
  ١

 
 تقرير حول المسلسالت المدبلجة وتأثيرها على المراهقين
سعد عاشور. د: بقلم   

،  ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد هللا
ـ . هـل فال هادي ل ـ، ومن يضل   له من يهده اهللا فال مضل     ، وأشـهد أن   ه إال اهللاـوأشهد أن ال إل

  ...وبعد ده ورسولهمحمد عب
  :المسلسالت المدبلجة من ناحية دينية 

إلى  لغة أجنبية ثم تُغَير  األصليةالفلملغة المسلسالت المدبلجة هي تلك المسلسالت التي تكون   
 العرب بأخذ هذا الفلم و حذف       فيقوملغة أخرى ، كأن يكون الفلم صناعته وإنتاجه ولغته انجليزية ؛            

  . منها ، فهي ترجمة صوتيةبدالًوإحالل األصوات العربية األصوات األصلية منه 
 لديننا بصلة ، بل هي محرمة ، ومتوعـد عليهـا            تمت ال   مدبلجة ال األفالموال شك أن هذه     

إذا حرم الشارع أمراً حرم الطرق      وأصل من أصول اإلسالم ،      ) سد الذرائع (ن  فإ  ، بالوعيد الشديد 
االحتياط واألخذ بالحزم و التحرز مما عسى أن يكون طريقـاً           والشريعة مبنية على     .الموصلة إليه   
  . إلى  مفسدة

  : هذه األفالم والمسلسالت غير أخالقية ، فهي  مضامين ومحتويات وحيث إن
   ... برامج وأفالم ومسلسالت الأخالقية تعالج مواضيع الغريزة والجنس والخالعة والمجون-
  .م والقتل والسرقة وغيرها برامج وأفالم العنف والعدوان واإلجرا-
والتي تدفع بمشاهديها ...  برامج وأفالم تتطرق لقضايا الخمور والمخدرات والتدخين والقمار -

  ...وخاصة األطفال والشباب إلى التقليد األعمى وبالتالي االنحراف األخالقي والسلوكي
لتركيز على جانب األفالم مع ا -بالمعنى المبتذل لمفهوم الترفيه  - برامج الترفيه والتسلية -

والمسلسالت وإبراز شخصيات فنية ، وبالمقابل يحدث نقص واضح في االهتمام بجوانب تهم 
  .المواطن العربي بما يتعلق بالتنمية ومشكالته الحياتية

  ...  الغناء الفاحش والموسيقى الصاخبة -
 محرمة ، يحرم على المسلم تكون!!) مدبلجة الاألفالم(فإذا علم هذا األمر ، فإن ما يسمى     
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فالمولى تبارك  . ٣٢: اإلسراء  : قال تعالى . مشاهدتها 
  .وتعالى لم ينه عن الزنا فحسب ، بل نهى عن كل ما يؤدي إليه من مقدمات 

  :ى القيم العربية اإلسالمية األصيلة تأثير هذه المسلسالت ذات القيم الغربية عل
المرئية والمقروءة أخـذت تـستأثر    م   المسمو  بما تبثه من    وسائل اإلعالم المختلفة   ال شك أن  

باالهتمام والعناية والمتابعة المكثفة من طرف جميع شرائح المجتمع وخاصة األطفال والشباب الذين             
القنوات الفضائية التي أصبحت تشكل تهديدا      أصبحوا يدمنون على وسائل اإلعالم المتعددة وخاصة        

حقيقيا للهوية الحضارية والثقافية ألنها تهدف إلى هدم الثوابت اإلسالمية كالدين والعقيدة واألخـالق         
واللغة والعادات والتقاليد األصيلة من خالل البرامج واألفالم والمسلسالت الالأخالقية التـي تبثهـا              

  .ل والشباب والمراهقين وتشكل خطورة كبيرة على األطفا
  :ما تأثيرهذه المسلسالت على المراهقين 

إن مختلف البرامج واألفالم والمسلسالت التي تبث على شاشات القنوات الفضائية بما فيها 
العربية واإلسالمية تؤثر بشكل سلبي وخطير على األطفال والشباب من جميع النواحي النفسية 

  :وفيما يلي نورد بعض أهم هذه التأثيرات السلبية.. .والصحية واألخالقية والسلوكية
إثارة الغرائز البهيمية مبكرا عند األطفال وإيقاظ الدوافع الجنسية قبل النضوج الطبيعي مما ينتج  -١

   .أضرارا عقلية ونفسية وجسدية
ريح جعلهم إمعات يميلون مع التشيع فيهم روح السلبية وت على الكسل الذهني وادرب مشاهديهت -٢

واالستسالم واالنهزامية ويصرفهم عن " عدم المسؤولية"  ينفث في روعهم روح انهإحيث مالت و
  .زيد رقعة الخواء الفكري في نفوسهم تشغلهم عن األهداف السامية وتمعالي األمور و

درب الصغار على الجريمة تقلب القيم رأسا على عقب وتنفث روح الجريمة وتشيع الفاحشة و ت-٣
نشيء األبناء على قبول االنحراف والتعايش معه واالنخراط في سلك أهله ، فيمتصون تاف وواالنحر

  ،والخيانة فطانة،  والغدر كياسة  ،علمهم أن اللصوصية بطولةت: هذه المفاهيم ويستلهمون هذه القيم 
 الزوج وطاعة،  وبر الوالدين ذل  ،وعقوق اآلباء تحرر، والعنف هو أقصر الطريق لتحقيق المآرب 

  ! والدياثة فن راق رفيع ، والعفة كبت ،  والنشوز حق  ،رق واستعباد
 التعود على السهر أمام الشاشة المرتعشة وما يترتب عليه من التقصير في الواجبات الوظيفيـة                -٤

ت المحاضرات األولى على الطالب ثم قلب نظام الحياة الفطريـة           ابالحضور إلى العمل متأخرا وفو    
  :ن ، قال تعالى     ـالنهار ويسهر ليال مما يترتب عليه تضييع وقت حيوي ثمي         ام ب ـحيث ين 
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  كما يحرمون بركة وقت قال فيه  :  " بورك ألمتي في
  .  "بكورها 

  
ئز استغالله في مشاهدة المسلـسالت  كيف نظم الدين اإلسالمي وقت اإلنسان ، وهل جا     

  المدبلجة ؟ 
وقد أمرنا اإلسالم استغالل الوقت فيما يعود على ، اعتنى اإلسالم بالوقت ، فالوقت هو الحياة 

اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغنـاك   : " اإلنسان بالفائدة ، قال   
   " .قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك

ال ينعقد قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن   عمره فيما أفناه  وعن جـسده                     : " وقال  
  " .فيما أباله وعن علمه فيما عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيم انفقه 

  :توجيهات وإرشادات للمراهقين وكيفية استغالل الوقت 
 : لى  التزام الصحبة المؤمنة  الصالحة لقولـه تعا   -١

وال يأكل طعامك إال ، ال تصاحب إال مؤمناً "  ، وعمالً بالتوجيه النبوي الشرف ٦٧: الزخرف 
  ".تقي 

 . أداء الصالة في أوقاتها في جماعة  -٢
 . اإلكثار من االستغفار والتوبة واألذكار  -٣
 .اومة على قراءة القرآن ، والتسابق في حفظه  المد -٤
 .قيام الليل و صيام أيام االثنين والخميس ، وصالة الضحى :  التعود على النوافل مثل  -٥
 .القراء المتواصلة في الكتب النافعة  -٦
 . الحرص على حضور حلقات العلم في المساجد، أو من خالل بعض البرامج التلفازية الهادفة -٧
لية عن األعمال ومحاسبة النفس على توفيرها ، فمرحلة المراهقة ال تعفي             استشعار المسؤ  -٨

صاحبها من المسؤلية عن أعماله أمام اهللا عز وجل ، بل هي مرحلة تكليف ومسائلة لقولـه      
" :  النائم حتى يستيقظ ، والمجنون حتى يفيق ، والغالم حتى يحتلم : رفع القلم عن ثالث " 

ى لآلخرين سواء في الملبس أو في بعـض التـصرفات والعـادات              الحذر من التقليد األعم    -٩
 .الجاهلية التي تتناقض مع معايير السلوك اإلسالمي 
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 الحرص على استثمار األوقات فيما يرضي اهللا عز وجل ، وعدم تبديدها أمام شاشات التلفاز،  -١٠
راءها ، والحذر   أو سماع أشرطة الغناء الماجنة ، أوغير ذلك من األعمال التي ال فائدة من و              

 .من الفراغ الذي يؤدي إلى مفاسد كثيرة ، ويشجع على االنحراف 
 وضع برنامج أو خطة زمنية لألعمال واألنشطة على مدار اليوم واألسبوع والـشهر ممـا                -١١

  .يساعد على استثمار األوقات ، وعدم ضياعها 
   

  :الدورالحقيقي للفضائيات العربية التي تبث المسلسالت المدبلجة 
يمكن أن   العربية واإلسالمية    ونية وسائل اإلعالم المختلفة وخاصة القنوات التلفزي      ال شك أن  

 ذا يأتي ضـمن    بدور كبير في مجال التوعية والتثقيف والتربية في حق األطفال والشباب ، وه            تقوم  
برامج وأفـالم   وذلك بتقديم وبث  اإلسالمية ،  الدينية واللغوية والثقافية   ةهوياللحفاظ على   ل تهمليئومس

ثم التحذير من مشاهدة ومتابعة القنوات التلفزية األجنبية التي تدعو إلى االنحـراف             ، جادة وهادفة   
  . والجريمة      األخالقي والسلوكي من خالل برامج وأفالم التفسخ والعنف

يقفون فيه بـين    ، وليخشوا يوماً    في البالد العربية واإلسالمية      ى اإلعالم ليتق اهللا القائمون عل        و
  .يدي العزيز الجبار، وفيما أباحه اهللا غنى عن ما حرمه 

  
األسباب التي جعلت هذه المسلسالت عادة مستمرة ال تنقطع عند المراهقين في األسـر          

  : الفلسطينية والعربية 
أعتقد أن السبب الرئيس هو غياب الوازع الديني والخوف من اهللا تعالى ، فـالتعود علـى                 

يجعل النفس تألف سماع سب الدين واالستهزاء باإلسالم والمسلمين رث النسيان والغفلة والمعصية يو
 ، وهذا األفالم والمسلسالتهذه  ورؤية ، فتقل هيبة الدين لمن اعتاد سماع والتنكر لضروريات الدين

  .ظاهر واهللا المستعان 
   :  األهداف والقيم التي تريد نشرها في المجتمعات العربية واإلسالمية

دة وأخالق الكبار والصغار على حـٍد       يعقتهدف  األفالم والمسلسالت المدبلجة التأثير على        
واألشد واألنكى أن يأتي في هذه األفالم ما يناقض عقيدة المسلم صراحة ، فقد رأيت بأم عيني      سواء

  !!.والناس ذاهبون إليها) الكنيسة(أحد األفالم المدبلجة وفي بدايته دق ناقوس 
كان أبناء المسلمين قد فطروا على التوحيد وتعلموه ونشأوا عليه، فما يعرض في بعض              وإن  

  :هذه األفالم يهدم ذلك ، ويبني صور اإللحاد 
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فالرياح تتصارع مع الشمس وتظهر كل واحدة منهما قدرتها على التصرف في هذا الكـون               
ال قدرة هللا الواحد األحد سبحانه ، وأهله ، وكأنما المتصرف في هذا الكون هذه المظاهر الطبيعية ، و

  .ومن يجلب إلى أبنائه مثل هذه األشرطة يدرك ماذا أعني 
  

  :واجب األب واألم في توجيه أوالدهم وضرورة أن يكونوا قدوة يحتذى بها 
ليتق اهللا اآلباء في أوالدهم فإنهم أمانة في أعناقهم ، ففي الصحيحين عن عبد اهللا بن                : أقول  

 كلكم راع وكلكم مـسؤول عـن رعيتـه ، اإلمـام راع     " يقول ت رسول اهللا  سمع: عمر قال  
ومسؤول عن رعيته ، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته ، والمرأة راعية فـي بيـت                   

  . "زوجها ومسؤولة عن رعيتها
مية إن األسرة المتمثلة في اآلباء واألمهات تتحمل مسؤولية مراقبة األبناء وتربيتهم تربية إسال

سليمة تجعلهم يعرضون عن برامج العنف واالنحالل والعبث والترفيه الالمشروع والتي تبث على              
شاشات القنوات الفضائية كما أن على اآلباء واألمهات واجب حسن توجيه وإرشاد أبنائهم لمشاهدة               

  .ومتابعة البرامج واألفالم الجادة والهادفة 
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