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ABSTRACT 

Moral values are seen as the basis of human civilization. 

Absence of moral values and responsibilities results in the 

justification of every evil in the society, as it is the case being 

observed in the present-day societies in many parts of the 

world. A nation, whose collective morals are high, is capable to 

lead other nations, irrespective of caste, creed and religious 

affiliations. If a nation, Muslim or non-Muslim, ignores the 

high moral values, it cannot avoid its decadence and 

destruction. 

 Due to this utmost importance of morality for humanity, 

Islām regards morality as one of the integral parts of the Divine 

Revelation. Islām aims to create a sense of moral responsibility 

in its adherents, so that, they may show a complete picture of 

an ideal society, and enjoy their freedom to carry out the best 

possible moral deeds. 

The author of this paper, chose to study the present moral 

crisis in the Pakistani society and tried to determine the causes, 

which has brought about this moral crisis and also presents its 

cure in the light of the Qur’ān and Sunnah. The study focuses 
on the following aspects: 

 Definitions of moral values & society, Prevalent social 

evils in our society, Causes of crimes and social evils, 

 Remedies to root out unethical practices and evils from 

the society, Conclusion and recommendations. 
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 املقدمة

فكل الرساالت . تعترب األخالق عنصر أساسي يف بناء الفرد واألمة
وضعت  قدف هبذا. اس على اإللتزام باألخالق احلسنةالسماوية إمنا جاءت لرتيب الن

. األخالقي يف اجملتمعات اإلنسانيةهذه الرساالت اللبنات األوىل يف صرح البناء 
والذي وصفه اهلل تعاىل يف  ولكن هذا الصرح اكتمل على يد خامت النبيني حممد 

غايته من بعثته يف  النيب كما حدد   (1). ﴾َعِظيم   ُخُلق   َلَعَلى َوِإنَّكَ  ﴿قوله تعاىل 
   (2).((ََتَِّم ُحْسَن اأْلَْخاَلقِ بُِعْثُت أِلُ ))"  قوله 

وبذلك يكون اإلسالم قد أوجد دستورا أخالقيا جلميع أفراد اجملتمع وأمرهم 
اهتماما عظيما.فاإللتزام أن اإلسالم قد اهتم هبذا اجلانب  نرىلذا  بإمتثاله.

فهي عنصر  باألخالق احلسنة هو عنوان احلياة ومصدر العزة والتقدم لألمم.
 اجملتمع من جديد.و أساسي يف بناء الفرد 

بشكل عام ويف اجملتمع  ةاإلسالمي اتاجملتمع يف انتشرت األيام هذه ويف
 ،ةواالجتماعي ةاألخالقي اتلالحنراف متنوعة وأشكال أنواع الباكستاين بشكل خاص

أهم سوف أبني يف هذا البحث لذا ،  البشرية احلياة جوانب أغلب َتس   كلها
مظاهر األزمة األخالقية يف اجملتمع الباكستاين، ومن مث التعرف على أهم العوامل 
املؤدية إىل وقوعها، كما تتعرض هذه األوراق معاجلة هذه األمراض املتمثلة يف 
اجلرائم واإلحنرافات األخالقية يف اجملتمع الباكستاين خاصة ويف اجملتمعات األخرى 

 .عامة
 َتهيد وثالثة مباحث. و البحث إىل املقدمة قسمت هذا  قد خطة البحث:

 .ف األخالق واجملتمع لغة واصطالحاتعريعن :  عبارة  التمهيد
 األخالقية يف اجملتمع الباكستاين صور اإلحنرافاتاملبحث األول : 

 األخالقية ؤدية إىل اإلحنرافاتاملبحث الثاين : العوامل امل
  املبحث الثالث : معاجلة هذه األزمة األخالقية 
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 التمهيد : 
 أواًل: تعريف األخالق لغة واصطالحًا:

 وحول. والدين واملروءة والسجية، الطبع: على )كلمة أخالق( تطلقلغة: 
تَ نْيِ  بالضم واخلُْلُق،" (3)الفریوزآبادى يقول املعاين هذه  ،والطَّْبعُ  السَِّجيَّةُ : وبَضمَّ

روءةُ 
ُ
مِ  ِبَضمِّ  ،اخلُُلقُ : "(5)منظور  ابن ويقول .(4) ."والدينُ  وامل  َوُهوَ : َوُسُكوِِنَا الالَّ

ين  َوالسَِّجيَُّة.  والطْبع الدِّ
قد تناول الكثری من العلماء واملفكرين املسلمني موضوع  اصطالحا:

 األخالق، بالتعريف والدراسة، وقد تعددت تعريفاهتم، ومن  هذه التعريفات:
، فقد عرف األخالق بأِنا " حال للنفس داعية هلا إىل (6). تعريف ابن مسكويه1

  أفعاهلا من غری فكر وال روية.
 عنها يصدر اليت النفس يف املوجود إسم )للهيئة"  بأنه: (7). وعرفه األصفهاين2

  (8)فكر( بال الفعل
 من بأنه جمموعة األخالق تعريف وميكننا"  بقوله (9)زيدان عبدالكرمي . وعرفها3

 نظر يف الفعل حيسن وميزاِنا ضوئها ويف النفس يف املستقره والصفات املعاين
 (10) (عنه حيجم أو عليه يقدم مث ومن يقبح، أو اإلنسان

 مفهوم حتديد ميكن"  :بقوله األخالقفعرف  (11)مقداد ياجلن . أما الدكتور4
 والقبح واحلسن والشر اخلری علم عن عبارة األخالق بأن اإلسالم نظر يف االخالق

 حنو على بغریه عالقته وحتديد اإلنسان حياة لتنظيم الوحي حددها اليت قواعده وله
  (12)"وجه أكمل على العامل هذا يف وجوده من الغاية حيقق

املطلوب،   على الداللةالصواب و  اىل أقرب هو التعريف هذا أن شك وال
بالشرع. مهما يكن من تباين يف  حيث قيده الفلسفية، التعريفات وأفضل من

وجهات النظر حول تعريف اخللق فإِنا مجلة تشری إىل أن اخللق يتكون من عناصر 
 حيصل به التكليف. عدة هي: العمل واإلرادة والعلم الذي
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 اثنياً: تعريف اجملتمع لغة واصطالحاً:
اجملتمع مشتق من مادة مجع، مجع الشيء عن تفرقة جيمعه مجعا لغة : 

مع اإلنسان بغریه: انضم إليه، واجت وجتمع القوم: اجتمعوا أيضا من هاهنا وهاهنا.
 (13) إليهم. أو

واألمة عبارة عن اجملتمع البشري "، فقال:  رفه ابن عاشورعاصطالحاً: 
اجملتمع اإلنساين ف (14)."جمموعة من الناس. هي كل ملتئم من أجزاء هي األفراد

أو جتمعهم روابط وأهداف مشرتكة ويلتزمون بعرف وقانون  من األفراد،كبری عدد  
 أرض متشرك.

 املبحث األول : مظاهر األزمة األخالقية يف اجملتمع الباكستاين :
 جمتمعاتنا اليوم تعاين بكثری من الظواهر اخلطریةجيب علينا أن نعرتف بأن 

اليت سلكت طريقها إىل اجملتمعات اإلسالمية من قبل الفلسفات اهلدامة بطرق 
 هذه بعض ومع، جممعاتنا لطخت اليت النماذج هذه بعض مع فلنقف خمتلفة.
 تفاقمها من للحد املناسب املخرج جند حىت التوقف تستوجب اليت اخلطریة القضايا

 اإلسالمية العادات احرتام وعلى ، اهلل وسوله طاعة على اعتاد جمتمع يف
  واألخالق الفاضلة. للمجتمع

 .التحرش اجلنسي :1
. بِقْرنه لِيَ َقعَ  واأَلَسدَ  اإلنسانَ  إغراُؤك: والتَّْحريشُ  احَلْرشُ : قيل :معىن التحرش لغة

 بني التَّحريش نع ىِن أَنَّه يثاحلد يفو  ض،ببع بعضهم ىوأَغر  أَفسد: مبينه وحرش
 ( 15) . بعض على اضهعب وهتييج اإلغراء هو ،البهائم

"والتحرش يف أبسط صورة يعىن اإلغواء واإلثارة واإلحتكاك واملراودة عن : اصطالحا
حمرم .فاإلعتداء اجلنسي مذموم بكل أنواعه  فعل ملمارسة ودفع اآلخر ( 16)النفس".

 نفسية اإلنسان.حيث أنه يرتك آثارة مدمرة يف 
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 بدأت خاص بشكل وباألطفال عام بشكل اجلنسي التحرش ظاهرةف
لذا صارت . اجتماعي وباء إىل لتحوهلا األقرب هي بل الباكستاين اجملتمع يف تتفاقم

 صارت واليت لالهتمام، املثریة القضايا من اليوم جمتمعنا يف هذه اجلرائم األخالقية
   الدارسني. أحباث من حظها تأخذ مل ولكن اجلميع، تؤرق

منظمة "ساحل" غری احلكومية واملعنية بقضية  وحسب دراسة أعدها
وقال ، م2012تقريرا لعام واحد وهو عام  اإلعتداء اجلنسي على األطفال، نشرت

يندي هلا اجلبني  اليت طفال تعرضوا إلعتداءات اجلنسية والوقائع 2303التقرير إن 
حادثة مت تسجيلها  2788ة الواحدة. أما يف طول البالد وعرضها خالل السن

. قال التقرير إن الصحف اليومية والقنوات الفضائيةونشرها يف الصحافة كاجلرائد و 
 يف %70مثانية أطفال كان يتعرض هلم يومياً يف أحناء البالد. أما نسبة البنات كان 

  . املائة
عام  احلوادث يزيد وينخفض منكما يشری التقرير إن هذا النوع من 

وأغلب  18، وقال التقرير إن غالبية األطفال الضحايا تقل أعمارهم عن آلخر
بلد. اجلرمية يف ال هذه وتشری االرقام اىل ازدياد منهم مل يصلو إىل سن البلوغ بعد.

 ، حيث سجلت ، مقارنة مع العام املاضي %21بنسبة  هذه اجلرمية ارتفعت حيث
من تلك القضايا متعلقة باإلغتصاب  %17أما  قضية. 2303 عام املاضي

من هذه  %71من األطفال مت قتلهم بعد التحرش اجلنسي.  % 5و واللواط،
 التقرير وأوضحكانت ضد البنني.   %29اإلعتداءات َتت تسجيلها ضد البنات و
 نسبتها خالل العام بلغواليت مت تسجيلها أن عدد القضايا اليت وردت إىل الشرطة 

  (17)تسجل. من هذه القضايا مل  %24و القضايا، من إمجايل %83 إىل
 .ظاهرة الزان:2

 واحشالف ظهور الباكستاين اجملتمع على اخلطریة أيضا األمور ومن
الكوارث يف اجملتمع  ألن شؤم؛ نذيراخلطر القادم  وهذا الناس، يف انتشارهاو 
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 ولقد حذرنا الرسول  ،-واهلل أعلم -هبذه الفواحش واملنكرات  مرتبط الباكستاين 
 الطاعون، فيهم فشا إال هبا، يعلنوا حىت قط، قوم يف الفاحشة تظهر مل : "بقوله 

ارتفعت نسبة هذه    (18)". مضوا الذين أسالفهم يف مضت تكن مل اليت واألوجاع
الظواهر اإلحنرافية بشكل خميف يف اجملتمع الباكستاين  احملافظ منذ السنوات األخریة 

 إىل أزمة األخالقية يف اجملتمع ..مما أدى 
 . اإلعتداء ضد النساء : 3

" قالت إحدى جلان احلقوق اإلنسانية يف اجملتمع الباكستاين يف تقريرها 
، ناهيك عن حاالت إمرأة تعرضن لالغتصاب  2،903أن ( 2013السنوي لعام )

  (19) . "اإلغتصاب والضرب واإلعتداء باألمخاض احلارقة وغریها 
ذكرت  عدة تقارير غری احلكومية عن عدم تعاون رجال الشرطة كما 

واألمن مع الضحايا ، ال سيما إذا كان اجملرم ينتمي إىل أسر غنية أو سياسية ذات 
 نفوذ.

 اإلنتباه فقد جذبت باكستان يف احلارقة باألمخاض اإلعتداء جرائمأما 
 وأن (20) (face saving الوجه حفظ) اسم حيمل وثائقي فيلم إصدار بعد الدويل

 هم واإلناث األسري، للعنف تصاعدية نتيجة تكون ما غالباً  اإلعتداءات تلك
 .الضحايا من العظمى الغالبية

 :واملسكرات.املخدرات 4
: واخلدر .وضعف الشارب يعرتي فتور: والدواء الشراب من واخلدر ":  اخلدر لغة

  (21) ." والفتور الكسل

 يورث ما كل  على يطلق املخدر أن كلها  اللغوية املعاين هذه " وجيمع: اصطالحا
 وبذلك. والتغطية السرت أيضا معانيه ومن واالسرتخاء الفتور أو والضعف الكسل
 (22)للمخدرات". الشرعي املعىن مع اللغوي املعىن يلتقي
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 َسْكرى واجلمع الصاحي، خالف: الَسْكرانُ  ويف الصحاح: " املسكرلغة:
 (24).صحا نقيض.. كفرح  سكر: احمليط القاموس صاحب قالو (23). َوَسكارى

 أو املسكر شكل بني تفريق بال اإلسكار شأنه من ما كل  فاملسكر"  اً:اصطالح
 أو شعریا أو حنطة أو عنبا كان  سواء منها أخذ اليت املادة إىل نظر ودون مظهره،

 . (25)"..أكال أو شربا تناوله طريقة كانت  وآياً  جامدا، أو كان  سائال ذلك، غری

" فتعاطي املسكرات له مشاكل اجتماعية مجة منها االنعزال عن اجملتمع والسلوك 
العدواين واستعمال العنف مع األسرة واالعتداءات اجلنسية على األطفال، إضافة 

 (26)لتشرد والضياع والتغيب عن العمل".ل

فجميع املسكرات من أخبث اخلبائث اليت تضر باألنفس واألجسام، " 
فهي تعطل العقل الذي هو مالك حياة اإلنسان ومناط قيامه بتكاليف احلياة، 
فتناول اخلمور رجسًا من عمل الشيطان ومن أسباب الفساد يف األرض والعدوان 

مؤدية إىل على البيئة، فمن فسد عقله كان أقرب للضرر منه إىل النفع، فهي 
الشجار والفتنة يعقبها سفك الدماء وإتالف األموال وإزهاقًا ألنفسًا بريئة يف 

  (27). "حوادث السری، إضافة إلجتياحها لصحة األجسام وحياة البشر 
املشاكل اليت تعاين منها دول  أما املخدرات فتعد حاليًا من إحدى أخطر

 ة على الناحية الصحية واإلجتماعية.العامل وتسعى حملارهتا ملا فيها من أضرار خطری 

 االنتاج هذا نصف قرابة ويعرب العامل، يف اهلریويني إنتاج من % 90 افغانستان تنتج
  مرفأ أساسي بشكل مستخدماً  وآسيا، أوروبا إىل يهرب أن قبل الباكستانية األراضي

 .نسمة مليون 20 يقطنها واليت العرب، حبر ضفاف على الواقعة املدينة كراتشي،
 سوق يف فتباع فيها، بقىت باكستان إىل الداخلة املخدرات هذه من جزءاً  لكن

 املدمنني عدد يصل الذي البلد هذا يف االجتماعية املعاناة لتزداد احمللي، املخدرات
 إمجايل أصل من احلقن، يستخدمون معظمهم شخص مليون إىل اهلریويني على فيه

إن تعاطي املخدرات يؤدي إىل حتطيم شخصية  .مليوناً  180 البالغ السكان عدد
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املدمن ، لذا يفشل يف العمل واحلياة وينتقل من عمل آلخر ومن وظيفة ألخرى، 
إىل أن خيسر كل فرص العمل والرزق ويستسلم للبطالة والفشل وإلجرام الذي يؤدي 
إىل ارتكاب جرمية االغتصاب، فاملدمن متقلب املشاعر والعواطف وغری قادر على 

 لتحكم يف غرائزه، وال حيرتم مشاعر اآلخرين.ا
 القتل : . ظاهرة5

إن محاية األنفس مقصد من مقاصد هذا الدين احلنيف .لكنه من املؤسف 
 جداً بأننا نشاهد منذ السنوات أبشع أنواع القتل واإلرهاب يف اجملتمع الباكستاين.

ن غياب للنظام وصف احلياة البائسة يف باكستان ملا تشهده م أحد ال يستطيعف
املسلمني والعدالة وقوة القانون، السيما واِنا تعاين من عمليات قتل بشعة حبق 

ان انتشار االسلحة فيها ميثل نسبة عالية جدا وخميفة بعد ان اراد الكل ان  اإلبرياء.
 والدراسات البحوث وحسب التقرير مركز ،يأخذ حقه بعد غياب السلطة والنظام

األمنية استمرت حوادث القتل واإلرهاب بال توقف يف العام املاضي، حيث قتل 
 10م ، وجمموع العدد يتجاوز من 2014شخصًا يف العام الواحد  6768حوايل 

 ألف بني قتيل وجريج يف عمليات اإلنتهار والقتل واإلرهاب والعنف. 
 االحنراف وإال  باتفهذه صورة موجزة لبعض املظاهر األزمة األخالقية  اخلالصة :

 جمال هناك يعد ومل اجملتمع الباكستاين، يف بارزة مسة األخالقي بصوره املختلفة
 نسبة فارتفاع .حمسوس مشاهد وأمر واقع ألنه املوضوع هذا حول لالختالف
 داخل واألخالق القيم منظومة تآكل لنا تؤكد قوية مؤشرات كلها  تلفة،اجلرائم املخ

أما صور اإلحنراف األخالقي اليت ذكرهتا يف هذا املبحث هي  .اجملتمع الباكستاين
 للنماذج فقط .

  اجملتمع الباكستاينيف  األخالقيلإلحنراف العوامل املؤدية املبحث الثاين :

 اجملتمعات، منها تعاين اليت احلقيقية املشكالت من األخالقية اجلرائم تعد
 هجمة أمام تقف اإلسالمية فاجملتمعات. املادي والتقدم احلضارة نتاج إال ذلك وما
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 األسرة دور وغياب للمجتمع املادي الدور يف تتمثل األخالق القيم على شرسة
 لقيم والتسويق العلمانية؛ للقيم التمكني نتيجةو  التكنولوجي والتطور البطالة وتفشي

 وانتشار والدينية، الرتبوية املنظومة يف كبری  ضعف مقابل الالديين، باملفهوم احلرية
 االحنراف أصبح كله  ذلك فنتيجة،  االجتماعية والعدالة املساواة وغياب الظلم

 حتدي كبری للمجتمع الباكستاين. األخالقي

 يف األخالقي لإلحنراف املؤدية العوامل املبحث هذا يف أتناول سوف لذا
 كما  وثقافية،إجتماعية،  اقتصادية، إىل العوامل هذه فتنقسم ، الباكستاين اجملتمع

 :يأيت

 : اإلقتصادية أواًل: العوامل
  .الفقر :1

 قتلعامل أساسي يف إنتشار كثری من األمراض اإلجتماعية كال الفقر
انتشار مهنة البغاء وهي  إىل يؤدي هذا العاملوالسرقة والرشوة وغریذلك .كما 

تقدمي املتعة اجلنسية مقابل كسب مادي، تشری الدراسات إىل أن البغايا يف 
اجملتمعات قد نشأن يف الشرائح األكثر فقرًا يف اجملتمع، كما أن تزايد معدالت 

املادي الذي ينطوي عليه  الطالق قد دفع عددًا من املطلقات للخضوع لإلغراء
 انتشارو  بالبيئة والتخلف واجلهل األمية إىل ؤديت ىتال اجتماعية آفة الفقرف البغاء. 
 عن الصادر للتقرير ووفقا. " االستقرار وعدم باجملتمعات واإلضطراب الفوضى

 من للحد للحكومة املوجهة املطالبات من بالرغم فإنه اإلمنائية السياسات معهد
 باكستان يف يعيش أي. الفقر خط حتت يعيشون البالد سكان ثلث أن إال الفقر

 السكان عدد إمجايل من %33 نسبته ما أي الفقر، خط حتت فرد مليون 58،7
 (28)". والعشرين احلادى القرن ىف مقبول غری أمر وهو . نسمه مليون 180 البالغ
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 .البطالة :2
هي عبارة عن حالة يكون اإلنسان فيها غری قادر على الوظيفة ومواصلة 

وإذا طال أمد ذلك أدى إىل السلوك "العمل واألجر املناسبني .العمل كما ال جيد 
اإلجرامي ومنها املتعلقة باألمن االجتماعي مثل تعاطي املخدرات وإدمان الكحول 

  (29). "والسرقة والسلب واالحتيال واجلرائم اجلنسية 
والبطالة يف معناها اآلخر تعين الفراغ الذي هو مفسدة يف حد ذاته إن مل 

غالله يف السلوك الصاحل واملفيد فعندما ال جيد اإلنسان ما يشغل به نفسه يتم است
فإن معظم وقته يقضيه يف املنزل  مع وجود املثریات اجلنسية اليت تبثها القنوات 

، هنا قد يلعب الشيطان بعقله ويقع ياب الوالدين وضعف الوازع الديينالفضائية وغ
 اإلنسان يف احملارم والعياذ باهلل .

 استغالل السلطة :.3
يعد استغالل السلطة بغية االبتزاز اجلنسي يف العمل من املشكالت 

كما املعاصرة وهو من أبرز نتائج خروج املرأة للعمل واحتكاكها املباشر بالرجال،  
مته هو خضوعها لنوعني يعود السبب يف استسالم املرأة لالبتزاز اجلنسي وعدم مقاو 

، ويتمثل اإلكراه العاطفي بأن االقتصادي واإلكراه العاطفيكراه : اإل من اإلكراه
ق كالمها يف حال الضحية ال ختاف فقط من املقاومة ولكنها ختاف من عدم تصدي

، ألن االغتصاب من قبل ممثل السلطة ميكن أن ميثل للمرأة لوتقدمت بالشكوى
اليت تعدها يف احلالة اضطراباً وتشويهاً ذهنياً ألِنا تعودت دائماً على احرتام السلطة 

 متواطئة.
يرى الباحث بأن العوامل اإلقتصادية هلا دور فاعل وملموس يف  وخالصة القول

الذي ، وكذلك ارتفاع نسبة املهور و ائم األخالقية بني شرائح اجملتمعظهور اجلر 
، ومع ارتفاع األسعار وتدين مستوى األجور خاصة خيتلف قيمته من منطفة ألخرى

يقف الشاب عاجزًا عن اإلقدام على مشروع الزواج الذي هو صمام األمان له 



 155 املعاجلة(  –العوامل  –األخالقية يف اجملتمع الباكستاين )املظاهر ألزمة ا

 خماطباً فئة الشباب : " من وحصناً منيعاً من الوقوع يف املوبقات ، يقول الرسول 
 فعليه يستطع مل ومن للفرج، وأحصن للبصر، أغض فإنه فليتزوج، الباءة استطاع
  (30)وجاء ". له فإنه بالصوم،

 اثنياً: العوامل اإلجتماعية :
" هي جمموعة العوامل اليت تنسب للبيئة االجتماعية اليت يعيش فيها 

الذي ينشأ فيه وينمو وهو األسرة، مث مجاعة  اإلنسان ابتداء مبجتمعه الصغری
يف ارتكاب اجلرائم ، وغریها من العوامل اليت هلا دورًا فاعاًل ومهمًا الرفاق...

ألفراد الذي ينتمون ، مما يعود بالضرر على األخالقية وغریها من صور اإلحنرافا
دهور الذي يصيب اجملتمع يف ، فضاًل عن الضرر الكبری والتهلذا اجملتمع

 : وفيما يأيت وصفاً موجزاً هلا  (31)".عمومه
 : .تفكك األسرة وإنعدام الرقابة1

لقد أثبتت الدراسات أن التفكك األسري يساهم يف اإلحنالل اخللقي " 
ويعمل على تعريض نسق القيم واألخالق إىل اخلطر بسبب غياب الوالدين أو 
أحدمها اللذين مها مصدر الضبط ألبنائهم والعزة واملناعة من أن تزل أقدام فلذات 

  (32)."أكبادهم يف مستنقعات الرذيلة واإلحنطاط 
 فكك األسري ينقسم إىل قسمني :هذا الت
: ويشمل الطالق واهلجر أو املوت أحد الزوجني أو  التفكك املادي .1

 الغياب املتواصل لفرتة طويلة.

: وهو ما يسود الوسط األسري من مشاحنات  التفكك النفسي .2
ومنازعات مستمرة وعدم االحرتام حلقوق اآلخرين، األمر يؤدي لسلوكيات 

ائم األخالقية مثل لعب القمار وإدمان املخدرات غری سوية وارتكاب اجلر 
  (33)واملسكرات.
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فاألسرة تعد احلاضن األول يف عملية تربية األبناء وبعدها تأيت املصادر األخرى 
للرتبية كاملسجد واملدرسة، وعندما حيدث التمزق يف بنية األسرة فإن ذلك ينعكس 

سلوكهم ملا يف مصلحة دينهم سلبًا على األبناء ويف أسلوب تربيتهم وتوجيه 
ِإنَّ اهلَل َساِئٌل ُكلَّ رَاع  َعمَّا » أمهية رعاية البيوت يف قوله  النيب بني ودنياهم. ولقد

   (34).«اْستَ ْرَعاُه، َأَحِفَظ َذِلَك أَْم َضيََّع؟ َحىتَّ ُيْسَأَل الرَُّجُل َعَلى أَْهِل بَ ْيِتهِ 
 : التربج واالختالط .2

مما ال شك فيه بأن اإلسالم حيرم االختالط وحيظر على املرأة أن جتتمع  بالرجل 
" لقد  كثریة يف الكتاب والسنة.األجنيب سافرة أو متربجة واألدلة على ذلك  

استحث اإلختالط املطلق بني الرجال والنساء غريزة التربج والعري يف النساء 
، تزداد قوة واملرأة وهلا سلطان ال ينكر لرجلفاجلاذبية اجلنسية اليت أودعتها فطرة ا

  (35)واشتداد باختالط اجلنسني وتتخطى حدوده بكل سهولة ".
 إذن فالتربج واالختالط بني مفردات النوع االجتماعي له عواقب وخيمة هي:

 حلول الزنا والسفاح حمل الزواج الشرعي  -

 فساد األسرة واِندام العائلة وتفشي الطالق  -

 شيوع الفواحش وسيطرة الشهوات  -

الزوجية  القضاء على النسل البشري والنوع اإلنساين، بسبب زوال األسرة -
 .وحلول الزنا حمل الزواج

 . سوء استغالل الوقت :3
" إن أبرز املشاكل اليت يواجهها الشباب اليوم مشكلة الفراغ وسوء 

ذي مرده غياب استخدام الوقت، فهو يعد عامل مهم يف سلوك االحنراف، ال
، وافتقاد اهلدف يعين وجود ذي يقود الشاب يف االجتاه الصحيحاهلدف اإلجيايب ال

جزء كبری من الوقت غری مستغل مما يؤدي إىل إشغال هذا اجلزء من الوقت يف أمور 
  (36)." خمالفة للدين والقيم األخالقية



 157 املعاجلة(  –العوامل  –األخالقية يف اجملتمع الباكستاين )املظاهر ألزمة ا

لذا ال بد من أخذ التوجيهات اإلسالمية إلستغالل الوقت وخری دليل يدل 
اَل تَ ُزوُل َقَدُم اْبِن آَدَم يَ ْوَم الِقَياَمِة ِمْن ِعْنِد َربِِّه َحىتَّ ُيْسَأَل »:"  عليه قول النيب 

، َعْن ُعُمرِِه ِفيَم أَفْ َناُه، َوَعْن َشَبابِِه ِفيَم أَْباَلُه، َوَما ِلِه ِمْن أَْيَن اْكَتَسَبُه َوِفيَم َعْن مَخْس 
  (37).«:أَنْ َفَقُه، َوَماَذا َعِمَل ِفيَما َعِلمَ 

 .الصحبة السيئة :4
اإلنسان الصاحلة وأثرها يف حياة  الصحبةأمهية  ديننا احلنيف بنيلقد 

اْلَمْرُء َعَلى ِديِن »قال: "  فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  واجملتمع ،
فإن كان تأثری الصديق ميتد إىل الدين فال "  (38).«َخِليِلِه، فَ ْليَ ْنظُْر َأَحدُُكْم َمْن خُيَاِللُ 

، خاصة مع غياب جتاهاته سيكون واضحًا وأشد وقعاً شك أن أثره يف سلوكه وا
، األمر الذي يدفعه الدية والفقر وضعف الوازع الديينالرقابة األسرية وسوء الرتبية الو 

، وبالتايل جعله أداة نفساً ملتاعبه وصراعاته الداخليةصداقات جيد فيها مت إىل تكوين
يف أيدي أولئك الرفاق يوجهون سلوكه على وفق توجيهاهتم إما طريق اخلری 

  (39)."واالستقامة أو اإلحنراف واجلرمية
وال شك بأن مجاعة األقران واألصدقاء واحدة من أهم التغریات اليت تؤثر 

سان وحتدد مساره يف ظل غياب الوازع الديين الذي يعترب من على سلوك اإلن
، وأِنا أقوى لسلك الطرق غری السويةاملسائل املهمة اليت تسهم يف قيام الفرد 

 .همة يف ارتكاب اجلرائم األخالقيةالعوامل االجتماعية املس

 اثلثا :العوامل الثقافية :
: احدمها وله معنيانن العوامل االجتماعية " يدرج العامل الثقايف ضم

، أم املعىن العام فكري واملعريف من أدب وفكر وفنونخاص ويقصد به النشاط ال
 (40)فيقصد به العادات والتقاليد واألعراف والعقائد والقوانني وغریها ".

، يف التلفاز والصحافة وفيما يلي وصفًا موجزًا ألبرز تلك العوامل املتمثلة 
 .وغری ذلكاإلنرتنت، و 
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 وسائل اإلعالم :. 1
اإلعالم، املرئي منها  وسائل األزمة األخالقية والفسادومن أسباب ظهور 

واملسموع واملقروء على حدٍّ سواء؛ فلقد ساهم اإلعالم اهلابط يف تدين ِقَيم اإلسالم 
أشكااًل  اإلعالمحيث يروج هذا  .يف قلوب األجيال واجملتمع املسلموآدابه وأخالقه 

  .من الرتبية املوازية اليت تلحق ضرراً بدور املؤسسات الرتبوية 

" كما تسهم الصحافة يف ارتكاب السلوك اإلجرامي إذا َتلكتها الرغبة يف 
االنتشار واختذت لذلك طريقًا هو َتلق الغرائز باستثارة الشهوات اجلنسية يف أحد 

رض املتع اجلنسية عرضًا مغرياً  صورها بنشر الصور اليت تربز مفاتن اجلسد وتع
اً يف مجلة من األسباب جتعل من وسائل اإلعالم عاماًل خطر  هذه وغری ذلك (41)".

  انتشار السلوك املنحرف .
 .شبكة املعلومات العاملية : 2

تعرف شبكة املعلومات العاملية بأِنا عبارة عن " جمموعة من احلواس 
، باعتبارها عاملية، وتعرف بأِنا الشبكة العامليةطة بعضها ببعض لتكون شبكة مرتب

  (42)تقوم بربط آالف احلواسيب وشبكات املعلومات عرب العامل ".
لقد أصبح االنرتنت هو الوسيلة األسرع انتشاراً واألقوى تأثریاً فقد كسر " 

الكل  ، فأصبحهبا يف وسائل اإلعالم التقليدية قاعدة " املرسل وامللتقي " واملعمول
يف انتشار اإلنرتنت بسرعة  ، وهذا يعد أهم األسبابانع للخری والكل متلقى لهص

، فالكل يستخدم هذه استخدامه على فئة عمرية أو جنسية، الذي مل يعد رهيبة
  (43)." الشبكة العجبية

وتشری األرقام بأن عدد املواقع اإلباحية على الشبكة العنكبوتية تضم 
، وهي تنمو كاخلاليا رات الصور واملشاهد اخلليعةوي عشمليارات الصفحات اليت حت

السرطانية، كما أن مشرتيات هذه املواد اإلباحية تفوق مليارات الدوالرات ، لذا 
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فإن خرباء مكافحة اجلرمية يقولون أن الثالوث املدمر لفئة الشباب بصفة خاصة 
 دردشة.ولباقي فئات اجملتمع بصفة عامة هو اإلباحية والزنا االلكرتوين وال

 .عدم الرتبية اجلنسية :3
واملقصود بالرتبية اجلنسية هي " تعليم الولد وتوعيته ومصارحته منذ أن 

هم أمور احلياة يعقل القضايا املتعلقة باجلنس والزواج، حىت إذا شب الوالد وترعرع تف
السلوك اإلسالمي خلقًا له وعادة، فال جيري وراء  ، وأصبحوما حيل وما حيرم

  (44)وال يتخبط يف طرق الغواية والتحلل ".، شهوته

لرتبوي املهم دون فاألصل أن الواجب على الوالدين االهتمام هبذا اجلانب ا
َجاَءْت أُمُّ ُسَلْيم  : كما جاء يف احلديث، وليس أدل من ذلك  خجل أو استحياء

، ِإىَل َرُسوِل اهلِل (2) فَ َقاَلْت: يَا َرُسوَل اهلِل، ِإنَّ اهلَل اَل ، ، اْمَرأَُة َأيب طَْلَحَة اأْلَْنَصارِيِّ
، َهْل َعَلى اْلَمْرأَِة ِمْن ُغْسل  ِإَذا ِهَي اْحتَ َلَمْت؟  َيْسَتْحِيي ِمَن احلَْقِّ

 (45)«.نَ َعْم. ِإَذا رََأِت اْلَماءَ : »فَ َقالَ 
أبنائهم عندما يطرحون سؤااًل يتعلق  وتوبيخفينبغي لآلباء عدم تعنيف    

ى بالغرض وال يوجد هبذا اجلانب، بشرط أن تكون اإلجابة بأسلوب تربوي ذكي يف
  (46).للشهوة مكاناً 

 املبحث الثالث :معاجلة هذه األزمة األخالقية :
كما ذكرنا آنفًا بأن اجملمتع الباكستاين املعاصر يعاين من أزمة أخالقية 

، وقوانني وضعية ، فأنظمة االسالم وأحكامه معطلةتطبيق الشريعةَتثلت يف عدم 
مناقضة ملبادئ االسالم هي السائدة يف اجملتمع ، كما أن الفوضى اخللقية تشكل 

. إن هذا الواقع يستدعي ضرورة العمل العام لتصرفات الكثری من األفراداإلطار 
عارض مع قيمنا يت مان كل الجياد احللول الالزمة لعالج مشكلة العامل االسالمي م

 .االسالمية الثابتة
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إن احللول اجلزئية إذا أريد هلا أن َتارس اجملتمعات اإلسالمية من أجل 
عالج مشاكله كفرض القوانني واإلجراءات أو إقامة مصنع هنا أو مؤسسة هناك أو 

ة ، كما أن احللول املستوردكن أن تقدم احلل اجلذري للمشاكلاستریاد اآلالت ال مي
، بل أدت هذه احللول إىل زيادة املشكالت وتنوعها فعاليتهامن دول أخرى تفقد 

 شامل كامل، بل البد من عالج  طاعا من قطاعات اجملتمع إال غطتهحىت مل ترتك ق
 . وهذا ال ميكن إال إذا اعتمدمنا على األمور التالية :

 :. التعليم اإلسالمي 1
إن مبقاصد الشريعة اإلسالمية و إن هدف التعليم جيب أن يكون مرتبط 

من أهم األمور اليت جيب أن تسعى إليها الرتبية اإلسالمية هو أن تعيد للدين 
وهذا يتطلب إعادة النظر يف مناهج املواد الدينية . اإلسالمي تأثریه يف نفوس األفراد

، وإعداد معلم والتعليمية من حيث احملتوى والكتاب املدرسي وطريقة التدريس
، حبيث ال يكون احملتوى جمرد معلومات حتفظ بدون فهم وال سة واجلامعةاملدر 

قناعة، ليؤدي فيها اختبار يف ِناية العام ، وال يكون املدرس جمرد ملقن للمعلومات 
 بل قدوة حسنة ميثل االسالم يف قوله وعمله. 

 : اإلعالمي الصفاء.2
 العام الرأي يف للتأثری فعال سالح وأساليبه وسائله جبميع عالماإل أجهزة إن

 صيانة وإعادة االهتمامات زرع مرحلة إىل ذلك االعالم جتاوز لقد بل وتوجيهه،
 تضاهي ال وسيلة كانت  اخلری يف أجهزة اإلعالم وضعت فإن لذلك اإلنسان، أفكار

 من بد ال كان  لذلك . مستطریا شراً  كانت  ذلك غری يف وضعت وإن البناء يف
 األمور مراعاة طريق عن وذلك اإلسالمية. الرتبية أهداف حيقق حبيث اإلعالم توجيه
 :التالية
 الفكرية األنشطة كل  وبني اإلعالم بني الشامل للتنسيق خطة وضع .1

 .والرتبوية والفنية
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 كوادر  العداد اإلسالمية اجلامعات يف اإلعالم بأقسام االهتمام"  .2
   (47).". وإعالميا اسالميا مثقفة اعالمية

 الرتبية أسس لغرس معينة وسائل إىل اإلعالمية املواد تتحول أن .3
 أهدافها. ولتحقيق اإلسالمية

 . تطبيق الشريعة :3
إن ميزة اإلسالم اليت ينفرد هبا أنه كل ال يتجزأ ، أنه عقيدة ونظام ودنيا 

واجبة للتطبيق على كل مالت يف سياق واحد.وهذه الشريعة وآخرة ، وعبادة ومعا
لغاء الشريعة إتقوم عليه القيامة، و وحىت آخر مسلم  املسلمني بدءًا من الرسول 

فتطبيق الشريعة فرض  عن عمد وقدرة على التطبيق هو إخالل ببناء اإلسالم كله.
على كل حاكم مسلم فرضا فورياً مهما كانت الضغوط اخلارجية.لقد أثبت أسلوب 

اإلسالمية أنه يتمشى مع متطلبات العصر وأنه ليس ضد التقدم ، تطبيق الشريعة 
تمع من وأن إتباع الشريعة يف إدارة أمور احلياة العامة هو األصلح حلماية الفرد واجمل

الرذائل األخالقية ، والتهاون يف هذا األمر يؤدي اجملتمع إىل اهلالك كما نشاهده يف  
 كثری من اجملتمعات اإلسالمية.

 ائج التوصيات :أهم النت
؛ ألِنا تعتمد على العقل لوضعية قاصرة عن املنهج اإلسالمياملناهج ا .1

وحده وال تعمتد على دين إهلي حيميها من االحنراف وينری الطريق إىل 
  الكمال اإلنساين.

 سيئة نتائج هبا اإلخالل أن كما،  خریة آثار له اخللقية بالقيم األخذ إن .2
 .وخيمة وعواقب

 بواجبه فيها فرد كل  وقيام، أمورها وانتظام األسرة استقرار يف سبب فهي .3
 . األسرة لشقاء سبب هبا اإلخالل أن كما،  البال النفس هادئ مطمئن
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 وتعاملهم الناس تبادل يف االجتماعية احلياة استقرار يف سبب أِنا كما .4
 ويف. به يتعامالن فيما الربكة وحتصيل، بني املتعاملني األلفة وحصول

 العداوة وحصول، وشرائه بركة بيعه حمق إىل معرض به املخل فإن املقابل
 .معه املتعاملني وبني بينه والبغضاء

 التعايش وحتقيق األمن حلصول سبب الدولية العالقات يف هبا األخذ ويف .5
 نریاِنا وإيقاد احلروب اشعال عوامل من هبا اإلخالل كما أن،  الدول بني

 .شرورها وبث

 أهم التوصيات:
على األسرة أن حترص على منع األوالد مما يؤثر على ف األطفال، برتبية االهتمام .1

 ء،كوسائل اإلعالم املختلفة واألصدقاء السو سلوكهم وأخالقهم بشكل سليب
 وغری ذلك.

أن تكون الرتبية األخالقية مادة أساسية يف مجيع مراحل التعليم ألن الرتبية  .2
 .إىل جانب التوجيه األخالقيبدوِنا تفقد روحها وأصالتها وهدفها 

أن حترص مراكز البحوث يف اجلامعات والكليات واملؤسسات العلمية على  .3
  . واجملتمع ث والدراسات واليت تعتين باألسرةإجراء مزيد من البحو 

، أن تقوم أجهزة االعالم مبؤسساهتا املختلفة بواجبها يف املسؤولية األخالقية  .4
 .شأنه أن حيطم ما يقوم به املربون واملصلحونوأن تتجنب يف حسم كل ما من 

بوضع خطط ذات أهداف موحدة  بني مؤسسات احلكومية التنسيق ضرورة .5
  .يعيشوِنا اليت احلياة بواقع وربطها ،القى مع أهداف الرتبية اإلسالميةتت
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 واإلحاالت اهلوامش 
 

 .4سورة القلم.آية   1)
احملقق: ، 10/323 السنن الكربى. املؤلف: أمحد بن احلسني اخلراساين، أبو بكر البيهقي،  2)

 -ه   1424حممد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بریوت. الطبعة: الثالثة، 
 م. 2003

 729حممد بن يعقوب أبو طاهر، جمد الدين الشریازي الفریوزآبادي: من أئمة اللغة واألدب. )  3)
األعالم أشهركتبه :القاموس احمليط، بصائر ذوي التمييز،وغریذلك )أنظر من ه (  817 -

 للزركلي(
، حتقيق: مكتب حتقيق 1/881 القاموس احمليط. املؤلف: جمد الدين أبو طاهر الفریوزآبادى،  4)

الرتاث يف مؤسسة الرسالة بإشراف: حممد نعيم العرقُسوسي. الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة 
 م2005 -ه 1426لبنان. الطبعة: الثامنة،  –والنشر والتوزيع، بریوت 

أبوالفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن علي بن منظور األنصاري األفريقي املصري،  هو  5)
ه ( له مؤلفات كثریة ومن أشهرها  لسان العرب، خمتار  711 - 630اإلمام اللغوي احلجة. )

 األغاين، وغری ذلك. انظر: )األعالم للزركلي(.
 421أصفهان وتويف هبا  عاش يف لكنهأصله من الري  كان  أمحد بن حممد بن يعقوب مسكويه  6)

 )أنظر اإلعالم للزركلي(.بعدة علوم لكنه اشتهر يف األدب واإلنشاء ه ، اشتغل 
هواحلسني بن حممد بن املفضل أبوالقاسم األصفهاين املعروف بالراغب، أديب من احلكماء   7)

جامع  األدباء ،والعلماء ، له مؤلفات عديدة منها:املفردا ت يف غريب القرآن، حماضرات 
 ه .) األعالم للزركلي( 502تويف عام  التفاسری، الذريعة إىل مكارم الشريعة  وغری ذلك.

الذريعة إىل مكارم الشريعة املؤلف: أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاىن   8)
قاهرة عام النشر: ال –، حتقيق: د. أبو اليزيد أبو زيد العجمي، دار النشر: دار السالم 97ص:

 م. 2007 -ه   1428
علماء  من كباراملسلمني يف العراق،  إخوان جلماعةد. عبد الكرمي زيدان املراقب العام السابق   9)

أصول الفقه والشريعة اإلسالمية، له مؤلفات كثریة:أمهها: الكفالة و احلوالة يف الفقه 
 املقارن،أصول الدعوة.

الطبعة: التاسعة  الناشر: مؤسسة الرسالة، ،79ص:  د الكرمي زيدان،أصول الدعوة، املؤلف: عب  10)
 م2001-ه 1421
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 له عدة مؤلفات يف الرتبيةم،1937مقداد ياجلن حممد علي. أستاذ جامعي، تركي، ولد عام   11)
منها: جوانب الرتبية اإلسالمية؛ أهداف الرتبية اإلسالمية. حاز جائزة امللك فيصل العاملية 
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 . 81ص  م.1992
 لسان العرب. املؤلف: حممد بن مكرم بن على، مجال الدين املعروف بابن منظور اإلفريقى.  13)

 ه  1414 -الطبعة: الثالثة  بریوت. –، الناشر: دار صادر 8/53
، ط الدار 4ص: االجتماعي يف اإلسالم. املؤلف: حممد الطاهر ابن عاشور،أصول النظام   14)

 .1984التونسية للنشر، تونس 
تاج العروس من جواهر القاموس. املؤلف: حمم د بن حمم د امللق ب مبرتضى، الزَّبيدي،   15)

 ، احملقق: جمموعة من احملققني. الناشر: دار اهلداية.17/140
، إيرتاك للطباعة والنشر والتوزيع،القاهرة 26على قطب، ص: التحرش اجلنسي .حممد  16)

 م.1،2008ط
17)  Cruel Number 2012 .A compilation of statistics on child 

sexual abuse cases in Pakistan.SAHIL against child sexual 

abuse.(http://www.sahil.org)   
اهلل حممد بن يزيد القزويين،كتاب الفنت، باب  سنن ابن ماجه. املؤلف: ابن ماجة أبو عبد  18)

 ، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية.2/1332العقوبات، 
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victim  
مت إخراجه من قبل فتاة باكستانية شرمني عبيد ، أصدر هذا الفيلم يف  هو فيلم وثائقي  20)

م. الفيلم عبارة عن قصص النساء الآليت تعرضن هلجمات 2012الواليات املتحدة عام 
 باألمحاض الكاوية .

 .4/230لسان العرب.  21)
 اخلويل،املؤلف: مجعة علي  سبيل الدعوة اإلسالمية للوقاية من املسكرات واملخدرات.  22)

العدد  -، الناشر: اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة. الطبعة: )السنة السابعة عشر 82ص:
 ه .1402مجادى اآلخرة  -مجادى األوىل  -الرابع واخلمسون( ربيع الثاين 
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 م.2006
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