
 

 های تبلیغی غربیان در تضعیف نظام خانواده اسالمی روش

*زهرا رضائیان
 

 مقدمه
هدای آن جامعده و نیدز آداب و رسدوم    تمامیدز باورهدا و ارز درهنگ یف جامعه، 

هاسدز  آنچده سدبب تثبیدز و انسدجام ایدن باورهدا و  برآمگه از آن باورهدا و ارز 
شود، خانواده اسز که در واق  سرمایه اسدتراتهیف درهنگدی و   ها در جامعه می ارز 

هویز، ایمان و بداور آیگ  هر کشوری که بتوانگ درهنگ،  هویتی هر جامعه به شمار می
آحاد خانواده را حفظ کنگ، آینگه و آرمان خود را حفظ کرده اسدز  اسدتعماریران بدا 

انگ که یکی از لوام  ملم رشگ و  خوبی دریادته  درک و شناخز دقیق این موضوع، به
ریشردز جملوری اسالمی ایران، انسجام خانواده به لنوان مرکز ثق  درهنگ اسالمی 

هدا و  ای، بده دنبدا  ندابودی ارز  های رسانه و با در اختیار یردتن غو راسز  از این
باورهای درهنگی جامعه اسالمی اسز و بدرای رسدیگن بده ایدن امدر، بدا اسدتفاده از 

ای و اینترنتی در ابعاد مختلدف، کدانون خدانواده را آمداج حمدال   های ماهواره شبکه
و نقش خانواده در ریشبرد درهندگ  اسز و با شناسایی دقیق کارکردها  خود قرار داده

کوشگ  در این مقاله ضدمن  های مختلف می اسالمی، در تخریب این کارکردها به شیوه
 شود  بیان اهمیز خانواده، دو رو  ملم و کاربردی دشمن بررسی می

 اهمیت خانواده 
خانواده در تمامی جوام  محور تمام روابط لاطفی، دکری، روانی، الگودهی، حمایتی 

کننگه  ترین دالی  آرامش دردی و اجتمالی و نیز تنظیم تربیتی اسز و یکی از بزرگ و
کنندگه  آدریندی و تبیین زوایای حضور درد در جامعده و تعیدین جایگداه، التبدار، نقش
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آیگ  قرآن نیز خانواده را چوندان دژ  ها و ریونگها در روابط اجتمالی به شمار می دااله
هدر یونده روابدط نامشدروع در آن ممندوع شدگه و  مستحکمی معردی کرده اسز که

در واقد  نلداد خدانواده،  1رود  دحشا، نولی تجاوز به حقوق ادراد جامعه به شمار می
ها درباره خدگا، هسدتی و انسدان و نیدز طدرز  نخستین مرکز آموزشی اسز که دیگیاه

هندی از های ذ ها، لقایگ، دلسفه حیا ، برداشدز دکرها، لادا ، آداب و رسوم، آرمان
از همین روسز کده دشدمن خنثدی کدردن  2ییرد  نیف و بگ و     از آن سرچشمه می

 3بخشی آن را از جمله راهبردهای االی خود قدرار داده اسدز  نقش ددالی و آیاهی
های دشمنان یویای آن اسز که آنلا در جنگ نرم للیده خدانواده بده  بررسی سیاسز

 دنبا  این اهگاق هستنگ:
 زدایی(؛ کانون خانواده )خانوادهد متزلز  کردن 

 زدایی(؛ د مخگو  کردن لفز و راکگامنی زنان و مردان جامعه )اخالق

 د بگبین کردن نسبز به نظام سیاسی موجود )التمادزدایی(؛

 ها )باورزدایی(؛  د مخگو  کردن لقایگ دینی خانواده

انواده د ترییر مفلوم خانواده م لوب اسالمی و مخگو  ساختن هویدز الضدای خد
 4 زدایی(  )هویز

 سازوکارهای غرب در تضعیف نهاد خانواده
ها و سازوکارهای مختلفی  ه دشمنان برای ایجاد ترییر و تحو  در نظام خانواده، از شیو

 شود  ییرنگ که به برخی از آنلا اشاره می بلره می

 . تضعیف ارزش و باورهای دینی5
های زیدرین آن، یعندی  ، بایدگ الیدههای رویین درهنگ یدف جامعده برای تخریب الیه

بینی و  ا  تخریب یا تضعیف شود  دیریونی و ترییر جلدان ارزشی بینی و نظام  جلان
ارزشی یف جامعه، موجب دیریدون شدگن آداب و رسدوم اجتمدالی و شدیوه  نظام 

                                                           

  3و  2  نور: 1
اسالم و دمینیسم: تبیین رویکرد اسالم و دمینیسم به کارکردهای  خانواده،  اسمالی  چراغی کوتیانی؛ 2

  ۲۱؛ ص خانواده
؛ ای مخاطب جنگ نرم و رسانه: راهکارهای ارتقای س ح سواد رسانه  ر ک: سیگ محمگرضا خوشرو؛ 3

  ۲35ص 
  ۲2؛ ص ها : واکاوی ترثیرا  جنگ نرم بر خانواده2۲خانواده در قرن   محمگ لبگالللی؛ 4
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شود  از همین رو یکی از شگردهای جنگ نرم، از میان برداشتن  زنگیی آن جامعه می
هدگق اادلی و  1ماندگیی اسدز  گ و معردی آن به لنوان لام  لقبهویز و درهن

انگاز دشمن در جنگ نرم للیه خانواده، دروراشی و انحراق روابدط خدانوادیی  چشم
های یونایون، بنیان خانواده را متزلدز  کنندگ؛  کوشنگ از راه اسز  دشمنان درهنگی می

د  اسدام تربیدز دیندی، ییدر زیرا ررور  و تربیز دینی ادراد در خدانواده شدک  می
کوشگ مفلوم خانواده را ویران کنگ؛ زیرا  خانواده اسز؛ از همین روسز که دشمن می

تضعیف لنصر خانواده در ادراد و جامعه، سبب تضعیف هویز و شخصدیز اددراد و 
اهمیز و مبتذ  شگه و این امر، نفوذ و رخنه درهنگدی و  سریرم شگن آنان به امور کم

سازد و این مسدرله، دقیقداً نق ده مقابد  جایگداه  رییر را ممکن میدر نلایز لملیا  ت
 م لوب خانواده در جامعه اسالمی اسز 

معنی ساختن مسائ  حال  و حرام مدرتبط بدا خدانواده مانندگ  یری و بی ترویج اباحه»
یستر  دساد در جامعه، آزادی جنسدی زن و مدرد »، «های نامشروع ازدواج و دوستی

ادکنی درباره احکام و لقایدگ  شبله»، «نیاز غریزی در غیر خانوادهو برطرق کردن این 
معرددی اسدالم بده لندوان »،    «اسالم ماننگ خانواده، ازدواج، ازدواج موقز، طالق و 

چشدم و »، «طلبی مانگیی، اولویز دادن به مسائ  ناهری و یستر  ردداه لام  لقب
خوردن آرامش رواندی و لدگم رویه که نتیجه آن بر هم  یرایی بی چشمی و مصرق هم

و     بخشی از راهبردهای دشمن در رسدیگن « درک متقاب  میان الضای خانواده اسز
 2به دروراشی و انحراق روابط خانوادیی اسز 

و  3«روستی و آمریکایی، هنگی ترویج لردان سرخ»، «یویا»، «درمانی و موسیقی  رقص»
ن راهبردهدای خدود از آندان بلدره     ابزارهایی هستنگ که دشمن جلز اجرایی کدرد

کندگ  اغلدب  برد  این ابزارها، بیشترین آسیب روحی و روانی را بده اددراد وارد می می
شدونگ یدا بدا برخدورد سدلبی خدانواده دچدار  هدا جدذب می ادرادی که به ایدن یروه

                                                           

  ۲27؛ ص جنگ نرمحسین شریفی؛    احمگ1
؛ «اهگاق و راهبردهای دشمن درهنگی در جنگ نرم للیه خانواده»زاده؛    ر ک: سیگ محمگللی شریعز2

  22/0۷/۲3۱5سایز انگیشکگه راهبردی تبیین؛ 
http://www.tabyincenter.ir/qadim/index.php/menu-examples/child-items- 5/6045305931  

ها در  های نونلور و یستر  آن  کارهای مقابله با یرایش به لردان بررسی راه»مریم بسنگه؛   ر ک: 3
 – ۲07ص   ؛های حفانتی د امنیتی دانشگاه جام  امام حسین ؛ دصلنامه للمی رهوهشی رهوهش«ایران
15  
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انگ، یا به سبب کوتداهی خدانواده ذهندی ردر از سدؤا   کمبودهای روحی و روانی شگه
ها شگه و یدا بدالعکس بده  دنبا  یادتن حقیقز دین به اشتباه وارد این یروه دارنگ و به

انگ و بده دنبدا  مدرمنی بدرای  ییری ادراطی والگین، از دضای خانه دراری سبب سخز
یردندگ  زندی کده بدا انگیدزه خگاشناسدی وارد یکدی از ایدن  آرامش روحی خدود می

 یویگ: های لردانی کاذب شگه بود، می یروه
سا  قب  بود که از طریدق یکدی از اددراد دامید  کده خدود  در حلقده  5-7حگود 

یفتندگ کده  ییری می هدا آشدنا شدگم  آنلدا بدرای ارتبداط کرد، با این کالم شرکز می

یفتندگ بدا ایدن بسدتن چشدم و  ها را ببنگیگ؛ این ارتباط از سمز خگاسدز  می چشم

از ایدن ارتباطدا  شود  رس از مدگتی مدن بده طدوری  ارتباط یردتن حالتان بلتر می

توانسدتم بخدوابم  چلدار سدا  دچدار  ها ااداًل نمی آسیب دیگم کده بعدگ از آن شدب

کدردم حدالم از  نشسدتم، احسدام می ادسردیی شگیگ شگم  هر بار که در ارتبداط می

هدای شدگیگ شدبیه  شود  بعضی مواق  در این ارتباطدا  تکان های قبلی بگتر می ددعه

داد  درسم را هم رها کدرده بدودم؛ چدون حدا   حالز تشنج و ارع به من دسز می

توانستم در کالم حاضر شوم  از ابح تا شدب دقدط یریده  روحی من بگ بود و نمی

یفتندگ جدن و  کردم و کنتر  یریه دسز خودم نبود  دچار حالز تلوع بدودم  می می

بخدش  ارواح سریردان در حا  خروج از بگن تو هسدتنگ  بیشدتر اوقدا  قدرص آرام

کدردم و دلدم  خوابیدگم  دقدط یریده می خدوردم و نده می کردم، نه غذا می مصرق می

 1خواسز خودم را بکشم  می

یدردان  التیاد به مواد مخگر، داروهای روان بنگوباری،  ترویج و اشاله دساد، دحشا، بی»
زدایی از دسداد،  حساسدیز»؛ «جلدوییری از سدازنگیی ددردی و اجتمدالی»؛ «و الک 

یادته و   ادزایش جدرایم سدازمان»؛ «یرایی ترویج روچ«  ؛«سالمدحشا و هتف حرمز به ا
روانی و جسمی ماننگ  های روحی،  رواج بیماری»و « به خ ر انگاختن امنیز اجتمالی
، برخی از اهگادی اسدز «ساز جامعه های جوان و آینگه ایگز و ادسردیی و کاهش نیرو
نگ بده هدگق اادلی خدود، یعندی کنگ تا بتوا ها دنبا  می که دشمن از طریق  این درقه

                                                           

؛ «سیگزنی که با انگیزه خگاشناسی وارد حلقه لردان شگ، اما به شی ان ر»  خبریزاری تسنیم؛ 1
  ۷۱022۱ ، کگ خبر:۲2/02/۲3۱2

https://www.tasnimnews.com/fa/news/790449 
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 1دروراشی نظام خانواده دسز یابگ 
های دینی، به کودکدان و  دشمنان درهنگی برای تضعیف و سپس ترییر باورها و ارز 

انگ؛ زیرا نوجدوان و جواندان، بیشدترین اثرردذیری را از  ای داشته نوجوانان توجه ویهه
تعدارض »کوشگ با ایجاد مسرله  الگوهای ارائه شگه دارنگ  از این روسز که دشمن می

و هنجارهایی متفاو  از جامعه اسالمی و سردریمی با لرضه معیارها « ها نظام ارز 
سوی اهگاق مگ نظر خود سوق دهگ  برای رسدیگن بده به ناشی از این مسرله، آنلا را 

یریزی را در میان آنان ترویج دهگ و دضای بیرون از  کوشگ خانواده این اهگاق نیز می
ن  رسدیگن بده خانه را محلی برای رسیگن به آرزوهایی معردی کندگ کده خدانواده مدا

لادی نشان دادن روابط نزدیف دختر و رسر، بگون دخالز ادکار و مسدائ  »آنلاسز  
زنی به ادراد مقیگ به حفظ حریم محرم و نامحرم به لنوان  جنسی در ناهر و برچسب

دادن احتدرام بده والدگین و   اهمیدز جلدوه بی»، «ادرادی که توان کنتر  خود را نگارنگ
تحریف حس کنجکاوی و ایجاد تمایال  »، «گم اطالز از آنلااحترامی و ل ترویج بی

بددازی،  سددازی هوم لادی»، «غریددزی بددرای ورود زودهنگددام بدده مسددائ  جنسددی
زدایدی از  قبح»، «یرایدی توجیده و تدرویج همجنس»، «خواری، رقص و ردارتی شراب

بارداری نامشروع و سقط جنین، لادی جلوه دادن سقط جنین بدرای دختدران قبد  از 
های احتمالی در روابط جنسی دختدر  حلی طبیعی برای رد  دللره زدواج به لنوان راها

هدا و باورهدای  و     از دیگر راهبردهای دشمن در تضدعیف و ترییدر ارز  2«و رسر
های جامعه اسالمی و والگین آیندگه  دینی در میان نوجوانان و جوانان به لنوان سرمایه

 اسز 

 . تغییر سبک زندگی 5
هاسز که ناقوم جنگ ندرم را در کشدورهای مسدلمان بده ادگا درآورده  سا غرب 

ها، می   اسز  ترییر سبف زنگیی، ایجاد انحرادا  شگیگ اخالقی و یسستگی خانواده

                                                           

؛ محمگ 52و  53؛ ص ابزارهای جنگ نرم للیه جملوری اسالمی ایران  ر ک: امیرهوشنگ طلماسبی؛ 1
  21و  2۷؛ ص ها : واکاوی ترثیرا  جنگ نرم بر خانواده2۲خانواده در قرن لبگالللی؛ 

؛ «اهگاق و راهبردهای دشمن درهنگی در جنگ نرم للیه خانواده»زاده؛  محمگللی شریعز  ر ک: سیگ 2
  22/0۷/۲3۱5سایز انگیشکگه راهبردی تبیین؛ 

http://www.tabyincenter.ir/qadim/index.php/menu-examples/child-items 
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هایی از  جویی و یرایش به مواد مخگر و الک  و     نشدانه نوجوانان و جوانان به لذ 
 این جنگ اسز 

سازی، بدازی و     در دو  لب داستان، تصویر، مجسمهبنگ و باری جنسی در قا رواج بی
های جنسی، انتقدا  درهندگ خشدونز از طریدق  دهه اخیر بر اسام طرز تفکر آزادی

های اجتمدالی  ای و شدبکه های ماهواره های مختلف تلویزیونی، شبکه ها و سریا  دیلم
یهه زندان و و مختلف، دضایی را به وجود آورده که امنیز دکری و روانی اددراد و بده

دختران را به مخاطره انگاخته اسز  در این دضا، زن ابزاری زیبا، نریف و اثریذار در 
دری حرمدز حدریم و  در حقیقدز غدرب بدا ردرده 1راستای ارضای غرایز مرد اسز 

ها و آشکار ساختن جزئیدا  زندگیی زن و مدرد و مسدائ  ریدگا و نلدان جلدان  حرم
کره درهنگ اجتماع وارد کرده و مرز بین اخالق و ای هولناک بر ری ساالن، ضربه بزرگ

ها،  هدا و سدریا  اسدز  بدرای مثدا  در دیلم غیراخالق را تا حگود زیادی از بین برده 
حگود و چگونگی راب ه بازیگران زن و مرد، نوع یفتار، شیوه لبدام روشدیگن، ندوع 

دهای ریشدردته کردن آنلا به یکدگیگر بده مدگد شدگر ردتار و تعامال  و نیز نوع نگاه 
رردازی، نور و رنگ، دضدایی  ای و با تکیه بر دنونی همچون اگایذاری، تصویر رسانه

کنگ تا بدا ایجداد جدذابیز بدرای او، اندگک اندگک  را ریش چشمان مخاطب خلق می
هدا، هنجارهدا و درهندگ خدود  ها و درهنگ بومی او را ترییر داده و بدا ارز  دیگیاه

   2همسو کنگ 
های  های زنگیی زناشویی مورد نظر غرب بدا اسدتفاده از سدریا  فدر جنگ نرم، سب

شدکنی از  تلویزیونی و اینترنز و با تمرکز بر برقراری ارتباط آزاد دختر و رسدر و قبح
کده زندگیی ددردی و  شدونگ؛ چنان های ممنوله در جوام  مسلمان تدرویج می ازدواج

طلبی،  مچون تحصدی ، کدار، لدذ ها و به دالیلی ه ها و سریا  مجردی با اللام از دیلم
توجلی برخی مسووالن نسدبز  بی 3درار از خانه و     در کشور ما رو به ادزایش اسز 

آور و سنگین ازدواج، لدگم تواندایی جواندان در  های سرسام به ازدواج جوانان، هزینه
                                                           

و تعمیق درهنگ لفاق و حجاب و ها در یستر   نقش رسانه»  سیگ للیرضا ادشانی و احمگ زارلان؛ 1
  2۲ – 72؛  دصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی؛ ص «ترثیر آن بر امنیز دردی و اجتمالی

دصلنامه للمی   ؛«ای غرب برای دروراشی خانواده های رسانه راهبردهای و شیوه»  محمگرضا بنیانی؛ 2
  ۲3۲ – ۲5۱تخصصی راسخ به شبلا ؛ ص 

؛ 20و  ۲۱ص  ها؛ : واکاوی ترثیرا  جنگ نرم بر خانواده2۲خانواده در قرن ؛   ر ک: محمگ لبگالللی3
  ؛«لشکرکشی خامو  غرب برای نابودی درهنگ و خانواده ایرانی»دانا؛  رسانی راه شبکه اطالع 
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یادتن شر  مناسب و بیکاری دراییر، انتظارهای طدوالنی جواندان بدرای دریاددز وام 
اج و نیز شرایط سخز دریادز این نوع از وام و     از جملده دالیلدی اسدز کده ازدو

سبب ررهیز یا به لبارتی درار جوانان از ازدواج و تمای  بیشتر آنان به زنگیی مجردی 
 شگه اسز 

های بسیار خدوب و سدلولز انجدام  ایر چه اینترنز و یستر  آن، موجب ریشردز
ارتباطی خدانواده را نیدز دسدتخو  ترییدر کدرده کار در زنگیی بشر شگه، اما الگوی 

اسز  با نفوذ بیشتر اینترندز، خدانواده کده ریشدتر الضدای آن تعدامال  بیشدتری بدا 
ها داشتنگ، اکنون از یکگیگر دااله یردته و هر کدس در حی ده   یکگیگر در همه زمینه

ها، جددایگزین  ویو بددا غریبدده رددردازد و یفددز روابددط شخصددی خددود بدده تعامدد  می
ها  شود  در چنین شرای ی الضدای خدانواده یداه سدالز ویوهای خانوادیی می زیف

کننگ  بنابراین  بگون هیچ التنایی به یکگیگر، زمان خود را ارق ارتباطا  مجازی می
های مجازی و ذهندی  های سنتی، لینی و محسوم تحز ترثیر اینترنز به تعام  تعام 

ناشویی و روابط والدگین بدا درزندگان، دهگ  از هم یسیختگی روابط ز ترییر شک  می
های همسریزینی، انزواطلبی الضای خانواده و ادزایش ارتباطا  مجدازی،  ترییر شیوه

کاهش اهمیز نقش مادری د همسری، کاهش موالیگ و درزنگرروری، باال رددتن سدن 
ها و حذق ملیز و انتساب دینی و به لبدارتی تمرکدز  هویز کردن انسان  ازدواج، بی

ترین تلگیدگا  رنلدان در دضدای مجدازی اسدز  رواج  ی از خانواده، از ابتدگاییزدای
های دمینیستی نیز در دضای مجازی با جایگزینی نام خانه بده جدای خدانواده و  آموزه

ترکیگ بر مردساالری به لنوان لام  انقیاد زنان در طدو  تداریخ و بده تبد  آن کداهش 
 1کننگ  ا را به کیان خانواده وارد میه ترین ضربه اهمیز نقش رگر و همسر، مللف

میلیون  133یف میلیارد و   ، بودجه20۲5در یزار  کمیسیون لمومی آمریکا در سا  
للیه ایدران و دیگدر کشدورهای « جنگ نرم»یا همان « دیپلماسی لمومی»دالری برای 

 ها و سبف زنگیی در ایران جلان در نظر یردته شگه و بخشی از آن برای ترییر ارز 
ای،  اختصاص یادته اسز که این امر با اتکا بر رخدش رادیدویی، تلویزیدونی، مداهواره

                                                           

دصدلنامه   ؛«ای غدرب بدرای دروراشدی خدانواده های رسانه شیوهراهبردها و »  ر ک: محمگرضا بنیانی؛ 1
: واکداوی 2۲خدانواده در قدرن ؛ محمدگ لبدگالللی؛ ۲3۲ – ۲5۱للمی تخصصی راسخ به شدبلا ؛ ص 

  7۷و  ۱7 ها؛ ترثیرا  جنگ نرم بر خانواده



01    ویژة خانواده(علمی ـ تخصصی مبلغان توشه  ره( 

شددود  در بخددش ایددران،   های اجتمددالی انجددام می هددا و رسددانه ها، وبالگ سددایز وب
ها و سبف زنگیی مردم کشورمان، از سه شبکه رادیویی  ها برای ترییر ارز  آمریکایی

با بودجه مدالی « بخش دارسی اگای آمریکا»گ از: برنگ که لبارتن تلویزیونی بلره می د
هدزار دالر و  ۱7۷میلیون و  7با بودجه مالی « رادیو دردا»هزار دالر،  ۲33میلیون و  ۲5
های جمعدی،  هزار دالر  رسانه 727با بودجه ساالنه « زبان اگای آمریکا بخش آذری»

های  در این میان شبکه ترین ابزار دشمن در این جنگ نرم للیه خانواده هستنگ که ملم
ای دارندگ  مترسدفانه مخداطبین بده دلید   ها نقش برجسدته ها و سریا  ای، دیلم ماهواره

ای با قرار یردتن دائمدی  دینی، التقادی، اخالقی و سواد انگک رسانه  ضعف درهنگی،
هایی که مضمون االی آنلا خیانز و روابط غیراخالقی و نامشدروع  در معرض سریا 

گریج در این خصوص موضعا  و مضامین دچدار ترییدر نگدر  شدگه و اسز، به ت
ییرد و در درازمگ  به کمرنگ شدگن  زدایی در این زمینه اور  می نولی حساسیز
های مذهبی، یسدتر  دسداد، ترییدر سدبف زندگیی و در نلایدز از  اخالق و ارز 

 1انجامگ  ها می راشیگیی خانواده هم

 گیری نتیجه
ییری و  ترین نلاد اجتمدالی و انسدانی، در شدک  ترین و ملم   ادیخانواده به لنوان بنی

ویهه آمریکدا و  سزایی دارد؛ از این رو غرب و بده هتکمی  هویز ادراد و جامعه نقش ب
الیونیسم همه تال  خود را ریرامون استحاله خانواده ایراندی متمرکدز کدرده اسدز  

ویدز و شخصدیز الضدای دشمن با تضعیف نلاد خانواده و به تبد  آن، تضدعیف ه
خانواده، به دنبا  سسز کردن ایدن سدگ درهنگدی لظدیم و نفوذردذیری درهنگدی آن 
اسز؛ زیرا تضعیف خانواده در س ح اجتمالی موجب کداهش سدرمایه اجتمدالی و 

شود و این، همان چیزی اسز که دشمن همواره بده دنبدا  آن  رشتوانه مردمی نظام می
 بوده اسز  

                                                           

؛ «وادهاهگاق و راهبردهای دشمن درهنگی در جنگ نرم للیه خان»زاده؛    ر ک: سیگ محمگللی شریعز1
  22/0۷/۲3۱5سایز انگیشکگه راهبردی تبیین؛ 
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