
 

 

 در خانواده بار ماهوارهنگاهی به پیامدهای زیان

 *محمدرضا بهروزحجت االسالم والمسلمين 

 اشاره

 و پایهه  خهانوادو زیهرا   است؛ برخوردار خاصی اهمیت از خانوادو، مقدس نهاد بردید،بی

 نسهل  بهه  نسهلی  از اخالقی، معیارهای و دین هنجارها، خانوادو، در .است جامعه اساس

 مانند ابهن  های بزرگیانسان و در من، شدو نسل بقای سب  خانوادو، یابد.می انتقال دیگر

 نههاد  ایهن  امروزو اما نمود؛ حفظ را مقدس نهاد این باید رو، این از شود.می بربیت سینا

 از اسهتفادو  ایهن نبهرد،   یهااهرم از یکی و قرار گرفته نرم جنگ هجمه مورد سنگ،گران

 مؤلفهه ، افتهادو  ابفهاق  هها خانوادو در که منفی بغییرا، از بسیاری است.ای ماهوارو برنامه

از ایهن   1.باشدمی بسیار زیاد من با بوجه به ممار موجود، بأثیر و است ماهوارو من، اصلی

کنهدوکاوی   اثهر،  ایهن . شهویم  مشناای ماهوارو یهابرنامه بخریبی مثار با است بایسته رو،

 های ماهوارو بر نظام خانوادو.مسی  دربارو است

                                                           
ُاسالمي.وُف هنگُعضوُهيأتُعلميُپژوهشگن ُعلومُ*ُ

1.ُhttp://pejvakmag.ir. 
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 ماهواره چیست؟

 گهرد  بهه  فاها  در رهاییمهدا  در که شودمی گفته دستگاهی به مرنوعی، قمر یا ماهوارو

 جمعهی  ارببهاط  منهد قهدر،  یهااز رسانه، پدیدو این 1چرخد.می دیگر سیارا، یا زمین

اگرچهه بعاهی از    .انتقهال دههد   جههان  نقهاط  دوربرین به را ییهاپیام بواندمی که است

دارد، اما شماری از  مهمی نقش ی جهانی و مفید،هارسانیاطالع در ماهههوارو هایبرنامه

بهر جهای    ویههو خهانوادو،  بهه  در جامعهه،  بهاری را بخریبی من، پیامدهای زیان یهابرنامه

 مرهونیت بنیهان   بها بهرای   داشته بر من را شناسانجامعه که این پیامدها، جایی با نهد؛می

 2.کنند اندیشیچارو ها،خانوادو از این مسی 

 مداریعلم

 امها  اسهت؛  مهاهوارو، مخهالف   جملهه  از و فناوری، علم با اسالم که کردند برور برخی

 همهوارو بهه اهمیهت    کهه نیسهت؛ چهه ایهن    مخهالف  علهم  بها  اسالم که است من حقیقت

ُوَُيَعرلَمُهو َُُالَّهيِينَُُيَسرهتَوُِ ُهَهلُُْق لْ» :است بأکید کردو داشت عالماناندوزی و پاسدانش

 «اند؟یکسان دانند،نمى که کسانى و دانندمى که بگو میا کسانى 3؛يَعرلَمُو َُالُالَّيِينَ

 همهین  بهه . اسهت  خواندو فرا علوم فراگیری و سازیبمدن را به مسلمانان هموارو اسالم

 را جهانیان از وسیعی بخش نمودند که پیشرفت چنانمن اسالم، صدر در مسلمانان دلیل،

 گمشهدو  عنوان به و حکمت، از علم ,اکرم رسول. دادند قرار خود فرهنگ بأثیر بوت

 فراگیر را من پس،» :خواندو است مؤمن گمشدو را نیز دانش {علی و 4نمودو یاد مؤمن

 را حکمهت »و یها در جهای دیگهر فرمهودو:      5«باشهد.  منهافق  مهردم  از بیاموز؛ هرچنهد  و

 در کهه  دارد ارزش علمهی  اسهالم،  منظهر  از البتهه  6«باشهد.  مشهرکان  هرچند از بیاموزید؛

                                                           
1 ُ. http://fa.wikipedia.org/wiki. 

2 ُ. http://kordestan.womenhc.com. 

ُ.9ُآيهُزم ،ُ.3

ُ.99ُصُ،2ُجُق،1404ُالوفنء،ُمؤسسةُبي وت:ُبحنرُاألنوار،ُمجلسي،ُمحمدبنق ،ُ.4

ُ.1112صُُآفتنب،ُچنپُتْ ا :ُالبالغه،ُاالسالم،ُنْجُ.ُفي5َ

ُ.97ُصُُ،2جُُمجلسي،ُبحنرُاألنوار،ُپيشين،ُ.6
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 در است بیغی صور،، این در غیر باشد؛ داشته الهی رنگ و گرفته قرارها انسان خدمت

 .مست زنگی کف

 آضرو تا  فرا  ک الرن  شک گهرر بی
 

 شکهرررزن ر رر   ک ررر  تیررا  رکرن 
 

 ض ر    نگری  کم رش رکرن تیا
 

 1ر   به شک نمکس الن، کفتد که به 
 

 و کهرد  اسهتفادو  بشهریت  نفع به من از بوانمی هم که استای دولبه علمی ابزار ماهوارو،

 از منهها  خهانوادو  بعهداد بسهیاری   متأسفانه،. پاشید هم از راها وخانوادو جامعه من با هم

 مخهالف  علمهی،  پدیهدو  عنهوان یهک   بهه  ماهوارو با اسالم،. نمایندمی خطرمفرین استفادو

مفهرین و  ههایی از مهاهوارو اسهت کهه مسهی      اسهالم، بها من جنبهه    مخالفت نیست؛ بلکه

 اسهتفادو  به منوط را وسیله این از استفادو یز حرمتن عظام مراجع. باشدکنندو میمنورف

 2اند.نمودو مشروع غیر

 های ماهوارهخانواده و آسیب

 خانواده زدايی ازقداست .1

: فرمهود  ,اهلل رسهول  کهاست؛ چنان زندگی بنای برینموبو  خانوادو، اسالم، منظر از

هها  انسان سعاد، در خانوادو، 3«التَزويجِ.ُمِنَُعزّوجلُّاهللُِاِليُبْاَحَُبِننء ُاالسالمُِفِيُبُنِيَُمن»

ُأَنف سِك مرُمِّنُْلَك مُخَلَقَُأَ ُْآيَنتِهُِوَمِنْ» گیرد:می شکل مرد و زن روانی مرامش و بأمین شدو

 حکهم  خهانوادو  قداست مقدس، بر شارع و خِردمندان رو، این از 4«.إِلَيرَْنُلِّتَسرك ن واُأَزروَاجًن

 .نمایندمی

 نشهانه  راهها  خهانوادو  خهود،  اههداف  بهه  رسیدن برای غربی، کشورهای برخی متأسفانه،

 ایهن  مههم  ابزارههای  یکهی از . کننهد مهی  متزلهزل  را من مختلهف،  ههای قال  در و گرفته

                                                           
ُ.697ه696صُُش،1361چنپُهشتم،ُُامي كبي ،ُنيكلسو ،ُتْ ا :ُتصحيح:ُمعنو ،ُمثنو ُمحمد،ُالدين.ُبلخي،ُجالل1

ُ.829ُو1609ُُسُ،1ُ،ُج{طنلبقم:ُانتشنراتُامنمُعليُبنُابيُننص ،ُاستفتنئنت،ُشي از ،ُ.ُمكنرم2

ُعنملي،3 ُح ّ ُتحقيقُالشيعة،ُوسنئلُحسن،ُمحمدُبنُ. ُتْ ا :ُربننيُعبدال حيم: ُاالسالمية،ُمكتبةُانتشنراتُشي از ،

ُُ.31صُُ،14جُُق،1379ُچنپُچْنرم،

ُُ.21ُ.ُروم،ُآيه4
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 گهردد کهه  مهی  نمهود  واهها  برنامه در این. است ماهوارو ایزنجیرو یهاشبکه ویرانگری،

 هها، خهانوادو  نوع این در زیرا است؛ و سنیتی گذشته یهازمان به مربوط خانوادو، قداست

 دارد. بهه اعتقهاد اینهان،    منافها، هها  انسهان  مزادی با که دارد وجود قیدوبندهای بسیاری

 مزادانهه  جوانهان  و یابهد  کهاهش ها مودودیت که نمایدمی اقتاا خانوادو امروزو نیازهای

گهزارش  . شود انجام قانونی یهاازدواجاز  قبل بواندمی ازدواج این حتی کنند و ازدواج

 :دهدمی را نشان من یهاو پیامد خانوادو زداییقداست ذیل،

 هسهتند  کسانی ،کنندمی زندگی امریکا در که ییهازوج از درصد 60 حدود نود، دهه در

 از اروپایی، رؤسای از یکی. کردندمی زندگی هم با ازدواج قانونی بدون قبلها مد، که

 هنجهار  بهه  زنهدگی در غهر ،   نوع است. این جدا شدو اشزندگی همسر ه  نهه   شریک

 زنهدگی  صهور،  این به هم اروپایی کشور جمهورهای رئیس از یکی. است شدو ببدیل

 مسهئوالن  و کهرد  ازدواج مرد یک با است، مرد یک که ملمان خارجه امور وزیر. کردمی

 انهد شدو دور خانوادو مقدس مفهوم از ایاندازو بهها من. گفتند ببریک او به هم کشورش

 به ماهوارو، طریق از خواهند این فرهنگ رامی و اندکردو ببدیل فرهنگ یک به را من که

 1.کنند بزریق ما

 والدين شكنیحرمت .2

 و دارنهد برمهی  دیگری گام خانوادو، زدایی از حریمقداست از بعد ای،ماهوارو یهاشبکه

 دینهی، والهدین   یهها در خانوادو. است والدین با فرزندان ناهمگونی و شکنیحرمت من،

 در اگهر  حهال،  .هسهتند  قائهل  خاصهی  احترام منان برای و فرزندان دارند ایویهو جایگاو

 منهان  زیرا گردد؛می متزلزل نیز من یهابنیان شود، متزلزل مادر و پدر جایگاو ،ایخانوادو

 و مشهپز  عنهوان  به مادر ای،ماهوارو یهاسریال وها فیلم معمول هستند. در خانوادو رکن

مهی  مشپزی مادر و موردمی در پول پدر که زمانی با شود.می معرفی کارگر عنوان به پدر

 نیهاز  ایهن  کهه  همین ولی ؛دارد وجود حداقلی احترام شود،می برموردو فرزند نیاز و کند

 2.شودمی متزلزل مادر و پدر جایگاو شد، برموردو

                                                           
1 ُ. Islamic Republic of Iran Broadcasting Website 2012. 

2 ُ. http://ch3.ir. 
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 منهان  زیهرا  است؛ گذاشته اثر نیز ما فرزندان برخی نگرش در ماهوارو، ببلیغا، متأسفانه،

 رو، ایهن  از مربهوط اسهت.   سنیتی و گراعق  یهاجامعه به والدین، به احترام پندارندمی

 دیگهر : گوینهد ، مهی شودمی سؤال والدین احترام خروص در جوانان برخی از که وقتی

 بهه  احتهرام  کهه ایهن  از غافهل  گذاشتند!می احترام والدین به فرزندان که زمان من گذشت

 عبهار،  بهه  نهدارد؛  اثر من در مکان و زمان شرایط و نیست متغییر یهاگزارو از والدین،

 .دارد ارزش زمانی هر در عدالت همانند مادر، و پدر به نیکی و احسان دیگر،

دادو  قرار بوحید کنار در را منان حقوق خداوند که هستند کسانی والدین اسالم، منظر از

 کهه  کهرد  مقهرر  بو پروردگار و 1؛إِحرسَننًنُوَبِنلْوَالِدَيرنُِإِيَّن ُُإِالَُّتَعربُدُواُْأَالَُّرَبْكَُوَقَضَى: »است

 بهو  بهر : »فرمایدمی {رضا امام« .کنید احسان[ خود] مادر و پدر به و مپرستید را او جز

 و کهن  بواضع و خاوع او مقابل در نمایی. نیکی وی به و کنی اطاعت پدر، از که باد

 بیهاوری؛  بهر پهایین  او صهدای  از همیشه را خود صدای کن سعی نما. بعظیمش و بکریم

 بهه  بهو  نبهود،  پهدر  اگر هستی. اصل من ازای شاخه بو و است بو ریشة و اصل پدر زیرا

 2«.کنید بذل را خود مقام و مال و جان مادربان و پدر برای پس، ممدی.نمی وجود

 امهام « .هسهتی  پهدر،  بهرای  اموالهت  و بهو  3؛الَبيكَُمنل كَُوَُاَنتَ: »است ممدو روایتی در

 4.نماید کمک والدین به احسان در را وی که خواهدمی خداوند از نیز {سجاد

 نشان خوبیرا به اسالمی و غربی رویکرد بفاو، که کنیممی اشارو اینمونه به جااین در

 العظمهی  اهللمیهت  طهرف  از کهه  موققهی  مرحهوم »: نویسهد می مطهری شهید. دهدمی

 اشخاصهی  جملة از: گویدمی او. است کردو نقل داستانی بود، رفته ملمان به بروجردی

 ما و ممدمی ما پیش زیاد او. دانشمند و عالم بود پروفسوری شد، مسلمان ما زمان در که

 بهه  مها . شد بستری بیمارستان در و گردیدو سرطان دچار مدبی، از بعد اما رفتیم؛می هم

 مهن : گفهت  گشودو، شکایت به زبان روزی. رفتیممی او عیاد، به دیگر مسلمانان همراو

                                                           
ُ.23.ُاس اء،ُآيه1ُ

ُتْ ا :ُالمكتبةُفقهُفيُالمبسوطُ.ُطوسى،2 ُ.33ُصُُ،6ُجُق،1387ُچنپُسوم،ُالجعف ية،ُاآلثنرُإلحينءُالم تضويةُاإلمنمية،

ُ.ُ.ُهمن 3

ُُ.24،ُدعن 116ُق،ُچنپُاوّل،ُص1418ُسجنديه،ُقم:ُدفت ُنش ُالْند ،ُُ،ُصحيفه].ُعليُبنُحسين4
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 کهه  انددادو بشخیص دکترها و گردیدم بستری بیمارستان در و شدو مریض کهمن از بعد

 بهه  و داریهد  سهرطان  شما که شد معلوم: گفتند من به و ممدند زنم و پسرم دارم، سرطان

 ایهن  در که نکردند بوجه منان .رفتند و کردند خداحافظی دو هر. مرد خواهی زودی این

 دارد. مهربانی و موبت به نیاز العالج بیمار این سخت، شرایط

 بیمارسهتان  که روزی و رفتیممی او مالقا، به مکرر ما: گویدمی ادامه در موققی مرحوم

 من در. رفتهیم  ملمهانی  مسهلمان  من دفن و کفن برای ما است، مردو شخص این داد خبر

 دههیم،  انجهام  را مهذهبی  مراسهم  بها  مانهدیم  منتظر که کمی ولی بود؛ ممدو پسرش روز،

 جنهازو  ممدو حاال و است فروخته بیمارستان به پیش از را جنازو پسرش که شدیم متوجه

 1«.برود و بگیرد را پولش و دادو بوویل را

 دينی باورهاي تخريب. 3

 بهه  او بفکهر  نهوع  بها  مطابق نیز او و رفتار باشدمیعقایدی  دارای انسانی هر که جامن از

را نیهز   اعتقهادا،  و دشمن دفاع کرد اعتقادی مرزهای این باید از است، و خداوند جهان

 اسهت  نادرسهت  یهاوبلقین اندیشه و باور، شبها، عرصه در دشمن برینمهم .شناخت

 شهمار  در ماهوارو متأسفانه، .نمایندمی بروز زیبابری و لعا  رنگ با کنونی، زمان درکه 

 شهدو  ورحملهه  بشهیع  مکت  ویهوبه اسالم، عقیدبی مرزهای به که گرفته قرار ابزارهایی

 سهتیز  و سهتم  پویایى، بیدار ، عامل که را اسالم کوشندمىای ماهوارو یهااست. برنامه

 بها  و کننهد  معرفهى  شخرى امر  و گرایىواپس انزواطلبى، بخدیر، عامل است، عدالت

 وهها  خواسهته  طبهق  بهر  جهوان  نسهل  عقاید کردن درست شانسعى بیشترین شگرد، این

 2.است خودشان اهداف

 یکهی  .نماییممی مدیریت را جهان ما کردند اعالمها صهیونیست که است اساس این بر 

 پروبکهل  در کههمهنان است؛ جهان در یهودی عقاید حاکمیت مدیریت، این ازمرادیق

 مطبوعها،  در مهورد  که را بدابیری اگر» :است شدو اشارو من به یهود دانشوران دوازدهم

 و میدمیدر بسخیرمان به یهودیان غیر فکر و ذهن درموریم، اجرا مرحله به ایم،اندیشیدو

                                                           
ُ(اندكيُتغيي ُدرُعبنرتُبن).284ُُصُصدرا،ُانتشنراتُقم:ُ.ُمطْ  ،ُم تضي،ُمجموعهُآثنرُاستندُشْيدُمطْ  ،1

2 ُ. http://maktabe-alzahra114.blogfa.com. 
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 ،گهذاریم هها مهی  من چشهم  بهه  مها  کهه  رنگینهی  یهها عینک پشت از را جهان وقایع منان

 1«.نگرندمی

 یهها شهبکه  متولیهان  کهه  زد حهدس  بهوان ، مهی ممهدو  پروبکهل  این در منهه به بوجه با

 از دنیها، ای مهاهوارو  یهها شهبکه  بیشترین حاضر، حال در. هستند کسانی چه ،ایماهوارو

 امها هستند،  یهودی ممریکا جمعیت از درصد 3 شوند. اگرچه می مدیریت ممریکا کشور

 2.دهندمی بشکیل را ممریکاای رسانه اندرکاراندست درصد 90،اند  جمعیت همین

ههای  ها، حمله به اعتقادا، وحیانی را به شیووها و سریالبه طور خاص، بسیاری از فیلم

کنهد کهه   این مفهاهیم را القها مهی   « هری پابر»اند؛ مثالً مجموعة گوناگون هدف قرار دادو

کنی قدر، بربر وجود دارد. در فسانه است و بو هستی که گمان میعناصر فوق مادی، ا

سریال مزبور، همهنین این عقیدو برویج شدو است که سکس و عشهق زمینهی، نیهروی    

، یهک پیهام   «کانگ فوکار»انیمیشن  3کند.مور  انسان است و هدف وسیله را بوجیه می

مهونُس  »ا وجود ندارد. سریال اصلی دارد و من این است که: امر متعالی، خارج از ذهن م

، بهه  «گویهد فقهط یهک زنهدگی وجهود دارد؟     چه کسی می»با این عبار، که  4«و مونس

 پردازد.گرایی میبرویج نسبیت

هها، امهور خرافهی و موههوم از قبیهل: جهادوگری،       ها و سهریال هم اکنون انبوهی از فیلم

کننهد و خواسهته یها    مطر  میای پررنگ گویی و اربباط با اروا  را به گونهکهانت، پیش

 5دهند.ها قرار میردیف منناخواسته امور وحیانی را هم

                                                           

ُُ.88ه87صُُش،1392دوم،ُُالزه اء،ُچنپُجنمعةُانتشنراتُمن ،ُقم:بنمُپشتُسف  ُهن ولد ،ُمحسن،ُبشقنبُ.ُعبنسي1

ُُ.ُهمن .2

هن ُاسالميُصداُوُسيمن،ُ؛ُسينحتُغ ب،ُقم:ُم كزُپژوهش«پنرت ُوُم گُخداه  ».ُر.ک:ُميشلُد ،ُاوب ين،3ُ

ُ.16ه5ُ،ُص61شُ
4. MUNOS & MUNOS. 

هن ُعلميهُخواه ا ،ُ.ُدفت ُمطنلعنتُوُتحقيقنتُزنن ،ُخننواد ُوُمص فُكنالهن ُف هنگي،ُقم:ُم كزُمدي يتُحوز 5

 ُ.37ش،ُص1389ُچنپُاوّل،ُ
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 و پسر دختر روابط زدايی از. زشتی4

پسهر،   و دختهر  گسهیخته  افسهار  ارببهاط  که است شدو پذیرفته امر این در بیشتر جوامع،

 ارببهاط  ایهن  زدایهی از زشهتی  مهاهوارو،  یهابرنامه نتایج از یکی .است زشت و نکوهیدو

دارد؛  وجهود  پسهر  و دختر اربباط برای مانع دو سنیتی جوامع در دیگر، عبار، است؛ به

 از بسهیای . اسهت  بهارداری  از نگرانهی  دوم، مانع و دخترانه عرمت از نگرانی اوّل، مانع

ای گونهه  بهه  مسأله دو این روی و غیر مستقیم مستقیم صور، به ای،ماهوارو یهاسریال

مهی  برطهرف  پسهر  و دختهر  ذههن  از هها را ها و حساسیتنگرانی بنها نه که کنندمی کار

 .شوندمی جسوربر کار این برای و پسران دختران بلکه سازند،

 دخترانهه  عرهمت  از نگرانهی  کهه  شهود مهی  مموختهه  دختر ها بهاین سریال از بعای در

 زیهاد شهدن   امهر،  ایهن  نتیجهه . هسهتند  من نگران ماندوعق  یهاانسان زیرا باش؛ نداشته

 پانرهد  سالیانه کشورها، بعای در .است جنین سقط و نامشروع یهابارداری اربباطا،،

 خیلهی از  رو، این از است. فاجعه بزرد یک این، مید ومی به دنیا نامشروع کود  هزار

 فاجعه این با که هستند راهکاری دنبال خودشان سازند،می برنامه ما برای که کشورهایی

 1است. در ممدو نیز غربی یهاجامعه مقدس افراد صدای اکنونهم. کنند برخورد چگونه

 ییهها پیامهد  ،و پسهر  دختر شرع از چارچوپ عقل و خارج روابط که است این حقیقت

 از اسهتقبال  و عهدم  اضهطرا   ،بهدبینی ، خودکشهی  بوریلی، افت جمله: از دارد؛ سوئی

 2است. زداییعفت ،هاپیامد این از یکی .خانوادو بشکیل

 فزونهى  را جنسهى  هها  التهها   پسهر،  و دختهر  روابط ساز عاد  کهاین برمهم همه از

، دل هرزگى و سرکشى و وفادار ، جا  به طلبىبنوع عشق، جانشین هوس و بخشدمى

 جههت دلهدادگی یها    بهه  بنهها  که دخترانى بسیار چه. شودمى بعهد و دلدادگى جایگزین

 شهد،  دارخدشهه  منان، عفت کهمن از بعد و کنندمی برقرار اربباط پسر  با ازدواج، وعدو

 رهها  انهدوو  از دنیهایى  بها  و بهدنامى  عرصه در را دختر و نهادو دیگر  گرو در دل پسر،

 خهانوادگى  مجهال،  وهها  نامهه هفتهه  به سر  اگر .رودمی دیگر  طعمه دنبال به نمودو،

                                                           
1 ُ. Islamic Republic of Iran Broadcasting Website 2012.ُ 

2 ُ. http://www.hawzah.net/fa/MagArt.html?Magazin.ُ 
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 ناکهام   هاازدواج وها دوستى از پسرها و دخترها که است یىهانامهغم از سرشار بزنیم،

 .اندنوشته خود

 نسبت به هر ازدواج، هنگام به داشته، اربباط متعدد  دختران با که جوانى افزون بر این،

 دختر  دنبال به و شودمى مشکل برایش همسر انتخا  و نگردمی شک با دیدو دختر 

 بها  نهدارد  امکهان  وقهت  ههیچ  مهن »: گویهد مى جوانى پسر. باشد عفیف و پا  که است

 اگهر  مهن،  نظر به: »داردمى اذعان دیگر  جوان 1«.کنم ازدواج هستم، دوست که دختر 

 بها  که پسرهایى چون شود؛مى مفرینمشکل گیرد، صور، ازدواجى اربباط ایجاد از پس

 همهان  بهو  مرو،: گوینهد مهى  مید،مى پیش زندگى در مشکلى با شوند،مى دوست دختر 

  2.« ...و شد  دوست من با که بود  کسى

 خانوادگی . زدودن اخالق نیك و تعهد5

میهان زن و   رابطه ثبا، عامل پایداربرین زناشویی، و بعهد وفاداری مندان،نظر اندیش از

 بهرین مههم  عنهوان  بهه  همهنان خانوادو سوم، هزارو در مستانه. است مرد در یک خانوادو

 بوانهد مهی  کهه  اسهت  عهاملی  برینمهم زناشویی، بعهد و شودمی شناخته زندگی قرارداد

 یهها سهریال  از بهوجهی  قابهل  بعهداد  امها در  3کنهد؛  ضمانت را قرارداد این به بندیپای

ای مهاهوارو  یهها سهریال  گیرد ومی قرار خدشه مورد وفاداری و قرارداد این ای،ماهوارو

 بهه  و معرفی نمهودو  خودیبی چیز را، زن به شوهر یا شوهر به زن بندیپای صراحتبه

 است وفادار بو به شوهر، که بمان وفادار زمانی با شوهر، بو به که: کندمی بلقین زن

 شهود؛ یعنهی   اد  او بگذار با کنار را وفاداری بو هم نماند، وفادار بو به شوهر، اگر و

 کهه  خهانمی  کهه کند؛ چنهان  خیانت که دارد حق زن و شودمی حسا  اصلی مقرر مرد،

 :گویدمی بود، گردیدو وی خیانت متوجه هم همسرش و شدو خیانت مربک 

 مهدبی  وقتهی  و کهرد  باز خانه به را ماهوارو پای شوهرم بودم؛ اما مقید اربباطا، به من»

 همهین  در باشهم؟  داشهته  بقیهد  بایهد  من چرا که پرسیدم خودم از دیدم، را هاسریال این

   4«.رفت لو اربباط این بعد و شد فراهم غریبه فرد یک با من مشنایی زمینه هنگام،

                                                           
ُ.36ُو3ُصُُ،135ُشُجوا ،ُ.ُاي ا 1
ُُ.ُهمن .2
ُ.3شمنر ُُخننواد ،ُوُرسننهُ.ُفصلننمه3

4. Islamic Republic of Iran Broadcastin Websit.ُُ 
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 کهه  زنند؛ درحهالی می دامن بدانها ماهوارو که است وشوهر زن بعهدزدایی نتیجه ها،این

 ایهن . اسهت « دینهی  بقیهد  بقوا و» خانوادو، استوکام اساسی هایمؤلفه از ،اسالم منظر از

مهی  و همدلی بیشتردوستی  موج  بلکه است، هابدی از بازدارندو عامل بنها نه صفت،

 بهه  هستند. براستوکام با اغل  کنند،می رعایت را اسالمی شئون که ییهاخانوادو. گردد

بهیش از ههر    را بعهد و دیانت همسر، گزینش در حتی دهدمی دستور اسالم جهت، این

 بازدارنهدو  عامل و شوهر، زن داریدین دیگر، سوی از دهید. قرار مورد بوجه چیز دیگر

 .گرددمی یکدیگر به نسبت و شوهر زن خیانتاز 

 خواسهتگارش  کهدام  بهه  را دختهرم : »گفهت  که پدری سؤال پاسو در نیز {حسن امام

 چنانههه  و کنهد مهی  موبهت  بدارد، دوست اگر دهید؛ بقوا با داماد به: فرمود کنم؟ بزویج

 ,خهدا  پیهامبر  جهدش  از {بهاقر  امام همهنین 1«.کندنمی اذییت باشد، نداشته دوست

 2.بپذیریهد  را او بود، اخالقی و دینی بعهد دارای «خواستگار» اگر: فرمود که کندمی نقل

نمهودو   معرفهی  «پهاکیزگی » بها  بهو م  «بقهوا » ویهگی با را شوهران بهترین ایشان همهنین

 بیگانهه  نفوذ از و کند زندگی پاکی و عفت با که است زنی همسر، بهترین»مری،  3.است

   4«.باشد امان در

 عاطفی هايارتباط كاهش .6

 بهه  را خهانوادو  اسهتوکام  و شهدو  هها خهانوادو  عهاطفی  پیوند مانع ،ایماهوارو یهابرنامه

 را چههرو بهه چههرو  نهوع  از فهردی  بهین  اربباط جای بدریجبه ماهوارو،. اندازدمی مخاطرو

 بهه  کنهد؛ مهی  حهاکم  خهانوادو،  اجتمهاعی  و جمعهی  فاای بر را انفرادی فاای و گرفته

 حاضهر،  حهال  در شهود. مهی  منجر گراییجمع کاهش و فردگرایی افزایش به که ایگونه

 موسهو   خهانوادو  در انسهانی  مناسهبا،  نهوع  برینسادو از که» کالمی اربباطا، کاهش

 گسسهت  و همدلی شدن رنگکم موجبا، و رسیدو روز در دقیقه 17 با 15 به ،«شودمی

بهأثیر   هها برنامهه  ایهن  از کهه  ههایی خهانوادو . اسهت  کهردو  فراهم را هاخانوادو در عاطفی
                                                           

ُ.204ُ،ُص222ُصُق،1412چْنرم،ُُال ضي،ُچنپُالش يف:ُاألخالق،ُقمُمكنرمُحسن،ُ.ُطب سي،1

ُ.76ُُُُصُ،20ُجُق،1409ُالت اث،ُالحينءُالبيتُآلُمؤسسة:ُقمُالشيعة،ُوسنئلُحسن،ُبنُعنملي،ُمحمدُ.ُح 2ّ

ُُ.34صُ.ُهمن ،3

ُُ.29ُصُ.ُهمن ،4
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 در سسهتی  من، بهار زیهان  نتیجهه  و گرفتهه  فاصهله  خود بربیتی اصلی مسیر از پذیرند،می

 1.است طالق ممار رفتن باال و فساد افزایش خانوادگی، روابط

 منفی . الگوسازي7

 زنهدگی  یهها عرصهه  در امر، این. است غربی الگوهای ارائه ماهوارو، یهابرنامه از یکی

 ظههور  ،مو مرایش و حجابی بد پوشیدن، لباس نوع مانند: ،اجتماعی و ، خانوادگیفردی

 نتیجهه  زیهرا  نماید؛می پافشاری من بر سخت غر ، که است چیزی همان این،. نمایدمی

 یهها شهبکه  متأسفانه، بهاکنون . باشدمی غر  فرهنگ نفوذ و خودباختگی، هویتیبی من،

 قهرار ها الگو این بأثیر بوت جوانان برخی امروزو زیرا اند؛بودو موفق امر این در ماهوارو

 خهود  موههای . شودمی ارائه غر  در که نمایندمی انتخا  گونهمن را لباس نوع و گرفته

 راسهتای  در. اسهت  غربهی  جامعهه  مها،  جامعهه  گویها  کهه  نمایندمی اصال ای گونه به را

 دیهش  ههزاران  وجهود  بهه  اشهارو  با نتانیاهو، بنیامین که است غربی الگوهای بأثیرگذاری

 :گفت ممریکا( در دولتی نهاد )یک دولتی اصال  کمیتة به ایران، در ماهوارو

 یهاوضعیت را در جوان زیباروی افراد که ...شبکة یهاسریال پخش با بواندمی ممریکا»

 و دارنهد  گرایانهه مهادی  و فریبنهدو  یهها زنهدگی  کهه  دههد مهی  نشان برهنگی از متنوعی

 کشهور  ایهن  حکومهت  علیهه  را انقهال   یهک  کننهد، مهی  برقرار جنسی قیدبی یهارابطه

 جوانهان . هسهتند  براندازانهه  واقعهاً  ،هها[ سهریال ] این: »گفت کمیته این به وی «.برانگیزد

. خواسهت  خواهنهد  بیننهد، ها میسریال این در که پسندیدل یهالباس از شاندل ایرانی،

 2«خواست. خواهند را برق و زرق پر یهازندگی و استخرهاها من

 را ایهران  اسهالمی  جمهوری سقوط اسرائیل، وزیر نخست که است من بوجه قابل مطل 

 دو رژیهم  بغییهر  خواسهته بها   ممریکا از و داندوابسته می ایران در غر  فرهنگی به نفوذ

 بها  ایهران،  در و نظهامی  حملهة  با عراق، در را کار این و گیرد پی را ایران و عراق کشور

 جریهان  گفهت:  وی. دههد  انجام هرزو موتوای باای ماهوارو بلویزیونی یهابرنامه پخش

                                                           
1. http://www.tabnak.ir. 

www.mouood.orgُ:ُ،ُبهُنشننيموعودُرسننياطالعُ.ُپنيگن 2
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 اسهالمی  جمهوری براندازی به منجر بواندمی ایران، داخل به غربی عامیانة فرهنگ یافتن

 1.شود

 زدايی. حجاب8

 طبیههعی : گویدمی کارشناسان از یکی .است زداییحجا  ماهوارو، دیگر بخریبی مثار از

 را ییهها وفهیلم  نشینندمی ماهوارو پای مودودیتی هیچ بدون ،هاخانوادو که وقهتی است

 یا رنگکم حجا  با که دهندمی برجیح کند، زنانمی زداییارزش حجا  از که بینندمی

 فاهای  ایجهاد  بهه  حجابیبی ،این گونهنمایند و  پیدا حاور جامعه در حجا بی احیاناً

 روابهط  یها  خیابهانی  زنهان  پدیدو به ادامه، شود و درمی ببدیل نامورمان برای خودنمایی

 زنهان  بین در بوانمی را مسی  این زشت نمونة. گیردمتأهل شکل می افراد بین نامشروع

 دختهر  همهراو  بهه  زننهدو  بسهیار  یهها مرایهش  بها  بهودن،  متأههل  با وجود که دید جوانی

 بهروز  از که زنانی شوند؛می دیدوها خیابان در است، شدو مرایش نیز وی که شانکوچک

 2ندارند. ابایی هیچ ،هاخیابان در نامورم مردان با دوستانه رفتارهای دادن

را بهه همهراو    گهر  عشهوو  و مرایش بدحجابی، رفتارهایی همهون که است این حقیقت

 روانهى  امهرا   سرچشمه بهروز  گاو و عربى بیمارگونه ها هیجان ایجاد سب  دارد که

 جههان،  در برهنگهى  افزایش با که دهدمى نشان قطعى ممارها  همهنین .گرددمى مردان

 و اسهت  رفتهه  بهاال  مهداوم  طهور  بهه  دنیها  در زناشویى زندگى گسیختگىهم از و طالق

 سرپرسهت بهى  کودکهان،  و شهوند مهى  متالشهى  مسانیبه عنکبو، بار همهون هاخانوادو

 مانند.مى

 پیامهدها   بهرین دردنها   از نامشهروع،  فرزنهدان  افزایش و فوشا در این میان، گسترش

 همسهران  بوسط حجا  و حیا بر حفظ قرمن کریم است که رو این از 3.است حجابىبى

                                                           
ُُ.89پيشين،ُصُُمن ،بنمُپشتُسف ُهن .ُعبنسيُولد ،ُبشقنب1

2 ُ. http://kordestan.womenhc.com. 

ُبهُبعد.444ُصُُ،14جُُاالسالمية،ُالكتبُدارُتْ ا :ُنمونه،ُتفسي ُشي از ،ُننص ،ُمكنرم.3ُ
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 و در 1؛الْهأ ولُيُالْجنهِلِيهةُُِتَبَه ُّجَُُتَبَه َّجرنَُُالُوَُبُيهوتِك نَُُّفيُقَ ْ َُوَ» :کندمی بأکید ,پیامبر

 «نشوید. ظاهر[ مردم میان در] نخستین، جاهلیت دوران همهون و بمانید خود هایخانه

 و خهویش  دختهران  و همسران به که کندمی خطا  ,پیامبر شخص به قرمن همهنین

ُق هلُُْالنَّبِهُيُأَيَْهُنُيهُن» :دارنهد  پهاس  را حیها  و متانت حجا ، که دهد دستور مؤمنان زنان

 و همسهران  بهه ! پیامبرای  2؛جَالَبِيبِِْنَُّمِنُعَلَيِْنَُّيدرنينَُالْمُؤْمِنينَُنِسنءُِوَُبَننتِكَُوَُلِأَزرواجِكَ

 «.افکنند فرو خویش بر را خود بلند یهاروسری: بگو مؤمنان زنان و دخترانت

 زدايی. غیرت9

 ورزی،غیهر،  نتیجهه . دارد غیر، است، سالم فطربش که مردی است. فطری امر غیر،،

 معهر   در او نهاموس  کهه  دههد  اجهازو  نبایهد  پهس، شهوهر  . است ناموس از داریپاس

 کننهد، مهی  بماشها ای مهاهوارو  یهها سهریال  کهه  کسهانی  متأسفانه اما گیرد؛ قرار غیربیبی

 دادنمهی  اجهازو  گذشهته  در کهه  مردی یعنی است؛ کمتر ناموس به نسبت شانحساسیت

 کند؛ در حالیمی بشویق هم کار این به را او األن شود، جامعه وارد کردو بز  همسرش

 طهوری  را مهرد  خهدا . کنهد  زیبها  دیگران برای را خود همسرش دهد اجازو نباید مرد که

 .دیگران برای نه خواهد،می خودش برای بنها را همسرش زیبایی که مفریدو

مهی  دسهت  شهما  بهه  حسی چه کردوبز  یهاخانم دیدن با که پرسیممی مردها از وقتی

 حهس  مید،می خیابان به مرد همین کردوبز  همسر وقتی. بریممی لذ،: گویندمی دهد،

 وری و لذ، دیگرانبهرو زمینه که کسی میا. است گونههمین نیز ایشان به نسبت دیگران

 غیهر،  وقتهی . اسهت  عفهت  حهافظ  دارد؟ غیهر،،  غیر، کند،می فراهم را همسرش از

برین ماهوارو، از جمله مهم گراید ومیبه ضعف و کاستی  و پاکدامنی عفت ،شد ضعیف

 3.بردکاهد و از بین میمی را غیر، ابزارهایی است که

 بهه  ایمهان  جهزء  و است واج  مؤمنی فرد هر بر ناموس، حفظ و غیر، اسالم، منظر از

 اگهر » :کنهد مهی  بأکیهد  {حسن امام فرزندش به {علی امام رو، این از مید.می شمار

                                                           
ُ.33ُ.ُاحزاب،ُآيه1
ُُُ.59ُ.ُاحزاب،ُآيه2

3 ُ. Islamic Republic of Iran Broadcasting Website 2012.ُ 



 

 

 

 
462    1393توشه راهيان نور رمضان ره 

 

 بهرین قهوی  حجها ،  زیهرا  دو؛ انجهام  کنی، حفظ دیگران منظر از را خود نوامیس بتوانی

 1«.است زنان سالمتی برای عامل

از نظهر   که چنهین گمهانی،  نیست؛ چه این همسر به بدگمانی معنای به ورزی،غیر، البته

 ورزیغیهر،  ولهی  2«.باشهید  بهدگمان  زنهان،  نسبت بهه  مبادا» نیست؛ جایز عقل و شرع،

 زمهان  در {علهی  رو، ایهن  از است.ها بایسته از و جامعه، خانوادو در و مشروع منطقی

 گهردد، می خبر با خیابان و بازار در زنان نامناس  وضعیت از که هنگامی خود، حکومت

 بهان زنهان  امشهنیدو ! عهراق  مهردم ای » :گویهد مهی  شانمردان به و نمودو سرزنش را منان

 3«ندارید؟ غیر، کنید؟نمی حیا کشید؟نمی خجالت کنند؟می حرکت مردان دوشادوش

 چنهین  مهرد مهانع او نشهود،    و رود بیهرون  مرایش با زنی اگر»: فرمایدمی ,خدا رسول

 فراهم مرد برای مبشی دارد،می بر که ]من زن[ قدمی هر برای و است غیر،بی شوهری،

 4«.شودمی

 جنسی طلبیتنوع .10

 ارضهای  بهرای  کهاین است؛ یعنی غریزی یهاطلبیبنوع ماهوارو، مهم یهامسی  از یکی

 همهان  ایهن، . نمود اکتفا قانونی یهاازدواج به و شد قائل مودودیت نباید جنسی، غریزو

 از شد،و به قائل نبود مودودیت جنسی، به غریزو ارضای برای که است فروید اندیشه

شهود.  مهی  زدو دامهن  امهر  این به ،ایماهوارو یهابرنامه در .کردمی حمایت جنسی لذ،

 باشهد. بهه همهین جههت، در    مهی  و شهوهر  زن جنسی روابط سردی چنین عملی، نتیجه

 من بهه  نسهبت  و شهدو  سرد برایم خانه فاای گوید:می مقایی یا خانم بینیمها میمشاورو

 انهدازو  ههر  یعنهی  کنم؛ پیدا همسرم برای خاصی عی  بتوانم کهاین بدون ام؛شدو میلبی

 میهد؛ نمهی  شهوهرش  چشهم  به کند،می مراسته شوهرش برای خانه در را خودش همسر

 بهه  همسهرش  زیبهایی  دیگهر  کهه  دیهدو  جذا  یهاصونه ،هافیلم در به قدری مرد زیرا

 گوینهد: می کنید،می نگاو ماهوارو و فیلم چقدر شما که پرسیممی وقتی. میدنمی چشمش

                                                           
ُُُ.1144ُصُق،1421البالغه،ُتْ ا :ُمؤسسهُتأليفنتُفيَُاالسالم،ُفيَُاالسالم،ُنْجُُُ.1
ُ.31ُننمهُ،939ُصُ.ُهمن ،2
 ُ.ُهمن .3

 ُ.174ُصُ،14ُجُالشيعه،ُپيشين،ُعنملي،ُوسنئلُ.ُح 4ّ
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 عهاطفی  یهها طهالق  ههایی، زندگییکی از پیامدهای چنین . است ما خانه جزو ماهوارو،

شهود، از  نمهی  قانع خانه خودش در طرفی، از و بگیرد طالق بواندنمی فرد گاهی. است

 1.زندمی دست خیانت به این رو،

سازی روابهط جنسهی   های برویری بر حوزة اخالق جنسی، عادیبرین بأثیر رسانهمهم»

نان مبتال به سکس انجام شهد،  خارج از چارچو  ازدواج است. بوقیقابی که دربارة جوا

ها، روابط جنسی را برای منان به امری طبیعی ببدیل کهردو و همهین   نشان داد این برنامه

 2«درصد منان به روابط جنسی بودو است. 75نکته، علت اقدام 

 :کنیمرا مشاهدو می جنسی طلبیبنوع روشنی نتیجهدر گزارش ذیل، به

 نهوزادان  بعهداد  یافتهه،  انتشار ممریکا اجتماعی بوقیقا، ادارة طرف از که گزارشی طبق»

 کورباژههای  میهزان ... اسهت  یافتهه  افهزایش  درصد 47 قبل، سال دو به نسبت قانونی غیر

 مربوط من، درصد پنجاو که است فقرو میلیون یک بر بالغ ممریکا، متودو ایاال، سالةیک

 رایهج  یهها شهیوو  از یکهی  ازدواج، بدون زندگی امروزو، 3.است نکردو شوهر دختران به

 زوج ههزار  سیرهد  و میلیهون  هفهت  حهدود  م،1994 سهال  در. اسهت  غهر   در زندگی

 م،1990 دههة  اواخهر  بهه  نزدیهک  و کردندمی زندگی یکدیگر با ازدواج بدون ممریکایی

 بها  ازدواج بهدون  را مهدبی  رسهمی،  ازدواج از پهیش هها  زوج درصهد  60 بها  50 حداقل

 4گذراندند.می یکدیگر

جنسی  غریزو بأمین در هم که برگردیم اسالم هایمموزو به باید گذشت، منهه با بوجه با

. داردمهی  حهذر  بهر  جنسی یهاطلبیبنوع از و هم ورزدبأکید می قانون و شرع در قال 

 الزم چیهز  دو افراد، در غرایز کنترل و روانى مرامش برا : »گویدمى مطهر  استاد شهید

 طهور  بهه  انسهان،  طبیعهى  حاجهت  حدّ در انسان، در موجود غرایز بمام باید اواّلً، است:

 جنسهى،  غریزو خروصبه غرایز، بوریک و بهییج از ثانیاً، شود. ارضا مطلو  و معقول

 5«شود. جلوگیر 

                                                           
1 ُ. http://ch3.ir. 
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