النظام الرتتوي اإلسالمً وآثاره على اجملتمع
دكتور /محمد مرسي محمد مرسي

(*)

اإلسالم دين اجتماعي وليس دينا عقديا فقط ،والنظام االجتماعي يف اإلسالالم جال م الن الالدين،
فقالالد امالالت الالالدين نالالالنظ والوالملالالات واظتوالالا الت ام جااالالق امتما الالد نالوقاتالالد والو الالادات ،واسالالت اع م ال ا
الالالدين ن حيقالاليف يف فالالجة وجيال ة اللقالالدة القل يالالز يف ال د اصت يال ة الو نيالالز ومالالي اللقالالدة الال

ي الالت

الو ال ب

ن مل لد ن حيققلما نال غ الن واللف ائات مالا الن قيالة وقالدة الوالادات والتقاليالد والتالاايا اظتفالج والوال
واللغز ام قد ئ ري.
وجالام اإلسالالالم نالالالن ري الن الالالنظ االجتماعيالالز ،و اللا الن الالري ن،الالا ،ومللالي علالال ،نولالال،ا ،ون ال ز
خاصز نوض النظ الال ال وت اليف وووالالي مال ا الالدين نوالد ر،اللان ،فالنظ السلن انسال ة الن قيالة ػتالددات
الال واج وال الالالع وووالالدد ال وجالالات واظتالرياث ..وفال ة اظالالام الئالالاة ،وال الاللم واللاللانط االجتماعيالالز ،والنظالالام
الجنلي ،و سلن اضتن والفلاى ،و امي الودالز وال عايز والتنافل االجتماعي وققلع اإلا الان ،قيالة
يالالج اإلسالالالم اظا الالا لالالد الالعاد يف قيالالاة اهتم ال اإلسالالال ي اال دعمالالد يف ا الالاع الن الاليف الت الاللاي الوالالام
()1
نقنام الدين اظت تمدة ن ادان انساس
والنظالالام االجتمالالاعي اإلسالالال ي ال ال ي افالالع و ادم ال وااتف ال ئالالان ي الالتند ام النظ يالالز االجتماعيالالز
اإلسال يز ال حتتلي عل ،الوناص التاليز:
ا تي الالاا اإلس الالالم نال ال ال ز اإلا الالاايز ،ونالومل ي الالز االجتماعي الالز واصتاوني الالز االجتماعي الالز واظتل الاللعيز،
()2
والجانط االجتماعي واإلل ام االجتماعي ،وونظي اضتياة االجتماعيز وا تياان نالتلقاتيز
فاإلسالم نإجياا ن،ج للحياة يجئ فيد االمتمام عل ،التعين ال عل ،الغ اتال  ،ومالل يوالذ نال ل ن
اهتم اإلسال ي سل يتجد قتما ام الد اا واال محالل اوا اختالاا اظتلالي يف اجتالان ينالاملض اإلسالالم،
()3
ئما سيحقيف ي غتتم غري اسال ي ينجح يف او اع م ا الدين وقد ا نن س الداجز

(*) انستاو ناظتو،د الوايل للخد ز االجتماعيز نن الفيا
 ،اطتفاب ،عل االجتماع اإلسال ي ،داا اظتواا 1981 . ،م .ط ،2ص43
( )1سا يز
( )2ايدان ع د ال املي ،عل االجتماع اإلسال ي ،وز ال وادة ،القام ة1984 ،م ط 1ص ص23 -2
( )3زتد وآخ ون ،قد ز يف عل االجتماع اإلسال ي ،عناظ ،جدة1443 ،مال ،ص.57
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و ن م ا اظتن ليف فإن ج،لد اصالح ال نال اإلسالال ي و نامجالد وحتقياليف التعصاليل وت لالق ال الري
يف اظت ااات اآلويز:
أ -التوعية:
فإن اصالح ال ن هبد التعصيل اإلسال ي ،مالز داتمالز و التم ة يف قيالاة ان الز و قال ،ن قات،الا
سليمز ملاداة جتدد هبا

ريهتا وو لا وو تلعق هبا املاهتا وا ناااهتا وواملو،ا اظتت لا اظتتغري ،ولال ل فالإن

اطت الاللة انوم لتحقيالاليف اإلصالالالح والتعصالاليل مالالي ولعيالالز اظتوني ال نالالد ،واظت الالت يدين نالالد ،و ال ح القلالاليز عت ال
ل د وا يف خ لاملو ،و د آثاام ام عماعت وج،لدم الولميز وال ن يز.
ب-

بلورة منطلقات الفكر اإلسالمي ومفاهيمه ومناهجه:

وظتا ئاات واصتز ا ز ال ن اإلسال ي لتحقييف التعصاليل غايالز إل الالع ج،اللد ان الز الناجحالز يف
التقدم وال ملي فإن م ن اظتواصتز ال دينن ن وت اال ن و ق،ا ج،اللد علميالز جالادة ل لاللاة ن لقالات ال نال
اإلسال ي وجتليد اميمد واصالح نامجد.
ولال ال ل الن الالد ن ووم الالل ان الالز عل الال ،جتني الالد امل الالات اظت نال ال ين والولم الالام واظت ق ال ال و الالالب الولال ال
واظتؤمل يف ال قافت اإلسال يز والغ نيز القاداين عل ،الومل يف غتال التعصيل.
ت-

التمكن من التراث:

دتنال اظت قالالس اظت الالل الالن صالاللل ال نال اإلسالالال ي وا الالاتس ال الجاث ال تي الالز مالالل الدعا الالز ال تي الالز
لومليالالز التعصالاليل ،فلالاليس الالن اظتمنالالن صت،الاللد ان الالز اليالاللم ن والالؤ ذتاامالالا اظت جالاللة يف ال نالالام واإلعمالالاا والتقالالدم،
اال ن ينلن ساس،ا يف اظتن،ج وال ن ساساً سليماً.
والجاث اظت للب لومليز التعصيل يتم ل فيما يلي:
-1

ا لص صلل اإلسالم النربى ومي الق آن الن مي وال نز اظت  ،ة

-2

آثالالاا ال الاللس ال الالاص الالن صالالحاب ال سالاللل صالالل ،اري عليالالد وسالالل وسالالريهت الو ال ة وفن ال م
و ن،ج علم،
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فن علمام ان ز و ن ي،ا وملادهتا اظت لح عل،

-3

الو لا ووع الهت يف ؼتتلالس غتالاالت

اظتو فز

()1

م ا وي ون اظتن،ج ال حيح لتحديد
()

ادا اظتو فز يف الوللم اإلا اايز عل ،انسس التاليز:

اِ لِ ْلمالئِ َكا ِاة إيااي ِ ِ
اعا ٌ َِااي اَ َْر ِ
ف ًَلِي َفاةً قَااالُوا
َ
علال اري يف ئتانالالد النال مي ( َوإ ْذ قَااا َ َربَا َ َ
ِ ِ
اِ قَاا َ
س لَ َ
أَتَ ْج َعا ُ َِ َيَاا َمان فاُ ْف ُِا ُد َِ َيَاا َوفَ ُْ ِاف ُ
ِ الاد َم َ
ُام ُد ب َح ْماد َد َوياُ َقاد ُ
اح َويَ ْح ُان يُ َ

إيي أَ ْعلَ ُم َما ال تَا ْعلَ ُمو َن) [سلاة ال ق ة.]34 :
(ب )

وماا يَا ََاا ُك ْم َع ْناهُ
وماا تتَاا ُك ُم ال ُر ُساو ُ ََ ُُا ُُومُ َ
عل ال سلل صل ،اري عليد وسالل يف سالنتد ( َ

ََايتَا َُوا) [سلاة اضتف  :ن اآليز ]7

و يعت ال سلل صل ،اري عليالد وسالل اال الا مالل ؼتالتن نفالعن اإلا الان يف عاظتنالا اإلا الاين العاد
يف ا الالد واوقالالد ،و الالعاد يف ملل الالد وعقلالالد وفن ال ن ،و الالعاد يف سالالللئد وو نيتالالد وخلقالالد ،و الالعاد يف نيتالالد ونيستالالد،
و الالعاد ومالالل يف ا الاليد وقا ال ن و الالتق لد ،واآليالالز الن ديالالز ووالالرب يف ارتالالال نليالالو نالالدي عالالن وري الالز الن الاللة يف
وقلمي اإلا ان ،ومدايز اهتم  ،وحتديد
ث-

دا الول ناإلا ان.

العلا اام بما ااا قالا ااه علما اااح اإلسا ااالا البقا اااة َا ااي الا اانف

والتربيا ااة والُل ا ا والُا االود

والمجتما َماان ال اافات المااارزة َااي علماااح اإلسااالا أيَاام علماااح باإليُااان ًمااراح
بالمجتمعات.
( )1قاعدة دراسة واق اإليُان:
( ) وامل خ ات د ال يز ،وغ ات ن اصتليز ،و املاود اظتتوددة اظتتنلعز.
(ب) وواملال ال ص الاللتد نغ الالرين ص الاللتد ال ناتي الالز نف الالخن آخال ال وص الاللتد اظتئ الالز يف انسال ال ة ،وص الاللتد انئ ال ال ووقي الالداً
ن الالاهتم  ،و الالن اظت ،ال اإلف الالادة الالن ن الالامج اآلخ ال ين يف ات الاليف دااس الالز وامل ال اإلا الالان عل الال ،ن وتقي الالد م ال ن
الدااسز نقيدين اثن :

( )1اظتو،د الوايل لل ن اإلسال ي .اسال يز اظتو فز ،سل لز اسال يز اظتو فز ،ج سانيف ،ص ص.129 -123
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انول :ال ينالاللن اظتالالن،ج و ال اتالاليف -ل ال اإلفالالادة -نيالالز علالال ،فن ال ة اضتاديالالز و علالال ،اظ يالالز
،ينز لن ا ز اإلا ان

ق ز لقدان.

ال الالاين :ن ونالاللن اضتالالالز اللاملوالالز -اظت ال اد دااسالالت،ا -ئاتنالالز يف اهتم ال اإلسالالال ي ،و ن ينالاللن ويالالاا
اضتالز ا د صيالً غري دخيل.
( )1قاعدة الدراسة النقدفة والتقوفمية للنظرفات االِتماعية واإليُايية:
فالت الاللي اظت لالاليف هب ال ن النظ يالالات خلالاللع والالرب عالالن الت ويالالز ال قافيالالز ل جن ال  ،واإلع ال اة اظت لالاليف عالالن م ال ن
النظ يات

ب ن ال د اظتلي للم اص والناف واظتن،ج ال لي وسط ن االست الم واإلع اة.

( )4ملاعدة :التعليس اظتل لعي واظتن،جي ن م ن القلاعد رتيواً حبية ينمل نول،ا نولا

()1

وظتالالا ئالالان الولال وال اث اإلا الالاايز رتوالالام ،وئالالان اظت الاللملن مال ان الالز اللسالالط وزتلالالز آخال ال سالالاالت
ال الالماويز و ئمل،الالا ص ال ح الالن واج ال  ،الافظالالز علالال ،م ال ا ال الجاث وو ،الالرين الالن ئالالل الالا يفالاللند و يون ال
ص امن ،فإن و م ا الجاث يف يد ال حت ن ع د ملد
ومنا وربا
-1

جماللع الولال اإلا الاين نلصال د و اثالاً واسالالز

واة التعصيل اإلسال ي للوللم وفقا ظتا يع :
وعئي الالد اإلدي الالان ن الالاري و التنت الالد وئت الالد واس الاللد والي الاللم اآلخ ال  ،والوم الالل عل الال ،و  ،الالري النتان الالات
الولميز ن يز ا ااة دينن ن وف يف ول

ن مل يق و نويد.
ل و لمز.

-2

وعئيد مليمز الول يف اإلسالم والدعلة اليد ،واإلمل اا نعاد ف يلز عل ،ئل

-3

وعئيالالد ن الول ال يف جالاللم ن مالالل ػتاولالالز جالالادة لللصالاللل ام اضتقيقالالز ،وعلالال ،ول ال فالنالالد لنالالل
ف الالتغل ن الالد الالن التال ال اع ن ال ال ات ان اا الالز والدمل الالز وال غ الالز ال الالادملز يف التلص الالل ام اظتو ف الالز،
والتعئيالالد علالال ،ن ال حالالة الولمالالي اظتتميال نالالاإلخالص مالالل االاللع الالن اصت،الالاد الال ي يالالؤج عليالالد
اإلا ان.

( )1ع د اري ع د ال ن الجئي ،ادوة التعصيل اإلسال ي للوللم االجتماعيز ،ئ ال حلث ،جا وز اإل ام ػتمد انن سولد اإلسال يز،
ال ياة1447 -مال -ص ص.5 -3
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-4

ان ان ال ال اا الول ال ال اإلا الالاين ال يتو الالدى ئلا الالد ػتاول الالز نف ال ال يز لت الالري الظ ال اللام النلاي الالز الي الالز
ناإلا ان واإلفادة ن،ا يف عم ان اناة.

-5

وعئيال الالد ن اإلسال الالالم مال الالل اسال الالالز ال ال الالمام ام اناة ن ال ال ن وجال الالد اإلا ال الالان وام ن وقال الاللم
ال الالاعز ،و ن القال آن مالالل آخال النتالالق ال الالماويز ومالالل اللقيالالد الالن نين،الالا الال ي يتوال ة ام
حت يس و و ييس ،ومل اضتيف اظت ليف ال ي ال يعويد ال ا ل ن ن يديد وال ن خل د

-6

ال واة التعئيالالد علالال ،ن الوقالالل ال ف ال ي دي الالل اقالالدى الالالنو النالالربى ال ال

الالن اري هبالالا علالال،

اإلا ان ،و اد ن مل يل الفن عل ،م ن النومز استخدا ،ا ام مل  ،قدود ا ناااهتا
-7

انال اا ا الافات اظت اللم للولاللم يف ؼتتلالس الو اللا ،وئيالس كال ملالد ئت اللا يف ولال

ئتانالات

صيلز اا الملا ن ادياك  ،واك ئاالا فيما ئت لا ال ال يقتالدى نالد يف ااالز النقالل ودملالز التو الري
وق الالن ال الالند ؽتالالا يؤئالالد علالال ،ن اإلسالالالم ئالالان داتمالالا قالالاف ا علالال ،ال حالالة الولمالالي واظتو فالالز
اإلا اايز لداجز اد جيول الولمام واثز انا يام.
-8

وعئيالد ن القال آن يقالدا

السلليز اإلا الان عالن قلاسالد وعقلالد ويالع ناسالتخدا ،ا يف ال حالة

عن اظتو فز ،ومل ين،ي عن الغ لز ،وحيالااب اصتماللد ،وحيال م اضتنال نالالظن واعتاللى ،ومالل ينفال
الول اليقيذ

()1

ولال ل جيالالق ال وتجالالد الدااسالالات يف ل الاللع التعصالاليل اإلسالالال ي ؿتالالل ال حالالة عالالن اظتالالادة اإلسالالال يز ال ال
وت الاليف وات الالاتج الغال ال ب ،ن الالل يتو الالدى ان ال ال ولال ال ل ف الالادة الالن مال ال ن اظتادي الالز اإلس الالال يز يف ص الالياغز جدي الالدة
وو ريات جديدة ،وا ا حباث جديدة و اظ يات جديدة.
يلالالا ال حالالة يف ل الاللعات يت ال ع الي،الالا ال ن ال الغ ال ه ،و و ال ع الي،الالا نعسالالللب خيتلالالس ال اصتااالالق
اإلسال ي يف اظتيادين اظتختل ز للوللم.
و ن اظت لمات انساس لومليز التعصيل

واة ولف نوض اطت اتن ظتن حيمل اظتن،ج و ن،ا:

( )1اغللل ااغق النجاا ،واة اعادة ئتانز الوللم ن وج،ز النظ اإلسال يز ،غتلز اظت ل اظتواص  ،الودد ال ادس ،نريوت ،ل نان:
1396مال ،ص ص .37 -34
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 ن ينلن ليوا يف الول نالنظ يالات اإلا الاايز واالجتماعيالز علال ،ؿتالل جيولالد ملالادااً علال ،الججاليح،
واد ئل ،لم ام صلد اللثذ و اإلضتادي ،و الوقلي ال لي .
 ن ينلن ااملدا ينا ،فال جيلا عل ،صحاب النظ يات ننلع ا ن اصتاللا ،وال يقالدم لقل الد فنال ا
خي ب الوقلل والقللب.
 ن يناللن لمالا قاصالد اإلسالالم وئلياوالد ،و ن يناللن -علال ،انملالل -الن ووي االسالتوداد القاللي ال المح
ل فادة ن علمام الوقيدة ،والف يوز ناظت املز والاواة.
 ن ينلن مللي الفخ يز غري ويس ،فإن وس الفخ يز ييف واس ام اظتدامنز ال ن يز.
 ن ينلن ااً غري تحج  ،فإن اظتتحج ين ع دو ا ام مل ل نلاب اظتو فز واطتري

()1

و ا عن انمدا انساس ن التعصيل اإلسال ي عت ن الوللم ف،ي عل ،النحل التايل:
 -1اجالالالم الالا يف ال ن ال اإلسالالال ي نوا الالز ،والق ال آن الن ال مي اصالالز الن سالالنن االجتمالالاع ومللاعالالد الوم ال ان
و ادئ الوالملات االجتماعيز ال ونظ قلال ال ف .
 -2ػتاولز اقيام و اث اظت ن ين االجتماعي اظت لم  ،ونيان دى صالالت ،الولميالز اظ يالاً و يالدااياً يف
غتال الوللم االجتماعيز.
 -3نيان دوا الوللم االجتماعيز نود وعصيل،ا يف ونلين اظت ل اظتؤ ن ن ند وديند ،الاللاعي نالجاث اظتا الي
واظتتغريات اظتواص ة ،اظتخلن ن تد وو ند.
 -4ان اا اظتو يات االجتماعيز واإلسال يز.
 -5اعادة وقلمي القي واظت ادئ واظتوايري اظتلاوثز.
 -6اعادة وقلمي اظتادة الولميز.
 -7و يد ال نن االجتماعيز.
 -8و حيح نوض اآلاام واالجتامات االجتماعيز.
( )1ع د اري نن ع د ال ن الجئي ،ادوة التعصيل اإلسال ي للوللم االجتماعيز ،ج سانيف ص7
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 -9اإلفادة ن اظتو يات االجتماعيز اإلسال يز.
 -14ان اا لملس ال ن االجتماعي اإلسال ي ن االجتامات اظتواص ة.
 -11اللصلل ام عللم اجتماعيز اسال يز.
 -12ػتاولز انواد اظت امي اطتا سز يف غتال الوللم.
 -13وعئيد اللقدة اظتتجاا ز ن الوللم ،و كا وؤدي ام مدايز اإلا ان ام اإلديان ناري.
 -14املا ز الوللم ال و و ال ن وانخالع وال لل نال غز اإلسال يز.
 -15اج ام ال حلث ال و نط ن اظتادة الولميز يف غتال الوللم ون اإلسالم.
 -16وقلمي الدااسات اضتدي ز واإلفادة ن،ا اوا وتناملض

القي اإلسال يز.

 -17وقلمي الدااسات اإلسال يز اضتدي ز واإلفادة ن،ا.
 -18الوم الالل عل الال ،جتدي الالد فنال ال ان الالز ،وجتدي الالد املاو الالد ،وو الاللي نامج الالد ،ونل الاللاة ن لقاو الالد ،وان الالد
قاصدن اإلسال يز انصيلز.
 -19اعداد النلادا الولميز الالا ز ل يادة غتال التعصيل.
 -24ولعيز ان ز لمل ا ز ال ن اإلسال ي و ن،جيتد ن ا ز وجلد ان ز ال قايف واضتلااي.
و الا الن قيالة دواوالد فالإن عمليالز التعصاليل مالي ،مالز داتمالز و التم ة يف قيالاة ان الز و قال ،ن قات،الا سالليمز
ملاداة جتدد هبا

ريهتا وو لا هبا املاهتا وا ناااهتا وواملو،ا اظتت لا اظتتغري وو تلع د.

ئم الالا ن ل ال ال التعص الاليل يتول الاليف نن الالل علم الالام ان الالز و ن ي ،الالا و ق ي ،الالا وملياداهت الالا ،يف الالاائلن يف ننات ال الد
وجتديدن ،واالات اع ند ووقدديد لج،ا صت،لد ان ز وج،لد ننات،ا اضتلااي.
ول ال ل فالالإن اطت الاللة انوم لتحقيالاليف التعصالاليل مالالي ولعيالالز اظتوني ال نالالد واظت الالت يدين نالالد و ال ح القلالاليز عت ال
لي د وا يف خ لاملو ،يف ئتانت،ا و د آثااما ام عماعت وج،لدم الولميز وال ن يز.
ول ل جيق ولجيد اطت اب ام رتلع مؤالم الولمام واظت ن ين واظت ق
ؤس اهت وجتمواهت والادي ،وعل ،نان اإلعالم اإلسال ي.
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والقادة و الالب الولال واظتو فالز يف

والتلعيز ال وقت

عل ،اطت اب التل يحي اظت ا ال عتال  ،ولنالن دتتالد ام وقالدمي انعمالال والالربا ج

والنالالدوات ال ال ختالالدم التعصالاليل ،وو الالتجيق لت لوالالاهت وختالالدم ج،الاللدم ئمالالا دتتالالد ام دعالاللهت ام اظتفالالاائز
ختلس ال اللا يف عمالال اإلصالالح ،والت اللي  ،والتولالي  ،والنفال  ،وولال

الن خالالل النالدوات واظتالؤدت ات،

واإلعالالالم والنف ال  ،وو الالو ،ام ووالالاون اظتؤس الالات الولميالالز واإلعال يالالز ئافالالز الالن جالالل ال ح م ال ن القلالاليز
وول يح جلاا ،ا ودعلة اصتمي ام اظتفاائز واإلنداع في،ا.
والند ن ال واة جتنيالد اظت نال ين والولمالام نال اللا اظتمننالز ئافالز الن الالدعلة ام النتانالز ،واإلاتالاج
الولم الالي يف القل الالايا اظتتولق الالز نالتعص الاليل ،واملا الالز الن الالدوات واظتال الؤدت ات واضتلق الالات الدااس الاليز لت الالادل وج ،الالات
النظ  ،واج ام اضتلااات الولميز وامنام اظت امي اظتفجئز.
واة الومل عل ،ولفري اظتلااد لتلفري اإل نااات الالا ز للولمام واظت نال ين لقلالام اإلجالااات
الدااسالاليز ،و الالا يتولالاليف ن ال ل

الالن خالالد ات نت يالالز وعلميالالز ولقالالامات وق اللااات فن يالالز ينالالتج عن،الالا عمالالال

علميز ااتدة ؿتل حتقييف غايات التعصيل اإلسال ي

()1

الالن اللا الالح ن مال ال ا اظتل الاللع حيت الالاج ام عق الالد ا الالدوات اعال ي الالز يف الالنل ػتا ال ال ات عا الالز ،و
ادوات يف اإلواعز والتل اا وواصتد يف صلاة وتناسق

تلى اإلا ان الوادي ،ن خالالل االسالجاويجيز

الفالالا لز لالالد ال جتنالالق ون ال اا اصت،الاللد ،والجئي ال اظتفالالج الالن خالالالل التنالالاول اصتالالاد و اظتتومالاليف وولليالالز وجالاللن
ال ح الاللث الولمي الالز ال الالدئتلاان واظتاج الالتري وال الالدنلل ات -ؿت الالل م الالداف،ا التعص الاليل وونمي الالز ووي االس الالتودادات
اطتاصالز واظتتميال ة يف مال ا االجتالالان ،واصالالد الالا صالالدا الن دااسالالات يالالدة ،و تانوالالز الالا و الالا جيالالق ن ينالاللن
يف غتال التعصيل،

ولثييف ال لز ناعتيسات الو نيز واإلسال يز الل اان الز الوالا اإلسالال ي وجا والز ان الام

ػتمالالد نالالن سالالولد اإلسالالال يز جا والالز انام ال  ،وغتمال ال حالاللث اإلسالالال يز ،ونالالالدول انخ ال ى انسالاليليز وات
الفعن.
ا عن ساليق وقلمي التعصيل فإن مال ا اظتل اللع يت لالق يف اصتااالق انول التقاللمي النقالدي للولال
اضتالالدية قيالالة جيالالق ن خيلال الولال اضتالدية لتحليالالل اقالالدي الالن وج،الالز النظال اإلسالالال يز هبالالد وعصالاليل
مال ا الولال  ،وهبالالد جوالالل مللالالايان ،و الالاتلد ،و مدافالالد تمفالاليز ال اصتااالالق اإلسالالال ي ،و الالن جااالالق آخال
( )1اظتو،د الوايل لل ن اإلسال ي ،اسال يز اظتو فز ،ج سانيف ،ص ص .126 -124
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ف الالإن ف،ال ال اظت الاللم عتال ال ا الال الجاث الن الالد ن خيلال ال للنق الالد والتو الالديل ،وئال ال ل الال الجاث الال ال ي وئ الالد الولم الالام
اظت لملن انواتل اتيجز صت،د الوقل ال ف ي يف م ا اهال.
ئمالالا جيالالق ن يلجالالد التعصالاليل ام دااسالالز اظتفالالنالت اضتاليالالز للمجتموالالات اإلسالالال يز يف اهالالاالت
االجتماعيالالز ،واالملت الالاديز ،وال ياسالاليز ،والجنليالالز والواتليالالز ،وو ال اضتلالاللل اظتمننالالز عتالالا علالال ،سالالاس اصتااالالق
اإلسالالال ي ،وجيالالق ن يت الالدى التعصالاليل يلالالا لدااسالالز اظتفالالنالت ال ال ولاجالالد الوالالا نعس ال ن علالال ،سالالاس
اظتنظلا اإلسال ي.
واوا وص ال الاللنا نالتعص ال الاليل ام االمتم ال الالام نتحدي ال الالد ف ال الالنالت اهتمو ال الالات اإلس ال الالال يز والو ال الالا ئل ال الالد،
وف،م،ا ،وػتاولز و

اضتللل عتالا قالا لتوالالي اإلسالالم فإانالا اناللن ملالد املجننالا الن قلالز اإلنالداع ال نال ي

والولمي ،واإلس،ام يف وقدم الوللم اضتدي ز ن خالل ال ؤيز اإلسال يز.
(ج) مداً  -مجاالت وميادفن -التأصي اإلسالمي َي علم االِتماع التربوي:
دت الالل ال الالحلة اإلس الالال يز اظتواصال ال ة ،نال ال ا ق الالدث فنال ال ي واجتم الالاعي عل الال ،اإل الالالع ،وف الال،دن اهتمو الالات
الو نيالالز ،واإلسالالال يز نلجالالد عالالام يف الن الالس ال الالاين الالن م ال ا الق ال ن ،الالن قيالالة اصتديالالز ال ال ر ،ال هبالالا اضت اللاا
ال ن ي اظت و ط نقلاياما.
فال الالحلة اإلسالالال يز مالالي ول اجتالالان فن ال ي اجتمالالاعي ،حييالالي يف ان الالز ال ال وح اصت،اديالالز ال اعلالالز يف
سالالاقز ال ال اع اضتلالالااي نفالالملليت،ا ،وعمالاليف مللالالاياما ،ؽتالالا ملالالد ينت،الالي ام اعالالادة صالالياغز ولاااالالات اضتئالالز
اإلا اايز الدوليز ن ت،ا.
ومي عظ قئز جتديد يف ال ن واهتم الو ني  ،ي عظ قئالز جتديالد يف اضتالالز اإلسالال يز،
نلصال الالس مللال الاليز الو ال ال ب فن ال ال اً واجتماع ال الاً ،مال الالي مللال الاليز اسال الالال يز ان ئال الالان حبن ال ال التال الالاايا و حبن ال ال اللامل ال ال
االجتماعي ،و نعي قن يفاؤن ال اقة.
ويت

ال نام الجنلي اإلسال ي اصاليز ف يالدة دتيال ن عالن ئافالز النظ يالات الل الويز ومالي ن

الدان

ِ
اوح ) [ساللاة
الَ َوى إ ْن ُه َو إالُ ْ
وما فَنط ُ َع ِن َ
وح ٌاي فُ َ
ئتاب اري وسنز ا يد الن مي عليد ال الة وال الم ( َ
النج اآليتان  ]3 :4وم ا اظت دا اإلعتالي لل نالام الجناللي اإلسالال ي مالل الال ي يؤئالد صالدملد وث اوالد اظت لاليف،
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وفاتدوالالد الوظمالال ،ل ا الالان يف الالالدايا واآلخال ة والالا ،وين الاليف النظالالام الجنالاللي يف اإلسالالالم الالن النظالالام الت الالريي
وال ؤيالالز ال الالادملز للنالاللن واضتيالالاة واهتمال والتالالاايا واإلا الالان ،فالالاري مالالل اطتالالاليف ومالالل س ال حااد اظتالالنظ و الالدع
اإلا ان وخالقد ننلااعد وجلم ن و ن ل الف يوز اظتناس ز لد والقاداة عل ،ونظي

ؤواد.

()1

وعل ،حتقييف التلاان و التوادليز اظتوج ة ضتاجاود اصت ديز اظتاديز وال وقيز والوقليز.
وين ل الاليف النظ الالام اإلس الالال ي يف الجني الالز الالن ال ،ال ال ال الالادع ضتقيق الالز اإلا الالان واعت الالد

الالن خلق الالد

و سالالاليق حتقيالاليف مدافالالد و الالرين يف اآلخ ال ة ،ومالالي قالالد ات النالالد ن،الالا قال ي الالتلي النظالالام الجنالاللي غايالالز
ووسالاليلز ،وحيقالاليف مدافالالد ،واللاملال ن اؿت ال ا اإلا الالان عالالن ال ال ة يالالؤدي ام اخالالتالل قياوالالد يف الالالدايا وام
ع اب ال وري يف اآلخ ة ،ومنالا والربا وري الز الجنيالز يف ال نال اإلسالال ي اضتنيالس ف،الي اظت الؤولز عالن اضت الاظ
علالال ،ال ال ة وولجيالالد اإلا الالان ل دي الالان نالالاري وولقي الالدن فن ال اً وسالالللئاً ،وم الالي اظت الالؤولز عالالن اع الالداد اإلا الالان
ال الالاص ،ومالالي

الالتم ة ناسالالتم اا وجالاللد اإلا الالان علالال ،اناة ،وملالالد اقتلالالت الجنيالالز والتولالالي

يالالز نالغالالز يف

ش اللُه ِمان ِعم ِ ِ
الدين اإلسال ي( :إيُ َما فَ ُْ َ
اادم العُلَ َمااحُ) [ساللاة فالا  ]28 :وملالال سال حااد( :فَا ْرََا ِ اللُاهُ
َ ْ َ
ِ
ُِ
ُِ
ِ
العلْم َدرِ ٍ
ات) [سلاة اهادلز.]11 :
فن أُوتُوا َ َ َ
فن َ
تمنُوا من ُك ْم والُ َ
الُ َ
يقالالا يلالالتمس فيالالد علمالالا سالال،ل اري لالالد يقالالا ام اصتنالالزن

وملالالال عليالالد ال الالالة وال الالالم :ن الالن سالالل

(الج ي  ،)28 /5وملال عليد ال الة وال الم :ن ن خ ج يف لق الول ئالان يف سال يل اري قال ي جال ن
(الج ي  ،)29 /5ون لق الول ف يلز عل ،ئل

ل ن (انن اجد .)81 /1

وحيال ص النظالالام الجنالاللي اإلسالالال ي علالال ،حتقيالاليف التاللاان والتنا الالل يف خ الاليز اظت الالل  ،ويف ا ال اع
قاجاوالالد و يللالالد ،فالالال وح اصت الالد يف اإلا الالان تالا الالان والالت هبمالالا اضتيالالاة وال دينالالن اانالالاا قالالد ا يف س ال يل
اآلخ ال  ،فالالال جي اللا اظتالالؤ ن نالنتالالاب ن ي ال خس اصت الالد ققالالا ليالالليف حبقالاللع ال ال وح ،وال جيالاللا لالالد ن ي ال خس
ال وح ققا ليليف ققاللع اصت الد ،وال حيمالد نالد اإلسال ا يف

الاة مال ا وال

الاة وا  ،وا الت ي القاللل

ن النظام الجنلي اإلسال ي يعخ يف االعت اا غتملعز ن اننواد ومي:

( )1ػتمد رتيل خياط -اظ يز الجنيز يف اإلسالم ،دااسز حتليليز ،ان ال ا -نز اظتن ز1447 ،مال ،ط 1ص ص 41 -44
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أوالً :حتديد ال لز ن اطتاليف ال اائ اظت لا ون اإلا ان اظتخللع.
ثايياً :ونظي

لا الناس يف الدايا -عالملاهت نول ،ن وض سياسيا واملت الاديا و سال يا وو نليالا...

اخل -فاإلا الالان خلالاليف ليوالالييف فالالجة الالا يف اضتيالالاة الالالدايا ومالالل ػتتالالاج للف ال يوز ال ال والالنظ لالالد الالؤواد الدايليالالز
وع اداود وا.
ثالبا :نيان ئي يز حتقييف اعتد ال ا ي ن استخال اري ل ا الان يف اناة و سالللب ويفالتد
علالال ،ال ملوالالز اظتناايالالز الال وفالالمل النال ة انا الاليز ئل،الالا نفالالنل حيقالاليف اعتالالد الال ي خلالاليف الالن جلالالد اإلا الالان
ال ي ئ د اري عل ،سات خلقد.
رابعا :اعاة ال ود ال ذ لوم اظتتول ف،ل ي د يف الدايا وديتد ام اآلخ ة عرب

تق ل غري تنان.

ولقالالد ن ال ا النظالالام الجنالاللي اإلسالالال ي الالن ول سالاللاة ا لالالت علالال ،ال سالاللل عليالالد ال الالالة وال الالالم،
ِ الُ ُِي ًَلَ َ ) [سلاة الوليف  ]1فالق امة منالا والالتول ناسال الال ب لج،الز ظتالا ي اليد،
اس ِم َرب َ
ومي( :اقْرأْ بِ ْ
وم ن ال مز ي ت النظالام الجناللي اإلسالال ي عالن ئالل اظالام و ناللى سالانيف و القاليف ،فمخ الط مال ا النظالام
ووا ال ال ص ال الللد م الالل اطت الالاليف ،وم الالل اظتول ال ال  ،وم الالل اظت ال ال ه ال ال ال ي يو ال ال

دمل الالاتيف اإلا الالان وملدااو الالد اإلداائي الالز

واالستيوانيز ،وجيول مد مال ا النظالام حتقياليف ع لديالز اإلا الان ري ،ولال الو لديالز الال حتقاليف لالد الوال ة علال،
ئافالالز اظت الالتليات انا الاليز ،وملالالد او الالمت الالالنظ انخ ال ى نعكالالا والالت يف ال

الاليقز ئال ديالالز و الواتليالالز و

القل يز و اإلملليميز و الن عز الو مليز ..ومالي غال الا الا وناللن لج،الز طتد الز سال ة و دولالز و غتتمال ػتالدد،
ومنالالا

الالن ال الالنظ الالا دى ام انف ال ا اللاع التج الالااب ال ف ال يز اظت ي ال ة ئعس الالللب الجني الالز يف اس الالرب ز القددي الالز

و سالالاليق الجنيالالز ال وسالاليز وداخالالل النميلاالالات ال الالينيز (وال ال حتالالاول جت يالالد اإلا الالان الالن اا الالاايتد قي الالة
و الالو ،ام جت يالالدن الالن اظتيالاللل الدينيالالز وانسال يز والوا يالالز ،لتجولالالد ع الالداً لال اة ينالالتج علي،الالا ويالالداف عن،الالا،
وحييا قياة رتاعز قيلاايز ئا لز)
ا النظام الجنلي اإلسال ي فإاد ال يت ل اص قز ػتددة و ناس ملل يز و غتملعالز ع مليالز ،و
ناس ال غتتم ال ػتالالدد و دولالالز وينالالز ،لننالالد يالالت ناس ال اري خالالالس رتي ال ال ف ال وانئ اللان ،ول الالاص اإلا الالان
قي مالالا وجالالد س اللام يف مال ن اضتيالالاة الالالدايا الق الالرية و يف اآلخ ال ة داا اطتلالاللد ،فالالالق امة والتولالالي والجنيالالز ئل،الالا
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()1
ِ
اِ
صا ِ ًيرا) [سالاللاة االسال ام اآليالالز ( ،]24قَااا َ أَلَا ْام ياُ َربا َ
والالت ناسال اري (وقُا ُرب ْار َح ْم َُ َمااا َك َمااا َرباُيَااايي َ
َِينا ولِي ًدا ولَمِبْ َ ِ ِ
ِِ
ين) [ سلاة الفو ام آيز .]18
َ
ت َينَا م ْن عُ ُم ِر َد سن َ

وو ال ماو الالان اآليت الالان ن اظتق الاللد نالجني الالز م الالل عملي الالز اإلع الالداد وال عاي الالز يف قل الالز النف الالعة انوم
ل ا الالان ،و ئمالالا اقالاللل اليالاللم يف قلالالز ال للالالز اظت ن ال ة ،ويفالالري اسالالتخدام النلمالالز يف سالالياع اآليالالز انوم
فالالإن الجنيالالز يف مال ن اظت قلالالز

الالسلليز انسال ة قيالالة يقالاللم ئالالل الالن انم وانب ن عايالالز ال الالل والو الالس عليالالد

ومالل صالغري ػتتالالاج ،ويتو الان يف سال يل والاللفري غ اتالد وئ الاللود وااقتالد ،ويولمااالد ساسالاليات ال اللل  ،ويقل الالان
نإاس الالام انس الالاس يف نن الالام خ الاليتد فاس الالتحقا ن الالد ن حي الالن وا لت،م الالا عن الالد ا ين الربان ،و ن ي الالدعل عتم الالا
نال زتز ج ام ا ملد ا ،و ا اآليز ال اايالز فيمالف في،الا ف عاللن علال ،ساليداا لسال ،عليالد ال الالم نعاالد انالان ومالل
صالالغري ،و يقتلالالد الالمن الالن ملتالالل الالن ان الالال آاال ا  ،ويال ئ ن نعاالالد ل الالة عنالالدن يف داان عالالدة سالالن  ،وولال
عنالالد ا ال اري سال حااد وووالالام لسالال ،عليالالد ال الالالم نالال ماب ام ف عالاللن لي لغالالد اسالالالز انالالد ،ومنال ا يال و ط
لح الجنيز يف اآليت ناإلعداد وال عايز يف قلز ال للز يف ال يت

()2

ان القالالدوة اضت الالنز مالالي الالل ال ال ع لجنيالالز انجيالالال اإلسالالال يز ومالالي يقالالز اسالاللل اري صالالل ،اري
عليالالد وسالالل  ،و يقالالز ال الالحانز والتالالانو وانو الالاع و الالن نوالالدم الالن ج،انال ة الولمالالام ،وان الونايالالز نجنيالالز
ال ل الالز ووالاللجي ، ،،وعالالدم انقالالات ،وال ل عالالن انسالالاو ة مالالي ئ ال ال ال ع فواليالالز يف التالالعثري علال ،سالالللئ،
ووقليز صلت ،ناري ونتوالي دينالد .او ال قيالاة للوالا اال وسالط ل الز الولال  ،يولم،ال ال اللل ويال ني ،علال،
ووالالي اإلسالالالم ،وي قالالس عقاللعت نالالالق آن واضتالالدية ،وجيوالل اظتاللااين اإلسالالال يز قياسالا عتال يف ئالالل عمالالاعت
و مللاعت

()3

والنظالالام الجنالاللي اإلسالالال ي مالالل ونفالالسز ال الالل وونلينالالد اا الالاااً تنالالا الً الالن رتيال الاقيالالد اظتختل الالز
الالن الناقيالالز االعتقاديالالز وال الالحيز والوقليالالز وال وقيالالز ،وانخالمليالالز واإلا الالاايز يف الاللم اظت الالادئ الال جالالام هبالالا
اإلسالم ،ويف لم ساليق و ع الجنيز ال نين،ا.
(. )1د ا يل ال مالل  -،ننام اهتم اإلسال ي واظمد ،داا الف وع ،جدة 1448مال ،ط ،2ص ص.118 -111
( )2ع د ال تاح جالل  ،ن انصلل الجنليز ىف اإلسالم ،اظتئ الدويل للتولي واللري ي للن اا يف الوا الو ه ،س يس الليان ،
 1977،ص 17
( )3ئ م يام الوم ي ،الجاث واظتواص ة – ئتانز ان ز ،اتاسز الائ الف عيز والفسلن الدينيز ،مل 1985م ،ط ،2ص ص -149
114ص.
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فمالالن الناقيالالز ال الالحيز ي،الالد اإلسالالالم الالن و نيتالالد حتقيالاليف ال الالحز اصت الالماايز وال الالحز الن الاليز
والوقليز وال وقيز واللجداايز واً ،نن اإلا ان ال ي ت ي ن يقلم نالعي اليم دون واللف ال الحز ،فنيالس
ي الت ي ن يقالاللم ناظت السلليات واللاج الالات الال

لقامالالا عليالد اإلسالالالم .اوا ونتمالالل مال ن ال الالحز ،وئيالالس

ي الت ي ال الري يف ال ياليف اظت التقي نااتظالام

التم  ،ئمالا ال الد نال ل اإلسالالم اوا ونالن لديالد صالحز

ملالالاداة علالال ،ال الالري علالال ،ولال النحالالل .ولال ل ؾتالالد اإلسالالالم ملالالد و ال

الالادئ ئ يلالالز نتحقيالاليف ال الالحز الالن

قيالالة وملايالالز اإلا الالان و الً الالن ان ال اة اصت الالميز والن الاليز والوقليالالز و الالا ام ول ال  .و الالن قيالالة منالالل
وائتمال م ن اصتلااق ن ال حز جان ز نول،ا ن وض.
و الالن ااقيالالز الجنيالالز الوقليالالز و ال اإلسالالالم ن،ج الاً و نليالاً خي الالط فيالالد ال ع ونميالالز القالالداات الوقليالالز
و داائ،ا،
ن ااقيز الجنيز ال وقيز فقد امت هبا اإلسالالم ،الن قيالة و ،ريمالا ؽتالا يفاللن جلم مالا الن اآلثالام
وال وات الالل انخالملي الالز ،و الالن قي الالة ونميت ،الالا لي الالت ي االو الالال
وال معاينالالز ،نن اضتيالالاة ال وقيالالز مالالي الال

ناطت الالاليف وي الالتمد ن الالد الو الاللن واإل ال ال اع

ولال ي علالال ،قيالالاة اإلا الالان اإل ال اع وال ،جالالز يف الالالدايا وان الالل

ال الالويد يف اآلخال ة ،و الالن ل جتوالالل اإلا الالان يوالالييف يف قيالالاة واسالالوز الن الالاع وسال نن الالري الالن ا الالاع مال ن
اضتيالالاة اظتاديالالز ،ل ان اضتيالالاة ال وقيالالز املالالز دافوالالز لاللتال ام ناللاج الالات ،وملالاللة للقيالالام ناظت الؤوليات وملالاللة ندام
انعمال ال ا لز فلع اللاجق وفلع اظت ؤوليز.
و خرياً فإن الجنيز ال وقيالز لي الت دفال النالاس ام اضتيالاة ال الل يز واالاال وام عالن اهتمال ئمالا صاللاما
الال وض نالل اكالا يف اظال اإلسالالم وناللين املالز اوقيالز خالرية يف ال ال د ودفوالد ام اظت الااعز يف عمالل اطتالريات
واالسالت اع في،الا نن ال ملالي ال وقالي واالو الال نالاري ال يالت اال نينالاق جنالاح الو الادة ئمالا ف ال،ا اري ونال
صالاللاهتا ،وجنالالاح خد الالز ع الالاد اري ننالالل الالا دينالالن الالن ا ناايالالات و املالالات .فاسالالتخدام الالل م ال ن ال املالالز
ال وقيز اطترية يف اهتم يدف اهتم ام الن،لز والتقدم يف اهاالت اظتختل ز
الالا الالن ااقيالالز الجنيالالز انخالمليالالز فقالالد امالالت هبالالا اإلسالالالم لتنفالالسز ال الالل علالال ،اظت الالادئ انخالمليالالز
وونليند هبا ونليناً ئا الً ن رتي النلاقي انخالمليز وول نتنلين اسالتوداد خالملالي لاللتال ام هبالا يف ئالل
نان وا اع اوقد ن وح انخالع ،وول نتناللين عا الز ن الرية خالمليالز قال ي ال ح يف الن،ايالز الاويح
111

للخالري و غالالييف للفال ينمالا ئالان وقي مالا وجالد نااالدفاع وا ام مال ا وولال عالن اديالان واملتنالاع وعالن عا الز
ون الالرية عقليالالز وعلميالالز والاً ،وول ال ناسالالتخدام رتي ال انسالالس وال ال ع واللسالالاتل وانسالالاليق الجنليالالز ال ال
و الالاعد علالال ،ونالاللين ولال اإلا الالان انخالملالالي اطتالالري اظتتفال نال وح اطتالالري الال جتولالالد املالالز خالالرية يف اهتمال
يقالالس

الالام الفال وا ننالالل املاوالالد وا نااياوالالد ئمالالا يومالالل ننالالل املتالالد التلسالالي ا الالاع اطتالالري ناختالالاو وسالالاتلد

و س اند ال وؤدي ام ااتفاا اطتري يف اهتم وسيادود فيد.

()1

وال ايالالق ن و نيالالز الف ال اب و نيالالز مل آايالالز ا الالود انس ال ة ووالالن،ض نان الالز ،وانخالالالع مالالي انسالالاس
واظتقياس ،ومي ملاعدة ال نام ال لي ودعا ز ال لل اظت تقي  ،نن اإلديان اوا اسالتق يف الن اللس ملادمالا ام
ورَهااا وتَا ْق َوا َهااا
مالداما وكامالالا عالالن ملامالالا ويف مال ا يقاللل سال حااد وووالالام( :ويَا ْفا ٍ َ
ومااا َسا ُاو َاها ََأَل ََْ َم ََااا َُ ُج َ
ااها) [ساللاة الفالمس اآليالات  )14 -6ولال
اب َمن َد ُس َ
قَ ْد أََْالَ َد َمن َزُك َ
اها وقَ ْد ًَ َ

ن اإلسالالم ن يوتالد

قئي اطت اتن ي فض اصتملد وال ل يز ويدعل ام الومل واإلجيانيز.

وئان اسلل اري صل ،اري عليد وسل يو ي القدوة اضت ند صتمي ان ز :قية ئان يال وا الو ام
اظت اللم ويال ،ال  ،ويلاسالي ،ويؤاا الال ، ،وجيلالس و،ال ويواللد

الالام وحيلال جنالات م  ،ولقالد سالالاات

الجنيز يف اهتم اإلسال ي عل ،ساس ن يومالل اظتالؤ ن علال ،و نيالز ا الد علال ،نالاام انخالالع فمالن ااد
ن يتحل ،ناضتل وجيولد خلقا ن خالملد ،فوليد ن يتولد

ط الن س وئظ الغالي ،،وولال قال و التق

لديالد خاصالاليز اضتلال  ،نالالل والنال م اوا ااد ن ينالاللن النال م الالن شتاوالالد وعليالد -ئال ل  -ن يالالؤ ن نقيمالالز اطتالالري
ويومل داتما عل ،و ويض ا د عل ،ال ماقز وال ل -ق و تق لديد ص ز الن مي

()2

و الالن يوالالز النظالالام الجنالاللي اإلسالالال ي االالد يوالالذ ن،جالاً تنالالا الً للحيالالاة ناالالد يلال رتيال نالالاقي
اضتيالالاة اطتاصالالز ناإلا الالان ،وال ين الالق امتما الالد فقالالط علالال ،ااقيالالز و جااالالق واقالالد ؽتالالا يالالدخل حتالالت ،الاللم
اإلا الالان ئمالالا قالالددن اإلسالالالم :ولنلاالالد يوالالذ ناإلا الالان وئالالل نا الالط قياوالالد ،وينمالالي لديالالد الوالملالالات ال ال
و ن الالد نالالاآلخ ين ،وال يقت ال علالال ،عالملالالز واقالالدة ،و جااالالق واقالالد فقالالط نالالل ي،الالت نيميال الوالملالالات فيؤئالالد
( )1ايدان ع د ال املي عل االجتماع اإلسال ي ،ج سانيف ،ص ص  -15 115 -112علي خليل نل الوين وآخ ون ،الجنيز
اإلسال يز يف الق آن الن مي ،داا ال ن الو ه ،القام ة1984 ،م ،ط 1ص ص .148 -147
( )2قداد ناصت – خ اتن الجنيز اإلسال يز وؽتي اهت ا انساسيز ،غتلز اظت ل اظتواص  ،الودد ال ادس ،داا ال حلث الولميز ،النليت،
 1396مال ،ص ص .94- 89
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علي،الالا ومال ا حيقالاليف التنا الالل والتاللاان يف الفخ الاليز ومالالل اظالالام و نالاللي اسالالال ي

الالتم ي الالد نال ن يتنالاللن

اإلا الالان جنينال الاً يف ن الالن الالد ام ن ونت ،الالي قياو الالد عل الال ،اناة ،و الالن ل ف ،الالل يف الالمل للاا الالا الالن الجني الالز
اظتق لدة وغري اظتق لدة ،وووليما واويا ي  ،يف ننام خ يز اإلا ان

()1

و الالن اظتالقالال ،ن النظالالام الجنالاللي اإلسالالال ي ي الالت،د ال ال ات اإلا الالاايز ف ،ال ن ال ال ات مالالي ػتالاللا
افاط م ا النظام ،وند وفنل وات اإلا الان اظت الل (الفخ اليز اظت اللمز) ئمالا اادمالا اإلسالالم ومالل اظالام
و ناللي الا ل يقاللم علال ،اظت واالز وعلال ،ق يالز االختيالالاا الن اظتتولمال  ،ووتلالح مال ن الفالملليز واظت واالز وق يالالز
االختياا يف اظتلاملس ال ئان يول ال سلل اظت ه في،ا ف اد اظت لم

لا قياهت

()2

وملالالد امالالت النظالالام الجنالاللي اإلسالالال ي نجنيالالز ان الالال والف ال اب علالال ،و فالالز الالالدين وق الالن اطتلالاليف،
وعالدم اإل الال يف املا الز الفالوات الدينيالز الن صالالة وصاللم وائالاة وقالج واملا الز الال وانط انخليالز والحت حتليالل
اإلا ان لينلن ع د اري ،و ت لما نوا ن ،قيالة ملالد رتال مال ا النظالام نال ر،اللا اإلسالالم اضتنيالس نال
وعديالالق الالالن س وو قيالالس الوقالالل ،ووقليالالز اصت ال  ،و الالن ل فالالإن مالالد النظالالام الجنالاللي اإلسالالال ي مالالل ونالاللين
وو نيز ال د الواند ال اص ن رتي جلاا د :يو

اند ،ويدين لد نال اعز والو ادة

()3

وملد ققيف النظام الجنلي اإلسالال ي الن خالالل ملالز و سالالي د اتالاتج ما الز ااون الت آثاامالا علال،
جيالالل اظت الاللم انول ونالالدت آثاامالالا يف و الاللع ووقالالدم اهتم ال اظت الالل يف ع الاللا التقالالدم ال ام ال و الالن م ال ن
ال ع:
أوال :القدوة :ومالي ال واة يف النظالام الجناللي اإلسالال ي إلعالداد ال ال د اظت الل علال ،الن،ج اري
ووالالام فالالال خالالري يف ال ب يتفالالدع نقالالي واجتامالالات ال حيقق،الالا سالالللئيا يف ا الالد ،وين،ااالالا الق ال آن الن ال مي عالالن
ُِ
تمنُوا لِ َم تَا ُقولُاو َن َماا ال تَا ْف َعلُاو َن َكمُا َار َم ْقتًاا ِعنا َد
فن َ
التناملض ن القلل وال ول .يقلل ووام ( :فَا أَفاَ ََا الُ َ
اللُ ِه أَن تَا ُقولُوا َما ال تَا ْف َعلُو َن) [سلاة ال س اآليتان ]4 -3

( )1ع د اصتلاد سيد نن  ،الجنيز اإلسال يز يف اضتدية الف يس ،داا ال ن الو ه ،القام ة1983 ،م ط  .ص ص.171- 174
( )2و خليل عم  ،اقد ال ن االجتماعي اظتواص  ،دااسز حتليليز واقديز -داا اآلفاع اصتديدة ،نريوت1981 -م ،ص .191
( )3ا يل ال مالل ي ،ننام اهتم اإلسال ي واظمد ،ال وز ال اايز ،ج سانيف ،ص ص .145 -141
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وملالالد ئالالان اسالالللنا الن ال مي عليالالد ال الالالة وال الالالم القالالدوة اضت الالنز لنالالل اظتالالؤ ن واظت الالل ال ال ي جي الق
االمتدام ند ملال ووام( :لََق ْد َكا َن لَ ُكم َِي رسو ِ اللُ ِه أُسوةٌ حُنةٌ لمن َكا َن فارِاو اللُاه والْيااوا ِ
ارً َار)
َ ََْ
َْ ُ
ْ َُ
ْ َ َ ََ َ

[سلاة انق اب .]21

وعنالالد ا سالالسلت ال الاليدة عاتفالالز عالالن خلالاليف ال سالاللل ملالالالت :ن ل الالت وقال القال آن مللالالت :نلالال ،ملالالالت:
فالالإن خلالاليف اال اري صالالل ،اري عليالالد وسالالل ئالالان القال آنن ( خ جالالد

الالل  )513 /1وجيالالق علالال ،ئالالل ال ب-

ب و داس و واع -،ن يل ب اظت ل نن د لنل ا يدعل اليد ق ينلن لد انثال ال يالق يف ا اللس
النفاليم ام جااالالق ختالالري اللسالالط االجتمالالاعي الال ي يوالالييف فيالالد ان الالال ظتالالا لالالد الالن ثال يف ال الالياغز ال قافيالالز
لل ال د ،وجيالالق ن ونالاللن سالالرية ال سالاللل عليالالد ال الالالة وال الالالم جال ما ملاتمالالا الالن الالن،ج النظالالام الجنالاللي لينالاللن
ملدوة قيز ام الناس لل د.
ثانيا :الرتغية والرتىية
قية يوتمد اإلسالم يف صياغز الفخ يز اإلسال يز وونميالز التلميال و فيالاً وعقليالاً وا الياً علال،
سالالللب ال اللاب والوقالالاب  ،ومالالل سالالللب يت الاليف ال

يوالالز اإلا الالان قي مالالا ئالالان  ،ويف ي غتتم ال ،مالالا

ئااالت عقيدوالد وللاالد وجن الد .فاإلا الان يالتحن يف سالللئد وفنال ن ويوالدل في،مالا قالداا اداائالد ل يوالز و
العيالالز الالا يجوالالق علي،مالالا الالن اتالالاتج وخالربات سالالااة و ؤظتالالز .ودييالالل اإلا الالان ام اطتالربات وال الاللل الال ي
يقالالجن الربات سالالااة ،والتخلالالي و افالالض ال الاللل الال ي يقالالجن الربات ؤظتالالز ،وي الالتخدم القال آن النال مي مال ا
انسالالللب قيالالة حيال ص ناسالالتم اا علالال ،وعئيالالد ن منالالا اتالالاتج اجيانيالالز ل ديالالان و امل الالز اري والتحلالال ،نالالالقي
اإلسالالال يز ومنالالا اتالالاتج سالالل يز سالاليسز لالؿت ال ا عالالن الوقيالالدة س اللام يف الالالدايا و يف اآلخ ال ة يقالاللل ووالالام ام
ِ
ُِ
ِ
ْجنُ ِاة
فن قَالُوا َرباَنَا اللُهُ ثُ ُم ْ
المالئ َكاةُ أَالُ تَ َُااَُوا وال تَ ْح َزيُاوا وأَبْش ُاروا بِال َ
استَا َق ُاموا تَاتَانَا ُز ُ َعلَ ْاي َِ ُم َ
(إ ُن الُ َ
وعا ُدو َن) [سالاللاة ف الاللت آيالالز  ]34ويقالاللل ووالالام ام (ها َُا ِذ ْكاار وإ ُن لِل ِ
اين لَ ُح ُْا َان َما ٍ
ب
الُتِااي ُكنااتُ ْم تُ َ
َ
ٌ
ُ
ْمتُقا َ
ِ ٍ
ِِ
ين َِ َيَا فَ ْدعُو َن َِ َيَا بَِفاكِ ََ ٍاة َكبِيارةٍ و َرار ٍ
اب) [ساللاة ص اآليالات
ُحةً لُ َُ ُم اََبْا َو ُ
َِنُات َع ْدن َم َفت َ
اب ُمتُكئ َ
َ َ
.]58 -55
واوا ئالالان اإلا الالان و الالا ناسالالتم اا ام ال لالالل فيجالالق عليالالد ن يتالاللب الالن مل يالالق و ن ي الالتغ انالالد
ن ال ز

الالتم ة ،ف ال ل مالالل سالالللب الوالاللدة ام اري وا ال ال الاليسات ،وم ال ا انسالالللب جيالالق ن ي الالتخد د
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اآلنام واظتداساللن الن جالل غال س القالي واظتولل الات اظت للنالز يف ا اللس التال يال وولجيالد سالللئ ،يف االجتالان
اظت للب.
ثالثا :أسلوب التوجيو واملوعظة احلسنة
اإلا الالان ملانالالل للتالالعث نالتلجي،الالات والتفالالنيل  ،ظتالالا وتمتال نالالد ال يوالالز اإلا الالاايز الالن واالالز وملانليالالز للتفالالنيل
ومال ن القانليالالز دت الالل اسالالتودادا ؤملتالالا ،ان ال الال ي ي الالتل م ون ال اا التلجي،الالات يف ئالالل ناسال ز قال و الالت يف
ا س النيفم
واضتاج الالز ام اظتلعظ الالز والتلجي الالد لي الالت ملاص ال ة عل الال ،ان الالال فق الالط ،وامن الالا دتت الالد م ال ن اضتاج الالز ام
الن اا وغتتم ال ا دين ،ظتالا يلجالد يف الالن س اإلا الاايز الن الوس ،والال ئ ى ون ال اظتالؤ ن وحي الل القال آن
النال مي نالوديالالد الالن اظتاللاع ،والتلجي،الالات الن ديالز( :إ ُن اللُااهَ فاأْمرُكم أَن تُا ا َ دَوا اََمايَا ِ
اات إلَا أ َْهلِ ََااا وإذَا
َ
َ ُُ ْ

ِِ
ُ ِِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ُ
َح َك ْمااتُم بَا ْاي َن النُا ِ
ايرا) [سالاللاة
ااس أَن تَ ْح ُك ُمااوا بال َْعا ْد إ ُن اللااهَ يع ُمااا فَعظُ ُكاام بااه إ ُن اللااهَ َكااا َن َساام ًيعا بَ ا ً

الن ام آيز .]58

وجيالالق علالال ،اظت ال ن
جيق ن يت

ن ي الالتم وا يف ولجيالالد الالالنيفم يف ئالالل لملالالس ق الالق يوالالز اظتلملالالس :قيالالة

التلجيد ناظتلمل يز ونال ل يناللن العالا الن الالدعلة غالري اظت ا ال ة ،ويف مال ن اضتالالز يناللن والعثرين

ملالاللى واث الالت ،وجيالالق ن وت ال اظت اللاع ،والتلجي،الالات نانسالالللب اضت الالن ،وال والالد عالالن اصت الالا
ال الالنيفم ن اظت ال ه ق ال ين علالال،

ال ا الالواا

اِ بِال ِ
ْح ْك َم ا ِاة وال َْم ْو ِعظَا ِاة
الالاضت ،يق الاللل ووالالام ام (ا ْدعُ إلَا ا َسا امِي ِ َرب ا َ

ُنَ ِة) [سلاة النحل اآليز .]125
َ
الح َ

ً
راتعا :أسلوب العقاب الفعلً
واوا ئالالان سالالللب التلجيالالد الل ظالالي و الوملالالي و سالالللب اظتلعظالالز جيالالدي ال غلالالق النالالاس ف،نالالا
غتملعالالز الالن النالالاس ال جي الدي و ،ال م ال ا انسالالللب وال ي يالالدم التلجيالالد اال عنالالاداً واؿت اف الاً ومالالؤالم لي الالل
سليام ئ ل فإن ال ملز والتل س

النيفم

غري لاللب ،قيالة جيالق ن جتمال الجنيالز النا الجز نال

الل واضت م ،و ن اضت م استخدام الوقلنز و الت،ديد ناستخدا ،ا يف نوض انقيان.

111

و يالالج اإلسالالالم نانالالا للن الالاو ام ا الالس اإلا الالان والتالالعثري علي،الالا اال و ملالالد ،ف،الالل ي الالتخدم القالالدوة
واظتلعظز اضت نز والجغيق والجميق والوقلنز ف،ل ة ي،دد نوالدم ا الا اري سال حااد ،وولال

ي ال الت،ديالد

ِ ُِ ِ
شا َ قُالُاوباُ َُ ْم لِ ِاُ ْك ِر اللُ ِاه
تمنُاوا أَن تَ ُْ َ
فن َ
ومل عظالي انثال يف ا اللس اظتالؤ ن  ،يقاللل ووالام( :أَلَ ْام فَاأْن للاُ َ

الكتا ِ
ِ
ِ
ُِ
ات قُالُااوباُ َُ ْم
ُا ْ
فن أُوتُااوا َ َ
ومااا يَا َاز َ ما َان َ
َ
الحا وال فَ ُكوياُاوا َكالااُ َ
ااب ماان قَا ْما ُ ََطَااا َ َعلَا ْاي َِ ُم اَ ََما ُد ََا َق َ
وَكبِير م ْناَم ََ ِ
اس ُقو َن) [سلاة اضتديد آيالز  ]16و ال ة خال ى ي،الدد اري سال حااد وووالام اظتنحال ف حبال ب الن
ٌ ُْ
ِ ِ
ِِ
ِ
ُ
ين ََا ن لُا ْام
اري واسالللد يقاللل ووالام :فَاا أَفَا ََاا الُاُ َفن َ
تمنُاوا اتُا ُقاوا اللاهَ وذَ ُروا َماا بَق َاي م َان الربَاا إن ُكناتُم َما ْ من َ
ِِ
ِ
تَا ْف َعلُااوا ََ اأْ َذيُوا بِ َحا ْار ٍ
وس أ َْما َاوالِ ُك ْم ال تَظْلِ ُمااو َن وال تُظْلَ ُمااو َن)
ب ما َان اللُااه َ
ور ُسااوله وإن تُا ْمااتُ ْم ََالَ ُكا ْام ُرُؤ ُ
[سلاة ال ق ة اآليتان .]279 -278
ُِ
فن ال فَ ْدعُو َن َما َ اللُ ِاه إلَ ًَاا
ويلجع الق آن الن مي ئ ريا ام الت،ديد نوقاب اآلخ ة ملال ووام :والُ َ

ِ
ومان فَا ْف َعا ْ ذَلِ َ
َ
اِ فَا ْلا َ أَثَ ًاماا فُ َ َ
ااع ْ لَاهُ
تً َر وال فَا ْقتُالُو َن النُا ْف َ الُتي َح ُرَا اللُاهُ إالُ بِاال َ
ْح وال فَا ْزيُاو َن َ
الع َُاب فاوا ِ
القيَ َام ِة وفَ ُْلُ ْد َِ ِيه ُم ََايًا ) [سلاة ال ملان اآليتان .]69 -68
َ ُ َْ َ
وم ال ا التالالداج يف الوقالالاب ي اعالالي الالات النالالاس ئمالالا ي اعالال ،ووالالدد اظتلاملالالس فمالالن النالالاس الالن ون يالالد
اإل ااة ،و ن ،ن ال ي دعد اال الغلق و ن ،ن ي ج عن االؿتال ا

و الفال وع يف االؿتال ا اوا مالدد

نالوقاب ،و ن ،ن ال ي ج عن غيد اال نوقاب ا ي و ندين و ا وا

()1

الا عالالن اظتميال ات الجنليالالز للق الن القال آين فالإن الق الالز وفالد القالالاائ وواللمل ،اات امالالد فتجولالد داتمالالا
يتع ل يف وااي،ا وجتولد دات التعث نفخ ياهتا و ل لع،ا ق آخ ئلمز في،ا.
وتوا ل الق ز الق آايالز ،ال الالن س ال فال يز يف واملويت،الا النا لالز تم لالز يف مال النمالاوج الال ي يالد
ان ااما للناتن ال ف ي ،ويلجد االمتمام ام ئالل مناللوج حب الق يتالد ،فيوال ة ع ًالا صالادملًا يلياليف ناظتقالام،
وحيقالاليف اعتالالد الجنالاللي الالن ع الالد ،ف الالي مل الالز يلسالالس يو ال ة منالاللوج اإلا الالان ال الالان علالال ،اظت الالاتق يف
سال يل الالدعلة ام اري ومناللوج اظتال ة اظتجفالز ووال ة عتالا ق اتالل اعتاللى ،فاليم ملل ،الا اضتالق والفال،لة ،ويالدفو،ا
ام ػتاول الالز ااون الالاب اصت دي الالز ،ل

ام س الالجن اا الالان نال ال يم ؼتل الالن ،ال وا الالق ل الالد اال الجفال ال ع الالن ال الالداايا

واإلخالالالص و اعالالاة وا ال انالالد .ومنالاللوج خالاللة يلسالالس والالدفو ،ملاوالالس الغ الرية واضت الالد واضتقالالد ام اظت الؤا ة
( )1ع د ال زتن النحالوي ،صلل الجنيز اإلسال يز و سالي ،ا ،داا ال ن  ،د فيف1983 ،م .ط .2ص ص .235 -234
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واظتنالالاواة و لاج،الالز آثالالاا اصت ديالالز واللالالوس واضتالالرية الالام مال ن اصت ديالالز ..ومنالاللوج يوقالاللب اللالالالد الالالق اظتل،الالل
والن اظت مسن اظتلصلل ..يو ة الق آن ئل م ن النماوج ال فال يز ع الا واملويالا اظي الا الن غالري افحالا وال
اغال ام ن اقفالالز و ج ديالالز ،ان الق الالن القال آين لالالد الالن ال لاتالالد الجنليالالز ئ ال الالن ولال نن الالري والال ي الالت يد
ن،ا اظت ل يف قياود اليل يز لني ينلن عللا اافوا هتمود ال ي يوييف فيد

()1

ومنال ا ؾتالالد ن الق الالز عتالالا وري الالز و نليالالز ما الالز فل،الا آثالالاا نليغ الز وػتنمالالز نويالالدة اظتالالدى ف،الالي والالدف
اإلا الالان ام جتديالالد ووغيالالري سالالللئد فالق الالز وفالالد وو اللمل ،االات الالان ووتوا الالل ال الالالن س ال ف ال يز يف واملوت،الالا
النا لز.
والن الالد ن دتت الالاا الق الالز ناظتل الاللعيز وال الالدع قال ال وتق ل ،الالا ال الالن س ووقنال ال هب الالا لتحق الاليف وري ت ،الالا
و مداف،ا.
مناذج قرآنية للرتتية:
يلجالالد الق ال آن الن ال مي اظالالاا اآلنالالام واظت ال ن ام الالادئ و نليالالز سالالا يز علالالي ،اضت ال ص علي،الالا خالالالل
و نيالالز ننالالات ،ويتجلالال ،م ال ا التلجيالالد يف عالالدة لا ال الالن الق ال آن الن ال مي ن،الالا وصالالايا لقمالالان اضتنالالي الننالالد،
ول نن لقمان ملد و اضتنمز و ن و اضتنمز فقد و خريا ئ ريا -ملالال ووالام (:ولََقا ْد تتَا ْيانَاا لُْق َماا َن
ِ ِِ
ِِ
ِ
ِ
وماان َك َفا َار ََا ُن اللُااهَ َنِااي َح ِمي ا ٌد وإ ْذ قَااا َ
وماان فَ ْش ا ُك ْر ََ يُ َمااا فَ ْش ا ُك ُر لنَا ْفُااه َ
الح ْك َم اةَ أَن ا ْر ا ُك ْر للُااه َ
ِ
لُْقما ُن البنِ ِه وهو ف ِعظُه فا بانَ ُي ال تُ ْش ِر ْد بِاللُ ِه إ ُن الشر َد لَظُل ِ
وو ُ
اإليُا َن بَِوال َدفْ ِاه َح َملَْتاهُ
ْ َُ َ ُ َ ُ
ْم َعظ ٌ
ٌ
ْ
يم َ
َ
ص ْيانَا َ
وه ٍن وَِ الُهُ َِاي َعاام ْي ِن أ ِ
ِ إلَ ُاي ِ
اد َعلَا أَن
اها َد َ
َن ا ْرا ُك ْر لِاي ولَِوالِا َدفْ َ
وهنًا َعلَ ْ
أَُمهُ ْ
اير وإن َِ َ
َ
َ
َ
الم ُ

ِ
تُ ْش ِر َد بِي ما لَي لَ َ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ااب إلَ ُاي
وصااح ْما َُ َما َاي الا َديْايَا َم ْع ُروًَاا واتُمِا ْ َسامِي َ َم ْان أَيَ َ
ْم ََاال تُط ْع َُ َماا َ
ِ به عل ٌ
َ ْ َ
اِ ِمبْا َقااا َ َحمُا ٍاة م ْان ًَا ْار َد ٍ ََااتَ ُكن َِااي
ثاُ ُم إلَا ُاي َما ْارِِعُ ُك ْم ََاأُيَامئُ ُكم بِ َمااا ُكنااتُ ْم تَا ْع َملُاو َن فَااا باُنَا ُاي إياُ ََااا إن تَ ُ
ص ُْرةٍ أَو َِي ال ُ ِ ِ
ف فاأ ِ
ْت بِ ََاا اللُاهُ إ ُن اللُاهَ لَ ِطيا ٌ ًَمِي ٌار فَاا باُنَ ُاي أَقِ ِام ال ُاال َة وأْ ُم ْار
َ َ ْ
ُ َم َوات أ َْو َاي اَ َْر ِ َ

ِ
ِ
ِ ِم ْن َع ْزِا اَ ُُماوِر وال تُ َاع ْر ًَا ُد َد لِلنُ ِ
ااس
ِ إ ُن ذَلِ َ
َصابَ َ
المن َك ِر ْ
واصمِ ْر َعلَ َما أ َ
بال َْم ْع ُروف وايْهَ َع ِن ُ
وال تَ ْم ا ِ َِااي اَ َْر ِ
ِ وا ْ ُ ا ْ ِماان
ف َم َر ًحااا إ ُن اللُاهَ ال فُ ِح ا َ ُك ا ُ ُم ُْتَااا ٍ ََ ُُااوٍر واقْ ِ ا ْد َِااي َم ْش ايِ َ
َصو ِ
الح ِمي ِر) [سلاة لقمان اآليات .]19 -12
ات لَ َ ْو ُ
ص ْوتِ َ
َ
ت َ
ِ إ ُن أَي َك َر اَ ْ َ
( )1ا يل ال مالل ي -ننام اهتم اإلسال ي واظمد -ال وز ال اايز -ج سانيف ،ص ص .121 -118
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وم ن اللصيات الجنليالز وتلالمن غتملعالز الن القالي الال حيال ص اإلسالالم علال ،ونفالسز النالاس علي،الا
ويف ق الالد ت،ا الن ،الالي ع الالن الف ال ال  ،وحتقي الاليف التلقيال الالد اظت ل الاليف ري س ال ال حااد ،والتن ي الالد ام ن اري يول ال ال ال ال ال
و خ  .،ويول خاتنز انع و ا خت ي ال دوا ،والتلجيد نل واة اعايز اآلنام وان ،ات يف ئل الا ي الي
اري وعالالدم ا اعت،م الالا اوا ئاا الالت ووليماهت الالا وتو الالااة ال ال الالدين ،ال
انقلال ،ئ ل ولمن اللصيز

ال واة اع الالاة اندب و،م الالا يف ئ الالل

واة املا ز ال الة ،نكا عمالاد الالدين الن ملا ،الا فقالد ملالام الالدين ،و الن

مالالد ،ا فقالالد مالالدم الالالدين ،ئمالالا اقتالاللت علالال ،ال واة ان ال نالالاظتو و والن،الالي عالالن اظتنن ال  ،و اعالالاة االلت ال ام
نال رب عل ،اظتناان.
ِ
َِرُهم بِ َْي ِر ِحُ ٍ
اب) [سلاة ال
َ
(إيُ َما فاُ َوَُ ال ُاب ُرو َن أ ْ َ

اآليز .]14

وون،ي م ن اظتلعظز الجنليز عن النربيام يف وا لز الناس وعن اطتيالم ،و واة االلت ام نالتلا ال
و الالن ولا ال ال ري افو الالد ووف الالري ئال ال ل ام غتملع الالز الالن اآلداب اظت،م الالز ن ،الالا االعت الالدال يف اطت الالل و ال ال واة
خ ض ال لت عند اضتدية وعدم التف د ناضتيلااات ...اخل.
وملد ثحت الق آن الن مي عل ،مل الن،س نك صمدوا يف لاج،الز الظلال وث تاللا علال ،الوقيالدة يف
ِ
ااه ْم ُها ًدى)
لاج،ز الن يقلل ووام( :يَ ْح ُن يَا ُقا َ
ُّ َعلَْي َ
تمنُاوا بِ َارب َِ ْم وِز ْديَ ُ
اِ يَامَاأ َُهم بِاال َ
ْح إياُ َُ ْام َ ْتايَاةٌ َ

[سلاة الن،س آيز .]13

ويف سلاة يلسالس يلال ب اري لنالا ال ال نالفالاب ال الاص الو يالس الال ي ي اعالي اري وي امل الد يف ال ال
والولن ،ويتم

نديند يف لاج،ز اغ امات الدايا ،فقد وو ة ل تنز رتالال ا ال ة الو يال وق ال ،ا وا ال ،ا،

ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
اب
ور َاو َدتْااهُ الُتااي ُها َاو َااي بَا ْيت ََااا َعاان ياُ ْفُااه و َلُ َقاات اََبْا َاو َ
ولننالالد و واستو ال نوقيدوالالد .ملالالال ووالالامَ ( :
ِ قَا َ معاذَ اللُ ِه إيُاهُ رباي أَحُان مبْااواي إيُاهُ ال فا ْفلِاد الظُاالِمو َن ولََقا ْد ه ُم ْ ِ
وها ُم
وقَالَ ْ
ت لَ َ
ت َه ْي َ
ات بِاه َ
َ
ََ
ُ ُ
ُ
َ َََْ َ َ
ِ ِ ِ
ِ
اين) [ساللاة
ِ لِنَ ْ ا ِر َ
ف َع ْناهُ ال َ
اوح والْ َف ْح َ
بِ ََا لَ ْوال أَن ُرأَى باُ ْرَها َن َرب ِه َك َُلِ َ
ااح إيُاهُ م ْان عمَاديَاا ُ
الم ُْلَ َ
ش َ
ُ َ
يلسس اآليتان .]24 -23

ووفالالري مال ن اآليالالات ام غتملعالالز الالن اضتقالالاتيف والقالالي  ،ن،الالا ال واة ال الالملد يف لاج،الالز اظتغ يالالات
و ن م ال ن اظتغ يالالات ملالالد ونالاللن اخت الالااا الالن اري س ال حااد وووالالام ،وجيالالق علالال ،اإلا الالان امل الالز اري يف ال ال
والولن ،و ن اري ي اعد اظتؤ ن ال ين ي امل لاد عل ،االستم اا يف ال لاتل وجتنق ال واتل.
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ويل الالح لنالالا اطتالالاليف س ال حااد يف سالاللاة النالاللا غتملعالالز الالن اآلداب والقالالي االجتماعيالالز الجنليالالز ال ال
جيالالق غ سالال،ا يف ا الاللس الالالنيفم ووالالداي  ،سالالللئيا علي،الالا ،الالال م ال ا اسالالتس ان ال الالغاا عنالالد دخالاللعت علالال،
ِ
ُِ
ِ
فن ِمان قَا ْاملِ َِ ْم
الحلُ َم ََالْيَ ُْاتَأْذيُوا َك َماا ْ
الن اا خالل وملت ال اقز (وإذَا بَالَ َغ اََطْ َفا ُ من ُك ُم ُ
اساتَأْذَ َن الاُ َ
ِ
ِ
ِِ
يم) [ سلاة النلا يز  ]59وول ق ال ي لال انننالام علال،
َك َُلِ َ
يم َحك ٌ
ِ فاُمَاي ُن اللُهُ لَ ُك ْم تفَاته واللُهُ َعل ٌ
عالملات آنات ،اطتاصز فتج ث ا سيساً يف ا لس ، ،وينفغللن هبا مل ل انوان.
منالالاوج الالن ملالاللل ال سالاللل عليالالد ال الالالة وال الالالم :وملالالد امالالت عليالالد ال الالالة وال الالالم نقلالاليز اعالالداد
الف اب وو نيت ،يف الوديد ن انقادية ن،ا ا يلي:
"يا وف الف اب ن است اع نن ال امة فليت وج ،فإاد غض لل
ي ت

و ق ن لل ال ج ،و الن

فوليد نال لم فإاد لد وجام(اوان ال خااي .)238/3
نيا غالم اين ولم ئلمات .ق  ،اري حي ظ  ،ق  ،اري جتدن جتامال  ،واوا سالعلت فاسالعل

اري واوا استونت فاستون نارين خ جد زتد .293/1
ن ُ ُوا ننامئ نال الة ل
زتد )187/2

سن وا نلم علي،ا لوف سالن وف ملاللا نيالن ،يف اظتلالاج ن (اوان

ناغتن ست ً ا مل ل ستس ،ان مل ل م ال وصالحت مل الل سالقم  ،وغنالا مل الل فق ،وف اغال

مل ل غل  ،وقياو مل ل لو ن اوان ال ي،قي عن انن ع اس يف ئتاب وق اإلديان)

نوعد عليد ال الة وال الم من ال وز الال ين يظل،ال اري يف رلالد ،ياللم ال رالل اال رلالد ن الاب
افع يف ع ادة اندن (اوان ال خااي )121/1
-ئ ل

خرب عليد ال الم ن الو د سل ي عل يلم القيا ز من ا ي العل عنالد نعالن ال اند فيمالا نالالن

( خ جد الج ي )614/4

()1

و ن خالالل الوال ة ال الانيف يت ال

ن ولال النمالاوج ووتالرب قلقالز سالاس لومليالز الجنيالز ناعت الاا كالا

ونفالالس النقالالاب عالالن مال انسالالاليق الجنليالالز اإلسالالال يز وولال نال

يالالدي اظت ال ن

تاقالالا لوقالاللل النا الالس

( )1ػتمد مل ق ،ن،ج الجنيز اإلسال يز ،اصت م ال اين ،داا الف وع ،القام ة 1448مال ط ،8ص ص .345 -344
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ومللالاللهب ومال يداسالاللن القال آن النال مي وعقيالالدة التلقيالالد نعسالالللب فنال ي سالاللي  ،ل الاللعي و ن،جالالي ي الالدا
عالالن ال ال ال الالليمز وينت،الالي ناإلا الالان ام ال الاللا نالالاليق واللصالاللل ام اضتالاليف نالالدال الالن التخال ط يف تامالالات
الف والقليف ال ن ي ال اتس.
وؿتالالن -نالالاظتن،ج اإلسالالال ي اظتتلالالمن يف النتالالاب وال الالنز -ا ال ه اإلا الالان يف رتي ال

اللاان الالال

و امق الاً و الالانا ص الالغريا ،اا الالااا اا الالجا -ولن الالن اإلا الالان النا الالج مل الالدا عل الال ،التلق الالي اظت ا ال الالن اظت الالن،ج
اإلسالالال ي ،يقال القال آن فيجالالد ئالعن القال آن خيا الالد خ انالالا ا ال اً ،ويقال ولجي،الالات ال سالاللل صالالل ،اري عليالالد
وسل فيحس ئعمنا مي لج،ز اليد نال ات ،ل حيس اد ديل اآلن ن الاللعي و الن االسالتوداد الا يتوا الل
ند ووا ال ا اً

النتاب وال نز.

ويف اهتم ال اظت الالل ال ال ي يتحالالائ ام ال يوز اري وحينمالالد الالن،ج اري ،ولجالالد القيالالادة ال ن يالالز و
ال وقيالالز و ال ياسالاليز و االجتماعيالالز داتمالالا يف صالاللاة الالن ال الاللا ،او اكالالا ولجالالد نالالادي وي نالالدم يف سالالرية
ال سلل صل ،اري عليد وسل ال رية الن ليز الف ي ز.
ملالالال ووالالام( :لََقا ْد َكااا َن لَ ُكاام َِااي رسااو ِ اللُا ِاه أُسااوةٌ حُاانةٌ لماان َكااا َن فارِاو اللُااه والْي ااوا ِ
ارًا َار
َ ََْ
َْ ُ
ْ َُ
ْ َ َ ََ َ
وذَ َك َر اللُهَ َكبِ ًيرا) [سلاة انق اب آيز .]21
وولجالالد يف الولمالالام ،ومالالل واثالالز انا يالالام ،ولالاليس الولمالالام م ال ق ظالالز الول ال  :امنالالا م ال الوالالا للن هب ال ا
الول ال ين ي نلن نولم ،الناس ،ويو اللن يف سالللئ ،الاللاملوي و رتالز عمليالز ظتالا يقلللاالد ل الهبال الن اللا
شا اللُااهَ ِماان ِعما ِ
اادمِ العُلَ َماااحُ) [سالاللاة فالالا
مال ا الالالدين ،مال الال ين خيفالاللن اهبال قالاليف خفالاليتد( :إيُ َمااا فَ ُْ َ
ْ َ
اآليز ]28

()1

وعمليالالز الجنيالالز يف اظت ،الاللم اإلسالالال ي ونالالن الاليسا وال وال عالالن اهتمال نالالل ئااالالت ورلالالت و الالتمد
صلعتا وواملو،ا ن اهتمال ومالل الال ي ي ال ،في،الا خال ا وع الام ،وئااالت ولال الومليالز مالي ال ؤيالز الفالا لز
وال امل الالز ال ال دت لالالت يف الق ال آن الن ال مي ،وال ال فتحالالت اآلفالالاع الالام الت الاللا اعتات الالل ال ال ي ق الالدث يف الول الاللم
النظ يز والولميز.

( )1ػتمد رتيل خياط -النظ يز الجنليز يف اإلسالم -دااسز حتليليز -ج سانيف ص .136
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ومن ا يتلح لنالا ن الجنيالز اإلسالال يز عمليالز اجتماعيالز ووالذ ونميالز فنال اإلا الان وونظالي سالللئد
وعلا د عل ،سالاس الالدين اإلسالال ي نق الد حتقياليف مالدا اإلسالالم يف قيالاة ال ال د واصتماعالز ي يف ئالل
غتاالت اضتياة.
ومالالي وتولالاليف مل الالل ئالالل الالق نت،يسالالز عقالالل اإلا الالان وفن ال ن وو الاللااود عالالن النالاللن واضتيالالاة وعالالن دوان
وعالملتالالد هب ال ن ال الالدايا وع الالن غاي الالز م ال ن اضتي الالاة اظتؤملت الالز ال ال حييام الالا اإلا الالان واعت الالد ال ال ي جي الق ن يلج الالد
اعيد ام حتقيقد.
وملد ملدم اإلسالم م ن انفناا ئل،ا يف نظل ز ن الت لاات جان ز تينز ال يالان ،ئمالا ملالدم لنالا
الوقيالالدة ال الالحيحز ال انتالالز الال جيالالق علالال ،اإلا الالان ن يالالؤ ن هبالالا لنالالي حتال يف ا الالد اظتفالالاع واإلق الالاس
ووغ ال س الولا الالس ال ال ودفوالالد ام ال الاللل ال ال ي اظمالالت الف ال يوز اإلسالالال يز لالالد مللاعالالدن وص اللاند :ال الاللل
ال ي حيقيف اعتد ال ي خليف ن جلد اإلا ان سلام ئان م ا ال لل ف دياً م رتاعيا.
فاصتاا الالق اإلدي الالاين االعتق الالادي ال الالن ال الالدين ال ال ال ي يقال الالدم لن الالا ساس ال الاً ااسال الالخاً الالن الوقي الالدة ال انتال الالز
والت الاللاات اللا الالحز اظتجان الالز ،وانمالالدا النالالرية واضت اللاج الدافوالالز ام ال الالوي ال اعالالة علالال ،نوالالد ان الالل
والت اؤل واصتد واللعي.
ونقيالة ان اظتالن،ج اظتت ال يف غتالال علال االجتمالاع الجنالاللي اإلسالال ي ؽتالا يو الي صاللاة اامل الز عالالن
ققيقالالز م ال ا اللامل ال اظ ال ا العتمالالاد عل ال االجتمالالاع الجنالاللي الغ ال ه -وال ال ي يؤخ ال نالالد يف نوالالض دول الوالالا
اإلسال ي -عل ،اصتلااق اضت يز فقط -فقد غانت عند -اتيجالز لال ل  -ان اللا اظتونليالز ،والغي يالز الال ال
حتس ومي ونمل اضتقيقز ،وجيق عل ،ال اقة ن يلو،ا ا ق عيند ثنام حب دن

()1

نعن ن ندي،يات اإلسالم ن ينلن الناس
القليز ول ال

الن منالا دينالن القاللل

لم  ،و ن ونلن الجنيز اسال يز اجتماعي ،قيالة ن مال ن

ن وناللن غت،للالز يف اهتموالات اظتواصال ة ،و مالي علال ،انملالل مللاليز ،مالز عاتمالز لاليس عتالا

الالدللل ػتالالدد وا الالح ال الالمات .ولال ل فالالإن اللاملال يف قاجالالز ام ج،الالد الالخ ووغيالالري الالا ل لنالالل اظتنالالامج
الجنليز ال ال و تند ام اإلسالم وو لااود ،و اميمد و مناط سللئد الومليز عل ،الن اع اللاس .

( )1ن لا اويد اظت ريى -ال ياغز اإلسال يز لول االجتماع الدواعي واإل نان -ئتاب ان ز -الودد  -33واااة انوملا
اإلسال يز -مل 1413 -مال -ال وز انوم ،ص.156
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والفسلون

الالن خالالالل ول ال اظتواصتالالز الال هتالالد ام ػتاولالالز و ال ا الاا و الاللاي ؿتالالل التعصالاليل يف غتالالال عل ال
االجتمالالاع الجنالاللي ؾتالالد ن ان ال حيالالت علالال ،علمالالام الجنيالالز اظت الاللم

ن ي،تم اللا ندااسالالز اظتفالالنالت اضتاليالالز

للمجتموالالات اإلسالالال يز يف غتالالال عمليالالز الجنيالالز وو ال اضتلالاللل اظتمننالالز عتالالا علالال ،سالالاس اضتلالاللل اإلسالالال يز،
وم ا سل ي تح اهال ل نداع ال نال ي والولمالي الام اظتتخ

ال يف غتالال علال االجتمالاع الجناللي علال،

ساس ن ال ؤيز اإلسال يز.
وولال نن اظتفالالنلز الال وتحالالدى اظت نال ين يف مال ا اهالالال وغالالرين الالن اهالالاالت انخ ال ى مالالي عالالدم
وناسق النظ يات واالجتامات اللافالدة الن الغال ب و غالرين يف غتالال علال االجتمالاع الجناللي ال ووالالي ديننالا
اإلسال ي اضتنيس وول ن ال ق اظتنالامج الغ نيالز الال افالعما علمالام غ نياللن غالري

اللم  ،وولال ال يت اليف

اظت ادئ والقي اإلسال يز.
وؽتالالا ال ال فيالالد ن اظت،الالام التوليميالالز يف اصتا والالات اإلسالالال يز دت ال نظ ال و صالالو ز فع ا ،الالا ،مالالز
خ الالرية مالالي ونالاللين ميسالالز والالدايس جا ويالالز ون الالي ل الالد اقتياجالالات التولالالي اإلسالالال ي خ لصالالا يف رالالل
اضتملز الغ نيز ؿتل اسامة ال سلل صل ،اري عليد وسل  ،واعادة صياغز الوللم الجنليز و وعسي ال،ا يف رالل
النظال ة اإلسالالال يز النليالالز للنالاللن واضتيالالاة واإلا الالان ،ولال التعصالاليل الال ي يوالالذ الغالاللص يف عمالالاع الالجاث
اإلسالالال ي لل حالالة عالالن انصالاللل و اصت ال وا اإلسالالال يز عت ال ن الولالاللم و الالن ل اللصالاللل الي،الالا ،ول ال ل فالالإن
ج،الاللد التعصالاليل وت لالالق ولعيالالز اظتوني ال نالالد ،واظت الالت يدين نالالد و ال ح القلالاليز عت ال لي الالد وا يف خ ال اللاملو،
لنتانت،الالا و الالد آثاامالالا ام عمالالاعت وج،الاللدم الولميالالز وال ن يالالز ال انخ ال يف االعت الالاا نالالعن دتن ال اظت قالالس
اظت ل ن صلل ال ن اإلسال ي وا اتس الجاث مل الدعا ز ال تي الز لومليالز التعصاليل ،ولال ل جيالق ال
وتجد الدااسات يف ل لع التعصيل اإلسال ي ؿتل ال حالة عالن اظتالادة اإلسالال يز الال وت اليف واتالاتج الغال ب
نل يتوالدى ان ال ولال ل فالادة الن مال ن اظتالادة اإلسالال يز يف صالياغز جديالدة وو الريات جديالدة والنالد الن
ال واة جتنيالالد اظت نال ين والولمالالام نال الاللا اظتمننالالز ئافالالز الالن الالالدعلة ام النتانالالز واإلاتالالاج الولمالالي يف القلالالايا
اظتتولقالالز نالتعصالاليل ،واملا الالز النالالدوات واظتالؤدت ات واضتلقالالات الدااسالاليز لت الالادل وج،الالات النظال واجال ام اضتاللااات
الولميالز وامنالالام اظت الالامي اظتفالجئز ،واوا وصالاللنا نالتعصالاليل ام االمتمالالام نتحديالد فالالنالت اهتموالالات والوالالا
ئلد ،وف،م،ا وػتاولز و اضتللل عتالا -قالا لتوالالي اإلسالالم -فإانالا اناللن ملالد املجننالا الن قلالز اإلنالداع
ال ن ي والولمي ،واإلس،ام يف وقدم الوللم اضتدي ز ن خالل ال ؤيز اإلسال يز.
و الالن اللا الالح ن التعصالاليل اإلسالالال ي للولالاللم االجتماعيالالز و ن،الالا الجنليالالز يوالالحت دعالاللة -و نالالانق ى
ع الاللدة -ام انص الاللل اإلس الالال يز انوم ناعت اام الالا اظتن ال ال تي الالي ال ال ي و الالتمد ن الالد مال ال ن الول الاللم س الال،ا
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و ن لقاهتا حبية ينق -،ن خالل عمليز التعصيل م ن -ا عليف نتل الولاللم الن اللاتق اظ يالز و فنالاا
غ ي ز ال وت يف و ا جام ند اإلسالم ن،جا وغايز و اااً.
ان عمليالالز التعصالاليل للولالاللم االجتماعيالالز و ن،الالا الجنليالالز ال وتوالالااة ا الملالالا ال ي وقالالدم علمالالي و
و اللا ن،جالي يف مال ن الولاللم الالا دام ال خيالالس اظتالالن،ج اإلسالال ي علالال ،سالاس ن اإلسالالم دعالا ام الولال ،
()1
وقة عليد
وايطالقا من ذلِ فوصي الماحث بما فلي:
( )1ال واة ال حالالة يف الق ال آن الن ال مي ،وال الالنز الن ليالالز الف ال ي ز وول ال السالالتخالص اظتوالالايري اإلعتيالالز،
وال الالنن ال الالللئيز واالجتماعي الالز الال ال ولج الالد ال فال ال وحتنال ال و ال ال فاهت لتن الاللن ساس الالا و ن لق الالا
لدااسز عل االجتماع الجنلي.
واة و

()2
()3
صلد.
()4

ن،ج خاص للتعصيل اإلسال ي يف غتال عل االجتماع الجنلي

واة دااسز الالجاث االجتمالاعي الجناللي لولمالام اظت اللم فيمالا ي يالد عاللدة مال ا ال ال ع اظت،ال ام
واة وقلمي لاد عل االجتماع الجنلي ودااساود اضتاليز عل ،لم ووالي اإلسالم.

( )5ال ال واة اجال ال ام ال ح الاللث الال ال وال ال نط نال ال اظت الالادة الولمي الالز يف غت الالال اجتماعي الالز الجني الالز ،ونال ال الول الاللم
الف عيز.
()6

واة وقلمي الدااسات اضتدي ز يف غتال عل االجتماع الجنلي لتدوا يف فل الفال يوز اإلسالال يز
واإلفادة ن،ا ل ا ان.

()7

واة املا ز الندوات واظتؤدت ات والا ات ال ختدم م ا اهال.

()8

واة التمنن ن الجاث اإلسال ي عند علمام اظت لم .

( )1جا وز اإل ام ػتمد نن سولد اإلسال يز -عمادة ال حة الولمي -التعصيل اإلسال ي للوللم االجتماعيز -اظتف وع -ن اا ج الومل-
اإلؾتااات -وز جا وز اإل ام -ال ياة1413 -مال ،ص23
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