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املؤسسة الدونية واالستقرار اجملتمعي يف االسالم
دراسة اجتماعية حتليليَّة
م.د .خوَّام مانع حممد
تأريخ التقديم0202/02/02 :



تأريخ القبول0202/00/02 :

الكممات المفتاحية  :تنظيـ الحياة  ،الفرد واالسرة  ،الشريعة االسالمية  ،الدور
االجتماعي.

المستخمص:

وجد الديف عمى االرض مع وجود البشر كونو امر فطري جبمي ،لتنظيـ حياة

الفرد واالسرة والمجتمع والدولة ،لذا نزلت الشريعة االسالمية لتنظيـ حياة المجتمع المسمـ،
بؿ وغير المسمميف الذيف ينيموف مف العموـ االسالمية بصرؼ النظر عف الجانب التعبدي.
تدخؿ الشريعة االسالمية في جميع مفاصؿ الحياة عمى مستوى الفرد والمجتمع

مف خالؿ مؤسساتيا المتمثمة بالمسجد والحسينية والمدرسة والمراكز الدينية والتكية وغيرىا.

استعرضت دراستنا المتواضعة الدور االجتماعي لمديف االسالمي وآلية ذلؾ الدور مف
خالؿ المؤسسات االجتماعية لممحافظة عمى االستقرار المجتمعي ،عمى المستوى الفردي

والمجتمعي.
المقدمة:

تعالج ىذه الدراسة موضوعاً حيويا في عمـ االجتماع الديني ،يمس حياة المجتمع

بشكؿ مباشر ،وىذا ينطبؽ عمى جميع الشعوب واالدياف ،ألف الديف يعتبر مف اىـ وسائؿ

الضبط االجتماعي كونو وسيمة ضبط ذاتي لمفرد والمجتمع ،ويرتبط بمشاعر واحاسيس

الناس وينعكس عمى سموكيـ ،فكاف محور اىتماـ عظماء وقادة األمـ ومفكرييا عمى حد

سواء ،وتاريخ االمـ والشعوب حافؿ باألمثمة ،واف أي امة تضعؼ اخالقيا البد اف يكوف
مصيرىا االندحار واليزيمة اماـ أي عاصفة تواجييا والسيما اف الصراع االممي يعتبر
 قسم عمم االجتماع /كمية اآلداب  /جامعة تكريت .
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االصؿ في قيـ ونظاـ الدوؿ عبر التاريخ وغالبا ما كانت االمـ تتربص ببعضيا البعض
بحث ا عف مداخؿ لالستغالؿ واالستيالء عمى بعضيا البعض نافذيف مف نقاط الضعؼ،
واضعؼ المداخؿ ىو تمزؽ منظومة القيـ االجتماعية والتي غالبا ما يكوف غذائيا النسؽ

الديني" .اف الديف لو وظائؼ اجتماعية كثيرة ،فبفضؿ الديف يشعر المجتمع بوحدتو
الخاصة في صورة اتحاد في الطقوس والممارسات الدينية وامتثاؿ لمضوابط الدينية حتى
تصبح بمثابة عادات اجتماعية ليا قوة الزامية ،غير انيا تستند الى جزاء يمكف وصفو بأنو
فوؽ اجتماعي ،وفي ضوء ىذا يبدو اف قاعدة السموؾ الخمقي ال تقوى عمى البقاء بدوف

تاييد المعتقد الديني"(ٔ) .أي اف القيـ االجتماعية ال يمكف اف تستمر اال اذا كانت مدعومة
بالقيـ الدينية ،لذا جاء االسالـ داعما وساندا لمنظومة القيـ االجتماعية مف خالؿ تغمغمو

في جميع المؤسسات الحيوية لممجتمع ،لضبط اخالؽ وسموؾ الناس مف خالؿ الرقيب

الداخمي والخارجي لمحفاظ عمى استقرار الشعوب واالمـ جمعاء وليس رسالة خاصة
بالمجتمع المسمـ فقط .إف ىذه الوظائؼ تعد مف المياـ األساسية التي أناطيا المجتمع

المسمـ بالمؤسسة الدينية التي تعمؿ جاىدة بكؿ قنواتيا وتنظيماتيا المختمفة ،ابتداء مف
البيت والمسجد والمدرسة والمراكز الدينية التي تتعاوف كميا مف اجؿ القياـ بيذه الوظائؼ

األساسية في الحياة االجتماعية ،إذ اف الديف يؤثر في كؿ جوانب الحياة ليفعؿ فعمو في
ضبطيا وتنظيميا عقدياً وتعبدياً.

االطار العام لمبحث :عناصر البحث

اوال :مشكمة البحث

(ٔ) ميدي محمد القصاص ،عمـ االجتماع الديني ،دار نيبور لمنشر ،العراؽٕٓٔٗ ،ـ ،ص.ٖٚ
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البد اف ينطوي أي بحث عمى مشكمة يحاوؿ الباحث االجابة عمى تساؤالتيا،
وتكوف محور البحث الذي ينطمؽ منو في توجياتو.

تكمف مشكمة البحث في محاولة االجابة عف التساؤالت التالية:

ٔ -ما دور الديف االسالمي في الحفاظ عمى استقرار المجتمع؟

ٕ -ما ىي اآللية التي يستخدميا االسالـ في الحفاظ عمى االستقرار؟
ٖ -ما ىي اآلليات والوسائؿ في تحقيؽ استقرار المجتمع وانتظامو؟
ٗ -ماىي اآلليات والوسائؿ التي تسيـ في تحقيؽ استقرار المجتمع وانتظامو؟
ثانيا :اهمية البحث

تتجمى اىمية البحث في محاولة إغناء المعرفة العممية مف خالؿ الكشؼ عف

األداء الوظيفي والتأثير الفاعؿ لممؤسسة الدينية االسالمية في المجتمع ،كوف المجتمع

اقتداء بالعالـ
االسالمي يركز اليوـ عمى الجانب العممي متباعدا عف الشريعة االسالمية
ً
الغربي المتقدـ عمميا ،متناسيا موروثو القيمي الديني.
ثالثا :أهداف البحث

ييدؼ البحث الى بياف ما يأتي:

 -1مدى تأثير المؤسسة الدينية في المؤسسات المجتمعية االخرى.
 -2معرفة ماىية الدور الذي تؤديو المؤسسة الدينية في تحقيؽ االستقرار المجتمعي.
رابعا :منهج البحث :ىو وسيمة الباحث في تحقيؽ أىداؼ دراستو ،والخط الذي يسير عميو
الباحث التماـ ميمتو في الوصوؿ الى مبتغاه ،وبناء عميو فقد لجأ الباحث إلى اتباع

المنيج الوصفي في دراسة المؤسسة الدينية واالستقرار المجتمعي في االسالـ ،وىو المنيج
وصفا دقيقًا.
الذي يقوـ بدراسة الظاىرة كما توجد في الواقع ،ووصفيا
ً
ولذلؾ فإف البحث ينتمي إلى نمط الدراسات الوصفية التحميمية المعتمدة عمى
ال مصادر والمراجع المكتبية التي تيدؼ إلى وصؼ وتحميؿ دور المؤسسة الدينية في
استقرار المجتمع المسمـ.
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خامسا :التعريف بالمفاهيم االساسية في البحث
مبتدأ شيء ،واألساس أصؿ البناء،
ٔ -المؤسسة :لغ ًة" :األصؿ أس وأسس ،كؿ َ
وأسست دا اًر إذا بنيت حدودىا ورفعت مف قواعدىا ،واس اإلنساف أصمو ،والمؤسسة ىي

الػتأسيس او اإلنشاء"(ٔ).

المؤسسة اصطالحا :ىي عبارة عف كياف يقوـ بمبدأ الضابط بتنظيـ غالبية نشاطات

اعضائو ،داخؿ مجتمع او جماعة ويتـ ذلؾ وفؽ نموذج تنظيمي محدد ،يكوف وثيؽ
االرتباط ،اما بالمشاكؿ االساسية واما بحاجات ىذا المجتمع او ىذه الجماعة او ببعض

مف اىدافيا"(ٕ) .وتعني مجموعة األحكاـ والقوانيف الثابتة التي تحدد السموؾ والعالقات

االجتماعية في المجتمع"(ٖ).

ٕ -الدين :في المغة :لو معاف عدة ،يأتي بمعنى الجزاء والعادة والطاعة والحساب

(ٗ)
اء
والذلّة ،والمحاسبة ،كما في الحديث "(الكيِّس مف داف َن ْف َسو)"  ،ويأتي بمعنى الجز ُ
جازى ِبفعمؾ وبحسب ما ِ
ِ
يف تُداف"(٘)؛ أي كما تُ ِ
عممت،
جازي تُ َ
والمكافأة .يقاؿ :كما تَد ُ
َ
ِ
أعـ .و ِّ
وقيؿِّ :
الديف :العادة والشأف .يقاؿ :ما
الم َ
جازى ،فالجزاء ّ
"الديف :ىو الجزاء بقدر فعؿ ُ

(ٔ) رشدي فكار ،معجـ مصطمحات العموـ النفسية واالجتماعية ،القاىرة ،مكتبة النيضة العربية،
ٗ ،ٜٔٙصٕٔٗ.
(ٕ) بادي برتراف ،وبيار بينبوـ ،سوسيولوجيا الدولة ،ترجمة :جوزيؼ عبد اهلل وجورج ابو صالح،
بيروت ،مركز االنماءالقومي ،طٔ ،ص.ٙ

(ٖ) دينكف ميشؿ ،معجـ عمـ االجتماع  ،ترجمة ،إحساف محمد الحسف ،دار الرشيد لمنشر ،بغداد،
ٜٓٔٛـ ،ص.ٔٚٛ
(ٗ) محمد بف عيسى الترمذي ،سنف الترمذي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،تحقيؽ  :أحمد
محمد شاكر وآخروف ،بدوف سنة نشر)ٖٙٛ/ٗ( ،

(٘) ابو الفضؿ جماؿ الديف ابف منظور ،لساف العرب ،المجمد الرابع ،بيروت ،دار صادر لمطباعة
والنشرٜٔ٘٘ ،ـ.ٖٔ/ٔٙٚ ،
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وديدني؛ أي عادتي .و ِّ
الديف :الطاعة ،وىو أصؿ المعنى ،وقيؿ :الذؿ
زاؿ ذلؾ ِديني َ
واالنقياد"(ٔ).
عمماء االجتماع وعمماء
وتنازع
الدين في االصطالح :اختمؼ الباحثوف في تعريفو،
َ
ُ
النفس في ذلؾ ،إذ يقوؿ االجتماعيوف :إنو ظاىرةٌ اجتماعية؛ نظ اًر التصالو بشؤوف
الجماعة ،وأولئؾ ُّ
بأف الديف حالةٌ عاطفية نفسيةٌ ُمنغرسة داخؿ النفس اإلنسانية ،ىذا
يردوف ّ
فضالً عف عمماء األدياف الذيف يزُعموف أنيـ أُولُو االختصاص"(ٕ).

"الدين في الشرع :ىو مجموع العقائد والعبادات واألحكاـ التي شرعيا اهلل سبحانو

وتعالى عمى لساف نبيو محمد يدعو بيا اصحاب العقوؿ لتنظيـ عالقة الناس بربيـ
وعالقات بعضيـ ببعض ،لقولو تعالى( :وم ْف َيْبتَ ِغ َغْي َر ِْ
اإل ْس َالِـ ِد ًينا َفمَ ْف ُي ْقَب َؿ ِمْنوُ َو ُى َو ِفي
ََ
ِ
ِ ِ
يف) (آؿ عمراف.)ٛ٘:
ْاآلَخ َ ِرة م َف اْل َخاس ِر َ
سائؽ لذوي العقوؿ السميمة باختيارىـ إياه إلى الصالح في الحاؿ،
إليي
أو ىو "وضعٌ ٌّ
ٌ
والفالح في المآؿ"(ٖ).

ٖ -المجتمع :لغة" :المصدر ..ىو جمع الشيء المتفرؽ (اجتمع او تجمع) القوـ،

أي اجتمعوا مف ىنا وىناؾ ،وجمعٌ الجتماع الناس ،والمجتمع ىو مكاف االجتماع ،فالكممة
مشتقة مف الفعؿ(جمع ،يجمع) ويرد معنى المجتمع بوصفو ىيئة اجتماعية ،أو ىو الحالة
الحاصمة مف اجتماع قوـ ليـ مصالح يشتركوف بيا ،فيو يطمؽ مجا از عمى جماعة مف

الناس خاضعيف لقوانيف ونظـ عامة ،المجتمع مشتؽ مف مادة جمع ،وجمع الشيء ضـ
أجزاءه ،وجمع األشياء المتفرقة بضميا إلى بعضيا"(ٗ).

(ٔ) األزىري :تيذيب المغة؛ تحقيؽ رياض قاسـ؛ دار المعرفة؛ بيروت ،طٕٔٓٓٔ ،ـ ،ص.ٖٔٚ
(ٕ) زيداف عبدالباقي :عمـ االجتماع الديني؛ صٖ٘ٔ.ٔٗٓ-
(ٖ) محمد الطاىر بف عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية .المركز المغاربي في البحوث والترجمة،
لندفٕٓٓٗ ،ـ  ،ص.ٖٜ

(ٗ) ابف منظور :لساف العرب ،مصدر سابؽ ،مادة "جمع" ٗٓٗ -ٕٗٓ :ٜ
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المجتمع اصطالحاُ :يعرؼ المجتمع "بأنو شبكة أو نسيج العالقات االجتماعية التي

تقوـ بيف األفراد وتيدؼ إلى سد حاجاتيـ وتحقيؽ طموحاتيـ وأىدافيـ القريبة والبعيدة"(ٔ).

وأيضاً ىو "جميع العالقات بيف األفراد وىـ في حالة تفاعؿ مع منظمات وجمعيات

ليا أحكاـ وأسس معينة"

(ٕ).

المبحث االول :المؤسسة الدينية ودورها االجتماعي عمى مستوى الفرد
تعد المؤسسة الدينية

Religion institution

مف أىـ المؤسسات التي

يتكوف منيا البناء االجتماعي لممجتمع ،إذ أنيا تضطمع بمياـ ووظائؼ اجتماعية كثيرة
عمى المستوى الفردي والمجتمعي .أما عمى المستوى الفردي فأنيا توفر االستقرار الروحي

المتمثؿ بالسكينة والطمأنينة والسعادة ،ومف ثـ تحقيؽ الذات وتأكيدىا والسمو النفسي
واالجتماعي وتخمؽ نسقا قيميا يتمسؾ بو االفراد ،فضالً عف منظومة األحكاـ والقوانيف
والضوابط العقدية والتعبدية التي تيذب سموؾ األفراد وتحقؽ ليـ االستقرار االجتماعي

والنفسي ،وتصوف حقوقيـ وتحفظ ليـ كرامتيـ ،وتشمؿ المؤسسة الدينية ،المساجد والجوامع
والمدارس الدينية ،والجامعات اإلسالمية ،ومختمؼ التنظيمات التي تسعى إلى تحقيؽ

أىداؼ عقدية واجتماعية"(ٖ) .إذ يعد الديف مف أىـ وأقوى النظـ االجتماعية الفاعمة في
ضبط وتنظيـ وتحديد سموؾ األفراد والجماعات وفي حفظ المجتمع وضماف استق ارره .وقد
اىتـ كثير مف العمماء بيذا الموضوع ،إذ يؤكد دور كايـ عمى أف المجتمعات ليا القدرة
عمى التمييز بيف األشياء المقدسة واألشياء المدنسة ،واكد عمى اف الديف يشمؿ مجموعة
مف المعتقدات والممارسات في نسؽ شامؿ يحقؽ القداسة لالشياء المحرمة ،وىذه

المعتقدات توجد بيف االفراد وتخمؽ مجتمعا أخالقيا"(ٗ) ،فوظيفة الطقوس الدينية ىي تأكيد
(ٔ) إحساف محمد الحسف ،عمـ االجتماع الديني ،دار الطميعة لمطباعة والنشر ،بيروتٜٔٛٔ ،ـ،
ص.ٜ٘
(ٕ) دينكف ميشؿ ،معجـ عمـ االجتماع  ،مصدر سابؽ ،صٖٖٓ.

(ٖ) إبراىيـ أبراش ،عمـ االجتماع السياسي ،دار الشروؽ ،عمافٜٜٔٛ ،ـ ،صٕ٘ٔ.
(ٗ) ميدي محمد القصاص ،عمـ االجتماع الديني ،مصدر سابؽ ،صٓ٘.
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السمو األخالقي لممجتمع وسيطرتو عمى األفراد ثـ تحقيؽ تضامف المجتمع"(ٔ) .ومف ىنا
يتضح أف دوركايـ قد أكد في نظريتو عمى الجوانب الجمعية لمديف تأكيدا واضحا .فالديف

اإلسالمي ليس بالديف الجامد المخصص لمعبادة فحسب ،وانما ىو نظاـ اجتماعي شامؿ
لجميع جوانب الحياة االجتماعية.

ويمكف اف نحدد الجوانب والمجاالت الميمة التي يسعى الديف االسالمي مف خالليا

الى تحقيؽ أمف المجتمع واستق ارره في المحاور اآلتية:
اوال :المؤسسة الدينية واالستقرار النفسي

تعد الراحة النفسية واليدوء واالستقرار مف أىـ المطالب التي يسعى االنساف

اليجادىا ،إذ تسعى غالبية األدياف سواء كانت منزلة أـ وضعيو مف صنع البشر ،إلى

تحقيؽ أىداؼ اإلنساف في البقاء والتكيؼ مع اآلخريف مف جية ومع بيئتو الطبيعية مف
جية أخرى.
"وماداـ عالمنا بكؿ تنوعو وأطيافو مميئاً بالمعاناة والعنؼ والفساد والموت وىي

أمور ال يمكف معالجتيا مف قبؿ البشر جذريا فانو يظؿ وجياً لوجو مع أحواؿ ال يمكف

لمتقنية واألساليب االجتماعية وحدىا أف تحقؽ لو وسائؿ التكيؼ واألماف واالستقرار في

شؤوف الحياة كافة ،واف تجد لو جواباً منطقي ًا عقمي ًا لمعنى الموت ،وغيره مف الظواىر"(ٕ)،
يأتي ىنا دور الديف ليعطي معنى ليذه األشياء ويفسرىا ،فيسيؿ تكييؼ اإلنساف ليا،

ويستطيع مف خالليا فيـ مثؿ ىذه الظاىرة وتحقيؽ أمنو اإلنساني ،وىو يؤمف بمصيره مف

حيث سعادتو أو بؤسو وشقائو" ،فضالً عف ذلؾ فاف الديف يعطي اإلنساف الضماف

العاطفي في حاالت الخوؼ والفشؿ وخيبة األمؿ ،كما يمنحو االنسجاـ مع المجتمع عندما
يشعر باالغتراب ،فالديف يوفر الدعـ العاطفي في مثؿ ىذه األحواؿ ،ويؤازر القيـ

(ٔ) عبد اهلل الخريجي ،عمـ االجتماع الديني ،مطبعة رامتاف ،جدة ،السعودية ،طٕٜٜٔٓ ،ـ، ،
ص.ٕ٘ٚ
(ٕ) مميحة عوني القصير ومعف خميؿ العمر ،المدخؿ الى عمـ االجتماع ،مطبعة جامعة بغداد،
بغداد ٜٔٛٔ ،ـ ،صٓٗٗ.
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ويثبت العزائـ والمعنويات ويعطي الراحة والتكييؼ لسوء الطالع والخفايا
االجتماعية السائدة ّ
المظممة المحيطة بو"(ٔ).

اإليماف عالج عاطفي وروحي حيث تجد فيو النفس البشرية الخالص مما

يساورىا مف قمؽ ،والنجاة مما تشعر بو مف خوؼ ،والراحة مما تحس بو مف اضطراب ،إذ

أسباب االطمئناف واالستقرار واألماف ،وينقي السريرة ويعالج القموب مف
يبعث في النفس
ُ
االمراض الباثولوجية ،ويصفي النفوس ،وينقي األفكار واألذىاف ،ويزكي األرواح وييذبيا
ويغذييا ويشحنيا بروح اليقظة اإليمانية واالستقامة السموكية .فكمما ازداد تمسؾ المسمـ

بدينو ،ازداد إيمانا والتصاقاً بخالقو ،فارتقى بروحو نحو مرضاة الرب ،ومحاسبة النفس،

وارتقى في مراتب الفضيمة" ،وابتعد عف النوازع العدوانية ،والدوافع االنحرافية ،واشتد عنده
وازع الخير وأصبح عنص ار نافعا ألسرتو ومجتمعو ،مساىما في بناء المجتمع ،وأمنو

واستق ارره"(ٕ).

ومف الحديث ما يؤكد نعمة االستقرار النفسي اذ يقوؿ رسوؿ اهلل  ( نعمتاف

مغبوف فييا كثير مف الناس الصحة واألماف)"

(ٖ)

جعؿ النبي  مطمب الصحة واألماف في

مقدمة عناصر الحياة االجتماعية السميمة ،وبمقتضى ذلؾ ،ال تستقر الحياة إال بتوفر

ىذيف الشرطيف.

وما يعزز دور الديف في ترسيخ اإلحساس باالستقرار ىو الحقيقة العقيديو التي

تؤكد يوـ الجزاء والحساب واليوـ اآلخر ،أو اإليماف بالبعث الذي يعد ركناً أساسيا مف
أركاف اإليماف ،يقتضي فكرة خمود الروح والحياة في العالـ اآلخر أي اآلخرة وتغطية

الشعور بعدـ الضياع واالستمرار في الحياة وعدـ الخوؼ مف الموت الذي يعد بداية لحياة

أبدية أفضؿ ،ألف الموت ىاجس يرعب البشرية بأسرىا اال المؤمنيف الصادقيف الذيف

(ٔ) القصير ،مميحة عوني ،المصدر نفسو ،ص ٓٗٗ.
(ٕ) جماؿ احمد سيدو ،كيؼ نعيد لممسجد رسالتو ،مطبعة الوقؼ السني ،بغدادٕٓٓٙ ،ـ ،
صٖٕ.

(ٖ) احمد بف حنبؿ الشيباني ،مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،مؤسسة قرطبة ،القاىرة ،ص.ٕٜٚ
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يعتبرونو بداية لحياة سرمدية افضؿ ،فال يقمقيـ وال يرعبيـ الموت بؿ ربما يشتاقوف اليو

ٍ
غائب أنتظره).
كما قاؿ احد الصحابة عندما جاءه الموت (أىالً وسيالً بخير

ىذا بالنسبة لممؤمنيف الذيف اتقوا اهلل حؽ تقاتو ،وأما بالنسبة لمكافريف والفاسقيف

والعاصيف ،فيؤالء تعد اآلخرة بالنسبة ليـ (ويالً وثبو ًار) مما فرطوا في جنب اهلل.

في إطار ما تقدـ يمكف القوؿ إف الديف اإلسالمي عمؿ عمى بناء النفس

البشرية ،بحيث تتحمؿ المسؤولية ،وتتقف العمؿ وتفي بالوعد وتشعر بالوالء لمجماعة عمى
أساس األخوه اإلسالمية التي يتوائـ فييا األفراد في إطار تعاوني وثيؽ ىدفو البر والتقوى،
تعميقاً لمعنى اإلخوة اإلسالمية وتحقيقاً لألمف النفسي واالجتماعي في المجتمع"(ٔ) .ألف

األمف النفسي ال يتحقؽ مف الخارج ،بؿ ال بد مف اطمئناف وارتياح داخمي يضفي عمى

االنساف شعور بالراحة واالطمئناف ،وىذا ال يأتي اال بااليماف الخالص هلل عز وجؿ كما
طمئِ ُّف ُقمُوبيـ بِِذ ْك ِر المَّ ِو أ ََال بِ ِذ ْك ِر المَّ ِو تَ ْ ِ
َِّ
وب) (الرعد)ٕٛ :
ط َمئ ُّف اْل ُقمُ ُ
في قولو( :الذ َ
ُ ُْ
َمُنوا َوتَ ْ َ
يف آ َ
واالعتقاد الديني عمى رأي عالـ االجتماع (ىوبياوس) فطرة انسانية في النفس البشرية
تحتميا الطبيعة االنسانية كونيا المالذ اآلمف الذي يمجأ اليو االنساف في المممات ،وىي

الحصف الذي يحميو مف العواصؼ والنزوات واليزات"(ٕ).
ثانيا :المؤسسة الدينية وطاعة ولي األمر

مف أبرز الضمانات االستق اررية الرشيدة لممجتمع المسمـ ،وأىـ الوسائؿ الكفيمة

بترسيخ أمنو والمحافظة عميو ،طاعةُ والة األمر ،فيي أص ٌؿ ميـ وقاعدة كبرى ومنيج

أساس قوي لتحقيؽ االستقرار االجتماعي ،واستقرار البالد واطمئناف الناس.
واضح و ٌ
والمتأمؿ لمنصوص الشرعية ،يجد أنيا متواترة وقطعية الداللة في التأكيد عمى وجوب

طاعة ولي األمر ،وتحريـ عصيانو أو الخروج عميو ،ففي الطاعة اجتماع لكممة المسمميف،

التعرض لفتف كثيرة ،ونزاعات وأىواء ،واضطرابات،
وفي العصياف دمار لمناس ولممجتمع و ّ
(ٔ) لطفي بركات ،الطبيعة البشرية في القراف الكريـ ،مطبعة دار االرقـ ،الرياضٜٔٛٔ ،ـ،
صٖ٘.

(ٕ) القصار ،مصدر سابؽ ،صٗٗ.
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ولعؿ الكثير مف التجارب قد أظيرت خطورة عصياف والة األمر وما تجمبو مف مشاكؿ
وأخطار ،ومعموـ ما في طاعة والة االمور مف انتظاـ لمحياة االجتماعية وتحقيؽ السعادة
واستتباب االستقرار وترابط المجتمع وتماسكو ،ونصرة المظموـ والتقميؿ مف مستويات
ممارسة العمؿ الباطؿ والجور ،والعناية بمصالح العباد والبالد ،وحماية الحياة االجتماعية

مف الفوضى واالضطراب ،وردع المنحرفيف والمجرميف.

إف طاعة ولي األمر ،واحتراـ شخصيتو وىيبتو ،ىو واجب عمى الناس لما في

مخالفة ذلؾ مف نشر المفاسد ،واثارة الفتف والقالقؿ"(ٔ) ،مما ال يمكف رده وال دفعو ،فذوو
العقوؿ السميمة ،والفطر المستقيمة ،يدركوف أىمية الطاعة ،ويقدروف العواقب ،وينأوف

بأنفسيـ عف مواطف االنحراؼ واألذى ،وينشروف الفضيمة ،ويدعوف الى االجتماع والوفاؽ،
ويحذروف مف التنازع واالفتراؽ.

فيـ الناس لما أمرىـ اهلل بو ورسولو ،األساس في تحقيؽ االستقرار
لقد شكؿ
ُ
االجتماعي ،بما يسمعوف لوالة أمرىـ ،ويطيعوف حكاميـ ،وينصحونيـ وفؽ آداب النصيحة
ِ
َّ
ِ
َّ ِ
وؿ َوأُوِلي
يعوا َّ
الر ُس َ
وضوابطيا المبينة لقولو تعالى (َيا أَيُّيَا الذ َ
يعوا الموَ َوأَط ُ
َمُنوا أَط ُ
يف آ َ
ْاأل َْم ِر ِمْن ُك ْـ ) (النساء .)ٜ٘:

َّ
إف التطرؽ لموضوع وجوب طاعة والة األمر مف أىـ ما يجب أف يذكر بو

الخطيب المصميف بيف الحيف واآلخر ،وأف يؤكد عمييـ االلتزاـ بالطاعة ،وأف التفاؼ األمة
ُ
حوؿ قيادتيا دلي ُؿ وحدتيا ،وطريؽ فالحيا وسبيؿ رقييا ونيضتيا ونجاحيا ،ومصدر عزتيا
ومنعتيا.

إف معاونة والة األمر في أداء ميمتيـ ،ومساعدتيـ في حماية المجتمع مف

االنحرافات والظمـ ،مف أىـ ما يمزـ الرعية ،واإلبالغ عف المشبوىيف الذيف يتربصوف

إلحداث الفوضى ،واجب كؿ مسمـ لحماية البالد مف السفياء والمنحرفيف ،وتجنيباً ليا مف

القمؽ والفوضى ،وقطعاً لطمع الطامعيف ،ودح اًر لممتجاوزيف والمعتديف.

(ٔ) سيد قطب ،العدالة االجتماعية في اإلسالـ ،ط ،،ٛدار الشروؽ ،عمافٜٜٕٔ،ـ ،ص.ٔٔٚ
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سبيؿ لنصرة الحؽ ،واقامة العدؿ ،ورفع الظمـ،
إف االلتزاـ بطاعة والة األمر
ٌ

وردع الظالـ ،وطريؽ الستقرار المجتمع وأمنو ،وحفظ لنفوس أفراده ،وصيانة ألمواليـ
وأعراضيـ ،ورعاية لمقدسات المسمميف ،وتوفير لوسائؿ الطمأنينة واألماف"(ٔ).

إف االجتماع ونبذ الفرقة أصؿ مف أصوؿ الديف االسالمي بؿ مف ابرز خصائصيا،
ِ
ِ ِ
(وأ َّ
ؽ بِ ُك ْـ َع ْف
يما فَاتَّبِ ُعوهُ َوَال تَتَّبِ ُعوا السُُّب َؿ فَتَفََّر َ
َف َى َذا ص َراطي ُم ْستَق ً
كما في قولو تعالىَ :
ِ َّ
وف) (األنعاـ.)ٖٔ٘ :
َسبِيمِ ِو َذلِ ُك ْـ َو َّ
صا ُك ْـ بِو لَ َعم ُك ْـ تَتَّقُ َ
دلت اآلية الكريمة عمى أف الديف االسالمي يأمر باالجتماع ونبذ الفرقة والخالؼ ،وال
يتـ االجتماع واالتفاؽ اال بولي امر يكوف بمثابة المرتكز الذي يمتؼ حولو المجتمع ،لذلؾ

فإف المؤسسات االسالمية بكؿ انواعيا تدعو الى احتراـ وتوقير ولي االمر واعتبار ذلؾ
َّ
ِ
َِّ
يعوا الموَ
عبادة مستمدة مف الشريعة االسالمية كما في قولو تعالىَ :
(يا أَيُّيَا الذ َ
َمُنوا أَط ُ
يف آ َ
ِ
وؿ َوأُولِي ْاأل َْم ِر ِمْن ُك ْـ) (النساء)ٜ٘:
يعوا ال َّر ُس َ
َوأَط ُ
والمراد بأولي األمر ىنا مف أوجب اهلل طاعتو ،ىـ مف الحكاـ واألمراء والعمماء ،وقاؿ

العمماء( :وال يزاؿ الناس بخير ما عظموا السمطاف والعمماء؛ فإف عظموا ىذيف أصمح اهلل

دنياىـ وأخراىـ ،واف استخفوا بيذيف أفسدوا دنياىـ وأخراىـ )"ٕ .واف التمرد عمى والة
األمر والتقميؿ مف ىيبتيـ يعني اضعاؼ ىيبة الدولة ،وىذا يؤثر سمبا عمى امف واستقرار

المجتمع ،ألف ىيبة ولي األمر تعني قوة الضابط السموكي واالمني لممجتمع والعكس

صحيح ،لذلؾ شدد الشرع االسالمي عمى السمع والطاعة كما في الحديث النبوي الشريؼ
( اوصيكـ بتقوى اهلل والسمع والطاعة واف كاف عبدا حبشيا فإنو مف يعش منكـ بعدي
فسيرى اختالفا كثي ار فعميكـ بسنتي وسنة الخمفاء الراشديف الميدييف فتمسكوا بيا وعضوا

عمييا بالنواجذ واياكـ ومحدثات األمور)"(ٖ).

(ٔ)

شبكة االنترنيت ،المميزات التنموية لممساجدWWW.Islam online , net, ،

.economics
(ٕ) فوزي ابو عبد الرحمف االثري ،الورد المقطوؼ في وجوب طاعة والة أمر المسمميف
بالمعروؼ ،مكتبة أىؿ الحديث ،المنامة ٜٔٗٔ ،ىػ ،صٓ٘.

(ٖ) أحمد بف حنبؿ ،المسند ،مصدر سابؽ ،ص.ٔٓٗٚ
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اجتماع المصميف عمى إماـ واحد واقامة الصفوؼ وسد الخمؿ ومنع االنفراد بالصالة
خمؼ الصؼ ومنع إقامة جماعة ثانية والجماعة األولى قائمة ىذا ما يؤكد تعزيز الروح
الجماعية واالخوة االيمانية بيف االفراد والجماعات ،وجمعيـ عمى منيج ونظاـ واحد ،فضال

عما يحققو ىذا العمؿ مف الطاعة واالنقياد لولي االمر وعدـ الفرقة عميو بغض النظر عف

صفاتو ومواصفاتو.

المبحث الثاني :المؤسسة الدينية ودورها االجتماعي عمى مستوى المجتمع

تيدؼ تعاليـ االسالـ إلى بناء مجتمع متماسؾ تقوـ عالقات أفراده عمى المودة

والوئاـ والمحبة واالنسجاـ ،وتنحسر فيو دواعي الفرقة والشتات والتمزؽ واالختالؼ

والشحناء والعداوة ،فوحدةُ المجتمع المسمـ ال تقاس بيا وحدةُ أي مجتمع آخر ،ألف رابطة
اإليماف تجمع بيف أفراده عمى اختالؼ ألوانيـ وأجناسيـ ،وىي أشرؼ الروابط وأوثقيا ،وقد
أكدت النصوص الشرعية أىمية االلتزاـ بمضاميف الروابط اإليمانية ،وحذرت مف حاالت

االنقساـ وا لتنازع ،فاإلسالـ يجمع وال يفرؽ ،ويؤلؼ وال ينفر ،ويقرب وال يباعد ،واالفتراؽ
ضعؼ َو َخ َوٌر وفتنة ،ويختمؼ الديف عف التنظيمات الجزئية االخرى ،فيو مثال يختمؼ عف
الدولة والحكومة ،حيث يرتكزكؿ منيماعمى توزيع ظاىرة القوة او السمطة والتحكـ فييا ،كما
يختمؼ عف االقتصاد الذي يعنى بالعمؿ واالنتاج والتبادؿ ،وبعبارة موجزة ال يعد الديف
مرادفا او بديال الي نظاـ بعينو مف النظـ االجتماعية ،انو متغمغؿ فييا جميعا بقدر

متفاوت بتفاوت المجتمعات وتبايف شرائعيا وعقائدىا الدينية"(ٔ) ،فالديف يبني عرى التواصؿ
والقوة بيف افراد المجتمع لبناء المجتمع الفاضؿ ،كما قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ

(المؤمف لممؤمف كالبنياف يشد بعضو بعضا)"(ٕ).

لقد أقاـ اإلسالـ المجتمع المدني عمى أساس المحبة والتواصؿ ،والتعاوف

والتكافؿ ،وأرسى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ قواعد المجتمع المدني وقارب بينيا وأبعد
عنيا أسباب الفرقة والتمزؽ وما يثير الخالؼ والنعرات في أوساطو ،وأوضح سمو عالقة
(ٔ) القصار ،مصدر سابؽ ،ص٘ٗ.

(ٕ) أحمد بف شعيب أبو عبد الرحمف النسائي ،السنف الكبرى لمنسائي ،مكتب المطبوعات
اإلسالمية ،حمب ،طٕ ،تحقيؽ  :عبدالفتاح أبو غدةٜٔٛٙ ،ـ ،صٓ.ٖٚ
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المسمـ بأخيو" ،ىذه العالقة التي ترتكز عمى الود والتآلؼ والصفح عف المثالب واليفوات،

وذلؾ مف أىـ وسائؿ تعميؽ االستقرار في النفوس وترسيخو في المجتمع"ٔ .وىذا مف أىـ
دعائـ ترسيخ أمف المجتمع ،وضماف االطمئناف وتػأميف الحياة السعيدة ،إذ يذكرىـ دائما

بأنيـ وحدة قائمة ،متشابكة متآلفة ،كؿ عضو منو يعمؿ في سبيؿ مصمحة الجميع"ٕ،

مستيديف بقوؿ النبي  ( مثؿ المؤمنيف في توادىـ وتراحميـ وتعاطفيـ كمثؿ الجسد

الواحد إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر الجسد بالسير والحمى)"ٖ ،رجؿ سأؿ النبي
صمى اهلل عميو وسمـ :أي االسالـ خير؟ قاؿ" :اف تطعـ الطعاـ ،وتق أر السالـ عمى مف
عرفت وعمى مف ال تعرؼ"ٗ ،وكذلؾ تتجمى ادوار المؤسسة الدينية وتأثيراتيا في الجوانب

الفكرية واالخالقية والسموكية في المجتمع كما سنبيف ذلؾ في اآلتي:
 – 0المؤسسة الدينية والضبط الفكري :التوازف واالعتداؿ مف خصائص التشريع

اإلسالمي ،والوسطية مف أبرز مزاياه ،فال جفاء وال غمو فيو ،فاإلسالـ يمقت كؿ اتجاه
ييدؼ إلى الغمو في ممارسة شعائر الديف ،وينكر المبالغة في التقشؼ مبالغة تقود إلى

وح َّ
ث عمى التوفيؽ بيف حؽ العبادة وحؽ النفس في الحياة ،فالغمو والتنطع
الغمو والتنطعّ ،
يتعارضاف مع تشريعات اإلسالـ الداعية الى التيسير ورفع الحرج والبعد عف المشقة،

والمتتبع لما وجد مف انحرافات عقدية أو عممية مف بعض األفراد والطوائؼ عبر العصور،
ٍ
وما أفرزتو تمؾ المعتقدات المخالِفة لمنيج الحؽ مف ٍ
سيء عمى األمة ،بسبب الغمو في
أثر
الديف ،وتجاوز الحدود ،والفيـ السيئ لنصوص الشريعة اإلسالمية ،مما أدى إلى إحداث
الفتف بيف المسمميف عبر العصور ،وزرع بذور الفرقة والشقاؽ" ،فاإلسالـ يدعو إلى
االستقامة ،وسموؾ المنيج الوسط دوف انحراؼ أو تقصير ،ويحرـ الغمو ويمقتو ،سواء كاف

(ٔ) صالح عمى ابو عراد ،مقدمة فى التربية اإلسالمية ،الدار الصوتية لمتربية ،الرياضٕٔٗٗ ،ىػ
 ،ص.ٛٚ

(ٕ) عبد الرحمف النحالوى ،أصوؿ التربية اإلسالمية وأساليبيا فى البيت والمدرسة والمجتمع ،دار
الفكر ،دمشؽٜٜٔٙ ،ـ ،ص .ٔٓٙ
(ٖ) سميماف بف األشعث أبو داود ،سنف أبي داود ،دار الفكر ،القاىرة ،صٖٕٗ.

(ٗ) محمد بف إسماعيؿ أبو عبداهلل البخاري ،الجامع الصحيح المختصر ،دار ابف كثير  ،اليمامة
– بيروت ،الطبعة الثالثةٜٔٛٚ - ٔٗٓٚ ،ـ ،رقـ الحديث(.)ٕٖٙٙ
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في االعتقاد أو العبادة أو المعاممة ،وكؿ تصرؼ صادر عف المغاليف والمتشدديف ىو
مخالؼ ألصوؿ دعوتو الصحيحة ومنيج شريعتو القويمة ،ويؤكد االسالـ عمى وجوب إزالة

كافة األسباب المؤدية إلى الغموِّ ،
وسد جميع المنافذ الموصمة إلى العنؼ"ٔ.

إف مف أىـ الوظائؼ التي تمارسيا المؤسسة الدينية بأقساميا وقنواتيا المختمفة،

ىي الوظيفة العقدية والتعبدية ،التي تعنى بغرس القيـ والتعاليـ واألحكاـ اإلليية في
شخصية الفرد ،عف طريؽ عمميات التنشئة االجتماعية  ،Socializationوالعقدية التي
تبيف ليـ أركاف اإليماف المتمثمة في اإليماف باهلل ومالئكتو وكتبو ورسمو واليوـ اآلخر

والقدر خيره وشره ,كما تبيف ليـ وتعمميـ أركاف اإلسالـ ،وعندما تترسخ ىذه المفاىيـ

العقدية والتعبدية تكوف بمثابة تحصيف لممسمـ مف التيارات المنحرفة.

فالنظاـ اإلسالمي يتميز بأنو نظاـ متكامؿ لمحياة بكؿ مسمياتيا ،فعف طريؽ

التربية اإلسالمية المتكاممة ومف خالؿ تطبيؽ منيجو ونظامو وما يتضمنو مف قيـ ومبادئ
في المجتمع كمو ،تتضامف لتحقيؽ االستقرار لمناس جميعاً ،مسمميف وغير مسمميف ممف
يعيشوف في إطار الدولة اإلسالمية"ٕ.

إف دعوة اإل سالـ إلى الوسطية واالعتداؿ مف أولويات عمماء الديف ومنيجيـ التربوي

والتعبدي ،ومف أبرز ما يجب أف يوضح لمناس وأف يكشؼ وسطية اإلسالـ الواضحة في

سائر تشريعاتو ،والواقع يشيد أف المغاليف والمتنطعيف أضيؽ الناس صد اًر وأشدىـ قمقاً

واضطراباً ،وأكثرىـ غضباً وغمياناً ،وربما عمدوا إلى استخداـ القوة لحمؿ اآلخريف عمى
موافقتيـ في آرائيـ ،وسموؾ منيجيـ ،وقد انزلؽ البعض في ىذا المسمؾ ،حيث سرى في

أوساط فئة مف الشباب الحكـ بكفر فالف ،أو وصفو بالفسؽ أو العممنة أو نحو ذلؾ ،وىذا

لو آثار سيئة تجرع المجتمع آالميا وغصصيا ،وعاشت األمة محنيا وشرورىا ،فقد زاغت
قموب تمؾ الفتف ،وطاشت عقوليـ ،وانحرفت أفياميـ ورغبت أنفسيـ عف سموؾ المنيج

الحؽ ،وأطمقوا أللسنتيـ العناف في الحكـ عمى اآلخريف بما يرونو ،واخرجوىـ عف دائرة
(ٔ) عبد الرحمف النحالوى ،أصوؿ التربية اإلسالمية وأساليبيا فى البيت والمدرسة والمجتمع،
مصددر سابؽ ،صٓ٘.

(ٕ) محمود ،عمي عبد الحميـ ،ص .ٕٗٛ
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اإلسالـ اعتماداً عمى األقاويؿ والشائعات ،والشكوؾ والظنوف ،واألخبار الكاذبة ،والمصادر

الواىية ،وىذه مشاريع تبناىا أعداء اإلسالـ منذ عصور قديمة لزعزعة أمف المسمميف مف

الداخؿ وذلؾ صرفوا المبالغ الطائمة لنخر عقيدة اإلسالـ الرصينة وبالفعؿ استطاع أعداء

اإلسالـ النيؿ مف وسطيتو ،ولكف اهلل كفيؿ بحماية دينو مف خالؿ حفظ القراف الكريـ وسنة
ِ
ِّ
وف) (الحجر.)ٜ:
نبيو ،لقولو تعالى ( ِإَّنا َن ْح ُف َنَّزْلَنا الذ ْك َر َوِاَّنا لَوُ لَ َحافظُ َ
فمزوـ منيج الوسط الذي بنيت عميو الشريعة اإلسالمية ،ىو طريؽ السعادة الحقة،
وأصحابو ىـ أىؿ العدؿ والرحمة ،والرفؽ والتيسير ،والتسامح والتعاوف ،وأحرصيـ عمى

أبعدىـ عف إثارة الفتف والفرقة،
تحقيؽ االستقرار واالطمئناف ،ونشر االستقرار والسالـ ،و ُ
وىـ أىؿ القرآف وخاصتو ،األمة الوسط ،الشيداء عمى الناس ،وىـ مف شرح اهلل صدره ليذا
ٔ
الن ِ
اء َعمَى َّ
اس ) (البقرة :
الديف"  .قاؿ تعالى ( َو َك َذلِ َؾ َج َعْمَنا ُك ْـ أ َّ
ُمةً َو َسطًا لِتَ ُك ُ
ونوا ُش َي َد َ
ٖٗٔ).
 –0المؤسسة الدينية والضبط االجتماعي :يواجو الشباب العديد مف المخاطر

والمستجدات والتغيرات السريعة ،والتي بدأت تؤثر في سموؾ بعضيـ ،وانجرفت بآخريف إلى

االنسياؽ وراء األفكار المخالفة لمنيج االسالـ ،وأدت إلى انحراؼ بعضيـ االخر بسبب
بواعث الفساد ونوازع الشر التي أحاطت بالمجتمعات واكتنفتيا مف كافة جوانبيا .واإلسالـ
وضع القواعد الشرعية التي تحمي الفكر مف االنحراؼ ،وتصونو مف الزيغ والضالؿ،

وترسخ في نفس المسمـ الثوابت اإليمانية ،واالستقامة السموكية ،وتبعده عف االنجراؼ وراء
ّ
األىواء والتقاليد المنافية لمديف .ولمخطيب أثر فاعؿ في توجيو الناس – وباألخص الشباب
 -لمزوـ المنيج الحؽ ،واالستقامة عمى شرع اهلل وأمره وصراطو المستقيـ ،وتقوية الوازع

الديني ،وايقاظ الضمير ،وتزكية النفس ،وبياف محاسف االستقامة ومساوئ االنحراؼ،

والتنفير مف اإلقداـ عمى الجريمة وايراد النصوص الشرعية المح ّذرة مف ارتكابيا ،المبعدة

حتى عف مجرد التفكير فييا ،وأف إفالت المجرـ مف العقوبة الدنيوية ال يعنى أنو سمـ ونجا
مف العقوبة األخروية ،كما أنو ال يستطع اليروب مف تأنػيب الضمير ،والشعور بالخوؼ

مف اهلل تعالى ،ومساورة القمؽ النفسي ،واالضطراب المالزـ لو طواؿ حياتو ،وأ َّ
َف تظاىره
(ٔ) حسيف وجاج ،رسالة المسجد في المجتمع اإلسالمي ،مجمة دعوة الحؽ ،صٗٔٔ.

551

املؤسسة الدونية واالستقرار اجملتمعي يف االسالم دراسة اجتماعية حتليليَّة

م.د .خوام مانع حممد

أماـ أفراد مجتمعو باالستخفاؼ والالمباالة ،ال يقمؿ مف إحساسو الداخمي بعظـ الذنب

وفداحة الجريمةَّ .
إف عمى الخطيب مسؤولية كبرى في توعية الناس بالضوابط االستق اررية

المحكمة التي قررىا التشريع اإلسالمي لحفظ المجتمع مف الجريمة ووقايتو مف االنحراؼ
ومحاربة األعماؿ اإلرىابية والتصرفات الشاذة التي تسعى إلى الخروج عمى النظاـ العاـ

واإلخالؿ باالستقرار وسفؾ الدماء وسمب األمواؿ وتدمير الممتمكات واثارة الفتف وتفريؽ
جماعة المسمميف والعبث بأمف المجتمع واستق ارره" ،واف كؿ مخالفة في أحكاـ الشريعة
اإلسالمية ،تعد تعدياً وانتياكاً لقدسيتيا ،تستوجب العقوبة الحاسمة ،حتى تستأصؿ ِمف
المجتمع دواعي اإلجراـ ،ومسببات الفتنة وبواعث القمؽ ،ويعيش الجميع في ظالؿ

اإلسالـ ،في أمف وأماف واستقرار وراحة واطمئناف"ٔ .فحيف تصاب البالد بالقحط ويعميا

الجدب وينقطع عنيا الغيث أو يتأخر نزولو ،وتغور المياه مف اآلبار ويموت الزرع
واألشجار ،يفزع الجميع إلى اهلل ليصموا صالة االستسقاء ،وترتفع أيدييـ متضرعيف إلى
فارج الكربات ،ويريقوف ماء األسؼ عمى أوراؽ الذنوب والخطيئات ،حتى يفتح عمييـ مف
الفضائؿ والبركات ،ويفيض عمييـ مف النعـ والخيرات ،فينطرح الجميع بيف يديو بدعوات

خاشعة وقموب خاضعة ،حتى يكشؼ ما حؿ بيـ مف البالء ،ويرفع ما نزؿ ببمدانيـ مف
األضرار ،ولتكوف ىذه اآليات موعظة وذكرى ،ليأخذوا حذرىـ ويستدركوا ما بقي مف

وي ِج ُّدوا في إصالح أنفسيـ وتزكيتيا ،ويجتيدوا في تقويـ اعوجاجيا وتربيتيا حتى
عمرىـَ ،

يتحقؽ ليـ موعود رّبيـ ،فيزوؿ عنيـ الحزف ويذىب عنيـ الخوؼ وينحسر عنيـ القمؽ
وينعموا باألماف ويعميـ االستقرار واالطمئناف"ٕ .فبدال مف أف يمجأ الناس إلى األساليب
المنحرفة مف اجؿ العيش في وقت األزمات ،مثؿ اليجوـ عمى أمواؿ االخريف والنيب

والسمب بيف قوي وضعيؼ ،مثمما حصؿ مف بعض ذوي اإليماف الضعيؼ والنفوس
الضعيفة في العراؽ إباف االحتالؿ متخذيف تبريرات وذرائع سياسية نفعية او خدمة لجيات
معينة ،فذوي اإليماف العالي بربيـ تمكنوا مف امتصاص اندفاع ىؤالء ومعالجة موضوعيـ

(ٔ) عمي عبد الحميـ محمود ،المسجد وأثره في المجتمع اإلسالمي .طٗ ،دار المنار الحديثة،
مصرٜٜٔٔ ،ـ ،صٔٔ.

(ٕ) يوسؼ القرضاوي ،العبادة في اإلسالـ ،مؤسسة الرسالة ،طٕ ،بيروتٜٔٛٚ ،ـ  ،ص٘ٓٔ.
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بيدوء إلى اف سيطروا عمى الموقؼ وبدأت مرحمة مف التصحيح ومف ثـ استرجاع ما أمكف
استرجاعو مف أمواؿ الدولة ومف ثـ السيطرة عمى امف الناس والممتمكات بعد اف أصبحت
عرضة لممنحرفيف في غياب الدولة ،وىذا بفضؿ اإليماف باهلل وترسيخ ىذه العقيدة في

نفوسيـ وقموبيـ.

ولالحاطة بدور المؤسسة الدينية االجتماعي البد مف المرور عمى دورىا في

االقتصاد ،ألف

االقتصاد مف العوامؿ التي ليا عالقة مباشرة باالستقرار المجتمعي،

لذا اولى االسالـ اىمية كبيرة ليذا الجانب وعالجو بنظرية اصبحت اليوـ مف افضؿ
النظريات العالمية .حيث وازنت الشريعة االسالمية بيف مصالح الفرد والمجتمع ،واباحت

ا لكسب المشروع بانواعو ،وحرمت ما يضر بالمصالح الفردية والمجتمعية .ىذا عمى
مستوى العمؿ ،اما عمى مستوى معالجة الفقر وما يترتب عميو ،فقد برزت الوظيفة

االقتصادية لممؤسسة الدينية مف خالؿ النشاطات والخدمات التي تقدميا لممجتمع ،واىميا
الزكاة ،إذ غالباً ما توجد لجاف لمزكاة والصدقات ولجاف لجمع التبرعات والمساعدات

المادية والعينية ،التي تجمع لدى ىذه المجاف بأشراؼ لجاف مف جمعيات خيرية او أئمة
مساجد وممثميف عف ىذه المجاف ،وبعد ذلؾ يتـ تحديد نسبة المحتاجيف مف األسر والفقراء،

ثـ تصرؼ ىذه المساعدات عمييـ بشكؿ معونات شيرية أو دورية حسب الحاجة ،اف دور
الديف اإلسالمي في الجوانب االقتصادية ميـ في المجتمع ،إذ يعمؿ عمى توجيو المسمميف

إلى األعماؿ النافعة ليـ ،وقد اقترف العمؿ الذي يعد النشاط المميز لممسمـ في الحياة الدنيا
َّ
وف )
باإليماف ،كما جاء في قولو تعالى ( َوُق ِؿ ْ
اع َممُوا فَ َسَي َرى الموُ َع َممَ ُك ْـ َوَر ُسولُوُ َواْل ُم ْؤ ِمُن َ
التوبة  .) ٔٓ٘/وىذا مما يؤدي إلى تقوية الوازع الديني بيف األفراد ،وتبصير الناس بوسائؿ
الكسب التي تضر بمصمحة الفرد والجماعة ،والعمؿ عمى معالجة األمور المتعمقة بالبيع

والشراء عمى وفؽ ما أوضحتو الشريعة اإلسالمية ،والمسجد بدوره يعمؿ عمى توضيح منيج
اإلسالـ في الربا واالحتكار والغش ،وكؿ عمؿ يمكف أف يضر بالمصمحة العامة ،وينبو

إليو عف طريؽ تك ارره ،في الخطب والدروس الوعظية التي ليا دور كبير في توجيو سموؾ
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ٔ
األفراد االقتصادي"  .ويتبوأ االجتماع االقتصادي في اإلسالـ مكانة متميزة ومرك اًز متقدماً

واىتماماً واسعاً ،لتحقيؽ االستقرار وصيانة المجتمع المسمـ مف أخطار التعسؼ والنػزاع،

ودواعي األنانية وحب الذات .اعتمد اإلسالـ منيج التكافؿ بمجاالتو المتعددة ،المعنوية

والمادية ،إليجاد مجتمع منجز مبادر ومتعاوف ،فاألفراد فيو ليسوا عمى نسؽ واحد في الفيـ

والمستوى المعيشي ،بؿ يتفاوتوف في أحواليـ وأوضاعيـ ،فيحتاجوف إلى تنظيـ دقيؽ

يضبط حياتيـ ويرعى شؤونيـ ،ويحقؽ التوازف واالنسجاـ بيف مختمؼ الفئات ،حتى يشعر
كؿ فرد بعضويتو الكاممة في المجتمع ،ويشارؾ في واجباتو وينيض بأعبائو ،ليتحوؿ

المجتمع كمو إلى أسرة واحدة قائمة عمى اإلخاء والمودة والتعاوف ،كما قاؿ الرسوؿ محمد
صمى اهلل عميو وسمـ " مثؿ المؤمف مف المؤمف كالبنياف المرصوص ُّ
يشد بعضو بعضاً"ٕ.

يحث االسالـ عمى زرع الرحمة في قمب كؿ مسمـ لينيض بمسؤوليتو نحو مجتمعو

باعتبار ذلؾ عبادة حسب قوؿ النبي محمد صمى اهلل عميو وسمـ :مف لـ ييمو امر

المسمميف فميس منيـ"ٖ .لذا مف العبادة الواجبة اف يعمؿ كؿ مسمـ عمى تعميؽ معاني
األخوة اإليمانية ،بتبادؿ مشاعر المحبة واالحتراـ والود،

وتنقية العالقات مف العداوة

والبغضاء ،وسعي كؿ عضو لدفع مظاىر السخرية واالحتقار ،والعمؿ مف خالؿ البذؿ

واإلنفاؽ وتفقد المحتاجيف مف أبناء الحي والتبرع ليـ ،والعطؼ عمى المعوزيف والمعدميف
ومد يد العوف لمف وقعوا في فقر مدقع
والنظر في أحواؿ المرضى والمعاقيف والرحمة بيـّ ،
وصابتيـ الفاقة ،والعناية بمف يحتاجوف إلى رعاية خاصة (مادية ومعنويا).
"إف التكافؿ االجتماعي حيف يطبؽ بيف أفراد المجتمع ،تبرز آثاره التربوية والنفسية
االيجابية ،في معالجة النفوس ،واصالح القموب ،وتيذيب السموؾ والطباع واإلحساس

بالشعور واالستقرار بيف الجميع ،وترسيخ التآلؼ والتعايش الودي بينيـ ،والمعالجة العممية

(ٔ) عبد اهلل ناصح عمواف ،التكافؿ االقتصادي في اإلسالمي ،دار السالـ ،القاىرةٕٓٓٔ ،ـ،
ص.ٗٙ

(ٕ) مسند االماـ احمد .ٔٗ/ٗٔٛ
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لحاالت مف الفقر والحرماف ،والعجز واإلعسار"ٔ ،التي يعاني منيا بعض االفراد أو االسر
والجماعات.

َّ
إف العناية بالتكافؿ االجتماعي ،وتطبيقو عممياً ،يحفظ المجتمع وينقذه مف

لجوء بعض افراده إلى طريؽ اإلجراـ ،والوقوع في مزالؽ االنحراؼ ،والرذيمة ،وسموؾ السبؿ

الممتوية لموصوؿ إلى تحقيؽ اليدؼ ،مما يؤدي إلى خمخمة أمف المجتمع ،وتفككو
واضطرابو ،وارتفاع نسبة الجريمة ،فالتكافؿ االجتماعي لػو دور ميـ وفعاؿ في انضباط
األفراد ،وتحقيؽ االستقرار االجتماعي ،وترسيخ االستقرار واالطمئناف ،وغرس القيـ
االيجابية السميمة بيف فئات المجتمع ،وىي القيـ التي تحفظ لممجتمع أمنو وسالمو ،وتبث

فيو روح اإلخاء ،وتبعده عف االستغالؿ والعدواف ،وتنقي النفوس مف األحقاد والعداوات.
االستنتاجات والتوصيات
اوالً -االستنتاجات:

ٔ -لمديف رؤية عصرية في التعامؿ مع المتغيرات ،فيو يحمؿ في مصادره أشكاالً

أللواف الضبط االجتماعي ,والتي بدورىا تؤدي الى توازف واستقرار المجتمع.

ٕ -الديف بكافة صوره ومراحمو ىو في أصمو يحمؿ معاني الخير والصالح

لممجتمعات ،وما يقره مف ضوابط متوافقة وطبيعة المجتمع البشري ،بعيدة عف سمطة القير
والجبروت ،ألنيا مناىج ربانية أنزليا الخالؽ سبحانو وتعالى وىو سبحانو اعمـ بخصائص
النفوس وطبائعيا.

 -3الديف ضرورة اجتماعية يحقؽ الضبط بيف أفراد المجتمع ميما كاف منيج ذلؾ
الديف (صحيحا أو باطالً) مف خالؿ تمكـ القوة الخفية التي يحمميا الفرد في داخمو ويظير
أثرىا عمى سموكو وعمى التزامو لتكوف سيطرة الفرد عمى أىوائو وغرائزه وبذلؾ يتحقؽ

الضبط الذاتي لمفرد.

 -4تبيف اف لممؤسسة الدينية دو ار ميما في ممارسة الضبط االجتماعي في المجتمع

وقدرتيا العالية عمى تحقيؽ امنو واستق ارره.
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 -5اف المؤسسة الدينية تمتمؾ اليات ووسائؿ ميمة لتفعيؿ عمميات الضبط
االجتماعي في المجتمع ،واىـ ىذه اآلليات (المسجد والمدرسة والتكية والمراكز الدينية

وغيرىا).

ثانيا :التوصيات

ال بد مف تنشئة الشباب عمى موروثيـ االسالمي مف الكتاب والسنة وسيرة السمؼ الصالح
الغني بالفضائؿ مف خالؿ:

ٔ -فتح دورات طالبية مكثفة في العطمة الصيفية لتحفيظ القراف الكريـ وبعض الدروس

االضافية اليادفة

ٕ -تفعيؿ دور المؤسسات االسالمية لتأخذ دورىا في بناء المجتمع قيميا وعمميا.
ٖ -االكثار مف البرامج التمفزيونية التوعوية لتوضيح دور االسالـ في بناء المجتمع

اآلمف المستقر.

ٗ -نشر كثير مف الكتيبات والمنشورات التي تحث عمى مكارـ االخالؽ التي بعث بيا
النبي محمد صمى اهلل عميو وسمـ.

٘ -نشر الفضيم ة بكؿ انواعيا عف طريؽ الروضة والمدرسة والمسجد وكؿ المؤسسات

التربوية والتوعوية االخرى.

 -ٙادخاؿ كتب منيجية اضافية في جميع المراحؿ الدراسية لتنشئة االطفاؿ عمى

الفضيمة.
 -ٚتنشئة االجياؿ عمى المواطنة الحسنة مف خالؿ المعسكرات الطالبية والنشاطات

الجماعية واالعماؿ المشتركة مف اجؿ االندماج المجتمعي واذابة الفوارؽ االجتماعية
والترسبات الضارة بوحدة المجتمع.
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Relgious institution and societal stability in Islamic
Social Study Analytical
Lect.Dr.Khawam Maneh Muhammad
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Abstract
Religion is found on earth with the existence of humans being
an innate mountainous matter, in order to regulate the life of the
individual, family, society and the state, so Islamic law was revealed
to regulate the life of the Muslim community, and even non-Muslims
who obtain Islamic sciences regardless of the worship aspect.
Islamic law is involved in all aspects of life at the individual
and society level through its institutions, which are the mosque, the
Husseiniya, the school, religious centers, hospice, and others.
Our modest study reviewed the social role of the Islamic religion
and the mechanism of that role through social institutions to
maintain societal stability, at the individual and societal level.
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