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 مقدمة:

إن التعامل مع الصٌغ الحضارٌة المستقبلٌة بتداعٌاتها واحتماالتها المختلفة، بحاجة إلى إنسان ٌإمن بؤن المستقبل لٌس ولٌد 

ٌُصنع من عوامل   ذاتٌة  فً اإلنسان )كالتطلع والطموح واإلقدام والمغامرة  العوامل الموضوعٌة فحسب. بل إن المستقبل 

المستقبل الذي ٌرٌد،  واإلبداع(، لذلك من الضرورة أن ٌكون ذلك اإلنسان على قدر  كاف  من القناعة التامة بقدرته على صنع

 اختراع وابتكار وصناعة اإلبداع. مجرد توقع أو تنبإ بقدر ما هو ألن المستقبل لٌس

 فٌما خاصة فٌها ومإثرا   بها متؤثرا   علٌها ٌعٌش التً بٌئته من حٌاته عمل مناهج وٌتلقى إال العالم هذا فً مجتمع من وما

وطموحات الشعب مطالب تجّسد والتً والسٌاسٌة واالقتصادٌة والحضارٌة والثقافٌة االجتماعٌة بالمسلكٌات ٌتعلق
(1)

. 

وبما أن الحضارة اإلنسانٌة هً قٌم عظٌمة إلصبلح المجتمعات والشعوب بمختلف ثقافاته نرى أن رسول اإلنسانٌة محمد 

صل هللا علٌه وسلم وضع قواعد هذه الحضارة المعنوٌة فً حٌاة اإلنسان وكان ذلك واضحا  فً خطبته التً كانت فً 

 علٌه وسلم فً حجة الوداع خطٌبا  فً أصحابه، فبٌن تعالٌم الدٌن السنة العاشرة من الهجرة حٌث وقف رسول هللا صلى هللا

العظٌمة، ورسخ معانً الرفق والسبلم، وشٌد قٌم الرحمة والتآلف، ووضح مفاهٌم االعتدال والسماحة والعٌش المشترك 

حد، أال ال فضل لعربً على ٌا أٌها الناس؛ إن ربكم واحد، وإن أباكم وا” بٌن البشر، قال علٌه الصبلة والسبلم فً خطبة: 

“عجمً، وال لعجمً على عربً، وال ألحمر على أسود، وال ألسود على أحمر، إال بالتقوى، إن أكرمكم عند هللا أتقاكم
(2)

 

، فحقوق الناس محفوظة، وال فضل ألحد على أحد إال باإلٌمان الخالص، والعمل الصالح الذي ٌعود نفعه على الوطن 

هو محور التنمٌة المستدامة لذلك بقدر ما ٌكون لهذا اإلنسان قٌمة فً ذاته وفً مجتمعه وفً ناسه واإلنسان، فاإلنسان 

ومن هنا جاء  ٌكون مبدعا  مقدما  بانٌا  لحضارته، مساهما  فً المحافظة علٌها؛ ألنها تشكل مسٌرة المجتمع الذي ٌنتمً إلٌه.

خبلل الدراسة بتعرٌف الثقافة والعلم الذي ٌصل بٌنا الى  موضوع البحث. وتحدٌد خطة للتعرٌف والوصول الى هدف من

تحدٌد ما هً الحضارة والمفهوم المجتمعً، والحصول على نتائج تحدد الشروط الواجب توافرها للمجتمع وحقوق 

 االنسان، وتحدٌد الخصائص والقدرات المطلوبة لبناء االنسان المبدع.

an introduction: 
Dealing with future civilized formulations with their various implications and needs requires a 

person who believes that the future is not only the result of objective factors. The future is 

made of self-factors in man (such as ambition, ambition, adventurousness, adventure and 

creativity), so it is necessary that man be sufficiently convinced of his ability to make the 

future he wants, because the future is not just predicting or predicting as much as invention, 

creativity. 

There is no society in this world except to receive the curriculum of his life from the 

environment in which he lives affected and influenced, especially with regard to the social, 

                                           

 .2003( سالم راشد القمزي، مجتمع اإلمارات بٌن الماضً والحاضر، ط1)
 .4/289(  حدٌث صحٌح لغٌره، شعب اإلٌمان للبٌهقً،  2)
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cultural, civilizational, economic and political processes that embody the demands of the 

people and aspirations. 

Since human civilization is a great value for the reform of societies and peoples with different 

cultures, we see that the messenger of humanity Muhammad peace be upon him laid the 

foundations of this moral civilization in human life. This was clear in his sermon which was 

in the tenth year of migration. The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: 

"O people, your Lord is one, and your Father is one, and your Lord is one, Is it not better for 

an Arab on Ajami, or for a god? "The rights of the people are reserved, and no one is 

preferred to anyone except by pure faith, and good deeds that benefit the homeland and the 

human being. The human being is a human being. The axis of sustainable development is so 

much as this man has value in himself, in his society and in his people, be creative in advance 

of his civilization, contributing to its preservation; because it constitutes the march of the 

society to which he belongs. Hence the research topic. And define a plan to define and reach a 

goal through the study of the definition of culture and science, which leads us to determine 

what is the civilization and the social concept, and to obtain results that determine the 

conditions that must be met for society and human rights, and identify the characteristics and 

abilities required to build the creative human. 

 أوال: دراسة لترسٌخ مفهوم الحضارة وثقافتها:

 تعرٌف الثقافة: .1

 : مادة )ثقف( فً اللغة لها دالالت: التقوٌم، واإلدراك ، والحذق.الثقافة لغة

 المعلومات، وٌستوعبها بسرعة.كما تدل كلمة ثقف على الحذق والمهارة ومنه قولهم: فبلن ثقف لقف، أي: حاذق ٌتلقف 

: مجموعة المعارف والمعلومات النظرٌة، والخبرات العملٌة المستتمدة متن القتران الكترٌم والستنة النبوٌتة، الثقافة اصطالحا  

 التً ٌكتسبها اإلنسان، وٌحدد على ضوئها طرٌقة تفكٌره، ومنهج سلوكه فً الحٌاة.

 ة:الفرق بٌن الثقافة والعلم والمدنٌة والحضار

: هو إدراك الشًء على حقٌقته؛ وحقائق األشٌاء التً ٌصل إلٌها اإلنسان ال تخضع لثقافة الباحتث، وال تتتؤثر بمعتقتده، العلم

فحقٌقة كتون األجستام تتمتدد بتالحرارة، وتتتقلص بتالبرودة إال المتاء فعنته بتالعكس، هتذه الحقٌقتة ال تتتؤثر بعلحتاد الملحتد، وال 

 إٌمان المإمن.

 مؤخوذة من األصل من سكنى المدن، ٌقال: تمدن أي عاش عٌشة أهل المدن، وتنعم بؤسباب الرفاهٌة ووسائلها.: المدنٌة

 : فً األصل تطلق فً عرف اللغوٌٌن على اإلقامة فً الحضر وهً تقابل البداوة.الحضارة

ن الثقافتة، لكتن ٌنبغتً مراعتاة ولم ٌفرق كثٌر متن الكتتاب المعاصترٌن بتٌن المدنٌتة والحضتارة، وربمتا لتم ٌفترق بٌنهمتا وبتٌ

 الداللة اللغوٌة فً المعنى اإلصطبلحً، لذا فنحن نرجح التفرٌق بٌن المصطلحات الثبلثة:

 : تطلق على الجانب المعنوى من المعارف، والخبرات والعلوم واآلداب.فالثقافة

 : تطلق على الجانب المادي من الوسائل التً تستخدم فً رفاهٌة األمة.والمدنٌة

هً حصٌلة ما قدمته أمة، خبلل حقبة تارٌخٌة من المعارف والعلوم، وما : عرٌف الحضارة فً االصطالحت .2

 استخدمته من وسائل الرفاه، والتقدم االجتماعً.

 .(3)وبما أن الثقافة تحدد سلوكٌات األمة الحضارٌة، فبلبد أن تكون حضارة كل أمة متمٌزة عن حضارة األمم األخرى

                                           
 .17، ص 2007تحدٌاتها، أ.د. مصطفى مسلم، مكتبة الجامعة، الشارقة، -مجاالتها -مصادرها -(  الثقافة اإلسبلمٌة، تعرٌفها3)
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بنا سبحانه وتعالى قص علٌنا القصص فً القران الكرٌم وأبتان تتارٌخ الحضتارات الستابقة التتً لتم ٌعشتها من المعلوم أن ر

اإلنسان الٌوم لتباعد الزمن؛ لذلك فعن االهتمام بتارٌخ الحضارات هو اهتمام باإلنسان الذي ٌصنع هذه الحضارات المختلفة 

الكرٌم الذي وثق فٌه رب العالمٌن مسٌرة اإلنسان منذ أبونا ادم علٌه  على مر الزمان، وأكد هذا اإلبداع لدى اإلنسان القران

السبلم إلى مبعث سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم وإنزال القران الكترٌم علٌته حتتى ٌبقتى نتورا  ٌهتتدي بته اإلنستان وٌعمتل 

ألكمتل لخدمتة اإلنستان وتعمٌتر على تطوٌر ذاته ومكتستباته وٌتقتدم نحتو اإلبتداع برإٌتة ورستالة ٌتقتدم بهتا نحتو األفضتل وا

الحٌاة؛ ألنه الخلٌفة فٌها ، وعلٌه تقع مسئولٌة المحافظة على نفسه ، وعلى مجتمعه الذي ٌمثل حضارته التً ستوف ٌقتدمها 

 لؤلجٌال القادمة.

 

 ثانٌا: دراسة لمفهوم المجتمع والتكوٌن:

وهذه فطرته التً فطر علٌها، فالمجال االجتماعً تمٌز اإلنسان عن سائر من المخلوقات بمٌله للعٌش ضمن مجموعات، 

هو بٌئة البشر الذي ٌإثر فٌها وٌتؤثر بها ، وهو فً هذا المجال ٌكتسب أنماط سلوكٌة تساعده على التكٌف داخل هذا 

 المجال .

 والمجتمع هو أحد أشكال التجمع اإلنسانً، والتعاٌش البشري له أنماطه وخصائصه وعناصره وأهدافه. 

  : المجتمع ماهٌة .1

: مشتق من مادة "جمع" وجمع الشًء ضم أجزاءه، وجمع األشٌاء المتفرقة ضمها إلى بعضها، واجتمع اإلنسان  المجتمع

بغٌره: انضم إلٌه ، أو إلٌهم. وتجمع القوم : اجتمعوا من هاهنا وهاهنا
(4)

. 

 ببقائه تتصل الجماعات لهذه بانتمائه كثٌرة أهدافا   ٌحقق الفرد وكان ، متباٌنة جماعات فً اإلنسان عاش البشرٌة بداٌة منذ

ن َذَكٍر َوأُنَثٰى ) :القائل  العظٌم هللا وصدق وأسبابها، الحٌاة ضرورٌات على حصوله وضمان ا َخلَْقَناُكم مِّ اُس إِنَّ َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ

ا َوَقَبائِلَ لَِتَعاَرفُوا ۚ ِ  دَ ِعن أَْكَرَمُكمْ  إِنَّ  َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوب  َ  إِنَّ  ۚۚ  أَْتَقاُكمْ  هللاَّ
 ( 31 َخبٌِر   َعلٌِم   هللاَّ

(5)
. 

 اجتماعٌة بٌئة فً ٌولد فاإلنسان القدم منذ المفكرٌن اهتمام موضع بالجماعة الفرد عبلقة ٌتضح اآلٌة هذه داللة ومن

 لغتها الطفل تعلم فاألسرة ، األسرة هً وترعاه الولٌد الطفل تستقبل التً األولى االجتماعٌة والبٌئة للمجتمع والحاجة

 المجتمع فً األمور من ذلك وغٌر العامة واآلداب واألذواق األخبلق فً ومعاٌٌرها وتقالٌدها وعاداتها وتارٌخها ودٌنها

فٌها وٌعٌش ٌتواجد التً والبٌئة
(6)

. 

  :للمجتمع العام المفهوم .2

 معٌن بطابع تطبعهم عبلقات بٌنهم تنشؤ الزمن، من فترة خبلل األرض من بقعة فً ٌعٌشون األفراد من هوعدد المجتمع

 ومقومات.  وأشكاله المجتمع حول ومفاهٌمهم تعرٌفاتهم فً االجتماع علماء اراء تعددت لقد ، ممٌز

وقد عرف الطاهر ابن عاشور رحمه هللا المجتمع بقوله : " المجتمع البشري واألمة عبارة عن مجموعة من الناس، هً 

أجزاء هً األفراد "كل ملتئم من 
(7)

. 

                                           
 ( ابن منظور . لسان العرب مادة "جمع" .  4)
 .  13( سورة الحجرات، اآلٌة:  5)

 م.1983 -1982ارات، وزارة التربٌة، ط ( مجتمع دولة اإلم6)
 .  4( اصول النظام االجتماعً :  7)
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 من الزمن من فترة معا   وعملوا عاشوا الناس من مجموعة عن عبارة المجتمع بقوله: "إن المجتمع  ذكر "بوٌانٌك" وقد 

المعروفة" حدودها لها اجتماعٌة وحدة أنفسهم واعتبار أنفسهم تنظٌم من مكنهم ما الطول
(8)

.  

وفً تعرٌف اخر للمجتمع هو: " إطار ٌعٌش فٌه الناس وٌحٌون معا ، وٌتكون ذلك اإلطار من مجموعة من القوانٌن 

والقواعد التً تنظم سلوك الناس حٌث ٌساعد بعضهم البعض وٌعملون معا  من أجل  إنجاز أهداف عامة" 
(9)

. 

 ثة :والبد من نظام اجتماعً ٌربط أفراد المجتمع ٌقوم على عناصر ثبل

 حركة ٌتسم بها المجموع اإلنسانً. - أ

 وإنتاج السباب هذه الحركة.  - ب

تحدٌد اتجاهها  -ج
(10)

. 

وهذه الحركة البد ان تتجه صعودا  نحو االزدهار ، أو هبوطا  نحو االنهٌار، وإال ال ٌصح أن ٌكون مجتمع بل جماعة كما 

سٌؤتً فً تعرٌفها
(11)

. 

َماِء الى : )وحركة الصعود واالزدهار نجدها فً قوله تع َن السَّ ِهم َبَرَكاٍت مِّ ٌْ َقْوا لََفَتْحَنا َعلَ َولَْو أَنَّ أَْهلَ اْلقَُرٰى آَمُنوا َواتَّ

ْكِسُبوَن ) ٌَ ُبوا َفأََخْذَناُهم ِبَما َكاُنوا  ِكن َكذَّ
 [96(   ]األعراف:(69َواأْلَْرِض َولَٰ

اة  أََمْرَناا ُمْتَرفٌَِهاا َفَفَساقُوا فٌَِهاا َفَحاقَّ بٌنما حركة االنهٌار للمجتمع ونظمه تتجلى فً قوله تعالى : ) ٌَ ْهلِاَ  َقْر َوإَِذا أََرْدَناا أَن نُّ

ا ) ْرَناَها َتْدِمٌر  َها اْلَقْولُ َفَدمَّ ٌْ  [16(   ]اإلسراء:(39َعلَ

 وٌتضح مما سبق من تعارٌف اآلتً: 

  . معٌن إقلٌم فً الّناس من مجموعة بها ٌإمن التً والتقالٌد والعادات القٌم من مجموعة هو :المجتمع تعرٌف

 أهداف تحقٌق فً الجماعة على وٌعتمد والتواصل التفاعل من شكل بٌنهم ٌقوم األفراد من مجموعة :الجماعة تعرٌف

 . محددة

وٌمكن تحدٌد مفهوم الجماعة الصغٌرة بؤنها الجماعة التً تتكون من فردٌن كحد أدنى وعشرٌن فردا  كحد أقصى ٌعملون 

بغرض واحد ٌدخلون معا  فً تفاعل مستمر لمدة محدودة بانتهاء  الغرض المكلفٌن بهمعا  
(12)

. 

وقد وجدنا فً مباحث السنة النبوٌة ما ٌشٌر إلى هذا المعنى وتحدٌد شكل العبلقة بٌن أفراد الجماعة ، وطرٌقة التفاعل 

بٌنها ففً الحدٌث الشرٌف: "إذا خرج ثبلثة فً سفر فلٌإمروا أحدهم"
(13)

. 

والفرق بٌنها وبٌن المجتمع أن "الجماعة" ال  تتطور ، وال ٌعترٌها التغٌٌر فً حدود الزمن ، وبذلك تخرج من التحدٌد 

الجدلً لكلمة "المجتمع" .
 (14)

  

فالمجتمع بعمومه هو صانع الحضارة والمبدع فٌها والعامل على توظٌفها بطرٌقة تحفظ من خبللها موروث اإلنسانٌة عبر 

 لزمنً الذي ٌضًء الطرٌق لمن بعده.التتابع ا

                                           
 . 19( علم االجتماع . د. غرٌب عبد السمٌع غرٌب ص :  8)
 ( معجم سٌسلوجٌا.  9)
 . 15( مٌبلد مجتمع . مالك بن نبً : ص  10)
 . 16( مٌبلد مجتمع . مالك بن نبً : ص 11)

 . 77مٌع غرٌب . ص : ( علم االجتماع . د غرٌب عبد الس12)

 . 2709(  رواه أبو داود 13)

 . 14(  مٌبلد مجتمع ، مالك بن نبً ، ص 14)
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  : للمجتمع  توافرها الواجب الشروط .3

 الببلد سكان  الناس من جماعة وجود  . 

 فٌه ٌعٌشون جغرافً مكان .  

 بها ٌتمٌزون وأعراف وتقالٌد وعادات قٌم .  

 ألنفسهم ارتضوه اجتماعً نظام .  

 شخصٌتهم تعكس ، بهم خاصة ثقافة
(15)

. 

 المجتمع:حقوق اإلنسان فً 

 العمل -التعلٌم -الرعاٌة الصحٌة -التطوٌر -التحصٌن -الحماٌة -التكافل -المساواة -العدل -)االستقرار- 

 التدٌن...الخ(

 

 خصائص المجتمع :  .4

المجتمع ظاهرة اجتماعٌة لها خصائصها التً تتمٌز بها وتعرف من خبللها كبقٌة الظواهر االجتماعٌة ومن أهم خصائص 

 ظاهرة المجتمع : 

وهً اشتراك أفراده فً ممارسة نوعٌة معٌنة من النظم والقواعد واالتجهات فً عبلقة بعضهم ببعض، دون  العمومٌة:

 ه.المساس بالمكونات النفسٌة ألفراد

 : فالمجتمع ٌفرض على أعضائه االلتزام بنظمه وقواعده واتجاهاته وتساعد على ذلك عملٌة التنشئة . االلزام

 : وهً سمة أساسٌة فً المجتمع فبل ٌوجد مجتمع ثابت فً أنماط عٌشه ونظمه وعبلقاته.التغٌٌر

 : بمعنى التؤثر والتؤثٌر المتبادل بٌن مكوناته وأجزائه .الترابط

: ال ٌقتصر الصراع على العبلقات االقتصادٌة بل ٌتمد إلى العبلقات االجتماعٌة وٌمتد إلى الصراع الفكري الصراع

والسٌاسً واألخبلقً وهو نتٌجة صحٌة الختبلف مواقف وعقائد الناس ، وٌنم عن تطور المجتمع ، وتعقٌد ظواهره ، وال 

ٌمكن حسمه من وجهة نظر العلم 
(16)

  . 

  : المجتمع سةدرا ثالثا : أهمٌة

 هذه تؤتً ، اإلنسان لدى فطرٌة صفة وهً :االجتماعٌة الصفة وأخذ وكلِّف خلق منذ البشري المجتمع دراسة أهمٌة تؤتً

بطبعه إجتماعً اإلنسان إن:خلدون ابن قال كما وُكلِّف، خلق أن منذ متطور مجتمع البشري المجتمع ألن األهمٌة
(17)

. 

 من األفضل، نحو والتغٌر للتطور قابل مدنٌا   إنسانا   تجعله التً ووظائفه المجتمع دراسة أهمٌة فً القول اختصار وٌمكن

 : خبلل

 وظائفه: -أ

 علٌه هللا صلى هللا رسول قال كما الدٌنٌة، معتقداتهم وٌحدد المقبلة وأجٌاله أطفاله تفكٌر فً ٌإثر المجتمع -1

 »ٌمجسانه أو ٌنصرانه أو ٌهودانه فؤبواه الفطرة على إال ٌولد ما من مولود”وسلم : 
(18)

. 

ٌشٌر الحدٌث إلى دور المجتمع فً تشكٌل وعً الفرد فعن الطبٌعة تؤتً بالفرد فً حالة بدائٌة ، ثم  ٌتولى المجتع تشكٌله 

 لٌكٌفه طبقا  ألهدافه الخاصة
(19)

 . 

                                           

 . 32-31، ص2012، 4( مجتمع اإلمارات، األصالة والمعاصرة، ط15)

 . 21( علم االجتماع . د غرٌب ،ص : 16)

 ( مقدمة ابن خلدون .17)

 (. 1359( رواه البخاري، )18)
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 على المجتمع أو األسرة فً سواء الٌومٌة المعاملة خبلل من :واآلداب  األخبلق ومفاهٌم بالقٌم ٌعرفهم -2

 جزء المجتمع لذلك حٌاتهم، فً ثقافتهم ناتج وهً الناس بٌن معاملة هً واألخبلق اآلداب مفاهٌم ألن عمومة

 .  العام المجتمع ٌشكلون الذٌن اتباعه أفراد بناء فً أساسً

 غرس فً مهمة األجٌال بٌن النقل وسٌلة ألن :األجداد وقٌم أحاسٌس فٌهم فٌغرس ؛ أبنائه عواطف فً ٌإثر -3

 .الخ ..... واألب الجد من الممتدة األسرة أفراد بٌن والتآلف والرحمة المحبة بعحساس القٌم

 إلى ماسة حاجة فً اإلنسان أن المعلوم من :الحٌاتٌة ومتطلباتهم الجسمٌة حاجاتهم إشباع طرق ألفراده ٌحدد -4

 أعمار حسب المختلفة الحاجات هذه إشباع طرق إٌجاد من البد لذلك والفطرٌة الجسدٌة رغباته إشباع

 بؤهله سعٌدا   المجتمع لٌكون توفٌرها على العمل من البد التً المختلفة حاجاته له عمر فكل المجتمع

  .وتواجده

 متطور مجتمع المجتمع :واإلبداع  االختراع نحو تدفعه بل فحسب النقل عملٌة على المجتمع قٌم تقتصر ال -5

 لذلك عامة والبشرٌة خاصة لمجتمعه أفضل حٌاة لٌوفر وٌخترع لٌبدع أمامه المجال إفساح من البد لذلك

 لخدمة األفضل نحو والتقدم واإلبداع االختراع على وٌحفزهم أفراده دفع على المجتمع ٌعمل أن البد

 .المجتمع

دافع دون تعمل وال حافز، دون تتحرك ال البشرٌة الطبٌعة ألن المجتمع؛ ثقافة إلى الجدٌد إضافة -6
(20)

 وهذا  :

 ٌحب بطبٌعته اإلنسان أن ذلك معنى األضعف إلى األقوى من أو األصغر نحو األكبر من لٌكون الدافع

 والعطاء العمل على لتحفٌزة وذلك بالجنة الصالح العمل وعد عزوجل ربنا حتى لذلك لئلنتاج بالمقابل الوعد

اَمُة، أََحِدُكمُ  َعلَى َقاَمتْ  إِنْ "وسلم علٌه هللا صل قال ٌَ ِدهِ  َوِفً اْلِق ْغِرْسَها َفِسٌلَة   ٌَ ٌَ َفْل
(21)

.  

 

 ) عناصر المجتمع أو مكونات المجتمع ( عوامل تكوٌنه:-ب

َ  لِْلَماَلئَِكِة إِنًِّ َجاِعل  فًِ اأْلَْرِض َخلٌَِفة  ۖ ُح بَِحْمِدَ  أَ  َقالُوا )َوإِْذ َقالَ َربُّ َماَء َوَنْحُن ُنَسبِّ ْسفُِ  الدِّ ٌَ ٌُْفِسُد فٌَِها َو َتْجَعلُ فٌَِها َمن 

ُس لََ  ۖ  [30]البقرة:   ( (13) َتْعلَُمونَ  اَل  َما أَْعلَمُ  إِنًِّ َقالَ  َوُنَقدِّ

، فقد نبؤ هللا مبلئكته بقرار بتؤمل هذه اآلٌة القرانٌة العظٌمة التً تعطٌنا أروع وأدق وأعمق صٌغة لتحلٌل عناصر المجتمع

إقامة خبلفة على األرض مكونتها اإلنسان والطبٌعة وعبلقة تربط بٌنهما وهً االستخبلف التً تقتضً عبلقة أخرى بٌن 

 اإلنسان وأخٌه اإلنسان. 

هذه العبلقة فالعبلقة المعنوٌة التً تربط اإلنسان باألرض وبالطبٌعة، وتربط من ناحٌة أخرى اإلنسان بؤخٌه اإلنسان، 

 المعنوٌة التً سماها القران الكرٌم باالستخبلف.

هذه هً عناصر المجتمع، اإلنسان والطبٌعة والعبلقة المعنوٌة التً تربط اإلنسان بالطبٌعة من ناحٌة، وتربط اإلنسان 
 بؤخٌه اإلنسان من ناحٌة أخرى، وهً العبلقة التً سمٌت قرانٌا  باالستخبلف.

مجتمعات البشرٌة: نجد أن المجتمعات البشرٌة جمٌعا  تشترك بالعنصر األول والعنصر الثانً. ال ونحن حٌنما نبلحظ ال
ٌوجد مجتمع بدون إنسان ٌعٌش مع أخٌه اإلنسان، وال ٌوجد مجتمع بدون أرض أو طبٌعة ٌمارس اإلنسان علٌها دوره 

االجتماعً، وفً هذٌن العنصرٌن تتفق المجتمعات التارٌخٌة والبشرٌة
(22)

 . 

                                                                                                                                    

 .  61( مٌبلد مجتمع . مالك بن نبً ص 19)

 (  مجتمع دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ، وزارة التربٌة والتعلٌم  .)بتصرف(.20)

 ( .479« )األدب المفرد»( ، والبخاري فً 12902(  روى أحمد )21)

 . 15-14(  عناصر المجتمع ، مركز نون للتؤلٌف والترجمة ص: 22)
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 أن علٌه ٌصعب اإلنسان عند المٌل هذا وبحكم نوعه، أفراد مع التجمع إلى األرض وجه على وجد منذ اإلنسان مٌل إن

 ٌنبغً التً المهمة التارٌخٌة األحداث من ٌعدّ  المجتمع بناء ألن وتطورها؛ المجتمعات نشوء إلى  ٌسعى فهو بمفرده، ٌعٌش

 .والدراسة باالهتمام تستؤثر أن

 طابع أخذ ثم منتظم، غٌر بشكل ٌتشكل بدأ الذي اإلنسانً التكوٌن عوامل معرفة خبلل من اإلنسانً المجتمع بناء ولعل

 :منها. اإلنسانً المجتمع تكوٌن إلى أدت متعددة عوامل بفعل وذلك والتخطٌط، التنظٌم

 والمجتمع األسرة الستمرار الصحٌح الطرٌق وهو األسري االجتماع طرٌق عن :النوع وحفظ واإلنجاب الزواج - أ

  الكبٌر

 ألنه األرض على لٌعٌش اإلنسان ٌحتاجه ما وهو  صٌد(  ، ماء ، تربة ، مناخ ) الطبٌعٌة العوامل أدت : المكان -ب

 .الحٌاة واستمرارٌة الطبٌعة عوامل إلى حاجة فً إنسان

 للعمل الضامن العامل هو األمن ألن جماعات، فً التجمع إلى دائما   ٌدفعه كان بالخوف اإلنسان شعور إن : األمن - ج

 .الخوف ضد األمنً والتكافل للتؤثر الدافع وهو واإلنتاج

 هذا وعلى والمهارات الخبرات لتبادل الكبٌرة؛ التجمعات لتكوٌن ، اآلخرٌن مع والتفاعل جماعة فً العٌش - د

 جماعة فً اإلنسان لعٌش دولها فً ممثلة الشعوب بٌن دولٌة عبلقات لبناء اإلقلٌمٌة التكتبلت إلى البشرٌة وصلت المبدأ

بعضها وإن الناس سواء فً حب الحٌاة، وعلى الجمٌع أن ٌفهم شعور اآلَخر، وأن كل إنسان له مهمة ٌإدٌها  تخدم كبٌرة

هللا ٌجزل لهم ألخٌه من بنً البشر، وأهل اإلسبلم هم أكثر الشعوب عطاء  لئلنسانٌة ألنهم ٌعملون برقابة ذاتٌة وٌعلمون أن 

 المثوبة فً خدمة اآلخرٌن متمثلٌن بقول الشاعر أبً العبلء المعري :
 

 بعض لبعض وإن لم ٌشعروا خدمُ     بدٍو وحاضرٍة  من للناس الناس
 

 بنٌته التحتٌه: -ج

 وقٌم ، اجتماعٌة وعبلقات اجتماعٌة ومإسسات وجماعات، وأسر أفراد من اإلنسانً للمجتمع االجتماعٌة البنٌة تتكون

 .  معا   تتفاعل حٌن المكونات هذه من تتشكل االجتماعٌة فالبنٌة ، مختلفة وإمكانات وخدمات وعادات

 ، وترابطها االجتماعٌة البنٌة مفهوم على مثاال   الشرٌف النبوي الحدٌث خبلل من االجتماعٌة البنٌة على االستدالل وٌمكن

 عضو منه اشتكى إذا ، الجسد مثل وتعاطفهم وتراحمهم توادهم فً المؤمنٌن مثل”صلى هللا علٌه وسلم  هللا رسول قال

 “والحمى بالسهر الجسد سائر له تداعى
(23)

. 

  . بؤخرى أو بدرجة أعبله المذكورة المكونات هذه بتوافر إال مجتمع ألي االجتماعٌة البنٌة تتحقق وال

 :التالٌة األمور من تتكون االجتماعٌة البنٌة أن إلى نلخص هذا ومن

 .للمجتمع السكانٌة البنٌة وهم األفراد من مجموعة -1

  .والجغرافٌة الطبٌعٌة ظروفها لها معٌنة بٌئة فً المجموعة هذه استقرار -2

 .مشترك تارٌخ فً لصهرهم كافٌا   زمنا   ٌستمر أن البد معٌنة بٌئة فً الناس استقرار -3

  . المتبادلة المشتركة المنافع من العامة والرغبات األهداف من مجموعة نشاة -4

  . المتبادلة وعبلقاتهم األفراد لسلوك المنظمة واألسالٌب القواعد من مجموعة قٌام -5

                                           

 . النعمان بن بشٌر أخرجه البخاري ومسلم عن( 23)
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 :العامة المالمح -د

 تباٌن ٌرجع ما وكثٌرا   ومكان، زمان كل فً واقعة حقٌقة البعض بعضها عن وتمٌزها المجتمعات اختبلف ٌعتبر

 والموارد والتضارٌس والمناخ كالموقع المعروفة بعناصرها الجغرافٌة البٌئة تفاوت إلى واختبلفها المجتمعات

 .األخرى المجتمعات سكان من بغٌرهم وعبلقتهم المحٌطة السكانٌة التركٌبة واختبلف إلخ،...المتاحة

 من غٌره عن تمٌزه عامة مبلمح من المجتمع به ٌتسم ما تحدٌد محاولتهم عند االجتماع، علماء ٌتفق المنطلق، هذا من

 :هً األساسٌة، األبعاد أو المحاور من عدد فً تحلٌلهم تركٌز على األخرى، المجتمعات

 المكان خصائص إلى ٌشٌر الذي الجغرافً البعد . 

 الزمان تتابع إلى ٌشٌر الذي التارٌخً البعد . 

 السكان خصائص إلى ٌشٌر الذي الدٌموغرافً البعد . 

 البنٌان خصائص إلى ٌشٌر الذي التنظٌمً البعد . 

 اإلنتاج مظاهر إلى ٌشٌر الذي االقتصادي البعد . 

 الحضاري المستوى إلى ٌشٌر الذي الثقافً البعد
(24)

. 

 

إن هذه األبعاد التً تعزز القٌم اإلنسانٌة وتكفل التعاون بٌنها من خبلل الخطاب الموحد للبشرٌة للتعاٌش وتبنً بعضها نحو 

المبنٌة على الحوار ووظٌفته التً تبنً العبلقات بٌن الشعوب على مختلف مستوٌاتهم المجد والعودة إلى أصل الحضارة 

وتنوع مشاربهم فٌقول الدكتور الجراري فً ذلك: الخطاب الدٌنً هو فن من فنون القول، ووسٌلة من وسائل التؤثٌر، إنه 

قً، وهو كذلك عملٌة تربوٌة توجٌهٌة فن من فنون تلقٌن المعرفة الدٌنٌة، وطرٌقة من طرائق تحرٌك الوعً لدى المتل

أساسها القران الكرٌم والسنة النبوٌة، وهو أٌضا  كل تعبٌر عن رسالة اإلسبلم األخبلقٌة والحضارٌة، وكل تعبٌر عن حقٌقة 

 الدٌن اإلسبلمً، كما أن الخطاب الدٌنً هو الوسٌلة التً ٌخاطب بها المسلمون العالم، والمنهاج الذي ٌصوغون من خبلله

أفكارهم ومواقفهم التً ٌرٌدون إٌصالها إلى الناس سواء كانوا مسلمٌن أو غٌر مسلمٌن
(25)

 . 

 

وعلى ما تقدم من إٌضاح حول الحضارة وبناء اإلنسان المبدع من خبلل ما تم تقدٌمه من معلومات عن أهمٌة الحضارة 

كل جٌل حضارته بناء على موروثه الحضاري  التً تعتنً بقٌم اإلنسان وسلوكه الحضاري التً تمٌز بها عن غٌره لٌحدد

الذي تناقل عبر الزمن التتابعً واألبعاد األساسٌة لكل مجتمع حتى ٌتم المحافظة على هذا الموروث الحضاري على منهج 

القول من لٌس له ماض لٌس له حاضر وال مستقبل فحقٌقة األمر إن اإلنسان هو المحور الثبلثً للزمن حٌث هو الماضً 

مضى من عمر وهو الحاضر الذي ٌستفٌد من ماضٌه وهو المستقبل الذي ٌبنً مستقبله بعبداعه وفكرة لٌكون مستقببل   الذي

جمٌبل  له ولمن ٌؤتً بعده وهذا هو مطلب  االستخبلف فً األرض وعمارتها من اإلنسان الذي ٌبنً نفسه فً صورة أبناءه 

 مبدع.وأحفاده والناس كلهم مثل ذلك لبناء اإلنسان ال

 الخصائص والقدرت المطلوبة لبناء اإلنسان المبدع

 إلى حاجة فً المختلفة واحتمبلتها بتداعٌاتها المستقبلٌة الحضارٌة الصٌغ مع التعامل إن نقول الرإٌة، هذه من انطبلق ا

 والطموح، كالتطلع الذاتٌة، بالعوامل كذلك ٌتؤثر بل وحدها، الموضوعٌة العوامل ولٌد لٌس المستقبل بؤن ٌإمن إنسان

                                           

 .   34-33(  مجتمع اإلمارات، األصالة والمعاصرة،  المرجع السابق ، ص : 24)

 .   52(  الخطاب الدٌنً عند الدكتور عباس الجراري، ص25)
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 مجرد لٌس (فالمستقبل) ٌرٌد، الذي المستقبل صنع على بقدرته تامة قناعة لدٌه إنسان والمغامرة واإلبداع الفكري، اإلقدام

 .له اختراع وإبداع وصناعة هو ما بقدر تنبإ أو توقع

كلمة المبتدع هتً متن أستماء هللا الحستنى  وكلمة إبداع هً كلمة لها مكانتها عند اإلنسان؛ حٌث ٌعلم اإلنسان وخاصة المسلم أن

َماَواِت َواأْلَْرِض ۖ) والتً تعنً أن هللا أبدع الكون أي خلقه وأوجده من العدم، وكما قال ربنا فً كتابه الكرٌم:  َقَضىٰ  َوإَِذا َبِدٌُع السَّ

ا َما أَْمر  قُولُ  َفإِنَّ ُكونُ  ُكن لَهُ  ٌَ ٌَ  .[117]البقرة:   ((331) َف

اإلنسان مؤمور باالستخبلف وعمارة األرض علٌه أن ٌبدع فً ما ٌسر له هللا حٌث أمر اإلنسان أن ٌقتدي بصفات هللا وبما أن 

العظٌم وأن ٌعمل فً ما سخر له من عمل فً عمارة األرض ولتكوٌن حضارتها وأن ٌجتهد فً صناعة ما ٌحتاجه وٌبدع فٌه 

 على ما سبق من مخترعات وطورها، واتقنها وأجاد فٌها وأبدع. حٌث ٌكون هو الذي أبدع األله أي اخترعها قٌاسا  

 اإلنسان بها ٌتسم أن ٌجب التً الخصائص بعض لتحدٌد المستقبل بدراسات المهتمٌن من الكثٌر اجتهد فقد الصدد هذا وفً

 :ٌلً فٌما تتمثل الخصائص هذه أبرز ولعل ...والعشرٌن الحادي القرن حضارة ظل فً الفاعل

 :والمعرفة الفهم معاٌٌر

 :نمطً وغٌر متفرد إنسان  -1

 والمعارف المعلومات سبل على لبلنفتاح الذاتٌة وقدراته موارده على االعتماد إلى وٌسعى والتطابق القولبة ٌرفض إنسان

 المستوٌٌن على الحٌاة نوعٌة تحسٌن وفً المعرفً ثرائه زٌادة فً منه وافادة وصوب، حدب كل من علٌه ٌتدفق الذي

 .والمجتمعً الفردي

 :االبتكاري التفكٌر ٌمارس خالق مبدع إنسان -2

 من إتقانها ٌتطلبه وما العضلٌة أو الٌدوٌة المهارات على األساس فً ٌعتمد الصناعة فً العمل كان إذا أنه بحسبان وذلك

 مع فالتعامل العقلٌة، المهارات على األول المقام فً ٌعتمد سوف المعلومات مجتمع فً العمل فعن وتكرار، الٌة

 مجتمع إلنسان بد فبل لذلك العقل، تشغٌل ٌقتضً وسواها، ...الذاتً التسٌٌر ونظم الً حاسب من الحدٌثة، التكنولوجٌا

ا خبلقا   مبدعا   ٌكون أن من المعلومات  لعمله جدٌدة وأهداف جدٌدة أشكال تصور فً وتوظٌفه االبتكاري للتفكٌر ممارس 

 .مستمر بشكل

 :الناقد للتفكٌر ممارس إنسان -3

 والمعارف، للمعلومات المستمر والتغٌر المتسارع التدفق فمع :المستقبل إلنسان وضرورٌة الزمة أخرى خاصٌة وهذه

 واآلراء للمعارف االستسبلم وعدم قبل، من رأٌه علٌه استقر فٌما النظر وإعادة الدائمة بالمراجعة مطالبا   الفرد ٌصبح

 تتغٌر باتت الحٌاة حقائق أن أساس على واختبارها مصداقٌتها، من التحقق قبل بموجبها العمل أو وتبنٌها السائدة واألفكار

 .ومعارف معلومات من ٌستجد بما سرٌعة بوتٌرة

 :بثقافته مقترن إنسان -4

 مجتمع فً التعاٌش ضرورات تملٌه االختبلف هذا بؤن والوعً :وعقائدهم اآلخرٌن لثقافات محترم بعقٌدته، معتز أنه أي

 االختبلف هذا ٌكون أن ٌنبغً فبل ثم ومن ولآلخرٌن، له ومعلوماتً ثقافً ثراء مصدر ٌمثل كونه عن فضبل   المعلومات،

 األفراد بٌن والبناء الهادف للحوار الدعوة أهمٌة ٌإكد ولكنه ...العقائدٌة والطائفٌة العقٌل والتحجر الفكري للتعصب ركٌزة

 .عامة بصفة اإلنسانٌة والثقافة مجتمعه وإثراء الفرد، ثقافة إغناء على ٌساعد بما والعقائد الثقافات وبٌن
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 :الذاتً التعلم على وقادر والشامل الدائم التعلم على مقبل إنسان -5

 وتدرٌب تعلٌم ثم فعمل، تعلٌم العمل، مع المتناوب التعلٌم من ومتعاقبة متصلة سلسلة الحٌاة بؤن تامة قناعة لدٌه تكون أن

 وفً العمل فً أفضل مزاٌا على للحصول أوفر فرص له أتٌحت المبدأ هذا تطبٌق على حرص كلما وأنه وهكذا، ...فعمل

 .الحٌاة

 وأن الفلسفٌة لتوجهاته محورا   المستقبل تعلٌم ٌجعلها أن ٌجب والتً المستقبل، فً الفاعل اإلنسان خصائص أهم هذه

 . إلخ .. وسٌاساته وخططه أهدافه ٌضمنها

 التً والكفاٌات بالمهارات وتزوٌده اإلنسان هذا تكوٌن حول المستقبل تعلٌم مناشط جمٌع تدور أن ٌجب أشمل وبمعنى

المختلفة وتداعٌاتها بتحدٌاتها المستقبلٌة الحضارٌة الصٌغ مع وبصٌرة بوعً التعامل على تعٌنه
(26)

. 

وأكمل خلق هللا ألن اإلنسان خلق لٌكون خلٌفة هللا فً وعلى ما تم عرضه بخصوص إنسانٌة اإلنسان الذي ٌعتبر أفضل 

 هذه األرض وما اآلخرة إال لحساب اإلنسان وتكرٌمه على ما قدم أو عذابه على ما فرط.

لذلك وجب أن ٌبنً اإلنسان البناء الفكري الممٌز الذي ٌعٌنه على اإلبداع لتكوٌن حضارة وقٌمه المختلفة والتً ورثها 

 ارات وإبداعات ال تعد وال تحصى وكل جٌل ٌعد جٌله للمستقبل. بعضه من بعض بابتك

 وفً ختام هذا البحث نأكد على أن:

المجتمعات الٌوم تتسابق فً العودة السلٌمة اآلمنة إلى ما كان علٌه ما قبلنا من سمات القٌم الحضارٌة التً أصبحت 

ٌوم الذي اضحى ال ٌقٌم أي اعتراف بمن حوله فهو مضرب األمثلة، إننا نواجه الٌوم نحن جٌل األمس متغٌرات جٌل ال

ٌعٌش مع عالمه االفتراضً من خبلل الشبكة العنكبوتٌة التً فرضت علٌه حٌاه العزلة والبعد عن قٌم المجتمع وعاداته 

ٌقدم ما ٌمكن الجمٌلة وتقالٌدنا المستمدة من مناهج التشرٌع الربانً عبر األدٌان التً تجعل الفرد ٌمتلك رقابة ذاتٌة تجعله 

أن ٌقدمه لخدمة اإلنسانٌة التً هً فً أمس الحاجة إلى التعاون والتآزر للتعاٌش والتسامح والعٌش بؤمن وأمان من خبلل 

 قٌم المجتمع التً تسعى إلى بناء اإلنسان المبدع.

قطٌع التواصل الفترة الماضٌة من القرن الحالً والماضً أثرت كثٌرا  فً حضارات المجتمع وسعت الحروب الى ت

الحضاري بٌن الشعوب وأوجدت اإلرهاب الفكري، والتطرف الدٌنً بؤنواعه والخطاب المشاع لكً ال تتجمع الحضارة 

مرة أخرى وهذا السعً من أعداء البشرٌة البد من العمل فً جماعات تكمل بعضها البعض إلعادة بناء الثقة فً 

 الحضارات ودورها فً بناء اإلنسان.

 

دور الحضارة لصناعة إنسان الغد الفاعل فً بناء وطنه ومواطنٌه والمشاركة فً طرح بناء اإلنسانٌة العام ولٌبحث من واعادة 

جدٌد فً إعادة صٌاغة الحضارة والمحافظة علٌها من اإلندثار نتٌجة ما تعرضت له من نهب غٌر أخبلقً ومن تغٌٌر قٌم ببل 

ت األجٌال علٌها من خبلل عاداتها مورثها الجمٌل لٌصبح أجٌال الٌوم ببل هوٌة وطنٌه هدف ورسالة وإلى تبدٌل المفاهٌم التً ترب

وال قٌم أخبلقٌه وال عادات موروثه، من األباء واألجداد، لذلك أن الحمل ثقٌل والطرٌق طوٌل ولكن الهمة العالٌة والرغبة فً 

ى نصابها والمحافظة على ما تبقى من حضارات المجتمع التغٌر وتقدٌم الحافز المادي والمعنوى قادر على إعادة األمور إل

والسعً إلى ترمٌمها المادي والمعنوي من خبلل المشاركة الفاعلة فً خطة استراتٌجٌة ورإٌة واضحة ورسالة شاملة لبناء 

 صرح اإلنسانٌة وإعادة نشر ثقافة المجتمع بتدرٌسه بثقافة العصر وروح الشباب عبر كل الوسائل المتاحة.

                                           

 .   138-134، ص 2017(  د. سٌف الجابري، مجتمع اإلمارات )سٌرة ومسٌرة(، 26)
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 ائج البحث :نت

أكد البحث على أن مدنٌة اإلنسان أوجدت أشكال من التجمعات واألنشطة تربط أفرادها بعبلقات تساهم بالتعاٌش  -

 واالنسجام والتنافس والصراع لقٌام سنن هللا فٌها.

ناهج بدراسة شكل المجتمع والعبلقات التً تسوده ٌمكننا من التعاطً مع عوامل نموه أو انهٌاره بطرق علمٌة وم -

 مدروسة . 

 التوصٌات:

البد من دراسة هذه المجتمعات والعبلقات التً تنشؤ بٌنها وفهمها وتنبإ بها لنتمكن من السٌطرة علٌها وتعدٌل   -

 سلوكها وقٌمها بما ٌتناسب مع أهدافها العامة .

 بٌة لتبلفٌها . إعداد الكادر الكفإ والمإسسات المتخصصة لدراسة ظواهر المجتمع اإلٌجابٌة لتطوٌرها والسل -

السعً المستمر إلى الدراسات البحثٌة ونشرها بٌن طبلب الجامعات باألخص لتعرٌفهم بالحضارة المجتمعٌة من  -

 خبلل مناشط مختلفة لبناء أسرة حضارٌة بقٌم الحضارة والتعاٌش السلمً بٌن المجتمعات.
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