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امللخص

واأهمية  اأهميته،  عن  والك�ضف  الجتماعي  الأمن  مفهوم  تو�ضيح  اإىل  الدرا�ضة  هدفت 
كتب الثقافة الإ�ضالمية ودورها يف تعزيز الأمن الجتماعي، ولتحقيق هدف الدرا�ضة اتبعت 
الدرا�ضة املنهج ال�ضتقرائي وال�ضتنباطي، وذلك با�ضتقراء ما يتعلق بالأمن الجتماعي وكتب 
الثقافة الإ�ضالمية والتعريف بهما، ومن ثمنّ ا�ضتنباط دور كتب الثقافة الإ�ضالمية يف تعزيز 
الأمن الجتماعي. وا�ضتملت الدرا�ضة على مبحثني على النحو الآتي: املبحث الأول: الإطار 
الثقافة  كتب  دور  الثاين:  املبحث  الإ�ضالمية،  الثقافة  وكتب  الجتماعي  لالأمن  املفاهيمي 
ال�ضتنتاجات  من  اإىل جمموعة  الدرا�ضة  وتو�ضلت  الجتماعي.  الأمن  تعزيز  الإ�ضالمية يف 
ومن اأهمها: اأننّ الأمن الجتماعي مطلب مهم يف حياة الأفراد واملجتمعات وحفظ �ضالحها 
على  قائم  الجتماعي  الأمن  تعزيز  يف  الإ�ضالمية  الثقافة  كتب  دور  اأننّ  كما  وا�ضتقرارها. 
و�ضع خطط ا�ضرتاتيجية لتدعيمه من خالل تكامل النتاجات الرتبوية واملحتوى والأن�ضطة 
اإجراءات  اتخاذ  ب�رصورة  الدرا�ضة:  اأو�ضت  ذلك  �ضوء  ويف  والتقومي.  والو�ضائل  والأ�ضاليب 
منا�ضبة من قبل م�ضممي املناهج الدرا�ضية لإدراج املفاهيم الأمنية يف املناهج الدرا�ضية 

ول �ضيما الأمن الجتماعي. 
الكلمات املفتاحية: الأمن الجتماعي، كتب الثقافة الإ�ضالمية. 
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Promoting Social Security in the Islamic Culture Textbooks

Abstract
This study aimed at clarifying the concept of social security and 

illustrating its importance. It also, aimed to clarify the concept of Islamic 
culture textbooks as well as their importance. The study then indicated the 
role of Islamic culture textbooks in promoting social security.

To achieve such aims, the currentstudy adopted inductive and deductive 
approaches in terms of inducing the social security and Islamic culture 
textbooks concerns and clarifying them; and deducing the role of Islamic 
culture textbooks in the promotion of social security.

The study consisted of two sections: the first one was concerning social 
security and Islamic culture textbooks conceptual framework, while, the 
second one was relating the role of Islamic culture textbooks in the promotion 
of social security.

The study revealed a number of conclusions; the most important of them 
were as follows: the Social Security is an important requirement in the lives of 
individuals and communities in terms of keeping their security and stability. 
The role of Islamic culture textbooks in promoting social security, which is 
based on preparing and designing strategic plans to strengthen them through 
the integration of educational outcomes, content, activities, methods, means 
and evaluation.

In light of the conclusions, the study recommended the following: the 
need to take appropriate procedures by curricula designers to include security 
concepts in the school curricula, particularly Social Security.

Keywords:  Social Security, Textbooks of Islamic culture.



128

تعزيز األمن االجتماعي في كتب الثقافة اإلسالمية

أ. رائقة علي العمري
د. عماد عبد اهلل الشريفني
د. ماهر شفيق الهواملة

املقدمة: 
اآلِه  وعلى  للعاملني،  رحمًة  املبعوِث  على  وال�ضالُم  وال�ضالُة  العاملني،  رب  هلِل  احلمُد 

و�ضحبِه والتابعني، ومن تبعهم باإح�ضاٍن اإىل يوم الدين، اأما بعد: 
ُيعد املنهاج )الدرا�ضي( منظومة متكاملة من العنا�رص واملكونات املتداخلة بع�ضها 
ُيراعى  ذلك  ولأجل  املدى،  ق�ضرية  اأو  املدى  بعيدة  نتاجات  حتقيق  �ضبيل  يف  بع�ض،  مع 
عند ت�ضميمه جمموعة من الأمور، وهي النتاجات* العامة واخلا�ضة للتعليم، وخ�ضائ�ض 
املرحلة العمرية التي ُيعر�ض لها، ومدى مالءمته للواقع وما يدور به من اأحداث وم�ضكالت 
وحاجات، ومراعاته للفروق الفردية وامل�ضتويات الجتماعية والنف�ضية للمتلقي، ومراعاته 

اأي�ضا لالأطر الفكرية التي ينطلق منها املجتمع يف عقيدته وفكره و�ضلوكه.
اأنه:  اإىل  تذهب  جميعًا  فاإنها  املنهاج،  ملفهوم  املتعددة  التعريفات  من  الرغم  وعلى 
وفق  الب�رص،  بناء  يف  الكربى  لر�ضالتها  حتقيقًا  تالميذها  اإىل  املدر�ضة  تقدمه  ما  «جميع 
اأهداف تربوية حمددة وخطة علمية �ضليمة، وب�ضاعدتهم على حتقيق منونّهم ال�ضامل ج�ضميًا 
وعقليًا ونف�ضيًا واجتماعيًا«)1(، ومن هنا يتبني اأن املنهاج هو الإطار ال�ضامل لكل ما تقدمه 
املدر�ضة للُمتلقي )املتعلم( ، واملتمثل بالكتاب املدر�ضي وما يحتويِه من نتاجاٍت وحمتوى 
التعلنّم، بالإ�ضافة لكل ما  ُي�ضاعده ويوجهه خالل عملية  واأن�ضطة واأ�ضاليب وتقومي، ومعلم 
وحتقيقًا  النا�ضئة  لبناء  حتقيقًا  ة،  عامنّ ومرافق  حتتية  وبنًى  خدماٍت  من  املدر�ضة  ُتقدمه 

لنمونّهم ال�ضامل بختلف جوانب �ضخ�ضياتهم.
ويف حني يتم احلديث عن الكتب املدر�ضية بو�ضفها جزءا من املنهاج واأحد اأهم اأركان 
ه ل بد من الإ�ضارة اإىل اأهمية الكتاب  نُه من عنا�رص، فاإننّ العملية التعليمية التعلُّمية وما تت�ضمنّ
املدر�ضي لتح�ضيل املعارف والعلوم املتنوعة، وعليه فاإننّ الكتاب املدر�ضي ذو اأهمية كبرية 
ه: » ركن من اأركان العملية الرتبوية، وميثل املخطوطة املعتمدة من  للمتعلم، وُيعرنّف على اأننّ
قبل الهيئة امل�رصفة على التعليم، باعتبارها اأ�ضا�ضًا ومر�ضداً للمعلم يف اأدائه لدوره الرتبوي 

يف املوقف التدري�ضي، واأ�ضا�ضًا للمتعلم يف تعلمه وجناحه ومر�ضداً له«)2(.
اإىل ممار�ضات  املفاهيم، وحتويلها  فعاًل يف تعزيز  املدر�ضي عن�رصاً  الكتاب  ل  وُي�ضكنّ
والعلمية  الإن�ضانية  املجالت  ت�ضمل  التي  الكتب  وخ�ضو�ضًا  التطبيق،  �ضهلة  عملية 

والجتماعية.
تربوية منبثقة من  نتاجات  الإ�ضالمية، با حتتويه من  الثقافة  تعد كتب  وعلى هذا 
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واملبادئ  املفاهيم  من  العديد  ي�ضم  درا�ضي  وحمتوى  العامة،  الإ�ضالمية  الرتبية  اأهداف 
والقيم واملثل الُعليا املن�ضجمة مع تلك الأهداف، بالإ�ضافة للو�ضائل والأ�ضاليب والأن�ضطة 
ومعرفة  هادفة،  اإجرائية  ِل�ضلوكات  وترجمتها  اكت�ضابها  يف  وُت�ضاعده  املتعلم  ن  مُتكنّ التي 
مدى اكت�ضابها وم�ضاهمتها يف بناء �ضخ�ضية املتعلم املتكاملة من جميع جوانبها )العقلية 
واجل�ضمية والنف�ضية والجتماعية( من خالل التقومي، ذو اأهمية كبرية يف غر�ض العديد من 
املفاهيم العامة وتعزيزها، ومفاهيم الأمن الجتماعي ب�ضكل خا�ض، وعلى ذلك فقد جاءت 

الدرا�ضة احلالية لت�ضلط ال�ضوء على تعزيز الأمن الجتماعي يف كتب الثقافة الإ�ضالمية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
ا�ضتجابًة لتو�ضياِت املوؤمتراِت الدولية والدرا�ضات العلمية واهتماِمها بو�ضوِع الأمن 
بفهومه ال�ضامل وت�ضمينِه يف املناهج الدرا�ضية، جاءت هذه الدرا�ضة ا�ضتمراراً لتلَك اجلهود 
املبذولة وللتاأكيِد على اأهمية مو�ضوع الأمن ب�ضكل عام، والأمن الجتماعي ب�ضكل خا�ض 
املناهج  ت�ضمني  �رصورة  التو�ضيات،  هذه  ومن  بِه،  التوعيِة  يف  الدرا�ضية  املناهج  ودور 
التعليمية )بفهومها العام( ما ُيعزز الوعي بالأمن بفهومه ال�ضامل )3( ، ويدخل يف ذلك 

مفهوم الأمن الجتماعي.
وتاأثرهم  املتعلمني  بحياة  ومو�ضوعاتها  الإ�ضالمية  الثقافة  مادة  للت�ضاق  ونظراً 
بها، اأ�ضبح من ال�رصوري الهتمام بتعزيز العديد من املفاهيم التي تت�ضمنها كتب الثقافة 
من  كونُه  الجتماعي،  الأمن  كمفهوم  جمتمعه،  يف  املتعلم  يحتاجها  والتي  الإ�ضالمية 
ت�ضطرب  بدونه  اإذ  حتركاته،  جلميع  اأ�ضا�ضية  وركيزة  الفرد،  حياة  يف  املحورية  املفاهيم 

حركة احلياة وتختل موازين التقدم والنهو�ض.
و�صتحاول الدرا�صة احلالية الإجابة عن �صوؤالها الرئي�س الآتي: 

ما مفهوم الأمن الجتماعي ودور كتب الثقافة الإ�صالمية يف تعزيزه؟ 
والذي يتفرع عنه الأ�صئلة الفرعية الآتية: 

ما الإطار املفاهيمي لالأمن الجتماعي وكتب الثقافة الإ�ضالمية؟  ●
ما دور كتب الثقافة الإ�ضالمية يف تعزيز الأمن الجتماعي؟  ●

أهداف الدراسة: 
تهدف الدرا�صة اإل حتقيق الآتي: 

بيان الإطار املفاهيمي لالأمن الجتماعي وكتب الثقافة الإ�ضالمية.. 1
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تو�ضيح دور كتب الثقافة الإ�ضالمية يف تعزيز الأمن الجتماعي.. 2

أهمية الدارسة: 

ومن  لتحقيقها،  ت�ضعى  التي  والأهداف  مو�ضوعها،  اأهمية  من  الدرا�ضة  اأهمية  تتاأتى 
املتوقع اأن تفيد يف الوانب الآتية: 

Ú  الدرا�ضية للوعي باأهمية ت�ضمني مفاهيم الدرا�ضة احلالية م�ضممي املناهج  تفيد 
الأمن الجتماعي يف املناهج الدرا�ضية.

Ú  تفيد الدرا�ضة احلالية برفد املكتبة الإ�ضالمية بتقدمي روؤية تربوية لدور كتب الثقافة
الإ�ضالمية يف تنمية الوعي بالأمن الجتماعي.

حدود الدراسة: 
تقت�رص هذه الدرا�ضة من حيث مو�ضوعها على تناولها ملحتوى كتب الثقافة الإ�ضالمية 
على  ت�ضتمل  والتي  الثانوي؛  والثاين  الثانوي  الأول  لل�ضفني  الأردن  يف  الثانوية  للمرحلة 

ثالثة م�ضتويات. منهجية الدار�ضة: 
بالأمن  يتعلق  ما  با�ضتقراء  وذلك  وال�ضتنباطي،  ال�ضتقرائي  املنهج  الدرا�ضة  اتبعت 
الثانوية يف  باملرحلة  ة  اخلا�ضنّ الإ�ضالمية  الثقافة  بكتب  يتعلق  وما  واأهميته،  الجتماعي 
الثانوي، والتي ت�ضتمل على ثالثة م�ضتويات، ومن  الثانوي والثاين  الأول  الأردن لل�ضفني 
نُه من نتاجات  ثمنّ ا�ضتنباط دور هذه الكتب يف تعزيز الأمن الجتماعي، من خالل ما تت�ضمنّ

تربوية وحمتوى درا�ضي واأن�ضطة وو�ضائل وتقومي.

الدراسات السابقة: 
بعد النظر والتتبع للدرا�ضات ال�ضابقة ذات ال�ضلة بو�ضوع هذه الدرا�ضة، متنّ الوقوف 

على عدد من هذه الدرا�ضات ذات الرتباط بو�ضوع الدرا�ضة، وهي كالآتي: 
درا�ضة اأبي زيد )1991م( بعنوان الأمن الجتماعي من منظور القراآن الكرمي )4( ،هدفت 
الدرا�ضة اإىل بيان مفهوم الأمن الجتماعي من منظور القراآن الكرمي، واإي�ضاِح منهج القراآن 
الكرمي يف حتقيق اأمن الفرد والأ�رصة واملجتمع و�ضالمتهم، وبيان الأ�ضباب التي ِبوجودها 
يوجد الأمن الجتماعي وبزوالها يزول، وبيان الو�ضائل التي قررها القراآن الكرمي من اأجل 
الأمن  بو�ضف  وذلك  التحليلي،  الو�ضفي  املنهج  الباحث  واتبع  اآمن.  جمتمع  اإىل  الو�ضول 
اإىل جمموعة من  الدرا�ضة  القراآن الكرمي والقيام بتحليله. وتو�ضلت  الجتماعي من منظور 
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النتائج، من اأهمها: 
�رصورة البحث يف الأمن الجتماعي لأهميتِه يف حتقيق �ضعادة الفرد، و�رصورة  �

اتباع منهج القراآن الكرمي يف حتقيقه.
اأننّ قيام منهج اهلل على اجلزاء الأُخروي بالإ�ضافة اإىل اجلزاء الدنيوي الرادع عامٌل  �

هاٌم له اأثره يف نظافة املجتمع من الرذيلة. 
درا�ضة احلار�س )2008( بعنوان اأ�ضول الأمن الجتماعي يف القراآن وال�ضنة )5( ، هدفت 
الدرا�ضة اإىل بيان اأ�ضول الأمن الجتماعي يف القراآن وال�ضنة، من خالل تتبع املو�ضوعات 
ال�ضنة  وكذلك  التف�ضري  كتب  من  تف�ضريها  وبيان  الكرمي،  القراآن  يف  الأمن  فيها  ذكر  التي 
النبوية والقيام بتخريج الأحاديث من كتبها الواردة فيها. واتبع الباحث املنهج ال�ضتقرائي 
بو�ضوع  امُلتعلقة  ال�رصيفة  النبوية  والأحاديث  الكرمية  الآيات  با�ضتقراء  وذلك  التحليلي، 

الدرا�ضة والقيام بتحليلها، وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل جمموعة من النتائج، من اأهمها: 
اأن مو�ضوع الأمن الجتماعي من اأهم املو�ضوعات التي يجب العناية بها، والبحث  �

العدل  قيم  يف  وامُلتمثلة  الإ�ضالمية،  املجتمعات  يف  الأ�ضول  تلك  وحتقيق  اأ�ضولها  عن 
وامل�ضاواة واحلرية وال�ضورى والتكافل الجتماعي. 

ُه من الواجب التو�ضع يف نظام التكافل الجتماعي و�رصورة العمل بنظام الزكاة  � اأننّ
التي اأقرها الإ�ضالم.

الأمن  � مفاهيم  تعزيز  يف  الإ�ضالمية  الثقافة  منهاج  لدور  احلالية  الدرا�ضة  بيان 
واملعلم  واملحتوى  الأهداف  دور  بتو�ضيح  وذلك  امُلتعلم،  على  وانعكا�ضاته  الجتماعي 

والإدارة املدر�ضية والأ�ضاليب والأن�ضطة والتقومي يف تعزيز تلك املفاهيم. 
الأمن  تعزيز  يف  ودوره  الإ�ضالمي  الرتبوي  الفكر  بعنوان   )2010( املراعية  درا�ضة 
اإىل بيان الفكر الرتبوي الإ�ضالمي ودورِه يف تعزيز الأمن  )6( ، هدفت الدرا�ضة  الجتماعي 
الجتماعي؛ وذلك من خالل ا�ضتق�ضاء الآيات القراآنية والأحاديث النبوية امُلتعلقة بو�ضوع 
القراآنية  الآيات  ا�ضتقراء  خالل  من  وذلك  املحتوى  حتليل  منهج  الباحث  واتبع  الدرا�ضة، 
النبوية ال�رصيفة التي تعر�ضت ملعاين الأمن والو�ضطية والعتدال، وبالعتماد  والأحاديث 

على بع�ض كتب التف�ضري وحتليلها، وتو�ضلت الدرا�ضة ملجموعة من النتائج، من اأهمها: 
اأننّ الأمن الجتماعي يف الفكر الرتبوي الإ�ضالمي ُيحقق للفرد ال�ضعور بعدم اخلوف  �

يف حا�رصه وم�ضتقبلِه وحماية دينه، ونف�ضه، وعقله، وماله، وعر�ضه.
اأننّ مواجهة ظاهرة العنف والتطرف م�ضوؤولية م�ضرتكة، تهدف اإىل و�ضع حد لظهور  �
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مثل هذه الأمرا�ض التي تهدد الأمن الجتماعي، وتزعزع حياة النا�ض اأفراداً وجماعات. 
درا�ضة التميمي )2012( بعنوان الأمن الجتماعي: �ضبط امل�ضطلح وتاأ�ضيله ال�رصعي 
)7( ،هدفت الدرا�ضة اإىل بيان الروؤية الإ�ضالمية مل�ضطلح الأمن الجتماعي من خالل التعريف 

والفقه  النبوية  وال�ضنة  الكرمي  القراآن  من  الأدلة  خالل  من  ال�رصعي  وتاأ�ضيله  بامل�ضطلح، 
املنهج  الباحثان  وا�ضتخدم  الجتماعي،  لالأمن  واملقومات  الأ�ض�ض  اأهم  وبيان  الإ�ضالمي، 
الو�ضفي التحليلي، وذلك من خالل القيام بو�ضف معامل الأمن الجتماعي يف القراآن الكرمي 
القيام  ثمنّ  ومن  ماته  ومقونّ اأ�ض�ضه  اأهم  وبيان  الفقهاء،  وا�ضطالح  ال�رصيفة  النبوية  وال�ضنة 

بتحليلها، وتو�ضلت الدرا�ضة ملجموعة من النتائج، من اأهمها: 
اأننّ من اأعظم اأ�ضباب وركائز الأمن الجتماعي هو الإميان باهلل عزنّ وجل، اإذ به يتم  �

الأمن الروحي الذي هو من اأهم مقومات الأمن الجتماعي.
اأننّ الأمن الجتماعي يقوم على جملة من املبادئ والأ�ض�ض اأهمها العدل وامل�ضاواة  �

واحلرية والقوة واحلزم يف تطبيق القوانني والعقوبات.

التعقيب على الدراسات السابقة: 

من خالل الطالع على الدرا�ضات ال�ضابقة، ومعرفة الق�ضايا التي نوق�ضت فيها، تبني 
لها بع�س نقاط التفاق والفرتاق مع الدرا�صة احلالية: 

ال�ضابقة بتناولها ملفهوم الأمن الجتماعي . 1 الدرا�ضات  الدرا�ضة احلالية مع  اتفقت 
يف اللغة وال�ضطالح، والتعر�ض ملفهومه يف القران الكرمي وال�ضنة النبوية ال�رصيفة. 

افرتقت الدرا�ضة احلالية عن الدرا�ضات ال�ضابقة يف بيانها ملفهوم الأمن الجتماعي . 2
يف الرتاث الرتبوي الإ�ضالمي.

افرتقت هذه الدرا�ضة عن الدرا�ضات ال�ضابقة يف تو�ضيح اأهمية الأمن الجتماعي.. 3
افرتقت هذه الدرا�ضة عن الدرا�ضات ال�ضابقة من خالل تناولها لأهمية كتب الثقافة . 4

ة باملرحلة الثانوية يف تعزيز الأمن الجتماعي.  الإ�ضالمية اخلا�ضنّ

خطة الدراسة: 

جاءت خطة الدرا�صة كالآتي: 
املبحث الأول: الإطار املفاهيمي لالأمن الجتماعي وكتب الثقافة الإ�ضالمية. ♦
املطلب الأول: مفهوم الأمن الجتماعي واأهميته. �
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املطلب الثاين: مفهوم كتب الثقافة الإ�ضالمية واأهميتها. �
املبحث الثاين: دور كتب الثقافة الإ�ضالمية يف تعزيز الأمن الجتماعي. ♦
املطلب الأول: دور النتاجات يف تعزيز الأمن الجتماعي. �
املطلب الثاين: دور املحتوى يف تعزيز الأمن الجتماعي. �
املطلب الثالث: دور الأن�ضطة والو�ضائل والأ�ضاليب يف تعزيز الأمن الجتماعي. �
املطلب الرابع: دور التقومي يف تعزيز الأمن الجتماعي. �

املبحث األول

اإلطار املفاهيمي لألمن االجتماعي وكتب الثقافة اإلسالمية.
ُيعنى هذا املبحث ببيان املق�ضود بالأمن الجتماعي، وكتب الثقافة الإ�ضالمية، ومن 

ثم القيام ببيان اأهميتهما.

املطلب األول: مفهوم األمن االجتماعي وأهميته.

ُيعد مفهوم الأمن الجتماعي من املفاهيم املركبة ذات ال�ضقني، وبناًء على املنهجية 
العلمية ال�ضحيحة يف حتديد املفاهيم املركبة، ل بد من تعريف كل �ضق ب�ضكل م�ضتقل، وذلك 
بتعريفه يف اللغة وال�ضطالح، ومن ثم اخلروج بتعريف يوافق م�ضمون املحتوى، ثمنّ بيان 
مفهوم الأمن الجتماعي يف القراآن الكرمي وال�ضنة النبوية ال�رصيفة والرتاث الإ�ضالمي، حيث 
الإ�ضالم  يف  ة  مهمَّ م�ضادر  الإ�ضالمي،  والرتاث  ال�رصيفة  النبوية  وال�ضنة  الكرمي  القراآن  ُيعد 
لتحديد املفاهيم، وذلك لنطالقها من الإطار الفكري الذي ُيعد الإ�ضالم قاعدًة له، فال بد من 

الرجوع اإليه يف و�ضع مفهوم لالأمن الجتماعي وفق املنظور الإ�ضالمي.
Ú .مفهوم الأمن الجتماعي لغًة

يت�ضمن هذا اجلانب تعريف الأمن الجتماعي يف الُلغة، وذلك بالرجوع اإىل الأ�ضول 
الُلغوية لكل من الأمن و اجتماعي، فالأمن يف اللغة: �ضد اخلوف، واآمنته �ضد اأخفُته، والآمنة 

والأمن واملاأمن، مو�ضع الأمن)8(، ومنه اطمئناُن النف�ض وزواُل اخلوف)9(.
اللغة  يف  متقاربان  اأ�ضالن  لها  الأمن،  لفظة  باأن  الُلغة،  مقايي�ض  معجم  يف  وجاء 
اأحُدهما: الأمانة التي هي �ضد اخليانة، ومعناها �ضكون القلب، والآخر: الت�ضديق)10(، واأمُن 
البلد: اطماأن فيه اأهله)11(، قال تعاىل: {وهذا البلد الأمني} )التني: 3(، وبعد هذا العر�ض 
املوجز ملعاين الأمن يف اللغة، يجد الباحثون اأنها تدور حول معاين، ال�ضكون والطماأنينة، 
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وزوال اخلوف والأمان.
اأما عن لفظة )اجتماعي( يف اللغة: فهي ن�ضبة اإىل الجتماع، واأ�ضُله يف الُلغة من الفعل 
)َجَمَع( ، ويدل على ت�ضاُم ال�ضيء، فُيقال: جمعت ال�ضيء جمعًا اإذا جئُت به من هنا وهنا)12(، 
النا�ض يجمعها غر�ٌض واحد، والجتماع:  اأو طائفة من  النا�ض  العدد الكثري من  واجلماعة: 
علم الجتماع، وهو علٌم يبحُث يف ن�ضوِء اجلماعات الإن�ضانية، ومنوِّها وطبيعتها، وقوانينها 

ونُظمها، ويقال: رجل اجتماعي: مزواٌل للحياة الجتماعية)13(.
ه اإىل بع�ض، واجلماعة،  مِّ ال�ضيِء بع�ضُ وبناًء على ذلك يدور لفظ )الجتماعي( حول �ضَ
وجمموعة من النا�ض، وعليه فاإن الأمن الجتماعي يف اللغة: هو طماأنينُة النفو�ض وزوال 

من جماعة من الأفراد بينهم تفاعل ويجمعهم غر�ٌض م�ضرتك. اخلوف عنها �ضِ
Ú .ًمفهوم الأمن الجتماعي ا�صطالحا

اهتم الباحثون يف علم الجتماع بالأمن الجتماعي اهتمامًا كبرياً، ِلكونه حاجة ملحة 
مالزمة للحياة، فتعددت بناًء على ذلك اجتاهاُت الباحثنَي يف تعريف الأمن الجتماعي، 
الأمن  عرَّف«عمارة«  فقد  التعريفات،  لهذه  بع�ضًا  اجلانب  هذا  يف  الدرا�ضة  تعر�ض  و�ضوف 
الجتماعي: » اأنه الطماأنينة التي تنفي اخلوف والفزع عن الإن�ضان، فرداً اأو جماعة، يف �ضائر 

ميادين الُعمران الُدنيوي، بل واأي�ضًا يف املعاد الأُخروي فيما وراء هذه احلياة الدنيا«)14(.
وُيعرًّف اأي�ضًا: « كل ما يطمئن الفرد به على نف�ضه ومالِه وي�ضمن ال�ضعور بالطماأنينة 

وعدم اخلوف، والعرتاف بوجوده وكيانه ومكانته باملجتمع«)15(.
الإجراءات والربامج واخلطط  باأنه: « كل  ال�ضيا�ضي والقت�ضادي  وُيعرًّف يف املنظور 
يف  �ضخ�ض  كل  حُتيط  �ضاملة،  �ضمانات  لتوفري  الهادفة  وغريها،  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية 
فر له �ضبل حتقيق اأق�ضى ِلتنمية قدراته وقواه، واأق�ضى درجة  املجتمع بالرعاية الالزمة، وُتوَّ

من الرفاهية يف اإطار من احلرية ال�ضيا�ضية والعدالة الجتماعية)16(.
اإ�ضباع ممكن  اأق�ضى   « باأنه:  الجتماعي  لالأمن  فُينظر  الجتماع  علم  منظور  اأما يف 
لحتياجات اجلماهري يف اإطار العدالة الجتماعية التي تنبذ ال�رصاع بني فئات املجتمع، 
وال�ضعور  والتعاون  التقُبل  اإطار مقبول من  املجتمع يف  يعي�ض  لكي  املالئم  املناخ  وتوفر 

بالأمن وال�ضالم الجتماعي«)17(.
اأما يف منظور علم النف�ض فريى بع�ض الباحثني اأن الأمن الجتماعي: » حالة َيح�ض بها 
الفرد بال�ضالمة والأمن وعدم التخوف، ويكون فيها اإ�ضباع احلاجات واإر�ضاوؤها مكفولني، 
وهو اجتاه مركب من متُلك النف�ض بالثقة بالذات والتيُقن من اأننّ املرء ينتمي اإىل جماعات 
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اإن�ضانية لها قيمة«)18(.
هذا وُيعد مفهوم الأمن الجتماعي يف الإ�ضالم مفهومًا �ضاماًل ي�ضتوعب كل �ضيء مادي 
اأفراداً وجماعات، م�ضلمني وغرَي م�ضلمني، ي�ضتمل على مقا�ضد  ومعنوي، فهو حٌق للجميع 
املحافظة  �رصعًا  املطلوب  والعر�ض  واملاِل  والعقِل  والنف�ِض  الديِن  حفظ  اخلم�ضة،  ال�رصيعة 

عليها)19(. 
وبعد التمعن يف جملة هذه التعريفات، التي جمعت املنظور ال�رصعي وعلم الجتماع 
وعلم النف�ض، والإطار ال�ضيا�ضي والقت�ضادي، ندرك وجود جمموعة من الأمور اأو العنا�رص 

امل�ضرتكة بني هذه التعريفات، وتتمثل بالآتي: 
�ضمولية الأمن الجتماعي ملختلف جوانب احلياة الإن�ضانية، �ضواء اأكانت نف�ضية اأم  �

اقت�ضادية اأم �ضيا�ضية وغريها.
اأو جماعة، بغ�ض النظر عن  � ه حالة اطمئنان ي�ضعر بها الإن�ضان �ضواء كان فرداً  اأننّ
دينه.

اأهم ما يحفظ الوجود  � متثيله ملقا�ضد ال�رصيعة الإ�ضالمية، وذلك عن طريق توفري 
الإن�ضاين من ال�رصورات اخلم�ض )الدين، النف�ض، املال، الن�ضل، العقل( .

املجتمعات،  � يف  الأفراد  بتمكني  يتمثل  الجتماعي  الأمن  حتقيق  من  الهدف  اأن 
وتوفري املناخ املالئم للعي�ض والتفاعل الجتماعي، وتوفري الرعاية والرفاهية.

ومن املمكن تعريف الأمن الجتماعي يف الرتبية الإ�ضالمية، باأنه: �ضل�ضلة الإجراءات 
واخُلطط املدرو�ضة وال�ضاملة امُل�ضتنبطة من ال�رصع الإ�ضالمي، التي تقوم بتوفري �ضبل احلياة 
الكرمية ِلكل فرد من اأفراد املجتمع يف جميع جوانب حياتهم، ِلتحقيق خالفة الإن�ضان يف 

الأر�ض وعمارة الكون ور�ضا اهلل �ضبحانه وتعاىل، وحتقيقًا لل�ضعادة يف الدنيا والآخرة.
مفهوم الأمن الجتماعي يف القراآن الكرمي:  �

ُيعد القراآن الكرمي امل�ضدر الأول والأهم يف مرجعيات الفكر وال�ضلوك، فجاء بنهاج 
مكارم  اإىل  والدعوة  وال�ضوابط  والقواعد  واحلدود  والتنظيمات  فالأحكام  كامل؛  حياة 
ُيحقق  با  وبينها  الكرمي  القراآن  عليها  ا�ضتمل  الجتماعي،  التعامل  واأ�ضا�ضيات  الأخالق، 

الن�ضجام بني الفكر وال�ضلوك.
جمل هذه الق�ضايا وترك جمال  وبالن�ضبة ِلق�ضايا علم الجتماع، جاء القراآن الكرمي ِبُ
الجتهاد مِلا متر ِبه هذه امُلجتمعات من ظروف واأحداث وباأزمنة خمتلفة، فنجد مثاًل احلديث 
القراآين عن ال�ضنن الجتماعية وجمراها يف الأمم ال�ضابقة، وقواعد التعامل بني النا�ض با 



136

تعزيز األمن االجتماعي في كتب الثقافة اإلسالمية

أ. رائقة علي العمري
د. عماد عبد اهلل الشريفني
د. ماهر شفيق الهواملة

فيها من اأحكام واأخالق واآداب، واأي�ضًا احلديث عن قواعد ال�ضبط الجتماعي واأُ�ض�ضه ونتائج 
هذا ال�ضبط امُلحِقق لأهم ق�ضايا علم الجتماع وهو الأمن الجتماعي.

اأ�ض�ض  فقد  الجتماعي،  لالأمن  واملوؤ�ض�ض  الأول  امل�ضدر  الكرمي  القراآن  ُيعد  وحيُث 
املفهوم والقواعد، ِلُيخرج الأمة التي ارت�ضاها اهلل عز وجل، قال تعاىل: {كنتم خري اأمة 
اأخرجت للنا�س} )اآل عمران: 110( وياأتي تركيز القراآن الكرمي على مفهوم الأمن باملعنى 
العام وال�ضامل لعتباره حاجة اأ�ضا�ضية من احلاجات ال�رصورية للفرد واملجتمع على حد 
اأو  باخلا�ض  العام  عالقة  لها  ل  ُي�ضكِّ بحيث  الأخرى،  الأمن  اأنواع  لكل  مرتكزاً  ُه  وعدَّ �ضواء، 
الأ�ضل بالفرع، ومن الآيات الكرمية الدالة على مفهوم الأمن الجتماعي ب�ضورة مبا�رصة 
قوله تعاىل: {الذي اأطعمهم من جوع واآمنهم من خوف} )قري�ض: 4( ، فاأ�ضارت الآيات 
الكرمية اإىل نعمة من نعم اهلل عز وجل، وهي من اأعظم النعم الدنيوية والأُخروية، وهنا جند 
َمنَّ اهلل عز وجل على قري�ض بهذه النعمة ِلتنَعم حياتهم وجمتمعهم بال�ضتقرار، فربطت الآية 
اأن تتحقق  ال�ضعب  اإذ من  الأمن الجتماعي،  العبادة اخلال�ضة هلل تعاىل وبني حتقيق  بني 
العبادة على وجِهها الأكمل دون حتقق اأمن املجتمع وا�ضتقراره، ويف ذلك اإ�ضارة اإىل اجلمع 
لقيام  الأ�ضا�ضية  املرتكزات  الأمن من  اعتبار  مُيكن  وبالتايل  والآخرة)20(،  الدنيا  اأمن  بني 

العبادة وال�ضتخالف يف الأر�ض.
وقال تعاىل: {واإذ جعلنا البيت مثابة للنا�س واأمنا} )البقرة: 125( ، ويف الآية 
اإليِه  النا�ُض  يثوب  مثابًة  احلرام  البيت  اأن يجعل من  اأراد  تعاىل  اهلل  اأن  اإىل  اإ�ضارة  الكرمية 
اأَمٌن وطماأنينة  عهم اأحد بل ياأمنون فيه على اأرواحهم واأموالهم، فهَو ذاُته  جميعًا، فال ُيروِّ
ع املوؤمنني وتوؤذيِهم وتفتنهم عن دينهم)21(، ويف هذا تاأكيد  و�ضالم بعد اأن كانت قري�ض تروِّ

على اأن اأ�ضا�ض ر�ضالة الإ�ضالم ن�رص الأمن وال�ضالم، وبث الطماأنينة يف قلوب النا�ض.
ويف بع�ض الآيات القراآنية الكرمية جاءت الإ�ضارة اإىل اأن نعمة الأمن قد ُت�ضَلب يف حال 
الُكفر بها وبغريها من النعم، قال تعاىل: {و�رشب الل مثال قرية كانت اآمنة مطمئنة} 
املجتمع  داخل  الظلم  وانت�ضار  والطغيان  الف�ضاد  انت�رصت مظاهر  فعندما   ،  )112 )النحل: 
وجحود النعم وعدم �ضكرها، فقد النا�ُض ما كانوا فيه، فعمَّ اخلوُف والفزع واجلوع وانت�ضار 

الفو�ضى)22(.
وتطبيق  الأخالق،  مكارم  التزام  اإىل  دعوة  الكرمي  القراآن  يف  اأننّ  اأي�ضًا  جند  وكذلك 
من  وغريها  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الأمر  والتزام  واملعامالت  ال�رصعية،  الأحكام 
اأهمية  على  ُبجملها  وتوؤكد  الجتماعي،  الأمن  حتقيق  بها  اللتزام  ي�ضتدعي  التي  الأمور، 
ل مقومات رئي�ضية ِلقيامه، ومن ذلك قول اهلل تعاىل {وعلى الل ق�صد  حتقيقه، فِهي ُت�ضكِّ
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ال�صبيل ومنها جائر ولو �صاء لهداكم اأجمعني} )النحل: 9( ، فالآية ُت�ضري اإىل اأهم قواعد 
باملعروف  والأمر  الأرحام  والإح�ضان و�ضلة  العدل  باإقامة  واملتمثلة  املجتمعات  ا�ضتقرار 
والنهي عن املنكر والبغي، واإقامة احلدود التي حتافظ على كيان املجتمعات و�ضيانة اأمنها 
وا�ضتقرارها وحمايتها من ال�ضياع، واأن التزام امل�ضلم بذلك يعود عليه بالنفع العظيم من 
الهداية والطماأنينة والنعيم العظيم ونيل ر�ضا اهلل �ضبحانه وتعاىل يف الدنيا والآخرة)23(، 
الأرحام  و�ضلة  والإح�ضان  العدل  مفاهيم  من  الكرمية  الآية  ُذِكر يف  ما  ُكل  فاإننّ  وبالتايل 

وغريها دللة على الأمن الجتماعي.
واإننّ الناظر يف الآيات القراآنية الكرمية يجد عدم اقت�ضار القراآن الكرمي على م�ضطلح 
الأمن ِلُيدلل على الأمن الجتماعي، بل جند العديد من املفاهيم وامل�ضطلحات الدالة على 
مفهوم الأمن الجتماعي واملحِقَقة واملوؤدية له ب�ضكل مبا�رص اأو غري مبا�رص كمفهوم الأمر 
ل هذه املفاهيم منظومة متكاملة لأمن املجتمع  باملعروف، واأداء الأمانة وغريها، بحيث ُت�ضكِّ
وا�ضتقراره، وكذلك فاإننّ حد اللتزام بالأمر القراآين هو كفيل لتحقيق الأمن الجتماعي على 

�ضعيد الفرد واملجتمع والأمة.
Ú .مفهوم الأمن الجتماعي يف ال�صنة النبوية ال�رشيفة

العلوم  يف  املرجعية  حيث  من  الكرمي  القراآن  بعد  الثاين  امل�ضدر  النبوية  ال�ضنة  ُتعد 
املتعددة، كعلم النف�ض وعلم الجتماع والعلوم الإن�ضانية وغريها، حيث اإنها امليدان العملي 

ملا جاء يف القراآن الكرمي، بالإ�ضافة اإىل ما جاء فيها من تف�ضيالت لأحكاِمه وت�رصيعاته.
على  ال�رصيفة  النبوية  ال�ضنة  عملت  فقد  الجتماعي،  الأمن  بو�ضوع  يتعلق  ما  ويف 
توجيهاٍت  الكرمي من  القراآن  ما جاء يف  ِلكل  وامل�ضاهد  احلي  النموذج  باإعطائها  حتقيقه، 
انطلقت  الذي  الفكري  للنموذج  فاأنتجت ممار�ضات عملية موافقة  لتحقيقه،  ت�ضعى  واأحكام 
اأن  القراآن الكرمي، لذلك جند  منه، وجاء اهتمامها بالأمن الجتماعي انطالقًا مِلا جاء يف 
املفاهيم الدالة على الأمن الجتماعي يف ال�ضنة النبوية ال�رصيفة هي نف�ضها املفاهيم التي 

جاءت يف القراآن الكرمي، ولكن ب�ضورة وا�ضعة تطبيقية وعملية. 
ومن ذلك قول النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم: « من اأ�ضبح منكم اآمنا يف �رِصبه، معافى يف 

ج�ضده، عنده قوُت يومه، فكاأمنا حيزت له الدنيا«)24(.
حيث يوؤكد هذا احلديث اأن الأمن وال�ضحة والقوت هي من نعم اهلل تعاىل على الإن�ضان، 
فمن ح�ضل عليها فقد ح�ضل على الُدنيا، وقد جاء تقدمي نعمة الأمن يف احلديث عن غريها 
من النعم دللة على اأهميتها وارتباطها بغريها، ول�رصورِة هذا املفهوم والتاأكيد عليه ربط 

لك الدنيا با فيها. النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم حتقق اأمن الفرد على تلك املمتلكات ِبُ
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نًا  ُمت�ضمنّ ِبجعله  الجتماعي  بالأمن  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  عناية  بلغت  وقد 
عوراتي  ا�ضرت  اللهم   » و�ضلم:  عليه  اهلل  �ضلى  ُدعائه  خالل  من  ذلك  ويظهر  اأدعيتِه،  يف 
العيلة  يوم  النعيم  اأ�ضالك  اإين  اللهم   » و�ضلم:  عليه  اهلل  �ضلى  وقوله  روعاتي«)25(،  واآمن 
امل�ضتحب  النعم  من  الأمن  اأن  الأدعية  هذه  خالل  من  فيظهر  اخلوف«)26(،  يوم  والأمن 
الطلب اخلري  اأنه بتوفيق من اهلل تعاىل، ويف هذا  طلبها من اهلل عز وجل، والتاأكيد على 

الدنيا والآخرة. والنفع يف 
وجاءت ال�ضنة النبوية ببع�ض الأحكام ال�رصعية التي ت�ضمن للمجتمع اأمنه وا�ضتقرار 
اأفراده، لقول النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »ل يحل مل�ضلم اأن يروع م�ضلما)27( »، حيث ي�ضري 
احلرمة،  يفيد  والنهي  امل�ضلمني،  بني  واخلوف  الروع  بث  عن  النهي  اإىل  ال�رصيف  احلديث 
الإ�ضالم  الجتماعية يف  بالعالقات  فالأ�ضل  الجتماعي،  وا�ضتقرارهم  اأمنهم  زعزعة  وعن 
قيامها على الأخوة واملحبة واملودة وحب اخلري لالآخرين واخلوف على ممتلكاتهم واأمنهم 
وم�ضاحلهم، قال تعاىل: {واملوؤمنون واملوؤمنات بع�صهم اأولياء بع�س} )التوبة: 71( .

ه من احلاجات التي ل قيام  واأكدت ال�ضنة النبوية على �رصورة الأمن الجتماعي، واأننّ
للدين اإل بها، من خالل املنظومة املتكاملة من الدعوات اإىل التحلي بكارم الأخالق والتزام 
ودعوة  متكاماًل،  كاًل  املجتمع  يكون  اأن  على  واحلر�ض  واملعامالت،  العبادات  يف  ال�رصع 
التزامها  ي�ضمن  التي  الأمور  من  وغريها  لنف�ضه،  يحبه  كما  لأخيه  اخلري  حب  اإىل  امل�ضلم 

الوحدة الإ�ضالمية التي من نتائجها اأمن املجتمع وا�ضتقراره.
Ú .مفهوم الأمن الجتماعي يف الرتاث الإ�صالمي

املتطلب  وهو  وا�ضتقرارها،  احلياة  لدميومة  اأ�ضا�ضيًا  متطلبًا  الجتماعي  الأمن  ُيعد 
بالأمن  الإ�ضالمي  الرتاث  اعتناء  جاء  ولقد  الع�ضور،  مر  على  الهتمام  مدار  كان  الذي 
الجتماعي نتيجًة لهتمام القران الكرمي وال�ضنة النبوية املطهرة بِه، وحاجة الب�رصية له 

يف كل زمان ومكان.
الن�ضو�ض  بتف�ضري  الإ�ضالمي،  الرتاث  يف  الجتماعي  الأمن  عن  احلديث  ارتبط  وقد 
مفهومًا  وجعله  الإ�ضالمية،  ال�رصيعة  مقا�ضد  وبني  بينه  والربط  املو�ضوع،  بهذا  املتعلقة 
رئي�ضيًا للحديث عن الإ�ضالح والأمن وال�ضتقرار الجتماعي، وعدنّه من الأمور التي ل ت�ضلح 
الدنيا اإلنّ بها، وقد اأكد ذلك الإمام املاوردي بقوله: » اعلم اأن ما به ت�ضلح الدنيا حتى ت�ضري 
اأ�ضياء يف قواعدها واإن تفرعت، وهي: دين متبع،  اأحوالها منتظمة، واأمورها ملتئمة، �ضتة 
ُيعربنّ عن  وهذا   ،)28(« ف�ضيح  واأمل  دائم،  عام، وخ�ضب  واأمن  �ضامل،  وعدل  قاهر،  و�ضلطان 

اأهمية الأمن ل�ضتقامة الدنيا و�ضريها، وذلك بجعله قاعدة رئي�ضية لذلك.
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هذه  حتمله  مِلا  ذلك  عميقة  معاٍن  املجتمع،  يف  الأمن  لقاعدة  املاوردي  �رصح  ويف 
الكلمة من معنًى عظيم، فقال: » واأما القاعدة الرابعة: فهي اأمن عام، تطمئن اإليه النفو�ض، 
وتنت�رص فيه الهمم، وي�ضكن فيه الربيء، وياأن�ض به ال�ضعيف، فلي�ض خلائف راحة، ول حلاذر 
عن  ويكفهم  ت�رصفهم،  عن  ويحجزهم  م�ضاحلهم،  عن  النا�ض  يقب�ض  واخلوف  طماأنينة، 
الأ�ضباب التي بها قوام اأودهم، وانتظام جملتهم، والأمن املطلق ما عم »)29(، وهنا اإ�ضارة 
اإىل الأمن الجتماعي لأنه �ضامل لكل اأنواع الأمن يف احلياة، وبالتايل فاإننّ املق�ضود بالأمن 

العام اأو املطلق هو الأمن الجتماعي العام.
وقد جعل �ضيخ الإ�ضالم ابن تيمية حتقيق الأمن الجتماعي من مهام احلاكم، وبالتايل 
فهو من حقوق الرعية واملتمثلة يف » بذل اجلهد يف خدمة الرعية والن�ضح لها واإقامة العدل 
بني رعاياها واإننّ عدم الإخالل بهذه احلقوق كفيٌل باحلفاظ على الدولة ووجودها، واحلفاظ 

على احلياة الجتماعية فيها«)30(.
وقد ربط ابن تيمية الأمن الجتماعي بق�ضد من مقا�ضد ال�رصيعة الإ�ضالمية، بجعل 
فيها  الدين  بحفظ  منوط  املجتمعات  ا�ضتقرار  اأن  فاأكد  لوجوده،  مقوِّمًا  الجتماعي  الأمن 

واإقامة اأركانه وتثبيتها، ودرء املفا�ضد عنه، وحفظ حقوق اخللق و�رصورياتهم)31(.
واأكد �ضيخ الإ�ضالم اأنه »ل قيام للدين ول للدنيا اإل بولية اأمر امل�ضلمني واأن بني اآدم 
ل تتم م�ضاحلهم، ول تتحقق اإل بالجتماع حلاجة بع�ضهم اإىل بع�ض و�رصورة التزام الأمر 
باملعروف والنهي عن املنكر »)32(، وي�ضتنتج من ذلك جمموعة عالقات، وهي عالقة الأمن 
الجتماعي بقيام الدين والدنيا، والرتباط بني الأمن الجتماعي وح�ضول م�ضالح النا�ض، 

و�رصورة قيام الأمر باملعروف والنهي عن املنكر حل�ضول الأمن الجتماعي و�ضمانه.
هذا واإن امل�ضتقرئ للرتاث الإ�ضالمي يجد فيه التاأكيد على الأمن الجتماعي وجعله من 
الرعية، واملقا�ضد  اأمور  الدرا�ضة يف ق�ضايا احلكم وال�ضيا�ضة ال�رصعية، واإ�ضالح  اأ�ضا�ضيات 

ال�رصعية، والأحكام ال�رصعية، واعتباره اأ�ضا�ضًا لوجود الق�ضاء.
Ú .اأهمية الأمن الجتماعي يف الإ�صالم

تتجلى اأهمية الأمن الجتماعي يف الإ�ضالم، من خالل ارتباط هذا املفهوم بكثري من 
ُه م�ضدر ال�ضتقرار والطمئنان فيها، وميكن تو�ضيح هذه الأهمية من خالل  اأمور احلياة، وعدَّ
بيان الأهمية ال�رصعية والجتماعية واحل�ضارية لالأمن الجتماعي، والتي تتمثل بالآتي: 

الأهمية ال�رشعية لالأمن الجتماعي:  ♦
اعتباره مطلبًا مهمًا حلفظ  � الجتماعي من خالل  لالأمن  ال�رصعية  الأهمية  تتاأتى 
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الدين  حفظ  وهي  الإ�ضالمية،  ال�رصيعة  مقا�ضد  من  النابعة  لالإن�ضان  اخلم�ض  ال�رصورات 
ُعر�ضًة  كان  ال�رصورات  هذه  على  اعتدى  من  اإن  حيث  واملال،  والعقل  والعر�ض  والنف�ض 
الأفراد واملجتمعات  الأمن يف حياة  لأهمية  الدنيا والآخرة، ونظراً  ال�ضديدة يف  للعقوبات 
على  وعمل  بال�ضمانات  فاأحاطه  فائقة،  عناية  و�ضيانته  حفظه  عملية  الإ�ضالم  اأوىل  فقد 
اإيجاد وحتقيق مقوماته، ومل يقت�رص يف روؤيته اأو منهجه على مقوم دون اآخر، وذلك لتكون 

متكاملة)33(.
الأول،  � لوجود  مقوِّم  الثاين  اإن  حيث  الجتماعي،  والأمن  الدين  قيام  بني  الربط 

الإ�ضالمية  ال�رصيعة  وامل�ضتقرئ مل�ضادر  ال�ضمحة،  معامله  واإر�ضاء  مهم يف حتقيق  وباعث 
املق�ضود  اأن  وجزئياتها  دلئلها  كليات  من  ي�ضتبني  الت�رصيع،  من  مقا�ضدها  على  الدالة 
العام من الت�رصيع هو حفظ نظام الأمة وا�ضتدامة �ضالحه و�ضالح املهيَمن عليه وهو النوع 
الإن�ضاين، وي�ضمل �ضالحه: �ضالح عقله، و�ضالح عمله، و�ضالح ما بني يديه من موجودات 

العامل الذي يعي�ض فيه)34(.
ُيعد الأمن الجتماعي فري�ضة اإلهية وواجبًا �رصعيًا، وبذلك تتجاوز الروؤية الإ�ضالمية  �

املنظور الب�رصي، بل رفعت من �ضاأن الأمن، وجعلته �رصورة من �رصورات ا�ضتقامة العمران 
الأ�ضا�ض  الجتماعي  الأمن  مقومات  اإقامة  الإ�ضالمية  الروؤية  هذه  جعلت  كما  الإن�ضاين، 

واملرتكز لإقامة الدين، فرتبت على �ضالح الدنيا بالأمن �ضالح الدين)35(.
الأهمية الجتماعية لالأمن الجتماعي:  ♦
الدنيا،  � قيام م�ضالح  الجتماعي يف  اجلانب  الجتماعي يف  الأمن  اأهمية  تتجلى 

وذلك بح�ضول ال�رصوريات التي جاءت بها مقا�ضد ال�رصيعة، والتي ل قيام لها اإل بالأمن،« 
فاإذا ُفقدت مل جتِر م�ضالح الدنيا على ا�ضتقامة، بل على ف�ضاد وتهارج وفوت حياة، ويف 

الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع باخل�رصان املبني«)36(.
�ضمولية الأمن الجتماعي جلميع جوانب احلياة يف كل زمان ومكان، فهو »ي�ضمل كل  �

نواحي احلياة التي تهم الإن�ضان املعا�رص، فاأول ما ي�ضمله الكتفاء املعي�ضي، والقت�ضادي، 
وال�ضتقرار احليوي للمواطن، بحيث ي�ضعر الفرد باأن له ركائز ثابتة يف جمتمعه، يحقق من 

خاللها كيانه«)37(.
واأمنهم،  � النا�ض  املحافظة على حقوق  اأ�ضا�ضيًا يف  م�ضاعداً  الجتماعي  الأمن  ُيعد 

وذلك لأن �ضالمة واأمن املجتمع من �ضالمة اأفراده، فكانت احلدود حمايًة و�ضيانًة وردعًا 
الأ�ضا�ضية  للخدمات  تلبية  اأي�ضا  وفيه  واملال)38(،  والعر�ض  النف�ض  اأمن  يهدد  ما  كل  عن 

لالإن�ضان، وي�ضعى اإىل حتقيق الرفاهية له، بحيث يوازن بني اهتمامات الفرد واملجتمع.



141

2016 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد األربعون (2) - كانون 

الأهمية احل�صارية لالأمن الجتماعي:  ♦
اأحداث  � �ضائر  دلت  اإذ  احل�ضارة،  ازدهار  اأ�ضباب  من  �ضببًا  الجتماعي  الأمن  يعد 

التاريخ البعيد والقريب، على اأن احل�ضارة ل تزدهر، واأن الأمم ل ترتقي، ول تتقدم اإل يف 
ظل ال�ضتقرار الذي ين�ضاأ عن ا�ضتتباب الأمن لالأفراد وللجماعات ولالأمم)39(.

ال�ضهود  � �ضهود احل�ضارة، بحيث يحقق  الأمن الجتماعي مقومًا من مقومات  يعد 
احل�ضاري بنموذجيه الفكري والتطبيقي، فانعدام الأمن موؤذن بانعدام احل�ضارات.

تعمل قواعد الأمن الجتماعي على حتقيق الهدف الأ�ضمى خللق الإن�ضان بعد عبادة  �
الذي ميثل اجلانب املادي من احل�ضارة وقيامها،  الأر�ض،  اهلل عز وجل واملتمثل بعمارة 

وحفظ نظام التعاي�ض فيها، وا�ضتمرار �ضالحها يكون ب�ضالح امل�ضتخلَفني)40(.
ُي�ضهم الأمن الجتماعي يف وقاية احل�ضارة من النحالل والنهيار، واأكد ذلك ابن  �

خلدون بقوله: «اإن اأمن اجلماعة امل�ضلمة يف دار الإ�ضالم و�ضيانة النظام العام الذي ي�ضتمتع 
واأمن  �رصوري،  كله  وذلك  طماأنينة،  يف  اخلري  ن�ضاط  ويزاولون  بالأمان،  ظله  يف  النا�ض 

الأفراد ل يتحقق اإل به«)41(.
واملجتمعات،  الأفراد  طماأنينة  لتحقيق  حقيقي  مدخل  الجتماعي  الأمن  فاإن  وعليه 

و�ضبب لزدهارها وا�ضتمرارها وحتقق �ضعادتها.

املطلب الثاني: مفهوم كتب الثقافة اإلسالمية وأهميتها.

ها: الكتب التي اأُِقرت ملرحلة درا�ضية معينة، وتعنى  تعرَّف كتب الثقافة الإ�ضالمية باأننّ
بالعلوم الإ�ضالمية، وت�ضم العديد من القيم واملثل والجتاهات الهادفة لبناء �ضخ�ضية املتعلم 

ب�ضورة �ضاملة ومتوازنة وفق الت�ضور الإ�ضالمي املنبثق من الكتاب وال�ضنة ال�رصيفة)42(.
وُتعد كتب الثقافة الإ�ضالمية و�ضيلة �رصورية لتحقيق عملية التكامل بني املتعلمني، 
بعنى ت�ضابههم يف القيم واملثل والجتاهات الجتماعية العامة قدر الإمكان، ولكن بطريقة 
متمايزة فردية، فيختلف كل فرد عن الآخر يف اهتمامه وقدراته بحيث يتوافر يف املتعلم 

التفكري العلمي البتكاري النقدي والعتزاز ب�ضخ�ضيته الإ�ضالمية)43(.
اأهمية كتب الثقافة الإ�صالمية. ♦

العمرية املقدمة  اأهمية حمتواها واملرحلة  الإ�ضالمية من  الثقافة  اأهمية كتب  تتاأتى 
لها، فينبغي على كتب الثقافة الإ�ضالمية تعميق فهم العقيدة الإ�ضالمية، واحلث على تطبيق 
الأر�ض  يف  ونعمه  عليه  تعاىل  اهلل  بنعم  املتعلم  وتعريف  للحياة،  ومنهجا  فكرا  الإ�ضالم 
باملجتمع  تت�ضل  التي  بامل�ضكالت  والتب�ضري  اخللقية،  الف�ضائل  اعتناق  وتذوق  والكون، 
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خا�ضة والأمة الإ�ضالمية عامة)44(.
اإمنا  اأو تنمية املهارات  الثقافة الإ�ضالمية بتقدميها للمعرفة  اأهمية كتب  ول تقت�رص 
يتعدى ذلك بكثري، فهي تبث الجتاهات وال�ضلوكات ال�ضوية داخل اإطار املدر�ضة وخارجها، 
فالعائد من هذه الكتب ل ينتهي بامتحان �ضاأن كثري من املواد الدرا�ضية، واإمنا ي�ضاحب 
الإن�ضان طول حياته قيمًا واجتاهًا و�ضلوكًا وقدوة طيبة للمحيطني به واملتفاعلني معه)45(.

والجتاهات  للقيم  تنميتها  خالل  من  كذلك  الإ�ضالمية  الثقافة  كتب  اأهمية  وتربز 
يف  بدوره  القيام  من  ومتكينه  ذاته،  حتقيق  يف  ي�ضهم  با  املتعلم،  نف�ض  يف  الإ�ضالمية 
احلياة، واإك�ضابه الت�ضور الإ�ضالمي للكون والإن�ضان واحلياة، با ي�ضاعده على تعميق اإميانه 

وا�ضتقامة اأمره على منهج اهلل تعاىل)46(.
ومما يوؤكد اأهمية كتب الثقافة الإ�ضالمية دورها يف تب�ضري املتعلم بالواقع التطبيقي 
لالإ�ضالم، من خالل تناولها مواقف من حياة الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم وحياة ال�ضحابة 
والتابعني ر�ضوان اهلل عليهم والعلماء يف ع�ضور الإ�ضالم املتتابعة ملا ينبغي اأن يكون عليه 

يف فكره ووجدانه وعمله)47(.
وبالتايل فاإن املوؤ�ض�ضات العلمية والتعليمية تتحمل اليوم م�ضوؤولية ج�ضيمة يف اإعادة 
ال�ضاملة  الإ�ضالمية  املفاهيم  تعزيز  اإعادة  خالل  من  وثقافتهم،  بناهجهم  ال�ضباب  ثقة 

بجالت احلياة كافة.

املبحث الثاني

دور كتب الثقافة اإلسالمية يف تعزيز األمن االجتماعي.
 يتاأتى دور كتب الثقافة الإ�ضالمية يف تعزيز الأمن الجتماعي، كونه مي�ض اأمر الدين، 
ومتطلبًا اأ�ضا�ضيًا لقيام احلياة العلمية والعملية، وُمرتكزاً مهمًا يف حتقيق اإن�ضانية الإن�ضان، 
وحتقيق ال�ضهود احل�ضاري لالأمة الإ�ضالمية. و�ضوف يقت�رص احلديث هنا عن دور النتاجات 
واملحتوى والأن�ضطة والو�ضائل والتقومي، يف متثيلها لدور كتب الثقافة الإ�ضالمية يف تعزيز 

الأمن الجتماعي، وذلك كما ياأتي: 

املطلب األول: دور النتاجات يف تعزيز األمن االجتماعي.

ما  �ضواء  الدرا�ضي  املنهج  لعمليات  البداية  ونقطة  الرئي�ضة  اخلطوة  النتاجات  مُتثل 
�ضالح  عليها  يرتكز  كما  التنفيذية)48(،  بالناحية  اأو  التخطيطية  بالناحية  منها  يت�ضل 
العملية التعليمية وف�ضادها، بحيث يعد حتقيق النتاج هو الغاية من هذه العملية، فاإن حققت 
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النتاجات باإحداث التغيريات املاأمول لها، حتققت اأهداف العملية التعليمية والعك�ض �ضحيح.
وتاأتي  املتعلمني،  �ضلوك  يف  اإيجابية  تغيريات  اإحداث  عملية  النتاجات  تعد  ولذلك 
اإىل  املتعددة  بعنا�رصه  املنهج  يرمي  والتي  التعليم،  لعملية  كنتيجة  احلال  بطبيعة 
باإحداث  �ضواء  التعليمية  للعملية  حا�ضلة  كنتيجة  النتاجات  تاأتي  وبالتايل  حتقيقها)49(، 
تغيريات معرفية اأو انفعالية اأو �ضلوكية، وبذلك تخل�ض الدرا�ضة اإىل اأن النتاجات عبارة عن: 

ذلك التغيري املخطط له من اأجل تعديل �ضلوك املتعلم ِوفق قدراته وبا يتفق مع حاجاته.
وترجع النتاجات الرتبوية اإىل الأطر الفكرية التي تنبع منها، بحيث تكون لها قوالب 
م�ضتق  فهو  العامة،  بالأهداف  يرتبط  الإ�ضالمية  الرتبية  منهج  فهدف  فيها،  ت�ضب  حمددة 
اأ�ضا�ض  هي  التي  الإ�ضالمية،  ال�رصيعة  من  اأي  ال�رصيفة،  النبوية  وال�ضنة  الكرمي  القراآن  من 
الرتبوية  باجتاهاتها  املعا�رص  العربي  للمجتمع  العامة  الأهداف  من  الكثري  ت�ضكيل  يف 

وال�ضيا�ضية والجتماعية)50(.
الإ�ضالمي،  واملنهج  الإ�ضالمي  للمجتمع  الرتبوية  النتاجات  �ضياغة  عند  ينبغي  لذا 
العمل على حتقيق العقائد واملفاهيم ال�ضاملة جلميع مناحي احلياة، والعمل على تدعيمها 

بالمح ترجمتها على اأر�ض الواقع.
للمجتمع،  الفكرية  لالأطر  تخ�ضع  الرتبوية  الأهداف  و�ضع  عملية  اأن  الذكر  �ضبق  وقد 
واحلاجات العامة للمتلقني فتعزز املفاهيم وتنمي القيم والجتاهات، وتعمل على توجيه 

الفكر العلمي والذي يتبعه ممار�ضات عملية.
وهنا �ضوف تبني الدرا�ضة دور النتاجات الرتبوية يف تعزيز مفاهيم الأمن الجتماعي، 

ويتبني ذلك الدور من خالل الآتي: 
الأمن . 1 بفاهيم  الإ�ضالمية  الثقافة  كتب  لتدعيم  عملية  اإ�ضرتاتيجية  خطط  و�ضع 

املفاهيم  هذه  جميع  ت�ضمل  وا�ضحة،  حمددة  تربوية  نتاجات  ب�ضكل  وذلك  الجتماعي، 
وم�ضتوياتها املتعددة.

و�ضع نتاجات تعمل على رفع روح احلر�ض على اأمن املجتمع والبلد، وذلك بغر�ض . 2
مبادئ الولء والنتماء �ضمن دوائر الإن�ضانية والدين واملجتمع، وهذا ل يتحقق اإل بتعزيز 

معاين الأمن والطماأنينة.
�ضياغة نتاجات تربوية تربز اأهمية املجتمع و�ضالمته والبعد عن العنف والتطرف . 3

الثقافة  ُيربز كتاب  و�ضلوكيات، بحيث  اأفعال  املجتمع من  اأمن  يهدد  ما  الفكري)51(، وكل 
وا�ضتقرارها،  املجتمعات  اأمن  تهدد  م�ضميات  من  الإ�ضالم  �ضد  يحاك  ما  ُكل  الإ�ضالمية 
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كالإرهاب وغريها.
التي . 4 الجتماعية،  التنظيمات  العديد من  تنظم  تربوية مق�ضودة  نتاجات  �ضياغة 

الأمن  الأهداف على حفظ  واأمنيًا، بحيث تعمل هذه  اأمر املجتمع فكريًا واجتماعيًا  ُت�ضلح 
والنظام وال�ِضلم داخل املجتمع)52(.

بلورة نتاجات تربوية تعمل على ت�ضحيح املفاهيم املتعلقة باملجتمع كمفاهيم . 5
الأمن وحفظ النظام، والعوامل املوؤدية ل�ضتقرار املجتمع.

املتعلقة . 6 وال�ضلوكية  الوجدانية  املعرفية  الأبعاد  تدعم  تربوية  نتاجات  �ضياغة 
والفهم  املعرفة  ب�ضتويات  املتعلم  تعريف  خالل  من  وذلك  الجتماعي؛  الأمن  بفاهيم 
والإدراك املتعلقة بالأمن الجتماعي، واإك�ضابه م�ضتويات امليل والتقدير والجتاه نحوها، 

ومن ثم التزامه بال�ضلوك اليجابي املت�ضم بهذه املفاهيم والعمل على تعزيزها.

املطلب الثاني: دور احملتوى يف تعزيز األمن االجتماعي.

تاأتي عملية �ضياغة حمتوى اأي كتاب يف اخلطوة الثانية بعد عملية و�ضع النتاجات 
الرتبوية، وُيعد املحتوى اأحد عنا�رص املنهاج واأولها تاأثريا بالنتاجات التي يرمي املنهاج 
اإىل حتقيقها، حيث يعد املحتوى نوعية املعارف واملعلومات التي يقع عليها الختيار يف 
امل�ضتهدفة،  الفئة  تنا�ضب  معينة،  معايري  وفق  تنظيمها  ويتم  وال�ضياغة،  الت�ضميم  عملية 

�ضواء اأكانت هذه املعارف مفاهيمًا اأم حقائق اأم اأفكاراً اأ�ضا�ضية)53(.
وبالتايل فاإن املحتوى هو جمموع: املعارف واملفاهيم واحلقائق الواجب على الطالب 
تعلُّمها والجتاهات واملهارات، وهو ما ي�ضمى باملحتوى ال�رصيح املق�ضود، ويتبع لأهداف 
خمطط لها)54(، وبهذا ُيعد املحتوى �ضياغة عملية حقيقية ومق�ضودة للنتاجات التي تتج�ضد 

ب�ضكل مدرو�ض وذات اأغرا�ض معينة.
ويعد املحتوى الأداة البارزة بني املعلم واملتعلم، اإذ من خالله يتم تو�ضيل املعارف 
ظل  يف  املنهاج  عنا�رص  جميع  فتتجمع  والجتاهات،  واخلربات  واحلقائق  واملفاهيم 
والأن�ضطة،  والأ�ضاليب  الو�ضائل  وتكون  خالله،  من  تتج�ضد  الرتبوية  فالنتاجات  املحتوى 
عة لت�ضهيل حتقيقها، كما وميكن قيا�ض تاأثري املحتوى من خالل التقومي، ويقوم املعلم  مطونّ
بعملية تو�ضيل هذا املحتوى، من خالل غر�ض احلقائق واملفاهيم، وطرق حتقيقها وتنميتها، 

من خالل جمموع اخلربات والتجارب التي تتحقق يف �ضخ�ض املعلم.
الأمن  مفاهيم  تعزيز  يف  الإ�صالمية  الثقافة  كتاب  يف  املحتوى  دور  ويتاأتى 

الجتماعي من خالل الآتي:
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تدعيم الوحدات الدرا�ضية يف كتب الثقافة الإ�ضالمية بدرو�ض تعنى بفاهيم الأمن . 1
الجتماعي، بحيث تقوم بعر�ض هذه املفاهيم بعدة منطلقات واأبعاد، �ضواء اأكانت معرفية 

اأم وجدانية اأم �ضلوكية.
�ضياغة حمتوى كتب الثقافة الإ�ضالمية بطريقة علمية وعملية يف اآن واحد، بحيث . 2

املعارف  خالل  من  علمية  بطريقة  وجمالتها  الجتماعي  الأمن  مفاهيم  للطالب  يقدم 
واملعلومات، وطريقة عملية من خالل تطبيقاتها الرتبوية على اأر�ض الواقع.

تقدمي املحتوى ملفاهيم الأمن الجتماعي بطريقة تربط بني البعد الديني وماآلته . 3
�ضواء  اجتماعية  ونتائج  اأحداث  من  نه  يت�ضمنّ وما  الجتماعي  والبعد  والأخروية،  الدنيوية 

اأكانت اإيجابية اأم �ضلبية.
تنويع املحتوى ملفاهيم الأمن الجتماعي، انطالقًا من التنوع الذي جاء يف القراآن . 4

الكرمي وال�ضنة النبوية ال�رصيفة، وذلك بعدم اقت�ضار املحتوى على ذكر م�ضطلح الأمن بل 
تنويع امل�ضطلحات كال�ضالم وال�ضتقرار والطماأنينة وغريها.

الدرا�ضي، وتنمية . 5 الأمن الجتماعي داخل املحتوى  تنمية  الكثري من عنا�رص  بث 
احل�ض وال�ضعور بالواجب جتاه املجتمع. 

احتوائه على العديد من الق�ض�ض والأمثلة من حياة ال�ضلف ال�ضالح، والتي جُت�ضد . 6
مبادئ العدل وال�ضورى وامل�ضاواة. 

ذلك . 7 واأثر  الإ�ضالمي،  الت�رصيع  واأثر  ة  احلقنّ والعبادة  الإ�ضالمية  العقيدة  دور  اإبراز 
واإ�ضهامه يف حماية اأمن الفرد واملجتمع.

املطلب الثالث: دور األنشطة والوسائل واألساليب يف تعزيز األمن االجتماعي.

فهم  ت�ضهيل  على  تعمل  اإذ  املنهاج،  عنا�رص  من  مركزيًا  عن�رصاً  الأن�ضطة  متثل 
وا�ضتيعاب املحتوى بطرق �ضهلة وعلمية وعملية، ويق�ضد بها« اجلهد العقلي اأو البدين الذي 
يبذله املتعلم )اأو املعلم( من اأجل بلوغ هدف ما«)55(، وُعرِّفت باأنها« الربنامج الذي تنظمه 
املدر�ضة متكاماًل مع املنهج التعليمي، والذي ُيقِبل عليه املتعلمون برغبة، ويحقق اأهدافًا 
الجتاهات  يف  وقدراته  هواياته  وتنمية  املتعلم  خربة  يف  منو  اإىل  توؤدي  معينة  تربوية 

الرتبوية والجتماعية املرغوبة«)56(.
وتقوم الأن�ضطة بدور فاعل يف اإبراز املحتوى بطريقة ممتعة، فتعد و�ضيلًة وحافزاً لإثراء 
مكوناتها  واإدراكهم  البيئة  مع  املتعلمني  تعامل  خالل  من  عليه  احليوية  واإ�ضافة  املنهج 
املختلفة)57(، وتنمية مدارك الطلبة ومهارتهم املعرفية واحل�ضية، وقد تكون الأن�ضطة حمركًا 
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اإيجابية، وفيها  اإىل ممار�ضات عملية  الدر�ض  داخل  املوجودة  املفاهيم  تفعيل  اأ�ضا�ضيًا يف 
اأي�ضا حتقيق لالأهداف املن�ضودة.

د الأن�ضطة املتعلمني بالعديد من الإيجابيات على �ضعيد املرح واملتعة وتطوير  وُتزوِّ
العمل  الطلبة من  ن  مُتكِّ نف�ضها، فهي  املادة  اأف�ضل يف  اإجناز  والطموح وحتقيق  ال�ضخ�ضية 
اًل  مع الآخرين والإ�ضهام يف املجموعة بو�ضفهم اأفرادا فاعلني، ومن ثم يف املجتمع ُم�ضتقبنّ
بتطوير مهاراتهم وثقتهم باأنف�ضهم، وهذا يفيدهم يف حياتهم العملية، وكذلك على �ضعيد 
مع  التفاعل  خالل  من  املجتمع  يف  فاعلني  اأفرادا  ليكونوا  تعدُّهم  كما  الإبداعي،  التعلم 

مكونات بيئتهم)58(.
التي  الأدوات  اإحدى  فهي  للمتعلم،  التعليمية  العملية  ت�ضهيل  على  تعمل  اأداة  وهي 
زيادة  اإىل  تهدف  وب�رصية،  �ضمعية  اأم  ب�رصية  اأم  �ضمعية  اأكانت  �ضواء  املعلم،  ي�ضتعملها 
فاعلية التعلم وتو�ضيح مفاهيم املادة العملية داخل الدر�ض، وتعمل على تدريب الطلبة على 
املهارات املهمة وتنمية الجتاهات املرغوب فيها من دون اأن يعتمد املدر�ض على الألفاظ 

والرموز والأرقام املجردة فقط)59(.
بكونها  وذلك  والتعليمية،  الرتبوية  العملية  يف  كبرية  اأهمية  التعليمية  وللو�ضائل 
ت�ضاعد الطلبة يف تنويع خرباتهم، وحُتقق عندهم التعلم الأمثل الأكرث ر�ضوخًا يف الذاكرة، 
نهم من احل�ضول على معلومات متنوعة  وجتذب انتباههم واهتمامهم ملو�ضوع الدر�ض ومتكنّ

ومفيدة)60(.
التعليمية، دور  العملية الرتبوية  التدري�ض باعتبارها عن�رصاً فعاًل يف  كما لأ�ضاليب 
مهم يف حتقيق الأهداف املن�ضودة منها، فهي تعرب عن » الأمناط التدري�ضية اخلا�ضة باملعلم 
واملف�ضلة لديه، ويعني ذلك اأنه قد جند اأ�ضلوب التدري�ض لدى معلم معني يختلف عنه لدى 
معلم اآخر رغم اأن طريقة التدري�ض املتبعة واحدة، وهذا يدل على اأن اأ�ضلوب التدري�ض يرتبط 
اإذا كانت طرق التدري�ض تعني  ارتباطًا وثيقًا باخل�ضائ�ض ال�ضخ�ضية للمعلم، وبعنى اآخر 
منية  الإجراءات العامة التي يقوم بها املعلم فاإن الأ�ضاليب يق�ضد بها اإجراءات خا�ضة �ضِ
تت�ضمنها الإجراءات العامة التي جتري يف املوقف التعليمي«)61(، وبهذا يت�ضح اأن اأ�ضلوب 

التدري�ض عبارة عن عملية تو�ضيل الدر�ض اإىل املتعلم بطرق فاعلة وموؤثرة.
التدري�ض بني  اأهميتها من ت�ضورها للعالقة اجلديدة يف  التدري�ضية  الأ�ضاليب  وتاأخذ 
املعلم واملتعلم والهدف، حيث يحدد نوع ال�ضلوك الذي ميكن اأن ي�ضلكه املعلم مع تالميذه، 
ملواجهة  ي�ضتعد  حتى  كبري  ب�ضكل  بنائها  يف  وي�ضهم  املتعلم،  �ضخ�ضية  على  يوؤثر  وهذا 

امل�ضتقبل لي�ضبح اإن�ضانًا م�ضتقاًل يف حتديد الأهداف وقادراً على بلوغها ب�ضكل فردي)62(.
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وجتتمع الأن�ضطة والو�ضائل والأ�ضاليب التدري�ضية لت�ضهيل اإي�ضال املعارف واملفاهيم 
واملهارات للفئة امل�ضتهدفة، ويكن لها تعزيز مفاهيم الأمن الجتماعي يف كتب الثقافة 

الإ�صالمية من خالل الآتي: 
يف . 1 الجتماعي  الأمن  ومفاهيم  مل�ضامني  بحثية  موجهات  على  الأن�ضطة  احتواء 

القراآن الكرمي وال�ضنة النبوية ال�رصيفة والرتاث الإ�ضالمي، وهذا يرتك الأثر البالغ يف نف�ض 
املتعلم، وذلك بتعميق انتمائه للدين الإ�ضالمي فكراً و�ضلوكًا ومنهجًا، بعرفته حر�ض الدين 

يف ال�ضعي اإىل اإر�ضاء معامل الأمن ال�ضاملة.
الواقع . 2 على  الطالع  اإىل  الطالب  توجه  التي  املمار�ضات  لبع�ض  الأن�ضطة  ت�ضمني 

املحيط به، من خالل متابعة الأخبار ب�ضتى الو�ضائل وحماولته لتقييم الأو�ضاع الأمنية، 
ومعرفة ثغراتها، وحماولته لو�ضع احللول �ضمن الأُطر الإ�ضالمية.

املفاهيم . 3 تو�ضيح  عملية  يف  ي�ضاعد  اأنواعها،  ب�ضتى  للو�ضائل  املعلم  ا�ضتخدام 
يف  التلفاز  املعلم  ي�ضتخدم  فقد  ال�ضورة،  اإي�ضال  يف  وي�ضهم  الجتماعي،  بالأمن  املتعلقة 

تو�ضيح ذلك، ليدرك الطالب جمريات الع�رص والأو�ضاع الأمنية.
الأمن . 4 مفاهيم  تفعيل  على  تعمل  جديدة  تدري�ضية  لأ�ضاليب  املعلم  ا�ضتحداث 

الجتماعي، وت�ضاعد على تو�ضيح مالحمه الرئي�ضة، ب�ضورة تواكب الع�رص وم�ضتلزماته.
مفاهيم . 5 عن  بها  يعرب  تدري�ضية،  طرائق  ا�ضتحداث  يف  الفر�ضة  الطالب  اإعطاء 

الأمن الجتماعي، وذلك باإعطائِه الفر�ضة للبحث والتنقيب عن مفاهيم الأمن الجتماعي، 
وعر�ضها لزمالئه.

والونّعاظ . 6 الُدعاة  بع�ض  ا�ضت�ضافة  ت�ضتدعي  التي  الأن�ضطة  بع�ض  �ضياغة 
حب  وغر�ض  حياة،  كمنهج  بالإ�ضالم  اللتزام  اأهمية  حول  والندوات  املحا�رصات  لإلقاء 

الف�ضيلة يف نفو�ض الطلبة. 
الطالب . 7 دافعية  تثري  التي  الأن�ضطة  لبع�ض  الإ�ضالمية  الثقافة  كتب  ت�ضمني 

للم�ضاركة يف امُل�ضابقات الثقافية والبحوث العلمية التي ُتعنى بتنمية ُحب الأمن والأمان 
لديهم.

املطلب الرابع: دور التقويم يف تعزيز األمن االجتماعي.

يعد التقومي عملية َيعِرف بها القائمون على اأمر التعليم مدى ما حققه املتعلم خالل 
التي  واملهارات  للمعلومات  اكت�ضابه  ومدى  وَتقدُّمه  اإليه  و�ضل  الذي  وامل�ضتوى  درا�ضته، 
تلقاها)63(، فالتقومي« عملية منظمة جلمع وحتليل املعلومات بغر�ض حتديد درجة حتقق 
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النتاجات الرتبوية، واتخاذ القرارات ب�ضاأنها ملعاجلة جوانب ال�ضعف وتوفري النمو ال�ضليم 
املتكامل من خالل اإعادة تنظيم البيئة الرتبوية واإثرائها«)64(. 

فالتقومي عملية ت�ضعى اإىل قيا�ض مدى اكت�ضاب املتعلم للنتاجات املعرفية والوجدانية 
واملهارية، وت�ضحيح جوانب الق�ضور وال�ضعف فيها، » في�ضهم يف بيان مدى فاعلية الربامج 
القوة  وجوانب  التدري�ضي،  املعلمني  واأداء  املدر�ضية،  الإدارة  عمل  يخ�ض  فيما  املدر�ضية 
وحتتاج  التعليمي«)65(.  الطلبة  م�ضتوى  يف  التقدم  ومدى  املدر�ضي،  املنهاج  يف  وال�ضعف 
لي�ضهل قيا�ض كلٍّ يف جانبه، وهذا  اإىل مدارك معرفية ووجدانية ومهارية،  التقومي  عملية 

يوؤكد الدور املنوط باملعلم، ومدى تفعيل خرباته لقيا�ضها.
الثقافة  كتاب  يف  الجتماعي  الأمن  مفاهيم  تعزيز  يف  التقومي  دور  ويتاأتى 

الإ�صالمية للمرحلة الثانوية من خالل الآتي:
تقوم العمليات التقوميية خالل الدر�ض املتعلق بفاهيم الأمن الجتماعي، بقيا�ض . 1

مدى فعالية الدر�ض وتاأثريه يف فكر الطالب و�ضلوكه.
ت�ضمني كتب الثقافة الإ�ضالمية لأ�ضاليب تقوميية تقي�ض النتاجات املاأمول لها، من . 2

الأبعاد املعرفية والوجدانية وال�ضلوكية.
بحيث . 3 وم�ضتمرة،  دائمة  تقوميية  لأ�ضاليب  الإ�ضالمية  الثقافة  كتب  ت�ضمني 

تكون قبل البدء بعر�ض املادة التعليمية املتعلقة بفاهيم الأمن الجتماعي، واأثناء العر�ض 
وعند اإنهائه.

يتعلق . 4 با  واقعه،  على  الطالب  اإطالع  تقي�ض  التي  التقوميية  الأ�ضئلة  تفعيل 
باأو�ضاعه الأمنية، والتي تقي�ض اأي�ضا معارفه حول مفاهيم الأمن الجتماعي، وال�ضلوكيات 

الواجبة لتحقيقه واإر�ضائه.
الجتماعي، . 5 الأمن  بفاهيم  املرتبطة  وامل�ضكالت  الق�ضايا  من  العديد  اإثارة 

وتكليف الطلبة بناق�ضتها واإيجاد احللول الناجعة لها، وذلك من اأجل تدريبهم على متثل 
مفاهيم الأمن الجتماعي.

اخلامتة

تو�صلت الدرا�صة احلالية اإل جمموعة من ال�صتنتاجات واملتمثلة بالآتي: 
وال�ضاملة . 1 املدرو�ضة  واخُلطط  الإجراءات  �ضل�ضلة  ه:  باأننّ الجتماعي  الأمن  ُيعرَّف 

امل�ضتنبطة من ال�رصع الإ�ضالمي، التي تقوم بتوفري �ضبل احلياة الكرمية ِلكل فرد من اأفراد 
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الكون  وعمارة  الأر�ض  يف  الإن�ضان  خالفة  ِلتحقيق  حياتهم،  جوانب  جميع  يف  املجتمع 
ور�ضا اهلل �ضبحانه وتعاىل، وحتقيق لل�ضعادة يف الدنيا والآخرة

معينة، . 2 درا�ضية  ملرحلة  اأُِقرت  التي  الكتب  ها:  باأننّ الإ�ضالمية  الثقافة  كتب  ُتعرَّف 
وتعنى بالعلوم الإ�ضالمية، وت�ضم العديد من القيم واملثل والجتاهات الهادفة لبناء �ضخ�ضية 

املتعلم ب�ضورة �ضاملة ومتوازنة وفق الت�ضور الإ�ضالمي املنبثق من الكتاب وال�ضنة.
والأ�ضا�ض . 3 �رصعيًا،  وواجبًا  اإلهية  فري�ضة  باعتباره  الجتماعي  الأمن  اأهمية  تربز 

واملرتكز لإقامة الدين، وهو �رصورة من �رصورات ا�ضتقامة العمران الإن�ضاين ومقوِّم ل�ضالح 
الدنيا، وقيام ح�ضارة املجتمعات وا�ضتقرارها.

تربز اأهمية كتب الثقافة الإ�ضالمية من خالل تنميتها للقيم والجتاهات الإ�ضالمية . 4
يف نف�ض املتعلم، با ي�ضهم يف حتقيق ذاته ومتكينه من القيام بدوره يف احلياة، واإك�ضابه 
الت�ضور الإ�ضالمي للكون والإن�ضان واحلياة، با ي�ضاعده على تعميق اإميانه وا�ضتقامة اأمره 

على منهج اهلل تعاىل.
النتاجات الرتبوية يف تعزيز الأمن الجتماعي �ضياغة نتاجات تربوية . 5 من دور 

وذلك  الجتماعي؛  الأمن  بفاهيم  املتعلقة  وال�ضلوكية  الوجدانية  املعرفية  الأبعاد  تدعم 
من خالل تعريف املتعلم ب�ضتويات املعرفة والفهم والإدراك املتعلقة بالأمن الجتماعي، 
اليجابي  بال�ضلوك  التزامه  ثم  ومن  نحوها،  والجتاه  والتقدير  امليل  م�ضتويات  واإك�ضابه 

املت�ضم بهذه املفاهيم والعمل على تعزيزها.
الدرا�ضية يف كتب . 6 الوحدات  الأمن الجتماعي تدعيم  من دور املحتوى يف تعزيز 

هذه  بعر�ض  تقوم  بحيث  الجتماعي،  الأمن  بفاهيم  تعنى  بدرو�ض  الإ�ضالمية  الثقافة 
املفاهيم بعدة منطلقات واأبعاد، �ضواء اأكانت معرفية اأم وجدانية اأم �ضلوكية.

من دور الأن�ضطة والو�ضائل والأ�ضاليب يف تعزيز الأمن الجتماعي ا�ضتحداث املعلم . 7
لأ�ضاليب تدري�ضية جديدة تعمل على تفعيل مفاهيم الأمن الجتماعي، وت�ضاعد على تو�ضيح 

مالحمه الرئي�ضة، ب�ضورة تواكب الع�رص وم�ضتلزماته.
الإ�ضالمية . 8 الثقافة  كتب  ت�ضمني  الجتماعي  الأمن  تعزيز  يف  التقومي  دور  من 

لأ�ضاليب تقوميية دائمة وم�ضتمرة، حيث تكون على مدار احل�ضة الدرا�ضية.
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التوصيات: 

يف �صوء ال�صتنتاجات التي تو�صلت اإليها تو�صي الدرا�صة بالآتي: 
تفعيل دور املوؤ�ض�ضات الرتبوية والتعليمية، يف تعزيز اأهمية الأمن الجتماعي يف . 1

نفو�ض اأفراد املجتمع.
اإقامة موؤمترات علمية اإ�ضالمية، تعنى باحلديث عن دور املناهج الدرا�ضية يف تعزيز . 2

املفاهيم ال�رصورية يف حياة النا�ضئة ول �ضيما املفاهيم الأمنية.
القائمون على ت�ضميم املناهج الدرا�ضية، بت�ضمني الكتب الدرا�ضية ملفاهيم الأمن . 3

الجتماعي.
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اهلوامش: 
النتاجات: هي امل�ضطلح احلديث واملرادف مل�ضطلح الأهداف الرتبوية. ●

الدمردا�ض، �رصحان ومنري، كامل، املناهج، القاهرة، مكتبة الجنلو امل�رصية، 1404هـ، . 1
�ض140.

اخلوالدة، نا�رص وعيد، اإ�ضماعيل، حتليل املحتوى يف مناهج الرتبية الإ�ضالمية وكتبها، . 2
عمان، دار وائل، 2007م، �ض70.

والذي . 3  ،" العام  التعليم  الأمنية يف مناهج  " التوعية  بعنوان  والأمن:  امُلجتمع  موؤمتر 
نظمته كلية امللك فهد الأمنية يف الريا�ض بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم، على 

�ضبكة الإنرتنت، 1/ 7/ 2014،
http:// www.kfsc.edu.sa/ ResearchCenter/ Pages/ CESubjects2.asp

املوؤمتر الوطني الأول لالأمن الفكري: بحث بعنوان" دور املناهج التعليمية يف اإر�ضاء 
الأمن الفكري"، للباحث اأبو بكر الطيب كايف، اململكة العربية ال�ضعودية، 22 - 25 جمادى 

الآخرة 1430هـ، 
"الأمن الجتماعي يف الت�ضور الإ�ضالمي"، والذي نظمته كلية  املوؤمتر الدويل الأول: 
ال�رصيعة والدرا�ضات الإ�ضالمية يف جامعة اآل البيت، يف الفرتة الواقعة بني 13 - 14 �ضعبان 

 ،1433
املنهج  يف  الأمنية  ب" الرتبية  امُلعنونة  حممد،  بن  �ضعيد  بن  حممد  الُعمري،  درا�ضة 
الإ�ضالمي اأ�ضولها ودورها يف تكوين الوعي بالأمن الجتماعي لدى الأجيال )ت�ضور مقرتح 

لطالب املرحلة املتو�ضطة باململكة العربية ال�ضعودية( "، 2009.
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