﮑﯽ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ،اﻣﺎﻧﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﺰد ﭘﺪران و ﻣﺎدران ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ از ھﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ درﺑﺎرهی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی وی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺳﻮال
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ھﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻮﭘﺎﻧﯿﺪ و ھﻤﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
رﻋﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺪ؛ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ و درﺑﺎرهی رﻋﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﻮرد
ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻣﺮد ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺎﻧﻮادهی ﺧﻮد اﺳﺖ درﺑﺎرهی آﻧﺎن
ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ و زن ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺎﻧﻪی ھﻤﺴﺮش ھﺴﺖ و او
٢
ﻧﯿﺰ درﺑﺎرهی رﻋﯿﺖ ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.«...
ﭘﺪران در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ دارﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ داد .اﺑﻦ ﻗﯿﻢ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ در
روز ﻗﯿﺎﻣﺖ از ﭘﺪر درﺑﺎرهی ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺳﻮال ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ از
ﻓﺮزﻧﺪ درﺑﺎرهی ﭘﺪر ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻖ
٣
دارد ،ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﭘﺪر دارای ﺣﻘﯽ اﺳﺖ«.
ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در آﻣﻮزش آﻧﭽﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﯽﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﻤﻮده و او را رھﺎ ﮐﺮده ،ﺑﻪ او ﺑﺪ ﮐﺮده ،و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻓﺴﺎد ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﺪران و ﮐﻢ ﺗﻮﺟﮫﯽ و آﻣﻮزش ﻧﺪادن ﻓﺮاﯾﺾ و
ﺳﻨﺖھﺎی دﯾﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن اﺳﺖ .در ﮐﻮدﮐﯽ آﻧﺎن را ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺑﺰرﮔﯽ

 - ١ﻧﮕﺎ :ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود ﻓﻲ أﺣﮑﺎم اﻟﻤﻮﻟﻮد ).(۱۴۵
 - ٢ﺑﺨﺎری ) (۱۵۲۲و ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۴۵۲
 - ٣ﻧﮕﺎ :ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود ﻓﻲ أﺣﮑﺎم اﻟﻤﻮﻟﻮد ).(۱۴۸

۸۶

ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن

ﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺳﻮدی ﺑﺮای ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاھﻨﺪ
١
داﺷﺖ«.
ﭘﺪر در ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ رﻋﯿﺖ ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ـ ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ـ و وﻇﯿﻔﻪی ﺗﺮﺑﯿﺖ و راھﻨﻤﺎﯾﯽ آﻧﺎن را ﺑﻪ
ﻋﮫﺪه دارد و ﻣﺴﺌﻮل اﺧﻼق و ﮐﺮدارﺷﺎن اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﺎ را آ ﮔﺎه ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺳﮫﻞ
اﻧﮕﺎری ﮐﻨﺪ در ﺣﻖ او ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری روا داﺷﺘﻪ و ﺟﺰاﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮫﺸﺖ
ﺑﺮ او ﺣﺮام ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻨﺪهای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮔﺮوھﯽ را ﺑﻪ او دھﺪ ،ﺳﭙﺲ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻤﯿﺮد ﮐﻪ در ﺣﻖ آﻧﺎن
٢
ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری ﻧﻤﻮده ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮫﺸﺖ را ﺑﺮ وی ﺣﺮام ﻣﯽﺳﺎزد«.
ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی ﻓﺮﯾﺐ و ﮐﻢﮐﺎری در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪ آﻧﺎن ﺑﺎ
ﺑﯽﺗﻮﺟﮫﯽ و آﻣﻮزش ﻧﺪادن اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت آﻧﺎن ﺳﻮدﻣﻨﺪ
اﺳﺖ ،و اﻣﺮ ﻧﮑﺮدن آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﺑﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻨﺸﺎن از ﻣﻨﮑﺮ.
ﺑﺪﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺪران ﻋﻼوه ﺑﺮ اھﻤﺎل و ﺳﮫﻞ اﻧﮕﺎری و ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ
ﮐﺮدن از ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ،ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﺎن ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﮔﻤﺮاھﯽ و ﻓﺴﺎد ﻋﻘﯿﺪه و آﻟﻮده ﺷﺪن اﻧﺪﯾﺸﻪ و وﯾﺮاﻧﯽ اﺧﻼق آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،و
ﺑﺎ رھﺎ ﮐﺮدﻧﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎلھﺎ و ﺑﺎزیھﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،آﻧﺎن را ﺑﻪ دﯾﺪن
ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﻋﺎدت ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ از ﻓﺤﺸﺎ و ﮔﻨﺎھﺎن و ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺧﻮنرﯾﺰی
ﻧﯿﺴﺖ.
ھﺪف از ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ،ﻧﺠﺎت آنھﺎ از ﻋﺬاب
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺸﻢ اوﺳﺖ ،و ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه اﻋﻀﺎﯾﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﻓﻌﺎل

 - ١ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود ﻓﻲ أﺣﮑﺎم اﻟﻤﻮﻟﻮد )(۱۴۹
 - ٢ﺑﺨﺎری ) (۷۱۵۰و ﻣﺴﻠﻢ ) .(۱۴۲ﻟﻔﻆ رواﯾﺖ از ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :درﻣﺎن

۸۷

ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و اﺻﻼﺣﮕﺮی ،ﺑﻪ ﺧﻮد و
واﻟﺪﯾﻦ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﺎن ﺳﻮد رﺳﺎﻧﻨﺪ.
َ َ
َ
َ
َّ
ْ
ْ
ُ ُ
ۡ
ُ
ُ
ِي� ۡم نَ ٗ
�� ُّ� َها ٱ� َ
اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪٰٓ ﴿ :
ار�
ِين َء َام ُنوا ق ٓوا أنف َس� ۡم َوأهل
َ ٓ َ َ َّ َ ُ ۡ َ َّ ٞ
َ ُ ُ َ َّ ُ َ ۡ َ َ ُ َ َ ۡ َ َ َ ٰٓ َ ٌ َ ٞ
��ِكة غِ�ظ شِداد � �عصون ٱ� ما
وقودها ٱ�اس وٱ� ِجارة عليها م
ََ ُ َۡ َُ َ َ ُۡ َ َ
أم َره ۡم َو�فعلون ما يؤم ُرون] ﴾٦اﻟﺘﺤﺮﯾﻢ[۶ :
ﺳﻮﺧﺖ آن
»ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ ﺧﻮدﺗﺎن و ﺧﺎﻧﻮادهﺗﺎن را از آﺗﺸﯽ ﮐﻪ
ِ
ﻣﺮدم و ﺳﻨﮓھﺎ اﺳﺖ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮ آن ]آﺗﺶ[ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﯽ ﺧﺸﻦ ]و[ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آﻧﭽﻪ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن دﺳﺘﻮر داده ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﻣﺎﻣﻮرﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ«.

ً
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎ در ﻗﺒﺎل ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن واﻗﻌﺎ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺲ
ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﻣﺎ ﻧﮫﺎده ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ آن را
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ در ﺗﺮﺑﯿﺖ آﻧﺎن ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ و دﺳﺘﺸﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺮﺣﻠﻪی ﮐﻮدﮐﯽ
و ﺑﻠﻮغ ﻋﺒﻮرﺷﺎن دھﯿﻢ...
اﻣﺎ ﮔﺎه اﻧﺴﺎن ھﺮ ﭼﻪ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺪد ﺑﺎز ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی
ھﻤﻪی درھﺎی ﻓﺴﺎد را ﺑﮕﯿﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ ﮔﺴﺘﺮدهاﻧﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺖھﺎ
ً
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﺮدم ﺑﺎ ھﻢ در راﺑﻄﻪاﻧﺪ و اﻧﺴﺎن ذاﺗﺎ ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻣﺮدم ھﻢﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﺮﯾﺰ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ ھﻢ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم ـ ﮐﻮﭼﮏ و
ﺑﺰرگ ـ در ﻣﺪرﺳﻪ و ﺑﺎزار و دﯾﮕﺮ ﺟﺎھﺎ ،راﺑﻄﻪ دارﻧﺪ و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و
ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎه اﺷﺘﺒﺎه ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮ ﭼﻪ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻏﯿﻮر و واﻟﺪﯾﻦ ﺧﯿﺮﺧﻮاه ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺟﻠﻮی ﺗﻤﺎﺷﺎی
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﺴﻤﻮم را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻮدﮐﺎن را ﺿﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻧﺎدرﺳﺘﯽ
ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢھﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ واﮐﺴﯿﻨﻪ ﮐﺮد:

۸۸

ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن

 -۱ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ و اﺟﺎزه ﻧﺪادن ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺣﺎوی ﻓﺴﺎد ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﯾﺎ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ
رﻓﺘﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﮔﺬارد .ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ھﻮﯾﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻦ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس.
 -۲اﺳﺘﻔﺎده از اوﻗﺎت ﮐﻮدﮐﺎن در ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﺳﻮدﻣﻨﺪ ،و
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ھﻮﯾﺖ
ﮐﻮدﮐﺎن.
 -۳ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎراﮐﺘﺮھﺎی ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ از ﻣﯿﺮاث ادﺑﯽ ﻣﺤﻠﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﻦ در ﺗﻀﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎ و
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﯿﻠﻢھﺎﯾﯽ درﺑﺎرهی ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽھﺎی آﻧﺎن.
 -۴اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن دروﺳﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی درﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ واﮐﺴﯿﻨﻪ ﺷﺪن
ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۵ﺗﮫﯿﻪی ﭘﮋوھﺶھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺎﺷﺎی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدﮐﺎن
را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺷﺒﮑﻪھﺎ دارای
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻨﻨﺪهی ﮐﻮدک ھﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدک ﻣﺴﻠﻤﺎن و اﯾﻤﺎن وی ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و آﺧﺮت و ﻣﻔﮫﻮم
ﺣﻼل و ﺣﺮام و ﮔﻔﺘﺎر وی.
 -۶ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن رﺳﺎﻧﻪھﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ درﺑﺎرهی ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺗﻘﻮای اﻟﻠﻪ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی آﻧﺎن ﺑﺎﻋﺚ وﯾﺮاﻧﯽ
ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﮔﺴﺘﺮش زﺷﺘﯽھﺎ و ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻓﺴﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺘﯽ ﭘﺎرهای
از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻓﺴﺎد آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
 -۷ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺒﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و ﯾﺎران وی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﯿﺮت و زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪی آﻧﺎن و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺘﺎبّھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ دورهی ﺳﻨﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن.
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 -۸آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن؛ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺣﯿﺪ و
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﺤﺒﺖ و ﺗﻘﻮای وی و ﻗﺪرت او ﺑﺮ ھﺮ ﭼﯿﺰ ،و اﯾﻨﮑﻪ او
آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه و روزی دھﻨﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ روﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ دورهی ﺳﻨﯽ و ﻃﺮز ﻓﮑﺮ
آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
 -۹ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﮑﺎر ﻣﻨﮑﺮات و ﺑﺪ داﻧﺴﺘﻦ آن .ﺑﻪ آﻧﺎن ﯾﺎد
داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺗﻮنھﺎی ﺣﺎوی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺻﻠﯿﺐ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻧﮑﻨﻨﺪ .از
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ داﺳﺘﺎنھﺎی ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﮑﺮات ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱۰ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدن ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان.
 -۱۱ﺳﻌﯽ در ھﻤﺮاھﯽ آﻧﺎن ھﻨﮕﺎم ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﮐﻮدﮐﺎن .اﯾﻨﮑﺎر
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺪرت ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﺑﺎﻻ رود.
 -۱۲ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن درﺑﺎرهی ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﺧﻮب و ﺑﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ درﺑﺎرهی دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎران رﺳﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﮐﺮد:
 -۱اھﻤﯿﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ و اﻃﻼع ﻣﺴﺘﻤﺮ آنھﺎ از روشھﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ھﺠﻮم ﻓﮑﺮی ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ارزشﺗﺮﯾﻦ داراﯾﯽھﺎی ﻣﺎ را ھﺪف
ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
 -۲ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ وارد ﻣﯽﺷﻮد و
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در آن؛ زﯾﺮا ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮھﻨﮕﯽ ھﺮ ﮐﺸﻮری
ﺑﺮﮔﺮدان ﻋﻘﯿﺪه و ﻓﺮھﻨﮓ آﻧﺎن اﺳﺖ.

ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم:
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖھﺎی ﻣﮫﻢ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻋﺮﺻﻪی دﻋﻮت ،داﺷﺘﻦ ﻓﮫﻤﯽ
ﭘﺨﺘﻪ از ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﺰد ﻃﻼب ﻋﻠﻢ و ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪی اﺻﻼح دﯾﻨﯽ اﺳﺖ،
ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﺎر ﺷﺪه و ﻣﻠﻤﻮس را در »ﻓﻘﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
اﺳﻼﻣﯽ« ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ روح اﯾﻦ دوران و ﻧﯿﺎزھﺎی آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪ ،و
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ اﻣﺖ را از ﺑﺤﺮانھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن روﺑﺮو اﺳﺖ ﻧﺠﺎت
دھﻨﺪ؛ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﺎ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﯾﺎ رﺳﺎﻧﻪای.
ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ را ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺮ ﺧﻠﻖ ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺳﺖ ،و ھﺮ ﭼﻪ
ِ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ و روح آن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﻣﮫﺮﺑﺎنﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن آﺳﺎن ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺮﻣﺶ
١
ﻧﺸﺎن ﺧﻮاھﺪ داد.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ روش ﭘﺮوردﮔﺎر در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯽﻧﮕﺮد ﺧﻮاھﺪ دﯾﺪ
وی ـ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ـ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺣﺮام ﻧﮑﺮده ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﮫﺘﺮ
از آن را در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﺸﺎن ﻧﮫﺎده ،ﺣﺘﯽ درﺑﺎرهی اﻟﻔﺎظ و ﻋﺒﺎرات.
َ َ
ْ َ
�� ُّ� َها َّٱ� َ
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪٰٓ ﴿ :
ِين َء َام ُنوا �
َ َ َ ٌ َ
َُ ُ ْ َ َ َُ ُ ْ ُ َۡ َ ۡ ْ ۡ َ
اب أ ِ� ٞم] ﴾١٠٤اﻟﺒﻘﺮة[۱۰۴ :
ٱس َم ُع ۗوا َول ِل� ٰ ِف ِر�ن عذ
�قولوا �ٰعِنا وقولوا ٱنظرنا و
»ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ »راﻋﻨﺎ« و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ» :اﻧﻈﺮﻧﺎ« و ﮔﻮش ﻓﺮا
دھﯿﺪ ،و ﺑﺮای ﮐﺎﻓﺮان ]ﮐﻪ ﻗﺼﺪ رﯾﺸﺨﻨﺪ دارﻧﺪ[ ﻋﺬاﺑﯽ دردﻧﺎک اﺳﺖ«.

 - ١ﻧﮕﺎ :ﻓﺘﺎوی ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ).(۲۲۴ /۱۵

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :درﻣﺎن

۹۱

ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را از ﮔﻔﺘﻦ »راﻋﻨﺎ« )رﻋﺎﯾﺘﻤﺎن ﮐﻦ ـ ﻣﺎ را ﺑﭙﺎی( ﻧﮫﯽ ﮐﺮد
زﯾﺮا ﻧﻮﻋﯽ ﺷﺒﺎھﺖ ﺑﺎ ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ را ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻗﺼﺪ ﺗﻤﺴﺨﺮ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺻﺤﺎﺑﻪ را از ﮔﻔﺘﻦ
اﯾﻦ ﻟﻔﻆ ﻧﮫﯽ ﮐﺮد و ﻟﻔﻆ »اﻧﻈﺮﻧﺎ« ]ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ را ﺑﻨﮕﺮ[ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
١
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد«.
ھﻤﯿﻨﻄﻮر ھﺮ ﮐﻪ در ﺳﯿﺮت ﻣﺼﻄﻔﯽ دﻗﺖ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ در
روش ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺸﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .وی ج ھﺮ ﮔﺎه ﭼﯿﺰی را
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﯽﮐﺮد در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺸﺮوﻋﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،زﯾﺮا
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎنھﺎ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ را دوﺳﺖ دارد؛ ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل:
از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪریس رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻼلس ﺑﺮای رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺧﺮﻣﺎی
»ﺑﺮﻧﯽ«  ٢آورد .رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﭘﺮﺳﯿﺪ» :اﯾﻦ را از ﮐﺠﺎ آوردهای؟«
ﮔﻔﺖ :ﺧﺮﻣﺎی ﻧﺎﻣﺮﻏﻮﺑﯽ داﺷﺘﯿﻢ .دو ﺻﺎع از آن را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺻﺎع از اﯾﻦ ﺧﺮﻣﺎ
ﻋﻮض ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺷﻤﺎ از آن ﺑﺨﻮرﯾﺪ.
ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮﮔﺰ! ھﺮﮔﺰ! اﯾﻦ ﻋﯿﻦ رﺑﺎ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺧﻮد رﺑﺎ اﺳﺖ! ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﻦ ،اﻣﺎ
اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ]ﺧﺮﻣﺎی ﻣﺮﻏﻮب[ ﺑﺨﺮی ﺧﺮﻣﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻋﻮض
٣
ﮐﻦ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آن ]ﺧﺮﻣﺎی ﻣﺮﻏﻮب[ ﺑﺨﺮ«.
ﺑﺒﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻼل را ﺣﺮام داﻧﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺎی آن
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﺸﺮوع را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
ﻋﻠﻤﺎی ّرﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ دوران ﺧﻮد آ ﮔﺎھﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 - ١اﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ اﻟﻮاﺣﺪی ).(۱۰۴
 - ٢ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺮﻣﺎی ﮔﺮد زرد رﻧﮓ ﮐﻪ از ﻣﺮﻏﻮبﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﺧﺮﻣﺎ اﺳﺖ.
 - ٣ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۲۲۰۱و ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۵۹۳

۹۲

ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن

ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ،اﻣﺎم اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»از ﻓﮫﻢ ﻣﻔﺘﯽ و دﻟﺴﻮزی اوﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﻮال ﮐﻨﻨﺪه درﺑﺎرهی ﭼﯿﺰی از
او ﭘﺮﺳﯿﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻨﻊ آن داد ،اﻣﺎ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارد ،وی
در ﺣﺮام را ﺑﺮ او ﻣﯽﺑﻨﺪد و
را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ِ
در ﺣﻼل را ﺑﺮ وی ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ از ﻋﺎﻟﻢ دﻟﺴﻮزی ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﻠﻪ
ِ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮده رخ ﻧﻤﯽدھﺪ ...ﻣﺜﺎل وی در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺰﺷﮏ دﻟﺴﻮز در
ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﭘﺰﺷﮑﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر را از آﻧﭽﻪ ﺑﺮای وی زﯾﺎﻧﺒﺎر اﺳﺖ ﺣﻔﻆ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﺑﺮای وی ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﺰﺷﮑﺎن
ادﯾﺎن و ﭘﺰﺷﮑﺎن اﺑﺪان اﺳﺖ.
در ﺻﺤﯿﺢ آﻣﺪه ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی را ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ
ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ وﻇﯿﻔﻪاش ﺑﻮده ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن
ﯾﺎد ﻣﯽدھﺪ ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ و آﻧﺎن را از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﯾﺎد ﻣﯽدھﺪ ﻧﮫﯽ
١
ﮐﻨﺪ«.
اﯾﻦ اﺳﺖ روش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و وارﺛﺎن آﻧﺎن )ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﻤﺎ( ﮐﻪ ﭘﺲ از آﻧﺎن
ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺧﻮدم از ﺷﯿﺨﻤﺎن ـ ﻗﺪس اﻟﻠﻪ روﺣﻪ ـ دﯾﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺎ ﺣﺪ
اﻣﮑﺎن در ﻓﺘﺎوای ﺧﻮد رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ھﺮ ﮐﻪ در ﻓﺘﺎوای وی دﻗﺖ ﮐﻨﺪ
٢
آﺷﮑﺎرا ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ«.
اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﮔﺮ ]ﻋﺎﻟﻢ[ ﺑﺨﻮاھﺪ راھﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ]ﻣﺮدم[ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﺣﻼل دﺳﺖ
ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و از ﮔﻨﺎه ﺑﺎ روﺷﯽ ﻣﺸﺮوع ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺷﺮع اﺳﺖ رھﺎﯾﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،اﯾﻦ
ھﻤﺎن ]روﺷﯽ[ اﺳﺖ ﮐﻪ ]ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ[ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻓﺘﻮی ﻣﯽدادﻧﺪ ،و اﯾﻦ
 - ١ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۸۴۴
 - ٢إﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ ).(۱۲۲-۱۲۱ /۴
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ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﯿﮑﯽ و راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی آن اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺧﺮﻣﺎی ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب را در ﺑﺮاﺑﺮ درھﻢ )ﭘﻮل ﻧﻘﺪ(
١
ﺑﻔﺮوش ،ﺳﭙﺲ ﺟﻨﯿﺐ )ﺧﺮﻣﺎی ﻣﺮﻏﻮب( ﺑﺨﺮ«.
و ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﮔﻔﺖ» :ﻧﻘﺮهی
ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدھﻨﺪ؛ آﯾﺎ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﮑﻨﯿﻢ و ﻧﻘﺮهی ﻣﺮﻏﻮبﺗﺮ ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ؟«
ﻋﻤﺮس ﮔﻔﺖ» :ﻧﻪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﯿﻊ ﺑﺮو و ﺑﺎ آن ]ﻧﻘﺮه[ ﮐﺎﻻی دﯾﮕﺮی ﺑﺨﺮ ،ﺳﭙﺲ
٢
آن را ﺑﺎ ھﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﻋﻮض ﮐﻦ«.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺮدم را از ﭼﯿﺰی ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﺮد دری
دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ روی آﻧﺎن ﻣﯽﮔﺸﻮد از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ھﺠﺮت ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ دو روز داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
در دوران ﺟﺎھﻠﯿﺖ در آن ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺰد ﺷﻤﺎ آﻣﺪم در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دو روز دارﯾﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎھﻠﯿﺖ در آن ]دو روز[ ﺧﻮﺷﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی آن دو روز ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده :روز ﻧﺤﺮ )ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن( و روز
٣
]ﻋﯿﺪ[ ﻓﻄﺮ«.
اﯾﻦ روش رﺳﻮل ﺧﺪا ج در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺑﻮد؛ اﯾﺸﺎن ﻧﻪ راﺿﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع
ﻣﻨﮑﺮ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ آن ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ج ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻄﺮ ﺣﺮام را
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺮام ﮐﺮده را ﻣﻌﺮﻓﯽ
ِ
ﻣﯽﮐﺮد .از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ و
 - ١ﺑﺨﺎری ).(۴۲۴۴
 - ٢ﻧﮕﺎ :ﺑﯿﺎن اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﯽ ﺑﻄﻼن اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ).(۱۳۳
 - ٣اﺣﻤﺪ در ﻣﺴﻨﺪ ) (۲۳۵-۱۷۸-۱۰۳ /۳و اﺑﻮداود ) (۱۱۳۴و ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (۱۷۹ /۳ﺑﺎ ﺳﻨﺪ
ﺻﺤﯿﺢ .دو روزی ﮐﻪ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ در ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻧﻮروز و ﻣﮫﺮﮔﺎن ﺑﻮد.
ﻧﮕﺎ :ﻋﻮن اﻟﻤﻌﺒﻮد ،ﻋﻈﯿﻢ آﺑﺎدی ).(۴۸۵ /۳

۹۴

ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن

رﺳﺎﯾﻞ ﺧﻮد ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده،
ﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼی ﻣﻨﮑﺮ ﯾﺎ ﺑﺪﻋﺘﯽ اﺳﺖ واﺟﺐ اﺳﺖ او را ﺑﻪ
ﺑﺮای ﻧﺼﯿﺤﺖ ِ
ﺗﺮک آن ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﻇﺎھﺮش ﺧﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﺑﺮای ﺑﺪﻋﺖ ﻣﺜﺎﻟﯽ آورده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﮔﺮ در آن ﺑﺪﻋﺖ
ﺧﯿﺮی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای وی در ﺧﯿﺮی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ
ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎنھﺎ ﭼﯿﺰی را ﺗﺮک ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻔﻮس ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن ﺧﻠﻖ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﺮک ﮐﺮدن ،و ﭼﯿﺰی را ﺗﺮک ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ھﺪف اﻧﺠﺎم ﭼﯿﺰی
١
دﯾﮕﺮ«.
ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺟﺬاﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﻮد ،و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ و
آﺳﺎنﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﻦ
دوران ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﻣﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦھﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر در ﻣﺠﺎلھﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
دارد و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺎﻧﺎلھﺎﯾﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺒﮑﻪھﺎی ﻓﺎﺳﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻧﺘﺸﺎر ھﺮ ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ و ﻣﺮدم را از دﯾﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ،ﻏﺎﻓﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎ
ﺗﻼش ﻓﺮاوان ﺳﻌﯽ در اﻧﺪاﺧﺘﻦ آﻧﺎن ﺑﻪ ورﻃﻪی ﺷﺒﮫﺎت و ﺷﮫﻮات دارﻧﺪ.
ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯽ ﺑﺮدهاﯾﻢ ﮐﺎش دﻋﻮﺗﮕﺮان اﺻﻼح ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﻢﺗﺮ ﮐﺴﯽ
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮی آﻧﺎن ﺑﻮده ﺑﺸﺘﺎﺑﻨﺪ و راه رﺳﺘﮕﺎری و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦھﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪ
را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 - ١اﻗﺘﻀﺎء اﻟﺼﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ ).(۱۲۵ /۲
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در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﺎ ﺑﺮای ھﯿﭽﮑﺲ روا ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
١
ﮐﺴﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ«.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ از ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦھﺎی ﻣﺒﺎح دوری ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﻪ اواﻣﺮ و ﻧﻮاھﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﺰﯾﻤﺖ
آﻧﭽﻪ را ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ و
اﯾﻦ ﻋﺰﯾﻤﺖ را ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﻨﺪارﯾﺸﺎن ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ از ﺗﻮ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﺎﻋﺖ
ﺑﺎﺷﺪ.
وﻇﯿﻔﻪی ﻣﺼﻠﺤﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از درب ﺧﺎﻧﻪھﺎ وارد آن ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﻖ را در
ﻧﺼﺎب آن ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﻃﺮح ﻏﺮﺑﯿﺎن و اﺑﺰار ﻣﺠﺮﻣﺎن را ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ ﻧﺴﻞ
ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺼﺪ وﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ و دور ﮐﺮدن آﻧﺎن از اھﺪاف واﻻ
را دارﻧﺪ.
اﻣﺎم ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ھﻤﺎﻧﺎ ﻋﻠﻢ در ﻧﺰد ﻣﺎ رﺧﺼﺘﯽ اﺳﺖ از
٢
ﺟﺎﻧﺐ ]ﻋﻠﻤﺎی[ ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن؛ اﻣﺎ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی را ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻠﺪ اﺳﺖ!«.
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺘﻮا ﻣﯽدھﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
٣
ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮدم را ﺑﺮ ﻣﺬھﺐ ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ آﻧﺎن ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮد«.
اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻘﺐﮔﺮد ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی رﺧﺼﺖھﺎ و
اﺷﺘﺒﺎھﺎت ھﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺟﺎﻟﺒﯽ دارد ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ھﺮ ﻟﮫﻮ و ﺑﺎزیای ﮐﻪ ﻣﺮد اﻧﺠﺎم دھﺪ
 - ١اﻗﺘﻀﺎء اﻟﺼﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ ).(۱۳۳ /۲
 - ٢ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ و ﻓﻀﻠﻪ ،اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ).(۷۸۴ /۱
 - ٣اﻵداب اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ،اﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ ).(۴۵ /۲

۹۶

ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن

ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﺎ ﮐﻤﺎن و آﻣﺎده ﺳﺎزی اﺳﺐ و ﺷﻮﺧﯽ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ ﮐﻪ
اﯾﻦھﺎ ﺣﻖ اﺳﺖ ]و ﻟﻐﻮ ﻧﯿﺴﺖ[«  ١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺎر ﺑﺎﻃﻞ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ ﺳﻮدی در
آن ﻧﯿﺴﺖ ،و اﯾﻦ رﺧﺼﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﻔﺲھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺻﺒﺮ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻧﺎﻓﻊ
اﺳﺖ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ از اﺑﻮدرداءس ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﻔﺲ
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭼﯿﺰی از ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽدھﻢ ﺗﺎ آن را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺣﻖ ﯾﺎری
٢
دھﻢ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺎﻻت دروﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
و ﻣﺮاﻋﺎت آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮای اﺻﻼح
ﺗﺪرﯾﺠﯽ آﻧﺎن اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺮک ﻋﺎدت ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﺮای ﻧﻔﺲ
ﺑﺸﺮی اﺳﺖ و ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ
ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ و ﮐﻢ ﮐﻢ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ آراﻣﺶ و ﻋﺎدت ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ.
از ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﺳﺨﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ .روزی ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﺸﺎن ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ،ﻋﺪم ﺷﺘﺎب
اﯾﺸﺎن در ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪهھﺎی اﻧﺤﺮاف و ﺳﺘﻢ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ روش ﺧﻠﻔﺎی
راﺷﺪﯾﻦ را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داد و ﮔﻔﺖ:
ﭘﺪر! ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﺑﺴﯿﺎری ﭼﯿﺰھﺎ اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟ ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ در راه ﺣﻖ ﻣﻦ و ﺗﻮ در دﯾﮓ ﺟﻮﺷﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ
ﺷﻮﯾﻢ!
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺟﻮاﻧﯽ ﭘﺮﺷﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺻﻼح ﻓﻮری ﺑﻮد .ﺑﺒﯿﻦ ﭘﺪر
ﻓﻘﯿﻪ او ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ /در ﭘﺎﺳﺨﺶ ﭼﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻋﺠﻠﻪ ﻣﮑﻦ ﭘﺴﺮم! اﻟﻠﻪ
 - ١اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۹۴۰ /۲و ﻧﺴﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺷﺮح ﺳﯿﻮﻃﯽ ) (۱۸۵ /۶ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ.
 - ٢اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ) (۲۷۷ /۱و ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی ).(۳۶۸ /۲۸

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :درﻣﺎن

۹۷

ﻣﺘﻌﺎل در ﻗﺮآن دو ﺑﺎر ﺧﻤﺮ را ﻧﮑﻮھﺶ ﮐﺮد و در ﺑﺎر ﺳﻮم آن را ﺣﺮام اﻋﻼم
ﮐﺮد ،و ﻣﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﻣﺮدم را ﯾﮏ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﻢ و آﻧﺎن ﯾﮏ ﺑﺎره آن
١
را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺘﻨﻪ ﺷﻮد.«...
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﺪرج در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﻓﮫﻢ
ﻋﻤﯿﻖ از ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎری از دﻋﻮت ﺷﺪﮔﺎن ﻣﯽﺷﻮد
ﺗﺎ ﺑﺎ ھﻤﻪی ﺧﺸﻨﻮدی اﺣﮑﺎم آن را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ.
اﻣﺎم اﺑﻦ ﻗﯿﻢ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﮑﻤﺖ از اﯾﻦ ﺗﺪرج ،ﭘﺬﯾﺮش اﺣﮑﺎم و اﻋﺘﺮاف
٢
ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﺳﺖ«.
ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ اھﺎﻟﯽ ﻣﺨﻠﺺ رﺳﺎﻧﻪ را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦھﺎی ﺷﺮﻋﯽ و
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوژهھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺟﺬاب ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼی ﭘﯽﮔﯿﺮی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﺒﺘﺬل ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد .ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ روﺣﯿﻪی
ﻧﻮآوری و اﻧﺪﯾﺸﻪورزی و اﺳﺘﻔﺎده از دادهھﺎی ﺟﺪﯾﺪ و رﺷﺪ اﺣﺴﺎس اھﻤﯿﺖ
ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ،و ﺷﮑﺴﺘﻦ دﯾﻮارھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﻧﻮآوری ﻣﯽﺷﻮد.
ھﻨﮕﺎم وﺟﻮد ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺿﻌﻒ اﻧﺪﯾﺸﻪ ،اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ِ
٣
ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻓﮑﺮی ﻣﮫﯿﺎ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦھﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ،ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن را از آن ﺑﺎز ﺑﺪارﯾﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﭘﯿﺪا
ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ھﻤﻪی ﺣﺮامھﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ھﻤﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﯿﺰ
اﻟﺰاﻣﺎ ھﻤﻪی ﻣﻈﺎھﺮ ﻟﺬت و ﺧﻮﺷﯽ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺮام را ﺷﺎﻣﻞ
ِ
 - ١اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ،ﺷﺎﻃﺒﯽ ).(۹۴ /۲
 - ٢ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ).(۱۸۴ /۳
 - ٣از ﮐﺘﺎب »ﺧﻄﻮة ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻔﮑﯿﺮ اﻟﻘﻮﯾﻢ ،ﺛﻼﺛﻮن ﻣﻠﻤﺤﺎ ﻓﯽ أﺧﻄﺎء اﻟﺘﻔﮑﯿﺮ وﻋﯿﻮﺑﻪ،
ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺑﮑﺎر ).(۵۹

۹۸

ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن

ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺷﺨﺺ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻋﺎدت
ﮐﺮده ﺑﻮد از ﯾﺎدش ﺑﺒﺮد و ﻣﻀﻤﻮن آن ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﺷﺨﺺ ﻧﻔﺲ
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻃﺎﻋﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﭘﺮورش دھﺪ و ﺗﻨﮫﺎ دﺳﺘﻮرات اﻟﻠﻪ را ﺑﺎ »ﺳﻤﻌﻨﺎ و
اﻃﻌﻨﺎ« ﮔﺮدن ﻧﮫﺪ و اﮔﺮ آن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺣﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ آن ﻋﺎدت
ﮐﺮده ﺑﻮد ﻧﺮﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺎز ﻧﮕﺮدد ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻔﺮان ﻧﻌﻤﺖ ھﺪاﯾﺖ اﻟﮫﯽ
اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﻨﺪه ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻟﻠﻪ رھﺎ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﮫﺘﺮ از آن را
ﺑﻪ وی ﻣﯽدھﺪ و اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺑﮫﺘﺮ ـ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ـ ﯾﺎ در
ِ
زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﯾﺎ در زﻧﺪﮔﯽ آﺧﺮت و ﺑﮫﺸﺖ رﺿﻮان.
ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪی دﻓﺎع و ھﺸﺪار ،ﻗﺪم ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی روﯾﺎروﯾﯽ و
ﺗﺒﺸﯿﺮ ﺑﮕﺬارﯾﻢ و اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪی رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
١
»ﺑﺸﺎرت دھﯿﺪ و ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻧﺴﺎزﯾﺪ ،و آﺳﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ﻧﮑﻨﯿﺪ«.
ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻧﭽﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد زﺣﻤﺖ »ﺑﺬر ﭘﺎﺷﯽ در درﯾﺎ«
را ﻧﮑﺸﯿﻢ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ وﻗﺖ و ﺗﻼش و ﻣﺎل ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ھﺪر ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ راھﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن
٢
ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦھﺎ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ اﺳﻼﻣﯽ
ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه ﺣﺪود ﺷﺮﻋﯽ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺣﺎوی ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽھﺎ
و اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت اھﻞ ﻋﻠﻢ و

 - ١ﺑﺨﺎری ) (۲۰۰۱و ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۵۱
 - ٢ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺨﻦ دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺑﮑﺎر در ﮐﺘﺎب »ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻋﻘﻠﯿﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة«
ﺻﻔﺤﻪی ).(۷۸

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :درﻣﺎن

۹۹

ﻓﻘﮫﺎی رﺑﺎﻧﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ
ﺧﺸﻢ اﻟﻠﻪ ﻣﺮدم را ﺧﺸﻨﻮد ﮐﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ ﻣﺮدم واﮔﺬار ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و
ھﺮﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﺧﺸﻨﻮدی اﻟﻠﻪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻧﻤﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را از ﯾﺎری ﻣﺮدم
١
ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد«.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦھﺎ را ﺑﺮای
ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﻓﺎﺳﺪ ﮐﺎرﺗﻮن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد:
 -۱ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺗﻮنھﺎ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﻨﮑﺮات ﺑﺎﺷﺪ و
ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس ارزشھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ .اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد
ھﻤﺎن ﮐﺎرﺗﻮنھﺎ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺣﺬف ﻣﻮارد ﻣﻨﮑﺮ ،دﯾﺎﻟﻮگھﺎی آن
ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎح ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮد .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪی ﮐﻮدﮐﺎن
ﺑﺮآورده ﻣﯽﺷﻮد و ھﻢ ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﻌﻠﯿﻢ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
٢
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻮدﮐﺎن را از ﺣﺮام دور ﮔﺮداﻧﺪ.
اﺑﺘﮑﺎر و ﻧﻮآوری ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﺗﻮنھﺎی ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد و دارای اﻧﺪﯾﺸﻪی
ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن اوﻗﺎت ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺪه ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪی ﮐﻮدﮐﺎن را در ﻗﺎﻟﺒﯽ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۲اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ـ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﻟﺬت و آﻣﻮزش را در ﺧﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ درﺑﺎرهی دﻧﯿﺎی زﯾﺮ آب و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 - ١اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺑﺎ ﺳﻨﺪ »ﺟﯿﺪ« .ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۴۵۲ﻧﮕﺎ :اﻟﺴﻠﺴﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ).(۲۳۱۱
» - ٢ﻟﻘﺎءات اﻟﺒﺎب اﻟﻤﻔﺘﻮح« ) /۱۲۷ﺳﻮال ﺷﻤﺎره .(۱۰

۱۰۰

ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن

 -۳ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ آﻧﺎن ﻣﻔﯿﺪ
اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ورزش و ﺷﻨﺎ و دﯾﮕﺮ ﺑﺎزیھﺎی ﻣﺒﺎح ﮐﻪ ھﻢ ﻣﻔﯿﺪﻧﺪ و ھﻢ
ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه.
 -۴ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺳﺎﯾﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ وﯾﮋه ﮐﻮدﮐﺎن دارﻧﺪ و
دارای ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎزیھﺎی ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ
ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽھﺎﯾﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﺻﺎﻟﺤﺎن و ﻏﺰوات و ﻧﺒﺮدھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
 -۵ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖھﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮای
ﮐﻮدﮐﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﻮدﮐﺎن اﺣﺘﯿﺎج ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪات
دارﻧﺪ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر واﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻔﯿﺪی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار دھﻨﺪ.
 -۶ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﯿﺮهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ داﺳﺘﺎﻧﯽ واﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﺘﻮاﻧﺪ در
ﺧﯿﺎل ﺧﻮد ﺑﺎ آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦھﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦھﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺧﻮب و ﭘﮋوھﺶ
ﻣﯽﺗﻮان در ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺎده ﺳﺎﺧﺖ.

ﭘﺎﯾﺎن
اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل را ﺑﺮای آﺳﺎنﺳﺎزی و ﯾﺎریاش ﺳﭙﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و از او ﻣﺴﺎﻟﺖ
دارم آﻧﭽﻪ را ﻧﻮﺷﺘﻪام ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﮔﺮداﻧﺪ و از ﮐﮋی دور ﺳﺎزد .در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ
ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﮫﻢ رﺳﯿﺪ:
 -۱ﻣﺮﺣﻠﻪی ﮐﻮدﮐﯽ از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ
اﻧﺪﯾﺸﻪی ﮐﻮدک در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻣﮫﻢ ﻣﻮرد ﺣﻔﺎﻇﺖ و اھﻤﯿﺖ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد.
 -۲اھﻤﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺗﺮﺑﯿﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ارزش ﺧﻮد
را درک ﮐﻨﻨﺪ.
 -۳راﺳﺦ ﮔﺮداﻧﺪن ﻋﻘﯿﺪه در وﺟﻮد ﮐﻮدک و ﺗﺮﺑﯿﺖ آﻧﺎن از ﻣﺮاﺣﻞ
ﻧﺨﺴﺖ زﻧﺪﮔﯽ.
 -۴ﺣﺮام ﺑﻮدن ﺗﻤﺎﺷﺎی ﮐﺎرﺗﻮنھﺎی ﺣﺎوی ﻣﻮارد ﺧﻼف ﺷﺮع.
 -۵ﺗﻔﺎوت ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮن ﺑﺪ و ﻓﯿﻠﻢھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای
ﻣﺤﺘﻮا و داﺳﺘﺎن ﻣﻔﯿﺪی ھﺴﺘﻨﺪ.
 -۶در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﺎﻟﻪای اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
از اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاھﺎﻧﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﻔﯿﺪ ﮔﺮداﻧﺪ و ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎ را از ھﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪی در اﻣﺎن دارد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﺮﯾﻔﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﮏ ﺳﻌﻮد
 ۱۵رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﯽ  ۱۴۳۱ھﺠﺮی

