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 لإلسالم التنموي املنظور

 االجتماعي النظام يف التنمية ألصر حتليلية دراسة

 سليمان محيد شالل. د.م.أ
 18/3/2009: تاريخ القبول 1/3/2009: تاريخ التقديم

 المقدمة
 والمجتمع الديف بيف العالقة فأ االجتماعية العموـ في المختصيف اغمب يرى
 المجتمعات مف فئسـ االجتماعي، التطور لعممية عاائاً  أو دافعا كونو بيف تتراوح
 تحئيؽ تستطيع حتى الدينية وقيميا معتئداتيا في جذرية تغيرات أحداث إلى تحتاج
 ومعتئداتيا لئيميا دقيؽ تطبيؽ إلى يحتاج خرآلا والئسـ المطموبة، الحضارية النئمة
 واالجتماعية الحضارية النئمة تمؾ لتحئيؽ واألسطورة الخرافة عف بعيداً  الدينية

. المطموبة
 حياة في مذىؿ مادي تطور مف األخيرة الئروف في حصؿ ما يتأمؿ ومف
 سموؾ في أثره يرى ىاامة وحضارية اجتماعية تنمية مف عنو انبثؽ وما البشرية
 الغربية المجتمعات عمى ذلؾ واقتصر مختمفة بأشكاؿ االجتماعية والنظـ اإلنساف

 ترزح الزالت يجدىا والعربية اإلسالمية بالمجتمعات ذلؾ يئارف ومف األغمب، عمى
 اإلسالـ فأ الذىف  إلى يتبادر قد مما والتخمؼ، والمرض والجيؿ الفئر وطأة تحت
. والحضاري االجتماعي والتطور التنمية عممية يعيؽ ما فيو يكوف قد

 المنظور لدراسة األولوية إعطاء تبرر التي ىي وغيرىا التساؤالت ىذه إف
 أبعاده بكؿ التنموي المنظور مظاىر عمى الضوء إلئاء خالؿ مف، لإلسالـ التنموي
براز  عمى خاص تركيز مع جوانبيا، بجميع البشرية الحياة لواقع واستيعابو شمولو وا 
 في المختص اىتمامات قمة في يئع بوصفو االجتماعي النظاـ في التنمية ُأطر
. االجتماعي والفكر االجتماع عمـ

 ىناؾ الف العبادي النظاـ في التنموية المظاىر استعراض ذلؾ تطمب إذ
 في االجتماعية األنظمة وباقي العبادي النظاـ بيف متبادلة واعتمادية اً وثيؽ اً تالـز

                                                 

 جامعة الموصؿ/ كمية اآلداب/ قسـ عمـ االجتماع .
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 اإلطار تناولنا فأ بعد الثاني، المبحث محور ذلؾ فكاف اإلسالمي، المجتمع
 في التنموية اأُلطر فتضمف الثالث المبحث أما األوؿ، المبحث في لمبحث المنيجي
 الفعؿ ومحددات ومحركات حوافز عف بالحديث َبدءً  اإلسالمي االجتماعي النظاـ

 مراحؿ خالؿ مف لتيياتو اإلسالـ سعى الذي المناخ عند الوقوؼ مع االجتماعي
 أنماط عف الحديث عف فضال سميمة، أسس عمى االجتماعية المؤسسات تكويف

 أىـ استخالص محاولة ثـ ومف اإلسالـ حددىا التي االجتماعية العالقات
.  اإلسالمي التنموي المنظور بيا يتسـ التي والمميزات الخصااص

  المنيجي اإلطار: األول المبحث
 البحث مشكمة: أوال

 وباألخص بغيره ويئارنو، اإلسالمية المجتمعات في الحياة واقع إلى ينظر مف
 قد اإلسالـ أف ذىنو إلى يتبادر ،((المسيحية ))الغربية المجتمعات في الحياة بواقع
 العربي العالـ صورة وجاءت الحضاري والتئدـ التنمية عممية يعيؽ ما فيو يكوف

 تمؾ ممارسات بدت إذ، التصور ىذا لترسيخ الممارسة محؾ عمى واإلسالمي
 إسالمية الممارسات ىذه واعتبرت، الحضارة مع منسجمة غير وكأنيا المجتمعات

 المشتغميف بعض إلى انتئؿ التصور ىذا إف البؿ. اإلسالمي العالـ في أنيا بحكـ
 وباف، والتئدـ التنمية طريؽ في عئبة يمثؿ اإلسالـ فأ عمى االجتماع عمـ في

 والمذىب اإلسالـ بيف مئارنة( فيبر ماكس )فعئد مسمميف، لكونيـ متخمفوف العرب
 فرض اإلسالـ فأ إلى منيا خمص(( الديف سوسيولوجيا ))كتابو في البروتستانتي

 قيـ البروتستانتية كرست في حيف وتواكؿ، عجز كمو حياة نمط معتنئيو عمى
 الكتاب صاحب( ماكميالند دافيد )وزعـ الحياة، في والتحكـ المحيط عمى السيطرة
 االنجاز صعيد عمى متدنياً  موقعاً  يشغموف العرب فأ(( االنجاز مجتمع))الموسوـ
 تخمؼ عف المسؤوؿ ىو اإلسالـ أف ىؤالء عرؼ في أصبح وىكذا(.1)مسمموف ألنيـ

. اإلسالمي المنيج عف البعد وليس، اإلسالمية المجتمعات

                                                 

 ،1ط الكويت، المطبوعات، وكالة ميدانية، دراسة والتنمية اإلسالـ" الدكتور "كماؿ المنوفي،( 1)
 .13ص ،1985
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 المنظور مالمح تحديد خالؿ مف النظرة تمؾ تمحيص إلى البحث ىذا ييدؼ
 مف مجموعة إلى التنموي المنظور تجزاة أو تحميؿ ويمكف.لإلسالـ التنموي
:- اآلتية األنظمة خالؿ مف تشكؿ التي التنموية المظاىر

. لإلسالـ العبادي النظاـ في التنموية المظاىر. 1
 المحاور وفؽ عمى لإلسالـ االجتماعي النظاـ في التنموية المظاىر. 2
:- اآلتية
. لممسمـ االجتماعي الفعؿ مئاصد في التنموية المظاىر أ

 المجتمع في االجتماعية المؤسسات بناء عممية في التنموية المظاىر. ب
. اإلسالمي
. االجتماعية العالقات انساؽ في التنموية المظاىر. جػ

 مختمفة، زوايا مف التنموي األفؽ لرؤية مناسبة فرصة توفر المظاىر تمؾ
 التنموي فالمنظور الغربي، المنظور عف وتميزه اإلسالمي المنظور شمولية لتؤكد

 قدراتو بكؿ اإلنساف تنمية يشمؿ بؿ فحسب اإلنتاج زيادة إلى ييدؼ ال اإلسالمي
 .أنظمتو بكؿ والمجتمع ومواىبو

:  إليو والحاجة البحث أىمية:  انياًا 
 األىمية وثانييما، النظرية األىمية أوليما: فاأساسيت فاىميتأ البحث ليذا
 بيا جاء التي والمنيجية الفكرية اإلضافات في تكمف النظرية فاألىمية التطبيئية،
 منظوره خالؿ مف حدد حيث الشامؿ، االجتماعي التغيير عممية جؿأ مف اإلسالـ
 لإلنساف الجيد عمييا ينصب أف ينبغي التي األساسية والمئاصد الغايات التنموي
 سمات فتحديد الحياة في رسالتو لتحئيؽ أفعالو تتوجو خالليا ومف المؤمف

 الشكوؾ تبديد إلى يئودنا أف يمكف لإلسالـ التنموي المنظور مظاىر وخصااص
. اإلسالـ في التنموي لممنظور المالمح واضح تصور وبمورة

 واضح تصور بناء عممية خالؿ مف تتحئؽ فإنيا لمبحث التطبيئية األىمية أما
 التي االجتماعي التفاعؿ عمميات آليات خالؿ مف تتحدد التنموي لممنظور المالمح

 بيف متبادلة واعتمادية وظيفي وتساند اجتماعي تكامؿ خمؽ عممية إلى تئود
 الجانب بيف المتوازف التفاعؿ عممية إلدامة لممجتمع االجتماعي البناء مؤسسات
. اإلسالمي المجتمع في واالجتماعي العبادي
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  البحث أىداف:  ال اًا 
 ىي والتي لإلسالـ التنموي المنظور دراسة البحث ىذا خالؿ مف نسعى

 األىداؼ مف طاافة لتحئيؽ، االجتماعي النظاـ في التنمية ألطر تحميمية دراسة
: منيا

 العاـ اإلطار بوصفو اإلسالـ في العبادي لمنظاـ التنموية المظاىر تحديد. 1
. اإلسالمي المجتمع في األنظمة بئية مالمح خاللو مف يتبمور الذي

. اإلسالـ في االجتماعي لمنظاـ التنموية المظاىر تحديد. 2
. البحث في المستخدمة المناىج
 الخطوط وضع خاللو مف يتـ منيجي إطار عممية دراسة أو بحث لكؿ
 دراستو في الباحث استعاف وقد الدراسة، تمؾ أو البحث ذلؾ لسير العريضة
 والمنيج، التاريخي المنيج)بػ تمثمت أساسية مناىج بثالثة لإلسالـ التنموي لممنظور

(. االستنباطي والمنيج االستئرااي،
. العممية ومصطمحاتو البحث مفاىيم

 قواعد مف منيجية وقاعدة ميما أمراً  يعد بدقة لمبحث األساسية المفاىيـ تحديد
: اآلتية المفاىيـ وسنوضح، العممي البحث

 االجتماعي الفعؿ لمظاىر التصوري النسؽ ىو :لإلسالم التنموي المنظور .1
 التفاعؿ عممية قواعد مع والمتوااـ لممسمـ الوجداني اليئيف مف النابع

 وتوجيو وتنظيـ ضبط خالؿ مف االجتماعية المصمحة لتحئيؽ االجتماعي
 فضال متوازف بشري اجتماع بخمؽ والمساىمة الحياة واقع لتغيير الفعؿ أنماط
 .النموذج االجتماعي التكافؿ مجتمع لبناء الحضاري العمراف تطوير عف

 بيا يتئيدوا أف لألفراد ينبغي التي الئوانيف مجموعة ىو :االجتماعي النظام .2
 .M.mauss et P  فوكنية. وب موس،. ـ )ويعرفو ،(2)ليا ويخضعوا

Fauconnet )أو األفعاؿ مف مجموعة بأنو الكبرى، الفرنسية الموسوعة في 

                                                 

 .471ص ،1971 ،1ط ، بيروت ، المبناني الكتاب دار ، الفمسفي المعجـ صميبا، جميؿ( 2)
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. (3)ليا الخضوع عمى مجبريف أنفسيـ األفراد ويجد دقيئًا، ترتيباً  المرتبة األفكار
 لإلجراءات المستئرة الشروط أو األشكاؿ )بأنو( المجتمع )كتابو في ماكيفر وعرفوُ 

 أو الجماعات أو فاليياات ،(الجماعة نشاط بيا يتميز أشكاؿ وىي االجتماعية،
 أو اجتماعية مصمحة تحئيؽ إلى تيدؼ الناس مف مجموعة عف عبارة الزمر
 ويعرؼ. الغايات ىذه تحئيؽ سبيؿ في نشاطيا أساليب تمثؿ النظـ في حيف أكثر،

 التي األدوار تكامؿ عمى يئوـ مركباً  بوصفو النظاـ T.Parsons بارسونز تالكوت
 بيف الموجودة العالقات )عف عبارة بعضًا،أو بعضيا يكمؿ والتي األفراد بيا يئوـ

 عمـ )كتابو في وافي الواحد عبد عمي والدكتور. (4)(لألفراد االجتماعية المكانات
 العامة االتجاىات أو الئواعد مجموعة "بأنيا االجتماعية النظـ يعرؼ(االجتماع

 حياتيـ لتنظيـ أساسا ويتخذونيا ما، مجتمع أفراد إتباعيا في يشترؾ التي
 "بغيرىـ وتربطيـ ببعض، بعضيـ تربطيـ التي العالقات وتنسيؽ االجتماعية،

 .  البحث في االجتماعي لمنظاـ إجرااياً  تعريفاً  التعريؼ ىذا ويعد.(5)

 العبادي النظام في التنموية المظاىر:ال اني المبحث
 ال المجتمع، في االجتماعي البناء أركاف مف وأساسيا ميما ركناً  النظاـ يعد

 البناء منيا يتكوف التي األنظمة بئية ينظـ العبادي النظاـ فأب الئوؿ يمكف بؿ
، والميراث والطالؽ والزواج الئرابة وعالقات األسرة حياة ينظـ فيو، االجتماعي

 فالنظاـ.(6)والمجتمع والجماعة الفرد لصالح وينمييا االقتصادية الحياة وينظـ
 يتوخى ومف جوانبيا بمختمؼ لمحياة ويتسع كمو الديف يشمؿ اإلسالـ في العبادي
 كؿ في بجذورىا تضرب التنموية المظاىر يجد النظاـ ليذا األساسية المئاصد
. يشمميا التي الحياة جوانب كؿ وفي العبادي النظاـ مناحي

                                                 

 ،1975 العاـ، المصرية اليياة االجتماعية، العمـو معجـ ،" الدكتور "إبراىيـ مكدور( 3)
 .603ص

 .604ص نفسو، السابؽ المصدر( 4)

 العمـو معجـ ، مدكور إبراىيـ عف نئالً  االجتماع، عمـ ،"الدكتور "الواحد عبد عمي ، وافي( 5)
 .604ص سابؽ، مصدر ، االجتماعية

 العالقة حوؿ تحميمية دراسة الديني، االجتماع عمـ ،" الدكتور "محمد إحساف ، الحسف( 6)
 .51ص مطبعة، اسـ يوجد ال ،2003 ، بغداد والمجتمع، الدينية المؤسسة بيف المتفاعمة
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 وحج وصياـ صالة مف الفرااض لتشمؿ تتسع النظاـ ليذا الرحبة فاآلفاؽ
 واليتيـ لمجار واإلحساف الرحـ وصمة الوالديف برَّر  أيضا تشمؿ وىي، وزكاة

 تشمؿ العبادة وداارة. بالحيواف والرفؽ بالضعفاء والرحمة السبيؿ، وابف والمسكيف
 بالعيد والوفاء األمانة وأداء الحديث صدؽ مف كميا اإلنسانية والفضااؿ األخالؽ
 آفاؽ يتأمؿ ومف.(7)والمنافئيف الكفار وجياد المنكر عف والنيي بالمعروؼ واألمر
 المنيج في بارز التنموي المنظور أف لمشؾ مجاالً  يدع ال بما يالحظ المظاىر تمؾ

 بدأ ايجابيا، اإلنساف ىذا يجعؿ أف يمكف ما كؿ اإلسالـ تحرى حيث اإلسالمي،
دارة فييا الحكـ وسياسة الدولة بناء إلى األكؿ آداب مف  والنظاـ ،(8)شؤونيا وا 

 البشرية الطبيعية مع ينسجـ لكي بالمرونة يتسـ فرااضو اختالؼ وعمى العبادي
مكاناتيـ وقدراتيـ طاقاتيـ اختالؼ عمى الفرااض تمؾ أداء عمى األفراد وقدرة ، وا 
 بدنيو أو األغنياء، بيا فينفرد االقتصادي بالجانب تتعمؽ العبادات ىذه تكف فمـ

 اهلل جعميا بؿ المتعمموف بيا فيتميز ثئافية أو عممية ىي وال بيا األقوياء فيختص
مكانياتو طاقتو قدر عمى إنساف كؿ يؤدييا عامة إنسانية  ولتتحئؽ نفعيا ليعـ وا 
 المظاىر سنتحرى المبحث ىذا وفي.اجميا مف فرضت التي األساسية الغايات
 وىي إال لإلسالـ العبادي النظاـ في األساسية الفرااض مف فرض في التنموية
 الفرااض، جميع في التنموية المظاىر تناولنا لو بنا سيطوؿ المئاـ الف الصالة،
 التنموية مظاىرىا وفؽ وعمى الحئة بحوث في بالتحميؿ األخرى الفرااض وسنتناوؿ
. فييا البارزة

 العبادة ىذه جعمت وقد، المسمـ عمى فرضت التي الفرااض ىأوؿ ىي فالصالة
اَلةَ  ِإفَّر  )محددة بأزمنة موقوتة  ،103/النساء( مَّرْوُقوتاً  ِكَتاباً  اْلُمْؤِمِنيفَ  َعَمى َكاَنتْ  الصَّر
 وحيف وعشياً  يصبحوف وحيف يمسوف حيف بإقامتيا المسمميف تعالى اهلل أمر حيث

 الخطايا مف بيا يتطير لممسمـ روحياً  حماماً  العبادة ىذه جعمت فئد.يظيروف
 َأَحِدُكـْ  ِبَبابِ  َنَيًرا َأفَّر  َلوْ  َأَرَأْيُتـْ : )الشريؼ حديثو في () الرسوؿ قاؿ. واآلثاـ

                                                 

 ،1992 ،2ط ، دمشؽ ، المتحدة الدار اإلسالـ، في العبادة ،"الدكتور "يوسؼ ، الئرضاوي( 7)
 .50ص

 .54ص نفسو، المصدر( 8)
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 َشْيًاا َدَرِنوِ  ِمفْ  ُيْبِئي اَل  َقاُلوا َدَرِنوِ  ِمفْ  ُيْبِئي َذِلؾَ  َتُئوؿُ  َما َخْمًسا َيْوـٍ  ُكؿَّر  ِفيوِ  َيْغَتِسؿُ 
َمَواتِ  ِمْثؿُ  َفَذِلؾَ  َقاؿَ   الصالة اثر وليس(.9)(اْلَخَطاَيا ِبوِ  المَّروُ  َيْمُحو اْلَخْمسِ  الصَّر

 فحسب، الخطايا وتكفير األدراف غسؿ مف الروحاني العبادي الجانب عمى مئصوراً 
نما  المسمـ يوـ عمى الخصبة المحظات ىذه توزيع فاف. أخرى ايجابية أثار ليا وا 
(. 1 )رقـ الشكؿ في موضح ىو وكما

 
(  1 )رقم شكل

. اليوم ساعات عمى الصموات مواقيت توزيع يبين

                                                 

 (.497 )الحديث رقـ ، بخاري صحيح رواه( 9)
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 شروؽ مف وربع ساعة قبؿ( الفجر صالة )وىي األولى الصالة تبدأ حيث
 الشمس غياب بعد( العشاء صالة )وىي مفروضة صالة أخر وتنتيي الشمس
 رسـ وتعالى سبحانو اهلل أف يجد لمصموات التوزيع ذلؾ يتأمؿ ومف وربع، بساعة
 حيث الوقت إلىدار تجنباً  يومو في المبادرة بزماـ يمسؾ لكي دقيئاً  منيجاً  لممسمـ
 نصح في حيف لمفئر، اً مجمب واعده الفجر صالة بعد النوـ عف( )الرسوؿ نيى
. الظير بعد والئيمولة الراحة بأخذ

 التوزيع ىذا يعتمد ومف يومو، بو يستئبؿ نشاطاً  المسمـ تمنح المبكرة فاليئظة
 ال وقد.وجو أفضؿ عمى وقتو استثمر قد أف يجد والراحة والعمؿ العبادة بيف لموقت
، في الصالة تكرار سر ندرؾ  ركعات منيا صالة لكؿ حدد انو عف فضالً  اليـو

 صالة نصؼ الصبح صالة جعمت حيث فريد، نسؽ عمى كيفيتيا ورتبت معدودة
. الصالة في الركوع ضعؼ السجود واف والعصر، الظير

 المجتمع عف عزلة في وحده الصالة يؤدي أف المسمـ مف يكتؼ لـ واإلسالـ
 المسجد، في وبخاصة الجماعة في أداايا إلى قوية دعوة دعاه لكنو بو، يحيا الذي
 درجة وعشريف بسبع الفرد صالة مف أفضؿ فيي واجباً  الجماعة صالة تكف لـ فاف
 اْلَفذِّذ  َصاَلةَ  َتْفُضؿُ  اْلَجَماَعةِ  َصاَلةُ :(  )اهلل رسوؿ قاؿ حيث )اإلسالـ نظر في

. (10)(َدَرَجةً  َوِعْشِريفَ  ِبَسْبعٍ 
 مسجد في يوـ كؿ في مرات خمس الصالة لنداء المسمموف يستجيب وحينما

 المسمميف بيف والمحبة األلفة لتعزيز دعوة ذلؾ وفي ويتألفوف، فيتعارفوف حّييـ،
 الحياة مفاصؿ كؿ في بثيا إلى اإلسالـ سعى والتي الجماعة، روح وترسيخ

. االجتماعية
 الشعيرة تمؾ الجمعة، صالة في أوسع نطاؽ عمى المسمموف ويجتمع
 األسبوعي االجتماع ىذا وفي إيجابا، الجماعة فييا اهلل اوجب التي األسبوعية
 أواصر وتعزيز اإلخوة لعاطفة إحياء مف فييا ما عف فضالً  وتوجيو وتذكير موعظة
 اإلسالـ أراد فئد العيديف، صالة في التجمع ىذا نطاؽ ويتسع.االجتماعية العالقات

                                                 

 (.609  )برقـ ، البخاري رواه( 10)
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 ليتعزز الئموب فيو تتصافى اً كبير وميرجاناً  جامعاً  مؤتمرا تكوف أف الصالة ىذه مف
. (11)المجتمع أبناء بيف والتراحـ والتعاطؼ لؼآالت

 مف " الصالة " العبادة ىذه مظاىر استعراض بعد نذكر أف الئوؿ نافمة ومف
 مدرسة نجدىا الكريـ الئراف مف اآليات مف فييا يئرأ وما وحركاتيا وتكرارىا وضوايا
. رشيدة اجتماعية وتربية عالية إنسانية

 المواعيد عمى الحرص المسمـ تعمـ بدنية، ورياضة وطيارة نظافة فالصالة
 قيمة وىي اإلنساني، الضعؼ وجوانب الكسؿ نوازع عمى والتغمب فييا، والدقة
 روحية قوة وفييا الشر، وترؾ الخير لفعؿ يدفعو المسمـ لضمير مدد فييا خمئية

 سبحانو اهلل يديّ  بيف اليوـ في مرات خمس فالوقوؼ.نفسي واستئرار وطمأنينة
 يعيشيا التي واالنفعالية العاطفية الحياة وينظـ لممسمـ الوجداني اليئيف يعزز وتعالى

 وجرأة بالنفس وثئة عالية معنوية قوة الفرد تمنح حيث األزمات، وقت سيما ال
.  السمبية ثارىاآ وتطويؽ بو تمـ أف يمكف التي األزمات اشد مواجية مف تمكنو

. لإلسالـ االجتماعي النظاـ في التنموية المظاىر:الثالث المبحث
 مترابطة لكنيا متعددة أسس عمى االجتماعية نظامو قواعد اإلسالـ أرسى لئد
 الحياة بواقع المرتبط تصوره أساس عمى وتئوـ عئيدية أصوؿ مف تنبع متكاممة

. االجتماعية
 االجتماعية والئيـ المعايير مجموع بأنو االجتماعي النظاـ تحديد ويمكف

 عممية إدامة عمى تعمؿ والتي اإلسالمي الشرع مف المستمدة والئوانيف والئواعد
 لممجتمع االجتماعي البناء مكونات بيف المتوازف االجتماعي التفاعؿ

 مف البد االجتماعي النظاـ في التنموية المظاىر عف الحديث وعند.اإلسالمي
:- اآلتية الخطوات اعتماد

. لممسمـ االجتماعي الفعؿ مئاصد في التنموية المظاىر تحديد .1
 وتحديد االجتماعية المؤسسات بناء عممية في التنموية المظاىر تبياف .2

. بيا المنوط الوظااؼ
. االجتماعية العالقات انساؽ في التنموية المظاىر توضيح .3

                                                 

 .226-210ص سابؽ، مصدر اإلسالـ، في العبادة" الدكتور "يوسؼ الئرضاوي،( 11)
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. لممسمم االجتماعي الفعل مقاصد في التنموية المظاىر تحديد: أوال
 بؿ ليا، منشااً  اإلسالـ يكف ولـ العبادة، أمور مف ليست والتي المسمـ أفعاؿ

 ليا، مصححاً  اإلسالـ وجاء مجياو قبؿ بيا، وتعامموا انشؤوىا الذيف ىـ الناس
 حيث. منيا وفساد الضرر مف خال ما األحياف بعض في ومئراً  وميذباً  ومعدالً 
 كاف فما أنفسيـ، البشر لمصمحة راجع تحريمو أو الفعؿ إقرار اإلسالـ جعؿ

 اكبر نفعو كاف وما حراـ، فيو الضرر خالص كاف وما حالؿ فيو النفع خالص
 َعفِ  َيْسَأُلوَنؾَ : )تعالى قولو( 12)حراـ فيو اكبر ضرره كاف وما حالؿ، فيو ضره مف

ْثُمُيَما ِلمنَّراسِ  َوَمَناِفعُ  َكِبيرٌ  ِإْثـٌ  ِفيِيَما ُقؿْ  َواْلَمْيِسرِ  اْلَخْمرِ  ..( نَّرْفِعِيَما ِمف َأْكَبرُ  َواِ 
. 219/البئرة

 فالمصمحة االجتماعية والمصمحة الذاتية المصمحة بيف اإلسالـ ميز وقد
 مف الرغـ وعمى االجتماعية المصمحة أما، دااماً  الفرد ذىف في حاضرة الذاتية
 األولوية، تعطى أو أحياناً  المجتمع أفراد اىتماـ مجاؿ في تئع ال لكنيا أىميتيا
 المصمحة تحئيؽ في مشاركتيـ ودعـ المجتمع أفراد استثارة إلى اإلسالـ فسعى

 الئاعدة تشير حيث المسمـ، اإلنساف أولويات مف وعدىا االجتماعية،
 الخاص الضرر يتحمؿ ،(13)((العاـ الضرر لدفع الخاص الضرر يتحمؿ))الفئيية
 بأسره، المجتمع يصيب قد الذي العاـ الضرر لدفع قميمة فاة أو فرداً  يصيب ألنو
 حد أدنى إلى الضرر محاصرة خالؿ مف متحئئة اجتماعية مصمحة ذلؾ وفي

. ممكف
 المفاسد ومحاصرة وتعزيزىا، االجتماعية المصمحة لتحئيؽ اإلسالـ وسعى
 أدناىما، بتفويت المصمحتيف أعظـ تحصيؿ رجَّرح حيث أثرىا، وتئميؿ االجتماعية

 قدـ ومصمحة مفسدة تعارض حاؿ وفي.أدناىما باحتماؿ المفسدتيف أعظـ دفع أي
 بالمنييات الشرع اعتناء الف( المصالح جمب مف أولى المفاسد درء)غالباً  المفسدة

                                                 

 بيروت، ، اإلسالمي المكتب اإلسالـ، في والحراـ الحالؿ ،" الدكتور "يوسؼ الئرضاوي،( 12)
 .34ص ،24ص ،1985 السنة ،13ط

 ،2ط دمشؽ،/ ، الئمـ دار الفئيية، الئواعد شرح محمد، الشيخ بف حمدأ الشيخ الزرقا،( 13)
 .197ص ،2001
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 َوَما َفاْنَتُيوا َعْنوُ  َنَيْيُتُكـْ  َما() اهلل رسوؿ قاؿ، (14)بالمأمورات اعتنااو مف اشد
. (15) اْسَتَطْعُتـْ  َما ِمْنوُ  َفْأُتوا َأَمْرُتُكـْ 

 تتسـ اإلسالمية الشريعة في تحريمو أو االجتماعي الفعؿ تحميؿ قواعد إف
 حراـ فيو ُحّرـ وما، كافة لمناس حالؿ فيو فعؿ مف احؿ فما واالطراد، بالشموؿ

. عمييا ومف األرض اهلل يرث يوـ إلى الجميع عمى
 أو مسمماً  السارؽ كاف سواء حراـ، فالسرقة الحصر ال المثاؿ سبيؿ وعمى

 اياً  لمسارؽ الـز والجزاء مسمـ، غير أو مسمماً  منو المسروؽ كاف أو مسمـ، غير
 ِإَذا َكاُنوا َأنَّرُيـْ  َقْبَمُكـْ  الَّرِذيفَ  َأْىَمؾَ  ِإنَّرَما )( )الرسوؿ قاؿ (16)مركزه أو نسبو كاف
َذا َتَرُكوهُ  الشَّرِريؼُ  ِفيِيـْ  َسَرؽَ  ِعيؼُ  ِفيِيـْ  َسَرؽَ  َواِ   َأفَّر  َلوْ  المَّروِ  َواْيـُ  اْلَحدَّر  َعَمْيوِ  َأَقاُموا الضَّر
 احد االطرادو الشموؿ قاعدة وتعد ،(17)(َيَدَىا َلَئَطْعتُ  َسَرَقتْ  ُمَحمَّردٍ  ِبْنتَ  َفاِطَمةَ 
 وىو وتطبيئاتو، الحئيئي العدؿ يتحئؽ حيث االجتماعية الحياة في التوازف مظاىر

. وتطورىا المجتمعات لنمو األساسية الركااز حدأ
 ضغط عند لممسمـ أباح فئد الحياة، ضرورات عف يغفؿ لـ اإلسالـ أف بيد
 تعالى قولو محرمًا، الفعؿ كاف لو حتى الضرر عنو يدفع ما يفعؿ أف الضرورة

 تشير الفئيية والئاعدة. 173/البئرة( َعَمْيوِ  ِإْثـَ  َفال َعادٍ  َوالَ  َباغٍ  َغْيرَ  اْضُطرَّر  فَمفِ )
، "بئدرىا تئدر الضرورة ألنو "مئيد ذلؾ لكف( المحظورات تبيح الضرورات)أف إلى
 حياتو عمى والحفاظ اإلنساف عف الضرر دفع بمئدار المئدرة اإلباحة ىذه وفي

 اإلنسانية، الفطرة في الضعؼ عنصر يراعي تنموي مظير عنو، العبئ وتخفيؼ
سراء عنيا الكمؼ ودفع تجمييا، عمى ويعمؿ . كافة السموؾ مظاىر إلى مفعوليا وا 

 المتعددة الوسااؿ خالؿ مف االجتماعي الفعؿ آلليات المتوازف والضبط
، اإلنساف حيوية يجدد ،(18)((وطئوس شعاار عئوبات، مكافآت، أسرية، تنشاة))

                                                 

 .205ص نفسو، السابؽ الزرقا،المصدر( 14)

 (7063 )برقـ ، احمد رواه( 15)

 45 ص سابؽ، مصدر اإلسالـ، في والحراـ الحالؿ ،" الدكتور "يوسؼ الئرضاوي،( 16)

  (.3216)برقـ البخاري رواه( 17)

 الرسالة، مؤسسة ، اإلسالمية الشريعة لدراسة المدخؿ ،"الدكتور"الكريـ عبد ، زيداف( 18)
 .84ص ،2002 ،16ط بيروت،
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 النظاـ مكونات مع والتوافؽ التماثؿ ليحئؽ فاعميتو ويعزز وقابمياتو قدراتو وينمي
 الجزاءات تفضيؿ عممية اإلسالمي االجتماعي النظاـ اعتمد حيث االجتماعي،
 بمتطمبات وااللتزاـ االمتثاؿ عممية تعزيز عممية يتـ لكي " المكافآت " االيجابية،

 ِباْلَحَسَنةِ  َجاء َمف)تطورية، رؤية وفؽ حيويتو وتعزيز ىيبتو عمى والمحافظة النظاـ
 وأخيرا ،160/األنعاـ...( ِمْثَمَيا ِإالَّر  ُيْجَزى َفالَ  ِبالسَّريِّذَاةِ  َجاء َوَمف َأْمثَاِلَيا َعْشرُ  َفَموُ 
 الفعؿ ضبط في مختمفة آلليات اإلسالمي االجتماعي النظاـ استخداـ فإؼ

 الحياة واقع الف جامدة، صارمة بئواعد ُمَكبميف جعميـ يعني ال لألفراد االجتماعي
 أفضؿ مديات تئدـ بدااؿ ابتكار في لالجتياد يدعوىـ ما غالباً  المتغير االجتماعية

 بنتااج ممياً  التفكير إلى دعاىـ لكف االجتماعي والتئدـ التطور عممية في تساىـ
 الفعؿ كاف اآلخريف،فإذا قبؿ مف ومحاكاة تئميد محؿ سيكوف ألنو الفعؿ ىذا

 الفعؿ كاف إذا أما بو، يعمؿ مف جرأو أجره والمبتكر المبدع الفرد فيصيب ايجابيا،
 اهلل رسوؿ قاؿ حيث بو، يعمؿ مف ووزر وزره عميو فسيكوف ضرر وفيو مبتدعاً 

())َ ْْساَلـِ  ِفي َسفَّر  َمف  َأفْ  َغْيرِ  ِمفْ  ِبَيا َعِمؿَ  َمفْ  َوِوْزرُ  ِوْزُرَىا َفَعَمْيوِ  َسيِّذَاةً  ُسنَّرةً  اإْلِ
 .(19)( َشْيًاا َأْوَزاِرِىـْ  ِمفْ  َيْنُئَص 

. االجتماعية المؤسسات بناء عممية في التنموية المظاىر:  انيا
 يتـ وكيؼ تفصيؿ دونما ليا تاركاً  ومثال عميا ومبادئ أىدافا يطرح لـ اإلسالـ

نما تحئيئيا،  مف العديد ذلؾ خالؿ مف فحدد لتطبيئيا، دقيئاً  منياجاً  ليا رسـ وا 
 التي والوظااؼ األدوار محدداً  االجتماعي التفاعؿ عممية تؤطر التي المؤسسات

 اليدؼ عف باإلنساف السبيؿ ينحرؼ ال لكي المؤسسات، تمؾ بيا تئوـ أف ينبغي
 المئاـ بنا ويضيؽ.تحئيئيا إلى يسعى التي السامية الرسالة وال اجمو مف خمؽ الذي
 سيئتصر لذا كافة، االجتماعية المؤسسات بناء في التنموية المظاىر نتناوؿ أف

 الحجيرة باعتبارىا األسرية المؤسسة وىي إال المؤسسات ىذه ىحدإ عمى تناولنا
. لممجتمع االجتماعي البناء في األولى
. األسرية المؤسسة تكوين مراحل

                                                 

 (.2507)برقـ ، النسااي رواه( 19) 



 م2011/هـ1432                                   (       59) العدد –آداب الرافدين 

 427 

 مف_ المؤسسة ىذه تكويف مراحؿ جميع يشمؿ متكامالً  نظاماً  اإلسالـ وضع
 مرحمة إلى نصؿ حتى والتنشاة والرعاية واإلنجاب والزواج العئد إلى االختيار
 المنوط األساسية الوظااؼ االعتبار بنظر آخذا_ واألبناء باءآلا بيف األدوار تبادؿ
 بناء في فاعمة ونواة، االجتماعي البناء في راسخة ركيزة لتكوف المؤسسة، بيذه

. النموذج المجتمع
 الخطوات كؿ عمييا تعتمد ألنيا خاصة، أىمية االختيار مرحمة اإلسالـ أولى
 أو لجماليا أما يكوف المرأة اختيار أف إلى ( )الرسوؿ فيرشد.الالحئة والمراحؿ
 في اثر مف لو لما الديف ذات باختيار ()وأوصى لدينيا، أو لنسبيا أو لماليا
 تكوف باف ذلؾ إتماـ إلى ونبو، الئمب في وطاعتو اهلل خشية وغرس التوجيو
 َفاْظَفْر  َوِلِديِنَيا َوَجَماِلَيا َوِلَحَسِبَيا ِلَماِلَيا أِلَْرَبعٍ  اْلَمْرَأةُ  تُْنَكحُ .)بكراً  ولوداً  ودوداً  المختارة
 وقاؿ ،(21)....اْلَوُلودَ  اْلَوُدودَ  َتَزوَّرُجوا: وقاؿ ،(20)(َيَداؾَ  َتِرَبتْ  الدِّذيفِ  ِبَذاتِ 

()وىذا ،(22)(َوُتاَلِعُبَيا َوُتاَلِعُبؾَ  َوُتَضاِحُكَيا ُتَضاِحُكؾَ  ِبْكًرا َتَزوَّرْجتَ  َفَيالَّر )لجابر 
 َتْرَضْوفَ  َمفْ  ِإَلْيُكـْ  َخَطبَ  ِإَذا))() فيئوؿ الزوجة أىؿ جية مف أما الزوج جية مف
. (23)((َعِريٌض  َوَفَسادٌ  اأْلَْرضِ  ِفي ِفْتَنةٌ  َتُكفْ  َتْفَعُموا ِإالَّر  َفَزوِّذُجوهُ  َوُخُمَئوُ  ِديَنوُ 

 لـ اإلسالـ أف إال أساسا، عبادية بميمة مرتبط االختيار أف مف الرغـ وعمى
 ٌي ً نفس توازفٌ  ىناؾ يكوف كي والعاطفية، والفسمجية النفسية الجوانب  يغفؿ

 التوافؽ لعدـ تالفياً  المحاـر اجتناب االختيار في اإلسالـ واشترط.واجتماعيّ 
قامتيا الزوجية لمعالقات الحماية توفير اجؿ ومف األسري  والرحمة، المودة عمى وا 

:- فاات أربع اإلسالـ في والمحرمات
....( ُيْؤِمفَّر  َحتَّرى اْلُمْشِرَكاتِ  َتنِكُحواْ  َوالَ )تعالى لئولو: المشركات تحريـ .1

 .221/البئرة

 َأوْ  َزافٍ  ِإال َينِكُحَيا اَل  َوالزَّراِنَيةُ )... تعالى لئولو: الزنا عمى المئيمات تحريـ .2
ـَ  ُمْشِرؾٌ   .3/النور( اْلُمْؤِمِنيفَ  َعَمى َذِلؾَ  َوُحرِّذ

                                                 

 (.4700 )برقـ ، البخاري رواه( 20)

 (.1754 )برقـ ، داؤد أبو رواه( 21)

 (.2667 )برقـ ، مسمـ رواه( 22)

 (.1004 )برقـ ، الترمذي رواه( 23) 
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 َوَأَخَواُتُكـْ  َوَبَناُتُكـْ  ُأمَّرَياُتُكـْ  َعَمْيُكـْ  ُحرِّذَمتْ )تعالى لئولو: النسب قرابة تحريـ .3
اُتُكـْ   َأْرَضْعَنُكـْ  الالَّرِتي َوُأمَّرَياُتُكـُ  اأُلْختِ  َوَبَناتُ  اأَلخِ  َوَبَناتُ  َوَخااَلُتُكـْ  َوَعمَّر
 مِّذف ُحُجوِرُكـ ِفي الالَّرِتي َوَرَباِاُبُكـُ  ِنَسآِاُكـْ  َوُأمَّرَياتُ  الرَّرَضاَعةِ  مِّذفَ  َوَأَخَواُتُكـ
 َوَحاَلِاؿُ  َعَمْيُكـْ  ُجَناحَ  َفالَ  ِبِيفَّر  َدَخْمتـُ َتُكوُنواْ  لَّرـْ  َفِإف ِبِيفَّر  َدَخْمتـُ الالَّرِتي نِّذَسآِاُكـُ 
 الّموَ  ِإفَّر  َسَمؼَ  َقدْ  َما َإالَّر  اأُلْخَتْيفِ  َبْيفَ  َتْجَمُعواْ  َوَأف َأْصاَلِبُكـْ  ِمفْ  الَّرِذيفَ  َأْبَناِاُكـُ 
 .23/النساء( رَّرِحيماً  َغُفوراً  َكافَ 

 بسبب يحـر ما الرضاعة بسبب اإلسالـ فحـر، الرضاعة قرابة تحريـ .4
 .النسب

 الزواج عئد وبيف واالختيار، التفكير بيف تئع الخطبة وىي الثانية والمرحمة
 العامة اإلجراءات لكف ،(24)بعينيا محددة إجراءات اإلسالـ في توجد ال والخطبة،

 مف ويراىا تراه أف ويستحسف منيا، الزواج يطمب الفتاة ألىؿ الرجؿ يتئدـ أف ىو
 خطب شعبة ابف المغيرة أف ذلؾ في يروى فانو خموة، في معيا يجمس أف غير
: () النبي فئاؿ ال،: قاؿ إلييا؟ أنظرت: () فئاؿ يتزوجيا، أف وأراد امرأة،

 عدة الخطبة في اإلسالـ واشترط ،(25)(َبْيَنُكَما ُيْؤَدـَ  َأفْ  َأْحَرى َفِإنَّروُ  ِإَلْيَيا اْنُظْر )
:- منيا شروط

 خطبة تصح فال الخطبة، وقت لمرجؿ زواجيا يحؿ ممف المرأة تكوف أف 
 توفى امرأة وكذلؾ عدتيا، تنتو لـ مطمئة امرأة خطبة تصح ال كما متزوجة
 .عدتيا إكماؿ دوف زوجيا

 خطبة رفض يعمف ولـ مخطوبة المرأة تكوف ال أف أيضا الخطبة في ويشترط 
 بيف النزاع إلى يؤدي أف نوأش مف ذلؾ الف إلييا، سبؽ الذي الخاطب

 َيْبَتاعَ  َأفْ  ِلْمُمْؤِمفِ  َيِحؿُّل  َفاَل  اْلُمْؤِمفِ  َأُخو اْلُمْؤِمفُ  )( ) الرسوؿ المسمميف،فئاؿ
 .(26)(َيَذرَ  َحتَّرى َأِخيوِ  ِخْطَبةِ  َعَمى َيْخُطبَ  َواَل  َأِخيوِ  َبْيعِ  َعَمى

                                                 

 ،1980 ،1ط الكويت، الصباح، مؤسسة اإلسالـ، رعاية تحت األسرة ، عطية صئر،( 24)
 .261ص

 (.1007 )برقـ ، الترمذي رواه( 25)

 (.2536 )برقـ مسمـ، رواه (26)
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 ما  رأى إذا خطبتو عف يعدؿ أف فممرجؿ الطرفيف، مف ألي ممزمة ليست والخطبة
 تكوف أف يجب الزواج حرية الف ،(27)كذلؾ قبولو عف تعدؿ أف ولممرأة يشيف،
 سعيدة حياة تكويف إلى تؤدي ايجابية خطوة منو يجعؿ مما لمطرفيف مكفولة
 .ومستئرة

 المشتركة الزوجية الحياة بداية وتمثؿ والزواج، العئد مرحمة الثالثة، المرحمة
 متبادلة وواجبات حئوؽ عمييا يترتب جديدة وادوار مراكز تتبمور المرحمة ىذه وفي
. وواجباتو شروطو اإلسالـ حدد وقد

 ليذه يحفظ بما متوازنة بصورة األسرية والواجبات الحئوؽ تمؾ اإلسالـ وحدد
 مف طرؼ كؿ ومسؤوليات إمكانيات مع يتناسب وبما أواصرىا ويئوي كيانيا األسرة
. (28) أطرافيا

 مراحؿ كافة خالؿ اإلسالـ حرص مئدار لنا يتضح السابؽ العرض ومف
 ىاءأدا ليا يكفؿ لما سميمة أسس عمى المؤسسة  ىذه تبنى أف عمى األسرة تكويف

 واحدة بودقة في االنصيار ألطرافيا ينتج وجو،مما أكمؿ عمى األساسية لوظاافيا
 أطرافيا بيف االجتماعي التكافؿ ليتحئؽ اإليثار ويسود واألثرة األنانية فييا تختفي
. وتطماف البشرية النفس إلييا لتسكف والرحمة والمودة األلفة عمى الئااـ

 فيي تنمويا مشروعاً  األسرة مف جعؿ اإلسالـ فأ عمى ذلؾ مف ونستدؿ
 اإلسالـ اىتماـ عف ذكر لممجتمع،وما االجتماعي البناء في األساسية الركيزة

 عمى تماماً  ينطبؽ تكوينيا مراحؿ مختمؼ في تنظيميا وقواعد األسرية بالمؤسسة
 لتكويف ووظيفية معيارية قواعد اإلسالـ حدد حيث االجتماعية المؤسسات باقي
 عممية وتنسيؽ الحياة شؤوف تنظيـ إلى تيدؼ التي االجتماعية المؤسسات باقي

. االجتماعي التفاعؿ
 العصور كؿ مع لتنسجـ بالدايتميكية وتتمتع بالمرونة تتسـ الئواعد وتمؾ
 والتئدـ االستئرار تحئيؽ جؿأ مف االجتماعي التطور عممية ولتساير والبياات

                                                 

 طبع، سنة وال مكاف بال العربي، الفكر دار لممجتمع، اإلسالـ تنظيـ محمد، زىرة، أبو( 27)
 .71ص

 وزارة العاامي، االجتماع وعمـ اإلسالـ ،" الدكتور"العزيز عبد الرؤوؼ عبد الجرداوي،( 28)
 .146ص ،198 ،1ط الكويت، اإلسالمية، والشؤوف األوقاؼ
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 يتسـ اإلسالمي المنظور فأب الئااؿ الرأي يدحض ما وىذا المجتمع، في والتنمية
 في االلتزاـ، عمى وحّثيـ سموكيـ وضبط األفراد عمى يركز فيو الشديدة بالفردية
 بناء إلى سعى اإلسالـ أف إال، االجتماعية المؤسسات ييمؿ الذي الوقت

 عممية في الفاعؿ دورىا ليا يكوف لكي سميمة أسس عمى االجتماعية المؤسسات
. والمجتمع الفرد بناء

 االجتماعية العالقات انساق في التنموية المظاىر
 النفسي االستئرار يوفر أف شانو مف ما كؿ لتحئيؽ اإلسالـ سعى لئد

 في غاية االجتماعية العالقات مف بشبكة فأحاطو المسمـ، حياة في واالجتماعي
. اإلنسانية الذات إلى الجذور اقرب متوخيا والتنظيـ، الدقة

 الناس مف محدودة جماعة يشمؿ ما مابيف حجميا في تتراوح العالقات وىذه
 ىو ما ومنيا طارئ، ىو ما ومنيا ثابت ىو ما منيا جميعًا، الناس يشمؿ وما

 انساؽ صياغة مف األساس اليدؼ يبئى لكف. اقتصادي أو ثئافي أو عاطفي
 التوازف تحئيؽ ىو اإلسالمي المنظور في وتنظيميا االجتماعية العالقات

 ونمط العالقات بمئدار يتحئؽ ىذا واف اإلنسانية، لمذات والعبادي االجتماعي
. تنظيميا

 التصورات ساار عف يتميز االجتماعية العالقات النساؽ اإلسالمي والمنظور
 لدرجة العالقات بعنصر العناية كؿ يعتني لكونو األخرى والدينية األيديولوجية

 مف نسيج أو شبكة سوى يعني ال اإلسالمي المنظور في المجتمع باف الئوؿ يمكف
 في رسالة اإلنساف يؤدي أف خالليا مف يمكف والتي والمتنوعة، المتشابكة العالقات
 متنوعة خطوطاً  يجد النسيج ذلؾ يتأمؿ ومف(.األرض في الخالفة )وىي إال الحياة
 مف األدنى الحد تحئؽ التي الضرورية العالقات مئدمتيا في تأتي، العالقات مف

 والجيراف، والئرابة، األسرة، )ىي انساؽ أربعة في متمثمة المنشود، التوازف
(. واألصدقاء

:- منيا بجممة ىذه العالقات انساق وتتسم
 االجتماع إلى الحاجة فطرية مع اتساقا " إقامتيا مف مناص ال ."  

 االكتساب وليس العطاء طابع عمييا ويغمب. 
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 أحيانا لمتغير عرضة كانت واف واالستمرارية بالثبات تتسـ. 

 فرد فكؿ العالقات، مف الشبكة ىذه في ينتظموف المجتمع أفراد جميع إف 
 ال فرد فكؿ األنساؽ، ىذه في دوراً  ويمعب مركزاً  يحتؿ المجتمع أفراد مف

 جيرانو، مع ويتواصؿ أقربااو مع ويتفاعؿ أسرة إلى ينتسب أف مف مناص
 (.29)بأسره المجتمع فيكوف، أصدقااو مع ويتعاطؼ

 العالقات شبكة من األربعة األنساق مقتضب وبشكل نوجز أن بنا ويحسن
. االجتماعية

. األسرية العالقات انساق: أوال
 بناء إلى عمد األسرة، إلى والعشيرة الئبيمة مف الوالء داارة اإلسالـ نئؿ فأ بعد
 العالقات انساؽ ربط خالؿ مف األولى  االجتماعية الجماعة ليذه متينة قاعدة

 في االجتماعية العالقات انساق تقسم و العئاادي، بالجانب فييا االجتماعية
:- أقسام  ال ة عمى األسرة
 الزوجين بين العالقة نسق. 1

 لألسرة يحفظ بما الزوجيف بيف العالقة لطبيعة واضحة اً حدود اإلسالـ رسـ
 المودة أساس عمى قاامة الزوجيف بيف فالعالقة أواصرىا، ويئوي كيانيا

 مَّرَودَّرةً  َبْيَنُكـ َوَجَعؿَ  ِإَلْيَيا لِّذَتْسُكُنوا َأْزَواجاً  َأنُفِسُكـْ  مِّذفْ  َلُكـ َخَمؽَ  َأفْ  آَياِتوِ  َوِمفْ )والرحمة
 َعَمْيِيفَّر  الَّرِذي ِمْثؿُ  َوَلُيفَّر  ).. العدالة أساس عمى وقاامة.21/الروـ...( َوَرْحَمةً 

 وطيب المعاشرة حسف أساس عمى وقاامة.228/البئرة..(ِباْلَمْعُروؼِ 
 السميمة الزوجية العالقة أسس ىي وتمؾ ،(30)(ِلِنَساِاِيـْ  ِخَياُرُكـْ  َوِخَياُرُكـْ )المعاممة
 ىذه أحوج وما، أطرافيا بيف المحبة أواصر ويرسخ واالستئرار الدواـ ليا يكفؿ حيث

 .وجو أكمؿ عمى الجساـ بمياميا لتئوـ األسس لتمؾ المؤسسة
 واألبناء باءآلا بين العالقة نسق. 2

                                                 

 لمدراسات اإلسالمية البحوث مجمع االجتماع، وعمـ اإلسالـ ،"الدكتور" محمود البستاني،( 29)
 .185_184ص ،1994 ،1ط بيروت، والنشر،

 (.1082 )برقـ الترمذي، رواه( 30)
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 ما اآلباء يدرؾ حيث دقيؽ، بشكؿ واألبناء باءآلا بيف العالقة اإلسالـ نظـ
 آباايـ، نحو عمييـ المفروضة بالواجبات األبناء وّعرؼ أبناايـ، نحو عمييـ يجب
 لذلؾ لما تعالى بطاعتو ومئروف األبناء عمى مفروض أمر وطاعتيما الوالديف فبر
 َأالَّر  َربُّلؾَ  َوَقَضى )تعالى فئاؿ األسرية العالقات أواصر تعزيز عمى األثر بالغ مف

 إلييما اإلحساف تعالى اهلل فربط.23/اإلسراء..( ِإْحَساناً  َوِباْلَواِلَدْيفِ  ِإيَّراهُ  ِإالَّر  َتْعُبُدواْ 
 الشكر فئرف. 14/لئماف( اْلَمِصيرُ  ِإَليَّر  َوِلَواِلَدْيؾَ  ِلي اْشُكْر  َأفِ )تعالى وقاؿ بعبادتو،

 مف األبناء عمى يتوجب ما مؤكدة النبوية السنة وجاءت .شانو جؿ لو بالشكر ليما
ْحَبةِ  ِبُحْسفِ  النَّراسِ  َأَحؽُّل  َمفْ : )قاؿ صحبتيما، وحسف لوالدييما واإلحساف الود  الصُّل
َّـر  ُأمُّلؾَ  َقاؿَ  َّـر  ُأمُّلؾَ  ُث َّـر  ُأمُّلؾَ  ُث َّـر  َأُبوؾَ  ُث  حسب لمحئوؽ ترتيب وىنا. (31 )(َأْدَناؾَ  َأْدَناؾَ  ُث

 بيا رحمة باألب، مئارنة مرات ثالث مضاعؼ حؽٌ  لأُلـ فأصبح إلييا، الحاجة
 وأثناء أيامو وطيمة الحمؿ مراحؿ خالؿ وضنى وعناء جيد مف بذلتو لما ووفاءً 
 بال براحتيا مضحية وسير ورعاية رضاعة مف ذلؾ يمي وما آالمو، وشدة الوضع
. وليدىا جؿأ مف ممؿ وال ككؿ

 اإلخوة بين االجتماعية العالقات نسق. 3
 داخؿ االجتماعي التفاعؿ عممية مظاىر مف مظير اإلخوة بيف العالقات نسؽ
 االجتماعية األدوار باقي عف أىمية يئؿ ال العاامة في واألخت األخ ودور األسرة،

 واجبة، وعدىا اإلخوة بيف العالقات انساؽ تعزيز عمى اإلسالـ حث لذا األسرة، في
َّـر  َوَأَخاؾَ  َوُأْخَتؾَ  َوَأَباؾَ  ُأمَّرؾَ () )اهلل رسوؿ فئاؿ  نالحظ وىناؾ (32)(َأْدَناؾَ  َأْدَناؾَ  ُث
 التواصؿ إلى حاجة األكثر ىي األخت أف أساس عمى األخ عمى األخت تئديـ
 سبئيا كما وتعزيز دعـ إلى تحتاج فيي السمسمة ىذه في األضعؼ الحمئة وىي

 ويئوى يعزز اإلخوة بيف العالقات ونسؽ.نفسو لمسبب األب ثـ باألـ االبتداء
 ذلؾ اإلسالـ وعد التعامؿ، في والميف والتسامح والتوفير واالحتراـ والعطؼ بالرحمة
. األسرة أفراد بيف واالجتماعي النفسي التوازف عممية لتحئيؽ اً ديني اً واجب
 القرابية العالقات انساق:  انيا

                                                 

 (.4622 )برقـ ، مسمـ رواه( 31) 

 . (2485)رواه النسااي ، برقـ  (32)
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 العالقات انساؽ تعزيز اجؿ مف مناسب بشكؿ الئرابية العاطفة اإلسالـ استثمر
 مف التالية الدرجة في األقارب جماعة وتأتي المتكاممة، االجتماعية الجماعة لبناء
 حيث مف ثانية مواجية جماعة بكونيا وتتميز األسرة، جماعة بعد األىمية حيث
 برابطة األسرة جماعة مع ترتبط كونيا مف تنبع وأىميتيا( واألخواؿ األعماـ )النسب
 مستويات شتى في األسرة لفعالية مكممة وفاعميتيا خطوطو، اقرب في النسب
. (33) االجتماعي التفاعؿ

 صمة " عمييا وأطمؽ خاصة، عناية الئرابية العالقات نسؽ اإلسالـ أولى
 في وىي " الرحـ قطع " بعممية التواصؿ وعدـ فييا التياوف عممية وعد" الرحـ
 وتماسكيا، الجماعة وحدة عمى تتركو الذي األثر لعظيـ الذنوب مف الكباار مئدمة

. 22/محمد( َأْرَحاَمُكـْ  َوتَُئطِّذُعوا اأْلَْرضِ  ِفي تُْفِسُدوا َأف َتَولَّرْيُتـْ  ِإف َعَسْيُتـْ  َفَيؿْ )
 نسؽ أىمية عمى تؤكد األحاديث مف مجموعة(   )اهلل رسوؿ عف وورد
. منيا واآلخرة الدنيا في( الرحـ صمة )الئرابية العالقات

 ( َْرِحَموُ  َفْمَيِصؿْ  َأَثِرهِ  ِفي َلوُ  ُيْنَسأَ  َأوْ  ِرْزِقوِ  ِفي َلوُ  ُيْبَسطَ  َأفْ  َسرَّرهُ  َمف)(34) 
 ( ْالسُّلوءِ  ِميَتةُ  َعْنوُ  َوُيْدَفعَ  ِرْزِقوِ  ِفي َلوُ  َوُيَوسَّرعَ  ُعْمِرهِ  ِفي َلوُ  ُيَمدَّر  َأفْ  َسرَّرهُ  َمف 

 (35)(َرِحَموُ  َوْلَيِصؿْ  المَّروَ  َفْمَيتَّرؽِ 

 ( َقَطَعؾِ  َوَمفْ  َوَصْمُتوُ  َوَصَمؾِ  َمفْ  المَّروُ  َفَئاؿَ  الرَّرْحَمفِ  ِمفْ  َشْجَنةٌ  الرَّرِحـَ  ِإفَّر 
 .(36)(َقَطْعُتوُ 

 األخروية الجزاءات عف فضال دنيوية جزاءات النبوية األحاديث ىذه في ونجد  
 مدى عمى الدنيا الحياة في الجزاء تعجيؿ لنا ويكشؼ الرحـ، قاطع عمى رتبت

 األثر بالغ مف ليا لما العالقات مف النسؽ ىذا عمى اإلسالـ أضفاىا التي األىمية
 كيؼ لنا يتبيف سبؽ ومما.الئرابية الجماعات أفراد بيف والمودة األلفة إشاعة في

 العالقات انساؽ لتعزيز في اإلنسانية الذات إلى الجذور اقرب اإلسالـ استثمر

                                                 

 .195ص سابؽ، مصدر محمود، ، البستاني( 33)

 (.1925 )برقـ ، البخاري رواه( 34)

 (.1150 )برقـ ، احمد رواه( 35)

 (.5529 )برقـ البخاري، رواه( 36)
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 الستئرار المطموب االجتماعي التوازف تحئيؽ في فاعميتو فارضا ليظؿ االجتماعية،
. المجتمع في االجتماعية الحياة
 الجيران بين العالقات انساق:  ال ا

 االجتماعي الترابط أصرة تعزيز في ودوره المكاف عنصر اإلسالـ ييمؿ لـ
 لكف ثالثة مواجية عالقة تأسيس إلى الجماعة تشد المكاف فوحدة الجماعات، بيف

 يفرضو وما التجاور فبحكـ عالقات، مف سبئتيا عما يختمؼ خرآ نوع مف جذرىا
 الستثمارىا أيضا اإلسالـ سعى مواجية عالقات يخمؽ مستمرة احتكاؾ عممية مف
 األبعد إلى األقرب مف بدأىا والتي االجتماعية العالقات شبكة نسج عممية في

 اْلُئْرَبى َوِبِذي ِإْحَساناً  َوِباْلَواِلَدْيفِ  َشْيااً  ِبوِ  ُتْشِرُكواْ  َوالَ  الّموَ  َواْعُبُدواْ ) تعالى قاؿ فاألبعد،
اِحبِ  اْلُجُنبِ  َواْلَجارِ  اْلُئْرَبى ِذي َواْلَجارِ  َواْلَمَساِكيفِ  َواْلَيَتاَمى ( ِبالَجنبِ  َوالصَّر
. 36/النساء

 حيزاً  يأخذ اإلسالمي االجتماعي الفكر في الجار مفيوـ أف المالحظ ومف
 مف عشرة بالجار يحيط جارًا، بأربعيف الجيراف جماعة تحدد بأسرىا، المحمة ليشمؿ

 مف عمييا يترتب فيما تتمثؿ التحديد ىذا وأىمية األربعة، الجيات مف جية كؿ
. (37)عالقاتيـ صياغة في الجيراف بو يمتـز اجتماعيٍ  سموؾٍ 

:- أقساـ ثالثة عمى الجيراف قسـ انو(   )النبي عف ورويّ 
 .الجوار وحؽ الرحـ، وحؽ اإلسالـ، حؽ لو مسمـ، رحـ ذو جار .1

 .الجوار وحؽ الرحـ، حؽ لو مسمـ، غير رحـ ذو جار .2

 (38).الجوار حؽ لو ،اً مسمـ وليس رحـ ذا ليس جار .3

 االختيار وىذا الدار، شراء عمى األقداـ قبؿ الجار اختيار إلى اإلسالـ ودعى
 السوي فالجار االجتماعي، االستئرار عممية تحئيؽ في االجتماعية أىميتو لو

 الحياة طبيعة تفرزه قد توتر أي وامتصاص العالقات أواصر تعزيز في يساىـ
 اَل  َوالمَّروِ )( ) الرسوؿ فئاؿ جاره، الجار يؤذي بأالّ  اإلسالـ طالب وكما اليومية،
 َجاُرهُ  َيْأَمفُ  اَل  الَّرِذي َقاؿَ  المَّروِ  َرُسوؿَ  َيا َوَمفْ  ِقيؿَ  ُيْؤِمفُ  اَل  َوالمَّروِ  ُيْؤِمفُ  اَل  َوالمَّروِ  ُيْؤِمفُ 

                                                 

 .198ص سابؽ، مصدر محمود، ، البستاني( 37)

 .167 ص سابؽ، مصدر لممجتمع، اإلسالـ تنظيـ محمد ، زىرة أبو (38)
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 الرسوؿ يئوؿ جاره، أذى عمى الجار يصبر باف اإلسالـ أوصى وكذلؾ.(39)(َبَواِيَئوُ 
() ( ٌَأَذاهُ  َعَمى َفَيْصِبرُ  ُيْؤِذيوِ  َجارٌ  َلوُ  َوَرُجؿٌ  ....َوَجؿَّر  َعزَّر  المَّروُ  ُيِحبُّلُيـْ  َثاَلَثة 

. (40)....(َحَياة َأوْ  ِبَمْوت ِإيَّراهُ  المَّروُ  َيْكِفَيوُ  َحتَّرى َوَيْحَتِسُبوُ 
 انساؽ لخمؽ بدقة رسـ إسالميا اجتماعياً  تخطيطاً  أف إلى نخمص سبؽ ومما

 االجتماعي التوازف عممية لتعزيز الجيراف بيف الحميمة االجتماعية العالقات مف
. المحمي المجتمع في

 األصدقاء بين العالقات انساق: رابعاًا 
 بعد االجتماعية العالقات انساؽ سمسمة في الرابعة المرتبة تحتؿ األصدقاء جماعة
 واالشمؿ األعـ النسؽ وىو والجيراف، واألقارب األسرة جماعات في العالقات نسؽ
 أقراف المجتمع في أفراد مف فرد فمكؿ المجتمع، في كبيرة مساحة يغطي حيث

 حيث وتطمعات، وغايات واتجاىات ميوؿ في معيـ يشترؾ وأصدقاء وزمالء
. وعبادياً  اجتماعيا لتوظيفو وسعى الجماعة تمؾ العاطفي الجذر اإلسالـ استثمر
 اهلل صمى الرسوؿ ويئوؿ، األخيار ومصاحبة األصدقاء كسب عمى اإلسالـ وحثّ 
. (41)(يؤلؼ وال يألؼ ال فيمف خير وال يألؼ المؤمف إف)وسمـ، عميو
، البشرية لمذات التوازف لتحئيؽ سميـ منيج األصدقاء كسب عممية اإلسالـ وَعد
 انساؽ مف نسؽ أي  في األوؿ المطمب ىو العبادي البعد فأ مف الرغـ وعمى

 عبادي ىو ما لتحئيؽ وسيمة يظؿ العاطفي البعد فأ إال إسالميا، العالقات
. سواء حد عمى واجتماعي

 االجتماعية العالقات انساؽ إقامة إلى سعى اإلسالـ فأ إلى نخمص سبؽ ومما
 البشرية الذات أعماؽ مف تنبثؽ مسممات عمى تعتمد واقعية منطئية أسس عمى

 االجتماعية العالقات شبكة لتشكيؿ رحبة اجتماعية آفاؽ إلى بيا واالنطالؽ
. المؤمنة البشرية لمذات ونفسي واجتماعي عبادي توازف خمؽ في واستثمارىا

  الخاتمة

                                                 

 (.5557 )برقـ البخاري، رواه (39)

 (.20550 )برقـ ، احمد رواه( 40)

 (.59 )برقـ المستدرؾ، في الحاكـ رواه( 41)
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 ما إلى نخمص  لإلسالـ التنموي المنظور لمظاىر المئتضب البحث ىذا خالؿ مف
:- يأتي

 عباديا وتوظيفيا البشري النشاط مظاىر كؿ استثمار إلى اإلسالـ سعى .1
 .كافة المجتمع أفراد عمى بالنفع يعود لما، واقتصاديا واجتماعيا ونفسياً 

 تجنبا يومو في المبادرة بزماـ ليمسؾ لممسمـ دقيئاً  منياجاً  اإلسالـ ّحدد .2
 .اإلنساني الضعؼ وجوانب الكسؿ نوازع عمى ولمتغمب الوقت، إلىدار

 منيا مستمداً  اإلنسانية الفطرة مع اإلسالمي االجتماعي النظاـ تعامؿ لئد .3
 ومظاىر الحياة مفاصؿ إلى مفعوليا وسرياف تجّمييا عمى وعمؿ مسوغاتو
 .كافة السموؾ

 حيوية لتجديد االجتماعي نظامو خالؿ مف دقيئة آليات اإلسالـ حدد .4
 لعممية العاـ اإلطار فحدد، ديناميكية بصورة فاعميتو وتعزيز اإلنساف
 واعتمد االجتماعي، لمسموؾ العامة المالمح وحدد، االجتماعي التفاعؿ

 بمتطمبات وااللتزاـ االمتثاؿ عممية لتعزيز االيجابية الجزاءات تفضيؿ آلية
 .ىيبتو عمى والمحافظة االجتماعي النظاـ

 الوظيفية األدوار تكامؿ أساس عمى اإلسالمي االجتماعي النظاـ يئوـ .5
 في المؤسسات لبناء معيارية قواعد حدد ليذا كافة، االجتماعية لممؤسسات

 عممية وخمؽ الحياة شؤوف لتنظيـ باألساس تيدؼ تكوينيا مراحؿ مختمؼ
 .االجتماعي التوازف

 في كبير دور مف ليا لما خاصة أىمية االجتماعية العالقات اإلسالـ أولى .6
 النفسي والتوازف االستئرار وتحئيؽ االجتماعية االنتماء نزعة إشباع
 متوخياً  الدقة في غاية االجتماعية العالقات مف بشبكة فأحاطو لممسمـ،
 .اإلنسانية الذات إلى الجذور اقرب
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The Development  Prospective of Islam 
An Alytic Study in the frame ork of  
Development in the Social System 

Dr. Shallal hamid suliman 
Abstract 

Islam is a religion attempts to invest all of the human 
phenomena as well as to employ them adorationally , 
psychologically ,socially and economically in  aaway to be 
useful for all the member of the society. Islam has restricted an 
accurate method for the muslem to hold the rein of the 
initiative in his daily life in order not to hase his time and to 
overcome all the tendencies of laziness and the aspects of the 
humanweakness. By deriving its justifications from the human 
nature Islam has dealt with the human nature and worked to 
clear it up applying  its effectiveness to all the details of life as 
well as all the feature of manners. 

Throrghout the social system of Islam , it has restricted an 
accura mechanism in order to renew the vitality of man and to 
reiforce his activity in a dynamic way. Then, Islam has 
restricted the general frame work of  the social interation 
process. Thus it restricted the common features of social 
behaviour and depended on the mechanism of favoriting the 
passive reward to reinforce the process of obedience and 
observing the requirements of the social system as well as 
keeping its dignity. 

 
 

                                                 

 Dept. of Sociology / College of Arts/ University of Mosul. 


