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التقليرررد  تنرررتن مرررع عررردا عوامررر  حا رررة منهررراضرررعل اليةصرررية ن أ يداييرررةامل ا دراسرررالأظهرررر  

 اليرر ا ارمرررا   مررع أ ررم أسرر ا والغررم متةيررة  تببببررةفررتقما اليةصرريا  املدصرردقاء السرروء األعمررل أل
  رمررررااإل تررر دي إىعررردع إعمرررال العقررر  فررر ن و كررربا . السرررليمة ومرررع أ رررم معوقرررا  اليةصرررية السررروتة

والررتقما التقليررد السررل   .وتعثررر عمليررة التنيرر ة التفكررك االجتمرراعيالرربي سرري دي برردور  إى الفررردي و 
وبرررردافب ا رررر   ليرررر  وااليقيرررراد ألفعررررال ارررررد التيرررر   بررررا  رتعالتسررررليم برفكررررار دون د تعرررريالالشررررعوري 
 .واإلعجا 

تيم الدراسا  الرتبوتة واملوسوعا  العاملية إى أمهية األقران يف حتقيق النمرو السرليم لليةصرية 
وأن املرا رررق احملرررروع مرررع اإلشررر ال االجتمررراعي علرررل مسرررتو  األدصررر ا  سررريعا  مرررع ضرررعل املهرررارا  

ويف ظرر   رربا  .االيسررجاع مررب العمر  ا مرراعيالررت تفررز و املوج ررة لررل تكروتع العالقررا  ا ياتيرة القررادرا ع
اخلطرورا تكمرع ولكرع واعيرة مت ادلرة األدصر ا  أليفسرهم اقافرة دتيرة م يف حرفرة تفاعليرة  يرك اإلطار ت

                                                           

لطيفة الكندري عضو  ي ة التدرتس يف  . دارا الرتبوتة يف فلية الرتبية األساسية و دبدر ملك يائ  رئيس قسم األدصول واإل. د ٔ
 (.اليويسكو –وزارا الرتبية )فلية الرتبية األساسية واملستيارا احمللية ملرفة الطفولة واألمومة 

 



مسر ق  وتستمد مع األقران مكويا  شةصيت  بتسرليم مطلرق ودون تفكرم ،تترار املرا ق وال ت ارأن  يف
 ربا االحتكراا السرل  برراألقران أو الك رار يف األسررا أو ميرا م اإلعرالع فير  ضرررر  . ال نراء اسر  النقردأس

ب ت رال  كتفرييوتك ر  االبتكرار بقيرود التقليرد فتعط  طاقات  العقليرة ف م علل فكر ومسلك املرا ق ألي  
 .ا  رتع عع طرتق االقت اس ا يل

مرع األمرور  فثرميف   مهنا حتافيهأإذ وقرت اهتا بوالدهتا  - بصفة عامة -تترار يف دصغر ا ن الفتاا إ
يف املدرسة أو تقلد  أتراهباقد تقلد  ذلك عللعالوا ف هنا  مرحلة املرا قةيف أما  قدوهتا  األعوتعتربلتتعلم 

فاملرا قرة تكرون مرحلرة قلقرة أحيايرا  واملرودتال  الغرم الئقرةاخلاضب للموضرا  ما ترا  يف أجهةا اإلعالع 
وقرد تكرون املرا قرة مرحلرة متوافقرة متجايسرة تسرتق  يف  صودصرياهتا مل ليةصية الت مل حتردد معاملهرا و ل

إن قامررا األسرررا وحتمرر  املهرراع ا سرراع وحرر  التغيررم والتجمرر  ا سررع،  ،تيررهد قرردراري ف ررما مررع النضررن
 قت راس السرليم، واالوضر   يفسر  ،وببل املرا ق جهرد  يف هتربت   لقر  مبراعاا أدصول الرتبية الص ي ة

 .مع غم 
أو " االستنسرراخ"فرر ن   يسررةة مررع غررم  أن تكررونوال تق رر   يف رتيررب مراحرر  عمررر املسررلم متميررة 

عررع مرربموع ، وإعررراض للهوتررة الباتيررةواضرر  ويكررران  ،للعقرر دصرررت  التقليررد األعمررل لن رررتع فيرر  إلغرراء 
 قَاَل َرُسوُل اللَِّ  : قَالَ  َعْع ُحَبتْرَفة"الرتمبي يف سنن  ذفر . السنع العامة الت تقوع علل الفروق الفردتة

ِإْن َأْحَسرررَع  ال َتُكويُرروا ِإمََّعررةري تَرُقولُرروَن ِإْن َأْحَسررَع النَّرراُس َأْحَسرررنَّا َوِإْن ظََلُمرروا ظََلْمنَررا َوَلِكررْع َوط نُرروا أَيْرُفَسررُكمْ 
فري تث را علرل الطرترق السروي فس مبعر  اا ردهتا  توطني الن. ٔالنَّاُس َأْن حُتِْسُنوا َوِإْن َأَساُءوا َفال َتْظِلُموا

 .ومعاتم الصدق الت ال ختضب ملنطق ا قاخلادعة ل ال تنساق  لل العاطفة و 
ومع ذتار التمية أن ترتا اإليسان بصمة دصا ة وسما حسنة بعد دمات  فاإليسان البي ترتا أاراري 

إذا مل ترةد شري اري علرل الردييا فنرا أيرا زائرداري "عي الرافاألستاذ دصا اري بعد دمات  تظ  ذفر  حياري وفما قال 
فكم مرع إيسران عراش ومرا  ومل تكرع شري اري مربفوراري يف سرج  العطراء ألير  مل تررتا بصرمة ". علل الدييا

فلم ُُيلرد الترارت  رتا أاراري دصا اري تعاش وما  فلم  شع وفم مع  ؟ويف اتمع وبنات  دصا ة علل أبنائ  
 ؟اإليسا  ذفر 

هنل عع و وال حجة واض ة ن الكرمي علل الكافرتع تقليد م ا باء دون إت ال لدلي  عا  القرآ
وقد ي ب  الرسول فل  مبموع يف املنهن القرآ  التقليد العقيم   .البي تلغي العق  وتفسد العم التقليد 

                                                           
 .(سع الصلةفتا  الرب وحُ ) ْج ِ فُُ  ِإال ِمْع َ َبا اْلوَ قَاَل أَبُو ِعيَسل َ َبا َحِدتٌث َحَسٌع َغرِتٌ  ال يَرْعرِ  ٔ



اري للةم فهو  ادتفيكون أو لتعلم مهارا  مفيدا التقليد للمث  الكرمية إال إذا فان دصلل اهلل علي  وسلم 
مع أج  األعمال  -املثال الكام  اليام  لك  مسلم  –مطلو  فتقليد الن  دصلل اهلل علي  وسلم 

لقد فان لكم يف )) قال تعاى  .العلم الص ي  ةوال تت قق إال باإل الص واإلت ال امل ي علل رفائ
 وقال (ٕٔ: سورا األحةا ) ((اري وذفر اهلل فثم رسول اهلل أسوا حسنة ملع فان ترجوا اهلل واليوع ا  ر 

َتِدْ  ُق  الَّ َأْسرَُلُكْم َعَلْيِ  َأْجرريا ِإْن ُ َو ِإالَّ ذِْفَر  لِ "ُسْ َ ايَُ   ْلَعاَلِمنَي أُْولَرِ َك الَِّبتَع َ َد  الّلُ  فَِ ُهَداُ ُم اقرْ
 (.ُسْورَُا األيعاع" ){ٜٓ}

ملررا  رررا ملكاترر  فهرربا التقليررد الفطرررري يف  عنررد الطفرر وأسررلو  احملافررراا ولرروال التقليررد التلقررائي 
ولكنر  عنردما تت رول ولنتوافق مب احملي  البي يعري  فير  وينتمري إلير  لنتعلم حدود  الط يعية رمتاج إلي  

حررت تفقررد مقوماهتررا املسررتقلة وترربو  تضررمر السرروتة السررليمة إى عررادا عميرراء فرر ن اليةصررية التقليررد 
ختترار  عاقلرة حرراوقرد  لرق اهلل الرنفس منةوعرة اخلصرائا الباتيرة  ،مسرلوبة اإلرادا اضعة فتص   تابعة 

 .وتقرر، وتقت س وتضيل، وتترار وت ار
 

 المؤدية للتقليد السلبي سباباأل

تستجي  عمليا للنموذج البي فسرتعة الترار باحملي  االجتماعي  بفطرهتاالنفس ال يرتة  .ٔ
ْقَتد ترا  وتعج  ب  إى درجة التطابق بني سلوا 

ُ
ْقَتديو ب   امل

ُ
النفس ا ولة علل  .يف اخلم أو الير امل

. وهلبا فان الثوا  عظيماري ملع تقود الناس رمو اخلم وتسع هلم مسالك حمموداحتباء مبا ت مع ب  اال
ِمْع َغْمِ َأْن . ْعَد ُ َمْع َسّع يف اإِلْساَلِع ُسّنةري َحَسَنةري، فَرَلُ  َأْجرَُ ا، َوَأْجُر َمْع َعِمَ  هِبَا برَ : "َرُسوُل الّلِ   قال

َوَمْع َسّع يف اإِلْساَلِع ُسّنةري َسيَّ ةري، َفاَن َعَلْيِ  ِوْزرَُ ا َوِوْزُر َمْع َعِمَ  هِبَا ِمْع . تَرنرُْقَا ِمْع ُأُجورِِ ْم َشْيءٌ 
 . ٔ"ِمْع َغْمِ َأْن تَرنرُْقَا ِمْع َأْوزَارِِ ْم َشْيءٌ . بَرْعِد ِ 

الوالء لألدصدقاء تعي أن تتفق املرا ق معهم مظهراري وخمرباري الترار باألقران واليعور برن  .ٕ
 .مراعاا  ق الصداقة و با فهم اايف للصوا  فال تيب عنهم

مستقال عع تتوق املرا ق إى الت رر مع  يمنة أسرت  املتسلطة فينتقي لنفس   وذجاري  .ٖ
 .واق لعدون تدبر باعع طرتق التي   هبا  شهوات  ورغ ات وتي ب تت ع  أسرت  

 .اليعور باخلواء الروحي .ٗ

                                                           
 .(روا  مسلم، با  ا ث علل الصَّدقة) ٔ



دتري  و  ،واالستقالل يف اختاذ القرار ،قلة الفرص الت تعلم  مهارا  التع م عع البا  .٘
 .ش ب الطاقا  العقليةطرائق علل 

املرا ررررق فيتمسررررك بالرررربي  املنتيرررررا يف الوسرررر  الرررربي   رررر  االي هررررار باملظررررا ر السررررائدا .ٙ
دون أن  رمررو املرا ررق شررةا حم ررو  تنرردفب تقليررد س علررل فعنرردما تيررا د إق ررال النررا تيررا د  وتترررار برر 

 .يف مسار  تفكر

 الرب  هلاحتقق تلع  وسائ  اإلعالع دوراري ف ماري يف توطني النفوس علل  اذج معينة  .ٚ
 .أو اليهرا التجاري

 .وتدفب ا  رتع رمو يفس الرنهن ،عم  العق وتُ  ،ا سنة الت تن ب التقليد سواغيا  األ .ٛ
 إذ تنتيررر األسرروا السرري ة الصرراو والقرردوا السررليمة أسرراس العدتررد مررع العلرر  االجتماعيررة فقرردان األ رروذج

 .علل عق  اوتنقل  املوازتع رأس

 .ا ه  بعواق  األمور واالعتقاد برن التقليد أسلم وأسه  وتقود للتوفيق والنجاح .ٜ

دصرا العوملة وختلل العامل اإلسالمي علل الصعيد ا ضاري مع أفرب الت دتا  املعا .ٓٔ
حيث تعي  املرا ق يف دصرال دا لي و ةمية حضارتة جتعل  تنظر إى الثقافة الغربية الغال ة يظرا اي هار 

  .مولب أبداري باالقتداء بالغال فما قال ابع  لدون املغلو   و  ،فيقلد الغربيني يف املل س و   املعيية

 المظاهر

ال تيررعر املرا ررق . التقليررد العقرريمالغفلررة عررع التميررة واإلبرردال مررع أ ررم ا اررار النارتررة عررع  .ٔ
 مع هبرا ولكنر  حترا ضرغ  أي  تتي   بغم  فالتقليد قد تسوق املرا ق مع حيث ال تدري رمرو أمرور ال تر

الرر  ، وال ال تصرر   مررع ال تنهضررك ح"ومررع ا كررم املترلقررة يف تراانررا الرتبرروي . االي هررار توافرر  الرفرر 
، فر ن الط رب مهتر  لعردع علرو ؛ك حالر  الربي  رو علير   مرع ال ترقيرأي ال تص .تدلك علل اهلل مقال  

 :، فما قال بعضهمسراق

 بي اجتن  ف  ذي بدعة وال تص نب مع هبا تودصل
  "فيسرق ط عك مع ط ع  وأيا ببلك ال تعر                                          

 .طلقأن تنتقد أدص اب  أو سلوف  ألي  تعتقد أي  علل دصوا  ماملرا ق ال تق    .ٕ

 .واليعور بالنقا ضعل الثقة بالنفس .ٖ



               وموازية  ،وتقييم املواقل ،املسائ  يف ق ول ورفض تم املوضوعيةعدع حتكيم املعا .ٗ
  .ا راء

اخلو  مع املةالفة الفكرتة أو اخلروج عع مسار اخل  ا ماعي البي تسم ب    .٘
 .األدصدقاء

 .اإلعراض عع النصي ة .ٙ

 .االيقياد لرأي األقران بسهولة والتصل  يف األ ب برأي األ   .ٚ

والتي   با  رتع دون معرفة األ دا  الكامنة  لل وغل ة األ واء غموض الغاتا   .ٛ
 .الت تنساق  لفها وتعج  هبا املظا ر

 .التسرل يف ت ي األفكار ا دتدا مع دون دت يا .ٜ

 .كليا  والتريق املتكللاال تماع باليعع طرتق التةلا مع قيود األسرا  .ٓٔ

 

 الوقاية والعالج

ر ا ملعرفة أمث  الطرق يف ااستثمميكع و مهمة  فهي املرا ق علل طرح األس لةب ييجت .ٔ
 .طاقة املرا ق علل ضوء ا تمامات وتنمية تصرتل 
م ردأ اليرور  ألهنرا تعطري اإليسران مسراحة واسرعة للتع رم تقوع التنير ة الصر ي ة علرل  .ٕ

جتعرر  الفرررد اليررور  لعقرر  و ي  لتنيررتعسررل فررالتع م عررع الررنفس فيرر  ون تسررفي  و واإلبررداء عررع الرررأي د
وا روار املوضروعي مرع أ رم أسرالي  تنميرة الثقرة برالنفس الرت . تدافب عرع القررار ألير  شرارا يف اال تيرار

 .تتعارض مب التقليد الساذج

مررع تمر املسرروال  ررث  ،واالجتهرراد الررواعي، الفرراحاوالنظررر ، ا رررتعظرريم شرررن التفكررم  .ٖ
باليقظرة العقليرة واملسر ولية  الل ا تا  القرآيية واألحادتث الن وتة اليرتفة الت تنادي يف مواضب فثرما 

 .اإلقتداء بالص ي  واالبتعاد عع السقيمالفردتة فما حتض علل 
 . تقليد أ   الصالح بصورا واعية ف ن التي   بالصا ني فالح التيجيب علل .ٗ

واالشرتاا يف الرحال  الكيرفية الرت تعلرم  ل الص  ة الصا ةاغتناع الفرص للتعر  عل .٘
 . التعاون وتكون الصداقا  ا ميدا

 :الياعرقال 



 فكررررررررررررررررر  قررررررررررررررررررتع باملقرررررررررررررررررارن تقتررررررررررررررررردي* عرررررررررررررررررع املررررررررررررررررررء ال تسررررررررررررررررررل وسررررررررررررررررر  عرررررررررررررررررع قرتنررررررررررررررررر  
 وإن فررررررررررررررررررران ذا  رررررررررررررررررررم فقاريررررررررررررررررررر  هتتررررررررررررررررررردي* فررررررررررررررررررر ن فررررررررررررررررررران ذا شرررررررررررررررررررر فجن ررررررررررررررررررر  سررررررررررررررررررررعة 

   فرتد  مب الرديوال تص   األرد* إذا فنا يف قوع فصاح   يار م 
تقرروع  .تردصرر تلمررس الت سررع ال سرري  يف السررلوا و صرر  بالثنرراء ا ميرر  فرري تسررتمر وت .ٙ

األسرررا أانرراء التنيرر ة بوظيفررة مةدوجررة فهرري تنمرري طاقررا  أفراد ررا وتقرروع أتضرراري بافتيررا  مررواطع القرروا 
 .لتطوتر ا
ل الوسررب فلرر  لن رربنرر  تنظررر إى تصرررفاتنا دائمررا فقررد ال تسررمب املرا ررق فالمنررا أحيايررا ولك .ٚ

 .قدوا حسنة لنكع

دون تضرررةيم فنقررروع بنقرررد الفكررررا ال الررربا  ويقررروع بعرررالج  يقررروع مبناقيرررة أفكرررار املرا رررق .ٛ
األفعرررال ال جتررررت  األشرررةاص فرررن ع لسرررنا ضرررد أدصررر اب  لكننرررا ضرررد تقليرررد املرا رررق لررر عض املمارسرررا  

لنقررد القاسرري برر  قررد تةتررد ال تن ررب املرا ررق التقليررد األعمررل با. الضررارا الررت تقترردي هبررا دون وعرري رشرريد
 .ال ون شاسب بني التوضي  والتجرت . عناد  وتسوء حال 

أيرررا دائمررراري تقلرررد "تررردعو للتقليرررد والتقررراعس مثررر  الرررت كلمرررا  والتررررا الربارررة السرررل ية  .ٜ
أ ر  أيرا مرع دصرغرا ال تطيرب " "ال تسرتطيب تررا  رب  العرادا  أبرداري " "أيا ضعيل اليةصية" "غما
". فرالن شةصريت  أقرو  منرك" "وال مبصرل ة غرما ك ال تفكرر مبصرل تكأيا عكرس إ واير" "الفض 

أيرررا متميرررة "وتدفعررر  رمرررو إعمرررال العقررر  ومراجعرررة املسرررائ  مرررع الكلمرررا  ا صررريفة الرررت حتفرررة املرا رررق 
أيررا علررل تقررني " "فكررر يف األمررر فرر ن لررك رأتررك اخلرراص بررك" "ولكنررك يف  رربا األمررر مل تصرر  ا قيقيررة

ملاذا ال تتفق " "ما رأتك يف  با املوقل؟" "و التفكم السليم املستق بريك دصاح  موا   ستقودا رم
 . "مب  با الرأي

مع الت  سنها قيادا األمور يف شةصية املرا ق والسماح ل  ب القواالعةا و تعةتة جواي   .ٓٔ
علرر  وااللتررةاع بررالروح ا ماعيررة الررت جت دون أن تصررا  بررالغرور ومررب احملافظررة علررل ميرراعر إ وايرر  وأ واترر 

 .وت دي رأت  بروح األلفة ال املةالفةبرد  تفكر وتنتقد 

ََ  :أمررررتع برررني التفرترررقال بررد مرررع  .ٔٔ  ،الغرررر  عنرررد النافعرررة الط يعيرررة العلررروع علررروع ادق 
 املررا قني جعر  العكرس إى الرو م فسر ق .الفاسردا أ القهم بعضو  رفةاحمل الدتنية علومهم وبني

 اغتنرراع إن .يافعررة علررومهم مررع الكثررم ألنَّ  سررليمة وآداهبررم الغررر  علرروع فرر  أنَّ  تظنررون وغررم م



 مسرلكهم ت رالوإ الغرر  فتعظريم األمهيرة غاترة يف األذ ران عرع الغائ رة ا قيقرة تلرك ل يران الفرص

 إى املررةري الوضرب آل حرت امل ردل اقردالن التفكرم عرع ال عيرد ل السر التقليرد أوجرد األمرور فر  يف

 اقت ررراس هبرررم األجررردر وفررران الغربيرررة ا ضرررارا قيرررور  لرررل تلهثرررون واملرا قرررا  املررررا قني ذمرررد أن

 لقرد .القرومي منهجر  وإت رال لإلسرالع االيتمراء مرع الناجترة برالعةا الردائم اليرعور مب وتطوتر  النافب

 رم أمر  األمرة والطليعرة  ير ي ةوال ،واملةالفرا  املعادصري يف ا  ررتع موافقرة مرع اإلسالع حبريا
 . الت دتث   وتتها

النماذج اليةصية الناج ة ومتابعة رمو دراسة واأليظار قا  العقلية توجي  الطا .ٕٔ
 .العقيم واستلهاع العرب منها مب ا بر الدائم مع االيةالق يف مستنقعا  التقليد ا امد

تتمية اليةصية السوتة املتةية ايفعالياري والواعية عقلياري هلا عدا مقوما  ومالم   .ٖٔ
ت ال إاية باهلل عة وج  و االستع - ا  رتع وجتار   ربا االستفادا مع  - التفاؤل) منهاهبا 

 – اإلحسان يف استةداع اللغة املنطوقة والرمةتة - ض   النفس ساعة الغض  - تعاليم 
  .(التدر  علل مهارا  القيادا

تص ي   :املستقلة لفتاا املرا قةومع العوام  املساعدا علل تنمية شةصية ا .ٗٔ
في تدرفوا أهنا شقيقة   بعض املسلمنيمث تص ي  تصورا  تصور املرأا عع يفسها أوالري 
تفعي  دور ا اليام  يف تعمم األرض لترتا بصمة حضارتة  -للرج  وهلا طاقا   ائلة 

الترفيد علل دمارسة حق اال تيار يف  -ومعلمة يف حمي  أسرهتا واتمعها  ولتعي  متعلمة
مع دتية تليق جبمال أيواتها فال  فتااال بد لل -واستقالهلا يف قراراهتا املصمتة ش وهنا اخلادصة 

ياع ففي التمية عةا ما بعد ا ترتا رداء ا ياء، وال تنةل او  التقو ، وال ترمي تاج االحت
يقد  -املرأا ا تال  املرأا عع الرج  عاطفيا وجسدتا ال تعي أبداري تد  مكاية  -عةا 

 .(املواقل الغم مق ولة يقداري حكيماري 

 الخاتمة

لعدا أس ا  منها أي  تفنت بطرتقة عابرا أو مستمرا لجر املرا ق إى التقليد األعمل ت 
الفتاا وقلة ا نكة قد تدفب  ،فما أن يقا اخلربا   ،والقلو  بغم  وتترار مبا تغةو العقول



ال برس بتجربة األمور ا دتدا املفيدا . الربوزاملرا قة فبلك إى ا ري  لل التقليد ح اري يف 
األسرا الدفتاتورتة ارس ولكع مع املهم أن ال دتوا تار تقليد ا علل بينة اقتنب املرا ق هبا  إذا

وعلينا أن ييرح ملعير . فالتقليد ال تنفب مع  التقييد الت تلغي شةصية املرا ق واملرا قة
تستفيد مع ا  رتع مستقلة شةصية متميةا  املرا قني واملرا قا  أن ف  واحد منهم

فيان الفرد وتسم  لسلطان البي ميس    السل وترفض أن ختضب للتقليد ، حبكمةوتفيد م 
  .التقليد أن تت كم في 
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