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:  الذراست هلخص
.  التربٌة اإلسالمٌة فً مواجهة بعض مظاهر التخلف االجتماعًدور :  الدراسةعنوان
 محمود بن محمد كسناوي الدكتور األستاذ : المشرف,الماجستٌر:  الدرجة , قبالً أحمد إبراهٌم اإلحامد :الباحث
. أم القرى :  الجامعة, التربٌة   :  الكلية,  التربٌة اإلسالمٌة والمقارنة  :القسم

:        الذراست أهذاف
 أهم أسـباب التخـلف االجتماعً فً المجتمعات ى علوالوقوف على مفهوم التخلف االجتماعً  التعرف

  تحدٌد مع اإلسالمٌة  ات منها المجتمـعنً على أهم مظاهر التخلف االجتماعً التً تعاالتعرفو. اإلسالمـٌة
 .دور التربٌة اإلسالمٌة فً مواجهة بعض مظاهر التخلف االجتماعً 

( . المكتبٌة ) الوثائقٌة:  األداة                              الوصفً المنهج : الذراست هنهج

:  الذراست فصىل
 إلى الدراسة مدخل: األول   الفصل
 التخلف االجتماعً مفهوم: الثاني  الفصل
 التخلف االجتماعً فً المجتمعات اإلسالمٌة أسباب: الثالث الفصل
 التخلف فً المجتمعات اإلسالمٌة مظاهر: الرابع الفصل
 التربٌـة اإلسالمٌـة فً مواجهـة بعـض مظاهـر التخـلف االجتماعً دور: الخامس الفصل
 و التوصٌات النتائج: السادس الفصل

:   النتائجأهن
 .وٌسهم فً تأخر المسلمٌن عن اللحاق بركب الحضارة ,  االجتماعً ٌعٌق التقدم والتنمٌة التخلف -1
 التربٌة كالمدرسة واألسرة ووسائل اإلعالم ت التربٌة اإلسالمٌة لو أُحسن تطبٌقها بشكل جٌد فً مؤسساإن -2

 .والمسجد لعالجت هذا التخلف وقدمت العدٌد من الحلول للتقدم االجتماعً 
وأبرز - كما كشفتها الدراسة–  هناك العدٌد من األسباب الداخلٌة والخارجٌة تقف فً وجه التقدم والتنمٌة أن -3

فٌما ٌقف االستعمار , هذه األسباب غٌاب الروح اإلسالمٌة وضعف األنظمة التربوٌة وجمود الفكر العربً 
 .والتبعٌة على رأس األسباب الخارجٌة 

الدٌن والقٌم والمجتمع :  عناصرها المادٌة والمعنوٌة والتنظٌمٌة والتشرٌعٌة, وذلك مثللحضارة واللتقدم -4
 . واألمةمعبنظمه ومؤسساته, وكذلك المنتجات المادٌة والتراث واللغة وغٌرها من مقومات المجت

 : التىصياث أهن
 وفً وزارات , ببحوث التقدم و الحضارة والتنمٌة فً الجامعات وبٌوت الخبرة متخصصة اكز مرإنشاء -1

 وقوفمهمتها فحص النقاط الحرجة فً تارٌخ األمة اإلسالمٌة وال, إلسالمً والتعلٌم فً العالم ابٌةالتر
 .عندها ومعرفة مظاهرها و أسبابها 

 المتخصصٌن لعمل خطط التنمٌة االجتماعٌة ن فرٌق عمل متخصص من العلماء الباحثٌن واألكادٌمًٌتكلٌف -2
 ا بشكل ٌضمن تحقٌقهاحتٌاجاتهاواالقتصادٌة فً البلدان العربٌة واإلسالمٌة وذلك لترتٌب أولوٌاتها وإدراج 

 .وهذه خطوة تسبق إقرارها من قبل الوزراء المعنٌٌن , بفعالٌة 
وتدرس , تنطلق من حاجات هذه الشعوب ,  وزارة للتنمٌة البشرٌة فً كل دولة عربٌة وإسالمٌة إنشاء -3

 .وتضع اإلنسان فً مقدمة أولوٌاتها ,  تأخر المسلمٌن وتضع الحلول الناجعة لها ابأسب
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Abstract: 

Study Title:The Role of Islamic Education in Facing Some Aspects of Social 

Backwardness   

Researcher:Hamed Ahmad Ibrahim Al-Ekbaly                        Degree: Master 
Supervisor:Dr. Mahmoud Ben Mohammed Kesnawy 

Department:Islamic Education and Comparison                      Faculty: Education 

University: Umm Al-Qura 

Study Objectives: 

- Identifying the concept of social backwardness 

- Identifying the most important reasons of social backwardness in Muslim 

societies 

- Identifying the most important aspects of Islamic education in facing some 

aspects of social backwardness 

- Definingthe role of Islamic education in facing some aspects of social 

backwardness 

Study Methodology: 

Descriptive methodology Tool:  Documentary (Library) 
Most Important Results: 

1. Social backwardness impedes progress and development, and contributes to 

the delay of Muslims in catching up with the process of civilization. 

2. Islamic education, if properly applied in educational institutions such as the 

school, the family, the media, and the mosque, would handle such 

backwardness and offer several solutions to social progress.    

3. There are many internal and external reasons that stand in the way of 

progress and development- as revealed by the study. The most prominent of 

those reasons are the absence of the Islamic spirit, weakness of educational 

systems, and rigidity of Arab thought, as well as, dependency and 

colonialism that stand at the head of the external reasons.  

4. Progress and civilization have their physical, spiritual, regulatory and 

legislative elements, such as: religion, values, society with its systems and 

institutions, also physical products, heritage, language and others of the 

elements of society and the nation. 

Most Important Recommendations: 
1. Establishing specialized research centers of civilization and development in 

universities and consulting firms, also in the ministry of Education in the 

Islamic world, with the mission of examining the critical points in the history 

of the Islamic nation,  identifying them, their aspects and their reasons.  

2. Assigning a dedicated team of scientists, researchers and specialized 

academics to form plans for social and economic development in the Arab and 

Islamic countries in order to arrange for their priorities and ensure the 

inclusion of their needs in such a way that secures their achievement 

effectively, a step that precedes the  approval of the ministers concerned. 

3. Establishing a ministry for human development in Arab and Moslem 

countries, inspired by the needs of people, examines the reasons of Moslems' 

delay, and puts solutions as appropriate, placing Man at the forefront of its 

priorities. 
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: دمة املق
, كعمى آلو كصحبو أجمعيف , الحمد  رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ ا الكريـ 

أمة حضارية مشرِّفة ؛ في , قد كانت األمة اإلسبلمية منذ عيد النبي محمد صمى ا عميو كسمـ ؿؼ
فكانت , مما انعكس عمى الحياة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية , دينيا كفكرىا كسمككيا 

كاختفت فييا العادات , مثاال لمدكلة المتقدمة فازدىرت الحركة الثقافية كالتأليؼ كالترجمة كالصناعة
كاالختبلؼ حتى القرف , كاالنحدار , لكف بعد سقكط األندلس بدأت األمة بالتفكؾ , كالتقاليد السيئة

 العالـ األكؿ فيما رضي إلىالتي صعدت , فتبادلت األدكار مع األمـ األخرل , الكاحد كالعشريف 
. العالـ اإلسبلمي بالبقاء في مؤخرة الركب 

 المجتمعات  بعضكتكاد تجمع أغمب المصادر االجتماعية كالسياسية كالتاريخية عمى أف
رثو الحضارم منذ  العربية قد عانت مف الضعؼ كالتدىكر في أنظمتو السياسة كقيمو االجتماعية كا 

عمى اعتبار أنيا بمجمكعيا تشٌكؿ   ( 11ص, ىػ1425, نجـ الديف  )القرف العاشر الميبلدم  
كالتي أكصمتو إلى حالة مف التخبط كالفكضى كالتخمؼ , حمقات متصمة مف التخمؼ الحضارم 

ىدار الكقت  كىذه المظاىر التي شابت ىذه المجتمعات أسفرت عف بطء في التقدـ . االجتماعي كا 
 .االجتماعي

كقبؿ , لقد كانت النقطة الخاصة بانفصاـ دكرة الحضارة اإلسبلمية بعد قرف مف سقكط بغداد   
أم عصر التخمؼ , قرف مف سقكط غرناطة كىي النقطة التي ابتدأ منيا عصر ما بعد المكحديف 

مف بمداف العالـ العربي تعاني مف التخمؼ بعضان كما زاؿ " الحضارم في العالـ اإلسبلمي 
االجتماعي, مع أنيا تؤمف بالتخطيط كأساليبو منياجان لمتنمية الشاممة في المجاؿ االقتصادم 

, ـ 2007, الكاشؼ )" كاالجتماعي كالتربكم, كتؤمف بالتخطيط التربكم محكران ليذه التنمية الشاممة 
ساىـ بدكره  في نشكء , لذلؾ فإف التخمؼ االجتماعي الذم يؤخر نيكض األمة اإلسبلمية ( 1ص 

, مما أضحى معو التفكير بمكاجيتو أمرا حتميا ن , التخمؼ الفكرم كاالقتصادم كالثقافي كالسياسي  
 المعيف الذم ال ينضب كىك التربية اإلسبلمية عبر مؤسساتيا إلىكىذه المكاجية ال تتـ إال بالعكدة 

. المختمفة  

كالقصكر في تبني أنماط  جديدة مف الفكر , فالتخمؼ االجتماعي الذم يتسـ بالعجز كالفشؿ 
, مف حيث استغبلؿ اإلمكانيات كالمكارد المادية, كالسمكؾ , كالذم يقكد المجتمع إلى كضع أفضؿ 
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كالعممية كالتكنكلكجية كعدـ تكفير الرفاىية لممكاطف , كيمكف إجمالو , كالمعنكية كالسياسية كاإلنتاجية 
لذا فإننا بحاجة إلى  " (58ص , ـ 2005, نجـ الديف   )بأنو  كراثة األمراض كالعمؿ االجتماعية  

ألف التقدـ يأتي أكال مف خبلؿ تبلفيؼ العقؿ قبؿ أف يأتي مف نقؿ التقنيات كاستيراد , معجزة  عقمية 
(. 18 , ص  1998الرميحي , )"أدكات التقدـ 

كالذم ىك المنقذ الكحيد مف األخطار كعبلج التخمؼ االجتماعي ال يتأٌتى إال باإلسبلـ 
كالتخمؼ كالضعؼ؛ ألنو يعني كضكح اليكية اإلنسانية كاليدؼ الحياتي, كما يعني بعث القكل المبعثرة 

لتتماسؾ في كياف كاحد يصد عف المسمميف القكل المتربصة بيـ, لكف الطريؽ إلى اإلسبلـ في 
أك ميمشة لدكر , أك سطحية , كبقايا تفسيرات جزئية , المجتمعات اإلسبلمية محفكؼ أحيانا بالجيؿ 

اإلسبلـ في رقي الحياة, ككاف مف نتيجة ذلؾ تصادـ القكؿ مع الفعؿ في المجتمعات العربية 
ؿ القكؿ إلى كاقع فعمي مممكس يعيشو  كِّ كاإلسبلمية, كمف ىنا تبدك أىمية التربية اإلسبلمية التي تيحى

(. 1ـ, ص1992الخكلي, )المسممكف في عزة كسيادة 

, أماـ األمة العربية في سباقيا مع الزمف, لذلؾ فإف قضية التنمية تعتبر التحدم األساسي 
فمما , عانت فييا مف التخمؼ االجتماعي في صكر مختمفة , حيث مرت عمى ىذه األمة أجياؿ عديدة 

كتضاعفت مسافة التخمؼ بينيما , استيقظت كجدت غيرىا مف الدكؿ كقد سبقتيا في مجاالت التنمية 
( . 1ص, ـ1981, حمكده  )

العربي كاإلسبلمي  أف ثمة حاجة ماسة لمعالجة فجكة التخمؼ الحضارم التي يعيشيا العالـ
القيـ اإلنسانية الحديثة في ىذه الحضارة   باكتشاؼ اإلسبلـ في داخؿإالكال يمكننا عبكر ىذه الفجكة 

كالكاقع أنو عندما يحكـ عمى أمة بالتخمؼ, البد  مف مقياس  , التي أعطت اإلنساف انجازات عظيمة
يستند إليو في ذلؾ الحكـ, كلكف الذم ينبغي أف ينعقد عميو اليقيف, أف ذلؾ المقياس ليس ىك إطبلقنا 
نما ىك النمكذج اإلسبلمي المتكامؿ الذم تجسد عمى أرض الكاقع  نمكذج الغرب كحضارتو المادية, كا 

ا مف الزماف كأشع بأنكاره عمى البشرية كميا, فالتقدـ الغربي  قاـ عمى مبادئ مادية بحتة  كما قاـ , ردحن
عمى نظرة إلحادية مرتبكة مشتقة مف رؤيتو لمككف كاإلنساف كالحياة كىي رؤية ال تحتؿ منيا القيـ 

  .األخبلقية أم مقدار

إف مظاىر كمقاييس التخمؼ االجتماعي نسبيا كذاتيان تختمؼ مف مجتمع آلخر , فيي متعددة  
كاالستمتاع , كالنفاؽ االجتماعي ,  كتأصؿ الفردية كالعشائرية, كمتنكعة , فمنيا ضيؽ الكالءات 
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المادم الذم يعكس أثر االستعراض, كعدـ استثمار الكقت كتفشي األمية كانخفاض مستكل الدخؿ 
( 230-224ـ, ص 1998عمر , )الفردم كانتشار الفقر , باإلضافة لمتخمؼ التقني   

العربي كاإلسبلمي بشكؿ عاـ يمحظ كجكد فجكة بيف المجتمع   لبعض أكضاعكالمتأمؿ
نمط معٌقد مف الكجكد : فالتخمؼ االجتماعي ييعرؼ بأنو , األدبيات التي يؤمف بيا الناس كبيف الكاقع 

 يعبر عف رككد المجتمع كتأخره كالتناقض بيف معتقداتو كأفكاره كبيف سمككو الكاقعي, كلو مظاىره
الكقت كالسيؼ إف لـ تقطعو  ), كأسبابو المتعددة,  فالكقت الذم جاءت الحكمة تدعمو بالمتنكعة
 مف الناس ال يبرح يتمثؿ باآلية البعضكما أف , ال تجد لو حضكران في المشيد االجتماعي  (قطعؾ

" الكريمة                   "  (  8: اآلية , المائدة)  كلكنيا

ف كاف الباحث ىنا ال إلىال تجد طريقا   الرضكخ حيف يككف البديؿ التضحية بقيمة التعصب القبمي كا 
أما تفشي األمية فيي داء عضاؿ يتفؽ ,  الناس إفياـيجد غضاضة في نعتيا بالقيمة لتؤصميا في 

لكف لـ تصؿ , المجتمع عمى محاربتيا لمتخمص منيا كيختمؼ التربكييف عمى محكىا ببرامج دكرية 
ناىيؾ عف األمية الثقافية كالحضارية كغيرىا مف أنكاع الجيؿ التي ,  القضاء عمييا تماما إلىجيكدىـ 

. تتمبس المجتمع كؿ برىة 

كمف ثـ تحاكؿ ىذه الدراسة أف ترسـ أبعاد الدكر المأمكؿ الذم يمكف أف تسيـ بو التربية 
منطمقة مف أف اإلسبلـ المتمثؿ في القرآف , اإلسبلمية في مكاجية بعض مظاىػر التخمؼ االجتماعي 

كذلؾ لك تـ العكدة إلييما كمف ثـ االنطبلؽ مف , الكريـ كالسنة النبكية يتضمف عبلج ىذه القضية 
. مشكاتيما القكيمة

: مشكلة الذراسة  

فالعالـ في ,  النكاحي االجتماعيةخاصة فيمنذ قركف اإلسبلمية  التراجع الذم منيت بو األمة 
تمكنت مف االرتقاء بحضارتيا كمدنيتيا بفضؿ , القرف الحادم كالعشريف تحكمو حضارة أحادية 

كالصناعات الحقيقية التي أسعدت البشرية كساىمت في التطكر التقني اليائؿ ىك في , تخطيطيا 
 الحقيقة  مقصكر عمى أمـ كانت تكصـ بالتخمؼ كالرجعية مف أمثاؿ دكؿ الغرب الحالية  

  المجتمعات اإلسبلمية مف التخمؼ االجتماعي , كتتعدد مظاىر ىذا التخمؼ بعضكتعاني
 تستطيع التربية اإلسبلمية  بما ليا مف مميزات  مكاجية مظاىر التخمؼ االجتماعي  بما تحكيو كما

 . كمنيجية   أيدلكجياتمف رؤل ك
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ثـ تسعى الدراسة أف تكشؼ عف أبعاد الدكر المأمكؿ الذم يمكف أف تسيـ بو التربية اإلسبلمية في 
  .مكاجية بعض مظاىر التخمؼ  االجتماعي

: أسئلة الذراسة 

:  الرئيس التاليسؤاؿ اؿفتحاكؿ الدراسة اإلجابة ع
ما دور التربية اإلسالمية في مواجهة بعض مظاهر التخمف االجتماعي ؟ 

:  الفرعية التاليةسئمة  كيتفرع عف السؤاؿ الرئيس األ
ما مفيـك التخمؼ االجتماعي ؟    -  
ما أسباب التخمؼ االجتماعي في المجتمعات اإلسبلمية ؟   - 
ما مظاىر التخمؼ االجتماعي كالمرتبطة بالتعصب القبمي في المجتمعات اإلسبلمية؟   - 
ما مظاىر التخمؼ االجتماعي كالمرتبطة بإىدار الكقت في المجتمعات اإلسبلمية؟   - 
ما مظاىر التخمؼ االجتماعي كالمرتبطة بتفشي األمية  في المجتمعات اإلسبلمية؟   - 
ما الدكر المقترح لمتربية اإلسبلمية في مكاجية مظاىر التخمؼ االجتماعي ؟   - 

: أهذاف الذراسة 

: تيدؼ الدراسة إلى ما يمي

. التعرؼ عمى مفيـك التخمؼ االجتماعي   -
. الكقكؼ عمى أىـ أسػباب التخػمؼ االجتماعي في المجتمعات اإلسبلمػية -
ىدار الكقت كتفشي األمية  - التعرؼ عمى مظاىر التخمؼ االجتماعي المرتبطة بالتعصب القبمي كا 

. التي تعاني منيا المجتمػعات اإلسبلمية   
تحديد  دكر التربية اإلسبلمية في مكاجية بعض مظاىر التخمؼ االجتماعي التي تعاني منيا  -

. المجتمعات اإلسبلمػية  

:  أهمية الذراسة 

:تكمف أىمية الدراسة مف كجية نظر الباحث في التالي   

قمة الدراسات اإلسبلمية كالبحكث العممية كالتربكية التي تتناكؿ جكانب التخمؼ االجتماعي كسبؿ  -
. مكاجيتيا  
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. إبراز المنيج اإلسبلمي في مكاجية بعض مظاىر التخمؼ االجتماعي -
كضع تصكر لمدكر الذم يمكف أف تقكـ بو التربية اإلسبلمية في القىضاء عمى أسباب التخمؼ  -

 0االجتماعي
يأمؿ الباحث أف تفيد نتائجيا في لفت أنظار الجيات المعنية نحك بعض جكانب القصكر في  -

. المجتمع, كمف ثـ يتـ تكجيو االىتماـ لمكاجيتيا , كالعمؿ عمى تبلفييا كالتغمب عمييا
 .يأمؿ الباحث أف تفيد ىذه الدراسة في االستفادة مف تكصياتيا   -

 :حذود الذراسة

:  سكؼ تقتصر حدكد ىذه الدراسة عمى دراسة مظاىر التخمؼ االجتماعي التالية 

ىدار الكقت , التعصب القبمي    .كتفشي األمية , كا 

: مصطلحبت الذراسة 

: الــــدور

مجمكعػة "كىك  (37ص , ـ 1981, مطاكع)ما يقدـ مف أنشطة كمناىج:  بأنوالدكريعرؼ 
مف األفعاؿ كالكاجبات التي يتكقعػيا المجتمع مف ىيئاتو كأفراده, ممف يشغمكف أكضاعا معينة, في 

( 129ص, ـ 1995,خطاب )"مكاقؼ معينة

السمككيات كالمعالجات كاألىداؼ كالمياـ سكاء كانت كاقعية أك : كيقصد الباحث ىنا بالدكر 
التربية اإلسبلمية بكافة مؤسساتيا في مكاجية بعض – أك قامت بيا – مأمكلة التي يجب أف تقـك 
. مظاىر التخمؼ االجتماعي 
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: التربية اإلسالمية

اآلراء كالمبادئ كالمفاىيـ كالممارسات التربكية, المستمدة مف األصكؿ اإلسبلمية "كىي 
بالمناىج التربكية, مستيدفة تربية إنساف عابد عامؿ طائع, مؤتمر بأكامر ا, منتوو عف 

إعداد المسمـ " بأنيا  (ىػ 1409يالجف , )كقد عرَّفيا  (8ص , ـ 2003, الخكلي كيكسؼ)"نكاىيو
إعدادان كامبلن مف جميع النكاحي في جميع مراحؿ نمكه لمحياة الدنيا كاآلخرة في ضكء المبادئ كالقيـ 

(. 20ص )" كطرؽ التربية التي جاء بيا اإلسبلـ 

, التربية التي تنبثؽ مف إيماف الفرد بربو عز كجؿ إيمانا مطمقا : كيقصد بيا الباحث ىنا 
بناء الفرد بناء صالحا عبر تيدؼ ؿكتستمد تشريعاتيا كتصكغ أىدافيا مف مصادر التشريع اإلسبلمي ك

. مؤسساتيا المختمفة

 : مواجهة

" المقابمة: كالمكاجية " قكلو  (ك ج ق )في مادة , جاء في مختار الصحاح : المكاجية لغة 
الدكر الكقائي الذم تضطمع بو التربية اإلسبلمية : كيقصد الباحث ىنا  (711ص , ت . د, الرازم )

 .كالمساىمة في التقدـ كالحضارة اإلنسانية, لعبلج التخمؼ االجتماعي 

:التخلف االجتماعي   

: التأخر, مف خمَّفت فبلنا كرائي فتخمؼ عني, أم تأخر, كمجرده: التخمؼ بشكؿ عاـ ىك
ـً البقية السكء, أك الردمء مف القكؿ, كعمى كؿ ذلؾ: خمفو يخمفو, أم صار خمفو, كالخمؼ ؿى قكلو  حي

: تعالى   "           " ( 59:  مريـ)  كالخمؼ ىك الظير أك الكراء, كما في لساف ,
 ( 260ـ, ص1972, ابف منظكر)العرب  

التأخر الزمني كالقيمي كالسمككي عف ركب الحضارة فاإلنساف : كالتخمؼ في منظكره االصطبلحي 
أك الجماعة حينما تككف القيـ السائدة في حياتيما, تدعكىما إلى التكمس كالجمكد كالرتابة, كيبرر ليما 

كما أنو عممية تأخػر إنساني  (ـ 2004, محفكظ  )كاقعيما المتأخر كالسيئ فإف ذلؾ يعتبر تخمفان 
غير انو ال يكجد  ,كىك نقيض التنمية  ( 15ص , ـ 1982, دنيا  )حضارم أخبلقي قيمي كسمككي

 .بيف المفكريف اتفاؽ عمى ماىية التخمؼ كمف ثـ ماىية الدكؿ المتخمفة ففي فترة معينة مف التاريخ 
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انتقاؿ السمكؾ مف جيؿ   :كىي  كيعدد بعض الباحثيف خمسة محٌكات لممجتمع المتخمؼ اجتماعيا
اجتماعي تحكمو  كنظاـ ,كتحكـ العادة , كالتقميد في السمكؾ ال القانكف بشكؿ شبو جامد إلى جيؿ

نتاجية منخفضة  , مما تتحدد بالكفاءة كتحديد المكانة االجتماعية لمفرد كالديان أكثر  مرتبية جامدة كا 
مقاكمة لمتغيير تنبع مف النظرة الرضكخية السمبية لمعالـ  جدان , كأىـ مف ذالؾ كمو كأخطر ىنالؾ

(. 30, ـ2005, حجازم )كالقكل الماكرائية مع بنى اجتماعية ذات رؤل تسمطية , الطبيعي 

:      كىذه المحٌكات ىي التي انطمؽ منيا  الباحث في تعريفو  لمتخمؼ االجتماعي كالذم يعتبر
تسيـ في تأخير , االرتكاس كالنككص الذم يصيب المجتمع نتيجة أفكار كسمككيات سمبية معينة 

كتفرؽ الدراسة ىنا بيف مظاىر التخمؼ االجتماعي كالمشكبلت االجتماعية , التنمية كالتقدـ الحضارم 
حيث أف األكلى تعبر عف ظاىرة تصيب المجتمع دكف أف يشعر بخطرىا كيختمؼ المجتمع في , 

ف تغافمكا عف عبلجيا , فيما المشكمة يشعر بيا المجتمع كيعترؼ بيا , تحديد درجتيا كمؤشراتيا   .كا 

: منهج الذراسة 

 لمكقكؼ عمى ماىية ظاىرة التخمؼ االجتماعي, ؛ الدراسة المنيج الكصفي استخدمت
كاألسباب المؤدية إلييا, كالتعرؼ عمى مظاىرىا كمجاالتيا المتنكعة, كالكشؼ عف دكر التربية 

اإلسبلمية في مكاجيتيا كعبلجيا, كالتعرؼ عمى بعض أدكار المؤسسات التربكية في المجتمع في 
مكاجية بعض مظاىر التخمؼ االجتماعي, مف خبلؿ تفعيؿ كتطبيؽ تمؾ المؤسسات لمبادئ كمناىج 

فالمنيج الكصفي  ييمىكِّفي مف دراسة الكاقع كجكانبو, كيسيؿ تفسيره, كما يحدد كييتـ , التربية اإلسبلمية 
عبد )بالممارسات الشائعة, كالمعتقدات, كاالتجاىات, كطرائؽ النمك كالتطكر عند األفراد كالجماعات

(. 164ص , ـ2000, العاؿ 

كلككف المعمكمات تؤخذ عف طريؽ الكثائؽ المختمفة كالمتنكعة فإنو يستحسف استخداـ أحد 
 بكصؼ الظاىرة لـ تكتؼً حيث أف الدراسة ,  (المكتبي)فركع المنيج الكصفي كىك المنيج الكثائقي أك 

فقط بؿ تحاكؿ دراسة أبعاد التخمؼ االجتماعي كآثاره كانعكاساتو كتحميؿ المعمكمات كالكثائؽ فإف ذلؾ 
الجمع المتأني كالدقيؽ لمسجبلت كالكثائؽ ذات العبلقة بمفيـك " يستدعي استخداـ ىذا المنيج كىك 

كمف ثـ التحميؿ الشامؿ لمحتكياتيا بيدؼ استنتاج ما يتصؿ بمشكمة البحث مف أدلة , كمشكمة البحث 
( 206ص , ىػ1416, العساؼ )" كبراىيف تبرىف عمى إجابة أسئمة البحث 
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 المتعمقة بظاىرة التخمؼ الكثائؽ كالكتاباتكمف ىنا فإف الباحث سيقـك بدراسة بعض 
كأسبابيا كمحاكلة , كتجمياتيا كمظاىرىا , متعمقة لمرتكزاتيا , تحميمية , االجتماعي ؛ دراسة بحثية 

 .الكقكؼ عمى آثارىا ثـ تحديد مكقؼ التربية اإلسبلمية حياؿ ىذه الظاىرة

: الذراسبت السببقة 

نما ىناؾ  ال تكجد في حدكد عمـ الباحث دراسة مباشرة تناكلت مكضكع الدراسة قيد البحث, كا 
دراسات معينة, أفاد بعضيا الباحث كمنطمقات لمدراسة, كما أفاد بعضيا اآلخر في اإلطار النظرم 

 :لمدراسة حيث تقترب كتبتعد بحسب عناصرىا, كمف ذلؾ

 ظاهرة التخمف، حول التعريف بعالقة : بعنوان  (م1982)معوض ، جالل عبد اهلل : دراسة 
رسالة ماجستير غير منشكرة, كمية االقتصاد كالعمـك السياسية,  المتغير االقتصادي بالتطور السياسي

 .جامعة القاىرة

كقد استيدفت تحميؿ العبلقة بيف المتغير االقتصادم كالتطكر السياسي في الدكؿ المتخمفة 
المسمؾ البنائي االستاتيكي, : بكجو عاـ, كقد استخدـ الباحث في الدراسة منيجا يضـ ثبلثة مسالؾ

. كالمسمؾ الديناميكي الحركي, كالمسمؾ الكظيفي

أف ظاىرة التخمؼ حظيت بالكثير مف الدراسات الغربية, كقد : ككاف مف أىـ نتائج الدراسة
تعددت اتجاىات تناكليـ ليا, كرغـ ذلؾ فبل زالت ىناؾ محدكدية في الدراسات العممية التي تتناكؿ 

ػ  في ثكبيا التقميدم ظاىرة التخمؼ في العالـ العربي , كما تكصمت الدراسة إلى أف النظرية الماركسية
تقيـ عبلقة تبعية بيف العامؿ االقتصادم كالعامؿ السياسي, كما كاف مف نتائج الدراسة أف ظاىرة 

قابمة لمتحميؿ العممي, كىي في ىذا اإلطار ظاىرة اقتصادية في المقاـ ,   كظاىرة كمية التخمؼ
األكؿ, غير أف ليا أبعادا كمبلمح سياسية كاجتماعية, كما أف الدكؿ المتخمفة تشيد اختبلال كاضحا 
في العمؿ القيادم, كمف ثـ تعجز مؤسسات المجتمع عف أداء دكرىا كما ينبغي, كمف ثـ فإف مف 

متطمبات الخركج مف التخمؼ ضركرة االىتماـ بإعداد القيادات كحسف اختيارىا؛ كذلؾ ألف القيادات 
الكاعية ىي التي تقدر عمى تكحيد كافة طاقات الجسد االجتماعي, ثـ دفعو في مسارات محددة, كنحك 
غاية كاحدة, كىي التطكير الدائـ, كما أف القيادات الكاعية ىي التي تممؾ الثقة كالفاعمية في التعامؿ 

. مع القكل الداخمية كالخارجية التي قد تعرقؿ حركة إصبلح المجتمع
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 األسس التربوية لمتغيير االجتماعي عند مالك : بعنوان  (م1983)دراسة القريشي ، عمي حسن 
  .رسالة ماجستير غير منشكرة, كمية التربية, جامعة عيف شمس ، بن نبي

تشكؿ كىذه الدراسة استيدفت إبراز محاكر التغيير كالثقافة كالبناء االجتماعي, كالتي  
ككاحد مف ,  مالؾ بف نبي مكضكعات أساسية في الفكر اإلنساني كالعربي عمكما, مف كجية نظر

أبرز المعنييف بقضايا التخمؼ كالتقدـ في المجتمعات العربية كاإلسبلمية, كما استيدفت الدراسة 
ضركرة أف يككف التنظير السكسيكلكجي في المجتمعات العربية قائما عمى خصكصػيات كضركريػات 
كحاجات المجتمع, كما يثار فيو مف أنماط المشػكبلت, كاستيعاب المنطمقات كالمعالجات االجتماعية 

التي تكرس ىذا االتجاه عمى نحك نقدم, كما استيدفت الدراسة عرض أفكار  مالؾ بف نبي  
لبناء الشخصية كالثقافة كالتغيير, كقد استخدمت الدراسة  كتصكراتو التربكية التي يطرحيا كأسػس

 . كأسمكب تحميؿ المحتكل, كالمنيج النقدم,المنيج التاريخي

أف انتياء العالـ اإلسبلمي إلى حالتو التخمفية الراىنة, كفقدانو لفاعميتو : ككاف مف أىـ نتائج الدراسة
الحضارية قد دفع البعض مف أبنائو إلى البحث عف خركج مف ىذا المأزؽ, فكاف اتجاه بعضيـ نحك 

الميبرالية كالماركسية كغيرىما, ككاف اتجاه بعضيـ اآلخر نحك تبني اتجاىات زائفة : أيديكلكجية مثؿ
كالتحديث كالتمدف كنحكىما, ككانت النتيجة أف جميع تمؾ الحمكؿ لـ تكفر حبل مكضكعيا مبلئما, 

. كعميو فإف المنطمؽ الكحيد كالصحيح لئلصبلح كالتغيير ىك االنطبلؽ مف حيث يريد ا

التحديات المعاصرة التي تجابه المجتمع : بعنوان   (هـ1407 )أحمد ، ناصر عمي: دراسة 
رسالة دكتكراه غير منشكرة,  اإلسالمي كما يراها مفكرو اإلسالم ودور التربية اإلسالمية في مواجهتها

  .كمية التربية, جامعة طنطا

كشفت الدراسة عف التحديات التي تكاجو العالـ اإلسبلمي كخطكرة تمؾ التحديات كتأثيرىا في 
 التعرؼ عمى مبلمح التربية اإلسبلمية القادرة إلىالتربية مف كجية نظر المفكريف اإلسبلمييف, كىدفت 

عمى مكاجية تمؾ التحديات, كقد استخدـ الباحث في الدراسة المنيج الكصفي, كما استخدـ أسمكب 
 - 10)دلفام لتحديػد التحديػات مف كجية نظر بعض الخبراء أفراد العينة, كالذيف تراكح عددىـ بيف 

. خبيرا, كاشترط في الخبير حصكلو عمى درجة الدكتكراه أك ما يعادليا (20

كشفيا عف كجكد تحديات تكاجو العالـ اإلسبلمي في مجاالت : كقد كاف مف أىـ نتائج الدراسة
متعددة, كالمجاؿ العقائدم, كالمجاؿ الفكرم, كمجاؿ التشريع, كمجاؿ االقتصاد, كمجاؿ االجتماع, 
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كمجاؿ السياسة, كمجاؿ التربية, كمجاؿ التقنية, كانتيت الدراسة بكضع تصكر مقترح لدكر التربية 
 كربط طرؽ التدريس بالمنيج , مف خبلؿ إعطاء الديف دكره الحقيقي,اإلسبلمية في مكاجية التحديات

زالة سكء الفيـ كالتعمية لمفيكـ اإلسبلـ, كتنقية مناىج التعميـ, كالسعي نحك إصبلح  اإلسبلمي, كا 
 .المجتمع كتنقيتو مف الفساد بكجو عاـ 

 دور المؤسسات التربوية في مواجهة :بعنوان  (هـ1426 )عبد النبي ، كمال عجمي : دراسة 
, كمية التربية,  غير منشكرة دكتكراه رسالة ،  اإلسالميةبعض مظاهر التخمف من منظور التربية 

 .جامعة األزىر 

استيدفت الدراسة الكقكؼ عمى أىـ أسباب كعكامؿ التخمؼ في المجتمعات العربػية كاإلسبلمػية 
كالتعرؼ عمى أىـ مظاىر التخمؼ التي تعاني منيا المجتمعات العربية كاإلسبلمية في المجاالت 

السياسية, كاالقتصادية  االجتماعية, كالثقافية  العممية كالكشؼ عف أبعاد دكر التربية : المختمفة
اإلسبلمية في مكاجية بعض مظاىر التخمؼ التي تعاني منيا المجتمعات العربية كاإلسبلمية في 

. المجاالت المختمفة 

أف :  عدد مف النتائج تمثمت في إلى استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي كخمصت   
معقدة, التخمؼ ليس ظاىرة بسيطة يمكف الكقكؼ عمى مفيكميا أك مضمكنيا بسيكلة, بؿ ىك عممية 

الفكضى :  أف أبرز أسباب التخمؼ ىيأيضاأثبتت نتائج الدراسة مركبة, متعددة األبعاد كالجكانب ك 
االستبداد بمؤسسات المجتمع بصفة عامة, كالتربكية منيا بصفة خاصة ك يعتبر  (سكء التخطيط)

. كالتبعية مف أبرز مظاىر التخمؼ في المجاؿ السياسي

كيكمف الفرؽ بيف ىذه الدراسة كدراسة الباحث في أف األخيرة تناكلت جانب كاحد مف التخمؼ 
كما تناكلت عددا مف مظاىر التخمؼ االجتماعي ,  كىك التخمؼ االجتماعي كتعمقت فيو كثيرا 

ىدار الكقت  كىك األمر الذم لـ تتطرؽ لو الدراسة , كتفشي األمية بأنكاعيا , كالتعصب القبمي كا 
 السابقة

 السنن اإللهية في تغيير المجتمعات في :بعنوان   (هـ1427)المغربي ، أيمن بن نبيه : دراسة 
جامعة أـ , كمية الدعكة كأصكؿ الديف , رسالة ماجستير غير منشكرةضوء القرآن الكريم جمعًا ودراسة 

 .القرل 
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"  ترسيخ مفيـك قكلو تعالى إلىكقد ىدفت الرسالة                     

                           " (  11آية : الرعد)  كذلؾ

كأف حدكث التغيير , فإذا كجدت األسباب فالنتائج تتبعيا , فالتغيير يبدأ مف النفس , في أذىاف الناس 
يجابان  . مف ا عز كجؿ مترتب عمى حدكثو مف البشر سمبان كا 

أف التغيير ال : أبرزىا ,  عدد مف النتائج إلىكتكصمت , استخدمت الدراسة المنيج االستنباطي 
كأف تتصؼ ىذه الفئة القميمة منيـ باإليماف العميؽ . كلك بجزء قميؿ منيـ , يتحقؽ إال بتغيير األفراد 

كأف يعمؿ العمماء كالدعاة في . كالتخطيط الدقيؽ , كالتنظيـ المحكـ , با  كاإلعداد الجيد لمتغيير 
 .األمة عمى نشر ىذه السنف بيف الناس كنشرىا بينيـ كتربيتيـ عمييا 

: التعميق عمى الدراسات السابقة 

استعرض الباحث فيما سبؽ عددا مف الدراسات المساعدة لمباحث في دراستو, كقد استيدفت 
بعض تمؾ الدراسات التأكيد عمى دكر التربية اإلسبلمية في إصبلح المجتمع بكجو عاـ, مع التركيز 
عمى بعض المتغيرات, كذلؾ انطبلقا مف صبلحية اإلسبلـ ذاتو, في كؿ زماف كمكاف, كفي كافة 

مجاالت كمناحي الحياة, كما أف البعض اآلخر مف الدراسات التي عرضيا الباحث ركز عمى تناكؿ 
التخمؼ كظاىرة أكاديمية في بيٍعًدىا االقتصادم أك السياسي كبعضيا اآلخر تناكؿ بيعدىا الثقافي 

في إطارىا االجتماعي التربكم, كرغـ ذلؾ فقد استفاد  رة التخمؼػكالفكرم , أم أنو لـ يتـ تناكؿ ظاه
منيا الباحث كثيرا في تحديد بعض مظاىر التخمؼ كمسبباتو  كمقدمة أساسية لتناكؿ ظاىرة التخمؼ 
كسيبيًؿ مكاجيتيا مف منظكر التربية اإلسبلمية, ثـ تحديد دكر المؤسسات التربكية في مكاجية بعض 

 " . عجميعبد النبيكماؿ " دراسة : مظاىرىا, كمف أمثمة تمؾ الدراسات

كمف ىذا المنطمؽ , فإف الدراسة الحالية تختمؼ عف الدراسات السابقة مف ناحية أنيا تركز 
في المقاـ األكؿ, في إطارىا النظرم مف خبلؿ األدبيات ذات الصمة الكثيقة بالدراسة عمى رصد 
ىدار الكقت كتفشي  مظاىر معينة لمتخمؼ في المجاؿ االجتماعي تشتمؿ عمى التعصب القبمي كا 

ثـ العرض بتفصيؿو لدكر التربية , األمية, ثـ تحميؿ تمؾ المظاىر جميعا, ثـ ذكر أسباب ىذا التخمؼ 
 .اإلسبلمية في مكاجيتيا
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الفصل الثاني 

مفهىم التخلف االجتمبعي 

تمهيد  
. تعريف التخمف االجتماعي لغًة و اصطالحًا   : المبحث األول 
التخمف االجتماعي من المنظور اإلسالمي : المبحث الثاني
  لمتخمؼ االجتماعي القرآف الكريـمكاجية: أكالن                
عبلج التخمؼ االجتماعي في القرآف الكريـ : ثانيان                
  (المؤشرات، المالمح )التخمف االجتماعي : المبحث الثالث 

مبلمح التخمؼ االجتماعي : أكالن 
مؤشرات التخمؼ االجتماعي : ثانيان 

آثار التخمف االجتماعي  :المبحث الرابع 
تقديس األشخاص  كدكراف األفكار في فمؾ األشخاص: أكالن  
 الغياب االجتماعي  : ثانيان  
 فقداف القيـ األخبلقية  : ثالثان  
 .انعدام المناخ الثقافي :  رابعان  
التنافر بيف السمكؾ كاألفكار  :خامساً  

العالقة بين التخمف االجتماعي وأنماط التخمف األخرى : المبحث الخامس  
العبلقة بيف التخمؼ االجتماعي كالتخمؼ االقتصادم : أكال
العبلقة بيف التخمؼ االجتماعية كالتبعية : ثانيان 
العبلقة بيف التخمؼ االجتماعي كالتخمؼ السياسي : ثالثان 
 العبلقة بيف التخمؼ االجتماعي كالسنف االجتماعية الككنية: رابعان 
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تعريف التخمف االجتماعي لغة واصطالحًا : المبحث األول 
. التخمف االجتماعي لغًة  : أوالً 

ىما البيٍعد المغكم, كالبيٍعد : تتقارب تعريفات باحثي المعاجـ المغكية  حكؿ مفيكـ التخمؼ في بيٍعديف
التأخر, مف خمَّفت فبلنا كرائي فتخمؼ : االصطبلحي, فأما مف ناحية البيٍعد المغكم فإف التخمؼ ىك

البقية السكء, أك الردمء مف القكؿ, : خمفو يخمفو, أم صار خمفو, كالخمؼ: عني, أم تأخر, كمجرده
ص ,  ـ1972, مدككر ) كالخمؼ ىك الظير أك الكراءأك القرف يأتي بعد القرف, أك الكلد الطالح,

كمف ىنا يستخمص الباحث مف ىذه التعاريؼ أف التخمؼ في مفيكمو المغكم أنو  ( 883 -882
 .نقيض التقدـ كىك بمعنى التراجع كالتأخر كالبطء كالتثاقؿ 

. مفهوم التخمف االجتماعي اصطالحًا     : ثانيًا 

كفيما يتصؿ بالتخمؼ اصطبلحا, فقد تعددت مفاىيـ التخمؼ أيضا  كتباينت , كيعكد ذلؾ إلى 
تبايف الزكايا التي نظر منيا الباحثكف إلى التخمؼ, أك ربما يعزل ذلؾ إلى اختبلؼ االىتمامات 

ٍف تناكؿ التخمؼ مف منظكر سياسي,  الثقافية كالعممية لمذيف تناكلكا التخمؼ بالدراسة, فمف الباحثيف مى
ٍف تناكلو مف زاكية اقتصادية أك اجتماعية, كآخركف تناكلكه مف ناحية عممية أك تكنكلكجية, أك  كمنيـ مى
غػير ذلؾ مف اىتمامات انعكست عمى تناكؿ الباحثيف لمتخمؼ, كمف ثـ كًجدت مفاىيـ متعددة كمتنكعة 

. لمتخمؼ في بعده االصطبلحي 

ظاىرة تصيب النمك في بعض المجتمعات, : عىرَّؼى التخمؼ في إطاره العاـ الشامؿ بأنو م
كتعني بطء الحركػة في تحقيؽ النمك الذاتي ليا, كليس في المحاؽ بغيرىا, كلكنيا نتجت أصبل مف 

تأثيرات تفاعمية خارجية, كليست متأصمة في كياف المجتمع بيكلكجيا أك كراثيا, كتتجسد تمؾ الظاىرة 
بأكضح ما يككف في سكء استخداـ كاستغبلؿ الطاقات المادية كالمعنكية المكجكدة في المجتمع, ككذلؾ 
ضعؼ البناء االجتماعي كاإلطار الثقافي لممجتمع, كضعؼ كفاية النظاـ السياسي, كبالتالي حدكث 

أم , خمؿ في استقرار المجتمع, كقد أيٍطًمؽى عمى المجتمػعات التي يحدث فييا ذلؾ  الدكؿ المتأخرة 
 كالتكنكلكجي, , كاالجتماعي, كاالقتصادم, كالتقدـ الفني,الدكؿ التي لـ تبمغ مستكل مرتفعا مف الرقي

  (. 12ـ, ص1997, شامة) كالمرض بنسبة كبػيرة , كالجيؿ,كيرتبط بذلؾ شيكع الفقر

 إلى التخمؼ نسبة كمف يمعف النظر جيدا في مظاىر التخمؼ االجتماعي فإنو مف الصعب
فييا كينفي أف يككف التخمؼ أحدثتو النفس البشرية  فقطعكامؿ خارجية لكف الكاقع  ,  ليس لممجتمع يد ه



 -15-  

ىك أف التخمؼ يأتي بأسباب خارجية كأخرل داخمية كليس مقصكرا فقط عمى عكامؿ خارجة عف صنع 
. كسيأتي تفصيؿ ذلؾ في الفصؿ الثالث الذم يتناكؿ أسباب التخمؼ االجتماعي, اإلنساف المتخمؼ 

ك ىكذا إذا كانت التنمية ىي   " بيف التنمية ك التخمؼ  بقكلو  (ـ1994, الجابرم )كيقارف  
الثقافة " , أك ىك " العمـ حيف ينفصؿ عف الثقافة " العمـ حيف يصبح ثقافة  فإف التخمؼ سيككف ىك 

 ( . 191ص  )حيف ال يؤسسيا العمـ 

نمط مف الكجكد :  أنو إلىكقد أشار بعض الباحثيف في تعٌرضو لمعنى التخمؼ االجتماعي   
تنحط فيو األكضاع النفسية كالذىنية كالسمككية كاالجتماعية كالسياسية كاالقتصادية عف المستكل 

, كعف الكفاء بمتطمبات العيش الكريـ المبلئـ لئلنساف المسمـ , في معايير المنيج الرباني , المقبكؿ 
: كييستشؼ مف ىذا أف التخمؼ ذك بعديف رئيسييف كىما

. تخمؼ عف المنيج الرباني  : األول

تخمؼ في المستكل المعيشي كالميني كاالجتماعي الذم يمكف اإلنساف المسمـ مف تمبية  : الثاني
ص , ىػ1426, بكار  )كيكفر لو المناخ الذم يساعده عمى القياـ بكاجباتو , حاجاتو األساسية 

111-112  )

فالتخمؼ االجتماعي إذف ىك الفشؿ في تبني أنماط جديدة مف الفكر كالسمكؾ العقبلني, كالذم   
مف المفركض أف يقكد المجتمع إلى كضع أفضؿ, كمف ثـ يؤدم ذلؾ الفشؿ إلى الجمكد, كبالتالي 

يصير ىذا المجتمع ذيبل لؤلمـ عند نقاط معينة مف التصكرات البلعقبلنية كالبل فكرية التي ال تفيده, 
, الجكىرم كآخركف  )بؿ تضره, طبقا لمتحركات كالتغيرات التي تحدث في األماكف األخرل مف العالـ 

( 18ـ, ص1999

األفكار كالسمككيات المعيقة  مجمكعة مف: كالباحث ىنا يستخمص أف التخمؼ االجتماعي 
 . أفراد المجتمع بعضلمتقدـ كالتنمية تصيب 

. التخمف االجتماعي من المنظور اإلسالمي  : الثانيالمبحث 

  لمتخمؼ االجتماعي القرآف الكريـمكاجية: أكالن 

االجتماعية   إف النظر السميـ في السنف االجتماعية القدرية يدفع اإلنساف إلى العمؿ بالسنف       
الشرعية التي جاء بيا القرآف  الشرعية التي سطرىا القرآف الكريـ, كالتي ىي مجمؿ القكانيف كاألحكاـ
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 السنف في حياة اإلنساف يشد القرآف فيو أنظار كألىمية ىذه . لتستيدم بيا البشرية في سيرىا كخطاىا
كاالعتبار بأحكاؿ  المخاطبيف كعقكليـ إلى النظر كاالعتبار كالتبصر في ممككت السماكات ك األرض,

التي يسير كفقيا, كطرؽ ىذه  المجتمعات الغابرة كالكشؼ عف أسرار ىذا الككف العجيب كقكانينو
"القكانيف في األنفس كاآلفاؽ, كذلؾ في مثؿ قكلو تعالى                

             "   (  137: اآلية , آؿ عمراف.) 

نما كردت مشتقات ليا, تكاد تقترب أك    كلـ ترد كممة التخمؼ بمفظيا في القرآف الكريـ , كا 
تتطابؽ معيا في الداللة المغكية دكف التخمؼ بمعناه االصطبلحي, كمف األمثمة عمى ذلؾ قكؿ ا 

" : تعالى              "   (255: البقرة) يعمـ ما كاف قبميـ كما يككف : أم

: "  , كقكلو تعالى( 128ت, ص. د : النسفي)بعدىـ                 

أم يخمؼ بعضكـ بعضا في : جمع خميفة, كمعناىا: , فكممة خبلئؼ(165: األنعاـ)"
 . (177ـ, ص1987السيكطي, )األرض

أنو : أما عف التخمػؼ االجتماعي كمضمكف في القػرآف الكريـ, فكرد كفؽ رؤية بعض الباحثيف 
إصابة المجتمع اإلنساني بالضعؼ أك الكىف أك االنحبلؿ, عمى أف أكؿ نسيج يصيبو الكىف كالخمؿ 

في المجتمع ىك النسيج العقائدم كالفكرم, ثـ تميو بقية عبلقات المجتمع السمككية كاألخبلقية, ثـ يتبع 
 كغير ذلؾ مف مؤسسات , كالسياسية, كاالقتصادية, كالمؤسسات االجتماعية,ذلؾ فساد األجيزة

المجتمع, مع الكضع في االعتبار أف المجتمع قد يصيبو الكىف الحضارم كىك في أكج تقدمو 
كتحضره المادم؛ كذلؾ ألف مضمكف التخمؼ في القرآف الكريـ يختمؼ عف مضمكف أغمب التصكرات 
كالفمسفات المعاصرة التي تناكلت التخمؼ, فبينما مقياس التخمؼ مف منظكر تمؾ التصكرات كالفمسفات 
ىك ضعؼ الجانب االقتصادم كالتكنكلكجي في المقاـ األكؿ, بمعنى أف التخمؼ لدل تمؾ التصكرات 

كالفمسفات يقتصر عمى الجانب المادم, فإف مضمكف التخمؼ في القرآف الكريـ ال يقتصر عمى 
نما ييٍعنىى بالفساد كالخمؿ في جانبيو"  الجانب المادم كحده المادم كالمعنكم, بؿ قد ينصب التركيز : كا 

بصكرة أكبر عمى الجانب المعنكم, كرغـ ذلؾ فإنو ال يغفؿ الجانب المادم, فأم مجتمعو أصابو الخمؿ 
" المادم كالمعنكم أىفىمىت حضارتو كتراجعت, أك بالمعنى المعاصر تخمفت : كالكىف في جانبيو

(. 230ـ, ص1988, بكسمياـ )
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كقد تناكؿ ابف خمدكف في مقدمتو تمؾ الحقيقة, حينما استعرض عيٍمرى الدكلة كأجياليا, فقد ذكر 
: أف الدكلة تمر في الغالب بثبلثة أجياؿ

, فبل تزاؿ كصعكبة تحصيمو, مف شظؼ العيش الذيف لـ يبرحكا مرحمة الخشكنة كالبداكة : الجيؿ األكؿ
كَّؿ حاليـ بالممؾ مف البداكة إلى الحضارة,  ؼالجيؿ الثانيأما . بذلؾ صكرة العصبية محفكظة فييـ تىحى
فينسكف عيد البداكة كالخشكنة , كيبمغ الترؼ  :كأما الجيؿ الثالث .كمف الشظؼ إلى الترؼ كالخصب

 (.153 صت, .د, ابف خمدكف   )فيصبحكف عالة عمى اآلخريففييـ غايتو ؛ 

 فيي في البداية تعيش طكر البداكة كالحياة البسيطة, ثـ تنتقؿ إلى مرحمة أعمى مف الحضارة, ثـ 
تعيش قمة الحضارة كالنعيـ كالترؼ, ثـ يحصؿ اليـر كالتخمؼ, بعد أف يككف الترؼ المبالغ فيو قد بمغ 
مبمغو, كأدل إلى انتشار الفساد في المجتمع, مما يؤذف بقرب نياية الحضارة كالسيادة, كلعؿ ذلؾ ما 

" ييفيـ مف قكلو تعالى                                         

   "  (16: اإلسراء)   معناىا أمرنا مترفييا ففسقكا فييا : كاختمؼ المفسركف في معناىا , فقيؿ

 أنو سخرىـ إلى فعؿ الفكاحش فاستحقكا العذاب: معناه : أمرا قدريا , فإف ا ال يأمر بالفحشاء , قالكا 
, ىػ1420, ابف كثير  )   أمرناىـ بالطاعات ففعمكا الفكاحش فاستحقكا العقكبة: معناه : كقيؿ   .
مف ذلؾ النكع مف النظريات الذم يرل , كتعتبر نظرية ابف خمدكف عف الدكرة الحضارية   " (62ص

, كتسير إلى النضج ثـ تتجو إلى الشيخكخة , يمراف بمراحؿ معينة تبدأ بالميبلد , أف المجتمع كالدكلة 
, السعد  )" كتتسـ كؿ مرحمة بصفات معينة تطبعيا بطابع خاص يفرقيا عف سكاىا مف المراحؿ 

( 79ص, ـ1997

, إف الناظر لحقيقة التقدـ االجتماعي ليمحظ أنو يجب أف يضع اإلنساف محكره األساسي 
كالحقيقة أف خطط التنمية االقتصادية كاالجتماعية " كيكازف بيف المادة كالركح في كينكنة ىذا اإلنساف 

في دكؿ العالـ المتقدـ في أكربا كأمريكا كالياباف قد نجحت في حؿ مشكبلت اإلنتاج الذم يخضع 
كىك ىدؼ التنمية بسبب , كلكنيا لـ تستطع حتى اليـك أف تحؿ مشكمة اإلنساف , لقدرات بشرية 

عزكؼ اإلنساف عف التشريعات اإلليية السامية المتعمقة بو كالتي ترشده نحك تحقيؽ سعادتو كرضاه 
(. 51ص , ىػ1424, السيؼ  )" في الدنيا كاآلخرة 

يدرككف أف ذلؾ يتطمب حمكالن ال عمى مستكل الدكؿ ,  نيؿ أكطار التقٌدـ إلىكالساعكف 
قبؿ ذلؾ عمى مستكل الفرد كمف ثـ المجتمع ؛ فنجاح أم بناء مادم أك  فحسب؛ بؿ أف يككف
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كاف البناء في المرحمة الثانية قكيان,  اجتماعي يعتمد أكالن عمى مدل قكة أصغر كحدة؛ فإف كانت قكية
االكتراث بكحداتو الصغيرة؛  فاإلنساف ىك  أما إذا كاف االىتماـ بالشكؿ النيائي لمبناء فقط كعدـ

الفاعؿ الذم تبدأ منو عممية التغيير االجتماعي كأف دكر ىذا اإلنساف في المجتمع ال يتكقؼ عمى 
كىذه الكظيفة االستخبلفية تكجب إجراء عممية تغيير نفسي , حفظ النكع بؿ ىك خميفة ا في أرضو 

كثبات الدكرة . كاجتماعي يخضع ليا اإلنساف مف خبلؿ الثقافة المستمدة أنساقيا مف العقيدة الدينية 
كيمكف ترتيب مراحؿ الدكرة , الحضارية ال يمكف تفسيره إال بالعسير مف التركيبات كالحجج الفمسفية 

كمف ثـ , ثـ ىبكطيا كانحطاطيا , ثـ اجترارىا , ثـ تقدميا كارتقائيا , الحضارية في نشكء الحضارة 
جمكدىا كانكماشيا لتبدأ دكرة حضارية جديدة عمى أطبلؿ الدكرة الحضارية السابقة في أغمب األحكاؿ  

( 14ص, ىػ1404, سفر  )

لقد كضع اإلسبلـ حمكالن لمشاكؿ البشرية ألف ىذا الديف قد ختـ الرساالت كجاء بمجاميع 
 في فمسفة التغيير االجتماعي  المنبثؽ مف القرآف الكريـ كالسنة النبكم الخير فييا كاالتجاه اإلسبلمي

كبكاسطتو يمكف إعادة التركيب ,  في فكر مالؾ بف نبي حيث يرل أف الديف ىك مركب الحضارة يظير
كسمككيات األفراد كخاصة , ينعكس عمى باقي مناشط الحياة , إذ أف االنطبلؽ مف القاعدة الدينية , 

كأف نجاح أم أمة ىك األخذ , كأنو األساس في جميع التغييرات اإلنسانية الكبرل , األثر الككني لمديف 
( 51ص  , ػق1424, السيؼ  )بتمؾ السنف لمكاجية كاقعيا المستقبمي 

ظى مف العرض السابؽ لمضمكف  التخمؼ االجتماعي أنو ليس ظاىرة  كما ينبغي أف ييبلحى
بسيطة , بؿ ىك عممية مركبة, متعددة األبعاد كالجكانب, كتتفاعؿ في إيجادىا جميع جكانب حياة 

المجتمع؛ فبل يكجد تخمؼ في الحياة االجتماعية  لمجتمع ما, بمعزؿ عف تخمؼ بقية الجكانب األخرل 
أك ,  أك السياسية,لذلؾ المجتمع, بؿ يستتبعو أك يتزامف معو أك يسبقو تخمؼ في النكاحي االقتصادية

الثقافية كالعممية؛ ألف تمؾ الجكانب تمثؿ منظكمة مترابطة, إذا حدث خمؿ في أحد جكانبيا تبعتو بقية 
 قصر التخمؼ عمى الجانب االقتصادم   إف لـ يكف مف المستحيؿ الجكانب, كمف ثـ فمف الصعب

كحده, أك قصره عمى الجانب السياسي كحده, أك قصره عمى الجانب الثقافي كحده, كىكذا, بؿ ال بد 
عند تحميؿ ظاىرة التخمؼ مف النظر إلى تمؾ الجكانب جميعا, ككضعيا في االعتبار ككؿو أك جسد 
ًممىة, كتعبر عف  متكامؿ, كذلؾ إذا أريد لعممية التحميؿ أف تتـ بصكرة تعطي نتائج سميمة, كغير ميضى

 فالتحدم الحضارم الذم يكاجو المسمميف في مرحمة اإلقبلع  يكمف ,الكاقع الذم انبثقت منو كجسدتو 
 .أساسان في الثبات عمى القيـ كالمبادئ  كالتمسؾ بالشخصية المسممة  
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. عالج التخمف االجتماعي في القرآن الكريم : ثانيًا 

يكرد القرآف الكريـ في سكرة الكيؼ قصة ذم القرنيف كالتي جاءت تكضح العبلقة بيف 
يتمتعكف بتنمية اقتصادية كقكة بشرية إال ,  كبرغـ أف القـك الذيف كقؼ عمييـ  , الضعؼ كالتخمؼ 

أنيـ لـ يستطيعكا االنفكاؾ مف ربقة التخمؼ االجتماعي؛ ألنيـ لـ يستثمركا ىذه العناصر استثماران 
كاإلرادة في شخص القائد فإنيا , كالقكة كاإليماف , كحيف تككف عناصر التنمية مف العقيدة , صحيحا

. تسيـ في عبلج إشكالية التخمؼ االجتماعي

فالقـك متصفكف ,  كتحيط السكرة بأناس يعيشكف في مكاف تنعدـ فيو مظاىر التنمية كالتقدـ 
حيث أنيـ لـ , بصفات الضعؼ كالكىف, كالتخمؼ كالجيؿ, كىذه ىي صفات المتخمؼ اجتماعيان 

أٌما القائد ذك القرنيف فقد ,  يستطيعكا مكاجية قكـ يأجكج كمأجكج الذيف تسٌمطكا عمييـ كأفسدكا أرضيـ
كاف يممؾ صفات صانع التنمية , فمكَّف ا تعالى لو في األرض, مف السمطاف كالقكة كالمنعة كالفكر 

. كتحديد األىداؼ , كتكجيو الطاقة كضبط الغاية , اإلدارم 

قاؿ ,  كمع أنيـ كانكا يممككف الماؿ كاليد العاممة, لذلؾ أمرىـ ذك القرنيف بالعكف كالمساعدة فقط 
 "تعالى                              

                                            "        

غير أنَّيـ يفتقركف إلى أىِـّ أسباب التنمية عمى اإلطبلؽ؛ كىك تمكيف  (95-94: اآلية , الكيؼ  )
ككضكح الغاية كاألىداؼ, كقد تجٌمي المنيجى , كالتخطيط , إضافة إلى العمـ كالتكنكلكجيا , ا تعالى 

ف كاف غير مالؾ لممادة  القرآني في بناء تنمية شاممة, أساسيا اإلنساف الكؼء كالفعاؿ, حتى كا 
 (. 34ص ,  ـ 2006,   بابا عمى )  كالكسائؿ

 فضبل عف ذلؾ, فإٌف مما يزيد التعميـ أكلكية ,   فاإلنساف الفاعؿ ىك محكر التنمية في ىذه اآليات 
مف حيث التقديـ كاالعتناء بو قبؿ غيره أنو يعٌد التنمية األـ لبقية المجاالت التنمكية, إذ إٌف تعميـ 

اإلنساف المسمـ كتربيتو, بحيث يصبح بذلؾ مييئا لمقياـ بالعممية التنمكية في أٌم مجاؿ, بمعنى أٌف 
الفرد المتعمـ أينما تكجيو فبل يأتي إال بخير؛ فإذا تكجو إلى مجاؿ االقتصادم ساىـ في تنميتو 

ك إرادة . كتطكيره, ككذلؾ إذا تكجو إلى المجاالت االجتماعية أك المجاالت العممية كالتقنية أك غيرىا
المجتمع كقدرتو تضيفاف عمى كظيفة الحضارة مكضكعية كفعَّالية , أم أف جممة العكامؿ المعنكية 
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كالمادية البلزمة لتحقيؽ تقدـ الفرد تصبح مكضكعية ؛ كذلؾ بأف تتحكؿ إلى سياسة كتشريع , فيمثبلف 
, مالؾ بف نبي  )  عالـ األفكار في ىذا المجتمع عمى الصعيد االجتماعي كاألخبلقي تمثيبلن مباشران 

 . (151ص ,  ـ 1988

 القيـ الحضارية التي تعمي مف شأف اإلنساف, كىذه جميعالدكؿ اإلسبلمية تفتقر إلى بعض ك
األمـ تناقض دينيا كتسير في غير ىدل؛ فبل ىي تمتمؾ التكنكلكجيا كالعمـ, كال ىي تتحكـ في األبعاد 
اإليمانية كاألخبلقية؛ كسكؼ لف يغنييا نقؿ مناىج الغرب في التنمية حرفيا, لكف عمييا أف تفرِّؽ بيف 

ف كاف قد حاد بعض ,   (34ص ,  ـ 2006,   بابا عمى  )  الركح كالشكؿ فالمجتمع المسمـ كا 
أفراده عف جادة الصكاب إال أف القكؿ بأنو قد فقد القيـ اإلنسانية الحضارية بكافة أنكاعيا انحراؼ عف 

 .القكؿ السميـ ال يستند الى دليؿ حي 

 . (المؤشرات، المالمح )التخمف االجتماعي :  الثالث المبحث 

. مبلمح التخمؼ االجتماعي: أكالن 

كعمى الرغـ مف أىمية , غمب عمى مضمكف التخمؼ الطابع االقتصادم, في معظـ البحكث   
 أمر يحمؿ في طياتو كثيرا مف ,العامؿ االقتصادم عند تفسير التخمؼ إال أف التعكيؿ عميو كحده

 , أك الثقافي,المبالغة, كما يطغى عمى عػكامؿ أخرل ال يستطيع أحد إنكار أىميتيا, كالعامؿ السياسي
 أف التخمؼ  في ىناأك العممي أك غير ذلؾ مف عكامؿ ستتضح فيما بعد, كمما ينبغي التأكيد عميو 

مجتمع ما  ليس عممية كراثية أك بيكلكجية؛ فالمجتمع المتخمؼ لف يظؿ متخمفا عمى اعتبار أف ذلؾ 
 كراثة, كالمجتمع المتقدـ لف يبقى متقدمػػا لذات االعتبار, بؿ يتنافى ذلؾ كمية مع حقائؽ التاريخ,

فالمجتمع اإلسبلمي عاش فترة مف االزدىار؛ ألخذه بأسباب التقدـ, ثـ اجتمعت عميو أسباب التخمؼ 
 في مجالو فتخمؼ, كالمجتمع األكربي ساده التخمؼ في العصكر الكسطى, ثـ ارتقى كتقدـ نسبيا

. ؛ ألخذه بأسباب التقدـ, كىكذا فتمؾ سنة ا في األرضالمادم

إف التخمؼ االجتماعي مف كجية نظر الباحث ىك السمات أك المؤشرات التي تعكؽ العممية 
التنمكية, كتحمؿ الصبغة االقتصادية التي ليا مردكد اجتماعي, أك تحمؿ الصبغة االجتماعية كليا 

تبعات اقتصادية, كطالما أف تمؾ السمات أك المؤشرات تعكؽ العممية التنمكية في المجتمعات العربية 
إنو يعبر عف مجمكعة مف العناصر " كاإلسبلمية؛ فإنيا بالضركرة تؤدم إلى تعميؽ التخمؼ فييا 

فيك إذف ليس , سبقيا مف تاريخ اجتماعي في ظؿ الييمنة األجنبية  المرتبطة بنيكيا بمرحمة التبعية كما
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كمناىج التخمؼ ظاىرة مكضكعية تختمؼ بشأنيا زكايا الرؤية , تكصيفان كميان كال ىك جكىر ثابت 
 التحميؿ كلكف إحصاء عناصر التخمؼ مع كاقع التحميبلت المتعارضة يساعدنا في المقارنة كالتقاط ما

( 223ص , ـ1998, عمر  )" ىك عاـ كيصمح معياران مكضكعيان 

إف خصائص التخمؼ االجتماعي تعمؿ عمى إبراز كيؼ يتـ تقييـ الحياة اإلنسانية ضمف تمؾ التشكيمة 
القيـ كالمعايير التي عمى أساسيا تنسج خيكط شبكة العبلقات االجتماعية, كالتي  , ككيؼ يتـ إنتاج

ال  إف أم تيميش أك غبف أك استغبلؿ لئلنساف ىك تخمؼ, ككؿ معيار. تقاس كرامة اإلنساف  بيا
أفراد المجتمع  يستمد صبلحيتو مف معقكليتو , كمركنتو كانسجامو مع متطمبات الحياة الكريمة لكافة

 ىذه األعراض أك المميزات األساسية لمتخمؼ االجتماعي خصائص كمميزات إلىىك تخمؼ يضاؼ 
كالمغاالة في , تفشي العادات كالتقاليد الضارة  : " فرعية كثيرة أخرل ك نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ 

, كقمة حرية الحركة كالتعبير عف الرأم , كاحتقار العمؿ اليدكم , الصرؼ عمى األفراح كالمآتـ 
كقمة كرامة الفرد في المجتمع كفقدانو إلنسانيتو , كاإلدارة الفاسدة التي تخدـ أغراض امتيازات القمة 

كسيادة التسمط كالعنؼ كالخكؼ كعدـ الطمأنينة كالثقة في ,  شيء أك أداة أك كسيمة إلىحيث يتحكؿ 
( 67ص , ـ 1985, التكمي  )" العبلقات االجتماعية

عددا مف مبلمح  التخمؼ االجتماعي كالتي تتركز في سمكؾ  (ـ1986, حجازم)لقد أبرز 
, االتكاليةككانتشار مشاعر الكسؿ  , األفراد كالجماعات كمنيا فقداف التعاكف كالتعاطؼ بيف الناس 

كفقداف اإلحساس بمعاناة الناس كآالميـ كمخاكفيـ كحاجاتيـ , كقمة المباالة كعدـ تقدير المسؤكلية 
بيف عدد كبير مف , كسيطرة مشاعر الذنب كالقمؽ كالنقص كالدكنية , كعدـ المباالة تجاه معاناتيـ 

, كسكء التخطيط كاضطراب منيجية التفكير , كالفكضى كالعشكائية , كالتخبط الذىني , الناس 
كالعجز عف , كالتذبذب كانعداـ اليقيف , كفقداف المكضكعية في التفكير , كالرضكخ لبلنفعاؿ كالذاتية 

( . 99-50ص )التصدم لمكاقع مف خبلؿ الحس النقدم كالتفكير العقمي 

 أف الفرد قد إالكرغـ أف التخمؼ االجتماعي يظير بشكؿ ممحكظ في السمكؾ غير الصحيح لممجتمع 
ألف الذىنية المتخمفة , عمى مستكل الفرد العجز عف التخطيط " يشكؿ نكاتو فمف سمات ىذا التخمؼ 

ىي حدكد ,  الكاقع بشكؿ تجزئي زمانيان كمكانيان كتعجز عف النظر أبعد مف دائرة ضيقة إلىتنظر 
ألف الذىف المتخمؼ عاجز عف إدخاؿ التنظيـ عمى , كذلؾ سكء التنظيـ , محيط الشخص المباشر 

كالذىف المتخمؼ , كيعيش في التخبط كالعشكائية ,  التنظيـ كالمنيجية إلىألنو يفتقر ىك ذاتو , الكاقع 
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 لٌبيا كال ىك بمستطيع أف يعيد ربطيا فيما إلىىك بقادر عمى النفاذ ,  يظؿ حائران أماـ شتات الظكاىر 
 ( 123-47ص , ـ 1986,  حجازم )" بينيا في صيغ جديدة 

ثـ عنصر العقؿ لتتياكل ىذه الحضارة حيف برز ,  لقد بدأت الحضارة اإلسبلمية بعنصر الركح
, كالراحة ,  كالغريزة ىنا تشمؿ شيكة األكؿ, كقضى عمى عنصرم الركح كالعقؿ , عنصر الغريزة 

كقد يعٌبر الشكؿ التالي عف , األمر الذم نتج عنو تخمؼ المسمميف , كالتفاخر باألحساب كاألنساب 
: المراحؿ الثبلث ألحكاؿ المسمميف الزمنية التي مركا بيا كما يراىا المفكر مالؾ بف نبي

 (66ص ,ىػ1406, ابف نبي)

لـ ,  كساىمت في تقدميـ مع بزكغ فجر اإلسبلـ , إف الفترة األكلى التي حصنت المسمميف 
نما نظمتيا  , كفي ىذه الحالة يتحرر الفرد مف قانكف الطبيعة المفطكر في جسده , تمغ الغريزة كا 
بحيث ,  المقتضيات الركحية التي طبعتيا الفكرة الدينية في نفسو إلى, كيخضع كجكده في كميتو 

كحيف أتت مرحمة العقؿ  في عيد بني أمية , يمارس حياتو في ىذه الحالة الجديدة حسب قانكف الركح 
لكف الغرائز بدأت تزاحـ . كاصمت األمة اإلسبلمية حضارتيا بكتيرة دائبة لكنيا غير متصاعدة , 

, ابف نبي )كذلؾ الف الركح فقدت في مرحمة صدر اإلسبلـ  ,  العقؿ كتؤثر في سمكؾ األمة
 تقكيض الحضارة إلىكيؤدم ,  التقدـ تأخيرفالمرض االجتماعي يساىـ في  (67-66ص , ىػ1406

في ,  مرض اجتماعي إلىفأم تخمؽ أك تقيقر في مجتمع ما يعكد بحسب كجية نظر عمـ العمؿ , 
. حتى يقضي عمى المجتمع  كامبلن , البداية يبدأ ركيدان ركيدان 

إف دراسة ظاىرة التخمؼ االجتماعي ال بد أف يشمؿ جميع المؤثرات األخرل كالفكرية كالثقافية 
تسيـ في عبلج , كرؤية شاممة لمتخمؼ بمنظكره العاـ ,  كالسياسية حتى تخرج الدراسة بتصكر عاـ

فاالقتصاد ليس جيازا أك نظاما آليا, كال تعمؿ القكل االقتصادية في المجتمع   أم " ىذه المشكمة 
ـى في إطارو اجتماعي ثقافي؛ فالعكامؿ السياسية كاالجتماعية  مجتمع  كقكل الطبيعة, بؿ يجب أف تيٍفيى

 , كالعبلقات الدكلية, كنكع الحككمة,كالفكرية كالنفسية تمعب دكران بارزا فييا, كما أف النظاـ التشريعي
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 كدكر الديف, كميا , كالعادات كالتقاليد, كالصحة, كالثقافة, كمستكيات التعميـ,كالصراعات الحضارية
(. 41ت, ص .بكلدكيف, د)  التخمؼعكامؿ مؤثرة بدرجات كبيرة كمتفاكتة في ظاىرة

نما ىي سينَّة  إف لجكء الكثيريف لبلحتماء بالماضي كبنماذجو النمطية ال يدرس لذاتو كا 
اجتماعية تاريخية لدل جميع األمـ حينما تنحرؼ بالمسار التاريخي لتدخؿ في متاىات كال تتضح ليا 
الرؤية المستقبمية فتحتاج أف تعكد إلى الخمؼ لتكتشؼ نقطة االنحراؼ فإذا اكتشفتيا فبل يجب أف تقؼ 

نما تيعدِّؿ المسار كتنطمؽ نحك المستقبؿ كىذه ظاىرة عاشتيا كؿ األمـ حتى أف النيضة  عندىا كا 
األكركبية لما أحست بضعفيا أماـ اليجمات اإلسبلمية رجعت تنقب في تراث الركماف كاليكناف, كىكذا 

ص , ـ1997,الكيبلني )كاف عصر النيضة عندىـ بيف القرف الثاني عشر كالخامس عشر الميبلدم 
97 )

كقد حدد بعض الباحثيف عددا مف المظاىر التي اعتبركىا ضمف تخمؼ البنياف االجتماعي 
انعداـ إرادة التنمية كتكافرىا لدل النخبة أك القيادة في مجتمعات دكؿ العالـ الثالث بسبب : كمنيا 

كيمكف أف تككف القيادات كاعية , عجز كعدـ قيادة المجتمع ألىمية عممية التنمية كىذا يعد نادران 
إال أف التنمية االقتصادية تضر بمصالحيا ك كفي ىذه الحالة فإف ىذه , بقضية التنمية كالتخمؼ 

كسيادة العبلقات العائمية كالقبمية حيث بككف الكالء , القيادات كنكعيتيا تمثؿ عائقان لمتنمية االقتصادية 
ليا كبالتالي تقاس مكانة الفرد بانتمائو العائمي كالقبمي مما يؤثر عمى طرؽ اختيار الكظائؼ اإلدارية 

( . 47ص , ىػ1424, السيؼ  )ك شيكع القيـ كالمعتقدات السائدة في بعض الدكؿ النامية , الميمة 

مف قبؿ بعض الجيات أك القيادات فإف بعضيا يعي - أحيانان – كحتى ال يتـ ىضـ الجيكد المبذكلة 
لكنو غير مدرؾ ألبعادىا كعبلجيا مما يعني أنو يفتقد الرؤية كالتخطيط , مشكمة التخمؼ االجتماعي 

 عدـ تفرقة ىذه القيادات بيف التنمية االقتصادية كاالجتماعية كبيف بعض مظاىر إلىكيرجع ذلؾ 
كمف ىذا المنطمؽ فقد كشفت الدراسة الخاصة بمشكبلت النظاـ , المدنية أك المظاىر العصرية 

التربكم كالتنمية المعدة  لندكة التنمية ألقطار البمداف العربية المنتجة لمنفط عف العديد مف الحقائؽ 
تعزيز التعميـ لقيـ اجتماعية غير دافعة لمتنمية مثؿ السمبية ك " منيا , المتعمقة بالتخمؼ االجتماعي 

ص , ـ1985, الجبلؿ )" كاإلقميمية , كالمحمية , كاألنانية , كاالستيبلكية , كالراحة , اإلتكالية 
ف كاف ذلؾ يتفاكت مف دكلة الى أخرل بحسب الخمفيات االجتماعية كالركاسب الثقافية التي (109  كا 

 .يؤمف بيا كؿ مجتمع 
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عددان مف مظاىر التخمؼ االجتماعي كالتي اعتبرىا معكقات لمتنمية  (ـ2006, شفيؽ )لقد حدد 
: مف الناحية االجتماعية كتتمثؿ في 

.  مع عدـ االستغبلؿ األمثؿ لمقكل البشريةلئلنتاجارتفاع معدالت الزيادة السكانية بالنسبة  -ُ
 .انتشار األمية كانخفاض مستكل التعميـ -ِ
 سكء تكزيع السكاف جغرافيان كالتفاكت في االزدىار بيف مناطؽ المجتمع -ّ
 انخفاض المستكل الصحي مع سكء التغذية -ْ
 .العادات االجتماعية المرتبطة بنمط اإلنفاؽ االستيبلكي  -ٓ
 .سكء استغبلؿ كقت الفراغ  -ٔ
 التنكع المغكم -ٕ
 .ضعؼ الخدمات الحككمية المقدمة لؤلفراد -ٖ
 ( .   60-49ص  )شيكع بعض العادات كالتقاليد  -ٗ
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. مؤشرات التخمف االجتماعي: ثانيًا 

 دكؿ العالـ  اليكـ عمى أنيا دكؿ متقدمة  كأخرل  متخمفة بحيث إلىينظر الكثير مف الباحثيف 
المجمكعة األكلى التي قدمت باعا كبيرا في الحضارة المادية, كالتقدـ :  مجمكعتيف إلىقامكا بتصنيفو 

العممي, كالتقني, كالجكانب السياسية, كاالقتصادية, أما دكؿ المجمكعة الثانية فقد اعتمدت عمى الدكؿ 
األخرل, كعمى ما يقدـ ليا مف مساعدات كخبرات تمؾ الدكؿ, نظير تنفيذ أىدافيا كمخططاتيا, بما 

في الكقت  يخدـ مصالحيا كمنافعيا في المقاـ األكؿ, كتنتمي معظـ دكؿ العالـ العربي كاإلسػبلمػي
 )مظاىره سمة كاضحة فييا  كالراىف إلى دكؿ المجمكعة الثانية, كالتي صار التخمؼ بمعظـ مؤشراتو

 (83 - 64ص , ـ1988,شاكر 

 كاالجتماعية فترة كبيرة, , كالسياسية,كبرز مصطمح الدكؿ المتخمفة معظـ الكتابات االقتصادية
كعيًرفىت الدكؿ المتخمفة بأنيا الدكؿ التي تنخفض فييا مستكيات المعيشة عف تمؾ المستكيات المكجكدة 
في الببلد المتقدمة, ثـ اعترض البعض عمى ىذا المصطمح كذلؾ, كرأكا أنو مصطمح يفتقد الشمكؿ 
كاإللماـ بكافة أبعاد التخمؼ, كمف ثـ اٍقتيًرحى اصطبلح الدكؿ المتخمفة المتأخرة؛ حتى يككف المفيكـ 

جامعا مانعا, كحسب ىذه الرؤية, فإف التخمؼ ينصرؼ إلى المكارد المادية, كضعؼ استغبلليا 
استغبلال منتجا, أما التأخر فينصرؼ إلى المكارد كالقكل البشرية, كمف ثـ يمـز  عند ىؤالء  ذكر 

, الصفتيف معا ثـ إنو رؤل بعد ذلؾ استبداؿ ىذا المصطمح بمصطمح آخر, ىك مصطمح الدكؿ النامية
ألنو أكثر قبكال لدل األسماع, خاصة لدل أبناء الدكؿ المتصفة بالتخمؼ, كلما كاف النمك حقيقة 

ـ لمدكؿ المتقدمة مف حيث المعنى, حيث تحقؽ اتشترؾ فييا الدكؿ المتقدمة كالمتخمفة, بؿ ىك ألز
الدكؿ المتقدمة معدالت عالية مف النمك في كافة المجاالت, كمف ثـ استعيض عف ىذا المصطػمح 

 (. 13- 12ـ,  ص1997, شامة )ليعبر بو عف الدكؿ المتخمفة , دكؿ العالـ الثالث: بمصطػمح 

كيعتمد اتجاه النماذج عمى كضع مؤشرات أك سمات لمدكؿ المتقدمة كالمتخمفة بشكؿ عاـ في كافة    
( 45- 18 , صـ1999, الجكىرم  )المجاالت كمنيا المجاؿ االجتماعي , كالجدكؿ الذم أكرده 

  يكضح بعضان مف ىذه السمات االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية الرتباطيا ببعض
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 السمات اإلقتصادية السمات اإلقتصادية
 مؤشرات التخمف مؤشرات التقدم

. ػ كفاية المكارد الطبيعية كحسف استغبلليا  

ػ االستقبلؿ االقتصادم كاالعتماد عمى الذات   

. ػ االندماج في نشاطات صناعية متعددة

. ػ األخذ باألساليب المتطكرة في اإلنتاج

.  األسمكب االقتصادم المتكازفإتباعػ 

. ػ انخفاض نسبة البطالة بأنكاعيا

. ػ ارتفاع الدخؿ القكمي كعدالة تكزيعو

. ػ كفرة المدخرات كتعاظـ االستثمارات

.  أنماط إنفاؽ غير استيبلكيةإتباعػ 

. ػ اتجاه الصادرات نحك المكاد المصنعة

 .ػ اتساع األسكاؽ كاعتداؿ ميزاف التجارة

 ػ عدـ كفاية المكارد الطبيعية كسكء استغبلليا   

ػ التبعية االقتصادية كاالعتماد عمى المعكنات 

. الخارجية

. ػ االندماج في نشاطات زراعية غالبا

. ػ األخذ باألساليب التقميدية في اإلنتاج

.  األسمكب االقتصادم المتكازفإتباعػ عدـ 

. ػ ارتفاع نسبة البطالة بأنكاعيا

. ػ انخفاض الدخؿ القكمي كسكء تكزيعو

. ػ قمة المدخرات كتضاؤؿ االستثمارات

.  أنماط إنفاؽ استيبلكيةإتباعػ 

. ػ اتجاه الصادرات نحك المكاد الخاـ كاألكلية

 .ػ ضيؽ األسكاؽ كاختبلؿ ميزاف التجارة

 

 املؤشرات االجتمبعية
 سمات التخمف سمات التقدم

. ػ ارتفاع مستكل المعيشة
. ػ انسياب الحراؾ االجتماعي

. ػ انخفاض نسبة األمية
. ػ األخذ باألساليب الحديثة في التعميـ
. ػ اختفاء أك قمة نسبة تشغيؿ األحداث

. ػ كبر حجـ الطبقة المتكسطة
. تكفر الرعاية االجتماعية

. ػ تطبيؽ نتائج البحكث العممية

. ػ انخفاض مستكل المعيشة
. ػ جمكد الحراؾ االجتماعي أك تعثره

. ػ ارتفاع نسبة األمية
. ػ األخذ باألساليب العتيقة في التعميـ

. ػ ارتفاع نسبة تشغيؿ األحداث
. ػ صغر حجـ الطبقة المتكسطة

. قمة الرعاية االجتماعية. 
. ػ عدـ أك قمة تطبيؽ نتائج البحكث العممية
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. ػ ارتفاع المستكل الصحي كالغذائي
. ػ انخفاض معدالت كفيات األطفاؿ

 ػ انخفاض معدالت المكاليد

. ػ انخفاض المستكل الصحي كالغذائي
. ػ ارتفاع معدالت كفيات األطفاؿ

 .ػ ارتفاع معدالت المكاليد

 املؤشرات الثقبفية
 مؤشرات التخمف مؤشرات التقدم

. ارتفاع المركز االجتماعي لممرأة.
.  السيئةػ التحرر مف تحكـ العادات كالتقاليد

ػ سيادة العبلقات االجتماعية المعقدة كامتدادىا 
. األسرة أك العائمة أك القبيمة: خارج النسؽ

ػ القدرة عمى االنفتاح العقمي كاألفكار الجديدة 
. كالعالـ الخارجي

. ػ تشجيع األدكار االجتماعية الجديدة

. انخفاض المركز االجتماعي لممرأة.
. ػ تحكـ العادات كالتقاليد في السمكؾ

ػ سيادة العبلقات االجتماعية األكلية كالبسيطة 
ككقكعيا غالبا داخؿ النسؽ المعيكد   

ػ عدـ أك ضعؼ القدرة عمى االنفتاح العقمي 
. كاألفكار الجديدة كالعالـ الخارجي

. ػ الخكؼ مف األدكار االجتماعية الجديدة
 

ليذه السمات يمحظ أف ىذه المؤشرات إنما ىي دالالت غير قطعية كتختمؼ  كالمتفحص جيدا ن
كمف ثـ فقد تعرض اتجاه المؤشرات ,   بمد لكنيا تعيف في كضع تصكر عاـ عف التخمؼ إلىمف بمد 

لشؾ كبير في مصداقيتو , كما أف ىناؾ بعض المبلحظات أك التحفظات الميمة لعؿ أبرزىا  فيما 
يتعمؽ بتمؾ المؤشرات االقتصادية أف بعض المجتمعات تعيش مستكل عاليا مف المعيشة, إال أنيا ال 

كجكد عبلقة قكية كميمة إحصائيان بيف مستكل ك ,زالت تعتبر مف الدكؿ المتخمفة في كافة المجاالت 
الدخؿ كمستكيات بعض المؤشرات االجتماعية ال يعني بالضركرة أم ارتفاع في مستكل الدخؿ يؤدم 

( . 41ص, ـ1986, صادؽ  ) تحسيف مستكيات المؤشرات االجتماعية أك العكس إلى

كفي المؤشرات االجتماعية ال يتفؽ الباحث عمى اعتبار ارتفاع معدالت المكاليد مف سمات 
التخمؼ االجتماعي , خاصة إذا ما تـ استغبلؿ الثركة البشرية االستغبلؿ األمثؿ, كلعؿ دكلة مثؿ 

,  الصيف خير شاىد عمى تقدميا صناعيان برغـ كثرة سكانيا الذيف يشارفكف عمى مميار كنصؼ المميار
صمى ا عميو  كلمرسكؿ  تعالى بؿ إف ارتفاع معدالت الكالدة بالنسبة لممجتمع المسمـ يعتبر طاعة 

جاء رجؿ  : رضي ا عنو قاؿ  معقؿ بف يسارفعف, كفؽ التكجيو النبكم في الحديث الشريؼ كسمـ 

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=249
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=249
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يا رسكؿ ا , إني أصبت امرأة ذات حسب كمنصب : إلى رسكؿ ا صمى ا عميو كآلو كسمـ فقاؿ 
كماؿ , إال أنيا ال تمد أفأتزكجيا ؟ فنياه , ثـ أتاه الثانية فقاؿ لو مثؿ ذلؾ , فنياه , ثـ أتاه الثالثة , 

تزكجكا الكدكد الكلكد , فإني مكاثر بكـ  " : فقاؿ لو مثؿ ذلؾ فقاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كآلو كسمـ
(. 2732رقـ الحديث , كتاب النكاح , النيسابكرم  ) "األمـ 

 االنفجار السكاني لتبرير تخمؼ مشكمةكفي ىذا السياؽ أيضا,  فإف الدكؿ المتقدمة ضٌخمت 
الدكؿ النامية , لكف عددان مف الباحثيف أكدكا عمى دكر العنصر البشرم في عممية التنمية ؛ كأنو مف 

الخطأ اعتبار ارتفاع عدد السكاف عائقا لمعممية التنمكية, بؿ يركف أف ىذه الزيادة تعمؿ عمى إيجاد قكة 
ضاغطة تؤدم إلى مضاعفة الجيد مف قبؿ السكاف أنفسيـ لتحسيف مستكياتيـ المعيشية مما يسرع 

التخكؼ الديمكغرافي ,الف كزنو " حكمو ملكف المتأمؿ يدرؾ أف مكقؼ الغرب ,  العممية التنمكية
ك ,  الخكؼ مف العرب ك اإلسبلـإلىإضافة , البشرم داخؿ العالـ أصبح يتراجع سنة بعد سنة 

الخكؼ مف الياباف ألسباب حضارية, فالغرب ال يقبؿ, ما برىنت عميو التجربة اليابانية  كالماليزية, 
كىك أف الحداثة كالتقدـ يمكنيا أف تتبمكر بكاسطة قيـ أخرل غير القيـ الييكدية كالمسيحية الغربية, 
كىذا يعاكس ما يذىب إليو بعض المثقفيف في بمداننا مف أف كسيمة تقدمنا, ىي تقميد الغرب كالسير 

 ( . 84ص, ـ1997, المنجرة)    "عمى نيج الغرب كليس انطبلقا مف قيمنا
كالكاقع إف استخداـ متكسط دخؿ الفرد كمعيار كتعريؼ لمتخمؼ يشكبو الكثير مف العيكب مما      

فقد يترتب عمى اختيار ,  كثير مف التشكؾ في مدل جدكاه كتعريؼ كمقياس لمتخمؼ كالتقدـ إلىيؤدم 
كما قد يؤدم . دكالر إدخاؿ بعض الدكؿ المتخمفة ضمف الدكؿ المتقدمة  (3000)حد معيف كليكف 

ألف متكسط دخؿ الفرد يعكس مظيران ,  إدخاؿ بعض الدكؿ المتقدمة ضمف إطار الدكؿ المتخمفة  إلى
(. 46ص , ىػ1424, السيؼ  )كاحدان مف مظاىر االقتصاد القكمي كىك مستكل المعيشة 

أما المؤشرات الثقافية فيعتقد الباحث أف بعض المصطمحات قد تحتمؿ معافو عدة كتخضع 
فقد يطرح ىذا المؤشر تحميبلت عدة ال تتكافؽ مع , القدرة عمى االنفتاح العقمي : لتفسيرات كثيرة مثؿ 

ك المجتمع اإلسبلمي يتحفظ عمى بعض الظكاىر كالثقافات األجنبية التي ال تتكافؽ ,كؿ المجتمعات 
كالمذاىب الفكرية اليٌدامة التي تصطدـ مع الديف كالعقؿ , مع قيمو كمبادئو كالجكانب السمبية لمعكلمة 

كما  تبدك بعض المصطمحات ضبابية, أك غير كاضحة المدلكؿ بالنسبة لممجتمع الذم تكجد فيو, , 
المركز االجتماعي لممرأة , فإذا كانت قيمة المرأة في المجتمع المتقدـ  تختمؼ عما قرره الديف : مثؿ

اإلسبلمي مف كرامة كصكف ليا فإف ذلؾ ال يعتبر تقدما بالمقياس المكضكعي لمتقدـ , كما تضمنت 
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التحرر مف العادات كالتقاليد, كالتقاليد كالعادات ليست شران محضان كما أنيا : ىذه المؤشرات الثقافية 
ىذه النماذج لقيت لذلؾ فإف , ليست خيرا محضان بؿ إنيا تعتمد عمى السمكؾ مثؿ الكـر كاحتراـ الكبير 

سيامو في ظيكر التفاكت بيف الدكؿ المتقدمة , انتقادات الذعة  تجمت في تجاىميا لمكاقع التاريخي كا 
التغيرات التي تطرأ عمى البناء الداخمي لممجتمعات ككضع   عجزه في فيـإلىكالمتخمفة, إضافة 

 .السياسات المبلئمة ليا ككصفيا بعضيـ بأنيا  ضعيفة أمبريقيا, ككاىية نظريا كمضممة تطبيقيا

كما أف ىناؾ مقاييس أخرل في سياؽ البحث بعد استعراض السمات كالظكاىر المصاحبة 
 المجتمع العربي يعيد إنتاج نفسو كىك غير  بعض بمدافلمتخمؼ االجتماعي في المجتمع حيث إف

متحرؾ كمعاد لمتجديد كليس فيو انسجاـ كغير متسامح , كخاصة فيما يتعمؽ باالستقبللية كاقتصاده 
كذلؾ خاضع لمييمنة , كيتصؼ باليشاشة مف حيث الرعاية الصحية كالنظافة العامة , كذك معدالت 
كالدة عالية كيتمتع بفركقات حادة كصارخة في مستكيات الثراء كالفقر , كىك مجتمع تشٌنجي في حاؿ 

 ( . 24, ص ـ 1998الرميحي ,  )التصادـ مع السمطة 
كمعالجة ناقصة , كربط التخمؼ كالتقدـ بالمستكل االقتصادم فقط لدكلة ما ربطه قاصر 

رغـ االعتراؼ بضركرة استخداـ بعض , لمفيـك التقدـ كالتخمؼ في المجتمعات البشرية المعاصرة 
نتاجو القكمي المؤشرات االقتصادية لمداللة عمى فعالية المجتمع  لكف األىـ مف ذلؾ ىك النظرة " كا 

كمعالجة ىذا المفيكـ اجتماعيان , الشاممة كالمتعمقة لمفيـك التقدـ كالتخمؼ مف جميع زكايا الحياة 
كال في أكلكيتيا كعامؿ مباشر , كفكريان كسياسيان بجانب المعالجة االقتصادية التي ال نشؾ في أىميتيا 

ابف  ). كلكنو ليس العامؿ الكحيد عمى كؿ حاؿ , مف عكامؿ التأثير عمى اإلنتاج القكمي ألم مجتمع 
لذلؾ فإف الباحث يعتقد بأف ظاىرة التخمؼ االجتماعي ليا محددات  (28-27ص , ىػ 1404, نبي 

. اقتصادية كأخرل سياسية كأخرل فكرية 

كدراسة الباحث تتفؽ مع آراء بعض باحثي عمـ االجتماع في انعداـ جمكد المجتمع المتخمؼ ؛ إذ ال 
ليس ىناؾ مجتمع ساكف " يككف مؤثرا لذلؾ فإنو  لكنو قد ال,  بد ألم مجتمع مف حراؾ اجتماعي

كقد تككف ضعيفة في مظاىرىا , قد تككف حركتو ضئيمة في كتيرتيا , حتى كلك أغرؽ في التقميد 
 آخر أقؿ البنى إلىىناؾ دائما انتفاضات كمحاكالت تعبيرية تبرز مف آف , لكنيا حتما مكجكدة 

 (16ص, ـ1986, حجازم  )" كلكنيا تطمس بسرعة نظرا لشدة قكل القمع , دينامية

آثار التخمف االجتماعي  :المبحث الرابع 
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. األشياءوتقدير األشخاص و األفكار تهميش: أواًل 

فالمجتمع المتقدـ , األفكار كاألشخاص كاألشياء : يتككف كؿ مجتمع مف ثبلث مككنات ىي 
أما المجتمع المريض فتدكر األفكار فيو , يدكر األشخاص فيو كاألشياء في محيط األفكار اليادفة 

. كالمجتمع الميت تدكر فيو األفكار كاألشخاص في فمؾ األشياء , كاألشياء في فمؾ األشخاص 

برىف عمى أنو حيف تقـك شبكة العبلقات االجتماعية - اإلسبلمي كغير اإلسبلمي- كالتاريخ كمو 
فإف كؿ فرد في , عمى أساس الكالء الشامؿ ألفكار الرسالة التي تتبناىا األمة كتعيش مف أجميا

كيكجو , سكاء أكاف حيان أك ميتا كميما اختمفت آراؤه مع اآلخريف, المجتمع يصبح مصانان ك محترمان 
أما عندما تتشكؿ شبكة العبلقات طبقان لمدكراف . كتتكحد الجيكد ك تثمر, الصراع إلى خارج المجتمع
كيدكر , فإف اإلنساف يصبح أرخص شيء داخؿ المجتمع كخارجيػ, في فمؾ األشخاص كاألشياء
ثـ يككف مف نتاج ذلؾ أف , ك يمزقو إلى شيع يذيؽ بعضيا بأس بعض, الصراع داخؿ المجتمع نفسيػ

(  32-31ص , ىػ1430, الكيبلني  )تجذب ركائح الضعؼ الطامعيف مف الخارج

لقد كاف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ  يعٌمؽ الكالء لمفكرة كىي العقيدة كيجعميا محكر 
العبلقات الخاصة كالعامة في المجتمع المسمـ , ككانت أشخاص المسمميف كأشياؤىـ , تدكر في فمؾ 

  " الكالء لمفكرة اإلسبلمية , تطبيقان لقكلو تعالى              

        ( "111: اآلية ,  التكبة)  ك بعد عصر النبكة , جٌسد الخمفاء الراشدكف ىذا
: الكالء لمفكرة اإلسبلمية أركع تجسيد , كرصدكا أشخاصيـ كأعمارىـ كأشياءىـ لنشرىا , في الخارج 

لكف كاف المنعطؼ , بالعدؿ , كالقدكة , كالشكرل: كفي الداخؿ . بالجياد كالتضحية كالشيادة 
الخطير , يـك بدأ رجاؿ السياسة , بتطكيع رجاؿ الفكر كالشكرل ألشخاصيـ , حيث ازداد ىذا النيج 

كتفاقـ , يـك راح رجاؿ السياسة يطاردكف رجاؿ الفكر كيضطيدكنيـ , كمما استعصكا عمى الكالء 
. لؤلشخاص 

كفي أسكأ آثار التخمؼ االجتماعي نتيجة  حينما انتقؿ الكالء فيو لؤلشياء المادية  , كتنافس 
 األفراد في جمع الثركة , كتكديس الممتمكات , كأضحت مكانتيـ تتشكؿ عمى ضكء ىذه األشياء 

: كمف ىذا المنطمؽ فإنو يبرز ثبلثة مكاقؼ في التاريخ اإلسبلمي 
 تجمعت كممة األشخاص , كقكيت كحدتيـ , كازدىر أمرىـ , كباف عزىـ , كذلؾ في :الموقف األول

 برزت الصراعات األسرية مف أجؿ الخبلفة , كتشرذمت األمة :الموقف الثاني  . قركف الكالء لمفكرة
, كتكزعت كالءاتيا حكؿ األشخاص كالعكائؿ كالمذاىب , كاشتغؿ المسممكف عف العدٌك الخارجي 

 انحدر المجتمع :الموقف الثالث  .في قركف الكالء لؤلشخاص, بالحركب كالصراعات فيما بينيـ
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اإلسبلمي إلى الحضيض , كتمزَّقت شبكة العبلقات االجتماعية حتى داخؿ األسرة الكاحدة , أك 
األمر الذم أدل إلى كفاة المجتمع اإلسبلمي آنذاؾ , كمجيء الجماعات ,  المذىب الكاحد 

. الصميبٌية كالمغكلٌية كذلؾ حيف انتقؿ محكر الكالء إلى األشياء 
 (ـ2004, البمييي  )كمرض تقديس األشخاص ىك أحد عناصر التخمؼ االجتماعي كما يشير 

كيتكطد التخمؼ , كباجتماع الجيؿ كالجكر كسكء األخبلؽ كفساد الضمائر تسكد األنانية الشرسة 
, كباستحكاـ ىذه الشبكة مف اآلفات كالمعكقات كتبادؿ التغذية بيف أطرافيا تتكالد عناصر االنحطاط 

, كيختفي اإلبداع كيتكٌجس الناس مف أم طارئ, كيشتد التعصب كيسكد االجترار , كتنغمؽ العقكؿ 
كينقمب التقدير إلى تقديس , كيبالغكف في تعظيـ األشخاص الثقات , في األفكار كاألذكاؽ كالممارسات

 .

كيسيطر عميو اإلحساس بالعجز كقمة , لذلؾ فإف اإلنساف المتخمؼ أيضان ينكفئ عمى ذاتو 
كيتيرب مف , اليدرم كيؼ غده كال أيف ستستقر بو األمكر , كىك محدكد في  طمكحاتو . الحيمة 

كتتأصؿ فيو الركح االنيزامية إزاء التحديات كالقكل التي ال قبؿ لو بيا  , المشاركة في كؿ ما ىك عاـ 
( 123-47ص , ـ1986, حجازم  )

فكؿ مجتمع يتككف بدىيان مف , إف صحة المجتمعات كمرضيا أساسو صحة الفكر أك مرضو 
كترتبط ىذه العبلقة بشبكة العبلقات . كاألشخاص ك كاألشياء , األفكار : عناصر رئيسة ىي  ثبلثة

, كيتحدد منيج التفكير , كيتشكؿ محكر الكالءات في المجتمع , االجتماعية بيف األفراد كالجماعات 
فيرتقي المجتمع إذا كاف كالءه لؤلفكار عمى حساب األشخاص , كيترتب سمـ القيـ الذم يكجو السمكؾ 

ثـ يمكت حيف تتسيد , كيمرض إذا كاف كالءه لؤلشخاص عمى حساب األفكار اليادفة , كاألشياء 
( 375-374ص, ىػ1430, الكيبلني  )األشياء عمى األفكار كاألشخاص 

قؼ في كجو ت  مجتمعاتيا  بعض الببلد العربية أف بعضإف إشكالية التخمؼ االجتماعي في
العقؿ كالعمـ فالعقؿ يعاني مف أزمة ؛ كأزمتو ىي القكل المضادة االجتماعية كالسياسية كالدينية 

ألننا أكدنا عمى ضركرة تغيير الذىنية كالذىنية مرتبطة بالعقؿ كالعمـ كليس بالعاطفة , مع " كالثقافية 
أف العاطفة ال تتناقض مع العمـ بؿ ىما قكتاف تجتمعاف في كؿ إنساف ككؿ منيا يجب أف تككف في 

فاالختبلؼ بيف العقؿ كالسمطة ليس نتيجة , كالمعكؽ اآلخر ىك طريقة التعامؿ مع السمطة , مجاليا 
 السمطة يككف التفكير خاضعا لمصدر يعمك إتباعحتمية , بؿ في طريقة التفكير كمنيجو , ففي حالة 

 (  . 16 -14 , ص 1975زكريا,  )" عميو كتقبؿ أحكامو ببل نقاش 
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فالتخبط , كمف المعركؼ أف العقمية ىي التي تحكـ السمكؾ كتحدد النظرة إلى الككف  
كسكء التخطيط كاالرتجاؿ تعد مف مبلمح التخمؼ االجتماعي , فيناؾ , كالفكضى كالعشكائية 

خصائص ذىنية انفعالية كأخرل منيجية , األكلى ترتبط باضطراب منيج التفكير , كالثانية تختص 
أما المنيجية فتتمخص , بتبياف تدخؿ العكامؿ الذاتية كالعقبلنية , كىي أسيرة االنفعاؿ الذاتي كالغيبية 
باإلضافة إلى عدـ , بصعكبة السيطرة الذىنية عمى الكاقع كالحياة كالطبيعة كصد القدرة عف الفيـ 

كاف كاف ىناؾ ,  استخداـ التكنكلكجيا مف اجؿ عقمنة اإلنتاج , ككذلؾ ىناؾ نكعية التعميـ كتأثيرىػ
فساد كتحريؼ التعميـ عف ىدفو  تعميـ فيناؾ تنشئة أسرية كاجتماعية مشكىة أيضا تعمؿ عمى تشكيو كا 

, األمر الذم يحدث انفصاما كانشطارا في الشخصية كالذىنية كالسمكؾ , حيث يتمثؿ  ذلؾ في 
 .(  76 - 54 , ص 1998حجازم , )عبلقات التسمط في المدرسة كالنظاـ السياسي  
 في مرحمة التخمؼ يصنع بنفسو األفكار   أم مجتمع كقد ذىب مالؾ بف نبي إلى أف المجتمع

فكؿ مجتمع يصنع بنفسو األفكار التي ستقتمو, ثـ تبقى بعد ذلؾ " التي تؤدم إلى إفناء ذلؾ المجتمع
في تراثو االجتماعي أفكاران ميتة, تمثؿ خطرا أشد عميو مف خطر األفكار القاتمة؛ ألنيا تنسجـ  بصكرة 
أك بأخرل مع عاداتو, كتفعؿ مفعكليا في كيانو مف الداخؿ, إنيا تككف ػما لـ تيٍجرى عمييا عممية تصفية  

(. 131ـ, ص1981ابف نبي,  )"الجراثيـ المكركثة الفتاكة, التي تفتؾ بالكياف اإلسبلمي مف الداخؿ

كىي ليست حكران , كقد ينتج بسبب التخمؼ االجتماعي ظيكر عدد مف المشكبلت االجتماعية 
فالمشكبلت االجتماعية ىي نتيجة التغير " عمى مجتمع دكف آخر كلكنيا تتفاكت بنسب معينة 

كخاصة بيف , كىي تعكس االختبلؼ في سرعة بيف عناصر المجتمع, االجتماعي كالتخمؼ الثقافي 
كتظير المشكبلت االجتماعية في المجتمعات الديمكقراطية الديناميكية , السمكؾ كبيف القيـ التي تحددىػ

بحيث نجد أف التغير سريع كأف القيـ االجتماعية التي تحبذ العمؿ نحك تحسيف ظركؼ تنمك , المتغيرة 
( 79ص, ـ 1983,الشيباني  )" بشدة كبسرعة 

. الغياب االجتماعي : ثانياً 

الكيبلني  )كقد أطمؽ ,  تسفر آثار التخمؼ االجتماعي عف العديد مف األعراض السمبية 
فاألمة في حاالت الضعؼ كالتخمؼ تككف فيما " مفيـك  الغياب االجتماعي عمى أحدىا  (ـ 1997

نسميو الغياب االجتماعي غائبة عف التحديات كعف الحاجات األساسية في قضايا محمية ثانكية, إما 
اىتمامات فردية تدكر حكؿ االستيبلؾ كاإلنتاج المحمي, أك في دكائر كالءات عصبية؛ كما نرل اليـك 
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في أقطار آسيكية كأفريقية ينتيي كالء الفرد عند دائرة قبيمتو كأسرتو ثـ تتصارع ىذه القبائؿ كتنسى 
( . 30ص  )" قضية الكطف الكبير

كفي ضكء ما سبؽ فإذا كاف الكاقع العالمي يدفع باتجاه تفعيؿ كحث مشاركة األفراد 
كاقع تغيب أفراده كتيمش "  عمى النقيض مف ذلؾ ةالعربيبعض البمداف كالمجتمعات فإف كاقع 

فاإلنساف , كليس ىناؾ كصؼ لحالة اإلنساف كالمجتمع العربييف أدؽ مف حالة االغتراب , مجتمعاتو 
بعد أف تحكلت ىذه كميا , كالمجتمع كالنظاـ , العربي تقعده حالة مف العجز في عبلقاتو بالمؤسسات 

كتؤثر فيو , بدال مف أف يستعمميا كتعمؿ لصالحو ىك , تستممو كتعمؿ ضده ,  قكة مادية كمعنكية إلى
( 90ص , ـ 2008, قمر كآخركف )"كتطغى عميو دكف ىك أف يؤثر فييا

كال يمكف نقؿ األمة ,  الكعي  بخطر التخمؼ االجتماعي إلىكالتدرج ميـ في عممية الكصكؿ 
نما نقميا مف مرحمة الغياب إلى مرحمة  مف الغياب االجتماعي دفعة كاحدة إلى الكعي الكامؿ, كا 

:  أف تحس بمشكبلتيا, كىذا اإلحساس ىك المشار إليو في القرآف الكريـ بقكلو تعالى: الحٌس   

                                       

              (  122: اآلية , األنعاـ)  كىذا مثؿ ضربو ا تعالى

أحيا قمبو باإليماف , : في الضبللة , ىالكا حائرا , فأحياه ا , أم : لممؤمف الذم كاف ميتا , أم 
كبالنظر في ىذا التعبير القرآني  (331ص , ىػ1420, ابف كثير  )" كىداه لو ككفقو التباع رسمو  

نبلحظ ذكر المشي في الناس كليس في األرض, ألف اإلنساف يمشي في األرض بعينيو المتيف في 
رأسو أما مشيو في الناس فيك بعقمو ككعيو كحسو؛ فاإلحساس بالمشاكؿ ىك نقمة في خطاب المفكريف 

  (. 30ص , ـ1997, الكيبلني )" 

كتتعايش معو بدالن مف اتخاذ تدابير , كنتيجة لذلؾ فإف الشعكب تتكيؼ مع كاقعيا األليـ 
 فإف قيمان كالطاعة العمياء  عند بعض األفرادكحيف تفتقد البكصمة, ناجعة لمكاجية مشكبلتيا الداخمية 

. تصبح سجية عامة يتحمى بيا األفراد كالجماعات  , كالخنكع كالخضكع كقيـ اإلذعاف , 

. فقدان القيم األخالقية : ثالثاً 

, ىي ركيزة مف ركائز التقدـ الحضارم , القيـ التي يؤمف بيا الناس كتظير في سمككيـ 
مركبة , فإف المرء يصطدـ بمخمكقات عجيبة , كحيف يحدث تقدـ كيصاحبو تخمؼ قيمي كأخبلقي  
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لذلؾ فإف , كىذا ىك حاؿ األمـ التي تتراجع فييا القيـ , مف أجساـ بشر ىي أبعد عف أمة متقدمة 
: األزمة األخبلقية التي تمر بيا األمة اإلسبلمية تنبع مف نكعيف مف التخمؼ 

كبيف المعيار الحقيقي لمتديف الصحيح ,  كيتمثؿ في الفجكة التي تفصؿ بيف األجياؿ المعاصرة :األول 
.  الكثير مف التقدـ نحك القيـ اإلسبلمية الحقيقية إلىحيث تحتاج األمة , 

كىذا التخمؼ ىك ,  معاصرة ال يعدك ككنو استيبلكان يسمىفالذم ,  التخمؼ عف العصر :الثاني 
.  كالتنظيمية كاالجتماعية ضامرة في حياة المسمميف اإلنتاجيةفالكثير مف القيـ , تخمؼ عممي كقيمي 

( 88-83ص , ىػ1426, بكار  )
فاألخبلؽ ىي , إف التخمؼ االجتماعي نتاج طبيعي لمسمككيات المنحرفة كاألخبلؽ الكضيعة  

كيبلحظ , لكف مف يتأمؿ أكضاع المسمميف كمجتمعات , محكر الفعؿ االجتماعي سمبان أك إيجابان 
 حد إلىتكاد تصؿ , يجد أف بينيـ كبيف ىذه األخبلقيات العالية مسافات شاسعة , سمككيـ كأفراد 
الذم يعاني منو المسممكف في كؿ مكاف , لتخمؼ كالعجز كاليكاف ا أحد اسبابكىذا , القطيعة التامة 

فسمكؾ المجتمع كسمكؾ أفراده ىك الذم يسفر عف نتائج جيدة , فالمعضمة أخبلقية بالدرجة األكلى , 
كفي ىذا الصدد  " ( 93ص , ىػ1415, البمييي  )" أك رديئة بحسب نصيبيا مف االلتزاـ األخبلقي 

 نقبلن عف  الظمـ ككافقو المفكر الغربي غكستاؼ لكبكفإلىفقد أرجع اإلماـ الماكردم خراب العمراف 
كلـ ,  في أف سقكط األمـ إنما يحدث بسبب انعداـ أخبلقيا كتغير مزاجيا النفسي  (ىػ1403, يالجف)

ص  )" يجد صاحب كتاب قصة الحضارة كؿ ديكرانت سببان لمتخمؼ سكل العكامؿ األخبلقية كانحبلليا 
79 )

عادة بناء الفرد كالمجتمع كالحضارة  ألف " ال تثمر إال عبر أساس الركح األخبلقية الخيرة , كا 
األخبلؽ الخيرة إذا تغمغمت في جميع االتجاىات اإلنسانية كتـ بناء الفرد كالمجتمع كالحضارة بتمؾ 

الركح زالت ركح الشر مف النفكس عندئذ ثـ إف تمؾ الركح بطبيعتيا الخير تدفع الفرد كالمجتمع باتجاه 
 فاألمـ الحضارية إنما ىي األخبلؽ الفاضمة كالتي (8ص ,  ىػ1403, يالجف  )الحضارة ك التقدـ   

فإذا حادت عنو بممارسة العنؼ كاإلرىاب كالتقاعس , تتجسد إنسانيتيا عمى األرض خير تجسيد 
 .كتضييع األكقات كالتعصب فإنيا بذلؾ تفقد قيمتيا اإلنسانية

.  الثقافي المحيطانعدام :رابعًا 
عمى حد تعبير - إف ما أصاب األمة اإلسبلمية, فعطؿ طاقاتيا, ىك فقدانيا لمجك الثقافي   

المثالي, الذم ال تتفتح اإلمكانات إال في ظمو, كال تزدىر البذكر كتثمر إال في تربتو, - مالؾ بف نبي
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ا ضركرة ذلؾ الجك لقياـ البناء , تمؾ البذكر ىي عناصر الثقافة  أك المنيج التربكم البلـز , مكضحن
إف عناصر الثقافة تذكب في كياف كؿ مف المجتمع كالفرد, لتطبع أسمكب حياة األكؿ " لقياـ الحضارة 

كسمكؾ الثاني, المذيف يجرم التفاعؿ فيما بينيما بحيث ال يسمح المجتمع لمفرد بالنشكز كال الفرد 
لممجتمع باالنحراؼ, كىك ما يسمى بعممية النقد الذاتي, التي يعبر عنيا اإلسبلـ بمبدأ األمر 

ىذا الكضع عندما يزكؿ, نصبح أماـ أزمة ثقافية, تعبر عف نفسيا في . بالمعركؼ كالنيي عف المنكر
( 149ص , ىػ1419, مسعكد  )" تعذر تركيب العناصر الثقافية في منيج تربكم

فإذا كانت الثقافة السائدة ترذؿ قيمة العمؿ , كال تحتـر الجيد العممي الذم يبذلو اإلنساف في سبيؿ 
تحصيؿ رزقو أك تطكير أحكالو , فإف ىذه الثقافة ستقكد إلى كقائع اجتماعية كأنماط حياة كمعايير 

لذلؾ فإف المشاكؿ االجتماعية ليست مشاكؿ ,  عامة لمتفضيؿ متناغمة كىذه النكعية مف الثقافة
نما ىي مشاكؿ نتاج خيارات المجتمع الثقافية   .عقمية, كا 

أك , أف اإلنساف ذاتو أعادىا البعض الى تفسير ظاىرة التخمؼ االجتماعي  في المجتمع      ك
 قيمة اإلنساف إلىصكبكا أنظارىـ كاىتماماتيـ " ففريؽ مف الفبلسفة , محيطو الذم يتسبب في ذلؾ 

,  المحيط الطبيعي أك المجتمعيإلىبينما انصرؼ آخركف , كما اكتسب مف قدرات كما يمثؿ مف قيـ 
فالتقدـ كالرقي اإلنسانياف بحسب الفريؽ األكؿ يحصبلف بارتقاء , الذم يقـك فيو اإلنساف كيتأثر بو 

" بينما يعتبر الثاني أف التقدـ يأتي عف طريؽ إصبلح المحيط , اإلنساف ذاتيان كبارتفاعو في سمـ القيـ 
( 43ص , ـ1998, زريؽ )

كلكنو ليس مجرد , كطبيعي أف اإلنساف المتخمؼ ىك كليد البيئة المحيط االجتماعية المتخمفة
, ألنو نشأ تبعا لبنيتو االجتماعية فانو يصبح قكة فاعمة كمؤثرة فييا,أمر مادم قابؿ لمتغير تمقائيا

بسبب ارتباطيا ببنيتو النفسية كالذىنية  , كيعززىا كيدعـ استقرارىا كيرٌسخيا بمقاكمة تغييرىا
خاصة في سمككو , ك سكؼ يصبح في كضعية مأزقية  ( 9, ص ـ 1998حجازم , )كالمصمحية 

كقيمو كتكجياتو كمكاقفو خاصة عند مجابية بيئتو مف جية , كعدـ السيطرة عمى قيمو كسمككو 
العقل هو نتاج اجتماعي ومن صنع فكتكجياتو كنزعاتو بشكؿ يحفظ لو التكازف النفسي مف جية أخرل 

. المجتمع والثقافة السائدة فيه ، حيث تنمو فيه قدرات اإلنسان الذهنية والمعرفية
كما أف .  كالتكييؼكالتأقمـكمف المؤكد أف انعداـ المناخ الثقافي يعرقؿ عممية االستيعاب 

فإذا كانت الثقافة السائدة اتكالية, غير ,  الكضع االقتصادم يتأثر بمستكل الكعي كالحالة الثقافية
مبالية   فإف الفرد مف الطبيعي أنو سيصبح طاقة استيبلكية سمبية , ال يممؾ  عناصر االشتراؾ في 
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أما إذا كانت الثقافة مسؤكلة, كتحث عمى العمؿ كااللتزاـ كاإلبداع كالعمراف, , عالـ اإلنتاج كالصناعة
 .فإف ىذه الثقافة ستحكؿ أبناء المجتمع إلى طاقات خبلقو في مختمؼ الحقكؿ كالمياديف 

 
. التنافر بين األفكار والسموك : خامسًا 

إف إشكالية التخمؼ االجتماعي تكمف في أف الفرد يدرؾ مقدار الخطأ في سمككو كتصرفو إذ 
كىذا التداخؿ " يبلحظ تداخؿ بيف أعمى درجات التنظير الفكرم كأشد أشكاؿ التخمؼ في الممارسة 

فالتخمؼ االجتماعي إذان , كالعممية كاالجتماعية في العالـ الثالث , يميز إجماالن الممارسة السياسية 
كفي أحياف أخرل يبلحظ نكعان مف اليكة بيف الفكر كبيف , يبرز في التناقض بيف القكؿ كالعمؿ 

فبينما يتصؼ السمكؾ في الحالة األكلى بدرجة عالية , المعاش اليكمي خارج إطار الممارسة العامة 
مف التقدـ كالتطكر نبلحظ أف المعاش اليكمي عمى مستكل الحياة الخاصة ما زاؿ محككما بمعايير 

(   16ص , ـ 1986, حجازم  )" كقيـ مرتبية عبلئقية 

كبذلؾ يمغي , أف الظكاىر االجتماعية ال تخضع لقكانيف " إف مف البلمنطقي أف يعتقد المسمـ 
ف التخمؼ كالرككد ك كالجمكد , كيطفئ فاعميتو , دكره  كاالستنقاع , كسيادة التقميد االجتماعي , كا 

كمدارؾ العقؿ كعجز كسائؿ , بسبب إخبلؿ المعادلة بيف ىدايات الكحي , كاف كال يزاؿ , الحضارم 
أك بيف الكحي , عف إحداث التفاعؿ بيف اإلنساف كاإلسبلـ , كأجيزة الدعكة كالتشكيؿ الثقافي , التربية 
 قيـ الكتاب إلىكعجز العقؿ المسمـ بسبب تشكيمو التربكم الخطأ عف رد األمكر المستجدة , كالعقؿ 

( 24-22ص, ىػ1414, حسنة )كالسنة لبلىتداء بيا 

    كفي ىذا اإلطار ذىب البعض إلى أف التخمؼ االجتماعي ىك الفشؿ في تبني أنماط جديدة مف 
الفكر كالسمكؾ العقبلني, كالذم مف المفركض أف يقكد المجتمع إلى كضع أفضؿ, كمف ثـ يؤدم ذلؾ 

الفشؿ إلى الجمكد, كبالتالي يصير ىذا المجتمع ذيبل لؤلمـ عند نقاط معينة مف التصكرات 
البلعقبلنية كالبلفكرية التي ال تفيده, بؿ تضره, طبقا لمتحركات كالتغيرات التي تحدث في األماكف 

األخرل مف العالـ, كيسبؽ ذلؾ الفشؿ قصكر في اإلمكانيات المادية كالمعنكية, مما يؤدم بدكره إلى 
عدـ تكفر الخير االجتماعي لممكاطنيف, كبالتالي يفتقد المجتمع الكسائؿ الكفيمة بالقضاء عمى التخمؼ 

    (. 18ـ, ص1999, الجكىرم  )

نما بافتقار ,كالمجتمع المتخمؼ ليس مكسكمان حتمان بنقص في الكسائؿ المادية األشياء           كا 
بقدر متفاكت مف , يتجمى بصفة خاصة في طريقة استخدامو لمكسائؿ المتكفرة لديو , لؤلفكار 



 -37-  

أك عدـ طرحيا , كفي عجزه عف إيجاد غيرىا كعمى األخص في أسمكبو في طرح مشاكمو , الفاعمية 
 63ص , ـ1986,ابف نبي  )" عمى اإلطبلؽ عندما يتخمى عف أم رغبة كلك مترددة بالتصدم ليا 

كىك بيذا المعنى يتضمف ضعؼ القدرة عمى اإلضافة لمتقدـ الحضارم, سكاء أكاف ىذا لعدـ كجكد ) 
 . القدرة عمى الرقي أصبل, أـ لفقداف تمؾ القدرة بعد كجكدىا

. العالقة بين التخمف االجتماعية وبقية أنماط التخمف : الخامسالمبحث 

 تكضح أفكيجدر بيا , إف دراسة الباحث لمتخمؼ االجتماعي تنطمؽ مف المفيـك العاـ لمتخمؼ 
: كالتبعية الشاممة أيضا, العبلقة بيف التخمؼ االجتماعي كبقية أنماط التخمؼ االقتصادم كالسياسي 
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. العالقة بين التخمف االجتماعي والتخمف االقتصادي : أوالً 

رأل  عدد مف الباحثيف أف التخمؼ حالة تطمؽ عمى الدكؿ التي تعاني مشكبلت اقتصادية 
كاجتماعية خاصة, كيتزايد عدد السكاف في تمؾ الدكؿ, مع قمة الحمكؿ الممكنة لمكاجية المشكبلت 
المكجكدة, كيرل بعض أنصار ىذا االتجاه أف تمؾ المشكبلت التي عمقت التخمؼ نتجت ػفي المقاـ 
األكؿ مف التبعية كاالستعمار مف ًقبىؿ الدكؿ المتقدمة لمدكؿ المتخمفة, كقد ساد إثر ذلؾ المجتمعات 

 , كالمكاصبلت, كنقص المصانع, كالحياة المتعسرة في المناطؽ الزراعية, كالحرماف,المتخمفة الفقر
(. 142ـ, ص1981,بسيكني ) كالعبلجية,كالمؤسسات التعميمية

 متخمؼ كمف اجتماعييجد أنيا نتيجة طبيعة لسمكؾ , إف المتتبع إلشكاليات التنمية االقتصادية 
: ذلؾ

ضعؼ مستكل القكة البشرية مف حيث الميارة كالفف اإلنتاجي كالدقة في العمؿ كنظامو, كمف  " 
حيث الحكافز نحك العمؿ كالقدرة عمى التكيؼ مع التغيرات التكنكلكجية المعاصرة, كالتعميـ الفني 
كاليندسي كالعالي في أنكاعو المختمفة بكجو عاـ ىك الممجأ الكحيد لمكاجية متطمبات التنمية في 

ىذا المجاؿ, كذلؾ إذا أحسف تحديد أىدافو, كصياغة برامجو كمناىجو األكاديمية, كبرامجو 
ذا ما أعد لو المدرسكف, كأعدت لو المدارس المرتبطة بمجاالت العمؿ  كمناىجو العممية, كا 
كاإلنتاج التقني المعاصر في الحقكؿ كالمزارع, كالمصانع كبيكت الماؿ كالخبرة, كمؤسسات 

( 25-24ص, ـ 2007, الكاشؼ )" التجارة كغيرىا

فيرتبط األداء , كقد أكد عمماء االجتماع أىمية العبلقة بيف التنمية االجتماعية كاالقتصادية 
كيحقؽ أىدافيا , كاالتجاىات بما يخدـ تكجيات التنمية , الفاعؿ لبرامج كمشاريع التنمية بتغيير القيـ 

في إعاقة المشاريع , كما حذر العديد مف الباحثيف مف الدكر السمبي لبعض القيـ كاالتجاىات , 
كيتطمب ىذا , كركزكا عمى أىمية تغيير النسؽ القيمي بما يتفؽ كخدمة مشاريع التنمية , التنمكية 

. كتعديبلن في االتجاىات القيمية مف خبلؿ التربية , األمر إحداث تغيير كتطكير في النظـ التعميمية 

فإف اإلستراتيجية السميمة لمتنمية االجتماعية ينبغي أف تقـك عمى أساس التكامؿ كالتكازف " لذلؾ      
بيف كؿ مف التنمية االجتماعية كالتنمية االقتصادية أم بيف رأس الماؿ االجتماعي كرأس الماؿ المادم 

 )" كبيذا تسيـ التنمية االجتماعية في استكماؿ كظيفة التنمية االقتصادية تحقيقان لمبدأ التنمية الشاممة 
(  204ص , د ت , ناصر 
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 فقد بٌيف في كثير مف األحياف نقاط االلتقاء, كبرغـ  تقدـ األبحاث كنضجيا في ىذا الشأف      
المحؾ أك  كالتقاطع بيف مختمؼ المحكات كالمنطمقات , بحيث انتيى المحؾ االقتصادم بأصحابو إلى

المنطمؽ االجتماعي , مبينا ال جدكائيتو ما لـ تؤخذ البنى االجتماعية كالكضعية االجتماعية بشكؿ عاـ 
بدكره , انتيى بأصحابو إلى ضركرة تجاكز  كحيث أف المنطمؽ أك المحؾ االجتماعي. بعيف االعتبار

فالتغير الذم يطرأ عمى أحد الجانبيف المادم أك البشرم ال " العكامؿ الداخمية إلى العكامؿ الخارجية   
فمثبلن التغير في الجكانب االقتصادية .  إحداث تغييرات متتالية في الجانب اآلخر إلىبد كأف يؤدم 

ككذلؾ التغير في الجكانب التعميمية يؤثر عمى بقية , يؤثر في التعميـ كالصحة كاإلسكاف كغيرىا 
( 205ص, د ت , ناصر )" الجكانب كزيادة كفاءة الفرد كقدرتو اإلنتاجية كرفع مستكل معيشتو 

كىي باألصؿ ناتجة عف تخمؼ , كىناؾ العديد مف العكائؽ التي تسبب التخمؼ االقتصادم      
فمف ىذه العكائؽ ما ترتبط بالعادات كالتقاليد السائدة في المجتمع, فما نجده مف تخمؼ "  اجتماعي 

كتككيف رءكس األمكاؿ, كما , في عادات االستيبلؾ كفي عادات االستثمار, كفي عادات االدخار 
, يعتبر مف األمكر النفسية كاالجتماعية , نجده مف انخفاض مستكل الكعي االقتصادم بكجو عاـ 

كالثقافية كالفكرية قبؿ كؿ شيء, كىي في حاجة ماسة إلى نكع مف التربية التي تبني الشخصية كالثقافة 
 )" كالفكر بناء حضاريان يفي بكؿ متطمبات التنمية االقتصادية كاالجتماعية الشاممة في المجتمع

( 24ص , 2007, الكاشؼ 
كالتي ال تصاحبيا دفعة مماثمة في ,  كالدفعة القكية التي تحدث في المجاؿ االقتصادم 

كأزمات ضخمة أقؿ أضرارىا مقاكمة التغيير الذم , المجاؿ االجتماعي تترتب عمييا ىكة ثقافية كبيرة 
, يحدث في الجكانب االقتصادية, ككضع العقبات كالعراقيؿ عف طريؽ ىذا التغيير بشكؿ ييدد نجاحو 

كيضعؼ مف فعاليتو باإلضافة إلى ذلؾ فإف التنمية االقتصادية ترتبط ارتباطان كثيقان بالتنمية 
االجتماعية, فعمى سبيؿ المثاؿ تتطمب الخطط االقتصادية مف خطة التعميـ القكل البشرية المدربة, 
كتتطمب مف خطة اإلسكاف أف تعمؿ عمى سد الحاجات السكنية لمعامميف في مكاقع العمؿ ككذلؾ 

. بالنسبة لباقي الخطط االجتماعية المختمفة 
أك ذاؾ  إف عددا كبيرا مف الباحثيف , كالميتميف ال يزاؿ يميؿ إلى ربط التخمؼ بيذا الجانب

فاالقتصادييف يركف . كىذا ما أنعكس عمى مفيكـ التخمؼ بشكؿ عاـ  ,مف جكانب الحياة االجتماعية 
أنو حالة مف الفقر كالعكز كانعداـ لمتقنية , كاستغبلؿ سيئ لمثركات كالمكارد الطبيعية , كلدل عمماء 

كينتيي كؿ مف المنطمؽ االقتصادم  , كالتقميد كىكذا  االجتماع يعتبر حالة مف التكمس االجتماعي ,
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بنية اجتماعية تتسـ بالعجز كالضعؼ , : التخمؼ بمفيكمو الشامؿ  أف جكىر: كاالجتماعي إلى تقرير 
كفي نفس الكقت أصبح مف المعركؼ لنا أف التنمية االقتصادية يجب أف تعتمد " كالتسمط كالرضكخ 

, في نجاحيا كتحقيؽ أىدافيا القريبة كالبعيدة عمى نماذج معينة كمؤكدة مف عمميات التقدـ االجتماعي 
مع , إف التنمية االقتصادية ال يمكنيا أف تتقدـ خطكات بعيدة في سيرىا : كأكضح ذلؾ بالقكؿ التالي 

 (66ص , ىػ1415, العبادم  )" تغمب ظكاىر األمية كالسمبية 
متعددة الجكانب متشعبة األبعاد فإف التنمية االجتماعية , كلما كانت التنمية عممية اجتماعية 

فيما يحققاف ىدفان كاحدان كما أف – إذا جاز ىذا التعبير – كالتنمية االقتصادية ىما كجياف لعممة كاحدة 
فالتنمية االجتماعية ضركرية لمتنمية االقتصادية حيث , كبلن منيما تعتمد عمى األخرل كتؤثر فييا 
كفي الكقت ذاتو تعتمد عمميات النمك االقتصادم في الدكؿ , تدفع عجمتيا كتضمف نجاحيا كاستمرارىا 

. (9ص , ـ1998, شفيؽ  )" المتقدمة عمى الميارات اإلنسانية أكثر مف اعتمادىا عمى رأس الماؿ 
. العالقة بين التخمف االجتماعي والتبعية االجتماعية : ثانيًا 

 كبيف ,عند تحميؿ مفيـك التخمؼ حاكؿ البعض الدمج بيف التخمؼ كظاىرة اقتصادية
االستغبلؿ كاالضطياد كالتبعية كعناصر أساسية مرتبطة بالتخمؼ االجتماعي , كقد رأل ىؤالء أف 

يتكقؼ بمقتضاىا اقتصاد دكلة ما عمى تطكر كاتساع اقتصاد دكلة أخرل, غير , التخمؼ ىك تبعية 
قىا أساسيا ؽِّ أف ىذا االرتباط ارتباط عكسي؛ بمعنى أف النمك الذم يتحقؽ في الدكؿ التابعة يصير ميحى 

ألىداؼ الدكؿ الميٍستىًغمة المسيطرة, كغالبا ما يرتبط ذلؾ بتقسيـ العمؿ الدكلي, كيؤدم ذلؾ بالدكؿ 
المنعكتة بالتخمؼ إلى الخضكع لبلستنزاؼ كاالستغبلؿ, كيترتب عمى ذلؾ أف تمارس الدكؿ المتقدمة 

 كخاصة فيما يتعمؽ بالتكنكلكجيا كالتجارة كرأس الماؿ, بؿ ككؿ ما يتعمؽ بالبناء ,سيطرة كاضحة
كينبني عمى ذلؾ تقسيـ تعسفي تتمكف فيو الدكؿ المسيطرة مف تحقيؽ معدالت مرتفعة مف "االجتماعي 

التنمية االقتصادية, في الكقت الذم تعجز فيو الدكؿ التابعة الميٍستىغىمة عف تحقيؽ التنمية الذاتية التي 
تنشدىا, كمف ثـ تظؿ في بؤرة التخمؼ, الذم يزداد باطراد مع اتساع البكف بينيا كبيف غيرىا مف 

(. 317, 316ـ, ص ص1982محمكد,   )"الدكؿ المتقدمة

لكف رأيان مغايران يرل أف مف ينظر بتمعف في التقدـ الغربي سيصفو بالتخمؼ, ألنيا بعيدة 
كأجكائيا عف الكضع الذم ينبغي أف يككف عميو اإلنساف ؛ فبينما كتائر اإلنتاج المادم في , بأكضاعيا

تصاعد, إذ باإلنساف يمعف في االرتكاس حتى كصؿ إلى ىذه الصكرة البائسة التي ييرل عمييا اليكـ 
إننا نصؼ األمة اإلسبلمية بالتخمؼ كنحف عمى يقيف أف مف أىـ " مف تمزؽ كانحبلؿ كعبثية عمياء  
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أسباب تخمفيا الجرم كراء نمكذج الغرب, كمحاكلة االقتداء بو كالسير في ركابو كرؤية الحياة كما يراىا 
إف في مجتمعنا العربي اإلسبلمي أزمة, ال بؿ أزمات يعبر عنيا . ..ىك, كاالصطباغ بصبغتو المادية

في الممارسات السياسية كاالجتماعية, كاالقتصادية كالتربكية كالخمقية, كتأخذ طابع االزدكاجية في 
, مسعكد  )" السمكؾ, كاالنحراؼ شبو الكمي عف أصالة المبادئ كالقيـ التي تنتمي إلييا األمة 

(   146-145ص  , ىػ1419

لمدكؿ المتبكعة تنسحب عمى  كالثقافية, كمف ثـ فإف الظكاىر االقتصادية ك االجتماعية 
بسبب عبلقة التبعية التي تربط دكليا  ألكثر المجتمعات النامية, مختمؼ مظاىر الحياة االجتماعية 

( . 53ص , ـ 2009الجكير,  )بالدكؿ المتقدمة صناعيا 

تككف محككمة بإرادة الدكؿ المتبكعة , لذلؾ فإف التنمية في الدكؿ الخاضعة لمتبعية 
بسبب القيكد المتعددة التي , فالتبعية قد ال تحقؽ أم قدر مف التنمية " كمصالحيا مشركطة بإرضائيا 

كتسمح لمسيطرة التي تمارسيا أف تمجـ احتماالت التصنيع , تحفظ لمدكؿ المتقدمة السيطرة كتزيدىا 
الدكؿ بعض كلعمو بسبب تمؾ القيكد كالسياسات كاإلجراءات التي تتبناىا . كالتنمية في بمداف التخـك 

( 48ص , ـ2003 , عبد الرحمف  )"  تنمية إلى تخمؼ كليس إلىفإف محصمتيا تؤدم , المتقدمة 

كال ينحصر االختبلؼ في السمات االجتماعية بيف الدكؿ المتقدمة كالدكؿ المتخمفة عمى 
ففي الدكؿ المتقدمة تسكد قيـ "  الخصائص االجتماعية السمككية إلىالمؤشرات االقتصادية بؿ يتعداىا 

كما تتبايف قيـ العمؿ , الدكؿ النامية بعض بينما تككف الشرفية لؤلشخاص في , المؤسسات كاألداء 
, ـ1986, صادؽ )" دكافع كحكافز العمؿ كالحراؾ االجتماعي كالديف كقكة الصفكة االجتماعية 

( 34ص

إف مرحمة التقدـ ليست خاصة بأمة دكف أخرل كليست حكران لمجتمع دكف آخر كأف يككف 
 في المنطقة العربية بعض األفرادالغرب مثبلن المتزعـ لمحضارات دكف غيره لكف الكاقع يحكي أف 

ترديد ما ينتجو العقؿ الغربي كالتسميـ بالفرضية :  يمارس التبعية بأشكاؿ مختمفة كمنيا كاإلسبلمية
, المتغطرسة التي تزعـ أف الغربي كاف دكمان منبع الحضارة فيك يجرم التاريخ كيخطط مساراتو 

(  21ص, ىػ1430, الكيبلني )كيصنع أحداثو كمنجزاتو كىك اآلف يقرر نياياتو 

التقميد الفردم كاالجتماعي مف المسمميف لطريؽ الحياة " أف   (ىػ1430, أسد )كلقد أكد 
كأصؿ . الحضارة اإلسبلمية  (أك باألحرل حركة بعث )أكبر خطر ييدد كجكد - ببلشؾ– الغربية ىك 
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كيرتبط ,  عدة عقكد ماضية إلىيعكد تاريخيان - كال يمكف أف نسميو بغير ذلؾ– ىذا المرض الثقافي 
 القكة المادية كالتقدـ الصناعي لمغرب كقارنكه بالحالة المؤسفة إلىبقنكط المسمميف الذيف نظركا 

( . 85ص )"لمجتمعيـ 

كلعؿ مظاىر التبعية تنتج عقبلن جمعيا متخمفان قاسيان حيث تتحكؿ مف مرحمة اإلعجاب 
 قضية المختصيف كالعامميف في إليياكمف مظاىر التبعية المشار " مرحمة التطبيؽ إلىكاالنبيار 

 العربية كاإلسبلمية حسب األمكنة التي جرل تعميميـ فييا بحيث يحتؿ خريجك األقطارمؤسسات بعض
, الكيبلني )"  كرتكنة الشيادةإالالمنزلة األكلى كلك كانكا ال يحممكف - مكانة كتكظيفان - معاىد الغربية 

( 21ص,ىػ1430

إف مفيـك التخمؼ يتضمف أك يفترض كجكد نمكذج يجسد التقدـ كآخر متخمؼ عنو, كمف ىذا 
 المجتمع العربي المسمـ,  بعض أفرادالمنطمؽ نجد كثيرنا مف الكتاب كالباحثيف الذيف أثاركا قضية تخمؼ

يركف أف ىذا المجتمع متخمؼ بالنسبة لممجتمع الغربي كقد خضعكا في نظرتيـ تمؾ, لممقياس الذم 
أشاعو الغرب لمتقدـ كالتخمؼ, كىك اعتبار نمكذجو ممثبلن لمتقدـ, كاعتبار نماذج بمداف آسيا كأفريقيا 

كأمريكا البلتينية نماذج التخمؼ, كلـ يقصر ذلؾ عمى الجكانب التقنية كالعممية كالصناعية كمستكيات 
نما مدىا إلى القيـ كاألخبلؽ كمككنات الشخصية, فاعتبر نمكذجو معيار التقدـ كأخذ يقيس  المعيشة, كا 

عميو النماذج األخرل, التي ستعتبر متخمفة بالضركرة ما دامت كحدة القياس ىي النمكذج الغربي 
  .(144ص , ػق1419, مسعكد )

كلكنيا إرادة مقيدة "كال يقصد الباحث بالتبعية االجتماعية ؛ أف الشعكب المتخمفة مسمكبة اإلرادة 
بحركة عصر سريع اإليقاع تميث الشعكب خمفو في محاكلة لمعايشتو باستكماؿ مظاىر حياتيا ظنان 

كتتباىي كتتبيرج دكف , منيا أف ذلؾ طريؽ الحضارة كجكىرىا تشترم المنتجات الحضارية لتتزيف بيا
, سفر  )" كال تعرؼ كيؼ تتعامؿ معيا , فتيكف عمييا قيمتيا , أف تعاني مشاكؿ إنتاجيا كصيانتيا 

( 68ص, ىػ1410

كلعؿ أبرزىا المباس أك الزم برغـ أنو شيء , لقد تعددت مظاىر التبعية االجتماعية لمغرب 
 المباس الغربي يفالمسمـلعض كبتبني "   أنو يسيـ في التأثير بشخصية المقمد إالخارجي بحت 

كيمكم ذاتو الفكرية , فإنو الشعكريان يتبع الذكؽ الغربي عكضان عف ذكقو , عكضان  عف لباسو ىك 
كبيذا يرفض جزءان كبيران مف اإلمكانات , المباس الجديد – في النياية – كاألخبلقية حتى تناسب 
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كيقبؿ , كما يحبكنو كماال يحبكنو , كيرفض تقييميـ لمجماؿ , يرفض أذكاقيـ التقميدية , المتاحة لقكمو 
(. 88ص , ىػ 1430, أسد )" مظير الخنكع الفكرم كاألخبلقي لحضارة أجنبية 

" كالشعكر بالضعؼ كالدكنية , لذلؾ فإف التبعية ىي في حقيقتيا نكع مف االستخذاء كاالستجداء 
كيقكميا مف خبلؿ مقكالت , حتى أنو يرل نفسو ,  المتبكع إلىكالحاجة , حيث يشعر التابع بالدكنية 

كجعمو يشعر , كىذا كحده كاؼ لتعطيؿ ىمية التفكير لدل التابع , كمف خبلؿ معاييره , المتبكع عنيا 
( . 309ص , ىػ1420, بكار  )" بالنقص في استقبلليتو ككرامتو 

كمشكمة التخمؼ االجتماعي تكمف في أف المجتمع ال يزاؿ غير قادر عمى تشخيص عبلجو 
كالبقاء , األجياؿ العربية كاإلسبلمية الحاضرة ىي عدـ النضج بعض ف محكر األزمة في حياة أ"حيث

 كعف ىذه الحالة تنتج مضاعفات تتمثؿ في عقدة ,نفسيا كعقميا في مرحمة االعتماد عمى الغير 
االنبيار بالغرب كفقداف االستقبللية في الفكر كالتفكير كمضاعفة ذلؾ في التبعية التي أزمت كما زالت 

( . 20ص, ىػ1430, الكيبلني  )" تستعصي عمى العبلج 

 العصرنة إلىىي تمؾ األفكار كالقيـ التي تدعك , كما يكٌرس التبعية كيزيؼ الكعي كيزيده تغييبان 
 تقبؿ التنمية الرأسمالية إلىكىذه الثقافة تدفع , كالتحديث دكف الرجكع لؤلصالة اإلسبلمية 

لذلؾ , كتبرزىا ككأنيا األكثر مبلءمة لكاقع الشعكب العربية كاإلسبلمية , الغربية عمى عبلتيا 
لقد آف لؤلمة أف تكسر طكؽ التبعية , تقميدىا كالتباىي بيا – في نظر ىذه األفكار – يجب 

كتعيد لمفاىيميا , كتحدد أكلكياتيا , كأف تبعد االرتباؾ عف أعماليا , الذم يمتؼ حكؿ إرادتيا 
لتبصر بذلؾ طريقيا الصحيح كما شرعو ا , كقيميا الراسخة عمى ثكابت اإلسبلـ كمنطمقاتو 

كال يمكف أف تعالج نظامان , عمى األمة أف تدرؾ أف نظـ الحياة ترتبط ببعضيا " كتستقيـ عميو 
فمك كفرنا لمفرد السكم المؤىؿ القادر عمى العطاء الجك , منيا بعزلو عف األنظمة األخرل 

كقدرتو , فإف تفاعمو الرائد يبرز , كحققنا لو اإلمكانات المادية , المناسب لمعمؿ المبدع 
( 173ص , ىػ1426, سفر )"  الفائقة تترل 

 استنتاج سطحي إلى المسمميف بعضفكثب , لقد مٌرت عمى العالـ اإلسبلمي فترة مف الرككد 
كلذا , خالص يتمخص في أف النظاـ اإلسبلمي في االجتماع كاالقتصاد ال يتفؽ مع مقتضيات التقدـ 

فكانت ىناؾ بمدانان إسبلمية في  (87ص , ىػ1414,العقؿ ) يحٌكر حسب األسس الغربية أفيجب 
العصر الحديث طبقت خطط التنمية الغربية دكف أف تقكـ بخطكات حضارية مسبقة لعبلج مشكبلتيا 
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 بمد كبعض ىذه البمداف  ظنت أف التقدـ يأتي بتقميد النظاـ االجتماعي إلىالتي تختمؼ مف بمد 
فانتيى األمر , فبدأت بتنفيذ الجانب الثقافي كالمظير االجتماعي , كالحضارم الغربي في كؿ شيء 

.  زعزعة كبيرة في الحياة االجتماعية إلى

. العالقة بين التخمف االجتماعي والتخمف السياسي : ثالثًا 

عدـ التطابؽ أك التقارب بيف النظاـ "يرل عدد مف الباحثيف أف التخمؼ في مفيكمو العاـ ىك 
السياسي كالممارسة لو مف جانب, كبيف نظاـ القيـ في المجتمع مف جانب آخر, كحيث إنو لـ يعد مف 

 فمف الطبيعي أنو ليس مف الدقة العممية الحديث ,الممكف الحديث عف أفضمية نظاـ لمقيـ عمى آخر
نسانية  عف أفضمية نظاـ سياسي معيف عمى غيره مف النظـ, كرغـ ذلؾ, فمك اقتصر عمى عالمية كا 
نظاـ القيـ, حيث الديمقراطية ىي القيمة العميا, يصير الحديث عف التخمؼ السياسي بمعنى عبلقة 

كاقع سياسي معيف بقيمة الديمقراطية, كلكف التخمؼ ىنا يتصؼ دائما بالنسبية, إنو مرحمة مف مراحؿ 
  (.187ص, ـ1982معكض, )"التطكر, سكاء كمقدمة لبلنطبلؽ, أك كتعبير عف الشيخكخة  

كالجسد الذم أصابو الخمؿ, كأخذت تمكت خبلياه لو دكاء, كذلؾ الجسد االجتماعي الذم أصابو 
لمظاىر  الخمؿ, كبدأ أفراده يمكتكف المكت االجتماعي , لو دكاء أيضان, كلقد ضرب مالؾ بف نبي مثبلن 

المجتمع المريض الذم يتجسد مرضو في قادتو؛ حيف يحاكلكف أف يثبتكا شخصياتيـ, بأف يمبسكا 
كفي عصر شاع فيو األسمكب العالمي بتأثير امتداد الحضارة "الطربكش مثبلن في المجتمعات الدكلية 

الغربية التي كضعت طابعيا عمى العالـ كمو, يصبح مف المضحؾ في عصر كيذا أف نمفت النظر 
( . 7ص ,  ىػ 1404, سعيد )" إلينا بطابع مف طكابع القركف الكسطى

كمف المغالطات التي كردت في دراسة ظاىرة التخمؼ السياسي  أف البعض يتحدث بأنو ليس   
مف الدقة العممية الحديث عف أفضمية نظاـ سياسي معيف عمى غيره مف النظـ, كما كرد في الفقرة 

ذلؾ أف النظاـ السياسي اإلسبلمي ىك أفضؿ النظـ, حيث , يؤيد ىذا الرأم  السابقة لكف الباحث ال
يقكـ عمى مبادئ سامية راقية ال يضاىييا أم نظاـ سياسي آخر لعؿ أبرزىا نظاـ الشكرل , لكف حدث 

. الخمؿ في المجتمع اإلسبلمي بسبب عدـ تطبيؽ ىذه المبادئ

تبع تلذلؾ فإف التربية اإلسبلمية مطالبة بأف تخرج جيبل جديدا مف المصمحيف كالمفكريف ؿ
كلعؿ النظر العممي " مسار التخمؼ بكافة أشكالو كصكره المنتشرة في المجتمعات العربية كاإلسبلمية 

المكضكعي يكشؼ أف مسار االنحراؼ في األقطار العربية يبدأ مف المظير السياسي كينتيي في 
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أما في الغرب فالمسار يبدأ مف المظير االجتماعي كينتيي في المظير ,  المظير االجتماعي 
( . 188ص, ـ2005, الكيبلني  )"  السياسي 

فالحالة االجتماعية تعبير عف قكة التكازنات الثقافية ,  الرككد إلىكالمجتمعات تميؿ بطبيعتيا 
كمف ثـ فإف المجتمع ال يتغير ال يتغير إال إذا , كالفكرية كاالقتصادية كالسياسية السائدة في المجتمع 

كاألفكار تظؿ محدكدة القيمة عمى الصعيد االجتماعي العممي " حدث تغير مممكس في ىذه التكازنات 
فإنو إذا ساد المجتمع نكع مف , فعمى سبيؿ المثاؿ , لـ تحدث تغييران في مؤسسات المجتمع كنظمو  ما

نما ,  االطمئناف إلىفإف الحؿ ال يكمف في دعكة الناس , الخكؼ مف المستقبؿ كعدـ االطمئناف إليو  كا 
, في إنشاء أكضاع اجتماعية يشعر معيا الناس باألمف عف طريؽ تقكية اإليماف با كرحمتو بخمقو 

نشاء بيكت لرعاية كبار السف  , ىػ1420, بكار )" كعف طريؽ تدعيـ العبلقات االجتماعية كالقرابية كا 
كىذا الدكر يجب أف تقـك بو الحككمات العربية كاإلسبلمية أك أف تييئ لقياـ مؤسسات  (244ص

. مجتمع مدني تقـك بيذه المراكز كاإلدارات االجتماعية 

تنطؽ بأف النصر الحقيقي الذم افتتحت بو , كالتجربة اإلسبلمية في الماضي كالحاضر 
كمف الطمكحات , بتحريرىا مف حب الدنيا , كاف عمى مستكل النفكس , الحضارة اإلسبلمية انطبلقيا 

كفؾ إسارىا مف أغبلؿ الخرافة كالكىـ , كما كاف عمى مستكل العقكؿ بتحريكيا كتشغيميا , الصغيرة 
كممارسة األمة , كلـ يكف التغيير الذم طرأ عمى النظاـ السياسي حيف أسقطت منو الشكرل , كالتقميد 

نما كاف صدل لتراجع تأثير , لحقيا في الكالية عمى نفسيا استجابة لتطكرات سياسية كاجتماعية  كا 
( . 181ص , ىػ1426, بكار  )كتكجيو السمكؾ , اإليماف في صياغة الشخصية 

فالناس ليس لدييـ استعداد , مما يعني أف التخمؼ االجتماعي مرحمة تسبؽ التخمؼ السياسي  
كلف يككف مجديان إصدار قكانيف كتشريعات , إذا شعركا بحاجة لذلؾ إال , كعاداتيـ , لتغيير أنفسيـ 

ك تأثيرات التخمؼ الثقافي في الفضاء االجتماعي, تشمؿ , عمى الناس إال إذا أدرككا حاجتيـ لمتغيير 
مختمؼ المجاالت كالحقكؿ حيث إف الكاقع السياسي يتأثر بالتخمؼ الثقافي, بمعنى أف كؿ مشركعات 

جراءات  التحديث كالتطكير السياسي, بحاجة دائما إلى كعي ثقافي قادر عمى استيعاب خطكات كا 
. كمف المؤكد أف التخمؼ الثقافي يعرقؿ عممية االستيعاب كاليضـ كالتكييؼ . التحديث السياسي

فالتخمؼ السياسي يرتبط بالتخمؼ االجتماعي في التناقض بيف المقاصد التي يطمح إلييا 
قع البعيد عنيا أك غير المنسجـ معيا, كذلؾ ألف الكاقع الذم يعيشكنو محبط كسيء كاكبيف اؿ, األفراد 
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, كما أف طمكحاتيـ لـ يعد يعٌبر عنيا ىذا الكاقع المرير ,  ككذلؾ يعبر التخمؼ السياسي عف فشؿ 
 ؛ فييا عناصر النمك كالقكة لؤلمة العربية كاإلسبلمية,الساسة المسمميف في تبني مبادئ سياسيةبعض 

 كفي كؿ كقت  العناصر اإليجابية في الحركات اإلصبلحية التي ,ذلؾ أف الزعامات تمثؿ  بقدر كبير
كبيف ما تطمح , فأصبح ىناؾ تناقض بيف ما يريده القادة , تجعؿ الشعكب تنعتػؽ مف رزايا التخمؼ 

(. 317 -316ـ, ص1982محمكد ,   ) العامة إليو

فيك اقتباس ال " العالـ اإلسبلمي متنافر بعض بمداف كحقيقة  الفكر السياسي الحديث في 
كالمسممكف في ىذا الميداف أك في غيره مف المياديف لـ ينقبكا عف كسائؿ , يتفؽ كحالة ذلؾ العالـ 

بينما ليست حاجتنا , كأشكاؿ جكفاء إال مف اليكاء , بؿ اكتفكا بحاجات قمدكا فييا غيرىـ , لنيضتيـ 
نما نكجد بكاسطة منيج  يقكـ عمى التحميؿ , أف نجمع العناصر لنككف منيا تمفيقان  العناصر , كا 

,  ابف نبي  )" اإلنساف كالتراب كالكقت : األساسية التي تسيـ في خمؽ تركيب حضارم قائـ عمى 
( 97ص , ـ1986

كالتي يعني بيا كقكع الدكؿ , مف ىذا المنطمؽ قاـ أحد الباحثيف بصياغة نظرية مراحؿ الدكلة 
المتخمفة في المراحؿ البدائية األكلى ضمف المراحؿ الخمس التي تمر بيا الدكؿ في طريقيا إلى 
التقدـ, بناء عمى فكرة مؤداىا أنو يمكف ألم مجتمع أف يصؿ إلى التقدـ شريطة أف يمر بمراحؿ 

: خمس حدد لكؿ سماتيا 

 تمثؿ المجتمع التقميدم, الذم يتسـ بالتخمؼ العممي كالفني, كغمبة الطابع الزراعي, :فالمرحمة األولى 
 ىي مرحمة التييؤ لبلنطبلؽ, كفييا يتجاكز المجتمع :والمرحمة الثانية. مع انتشار التقاليد الجامدة 

قميبل حالتو التقميدية كينتشر التعميـ كلكف بصكرة محدكدة, كما يظير أفراد يتصفكف بركح اإلقداـ 
 ىي مرحمة االنطبلؽ, أم االتجاه نحك النضج, :والمرحمة الثالثة .كيعممكف عمى تعبئة المدخرات

كيصؿ إلييا المجتمع بعد ستيف عاما مف المرحمة السابقة, كفييا ينتج المجتمع أم شئ يرغب فيو, 
 .كتزيد حصيمة الدكلة مف العمبلت, كينمك الدخؿ كيصدر الفائض, كتطبؽ أحدث سبؿ اإلنتاج 

كفييا يحدث التقدـ الذم تتخممو بعض العقبات, كيزيد االستثمار, كيأخذ االقتصاد : والمرحمة الرابعة
. القكمي مكانة في المجاؿ الدكلي, كتحدث تحكالت اجتماعية كثقافية كاقتصادية كبيرة 

كتعد المراحؿ األربع السابقة تمييدا لممرحمة الخامسة, كىي مرحمة االستيبلؾ الكفير, 
نتاج السمع المعمرة  كفييا تنتقؿ األىمية إلى القطاعات المشتغمة بالخدمات كا 

كالسيارات, كالثبلجات كغيرىا مف سمع معمرة, كيرتفع متكسط الدخؿ الفردم, كتزيد 
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المناطؽ الحضرية, كيكلي المجتمع اىتماما كبيرا بتكفير اعتمادات ىائمة لمرفاىية, 
كالتضامف االجتماعي, مع زيادة المدف كنسبة الخدمات الصحية كالثقافية كاإلسكانية 
, كالدكؿ المتقدمة كصمت ىذه المرحمة بعد مركرىا بالمراحؿ السابقة, كسبب تخمؼ 

المجتمعات المتخمفة كقكعيا في المرحمة األكلى, مرحمة المجتمع التقميدم, كأف الدكؿ 
المتخمفة لكي تتقدـ ال بد ليا مف السير عمى نسؽ المجتمعات المتقدمة في مركرىا 

بيذه المراحؿ؛ فمعيار التخمؼ كالتقدـ عنده متكقؼ عمى مدم ابتعاد أك اقتراب 
المجتمعات المتخمفة مف الخصائص االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية لنسؽ 

, ـ2005, عجمي )المجتمعات المتقدمة, الذم يمثؿ غاية كىدفا كنمكذجا مثاليا
(. 59ص

كالمتأمؿ لنظرية المراحؿ كأحد النظريات الغربية التي تفسر التخمؼ , يبدك فييا قدر مف 
شأنيا في ذلؾ شأف أكثر النظريات الغربية المعنية بالتخمؼ؛ حيث تجعؿ النمكذج الغربي , التعصب 

كقد قدـ ابف خمدكف ىذه النظرية , ىك النمكذج المثالي الذم ال بد أف تحتذم بو المجتمعات المتخمفة 
بنفس عدد المراحؿ مع اختبلفات نكعية في تفصيبلتيا بكؿ مكضكعية, كمف خبلؿ شكاىد كأدلة تبرىف 
عمى صحة أقكالو, مف دكف أف يذكر أف ما ذىب إليو ىك النمكذج كالمثاؿ الذم ينبغي أف يحتذل بو 

: حيث ذكر بأف حاالت الدكلة كأطكارىا ال تعدك في الغالب خمسة أطكار, 

 .طكر الظفر بالبغية, كاالستيبلء عمى الممؾ, كانتزاعو مف أيدم الدكلة السالفة قبميا : الطور األول
طكر االستبداد كيككف صاحب الدكلة في ىذا الطكر معنيا باصطناع الرجاؿ, كاتخاذ : والطور الثاني

طكر الفراغ كالدعة لتحصيؿ ثمرات الممؾ مما تنزع طباع البشرية : والطور الثالث .المكالي كالصنائع 
كتشييد المباني الحافمة, كالمصانع العظيمة,  , إليو, مف تحصيؿ الماؿ كتخميد اآلثار 

طكر القنكع كالمسالمة, كيككف صاحب الدكلة في ىذا قانعا بما بنى أكٌلكه مقمدا : والطور الرابع
لمماضيف مف سمفو؛ فيتبع آثارىـ حذك النعؿ بالنعؿ, كيقتفي طرقيـ بأحسف مناىج االقتداء, كيرل أف 

 طكر اإلسراؼ كالتبذير, كيككف صاحب الدكلػة :والطور الخامس .في الخركج عف تقميدىـ فساد أمره 
في ىذا الطكر متمفا لما جمع أكلكه في سبيؿ الشيكات كالمبلذ كفي ىذا الطكر تحصؿ في الدكلة 

, كيستكلي عمييا المرض المزمف , كال يككف ليا معو برء إلى أف تنقرض , ابف خمدكف  )"طبيعة اليـر
(. 158, 157ص ص, د ت 

ف يكف شٌبو الحضارات بأعمار الناس , كالحقيقة أف ابف خمدكف "  , كلكنو لـ يقرر حتمية غركبيا , كا 
 أسباب داخمة في إلىبؿ أسند كبلن مف نشأتيا كقكتيا كضعفيا , كالحتمية الثابتة لغركب أعمار الناس 
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, ىػ1401, البكطي )" كخاضعة لما مف شأنيـ أف يممككه مف طاقة كتصرؼ كجيد , اختيار الناس 
 . (43ص 

ىي عممية تحرر اقتصادم كاجتماعي كسياسي " كعمى ضكء ما سبؽ فإف التنمية المستقمة 
طبلؽ قدراتيـ المحبكسة عمى , فيي تستيدؼ تحرير الطاقات الكاممة لممكاطنيف , لمكطف كالمكاطف  كا 
التي تحكؿ دكف ,  مف القيكد المؤسسية كالعبلقات الطبقية اإلنتاجكتحرير قكل , العطاء كاإلبداع 

لذلؾ فإف السمطة , كتحرير إرادة المجتمع ككؿ مف االستغبلؿ كمف الضغكط الخارجية , انطبلقيا 
ص , ـ 2001, العيسكم ) " اإلنتاجالسياسية يجب أف يككف بيد أفراد المجتمع المتضرر مف قكة 

27 )

يشاىد اعترافيـ بحرية , كالمتأمؿ في مبلمح المجتمع اإلسبلمي في عصكر تفكقو كتقدمو 
, كالتي كاف ليا دكر عظيـ  في التقدـ الحضارم كالتنمية االجتماعية " اإلنساف العقدية كالفكرية 

, أف يؤدم دكره دكف رقيب أك عائؽ ميما كاف نكعو , بحيث استطاع كؿ فرد مف المجتمع اإلسبلمي 
ف مبلييف المخطكطات في شتى العمكـ كالفمسفات كاآلداب كالفنكف المنتشرة في مكتبات الشرؽ  كا 

كىذا شاىد إثبات  (80ص, ىػ1416 , عبد الحميد )" كالغرب لدليؿ كاضح عمى اإلنجاز الحضارم 
 مجتمع متقدـ في إلىبأف النظاـ السياسي كاف يكفر الحرية لممجتمع فأبدع مفكركه كأنتجكا ككصمكا 

. جميع المجاالت

. العالقة بين التخمف االجتماعي والسنن الكونية : رابعًا 

نسانية , مادية  تنبع نظرية السنف االجتماعية مف منطمؽ أف الككف بما فيو مف مظاىر كا 
نما ىك مف,دقيقة كىائمة  تدبير إلو عميـ حكيـ, كما يصدر  ال يمكف أف يككف محض صدفة كاتفاؽ, كا 

. لقكانيف محكمة  كمو تصرفات حكيمة متناسقة خاضعة, عف العميـ الحكيـ 

ذا كاف الفرد قد تمكف مف فيـ كثيرا  التي تتحكـ في الككف , مف القكانيف المادية كالسنف الطبيعية , كا 
كثيرا مف ىذه القكانيف إلى المنيج العممي التجريبي, فإنو ال يمكف  كما استطاع أف يخضع, كالطبيعة 

صحيحة بالقكانيف التي تحكـ البشر كالعمراف كالحضارات كاألمـ إال عبر الكحي  أف يككف عمى معرفة
" يقكؿ ا تعالى ,                      (  اآلية , الرـك

 :7) 
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بيذه القضية إلى حد النكير عمى أكلئؾ الذيف ال يستعممكف   الكريـكتصؿ عناية القرآف
في معرفة ىذه السنف كاالستفادة منيا في الحياة العممية إصبلحا ألم خمؿ  كسائميـ المعرفية الخمقية

" المستقبؿ, كما في قكلو تعالى  كضمانا لصكاب                  

                                " (  الحج ,

مف الفركض الكفائية  كىذا ,كالنظر في العكاقب كالمآالت , ك طمب السير في األرض  (46: آية 
في السقكط كالنيكض, كاختزاؿ  كالتبصر كاالىتداء إلى السنف االجتماعية, التي تفضي إلى التبٌيف 

ضافتو إلى عمر, التاريخ اإلنساني كتحقيؽ االعتبار  األمة المسممة كتجربتيا لتحقؽ بذلؾ الكقاية  كا 
 (ـ2010, اإلدريسي  )الحضارية كتتعظ بأحكاؿ السابقيف 

االجتماعية, فبمعرفة ىذه السنف يككف اإلنساف عمى  كالمجتمع كأحكالو تيدم إلى معرفة السنف
يذر, كيتعظ بالعظات التي تحفظيا صفحات التاريخ, فما مف شؾ  بصيرة مف أمره فيما يقدـ عميو أك

اإلنساف إذا لـ يغمبيا عامؿ اليكل, تدفعو إلى التعمـ مف أخطاء اآلخريف,  أف خاصية العقؿ في
 مف تجارب الماضيف, كالعمؿ عمى تراكـ االنجازات في المجاؿ االجتماعي كالسمكؾ البشرم كاالستفادة

في  كذلؾ بغرض تجنب سقكط محتـ إذا ما تـ الذىكؿ عف السنف االجتماعية, كتقميؿ اإلخفاقات 
 .الككف 

مف حيث نشأتيا كضعفيا كقكتيا , المجتمعات اإلنسانية  إف  عز كجؿ سننو االجتماعية في
 " كما قاؿ سبحانو, كال تنفؾ أسبابيا عف مسبباتيا ,  مقدماتيا التي ال تتخمؼ نتائجيا عف   

                   ) " كقد جعؿ ا  (62:اآلية , األحزاب

كسقكط المجتمعات اإلنسانية كما كاف ا لييمؾ  , سبحانو الظمـ سببا لخراب العمراف كضعؼ األمـ
في شئكف  ما دامكا مصمحيف بإقامة العدؿ كالحقكؽ فيما بينيـ كاإلصبلح,  بسبب الظمـ  أىؿ القرل
في األرض بالظمـ  حتى يزيد عمى ذلؾ الفساد, كليذا لـ ييمؾ ا سبحانو كؿ مف أشرؾ بو , حياتيـ 

بتظالميـ في الميزاف فيما  كعتكىـ كقـك شعيب, كما أىمؾ فرعكف كثمكد كعاد بطغيانيـ , كالطغياف 
ف كانت كافرة كيخذؿ  كىذا معنى قكؿ شيخ اإلسبلـ ابف, بينيـ  تيمية إف ا ينصر الدكلة العادلة كا 

ف كانت  (ـ2003, المطيرم  ) مسممة الدكلة الظالمة كا 
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أف جعؿ ا مناط ذلؾ كمو بمف يممؾ القدرة عمى تحقيؽ  كمف السنف اإلليية االجتماعية
قامة العدؿ أك ضدىما مف اإلفساد كالظمـ كىـ المؤل ك أىؿ الحؿ كالعقد أم مف بيده  اإلصبلح كا 

تنطبؽ عمى كؿ البشر , عامة   سٌنة الكريـإٌف سنة التغيير في القرآف ,الناس  السمطة كالدكلة ال عامة
 المشكمة إلىالعمـك فالتغيير يستمـز النظر  ك ال تستثني  المسمميف بدليؿ أف كممة قكـ نكرة تدؿ عمى

 مجتمع يطبؽ إلىسنة مجتمع ال سنة فرد فيي تحتاج  ك حيف تككف سنة التغيير, كمشكمة مجتمع
 . كجكد فئة مف العقبلء تبحث في مشاكمو ك حمكلياإلىىذا يحتاج ك, عمييا كي يؤتي النتائج المرجكة

سنة دنيكية ال أخركية حيث أف المحاسبة في الدنيا تككف جماعية عكس اآلخرة  كسنة التغيير
" فقد قاؿ تعالى فييا  , أما المسؤكلية الجماعية , تزر كازرة كزر أخرل حيث ال        

                        "  ( 25: اآلية , األنفاؿ)  حيث أنو

النعمة باألفكار السائدة في المجتمع فقد يسعد أفراد مقصركف في المجتمع  تنزؿ المصيبة أك تحؿ
" في الكجكد ك الككف فالمصدر األساسي في ذلؾ ىك العقيدة العبثية, العكس صحيح أيضا  السميـ ك

                      " (115:المؤمنكف   .)

دكنما استثناء بما في ذلؾ المسمميف  كالسنف االجتماعية تنطبؽ عمى جميع البشر
ماداـ منزال مف عند ا فيك يعمؿ  حيث أنو مف الخطأ االعتقاد بأف الديف اإلسبلمي

اعتبار لحالة المسمميف لحمؿ  في حياة البشر بطريقة سحرية ك غامضة األسباب دكف
كمف الناحية االجتماعية فإف االستفادة مف السنف كمبلحظة األمثمة ,  ىـ ىذا الديف

كاألحداث تقدـ لمناس يصرا كمعرفة نظرية كعممية حتى ال يقعكا فيما كقع فيو مف 
قبميـ مف المحاذير أك تنقذىـ إذا كقعكا فييا أك عمى األقؿ تكسبيـ صبلبة مكقؼ مف 

ألف مكقؼ مف يرل السنف يختمؼ عف نظر مف يجيؿ مصدر األحداث , يدرؾ السنة
ص , ىػ1415, سعيد)فإف حيرة كخكؼ مف يجيؿ غير بصيرة كطمأنينة مف يعمـ , 

173) 

: القكانيف كالسنف االجتماعية في ثبلثة أنكاع   (ـ2003, القريشي )كقد حدد 

قكانيف كسنف حتمية, ليس لئلنساف تأثيره عمى كجكدىا , كال عمى فعميا كتأثيرىا, كمثميا سنة  -ُ
  : "كسنة تبلـز اإليماف كاالبتبلء قاؿ تعالى, شمكلية العقاب الدنيكم في المجتمع     

                 (  2: العنكبكت اآلية )
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حيث يترابط فييا الشرط كالجزاء, كذلؾ في إطار حادثتيف, فيتحقؽ الجزاء كنتيجة : سنف مشركطة- 2
" محتكمة لتحقؽ الشرط كما في قكلو تعالى                     

                         " ( 11:اآلية , الرعد ) كالسنة

 .الشرطية مرتبطة بإرادة اإلنساف كفعمو

سنف االتجاىات العامة المكضكعية في حركة التاريخ كالمجتمع, كالتي تمتاز عبلقة اإلنساف بيا  -ِ
بالمركنة, حيث تقبؿ التحدم عمى المدل القصير, كلكنيا ال تقبمو عمى المدل البعيد, ذلؾ إف ىذه 

كمف أمثمتيا سنف التديف قاؿ . السنف ستسحؽ في النياية مف يتحدىا أك يحاكؿ الخركج عمييا
" تعالى                                    

                 "( 30: اآلية, الركـ)   فالسنف

االجتماعية ىي القانكف العاـ االجتماعي  كىي سنة ا تعالى التي تتعمؽ بأفعاؿ البشر كسمككيـ, 
كما يترتب عمى ذلؾ مف نتائج معينة في الدنيا كاآلخرة , كما أف سنة ا تتسـ بالثبات كاالطراد 

كالعمـك كىي مطردة ال تتخمؼ , كيدؿ عمى أطرادىا أف ا تعالى ذكر قصص األمـ السابقة كما 
 (  .83ص )حؿ بيا مف اجؿ االتعاظ ك االعتبار بيا

 

 

 

 

 

 



 -52-  

الفصل الثالث  

أسببة التخلف االجتمبعي  

 خارجيةأسباب : المبحث األول 

 (المكانية ) الجغرافية العكامؿ: أ 

  البشرم كالفكرماالستعمار: ب 

. التبعية لمغرب: ج 

نكع الجنس كالمكف : د

 . داخميةأسباب : المبحث الثاني 

  .غياب الركح اإلسبلمية : أ 

. النظاـ التربكم كالتعميمي: ب 

. جمكد الفكر العربي كمرضو : ج

  . اإلرادة السياسية: د 
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 : تمهيد

 كاستكشاؼ األسباب الحقيقية  كراء ظاىرة التخمؼ االجتماعي , مع استعراض حاكؿ الباحث
الكضع في االعتبار الظركؼ الزمانية كالمكانية التي أسيمت في حدكثيا؛ كذلؾ لمكصكؿ إلى 

تشخيص دقيؽ كاؼو لمكاقع, كالبحث في الماضي ثـ الحاضر الستشراؼ المستقبؿ, ثـ الكصكؿ في 
النياية لمحمكؿ الكاقعية المبلئمة لمعكامؿ كالمشكبلت التي تسببت في التخمؼ االجتماعي , دكف إشاعة 
اإلحباط في أبناء األمة اإلسبلمية بانسداد آفاؽ المستقبؿ أماـ محاكالت اإلصبلح الديني كاالجتماعي 

. كالتربكم

إف التخمؼ االجتماعي مرض أممي يصيب أمة مف األمـ تمامان كما يصاب األفراد باألمراض 
المختمفة سكاء البدنية أك النفسية, لذلؾ فإصابة أمة ما أك دكلة ما بداء التخمؼ ليس عيبان في حد ذاتو 

كمكجب لممساعدة مف أجؿ , كليس داعيا لمتأفؼ أك الضيؽ مف المصاب بقدر ما ىك مدعاة لمشفقة 
كيجب الكقكؼ عند ىذه األسباب كدراستيا , كىك عارض مؤقت يزكؿ بزكاؿ أسباب التخمؼ . الشفاء

كتمحيصيا كتتبع مصادرىا كمنشأىا كمف ثـ كضع الخطط كالبرامج لمخركج مف ىذه الدائرة كاالنتقاؿ 
إلى مرحمة تالية تككف ليا أىداؼ محددة كمؤشرات كاضحة تسمي األشياء بمسمياتيا كتحمؿ كؿ فرد 
في المجتمع مسئكليتو المباشرة, كىك سمكؾ جماعي تظير آثاره عمى الغالبية العظمى مف أفراد أم 

 . مجتمع متخمؼ سكاء عف كعي أك عف تقبؿ لؤلمر الكاقع كاألمثمة كثيرة

مجتمعات العالـ الثالث أنيا ال تحاكؿ التعرؼ عمى أسباب بعض إف أىـ استمرار التخمؼ في 
تخمفيا كال التعرؼ عمى أسباب التقدـ الذم أحرزه اآلخركف بؿ تستمر في التعامي عف األسباب 

, البمييي  )الحقيقية لظاىرتي التقدـ كالتخمؼ كتبالغ في المكابرة كتمقي المـك عمى عكامؿ خارجية 
(  50ص , ىػ1415

كأبى ا إال , كعزت عمييـ الحياة ففقدكىا  , عٌز عمييـ الماؿ فمـ يجدكه يفالمسمـبعض ؼ
يكشؾ أف تداعى األمـ كما تداعى األكمة إلى قصعتيا , "  حيث يقكؿ إليوتصديؽ كبلـ النبي المكحي 

أنتـ يؤمئذ كثير , كلكنكـ غثاء كغثاء السيؿ , كلينزعف : يا رسكؿ ا , أمف قمة يكمئذ ؟ قاؿ : قيؿ 
: يا رسكؿ ا , كما الكىف ؟ قاؿ : ا الميابة مف صدكر عدككـ , كليقذفف الكىف في قمكبكـ , قيؿ 

( 21810رقـ الحديث , مسند األنصار , ابف حنبؿ)" حب الدنيا ككراىة المكت 
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 تخمؼ العمؿ السياسي كتقميص القدرة اإلنتاجية , كالتخمؼ إلىإف التخمؼ المجتمعي يؤدم 
 تخمؼ إلى تخمؼ الفكر كالثقافة كاإلبداع العممي , كالتخمؼ األخبلقي يؤدم إلىالذىني يؤدم 

( 59ص, ىػ1425, نجـ الديف )المسمكيات في التعامؿ العاـ كالقيـ المدنية 
لقد قدـ العديد مف الباحثيف كالدارسيف كثير مف الدراسات التي تكشؼ العمؿ الظاىرية  التي 

لكف كاف ينقص ىذه الدراسات التعمؽ في , ساىمت في تردم الكضع االجتماعي لؤلمة اإلسبلمية 
ففييا , كمف الممكف أف نفحص اآلف سجبلت ىذه الحقبة " لب المشكؿ ال البحث في ظاىرىا فقط  

ىذه . كالمؤتمرات التي تتصؿ بمكضكع النيضة , كمقاالت الصحؼ , الكثير مف الكثائؽ كالدراسات 
كلكف ليس فييا تحميؿ منيجي لممرض , كالفقر كالبؤس ىناؾ , الدراسات تعالج االستعمار كالجيؿ ىنا 

بحيث ال تدع مجاالن لمظف حكؿ المرض الذم يتألـ منو , أعني دراسة مرضية لممجتمع اإلسبلمي , 
( 53ص ,ىػ 1406, ابف نبي)" منذ قركف 

الكشؼ عف النظريات المبلئمة لمكاقع لتفسير   أك,إف البحث عف األسباب الحقيقية الدقيقة
كمتعذر أحيانا ذلؾ أف الباحثيف قد , التخمؼ االجتماعي في المجتمع اإلسبلمي أمر صعب كشاؽ 

حاكلكا تعميؿ ذلؾ, كلكف دكف جدكل مف االتفاؽ عمى أسبابو مكحدة لدل الجميع, أك حتى عمى رأم 
الغالبية العظمى؛ ذلؾ أف ظاىرة التخمؼ بشكؿ عاـ  معقدة بصكرة كبيرة كالتخمؼ االجتماعي صكرة 

نما ىناؾ عكامؿ معقدة  مف صكر ىذا التخمؼ, كمف الصعكبة بمكاف رده إلى عكامؿ بسيطة, كا 
ـ, 1993الفيكمي, )متشابكة, داخمية كخارجية, قد تككف أسيمت بشكؿ أك بآخر في حدكثو  

( 443ص

 كحيف تختمؼ مشارب كأفكار الباحثيف كالمصمحيف االجتماعييف تتمايز أيضا أطركحاتيـ الفكرية      
ففي الكثائؽ نجد أف كؿ مصمح قد كصؼ الكضع الراىف تبعاو  لرأيو أك مزاجو أك "كحمكليـ العبلجية 

, كقد رأل أحد المصمحيف السياسييف أف المشكمة إذا كانت سياسية فتحؿ بكسائؿ سياسية , مينتو 
عمى حيف , بإصبلح العقيدة كالكعظ  إالبينما رأل رجؿ ديف كالشيخ محمد عبده أف المشكمة ال تحؿ 

ىػ 1406, ابف نبي)" بؿ يتحدث عف أعراضو , أف كؿ ىذا التشخيص ال يتناكؿ في الحقيقة المرض 
( 53ص ,

يحمؿ في طياتو الكثير مف " كاالفتخار بو , كاالدعاء بأف سبب التخمؼ ىك التشبث بالماضي 
لك استطاعت أف تمثؿ شخصيتيا الحضارية , كفي اعتقادنا أف األمة المسممة اليـك . التجني 
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كاستشعرت مسؤكليتيا , ألدركت رسالتيا , كتستكعب إنجاز السمؼ عمى مختمؼ األصعدة , التاريخية 
كالفخر بمنجزات األجداد دكف القدرة عمى تعدية الرؤية , ككاف ليا عمى غير ما ىي عميو اليـك , 

( 12ص, ـ 1989,  سفر )" كصناعة التقدـ ضرب مف التكبيخ ألنفسنا 

يدرؾ أف  (ـ1930,  أرسبلف  )إف الدراسة المتأنية لمبمداف العربية كاإلسبلمية كما أشار 
ىناؾ حزمة مف األسباب تقؼ في كجو التقدـ االجتماعي كبمكغ الحضارة اإلنسانية لعؿ أبرزىا الجيؿ 

الذم ىك أشد خطران مف الجيؿ , كالعمـ الناقص , الذم يجعؿ في المسمميف ال يفرؽ بيف الخمر كالخؿ 
كالعزائـ , حيث فقدكا الفضائؿ التي حث عمييا القرآف,  فساد أخبلؽ المسمميف إلىإضافة , البسيط 

: كقد قاؿ أحمد شكقي في ذلؾ صادقان , التي حمؿ عمييا سمؼ األمة 

نما األمـ األخبلؽ ما بقيت          فإف ىـي ذىبت أخبلقيـ ذىبكا  ( 75ص)كا 

كيسرد الباحث ىنا بعض االتجاىات ككجيات النظر التي فسرت التخمؼ االجتماعي متضمنة 
: بعض االعتراضات عمى مضامينيا كىي تنقسـ الى قسميف   

أسباب خارجية : القسم األول 

أسباب داخمية : القسم الثاني 

 جممة إلىاألسباب الخارجية كالتي تتفرع بدكرىا , كتتناكؿ الدراسة في عرضيا ليذه العكامؿ 
: مف العكامؿ التي ساىمت في تأخير التقدـ كتعميؽ التخمؼ االجتماعي 

  

. األسباب الخارجية : المبحث األول 

 : (المكانية )الجغرافية العوامل : أ 

يركز أصحاب التفسير الجغرافي لمتخمؼ االجتماعي عمى األكضاع الجغرافية كالمكارد 
الطبيعية, باعتبارىا عكامؿ أساسية في تحديد تقدـ المجتمع كتخمفو, كييٍسًقط أصحاب ىذا االتجاه مف 
حسبانيـ كافة العكامؿ األخرل, كيعتبركف أنيا عكامؿ ذات تأثير محدكد أك منعدمة التأثير في إحداث 

ما : أف كؿ الببلد المتخمفة تقع في مناطؽ" التخمؼ, كيرل أصحاب ىذا االتجاه  إما شديدة الحرارة, كا 
ما أنيا تقع في المناطؽ المدارية, كتتسـ البمداف التي تقع في تمؾ المناطؽ بالتخمؼ  شديدة البركدة, كا 

في المجاالت الزراعية, كالصحية, كالتعميمية, كالثقافية, كاالجتماعية, مع تفشي المعاناة مف سكء 
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التغذية كانتشار األمراض كاألكبئة المختمفة, كما تتًحدُّ العكامؿ الطبيعية كالجغرافية مف نشاط األفراد, 
ف (26ـ, ص1998شفيؽ,  )"كتكىف مف قكاىـ, كتكرثيـ الكسؿ, األمر الذم ال يتأتى معو أم تقدـ   كا 

. كاف الباحث يرل أف ىناؾ العديد مف الدكؿ المتخمفة تقع كسطان بيف المناخيف

؛ حيث التاسع عشراأللماني فريدريؾ راتزؿ في أكاخر القرف : كقد أرسى قكاعد ىذه النظرية 
فيك يخضع لسمطانيا كتتحدد نظـ حياتو االجتماعية ,  يرل أف لمبيئة أثره كبيره في حياة اإلنساف
كما كاف مف أنصار ىذه المدرسة خارج ألمانيا دكمكليف في , كاالقتصادية كفؽ ما تمميو عميو ظركفيا 

فرنسا الذم يرل أف البيئة الجغرافية ىي التي تشكؿ المجتمع كأف اختبلؼ البيئات كاف السبب في 
كذىب في تطرفو حدا بعيدا أنكر فيو عمى اإلنساف ما , اختبلؼ األنماط االجتماعية كاالقتصادية 

. أكتي مف عقؿ كتفكير كعمـ كقدرة تمكنو مف االستفادة مف بيئتو بطريقة معينة أك التحمؿ مف سيطرتيا
مف ىذا المنطمؽ  فقد ركزت ىذه المدرسة في مجاؿ العبلقة بيف اإلنساف ك بيئتو عمى البيئة الطبيعية 
كتؤمف أف اإلنساف في ىذه الحالة مسير كليس مخير, كبالتالي فالتقدـ أك التخمؼ الذم يعرفو  مجتمع 

( 28, ص1994, سيؼ) معيف راجع إلى الظركؼ البيئية كالطبيعية

الذم ربط بيف المناخ كطبائع ,  كيؤيد ىذا الرأم حكؿ تأثير الجغرافيا كالمكاف ابف خمدكف
فقد كصؼ أىؿ المناطؽ الحارة بالتأخر كالميك , بينما كصؼ أىؿ حكض البحر المتكسط . الناس

 (اإلقميـ الجغرافي كليس الدكلة) قد رأينا مف خمؽ السكداف عمى العمكـ" بالجرأة كالشجاعة كالمعرفة 
ككذلؾ ,  الخفة كالطيش ككثرة الطرب, كتجدىـ مكلعيف بالرقص, مكصكفيف بالحمؽ في كؿ قطر 

يمحؽ بيـ قميبل أىؿ الببلد البحرية, لما كاف ىكاؤىا متضاعؼ الحرارة بما ينعكس عميو مف أضكاء 
بسيط البحر كأشعتو, كانت مف  تكابع الحرارة في الفرح كالخفة مكجكدة أكثر مف ببلد التمكؿ كالجباؿ 

ف كاف الباحث ىنا اليجد غضاضة في االعتراض عمى ( 36ابف خمدكف,  د ت , ص ) الباردة كا 
بؿ ليس ىناؾ تناسب طردم بيف ,  نظرية أف القاطنيف في الببلد اإلفريقية يتصفكف بالغباء كالحماقة

كدكلة مثؿ جنكب أفريقيا تعتبر متقدمة قياسان بغيرىا في مجاؿ الصناعات , لكف البشرة كطريقة التفكير
 . المتنكعة

فالمؤرخ االنجميزم الكبير جكف أرنكلد , كالتقدـ ال يأتي نتيجة حاجة مادية بؿ حاجة ركحية 
كقد سبقو . تكينبي جاء مف ناحيتو بتفسير ضخـ لمحضارة يمعب فيو العامؿ الجغرافي دكران أساسيان 

 إدخاؿ العامؿ الجغرافي بطريقة منيجية في تفسير إلىمكاطنو السير جكف ىالفكرد بنصؼ قرف 
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 حث الدارسيف عمى إجراء دراسات إلىاألمر الذم يدعك ( 64ص , ىػ1406, ابف نبي )الحضارة  
 .منيجية في ىذا الشأف لمتبٌيف مف ىذه اآلراء 

كال تدعمو الدالئؿ عمى أرض الكاقع  فبعض الدكؿ تقع في ,  االتجاه ال تؤيده الكقائع لكف ىذا
المناطؽ التي ذكرىا أصحاب ىذا الرأم , كمع ذلؾ فقد بمغت درجة عالية مف التقدـ, كما ىك الحاؿ 
مع الياباف مثبل, كما أف غالبية المجتمعات العربية كاإلسبلمية ال تقع ضمف المناطؽ المذككرة, كما 

أنيا تمتمؾ الكثير مف المكارد الطبيعية الحيكية, كمع ذلؾ لـ تشفع ليا تمؾ المكارد أك حسف المكقع مف 
الكقكع في التخمؼ, فضبل عف إمكانية التغمب عمى الظركؼ الطبيعية كالمناخية, عف طريؽ زيادة 

(  40ص , ـ 2005, عجمي  )الجيد البشرم المصحكب بالتكنكلكجيا كاآلليات الحديثة 

أف األٌمة اإلسبلمية , كمما يجعؿ دراسة الباحث ال تقؼ مع أصحاب ىذا  االتجاه الجغرافي
رغـ أف ,  أصقاع العالـ إلىحتى كصمت المنكرة  كالمدينة  المكرمةانطمقت منذ بزكغ اإلسبلـ مف مكة

فالجباؿ تحيطيا مف كؿ جانب كالصحارم , الجزيرة العربية ال تتكافر فييا عكامؿ الطبيعة الجاذبة 
حتى أف ا سبحانو كتعالى تمنف عمييـ , كاألنيار فييا معدكمة , خمفيا تجيش برمضائيا الحارقة 

كيحضركنو شتاءن مف , بفضمو في رحمتي الشتاء كالصيؼ حيف كانكا يجمبكف طعاميـ صيفان مف الشاـ 
ىناؾ دكؿ تعيش في المناطؽ المعتدلة كتعد متخمفة كما في حكض البحر  أف إلىإضافة , اليمف 

عما كانت حيث إنو لـ يتغير كثيران ,  كفي مناخ منطقة بغداد مثؿ كاقعي . المتكسط كأمريكا الجنكبية
عميو بغداد في أكج زينتيا كزخرفيا يكـ كانت درة عقد الحضارة اإلسبلمية في عيدم الرشيد كالمأمكف 

 إلىبؿ إف المناخ في الدكؿ اإلسبلمية عامة لـ يتغير خبلؿ ستة أك سبعة قركف التغير الذم يؤدم , 
 .ىبكط معدالت النمك كالتقدـ كما في الكقت الحاضر  

كمف ىذا المنطمؽ  كاجو االتجاه الجغرافي في تفسير التخمؼ انتقادات عنيفة, كعٌددكا أدلة   
فذكركا الكثير مف المناطؽ ذات الظركؼ غير " كثيرة عمى ضعؼ كجية نظر أصحاب ىذا  التفسير 

الطبيعية كالجغرافية غير المكاتية, كمع ذلؾ فقد استطاعت تحقيؽ معدالت عالية مف التنمية في 
الجكانب المختمفة, كحتى في مناطؽ ذات ظركؼ يتعذر معيا القياـ بالنشاطات اإلنسانية المختمفة, 
مثؿ منطقة سيبريا باالتحاد السكفيتي السابؽ, كىي منطقة ذات بركدة عالية جدا, غير أنيا قطعت 

( . 26ـ, ص1998, شفيؽ  )شكطا ما عمى طريؽ التقدـ 
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ككاف ذلؾ لزامان , لقد قامت معظـ الحضارات في القديـ حكؿ األنيار كفي مناخ معتدؿ " 
لمتفاعؿ الحضارم حيث لـ يكف يممؾ إنساف تمؾ العصكر كسائؿ شتى لتركيض البيئة كما يممؾ 

,  ما يمكنو مف التفاعؿ الحضارم إلييافكاف البد لو مف بيئة مركضة يضيؼ ىك , اإلنساف اليـك 
كمع مركر الزمف أخذ إنساف العصر يمتمؾ كسائؿ جديدة لمتفاىـ مع المكاف فامتدت بذلؾ رقعة إبداعو 

كغدان سكؼ يمتد التفاعؿ بيف اإلنساف كالمحيطات كما تحت األرض كفي الفضاء الكاسع , الحضارم 
  كما أف التقدـ العممي أصبح كفيبل بمكاجية مشكبلت التقدـ(80ص, ىػ1400, سفر  )" العريض 

 .المترتبة عمى عدـ مناسبة الظركؼ المناخية الطبيعية

.  البشري والفكرياالستعمار: ب 

يعتقد عدد مف الباحثيف كالمفكريف كالمعنييف بقضايا التخمؼ أف البداية الحقيقية لمتخمؼ 
المجتمعات العربية كاإلسبلمية ترجع بصفة أساسية إلى استعمار الببلد الكبرل لتمؾ  بعض الشامؿ في

المجتمعات, فأينما كجد االستعمار تككف محصمتو تخمؼ المجتمع الميٍستىٍعمىر, كمنذ مطمع القرف 
السادس عشر تحكؿ المكقع االستراتيجي لمدكؿ العربية كاإلسبلمية إلى أف يصبح عبئا عمييا, ثـ 
سيطر االستعمار األكربي عمى منطقة أعالي البحار, كافتقد العرب دكرىـ في التجارة العالمية, ثـ 

فيًتحىت أسكاقيـ عنكة لمبضائع األكربية؛ فتحكلت الدكؿ العربية كاإلسبلمية إلى مرحمة اليشاشة كالتخمؼ 
( . 44ص , ـ 2005, عجمي  )االقتصادم كالسياسي كالثقافي كاالجتماعي 

كقد عمؿ االستعمار عمى تدعيـ كؿ ما مف شأنو أف يسيـ في إضعاؼ كتخمؼ المجتمعات 
العربية كاإلسبلمية, كمف ذلؾ أنو مزؽ العالـ اإلسبلمي المعاصر إلى أكثر مف خمسيف دكلة, 

باإلضافة إلى أقميات إسبلمية منتشرة في الدكؿ غير اإلسبلمية, كقد أدل ذلؾ إلى تشتيت المقكمات 
. المادية كالركحية لممسمميف

 نكعيف أحدىما خارجي كىك الذم يأتي بالقكة العسكرية كاآلخر إلىكىناؾ مف قٌسـ االستعمار 
كيظؿ االستعمار بشكميو الجديد كالقديـ ىك المسؤكؿ " داخميان كىك ما يسمى بالغزك الثقافي أك العكلمة 

كلف تستطيع الدكؿ العربية الخركج . عف حالة التخمؼ االجتماعية التي تعيشيا الدكؿ العربية كالنامية 
 عف طريؽ استخداـ األمثؿ لممكارد الطبيعية المحمية المتاحة لزيادة كمية السمع إالمف ىذه الحالة 

( 219ص , ػق1432, العمي  )" كالخدمات التي تنتجيا 
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ف كاف الباحث ال ينظر   أف االستعمار ىك السبب المباشر في تخمؼ المجتمع إلىكا 
أف االستعمار القديـ قد رحؿ, إال أنو ترؾ كراءه "  أنو يتفؽ في إال في الجانب االجتماعي اإلسبلمي

استعمارا أشد خطرا, إنو استعمار يحتؿ العقكؿ كاألفكار كالمفاىيـ كالقيـ كالمعايير كاألخبلؽ كالسمكؾ 
(. 57, 56ـ , ص ص1993, القرضاكم  )كالتشريعات, كقد أدل ذلؾ إلى تخمؼ العالـ اإلسبلمي 

حتى , ففرض لغتو في ظؿ سيطرة االستعمار , لقد أدرؾ الغرب قيمة المغة كعنصر حضارم 
, يستغؿ ظركؼ األفارقة المغكية , كىا ىك ذا اآلف ,  دكؿ المنطقة  بعضأصبحت المغة الرسمية في

لكف ىذا التخمؼ نتج , كأداة لمحاربة األمية , الحرؼ البلتيني – بكسيمة أك بأخرل – كيفرض عمييـ 
كالتي لـ تحدث التغييرات , بسبب عبلقات المجتمع كالقكل المسيطرة عميو نخب كأنظمة حاكمة 

كالذم  الكاجب إجرائيا بعد نيؿ االستقبلؿ كاستقرار نظـ الحكـ , كلـ تأخذ كضع كجيؿ كفقر مكاطنيا
جسد كما زاؿ يجسد كضعا نفسيا معينا ؛ إذ أف سمككو نابع مف ذاتو كفعمو كرد فعمو عما يحيط بو في 

( 69, ص ـ 1991شرابي ,  )بيئتو 
إف انتصارات : " عمى خطكرة ذلؾ النكع مف االستعمار قائبلن   (ـ1986, ابف نبي  )كقد أكد 

السبلـ تتقرر في جبيات الصراع الفكرم, كيجب أال يبقى عندنا شؾ في أف الخصـك الذيف يتنافسكف 
 لبلستيبلء عمى عناصر القكة سيمجأكف إلى سبلح األفكار؛ حيث إف قنابميـ الذرية أصبحت عاجزة ...

في المستقبؿ عف حؿ مشكبلتيـ  فيجب عمينا أف نعطي ألفكارنا أقصى ما يمكف مف الفعالية مف 
ناحية, كمف ناحيػة أخرل أف نعرؼ الكسائؿ التي يستخدميا االستعمار لييٍنًقصى ما يمكف مف فاعمية 

(. 19ص  )"أفكارنا

كىذا ما تناكلتو شيادة أحد أبرز المفكريف الغربييف الذم أٌرخ لدكر الغرب في تخمؼ أفريقيا 
االقتصادية, كالسياسية, كاالجتماعية, كالثقافية, كقد أكد عمى أف : بصفة عامة, كفي كافة المجاالت

كقد أصبح مف المألكؼ  كجزء "االستعمار بكافة صكره أسيـ بقدر كبير في تخمؼ أفريقيا بصفة عامة 
مف النفاؽ االستعمارم  الحديث عف أف أكركبا قد أكصمت أفريقيا إلى القرف العشريف, كينطكم ىذا 

كتتمثؿ الضريبة األكثر , الزعـ عمى تضمينات ترتبط بالمجاالت االجتماعية, كاالقتصادية, كالسياسية 
خطكرة التي عانى منيا الخاضعكف لبلستعمار في استبعادىـ مف التاريخ كالمجتمع, فقد اغتصب منيـ 
االستعمار كؿ دكر حر بالنسبة لمحرب أك السبلـ, ككؿ قرار يسيـ في مصيرىـ كمصير العالـ, ككؿ 

 (. 345- 315ص ص, ـ1988,  ركدني  )مسئكلية ثقافية كاجتماعية 
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كما أف الفرقة التي عصفت رياحيا العاتية ببناء األمة اإلسبلمية, تعكد إلى غرس خبيث ألقى 
كىك غرس األنانية كحب الذات, أم االتجاه أك النزعة . االستعمار بذكره في تربة المجتمع المسمـ

لقد استطاع االستعمار " الفردية التي جعمت الفساد كالتصدع كاالنفكاؾ يدب في أكصاؿ المجتمع 
أف يفتت بنية الشبكة االجتماعية التي تحدث عنيا - كاستفادتو مف قابمية المسمميف لبلستعمار- بمكره 

مالؾ بف نبي مف خبلؿ مجمكعة مف المعاكؿ التي أعطت أكميا المسمكـ, مف قبيؿ العممانية التي 
 أفراد المسمميف, فأصبحكا يسمككف في حياتيـ  بعضأضعفت سمطاف القيـ اإلسبلمية عمى نفكس

, ىػ1419, مسعكد  )" اليكمية منسمخيف مف تمؾ القيـ التي تصنع التماسؾ في جسـ المجتمع المسمـ
( 150ص 

أك غزاة إعبلمييف أف , لقد حاكؿ المستعمركف بجميع أصنافيـ سكاء كانكا غزاة محاربيف 
 القكمية أياـ الدكلة العثمانية ىي إلىكأكؿ ما ظير مف الدعكة , يؤثركا في تقدـ األمة اإلسبلمية 

 الجاىمية القديمة إلىجماعة تسمى جماعة االتحاد كالترقي كجمعية تركيا الفتاة كالتي أحيت الدعكة 
كحاكلت أف تنشر مبادئ , كآدابيا كثقافتيا كأف الديف اإلسبلمي ىك أمر طارئ عمى الثقافة التركية 

كقد كجد جيش الممؾ حسيف عمى جثة أحد القادة األتراؾ منشكران كزعتو , التعصب لمقكمية كالقبيمة 
إف ىذه البدعة الخيالية المخيفة التي يسمكنيا األمة " إحدل الجمعيات التركية الطكرانية جاء فيو 

كدكف تحقيؽ الكحدة الطكرانية , اإلسبلمية التي ظمت ألمد طكيؿ سدان يحكؿ دكف التقدـ بكجو عاـ 
( 143-142ص , ىػ 1420,  عثماف  )"  التفكؾ كالزكاؿ إلىبكجو خاص ىي في طريقيا اآلف 

, كأصكلو , إف التربية في المجتمع العربي اإلسبلمي ىي نبت ىذا المجتمع بظركفو كثقافتو 
كالحياتي كلكف تأثر ىذا المجتمع إباف عصكر االنحطاط حيث تمكف االستعمار , كتراثو الفكرم 

كمبادئ كقيـ تختمؼ عما استقاه , الغربي مف أف يفرض عمى ىذا المجتمع اإلسبلمي عقائد كأسس 
لكف قد يقؼ بعض الباحثيف معترضان عمى تحميؿ  (178ص , ىػ 1423, أحمد )مف أسبلفو

االستعمار السبب في التخمؼ االجتماعي السيما في دكؿ لـ يدخميا االستعمار كالمممكة العربية 
كالذم تركو ,  قضية البناء االجتماعي كاالقتصادم كالسياسي إلىالسعكدية  كلعؿ ىؤالء يشيركف 

كمف اإلنصاؼ أف , باعتباره العائؽ األساسي لتنمية ىذه الدكؿ , االستعمار خمفو في الدكؿ المتخمفة
 كىك اإلرث االستعمارم الذم تركو االستعمار خمفو عندما رحؿ عسكريان كالى إالنقكؿ أف ىذا العامؿ 

(  139ص , ىػ1415, العبادم  )" درجة أقؿ سياسيان ال ينطبؽ عمى مجتمعنا 
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كالباحث يتفؽ في أف االستعمار الخارجي ال يتحمؿ المسؤكلية كاممة في تأخر المجتمع 
لما استطاع االستعمار , فمك لـ تكف ىناؾ قابمية في البدء كضعؼ ىكاف داخمي , اإلسبلمي كالعربي 

.  الببلد العربية كاإلسبلمية فاالستعمار قد يككف عرضان كليس مرضان إلىأف يدخؿ 

. التبعية لآلخرين: ج 

يتعذر دراسة المجتمعات المتخمفة بمعزؿ عف تطكر كتقدـ المجتمعات الغربية المتقدمة, كأنو         
مف الضركرم النظر إلى العالـ بكصفو نسقا أك نظاما كاحدا, خصكصا كأف العبلقات بيف 

ىي عبلقة السيطرة "المجتمعات المتخمفة كالمجتمعات المتقدمة نمت في إطار عبلقة كاحدة 
كاالستغبلؿ مف جانب المجتمعات المتقدمة, كعبلقة الخضكع كالتبعية مف جانب المجتمعات 

المتخمفة, كالكاقع أف كيتَّاب مدرسة التبعية ال ييٍجًمعيكف عمى مفيكـ كاحد لظاىرة التبعية, كربما كاف 
مرد ذلؾ إلى طبيعة الظاىرة ذاتيا كتعدد صكرىا كأشكاليا, كلكف اإلجماع منعقد عمى شمكؿ ظاىرة 

ـ, 1984, عبد الرحمف)" االقتصادية, كالثقافية, كاالجتماعية, كالسياسية: التبعية كتعدد جكانبيا
(. 37- 34ص

 تعد أحد أسباب التخمؼ االجتماعي ككنيا تتخمى عف القيـ كالمعتقدات لآلخريفإف التبعية 
 تقاليد كقيـ كعادات كسمككيات أخرل غير إتباع" كاألفكار اإلسبلمية كتستبدليا بمنتجات سمبية مف 

أصيمة عمى المجتمع اإلسبلمي, كيترتب عمى ىذه المحاكاة مسخ الشخصية كاتجاىيا نحك الذكباف, 
كذلؾ مرتبط بصكرة كبيرة بالغزك الثقافي بكسائمو المتعددة, كبصفة خاصة كسائؿ اإلعبلـ ذات التأثير 

( . 49ص , ـ 2005,عجمي  )السريع كالفعاؿ

 إلىالمجتمعات اإلسبلمية خمؼ الطريؽ الذم يرسمو الغرب لنفسو يؤدم بعض إف لياث 
كما مف ثقافة غير أكربية ال تستمد قكتيا مف التأثر "  مخرج كحيد ال ثاني لو كىك ضياع اليكية 

بالثقافة الغربية أك محاكاتيا, إال كقسـ كبير منيا يكاجو عمميا خطر االنحبلؿ, كمعو زكاؿ المدنية, 
أم - كىي ال تمعب , كضياع فرص التنمية المستقمة كالسيطرة عمى البيئة الخاصة كالتحكـ بالذات 

أم دكر ىاـ في تنظيـ الحياة االجتماعية العامة, كتجديد أسسيا المعنكية - المجتمعات التابعة 
كالسياسية كاإلنتاجية, أم في بناء الحضارة, كىكذا تقـك الييمنة الثقافية بإبعاد الثقافات األخرل عف 

 ( .133ـ, ص1987, غميكف)"مياديف العمؿ كاإلنتاج 



 -62-  

 اآلخريف مف غير المسمميف كتقميدىـ ىك بالفعؿ جكىر التخمؼ , أما النظر إتباعإف مجرد 
إلى اآلخريف, كاالستفادة منيـ فيما ينفع اإلسبلـ كأىمو, مما ال يخالؼ أصكؿ كمعتقدات المجتمعات 

العربية كاإلسبلمية, فذلؾ أمر محمكد , بؿ حث اإلسبلـ عميو, كألـز بو؛ فالحكمة ىي ضالة المؤمف, 
" كأنى كجدىا فيك أحؽ بيا, أما الرفض المطمؽ لكؿ ما يأتي عف اآلخريف فذلؾ تعصب ال مبرر لو , 
كمف الغريب في ىذا اإلطار أف الغرب حينما أراد أف يتقدـ كيخرج مف عصكر تخمفو أخذ الكثير مف 

المسمميف, ثـ أضاؼ إليو ما عىفَّ لو مما ينفعو كيتبلءـ معو؛ فككف حضارة تحمؿ سماتو كخصكصيتو؛ 
, عجمي )فبل يعقؿ بعد ذلؾ أف تقؼ المجتمعات العربية كاإلسبلمية عند مجرد األخذ كالتقميد 

( . 52ص, ـ2005

 االنحدار كالفكضى كالتخمؼ ىي التي عناىا الرسكؿ  صمى ا عميو إلىكالتبعيػة المطمقة المفضية       
 لسمكتمكه ضب جحر سمككا لك حتى بذراع كذراعان  بشبر شبران  قبمكـ مف سنفلتتبعف : " في قكلو, كسمـ 

, كتاب أحاديث األنبياء , صحيح البخارم ) " ؟ فمف قاؿ , كالنصارل الييكد ا رسكؿ يا : : قمنا ,
فالحديث ينكر عمى األمة أف تصؿ إلى الحد الذم تغدك فيو ذيبل تابعا لآلخريف . (3222الحديث رقـ 

مف أصحاب العقائد األخرل, كأصحاب الحضارات السائدة, كفارس كالركـ ال تكجداف اليـك بيذا االسـ 
كالعنكاف, كلكف معناىما مكجكد في الدكؿ الكبيرة التي تمثؿ المعسكر الغربي أك المعسكر الشرقي, 

 الحضارة الغربية عمى أنيا القكة الكحيدة القادرة عمى بعث إلىكماداـ المسممكف مستمريف في النظر 
 اإلسبلـ أفيؤيدكف االدعاء – كبطريؽ غير مباشرة – فإنيـ يدمركف ثقتيـ بأنفسيـ , مجتمعيـ الراكد 

 ( 73ق, ص 1430, أسد )" قكة مستيمكة 

ككؿ فرد مف أفراد المسمميف مكمؼ مف ا عز كجؿ القياـ بمسئكليتو, كأنو ال نجاح لممسمميف         
كبيذا يتضح أف ما تعانيو األمة اإلسبلمية مف " أفرادان كجماعات, إال إذا قاـ كؿ منيـ بمسئكليتو 

حتى لك : كما قاؿ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ, الشقاء كالذؿ كالتبعية ألعداء اإلسبلـ في كؿ شيء 
( . 181-180ص , ىػ1412, األىدؿ   )دخمكا جحر ضب لدخمتمكه 

إف الدراسة ال تعزك التخمؼ االجتماعي  إلى عامؿ كاحد  ألف ذلؾ أمر غير عممي,  حيث 
 أف ىناؾ أسبابا أخرل بجانب التبعية  تعاكنت فيما بينيا عمى تعميؽ ظاىرة التخمؼ االجتماعي في

.  المجتمعات اإلسبلميةبعض

. نوع الجنس والّمون : د 
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ٍمًقية ال تساعده عمى ,   نكع الجنسإلىنسبت بعض الدراسات التخمؼ االجتماعي           فقدراتو الخى
كعند أصحاب ىذه النظرية أف الجماعات , الرقي, كييٍعرىؼ القائمكف بيذا الرأم بأصحاب نظرية الجنس 

البشرية المييأة كالمؤىمة لمتقدـ بطبعيا, يتميز أفرادىا بخصائص بدنية أك خمقية أك ىما معا, كيتكارث 
أفراد ىذه الجماعات تمؾ الخصائص بحيث تصبح مميزة ليـ عف غيرىـ, كتمؾ الخصائص تدفعيـ 
دفعا إلى التقدـ, كتخرجيـ مف بؤرة البدائية كالتخمؼ, بينما تتميز جماعات بشرية أخرل بخصائص 

بدنية كخمقية أخرل تككف عائقا ليـ مف الحضارة, كبالتالي فإف تمؾ الخصائص تيٍبًطئ تقدـ الجماعات 
 (   45ـ, ص1998مؤنس, )كتميؿ بيا إلى الرككد في حالة البدائية المتخمفة 

كالباحث يتفؽ معيـ كذلؾ , لكف ىذا الرأم كجد رفضان مف جميكر الباحثيف في عمـ االجتماع
لتناقضو مع مبدأ العدؿ اإلليي المسمـ بصحتو في اإلسبلـ, فميس مف المعقكؿ أف يخمؽ ا أناسا 

نما العمؿ كاالجتياد ىما  بطبائع تسبب التخمؼ بينما ييٍؤًثر آخريف بطبائع أخرل تساعدىـ عمى التقدـ, كا 
" الفيصؿ في بناء الحضارة, كىما العنصر الحاسـ في إخراج أم مجتمع مف تخمفو       

                                        

    "(96: اآلية , األعراؼ)  كال يىٍبعيد ىذا التفسير عف ادعاء الييكد مف أنيـ شعب

ا المختار, ككذلؾ كثير مف المجتمعات الغربية التي تدعي أف جنسيا ىك أفضؿ األجناس؛ كبالتالي 
. تستطيع أف تصنع التقدـ ألمتيا

 يذىبكف إلى أيضان كلعؿ ما يدحض ىذا الرأم أف القائميف بيذا التفسير أكثرىـ مف الغرب, كىـ 
أف معيار التقدـ كالتخمؼ ىك المكف؛ فالمكف مرتبط عندىـ بصكرة أك بأخرل بالتفكؽ الخمقي كالمعنكم, 
بؿ كيحددكف ىذا المكف بالمكف األبيض الذم ال تشكبو سمرة, يضاؼ إلى ذلؾ صفات أخرل حددكىا 

غير أف بعض الغربييف أنفسيـ قد ردكا عمى ذلؾ, كرفضكا ىذا المنطمؽ في تحديد "كتعصبكا ليا, 
أسباب التقدـ كالتخمؼ, بؿ ككيًصؼى ذلؾ التفسير بأنو ليس إال ترىات, كمما يشيد لذلؾ أف التاريخ 
يؤكد أف الحضارة لـ تكف يكما لجنس معيف دكف جنس, كما أف التخمؼ لـ يكف ًحكران أك سمة لقكـ 

كقد بنى المسممكف حضارتيـ قبؿ مئات   (51- 45ص, ـ 1998إبراىيـ , )" معينيف دكف قـك 
كلـ يشفع ليـ , حينما كاف الغرب بألكانو الفاتحة يرفؿ في مستنقعات الجيؿ كأكحاؿ التخمؼ , السنيف 

جنسيـ فضبل عف عقكليـ في التخمص مف ذلؾ إال بعد أف استفادكا مف الحضارة اإلسبلمية ليصنعكا 
. مراكب تقدميـ
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سمات سمككية تممؾ , كقد أباف بعض الباحثيف أف المجتمعات المتقدمة  السيما الغربية 
سيككلكجية لؤلفراد, كتمؾ الخصائص ىي سبب التقدـ, بينما ال تممؾ المجتمعات المتخمفة مثؿ تمؾ ك

الحاجة لئلنجاز, االستعداد : كمف أمثمة تمؾ الخصائص"الخصائص , كمف ثـ فإنيا ستظؿ متخمفة 
لقبكؿ الخبرات الجديدة, االنفتاح عمى العالـ, تقبؿ التغيير, تقدير األفراد عمى أساس العمؿ, األخذ 
بالتخطيط مع المحافظة عمى الكقت كالمكاعيد, , الطمكح في المجاؿ الكظيفي كالتعميمي, الميؿ 

لبلستقبللية, كالثقة في التقدـ كالعمـ كالتكنكلكجيا, كغيرىا مف خصائص سيككلكجية كنفسية, فكجكد تمؾ 
(. 102ـ, ص1984الحسيني كآخركف ,  )"الخصائص سبب التقدـ كانعداميا سبب التخمؼ

 أف بعض ىذه الخصائص خطكات عمى طريؽ التقدـ ليست خاصة بمجتمع إلىكالباحث يشير 
دكف غيره , كقد يككف عدـ كجكدىا خطكات عمى طريؽ التخمؼ في المجتمع, إال أف القكؿ بكجكد ىذه 
الخصائص في المجتمعات الغربية فقط أمر غير مقبكؿ, كما أف القكؿ بعدـ قدرة المجتمعات األخرل 

ال فقد حث اإلسبلـ , عمى إيجاد كتبني مثؿ ىذه األنماط مف الخصائص  أمر آخر غير مقبكؿ,  كا 
عمى أكثر تمؾ السمات إذا تـ النظر إلييا بنظرة مكضكعية, كيـك أف تمثؿ المسممكف تمؾ السمات 
كأشباىيا أقامكا حضارتيـ, كيـك أف تخمى المسممكف عنيا تخمفت مجتمعاتيـ فمـ تقـ ليـ قائمة في 

مما يعني أف ىذه الصفات ىي اتخاذ الخطكات الحاسمة لمتخمص مف أفكارىـ كسمككياتيـ المتخمفة 
ٍمقية  ميقية كليست خى  .خي

 أف  مبلمح الشخصية العربية إلى كلعؿ مف المجحؼ في نظريات بعض الباحثيف أنيـ تكصمكا 
أف الشخصية العربية "كاإلسبلمية,  سبب رئيس في عممية تأخرىـ عف المحاؽ بالدكؿ المتقدمة ك 

مجردة مف اإلحساس بالمستقبؿ, كال تستطيع التفكير إال في الحاضر فقط, بؿ ال تستطيع التفكير إال 
في يكميا فقط, كلفظ الغد ال يعني ليا شيئا, كما ال يمثؿ في نفسيتيا أم معنى؛ فالعربي تشغمو أبسط 
حاجات يكمو عف أكثر حاجات غده, كعند العربي أف اإلحساس بالمستقبؿ ممكة خاصة تكجد مركبة 

(.  148- 147ـ,  ص1991عبد الدايـ, )في نفكس بعض األجناس مف البشر كال تكجد عند آخريف
كتناقضان ال يؤيده , كتيافتا ال يستقيـ معو دليؿ , كالباحث ىنا ال يجد إال  تعميمان ال يبرىنو التاريخ 

برىاف حيث أف الحضارة التي أقاميا المسممكف العرب في ببلد الشاـ كالمغرب العربي تنسؼ ىذه 
مما يعني أنيا مظاىر , النظرية كقد تككف ىذه األعراض ظيرت بيف العرب حيف تأخركا حضاريان 

ف أصابت أشخاصان فيي ليست في السكاد األعظـ مف ىذه الشعكب, كليست أسبابا   .كا 
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كالناظر في تاريخ األمـ يجد أف لكؿ مجتمع حٌظو مف التأخر ثـ التقدـ أك العكس ك بيف العمك 
كما أف التقدـ العممي كالرقي الحضارم ليس , كاالنخفاض بحسب نشاط أصحاب ىذه األمة ككسميا 

شاعتو بيف الناس؛  حكران لمكف أك عرؽ أك شرؽ أك غرب كما يحمك لممستشرقيف كالعممانييف تصكيره كا 
كلكف التقدـ العممي ىك نتيجة لمعمؿ اليادؼ المنظـ المؤسس عمى أسس سميمة صحيحة, كنشاط 

لذلؾ فإف الباحث ال يؤيد النكع الرابع كىك أف نكع الجنس أك المكف أك البشرة تككف , عممي دؤكب
كىذا مصداؽ قكؿ رسكؿ , فضبلن عف التخمؼ بمفيكمو الشامؿ كالكاسع ,  عكامبلن لمتخمؼ االجتماعي
ـٍ  ًإفَّ  أىالى " ا صمى ا عميو كسمـ  بكي فَّ  , كىاًحده  رى ـٍ  كىاً  بيٍّي  فىٍضؿى  الى  أىالى  , كىاًحده  أىباكي مىى ًلعىرى ًميٍّي  عى  كىالى  , أىٍعجى

ًميٍّي  مىى ًلعىجى بيٍّي  عى مىى أًلىٍحمىرى  كىالى  , عىرى دى  عى دى  كىالى  , أىٍسكى مىى أىٍسكى ابف  ) " ؟ أىبمٍَّغتي  , بالتٍَّقكىل ًإالَّ  , أىٍحمىرى  عى
. (22872رقـ الحديث , مسند األنصار , حنبؿ 

. أسباب داخمية : المبحث الثاني

نكار  , التحامؿأمر في غاية , تحميؿ اآلخريف أسباب التخمؼ االجتماعي  كجمد الذات كا 
لكف الباحث يممي ,  عف األكؿ تحامبلى نظرية المؤامرة في أسباب تراجع المسمميف حضاريان ال يقؿ 

. كمنطقيا في تفسير المظاىر , عميو ضميره كأمانتو العممية أف يككف كسطان في تحميؿ األسباب 

كالتخمؼ االجتماعي الذم منيت بو األمة اإلسبلمية كالعربية كتسبب في انتكاستيا كتراجع 
ألنو ميما تكالب اآلخر عمى ,  أسباب داخمية يتحمؿ العرب كزرىا دكف سكاىـ إلىيعكد , دكرىا 

كاالنتصار عميو إال إف بمغ بيـ اليكاف كالضعؼ مبمغان , العرب كالمسمميف فإنيـ لف يعجزكا عف دحره 
سكاء , لكف العمة التي تجعؿ المرض مستشريان ىك عدـ تشخيص الداء كاالعتراؼ باألخطاء, كبيرا 

كحيف يبسط الباحث طرفان مف ذلؾ فإف الداء يعرؼ , كانت في السمكؾ أك القيـ أك الفكر أك القمكب 
, سير عمييا مكال عذر بعد ذلؾ حيف يجد المرء الكصفة ثـ ال , كالمأمكؿ يصبح كاضحان , فييفيـ 

كيكضح الباحث عددان مف أسباب التخمؼ االجتماعي الداخمية كىي التي تخص المسمميف دكف سكاىـ 
 .

: غياب الروح اإلسالمية :  أ 

كفرؽ ,  جماعات إلىكالتحزب كالتفرؽ , كيعني الباحث بذلؾ مسألة البعد عف الديف اإلسبلمي        
حيث أسفرت عف تخمؼ , كتعاليمو في كافة المجاالت ,  اإلعراض عف أكامر ا إلىمتناحرة إضافة 
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 عدـ االلتزاـ بمفيـك األمة الكاحدة كالدار كمف ذلؾالمسمميف  في كؿ المجاالت بما فييا االجتماعي 
 "  يقكؿ جؿ كتعالىالكاحدة؛ فحدث التنازع, ثـ الفشؿ كالضياع          

                         "(46: األنفاؿ)  كيظير اإلعراض

 .الحكاـ بمسئكليتيـ تجاه رعيتيـ بعض كذلؾ في عدـ كعي 

عزت السبب في تخمؼ المجتمعات - التي ال يتفؽ معيا الباحث – لكف بعض اآلراء الشاذة 
اجتماعيا إلى الديف اإلسبلمي بالتحديد كليس إلى اإلعراض عنو , كالسبب في ذلؾ عندىـ أف اإلسبلـ 
زىد المسمميف في الحياة, كعطؿ العقؿ, كدعا إلى الجمكد؛ فمك ترؾ المسممكف اإلسبلـى النطمقكا؛ فإنو 

سبب تكاكميـ كعقبة تقدميـ, ىذا ىك سبب تخمؼ المجتمعات العربية كاإلسبلمية مف كجية نظر 
(. 341ـ, ص1982أبك خميؿ,   )أصحاب ىذا الرأم

 كبالرغـ مف كجكد عناصر حضارية في التفكير اإلسبلمي األصيؿ المستخمص مف القرآف
كال تكجد عناصرىا األساسية ,  فإف ىناؾ مف يقكؿ بأف اإلسبلـ ال يممؾ حضارة  النبكية كالسنةالكريـ

كعدـ إمكانيـ القياـ بالحضارة المتقدمة عمى غرار , كليذا  كاف اإلسبلـ السبب في تأخر المسمميف , 
حقان إف المسمميف لـ يقيمكا حتى اآلف الحضارة اإلسبلمية المتكاممة كما ىي , الحضارة الغربية مثبلن 

 المسمميف إلىلكف ذلؾ نقص يرجع ,  تككف عميو أففي التفكير اإلسبلمي عمى الصكرة التي يجب 
فإف ىناؾ بعض الفبلسفة كضعكا صكرة , كما نجد ذلؾ في بعض الفمسفات ,  اإلسبلـ إلىكال يرجع 

( 85ص , ىػ1403, يالجف )معينة لمحضارة المثالية لكف أنصارىـ لـ ينفذكا تمؾ الصكرة كما يجب 

إال أف بؿ كالمعتقدات , كالرؤل كالتصكرات , كرغـ أف المسمميف يممككف العديد مف القيـ    
عندىـ مف بدائؿ متقدمة  زعمو داخبلن في نطاؽ التخمؼ الذم يجب التخمي عنو كاستبداؿ ماالبعض 

 مف أنماط خاصة في تنمية كاقعو المادم كما كف ما تميز بو المسمـأيضاكأدخمكا في ذلؾ , بو 
( 12ص , ـ2007, عمارة  )كما اعتاد مف عادات كتقاليد  , اختص بو مف أساليب في العيش 

في أف التخمؼ االجتماعي بشكمو العاـ جاء نتيجة - يؤيد كثير مف المفكريف اإلسبلمييف -  كالباحث       
كأما ما كصفت بعد ذلؾ مف الجمكد فيك مما ال يصح أف "انحراؼ سمكؾ المسمميف عف الديف القكيـ  

نما ىي عمة عرضت عمى  ينسب إلى اإلسبلـ, كقد رأيت صكرة اإلسبلـ في صفائيا كنصكع بياضيا, كا 
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المسمميف عندما دخؿ عمى قمكبيـ عقائد أخرل ساكنت عقيدة اإلسبلـ في أفئدتيـ, ككانت السبب في 
 (.151ـ, ص1996عبده, )"تمكنيا مف نفكسيـ

حيث , فالتخمؼ االجتماعي إذف جاء نتيجة لعدد مف القضايا كالمشاكؿ في المجتمع المسمـ 
 األمة اإلسبلمية الخركج مف ىذه  بعض بمدافكلـ تستطع, كنمت ككٌكنت ىذا البعد , استفحمت 
كأضاعت طريؽ التراث الحضارم العريض الذم كرثتو ىذه األمة, بيد أنيا لـ تيٍبًد بعد الجدية " الشرنقة 

المطمكبة إلحيائو, بصكرة تتمشى مع متغيرات العصر, كتحافظ في ذات الكقت عمى األصكؿ 
كالمبادئ اإلسبلمية؛ لذا تكقفت مسيرة الحضارة العربية كاإلسبلمية حقبة مف الزمف, كظير عصر 

(. 38ص, ـ 1986, سفر )" انحطاط المسمميف كتخمفيـ الحضارم

إف القارئ  لتاريخ الفكر اإلسبلمي كمساره سكؼ يجد أف مف األسباب الرئيسية لفترات " 
اليبكط كاالنحطاط التي أصابت الحضارة اإلسبلمية كاف جمكد الفكر كعزلتو الكاضحة عف مجريات 

عرؼ  األحداث كالتحكالت االجتماعية التي عاشتيا المجتمعات اإلسبلمية خبلؿ تمؾ الفترات كىك ما
لذلؾ فإف الديف  (59ص, ىػ1400, سفر  )" في تاريخ التشريع اإلسبلمي بإغبلؽ باب االجتياد 

لكف قمة مف , اإلسبلمي بصفاء فطرتو كسمك ىدفو يحث عمى التغيير كالتطكير كاالرتقاء باإلنساف 
. فظنت كثرة مف الغربييف أف السمكؾ الفردم ناتج عف قيمة فكرية , المسمميف لـ يطبقكا تقاليده 

عددان مف عمماء الغرب الذيف اعترفكا بفضؿ العمماء العرب منيـ المستشرقة سيجريد كىناؾ 
ىكنكو كالتي  أكدت أف المسمميف حممكا رسالة عالمية, كأدكا خدمة إنسانية لمثقافة البشرية قديما كحديثا 

بؿ كاف منيـ فرس كىنكد كسرياف كمصريكف كبربر كقكط غربيكف ساىمكا جميعان في رسـ معالـ تمؾ " 
, بدليؿ أف تمؾ الشعكب التي حكميا العرب اتحدت بفضؿ المغة العربية كالديف اإلسبلمي , الحضارة 

في كحدة , كتأثير الركح العربي الفذ مف ناحية أخرل , كذابت بتأثير قكة الشخصية العربية مف ناحية 
( 13ص , ـ 1993, ىكنكة  )" ثقافية ذات تماسؾ عظيـ 

العرب كالمسممكف ظٌمكا عمى مدار ثمانية قركف  يشٌعكف عمى العالـ عممان كأدبان كحضارة, كما ؼ
أخذكا بيد أكركبا كأخرجكىا مف الظممات إلى النكر, كنشركا لكاء المدنية , إف ىـ ذىبكا في أقاصي 
الببلد كدانييا , سكاء في آسيا أك إفريقيا أك أكركبا , ثـ تنكر أكركبا كمف سار سيرىـ عمى العرب 

. االعتراؼ بيذا الفضؿ 
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فالتطبيؽ قد , لذلؾ فإف سمكؾ بعض المسمميف ال يعكس القيـ التي يتصؼ بيا الديف اإلسبلمي 
يككف قريبان مف القاعدة أك بعيدان عنيا بصكر متفاكتة , فالتطبيؽ قد يساعد عمى فيـ القاعدة , كلكف 

 " القاعدة بحد ذاتيا ليا مف قكة السننًَّة ما يجعميا تتصؼ بقكلو تعالى           ( 

التفريؽ بيف النظرية كالتاريخ , " أما التطبيقات فتتفاكت كثيرا  كبعبارة أخرل   (23: اآلية : الفتح 
كبعبارة ثالثة أيضان التفريؽ بيف اإلسبلـ . عمى اعتبار أف النظرية ىي القاعدة كالتاريخ ىك التطبيؽ 

كىـ مثاؿ عمى القاعدة , ليس ليـ . كالمسمميف , فاإلسبلـ سينة كقاعدة , كالمسممكف تطبيؽ كتاريخ 
فميذا عمينا أف نفرؽ بيف ىذيف األمريف في مجاؿ . مف الحصانة ما يجعميـ يحتمكف محؿ القاعدة 

( 65ص , ىػ 1404, سعيد  )"تصدينا لبحث مشكمة تخمؼ المسمميف 

لقد أسفر غياب التطبيؽ الصحيح لئلسبلـ كنظاـ شامؿ لمحياة, كغياب الفيـ الصحيح لرسالة  
ظيكر النعرات العرقية كالعصبيات اإلقميمية كالسياسية " اإلنساف في الككف لدل غالبية المسمميف عف 

كالمذىبية, كالتي شتتت بدكرىا طاقات األمة, كالصراع القكم بيف دعاة التغريب كدعاة التأصيؿ , 
كالشعكر الداخمي باليأس كاالنيزاـ لدل كثير مف المسمميف, كالتسميـ بالضعؼ كاليزيمة أماـ التكتبلت 
الغربية العالمية الكبرل, كاليكة العميقة التي تفصؿ المثقفيف كالكاعيف عف السكاد األعظـ مف األمييف 

كقد تختمط األسباب . (71ص,ـ2005, عجمي )" كأشباه المتعمميف, كغياب البيئة الصالحة لمتقدـ 
 التخمؼ االجتماعي بمظاىره مما يستدعي معو الفصؿ بيف العنصريف أمران اجتياديان إلىالتي تؤدم 

, فالسبب قد يأتي أحيانا مظيران , شاقان لكف حسب الدراسة أف تتناكؿ جميع العناصر بشكؿ مباشر 
. كىكذا  ,, كالمظير قد يككف سببان 

المسمميف, أك سكء نقؿ المسمميف لو مف الجانب العقائدم بعض إف سكء فيـ اإلسبلـ مف ًقبؿ 
الركحي إلى الجانب التطبيقي العممي االجتماعي, كاف كال يزاؿ إشكالية تقتضي الحؿ, كمدعاة لدل 
البعض إلى االعتقاد كالزعـ أف اإلسبلـ سبب التخمؼ االجتماعي , كليس اإلسبلـ ىك العائؽ لمتقدـ 

كما يظف بعض المغرضيف أك باألحرل كما يشيعكف, فاإلسبلـ ديف شامؿ مستقبمي, كقد كاف كال يزاؿ 
الطاقة الباعثة مف أجؿ التغيير كالتحرر ثـ التقدـ, كذلؾ عف طريؽ ما يبثو في معتنقيو مف قيـ كقكاعد 

فمعضمة التقدـ محمكلة عند المسمـ إف أحسف " لمسمكؾ كالعقؿ في كافة نكاحي حياة الفرد كالمجتمع 
استثمار اليدؼ, يكفيو فقط االستفادة مف الطاقة الركحية اإليمانية التي كفرىا اإلسبلـ؛ ليكظفيا في 
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ال فىقىدى  العمؿ كالحركة المنتجة كفي ىذه الحالة تنشط الخبليا المنتجة في المجتمع اإلسبلمي فينيض, كا 
(. 28-27صص ت, . الغزالي, د )"المجتمع تكازنو كتخمؼ إذا لـ تتحرؾ المعادلة عمى ذلؾ النحك

 يحمميا ذلؾ عمى أف تتنكر أفكلقد تبكأت أكربا مركزىا الحضارم الجديد في العالـ, دكف 
لمسيحيتيا أك أف تتساىؿ في شيء مف تقاليدىا كمكركثاتيا الدينية, أك أف تجحد بشيء مف غيبيات 

بؿ إف بريطانيا كقد كانت كال تزاؿ عنكانان مف أبرز عناكيف النيضة . تمؾ التقاليد كالمكركثات
األكربية ػ ال تفخر بشيء مف عمكميا كصناعاتيا, كما تفخر بعتيؽ عاداتيا كتقاليدىا, كبالمحافظة 

كالييكد الذيف تنبسط أيدييـ عمى كثير مف مقدسات المسمميف كأكطانيـ, ال يجيؿ , عمى مكركثاتيا
أدنى مكثؽ مف الناس أف جميع نشاطاتيـ الفكرية كالعممية كالصناعية كغيرىا, إنما تنمك عندىـ في 

أفتككف ىذه األدياف التقميدية عكنان عند أربابيا عمى التقدـ الحضارم "  تربة الديف كتحت ظبللو
, ثـ يككف اإلسبلـ كىك الديف الذم ينيض كجكده عمى دعائـ العمـ كينبذ كؿ أسطكرة اإلنتاجككثرة 

كتقميد كىك كحده سببان, مف بيف األدياف كميا في التخمؼ, كعثرة في طريؽ التقدـ, كمعكقان عف 
( 3ص, ىػ1401, البكطي  )" ؟ اإلنتاج

 لقد حدد أحد المفكريف اإلسبلمييف السبب في ارتكاس المسمميف بتحكـ الغريزة كتغمبيا عمى ما
لذلؾ فإف المدنيات اإلنسانية حمقات متصمة تتشابو أطكارىا مع أطكار , عداىا مف الركح كالعقؿ 

ثـ يبدأ أفكليا بتغمب جاذبية , إذ تبدأ الحمقة األكلى بظيكر فكرة دينية , المدنية اإلسبلمية كالمسيحية 
كىذه المعادلة بيف الركح كالعقؿ كالغريزة ىي التركيب ,  بعد أف تفقد الركح ثـ العقؿ ,األرض عمييا 

كطالما أف اإلنساف في حالة يتقبؿ فييا , الذم يفسر سمكؾ اإلنساف كتميز فييا المسمـ عف غيره 
, فإف ىذه العكامؿ النفسية تختزف بطريقة ما ,  الحضارة كنمكىا إلىتكجييات الركح كالعقؿ المؤدية 

تنطمؽ الغرائز الدنيا مف , كفي الحالة التي تنكمش فييا تأثيرات الركح كالعقؿ , فيما كراء الشعكر 
(. 53ص ,ىػ 1406, نبي ابف  ) مستكل الحياة البدائية إلىلكي تعكد باإلنساف , عقاليا 

إنو عكدة . إف الحؿ ىك في العكدة إلى الركح التي صنعت الحضارة المزدىرة كالثقافة المتألقة 
لف : كىذا ىك المعنى الحقيقي لمقكلة . الركح الدينية لتصكغ النيضة الحضارية المتميزة كالمستقمة

كالتككف االجتماعي , فمكال التككف الفردم المكي , يصمح آخر ىذه األمة إال بما صمح بو أكليا 
كالخركج مف ىذا التراجع الحضارم . لما كانت آثار الحضارة التي تبدت في عكاصـ اإلسبلـ, المدني 

 , 2006, عمارة    )الذم كٌكف الفرد قبؿ أف يكٌكف المجتمع , يكمف في العامؿ التربكم اإلسبلمي 
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كما ,  مف الفكرة الدينية التي تطبع المؤمف بيا بطابعيا الخاص إالفالحضارة ال تنطمؽ  (26ص 
 )مما يعني أف أثر الديف كاضح في تقدـ أم مجتمع يؤمف بعقيدة معينة ,  غايات سامية إلىتكجيو 

  (50ص , ىػ 1406, ابف نبي 

كيتضح مما سبؽ أف األمة متى ما فقدت المكجو كالمرشد لخطكاتيا عمى الطريؽ كىك اإلسبلـ 
مما سيؤخر نيكضيا كتقدميا أعكاما كثيرة , فإنيا ستتخبط في أفكار كتجارب ال تعرؼ طريؽ الحؽ 

 .حتى تصؿ الى منبعيا الصافي

. النظام التربوي والتعميمي: ب 

ف , متسارعة كمتعاقبة كمتداخمة في آف كاحد  كميا عمميات  ديناميكية, إف التعميـ كالتربية كالتدريب  كا 
كىذا , فتصبح منكفئة كمتخمفة , لـ يحكميا نظاـ يجارييا في الحيكية كالدينامية فإنو يعكقيا كيعيقيا 

العالـ العربي كاإلسبلمي برغـ كجكد بعض بمداف ىك حاؿ كثير مف خطط كمناىج التربية كالتعميـ في 
كلف تقدر عمى تغيير , كلكنيا محدكدة كمعزكلة كفردية , محاكالت جادة لمتطكير كاالنفتاح ىنا كىناؾ 

( 103ص , ىػ1426, سفر  )" كال حتى محيطيا الذم تعيش فيو, الكاقع بفعالية تذكر 

,  إف التربية ىي قكاـ تطكر المجتمعات مف خبلؿ بنائيا لجيؿ يؤمف بتقدـ كرقي األمة          
 أف عكامؿ  التخمؼ االجتماعي في المجتمع  إلى الخمؿ كالضعؼ الذم إلىكبعض الباحثيف أشار 

أصاب المؤسسات التربكية , النظامية منيا كغير النظامية, كىذا الخمؿ أك الضعؼ جعؿ تمؾ 
عادة منظكمة القيـ االجتماعية, كبناء اإلنساف القادر عمى تحمؿ تبعات  المؤسسات عاجزة عف إنتاج كا 

التقدـ, كقد دب اإلعياء في تمؾ المؤسسات كناؿ مف كظائفيا التربكية كالتككينية, كرصيد الكعي 
ذا كانت األنظار ترنك دائما إلى التربية في  المدني, الذم يؤسس الًبنىى التحتية في كافة المجاالت, كا 
األزمات الكبرل التي تعصؼ بحياة المجتمعات؛ فإف التربية في المجتمعات العربية كاإلسبلمية قد 

عجزت عف أف تككف المبلذ كالخبلص مف األزمة التي تعاني منيا تمؾ المجتمعات؛ فالتربية 
(. 19-17ـ,ص2000عبد العاؿ, ) بمؤسساتيا ىي كحدىا القادرة عمى الخركج مف التخمؼ

أف نظـ التنشئة األسرية كالتربية المدرسية كالعادات االجتماعية كالممارسات "    كالذم يحدث حاليان 
كبالتالي , اإلدارية كاألمنية كالثقافة العامة تشكؿ عكامؿ إعاقة لمنضج العقمي كاالنفعالي عند اإلنساف 

كنظـ  (185ص , ـ 2005, الكيبلني  )" فيي تعيؽ بناء األمة كتبقييا عاجزة عف القياـ بمسؤكلياتيا 
ىي نظـ متخمفة , التربية كالتعميـ التي تربي بمحتكياتيا ككسائميا كخططيا كمناىجيا أجياؿ المستقبؿ 
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 المستقبؿ بعد أف فرغت مف الحاضر بما لو كما إلىالتي ترنك , عف الركب العممي كالتربكم ألمـ الغد 
مف دكف , كالتخمؼ ليس المقصكد بو ىنا ما  تعج بو المناىج مف معمكمات كعمـك كمعارؼ , عميو 

بؿ كأيضان ألف تمؾ النظـ , محصمة تذكر في ذىنية الطالب أك تغيير في أسمكب التفكير عنده فقط 
ال تعترؼ بكاقع العصر كانفجار المعرفة كالتقدـ - يبدك– كمستكينة ال تتطكر ألنيا , ساكنة  ال تتحرؾ 
( 103ص , ىػ1426, سفر  ) بيف أمـ األرض االتصاؿالرىيب في كسائؿ 

تعكس األصكؿ كالقيـ االجتماعية السائدة كبالتالي - التشريطي التمقيني– إف عيكب التعميـ 
عدـ تشجيع أبناء الريؼ عمى التعميـ بسبب : تؤثر عمى الذىنية كيترجميا السمكؾ كالقيمة كالعادة مثؿ 
نتاج ألسرىـ  كألف التعميـ لـ كلف يككف حسب ذىنية القركم , ككنيـ يشكمكف مصدر دخؿ كقكة عمؿ كا 

أما التعميـ الجامعي فيك يعكس احتقار العمؿ اليدكم أك الميني , , كمشركع استثمارم مجدم 
كليذا فالتعميـ الجامعي ىدؼ لغاية كليس لذاتو ناىيؾ عف أساليب التربية كمناىج , فالكظيفة أفضؿ  

ص  ,ـ1975زكريا , )التدريس التي تككف عمى حساب المضمكف كالذم يشجع عمى التمقيف كاإلرغاـ 
   (191-185ص 

يسيـ في خمؽ عقمية , فالتركيز عمى حشك أذىاف التبلميذ بمعمكمات مفرغة مف محتكاىا 
فعممية التعميـ تمؤل رؤكس " متخمفة اجتماعيا كفكريا ال تستطيع التفكير بحرية أك التركيز بطبلقة 

الطبلب بمجمكعات مف ألفاظ المغة مفردة كمركبة, كال فرؽ بيف أف تككف المادة العممية المدركسة مف 
الطب أك الفمسفة أك التاريخ أك القانكف أك ما شئت, ككاف مف المفركض في ذلؾ المخزكف المفظي 

إننا نعمـ الطبلب مادة عممية صحيحة, كلكف معظـ , الضخـ أف يخرج إلى دنيا العمؿ كالتطبيؽ 
)  " الطبلب ال يتعممكف, بمعنى أنيـ ال يخرجكف مشحكنات أدمغتيـ إلى دنيا الحياة العممية الجارية

( . 264-263ص ص , ـ 1987, محمكد 
 كما أف التعميـ .كمف المرجح أف عقميات بتمؾ الصكرة لف تككف إال سببا لمتخمؼ االجتماعي

المدارس الحككمية يكرس إعداد أجياؿ تقبؿ الكاقع عمى أنو أفضؿ الممكف, أجياؿ في بعض النظامي 
عاجزة عف التأمؿ كاالستنتاج كالحكار, كذلؾ باستبعاد كسائؿ التعميـ الحكارم التحميمي المكضكعي 

 ترسخ التيكيتبنى ىذا التعميـ النظامي الكسائؿ التعميمية , النقدم الذم يدرب العقؿ كيشحذ الحكاس
(   ـ 2010ىبلؿ ,  )الذاكرة كالحفظ لدل التبلميذ عمى حساب ممكات النقد كاإلبداع كالتفكير

في سيره باتجاه تعميؽ اليكة بيف المسمميف كبيف سائر , كما تكمف إشكالية النظاـ التعميمي 
مما يجعؿ ,  تتضاعؼ فييا المعارؼ اإلنسانية تتناقص باطراد مذىؿالتياألمـ المتقدمة, فالمدة 
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 فيكما أف ما يتـ ممارستو .  ظؿ اإلمكانات الراىنةفيالمحاؽ باألمـ المتقدمة  يكاد يككف مستحيبلن 
المدارس مف تعميـ تمقيني يرمى إلى إحكاـ السيطرة عمى عقكؿ الطبلب مف أجؿ تكجيييا حسب 

ذا كاف النظاـ , تكجيات المستبديف, ال يفرخ إال طبلبان ممسكخي الركح كالفكر ال تيرجى فائدتيـ  كا 
التعميمي الحالي يفرز متعمميف كؿ ما يمتمككنو ىك آلية الحفظ كالتذكر كاالسترجاع اآللي لممعمكمات 
كالتي يتـ نسيانيا بمجرد االنتياء مف االمتحانات  ؛ فإنو كليد لثقافة التمقيف كالقير التي تشمؿ عمى 

القياس إلى الماضي مع إسباغ الى  إضافةكؿ سمات اليزيمة الثقافية المعبرة عف انتكاس العقؿ 
تصكر مثالي غير كاقعي كغير نقدم عمى ىذا الماضي في أحياف كثيرة, كدمغ االختبلؼ كاالبتكار 
باالبتداع, كبالتالي تقييد المبادرات الشخصية لتمحيص المعرفة بالنقد كاإلبداع إلى مستكل أعمى أك 

- 62ـ, ص ص2004خشبة , ,40ص , ـ 2010, زايد  )إلى أفؽ أكثر كاقعية أك أكثر عممية 
77) 

ألمـ الكاعية حيف تحٌس بأزمة معينة أك نقص في الفاعمٌية كاإلنجاز, فإف أٌكؿ شيء تفعمو اك
ابف نبي , )كقد رأل , ىك قياـ الخبراء فييا بتشخيص القيـ الثقافٌية السائدة كالٌنظاـ الٌتربكم القائـ

فعالية ىي السبب في التخمؼ االجتماعي غير أنو ال يعتقد بأف المدرسة تتحمؿ ذلؾ   أف البل(ـ1991
 أف التخمؼ ىك نتيجة أك حاصؿ ضركب البل:  ثبلث نقاط في ىذا المكضكع كىي إلىلقد تكصمنا " 

يمكف التخفيض منيا بكاسطة  الىا كأف. فيك فقداف لمفعالية عمى مستكل مجتمع معيف , فعالية الفردية 
كلكف ىذه ,  الثقافة إلىكأف مشكمة السمكؾ ترجع . تككيف يقتصر تصكره عمى اإلطار المدرسي كحده 

( 78ص )" الثقافة يجب أف يتـ تصكرىا ضمف إطار اجتماعي يشمؿ سائر المجتمع 

لقد أشارت كثيقة استشراؼ مستقبؿ العمؿ التربكم في الدكؿ األعضاء بمكتب التربية العربي 
القابمة ,  ما لمتربية مف دكر أساسي في تحقيؽ التنمية االجتماعية المتكاممةإلى,  لدكؿ الخميج 
عمى (  قاعدة التنمية كطاقاتيا المتجددة )كذلؾ بحكـ إسياميا في عممية التنمية البشرية , لبلستدامة 

كقد لفتت , كالثقافي الشامؿ لممجتمع , كاالجتماعي , أف تككف جزءان متكامبلن مف النسؽ االقتصادم 
كدلت عميو الشكاىد مف تراجع إسياـ مخرجات ,  ما كشفت عنو الدراسات كالبحكث إلىالكثيقة استنادان 

, ىػ1420, مكتب التربية العربية لدكؿ الخميج  )نظـ التعميـ عف المستكل المأمكؿ في عممية التنمية 
فاالعتراؼ بجكىر المشكمة لـ , لكف ليس بالضركرة أف اإليماف بشيء يساىـ في عبلجو  (107ص 

 كتكصيات, يسفر عف حمكؿ عممية كعممية لداء التخمؼ االجتماعي الذم يظير في الفكر كالسمكؾ 
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 الندكات كالمؤتمرات تتمى في نياية ىذه الممتقيات ثـ تدٌكف في السجبلت كآخر عيد بيا قبؿ بعض
. انعقاد لقاء آخر 

 تبحث عف تجارب تربكية ناجحة تخرج بيا مف  بعض بمدانياإف األمة اإلسبلمية ما زالت
أف :  أمريف كىما إلىكلعؿ فشؿ المشاريع الفكرية يعكد ,  مبتغاىاإلىلكنيا لـ تتكصؿ , غيابة التخبط 

كلـ تستطع ىذه المشاريع أف تسجؿ , ىذه المشاريع التقدمية أكلت الجانب السياسي أبرز خططيا 
كاألمر اآلخر ىك ضعؼ الفكر التربكم العربي , حضكرىا المطمكب في نىسىؽ األنظمة التربكية 

في استحداث منيجية عممية صحيحة , تككف ميمتيا إعادة تشكيؿ الخطاب ببعض بمدانيا اإلسبلمي 
كىذا ما يؤكد الحاجة إلى كجكد المفكريف التربكييف الريادييف , الفكرم كالتربكم لؤلمة العربية اإلسبلمية 

,  سمسمة مف االنتكاسات إلىلذلؾ فإف فشؿ محاكالت اإلصبلح كتحكليا  في العالـ العربي كاإلسبلمي
 المكركثات الثقافية بعضيككف مف نتائجيا إعادة النظر في , يتطمب مراجعة تربكية شاممة كصريحة 

عادة النظر في العممية التربكية ابتداءن بفمسفة التربية ,  كالسنة النبكية  الكريـالتي تمي نصكص القرآف كا 
, الكيبلني  )كأىدافيا كمركران بأساليبيا كمؤسساتيا كانتياء بالتطبيقات السياسية كاالجتماعية كالثقافية 

( 377ص , ىػ1430

 بعض البمداف كالمتابع ألحكاؿ التربية يبلحظ أف ىناؾ قصكران في التطكر النكعي لمتعميـ في
فإف , فمع كؿ الجيكد التي بذلت , عف تحقيؽ األىداؼ المنشكدة في مجاؿ التنمية الشاممة  ك,العربية

كحتى في إحداث التغير , التعميـ في كاقعة الحالي ال يزاؿ بعيدان عف تحقيؽ أىدافو في التنمية الشاممة 
كبالتالي فإف التعميـ , إلى مرحمة التطكير كاالبتكار , الذم ينتقؿ بالمجتمع مف مرحمة التخمؼ كالتبعية 

دخاؿ تعديبلت جذرية في سبيؿ , كزيادة فعاليتو , كرفع مستكل جكدتو , بحاجة إلى تحسيف نكعيتو  كا 
باإلضافة إلى ربط التعميـ بمطالب التنمية الشاممة ,كأىدافو كأدكاتو , ككسائمو , ذلؾ عمى محتكاه 

. (ىػ1415كزارة التخطيط,)

, فالكاعكف يدرككف العبلقة الكثيقة بيف التربية كالتغير االجتماعي كاالقتصادم كالسياسي 
 التربية عمى أنيا مف أىـ العكامؿ كالقكل الفاعمة كالمؤثرة في عممية التغير االجتماعي إلىكينظركف 
كتؤثر في , كتتأثر بما يجرم فيو , تتفتح عميو , كأنيا مؤسسة مف مؤسسات المجتمع , كالسياسي 

كتحدد طريؽ مستقبمو , كتكجو ىذه المسيرة نحك تحقيؽ أىدافو المرغكبة , مسيرة تطكيره كتغيره 
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كتساعده عمى تأميف استقبللو كتحقيؽ تماسكو الداخمي ككحدتو الداخمية كعمى تطكير كتحسيف طرؽ 
( 45-44ص , ـ 1985, الشيباني  )ككسائؿ استثمار كاستخداـ ثركاتو الطبيعية كالبشرية 

ال يزاؿ سطحيه في ,  البمداف العربية في مختمؼ مراحمو بعض     إف التعميـ الذم يمارس في 
مف المعمـ الذم , تذىب في اتجاه كاحد , فطرؽ التعميـ مازالت تمقينية إجماالن , كسائمو كمحتكياتو 

فبالطبع ال تساعد ىذه ,  التمميذ الذم يجيؿ كؿ شيء إلى, يعرؼ كؿ شيء كيقـك بالدكر النشط 
 إلىكبالتالي ال تكسبو الصيغ العممية في النظر , الطرؽ عمى اكتسابو التفكير النقدم الجدلي  

كيستدعي ذلؾ أف تقـك كزارات التربية كالتعميـ بإجراء الدراسات المسحية كاالستطبلعات , األمكر
كتحديد , في كضع تصكر إلعادة المناىج الدراسية كبمكرة فمسفة التربية , كاالستفادة مما لدل اآلخريف 

. األىداؼ التربكية لقياـ تنمية تربكية مستدامة تضطمع بإصبلح المجتمع 

. جمود الفكر العربي ومرضه : ج

كؿ األفكار كالمفاىيـ كالمعمكمات كالمعارؼ – حتى ال يساء الفيـ –       كالمقصكد ىنا بالفكر 
مرض المسمميف , ليس في عدـ ك, كالعادات الفكرية التي تكجو السمكؾ الفردم كاالجتماعي كتقكمو 

كجكد المينىظَّماًت كالمخططات , بؿ في جمكد العقؿ كالفكر , فإف كاف ال بيدَّ مف منظمات كمخططات 
قد " فالتنظيـ كالتخطيط ليسا في حد ذاتيما ىدفان , بؿ ىما أداة ككسيمة ,  , فميكف التنظيـ كالتخطيط

كما . تيساعدي عمى التخمص مف اآلصار كاألغبلؿ , كقد تيثبتيا , أك تزيديىا , أك تستبدليا بأثقؿ منيا 
كسنظؿُّ نحاكؿ أف نعالج بعض األعراض كالذرارم , لـ ندرؾ ىذا بكضكح فسنظؿُّ ندكر في التيو 

, سعيد  )"  كىي انفكاؾ جكىر اإلنساف عف كظيفتو التي خمقو ا مف أجميا : لممشكمة األساسية 
 (56ص , ىػ1404

 أف ما يٌسمى بمظاىر التخمؼ الشائعة  في بنية العقؿ العربي إنما ىي إلى      كال بد مف التنبيو 
مطردة في المجتمعات العربية عمى  كلكنيا, سمات شائعة قد تككف ظاىرة كميان أك جزيان في األفراد 

مظاىر تخمؼ العقمية العربية في خمسة أصناؼ كىي  (ـ2005, يكنس)ىا كقد صنؼ, كجو اإلجماؿ 
كسطحية , كالتكاكؿ الفكرم , كالتفكير المتمحكر حكؿ الذات, كعاطفية التفكير , الجزمية الفكرية 

( 665ص  )التفكير 
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, بؿ كغياب تاـ في جمكد كتحجرمف بعض عقكؿ األفراد في البمداف اإلسبلمية  ما أصاب إف
بعض الحاالت عف مجريات األحداث في المجتمعات, ترتب عميو خركجو مف الدائرة الحضارية إلى 

  كال ريب أنو إذا استمر غياب التخمؼ كاالكتفاء بالمشاىدة, فصار بعد ذلؾ عقبل مقمدا ال مبدعا,
التكازف كالكسطية كاالعتداؿ عف الضمائر كالعقكؿ كاستمرار العيش في حمكة الفخر كاالعتزاز بماضي 

فما  يقكد كؿ ذلؾ إلى النتيجة الحتمية, كىي أف العقكؿ تظؿ مغمقة كاألفكار تستمر جامدة, األمة
كالتنظيـ كأفرادىا يتعايشكف , أنيا تعيش بالحد األدنى مف التفكير , يحدث في مسيرة مجتمعات األمة 
كعدـ االىتماـ إلى جانب األنانية الفردية التي عادة ما تقكد الفرد , مع كاقعيـ بشيء مف البلمباالة 

. إلى التمسؾ بما يممؾ مف فكر كرأم أك خبرة دكف أف يشارؾ اآلخريف فييا 

فكما أف آفة اإلسبلـ ىي الفئة , لذلؾ فإف أكبر عكامؿ انحطاط المسمميف الجمكد عمى القديـ 
كذلؾ آفة اإلسبلـ ىي , بدكف نظر فيما ىك ضار منو أك نافع , التي تريد أف تمغي كؿ شيء قديـ 

كال ترضى بإدخاؿ أقؿ تعديؿ عمى أصكؿ التعميـ اإلسبلمي , الفئة الجامدة التي ال تريد أف تغير شيئان 
ـ 1930, أرسبلف )" كأف نظاـ التعميـ الحديث مف كضع الكفار , ظنان منيـ بأف االقتداء بالكفار كفر 

( 88ص , 

 إلى المجتمعات العربية كاإلسبلمية,  بعضكقد أحاؿ البعض تفسير التخمؼ االجتماعي في
حيث , مفاىيـ  النص كالعقؿ كالبنية, معتمديف ىذه المفاىيـ في تحميميـ أزمة التخمؼ لممجتمع العربي 

 أف ىذا المجتمع  بكصفو نصا جامدا ال بد مف تفكيكو, ثـ تناكلكه ثانيا بكصفو عقبل إلىأشاركا 
كفي ضكء ذلؾ تـ التكصؿ إلى أف سبب , متيافتا, ثـ تناكلكه ثالثا كأخيرا بكصفو بنية اجتماعية قمعية

تخمؼ المجتمعات العربية كاإلسبلمية ىك سيطرة الفيـ األسطكرم لمديف, كالذم مف شأنو إخفاء 
(. 534- 530ص, ـ2000, ياسيف )الجكانب العقمية فيو

العقؿ, فقد تـ كصؼ العقمية العربية بالتيافت, كال بد مف نقدىا, : فيما يخص المفيـك الثاني 
حيث أشار . , كفحص طبيعتيا كمككناتيا, كىذا اتجاه قديـ نكعا ما, ال يتفؽ معو الباحثأدائياكتقييـ 

كليس بالعاطفة , مع أف , بعض الباحثيف إلى ضركرة تغيير الذىنية كالذىنية مرتبطة بالعقؿ كالعمـ 
العاطفة ال تتناقض مع العمـ بؿ ىما قكتاف تجتمعاف في كؿ إنساف ككؿ منيا يجب أف تككف في 

 )كما أف االختبلؼ بيف العقؿ كالسمطة ليس نتيجة حتمية , بؿ في طريقة التفكير كمنيجو , مجاليا 
 (. 16 -14 ـ, ص 1975زكريا, 
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أما المفيـك الثالث الذم يتحدث عف البنية, فقد كصفت المجتمعات العربية بككنيا بنية 
 الخطاب شيكع ك أبرز سمات البنية االجتماعية القمعية المسببة لمتخمؼ قكما أفاجتماعية قمعية, 

البلحكارم في المجتمع , فإذا كاف الحكار يعني أنو ليس ىناؾ خطاب نيائي؛ فإف انعداـ الحكار عمى 
النقيض مف ذلؾ, كمف الممكف التعبير عف نكع ىذا الخطاب بأشكاؿ مختمفة, فقد يككف صاحب 

, ياسيف)الخطاب المييمف ىك رب األسرة, كقد يككف المعمـ في المدرسة, أك الشيخ في القبيمة 
(. 533- 530ص, ـ2000

أف العقؿ " لقد حدد بعض الباحثيف بعضا مف مبلمح ضعؼ الفكر العربي المتمحكرة في          
العربي أسير تخصصو, كينأل عف تداخؿ المجاالت المعرفية كتعددىا, كما أنو عقؿ غير مدرب عمى 

التكجو المنظكمي, الذم يضمف االكتماؿ كاالشتماؿ, كما أنو عقؿ ينزع دائما نحك المكجب كالقاطع 
كالمحدد, كما ينزع لمثابت عمى حساب المتغير, كالسائد عمى حساب المتجدد, كيمح عمى اإلجماع مع 

 (. 251-250ـ, ص2005عمى ك حجازم, )نفكره مف االختبلؼ كالتعدد

ف كانت المعاصرة ليست خيرا محضا فإف التقميد ليس شران محضا  كال بأس مف األخذ منو , كا 
فالسمؼ كانت ليـ جيكد مثمرة في تطكير آلياتيـ كنجحكا , بقدر الحاجة حتى ال يصبح نمكذجان جامدان 

لكف حيف تتبعت األمة الكسيمة نفسيا كاألسمكب ذاتو دكف أف تنظر الى , في التفكؽ عمى بقية األمـ 
 .المنيج الثابت سقطت في أكحاؿ التخمؼ الحضارم

 العربية تكبيؿ كتقييد اإلبداع العربي عمى الرغـ مف تميزه, ات العقمي بعضكمما يؤكد ضعؼ
كالباحث في ىذا االتجاه . كىك ما أدل إلى تمحكر حكؿ الذات كشبو مقاطعة معرفية مع فكر اآلخريف 

ثقافي أك اجتماعي أك سياسي أك : يؤيد فكرة أف طريقة التفكير كانت كال تزاؿ سبب أم تخمؼ
نما لعكامؿ أثرت عمييا  ألف العقمية القكية ذات التفكير السميـ , اقتصادم , كذلؾ ليس لطبيعة فييا كا 

كالبنية التحتية التي يقكـ عمييا التقدـ في كافة المجاالت, كقد اعتمد اإلسبلـ في , تمثؿ األرضية 
 في المجتمع عمى العقؿ, فقاـ بتغيير سمكؾ األفراد كالمجتمع األمر الذم ساىـ بعض التغييراتإحداث 

. في االرتقاء بالمسمميف دينيان كدنيكيان 

" إال ثمرة ىذا التحنيط العممي كمف ذلؾ , كما عزكؼ المبدعيف عف تمقي العمـك كالمعارؼ 

اكتفاء بما صنعو القدماء ,  االنصياع لتيار الجمكد إلىكانصراؼ دارسي العمـ , انطفاء شعمة اإلبداع 
كبالتالي استغراؽ الكقت في قراءات ىامشية تستند عمى متكف كشركح ’ كاالتكاؿ عمى فكرىـ كمية ’ 
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, ساعاتي )" يكرر بعضيا بعضان بطرؽ متفاكتة ,  أقمو إالكحكاشو كمختصرات ال تحمؿ مف العمـ 
 ( 85ص, ـ 1988

. اإلرادة السياسية  : د 

األنظمة عدد مف ك, الحكاـ بعض لقد أرجع بعض الباحثيف التخمؼ االجتماعي إلى ما فعمو   
ذالؿ لمحريات كبطشو برجاؿ الديف كالمكاطنيف ككؿ مخالفييـ, عطفان , العربية في الماضي  مف قتؿ كا 

عمى ما أصاب بعض أئمة المذاىب مف أذل؛ مستشيديف بضرب كتعذيب مالؾ كأبك حنيفة كابف 
مؤنس )حنبؿ؛ حيث أصيب الفكر اإلسبلمي كمو بالرعب, كىك آفة الفكر الكبرل في كؿ زماف كمكاف 

(. 7ـ, ص1975, 

ـ إلى تشرذـ كتمزيؽ الببلد 1924كأٌدل ضعؼ الخبلفة اإلسبلمية, ثـ سقكطيا بعد ذلؾ عاـ   
حبلؿ النزاعات بينيا, بإيعاز كمساعدة مف االستعمار, الذم سيطر عمى الببلد العربية  اإلسبلمية, كا 
في ذلؾ الكقت, ثـ المحاكالت الخارجية الجادة لتحكيؿ الببلد اإلسبلمية إلى مجتمعات عممانية, تحت 

كحيثي إني قد تمٌحص عندم أٌف أصؿ " دعكل التقدـ كالتحديث؛ كذلؾ لسمخيا مف ىكيتيا اإلسبلمية 
كقد استقرَّ فكرم عمى ذلؾ ػكما أٌف لكيٌؿ . الٌداء ىك االستبداد الٌسياسي كدكاؤه دفعو بالٌشكرل الٌدستكرية

 (12ص, 2011, الككاكبي  )نبأ مستقرانػ بعد بحث ثبلثيف عاـ 

كقد انعكس ذلؾ بالضركرة عمى شتى نكاحي الحياة؛ فأصيبت بالعطب, كحرص رجاؿ الفكر 
كثقافتيا أك الحديث عف ذلؾ, , كأشباىيـ بعد ذلؾ عمى االبتعاد إال قميبل عف تناكؿ سياسات األمة 

كخاصة إذا كانت آراؤىـ تتعارض مع آراء مف يسكسكنيـ؛ فكاف ذلؾ البداية الحقيقية لتخمؼ 
.  (7ـ, ص1975مؤنس , )المجتمعات العربية كاإلسبلمية كذبكليا

ؿ ميميا الطبيعي مف طمب الترٌقي إلى التسفُّؿ, بحيث لك  كقد يبمغ فعؿ االستبداد أف يحكِّ
ذا أيلًزمىت بالحرية تشقى عندئذو يصير , ديًفعىت إلى الرِّفعة ألبت كتألَّمت كما يتألَّـ األجير مف النكر, كا 

االستبداد كالعمؽ يطيب لو المقاـ عمى امتصاص دـ األمة, فبل ينفؾُّ عنيا حتى تمكت كيمكت ىك 
كتكصؼ حركة الترٌقي كاالنحطاط في الشؤكف الحيكية لئلنساف؛ أنيا مف نكع الحركة الدكدية, . بمكتيا

َـّ يأخذ في  دراكان, ث التي تحصؿ باالندفاع كاالنقباض, كذلؾ أفَّ اإلنساف يكلد كىك أعجز حراكان كا 
, 2011, الككاكبي  )السير, تدفعو الرغائب النفسية كالعقمية كتقبضو المكانع الطبيعية كالمزاحمة

 . (12ص
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كما أف ىناؾ عددان مف األسباب األخرل التي ساىمت في تأخر خركج األمة اإلسبلمية مف بؤرة 
 كسائؿ اإلعبلـ ؛ حيث أصبح اإلعبلـ صناعة ضخمة :التخمؼ االجتماعي كمف ضمف ىذه العكامؿ 

كدراسات  عديدة أثبتت أف اإلعبلـ , يمارس تأثيرا داخميان كخارجيان , في الببلد العربية كسبلحان فتاكان 
كيغفؿ أدكارا , كيجعؿ الناس يسيركف في مدار مقصكد خاك مف المضمكف األصيؿ , يسطح الكعي 

  ( .39ص, ـ 2010, زايد  )" أساسية كجكىرية لئلسياـ في التنمية الثقافية 

انعداـ القدكات مف الساسة كالمفكريف كالعمماء كالقادة ؛ حيث :  كما أف مف ضمف ىذه العكامؿ  
كلكف ىذا الجانب ضعؼ في العصر الحاضر, فمـ , ىـ القدكة التي يقتدل بيـ , كاف العمماء القادة 

يعد كثير مف العمماء أىبل لئف يحتذل بيـ حيث فقدكا مقكمات القدكة, كلذلؾ كبسبب ضعؼ القدكة 
لذا فإف البعث الحضارم لؤلمة يقتضي منا تغيير كثير مف  " لدل ىؤالء اقتدل الناس بالمنحرفيف

كلف يتـ ىذا التغيير إال بالقدكة الحسنة كاإلرشاد , عاداتنا االجتماعية التي تمنع حركتنا مف االنطبلؽ 
ف كانت . اليادؼ  إف المسؤكلية كبيرة كال بد أف يشترؾ فييا أبناء المجتمع كمو فيي مسؤكلية الجميع كا 

( 62ص , ىػ1400, سفر  )" تقع في جزئيا األكبر عمى القدكة

كىي , ستتناكؿ ثبلثة مظاىر مف مظاىر التخمؼ االجتماعي أنيا  الدراسة كحسب ىذه
ىدار الكقت كىذه المظاىر تمثؿ أبرز إشكاليات التنمية , كتفشي األمية , التعصب القبمي  كا 

. االجتماعية 
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: تمهيد 

ىي الصكر التي يبدك عمييا الشيء كما أنيا ىي أنيا المظاىر تشير الداللة المغكية لمفظة 
كمف ىذا المنطمؽ, فإف الباحث يقصد  (599ـ, ص1972مدككر كآخركف, )العبلقات بيف األشياء

الصكر كاألشكاؿ كاألنماط التي يبدك عمييا ىذا التخمؼ في المجتمع : بمظاىر التخمؼ االجتماعي 
اإلسبلمي , كىي السمات أك السمككيات, التي تتصؼ بيا المجتمعات, أك تصدر مف أفرادىا, مما لو 

 بالتخمؼ أك الخمؿ المجتمعي, كالذم مف شأنو أف يعكؽ التنمية في الببلد  عبلقة بصكرة أك بأخرل
 .اإلسبلمية

كميما كاف مكقع كؿ مجتمع مف تمؾ المجتمعات مف القمة أك القاع أك الكسط بينيما, فإف 
كبمعنى آخر فإف بعضا منيا قد تتحسف فيو الظركؼ " كبل منيا لـ يقرب مف سمات التقدـ مجتمعة 

االقتصادية, كلكنو في ذات الكقت تسكء أك تتخمؼ فيو الجكانب االجتماعية, كالسياسية, كالثقافية, كقد 
تتحسف في بعض تمؾ المجتمعات الظركؼ السياسية بدرجة ما, بينما تتدنى بقية الجكانب كىكذا, 

, ـ 1999, الجكىرم كآخركف )" بحيث تككف المحصمة النيائية مجتمعا متخمفا بصكرة أك بأخرل
 (.423ص

فبينما  تركز المجتمعات غير اإلسبلمية , فالفرؽ الكاضح في تحديد مقياس مكحد لمتخمؼ 
, كال تعني بالجكانب الركحية إال شذران, فإف المجتمعات العربية  التخمؼعمى الجكانب المادية في

كاإلسبلمية تيعنى بالجانبيف معا, بؿ قد يككف التركيز منصبا عمى الجكانب الركحية في التخمؼ أكثر 
 مف الجكانب المادية كىي الشرارة التي ينبعث منيا التخمؼ االجتماعي 

كتتنكع مظاىر التخمؼ االجتماعي كتتعدد في المجتمعات اإلسبلمية, كنظرا ليذا التنكع 
كالتعدد فإف الباحث سيقتصر عمى تناكؿ بعضيا؛ إذ ىي جانب فقط مف الدراسة, كليست كؿ 

فيما ستناقش في المبحث , التعصب القبمي : حيث ستتناكؿ الدراسة في المبحث األكؿ , المكضكع 
كذلؾ بعد أف أثبتت , كسيككف المبحث الثالث مخصصان لمظير تفشي األمية , إىدار الكقت : الثاني 

كما , المبلحظة اليكمية لمباحث أف ىذه المظاىر غالبا ما تطغى عمى بعض المجتمعات اإلسبلمية 
أف العديد مف الدارسيف سمط الضكء عمى بعض ىذه المظاىر ككنيا تسيـ في الضغط عمى عكامؿ 

. التنمية في كؿ بمد 
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 التعصب القبمي :األولالمبحث 

: تعريف العصبية القبمية لغة: أ 

: كعىصىبى الشيء يىٍعًصبيو عىٍصبىان   .الطَّي كالشَّد: العصبية مأخكذة في المغة مف العىٍصًب كىك
 كعصبة الرجؿ أقاربو مف جية أبيو, سمُّػكا عصبة إلحاطتيـ بو إحاطة .شدَّه: طكاه كلكاه, كقيؿ
كعصبة الرجؿ األقارب مف جية األب ألنيـ يعصبكنو كيعتصب بيـ أم يحيطكف , العصابة بالرأس 
"  كمنو   )2966ص , ت.د ,ابف منظكر( بو كيشتد بيـ     "  (14اآلية , يكسؼ ) 

فعندما تككف المحاماة كالمدافعة مف أجؿ القبيمة ؛ فإف ذلؾ مما يدؿ عمى دخكؿ المجتمع في 
إذ داخؿ القبيمة الكاحدة فخكذ كبطكف سكؼ تتقاتؿ فيما بينيا , مسمسؿ مف الصراعات التي ال تنتيي

فإذا قمت ,  العصبة إلىالخصمة المنسكبة " كجاء في محيط المحيط أنيا , بدافع المحاماة كالتعصب 
(. 604ص , ـ1977, البستاني  )" أرل في نفسو ىذه الخصمة : تعصب الرجؿ فكأنؾ قمت : 

كقد عرفتيا المكسكعة . بنك أب كاحد: كالقبيمة مف الناس, أما القبمٌية فيي نسبة إلى القىًبٍيمىة 
مجمكعة مف الناس يتكممكف ليجة كاحدة كيسكنكف إقميما كاحدان مشتركان يعتبركنو " العربية الميسرة ب 
كاحد قباًئًؿ الرأًس, كىي القطعي المىٍشعكبي " كىي    (2مج , ـ1987, غرباؿ  )" ممكا خاصا بيـ 

 )" كالكاحدةي قىبيمةه, كىـ بنك أبو كاحدو . كبيا سمِّيت قباًئؿي العربً . بعضيا إلى بعض, تصؿي بيا الشيؤكفي 
(. 1797ص , ـ1979, الجكىرم 

في االصطالح : ب 
أف يدعك الرجؿ إلى " أما في االصطبلح فجاء في لساف العرب حكؿ معنى العصبية القبمية

ص , د ت , ابف منظكر )" نصرة عصبتو كالتألب معيـ, عمى مف يناكئيـ ظالميف كانكا أك مظمكميف
609 .)

فالقريب يجد ,  قكما أنيا النعرة عمى ذكم القربى كأىؿ األرحاـ أف يناليـ ضيـ أك تصيبيـ ىمؾ
ك بيف ما يصمو مف  ك يكد لك يحكؿ بينو,  في نفسو غضاضة مف ظمـ قريبو أك العداء عميو 

( . 54ص , د ت , ابف خمدكف  )كىي نزعة طبيعية في البشر مذ كانكا , المعاطب ك الميالؾ 
رابطة اجتماعية سيككلكجية, شعكرية كال شػعػكريػة معان, : "كقد عٌرؼ بعضيـ العصبية  بأنيا

تربػط أفػراد جماعػة ما, قائمة عمى القرابة, ربطان مستمران يبرز كيشتد عندما يككف ىناؾ خطر ييدد 
( . 168ص , ـ1994,  الجابرم )" أكلئؾ األفراد كأفراد أك كجماعة
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التبلحـ بالعصب, كااللتصاؽ بالدـ, كالتكاثر : العصبية معناىا (ىػ1373, سبلمة )كقاؿ
إلى غير ذلؾ مف تعريفات   ( 81ص  )بالنسؿ, ككفرة العدد, كالتفاخر بالغمبة كالقكة كالتطاكؿ 

المذاف يمثبلف  (االجتماع كالنصرة)كتفسيرات لمعصبية تدكر في مجمميا حكؿ معنييف رئيسيف ىما 
مجمكعة مف العشائر " ك القبيمة في مصطمح عمماء االجتماع تطمؽ عمى . صمب العصبية

كقراىا كليا , كليا أرض مخصصة كلغة مشتركة بيف عشائرىا , كالجماعات النسبية أك النجكع كالقرل 
, مدككر )" كذلؾ ثقافة كاحدة كيسكدىا تضامف اجتماعي كثيؽ يربط أفرادىا بعضيـ ببعض 

( 466-465ص , ـ 19785

مجمكعة مف صفات مختمفة منيا الحسف " كرأل بعض الباحثيف أف القىبكلىة كىي التعصب القبمي    
غاثة المميكؼ ,كاألخذ بالثار , كحماية الجار , فيي مزيج مف اإلباء , كمنيا القبيح  كصبلبة , كا 

 (85ص, ىػ1427, الجريسي   )" كالحمية الجاىمية , كالبطش , كاالعتداء , كمنيا الظمـ , الرأم 

لذلؾ فإف معنى العصبية القبمية يتضمف اتفاقية قكمية بيف أشخاص تجمعيـ آصرة النسب كذلؾ   
كىذا المعنى كرد في حديث ًبٍنًت كىاًثمىةى ,  لنصرة بعضيـ بعضان ظالميف أك مظمكميف ضد خصكميـ 

ًبيَّةي قىاؿى أىٍف : ٍبًف األٍسقىًع الذم سأؿ أبكىا الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ قائبلن  ا اٍلعىصى يىا رىسيكؿى المًَّو مى
مىى الظٍُّمـ  كيستخمص الباحث . (5119رقـ الحديث , أبكاب النـك , سنف أبي داككد  )تيًعيفى قىٍكمىؾى عى

 :مف تعاريؼ الباحثيف في العصبية القبمية معنييف 

أك تفكيضيا بالرأم حكؿ مكقؼ معيف , االجتماع حكؿ رمز مقدس أك أيدلكجية مكحدة كتفكيضو  -ُ
. كليس بالضركرة صكاب ىذا الرأم , 

 . األشياء أك األشخاصإلىمنظار يتطمع مف خبللو الفرد أك الجماعة  -ِ

كمف ىذه المعاني فإف العصبية في الجماعة شعكر فئكم بكحداتيا المتميزة, بشككتيا, بككنيا سمطة 
كاحدة, كجسمان كاحدان كمصمحة كاحدة, قكية التضامف كالتماسؾ, يشد أفرادىا بعضيـ إلى بعض, 

شعكر باالنتماء إلييا ال إلى غيرىا مف الجماعات, كشعكر االنتماء ىذا يكلد في أفرادىا التزامان قيميان 
فئكيان نحكىا, بكؿ ما ليا كما عمييا التزامان كاجبان كمسؤكالن, يجعؿ األخ ينصر أخاه ظالمان أك مظمكمان 

( . 45ص , ـ1997,  قباني  ) كيجعؿ جماعة العصبية ترل شرارىا أفضؿ مف أخيار غيرىا

 . نبذة تاريخية عن التعصب القبمي:  ج 
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نسؽ في التنظيـ االجتماعي يتضمف " حدد عمـ االجتماع في قامكسو ثبلثة مفاىيـ لمقبيمة كىي      
كىي تجمع كبير أك صغير مف الناس يستغمكف اقميمان معينان كيتحدثكف المغة , عدة جماعات محمية 

كىي كحدة متماسكة اجتماعيا ترتبط بإقميـ . نفسيا كتجمعيـ عبلقات اجتماعية خاصة متجانسة ثقافيان 
( 55ص , ـ2002, بك طالب  )" كتعتبر في نظر أعضائيا ذات استقبللية سياسية 

العرب في الجاىمية؛ ذلؾ ألٌف القبيمة ىي جماعة مف الناس  كتيعٌد القبيمة الكحدة السياسية عند
كالكاقع أٌف الذم يجمع أفراد تمؾ الجماعة في ما يسمى . كينحدركف مف أب كاحد ينتمكف إلى أصؿ كاحد

ككاف مجتمع شبو الجزيرة العربية  إنما ىك الشعكر بذلؾ االنتماء, كىذا الشعكر يدعى العصبية القبيمة
أم , المدر اإلسبلـ ينقسـ إلى عرب كىـ سكاف المدف كالمراكز الحضرية, ككانكا يسٌمكف أىؿ قبؿ

عمييـ أىؿ الكبر, أم الذيف  أصحاب البيكت المبنية كاألعراب كىـ الذيف يقطنكف البادية, ككاف يطمؽ
يكتفي البدكٌم بالضركرٌم مف أسباب : أساسٌي كاحد  كبيف البداكة كالحضارة فىٍرؽ .يعيشكف في الخياـ

كمف ىذا , أسباب الترؼ مف المطاعـ كالمبلبس كالمساكف  المعاش, بينما يتكٌسع أىؿ الحضر في
خصائص البداكة كجميع خصائص الحضارة المدنية بما في البداكة كفي  الفىٍرؽ األساسٌي تتفٌرع جميع

 ).57-56ـ,ص 1984فركخ, )" المحاسف كالمساكئ  الحضارة البدكية مف

كيحكي التاريخ في العديد مف أحداثو عددا مف الحركب كالنزاعات التي كاف سببيا التعصب 
 جنس دكف آخر , ككيؼ فشمت كؿ المنظمات العالمية ذات القكانيف الكضعية في إلىالقبمي كالميؿ 

شعارىا باألخكة اإلنسانية,  كبح جماحيا, كتحرير العالـ مف سيطرتيا, كما فشمت في تنظيـ تعامميا كا 
ألف الذيف نظمكىا ككضعكا دستكرىا, ىـ أنفسيـ قكاد القكميات المتنازعة, كطبلب السيادة عمى العالـ 

,  تعصب قكمي في كؿ مكاف كحركب مستمرة بيف القكميات : ككذلؾ كاف الكضع قديما قبؿ اإلسبلـ
مقصكرة عمى العنصر اليكناني كالدـ اليكناني كحده, , فقدماء اليكناف كانكا يركف أف السيادة اإلنسانية 

ككؿ غير يكناني برابرة مف حؽ اليكناني أف يستعبدىـ, كخمفيـ الركماف عمى السيطرة كالفمسفة, فاعتنقكا 
ف كانكا قد أعطكا ىؤالء البرابرة شيئان تافيان مف  ىذه النظرية أيضا, كاعتقدكا أف غيرىـ عبيد ليـ, كا 

. الحقكؽ اإلنسانية 

كفي الشرؽ اعتز الفرس بقكمٌيتيـ كعنصرىـ إلى حد بعيد, كرأكا غيرىـ ىمجا ليس ليـ مف 
كالى جانب ىؤالء كاف العرب, أيمة ٌشعبتيا العصيبة, كفرقتيا األىكاء  , الشرؼ اإلليي مثؿ ما ليـ 

كالنزكات فبل رابط يربط بيف قبائميا, كال جامع يجمع شتاتيا, حتى احترب بنك األب الكاحد , كسيطر 
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التعصب عمى كؿ شيء عربي كتحكمت العصبية القبمية حتى كانت المكجو األكؿ لمحياة العربية, 
كبيف الركماف ,  ثـ بيف الفرس كالركماف, كالحركب الطاحنة التي دارت بيف الفرس كاإلغريؽ 

كبيف الفرس كالعرب في ذم قار, خير دليؿ عمى مدل الكفاح بيف القكميات في ,  كالقرطاجييف
كلقد كاف النظاـ السائد لدل الشعكب السامية النظاـ القبمي كالرابطة "العصكر التي سبقت اإلسبلـ

المسيطرة العصبية القبمية كفيما يتعمؽ بنا نحف العرب نرل ىذه العصبية عميقة الجذكر متغمغمة في 
بادية فعميا ال في مكطنيا في الجزيرة العربية فحسب بؿ في كؿ صقع انتقؿ , ثنايا الماضي المديد 

( 224ص ,  ـ1998, عمر  )"  العرب كبسطكا فيو سمطتيـ إليو

كتجذرىا في تاريخيـ القديـ , كقد اعترؼ بعض الباحثيف الغربييف بكجكد النزعات القبمية 
مف الكىـ القكؿ بأف المجتمعات المتطكرة قد فقدت عبلماتيا التقميدية " كالحديث حيث اعتبر أنو 

لكف يجب االقتراب أكثر مف الظكاىر التي تغرم . كطرحت أيدلكجياتيا كتخمصت مف قيـ أسبلفيا 
( 64ص , ـ2002, بكطالب  )" يكميا بمنطؽ سحؽ الجسـ االجتماعي 

كلقد استطاع المسممكف تأسيس , كال ينكر أحد أف العصبيات القبمية تيدـ دكالن كتقكض حضارات 
فمما انتيى " كتكحدىـ عمى راية كاحد , حضارة راقية في األندلس بفضؿ تمسكيـ بالديف اإلسبلمي 

في أعقاب خبلفة الخميفة األمكم عمر بف , ذلؾ القرف كتعاقب عمى ببلد األندلس عددان مف الكالة 
ككاف مف , بدأت عكامؿ الضعؼ تنخر في المجتمع اإلسبلمي باألندلس ,  (ىػ101-99 )عبد العزيز

حيث بدا األمر , أشدىا فتكان بو ركح العصبية القبمية التي ظيرت لمعياف منذ القرف الثاني اليجرم 
مما أثار اليمنييف , ىػ الذم آثر قكمو ضد اليمنييف 111 الكناني عبد اكاضحا في خبلفة الييثـ بف 
( 77ص, ىػ1432, السحيباني  )" كأعمنكا عصيانان ضد الدكلة 

كلـ يقتصر احتقار العرب , كلقد كانت ىناؾ عنصرية بيف العرب كالمكالي في الدكلة األمكية     
عمى المكالي بؿ تعداىـ إلى طائفة المكلديف, فكانكا يحتقركف ابف األمة مف العربي, كيسمكنو اليجيف 
ككاف المكالي ينظركف إلى بني أمية عمى أنيـ ال يعاممكنيـ بمبادئ اإلسبلـ كركحو كانحاز كثير منيـ 

كفي عصر الطكائؼ ما كانت لتحدث تمؾ االنتكاسة التي أعقبت  ,  إلى كؿ ثائر عمى الدكلة األمكية
 اإلقطاع السياسي كالدركشة الصكفية لكال إلىكانتيت بأبناء ىذا الجيؿ كأحفاده , جيؿ صبلح الديف 

, ىػ1430, الكيبلني )بقاء األفكار كقيـ العصبيات القبمية في شؤكف القيادة كاإلدارة السياسية كالفكرية 
( 380ص 
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إال أف الطريقة التي استخدميا , كرغـ أف كتب التاريخ حكت جزءا مف معالجة ىذه الظاىرة 
فعمو المنصكر بف أبي  كمما يذكر ىنا ما" أحد أمراء األندلس لـ تكف ناجعة في إخماد ىذه الفتنة 

عـز عمى القضاء عمى أكبر خطر في ىذا الميداف , فإنو حينما تكلى األمر  (ىػ392 – 336 )عامر 
كما منع العرب مف , حيث فٌرؽ شمؿ القبائؿ العربية , كىك خطر العصبية القبمية في ببلد األندلس , 

, مثميـ في ذلؾ مثؿ بقية الناس , كألزميـ إعطاء األمكاؿ ليذا الغرض عمى قدر إمكانيـ , الجياد 
(. 78ص , ىػ1423, السحيباني ) "فصار العرب رعية مثؿ غيرىـ مف الناس 

حتى  قاؿ أحد شعرائيـ كىك قريط بف ,  أشعارىـ إلىكفي العصر العباسي كصؿ التعصب 
: أنيؼ معززان مف قيمة التعصب األعمى لمقبيمة

انا ػػلك كنت مف مازف لـ تستبح إبمي                   بنك المقيطة مف ذىؿ بف شيب
دانا ػػػـك ه إذا الشر أبدل ناجذيو ليـ                   طاركا إليو زرافات ككحػؽ

انا ػػاىـ حيف يندبيـ                    في النائبات إذا ما قاؿ برهػألكف أخػال يس
ف كاف ف ىانا ػلكف قكمي كا  كا ذكم عدد                   ليسكا مف الشر في شيء كا 

, تكشؼ عف نكعيف مف القبيمة  (3ص, ىػ 1322, أبك تماـ  )ففي ىذه األبيات التي أكردىا 
كىي قبيمة , كالثاني ىك قبيمة متمٌناة ,  الحياة إلىنكع كاقعي كىك القبيمة التي ليست مف الشر كتميؿ 

ف كانت مف أىمو كعشيرتو , يراىا الشاعر شريرة كصانعة لمشر  , كىك يرفض القبيمة الخٌيرة حتى كا 
( . 98-97ص ,ـ 2009, الغذامي  )كيشيد بدالالت الشر كصيغو , كيتمنى األخرل الشريرة 

مما ينتج شعكران , كتبرز السمبية األبرز في العصبية القبمية ككنيا تدمج الفرد في جماعتو 
, أف مجاؿ تكاصؿ الشخص , فمف جية أكلى ينتج عف ىذا التضامف المتبادؿ " عدائيا ضد اآلخر 

فالعصبية مف ىذه , عداىا يعتبر غريبان يجب الحذر منو  فكؿ ما, مع غيره محدكد بحدكد عصبيتو 
 بعض إلىيشد أفراد العصبة بعضيـ , ىي شعكر إيجابي  الناحية شعكر سمبي إزاء اآلخريف بقدر ما

كالسمبي مف جية أخرل ىك سر بقاء العصبة ككحدة اجتماعية ,  كىذا الشعكر االيجابي مف جية , 
( 169-168ص , ـ1994,  الجابرم  )" ذات كياف كاضح , متماسكة 

كاحتماء ,  كمنذ القدـ ما قبؿ الجاىمية ككالء الفرد في المجتمع العربي في عبلقة ذكبانية
كىك تبخيس لقيمتو , أم تحكؿ المرء إلى شيء, دمجي بالعائمة أك العشيرة أك المذىب أك الطائفة 

نسانيتيػ  طفؿ صغير إلىكاحترامو لذاتو ككيانو كفقد لشخصيتو كاستقبللو , كالتي تعني عكدة المرء ,  كا 
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كاألمف النفسي , , لينعـ بالسكينة كاالطمئناف , يحتمي بكالديو كذكبانو في جسدىما رمزيا كتخيميا , 
مف منطمؽ إنيما يعبراف لو عف مصدر الحماية كالحب , كبالتالي , كيبتعد عف مثيرات القمؽ كاأللـ 

يتمتع المرء بقكة لمتصدم لؤلخطار كخاصة عند كقكع الككارث إلحساسو بالعجز عف رٌدىا ذاتيا , 
نجـ  ) المجتمع لديو  أك الكطف أككبالتالي يفقد المرء استقبلليتو كذاتو , كىنا ينتفي مفيـك المكاف 

(. 11-12ص, ىػ 1425, الديف 
إال في ارتباطيا بالنماذج األكلية , لذا فاف فكرة المجتمع أك الكطف مجردة ال تتخذ أم معنى 

أما في إطار التقاليد االجتماعية فاف سمطة األب كشيخ القبيمة كالزعيـ الديني فيي . لمقرابة كالديف 
 )كيكفر تقميد الكاسطة مركنة كحيكية فيي تضمف حماية الفرد كالمجتمع , التي تحدد كالء الفرد 

بذلؾ تعٌزز شعكر الفرد , كمصالحيما المادية بما في ذلؾ الفرد األدنى مرتبة في المجتمع (الجماعة 
بؿ إنيا تدٌربو عمى التعامؿ ,  كال تعمؿ فقط عمى تنشئتو اجتماعيا ليرقى بسيادة السمطة ,  باليكية 
 ( . 65-64ـ, ص1993شرابي , )معيا  

كخاصة خبلؿ الفترة الزمنية التي ,  كقد أثبتت كتب المؤرخيف أف األحداث التاريخية في ببلد المغرب 
حيث تتبمكر صكرة المجتمع المغربي , تمت تفكؾ أك سقكط الدكلة المكحدية تكشؼ الكارثة الخطيرة 

( 6ص , ـ2003, الدراجي )تمؾ الصكرة التي حفرت بمعكؿ العصبية القبمية , كالمؤلمة , المخزية 
األثنية  - إف العصبية القبمية كالتراتب الطبقي كاليرمي لؤلفراد كالجماعات الطائفية العشائرية

كالسمطكية السياسية كالتخمؼ العاـ في مختمؼ مناحي الحياة , باإلضافة إلى تفاقـ معضمة االنتماء 
العربي كانت مف األسباب الرئيسية في خمؽ حالة مف التخمؼ العاـ بالتكازم مع استمرار الظركؼ 

(   49 - 45ـ , ص 1993, شرابي )التي خمقتيا التنشئة كظركؼ البيئة الطبيعية 
إف ىذا المشيد في حياة المجتمع العربي كأنظمتو السياسية كاالقتصادية كالثقافية كالعممية 

في تحميؿ لماضيو ك حاضره كمستقبمو , فحكؿ - النمط األبكم - كاالجتماعية , قد تأثر بيذا الجانب 
عبلقة الفرد بأسرتو مف جية كبالمؤسسات المجتمعية مف جية أخرل , فيي إما أف تتصؼ بالتكامؿ 

كتقـك عمى التفاعؿ كالتأثير المتبادؿ حيث يتناقض الكالء المجتمعي كالكالء القكمي مع ,  أك بالتناقض
الكالء العائمي في مرحمة التنشئة األسرية , كذلؾ يشير الفكر القكمي أحيانا إلى التناقض كرفض الكالء 
- االجتماعي مقابؿ الكالء القبمي , الذم يتصؼ بالتماسؾ كالتكاكؿ كالعصبية كالتكٌحد حيث عكس ذلؾ

كاستمرت إلى اليـك حيث تعتبر األسرة  , طبيعة تركيب العائمة أياـ الجاىمية - بعد ظيكر اإلسبلـ
رغـ تكسع , لمنشاطات االقتصادية كاالجتماعية كأبكية السمطة كىرمية التراتب  (النكاة المركزية)القبيمة 
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, ص  1996بركات , )نظاـ الخدمات كسيطرة الدكلة كمع ىذا فمـ تزؿ تشٌكؿ كحدة كمركز كالسابؽ 
171 -179  ) 

أف ظاىرة العصبية القبمية في ببلد المغرب اإلسبلمي كقفت  (ـ2003, الدراجي  )لقد لفت 
بحيث كانت , في طريؽ أم مسيرة تنظيمية أرادتيا أك قررتيا الدكؿ التي نشأت في ىذه الديار 

بؿ غدت معكؿ ىدـ كتدمير لكؿ خطكة حضارية تخطكىا أية دكلة , العصبية دكمان بمثابة حجر عثرة 
( . 4ص  )مف تمؾ الدكؿ 

 القبمية كالتنظيـ األبكم برغـ إيمانو بأىمية إلىلقد حٌمؿ البعض تراجع دكر المرأة العربية 
ليحؿ محؿ , كتعبير عف اليكية الجماعية , كقد جاء اإلسبلـ بمفيـك األمة " المرأة كحمايتيا كشرفيا 

حافظت باستمرار عمى , الريفية – كالى حد كبير الحضرية ,  أف القبائؿ العربية األعرابية إال, القبيمة 
كقد  (15ص , ـ 2005, تقرير التنمية اإلنسانية العربية  )" كانت عميو  تككيناتيا السمطكية عمى ما

كاف لكالدة النظاـ التسمطي الحديث دكر كبير في تحجيـ نمك المؤسسات المدنية كما   أف العصبة 
كتعطيو بالمقابؿ صاحب , تسحب مف الرجؿ ىكيتو الفردية كتمزمو التضامف في كالية الدـ كالثأر

أما المرأة فتدفع الثمف األغمى ليذه المقايضة في تمؾ المنظكمة األبكية , امتيازات في الجماعة نفسيا 
. مع ما يرتبو ىذا المكقع مف مكانة متميزة , حيث تصبح كسيمة اإلنتاج الرئيسة في القبيمة , 

يممس أف كراء إحداثو خمبل في بنية , إف مف يضع يده جيدا عمى جرح التخمؼ االجتماعي 
كبعض مشكبلت التنمية نابعة مف استمرارية تحكـ بعض البنى , كالقبمٌية جزء مف ذلؾ , المجتمع 

كتمثؿ الظاىرة القبمية في المنطقة العربية " االجتماعية التقميدية في بعض المجتمعات المعاصرة 
كلعؿ ضغكطات مكضكعات , إحدل الظكاىر التي ىجرىا البحث االجتماعي في المرحمة الراىنة 

تمر . تمثؿ بعضا مف مبررات ىذا اليجر , التنمية كالبناء الكطني كالقكمي كنقؿ العمكـ االجتماعية 
ص , ـ 2002, بك طالب  )"  لماما ىنا أك ىناؾ إالعقكد كال تظير األبحاث المتعمقة بالبنية القبمية 

13 . )
أحد معكقات التنمية عمى المستكل المحمي كالقكمي , التعصب القبمي كمف ىذا المنطمؽ فإف 

كالعالمي, فأغمب خطط التنمية تعيش في دكائر عرقية كطنية مما يمنع تحقيؽ القفزات القكمية كالكبيرة 
كيتنكر التعصب العرقي أحيانا . أك ثقافية , أك إدارية, أك سياسية أك تكنكلكجية , سكء كانت اقتصادية

, أك العائمة أك األسرة كلعؿ, كيتكمـ أحيانا أخرل باسـ مصمحة القبيمة, في ثكب المصمحة الكطنية
أم لـ يدرؾ الكثيركف إلى اآلف خطكرتو كآثاره , أخطر ما في التعصب العراقي أنو عدك مجيكؿ
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بؿ , فالكثيركف يعتبركنو جزءان مف االنتماء الكطني أك القبمي أك القكمي كليذا يتمسككف بيػ, المدمرة 
, ىػ1419, الدكيييس  )كالجيؿ , كالتخمؼ, كىـ ال يشعركف أنيـ يدافعكف عف الباطؿ, يدافعكف عنيػ

( 3ص 
أف مف بديييات التاريخ أف النسب فيو دائمان صفحات مجيكلة, , كيعترؼ باحثي اآلثار كاألنساب 

, السيما مف يتحدث عف صفحات تزيد عف ألفي سنة , كأحيانان مزكرة , كركايات متناقضة كضعيفة 
 مف مذكرات كثيرة يكتبيا يكجدمع ما , في حيف أف الكثير يجيؿ صفحات كثيرة مف التاريخ المعاصر 

بعض مف شارككا بالقرارات الكبيرة, ىذا إضافة إلى كجكد مؤرخيف كسياسييف يتابعكف األحداث بصكرة 
كمع ذلؾ فقد تجد مف يحتج بفضؿ العصبية القبمية كآثارىا االيجابية منتحيان باآلية  الكريمة . يكمية 

"  غير مقصدىا في قكلو تعالى إلى                           

                       ( 13:الحجرات ) "  لكف مف

كلـ يقؿ لتكجدكا  (لتعارفكا )يتفحص مغزل اآلية فإنو سيجد غرضيا كاضحان لمعياف في قكلو تعالى 
كال تقرىا األعراؼ , كال اإلسبلـ في تكجيياتو كافة , اليقٌرىا القرآف المجيد , بينكـ طبقيات كتشعبات 

فيؿ يكٌد قبيمي أف ينزؿ منزلة , بؿ إنيا تضاد ذلؾ كمو , كال يقبؿ بيا منطؽ , اإلنسانية الحميدة 
 ( .85ص, ىػ1427, الجريسي  )!" اآلخر فيمتيف كيينتقص مف قدره ؟

كالحزب كالطائفة , كالكطف ,كالمذىب , كالمغة , كالمكف , لذلؾ فإف التعصب قد يككف لمجنس 
بؿ كالعصبية المينية ؛ ككميا تشكيبلت اجتماعية ال يمانع منيا اإلسبلـ إال في  , كالجماعة الدينية

كمف دالئؿ النبكة ما جاء مف أحاديث تثبت , حالة أف تؤدم إلى الظمـ كالتمايز كالسخرية كاالستيزاء
مَّى المَّوً  رىسيكؿي أف ىذا التعصب سكؼ يظؿ ظاىرة فردية في المجتمعات إلى يـك القيامة حيث قاؿ   صى

مىٍيوً  المَّوي  مَّـى  عى سى ٍلفى  لىفٍ  ثىبلثه  " :كى ري  : أيمًَّتي ًفي يىزى ةي  , األىٍحسىابً  ًفي التَّفىاخي ابف عبد  ) " كىاألىٍنكىاءي  , كىالنِّيىاحى
 ( 2618رقـ الحديث , باب الصاد , البر 

كمف أىـ سماتيا أف ال قيمة , أيان كاف نكعيا ىي إحدل مظاىر التخمؼ االجتماعي  فالعصبية
كال تكلي مكاعيده كعيكده أم , لئلنساف لدييا ؛ فبل تحتـر حياتو كال شخصو كال كرامتو أك حريتو كحقو 

حيث يصعب عميو االعتراؼ بحؽ كذات األخر, النتفاء االحتراـ , اعتبار أك أىمية أك احتراـ 
كالمساكاة , كالشعكر الشديد بتٌممؾ األخر ككجكب ذكبانو فيو , بكجكب استيعابو في السيطرة كالييمنة 

مف - في أبرز صراعاتو الحديثة – بؿ لقد برز التعصب القبمي  ( 47, ص  1997قباني ,  )عميو 
خبلؿ المنتديات اإللكتركنية فأضحى يشكؿ  أكبر خطر يكاجو الكحدة الكطنية, مطمقان صيحة تحذير 
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ك مف أبرز مآخذه ؛ , مف خطر ىذه المنتديات التي تركج لمتعصب القبمي كتثير النعرات الجاىمية 
 .   ذكر الحركب السابقة كأف قبيمة أفضؿ مف أخرل  

 مف المجتمعات عف دكرىا األساسي في التعاكف عمى البر كالتقكل عددلقد انحرفت القبيمة في 
لذلؾ ,  درجات عميا كدنيا إلىكالتعارؼ بيف األفراد األمر الذم أنتج طبقاتو كفئات و قٌسمت المجتمع 

كال يستطيع المتأمؿ ليا فيـ  األحداث ,  فإف سيطرة العصبيات في المجتمع العربي ىك كاقع حقيقي
, كانتماءاتيا العرقية , السياسية أك التحكالت الجارية , بدكف أف فيـ تأثير العصبيات كجذكرىا العميقة 

كالمحمية , حتى أنيا أدت إلى فشؿ الكثير مف تحقيؽ برامج كأىداؼ , كالطائفية كالقبمٌية كالمناطقية 
إذ ما إف يبدأ المشركع حتى يفشؿ كيتبخر , كخاصة المشركع القكمي منو ,  المجتمع كالنظاـ العربي 

كبالتالي يتبخر كؿ اثر لمثقافة كالتعميـ كالفكر الحر كمفاىيـ ,  أماـ الكالءات كالمصالح العصبية 
كارتداد الفرد العربي ,  العصرنة كالتمدف , نتيجة فشؿ النظاـ العربي في إنجاز االندماج االجتماعي

كالقبمي كالعرقي في الكقت الحاضر , الذم يتميز باألزمات كاالضطرابات , إلى انتمائو الطائفي 
(. 72ص , ىػ1425, نجـ الديف  )االجتماعية كالسياسية كالثقافية كاالقتصادية

لكف حيف يعكس السمكؾ التي يؤمنكف بيا عف , كالقبيمة ليست شرأ محدقان لمراصد الجيد ليا 
كلقد اعتبر بعض , كالتنمية فإنيا حيف ذلؾ تصبح معيقان ألم تقدـ منشكد , أفكار سمبية تقاـك التقدـ 

في كؿ أصقاع العالـ مما يعني , ثـ في القبيمة ,  الباحثيف أف نشكء الخمية البشرية يككف في العائمة
كال تخص قكمان دكف قكـ عمى نقيض , ىذه مسألة اجتماعية كثقافية تشمؿ اإلنسانية كميا " أف 

مف أف النظاـ القبمي ىك مف خصكصيات الثقافات اآلسيكية كاألفريقية , التصكر الثقافي السائد اليـك 
كما ىك سكل مرحمة مف مراحؿ النمك البشرم كاستجابة , كىناؾ مف يربطو بثقافة التخمؼ كالرككد , 

عمى مر التاريخ كالثقافات , كمف بيف ىذه التككينات ظمت الخمية العائمية ثابتة , لظركؼ الحياة 
بينما تنكع مفيـك القبيمة كتبدؿ ما بيف مفاىيـ العرؽ كالجنس كاليكية بإزاء الطائفة , كالظركؼ 
( 32ص , ـ2009, الغذامي  )" كالمذىب 

. معالم ومشاهد التعصب القبمي : د 
: كالتعصب القبمي يتمثؿ في العديد مف المظاىر كالمشاىد لعؿ أبرزىا

:  االنتقام من اآلخر والثأر لمنفس  -1

كقد عرفتو جميع القبائؿ العربية القديمة دكف استثناء "  الثأر مظير مف مظاىر التضامف القبمي 
فإذا كقت جريمة ككاف الجاني كالمجني عميو مف نفس القبيمة , ككسيمة مف كسائؿ العقاب الخاص 
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ف , كليا الخيار بيف االنتقاـ الشخصي أك التحكيـ , كاف العقاب مف اختصاص أسرة المجني عميو  كا 
" كانا مف قبيمتيف مختمفتيف تكلت قبيمة المجني عميو الثأر لقبيمتيا عمبلن بمبدأ التضامف القبمي 

( 217ص , ىػ1423, المشيداني )

 إقامة العدؿ في المجتمع إلىكتكمف إشكالية الثأر كالتي تقكض دكالن  قائمة في أنيا ال تيدؼ 
لكنو ييدؼ لمتعكيض عف الخسارة التي أصيبت بيا القبيمة بفقد أحد " كاالقتصاص بقدر الجريمة 

( . 50ص , ـ1982, الكيبلني )"  إضعاؼ القبيمة التي كقع منيا االعتداء إلىرجاليا فيك يتجو 

ال يكاد يمر الشير أك الشيريف حتى ,  كمف يتابع الصحؼ العربية السيما الصحؼ العربية 
كالقارئ لركايات ضحايا ىذا , يقرأ حادثة اعتداء أك قتؿ بسبب الثار الناتج مف التعصب القبمي 

 السجف كقد إلىأكدل بيـ ,  تجد أنيـ يعضكف أصابع الندـ عمى ما اقترفكه مف فعؿ شنيع, السمكؾ 
كىك - كىذا رمز السمو الحقيقي  - (س.ث)ك حكاية المتيـ  , يحكـ عمى بعضيـ بالقصاص قتبلن  

 عاما, كفي كؿ يـك يتكقع اقتياده لساحة القصاص بعد جريمة قتؿ 28أقدـ سجيف في مدينتو منذ 
حيف ,كأصيب ابنو بالصرع , بالمشاركة مع ابف عمو ثـ تكفيت زكجتو بعد ذلؾ , بسبب الثأر ارتكبيا 

 شتات أسرة كاف مخطط إلىكىذا بدكره أٌدل   ( ىػ 1432,عكاظ  )اكتشؼ أف كالده ينتظر القصاص 
. كتسيـ في بناء مجتمعيا , ليا أف تشارؾ في تنمية أمتيا 

ىك في أف األكؿ يقـك  بسف القكانيف , إف الفرؽ بيف المجتمع المثالي كالمجتمع المتخمؼ
أما المجتمع , كيمتـز بيا كينبذ االلتفافات المنحرفة عمى ىذه المكائح كائنان مف كاف يقكـ بيا , كاألنظمة 

أك ,كيقفز عمييا بطرؽ مختمفة لعؿ أبرزىا االعتماد  عمى رابطة األقارب , المتخمؼ فإنو يسف المكائح 
 المفاىيـ المتعمقة بالقبيمة كالقبمية يشعر إلىكالنافذ بعمؽ . ليقؼ فكؽ الجميع ,  القبيمة أك المعارؼ 

 جد أعمى إلىعمى اعتقاد المجمكعات القبمية في انتمائيا " برائحة التفاضؿ كالتمايز تنبعث منيا 
بحيث تككف العبلقات بيف , انتماء يميزىا مف مجمكعات أخرل مماثمة كيفصميا عنيا, مشترؾ 

(. 83ص , ـ 1990, الجابرم  )" الطرفيف عبلقات تعارض كتنافس كتصارع 

كىنا ينبغي أف نفرؽ بيف "  اليكل التعصب لمقبيمة كالبمد كاألقارب كاألحباب إتباعكمف مظاىر      
 )" الكالء في معناه اإليجابي كالتعصب بمعناه السمبي كالتعصب سمة مف سمات المجتمع الجاىمي 

( 669ص, ـ2004, يكنس 

 .التأثير عمى صناعة القرار  -2
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كالتقاليد كاألعراؼ , بالعديد مف العادات ,  تتأثر القرارات اإلدارية في العالـ العربي كاإلسبلمي 
التي , كذلؾ ألف العامؿ االجتماعي الثقافي؛ يرتبط كثيرا بالكضع االجتماعي في الدكلة, االجتماعية 

كمف بيف التقاليد التي تؤثر عمى اتخاذ القرارات في , كأفراد تتفاعؿ مع بعضيا , تتككف مف جماعات 
كما أف ىناؾ , أك الضغكط القبمية كاألسرية ,أك االستسبلـ لمظركؼ ,التسميـ المطمؽ : العالـ العربي

 إلىكاالنتيازية كالتممؽ , كعدـ تحمؿ المسؤكلية , البلمباالة : العديد مف العكامؿ االجتماعية مثؿ 
لذا تتصؼ العكامؿ , كمف أبرز ىذه العكامؿ الكساطة كالمحسكبية, أك الجيات العميا , السمطة 

في المممكة العربية السعكدية الحككمية التي تشكؿ جزءان مف البيئة الخارجية لممنظمة ,االجتماعية 
بانتشار ظاىرة القبمية كمؤازرة األقرباء كذكم األرحاـ كمساندتيـ باعتبار ذلؾ سمككان تمميو األعراؼ ,

(  . 33-22ص , ـ1982, الصباغ  )كالتقاليد السائدة في المجتمع

 صناعة إلى كاقع بعض الدكؿ العربية  يجد أف مظاىر التعصب قد كصؿ بعضيا إلىكمف ينظر 
كىي نزعة يعبر , ككثيرا ما يقع الحديث عف القبيمة كعف النزعة القبمية , القرار في مراتبو السفمى 

لكف ىذه النزعة تبدك , المرتبط بتغميب الكالء لممجمكعة القبمية كلميكية القبمية , عنيا سمكؾ الفاعميف 
(  62ص, ـ2002, بكطالب  )متفاكتة الحضكر لدل المجتمعات األخرل 

فمنذ ,  العرب كالمسمميف المعاصريف أنيـ لـ يتعدكا مرحمة األسر كالقبائؿ الرعكية  بعضإف أزمة
كالقبائؿ كالتجمعات , حاكؿ الناس تنظيـ أنفسيـ في جماعات بدأت باألسر ,بدء الكجكد اإلنساني 

" العالمية- حتى انتيت في الكقت الحاضر بالكتؿ القارية,  الدكؿ كاألمـ إلىثـ انتقمت , المحمية 
( . 159ص , ـ2005, الكيبلني )

 إلىدخمت عصبيات العرب " إف بعض األقطار العربية كالمسمميف مف غير العرب الذيف    
بانحسار – التقاليد اإلسبلمية في التفكير كالحكار -انحسرت مف حياتيـ , ببلدىـ مع الفتح اإلسبلمي 

كمياراتيا في الفخر كاليجاء , كالقبمية كالطائفية ,كظمت ىكية العصبيات األسرية , التربية اإلسبلمية 
كالمعرفية كالتي تنذر , كالعسكرية كاالجتماعية , كاإلدارية ,كتطبيقاتيا في المياديف السياسية  , 

( 159ص , ـ 2005, الكيبلني  )" كتفريغيا مف البشر كالحيكاف كالنبات , بإفبلس ىذه األقطار 

كعدـ االعتراؼ , كفي ىذا الصدد فإف سمبيات التعصب القبمي تكمف في خطكرة األنانية 
ف كانت القبيمة في معناىا الكاسع تحرص عمى التكافؿ المجتمعي , باآلخريف  كتحرض عمى , كا 

فيي ىكية سمبية ال تعرؼ  (نحف/ ىـ  )ككمما كانت اليكية معتمدة عمى ثنائية " مساعدة اآلخريف 
كمف ىنا نقكؿ إف القبيمة قيمة ثقافية كاجتماعية مثميا مثؿ العائمة , الذات إال عبر إقصاء اآلخر 
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كىذا أساس , كلكف ما ىك نسقي كعنصرم ىك القبائمية مثميا مثؿ الشعكبية , كالمذىب كالشعب 
  ( 10ص, ـ 2009, الغذامي  )" مصطمحي يقكـ عميو التصكر كتبنى عميو األفكار 

كمف ال ينتمي عمؿ غير , كيعتقد كثير مف المعنييف إف تناكؿ قضية مف ينتمي إلى قبيمة 
مفيد؛ بدعكل أنو مف العنصرية البغيضة التي نيى عنيا اإلسبلـ, إال إف الكقائع تشير إلى إف ىذه 

بؿ إف المكركث االجتماعي كالثقافي يحظى بقدسية تعادؿ قدسية , الظاىرة متجذرة في ثقافة المجتمع 
كالدليؿ عمى ذلؾ بركز ما سمي بقضية تكافؤ النسب ؛ التي طفت عمى السطح في , الديني أحيانا 

كالتي تجد ليا سندا كمبررا دينيا رغـ الخبلؼ حكليا عمى المستكل الفقيي , السنكات األخيرة 
 (ـ 2008, الرديعاف  )كما أف التقسيـ الفئكم عمى أساس قبيمي كغير قبيمي  كما يرل . كاالجتماعي

ال يزاؿ قكيا في المجتمعات الداخمية في المممكة, كخاصة في المنطقة الكسطى ؛ حيث سطكة العادات 
, ىي في األساس بنية قبمٌية , ألف البنية التي يتركب منيا المجتمع , كالتقاليد كالمتكارثات االجتماعية

بكممة أخرل تقـك القبائؿ بتصنيؼ نفسيا إلى مراتب . كأف ىناؾ تصنيفات داخمية حتى لمقبائؿ أنفسيا
 .فيناؾ قبائؿ تعد أعمى كىناؾ قبائؿ تعد أقؿ شأنا كيتعذر الزكاج فيما بينيـ  

قياـ بعض أبناء القبائؿ : كمف مظاىر التعصب القبمي المتعمقة بالتأثير عمى صناعة القرار 
صدار الكتب كالمكسكعات القبمية بداعي الشيرة أك  مف الكتٌاب كالباحثيف بالتأليؼ في مجاؿ األنساب كا 

كلؤلسؼ الشديد أيضا فإف معظـ " الثركة ككؿ ذلؾ دكف خبرة أك تمكف مف أدكات البحث العممي  
 ظاىرة زيادة إصدار كتب األنساب تندرج تحت ىذا النكع مف إلىالكتابات المعاصرة التي أدت 

كغٌذل ىذا النكع مف الكتابات االنتشار الكاسع بيف  (28-27ص , ىػ1427, الحربي )" المؤلفات 
 .القبائؿ عمى ىذه الكتب التي إما أف تعمي قيمة قبيمتيا أك تذـٌ قبيمة أخرل 

همال التنمية -3 : التنازع عمى الحكم والصدارة وا 

في العديد مف المجاالت كلعؿ أبرزىا ىك ,  التنافس غير الشريؼ إلىؤدم العصبية القبمية ت
كالتاريخ العربي مميء " كالسيطرة عمى الشعكب أك القبائؿ األخرل , الصراع عمى الحكـ كالنفكذ 

كلكف عمى , كىي ما تزاؿ تثكر حتى اليـك , بالحركب كالمنازعات التي نشبت بيف القبائؿ ليذا السبب 
بعض كنحف نرل ذلؾ حقيقة في الحركب القبمية كالعرقية التي حدثت كال زالت في , نطاؽ محدكد 

كذلؾ في سبيؿ استيبلئيـ عمى الحكـ , حيث الصراع الدمكم الرىيب بيف القبائؿ  , دكؿ إفريقيا
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, المشيداني ) " إحدل دكؿ جنكب آسياككذلؾ الحاؿ في , إلرضاء غركرىـ كتقديس أشخاصيـ 
(. 219ص , ىػ1432

كالعصبية القبمية حيف تتغمغؿ في نفكس المؤمنيف بيا ؛ فإنيا تغرس في نفكس أفراد القبيمة ركح 
سكاء كاف مصدره قبيمة أخرل أك الدكلة التي , كعدـ االنقياد ألم تسمط يأتي مف خارج القبيمة , التمرد 

كقد أشار ابف خمدكف في مقدمتو أف األكطاف الكثيرة القبائؿ كالعصائب قؿ , تعيش القبيمة في ظميا 
كاألىكاء ك أف كراء كؿ رأم منيا ك ىكلن , كالسبب في ذلؾ اختبلؼ اآلراء  ,أف تستحكـ فييا دكلة

كالخركج عمييا في كؿ كقت ك إف كانت ذات , دكنيا فيكثر االنتقاض عمى الدكلة  تمانع,  عصبية 
 مدلبلن  عمى ما كقع بأفريقية , تظف في نفسيا منعةن , كؿ عصبية ممف تحت يدىا  عصبية ؛ ألف

عصبيات فمـ  ك ليذا العيد فإف ساكف ىذه األكطاف مف البربر أىؿ قبائؿ " المغرب منذ أكؿ اإلسبلـ  
كعاكدكا بعد ذلؾ ,  الذم كاف البف أبى سرح عمييـ ك عمى اإلفرنجة شيئان , يغف فييـ الغمب األكؿ 

(. 164ص , د ت , ابف خمدكف  ) "  الثكرة ك الردة مرةن بعد أخرل 
بؿ " كالنظاـ القبمي في حد ذاتو مف حيث الييكمة كالتنظيـ ال يشكؿ خطران أساسيا عمى الدكلة  

, التي يسمييا ابف خمدكف العصبية , الجياشة , يكمف في تمؾ الرابطة المعنكية ذات الركح المتحفزة 
فتغدك بذلؾ قكل دفاعية , كتشد رباط القربى بيف فئاتيا , فتمتف لحمتيا , تمؾ الركح التي تبلـز القبمية 

– كىي , ة عنيا كالمناكئة ليا يبمف أجؿ مقاكمة النظـ الغر, كالعشيرة , تتسمح بيا القبيمة , كىجكمية 
( 13ص , ـ2003, الدراجي  )نظـ الدكلة – بالطبع 

كقد عانت بعض ىذه الدكؿ مف التعصب كالكالء المطمؽ لمقبيمة دكف الدكلة كرأت أنو يقكض 
فيذه النزعة كانت مجاؿ نقد سمطة النخب السياسية منذ بدايات ىذا القرف عمى " كحدتيا كييدد كيانيا 
كما يرل ريكاردك بككك أف . باعتبارىا طرفان ينازع األيديكلكجيا الكطنية كالقكمية , األيديكلكجيا القبيمة 

إحدل خصكصيات التنظيمات القبمية في المشرؽ العربي كفي أفريقيا تتمثؿ في حضكر القرابة 
( 63ص ,  ـ 2002, بك طالب )" كتكحدىا مع التعبيرات السياسية 

. سيطرة القبمية عمى االنتخابات الحكومية -4

تبدك تجارب بمداف الخميج العربي مع المعطى القبمي مختمفة كمتفاكتة مف حيث القدرة عمى صير 
فإذا كاف بعض الدكؿ كاإلمارات يعجز عف مكاكبة ظاىرة . القبيمة في الدكلة كمبلءمة الدكلة لمقبيمة 

عبر , فإف بعضيا اآلخر استطاع , المشاركة السياسية كاالجتماعية الكاسعة التي تميز العصر 
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ص , ـ 2002بكطالب)أف يميد الطريؽ أماـ المشاركة كاالندماج السياسي , المجالس البمدية كالنيابية
85 )

كىي انتخابات تقـك عمى أساس ,  أىؿ التعصب القبمي الركيزة التي يستند اليياكاالنتخابات ىي 
إذا , كىي تجعؿ القبائؿ تدعـ أسكأ المرشحيف , بالمفيـك الجاىمي , انصر أخاؾ ظالما أك مظمكما

كقد تتحالؼ قبيمتاف قبؿ أف تعرفا كفاءة . كىي تمغي شرط القكم األميف , نجح باالنتخابات الفرعية
كىذا التحالؼ قد يككف ضد مرشحيف , كأمانة مرشحييما المذيف سينجحاف في االنتخابات الفرعية 

ذا كاف اليدؼ األساسي مف العمـ كالعمؿ ىك تحقيؽ , أفضؿ كفاءة كأمانة  كتطبيؽ ,  ا رضيكا 
فالذم يحقؽ مصالح قبائمنا ىك أف نتنافس في , فإننا نسير في طريؽ مصالحنا "  المبادئ اإلسبلمية 

كفي تحقيؽ إنجازات طيبة في , كفي حسف استغبلؿ كقت شبابيا, زيادة نسبة الجامعييف مف أبنائيا 
( 65ص , ىػ 1419الدكيييس   )العمؿ الخيرم كالتكافؿ االجتماعي كغير ذلؾ كثير 

بااللتفاؼ عميو كاالعتراؼ بو شكميا , كتحاكؿ بعض الدكؿ أف تخفؼ مف حدة الصراع القبمي 
لكف إذا أدخمتمكىا , حافظكا عمييا , القبيمة رابطة اجتماعية " حيث يقكؿ أحد زعماء العالـ المتخمِّؼ

ثـ يعكد ىذا الزعيـ ليقارف بيف األحزاب  (  97ص ,ـ 2002, بكطالب   )"  السياسة فستخرب 
إذا كاف النظاـ الطائفي كالقبمي مرفكضا كمستيجنان سياسيان : كالقبائؿ في الصراع عمى السمطة ليقكؿ 

 نتيجة كاحدة إلىفكبلىما يسمؾ مسمكان كاحدان كيؤدم , فيجب أف يرفض كيستيجف النظاـ الحزبي أيضا
 .

التي تعيؽ , كقد حاكلت العديد مف المجتمعات التقدـ عف طريؽ التخمص مف المقيًقرات الركحية 
قد استكردت عمـك المزدىريف ,  تقدميا لكف المجتمعات المأخكذة بالتعصب كبالثقافات المغمقة 

كأقامت الجامعات كأنشأت معاىد البحكث , كعمَّمت التعميـ كنشرت المدارس , كتقنياتيـ كمناىجيـ 
بينما ىذه المجتمعات ,  بؿ إف األمـ شرقان كغربان تتكاثب كتزدىر.  كلكنيا لـ تحقؽ ما كانت تتكقع 

كحيف تتممس ىذه األسباب فإف عقؿ المجتمع أك العقؿ الجمعي يبرز لنا , ترزح في التخمؼ كاليكاف 
أما المعمكمات الحديثة التي يتمقاىا الدارسكف في , كمؤثر في ذلؾ حيث احتمتو الثقافة المكركثة 

 .كالجامعات فيستحيؿ التزاكج بينيا كبيف الثقافات السائدة , المدارس 

. التمايز الطبقي  -5
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في تصنيؼ الناس معيدان , يفتخر بعض األفراد بنسبو القبمي دكف أدنى اعتبار لممعايير الصحيحة 
كمما يؤسؼ " جزءان مف مظاىر الجاىمية القديمة ليمبسيا مف جديد في جاىميتو القرف الكاحد كالعشريف 

آخذان بعادات , فيرجع القيقرل , لو حقان أف يككف بيف ظيراني المسمميف مف يرغب عف تعاليـ اإلسبلـ 
تصنؼ الناس عمى أساس مف العصبية القبمية التي كانت أساسان لمنظاـ , كتقاليد اجتماعية جاىمية

, كالمنصب , كىي تعتمد في تصنيفيا األفراد عمى مقاييس الجاه , االجتماعي في العصر الجاىمي 
كتعاممو , كخمقو الحسف , كتقكاه , فبل تقيـ كزنان لصالح الفرد , كالسيادة كالريادة , كالحسب , كالنسب 
 (20-19ص , ىػ 1427, الجريسي  )" السكم 

 فرد مف مختمؼ طبقات المجتمع اليمني مدل التمسؾ 100 كقد تناكلت دراسة استطبلعية ضمت 
مف أفراد عينة االستبانة أف التقسيـ االجتماعي مف % 90حيث أكد " بالمراتب االجتماعية كتطبيقيا 
مف أفراد العينة يفيمكف بقكة أف التقسيـ االجتماعي % 48كما أف , حيث النسب مازاؿ قكيان كفعاالن 
مف أفراد العينة يؤكدكف بقكة أف الناس متمسككف بيذا % 81كأف , أمر مكركث كطبيعي كمقبكؿ 

( 89-79ص, ىػ1427, الجريسي  )" التقسيـ النسبي المبني عمى النظاـ القبمي 

كيبغضيـ كينسب ,  كمف عجيب أمر المتعصب كغريب شأنو أنو يذـ المتعصبيف مف القبائؿ األخرل 
كال يدرم أنو متصؼ ,  عدـ العدالة كاإلنصاؼ ؛ لميكليـ دائمان لمصالح قبيمتيـ كرغباتيا إلييـ

إذ ما يككف ألحد النظيريف يككف لآلخر ال محالة , كأف كؿ لكـ يرمي بيـ ىك مكجو عميو , بكصفيـ 
( 22ص, ىػ 1428, العيؿ طيرم  )فيك حينما يذـ اآلخريف يذـ نفسو 

حيث تشترط األعراؼ القبمية , مف أكثر مظاىر العصبية القبمية شيكعان كانتشاران كتعد الكفاءة 
أك حاكؿ , بؿ ينكركف عمى مف خالؼ ىذا العرؼ , كيتشددكف في ذلؾ , الكفاءة النسب بيف الزكجيف 

في أحد مجتمعات الجزيرة العربية بأف نسبة , كقد كشفت دراسة قاـ بيا أحد الباحثيف , الخركج عنو 
يرفضكف تزكيج بناتيـ آلخريف مف قبائؿ أخرل بحجة عدـ عراقة نسبيـ , كبيرة مف أبناء القبائؿ 

لماذا يمتنع القبيمي مف تزكيج غير : كقد أكردت إحدل فقرات االستبانة ىذا التساؤؿ , كحسبيـ  
كيتفؽ معو في العادات كالتقاليد ؟ فكانت إجابة , مع أنو عربي كيعيش في المجتمع نفسو , القبيمي 

: ستة كثبلثيف مستيدفان مف القبيميف كأربعة كعشريف مستيدفان مف الخضيريف تفيد بأف سبب المنع ىك 
كىذا المظير نتيجة طبيعية , الخكؼ مف مخالفتيا , االلتزاـ بيا , األعراؼ االجتماعية المكركثة 

( 95 - 93ص  , ػق1427, الجريسي  )" كىك الطبقية  , لممظير السابؽ 
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السيما قبؿ اإلسبلـ يجد أف  مظاىر العصبية القبمية في الجاىمية  ,  الكراء إلىكحيف يعكد الباحث 
كأنبؿ شرفان كأسمى , المفاخرة باألحساب كاألنساب فكؿ قبيمة تعتقد أنيا أعرؽ حسبان كنسبان مف غيرىا " 

نفسان مف سائر القبائؿ ك كالخطباء يتفاخركف في األسكاؽ كالمكاسـ بقبائميـ فيعدكف مآثرىا كيمجدكف 
مجاؿ رحب يتصارع فيو بالخطابة  (ذم المجاز  )كفي  (مجنة )فعاليا كفضائميا في عكاظ كفي 

  (215ص , ـ2002, المشيداني )" كالشعر يعمنكف عمك قبيؿ عمى قبيؿ كرفعة عشيرة عمى عشيرة 
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. المحسوبية والفساد  -6

تباع, لقد آؿ تفشي التعصب   انتشار إلى, المجتمعات العربية المعاصرة بعض  اليكل في كا 
األمر الذم , كتقريب أىؿ الثقة بدؿ أىؿ الخبرة , أمراض اجتماعية خطيرة أشدىا فتكان المحسكبية 

يترتب عمى ذلؾ مف آثار  كال يخفى ما, حاؿ دكف كضع الشخص المناسب في المكاف المناسب 
(  . 669ص, ـ 2005, يكنس  )سمبية عمى صعد مختمفة أىميا الصعيد االقتصادم 

االجتماعي المؤثرة عمى – كأكد ذلؾ دراسة عف التعصب القبمي  كأحد أبعاد اإلطار الثقافي   
الكاسطة أصبحت شيء – القبمية "  لمنظمات األعماؿ في السعكدية في أف اإلستراتيجيةالخطة 

أك عند رغبتنا في الحصكؿ , كنعتمد عمييا عند القياـ بأم عمؿ , أمر كاقعي , أساسي في حياتنا 
, ىػ1417, النعماني )"  تحقيؽ ىذه الخدمة إلى طمب المساعدة لمكصكؿ إلىعمى منفعة معينة فنمجأ 

 التدخؿ في األعماؿ التي يجب أف تخضع لمقاييس الجدارة ؛ إلىكحيف تصؿ ىذه العصبية  (177ص
كالمحسكبية يقصد بيا  المحاباة , فإف ىذه المنظمة أيان كانت ستراكح مكانيا دكف تقدـ أك إنجاز 

. كيحامي عنيـ كيشفع ليـ بحؽ كبغير حؽ , أم أف يحابي الفرد ذكيو كجماعتو : كالكساطة 

المحسكبية : مشكبلت اجتماعية أخرل مثؿ, كاالنحياز لمقبيمة , كما يرتبط بقضية التعصب 
كالقبمي كالقرابة, كمثؿ المشكبلت االجتماعية المرتبطة بالكضع االجتماعي , كاعتبارات الكالء الطائفي 

أك عمى أساس ارتباط ممكية األرض , الذم تككف في ىذه الجماعات عمى أساس ممكية األرض , 
كتقدير اإلنساف عمى أساس ما يممؾ ال عمى أساس ما ينتج, كما إلى ذلؾ مف العادات , بالمناصب 

االجتماعية التي تشكؿ عبلقات الناس بعضيـ ببعض, كعبلقاتيـ بالعمؿ كاإلنتاج, كىي عبلقات غالبان 
ما تعكؽ كؿ تجديد, ككؿ تخطيط عممي عمى اعتبار أف التخطيط العممي يستيدؼ تحقيؽ أىداؼ 

, ـ 2007, الكاشؼ  )" عامة لمجماعة قد ال تبقي عمى كثير مف ىذه العادات االجتماعية القديمة 
( 23ص 

كمساعدة المحتاجيف مف أبناء , إدخاؿ مفاىيـ النخكة , كحتى ال يفيـ مف ذـ التعصب القبمي 
كما إذا , بؿ ىك في بعض الحاالت جائز كمطمكب , القبيمة الكاحدة فإف ىذه األفعاؿ محمكدة شرعان 

فالنصر ليا كالدفاع عنيا كاجب عند االستطاعة سكاء كاف المظمـك مف , كانت مظمكمة ظممان محققان 
أبك داككد  )" لـ يأثـ  خيركـ المدافع عف قبيمتو ما: كقد قاؿ صمى ا عميو كسمـ, القبيمة أك مف غيرىا

فالمدافع عف عشيرتو المظمكمة بنية النصر لمحؽ كدفع البغي كالظمـ  (كتاب األدب, باب العصبية . 
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ف كاف قصده الحمية كاألنفة لعشيرتو , لحسف نيتو كقصده , عف المسمـ المظمكـ  يككف مثابان مأجكران  كا 
 (22ص, ىػ 1428, العيؿ طيرم  )" فمو جزاء ما نكل 

. تمجيد الذات -7

 إف إشكالية التعصب ؛ أنو نكع مف إلغاء حؽ اآلخر في الكجكد كالتعبير عف الذات بشكؿ يحاكؿ    
كتحكيميـ مف معبريف عف ذكاتيـ إلى ككنيـ معبريف عف ذكات غيرىـ,  ككـ , الييمنة عمى اآلخريف 

صار قاتبلن  كذا , قبائمية  مف مرة صار حب  المرء لذاكرتو التاريخية سكاء كانت عرقية أك قكمية أك
كدفاع أمريكا عف معنى األمركة كمكانتيا السمطكية أك المعنكية ال يختمؼ عف أم , مفعكؿ  دمكم 

( 112ص , ـ2009, الغذامي  )" حمية قبائمية أك عرقية 

ككثيرا , كالبدكم قٌمما يحاكؿ في استكماؿ العشيرة بصكرة عامة تعميؿ سمكؾ عرفي عمى اإلطبلؽ   " 
 السمكؾ المألكؼ فكاف الرد يأتيني أنكاع أستشؼ بنفسي تعميبلن مف عشائرم ألم مف أفما حاكلت 

 فالقبيمة بما أنيا  (116ص ، هـ1404, حسنيف )"ىكذا كجدنا آباءنا كرأينا مف حكلنا يفعمكف: دائمان 
فإنيا تعتمد عمى مكركثات كمركيات شفيية تمعب فييا البطكلة دكر ,  عف جد أباسبللة متكارثة 

كبما أنيا " دكف أدني اعتبار ليذه الحقكؽ  (الجار )رئيسي كفي الغالب فإنيا مكجية ضد اآلخر 
شفاىية فإنو يغمب عمييا االختبلؼ كتقع في دائرة التنافس كالمباىاة بيف األطراؼ ألنيا عرضة 

 بانتصارىا إالإذ ال يمكف مديح الذات , كيحدث فييا شيء مف المساس بالغير , لمتداخؿ كالتقاطع 
كلذا تقـك قيامة الحركب الثقافية , كمعركؼ باسمو كتاريخو , كىك عادة آخر مجاكر , عمى اآلخر 

كتأسس عمى ىذا ثقافة عريضة كتحددت االنتماءات كالمقامات بناء عمى غمبة , بيف المتنافسيف 
كىي حرب ثقافية أدبية ذات طابع ممحمي كقصصي كأسطكرم ال تقكـ مفاىيـ , مركية عمى أخرل 

( 113-112ص , ـ2009, الغذامي )" القبيمة كالعرؽ كاليكية إال بو 

تؤثر تأثيران مباشران عمى سمكؾ األطفاؿ داخؿ المجتمع , كالبيئة التي يعيش فييا الفرد 
فالطفؿ الذم يكلد في مجتمع قبمي ينشأ كنظاـ العصبية " كذلؾ مجاراة لكبار العائمة , المتعصب قبميان 

 مجتمع ديمقراطي لينشأ فيو فإنو إلىأما إذا نقؿ في مرحمة الفطرة , يحكـ سمككو كيكجو إرادتو كعقمو 
, ـ 2002, المشيداني )" يحمؿ في نشأتو نظاـ قيـ ىذا المجتمع الخير تمامان كسائر األطفاؿ فيو 

( 130-129ص 
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كتعد قضية التعصب القبمي إحدل إفرازات العنصرية البغيضة كتيز التماسؾ االجتماعي بيف 
كذلؾ أف كثيران مف البمداف المتخمفة كالنامية تمزقيا االنقسامات الدينية " فئات األمة كعناصرىا 

كالطائفية كالعنصرية, كاإلقميمية مما يؤثر مباشران عمى تنمية الشعكر كاإلحساس بالكحدة كالترابط 
كلذلؾ فإف المحمؿ لمعمميات االجتماعية داخؿ المجتمعات يجدىا تعاني مف , االجتماعي كالتعاكني 

الصراع االجتماعي كالقيمي, كتعاني مف الصراع الطائفي كالديني كالعنصرم كاإلقميمي مما يمزؽ مف 
كحدة األمة كتماسكيا, كىما أىـ عكامؿ إنجاز األعماؿ المختمفة في التنمية كالنمك في العالـ 

المعاصر, كأىـ عكامؿ نجاح اإلدارة كالتنظيـ كتحقيؽ األىداؼ المختمفة لكؿ عمؿ كلكؿ مشركع مف 
" المشركعات التنمكية, كيككف محصمة ىذه السمبيات إعاقة مسيرة التنمية كتمزيؽ التخطيط مف الداخؿ

( 32-22ص ,  ـ 2007, الكاشؼ  )

كنتيجة ليذا التعدد المضطرب المختمط في دكائر العبلقات كمحاكر الكالءات ؛ أصبح كالء الفرد 
كاختفى مفيـك , أك إقميمو , أك قبيمتو ,  المجتمعات العربية كاإلسبلمية المعاصرة لعائمتو  بعضفي

,  الكيبلني  )األمة الكاحدة ذات الجسكر كالمعابر المنفتحة عمى اإلنسانية برسالتيا كعطائيا الحضارم 
 قكميات ثـ إضعاؼ القكميات إلىاألمر الذم مٌيد لتفتت األمة اإلسبلمية    (187ص , ىػ1427

 .تتصارع داخؿ أطرىا محاكر الكالء القبمي,  إقميميات مضطربة غير مستقرة إلىكتفتيتيا 

: التقاليد العشائرية الجامدة  -8

ف لـ ,  شؿ الفكر عف التفكير كشراء الذىنية المتكقدة إلىتسفر التقاليد العشائرية الجامدة  كا 
, كىذا يخمؽ ذىنية متصمبة الفكر كالسمكؾ , أك عدـ االعتراؼ بيا , تستطع تقـك بنبذىا أك تصفيتيا 

لذا فإف ابف القبيمة كالعشيرة عادة ما يككف عقمو ممكان , يتحكـ فييا القير مف الداخؿ , محدكدة األفؽ 
. لمقبيمة كيغمب عميو التفكير الجمعي 

 مف أفرادهكالمجتمع التقميدم الذم تفرزه العشيرة كالقبمية بما يشيع فيو مف عرؼ كما تتحكـ في 
يخدـ إذان مصالح , كما يفرضو عمى عممية التفاعؿ االجتماعي كالتحرؾ السمككي مف جمكد , عادات 

ذلؾ أمر ال , كتستفيد مف الحفاظ عمى الكضع القائـ , فئة ضئيمة ىي التي تحظى بمعظـ االمتيازات 
لذلؾ فإف  (105ص,   ـ2005, حجازم  ) جيد كبير لمتدليؿ عميو كالبرىنة عمى صكابيتو إلىيحتاج 

 .ىناؾ تكافقان كترابطان بيف أشد مظاىر التقميد تخمفان كبيف القمة التي تسيطر عمى القبيمة 

 .إهدار الوقت : المبحث الثاني 
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   :تمهيد

 مف أىـ عناصر الحياة كمقكماتيا عمى مستكل األفراد كالمجتمعات كالمؤسسات, يعتبر الوقت
كما يميزه عف غيره مف ,  كىك نقطة االنطبلؽ الحقيقية لمعمؿ كاإلنتاج ,  كىك مكرد مف أىـ المكارد 

كغيره مف المكارد  المكارد أنو يمر كينتيي مف نفسو , ال يمكف إيقافو , أك استرداده , كلكف المسمـ بو
كلكؿ مجتمع مف المجتمعات اإلنسانية مرجعية مميزة يبني .  يمكف استخدامو بعقؿ أك دكف عقؿ 

كيرل بعض العمماء كالمفكريف أف المجتمعات اإلنسانية عبارة عف جكىر تتداخؿ . عمييا رؤيتو لمكقت 
الذم يتميز , كتمتد الظكاىر كتتشابؾ كتتفاعؿ عبر عبلقة اإلنساف بالزمف , في إطاره األحداث 

, الحر )كيحكمو قانكف التغير أك الصيركرة , بخاصية االندفاع الدائـ نحك مستقبؿ غير منظكر 
 ( .13ص , ـ2001

ذا كاف الزماف كعاء لؤلحداث  فإف قيمة الزماف ترتبط بقيمة الفعؿ أك الحدث الذم يتـ فيو , كا 
ذا كاف ىذا الحدث أك الفعؿ مف صنع اإلنساف ,  فإف القيمة الجكىرية لو تتمثؿ فيما فعمو في , كا 

( 42ص , ـ1998, حساـ الديف  )كما سيفعمو في المستقبؿ , كما يفعمو في الحاضر , الماضي 
كعنصر ىاـ مف عناصر تقدـ المجتمعات اجتماعيا كثقافيا كسياسيا , ليذا فإف الكقت معدف ثميف 

. كاستثماره كمعرفة قدره يسيـ في عبلج كثير مف مقكمات تخمؼ المجتمعات العربية كاإلسبلمية ,

. تعريف الوقت لغة : أ 

أنو  (ك ؽ ت )ففي لساف العرب كرد تحت مادة , تحدثت معاجـ المغة بكثرة عف الكقت كالزمف      
معركؼ كأكثر ما , كالكقت مقدار مف الدىر ,  مقدار مف الزماف ككؿ شيء قدرت لو حينان فيك مؤقت

المكاف تشبييان  كاستعمؿ سيبكيو لفظ الكقت في, كقد استعمؿ في المستقبؿ ,  يستعمؿ في الماضي
( 107ص  , 2ج, ت .د , ابف منظكر )بالكقت في الزماف ألنو مقدار مثمو   

تعريف الوقت اصطالحاً : ب   
ساعات : مفيـك الزمف في اصطبلح عمماء المسمميف ىك مرتبط بمعناه المغكم, فيك يعني

(. 22, ص3ج,  ـ  1979ابف فارس, )الميؿ كالنيار, كيشمؿ ذلؾ الطكيؿ مف المٌدة كالقصير منيا 
إف الزماف الحقيقي ىك مركر الميؿ كالنيار, أك مقدار حركة "بقكلو  (1957, الزركشي )كبذلؾ عرفو 

.   كال يخفى ما بيف ىذا المعنى كالمعنى المغكم مف ارتباط كثيؽ (123ص )  " الفمؾ
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 : كركد ألفاظ دالة عميو , كمف ذلؾ قكلو تعالىإلىكقد كرد في القرآف الكريـ مصطمح  الكقت , إضافة 
                           ( 38, 37اآليتاف : الحجر ) قاؿ . الحيف

 : تعالى                            

             (5اآلية : ىكد) قاؿ تعالى. الدىر كما كرد بمفظ :     

                 (1اآلية : اإلنساف )

, كما أف الكقت في منظكر عمماء النفس كاالجتماع ىك الكعاء الحقيقي لمعمؿ االجتماعي 
ـ 1991, منصكر  )كتكافر الكقت يعني طاقة اإلنساف الستغبللو كاستخدامو في العديد مف األعماؿ 

( 163ص , 107ع , 
كالحياة المنظمة تتيح الكقت , بالتخطيط . كيعتبر الكقت بأنو المادة التي صنعت منيا الحياة   

كالمتابعة , كىك  مكرد فريد ال يمكف ادخاره بؿ استخدامو بحكمة , فالكقت مكزع عمى الكؿ بالتساكم , 
المتاح لنا كتنظيمو , كيمكف إدارة  ليست ميمة ؛ بقدر أىمية كيفية إدارة الكقت كلكف كمية الكقت

بفاعمية إذا تـ التخطيط لو , كما أف الكقت عبارة عف مجمكعة مف التصكرات , كالمفاىيـ ,  الكقت
, ـ 2003أحمد كحافظ , )كاألحداث , كاإليقاعات , التي تغطي نطاقان عريضان جدان مف  الظكاىر  

( . 180ص 
فيك , لذلؾ فإف الكقت يقاس بكاسطة سمسمة مف الكحدات المتكررة التي يمكف حسابيا بدقة 

ذا , أك تخزينو , أك استئجاره , مكرد كعنصر ثميف كنادر في الحياة فيك ال يمكف شراء المزيد منو  كا 
( 15ص , ـ 2008, الصكرم  ) األبد إلىاستخدـ أك لـ يستخدـ انقضى 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/6150/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/6150/posts
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. معالم إهدار الوقت : ج

. غياب الوعي االجتماعي بقيمة الزمن  -1
في عصر , رغـ النقمة النكعية األساسية التي تحققت منذ التجمعات الحضرية المستقرة 

كبضركرات الضبط كالتنظيـ بما , فقد بدأ استشعار اإلنساف الكاعي بالكقت كالزماف , الزراعة األكؿ 
كربما غير مييأ لمتكظيؼ , كمع ذلؾ لـ يكف إنساف تمؾ المراحؿ بقادر , يحقؽ أقصى استثمار متاح 

كاإلفادة اإليجابية بكؿ ما يترتب , كفشمو في التكظيؼ , كىذا أثبت عجز اإلنساف , الراشد لمكقت 
( 43ص , ىػ1422, خميؿ  )عمى ذلؾ في المقابؿ مف نتائج سمبية 

كتمنع انطبلقيا نحك ,  مكاقع التخمؼ إلىكلعؿ مف أىـ العكامؿ التي تشد دكؿ العالـ الثالث 
فالزمف يجرم كيتسرب مف بيف أيدييا فبل , ىك غياب عنصر الزمف في كعي تمؾ الدكؿ , األفضؿ 
كلعؿ الفجكة  الحضارية بيف تمؾ الدكؿ كالدكؿ المتقدمة ىي في المقاـ , تستفيد منو  أك, تمسؾ بو 

كأخرل تعيش نيايات , تفصؿ بيف بمداف تكقفت عند أعتاب القرف التاسع عشر , األكؿ فجكة زمنية 
سفر  )القرف العشريف كنتج عنيا تخمؼ تقني كحضارم كثقافي يجثـ عمييا كيضغط عمى عقكؿ أبنائيا

  (174ص, ىػ1404, 

المجتمعات العربية كاإلسبلمية, فالتخمؼ ىنا معناه أف المسمميف عدد مف كىذا ىك الحاؿ في 
ؿُّ ما يستعممكنو ال يصنعكنو,  ال يزالكف عالة عمى غيرىـ ؛ فنصؼ ما يأكمكنو أك أكثر ال يزرعكنو, كجي

لـ يزؿ صناعة أجنبية يستكردكنيا, كيستيمؾ , كحتى السبلح الذم يدافعكف بو عف أرضيـ كأعراضيـ 
العرب األجنبي مف اإلبرة إلى الصاركخ, األمر الذم يطيؿ أمد التخمؼ كيعمقو في المجتمعات العربية 

 (.112- 111 , صـ1997, القرضاكم )كاإلسبلمية 

ذا ما, فالصيغة صادقة بالنسبة ألم ناتج حضارم "  درست ىذه المنتجات حسب طريقة الجمع  كا 
:  ثبلثة أعمدة ذات عبلقة كظيفية إلىفسننتيي حتمان , المستخدمة في الحساب 

. كقت + تراب + إنساف : منتج متقدـ حضارم 

:  ثبلث مشكبلت أكلية إلىتحمؿ ,  أف مشكمة الحضارة إلىكتحت ىذا الشكؿ تشير الصيغة   
فمكي نقيـ بناء حضارة ال يككف ذلؾ بأف نكدس " ك مشكمة الكقت  , مشكمة التراب , مشكمة اإلنساف 

نما بأف نحؿ ىذه المشكبلت الثبلثة مف أساسيا , المنتجات  كمع ذلؾ فإف ىذه الصيغة تثير عند , كا 
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فمـ ال , إذا كانت الحضارة في مجمكعيا ناتجان لئلنساف كالتراب كالكقت : التطبيؽ اعتراضان ىامان ىك 
( 45ص, ىػ1406, ابف نبي  )" يكجد ىذا الناتج تمقائيان حيثما تكفرت ىذه العناصر الثبلثة ؟ 

قيمة لو بيف معظـ الشباب  أف الكقت ال" لقد خمصت إحدل الدراسات العممية في نتائجيا إلى 
في تكجيو أبنائيا نحك االستثمار , كما أف األسرة ال تقـك بكاجبيا المطمكب ,في كاقعنا المعاصر 

 ضياع إلى أف ىناؾ مجمكعة مف األسباب تتداخؿ فيما بينيا كتؤدم إلىإضافة , األفضؿ لمكقت 
الغفمة كغياب , التمفزيكف : كالتي مف أىميا – خاصة بيف الشباب – كعدـ االكتراث بو , الكقت 
 (ص ق, ىػ1412, الثبيتي )" صحبة البطاليف الفارغيف , التسكيؼ كطكؿ األمؿ , اليدؼ 

 المجتمعات العربية كاإلسبلمية في ميب الريح  بعضأف يككف الكقت في, كمف نكاقض الحضارة 
كأخرل لبلستثمار أشبو ما تككف , فبل نضع لو ميزانية محددة ببنكد لمصرؼ " بدكف قيمة كببل مفيـك  

ألف الماؿ يمكف , ميما تعاظـ كاكتمؿ , أليس الكقت أثمف مف الماؿ ! كلـ ال ؟, بميزانية األمكاؿ 
أك يسترد إف ضاع في جميع , بينما أف الكقت ال يحافظ عميو الماؿ , جمعو كاستثماره بالكقت 

 (113ص, ىػ1426, سفر  )" كذىب سدل , األحكاؿ 

.  في المقاهي واألسواق تضييع الوقت -2

,  بيف الثرثرة كلعب الكرؽ , غالبا ما تضيع أكقات المسمميف في الجمكس بالمقاىي لفترات طكيمة 
,  الغيبة كالنميمة  إلىفاليدؼ األساسي لمجمكس عمى المقاىي ىك لقضاء الكقت كقتمو , إضافة 

, كعقد ككبت كخكؼ, لما يعترم نفسية اإلنساف العربي مف أمراض ,  فالمقيى أداة تفريغ كتنفيس 
فأضحت    (106ـ, ص  1987زيعكر, )كتٌشفي مف الذات المتكترة , كنككص كاجترار سكداكم 

. الحياة في نظر العربي ىي غاية كليست كسيمة 
كـ مف الميالي كنا نقضييا نستعرض حاؿ " يقكؿ أحد مفكرم اإلصبلح المعاصر في ىذا الصدد 

ككـ كنا نعجب إٍذ . األمة كما كصمت إليو في مختمؼ مظاىر حياتيا, كنفكر في العبلج كحسـ الداء
فإذا . كيترددكف عمى أندية الفساد كاإلتبلؼ, كالخمٌيكف ىاجعكف يتسكعكف بيف المقاىي , نرل أنفسنا 

أقتؿ الكقت, كما درل ىذا : سألتى أحدىـ عٌما يحممو عمى ىذه الجمسة الفارغة المممة, قاؿ لؾ
( 169ـ, ص1984البنا, )" المسكيف أف مف يقتؿ كقتو إنما يقتؿ نفسو, فإنما الكقت ىك الحياة

داكمة التخمؼ كالمشكبلت المتبلحقة ال " المجتمعات العربية كاإلسبلمية أنيا في بعض كمشكمة 
يدرم المصمحكف ماذا يعممكف ؟ كال بأييا يبدؤكف ؟ كمف ثـ فإنو ال بد مف إيجاد نكع مف اإلجماع 
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– مثبل – الشعبي عمى األىداؼ االجتماعية التي ينبغي تحقيقيا خبلؿ عشر سنكات أك عشريف سنة 
, بكار )" كتحديد الزمف يساعد عمى تحديد البرامج كاآلليات التي ينبغي كضعيا كاستخداميا 

( 256ص , ىػ1420
بدليؿ أنيا , بأف تمؾ المظاىر ليست بالضركرة مف نكاقض الحضارة , كقد يعترض عمى ذلؾ أحده 

كمع ذلؾ فإف الحضارة قائمة , كتسيطر عمى كثير مف المجتمعات المتحضرة المعاصرة , منتشرة 
لدل تمؾ  لكف مقاييس الحضارة عندنا ليست بالضركرة متطابقة مع ما" كالمجتمعات في قمة تقدميا 

في المجتمع المسمـ تخضع لقيـ ك مبادئ - عندنا– كما أف أسس كمنطمقات الحياة , المجتمعات 
كمف ثـ ال يصح قبكؿ االعتراض بأف مظاىر االستفزاز االجتماعي التي سردنا , عقائدية محددة 

( . 169ـ, ص1984البنا, )" بعضيا ليست بالضركرة 
كلنأخذ مثبل ظاىرة التسكع كالتجمير عمى " كاألمثمة عمى ىذه الظاىرة أكثر مف أف تحصى 

أك أماـ محبلت بيع األشرطة كاألغاني , مفترقات الشكارع أك المنعطفات أك في الحدائؽ العامة 
قدرة كاستمرارية لمكقكؼ ساعات طكيمة ,  كمحبلت بيع المبلبس النسائية , كالغريب أف لدل ىذه الفئة

, يقضكنيا في ىذه األماكف , كال يحتممكف قضاء ساعتيف أك ثبلثة في مدارسيـ أك في أماكف عمميـ 
( . 66ص , ىػ1425, نجـ الديف  )أك حتى في مكاقفيـ الجدية 

رغـ , أدكار ىامشية لمشباب في المجتمعات الحديثة ,  كمظاىر الترؼ, لقد نجـ بعد انتشار اآللة 
كقد أرجع بعض الباحثيف ارتفاع , أنيـ يعكؿ عمييـ انتشاؿ ىذه المجتمعات مف براثف الجيؿ كالتخمؼ 

, كالمرض العقمي كالنفسي بيف الشباب , كاإلدماف عمى المخدرات كالخمكر , نسب حكادث االنتحار 
ص , ىػ1421, خميؿ  ) تزايد أكقات فراغو كضياع ىكيتو إلى,  انخفاض ركحو المعنكية إلىإضافة 

70 )
كيعتبر سكء استغبلؿ كقت الفراغ مف أبرز معكقات التنمية االجتماعية ك ترتبط بعض العادات 

كقضاء كقت الفراغ فيما يمكف أف يضر الشخص كالمجتمع " في الدكؿ النامية بسمكؾ معكؽ لمتنمية 
كاالكتفاء , مثؿ مجالسة رفاؽ السكء كالذم ينجـ عنو انحراؼ كميؿ لمرذيمة, كيؤثر عمى التنمية 

,  كالشككل مف سكء األحكاؿ ببل مساىمة في اإلنتاج , بالجمكس عمى المقاىي كترديد الشائعات 
يضيع كذلؾ نتيجة المبالغة في عدد أياـ , فضبل عف أف جزءان كبيران مف الكقت في الدكؿ النامية 

( 59ص , ـ2006, شفيؽ  )" كالمكاسـ كالميرجانات كاالحتفاالت , كاألعياد الرسمية , األجازات 
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فتجد , مظاىر عصكر التدىكر كاالنحطاط عددا مف المجتمع اإلسبلمي  بعض أفرادلقد كرث
ك بما يكفر لو ما يبقيو عمى قيد الحياة ؛ مما جعؿ مجتمعاتنا , المسمـ يقـك بالحد األدنى مف النشاط 

كعمى أبكاب المنازؿ , كعمى آالت الميك , نماذج حية لمكسؿ كالبطالة كالتسيب كالجمكس في المقاىي 
"  ك كربما زادت ساعات البطالة عمى الساعات التي يقضييا الناس في المدرسة أك المصنع أك الحقؿ 

( 298ص , ىػ1420, بكار  )
 . اإلنتاجيةضعف  -3

 إلىكالذيف كاف يعتقد منيـ أنيـ كصمكا ,   طبلب الجامعات إلىلقد كصمت الفكضى بقيمة الكقت 
كىذا ما أثبتتو دراستيف في جامعتيف بالمممكة العربية السعكدية حيث تكصمت , مرحمة النضج كاإلبداع 

كالتي استيدفت التعرؼ عمى كاقع إدارة الكقت كاستخدامو لدل طبلب  (ىػ1415الحميدم , )دراسة
 : جامعة أـ القرل إلى النتائج التالية

.  شيكع ظاىرة السير كالتأخر في النـك كاالستيقاظ بيف نسبة كبيرة مف الطبلب -1
.  حكالي ثمثي الطبلب يضعكف خطة لتنظيـ الكقت كلكف أغمبيـ ال يمتزمكف بيا -2
 ساعة أسبكعيان كىك ينقص بمقدار ساعة 16معدؿ ما يسجمو الطالب في الفصؿ الدراسي حكالي  -3

كمعدؿ ساعات الدراسة التي تشمؿ حضكر المحاضرات كاالستذكار حكالي , كما ينبغي تسجيمو 
 ساعة 17.5أم بنقص عف معدؿ ما ينبغي تخصيصو لمدراسة بمقدار .  ساعة أسبكعيان 35

.  أسبكعيان 
 ساعة أسبكعيان كىك أكثر مما 58 بمغ ما يخصصو الطبلب لؤلكقات الحرة كأنشطتيا المختمفة  -4

( 5ص  ) ساعة أسبكعيان 37ينبغي تخصيصو بمقدار 
ذا كانت المدرسة أك الجامعة التي يأمؿ المجتمع منيا التخطيط لمتقدـ  كالعمؿ عمى عبلج , كا 

حيث تشير التقارير كالدراسات التي تناكلت الكقت , التخمؼ ؛ لـ تسفر عف نتائج ناجعة منذ عقكد 
 كجكد إلىكما أف بعض الدراسات تكصمت , كتنذر بالخطر ,  القمؽ إلى حالة تدعك إلىالمدرسي 

ص , ـ1996, حسيف  )كقت غير مستثمر االستثمار األمثؿ في المدارس في كثير مف بمداف العالـ 
130.  ) 

كطبقة المثقفيف بينيا عمى كجو الخصكص ما زالت ترقب , لذلؾ فإف شعكب العالـ المتخمؼ 
دكف أف تبدم أم حركة , كثرثرة مممة حكؿ ضركرة المحاؽ بالعصر , جرياف الزمف بتأمؿ كسكؿ 

كحتى . أك تبذؿ أم جيد مثابر كممتـز لمحاؽ مجتمعاتيـ بالعصر بدال مف التباكي , فعمية منتظمة 



 -106-  

ما يمبث طامع في سمطة أك متسمط عمى مقدرات ,  برز جيد فيما عشكائياف أك, إف جاءت حركة 
, ىػ1404, سفر )تمؾ الشعكب أف يجيضيا فيعكد بأمتو إلى حيث  بدأت أك أدنى مما كانت 

( . 173ص
لكنيا ال تجد عبلجان , كقد تجد ىذه الظاىرة اعترافان لدل بعض الدكؿ العربية كاإلسبلمية 

" بؿ تعد كقت الفراغ مف أبرز التحديات لخطط التنمية , أك حمكالن الستثمار كقت الشباب , ناجعان ليا 
فسبؿ قضاء الكقت الحر كغياب كسائؿ التركيح المناسبة تعد إحدل المشكبلت األساسية لدل الشباب 

 أف كثير مف الشباب لدييـ  كقت فراغ طكيؿ إلىحيث تشير العديد مف الدراسات , مف الجنسيف 
كفي الغالب فإف ىذا الكقت غير مستغؿ استغبلالن مثمران كىذا الكضع ,  ساعة يكميان 12-4 بيف يتراكح

مما يتطمب , تكلد قمقان لدل الشباب كالمسؤكليف عنيـ , يحمؿ في طياتو مخاطر تربكية كاجتماعية 
( 301ص , ـ2010, كزارة التخطيط )" تكجيو الجيكد لتكفير األنشطة الترفييية المبلئمة لمشباب 

أصدرتيا أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك  (الشباب كأكقات الفراغ  )كتكصمت دراسة بحثية عف 
مف إجمالي عينة البحث أقركا بكجكد مشكبلت داخؿ أسرىـ % 86,77 فردان بنسبة 282" األمنية أف 

كجكد أكقات : أف أسباب المشكبلت داخؿ أسرىـ % 60,92 فردان منيـ بنسبة 198فيما أكضح , 
كالذم يشاىد ىذا الكاقع  (224ص , ىػ 1421, خميؿ  )" فراغ ال يتـ استثمارىا بطرؽ مفيدة 

كالميك كليس ليـ ,  فمعظـ أكقاتيـ تييدر في العبث, يشاىد العجب مف سمككيات الشباب, المعاصر 
.  كال في الجانب الدنيكم , حظ كبير مف أكقاتيـ ال في الجانب الديني 

, أضعاؼ المنتج منو في دكؿ العالـ الثالث , إف المنتج مف سمعة الزمف في العالـ األكؿ 
% 4 يقضي كاالحصاءات تذكر أف الفرد مف مكاطني إحدل الدكؿ العربية, فكيؼ يتأٌتى غير ذلؾ 

كتمؾ نسبة تقؿ أربعة مرات عف النسبة التي يقضييا المكاطف األمريكي في , فقط مف كقتو في العمؿ 
مف كقتو في % 36يقضي , في العمؿ % 4بؿ إف ىذا المكاطف الذم ال يقضي سكل  . العمؿ 

إف ىذا الخمؿ الشديد في النظاـ " مف كقتو  % 16حتى المكاصبلت تستيمؾ , مشاىدة التمفزيكف 
أيف مكانو في السباؽ المطركح في عالـ اليكـ ؟ فحتى لك : اليكمي ليذا المكاطف يجعمنا نتساءؿ 

تساكت مقدرة ىذا المكاطف ككفاءتو مع قرينو األمريكي كحتى لك تساكل المناخ التكنكلكجي كظركؼ 
فإف ما ينتجو المكاطف األمريكي سيككف – كتمؾ فرضية شبو مستحيمة – العمؿ المحيطة األخرل 

فيؿ ستتقدـ أمة  (174-173ص, ىػ1404, سفر  )" أربعة أضعاؼ ما ينتجو ىذا المكاطف بالتأكيد 
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 السيادة إلى بقية األمـ المتقدمة كىي تتسابؽ إلىكتنظر , متأخرة كىي ال تدرؾ أىمية الكقت عمميان 
. مستفيدة مف عنصر الزمف

كسٌيؿ تأقمميا مع مصاعب , كلقد أسفر التقدـ الصناعي في العصر الحالي عف رقي البشرية 
بؿ رسـ أبشع صكر التخمؼ , لكف بعض المسمميف لـ يستغؿ ىذا التقدـ لصالحو ,  الحياة كالعمؿ

 .االجتماعي في تعاممو مع التنمية 

. انعدام الفعالية والالمباالة  -4

المجتمع العربي ؛ يعني عجز الفرد بعض أفراد إف عدـ استثمار كاستغبلؿ الزمف في حياة 
كعميو , كالمجتمع عف التحكـ بمصيره كاضطراب ديمكمتو بمعنى أف الزمف جدلي كليس تسمسمي 

 العربي يعيش في دكامة الفكضى كالبلمباالة أيضا كسمسمة ال متناىية , كحاضره فبعض أفراد المجتمع
أيضا متأـز كآفاؽ مستقبمو مظممة كمجيكلة , كفقداف اإلحساس في السيطرة عمى يكمو كغده , فٌيمو 

لذا فاإلنساف العربي المتخمؼ كالمقيكر , الكحيد أف يعيش ليكمو كيحصؿ عمى قكتو بشتى الكسائؿ  
حباط كيأس كقمؽ متكاصؿ  يعيش في دكامة الفكضى كالقير , كنظرتو لمحياة كميا ىكاجس كتشاؤـ كا 

يسير بشكؿ غير متزف كىائـ متحفز كال ينظر إلى , لذا تراه متكترا  فاغران فاه "  كشركد مستمر 
ساعتو , كاف نظر فيك يكد لك تنقضي الساعات بسرعة ليرل ماذا سيحدث لو غدا عمو ييدأ مف قمقو 
كانفعالو , كال يدرم أف غده كسابقو كىكذا نراه أحيانا يطمب السبلمة , كييكل بشغؼ قراءة األبراج 

, ـ2005, نجـ الديف  )"كالكؼ ككشؼ الطالع كالفنجاف , كاف طاؿ يكمو فيك يقٌطعو بالثرثرة كالغيبة  
  ( . 63ص

ال يمتـز بالتعيدات التي قطعيا عمى نفسو ألنو , عمى ضكء ذلؾ فإف اإلنساف المتخمؼ اجتماعيان 
 انعداـ سيمحظكمف يتتبع سمات العقمية المتخمفة فإنو , كال يبالي بدقة المكاعيد ,  ال يدرؾ قيمة الكقت

, ككؿ شيء يظؿ عمى مستكل التقدير اإلجمالي كاالنطباع العاـ , الدقة كالضبط في التصدم لمكاقع 
ككؿ شيء عرضة لمتياكف كالتراخي كالتساىؿ حتى , فالدقة الرياضية ال مجاؿ ليا في العالـ النامي 

لذا فإف مجتمعان كيذا يكتفي بالعمكميات كالظكاىر دكف  (65ص , ـ2005, حجازم  )االستيتار 
. كبالتالي فيك ال يستطيع اإلنتاج كالمنافسة كتطكير قدرات أفراده , كالحقيقة ,  سبر أغكار العمـ
في عدـ مباالتيـ ,  المسمميف اجتماعيا بعض مظير تخمؼ  (ـ1988, ابف نبي )لقد رصد 

فيك يرل أف التاريخ ليس ما تصنعو , كعدـ قدرتيـ عمى استغبللو , بالكقت الذم يصنع الحضارات 
فالزمف نير قديـ يعبر " كلكف ما تصنعو الشعكب بذاتيا في أكطانيا , الصدؼ كال مكائد االستعمار 
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, كالحقؿ الذم يعمؿ بو , كيركم في أربع كعشريف ساعة الرقعة التي يعيش فييا كؿ شعب , العالـ 
قد تصير عدمان إذا مرت فكؽ رؤكس ال تسمع , كلكف ىذه الساعات التي تصبح تاريخان ىنا كىناؾ 

( 68ص ,  ـ1988, ابف نبي  )" خريرىا 
" كمف يرصد أسباب التخمؼ كالتقدـ في المجتمعات يجد أف أحد أسابيا الكقت ككيفية استثماره  

لماذا تكقفت : كنسأؿ أنفسنا ,  حضارة اإلسبلـ في عيد ازدىارىا إلىفمننظر نحف شباب المسمميف 
! كتفكقيا ؟, كنسأؿ أنفسنا لماذا ازدىارىا ,  حضارة الغرب القائمة إلىكال مانع أف ننظر ! كجمدت ؟

, فالكاجب عمينا أف نصحك مف غفمتنا .  تقدير قيمة الكقت عند أكلئؾ القـك إلىكاإلجابة أف ذلؾ مرده 
) " كتكجو الجيكد مف أجؿ المنافسة كالبناء , مف أجؿ أف نككف أمة تقدر الزمف , كنعيد سابؽ مجدنا 

كليس ثمة مبالغة في القكؿ بأف العالـ المتحضر لـ يصؿ إلى ما كصؿ  (172ص  , ػق1404, سفر 
حتى لقد , كاعتبره أغمى شيء في الكجكد , إال ألنو طٌكع الكقت لصالحو , إليو مف تقدـ كرقي 

  أصبحت السمع تقيـ بمقدار ما ينفؽ عمييا مف كقت كحسبة األجكر عمى الساعة كمعشارىا 

الذم كقع فريسة لتيارات غربية جاءت , كغير خاؼ المدل الذم كصمت إليو بعض الدكؿ بشبابيا 
فأخذ يتخبط دكف تكجيو أك تكعية لمؿء ىذا الفراغ , نتيجة الفراغ الذم يعانيو بعض شباب ببلد العالـ 

األمر الذم أدل بو , كضؿ عف الخط المستقيـ فانحرؼ , فتمقفتو أفكار غريبة ضاع بيف غكامضيا , 
( 160ص, ـ 1973, حممي  )"  مناصبة مجتمعو العداءإلى

كلكف عندما ,  مف الساعات كحظ أم شعب متحضر ة كاإلسبلميةب العربيك الشع بعضكحظ
 مجاالت العمؿ في الببلد المتحضرة أيف يذىب إلىكاألطفاؿ , يدؽ الناقكس مناديان الرجاؿ كالنساء 

, فنحف في العالـ اإلسبلمي نعرؼ شيئان يسمى الكقت" تمكـ ىي المسالة المؤلمة  ! الشعب اإلسبلمي ؟
ألننا ال ندرؾ قيمة , كال تجزئتو الفنية , ألننا ال ندرؾ معناه ,  عدـ إلىكلكنو الكقت الذم ينتيي 
 اآلف فكرة الزمف الذم يتصؿ اتصاالن كثيقان إلىكلسنا نعرؼ , كثانية , أجزائو مف ساعة كدقيقة 

مع أف فمكيان عربيان مسممان ىك أبك الحسف المراكشي يعتبر أكؿ مف أدرؾ ىذه الفكرة الكثيقة , بالتاريخ 
كيضيؼ الباحث ىنا  (140ص , ىػ1406,  ابف نبي  )"  الصمة بنيضة العمـ المادم في عصرنا 

. أف الزمف يسيـ في التقدـ كالنيضة االجتماعية أيضان عبلكة عمى النيضة المادية 

عادة بناء لمذات  حداث ,  لتأخذ معنى جديد مف حيث انو الزمف قدرات, فالزمف كسيمة كا  مكاف كا  كا 
بداع فيك غير فعاؿ ألنو يعكد بو , كجسر االنتقاؿ إلى الطكر اإليجابي كتحقيؽ األفضؿ لئلنساف  , كا 
كيتمنى ,   الحنيف لؤلياـ الخكاليإلىفيعكد , قرأ عنو فترتاح نفسو ,   عصر ذىبي قصير مضىإلى
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 الخمؼ , لذا فالعربي يضع نفسو كتاريخو فكؽ الزمف إلىأف تعكد كىنا ال يسير صكب األماـ , بؿ 
, ـ 1987زيعكر , )فالزمف يصبح سككني , كالعبلقة بينيما غير سكية كمضطربة , كخارج التاريخ 

 ( . 40ص  
 واالنشغال بوسائل االتصال, الجلوس أمام التلفاز -5

تعكس , ما زالت تحمؿ سمات مميزة , إف قيمة الكقت كاستثماره الزمانية لدل الفرد العربي 
ىداره كعدـ استغبللو  كلك استعرضت الدراسة , التخمؼ كاإلحباط كالبلمباالة في تقدير قيمة الكقت كا 

األكقات الميدرة في ماال جدكل بكسائؿ اإلعبلـ لكجدت الكثير مف المظاىر كلكف حسب الباحث أف 
فساعات العرض الطكيمة التي يبث فييا " يمـ طرفان بجزء مف ذلؾ في إحدل كسائؿ اإلعبلـ الميمة 

كصرفت , كخمقت ليا مشكمة في تنظيـ كقتيا ليبلن كنياران , التمفزيكف برامجو قد أربكت األسرة المسممة 
كسرقت الساعات , األطفاؿ مف قراءة القصص التي تكسع مداركيـ كتنمي فييـ الرغبة في القراءة 

ككذلؾ صرفت كثيرا , أك أبطأت بو عف كقتو , الطكيمة مف ربة المنزؿ كفكتت عمييا جزءان مف عمميا 
( 200ص , ػ ق1421, الثبيتي  )"كالمحاضرات , كحضكر الندكات , مف الشباب عف القراءة الجادة 

 .
كالبرامج التي تبثيا اإلذاعات أك محطات التمفزة العربية , تتصؼ بالبؤس الشديد كالضحالة كانعداـ 
الفائدة مف حيث الشكؿ كالمضمكف كالتكجو , حيث شكمت عامبل مساعدا في إدماف المكاطف العربي 
عمى قضاء كقت طكيؿ في مشاىدة القحط الفكرم كالمشاىد المرٌكبة التي ال تكاكب الحدث كالبرامج 

 الحدث بصكرة مضخمة , لجذب اكبر عدد أكالمكررة كالمممة أك المكجية , كالمبالغة في نقؿ الخبر 
مف المشاىديف مف جية , كلجمب المعمنيف مف جية أخرل , فالمحطة التمفزيكنية كالمعمف ىما الجيتاف 

العظـ ,    )المتاف  شكمت عامبل ىاما في تكريس عدـ استثمار الكقت أك الزمف في حياة الفرد العربي 
 ( . 11 , ص  1997

مما يعني أف الصمة كثيقة ,  كلذا فإف اإلنقاص مف عدـ فعالية الفرد تنعكس عمى تخمؼ المجتمع 
بيف الثقافة كالفعالية باعتبارىا صفة مبلزمة لئلنساف المتحضر كالذم ىك عبارة عف مستكل معيف مف 

عندما نعبر بمصطمحات اقتصادية عف – فإف التخمؼ " اإلنساف كالتراب كالزمف كميما يكف مف أمر 
ال يشكؿ سكل مظير مف مظاىر مشكمة اإلنساف – الحقائؽ الكاقعية لمجتمع في حالة رككد أك تقيقر 

ابف )" التي ىي عبارة عف التراب كالزمف بصكرة فعالة , الذم لـ يتعمـ طريقة استعماؿ كسائمو األكلية 
. (70ص , ـ 1991, نبي 
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. تفشي األمية بأنواعها :  الثالث المبحث

: تمهيد 

 المجتمعات العربية كاإلسبلمية, شيكع  بعضإف مف أبرز مظاىر التخمؼ االجتماعي في
, األمٌية بيف قطاع عريض مف أفراد تمؾ المجتمعات, حيث لـ تعد األمية فييا مشكمة تربكية كتعميمية 

كفنية بحتة, بؿ تجاكزت ذلؾ كمو كأصبحت قضية سياسية, تتعمؽ بالدرجة األكلى ببنية النظاـ 
السياسي كفاعميتو, كما أصبحت قضية ترتبط أشد االرتباط بمجمؿ الحياة االقتصادية كاالجتماعية 
كَّر في أم  كالفكرية كالعممية, كفكؽ كؿ ذلؾ فيي ترتبط بقضية التنمية خاصة, حيث لـ يعد ييتىصى

مجتمع أف تتـ التنمية الشاممة في ظؿ غياب كعي المكاطف بيا كبآلياتيا كأىدافيا, كمف ىنا أصبح 
بناء اإلنساف قضية محكرية تتعمؽ أكال كأخيرا بمبلمح حركة المجتمع كتطكره, كبصكرة مبسطة فإف 

ـ, 1995, بدراف)ؼ األمية مشكمة اجتماعية قكمية تشكؿ في البمداف المتخمفة أخطر مظاىر التخؿ
  .( 299ص

ابتداء مف التعميـ , لذا تحرص الدكؿ المتقدمة عمى االىتماـ بالتعميـ بمستكياتو المتخمفة 
كخاصة في المراحؿ – ككمما زادت نسبة األفراد الذيف يتمقكف تعميمان ,  التعميـ العالي إلىاالبتدائي 

ص , ـ2006, شفيؽ)كاف ذلؾ دليبلن عمى زيادة المشاركة في مشركعات التنمية بالمجتمع – العميا 
53-54 )
. تعريف األّمية لغة واصطالحًا : أ 

األمي ىك مف ال يعرؼ القراءة كالكتابة, كقد اختمؼ في نسبتو, فقيؿ إنو منسكب إلى األمة 
بمعنى عامة الناس, فيك يرادؼ العامي, كقيؿ إنو منسكب إلى األـ, كىي الكالدة, أم أنو بقي عمى 

كسمي العرب أميكف ألف , الحالة التي كاف عمييا مدة حضانة أمو إياه, فمـ يكتسب عمما جديدا 
 إنا" , كفي الحديث الشريؼ  (34, ص 12ابف منظكر, ج)الكتابة كالقراءة كانت فييـ عزيزة أك عديمة

صحيح )"  كعشريف كمرة ثبلثيف  تسعة مرة يعني , كىكذا ىكذا الشير ,نحسب كال نكتب ال , أمية أمة
(  1814رقـ الحديث , كتاب الصـك , البخارم 

كبسيطة  أف األمي ىك الشخص الذم ال يستطيع أف يقرأ أك يكتب أك يفيـ عبارة قصيرةكما 
كتعاني . الخطاب الشفيي  كما أنو الذم يعجز عف التكاصؿ مع غيره خارج  .عف حياتو اليكمية

األمية , األمية الثقافية الحضارية , البمداف العربية مف مشكمة األمية بأنكاعيا الثبلثة األمية اليجائية 
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التكنكلكجية كىي مظاىر لمتخمؼ كاستمرارىا ىكذا يعني استمراران كتكريسان لمتخمؼ كتكريسان لمتجزئة 
( . 80ص ,  ـ2010, زايد  )   أيضاكالتبعية 

ذا , تجعؿ سير الحياة متكازنان كسكيان ال يعتريو ظمـ , إف االستفادة مف العمـ الذم تحقؽ  كا 
فإف عدـ تكٌكف القمة المفكرة , كانت األمية المنتشرة في المجتمعات العربية كاإلسبلمية كصمة عار
ألف مشكمة المجتمعات , المبدعة الطيمعة التي تتحسس عمـ العالـ  أخطر مف األمية البسيطة 

كمف ىنا كاف اعتبار القراف أف األمية ليست فقط أمية القراءة كالكتابة  , اإلسبلمية مشكمة أمية مركبة 
"  بؿ أمية األفكار كما كرد في قكلو تعالى ,                       

     (  78: اآلية , سكرة البقرة)   أم ال يعممكف الكتاب إال تبلكة فقط عمى أحد كجكه

قاؿ ابف تيمية عف ابف عباس كقتادة في قكلو كمنيـ أميكف أم غير عارفيف بمعاني الكتاب , التفسير 
فيـ ال يعممكف , أم تبلكة  (أمانٌي )كقكلو إال , فيو  كال يدركف ما, يعممكنيا حفظان كقراءة ن ببل فيـ 

نما يقتصركف عمى ما, فقو الكتاب  (. 3ص, ـ 1988, سعيد )يسمكنو يتمى عمييـ  كا 

كمف منطمؽ أف األمية قضية مجتمعية قكمية, كليست ظاىرة فردية تعميمية كفنية بحتة, فقد 
أمية أبجدية, كأمية حضارية, كىذا التقسيـ استقرت عميو كثيقة : قٌسـ بعض الباحثيف األمية إلى قسميف

إستراتيجية محك األمية في الببلد العربية, كالتي قيدِّمت إلى مؤتمر اإلسكندرية الثالث فتـ إقرارىا في 
ـ, ثـ أجازىا المؤتمر العاـ لممنظمة العامة لمتربية كالثقافة كالعمـك في دكرتو غير 1976ديسمبر 

ـ, كقد لقي ىذا التقسيـ قبكال مف الجميع؛ ألنو انطمؽ 1978العادية, كالتي عقدت في الخرطـك عاـ 
مف قراءة حضارية لمكاقع العربي, كالذم تـ التكصؿ مف خبلليا إلى ازدياد حدة التخمؼ في 

المجتمعات العربية كاإلسبلمية, كأنو ال سبيؿ لمقضاء عمى األمية الحضارية كمعيا بالطبع األمية 
ثـ مع التطكر العممي , األبجدية إال بمكاجية حضارية شاممة لمتخمؼ في المجاؿ الثقافي كاالجتماعي 

كالتكنكلكجي أضيؼ لؤلمية بعد آخر تمثؿ فيما عرؼ بػاألمية التقنية, كالتي مفادىا أف كؿ مكاطف 
, فمثؿ ىذا المكاطف ال الدكتكراهمحرـك مف اإللماـ بمبادئ التقنية ىك مكاطف أمي, كلك حمؿ درجة 

, عجمي ) كتـ في ىذا البحث إدراجيا ضمف األمية الحضارية يستطيع أف يشترؾ في تحقيؽ التنمية
(. 102ص , ـ2005
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كاألمية الحضارية , كىما األمية األبجدية , كسيتناكؿ الباحث أبرز نكعيف مف أنكاع األمية 
 أنيما يشمبلف في إلىإضافة , كذلؾ لما لكقكع معظـ المجتمعات العربية كاإلسبلمية في دائرتيما 

 .مجمكعيما بقية عناصر األمية سكاء كانت الثقافية أك الدينية أك االقتصادية 

األمية األبجدية : ب 

ف البمداف  إف مشكمة األمية , كما يخسره اإلنساف بفقدانو القراءة كالكتابة , شيء ال يعكض , كا 
فاألمي منزكع منو الشرياف الذم يمده , التي تعاني مف األمية تعاني مف نقص  في فاعمية اإلنساف 

, سعيد  )إنو غير قابؿ أف يبمغ الرشد : بالسمطاف , ألنو مفصكؿ عف تجارب البشر , بؿ يمكف القكؿ 
( 40ص , ىػ1408

في نفس الكقت لما ليا , كىي مشكمة تربكية كمشكمة اجتماعية كتنمكية , فاألمية تعد مشكمة حقيقية 
كفي عالـ مميء بالمعرفة سريع . مف تداعيات عمى مختمؼ تمؾ المجاالت ككذلؾ لخطكرة انتشارىا 

كىذه المشكمة آخذة في التنامي كليس , التحكالت اتخذ مف العمـ أداة لمتنمية كالتقدـ الحضارم 
كىك ما يستمـز إستراتيجية حقيقية لكقؼ ىذا النزيؼ كالحد مف األمية األبجدية ثـ االنتقاؿ , النقصاف 

( . 50ص , ـ2005, الحر  )لمقضاء عمى األمية التكنكلكجية ثـ األمية الحضارية 

 العالـ العربي ضعيؼ نسبيان, كيتجمى قصكر  بعض بمدافإف االستفادة مف القدرات البشرية في
القدرات اإلنسانية بأخطر ما يككف في عصر كثافة المعرفة في قصكر اكتساب المعرفة, كداللة 

قصكر التحصيؿ التعميمي في البمداف العربية ؛ في ارتفاع منسكب تفشي األمية فييا عف نظيراتيا في 
البمداف الصاعدة في شرؽ آسيا كأمريكا البلتينية, كانخفاض معدالت االلتحاؽ بالتعميـ, خاصة العالي, 

كتحتؿ المنطقة العربية بيف مناطؽ العالـ األخرل أدنى مستكل مف . عف متكسط البمداف النامية
تقرير التنمية )الكصكؿ إلى تقانات المعمكمات كاالتصاالت, حتى أنيا أقؿ مف أفريقيا جنكب الصحراء 

 (.ـ2002اإلنسانية العربية, 
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معالم تفشي األمية األبجدية  : ج 

إحصائيات مرتفعة لفاقد العنصر البشري  -1

تشير اإلحصاءات التي تحدد نسب ظاىرة األمية في المجتمعات العربية إلى مدل خطكرة 
الظاىرة, كظمت نسبة األمية  مع جيكد القضاء عمييا  مرتفعة جدا, كقدرىا بعض الباحثيف بالتراكح 

مف جممة عدد السكاف,  (%32), كتقؿ نسبة األمية في دكلتيف عربيتيف فقط عف (%90ػ%45)بيف 
لمف يعرفكف القراءة  (%22.8), كنسبة (%38.6)كفي مصر عمى سبيؿ المثاؿ تبمغ نسبة األمية 

لحممة المؤىؿ  (%5.8)ألصحاب المؤىؿ أقؿ مف الجامعي, كنسبة  (%32.8)كالكتابة فقط, كنسبة 
الجامعي, كقد أشارت دراسات إلى أف األمية تنتشر بيف الفئات األضعؼ اجتماعيا كاقتصاديا, كأف 

,  عمار  , 193ـ, ص2003أبك السعكد  , )نسبة األمية في اإلناث أعمى منيا بكثير عف الذككر
 (. 26- 23ـ, ص ص2004, ,  العكضي84ـ  , ص1992

كالميبلًحظ يممس أف المقارنة في المقاييس بيف العالميف ىي مقاييس مادية كاقتصادية نكعان ما , 
لكف ما ىي المقاييس العممية ؟ إف اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تأتي في سياؽ إظيار الفركؽ بالمقاييس 

فنسبة المتعمميف في سكريا كمصر كالجزائر , العممية كنسب المتعمميف مف المجمكع الكمي لمسكاف 
 , باإلضافة إلى أف 1979عمى التكالي عاـ %26, % 35, % 44, % 53كالعراؽ كالتي لـ تتعد 

, $ 1110, $ 320, $ 910:  الناتج اإلجمالي لمفرد الكاحد لنفس األقطار كانت عمى التكالي 
 ( . 682, ص ـ 1989سبلمة كآخركف , ) $   1550

ف كاف الباحث ال يتفؽ مع ذلؾ – كقد رأل بعض الباحثيف   أف األمية تشكؿ ظاىرة خطيرة - كا 
 المجتمعات العربية كاإلسبلمية, كأف كجكدىا ليس عمبل مف أعماؿ المصادفة البحتة, كلكنو  بعضفي

عمؿ إرادم كاختيارم, حيث تعمـ بعض األنظمة السياسية أف كجكد األمية بيذه النسب المرتفعة تحقؽ 
كيتمثؿ ذلؾ  في , مف خبلليا مكاسب في تضميؿ كتزييؼ كعي بعض الجماىير كقيرىا سياسيا 

بعض المكاقؼ كالخطب السياسية, حيف تنادم الجماىير بحقكقيا كمصالحيا, كرغبتيا في الديمقراطية 
لغاء القكانيف كالتشريعات التي تعكؽ العمؿ السياسي كاالجتماعي ليذه  الحقيقية كرفع القيكد عنيا, كا 

الجماىير, حينئذو تتيـ القيادات السياسية الجماىير بأنيا أٌمية, كأف نسبة األمية في صفكفيا عالية, كال 
بد  مف كجية نظر القيادات أف يبقى الحاؿ عمى ما ىك عميو إلى أف تنمحي أمية الجماىير؛ فتحصؿ 

بعد ذلؾ عمى حقكقيا, كربما  في نفس الخطاب  تشيد القيادات السياسية بكعي الجماىير كفكرىا 
العالي, كذلؾ حيف تريد تمؾ القيادات الحصكؿ عمى استفتاء الجماىير فيما يخدـ مصالح تمؾ 
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 325ـ, ص1995,  بدراف )القيادات؛ كىي التي كانت منذ لحظات تعيب أميتيا؛ لتتجاىؿ مصالحيا
 .)

ما يكفي , كالمعاىد كالمحاضف العممية , كلـ يتكفر عمى مدار التاريخ اإلسبلمي مف المدارس 
لتعميـ جميع الناس كتثقيفيـ ؛ فعمى الرغـ مف أف كثيرا مف الدكؿ اإلسبلمية تنفؽ ربع ميزانيتيا عمى 

أما األمية الثقافية , % 60 إلىإال أف نسبة األمية مرتفعة حيث تصؿ نسبتيا , التربية كالتعميـ 
كالقبض عمى الكاقع كتنظيـ ردكد , كالمنيجية التي تشؿ القدرة عمى التفكير المكضكعي , كالفكرية 
( 241ص , ػ ق1426, بٌكار  )فإنيا مع األسؼ ىي القاعدة , األفعاؿ 

فرغـ تضاعؼ , كما تزاؿ األمية تشكؿ عائقا في الدكؿ النامية عمكمان كالدكؿ العربية خصكصان  
عدد المحرريف مف األمية إال أف نسبة األمييف في العالـ العربي ما تزاؿ مرتفعة خاصة في فئة اإلناث 

ـ في المنطقة العربية ككؿ 1994-1985حيث تقدر منظمة اليكنسكك نسبة األمية خبلؿ الفترة " , 
بيف النساء كىي نسبة أعمى بكثير خاصة بيف النساء عف نسبة % 53.9بيف الرجاؿ ك % 30.2

كبالرغـ مف تحسف  (بيف النساء % 29.9بيف الرجاؿ ك % 17.4 )األمية المقدرة عمى مستكل العالـ 
 % 40.3 بيف الرجاؿ ك19.3 إلىـ كالتي انخفضت 2005-1995نسبة األمية في المنطقة العربية 

 أنيا ما زالت أعمى بكثير مف النساء في المنطقة العربية بالمقارنة بنسبة األمية بيف إالبيف النساء 
بينما تفكؽ نسبة أمية الرجاؿ في المنطقة العربية نظيرتيا في , % 22.6النساء في العالـ كالتي بمغت 

(  2ص, ـ2010 , األلكسك)" ـ 2005-1995 خبلؿ الفترة 12.6 نقاط كالتي تبمغ 7العالـ بحكالي 
فالجيكد اليامشية " لذلؾ فإنو ال يمكح في األفؽ القضاء تمامان عمى األمية في البمداف العربية  

كأف التركيز يجب , تنطمؽ مف إيماف خفي بأف الزمف كفيؿ بحؿ مشكمة األمية , المعطاة لمحك األمية 
كرغـ كؿ ذلؾ فإف العالـ  (26ص , ـ1985, الجبلؿ  )" أف يككف عمى تعميـ التعميـ األساسي 

كىك ال يزاؿ يتحدث عف األمية ,  األلفية الثالثة كيتجاكزىا بعشرة أعكاـ إلىالعربي كاإلسبلمي يدلؼ 
. كسبؿ عبلجيا كليس حتى محكىا بالكامؿ 

كلك أخذ الباحث بمدان كالمممكة العربية السعكدية كشاىد عف كثب فإنو سيمحظ في خطة التنمية 
مع عاـ  (ـ2004)لعاـ  ( سنة فأكثر 15 )تبيف مكازنة ىيكؿ تكزيع  السعكدييف " التاسعة اآلتي 

/ أمي ) انخفاض نسبة السكاف الذيف ال يحممكف شيادة مدرسية , حسب الشيادة التعميمية  (2007)
( 30.2 )إلى( 32.6)كلئلناث مف  (13.6 )إلى% 15حيث انخفضت لمذككر مف  (يقرأ كيكتب 

إال أنيا ال تزاؿ عالية كخاصة لفئات العمر األعمى , كرغـ االنخفاض في نسبة ىذه الفئة مف اإلناث 
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مما يستدعي تكثيؼ الجيكد كالبرامج لمقضاء عمى ىذه الفئة  (أم المكاتي خارج العمر التعميمي  )
 لكف الباحث يعتقد بأف ىناؾ جيكد (316ص , ـ 2010, كزارة التخطيط  )" العمرية مف اإلناث 

قائمة كحثيثة لمقضاء عمى األمية مف خبلؿ البرامج السنكية كالفصمية التي تقيميا في المدارس كبعض 
. القرل كاليجر النائية

انتشار البطالة  -2
كال يتسنى , التي تعيؽ نمك األفراد اجتماعيان , لقد برزت سمبيات األمية في نشر البطالة كالفقر 

اإلسبلمية مف  كصعكبة استغبلؿ مكارد الثركة المتاحة بالببلد, ليـ اإلحاطة بالمسائؿ االجتماعية 
عمى مستكل تعميـ األبناء كاستمرارىـ في , كما تؤثر أمٌية اآلباء كاألميات , النكاحي االقتصادية 

كانخفاض الدخؿ الفردم المتكسط, االنفجار , كنظران الرتباط األمٌية بالكثير مف المشكبلت  الدراسة
السكاني , كصعكبة اقتناع األمييف بتنظيـ األسرة ,كانتشار الخرافات كانعداـ الكعي فمقد كاف لتزايد 

التي انضمت لييئة األمـ المتحدة اثر كبير في إثارة مشكمة , عدد الدكؿ النامية اإلفريقية كاآلسيكية 
يعني استمرارا لمتخمؼ كتكريسان , كىي مظاىر لمتخمؼ كاستمرارىا ىكذا , مي األمييف عمى نطاؽ عاؿ
كيعاني التعميـ مف جكانب . كتمييد الطريؽ الحتماؿ سيناريك اليبكط كالتدىكر , لمتجزئة كالتبعية أيضا 

ىك كضعية المعمـ كقصكر إعداده بالشكؿ الذم يتناسب مع العصر : قصكر عدة أبرزىا كتحد ىاـ 
كفي إعداد المعمـ , كما يستدعيو ذلؾ مف فمسفة حكارية في منظكمة التعميـ بصفة عامة , الراىف 

( 80ص , ـ2010, زايد  )كالمتعمـ خاصة  
 جانب أنيا عقبة في إلىفيي , كتعد األمية إحدل المشكبلت الكبرل التي تنكء بيا اإلنسانية  

فيي كذلؾ مظير مف مظاىر القصكر في المكاطنة الصالحة ألف , التطكر االقتصادم كاالجتماعي 
فاألمية عدكاف عمى األفراد مف حيث , غنى عنيما  التعميـ كالعمؿ حٌقاف أساسياف لممكاطنيف ال

لعجزىـ عف اإلسياـ المادم كالمعنكم في النيكض , حرمانيـ مف حقكقيـ كحرمانيـ مف كاجباتيـ 
كىي كذلؾ عدكاف عمى المجتمع لحرمانو مف جزء ال يستياف بو مف قدراتو , بمسؤكلياتيـ المدنية 

.  التقدـ الحضارم إلىالبشرية الدافعة 
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 انعدام الرغبة في التعمم -3
  األمية عقبة كؤكد تقؼ أماـ التقدـ كالتحضر؛ فيي تفرز الجيؿ كالجريمة في المجتمع, كما تؤدم 
إلى التكاسؿ كالتكاكؿ كعدـ االنتماء, كما أف األمي في غالب األحياف عالة عمى أمتو, كما تسبب 

( 134ـ, ص1997, الصاكم )األمية فقداف الكعي كضعؼ المشاركة السياسية
  كاألمية فقداف المجتمع لحاسة الثقافة المطمكبة لمتعامؿ مع معطيات العصر, كما أف محك األمية 

نساف اليكـ لـ يعد مثؿ إنساف : كالتعمـ ىك القكة التي تزيد فاعمية العقؿ عمى الفيـ كاإلدراؾ كالتفسير, كا 
األمس الذم كاف يتعامؿ فقط مع العالـ الطبيعي, بحيث ال يحتاج إال إلى حكاسو المعركفة, أما إنساف 
اليـك فقد صنع عالما آخر مف اآلالت كاألجيزة كالمعدات كالمعمكمات كالتكنكلكجيا كالنظـ االجتماعية 
كالسياسية؛ فبل يكفي أف يككف ذا حكاس طبيعية, بؿ ال بد أف يككف مزكدا بحاسة عظمى, ىي حاسة 

الثقافة كالتعمـ, كىي ما ال تتأتى مع األمية, كالتي بيا ال يستطيع اإلنساف أف يتعامؿ مع العالـ 
المصنكع, كىذا يفسر أف إنساف األمس يستطيع أف يتعايش مع األمية؛ ألف عالمو ىك العالـ الطبيعي, 

إف األمية عبلمة فارقة بيف األمـ : بينما ال يستطيع ذلؾ إنساف العصر الحالي, كالنياية في القكؿ
لذلؾ فإف األمية قاعدة مثمث التخمؼ,  (324- 323ـ, ص1999, عمي )المتقدمة كاألمـ المتخمفة

 .كالذم يمثؿ أضبلعو الجيؿ كالفقر كالمرض, كىي أصؿ ليذه األضبلع الثبلثة 
كعدـ إقباليـ عمييا يعتبر مكقفان , إف عدـ التحاؽ األمييف في البرامج التعميمية المكضكعة ليـ 

في جميع الجكانب االقتصادية كاالجتماعية , سمبيا مف تقدـ كتطكر المجتمع الذم يعيشكف فيو 
يعتبر إسيامان منيـ في عممية التنمية الشاممة , كبالعكس فإف التحاقيـ كاإلقباؿ عمى البرامج , كالثقافية 

كخاصة في مجتمع المممكة العربية السعكدية حيث يعيش اآلف فترة انتقالية , التي يعيشيا المجتمع 
 أف إال, حضارية كبيرة كلذلؾ فيي تسعى جاىدة لمقضاء عمى األمية كتخميص أفراد المجتمع منيا 

خاطر كآخركف   )ىناؾ كثير مف األمييف يحجمكف عف االلتحاؽ بفصكؿ محك األمية كال ينتفعكف بيا 
كىناؾ عدد , كذلؾ رغـ كجكد الحكافز المتعددة كالفرص التعميمية المييأة ليـ  " (  32ص, ـ1986, 

آخر مف األمييف يقبمكف عمى االلتحاؽ بيذه البرامج كيشارككف في االنتفاع بيا إال أنيـ ينقطعكف بعد 
  (. 82ص,ـ1983, مرسي )" فترة كجيزة 

 المجتمعات العربية إلى أعمى معدالتيا في العالـ, فإنو لك  بعض كفي ظؿ ارتفاع نسبة األمية في
قيدِّر كسارت األمكر حسب المعدالت الحالية لمحك األمية, فإف القضاء عمى األمية سيتطمب أكثر مف  

 سنة في البعض اآلخر, ىذا إذا تحقؽ في الدكؿ العربية  120 سنة في بعض األقطار, كسيتطمب 42
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لجميع مف ىـ في سف التعميـ االبتدائي خبلؿ السنكات المقدر فييا محك األمية , االستيعاب الكامؿ 
بأنكاعيا, كينبغي التأكيد عمى تأثير األكضاع االجتماعية كالعممية كالتكنكلكجية الساكنة في عدـ 

الحماس لمحك األمية, إضافة إلى المناخ الثقافي السائد, األمر الذم لـ يؤد إلى تككيف دافعية كافية 
لدل األمييف لمحك أميتيـ, مما ساعد عمى تكافر قدر مف السمبية لدييـ, كعمى كؿ حاؿ, فإف حركة 
محك األمية في المجتمعات العربية لـ تأخذ بعد المكانة المبلئمة لطبيعة المشكمة كتأثيرىا السمبي 

كمشكمة حضارية كاجتماعية كتنمكية, كيتمثؿ ذلؾ في التبعية كالطفيمية ألجيزة محك األمية, ككذلؾ 
عدـ كجكد أجيزة متخصصة كمتدرجة إلعداد الككادر العاممة في محك األمية كتأىيميـ عمميا كتدريبيـ 
مينيا, مع االنفصاؿ الكظيفي التاـ بيف حركة كجيكد محك األمية كبيف مؤسسات التنمية االقتصادية 

(. 353- 352ـ , ص ص1987, عمي )كاالجتماعية

أف األمية األبجدية تحكلت مف ككنيا ظاىرة إلى  (ىػ1422الحميدم ك عبد الجكاد   )كقد أشار 
ف  مشكمة, بؿ مشكمة خطيرة, إذ أصبحت بحؽ العامؿ المشترؾ في كؿ مظاىر كمؤشرات التخمؼ, كا 

تؤكد االرتباط القائـ بيف األمية كشتى مؤشرات , شتى المستكيات  البحكث في مجاؿ األمية كعمى
, كالدكلة معا, مف مرض كسكء تغذية, كارتفاع في نسبة كفيات األطفاؿ التخمؼ عمى مستكل الفرد

اضطراب كفكضى كعنؼ كعدـ استقرار سياسي عمى مستكل الدكلة, كضعؼ,  كفكؽ ىذا كذاؾ
 كخفة كزف في عبلقات الدكلة الخارجية بغيرىا, كقدرتيا عمى التأثير في األحداث كضمكر, كقمة حيمة

. (م– ط : ص)الدكلية خارج حدكدىا  

 ازدياد الوقت الضائع -4

أف ىناؾ عبلقة بيف األمية كارتفاع نسبة الكقت ,     أكدت بعض الدراسات في بعض الببلد النامية 
, في بعض الصناعات مف جممة كقت العماؿ % 25نتيجة الغياب كالتأخير بمغت أكثر مف , الضائع 

كأف نسبة الكقت الضائع نتيجة الحكادث % 18كأف نسبة الفاقد نتيجة اإلىماؿ في األداء بمغت 
صابات العمؿ بمغت أكثر مف   انخفاض إنتاجية العماؿ إلىككميا مف األمكر التي تؤدم , % 8كا 

كىذا يدعـ المظير  (23-19ص , ـ1976, حممي  )كترتبط جميعيا بارتفاع نسبة األمية بينيـ   
الثاني مف مظاىر التخمؼ االجتماعي التي تناكلتو ىذه الدراسة كىك إىدار الكقت األمر الذم يؤكد 

. بأف مظاىر التخمؼ االجتماعي حمقات تتصؿ في بعضيا البعض 
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كقد كاد سند تعميـ , كتضاؤؿ قدرات األفراد ,  انحسار الحضارات إلىكتفشي األمية مفضي 
كما يحدث عف ذلؾ مف نقص , العمـ أف ينقطع عف أىؿ المغرب باختبلؿ عمرانو كتناقص الدكؿ فييػ

القيركاف ك قرطبة كانتا حاضرتي المغرب ك األندلس ك استبحر  ك ذلؾ أف" الصنائع ك فقدانيا 
ك رسخ فييما التعميـ المتداد . لمعمـك ك الصنائع أسكاؽ نافقة ك بحكر زاخرة عمرانيما ك كاف فييما

دكلة  فمما خربتا انقطع التعميـ مف المغرب إال قميبلن كاف في. ك ما كاف فييما مف الحضارة عصكرىما
المكحدية في أكليا ك قرب  ك لـ ترسخ الحضارة بمراكش لبداكة الدكلة, المكحديف بمراكش مستفادان منيا

ص , ت. ب , ابف خمدكف  )" األقؿ  عيد انقراضيا بمبدئيا فمـ تتصؿ أحكاؿ الحضارة فييا إال في
926).  

األمية الحضارية :  د 

كىي التي مف مضامينيا جيؿ المجتمع بمكانتو الحضارية التي ينبغي أف يتبكأىا, كىي تنشأ 
مف أمية المجتمع الدينيػة, فإذا جيؿ مجتمع دينو فىقىدى المعايير كالضكابط التي تحكـ سمكؾ األفراد 

كأخبلقياتيـ, كما تفقد أعماؿ األفراد كمنجزاتيـ أبعادىا الحضارية, حينئذ يتدافع المجتمع عمى غير 
ىدل؛ فتتراجع حضارتو التي كانت, كشيئا فشيئا ينسى أفراد المجتمع حضارتيـ كمنجزاتيا, كيجيمكف 
ميمتيـ الحضارية المتمثمة في إسياميـ في بناء المجتمع الذم ينتمكف إليو, ككؿ ذلؾ  راجع لؤلمية 

الدينية التي يجيؿ معيا األفراد أف دينيـ اإلسبلـ يفرض عمييـ العمـ كالتعمـ, األمر الذم يقكد المجتمع 
إلى التقدـ كاإلسياـ في بناء الحضارة, فمع الجيؿ ال يمكف لمجتمع أف يحقؽ قدرتو السياسية 

كاالقتصادية كاالجتماعية, كال تتحقؽ تمؾ القدرة ما لـ تبدأ مف ثكرة ثقافية عممية تسعى لتكعية األفراد 
 )بضركرة كأىمية القضاء عمى األمية بأنكاعيا, كعمى رأسيا األمية الدينية التي ىي أساس أم أمية 

(. 2ـ, ص2001خميؿ, 

كأخرل معمكماتية ,  أمية كظيفية كأخرل أخبلقية إلىكتتعدد مظاىر األمية الحضارية كتتشعب 
ىي عدـ تعمـ األفراد مينة مف الميف أك عدـ  (ـ1993, بدراف  )فاألمية الكظيفية كما يرل : كىكذا 

كلما ليا مف أىمية كبرل نظرا . كبشكؿ يزيد مف إنتاجيتيـ فييا , إتقانيا كالقياـ بمسؤكلياتيا كما يجب 
 جانب محك األمية األبجدية قضية ذات إلىلمضرر الكاقع عمى المجتمع مف كجكدىا فإف محكىا 
كزيادة القدرة اإلنتاجية فالميارة في أم عمؿ , أكلكية مطمقة إف كانت الدكلة تسعى لتطكير منتجاتيا 
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ص  )كذك أمانة  كرغبة في العمؿ , كتدريبو كاؼو , كمينة تشترط مف العامؿ أف تككف معرفتو جيدة 
78 . )

معالم األمية الحضارية   : ـه

العمم دون عمل  -1

كمف المعاني األساسية لؤلمية الحضارية , ذىاب ركح العمـ, كضياع مقاصده األصمية, فقد ذكر 
ككيؼ : فسألو أحد الصحابة . ذاؾ عند أكاف ذىاب العمـ : فقاؿ ,  النبي صمى ا عميو كسمـ شيئا
ثكمتؾ :قاؿ ,  كيقرأه أبناؤنا أبناءىـ إلى يـك القيامة, كنقرئو أبناءنا , يذىب العمـ كنحف نقرأ القرآف 

أكليس ىذه الييكد كالنصارل يقرءكف التكراة , إف كنت ألراؾ مف أفقو رجؿ بالمدينة, أمؾ زياد 
فقد ٌبيف  (4048رقـ الحديث , كتاب الفتف , سنف ابف ماجو  )كاإلنجيؿ ال يعممكف بشيء مما فييما 

كعدـ التمكف , صمى ا عميو كسمـ أف ذىاب العمـ, كانتشار الجيؿ كاألمية ال يقصد بو ذىاب القرآف 
نما ذىاب العمـ ىك عدـ االنتفاع بيذا العمـ  كفقداف المنيج ككيفية التعامؿ معو , مف قراءتو, كا 

كاألمية العقمية ىذه تسكد " كالتفاعؿ بو, كىك ما يمكف تسميتو باألمية العقمية أك الفكرية أك الثقافية 
األمة في حاؿ التقميد, كالغياب الحضارم, كالعجز عف تدبر القرآف كالتعامؿ مع األحداث كاتخاذ 

المكاقؼ, كاكتشاؼ سنف ا في األنفس كاآلفاؽ كحسف تسخيرىا كمعرفة كيفية التعامؿ معيا, كالنفاذ 
مف منطكؽ النص كظاىره إلى مقصده كمرماه, كالتدخؿ حيف نعمـ السنة كأنيا تتكرر كال تتبدؿ, 

   ( . 16ص, ـ2000, الغزالي ) "فنستطيع تكجيييا إلى حيث نريد كنفيد

, بؿ ىي أمية حضارية أيضا , فاألمية إذان كما يرل بعض الباحثيف ليست أمية أبجدية فحسب 
فأصبح العزكؼ عف القراءة , كليذا نجد أف إقباؿ المتعمميف عمى القراءة محدكدة في أعداد قميمة منيـ 

" مما ساعد عمى تداكؿ مصطمح متيكـ ىك جيؿ المتعمميف , آفة لـ يسمـ مف دائيا حتى المتعمـ ذاتو 
, فأصبح أكثر المسمميف اليكـ مصاب بضعؼ الشيية لمقراءة كاالطبلع  (71ص, ىػ1410, سفر  )

كحيف تطرح المسألة لمحكار ال تجد إال ,  االنفصاـ بيف الثقافة العميا كالثقافة الشعبية إلىما أدل 
حتى صارت طباعة الكتب سكل الركايات مغامرة غير محسكبة , كحجج متيافتة , أعذاران كاىية 

 (242ص , ىػ1426, بكار  )العكاقب

, ليسكا فقط األمييف الذيف ال ييحسنكف القراءة كالكتابة  (ىػ1425, البمييي  )إف العكاـ بحسب 
نما العكاـ ىـ الذيف يحكمكف عمى قضايا ال يعرفكف عنيا ما يؤىميـ لمحكـ فييا  كيشغبكف عمى مف , كا 
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فييحجـ اضطراران عف تعرية ىذا الجيؿ فبل يجرؤ أف يقكؿ , يممؾ المعرفة الممحَّصة كالرؤية المعمَّقة 
ما يرل أنو الحؽ كالصكاب ؛ خكفان مف سمطة العكاـ كما تؤدم إليو مخالفتيـ مف تشكيو السمعة كفقداف 

أماـ األقؿ , كمكاقفو , كربما قٍطع مصدر الرزؽ فحيف يضطر األعمـ أف ييخفي أفكاره كآراءه , المكانة 
كانسدادان لآلفاؽ كقمبان لمنطؽ , فإف في ىذا ىزيمة لمعمـ كانتصاران لمجيؿ , كاألضعؼ اىتمامان , عممان 

 .التعميـ كالتعمـ 

لـ , كما ينتج عنو مف تقدُّـ في كافة المجاالت , تاريخ الحضارة يشيد أف االزدىار الثقافي ك
 األتباعكبيف ,كبيف التقميد كالتجديد , يتحقؽ ألم شعب إال بالتفاعؿ المتكازف بيف االنتظاـ كاالقتحاـ 

كتطمَّبىٍت مستكيات أرفع مف المنيجية , ككمما تطكر المجتمع ازدادت األمكر فيو تعقيدان , كاإلبداع 
. كالفكر الرصيف كالرؤية النافذة , كالعمـ الدقيؽ , الصارمة 

" كىي ال تقؿ تخمفان عف سابقتيا ككنيا , كاألمية األخبلقية ىي إحدل عناصر األمية الحضارية 
كفي , تعني األفراد الذيف ال يمكنيـ تفيـ المبادئ األخبلقية كاستيعابيا كااللتزاـ بيا في عمميـ 

 )" أم أنيـ أميكف بالمعيار األخبلقي رغـ محك أمٌيتيـ بأشكاليا المختمفة , تعامبلتيـ مع اآلخريف 
 ( 78-76ص, ىػ1424 , إبراىيـ

في نكعية التعميـ كمدل تأثيره عمى , لذلؾ تكمف عمة التخمؼ االجتماعي في أقطار العالـ الثالث 
لتعكد الشخصية , حيث يظؿ في كثير مف األحياف  قشرة خارجية تنيار عند األزمات , تغيير الذىنية 

فالعمـ ال يشكؿ بالنسبة لمعقؿ المتخمؼ أف يككف معطفان يمبسو حيف يقرأ كتابان أك ,  نظرتيا الخرافية إلى
ففي الحياة اليكمية نرل التقميد كانتشار الخرافات كالنظرة , كيخمعو في سائر األكقات , يمقي محاضرة 

يحمؽ , أك بعضيـ , أما المناسبات العممية فنرل الكاحد مف ىؤالء .  الكجكد ىي السائدة إلىالمتخمفة 
(. 78ص , ـ2005,حجازم)في األجكاء العميا كلكف لمحظات 

ك ىذا لو ارتباط كاضح باألمية ,  األمية الحضارية  بعض أفرادهكالمجتمع العربي غمب في
 مميكف عربي , ك ال يستخدـ العمـ بصكرة صحيحة ك سميمة , ك 65الكتابية التي يصؿ عددىا إلى 

ال يستفيد منو في حياتو اليكمية بصكرة صحيحة أك كثيرة , فيك يعتمد بصكرة أكثر عمى االجتيادات 
ك , ك العشكائية ك القدـ إف لـ يستخدـ مع ذلؾ الخرافات , الشخصية التي تتصؼ بعدـ التخطيط 

لذلؾ فيك مجتمع تقاليد , كىذه التقاليد تؤثر في مجرل حياتو , لذا , األساطير ك البدائية في التفكير  
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   )فيي مستحكمة فيو ال يستطيع التحرر منيا بسيكلة السيما ك أف السمبية منيا تتغمب عمى اإليجابية  
 (. 191 , ص 1994الجابرم , عاـ 

أف مف يتأمؿ عدـ مقدرة األشخاص المتعمميف عمى مكاكبة معطيات (ـ2005, تيشكرم  )ذكرقد ك
كالفمسفية كاإليديكلكجية كالتفاعؿ معيا بعقمية ,  كالفكرية كالثقافية, كالتكنكلكجية , العصر العممية 

يحقؽ االنسجاـ كالتبلـؤ , كتكظيفيا بشكؿ إبداعي فعاؿ , قادرة عمى فيـ المتغيرات الجديدة , دينامية 
مؤمنيف في ذات الكقت بمجمكعة مف العادات كالتقاليد , مابيف ذكاتيـ كالعصر الذم ينتسبكف إليو 

كالمبادئ الخاطئة ال يمكف أف يصؼ ىؤالء إال باألمية , كالممارسات السمككية , كالمعتقدات الفكرية 
. الحضارية  

كالراصد لحركة التربية في العصر الحديث يبلحظ كجكد جكانب عريضة مف القصكر أقؿ ما 
ألف تدني التعميـ ال يزاؿ ىك نقطة الضعؼ الرئيسة التي تحكؿ " يصفيا الباحث أنيا أمية تعميمية 

, في تشييد النظاـ العالمي المنشكد , دكف إسياـ كافة شعكب العالـ كخاصة شعكب العالـ النامي 
تحرير : كمف شركط بناء نظاـ إنساني تحررم جديد . فالعمـ الحديث ىك أساس التقدـ كالتنمية كالنمك 

( 85ص, ـ2010, زايد )" ككضعو عمى طريؽ التقدـ العممي كالمعرفة , اإلنساف مف الجيؿ 

 المعرفي اإلنتاجضعف  -2

ٍنتىجة, أك قمة عدد الكتب المؤلَّفة المخصصة لعدد    كفي ىذا الصدد فإف  نصيب الفرد مف الثقافة المي
ككمما ازداد عدد الكتب المخصصة , مف األفراد, يسيـ في األمية الحضارية التي تعكؽ تقدـ األمة 

لمجمكعة مف األفراد كىك ما يعرؼ بمقياس إنتاج الكتب , دؿ ذلؾ عمى قكة الجانب الثقافي كالعممي 
في المجتمع, كالعكس, أم أنو  كمما قؿ عدد الكتب المؤلفة المخصصة لمجمكعة مف األفراد, دؿ ذلؾ 
عمى ضعؼ الجانب الثقافي كالعممي, كتشير اإلحصاءات كاألرقاـ إلى أف نصيب المجتمعات العربية 

أربعيف كتابا لكؿ مميكف مف المكاطنيف, كىي نسبة أقؿ  (40)كاإلسبلمية مف الكتاب المؤلؼ يبمغ 
كتابا لكؿ مميكف مف البشر, ىذا فضبل عف أف معايير  (162)بكثير مف المعدؿ العالمي الذم يبمغ 

, عطية)إنتاج الكتب كضكابطيا في الدكؿ العربية كاإلسبلمية أيسر كأبسط إذا ما قكرنت بغيرىا 
( . 239ـ, ص2003
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فإذا كزعنا مجمكع ,  بحسب آخر تقرير اٌطمع عميو الباحث ,      كقد تككف ىذه النسبة زادت قميبلن 
 مكاطنان عربيان كتاب 11950عمى عدد السكاف يككف لكؿ , الكتب المنشكرة سنكيان في العالـ العربي 

أم أف ,  مكاطنان إسبانيان كتاب كاحد 713كلكؿ ,  مكاطنان إنكميزيان كتاب كاحد 491بينما لكؿ , كاحد 
مف % 5مف نصيب المكاطف االنجميزم ك% 4نصيب المكاطف العربي مف إصدارات الكتب يمثؿ 

 (406ص ,  ـ 2009, مؤسسة الفكر العربي )" نصيب المكاطف اإلسباني 

التخمف المعموماتي  -3

كىناؾ ما يعرؼ لدل بعض الباحثيف بػالتخمؼ المعمكماتي في المجتمعات العربية كاإلسبلمية, كىذا 
التخمؼ المعمكماتي لو العديد مف المعايير التي عمى أساسيا يحكـ بكجكد ىذا النكع مف التخمؼ, كمف 

: أىـ تمؾ المعايير

غياب الركح العممية الذم ينعكس في مظاىر عديدة, كضعؼ الثقة في البحث العممي كجدكل  -ُ
. البحكث العممية

عدـ تقدير العممييف, كانقطاع معظـ المتعمميف عف تحصيؿ العمـ بمجرد تخرجيـ أك حصكليـ  -ِ
 .عمى درجاتيـ العممية

 .بدائية الحكار, كقمة احتراـ التخصص العممي كالميني, كتفشي االنتيازية العممية -ّ
ضعؼ االىتماـ بالركح االبتكارية لدل النشء كتثبيط ىمميـ, كسيطرة متكسطي األداء كأنصاؼ  -ْ

بعد أف لفظت أك لفظيا معظـ المنجزيف كأصحاب الفكر , المكىكبيف عمى المراكز الحساسة 
 .األصيؿ

ككذلؾ قصكر الخدمات المعمكماتية, كضمكر الطمب عمى المتاح منيا, كعدـ استغبلؿ  -ٓ
المعمكمات المتكفرة في عمميات اتخاذ القرار التي يسكدىا طابع الحدس كالعفكية, التي تصؿ إلى 

أحيانا, كتضخـ البيركقراطية كتقديس اإلجراءات اإلدارية عمى حساب األىداؼ, " الفيمكة"حد 
كعدـ المحافظة عمى التراث الثقافي كالمستندات كالكثائؽ القكمية اليامة, التي ستظير أىميتيا 

 (.278- 277ـ, ص ص1994عمي, )كلك بعد حيف

في الببلد العربية كاإلسبلمية مف , كلذلؾ فإف ىناؾ مؤشر خطير عمى كجكد أزمة في المعمكماتية 
عمى عدد محدكد مف الدكؿ العربية , حيث اقتصار مراكز أجيزة المعمكمات كالتكثيؽ في قطاع التربية 

كاالفتقار , كضعؼ المكارد البشرية المؤىمة فنيان , كقمة االىتماـ بيذه األجيزة مف طرؼ المسؤكليف , 
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كصعكبة االتصاؿ بيف أجيزة التكثيؽ ,  االعتمادات المالية الكفيمة بتحقيؽ دكرىا عمى أحسف كجو إلى
ىذا مع صعكبة الحصكؿ عمى الكثائؽ كالمعمكمات الضركرية , التربكية العربية داخميان كخارجيان 

ىماؿ الكسائؿ كاألفبلـ المصغرة كاألشرطة الممغنطة , كاالكتفاء باقتناء الكثائؽ المطبكعة  زايد )كا 
( 81-80ص, ـ2010,

حيث يبمغ مميار ,      كمتكسط اإلنفاؽ عمى البحث العممي في الدكؿ العربية ال يزاؿ ضعيفان 
في حيف أف ,  كحدىا األميركيةكىك ما يعادؿ إنفاؽ جامعة ىارفارد , كسبعمائة مميكف دكالر سنكيان 

 أك عمى 0.2كال يكاد معدؿ اإلنفاؽ العربي يتراكح بيف .  تنفؽ سنكيان ستة مميارات دكالر إسرائيؿ
أم أكثر مف % 1.7بينما يبمغ المتكسط العالمي نحك , مف الناتج المحمي اإلجمالي  % 0.3األكثر 

(  10ص,  ـ2010, المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك  )سبعة أضعاؼ إنفاؽ الدكؿ العربية 

كفقان " عف أعداد الباحثيف أنو ,     كما جاء في احدث تقرير صادر مف مؤسسة الفكر العربي 
 باحثان مصريان لكؿ مميكف نسمة  كىك 650لؤلعداد المتاحة المكثقة في بمد كمصر فإنو يتبيف كجكد 

أم ,  باحث لكؿ مميكف نسمة 4600أعمى المعدالت العربية بينما في ككريا الجنكبية يكجد حكالي 
( . 10ص,  ـ 2010, مؤسسة الفكر العربي  )" أكثر مف المعدؿ المصرم بثماف مرات 

كمف ىذا المنطمؽ فإف مظاىر األمية الحضارية التي تمارس في مناىج التعميـ بالبمداف 
فمـ يعد المطمكب مف المتعمـ أك , طرؽ التربية المعمكؿ بيا حاليان في بعض البمداف العربية  , العربية 

مجرد التبحر في عمـ معيف بحفظ كاستيعاب قكاعده كأصكلو , كفي المستقبؿ , المعمـ في ىذا العصر 
لقد ,  النتيجة المرجكة إلىكالكصكؿ , بؿ يستمـز اإلمساؾ بأدكات التفكير السميـ " كقكانينو كنظرياتو 

فمف اآلف يستطيع حفظ كاسترجاع المميارات مف المعمكمات المتنامية , كلى عيد الحفظ كاالسترجاع 
كمف ثـ فإف تربية التفكير مطمب كتحدم أساسي لمنجاح في ىذه الحياة كنجاح , كالمتجددة 

إننا نعيش في عصر جديد يتطمب عقبلن جديدان يتشكؿ في ظؿ ثقافة جديدة مف  , أيضاالمجتمعات 
( 80ص , ـ2010, زايد  )خبلؿ تربية متجددة كمجددة  

,   الببلد اإلسبلمية بعض كفي ىذا الصدد ما يحدث مف غياب الفمسفة التربكية الكاضحة في  
التي تيتدم بيا الحياة التربكية , كمعنى ذلؾ غمكض األطر كالقكانيف العامة كالمبادئ األساسية 

كالعممية, كالتي تتحكـ بدكرىا في مسار الحياة الثقافية, فالمدقؽ سكؼ يجد نفسو بيف ركاـ ىائؿ مف 
النظريات كالفمسفات كاألفكار كالتقاليد كاألكضاع, التي  يختمط فييا الصحيح بالزائؼ, كالحؽ بالباطؿ, 
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كالكاقع بالكىـ كالخياؿ, كسكؼ يخمص المرء مف كؿ ذلؾ بفكضى تربكية ال يمكف معيا بناء أفراد 
يقكدكف حركة التقدـ في المجتمع, ىذا إذا لـ تؤد تمؾ الفكضى التربكية إلى زيادة العبء عمى 

, مع العمـ أف فمسفة المجتمع (104ـ, ص1987مدككر, )المجتمع, كمف ثـ اإلسياـ في تأخره 
السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية : التربكية ىي التي تحدد تطكر المجتمع كتقدمو في شتى المياديف

 (.82ـ, ص1991عبد الدايـ, )كالثقافية

. التخمف التكنولوجي والتقني . 4

كال تخفى التداعيات السمبية نتيجة األمية في المجاؿ التكنكلكجي كالتقني, أك بسبب االقتصار عمى 
ذا كانت الطاقات التكنكلكجية كالتقنية تمعب دكرا بارزا في القدرات العممية  االستيراد منيا فقط, كا 

كالمعرفية, كفي مجاؿ االختراعات كاالكتشافات, كفي مجاؿ التعمـ الذاتي كالتعمـ المستمر, كفي مجاؿ 
االتصاالت كالترفيو, كفي مجاؿ التعمـ عف بعد, فضبل عف استخداميا في مجاالت التعمـ التقميدية؛ 

لتضفي عمييا نكعا مف الجذب كاإلثارة كالتشكيؽ بما يحكليا إلى آفاؽو جديدة, كفي مجاؿ تخزيف 
, عبد المجيد  )البيانات كالمعمكمات كاإلحصاءات بصكرة ىائمة تخدـ كافة مؤسسات المجتمع 

(. 233- 175ـ, ص1996, , ك لطفي 93- 52ـ, ص ص1994

مؤشرات التخمؼ : كفي تقرير صادر مف مؤسسة الفكر العربي حكؿ البحث العممي بعنكاف 
كشؼ بأنو عمى صعيد براءات االختراع يتضح أف عدد البراءات العربية المسجمة , كمحاكالت التميز 

 براءة 566بينما بمغت في ماليزيا كحدىا ,  براءة اختراع 475 لـ تتجاكز 2009 ك2005عالميان بيف 
ذا اعتبرنا أف عدد السكاف العالـ العربي يبمغ نحك" اختراع   مميكف نسمة كعدد سكاف ماليزيا 330كا 
 ألؼ عربي بينما 694فإف معنى ذلؾ أف ىناؾ براءة اختراع كاحدة لكؿ ,  مميكف نسمة 26حكالي 

 مرة عف 15أم إف معدؿ اإلبداع في ماليزيا يزيد !  ألؼ ماليزم 46تسجؿ براءة اختراع كاحدة لكؿ 
( 10ص , ـ 2010, مؤسسة الفكر العربي  )!" معدؿ اإلبداع في الدكؿ العربية مجتمعة 

عرضتو ىذه الدراسة مف بعض مظاىر التخمؼ االجتماعي, كالتعصب القبمي  لذلؾ فإف ما
ىدار الكقت كتفشي األمية بأنكاعيا  يصعب الفصؿ بينيا, بحيث ال يمكف القكؿ إف كؿ مظير : كا 

ف , منيا مستقؿ بنفسو, بؿ ىي جميعا مظاىر تعبر عف كجكد عكامؿ أحدثت خمبل في المجتمع  كا 
كاف الباحث قد عرض بعض تمؾ المظاىر, فإنو مف المؤكد أنو يكجد الكثير غيرىا, كيجدر بالباحث 

تقؼ كراء كجكد مظاىر التخمؼ االجتماعي, , أف يذكر أنو إذا كانت ىناؾ مجمكعة عكامؿ كمسببات 
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كتقؼ أماـ تقدـ المجتمعات العربية كاإلسبلمية في ذات الكقت, فإف القضاء عمى ىذه المظاىر 
يتطمب العمؿ عمى التخمص مف العكامؿ كالعراقيؿ التي سببتيا كأدت إلى كجكدىا, كىذا ما , كتبلشييا 

سيتـ تناكلو في الفصؿ الخامس, مف خبلؿ عرض الباحث لدكر التربية اإلسبلمية في مكاجية بعض 
 .مظاىر التخمؼ االجتماعي  
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 : تمهيد

لقد كانت الببلد العربية اإلسبلمية متماسكة البناء الحضارم, متجانسة السمكؾ الحياتي , مجٌسدة      
ا فريدان لمقانكف الذم يحقؽ آدمية اإلنساف  كيضمف لو إرادة فاعمة في , كيصكف لو حقكقو , نمكذجن

مجاالت التنمية , كقد تحقؽ ىذا بفضؿ مف العقيدة السميمة كالتربية اإلسبلمية الرشيدة,كالديف القكيـ 
كما ىك قابؿ لبلجتياد بكاسطة , الذم لـ يترؾ شيئان مما يحتاجو الفرد في مسيرة التقدـ إال ىٌيأه لو 

الفكر, كضع لو الضكابط الدقيقة التي تعصـ العقؿ مف الزيغ في حركتو االجتيادية, كبذلؾ كصمت 
كحيف خالفت كؿ ذلؾ  , كجدت نفسيا شريدة طريدة, فرجعت ,  األمة اإلسبلمية قمة االزدىار العطاء

. القيقرل, ثـ تخمفت كتأخرت, كحمت بيا األزمة 

كالذم , إخراج الناس مف الظممات إلى النكر , لقد بدأ اإلسبلـ بتحديد منياجو في التغيير الكافؿ      
عادة صياغة اإلنساف باإلسبلـ  سكاء في اتجاه التقدـ - فالتغيير , يبدأ بتغيير النفس اإلنسانية, كا 

 ) إنما يبدأ بالصياغة اإليجابية أك السمبية لئلنساف بحسب- كالنيكض, أك في اتجاه التخمؼ كالجمكد 
 فأقاـ صناعة الجيؿ الفريد, المؤسس صمى ا عميو كسمـ  كعندما بدأ رسكؿ ا (ىػ1418, عمارة 

ثـ تكالى التراكـ المعرفي في , لمديف, نيض ىذا الجيؿ بتغيير الكاقع, كبناء الدكلة, كتطبيؽ الشريعة 
 . تمؾ التي ككنت الحضارة العربية اإلسبلمية- الشرعية كالمدنية - عمـك الديف كالدنيا 

 ليكضح الباحث كأساليبياكلذا تعرض الدراسة فيما يمي مفيـك التربية اإلسبلمية كأىدافيا 
األسباب التي مف أجميا أصبحت التربية اإلسبلمية ىي المخرج الكحيد إلنقاذ المجتمع المسمـ مف 

تخمفو؛ كذلؾ لما لمتربية اإلسبلمية مف أىداؼ ترقى بالمجتمع المسمـ كتخرجو مف تخمفو, ثـ تعرض 
 . الدراسة بعد ذلؾ لدكر التربية اإلسبلمية في مكاجية بعض مظاىر التخمؼ االجتماعي

 

 

 

 

 

التنمية االجتماعية  : األولالمبحث 
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. مفهوم التنمية االجتماعية : أوال ً 

السيما في الببلد العربية كاإلسبلمية التي , قضية التنمية مف أىـ القضايا في العصر الحالي 
كلكف , كالمقصكد بالتنمية ليست تنمية رؤكس األمكاؿ كاإلنتاج فقط , تصنؼ ضمف الدكؿ المتخمفة 

التي تعيشيا , فيي السبيؿ األفضؿ لمتغمب عمى حالة الضعؼ كالتبعية ,  األىـ ىك تنمية العقكؿ أكالن 
فالتجربة التي مرت بيا البمداف اإلسبلمية كمحاكالت التنمية مف الجكانب , الببلد اإلسبلمية 

فالقكل , نظران إلىماليا النكاحي االجتماعية كالثقافية , االقتصادية فقط لـ تصؿ إلى اليدؼ المنشكد 
ـ 2006, مصطفى  )البشرية كمدل استجابتيا لمتقدـ ىي التي تحدد درجة التقدـ أك التخمؼ في األمـ 

( . 276ص , 

: التنمية البشرية عممية تكسيع نطاؽ الخيارات المتاحة لمناس كىي ثبلثة خيارات رئيسية ك

. تحقيؽ حياة صحية أطكؿ -ُ
 .اكتساب تعميـ أفضؿ  -ِ
 .الحصكؿ عمى المكارد البلزمة لمستكل معيشي كريـ    -ّ

كالمفاىيـ المستخدمة حيث أنيا , كىناؾ بعض الجكانب المشتركة في تعاريؼ التنمية البشرية 
كىناؾ مف , كنمك الدينامية االجتماعية  ,تتفؽ في اإلشارة إلى بعض الظكاىر الخاصة بالتغير الثقافي 

, إلى حالة التقدـ, ىدؼ تنمية المجتمع بأنيا تيدؼ إلى نقؿ ذلؾ المجتمع مف حالة التخمؼ ؿيشير 
كفي البناء االجتماعي , كىذا االنتقاؿ يتطمب تغييران جذريان كجكىريان في أساليب اإلنتاج المستخدمة 

 ( .81ص , ـ1984 , ركفالجكىرم كآخ )كالثقافي المتبلئـ مع ىذه األساليب اإلنتاجية

الجيد المنظـ لتنمية مكارد المجتمع االقتصادية :التنمية بأنيا   (ـ1988النكرم,)كيعرؼ  
كاالجتماعية كالسياسية بقصد القضاء عمى التخمؼ كالمحاؽ بركب الحضارة كتكفير الحياة الكريمة لكؿ 

بأنيا عممية شاممة تيدؼ إلى " (ـ 1987عينيف,  أبك)فيما يرل   (72ص  )فرد مف أفرد المجتمع 
إحداث زيادة قدرت المجتمع الذاتية عمى إشباع حاجاتو المادية كالمعنكية اإلبداعية لمكاجية مشكبلتو 

(     . 15ص )"كحميا ذاتيان لمتخمص مف التبعية كما يترتب عمييا

فظؿ مفيكميا مصدران ,  تعريؼ جامع مانع ليا إلىكالميتمكف بشؤكف التنمية لـ يتكصمكا 
فانصب , فركز بعض العمماء مثبلن عمى البعد االقتصادم لمتنمية ,  الختبلؼ اآلراء كاالتجاىات 
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كرفع مستكل , معنى التنمية عندىـ عمى العمميات التي تتيح لئلنساف السيطرة عمى مكارده الطبيعية 
كاعتبر االستثمار كاالىتماـ , كركز بعضيـ اآلخر عمى البعد الثقافي كالتربكم لمتنمية , دخؿ الفرد 

. ببرامج التربية كالتعميـ المنطمؽ األساسي لمتنمية 

عمى استمرار دعـ التنمية , كتؤكد المممكة العربية السعكدية في معرض تخطيطيا لمتنمية 
كاالىتماـ برفع مستكل المعيشة كبناء المرافؽ , باعتبارىا اليدؼ األساسي الذم تعطيو األكلكية 

 محددة أىداؼ خطط التنمية في اآلتي  (9ص , ىػ1414, كزارة المعارؼ  )كالخدمات العامة 

. المحافظة عمى المبادئ كالقيـ اإلسبلمية -ُ
 تنمية القكل البشرية -ِ
 .تخفيؼ االعتماد عمى إنتاج كتصدير النفط الخاـ  -ّ
 (95ص , ت . ب , كزارة اإلعبلـ  )االستمرار في تشجيع القطاع الخاص في التنمية  -ْ

حيث أنيا تيتـ بالعنصر البشرم كتجعمو محكرىا , كالتنمية االجتماعية ذات مجاؿ فسيح كمتشعب 
كلما كاف مثؿ ىذا التغيير ,  إحداث تغييرات اجتماعية شاممة في بناء المجتمع ككظائفو إلىإضافة , 

كأنماط العبلقات , كنظمو االجتماعية , ينصب عمى التركيز السكاني لممجتمع كبنائو الطبقي 
 في كأدكارىـكالقيـ كالمعايير التي تؤثر في سمكؾ األفراد كالتي تحدد مكانتيـ , االجتماعية السائدة فيو 

( 26ص , ىػ1427, العجبلني  )مختمؼ التنظيمات االجتماعية التي ينتمكف إلييا 

كمف ىذا الرأم فإف التنمية االجتماعية تيتـ بمجاالت الخدمات االجتماعية الصحية كالتعميمية 
فيي تركز بصفة خاصة عمى تنمية العنصر البشرم أكثر مف المكارد , كالثقافية كالسكانية كغيرىا 

كالعقمية ,  إحداث تغييرات في األفراد لمتقدـ كالنمك في النكاحي الركحية كالخمقية إلىكتيدؼ . المالية 
عداد المكاطف الصالح القادر عمى دفع عجمة ,  كالجسدية كىدؼ التنمية االجتماعية ,  كالتقدـ اإلنتاجكا 

:   ىدفيف فرعييف إلىكىذا اليدؼ ينقسـ , اإلنساف : 
اليدؼ التكنكلكجي كيتضمف إعداد القكل البشرية البلزمة الحتياجات التنمية عمى مختمؼ :األول 

فالعنصر البشرم مف أىـ عكامؿ التنمية ألف بيف كظائفو األساسية , مستكيات الميارة كالتخصص 
دارتيا  . تطكير كتشغيؿ كؿ عكامؿ اإلنتاج كا 

اليدؼ العقائدم أك األيدلكجي كيتضمف إعداد المكاطف الصالح بما يتفؽ كطبيعة المجتمع : الثاني 
(. 278ص , ـ 2006, مصطفى  )كخصائصو كثقافتو 
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التنمية في القرآن الكريم : ثانيًا 

تعتبر شمكلية التنمية كتكامميا أبرز سمة مف سمات التنمية في القرآف الكريـ , فالقرآف في 
عرضو لمختمؼ مجاالت التنمية كأنكاعيا دقيؽ كؿَّ الدقَّة,  كاضح غاية الكضكح, ال لبس فيو كال 

" إبياـ, فمف ذلؾ مثبل قكلو تعالى, في الحديث عف التنمية الزراعية            

                                       

                            ( 33: اآلية, يس-

حيث أبرزت حدكد عمؿ ا تعالى, كلـ تيمغ عمؿ اإلنساف كجيده كعممو, شأفى بعض الفيكـ  (35
الخاطئة لسنف الككف؛ ذلؾ أفَّ نتاج اإلنساف مف أسباب االزدىار المنشكد, كأفَّ عممىو مف مقدِّمات 

﴾, أم ليأكمكا مما عممت أيدييـ : التنمية الحقَّة؛ فقكلو تعالى ـٍ ًممىٍتوي أىٍيًديًي مىا عى كىك الغركس , ﴿كى
كما أف الشكر كذلؾ سبب مف األسباب كمقدِّمة مف المقدِّمات, كبالتالي؛ , كالحركث التي تًعبكا فييا

ف كانت - أم العمـ كالعمؿ-فإفَّ الشطر األكؿ  مفيكـ ككاضح لدل كؿِّ الشعكب كالمجتمعات, حتى كا 
شكر النعمة, كىنا يتضح : كافرة أك ممحدة, أمَّا الشطر الثاني فيحمؿ إضافة بارزة كبديعة, أال كىي

 ( 34ص ,  ـ 2006,   بابا عمى ) الفرؽ الجكىرم بيف المنيج القرآني كالمناىج الفكرية األخرل
: كلمتنمية الشاممة الحقيقية مف منظكر إسبلمي ثبلثة  محاكر بارزة ك ىي

.   كتتمثؿ في رأس الماؿ, كالثركات الطبيعية, كالكقت:الموارد -
.  كيتمثؿ في مشيئة ا تعالى كقدرتو, كفي شكر نعمو:الغيب -
.  كيندرج ضمنو كؿٌّ مف اإلدارة, كالتخطيط, كالعمـ, كالعمؿ, كتكجيو الطاقة:اإلنسان -

كما ييـ الدراسة في عبلجيا لظاىرة التخمؼ االجتماعي  محكرية اإلنساف في التنمية, بناء عمى 
 تحسيف حياة اإلنساف عمى ىذه إلىكما أف التنمية مف المنظكر اإلسبلمي تيدؼ , المنيج القرآني 

كيحرص الديف , األرض في مختمؼ النكاحي االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية كفؽ شرائع ا المقررة 
فاإلنساف ليس مادة فقط كي , اإلسبلمي عمى التنمية الشاممة لئلنساف مف النكاحي المادية كالركحية 

بؿ ىك تجانس مف مادة كركح يعيش في ىذه الحياة , تنحصر التنمية في مجاؿ التنمية االقتصادية 
إال أف ىناؾ حياة أخرل يـك القيامة يجب أف ينظر إلييا بعيف التكازف بيف , كلو حاجات يرغب تمبيتيا 
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كمف خبلؿ ىذا التصكر يبرز اإلسبلـ مفاىيمو لمتفكؽ كالتقدـ في المجتمع لينسجـ مع , الحياتيف 
 (8ص, ىػ1427, العجبلني)عقائده كأسسو اإليمانية كاألخبلقية 

لكي يضطمع بميمة خبلفة , بالدكر الذم أعطاه لئلنساف , كاإلسبلـ يتميز عف غيره مف األدياف 
كىيأ لو المستمزمات المادية كافة لمنيكض , بؿ أليمو المعرفة , حيث لـ يخمقو كيتركو , األرض 

, ليجد آيات ا مبثكثة في كؿ ناحية ,   ما حكلو إلىكنتيجة لذلؾ فإف عميو أف ينظر , بميمتو ىذه 
فيتحرؾ لبلستفادة منيا كالكشؼ عنيا كتسخيرىا , كقكانينو ظاىرة عمى مختمؼ كجكه الحياة كالكائنات 

كدمج الطاقات المفردة بعضيا في بعض لمقياـ بذلؾ , إلسعاد نفسو بإنشاء الحضارة كبناء الحياة 
(  29ص ,  ـ 2002,العاني  )التسخير 

 في مواجهة التخمف االجتماعي االجتماعيةإسهام التنمية : ثالثًا 

بؿ تمثؿ عممية التغير الكاعية بأبعادىا , التنمية الشاممة ال تقتصر عمى النمك االقتصادم فقط
إذ تيدؼ باإلضافة إلى تحقيؽ زيادة منتظمة في الدخؿ الحقيقي لمفرد , االقتصادية كالسياسية كالثقافية 
كرفاىيتو كقدرتو عمى اتخاذ القرار كالمشاركة االجتماعية كالسياسية , إلى نمكه الشخصي كالميني 

, كبعد إنجاز الصياغة اإلسبلمية بالتربية لئلنساف ,  بمجتمعو كاالستفادة مف مؤسساتو المجتمعية
فكانت , في مياديف الحضارة كعمكميا كالثقافة كآدابيا كفنكنيا , جاءت كؿ اإلنجازات كالفتكحات 

التي سبؽ , تجسيدان ليذا الذم سبؽ إنجازه في اإلنساف جاءت جميعيا مصاغة بمعايير اإلسبلـ 
( 23ص , ـ2006, عمارة  )كصاغت نفكس كعقكؿ كقمكب الذيف اىتدكا بيدل اإلسبلـ 

كيجب إدراؾ أف , كالتنمية عبارة عف دفع كتحريؾ لمكينكنة الفردية كاالجتماعية نحك األفضؿ 
كفي اعتقادنا أف الطبيعة اإلنسانية كؿ " عمميات الدفع ينبغي أف تشمؿ كؿ الجكانب الحضارية لؤلمة 

كنيمؿ بقية , ال يمكف تجزئتيا ك كحيف نيتـ بأنشطة كأعماؿ تخدـ جانبان مف تمؾ الطبيعة , متكامؿ  
, فإننا ندخؿ نكعان مف الخمؿ عمى التكازنات العميقة كالظاىرة في الشخصية الفردية , الجكانب 

( 22ص , ىػ 1420, بكار   )" كالشخصية االجتماعي 

يجب أف تتكافر قبؿ تنفيذ أم برامج أك , لذلؾ فإف إنجاح التنمية االجتماعية يتطمب ثبلثة شركط 
: مشاريع إصبلحية تستيدؼ المجتمعات العربية كاإلسبلمية كىما 

. التخطيط : أ 
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يتكقؼ إتماـ التنمية في المجتمعات المحمية بكجو خاص عمى مدل مشاركة أفراد المجتمعات 
 إذا تكفرت لو الجيكد الكاعية مف جميع أفراد إالكما أف التخطيط القكمي ال يككف إيجابيا , كمبادأتيـ 
ذا لـ تتح المجتمعات المحمية ذلؾ فإف الخطط القكمية ال تحقؽ غاياتيا كما تؤدم , العامميف   إلىكا 

 )إضعاؼ مقكمات التماسؾ االجتماعي في المجتمع القكمي الذم تعمؿ التنمية عمى تقكيتو كتدعيمو 
( 41ص, ـ1981, حمكدة 

كيتضح لممتفحص في الببلد العربية غياب التخطيط في جميع مناحي الحياة بصفة عامة, 
كالتخطيط التربكم بشكؿ خاص, مما نتج عنو عدـ استقرار أية خطة تنمكية كمتابعتيا, كعدـ كضكح 
عبلقتيا بالتربية, كمف ثـ فإف التخطيط التربكم يفتقر إلى اإلطار االقتصادم كاالجتماعي الذم يسنده 

 ,ـ 1998, كلي خاؿ )الكمية كالكيفية: كيكجيو, كالذم تقاس عميو المخرجات التربكية مف الناحيتيف
 (  16- 13صص 

فالتخطيط  مف أجؿ التنمية االجتماعية التي تيتـ بتطكير المجتمع في شتى االتجاىات بما 
أكثر تعقيدان  كتركيبان , يحقؽ االنسجاـ االجتماعي كالتقميؿ مف الفكارؽ بيف الطبقات االجتماعية 

ذلؾ ألف ىذا النكع مف التخطيط ييتـ فيما ييتـ بو األحكاؿ االجتماعية , كنتائجو أبطأ كأقؿ تأكدان 
كالمشاكؿ المرتبطة بيذه النكاحي في الحياة ال . السائدة كاألفكار كالقيـ كالتقاليد كأنماط السمكؾ المتبعة 

(. 81-80ص ص , ـ2002, خاطر  )يمكف حميا بالطرؽ االقتصادية 

الفكضى : كقد أثبتت نتائج إحدل الدراسات أف أبرز أسباب التخمؼ في مفيكمو الشامؿ  ىي
, ـ2005, عجمي  ) بمؤسسات المجتمع بصفة عامة, كالتربكية منيا بصفة خاصة (سكء التخطيط)

( 356ص 

لقد ساىـ انعداـ التخطيط ؛ في ضعؼ التكامؿ بيف شرائح المجتمع في الخمؿ االجتماعي الذم 
: كالكاقع أننا نبلحظ في ىذه الببلد جميعان نكعان مكحدان مف النقص " تسبب في بزكغ التخمؼ بالمجتمع 

دكف أف يككف بيف الطرفيف اتصاؿ , كالمثقؼ كاألمي , فيناؾ الباشا كالسكقي , أال كىك نقص التنكع 
حيث تتكاثؼ المكاىب , كىذا عكس ما يحدث في أكربا , يرسـ صكرة مستمرة لمكياف االجتماعي 

( 152ص ,ىػ 1406, ابف نبي)" كالقرائح المختمفة 

. اإلخالص والصواب : ب
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اعترضت المجتمع المسمـ حالة مف التفكؾ أكدت بشبكتو االجتماعية, فآلت بو إلى االنحطاط 
الذم ال يزاؿ يتخبط في حبالو, كمعنى ذلؾ أف المجتمع المسمـ مطالب باإلعداد الكاسع النطاؽ لبناء 
الشبكة االجتماعية مف جديد, كذلؾ لجعمو يعيش المرحمة األكلى مف المراحؿ التي يمر بيا المجتمع, 

كىي المرحمة الركحية التي تككف فييا العبلقات االجتماعية في أكثر حاالتيا كثافة, ال في أكثرىا 
 :  في قكلو تعالى (البنياف المرصكص): ىذه الكثافة التي يعبر عنيا القرآف الكريـ بعبارةان ؿامتداد

                          ( 4: اآلية , الصؼ " )

كيمكننا أيضان أف نفسر ىذه المرحمة بمغة عمـ النفس حيف نقكؿ إنيا تتفؽ مع المرحمة التي يككف الفرد 
فاعميتو ' خبلليا في أحسف ظركفو, أعني الظركؼ التي يككف فييا نظاـ أفعالو المنعكسة في أقصى

ا في أتـ حاالت تنظيميا  ص ص , ىػ1419, مسعكد  )" االجتماعية, كتككف طاقتو الحيكية أيضن
157-158 )

كالجانب الذم يطمؽ عميو  (اإلرادة  )كيتبٌيف بيذا المثؿ الجانب الذم يطمؽ عميو اإلخبلص 
فسنجد ىذا المثؿ منطمقان لبحث ىذيف المعنييف بعد أف استندنا إلى فيـ أكلي  " (القدرة  )الصكاب 

: كاضح لكؿ منيما , كذلؾ أف 
رادتو كاإلخبلص لو  : (اإلخبلص  )اإلرادة  - 1 . ىي حب تحصيؿ أمر ما كاً 
. ىي معرفة كيفية تحصيؿ ىذا األمر المراد  : (الصكاب  )القدرة  - 2

: "  كقد قاؿ الفضيؿ بف عياض في قكلو تعالى           "  ( اآلية, سكرة الممؾ :

إف العمؿ إذا كاف : يا أبا عمي , ما أخمصو كأصكبو ؟ قاؿ : قالكا . أخمصو كأصكبو : قاؿ  (2
كالخالص أف يككف  , كالصكاب أف يككف عمى السنة . خالصان لـ يقبؿ ؛ حتى يككف خالصان كصكابان 

 ( 4ص , ىػ1404, سعيد  )" 
 .ربط التربية بالتنمية - ج

باعتبار أف ,  التربية كأساس لعممية التغيير االجتماعي إلىتشتد حاجة المجتمع اإلسبلمي اليـك 
التي تحتاج , تنبع مشكمتو مف داخؿ نفسو , اإلنساف الفاقد لمركح المغيرة كلقيـ الفعالية كإلرادة التغيير 

كما مشكمة المجتمع , كبث لركح التغيير , كتكظيؼ لمقيـ , كتقكية لئلرادة ,  إعادة في التشكيؿ إلى
 إعادة الركح كالدفع إلىاإلسبلمي اليـك إال مشكمة تربكية بالدرجة األكلى تتعمؽ بالفرد الذم يحتاج 

حداث التغيير  ( 121ص , ـ1989, القريشي  )السمككي الفعاؿ الذم يييئو لئلصبلح كا 
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إف الغاية األساسية لمشركعات التنمية االجتماعية كاالقتصادية في الدكؿ النامية ىي إحداث 
كقد يتخذ التغير االجتماعي طريقان ماديان يستيدؼ رفع المستكل . التغيير االجتماعي في مجتمع ما 

أك يتخذ طريقان معنكيان يستيدؼ تغيير اتجاىات الناس كعاداتيـ كفيـ , االقتصادم كالفني لممجتمع 
( 51ص ,  ىػ1415, العبادم  )سمككيـ كأنماط حياتيـ االجتماعية كالثقافية كالصحية كاالقتصادية 

ذا كاف الداء العضاؿ الذم يسحؽ نفس المسمـ في ىذا العصر    نتيجة المخطط -كا 
كىك داء الفصاـ بيف جانبو الركحي كجانبو االجتماعي, فإف الخطكة األكلى التي - االستعمارم الرىيب

, تضع المجتمع المسمـ عمى الطريؽ الصحيح, ىي إزالة حالة الفصاـ التي تعصؼ بكياف المسمـ 
 ىػ1419, مسعكد )جانب اجتماعي كجانب نفسي : فالمشكمة التي تكاجو المسمميف  إذف ذات جانبيف

   . (159ص , 

:   كما أف ىناؾ عددان مف المسؤكليات التربكية تجاه تحقيؽ التنمية االجتماعية كىي 

تزكيد األفراد بالميارات األساسية البلزمة ليـ في حياتيـ االجتماعية كتعريفيـ بحقكقيـ ككاجباتيـ  -ُ
. التي تمكنيـ مف القياـ بدكر المكاطنة الصالحة 

تككيف االتجاىات االيجابية كالكحدة الكطنية كتكحيد الصفكؼ كالقضاء عمى أشكاؿ التناحر  -ِ
 .كصير أفراد المجتمع في بكتقة كاحدة, كاالختبلؼ 

المشاركة في إحداث الحراؾ االجتماعي اإليجابي ك كالرفع مف قيمة األفراد كقدراتيـ الذاتية عمى  -ّ
 ( .411ص, ػ ق1430,الجيني )تحسيف مستكياتيـ كتحقيؽ التقدـ االجتماعي المنشكد 

فيي القاعدة التي , كذلؾ لتحقيؽ التنمية الشاممة , لذلؾ فإف التربية تقع عمييا مسؤكلية كبيرة 
كليذا رٌكزت أغمب , يتـ مف خبلليا إعداد اإلنساف القادر عمى تنفيذ خطط التنمية كمتطمباتيا 

,  في بناء اإلنساف القادر عمى تنفيذ خطط التنمية , نظريات التنمية عمى أىمية عنصر التربية 
إيجاد السبؿ الكفيمة بتحقيؽ خطط التنمية , كالدكؿ اإلسبلمية بما فييا العربية لـ تحاكؿ حتى اآلف 

 عف يتحدثسمع عف خطط التنمية في الببلد اإلسبلمية كلكف الكاقع مي فكثيران ما , التحقيؽ األمثؿ 
. تخمؼ كتبعية كفقر كتفشي أمراض كجيؿ 

. دور التربية اإلسالمية في مواجهة التعصب القبمي  : الثانيالمبحث 
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, لقد كجو اإلسبلـ اىتمامو منذ بداية دعكتو إلى تقكيض األكضاع كاألفكار الفاسدة مبتدئان بالكثنية 
كما يتبعيا مف ضبلالت الشرؾ, كمثنيان بالعصبية كالقبمية التي كانت تحكؿ دائمان دكف تكحد الناس 

كاجتماع شمميـ, ككانت تؤدم إلى إثارة الضغائف كاستمرار األحقاد كاتصاؿ الحركب بيف قبائؿ العرب 
(   117-116ص , ـ1984, األيكبي )

ىك ىذه العقيدة , كلقد كجدت العصبية القبمية نفسيا منذ مجيء اإلسبلـ أماـ خصـ قكم شديد المراس 
الجديدة التي تدعك العرب بؿ الناس كافة إلى التآخي كالتآزر كنبذ أسباب العداكة بينيـ, كنبذ حمية 

 :  الجاىمية كنزاعاتيا, قاؿ تعالى                         

                                   

              (26: اآلية , الفتح .)

كالبرامج الكفيمة بالقضاء عمى , كالمبادئ ,  التربية اإلسبلمية عددان مف األفكار كقد حددت
في معظـ البمداف , كمكاجية مظاىره السمبية التي سببت تخمفان اجتماعيا, مساكئ التعصب القبمي 

: العربية كاإلسبلمية كىي كالتالي 

. االنتماء لمدين اإلسالمي والوالء لممسممين : أ 

في مكاجية كؿ مف يريد أف ينسمخ عف , أقرت التربية اإلسبلمية مبدأ االنتماء كالكالء  
الجماعة المسممة كال يسعى لنصرتيا, فمبدأ االنتماء أك الكالء مضمكنيما ىك حب ا كرسكلو 

مف رعاية مصمحة الجماعة المسممة , كنصرتيـ كالعمؿ بمقتضى الحب كالنصرة , كالجماعة المسممة 
كعدـ نصرة اآلخريف عمييا كتقكيتيـ ضدىا, كالعمؿ عمى رفعة كتقدـ الجماعة المسممة في مكاجية , 

. مف يضادىا مف أعدائيا 

ذات , كال مصمحة شخصية , فاالنتماء كالكالء لئلسبلـ كأىمو مبدأ ال يرتبط بنسب  كال حسب 
ف حدث خبلؼ ذلؾ مف  زكايا ضيقة, بؿ يرتبط بمصالح عميا كأىداؼ تعـ المجتمع اإلسبلمي, كا 

انتشر الفساد كالتخمؼ في , كابف القبيمة الفاسد عمى غيره الصالح , تفضيؿ العشيرة عمى اإلسبلـ 
: " المجتمع, قاؿ تعالى                        
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               "(24, 23: التكبة) 

كاإلصرار عمى االنحياز , كالتمايز بالعرؽ , إف تعرض النفس البشرية لنكازع التفاخر بالجنس 
لكف , كال يطغى عمى حقكؽ اآلخريف كيحقر منيـ ,ىك أمر ال اعتراض عميو إف كاف متزنان , ليما 

كما , عمى النفس البشرية أف تدرؾ أف ثمة ارتباط بيف درجة ما كقر في قمب اإلنساف مف إيماف 
فكمما ضعؼ اإليماف في القمب : فالعبلقة بينيما عبلقة عكسية , اعتمجت بو مف تمؾ النكازع كغمرتيا 

, سفر  )كزٌيف ليا مداخؿ لمتمايز , استكلى شيطاف الذات عمى النفس كصكر ليا مسالؾ لمتفاخر 
 (14- 13ص , ػ ق1426

كاالنتماء ىك القاسـ المشترؾ الكحيد ألمة متكاممة كبرل, كال شئ غير ىذا القاسـ المشترؾ, إذ 
,  ليا مردكديتيا,  مف قاسـ مشترؾ تتفؽ عميو لتمتقي فيو ككحدة شاممة, ال بد لكؿ مجمكعة بشرية 

نتاجيتيا  ستراتيجيتيا, كالقاسـ المشترؾ الذم لو االنتماء ىنا ىك , كآالميا , كمصالحيا , كا  كآماليا كا 
(. 10- 1صص ـ,  2002عبكد, )"اإلسبلـ 

التي جاءت بيا الرسالة , يعني كالء الفرد المسمـ لؤلفكار, كما أف الكالء مصطمح اجتماعي 
,   اإلسبلمية أكثر مف كالئو لنفسو, كىك يجسد ىذا الكالء مف خبلؿ اإلسياـ  مع المسمميف اآلخريف

كاليجرة كالجياد , مشتقة مف عناصر اإليماف , في تحكيؿ األفكار المذككرة إلى تطبيقات عممية 
ىك ىيمنة ركح الشعكر بالمسئكلية في السمكؾ , كاإليكاء كالنصرة؛ فالكالء بناءن عمى ذلؾ , كالرسالة 

برعاية شئكف بعضيـ في كافة , كالعبلقات كالحاجات, كقياـ األفراد كالمؤسسات كالجماعات 
, كالتربية كالتعميـ كالحرب , كالثقافية , كاالقتصادية كالفكرية , كالسياسية , االجتماعية : المجاالت
 (. 342, 341صص ـ , 1998, الكيبلني)كاألمف , كالسبلـ 

لقد كاف كراء تشكيو مصطمح الكالء كالكالية عقميات ماكرة ؛ مف سبلالت المترفيف الذيف " 
كتحكميـ فييـ كفي مقدرات الحياة, فعممكا عمى استرجاع , سمبيـ اإلسبلـ نفكذىـ عمى الناس 

ما فقدكا مف امتيازات بكسائؿ التشكيو الثقافي كالتربكم, كتشكيو بعض المصطمحات كالمبادئ 
كالسبلطيف المتسمطيف , كأنماط المعتقدات كالسمكؾ, فاستحسف ىذا التشكيو بعض الساسة

ذا كاف الكالء في أبسط  كالحكاـ الطغاة لصرؼ األنظار عف احتكاراتيـ كسياساتيـ الجائرة, كا 
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 مؤكد, فمف ينتسب إلى جماعة باالنتماءمعانيو ىك الحب كالنصرة؛ فإف االرتباط الكثيؽ 
كيميؿ إلييـ فسيحبيـ كينصرىـ, كمف يحب جماعة كينصرىـ فمف المؤكد أنو ينتمي إلييـ 

فالكظائؼ , كيعمؿ لصالحيـ كرفعتيـ, كمف ثـ يصبح الكالء كاالنتماء كجييف لعممة كاحدة 
 ضغكطيا التممكية عمى أفرادىا تشكؿ عقبات في كجو التغيير إلىإضافة , النفسية لمقبيمة 

, حجازم )" كال بد مف أخذىا بعيف االعتبار حيف كضع خطط التنمية , االجتماعي 
( 117ص , ـ2005

نظام الشورى اإلسالمي : ب

مبدأ الشكرل يتصؿ كأساس مف األسس التي يقكـ عمييا نظاـ الحكـ كالسياسة في مكاجيػة أم 
صكرة مف صكر التعصب, فإف ىذا المبػدأ مف أعظـ كأىـ المبػادئ  التي عنيت بيا التربية اإلسبلمية, 
كعمميا رسكؿ ا  صمى ا عميو كسمـ  صحابتو, كمارسيا في تعامبلتو معيـ, كقبؿ كؿ ذلؾ كبعده 

فقد أكد عمييا القرآف الكريـ كأمر رسكلو بيا, ك ىي عدـ انفراد اإلنساف بالرأم كحده, كخاصة في 
األمكر الميٍمًبسىة المعقدة التي تحتاج إلى مشاركة عقؿ أك أكثر, فرأم المجمكع أقرب إلى الصكاب مف 
رأم الفرد, كما أف الشكرل استطبلع لرأم األمة أك النائبيف عنيا في األمكر المتعمقة بيـ كبمجتمعيـ 

 (122ـ, ص1998القرضاكم , )

كفي غزكة الخندؽ استشار الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ أصحابو فيما ينبغي عممو, فأشار 
عميو سمماف الفارسي بحفر الخندؽ, فنزؿ عمى ىذا الرأم, كلـ يشأ الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ أف 

ينفرد كحده بالرأم في أمكر تتطمب طبيعتيا االستماع إلى آراء مختمفة, ككجيات نظر متباينة, 
كالرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ في ذلؾ قد كضع مبدأ ىاما مف المبادئ الحربية كالعسكرية كالسياسية 

(. 65ـ , ص1992الخكلي,  )كأنظمة الحكـ

العرب أمة مشتتة مفرقة قبؿ اإلسبلـ,فمما جاء اإلسبلـ جمعتيـ ككحدتيـ كممة الحؽ, كداف ك  
كما أف المدينة المنكرة كاف يعيش بيا ,  الشرؽ كالغرب ليذه الكممة بعد العصبيات كبعد التفرؽ 

األكس كالخزرج ككاف كؿ فريؽ منيـ يركف إلى الييكد, كجاء اإلسبلـ فقضى عمى ىذه الحزبيات  ك 
رأل األعداء أف مف أفضؿ الكسائؿ التي تبعد المسمميف عف منيجيـ أف تنشأ فييـ العصبيات القكمية 
العربية, كبعد أف فرقكىـ إلى قكميات ككجدكا أنيـ يمكف أف يجتمعكا في ظؿ قكمية كاحدة, أم أنيـ 

كمما ضعؼ بيف العربي كاليندم, ؼكاستطاعكا أف يفصمكا بيف العربي كالعجمي, كبيف العربي كالتركي, 
إيماف اإلنساف كتبلشى, زاد تعصبو, ككذلؾ كمما زاد جيمو زاد تعصبو, عمى الرغـ مف أف محاربة 
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فقد نقميـ مف التعصب , التعصب ىي أحد التغيرات الجذرية التي أحدثيا اإلسبلـ في القبائؿ العربية 
العرقي إلى االنتماء لمعقائد, كقد أدخؿ اإلسبلـ تغييران ىامان عمى المفاىيـ القبمية الجاىمية فجعؿ مدار 

ص  , 1984, األيكبي  )ال عمى األحساب كاألنساب , التفاضؿ بيف الرجاؿ عمى التقكل كاإليماف 
118) 

دمج القبيمة في نسيج األمة : ج

كذلؾ بعد تحكـ , برغـ أف العصبيات القبمية لـ تنفمت إال بعد مطمع العصر اإلسبلمي الزاىر 
في مفيـك األمة  (القبائؿ )القبميات في الخبلفة إال أف اإلسبلـ حاكؿ أف يصير ىذه األمـ المتفرقة 

فاليدؼ مف ,  صير القبائؿ في بكتقة األمة إلىكال ريب أف اإلسبلـ حيف ىدؼ " اإلسبلمية الكاحدة 
 إخماد إلىكمف ناحية أخرل فإف ذلؾ يؤدم , ىذا مف ناحية , ذلؾ نبيؿ كىك تحقيؽ الصالح العاـ 

, كالتفاخر كالتنابز باأللقاب, النزاعات القبمية مف خبلؿ إقصاء النزعات القبمية كالعصبيات القبمية 
( 67ص, ـ 2000 , عبد الرحمف )" كمعنى ذلؾ إدخاؿ القبائؿ في إطار حضارم أسمى 

غير " التي تكحد الرجاؿ فيما يشبو كحدة رسالة ,    لقد ظمت الرابطة القبمية كحده ىي الرابطة الكثيقة 
ف كانت أىمتو لمقياـ بركاية , أف ىذه الرابطة لـ تكف بكافية لتأىيؿ شعب ليؤدم رسالة تاريخية  كا 

ما , أم بدكره في تمؾ السمسمة , كلكف التاريخ يقرر أف الشعب الذم لـ يقـ برسالتو , حماسية رائعة 
( 23ص , ـ 2003, الدراجي )"  عميو إال أف يخضع كيذؿ

لذلؾ فقد نيى اإلسبلـ عف الطعف في األنساب, كعف التفاخر؛ كالتعاظـ باآلباء, كاألجداد, 
إف ا أكحى عميَّ أف تكاضعكا حتى ال يفخر أحد : "كالمآثر, كاألمجاد؛ كقاؿ صمى ا عميو كسمـ

رقـ الحديث , باب التكاضع ك ترؾ الزىك كالصمؼ , البييقي  )". عمى أحد, كال يبغى أحد عمى أحد
191  ) 

تتككف مف ,  بنية كاحدة إلىلقد قطع اإلسبلـ في قضية األصؿ البشرم بأنو كاحد يرجع 
ال تؤثر فييا األعراض الخارجية مف الطكؿ كالقصر كاأللكاف كما شابو , حقائؽ خمقية بيكلكجية كاحدة 

كانتشرت في الكرة , مظيرىا ىك آدـ كحكاء المذاف تكاثرت منيما البشرية , ىذه النفس الكاحدة 
كألف البشرية مف أصؿ كاحد فاالختبلؼ الحاصؿ بيف  " بأعمارىااألرضية لمقياـ بدكر االستخبلؼ 

, فالرجاؿ كالنساء كالحكاـ كالمحككمكف كسائر أصناؼ الناس , أفراده ال يؤثر في تشكيو تمؾ الحقيقة 
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حتى يستطيع تسخير الحياة , إنما ىـ مظاىر تكاممية اندماجية إليجاد المجتمع الحضارم المتعاكف 
كمف ىذا المنطمؽ فإف االستيزاء كتحقير  (40ص , ىػ1409 , عبد الحميد )" عمى الكجو األكمؿ

. اإلنساف ينافي رقي اإلنساف كتقٌدمو

 (كانذر عشيرتؾ األقربيف ): كقد قاـ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ حيف أنزؿ ا عز كجؿ 
يا معشر قريش اشتركا أنفسكـ ال أغنى عنكـ مف ا شيئان , يا بني عبد مناؼ ال أغنى " حيث قاؿ 

يا عباس بف عبد المطمب ال أغنى عنؾ مف ا شيئان , كيا صفية عمة رسكؿ ا . عنكـ مف ا شيئان 
كيا فاطمة بنت محمد سميني ما شئت مف مالي ال أغنى عنؾ مف ا . ال أغنى عنؾ مف ا شيئان 

( 4493البخارم , كتاب تفسير القرآف , رقـ الحديث )" شيئان 

كتتعارض , تناقض تكجو الدكؿ الحديثة , إف الكثير مف المفكريف يتخكفكف مف القبيمة ككنيا 
كجكد صراع , بعض مبادئيا مع مبادئ الدكلة بؿ ثبت بفضؿ استقراء النصكص التاريخية المختمفة 

, استحالة التعايش الدائـ بينيما - حتمان – كذلؾ الصراع المزمف يؤكد , دائـ كمزمف بيف النظاميف 
ف كانت سائدة في العصر الجاىمي بببلد العرب  فإنيا بقيت مييمنة في العصر , فالنظـ القبمية حتى كا 

عف المنيج األكؿ الذم سٌطره رسكؿ ا صمى ا , بسبب بعض االنحرافات الجكىرية , اإلسبلمي 
مالت إلى كبح , كفي عيد خمفائو الراشديف , فالدكلة في عيده عميو الصبلة كالسبلـ . عميو كسمـ 

تماشيان مع تعاليـ , كحصرىا في جكانبيا اإليجابية فقط , كالتضييؽ عمييا , جماح العصبية القبمية 
, الدراجي )بكاسطة التدرج شيئان فشيئا , عمى أف يتـ القضاء عمييا بشكؿ ىادئ , الديف الحنيؼ 

 ( .17-12صص , ـ2003

تطوير المناهج الدراسية  : د

لكف مؤسسات التربية القائمة , التربية ىي ميداف تغيير االتجاىات كالسمكؾ بشكؿ عاـ         
المنياج المستتر عمى إرضاع الناشئة في " حيث يبدأ فييا ىذا, كمناىجيا كأساليبيا ىي مكمف الخمؿ 
, كاختبلفاتيا كمنازعاتيا المسمحة في العصر الجاىمي , سف مبكرة اتجاىات العصبية القبمية 

مداداتو في العصر , كأشعارىا التي أذكت ىذه المنازعات بالفخر كاليجاء  كشعر المعمقات كا 
, الكيبلني )"  سادة كعبيد إلىكفييا تمقت التقسيمات العرقية التي قسمت المجتمع , اإلسبلمي 

 فيجب أف يككف دكر المربي فاعبلن في تكضيح خطر العصبية القبمية كبياف (160ص , ـ2005
 .أنيا مف معكقات التقدـ االجتماعي
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مثؿ , كحدىا كبدكف تظافر جيكد مؤسسات التربية األخرل  المدرسة كالباحث يعتقد أف        
إف دكر التعميـ " ال تستطيع أف تعالج المشكمة أك تقضي عمييا تماما , المسجد ككسائؿ اإلعبلـ 

النظامي في تعديؿ نظاـ القيـ كاالتجاىات دكر محدكد كما تدؿ عميو الشكاىد كالبحكث التي تعطي 
ص , ـ 1985, الجبلؿ  )" لمعكامؿ البيئية كاالجتماعية كمنيا اإلعبلـ دكران أكبر في ىذا الصدد 

15 )
يجاد الشخصية المعتدلة المسممة, كال شؾ في أف التربية تعتبر المعكؿ األكؿ في التنشئة  , كا 

ما مف مكلكد إال يكلد عمى " قاؿ صمى ا عميو كسمـ  ,  كتتحمؿ األسرة عبء غرس القيـ كاألخبلؽ
الفطرة فأبكاه ييكدانو كينصرانو كيمجسانو كما تنتج البييمة بييمة جمعاء ىؿ تحسكف فييا مف جدعاء  

مما يعنى أف التعصب ليس مرضان يصيب  (2658رقـ الحديث  ,كتاب القدر , صحيح مسمـ  ) " ؟
. مكف عبلجوماألفراد بؿ ىك عرض 

, بؿ يتربى عمييا , أم إف الطفؿ ال يكلد عمييا , كعمى ىذا فالعصبية القبمية ليست فطرية 
كبيف بداية تربيتو عمى قيـ , إنيا مرحمة بيف كالدة الطفؿ , فالفطرة كالحالة ىذه مرحمة تسبؽ العصبية 

, فيذه المرحمة التي تسبؽ التربية مرحمة تككف فييا صفحة الطفؿ بيضاء , كقيـ العصبية , المجتمع 
كتصير , كىي كميا في حاؿ القكة , كالقاببلت كاالستعدادات , كالقدرات , ليس فييا سكل اإلمكانات 

كالثقافة ككميا أشكاؿ مف التربية , كالتفاعؿ , كالحاجة , في المجتمع في حالة الفعؿ بالدربة كالممارسة 
 (16-15صص  , ـ 1997, قباني  )

, كتتسنـ المدرسة دكرا ىامان كحيكيا في عممية مكاجية األفكار التي تسبب التعصب القبمي لمناشئة 
كالباحث ىنا يقترح عددا مف البرامج اإلجرائية التي يفترض تطبيقيا في المدرسة لحماية التبلميذ مف 

: ىذه األفكار السمبية 

تيدؼ إلى تعزيز ركح الديف اإلسبلمي كمفيـك , مشركع إخراج سمسمة مف قصص األطفاؿ  -ُ
مف خبلؿ استعراض أحاديث الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ كمكاقؼ ,  األمة المسممة 

كسير النببلء مف المصمحيف كذلؾ بأسمكب قصصي جاذب, إضافة إلى إنتاج , الصحابة 
. ألعاب إلكتركنية تتضمف قيـ العدؿ كالمساكاة كتحاكي بعض الشخصيات اإلسبلمية الناجحة 

كآثاره السياسية , كالمدرسة معنية أيضان بجانب كبير في نشر الكعي بمساكئ التعصب القبمي 
كالمؤتمرات ببياف تعارض , كالتعميـ , كذلؾ مف خبلؿ الصحافة, كاالجتماعية كاالقتصادية 

كالتذكير دائما أف التعصب يؤدم إلى التفرؽ , مع المبادئ اإلسبلمية, المفاىيـ العنصرية 
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كتسميط األضكاء عمى التجارب الناجحة في التعاكف بيف األعراؽ المختمفة مف , كالتشرذـ 
. قبائؿ كشعكب كأمـ

  (أفتخر أني مسمـ  )تنظيـ معارض فنية داخؿ المدارس بعنكاف  -ِ

كىذه المعارض لترسيخ القيـ االسبلمية كتعزيزىا كدعكة  أكلياء أمكر الطبلب ليا ,كشرح الكيفية التي 
 بيا المربكف مف معمميف كأكلياء أمكر مع ظاىرة التفاخر القبمي كفؽ منظكمة تربكية يجب أف يتعامؿ

  كتعزيز االنتماء في نفكس الناشئة كغرس حب الكطف تؤدم إلى نتائج فعالة لتبلفي تأثر الناشئة بيا
 .في قمكبيـ, كتحصيف طبلب المدرسة ضد داء التعصب القبمي

تفرقة بيف  كيكضح المعرض الفني المظاىر السمبية التي تيدد كحدة المجتمعات, لتسببيا في إحداث
الفضائية كخطابات المكاقع  أبناء المجتمع الكاحد, كما يبيف خطكرة الكثير مف برامج القنكات

بالقبيمة عمى حساب المكاطنة, خصكصان بيف  اإللكتركنية الخاصة بالقبيمة التي تغذم فكر التفاخر
. الشباب صغار السف 
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دارات التعميـ عف خطكرة التعصب القبمي -ّ  .إقامة مسابقات ثقافية عمى مستكل المدارس كا 

كتيدؼ ىذه المسابقات إلى رفع مستكل الفيـ الشرعي , كتنمية ميارة حب القراءة كالبحث العممي, 
كتتضمف ىذه  .كغرس الفكر المعتدؿ كمنيج الكسطية, كترسيخ مفيـك الكطنية لدل المعمميف كالطبلب

المسابقات كتابة بحث عف دكر المدرسة في حماية الناشئة مف االنحراؼ الفكرم لطبلب المرحمة 
الثانكية, كتتكلى إدارة التكعية اإلسبلمية تقكيـ البحكث المقدمة, كترشيح ثبلثة بحكث, الختيار 

 .المميزيف كتكريميـ في حفؿ ختامي

. االلتزام بالقيم األخالقية . هـ 
صمى ا عميو كقد قاؿ , أك القرابة  كؿ ىذا مف دعكل الجاىمية , أك القبيمة , التعصب لمجنس 

السمع كالطاعة كالجياد كاليجرة كالجماعة, فإنو مف فارؽ : آمركـ بخمس ا أمرني بيف" كسمـ 
الجماعة قيد شبر فقد خمع ربقة اإلسبلـ مف عنقو إلى أف يراجع, كمف ادعى دعكل الجاىمية فإنو مف 

ف صمى كصاـ؟ قاؿ: جثاء جينـ, فقاؿ رجؿ يا رسكؿ ا ف صمى كصاـ, فادعكا بدعكل ا : كا  كا 
( 2863رقـ الحديث  , كتاب األمثاؿ , الترمذم )  "الذم سماكـ المسمميف كالمؤمنيف عباد ا 

, كمثمو التعصب لممذاىب, ك الدعاء بدعكل الجاىمية كالدعاء إلى القبائؿ كالعصبية لئلنساف 
كالطكائؼ كالمشايخ كتفضيؿ بعض عمى بعض , كككنو منتسبان إليو يدعك إلى ذلؾ كيكالي عميو 

( . 444ص,  ىػ1432, آؿ الشيخ  )فكؿ ىذا مف دعكل الجاىمية  , كيعادم كيزف الناس بو 
, كأنو ال يممؾ ليـ شيئان  , حاكؿ ىداية بعض أفراد قكمولذلؾ فإف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ     

ذا كاف أىؿ بيت محمد صمى ا عميو كسمـ ال يتمتعكف بميزة ترفعيـ عمى الناس  إال األعماؿ فمف , كا 
 ( .176ص , ـ 1984, األيكبي  )تككف ألحد تمؾ الميزة عمى اإلطبلؽ 

    كىناؾ عددان مف المبادئ كالقيـ التي حث عمييا اإلسبلـ كمنيا العدالة كالمساكاة كالتقكل كاألخكة  
 :  إقرار معايير العدالة والمساواة والتقوى واألخوة.  و

ممكة في النفس تحمؿ صاحبيا عمى مبلزمة التقكل كالمركءة, كال تتحقؽ إال باإلسبلـ العدالة 
كىي أساس مف أسس التربية اإلسبلمية التي يقكـ عمييا نظاـ  , كالبمكغ كالعقؿ كالسبلمة مف الفسؽ

الحكـ كالسياسة في مكاجية الجكر كالظمـ كمظير مف مظاىر التخمؼ في المجتمع, فإف اإلسبلـ 
  "  جعمو مف المبادئ األساسية في الحياة بكجو عاـ               

                             "(90: النحؿ.)  
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إف حقيقة العدالة لـ تتجؿ في صكرة كاممة عند كثير مف الشعكب قديما كحديثا, فيي تتسع أك 
تضيؽ, تعمك أك تنحط, عمى نحك ما عميو الضمير اإلنساني, كأرفع ما كصؿ إليو معناىا لدل 

الشعكب المتمدينة ؛ ىك أنيا التكفيؽ بيف المصالح الخاصة لؤلمة كبيف المصالح العامة اإلنسانية, 
كجاء اإلسبلـ فعمؿ عمى ترقية ذلؾ الضمير ليحقؽ العدالة في األرض, حتى لك كانت تمؾ العدالة 

 " كالديو كأقاربو : عمى حساب مصمحة اإلنساف أك أخص الناس إليو          

                                    

                                     

"(135 اآلية:النساء) أك , , كىكذا فالعدالة غاية عميا, كال يستطيع اإلنساف أف يحكـ عمى نفسو

 ما لـ يكف يممؾ الضمير الذم يحركو نحك تمؾ الغاية العميا, كحتى عند  أك قبيمتو, كالديو أك أقاربيػ
. بغض قكـو فإف ذلؾ ال يمنع مف إقامة العدؿ معيـ 

كقد اختاره ا لمخبلفة في األرض كسخر ,  اإلنساف عمى أنو أكـر مف في الكجكد إلىكينظر اإلسبلـ 
" لو ما في السماكات كاألرض كقاؿ تعالى                               

                     "(  70: اآلية , الحجرات "  )

فاإلسبلـ يرفض معايير التمايز الطبقي كيستبدليا بمعيار التقكل كال يقيـ اإلسبلـ كزنان لمتمايز المكني 
, السمالكطي  )" ألف ا ىك الذم قسـ بيف الناس معيشتيـ , أك في الثركات أك في الحسب كالنسب 

( 254ص , ػ ق1408

عمى أساس تقدير اإلنساف كاحتراـ إنسانيتو؛ فبل تمييز بيف بني اإلنساف المساكاة مبدأ  يقكـك
عمى أساس مف الجنس أك المكف أك العنصر أك القبيمة أك الكطف أك الحسب أك النسب أك كؿ ما قد 

" يرد عمى الذىف عند التفاضؿ بيف الناس, فقد قاؿ تعالى                 

                                  

                "(1: اآلية, النساء  )
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أما األخرل فإنيا قد ,      كما يميز بيف نظاـ اإلسبلـ كغيره ؛ أف األكؿ ىك نظاـ دستكر كعمؿ 
 إتباعفالمساكاة في اإلسبلـ فيي ذات طابع عالمي إنساني, ال يقـك عمى , تشٌرع لكنيا ال تنفذ ذلؾ 

لقد كاف إنجاز اإلسبلـ ك, تقاليد قبمية أك حزبية أك أعراؼ اجتماعية طبقية أك عنصريات مكىكمة
اليائؿ تحقيقو أف شرؼ أم إنساف مكتسب بصفة فردية , بفضؿ ما يقـك بو مف أعماؿ الصبلح 
) كالخير , ال باالنتساب إلى قبيمة أك مكطف , كىذا مخالؼ تماـ االختبلؼ لما كاف عميو العرب 

 ( 120ص, ىػ1419, الدكيييس 

كاإلسبلـ ٌشرع العدؿ كالمساكاة في مكاجية التفرقة كالعنصرية كالظمـ ؛ كمظير مف مظاىر تخمؼ 
السيما أف الظمـ ييدد أماف الفرد كتقدـ المجتمع كينشر الفساد بيف الناس, كىذا , المجتمع اجتماعيان 

ما كقؼ دكنو رسكؿ األمة صمى ا عميو كسمـ صراحة, ككاجيو أماـ أصحابو مؤسسان أحد أبرز 
كذلؾ  حينما جاءكا إليو بامرأة مخزكمية سرقت؛ ليقيـ عمييا الحد, حيث أراد , أسس الشريعة اإلسبلمية

كشرؼ ,  بعض الصحابػة الشفاعػة ليا, فأرسمكا إليو صمى ا عميو كسمـ أسامة بف زيد لقربو منيػ
أتشفع في حد مف حدكد ا؟ : "كقاؿ ألسامةصمى ا عميو كسمـ منزلتو عنده؛ فاحمٌر كجو الرسكؿ 

ذا سرؽ فييـ الضعيؼ أقامكا عميو , إنما أىمؾ الذيف قبمكـ أنيـ كانكا إذا سرؽ فييـ الشريؼ ترككه  كا 
صحيح مسمـ, كتاب الحدكد,رقـ ) "لك أف فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدىا: الحد, كأيـ ا 

لقد أعمف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ أف عدـ المساكاة يؤدم إلى اليبلؾ, كما    (1366الحديث 
رفض أم تفاكت بيف الناس بناءن عمى القكة أك الضعؼ أك حتى النسب أك الجاه, فمك أف ابنتو نفسيا 
سرقت لقطع يدىا, كفي ىذا قمة التجرد عف الميكؿ كاألىكاء كالمصالح التي قد يحكـ الناس كيميزكف 

عمى أساسيا عند سيادة الظػمـ كالتفاكت كالطبقػية في المجتمع, مما ييدد بانيػيار ذلؾ المجتمع  
 ( 79- 75 ص صـ,1985النجار, )

  " كجاء كبلـ ا مصداقان لذلؾ                  "(13: الحجرات 

, كيتيرب الجميمة مف المآثر كاألعماؿ , فالبعض يريد أف يبنى تعصبو عمى ما فعمو اآلباء كاألجداد ( 
"مف ذكر سمبياتيـ كسيئاتيـ                           

     "   (  134:اآلية , البقرة)  ف كاف الباحث يعتقد بأف كصؿ األرحاـ مف القبيمة كا 

تعممكا مف أنسابكـ ما تصمكف بو  "  النبي صمى ا عميو كسمـ ليست تعصبان لقكؿ, كمعرفة النسب  
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كتاب , النيسابكرم ) "منسأة في األثر , مثراة في الماؿ , أرحامكـ فإف صمة الرحـ محبة في األىؿ 
( 3034رقـ الحديث  , األطعمة 

لقد حرص اإلسبلـ عمى عدـ التفريؽ بيف الناس بحسب نسبيـ أك حسبيـ كلـ يعترؼ بالتمايز بيف 
: البشر استنادان عمى معياريف فقط 

. معيار التقكل  - أ
 .معيار العمـ كالتعمـ  - ب

كما حرص الرسكؿ عميو الصبلة , فالفصؿ عند ا بالتقكل كالعمؿ الصالح كالعمـ كنشره بيف الناس 
كذلؾ مف أجؿ كقاية المجتمع ,  تحطيـ الحكاجز الطبقية كالمعامبلت المتميزة لكؿ طبقة إلىكالسبلـ 

فبل يمكف أف يككف التفاضؿ عند ا , مف خطر التعصب القبمي كالتمييز العنصرم االجتماعي 
" كقاؿ تعالى فيو  . فيذا كلد نكح عميو السبلـ لما كفر لـ ينتفع بأبكة نبي ا, بالنسب كالقبيمة   

                               

                                        

        ( 46-45: اآلية , ىكد)  كقد قاؿ ا ذلؾ بعدما نيى النبي صمى ا عميو كسمـ

 : أف يستغفر لمف مات مف قرابتو عمى الكفر             

                           " (  التكبة ,

 (  113: اآلية 
لقد ألغى اإلسبلـ كؿ مظاىر العبكدية لغير ا؛ مف نحك تقديس األعراؼ القبمية, كاالنسياؽ معيا 
َـّ إثبات العبكدية  كحده؛ قاؿ  باطبلن دكف تبصير؛ إال لمجرد اليكل كاجتماع الناس عمييا, كمف ث

" تعالى                " (56: اآلية, الذاريات .)

مناىج كاضحة لمف يتحكـ في المجتمعات العربية كاإلسبلمية, , فمبادئ العدؿ كالمساكاة كالتقكل ىي 
ييشعر بقية  فبل مجاؿ لتمييز أبنائيـ كأقاربيـ, حتى ال, كالقيادات كاإلدارييف كغيرىـ , مف المسؤكليف 

ك ينقمكف عمى المجتمع كينقمبكف عميو, كقد ال يفعمكف ما يؤدم إلى رقيو كتقدمو؛ , األفراد باالستياء 
: " قاؿ تعالىلغياب الكازع الديني عندىـ, كقد                    
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    (  101: اآلية, المؤمنكف)  كلك كاف النسب العرقي سببا كافيا لبلستعبلء كالتعصب

لكاف أكلى أف يفتخر بو بنك إسرائيؿ ألنيـ بنك يعقكب عميو السبلـ كمنيـ كثير مف األنبياء , العرقي 
 . (3ص , ىػ1419, الدكيييس )كلـ ينفعيـ ذلؾ بشيء, كما لـ ينفع النسب بني ىاشـ 

, كقبؿ ذلؾ بيف األكس كالخزرج , قد آخى الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ بيف المياجريف كاألنصار ك
كقد كانت األكس كالػخزرج تتحارب , في صكرة إيمانية بديعة تعكس سماحة اإلسبلـ كقيمو السامية 

بينما ىـ جمكس إذ ذكركا ما كاف بػينيـ , كقصتيـ المذككرة في كتب التاريخ , فػي الػجاىمػية باستمرار
" اآليةفنزلت ىذه , فقاـ بعضيـ إلػى بعض بػالسبلح, حتػى غضبكا             

                                    

                                  

                                       

                              ( اآلية, آؿ عمراف :

التػي أنعـ بيا عمػيكـ حيف كنتػـ , كاذكركا أييا الػمؤمنكف نعمة ا عمػيكـ : كتأكيػؿ ذلؾ  (101-103
فأٌلؼ ا , عصبػية فػي غير طاعة ا كال طاعة رسكليػ, يقتؿ بعضكـ بعضا, أم بشرككـ: أعداء

حيف حدثت ىذه المناكشة ؼ, فجعؿ بعضكـ لبعض إخكانا بعد إذ كنتػـ أعداء , بػاإلسبلـ بػيف قمكبكـ
أبدعكل :بمغ ذلؾ النبي صمى ا عميو كسمـ فأتاىـ فجعؿ يسكنيـ كيقكؿ بيف األكس كالخزرج 

, كتعانقكا , فندمكا عمى ما كاف منيـ كاصطمحكا , الجاىمية كأنا بيف أظيركـ ؟ كتبل عمييـ ىذه اآلية
 .(90ص , ىػ 1420, ابف كثير  )كألقكا السبلح 

كقاكمو ىك العصبية القبمية كالتفاخر باألنساب , كلكنو لـ يحارب القبيمة في  إف ما أذابو اإلسبلـ
, ككحدة ليا كجكد عميؽ في البيئة العربية فمقد كانت قبائؿ المسمميف تتحرؾ ككحدات حربية  حد ذاتيا

كالكحدة الحربية المعترؼ بيا في  , كما ظمت القبيمة ىي الكحدة االجتماعية ,, في ميداف القتاؿ 
العمـ في سبب  كقاؿ أىؿ, الكجكد إلى أقصى حد  الفتكح األكلى , كاستفاد الكياف اإلسبلمي مف ىذا

 "نزكؿ ىذه اآلية                        
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                       "   ( 22: اآلية , المجادلة)  إنيا نزلت في أبي

أبي بكر حيف دعا ابنو لممبارزة يـك بدر , كفي عمر حيث قتؿ  عبيدة حيف قتؿ أباه يـك أحد , كفي
بدر , كفي عمي كحمزة حيف قتمكا عتبة كشيبة ابني ربيعة كالكليد بف عتبة  خالو العاص بف ىشاـ يكـ

بكر  كأبا, كسمماف الفارسي , حيث جمعت ىذه العقيدة صييبان الركمي كببلالن الحبشي ,  يـك بدر
, كالجنس كالقـك ,  العربي القرشي تحت راية كاحدة , راية اإلسبلـ , كتكارت العصبية , عصبية القبيمة

 (  . 236ىػ , ص 1411, الكاحدم )كاألرض
إف مكقؼ اإلسبلـ مف العصبية يتجمى في التحذير منيا, ك ذلؾ في كثير مف أحاديث النبي 

أك النفكذ , الطبقية  كتكجييو بالمساكاة بيف الناس كعدـ االعتراؼ باالمتيازات ,صمى ا عميو كسمـ
ال , كلذلؾ انطبلقان مف ىذا المبدأ الجكىرم , فأساس التفاضؿ التقكل كالعمؿ الصالح , المكركث 

أك إنساف أسمى مف إنساف إال كفؽ مرجعية التقكل كليس كفؽ , يمكف أف تككف قبيمة أسمى مف قبيمة 
لكنو لـ يفضميا عمى , لذلؾ إف ا اصطفى نبيو عميو الصبلة كالسبلـ مف قريش , االنتماء القبمي 

بؿ إنو , أقكل كأمتف مف أكاصر االنتماء القبمي, كاإلسبلـ يجعؿ أخكة اإلسبلـ , بقية قبائؿ العرب 
ذابتيا في بكتقة األمة إلىييدؼ   أف قريشان ليا إلىلذلؾ فإف الذيف ينظركف ,  صير العصبية القبمية كا 

كأف الدكلة األمكية كالدكلة العباسية كدكؿ أخرل عبر حقب , كأنيا أحؽ بالحكـ , المكانة العمية 
 , فعبد الرحـ )ترتكز عمى االنتماء لقريش نظرتيـ ضيقة , التاريخ اإلسبلمي كدكؿ معاصرة 

 ( 68ص , ـ 2000

كفخرىا , إف ا عز كجؿ قد أذىب عنكـ عبية الجاىمية " كقد قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ 
إنما ىـ , ليدعف رجاؿ فخرىـ بأقكاـ , كآدـ مف تراب , أنتـ بنك آدـ , باآلباء مؤمف تقي كفاجر شقي 

, أبي داككد )" التي تدفع بأنفيا النتف, أك ليككنف أىكف عمى ا مف الجعبلف , فحـ ؛ مف فحـ جينـ 
 (5116رقـ الحديث , باب التفاخر باألحساب 

إذ أف اإلسبلـ في أنظمتو ,      كقد ترتب عمى إقرار اإلسبلـ بيذه المبادئ نظاـ حضارم فريد 
كلذلؾ فإف تمؾ ,  القدر المشترؾ في اإلنسانية جميعان بيف بني البشر إلىالحضارية جميعان تكٌجو 

كال تقر المصالح الضيقة مف العصبيات المتنكعة لمبيت , األنظمة تمثؿ مصمحة إنسانية مشتركة 
كىذا , أك صنؼ مف أصناؼ الناس أك الرجاؿ كحدىـ أك النساء كحدىف , أك الشعب الكاحد , الكاحد 
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 عبد الحميد)مستقبلن عف الزماف كالمكاف , خالدان , المبدأ القكيـ ىك الذم جعؿ مف اإلسبلـ دينان إنسانيان 
 ( 42ص , ىػ 1409, 
 

.  توعية األسرة بدورها في مواجهة مغذيات التعصب  . و

إبراىيـ )إذا كاف التعصب بشكؿ عاـ كما أثبتت الدراسات كالبحكث يتـ عف طريؽ التنشئة االجتماعية 
 دكر األسرة إلىفإف عمى األسرة يقع دكر ىاـ كبارز يجب معو االلتفات  (39ص ,  ـ1989, 

. كالمحافظة عميو ليقضي عمى ىذه اآلفة الخطيرة 
فاألـ الصالحة تربي أكالدىا ,  كلمكالديف دكر كبير جدان في القضاء عمى التعصب القبمي كالعرقي 

كتحرص عمى استنكار األلفاظ العنصرية ذات , عمى حب الخير لمناس بمختمؼ أعراقيـ كألكانيـ
كمما يشجع عمى ىذا الدكر , كما ينشئ األب الصالح عبلقاتو مع مختمؼ األعراؽ,  المعاني السيئة

االقتناع بأف التعصب العرقي يضر األبناء إذا كبركا ألنو يجعميـ منبكذيف كغير قادريف , التربكم 
(. 61ص , ىػ1419, الدكيييس). عمى بناء عبلقات حميمة 

ىي تنشئة الطفؿ ,     إف أعظـ أسمكب كأنجع كسيمة كأىـ خطكة في القضاء عمى التعصب الجاىمي 
التي جاء بيا الشرع مف تكاضع كحمـ كعدؿ , كتكجيو أفراد المجتمع إلى القيـ كالمبادئ الفاضمة , 

 .كغير ذلؾ مف الفضائؿ كاحتراـ حقكؽ اآلخريف, كحسف ظف 

 تفعيل وسائل االعالم المختلفة: ز 

تضطمع كسائؿ اإلعبلـ بدكر بارز في صد مغذيات الفتنة كاإلشادة بقبيمة عمى حساب القبائؿ األخرل 
: كمف ىذه البرامج كاألساليب التي يجب عمى كسائؿ اإلعبلـ أف تفعميا , 

ف أفضى الفضاء أعد ب,  القنكات الفضائية الشعرية  التي تغذم النعرات القبمية  بعضإيقاؼ -ُ
 أك ,المفتكح بكافة أشكالو مدخبل لمعديد مف القبائؿ في إنشاء محطات فضائية باسميا

 كالتي تنظـ مسابقات شعرية تعتمد عمى التصكيت ,مخصصة لمشعر الشعبي أك الفصيح
كالمشاركة كتحفيز القبائؿ عمى دعـ مرشحيا كىك أحد أبناء القبيمة أيان كانت شاعريتو ليفكز 

 .بمقب ىذه المسابقة
ك الميرجانات كغيرىا , بث برامج تكعكية تكشؼ سمبيات إقحاـ القبيمة في البرامج الشعرية أ -ِ

حياء لمعصبية الجاىمية , كأف المبالغة في ذلؾ ىك جنكح عف المسار الصحيح  كفيو إثارة كا 
أك ثقافية لمنع أك تقميؿ ىذا االندفاع , كحث الجيات المسؤكلة أف تتدخؿ سكاء كانت إعبلمية 
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 كغير المسؤكؿ إلى ما يشكه ذلؾ التككيف االجتماعي كيدفع , المتسارع كغير الكاعي
 . كمف ثـ التباغض ثـ الحقد ثـ الفتنة,بالضعفاء مف أبناء المجتمع إلى االختبلؼ

 التي تعد مدخبلن لمتفاخر كالتمايز بيف القبائؿ   الغير مصرحةإيقاؼ مسابقات مزاييف اإلبؿ -ّ
كالبعد عف إبراز كاستعراض اسـ قبيمة معينة حتى ال يككف ىناؾ ما يدعك لكسـ ىذه 

كاختيار القائميف عمى ىذه المسابقات بحيث تككف ليـ مكاصفات أبرزىا . المسابقات بالقبمية
 العقبلنية كالبعد عف القبيمة

 تحكيؿ المطبكعات التي أنشئت مف أجؿ استغبلؿ القبائؿ الى مطبكعات ىادفة  بحيث تقـك  -ْ
تمؾ القنكات كالمطبكعات بتغيير نيجيا كترؾ بعض البرامج التي تدعك لمعصبية القبمية مف 

 .شعراء كغيرىـ كأف تقكـ عمى عمؿ برامج إثرائية تخدـ كال تيدـ
 

. إبراز رسالة المسجد التربوية : ح

فالجماعة كالقبيمة ال غنى لئلنساف عنيا كىي األسرة الممتدة . معرفة األنساب مطمكبة مشركعة
فينبغي الحفاظ عمى ىذه , كلقد اجتمعت ىذه القبائؿ كميا تحت راية التكحيد بفضؿ ا تعالى 

مع أف , الكحدة كالكقكؼ في كجو كؿ مف يريد أف يفرؽ الجمع كيشتت الشمؿ بأفكار منحرفة 
الديف الحنيؼ ينيى عف كؿ ما يؤدم إلى العصبية كالفتف  

كعمى الخطباء دكر بارز في بياف معالجة النبي صمى ا عميو كسمـ ليذه القضية كمنيا  تخالؼ 
المياجركف كاألنصار كقد نياىـ النبي عف ذلؾ, كتكضيح أف العصبية الممقكتة ال تقتصر عمى 

أك ,فيناؾ عنصريات مف نكع آخر بيف البدك كالحضر ككذلؾ عنصريات مناطقية كمينية ,القبائؿ 
, عصبيات لؤلندية الرياضية كالتي يجب أف تككف اجتماعيا كتحابيا كتحالفيا عمى ديف اإلسبلـ 
كاالنتماء الحقيقي الصادؽ لمكطف كتقديـ مصالحو الكبرل عمى أم اعتبار آخر كقد كاف النبي 

كقد كفدت , صمى ا عميو كسمـ يكظؼ حمية القبائؿ تكظيفان سميمان ففي بعض المعارؾ أحيانان 
القبائؿ عمى النبي كبايعكه عمى اإلسبلـ كالسمع كالطاعة كلقد ذكر لبعضيا فضائؿ كدعا ليـ 

بدعكات مف حقيـ أف يفرحكا كيفخركا بيا مف غير اإلساءة إلى غيرىـ ألف كراـ الناس يترفعكف 
 .عف ىذه األخبلقيات 

. دور التربية اإلسالمية في مواجهة إهدار الوقت  : الثالثالمبحث 
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لما يرل مف تضييع األكقات في , الناظر في أحكاؿ المسمميف اليكـ يتمٌمكو الحزف الشديد 
بما ال يؤدم إلى نفعو عاـ أك خاص, كلك اتبىعى المسممكف ىدمى قرآنيـ , سفاسؼ األمكر كميحقِّراتيا 

الذم كانت األٌمة تتبكأه في عصكرىا , ؛ الحتٌمكا مكقع القيادة كالٌريادة صمى ا عميو كسمـكىدمى نبييـ 
إلى ما آلت إليو اآلف مف التراجع كالخضكع, كقد كانكا , الزاىية, كلك فعمكا ذلؾ لما كصمت إليو حاليـ 

كما ,  منيا في مأخذ الًزماـ, كىانت عمييـ نفكسييـ, فاحتيمت أكطانيـ, كاستمرءكا العيش في الحضيض
كصؿ الغربيكف إلى القمة في العمـك التقنية كاإلنسانية إال بمحافظتيـ عمى الزمف كاإلفادة مف ساعاتو 

 (.326ص , ىػ1425 , عبد ا )كدقائقو اليسيرة في كٌؿ أحكاليـ 

فإف إغفاؿ الزمف , كقد نٌكه كالقرآف الكريـ بشرؼ الزمف كفضمو, كفي ىذا ما يدعك إلى ضركرة تقديره  
كيؤخر نيضتيا , كعدـ إعطائو األىمية البلزمة, يسيـ في تخمؼ المجتمعات العربية كاإلسبلمية 

ترتبط كؿ قضية اجتماعية , كما أف  في عصر التغير االجتماعي كالتكنكلكجي السريع , كتقدميا 
كمف ثـ يقترب استخداـ كقت الفراغ مف أف يصبح قضية , رئيسية إرتباطان كثيقان بقضايا المستقبؿ 

تشغؿ مكانان بارزان في المناقشات التي تدكر حكؿ اتجاىات التقدـ , كسياسية أساسية , اجتماعية 
( . 8-7ص ,  ـ1981, محمد  )كالتطكر االجتماعي كآفاقو 

كرغـ أف الزمف عمى ىذه الدرجة مف األىمية, إال أنو ينقضي بسرعة, كيسيؿ ضياعو, فيك  
: يمر مٌر السحاب, كيجرم جرمى الريح, كفي ذلؾ يقكؿ الشاعر

( 236ىػ, ص1417ابف رجب , ) كالكقتي أنفسي ما عيًنيتى بحفظًو كأراه أسيؿ ما عميؾ يضيعي 
,  التأمؿ فيما مضى مف سير األمـ إلى, كمف ىنا يكتشؼ المرء سر دعكة القرآف الكريـ المؤمنيف 

ك لقد كاف السمؼ في , كذلؾ حتى يدرككا كيؼ تتركب الكتمة المخصبة مف اإلنساف كالتراب كالكقت 
كمنيا الغيرة عمى كقت فات, فإف "يحرصكف عمى اىتماميـ بالكقت كاالستفادة منو , عيدىـ األكؿ 

الكقت أبٌي الجانب, بطيء الرجكع, فالكقت أعز شيءو عمى العابد, يغار عميو أف ينقضي  , فإذا فاتو 
فالكقت منقضو بذاتو, , ال يمكف استدراكو البتة, ألفَّ الكقت الثاني قد استحؽ كاجبو الخاص , الكقت 

منصـر بنفسو, فمف غفؿ عف نفسو تصٌرمت أكقاتو, كعىظيـ فكاتو, كاشتدت حسراتو, فكيؼ حالو إذا 
ابف القيـ,  )  "عمـ عند تحقؽ الفكت, مقدار ما أضاع, فطمب الرُّجعى, فحيؿ بينو كبيف االسترجاع

  ( 841-840  صىػ, ص1422
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" يقكؿ ا تعالى في تقدير قيمة الكقت                         

                  "  (  12:اآلية , النحؿ)   فالميؿ كالنيار

نعمة جميمة أنعـ ا تعالى بيا عمى اإلنساف, كىي نعمة ذات أثر حاسـ في حياة ىذا المخمكؽ 
ف كاف يتنفس عمى كجو , فالكقت ىك الحياة , البشرم ألنو مف لـ يعرؼ أىمية الكقت عاش ميتان كا 
" كىذا سر قكؿ الكافريف عند سؤاليـ , األرض                    

          (  113-112: اآلية ,  المؤمنكف) نبلحظ مف سياؽ اآلية "ك

كلكف في حقيقة األمر منيـ مف عاش , إف إجابتيـ تكحي بأنيـ لـ يعيشكا إال يكمان أك بعض يكـ 
, كلكنيـ لـ يعرفكا أىمية كقتيـ فمـ يستغمكه فيما ينفعيـ , كمنيـ مف عاش ثمانيف سنة , ستيف سنة 

, المطكع  )" ألنيـ عالميف بأمكر الحياة جاىميف بأمر اآلخرة , كلذلؾ لـ يبارؾ ا في حياتيـ 
( 75ص  , ػ ق1408

ألنيما بمثابة " كجاء  تخصيص الميؿ كالنيار بأنيما آيتاف دكف غيرىما مف الكحدات الزمنية  
المحكر الذم تيشدُّ إليو, كتيقاس بالنسبة لػو كؿ الكحدات الزمنية, سكاء تمؾ التي تقٌؿ عنو ابتداءن مف الثانية, 
أك تمؾ التي تزيد عنو مف السنيف كالقركف, فما الثانية إال جزء مف الميؿ كالنيار, كالسنة إال مجمكعة مف 

قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كقد  ( 84ص, ـ1978باجكدة,  )  األياـ, كالقرف إال مجمكعة مف السنيف
ال تزكؿ قدما عبد يـك القيامة , حتى يسأؿ عف عمره فيـ أفناه , كعف عممو فيـ فعؿ , كعف : " كسمـ

حديث رقـ , كتاب صفة القيامة , الترمذم ) "كعف جسمو فيـ أببله ؟ , مالو مف أيف اكتسبو كفيـ أنفقو 
2341 . )

فعقمنا  , إف المسمـ مطالب بالعمؿ لمتقدـ كالسعي في األرض حتى يبني حضارتو اإلسبلمية " 
كيقكلكف كبلمان منطقياو شأنو أف , االجتماعي كصؿ بسبب أننا نبغض أكلئؾ الذيف يفكركف تفكيران مؤثرا 

, بؿ منطؽ العمؿ كالحركة , فالمسمـ ال ينقصو منطؽ الفكرة ,  عمؿ كنشاط إلىيتحكؿ في الحاؿ 
( 96ص , ىػ1406, ابف نبي  )" بؿ ليقكؿ كبلمان مجردان , فيك ال يفكر ليعمؿ 

كأىميتو في حياة الفرد, كحٌث عمى , كلقد جاء القرآف الكريـ بمعافو تدؿ عمى قيمة الزمف 
,  خطان مربعان    صمى ا عميو كسمـ خٌط   أف النبي "  استغبللو بعيدان عف الغفمة كالتسكيؼ, كفي الحديث 

مف جانبو الذم , صغارا إلى ىذا الذم في الكسط  كخٌط خططا, كخٌط خطان في الكسط خارجا منو 
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, كىذا الذم ىك خارج أممو ,  محيط بو أك قد أحاط بيػ كىذا أجمو, ىذا اإلنساف   :  في الكسط كقاؿ
ف أخطأه ىذا نيشو ىذا, نيشو ىذا , ىذا  األعراض فإف أخطأه: كىذه الخطط الصغار  صحيح  )" كا 

( 5938رقـ الحديث , باب الرقاؽ , البخارم 

لبلستفادة مف الكقت كاستثماره بما ,  بعض اإلستراتيجيات كاألفكار المحددة كقد رسـ اإلسبلـ
: كيخمصو مف براثف التراجع الحضارم , يعكد عمى المجتمع اإلسبلمي بالتقدـ 

من أجل اآلخرة  العمل .أ

, فالعمؿ يستيمؾ الكقت فيما ينفع ,  اىتماـ اإلسبلـ بالعمؿ ىك في ذاتو اىتماـ بالكقت 
, كاىتماـ اإلسبلـ بالكقت ال يتنافى مع التككؿ , كيحقؽ خبلفة اإلنساف فييا , كيعمر األرض بما يفيد 

كتبو ا  بؿ يعتبر جمعان بيف استغبلؿ الكقت بالعمؿ النافع كبيف ما, كما يتكارد عمى أذىاف البعض 
 ( . 175ص , ػ ق1404, سفر   )في ىذه الحياة مما يجب اإليماف بو كالتسميـ بمكنكنو , لئلنساف 

كمف منيج القرآف الكريـ في االىتماـ بالكقت , المحافظة عميو كالحرص عمى عدـ ضياعو, 
كاالستفادة منو بالعمـ كالعمؿ, كتسخيره دائمان في الخير, كييبرز القرآف الكريـ ىذه القضية في صكر 

فحينما يبيف أٌف نياية ىذه الحياة إنما ىك المكت سكاءن طالت أـ قصرت, فإنو , عديدة كمناسبات شتى
و نحك استثمار ىذه الحياة في الخير ألنيا ليست نياية المطاؼ؛ بؿ ىناؾ حياة أخرل ىي خير  يكجِّ

" كأبقى, يقكؿ سبحانو كتعالى                           

                                       

                         "  (  9: اآلية, المنافقكف -

10) 

كسكرة العصر تكضح  في أبيى صكرة طريؽ النجاة مف الخسراف, كالفكز بالرضكاف, فمك تدبر الناس 
 "في ىذه السكرة لكسعتيـ                         

                 "تعممت معنى السكرة مف بائع : كقاؿ أحد السمؼ

ارحمكا مف يذكب رأس مالو, ارحمكا مف يذكب : الثمج, الذم كاف يطكؼ في السكؽ كىك ينادم كيقكؿ
ٍسرو )رأس مالو, فقمت ىذا معنى قكلو تعالى نسىافى لىًفي خي فيمضي عمره كال ,  يمر بو العصر (ًإفَّ اإٍلً

. (81ص, 32ج , ىػ1401, الرازم  )فإذا ىك خاسر, يكتسب ما ينفعو 
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لقد صٌكر القرآف الكريـ الحياة بالنبات الذم يخضٌر بنػزكؿ الغيث, ثـ ما يمبث بعد فترة كجيزة 
"يقكؿ تعالى ,  مف الزمف أف يصفر كيمكت                         

                                         

                                 "  (  الحديد

في عمؿ الخير الذم لف , لذا ينبو القرآف عمى ضركرة استثمار ىذا الكقت القصير  (20: اآلية , 
يفيد اإلنساف غيره, كلف يبقى معو في قبره سكاه, فضبلن عف سؤالو كحسابو عف تضييع ىذا الكقت, 

( . 17ص , ىػ1405, غنايـ  )كعما صنعو فيو 

يجد أنيا , كأحاديث المصطفى عميو الصبلة كالسبلـ, كالمتأمؿ في ألفاظ بعض القرآف الكريـ 
, بادركا , سارعكا ,  سابقكا  )كمف ذلؾ , تحمؿ دالالت تحٌث عمى اغتناـ الكقت كاالستفادة منو 

, فإف المسمـ يجب أف يستفيد مف عكامؿ نجاح اآلخريف , كبما أف التربية اإلسبلمية عالمية  (مغبكف
أصبحت أبرز الدكؿ العالمية , فدكلة مثؿ ككريا الجنكبية ال يزيد عمر تقدميا الحقيقي عف نصؼ قرف 

 إلىكذلؾ ألنيا أكلت التعميـ أىمية بارزة حتى انخفض معدؿ محك األمية " في تحقيؽ التقدـ كالنمك 
كما إف احتراـ الكقت يعد أحد أسباب النجاح في ,  أنيا تقدس العمؿ في ثقافتيا إلىإضافة % 2.5

بمعنى أف الكقت غدا قيمة حضارية ينبغي استثماره , كىنا أيحًسف استثمار الكقت , التجربة الككرية 
 )" كذلؾ لتحقيؽ المزيد مف اإلنجازات في محاكلة لتقميص اليكة مع العالـ المتقدـ , بشكؿ عقبلني 

( 53-52ص ص , ـ 2006, حسف 

والعمل الدؤوب  اإلنتاجية العالية .ب

إف حىثَّ التربية اإلسبلمية عمى العمؿ, كتعميؽ حب األفراد لو, كالتأكيد عمى تنكيع 
مف شأنو أف يكاجو بو المسممكف صكرة مف أخطر صكر التخمؼ , تخصصاتو كجكانبو أمر ضركرم 

االجتماعي, يقصد الباحث بذلؾ تبعية المسمميف لغيرىـ, كبالتالي عدـ امتبلكيـ لقراراتيـ كمصائرىـ, 
كالجكانب ىك خطكة أساسية لمتخمص مف تمؾ التبعية, عف , فالعمؿ النافع الجاد المتنكع التخصصات 

طريؽ تحقيؽ الكفاية الذاتية لممجتمعات العربية كاإلسبلمية, كليس ىناؾ ما يمنع أف يككف ذلؾ مقدمة 
. لتجاكز االكتفاء الذاتي إلى اتجاه المجتمعات العربية كاإلسبلمية نحك التصدير

فإف , كقد نٌكه القرآف الكريـ بشرؼ الزمف كفضمو, كفي ىذا ما يدعك إلى ضركرة تقديره    
كيؤخر , إغفاؿ الزمف كعدـ إعطائو األىمية البلزمة, يسيـ في تخمؼ المجتمعات العربية كاإلسبلمية 
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ترتبط كؿ قضية , كما أف  في عصر التغير االجتماعي كالتكنكلكجي السريع , نيضتيا كتقدميا 
كمف ثـ يقترب استخداـ كقت الفراغ مف أف يصبح , اجتماعية رئيسية إرتباطان كثيقان بقضايا المستقبؿ 

تشغؿ مكانان بارزان في المناقشات التي تدكر حكؿ اتجاىات التقدـ , كسياسية أساسية , قضية اجتماعية 
( . 8-7ص ص ,  ـ1981, محمد  )كالتطكر االجتماعي كآفاقو 

لقد كاف السمؼ الصالح أحرص ما يككنكف عمى أكقاتيـ؛ ألنيـ كانكا أعرؼ الناس بقيمتيا, 
ف قصرت , أك برىة مف الزماف , أك بعض يـك , ككانكا يحرصكف كؿ الحرص عمى أاٌل يمر يكـ  كا 

لذلؾ , أك مجاىدة لمنفس أك إسداء نفع إلى الغير, أك عمؿ صالح , دكف أف يتزكدكا منيا بعمـ نافع 
 إلىحيث أف الزيادة في المتغير األكؿ تؤدم , فإف ثمة عبلقة سببية بيف دافع اإلنجاز كالتنمية 

 . فالمتغير األكؿ ىك السبب في المتغير الثاني, المتغير الثاني 

لقد ذىب بعض الباحثيف كرجاؿ الفكر اإلدارم إلى بمكرة فمسفتيـ كاىتماميـ بالكقت, مف 
خبلؿ إصدار بعض الكتب مثؿ كتاب مدير الدقيقة الكاحدة, كالذم ييدؼ إلى بياف مدل أىمية الدقيقة 

 مع كؿ القائد لخطة كاحدةالكاحدة بالنسبة لممدير في إطار العبلقات اإلنسانية, فإذا ما استثمر 
 )مرؤكس يحاكؿ مف خبلليا أف يشعره بأنو ميتـ بو كبمشاكمو, فإف ذلؾ يدفعو إلى مضاعفة اإلنتاج 

 (. 431 ص,ـ  2000األغبرم, 

أف الزيادة الحاصمة في دافعية اإلنجاز , كيمكف تفسير ىذه العبلقة مف الناحية المنطقية " 
كما أف احتراـ الزمف في عممية التفاعؿ الحادثة ,  إحداث تنمية داخؿ المجتمع إلىاألفراد تؤدم ل لد

دليؿ عمى , كحرص ىؤالء األفراد عمى االلتزاـ بإنجاز أعماليـ في زمف محدد , بيف األفراد مف جانب 
( 23ص, ـ2006, حسف  )" المجتمع المنجز : التأثر بمقكلة 

كىذا ىك أحد أسرار تقدميـ كتفكقيـ, كىك أيضان أحد أىـ أسباب تخمؼ المجتمعات العربية 
دارة, كتنظيـ لمكقت  ف المحاؽ بيـ ىي مسألة إرادة, كا  فالكقت بالنسبة لمدير المؤسسة أك , عنيـ, كا 

ليس مسألة دقائؽ أك ساعات, بؿ ىك نتائج كأىداؼ محددة ينبغي إنجازىا في , المدرسة أك المصنع 
إطار ذلؾ الكقت المحدد ليا, فالمدير الفٌعاؿ ىك الذم يدرؾ أنو ال يستطيع عمؿ كؿ شيء في آف 

أىـ, فميـ, فأقؿ أىمية, حتى يستطيع تحقيؽ أكبر قدر ممكف مف : كاحد, كلكنو يعمؿ كفؽ األكلكيات
 (. 432ص  ,ـ2000, األغبرم ). األىداؼ في إطار الكقت المتاح
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ذا كاف االقتصاديكف في تعريفيـ لئلنتاجية"  كتحديد العكامؿ المؤثرة فييا لـ يدخمكا عنصر , كا 
فإف ذلؾ ليس فيو ما يمنع مف أف نؤكد ,  ضمف تمؾ العكامؿ كعناصر اإلنتاج , الزمف أك الكقت 

, ىػ 1404, سفر  )" عمى أف اإلنتاجية أصبحت تقاس بأعشار الساعة بؿ بأعشار الدقيقة كالثانية 
 .يجب عمى المسمـ اغتناـ كقت فراغو بما ينفعو ؼ (179

بادركا باألعماؿ سبعان ىؿ تنظركف إال فقران منسيان , : " فقد قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ 
أك غنى مطغيان , أك مرضان مفسدان , أك ىرمان مفندان , أك مكتان مجيزان , أك الدجاؿ فشر غائب ينتظر , 

 (2239الحديث رقـ , كتاب الزىد , جامع الترمذم  )"أك الساعة فالساعة أدىى كأمر 

ذا كاف العمؿ قيمة حضارية سادت المجتمعات اإلنسانية مف أقدـ  إف اإلسبلـ ديف العمؿ, كا 
الفكرية كالمادية, كالتي منيا ما ىك قائـ : العصكر, كبالعمؿ أقيمت الحضارات في شتى المجاالت

, مدٌكف مف آثار مكتكبة كمذاىب كآراء مشيكرة , كمنيا ما ىك شاىد إلى اليكـ مف معالـ معمارية 
كأدكات طاكلت األزمنة المتبلحقة ؛ فالعمؿ إذف أساس الحضارات, جاءت بو األدياف ,  كنقكش كتحؼ

؛ فإف العمؿ في  كالنظـ كالتشريعات كاتفقت عمى أىميتو, إذا كاف األمر كذلؾ إزاء العمؿ بكجوو عاـو
اإلسبلـ لو مكانة أخرل متميزة كمتفردة, يصبح العمؿ في اإلسبلـ قيمة دينية حضارية تحتؿ أعمى 

المراتب في سمـ القيـ؛ ذلؾ أنو ركيزة الديف, العمؿ في اإلسبلـ ىك الحرية , كىك الكرامة كالذاتية, كىك 
ـ, ص 2000,  حمدة ) التكازف النفسي كاالجتماعي, كىك السبيؿ إلصبلح الحاضر كالمستقبؿ

(. 612- 607ص

كأصبح ذا ارتباط , إف الفرد المنتج ىك فرس الرىاف لممجتمعات المتقدمة في كؿ األزمنة  
أك أم , قيـ  أك, عضكم بالعمـ كالثقافة كالتقنية كالذم يستطيع استثمار ما تعممو مف حقائؽ كقكاعد 

, زايد  )فيك صماـ األماف لممجتمع لتحقيؽ تنمية شاممة , شكؿ مف أشكاؿ المعرفة في اإلنتاج 
( . 37ص , ـ 2010

     ككما تبدك الصمة كثيقة بيف العمؿ كتنمية المجتمع, فكذلؾ تبدك الصمة كثيقة بيف العمؿ كتحقيؽ 
األمف االقتصادم في المجتمع , كاألمف االقتصادم ىك الدعامة األساسية التي يقكـ عمييا المجتمع , 
كمف المعمـك في ىذا المضمار أف األمف االقتصادم المترتب عمى العمؿ لو جذكر تاريخية ضاربة في 

أعماؽ الماضي, فكـ مف حضارة انيارت كتقكض تقدميا, ككاف اختبلؿ األمف أحد عكامؿ ذلؾ 
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ف الكقت الراىف ىك أشد تأثرا بعنصرم األمف كالعمؿ, كتزداد الصمة بينيما فيتقدـ  االنييار, كا 
( . 37ـ, ص1997دنيا, )المجتمع, أك تختؿ فيتخمؼ المجتمع, بؿ يتجو إلى زكاؿ

.  لموقت  الفّعال التخطيط الزمني . ج

دينية , تنظيمو بيف الكاجبات كاألعماؿ المختمفة , إف مف الكاجبات عمى المسمـ نحك كقتو 
كقد قاؿ , بحيث ال يطغى بعضيا عمى بعض, كال يطغى غير الميـ عمى الميـ , كانت أك دنيكية 

(  1130الحديث رقـ , كتاب البيكع , الترمذم )" بككرىا في ألمتي بارؾ الميـ "صمى ا عميو كسمـ 

لقياـ حياة طيبة ىانئة منتجة فالمجتمع المسمـ , كىكذا نرل اىتماـ اإلسبلـ بالكقت كباستغبللو   
ككؿ فرد ميٌيأ لعمؿ يكتسب منو كمف ثـ يخدـ باقي , بمفيكمو مجتمع متكازف في تحقيؽ متطمباتو 

 قاؿ كسمـ عميو ا صمى النبي عف مالؾ بف أنس فعف (176, ىػ 1404, سفر  )أعضاء المجتمع 
)  " فميغرسيا يغرسيا حتى تقكـ ال أف استطاع فإف , فسيمة أحدكـ يد كفي الساعة قامت إف " :

 (475الحديث رقـ , باب اصطناع الماؿ , صحيح البخارم 

 مف الناس يغفؿ عف أف الفراغ نعمة فبل يؤدكف شكرىا, كال يقدركنيا حؽ قدرىا, فقد ان إف كثير
 )"الصحة, كالفراغ : نعمتاف مف نعـ ا مغبكف فييما كثير مف الناس" قاؿ صمى ا عميو كسمـ 

لذا تزداد أعباء اآلباء كرجاؿ التربية كالتعميـ كاإلعبلـ   (5962, باب تفسير القرآف , البخارم 
,  في شغؿ فراغ الشباب بما ينفعيـ ككطنيـ بأعماؿ كخدمات اجتماعية كعمرانية, كالشؤكف االجتماعية 

( 58-57ص ص , ىػ1408, جماؿ  )كتربكية كرياضية ,  كتعميمية

ككصؿ إنتاج الفرد اإلسرائيمي نظيره ,  كأصبحت مف الدكؿ المتقدمة ماديان إسرائيؿلقد تفكقت 
كما استطاعكا تضميؿ بقية , األمريكي كالياباني ؛ ألنيـ أدرككا قيمة الكقت ككيفية استغبللو لصالحيـ 

: ثـ إف مف لؤميـ ليقكلكف في بركتكككالتيـ , الشعكب لما ييدر أكقاتيـ 

سنميييا أيضا بأنكاع , كلكي نبعد الحككمات العالمية عمى أف تكتشؼ أم خط عمؿ جديد "         
كسرعاف ما سنبدأ , كالمجامع العامة كىمـ جرا , كمزجيات الفراغ , شتى مف المبلىي كاأللعاب 

كالفف : اإلعبلف في الصحؼ داعيف الناس إلى الدخكؿ في مباريات شتى في كؿ أنكاع المشركعات
ىذه المتع الجديدة ستميي ذىف الشعب حتمان عف المسائؿ التي سنختمؼ فييا . كالرياضة كما إلييما 

ىك : معو, كحالما يفقد الشعب تدريجان نعمة التفكير المستقؿ بنفسو سييتؼ جميعان معنا لسبب كاحد
كىذه الخطكط .  أننا سنككف أعضاء المجتمع الكحيديف الذيف يككنكف أىبلن لتقديـ خطكط تفكير جديدة
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مف أمثاؿ األشخاص الذيف ال يستطاع الشؾ في تحالفيـ , سنقدميا متكسميف بتسخير آالتنا كحدىا 
( 84ص , ىػ1400, التكنسي  )معنا 

إال أف ىذه البركتكككالت تثبتيا شكاىد , كرغـ أف الباحث ال يؤمف بنظرية المؤامرة عمى طكؿ الخط 
ال انقمبت نعمة الفراغ نقمة عمى صاحبيا, , فبلبد لمعاقؿ أف يشغؿ كقت فراغو بالخير , الحاضر  كا 
ٍممة أم محرؾ لمشيكة :كليذا قيؿ ص ص ,  ىػ1407, الضحياف  )الفراغ لمرجاؿ غفمة, كلمنساء غي

71-91) 

كفي ,  أىمية التخطيط في سبيؿ استثمار الكقت كحسف االستفادة منو إلىلقد أشار المنيج اإلسبلمي 
 "قاؿ تعالى , القرآف الكريـ دالالت كاضحة عمى ذلؾ               

           (  22: اآلية , الممؾ)  فالتخطيط البد أف يبنى عمى أساس مف

قائـ عمى التنبؤ ,  ضركرة  أف يككف التخطيط طكيؿ األجؿ إلىكما أشار المنيج اإلسبلمي , العمـ 
عداد العدة  "  قاؿ تعالى, كا                         

                             

                 (  60: اآلية , األنفاؿ)  إلىبؿ أف ىذا المنيج أشار 

حيث قاؿ ,  بالبدء في النفس إالكال يحدث التغيير , مفيـك جديد مف التخطيط كىك إرادة التغيير 
" تعالى                                     

         (  11: اآلية , الرعد)  كما أف ىجرة الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ

كىي إستراتيجية جديدة لمتخطيط , التي صنعيا صمى ا عميو كسمـ , ىي مف أبرز مظاىر التخطيط 
 .

دون تفريط وال إفراط الترويح : د

كيجدد نشاط , يمؤل الفراغ بكؿ ما ىك مفيد , التركيح في اإلسبلـ كسيمة تربكية كاجتماعية 
كبما ال , بما يتكافؽ مع العقيدة , كيشبع حاجاتو البدنية كالنفسية كالعقمية الركحية , الفرد كحيكيتو 

( 94ص, ىػ1421, خميؿ  )يطغى عمى أكقات العبادة أك العمؿ
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مشرؽ كمضيء كبقية جكانب , كالجانب التركيحي في حياة الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ 
حتى أنو كاف يتسابؽ مع زكجتو السيدة عائشة رضي , كمشرعان , كمتنافسان , حياتو فقد كاف متسابقان 

صارع بعض شباب قريش قبؿ اإلسبلـ , كثبت كذلؾ أف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ , ا عنيا 
كقد كرد عف عمر بف الخطاب رضي ا عنو  (158-157ص ص , ـ1991, منصكر  )كبعده 
فاألصؿ في التركيح عند المسمميف ليس . كرككب الخيؿ , كالسباحة , عممكا أكالدكـ الرماية : قكلو 

كلكف ما يعكد عمى اإلنساف مف , كال مجرد ممارسة الميك , مجرد شغؿ كقت الفراغ أك قتؿ الكقت 
(. 95ص, ىػ1421, خميؿ  )كعمى المجتمع بالنفع كالتقدـ , فكائد جسمية أك ركحية أك عقمية 

أف التقدـ الحضارم غدا قضية مصيرية في حياتو , المجتمع اإلسبلمي المعاصر يدرؾ اليـك ؼ
نو في سبيؿ الكصكؿ ,  ,  تعكيض ما فاتو في الماضي القريب بفعؿ عكامؿ التخمؼ المتنكعة إلىكا 

عميو أف يعتمد عمى خطط التنمية االجتماعية المبنية عمى أسس عممية سميمة لتفجير طاقات اإلنساف 
 بالعمؿ إالكال يتـ ذلؾ  (15ص, ىػ1416, الحميد  عبد )المسمـ كقدراتو في مضامير الحياة كميا 

 .كالسياسي كاالقتصادم, كالثقافي , كاالستفادة مف مخزكف الزمف في بمكرة مشاريع التقدـ االجتماعي 

يستخمص الباحث إذان أف  اإلسبلـ قد أكد بأف يككف استغبلؿ الكقت خالصان  سبحانو كتعالى 
كليذا كاف الكاجب " كمتحققة فييا العبكدية , أم أف حياة المسمـ يجب أف تككف مقصكدان بيا كجو ا 

كيعكد عمييا بالنفع في , ق بالتقدـ كاالزدىار تعمى المسمـ استغبلؿ كقتو في الحياة بما يعكد عمى أـ
. (175ص , ىػ1404, سفر   )الدنيا كاآلخرة 

. األسرة مشروع قدوة حسنة : ـه

تنظيـ الكقت لؤلكالد في النـك ,  تضطمع األسرة بأدكار كبيرة حيث أف عمى اآلباء كاألميات
كممارسة , ألداء صمكاتيـ كمباشرة أعماليـ , كتعكيدىـ عمى عدـ السير , ككقت األكؿ, كاليقظة 

التي يجب أف تقـك , كما أف مف المسؤكليات األخرلالرياضة المباحة المشركعة التي تعيد نشاطيـ 
الذم ال يكاد يخمك , تنظيـ كقت الناشئة فيما يختص بمشاىدة التمفزيكف : بيا األسرة المسممة اليكـ

التي ال تيدـ األخبلؽ كال تفسد الديف كالبرامج , منزؿ منو بحيث ال تسمح ليـ إال بمشاىدة البرامج 
ذا أراد الكالداف " كبرامج التسمية لؤلطفاؿ كفي أكقات محددة كمضبكطة , الدينية كالثقافية  أف يزرعا كا 

كأف يككف فييما القدكة , فبل بد أف يككنا عمى مستكل المسئكلية , حب اغتناـ الكقت في نفكس أبنائيـ 
 (186ص , ىػ1408, قطب  )" كالمثؿ األعمى في تقدير قيمة الكقت في الجانبيف الديني كالدنيكم 
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ذا كانت األسرة حريصة عمى تربية أبنائيا عمى الفضيمة  كتحبب , كتزرع في نفكسيـ الخير ,  كا 
 الشارع كال يجدكف فيو رفقة صالحة إلىثـ يخرجكف ,  البطالة كالفراغ إلييـكتبغض , إلييـ العمؿ 

,  المدرسة فمـ يجدكا فييا بيئة طيبة أك مساعدة إلىأك ذىبكا , تعزز في نفكسيـ ما تعممكه مف كالدييـ 
( 188ص , ىػ1427, الصحفي  )فإنيـ سيعيشكف حالة مف التخمؼ االجتماعي كاالضطراب النفسي 

  فاألسرة مطالبة باستثمار أكقات أبنائيا منذ الصغر في ما ينفعيـ كينمي مكاىبيـ كمف ذلؾ تربيتيـ 
كيخصص كقتان , كتعميـ القرآف الكريـ كتدٌبره كفيمو , كخدمة اآلخريف , كالصـك , عمى حب القراءة 
 (خيركـ مف تعمـ القرآف كعٌممو )كمصداؽ ذلؾ قكلو صمى ا عميو كسمـ , لمدارستو كحفظو 

( . 594الحديث رقـ , كتاب فضائؿ القرآف, البخارم )

. تنمية القراءة الحرة لؤلطفال في المدرسة: و

 في الصباح إليياكأىميتو منذ حضكر الطالب , المدرسة تبدأ بإشعار الطبلب بقيمة الكقت 
حيث تحرص إدارة المدرسة عمى أف ينتظـ الطبلب جميعان كفي الكقت المحدد لمطابكر , الباكر 

فعمى المدرس أف يككف قدكة لتبلميذه حضكران كانتظاما ؛ يمتـز , كال تسمح ليـ بالتأخر , الصباحي 
كيعمـ تبلميذه عمى ذلؾ كيعكدىـ حتى يربي في نفكسيـ الشعكر , بكقت الحصة في بدايتيا كنيايتيا 

( 189ص ,ىػ 1427, الصحفي  )بقيمة الكقت 
كتربية الطفؿ, كىذا الدكر يبدأ مع أكؿ التحاؽ لمطفؿ  فالمدرسة ليا دكر بارز في تثقيؼ

انتيى دكر البيت في  فقد, بالمدرسة , لكف يجب أال يعتقد البعض أنو بمجرد التحاؽ الطفؿ بالمدرسة 
في تككيف قارئ ناضج ينيض  التربية كالتثقيؼ, فكؿ منيا يكمؿ اآلخر, فالمدرسة تشارؾ المنزؿ

يزداد كيظير أثره كتعظـ مسؤكليتو في  كلعؿ دكر المدرسة ,بمجتمعو كيبلحؽ التطكرات الحديث
. المجتمعات التي تزداد فييا نسبة األمية 

كيعطييـ كتابان ذا , لذلؾ فإف المعمـ مطالب بأف يكٌجو الطبلب إلى قاعة مكتبة المدرسة 
معظـ الطبلب يختاركف مف المكتبة  كيشجعيـ عمى قراءتو , فاإلحصائيات تقكؿ إف, مظير جذاب
 كيعطي ىؤالء األطفاؿ  كتابان فيو قصص عف, يستغؿ ذلؾ   كىنا عمى المعمـ أفالجذابةالعامة الكتب 

المدرسة أف تكفر لػو  الحيكانات مميئة بالصكر الممكنة, كبعد أف يختار الطفؿ الكتاب , يجب عمى
 استثمار مادة التعبير في المدارس بإقرار برامج تعميمية تستحث إلىإضافة , المكاف الجذاب أيضان 

 .كالقراءة المقننة , الطبلب عمى القراءة الحرة 
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 .الجامعة وبرمجة واستثمار الوقت  :  ز

برغـ ما يتعرض الطمبة في المراحؿ الدراسية مف خبرات تييئيـ لمدارسة الجامعية إال أف 
معظـ الطمبة ال يمتمككف ميارة برمجة الكقت كتصبح المشكمة أكثر تعقيدا عند دراستيـ 

لذا يصبح الطالب بحاجة إلى تنمية مياراتو التنظيمية , لمرياضيات كالعمـك التطبيقية كالمغات 
 :كالتي تسعفو في عممية استثمار كقتو في التحصيؿ الدرسي كمف ىذه الميارات ما يمي

دارتو .ُ  .ميارة تخطيط الكقت كا 
 .ميارة عمؿ جدكؿ دراسي مناسب .ِ
 .استغبلؿ الكقت كاستثماره .ّ

كفي نفس السياؽ تتأكد مدل أىمية استثمار الكقت في التحصيؿ الدراسي لمطالب الجامعي 
باعتباره متفرغا لمدراسة يطمح لمتفكؽ كالنجاح كفي مقابؿ ذلؾ يعتبر أم نكع مف تدني مستكل 

التحصيؿ الدراسي منشأه عدـ استشعار الطالب لقيمة الكقت فالكقت ىك الحياة كالشيء أغمى مف 
 .الحياة 

كيرل الباحث في ضكء ما سبؽ أف الطبلب يتعيف عمييـ أف يعمدكا إلى استثمار أكقاتيـ في 
 :الدراسة سعيا منيـ لمتفكؽ كالنجاح كتتحدد كسائؿ ذلؾ مف خبلؿ أمريف

فنحف أمة اقرأ كقد أكرمنا ا تبارؾ كتعالى بتبياف : تنمية اتجاهات أفضل نحو القراءة:األول
 .أدكات ككسائؿ ذلؾ كاضحة في مقدمة سكرة العمؽ

بامتبلؾ مجمكعة الميارات القادرة عمى بعث اإلنساف مف غياىب الميك : استثمار الوقت:الثاني
كفي ثنايا الدراسة سيتـ . كالمعب كعدـ استشعار قيمة الكقت كدكره في تحقيؽ األىداؼ التربكية

 . تبياف أىـ الميارات البلزمة لتحقيؽ التفكؽ كالنجاح

قد يتبادر إلى الذىف أف كضع الطالب جدكال نكع مف االستنزاؼ لمكقت كالجيد إال أف التصكر  و
 :األكثر كاقعية أف الفائدة عائدة عمى الطالب بشكؿ كبير جدا ألف الجدكؿ لمطالب يعني مايمي

 .ترشيد الكقت كانفاذه فيما يفيد .ُ
 .إنقاذ الطالب مف التردد كالحيرة بشأف ما يقـك بو مف عمؿ دراسي .ِ

 .تمكيف الطالب مف ممارسة أم نشاط في الكقت المناسب .ّ
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 .تكفير الكقت كمف ثـ إمكانية استخدامو في نشاط آخر مفيد .ْ

 .إضافة إلى شعكرؾ بالطمأنينة عمى سير الدراسة مف خبلؿ .ٓ

 .تكزيع المساؽ عمى جمسات متباعدة مما يزيد مف التحصيؿ الدراسي .ٔ

 .تحديد أكقات أكثر مناسبة لبعض المكضكعات الدراسية .ٕ

 

في ضكء حصر ساعات اليـك كالميمة ككقت شغمؾ ك فراغؾ يمكنؾ كضع الجدكؿ الدراسي 
: المناسب كذلؾ عمى النحك التالي

 

ساعات الدراسة  عدد الساعات  ساعات اليـك الكاحد
 الخاصة

عدد 
 الساعات

جمسات دراسية  .(ساعات8) ساعات النـك
 خاصة

 ساعات4

 ساعة مختبرات الحاسكب .(ساعات6) ساعات الدراسة في الجامعة

 ساعة1\2 المكتبة ساعتاف صبلة كالتزامات أسرية كاجتماعية

 ساعة1\2 حمقات بحث ساعة استراحة كاستجماـ

- ندكات عامة ( ساعات7) ساعات الدراسة الخاصة
 .ككرش عمؿ

 ساعة

المجمكع الكمي  .(ساعة24) المجمكع الكمي لمساعات
 لمساعات

 (ساعات ٕ)
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دور التربية اإلسالمية في مواجهة تفشي األمية  : الرابعالمبحث 

إف العمـ ىك اإلدراؾ الكمي : يتبايف فيـ الباحثيف لمعمـ كالمعرفة كمضمكنيما, فقد قيؿ
عرفت ا دكف عممتو, فالعمـ ال : كالمركب, بينما المعرفة ىي اإلدراؾ الجزئي كالبسيط, كمف ىنا يقاؿ

ف لـ تدرؾ ذاتو, فكأف المعرفة  يطمؽ إال عمى ما تدرؾ ذاتو, أما المعرفة فتدؿ عمى ما تدرؾ آثاره كا 
تأتي بالتعامؿ غير المباشر مع المكضكع المدرؾ, كمف ىنا تككف أقؿ دقة مف العمـ, كنظرا ألف 

الباحث يستخدـ العمـ كالمعرفة في نسبتيما إلى اإلنساف, فيك يستخدميما كمترادفيف؛ ألف العمـ الذم 
دعا إليو اإلسبلـ كحث عميو القرآف كالسنة ىك كؿ معرفة مستندة إلى استدالؿ, كليذا ال يعد عمماء 

ـ, ص 1992, الخكلي )  بغير حجة؛ فيخرج عف نطاؽ العمـإتباعالمسمميف التقميد عمما؛ ألنو 
( 394- 335ص

 صنع التقدـ إلىفيي السبيؿ , كتعتبر الثركة البشرية مف أغمى ما تممكو المجتمعات 
كتعد األمية أحد أىـ العكامؿ التي تقؼ عائقان أماـ تطكر المجتمع كتقدمو اجتماعيان , الحضارم 
كاإلتقاف كجكدة اإلنتاج ,  عالـ المعرفة كالقدرة عمى التفكير كاإلبداع إلىألف الدخكؿ , كاقتصاديان 

كىذه الميارات تتطمب , ليتمكنكا مف قيادة برامج التنمية , تصب في عممية تطكير األفراد لقدراتيـ 
لتشمؿ بجانب األمية , فاألمية يجب أف تتسع معالجتيا كمشكمة . قدران جيدان مف ميارة القراءة كالكتابة 

, كاألمية العممية كاألمية الحضارية , ة كالكتابة األمية األيدلكجية ءاألبجدية بمعنى عدـ معرفة القرا
كاألمية السياسية , كاألمية االجتماعية , كما يمكف أف تتسع فتشمؿ أميات أخرل كثيرة كاألمية الدينية 

( 414ص , ىػ1418, عبكد  )

الكبار كذلؾ مف منطمؽ إدراكو بأف  إف العالـ اليكـ يشيد اىتمامان كاسعان بمحك األمية كتعميـ
أماـ قضايا التنمية كالتطكر , كما يدرؾ العالـ  األمية تيشكؿ العقبة األساسية التي تقؼ حجر عثرة

مف خبلؿ فتح آفاؽ التعمـ كتمييد سيبؿ المعرفة , ليك أمر بالغ  أيضان بأف االىتماـ بالتنمية البشرية
التقدـ عمى اعتبار أف اإلنساف ىك الثركة الحقيقية كالعامؿ األساسي في تمؾ  األىمية في دفع عجمة

كالتربية اإلسبلمية التي تنطمؽ مف طمب العمـ فريضة كفيمو بالقضاء عمى مشكمة األمية  . المعادلة
أفضؿ الصدقات أف يتعمـ المسمـ " في المجتمعات اإلسبلمية , كقد قاؿ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ 

 (243رقـ الحديث , كتاب المقدمة , ابف ماجو  )" عممان , ثـ يعممو أخاه المسمـ 
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نو مف البدييي في العصر الحديث أف المصدر الحقيقي لمثركة لـ يعد يكمف في امتبلؾ  كا 
نما في امتبلؾ قاعدة بشرية مثقفة كعممية كتكنكلكجية  كأيا بمغت , الخامات أك قكة العمؿ أك اآلالت, كا 

درجة ىذه العبارة مف الصحة فيي تعبر عف أىمية تمؾ الكفاءات كضركرتيا, كما تعبر عف الخسارة 
(. 135 , صـ1982كـر ,  )الفادحة التي تمحؽ بأم مجتمع تيجره مثؿ تمؾ النكعية مف الكفاءات

ذا كاف األفراد فاسديف فسيككف البناء االجتماعي فاسدان مف أساسو  كال يمكف إصبلحو بما , كا 
, أك حضارة إنسانية خيرة بأم حاؿ مف األحكاؿ , كمف ثـ ال يمكف إقامة مدنية إنسانية , ىك عميو 

ذا كاف األمر كذلؾ فبل بد مف البدء بالفرد  , كذلؾ بتككينو إنسانان صالحان خيران لنفسو كلغيره معان , كا 
كحدكدىما في ميداف ,  كذلؾ بتعميمو ما ىك خير كما ىك شر, كىذا يككف بالتعميـ كالتربية الخٌيرة 

كذلؾ بتنشئتو كتربيتو منذ , ثـ بتككيف ركح الخير في نفسو كنزع ركح الشر منيا . السمكؾ اإلنساني 
. الصغر حتى يتأصؿ الخير في نفسو 

كالتربية اإلسبلمية لدييا دكر بارز مأمكؿ في مكاجية األمية يجب عمى الجميع أف يستفيدكا منو كذلؾ 
 :كالتالي 

: اء عمى األميةضإطالق أنظمة وأفكار تعميمية لمق - أ

 )بحسب , لمخركج مف شرنقة األمية ينبغي فيو عمى القائميف عمى ىذه السياسة أك األفراد األمييف 
اكتساب الميارات األساسية في القراءة كالكتابة بحسب مستكاه الكظيفي  (ـ1997, بياء الديف 

كسابيـ الميارات العممية المبلئمة ليـ , لممساىمة في برامج التنمية الشاممة  كتعميؽ شعكرىـ , كا 
كسابيـ اتجاىات إيجابية في مكاجية مشاكؿ الحياة العممية , الديني فكران كسمككان  حياء القيـ , كا  كا 

ذكاء حب العمـ كاستمرار التعمـ في نفكسيـ , االجتماعية الصالحة كتعزيزىا  دكف حدكد لمعمـ أك , كا 
 أسباب تعميمية  إلىإذا تقصينا مشكمة األمية في إحدل البمداف العربية نجد أف بعضيا يرجع ؼ" العمر

ففي تعميـ البنات عمى , فمف األسباب التعميمية ارتفاع نسبة الرسكب كالتسرب , كأخرل مجتمعية 
 إلىكفي المرحمة المتكسطة تصؿ % 96,7سبيؿ المثاؿ تصؿ نسبة المتخرجات مف المرحمة االبتدائية 

( 260ص, ـ2006, زيادة كآخركف  )% "63

إف العمـ طريؽ التكحيد لمعالـ , كما ىك طريؽ تكحيد ا , بينما طريؽ عالـ األشخاص ,  
طريؽ لمشرؾ كلتمزيؽ العالـ كتفتيت المجتمعات أيضان ؛ فالنزاعات كالعصبيات التي تمزؽ المجتمعات 
دليؿ عمى بعد الحقيقة العممية عف تمؾ المجتمعات , كحمكؿ األكىاـ كالخرافات كاألحزاب كالبرلمانات 
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كمف ىنا أخذ العمـ كظيفة اإلعجاز , كظيفة تكحيد الناس كتكحيد ا . كسكاىا محؿ الحقيقة العممية 
( 66ص, ىػ1408, سعيد  )كمحك األكىاـ 

التخطيط : كيشمؿ ذلؾ,  المجتمع العربي كاإلسبلمي ضعؼ التخطيط السميـ  بعض أفرادإف عمة 
لمتعميـ الجامعي بكجو خاص, كبقية المنظكمة التعميمية بكجو عاـ, كالتخطيط السميـ لمقكل البشرية 

 .العاممة بالجامعة, كربط المخرجات التعميمية بسكؽ العمؿ 

كيتطمب القضاء عمى األمية عددا مف البرامج كالمشاريع اإلسبلمية تتمحكر حكؿ طريقيف 
. أحدىما كقائي كاآلخر عبلجي: كىما 

الدور الوقائي : أواًل 

: كىذا الدكر يجب أف ينطمؽ كفؽ خطكات عممية كعممية مدركسة منيا 

سف تشريعات كتنظيمات مناسبة تمٌكف المؤسسات التعميمية مف عبلج مشكمة األمية  - أ
تطكير كتحسيف العممية التعميمية بالمدارس مف ناحية المناىج كالكسائؿ كفمسفة التربية  - ب

 كاألىداؼ التربكية
 كضع خطط عبلجية لمطالب المتعثريف دراسيان كالمتسربيف مف المدرسة - ت
 . المدارس إلىإلزاـ أكلياء األمكر بإدخاؿ أبنائيـ  - ث
 إعداد معمميف متخصصيف في محك األمية - ج

الدور العالجي : ثانيًا 

: كيتحدد عبلج محك األمية بخطكات أخرل ال تقؿ أىمية عف الدكر الكقائي كىي 

تحديد استراتيجيات القضاء عمى األمية  - أ
 كضع مناىج مناسبة لمكبار - ب
حتى , االىتماـ بالبيئة المدرسية المناسبة كالكقت المدرسي الجيد لتشكؿ جكان مريحا لمدارس  - ت

-262ص   ص ,ـ2006, زيادة كآخركف  )يستفيد مف ما يحصؿ عميو مف معمكمات 
263) 

كذلؾ لما لؤلخير مف أثر في , لذلؾ فإف ازدىار التنمية االجتماعية ال يتأٌتى إال بالتعميـ 
,  التي كانت تشكؿ عائقان في تحقيؽ التنمية مثؿ التعصب القبمي, كالعادات , تغيير االتجاىات كالقيـ 
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كما يسيـ التعميـ في جعؿ الفرد كالمجتمع قادران عمى دراسة مشكبلتو دراسة , كىدر الكقت , كالفكضى 
 إلىكما يسيـ في حؿ مشكمة انقساـ المجتمع , عممية كالتفكير المكضكعي في كيفية حؿ المشكبلت 

, حمد  )فئتيف متعممة كأمية تعيش عزلة مما يسيـ في تقريب األفكار كالرؤل بيف أفراد المجتمع 
(  . 33-31ص ص , ـ1996

. الحث عمى العمم والترغيب في التعمم : ب 

إف دكر التربية اإلسبلمية في مكاجية األمية بأنكاعيا, يتمثؿ في دعكة التربية اإلسبلمية 
كحثيا عمى العمـ, كرفعت مكانتو إلى أعمى منزلة, كأعمت مف شأف العمماء, بؿ جعمتيـ في منزلة 

كمنزلة األنبياء في الشرؼ كالفضؿ, كجعمت ليذا العمـ أىدافا ميٍثمى ترقى بالمجتمع المسمـ, بؿ 
باإلنسانية كميا, ثـ جعمت لذلؾ العمـ خصائص معينة, كمصادر متنكعػة, كمجاالت كثيرة متنكعػة, 

كؿ ذلؾ لتربيػة شخصيػة عممية مسممة, تعي رسالتػيا كمسئكليتػيا في بناء الحضارة كتقدـ المجتمع, كال 
ترضى التربيػة اإلسبلميػة بحاؿو بإنسافو غير متعمـ؛ إذ أف العمـ ىك سبيؿ خشية ا, كىك الطريؽ إلى 
تعمير الككف, كقياـ المسمـ بمسئكليتو في العبادة ككافة مجاالت الحياة ال يككف إال بالعمـ, كعمى ذلؾ 

اإلسبلـ ؛ يعتبر العمـ كالتعميـ ىدفا فبل مكاف إلنساف غير متعمـ بمفيـك التربية اإلسبلمية لمعمـ ؼ
"  غار حراء بقكلو تعالى فيكآية ذلؾ أف رسالة اإلسبلـ قد بدأت  , بناء المجتمع اإلنساففيأساسيا 

            " (1اآلية , العمؽ) النبي صمى ا عميو كسمـ إلى فيذا األمر المكجو 

 كلكج إلىكدفعو ,  مف ظبلـ الجيؿ اإلنسانيإنما ىك دعكة لتحرير العقؿ , اإلسبلمية   بداية الدعكةفي
" العمـ فقاؿ عز كجؿ فيكلقد حٌبب القرآف الكريـ الناس  .العمـ كالمعرفة أبكاب        

                       ( "11: اآلية ,  المجادلة . )

, كحٌث عمى إمعاف النظر كعدـ الكقكؼ الظاىرم أماـ األشياء  , لقد حارب اإلسبلـ معكقات المعرفة 
 " كما حٌطـ قيكد األساطير كاألكىاـ كذلؾ في قكلو تعالى                 

                     " (3: اآلية , اإلسراء)  كما حٌض القرآف الكريـ

"  عمى االستزادة مف العمـ كاالغتراؼ مف رحيقو                    

           " (9: اآلية, الزمر ) . 
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لقد دعا اإلسبلـ إلى رقي اإلنساف كدكاـ تقدمو في الحياة, بمكغا إلى الخير العاـ, كألف العمـ ىك مفتاح 
التقدـ كسبيؿ اإلنساف نحك تحقيؽ حاجاتو كتمبية مطالبو في الديف كالدنيا, مف أجؿ ذلؾ حث اإلسبلـ 

أتباعو أف يسعكا حثيثا إلى طمب العمـ, كأف يقبمكا عميو مستخدميف حكاسيـ كعقكليـ لمكصكؿ إلى 
يِّرى بيف الممؾ كالماؿ كالعمـ, فاختار العمـ,  غاياتيـ كأىدافيـ في الحياة, كقد جاء أف أحد األنبياء خي
فأيٍعًطي الممؾي كالماؿ كالعمـ, كىذا دليؿ عمى أف الذم يحكز العمـ السميـ النافع فإنو يحكز معو كؿ 

, كمف ثـ كاف دعاء الرسكؿ ( 245- 243 صصـ,1994سعيد, )المنافع المتاحة لبني اإلنساف
صمى ا عميو كسمـ  أف يزيده ا مف العمـ, ال مف الماؿ, أك الجاه, أك غير ذلؾ مما يقؿ شأنا عف 

" العمـ           " (114: طو) كما ذلؾ إال ألف العمـ النافع يشيد الحضارات, كيسيـ ,

فالتربية ىي القادرة عمى , إف فعؿ التربية كالتعميـ عميؽ األثر في التنمية  , في دفع التقدـ اإلنساني
يعينيـ عمى التكيؼ االيجابي مع البيئة ,  األفراد كتنمية شخصياتيـ نمكان متكامبلن اتجاىاتتغيير 

كعبلقة , الطبيعية كاالجتماعية كالعممية التي يتفاعمكف فييا باعتبارىا قكل مؤثرة في استحداث التنمية  
 إلىفالتنمية تيدؼ أخيرا , التعميـ بالتنمية عبلقة عضكية فعالة فيك نتاج التنمية كغاية مف غاياتيا 

يجابي في التركيب االقتصادم كاالجتماعي مف أجؿ زيادة في الدخؿ القكمي  تحقيؽ تغيير شامؿ كا 
 (270-268ص ص , ـ2003, سرحاف  )كالفردم 

إف اإلنساف يستطيع اليـك أف يفيـ العتبة األكلى مف العمـ , كىذا يمكنو مف طمب العتبة الثانية "
نما ينبغي أف , كالثانية تمٌكف مف الثالثة كىكذا  فما ىك مستحيؿ اليكـ ينبغي أف ال يبقى مستحيبلن , كا 

يصير مستطاعان كأف تتجاكزه االستطاعة , كىذه القاعدة ينبغي أف نفيميا , فإذا فيمناىا فيمنا مشكمة 
( 47-46صص , ىػ1404, سعيد  )" العالـ اإلسبلمي القاعد كعميو اآلصار كاألغبلؿ 

ما فعمػو الرسكؿ  صمى ا , لقد كانت أكلى الحمبلت القكية في مكافحة األميػة في اإلسبلـ      
عميو كسمـ  حيف كقع في أيدم المسمميف بعض األسرل مف المشركيف في غزكة بدر, فقد جعؿ فدية 
الكثيريف منيـ تعميـ األمييف مف المسمميف, كفرض عمى كؿ أسير تعميـ عشرة, كجعؿ ذلؾ فكاكا لو 
مف األسر, كبذلؾ ضرب الرسكؿ المثؿ في مكافحة األمية كالدعكة إلى نشر العمـ إلصبلح المجتمع 

الجديد؛ كذلؾ مف أجؿ إعداد اإلنساف كبنائو عف طريؽ العمـ؛ ليككف نكاة لمجتمع إنساني مبدعو 
كمتقدـ, كقد تكالت حركات مكافحة األمية بعد ذلؾ مف منطمؽ أف نشر الديف كاف يتطمب الحاجة إلى 
القارئيف كالكاتبيف, بؿ كرأل بعض المسمميف أنفسيـ أنيـ في حاجة إلى تعمـ القراءة كالكتابة؛ لمتعرؼ 
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عمى دينيـ الجديد الذم اقتنعكا بو, كلما فتحت الببلد بعد ذلؾ كاف العنصر العربي ىك العنصر 
أميف,    )الحاكـ؛ فكاف ال بد مف تعمـ القراءة كالكتابة, فكثرت القراءة كالكتابة, كخاصة في عيد التابعيف

مما يدؿ عمى أنو ليس ىناؾ  (43- 32 صصـ ,1993,  , كالدكليبي 151- 140ص, ـ 1997
خبلؼ عمى ضركرة العمـ ألية نيضة حديثة تنشدىا أمة مف األمـ, خاصة إذا كانت ىذه األمة تكاجو 

. تحديات كثيرة كمتنكعة, يفرضيا عمييا أعداء كثيركف, كما ىك الحاؿ مع األمة العربية كاإلسبلمية

نما يمكف اعتبار المعرفة األبجدية كميارات آلية, إف األمية ال تعني عدـ القراءة كالكتابة فقط  ,  كا 
كتشكؿ الخيكط التي تحيؾ الشبكة االجتماعية كالثقافية , تككف كأدكات تنمي العالـ الداخمي لئلنساف 

كبدال . ما بيف أفراد المجتمع عمى نحك خاص, كما بيف المجتمع كالمجتمعات األخرل عمى نحك عاـ
مف النظر إلى القراءة كالكتابة كأدكات تربط ما بيف العقؿ كالنطؽ, يمكف النظر إلييا ككسائؿ تربط ما 

فالفكرة ىي أف نتبنى تكجيان يركز عمى التعمـ كالميجتمع إذ يشكؿ ىذاف المفيكماف " بيف العقؿ كالحياة 
لدل , العمكد الفقرم ألية مبادرة مجتمعية ناجحة يمكنيا أف تستعيد الثقة كالمسؤكلية كالفيـ , 

( 4ص , م2011، الدعيس " )المجتمعات كاألفراد بقدراتيـ عمى القياـ بتمبية حاجاتيـ بأنفسيـ 

ذا كاف اإلسبلـ يحث اإلنساف عمى طمب العمـ كاالستزادة منو, فإف الباحث يؤكد كذلؾ عمى  كا 
دكر الدكلة اإلسبلمية في نشر العمـ كتثقيؼ رعاياىا, فعمى الدكلة أف تعمؿ عمى كفالة التعميـ لكؿ 

أفراد المجتمع, ليس فقط بالطرؽ الميسكرة, كلكف أيضا بإيجاد نظاـ التعميـ اإللزامي الفعمي الذم يحقؽ 
لكؿ فرد في المجتمع, رجبل كاف أك امرأة, فرصة التعميـ كاالستزادة منو, كفؽ استعدادات كؿ شخص 

. كقدراتو 
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. التقنيةتوطين : ج

العمـ الذم  إف دعكة اإلسبلـ إلى العمـ دعكة صريحة ككاضحة , كالعمـ الذم يدعك إليو اإلسبلـ ىك
"  يدعك إلى التفكير العممي, بضكابطو كمناىجو كآلياتو                      

                                

                                

   "  (  28-27اآلية , فاطر)  فميس أماـ المسمميف طريؽ السترداد فاعميتيـ الحضارية

كاستنطاؽ سننو في الككف, كتدبر آياتو بحثنا عف شيكد حضارم  إال العكدة إلى كتاب ا تعالى,, 
 كما فعميا المسممكف مف قبؿ , سباتيا إلى يقظة  فاعؿ, يحمؿ األمة مف

يجب أف يشمؿ عمى ضركرة الكعي , إف عممية اإلدراؾ الكامؿ لمحضارة التقنية المعاصرة 
إدراؾ : بمفاىيـ كأسس ال بد مف مراعاتيا كاستيعابيا , كمف أىـ تمؾ األسس التي يمـز الكعي بيا

األصكؿ كالطرائؽ كالنظـ الحاكمة لمتقنية المعاصرة, كىذا ىك الجكىر كالمنطمؽ, أما دقائؽ كتفصيبلت 
نما تدرؾ بالممارسة الكاعية كالتفاعؿ البناء, كما  التكنكلكجيا كالتقنية فبل يمكف ألصحابيا منحيا, كا 
يمـز التأكيد عمى عدـ انفصاؿ حركة العمـ في المجتمع عف الحالة التقنية فيو, كذلؾ بضبط إيقاع 

تطكر الحركة العممية, حتى ال يسرع كثيرا كيبتعد معو العمـ عف التقنية, كما يمـز تكفير بعض 
, ـ1989, سفر  ) التطكير المستمر لمعمكــالمتخصصيف في الجامعات كمراكز البحكث تككف ميمتو

( 104-100ص ص 

: إف المقترحات التي تييئ لمتنمية االجتماعية كتزيح التخمؼ المعمكماتي كثيرة كلعؿ أبرزىا 
إنشاء مؤسسة في ىذا اإلطار تخص العالـ العربي بأسره, افتتاح صندكؽ مالي عربي لتمكيؿ أكجو 

نشاط تمؾ المؤسسة, إسياـ تمؾ المراكز البحثية في تخريج عمماء عرب أكفاء, يستطيعكف القياـ بقيادة 
المؤسسات التعميمية بالكطف العربي, االستفادة مف اكتشافات تمؾ المراكز في تحسيف إمكانيات العرب 

. الصناعية 

يرل أنيا باتت في حاجة ماسة إلى , المجتمعات العربية كاإلسبلمية مف يتأمؿ حاؿ إف 
التخمص مف تخمفيا العممي , كذلؾ منبثؽ مف الفكائد اإلستراتيجية التي يمكف أف تعكد عمييا مف 

كذلؾ ألف التقنية كتكنكلكجيا المعمكمات غير قابمة لبلستيبلؾ " دخكليا مجتمع تكنكلكجيا المعمكمات 
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بسيكلة, كما أنيا غير قابمة لمتحكؿ أك التفتت؛ كما أف قيمة المعمكمات كالتكنكلكجيا تفيد في استبعاد 
عدـ التأكد, كتسيـ في تنمية قدرة اإلنساف عمى اختيار أكثر القرارات فاعمية, كما أف سر الكاقع 

" االجتماعي العميؽ لمتكنكلكجيا كالمعمكمات يكمف في أنيا تقـك عمى أساس العمؿ الذىني كتعميقو 
(  26ـ, ص2000ياسيف, )

كال يمكف أف يككف لمدكؿ العربية كاإلسبلمية دكر في ىذا المجاؿ ؛ إال بالتغمب عمى ىذه 
المعكقات كأشباىيا, خاصة في ظؿ األىمية المتنامية لمتكنكلكجيا كالتقنية, كفي ظؿ تأثيرىما المتزايد 

الثقافية كالعممية كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية, بؿ : عمى كافة مؤسسات المجتمع كمجاالتو
إنو ما مف مجاؿ مف المجاالت إال كمف المتكقع أف يككف لمتكنكلكجيا : كالعسكرية, بحيث يمكف القكؿ

كالتقنية فيو دكر كتأثير, كيسيماف في تعميؽ اإليماف با كذلؾ مف خبلؿ البحث في ىذا الككف 
( 236ص ,ىػ 1414, شكقي )الفسيح 

تطوير المناهج الدراسية   : د
تحديث المناىج التربكية كالتعميمية كتطكيرىا, ىك أكلى مراحؿ التقدـ االجتماعي لممجتمعات   

العربية كاإلسبلمية حتى يككف التعميـ مجديا كمنتجا, كفاعبل كمؤثرا في حياة المجتمع مف جميع 
النكاحي,  كال يغيب عف باؿ الكثيريف أف التعميـ ىك العامؿ كالعنصر األشد حيكية كاألقكل في تقدـ 

األمـ كتطكر الشعكب, كامتبلؾ المجتمعات ألسباب القكة, كحقائؽ العصر تؤكد أف القكة المادية 
فالتحديث كتطكير نظاـ التربية  .نما جاءت بفعؿ االىتماـ بالتعميـ كاالرتقاء بوإلمحضارة الغربية 

كالتعميـ يجب أف ينطمؽ مف الرؤية كالفمسفة كالتصكر اإلسبلمي فيذا يتفؽ مع تصكر كثيريف لعممية 
التطكير كالتغيير قدر اإلمكاف نحك األحسف فاألحسف, مع مراعاة أف : التنمية الشاممة, كالتي تعني

تككف تمؾ التنمية مستمرة كشاممة لقدرات اإلنساف كجكانب المجتمع كمقكماتو المادية كالمعنكية, كفؽ 
الرؤية اإلسبلمية, تحقيقا لمقصكد الشارع مف استخبلؼ اإلنساف في األرض, برعاية مف أكلي األمر 

سبلمي  (. 184- 181صص ـ, 2005الصاكم, )ضمف تعاكف إقميمي كتكامؿ عربي كا 

ىك الركيزة األساسية لعممية التطبيع االجتماعي بؿ لتنمية – الحضارية – كمحك األمية الكبرل  
في القضاء عمى , فالكفاية التعميمية مفيـك أساسي لبرامج التنمية كاالستثمار, المكارد البشرية ككؿ 
في المشركعات ,  تفكؽ الزيادة المتكقعة لبلستثمار اإلنتاجيةتستتبعو زيادة في , الممسة الحضارية 

(. 47ص ,ىػ1417, فراج )االقتصادية كفي بناء المصانع كاستيراد اآلالت 
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.  الوعي بخطر األمية . هـ

"  ال سيما إذا كاف ىذا الكعي كعيان حقيقيان , الكعي خطكة أك مرحمة ىامة مف مراحؿ التغيير 

أف نككف عمى كعي حقيقي بكامؿ كؿ , كنحف أحكج اليكـ  في ظؿ تحديات القرف الحادم كالعشريف 

قميميان كمحميان  ,  التغيير الحضارم كالتقدـ العربي الذم نرجكه إلىحتى نصؿ , ىذه التحديات دكليا كا 

زايد  ) "كلكنو ليس مستحيبل , إذ أنو في ظؿ الفجكات الرقمية بيف العرب كغيرىـ سيككف التقدـ صعبا

( . 13ص, ـ  2010, 

كىذا عصره ال كجكد لمف ال يمتمؾ سبلح المعرفة كيطكعيا لصالحو فالتعميـ ىك الفيصؿ في 

ذا كنا نسعى " تشكيؿ كعي المتعمميف بالتخمص مف براثف تخمفيـ االجتماعي   اكتساب الفرد إلىكا 

كلكف المعرفة المسمحة بالكعي , فالمعرفة ال تحقؽ الكعي , الكعي الضركرم لبناء عالـ التقدـ العممي 

 (100ص, ـ 2003,  ىبلؿ )" ىي التي تخمؽ الكعي 

كفي ظؿ ثكرة المعمكمات في األلفية الثالثة يجب عمى التربية العربية أف تعي الغايات التربكية 

, تعمـ لتعمؿ , تعمـ لتعرؼ " ـ 1999جاء في تقرير اليكنسكك عاـ  كىي كفؽ ما, اآلتية كتحققيا 

( 77ص , ـ 1999, اليكنسكك  )" تعمـ لتشارؾ اآلخريف , تعمـ لتككف 

 الكعي إلىإف الراصد لكاقع المجتمعات العربية كاإلسبلمية يدرؾ أنيا في حاجة ضركرية 

فيك , فالكعي االجتماعي ميـ كأساسي مف أجؿ تنمية عربية شاممة ناجحة " الفردم كاالجتماعي 

كتأسيسان عمى ذلؾ فإف الكعي بالقضايا القكمية كالكعي , يضـ في طياتو كؿ مستكيات الكعي 

ـ  2010, زايد  )" بالقضايا السياسية كاالقتصادية كالثقافية العربية يعني أكؿ ما يعني كعيان مجتمعيان 

( . 27ص, 

إف المؤسسات االجتماعية كالتربكية تحظى بدكر بارز في عبلج الكثير مف إشكاليات التخمؼ 

حداث التنمية في المجتمعات  االجتماعي كتممؾ العديد مف مقكمات مكاجية المشكبلت االجتماعية كا 

ثبلثة عناصر مف الممكف أف تقكـ بيا التربية في  (ـ1985, الجبلؿ  )العربية كاإلسبلمية كقد حدد 

: مكاجية التخمؼ االجتماعي 
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إيجاد قاعدة اجتماعية عريضة متعممة بضماف حد أدنى مف التعميـ لكؿ مكاطف  .1

كمف , المساىمة في تعديؿ نظاـ القيـ كاالتجاىات بما يتناسب كالطمكحات التنمكية في المجتمع  .2

 .ذلؾ تعزيز قيمة العمـ كاإلنتاج 

عدادىا لمعمؿ في القطاعات المختمفة  .3  (15ص  ). تأىيؿ القكل البشرية كا 
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 النتبئج و التىصيبت:الفصل السبدس 

يأمؿ الباحث أنو قد كفؽ في تحديد مفيـك التخمؼ االجتماعي كأسبابو كبعض مظاىره كدكر 
: التربية اإلسبلمية في مكاجيتو , كقد تـ التكصؿ إلى النتائج التالية 

. النتائج 

كيسيـ في تأخر  , نكع مف الكجكد يصيب المجتمعات في قيميا كسمككيا التخمؼ االجتماعي  -ُ
. المسمميف عف المحاؽ بركب الحضارة 

إف التربية اإلسبلمية لك أيحسف تطبيقيا بشكؿ جيد في مؤسسات التربية كالمدرسة كاألسرة ككسائؿ  -ِ
, كقدمت العديد مف الحمكؿ لمتقدـ االجتماعي , اإلعبلـ كالمسجد لعالجت التخمؼ االجتماعي 

إلى تحقيؽ , فمف ثمار التربية الحضارية االلتزاـ بالمنيج اإلسبلمي في بناء حضارة المتربيف 
 .اعتماد الدكؿ اإلسبلمية عمى نفسيا في جميع مياديف بناء التنمية

التخمؼ االجتماعي جزء ال يتجزأ مف منظكمة التخمؼ الشاممة سكاء كانت االقتصادية أك   -ّ
 .كيتأثر بمسبباتيا كنتائجيا كآثارىا , السياسية أك الفكرية أك الثقافية 

فيك مرض يصيب المجتمعات , أف التخمؼ االجتماعي ليس قاصران عمى الشعكب المتأخرة  -ْ
ف كانت , كما يصيب المجتمعات المتقدمة كالدكؿ الغربية , النامية كالدكؿ العربية كاإلسبلمية  كا 

 آثاره تبدك أكثر كضكحان في الببلد العربية كاإلسبلمية ألنو أصاب السكاد األعظـ منيـ 
كما كشفتيا – أف ىناؾ العديد مف األسباب الداخمية كالخارجية تقؼ في كجو التقدـ كالتنمية  -ٓ

كأبرز ىذه األسباب غياب الركح اإلسبلمية كضعؼ األنظمة التربكية كجمكد الفكر - الدراسة
 .فيما يقؼ االستعمار كالتبعية عمى رأس األسباب الخارجية , العربي 

كالمساىمة في إحداث , لئلعبلـ بكافة أشكالو كأنكاعو دكر حيكم في تغيير السمكؾ االجتماعي  -ٔ
مكانات ىائمة فيك يكجو األمـ , التحكالت الفكرية   تصحيح إلىكذلؾ لما يممكو مف تأثير عاؿ كا 

براز تنميتيا بشكؿ جيد إضافة   نقد السمككيات كاألفكار المنحرفة إلىالمسار كتأكيد القيـ الخمقية كا 
. 

براز  -ٕ مف أىداؼ مكاجية التخمؼ االجتماعي بناء أجياؿ قادرة عمى مكاجية الغزك الحضارم  , كا 
كالعمؿ مف أجميا كالدفاع عنيا, كبناء , خصائص األمة لؤلجياؿ كتككيف ركح االعتزاز بيا 

 .األجياؿ لبلقتداء بالنمكذج الحضارم اإلسبلمي, كنشر الرسالة الحضارية اإلسبلمية
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كىذا ال , يجب تعريؼ المجتمع باألكلكيات التي تحتاجيا األمة كالمجتمع لمتقدـ كالتفكؽ الحضارم  -ٖ
 .يتأٌتى إال بأساليب كطرؽ حديثة مثؿ التخطيط كاإلرادة كاإلخبلص

أىمية استيعاب التقنية كنقميا إلى ببلد المسمميف في ضكء القيـ اإلسبلمية, كتنشئة األجياؿ عمى  -9
 .أف العمؿ الميني كالفني مف العكامؿ الميمة لمحضارة كالتقدـ

بعاده لممكىكبيف  -َُ التعصب القبمي يسيـ في تأخير التنمية كذلؾ لتمريره المحسكبية كالكاسطة كا 
 .عف مراكز صناعة القرار 

إىدار الكقت في ما ال يجدم كعدـ كجكد خطة الستثماره في المعرفة كالصناعة كالتقنية  -ُُ
 .كاالختراع جعؿ بعض المسمميف في مؤخرة الركب 

تفشي األمية بكافة أنكاعيا تسبب في تعطيؿ الطاقات البشرية لممعمميف األمر الذم ساىـ في  -ُِ
 .عدـ كجكد قكة بشرية كبيرة تحمؽ باألمة في مصاؼ الدكؿ المتقدمة 

. التوصيات 

: يكصي بما يمي لباحث أف يمكف ؿفي ضكء نتائج الدراسة 

كاإلنجاز في المناىج , العمؿ كتحث عمى اإلنتاج ككالتي تحث عمى التعمـ , بث القيـ النبيمة .ُ
كسابيا لمطبلب في جميع المراحؿ الدراسية, الدراسية . كا 

سبلمية  .ِ , تنطمؽ مف حاجات ىذه الشعكب , إنشاء كزارة لمتنمية البشرية في كؿ دكلة عربية كا 
 .كتضع اإلنساف في مقدمة أكلكياتيا , كتدرس أسباب تأخر المسمميف كتضع الحمكؿ الناجعة ليا 

إنشاء مراكز متخصصة ببحكث التقدـ ك الحضارة كالتنمية في الجامعات كبيكت الخبرة , كفي  .ّ
ميمتيا فحص النقاط الحرجة في تاريخ األمة , كزارات التربية كالتعميـ في العالـ اإلسبلمي

 .اإلسبلمية كالكقكؼ عندىا كمعرفة مظاىرىا ك أسبابيا 
تكميؼ  فريؽ عمؿ متخصص مف العمماء الباحثيف كاألكاديمييف المتخصصيف لعمؿ خطط التنمية  .ْ

دراج   احتياجاتيااالجتماعية كاالقتصادية في البمداف العربية كاإلسبلمية كذلؾ لترتيب أكلكياتيا كا 
 كىذه خطكة تسبؽ إقرارىا مف قبؿ الكزراء المعنييف , بشكؿ يضمف تحقيقيا بفعالية 

إقرار مكاد دراسية بالجامعات تتناكؿ اجتماعيات التربية يككف مف ضمف مكاضيعيا تناكؿ التخمؼ  .ٓ
 .االجتماعي ككيفية مكاجيتو 

  .تيسير التعميـ لمجميع بؿ كالتشجيع عميو بالحكافز كالمكافآت السيما لصغار السف  .ٔ
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يقترح الباحث لطبلب الدراسات العميا البحث في أسباب كمظاىر التخمؼ االجتماعي كفؽ استبانو  .ٕ
مشتقة مف عبارات ضكابط كمعايير التقدـ االجتماعي تتبلءـ مع نكع العينة التي سيجرم عمييا 

  .تطبيؽ االستبانة
,  حتى ينخرط فييا الشباب كيستثمركف أكقاتيـ المختمفةإقرار كتفعيؿ مؤسسات المجتمع  .ٖ

كنبذ التعصب القبمي أك اإلقميمي , كالكحدة اإلسبلمية ,  كيصححكف أفكارىـ حكؿ العمؿ الجماعي
 .أك المذىبي 

إنشاء مراكز تدريب متخصصة في تطكير الذات ؛ إليقاظ طاقات الشباب كصقؿ مكاىبيـ  .ٗ
بداعاتيـ   .كا 

إنشاء مركز متخصص لدراسة مظاىر التخمؼ االجتماعي كاالقتصادم كالسياسي في منظمة  .َُ
 كؿ بمد عربي معالـ تخمؼيدرسكف أبرز , التعاكف اإلسبلمي مف خبلؿ باحثيف متخصصيف 

سبلمي كمف ثـ معرفة عكامؿ نش ليككف ذلؾ أدعى لمساعدة ,  كاقتراح الحمكؿ المناسبة ليا كئياكا 
 . البمداف اإلسبلمية مجتمعة لبعضيا بدالن مف حمكليا الفردية 
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املصبدر واملراجع 

: املصبدر : أوالً 

. القرآف الكريـ  .ُ
دار :  بيركت . عكف المعبكد شرح سنف أبي داككد  (ىػ 1415 )محمد شمس الحؽ , آبادم  .ِ

 .الكتب العممية 
ياؾ نستعيف  (ىػ1422)محمد بف أبي بكر , ابف القيـ  .ّ . مدارج السالكيف بيف إياؾ نعبد كا 

 .مؤسسة المختار : القاىرة , تحقيؽ رضكاف جامع رضكاف
: محمد سكر, بيركت: تحقيؽ . التبياف في أقساـ القرآف  (ىػ1409)ابف القيـ, محمد .ْ

 .دار إحياء العمكـ
تحقيؽ , مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ  (ىػ1416 )أبك عبد ا أحمد بف محمد , ابف حنبؿ  .ٓ

 .لبناف : بيركت .  شعيب األرنؤكط كآخركف 
. دار الشعب: القاىرة. مقدمة ابف خمدكف  (ت.د)الرحمف  عبد, ابف خمدكف .ٔ
دار : الذيؿ عمى طبقات الحنابمة, بيركت (ىػ1417 )ابف رجب , عبد الرحمف الحنبمي .ٕ

 .الكتب العممية 
التمييد لما في المكطأ مف المعاني (ىػ1387  )ا األندلسي  يكسؼ بف عبد, ابف عبد البر  .ٖ

 .مصطفى العمكم كمحمد البكرم : تحقيؽ . كاألسانيد  
عبد السبلـ محمد ىاركف :تحقيؽ . معجـ مقاييس المغة  (ـ 1979 )أحمد زكريا ,  ابف فارس  .ٗ

 .دار الفكر : بيركت , 
, تحقيؽ سامي محمد السبلمة. تفسير القراف العظيـ   (1420) بف عمرإسماعيؿ, ابف كثير  .َُ

 .دار طيبة لمنشر كالتكزيع : الرياض,  2الطبعة 
بيركت , محمد فؤاد عبد الباقي : تحقيؽ . سنف ابف ماجو  (ت.د )محمد بف يزيد , ابف ماجو  .ُُ

 .المكتبة العممية : 
 .دار لساف العرب: بيركت. لساف العرب (  ت .د)محمد بف مكـر , ابف منظكر .ُِ
مركز الدراسات اإلسبلمية : تدقيؽ , عبد الممؾ بف ىشاـ الحميرم  (ىػ1411)ابف ىشاـ  .ُّ

 .دار الجيؿ : بيركت . بمجمع أبي النكر اإلسبلمي 
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 .مطبعة التكفيؽ : مصر. ديكاف الحماسة  (ىػ1322)حبيب بف أكس الطائي , أبك تماـ  .ُْ
 .دار السبلـ : الرياض . صحيح البخارم  (ىػ1417 )إسماعيؿمحمد بف , البخارم  .ُٓ
. بيركت: مكتبة لبناف . محيط المحيط   (ـ1977 )بطرس , البستاني  .ُٔ
مؤسسة : بيركت , السعيد المندكه : تعميؽ . اآلداب  (ـ1988)أحمد بف الحسيف, البييقي  .ُٕ

 .الكتب الثقافية 
شراؼ احمد محمد . الجامع الصحيح  (ىػ1417 )محمد عيسى بف سكرة , الترمذم  .ُٖ تحقيؽ كا 

 .دار الكتب العممية : بيركت, شاكر 
 .المكتبة العممية : بيركت . الصحاح في المغة  (ـ 1979 )إسماعيؿ حماد , الجكىرم .ُٗ
 .بيركت : دار الفكر . مفاتح الغيب  (ىػ1401)محمد بف أبي بكر , الرازم  .َِ
. دار الكتاب : بيركت. مختار الصحاح  (ت. د )محمد بف أبي بكر, الرازم  .ُِ
 ف . د : محمد إبراىيـ, القاىرة: البرىاف في عمـك القرآف, تحقيؽ (ـ1957)الزركشي, محمد .ِِ
أحمد : تحقيؽ . جامع البياف في تأكيؿ القرآف ( ىػ1420 )محمد بف جرير بف يزيد ,  الطبرم  .ِّ

 .مؤسسة الرسالة : دمشؽ , محمد شاكر 
: القاىرة . فتح البارم شرح صحيح البخارم  (ىػ1407)أحمد بف عمي بف حجر , العسقبلني  .ِْ

 .دار الرياف لمتراث  
 .المكتبة العممية : بيركت . 1ج المصباح المنير, (ت. د )أحمد بف محمد, عمي  .ِٓ
. دار نيضة لبناف : بيركت .المكسكعة العربية الميسرة (ـ1988 )محمد شفيؽ , غرباؿ  .ِٔ
دار : بيركت. تفسير الجبلليف (ـ1987)جبلؿ الديف  , جبلؿ الديف ك السيكطي , المحمي  .ِٕ

 .الكتاب العربي
الييئة العامة لمكتاب : القاىرة .معجـ العمكـ االجتماعية  (ـ 19785 )إبراىيـ , مدككر  .ِٖ

. المصرم 
مجمع المغة :  القاىرة. 3, الطبعة 1ج. المعجـ الكسيط (ـ 1972  )إبراىيـ كآخركف , مدككر .ِٗ

 .العربية
 . محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيؽ . صحيح مسمـ  (ىػ  1374)ابف الحجاج القشيرم , مسمـ  .َّ

 .دار إحياء التراث العربي: بيركت 
. دار إحياء الكتب : القاىرة. تفسير النسفي (ت .د )عبد ا بف أحمد , النسفي  .ُّ
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دار : بيركت . المستدرؾ عمى الصحيحيف   (ىػ1418 ) عبد امحمد بف ,  النيسابكرم .ِّ
. المعرفة  

: بيركت , تحقيؽ كماؿ زغمكؿ . أسباب نزكؿ القرآف  (ىػ1411 )عمي بف أحمد , الكاحدم  .ّّ
 .دار الكتب العممية 

. املراجع :  بايبً 

دار الجامعات : اإلسكندرية . قضايا التخمؼ كالتنمية (ـ1998)عبد الرحمف زكي , إبراىيـ  .ّْ
 .المصرية

دار  : عماف , دكر التربية في مستقبؿ الكطف العربي  (ىػ1424)مفيدة محمد , إبراىيـ  .ّٓ
. مجدالكم 

: سكريا. الصراع الفكرم في الببلد المستعمرة: مشكبلت الحضارة (ـ1986  )مالؾ , ابف نبي  .ّٔ
 .دار الفكر

 .دار الفكر : دمشؽ  . 2الطبعة , مذكرات شاىد لمقرف  (ىػ1404)مالؾ , ابف نبي  .ّٕ
, بساـ بركة كأحمد شعبك ), مشكمة األفكار في العالـ اإلسبلمي  (ـ1988)مالؾ , ابف نبي  .ّٖ

 .دار الفكر : دمشؽ  . (مترجـ
 .دار الفكر : دمشؽ . القضايا الكبرل  (ـ1991)مالؾ , ابف نبي  .ّٗ
دار : دمشؽ( . مترجـ , عبد الصبكر شاىيف ) شركط النيضة ,  (ىػ1406 )ابف نبي, مالؾ  .َْ

 .الفكر 
المدينة . التربية اإلسػبلمية كتنمية المػجتمع اإلسبلمي   (ىػ 1407 )أبك العينيف , عمي خميػػؿ  .ُْ

 .مكتبة إبراىيـ حمبي : المنكرة 
 .دار الفكر: دمشؽ. اإلسبلـ في قفص االتياـ, الطبعة الخامسة  (ـ1982)شكقي,  أبك خميؿ .ِْ
 . إيسيسكك: الرباط . األبعاد التربكية لمعبادة في اإلسبلـ  (ـ2000)أحمد , زيد  أبك .ّْ
 .دار الكتب : القاىرة . التربية كقضايا المجتمع المعاصر  (ـ2003)حافظ , أحمد  .ْْ
مكتبة : بيركت . كلماذا تقدـ غيرىـ – لماذا تأخر المسممكف  (ـ1930)شكيب , أرسبلف  .ْٓ

 .المنار 
: الرياض , ( مترجـ, صالح الحصيف . ) اإلسبلـ عمى مفترؽ طرؽ  (ىػ1430)محمد , أسد  .ْٔ

 . العامة عبد العزيزمكتبة الممؾ 
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 دار النفائس :  األردف 7الطبعة , صحيح القصص النبكم (ىػ1428)عمر سميماف , األشقر  .ْٕ
اإلدارة المدرسية البعد التخطيطي كالتنظيمي المعاصر,  (ـ2000) األغبرم, عبد الصمد  .ْٖ

 . دار النيضة العربية: بيركت
. الييئة العامة المصرية لمكتاب : القاىرة . فجر اإلسبلـ  (ـ1997 )أحمد , أميف  .ْٗ
دار : جدة  . 3الطبعة , المسؤكلية في اإلسبلـ    (ىػ1412 ) قادرم عبد ا, األىدؿ  .َٓ

 .األندلس الخضراء 
. دار األندلس : بيركت . اإلسبلـ كالتمييز العنصرم  (ـ1984)صبلح الديف , األيكبي  .ُٓ
 .دار االعتصاـ :  تأمبلت  في سكرة اإلسراء, القاىرة (ـ 1978 )باجكدة, حسف .ِٓ
دار : القاىرة. (مترجـ , عبد هللاإسماعيل صبرى )التخطيط كالتنمية  (ـ 1966 )شارؿ,  بتمييـ  .ّٓ

. المعارؼ
 .دار المعرفة الجامعية: اإلسكندرية . التربية كالنظاـ السياسي (ـ1995)شبؿ , بدراف  .ْٓ
  , 5ط. بحث اجتماعي استطبلعي : المجتمع العربي المعاصر (ـ1996)بركات , حميـ  .ٓٓ

 .مركز دراسات الكحدة العربية : بيركت 
أيقكنات : عٌماف , ـ2002تقرير التنمية اإلنسانية العربية , برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي  .ٔٓ

. لمخدمات المطبعية 
دار :  دمشؽ , رؤية إسبلمية :   التنمية المتكاممة إلىمدخؿ   (ىػ1420 )عبد الكريـ, بكار  .ٕٓ

 .القمـ 
. دار القمـ : دمشؽ . الطبعة الثانية . تجديد الكعي  (ىػ1426)عبد الكريـ , بكار  .ٖٓ
مؤسسة : الرياض . 16العدد , كتاب الرياض . بنية التخمؼ  (ىػ1415)إبراىيـ , البمييي .ٗٓ

 .اليمامة الصحفية 
 .القاىرة: المكتبة التكفيقية . مجمكعة الرسائؿ  ( ـ1984  )حسف , البنا  .َٔ
  .األىراـ: القاىرة . التعميـ كالمستقبؿ  (ـ1997)حسيف كامؿ , بياء الديف  .ُٔ
: بيركت . العربي  سكسيكلكجيا القبيمة في المغرب (ـ2002)   محمد نجيب, طالب  بك .ِٔ

. دراسات الكحدة العربية 
مكتبة : دمشؽ. مف المسؤكؿ عف تخمؼ المسمميف  (ىػ1401 )محمد سعيد , البكطي  .ّٔ

. الفارابي
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 .مكتبة لبناف : بيركت. 1التنمية االقتصادية, ج (ت .د )مايرك ,  بكلدكيف .ْٔ
. نظرات في التربية اإلسبلمية   (ـ1985 )بدر إسماعيؿ, عز الديف كسمريف , التميمي  .ٓٔ

 .دار البشير : عماف 
 5الطبعة , بركتكككالت حكماء صييكف : الخطر الييكدم  (ىػ1400)محمد خميفة , التكنسي  .ٔٔ

 .دار الكتاب العربي : القاىرة . 
. الركافد الفكرية العربية كاإلسبلمية لمفيـك التنمية البشرية (ـ1995  )محمد عابد, الجابرم  .ٕٔ

 .بيركت, مركز دراسات الكحدة العربية
مركز دراسات . 2الطبعة . إشكالية الفكر العربي المعاصر  (ـ1990 )محمد عابد, الجابرم  .ٖٔ

بيركت : الكحدة العربية 
. 2الطبعة . نحك إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر  ( ـ1994 )محمد عابد, الجابرم  .ٗٔ

 .مركز دراسات الكحدة العربية : بيركت 
: الرياض . العصبية القبمية مف منظكر إسبلمي  (ىػ1427 )  عبد الرحمفخالد , الجريسي  .َٕ

 .ف . ب 
. 91عالـ المعرفة, العدد. تربية اليسر كتخمؼ التنمية (ـ 1985)عبد العزيز عبد ا ,  الجبلؿ .ُٕ

. المجمس الكطني لمثقافة الفنكف كاآلداب: الككيت
 .دار الرفاعي لمنشر: الرياض. 3الطبعة , مف أجؿ الشباب  (ىػ1408 )احمد محمد,  جماؿ .ِٕ
. مدخؿ إسبلمي. دراسات في التنمية االجتماعية  (ـ1999 )عبد اليادم كآخراف, الجكىرم  .ّٕ

 .المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية
دراسات في عمـ االجتماع العائمي,   : األسرة ك المجتمع( ـ2009 )الجكير, إبراىيـ مبارؾ  .ْٕ

 .دار عالـ الكتب : الرياض
, ( المفيكمات كالتطبيقات)التربية اإلسبلمية  (ىػ1428)محمد معجب كآخركف , الحامد  .ٕٓ

 .مكتبة الرشد : الرياض . الطبعة الثالثة 
: بيركت. سيككلكجية اإلنساف المقيكر: التخمؼ االجتماعي (ـ 1986 )مصطفى , حجازم .ٕٔ

 .معيد اإلنماء العربي
: المغرب. سيككلكجية اإلنساف المقيكر: التخمؼ االجتماعي (ـ 2005 )مصطفى , حجازم .ٕٕ

. المركز الثقافي العربي
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: بيركت . الطبعة الثالثة . التربية كالتنمية كالنيضة  (ـ2003  )محمد عبد العزيز , الحر  .ٖٕ
 .شركة المطبكعات لمنشر 

األسباب كالضكابط  . ظاىرة التأليؼ في القبائؿ كاألنساب  (ىػ1427 )فائز مكسى , الحربي  .ٕٗ
. دار البدراني لمنشر كالتكزيع : الرياض .  

دراسة لغكية لمفيـك الزمف في الثقافة : الزماف الداللي  (ـ2001 )كريـ زكي , حساـ الديف  .َٖ
 .مكتبة اإلنجمك المصرية : القاىرة . العربية 

. دراسة لتييئة المجتمع العربي لبلنجاز: المجتمع المنجز  (ـ2006)محمكد شماؿ ,  حسف .ُٖ
 .دار االفاؽ العربية :  القاىرة

 .المكتب اإلسبلمي : بيركت. رؤية في منيجية التغيير   (ىػ1414)عمر عبيد , حسنة  .ِٖ
 .مكتبة عكاظ لمنشر جدة: عمـ االجتماع البدكم  جدة  (ىػ 1404)مصطفى محمد ,حسنيف .83
. مطابع سجؿ العرب: القاىرة. التنمية كالتخمؼ( ـ1980)السيد , الحسيني  .ْٖ
: القاىرة . دراسات في التنمية االجتماعية, الطبعة الثانية (ـ1984)السيد كآخركف , الحسيني  .ٖٓ

 .دار المعارؼ
:  القاىرة . دكر الشباب في التنمية االجتماعية أك االقتصادية  (م1973  )عمي  ,  حممي  .86

 . مكتبة االنجمك المصرية
المكتب الجامعي : اإلسكندرية . التنمية االجتماعية  (ـ1980 )مسعد الفاركؽ , حمكدة  .ٕٖ

 .الحديث 
 جيكد المممكة في (ىػ1422)نكر الديف محمد , عبد الرحمف بف سعد كعبد الجكاد ,  الحميدم  .ٖٖ

 .ف .د . عيد خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ فيد بف عبد العزيز في محك األمية 
: سرس المياف . دليؿ العمؿ في محك األمية  (ـ1968)محمكد رشدم , أحمد مصطفى خاطر  .ٖٗ

 .مركز تنمية المجتمع العربي 
نماذج – المفيكمات األساسية : التنمية االجتماعية   (ـ2002)احمد مصطفى , خاطر .َٗ

 .المكتب الجامعي الحديث  : اإلسكندرية. الممارسة
استكشاؼ أكلي كنظرة نقدية, مستقبؿ الثكرة : مجتمع المعرفة  (ـ 2004)سامي , خشبة  .ُٗ

 .مجمة العربي: الككيت . 55الرقمية, العرب كالتحدم القادـ, كتاب العربي, العدد 
 .دار كنعاف لمدراسات كالنشر : دمشؽ . أزمة العقؿ العربي  (ـ1993)حامد , خميؿ  .ِٗ
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دكر التربية ككسائؿ :  الفراغ كأكقاتالشباب  (ىػ1422)عثماف سيد أحمد محمد , خميؿ  .ّٗ
أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية  : الرياض . اإلعبلـ مف المنظكريف اإلسبلمي كالكضعي 

دار الساقي : بيركت . العنؼ سيد األحكاـ  : الذىنية العربية  (ـ1993 )الخكرم , فؤاد اسحؽ .ْٗ
 .

مطبعة المصحؼ : القاىرة . التربية اإلسبلمية (ـ1992)عبد البديع عبد العزيز, الخكلي  .ٓٗ
. الشريؼ

عمى ضكء الفكر ) ظاىرة تاريخية كاجتماعية : العصبية القبمية  (ـ2003 )بكزياني , الدراجي  .ٔٗ
. دار الكتاب العربي : الجزائر  (الخمدكني

مكقؼ اإلسبلـ مف العمـ كأثر الرسالة اإلسبلمية في  (ـ 1993)محمد معركؼ, الدكليبي  .ٕٗ
 .دار الشكاؼ : الرياض . الحضارة اإلنسانية 

 .الناصرة .  الثقافة كالمجتمع العربي : الشخصية  (ـ1997)دكيرم , مركاف  .ٖٗ
 .دار الببلغ : الككيت  .  ال لمتعصب العرقي (ىػ1419 )عيد بطاح  , الدكيييس  .ٗٗ

دار كائؿ لمنشر : األردف . في اقتصاديات التعميـ  (ـ2005) زاىي عبد ا, الرشداف  .ََُ
 .كالتكزيع

معكقات التنمية االقتصادية كاالجتماعية في بمداف الخميج  (ـ1977)محمد غانـ  ، الرميحي .101
 .كاظمة لمنشر : الككيت.  العربي 

عالـ المعرفة, (مترجـ, احمد القصير . )أكركبا كالتخمؼ في أفريقيا (ـ1988)كالتر, ركدني  .َُِ
 .المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب: الككيت. 132العدد 

العمـ : القاىرة ,دكر التربية في تفعيؿ كصناعة الكعي  (ـ2010 )عبد السبلـأميرة , زايد  .103
 . لمنشر كالتكزيع كاإليماف

:  بيركت , األجياؿ العربية الطالعة إلىما العمؿ ؟  حديث  (ـ1998)قسطنطيف , زريؽ  .َُْ
 . مركز دراسات الكحدة العربية

المجمس األعمى لمشئكف : القاىرة . اإلسبلـ كقضايا الحكار  (ـ2002)محمكد حمدم, زقزكؽ  .َُٓ
 .اإلسبلمية 

 الييئة المصرية , القاىرة ,آراء نقدية في مشكبلت الفكر كالثقافة  (ـ1975 )زكريا , فؤاد  .َُٔ
. العامة لمكتاب 
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 دار الطميعة لمطباعة ’  بيركت ,التحميؿ النفسي لمذات العربية  (ـ1987 )زيعكر , عمي  .َُٕ
 .كالنشر 

: جدة . كيؼ كرثنا األمية ؟أساس الحضارة كعكامؿ السقكط  (ـ1988)يحي جنيد , ساعاتي  .َُٖ
 .دار العمـك لمطباعة كالنشر

:  القاىرة . قيـ حضارية في القرآف الكريـ, عالـ صنعو القرآف   (ـ1984 )تكفيؽ محمد, سبع  .َُٗ
 .دار المنار 

: الرياض . الضعؼ المعنكم كأثره في سقكط األمـ   (ىػ1423 )حمد صالح , السحيباني  .َُُ
 .مجمة البياف 

دار : بيركت ,الطبعة الرابعة , في اجتماعيات التربية  (ـ2003 )منير المرسي , سرحاف  .ُُُ
 .النيضة العربية 

دراسة في بناء النظرية : التغيير االجتماعي في مالؾ بف نبي   (ـ1997 )نكرة , السعد  .ُُِ
. الدار السعكدية لمنشر كالتكزيع: الدماـ. االجتماعية 

 .ف . ب : دمشؽ . اقرأ كربؾ األكـر   ( ىػ 1408 )جكدت , سعيد  .ُُّ
رادة  (ىػ1404)جكدت , سعيد  .ُُْ مطبعة زيد بف ثابت : دمشؽ , الطبعة الثانية . العمؿ قدرة كا 

 .األنصارم 
مطبعة زيد بف : دمشؽ . الطبعة الثالثة . فقداف التكازف االجتماعي  (ىػ1404)جكدت , سعيد  .ُُٓ

. ثابت 
دار الفكر : بيركت .الطبعة السابعة . حتى يغيركا ما بأنفسيـ  (ىػ1415)جكدت , سعيد  .ُُٔ

 .المعاصر 
مطبعة زيد :دمشؽ . الطبعة السادسة .حتى يغيركا ما بأنفسيـ   ( ىػ 1404 )جكدت, سعيد  .ُُٕ

بف ثابت األنصارم 
 .دار النيضة العربية: القاىرة . اإلسبلـ كحقكؽ اإلنساف  (ـ1994)صبحي عبده, سعيد  .ُُٖ
محػنة المسػمـ مع حضارة : دراسة في البناء الحضارم  (ـ1989  )محمكد محمد , سفر  .ُُٗ

 .رئاسة المحاكـ الشرعية كالشئكف الدينية: قطر . 21عصػره, كتاب األمة, العدد 
 .مكتبة تيامة : جدة . إنتاجية مجتمع  (ىػ1404 )محمكد محمد , سفر  .َُِ
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مكتبة : جدة . 24الكتاب العربي السعكدم , الحضارة تحدو  (ىػ1400)محمكد محمد , سفر  .ُُِ
. تيامة 

دار الصافي لمثقافة : الرياض . ثقب في جدار التخمؼ  (ىػ1410)محمكد محمد , سفر  .ُِِ
 .كالنشر 

: بيركت . كيؼ كأيف ؟ , التغيير : اإلصبلح رىاف حضارم  (ىػ1426)محمكد محمد , سفر  .ُِّ
 .دار النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع 

: بيركت . األمة كالدكلة كاالندماج في الكطف العربي  ( ـ1989  )سبلمة , غساف  كآخركف  .ُِْ
. مركز دراسات الكحدة العربية  

مركز دراسات :  بيركت .   المجتمع كالدكلة في المشرؽ العربي  (ـ1987 )سبلمة , غساف  .ُِٓ
 .الكحدة العربية  

شركة كمكتبة : مصر (. دراسات اجتماعية أخبلقية)خمؽ كديف  (ىػ1373  )سبلمة, إبراىيـ  .ُِٔ
 .مصطفى البابي الحمبي كأكالده

دراسة في عمـ االجتماع : بناء المجتمع اإلسبلمي كنظمو  ( ػق1408 )نبيؿ, السمالكطي  .ُِٕ
 .دار الشركؽ : جدة , الطبعة الثانية , اإلسبلمي 

اإلسكندرية :   دار المعرفة الجامعية ,أسس البحث الجغرافي  (ـ1994)محمكد محمد , سيؼ  .ُِٖ
. 

الطبعة .  دراسة المجتمع العربي السعكدمإلىالمدخؿ  (ىػ 1418 )السيؼ, محمد بف إبراىيـ .ُِٗ
 .دار الخريجي لمنشر كالتكزيع: الرياض, الثانية 

 .المكتب اإلسبلمي: بيركت. التخمؼ (ـ 1988 )محمكد ,  شاكر  .َُّ
التخمؼ في العالـ اإلسبلمي بيف الداء كالدكاء, سمسمة  (ـ1997 )محمد عبد الغني  , شامة .ُُّ

 .المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية: , القاىرة29ع. قضايا إسبلمية
دار : بيركت .  الطبعة الرابعة. مقدمات لدراسة المجتمع العربي  (ـ1991)شرابي , ىشاـ   .ُِّ

 .الطميعة لمطباعة كالنشر 
شكالية تخمؼ المجتمع العربي  ( ـ1993)شرابي , ىشاـ  .ُّّ الطبعة الثانية , . النظاـ األبكم كا 

 .مركز دراسات الكحدة العربية : بيركت 
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المكتب : اإلسكندرية . السكاف كالتنمية, القضايا كالمشكبلت (ـ1998  )محمد , شفيؽ  .ُّْ
. الجامعي الحديث 

دراسات في قضايا التنمية كمشكبلت المجتمع : التنمية االجتماعية (ـ 1994 )محمد , شفيؽ  .ُّٓ
 .المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية.  

: اإلسكندرية . دراسات في قضايا المجتمع : التنمية االجتماعية  (ـ2006)محمد , شفيؽ  .ُّٔ
 .المكتب الجامعي الحديث 

 كمستقبؿ اإلنساف , أدكات التنمية في ظؿ التحدم االلكتركني  (ىػ1414)جبلؿ , شكقي  .ُّٕ
 مف المحـر 25-23: كتاب المؤتمر العاـ التاسع عٌماف , كجية نظر إسبلمية : الحضارة 

. ىػ 1414
الدار العربية : ليبيا . التربية كتنمية المجتمع العربي  (ـ1985)عمر محمد , الشيباني  .ُّٖ

 .لمكتاب
المنشأة العامة لمنشر : طرابمس. فمسفة التربػية اإلسػػبلمية   (ـ1983)عمر محمد, الشيباني .ُّٗ

 .كالتكزيع
دركس السبعينات كآفاؽ : التنمية في دكؿ مجمس التعاكف  (ـ1986 )محمد تكفيؽ , صادؽ  .َُْ

. عالـ المعرفة: الككيت. المستقبؿ 
. 1أفكار ناقدة مف زاكية تربكية, ج: في الثقافة كالمجتمع (ـ 1997)محمد كجيو ,  الصاكم  .ُُْ

 .دار الكتب : القاىرة 
 .المطبعة الحديثة:  القاىرة . التعميـ في الكطف العربي (ـ2005)محمد كجيو , الصاكم  .ُِْ
. دار المستقبؿ : عماف . أبعاد التنمية في الكطف العربي  (ـ1994 )محمد كآخركف, طنيب .ُّْ
مركز : أبك ظبي . 70العدد . المنظكر اإلسبلمي لمتنمية البشرية  (ـ2002)أسامة , العاني  .ُْْ

  .اإلستراتيجيةاإلمارات لمدراسات كالبحكث 
مؤسسة : الرياض. كتاب الرياض . أفكار في التنمية  (ىػ1415) حسف عبد ا, العبادم  .ُْٓ

. اليمامة الصحفية 
. النيضة المصرية: القاىرة. عمـ االجتماع التطبيقي( ـ1998)صبلح كآخركف , العبد  .ُْٔ
 .جدة : دارة المنارة ,  كالتنمية االجتماعية اإلسبلـ (ىػ1409)محسف  , عبد الحميد .ُْٕ
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كمستقبؿ الكطف  الفمسػفة التربكيػة: نحك فمسفة عربيػو تربكيػو  (ـ 1991)عبد ا , عبد الدايـ  .ُْٖ
  .العربيةمركز دراسات الكحدة : العربي   بيركت 

دارة التنمية  (ـ2003 )   أسامة , عبد الرحمف .ُْٗ إدارة التنمية في الكطف : تنمية التخمؼ كا 
 .مركز دراسات الكحدة العربية : بيركت . العربي كالنظاـ العالمي الجديد 

المؤسسة العربية لمدراسات :  بيركت. اإلسبلـ كالتنمية  (ـ2000 )أسامة  , عبد الرحمف .َُٓ
 .كالنشر 

عالـ . قضايا التبعية اإلعبلمية كالثقافية في العالـ الثالث (ـ1984)عكاطؼ  , عبد الرحمف .ُُٓ
. المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب:  الككيت .78المعرفة, العدد 

 .التركي لمطباعة : طنطا. في مناىج البحث التربكم (ـ2000 )حسف , عبد العاؿ .ُِٓ
دار قطرم : قطر. التربػية اإلسبلمػية بيف األصػالة كالمعاصرة (ـ1986)النكرم , عبد الغني  .ُّٓ

 .بف الفجاءة 
الييئة المصرية العامة : القاىرة . 2اإلسبلـ بيف العمـ كالمدنية, ج (ـ1996)محمد, عبده  .ُْٓ

 .لمكتاب 
:  القاىرة . في التربية المستمرة كمحك األمية كتعميـ الكبار   (ىػ1418 )عبد الغني , عبكد  .ُٓٓ

. مكتبة النيضة المصرية 
 .بيركت : مؤسسة الرسالة . معالـ الثقافة اإلسبلمية  (ىػ1420 )عبد الكريـ, عثماف  .ُٔٓ
الطبعة الثانية .  البحث في العمـك السمككية إلىالمدخؿ  (ىػ1416 )صالح بف حمد, العساؼ  .ُٕٓ

. مكتبة العبيكاف : الرياض . 
سمسمة   ( مترجـ, الستار الحمكجي عبد )الكتاب في العالـ اإلسبلمي (ـ2003)جكرج , عطية  .ُٖٓ

 .المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب : الككيت. 297عالـ المعرفة, العدد 
مركز األبحاث :   قبرص ,الطبعة الثالثة .ذىنية التحريـ . (ـ1997)العظـ , صادؽ جبلؿ  .ُٗٓ

 .كالدراسات االشتراكية 
الطبعة . التقميد كالتبعية كأثرىما في كياف األمة اإلسبلمية  (ػق1414)عبد الكريـناصر , العقؿ .َُٔ

 .دار المسمـ : الرياض  , 2
:  المنارة . أسبابيا كسبؿ معالجتيا : ىجرة العقكؿ العربية  (ىػ 1423)دردة احمد , العمي  .ُُٔ

 .بيركت 
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 .القاىرة, عالـ الكتب. رؤية سياسية لمتعميـ (ـ1999)سعيد إسماعيؿ  , عمي  .ُِٔ
. 113عالـ المعرفة, العدد . الفكر التربكم العربي الحديث  (ـ1987 ) سعيد إسماعيؿ, عمي  .ُّٔ

. المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب: الككيت
 .عالـ الكتب: القاىرة . األصكؿ السياسية لمتربية (ـ1997)سعيد إسماعيؿ , عمي  .ُْٔ
 .عالـ الكتب: القاىرة . دفتر أحكاؿ التعميـ (ـ1999)سعيد إسماعيؿ , عمي  .ُٓٔ
عالـ .  رؤية عربية لمجتمع المعرفة: الفجكة الرقمية  (ـ2005)نادية , نبيؿ ك حجازم , عمى  .ُٔٔ

 .المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب: الككيت , 318المعرفة, العدد 
: الككيت . 184العرب كعصر المعمكمات, سمسمة عالـ المعرفة, ع (ـ1994)نبيؿ,  عمي .ُٕٔ

 .المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب 
 .عالـ الكتب : القاىرة . ديمقراطية التربية اإلسبلمية  (ـ1982)سعيد إسماعيؿ, عمي .ُٖٔ
 .دار سعاد الصباح: الككيت . في بناء اإلنساف العربي (ـ1992  )حامد , عمار  .ُٗٔ
 .نيضة مصر: القاىرة . الغرب كاإلسبلـ (ـ1997)محمد , عمارة  .َُٕ
دار الشركؽ لمطباعة :  عماف . عمـ المشكبلت االجتماعية   (ـ1998 )عمر , معف خميؿ  .ُُٕ

 .كالنشر كالتكزيع 
دار الشركؽ : عماف . نظريات معاصرة في عمـ االجتماع   (ـ1997 )عمر , معف خميؿ .ُِٕ

 .لمطباعة كالنشر كالتكزيع 
: القاىرة . الدليؿ اإلحصائي لمعالـ اإلسبلمي, مؤشرات مقارنة (ـ 2004)رفعت , العكضي  .ُّٕ

 .دار السبلـ لمطباعة كالنشر
. دراسة في مفيـك التنمية كمؤشراتيا : التنمية في عالـ متغير  (ـ2001 )إبراىيـ, العيسكم  .ُْٕ

. دار الشركؽ : القاىرة. الطبعة الثانية 
. المنح الكىبية في ذـ القبمية كالعصبية (ىػ1428  )عثماف بف الشيخ عمر , العيؿ طيرم  .ُٕٓ

 .ف . ب . الطبعة الثانية 
التنمية الشاممة لممجتمعات اإلسبلمية كدكر التربية اإلسبلمية في  (ـ1994)محركس , غباف  .ُٕٔ

 .مكتبة دار اإليماف : المدينة المنكرة . تحقيقيا 
. الطبعة الثانية . القبيمة كالقبائمية أك ىكيات ما بعد الحداثة (ـ2009 )  عبد ا, الغذامي  .ُٕٕ

 .المركز الثقافي العربي : بيركت 
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 .دار الكتب الحديثة : كيؼ نفيـ اإلسبلـ؟ القاىرة : (ت. د), محمد الغزالي  .ُٖٕ
نيضة : القاىرة . الطبعة السابعة . سر تأخر العرب كالمسمميف  (ـ2005)محمد , الغزالي  .ُٕٗ

 .مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع 
 .دار القمـ : دمشؽ . كيؼ نتعامؿ مع القرآف  (ـ2000)محمد , الغزالي  .َُٖ
الطبعة . محنة الثقافة العربية بيف السمفية كالتبعية: اغتياؿ العقؿ (ـ1987)برىاف , غميكف  .ُُٖ

 .دار التنكير: بيركت. الثانية
. مصر كعصر المعمكمات, محاذير حكؿ احتكاء العقؿ المصرم(1991)عبد الخالؽ , فاركؽ  .ُِٖ

 .الدار العربية لمطباعة كالنشر:  القاىرة 
: الككيت. أسممة المعرفة, المبادئ العامة كخطة العمؿ (ـ1984)إسماعيؿ راجي , الفاركقي  .ُّٖ

 .دار البحكث 
 .دار العمـ لممبلييف: بيركت . تاريخ األدب العربي  (ـ1984  )عمر , فركخ  .ُْٖ
تطكر الصراع الغربي مع :   االستشراؽ رسػالة استعمار (ـ1993)محمد إبراىيـ, الفيكمي  .ُٖٓ

 .دار الفكر العربي: القاىرة . اإلسبلـ
دار اآلفاؽ الجديدة : بيركت . العصبية بنية المجتمع العربي   (ـ1997 )قباني , عبد العزيز  .ُٖٔ

 .
: القاىرة . 2ط .  الصحكة اإلسبلمػية كىمـك الكطف العربي(ـ1997)يكسؼ , القرضاكم  .ُٕٖ

 .مكتبة كىبػة
. الحمكؿ المسػتكردة ككيؼ جنػت عمى أمتنػا؟ الطبعة الثانية (ـ1993)يكسؼ , القرضاكم  .ُٖٖ

 .مكتبة كىبة: القاىرة 
: القاىرة . الثقافة العربية اإلسبلمية بيف األصالة كالمعاصرة (ـ1994)يكسؼ , القرضاكم  .ُٖٗ

 .مكتبة كىبة 
. مدخؿ لمعرفة اإلسبلـ, مقكماتو, خصائصو, أىدافو, مصادره (ـ 2001 )يكسؼ, القرضاكم  .َُٗ

 .مؤسسة الرسالة : بيركت 
 .دار الشركؽ : القاىرة . مبلمح المجتمع المسمـ الذم ننشده  (ـ1998)يكسؼ,  القرضاكم .ُُٗ
منظكر تربكم : التغيير االجتماعي عند مالؾ ابف نبي  (ـ1989)عمي حسف , القريشي  .ُِٗ

 .دار الزىراء لمعبلـ العربي : القاىرة . لقضايا التغيير في المجتمع المسمـ المعاصر 
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 األكقاؼكزارة : قطر . إفريقيا نمكذجا :الغرب كدراسة اآلخر  (ـ2003)عمي حسف , القريشي  .ُّٗ
  .اإلسبلميةكالشؤكف 

 .دار الشركؽ : القاىرة . 16ىذا الديف, الطبعة  (ـ1993)سيد , قطب  .ُْٗ
 .دار الشركؽ : بيركت . معالـ في الطريؽ  (ـ1982 )سيد, قطب  .ُٓٗ
 .مكتبة كىبة : القاىرة . 5السبلـ العالمي في اإلسبلـ, الطبعة  (ـ1982 ) دقطب سي .ُٔٗ
 مكتبة كىبة : القاىرة . 7العدالة االجتماعية في اإلسبلـ, الطبعة  (ـ 1985 )سيد,  قطب .ُٕٗ
 (ـ2008 ). الستار  محسف عبد, سحر فتحي ك عزب , عصاـ تكفيؽ  كمبركؾ , قمر  .ُٖٗ

 .دار الفكر : عٌماف.  دراسة المجتمع العربي إلىمدخؿ 
الككيت, . 59العرب أماـ تحديات التكنكلكجيا, عالـ المعرفة, ع   (ـ1982)أنطكنيكس,  كـر  .ُٗٗ

 .المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب
مركز : بيركت . نحك إستراتيجية بديمة لمتنمية الشاممة  (ـ1985 )عمي خميفة , الككارم  .ََِ

. دراسات الكحدة العربية 
مطبعة األمة   : القاىرة . طبائع االستبداد كمصارع العباد   (ت . ب  )الككاكبي , عبد الرحمف  .َُِ

. 
دار العمـ لممبلييف : بيركت.  شريعة العشائر في الكطف العربي  (ـ1982)فاركؽ , الكيبلني  .َِِ

 .
. التربية كالتجديد  كتنمية الفاعمية عند المسمـ المعاصر  (ىػ1427 )ماجد عرساف , الكيبلني  .َِّ

. مؤسسة الرياف: بيركت 
الطبعة . صبلح الديف, كىكذا عادت القدس  ىكذا ظير  (ىػ1430)ماجد عرساف , الكيبلني  .َِْ

 .دبي: دار القمـ   . 2
 .مؤسسة الرياف: بيركت . أىداؼ التربػية اإلسػػبلمية (ـ1998)ماجد عرساف, الكيبلني  .َِٓ
 دار القمـ: دبي .   مناىج التربية اإلسبلمية  (ـ2005)ماجد عرساف , الكيبلني .َِٔ
دار : بيركت . 2الطبعة ( مترجـ, منير البعمبكى )  اإلسبلـ كالعرب    (ـ1977)رـك , الندك  .َِٕ

 .العمـ لممبلييف
د ف  : بيركت . التقرير العربي لمتنمية الثقافية  (ـ2009)مؤسسة الفكر العربي  .َِٖ
 د ف : بيركت . التقرير العربي لمتنمية الثقافية  (ـ2010)مؤسسة الفكر العربي  .َِٗ
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دراسة في أصكؿ كعكامؿ قياميا كتطكرىا, عالـ المعرفة, : الحضارة (ـ1998)حسيف , مؤنس  .َُِ
. المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب: الككيت. 237الطبعة الثانية , العدد 

.  مبحث في عمـ االجتماع : كقت الفراغ في المجتمع الحديث  (ـ1981)محمد عمي  , محمد  .ُُِ
 .دار المعرفة الجامعية : اإلسكندرية

 .دار الشركؽ: بيركت . في تحديث الثقافة العربية (ـ1987)زكي نجيب , محمكد  .ُِِ
 .دار الشركؽ: القاىرة. 7الطبعة . تجديد الفكر العربي (ـ 1982 )زكي نجيب, محمكد  .ُِّ
. القاىرة, دار المعارؼ  . 4أكركبا كاإلسبلـ, الطبعة  (ـ1993)عبد الحميـ , محمكد  .ُِْ
دار التكزيع كالنشر اإلسبلمية : القاىرة . التربية الركحية  (ـ01995 عبد الحميـعمي , محمكد  .ُِٓ

. 
القاىرة . التربيػة اإلسبلميػة, أصكلػيا كتطكرىػا في الببلد العربية (ـ2000)محمد منير, مرسي  .ُِٔ

. عالـ الكتب : 
: الدكحة, كتاب األمة . القيـ اإلسبلمية كالمجتمع المعاصر  ( ػق1419 )عبد المجيد, مسعكد  .ُِٕ

 .دار الكتب القطرية 
دار الثقافة : الدكحة . اإلسبلـضكء  في العصبية( ـ 2002 ) ىاشـ محمد  ،المشيداني .ُِٖ

 .لمطباعة كالنشر كالتكزيع 
دار : الككيت , الطبعة الثالثة . الكقت عمار أـ دمار  (ىػ1408 )جاسـ محمد بدر , المطكع  .ُِٗ

 .الدعكة
 .دار المعارؼ : القاىرة . اإلسبلـ كالسياسة (ـ1985)حسيف فكزم , النجار  .َِِ
قضية التخمؼ العممي كالتقني في العالـ اإلسبلمي ( ـ1988)زغمكؿ راغب , النجار  .ُِِ

 .رئاسة المحاكـ الشرعية كالشئكف الدينية: قطر . 20المعاصر, كتاب األمة, العدد 
المعػيد العالمي : القاىرة . أزمػة التعمػيـ كحمكلػيا اإلسػبلميػة (ـ1989)زغمكؿ راغب , النجار  .ِِِ

. لمفكػر اإلسبلمي 
شكالية التخمؼ في المجتمع  (ـ2005 )عمي , نجـ الديف  .ِِّ ظكاىر الفكضى كالعنؼ كا 

: القدس  . دراسة حالة فينكمينكلكجية كنفس اجتماع  : الفمسطيني كمجتمعات المشرؽ العربي 
 .ف.د
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أصكؿ التربية اإلسبلمية كأساليبيا في البيت كالمدرسة  (ىػ1425 )عبد الرحمف, النحبلكم  .ِِْ
. دمشؽ ؾ دار القمـ  . 3الطبعة , كالمجتمع 

التربية اإلسبلمية المعاصرة في مكاجية النظاـ العالمي  (ـ1997 )عبد الرحمف, النقيب  .ِِٓ
 .دار الفكر العربي : القاىرة . الجديد

. اتجاىات جديدة في اقتصاديات التعميـ في الببلد العربية  (ـ1988 )معبد الغف, النكرم  .ِِٔ
. دار الثقافة : الدكحة 

دراسة في الفكر التربكم : التربية كالطريؽ الثالث  (ـ2003 )عصاـ الديف ىبلؿ , ىبلؿ  .ِِٕ
 دار فرحة لمنشر كالتكزيع: القاىرة , كالمنيج الجدلي الكاقعي 

شكالية التنمية, كتاب األمػة, العدد  (ـ2004)حسف إبراىيـ, الينداكم  .ِِٖ : قطر . 98التعميـ كا 
 .كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلميػة 

فاركؽ بيضكف ككماؿ دسكقي )  شمس العرب تسطع عمى الغرب   (ـ1969)زغريد , ىكنكة  .ِِٗ
 .منشكرات المكتب التجارم : بيركت  (, مترجـ

 عاما مف 60– تاريخ كحضارة كتنمية : المممكة العربية السعكدية  (ت. ب)كزارة اإلعبلـ  .َِّ
 .اإلعبلـ الخارجي : الرياض . اإلنجازات 

: الرياض . ىػ 1436/ 35 – 1431/32خطة التنمية التاسعة مف  (ـ2010)كزارة التخطيط   .ُِّ
 .ف. د 

 (ق1413-1371)أربعكف عامان مف عمر التعميـ في كزارة المعارؼ  (ىػ1414)كزارة المعارؼ  .ِِّ
 .مركز المعمكمات اإلحصائية كالتكثيؽ التربكم: الرياض. سمات كمبلمح

دكر الثقافة في : إستراتيجية الرؤية الثقافية لمشخصية العربية (ـ 2000 )السيد , ياسيف   .ِّّ
. المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك : القاىرة . تحقيؽ الكفاؽ العربي

دار :    , الرياض 2أىداؼ التربية اإلسبلمية كغاياتيا , ط     (ىػ 1409 )يالجف , مقداد  .ِّْ
 .اليدل لمنشر كالتكزيع

. دكر التربية األخبلقية في بناء الفرد كالمجتمع كالحضارة اإلنسانية  (ىػ1403 )مقداد ,  يالجف .ِّٓ
 .دار الشركؽ : بيركت 

 .مركز مطبكعات اليكنسكك : القاىرة . ذلؾ الكنز المدفكف   (ـ1999), اليكنسكك  .ِّٔ
 

 .اجملالت العلمية والذوريبت :  بلثًب 
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مجمة رسالة الخميج : الرياض , التربية اإلسبلمية كالتنمية  (ـ1987 )عمي خميؿ , أبك العينيف  .ِّٕ
 .ـ1987 . 22العدد , العربي 

الحكلية , ـ  2008-2007دراسة تحميمية عف التطكر الثقافي في الكطف العربي , األلكسك  .ِّٖ
 .ـ 2010. تكنس . العربية لمثقافة 

. مجمة حراء : مكة . اإلنساف محكر التنمية في المنيج القرآني  (ـ2006)محمد , بابا عمى  .ِّٗ
 .ـ2006سبتمبر – يكليك . العدد الرابع 

: الرياض . سمطة العكاـ أحد منابع الجيؿ كالظمـ كالتخمؼ  (ىػ1425)إبراىيـ , البمييي  .َِْ
  .ىػ14/11/1425. 13334العدد  ,  صحيفة الرياض

, صحيفة الرياض : الرياض .التعصب يخنؽ العمـ كيينمي الجيؿ  (ىػ1428)إبراىيـ , البمييي  .ُِْ
. ىػ 18/9/1428. 14342العدد 

مجمة كمية : العمـ في اإلسبلـ, جامعة األزىر  (ـ1992)عبد البديع عبد العزيز, الخكلي  .ِِْ
 . 23التربية, العدد 

دراسات تربكية, : معالـ التربية الجيادية, القاىرة  (ـ1992)عبد البديع عبد العزيز, الخكلي  .ِّْ
  .43, ج7العدد 

صحيفة : اليمف. األمية المجتمعية : عصؼ كطني  (ـ2011)محمد ناجي , الدعيس  .ِْْ
  .2011تشريف األكؿ - أكتكبر12 . 1371العدد . سبتمبر 26

. متى تنتيي حيرتنا العقمية كتبدأ معجزتنا االقتصادية  ؟  .  (ـ1998)الرميحي , محمد  .ِْٓ
. 1998 ,  كانكف الثاني 470رقـ العدد  . مجمة العربي : الككيت 

العدد . صحيفة األياـ  : اليمف . مركز دراسات التخمؼ  (ـ 2009 )حساـ قاسـ , سمطاف  .ِْٔ
. ـ 18/1/2009 . 5611

مجمة :  النظاـ االقتصادم في اإلسبلـ, دكر الدكلػة, القاىرة   (1978 )محمد عمر, شبرا  .ِْٕ
 .16المسػمـ المعاصر, العدد 

: مسقط . البيئة الخارجية لمقارات اإلدارية في الدكؿ العربية  (ـ 1982 )زىير, الصباغ  .ِْٖ
 .10العدد  .  العامة اإلدارةمعيد , اإلدارم 

مجمة البحكث : الرياض ,  قيمة الزمن في القرآن الكريم (ىػ1425 ) ك عكدة عبد ا .ِْٗ
 .ىػ 1426-ىػ1425 صفر إلىذك القعدة . العدد الرابع كالسبعكف . اإلسبلمية 

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Tree&NodeID=11397&PageNo=1&BookID=2
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Tree&NodeID=11397&PageNo=1&BookID=2
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السياسات االتصالية كاإلعبلمية كأثرىا في الثقافة كالتربية,  (ـ1994)ليمى , عبد المجيد  .َِٓ
 .ـ 1994. مجمة عالـ الفكر, العدد األكؿ, سبتمبر: الككيت 

رابطة العالـ : المجتمع اإلسبلمي كحقكؽ اإلنساف, مكة   (ـ1987 )محمد الصادؽ, عفيفي  .ُِٓ
. , السنة السادسة62سمسمة دعكة الحؽ, العدد , اإلسبلمي 

صحيفة عكاظ : جدة . مكاجية الجريمة بتكريس الردع االجتماعي كمحك ثقافة الثأر . عكاظ  .ِِٓ
 (3552: العدد . ىػ 4/4/1432. 

العدد  , المعرفة  مجلة: الرياض . أسباب التخلف وسبل النهوض  (ىػ1418 )محمد , عمارة  .ِّٓ
 . ىػ1418الحجة  ذك . 33

, يكليك . العدد الرابع. مجمة حراء : مكة . ركح الحضارة اإلسبلمية  (ـ2006)محمد, عمارة  .ِْٓ
 .ـ2006سبتمبر 

مجمة الجندم المسمـ, السنة الثانية , منيج اإلسبلـ في العناية بالزمف  (ىػ1405)غنايـ, محمد  .ِٓٓ
 .ىػ 1405عشرة, العدد الثامف كالثبلثكف, ذك الحجة 

مبلمح التغير في منظكمة إعداد المعمـ في ضكء التحديات : (ـ1996)عنتر , لطفي  .ِٔٓ
. جامعة األزىر, العدد السادس كالخمسيف : مجمة كمية التربية,  المستقبمية 

رقـ . صحيفة الرياض .  في  معنى التغيير الذاتي  (ىػ1432)محمد  , محفكظ  .ِٕٓ
 .ق6/12/1432 ,  15836العدد

رقـ العدد  . صحيفة الرياض  . في معنى التخمؼ الثقافي (ىػ1427)محمد , محفكظ  .ِٖٓ
 ػق7/11/1427, 14036

القاىرة, . 7, ج2البحث عف ىكية تربكية, دراسات تربكية, ـ (ـ1987)عمي أحمد , مدككر  .ِٗٓ
 .رابطة التربية الحديثة 

المظمة العربية لمتربية : البحريف . التسرب في تعميـ الكبار  (ـ1983)محمكد أحمد , مرسي  .َِٔ
 .ـ1983. العدد السادس . كالثقافة كالعمـك 

 . ـ   1997سمسمة شراع, العدد األكؿ, مايك . حكار التكاصؿ . الميدم ,  المنجرة  .ُِٔ
رشاد الشباب المسمـ  (ـ1991)المجيد سيد احمد  عبد, . منصكر .ِِٔ سمسمة دعكة , تكجيو كا 

 . 107العدد  . اإلسبلميرابطة العالـ :  مكة المكرمة, .  الحؽ

http://www.alwihdah.com/fikr/fikr/2010-04-26-953.htm
http://www.alwihdah.com/fikr/fikr/2010-04-26-953.htm
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, 3مجمة األزىر, ج: المساكاة حؽ مف حقكؽ اإلنساف, القاىرة  (ـ2004 )أحمد عمر , ىاشـ  .ِّٔ
 .77السنة 

جريدة : اليمف , دكر النظاـ التعميمي في تخمؼ األمة اإلسبلمية  (ـ2010)نبيؿ , ىبلؿ  .ِْٔ
 .ـ2010 أبريؿ 30. العدد  , الكحدة 

شكالية الحداثة التربية العربية (م2004)عمي أسعد , كطفة  .265 العدد . األدبي  األسبكعجريدة   .كا 
906  . 8/5/2004 

. أزمة المغة كمشكمة التخمؼ في بنية العقؿ العربي المعاصر  (ـ2004)محمد محمد , يكنس  .ِٔٔ
صفر  . 29رقـ العدد . 17ج . مجمة جامعة أـ القرل لعمـك الشريعة كالمغة العربية كآدابيا 

 .ىػ 1425
: الرسبئل  العلمية :  رابعًب 

الجيكد التربكية لجامعة الدكؿ العربية في ضكء أىداؼ  (ـ2003  )رضا سميح , أبك السعكد  .ِٕٔ
 غير منشكرة, كمية دكتكراهالمنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ, دراسة تقكيمية, رسالة 

 .جامعة األزىر : التربية 
رسالة دكتكراه غير منشكرة, كمية . التخطيط لمتربية في ظؿ السبلـ  (ـ 1981)فؤاد ,  بسيكني  .ِٖٔ

 .جامعة طنطا: التربية
إشكالية التقدـ كالتخمؼ الحضارم, دراسة لنيؿ دبمـك الدراسات  (ـ1988)العربي , بكسمياـ  .ِٗٔ

 .الرباط: العميا, جامعة محمد الخامس 
كمية . رسالة ماجستير . التربية اإلسبلمية كتقدير قيمة الكقت  (ىػ1413 )جراداف , الثبيتي  .َِٕ

. جامعة أـ القرل : التربية 
منيج التربية اإلسبلمية في بناء كفاءة األداء كأثره في عممية  (ىػ1430 )عبد الرحمف, الجيني  .ُِٕ

 .الجامعة اإلسبلمية بالمدينة : كمية الدعكة كأصكؿ الديف  . دكتكراهرسالة , التنمية 
, كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم كدكرىا في عممية التنمية االجتماعية  (ـ1996)إسعاؼ , حمد  .ِِٕ

 .جامعة دمشؽ : كمية اآلداب  , دكتكراهرسالة 
- ـ 1992الجيكد األىمية في الحممة القكمية لمحك األمية,  (ـ2001)رضا حمدم , خميؿ  .ِّٕ

 .جامعة األزىر: ـ , رسالة ماجستير , كمية التربية2001
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مدل فاعمية البرامج الدينية بالقنكات التمفزيكنية الفضائية بدكؿ مجمس  (ىػ1423)فخرية , خكج  .ِْٕ
جامعة أـ : كمية التربية  , دكتكراهرسالة . التعاكف الخميجي في تحقيؽ أىداؼ التربية اإلسبلمية
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 . جامعة أـ القرل , كمية التربية , رسالة ماجستير ,النبكية 
عكامؿ استثمار الكقت المدرسي كدرجة تكفرىا بمدارس التعميـ  (ىػ1427)كامؿ , الصحفي  .ِٕٕ

 ,رسالة ماجستير . العاـ لمبنيف التابعة إلدارة  تعميـ الميد  مف كجية نظر مديرم المدارس 
 .جامعة أـ القرل : كمية التربية 

رسالة . التنمية االجتماعية مف منظكر التربية اإلسبلمية  (ىػ1427)يكسؼ , العجبلني  .ِٖٕ
.  جامعة أـ القرل , كمية التربية ,دكتكراىػ

دكر المؤسسات التربكية في مكاجية بعض مظاىر  (ىػ1426 )كماؿ عبد النبي , عجمي  .ِٕٗ
 .جامعة األزىر:  كمية التربية ,دكتكراىػدراسة . التخمؼ مف منظكر التربية اإلسبلمية

دكر كميات البنات في تدعيـ بعض القيـ االجتماعية  (ـ1981)كسامة مصطفى ,  مطاكع .َِٖ
 .جامعة عيف شمس :  كالدينية لدل طالباتيا, رسالة ماجستير , كمية التربية 

 ظاىرة التخمؼ, حكؿ التعريؼ بعبلقة المتغير االقتصادم (ـ1982)جبلؿ عبد ا , معكض  .ُِٖ
 .كمية االقتصاد كالعمـك السياسية, جامعة القاىرة. رسالة ماجستير. بالتطكر السياسي

تأثير األطر الثقافية االجتماعية عمى الخطة  (ىػ1417  )عبد الحميدىناء , النعماني  .ِِٖ
-  لمنظمات األعماؿ دراسة تحميمية لظاىرة القبمية كأحد أبعاد اإلطار الثقافياإلستراتيجية

جامعة الممؾ : كمية االقتصاد كاإلدارة , رسالة ماجستير . االجتماعي لممنظمات السعكدية 
. عبد العزيز

: النذوات واملؤمترات : خبمسًب 

حالة العالـ اإلسبلمي كجدكل كضع سياسة متكاممة لمتنمية  (ـ2000)إبراىيـ, بدراف  .ِّٖ
التكنكلكجية, اإلسبلـ كمتغيرات العصر, المؤتمر العاـ الثاني عػشر لممجػمس األعػمى لمشػئكف 

. المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمػية: القاىرة . اإلسبلمية
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مكقع العالـ اإلسبلمي مف العالـ المتقدـ في مجاؿ تكنكلكجيا  (ـ2001)عبد الجميؿ , التميمي  .ِْٖ
اإلسبلـ كمتغيرات العصر, المؤتمر العاـ الثاني عشر لممجمس األعمى لمشئكف : المعمكمات
. المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية: القاىرة . اإلسبلمية

كر إسبلمي لمتقدـ العممي كالتكنكلكجي, ػالقػيـ الدافعػة مف منظ (ـ2001)الجكزك محمد عمى .ِٖٓ
. اإلسػبلـ كمتغيرات العصر, المؤتمر العاـ الػثاني عػشر لممجمػس األعمى لمشػئكف اإلسبلميػة

 .ػة ػالمجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمي: القاىػرة 
مكانة العمؿ في اإلسبلـ, نحك مشركع حضارم لنيضة العالـ  (ـ2000 )عبد المجيد , حمدة  .ِٖٔ

المجمس :  القاىرة. اإلسبلمي, المؤتمر العاـ الحادم عشر لممجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية
. األعمى لمشئكف اإلسبلمية

األنظمة التربكية في العالـ اإلسبلمي, الكاقع كالتحديات كالدكر : عمياف عبد ا, الحكلي  .ِٕٖ
: القاىرة . المطمكب, ندكة التحديات التربكية التي تكاجو العالـ اإلسبلمي في القرف المقبؿ 

 . ـ13/2/1998 ػ 10رابطة الجامعات اإلسبلمية, مف
الخطاب الثقافي السعكدم الثالث حكؿ القبمية كالمناطقية كالتصنيفات الفكرية كأثرىا عمى  .ِٖٖ

ىػ  23/1/1432-22.  لمحكار الكطني عبد العزيزالكحدة الكطنية الذم نظمو مركز الممؾ 
األمف كالتنمية, عبلقة تبادلية, األمف كالتنمية االقتصادية,   (ـ1997)شكقي أحمد, دنيا  .ِٖٗ

 .مركز صالح عبد ا  : القاىرة . سمسمة المنتدل االقتصادم, المقاء األكؿ
التحدم الحضارم ككيؼ نكاجيو؟ أبحاث المقاء الرابع لمندكة  (ـ1986)سفر محمكد محمد   .َِٗ

. الندكة العالمية لمشباب اإلسبلمي: الرياض .العالمية لمشباب اإلسبلمي
االنتماء لممجتمع في اإلسبلـ عمى المستكل المحمي كاألمة  (ـ2002)عبد الغني, عبكد  .ُِٗ

مركز صالح عبد ا كمركز : القاىرة . كالبشرية, ندكة التربية االقتصادية كاإلنمائية في اإلسبلـ
 .الدراسات المعرفية 

الثقافة كدكرىا في التنمية مؤتمر الكزراء المسؤكليف عف الشؤكف  (ىػ1417 ),عثماف, فراج .ِِٗ
  .ػق1417 شكاؿ 19-18: تكنس ,  الدكرة العاشرة, الثقافية في الكطف العربي 

المؤتمر . رؤية سكسيكتربكية : فمسفة التنمية الشاممة كالتربية  (ـ2007)عمي  عمر , الكاشؼ  .ِّٗ
 مع مركز الدراسات المعرفية المنعقد في باالشتراؾالعممي األكؿ لكمية التربية جامعة األزىر 

 .ـ2007 فبراير 19-18الفترة مف 
تطكير مناىج التعميـ لتمبية متطمبات التنمية كمكاجية  (ـ 2006 ) عبد السبلـ, مصطفى  .ِْٗ

مؤتمر التعميـ النكعي كدكره في . مصر : جامعة المنصكرة , كمية التربية النكعية . العكلمة 
   .2006 أبريؿ 13-12مف . التنمية البشرية في عصر العكلمة 



 -197-  

: املىاقع اإللكرتواية وصفحبت اإلارتاث : سبدسًب 
، منهج عرض السنه االجتماعية مه خالل القرآن الكريم) ـ2010)محمد العربي ,  اإلدريسي .ِٓٗ

 هـ30/2/1433استرجعت بتاريخ   .www.swmsa.net     .مجلة العلوم االجتماعية
.   مشكبلت التربية في الكطف العربي ألىـدراسة مقارنة  (ـ2005)عبد الرحمف , تيشكرم  .ِٔٗ

www.ahewar.org ,  ىػ 13/1/1433استرجعت بتاريخ. 
ىؿ نحف مجتمع إثني ؟ : خضيرم – معضمة قبيمي  (ـ2008)خالد بف عمر , الرديعاف  .ِٕٗ

 بتاريخ استرجعت.www.asbar.com . كاألعبلـمركز اسبار لمدراسات كالبحكث 
 .ىػ 7/1/1433

 مركز دراسات العصبية القبمية . القكمية اإلسبلمية  (ـ2007)محمكد , فياض  .ِٖٗ
www.asabia.com   ىػ 4/1/1433استرجعت بتاريخ. 

 , www.dr-hakem.com. في تغيير المجتمعات اإلنسانية  (ـ2003)حاكـ , المطيرم  .ِٗٗ
 ىػ1/1/1433استرجعت بتاريخ 

http://www.swmsa.net/
http://www.ahewar.org/
http://www.asbar.com.�������/
http://www.asbar.com.�������/
http://www.dr-hakem.com/
http://www.dr-hakem.com/


 ح
 

 الذراست حمتىياث قائوت

 الصفحة الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 ب ...................................................................................البسملة

 ج  .. ...................................................................................قر نٌة  ٌة

 د   ........................................................العربٌة باللغة الدراسة ملخص

 هـ  .. ..................................................االنجلٌزٌة باللغة الدراسة ملخص

 و   .......................................................................................اإلهداء

 ز   ................................................................................والتقدٌر الشكر

 ح   ......................................................................الدراسة محتوٌات قائمة

   األول الفصل

 الذراست إىل هذخل 

 1  .  ........................................................................................مقدمة

:   الدراسة مشكلة

................................................................................... 
3 

 4  : . ..............................................................................الدراسة أسئلة

 : الدراسة أهداف

....................................................................................... 
4 

 الدراسة أهمٌة

........................................................................................: 
4 

 الدراسة حدود

....................................................................................... 
5 

 5 ................................................................... الدراسة مصطلحات

 7  :...................................................................................الدراسة منهج

 السابقة الدراسات

..........................................................................................: 
8 

 11 : ............................................................التعلٌق على الدراسات السابقة 



 ط
 

 الصفحة الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

   الثاني الفصل

  التخلف االجتواعيهفهىم

: اصطالحاً  و لغةً  االجتماعً التخلف تعرٌف:  األول المبحث
..................................... 

14 

 16 . .................. :اإلسالمً المنظور من االجتماعً التخلف:  الثانيالمبحث

 16 .......................................:   االجتماعً للتخلف الكرٌم القر ن مواجهة : أوالً 

 19 ......................................... : الكرٌم القر ن فً االجتماعً التخلف عالج :ثانياً 

: (المؤشرات, المالمح )التخمف االجتماعي :  الثالث المبحث
............................... 

20 

 20 .............................................................. :االجتماعً التخلف مالمح :أوالً 

 25 .......................................................... :االجتماعً التخلف مؤشرات:ثانياً 

 : خصائص التخمف االجتماعي :  الرابع المبحث

............................................. 
30 

 وتقدٌس األشخاص فلك فً األفكار دوران :أوالً 

 .....................................األشخاص
30 

 33  ...............................................................االجتماعً الغٌاب:ثانياً 

 34 ....................................................األخالقٌة القٌم فقدان: ثالثاً 

 35 ... ..................................................الثقافً المحٌط انعدام: رابعاً 

 36 ..... .................................................واألفكار السلوك بٌن التنافر :خامساًا 

 37 ...:  وأنماط التخمف األخرىاعيالعالقة بين التخمف االجتم:  الخامس  المبحث

 38 .................. : االقتصادي والتخلف االجتماعً التخلف بٌن العالقة:أوال

 : االجتماعٌة والتبعٌة االجتماعً التخلف بٌن العالقة:ثانياً 
.......................................... 

40 

 44  : . ...........................السٌاسً والتخلف االجتماعً التخلف بٌن العالقة:ثالثاً 



 ي
 

 الصفحة الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 49 .: ....................الكونٌة االجتماعٌة والسنن االجتماعً التخلف بٌن العالقة:رابعاً 

 الثالث الفصل

  التخلف االجتواعي يف اجملتوعاث اإلسالهيت أسباب

 56   ....................................................... : خارجيةأسباب :  األول المبحث

  : (المكانٌة ) الجغرافٌة العوامل : أ

........................................................... 
56 

 59  . . ..................................................... :والفكري البشري االستعمار : ب

 62  ..................................................................... :لآلخرٌن التبعٌة: ج

 64  ................................................................. :واللون الجنس نوع: د

 66 . .............................................. : داخميةأسباب :  الثاني المبحث

 67 . ....................................................... :اإلسالمٌة الروح غٌاب : أ

 71 .. .................................................. :والتعلٌمً التربوي النظام : ب

 75  ..........................................  :ومرضه العربً الفكر جمود: ج

 78  ........................................................................   :السٌاسٌة اإلرادة : د

 الرابع الفصل

  التخلف يف اجملتوعاث العربيت واإلسالهيتهظاهر
 81 ........................................................القبلً التعصب : األول المبحث

.  :لغة القبلٌة العصبٌة تعرٌف : أ

............................................................. 83 

 83  ................................................. :اصطالحا القبلٌة العصبٌة تعرٌف: ب

.... ...  :القبلً التعصب عن تارٌخٌة نبذة: ج

..................................................... 85 

. . :القبلً التعصب معالم: د

................................................................................ 92 

 102 إهدار الوقت: المبحث الثانً 
102 



 ك
 

 الصفحة الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 ........................................................:                   تعرٌف الوقت لغة  - أ 

 ...................................................................................:تعرٌف الوقت اصطالحاً - ب
 104 ...............................................................................................:معالم إهدار الوقت : ج 

 112 ...................................................  :بأنواعها األمٌة تفشً : الثالث المبحث

ٌة تعرٌف : أ  112  ............................................................  :واصطالحاً  لغة األمّل

 114 ............................................................................ :األبجدٌة األمٌة : ب

 115 ............................................................ :األبجدٌة األمٌة تفشً معالم : ج

 120 .......................................................................... :الحضارٌة األمٌة :  د

  :الحضارٌة األمٌة معالم : هـ

.............................................................................. 121 

 اخلاهس الفصل
  الرتبيـت اإلسالهيـت يف هىاجهـت بعـض هظاهـر التخـلف االجتواعيدور

 .................................  :االجتماعٌة التنمٌة:  األول المبحث
 . :القبلً التعصب مواجهة فً اإلسالمٌة التربٌة دور : الثاني المبحث

........................... 

130 
137 
152 

 إهدار مواجهة فً اإلسالمٌة التربٌة دور:  الثالث المبحث

 .........................:الوقت
 تفشً مواجهة فً اإلسالمٌة التربٌة دور : الرابع المبحث

ٌّلة  ............................:األم
165 

 السادس الفصل 
  و التىصياثالنتائج

  .  النتائج

........................................................................................... 

175 
 

 176 : .. .............................................................................. التوصيات

  .  والمراجعالمصادر

................................................................................ 
178 

 


	title12812
	الرسالة بعد المناقشة - نسخة
	absa12812
	abse12812
	indu12812
	cont12812

