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 اىجي ثسخة جيجي الى:
من كانت سببا في وجهدي الى مشبع الخقة والحشان الى من غسختشي 

 والهالج العديد رحسو هللا. امي العديدة اطال هللا في عسخىا بحبيا
الى من أحبيم وافتخخ بيم وأتسشى الشجاح ليم اخهتي والى أصجقاء 

 الجرب الجامعي.
واخص بالحكخ األستاذة الى كل من ساعجني في اعجاد ىحه السحكخة 

السذخفة اسعج زرىهني فايدة والتي رافقتشي طيمة انجاز ىحا العسل، كسا 
أتهجو بالذكخ الخالص الى من ساىم من بعيج او قخيب بسعمهمات مفيجة 

 او راي سجيج الى غاية انتياء العسل.
 الى جسيع أساتحة عمم االجتساع وباألخص التخبهي وفزميم يعمه.

 
 
 
 
 
 
 

 حشهن خالج س



ب  
 

 نذكخ هللا تعالى أوال وأخيخا.
اىجي تخخجي وفخحتي لمهالج والهالجة الحين ليم الفزل في تهجييي 

وتحفيدي عمى االجتياد والسحاكخة وكل اىمي واقاربي وباألخص اساتحتي 
الفاضمين الحين ما قرخوا معي وله بالمحعة والى كل رفقائي، بإذن هللا 

ت الترفيق من حهلشا، ونخى سشختجي عباءات تخخجشا، وندسع أصها
فخحة احبتشا، ان ىحه المحعات لطالسا انتعخناىا لشخفع قبعات تخخجشا 

تهديعا لدشهات جسيمة مزت، فيارب تسم فخحتشا بتفهقشا وتهفيق كل من 
 كان لو الفزل عميشا من أساتحة وزمالء وكل من وقف الى جانبشا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أداني بن ذىيبة



ت  
 

نتهجو بالذكخ الخالص الى كل من ساعجنا الى انجاز ىحه الخسالة 
واخص بالحكخ األستاذة السذخفة "زرىهني اسعج فايدة" التي رافقتشا طيمة 
انجاز ىحا العسل كسا نتهجو بالذكخ الخالص الى كل من ساىم من بعيج 
او قخيب بسعمهمات مفيجة او راي سجيج او تذجيع الى غاية انتياء ىحا 

 سل. الع
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ث  
 

 ممخص الجراسة:

يقؽم بأدوار ججيجة في حياتو ويتحسل مدؤوليات عمى عاتقو، أو غيخ ذلغ مؼ  إن أي إندان
 وتفاعمو معيا. اإلجتساعيةاألدوار التي يؤدييا في حياتو مشح إنخخاطو في الحياة 

ىشا يتدع مجال التخبية في وقتشا الحاضخ يؽما بعج يؽم، فيتدايج مؼ حؽلو االىتسامات  مؼ
 وتعجد مذكالتو وقزاياه.والتخررات 

إن التخبية مؼ أىػ السؽاضيع التي يتشاوليا عمػ االجتساع وعمػ الشفذ، ونججىا في كثيخ مؼ 
 ىارهدوإز ي تقجم السجتسع حيث ليا أىسية فاىتسامات الباحثيؼ والستخرريؼ والدؽسيؽلؽجييؼ 

لتعجيل الخسؽل صل هللا عميو وسمػ في بشاء السدجج عشج وصؽلو الى السجيشة أثخه ولقج كان 
البعيج السجى في تكؽيؼ الجولة اإلسالمية، حيث أصبح السدجج مخكد التعميػ ومعيجه، مخكد 

 الخعاية االجتساعية وأدوار أخخى كثيخة إضافة إلى العبادة والرالة فيو.

اإلسالمي بالغة األثخ، حيث تػ فقج كان السدجج بيحا العسل يؤدي رسالة تخبؽية في السجتسع 
بشاءا متكامال الجدسية، الخوحية، العقمية( بشاء الذخرية اإلسالمية مؼ جسيع جؽانبيا )

 ومتؽازنا، وفق تعاليػ القخآن الكخيػ وسشة الشبي صل هللا عميو وسمػ.

السدجج وععػ دوره ورسالتو في بشاء السجتسع اإلسالمي لحلغ فإن مؼ ىشا تبجو لشا أىسية 
كمة ىحه الجراسة تتسحؽر حؽل السدجج كسؤسدة إجتساعية ودورىا في تخبية الفخد وإعجاده، مذ

رعايتو وتكؽيؼ شخريتو في بيئة الفخد كؽنو يتؽلى حيث يحتل السدجج مكانة وأىسية خاصة 
 وبحكػ أنو مؤسدة مؼ مؤسدات التشذئة االجتساعية.ية( الطابع والييسشة الجيشبحكػ مكانتو )

إلستسخار ونجج أن لمتخبية مكانة وأىسية كبيخة في حياة الفخد و السجتسع حيث أنيا ضخورية 
الكائؼ البذخي، حيث تداىػ في تطؽيخ الذعؽب وتشسيتيا اإلجتساعية واإلقترادية ضخورية 

لبشاء وصياغة كيان اإلندان وشخريتو، لكؼ عمى العسؽم  الفخدي واإلجتساعيعمى السدتؽى 
األسخة، السجرسة، جساعة اذا ما تحجثشا عؼ مؤسدات التخبية إنشا نحكخ أىػ مؤسداتيا )

ثػ الحجيث عؼ السدجج ىؽ اآلخخ كسؤسدة مؼ مؤسدات التخبية وذلغ إلرتباط الخفاق( 
سالو عمى كل الؽظائف واألدوار السختمفة تاريخ التخبية اإلسالمية بالسدجج إرتباطا وثيقا وإلشت

 مشح عرخ صجر اإلسالم.



ج  
 

إال أنو ومع تقجمشا في البحث خاصة وبعج تعخضشا لمسدجج وأدواره إبان صجر اإلسالم 
نجج انو الهقت الحاضخ( وتحجثشا عؼ رسالة السدجج في السجتسع اإلسالمي السعاصخ)

رسالتو في أداء الرمؽات وتحؽلت ولألسف قج تزائل دور السدجج في السجتسع وانحرخت 
فمػ يعج يقؽم ىحا األخيخ يقؽم بأدواره كسا عشو أنعار الشاس في وقت كثخت فيو ممحات الجنيا 

 كان في الدابق.

عؼ أىػ األدوار والؽظائف التي يقؽم بيا السدجج في وقتشا ىحا الى جانب وإذا ما تحجثشا 
والجور التخبؽي خاصة لبشاء االمة الؽظيفة العقائجية واالقترادية والؽظيفة االجتساعية 

اإلسالمية وتخبيتيا تخبية صحيحة تذسل جسيع جؽانب شخرية الفخد السدمػ ويسكؼ تمخيص 
أكثخ الؽسائل فعالية في نذخ الجعؽة اإلسالمية ومؼ يا ذلغ في دور خطبة الجسعة حيث أن

ىشا يسكششا القؽل أنيا إستيجفت فئات السجتسع ككل فال تخص فئة دون فئة أخخى إال أن 
فبرالحيػ يرمح السجتسع، لحى فقج وحجت الجيؽد ىػ الذباب مقرؽدىا بالجرجة األولى 

خاصة انشا في مجتسع كثخت مفاسجه  والخطباء والسرمحيؼ في التأثيخ عمييػمؼ قبل العمساء 
شباب السجتسع مؼ أخالقو وىؽيتو وعاداتو تحت ما يدسى التحزخ واإلنفتاح محاولة لدمخ 

 وتقاليجه.
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 مقجمة:

تعشى التخبية بإعجاد االفخاد وتذكيل شخرياتيع وكحا الشيػض بالسجتسعات وذلظ مغ خالل 
ولكي يتع اكتداب الخبخات التخبػية السصمػبة  مؤسداتيا السختمفة السجرسية مشيا والالمجرسية

فانو يشبغي ان ال يكػن ىشاك تشاقس بيغ ىحه السؤسدات فيسا تؤديو مغ أدوار، فالتكامل بيغ 
 مؤسدات التخبية يحقق لمعسمية التخبػية أىجافيا.

والسدجج واحج مغ اىع ىحه السؤسدات الحؼ كان لو دور كبيخ في السجتسع اإلسالمي عبخ 
ر السختمفة، ففي مجالذ عمسائو دونت عمػم القخآن والحجيث والفقو والمغة، وفي صحغ العرػ 

اروقتو تمقت جساىيخ السدمسيغ العمع والسعخفة عمى اختالف مجاالتيا، فزال عغ ادواره 
االجتساعية العجيجة التي نست مغ خاللو في تحقيق الخوابط بيغ االفخاد، وكحا دعع االنتساء 

دون تعرب وغيخ ذلظ مغ األدوار في مجال الدياسية والقزاء واالفتاء،  لألسخة والسجتسع
الى جانب السداىسة مع غيخه مغ السؤسدات في مػاجية السذكالت التي تعيق حخكة التشسية 
في السجتسع، كل ىحا وغيخه جعل مغ السدجج مؤسدة تشسػية عمى مجار العرػر والحاجة 

خجمة السجتسع والشيػض بو، مغ اجل مػاجية االن ماسة الى اإلفادة مغ السدجج في 
 التيارات السختمفة التي تحاول العرف بالعالع اإلسالمي.

السدجج عبخ التاريخ اإلسالمي أدوارا عطيسة الذأن بالغة التأثيخ في السجتسع  قجم وليحا فقج
اإلسالمي، فالجارس لمحزارات اإلندانية وعالقاتيا بالجيغ يقف بإعجاب امام الحزارة 
اإلسالمية التي نست بيغ جػانح الجػامع وشسمت باىتساماتيا عمػم الذخيعة والمغة وعمػم 
الكػن والحياة، وكانت حمقات السداجج نقصة االنصالق فييا والبيئة التي رعت كل ثسار العقل 

 اإلنداني.

ع وعميو فقج كان السدجج البيت الجامع الحؼ يختمف اليو السدمسػن لمعبادة ولتدييخ شؤوني
العامة، ولتجبيخ أمػر دنياىع، فيو يقف السدمع بيغ يجؼ خالقو خاشعا متزخعا يخجػ رحسة 
ربو ويدعى الى تخبية روحو وتدكية نفدو عمى مكارم االخالق التي دعت الييا الذخيعة 
اإلسالمية مغ فزيمة وتزامغ اجتساعي بيغ افخاد االمة اإلسالمية وىػ في الػقت نفدو 

قيفية يفج الييا السدمسػن لتعمع القخاءة والكتابة والشيل مغ مياديغ العمع مؤسدة تعميسية وتث
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والسعخفة والى جانب الخسالة الخوحية والتخبػية والعقائجية فقج قامت السداجج بأدوار اجتساعية 
. والتي "الجور التربهي للسدجج"تخبػية ميسة ندتعخضيا في ىحه الجراسة التي تحسل عشػان 

ا عمع االجتساع التخبػؼ حيث نحاول في ىحه الجراسة تدميط الزػء ترب في اختراصش
عمى األدوار التي يقػم بيا السدجج في عسمية التخبية باعتباره مؤسدة مغ مؤسدات التشذئة 
االجتساعية والتي ليا دور فعال في تشذئة الفخد وخمق جػ مغ التفاعل بيغ افخاد السجتسع عغ 

غ تعاليع الجيغ اإلسالمي الحشيف حيث قدسشا بحثشا الى شخيق التخبية الدػية مدتسجة م
تشاول الحجيث مقاربات نغرية عن التربية والسدجج  فرميغ كان الفرل األول تحت عشػان

في مبحثو األول عغ ماىية التخبية حيث تعخضشا فيو الى تعخيفشا لمتخبية واعتسجنا في ذلظ 
أىسية التخبية في حياة الفخد والسجتسع ثع  عمى اقػال اىع عمساء االجتساع كسا قسشا بتفريل

التحجث عغ اىع مؤسدات التخبية وفرمشا في ذلظ بحكخ االسخة والسجرسة وجساعة الخفاق 
وأخيخا تحجثشا في السبحث األول عغ عالقة السدجج بالتخبية برفتو مؤسدة فعالة مغ 

ما السبحث الثاني مؤسداتو بالشدبة السجتسع العخبي برفة عامة والسدمع برفة خاصة، ا
تشاولشا فيو الديخورة التاريخية لمسداجج حيث عاد بشا الدمغ الى اول مدجج بشي في اإلسالم 
مدجج قباء والحؼ بشي عمى يج الخسػل صل هللا عميو وسمع بشفدو فػر دخػلو السجيشة وكان 
ذلظ تحت عشػان السدجج في عرخ صجر اإلسالم، ثع تحجثشا عغ مكانة السدجج في 

سالم برفة عامة وعممشا ذلظ بأقػال مبحػثيشا عمسا ان الجانب السيجاني كان جشبا الى اإل
جشب مع الجانب الشطخؼ ثع قخرنا العػدة الى ما سسيشاه بالسدجج في السجتسع اإلسالمي 
السعاصخ وكيف اصبح عميو السدجج في وقتشا الحاضخ ثع تحجثشا أخيخا عغ الػضائف 

تحجثشا الهعيفة التربهية للسدجج ل الثاني فقج كان تحت عشػان اما الفر السختمفة لمسدجج،
فيو في السبحث األول عغ الػضيفة التخبػية لمسدجج اما السبحث الثاني تحجثشا عغ دور 
الخصبة في التخبية واالعجاد والتثقيف والتػجيو و ىشا أيزا استشجنا عمى اقػال السبحػثيغ في 

خا قسشا بتأكيج فخضيات البحث وعغ مجػ تحققيا عمى ارض تعميمشا وتأكيجنا عمى دورىا و أخي
 الػاقع وعخضشا لشتائج الجراسة.
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ومغ خالل كل ىحا فان اليجف مغ ىحه الجراسة كان ابخاز أىسية الخسالة التي تؤدييا السداجج 
بعج ذكخ األدوار السختمفة التي تمعبيا في العسمية التخبػية خاصة وأنيا مؤسدة مغ مؤسدات 

 ة االجتساعية.التشذئ
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 الجراسات الدابقة:-1

 الجراسة األولى:

"دور السدجج في تحقيق والتي كان عشػانيا تحت  "حسجان رمزان دمحم"دراسة الجكتػر 
في جامعة االنجماج الدياسي في السجتسع العراقي، دراسة تحليلية من مشغهر اجتساعي" 

السػصل بالعخاق دون ذكخ الدشة والتي تيجف الى معخفة دور السدجج واىسيتو في تحقيق 
االنجماج الدياسي بيغ افخاد السجتسع العخاقي السعاصخ لسا لمسدجج مغ دور ىام وبارز يسكغ 
ان يؤديو في مجاالت الحياة كافة، ال سيسا في الػقت الخاىغ نتيجة لسا يسخ بو السجتسع 

اقي مغ ضخوف اجتساعية وسياسية خصيخة مغ احتقان وتفجيخ وقتل الحؼ اوججتو قػات العخ 
االحتالل األمخيكي كسا تعخض لجور السداجج الفعال في اجخاء التغييخات الفكخية والدمػكية 
ألفخاد السجتسع لتحقيق التزامغ والتػافق واالنجماج مغ اجل تقميل حالة االحتقان االجتساعي 

افخاد السجتسع،  ووضف إمكانية استيعابيا عغ شخيق السداجج لسا يقػم بو  والدياسي بيغ
الخصباء وأئسة السداجج مغ دور في عسمية التخبية والتػعية الجيشية واالجتساعية لخأب الرجع 
بيغ شخائح السجتسع، وبالتالي انخفاض مدتػػ التػتخ والرخاع في الذارع العخاقي عغ شخيق 

اشخ ىحه اإلشكالية التي زرعيا االحتالل والتي يعير السجتسع العخاقي التػجيو والتػعية لسخ
معاناتيا، وفي األخيخ خخوجو بشتيجة حػل مداىسة السداجج مع بعزيا في الحفاظ عمى 
وحجة الػشغ والجفاع عشو ومقاومة االحتالل وتجشب الكثيخ مغ السذاكل التي بخزت في 

سية بيغ القػػ و األحداب السشفحة عمى الدمصة الداحة العخاقية نتيجة االحتقانات الديا
وسمػكيات االحتالل األمخيكي ومحاولتو زرع التفخقة والفتشة بيغ افخاد السجتسع الػاحج خاصة 

 حالة العشف الدياسي والقتل عمى اليػية تحت مدسيات مختمفة.
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 الجراسة الثانية:

"السدجج وتأثيره في الحج من بعض والتي كان عشػانيا  "سفانة احسج داوود"دراسة الجكتػرة 
جػيمية 61، دراسة ميجانية في مجيشة السػصل في مغاىر الدلهك السشحرف لجى الذباب"

والتي ىجفت الى بيان دور السدجج واىسيتو في الحج مغ الدمػك االنحخافي مغ خالل  9002
تي يؤدييا لمسجتسع والتي عغ شخيقيا السيام والػضائف االجتساعية والجيشية واالقترادية ال

 يدعى لتحقيق امغ السجتسع وتزامشو والحيمػلة دون تفاقع الدمػك االنحخافي.

 الجراسة الثالثة: 

"خظبة الجسعة دراسة والتي كان عشػانيا "سليسان بن عبج هللا الحبس" دراسة الجكتػر 
ة دون ذكخ الدشة، والتي ذكخ فييا دراسة تحميمية بسجيشة ججة بالسسمكة العخبية الدعػديدعهية" 

الباحث أىسية خصبة الجسعة في اإلسالم مغ حيث االمخ بالدعي ليا والحث عمى االستعجاد 
كحلظ ليا ووجػب االنرات ليا، ثع عخج عمى أىجافيا وعػامل نجاح تأثيخ خصبة الجسعة 

حيث تعجيل  عمى السجعػيغ بيشسا ركد الباحث ىشا عمى أثخ خصبة الجسعة عمى الذباب مغ
 الدمػك والعبادات، وقبل ذلظ السحافطة عمى السعتقج الرحيح.

 اإلشكالية:-2

لعل ابخز دار لمعبادة في الجيانة اإلسالمية السدجج الحؼ عخف عبخ التاريخ اىتساما 
بعج العج عخف  مػرفػلػجيا يعكذ ثقافة حقبة معيشة، فيػ ذا مكانة رمدية تعخف بالقجسية وما

والفعل السخادف ليا مغ قبل رسػل هللا صل هللا عميو و سمع، سعيا مشيا  اليجخة الشبػية
لتجديج السػروث الثقافي و الجيشي لعبت دور العبادة دورا أساسيا في عسمية بشاء السجتسع 
وفقا ألحكام وتعاليع الجيغ، وباعتبارىا بيػت الخب كسا يقال عشيا في مختمف الجيانات فقج 

في مشح تمظ الفزاءات مكانة رمدية قػية في تػجيو وتدييخ افخاد ساعجت الييسشة الجيشية 
السجتسعات مدتعسمة في ذلظ الخصاب الجيشي ومختمف الصقػس الذخعية، ليعخف عشيا انيا 
السكان السخػل لو بإصجار االحكام وكل ما يتعمق بالحياة الػضعية والسيتافيديقية لمفاعميغ 

 االجتساعييغ.
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يغ بالسدجج لمجور العطيع في الجولة اإلسالمية، فتحجثػا عغ السدجج فقج اىتست جسػع الباحث
ومكانتو في اإلسالم واالسذ التخبػية لمجعػة اإلسالمية فيو واالدوار الستكاممة التي يقػم بيا 
السدجج في السجتسع السدمع، مسا جعل لمسدجج اثارا كبيخة في تخبية السجتسع السدمع وال تػجج 

 يغ العبادة والعمع والخعاية الذاممة ألبشاء السجتسع.لسؤسدة أخخػ تجسع ب

وبسا ان السدجج وعالفتو بالتخبية ىػ مػضػع بحثشا فالدؤال الخئيدي الحؼ يصخح نفدو عميشا 
 ىػ3 

ماىي األدوار التي يقهم بيا السدجج؟ وماذا يسثل السدجج بالشدبة للسجتسع  -
 السدلم؟

 الدؤال الخئيدي وىي كالتالي3اما األسئمة الفخعية فيي أسئمة تتفخع مغ 

 ما ىه السدجج وما عالقتو بعسلية التربية؟ -
 ما مجى تأثير خظبة الجسعة على السجتسع السدلم؟  -

 الفرضيات:-3

 للسدجج مكانة في اإلسالم ووعائف وادوار تربهية مختلفة-

 لخظبة الجسعة حزهر وأثر في التربية والتهجيو واالعجاد والتثقيف-
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 اختيار السهضهع: دوافع-4

كل مػضػع يصخح لمجراسة اال وثسة جسمة أسباب تجفع بو الى البحث ومحاولة اكتذاف 
تفاعالتو وعالقاتو وادواره وبغية شخح مػضػع مالئع ومدتفاد مشو في ميجان الديديػلػجيا 
وبغية إيجاد إجابات ال شالسا راودتشا وتأتيشا في مػضػعشا، تدميط الزػء عمى مػضػع 

ر التخبػؼ لمسدجج فسسا ال شظ فيو ان السجتسع في تكػيشو تزبصو مجسػعة مغ العادات الجو 
والتقاليج واألعخاف التي تحجد صػرتو وكحلظ الحال بالشدبة لمييسشة الجيشية التي تفخضيا 
معتقجات الفاعميغ االجتساعييغ والسؤثخة في صيغة تمظ العادات والتقاليج مغ خالل 

كخة السقجس وخاصة تمظ الفكخة التي تجور حػل بيػت هللا مسا يػحي السسارسات والتقيج بف
بأىسية الجراسة ودور العبادة في حياة الفاعميغ االجتساعييغ، والسجتسع ككل خاصة مغ 
الشاحية التخبػية فتمظ البيػت تستاز بانيا مؤسدات تشذئة اجتساعية ليا دور تػارثو األجيال 

ميو فميذ مغ باب الرجفة اختيار السػضػع وانسا الى ان وصل الى عرخنا الحالي وع
مشا تتسثل في محاولة فيع اثخ السداجج في بشاء السجتسع اإلسالمي، وخاصة  ألسباب ذاتية

في السجال التخبػؼ وذلظ باكتداب ثقافة حػل التخرز او السدار السجروس في شخيقشا 
كحلظ وتتسثل ىحه األخيخة  عيةوألسباب مهضه لشيل شيادة الساستخ في عمع االجتساع التخبػؼ 

في معخفة كيف يداىع السدجج في العسمية التخبػية باعتباره ىػ اآلخخ مؤسدة مغ مؤسدات 
 التخبية باإلضافة الى دور التخبػؼ لمسدجج وما يقجمو في ضل التغيخات الحجيثة. 

 أىسية الجراسة:-5

ملسو هيلع هللا ىلص نسػذجا مؤدؼ رسالتو تتجمى أىسية ىحه الجراسة في انشا جعمشا مغ مدجج رسػل هللا 
التخبػية عمى خيخ وجو وانو يسكغ لسداججنا ان تؤدؼ ىحه الخسالة في مجتسعشا السعاصخ 
حيث تصخقشا لحلظ بعج ذكخ األدوار السختمفة التي لعبيا السدجج في العسمية التخبػية خاصة 

في اإلسالم والتصخق الى  وانو مؤسدة مغ مؤسدات التخبية كسا تحجثشا عغ مكانة السدجج
 التخبية، وذكخ مؤسداتيا السختمفة السداىسة في العسمية التخبػية.
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 أىجاف الجراسة:-6

اليجف الخئيدي بحكع العادة عمى انو الدبب الحؼ مغ أجمو يتع القيام بإعجاد الجراسة والبحث 
 .1ة عمسيةالعمسي ىػ الحؼ ييجف الى تحقيق اىجاف عامة غيخ شخرية ذات قيسة ودالل

كسا ىػ اليجف بإتسام الجراسة، ولشيل شيادة الساستخ لجػ كل شالب مغ خالل مداره 
الجراسي حيث يعج ىحا البحث إسيامة عمسية متػاضعة تزاف الى كل ما كتب حػل 
السػضػع وتتجمى األىسية التصبيقية عمى تأكيج دور السدجج في مختمف جػانب الحياة 

ئسػن عمى العسل في السداجج مغ االئسة والخصباء وما يسكغ ان االجتساعية لسا يمعبو القا
يقجمو مغ أدوار ووضائف اجتساعية ليا تحقيق في تساسظ السجتسع كسا انيا محاولة تيتع 
بجراسة السدجج بػصفو تشطيسا اجتساعيا ومؤسدة مغ مؤسدات التخبية باإلضافة الى التعخف 

تخبػية التي يؤدييا السدجج ذات العالقة السباشخة عمى أىسية الػضائف واالدوار ومزاميشيا ال
 بالفخد واالعجاد االجتساعي وصػال الى السجتسع.

 الجراسة االستظالعية:-7

تطيخ الجػلة االستصالعية عمى انيا مكسل ومجعع لمقخاءات، والتي تيجف الى إيجاد الدبل 
وضبصو، وتطيخ أىسية الفكخية لتجقيق مذكمة البحث وتداعج عمى تجقيق سؤال االنصالق 

الجػلة االستصالعية خاصة في الجراسة السيجانية حيث تداعج عمى التعخف عمى ميجان 
البحث والتأقمع معو ومعخفة بعس جػانبو التي ال تطيخىا حتسا القخاءات واالدبيات الستعمقة 

 .2بالطاىخة محل البحث

ا بسجسػعة مغ االئسة ورجال وكانت بجاية االرىاص االول لتبشي السػضػع مغ خالل احتكاكش
 الجيغ داخل السدجج في كل مغ والية مدتغانع ووالية غميدان.

وفي السقابل االستدادة مغ التخاث الشطخؼ بسا فيو االمبخيقي والجراسات الدابقة مغ اجل 
تكػيغ الخيط السػجو وخارشة شخيق التي تديل لشا مغ مأمػرية صياغة إشكالية 

بحث بيغ واقع السدجج في السجتسع اإلسالمي السعاصخ وبيغ سػسيػتخبػية في عالقة ت
                                                             

 .55، ص6221، السكتب الجامعي الحجيث، اإلسكشجرية، مرخ، البحث العلسي والخظهات السشيجية إلعجاد البحهث العلسيةدمحم نغيف، -1
 .77، ص9069، دار القربة لمشذخ، الجدائخ، علم االجتساع الجليل السشيجي في اعجاد البحهث والرسائل الجامعية فيسعيج سبعػن، -2
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)من  عالقتو بالتخبية برفتو مؤسدة مغ مؤسدات التشذئة االجتساعية، وبعجما كان التذاور
حػل أرضية مجتسع البحث التي تسكششا مغ اختيار  اجل تجشب الرعهبات البحثية السيجانية(

ا عمى مجسػعة مغ السداجج داخل الػسط العيشة واستجػابيا، ايغ وقع االختيار مبجئي
 الحزارؼ لسجيشة مدتغانع وىحا لسعخفة الجور الحؼ يمعبو السدجج في عسمية التخبية.

وباإلمكان القيام ببحث كيفي والسشتطخ مشو تقجيع أجػبة أولية مغ خالل مداءلة االئسة ورجال 
بتدجيل بعس السالحطات  الجيغ وولػج السداجج ودور العبادة والجمػس الييا، ما سسح لشا

واالجابات حػل ما يقػم بو السدجج مغ أدوار في عسمية التخبية بػصفو مؤسدة مغ مؤسدات 
 التشذئة االجتساعية وحػل حفاظ السدجج عمى دوره مشح عرخ صجر اإلسالم الى يػمشا ىحا.

 مجتسع البحث:-8

 غانع ووالية غميدان.ىػ مجسػع االئسة ورجال الجيغ داخل السداجج في كل مغ والية مدت

 اإلطار الزماني للجراسة:-9

مغ شيخ افخيل ايغ قسشا بتقديع  90امتجت الجراسة بجءا مغ بجاية شيخ جانفي الى غاية 
 فتخات الجراسة بيغ البحث في الجانب الشطخؼ لمسػضػع والجانب السيجاني

 عيشة البحث:-11

مي والتي يتع اختيارىا بصخق مختمفة تعتبخ العيشة أداة الجراسة أؼ ىي جدء مغ السجتسع الك
بغخض دراسة ىحا السجتسع، فالعيشة إذا جدء مغ الكل، بذخط ان يكػن ىحا الجدء مسثال 

يانات ونتائج العيشة في تقجيخ تسثيال حقيقيا لمسجتسع األصمي، لكغ يدتصيع الباحث استخجام ب
غيخ احتسالية حيث قسشا ع مجتسع الجراسة وعمى ىحا األساس كانت عيشة بحثشا عيشة معط

مداجج في السجيشة محل البحث، وعميو كان مغ الديل إيجاد عيشة البحث،  60باستيجاف 
والتػاصل معيع بحكع تػاجج السداجج داخل اإلشار الحزارؼ لمسجيشة وبحكع انشا مغ 

 قاششييا.
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 مشيجية الجراسة: -11

السػاضيع فمكل بحث عمسي مشيج  يتسيد عمع االجتساع بتشػع مشاىجو والتي تختمف باختالف
عمسي وشخيق يؤدؼ الى الكذف عغ الحقائق برػرة مشطسة فيػ مجسػعة مشطسة مغ 

 .1العسميات تدتغل لبمػغ اليجف

ويشز السشيج عمى كيفية ترػر وتخصيط العسل حػل مػضػع الجراسة حيث يتجخل بصخيقة 
 .2او في ىحه السخحمة او تمظأكثخ او اقل الحاحا بأكثخ او اقل دقة في كل مخاحل البحث 

وعميو تقع ىحه الجراسة ضسغ الجراسات الػصفية التي تدتيجف تقخيخ الكثيخ مغ الحقائق 
الدديػلػجية والعمسية السدتشبصة مغ واقع أني اجتساعي وعميو تقخيخ خرائز ضاىخة معيشة 

اىخة او مػقف معيغ وفي دراستشا ىحه فخض شبيعة البحث العمسي الدعي الى تحميل ض
اجتساعية ليا جػانب تتفاعل في إشار الصخدية بيغ التخبية ومؤسداتيا برفة عامة وبيغ 

 الجيغ وباقي السؤسدات التخبػية برفة خاصة.

ان الػصػل الى حقائق عمسية سميسة ودقيقة يعتسج عمى مجسػعة مغ الصخق والقػاعج التي 
لسشيجي مغ اىع الجػانب في يدتعيغ بيا الباحث مغ خالل قيامو بالبحث ويعج الجانب ا

البحث بحيث انو يذتسل عمى الصخيقة التي مغ خالليا يتػصل الباحث الى نتائج عمسية 
 مجروسة.

ويشبغي عمى الباحث ان يترػر في بحثو الػسائل التي يدتعسميا في كل مخحمة مغ مخاحمو، 
شبغي مغ جية والسقرػد ىشا ىػ السشيجية، وانصالقا مغ كػن العمع في تصػر دائع فال ي

أخخػ ترػر وجػد مشيجية مثالية او نيائية، فتحجيج مذكمة البحث يؤدؼ الى اختيار مشيج 
كسي او كيفي كسا سيؤدؼ الباحث مغ اجل تشاول مػضػعو الى استعسال التجخيب او 
 التحقيق السيجاني او السشيج التاريخي، ان الباحث سيتػجو أيزا وفي السدتػػ السمسػس اكثخ

                                                             
 .21، ص9001، الجدائخ،9، تخجسة مرصفى ماضي، دار القربة، ط مشيجية البحث العلسي في العلهم اإلندانيةمػريذ انغخس، -1
 .22مػريذ انغخس، نفذ السخجع، ص-2
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سالو التقشية السباشخة او غيخ السباشخة اثشاء قيامو بجسع السعصيات مغ السيجان والبج نحػ استع
 .1عميو ان يتأكج مغ صحة نتائجو بإخزاعيا لمتقييع

كسا يعتبخ السشيج الصخيقة التي يتبعيا الباحث لجراسة مػضػع البحث، او األسمػب السشطع 
السشيج الػصفي يتعمق بصبيعة الطاىخة و والكيفية التي يرل بيا الى ىجفو أؼ دراسة الطاىخة، 

 .2دقيقا وصفا بػصفيا السختمفة االبعاد عمى والتعخف ،الخقسية التي يخغب في دراستيا

 عمى االعتساد عميشا ألدمت الجراسة شبيعة فان السػاضيع باختالف تختمف السشاىج الن ونطخا 
 قائسة الػاقع في ىي كسا الطاىخة عمى يشرب استقراء بسثابة يعتبخ الحؼ الػصفي السشيج
 ألنو السشيج ىحا اختيار تع وقج عشاصخىا، بيغ العالقة لتحجيج جػانبيا وكذف تذخيريا قرج

 واقع حػل والحقائق السعمػمات مغ مسكغ قجر أكبخ جسع تتصمب التي جراسةال شبيعة مع يتالءم
 الباحثيغ مغ تتصمب التي الستذابكة الطػاىخ مغ الجيشية والتخبية الفاعميغ مسارسات والن أني،

 بػاسصة السقارن  السشيج وكحا التحميمي الػصفي السشيج عمى أساسا القائسة السقاربة ىحه العتساد
 .3السدحية والجراسة الحالة ودراسة االستصالعية كالجراسات ساتالترسي مغ عجد

 التقشيات السدتخجمة في البحث:-12

 وتفحز البيانات جسع اجل مغ دراستو في الباحث بيا يدتعيغ التي واألدوات الػسائل ىي
 اليجف ىحا لتحقيق ويشطسيا البحث لخجمة السشيج يزعيا أدوات اال ليدت والتقشيات الػاقع،
 .4االجتساعية العمػم معطع فييا ويذتخك العجد محجودة ألنيا

 حيث مغ السشيج البحث تقشيات والزمت دراستشا في التقشيات مغ مجسػعة باستعسال قسشا وقج
 األدوات استعسال الى وعسجنا بحثشا في السجروسة لمطاىخة عمسية نتائج الى لمػصػل األىسية
 التالية3

 
                                                             

، 6222، ديػان السصبػعات الجامعية، ب ط، الجدائخ،اعجاد البحهثمشاىج البحث العلسي وطرق عسار بػخػش ودمحم محسػد الح بيانات، -1
 .11ص

 .34، ص9001، دار جدػر لمشذخ والتػزيع، الجدائخ، مشيجية البحث في العلهم االجتساعية واإلندانيةخالج احسج، -2
 .55ص، 6212، دون بمج، 6، دار االلشاء العخبي، ط مداىسات في أسس البحث العلسيمرصفى عسخ التيخ، -3
 .11عسار بػخػش ودمحم محسػد الح بيانات، نفذ السخجع، ص-4
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 السالحغة:-1

 تجعل التي األداة  ألنيا السيجانية، الجراسة في خاصة السدتعسمة التقشيات مغ السالحطة تعج
 الػاقع معايذة خالل مغ وذلظ البيانات جسع في ىامة أداة  فيي ببحثو اتراال أكثخ الباحث

 السجتسع الى االنتساء بحكع الذخرية التجخبة الى كحلظ وتدتشج السحمي، السجتسع أؼ السجروس
 الباحث استسع فاذا والشطخ لمدسع الػاعية الستابعة عمى معشاىا ويحتػؼ  ثالبح مػضػع السدمع
 فانو بانتباه الباحث نطخ وإذا مقاصجه، واستيعاب أفكاره تتبع يدتصيع فانو السبحػث الى بانتباه

 .1الحخكة خالل مغ سمػكياتو يالحع ان يدتصيع

 ىحه بو تقػم نذاط ؼأ في يذتخك ان دون  كثب عغ الجساعة بسخاقبة الباحث يقػم حيث
 اجتساعي مػقف ومتابعة واالستساع الشطخ مغ أكثخ تتزسغ فيي السالحطة مػضع الجساعة

 السػقف في يطيخ ال ان االمكان قجر السالحع الباحث ويحاول فيو فعمية مذاركة دون  معيغ
 يحجث وكسا الصبيعية صػرتو في لمجساعة الفعمي الدمػك مالحطة فخصة لمباحث تييئ وىي

 .2الصبيعية الحياة مػاقف يف

 السقابلة:-2

 بعس وفي أيزا لكغ مشعدلة، بكيفية االفخاد مدائمة اجل مغ تدتعسل مباشخة تقشية ىي السقابمة
 التعخف بيجف الكيفية السعمػمات بأخح تدسح مػجية نرف بصخيقة جساعات مدائمة الحاالت،

 الحػافد استكذاف يخيج مغ لكل التقشيات افزل وىي السبحػثيغ األشخاص عمى العسيق
 ونتيجة حالة كل خرػصية خالل مغ لدمػكيع السذتخكة األسباب واكتذاف لألفخاد العسيقة

 عمى لمتعػد او كثيخا مجيػلة مياديغ الى لمتصخق  اما عادة تدتعسل فالسقابمة األسباب ليحه
 اما خخػ أ تقشيات باستعسال اكبخ عجد مع المقاءات اجخاء قبل بالبحث السعشييغ األشخاص

 البحث لسذكمة الشيائي التحجيج قبل فييا والتفكيخ ما لسػضػع السكػنة العشاصخ عمى لمتعخف

                                                             
 .11، ص9009، شخابمذ، 6، مشذػرات غخوس بخس، ط مشيجيتو، مراحلو، تقشياتوعبج الغشي عساد، البحث االجتساعي،  -1
 .690، ص6215اإلسكشجرية،، 6، السكتب الجامعي الحجيث، طالخظهات السشيجية إلعجاد البحهث االجتساعيةدمحم شفيق،  -2
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 التعخف الى بل الػقائع حرخ الى فقط ليذ الػسيمة ليحه استعسالشا خالل مغ نيجف انشا كسا
  .1يعيذػنيا التي لألوضاع األشخاص يسشحيا التي السعاني عمى أيزا

 والجساعات االفخاد لجراسة والبيانات السعمػمات لجسع الخئيدية األدوات مغ السقابمة وتعتبخ
 البيانات عمى لمحرػل وفاعمية شيػعا السعمػمات جسع وسائل أكثخ مغ تعج انيا كسا اإلندانية،
 لمبحث. الزخورية

 اثارت بيجف الباحث حاجيات لتمبي انذات انيا كسا 2فشية مدألة ىي بل بديصة ليدت والسقابمة
 الحاالت تجاوز الى ييجف كيفي تحميل إقامة ثع السبحػثيغ شخف مغ أكثخ او واحج فعل رد

 ذلظ. أمكغ ان مذتخكة سسات واستشتاج الخاصة

 السفاىيم: تحجيج-13

 االتفاق ان في ليا ججال ال التي السفاىيع نجج دراسة او بحث ألؼ األساسية السخاحل بيغ مغ
 اآلراء لسختمف اإليجابي لمتبادل ضخورؼ  حػليا السدبق لمبحث البارزة السعالع بػضع

 ويصػر يتصػر ان عميو العمع فخوع مغ فخع كل الن فعال دور مغ ليا لسا والترػرات،
 .3لمتػاصل قابمة مكتذفاتو يجعل ان يدتصيع لكي ومفاىيسو مرصمحاتو

 مغ وذلظ تحػييا التي لمسرصمحات تعخيف الجراسة ىحه داخل وضع كان بسا الزخورة ومغ
 الػلػج ان مشيا الفمدفية وخاصة السعخفية الزخورة اقتزت اذ بجقة، معانييا عمى الػقػف اجل
 أبدتسػلػجية أدوات باعتبارىا السفاىيع مع تتعامل ان إشكالية اية في مقاربة او مدالة ألية

 األدبية الجراسات مجال في بالخرػص السعخفية الحقػل داخل السيسة بالسكانة تحطى
 والحامل بل والفشية والسعخفية العمسية لمسادة األساسي السحخك بسثابة يعج فالسفيػم نية،واإلندا

 فيػ شجيج بحخص معو نتعامل تجعمشا السفيػم تسيد التي الخرػصية فيحه أيزا السادة ليحه
 يقػم ىػ بل والسكان الدمان عمى يتعالى ال تاريخيا انتاجا مشو تجعل وثقافية فكخية حسػلة يسمظ

                                                             
 .627مػريذ انغخس، نفذ السخجع، ص-1
 .653، القاىخة، بجون سشة، ص6، مصابع الييئة السرخية لمكتاب، ط البحث العلسي "مشاىجو وتقشياتو"دمحم زياد عسخ،  -2
 .61، ص6219، 9، دار السعخفة، طعلم االجتساع والسشيجدمحم عمي دمحم، -3
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 الشطخية السعخفة درجة اعمى ىػ والسفيػم عمييا ويتغحػ الفكخية العالقات مغ شبكة خلدا
 .1ولإلحداس لمحجس مشطع السفيػم الن الكػن  ىجا في االندان إلنجاح والعمسية

 الجور:-1

 الجانب وىػ الجساعة مغ الفخد مغ الستػقع الدمػك بأنو الجور بجوي  زكي احسج يعخف
 الى يذيخ الجور فإن الجساعة في الفخد مكانة الى السخكد يذيخ فحيغ الفخد لسخكد الجيشاميكي

 .2السخكد يتصمب الحؼ الدمػك نسػذج

 يذغل ما شخز مغ الستػقع الدمػك نسط ىػ الجور ان الى فرحان حدين الجكتػر ويذيخ
 مكتدبة نػعيغ عمى وىي وواجبات حقػق  الجور ىجا ويراحب االخخيغ مع تفاعمو اثشاء مخكدا

 بغس السجتسع قبل مغ الفخد الى مشدهبةو وخبختو، وجيجه سعيو خالل مغ الفخد عمييا يحرل
 .3الفخد ميدات عغ الشطخ

 يعتشقيا كسا االخخون  يعتشقيا تػقعات مجسػعة شخيق عغ مػقف أؼ في الفخد دور ويتحجد
 .4نفدو الذخز

 فالجور االجتساعي البشاء تمكػنا فيع او االثار او الشتائج لفيع سػاء محػريا مفيػما الجور ويعج
 .5الفخد يؤديو الحؼ الدمػك بسعشى الػضيفة ىػ

 مغ الفخد يتػقعيا التي التػقعات او الدمػكيات مجسػعة: فيه للجور االجرائي تعريفشا اما
 وحدب السجتسع داخل لألفخاد االجتساعية السكانة يحجد الحؼ فيػ اتجاىو بيا القيام االخخيغ

 او بػضيفة لمقيام وجج فيو عشرخ وكل عشاصخ مغ يتكػن  السجتسع لداخ نطام كل فإن ذلظ
 واألنذصة البخامج مجسػعة فيػ للسدجج التربهي  الجور مػضػعشا يخز ما في ،اما معيغ دور
 ومشح وتػجيو تػعية مغ يتزسشو بسا التخبية عسمية في الجيشية السؤسدة تسارسيا التي

                                                             
، 9000، الخباط، السغخب، 6، مشذػرات كمية اآلداب والعمػم اإلندانية، طالسفاىيم تكهيشيا وسيرورتياالباحثيغ، مجسػعة مغ مفتاح دمحم و -1

 .61ص
 .25، ص6219، مكتبة لبشان، بيخوت، معجم السرظلحات والعلهم االجتساعيةاحسج زكي بجوؼ، -2
 .26، ص9006وائل لمشذخ والتػزيع، عسان، األردن، ، دار مجخل الى علم االجتساع الحجيثحديغ فخحان وعجنان األحسج، -3
 .690، ص9004، دار السجني، مرخ، قامهس مرظلحات علم االجتساعفاروق السجاس، -4
 .611، ص9066، االتجاىات األساسية في نغرية علم االجتساععبج الخزاق جبمي، -5
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 لبخامج وفقا الحياتية األوضاع تحديغ بيجف االفخاد ألولئظ والسعشػية السادية لمسداعجات
 كع. مغ جدء وىحا لجيو الستاحة واالمكانيات الجيشية السؤسدة

 التربية:-2

 عجاه  بسعشى الػلج وتخبى تخبية ربى ويقال نسى انو يعشي الذيء وربا ربا، الفعل مغ تذتق لتخبيةا
 التشذئة بيغ ما يجسع المغػؼ  السعشى فإن وىكحا والخمقية والعقمية الجدجية قػاه  ونسى ونذأه

 .1والتيحيب والتقػية

 التجريب أيزا وتعشي تجريجية برػرة أؼ يديخا، يديخا كسالو الى الذيء ابالغ يزاأ ىي كسا
 .2والتشذئة

 القجرات وتشسية وخمقيا فكخيا لمفخد اجتساعية تشذئة بأنيا االجتساعية العلهم معجم ويعخفيا
 .3التخبية مؤسدات مغ العجيج لداخ والعقمية االدراكية

 األسذ كل وغخس الفخد عجادإل ومدتسخة دائسة تشسية عسمية فيي للتربية االجرائي تعريفشا اما
 عسميات خالل مغ البيئة مع األبشاء تكييف عسمية انيا كسا واالجتساعية، األخالقية والسبادغ

 آلخخ. جيل مغ والتقاليج والعادات القيع نقل

 السدجج:-3

 الفعل ىحا مغ السكان اسع اتخح وليحا يدجج سجج ىػ مجخد ثالثي فعل مغ مذتق مكان اسع ىػ
 .4والرالة العبادة محل عمى وأشمق

 جسيعا فيع الػانيع اختالف عغ الشطخ بغس السدمسػن  فيو يجتسع الحؼ السكان السدجج ويعج
 .5وتعالى سبحانو هللا امام لمرالة واحجا صفا يقفػن 

                                                             
 .61، ص9003يع، عشابة، ، دار العمػم لمشذخ والتػز علم االجتساع التربهي صالح الجيغ شخوخ، -1
 .477، ص6222، دار الذخوق لمشذخ والتػزيع، عسان، علم اجتساع التربيةعبج هللا رشجان، -2
 .477، ص6275، الييئة السرخية لمكتاب، القاىخة، معجم العلهم االجتساعيةاحسج زكي صالح، -3
 .21، ص6221بيخوت، لبشان، ، 9، دار بيخوت لمصباعة والشذخ، السجمج لدان العربابغ مشطػر، -4
 .34، ص6216، دار الذخوق لمصباعة والشذخ، ججة، السسمكة العخبية الدعػدية،9، ج 6، طالجين والبشاء االجتساعينبيل دمحم تػفيق سسالػشي، -5

 .34ص
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 غيخ الخسذ لمرمػات السييأ بالسكان السدجج العخف خرز فقج الصصالحا في السدجج اما
 .1أيزا الكتاب اىل معابج عمى الكمسة أشمق الكخيع القخآن ان

 ،كسا صالتيع السدمسػن  فيو يقيع الحؼ السبشى او السكان فيػ للسدجج: االجرائي تعريفشا اما
 األخخػ  االجتساعية السؤسدات مع عاتقو عمى تقع التي والػاجبات االعسال بعس بتأدية يقػم

 او إرشادات او االجتساعية السذكالت بعس حل او التخبػية كالتػجييات السجتسع في بالصبع
 مغ والتخفيف معالجتو ،ومحاولة االجتساعييغ والفاعميغ السدمسيغ أوضاع تيع أمػر تجاول
 السداعجات او السعػنات بعس بتقجيع او والعمع والسذػرة الخأؼ اىل شخيق عغ اثاره او وشأتو

 األرض لي جعلت "وسمع عميو هللا صمى هللا رسػل لقػل األرض مغ مػضع كل وىػ لسحتاجييا
 .2االمة خرائز مغ وىحا" وطيهرا مدججا

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                             
 .22، صنفذ السخجعابغ مشطػر، -1
 .97، ص6413القاىخة، مرخ، ، الكتاب الخامذ، اعالم الداجج بأحكام السداججدمحم بغ عبج هللا الدركذي، -2
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 نغرية البحث:-14

 الشغرية البشائية الهعيفية:

تحميميع لمجيغ ولعل ذلظ يسيل معطع عمساء االجتساع الى تبشي السجخل البشائي الػضيفي في 
راجع الى ان ىحا السجخل مغ أوائل السجاخل الشطخية السدتخجمة في دراسة الطاىخة الجيشية، 
حيث يشطخ السجخل البشائي الػضيفي الى السجسػعات اإلندانية عمى انيا افاق مكتفية بحاتيا 

الجتساعية وتحافع عمى وجػدىا مغ مشصمق الحاجة، ىحا االفتخاض يقتزي ان االفاق ا
يشبغي ان تتزسغ بعس العشاصخ الخئيدية مغ اجل استسخارىا وقج يشطخ عسػما الى الجيغ 
عمى انو احج ىحه الستصمبات الخئيدية الستسخارية الشدق االجتساعي فالحاجات الخئيدية 
لمشدق االجتساعي تذبع مغ خالل تجاخل البشيات الشطامية لمسجتسع مغ خالل االسخة، 

يغ وأنطسة اجتساعية أخخػ، التي تسثل حاجات الشدق االجتساعي وتشبثق مغ الحكػمة، الج
ضخوف الػجػد االجتساعي لإلندان ومغ ثع تذبع ىحه الحاجات ىػ الحؼ يػصمشا الى فكخة 
الػضيفة التي يجب ان تؤدػ مغ اجل استسخار الشطام، والجيغ مثل أؼ نطام اجتساعي اخخ 

بقاء السجتسع، فيػ يمعب دورا ىاما في خمق القػة يؤدؼ وضائف ضخورية في الحفاظ عمى 
السمدمة التي تتسثل في وجػد السعاييخ التي تعسل عمى تػجيو الدمػك االجتساعي نحػ ما ىػ 
مقبػل لجػ افخاد السجتسع وقبػل ىحه السعاييخ يقتزي وجػد نطام الثػاب والعقاب وذلظ 

جما يقػم بأعسال تتفق مع ىحه السعاييخ لمصبيعة الشفدية لإلندان الحؼ يخغب في السكافآت عش
 .1ويتػقع العقاب عشجما يخخج عشيا

لحا تخػ البشائية الػضيفية ان البشاء االجتساعي الستكػن مغ نطع ومؤسدات وعسميات وضػاىخ 
اجتساعية ليا وضائفيا السيسة التي تداعج عمى استقخار الشطام االجتساعي، ان السجرسة 
الػضيفية في دراستيا لمسجتسع ال تؤكج عمى بشاء ومؤسدات وتخاكيب السجتسع الفخعية بل 

ئف ىحه البشى والسؤسدات ودور ىحه الػضائف في تحقيق التكامل االجتساعي تؤكج عمى وضا
وضبط سمػكيات االفخاد، وبحلظ يعج السدجج احج اىع السؤسدات الجيشية السػجػدة في 

                                                             
 .912، ص6219، دار السعخفة الجامعية اإلسكشجرية، علم االجتساع الجيشيدمحم احسج بيػمي، -1



 مقجمة عامة
 

18 
 

السجتسع تعسل عمى تعجيل الدمػكيات السشحخفة لألفخاد الخارجة عغ ضػابط السجتسع 
 .1تي يقجميا السجتسعالسعتخف بيا مغ خالل جسمة مغ الػضائف ال

 

 

 

 

                                                             
 .511، ص6222، الصبعة األولى، الجار العخبية لمسػسػعات، بيخوت، لبشان، مهسهعة علم االجتساعاحدان دمحم الحدغ، -1



 مقاربات نطخية عغ السدجج والتخبية                                          ولالفرل األ
 

21 
 

 تسييج: -

 وتعتبخ العرخية الثقافة في الذائعة السفاىيع مغ الػالجية التخبية او االسخية التخبية مفيػم ان
 والتخبية الرحية التخبية مثل قخيب عيج حتى سائجة كانت التي السفاىيع مغ وعسقا شسػال أكثخ

 السدتججات مع لتتعامل وتتخصاىا السفاىيع تمظ لكل شاممة لكػنيا االجتساعية، والتخبية البيئية
 .1والسدتقبل الحاضخ في

 الفتخات اىع في وتيحيبو رعايتو تتػلى كػنيا الفخد بيئة في خاصة أىسية االسخة تحتل وحيث
 تقع كسا عامة حياتو تذكيل وفي وافكاره وقيسو اتجاىاتو وتكػيغ شخريتو بشاء في اثخا وأعسقيا
 حياة مخاحل جسيع في والػججانية والجيشية الخمقية التخبية واجب مغ الكبخى  السدؤولية عمييا
 جساعة أول فيي السشطسة االجتساعية لمحياة األولى االتجاىات تتكػن  أيزا االسخة وفي الفخد،

 الدميع االعجاد الشرء إلعجاد عالسجتس يدتخجمو سالح اقػى  نعشبخ وىي الفخد فييا يحتظ إندانية
 اثخ مغ لألسخة ما عمى العمساء وتجارب الشاس خبخات أجسعت وقج والسجتسع، الفخد يخجم الحي

 عسػما الصفل ان نجج حيث السبكخة الصفػلة أي الفخد لحياة األولى السخاحل خالل خاصة عسيق
 حاجة وفي والتعمع لإليحاء ةوالقابمي التذكل سيل فيكػن  ألسختو تساما يخزع السخحمة ىحه في

 السختمفة. والشفدية الجدسية حاجاتو ويخعى يعػلو لسغ دائسة

 عمى معتسج عاجد شفل مغ الفخد خالليا مغ يتحػل التي العسمية انيا عمى التخبية الى ويشطخ
 انداني عسل وىي تامة، مدؤولية نفدو عغ مدؤول وناضج راشج فخد الى كميا اعتسادا غيخه
 في التػقعات أساس عمى السػاقف مختمف في يدمكػن  كيف الججيج الجيل افخاد يعبتعم تعشى

 واالجتساعية والػججانية والعقمية الجدسية جػانبو كافة مغ االندان مع تتعامل حيث السجتسع
ولقج كان لتعجيل الخسػل صل هللا عميو وسمع في بشاء السدجج  وافكاره، واتجاىاتو قيسو وكحا

لسجيشة أثخه البعيج السجى في تكػيغ الجولة اإلسالمية حيث أصبح السدجج عشج وصػلو الى ا
معيج التعميع، ومخكد الخعاية االجتساعية، ومشصمق الجيػش ومدتذفى الجخحى، والسخكد 

 اإلعالمي الحي تحاع فيو االخبار وتتجاول، إضافة الى العبادة والرالة فيو.

                                                             
دراسة ميجانية لبعس السجارس االبتجائية بأورال، محكخة -أساليب التخبية االجتساعية بيؼ االسخة والسجرسة وكفاءة الستعمػ االبتجائيزىخة عثسان، -1

 .54، ص2014-2013الساستخ في عمع اجتساع التخبية، شعبة عمع االجتساع جامعة بدكخة، 
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ولقج كان السدجج بيحا العسل يؤدي رسالة تخبػية في السجتسع اإلسالمي بالغة األثخ حيث تع 
بشاء الذخرية اإلسالمية مغ جسيع جػانبيا الجدسية، العقمية والخوحية بشاءا متكامال متػازيا 

 وشامال، وفق تعاليع القخآن الكخيع والدشة الشبػية الذخيفة.

اء االمة اإلسالمية، الكتفى الخسػل صل هللا عميو وسمع بقػلو ولػ لع يكغ السدجج ميسا في بش
ولسا اقام السدجج في السجيشة، ولسا اقامتو الجيػش  جعمت لي األرض مدججا وطيؽرا""

 اإلسالمية بعج ذلظ في كل بمج يفتحيا السدمسػن.

بيتو تخبية ومغ ىشا تبجو لشا أىسية السدجج وعطع دوره ورسالتو في بشاء السجتسع اإلسالمي وتخ 
إسالمية وفق اىجاف التخبية اإلسالمية في أسسي ترػراتيا وقيسيا اإلسالمية السدتسجة مغ 

 نػر كتاب هللا وسشة نبيو عميو الرالة والدالم.

وبحلظ يسكغ القػل ان السدجج في اإلسالم يعج جامعا وجامعة ومخكدا لشذخ الػعي في 
وتػحيج صفيع وىػ بحق أفزل مكان وأشيخ  السجتسع، ومكانا الجتساع السدمسيغ ولع شسميع

بقعة وأقجس محل يسكغ ان تتع فيو تخبية االندان السدمع وتشذئتو ليكػن فخدا صالحا في 
 مجتسع صالح.
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 التخبية ماىية األول: السبحث
 التخبية: مفيؽم أوال:

 وثقفو وغحاه  انذاه أي الصفل وربى وزاده، نساه أي الذيء وربى ربى الفعل مغ التخبية مرصمح
 اعجادا لمحياة الفخد اعجاد عسمية والتخبية والتشسية، التشذئة تعشي اصصالحا والتخبية وادبو

 السجتسع وقيع عادات مغ يتفق ما ومع األفزل نحػ سمػكو وتعجيل بالسيارات وتدويجه متكامال
 .فيو يعير الحي

 نذاشاتو وتحػيل وبيئتو الفخد بيغ تكيف عسمية وىي الحياة ىي التخبية ان ديػي" "جػن  ويخى 
 الييا. يشتسي التي الجساعة تقبميا أفعال الى

 الشامية األجيال في الخاشجة األجيال تحجثو الحي العسل ىي التخبية بان» فيقػل "دوركايع" أما
 .1االجتساعية" الحياة في لسداعجتيا

 عمى الحرػل ىػ ىجفيا عسمية البعس ويعتبخىا ديشيا مشطػرا تأخح البعس نطخ في بيةوالتخ 
 االصفياني" "راغب يعخفيا حيث الدساوية الجيانات كل بحلظ اقخت كسا السعتجل الدػي  االندان

 .2التسام حج الى فحاال حاال الذيء انذاء بانيا

 .3عامةال لمحياة االعجاد بانيا التخبية سبشدخ ىيخبخت ويعخف

 تمعب التي االسخية التخبية ىي حياتو شيمة الفخد يتمقاىا التي التخبية أنػاع اىع ان بالحكخ وججيخ
 االسخية التخبية أنساط استقراء عمى الباحثػن  حخص وقج األبشاء مدتقبل في كبيخا دورا

 نسصيغ وجػد عمى تجسع الشساذج ىحه وتكاد وغيخىا وبيكخ وشافخ نجسبيسػ  نساذج فطيخت
 )رفس، الدمبي والشسط استقالل( حب، )تقبل، اإليجابي الشسط في يتسثالن لمتخبية كبيخيغ
 .4تبعية( عجاء،

                                                             
 .1964، تخجسة دمحم احسج سميسان القاىخة، مرخ، دار الفكخ العخبي، التخبية الحجيثةانجيال ميجيدي، -1
 .ىـ1412، دمذق، بيخوت، 1، دار القمع، الجار الذامية، الصبعة السفخدات في غخيب القخآنالخاغب االصفياني، -2
 .م1975، 2دار الثقافة لمصباعة والشذخ والتػزيع، الصبعة ، تطؽر الشعخيات واألفكار التخبؽي عسخ دمحم التػمي الذيباني، -3
، شتاء 21/22، ممف اضصخابات الػضيفة االسخية، مجمة شبكة العمػم الشفدية العخبية، العجد انداق القيػ وأساليب التخبية الؽالجيةبػفػلة خسيذ، -4

 .01، ص2009وربيع
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 آلخخ جيل مغ الجيجة والخبخة السعخفة نقل الى ىادفة عسمية ىي التخبية ان أرى  الشياية وفي
 التخبية تػافقت ان ويخاعى السختمفة التعميع وقشػات االجتساعي التػاصل مثل متعجدة قشػات عبخ
 التخبية تكػن  وبحلظ السثمى، صػرتيا في التخبية عسمية تتع لسغ التػافق ىحا فبجون  الفخد نسػ مع

 والسجتسع. الفخد يتقجم وىشا السجتسع مع الفخد تكيف في لتداعج ميارات تعمع عسمية

 والسجتسع: الفخد حياة في واىسيتيا التخبية ضخورة ثانيا:

 يػلجون  انيع حيث افخاده تجريب مغ تسكشو فيي البذخي  الكائغ الستسخار ضخورية عسمية التخبية
 مسا وتػجيو صقل الى تحتاج التي البيػلػجية الػراثية االستعجادات مغ بسجسػعة مدوديغ وىع

 تقػم كػنيا ضخورية وىي لمعير الالزمة الصخق  عمى واالستجالل التكيف مغ الفخد يسكغ
 واالقترادية االجتساعية وتشسيتيا الذعػب تصػيخ في تداىع التي الخئيدية امالسي مغ بسجسػعة

 يدتيان ال وتأثيخات أىسية لمتخبية فان ىحا عمى وبشاءا التحجيات، مػاجية عمى قجرتيا زيادة وفي
 وشخريتو االندان كيان وصياغة لبشاء ضخورية فيي واالجتساعي الفخدي السدتػى  عمى بيا

 بعس خالل مغ واىسيتيا التخبية ضخورة تمخيز ويسكغ السدتقبمي، لسجتسعا لرشاعة واعجاده
  التالية. الشقاط في الكتابات

 أحج قال كسا البذخي  الكائغ استسخارية عمى تحافع التخبية مادامت يدتسخ السجتسع ان -
 الى يحتاجػن  األشفال ان ىػ التخبية الى نحتاج اجمو مغ الحي الدبب "ان السخبيغ
 الى يحتاج فيػ االتكال شجيج الصفل كان ولسا اإلندانية، الرفات تكدبيع لتيا التخبية
 االستسخارية". تتحقق وبالتالي نفدو نفع يدتصيع حتى التخبية

 لمذعػب كبخى  قػمية استخاتيجية تعتبخ فالتخبية االستسخارية جانب الى إضافة -
 السجتسعات تقجم الن ي،القػم واالمغ الجفاع أولػية عغ واولػية أىسية تقل ال وأصبحت

 أىسية تدايجت وقج عجدىع، نػعية عمى وليذ االفخاد نػعية عمى يعتسج حزارتشا ورقي
 الخاعي االندان تخمق التي فيي الحكػمات لكل قػيا اىتساما تسثل أصبحت حتى التخبية
 أىسية تطيخ وىشا االفخاد نػعية عمى أساسا يعتسج التقجم الن وششو عمى يعتسج الحي

 االندان. في الشػعي الجانب ىحا عغ السدؤولة باعتبارىا وضخورتيا خبيةالت
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 اجتساعية عالقات في كػنيع عغ لألفخاد االجتساعية التشسية في ميع عامل التخبية ان -
 القادرة الرالحة السػاششة بجور كالقيام السجتسع في الستعجدة ادوارىع عمييع تفخضيا

 الحقػق  ومسارسة السػاششة، ىحه تفخضيا التي جباتبالػا والقيام السدؤوليات تحسل عمى
 يتػقف األدوار ىحه ونجاح واالم، االب بجور كالقيام واالجتساعية القػمية والػاجبات

 اإلحداس الفخد في يعدز األدوار بيحه القيام ان كسا التخبػي، الشزج درجة عمى
 القيع بشقل لتخبيةا تقػم كسا متذابية اجتساعية صفات اكتداب أساس عمى باالنتساء

 تحجيجىا تع والتي عمييا الستعارف الدمػك وانساط االجتساعية والسعاييخ واالتجاىات
 السجتسع. في وتختيبيا

 اىع ىػ البذخي  العشرخ الن لمسجتسعات االقترادية التشسية في ميع عامل التخبية ان -
 واصبح اإلنتاج، زيادة في التخبية بو تقػم الحي السيع الجور تأكج وقج الجولة تستمكيا ثخوة

 استثسار انيا عمى لمسجتسعات االقترادية الشاحية مغ اإلنتاج زيادة في لمتخبية يشطخ
 السؤسدات تشذيط في يتسثل اخخ ىام دور لمتخبية انو كسا البذخية لمسػارد قػمي

 واإلنتاج، لمعسل وأساليب معخفة مغ وتصػره تػفخه ما شخيق عغ والرشاعية اإلنتاجية
 والتعميع لمتخبية االقترادي العائج بجراسة اىتست التي األبحاث مغ العجيج ججوتػ 

 في استثسار أي مغ اخخ عائج أي مزاعفة اضعافا يفػق  العائج ىحا ان واستخمرت
 مجال. أي
 وىحا والجسالية الخمقية القيع نقل في الكبيخة أىسيتيا تبخز حيث القيع لشقل التخبية ضخورة -

 فاألخالق الخمقية، والعادات القيع ىحه تخسيخ في وأثخه لحاصلا التفاعل خالل مغ
 الدميع الحوق  تشسية عمى تداعج التخبية ان الى إضافة الحدشة الشذأة مغ تأتي الحسيجة
 واشكالو. صػره فيذتى الجسال وتقجيخ لألفخاد

 عمى تعسل حيث االفخاد سمػك مىع االجتساعية والديصخة التػعية في ضخورية التخبية -
 الدمػكيات الصفل دابواك الشافعة العادات عمى وتخكد ،مخضية سمػكيات الفخد داباك

 االجتساعية. الحياة مػاقف بيا يػاجو التي السختمفة
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 والسجتسع: الفخد تخبية في وأثخىا التخبية مؤسدات ثالثا:

 تػجج الحي السجتسع مغ مادتيا تدتسج وأنيا اجتساعية، عسمية او نذاط التخبية ان السعخوف مغ
 تدتسخ وأنيا وافخاد، وقػى  ومؤثخات عػامل مغ فيو ومغ فيو ما بكل السجتسع رىيشة انيا اذ فيو
 لمحياة، االندان اعجاد وضائفيا اىع مغ كان فقج لحلظ يسػت، وحتى يػلج ان مشح االندان مع

 .1بو يتأثخو  فيو فيؤثخ فيو يعير الحي مجتسعو مع السصمػب وتكييفو تفاعمو تحقيق عمى والعسل

 التي الستشػعة االجتساعية السؤسدات خالل مغ اال يحرل ان يسكغ ال والتأثيخ التأثخ ىحا والن
 بو يحيط ما مع السصمػب اندجامو تحقيق عمى وتعسل بغيخه، االندان عالقة تشطيع ميسة تتػلى

 وتتع يسػت، وحتى يػلج ان مشح االندان مع مدتسخة التخبػية العسمية فان ومكػنات، كائشات مغ
 مجتسعو، مع وتكيفو االندان، تخبية ميسة تتػلى التي االجتساعية التخبػية السؤسدات خالل مغ

 التي التشطيسات او األوساط بسثابة السؤسدات ىحه وتعشى لمحياة واعجاده اإليجابي، وعيو وتشسية
 وتصػر ثقافتيا خالليا مغ تشقل حتى والدمان السكان لطخوف تبعا إليجادىا السجتسعات تدعى

 .2التخبػية وغايتيا أىجافيا وتحقق حزارتيا

 شػل واحجة كيفية او واحج نسط عمى تكػن  ال التخبػية السؤسدات ان الى اإلشارة تججر وىشا
 االندان عسخ مخاحل باختالف وتختمف األنساط مختمفة االشكال متعجدة انيا اذ االندان، حياة

 تختمف كسا وقػى  عػامل مغ فييا وما والسعيذية، دمانيةوال السكانية وبيئتو مجتسعو، وضخوف
 التخبػية السؤسدات تعخيف يسكغ وىشا فييا، مسارستو تتع الحي التخبػي  الشذاط نػعية باختالف

 جػانب لسختمف الذامل الشسػ عمى االندان تداعج التي األوساط او البيئات تمظ بانيا
  مكػنات. مغ حػلو ما مع تكيفوال الكائشات، مع حػلو مغ والتفاعل شخريتو،

 الخفاق وجساعة السجرسة، االسخة، السجتسع، في التخبػية السؤسدات ىحه واىع أبخز مغ ويأتي
 سػاء االندان وتخبية شبيعة عمى تؤثخ التي السختمفة السؤسدات مغ ونحػىا السدجج جانب الى
 مباشخة. غيخ او مباشخة بصخيقة تأثيخا ذلظ كان

 

                                                             
 .ىـ1424دار الرػتية لمتخبية، الخياض،  ،مقجمة في التخبية اإلسالميةصالح بغ عمي أبػ عخاد، -1
 .صالح بغ عمي أبػ عخاد، نفذ السخجع-2
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 شدل(:األسخة)الس :3-1

 يتعيج الحي الصبيعي الػسط انيا كسا السجتسع، نديج مشيا يتكػن  التي األولى الخمية وىي
 بيا واالىتسام تكػيشيا عمى اإلسالم حث وقج األولى عسخه سشػات مشح والعشاية بالخعاية االندان
 مغ بالغال في االسخة وتتكػن  الرغخ، مشح معالسيا وتحجيج االندان شخرية في البارز ألثخىا

 السػدة عمى قائسة شخعية رابصة وتخبصيع الػاحجة، السعيذة ضخوف فييا تجسعيع افخاد مجسػعة
  والسحبة.

 مغ العجيج وعمييا الػضائف مغ كثيخ ليا التي االجتساعية التخبػية السؤسدات اىع االسخة وتعج
 مغ فتخة أشػل االندان فييا يعير الحي األول الحرغ بسثابة تعتبخ حيث األساسية الػاجبات

 ذلظ وغيخ والتقاليج، والعادات األفكار االخالق، العقيجة، االسخة عغ يأخح االندان ان كسا حياتو
 .1الدمبية او اإليجابية الدمػكيات مغ

 الذخرية الجػانب جسيع ورعاية بتشسية تعشى انيا السيسا ومتشػعة كثيخة وضائف ولألسخة
 االسخ مغ غيخىا مع السدمسة االسخة اشتخاك مغ خغعال وعمى عسخه، مخاحل مختمف في لإلندان

 السسيدة التخبػية الػضائف مغ بعزا السدمسة لألسخة ان اال التخبػية، الػضائف بعس أداء في
   يمي: ما أبخزىا مغ التي

 عميو هللا صمى قػلو تحقق التي الرالحة بالحرية السدمع السجتسع تدويج عمى العسل -
 تحقيق في قػيا عامال تكػن  والتي 2بكػ" مكاثخ فاني الؽدود الؽلؽد تدوجؽا" وسمع:

 استقخارىا. وضسان االسخية الحياة واستسخار
 في تخبيتيع عسمية تتع حتى االسخة افخاد لجسيع والصسأنيشة الشفدي الدكػن  عػامل تحقيق -

 تعالى: لقػلو تحقيقا ذلظ ويأتي والزياع والتػتخ القمق عغ بعيجا بالدعادة مفعع جػ
 ورحسة مؽدة بيشكػ وجعل الييا لتدكشؽا ازواجا أنفدكػ مؼ لكػ خمق ان آياتو ومؼ"

 3يتفكخون" لقؽم آليات ذلغ في ان

                                                             
 .صالح بغ عمي أبػ عخاد، نفذ السخجع-1
 .680، ص3026رواه الشدائي، الحجيث رقع -2
 .121سػرة الخوم، اآلية رقع -3
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 صيانة عمى والعسل اإليجابية االجتساعية التشذئة بػاجب والقيام األبشاء تخبية حدغ -
 يؽلج مؽلؽد "كل وسمع عميو هللا صل الخسػل لقػل تحقيقا والطالل االنحخاف عغ فصختيع

 1يسجدانو" او يشرخانو او ييؽدانو فأبؽاه الفطخة عمى
 بسختمف العشاية شخيق عغ االسخة ألفخاد الرحيحة اإلسالمية التخبية مقػمات تػفيخ -

 وتكامميا تػازنيا عمى والحخص وجدسيا، وعقميا روحيا لإلندان الذخرية الجػانب

 السجرسة: :3-2

 االجتساعية بالتشذئة لمعشاية السجتسع انذاىا التي ػيةالتخب االجتساعية السؤسدات أبخز مغ وىي
 وكيف وأيغ متى يعخف ال انو مغ الخغع وعمى لمحياة، واعجادىع وتييئتيع وتخبيتيع ألبشائو
 ولعل الييا الحاجة دعت عشجما ضيخت انيا القػل يسكغ انو اال التاريخ في مجرسة اول ضيخت

  السجرسة وضائف واىع أبخز مغ

 الى الكبار جيل مغ ذلظ ونحػ والثقافي السعخفي التخاث ونقل تبديط عمى تعسل انيا -
 وقجراتيع واستعجاداتيع يتشاسب لسا تبعا الصالب الى السعمسيغ مغ او الرغار، جيل

 ومثقف. متعمع جيل ذلظ مغ فيشتج السختمفة
 ىتتػل ثع لمفخد، مشدلية تخبية مغ فيو البجء تع قج كان ما استكسال عمى تعسل انيا -

 تشديق بسيسة قياميا الى إضافة الخاشئ الدمػك وتعجيل السغمػشة، السفاىيع ترحيح
 يحجث فال الفخد حياة في التخبػي  األثخ ذات االجتساعية السؤسدات مختمف بيغ وتشطيع

 الترادم. او التزارب مغ نػع
 ةلألسخ  بجيال األحيان معطع في تكػن  حيشسا الحاضخ عرخنا في كبيخ بجور تقػم انيا -

 .2فيو يعيذػن  الحي مجتسعيع وسمػكيات واخالق وقيع عادات الرغار فييا يتذخب اذ
 الفخدية القزايا مختمف تجاه السجتسع أبشاء عشج اإليجابي الػعي إشاعة عمى تعسل انيا -

 مباشخة. غيخ او مباشخة بصخيقة سػاء الجساعية او

 
                                                             

 .222، ص1385رواه البخاري، الحجيث رقع -1
 صالح بغ عمي أبػ عخاد، نفذ السخجع.-2



 مقاربات نطخية عغ السدجج والتخبية                                          ولالفرل األ
 

29 
 

 الخفاق: جساعة :3-3

 مغ انصالقا االندان تخبية في كبيخ تأثيخ ليا التي التخبػية االجتساعية السؤسدات مغ نػع وىي
 أي في الخفاق جساعة فان ولحلظ بغيخه، االجتساع الى بفصختو يسيل اجتساعيا حيا كائشا كػنو

 عزػية وتكػن  العجد صغيخة ألنيا الغالب في االسخة شان شانيا أولية جساعة بسثابة مجتسع
 الجساعة. في الفخد يؤديو الحي والجور والسيػل العسخية، والذخيحة الجػار، لخوابط تبعا فييا لفخدا

 مخحمتي سشػات في السيسا شخريتو وتكػيغ االندان تخبية في فاعل أثخ الخفاق ولجساعات
 مغ عادة يكػنػن  الحيغ الجساعات، ىحه بأفخاد تأثيخا أكثخ األثخ يكػن  حيث والسخاىقة، الصفػلة
 االندان يخافقيع مسغ غيخىع او عسخ، أصجقاء او لعب رفاق او دراسة زمالء كانػا سػاء االنجاد،
 افخادىا اختالف الى عائج االندان عمى الخفاق جساعة تأثيخ ولعل قريخة او شػيمة لفتخات
 بيئاتيع. واختالف ثقافاتيع وتشػع

 الخفاق جساعات مغ تعج تصػعية او ةرسسي كانت سػاء العسل أماكغ ان الى اإلشارة تججر وىشا
 عمى ىام تأثيخ ذات اجتساعية مؤسدات وىي العادة في الخسسي الصابع عمييا يغمب انو اال

 انو الى إضافة االخخيغ، احتكاك مغ فييا وجػده عمى يتختب لسا نطخا عامة االندان تخبية
 والعادات السيارات مغ خالكثي خاللو مغ يكتدب الحي وقتو مغ باليديخ ليذ جدءا فييا يقزي

 في السختمفة نذاشاتيا وتسارس تػجج الخفاق جساعات ان والسعشى السختمفة والخبخات والصباع
 والشذاشات السذتخكة االىتسامات الغالب في تجسعيع حيث افخادىا فيو يجتسع الحي السكان

 ونحػىا. ةالػضيفي او االجتساعية او الثقافية او الخياضية كالشذاشات فييا السخغػب

 مع ومتشاسبة فخعية تعج الثقافة وىحه بيع خاصة ثقافة الخفاق جساعات مغ جساعة لكل ان كسا
 جساعة مغ تختمف انيا اال ،السختمفة وحاجاتيع الذخرية وخبخاتيع والعسخية العقمية مدتػياتيع

 ستبايشة.ال االجتساعية واالوساط والعسخية والتعميسية الثقافية لمسدتػيات تبعا أخخى  الى

 عمى التأثيخ في الفاعل ودورىا أىسيتيا وأدركت الخفاق بجساعات اإلسالمية التخبية اىتست وقج
 ابي عغ روى  ما ذلظ عمى دليل خيخ ولعل إيجابيا او سمبيا التأثيخ ذلظ كان سػاء االفخاد سمػك
 لجميذا "مثل وسمع عميو هللا صل هللا رسػل قال قال: انو عشو هللا رضي األشعخي  مػسى
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 تبتاع ان واما يجحبغ ان اما السدغ فحامل الكيخ ونافخ السدغ ملاكح الدؽء وجميذ الرالح
 .1خبيثة" ريحا تجج ان واما ثيابغ يحخق  ان اما الكيخ ونافخ طيبا ريحا مشو تجج ان واما مشو

 والتخبية: السدجج رابعا:

 عمى تقترخ عل وضيفتو ان لحلظ وثيقا، ارتباشا بالسدجج اإلسالمية التخبية تاريخ ارتبط لقج
 هللا صل الشبي اختار فقج التعميع، ورسالة التخبية ميسة لتذسل امتجت وانسا وحجه الجيشي الجانب

 .2الجيغ في والتففو والتػجيو لمتعميع مخكدا ليكػن  السدجج وسمع عميو

 وىحا ججالسد في العبادة أداء جانب الى الجيشي التعميع وخاصة بالسدجج ممترق فالتعميع
 والتعميع واإلرشاد والتػجيو الجيشي االشعاع مخكد وألنو التكػيغ شػر في السجتسع الن شبيعي
 اإلسالمية التخبية أداة  ىػ والقخآن يتعمسػن  وسمع عميو هللا صل هللا رسػل أصحاب كان حيث

 .3االولى

 إقامة مجة شػال اسةوالخئ القيادة ومقخ والجراسة والتعميع العبادة ىي السدجج وضيفة ضمت ولقج
 هللا رضي الخاشجيغ خمفاء خالفة في استسخت وكحلظ السجيشة في وسمع عميو هللا صل الخسػل

 الشبػية الدشة كتب كل في مدججه في لرحابتو الخسػل تعميع امخ استفاض وقج ،4عشيع
 السصيخة.

 مقخ فيػ شو،م تجار كانت الجولة شؤون  فان لمسدجج والتعميسي الجيشي الجور الى باإلضافة
 السعاىجات ويعقج الػفػد دتقبلي وسمع عميو هللا صل الخسػل وكان اإلسالمية الجولة في القيادة

 يطيخ الحي االجتساعي الجانب الى إضافة ىحا السدجج، مقخه كان القزاء ان كسا السدجج في
 اذ اإلرشادو  لمتػجيو االجتساع او التعميع او الرالة شاءاث السدجج في السدمسيغ اجتساع مغ

 تامة. مداواة  وانسا شبقية وال عشرخية فال السدمسيغ جسيع بيغ الفػارق  تحوب

 السدمع وضع ىي اإلسالم في لمسدجج الحقيقية الػضيفة ان نقػل ان يسكششا كمو ىحا ومغ
 وبالشاس السدمع وبأخيو وبشفدو بخبو عالقتو في وعبادتو وعسمو وسمػكو خمقو في البشاء الستكامل

                                                             
 .984، ص5534رواه البخاري، الحجيث رقع -1
 .98، ص1978، دار الثقافة لمصباعة والشذخ، القاىخة، معاىج التعميػ اإلسالميسعيج اسساعيل عمي، -2
 .62م، ص1980ىـ، 1401، بيخوت، 2، دار الذخوق، الجدءمشيج التخبية اإلسالميةدمحم قصب، -3
 .37، دار السعارف بسرخ، القاىخة، ب ط، ب ت، صالسجتسع اإلسالميالسدجج وأثخه في عمي عبج الحميع محسػد،  -4
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 السدجج بو يقػم كان خاص اىتسام السدمع شخرية مغ الجػانب ىحه مغ جانب ولكل جسيعا،
 الكامل التخبػي  نطامو في اإلسالمي الجيغ اليو يدعى ما وىحا ،1الجػانب ببقية االخالل دون 

 عقميا، روحيا، شخريتو، جػانب لجسيع متػازنة نطخة االندان الى يشطخ الحي العسيق الذامل
 وجدسيا.

 االندان في الفكخي  الجانب تذسل فيي وعسيقة واسعة شسػلية اىجاف اإلسالم في لمتخبية ان
 .2فيو والجدسي واألخالقي والشفدي االجتساعي الجانب وتشسية

 التخبية اوججت وىكحا األىجاف ىحه لتحقيق السدجج مغ واندب أججر مكان ىشاك وليذ
 فيو. نعير الحي السجتسع ذلظ مغ جدء ىي التي اإلسالمية

 كان والتي األولى، اإلسالمية الجساعة بإيجاد اإلسالمية التخبية اىجاف السدجج جدج وىكحا
 وتشاصحيا تذاورىا وممتقى ادارتيا ومقخ وتعمسيا، دراستيا ومجتسع عبادتيا مكان السدجج
 وتعامميا. سمػكيا ومػجو

 الى أدت والتي لمسدجج يةالتخبػ  والخسالة التخبػي  العسل نمسذ ان يسكششا سبق ما عمى وبشاءا
 .السدمع والسجتسع اإلسالمية الذخرية بشاء

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .173عمي عبج الحميع محسػد، نفذ السخجع، ص-1
 .88، ص1977، مؤسدة الػحجة لمشذخ والتػزيع، الكػيت، مفاىيػ تخبؽية في اإلسالممحسػد الديج سمصان، -2
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 لمسداجج التاريخية الديخورةالسبحث الثاني: 
 أوال: السدجج في عرخ صجر اإلسالم:

بسجخد ان وصل الشبي صل هللا عميو وسمع الى قباء وىي قخية عخفت باسع بئخ ىشاك وفييا 
تبعج ميميغ عغ السجيشة عمى يدار مكة السكخمة، بسجخد مشازل بشي عػف مغ األنرار، وىي 
 .1وصػل الخسػل الييا بشى مدجج قباء

واخح يعسل فيو بشفدو ليذجع السدمسيغ مغ السياجخيغ واالنرار عمى الشذاط والدخعة في 
 العسل.

وال عجب ان الخسػل صل هللا عميو وسمع بجا ببشاء السدجج فػر وصػلو الى السجيشة الن 
مغ اىع وأعطع مسا يحتاج اليو في الجساعة اإلسالمية خاصة إذا كانت ىحه الجساعة السدجج 

في بجاية التكػيغ وان الخسػل عميو الرالة والدالم برجد بشاء دولة إسالمية مغ ىحه 
 الجساعة اإلسالمية.

اعة ولقج رأى انو لتحقيق ىحا البشاء البج مغ التأسيذ لو ببشاء مقخ تجتسع فيو افخاد ىحه الجس
لمتخصيط والتذاور وتبادل الخاي لخسع الدياسة التي سػف يديخ عمى ضػئيا الجسيع لتذييج 

 بشاء الجولة اإلسالمية وكان ىحا السقخ ىػ السدجج.

" األثخ الكبيخ في بشاء الجولة اإلسالمية اول مدجج بشي في اإلسالمولقج كان ليحا السدجج "
وذلظ ألنو كان اول السشذآت التي عشى بيا السدمسػن بعج ان ابعجوا عغ مكة وىخعػا لاللتقاء 

بيت الحخام او غيخه مغ األماكغ التي كانػا يمتقػن بيا سخا خذية مغ أعجاء الوالعبادة في 
يغ يتيسيغ، وأرادا ان ييباىا هلل ولمخسػل اإلسالم وكانت األرض التي بشي عمييا السدجج لغالم

فأبى الخسػل اال ان يذتخييا بالثسغ، وأمخ بتدػية صفخ، وقصع ما بو مغ الشخل وشخع 
غ الخسػل في بشاء مدججه مغ الميغ وكان يبشي فيو بشفدو وكان سقفو مغ الجخيج واعسجتو م

 .2الى الكعبة بمتو لبيت السقجس الى ان حػلتخذب الشخل وارتفاعو قجر قامة وق

                                                             
 .40عمي عبج الحميع محسػد، نفذ السخجع، ص-1
 .522م، ص1964، القاىخة، 7، الجدء األول، مكتبة الشيزة السرخية، ط تاريخ اإلسالم حدغ إبخاىيع حدغ،-2
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لحا كان السدجج في عيج الخسػل مكانا لمعبادة واالعتكاف والتعميع والتػجيو، ومكانا لتذاور 
السدمسيغ وتشاصحيع فيسا بيشيع وكان فيو التقاضي، وكان مقخا لمقيادة وعقج الػية الجيػش 

ت تػثق السجاىجة في سبيل هللا وتصبيب السخضى فزال عغ انو كان مخكدا لمتثقيف كسا كان
بو عقػد الدواج، كحلظ كان مكانا الستقبال الػفػد والدفخاء إضافة الى انو كان يسثل دارا 

 لإلعالم والخعاية االجتساعية.

ولع يكغ السدجج مكان لمعبادة فحدب، بل كان مخكد نذاط لكل ضخوف الحياة االجتساعية، 
 عشيع، ومغ سمظ سبيميع واستسخ السدجج يؤدي وضائفو في عيج الخمفاء الخاشجيغ رضي هللا

 .1مغ والة األمػر في الجولة االمػية والعباسية

وقج زاد االىتسام ببشاء السداجج خالل مخحمة الحكع االمػي والعباسي وذلظ بدبب تػسع 
الخقعة الجغخافية لمجولة اإلسالمية التي امتجت الى كثيخ مغ اصقاع العالع شخقا وغخبا وشساال 
وجشػبا وأصبح مخكدا مغ مخاكد الحياة االجتساعية العامة يجتسع فيو الشاس لدساع قخارات 

تو دور كبيخ في السجتسع اإلسالمي ونيزوتحفع فيو أمػال السدمسيغ، ولحا كان لو الجولة 
 .2ديشيا وفكخيا وسياسيا

خخ فقج ضاقت ىحه الجور عغ آولقج ضل دور السدجج يزيق مغ جانب ويتدع مغ جانب 
عسل الحكام والػالة فاتخحوا ليع أماكغ ودواويغ وقرػرا يسارسػن فييا أعساليع بعيجا عغ 

ج، واتدعت وضيفتو، وأصبحت دليل دائخة العمػم التي تجرس في السدجج حتى شسمت السدج
 .3كل السعارف اإلندانية تقخيبا

فقج أصبح السدجج مخكد االشعاع الجيشي والقمب الخوحي لمسجن، فيػ ال يتػسصيا مغ الشاحية 
ياة الجيشية العسخانية فقط، ولكشو يتػسط الفكخ الجيشي كمو بػصفو قصبو األول، ومخكد الح

، لقج 4واالجتساعية والثقافية والدياسية، كسا انو يكدب السجن ىػيتيا اإلسالمية في السجتسع

                                                             
 .50، ص1982، جامعة قصخ، الجوحة، 1، مجمة حػلية كمية التخبية، ع التخبية في اإلسالم ودور السدجج فييانبيل احسج عامخ صبيح، -1
 .52نبيل احسج عامخ صبيح، نفذ السخجع، ص-2
 .44حسػد، نفذ السخجع، صعمي عبج الحميع م-3
، دراسة اجتساعية ميجانية في مجيشة السػصل، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، قدع عمع االجتساع كمية اآلداب، السدججىشج عبج هللا احسج شخيف، -4

 .28، ص2006جامعة السػصل، 
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كانت خصة العخب السدمسيغ إذا ما فتحػا مجيشة عسمػا عمى بشاء مدجج وبجانبو دار االمارة 
 .1وبالقخب مشو األسػاق التي يػجج فييا كل ما يحتاجو الشاس والجير

مارة دور ميع في إدارة شؤون السجيشة في الدمع والحخب بػصفو السقخ العام وكان لجار اال
لمقيادة الدياسية، كسا دعت الحاجة األمشية الى ربط دار االمارة بالسدجج لمتكامل الػضيفي 

 .2بيشيسا، وأصبح ذلظ تقميجا إسالميا

أصبح مخكدا مغ وقج زاد االىتسام ببشاء السداجج خالل مخحمة الحكع االمػي والعباسي، و 
مخاكد العبادة العامة يجتسع فيو الشاس لدساع قخارات الجولة وتحفع فيو أمػال الشاس ولحا كان 

 لو دور كبيخ في السجتسع اإلسالمي، ونيزتو ديشيا وفكخيا وسياسيا.

 ثانيا: مكانة السدجج في اإلسالم:

ل لمجعػة اإلسالمية لقج كان السدجج مشح عيج الخسػل صل هللا عميو وسمع السشصمق األو 
والسخكد األساسي الحي انبثق مشو نػر الخسالة السحسجية التي قمبت مػازيغ الحياة الدائجة في 
عرخ الجاىمية فمقج أدى السدجج في اإلسالم دورا كبيخا في التػجيو والجعػة وإصالح العباد 

سال الجساعية التي وتخبيتيع وتقػية الذعػر الجيشي، وتجريب السرميغ مغ السؤمشيغ عمى االع
 .3يجعػا الييا اإلسالم، والحفاظ عمى الػحجة اإلسالمية حقيقة ومطيخا

يعتبخ السدجج الؽجية األولى لمسدمسيؼ عامة، والسختبة العالية  جاء في قػل السبحػث"
ألنو بيت الخحسان وليحا لسا ىاجخ الشبي عميو الرالة والدالم الى السجيشة السشؽرة كان 

 ىؽ السدجج والشبي كان يعمػ قيسة السدجج ليحا بشاه ولػ يبشي شيء اخخ"اول ما بشاه 
 .10السقابمة رقع 

ان البجء في بشاء السدجج في السجيشة في بجاية األيام األولى لتأسيذ الجولة اإلسالمية داللة 
كبيخة عمى ابعاد األىسية التي يشصػي عمييا التخصيط لبشاء ىحه الجولة مع مجتسع بجء يكتب 

كخة الخسػخ والتساسظ مغ التدامو اإلسالم عقيجة وشخيعة، فسغ السدجج تفجخت يشابيع العمع ف
                                                             

 .29ىشج عبج هللا احسج شخيف، نفذ السخجع، ص-1
 .253، ص1988، سمدمة عالع السعخفة، مصبعة الخسالة، الكػيت، اإلسالمية السجيشةدمحم عبج الدتار عثسان، -2
، دار عكاظ 1985سشة  25سبتسبخ و 20ىـ السخافق ل 1395رمزان  20ىـ الى 1395رمزان  15بحػث مؤتسخ احياء رسالة السدجج مغ -3

 .250لمصباعة والشذخ، ججة ص
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واليجى واصػل الحزارة السثمى التي ما لبثت ان عست العالع فغيخت معالسو وشقت الصخيق 
 لو الى شخيق ال عيج لو بسثمو مغ قبل لحلظ كان وعمى مخ الدمغ قبمة السدمسيغ.

واإلسالم بشاء متكامل مغ اول اركانو بعج شيادة الحق الرالة التي عجىا الخسػل صل هللا 
عميو وسمع عسػد الجيغ، وكسا تشيس عمى العسػد عػالي البشاء، ىكحا كانت الرالة 
الرحيحة مشصمق البػاعث السحخكة لصاقة الفخد في شخيق الحياة الدعيجة، ومغ ىشا كانت 

ىسيتو القرػى في تكػيغ السجتسع السدمع األمثل، وليحا كان اول عسل لمسدجج أثخه العطيع وا 
لقؽل هللا تعالى في سؽرة الشؽر )في يقػم بو الخسػل في السجيشة ىػ تأسيذ مدجج قباء، 

بيؽت اذن هللا ان تخفع ويحكخ فييا اسسو يدبح لو فييا بالغجو واالصال رجال ال تميييػ 
" يعتبخ السدجج المبشة كسا جاء في قػل السبحػثالرالة(  تجارة وال بيع عؼ ذكخ هللا وإقامة

او الحجخ األساسي في صخح اإلسالم وذلغ لسا ىاجخ الخسؽل وضع الحجخ األساس لبشاء 
السدجج وىحا يجل عمى ان السدجج مخكد أساسي لمسجتسع السدمػ لسا لو مؼ أىسية كبيخة 

 .20السقابمة رقع  في غخس القيػ واألخالق لجى الفخد"

ان الػسيمة التي اتخحىا اإلسالم لخمق نسػذج الفخد السدمع أوال ليكػن المبشة األولى في 
"ان دور السدجج ليذ محرؽرا في أداء السجتسع ثع الجولة اإلسالمية ىي السدجج، 

الرمؽات الخسذ وخطبة الجسعة بل ىؽ مشارة لشذخ الؽعي بيؼ مختاديو ومشارة لشذخ تعاليػ 
 .05السقابمة رقعكل السياديؼ" الجيؼ اإلسالمي في 

فمع يكغ السدجج مجخد مكان لمعبادة فحدب، بل كان الى جانب ذلظ قػة مؤثخة في بشاء 
الذخرية اإلسالمية مغ جسيع جػانبيا العقمية والجدسية والخوحية، ففي السدجج اذن ما 

ليكػن ذلظ حقيقة امتاز بو عمى تخجسة تكػيغ الفخد السدمع والسجتسع السدمع، والجولة السدمسة 
 ماثمة في الػجػد وىحا ما تحقق فعال.

"انسا يعسخ مداجج هللا ومغ ىشا جاء الحاح القخآن الكخيع عمى عسارة السداجج لقػلو تعالى 
مؼ امؼ باهلل واليؽم اآلخخ واقام الرالة وآتى الدكاة ولػ يخذى اال هللا فعدى أولئغ او 

 1يكؽنؽا مؼ السيتجيؼ"
                                                             

 .18سػرة التػبة، اآلية رقع -1
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ا تكػن بالحكخ والرالة وارتيادىا والسحافطة عمى إقامة الذعائخ فييا وعسارة السداجج ىش
وبالتالي نطافتيا والتخدد الييا الن في ذلظ مغ الخيخ ما فيو، وىشاك عجة حقائق متعمقة 

مت رسالتو جسيع بسكانة السدجج في اإلسالم جاءت مغ عطسة ىحا الجيغ الحشيف التي شس
تزسغ الحياة الكخيسة لجسيع السدمسيغ فسغ ىحه دق بجيع متكامل جػانب الحياة في ن

: أن السدجج ركيدة أساسية في السجتسع اإلسالمي ال يتكامل بشاء السجتسع اال بيا 1الحقائق
 :ومشيا

في السجتسع اإلسالمي ال يقل اىسية في تشسية السجتسع وتخشيجه عغ  أن السدجج -
الفخد والبيت كمييسا ال يججان  تكػيغ الفخد السدمع وال عغ تكػيغ البيت السدمع، بل ان

 السجال الصبيعي لسسارسة اإلسالم اال في السدجج.
ىػ السكان األصمي لمكمسة السػجية السعمسة السخبية التي تدود السدمسيغ ن السدجج أ -

 بالعمع والسعخفة وأساليب التخبية وكل ما يترل بأمػر ديشيع ودنياىع.
السدمع مغ عقيجة في هللا ومالئكتو وكتبو ميجان تصبيقي لكل ما اعتشقو ن السدجج أ -

ورسمو، ولكل ما تعمسو السدمع مغ قيع وآداب تخبػية تخبصو بالسجتسع الحي يعير 
 فيو.

ىػ عمى التحقيق مثابة السدمع ومخجعو يتػب اليو خسذ مخات في اليػم ن السدجج أ -
االفخاد داخل فيجج فيو الداد لقمبو وعالقاتو االجتساعية وتتػثق فيو صمتو بغيخه مغ 

 السشطػمة التخبػية.
خصػة أولى مغ بيغ الخصػات التي يتحتع عمى السدمسيغ ان ن إقامة السداجج أ -

يخصػىا في سبيل الجعػة الى هللا وبشاء عالقات اجتساعية مع الفاعميغ االجتساعييغ 
 داخل السشطػمة التخبػية اال وىي السجتسع.

سالمية إذا فتح هللا عمى ايجي ابصاليا بمجا ان ولقج عخف التاريخ اإلسالمي ان الجيػش اإل
يبشي السدمسػن فييا مدججا اول شيء ليكػن مقخا وممتقا ومجسعا يحزخ اليو الشاس ومغ 

                                                             
 .46ػد، نفذ السخجع، صعمي عبج الحميع محس-1
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مساء السدمسيغ دخل في ديغ اإلسالم مغ أصل ذلظ البمج ويمتقػن بقائج الجير اإلسالمي وع
 اليجابي في بشاء الجولة اإلسالمية.مخ مشيع ولقج كان ليحا العسل أثخه األكبخ واووالة األ

مؼ وظائف السدجج الؽظائف التخبؽية السدتسجة مؼ القخآن الكخيػ، جاء في قػل السبحػث "
فالقخآن الكخيػ يخبي الخوح ويشسي االخالق فقج كان الخسؽل قخآنا يسذي فؽق األرض وكحلغ 

السقابمة ما نقجمو نحؼ االئسة مؼ إرشادات وتعاليػ ترب كميا في أدوار ووظائف السدجج" 
 .  80رقع 

بل األدوار التي كان يقػم بيا السدجج لبشاء االمة اإلسالمية ومغ ىحا كمو يتزح الجور 
وتخبيتيا عمى ما جاء مغ أسذ تخبػية إسالمية مدتسجة مغ كتاب هللا ورسػلو التي شسمت 
جسيع جػانب شخرية الفخد السدمع والسجتسع السدمع والجولة اإلسالمية لبشاء شخرية الفخد 

دتسج مغ اإلسالم، واإلسالم مشيج لمػجػد كمو بسا والسجتسع، ذلظ ان ىحا الشطام التخبػي م
 1فيو الػجػد اإلنداني

ان دور السدجج في غخس القيػ في الشرء ىؽ دور تكسيمي كسا جاء في قػل السبحػث "
بعج االسخة والسجرسة وغيخىا مؼ السؤسدات التكؽيشية والتكسيمية في عرخنا الحاضخ حيث 

ميػ بالشدبة لمذخز الجدائخي والعخبي والسدمػ  يعالج الجانب الجيشي لمسدمػ وىؽ جانب
برفة عامة، حيث لو تأثيخ كبيخ يتسثل في إيرال الخسالة الى افخاد السجتسع بخمتو، ىحه 
 الخسالة األخالقية والخوحية والتخبؽية ذات الدمؽك الحي يتساشى مع قيػ واخالق السدمػ"

 .30السقابمة رقع 

مجتسع إسالمي في عقيجتو قائع عمى شخيعة هللا ونطامو  وىجف التخبية اإلسالمية ىشا اقامة
، ونخى مسا تقجم ان في السدجج إقامة لمرمػات السكتػبة وعشاية 2واخالقيات اإلسالم وفخائزو

بالسدمسيغ مغ الشاحية االجتساعية ورعاية لمعالقات بيغ افخاد السجتسع، وفيو أيزا تخبية 
الحي ىػ مغ اىع الجػانب لمتخبية اإلسالمية، وما ىحا خمقية وعشاية بالجانب الشفدي اإلنداني 

كمو اال سيخا في إشار اىجاف التخبية اإلسالمية التي تتسيد بالذسػلية الػاسعة والعسيقة في 

                                                             
 .44محسػد الديج سمصان، نفذ السخجع، ص -1
 .44محسػد الديج سمصان، نفذ السخجع، ص -2
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نفذ الػقت، فيي تذسل تشسية الجانب الفكخي في االندان وتشسية الجانب االجتساعي 
الرالح في مجتسعو إلحجاث تفاعل بيشو  والشفدي واألخالقي والجدسي لبشاء شخرية االندان

 وبيغ افخاد السجتسع.

 ثالثا: رسالة السدجج في السجتسع اإلسالمي السعاصخ:

لقج تحجثشا في الرفحات الدابقة عغ السدجج في عيج الخسػل، واتزح لشا أىسية األدوار 
 فييا. التي كان يؤدييا السدجج آنحاك ضسغ رسالتو التخبػية في اإلسالم وأسباب نجاحو

ثع اتبعشا الحجيث عغ مكانة السدجج في اإلسالم متتبعيغ ذلظ لخسالة السدجج مشح عيج 
 الخسػل وخمفائو الخاشجيغ الى ىحه الفتخة التي نعير فييا.

ومحاولة مشا في إعصاء الرػرة الستكاممة عغ رسالة السدجج التخبػية وادواره في السجتسع 
ج في ىحا السجتسع وتحجيج ما يؤديو مغ دور سشتحجث في الرفحات القادمة عغ السدج

تخبػي فيو عمى ضػء ما عخفشا عغ السدجج في عرخ صجر اإلسالم خاصة بعج ان عخفشا 
أيزا قػة تأثيخ السدجج في بشاء الذخرية اإلسالمية وفعاليتو لتكػيغ االمة اإلسالمية عمى 

 لو.ضػء اىجاف التخبية اإلسالمية السدتسجة مغ كتاب هللا وسشة رسػ 

لقج ضيخ لشا مسا سبق ان رسالة السدجج التخبػية في السجتسعات اإلسالمية الدابقة كان 
يؤدييا السدجج برػرة متكاممة ومتػازية وخاصة مدجج رسػل هللا ولقج ارتبصت بالسدجج عمى 
ىحا األساس التخبػي الػثيق جسيع مرالح الشاس وشؤون حياتيع، مسا جعل لمسدجج أثخه 

تكامل لع مغ مختمف جػانبيا باتدان وشسػل و لبشاء الذخرية اإلسالمية  الكبيخ الػاضح
تعخفو السجتسعات اإلسالمية فيسا بعج، وىحا أيزا ما جعل لمسدجج في تغييخ السجتسع 

 وتػجييو الػجية الرحيحة وتخبيتو التخبية اإلسالمية الدميسة.

ة عرخ الخسػل وصحبو التي ولذج ما يجعػا الى األسف والتحدخ ان الفتخة التي أعقبت فتخ 
كان السدجج فييا في قسة السؤثخات التي كػنت ذلظ السجتسع الفخيج، حيث دار الدمغ دورتو 
وتزائل تأثيخ السدجج في السجتسع وانحرخت رسالتو في أداء الرالة وتعميع أمػر الجيغ 

ليو مغ بذكل اخح يتالشى أيزا ىػ االخخ، حتى انتيت االمة اإلسالمية الى ما انتيت ا
الزعف والتفخق ودخل الجيغ البجع والخخافات والسعتقجات التي ال تترل بو وال تتعمق بذيء 
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مشو، فاىسل السدجج في ضل ىحه الطخوف واصبح مقرػرا عمى أداء الرالة وليذ مغ 
جسيع السدمسيغ فقط بل الحيغ تسدكػا بالجيغ عمى بريخة مغ امخه، وىكحا انحدخت رسالة 

وتحػلت عشو انطار الشاس وافئجتيع فمع يعج يقػم بأدواره كسا كان في الدابق   السدجج التخبػية
وامتج ىحا االنحدار والتقمز ألدوار السدجج ورسالتو الى عرخنا الحاضخ حيشسا تفاقست 

 الحػادث عمى االمة اإلسالمية واحاشت بيا السخاشخ مغ كل جانب.

لػا السدجج عغ حياة السدمسيغ ونجحػا فمقج حاول أعجاء اإلسالم مغ كل جشذ وعرخ ان يعد 
في ذلظ الى الحج الحي زاد مغ ضعف السدمسيغ وتفكظ مجتسعيع وتذػيو نطختيع لمجيغ 
اإلسالمي، وغاب وعي السدمسيغ عغ كل ما يحيط بو ويحاك ليع ليجف ان ال تقػم ليع 

 قائسة.

مية وجج اإلسال وحيغ عادت الحياة الجيشية وانتعذت وبجأت بػادر الشيزة في السجتسعات
االستعسار األجشبي، الحي صخف اكثخىع عغ اصالتيع وعقيجتيع  السدمسيغ أنفديع في قبزة

وتخاثيع، والحي بحل جسيع الػسائل وسمظ جسيع الصخق لتشفيح مخصصاتو الخامية الى فرل 
 السدمسيغ عغ ماضييع السجيج.

 .1عال بل ىػ اقػى وسائل التبذيخفأوجج السداجج التبذيخية واستغل التعميع الن لو أكبخ أثخ ف

وليحا األساس بجأ السبذخون بإنذاء مجارسيع، وال يدتغخب ان يجعػ السبذخون الى انذاء 
مجارس كثيخة في البمجان العخبية اإلسالمية، حيث انذات اول مجرسة تبذيخية لمبشات في 

التي كانت  م وىع بيحا يخخجػن السدمسيغ مغ عشاية السجارس السدمسة1730بيخوت عام 
 تجعػا الى التحخر وتخبية الشذا تخبية سميسة.

كسا اوججت وسائل أخخى لتزميل السدمسيغ والعسل عمى انحخافيع، وسائل عرخية حجيثة 
حيث اوججت بحلظ مؤسدات لشذخ األفكار اليجامة باستيجان التعميع اإلسالمي وتجسيجه 

عمى الحزارة الغخبية او ما يعخف في واتيام اىمو بالخجعية، حيث كانت ىحه الػسائل نافحة 
وقتشا الحاضخ بالتفتح، واىع ىحه السؤسدات دور الدشيسا واألنجية وغيخىا، ما كان البجيل عغ 

 السدجج ألنو رمد لإلسالم والتسدظ بتعاليع الجيغ.
                                                             

 .87، ص1986، بيخوت، 5، السكتبة السرخية، طالتبذيخ واالستعسار في البالد العخبيةمرصفى خالجي وعسخ فخوح، -1
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 ن دل عمى شيء دل عمى ان السدجج لع يفقج تأثيخه في الشاس ولكغ بذكل مقتزب،وىحا إ

فئات الشاس ان السدجج ىػ دار صالة وقيام وقعػد فقط، ليحا تجشبو  حتى خيل لبعس
 .1لمعجدة والستقاعجيغ والستدػليغ عشج شيػع فكخة ان السدجج ىػ ممجأ الكثيخون خاصة

وبيحا جخد السدجج مغ ادواره وحيل بيشو وبيغ رسالتو وادواره، بل ان أخز وضائف السدجج  
ي، أصبحت تداحسو فيو مؤسدات اجتساعية كثيخة يتػافخ وىي التخبية الجيشية والتػجيو الجيش

 فييا مغ االغخاء ووسائل التخغيب ما يرخف الشاس عغ ارتياد السدجج.

ويدتسخ ىحا الحال الحي أصبح عميو السدجج فشججه في عرخنا الحاضخ يقترخ عمى أداء 
تختبط بو حياة الرمػات السكتػبة، سمبي في األدوار السكسمة في رسالتو لمتخبية فمع تعج 

 الشاس، وذلظ الن معطع وضائف السدجج انتقمت الى مؤسدات أخخى.

وججت لو دور لمحكع بيغ الشاس، وخخج العمع والتعميع عغ فقج خخج القزاء عغ السدجج وأ
السدجج واوججت لو ىػ االخخ دور لحلظ، والالئحة شػيمة بصػل أدوار السدجج التي كان يقػم 

 بيا.

انة التي يحتميا السدجج في الشفػس السدمسة عشجما ضعف اسالميا وىكحا انتدعت السك
 .2وأصبحت شبيعة سيمة االنحخاف

وبيحا ابتعجت روح السدجج عغ حياة السدمسيغ بعج ان كان مخكدا ليا في جسيع شؤونيا  
وجخد مغ ميامو الفعالة في تخبية السجتسع وتػجييو ويسكششا القػل ان السدجج لع يعج يحتل 

السخكدية في حياتشا اليػم، وذلظ بشاءا عمى الػاقع الحي يعيذو السجتسع اإلسالمي  السكانة
 والحي سادت فيو الشطخة الخاشئة بان السدجج مكان لمرالة والعبادة فقط.

سة السدجج في حتى ان األئسة والسدؤوليغ والقائسيغ عمى شؤون السداجج قج حرخوا مي
خخى أصبحت تقميجا، ال تعالج في عسػميا الجسعة التي ىي األإقامة الرالة وخصبة 

السذكالت االجتساعية التي يذكػ مشيا السجتسع كسا انيا أصبحت ال تؤثخ التأثيخ اإليجابي 
 السصمػب لدصحية الفكخة وبداشة األسمػب وتػاضع مدتػى الخصباء.

                                                             
 .400الدعػدية، ص، السسمكة العخية 2، ع 1، السجمج مجمة البحؽث اإلسالمية-1
 .180عمي عبج الحميع محسػد، نفذ السخجع، ص-2
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مكانو مام في الشفػس، حيث بإجور وفعالية األثخ الحي يتخكو اإلوىحا يجلشا عمى اىسية ال
حتياجو الى ىحا الجانب قج يكػن سبيال الى الشاس الى السدجج كسا ان قرػره وإاجتحاب 

 تشفيخ السرميغ.

ن رسالة السدجج في مجتسعشا السعاصخ رسالة محجودة وضيقة الشصاق خاصة إذا عمسشا ان إ
كو الػضيفة الحقيقية لمسدجج في اإلسالم ىي صشع السدمع الستكامل البشاء في خمقو وسمػ 

وعسمو وعبادتو، وتخبيتو تخبية سػية لكي يدتصيع التفاعل مع غيخه مغ الفاعميغ االجتساعييغ 
داخل السشطػمة التخبػية ولكل جانب مغ ىحه الجػانب اىتسام خاص يجب ان يقػم بو 

 .1السدجج دون اخالل ببقية الجػانب

ان وضيفة السدجج في صػرتيا السبدصة ىي ان يكػن مخكد اشعاع وتػجيو وتخبية لسجسػعة 
السدمسيغ الحيغ يدكشػن الحي الحي يقع بو السدجج وتقجيع الشرح لكل ما يعتخض حياتيع 

 مغ مذكالت وكل ما تجعػ اليو ضخورة الحياة التي يحيياىا السدمسػن اآلن.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .185عمي عبج الحميع محسػد، نفذ السخجع، ص-1
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 التي يقؽم بيا السدجج: رابعا: الؽظائف

 : الؽظيفة العقائجية:4-1

الىيا يشطع الحياة االجتساعية في السجتسع عغ شخيق التدام يعج الجيغ اإلسالمي دستػرا إ
افخاده بالعقيجة والتذخيعات اإلسالمية اذ يعج السدجج مغ السؤسدات التي تعسل عمى تحقيق 

عو التشطيسي ومشيجو خالل شاب أىجافو مغالػحجة الفكخية والعقائجية في السجتسع وتػضيح 
 1في بشاء الفخد والسجتسع

لحا فالسدجج يخسخ العقيجة الجيشية عغ شخيق السكتدبات التي يغخسيا لجى االفخاد مغ خالل 
الثقافة القخآنية التي تتجمى في وعي االندان وتجبيخه في آيات القخآن الكخيع والثقافة الجيشية 

ي الحي ىػ مجسػعة مغ السفاىيع واالحكام اإلليية في جػانب الحياة، الستسثمة بالجانب الذخع
فزال عغ حرػل االندان السدمع عمى الشريحة اليادفة التي ليا دور في تقػية العقيجة 

 .2الجيشية في السجتسع

فالرالة التي يؤدييا السدمع ويجعػ بيا الى التػحيج هلل وااليسان بخسمو ومالئكتو تشيى 
"ان الرالة تشيى عؼ الفحذاء االندان عغ اقتخاف الفػاحر ما ضيخ مشيا وما بصغ 

 .3والسشكخ والبغي يعزكػ لعمكػ تتقؽن"

يسان والخمق الحدغ فكيف إذا كانت ىحه الرالة تقام اما جساعة مغ السدمسيغ يذيج ليع باإل
التي يتسثل في تقبل السجتسع وافخاده لو، وىحا ما يحقق في الفخد الخضا االجتساعي مغ قبل 
االخخيغ وىػ جانب ميع في حياة االندان ألنو يدكشو السكانة االجتساعية في عيػن االخخيغ 

 مغ افخاد السجتسع.

عشج الجعػة الى مكارم االخالق  كسا وتؤكج السداجج عمى دور الجيغ في الحياة الحي ال يقف
وتسجيجىا بل انو ىػ الحي يخسي قػاعجىا ويحجد معالسيا ويزبط مقاييديا الكمية ويزع 

                                                             
 .43نفذ السخجع، ص، ىشج عبج هللا احسج شخيف-1
 .110، ص1994، صادرة عغ وزارة األوقاف والذؤون الجيشية السغخبية، 304، مجمة دعػة الحق، ع رسالة السدجج في اإلسالمحدغ وجاج، -2
 .163سػرة البقخة، اآلية -3
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األمثمة لكثيخ مغ جديئات الدمػك ثع يعدز باالستقامة ويححر مغ االنحخاف ويزع الثػاب 
 .1والعقاب

 : الؽظيفة االقترادية:4-2

ياة كافة فسشيا االجتساعية والثقافية واالقترادية ان السشيج اإلسالمي يذسل جػانب الح
والدياسية، وكل جانب مختبط بالجػانب األخخى فالحياة االقترادية ليا دور أساسي في 

 .2الحياة االجتساعية اذ تشطع السعامالت والعالقات في السجتسع وفق الذخيعة اإلسالمية

السجتسع وبيغ االخالقيات الشابعة مغ وبيغ الشذاشات االقترادية واإلنتاجية التي يسارسيا 
الجيغ فإنشا تػصمشا الى نتيجة أساسية ىي ان االخالقيات االقترادية نتاج ديشي في حج 

 .3ذاتو

فالسدجج يؤدي دورا ميسا مغ الشاحية االقترادية في السجتسع وذلظ مغ خالل تقػية الػازع 
معالجة العجيج مغ األمػر  الجيشي بيغ صفػف السدمسيغ، وتػضح الحالل والحخام وكحلظ

الستعمقة بالتعامل بالبيع والذخاء والغر والخبا وغيخىا التي غالبا ما تكػن سببا في حجوث 
السذكالت االجتساعية، كسا يسكغ ان يقػم السدجج بجور ىام بتفقج أبشاء الحي ومعخفة 

رة مغ احػاليع السعاشية واالقترادية حيث يكػن بسثابة السشدق بيغ الجيات السخت
الجسعيات الخيخية والسؤسدات الحكػمية التي تقجم مداعجات مالية لألسخ السحتاجة وذلظ 
لسداعجتيع عمى العير الكخيع وتجاوز مذكمة الفقخ، باعتبار الفقخ احج األسباب الخئيدية في 
العجيج مغ جخائع االنحخاف، فتجني السدتػى االقترادي لألسخة يقػم الى العجيج مغ السذكالت 
واالنحخافات داخل االسخة وىحا ما اكجت عميو العجيج مغ الجراسات في العالقة القػية بيغ 

ن يؤدي دورا ىاما بػاسصة االمام في أ الجخيسة واالنحخاف والفقخ والبصالة، فالسدجج يسكغ
تفقج السحتاجيغ مغ أبشاء الحي ومحاولة مداعجتيع بذتى الصخق عغ شخيق اإلعانات 

 . 4مقاىا السدججوالرجقات التي يت

                                                             
 .209-208، ص1998، مؤسدة الخسالة، بيخوت، لبشان، االيسان والحياةيػسف القخضاوي، -1
 .59ىشج عبج هللا احسج شخيف، نفذ السخجع، ص-2
 .325، ص1987مرخ، ، الخواد واالتجاىات السعاصخة، دار السعخفة، الجامعة اإلسكشجرية، تاريخ عمػ االجتساعدمحم عمي دمحم، -3
 .209يػسف القخضاوي، نفذ السخجع، ص-4
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 االجتساعية:الؽظيفة  :4-3

يعج الجيغ مغ الشطع االجتساعية السيسة واالساسية في السجتسع اذ لو وضائف اجتساعية تعدز 
الشطام واالستقخار ويطيخ دوره عغ شخيق الشطع والسؤسدات الجيشية وما تقجمو مغ وضائف 

 .1عمى الدمػك االجتساعي لألفخادفي السجتسع، كالػضيفة الجيشية والتخبػية التي تشعكذ 

اذ يعج السدجج تشطيسا اجتساعيا لو دور كبيخ في السجتسع فسغ خالل التخابط الحي يكػن بيغ 
االسخة والسدجج يبخز لشا الجور االجتساعي الحي يؤديو السدجج في السجتسع وذلظ لسا يحققو 

وقاية الفخد مغ الذعػر  مغ التقارب والتعاون االجتساعي بيغ االفخاد فزال عغ دوره في
بالعدلة والػحجة االجتساعية مسا يؤدي الى تقػية الذعػر باإلخاء وروح السداعجة 

 .2االجتساعية

ويتجمى ذلظ في صالة الجسعة والخصب الجيشية عشجما يعخض الخصيب في خصبتو مذكالت 
مغ وجية الحياة االجتساعية ويصمع الجسيع عمى ىحه السذاكل مغ اجل االسيام في حميا 

نطخ الجيغ اإلسالمي، فاإلمام الػاعي والسثقف يدتصيع ان يتقصب أكبخ عجد مسكغ مغ أبشاء 
الحي لالنزسام في التجسعات االجتساعية التي بشطسيا السدجج لتػشيج العالقات فيسا 

 .3بيشيع

جع فالعالقات االجتساعية تؤدي دورا رئيديا في عسمية الزبط االجتساعي فالفخد غالبا ما يح
عغ ارتكاب كل ما يخل باألمغ ويتعارض مع االخالق او اآلداب اذا كان شخرا معخوفا 
اجتساعيا مخافة مغ ان يشفزح امخه ويربح مشبػذا مغ السجتسع السحيط بو، وبحلظ يربح 
السدجج مغ افزل األماكغ في صػرتو السثالية التي يسكغ ان تذاىع في الحج مغ الجخيسة 

اعو و مغ ىشا يتبيغ لشا وبذكل واضح اثخ السدجج العطيع في تعديد والدمػك السشحخف بأنػ 
التساسظ االجتساعي لألفخاد والجساعات اذ يتيح لمفخد فخصة التقخب مغ جيخانو ما يحقق 

                                                             
 .52ص ،ىشج عبج هللا احسج شخيف، نفذ السخجع-1
 .3، ص2004، الخياض، السسمكة العخبية الدعػدية، السدؤولية األمشية لمسؤسدات التعميسيةاحسج بغ عبج الكخيع، -2
 .17، ص1989، صادرة عغ وزارة األوقاف والذؤون السغخبية، 279، عميةالبعج التخبؽي االجتساعي في العبادات اإلسالدمحم االكحل، -3
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التعاون االجتساعي بيغ االفخاد، مزال عغ دوره في وقاية الفخد مغ الذعػر بالعدلة والػحجة 
 .1االجتساعية

مؤسدة ليا دور ميع في عسمية التشذئة االجتساعية عغ شخيق وسائميا فالسؤسدة الجيشية 
السباشخة وغيخ السباشخة بالتػجيو والػعع، ودور ميع في تخبية الفخد وتصػيغ ضسيخه 
وشخريتو وسمػكو االجتساعي فزال عغ دوره في تحقيق التكافل اإلنداني الحي يزئ 

 .2االفخاد ويعجىع لمحياة االجتساعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .17دمحم االكحل، نفذ السخجع، ص-1
 .65دمحم قصب، نفذ السخجع، ص-2
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 خالصة الفرل:

 عمى معتسج عاجد شفل مغ الفخد خالليا مغ يتحػل التي العسمية انيا عمى التخبية الى يشطخ
 انداني عسل وىي تامة، مدؤولية نفدو عغ مدؤول وناضج راشج فخد الى كميا اعتسادا غيخه
 في التػقعات أساس عمى السػاقف مختمف في يدمكػن  كيف الججيج الجيل افخاد بتعميع تعشى

 واالجتساعية والػججانية والعقمية الجدسية جػانبو كافة مغ االندان مع تتعامل حيث السجتسع
ولعل اىع ما يسيد رسالة السدجج التخبػية في السجتسع السدمع  وافكاره، واتجاىاتو قيسو وكحا

ة، التي إعصاء التخبية اإلسالمية ىػية مسيدة ليا عغ غيخىا وانو مكان لمتعميع والتػعية الذامم
يفيج مشيا جسيع افخاد السجتسع عمى اختالف مدتػياتيع واعسارىع وثقافتيع وأجشاسيع، إضافة 
الى فزل التعمع في السدجج باعتباره مؤسدة مغ مؤسدات التخبية وما يتختب عمى ذلظ مغ 
عطيع االجخ وجديل الثػاب فقج روي عغ ابي ىخيخة رضي هللا عشو انو قال: قال رسػل هللا 

"وما اجتسع قؽم في بيت مؼ بيؽت هللا يتمؽن كتاب هللا، ويتجارسؽن  عميو وسمع صل هللا
بيشيػ اال حفتيػ السالئكة وندلت عمييػ الدكيشة، وغذيتيػ الخحسة وذكخىػ هللا فيسؼ 

 1عشجه"

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .82، ص225رواه ابغ ماجة، الجدء األول، الحجيث رقع -1
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 تسييج: -
ان العبادات التي اقخىا الذخع ليا دور كبيخ في اصالح حياة االندان، وليا األثخ البالغ في 
تعجيل سمػكو ومغ ىحه العبادات خصبة الجسعة التي ليا األىسية الكبخػ والجور الفعال في 
التأثيخ في السجتسع، وتػجييو الػجية الدميسة والشيػض بو الى ما يعػد بو بالشفع العاجل في 

ياه واآلجل في آخختو وذلظ متى استخجمت االستخجام األمثل واعصيت حقيا مغ االعجاد دن
وااللقاء، ومغ أىسيتيا ان ىشاك فئة غيخ قميمة مغ السدمسيغ ال يتمقػن العمع وامػر ديشيع اال 
مغ خالل خصبة الجسعة، وأيزا يحزخ خصبة الجسعة جسيع الفئات ومشيع الذباب مقرػدو 

ع رجال السدتقبل وعطساء الغج ومتى اثخت خصبة الجسعة في ىحه الفئة الجسعة األول في
عمى وجو الخرػص اثخت في السجتسع بأكسمو، فيع أداة البشاء في السجتسع ويجه العاممة 
التي تبشي تشرح وتخشج وتشفع الشاس بكل وسائل الشفع لحلظ يشبغي عمى الخصباء التخكيد 

وبرالحيا يرمح السجتسع، واذا اثخ عمييع عمى ىحه الفئة التي ىي معطع الحزػر 
 الخصيب فقج نجح في رسالتو.  
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 السحػر األول: الجور التخبػي 

تعج التخبية وسيمة السجتسع لمحفاظ عمى بقائو واستسخاره وثبات نطسو ومعاييخه وقيسو 
جتسع فسي االجتساعية وتشسية الدمػك اإلنداني وتصػيخه وتغييخه، بسا يجعمو يشاسب قيع الس

عسمية اعجاد الفخد وتذكيمو لمقيام بأدواره االجتساعية في السجتسع حيث تعج السداجج مغ اوثق 
مرادر التخبية اإلسالمية، اذ تسثل الجانب العسمي في تصبيق التخبية اإلسالمية، وتعج 

السجتسع  السؤسدة التخبػية والجيشية في اإلسالم والتي ليا دورىا في نذخ الثقافة اإلسالمية في
وعمى ىحا األساس تقػم السداجج بجور ميع في التيحيب الخمقي ألفخاد السجتسع السيسا الشرء 

"لقج كانت السداجج وال تدال مفتػحة األبػاب، ال يخد الججيج حيث جاء في قػل السبحػث 
جامعة ربى فييا الخسػل  لوو قاصج ثقافة، فقج كانت السداجج أعشجىا شالب عمع ا

 .99السقابمة رقع تخبية يربػن فييا عمسا وىجى و فزائل وآداب واحكام"  أصحابو خيخ

وبحلظ يسكغ القػل ان السدجج في اإلسالم يعج جامعا وجامعة ومخكدا لشذخ الػعي في 
السجتسع، ومكانا الجتساع السدمسيغ ولع شسميع وتػحيج صفيع وىػ بحق أفزل مكان وأشيخ 

تخبية االندان السدمع وتشذئتو ليكػن فخدا صالحا في بقعة وأقجس محل يسكغ ان تتع فيو 
 مجتسع صالح.

وىي مغ خالل تشسية الخادع الحاتي لجييع تقييع مغ االندالق في مياوؼ االنحخاف والجشػح، 
وتعج التخبية الجيشية التي تقػم بيا السداجج تخبية متػاصمة تستج عبخ مخاحل عسخ االندان 

 .1حتى السسات

مغ وضائف السدجج الػضائف التخبػية السدتسجة مغ القخآن الكخيع، بحػث "وجاء في قػل الس
فالقخآن الكخيع يخبي الخوح ويشسي االخالق فقج كان الخسػل قخآنا يسذي فػق األرض وكحلظ 

السقابمة ما نقجمو نحغ االئسة مغ إرشادات وتعاليع ترب كميا في أدوار ووضائف السدجج" 
 .  80رقع 

                                                             
، الدشة الثالثة، شخكة الخشداء لمصباعة 6، ع القيع االجتساعية في اإلسالم وأثخىا في التحريغ ضج الجخيسةعبج المصيف عبج الحسيج العاني، -1

 .757، ص1992السحجودة، بغجاد، 
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الجور بل األدوار التي كان يقػم بيا السدجج لبشاء االمة اإلسالمية ومغ ىحا كمو يتزح 
وتخبيتيا عمى ما جاء مغ أسذ تخبػية إسالمية مدتسجة مغ كتاب هللا ورسػلو التي شسمت 
جسيع جػانب شخرية الفخد السدمع والسجتسع السدمع والجولة اإلسالمية لبشاء شخرية الفخد 

خبػؼ مدتسج مغ اإلسالم، واإلسالم مشيج لمػجػد كمو بسا والسجتسع، ذلظ ان ىحا الشطام الت
 1فيو الػجػد اإلنداني

قصار العالع ان لمجيغ والقيع االجتساعية العميا اثخا ت الجراسات السيجانية في عجد مغ أوقج اثبت
ميسا في الحج مغ الجخيسة والدمػك السشحخف وان الذباب بالجيغ ىع اقل عخضة لمجشػح 

 خىع.واالنحخاف مغ غي

وتعسل دور العبادة عمى نذخ التعاليع الجيشية التي جاءت لتشقل البذخ خصػات فديحة الى 
حياة مذخقة بالفزائل واآلداب وعجت السخاحل السؤدية الى ىحا اليجف الشبيل مغ صسيع 

 .2رسالتيا

وتسارس السداجج دورا ىاما وفعاال في تحريغ الفخد مغ عسل السشكخات واقتخاف الخصايا 
وتعسل في الػقت ذاتو عمى تخسيخ ركائد الفزيمة في السجتسع وذلظ مغ خالل الشجوات 
والجروس وخصبة الجسعة، وىكحا يتزح ان دور العبادة تداعج االندان عمى زيادة التجيغ 

 .3والعمػ فيو كمسا كان معتادا عمى ارتيادىا واالستفادة مشيا ومسغ فييا مغ العمع والعمساء

ان التخبية العسمية في السدجج ليا السقام األول في العشاية ألنيا حػث "جاء في قػل السب
نتيجة العمع وثسختو، ونقرج بالعمع ىشا في ربػع السداجج بالقخآن الكخيع وسشة نبيو ففي 
قخاءة القخآن ودراسة الفقو والتفكخ في آيات هللا واتباع سشة رسػلو يجج الفخد نفدو مغ 

 .29السقابمة رقع صفػة خمقو" 

ولسا كانت التخبية اإلسالمية تعشى ببشاء الذخرية السدمسة فإشار السجتسع السدمع بشاءا 
متكامال، فان السدجج بحكع مكانتو يديع في تحقيق ىحا اليجف مغ خالل مشاشصو السختمفة 

                                                             
 .44محسػد الديج سمصان، نفذ السخجع، ص -1
 .27، ص2988، دار القمع، دمذق، خمق السدمعدمحم الغدالي، -2
 .56، ص2999، الخياض، 1، مكتبة الخشيج، طالتجيغ عالج الجخيسةصالح إبخاىيع عبج المصيف، -3
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كثيخ مغ السداجج تقجم عجة نذاشات التخبػية واالجتساعية، حيث جاء في قػل السبحػث "
نجوات واستزافة لمجعاة، كل ىحا ال شظ يؤدي دوره عمى أكسل وجو في مغ محاضخات و 

نفع الشاس وليحا فإمام السدجج مصالب بتكثيف الجيػد في سبيل نذخ العمع والجعػة 
 السقابمة التخبػية"وتخبية فئات السجتسع وتحبيب الخمق بالخالق في إشار ىحه الشذاشات 

 . 91رقع

ديغ اجتساعي يدعى الى إيجاد السجتسع الرالح وتكػيغ  ويخجع ذلظ أصال الى ان اإلسالم 
الفخد الرالح بالجرجة األولى، بل ان صالح السجتسع الزم لرالح الفخد ومغ ىشا ىجفت 
السداجج في اإلسالم الى تحقيق ىحه الرػرة االجتساعية القػية وإقامة السجتسع الستساسظ 

ييتع الجيغ اإلسالمي ببشاء السداجج لتكػن ولع  الحؼ تخبصو في السقام األول روابط العقيجة،
محال إلقامة الرالة فقط انسا ىي بيػت هللا في األرض التي تسارس فييا التشذئة االجتساعية 

 والجيشية الرحيحة لإلندان السدمع مغ اجل تحقيق اندجامو وتفاعمو مع السجتسع الكبيخ 

السدجج باعتباره مخكدا لمخجمات مغ ىحا كمو يتزح لشا الجور التخبػؼ الحؼ كان يقػم بو 
 االجتساعية في السجتسع اإلسالمي.

سار جشبا الى جشب وباتدان بجيع مع األدوار الجور التخبػي( كسا يتزح لشا ان ىحا الجور )
 األخخػ التي كان يقػم بيا السدجج في السجتسع اإلسالمي.
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 والتثقيف والتػجيوالسحػر الثاني: دور الخصبة في التخبية واالعجاد 

 البدط يتصمب الحؼ الجرس أو ،أو الشجوة السحاضخة، غيخ ىي الجسعة خصبة أن السعمػم مغ
 يداعج الحؼ التكخار مغ بكثيخ واالستعانة العشاصخ واألفكار أىع عشج والػقػف غالبا، والذخح

عمى فكخة أىسية  أكج مجسل السبحػثيغحيث  وتقخيبيا الدامعيغ، عشج السعمػمة تثبيت عمى
" يعج خصبة الخصبة في نذخ الػعي الى جانب الشذاشات األخخػ، جاء في قػل السبحػث 

الجسعة االمام اجتيادا مشو ألىسيتيا وتارة تأتي مػحجة مغ وزارة الذؤون الجيشية ألنو في 
بعس األحيان تكػن ىشاك قزايا عامة كاليجخة الغيخ الذخعية مثال وضاىخة سخقة األشفال 
التي انتذخت بكثخة في اآلونة األخيخة واباحة تجارة الخسػر فتقػم وزارة الذؤون الجيشية 
بتػحيج خصب الجسعة وكمسة االئسة وذلظ محاولة مشيع الشيي عغ ىحه األمػر و تغييخىا 
مغ األسػأ الى الحدغ و ىي بيحا تػجو لإلمام باعتباره قجوة خاصة عشج اعتالءه السشبخ 

ض مغ وجػد االئسة ورجال الجيغ لالقتجاء بيع، اما فيسا يخز اىجاف وىاذا أيزا الغخ 
الخصبة فإنيا اىجاف سامية نيجف مغ ورائيا الى تخبية الخوح وتغحيتيا ونعالج فييا 
الجانب الخمقي اذا فدج فشحغ ادرى بذؤون وامػر وقزايا السجتسع السعاصخ حيث نقػم 

عمى احتخام الكبيخ والكبيخ عمى  بترحيح ما وجب ترحيحو مغ أخصاء، نحث الرغيخ
السقابمة رقع شاعة الػالجيغ وتػقيخ الشاس والتحمي باألخالق الحدشة والتخمي عغ مداوئيا" 

96. 

ان الخصابة برفة عامة ىي أكثخ الػسائل فعالية في نذخ الجعػة اإلسالمية والدخ في ذلظ 
ػات وبث األفكار وايراليا الى ان الخصابة كانت وال تدال أكثخ الػسائل فعالية في نذخ الجع

أكبخ عجد مسكغ مغ مختمف الصبقات والسدتػيات فالخصبة أسخع الى فيع العامة وابمغ في 
 التأثيخ عمى الجسػع وليا مفعػل مباشخ وسخيع في تػجيو الخاؼ العام.

مغ أبخز الػضائف واألدوار لمسدجج في اإلسالم الجروس السختمفة التي ُتقام بو شػال 
األسبػع، وتأتي خصبة الجسعة في مقجمة ىحه األدوار، فيي خريرة مغ خرائز ىحه 
األمة، ومػعطة أسبػعية يحزخىا أكبخ عجد مغ السدمسيغ، لسا ليا مغ أثخ كبيخ في إرشاد 
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بعج عغ الذخ، وما تحسمو مغ مبادغ تذخيعية وتػجييات تخبػية الشاس، وتػجيييع لمخيخ، وال
 .1ىحه األمة، وما يػاجييا مغ مذكالت لسعالجة قزايا

والجسعة فزل هللا تعالى عمى ىحه األمة، وىي فغ مخاشبة الجساىيخ بصخيقة إلقائية تذتسل 
 السؤمشيغ إلييا، واالستسالة، وىي تأخح أىسيتيا مغ الجسعة ذاتيا التي دعا هللا عمى اإلقشاع

وخصبة الجسعة: درس أسبػعي يديج في اإليسان وييحب األخالق، وييجؼ ألحدغ اآلداب 
 وسيمة ىامة في الجعػة، وىي  واألعسالويححر مغ مشكخات األخالق 

وخصبة الجسعة باب واسع مغ أبػاب الخيخ والعمع وفخصة رائعة لمجعاة والسرمحيغ إذا أرادوا 
واستخجام الػسائل والدبل التي تعيشيع عمى االرتقاء بيا مزسػنا وشكال، التأثيخ في العامة 

 .وتزسغ ليع االرتقاء والتأثيخ واالستجابة مغ جسيػر السرميغ

 خصبة في الحاضخيغما يسيد ىػ  اإلنرات "وجػبوجاء في قػل السبحػث أيزا
 .97السقابمة رقع الجسعة"

ولػ  بكمسة جميدو مع يتكمع أن نيي أنو بحيث لمخصيب، باإلنرات لمخصبة الحاضخ أمخ فقج
 وال األرجح، عمى ورد الدالم العاشذ، تذسيت جػاز وعجم أنرت، لو يقػل فال خيخا،كانت 
 يكػن  حتى واالستساع اإلنرات تسام في يقجح فعل أو قػل بأؼال يأتي  أؼ الحرى، يسذ
 والفيع. الػعي سمع االستساع فإن يدسع، مسا واإلفادة لمتمقي الستعجاد كامال

دور الخصبة وأثخىا في صفػف السدمسيغ كبيخ اذ انيا وسيمة تخبػية مغ وسائل السدجج  ان
خصبة لتخبية الشرء وادواره التخبػية في السجتسع اإلسالمي، حيث جاء في قػل السبحػث "

الجسعة ىي االسع العخفي عشج السدمسيغ وىي احجى الذعائخ الجيشية لجى السدمسيغ في 
شتى بقاع العالع عمى محىب اىل الدشة، والسدجج الحي تقام فيو صالة الجسعة ىػ مدجج 
كبيخ عادة ويدسى بالجامع قج يكػن االمام غيخ خصيب لشفذ الجامع الحي ىػ امام فيو 

 .97السقابمة رقع خصيب ىػ الحي يقػم بتحزيخ خصبة الجسعة" واالصل ان االمام ال

 بالغة، أىسية اإلسالم جعل وقج الستعاقبة، اإلسالمية العرػر في الخصابة كانت وىكحا
 عمى تحتع مدايا مغ بو وتتسيد خرائز، مغ تختز بو لسا الجسعة لخصبة عطيسة ومكانة

                                                             
خالج سعيج الجيشي، التػجييات التخبػية السدتشبصة مغ خصب الجسعة بالسدجج الشبػي الذخيف )خصب الذيخ عبج السحدغ القاسع نسػذجا(،  -1

 .2ىـ، ص 5341ة، كمية الجعػة وأصػل الجيغ، رسالة ماجدتيخ، الجامعة اإلسالمية بالسجيشة السشػر 
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الثسخات  ويثسخ أكمو، ليؤتي جيجه األىسية وتمظ السكانة، ىحه مدتػػ  عمى يكػن  أن الخصيب
 الػاحج العام ففي أسبػع، كل والتكخار في باالستسخارية أيزا الجسعة وتتسيد خصبة السخجػة
 إعجادهفإذا أحدغ  متكامال، دراسيا مداقا يسثل وىحا خصبة، وخسديغ الثشتيغ السرمي يدتسع

 عطيسة. جميمة، وثسخاتو كانت آثاره
"ال يخفى عميشا ما لخصبة الجسعة مغ تأثيخ كبيخ في الشاس وفي ث جاء في قػل السبحػ 

افخاد السجتسع وتأثيخ ميع ودور كبيخ في اعجاد جيل مدمع ألنيا تحقق أىجافا ومقاصج في 
سبيل تخبية الشرء حيث انيا تدمط الزػء عمى مذاكل السجتسع وتعميع االفخاد )الفاعميغ 

كتاب هللا وسشة نبيو وما أعطع الخصبة إذا كانت االجتساعييغ( أمػر ديشيع عمى ضػء 
مػجية ال مػجية فالتخبية في اإلسالم تقػم عمى القجوة الحدشة والسػعطة ولخصبة الجسعة 

 .94السقابمة رقع  أكبخ حرة في تقجيع ذلظ"

 خصبتو، وتجمي حجتو، تديغ التي القخآنية اآليات خصبتو يزسغ أن بالخصيب ججيخا كان ولحا
والسػضع  السشاسب الػقت وتالوتيا في باآلية، االستذياد فإن بالحق، شصقي وتجعمو

 .ويقخع العقػل ويذشف األسساع، القمػب، بسجامع يأخح وبخىان وبيان لمحجة، إقامة ،السشاسب
 وشبقاتيع مدتػياتيع وباختالف إلييا، الحاضخيغ بتشػع ذلظ جانب إلى الجسعة خصبة وتتسيد

وال  السجتسع، فئات جسيع يخاشب الجسعة خصبة في الخصيب فإن واالجتساعية، العمسية،
 تشفيح دون  تحػل التي العقبات تحليل يعشي التشػع وىحا أخخػ، دون  فئةالحزػر عمى  يختز
 والسػضف والسعمع، والصالب العسل، وصاحب العامل فإن االجتساعية، اإلصالح شخائق

في  مشيع فئة تخاشب فال مدؤولياتيع، أمام ويػضعػن  واحج، آن في يخاشبػن  كميع والخئيذ
 .األخخػ  دون  مشيع فئة عمى السدئػلية تحسل وال األخخػ، الفئة غياب
 مغ كبيخ جانب عمى األمة في ودورىا الجسعة خصبة مػضػع في الكتابة كانت ىشا ومغ

 .السمحة لحاجةا إلييا وتجعػ األىسية،
والجور التخبػؼ واالجتساعي لمخصبة ىػ لػن مغ ألػان التعميع والتثقيف، يخكد فييا الخصيب 
عمى التيحيب والتدكية، وتخقيق السذاعخ في ضػء الزػابط الذخعية الحاكسة ليا، وفي 
الػقت ذاتو يتشاول مػضػعات اجتساعية ممسػسة، داعيا إلى االىتسام بيا وفق ما أمخ 

جتشا في الحياة إلييا، فيسكغ أن تحث عمى الدىج وأثخه في اإلندان، اإلسالم بو، ومغ حا
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ويتشاول أثخ الشػافل والصاعات في االرتقاء باإلندان ليربح محبػبا إلى هللا ويحث عمى كفالة 
 .اليتيع، والتعاون والحفاظ عمى البيئة، والعسل عمى تػفيخ األمغ واالستقخار لمسجتسع

صبة الجسعة بتعجد مجاالت ىحا الجيغ، واإلسالم ديغ شامل لجسيع وتتعجد األدوار التخبػية لخ
جػانب الحياة ونطام ييتع بأتباعو، وعشاصخه اىتساما مسيدا فيعسل عمى تخبيتيع تخبية متكاممة 
تسذ جسيع السجاالت والسياديغ مغ خالل التػجييات واإلرشادات والسػاعع التي يقػم عمييا 

التػجيو التخبػي في اإلسالم ىػ مجسػعة اإلرشادات » أن: الجعاة والعمساء، ويؤكج يالجغ
السشطسة الستعمقة لمتصبيقات التخبػية واإلسالمية حدب نيج اإلسالم في بشاء األجيال 

 .1«السدمسة
 مغ بيت في تتع فيي الخصبة روحاني،الجػ الحي تتع فيو  إن» السبحػثجاء في قػل كسا 
 «األشيار السالئكة وتحفو الخذػع، ويغسخه الخحسة، وتغذاه الدكيشة، تعسخه تعالى هللا بيػت

 .29السقابمة رقع

 وما»وسمع رسػل هللا صل هللا عميو  قال: قالفقج روي عغ ابي ىخيخة رضي هللا عشو انو 
اجتسع قػم في بيت مغ بيػت هللا يتمػن كتاب هللا، ويتجارسػن بيشيع اال حفتيع السالئكة 

 .2وندلت عمييع الدكيشة، وغذيتيع الخحسة وذكخىع هللا فيسغ عشجه"

 هللا كتاب يتمػن  إما هللا، بيػت مغ بيت في فالحزػر الجسعة، خصبة عمى يشصبق وىحا
 بيان أو اآليات، بعس بتفديخ القخآن يجارسيع الخصيب إلى يدتسعػن  أو الخصبة، قبل تعالى
 تعالى، هللا رحسة وتعسيع عمييع، الدكيشة فتتشدل اليجايات، بعس تػضيح أو األحكام، بعس

 .لقجرىع وتذخيفا بيع، تباىيا ممئيع، مغ خيخ مأل في تعالى هللا ويحكخىع السالئكة، وتحيصيع
" نأمل ان يجج الخصباء واالدباء والسخبػن السبحػثحيث جاء في قػل ولقج تأكجت اىع نقصة 

مشيجا تخبػيا مدتسجا مغ القخآن الكخيع والدشة الشبػية السصيخة يفيج في تخبية الذباب وذلظ 
"ان  ويقػل ايزامغ خالل أثخ خصبة الجسعة عمى ىحه الفئة السيسة ججا في السجتسع" 

سشيج وإصالح الشفػس وان مقرػدىا لخصبة الجسعة أثخ عطيع في تعجيل الدمػك وتغييخ ال

                                                             
 .مقجاد يالجغ، أساسيات التػجيو واإلرشاد في التخبية اإلسالمية، الخياض، دار عالع الكتب-1
 .81، ص115رواه ابغ ماجة، الجدء األول، الحجيث رقع -2
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األول ىع الذباب لحزػرىا فكسا ىػ معمػم ان صالحيع اصالح لمسجتسع وفدادىع فداد 
 .95رقع  السقابمة ودعاتو"لمسجتسع فيع عساد السجتسع 

وليحا فشبغي ان تػحج الجيػد مغ قبل العمساء والجعاة والخصباء والسرمحيغ في التأثيخ عمييع 
 العبادات التي ليا أثخ بالغ في الشفػس خصبة الجسعة.وأعطع )الذباب(

فيشبغي عمى الخصيب ان ييتع بإصالح الذباب وذلظ مغ خالل اصالح معتقجاتيع وعجم 
الجشػح بيع عغ الصخيق الدػؼ الى شخيق الغػاية والطالل، والتأكيج عمى صػن عباداتيع مغ 

مع مغ خالل االىتسام بأخالقيع التي البجع والديخ بيع عمى نيج رسػل هللا صل هللا عميو وس
كثخت مفاسجىا لسحاولة سمخ شباب السجتسع مغ اخالقو وىػيتو فسغ ىحا السشصمق كان ىجف 

 الخصبة األول التخبية والتػجيو والتثقيف.
 وتيجف الخصبة برفة عامة وبالجرجة األولى حدب استخالصشا الى الشقاط التالية: 

غ حقائق ديشيع والجعػة الى الخيخ والشيي عغ السشكخ الػعع والتحكيخ وتعميع السدمسي .5
 واالمخ بالسعخوف.

تفقيو السدمسيغ بحقائق الجيغ والعشاية بدالمة العقيجة وسالمة االخالق واآلداب مغ  .2
 االنحخاف. 

 ترحيح السفاىيع الخاشئة عغ اإلسالم ورد الذبيات. .4
سع وتقجيع الحمػل لسذكالتو ربط الخصبة بالحياة االجتساعية والػاقع الحؼ يعيذو السجت .3

باعتبار السدجج مؤسدة مغ مؤسدات التشذئة االجتساعية ذلظ عمى ضػء الذخيعة 
 اإلسالمية.

يشبغي ان تشده خصبة الجسعة عغ ان تتخح أداة لمجعاية او نيال مغ شخز وان تكػن  .1
هلل  لقػلو تعالى "وان السداججخالرة هلل تعالى ولجيشو وإلعالء كمستو ولتبميغ دعػتو 

 .1فال تجعػ مع هللا أحجا"
تثبيت معشى االخػة في اإلسالم ووحجة امتو الكبخػ ومحاربة الشداعات والعربيات  .6

العشرخية والسحىبية، وغيخىا مغ األمػر التي تفخق وحجة االمة والتخكيد عمى ما يخبط 
 لمتفاعل.السدمع فكخيا وشعػريا بغيخه مغ االفخاد داخل السجتسع مغ خالل خمق جػ 

                                                             
 .24سػرة الجغ، اآلية  -1
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وليحا يجب ان يزع العمساء والجعاة االكفاء امثمة رفيعة لسػضػعات إسالمية متشػعة لتكػن 
في ايجؼ الخصباء ليدتعيشػا بيا في اعجاد خصبة الجسعة كسا يجب ان تعتسج ىحه األخيخة 
عمى مرادر السعخفة اإلسالمية السػثقة وتتخفع عغ األحاديث الزعيفة وكل ما يقخه نقل 

 او عقل صخيح.صحيح 

 

 مشاقذة الفخضيات: -

مغ خالل نتائج السقابالت تبيغ لشا ان راىغ السداجج في السجتسع اإلسالمي السعاصخ 
واستخاتيجياتيا التخبػية ماىي اال امتجاد لمجور التخبػؼ لمسداجج مشح عرخ صجر اإلسالم، 

ع العخبي وانحدار دور فبالشطخ الى التحػالت الدػسيػتخبػية والدياسية واالقترادية في العال
 السدجج في العبادة والرالة اال انو:

تأكجت الفخضية األولى التي تقػل بـأن لمسدجج مكانة في اإلسالم ووضائف تخبػية  -
 وادوار مختمفة.

لخصبة الجسعة حزػر وأثخ في األخخى، حيث أن  ىي فتأكجت الثانية الفخضية أما -
 التخبية والتػجيو واإلعجاد والتثقيف.
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 الفرل: خالصة -

 مجن أو إسالمية بالد في أجخؼ  لػ يحكخ، اختالفا تختمف ال قج البحث ىحا نتيجة إن
 في الجسعة لخصبة السمسػس الكبيخ األثخ يؤكج وىحا أخخػ، إسالمية أحياء أو إسالمية،

 .شخيعتيع وسساحة ديشيع، بعطسة السدمسيغ تبريخ في ودورىا اإلسالمية، السجتسعات
ألىسية  تبعا آلخخ حي ومغ آلخخ، بمج مغ انخفاضا أو ارتفاعا تتأثخ الشدبة أن والريب

، واستسالتيا القمػب تحخيظ في وبخاعتو الخصيب قجرة ثع فيو، السصخوحة واألفكار السػضػع،
 .يقػلفيسا  وصجقو وإخالصو

 سػاء و اإلسالمي، الػسط في تبخز التي العطيسة وآثارىا الجسعة، خصبة لقج تبيغ لشا أىسية
 وىع باإلسالم،ال تجيغ  أخخػ  بالد في كانػا ،أم اإلسالمية البالد في يعيذػن  السدمسػن  أكان
 وخصبة الدالمة، وشاشئ الشجاة، سفيشة ىػ البيئات ىحه مثل في السدجج فإن أقمية، فييا

 إلييا يجتسع التي والسجرسة الجامعة وىي لمسدجج، السشارة ىي تعالى هللا بإذن تبقى الجسعة
 ويقػؼ  بعزا، بعزيع يحكخ عميو، ويتشاصخون  الحق، عمى يتعاضجون  السدمسيغ، أفػاج

 وتتػشج العالقات، تتػثق و األواصخ بيشيع وتتقػػ  بعزا، بعزيع ويعمع بعزا، بعزيع
 كانت الشجاح مقػمات الخصبة جسعت وكمسا الستكخر، األسبػعي المقاء التعارف بيحا أسذ
 ومدتػياتيع. فئاتيع بسختمف السرميغ نفػس عمى وقعا وأكبخ أثخا، أعطع
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 االستنتاج العام للدراسة )الخاتمة(: -

قال تعالى: "انما يعمر مساجد هللا من آمن باهلل وباليهم اآلخر". وعن ابي هريرة رضي هللا 
عنه انه قال: قال رسهل هللا صل هللا عليه وسلم: "من غدا الى المسجد او راح اعد هللا له 

 في الجنة نزال كلما غدا او راح".

أحج ان السدجج من اىم الجعائم التي قام عمييا تكهين الفخد السدمم وبشاء ومسا ال يخفى عمى 
السجتسع السدمم عبخ التاريخ الظهيل، فالسدمم يتخبى في السدجج روحيا وايسانيا وخمقيا 
واجتساعيا وىحا ما يشعكذ عمى تفاعمو مع غيخه في إطار السشغهمة التخبهية داخل السجتسع 

 شا الييا من خالل بحثشا ىحا:ومن اىم الشتائج التي تهص

 .السداجج دور لمعبادة والرالة 
  السداجج مخاكد تخبهية وثقافية ىامة تعقج بيا حمقات العمساء لجراسة القخآن الكخيم

 والفقو.
 .قامت السداجج لفتخات طهيمة بجور السجارس 
 .كانت السداجج مخكدا لمفتهى والقزاء 
 بت ان الخسهل صل هللا عميو وسمم كان عسمت السداجج مخكدا إلدارة الجولة فقج ث

 يدتقبل الهفهد والدفخاء ويجيخ شؤون الجولة في السدجج.
 .استخجمت السداجج كقهاعج النظالق الجيهش 

ومسا يؤسف لو ان السدجج لم يعج يقم بشفذ األدوار التي كان يقهم بيا زمن الدمف الرالح 
 جج يتسثل في األمهر التالية: في عرخ صجر اإلسالم وان اىم أسباب انحدار دور السد

  ضعف الجور الدياسي لمجين اإلسالمي نفدو، حيث ابعج عن الحياة الدياسية ولم يعج
 لمجولة اإلسالمية التي تقهم عمى مبادئ اإلسالم الرحيح وجهد في حياة الشاس.

 :وجهد مؤسدات بجيمة تقهم بالجور الحي كان يقهم بو السدجج سابقا حيث 
لسؤسدات التخبهية األخخى كالكميات والجامعات ما ألغى الجور وجهد السجارس وا-1

 التعميسي لمسدجج.
 وجهد السؤسدات والهزارات االجتساعية ما قمص دور السدجج االجتساعي -2
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وجهد مؤسدات خاصة بالقزاء والجفاع ما ألغى الجور القيادي لمسدجج في حل -3
 السذاكل بين الشاس.

صحافة وتمفدة وغيخىا ما ألغى الجور اإلعالمي وجهد وسائل االعالم السختمفة من -4
 لمسدجج.

  االشخاف الحكهمي عمى السداجج وضع قيهدا عمييا، حيث تم تحجيج اوقات خاصة
 لغمقيا وفتحيا، فال تفتح اال قبل الرالة بقميل وتغمق بعج انتياء الرالة بقميل 

 ميا ومن وضع قهانين صارمة من قبل بعض الحكهمات اتجاه السداجج ومن يدتخج
يجرس فييا بحجة السحافغة عمييا، االمخ الحي جعل بعض الشاس يشغخون الييا عمى 

 انيا مؤسدات حكهمية وليدت بيهت هلل عد وجل.
  قرخ ميسة السداجج عمى الرالة والعبادة والهعظ واإلرشاد من قبل الشاس في كثيخ

ا وتشفيخىم بالتالي من من األحيان ىجفيم الهعيفة والشاحية السادية ما يشفخ الشاس مشي
 السدجج بذكل عام لألسف.

  عجم اىتسام األجيدة الخسسية السذخفة عمى السداجج بتجريب واعجاد مهعفين مذخفين
والسدؤولين عن السداجج حيث ان بعزيم امي ال يقخا وال يكتب وبعزيم يجيل 

، وبعض احكام الجين ووفقو العبادات، حتى ان بعض السؤذنين لألسف ال يتقن اآلذان
األئسة ال يتقن تالوة القخآن الكخيم االمخ الحي يشفخ الشاس ويجعل كثيخا من العامة 

 يحجم عن صالة الجساعة.
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 دليل المقابلة:

بؽدنا لؽ حدثتشا عؼ مكانة السدجد  السداجد ومكانتيا عشد هللا، مشزلةمؼ السعلؽم ععػ  -
 في اإلسالم ؟

دور العبادة وال يتعدى إلى وظائف يعؼ البعض أن دور السدجد محرؽر فقط في  -
 يقدميا السدجد للشذئ؟ فسا ىي ىذه الؽظائف التربؽية التيربؽية أخرى، ت

أولى السدجد إىتساما في غرس االخالق والقيػ التربؽية في الشذئ مؼ خالل عدة  -
 ، كيف تؽضح لشا ذلغ؟برامج

مؼ السعلؽم أن رسالة السدجد تتركز بالدرجة األولى على التربية الروحية، فكيف  -
 يكؽن ذلغ؟

تربؽي وإجتساعي كان ذلغ مؼ خالل إيؽاء السرليؼ، مداعدة للسدجد دور  -
 وكيف ذلغ؟ الرلح بيؼ الستخاصسيؼ فيل لزال السدجد يقؽم بذلغ؟السحتاجيؼ و 

 ما ىؽ التؽجو التربؽي حدب نيج اإلسالم؟  -
 مؼ يعد خطبة الجسعة؟  -
 ر كبير على الشاس باختالف فئاتيػ؟ ىل في خطبة الجسعة تأثي -
ختلف بإختالف شرائح ىل تتؽحد مؽاضيع خطب الجسعة لقزايا عامة أم انيا ت -

 السجتسع؟
وإعداد الجيل  االىداف التربؽية التي تحققيا خطبة الجسعة في تؽجيو الشذأماىي  -

  السدلػ؟
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