
Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR)pg:93-102 VOL: 6, NO 3, 2020 

 

 
SIATS Journals 

Journal of Islamic Studies and Thought for 
Specialized Researches 

  

 (JISTSR) 

 Journal home page: http://www.siats.co.uk 
 

 

 

 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 مجلة الدراسات اإلسالمية والفكر للبحوث التخصصية 

 م 2020، 3، العدد 6 المجلد 

e-ISSN: 2289-9065 

 

BANGLADESHI COMMUNITY AND THE CURRENT ISLAMIC 

REALITY 

 اجملتمع البنغالديشي والواقع اإلسالمي املعاصر 

 

 حمبوب الرمحن بن يونس علي 

Mahabub.azhar@yahoo.com 

 د. حممد شافعي محزة

 د. حممد فتحي حممد عبد اجلليل 

 جامعة السلطان زين العابدين، كلية الدراسات اإلسالمية املعاصرة 

 

 

 

 م 2020ه/ 1441

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR)pg:93-102 VOL: 6, NO 3, 2020 

 

 
 94 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Evidently the deviations and corruption of ethics and thoughts we witness in the current reality of 

the Bangladeshi Community’ men and young men emanates from the absence of religious 

awareness with the family members. In addition to that reason, educated people send their children 

to the advanced and civilized schools which are considered to be distinguished regardless of these 

shools’ curricula and their commitment to the standards of ethics and values. This constitutes the 

problem of the research. The aim of this research is to find the approach of Rasulullah on whom 

Allah’s blessings and favours be and then implement it in the current reality to reform the 

Bangladeshi community. To preserve the young men’s ethical growth, the religious teachings 

must be practiced in the educational institutions. For that reason, the research adopted the 

descriptive and analytical methodology. The results of the research are as follows: the adherence 

to the Islamic culture and abandonment of the western culture will eradicate the different imported 

ethics and thoughts in the Bangladeshi Community. Also the community’s avoidance of the 

modern communication means and technology such as hand-phones, TV, pornographic magazines 

and many more that contain corruption and harm, realizes all goodness.   
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 ملخص البحث 
الناس،  املعاصر من االحنرافات وفساد األخالق واألفكار لدى تمع البنغالديشياجمل واقع   من الواضح أن ما نشاهده ف 

والشباب هو بسبب غياب الوازع الديين لدى أفراد األسرة، وكذلك إن املثقفني من الرجال يرسلون أوالدهم إىل املدارس 
دارس ومدى التزامها املتحضرة واملتقدمة اليت تعد من الصروح العلمية املميزة ف البالد دون النظر إىل مناهج تلك امل 

الوصول إىل النهج الذي كان عليه الرسول   وكان هدف البحث  مبعايري األخالق والقيم. وهنا تكمن مشكلة البحث. 
بيان سبب االحنطاط األخالقي . وكذلك صلى هللا عليه وسلم وتطبيقه ف الواقع املعاصر إلصالح اجملتمع البنغالديشي

احلفاظ على تنمية الشباب أخالقياً جيب ممارسة التعاليم الدينية ف  و   الوقت احلاضر.عند معظم الشباب البنغالديشي ف  
التعليمية املؤسسات  أن ف  متمثلة ف:  البحث  نتائج  التحليلي. وجاءت  الوصفي  املنهج  على  البحث  اعتمد  وقد   .
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امل  التمسك واألفكار  األخالق  على  سيقضي  الغربية،  الثقافة  وترك  اإلسالمية  اجملتمع ابلثقافة  ف  املختلفة  ستوردة 
عن وسائل االتصال والتكنولوجيا احلديثة: احملمول والتلفزيون، واجملالت املاجنة إىل غري   وأن ابتعاد اجملتمع   البنغالديشي.

 ذلك مما حتملها تلك الوسائل من الضرر والفساد حيقق هلم اخلري كله. 

 الواقع، اإلسالم، املعاصر. اجملتمع، بنغالديش،  الكلمات املفتاحية:  

 املقدمة 

الدعوية مبا يناسب اجملتمع امن املعلوم أن الزمن يتغري والطرق واملن هج تتنوع والداعية الناجح أيخذ ابلتنوع ف طرقه 
ونظرًا لوجود العديد من عناصر التفكك داخل اجملتمعات   املعاصر ومبا يتناسب مع الزمان واملكان واألشخاص واألحوال. 

والنظام القانوين احلديث للمجتمع، ونظام العمل احلديث وما يتصل به   الديشية نتيجة التغريات اليت طرأت علىيها,غنالب
العادات  من  العديد  ف  والغلو  استخدامها،  وسوء  احلديثة  والتكنولوجيا  واجتماعية،  واقتصادية  سياسية  قضااي  من 

ن تطبيق أحكام ، كما يعترب البعد عيةاالجتماعية سواء ف األفراح واألتراح، كل ذلك أدى إىل وجود مشاكل جمتمع
الشريعة، وغياب الوازع الديين لدي أفراد األسرة، سبًبا من أسباب االحنراف الذي يؤدي بدوره إىل التفكك األسري إىل 

 حد كبري. 

 غالديش التارخيين املبحث األول: وضع ب

ا عدا جهة أقصى تقع مجهوريّة بنغالديش الشعبية إىل اجلنوب الشرق من قارّة آسيا، حتدها اهلند من كل اجلهات م 
تشكل بنغالديش مع الوالية اهلندية ف غرب البنغال منطقة البنغال العرقية متعددة اللغات، يشري اسم    ,اجلنوب الشرقي

ف  واهلند  تقسيم البنغال بنغالديش إىل دولة البنغال ابللغة البنغالية الرمسية. أسست احلدود احلالية لدولة بنغالديش مع 
.   ابكستان الشرقية حديثة التأسيس وكان يعرف ابسم ابكستان  ت اإلقليم الشرقي لدولة، عندما أصبح 1947  عام: 

يعرف ابسموكانت   والذي كان  لباكستان  الغريب  الشطر  اإلقليم عن  هذا  تفصل  الغربيةابك اهلند  ألف  ستان  مبسافة 
غرب  وستمائة كيلومرت تقريبا )حوايل ألف ميل(. أدى اإلمهال االقتصادي والتمييز السياسي واللغوي إىل ثورة شعبية ضد 

وانفصال ابكستان الشرقية وقيام دولة بنغالديش.   1971ف عام:  حرب االستقالل دى إىل قياماألمر الذي أ  ،ابكستان 
واالضطراابت بعد   الفقر  أحنائها  ف  وانتشر  الطبيعية  والكوارث  اجملاعات  هبا  استمرت  اجلديدة،  الدولة  استقالل 

عقب عودة النظام   1991منذ عام:   اقتصادايً   ماً وتقد  شهدت البالد استقرارا نسبياً  .واالنقالابت العسكرية السياسية
حتتل بنغالدش مرتبة متقدمة على قائمة أكثر دول العامل سكاانً، حيث تصنف ضمن الدول العشرة   .الدميقراطي ف البالد

النظام السياسي ف و   .األوائل األكثر سكاانً ف العامل، إبمجايل عدد سكان يقدر حبوايل مئة وستني مليون نسمة تقريباً 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
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من خالل إدالء املواطنني اليت تبلغ أعمارهم فوق الثامنة   بنغالديش برملايّن دميقراطّي، حيث تُقام االنتخاابت املباشرة 
 .عشر أبصواهتم كل مخس سنوات

 البنغالدشي  اجملتمع يف الدين  املبحث الثاين: الوضع

التبشرييني   الصوفيني وبعض  إىل البنغال ف القرن الثاين عشر امليالدي عن طريق التجار العرب املسلمني اإلسالم دخل
البلد  أحناء  ف  اإلسالم  انتشار  ف  اإلسالمية  الفتوحات  ساعدت  الرتكي  .(1) مث  القائد  خيلجي قام  إبحلاق  ابكثري 

واحتل أجزاًء كبرية من البنغال. حكم املنطقة العديد  وهو أحد أفراد األسرة احلاكمة اهلندوسية بالكشمان سني اهلزمية
التالية. ومع حلول القرن السادس عشر،  السالطني حلاكمة منمن األسر ا واإلقطاعيني خالل مئات السنني القليلة 

  .منطقة البنغال وأصبحت داكا إحدى املراكز احمللية املهمة لإلدارة املغولية اإلمرباطورية املغولية حكمت
 
بنغالديش منو  املسلمني ف  املذهب السنة غالبية  يتبعون  وت احلنف الذين  من  الربيلوية الطرق  عتربي  األكرب  والديوبندية 

حيتفل الشيعة ف   .الشيعي واملذهب  األمحدية انحية األتباع. هناك أيضا عدد قليل من الناس الذين هم من أتباع الطريقة
 نة ف وال تزال ملحوظة على نطاق واسع من قبل الس   ،واحلسني احلسن ومها طالب  علي بن أيب ذكرى استشهاد أبناء

البالد على الرغم من األعداد الصغرية للشيعة. يصل عدد أعضاء اجلماعة األمحدية املسلمة اليت تعترب غري مسلمة من 
شخص الذين يواجهون التمييز بسبب معتقدهم وقد اضطهدوا ف بعض   100،000:  قبل ابقي املسلمني إىل حنو

 : من أجل الصالة والتأمل والذي جيتذب  سنوايً  بعدد كبري من األتباع الذين يقيمون حفالً  مجاعة التبليغ  املناطق. تتميز
ابالنتماء إىل التقاليد الشعبية للثقافة البنغالية، الدش  غتتميز بن ماليني شخص من مجيع أحناء بنغالدش وجنوب آسيا  5

 .يعتربون من املعاجلني ابإلميان مع قوى الشفاء السحرية وهذا يشمل االعتقاد ف الشامانية، ورجال الدين املسلمني 
ني، هناك تقليد قوي من املوسيقى، والرقص، واألدب والذي يتضمن الوالءات التقليدية من اهلندوس وموسيقى املسلم

ن أ كما  .الديش يعرف ابلعديد من املهرجاانت اليت تشمل ليلة القدر واتريخ املولد النبوي الشريفغفاإلسالم ف دولة بن
 هلة دورجااملشهورين ف جمتمع عبادة اآل   فنجد دورجا بوجا وكايل بوجا  يضاً أالتأثريات اهلندوسية تشمل املهرجاانت  

معظم الناس من املسلمني العوام و   .ع يشارك ف االحتفاالت الدينية لكل منهما ن كل اجملتمأ وعلى العموم جند    .وكايل
البالد. فيرتكون العمل   ه واخلواص كانوا منغمسني ف البدع واخلرافات احملدثة والشركيات ابسم الدين والسياسة ف هذ 

امل والتقليد  ابلتعصب  وقاموا  واملوضوعة  الضعيفة  ابتباع  وقاموا  الصحيحة  األعمى،  ابألحاديث  البعد عن   فكثرذهيب 
 العقيدة اإلسالمية اخلالصة. 

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%BA
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 البنغالديش اجملتمع اهب أتثر اليت املبحث الثالث: األفكار

ن بنغالديش تتخلى عن اإلسالم بوصفه الدين الرمسي للبالد بعد سلسلة من اهلجمات املتطرقة ضد أانس من معتقدات إ
العلمانية أزيلت من الدستور مرة واحدة، ولكنها أعيدت ف أن بنغالديش دولة علمانية حسب الدستور. رغم  أخرى. 

% 0.6% والبوذية حنو:  12.1% واهلندوسية حنو:  86.6.املسلمون ف بنغالديش يشكلون حنو:  )2(وقت الحق
  عدة نواحي:  لقد أحاطت ابحلياة األسرية واجملتمعات البنغالديشية من%. و 3% وآخرين حنو:0.4واملسيحية حنو: 

يوم أن حترك اجملتمع األورويب الستعمار شبه القارة اهلندية ف القرن التاسع عشر؛ من أجل  : لسلبية لالستعماراآلاثر ا
. كان ف قمة جمده مبا أجنزه من الفصل بني الدين والدولة، وانتصار .الصناعة األوروبية وازدهار االقتصاد الغريب . تقدم

نسانية، فاستصحب االستعمار معه هذا االجتاه حرًصا على اجتاه "العلمانية" كمثال لإلالثقافة األوروبية، كما كان أشد  
مبا يستتبعه ف احلكم، والتوجيه، والتشريع، واالقتصاد .. وما يستتبعه ف التوجيه والتشريع هو البعد عن الدين، وعن 

مي اضطر هذا االستعمار إىل أن يسلك طريًقا .. وف حماولة تطبيق اجتاه العلمانية ف اجملتمع اإلسال .معايري السلوك
ميكنه من هذا التطبيق، وهو طريق عزل اجملتمع اإلسالمي كلية عن ماضيه، وعن تراثه العقلي، والروحي، والتوجيهي، 

ذه الثقافات وتلك االجتاهات ف قوانني  بل أثرت ه . وإن سقط االستعمار اآلن لكن مل تسقط أتثرياته،  (3)والسلوكي
الديش إىل ما كان يهدف إليه االستعمار من الوهن والضعف غة ونظمها، وأوصلت احلياة األسرية واالجتماعية ف بنالدول

  واالحنراف واالحنالل.

وعددها ف بالد بنغالديش ما يَقرب من مخسمائة، وهي تقع ف ربوع البالد، وتعمل ف   : ية الغربيةي البعثات التنص
 الداينة النصرانيَّة اخلبيثة بوسائل شََت: حقل الدعوة إىل  

تقوم ببناء املدارس والكليَّات واجلامعات، وتدعو الطلبة والطالبات من املسلمني إىل داينتها الباطلة، وتقوم بتدريس   -1 
 االختالط للشباب والشاابت. 

 نصرانيَّة حتت ستار الدعم. تقدِّم للفقراء واملساكني ُمساعدات مادية وماليَّة، وتدعوهم إىل الداينة ال  -2
 تنشر داينتها بتوزيع الكتب جمَّااًن بني املثقَّفني؛ مثل: إجنيل شريف، ابن هللا املسيح.   -3
 تقوم ببناء املستشفيات، مث تعاجل املرضى من الفقراء واملساكني من املسلمني جمااًن، وتدعوهم إىل داينتها اخلبيثة.  -4
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السلبية    اهلنديةاآلاثر  التلفزيونية  اهلندية  : للقنوات  التلفزيونية  القنوات  هلا أتثريات سلبية على جمتمعاتنا بصفة  إن 
 ا مت استريادهو   املالبس حدث االنتحار بسبب عدم احلصول على  قد  ا، و ده ه شا  ن لكثري ممخاصة، مما سبب مرًضا عقلًيا  

 . (4)من اهلند ابسم مسلسل من املسلسالت اهلندية

إن الشباب : "(6) ف مقالته العلمية  (5) الدكتور صاحل بن فوزان بن عبد هللاذكر  : املخدراتمن إدمان   اآلاثر السلبية 
تُركوا معها فإهنا تفسد عقيدهتم وأخالقهم وسلوكهم وهي   التيارات خطرية، وهذه من أعظم املشاكل، إذاآلن يتعرض  

تيارات كثرية ومتنوعة ومتعددة املصادر، تيارات حتملها وسائل اإلعالم املختلفة: من إذاعة وتلفاز وصحف وجمالت 
ا أيدي الشباب، أو كثري من الشباب الذين ال مييزون الضار وكتب هدامة تلفظها املطابع، وهي حتمل مُسًّا ُزعافًا، وتتلقفه 

من النافع، وهذه التيارات املتنوعة من مقروءة ومرئية ومسموعة، إذا تركت تعصِّف ابلشباب، فإن نتائجها تكون وخيمة؛ 
طبًقا ملا   ألن الشباب اآلن كثري منهم تغريت أخالقهم، وصاروا يقلدون الغرب ف لباسهم، وف شعورهم، وحركاهتم، 

إله  وقال  إلفسادهم".  الكثري  الدسَّ  فيها  أن  أحواهلا  أغلب  اليت  الوسائل،  هذه  إليهم  حتمله  مما  ويقرؤون  يسمعونه 
الوقت احلاضر؛  (7) متسدي البنغالديشي ف  ثقافاهتم   همترك  بسبب: حدث االحنطاط األخالقي عند معظم الشباب 

ال تعد وال حتصى، كوسائل االتصال   وأخالقياً   الغرب، وأسباب اهنيار الشباب سلوكياً تقليد ثقافة  ب  انشغلواوتقاليدهم، و 
والتكنولوجيا احلديثة: احملمول، والكمبيوتر، واإلذاعة، والتلفزيون، واجملالت املاجنة إىل غري ذلك مما حتملها تلك الوسائل 

عاهتم، بل يصبحون مدمنني عليها، فلو ابتعدوا من الضرر والفساد، والشباب ال يشعرون أبخطارها على أنفسهم وجمتم
 .(8) ب ممارسة التعاليم الدينية ف املؤسسات التعليميةجي   عنها لتحقق هلم اخلري كله، وللحفاظ على تنمية الشباب أخالقياً 

الديش مؤسسات تعليمية توزع الكتب اليت هتدف إىل هدم أخالق األطفال، على سبيل  غحيث توجد ف بن
الذي   نفسك"  "اعَرف  مبوافقة ياملثال: كتاب  مادامت  فيها  جرم  ال  وأنه  وإابحتها،  اجلنسية  العالقات  عن  تحدث 

الثامن بصفة خاصة الكتاب لطالب الصف  الدكتور شاه نواج  .(9) اجلانبني... ويدرس هذا  : الحظت ف (10) وقال 
بالدان أن املدارس اإلجنليزية متأثرة ابلتعاليم الغربية، ولذا ال توجد الفرصة ليتعرف الطالب على اتريخ البالد وثقافتها 

بسبب عدم تعليم   -دون شك    -يقال: أبن احنطاط األخالق حدث  . و (11)وتراثها، وال ميكن أن يتعلم التعاليم الدينية
لمجتمعات البنغالديشية ل  وإذا نظران  .(12) القيم واألخالق من خالل الكتب املدرسية، وعدم املمارسات للشعائر الدينية

الناس، وغياب الوازع   بنياالحنرافات وفساد األخالق   وانتشار  والغربية واهلندوسية  لثقافة األوروبيةاب متأثرة  جندها  املعاصرة  
 الديين لدى األفراد واألسرة واجملتمعات والدولة. 
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 يالبنغالديش اجملتمع يف الناس املبحث الرابع: السياسية ومعاملة

إنَّ احلزب احلاكم ف البالد يعتقد ابلعقائد العلمانيَّة، وهو يعزل الدين عن الدولة، وأصحابه من اليساريني الشيوعيني مع 
احلكومة، وأصَبح من الواضح لدى اجلميع أنَّ احلكومة احلاليَّة ف بنغالديش عدوٌّ لإلسالم واملسلمني، وصديقٌة للهند 

سلك الباحثون ف   وقد  اجملتمعات اإلسالمية اليوم فيها االحنرافات.أن    :مد ف كتابهقال الدكتور عبد الصواهلندوس.  
 تصنيف أنواع االحنراف عن التصور  اإلسالمي مسالك خمتلفة، ومن أهم أنواعه ما يلي: 

 احنراف يف عالقة اإلنسان ابهلل تعاىل: 

 احنراف العقيدة.   -أ   
 احنراف العبادة.   - ب  

 اإلنسان ابإلنسان:احنراف يف عالقة    

على األخوة والرتاحم والتعاطف، والتالزم.   مبنيةاألصل ف عالقة اإلنسان ابإلنسان ف التصور اإلسالمي أن هذه العالقة  
قد سخر اهللا تعاىل لعباده أجناًسا خمتلفة من اخللق من حيوان ونبات ومجاد،   وف عالقة اإلنسان بسائر خلق هللا تعاىل:

 .)13(ومشرب وملبس ومأوى أكله مبا حيتاج إليه من موجعلها ف خدمة اإلنسان  متد

 ي البنغالديش يف اجملتمع واإلعالم والرتبية املبحث اخلامس: التعليم

مؤسسات تعليمية توزع الكتب اليت هتدف إىل هدم أخالق األطفال، على سبيل املثال: كتاب "اعَرف الديش  غتوجد ف بن
س هذا الكتاب درّ اجلنسية وإابحتها، وأنه ال جرم فيها مادامت مبوافقة اجلانبني... ويُ نفسك" الذي حتدث عن العالقات  
الثامن بصفة خاصة الصف  نواج  .(14) لطالب  الدكتور شاه  اإلجنليزية متأثرة (15)وقال  املدارس  : الحظت ف بالدان أن 

الفرصة ليتعرف الطالب على اتريخ   الغربية، ولذا ال توجد  التعاليم ابلتعاليم  يتعلم  البالد وثقافتها وتراثها، وال ميكن أن 
بسبب عدم تعليم القيم واألخالق من خالل الكتب   -دون شك    -يقال: أبن احنطاط األخالق حدث  . و (16)الدينية

الثقافات األجنبية ظاهر عند الشباب   ر: أَثَ (18) وقال عبد احلليم بن إلياس  .(17) املدرسية، وعدم املمارسات للشعائر الدينية
حلب" )وهو يوم الرابع عشر من فرباير( وليلة ثالثني األوىل مما دفعهم إىل االحنطاط األخالقي، ومن هذه الثقافات "يوم ا

)رأس السنة اجلديدة( وغريها، واإلنرتنت، والفيس بوك، وهلذه الوسائل دور خطري ف االحنطاط األخالقي، ويشجع بذلك 
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فحينئٍذ تتحرك املشاعر أعداء اإلسالم على العالقات اجلنسية بنشر الصور اإلابحية، واألغاين، واألفالم، والقصص املنحرفة،  
. حيث (19)(، واالغتصاب ف البالدAcidاجلنسية اخلطرية بني الشباب .. وهلذا نري اخلطف واإلرهاب، ورمي مواد حارقة )

احلاليَّة  أكثر اجلرائد اليوميَّة واألسبوعية والشهرية واجملالت ضد اإلسالم، تكتب ضد العقائد اإلسالميَّة، واحلكومة العلمانيَّة  
البارزة ، ودائًما تُعرب عن بُغضها ضد األحزاب اإلسالميَّة وضد الشخصيَّات اإلسالميَّة  وذكر   .تساعدها ماليًّا ومعنوايًّ

إن الشباب اآلن يتعرض لتيارات خطرية، وهذه من أعظم : " (21) ف مقالته العلمية (20) الدكتور صاحل بن فوزان بن عبد هللا
تُركوا معها فإهنا تفسد أخالقهم وسلوكهم وعقيدهتم، وهي تيارات كثرية ومتنوعة ومتعددة املصادر، تيارات املشاكل، إذا  

حتملها وسائل اإلعالم املختلفة: من إذاعة وتلفاز وصحف وجمالت وكتب هدامة تلفظها املطابع، وهي حتمل مُسًّا ُزعافًا، 
 مييزون الضار من النافع، وهذه التيارات املتنوعة من مقروءة ومرئية وتتلقفها أيدي الشباب، أو كثري من الشباب الذين ال

ومسموعة، إذا تركت تعصِّف ابلشباب، فإن نتائجها تكون وخيمة؛ ألن الشباب اآلن كثري منهم تغريت أخالقهم، وصاروا 
هم هذه الوسائل، اليت أغلب يقلدون الغرب ف لباسهم، وف شعورهم، وحركاهتم، طبًقا ملا يسمعونه ويقرؤون مما حتمله إلي

 أحواهلا أن فيها الدسَّ الكثري إلفسادهم".

الديشي ف الوقت احلاضر؛ ألهنم غ: حدث االحنطاط األخالقي عند معظم الشباب البن(22) وقال إله متسدي
تعد وال حتصى،   تركوا ثقافاهتم وتقاليدهم، ومشغولون ف تقليد ثقافة الغرب، وأسباب اهنيار الشباب سلوكيا وأخالقيا ال

كوسائل االتصال والتكنولوجيا احلديثة: احملمول، والكمبيوتر، واإلذاعة، والتلفزيون، واجملالت املاجنة إىل غري ذلك مما حتملها 
تلك الوسائل من الضرر والفساد، والشباب ال يشعرون أبخطارها على أنفسهم وجمتمعاهتم، بل يصبحون مدمنني عليها، 

لتحقق هلم اخلري كله، وللحفاظ على تنمية الشباب أخالقيا جتب ممارسة التعاليم الدينية ف املؤسسات فلو ابتعدوا عنها  
: ملا رفضنا سيادة هللا ف حياتنا، وتركنا الثقافة اإلسالمية، وأخذان الثقافة (24) قال األستاذ حممد ميني خان   .(23)التعليمية

ف   املختلفة  اجلرائم  حدثت  الفتاح  .(25) جمتمعاتناالغربية،  جبري  منا (26) وقال  وأخذت  الكثري،  التكنولوجيا  علمتنا  قد   :
األخالق والقيم، وال أقول إن التكنولوجيا ليست ضرورة، ولكن هل نشعر أبن جوانبها السلبية إىل أي مكان ذهبت بنا 

ما ليس له نظري ف العامل إال قليل مما   –  وقد حدث ف بنغالديش  بسبب التأثر ابلقنوات ووسائل اإلعالم اهلندية  .  (27)؟!
تل الوالدان ت األخبار والقنوات الفضائية، حيث قُ اأدى ابجملتمع إىل هوة الظلمات، كما جاء ف اجلرائد والصحف ونشر 

 -وهي بنت سبعة عشر البنغالديشية   Oishi  بيد الولد وقتل الولد بيد الوالدين! قالت الشرطة البنغالديشية: إن ويشي
قتلت والديها بيدها، وحينما ُسئلت عن قتل والديها أخربت أبهنا أتثرت مبشاهدة القنوات اهلندية، فأخذت منها فكرة قتل 

 . (28)الوالدين
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 اخلامتة

 وواقعه املعاصر ظهرت ف هذا البحث النتائج التالية:  بعد احلديث عن اجملتمع البنغالديشي
 أن االلتزام بتعاليم وأخالق الدين اإلسالمي هو املخرج واحلل للمجتمع البنغالديشي املعاصر ومجيع اجملتمعات.   - 1
 . أنه جيب االهتمام ابملناهج الدراسية ف املدارس البنغالديشية حَت يظهر جيل مثقف من الشباب. 2
شباب ف اجملتمع هم أرابب األسر وقادهتا، وعلى فكرهتم ترتىب أفراد األسر وتذهب حنو التقدم واالرتقاء، فيعتمد أن ال -3

 على أفكارهم صالح األسر وفسادها، وترابط أفرادها بتوثيق صلتها وانكسارها بضعفها. 
ابتعاد اجملتمع  - 4 فزيون، واجملالت املاجنة إىل غري ذلك مما عن وسائل االتصال والتكنولوجيا احلديثة: احملمول والتل  أن 

 حتملها تلك الوسائل من الضرر والفساد حيقق هلم اخلري كله. 
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'ela aldrb) fy aleda'eh, kma an lh msharkat mntzmh fy almjlat al'elmyh 'ela hy'eh bhwth wdrasat wrsa'el wftawa, 

jm'e wtb'e b'edha . 

21. mn mshklat alshbab wkyf 'ealjha aleslam, mrj'e sabq. 
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22. mn ashhr rjal aldyanh albwdyh, wkatb, wsyasy, whw ymthl krjl mthqf fy bnghladysh . 

23. dynk azady, anhtat alshbab w'elajh, mrj'e sabq, s:4 . 

24. katb bnjladyshy m'easr. 

25. khan, mhmd yamyn. (2016)." al'eml lezalh aljra'em alajtma'eyh. http://www.dailyinqilab.com/ ". s:8 . 

26. talb fy 'elwm alkmbywtr whndsh albrmjyat, fy jam'eh alswdan . 

27. jbyr alftah, esa'h astkhdam altknwlwjya walanhtat alajtma'ey. thryra fy 19/9/2015m, wtm astrja'eh btarykh 

1/10/2016m, 'ela alrabt altaly: http://www.prothom-alo.com/durporobash/article/636274 . 

28. wdyfn nndy. 'ezyz alhq almqwl, anhtat qym alajtma'eyh al'ealyh. thryraan fy: 8/24/2013m, 'edd 76, wtm astrja'eh 

fy: 15/10/2016m, 'ela alrabt altaly: http://www.jaijaidinbd.com   
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