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 التقليد األعمى للغرب

ير عالمات تدل على تأّثر كبينا في اآلونة األخيرة وخاصة بين جيل الشباب تصرفات ورأ
العادات  إسقاط بعض( أو المظهر الخارجيبالبلدان الغربّية سواء باللغة أو الشكل )

االجتماعية الخاصة بالمجتمع الغربي على مجتمعنا العربي وقد انتشرت هذه المظاهر 
 يلي: بسبب ما

انتشار بعض المسلسالت الغربية التي تعطي صورة جميلة ومثالية للحياة و حرية  -
فعندما يتابع المراهق هذه المسلسالت يتمثل  ضوابط،في العالقات دون وجود أي 

ممثل  ) و يكون مثاله في الحياة إعجابهيات التي يتابعها و تنال أو يتقمص الشخص
 العب رياضي ....(   –مطرب  –

يتملك كثير من الناس شعور نقص بمجرد انتمائهم لهذه  ثالث،بما أننا دول عالم  -
فيبحثون عن أمور يحاولون بها تقليد الغرب، تشعرهم بأنهم  )العربية(،الدول 

بأنهم أعلى مستوى من الذين يعيشون  إحساسمما يعطيهم  إليهميشبهونهم وينتمون 
 األصلي.معهم في مجتمعهم 

دي باألوالد إلى أن ؤاألبوين مما ي وانفصال بين ونزاعات أسريةمشاكل عائلية  -
يعيشوا بشكل مختلف عن أهلهم اعتقادًا منهم بأن الطريقة المختلفة بنمط الحياة 

 أهلهم.تؤدي إلى نتائج مختلفة عن التي وصل إليها 

 على لسان معلمة في المدرسة ... القصة:

كانت عقدة جبينها  العاشر،فوجئنا اليوم في المدرسة بمجيء طالبة جديدة إلى الصف 
حيث كانت تضع على  حة، واالستغراب يعلو مالمح وجهها وبدت غريبة األطوارواض

لها فنان أجنبي، حيث كان شك السمأذنيها ثالثة أقراط تلمع وعلى يدها اليسرى وشم كبير 
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دائمة االنعزال وتضع سماعات في  الكالم،يعكس مجتمعًا آخر ال يشبهنا ... كانت قليلة 
 ل دائم ... أذنتيها أثناء االستراحة بشك

حاولت بعد يومين االقتراب منها ومحادثتها، كانت حذرة في البداية ولكن بعد عدة أيام 
ابتدأت تكلمني وتحدثني عن شخصية مطرب أميركي وكم أنها تحبه وتعشق أغانيه وحلمها 

 معه.بالحياة أن تسافر وتتقابل 

 القصة:أسئلة عن 

 برأيك؟ما األسباب وراء اختالف هذه الفتاة  .1
 محيطها؟لماذا بحثت عن شخصية تقتاد بها من خارج  .2
 انعزالها؟لماذا أدى تأثرها بالفنان إلى  .3

 عامة:أسئلة 

 كيف تعاملت معها؟ بحياتك؟هل صادفت شخصية مماثلة  .1
وصواًل إلى  الغربتقليد بعض األشخاص لمشاهير  ما هي األسباب وراء .2

 تقمص الشخصية؟
التفاصيل يؤثر على عالقتهم هل انتمائهم لهذه الشخصيات بكثير من  .3

 بمجتمعهم األصلي؟

 النص الكتابي:

تجدوا الراحة لنفوسكم، فأنا وديع متواضع  وتعلموا منينيري  احملوا 29: 11متى
 .ونيري هين وحملي خفيف القلب،
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: هو في صورة اهلل، ما اعتبر مساواته هلل فكونوا على فكر المسيح يسوع 5: 2فيلبي
 .غنيمة له

وجعل لكم من نفسه قدوة ولمثل هذا دعاكم اهلل، فالمسيح تألم من أجلكم  21: 2بطرس 1
 لتسيروا على خطاه.

 أسئلة

في هذه النصوص نرى إشارات لشخص المسيح لنتعلم منه ونتبع خطاه، كيف  .1
 تفهم ذلك في الحياة اليومية؟

قد يقول قائل إن المسيح عاش في عصر قديم ال يتناسب مع عصرنا اليوم، طبًعا  .2
ال يطالبنا المسيح أن نركب على حمار أو نعيش كما عاش لكنه يشير ألمور أهم 

 نتعلمها منه، برأيك ما هي؟ 
 كيف يمكن لإلنسان أن يشابه المسيح أكثر؟ .3

 معلومات للقائد:

  وجودك في هذا المجتمع ليس صدفة إذ أن اهلل جعلك في هذا المجتمع ووضعك
فيه وكونك تنتمي إليه سيكون تأثيرك أقوى من تأثيرك وأنت تقلد المجتمع اآلخر 

باس ل –بلغات متعددة  )التكلموالمختلف عنا وهذا ال يتعارض مع حبك للتطور 
 ا .......( بحيث ال يتعارض مع بيئتن -يواكب الموضة 

  هناك احتمال كبير بأن ال تصل إليه  معينة،انتمائك لمجتمع آخر بعادات وتفاصيل
عدا الحواجز والصعوبات التي  متعددة،مما يولد لديك مشاكل نفسية واجتماعية 
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ستواجهها مع اآلخرين في بناء جسور التواصل ألنك تفقد جزء من شخصيتك حيث 
 محيطك وتفاصيله. أصبحت ممزوج بشخصية أخرى بعيدة الشبه عن

 


