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 الممخص
ىدفت  إلى  بيان مفيوم التربية اإلسالمية ، وبيان مفيوم التعصب وأسبابو ودوافعو 

 وأشكالو وآثاره ،وبيان اآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي تنبذ التعصب .
وصفي االستقرائي وذلك لمالئمتو لغرض الدراسة ،وخمصت وقد استخدم الباحث المنيج ال

الدراسة إلى أن التربية اإلسالمية تيتم بالفرد منذ طفولتو المبكرة ،وذلك بالحفاظ عمى فطرتو  
السميمة التي خمقيا اهلل تعالى عمييا، وان التعصب شيء مكتسب وليس فطري يتعممو األطفال 

 تجتماعية .من الكبار من خالل آليات التنشئة اال
والتربية اإلسالمية حاربت التعصب بكل أشكالو من خالل اآليات القرآنية واألحاديث 

لما لو من آثار سيئة مدمرة كإثارة الفتن ،وغرس مشاعر الحقد النبوية التي تنيى عن التعصب 
ير والكراىية ،وسفك الدماء بين الناس ،ومنع اآلخرين من ممارسة حقوقيم المشروعة ،كحق التعب

بداء الرأي وغيرىا من اآلثار السمبية التي تعود عمى الفرد والمتجتمع ،و اإلسالم أرسى من  وا 
خالل مبادئو التربوية السامية أحكاما وقواعد لمتعامل بين الناس والتعارف بينيم تقوم عمى أساس 

 . العدل والمساواة في الحقوق والواتجبات
عميو وسمم بإتباع ما تجاء في الكتاب والسنة  وأمر اهلل سبحانو وتعالى ورسولو صمى اهلل

 النبوية الصحيحة، فاإلسالم بريء من كل أشكال التعصب المذموم ونيى عنو وذمو وحاربو.
.  التعصب –التربية اإلسالمية  الكممات المفتاحية:   
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Abstract 
This study aimed at explaining the concept of Islamic education, 

explaining the concept of intolerance (its causes, motives and effects), 
and showing Qur’an verses and hadiths that reject intolerance. The 
researcher used the inductive descriptive approach sinceit suits for the 
purpose of the study.The study concluded that Islamic education is 
concerned with individualssince early childhood, by preserving their right 
instinct that God Almighty created, and by emphasizing that fanaticism 
is not innate but acquired through the mechanisms of social upbringing. 

Islamic education fought intolerance in all its forms through Quran 
verses and Prophetic Hadiths that forbid fanaticism because of its 
harmful and destructive effects such as stirring up strives, inculcating 
feeling of hatred, shedding blood among people, and preventing others 
from exercising their legitimate rights in addition to the other negative 
effects upon individuals and societies.Through its supreme educational 
principles, Islam has established provisions and rules for dealing with 
people and getting to know each other based on justice and equality in 
rights and duties. 
Key words: Islamic education - fanaticism. 
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 المقدمة
الحمدهلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى رسولو األمين، وعمى آلو وصحبو 

 أتجمعين، ومن تبعو بإحسان إلى يوم الدين.

لتربية اإلسالمية بوتجو خاص تعنى بتنمية فمن المعموم أن التربية عمى وتجو العموم وا
اإلنسان تنمية شاممة متكاممة، مما يوفر لممتجتمع قوى بشرية قادرة عمى اإلسيام في تنميتو من 

 مختمف تجوانبو، سواًء كانت اقتصادية، أم اتجتماعية، أم سياسية، أم ثقافية، ....الخ.

والتجماعات، وان اختمفت صوره لقد عرفت البشرية منذ القدم ظاىرة التعصب بين األفراد 
وأشكالو مما أدى إلى الصراع واالقتتال وسوء التفاىم بين البشر،والتعصب يعد من اخطر 
الظواىر التي عاشتيا وتعيشيا البشرية حيث يضع اإلنسان بشكل عام واإلنسان المعاصر بشكل 

ن طائفية خاص عمى حافة الحرب المدمرة كما انو يضع المتجتمعات في حروب أىمية وفت
 ومذىبية وحزبية وقبمية وصراعات داخمية.

والتعصب نقيض لمتسامح واالنفتاح ورديف لالنغالق بمعنى االنغالق عمى الذات واالنغالق     
الفكري بحيث يتم التمسك بأفكار معينة يتم التقوقع حوليا وال يتم التفكير في التحميق 

ىا.والتعصب يحمل معنى الشدة والتشدد بصحة خارتجيا،ليبقى الفرد أسير ىذه األفكار دون سوا
الرأي وعدم االستعداد لتقبل الرأي اآلخر حتى لو كان عمى صواب.وارتبط التعصب بكممة 
األعمى ويعد ليذا االرتباط داللة كبيرة بحيث يعني ذلك أن التعصب ىنا يعمي البصر والبصيرة 

ًا.فيو ال يرى أمامو إال ما ىو فيتحول اإلنسان المتعصب إلى شخص أعمى حتى لو كان مبصر 
 (.ٜٜٚٔمرسوم وراسخ في عقمو وبالتالي تفقد العين قدرتيا عمى الرؤية)قباني، 

ويعد موضوع االتتجاىات التعصبية من الموضوعات الخصبة والميمة في تراث عمم النفس       
قات بين الحديث والمعاصر ،فيي التي تحكم التعامل بين مختمف التجماعات متمثال في العال

األشخاص الذين ينتمون إلى ىذه التجماعات والتوقعات التي يكونيا أعضاء كل تجماعة من 
أعضاء التجماعات األخرى،سواء في ذلك االتتجاىات االيتجابية المفّضمة التي تتبدى في المودة 
والصداقة والتعاون والتعاطف،أو االتتجاىات السمبية الكريية التي تتمثل في التعصب السمبي 

 (.ٜٜٛٔالعداوة والنفور من قبل أعضاء تجماعة معينة ضد تجماعة أخرى)عبد اهلل،و 
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واإلسالم تجاء ليخرج الناس من الظالم إلى النور من ظالم عاشت فيو البشرية في       
تجاىميتيا حيث كان التعصب السمة البارزة في حياتيم سواء أكان التعصب لمقبيمة أو الرأي أو 

شكال التعصب،الذي أدى إلى تدمير البشر والحتجر،ولذلك حارب التجنس أو غير ذلك من أ
اإلسالم تجميع أشكال التعصب المذموم لما لو من آثار مدمرة عمى الحياة البشرية تمثمت في 
القتل والفتن وكراىية اإلنسان المسمم ألخيو المسمم،وتفسخ العالقات االتجتماعية ،ومحاربة اإلنسان 

و في مسالة ما ،ومخاصمة وتجفاء ونميمة وغيبة،واالختالف بدل من لإلنسان لمتجرد مخالفتو لرأي
االتفاق ،والفرقة بدل من الوحدة،والدكتاتورية بدال من الشورى،والتبعية بدال من االستقالل 

 ،واألنانية بدل من اإليثار،واالنقسام والتفكك بدال من الوحدة .
ود اطالع الباحث نتجد بعض وبمراتجعة األدب التربوي ، وفي حد : الدراسات السابقة

( حول التعصب  وعالقتو ٕٜٜٔالدراسات التي بحثت في التعصب ، ففي دراسة عبد اهلل )
( من الدارسين وكمية اآلداب في تجامعة ٜٔٗببعض األنماط السموكية ، أتجريت عمى عينة من )

فت عن القاىرة. أظيرت نتائج الدراسة وتجود عوامل وأبعاد نوعية لسمة التعصب ، كما كش
تتجانس كبير بين عوامل متجموعة الذكور و اإلناث ، وبالتالي بينت وتجود ارتباط كبير موتجب 

 بين سمة التعصب ونمط السموك االنفعالي لدى أفراد العينة .
( إلى العالقة بين االتتجاىات التعصبية وأساليب المعاممة ٜٜٜٔوىدفت دراسة أبو غالي )
 طمبة التجامعة.الوالدية كما يدركيا األبناء لدى 
 طالبا وطالبة من كمية التربية في تجامعة األزىر في غزة.) ٕٛٚ)تكونت عينة الدراسة من 

كشفت نتائج الدراسة أن أكثر االتتجاىات التعصبية شيوعا كانت االتتجاىات التعصبية 
ت النوعية ، يمييا االتتجاىات التعصبية الدينية ، ثم االتتجاىات االتجتماعية ، وكانت االتتجاىا

 التعصبية السياسية ىي األقل في الدراسة.
التي ىدفت  الى تناول أسباب التعصب  Agbakwuru,2013)وفي دراسة أغباكورو)

           القبمي والعنف والمذين يعيقان التعايش السممي لممتجتمع في نيتجيريا ، تكونت عينة الدراسة من
 فرد من مختمف األعمار والمراحل الدراسية.) ٖٓٓ)

أشارت نتائج الدراسة إلى أن العائالت تساىم في خمق التعصب القبمي لدى األفراد ، وتسيم     
في تنميتو، الذي ينعكس سمبا عمى المؤسسات التربوية ، حيث يعمل عمى خمق العنف ومنع 

 التواصل مع اآلخرين.
ى يالحظ من الدراسات السابقة أنيا ىدفت إلى الكشف عن ظاىرة التعصب ومظاىرىا لد

عينات متنوعة من طمبة التجامعات في بيئات مختمفة، كما يالحظ أنيا درست ىذه الظاىرة في 
 ضوء عدد من المتغيرات كالتجنس ، والسنة الدراسية ، والتحصيل األكاديمي.
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وتتفق ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة في تناوليا لظاىرة التعصب ، وتيدف ىذه الدراسة 
ل دور التربية اإلسالمية في نبذ التعصب من خالل مصدرييا إلى نبذ التعصب من خال

 األصميين القرآن الكريم والسنة النبوية.
 مشكمة البحث: 

نتجد أن التعصب بشكل عام ظاىرة أثارىا كبيرة ومدمرة بالنسبة إلى المتجتمع لما قد تؤدى 
نظره حتى إن كان إلى العنف والعدوان والكراىية والتفرقة العنصرية إلثبات المتعصب لوتجية 

عمى خطأ ، فيو من أىم المواضيع التي تحتاج إلى تسميط الضوء عمييا لتأثيرىا العميق في 
متجتمعنا ، فالتجيل القادم يأخذ كل معتقداتو وانتماءاتو مما ىو حولو ، فبعدما ظيرت تجماعات 

عمييم  ذات انتماء تعصبي تحتم عمى إقناع األشخاص اآلخرين بانتمائيا وعقيدتيا والضغط
لالنضمام ليا ، فيو لو تجانب انفعالي شديد إما أن تكون مع شيء ما أو ضد شيء ما دون 
التفكير في حقيقتو ، فشخصية المتعصب صعبة التعامل فيو شخص يشع بالكراىية والنفور لما 
ىو عكس اعتقاده ولما يخالفو البعض، فاالتتجاىات التعصبية ليا تأثير كبير تجدا عمى الصحة 

ية والفكرية ، والتعصب يعمى الحقيقة ويبعد بين المتعصب وباقي األشخاص حولو حيث النفس
 يظن انو األكثر فيما عنيم وانو ذو كفاءة منيم .

 تساؤالت البحث:
 .ما مفيوم التربية اإلسالمية؟ٔ
 ما مفيوم التعصب وما ىي أسبابو ودوافعو وأشكالو وآثاره ؟ .ٕ
 في نبذ التعصب  من خالل اآليات القرآنية واألحاديث النبوية؟ما ىو دور التربية اإلسالمية  .ٖ

 أىمية البحث:
تعد أىمية ىذه الدراسة من أىم الموضوعات خطورة ،فيي تتناول ظاىرة التعصب وتأثيره 
عمى المتجتمع وأضراره الناتتجة عنو عمى الفرد،فيي ظاىرة اتجتماعية ، مختمفة األسباب ، 

عمى مستوى الفرد وتعاممو ، فالتعصب مبنى عمى عدم قبول ومتعددة األشكال ، فيي تظير 
الشخص المتعصب لرأى الشخص اآلخر ورفضو ألفكار غيره ،وغير معترف بما يقبمو اآلخر 
وبما يتبناه من فكر وبما يخالف منيتجو وعقيدتو ، ويعرض نفسو و اآلخر إلى العنف والعدوان 

ت المتجتمع كانت تدعى لنبذ العنف والتعصب ويكون منعزل عن المحيطين بو ،فالكثير من دعوا
 ،فكان البد من مواتجية ظاىرة التعصب وشرح أضراره وآثاره عمى المتجتمع ألىميتو.
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 أىداف البحث:
 تيدف ىذه الدراسة إلى عدة أمور ميمة فيي:

 تيدف إلى بيان مفيوم التربية اإلسالمية. .ٔ
 آثاره .وتيدف إلى بيان مفيوم التعصب وأسبابو ودوافعو و  .ٕ
 وتيدف إلى بيان اآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي تنبذ التعصب . .ٖ

 محددات الدراسة: 
اقتصرت الدراسة عمى المصدرين األصميين لمتربية اإلسالمية وىما القرآن الكريم والسنة 

 النبوية الشريفة.
 منيج الدراسة:

 لغرض الدراسة.استخدم الباحث المنيج الوصفي االستقرائي لمالئمتو 
 -اإلجابة عن السؤال األول:

 مفيوم التربية اإلسالمية
              عرفيا النقيب بأّنيا: "تنمية تجميع تجوانب الشخصية اإلسالمية، وتنظيم سموك      

               الفرد عمى أساس مبادئ اإلسالم بغرض تحقيق أىداف اإلسالم في شتى متجاالت الحياة" 

 (.ٛٙ، صٕٗٓٓالنقيب، ) عبد الرحمن
                وعّرفيا الخطيب بأنيا: "متجموعة من األصول الخاصة ببناء اإلنسان المسمم،      

                 والواردة في القرآن والسنة المطيرة. واآلراء والتطبيقات التربوية في أي زمان، أو 
                         مل لخير دنياىا وآخرتيا"بيدف بناء الشخصية اإلسالمية المتكاممة التي تع مكان،

 (.ٔ٘-ٖٗ)محمد شحات الخطيب وآخرون، ص
فالتربية في اإلسالم تيتم بالفرد منذ طفولتو المبكرة، وذلك بالحفاظ عمى فطرتو السميمة       

ضافة ميارات مكتسبة م ن التي خمقو اهلل تعالى عمييا، وتنمية مواىبو واستعداداتو بصقميا، وا 
الخبرات المختمفة التي تزخر بيا الحياة، وتوتجيو ذلك بشكل تدريتجي لصياغة كيان اإلنسان وفق 
منيج القرآن، والسنة النبوية الشريفة، حتى يتمكن من القيام بالتكاليف الشرعية، وتحّمل مسؤولية 

رضى  عمارة األرض، وحمايتيا من الفساد لتحقيق خالفتو فييا، والغاية من ذلك الحصول عمى
ذا كانت التربية ىي إيصال المربي إلى درتجة الكمال التي ىيأه اهلل ليا عن طريق  اهلل تعالى، وا 
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مراعاة فطرتو، وتنمية مواىبو، وقدراتو وطاقاتو بطرق متدرتجة، وتوتجيييا لمعمل في إعمار الحياة 
          ة،عمى عيد اهلل وشروطو، فإن ذلك كمو يتم وفق وسائل وغايات العمم والفن والصناع

فالتربية عمم إخبار عن الحقائق الكمية، والمعايير والقيم اإلليية التي يتمقاىا اإلنسان فيؤمن بيا 
إيمان يتكيف معيا، وعمم إنشاء من حيث أنيا محاولة لمكشف عن الحقيقة، ومعرفة القوانين 

انية منبثقة عن والسنن التي خمق اهلل الكون عمييا، فالفن تعبير مفرح ىادف عن تتجارب إنس
التصور اإليماني لمكون واإلنسان والحياة، والتي تيدف إلى القبول بالمربى إلى درتجة اإلتقان، أو 
          اإلحسان في األداء، فقيمة كل إنسان ما يحسنو، فالتربية صناعة تيدف إلى إقدار المتعمم 

 التجة ليصبح عمى شكل معين عمى عمل معين، بحيث يتناولو بالتغير والتعديل والتطوير والمع

 (.ٖٓ)مدكور ، ص
فالتربية في اإلسالم تقوم عمى استثمار لمفطرة السميمة التي فطر اهلل اإلنسان عمييا،       

وغرس لمقيم اإلسالمية العميا، واألخالق الكريمة التي تنمي الفطرة السميمة في النفس اإلنسانية، 
رد، وتصقل مواىبو، فيما يعود بالنفع عميو، وعمى مع اكتساب خبرات وميارات تنمي شخصية الف

 المتجتمع من حولو.
 -اإلجابة عن السؤال الثاني :

 أوال:مفيوم التعصب 
 التعصب لغة.

 التعصب عند أىل المغة لو معان متعددة منيا:
 الشديد،وعصب والَعصُب:الطيّ الشدة :يقال :ليم عصب:صمب شديد ،وانعصب اشتد،       
ا تعالى: قولو ومنو العصابة بو شدّ  ما بًا:شّده،واسمتعص وعّصبو رأسو  ِسيءَ  ُلوطاً  ُرُسُمَنا تَجاءتْ  }َوَلمَّ
 الشر في شديد أي (ٚٚ )ىود:آية { َعِصيبٌ  َيْومٌ  َىـَذا َوَقالَ  َذْرعاً  ِبِيمْ  َوَضاقَ  ِبِيمْ 

 (.ٗٚ،صٜ،جٖٕٓٓ)القرطبي،
 قرابات تسمي البنو،والعرب وقرابتو :بنوهالرتجل عصبة قول :ومنو والنصرة واإلحاطة والتتجمع        
 ليا يقال عصبة،والعمائم سموا بنسبو وعصبت القرابات ىذه بو أحاطت أطرافو،ولما الرتجل

 العشرة مابين تجماعة والعصابة حولو،والعصبة التفوا أي بفالن القوم عصب العصائب،ويقال
 (.ٜٕٙٙ،صٗمنظور،د.ت،ج )ابن والعشرين

ب من العصبية، وىي أن يدعو الرتجل إلى نصرة عصبيتو، والوقوف وأخذت كممة التعص     
 ( .ٚٓٙ، صٔ، جٕٜٜٔمعيا عمى من يناوئيا، ظالمة كانت أو مظمومة ) ابن منظور ، 
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             المحاماة والمدافعة والنصرة -أي التعصب والعصبية -ومن معانييا أيضاً     
 (.ٕٔ٘،صٕٜٜٔ)سعدي ،

 كار والمشاعر، واألقوال واألفعال.ويكون ذلك عمى مستوى األف
وَوَرد في ُمعتجم تيذيب المغة أنَّ العصبية أن يدعو الَرتُجل إلى ُنصرة ُعصبتِو والتأليب 
بوا عميو إذا تتجمَّعوا ، واعَصوَصَب  معيم عمى من يناوئيم ظالمين كانوا أم مظمومين ، وقد تعصَّ

ٍٍ آخري ن قيل : تعصبوا عمى القوم اآلخرين . القوم إذا اتجتمعوا . فإذا تتجمعوا عمى فريِقِ 
 (ٕٙ٘ٗه، ص ٕٕٗٔ)األزىري، 

 فالتعصب عند أىل المغة معناه الشدة واإلحاطة والنصرة.
:التشدد واخذ األمر بشدة وعنف ،وعدم قبول المخالف والتعصب اصطالحا ىو      

 ورفضو،واألنفة من ان يتبع غيره ولو كان عمى صواب.
ومو أو من يؤمن بمبادئيم سواء كانوا محقين ام مبطمين،وسواء والتعصب ىو :نصرة ق      

 (ٜٜ،صٜٕٓٓكانوا ظالمين أو مظمومين ،ورد الحق مع ظيور الدليل)عبداهلل بن سميمان،
 ثانيا:أسباب التعصب ودوافعو 

 البناء االجتماعي. .1
التجماعة: تعني التجماعة من ناحية أنيا نوع من العالقات االتجتماعية المختمفة بين 

 األفراد ومن ناحية أخرى تعتبر تنظيمات ليا مستويات مختمفة من التعقيد.
وتستمد التجماعة أىميتيا من مشاركة أعضائيا في القيم وما يمتزمون بو من تجيود في 
سبيل تحقيق أىدافيا وتزداد قيمة التجماعة بازدياد البدائل المتاحة وبأىمية ىذه البدائل وحرية 

 العمل المتاحة.
تعصب من خالل االمتثال لمعيار التعصب حتى نتجد أنو بمتجرد أن يتواتجد وينشأ ال

التمييز والتعصب ضد تجماعة خارتجية تكتسب نوعية معيارية يتقاسميا ويشترك فييا أعضاء 
لويس كامل، التجماعة الداخمية ويتوقع األعضاء أن كال منيم يتمسك بمثل ىذه االتتجاىات)

 (.ٕٚٔ-ٔٔٔ، صٜٜٛٔ
نمو التعصب في ظل ظروف اتجتماعية معينة منيا وتجود صراع حقيقي أو تنافس كما ي           

             بين التجماعات كما نتجد التنافس عمى المركز االتجتماعي بين أعضاء األقمية واألغمبية
  (.ٙٗٔ-ٗٗٔميشيل ارتجابل وعبد الستار إبراىيم، د.ت، ص )
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التعصبية إلى األفراد، وتعد التنشئة االتجتماعية و  ويتم التعصب من خالل انتقال االتتجاىات          
تعمم التعصب، والمسايرة وضغط  التجماعة عمميتان عمى درتجة كبيرة من األىمية، تقدمان 
   تفسيرات قوية لكيفية نقل التجماعة لمعتقداتيا ومعاييرىا إلى أعضائيا وفيما يمي بيان ذلك: 

 (.ٙٚ، صٚٙ، صٜٕٓٓىاني التجزار ، )

 االجتماعية وتعمم التعصب:التنشئة  - أ
         تجرت العادة عمى النظر إلى التنشئة االتجتماعية بوصفيا تعميم الفرد كيف يصبح     

عضوًا في أسرتو وفي متجتمعو المحمي وفي تجماعتو القومية... تبدأ ىذه العممية منذ الطفولة 
          الفرد ويفكر ويشعر ويقّيم المبكرة وتتقدم مع تقدم النمو والتعمم إلى الدرتجة التي يسمك بيا 

           األمور بطرق تشبو ما يفعمو كل فرد آخر في المتجتمع. فالتنشئة االتجتماعية ىي العممية
            التي عن طريقيا يوتجو الطفل كي يسير عمى نيج حياة أسرتو والتجماعات االتجتماعية

تتالئم مع معاييرىا ومعتقداتيا وقيميا  األخرى التي ينتسب إلييا، ويسمك في غمارىا بصورة
 (.ٜٕٙ، صٜ٘ٛٔعادل عز الدين األشول ، )

وعمى ذلك، فإذا كانت االتتجاىات التعصبية معيارًا تعتمده ثقافة أو تجماعة الشخص،   
فإن عمى الفرد عندئذ أن يتمثل ىذه االتتجاىات التعصبية بحيث يصبح عضوًا مقبواًل في ثقافتو 

ئة االتجتماعية آنئذ ىي الوسيمة التي يتم من خالليا إنتجاز ىذه الميمة، وذلك أو تجماعتو، والتنش
من خالل ثالث قنوات رئيسية: الوالدان، األقربون، المدرسون، إضافة إلى ما يمكن أن تسيم بو 
وسائل اإلعالم في ىذا الشأن، حيث يكتسب الفرد االتتجاىات التعصبية من خبرات التعمم 

 (.ٛٙ، صٜٕٓٓىاني التجزار،  عبر ىذه القنوات) الخاصة التي يمر بيا

نما يكتسب التعصب من أسرتو.. من أقرانو.. من مدرستو..  فالفرد ال يولد متعصبًا، وا 
من الوسط المحيط، وىو ما يمكن تفسيره في إطار خبرات التعمم االتجتماعي التي يتعرض ليا 

 الفرد أثناء تنشئتو االتجتماعية.

موا بنقل التعصب من خالل التعميمات المفظية المباشرة بشأن فالقائمين بالتنشئة يقو 
ثابتيم أو عقابيم لمفرد بناءَا عمى التزامو أو عدم التزامو بيذه  العالقة بالتجماعة الخارتجية، وا 
التعميمات،وما يقدمو المربون من معمومات بشأن التجماعات األخرى والتي يمكن أن تسيم في 

 (.ٜٙالمرتجع السابق، صتنمية اتتجاىات تعصبية ضدىا) 
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 المسايرة وضغط الجماعة. - ب
تعرف المسايرة عمى أنيا تغيير في السموك واالتتجاىات ينتج عنو ضغط التجماعة 
الحقيقي أو المتخيل. والتجماعة غالبًا تمارس ضغوطًا عديدة بيدف أن ينصاع أعضاؤىا 

              ا التشابو فيويوحدون سموكيم بما يتفق ومعاييرىا، وعمى ذلك فإن المسايرة تفسر لن
ذا كانت التجماعة تضغط مستيدفة مسايرة                  سموك واتتجاىات أعضاء التجماعة. وا 
أعضائيا لمعاييرىا، فإن ذلك يكون بشكل أساسي لمساعدة التجماعة في حركتيا نحو أىدافيا، 

             أىم عوامل تماسكيا ولصيانة التجماعة واإلبقاء عمييا عمى اعتبار األفراد لمعايير التجماعة
 (. ٖٜٔ-ٜٔٔ،ص ٜٜٛٔلويس كامل ، ) 

ومن ثم يمكن أن نفترض أنو إذا اكتسب التعصب داخل التجماعة خاصية المعيار 
التجماعي بمعنى أنو صار مبدأ أو قاعدة داخل نطاق التجماعة تفرض سموكيات واتتجاىات 

 عل المسايرة وضغط التجماعة.بعينيا، فإنو عندئذ قد ينتقل إلى أعضاء التجماعة بف
            تمعب العوامل الثقافية دورًا ميمًا في زيادة التعصب حيث أن  العوامل الثقافية: .ٕ

           عممية التنشئة االتجتماعية لمطفل تعتبر المسئولة عن تشكيل االتتجاه التعصبي، وأثناء
         قيم من الوالدين. وبالتاليعممية التطبيع االتجتماعي حيث يتم اكتسابيم االتتجاىات وال

        فإن التعصب ينمو عند األطفال في سن مبكرة نسبيًا ويتطور ىذا المفيوم ويأخذ شكاًل 
         محددًا خالل سنوات في اكتساب اتتجاىاتيم بعصبية، كما أن التعميم بالمحاكاة يمعب 

                   لتي يمثميا اآلباء ليمدورًا في تكوين االتتجاىات التعصبية من خالل النماذج ا
  (.ٜٓٚٔ) سيد أحمد عثمان وفؤاد أبو حطاب ، 

فالتعصب شيء مكتسب يتعممو األطفال من الكبار من خالل آليات التنشئة االتجتماعية،      
وال سيما مرحمة الطفولة وتشتد حدة التعصب أو تضعف وفقًا لمتجموعة من الفعاليات الثقافية 

 التي تنمي التعصب وترعاه. والفردية
 أنماط التفاعل. .3

يخمق التعصب والتمييز نماذج معينة من التفاعل التي تسيم في الحفاظ عمى الوضع 
الراىن، وأن أنماط ونماذج عديدة من التفاعل تزيد التماسك وبالتالي تقوى سمطة التجماعة لتدعيم 

ء أكثر اعتمادًا عمى التجماعة يؤدي االمتثال لمعايير التعصب والتميز، فأي أمل يتجعل األعضا
 في الغالب إلى زيادة التماسك فيما بينيم.
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فمثاًل أعضاء التجماعة الداخمية عادة ما تتفاعل بتكرار أكبر مع بعضيا البعض وتقمل 
التفاعل مع أعضاء التجماعة الخارتجية مثل ىذا التفاعل يحدث شعورًا إيتجابيًا وتماسكًا أكبر بين 

داخمية معطيًا إياىم قوة أكبر لتقوى وتدعم التطابع واالتساق فيما بينيم. كما أعضاء التجماعة ال
أن التفاعل بين التجماعة الداخمية قد يزيد أيضًا من االعتماد والتبعية االقتصادية لألعضاء 

 بعضيم عمى بعض.
ورتجال األعمال والمحترفون الذين يتعاممون بنوع خالص مع أعضاء التجماعة الداخمية، 

ما يواتجيون بفقدان استثماراتيم ودخوليم إذا رفضوا أن يساعدىم في أي مشكمة تتضمن  عادة
 (ٖٓٔ، صٜٚٛٔعادل عز الدين بن األشول، ،   ) التعصب أو التميز

 اإلحباط  .4
يعتبر اإلحباط منطمقًا عامًا قادرًا عمى تفسير التعصب كسمة شائعة في الحياة 

 االتجتماعية اإلنسانية.
لى تجانب ذلك،              يمكن أن يقدم اإلحباط إسيامًا بشأن الفروق الفردية فيوا 

             التعصب عمى اعتبار أن الفرد األكثر تعرضًا لإلحباط من األرتجح أن يكون أكثر تعصباً 
 (ٕٛ، صٜٕٓٓىاني التجزار ، )

ء إشباع حاتجات أو رغبات عاطفية )كالشعور بالتفوق، وتبرير الفشل( أو كمخرج لإلعتدا
والعداوة، وينطوي االعتداء عمى بخس اآلخر حقو والحط من شأنو وقدره بسبب تمايزه واختالفو 

 (.ٖٖ، صٕٕٓٓ)عمي وطفة ،  عند التعصب
إنخفاض المستوى التعميمي :يعتبر انخفاض المستوى التعميمي من األسباب التي تتجعل  .٘

 الفرد أكثر قابمية لمتعصب.
األفراد، ويتم ذلك من اآلباء الذين ينقمون إلى األطفال  بناء الروح التعصبية التسمطية عند .ٙ

 . مشاعر التعصب عبر أحاديثيم ومواقفيم من اآلخرين
ويمكن أن ينشأ التعصب نتيتجة لمصراع الواقعي بين التجماعات في النواحي االتجتماعية  .ٚ

 والسياسية واالقتصادية.
 التجيل والتتجاىل لحكم الشرع المطير في مظاىر العصبية. .ٛ
 أسباب التعصب: ومن .9
 غياب ثقافة الحوار  -أ
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 غياب ثقافة االعتذار-ب
 غياب ثقافة النقد بان يقوم اإلنسان بنقد نفسو أو أن يتقبل نقد اآلخرين لو.-ج
ثقافة اتجترار الماضي:اتجترار الماضي بما فيو من أحداث كانت موضع خالف  شديد ،وال -د

فية ،وأفضى أصحابيا إلى ربيم ،وصاروا قيمة إلعادة الحديث عنيا،وىي مسائل تاريخية خال
  بين يديو سبحانو وتعالى،يحكم بينيم بالحق،ويفصل بينيم قيما كانوا فيو يختمفون.

 ثالثا:أشكال التعصب
 لمتعصب أشكال منيا:

 التعصب الديني. .ٔ
 التعصب المذىبي. .ٕ
 التعصب القبمي. .ٖ
 التعصب الحزبي. .ٗ
 التعصب القومي. .٘
 التعصب الفكري. .ٙ
 ة.التعصب لمتجنسي .ٚ
 التعصب الطبقي. .ٛ
 التعصب الرياضي. .ٜ

 رابعا: آثار التعصب
 ىناك آثار عامة لمتعصب منيا:

المتعصب ال يرى الواقع عمى حقيقتو فيو يرى ما يميل لو ،وال يرى ما يرى غيره ،وان  .ٔ
 كان واضحا وال يمكن تجحوده ،وبالتالي فأحكامو تكون وفق ما يرى .

ج االتجتماعي ،ويقمل من فرص التوصل التعصب يوسع دائرة الخالف ويقطع النسي .ٕ
 لمحمول الناتجعة .

 يعمل عمى تزيف الحقائق وبالتالي عدم التوصل لمقرار الصائب. .ٖ
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 يحرم األمة من التقدم والرقي ويؤدي بيا إلى التخمف واالنحطاط. .ٗ
 عدم الموضوعية في البحث العممي وبالتالي عدم الوصول إلى نتائج دقيقة. .٘
 د الخالف والشقاق .يغذي النزاعات ويطيل أم .ٙ
 نشر الكراىية و البغضاء والحسد والحقد والغيبة والنميمة. .ٚ
 يؤدي إلى زيادة حدة القمق والتوتر. .ٛ
 نشر الظمم  وىضم الحقوق. .ٜ

 ضعف األمة وانتشار الفتن و الحروب الداخمية. .ٓٔ
السكن: كان يسكن أفراد تجماعة معينة منطقة معينة يصعب عمى أحد من أفراد تجماعة  .ٔٔ

 سكن فييا.أخرى ال
النظر إلى اآلخرين عمى أنيم أقل في المكانة والقدرات العقمية وأن ليم من الصفات غير  .ٕٔ

 المستحبة والمنفرة ، وينظر إلييم نظرة عداء أينما كانوا.
 يدفع المتعصبين إلى القيام بسموك ال أخالقي أو مضاد لممتجتمع تتجاه اآلخرين. .ٖٔ
مشاعر اآلخرين بمعنى أن المتعصب ال يؤدى بالمتعصب إلى عدم القدرة عمى تقمص  .ٗٔ

يمكن أن يضع نفسو موضع الطرف اآلخر أو ينظر لألمور من وتجية نظر المتعصب 
  نفسو.

األنانية والتمحور حول النفس ،ذلك الن المرء يحب الذين يشبيونو ،وينفر حب الذات و  .٘ٔ
            أو  من الذين يتبين لو أنيم مغايرون لو وىذا ينم عن غفمة شديدة أو وعي زائف

 نفس مريضة.
 -اإلجابة عن السؤال الثالث:

 دور التربية اإلسالمية في نبذ التعصب من خالل اآليات القرآنية واألحاديث النبوية

َيا َوَبثَّ قال تعالى:}َيا َأيَُّيا النَّاُس اتَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَمَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَمَق ِمْنَيا َزْوتجَ        
            َرِقيبًا {ِمْنُيَما ِرتَجااًل َكِثيرًا َوِنَساء َواتَُّقوْا الّمَو الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِو َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الّمَو َكاَن َعَمْيُكْم 

َناُكْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل (،وقال تعالى:}َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَثى َوتَجَعمْ ٔ)النساء :آية
 (  ِٖٔلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد المَِّو َأْتَقاُكْم ِإنَّ المََّو َعِميٌم َخِبيٌر {)الحتجرات :آية
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َن الطَّ         ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْمَناُىْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُىم مِّ يَِّباِت وقال تعالى: }َوَلَقْد َكرَّ
ْن َخَمْقَنا َتْفِضياًل {)اإلسراء: آية ْمَناُىْم َعَمى َكِثيٍر مِّمَّ ( ،وقال تعالى:}َوِمْن آَياِتِو َخْمُق َٓٚوَفضَّ

 ( ٕٕالسََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلُف َأْلِسَنِتُكْم َوَأْلَواِنُكْم ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَياٍت لِّْمَعاِلِميَن {)الروم:آية 
وقال تعالى:}َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوْا ُكوُنوْا َقوَّاِميَن ِباْلِقْسِط ُشَيَداء ِلّمِو َوَلْو َعَمى َأنُفِسُكْم َأِو       

ن َتْمُووْا َأْو دِ اْلَواِلَدْيِن َواأَلْقَرِبيَن ِإن َيُكْن َغِنّيًا َأْو َفَقيرًا َفالّمُو َأْوَلى ِبِيَما َفاَل َتتَِّبُعوْا اْلَيَوى َأن َتعْ  ُلوْا َواِ 
( ،وقال تعالى:}َأَرَأْيَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَيُو ُٖ٘ٔتْعِرُضوْا َفِإنَّ الّمَو َكاَن ِبَما َتْعَمُموَن َخِبيرًا {)النساء :آية 

 ( َٖٗىَواُه َأَفَأنَت َتُكوُن َعَمْيِو َوِكياًل {)الفرقان :آية
ْخَواُنُكْم َوَأْزَواتُجُكْم َوَعِشيَرُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقَتَرْفتُ    ُموَىا َوِتتَجاَرٌة وقال تعالى:}ُقْل ِإن َكاَن آَباُؤُكْم َوَأْبَنآُؤُكْم َواِ 

َن الّمِو َوَرُسوِلِو َوتِجَياٍد ِفي َسِبي ِمِو َفَتَربَُّصوْا َحتَّى َتْخَشْوَن َكَساَدَىا َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَيا َأَحبَّ ِإَلْيُكم مِّ
 (َٕٗيْأِتَي الّمُو ِبَأْمِرِه َوالّمُو اَل َيْيِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقيَن {)التوبة: 

 وقال تعالى:}ِمْن َأتْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَمى َبِني ِإْسَراِئيَل َأنَُّو َمن َقَتَل َنْفسًا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي
َما َقَتَل النَّاَس تَجِميعًا َوَمْن َأْحَياَىا َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس تَجِميعًا َوَلَقْد تَجاءْتُيْم ُرُسُمَنا اأَلْرِض َفَكَأنَّ 

ْنُيم َبْعَد َذِلَك ِفي اأَلْرِض َلُمْسِرُفوَن {) المائدة:آية            (،  وقال تعالى:ِٕٖبالَبيَِّناِت ثُمَّ ِإنَّ َكِثيرًا مِّ
لَـيًا َواِحدًا الَّ َأْحَباَرُىْم َوُرْىَباَنُيْم َأْرَبابًا مِّن ُدوِن الّمِو َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرَيَم َوَما ُأِمُروْا ِإالَّ ِلَيْعُبُدوْا إِ  }اتََّخُذواْ 

ا ُيْشِرُكوَن {)التوبة:آية  (ِٖٔإلَـَو ِإالَّ ُىَو ُسْبَحاَنُو َعمَّ
 َن ِإْخَوٌة َفَأْصِمُحوا َبْيَن َأَخَوْيُكْم َواتَُّقوا المََّو َلَعمَُّكْم ُتْرَحُموَن {ِإنََّما اْلُمْؤِمُنو  } وقال تعالى:     

(، وقال تعالى:}َفاَل َوَربَِّك اَل ُيْؤِمُنوَن َحتََّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشتَجَر َبْيَنُيْم ثُمَّ اَل َيتِجُدوْا ٓٔ)الحتجرات:آية
ا َقَضْيتَ   (َ٘ٙوُيَسمُِّموْا َتْسِميمًا {)النساء:آية ِفي َأنُفِسِيْم َحَرتجًا مِّمَّ

وعن أبي نضرة قال:حدثني من سمع : خطبة رسول اهلل صمى اهلل عميو و سمم في وسط      
ن أباكم واحد إال ال فضل لعربي عمى  أيام التشريق فقال :"يا أييا الناس أال إن ربكم واحد وا 

            أسود عمى أحمر إال بالتقوىأعتجمي وال لعتجمي عمى عربي وال ألحمر عمى أسود وال
         أبمغت قالوا بمغ رسول اهلل صمى اهلل عميو و سمم ثم قال أي يوم ىذا قالوا يوم حرام ثم قال
أي شير ىذا قالوا شير حرام قال ثم قال أي بمد ىذا قالوا بمد حرام قال فإن اهلل قد حرم بينكم 

             كحرمة يومكم ىذا في شيركم -و أعراضكم أم القال وال أدري قال أ-دماءكم وأموالكم 
 ىذا في بمدكم ىذا أبمغت قالوا بمغ رسول اهلل صمى اهلل عميو و سمم قال ليبمغ الشاىد الغائب"

 (.ٖٖٕٙ٘،حديث رقمٔٔٗ،ص٘،جٜٜٛٔ)احمد بن حنبل،
 



 سالمو مطر حسين المزاوده/ د           التربية اإلسالمية ودورىا في نبذ التعصب
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فارق التجماعة وعن أبي ىريرة قال :سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو و سمم يقول : "من      
               وخرج من الطاعة فمات فميتتو تجاىمية ومن خرج عمى أمتي بسيفو يضرب برىا 
           وفاتجرىا ال يحاشي مؤمنا إليمانو وال يفي لذي عيد بعيده فميس من أمتي ومن قتل تحت
                 راية عميو يغضب لمعصبية أو يقاتل لمعصبية أو يدعو إلى العصبية فقتمة تجاىمية"

 (.ٚٗٓٛ،حديث رقمٖٙٓ،صٗ،جٜٜٛٔ)احمد بن حنبل ،

وعن عباد بن كثير الشامي من أىل فمسطين عن امرأة منيم يقال ليا فسيمة انيا قالت      
أبي يقول : سألت رسول اهلل صمى اهلل عميو و سمم فقمت يا رسول اهلل امن العصبية ان سمعت 

              ن العصبية ان ينصر الرتجل قومو عمى الظمم"يحب الرتجل قومو قال:" ال ولكن م
 (.ٖٓٓٚٔ،حديث رقمٚٓٔ،صٗ،جٜٜٛٔ)احمد بن حنبل،

وعن تجابر رضي اهلل عنو قال:"غزونا مع رسول اهلل صمى اهلل عميو و سمم وقد ثاب معو       
ناس من المياتجرين حتى كثروا وكان من المياتجرين رتجل لعاب فكسع أنصاريا فغضب 

صاري غضبا شديدا حتى تداعوا وقال األنصاري يا لألنصار وقال المياتجري يا لممياتجرين األن
فخرج النبي صمى اهلل عميو و سمم فقال ) ما بال دعوى أىل التجاىمية ؟ ثم قال ما شأنيم ( . 
فأخبر بكسعة المياتجري األنصاري قال فقال النبي صمى اهلل عميو و سمم ) دعوىا فإنيا خبيثة ( 

ل عبد اهلل بن أبي سمول أقد تداعوا عمينا لئن رتجعنا إلى المدينة ليخرتجن األعز منيا األذل . وقا
             سمماهلل فقال النبي صمى اهلل عميو و فقال عمر أال نقتل يا رسول اهلل ىذا الخبيث ؟ لعبد 

 (.ٖٖٖٓ،حديث رقمٜٕٙٔ،صٖ،جٜٚٛٔ) ال يتحدث الناس أنو كان يقتل أصحابو(" )البخاري،

              وقال النبي عميو الصالة والسالم : "ليدعّن رتجال فخرىم بأقوام، أنما ىم فحم 
                     من فحم تجينم، أو ليُكونّن أىون عمى اهلل من التجعالن التي تدفع بأنفيا الّنتن" 

 .((ٙٔٔ٘أخرتجو ابو داود ))

           َقاَل " َلْيَس ِمنَّا َمْن  -صمى اهلل عميو وسمم-وَل المَِّو وَعْن تُجَبْيِر ْبِن ُمْطِعٍم َأنَّ َرسُ        
               َدَعا ِإَلى َعَصِبيٍَّة َوَلْيَس ِمنَّا َمْن َقاَتَل َعَمى َعَصِبيٍَّة َوَلْيَس ِمنَّا َمْن َماَت َعَمى َعَصِبيٍَّة "

 (.ٖٕٔ٘)سنن ابي داود،باب في العصبية،حديث رقم

اهلل عميو وسمم أيضا: "إّن اهلل أوحى إليَّ أن تواضعوا حّتى ال يبغي أحد وقال صمى 
 (.ٜٖٛٚ،حديث رقم ٓٙٔ،صٛ)مسمم،د.ت،جعمى أحد، وال يفخر أحد عمى أحد"



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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وعن عدي بن حاتم قال : "أتيت النبي صمى اهلل عميو و سمم وفي عنقي صميب من ذىب      
في سورة براءة } اتخذوا أحبارىم ورىبانيم أربابا  فقال يا عدي اطرح عنك ىذا الوثن وسمعتو يقرأ

ذا حرموا  من دون اهلل { قال أما إنيم لم يكونوا يعبدونيم ولكنيم كانوا إذا أحموا ليم شيئا استحموه وا 
 (.ٜٖ٘ٓ،حديث رقمٕٛٚ،ص٘عمييم شيئا حرموه ")الترمذي،د.ت،ج

، وال تناتجشوا، وال تباغضوا، وال وقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمم: "ال تحاسدوا      
تدابروا، وال يبع بعضكم عمى بيع بعض، وكونوا عباد اهلل إخوانًا، المسمم أخو المسمم، ال يظممو 

بحسب امرئ من الشر أن  -ىا ىنا ويشير إلى صدره ثالث مرات  -وال يخذلو وال يحقره، التَّقوى 
، ٖٙٓٔ، ص ٕ٘ٓٓالو وعرضو" )مسمم، يحقر أخاه المسمم كل مسمم عمى المسمم حرام دمو وم

 ((.ٕٗٙ٘حديث رقم )

وعن النعمان بن بشير عن النبي صمى اهلل عميو و سمم أنو قال : "مثل المؤمنين في توادىم      
 وتعاطفيم وتراحميم مثل التجسد إذا اشتكى منو عضو تداعى سائر التجسد بالسير والحمى"

 ( ٗٓٗٛٔ،حديث رقمٕٓٚ،صٗ،جٜٜٛٔ)احمد بن حنبل،

يتبين من النصوص القرآنية واألحاديث النبوية السابقة بان اإلسالم نيى عن التعصب      
المذموم بكل أشكالو ،لما لو من آثار سيئة مدمرة كإثارة الفتن ،وغرس مشاعر الحقد والكراىية 
بداء  ،وسفك الدماء بين الناس ،ومنع اآلخرين من ممارسة حقوقيم المشروعة ،كحق التعبير وا 

لرأي وغيرىا من اآلثار السمبية التي تعود عمى الفرد والمتجتمع ، اإلسالم أرسى من خالل مبادئو ا
التربوية السامية أحكاما وقواعد لمتعامل بين الناس والتعارف بينيم تقوم عمى أساس العدل 

َقوَّاِميَن ِباْلِقْسِط ُشَيَداء ِلّمِو قال تعالى:}َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوْا ُكوُنوْا والمساواة في الحقوق والواتجبات  
َتتَِّبُعوْا اْلَيَوى َأن  َوَلْو َعَمى َأنُفِسُكْم َأِو اْلَواِلَدْيِن َواأَلْقَرِبيَن ِإن َيُكْن َغِنّيًا َأْو َفَقيرًا َفالّمُو َأْوَلى ِبِيَما َفالَ 

ن َتْمُووْا َأْو ُتْعِرُضوْا َفِإنَّ الّمَو َكانَ  ،وبين إن معيار  (ِٖ٘ٔبَما َتْعَمُموَن َخِبيرًا {)النساء :آية  َتْعِدُلوْا َواِ 
َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَثى  قال تعالى:}التفاضل بين الناس قائما عمى التقوى 

              َأْتَقاُكْم ِإنَّ المََّو َعِميٌم َخِبيٌر { َوتَجَعْمَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد المَّوِ 



 سالمو مطر حسين المزاوده/ د           التربية اإلسالمية ودورىا في نبذ التعصب
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وقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم: :"يا أييا الناس أال إن ربكم واحد ( ، ٖٔ)الحتجرات :آية
ن أباكم واحد إال ال فضل لعربي عمى أعتجمي وال لعتجمي عمى عربي وال ألحمر عمى أسود وال  وا 

بمغت قالوا بمغ رسول اهلل صمى اهلل عميو و سمم ثم قال أي يوم ىذا أسود عمى أحمر إال بالتقوى أ
قالوا يوم حرام ثم قال أي شير ىذا قالوا شير حرام قال ثم قال أي بمد ىذا قالوا بمد حرام قال فإن 

كحرمة يومكم ىذا في  -قال وال أدري قال أو أعراضكم أم ال-اهلل قد حرم بينكم دماءكم وأموالكم 
ي بمدكم ىذا أبمغت قالوا بمغ رسول اهلل صمى اهلل عميو و سمم قال ليبمغ الشاىد شيركم ىذا ف

 (.ٖٖٕٙ٘، حديث رقمٔٔٗ، ص٘الغائب")احمد بن حنبل،د.، ج

وأكد اإلسالم عمى إن أصل اإلنسان واحد،خمقو اهلل تعالى من تراب وكرمو وفضمو عمى كثير    
ُقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَمَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَمَق ِمْنَيا َزْوتَجَيا قال تعالى:}َيا َأيَُّيا النَّاُس اتَّ ممن خمق 

 ْيُكْم َرِقيبًا {َوَبثَّ ِمْنُيَما ِرتَجااًل َكِثيرًا َوِنَساء َواتَُّقوْا الّمَو الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِو َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الّمَو َكاَن َعمَ 
ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْمَناُىْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُىم مَِّن وقال تعالى: (، ٔ:آية)النساء  }َوَلَقْد َكرَّ

ْن َخَمْقَنا َتْفِضياًل {)اإلسراء: آية ْمَناُىْم َعَمى َكِثيٍر مِّمَّ ،وان اختالف المون والمغة  ( ٓٚالطَّيَِّباِت َوَفضَّ
وقال تعالى:}َوِمْن آَياِتِو َخْمُق السََّماَواِت لمتفاضل  آية من آيات اهلل سبحانو وتعالى وليس معيارا

( ،و بين إن والء َٕٕواأْلَْرِض َواْخِتاَلُف َأْلِسَنِتُكْم َوَأْلَواِنُكْم ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَياٍت لِّْمَعاِلِميَن {)الروم:آية 
الى:}ُقْل ِإن َكاَن المسمم يتجب أن يكون لعقيدتو ودينو وال يتجوز تفضيل أي رابطو عمييا قال تع
ْخَواُنُكْم َوَأْزَواتُجُكْم َوَعِشيَرُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقَتَرْفُتُموَىا َوِتتَجاَرٌة َتْخَشوْ  َن َكَساَدَىا َوَمَساِكُن آَباُؤُكْم َوَأْبَنآُؤُكْم َواِ 

َربَُّصوْا َحتَّى َيْأِتَي الّمُو ِبَأْمِرِه َوالّمُو اَل َتْرَضْوَنَيا َأَحبَّ ِإَلْيُكم مَِّن الّمِو َوَرُسوِلِو َوتِجَياٍد ِفي َسِبيِمِو َفتَ 
(،ونيى اإلسالم  عن أن ينصر المسمم احد أفراد عشيرتو عمى َٕٗيْيِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقيَن {)التوبة: 

عن عباد بن كثير الشامي من أىل الظمم فيذه ىي العصبية المذمومة كما تجاء في الحديث  
أبي يقول : سألت رسول اهلل صمى اهلل م يقال ليا فسيمة انيا قالت سمعت فمسطين عن امرأة مني

عميو و سمم فقمت يا رسول اهلل امن العصبية أن يحب الرتجل قومو قال:" ال ولكن من العصبية 
 (.ٖٓٓٚٔحديث رقم ،ٚٓٔ،ص ٗج ،ٜٜٛٔان ينصر الرتجل قومو عمى الظمم")احمد بن حنبل،



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 رررر

حسان إلييم  والقول المين معيم  فيذا ليس من العصبية بل أما صمتيم و حبو ليم و اإل      

ْذ َأَخْذَنا ِميثَاَق َبِني ِإْسَراِئيَل اَل َتْعُبُدوَن ِإالَّ الّمَو َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً  َوِذي  ىو واتجب قال تعالى : }َواِ 

نُكْم  اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َوُقوُلوْا ِلمنَّاِس ُحْسناً  َكاَة ثُمَّ َتَولَّْيُتْم ِإالَّ َقِمياًل مِّ اَلَة َوآُتوْا الزَّ َوَأِقيُموْا الصَّ

(، و قال تعالى:}َواْعُبُدوْا الّمَو َواَل ُتْشِرُكوْا ِبِو َشْيئًا َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َٖٛوَأنُتم مِّْعِرُضوَن {البقرة:اية

اِحِب ِبالتَجنِب َواْبِن َوِبِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى وَ  اْلَمَساِكيِن َواْلتَجاِر ِذي اْلُقْرَبى َواْلتَجاِر اْلتُجُنِب َوالصَّ

 ( ،وقال تعالى:ٖٙالسَِّبيِل َوَما َمَمَكْت َأْيَماُنُكْم ِإنَّ الّمَو اَل ُيِحبُّ َمن َكاَن ُمْخَتااًل َفُخورًا {)النساء:

يَتاء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَيى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم }ِإنَّ الّمَو َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواإِلحْ  َساِن َواِ 

 (.َٜٓلَعمَُّكْم َتَذكَُّروَن {)النحل:اية

فالقران الكريم والسنة النبوية الشريفة ال تشمل عمى شيء من التعصب المذموم ،فاإلسالم ال      

ى التعصب ،فقد صان حرمة النفس البشرية ،وحمى حقوق يعرف التعصب وال يدعو أتباعو إل

اإلنسان ،واعتبر االعتداء عمى فرد واحد اعتداء عمى البشرية كميا قال تعالى: }ِمْن َأتْجِل َذِلَك 

ا َقَتَل النَّاَس تَجِميعًا َكَتْبَنا َعَمى َبِني ِإْسَراِئيَل َأنَُّو َمن َقَتَل َنْفسًا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اأَلْرِض َفَكَأنَّمَ 

ْنُيم َبْعَد َذِلَك ِفي َوَمْن َأْحَياَىا َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس تَجِميعًا َوَلَقْد تَجاءْتُيْم ُرُسُمَنا ِبالَبيَِّناِت ثُمَّ ِإنَّ َكِثيرًا مِّ 

َيْقُتَل ُمْؤِمنًا ِإالَّ َخَطئًا َوَمن ( ،وقال تعالى}َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأن ٕٖاأَلْرِض َلُمْسِرُفوَن {)المائدة:آية

دَُّقوْا َفِإن َسمََّمٌة ِإَلى َأْىِمِو ِإالَّ َأن َيصَّ ْؤِمَنٍة َوِدَيٌة مُّ َكاَن ِمن َقْوٍم َعُدوٍّ  َقَتَل ُمْؤِمنًا َخَطئًا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة مُّ

ن كَ  ْؤِمَنٍة َواِ  َسمََّمٌة ِإَلى َأْىِمِو لَُّكْم َوُىَو ْمْؤِمٌن َفَتْحِريُر َرَقَبٍة مُّ اَن ِمن َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُيْم مِّيثَاٌق َفِدَيٌة مُّ

َن الّمِو َوَكاَن الّموُ  ْؤِمَنًة َفَمن لَّْم َيتِجْد َفِصَياُم َشْيَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن َتْوَبًة مِّ  َعِميمًا َحِكيمًا  َوَتْحِريُر َرَقَبٍة مُّ

دًا َفتَجَزآُؤُه تَجَينَُّم َخاِلدًا ِفيَيا َوَغِضَب الّمُو َعَمْيِو َوَلَعَنُو َوَأَعدَّ َلُو َعَذابًا َعِظيمًا { َوَمن َيْقُتْل ُمْؤِمناً  َتَعمِّ  مُّ

كل مسمم عمى المسمم حرام دمو  (، وقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم :"ٖٜ-ٕٜ)النساء"آية

 .ومالو وعرضو"



 سالمو مطر حسين المزاوده/ د           التربية اإلسالمية ودورىا في نبذ التعصب
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            الى:} ُيِريُد الّمُو ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسَر {واإلسالم دين يسر ال عسر قال تع    
و في الحديث عن سعيد بن أبي بردة عن أبيو قال  : بعث النبي صمى اهلل ( ٘ٛٔ:اية )البقرة

عميو وسمم تجده أبا موسى ومعاذا إلى اليمن فقال " يسرا وال تعسرا وبشرا وال تنفرا 
عمى  (،والدعوة في اإلسالم تقومٛٛٓٗ،حديث رقمٜٚ٘ٔ،صٗ،جٜٚٛٔاري،وتطاوعا")البخ

أساس من الحكمة والموعظة الحسنة والمتجادلة بالتي ىي أحسن حتى مع الطغاة والمتتجرين قال 
               ْخَشى {اْذَىَبا ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإنَُّو َطَغى ،َفُقواَل َلُو َقْواًل لَّيِّنًا لََّعمَُّو َيَتَذكَُّر َأْو يَ  تعالى:  }

(، وقال تعالى: }اْدُع ِإِلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوتَجاِدْلُيم ِبالَِّتي ٗٗ-ٖٗ)طو:اية
(،ونيى ِٕ٘ٔىَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُىَو َأْعَمُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيِمِو َوُىَو َأْعَمُم ِباْلُمْيَتِديَن {)النحل:آية 

ْشُد ِمَن  عن أن يكره احد عمى الدخول في اإلسالم قال تعالى: }اَل ِإْكَراَه ِفي الدِّيِن َقد تََّبيََّن الرُّ
الّمُو َسِميٌع اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر ِبالطَّاُغوِت َوُيْؤِمن ِبالّمِو َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقَى اَل انِفَصاَم َلَيا وَ 

(،ونيى عن إتباع اليوى قال تعالى:}َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوْا ُكوُنوْا َقوَّاِميَن ٕٙ٘)البقرة:اية َعِميٌم {
ا الّمُو َأْوَلى ِبِيمَ ِباْلِقْسِط ُشَيَداء ِلّمِو َوَلْو َعَمى َأنُفِسُكْم َأِو اْلَواِلَدْيِن َواأَلْقَرِبيَن ِإن َيُكْن َغِنّيًا َأْو َفَقيرًا فَ 

ن َتْمُووْا َأْو ُتْعِرُضوْا َفِإنَّ الّمَو َكاَن ِبَما َتْعَمُموَن َخِبيرًا               {َفاَل َتتَِّبُعوْا اْلَيَوى َأن َتْعِدُلوْا َواِ 
َذا ِقيَل َلُيْم َتَعاَلْوْا ِإَلى َما َأنَزَل الّمُو ٖ٘ٔ)النساء :آية  (،ونيى عن التقميد األعمى  قال تعالى: }َواِ 

ُسوِل َقاُلوْا َحْسُبَنا َما َوتَجْدَنا َعَمْيِو آَباءَنا َأَوَلْو َكاَن آَباُؤُىْم اَل َيْعَمُموَن َشْيئًا َواَل َييْ َوا ِ  َتُدوَن َلى الرَّ
َذا َفَعُموْا َفاِحَشًة َقاُلوْا َوتَجْدَنا َعَمْيَيا آَباءَنا َوالّمُو َأَمَرَنا ِبيَ ٗٓٔ{)المائدة:آية  ا ُقْل ِإنَّ (،وقال تعالى  }َواِ 

              (،وقال تعالى ٕٛ{)األعراف:آية  الّمَو اَل َيْأُمُر ِباْلَفْحَشاء َأَتُقوُلوَن َعَمى الّمِو َما اَل َتْعَمُمونَ 
ا َوتَجْدَنا َعَمْيِو آَباءَنا َوَتُكوَن َلُكَما اْلِكْبِرَياء ِفي اأَلْرِض َومَ  } ا َنْحُن َلُكَما َقاُلوْا َأتِجْئَتَنا ِلَتْمِفَتَنا َعمَّ

(،وقال ٖ٘{)األنبياء:اية}َقاُلوا َوتَجْدَنا آَباءَنا َلَيا َعاِبِدينَ  (،وقال تعالىِٛٚبُمْؤِمِنيَن {)يونس:اية
َذا ِقيَل َلُيُم اتَِّبُعوا  (،وقال تعالى:  }ٗٚالشعراء:اية }َقاُلوا َبْل َوتَجْدَنا آَباءَنا َكَذِلَك َيْفَعُموَن {تعالى: َواِ 
 َعَمْيِو آَباءَنا َأَوَلْو َكاَن الشَّْيَطاُن َيْدُعوُىْم ِإَلى َعَذاِب السَِّعيِر { َل المَُّو َقاُلوا َبْل َنتَِّبُع َما َوتَجْدَناَما َأنزَ 

نَّا َعَمى آثَاِرِىم مُّ  } ( ،وقال تعالى:ٕٔ)لقمان:اية ٍة َواِ   ْيَتُدوَن {َبْل َقاُلوا ِإنَّا َوتَجْدَنا آَباءَنا َعَمى ُأمَّ
}َوَكَذِلَك َما َأْرَسْمَنا ِمن َقْبِمَك ِفي َقْرَيٍة مِّن نَِّذيٍر ِإالَّ َقاَل ُمْتَرُفوَىا ِإنَّا َوتَجْدَنا آَباءَنا (، ٕٕ)الزخرف:اية

ْقَتُدوَن { نَّا َعَمى آثَاِرِىم مُّ ٍة َواِ     (.ٖٕ)الزخرف:اية َعَمى ُأمَّ
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تدبر، فالعقل سر تكريم اإلنسان وبالعقل تميز وأمر اإلسالم الناس بإعمال العقل والتفكر وال     

ْن َأْعَناٍب َوَزْرٌع َوَنِخيٌل  َتتَجاِوَراٌت َوتَجنَّاٌت مِّ عن سائر المخموقات قال تعالى:}َوِفي اأَلْرِض ِقَطٌع مُّ

ُل َبْعَضَيا َعَمى َبْعٍض ِفي اأُلُكِل  ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَياٍت ِصْنَواٌن َوَغْيُر ِصْنَواٍن ُيْسَقى ِبَماء َواِحٍد َوُنَفضِّ

َر َلُكُم المَّْيَل َواْلنََّياَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َواْلنُّتُجوُم ٗلَِّقْوٍم َيْعِقُموَن {)الرعد:اية (،وقال تعالى: }َوَسخَّ

َراٌت ِبَأْمِرِه ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَياٍت لَِّقْوٍم َيْعِقُموَن {)النحل:اية ن َثَمَراِت النَِّخيِل (،وقال تعالى:}َومِ ُٕٔمَسخَّ

(،وقال َٚٙواأَلْعَناِب َتتَِّخُذوَن ِمْنُو َسَكرًا َوِرْزقًا َحَسنًا ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَيًة لَِّقْوٍم َيْعِقُموَن {)النحل:اية

ِبَيا َفِإنََّيا اَل َتْعَمى  تعالى: }َأَفَمْم َيِسيُروا ِفي اأْلَْرِض َفَتُكوَن َلُيْم ُقُموٌب َيْعِقُموَن ِبَيا َأْو آَذاٌن َيْسَمُعونَ 

ُدوِر {الحج اأْلَْبَصاُر َوَلِكن َتْعَمى اْلُقُموبُ   َوَلَقد تََّرْكَنا ِمْنَيا آَيًة َبيَِّنًة لَِّقْوٍم َيْعِقُموَن { }ٙٗالَِّتي ِفي الصُّ

ُل ِمَن السََّماِء َماًء (،وقال تعالى :}َوِمْن آَياِتِو ُيِريُكُم اْلَبْرَق َخْوفًا َوَطَمعًا وَ ٖ٘)العنكبوت:اية ُيَنزِّ

 (َٕٗفُيْحِيي ِبِو اأْلَْرَض َبْعَد َمْوِتَيا ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَياٍت لَِّقْوٍم َيْعِقُموَن {)الروم:اية

ا َمَمَكْت َأْيَماُنُكم مِّن ُشَرَكاء ِفي  وقال تعالى:}       َما َضَرَب َلُكم مََّثاًل ِمْن َأنُفِسُكْم َىل لَُّكم مِّن مَّ

ُل اآْلَياِت ِلَقْوٍم َيْعِقُمو   َن {َرَزْقَناُكْم َفَأنُتْم ِفيِو َسَواء َتَخاُفوَنُيْم َكِخيَفِتُكْم َأنُفَسُكْم َكَذِلَك ُنَفصِّ

 َأِم اتََّخُذوا ِمن ُدوِن المَِّو ُشَفَعاء ُقْل َأَوَلْو َكاُنوا اَل َيْمِمُكوَن َشْيئًا َواَل  }(،وقال تعالى: ٕٛ)الروم:اية

 (،وقال تعالى: }ِإنَّ الَِّذيَن ُيَناُدوَنَك ِمن َوَراء اْلُحتُجَراِت َأْكَثُرُىْم اَل َيْعِقُموَن {ٖٗ)الزمر:اية َيْعِقُموَن {

(،وقال تعالى:  }َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر الّمِو َلَوتَجُدوْا ِفيِو ٗ)الحتجرات:اية

 (،وقال تعالى: }َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَمى ُقُموٍب َأْقَفاُلَيا {َٕٛكِثيرًا {)النساء:اية اْخِتاَلفاً 

بِّكَ ٕٗ)محمد:اية                (،وقال تعالى:}َوَما ُكنَت ِبتَجاِنِب الطُّوِر ِإْذ َناَدْيَنا َوَلِكن رَّْحَمًة مِّن رَّ

ا َأَتاُىم               (،وقال تعالى:  ٙٗمِّن نَِّذيٍر مِّن َقْبِمَك َلَعمَُّيْم َيَتَذكَُّروَن {)القصص:اية ِلتُنِذَر َقْومًا مَّ

               (،وقال   ٕٚ}َوَلَقْد َضَرْبَنا ِلمنَّاِس ِفي َىَذا اْلُقْرآِن ِمن ُكلِّ َمَثٍل لََّعمَُّيْم َيَتَذكَُّروَن {)الزمر:اية
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( ،وقال تعالى:  }َوَىـَذا ِصَراُط َربَِّك ُمْسَتِقيمًا ِٛ٘بِمَساِنَك َلَعمَُّيْم َيَتَذكَُّروَن {)الدخان:اية}َفِإنََّما َيسَّْرَناُه 

ْمَنا اآلَياِت ِلَقْوٍم َيذَّكَُّروَن {)األنعام:آية (،وقا تعالى: }ُىَو الَِّذَي َأنَزَل َعَمْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُو َٕٙٔقْد َفصَّ

ْحَكَماٌت ىُ  ا الَِّذيَن في ُقُموِبِيْم َزْيٌغ َفَيتَِّبُعوَن َما َتَشاَبَو ِمْنُو آَياٌت مُّ نَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَياٌت َفَأمَّ

ا ِبِو ُكلٌّ مِّْن َن آَمنَّ اْبِتَغاء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاء َتْأِويِمِو َوَما َيْعَمُم َتْأِويَمُو ِإالَّ الّمُو َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْمِم َيُقوُلو 

 ( وغيرىا من اآليات الكريمة.ِٚعنِد َربَِّنا َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأْوُلوْا األْلَباِب {)آل عمران:آية

وأمر اهلل سبحانو وتعالى ورسولو صمى اهلل عميو وسمم بإتباع ما تجاء في الكتاب والسنة       

نبوية التي تحث عمى ذلك كثيرة، فاإلسالم بريء النبوية الصحيحة، واآليات القرآنية واألحاديث ال

 من كل أشكال التعصب المذموم ونيى عنو وذمو وحاربو.
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 الخاتمة والنتائج 
من خالل ما سبق فإن التعصب شيء مكتسب ومتعمم وليس فطرّيًا رغم وتجود ما             

ر بيا الفرد،وكمحصمة يمكن أن يسمى استعداد لمتعصب ويكون نتيتجة لممواقف والخبرات التي يم
 لسمسمة التفاعالت االتجتماعية التي تمر بين الفرد ومن يحيطون بو.

والتربية اإلسالمية سمكت طرقًا عديدة لعالج التعصب منيا: غرس القيم اإلسالمية        
لغاء العصبية التجاىمية والتحذير منيا ،وتقرير مبدأ المساواة  السامية في نفوس الناس وعقوليم،وا 

ن الناس ،وان أساس التفاضل بين الناس ىو التقوى والعمل الصالح،والنيي عن الطعن في بي
األنساب وعن التفاخر والتعاظم باآلباء، واألتجداد ،والمآثر، واألمتجاد،وأبطل اإلسالم عممية الثأر 

 ووضع العقاب لمرتكب التجريمة فنقل العقاب من الثار الفردي إلى عقاب الدولة .
لقد َمنَّ اهلل عمينا باإلسالم الحنيف الذي يأمرنا بالوحدة والتمسك بالكتاب والسنة  وأخيرا      

النبوية، وينيانا عن التفرق والتشتت، وحارب تجميع أشكال التعصب المذموم، وال تعصب إال 
 لكتاب اهلل وسنة نبّيو صمى اهلل عميو وسمم وذلك بالتمسك بيما وااللتزام بما تجاء بيما.
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 قائمة  المصادر و المراجع
 اوال:القرآن الكريم.

 .ثانيا: المصادر والمراجع
 ، دار الكتب العالمية لمنشر والتوزيع، بيروتلسان العرب(،  ٕٜٜٔابن منظور.)  -ٔ
، تحقيق رياض زكي قاسم ، دار المعرفة ،  معجم تيذيب المغة(  هٕٕٗٔاألزىري .  ) -ٕ

 بيروت .
 ،دار عالم الكتب ،الرياض.الحكام القرآن الجامع(،ٖٕٓٓالقرطبي. )  -ٖ
 .، دار الشعب لمنشر والتوزيع،  القاىرة صحيح البخاري(،  ٜٙٛٔالبخاري.)  -ٗ
 ، عالم الكتب لمنشر والتوزيع، بيروت.مسند أحمد(،  ٜٜٛٔابن حنبل، أحمد. ) -٘
 ،دار الكتاب العربي ،بيروت.سنن أبي داودأبو داود.)د.ت( ، -ٙ
 ،دار الكتب العممية،بيروت.ائي الكبرىسنن النس(،ٜٜٓٔالنسائي.) -ٚ
 ،دار الفكر ،بيروت.ابن ماجو سننابن ماتجو.)د.ت(، -ٛ
 . د. م: دار النيضة لمنشر والتوزيع.المدخل لمفقو اإلسالمي(. ٜٜٙٔمدكور، محمد. ) -ٜ

. القاىرة: دار المنيجية اإلسالمية في البحث التربوي(. ٕٗٓٓالنقيب، عبد الرحمن. ) -ٓٔ
 والتوزيع.الفكر العربي لمنشر 

، الييئة المصرية العامة ٔ، جسيكولوجية الجماعات والقيادة(، ٜٜٛٔلويس كامل.)  -ٔٔ
 لمكتاب، القاىرة.

، عمم النفس ومشكالت الحياة االجتماعيةميشيل ارتجابل وعبد الستار إبراىيم.)د.ت(،  -ٕٔ
 دار الكتب التجامعية، االسكندرية.

 المصرية العامة لمكتاب، القاىرة. ، الييئةفي أسباب التعصب(،  ٜٕٓٓالتجزار ،ىاني.)  -ٖٔ
، االنتجمو المصرية ،  عمم النفس االجتماعي(،   ٜ٘ٛٔاألشول ،عادل عز الدين. ) -ٗٔ

 القاىرة .
، مكتبة  ٕ، طالتفكير دراسات نفسية(، ٜٓٚٔسيد أحمد عثمان وفؤاد أبو حطاب. ) -٘ٔ

 األنتجمو المصرية ، القاىرة. 
، مركز لتعصب والعنف في العالم العربيالتربية إزاء تحديات ا(، ٕٕٓٓوطفة، عمي.)  -ٙٔ

 اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتيتجية، أبو ظبي.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021  فربايز – الثاني العدد  – 33اجمليد  111

 رررر

، دار اآلفاق التجديدة، العصبية بنية المجتمع العربي (، ٜٜٚٔقباني، عبد العزيز. ) -ٚٔ
 بيروت.

 ،عالم المعرفة،الكويت. االتجاىات التعصبية(،ٜٜٛٔسيد،عبد اهلل معتز.) -ٛٔ
 .(البعد الشرعي-نتائجو-أسبابو-عصب)مظاىرهالتالدمخي،عادل.)د.ت(، -ٜٔ
، دار  التربية المعاصرة طبيعتيا وأبعادىا األساسية(،  ٜٗٛٔمحمد شفيق وآخرون.)  -ٕٓ

 القمم لمنشر والتوزيع،الكويت. 
 .أصول التربية اإلسالميةمحمد شحات الخطيب وآخرون،  -ٕٔ
 –لتربوي نموذجًا المنيجية اإلسالمية في البحث ا(،  ٕٗٓٓالنقيب، عبد الرحمن. )    -ٕٕ

 ، دار الفكر العربي لمنشر والتوزيع، ، القاىرة. النظرية والتطبيق
(. بحوث في عمم النفس االتجتماعي والشخصية . المتجمد األول ٕٜٜٔ، معتز ) عبد اهلل -ٖٕ

 : مكتبة االنتجمو المصرية .
(. العالقة بين االتتجاىات التعصبية وأساليب المعاممة ٜٜٜٔأبو غالي ، عطاف . ) -ٕٗ

الوالدية كما يدركيا األبناء لدى طمبة التجامعة . رسالة ماتجستير غير 
 منشورة ، تجامعة األزىر ، غزة .

25- Agbakwuru,C.(2013).Ethnic Prejudice and the Problem of 
Peaceful Co- Existence in Nigeria. European Scientific 
Journal,9(5),86-93 
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