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 مقدمه
ستایش مخصوص الله پروردگار جهانیان است و درود و سالم بر بهترین انبیاء، پیامبر ما محمد. 

 ها بر وی و بر اهل بیت و یاران وی باد.ن سالمتریبهترین درودها و کامل

 اما بعد...

ی مسلمان از دینشان علیه آنان صورت گرفته و ضربات سنگینی به هدف غریب ساختن جامعه

های فراوانی به قصد جاهل ساختن مسلمانان نسبت به حقیقت اسالم و تبدیل کردن آنان به تالش

ای که هیچ هویتی ندارد تا از آن در حال انجام است. جامعه های فرهنگای باز در برابر همهجامعه

 دفاع کند.

اما طبیعت این ضربات، نظامی نیست، بلکه خبیث و آرام، اما مطمئن و قوی است. در این هجوم، 

اند که استعداد بیشتری در پذیرش هر چیزی جدید و دشمنان ما قشری از جامعه را هدف قرار داده

 یای قرار دارند. مرحلهی سنی ویژهکودکان؛ گروه سنی معصومی که در مرحلهتغییر سریع دارند. 

ها به رفتاری عملی که غالب زندگی ی اطالعات، و در پی آن تبدیل این دادهدریافت و پذیرش و ذخیره

 آنان را تشکیل می
ِ

 دهد.پس از بلوغ

ـ به ویها میآن ـ از تلویزیون دریافت دانند که کودکان در جهان امروز، فرهنگ خود را  ژه پیش از دبستان 

کنند. به طوری که بزرگترین تاثیرگذار فرهنگی در زندگی آنان همین تلویزیون است که بیشتر می

 دهد.های کارتون تشکیل میمحتوای آن را فیلم

 روزی و در قالبی بسیارهای خاص خود را دارند که به صورت شبانههای کارتون کانالامروزه فیلم

 های خود هستند و کودکان نیز به شکل وحشتناکیجذاب و پیشرفته به زبان محلی در حال پخش برنامه

اند و روحیات و طرز فکرشان در معرض آن قرار گرفته. عالوه بر تاثیر بدی ها وابسته شدهبه این شبکه

 ها دارد.های طوالنی، بر سالمتی آنکه این نشستن

ند؛ شوهای ما منفجر میی تلویزیونهایی، هر روز در صفحهون مانند بمبهای کارتبرخی از این فیلم

ها هنوز معصوم و آن هم بدون هیچگونه هشیاری و عکس العملی از جانب ما. از نظر ما این برنامه
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خطر هستند و چیزی جز عامل سرگرمی کودکان ما نیستند. بسیاری از مردم متوجه این خطر بی

 ه به اوج خود برسد.شوند مگر وقتی کنمی

 توانند حتی یک روز را بدون تماشایها برخی از کودکان را چنان به خود مشغول داشته که نمیاین فیلم

رجیح ها تآن به سر ببرند و حتی گاه تماشای آن را بر همراهی با پدر و مادر در گردش و تفریح و مهمانی

اند که وقتی برای آنان ما را به خود مشغول داشته ی کودکاندهند، و چنان وقت و توانایی و اندیشهمی

د ی خود بنشیننهای مدرسه یا حفظ کتاب خداوند نمانده، چه رسد به اینکه با خانوادهبرای مرور درس

 و از آنان ادب و دین و اخالق بیاموزند.

ی آن را مرهثشکی در این نیست که توجه پدران و مادران به تربیت فرزندانشان، تالشی است که حتما 

هنگامی که فرزند آدم «فرماید: می ـ صلی الله علیه وسلم ـدر دنیا و آخرت برداشت خواهند کرد. رسول الله 

ی جاریه، یا علمی که مردم از آن سود َبرند، یا فرزند شود مگر از سه چیز: صدقهبمیرد، عملش قطع می

 ١».صالحی که برایش دعا کند

چنانکه در این حدیث آمده، تنها فرزند صالح برای انسان سودمند خواهد بود و این تشویقی است بس 

ی صحیح در راه تربیت ایمانی فرزندانمان، بزرگ که هرگونه تالشی را برای محقق ساختن یک برنامه

 سازد.با ارزش می

 ۹۵گی کودکان ممکن است به ها، به طور کلی تاثیر رسانه در بنای فرهنبر اساس برخی از پژوهش

بیشتر  باشد.ترین تاثیر را دارا میهای کارتون، خطرناکها فیلمدرصد برسد، و بر اساس همین پژوهش

باشد و طبیعی است درصدی را در این صنعت دارا می ۷۰این برنامه محصول آمریکا است که سهم 

عنی تهی از هرگونه مضمون اسالمی یا ها با عقده و هویت خود آنان سازگار است، یکه تولیدات آن

 ٢اخالقی و ارزشی.

 به روایت مسلم و ابوداوود. -١

 حلوان. نگا: دکتر شحاته محروس، استاد روانشناسی دانشگاه -٢

http://muslimeng.org/vb/showthread.php?t=4586 
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کند اثری ژرف در شخصیت وی باقی خواهد نیاز به توضیح ندارد که عقایدی که کودک دریافت می

ی صحیح و اخالق نیک، ی کودک و مسیر زندگی وی تاثیر خواهد داشت. عقیدهگذاشت و در اندیشه

صحیح و  یتوانند نقش بزرگی در راسخ نمودن عقیدهها میانهی مستقیمی با یکدیگر دارند و رسرابطه

مبارزه با انحرافات و عقاید فاسد بازی کنند، به ویژه پس از باز شدن درهای جوامع بر دیگر جوامع و 

 ١ها.فرهنگ

؛ چه گذرانندی تلویزیون میهای طوالنی را به صورت روزانه در برابر صفحهبیشتر کودکان ساعت

های تلویزیونی زیر نظر خانواده انتخاب شود یا نه، و در نتیجه محتوای دیداری و نامهمحتوای بر

 کنند.ها دریافت میشنیداری واقعی یا حتی تخیلی را از این رسانه

 های بر کودکان ما و رفتار آنان تا چه حد است؟تاثیر این رسانه

 نقش پدر و مادر در برابر این تاثیر، چیست؟

 ها استفاده کنند؟توانند بدون هیچ محدودیتی از این برنامهرایطی کودکان میکی و تحت چه ش

های لمفی«ی به سبب اهمیت این مساله و برای توجه به آن، به نظرم آمد این پژوهش مختصر را درباره

 ی تحریر آورم.به رشته» ی کودکان و نوجوانانکارتون و تاثیر آن بر عقیده

 باشد:فصل کلی و چند مبحث میاین پژوهش متشکل از سه 

 فصل اول: 

 ی صحیح که مشتمل بر این مباحث است:اهمیت تربیت بر عقیده

 مبحث اول: اهمیت عقیده و جایگاه آن در دین.

 مبحث دوم: تاثیر پذیری فرزند از تربیت زودهنگام در دوران کودکی.

هجری. این پژوهش توسط خانم هدی محمد بن جار الله  ۱۴۲۷جمادی االولی  ۲۷) جمعه ۱۲۳۲۱ی الجزیرة، شماره (روزنامه -١

ی شکدههای اسالمی دانپژوهشدر بخش » ی کودکهای تصویری بر عقیدهتاثیر رسانه«ی دکترا تحت عنوان الغفیض به عنوان رساله

 تربیت معلم بریده، تهیه شده است.
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 های کارتون.مبحث سوم: تاریخ شکل گیری فیلم

 های کارتون و تاثیر آن بر کودکان.مبحث چهارم: فیلم

 فصل دوم:

 های کارتون، شکل گیری آن و تاثیر آن، که مشتمل بر چند مبحث است:فیلم

 های کارتون بر کودکان.مبحث اول: آثار واقعی فیلم

 های کارتون که شامل پنج بخش است:هایی از اشتباهات مربوط به عقیده در فیلممبحث دوم: نمونه

 ی توحید ربوبیت.ی کودکان دربارههایی از تاثیر آن بر عقیدهاول: نمونه

 ی توحید الوهیت.ی کودکان دربارههایی از تاثیر آن بر عقیدهدوم: نمونه

 های کارتون.سوم: وجود نمادهای دیگر ادیان در برخی از فیلم

 ها.چهارم: وجود سحر و جادوگری یا اشاره به آن در برخی از این فیلم

 های کارتون به مبحث ایمان به آخرت از روی تمسخر.ارد شدن برخی از فیلمپنجم: و

 فصل سوم:

 ها.ی آثار منفی این فیلممعالجه

 ها.مبحث اول: حکم شرعی این فیلم

 مبحث دوم: واکسینه کردن کودکان.

 های پیشنهادی.مبحث سوم: جایگزین

 پایان پژوهش، منابع و فهرست.

 در راه رضایت خود قرار دهد؛ از خداوند متعال خواهانم 
ً
این پژوهش را سودمند گرداند و آن را خالصا

 آمین.
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 دکتر محمد بن عبدالرحمن العریفی

 ی تربیت معلم، دانشگاه ملک سعود در ریاضاستادیار در دانشکده

 هجری قمری. ۱۴۳۰ربیع االول  ۲۴

  



۶ 

 

 و تاثیر آن بر کودکان

 

 

اهمیت تربیت بر اساس : فصل اول
 عقیده
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 ده و جایگاه آن در دینمبحث اول: اهمیت عقی

ی صحیح، بیش از هر نیاز دیگر و ضرورت آن باالتر از هر ضرورت دیگری است. نیاز ما به عقیده

خوشبختی و سعادت قلبی و شادی درونی وجود نخواهد داشت مگر با عبادت پروردگار و خالق 

 متعال.

این نخستین چیزی است که تریِن آن است؛ ی اسالمی، بزرگترین واجب در این دین و مهمعقیده

یه وسلم ـ صلی الله علشوند، چنانکه رسول خدا شوند و کافران به سوی آن دعوت میکودکان بر آن تربیت می

ام که با مردم بجنگم تا آنکه گواهی دهند که معبودی به حق نیست جز دستور داده شده«فرماید: می ـ

ای است که امنیت و استقرار ی اسالمی، تنها عقیدهیدهو عق ١»ی الله استالله و اینکه محمد، فرستاده

 فرماید:گرداند، چنانکه خداوند متعال میو خوشبختی و سعادت را محقق می

MÞÝÜÛÚÙØ×ÖÕÔÓÒÑÐÏÎL  

 ]۱۱۲[بقره: 

آری؛ هر که خالصانه رو به الله کند و نیکوکار باشد پاداش او نزد پروردگارش محفوظ است و نه «

 ».و نه اندوهگین خواهند شد ترسی بر آنان است

 تواند آسایش و رفاه را محقق گرداند:ی اسالمی است که میچنانکه تنها عقیده

M,+*)('&%$#"!L  :۹۶[اعراف[ 

ها و زمین به شک برکاتی از آسمانساختند بیآوردند و تقوا پیشه میو اگر اهل شهرها ایمان می«

 ».گشودیمرویشان می

سبب به دست آمدن قدرت و تمکین در زمین، و برپایی حکومت اسالم  ی اسالمیهمچنین عقیده

 فرماید:است. خداوند متعال می

 ).۲۱) و مسلم (۲۹۴۶به روایت بخاری ( -١
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MWVUTSRQPONMLL  :۱۰۵[انبیاء[ 

و به راستی که پس از ذکر (تورات) در زبور نوشتیم که: زمین را بندگان صالح من به ارث خواهند «

 ».برد

و بلکه در زندگی بشریت دارا است؛ برای همین الزم ی اسالمی اهمیتی بسیار در زندگی انسان عقیده

 ها و شوائب دیگر، پاک داشت.است فرزندان بر اساس آن تربیت شوند و آن را از آلودگی

 ماید:فراند. خداوند متعال میی صحیح فرستاده شدهی پیامبران برای دعوت به سوی همین عقیدههمه

M/.-,+*)('&%$#"!L  :۲۵[انبیاء[ 

ز تو هیچ پیامبری نفرستادیم مگر آنکه به او وحی نمودیم که معبودی [به حق] جز من نیست، و پیش ا«

 ».پس مرا عبادت کنید

محقق نمودن توحید الوهیت و عبادت کردن الله متعال به تنهایی، هدف نخست از آفرینش انس و جن 

 فرماید:است. خداوند متعال می

MHGFEDCL  :۵۶[ذاریات[ 

 ».ها را نیافریدم، جز آنکه مرا عبادت کنندانسانو جنیان و «

پذیرش اعمال نیک متوقف بر تحقق توحید از سوی بندگان است و کامل بودن اعمال نیز به کامل بودن 

کند.  ارزش و یا ناقصتوحید بستگی دارد. بنابراین هر نقصی در توحید بنده ممکن است عمل او را بی

ده و پروردگارش را از نظر شناخت و یگانه پرستی و عبادت فراگیر، ی میان بنهمچنین عقیده، رابطه

کند. اساس سعادت بنده در دنیا، شناخت الله متعال است، زیرا نیاز بنده به الله باالتر از هر تعیین می

نیاز دیگری است و بنده هیچ آسایش و آرامشی نخواهد داشت، مگر با شناخت پروردگار و عبادت 

 نیکوی او.

ه ی سواالتی کدهد که این عقیده به همهت کودکان بر اساس عقیده آنجا اهمیت خود را نشان میتربی

دهد از جمله صفات آفریدگار عزوجل و آغاز و پایان کند پاسخ میبه ذهن کودک و بزرگ خطور می
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ت سخلقت و دیگر مسائل. برای همین است که تمرکز قرآن و سنت بر بیان و تقریر و تصحیح عقیده ا

 ی نصوص شرعی دید.توان به وضوح در همهو این را می

ای نیاز دارد که بر آن ساخته شود؛ دین اسالم نیز بنایی هر بنایی ـ چه مادی و چه معنوی ـ به شالوده

ی زندگی انسان مسلمان، از تولد تا مرگ، و سرنوشت او پس از مرگ را در بر است کامل که همه

ی اسالمی بنا شده که خاستگاه آن، توحید پروردگار و ی عقیدهر شالودهگیرد. این بنای متین بمی

 بزرگداشت وی و حمایت از توحید است:

M¶µ´³²±°¯®¬«ª©¨§¦¥¤£L  

 ]۱۶۳-۱۶۲[انعام: 

) که ۱۶۲بگو همانا نمازم و [دیگر] عباداتم و زندگی و مرگم از آن الله، پروردگار جهانیان است («

 ».ام و من نخستین مسلمانان هستمامر شدهشریکی ندارد و به این کار 

اسالم برای عقیده اهمیت بسیاری قائل است و از جهت ثبوت آن در نصوص و بیان آن و هم از جهت 

 گذارد، به آن ارزش داده است.آثاری که بر درون معتقدان می

و در این مدت قرآن بر وی نازل ها در مکه ماند سال ـ صلی الله علیه وسلم ـبینیم که پیامبر خدا برای همین می

پرداخت و هنگامی که عقیده در درون مسلمانان رسوخ یافت، شد که بیشتر به بنای عقیدتی میمی

 تشریعاِت دیگر، پس از هجرت به مدینه نازل گردید.

نیازی جست، چرا که انسان به حسب توان از آن بیعقیده از ضروریات زندگی انسان است که نمی

گرایش به این دارد که به نیروی برتر پناه بجوید؛ نیرویی که آن را صاحب قدرتی خارق فطرت خود 

و این اعتقاد باعث محقق شدن میل فطری  ١داند،العاده و تسلط کامل بر خود و دیگر مخلوقات می

انسان به دینداری و اشباع آن است. نخستین دستاورد این عقیده، باوری است که با فطرت انسانی در 

ای را دید که سعی دارند آن را در ذهن کودکان فرو برند. این توان نیروهای خارق العادههای کارتون میبا دقت به برخی از فیلم -١

ی کتاب به این ای دارند که با صفات آفریدگار عزوجل در رقابت است. در ادامهادههای خارق العها و قدرتها ویژگیشخصیت

 مساله خواهیم پرداخت.

                                                             



۱۰ 

 

 و تاثیر آن بر کودکان

ی گذارد. این چیزی است که عقیدهتوافق است و به خرد انسانی و جایگاه او در این جهان احترام می

 فرماید:اسالمی به ارمغان آورده است. خداوند متعال می

M+*)('&%$#"!L  :۸۲[انعام[ 

ند و تکسانی که ایمان آوردند و ایمان خود را با ظلم (شرک) آلوده نساختند، اینان سزاوار امنیت هس«

 ».اندایناند که هدایت یافته

ی اسالمی و عبادات و معامالت و سلوک در این دین همه یک هدف دارند و آن خالص گرداندن عقیده

دین برای الله متعال است. این هدف متحد اهمیت بسیاری در فهم دین اسالم و تربیت کودکان بر 

 فرماید:اساس آن دارد. خداوند متعال می

Mhgfedcba`L  :۱۲۵[نساء[ 

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

شود و ترس هر چیز دیگر غیر از او را از بین ها چیره شود باعث اطمینان به الله میعقیده اگر بر قلب

که تنها  کودکان بر این اساسشود. تربیت برد و در نتیجه انسان تنها در برابر الله فروتن و خاشع میمی

ی کارها تنها به او روی آورند، باعث محقق شدن ایمان و یقین در درون الله را بزرگ بردارند و در همه

ی مخلوقات ی الله خواهد بود و اینگونه همهی زندگی تنها بندهشود؛ در نتیجه او در ادامهکودک می

ی دست خواهد یافت که دیگر عقاید و مفاهیم گمراه، در چشمان او کوچک خواهند شد و به چنان یقین

ی های کارتون و دیگر ابزار سعپشت دیوار آن از بین خواهند رفت. عقایدی که اهل فساد، از طریق فیلم

 در نفوذ آن در فکر و ذهن کودکان ما دارند.

  



 ۱۱   های کارتونفیلم

 
 مبحث دوم: تاثیر پذیری کودکان از تربیت در مراحل زودهنگام

توان کند، به همین سبب میکه تصاویر رنگین توجه کودکان را به خود جلب میشکی در این نیست 

ی تصاویر رنگارنگ دانست، چه تصاویر موجود در مجالت یا ی پیش از دبستان را مرحلهمرحله

 شود.تصاویری که از تلویزیون پخش می

ربط  ام بردن اشیاء و سپسی اشاره به تصاویر تا نی برداشتن کتاب یا مجله به مرحلهکودک از مرحله

میان تصاویر و کلمات و شناخت معنا و در پی آن پی گیری داستان و فهم خواندن و نوشتن منتقل 

 شود.می

ی سنی میان پنج سال و نه سال و دوازده سال هستند روزانه حجم باالیی از کودکانی که در مرحله

ی توان به طور آشکار در رفتار و طرز فکر و حترا میکنند که تاثیر آن های تلویزیونی را تماشا میبرنامه

 گفتار کودک مشاهده کرد.

کودک در مراحل نخست سنی خود به تقلید گرایش دارد و قابلیت باالیی برای پیروی و الگوپذیری از 

دهد. چنانکه قدرت وی در تفکر مجرد بسیار خوب است. به همین سبب تربیت وی بر خود نشان می

حمایت او از افکار منحرف بسیار مهم است، به ویژه آنکه کودک آماده پذیرش و قانع  مبانی دین و

 شدن است.

  



۱۲ 

 

 و تاثیر آن بر کودکان

 های کارتونمبحث دوم: پیدایش فیلم
میالدی اختراع شد. در حالی که  ۱۸۳۵پویانمایی قدمتی بیش از عکس برداری دارد که در سال 

هایی با نام زوتروپ به نمایش ی استوانهمیالدی [یا پیش از آن] بر رو ۱۸۳۴تصاویر متحرک از سال 

 ١ بود. ۱۸۹۶فرانسه به سال » گرند کافه«ها در شد. اولین نمایش سینمایی این فیلمگذاشته می

ها کارتون با آغاز قرن بیستم راه خود را به جوامع مسلمان باز نمود، سپس با ی ما، فیلماما در منطقه

 ی جدیدی شد.د مرحلهوار ۱۹۶۰افتتاح تلویزیون مصر در سال 

ی تولیدات خارجی به ویژه آمریکا پس از آن این هنر پیشرفت چشمگیری نمود، اما همچنان در سیطره

هایی که با آنچه شایسته هایی ویرانگر است. ارزشی الگوهایی فاسد و ارزشاست که در برگیرنده

 ٢نی ندارد.خوااست کودکان ما بر اساس آن تربیت شوند و دین و فرهنگ ما هم

  

 )www.hadiselislam.comی تبیان، (منبع: استاد محمد خلیل، مجله - ١

 همان. - ٢

                                                             



 ۱۳   های کارتونفیلم

 
 های کارتون و تاثیر آن بر کودکانمبحث چهارم: فیلم

هایی مصور هستند که اندیشه و فرهنگ پدید آورندگان خود را منعکس های کارتون، داستانفیلم

ی آن است که معموال ی عقاید و اخالق پدید آورندهها در بر گیرندهتوان گفت این فیلمکنند و میمی

گاه ـ از آن تاثیر میی اثر ـ بیننده گاه یا ناخودآ  پذیرد.خودآ

که  ١شودهای انیمیشن در ایاالت متحده تولید میها، بیش از هفتاد درصد فیلمبر اساس پژوهش

هایی که سازندگان آن به عمد در تواند تهی از اندیشه و فرهنگ سازندگان آن باشد. اندیشهنمی

 کنند.های خود تزریق میداستان

ی جنگی فکری ـ عقیدتی علیه اسالم و مسلمانان و اخالق و فرهنگ ها به مثابهز این فیلمبسیاری ا

ها و ی فرزندان مسلمانان و ثوابت دین و ایمان به خداوند و کتاباسالمی است. جنگی که عقیده

 ٢پیامبران او را هدف گرفته است.

شوند در پسران سن سه سالگی ها میی رسانهها، سنی که کودکان وابستهبر اساس تعدادی از پژوهش

ی رشد کودک و بنای افکار و عقاید ترین مرحلهو در دختران سن پنج سالگی است و این مدت مهم

 ٣اوست.

همچنین این تحقیقات بیانگر این است که تعداد بسیار زیادی از مادران و پدران از اهمیت نقش 

ق کودکان بی اطالع هستند و این نشانگر اهمیت های کارتون در تاثیرگذاری بر عقیده و اخالفیلم

 ٤پرداختن به این موضوع است.

های کارتون نهفته است و پذیرش آن از عالوه بر آنچه بیان شد، آسانی دریافت افکاری که در فیلم

شود به اهمیت بررسی محتوایی که قرار است توسط کودک تماشا شود، پی جانب کودکان، باعث می

 ببریم.

 www.almasloob.com/vb/t20361.htmlنگا:  - ١

 ع خواهیم آورد.هایی برای این موضوهای آتی مثالدر مبحث - ٢

 www.midad.me/fatwa/print/24242نگا:  - ٣

ق. این پژوهش توسط خانم هدی الغفیض تحت عنوان  ه ۱۴۲۷جمادی االولی  ۲۷، جمعه ۱۲۳۲۱ی ی الجزیره، شمارهروزنامه - ٤

 انجام شده است.» های کارتون بر کودک در مراحل مختلف زندگی ویتاثیر فیلم«

                                                             



۱۴ 

 

 و تاثیر آن بر کودکان

ی ی جامعههایی که هیچ ارتباطی با محیط فرهنگی و پوشش و اندیشهن تماشای مستمر کارتونهمچنی

شود کودک ندارد باعث ضعیف شدن افتخار کودک به فرهنگ خود و سست شدن ارتباط او با دینش می

حد کارد و نه وی را از ارزش مسلمان و موها نه محبت اسالم را در قلب کودکان میچرا که این فیلم

گاه می  ١کند.بودن آ

سازد این است که درصد باالیی از کودکانی مدت زمانی بیش از زمان ها آشکار میآنچه پژوهش 

کنند . چنانکه ی تلویزیون سپری میهای خود را در برابر صفحهحضور در مدرسه یا با خانواده

آنچه توسط  ٪۶۱کیل می دهد و نشینند را تشمحتوایی که کودکان به تماشا می ٪۸۸های انیمیشن فیلم

 ٢ای است.های ماهوارهشود از طریق کانالکودکان مشاهده می

  

١ - www.islam-qa.com/ar/ref/112018 

 این پژوهش توسط حاتم حمدی محمود تهیه شده است. - ٢

                                                             



 ۱۵   های کارتونفیلم

 

 

 

 کانی کود های کارتون بر عقیدهفصل دوم: تاثیر فیلم
  



۱۶ 

 

 و تاثیر آن بر کودکان

 های کارتون بر کودکانمبحث اول: آثار واقعی فیلم
ی نوجوانان دارند. اگر کودکانی کودکان و های کارتون تاثیر آشکاری بر اخالق و عقاید و اندیشهفیلم

نشینند مورد بررسی قرار دهیم به های میرا که مدتی بیش از ده ساعت در هفته به تماشای این برنامه

 وضوح این تاثیر را مشاهده خواهیم کرد.

ساله بودند و همچنین  ۱۳تا  ۷نفر انجام شد که برخی از آنان کودکانی  ۱۱۶۴تحقیقی میدانی بر روی 

 های مدارس ابتدایی و متوسطه.ساله و معلم ۱۳تا  ۷و مادران کودکان  پدران

های کارتون خارجی بود که به طور اتفاقی در طول مدت دو ماه از ی محتوای فیلمها دربارهسوال

 ) انتخاب شده بودند.Spacetoonهای تلویزیون رسمی سعودی و بحرین و کانال اسپیس تون (برنامه

 نتایج به دست آمد: از این پژوهش این

 دهند.کنند و به آن اهمیت میهای کارتون را تماشا میهمه کودکان شرکت کننده در نظرسنجی فیلم -۱

 های کارتون را از ماهواره یا دی وی دی تماشا کنند.دهند فیلمکودکان شرکت کننده ترجیح می -۲

 ان دارند.های کارتون تاثیر متوسطی بر زبان و قدرت بیان کودکفیلم -۳

 های کارتون تاثیر متوسطی بر فرهنگ و اطالعات کودکان دارند.فیلم -۴

هاِی کارتوِن خارجی دوبله شده به زبان خودشان را بیشتر دوست دارند و ترجیح کودکان، فیلم -۵

 دهند داستان آن تخیلی باشد.می

 گذارند.در ذهن وی تاثیر میی کودک مسلمان و مفهوم حالل و حرام های کارتون بر عقیدهفیلم -۶

 گذارد.های کودک و رفتار او تاثیر میهای کارتون خارجی بر واکنشنوع شخصیت قهرمانان فیلم -۷

های کارتون خارجی در حد باالیی بر رفتار به نظر پدر و مادرهای شرکت کننده در نظرسنجی، فیلم -۸

 گذارند.کودک تاثیر می

ی عقاید عجیبی است که سعی در ایجاد شک در وجود ر بر گیرندههای انیمیشن خارجی دفیلم -۹

پروردگار و مفهوم حالل و حرام در وجود کودک دارد، به طوریکه برای مثال، مفاهیم مغایر با دین در 



 ۱۷   های کارتونفیلم

 
(نود وشش ممیز چهار دهم درصد) بوده، در حالی که مفاهیم موافق با  ٪ ۴/۹۶های تلویزیونی فیلم

 (سه ممیز، شش دهم درصد) بوده است. ٪ ۳/۶ها دین در این فیلم

ای است که هم از نظر تنوع و هم از نظر کمیت های منفیهای کارتون خارجی حاوی ارزشفیلم -۱۰

 ۳/۷۵های تلویزیونی به نسبت های سلبی فیلمهای مثبت آن است، به طوری که ارزشبیشتر از ارزش

 ٪ ۷/۲۴ها تنها های مثبت این فیلمحالی که ارزش(هفتاد و پنج، ممیز سه دهم درصد) بوده در  ٪

 (بیست و چهار، ممیز هفت دهم درصد) بوده است.

های کارتون خارجی حاوی اطالعاتی ناچیز است که همان مقدار نیز در درستی و مستند بود فیلم -۱۱

 آن دقت کافی رعایت نشده.

برخی حیوانات قرار داده، شکسته است. مثال  ها دیوار روحی روانی را که اسالم میان ما واین فیلم -۱۲

ها که خوک که خوردن گوشت آن حرام است و سگ که نگهداری آن در خانه جایز نیست و خرس

ها تبدیل به قهرمانانی محبوب برای کودکان ای با آن ندارد، همه توسط این فیلممحیط اجتماعی ما میانه

دهند ی زیادی نشان میهای آن عالقهها و مجسمهکاند به طوری که کودکان برای خرید عروسشده

 ١روند.اند به خواب مییا سگ عروسکی خود را بغل کرده» خرسک«و حتی برخی از آنان در حالی که 

زنند، های کارتونی را بر در و دیوار اتاق خود میبرخی از کودکان نیز تصاویر این حیوانات و شخصیت

شوند و اینگونه ای که تصاویر در آن باشد، نمید که مالئکه وارد خانهداننی آنان نمیگویا خانواده

کنند. از ام المومنین عائشه ـ رضی الله عنها ـ کودکان خود را از همراهی و حفظ فرشتگان محروم می

سلم ـ صلی الله علیه وروایت است که وی بالشی خریده بود که تصاویری بر آن بود؛ هنگامی که رسول خدا 

ی ایشان ناخشنودی را دیدم. گوید: در چهرهرا دید کنار در ایستاد و وارد نشد. ام المومنین می آن ـ

» ست؟این بالش چی«ام؟! فرمود: گردم! چه گناهی کردهگفتم: ای پیامبر خدا، به الله و پیامبرش باز می

این تصاویر در روز اصحاب «ام که بر آن تکیه دهی و زیر سرت بگذاری. فرمود: گفتم: آن را خریده

 ی فوق لیسانس استاد فاطمه احمد خلیل ابوظریفه.های کارتون و تاثیر آن بر کودکان در عربستان سعودی. رسالهفیلم - ١
                                                             



۱۸ 

 

 و تاثیر آن بر کودکان

 اید زنده کنید! همانا فرشتگانشود: آنچه را آفریدهگیرند و به آنان گفته میقیامت مورد عذاب قرار می

 ١».شوندای که این تصاویر در آن باشد، نمیوارد خانه

ها در روح و روان کودک است به طوری و این به غیر از ریشه دواندن وحشتناک این شخصیت -۱۳

 کنند.کان نسبت به آن احساس وابستگی روحی میکه کود

  

 ).۲۱۴۷به روایت بخاری ( - ١
                                                             



 ۱۹   های کارتونفیلم

 
 های کارتونهایی از اشتباهات عقیدتی موجود در فیلممبحث دوم: نمونه

ی دین و راه پروردگار است. پیامبر ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ و یاران وی و عقیده، اصل و عصاره

ها از آن اهمیت بسیاری کردن ناخالصیسلف امت پس از آنان به بیان عقیده و حمایت از آن و دور 

 دادند.می

دال بر اهمیت توحید، از نظر تعداد بسیار، و از نظر روش  ـ صلی الله علیه وسلم ـاحادیث وارده از رسول خدا 

 متنوع است.

ا امت بمن در نزدیکی قی«فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـروایت است که رسول الله  ـ رضی الله عنهما ـاز ابن عمر 

 ١».شمشیر مبعوث شدم تا الله به تنهایی و بدون هیچ شریکی پرستیده شود

هر که گواهی دهد «فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـروایت است که پیامبر خدا  ـ رضی الله عنه ـو عبادة بن صامت 

پیامبر او  لله وی امعبودی به حق جز الله نیست و اینکه محمد بنده و پیامبر اوست و اینکه عیسی بنده

ای است که به مریم القا نموده و روحی از جانب اوست، و بهشت حق است و آتش حق است، و کلمه

 ٢».او را وارد بهشت خواهد کرد

 معاذ را به یمن ـ صلی الله علیه وسلم ـروایت است که گفت: هنگامی که پیامبر  رضی الله عنهما ـ ـو ابن عباس 

زد قومی از اهل کتاب خواهی رفت؛ پس نخستین چیزی که آنان را به سوی آن تو به ن«فرستاد فرمود: 

خوانی این باشد که تنها الله را عبادت کنند؛ اگر این را دانستند به آنان بگو که الله پنج نماز را بر فرا می

 ٣».آنان فرض کرده است...

انی دای معاذ، آیا می«روایت است که فرمود:  وسلم ــ صلی الله علیه از رسول الله  ـ رضی الله عنه ـاز معاذ بن جبل 

نند و این است که او را عبادت ک«گفتم: الله و پیامبرش داناترند. فرمود: » حق الله بر بندگان چیست؟

) و صحیح الجامع ۱۰۹/ ۵). شیخ آلبانی در ارواء الغلیل (۱۵۰/ ۶در مصنف ( ) و ابن ابی شیبة۹۲-۵۰/ ۲به روایت امام احمد ( - ١

 ) آن را صحیح دانسته است.۸۳(

 نووی). – ۳۱۰/ ۱فتح الباری) و مسلم ( – ۴۷۴/ ۶به روایت بخاری ( - ٢

 نووی). – ۲۷۲/ ۱فتح الباری) و مسلم ( – ۳۶۷/ ۱۳به روایت بخاری ( - ٣

                                                             



۲۰ 

 

 و تاثیر آن بر کودکان

گفتم: الله و » دانی که حق بندگان بر الله چیست؟چیزی را با او شریک نیاورند. ای معاذ آیا می

 ١».اینکه [در این صورت] آنان را عذاب ندهد...«ود: اش داناترند. فرمفرستاده

ن ی اسالم پرسید، ایشادرباره ـ صلی الله علیه وسلم ـهمچنین در حدیث جبرئیل، هنگامی که از پیامبر خدا 

اسالم این است که تنها الله را عبادت کنی و به وی چیزی را شریک نیاوری و نماز را برپا «فرمودند: 

 ٢».داری...

توان پی به بزرگی توحید خداوند برد و اینکه توحید بزرگترین ها که از آن میص بسیاری جز اینو نصو

داده، و پاداش آن بهشت  ـ صلی الله علیه وسلم ـدستوری است که الله جل و عال به بندگانش و پیامبرش 

 است.

ن مقامی لگاه راه و اولیبدان که توحید نخستین دعوت پیامبران و نخستین منز«گوید: شارح طحاویه می

 فرماید:است که سالک راه خداوند در آن خواهد ایستاد. الله متعال می

M5 6 7 8   9 : ; < = > ? @ A BL   :۵۹[اعراف[ 

شک نوح را به سوی قومش فرستادیم، پس [خطاب به آنان] گفت: ای قوم من، الله را عبادت کنید بی«

 ٣».که شما معبودی جز او ندارید

 فرماید:ی پیامبران، هود و صالح و شعیب. خداوند متعال میهمینطور همه

MD E F G H I J K L M NL   :۳۶[نحل[ 

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

 ).۳۱۹۰مسلم () و ۱۲۳۴به روایت بخاری ( - ١

 ).۱۱۱۴به روایت بخاری ( - ٢

 ).۱۹/ ۱ی طحاویه (شرح عقیده - ٣

                                                             



 ۲۱   های کارتونفیلم

 
ند و شوبنابراین توحید نخستین دری است که از آن وارد اسالم می«گوید: می سپس شارح طحاویه

رین هر که آخ«فرماید: می ـ صلی الله علیه وسلم ـروند، چنانکه پیامبر آخرین چیزی است که با آن از دنیا می

 ٢».تچرا که آن نخستین واجب و آخرین واجب اس ١»شودسخنش ال اله اال الله باشد، وارد بهشت می

ـ بیشترین اهمیت را برای قضیه ـ که خدای رحمتشان کند  ید قائل ی عقیده و توحبه همین سبب، سلف 

ی تربیت کودکان بر آن، یا در دفاع از توحید و بزرگداشت مقام و منزلت آن. سلف بودند، چه از جنبه

ـ نیز راه پیامبرشان  ـ رحمهم الله   به توحید و نشر و بیان آن و راهنماییکه اهمیت  ـ صلی الله علیه وسلم ـصالح 

ی حجت بود، را ادامه دادند، و پرچم توحید را همه جا بر افراشته مردم به سمت یگانه پرستی و اقامه

ی هایی که فتح نمودند توحید را گسترش دادند و همهی سرزمینی پیامبر در همهساختند. صحابه

بندگِی بندگان به بندگی پروردگار، و از تاریکی دنیا به تالش خود را در راه خارج ساختن بندگان از 

 فراخی آخرت، مبذول داشتند، و آثار نقل شده از آنان در این باره بسیار است، از جمله:

که مهر وی بر  ـ صلی الله علیه وسلم ـهر که دوست دارد به وصّیت محمد «گوید: می ـ رضی الله عنه ـابن مسعود 

 ن خداوند متعال را بخواند که:آن هست بنگرد این سخ

M ¢  £ ¤ ¥ ¦ § ©¨ ª « ¬   ® L   :۱۵۱[انعام[ 

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

 ».نیاورید...

اسالم را فرا گیرید و بر راه مستقیم و سنت پیامبرتان و آنچه اصحاب وی بر آن «گوید: می ابوالعالیه

 ٣».ی میان مردم شده دوری گزینیدها که باعث دشمنی و کینهبودند پایبند بمانید و از این هوس

 ٤.»بر راه راست استقامت ورزید؛ پیروی کنید و بدعت نیاورید«کرد که: ابن عباس چنین توصیه می

 ).۳۶۱۶به روایت ابوداوود ( - ١

 ).۲۳-۲۱/ ۱ی طحاویه (شرح عقیده - ٢

 ).۲۹۹/ ۱اإلبانة، ابن بطه ( - ٣

 ).۳۱۴/ ۱پیشین ( - ٤

                                                             



۲۲ 

 

 و تاثیر آن بر کودکان

 ١».روی در سنت بهتر از تالش در بدعت استمیانه«گفت: نیز می ـ رضی الله عنه ـابن مسعود 

 ٢».چنگ زدن به سنت [راه] نجات است«گوید: ُزهری می

 بایست که آن قوم (سلف) ایستادند نفس خود را بر سنت شکیبایی ده و همانجایی«گوید: اوزاعی می

و همانی را بگو که آنان گفتند و از آنچه آنان دست نگه داشتند، دست نگه دار و راه سلف صالح خود 

 ٣».را بپیما که آنچه برای آنان کافی بود برای تو نیز کافی است

ن راه و روش بودند. صحابه و تابعین و امامان و عالمان و فاضالنی که پس از آنان آمدند نیز بر همی

های مختلف، امانت تبلیغ شرع و نشر توحید را در میان مردم بر عهده ها و مکانکسانی که در زمان

 گرفتند که تالششان در این باب بر همه آشکار است.

های کارتون را مشاهده کند اشتباهات عقیدتی را در آن به وضوح اما کسی که امروزه بسیاری از فیلم

توان به سادگی از کنار آن گذشت از جمله جرات بر آفریدگار اهد کرد؛ اشکاالتی که نمیمشاهده خو

و بزرگداشت برخی از مخلوقات به حد بندگی، یا دادن برخی از صفات خالق به مخلوقان به همراه 

 کوچک شمردن روز قیامت و دیگر امور عقیدتی.

ان شود و فرزندان مسلمانها پخش میبرخی کانالهایی از اینگونه اشکاالت عقیدتی که در اینجا نمونه

 کنند را در پنج محور عرضه خواهم کرد:آن را مشاهده می

ید ی توحی کودک دربارههای کارتون بر عقیدههایی از تاثیر فیلممحور نخست: نمونه

 ربوبیت

روردگاری پ توحید ربوبیت یعنی یگانه دانستن الله در کارهایی که دال بر توحید ربوبیت چیست؟

اوست و کسی در آن با وی شریک نیست؛ مانند خلقت مخلوقات و تدبیر امور آنان و قیام به منافع و 

در عربی به معنای سروِر مالک است، » رب«ی زندگی آنان و هر چه بر آن مترتب است؛ زیرا کلمه

 بنابراین معنای ربوبیت به ملک و تدبیر و رعایت پروردگار مربوط است.

 ).۵۵/ ۱شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( - ١

 ).۵۶/ ۱پیشین ( - ٢

 ).۱۵۴/ ۱پیشین ( - ٣

                                                             



 ۲۳   های کارتونفیلم

 
این توحید اعتراف به این است که الله همان پروردگاری است که به تنهایی آفریده و ملک و اساس 

تدبیر مخلوقات فقط به دست اوست، به همین سبب اصل در این نوع توحید این است که به عمل قلب 

بستگی دارد و بدن نیز تابع قلب است، به خالف توحید الوهیت که هم به عمل قلب و هم به عمل 

 ن مربوط است.بد

 توحید ربوبیت یعنی واحد دانستن الله در سه چیز:

ینش  ؛ یعنی: کسی جز الله قادر به آفرینش نیست.نخست: آفر

 دالیل این توحید بسیار است، از جمله:

 ]۲۰[نحل:   MO P Q R S T U V W XLفرماید: الله متعال می

 ».اندو خود آفریده شده آفرینندخوانند چیزی نمیو کسانی را که جز الله فرا می«

 ]۱۶[رعد:   Mk l m n o p    q r   sLفرماید: و می

نان اند و در نتیجه [این دو] آفرینش بر آاند که مانند آفرینش او آفریدهیا برای الله شریکانی پنداشته«

 »مشَتَبه شده است؟

 ]۱۶[رعد:   M u v w x      yLفرماید: و می

 ».استبگو الله خالق همه چیز «

 M( )  * + , - . / 0 1فرماید: و باز الله سبحانه و تعالی می

2 3L   :۷۳[حج[ 

توانند [حتی] مگسی بیافرینند، هرچند برای خوانید نمیکسانی که آنان را به جز الله به فریاد می«

 ».آفرینش [آن] اجتماع کنند

 ]۱۱[لقمان:   M» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ÃLفرماید: و می



۲۴ 

 

 و تاثیر آن بر کودکان

 ».اند؟آفرینش الله؛ پس به من نشان دهید کسانی که غیر اویند چه آفریدهاین است «

 ]۱۷[نحل:   M3 4 5         6 7Lفرماید: و می

 ».آفریند؟آفریند مانند کسی است که نمیآیا کسی که می«

 ]۳[فرقان:   M! " # $ % & ' ( )Lفرماید: و می

 ».اندآفرینند و خود آفریده شدهکه چیزی نمی اندو به جز او خدایانی برگرفته«

 ]۴[احقاف:   L § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ { | } Mفرماید: همچنین می

خوانید به من نشان دهید که چه چیزی از زمین [را] بگو به من خبر دهید آنچه را به جای الله فرا می«

 »اند؟آفریده

 ]۳۴[یونس:   M! " # $ % & ' ( )Lفرماید: و می

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

 و آیات در این باره بسیار است.

 ؛ یعنی او سبحانه و تعالی به تنهایی فرمانروایی و پادشاهی را بر عهده دارد.دوم: فرمانروایی

 ادله در این باب نیز بسیار است، از جمله:

 ]۲۶[آل عمران:   M W X    Y               Z Lفرماید: یخداوند متعال م

 ».بگو: ای الله ای مالک فرمانروایی...«

 ]۱[ملک:   M ! " #   $ %     & '       ( )  Lفرماید: و می

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

 ]۱۰۷[بقره:   M 7 8 9 : ; < = > Lفرماید: و می



 ۲۵   های کارتونفیلم

 
 ».ها و زمین از آن الله است؟ای که فرمانروایی آسمانآیا ندانسته«

 ]۱۳[فاطر:   M P Q R S TLفرماید: و می

 ».این است پروردگار شما [که] فرمانروایی از آن اوست«

 ]۱۱۱[اسراء:   Lے ~ { | } Ms t u v w   x y zفرماید: و می

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

 ]۶[طه:   M ̂_  ̀a b c d e f g h iLفرماید: و می

 ».ها و آنچه در زمین و آنچه میان آن دو و آنچه زیر خاک است، از آِن اوستآنچه در آسمان«

 و آیات در این باره بسیار است.

فرمانروایی به دست « M #   $ Lفرماید: همچنین در این سخن پروردگار متعال دقت کن که می

بگو فرمانروایی «  M Ä Å Æ     Ç È É L] و این سخن مبارک او که: ۱[ملک: » اوست

فرمانروایی از آِن «  M S TL] و سخن وی که: ۸۸[مومنون: » هر چیزی به دست کیست؟

ها و پادشاهی آسمان«  M i j k l Lفرماید: ] و آنجا که می۱۳: [فاطر» اوست

ها و زمین هر آنچه در آسمان«  M ¿ À Á Â Ã Ä L] و ۴۴[زمر: » زمین از آِن اوست

توان به یگانه ]، و دیگر آیات. بر اساس معانی این آیات می۲۴[حشر: » گویداست، تسبیح او را می

 بودن الله [در آفرینش و تدبیر] پی برد.

 ی این جهان را به دست دارد.؛ یعنی او سبحانه و تعالی به تنهایی تدبیر امور و ادارهسوم: تدبیر

 این باره بسیار است:آیات در 



۲۶ 

 

 و تاثیر آن بر کودکان

 M@ A CB D         E F HG I J K L Mفرماید: الله متعال می

N   O PL   :۲[رعد[ 

دهند. [او] در کار و خورشید و ماه را رام گردانید، هر کدام برای مدتی معین به سیر خود ادامه می«

ان شما به دیدار پروردگارت کند؛ امید کهکند و آیات [خود] را به روشنی بیان می[آفرینش] تدبیر می

 ».یقین بیاورید

 ]۵[سجده:   M [ \     ]   ̂_   ̀Lفرماید: و می

 ».کندکار جهان را از آسمان تا زمین اداره می«

 Mª « ¬    ® ¯ ° ± ² ³  ́µ ¶   ̧¹ ºفرماید: و می

» ¼ ½ ¾ ¿ À   ÁL   :۳۱[یونس[ 

ان ها و دیدگبخشد یا کیست که حاکم بر گوشمیبگو کیست که از آسمان و زمین به شما روزی «

کند و کیست که کارها را آورد و مرده را از زنده خارج میاست و کیست که زنده را از مرده بیرون می

 ».کند؟تدبیر می

 رساند بسیار است.ی امور جهان و تدبیر زندگی مخلوقات را میآیاتی که یگانگی الله در اداره

ینش و فرمانروایی و تدبیر:ربوبیت به سه چیز بر میبه طور کلی معنای   گردد: آفر

دهد مانند رزق (روزی دادن) قبض و بسط همچنین ربوبیت معانی دیگری را نیز در خود جای می

(تنگی و گستردگی روزی)، زنده گرداندن و میراندن، دادن فرزند، شفای بیماران، پیروزی بر دشمنان و 

 ها را ذکر خواهیم کرد:رخی از آنمعانی بسیاِر دیگری که ب

 سود رساندن و زیان رساندن: 

 ]۷۱[انعام:   M _  ̀a b c d e f g h Lفرماید: الله متعال می

 ».رساند و نه زیانی؟بگو آیا به جای الله چیزی را بخوانیم که نه سودی به ما می«



 ۲۷   های کارتونفیلم

 

 ]۱۰۹[یونس:   M Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Lفرماید: و می

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

 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 بخواهد برای کسی صاحب سود و زیان باشد و 

 هاست.ی آنق است از روی بیم و امید پرستیده شود الله است، زیرا وی مالک همهتنها کسی که مستح

کند و به دست آوردن آن را همچنین روزی رسانی؛ الله متعال روزی را به سوی بندگان خود روانه می

آورند همه از فضل و کرم سازد، و هر چه بندگان در زندگی خود به دست میبرای مخلوقات آسان می

 بحانه و تعالی است و هیچکس در روزی رساندن به آنان، شریک الله نیست.او س

   M 7 8 9     : ; < = ?> @ A B Cفرماید: خداوند متعال می

D E F G H I J K L M     N O P L   :۱۷[عنکبوت[ 

 آنچه را که شما به جز الله می«
ً
در حقیقت  سازید.پرستید جز بتانی [بیش] نیستند و دروغی برمیواقعا

پرستید اختیار روزی شما را در دست ندارند؛ پس روزی را پیش الله بجویید کسانی را که جز الله می

 ».و او را بپرستید و وی را سپاس گویید

حتی بخش اندکی از روزی بندگان باشد، نفی کرده  اینجا خداوند متعال این را که کسی جز او مالِک 

است. یعنی آنان نه مالک روزی مال هستند و نه روزی فرزندان و آب و غذا و سالمتی و دیگر انواع 

د الله نز«روزی. سپس در پایان خداوند متعال بندگانش را امر کرده که تنها به وی روی آورند و فرموده: 

 روزی را نزد الله بجویید، که این برای تاکید بیشتر است. و نفرموده که:» روزی بجویید

 ]۳[فاطر:   MÊ Ë Ì Í Î Ï  Ð Ñ ÒLفرماید: همچنین می

 ».آیا غیر از الله آفریدگاری است که شما را از آسمان و زمین روزی دهد؟«



۲۸ 

 

 و تاثیر آن بر کودکان

 پرسشی بهخداوند متعال روزی را تنها به خود نسبت داده و آن را از دیگران نفی نموده، زیرا چنین 

 معنای نفی است.

[ذاریات:   M T U V W X Y Z  Lفرماید: همچنین این سخن پروردگار متعال که می

۵۸[ 

 ».الله است که خود روزی بخِش نیرومنِد استوار است«

 و دیگر آیات...

 همینطور از بین بردن زیان، که کسی جز الله قادر به آن نیست.

 ]۱۷[انعام:   MÁ Â Ã Ä   Å Æ Ç È     ÉLفرماید: الله متعال می

 ».ی آن نیستو اگر الله به تو زیانی رساند کسی جز او بر طرف کننده«

[زمر:   ª « ¬L ©   ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ { Mفرماید: و می

۳۸[ 

د خوانیای به من برساند آیا آنچه را به جای الله میکنید اگر الله بخواهد صدمهبگو چه تصور می«

 ».ی او را برطرف کنند؟صدمهتوانند می

 ]۱۳۵[اعراف:   M m n o p Lفرماید: و می

 ».و چون عذاب را از آنان برداشتیم...«

 ]۱۲[یونس:   M x y               z { Lفرماید: و می

 ».اش را برطرف کنیم...و چون گرفتاری«

 و آیات دیگر...



 ۲۹   های کارتونفیلم

 

  Mdهمچنین پیروزی بر دشمنان که تنها از سوی الله است، چنانکه خداوند متعال فرموده است: 

e f g h iL   :۱۲۶[آل عمران[ 

 ».و پیروزی نیست مگر از نزد الله...«

 ]۱۱۶[توبه:   L§ ¦ ¥ ¤ £ ¢   ¡ ے ~ Mو فرموده است: 

 ».و شما به جز الله یار و یاوری ندارید«

[آل   ML M   N O P RQ S T U V W X Y ZLفرماید: و می

 ]۱۶۰عمران: 

اگر الله شما را یاری کند هیچکس بر شما غالب نخواهد شد و اگر دست از یاری شما بردارد چه «

 ».کسی بعد از او شما را یاری خواهد کرد؟

اشد. شیخ به همراه آن ب» توحید الوهیت«اما این توحید (ربوبیت) به تنهایی کافی نیست، بلکه باید 

مشرکان نیز به توحید ربوبیت اقرار داشتند و به همراه الله «گوید: می ـ رحمه الله ـاالسالم ابن تیمیه 

اشتند؛ به همین سبب این دکردند و آنان را همانند الله دوست میمعبودان دیگری را نیز عبادت می

 ١».توحید ـ یعنی توحید ربوبیت ـ حجتی است علیه آنان

ها است و توحید الوهیت که به همین سبب ال إله إال الله بهترین نیکی«گوید: می ـ رحمه الله ـابن قیم 

ند رار داری مخلوقات به آن اقی آن ال اله اال الله است، اصل کار است. اما توحید ربوبیت که همهکلمه

به تنهایی کافی نیست، هر چند الزم است، و[لی] حجتی است علیه کسی که توحید الوهیت را انکار 

 ٢».کند

بینند متوجه انواع جسارت و کوچک شمردن هایی که کودکان ما میاما اگر نگاهی بیندازیم به کارتون

 این توحید و دادن صفات ربوبیت به مخلوقات خواهیم شد.

 ).۱۸۰/ ۱۴مجموع الفتاوی ( - ١

 ).۵۷-۵۶طریق الهجرتین ( - ٢

                                                             



۳۰ 

 

 و تاثیر آن بر کودکان

های کارتون الله عزوجل را به صورت پیری مهیب و غول پیکر، با ریشی در برخی از فیلمبرای مثال 

 دهد.کشند که بر ابرها نشسته و بادها به فرمان اوست و هر چه بخواهد انجام میبلند به تصویر می

ی کودکان نسبت به خداوند عزوجل است. ها سست کردن عقیدهاز دیگر اشکاالت برخی از این فیلم

ی شد دربارههای پر طرفدار مخصوص کودکان پخش میای که از یکی از شبکهبرای نمونه در برنامه

شد. یم هایی دقیقا برعکس به کودکان ارائهیکی از مسائل اساسی دین و زندگی ما مسلمانان، آموزش

نیامدن باران و قحطی و خشکسالی از جمله مسائلی است که انسان مسلمان را به خالق مرتبط 

با بیان سنت نماز استسقاء ضرورت روی آوردن به سوی خداوند  ـ صلی الله علیه وسلم ـسازد. سنت پیامبر می

های کارتونی در دهد. اما در این سریال، شخصیتدر این شرایط را به کودک مسلمان آموزش می

وانیم! بارد مگر هنگامی که با هم بخگوید: باران نمیجنگلی منتظر باران هستند؛ سپس بزرگترشان می

و  ای را که با رقصهای داستان به طور دست جمعی ترانهای بخوانیم! سپس شخصیتبیایید ترانه

ها بارد یکی از آنران نمیخوانند. پس از خواندن ترانه، وقتی باز هم باموسیقی همراه است می

 ١است. »طبیعت«گوید: شاید مشغول جستجوی مادرمان، پرسد: پس چرا باران نبارید؟ دیگری میمی

ها کند و بر آتش فشانهست. موشی که در فضا زندگی می ٢»میکی ماوس«های مثالی دیگر، کارتون

ا بگیرد و باران به دست اوست و قدرت ها رتواند جلوی فوران آتش فشانگذارد و میو باران تاثیر می

رسد این است که کند! سوالی که اینجا به ذهن میها را دارد و به دیگران کمک میجلوگیری از طوفان

تواند در کشند که میای به تصویر میکند؟ و چرا او را به گونهچرا این موش در آسمان زندگی می

 های زمینی دخالت کند؟!پدیده

ه بر گذارد کشود و غولی را به نمایش میهای کارتون تکرار میدی که در بسیاری از فیلمهمینطور مور

 ٣گذارد!کند و مرغی دارد که تخم طال میباالی ابرهای زندگی می

بریم. پدران دهند به خداوند پناه میبرگرفته از تحقیق دکتر خالد الحلیبی. از چنین شرکیاتی که به سادگی به خورد کودکان ما می - ١

تر اند و خودشان به کارهایی مشغولند که هر چه مهم باشد مهمنشستهو مادران آسوده و خوشحالند که کودکانشان در برابر تلویزیون 

 از سالمت کودکان ما از انحراف عقیدتی و اخالقی نیست.

 با میکی ماوس مشهور کمپانی والت دیسنی اشتباه نشود. (مترجم) - ٢

 برگرفته از پژوهش دکتر خالد الحلبی. - ٣

                                                             



 ۳۱   های کارتونفیلم

 
 هیتی توحید الو ی کودک دربارههای کارتون بر عقیدههایی از تاثیر فیلممحور دوم: نمونه

 توحید در لغت از ریشه
َ

د ا شود مگر باست، یعنی یکی کردن چیزهای بسیار، و این محقق نمی ی ّوحَّ

 یک نفی و یک اثبات. نفی حکم از هر چیز دیگر و اثبات آن برای آن یگانه.

د «گوید: الوهیت نیز از اله مشتق شده. ابن فارس می َعبُّ
َ
همزه و الم و هاء از یک ریشه است که معنای ت

گیرد. همچنین گفته نامند که مورد عبادت قرار میز این جهت اله میدهد. الله متعال را ا(پرستش) می

ه الرجل«شود: می
ّ
أل

ّ
 ١».یعنی اهل عبادت شد» ت

معنای الوهیت در اصطالح: یگانه ساختن الله متعال در عبادت. یعنی تنها الله را عبادت کنی و چیزی 

ب، و نه رئیس و پادشاه و نه فرشتهرا [در عبادت] با او شریک قرار ندهی؛ نه پیامبری ُمرَسل، و  رَّ
َ

ای ُمق

هیچ مخلوق دیگری را. یعنی تنها او را از روی محبت و بزرگداشت و رغبت و َرهَبت مورد پرستش قرار 

 ٢دهی.

ها از جمله دعا و بیم و امید و نماز و روزه و ی انواع عبادتحقیقت این عبادت چنین است که همه

، از روی رغبت و رهبت به همراه کماِل محبت و فروتنی در برابر عظمت قربانی و نذر و دیگر عبادات

 ٣الله متعال، تنها برای او انجام شود.

حقیقت توحید این است که الله را به یگانگی عبادت کنیم. یعنی تنها «گوید: می ـ رحمه الله ـابن تیمیة 

و توکل نشود و دین تنها برای او باشد نه او به دعا خوانده شود، خشیت و ترس تنها از او باشد و جز بر ا

برای هیچ مخلوق دیگری، و اینکه مالئکه و پیامبران را پروردگار خود قرار ندهیم چه رسد به امامان و 

 ٤».شیوخ و علما و دیگران

 ).۱۲۷/ ۱مقاییس اللغة ( - ١

 ).۱۰۲العقیدة ( معجم ألفاظ - ٢

 ).۶العقیدة الصحیحة وما یضادها، ابن باز ( - ٣

 ).۴۹۰/ ۳منهاج السنة ( - ٤

                                                             



۳۲ 

 

 و تاثیر آن بر کودکان

کند این سخن خداوند بهترین چیزی که این توحید را تعریف می«گوید: می ـ رحمه الله ـعالمه بن باز 

] و این سخن الله متعال که: ۳۶[نساء:   Mg h i j k lLاست که: متعال 

Mg h i j k l  m nL   :١]».۲۳[إسراء 

 نامند.این توحید را توحید الوهیت، یا الهیه یا توحید عبادت می

ی گویند، زیرا اله بودن، توصیفهم می به این توحید، توحید الهیه«گوید: می ـ رحمه الله ـشیخ ابن سعدی 

است برای الله متعال که شایسته است هر انسانی به آن ایمان بیاورد و یقین داشته باشند که این وصف 

ی صفات کمال دال بر آن است و این نام مستلزم همه» الله«همیشه همراِه اوست و نام بزرگش یعنی 

 ی عبادات بندهمند به اعتبار اینکه خالص گرداندن همهنامی» توحید الوهیت«است. این توحید را 

 شود مگری معانِی آن بر بنده واجب است و این محقق نمیبرای الله، و مالزمت وصف بندگی با همه

ی عبادات خود را مخصوص و خالِص او گرداند و برای آن، اینکه بنده پروردگار خود را بشناسد و همه

 ٢».ک و چه بزرگ، ترک گوید[همه انواع] شرک را چه کوچ

ی توحید الوهیت بسیار است و منظور از آن یگانگی پروردگار در عبادت است و کسی در این ادله

 مورد با او شریک نیست:

 ]۳۶[نساء:  Mg h i j k lLفرماید: الله متعال می

 ».و الله را عبادت کنید و چیزی را با او شریک نگردانید«

 ]۲۳[اسراء:  Mg h i j k l  m nLفرماید: و می

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

 ] ۴۰[یوسف:  MX   Y  Z \[ ] ̂ _ ̀      aLفرماید: و می

 ).۱۸العقیدة الصحیحة وما یضادها، ابن باز ( - ١

 ).۴۲القواعد الحسان ( - ٢

                                                             



 ۳۳   های کارتونفیلم

 
 ».حکم [و فرمان] جز از آن الله نیست؛ امر نموده که جز او را نپرستید«

 ]۲۱[بقره:  Ml m n o p qLفرماید: همچنین پروردگار ما می

 ».ای مردم پروردگار خود را بپرستید که شما را آفرید«

 ]۶۴[زمر:  Mw x y z { | }Lفرماید: و می

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

 M" # $ % &  ' ( ) * +    , - . / 0 1 2فرماید: و می

3 4L  :۲۱[احقاف[ 

عادیان را به یاد آور آنگاه که قوم خویش را در احقاف بیم داد در حالی که پیش از او و پس از و برادر «

 ».او [نیز] قطعا هشدار دهندگانی گذشته بودند که جز الله را مپرستید

ا به آن هی شریعتاین توحید یعنی توحید الوهیت، هدف اصلی از فرستادن پیامبران است، زیرا همه

 فرماید:اند، چنانکه الله متعال میی ادیان آن را برپا داشتههمه اند وامر کرده

MD E F G H I J K L M NL  :۳۶[نحل[ 

شک در هر امتی پیامبری را برانگیختیم [با این پیام که] الله را عبادت کنید و از طاغوت دوری و بی«

 ».کنید

[انبیاء:  M! " # $ % & ' ( ) * + ,      - . /Lفرماید: و می

۲۵[ 

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

 ]۲۳[مومنون:  M ̂_ ` a b c d e f g h i j     kLفرماید: و می



۳۴ 

 

 و تاثیر آن بر کودکان

ود د که شما معبو قطعا نوح را به سوی قومش فرستادیم، پس گفت: ای قوم من الله را عبادت کنی«

 ».دیگری جز او ندارید

 فرماید:ی این آیات، این سخن پروردگار متعال است که میاز جمله

Ml m n o p q r s t u vL  :۲۱[بقره[ 

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

 ».پرهیزگار شوید

است که وقتی شما اعتراف دارید او خالق شما و دیگران است پس چگونه جز او را منظور آیات این 

 کنید؟عبادت می

مضمون آیه چنین است که وی آفریننده و روزی دهنده و «گوید: ی این آیه میدرباره ـ رحمه الله ـابن کثیر 

ق است که به تنهایی ی آنان است. بر این اساس او مستحصاحب این خانه و ساکنان آن و روزی دهنده

 ١».عبادت شود و کسی [در عبادت] با وی شریک قرار داده نشود

آید که بسیار پیش می«گوید: ی عنکبوت می] سوره۶۲و  ۶۱ی دو آیه [درباره ـ رحمه الله ـهمچنین وی 

توحید  نکند زیرا مشرکان به ایالله متعال الوهیت خود را با اقرار [مردم] به توحیِد ربوبیت ثابت می

 ٢».(یعنی ربوبیت) اعتراف داشتند

الله متعال بندگان را برای این آفرید که تنها او را عبادت کنند؛ بنابراین کسی که عبادت را برای دیگری 

انجام دهد آن عبودیت مطلوب و پرستش مطلق را انجام نداده است. خداوند متعال بندگانش را بیهوده 

و نهیی رها نکرده، بلکه آنان را آفریده تا این جهان را با طاعت و عبادت نیافرده و آنان را بی هیچ امر 

 آباد کنند.

مشخص است «گوید: یابد. شیخ االسالم ابن تیمیه میانسان تنها با اقرار به توحید ربوبیت نجات نمی

د (توحید به سوی آنان فرستاده شده بود در این مور ـ صلی الله علیه وسلم ـکه مشرکان عرب، که محمد 

 ).۱۸/ ۱تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر ( - ١

 ).۲۱۴/ ۳تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر ( - ٢

                                                             



 ۳۵   های کارتونفیلم

 
کردند بلکه اقرار داشتند که الله خالق همه چیز است و حتی با وجود ربوبیت) با وی مخالفت نمی

آنکه مشرک بودند به تقدیر نیز ایمان داشتند، بنابراین مشخص است در جهان کسی نیست که سر شرک 

 ١».بودن این نوع شرک (یعنی شرک در ربوبیت) بحثی داشته باشد

در توحید ربوبیت که گواهی دادن به پروردگاری و خالق  ٢و هدف این فنا«گوید: می الله ـ ـ رحمهابن قیم 

بودن و مدّبر بودن تنها الله است، حق است؛ اما توحید ربوبیت به تنهایی برای نجات انسان کافی 

که  نیست چه رسد به آنکه شهوِد آن و فنا شدن در آن هدف و مقصد نهایی موحدان باشد، زیرا هدفی

 ٣».پس از آن هدفی نیست، فنا شدن در توحید الوهیت است

ها است و توحید الوهیت که به همین سبب ال اله اال الله بهترین نیکی«گوید: وی همچنین می

ی آفریدگان به آن اقرار دارند اش ال اله اال الله است اساس کار است، اما توحید ربوبیت که همهکلمه

ه تنهایی کافی نیست و [در واقع] حجتی است علیه کسی که توحید الوهیت هرچند الزم است، اما ب

 ٤».را انکار کند

توحید الوهیت مشاهده کرد  یشود ایراداتی دربارههای کارتون میاما با دقت در برخی از فیلم

 از جمله:

 یاری جستن از غیر الله: -۱

 M2 3ی فاتحه در هر رکعت نماز چنین بگوییم که: پروردگار عزوجل ما را امر نموده تا در سوره

4 5L   :۵[فاتحه[ 

 ».جوییمپرستیم و تنها از تو یاری میتنها تو را می«

شود مگر هنگامی که استعانت نیز کامال و به تنهایی از آن الله باشد. تا بدانیم عبادت کامل نمی

ی اعتماد کامل قلبی به الله در جلب سود و دفع زیان، به همراه اطمینان کامل به الله در استعانت یعن

 ).۹۸-۹۷/ ۳الفتاوی (مجموع  - ١

 منظور فنا شدن صوفیان در ربوبیت است. (مترجم) - ٢

 ).۳۰طریق الهجرتین ( - ٣

 ).۵۷-۵۶طریق الهجرتین ( - ٤

                                                             



۳۶ 

 

 و تاثیر آن بر کودکان

حصول این خواسته و حسن ظن به وی. اعتماد قلبی یعنی آنکه استعانت به الله برای قلب مانند ستون 

ی چیزبرای ساختمان باشد. منافع نیز هر مطلوبی در امر دنیا و آخرت است، چنانکه زیان یعنی هر 

که انسان در دنیا و آخرت از آن گریزان است. اطمینان به الله متضمن شناخِت او و عبادِت او به نیکی 

اب به خط ـ صلی الله علیه وسلم ـگیرد و رسول الله است، زیرا گمان نیک به الله از عبادت نیک سرچشمه می

در پی هر نماز این را ترک نکن که بگویی: ای الله، مرا بر شکرت و یادت «فرماید: می ـ رضی الله عنه ـمعاذ 

 ١».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 نمازها یاری جوییم:

M¡ ¢ ¤£ ¥ ¦ §   ̈  ©L   :۴۵[بقره[ 

 ».ماز یاری جویید و به راستی این [کار] گران است مگر بر فروتناناز صبر و ن«

 بنابراین، استعانت حقیقی با نزدیکی به الله و عبادت او حاصل خواهد شد.

اما استعانت از غیر الله در شفای بیماران یا درخواست نزول باران و زیاد شدن عمر و امثال این 

اش را از است، نوعی از شرک اکبر است که انجام دهندههایی که تنها مخصوص الله متعال خواسته

 کند.اسالم خارج می

هایی که حضور ندارند در همچنین استعانت از مردگان یا غایبان، مانند فرشتگان یا جنیان یا انسان

بخشد مگر برای کسی که جلب سود و دفع زیان، نوعی از انواع شرک اکبر است که خداوند آن را نمی

به کند. زیرا این نوع استعانت در واقع نوعی قربت و عبادت است که جز برای الله متعال جایز از آن تو

 M2 3دهد بگویند: نیست. یکی از دالیل ما این سخن الله متعال است که به بندگانش یاد می

4 5L جوییم.پرستیم و جز از تو یاری نمی، یعنی: جز تو نمی 

 همچنین این آیات:

 وُحسِن ِعباَدتك« - ١
َ

کِرك
ُ

 َو ش
َ

ِعّنی علی ذکِرك
َ
 ).۱۶۲۰/ ۴به روایت بیهقی در شعب اإلیمان (» اللهمَّ أ

                                                             



 ۳۷   های کارتونفیلم

 

Mg h i j k l L  :۲۳[اسراء[ 

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

Mh i j k l m n o pL  :۵[بینة[ 

[خود] را  اند دینو دستور داده نشده بودند مگر آنکه الله را بپرستند و در حالی که به توحید گراییده«

 »برای او خالص گردانند

MG H I J K L M NL  :۱۸[جن[ 

 ».مساجد از آن الله است، پس کسی را همراه با الله به دعا نخوانیدو همانا «

ثابت است که فرمود:  ـ رضی الله عنهما ـخطاب به ابن عباس  ـ صلی الله علیه وسلم ـاما در حدیث، سخن ایشان 

 ١».اگر خواستی از الله بخواه، و اگر یاری جسته، از الله یاری بجوی«

و حق الله بر «فرمودند:  ـ صلی الله علیه وسلم ـآمده که رسول الله  الله عنه ــ رضی همینطور در حدیث معاذ 

 ٢».بندگان این است که او را عبادت کنند و کسی را [در عبادتش] با وی شریک نسازند

اما یاری جستن از غیر الله در مواردی که در حدود اسباب عادی باشد که خداوند قدرت آن را به 

جایز است. مانند یاری جستن از پزشک برای عالج بیماری، غذا دادن به گرسنگان بندگان عطا کرده، 

نیاز به فقرا و امثال آن، شرک نیست، بلکه نوعی و آب دادن به تشنگان و دادن مال توسط انسان بی

همکاری است میان بندگان در امور زندگی و به دست آوردن وسایل معیشت. همینطور بهره بردن از 

های حسی تجربی، مانند نامه نگاری و تلگراف و تلفن و دیگر که حضور ندارند توسط روشزندگانی 

 ٣وسایل، اشکالی ندارد.

 ).۲۵۲۶ترمذی ( - ١

 ).۶۵۰۰بخاری ( - ٢

 ).۲۱۴فتوای کمیسیون دایم فتوا ( - ٣

                                                             



۳۸ 

 

 و تاثیر آن بر کودکان

ها، مواردی از اشکاالت در باب یاری جستن از غیر الله، وجود دارد. از جمله: در برخی از کارتون

اند نجات دهند. در همین حال آید تا کسانی را که دچار مشکل شدهکودکی که از میان ابرها بیرون می

 »یک خرگوش تو دردسر افتاده! من دارم میام!«گوید: می

گذارد. این مخلوقی که از آسمان ها معنای عقیدتی خطرناکی در ذهن کودک به جای میاینگونه صحنه

هایی فرابشری است. او بدون هیچگونه وسایل حسی صدای کسانی را که از آید دارای تواناییفرو می

ها برای به تصویر کشیدن جهانی است غیبی شنود. ممکن است اینگونه صحنهخواهند میاو کمک می

که حس انسان قادر به درک آن نیست که در این صورت هم کوچک شمردن امر آخرت است و هم 

ر ی استعانت از الله دشود. همینطور باعث ضعیف شدن عقیدهدار شدن بیشتر شرک میباعث ریشه

 ها.سختیهنگام 

 سر فرو آوردن برای غیر الله: -۲

کنان دو ها در پایان مسابقه بازیگاه این حرکت شبیه سجده یا رکوع است. مثال در کارتون فوتبالیست

 کنند که بسیار شبیه رکوع نماز است.تیم برای نشان دادن دوستی و صمیمت به همدیگر تعظیم می

 ١دهد.تی شبیه به سجده انجام میکه حرک» ببر نقابدار«همینطور در کارتون 

 سخنانی که از نظر عقیدتی اشکال دارد: -۳

قتی ها ودر یکی از همین کارتون». این از فضل تو هست دوست من«یا » امکارم را به تو سپرده«مانند 

یدا وقت بهتری برای باریدن پ«باران شروع به باریدن کرد، شخصیت داستان خطاب به باران گفت: 

 ٢».نکردی؟!

 های کارتونهای دیگر ادیان در برخی فیلممحور سوم: استفاده از نشانه

های دیگر ادیان را به وضوح مشاهده کرد. گاه راهبی نصرانی را به توان نشانهها میدر برخی از کارتون

لیب اند که صهایی پوشیدهها لباسگذارند که صلیبی در دست دارد یا برخی از شخصیتنمایش می

دهند که صلیبی را از زیر لباس خود بیرون ن کشیده شده، یا مردی قوی و جنگجو را نشان میبر آ

 از پژوهش دکتر خالد الحلیبی. - ١

 همان. - ٢

                                                             



 ۳۹   های کارتونفیلم

 
ها قهرمان ماجراجوی داستان به صلیب پناه رود. در برخی از صحنهبوسد و به نبرد میآورد و میمی

آداب  ی فراگیریدهند که براآورد تا با استفاده از آن موجودات بد را بسوزاند. یا دختری را نشان میمی

 ١دینی تقاضای پیوستن به کلیسا را دارد.

ای است در تکذیب قرآن در حالی که الله واضح و مشخص است که خود صلیب به تنهایی نشانه

 فرماید:متعال می

MI J K LL  :۱۵۷[نساء[ 

 ».نه وی را کشتند و نه وی را به صلیب کشیدند«

است برای دینی کفرآمیز و باطل که دین عیسی میسح ـ علیه السالم ـ نیست،  همینطور نشانه و سمبلی

امبر به آمدن پی ـ صلی الله علیه وسلم ـزیرا در حقیقت دین او مانند دیگر پیامبران، همان اسالم بود و عیسی 

 ند.بشارت داده و پیروان خود را امر نموده تا از وی پیروی کن ـ صلی الله علیه وسلم ـما محمد 

شود صلیب را می شکند، به همین خاطر، هنگامی که مسیح ـ علیه السالم ـ در آخر الزمان نازل می

اش هیچ چیزی را که شکل در خانه ـ صلی الله علیه وسلم ـها را. برای همین بود که پیامبر ما چنانکه بت

 م المومنین عائشه ـکرد، چنانکه در صحیح از اگذاشت مگر آنکه ناقصش میصلیب بر آن بود نمی

 زیرا صلیب حکم بت را دارد. ٢رضی الله عنها ـ روایت است،

قسم به آنکه جانم به دست اوست، نزدیک است که «فرماید: می ـ صلی الله علیه وسلم ـهمچنین رسول الله 

ا ر فرزند مریم به عنوان داوری دادگر و امامی عادل در میان شما فرو آید، پس صلیب را بشکند و خوک

رد، تا پذیشود که کسی آن را نمیپذیرد) و مال آنقدر زیاد میگذارد (یعنی نمیبکشد و جزیه را فرو می

 ٣».شودجایی که یک سجده بهتر از دنیا و مافیها می

آید که دو لباس با در این حدیث آمده که: عیسی در حالی فرو می«گوید: می ـ رحمه الله ـامام ابن حجر 

 گذارد و مردمکشد و جزیه را فرو میشکند و خوک را میم پوشیده، پس صلیب را میرنگ سرخ مالی

 همان. - ١

 ).۵۹۵۲بخاری ( - ٢

 ).۳۴۴۸بخاری ( - ٣

                                                             



۴۰ 

 

 و تاثیر آن بر کودکان

کند و در زمین امنیت ی ادیان را جز اسالم نابود میخواند، و خداوند در دوران او همهرا به اسالم فرا می

پایان  در سپس» کنندچرند و کودکان با مارها بازی میشود تا جایی که شیرها با شتران میحاصل می

 ١».گذارندکند و مسلمانان بر وی نماز میسپس وفات می«گوید: می

 عیسی فرو«روایت است که فرمودند:  ـ صلی الله علیه وسلم ـاز رسول الله  ـ رضی الله عنه ـهمچنین از ابوهریره 

د کنعطا می شود و چنان مالکند و نماز برای او یکجا میکشد و صلیب را محو میآید و خوک را میمی

د کنگیرد و از آنجا حج میگذارد، سپس در روحاء منزل میپذیرد و خراج را فرو میکه کسی آن را نمی

 Mpاین آیه را خواند:  ـ رضی الله عنه ـسپس ابوهریره » دهدگذارد یا هر دو را یکجا انجام مییا عمره می

q r s t u v w xL  :و از اهل کتاب کسی نیست مگر آنکه پیش ۱۵۹[نساء) [

پیش از وفات عیسی به او «گوید: ابوهریره گفت: آورد) حنظله میاز مرگ خود حتما به او ایمان می

 ٢».آورندایمان می

زند: هر که چیزی را آمده، در روز قیامت، هنگامی که منادی ندا می ـ رضی الله عنه ـو در حدیث ابوسعید  

های خود روند و یاران هر بتی با بتاهل صلیب با صلیب خود می«پرستید در پی آن برود، می

 ٣».روندروند، و اصحاب هر خدایی با خدایان خود میمی

جوانی مسلمان هستم که با صلیب سرخ هلند به عنوان «در پرسشی از کمیسیون دایم فتوا آمده است: 

ت در آینده لباس یا کالهی حاوی عالمت صلیب بپوشم... کنم و ممکن اسمترجم داوطلب کار می

 ».سخن شرع در این باره چیست؟

 پاسخ:

 الحمدلله و درود و سالم بر رسول الله و بر آل و اصحاب وی، اما بعد:«

 ).۵۶۹/ ۶فتح الباری، ابن حجر ( - ١

 ).۲۷/ ۱۵مسند احمد ( - ٢

 ).۲۱۵۴بخاری ( - ٣

                                                             



 ۴۱   های کارتونفیلم

 
 ـپوشیدن لباس مشرکان برای مسلمان جایز نیست، زیرا بخاری در صحیح خود از عمر بن الخطاب 

روایت کرده که به مسلمانان مقیم در سرزمین پارس نوشت: از پوشیدن لباس اهل شرک  رضی الله عنه ـ

 ١خودداری کنید.

ه مرا دید ک ـ صلی الله علیه وسلم ـروایت کرده که گفت: رسول الله  ـ رضی الله عنهما ـو مسلم از عبدالله بن عمرو 

ر
َ

 ٣».لباس کافران است؛ آن را مپوشاین «پوشیده بودم. پس خطاب به من فرمود:  ٢دو لباس ُمَعصف

ای شد و چیزی از لباس عجم را دید، پس کند که حذیفة بن یمان وارد خانهابوبکر خالل روایت می

 ٤».هر که خود را به قومی شبیه کند از آنان است«بیرون آمد و گفت: 

پوشند ـ را دوست صرار ـ که نوعی کفش است که عجم می«گوید: می ـ رحمه الله ـامام احمد بن حنبل 

 ».این لباس عجم است«؛ و گفت: »ندارم

شود که پوشیدن لباس مشرکان برای مسلمان جایز نیست، چه رسد به این از آنچه گذشت دانسته می

های کفر مانند صلیب باشد که بدون شک در این صورت حرمت آن شدیدتر که این لباس حاوی نشانه

 خواهد بود.

های صلیب گونه روایت است که دستور به از بین بردن شکل الله علیه وسلم ـ ـ صلیهمینطور از ایشان 

 ٥اند.داده

های کفر است مپوش حتی اگر مجبورت کردند یا باعث از دست هایی را که حاوی نشانهبنابراین لباس

 ».دادن کارت شود

 قل کنم:پوشد نی تکفیر کسی که صلیب بخوب است اینجا فتوای کمیسیون دایم فتوا را درباره

 ).۱۲۶۵بخاری ( - ١

ه است رنگ شده باشد. این گیاه تقریبا قرمز رنگ است و علت نهی چنانکه در این معصفر: لباسی که با عصفر که نوعی گیا - ٢

 پوشیدند. (مترجم)حدیث آمده مشابهت به کافران است زیرا در آن زمان چنین لباسی می

 ).۲۲۴۵مسلم ( - ٣

 ).۱۲۵۷به روایت ابوبکر خالل ( - ٤

اش چیزی را که حاوی صلیب بود بر ـ صلی الله علیه وسلم ـ در خانهپیام«اشاره به حدیث عائشه ـ رضی الله عنها ـ است که:  - ٥

 ).۵۹۵۲بخاری (» بردیافت مگر آنکه از بینش مینمی

                                                             



۴۲ 

 

 و تاثیر آن بر کودکان

ما  ایم. برخی ازی نصاری را بپوشد دچار اختالف شدهی مسلمانی که صلیب، نشانهپرسش: درباره

ایم و گویند: تا این مساله را با وی مطرح نکردهوی را بدون هیچ بحثی کافر دانستیم و برخی دیگر می

ی باز بر پوشیدن آن پافشار ایم که عالمت نصاری است، و سپستحریم آن را برای وی توضیح نداده

 کنیم.نکرده، تکفیرش نمی

 الحمدلله و درود و سالم بر رسول الله و بر آل و اصحاب وی.«پاسخ: 

بیان و توضیح اینگونه مسائل واجب است. بنابراین اگر حکم پوشیدن صلیب برای وی توضیح داده شد 

تسب شدن به آنان و راضی شدن به ی نصاری است و دلیلی است بر رضایت او به منو اینکه نشانه

عال کنیم، زیرا الله متای که بر آن هستند، و باز بر کار خود پافشاری نمود، حکم به کفر او میعقیده

 فرماید:می

M / 0 1 2 43 5 6 7 8 9   :L  :۵۱[مائده[ 

 ن را هدایتو هر کس از شما که آنان را به دوستی بگیرد پس از آنان است، همانا الله گروه ستمگرا«

 »کندنمی

 و هر جا [در کتاب و سنت] لفظ ستم به طور مطلق بیاید به معنای شرک اکبر است.

الم ـ ـ علیه الصالة والسی موافقت با نصرانیان در ادعای کشته شدن عیسی همچنین چنین کاری نشان دهنده

 دانسته و فرموده است:است در حالی که الله سبحانه و تعالی این ادعا را در کتاب خود باطل 

MI J K L M N OL  :۱۵۷[نساء[ 

 »و نه او را کشتند، نه به صلیبش کشیدند، اما قضیه بر آنان مشَتَبه شد«

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

 ).۱۹۳۳۷ی (فتوای شماره - ١
                                                             



 ۴۳   های کارتونفیلم

 
 نها کارتومحور چهارم: جادو و جادوگری در برخی از فیلم

گویند جادو عبارت است از آنچه پنهان باشد و سببش دقیق و نامشخص. به این سبب جادو را جادو می

ـ آمده که رسول الله  ـ رضی الله عنهما ـدهد، چنانکه در حدیث ابن عمر که مخفیانه و در آخر شب رخ می

توانند ی که قدرت بیان دارند میزیرا کسان ١»برخی از انواع بیان سحر است«فرمودند:  صلی الله علیه وسلم ـ

 برخی از حقایق را پنهان کنند.

خواهند. همینطور چشم کنند و از وی یاری میجادوگری کاری است که با آن به شیطان نزدیکی می

بندی و فریب انسان به طوری که چیزی را بر خالف حقیقت آن ببیند. اصل سحر نشان دادن یک چیز 

دهد و یک چیز یا ساحر ـ هنگامی که باطل را به صورت حق نشان میبر خالف حقیقت آن است، گو

نی کند، یعسازد ـ آن چیز را از شکل واقعی به چیز دیگری سحر میرا بر خالف حقیقت آن نمایان می

 ٢کند.تبدیل می

کاری و دقت و فریب و نشان دادن یک چیز بر خالف حقیقِت آن همه به مخفی» سحر«معانی لغوی 

گردد. بر اساس این معانی داشتن انسان از دیدن واقعیت و تعلیل و َصرف و استماله برمی و مشغول

 ٣توان سحر را در اصطالح آن شناخت.لغوی می

 گذارد؛ها تاثیر میها و بدنهایی است که در قلبسحر همان تعویذها و وردها و گره

شود. خداوند متعال ر منجر میشود و گاه به کشتن و جدایی میان زن و شوهباعث بیماری می 

 فرماید:می

MF G H I J K L ML  :۱۰۲[بقره[ 

 »اندازدگرفتند که میان فرد و همسرش جدایی میپس از آن دو [هاروت و ماروت] چیزهایی یاد می«

 همینطور الله متعال ما را امر کرده که از جادو و جادوگران به او پناه بریم:

 ).۲۴۵۹) و مسلم (۲۱۴۷بخاری ( - ١

 ).۳۴۸/ ۴» (سحر«ابن منظور به نقل از األزهری در لسان العرب، مخرج  - ٢

 ).۸-۷انواعه، الوقایة منه، استاد راجی األسمر (السحر، حقیقته،  - ٣

                                                             



۴۴ 

 

 و تاثیر آن بر کودکان

MD E F G HL  :۴[فلق[ 

 ١دمند.های سحر میو آنان زنان جادوگری هستند که در گره». هاهای در گرهو از شر دمنده«

ی ازهگذارد که اججادوگر و جادویش در ذات خودشان تاثیرگذار نیستند بلکه سحر هنگامی تاثیر می

ونی الله متعال به آن تعلق یابد، اما اجازه
َ
ری ک

َ
د

َ
لله گیرد، زیرا ای شرعی الله هرگز به آن تعلق نمیق

 به آن اجازه نداده است. الله متعال می
ً
 فرماید:متعال جادو را حرام کرده و شرعا

MO P Q R S T U V WL  :۱۰۲[بقره[ 

 ».توانند به کسی زیان برسانند مگر به اذن اللهها با آن [یعنی سحر] نمیو آن«

سحر یعنی: صرف یک چیز از شکل واقعی آن. قسطالنی «گوید: می ـ رحمه الله ـحافظ ابن حجر 

گوید: امری خارق العاده که از نفسی بدخواه صادر شود و نتوان با آن مقابله کرد و در تاثیری که می

گوید: حقیقت این است که برخی از انواع سحر ها است، چنانکه قرطبی میگذارد نوعی از بیماریمی

د و ها مانند دراست مانند محبت و تنفر و انداختن خیر و شر [در قلب] و در بدن دارای تاثیری قلبی

 ٢».بیماری

سحر هر امری است که سببش مخفی باشد و بر غیر حقیقش به نظر برسد و بر «گوید: َجّصاص می

 ٣».سبیل تمویه و فریب باشد

ن خص بتواند بر اساس آعلم جادوگری، علمی است که بر اساس آن مهارتی نفسانی کسب شود که ش

کارهای عجیب را بر اساس اسبابی پنهان انجام دهد، چنانکه صاحب کتاب کشاف اصطالحات الفنون 

 ٤».گوید:می

 ).۳۴۵/ ۴تفسیر ابن کثیر ( - ١

 ).۴۰۱/ ۸إرشاد الساری ( - ٢

 ).۵۱/ ۱أحکام القرآن ( - ٣

 ).۲۲۴/ ۲). نگا: کشاف اصطالحات الفنون، تهانوی (۳۱۸/ ۲أبجد العلوم، صدیق بن حسن قنوجی ( - ٤

                                                             



 ۴۵   های کارتونفیلم

 
توان سحر را دارای مرزی جامع و مانع دانست، چرا که انواع آن بسیار متفاوت است در اصطالح نمی

ن حد ی تعیی، به همین سبب تعریف علما دربارهی آنان پیدا کردتوان قدر مشترکی را میان همهو نمی

 ١مشخصی برای آن اختالفی شدید دارد.

کشند که انگار حکم آن بر اساس هدف های کودکان، جادو را طوری به تصویر میاما در برخی برنامه

کندکشند ککند متفاوت است. مثال مرد یا زنی جادوگر را به تصویر میکسی که از آن استفاده می ه ه آ

رسند. چنانکه از شر و بدی و تنفر و حسادت است و با استفاده از سحر به اهداف شخصی خود می

 توان دید.) میGargamelدر شخصیت بد داستان شرشبیل ( ٢»هااسمورف«در کارتون 

ها است و به کشند که گویا مردی نیک و خیرخواه انسانو گاه جادوگر را طوری به تصویر می

ها در شخصیت بابا سمفور که رهبر کند، چنانکه در همین کارتون اسمورفمی ستمدیدگان کمک

که در آن زن جادوگر مهربانی به » سیندرال«توان دید. یا در کارتون معروف ها است میاسمورف

 ٣کند تا در جشن پادشاه و رقص آن ها شرکت کند!سیندرال کمک می

آورم و قدرتمندترین چراغ جادو را به دست می«شود: ها گفته میای که در یکی از کارتونیا جمله

 »!جادوگر دنیا خواهم شد

ی جادو و جادوگری برای کودکان ما بسیار ساده و پیش پا شود قضیههایی باعث میدیدن چنین برنامه

 توان در کودکان این دوران مشاهده کرد.ی آن را میافتاده جلوه کند و نتیجه

 ی ایمان به آخرتها در تمسخر عقیدهز کارتونمحور پنجم: جرات برخی ا

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 همراه با ایمان به آخرت ذکر کرده، از جمله:

M* + , - . / 0L  :۱۷۷[بقره[ 

 ).۲۱۲/ ۱( محمد امین الشنقیطی در أضواء البیان - ١

 شد. (مترجم).پخش می» سنافر«محصول بلژیک. در کشورهای عربی با نام  - ٢

 از تحقیق دکتر خالد الحلیبی. - ٣

                                                             



۴۶ 

 

 و تاثیر آن بر کودکان

 »بلکه نیکی آن است که کسی به الله و روز بازپسین ایمان داشته باشد«

 ]۲۲۸[بقره:  MX Y        Z [ \ ]Lفرماید: ی زنان مطلقه میو درباره

 »اگر به الله و روز آخرت ایمان دارند«

 Mc d e  f g            h i j k lLفرماید: همچنین خطاب به اولیای زنان می

 ]۲۳۲[بقره: 

 ».شودیک از شما که به الله و روز بازپسین ایمان دارد به این [دستورات] پند داده میهر «

کند که به الله و روز بازپسین ایمان دارند. الله عزوجل همچنین الله متعال، مومنان را چنین توصیف می

 فرماید:می

M! " # $ % & ' ( ) * + , L  :۶۲[بقره[ 

اند و نصرانیان و صابئان، هر کس که به الله و کسانی که یهودی شده همانا کسانی که ایمان آوردند و«

 ».روز بازپسین ایمان داشته باشد...

ای را قرار داده که برای کافران به خود در و در مقابل برای کسانی که به آن روز کفر ورزند همان نتیجه

 نظر گرفته و فرموده است:

MK L M N O P Q R S T U V W X 

Y [Z \ ]    ^ _ ` a b c d e  f gL  :نساء]

۱۳۶[ 

[هایی]  اش نازل کرده و کتاباید، به الله و پیامبرش و کتابی که بر فرستادهای کسانی که ایمان آورده«

و روز  ها و پیامبرانشتر نازل نموده ایمان بیاورید، و هر کس که به الله و فرشتگانش و کتابکه پیش

 ».ر گمراهی دور و درازی شده استشک دچاباز پسین کفر ورزد بی



 ۴۷   های کارتونفیلم

 
شک فرا خواهد رسید و انسان هر چه تالش کند راه فراری از آن کند که این روز بیالله متعال تاکید می

 ندارد:

MG H    I J K L M N O P Q R S T UL  آل]

 ]۲۵عمران: 

پس چگونه خواهد بود [حالشان] آنگاه که آنان را در روزی که هیچ شکی در آن نیست گرد آوریم و «

 »به هر کس [پاداش] دستاوردش به طور کامل داده شود و به آنان ستم نشود

 M! " # $   &% ' ( ) * + , .- / 0 1 2 3Lفرماید: و می

 ]۸۷[نساء: 

شک شما را در روز قیامت که تردیدی در [فرا رسیدن] آن الله که معبودی به حق جز او نیست، بی«

 »گفتارتر است؟نیست یکجا خواهد کرد، و چه کسی از الله راست

حکمت الله متعال چنین است که آن روز را قرار دهد تا مردم را در یک صحرا جمع کند و نیکوکار را 

 اش مجازات کند و از مظلوم برای ظالم قصاص گیرد.د و بدکار را برای بدیاش پاداش دهبرای نیکی

 M! " #   $ % '& ( ) +* ,    - . /Lفرماید: الله متعال می

 ]۱۷[غافر: 

امروز هر کس بر اساس دستاورد خود پاداش داده خواهد شد، امروز ستمی نیست؛ همانا الله زود «

 ».شمار است

تا جایی که «فرماید: ی دقت حساب در روز قیامت میدرباره الله علیه وسلم ــ صلی همچنین رسول خدا 

 ١».شودشاخ از گوسفند شاخدار قصاص گرفته میبرای گوسفند بی

 ).۲۲۵۶مسلم ( - ١
                                                             



۴۸ 

 

 و تاثیر آن بر کودکان

ش های او و پیامبرانایمان آن است که به الله و مالئکه و کتاب«فرماید: می ـ صلی الله علیه وسلم ـرسول الله 

 ١».ه باشیو روز باز پسین باور داشت

مردم  یکند که یقین داشته باشد الله سبحانه و تعالی همهمقتضای ایمان به آخرت، مومن را ملزم می 

را در روزی که شکی در آن نیست یکجا خواهد کرد. این اندازه از ایمان بر هر مومنی واجب است، اما 

در آن چه رخ خواهد داد، و های این روز و مقدمات آن و اینکه تفاصیل آن از جمله شناخت نشانه

ی عذاب و دیگر تفاصیل بر تک تک ی رحمت و مالئکهشناخت احوال بهشت و دوزخ و مالئکه

مومنان واجب نیست و کافی است گروهی از مومنان آن را بدانند، یعنی از فروض کفایی است که اگر 

 شود.گروهی آن را بدانند از دیگران ساقط می

به آن معتقد باشد که آن روز بدون هیچ شکی خواهد آمد، باید خود را برای آن  حال اگر این را بداند و

ا هها و دوری از بدیی تالشش را برای انجام نیکیی الزم را برای آن برگیرد و همهآماده کند و توشه

 فرماید:انجام دهد، چنانکه الله متعال می

MW X Y Z [ \ ]  ̂_  ̀a b cL  :۷[زلزله-

۸[ 

) و هر که [به ۷ای نیکی انجام دهد [پاداش] آن را خواهد دید (ی] مثقال ذرهکه [به اندازهپس هر «

 ».ای بدی انجام دهد [جزای] آن را خواهد دیدی] مثقال ذرهاندازه

شود. از جمله در یکی از های کارتون احوال روز قیامت به تمسخر گرفته میدر بعضی از فیلم

ای به نام تام با موشی به نام ی تام و جری که به درگیری همیشگی گربههاهای مجموعه کارتونقسمت

 های آن خالی از اشکاالت عقیدتی نیست.پردازد خواهیم دید که برخی از قسمتجری می

های عربی نیز پخش شد داستانی های این مجموعه که متاسفانه در بسیاری از کانالدر یکی از قسمت

 کنم:هایی از آن را با تصاویر نقل میطور مختصر بخش به نمایش گذاشته شد که به

  

 ).۱۵۲۴مسلم ( - ١
                                                             



 ۴۹   های کارتونفیلم

 
 کشددر آغاز داستان تام به روی جری چاقو می

 

 

 

 

 

 

 کشد تا جلویرود. اما تام فرش روی پله را میها باال میکند و از پلهجری از دست تام فرار می

 او را بگیرد

 

 

 

 

 

 

  



۵۰ 

 

 و تاثیر آن بر کودکان

 

 افتد!خورد و روی تام میو پیانو از باالیی پله ُسر می دهدرخ میاما اتفاقی غیر منتظره 

 

 

 

 

 

 

 

میردافتد و او میپیانو روی تام می  

 

 

 

 

 

 



 ۵۱   های کارتونفیلم

 
 رودآید و روح تام از آن باال میای طالیی از آسمان پایین میناگهان پله

 

 

 

 

 

 

 رود...روح به آسمان می

  



۵۲ 

 

 و تاثیر آن بر کودکان

هایی را که در بهشت در حال بیند و گربهرسد دیوارهای بهشت را میوقتی تام به آسمان می

ای کهنسال که کتاب کند او نیز از آنان باشد. اما با دیدن گربهلذت بردن هستند و آرزو می

اعمال او  یکهنسال شروع به محاسبه یشود. گربهاعمال تام دست اوست غافلگیر می

 ؟اشدب تواندپیر کیست و منظورشان از چنین شخصیتی چه کسی می یگربه کند... اینمی

 

 

 

 

 

 

ز شود گناهان و کارهای بد او بیشتر اکند و متوجه میپیر کتاب اعمال تام را بررسی می یگربه

 دهد که تنها برایسوزد و به او یک فرصت دیگر میهایش است. اما دلش برای تام مینیکی

 ده:دهد که شرط نجات او بر آن نوشته شای به تام میدگی دنیا برگردد و برگهشصت دقیقه به زن

 

 

 

 

 

 

  



 ۵۳   های کارتونفیلم

 
 مضمون نامه چنین است:

 یباید از جری عذرخواهی کند و رفتار خوبی با او داشته باشد و همینطور یک گواهی نامه

 امضا شده از جری بیاورد که ثابت کند تام را بخشیده است

 

 

 

 

 

 

م جهن ،نتوانست سند بخشش جری را بیاورد وارد جهنم خواهد شد! اینجاست که تاماما اگر 

 بیند که همان سگ بدجنس است! این سگ نماد چه کسی است؟و نگهبان آن را می

 

 

 

 

 

 

کند؛ سپس روح او به صورت دودی سفید رنگ به بدنش باز تام با این شرط موافقت می

باید به دست و پای جری بیفتد تا عذرخواهی او را بپذیرد  شود. االنگردد و دوباره زنده میمی

 !پذیردبخشش را امضا کند! اما جری نمی یو نامه



۵۴ 

 

 و تاثیر آن بر کودکان

  



 ۵۵   های کارتونفیلم

 
 

 

 

 

 

 

 – ۵۵کند... دقایق به سرعت در حال سپری شدن هستند اما جری عذرخواهی تام را قبول نمی

و جری  کندگذرد... تام التماس میدقایق پایانی هم می ۶۰ -۵۹ – ۵۸ – ۵۷ – ۵۶

 پذیرد...نمی

 

 

 

 

 

 

شود و تام که نتوانسته موافقت جری دری از سوی جهنم گشوده میشود... تام تمام می وقت

 کندرا به دست بیاورد به جهنم سقوط می

  



۵۶ 

 

 و تاثیر آن بر کودکان

 

 

 

 

 

 

چیزهایی  یدیده و همهشود داشته خواب میشود و متوجه میناگهان تام از خواب بیدار می

 ١چیزی نبوده جز خوابی آشفته! ،که دیده از جمله مرگ و حساب و کتاب و وارد شدن به آتش

ی این داستان تمسخر آخرت و کوچک شمردن امر آن است و اگر کودک در آغاز سن تمییز چنین همه

ت، گرف چیزهایی را ببیند تا وقتی زنده است این تصویر تمسخرآمیز از آخرت در ذهن او جای خواهد

 آید، اما این پدر و مادرهر نوزادی بر فطرت به دنیا می«فرماید: می ـ صلی الله علیه وسلم ـچنانکه رسول الله 

آورد، آیا آورند؛ مانند حیوانی که بچه به دنیا میاو هستند که وی را یهودی یا نصرانی یا مجوسی بار می

 ٢».آورد؟ی گوش بریده به دنیا میبچه

دهد. ز هجوم فکری عقیدتی است که عقل کودکان را بدون آنکه احساس کنند هدف قرار میاین نوعی ا

هایی و اجازه دادن به کودکان برای دنبال کردن آن، کودکانی را به بار خواهد آورد نمایش چنین برنامه

 ٣آورند.شمارند و به آخرت ایمان نمیکه پروردگار عزوجل را کوچک می

نیز مورد  تکنند در دنیا مسئولند و در آخرها را برای فرزندان مسلمانان پخش میشکی در این نیست که کسانی که اینگونه برنامه - ١

 ها و چنین جراتی علیه دین و تمسخر پروردگار، واکنش نشان دهیم.ی اینگونه فیلمپرسش قرار خواهند گرفت و الزم است درباره

 ).۱۳۸۵بخاری ( - ٢

 ).۲۲-۲۱ی سفارینیة، ابن عثیمین (شرح عقیده - ٣

                                                             



 ۵۷   های کارتونفیلم

 
که ابزاری است برای نشر آیین بودا و شینتو، و این از خالل » anime«ی ژاپنی همینطور فیلم کارتون

وی ». Gaara«شود که نمایانگر خدایان شینتو است، مانند شخصیتی به نام هایی انجام میشخصیت

 ریزی است.های خود عاشق کشت و کشتار و خونجوانی است که با توانایی

پیدایش  ای اسالمی وهای اخیر الحمدلله با پیشرفت فعالیت رسانهالبته نباید فراموش کرد که در سال

های کارتون که از نظر اخالقی و فکری های مذهبی، تعداد قابل توجهی از فیلمتعداد بسیاری از کانال

ای هایی متخصص برای کودکان تاسیس شده که از اندیشهبدون اشکال هستند تولید شده و حتی کانال

ی پژوهشِی ای تربیتی و با پیشینهو بدون نمایش محتوای مبتذل و بر اساس اندیشه روشن برخوردارند

 پردازند.روانشناسی کودک به نمایش محتوا می

کنند ـ از جمله مواردی که به آن اشاره کردیم، هایی که محتوای نامناسب پخش میاما متاسفانه کانال

 ١همچنان با اشتباهات و فساد خود موجودند.

ر های واکسینه کردن فرزندان در برابهای فاسد و روشی حکم اینگونه شبکهامه به تفصیل دربارهدر اد

 آن، سخن خواهیم گفت.

  

 .spacetoon) و mbc3برای نمونه کانال کودکان ام بی سی ( - ١
                                                             



۵۸ 

 

 و تاثیر آن بر کودکان

 

 فصل سوم: درمان
  



 ۵۹   های کارتونفیلم

 
 ها: حکم این فیلماولمبحث 

نون در های کارتون پرداختیم. اکهایی از اشکاالت شرعی و عقیدتی برخی از فیلمتر به بیان نمونهپیش

ها به طور کلی و حکم تماشای آن، آرای برخی از اهل علم را بیان خواهم حکم این گونه فیلمی باره

 کرد، سپس به نتیجه گیری خواهم پرداخت.

 در پرسشی که به کمیسیون دایمی فتوا ارسال شده آمده است:

ی نند نیکهایی هدفدار و سودمند ماهای کارتون اسالمی کودکان که داستانحکم مشاهده و خرید فیلم

گذارند، چیست؟ منظور ما این داری و اهمیت نماز را به نمایش میبه پدر و مادر و راستی و امانت

ت که اند کنیم. اما مشکل اینجاسهای تلویزیونی که فراگیر شدهها را جایگزین شبکهاست که این فیلم

د. در گذارشده به نمایش می ها و حیوانات را که با دست کشیدههای کارتون تصاویر انساناین فیلم

 این صورت آیا مشاهدٔه آن جایز است؟

های کارتون به علت وجود تصاویر حرام، جایز نیست، و تربیت پاسخ: خرید و فروش و استفاده از فیلم

 ١های شرعی آموزشی و پرورشی و امر به نماز و به نیکی انجام شود.کودکان باید از روش

 ت؟شود چیسشد: حکم تصاویر کارتونی که از تلویزیون پخش می از شیخ ابن عثیمین پرسیده

ی بارهشود اگر به شکل انسان باشد درتصاویر کارتونی که گفتید از تلویزیون نمایش داده می«پاسخ: 

ت که تر این اسشود یا نه؟ و نزدیکحکم نگاه کردن آن تردید است که آیا به تصاویر واقعی ملحق می

گر به شکلی غیر از انسان باشد و منکر دیگری مانند موسیقی همراه آن نباشد و شود. و املحق نمی

 ٢».انسان را از انجام واجب باز ندارد، دیدن آن اشکالی ندارد

 گوید:در پاسخ به پرسشی دیگر ایشان می

نیه گویند اسالمی هست. مثال فتح قسطنطشود که میهایی تولید میپرسش: جناب شیخ؛ اخیرا کارتون

ی بروج نقل شده و در صحیح مسلم آمده کشند. اخیرا نیز داستان نوجوانی که در سورهرا به تصویر می

 ).۲۲۴۵کمیسیون افتاء به شماره ( فتوای - ١

 ).۳۳۳/ ۲مجموع الفتاوی ( - ٢

                                                             



۶۰ 

 

 و تاثیر آن بر کودکان

م این کنند. حکهای نامناسب کارتون مطرح میاند و آن را به عنوان جایگزین فیلمرا به تصویر کشیده

 ها چیست؟کارتون

ن ـ چنانکه شما گفتید ـ این است که ای پاسخ: به نظرم ان شاءالله اشکالی نداشته باشد؛ چون واقعیت

ی این توان دربارهترین چیزی که میکند، چون کمها کودکان را از چیزهای حرام دور میکارتون

تون های کاری آن از دیگر فیلمها گفت ـ اگر الزم باشد سخت بگیریم ـ این است که مسالهکارتون

ار کند و العیاذ بالله پروردگایم در عقیده ایجاد شک میها چنانکه شنیدهتر است، یعنی آن فیلمآسان

 بینم.کشد یا مانند این؛ در هر صورت در آن اشکالی نمیعزوجل را به تصویر می

کشند آیا حکم تصویرگری به آن تعلق ها را با دست میشخص پرسشگر: از این جهت که این کارتون

 یابد؟نمی

اگر هم گناهی باشد متوجه خودش هست، اما ما تنها چیزی را ی کسی که این را کشیده شیخ: درباره

 کشند.بینیم که نوشته شده و به پایان رسیده. از جهت دیگر هم این تصاویر را به شکل انسان نمیمی

کشند! انسان عادی... ریش دارند، عمامه دارند و همه چیز [مثل ما] پرسشگر: به شکل انسان می

 حکمش چیست؟

سی از فرماندهان این فتوحات چیزی را که نگفته نسبت ندهند، چون این مشکل دارد. شیخ: اگر به ک

 اما اگر جز خوبی چیزی در آن نباشد ان شاءالله اشکالی ندارد.

 ١اما اگر همراه با موسیقی باشد جایز نیست، زیرا موسیقی حرام است.

 فتوای دیگری از ایشان:

بران هایی مانند داستان پیامهای ویدیویی که حاوی کارتونی فیلمپرسش: جناب شیخ، نظر شما درباره

 و سخنرانی برخی از مشایخ است، چیست؟

 ها حاوی آن تصویرگریپاسخ: سخنرانی اشکالی ندارد، زیرا حاوی مصلحت است و همچنین این فیلم

 [به صورت توان آن رااش هشدار وارد شده، زیرا تصاویر آن در خود فیلم است و نمینیست که درباره

 ).۱۳/ ۷بقاء باب المفتوح، ابن عثیمین ( - ١
                                                             



 ۶۱   های کارتونفیلم

 
جدا از فیلم] مشاهده کرد. اما به تصویر کشیدن پیامبران جایز نیست، نه در ویدیو و نه بر روی کاغذ، 

 تر از این هستند که تصاویرشان را در برابر مردم به ابتذال کشاند.زیرا آنان گرامی

 های کارتون چطور؟پرسشگر: فیلم

دانیم الی نداشته باشد]، چون کارتون آنطور که ما میهای کارتون بیشتر امید هست [که اشکشیخ: فیلم

 دهد، اما چیزی که حقیقی باشد جایز نیست.تصویر [انسان و حیوان] را تغییر می

 های قرآن ساخته شده، مثال داستان اصحاب اخدود چطور؟ی داستانهایی که دربارهپرسشگر: کارتون

 اند؟ مخلوقات ازاصحاب اخدود این شکلی بوده ها گفتهشیخ: این هم اشتباه است. چه کسی به آن

زمان آدم تا این امت در حال کوچک شدن هستند. بلندی مردم پیش از این شصت گز و عرضشان 

بینید. اند که میاند تا به این امت رسیدهها] کوچک شدههفت گز بوده، سپس مردم کم کم [در طی نسل

گاهی ندارد جایز نیست.بنابراین نظر من این است که نشان دادن چی  زی که انسان در مورد آن آ

 ها] برای ترسیخ عقیده در ذهن کودکان است.گوید [این کارتونپرسشگر: برخی می

 دانی؟شیخ: شما خودت االن داستان اصحاب اخدود را نمی

 پرسشگر: بله!

 ای؟ها این [داستان] را دانستهشیخ: با استفاده از این کارتون

 پرسشگر: نه!

ای دیگران نیز بدون این چیزها، آن را خواهند یخ: پس تمام! همینطور که شما [این داستان را] دانستهش

دانست. در ضمن چه کسی قرار است این داستان را به تصویر بکشد؟ شاید انسانی باشد که چیزی 

 داند اما با خود گفته: این تصویر آنان است.ی این داستان نمیدرباره

 ان [در شکل کارتون] به صورت چیزهایی است تصویری که قابل فهم است.پرسشگر: داست

های قرآن است به تصویر کشاندن آن جایز شیخ: در کل، نظر من این است که هر چه متعلق به داستان

نیست و نمایش آن برای کودکان نیز جایز نیست. حتی در مورد نمایش داستان محمد فاتح هم ته دلم 



۶۲ 

 

 و تاثیر آن بر کودکان

کنند شود فکر میجز داستان این شخص برای کودکان چیز دیگری نمایش داده نمیچیزی است. وقتی 

ایشان تنها قهرمان اسالم است و قهرمان دیگری جز او نیست که این صحیح نیست زیرا اسالم 

 ١رسد.قهرمانانی دارد که فاتح به زانوی آنان هم نمی

 منتشر شده، آمده است:» اسالم وب« در فتوایی که زیر نظر گروهی از علما در مرکز فتوای سایت

ده های تصویربرداری ششود و همینطور فیلمهای پویانمایی یا کارتون نامیده میی آنچه فیلمدرباره«

عنوان  ای بهشود و عدهبرداری میها فیلمی تئاتر و نمایشنامهبرداری و آنچه از صحنهبا دوربین فیلم

ازند و مسائل مربوط به آن از جمله تهیه و مسائل تجاری و تماشای پردهنرپیشه در آن به ایفای نقش می

آن...  اهل علم نگاه متفاوتی دارند و اجتهاداتشان در این باره متفاوت است، گروهی آن را مجاز دانسته 

 اند.و گروهی دیگر جایز ندانسته

ها وجود داشته یلمشاید مفید باشد تعدادی از محذورات و اشکاالتی که ممکن است در برخی از ف

 باشد را بیان کنیم:

نخست: اینکه مضمون فیلم از نظر شریعت اسالمی دچار مشکل باشد؛ مثال حاوی مسائلی باشد در 

ا ی آن یا زیبتناقض با اصول اسالم و عبادات و اخالق و آداب اسالمی، از جمله در تحقیر با تخطئه

آن با گفتار یا کردار یا عملکرد؛ مانند به تصویر  جلوه دادن آنچه مخالف اسالم است و برتر دانستن

 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.

تواند آن یننده نسوم: اینکه شامل موسیقی واضح باشد به طوری که همراه با فیلم [در متن آن] باشد و ب

 را حذف یا لغو کند.

 ).۲۲/ ۱۷لقاء الباب المفتوح، ابن عثیمین ( - ١
                                                             



 ۶۳   های کارتونفیلم

 
این اشکاالت بر اساس قول صحیح اهل علم حداقل حرام هستند، زیرا نصوص بسیاری در تحریم هر 

یک از آن وارد شده و باعث فساد اعتقاد و از بین رفتن اخالق و شکستن دیوار حیا و عادی شدن حرام 

 شود...یو مشغول شدن مردم به باطل و از بین رفتن اموال م

بر این اساس، هر فیلمی که حاوی یکی از این اشکاالت شرعی باشد حرام است، زیرا تهیه 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.

ها خالی از آن نیست: تصویرگری و نقش این فیلمدر کنار این اشکاالت شرعی، دو مساله هست که 

 آفرینی.

های عادی است، زیرا تصاویر آن نقاشی شده است نه های کارتون شدیدتر از فیلمتصویرگری در فیلم

 فیلمی که از واقعیت گرفته شده.

آفرینان  های کارتون است، زیرا نقشاز فیلم ترهای گرفته شده با دوربین نمایاننقش آفرینی نیز در فیلم

 واقعی هستند نه تصاویر متحرک.

وناگون ی آن گی تصویرگری و نقش آفرینی خالی از مساله نیستند و اجتهاد اهل علم دربارههر دو مساله

ی اند که این نصوص دربارهاست... برخی آن را به سبب نصوصی که وارد شده به کلی جایز ندانسته

 تر از نقش آفرینی است.یرگری صریحتصو

نقش آفرینی و هنرپیشگی را نیز با نگاه به واقعیت امر و حال کسانی که در آن فعالند و فساد اخالق و 

ها ـ به جز در موارد اندک ـ که این موارد استثنایی نزد آنان حکمی ندارد، به طور کلی جایز خانواده

 اند.ندانسته

 ی تصویرگری بسیار است و همینطوراستدالل نیست؛ چرا که سخن درباره اینجا مجال شرح و بسط و

 گوییم:ی هنرپیشگی، مهم آن بخش است که به پاسخ ما مربوط است. بنابراین میدرباره

با استناد به رای گروهی از علما بر جایز دانستن عکس فوتوگرافی برای نیاز، ما ـ با نگاه به واقع ـ 

هایی هدفدار که عناصر موفقیت را در خود دارد و قادر به رقابت در جهانی زینگوییم: ایجاد جایگمی
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ای هاند در برابر تلویزیون و فیلمها و کودکان تبدیل به دانش آموزانی شدهاست که در آن خانواده

 گوییم تولید محتوای تلویزیونی نیازی است ضروریویدیویی و صفحات اینترنت... در این شرایط می

ل شود قابلحتی است راجح که در راه آن اشکاالت شرعی ممکن که تنها با نگاه جزئی دیده میو مص

 چشم پوشی است. به چند علت:

ها و گسترش انواع تولیدات تلویزیونی در میان عموم طبقات جامعه. واضح فراگیری فیلم نخست:

ـ بشود ـ اگر نگوییم همهاست غالب آنچه توسط مردم تماشا می ا آداب اسالمی هماهنگ نیست ی آن 

ن ی ایو بلکه به طور کلی یا جزئی از راه و روش اسالم خارج است. بنابراین حکمت نیست که همه

اری یا بردهای ویرانگر بسپاریم آن هم مثال به حجت حرام بودن فیلممردم را به سادگی به این فیلم

ی مدارک رسمی، و همینطور برخی از انواع برداری را برابازیگری، در حالی که برخی از انواع عکس

تر تر و مهمایم. در حالی که این مساله برای استثنا شدن خطرناکبازیگری را برای آموزش، جایز دانسته

 است.

دانیم که مردم را برای تنبیه اینکه تلویزیون و دیش ماهواره را وارد از نظر شرعی این را موجه نمی دوم:

ند رها کنیم و آنان را با شیاطین جن و انس تنها بگذاریم تا عقاید و اخالق و ناموس اهای خود کردهخانه

ای بنشینیم و بدون آنکه کاری کنیم تنها مجازات آنان را به بازی بگیرند، و خودمان دست بسته گوشه

 نیست وها را به یاد آنان بیاوریم. این هرچند ضروری است، اما کافی خداوندی و آثار بد این رسانه

شود. بلکه حتما باید کاری ایجابی نیز انجام داد، تجربه ثابت کرده باعث دور شدن مردم از باطل نمی

 خود باطل به جنگ آن رفت. 
ِ

و همراه با دعوت و بیان هشدار، جایگزینی قانع کننده یافت و با سالح

ایم و با آنچه قواعد شریعت ی توان خود را در راه نصیحت انجام ندادهزیرا در غیر این صورت ما همه

 ایم.کند راه نیامدهو مقاصد آن ایجاب می

ای از آن خالی نیست، به نظر با اعتراف به وجود برخی محذورات شرعی که این نوع کار رسانه سوم:

دی کند و کم کردن بای متقابل، نقش مهمی در کم کردن شر و جلوگیری از آن ایفا میما فعالیت رسانه

ترین آن امری است که شارع آن را معتبر دانسته و این به معنای اصلی است که ارتکاب خفیفو تخفیف 

 داند.زیان و دفع ضرر بزرگتر را مصلحتی شرعی می
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 شریعت نیز برای تحصیل مصلحت و تکمیل آن و دفع مفسده و کم کردن آن آمده.

ها اد را دفع کرد، هرگز این جایگزینهمینطور یقین داریم که اگر عمال امکان داشت تنها با هشدار فس

 دانستیم، اما واقعیت امر چیز دیگری است.را به صرف تفریح و سرگرمی جایز نمی

حجاب و موسیقی نیستند و در مضمون و کارگردانی خود هایی که حاوی تصاویر زنان بیفیلم چهارم:

ع تاریخی و بزرگداشت اند، مانند آموزش و تصحیح مفاهیم و یادآوری وقایداری هدفی نیک

های مشهور اسالم و دیگر معانی و اهداف صحیح، تاثیری نیک بر روی کودکان و نوجوانان شخصیت

ـ از رسانهو دیگر بینندگان به جای می ـ به جز موارد نادر  ها گذارند. آن هم در دورانی که الگوهای نیک 

 اند!تبدیل به مشاهیر و الگوهای مردم شده ها و بازیگران مرد و زنها و خوانندهناپدید شده و دلقک

های ی حجت بر مدیران کانالایجاد جایگزین مناسب از یک جهت بخشی است از اقامه پنجم:

ها و همچنین بر بینندگان و مصرف کنندگان این های تلویزیونی و فروشندگان فیلمفضایی و شبکه

اند و هر گاه به آنان تذکر داده شود ها کردهدههای نامناسب را وارد خانوامحصوالت. کسانی که فیلم

 گویند: جز این محصوالت چیز دیگری موجود نیست!می

نیست  گوییم: کافیبا وجود اینکه قبول داریم چنین منطقی اصوال صحیح نیست، اما باری دیگر می

آتش ویرانی و مجازات ی ما در ها، چرا که همهای باشد میان ما و آنی فاصلهکه این منطق اشتباه نقطه

 ها خواهیم سوخت.بند و باری اخالقِی این رسانهخداوندی و آشوب و بی

ی ماست که در برابر مردم مانند پزشک باشیم و سعی کنیم تا حد امکان اسباب از سوی دیگر وظیفه

 توانیم اسباب مرگ را به تاخیر بیندازیم.بیماری را از بیمار دور کنیم و تا جایی که می

ی حاکمان و ی نخست وظیفهحمایت جوامع اسالمی از عوامل انحراف و فساد در درجه ششم:

 های مناسب را تشویق کنند.توانند جایگزینها است، زیرا آنان قدرت جلوگیری را دارند و میحکومت

اوان ی حجت و تالش فرتوانند با دعوت و ارائهگیرند که میپس از آنان علما و اهل اصالح قرار می

مردم را به مقاومت در برابر فساد و اسباب آن تشویق کنند. از جمله تشویق صاحبان سرمایه و 

 ی بستر مناسبای و ارائهمتخصصان به همکاری و هم اندیشی برای ایجاد جایگزین مناسب رسانه

 برای آن، از جمله:
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رعی با استفاده از نصوص های گوناگون این مساله و نگاه در منافع کلی و مقاصد شپژوهش جنبه 

 کتاب و سنت و تشویق فعاالن این زمینه و تصحیح مسیر آنان.

های خود شانه خالی کنند چه سرنوشت ی امانت خود کوتاهی کنند و از مسئولیتاما اگر همه درباره

 اند؟نامعلومی در انتظار جوامعی خواهد بود که از خیرخواهی و نصیحت محروم بوده

ی اسالمی در برابر عوامل رذیلت و انحراف اینطور ناتوان بایستیم قابل قبول نیست که از حمایت جامعه

هایی کم خطرتر برای رفع حرج از مردم و اصالح و سپس دیدمان را محدود کنیم یا از فراهم کردن راه

 ی آنان سر باز زنیم.مرحله به مرحله

های تاثیرگذاری بر مردم حقیقتی است موجود که دگی و روشهفتم: تغییر ابزارهای ارتباط و نوع زن

ت رود این استوان با عدم تعامل آن را نادیده گرفت یا از آن گذشت. آنچه از ما مسلمانان انتظار مینمی

که با اسالم در دوران خود زندگی کنیم و با هر مورد جدیدی بر اساسی که مناسب طبیعت و شرایط آن 

ای و فرهنگی دشمنان اسالم اعتراف داشته باشیم و بدانیم که ابزار به قدرت رسانه است رفتار کنیم و

بول داریم ایم. حال که قمسلمانان در برابر این هجوم بسیار ضعیف است و در نبردی نابرابر گرفتار شده

ای با دشمن در دوران ضعف جایز است تا بتوانیم اسباب قدرت و مقاومت را به دست صلح مرحله

ی توان حتی در آن به صلح با دشمن راضبیاوریم، اکنون نیز در نبردی هستیم که [با این شرایط] نمی

 شد بلکه باید بدون شرط تسلیم آنان شد.

ـ با ضوابطی که ویژگی اسالمی ما را مراعات کند ـ مجال را برای فیلم های در این حالت آیا بهتر نیست 

برابری با دشمن برسیم یا حداقل به آنان نزدیک شویم؟ آیا این به  هدفمند باز کنیم تا در این صورت به

های پاک دارند و تر نیست از این که در را بر روی کسانی که نیتحکمت و مقاصد شریعت نزدیک

قصد پر کردن این خال را دارند ببندیم؟ تا در نتیجه به این حجت که آنان کافر هستند و دینشان همان 

هایی را ی حضور رسانههای خود هستیم، اجازهو ما مسلمانیم و دارای ارزش هوا و هوسشان است

ت های آنان را دریافهای اندیشهایم زبالهبدهیم که بسیار بدتر هستند؟ چگونه با این بهانه اجازه داده

 ؟ایم ـ بر اساس موازین خودمان ـ وسایلی را برای مقاومت آنان ابداع نماییمکنیم اما تالش نکرده
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رای ایم، بای خودمان را به علت ناتوانی از مقابله با منکر معذور دانستهاگر در برابر این هجوم رسانه

ای که زیان کمتری داشته باشد، عذری نداریم. این مقتضای عقل و عین رویارویی آن با هر وسیله

 مقاصد شریعت است.

ن خواهند برای همراهی با دشمناکنند و میمیاینجا باید میان کسانی که دعوت به کوتاه آمدن از ثوابت 

اسالم و به خاطر خود حرام  وارد آن شوند، و میان کسانی تفاوت قائل شد که از ترس شرایط دردناک 

روی و با دوری از وقوع در گناه، با استفاده از تر و بدون زیادهکنونی و برای ایجاد جایگزینی کم زیان

 اند.مورد اعتماد، رو به آن آورده فتوای جواِز برخی از اهل علم

همینطور باید در مورد منکراتی که میان مردم گسترش یافته تفاوت قائل بود. مثال منکراتی که برای 

هنگامی که نوشیدن خمر میان مردم  ـ رضی الله عنه ـدوری مردم از آن باید جدیت به خرج داد چنانکه عمر 

 ١تعیین کرد و صحابه نیز در این مورد با وی موافقت نمودند. گسترش یافت حد آن را هشتاد ضربه شالق

و مواردی که برای دوری مردم از یک منکر، مقتضای حکمت، برخورد با نرمش است و اینکه قسمتی 

خواهند به آنان بدهیم تا از رفتن به سوی چیزی که بدتر است خودداری کنند و این کاری از آنچه را می

برای بازگرداندن مردم به دوران نخست ـ که از آن دور شده بودند  ـ رضی الله عنه ـزیز بود که عمر بن عبدالع

گذاشت تا بلکه همراه با آن های دنیا را در اختیار آنان میـ انجام داد، به طوری که بخشی از خوشی

 ٢قسمتی از رهنمودهای وی را در امر دین بپذیرند.

 جنس مورِد دوم است.شک آنچه ما در صدد آن هستیم، از بی

گیری بر مردم و اصالح بر حسِب امکان و آید که بر اساس آسانبر مبنای این اسباب چنین به نظر می

ی حجت برای مردم برای ترک آنچه شر بیشتری دارد، و به هدف کم کردن شر و جلوگیری از آن و اقامه

قرار دادن آنان با زبانی که تاثیر  برای مراعات اختالف مردم در روش آموزش و تلقی، و مورد خطاب

اساس،  تر باشد. و بر اینهای هدفدار و ارزشی به صواب نزدیکها و انیمیشنبیشتری دارد، تولید فیلم

آید به اشکاالت شرعی بزرگی که در صورت خالی کردن اندک اشکاالت شرعی که در این راه پیش می

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

 ).۹۴/ ۲نگا: موافقات، شاطبی ( - ٢
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که امیدش هست قابل چشم پوشی است. البته  رسد و با مصلحت بزرگیعرصه رخ خواهد داد نمی

شکل ترین ماهل علم و متخصصان این عرصه باید به طور دائم در جستجوی وسایلی باشد که با کم

 ١».شرعی هدف مورد نظر را برآورده سازد. و الله اعلم

مل شرک اهای کارتونی که شی تحریم تولید یا پخش یا تماشای فیلمبه طور کلی هیچ مسلمانی درباره

ای یا توهین به دین اسالم یا تمسخر پروردگار یا نشر اخالق نامناسب باشد شک ندارند و این مساله

 ٢است روشن که برای اثبات آن نیازی به بیان ادله و نصوص شرعی نیست.

 توان به طور خالصه چنین حکم کرد:بر اساس فتاوایی که ذکر شد می

اوت شود متفها و تصاویری که در آن به نمایش گذاشته مییشههای کارتون بر حسب اندـ حکم فیلم

اشد ای برای بیننده در بر داشته بای روشنگر و داستانی تربیتی و فایدهاست. هر فیلمی که اندیشه

 اشکالی ندارد و سود آن بیشتر از زیانش هست.

ودکان، مراقب و حامی فرزندان های نامناسب کها و برنامهی پدر و مادر است که در برابر فیلمـ وظیفه

 خود باشند.

های کارتون سودمند توجه نشان دهند. همینطور ای اسالمی به تولید فیلمـ الزم است موسسات رسانه

 ها برای نمایش آثار سودمند و بایکوت تولیدات مضر، همت کنند.شبکه

اند که های مضر ارائه دادهز فیلمفتاوای پیشین همینطور راهکارهایی برای در امان نگاه داشتن کودکان ا

 ی آن سخن خواهیم گفت.در مبحث بعد به تفصیل درباره

 های زیانبارمبحث دوم: محافظت کودکان در برابر برنامه
ای است عظیم و مسئولیتی است سترگ که الزم است والدین بسیار جدی به آن تربیت کودکان وظیفه

و ها از هر سهم سازند، به ویژه در این دوران که امواج متالطم فتنهفکر کنند و ابزار الزم را برای آن فرا

اند و دین به شدت غریب شده و عوامل فساد آنقدر زیاد شده که باعث شده پدر در برابر هجوم آورده

صادره از مرکز فتوای سایت اسالم وب » حکم احتراف وبیع األفالم الکرتونیة والتمثیل«) تحت عنوان ۳۱۲۷فتوای شماره ( - ١

)www.Islamweb.net.تحت نظر دکتر عبدالله الفقیه ( 

 ).۵۲ – ۵۱توجیهات مهمة لشباب األمة، عالمه شیخ صالح بن فوزان الفوزان ( - ٢

                                                             



 ۶۹   های کارتونفیلم

 
های درنده به چرا برده و اگر کودکان خود مانند چوپانی باشد که گوسفندان خود را در سرزمین گرگ

 ها حمله برند.ها به آننان غفلت ورزد گرگای از آلحظه

آورد این است که بسیاری از والدین در مورد تربیت فرزندان خود اهمال آنچه قلب انسان را به درد می

اند و نه آنان را بر اساس نیکی و دهند؛ نه از کودکان خود محافظت کردهکنند و به آن اهمیتی نمیمی

 کنند.تقوا تربیت می

اری از پدران و مادران عامل اصلی گمراهی و فساد فرزندان خود هستند. چرا که آنان را بدون حتی بسی

نها های کامپیوتری تای و اینترنت و بازیهای ماهوارههیچ مراقبت یا نصیحت و ارشادی با انواع کانال

 گذارند.می

ت ی خود را با اهمال و ترک تربیشهچه بسیارند کسانی که فرزند و جگرگو«گوید: می ـ رحمه الله ـابن قیم 

کنند فرزند خود را گرامی اند، و گمان میهایش در دنیا و آخرت بدبخت کردهو یارِی او بر شهوت

کنند اما در واقع به کنند که در حق او مهربانی میاند و گمان میاند اما در واقع به او توهین کردهداشته

 »سودی نبردند و او را از نصیبش در دنیا و آخرت محروم ساختند... اند... از فرزند خوداو ستم ورزیده

 ١».اگر به فساد فرزندان توجه کنی خواهی دید غالبا از سوی پدران است«گوید: سپس می

ی شکی در این نیست که فرزندان، امانتی هستند نزد پدران و مادران، و خداوند از هر مسئولی درباره

همه «فرماید: می ـ صلی الله علیه وسلم ـی گذاشته سوال خواهد کرد. رسول الله ی ومسئولیتی که بر عهده

ی رعیت خود مورد شما چوپانید و همه در برابر رعیت خود مسئولید؛ حاکم مسئول است و درباره

ی آنان مورد پرسش قرار خواهد ی خود است دربارهپرسش قرار خواهد گرفت، و مرد مسئول خانواده

 ٢».ی رعیت خود پرسیده خواهد شد...ی همسرش هست و او نیز دربارهمسئول خانهگرفت و زن 

پدران در تربیت فرزندان خود مسئولیت کامل دارند و خداوند آنان را در این باره مورد پرسش قرار 

 والی فرزندانش سالله سبحانه در روز قیامت از پدر درباره«گوید: می ـ رحمه الله ـخواهد داد. ابن قیم 

 ).۱۴۵د في أحکام المولود (نگا: تحفة المودو - ١

 ).۱۴۵۲) و مسلم (۱۵۲۲بخاری ( - ٢

                                                             



۷۰ 

 

 و تاثیر آن بر کودکان

ی پدر پرسش کند، زیرا همانطور که پدر بر گردن فرزند حق خواهد کرد، پیش از آنکه از فرزند درباره

 ١».دارد، فرزند نیز بر گردن پدر دارای حقی است

ه و او توجهی نمودبنابراین، کسی که در آموزش آنچه سودمند است به فرزند خود بی«گوید: سپس می

، و بیشترین فساد فرزندان به سبب پدران و کم توجهی و آموزش ندادن فرایض را رها کرده، به او بد کرده

های دینی توسط آنان است. در کودکی آنان را ضایع کردند و در بزرگی نه برای خود سودمند و سنت

 ٢».خواهند بود و نه سودی برای پدران خود خواهند داشت

پاسخگو است. مسئولیت فرزندان ـ پسر و ی خود مسئول است و در برابر رعیت خود پدر در خانه

 ی تربیت و راهنمایی آنان را به عهده دارد و مسئول اخالق و کردارشان است.دختر ـ و وظیفه

گاه نموده که هر کس در تربیت فرزندان خود سهل انگاری کند در حق او  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر  ما را آ

ای بنده«فرماید: ت که بهشت بر او حرام خواهد شد. ایشان میفریبکاری روا داشته و جزایش چنین اس

نیست که خداوند مسئولیت گروهی را به او دهد، سپس در حالی بمیرد که در حق آنان فریبکاری نموده 

 ٣».سازدمگر آنکه خداوند بهشت را بر وی حرام می

 توجهی و آموزش ندادن اموریکاری در مسئولیت، تربیت بد آنان با بیهای فریب و کمیکی از نمونه

 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 عالوه بر اهمال و سهل انگاری و شانه خالی کردن از تربیت فرزندان، 

گذارند که باعث گمراهی و فساد عقیده و آلوده شدن اندیشه و ویرانی چیزهایی را در اختیار آنان می

نان را به دیدن تصاویری های نامناسب، آها و بازیشود، و با رها کردنشان در برابر کانالاخالق آنان می

 ریزی نیست.دهد که خالی از فحشا و گناهان و جنایت و خونعادت می

 ).۱۴۸نگا: تحفة المودود في أحکام المولود ( - ١

 )۱۴۹تحفة المودود في أحکام المولود ( - ٢

 ). لفظ روایت از مسلم است.۱۴۲) و مسلم (۷۱۵۰بخاری ( - ٣

                                                             



 ۷۱   های کارتونفیلم

 
ها از عذاب خداوند و خشم اوست، و برای هدف از تربیت و آموزش کودکان و توجه به آنان، نجات آن

و ی خود باشند که با طاعت خداوند این است که در آینده اعضایی سودمند و فعال برای جامعه

 شان سود رسانند.اصالحگری، به خود و والدین و جامعه

̧  ¶ M« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́ µفرماید: الله متعال می

¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÂL   :۶[تحریم[ 

ها است را از آتشی که سوخِت آن مردم و سنگ تاناید خودتان و خانوادهای کسانی که ایمان آورده«

گیر هستند که از آنچه الله به آنان دستور داده حفظ کنید. بر آن [آتش] فرشتگانی خشن [و] سخت

 ».دهندکنند و آنچه را که مامورند انجام میسرپیچی نمی

 بزرگ است و این امانتی است بس عظیم که
ً
ا نهاده ی مبر عهده مسئولیت ما در قبال فرزندانمان واقعا

شده و بر ما واجب است به درستی آن را رعایت کنیم  در تربیت آنان بکوشیم و دستشان را گرفته از 

 ی کودکی و بلوغ عبورشان دهیم...مرحله

ی درهای فساد را بگیرد، تواند جلوی همهاما گاه انسان هر چه تالش خود را به کار بندد باز هم نمی

 موجودی ها گوناگون و مردم با هم در رابطهاند و طبیعتگسترده هاچرا که سرزمین
ً
اند و انسان ذاتا

 کند و این رابطه گریز ناپذیر است.نشینی میاست اجتماعی که با مردم هم

فرزندان ما هم بخشی از این جامعه هستند و با دیگر مردم ـ کوچک و بزرگ ـ در مدرسه و بازار و دیگر 

 بینند که گاه اشتباه یا غیر شرعی است.شنوند و میو چیزهایی را می جاها، رابطه دارند

ا های مسموم ربنابراین هر چه مربیان غیور و والدین خیرخواه بخواهند جلوی تماشای اینگونه برنامه

 بگیرند نخواهند توانست.

ز این ا های نادرستی که در برخیبنابراین الزم است با برخی اقدامات کودکان را ضد اندیشه

 ها موجود است واکسینه کرد:فیلم



۷۲ 

 

 و تاثیر آن بر کودکان

هایی که حاوی فساد عقیدتی یا اخالقی مراقبت کودکان توسط والدین و اجازه ندادن تماشای برنامه -۱

گذارد. همینطور محافظت از هویت فرزندان است، زیرا چنین چیزی تاثیری منفی بر رفتار کودکان می

 با در نظر داشتن آنان به طور نامحسوس.

استفاده از اوقات کودکان در حفظ قرآن کریم و تفریحات سودمند، و تشویق تولید کنندگان داخلی  -۲

 های کارتون برای محافظت از هویت کودکان.فیلم

جستجوی کاراکترهای کارتونی از میراث ادبی محلی و تاریخ اسالمی، به طوری که با دین در  -۳

 های آنان.ی قهرمانیهایی دربارهو ساختن فیلم هاتضاد نباشد و جا انداختن این شخصیت

ها های درسی که باعث واکسینه شدن کودکان در برابر اینگونه برنامهاضافه کردن دروسی در برنامه -۴

 شود.می

ها توسط کودکان را بررسی نماید و همینطور هایی که میزان تماشای این برنامهی پژوهشتهیه -۵

حتوای ی کودک هستند و شناخت میزان تاثیر مها دارای بیشترین بینندهز شبکهبررسی اینکه کدام یک ا

ی کودک مسلمان و ایمان وی به خداوند و آخرت و مفهوم حالل و حرام و گفتار ها بر عقیدهاین برنامه

 وی.

انند دی کودکان مسلمان تقوای الله را رعایت کنند و بها برای اینکه دربارهنصیحت مسئوالن رسانه -۶

ود. شها و خشونت و فساد میهای آنان باعث ویرانی جوامع مسلمان و گسترش زشتیبرخی از برنامه

 شود.ی کودکان و فساد آنان میها باعث تخریب عقیدهای از این برنامهحتی پاره

و  تو یاران وی با استفاده از سیر ـ صلی الله علیه وسلم ـتربیت کودکان بر اساس محبت پیامبر  -۷

 ی سنی کودکان.های مناسب دورهی آنان و انتخاب کتابنامهزندگی

آموزش مسائل عقیده به کودکان؛ مسائلی همانند توحید و بزرگداشت خداوند و محبت و تقوای  -۸

ی سنی وی و قدرت او بر هر چیز، و اینکه او آفریننده و روزی دهنده است، با روشی که مناسب دوره

 باشد.و طرز فکر آنان 



 ۷۳   های کارتونفیلم

 
ای حاوی هتربیت کودکان بر اساس انکار منکرات و بد دانستن آن. به آنان یاد داده شود که کارتون -۹

عجیبی نقل  هایاند داستانموسیقی یا صلیب را تماشا نکنند. از کودکانی که بر این اساس تربیت شده

 شود.کنند و این خود باعث جلوگیری از بسیاری از منکرات میمی

 گزار کردن همیشگی جلسات گفتگو با فرزندان.بر -۱۰

شود قدرت تجزیه و های کودکان. اینکار باعث میسعی در همراهی آنان هنگام تماشای برنامه -۱۱

 بینند باال رود.تحلیل آنچه می

 بینند.هایی که میهای خوب و بد برنامهی جنبهبرگزاری مسابقاتی میان کودکان درباره -۱۲

 توان به این موارد اشاره کرد:های مربوط به کودکان میدست اندر کاران رسانه یاما درباره

عالند های کودکان فهای کسانی که در بررسی و تحلیل برنامهاهمیت به آموزش و باال بردن توانایی -۱

 هایترین داراییهای جدید هجوم فکری علیه جوامع مسلمان که با ارزشها از روشو اطالع مستمر آن

 ما را هدف قرار داده است.

شود و موضوعات مطرح شده در آن؛ هایی که از کشورهای دیگر وارد میبررسی محتوای برنامه -۲

 زیرا معموال محصوالت فرهنگی هر کشوری برگردان عقیده و فرهنگ آنان است.

 های پیشنهادیمبحث سوم: جایگزین
وت، داشتن فهمی پخته از مقاصد شریعت نزد ی دعهای مهم برای فعالیت در عرصهیکی از اولویت

ی اصالح دینی است، تا بدین وسیله بتوانند نتایجی کار شده و ملموس را طالب علم و فعاالن عرصه

که همراه با روح این دوران و نیازهای آن باشد، پدید آورند، و بدانند چگونه » فقه جایگزین اسالمی«در 

که به آن روبرو است نجات دهند؛ چه از نظر آموزشی یا تربیتی و یا  هاییتوان این امت را از بحرانمی

 ای.رسانه



۷۴ 

 

 و تاثیر آن بر کودکان

داند و بر خلق مهربان است، و هر چه شناخت یک عالم نسبت به عاِلم حقیقی آن است که حق را می

تر خواهد شد و بیش از همه بر آنان آسان خواهد شریعت و روح آن افزایش یابد نسبت به بندگان مهربان

 ١ت و نرمش نشان خواهد داد.گرف

ـ چیزی هنگامی که مسلمان به روش پروردگار در قرآن کریم می ـ سبحانه و تعالی  نگرد خواهد دید وی 

 ی الفاظ ورا بر بندگان خود حرام نکرده مگر آنکه بهتر از آن را در اختیار ایشان نهاده، حتی درباره

 عبارات.

 ©̈  § ¦ ¥ ¤ £Mفرماید: برای نمونه این سخن پروردگار که می

ª ¬« ® ¯ °L   :۱۰۴[بقره[ 

ه و گوش فرا دهید، و برای کافران [ک» انظرنا«و بگویید: » راعنا«اید نگویید ای کسانی که ایمان آورده«

 ».قصد ریشخند دارند] عذابی دردناک است

کن ـ ما را بپای) نهی کرد زیرا نوعی شباهت با یهودیان بود  (رعایتمان» راعنا«خداوند آنان را از گفتن 

گفتند و قصد تمسخر داشتند. اینجا بود که الله می ـ صلی الله علیه وسلم ـکه این کلمه را خطاب به پیامبر 

[یعنی ما را بنگر] را به عنوان جایگزین » انظرنا«متعال صحابه را از گفتن این لفظ نهی کرد و لفظ 

 ٢».ردمعرفی ک

همینطور هر که در سیرت مصطفی دقت کند این را به طور واضح در روش تربیتی آموزشی ایشان 

کرد در برابر آن جایگزین مشروعی هر گاه چیزی را تحریم می ـ صلی الله علیه وسلم ـمشاهده خواهد کرد. وی 

دوست دارد؛ برای ها ضعیف است و جایگزین را دانست که نفس انسانکرد، زیرا میرا معرفی می

 مثال:

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

 ).۱۰۴اسباب النزول، علی بن احمد الواحدی ( - ٢

                                                             



 ۷۵   های کارتونفیلم

 
رمای خ ـ صلی الله علیه وسلم ـبرای رسول الله  ـ رضی الله عنه ـروایت است که بالل  ـ رضی الله عنه ـاز ابوسعید خدری 

 »ای؟این را از کجا آورده«پرسید:  ـ صلی الله علیه وسلم ـآورد. رسول الله  ١»برنی«

داشتیم. دو صاع از آن را با یک صاع از این خرما عوض کردم تا شما از آن  گفت: خرمای نامرغوبی

 بخورید.

هرگز! هرگز! این عین ربا است، این خود ربا است! چنین مکن، اما اگر خواستی [خرمای «فرمود: 

 ٢».مرغوب] بخری خرمای خود را با چیز دیگری عوض کن، سپس با آن [خرمای مرغوب] بخر

 وقتی این کار بالل را حرام دانست، به جای آن جایگزینی مشروع را معرفی کرد. ببین ایشان چگونه

گاهند نیز چنین می  کنند.علمای رّبانی که نسبت به شرایط دوران خود آ

 گوید:به همین سبب، امام ابن قیم می

آن داد،  عی چیزی از او پرسید و پاسخ به مناز فهم مفتی و دلسوزی اوست که اگر سوال کننده درباره«

کند. وی اینگونه دِر حرام را اما دانست که پرسشگر به آن نیاز دارد، وی را به جایگزین آن راهنمایی می

گشاید. چنین چیزی جز از عالم دلسوزی که با الله معامله کرده بندد و دِر حالل را بر وی میبر او می

میان دیگر پزشکان است که بیمار را از  دهد... مثال وی در میان علما مانند پزشک دلسوز دررخ نمی

کند و این کار کند و آنچه را برای وی سودمند است تجویز میآنچه برای وی زیانبار است حفظ می

 پزشکان ادیان و پزشکان ابدان است.

خداوند پیامبری را بر انگیخته نساخته مگر «فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـدر صحیح آمده که رسول الله 

ن دهد هدایت کند و آنان را از بدتریاش بوده مردم را به سوی بهترین چیزی که به آنان یاد مینکه وظیفهآ

 ٣».دهد نهی کندچیزی که به آنان یاد می

 ترین انواع خرما است.نوعی خرمای گرد زرد رنگ که از مرغوب - ١

 ).۱۵۹۳) و مسلم (۲۲۰۱به روایت بخاری ( - ٢

 ).۱۸۴۴مسلم ( - ٣
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آیند. خودم از شیخمان ـ قدس این است روش پیامبران و وارثان آنان (یعنی علما) که پس از آنان می

کرد و هر که در فتاوای وی را تا حد امکان در فتاوای خود رعایت میالله روحه ـ دیدم که این موضوع 

 ١».دقت کند آشکارا متوجه آن خواهد شد

 گوید:می ـ رحمه الله ـابن تیمیه 

یابند و از گناه با روشی اگر [عالم] بخواهد راهی را معرفی کند که [مردم] با آن به حالل دست می«

ابند، این همان [روشی] است که [سلف صالح] بر اساس آن یمشروع که مقصد شرع است رهایی می

دادند، و این خود نوعی دعوت به سوی نیکی و راهنمایی به سوی آن است، چنانکه رسول فتوی می

خرمای نامرغوب را در برابر درهم (پول نقد) بفروش، سپس جنیب «فرماید: می ـ صلی الله علیه وسلم ـالله 

 ٢».(خرمای مرغوب) بخر

دهند؛ آیا به آن ی نامرغوب به ما مینقره«چنانکه عبدالرحمن بن عوف به عمر بن الخطاب گفت: و 

ره] نه؛ بلکه به نقیع برو و با آن [نق«گفت:  ـ رضی الله عنه ـعمر » تر نگیریم؟ی مرغوباضافه نکنیم و نقره

 ٣».خواهی عوض کنکاالی دیگری بخر، سپس آن را با هر چه می

کرد دری دیگر را به روی آنان هر گاه مردم را از چیزی منع می ـ صلی الله علیه وسلم ـسول الله برای مثال، ر

نه در حالی به مدی ـ صلی الله علیه وسلم ـگوید: پیامبر می ـ رضی الله عنه ـگشود از جمله اینکه انس بن مالک می

گرفتند، پس فرمود: آن جشن می هجرت کردند که اهل مدینه دو روز داشتند که در دوران جاهلیت در

کردید و نزد شما آمدم در حالی که شما دو روز دارید که در جاهلیت در آن [دو روز] خوشی می«

 ٤».خداوند به جای آن دو روز بهتر به شما داده: روز نحر (عید  قربان) و روز [عید] فطر

د؛ ایشان نه راضی به وقوع منکر بود و نه در اینگونه موارد بو ـ صلی الله علیه وسلم ـاین روش رسول خدا 

کرد و سپس نخست خطر حرام را بیان می ـ صلی الله علیه وسلم ـخواست با آن کنار بیاید، اما ایشان می

 ).۱۲۲-۱۲۱/ ۴إعالم الموقعین ( - ١

 ).۴۲۴۴بخاری ( - ٢

 ).۱۳۳( نگا: بیان الدلیل علی بطالن التحلیل - ٣

) با سند صحیح. دو روزی که اهل مدینه در جاهلیت ۱۷۹/ ۳) و نسائی (۱۱۳۴) و ابوداود (۲۳۵-۱۷۸-۱۰۳/ ۳احمد در مسند ( - ٤

 ).۴۸۵/ ۳گرفتند نوروز و مهرگان بود. نگا: عون المعبود، عظیم آبادی (جشن می
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کرد. از اینجاست که علما با زیرکی تمام این جایگزین شرعِی آنچه خداوند حرام کرده را معرفی می

اند، از جمله شیخ االسالم ابن تیمیه که بیان نموده، برای ذکر کردهها و رسایل خود قضیه را در نوشته

گِر کسی که مبتالی منکر یا بدعتی است واجب است او را به ترک آن فرا خواند حتی اگر در نصیحت

 ظاهرش خیر باشد.

اگر در آن بدعت خیری وجود داشته باشد بر حسب «ابن تیمیه برای بدعت مثالی آورده و گفته است: 

را  ها چیزیامکان برای وی در خیری دیگر که مشروع است جایگزینی معرفی کند، زیرا نفس انسان

، اند نه ترک کردنترک نمی کند مگر در مقابل چیزی دیگر، چرا که نفوس برای انجام دادن خلق شده

 ١».کنند مگر به هدف انجام چیزی دیگرو چیزی را ترک نمی

های کنونی شود، و در عین ای جذابی که بتواند جایگزین برنامههبر همین اساس جستجوی برنامه

ترین روش به آن دست یافت بسیار ضروری است، به ویژه در ترین وسایل و آسانحال بتوان با سریع

هایی گوناگون دارد و نیازمند هایی بسیار در مجالاین دوران، چرا که امت ما نیاز به جایگزین

های فاسدی است که به انتشار هر ناپاکی مشغولند و مردم را از دین شبکه هایی مفید به جایکانال

 ی شبهات و شهوات دارند.اند و با تالش فراوان سعی در انداختن آنان به ورطهپروردگار، غافل کرده

ایم کاش دعوتگران اصالح، مسئولیت فردی و اجتماعی خود را حال که به محل مشکل پی برده

 تر کسی به فکر دستگیری آنان بوده بشتابند و راه رستگاری وای نجات نسلی که کماحساس کنند و بر

 های سودمند را به آنان معرفی کنند.جایگزین

چکس اما برای هی«گوید: ها باید شرعی باشند. شیخ االسالم ابن تیمیه میدر همین حال این جایگزین

 ٢».هدروا نیست که چیزی از شریعت را به خاطر کسی تغییر د

های مباح دوری کند و به طور کامل به اوامر و نواهی شرعی پایبند خواهد از جایگزیناما اگر کسی می

گر گزینند، اما نباید خود را با دیتواند چنین کند و صاحبان عزیمت آنچه را بهتر است برمیبماند، می

 ).۱۲۵/ ۲اقتضاء الصراط المستقیم ( - ١

 ).۱۳۳/ ۲( اقتضاء الصراط المستقیم - ٢
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ه است تحمیل کند. چنان ک ترمردم مقایسه کنند و این عزیمت را بر کسانی که دینداریشان ضعیف

 خواهی از تو اطاعت کنند، چیزی بگو که قابل اطاعت باشد.اند: اگر میگفته

ها وارد آن شوند و حق را در نصاب آن بگذارند و طرح ی مصلحان این است که از درب خانهوظیفه

دور  ی این نسل وغربیان و ابزار مجرمان را برای فرزندان این نسل توضیح دهند که چگونه قصد ویران

 کردن آنان از اهداف واال را دارند.

همانا علم در نزد ما رخصتی است از جانب [علمای] مورد «گوید: می ـ رحمه الله ـامام سفیان ثوری 

 ١».گیری را هر کس بلد است!اطمینان؛ اما سخت

نیست مردم را بر مذهب  دهد شایستهبرای کسی که فتوا می«گوید: می ـ رحمه الله ـامام احمد بن حنبل 

 ٢».خود مجبور کند و بر آنان سخت گیرد

ها و اشتباهات هر عالم نیست. شیخ گرد بر اثر فشار شرایط یا پیگیری رخصتاین به معنای عقب

هر لهو « فرماید:که می ـ صلی الله علیه وسلم ـاالسالم ابن تیمیه توضیح جالبی دارد بر این سخن رسول الله 

ه مرد انجام دهد باطل است مگر تیراندازی با کمان و آماده سازی اسب و شوخی با همسر ای کو بازی

کار باطل یعنی آنچه سودی در آن نیست، و این «گوید: می ٣»ها حق است [و لغو نیست]که این

هایی که توانایی صبر بر آنچه نافع است را ندارند. به همین سبب از ابودرداء رخصتی است برای نفس

م دهم تا آن را برای انجانقل است که گفت: من نفس خود را با چیزی از باطل استراحت می رضی الله عنه ــ 

 ٤».حق یاری دهم

گیریم که شناخت حاالت درونی کودکان و بزرگساالن و مراعات آن بر اساس سن و بنابراین نتیجه می

ترین موارد برای اصالح تدریجی آنان است؛ چرا که ترک عادت یکی از شخصیت، یکی از مهم

ترین چیزها برای نفس بشری است و برای همین فراهم ساختن جایگزینی که با آن بتوانند سخت

 ).۷۸۴/ ۱جامع بیان العلم و فضله، ابن عبدالبر ( - ١

 ).۴۵/ ۲اآلداب الشرعیة، ابن مفلح ( - ٢

 ) با سند صحیح.۱۸۵/ ۶) و نسائی با شرح سیوطی (۹۴۰/ ۲ابن ماجه ( - ٣

 ).۳۶۸/ ۲۸) و مجموع الفتاوی (۲۷۷/ ۱االستقامة ( - ٤

                                                             



 ۷۹   های کارتونفیلم

 
ت گذشته را به فراموشی بسپارند و کم کم وارد مرحله آرامش و عادت به شرایط جدید شوند، وضعی

 ضروری است.

ترین دالیل برای این مدعا سخنی است که عمر بن عبدالعزیز خطاب به فرزند خود گفت. از قوی

تم و های انحراف و سماندهروزی فرزند ایشان، عبدالملک، عدم شتاب ایشان در پاکسازی باقی

 بازگشت به روش خلفای راشدین را مورد انتقاد قرار داد و گفت:

کنی؟ به خدا سوگند برایم مهم نیست اگر در راه پدر! تو را چه شده که از بسیاری چیزها انتقادی نمی

 حق من و تو در دیگ جوشان انداخته شویم!

ـ رحمه ز قیه او عمر بن عبدالعزیعبدالملک جوانی پرشور بود که خواستار اصالح فوری بود. ببین پدر ف

عجله مکن پسرم! الله متعال در قرآن دو بار خمر را نکوهش کرد و در بار «در پاسخش چه گفت:  الله ـ

ترسم مردم را یک باره به حق مجبور کنم و آنان یک باره آن را ترک سوم آن را حرام اعالم کرد، و من می

 ١».کنند و این باعث فتنه شود...

ن سبب تدرج در رسیدن به حق بر اساس این نوع تربیت و فهم عمیق از مقاصد شریعت، باعث به همی

 ی خشنودی احکام آن را بپذیرند.شود تا با همهقانع شدن بسیاری از دعوت شدگان می

حکمت از این تدرج، پذیرش احکام و اعتراف به آن به صورت «گوید: می ـ رحمه الله ـامام ابن قیم 

  ٢».تتدریجی اس

 هایها و برنامههای شرعی و تولید پروژههمینطور باید اهالی مخلص رسانه را برای ایجاد جایگزین

های مبتذل هستند، تشویق کرد. همینطور جا انداختن گیری برنامهجذاب برای کسانی که مبتالی پی

یت به مطالعه و های جدید و رشد احساس اهمورزی و استفاده از دادهی نوآوری و اندیشهروحیه

 شود.بررسی، و شکستن دیوارهایی که مانع از نوآوری می

 ).۹۴/ ۲الموافقات، شاطبی ( - ١

 ).۱۸۴/ ۳فوائد (بدائع ال - ٢
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که  هایی راتواند بسیاری از جایگزینهنگام وجود خشکسالِی فرهنگی و ضعف اندیشه، انسان نمی

 ١برای ثروتمندان فکری مهیا است، پیدا کند.

ه برای هر چیزی که های ساختارمند، شرط نیست کاما در این فراخوان برای ایجاد جایگزین

ها قابل جایگزینی ی حرامخواهیم فرزندانمان را از آن باز بداریم جایگزینی پیدا شود، چرا که همهمی

ی مظاهر لذت و خوشی و سرگرمِی موجود در حرام را شامل نیستند و همین جایگزین نیز الزاما همه

رد آن عادت کرده بود از یادش بب نیست، بلکه کافی است باعث شود آنچه را که شخص در گذشته به

 ی کافی جذاب باشد.و مضمون آن به اندازه

های موجود، شخص نفس خود را بر طاعت پروردگار اما مهم است که در کنار این تغییر و جایگزین

گردن نهد و اگر آن جایگزین به جذابیت حرامی » سمعنا و اطعنا«پرورش دهد و تنها دستورات الله را با 

 به آن عادت کرده بود نرسید به عقب باز نگردد چرا که این کفران نعمت هدایت الهی است. که قبال

ـ  دهد و این چیِز بهتربلکه اگر بنده چیزی را به خاطر الله رها کند، خداوند نیز بهتر از آن را به وی می

 رت و بهشت رضوان.اند ـ یا در زندگی دنیا خواهد بود و یا در زندگی آخچنانکه علمای شریعت گفته

ی ی رویارویی و تبشیر بگذاریم و این توصیهی دفاع و هشدار، قدم به مرحلههمینطور باید از مرحله

بشارت دهید و متنفر نسازید، و آسان بگیرید و «به یارانش بود که فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـرسول الله 

 ٢».گیری نکنیدسخت

شویم، این شناخت همچنین ناخت آنچه ممکن است نزدیک میی عملی به شما بر اساس تجربه

را نکشیم، چنانکه بسیاری از ما وقت و تالش و مال فراوانی » بذر پاشی در دریا«شود زحمت باعث می

 ٣دهند که هیچ راهی برای به دست آوردن آن نیست.را برای رسیدن به چیزهایی به هدر می

ها که در محیط اسالمی فراهم شده حدود شرعی را این جایگزیناینجا باید اشاره کنم که بسیاری از 

ها و اشتباهات شرعی است، زیرا بسیاری از این زیر پا گذاشته و حاوی بسیاری از عقب نشینی

 ).۵۹خطوة نحو التفکیر القویم، ثالثون ملمحا فی أخطاء التفکیر وعیوبه، عبدالکریم بکار («از کتاب  - ١

 ).۲۵۱) و مسلم (۲۰۰۱بخاری ( - ٢

 ).۷۸ی (صفحه» تشکیل عقلیة إسالمیة معاصرة«بخشی از سخن دکتر عبدالکریم بکار در کتاب  - ٣
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 ـ صلی الله علیه وسلم ـاند. رسول الله محصوالت با مشورت اهل علم و فقهای ربانی شریعت تولید نشده

شم الله مردم را خشنود کرد، خداوند او را به مردم واگذار خواهد کرد و هرکه هر کس با خ«فرماید: می

 ١».نیاز خواهد کردمردم را با خشنودی الله خشمگین نمود، خداوند او را از یاری مردم بی

عرفی های فاسد کارتون مها را برای فیلمتوان این جایگزینبر اساس آنچه گفته شد، به طور خالصه می

 کرد:

های ها که خالی از منکرات باشد و کودکان را بر اساس ارزشهایی شبیه به این کارتونتولید برنامه -۱

های ها بازتولید شود و با حذف موارد منکر، دیالوگاسالمی تربیت کند. اشکالی ندارد همان کارتون

علیم و هم تربیت و تشود ی کودکان برآورده میآن با سخنانی مباح جایگزین شود. اینگونه هم خواسته

 گیرد.آنان به خوبی صورت می

 ٢تواند کودکان را از حرام دور گرداند.های سودمند میاینگونه برنامه

ی سودمند برای پر کردن اوقات های مورد اعتماد و دارای اندیشهابتکار و نوآوری برای تولید کارتون

ی داران از موسسات تولیدی که رسانهکودکان و زنده کردن این قضیه در جامعه و حمایت سرمایه

 کودکان را در قالبی اسالمی بازتولید نماید.

ـ آموزشی که لذت و آموزش را در خود داشته باشد. از اینگونه برنامهانتخاب برنامه -۲ ها های فرهنگی 

 ای ساخته و پخش شده است.ی دنیای زیر آب و حیوانات به طور گستردهدرباره

هایی که برای سالمت آنان مفید است مانند ورزش و شنا و دیگر کودکان با برنامه مشغول ساختن -۳

 های مباح که هم مفیدند و هم سرگرم کننده.بازی

هایی ویژه کودکان دارند و دارای محتوای کارتونی مفید یا های اسالمی که بخشتماشای سایت -۴

یامبران و صالحان و غزوات و نبردهای اسالمی هایی از زندگی پهای سرگرم کننده یا پویانماییبازی

 است.

 ).۲۳۱۱) نگا: السلسة الصحیحة (۴۵۲صحیح ابن حبان ( ».جید«ابن حبان با سند  - ١

 ).۱۰/ سوال شماره ۱۲۷» (لقاءات الباب المفتوح« - ٢

                                                             



۸۲ 

 

 و تاثیر آن بر کودکان

ها و موسساتی که قادر به تولید محتوای سودمند برای کودکان هستند. زیرا کودکان تشویق شرکت -۵

احتیاج فراوانی به این نوع تولیدات دارند و همینطور والدین نیازمند جایگزین مفیدی هستند که در 

 اختیار کودکان خود قرار دهند.

به داستانی واقعی که کودک بتواند در خیال خود با آن زندگی  ـ صلی الله علیه وسلم ـی پیامبر تبدیل سیره -۶

 کند.

 توان در عمل پیاده ساخت.ریزی خوب و پژوهش میهایی پیشنهادی بود که با برنامهها جایگزیناین

  



 ۸۳   های کارتونفیلم

 

 پایان
د ام سودمنگویم و از او مسالت دارم آنچه را نوشتهسپاس می اشسازی و یاریالله متعال را برای آسان

 توان به این نتایج مهم رسید:گرداند و از کژی دور سازد. در پایان این بحث می

ی لهی کودک در این مرحترین مراحل تربیتی است که شایسته است اندیشهی کودکی از مهممرحله -۱

 مهم مورد حفاظت و اهمیت قرار گیرد.

 به کودکان و تربیت آنان به طوری که ارزش خود را درک کنند. ـ صلی الله علیه وسلم ـاهمیت پیامبر  -۲

 راسخ گرداندن عقیده در وجود کودک و تربیت آنان از مراحل نخست زندگی. -۳

 های حاوی موارد خالف شرع.حرام بودن تماشای کارتون -۴

 هایی که دارای محتوا و داستان مفیدی هستند.و فیلمهای کارتون بد تفاوت گذاشتن میان فیلم -۵

ای است بسیار مهم که باعث در امان ماندن اندیشه لههای مناسب مسادر اختیار گذاشتن جایگزین -۶

 شود.کودکان می

 از الله متعال خواهانم این کتاب را مفید گرداند و کودکان ما را از هر گونه بدی در امان دارد.

 ن عبدالرحمن العریفیدکتر محمد ب

 دانشگاه ملک سعود

 هجری ۱۴۳۱ربیع الثانی  ۱۵

 

 

 

 

 



۸۴ 

 

 و تاثیر آن بر کودکان
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