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تمع وأثرها على املراهقني    مشكلة حماكة ثقافة الغرب يف ا
  وحلوهلا يف ضوء السنة املطهرة

  ١دمحم جنم احلسن
 

  ملخص 
تمع،  عتبار الدين وا ثقافة اإلنسان مرتابطة مع احلياة، وال ميكن االنفكاك عنها ومع ذلك ختتلف الثقافة 

اس، إذا ننظر ونتأمل يف هناك ثقافة ال تليب وال تالئم مع فطرة الناس، واألخرى تليب وتوافق مع فطرة الن
ا ختلو من روح اإلسالم الذى يدعو اإلنسان إىل السالم والطمأنينة يف حياة البشرية  ُثقافة الغرب جند أ

ا على املراهقني مث . ًقاطبة ثريا تمع و ْدف يف هذه الدراسة أن تربز مشكلة حماكة ثقافة الغرب يف ا
يت حلول تلك املش خيص الباحث حدود هذا . اكل الرئيسية يف ضوء السنة النبويةْحياول الباحث أن 

ويستخدم يف هذه الدراسة املنهج النقدي، ومن . وهي عاصمة بنجالديش" داكا"البحث على املكان امسه 
تمع ال يرى بعض النتائج هذه الدراسة  ُأن ثقافة الغرب سبب النقسام والشقاق بني أفراد األسرة، ويف ا

ألفالم االحرتام للكب ثر املراهقون  ار والشفقة للصغار، وهذه هي مثرة اإلعالم املهلك والثقافة الفاسدة، 
  .األجنبية واملسرحيات الغرامية، وهم يصنعون ما يرون وال يبالون إىل السلوك اإلسالمي

  .الثقافة، الغرب، اإلسالم، السنة: الكلمات املفتاحية
 

  : مقدمة
ّإن لكل ثقافة هلا ميزة خا ثري على أهلها بغض النظر عن األعمار واملراحل ِ صة وهي ختتلف عن غريها، وكذلك هلا 

تمعات الشىت جند أن هناك الثقافة تدعو إىل اخلري والفالح واألخرى . ْيف حيوة اإلنسان وإذا ننظر إىل البلدان وا
ل والويل، ويف ثقافة الغرب هلا جانبان، ومها اجلانب اإلجي ايب والسليب، كسالح ذو حدين، هناك كثري تدعو إىل الو

خذ . ْمن األشياء نستطيع أن نستفيد منها واألخرى ال تفضي إال إىل الدجيور ْوهكذا الغرب اآلن، ميكن لنا أن 
جهودهم يف االبتكار اجلديد، وازدهار العلوم يف التقنية، والعمل الشاق لوصول إىل غاية األمر، واخلربات يف خمتلف 

االت حية ال حتث إال على العرى واالختالط بني الرجال والنساء .  والفنونا حية أخرى أن ثقافتهم من  ُومن  ّ ٍ ّ

                                                             
 .ماليز العاملية اإلسالمية اإلنساين،اجلامعة والرتاث الوحي معارف كلية والسنة، القرآن دراسات قسم يف دكتوراه طالب1
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ت، واجلنس احلر، واملعيشة الشهوانية، والغرق يف متاع الدنيا وغري ذلك من  واملراهقني واملراهقات، والشباب والشا
  .ْأو مؤمن  تعاىلْوهي ال نستطيع أن نتبعها يف حيوتنا كمسلم . األمور

ُويرى الباحث أن الثقافة الغربية االستعمارية دمرت كيان اخللق والسلوك بني املراهقني واملراهقات، وأن    ّ ّ
ّاإلسالم يدعو إىل اخلري والفالح، والثقافة اإلسالمية هي الثقافة الشفافية، وهي تساعد لتكوين الشخصية اليت توافق 

ْصبـغة اللـه ومن ﴿:  يف حمكم أيتههلالج لجْن يصبغ بصبغة اإلميان والتقوى، كما أشار إليه مولنا مع فطرة البشر، وترغب أ َ َ ِ َّ َ َ ْ ِ
َأحسن من اللـه صبـغة وَحنن له عابدون ُ ِ َ ُ َ ُ َ َ ُْ ًَ ْ ِ ِ َّ ِ َ ْ   .]١٣٨:البقرة[ ﴾َ

ْوكذلك تعني الثقافة اإلسالمية أن تتمسك مسلك األنبياء والرسل  ه أمر  وب– صلوات هللا وسالمه عليهم –ُ
ً أن يتخذ هداهم؛ ألن مسالكهم هي األفضل واألوىل، تعالوا نتلوا آية اليت تدل على ملسو هيلع هللا ىلصهللا تعاىل حبيبه املصطفي  ْ ْ

ّأولـئك الذين هدى اللـه فبهداهم اقتده قل ال أسألكم عليه أجرا إن هو إال ﴿:  صدق قول املذكور، قال هللا تعاىل َِ َِ َُ َ ُ ُ ًَ َُ َ ُِ ََِ ُ َُُ ُ ِ ََّّ َ َ ِ
َللعالمنيِذكرى  َ ّويف آية أخرى أمر أن نتبع أسوة حسنة اليت صدرت من سيد رسول هللا ]. ٩٠:األنعام [﴾ِ ً ً ْ  من ملسو هيلع هللا ىلصُ

ٍقول وفعل وتقرير وحركات وسكنات ٍ ٍ ٍ ّكقوله عز وجل. ٍ ُلقد كان لكم يف رسول اللـه أسوة حسنة لمن كان يـرجو ﴿: ّ َ َ ُْ َ َْ ََ َ ََ َِّ ٌ َ َ ٌ ُْ ُ ِ َّ ِ َِّ َ ْ
َاللـه والْيـوم َْ َ َ ً اآلخر وذكر اللـه كثرياَّ َ َِ َ ََ َّ َ َ ِ   ].   ٢١:األحزاب [﴾ْ

ٌ اإلسالم دينا للجميع البشر قاطبة، وهو مقبول ومقدر من هللا تعاىل -  سبحانه وتعاىل - واختار هللا    ّ ٌ ً
َّإن﴿: للجميع، كما قال هللا تعاىل َالدين ِ ِعنداللـه ِّ َّ َ ُاإلسالم  ِ َ ْ َالْيـوم..... ﴿: خرىويف آية أ]. ١٩:أل عمران [﴾.....ِْ َْ 

ُأكملت ْ َ ْ ْلكم َ ُ ْدينكم َ ُ َ ُوأمتمت ِ ْ َْ َ ْعليكم َ ُ َْ ِنعميت َ َ ُورضيت ِْ ِ َ ُلكم َ ُ َاإلسالم َ َ ْ ًدينا ِْ ت ]. ٣:املائدة [﴾ .....ِ ْإذن وجد من اآل
ي مسالك للجميع ْاملذكورة أن اإلسالم هو الدين املختار، وكل األنبياء والرسل هم مبعوثون من هللا تعاىل، مسالكهم ه

ً سواء أكانوا صغريا أم كبريا، والثقافة اإلسالمية هي مقدرة للجميع ملن كان يرجو احلسنة – املسلمني واملسلمات – ًْ
  .واملعيشة املطمئنة يف الدنيا والفوز والنجاة يف اآلخرة

إلشارة هنا أن الثقافة هل   ّا عالقة وثيقة مع حياة الناس، ّننتقل إىل حماكة ثقافة الغرب وما هلا وعليها، وجدير 
ْولكل جنسية هلا ثقافة خاصة يف هذا العامل ولكن بسبب محلة الثقافة االستعمارية أو التسلطية بدأت أن تتالشى  ْ ّ ّ
ٍالثقافة الصافية واملتوازنة، إن االستعمار ذات أنواع متعدد، وأسوء االستعمار هو االستعمار الثقايف، يوجد هناك كالم  ٍ ّ ّ

دف أن تدمر الشعب دمر نظام التعليم وثقافته" وهو مشهور ّإن   الذين يريدون أن ووهؤالء أهل الغرب وأور" ّ
ًيسلطوا فوق األرض بطريق نشر ثقافتهم اهلدامة بني الناس خصوصا بني الشعب املسلم يف أحناء العامل، ولو تطور  ّ ّ

البتكار اجلديد والتكنولوجيا املتفوق ولكن هم قا م، إذا الغرب  ٍئمون على شفا جرف هار ألجل ثقافتهم ومتتدد ٍ

حت احلكومة زواج الرجل مع  الضطراب والقلق، وأ ت املتحدة وأورو جند أن جمتمعهم ملئ  تمع الوال ّننظر إىل ا
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م عند بعض الناس كالكلب واحلمار ٢الرجل، وكذلك امرأة مع امرأة ّ، وهذه الطبيعة احليوانية فيهم، غري ذوقهم وأمنيا ُ ُّ
نهم وبني احليوان إال الشكل فقط بل ٌواخلنزير وغري ذلك من احليوان الذين يعيشون يف الغابة الساحقة، وليس فرق بي

َولقد ذرأ جلهنَّم كثريا من اجلن واإلنس هلم قلوب ال يفقهون ﴿: كما قال هللا تعاىل. ّمعاملتهم هم أضل من ذلك َ َ َ ََ ٌَ َُ َُ َِ ِ َ َ َّ َِ ِ ِ ً َ ِ
ا أولـئك كاألنعام ا وهلم آذان ال يسمعون  ِا وهلم أعني ال يبصرون  َ َ ٌَ ِ ُِ َِ ِ َِ ََ َ ََ ُُ َُ ُ بل هم أضل أولـئك هم ٌَُ ُ َُ َِ ُ َُّ َ

َالغافلون   .]١٧٩:األعراف[﴾ِ
يار النفس وغريها من املفاسد؛ ألن  ّزاد يف جمتمع الغرب الز واخلمر والقتل والنهب والسلب والغصب وا

لفاسقون ا خلقت، ما زال حياولون هؤالء املاكرو ْ أن يدخلوا ُثقافتهم ليست هلا عالقة مع الفطرة وطبيعة البشر اليت 
تمع اإلسالمي خصوصا يف الشرق األوسط واآلسيا   – الدولة فيها عدد كبري من املسلمني –ًتلك الثقافة يف ا

كستان، وأفغانستان، وغري ذلك ، و   .كبنجالديش، وإندونيسيا، وماليز
ّوإن ثقافة الغرب دمرت املراهقني واملراهقات بطرق متعددة، وحتثهم إىل اجلنس،    ٍ ٍ ّ واملخدرات، واالختالط مع ّ

ٍالنساء األجنبية دون قيد وضبط حىت أصبحوا مغرقني فيها، وليس عندهم فرصة لتفكري عن تنمية الذات، ورعاية  ٍ

ًاألهل واألقارب، أداء حقوق اجلريان واألخرين، ولذا إذا ننظر إىل أحواهلم املراهقني واملراهقات يف بنجالديش مثال جند 
لنسب فقط، وال يرأكثرهم املسلمني  ُالسم أو  ر اإلميان، بل حيملون تفكري الغريب وسلوك ْ ى فيهم حقيقة آ

خالق اإلسالم، يظنون أن الدين   –األجنيب، ومعاملة األخرين، وال يبالون الدين، ويرتكون الصالة، وال يتخلقون 
ارا، ويتفكرون هم األسوة  هو سبب لتخلف وتقهقر، وال حيبون الدين واملتدينني، وحيمدون –اإلسالم  ًالغرب ليال و ّ ً

لالزدهار والتقدم، فيتبعون اجلانب السليب من الغرب ويرتكون اإلجيايب، وال استطيع أن أنكر اجلانب اإلجيايب من 
جلهد واجلد، واهتمام الوقت عندهم، واجلودة يف العمل والبحث العلمي ولو كان الشيء  ّالغرب، فمثال هم معروف  ً

  .ّويُالدني
خذون اجلانب السليب، وهو االختالط، واجلنس دون    خذون هذا اجلانب بل هم  ّأما املراهقون اآلن فال 

عالقة شرعية، واجلنس احلر، واملخدرات، والغش، والقهر، واإلسراف يف األموال، وغري ذلك من األعمال السيئة، 
ّوحيبون أن يلبسوا مثل الفنان أو املمثل املشهور، وكذلك م ّ ّ الفنانة أو املمثلة املشهورة يف الغرب، وال تدل معاملتهم أ ّ ّ ْ ّ

  .من األسرة املسلمة أو املتدينة، وال حيبون ثقافة البالد والعادات املألوفة عندهم منذ الصغار
 
  

                                                             
2http://www.somewhereinblog.net/blog/JANAAT09YOUTH/29609219 Accessed on 18th September 2017. 
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  :مفهوم الثقافة لغة
ثقافة مصدر : "وسف دمحم رضاقال الدكتور ي. ٍاسم مفرد، مجعها ثقافات، هلا عدة معان عند أهل اللغة" ثقافة:كلمة 

َثـقف وثقف ََِ ا. (َُ وقال صاحب . ٣ٍاإلحاطة يف فروع شىت من املعرفة والقدرة على تطبيقها) ْأو(احلذق واملهارة ): يراد 
لعلوم والفنون واآلداب) هي(قافة الث": "الرائد"قاموس  : ويف املعجم الوسيط ذكر معىن الثقافة، فقيل. ٤اإلحاطة 

  .٥"العلوم واملعارف والفنون اليت يطلب احلذق فيها: الثقافة"
  

  :ًمفهوم الثقافة اصطالحا
ًيف عدة طرق، ننقل هنا بعض التعريفات منها حىت يكون املوضوع واضحا عند الباحثني " الثقافة"ّعرف العلماء  ٍ

ْ هي جمموع ما توصلت إليه مجاعة أو بالد يف احلقول الثقافة: "فقال" الثقافة"عرف الدكتور يوسف دمحم رضا . والقراء
ٍالعامة من أدب وفكر وعلم وفن وصناعة وحنوها ٍّ ٍ ٍ ٍ ّ

٦.  
 مع ًويف هذه الدراسة املتواضعة نريد أن نركز يف الثقافة الغربية اليت ال توافق مع الثقافة اإلسالمية خصوصا

حية األدب والفكر والسلوك واملعاملة والفن وغريها من األمور، حنذر عن الدوافع اليت  التوجيهات القرآن والسنة من 
  .حتض الشباب واملراهقني واملراهقات إىل تدهور اخللق

إلشارة هنا أن الثقافة األجنبية ما دخلت بطريق واحد بل هي دخلت بطرق متعددة، نذكر هنا  ٍوجدير  ٍ
  .بعض الطرق أو املداخل حلملة ثقافة الغرب واهلند يف بنجالديش

  
 :  مداخل ثقافة الغرب

  :هناك مخسة مداخل رئيسية حلملة الثقافة األجنبية، وهي على النحو اآليت
 العالقة الشخصية - ١
 – النصرانية واليهودية وغريها –املنظمة الدعاوي  - ٢
الستعمار - ٣  ْفتح البالد أو 
 التجارة - ٤

                                                             
شرون، ط: بريوت(، معجم العربية الكالسيكية واملعاصرةوسف دمحم رضا، ي3  .٤٣١، ص)م٢٠٠٦، ١مكتبة لبنان 
 .٤٨٥، ص)م١٩٩٠، ٦دار العلم للماليني، ط: بريوت(، الرائدجربان مسعود، 4
 .١٠١، ص)م٢٠١١/ه١٤٣٢، ٥مكتبة الشروق الدولية، ط: القاهرة(، )مصر(عربية املعجم الوسيط الذي نشر من جممع اللغة ال: انظر5
 .٤٣١، صمعجم العربية الكالسيكية واملعاصرةوسف دمحم رضا، ي6
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الت، والراديو، والتلفاز، واإلنرتنت، والقنوات الفضائية، التواصل اال - ٥ جتماعي، منها الصحف، واجلرائد، وا
 .٧واألخرى

سم  ً مدخال حلملة ٢٤أن هناك " محلة الثقافة"ّذكر الفنان املشهور يف بنجالديش أبو القاسم ميتون يف مقالته 
  :٨الثقافة األجنبية، وهي على النحو اآليت

  الراديو)Radio( 
  وسائل اإلعالم اإللكرتوين)Electronic media( 
  ت  )Art of advertisement(ّفن اإلعال
  ّمعهد تعلم األغنية 
 معهد تعلم املسرحية 
  املسرحية)Drama( 
 معهد الفن)Art school( 
  ء  )Fashion show(عرض األز
 مسابقة األغنية والتمثيل 
  مسابقة أمجل النساء)Beauty contest( 
 الصحف) Newspapers( 
  الت  )Magazines(ا
  الكتب الدراسية)Books( 

  الندوة)Seminar( 
  ْاملنظمات األهلية أو غري حكومية)NGO( 
  املستشفى)Hospital( 
  صالون التجميل)Beauty parlour( 
  التعليم)Education( 
  النادي)Club( 
  الرحلة الثقافية)Cultural Travel ( 
  صيد املواهب)Talent hunt( 

                                                             
7http://www.somewhereinblog.net/blog/JANAAT09YOUTH/29609219Accessed on 18th September 2017 
 املصدر السابق: أنظر8
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 مركز تعليم القراءة والشعر 
  السينما)Cinema( 
  واألدب)Literature( 

 
ذه املداخل دخلت محلة الثقافة، ودمرت ثقافتنا اإلسالمية والثقافة األصلية اليت كانت مشهورة بني الناس  ّو
ٍواندجمت يف طبيعة أهل البالد يف القول والفعل والسلوك واخللق واملعاملة، وكان املراهقون يف ذاك الوقت ذات أدب 

ّوسلوك، وكانت احملبة بني الناس واالحرتام للك ّبار والشفقة للصغار، أما اآلن غابت هذه العادات الرائعة والثقافة ٍ
ْاجلميلة بني الناس، وهذه املؤامرة واخلدعة من قبل اليهود والنصارى واملالحدة حىت ال نستطيع أن نعيش فوق األرض  ُ

ِّوال يرضى بنا هؤالء السفلة سلميا مع الدين اإلسالم، هناك املؤامرة األخرى حتت الستار هلدم كيان األسرة املسلمة، 

م سيئة، كما أشار إليه موىل عز وجل يف كالمه ّحىت نتبع ثقافتهم مدمرة وعادا ّ ٰولن تـرضى﴿:  ّ َ ْ َ َ ََ عنك الْيـهود وال َ ُ َُ َ َ
ٰالنَّصارى َ ٰ حىتَ َّ ٰ تـتبع ملتـهم قل إن هدى اللـه هو اْهلدىَ َ َُ ُ ُ ََ ِ َّ ََّّ ِ ْ ُ ْ ُ ِ َ َ ولئن اتـبـعت أهواََِّ َْ ََ ْ ََّ ِ َءهم بـعد الذي جاءك من اْلعلم ما لك َِ َ َ َ َِ ْ ِ َ َ َِ َ ِ َّ َ ْ ُ

ٍمن اللـه من ويل وال نصري ِِ َ ََ َ ٍَّ ِ ِِ ْلكتاب ﴿: وقال تعاىل].  ١٢٠:البقرة [﴾َّ ِها أنتم أوالء ُحتبونـهم وال حيبونكم وتـؤمنون  َِ ُ َِ َ ُ ِ ْ َ ََُ َْ ْ ُْ ُّ ُِّ ُِ َ َُ ِ ُ َ
َكله وإذا لقوكم قالوا آمنَّا وإذا  ُ ُ َ ُِ َِ ََ ُ َ َّ ْ ِ مل من الْغيظ قل موتوا بغيظكم إن اللـه عليم بذات ِ ِخلوا عضوا عليكم األ َ ِ ٌِ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ََ َّ َّ ِ ُ ُ ْ ُْ ْ َْ ُ َُ ْْ َُ َ َ ََ َ َُّ

ِالصدور ُ   .]١١٩:آل عمران[﴾ُّ
م يظهرون الود واحملبة ويبطنون احلقد والبـغض لقضاء على    ْوأمر أيضا أن ال نتخذ هؤالء أولياء وأصدقاء؛ أل ُ ُ ُّ ً
َ أيـها الذين آمنوا ال تـتخذوا اْليـهود والنَّصارى أولياء ﴿:  ِّواملسلمني، تعالوا ننظر إىل كالم رب العاملنياإلسالم  َ ََ َِْ ََ ََ ََ َ ُُ َُ ُِّ ََِّ َ َّ

ِبـعضهم أولياء بـعض ومن يـتـوهلم منكم فإنه منـهم إن اللـه ال يـهدي اْلقوم الظالم ِ ِ َِّ ََّ ّ َْ َ َ َ َ ْ ََ َِ ْ َ ُ ُ ََّ ِ ِْ ْ ُْ ْ ُ ْْ َّ ٍَ ُ َّ َ َ ُ ِ َ وقال تعاىل ]. ٥١:املائدة [﴾َنيُ
ْلمودَّة﴿: يف أية أخرى ِ أيـها الذين آمنوا ال تـتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تـلقون إليهم  َ َ َ َ َِ ِِ ْ ََ َ ُ ُ َْ َُّ ََِ ْ ََ َْ ّ ََّ ُ َُ َ ُِ ُ ُِّ ِ   ].٢- ١:املمتحنة [﴾َّ

ّفينبغي علينا أن نكون على حذر يف كل وقت وحني من اليهود والنصارى حىت ال ن   ٍ ّ ٍ ضع أقدامنا يف خندقهم، ْ
 واملؤمنني واملؤمنات منذ بداية ملسو هيلع هللا ىلصّ مؤامرة اليهود والنصارى ضد اإلسالم والرسول -  سبحانه وتعاىل - كشف هللا 

ْ وستكون إىل األبد، يريدون أن يطفى نور ملسو هيلع هللا ىلصرحلة هذه األمة املرحومة، وهذه املؤامرة كانت يف عهد رسول هللا 
  .ْاإلسالم من األرض

ت املتحدة األمريكية أن سبب فشل الغرب يف العامل ١٩٩٣ن جملس الشيوخ يف عام جاء تقرير م   م يف الوال
ْ وال ميكن هلم أن يسيطروا على العامل اإلسالمي ما دام يبقى نظام األسرة – يف املسلمني –اإلسالمي هو نظام األسرة 

 . ٩ًعرب اإلعالم والتواصل االجتماعي سرا وعلناالذى قيدت بضوابط اإلسالم، ولذا هم حياولون أن يهدموا هذا النظام 
                                                             
9 Abu Zafar Mohammad Obaidullah, TarunTomarJonno, (Dhaka: Dawah and Education department, 1st Publication, 

2004), p.48 
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 :ًثري حماكة ثقافة الغرب على املراهقني سلبا

ر السلبية يف املراهقني بسبب ثرت يف ظهر كثري من اآل ْ حماكة ثقافة الغرب، حنب أن نلمح هنا أن ثقافة الغرب ما  ّ ُ
ثري السلبية من ثقافة  سره، نذكر هنا بعض  تمع والبالد والعامل  ثرت يف نظام األسرة وا املراهقني فقط بل هي 

 . الغرب واألجنبية يف بنجالديش
  

 :ِشقاق بني أهل األسرة
ًالشقاق بني أفراد األسرة، أصبح كلهم يتفكروا عن أنفسهم فردا فردا، وهم مشغول إن ثقافة الغرب سبب النقسام و ً

ّبنفسه وليس عندهم اهتمام لألخريني، وهذا شقاق وانقسام يتأثر على املراهقني واملراهقات، وال يالحظون احلب والود 
ّبني أفراد األسرة، ويف سبيل املثال أن األب ال حيب األم، واألم ال حتب ا ّ ألب، ال يعتمد واحد على األخر، يبدأ ّ

لبغض واحلقد، وال جيد املراهق الراحة والطمأنينة يف داخل األسرة، وهذا شقاق  لشجار واخلصام وينتهى  ُالصباح 
 . ١٠سبب الكتئاب املراهقني واملراهقات

 
 :شفقةِغياب االحرتام وال

ثر املراهقون  تمع ال يرى االحرتام للكبار والشفقة للصغار، وهذه هي مثرة اإلعالم املهلك والثقافة الفاسدة،  ُويف ا
م . ألفالم األجنبية واملسرحيات الغرامية، وهم يصنعون ما يرون ويفهمون، وال يبالون إىل السلوك اإلسالمي ولو أ

ًمسلمون نسبا وصهرا، يظنون أ ّ ّن الثقافة األجنبية هي املرجعية اليت تكشف هم األمة وغمهاً ّ ّ. 
  

ء   : )Fashion show(ِفتنة عرض األز
ء، وهذه املسابقة وطريقتها مستوردة من الغرب، وما هي إال فتنة  ًهناك بعض املراهقات تشركن يف مسابقة عرض األز

يج   أعاذ هللا –الشهوات وتفضي إىل الفواحش واخلليعة للناس، وهي مسابقة لكشف عورات النساء وزينتها اليت 
ت من خمتلف – بنجالديش – بدأت هذه املسابقة يف دولتنا احلبيبة –تعاىل منها   وتشارك فيها املراهقات والشا

بتة يف النظرية الشرعية اإلسالمية، كما أمر هللا تعاىل أن نبتعد مثل هذه احلفلة السيئة،  كما قال هللا ْالعمر، وهي غري 
ًوال تقربوا الزىن إنه كان فاحشة وساء سبيال﴿:  تعاىل َ َُ َ ًَ َ ِ َ َُِّ ِّ َ ّويف آيتني أمر لغض البصر سواء كان ]. ٣٢:اإلسراء [﴾َ

ّمراهقا أم مراهقة أو غريهم، قوله عز وجل ّ ْْ ً َقل للمؤمنني يـغضوا من أبصارهم وحيفظوا فـروجهم ذ﴿:  ً ْ ُْ ََ ْ َُ ُ ُ َ َْ َ ُِ ِ ِ ِِ َ َْ ُّ ُ ِ ْ ّْ َُْلك أزكى هلم ُ َْ َ َ ِ

                                                             
 Abu Zafar Mohammad Obaidullah, TarunTomarJonno, p.49: أنظر10
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َإن اللـه خبري مبا يصنـعون ُ َ ْ ََ َِ ٌَّ ِ َ َّ َّوقل للمؤمنات يـغضضن من أبصارهن وحيفظن فـروجهن ﴿:  ويف أخرى]. ٣٠:النور [﴾ِ َ َ َُّ َ ْ َُ ُ َ َ َ ُ َْ ّْْ َِ ِ ِ ِِ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ ْ ُ
ـتـهن إال ما ظهر منـها ولْيضربن خبمرهن على  َوال يـبدين زين ََ ََّ َِّ ِِ ُِ َ َ َ َُ ِْ ْ ْ َ َ َ ُ َْ َ َُِّ َ ِ ِ نَ َّجيو ِِ ُ   ]. ٣١: النور [﴾ُ

 
ْفـقد معيار الرفض والقبول َ: 

تمع احلايل فنجد ال يوجد فيه معيار لرفض وقبول، وال يتبع الناس أوامر هللا تعاىل ونواهيه، وال  ّإذا ننظر إىل ا ٍ ٍ
ج سنة املصطفى  راهقات ً ولو كانوا أغلبهم مسلمني ومسلمات، معظمهم خصوصا املراهقون واململسو هيلع هللا ىلصيسلكون على 

ًخذون الغرب كمعيار، ال يهمهم توجيهات اإلسالمي، ينظرون إىل  األمور بنظر الغرب، وهذا مردود متاما؛ ألن  ٍ
ّ، وعقل البشرية ال يقدر حلل املشاكل، ال يف الدنيا وال يف اآلخرة، ولكن ملسو هيلع هللا ىلصاملعيار هو كالم هللا تعاىل وكالم رسوله 

  . املستعان، وهو وىل التوفيقمع األسف الشديد حنن ال نفهم هذا، وهللا
  

ر املنظمات غري حكومية  : آ
ن أن  ًجاء بعض  املنظمات األجنبية ملساعدة شعب بنجالديش، خصوصا للفقراء واملساكني يف أحناء الدولة، نعرا

ى تطور االقتصاد وأحوال الناس، ال ننكر بعض خدمات من قبل تلك املنظمات ولكن ضررهن أكثر من نفعهن، وعل
وهي سبب رئيسي لنشر الر يف معظم البيوت واألسر اليت تقع يف القرى والبوادي، وهي دافعة خلروج : سبيل املثال

ّالنساء من البيوت ومعاملتهن مع الرجال يف خارج البيت كتفا مع كتف، وكذلك هناك منظمات غري حكومية حتث  ٍ ً ّ
ِّذ الدين النصراين، وهذا ضرر قاتل لشعب بنجالديش، و هي الناس إىل ثقافة الغرب واألجنبية، منها تدعو إىل أخ

  .تستغل الفقر والضعف، حفظنا هللا تعاىل من كيد اخلائنني واحلاقدين واملاكرين
 

ن   :١١امساء بعض منظمات غري حكومية مشهورة يف بنجالديش مع شار
  

 شارة اسم
 )Grameen Bank (ِجرامني بنك

 

                                                             
11https://ngonewsbd.com/top-ngos-bangladesh-description-activities/Accessed on 19th February 2018.  
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 )BRAC(َِبراك

 
َأش َ)ASA( 

 
َِْكريـتش َ)Caritas( 

 
ْأيكي مد بـونديشون  ِْ ُِ َ َ ِ ِ

ْ ُ)Wikimedia 

Foundation ( 
 

ل   Care(َِكيار إنرتنيشو
International( 

 
َوكس فم  َْ)OXFAF( 

 
َهد بنجالديش  ْ ِ)Heed 

Bangladesh( 

 

  
ًهناك الدراسة امليدانية اليت تدل على ضرر حماكة ثقافة الغرب بسبب العوملة يف جمتمع بنجالديش خصوصا على 

) داكا(الشباب واملراهقني الذين يرتبون يف األسر الغنية، حدت هذه الدراسة على بعض األسر الثرية يف عاصمة 
ل هذه الدراسة بعض اجلوانب السلبية ألجل ممارسة الثقافة الغربية اليت دخلت يف منطقتنا بنجالديش، تثبت من خال

الت، والقنوات الفضائية، وغري ذلك  بطريق االستعمار ووسائل اإلعالم، واألليات التكنولوجيا احلديثة، والكتب، وا
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ووزعت الباحثة . دراك احلال الواقعييت هنا بعض النتائج الدراسية نقال منها حىت تساعد إل. من الوسائط
اوبني  ت يف بعض املدارس والكليات املشهورة يف العاصمة، وكان عدد ا  .١٢١٢٥االستبيا

  
  :الربامج املفضلة عند املراهقني والشباب

إن الدراسة تثبت أن معظم املراهقني والشباب حيبون أن يشاهدوا الربامج اليت تتضمن الرومنسية واجلنس، أقلهم حيبون 
لومات والعلم، وهي العادة غري مرغوبة وتفضيهم إىل الفاحشة والعار، والثقافة الغربية ال متنع أهلها أن أن حيصلوا املع

يشاهدها تلك الربامج، ولذا يرتعرع املراهقون والشباب مع هذه العادة السيئة، وجلت هذه العادة يف جمتمع بنجالديش 
أكثر من الثقافة اإلسالمية والثقافة املتداولة يف البالد، ولو كانوا خاصة يف األسرة األثرية، وهم يفضلون الثقافة الغربية 

لدين واالسم   . املسلمني 
  

 النسبة العدد املوضوع
 ٤٤.٨ ٥٦ الرومنسية واجلنس

 ١٧.٦ ٢٢ األكشن
 ١٤.٤ ١٨ األسرة واملسرحية

 ٨.٨ ١١ الكوميدي
 ٣.٢ ٤ املعلومات والعلم

 ١٠٠.٠٠ ١٢٥ جلملة
  

  : س الغربيةتفضيل املالب
ًهناك من املراهقني يفضلون املالبس الغربية بدال من املالبس الشعبية والدينية، ينبغي علينا أن نفضل املالبس الشعبية 
ًوكذلك املالبس الدينية أكثر من املالبس الغربية، خصوصا مالبس النساء اليت تصنع على اهليئة والشكل املرغوب عند 

ًمتاما بل هي تكون سببا إلشاعة الفواحش والفنت بني الناس، نعرض هنا نتائج الدراسة يف الغرب وهي ال تسرت العورة  ً
جلدول  . التايل 

  
  

                                                             
12DilaraZahid, Impact of cultural globalization on the upper class youth in Dhaka city: a sample study, Bangladesh e-

Journal of Sociology, vol4, number 2, July, (2007).  
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  ١٣تفضيل املالبس الغربية عند املراهقني
 النسبة العدد الرأي 
ح  ٧٦.٨ ٩٦ املر

ح  ٢٣.٢ ٢٩ غري املر
 ١٠٠.٠٠ ١٢٥ جلملة

 
اوبني :أداء النشاطات الدينية من ا  

م كما هو مطلوب، ومنهم املراهقون والشباب،  تمع الراهن جند أغلب الناس ال ميارسون الدين يف حيو إذا ننظر إىل ا
ًُُون من الدين علما وعمال، وكذلك سلوكا وخلقا، ميهلون الشعائر يتبعون النظام اإلسالمي شرذمة قليلة، وهم بعيد ً ً ً

.الدينية والعبادات املكتوبة عليهم  
 

اوبني ١٤أداء النشاطات الدينية من ا  
 مواظبة األداء العدد النسبة
 ًدائما ٨ ٦.٤

 ًدرا ٩١ ٧٢.٨
 ًأحيا ٢٦ ٢٠.٨

 جلملة ١٢٥ ١٠٠.٠٠
 

وعددهم الذين يؤدون . ١٢٥ من ٨ً الذين يواظبون ألداء النشاطات الدينية دائما عددهم دلت هذه الدراسة أن
درا  عتبار هذا اجلدول أن أقلهم يتبعون . ١٢٥ من ٩١ويشاركون يف النشاطات الدينية  لتايل نستطيع أن نقول  ّو

  .ويواظبون على النشاطات الدينية
 

اوبني   :إطاعة الوالدين من ا
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14Ibid. 
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لد ّراسة أن معظم املراهقني الذين يعيشون يف األسر الثرية ال يطبعون إرشادات الوالدين، بل قليل منهم ثبتت 
يستمعون القول فيطبقون، احلقيقة هم ما وجدوا البيئة اإلسالمية يف داخل األسرة ويف خارجها، وما وشاهدوا الدين 

ًكاحملور األساسي قوال وفعال وحمجة يف ساحة األسرة، وما ت ً   . ربوا حتت مظلة الدين احلنيف الذي يهدي للذي هو أقومً
  

اوبني   ١٥إطاعة الوالدين من ا
 النسبة العدد نوع اإلطاعة

 ١٧.٦ ٢٢ ًدائما
 ٢٥.٦ ٣٢ ًأحيا
 ٥٦.٨ ٧١ ًدرا

اوبني  ١٠٠.٠٠ ١٢٥ عدد ا
 

  : موقف األسرة حنو االختالط بني الرجال والنساء
هناك من األسر الثرية يف العاصمة تعطون الفرص لألبناء والبنات لالختالط مع غري احملرم واألجنيب بدون القيد 

خذون هذه العادة إجيابيا، تظنون هم املثقفون وليس املتخلفون، و حيبون الثقافة الغربية أكثر من الثقافة والشروط، و
لدراسة امليدانية أن موقف األسر حنو االختالط بني الرجال والنساء مقبول ومعهود، وعدد  اإلسالمية، وكذلك تثبت 

خذ ذاك املوقف إجيايب ضئيل  .ّاألسر اليت ال 
  

  ١٦موقف األسرة حنو االختالط
 النسبة العدد موقف
 ٧٨.٤ ٩٨ ّاإلجيايب
 ٢١.٦ ٢٧ ّالسليب

اوبني   ١٠٠.٠٠ ١٢٥ عدد ا
  

اوبني   :احلفالت املفضلة عند ا
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ّإن معظم املراهقني والشباب يفضلون احلفالت غري اإلسالمية، وهم حيتفلون يوم احلب  ، وهذه احلفلة مستوردة من ()ّ
ّألن اإلسالم حيض للحب املشروع يف كل " ّيوم احلب"الغرب، وليس يف اإلسالم احلفلة اخلاصة يف اليوم احملدد يسمى  ّ

تمع، أما الغرب فال يبال هذا اجلانب، بل  ّوقت وحني، ومينع احلب غري املشروع الذي يفضي إىل الفنت وكسر كيان ا ّ
يت بعض املمات   .وهي اآلخرة. خذ احليوة للهو واللعب، وليس لديهم رغبة للحياة اليت 

  
او   ١٧بنياحلفالت املفضلة عند ا

 النسبة العدد احلفالت املفضلة
احتفال رأس السنة 

)PohelaFalgun( 
٤٠.٨ ٥١ 

 Valentine(ّيوم احلب 
Day( 

٥٩.٢ ٧٤ 

اوبني  ١٠٠.٠٠ ١٢٥ عدد ا
  

اوبنيمصادر معرفة اجلن   :س عند ا
لدراسة أن كثريا من املراهقني حيصلون املعلومات عن اجلنس والفاحشة من أفالم الغريب والفيديو  ًوكذلك تثبت 
املوسيقي، وهم يشاهدون األفالم عن طريق القنوات الفضائية األجنبية، واإلنرتنت، واألقراص، وغري ذلك من 

 .الوسائط
  

او   ١٨بنيمصادر معرفة اجلنس عند ا
 النسبة ًإطالقا ًأحيا مصادر املعرفة
أفالم الغريب 
والفيديو 
 املوسيقي

١٠٠ ١٦ ٨٤ 

 ١٠٠ ٠٩ ٩١ من األصدقاء
حية   ١٠٠ ٢٩ ٧١مواقع اإل
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 عرب اإلنرتنت
الت  ١٠٠ ٣٢ ٦٨ الكتب وا

األقراص واألفالم 
مرسوم ب إكس 

)x( 

١٠٠ ٢٥.٦ ٧٤.٤ 

  
  :الغربية يف ضوء السنة املطهرةُحلول مشكلة حماكة الثقافة 

ّإن الثقافة اإلسالمية هي الثقافة اليت تليب فطرة الناس وتتم حاجة يف كل نواحي من احلياة، ولذا جعل هللا تعاىل رسوله  ّ
ّحث هللا عز . ِّ ليس قدوة يف أمور الدين فقط بل هو قدوة يف كل شأن من شئون احلياةملسو هيلع هللا ىلصّ قدوة للناس، وهو ملسو هيلع هللا ىلص ّ

ٌلقد كان لكم يف رسول اللـه أسوة ﴿: كقوله سبحانه وتعاىل.  أسوة وقدوةملسو هيلع هللا ىلصملؤمنني الختاذ رسوله ّوجل جلميع ا َُ ْ ُ ِ َّ ِ َُّ َ ِْ َ َ َ َْ
ًحسنة لمن كان يـرجو اللـه والْيـوم اآلخر وذكر اللـه كثريا َ ََِ َ ََ ََّ ََّ َ َ َِ ِْ َ َْ ُ َ َْ َ ّ ٌ وهذا تصديق من هللا تعاىل لنبيه ]. ٢١:األحزاب [﴾ََ

 الثقافة الرائعة وهي الثقافة اإلسالمية، -   – علم الصحابة ملسو هيلع هللا ىلصّحية آخري أن رسول هللا ومن . ملسو هيلع هللا ىلصاملصطفى 
ٍ هللا عليه وسلم يف كل شيءملسو هيلع هللا ىلصّوينبغي علينا أن نتبع رسولنا 

ّ ّ.  
ًإن املراهقني املعاصرين يف بنجالديش ولو كان معظمهم املسلمني ولكن هم حيبون الثقافة الغربية، خصوصا 

، وينسون الذ ين يعيشون يف األسر الثرية، ويرتكون الثقافة األصلية، يهتمون ثقافة الغرب بسبب تقدمهم وتطورهم ماد
ن، وثقافة اإلسالم تعلو وال تعلى عليها،  ُأنفسهم ودينهم احلق املنتخب من هللا تعاىل، مكانه مرموق على سائر األد

ل ّقول والفعل والعمل، ترشد إىل أحسن الطرق حلل مشاكلنا فرد وهي تساعد أن نتعامل مع معاملة حسنة  ْ
ّومجعيا، تعالوا نتذاكر بعض األحاديث من سيد رسول هللا الذي يرغبنا حملاكة الثقافة اإلسالمية ومكارم األخالق 

  .  ًبدال من الثقافة الغربية الوضعية
ّإن أحسن احلديث كتاب «: قال عبد هللا: قا، قالحدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن خمارق، مسعت طار

 . ١٩»هللا، وأحسن اهلدي هدي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
السرية والطريقة ) أحسن اهلدي. (خري الكالم وأفضله وأنفعه) أحسن احلديث"( :لبغاوقال الشيخ مصطفى ا

ذا احلديث الصحيح أن أحسن السرية أو الطريقة أو املنهج هي سرية أو طريقة أو منهج سيد . ٢٠"واملنهج يثبت 
  .نا يف احلياةّ يف كل شئونملسو هيلع هللا ىلصيرغبنا هذا احلديث أن يسلك مسلك رسول هللا . ملسو هيلع هللا ىلصاملرسلني 

                                                             
ب يف اهلدي الصاحل، حتقيق19 صر الناصر: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األدب،  ، ٨، ج)ه١٤٢٢دار طوق النجاة، : مصر(، دمحم زهري بن 
 ).٦٠٩٨(، برقم ٢٥ص
 .املصدر نفسه20
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حدثنا دمحم بن عوف، ثنا دمحم بن إمساعيل بن عياش، ثنا أيب، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح، عن عقبة بن 
 .٢١»ّإن الرجل إذا رضي هدي الرجل وعمله فإنه مثله«: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عامر، قال

ليس «: حدثنا ابن هليعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: حدثنا قتيبة قال
ألصابع، وتسليم النصارى منا منت لنصارى، فإن تسليم اليهود اإلشارة  ليهود وال  ، ال تشبهوا  شبه بغري

ألكف  .٢٢»اإلشارة 
ليهود والنصارى يف القول والفعل والعمل، وينبغي علينا  ْيدل هذا احلديث صراحة واجب علينا أن ال نتشبه  ً ّ

ّأن نبتعد أنفسنا من ثقافتهم اهلدامة الوضع  . ّية اليت تفضي الناس إىل عبودية األهواء املضلة والنفوس الغشيمةْ
بت، حدثنا حسان بن عطيه، عن أيب  ََّحدثنا عثمان بن أيب شيبة، حدثنا أبو النضر، حدثنا عبد الرمحن ابن  ُ ُ ُُ َُّ َّ َّ ٍَّ ُ ِ َ

ٍّمنيب اجلرشي َُ َعن ابن عمر ُ َ ُ ٍمن تشبه بقوم فه«: ملسو هيلع هللا ىلصُقال رسول هللا: قال ِ ََّ َ  .٢٣»و منهمَ
ْفهذا احلديث املطهر خيرب أن من حيب الثقافة اإلسالمية فهو حيسب أنه حتت مظلة اإلسالم وساحته، ومن  ّْ ُّ ّ ّ
ًحيب الثقافة الغربية ويتبعها فهو معهم ثقافة وعمال، واحلقيقة ال يوجد أحسن الناس خلقا وسلوكا ومعاملة يف الدنيا  ً ًً ً ّ

ٍوإنك لعلى خلق عظيم﴿:مدح هللا تعاىل يف القرآن الكرمي، فقالولذا .  يف حياته وبعد مماتهملسو هيلع هللا ىلصكرسول هللا  ِ َ ٍ َُّ َُ َََ َِ﴾ 
 ].٤:القلم[

ّهناك األحاديث الكثرية تدل على أن بعثة رسول هللا   كان إلرشاد البشرية إىل اهلدي الصاحل وإخراج من ملسو هيلع هللا ىلصّ
خنتار هنا . تشابه مع الثقافة اإلسالميةّوال تساوي أي ثقافة . ْاهلدى الطاحل، وال يساوي املنهج كمثل املنهج اإلسالمي

  .بعض األحاديث يف هذه الدراسة املتواضعة
ح، عن علي بن  حدثنا دمحم، ثنا أبو بكر بن أيب شيبة، ثنا أبو أسامة، عن زكر بن سياه، عن عمران بن ر

 .٢٤»ْلناس إسالما أحسنهم خلقاّإن أحسن ا«: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عمارة الواليب، عن جابر بن مسرة قال
حدثنا حيىي بن أيوب املصري، ثنا سعيد بن أيب مرمي، أ حيىي بن أيوب، عن دمحم بن عجالن، عن القعقاع 

 .٢٥»أكمل املؤمنني إميا أحسنهم خلقا«: عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: م، عن أيب صاحل، عن أيب هريرةبن حكي

                                                             
ب  السنة،أبو بكر بن أيب عاصم21 صر الدين األلباين:، حتقيقإن الرجل إذا رضي هدي الرجل وعمله فإنه مثله: قوله ملسو هيلع هللا ىلص،  املكتب : بريوت(، دمحم 

 ).  ١٢(، برقم ١١، ص١، ج)ه١٤٠٠، ١اإلسالمي، ط
ب أبواب االستئذان واآلداب عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص،  الرتمذيسننأخرجه اإلمام الرتمذي يف 22 لسالم،  د شاكر أمح: ، حتقيقما جاء يف كراهية إشارة اليد 

 . حسن: ، حكمه)٢٦٩٥(، برقم ٥٦، ص٥، ج)م١٩٧٥/ ه١٣٩٥، ٢، طشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب:مصر(وغريه، 
َب يف لبس الشُّهرة، كتاب اللباس، سنن أيب داود، سليمان بن األشعث23 ِحممد كامل قره بلليَشعيب األرنؤوط و:، حتقيقْ َّ ، دار الرسالة العاملية:  بريوت(، َ
 "اخل ... إسناده ضعيف على نكارة يف بعض ألفاظه: "، وقال احملقق)٤٠٣١(، برقم ١٤٣، ص٦، ج)م٢٠٠٩/ه١٤٣٠، ١ط
ب مكارم األخالق،سليمان بن أمحد بن أيوب24 ، برقم ٣١٣، ص)م١٩٨٩/ه١٤٠٩، ١دار الكتب العلمية، ط: بريوت(،  ما جاء يف حسن اخللق، 
)٨.( 
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ن عدي، عن زهري بن دمحم، عن حدثنا حيىي بن عبد الباقي األذين، ثنا عمرو بن عثمان احلمصي، ثنا اليمان ب
ّإن الرجل ليدرك «: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: حيىي بن سعيد األنصاري، عن القاسم بن دمحم، عن عائشة قالت

هلواجر لليل الظامئ   .٢٦»حبسن خلقه درجة الساهر 
دراوردي عن دمحم بن عجالن عن القعقاع بن حكيم عن أيب حدثنا دمحم بن سليم  عبد العزيز بن دمحم ال

 .٢٧»بعثت ألمت صاحل األخالق«: ملسو هيلع هللا ىلصصاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا 
وليس ... ليس دنيا إال بدين : هذا البيت فقال" مكارم األخالق" يف كتابه – رمحه هللا –بن أيب الدنيا ذكر ا

  .٢٨الدين إال مكارم األخالق
 

  :خامتة البحث
ّإن الثقافة اإلسالمية ذات مكانة عالية، ال ضد هلا وال شبيه هلا، عالقتها مع القرآن الكرمي والسنة املطه رة، ومنبعهما ّ

رئ وتعاىل ّوأما الثقافة الغربية فهي . ًوهي تدعو دائما إىل الصالح والفالح يف الدنيا ويف اآلخرة. الوحي من هللا 
ًاملادية الساذجة، وليست هلا رابطة وثيقة مع الوحي، وهي الوضعية أصال، وال تستطيع أن توفر احلاجات البشرية قلبا  ً

حلكمة واملوعظة احلسنة ًوقالبا، ولذا ينبغي علين ًا أن نرغب املراهقني املسلمني خاصة ملمارسة الثقافة اإلسالمية  ّ ْ
ليت هي أحسن إن ربك ﴿: كقوله تعاىل. والكالم الطيب حلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم  َادع إىل سبيل ربك  َََّ ََّ ِ ِ ِ ُِ َ َ ََ ََ َ

ِ َِّ ُ ِ ِ ِ َِ َُ ََ َ ِ ِّ ِ
َهو أعلم مبن ضل عن س َ َّ َ َِ ُ َ َ َ ملهتدينُ َبيله وهو أعلم  َ ََ ُُ َِ ُ َ ِ   ]. ١٢٥:النحل [﴾ِ

لذكر أن يف الثقافة الغربية أشياء نستطيع أن نستفيد منها، وهي ال تضاد مع إرشادات القرآن الكرمي  وجدير 
، ويف سبيل املثال االكتشافات اجلديدة، والتكنولوجيا  خذها ومنارسها يف أمور احلديثة، والسنة املطهرة، فال مانع أن 

  .والبحوث العلمية احملكمة يف جماالت خمتلفة
  :ّنذكر هنا أهم النتائج والتوصيات من قبل الباحث

ْ حييي روح اإلسالم مع اإلميان الصادق والتقوى حىت ْ أن– املسلمني واملسلمات –ينبغي ألهل بنجالديش 
ذا ميكن هلم أن حيصلوا الربكة و لدين، و تمع متمسكا  ْيكون ا  .الرمحة من هللا تعاىلً

                                                                                                                                                                                                    
ب ما جاء يف حسن اخللقمكارم األخالق،سليمان بن أمحد بن أيوب، 25  ).٩(، برقم ٣١٥، ص 
 ).٣(، برقم ٣١٣املصدر نفسه، ص26
، برقم ٢١، ص)١٩٩٠/ه١٤١١ط، .مكتبة القرآن، د: القاهرة(، جمدي السيد إبراهيم: ، حتقيقمكارم األخالق، عبد هللا بن دمحم أبو بكر القرشي27
)١٣.( 

 .٣٠املصدر نفسه، ص28
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  ًمنهجنا يف التعليم ال يفضى إىل تعلم الدين كافيا، وال يساعد ذلك املنهج إال النذر، تتأثر منهج الدراسة بتأثري ّ
 .منهج العلمانية، ولذا الطلبة الذين يتخرجون من املدارس العرفية واجلامعات العرفية ال يعرفون عن الدين إال قليل

 ْن يف املدارس أو اجلامعات الدينية جيدون البيئة الصاحلة لتعلم عن الدين وأمهية الدين يف حيوة الطلبة الذين يدرسو
  .اإلنسان

  الطلبة مع الطالبات –ًوجيدون البيئة الصاحلة لصيانة أخالقهم خصوصا يف املدارس اليت ختلو عن التعليم املشارك 
  . واجلامعات–

 الذى ال يرغب وال حيض أن ميسك -  العلماين –ظام التعليم الشرقي ثر نظام التعليم العام يف بنجالديش بن  
سم نظام التعليم املتطور مرتبط  الدين وال اخللق احلسن، وهو خيلو عن معارف الوحى، ويدعو إىل علمنة خطرية 

 والشك )conjecture(مع نظام الشرق، واحلقيقة أن كيان املعرفة يف الشرق معتمد على الظن 
)scepticism(وليس له العالقة مع معارف الوحي . 
  ًإن ثقافة الغرب سبب النقسام والشقاق بني أفراد األسرة، أصبح كلهم يتفكروا عن أنفسهم فردا فردا، وهم ً ّ

مشغول بنفسه وليس عندهم اهتمام لألخريني، وهذا شقاق وانقسام يتأثر على املراهقني واملراهقات، وال 
ّيالحظون احلب والود بني أف   .راد األسرةّ

  ثر املراهق تمع ال يرى االحرتام للكبار والشفقة للصغار، وهذه هي مثرة اإلعالم املهلك والثقافة الفاسدة،  ُويف ا
  .ألفالم األجنبية واملسرحيات الغرامية، وهم يصنعون ما يرون ويفهمون

 تمع احلايل فنجد ال يوجد فيه معيار لرفض وقبول، و ٍإذا ننظر إىل ا ّال يتبع الناس أوامر هللا تعاىل ونواهيه، وال ٍ
ج سنة املصطفى  املراهقني واملراهقات يف األسر   ولو كانوا أغلبهم مسلمني ومسلمات، معظمملسو هيلع هللا ىلصيسلكون على 

خذون الغرب كمعيار، ال يهمهم توجيهات اإلسالمي، ينظرون إىل  األمور بنظر الغرب  .ٍالثرية 
 

 :ّأهم التوصيات
تمع واستخراج أسباب املشاكل بسبب حماكة الغرب يف ينبغي على ا لباحثني أن حياولوا لدراسات خمتلفة حول ا

 .نواحي عديدة مث فحص حلوهلا من الصيدلية النبوية املطهرة
لكتاب تمع الراهن وأحواله وحماولة إلنشاء الرغبة فيهم حملاكة الثقافة اإلسالمية  ة اعتناء الباحثني أن يركزوا على ا

 .واخلطابة واملوعظة احلسنة
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  املصادر واملراجع  
 

. مكتبة القرآن: القاهرة. جمدي السيد إبراهيم: حتقيق. مكارم األخالق. ابن أيب الدنيا، عبد هللا بن دمحم بن عبيد
  .م١٩٩٠/ه١٤١١ط، .د
  

صر الدين األلباين:حتقيق.  السنةأبو بكر بن أيب عاصم،   . ه١٤٠٠. ١ط. مياملكتب اإلسال: بريوت. دمحم 
  

ِشعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بللي:حتقيق. سنن أيب داود. أبو داود، سليمان بن األشعث َّ َ دار الرسالة :  بريوت. َ
  .م٢٠٠٩/ه١٤٣٠. ١ط. العاملية

  
صر الناصر: حتقيق. صحيح البخاري. البخاري، دمحم بن إمساعيل . ط.د. دار طوق النجاة: مصر. دمحم زهري بن 

  .ه١٤٢٢
ْالرتمذي، دمحم بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك شركة :مصر. أمحد شاكر وغريه: حتقيق. سنن الرتمذي. َ

  .   م١٩٧٥/ ه١٣٩٥. ٢ط. مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب
  

  .م١٩٩٠. ٦دار العلم للماليني، ط: بريوت. الرائد. جربان مسعود
  

. ١ط. دار الكتب العلمية: بريوت.  مكارم األخالق. اللخمي الشاميالطرباين، سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري
  . م١٩٨٩/ه١٤٠٩

  
  .م٢٠١١/ه١٤٣٢، ٥مكتبة الشروق الدولية، ط: القاهرة. املعجم الوسيط. جممع اللغة العربية

  
شرون: بريوت. معجم العربية الكالسيكية واملعاصرة. يوسف دمحم رضا   م٢٠٠٦. ١ط. مكتبة لبنان 

  
  :الكتب األجنبية واملقاالت واملواقع

Abu Zafar Mohammad Obaidullah, TarunTomarJonno, (Dhaka: Dawah and Education 
department, 1st Publication, 2004), p.48. 
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DilaraZahid, Impact of cultural globalization on the upper class youth in Dhaka city: a sample 
study, Bangladesh e-Journal of Sociology, vol4, number 2, July, (2007).  
 
http://www.somewhereinblog.net/blog/JANAAT09YOUTH/29609219 
 
https://ngonewsbd.com/top-ngos-bangladesh-description-activities/ 

  
السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة، الكليات األساسيات للشريعة اإلسالمية للدكتور أمحد الريسوين، دار  - ١

 . م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١القاهرة ، الطبعة األوىل 
ريخ تدوينه للدتكور دمحم مصطفى األعظمي، الناشر - ٢ املكتب اإلسالمي، سنة : دراسات يف احلديث النبوي و

 .م١٩٨٠ –هـ١٤٠٠: النشر
 


