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لية �جتماعية من املنظو ال
	بو �سالمي ياملسؤ ر   و

  كمال ,+*" حامد عبد الن)"،  يعبد القو عبد الغ#" دمحم، 1دمحم محسن عمر جابر

5ــــر، ا5ركـلية ال
	بية بن3ن بالق، قسم ال
	بية �سالميـة   زجـــامـــعة 6

  mohamedmohsen. 197@azhar.edu.eg :البريد اإللكتروني للباحث الرئيس1
  :  م>;ص البحث

لية �جتماعيـــــــة مـــــــن املنظـــــــو ال��بـــــــو  ياســــــ%$دف البحـــــــث التعـــــــرف ع�ـــــــ� فلـــــــسفة املــــــسؤ ر و

ئ-سة، و+* /عة محاو  ر>سالمي، واستخدم البحث املن67 5صو3*، وتضمن البحث أ أ?عاد : لو6: رر

لية Cـــ* ضــوء التـــصو ال��بــو >ســـالمي ياملــسؤ ر لية �جتماعيــة مـــن املنظـــو : الثـــا<ي. و رفلــسفة املـــسؤ و

لية �جتماعيــــة عنــــد الفــــرد واEFماعــــة:الثالــــث. يال��بــــو >ســــالمي . و مظــــاKر نقــــص واعــــتالل املــــسؤ

لية �جتماعيــة لـدى أفرادKــا، : الراAـع ودو 5ســرة Cـ* تنميــة املـسؤ ث إ3ـ� مجموعــة مــن وتوصـل البحــر

لية �جتماعيــــة مفTــــوم شـــــمو3* أصــــيل Cــــ* >ســــالم:  النتــــائج مQ$ــــا ٌأن مفTـــــوم املــــسـؤ ، ولـــــھ YعرXفـــــات و

ـــسـية، واقتـــــصادية، Yعتبـــــــر بمثابــــــة  ــــا تتـــــضمـن عـــــــدة جوانــــــب وأ?عـــــــاد؛ اجتماعيــــــة، ونفـــ عديــــــدة، وأ`$ـــ

لية �جتماع ل اجتماعيــا، وأن للمــسؤ وخــصائـص وصــفات للــabص املــسؤ يــة خــصائص وممfــeات ًو

مـــان ومhـــان، كمــــا : مQ$ـــا حيـــة، وصــــالحي%$ا لhـــل  زkانيـــة املـــصدر والTـــدف، والتــــواز بـــfن املاديـــة والر ور ن

لية �جتماعيـــة كثfـــ�ة ومnـــشابكة ومــــن  وتوصـــل البحـــث أيـــضا إ3ـــ� أن مظـــاKر نقــــص واعـــتالل املـــسؤ ً

Kـا لية، والعزلـة عــن قـ: زأبر ، والالمبـاالة والفــرار مـن تحمــل املــسؤ وال%$ــاو ضايا اErتمــع ومــشكالتھ، ن

روأن الــدو ال��بــو >ســالمي لألســرة كبfــ� وعظــيم؛ لكــن Kــذا الــدو Cــ* العــصر اsFاضــر قــد تقلــص  ٌر ٌ ي

ـــان عل}$ــــا مــــن قبــــل، والــــسzب Cــــ* ذلــــك قــــد wعــــود إ3ــــ�  ?عــــض الــــ��{ء، ولــــم wعــــد بــــنفس املنـــــزلة ال~ــــ{ |ـ

Kا اErتم�   .*رالصعوkات واملعوقات ال~{ تواجھ 5سر املصرXة C* أداء دو

لية:  الDلمات املفتاحية  . >سالمي، ي ال��بور، املنظو �جتماعية واملسؤ
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1Corresponding author E-mail: mohamedmohsen. 197@azhar.edu.eg 
 

ABSTRACT 

This research aimed to identify the philosophy of social responsibility 
from the Islamic educational perspective, and the research used the 

fundamentalist approach. The research included four main dimensions, 
namely the first: the dimensions of responsibility in the light of the 

Islamic educational perception; the second: the philosophy of social 
responsibility from the Islamic educational perspective; third: 

manifestations of deficiency and impairment of social responsibility in 

the individual and the group; fourth, the role of the family in 

developing social responsibility among its members, and the research 

results revealed that the concept of social responsibility is a holistic 

and original concept in Islam, and it has many definitions. It includes 

several aspects and dimensions: social, psychological, and economic, 

which are the characteristics and attributes of a socially responsible 

person. Social responsibility also has characteristics and advantages, 

including the divine source and goal, the balance between material and 

spiritual, and its validity for every time and place. The Islamic 

educational role of the family is great, but this role in the present era 

has shrunk somewhat, and is no longer in the same position it was 

before. The reason for this may be due to the difficulties and obstacles 
facing Egyptian families in performing their societal role. 

Keywords: Responsibility Social , Educational, Islamic. 
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  :مقدمة البحث

مـــان ومhـــان زإن >ســـالم ديـــن هللا اaFـــاتم؛ لـــذا جـــاءت Yـــشر�عاتھ |املـــة صـــاsFة لhـــل 
ً ً

وال . 
عمـــا يـــدعو إ3ـــ� تحمـــل  (�) وســـنة نzيـــھ-عـــز وجـــل-نحتـــاج إ3ـــ� مزXـــد جTـــد Cـــ* البحـــث Cـــ* كتـــاب هللا 

لية لhل فرد من أفراده؛ فTو دين الفطرة، الذي يحض الف رد ع�� التوجھ إ�3 هللا سبحانھ C* واملسؤ
لية  و|ــل عمــل wعملــھ، ل-ــستحق التكــرXم الــذي كرمــھ هللا إيــاه، وhXــو النتــاج لــذلك الــشعو باملــسؤ ر ن
ًتجـاه نفـسھ، وتجـاه مجتمعـھ الـذي wعـ-ش فيـھ؛ ليhـو فـردا صـاsFا نافعـا لنفـسھ، ولوطنـھ، وألمتــھ،  ً ً ن

   .وللناس أجمعfن

لية ووXنطلق التصو >سالمي للمسؤ ، مـن أن >�ـسان كرمـھ هللا Yعـا�3 بالعقـل الـذي Kـو ر
ـــالتhليف الرkــــــا�ي  لية منوطــــــة بـــ لية، واملــــــسؤ ــــوان، وKــــــو منــــــاط املــــــسؤ والفــــــار بــــــfن >�ــــــسان واsFيــ و ق
لإل�سان بحمل 5مانة، وأدا�$ا حق 5داء، وع�� Kذا، ف�{ تبعة وYشرXف، فإذا سقط عن >�سان 

لية   .والتhليف سقطت عنھ املسؤ

ِإنـــا عرضــنا 6مانــة عFــE الــسموات�: هللا ســبحانھ Kــذا املع�ــ� Cــ* قولــھ Yعــا�3 وقــد بــfن 
َ َ َّ َ َ ََ َ َ َ َ َّْ َ

ِ 
ض ِو6 ْر

َ َواU+بـــال فــأب3ن أن يحملOPــا َ َ ْ َ ْ
ِ

ْ َْ َ ََ ََ
ِ

َ
َوأشــفقن مOPــا ِ ْ

ِ
َ ْ َ ْ َ وحملXــا �<ـــسان إنــھ Zــان ظلومــا جXـــوال َ

ً ُ ََ ًَ ُ َ ََ َُ ُ َّ
ِ ِ

َ َ َ� 
ُ|ــل مــا يــؤتمن عليــھ املــرء مــن أمــر ون�ــ{ Cــ* : "و5مانــة ،)94م، ص1989قطــب دمحم، (. )6:72حــزاب(

ن الدين والدنيا، واملراد ¦$ا Kنا ٌالتhاليف الدي¨ية، وسميت أمانة من قبل أ`$ا واجبات أوج§$ا : "وشؤ
ِ

ـــا بالطاعــــة و�نقيــــاد م، 1999ابــــن كثfــــ�، ". (هللا ع�ــــ� املhلفــــfن وائتمــــQ$م عل}$ــــا، وأوجــــب علــــ}$م تلق}$ـ
  ).522ص

  :قضية البحث

ة �نتمــــاء  ـــن للمجتمـــعوروجــــھ >ســــالم أبنــــاءه إلــــى ضــــر ، بحيــــث wـــشـعر الفــــرد بأنــــھ جــــزء مـ
ـــع لـــــھ املطالـــــب النفــــسية و�جتماعيــــــة  ـــع، وXحقـــــق اErتمــ  - وال~ـــــ{ ال تتحقــــــق إال مــــــن خــــــاللTا-اErتمـ

ن حياتــــھ،  ــة إ3ـــ� اsrبـــة والتقـــدير، واsFاجـــة إ3ـــ� املـــال واملـــساعدة Cـــ* معظـــم شـــؤ كمــــا حــــث و|اsFاجـ
ــــرد واEFماعــــــة،  ـــاو الفــ نــــــة، حيـــــث تnنـــ لية الـــــشاملة املتhاملـــــة املتوا ل>ســــالم ع�ـــــ� �Kتمـــــام باملــــسؤ ز و
لة عــــن نفـــسـTا ككــــل، وعــــن أعـــضـا�$ا  ل عـــن نفـــسھ وعـــن اEFماعـــة، واEFماعـــة مـــسؤ وفـــالفرد مـــسؤ و

  ).286م، ص2003زKران حامد . (ركـأفراد C* جميع 5مو و5حوال

لية �جتماعيــــة، وCــــ* القــــرآن الكــــر ـــل باملــــسؤ وXم، والــــسنة النبوXــــة الــــشرXفة، دعــــوة للتمثـ
ف والن�ـ{ عـن املنكـر، والـس�* اsFث-ـث ل¨ـشر اfaFـ�،  و بـاألمر بـاملعر ويظTر ذلك جليا C* أننا مأمو نر ً

ر، ومحاصـــر³$ا Cـــ* أضـــيق مhــان، بـــل واعت²ـــ� >ســـالم القيـــام  kـــة املنكـــرات والــشر ووkــذل اTEFـــود srا ر
لية  اEFليلــة دلــيال ع�ـــ´ خ�fيــة اErتمــع وصــالحھ، قــال Yعـــا�3و¦$ــذه املــسؤ

ً
كنــتم خ3ــ	 أمــة أخرجـــت �: 

ْ َ ْ
ِ

ْ َُ ُ
ٍ ّ َ ْ ُ ْ ُ

jو عن املنكر وتؤمنـو بـاOPف وت ن باملعر ِللناس تأمر ِ ِ
ّ َ

ِ ِ ِ
َ َ ُ َ َ

ن ُن ْ ْ ّ
ِ

ُ َ ََ ْ َ
ِ

ْ َْ َ ْ و ُو ُْ ُ ْ
) �(لوحـث الرسـو ).110:آل عمـران( �ِ

ً|ل فرد مـن أفـراد أمتـھ أن يhـو إيجابيـا تجـاه مـايراه  مـن أخطـاء Cـ* مجتمعـھ الـذي wعـ-ش فيـھ؛ مـن ن

اه أبـو سـعيد اaFـدر يذلـك مـا ر ٍ أى مـنكم منكـرا فليغfـ�ه بيـده، فـإن : "قـال) �( أن الن¶ـ{)�(و ًمـن  ر
ـــام مــــسلم". (لــــم wــــستطع فبلــــسانھ، فــــإن لــــم wــــستطع فبقلبــــھ، وKــــذا أضــــعف >يمــــان ، م2010،>مـ

  ). 56ص

لية � جتماعيـــة، |الرجـــل ســـواء ?ـــسواء، قــــال وولقـــد وضـــع >ســـالم املـــرأة Cـــ* مhــــان املـــسؤ
ُمـــن عمـــل صـــاwUا مـــن ذكـــر أو أنuـــt و5ـــو مـــؤمن فلنحيsنـــھ حيـــاة طيبـــة ولنجـــزOPoم أجـــر5م �: Yعـــا�3 ّ َُ ْ ْ َ ْ ٌَ ُ َْ ُ ََ َ َ َ ْ َ

ِ
َ ّ ُ َْ َ َ ًَ ََ ّ َ ُ ّ ًَ ُْ َ

ِ ِ َ َ َ ً
ٍ ِ ِ

َ ْ
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بأحسن ما Zانوا }عملو
َ َ

ن
ُ َْ ْ َْ ُ َ َ

ِ ِ
َ

ه ينظم حياة 5فراد واEFما، )۹۷:النحل (� عات، البد أن رو>سالم باعتبا
لية فيــھ متبادلــة،  وتhــو املــسؤ ٍفقــد أشــار إ3ــ� عالقــة املــسلم بأخيــھ املــسلم، Cــ* شــhل مــنظم ولــذلك ن

لية، فقـال سـبحانھ وتنظيما دقيقا مب¨يا ع�ـ� املـسؤ ً ً ْإنمـا املؤمنـو إخـوة فأصـ>wوا بـ3ن أخـوoكم �: ً َُ َ ُْ َ َ ْ ََ ٌ ْ َّ ََ ْ ُْ َ
ِ ِ نِ ُ ْ

ِ
ْ

واتقــــوا اj لعلكـــــم ترحمـــــو
َ ُ

ن ُ َْ َْ ُ ّّ َ َْ ّ ُ ـــة الhاملـــــة، ) ۱۰:اEºFـــــرات( �َ ة اsrبــ وروKـــــذه 5خــــوة تقتـــــ½�{ بالـــــضر
نو>خـالص، وعـدم الظلــم و�عتـداء، ومــد يـد العــو واملـساعدة، وتقــديم 5عمـال ا�faFيــة، بمـا wعــود 

لية �جتماعيـة مـن . نفعTا ع�� اErتمع برمتھ ووسوف يnناو الباحث Cـ* Kـذا البحـث فلـسفة املـسؤ ل
ياملنظو ال��بو >سال    .مير

اسة C* السؤال الرئ-س التا3*   :روC* ضوء ما سبق يمكن صياغة قضية الد

لية �جتماعية من املنظو ال
	بو �سالمي؟ يما فلسفة املسؤ ر   و

  :وXتفرع من Kذا السؤال 5سئلة الفرعية التالية

لية C* ضوء التصو >سالمي؟ )1 رما أ?عاد املسؤ  و
لية �جتماعية C* ضوء ا )2 يلتصو ال��بو >سالمي؟وما فلسفة املسؤ  ر
لية �جتماعية عند الفرد واEFماعة؟ )3  وما مظاKر نقص واعتالل املسؤ
لية �جتماعية لدى أفرادKا؟ )4 وما دو 5سرة C* تنمية املسؤ   ر

 :wس%$دف البحث اsFا3* ما ي�*: أ5داف البحث

لية C* ضوء التصو >سالمي )1 رالكشف عن أ?عاد املسؤ  .و
 .لية �جتماعية C* >سالموالتعرف ع�� فلسفة املسؤ )2
لية �جتماعية عند الفرد واEFماعة )3  .والكشف عن مظاKر نقص واعتالل املسؤ
لية �جتماعية لدى أفرادKا )4 والتعرف ع�� دو 5سرة C* تنمية املسؤ   .ر

أوال
ً

  :56مية النظرoة: 

لية �جتم )1 ـــ� تأكيــــده، وKـــــو التأصــــيل >ســـــالمي أل?عــــاد املـــــسؤ اعيــــة Cـــــ* والTــــدف الـــــذي Yــــس�� إ3ــ
 .>سالم

Kـا Cــ* توجيــھ ســلوكھ نحــو إصــدار  )2 لية �جتماعيــة بال¨ــسبة للفــرد، ودو رأKميـة الــشعو باملــسؤ و ر
ساتھ ال~{ يقوم ¦$ا، ف�{ Yعد 5ساس املتfن للبناء ال��بو السليم ي5حhام 5خالقية ع�� مما  .ر

لية �جتماعيـــة، وتحديـــد ماKي )3 الـــة ?عـــض الغمـــوض عـــن مفTـــوم املـــسؤ ومحاولـــة إ تـــھ، وتhـــوXن ز
اســــة مــــن املنظــــو  قعــــة البحــــث عنــــھ وتناولTــــا بالد ة أوÄــــÃ عنــــھ، قــــد YــــسTم Cــــ* توســــيع  رصـــو رر ر

 .>سالمي
  : 56مية التطبيقية: ًثانيا

اسة القائمو ع�� العملية ال��بوXة، والتعليمية C* اEFامعات  )1 نإمhانية أن wستفيد من Kذه الد ر
 6Åسم املنا لية راhsFومية وK5لية، وذلك من خالل  وو�س��اتيجيات ال��بوXة ال~{ Yعز املسؤ ز

 .�جتماعية
حاجــة القــائمfن ع�ــ� ال��بيــة Cــ* اErتمــع >ســالمي إ3ــ� بيــان القواعــد الــsÆيحة ل��بيـــة 5جيــال  )2

لية �جتماعية وفق القيم >سالمية واملسلمة ع�� الشعو باملسؤ  .ر



 المسؤولية االجتماعية من المنظور التربوي اإلسالمي
  عبد القوي عبد الغني دمحم /د. أدمحم محسن عمر جابر/ أ

 كمال عجمي حامد عبد النبي / د

 

 

782 

  : من�� البحث
اســــــة اsFاليــــــة املــــــن67 5صــــــو3*، ــــد ع�ــــــ� الوقــــــوف ع�ــــــ� Çيــــــات رYــــــستخدم الد  الــــــذي wعتمــ

ا  ــ يالقرآنيـــة، و5حاديـــث النبوXـــة، وأقـــوال العلمـــاء املــــسلمfن Cـــ* ال�ـــ�اث ال��بـــو >ســـالمي، ثـــم تحليلTــ
kطTا، واستخراج ما ¦$ا من مضامfن خاصة بموضوع البحث   ).24م، ص2013الشيخ، محمود. (رو

  :مصط>wات البحث

أوال
ً

لية:    :واملسؤ

لية C* اللغة  ) أ   :واملسؤ

لية إ3ــ� |لمــة واحـدة يقــال ســأل wــسأل ســؤ� ) الـسfن، والTمــزة، والــالم(وترجـع مــادة املــسؤ
ً

اســـتخ�²ه عنـــھ، : ســـألھ بكـــذا وعـــن كـــذا: لتقـــو:( لحـــو املعـــا�ي التاليـــة) ســـأل(رومـــسألة، وXـــدو مع�ـــ� 
ـــــب منـــــــھ معرفتـــــــھ ــــذا. وطلــ ـــھ: وســـــــألھ عـــــــن كـــ ـــــبھ عليـــــــھ وآخـــــــذه بــــ طلـــــــب وفـــــــاءه : وســـــــألھ الوعـــــــد. حاســ

ه   ).160،157ت، ص.�{ دمحم، داsFسي.(زوإنجا

لية �� �صطالح) ب   :واملسؤ

Xخيــا،  لية بفكرة العدل، و5خالق، واملساواة، والنظـام �جتمـاÌ* تا تبط مفTوم املسؤ ًا ر ور
ء مــن : حــال أو صــفة مــن wــسأل عــن أمــر تقــع عليــھ تبعتــھ، يقــال: "ففــي املEÍــم الوســيط +ــ* يأنــا بــر

لية Kـــــذا العمـــــل، كمــــا أ`$ــــا تطلـــــق  ـــا(ومــــسؤ ــا يــــصدر عنــــھ قــــوال أو ) ًأخالقيـ ـــeام الــــabص بمــ ع�ــــ� ال�ـ
ً

عمـال
ً

ن، ".( تحمــل الــabص : "، و�عرفTــا مقـداد يــاEFن بأ`$ــا)426م، ص1972وأنــ-س إبــراKيم  وآخــر
جـــة 5و3ـــ�،  اتـــھ مـــن الناحيـــة >يجابيـــة والـــسلبية أمـــام هللا Cـــ* الد اتـــھ واختيا رنnيجـــة ال�eاماتـــھ وقرا ر ر

ـــة، جــــة الثانيـ جــــة الثالثــــةروأمــــام ضــــم�fه Cــــ* الد ـــام اErتمــــع Cــــ* الد م، 1977يــــاEFن، مقــــداد، ". (ر وأمـ
  ).133ص

لية �جتماعية: ًثانيا   : و�عرoف املسؤ

لية �جتماعية من باحث آلخر حسب مـصدر >لـزام، وتركfـe كــل  واختلف YعرXف املسؤ
لية ايا املسؤ اوXة من ز  ��وباحث ع و از بأ`$ا. ز ة علـى أن ياستعداد فطر لل: "رفيعرفTا عبد هللا د رمقد

}�Ïabده الTاماتھ بجeاز، دمحم، ". (يلـزم املـرء نفـسھ وأن يفـي بال�   ).45م، ص1980رد

لية �جتماعيـــــة إجرائيـــــا بأ`$ـــــا ـــث املـــــسؤ  و�عـــــرف الباحــ
ً

ـــرد : و بال�eاماتـــــھ، وتحملـــــھ وفـــــاء الفــ
طنــــھ، وإحــــساسھ باالنتمــــاء إ3ــــ� |ــــل ذلــــك، لية تجــــاه دينــــھ، ونفــــسھ، وأســــرتھ، ومجتمعــــھ، و واملــــسؤ  و

   .والعمل ع�� تحقيق املصاÃF وK5داف اaFاصة ¦$ا

  :حدود البحث

لية �جتماعيــــــة مـــــن املنظــــــو  ــــيل >ســـــالمي للمـــــسؤ ـــا3* ع�ـــــ� التأصــ ر اقتـــــصر البحـــــث اsFـــ و
  .يال��بو >سالمي
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اسات السابقة   :رالد

ــــن املنظــــــــو ال��بــــــــو  ــــــة مــــ لية �جتماعيــ ـــــــسؤ ــــث التأصــــــــيل >ســــــــالمي للمـ يwــــــــس%$دف البحــــ ر و
اسات ال~ـ{ تناولـت ?عـض املتغfـ�ات اaFاصـة بالبحـث، >سالمي؛ لذا  رقام الباحث بالتعرف ع�� الد

  :ومQ$ا

اسة سيد أحمد عثمان  )1  :م1976رد
اسة عمدة بfن الرسـائل الـسابقة اسة سيد عثمان الد رYعت�² د اسـات . ر رف�ـ{ مـن أKـم الد

لية �جتماعيـــة، حيــث wعت²ـــ� الرائـــد العر/ـــي ل Tـــذا اErـــال، ففـــي والعرkيــة ال~ـــ{ اKتمـــت بمجـــال املـــسؤ
لية �جتماعية1970سنة  استھ النظرXة 5و�3 عن املسؤ وم قدم د اسة نفسية اجتماعية(ر حدد ) رد

ــــاحثو Cـــــ* ميـــــدان  لية �جتماعيـــــة، ثـــــم أعـــــد مقياســـــا لقياســـــTا، وقـــــد تب�ـــــ� البـ نف}$ـــــا عناصـــــر املـــــسؤ ً و
اسـا³$م، واسـتخدم كثfـ� مـQ$م نفـس امل لية �جتماعيـة Kـذا التـصو Cـ* د راملـسؤ ر قيـاس الـذي أعــده، و

لية 1971وCــ* ســنة لية �جتماعيــة، حيــث أوÄــÃ ف}$ــا أن املــسؤ اســتھ الثانيــة عــن املــسؤ وم قــدم د و ر
نــة، وCــ* ســـنة م، 1979ز�جتماعيــة Cــ* >ســـالم Cــ* |افــة جوان§$ـــا ومــستوXا³$ا، شــاملة، و|املـــة، ومتوا

استھ الثالثة، و|انت ?عنوان لية �جتماعية والabصية امل: رقدم د  .سلمةواملسؤ
اسة دمحم عبد القو شبل الغنام )2 يد  : م2001ر

طTا Cــــ* التــــصو ال��بــــو  لية وشــــر ـــاو املــــسؤ اســــة التحليــــل النظــــر srـ ياســــ%$دفت الد ري و و ر ر
Kمـا الـرئ-س Cـ* ال��بيـة والتعلـيم، وإ3ــ�  ، ودو ر>سـالمي، وكـذلك بيـان واقـع النظـام التعليÐـ{ وال��بـو ي

ــــا، أي حـــــد قامــــــت |ـــــل مــــــن املنظــــــومتfن الكبfـــــ�تfن بمhونا ــــا، وأدوا³$مــ ســـــائلTما، ومحتوXا³$مــ و³$مــــــا، و
ليا³$ما املنوطــة ¦$مــا، ثــم الوصــو إ3ــ� مجموعــة مــن املق��حــات اaFاصــة ¦$ــاتfن  لوإمhانا³$مــا، بمــسؤ و
لfن Cــ* اErتمعــات املــسلمة، واســتخدم  واملنظــومتfن، وال~ــ{ Yعــد بمثابــة متطلبــات ل��بيــة أفــراد مــسؤ

اســـــة إ3ــــ� مجموعـــــة مــــن النتــــائج مQ$ـــــاالباحــــث املــــن67 الوصـــــفي التحلي�ــــ*، وتوصــــلت ا ـــق : رلد مــــا يتعلــ
اســة Cـ* Kــذا اEFانـب ع�ــ�  لة Cـ* منظومــة التعلـيم، وقــد أكـدت الد ربمتطلبـات تحقيــق ال��بيـة املــسؤ و
ة وضـــوح وتhامـــل سياســـة التعلـــيم، بحيـــث Yع²ـــ� عـــن جTـــود تنظيميـــة مخلـــصة تبـــذل لتحقيـــق  ورضـــر

فـق املرجعيـة >سـالمية بحيـث يمكـن مــن أغـراض وتطلعـات وتوقعـات 5فـراد Cـ* مجتمـع املــسلمfن و
لخالل ذلك صياغة سياسة Yعليمية تnسم بالتعاو والشمو  .ن

اسة  )3  :م2005عبد اwUميد عبد العظيم رد
لية �جتماعيـــة، والتفكfــ� اaFلقـــي  اســة الكـــشف عــن العالقـــة بــfن املــسؤ واســ%$دفت الد ر

نة بfن Kذه الفئة من الطالب C* |ل م لية رلدى طالب اEFامعة، واملقا ون مصر والسعودية C* املسؤ
اسـة املـن67 الوصـفي، وتوصـلت  اسة ع�² ثقافية، واسـتخدمت الد ر�جتماعية والتفك�f اaFلقي كد ر

اســــة Erموعــــة مــــن النتــــائج مQ$ــــا لية : رالد تباطيــــة ذات داللــــة إحــــصائية بــــfن املــــسؤ وتوجــــد عالقــــة ا ر
  . أو السعوديةى�جتماعية والتفك�f اaFلقي سواء ع�� مستو العينات املصرXة

اسة جميل دمحم قاسم )4  :م2008رد
لية �جتماعيــــة لــــدى  شــــادي نفــــ�Ò{ لتنميــــة املــــسؤ اســــة إعــــداد برنــــامج إ واســــ%$دفت الد ر ر
اســة إ3ــ� مجموعــة مــن  رطــالب املرحلـــة الثانوXــة، واســتخدم الباحـــث املـــن67 التجرXبـــي، وتوصــلت الد

لية : النتـائج مـن أKمTـا اسـة املـسؤ وأن Kنـاك ابتعـادا عـن د ر Kـا الـدي�{، باإلضــافة ً ر�جتماعيـة Cـ* إطا
ــا فـــــــي  ـــ ــــة بمختلــــــف أ?عادKـــــــا ومجاال³$ــ لية �جتماعيــ اســــــة املــــــسؤ ـــ� أن Kنــــــاك فقــــــرا واÄــــــsا Cــــــ* د وإ3ــ ر ً ً
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شــــادية لTــــا 5ثــــر الفعــــال Cــــ* Yعــــديل ســــلوك 5فــــراد، وأن  راEFامعــــات الفلــــسطي¨ية، وأن ال²ــــ�امج >
شــــاد املرحلــــة الثانوXــــة Yعــــد مــــن املراحــــل اsFرجــــة؛ لــــذا ت رحتــــاج إ3ــــ� تــــضافر اTEFــــود لتفعيــــل دو > ر

  .يوالتوجيھ ال��بو

 :م�2009+اد أحمد بن دمحم أفضل )5
لية 5خالقية من جوان§$ـا اarتلفـة مـن خـالل 5حاديـث  اسة تجلية املسؤ واس%$دفت الد ر
 ،ÃFتمع الصاErة واsFن إ�3 قيام 5سرة الصاfة، وكشف السبل والطرائق ال~{ تصل باملسلمXالنبو
اسة إ�3 أن |ل فرد من أفراد ب�{ آدم تقـع عليـھ  اسة املن67 5صو3*، وتوصلت الد رواستخدمت الد ر
لية Cــ* >سـالم تختلــف اختالفــا ب-نــا  ط K5ليـة، وأن املــسؤ لية مــا دام قــد تـوافرت فيــھ شــر ًاملـسؤ و و و

لية Cــ* >ســالم  لية Cــ* القــوانfن الوضــعية و5نظمــة >�ــسانية، وأن املــسؤ وعــن املــسؤ تnــسع وتمتــد و
ع >سالم، و|ل حكم من أحhامھ، و|ل قضية من قضاياه  . وح~� Yشمل |ل فرع من فر

اسة محمود جابر، ناصر مXدي )6  :م2011رد
مة لتفعيل دو اEFامعات Y *CعزXز مفاKيم  اسة الكشف عن Çليات الال راس%$دفت الد ز ر

لية �جتماعيـــة لـــدى طـــالب اEFـــامعتfن ع²ـــ� اTEFـــات الفلـــسطي¨ية  واملـــصرXة، والتعـــرف ع�ـــ� واملـــسؤ
اســـة املــــن67  رأســـس ومبـــادئ الــــشراكة الفاعلـــة بـــfن اTEFــــات ومؤســـسات اErتمـــع، واســــتخدمت الد
لية  اســـــة مجموعـــــة مـــــن Çليـــــات لتعزXـــــز مفـــــاKيم املـــــسؤ ــــت الد ، واق��حـ ــــار والوصـــــفي واملـــــن67 املقـ ر ن

لية �جتماعية C* الشأن ا: �جتماعية لدى الطلبة مQ$ا لعام من خالل ال�²امج وإبراز مفاKيم املسؤ
ســـالة اEFامعـــة  لية �جتماعيـــة مــن خـــالل  رو�5ــشطة اEFامعيـــة، وتـــضمfن قــيم وأخالقيـــات املـــسؤ و
Xة �س��اتيجية، و³$ئية املناخ اEFام�* >يجا/ي والذي wعتمد ع�� أسلوب اsFوار بfن  روخط%$ا >دا

 . املعلمfن والطالب، والتأكيد ع�� حرXة الرأي والنقد البناء

اسة  )7  :م2015أمل عبد املنعم دمحم رد
لية  اســة الكــشف عــن العالقــة بــfن ثقافــة اح�ــ�ام النظــام و|ــل مــن املــسؤ واســ%$دفت الد ر
اســة  ر�جتماعيــة و/عــض القــيم >ســالمية لــدى طــالب وطالبــات جامعــة الطــائف، واســتخدمت الد

تباطية ذ اسة إ�3 أنھ توجد عالقة ا تباطي، وتوصلت الد راملن67 الوصفي � ر ات داللة إحصائية بfن ر
تباطيـة املوجبـة بـfن ثقافـة  لية �جتماعية، وكذلك نفـس العالقـة � رثقافة اح��ام النظام، واملسؤ و

  .اح��ام النظام، و/عض 5خالق والقيم >سالمية لدى طالب وطالبات جامعة الطائف

شاد )8 اسة والء }سر  رد  :م2018ير
ج ?ـسمات محـددة للabـصي اسـة اaFـر واس%$دفت الد ة مـرXم، ر رة املـسلمة مـن خـالل سـو

يومحاولــــة إبــــراز معــــالم Kــــذه الabــــصية، وكيفيــــة التعامــــل ال��بــــو مــــع Kــــذه الabــــصية مــــن خــــالل 
اسـة إ3ـ� . املؤسسات ال��بوXة C* اErتمع املسلم اسة املن67 5صو3*، وتوصـلت الد رواستخدمت الد ر

ــ: مجموعــــة مــــن النتــــائج مــــن أKمTــــا أن التوحيــــد ســــمة ي��تــــب عليــــھ ترkيــ
ٌ

ة الabــــصية املــــسلمة ترkيــــة 
ٌمتhاملـة Cــ* جميــع جوان§$ــا، حيـث إن ســلوك >�ــسان وأفعالــھ مــا Kـو إال إ�عhــاس ملــا wعتقــده وXــؤمن 

لية �جتماعيــــة أKميــــة  ×$ا؛ الكتــــاب والــــسنة قــــد أولــــت املــــسؤ وبــــھ، وأن الــــشر�عة >ســــالمية بمــــصد ر
ليا³$م ممfــeة، وأعط%$ــا املرتبــة العاليــة، وأنزل%$ــا املhانــة الالئقـــة، و وجTــت أفــراد 5مــة إ3ــ� تــو3* مـــسؤ و

  .|املة
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اسات السابقة   : رالتعليق عEF الد

اسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث، يتÃØ مدى  رمن خالل ما تم عرضھ من الد
لية  اســات ال~ــ{ اKتمــت بمجــال املــسؤ و�Kتمــام الــذي حظــي بــھ موضــوع البحــث، حيــث تنوعــت الد ر

كـــشف عـــن واقعTـــا، أو عالق%$ــا بـــبعض املتغfـــ�ات، كمـــا يتـــÃØ تبـــاين �جتماعيــة، ســـواء بمحاولـــة ال
ج ?عدد من املالحظـات، مQ$ـا  اسات، ومن |ل ذلك يمكن اaFر واملنE7ية املتبعة C* معاEFة تلك الد ر

*�  :ما ي

ة  -  لية �جتماعيــة، وضــر اســات و5بحـاث الــسابقة أكــدت ع�ـ� أKميــة املـسؤ رمعظـم الد ور و
لية �جتماعيــة رتفعيـل دو املؤســسات التعليميــة و بhافــة مhونا³$ــا Cـ* تنميــة الــوÌ* باملــسؤ

 . لدى الطالب

اســات الــسابقة Cـ* بنــاء >طــار النظــر لTــا،  -  يال شـك Cــ* أن البحــث اsFــا3* اسـتفاد مــن الد ر
اسة، و�نطالق من أبر النتائج البحثية ال~{ توصلت إل}$ا زوصياغة مشhلة الد  .ر

رالبحث وفقا للمحاو التاليةتمت معاU+ة 5ذا : خطوات الس3	 �� البحث ً
 :  

لية C* ضوء التصو >سالميأ?عاد : ل6و راملسؤ   .و

لية �جتماعية C* ضوء التصو ال��بو >سالمي: الثا<ي يفلسفة املسؤ ر   .و

لية �جتماعية عند الفرد واEFماعة: الثالث   .ومظاKر نقص واعتالل املسؤ

لية �جتما: الراAع ودو 5سرة C* تنمية املسؤ   .عية لدى أفرادKار

لا�wو 6و لية �� ضوء التصو �سالمي: ر رأAعاد املسؤ   :و

لية C* الكتـب ال~ـ{ Yعرضـت لsÙـديث عQ$ـا يجـد أن YعرXفـات  وإن الباحث عن املراد باملسؤ
لية، قد Yعددت وتباي¨ت عند املعرفfن لTا، وقـد اقتـصر |ـل YعرXـف ع�ـ� جانـب مـن جوان§$ـا،  ِاملسؤ

ّ و
اي اوXــة مــن ز ووkيــان  لية Cــ* اللغــة و�صــطالح، ز واKــا، وkنــاء ع�ــ� مــا ســبق مــن YعرXفــات ملفTــوم املــسؤ ً

ل مة لإل�سان املسؤ لية Yعت�² صفة مال ويمكن القو إن املسؤ زو   .ل

ًو�عد من أKداف >سـالم الواÄـsة تhـوXن الabـصية املـسلمة تhوXنـا سـليما، ?عيـدا عـن  ً ً

يآفـات التقليـد، قائمـا ع�ـ� �سـتقالل الفكـر والعـاطف ل، ً وي، والفـرد Cـ* نظـر >سـالم |ـائن Ûـ* مـسؤ
  .وقد حملھ هللا أمانة التhليف، وأمره بالص�² ع�� تحمل املشاق، ومواصلة الطاعات

ه  لية عند >�سان عن طرXق إقناعھ بدو ح املسؤ رولقد ركز القرآن الكرXم ع�� إذ|اء ر و و
شـــاده إ3ـــ� أن Kـــذا الــدو جـــزء ال يتجـــزأ رالفعــال Cـــ* اختيـــار عملــھ، وإ  مــن تhوXنـــھ وفطرتـــھ، وأن Kـــذه ر

ات أمر واق�* ال سzيل إ�3 املراء فيھ، بل وأن  راsFرXة ال~{ وKبت لھ مستلزما³$ا من >مhانات والقد
Kــا sÞــود لواحــدة مــن أعظــم �عــم هللا ع�ــ� خلقــھ دو مــسوغ لTــذا اsÜFــود فــضال عــن انــھ لــن  نإنhا ر

ـــھ علــــــ ــــن آالء هللا و�عمائــــ ــــذين ي¨تقــــــصو مــ ـــــ* عـــــــن نيجــــــدي شــــــ-ئا أولئــــــك الــ ـــ* التخ�ـ ـــــQ$م Cـــ غبــــــة مـ ر}$م 
ليات و5مانات ال~{ حملوKا   ).63م، ص1992عبد املتج�* دمحم، . (واملسؤ
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لية �جتماعيــة Cــ* القــرآن الكــرXم، أو الــسنة النبوXــة فقــط، بــل  وولــم تظTــر أKميــة املــسؤ
ضـــوان هللا علـــ}$م الـــذين تحملـــوا عـــبء الـــدعوة رKنــاك أمثلـــة ع�ـــ� تحملTـــا أيـــضا Cـــ* ســـ�fة الـــsÆابة  ً 

لية اTEFـاد ?عـد تأسـ-س  Kم، وتحملوا مـسؤ و>سالمية C* مكة املكرمة وKم دو العشرXن من أعما ر ن
Kم، فـــس�fة قــــادة  ة وKــــم Cـــ* بدايـــة العــــشرXنات مـــن أعمــــا رالدولـــة >ســـالمية 5و3ــــ� Cـــ* املدينــــة املنـــو ر

bــnخ حيــا³$م تزخــر بالعديــد مــن املواقــف، حيــث |ــانوا يتعــاملو مــع الــشباب بX نالــsÆابة، وتــا Eيع ر
ليات خطfـــ�ة، وخfـــ� شـــاKد  وواح�ـــ�ام، وXمنحـــو ذو الكفـــاءة مـــQ$م ثقـــة عظيمـــة، وXحملـــو`$م مـــسؤ ي ن

ه ملصعب بن عمK �fذا الـشاب اErاKـد ليhـو سـف�fه إ3ـ� املدينـة، )�(ع�� ذلك نب-نا دمحم ن C* اختيا ر
ًوC* آخـر أيـام حياتـھ الـشرXفة أعـد ج-ـشا كبfـ�ا فيـھ أ|ـابر الـsÆابة، وشـيوخ املـسلمfن ل ً م، َّ وغـز الـر و

Xد، وKو شاب لم يبلغ العشرXن ?عد من العمر، ومن Kنا،  ُوجعل قيادة ذلك اEF-ش بيد أسامة بن 
ز

ح الفـــرد  عTــا Cـــ* ر لية، و وفــإن >ســـالم وال��بيـــة >ســالمية الـــsÆيحة يحرصـــان ع�ــ� غـــرس املـــسؤ زرو
لTموا القــدوة مــن ًاملــسلم ?عيــدا عــن الالمبــاالة، و5نانيــة، وحــب الــذات، وع�ــ� شــباب اليــوم أن wــست

ة قوXــة عرXقــة Yـستمد شــرعي%$ا مــن ن²ــ�اس دي¨نــا  رخـالل Kــذه النمــاذج إلعــادة بنــاء 5مـة، وkنــاء حــضا
  .>سالمي اsFنيف

أوال
ً

لية �� القرآن الكرoم:    : واملسؤ

لية Cــ* القــرآن الكــرXم مQ$ــا دت عــدة آيــات Cــ* كتــاب هللا Yعــا�3 حــو املــسؤ وو ل ٍ
ُ

 :قولــھ Yعــا�3: ر
ّفل�سألن� َ َ َ ََ سل إل�Oم ول�سألن املرسل3نْ  الذين أ

َ
ِ ِ

َ َْ ُْ ْ ّ ََ َ َ َ َّ ُْ ْ
ِ ِ
ْ َ

ِ �ك ل�سألOPم �: ، وقولھ �عا�E)5:6عراف (�ر ْفو ُ ّ َ َ َ ََ ْ ََ ّ رَ
نأجمع3ن عما Zانوا }عملو

ُ َْ ّ َْ َْ َُ َ َ
ِ

َ
َوال تقف ما لsس لك بھ علم إن السمع � :، وقولھ Yعا�3)92:اEºFر (� َْ ّ َّ

ِ
ٌ ْ َ َ

ِ ِ ِ
َ َْ ُ ْ َ َ

والبـصر والفـؤ
َ ُ ْ َْ َ ََ الَ اد Zـل أولــئك Zـان عنـھ مــسؤ

ً
و

ُ ْْ َ ُ ََ ََ َ ُ
ِ
َ ُ ُال }ـسأل عمـا يفعــل � :وقولـھ Yعـا�3 ،)36:>سـراء( �ّ َُ ْ َ ّ َ َُ ْ َ

و5م }سألو
َ

ن
ُ َ ْ ُ ْ ُ ولقد Zانوا عا5دوا اj من قبل ال يولو 6دبار وZان � :وقولھ Yعا�3 ،)23: 5نzياء( �َ

َ َّ َ َ ََ َ َ ُ ََ ْ نَ
ّ َ ْ ْ َُ ْ

ِ
َ ُ َْ ُ َ

عXــــد اj مــــسئوال
ً ُ ّْ َ

ِ
ُ ْ وإنــــھ لــــذكر لــــك ولقومــــك وســــوف �ــــسألو� :وقولــــھ Yعــــا�3 ،)15: 5حــــزاب( �َ

َ ْ
ن

ُ َ ّ ََ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ََ َ ُ
ِ

َ
ِ ٌِ ّ

ِ� 
وقفو5م إ�Oم مسئولو�: وقولھ Yعا�3 ،)44:الزخرف(

َ
ن

ُ ُ ْ ّ ْ ُْ ّ
ِ

ُ ُ
ِ

  ). 24:الصافات (�َ

حمـــھ هللا  وقفـــو5م إ�Oـــم مـــسئولو�: وقولـــھ Yعـــا�3: "رقـــال ابـــن كثfـــ� 
َ

ن
ُ ُ ْ َّ ْ ُْ َّ ُ

ِ
ُ
ِ

 قفـــوKم ح~ـــ�:  أي�َ
ت عQ$م C* الدار الدنيا كما قال الsØاك عـن ابـن عبـاس ". رwسألوا عن أعمالTم وأقوالTم ال~{ صد

á :}ع�w" :م إ`$م محاسبوKسوzناح) ." ،�f9م، ص1999ابن كث .(  

لية   صراحة، أو ذكـرت – باشتقاقا³$ا –ووغK�fا من Çيات الكث�fة ال~{ ذكرت ف}$ا املسؤ
 *C ميد، امللوح. (موسوعة نضرة النعيمباملع�� كما جاءsFـ، ص1418اK3409.(  

*�لية C* القرآن الكرXم ما ي   ).88م، ص1990اsFلي¶{ أحمد، : (وومن مالمح املسؤ

 أ`$ــــا aäــــصية، فلـــــ-س لغfــــ�ه أن wـــــشاركھ ف}$ــــا، أو أن ينقــــذه مـــــن عواقــــب أعمالـــــھ :ل6و
Zَل نفـس بمـا �: دية، قال Yعا�3الس-ئة، |ل wسأل عن تبعة أعمالھ اsFسنة أو الس-ئة بصفتھ الفر

ِ ٍ
ْ َ ّ ُ

5ينة كس�ت 
ٌ ََ

ِ َر
ْ َ ر أخر�: ، وقال Yعا�3)38:املدثر (�َ ة و َوال تكسب Zل نفس إال عل�Oا وال تز واز ىُ ز َر ْ ْ ٌ َ َ َُ َ ُ

ِ ِ ِ
َ َ َ رَ ِ

َ ّ ُ ْ ََ ْ َّ َ
ٍ

ْ
ِ� 

  ).  �5:164عام(

sيـــاة  أ`$ـــا عامـــة لhـــل املhلفـــfن، مTمـــا اختلفـــت أجناســـTم ومـــرات§$م وأمـــاكQ$م Cـــ* اF:الثـــا<ي
�ك ل�سألOPم أجمع3ن عما Zانوا }عملو�: الدنيا، قال Yعا�3 نفو

ُ ْ َ َ َ ََ ّ َ ْْ َْ َُ َ َ
ِ

َ َُ ّ ْ ََ ّ ، قال فخر الدين )92:اEºFر (�رَ
قــــال ). 119م، ص1981يالــــراز محمــــد،(أي ل¨ــــسألن جميـــع املhلفــــfن عـــن جميــــع أعمـــالTم: " يالـــراز 

ــا تـــدل ع�ـــ� ســـؤال اEFميـــع، ومحاســـب%$م،: " القرط¶ـــ{  |ـــافرKم ومـــؤمQ$م، إال مـــن دخـــل Çيـــة ?عمومTـ
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ــــساب ح~ـــــــ� الرســـــــل wـــــــسألو ـــ� حـــ ــــھ Yعـــــــا�3)132م، ص2006القرط¶ـــــــ{،"(ناEFنـــــــة ?غfــــ ـــا Cـــــــ* قولـــ  :، كمــــ
سل إل�Oم ول�سألن املرسل3ن� فل�سألن الذين أ

َ
ِ ِ

َ َْ ُْ ْ ّ َ َّ َ َ َ ّ َ َ َ ََ ُ َْ ْْ
ِ ِ
ْ َ

ِ   .)6:6عراف ( �ر

مـــال، ذلــــك أن  أ`$ـــا شـــاملة لhــــل أفـــراد التhليـــف، ال تخـــتص بنــــوع معـــfن مـــن 5ع:الثالـــث
ــــن عقائـــــد وعبـــــادات ومعـــــامالت وأخـــــالق  ـــع تحـــــت خطـــــاب التhليـــــف مـ ـــا يقــ القـــــرآن أناطTـــــا بجميـــــع مــ
لية، و|ل عمل مTما صغر أو ك�² تتعلق  ووجنايات، فhل ما يتوجھ إليھ خطاب الشارع Yشملھ املسؤ

لية ول¢ـسألن عمـا كنـتم �عملـو�: قـال Yعـا�3. وبھ املسؤ
َ ُ

ن
ُ ُ ََ ْ ّْ َ ُُ ْ َ ّ َ ْ wـسألكم : " قـال ابـن كثfـ�،)93: النحـل ( �َ

�fوالقطم �fالفتيل والنق ��Xكم عل}$ا، ع ابـن كثfـ�، مرجـع . ( "زيوم القيامة عن جميع أعمالكم فيجا
  ).10سابق، ص

لية �� السنة النبوoة: ًثانيا   : واملسؤ

د بـــھ Cـــ* القـــرآن الكـــرXم، فقـــد  لية Cـــ* الـــسنة النبوXـــة ع�ـــ� نحـــو مـــا و د مـــصطÃÙ املـــسؤ رو ور
ت لنــا 5حاد ا Yـشمل جميــع منــاÛ* اsFيــاة، رصـو لية ال يخلــو مQ$ـا مhلــف، وأ`$ــ ويــث النبوXـة أن املــسؤ

لية عــن ال��بيــة  لية أحــد جوانــب ال��بيــة اaFلقيــة للمــسلم، فــال تنفــصل املــسؤ ووأن الــشعو باملــسؤ و ر
اaFلقيــة للمــسلم؛ بــل تتhامــل معTــا حيــث إ`$ــا جــزء مــن ال��بيــة العامــة للفــرد املــسلم، وإبــراز جميــع 

aä ص-تھ �نفعالية، واملعرفية، و�جتماعيةجوانب.  

لية  د مفTوم املسؤ ووقد و مـا : ، مQ$ـا)�( C* أحاديـث عـدة للن¶ـ{– باشتقاقات مختلفة –ر
ي عــن عبــد هللا بـــن عمــر عيتــھ، فـــاألم�f : "قـــال) �( أن الن¶ــ{- å-ور ل عــن  اع و|لكــم مـــسؤ ُ|لكــم  ر ور ِ

عيتھ اع، وKو مسئو عن  رالذي ع�� الناس  عيتـھ، لر ل عـن  اع ع�� أKل ب-تھ، وKو مسؤ ر، والرجل  ور
عيتــــھ ل عــــن  اع و|لكــــم مــــسؤ ل عنــــھ، أال |لكــــم  اع ع�ــــ� مــــال ســــيده، وKــــو مـــسؤ روعبـــد الرجــــل  ر ور و

ُّ ُ
 ."

) ،   ).82م، ص2002يالبخار

ه  لية عــن |ـل فــرد مTمـا |ــان دو ر وKـذا اsFـديث النبــو جـاء ليبــfن املـن67 ال��بــو للمـسؤ ّ و ي ي
?ـــسيطا، ومTمـــا |ـــان Eçـــم Kـــ

ً
 *Ìاع فيمـــا اســـ�� لية، فوÄـــK Ãـــذا اsFـــديث أن |ـــل إ�ـــسان  ذه املـــسؤ

ُ
ٍ ر ّ ّ و

عيتھ، وأنھ محاسب عليھ إن أداه بحقھ، أو فرط فيھ ن  ل عما تحت يده من شؤ ٌعليھ، ومسؤ ر و   .و

Kــو اsFــافظ املــؤتمن، املل�ــeم صــالح مــا قــام عليــھ، ومــا Kــو تحــت : الراÌــ*: "قــال ابــن بطــال
Tـو مطلـوب بالعـدل فيـھ، والقيـام بمـصاsFھ Cـ* دينـھ ودنيـاه نظره، فhل من |ان تحـت نظـره éـ�{ء، ف

ومتعلقاتــھ، فــإن وCــ� مــا عليـــھ مــن الرعايــة؛ حــصل لــھ اsFـــظ 5وفــر، واEFــزاء 5ك²ــ�، وإن |ــان غfـــ� 
َّ

عيتھ بحقھ   ).190م، ص2001العي�{ بدر الدين، ". (رذلك؛ طالبھ |ل أحد من 

ســو هللاربالــشعو املـش��ك بــfن أفـراد اr ولقـد اع�ــ�ف >سـالم لEتمــع امتثـاال لقــو  رل
ً

)� :(
" �Ìى منـھ عـضو تـداhـسد الواحـد، إذا اشـتEFم كمثـل اTم وتـراحمTعاطفYم وKتواد *C نfمثل املؤمن

روصـــو التماســـك اErتم�ـــ* ) 1130م، ص2010>مـــام مـــسلم، ". (لـــھ ســـائر اEFـــسد بالـــسTر واÐsFـــ�
، ". (ًاملؤمن للمؤمن |الب¨يان wشد ?عضھ ?عضا:" بقولھ   ).1130مرجع سابق، صيالبخار

ي¨بê* ملن عزم ع�� معاونة أخيھ C* قضاء حاجتھ أال يج²ن عن إنفاذ قولھ، : "يقال املناو
Xن الدين، ".( ًوصدعھ باsFق إيمانا بأن هللا سبحانھ وYعاC �3* عونھ  ، زاملناو   ).205ه، ص1356ي
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ِوKــــذا اsFــــديث يــــدل ع�ــــ� جوامــــع مــــن جوامــــع اfaFــــ�، ي¨بêــــ* ع�ــــ� العبــــد أن ينــــاف
ا َ ــ س ف}$ــ

ب، وعونـــا للمحتـــاجfن، وســـ��ا للمـــسلمfن،  ً|الـــس�* Cـــ* العمـــل اfaFـــ� نفعـــا للنـــاس، وتفرXجـــا للكـــر ً و ً ً ي
لية ف}$ــا، وتتــÃØ تلــك املالمــح Cــ* ملمحــfن ي : (ووغK�fــا مــن 5حاديــث ال~ــ{ تتعــدد مالمــح املــسؤ والنــو

  ):2699ت، ص.زكرXا، د

ينبـو أن التبعـة تsÙـق جميـع  شمولية التبعـة ودقـة اsrاسـبة، فقـد أظTـر الـنص ال:لألوا
ت السنة دقة إحصاء 5عمال واsrاسبة عل}$ا   .رأعمال >�سان وسعيھ C* اsFياة الدنيا، بل صو

لية بـــfن أفـــراد اErتمـــع، بحيـــث wعـــرف |ـــل فـــرد مـــا يطلـــب منـــھ، ومـــا :الثـــا<ي �ـــع املـــسؤ و تو ز
Kٌذا حديث عظيم، جامع ألنواع من ا:" قال ابن دقيق العيد. يؤاخذ عليھ ُ ٌ

لعلوم والقواعد وÇداب، 
ة  ــا يت-ــــسر؛ مــــن علــــم، أو مــــال، أو معاونــــة، أو إشــــا رفيــــھ فــــضل قــــضاء حــــوائج املــــسلمfن ونفعTــــم بمــ ٍ ٍ ٍ

  ). 94ت، ص.تقي الدين ابن دقيق العيد، د". ( ٍملصsÙة، أو نصيحة، أو غ�f ذلك

Xـــت عـــن الن¶ـــ{ ال وال~ـــ{ ال يnـــسع اErـــ) �(و Kـــذا باإلضـــافة إ3ـــ� كثfـــ� مـــن 5حاديـــث ال~ـــ{ ر
ليات 5فراد C* اErتمع سمت وحددت مسؤ ولذكرKا، وال~{    .ر

ثالثا
ً

لية:    :وأنواع املسؤ
لية بجميـــع أنواعTـــا الدي¨يـــة و�جتماعيـــة و5خالقيـــة وقـــد جعـــل . وإن >ســـالم ديـــن املـــسؤ

لية، ثــــم >يمــــان ¦$ــــا، ثــــم  ـــا الــــشعو باملــــسؤ ـــا، فأولTـ و>ســــالم ذلــــك ع�ــــ� مراتــــب؛ لي��/ــــى أفــــراده عل}$ـ ر
داد لتحملTــــا، ثـــم التفكfــــ� بمتطلبا³$ـــا، ثــــم القيــــام بمTامTـــا، وال يمكــــن بلـــوغ Kــــذه املراتــــب إال �ســـتع

 .بتوظيف |افة الطاقات الفكرXة و�جتماعية والعلمية بما يخدم الدين واErتمع والوطن

ات C* الفعل وال��ك، ودائرة  لية حfن تتعدد >مhانات والبدائل، و�ختيا روتتحقق املسؤ و
ات تnسع وتضيق وفق >طار الذي يتحرك C* حدود Kذا >�سان، أو ذاك>مhان ومن . رات و�ختيا

ل، فاإلسـالم يحمـل |ـل إ�ـسان  لية تختلـف بـاختالف حـدود >�ـسان املـسؤ وKنا |انت حـدود املـسؤ و
لية ?عــــض  فــــھ، وموقعــــھ Cــــ* مجتمعــــھ، فحــــfن تــــضيق مــــسؤ تــــھ وظر لية عملــــھ Cــــ* حــــدود قد ومـــسؤ و رو

ــــة  جـ لية الـــــبعض لnـــــشمل 5مــــــة رä5ـــــaاص إ3ـــــ� د ــــسؤ وال تتجـــــاو تـــــصرفا³$م الabـــــصية، تnـــــسع مـ ز
، . (>سالمية بمجموعTا   ).39م، ص2006يعا�î{ الzشر

لية إ3ــ� أقــسام ثالثــة لية الabــصية أو الفرديــة، : ووقــد قــسم الــبعض املــسؤ وأولTــا املــسؤ
ا يhـــو >�ـــسان مhلفــــا أمـــام نفـــسھ أال يخــــرج عـــن املـــن67 5خالïــــ* لإلســـالم ًو¦$ـــ لية : الثـــا�يو. ن واملــــسؤ

ن�جتماعية، و¦$ا يhو >�ـسان مhلفـا أمـام الـسلطة املhلفـة بتـوف�f الـصاÃF العـام، حيـث يhـو |ـل  ًن

ال عــن صــالح إخوانــھ Cــ* اErتمــع املــسلم، وعــن مــصsÙة اErتمــع كhــل ضــمن  فــرد Cــ* اErتمــع مــسؤ
ً
و

لية املدنية، وXحكم: والثالث. استطاعتھ وطاقتھ وC* حدود تخصصھ  >�سان بالتhليف ¦$ـا واملسؤ
محمـــود، عبـــد . (نواملؤاخـــذة عل}$ـــا القـــانو والnـــشر�ع، و��Xتـــب اEFـــزاء عل}$ـــا أمـــام الـــسلطة القـــضائية

 ).57، ص1995اsFليم، 

لوKناك من قسمTا أيضا تقسيما wشبھ التقسيم 5و C* مضمونھ ومحتواه، وXختلـف Cـ*  ً ً

  ):248م، ص1973بيصار: (و+* |التا3*املس�Ð، حيث قسمTا إ�3 ثالثة أقسام، 

لية الدي�يـــــة  ـــال اarالفـــــة : واملـــــسؤ Cـــــ* حــ ـــھ  و+ـــــ* ال�ـــــeام املـــــرء بـــــأوامر هللا ونواKيـــــھ، وقبولــ
ـــدين. لعقوk%$ــــــا Kا الـــ لية �جتماعيــــــة. رومــــــصد ـــوانfن اErتمــــــع ونظمــــــھ : واملــــــسؤ ـــــ* ال�ــــــeام املــــــرء بقـــ +ـ
لية الذاتيـة عـن اEFماعـة، وتتhـو مـن ثالثـة عناصـر +ـ*. وتقاليده نأو +ـ* املـسؤ  �Kتمـام، والفTـم، :و
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لية 6خالقيـــة. واملـــشاركة Kـــا، :واملـــسؤ ة ع�ـــ� تحمـــل تبعـــات أعمالـــھ وآثا ر +ـــ* حالـــة تمـــنح املـــرء القـــد ر
لية أخالقية تض-نا �ل�eام ¦$ا، ف�{ مسؤ لية قبلناKا وا Kا الضم�f، و|ل مسؤ وومصد رو  .ر

ًاAعا لية: ر ط املسؤ وشر   : و

̈ـشودة، ومقاصـد معـدودة، تـرتبط برســالة خلـق هللا Yعـا�3 عبـاده Cـ* تلـك اsFيــاة لغايـات م
ض وkنا�$ا، وتزكية النفس الzشرXة، وال  5 �fعمY ��ّهللا إ�3 الzشر من توحيده وعبوديتھ، والعمل ع ر
ــــــھ، ولـــــــذلك  ـــــع مـــــــن حولـ ـــرد نحـــــــو نفـــــــسھ واErتمــ ـــــا الفــــ لية يتحملTــ ض بـــــــال مـــــــسؤ ــــــ� 5 ِيتحقـــــــق Yعمfـ ِ و ر

لية Yعـــد مـــن أKـــم مبـــادئ الـــشر�عة >ســـالمية، و مـــن أخطـــر قـــضايا الـــدين اsFنيـــف، وح~ـــ� وفاملـــسؤ
ط خاصــة البــد مــن توافرKــا  Kا، فقـد حــرص >ســالم ع�ــ� وضــع شـر لية بأكمــل صــو وتتحقـق املــسؤ ر و

*�ط مQ$ا ما ي لية >�سانية بأقسامTا ومستوXا³$ا، وKذه الشر ولتتحقق املسؤ   :و
 :56لية �

ة ع�ــ� التميfــe شـــروتتحقــق بالعقــل والبلـــوغ اك، والقـــد ر، فــالفTم و>د ط أساðــ�{ لتحمـــل ر
لية  لية عليــــھ، Cــــ* حـــfن أعفــــي مــــن |ــــان دو البلــــوغ مــــن املــــسؤ لية، ففاقــــد العقــــل ال مــــسؤ واملـــسؤ و نو

ُ

لية الدنيوXة؛ ألنھ C* ف��ة ال��بية والتأديب، قال Xة، وخففت C* حقھ املسؤ و5خر ُفع القلم  : ")�(و ر
".  ح~ــ� wعقــل أو يفيــقنعــن النـائم ح~ــ� wــسnيقظ، وعــن الـصغ�f ح~ــ� يك²ــ�، وعــن اErنـو: عـن ثــالث

، مرجع سابق، ص(   ).1685يالبخار

ط التhليـف ويقو >مام الغزاC *3* شـر وشـرط املhلـف أن يhـو عـاقال يفTـم اaFطـاب، : "ل
ً

ن
نفال يÃÆ خطاب اEFماد وال§$يمة، وال خطاب اErنو والص¶{ الذي ال يمef؛ ألن التhليف مقتضاه 

ـــة و�متثــــال، وال يمكـــــن ذلــــك إال بقـــــصد � ـــم باملقــــصود والفTـــــم الطاعـ متثــــال، وشـــــرط القــــصد العلــ
لللتhليف، وKذا ال يتحقق C* اErنو وال غ�f املمef؛ ألن 5و ال يفTم، والثـا�ي إن فTـم فTمـا مـا، مـا  ن

  ).3م، ص1993الغزا3*، أبو حامد، ". (لم يصدر منھ قصد sñيح، فال يÃÆ تhليفTما وال سؤالTما

 :اwUرoة و�ختيار �
ُ أن يكره >�ـسان ع�ـ� �ل�ـeام بـاملن67 الـذي |لفـھ بـھ، ولكـن -حانھ وYعا�3 سب-لم wشأ هللا 

ادة ادة و�ختيـــار Cـــ* ذلـــك، ومع�ــــ� حرXـــة > رجعـــل لـــھ حرXـــة > نأن يhـــو الفـــرد عنـــد إقدامـــھ ع�ــــ� :" ر
ا غ�f مكـره عليـھ، بـل يhـو فـاعال لـھ بhامـل حرXتـھ، وhXـو فعلـھ  نالعمل، أو امتناعھ عنھ حرا مختا ن

ً ً رً
ة ع�ــ� أو تركــ ادة حــرة متوجTــة نحــو العقــل إيجابــا بالعمــل، أو ســلبا بــال��ك مــع القــد ا عــن إ رھ صــاد ر ًر ً ً

ط Cــ* >�ـــسان . ذلــك وKــذا باإلضـــافة إ3ــ� النيــة والقـــصد، والعمــل بــالعلم، فم~ـــ� تــوافرت Kــذه الـــشر
، أو فعـــل لية |املـــة عمـــا يـــصدر عنـــھ مـــن قـــو ال مـــسؤ لأصـــبح مـــسؤ و و

ً
م، 2010الـــشاف�*، عـــصام، . (

 ).64ص

 : رادة اwUرة� �
لية >�سان عـن أعمالـھ،  ادة Yعد الدعامة 5ساسية ال~{ Yعتمد عل}$ا مسؤ وإن حرXة > ر
ة Cـ* Kـذه اsFـاالت  ، واملـضطر، واملكـره، فاألعمـال الـصاد لية إ3ـ� اErنـو رفـال يمكـن أن توجـھ املـسؤ ن و

ــــ ــــار منـ ادة مـــــن >�ـــــسان وال اختيــ ة ?غfــــــ� إ لية ف}$ــــــا؛ أل`$ـــــا صـــــاد ــــال ال مـــــسؤ رأعمـ ر رھ،  ولـــــذا تقــــــر أن و
ه الTادف ملا يقوم بھ وXفعلھ ادتھ اsFرة، واختيا لية >�سان تب�� وتؤسس ع�� إ رمسؤ ر   .و
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ة أو �ستطاعة �  :رالقد
لية مـع الEÍــز عــن الفعـل، أو عــن ال�ــ�ك،  ة إمـا بالفعــل أو ال�ــ�ك، فـال مــسؤ ووتhـو القــد ر ن

ة، قــال Yعــا�3 رفــالتhليف يhــو بالقـــد ال يDلــف اj نفــ �:ن
ْ َ ُ ّ ُ ّ َ َسا إال وســـعXاَُ َ ْ ُ ّ

ِ
فالـــشرع ). 268: البقــرة (�ً

تــھ واســتطاعتھ فبــfن هللا ســبحانھ املقــدار . راsFنيــف لــم يhلــف >�ــسان مــا Kــو خــارج عــن دائــرة قد
الذي |لف الzشرXة بھ، Kو �ستطاعة الدائمة، فنحن ال نhلف إال املستطاع الذي ال wشق أداؤه، 

Xـة الثابتــة، وإن أفـضل 5عمــال Cــ* وKـذا Kــو املع�ـ� الــذي يتفـق مــع اsFقــائق > وسـالمية والــسóن املر
وشــرط �ســتطاعة . >سـالم مــا يــدوم، ومــا يمكـن أن wــستمر الــabص عليــھ مــن غfـ� إجTــاد ومــشقة

ة ع�ـــ� الفعـــل مــن غfـــ� Yعـــسر، : ًوجودKــا حقيقـــة ال حكمــا، واملقـــصود بوجودKـــا حقيقــة روجـــود القــد
ة ع�� 5داء بتعسر رومع�� وجودKا حكما القد   ).212م، ص2012املوسوعة الفقTية، . (ً

 :العقل الوا¦� �
 ÃÙتمحص و�عرف ما يصXتھ اذ بھ يتفحص وX رالعقل Kو Kبة هللا لإل�سان بھ كرم آدم وذ

لية �جتماعيـة يتطلـب وماال يصÃÙ و�عرف بھ ما يضر وماال يضر، وkنـاء ع�ـ� ذلـك فـإن  وأداء املـسؤ
ن|ائنـا عـاقال، فالعقــل Kـو الــذي يخ�ـe خ²ــ�ات 

ً ًاملاôـ�{، وال~ـ{ Yــشhل تراكمـا معنوXــا wـساعد >�ــسان ً ً

 ��لياتھ، وkواسطة العقل يكnسب >�سان املعرفة اsFديثة ال~{ Yساعده ع وع�� ترشيد أدائھ ملسؤ
ليات، وكــذلك تحديــد الوســائل ال~ــ{ Yــساعد Cــ* تحقيــق Kــذه K5ــداف،  وتحديــد أKــداف Kــذه املــسؤ

س ًوkواســطة العقــل أيــضا wــستطيع >�ــسان أن  جــة مــن الــوÌ* الــذي ع�ــ� أساســھ يمــا ريــصل إ3ــ� د ر
ليتھ �جتماعية   ).20،14م، ص2009ليلة ع�*، . (ومسؤ

لية �جتماعية �� ضوء التصو ال
	بو �سالمي: را�wو الثا<ي يفلسفة املسؤ ر   : و

لية �جتماعيــة مــن املبــادئ >�ــسانية ال~ــ{ �ــشأت مــع >�ــسان منــذ أن خلقــھ هللا  واملــسؤ
ـــا�3، وقــــــ ـــــدKا Yعــــ ـــــتالف عقائـــ ــــى اخــ ــــــات الzــــــشـرXة علــــ ـــــالمية، كمــــــــا أن اErتمعـ ـد أقر³$ـــــــا الــــــشر�عة >ســ

لية، و+* عامة شاملة لhل أفراد اErتمع   .ووسـلوكTا، أجمعـت ع�� إقرار املسؤ
،ÃFتمع الصاErو أساس اK ÃFو الفرد الصا| *C سالم< *C لية نوتتحدد املسؤ وأنـھ إذا  و

لية �جتماعيــة Cـــ* >ســـالم واErتمعـــات، وع�ـــ� ذلــك، فـــإن صــÃÙ 5فـــراد صـــsÙت 5ســر  وأداء املـــسؤ
ٌمطلـــب شـــرÌ* وخلـــق إســـالمي، دعـــا >ســـالم إليـــھ قبـــل |ـــل 5فhـــار، والـــنظم املعاصـــرة، وXجـــب ع�ـــ�  ٌ

ســـولھ لية تلبيـــة ألمـــر هللا عـــز وجـــل، وألمـــر  راملـــسلمfن القيـــام ¦$ـــذه املـــسؤ ا ) �(و ــ قبـــل أن يhـــو اتباعـ
ً ن

  .فاق عالÐ{، أو تلبية لدعوات من قوانfن وضعيةًللغ�f، أو وفاء الت
لية �جتماعية C* >سالم خاضعة للnشر�ع >سالمي ومنتقاة منھ، ول-س الTدف  وفاملسؤ
ا مــسايرة الواقـــع �جتمــاÌ* املنحـــرف، أو مواكبــة �نحرافــات املنافيـــة للــشرع >ســـالمي؛ بــل مـــن  مQ$ــ

لية �جتماعيــة، وأبــر أKــداف، ومقتــضيات املــسؤ  ³$يئــة اsFيــاة �جتماعيــة Çمنــة Cــ* ظــل الــشر�عة ز
الــة جميــع العوائــق، و�نحرافــات القائمــة Cــ* ســzيلTا، ونــر القــرآن الكـــرXم  ى>ســالمية الــسمحة، وإ ز
نيــــذم أولئــــك الــــذين ينحرفــــو عــــن جــــادة اsFــــق، وال wــــسعو التوصــــل إ3ــــ� اsFــــق؛ بــــل يzنــــو أســــس  ن ن

لي%$م �جتماعية ع�� تقليد أع�Ð ألبا�$م َ وإذا قيل لXم �عالوا إ�E مآ �: ل الضالfن، يقو Yعا�3ومسؤ َ َُ ْ َ َ
ِ ِ

ْ ََ َ َْ َ ِ
أنــز اj وإ�ــE الرســو قــالوا حــس�نا مــا وجــدنا عليــھ آباءنــآ أولــو Zــان آبــاؤ5م ال }علمــو شــsئا وال 
َ َ َ ََ َ ْ َ َ َ ُ ًَ ْ ْ ُ َُ َ َ

ن ُل َْ َ َ ْ ُ َ َْ َ ََ َُ َُ ََ َّ ََ ِ
ْ َ ْ َ

ِ ّ
ِ ل

©Oتدو
َ

ن ُ َ ْ    ).104:املائدة( �َ
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لية �جتماعيةر<شأة وتطو مفXوم )1  :و املسؤ
ة، أو كمــا قيــل وراقتـضت حكمــة هللا ســبحانھ أن جعـل >�ــسان اجتماعيــا بالـضـر مــد�ي : (ً

ل، ممـا أدى إ3ـ� اجتمــاع النـاس ?عـضTم ع�ـ� ?عــض، وتhـوXن مجتمعـات ?ـشـرXة، وأو اجتمــاع )بطبعـھ
جfن و5ب ويhـــو وX¨ـــشأ Cـــ* نطـــاق 5ســـرة، ففـــي 5ســـرة تتhـــو عالقـــات 5بـــوXن والـــز ن نـــاء، ومـــن Kـــذه ن

العالقــات قـــد يحـــصل Kنـــاك نـــوع مـــن التـــصادم، فـــال بـــد مـــن äـــaص يحـــتكم إليـــھ ليفـــصل Cـــ* ذلـــك 
ب واfEFـــ�ان، بـــل واErتمـــع  رالóـــeاع، فتEÙـــأ 5ســـرة إ3ـــ� كبK�fـــا، أو حكيمTـــا، وكـــذلك اsFـــال بـــfن 5قـــا
عــــــــات  ـــ* املنا ـــــــھ؛ ليفــــــــصل Cـــــ ـــــتكم إليـ ــــود äــــــــaص يحـــ ـــــتم وجــــ ة �جتماعيــــــــة تحـــ زكhــــــــل، فــــــــإن الــــــــضر ور

م، 2015الــــصرمي أحمــــد، . (صومات الناتجــــة عــــن تــــصادم مــــصاÃF النــــاس ?عــــضTم مــــع ?عــــضواaFــــ
  ).257ص

ــــساواة والنظــــــــام  Xخيــــــــا بفكــــــــرة العــــــــدل و5خــــــــالق واملــــ لية تا ــــــسؤ ـــوم املــ ــــبط مفTـــــ تــــ ـــــد ا ًوقـــ ر ور
*Ìن. �جتماXر ما|وX1957(ىوMcKeon ( العديـد مـن الدو *C خياX تبط تا لية ا لأن مفTوم املسؤ ً ر ر و

وkية بالتك ًيف مع الوضع القائم، وkما يأمر بـھ امللـك أو >م�²اطـو حتــى يكــو مـستحقا للثقـة، ر5و ن ر
يوhXـو عرضــة للمحاســبة 5خالقيــة، كمــا يــر جـو ديــو  ن ى لية +ــ*: Jon Dewey)(ن ع " وأن املــسؤ ونــز

". لالفــرد إ3ــ� التفكfــ� املــسبق Cــ* النتــائج اsrتملــة ألي خطــوة مق��حــة وقبـــو Kـــذه النتــائج عــن قــصد
)Cross neck led D ،199257م، ص.(  

لية �جتماعية C* اErتمعات العرkية، فقد ظTر Kذا املفTوم  وأما عن ظTو مفTوم املسؤ ر
اسات النفسية اsFديثة C* الب-ئة العرkية عام ه 1971رC* الد رم، وذلك حfن قدم سيد عثمان تصو

ــــÃ عناصــــــــرKا ــــــث أوÄــــ ــــــسلمة، حيــ ــــة والabــــــــصية املــ لية �جتماعيــــ ـــــسؤ ـ ـــــم �: وعــــــــن املــ ــــام والفTـــ Kتمــــ
اسات تالية، وCـ* عـام  ، وXزXد C* تفصيلھ C* د رواملشاركة،، ثم أخذ يوسع Kذا التصو م وسـع 1973ر

لية Cـ* >سـالم، وحـدد لTـا  ه، فبحـث عـن عناصـر املـسؤ لية �جتماعيـة وعمـق تـصو ونظرتھ للمسؤ ر و
ل: ًأر|انا ثالثة تقوم عل}$ا و+* لية الTداية، ومسؤ لية الرعاية، ومسؤ ومسؤ و استھ و رية >تقان، وC* د

اسـة ?عنـوان1979عام لية �جتماعيـة قـدم د رم ملفTوم املسؤ لية �جتماعيـة والabـصية :" و واملـسؤ
ا عـن الabـصية " املسلمة لية Cـ* الabـصية املـسلمة، وقـدم ف}$ـا تـصو ًربحث ف}$ـا عـن ترkيـة املـسؤ و

  ).1580م، ص2010ا�EF{، حنان، . (املسلمة C* عمومTا

ل )2   :ية �جتماعيةوخصائص املسؤ
Kـــم  لية �جتماعيــة مطلبـا حيوXــا ومTمـا مـن أجــل إعـداد أبنائنــا لتحمـل أدوا رYعت²ـ� املـسؤ ً ً ً و
لية �جتماعيــــة  قيــــھ، وللمـــسؤ ووالقيـــام ¦$ـــا ع�ــــ� خfـــ� وجــــھ؛ للمـــساKمة Cــــ* بنـــاء اErتمــــع وتقدمـــھ و ر

*�  ).13م، ص2016عبد اللطيف س�fT، : (خصائص عامة من أKمTا ما ي

لية اErتمـــع البـــدا�ي تختلـــف عـــن أ`$ــا تختلـــف بـــ  )أ  تھ وتقاليـــده، فمـــسؤ واختالف اErتمـــع وحـــضا ر
لية اErتمــــع غfــــ�  ـــن مــــسؤ لية اErتمــــع املــــد�ي تختلــــف عـ لية اErتمــــع املتقــــدم، ومــــسؤ ومــــسؤ و و

لية اErتمع غ�f >سالمي لية اErتمع >سالمي تختلف عن مسؤ واملد�ي، وكذلك مسؤ  .و
³$ا وسلط%$  )ب  لية اErتمع غ�f الدي�{ Yستمد ر أ`$ا Yستمد قو³$ا وجدا وا من نظام اErتمع، فمسؤ

لية اErتمــع >ســالمي ع�ــ�  ³$ا مــن العــادات أو القــوانfن الوضــعية، Cــ* حــfن Yعتمــد مــسؤ وجــدا ر
 .>يمان با	 وتقواه، وع�� شرعھ ومراقبتھ C* السر والعلن
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 اErتمــــع إدامــــة  أ`$ــــا مــــستمرة باســــتمرار اErتمــــع واملؤســــسات �جتماعيــــة؛ ألن مــــن خــــصائص  )ج 
لية �جتماعية Yستمر ببقاء اErتمع ومؤسساتھ �جتماعية  .واsFياة �جتماعية فيھ، فاملسؤ

لية املؤســـسات �جتماعيـــة   )د  ع �جتماعيـــة ومؤســـسا³$ا، مثـــل مـــسؤ و أ`$ـــا متفرعـــة حـــسب الفـــر و
ع �جتماعية خاصي%$  .اوالدي¨ية و�قتصادية والسياسية والثقافية، ولhل من Kذه الفر

لية Cــ* القــرآن الكــرXم والــسنة النبوXــة وأ?عادKــا، تتج�ــ� لــھ  ووإن املتفكـر Cــ* حقيقــة املــسؤ
؛ ذلك أل`$ا  ىخصائص عديدة، وممefات تنفرد ¦$ا، وتمKefا عن سائر املبادئ 5خر C* النظم 5خر ى

يتتمfـC eـ* ضـوء التـصو ال��بـو >سـال ف�ـ{، )�(Yستمد من كتاب هللا عز وجـل، ومـن سـنة نzيـھ مي ر
يبمجموعة من اaFصائص املتفردة؛ تnناسب وطبيعة >�سان، ذاك الhائن الzشر الذي كرمھ هللا 
Yٌعا�3 وفضلھ ع�� كثfـ� ممـن خلـق تفـضيال، فTـو بطبيعتـھ الzـشرXة خاضـع للـسóن الhونيـة ال يمكنـھ  ً َّ

ج مــن تحــت مظل%$ـا، فتحكمــھ Kــذه الـسóن بقوانيQ$ــا الثابتــة ال الفhـاك مQ$ــا، وال اaFـر
َّ

~ـ{ بــرأ اaFــالق و
ُ

ــــن اaFـــــصائص  ـــصھ هللا ســـــبحانھ بجملـــــة مـ ــــذا الhـــــو وجبلـــــھ عل}$ـــــا، إال أن Kـــــذا >�ـــــسان قـــــد  خــ نKـ
ادة واsFرXـــــة، ال~ـــــ{ يختــــــار مـــــن خاللTـــــا مــــــا يرXـــــد مـــــن 5فعــــــال  ة و> رو>مhانـــــات، فخلـــــق فيـــــھ القــــــد ر

ـــ* Kــــذا اEFانــــب، مــــا ي�ــــ* لية �جتماعيــــة Cـ ان، ياsFمــــو عــــدن: (ووالتــــصرفات، ومــــن خــــصائص املــــسؤ
  ).127،126م، ص2010

لية �جتماعيــة Cــ* >ســالم تنnــسب إ3ــ� هللا ســبحانھ وYعــا�3، ف�ــ{ مــن : الر�انيــة -  وفمبــادئ املــسؤ
kانيـة ) �(صنع هللا، أو�Û هللا ¦$ا إ�3 نzيھ  kانيـة املـصدر، و رو+* أKمية خاصة تمتاز ¦$ا، ف�{  ر

kانية املصدر، فتظTر من |و`$ا ل-ست مما قال . الTدف بھ أحد من الzشر، وإنما +* جزء رفأما 
سـولھ  Kا إل�{ مستمد من بيان هللا C* كتابھ، أو ما جاء ع�� لسان  رمن >سالم، ومصد ، )�(ر

kانيــة الTــدف، ف�ـــ{ ³$ــدف إ3ــ� ترkيــة 5فـــراد Cــ* اErتمــع طبقــا لـــشرع هللا عــز وجــل، الـــذي  ًوأمــا  ر
ك أن املال ملك هللا، فيصبح واملس. استخلف >�سان C* التصرف C* املال، و�نتفاع بھ رلم يد

*Ìـــ* �ــشاطھ �جتمــاC ضــاء هللا Kــدفا، wـــس�� إليــھ املــسلم  ومـــن Kنــا ³$ــدف املبـــادئ إ3ــ� جعـــل . رإ
لاملسلم الذي يزاو �شاطھ �جتماw *Ìسلك مسلكھ، وKو معتقد أن عملھ Kو عبادة هللا، وأن 

 ).13م، ص2007لوس م��، السا. (ًالTدف من �شاطھ أساسا Kو عبادة هللا سبحانھ وYعا�3

�ــــھ -  لية �جتماعيــــة فرديــــة ¬;ــــصية ذاتيــــة بــــ3ن العبــــد و رأن املــــسؤ ، فلــــ-س مــــن العــــدل أن و
يتحمل املرء نnيجة خطأ لم يرتكبھ، كما أنھ ل-س مـن العـدل أن يثـاب بحـسنات ÇخـرXن، وإ3ـ� 

َأال تز واز �: Kذا Yش�f آيات عديدة C* القرآن الكرXم، مQ$ا قولھ Yعا�3 رَ ِ ُر ِ
َ ّ َ

ر أخر َىة و َز ْ ْ ٌُ َ
َوأن لsس  ِ ْ ّ َ َ

Eَلإل<سان إال ما س َ َ َ َّ
ِ ِِ َوأن سعيھ سوف ير ِ َىَ ُ ْ َ َ ََ ُ ْ ّ َ

 Eزآء 6و�+Uَثم يجزاه ا َ ْ َُ َ ََ ْْ ُُ ، وقولھ )41:38:النجم (�ّ
Eـــل نفـــس مـــا كـــس�ت و5ـــم ال�:�عـــا�Z Eثـــم تـــو� jا Eواتقـــوا يومـــا ترجعـــو فيـــھ إ�ـــ 

َ َ ُ َْ ُّ َ َ ْ َ َْ َّ َ ّ
ٍ

ْ َُ ُ ُ ّّ َ ّْ ُ َ ْ
ِ ِ ِِ ن ُ َ ً

 يظلمـــو
َ

ن ُ َ ْ ُ� 
 ).281:البقرة(

ل : الثبــوت -  لية ثابتــة ثبوتــا قطعيــا؛ أل`$ــا مــن مقتــضيات التhليــف، فhــل مhلــف مــسؤ وفاملــسؤ ًو

 .عما فعل

oة -  رن املسلم C* واقعھ اsFياYي يتعامل مع ÇخرXن من منظو عقدي أ، بمع�� وأ�Oا دنيوoة أخر
ل عن تصرفاتھ نحوKم  .ودي�{ أخالï*، فTو مسؤ

لية �جتماعيـــة ل-ـــست دخيلـــة لية �جتماعيـــة �ـــ� النظـــام �ســـالميوأصـــالة املـــسؤ -  ، فاملـــسؤ
ً

و
 *Ìـ* النظـام الـشيوC ـ* النظـام الرأسـما3*، ول-ـست بـديال وحيـدا كمـاC ا ًع�� النظام >سـالمي كمـ ً

روإKمـــاال للمـــصsÙة الذاتيـــة ملالـــك املـــال، وYـــسnند Kـــذه 5صـــالة إ3ـــ� أن ملكيـــة املـــال Cـــ* املنظـــو 
ًز وجــل، اســتخلف >�ــسان فيــھ، وkالتــا3* فــإن 	 ســبحانھ حقــا Cــ* املــال، وحــق >ســالمي 	 عــ
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لية �جتماعية Yسnند إ�3 قيم  وهللا C* التصو >سالمي Kو حق اErتمع، وع�� ذلك فإن املسؤ ر
، : ، قـال Yعـا�3)42م، ص2018البلو�é{ حامد، صالح ز|ي، (ن5خوة >�سانية والرحمة والتعاو

و�عـــــاونوا �
ْ ُ َ ََ َ

ــــديد  ُعFـــــE ال°ـــــ	 والتقـــــو وال �عـــــاونوا عFـــــE �ثـــــم والعـــــدوان واتقـــــوا اj إن اj شـ َ َّ َ ْ
ِ

َ ُّ ّ َّ
ِ ِ ِ

ْ ْ ْ ْ ُْ َّ َْ َ َ َ َ َ َ
ِ ِ

ُ َ َ َ
ى ّ

ِالعقاب
َ
ِ

ْ
 )2:املائدة( �

، فالباعـــث Cـــ* الفلـــسفة اخـــتالف باعـــث القيـــام ±Oـــا �ـــ� �ســـالم عنـــھ �ـــ� ظـــل الفلـــسفة املاديـــة - 
ريق العدالة �جتماعية، أما C* املنظو >سالمي، املادية، Kو معاEFة فشل الرأسمالية C* تحق

Û* عقائدي؛ يتمثل C* التhليف الشرÌ* الرkا�ي الذي يقوم بھ >�سان  لية ر وفالباعث للمسؤ و
ًطلبا لثواب هللا، ومناطھ 5خالقيات >سالمية ال~{ تأخذ بزمام |ل فضيلة، فتجعلTا مطلوkة، 

�� سzيل الوجوب، بحسب املصاÃF امل��تبة عل}$ا C* فبعضTا ع�� سzيل �ستحباب، و/عضTا ع
ات ملزمــــــة شــــــرعا،  ــــا ــــ�ان، والكفــ ب واfEFــ ــــو الواجبــــــة لألقــــــا ًالــــــدنيا وÇخــــــرة، فالز|ــــــاة، واsFقــ ر ر ق

ف، والن�ــ{ عــن املنكــر روغK�fـا مــن 5مــو ال~ــ{ ... ووالوقـف والــصدقات التطوعيــة، و5مــر بـاملعر
اYي مــن املــسلم، وال~ــ{ يقــوم ¦$ــا لنيــل الثــواب حــث عل}$ــا >ســالم، تــدخل Cــ* مجــال �ل�ــeام الــذ

 ).128ياsFمو عدنان، مرجع سابق، ص. (والرضا من خالقھ سبحانھ

حيـة إضـافة إ�ـE اU+وانـب املاديـة -  لية �جتماعيـة ال~ـ{ حـث وشـموليO²ا ل>+وانـب الر و، فاملـسؤ
 عل}$ــا >ســـالم كتنظـــيم اجتمـــاÌ* يؤســـس لبنـــاء مجتمـــع مـــستقر ومتماســـك؛ تكتمـــل فيـــھ جميـــع

العناصــــر الثقافيــــة و�جتماعيــــة و�قتــــصادية والــــسياسية وغK�fــــا، و+ــــ* ال تتوقــــف عنــــد حــــد 
ح  واملـساKمات املاديـة أو العي¨يـة كمـا Kـو حاصـل Cـ* املنظـو الوضـ�*، إنمـا تتعـداه إ3ـ� غــرس ر ر
، من خالل  راsrبة و5لفة والرحمة |لبنة aFلق اErتمع املسلم املستقر واملستمر ع�² العصو

 . والواجبات و5وامر والنوا+* C* ش~� مجاالت اsFياة �جتماعيةقاsFقو

ـــات تنظــــــــيم الــــــــشر³عة �ســــــــالمية لتطبيقXــــــــا -  ـــد و�ل�eامــــــ ـــــم القواعـــــ ـــــالمي نظـــ ــــــشر�ع >ســـ ؛ فالnـــ
�جتماعيـــة الواجبـــة ع�ـــ� |ــــل أفـــراد اErتمـــع، ولــــم يتوقـــف الnـــشر�ع >ســــالمي عنـــد حـــد 5مــــر 

لية �جتماعية؛  وإنما نظم كيفية Kذا 5داء C* آليات محددة بدقةوواsFث ع�� أداء املسؤ
َّ

. 

، فقـــــوة اعتقـــــاد املـــــسلم مـــــن وجـــــوب أدائـــــھ أ�Oـــــا �ـــــستمد إلزاميO²ـــــا مـــــن قـــــوة �عتقـــــاد الـــــدي#" - 
 �fa
الل�eاماتـــھ تجـــاه اErتمـــع الـــذي wعـــ-ش فيـــھ، نا?عــــة مـــن قـــوة إيمانـــھ واعتقـــاده بوجـــوب Yــــ

  . وتوجيھ �شاطھ C* مرضاة هللا
ـــوء التـــــصو ال��بـــــو وkنـــــاء ع�ـــــ� مـــــا ســـــبق مـــــن لية �جتماعيـــــة Cـــــ* ضــ ي خـــــصائص للمـــــسؤ ر و

لية �جتماعيـــة Cــ* >ســـالم واجــب دي�ـــ{، وفــضيلة إســـالمية  >ســالمي، يمكــن القـــو إن أداء املــسؤ
ٌ ٌ ٌ ٌ و ل

لية استجابة ألمر هللا  اجب املسلمfن أداء Kذه املسؤ وسبق >سالم ¦$ا 5فhار والنظم املعاصرة، و و
ســــولھ-عـــز وجــــل- قبـــل أن يhــــو تقليــــدا أو تنفيــــذا التفـــاق عــــالÐ{ أو دعــــوات مــــن نظــــم ) �(ر وألمــــر 

ً ً ن
ـــ* >ســـــالم مــــــن خـــــالل Çيـــــات القرآنيــــــة،  ــــلة Cــ لية �جتماعيــــــة متأصـ دة، وأن مبـــــادئ املـــــسؤ ومـــــستو ر

  . و5حاديث النبوXة الشرXفة، والقواعد الفقTية، ول-ست مستحدثة كما C* 5نظمة الوضعية

لية �جتماعية )3    :وعناصر املسؤ
لية �جتماعيــة Cــ* ثالثــة عناصــر  وحــدد املتخصــصو Cــ* اErــال �جتمــاÌ* عناصــر املــسؤ ن
ٌتتhامــل فيمـــا بيQ$ــا، وXـــدعم |ــل مQ$مـــا 5خــر، بحيـــث ال يمكــن �ســـتغناء عــن أحـــدKما Cــ* ظـــل وجـــود 

`$ا، يمكن تفصيلTا ع�� النحو التا3*   ). 74م، ص1982الشاف�* دمحم،: (وÇخر، وKذ العناصر كما ير
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 :5تمام� )1
تبـــاط العـــاطفي باEFماعـــة ال~ـــ{ ي¨تÐـــ{ إل}$ـــا الفـــرد، صـــغ�fة أو كبfـــ�ة، ذلـــك  ر وXقـــصد بـــھ �
تبـاط الـذي يخالطــھ اsFـرص ع�ـ� اســتمرار تقـدمTا وتماسـكTا وkلوغTــا أKـدافTا، واaFـوف مــن أن  ر�

 ).284عثمان سيد، مرجع سابق، ص( تصاب بأي عامل أو ظرف يؤدي إ�3 إضعافTا أو تفككTا
/عة مستوXات، و+* |التا3* وXند  :ررج تحت عنصر �Kتمام أ

لاملـستو 6و ة مــن صـو �Kتمـام، أي أن wـساير الفــرد :ى ر �نفعـال مـع اEFماعــة، وKـو أ?ـسط صـو ر
ادية ة انصياعية ال إ راsFاالت �نفعالية ال~{ تتعرض لTا اEFماعة بصو  �نفعال :ىاملستو الثا<ي. ر

قوالفــر ب-نـھ وkــfن . لــسابق، واملقـصود بــھ التعـاطف مــع اEFماعـةىباEFماعـة، وKــو مـستو أرïــ� مـن ا
ك ذاتــھ أثنــاء انفعالــھ باEFماعــة، وأن املــسألة لــم Yعــد  راملــستو الــسابق، يظTــر Cــ* أن الفــرد Kنــا يــد ى

ىفمـــستو �نفعـــال باEFماعـــة Kنـــا . ىمـــسألة عـــضوXة آليـــة شـــبھ ا�عhاســـية كمـــا Cـــ* املـــستو الـــسابق
ك الفرد فيھ ذاتھ، وXمef ا هريد ه واستمرا رنفعالھ، وXتحكم C* مسا   .ر

ٌ التوحد مع اEFماعة، وXتمثل C* أن يحس العضو أنھ واEFماعة �é{ء واحد، وأن :ىاملستو الثالث 

ـــدة مــــص�fه مــــع  حـ ـــس بوحــــدة وجــــوده، و ـــا يقــــع عل}$ــــا مــــن ضــــر واقــــع عليــــھ، أي يحـ ـــا خfــــ�ه، ومـ وخK�fـ
  .اEFماعة ال~{ ي¨تÐ{ إل}$ا صغ�fة أم كب�fة

ى Kـــو مــستو Yعقــل اEFماعـــة، وفيــھ يبــدأ الـــدخو Cــ* مــستو يظTـــر فيــھ بوضـــوح :ىاملــستو الراAــع  ل ى
ىاEFانــب العق�ــ* أو الفكــر بخــالف املــستوXات الــسابقة، فإ`$ــا Cــ* اEFانــب العــاطفي، وKــذا املــستو  ي

  : wع�{ أمرXن

ً اسnبطان اEFماعة، أي تصبح اEFماعة داخل الفرد فكرXا، أي تنطبع اEFماعة C* فكر الفرد :ل6و

ه العق�*و   .رتصو

Xن بمـــشكالت اEFماعــة ومـــصK�fا، :والثــا<ي  ز �Kتمــام املتفكـــر باEFماعــة، وKـــو �Kتمــام امل�ـــe الــر ن
جة التناسـب بـfن أ�ـشط%$ا وأKـدافTا، وسـ�f مؤسـسا³$ا ونظمTـا، وKـو الـذي يظTـر حـfن  روالعالقة ود

ليجعــل الفــرد جماعتــھ موضــوعا لتأملــھ، أي حــfن تتحــو اEFماعــة مــن وجــود داخ�ــ*  ذاYــي إ3ــ� وجــود ً
نھ ?غ�fه سھ وXحللھ وXقا رموضوÌ* أمام الذات ينظر إليھ الفرد وXتأملھ وXد   .ر

ف اsrيطــة باEFماعــة، ماضــ}$ا وحاضـــرKا وقيمTـــا واتجاKا³$ــا، : الفXـم )2 اك الفــرد للظــر وو�ع�ــ{ إد ر
ـــن الــــــوطن،  ًو5دوار اarتلفـــــة ف}$ـــــا، كمـــــا يقتـــــ½�{ أيـــــضا تقـــــدير املـــــصsÙة العامـــــة، والـــــدفاع عـــ

Cــــ* القيــــام وا ه، وال شــــك أن الفTــــم الــــsÆيح يــــدعم مــــشاركة الفــــرد  دKــــا فعتـــــھ وا ـــل علـــــى  رلعمــ ز ر
لياتھ، وKــو أيــضا wــش��ط �ل�ــeام بأخالقيــات اErتمــع ومــسايرة معــاي�fه ًبمــسؤ يالعمــر م�ــ�، . (و

  ).284عثمان سيد، مرجع سابق، ص: (وXنقسم الفTم إ�3 شقfن ).47م، ص2007
ـــة، :ل6و ـــــة، ومؤســـــــسا³$ا  فTـــــــم الفـــــــرد لEÙماعــــ ــــــن ناحيــ ـــا اsFاضـــــــرة مـ ــــ* حال%$ــــ ـــــھ لEÙماعـــــــة Cـــ أي فTمــ

ف والقـو  ضعTا الثقاC*، وفTم العوامـل والظـر ىومنظما³$ا ونظمTا وعادا³$ا وقيمTا وأيدولوجي%$ا و و و
XخTا، الذي بدونھ ال يتم فTم حاضرKا، وال تصو  رال~{ تؤثر C* حاضر Kذه اEFماعة، كذلك فTم تا ر

جة مناسبة من العلم ¦$ذه 5موواملطلوب بال¨س. مستقبلTا ربة لTذا الشق د   .ر

ك الفــرد آثـار أفعالــھ وتــصرفاتھ :الثـا<ي ر فTــم الفـرد للمغــز �جتمــاÌ* ألفعالـھ، واملقــصود بـھ أن يــد ى
اتھ ع�� اEFماعة، وأن يفTم القيمة �جتماعية ألي فعل، أو تصرف اجتماÌ* يصدر عنھ، أي : روقرا

 وتصرفاتھ وسلوكھ، و�عد عامل الـوÌ* والفTـم بال¨ـسبة للفـرد أKـم فTمھ للقيمة �جتماعية ألفعالھ
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لية �جتماعية، وا�عدام عامل الوÌ* يؤدي إ�3 الالمبـاالة والـسلبية  اء املسؤ والعوامل ال~{ تكمن و ر
  .وعدم �ك��اث

ل عن أفعالھ، ومحاسب عن |ل تصرف يقـوم بـھ،  وولقد أكد >سالم ع�� أن الفرد مسؤ
�كم مرجعكم فين�ئكم َ و�:  قال Yعا�3  Eر أخر ثم إ� ة و ْال تكسب Zل نفس إال عل�Oا وال تز واز ْ ْ ّ َ ُُ ُ ُ َ ّ ُ ْ َُ ّ َ ُْ ّ َ َُ َ ُ َُ

ِ ٍ
ْ َ َ َّ َ َ رَ ِ ِ ِ ىِ ز ر

ْ ْ ٌ َ َ َُ
ر ِ

َ ْ َّ
ِ

بما كنتم فيھ تختلفو
َ ُ

ن ُ َ ُ ْ
ِ ِ ِ

ْ َ ْ َ
  .)�5:146عام (�ِ

ا Cـ* اsFيـاة �جتماعيــة Erتم: املـشاركة )3 نعـھ، وتhـو لديـــھ ًرو+ـ* العمليـة ال~ــ{ يلعـب الفـرد ف}$ــا دو
ة الفــــرد ع�ــــ�  ك Cــــ* وضــــع K5ــــداف العامــــة للمجتمــــع، وتظTــــر املــــشـاركة قـــــد رالفــــرص ألن wــــشا ر

ُ

ادة ثابتة لياتھ بضمÛ �f*، وإ رالقيام بواجباتھ وتحمل مسؤ   .و
ــــشاركة لية �جتماعيــــــة، إذ عــــــن طرXقTــــــا يتhــــــو >حــــــساس  وYعــــــد املــ نأحــــــد أ?عــــــاد املــــــسؤ و

لية، واملقصود ¦$ا اشـ��اك  الفـرد مـع ÇخـرXن Cـ* عمـل مـا يمليـھ �Kتمـام، ومـا يتطلبـھ الفTـم وباملسؤ
لمــن أعمــال Yــساعد اEFماعــة Cــ* إشــباع حاجا³$ــا، وحــل مــشكال³$ا، والوصــو إ3ــ� أKــدافTا، وتحقيــق 

Kا رفاKي%$ا، واsrافظة ع�� استمرا   ).284عثمان سيد، مرجع سابق، ص. (ر
عات  غبــة الفــرد Cــ* مــشر وواملــشاركة تطــوع نــا?ع مــن  ر ٌ ناErتمــع دو النظــر ألي عائــد، و+ــ* ٌ

لية �جتماعيـــة وتجـــسيدKا لـــدى الفـــرد، كمـــا أن املـــشاركة +ـــ* آلـــة  ودليـــل ومؤشـــر ع�ـــ� وجـــود املـــسؤ ٌ ٌ

ســـيل%$ا ال��بوXـــة، حيـــث تhو`$ـــا وYعمقTـــا وتنم}$ـــا لـــدى الفـــرد، وعـــن طرXـــق  لية �جتماعيـــة، و واملـــسؤ و
ات وا²aFــ� راملــشاركة يكnــسب املــشار|و كثfــ�ا مــن املTــا ً رات، وYعمــق لــد×$م الــشعو بــالوالء و�نتمــاء ن

  ).117م، ص1999سالم دمحم . (نErتمعا³$م، فيحرصو ع�� املشاركة لتنمية Kذه اErتمعات
  ).118املرجع السابق، ص.(وXمكن التميef بfن اEFوانب الثالثة التالية C* املشاركة

ا، ومــا يــرتبط ¦$ــا مــن ســلوك ر تقبــل الفــرد الــدو أو 5دوار �جتماعيــة ال~ــ{ يقــوم ¦$ــ:ل6و
ا مـن . وتبعـات وتوقعـات ك الفـرد Cـ* العمـل داخـل اEFماعـة، متحـر ر ح~ـ� wـشا ًروKـذا التقبـل ضـر رو ي

لياتھ و|ل القيود ال~{ تحو ب-نھ وfkن القيام بمسؤ   .ل
 Kــو املــشاركة املنفـــذة، أي املــشاركة ال~ــ{ تتمثــل Cـــ* العمــل الفع�ــ* املـــش��ك، أي :والثــا<ي 

  . وف}$ا تنفيذ وإنجاز ما تتفق عليھ اEFماعـةالعمل مع اEFماعة
ن املشاركة املقومة، املوجTة الناقدة بخالف املشاركة املنفذة ال~{ تhو مـسايرة :والثالث 

ومنـــصاعة، والفـــرد يقـــوم بـــالنوعfن ?ـــشhل مـــستقل أحيانـــا، مـــسايرا حينـــا وناقـــدا حينـــا آخـــر، أو قـــد 
ً ً ً ً ً

جة ًيمزج بfن �ثنfن معا، وأن سالمة اEFماعة ر وsñة أدا�$ا لوظائفTا محتاجة إ�3 كال املوقفfن بد
لية . مnـــــساوXة ـــة للمـــــشاركة املنفــــــذة، وكــــــذلك املــــــشاركة املقومـــــة، بــــــل إن نمــــــو املــــــسؤ وف�ــــــ{ محتاجـــ

  .�جتماعية ال يتم بfن أفراد اEFماعة إال إذا توفر ألفرادKا نوعان من املشاركة
ـــــر أو 5?عـــــــاد ا ـــــذه العناصــ ـــدير بالـــــــذكر أن Kـ ـــن اEFــــ ـــــة ســـــــالفة الـــــــذكر، متفاعلـــــــة ومـــ لثالثـ

ٌ

ة يـــــصعب الفـــــصل بيQ$ـــــا  روم��ابطـــــة ومتhاملـــــة بـــــصو
ٌ ٌ

فµـــــ" ، )65م، ص1987أبـــــو الـــــسعود ســـــعيد، (
لية �جتماعيــــة نnيجـــة لTــــذا التفاعــــل، متفاعلـــة؛ و حيــــث يـــؤثر |ــــل عنــــصر Cـــ* Çخــــر، وتhـــو املــــسؤ ن
مـام يــؤدي بـالفرد إ3ــ�  ألن |ـل عنــصر ينÐـ{ العنــصر Çخـر وXدعمــھ وXقوXـھ، فعنــصر �Kتوم
	ابطـة؛

اد اKتمامـھ، وKـذان العنـصران اد فTمھ  زفTم اEFماعة، و|لما  ة )�Kتمـام والفTـم(ز ور يؤديـان بالـضر
  .إ�3 عنصر املشاركة

وال شــك Cــ* أن ال��بيــة ع�ـــ� ضــوء Kــذا التفاعــل وال�ـــ�ابط والتhامــل بــfن العناصــر الثالثـــة 
لية �جتماعية +* تنمية شـاملة أل?عـاد حيـاة ا لفـرد Cـ* عالقتـھ باEFماعـة واErتمـع، ومـن ثـم وللمسؤ
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لية �جتماعيـة  وتتÃØ أKمية ام�ـeاج Kـذه 5?عـاد جميعTـا Cـ* فلـسفة ترkوXـة ³$ـدف إ3ـ� تنميـة املـسؤ
 . لدى |ل أفراد اErتمع

  

لية �جتماعية �� �سالم )4   : وأرZان املسؤ
لية الرعاية  ) أ  :ومسؤ

ــــذا � ــــة ?عنــــــصر �Kتمــــــام، وKــ لية الرعايــ ه بخاصــــــية وتــــــرتبط مــــــسؤ ـــرتبط بــــــدو رKتمــــــام يـــ
ض، قــال Yعــا�3 لية >�ــسان الك²ــ� Cــ* خالفــة هللا ســبحانھ وYعــاC �3ــ* 5 رالرحمــة، و+ــ* مــسؤ ى وإذ �: و

ْ
ِ
َ

ض خليفة �ك للمالئكة إ<ي جاعل �� 6 قال 
ً َ ََ

ِ ِ ِ ِ ِ
َ

ِ ِ
ْ ٌ رَ ِر

َ ّ َ ْ ََ ّ  أي الرعاية الsÆيحة والسديدة ،)30:البقرة (�... َ
 ).6م، ص2001الغنام دمحم، (فيھ لhل ما استخلف هللا >�سان 

لية الXداية) ب   : ومسؤ

ه  لية الTداية ?عنصر الفTم، ف�{ نا?عة من فTم الفرد لEÙماعة وفTمھ لـدو رترتبط مسؤ و
*Ìم يرتبط بخاصية الوTذا الفKدايـة جماعتـھ، . ف}$ا، وK م بنوعيھ يدفع باإل�سان املسلم إ3ـ�Tوالف

ــــا لية الTدايـــــة Cـــــ* دعـــــوة 5نzيـ ــــدعوة إ3ـــــ� 5مـــــر ووتتـــــÃØ مـــــسؤ ــــصاfsFن ومـــــن خـــــالل الـ ـــل والـ ء والرســ
لية الTداية قاصـرة ع�ـ� 5نzيـاء والرسـل والـصاfsFن، بـل  ف والن�{ عن املنكر ول-ست مسؤ وباملعر و

ل عن Kداي%$ا، بحرصTم ع�� أن يnناKوا عن املنكر،  وkأن يأخذوا ع�ـ� وإن |ل من C* اEFماعة مسؤ
ن أن مـا يفعلـو فيـھ نفـع خـاص عاجـل نأيدي من ال wستمعو وال يكفو عما يضر اEFماعة، وXـر ن . ون

)،ÃF1399م، ص2010الص¨يع، صا.(  

لية �تقان  ) ج   :ومسؤ
لية >تقــان ?عنـــصر املــشاركة، وتتج�ــ� Cـــ* أن هللا ســبحانھ وYعــا�3 يحـــب إذا  وتــرتبط مــسؤ

عمل أحدنا عمال أن يتقنھ، وأن يح
ً

ًسنھ Cـ* جميـع مجـاالت اsFيـاة عبـادة وعمـال، وYعلمـا وYعليمـا مـع  ً ً

ــام و�نتظــــام وkــــذل أقــــ��Ï جTــــد ممكــــن ـــا�ي، . (مراعــــاة هللا والــــضم�f، وXتطلــــب >تقــــان النظــ الsÙيــ
و>تقان مطلوب C* عمل >�سان C* >سـالم سـواء |ـان عمـل عبـادة ). 55إصالح، مرجع سابق، ص

م فــصال حاســما بـــfن نــوÌ* العمــل، قـــال Yعــا�3أو عمــل معــاش، وال يفــصل >ســـال
ً ً

ِقــل إن صـــال�ي  �: 
َ َ ّ

ِ
ْ ُ

ب العـــامل3ن  j ي ومحيـــاي وممـــا�يDو<ـــس
َ ّ

ِ
َ َ ْْ ّ َ َ َ َرُ ِ ِ ِ

َ َ َ ََ ُ
فأينمـــا توجـــھ املـــسلم ?عمـــل مـــن أعمـــال ). �5:162عـــام (�

نالــــدنيا أو Çخـــــرة، فTـــــو مhلـــــف أن يبـــــذل فيـــــھ قـــــصار طاقتـــــھ ليتقنـــــھ وXحـــــسنھ، ح~ـــــ� يhـــــو عمـــــل  ى
fن 5مـم -ن املـسلمfم بــTن أنفــسfـو شــأن املـسلمK ــص - كمــاaÙـذا يمكــن أن نTن 5عمــال، لfشــاملة بـ 

  ).1400الص¨يع إبراKيم، مرجع سابق، ص. ("الabصية املتقنة"وصف الabصية املسلمة بأ`$ا 

لية �جتماعية )5  :ومجاالت املسؤ
لية �جتماعية +* مجاالت ا�faF |لھ، ذلك  ألن >�سان ملزم وإن مجاالت �ل�eام باملسؤ

وقـــد ذكـــر ?عــــض البـــاحثfن مجموعـــة مــــن . ?عمـــل اfaFـــ�، وتجنـــب الــــشر Cـــ* |ـــل وقــــت وCـــ* |ـــل مhــــان
Kم، ع�ـ� اEFوانـب التاليـة لية �جتماعية، وال~ـ{ تتج�ـ� ف}$ـا وفـق تـصو رمجاالت املسؤ ، غـانم دمحم: (و

ايد،، )201، 200م، ص2010 �ي  زاsFا   ).13م، ص2001ر

لية الدي¨ية و5خالق •  .يةواملسؤ
لية الفرد نحو نفسھ • لية الذاتية الفردية. (ومسؤ   ).واملسؤ
لية تجاه 5سرة •  .واملسؤ
لية تجاه اErتمع اsrيط بالفرد •  .واملسؤ
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لية تجاه الوطن •  .واملسؤ
أوال

ً
لية الدي�ية و6خالقية:    :واملسؤ

لية بhافة مجاال³$ا وأنواعTا واحـدة مـن أKـم القـيم �جتماعيـة ال~ـ{ يجـب    وYعت�² املسؤ
لأن يتمسك ¦$ا الفرد، حيث إن النجاح C* تحملTا wع�{ نجاحھ C* العمل، ونجاحـھ Cـ* اsFـصو ع�ـ�  ّ

، وما عليھ من واجبات   .قما يرXد C* الدنيا وÇخرة، كما أ`$ا تتطلب منھ أن wعرف ما لھ من حقو

لية، وأKمTا ع�� >طالق، و+ـ*  لية الدي¨ية و5خالقية، +* أو أنواع املسؤ وواملسؤ Yع�ـ{ لو
kھ، Yعـد أسـ�Ð أنـواع العالقـات، لـذلك  لية أمام هللا عز وجل، حيث إن عالقة الabص مع  راملسؤ و

kھ ع�� أفضل ما يhو لية تجاه  نيجب أن يتح�� >�سان باملسؤ ر   .و

لية الدي¨يـــة و5خالقيـــة مـــن الـــصفات املمfـــeة لإل�ـــسان، و+ـــ* مـــستمدة مـــن  ووYعت²ـــ� املـــسؤ
مة لھ، ز|ونھ إ�سانا، أي +* مال

ل عن أفعالھ أمام نفسھ، وضم�fه ً ئة عليھ، و>�سان مسؤ و غ�f طا ر
ال عQ$ــا أمــام هللا سـبحانھ وYعــا�3، أو أمـام النــاس، لTــذه ي¨بêـ* لإل�ــسان أن �wــ*  قبـل أن يhــو مـسؤ

ً
و ن

لياتھ املتعددة C* اsFياة، وأال wع-ش ع�� Kامش اsFياة ال لھ وال عليھ، فالدين >سالمي يـر  ىمسؤ و
اتھأن |ل فرد خلق سالة، يجب أن يؤد×$ا ع�� أفضل وجھ، وفق استطاعتھ وقد ر ألداء مTمة و   .ر

لية الفرد نحو نفسھ لية الذاتية الفردية( ومسؤ   ):واملسؤ

ه ع�ـ� جميـع اaFالئـق، فقـال إن هللا فـع قـد رYعـا�3 قـد كـرم >�ـسان، و ِولقـد كرمنـا ب#ــ" �: ر
َ ََ َْ ّ َ ْ َ

َآدم ذا التكـرXم أن وKبـھ العقـل الـذي جعلـھ فيـھ مناطـا ، و|ـان مـن مقتـ½�� Kـ)70:>سـراء (�·يـة...َ
ً

لية، قال Yعا�3. للتhليف باألوامر والنوا+* واsFدود إنا � : وولقد تحمل >�سان مTمتھ وتقبل املسؤ
ّ
ِ

ض واU+بـــــــال فـــــــأب3ن أن يحملOPـــــــا وأشـــــــفقن مOPـــــــا وح ـــــسماوات و6 ـــــE الــ ــــة عFــ َعرضـــــــنا 6مانـــ ْ َْ َ َ َ َ َ ََ َْ َ
ِ

َ َ َْ َ َْ ََ َْ َ ْ َ
ِ

َ
ِ

َ ّ َ
ِ ِ

ْ رَ ِ َ َ ـــا ْ َملXــــ َ َ

�<سان
ُ َ ْ

  ).5:72حزاب (�·ية... ِ

لية الفــــرد عــــن  لية الabــــصية؛ و+ــــ* مــــسؤ و و|ـــان مــــن أو مظــــاKر Kــــذا التكــــرXم، املـــسؤ و ل
ســو هللا  د عـن  لنفـسھ وkدنــھ، فقــد و ر فق ¦$ـا: " قولــھ)�(ر السرخــ�Ò{ شــمس ". (رنفـسك مطيتــك فــا

 بحيـث ال يحملTـا مـا ال تطيـق، وفيھ يوجب >سالم ع�� الفرد الرفق بنفـسھ). 270م، 2001الدين، 
لو�عاTEFا بالراحة والدواء إذا ما أصا¦$ا ضيق أو نز ¦$ا مرض، وذلك ليتمكن من الوصو إK �3دف  ل

د أيـضا عنــھ . وجـوده Cــ* اsFيـاة، وKــو طاعــة هللا سـبحانھ حــق الطاعــة ًوCـ* Kــذا املع�ــ� و :  قولــھ)�(ر
، مرجع سابق، ص".(ًإن لبدنك عليك حقا" ع�� الفرد توف�f ما تحتاجھ نفسھ من ، ف)1533يالبخار

قالطعـــام، والـــشراب، واملـــسكن، وامللـــzس، وعليـــھ أيـــضا أال يQ$ـــك بدنـــھ بالعمـــل فـــو الطاقـــة والـــسTر  ً

ًاملض��، وأال يزج بھ C* مTالك الضنك والTالك، وأن يحافظ عليھ بحيث يبقـى قوXـا ñـsيحا سـليما  ً ً

  ).27م، ص1982التميÐ{ عز الدين، . (من العيوب و5مراض

لية تجاه 6سرة   :واملسؤ

سـfن للعلـوم �جتماعيـة    رتمثل 5سرة C* الوقت اsFاضر محط اKتمام الباحثfن والدا
بـــصفة عامـــة والعلـــوم ال��بوXـــة بـــصفة خاصـــة، ع�ـــ� اعتبـــار أن 5ســـرة أحـــد الوســـائط املTمـــة ل��بيـــة 

تم مـــن خـــالل مؤســـسات عـــدة وإذا |انـــت ترkيـــة 5فـــراد تـــ. 5فـــراد، واللبنـــة 5ساســـية لبنـــاء اErتمـــع
س ودو  ـــذه املؤســــسات نظاميــــة، |املــــدا ـــا ســــواء أ|انــــت Kـ ريتعامــــل معTــــا الفــــرد أو يوجــــد Cــــ* محيطTـ ر
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سـائل >عـالم، فـإن 5سـرة Yعـد  والعلم، أم غ�f نظامية، |األسرة، ودو العبـادة، وجماعـة الرفـاق، و ر
ًأقو Kذه الر|ائز جميعا C* ترkية الفرد، السيما C* مرحلة الطفو   .لةى

Kـــا Cـــ* ترkيـــة >�ـــسان املـــسلم  ك >ســـالم بnـــشر�عاتھ اsFكيمـــة مhانـــة 5ســـرة ودو روقـــد أد ر
Kا 5سا�ð{، وذلك حfن جعل >سالم ترkية الطفل ترkية  رالذي Kو موضوع ال��بية >سالمية ومحو

لية دي¨يـة ع�ـ� 5سـرة  لية اجتماعيـة) 5ًب و5م معـا(وإسالمية sñيحة مسؤ وقبـل أن تhـو مـسؤ ، ن
لية بحـسن ترkيـة 5بنـاء وتـأدي§$م، بـدا ذلـك واÄـsا Cـ* التوجيـھ القرآ�ـي  ًوXتحقق القيام ¦$ذه املـسؤ و

، .(يوالنبــو ْيــا أ©Oــا الــذين آمنــوا قــوا أنفــسكم � :قــال Yعــا�3). 28م، ص2013يعبــد الغ�ــ{ عبــد القــو ُُّ َ َُ َُ َُ َ
ِ

َّ َ َ

ة ا وقود5ا الناس وا¹U+ا وأ5ليكم نا
ُ َُ رُ َر

ِ ِ
ْ َُ َ ََّ َ ُْ ً َ ْ َ

ل عن ): "�(وقولھ). 6:التحرoم (�... اع و|لكم مسؤ و|لكم  ٍ ر
  . اsFديث... رعيتھ

ـــن    ـــــع؛ وألن مــــ ـــــا أســـــــاس بنــــــاء اErتمــ ـــرة؛ ذلـــــــك أل`$ـ ـــــرXم باألســـ ـــرآن الكــ ـــام القـــ وXــــــأYي اKتمــــ
نمجموعTا يتhو اErتمع، ف�{ بال¨ـسبة لـھ |اaFليـة لبـدن >�ـسان، و��Xتـب ع�ـ� ذلـك أن 5سـرة إذا 

دت فسد اErتمع، ولTذا اعت�� النظام �جتمـاÌ* >سـالمي باألسـرة صsÙت صÃÙ اErتمع، وإذا فس
دت ¦$ـا آيـات Cـ* القـرآن الكـرXم  رعناية كب�fة، تظTر Cـ* 5حhـام الكثfـ�ة ?ـشأ`$ا، وأكـ� Kـذه 5حhـام و
دة  ريتعبد املسلمو بتالو³$ا C* صال³$م وC* خارج صال³$م، فضال عن 5حاديث النبوXة الكرXمة الوا

ً
ن

  ). 112م، ص1987زXدان عبد الكرXم، . (اErالK *Cذا 

لية تجاه ا�+تمع   :واملسؤ

لية �جتماعيـــة +ـــ* إحـــدى القنـــوات ال~ـــ{ تـــدعم املـــصsÙة العامـــة للمجتمـــع    وإن املـــسؤ
ابـط العالقـات ��ـسانية ووالوطن، وKذا سر قو³$ا كعنصر أسا�ð{ مطلوب لتمتfن ر ٌ ّفالتوحـد مـع . ُ

وال شــك ان Kــذه . ده مــن أجــل إعــالء مhان%$ــا، وتحقيــق مــصاTsFااEFماعــة يــدفع الفــرد ا3ــ� بــذل جTــ
ـــ�ام واsFــــب Cــــ* املعاملــــة، كمــــا تفــــرض أيــــضا  لية تفــــرض التعــــاو و�ل�ــــeام والتــــضامن و�ح�ـ ًاملــــسؤ ن و
لية  واملـشاركة اEFـادة، وال~ــ{ +ـ* صــلة الـرحم بــfن 5فـراد Cـ* اErتمــع الواحـد، ثــم إن الـشعو باملــسؤ ر ّ

ٌ�جتماعية شعو نzيل،   .ز معھ نتجاو الشhليات لنصل إ�3 قدسية الواجبٌر

ــا |ـــأفراد أن نتعـــاطى مـــع ذاتنـــا ومـــع ÇخـــرXن ومـــع    ًوال شـــك أيـــضا أن مـــن أســـ�Ð واجباتنـ

ا مت-نة بfن أفراد اErتمع الذي ن¨تÐ{ إليـھ  لة، فمثل Kذا التعاطي يمد جسو ح مسؤ ًرمجتمعنا بر و ّو

لية يــــــصقلھ الــــــشعو  رونحمــــــل KوXتــــــھ، و>حــــــساس باملــــــسؤ ـــــeام بأمانــــــة و بالواجــــــب، وXــــــؤدي ا3ــــــ� �ل�ـ
Kا إ�3 إيجابية التعاwش والتواصل، و�ج%$ـاد للتغلـب  وموضوعية باملعاي�f >�سانية ال~{ تقود بدو

ّ
ر

ّع�ـــ� مـــصادر الـــشقاق والتعـــصب والعـــصzية والتطـــرف، و+ـــ* عوامـــل ال تمTـــد إال إ3ـــ� شـــلل اErتمـــع،  ُّ ّ

  .Xات وC* |افة اErاالت ال~{ تQ$ض بھوإحداث شرخ عميق C* شhلھ، وع�� |افة املستو

رولقد أوÃÄ القرآن الكرXم دو الفرد C* النظام �جتمـاÌ*، فTـو ال wـستطيع أن wعـ-ش   
، ثم Kو العنصر  يمنفردا، بل ال بد أن يhو فردا C* أسرة، وفردا C* أمة، ثم فردا C* اErتمع الzشر ًن ً ًً

لية تhوXن وYشكيل الظ و5و الذي ع�� عاتقھ مسؤ رودو الفرد �جتماÌ*، يتمثل . اKرة �جتماعيةل
قC* أداء الواجبات ال~{ فرضTا القرآن الكرXم، وال~{ ال تقل أKمية عن اsFقو ال~{ كفلTا لھ القرآن 

جل وامرأة ن، ال فر بfن  رالكرXم، و5فراد C* ذلك مnساو ق   ).112م، ص1985أبو العنfن ع�*، . (و
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لية تجاه الوطن   :واملسؤ

لية �جتماعيـة ع�ـ� نظرXـة أخالقيـة قوامTـا، أن لhـل كيـان Cـ*تتأسـس    اErتمـع  واملـسؤ
لية �جتماعيــــة ا يجـــب أن يقدمــــھ aFدمــــة اErتمــــع، وKــــو مــــا wع�ــــ{ أن للمــــسؤ ودو صــــفة إلزاميــــة  ًر

ٌو>�سان |ائن رلدو معfن،  تقت½�{ أن يقوم |ل فرد بالواجبات ال~{ يتوقعTا منھ اErتمع C* سلوكھ

، أو تـــÃÆ وتقـــو تبعـــا لـــصالح ٌاجتمـــاÌ* يتـــأث حـــھ أو ³$ـــز ًر بـــاErتمع الـــذي wعـــ-ش فيـــھ، فتمـــرض ر ىُ َل و
فTــو ال wــستطيع أن wعــ-ش منفــردا منعــزال عــن 5خــرXن، بــل ال بــد مــن اختالطــھ . اErتمــع أو فــساده

ً ً

لية آخرXن ال عن ?عض أفراده، أو تحت مسؤ وبالناس حولھ، وKذا ي��تب عليھ أن يhو إما مسؤ و
ً

  . ن

ه وعملـھ ع�ـ� وعندما جـ اد أن يب�ـ{ مجتمعـا متhـامال، يقـوم |ـل فـرد فيـھ بـدو راء >سـالم أ
ً ً ر

سو هللا  لية، فخاطب  لأكمل وجھ، ومن ثم جعل من أسسھ أن ير/ي أبناءه ع�� خلق تحمل املسؤ ر و َّ

ً 5مـــة جمعـــاء خطابـــا عامـــا wـــشمل اsFـــاكم واhsrـــوم، والراÌـــ* والرعيـــة والرجـــال وال¨ـــساء، بـــأن )�( ً

 واحــد بــصالح مــا قــام عليــھ، ومــا Kــو تحــت نظــره، بالعــدل فيــھ والقيــام بمــصاsFھ Cــ* دينــھ يل�ــeم |ــل
عيتـھ:" ودنياه، فقال ل عـن  اع و|لكم مسؤ ر|لكم  ور لية Cـ* حاجـة . اsFـديث..." ٍ ووملـا |انـت Kـذه املـسؤ

، 5سـرة، بمــا اشــتملت  لإ3ـ� وعــاء wـشملTا، ومhــان تنzــت وتنمـو فيــھ، خـص مــن Kــذا العمـوم والــشمو
ـــن عليــــھ  ـــ* ضـــــو�$ا، و�عــــ-ش Cـــــ* كنفTـــــا، وXتغـــــذى مــ مـــــن أب وأم، إذ +ـــــ* نـــــواة اErتمــــع، يولـــــد الفـــــرد Cــ

Kا،  رأخالقTــــا، وXرتــــو برعاي%$ــــا وتوج}$Tــــا، وXحيطــــھ أمQ$ــــا واســــتقرا م، 2012إبــــراKيم عبــــد اErيــــد، (ي
عيتھ: "، فقال)22ص ل عن  اع ومسؤ رو|لكم    ".اsFديث... ور

لية العامة املطلقة ووkناء ع�� Kذه املسؤ سو هللا ً ل، ال~{ أكدKا   مرة ?عد مرة، ي¨بê* )�(ر
أال ي¨ــ
sب أي فــرد Cــ* اErتمــع مــن ميــدان عملــھ، مــادام مــؤKال لــھ، تحــت أي ادعــاء، أو ×$ــرب منــھ 

ً

لية؛ وإنمـــا عليـــھ أن wعلـــم أن الـــذي أوج§$ـــا عليـــھ Kـــو هللا ســـبحانھ، وقـــد ضـــمن لـــھ  وخوفـــا مـــن املـــسؤ
ً

ّ فأمــا�: >عانــة والت-ــس�f، قــال Yعــا�3 َ َ
 مــن أعطـــى واتقــى

َ ّ َ َ َ ْ َْ َ t#ـــسwUَوصــدق با َ َْ ُ ْ
ِ

ّ َ ىفسنsــسره للsـــسر َ َ ُْ ّ َُ َْ َ
ِ

ُ ُ
� 

ُاعملوا فhل م-ـسر ملـا خلـق لـھ، ثـم قـرأ: ")�(لوقال الرسو  ،)7:5:الليل( ٌ فأمـا مـن أعطـى واتقـى" ٌ
َ ّ َ َ َ َْ َْ ََ ّ ...

  ).494ه، ص1379العسقال�ي أحمد ابن Eçر" (·ية

يان الفرد بfن اsFرXة والوحـدة، إذ اعت�ـ{ بـصياغة وقد انصرف >سالم إ�3 اEFمع C* ك  
ة اErتمـع، وتـصبح حياتـھ  رالabصية الفردية صياغة اجتماعية، بحيث يحمل الفرد Cـ* أعماقـھ بـذ

ـــ*  ة مــــصغرة لبنــــاء اErتمــــع، وkــــذلك ت¨تفــــي تلــــك الثنائيــــة املتمثلــــة Cـ فرديــــة الفــــرد "رالabــــصية صــــو
ِال~ــ{ Yعمــق مــن ا�ــشطار اr" وجماعيــة اEFماعــة

ُ
Eتمــع، وتــضاعف مــن انقــسامھ

ُ
ِ

ُ
و|ــان عــالج >ســالم . 

الناجع لقضية الـصراع بـfن مـصsÙة الفـرد ومـصsÙة اEFماعـة أن wـس�� إ3ـ� نقـل اErتمـع إ3ـ� داخـل 
يالفــرد؛ بحيــث يــصبح الفــرد دولــة Cــ* نفــسھ داخــل الدولــة، وعــن طرXــق الــرkط العــضو بــfن العبــادة 

، واملـــزج بــــfن مـــا Kـــو 	، ومـــا Kــــ و للنـــاس، بحيـــث تـــصبح Çخــــرة Kـــدفا مـــن أKــــداف يوالعمـــل الـــدنيو
ً

 �Ìــــق، تتــــداXـــذا الطرK ـــ* أنــــھ بواســــطةC خــــرة، وال شــــكÇ مــــا لبلـــوغ ًالـــدنيا، وتــــصبح الـــدنيا ســــzيال ال ز
ً

، . (اsFـــواجز والــــسدود ال~ــــ{ تقــــوم بـــfن املثــــل ��ــــسانية العليــــا، وkـــfن واقــــع التطبيــــق نالــــشرXف عــــو
  ).19م، ص1980

لية ومن خالل ما سبق من تأصيل مل لية �جتماعيـة يمكـن القـو إن املـسؤ وفTـوم املـسؤ لو
�جتماعية تقوم ع�� �ل�eام 5خالï* الذي يتحملھ 5فراد تجاه مجتمعا³$م، و+* ¦$ذا املفTوم ركن 
أسا�ð{ من أر|ان بناء اErتمع، ودعامة من دعائم اsFياة اErتمعية املستقرة وkدو`$ا تصبح اsFياة 
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ـــراد فوôـــــ�� وYــــــشيع شــــــر�عة الغــــــ ـــة ع�ــــــ� ســــــلوك 5فـــ ـــاو وتتغلــــــب 5نانيــــــة والفرديـــ ناب وXنعــــــدم التعـــ
  .وتصرفا³$م

لية �جتماعية عند الفرد واU+ماعة: را�wو الثالث   :ومظا5ر نقص واعتالل املسؤ
لية �جتماعيـــة لــدى كثfــ� مـــن أفــراد اErتمـــع، أصــبح أمـــرا  ًإن الــنقص الظــاKر Cـــ* املــسؤ و

ن اErتمع، و وظاKرا لhل مالحظ لشؤ لية �جتماعية ً ومن Kذا املنطلق ت�²ز الدعوة إ�3 تنمية املسؤ
لية تجــــاه مـــا يـــصدر عنــــھ مـــن أقــــوال  ولـــدى 5فـــراد وYعزXزKــــا؛ ألن ترkيـــة >�ـــسان ع�ــــ� تحمـــل املـــسؤ
لو عــن أعمــالTم  نوســلوك، لTــا أثــر Cــ* تنظــيم اsFيــاة داخــل اErتمعــات >�ــسانية، فــاألفراد املــسؤ و

ـــe حيـــــا³$م باالســـــتقرار وا ـــ�Ò{ و�جتمـــــاÌ*،تتمfــ ــــن املظـــــاKر  لطمأن-نـــــة و5مـــــن النفــ وKنـــــاك العديـــــد مـ
لية �جتماعيـــــة Cــــ* مجـــــاالت اsFيــــاة �جتماعيـــــة  واarتلفــــة ال~ــــ{ تـــــدل ع�ــــ� تـــــد�ي >حــــساس باملــــسؤ

 ).13، ص1990نطاحو حسن حسfن، (. اarتلفة

لية �جتماعيـة ولية حالـة مـن عـدم الـسواء Cـ* أخالقيـات املـسؤ: "ووXقصد باعتالل املسؤ
، وحالــــة العطـــب واaFلــــل Kــــذه، لTـــا مظــــاKر لـــدى الفــــرد واEFماعــــة، ومـــن مظــــاKر Kــــذا "�جتماعيـــة

*�  ).86سيد عثمان، مرجع سابق، ص: (اaFلل و�عتالل ما ي

لية �جتماعيـة : نالO²او )1 ووKو من أك� 5عراض داللة ع�� اعتالل عميق ومfTن C* خلق املسؤ
 .عند الفرد

ادتھ ع�� غ�f الوجھ الذي ي¨بê* أن يhو عليھ الفتو: نوXقصد بال%$او ن K *Cمة العمل وإ ر ر
لية �جتماعيـة فقـط، بـل  ومن الدقة والتمام و�تقان، وKو ل-س دليال ع�� ضعف أخالقيـة املـسؤ ً

  .Kو دليل ع�� ضعف الب¨يان النف�Ò{ 5خالC *ï* الabصية كhل

ليا³$م، يؤدي  ووال شك C* أن ³$او 5فراد C* تحمل مسؤ إ�3 اYساع الفجوة Cـ* العالقـات ن
ابط �جتماعية، و�عد خطرا ع�� اErتمع ً>�سانية، وXمز الر و   .ق

ان من أصل واحد: الالمباالة )2 رو+* قرXنة ال%$او تصاحبھ دائما؛ أل`$ما يصد ً ع القلب . ن زوKو تو
د wع�ــ� اTEFــاز التــوق�* التحــس¶{:" وXقــصد ¦$ــا. و³$الـك وحــدة الabــصية وYــشnت وجT%$ــا يبــر  و

ة عندئـذ ملؤنـة  ورعند >�ـسان، كمـا يـص-ب سـائر 5جTـزة التنفـسية بمـا wـشبھ التجمـد فـال ضـر
 ).22م،ص2008قاسم جميل دمحم، . (الفTم، وال داÌ* ملشقة املشاركة

نو+ـــ* Yع�ـــ{ العزلـــة النفـــسية أكـــ� مــن العزلـــة املاديـــة، أي أن يhـــو الفـــرد Cـــ* اEFماعـــة، : العزلــة )3
ًحاضرا ف}$ا معدودا من أعضا أي أ`$ا عزلة نفسية عن اختيار . �$ا، ولكنھ غائب عQ$ا ?عيد مQ$اً

ـــ* حاضـــــرKا : ًو+ـــــ* أيـــــضا. الفـــــرد نفـــــسھ ـــة وضـــــعف الرجـــــاء Cــ Yعبfـــــ� عـــــن ضـــــعف الثقـــــة باEFماعــ
 .ومستقبلTا، و+* موقف ال انتماء مع اEFماعة واغ��اب عن معايK�fا وقيمTا

 تقــــدير قيمــــة ä5ــــaاص، وKــــو تــــوجس وتــــردد Cــــ* تفــــس�f 5حــــداث والظــــواKر، وCــــ*: ال¢ــــشكك )4
Kـــن >لـــزام، وتزعــزع  وو5شــياء وCــ* تــصو املــسار واملــص�f، وKــو دليــل ع�ــ� فوôــ�� �ختيــار، و ر

 .الثقة
ا : التفكك )5 قوXتج�� Kذا التفكك �جتماÌ* فيما يقع بfن 5فراد من تدابر أو تفـر وتنـازع، أو مـ

 الوضــوح Cــ* الداللــة ع�ــ� رwغلــب مــن تــآز مــصطنع، وتــرابط متhلــف، وKــذا التفكــك مظTــر بــالغ
روKن وضعف �Kتمام واملشاركة مع اEFماعة، املسnندة إ3ـ� �ختيـار و>لـزام والـشعو بالثقـة 

 .نحو اEFماعة وأفرادKا
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لية )6 ة اEFماعة والفرد ع�� احتمال أعبا�$ا: والفرار من املسؤ وKو . رو�ع�{ >عالن عن عدم قد
Kالإعالن عن حالة وجودية سالبة والتناز عن  الزkيدي ذاكر . (رالذاتية املتمefة املتفردة وإKدا

 ).167م، ص2012دمحم،
لية �جتماعية  لية قد يتخذ أشhاال عدة، فقد يhو تخليا عن املسؤ ووالفرار من املسؤ ًو ن

ً

نباتجاه سلطة أع�� فردا |انت أم مؤسسة اجتماعية، وقـد يكـو الفـرار بإحال%$ــا إلــى Çخــر القرXــب  ً

ئ-سا C* . لـا إلـى اTErـوأو إحال%$ ًوKناك أيضا ?عض العوامل �جتماعية ال~{ قد تhو سzبا مTما و رً ً ن ً

لية �جتماعيـة لــدى الفـرد واEFماعــة، ومـن Kــذه العوامـل كمــا يـر الباحــث ىاعـتالل املــسؤ فقــدان : و
لية بـــدو اsFرXــة عنـــد 5فــراد، إمـــا بانتفا�$ـــا أو ســقوطTا، أو الفـــرار مQ$ــا، والتخ�ـــ* عQ$ـــا، فــال مـــس نؤ و

لية بأ?عادKـــا |لTـــا +ـــ* وظيفـــة اsFرXـــة، أو +ـــ* اsFرXـــة الhاملـــة ومـــن ?عـــض العوامـــل . وحرXـــة، فاملـــسؤ
ًأيــــضا املــــشكالت �جتماعيــــة و�قتــــصادية، فــــال شــــك Cــــ* أن املــــشكالت �قتــــصادية و�جتماعيــــة، 

د وال�وات، والظلم �جتماÌ*، وا�عدم � �ع املوا راملتمثلة C* �ختالل C* تو طمئنان النف�Ò{؛ تؤثر ز
ليات 5فــراد، وتــؤدي إ3ــ� عــدم الثقــة Cــ* اsFاضــر واملــستقبل، وXــنعكس ذلــك ع�ــ�  وبالــسلب Cــ* مــسؤ
ــــ� الــــــسالمة  ـــا، ولــــــ-س Kـــــذا فحـــــسب، بــــــل يـــــنعكس ع�ـ لة اجتماعيــ ًســـــالمة أخالقيـــــات الفــــــرد املـــــسؤ و

لية ًوكـذلك أيـضا مـن العوامـل ال~ـ{ قـد تـؤدي إ3ـ� اعـت. 5خالقيـة والنفـسية Cـ* عمومTـا والل Cـ* املــسؤ
�جتماعيـــة؛ عبـــث الـــسياسة، وعالقـــة الفـــرد بالـــسلطة، أي بـــالقوة املنظمـــة للعالقـــات بـــfن اsFـــاكم 
وfkن الشعب أو الدولـة، ومـن أKـم مظـاKره؛ نزعـة �سـnبداد و�سـت�ثار بالـسلطة، والتوجيـھ الـشاذ 

ًلTا، وسوء استغاللTا، مما يصنع نموذجا أخالقيا س-ئا أمام اErتمع، ً  و�شوش معاي�fه، كما wعطـل ً
ك، وXــدمر مظــاKر  ادة، وXجعــل عمليــة الفTــم و�ختيــار اsFــر صــعبة، و�عيــق العمــل املــشا رعمــل > ر

  .ر�ل�eام والشعو بالواجب

لية �جتماعية لدى أفراد5ا: را�wو الراAع ودو 6سرة �� تنمية املسؤ   :ر
أوال

ً
 :يأ5مية 6سرة كوسيط تر�و: 

لة عـــن ترkيــة اEFيــل اEFديــد وتقوXمـــھ Yعــد 5ســرة مــن أKـــم  واEFماعــات املؤســسية املــسؤ
تفـــاع بــــھ إ3ـــ� مــــستوXات Kا، وأمQ$ــــا  رو� رترتقــــي إ3ــــ� طبيعـــة التحــــديات و5خطـــار ال~ــــ{ ³$ـــدد اســــتقرا

وعملية ال��بية 5سرXة ال~{ تضطلع ¦$ا 5سرة إنما . �جتماÌ* وتنمي%$ا وضمان حاضرKا ومستقبلTا
لية ال~ـــ{ تجعلTـــم ³$ـــدف، فيمـــا ³$ـــدف، إ3ـــ لية �جتماعيـــة عنـــد 5بنـــاء، تلـــك املـــسؤ و� Yعميـــق املـــسؤ و

Xخيــة ال~ــ{  Xة التا رمــدركfن للمTــام والواجبــات ال~ــ{ تنــاط ¦$ــم، ومــستوعبfن لطبيعــة املرحلــة اsFــضا ر
يمر ¦$ا مجتمعTم، ومnسfsÙن بالوÌ* �جتماÌ* الذي يمكـQ$م مـن درء 5خطـار ومواجTـة الـصعاب، 

ـــره اErتمـــــع مــــQ$م مــــن أعمــــال مTمـــــة وتــــsØيات جــــسيمة، وعطــــاءات غfـــــ� وملمــــfن بماKيــــة  مــــا ي¨تظـ
  ).16، ص1999اsFسن إحسان، . (محدودة تضمن مس�fة اErتمع نحو تحقيق أKدافھ العليا

لوYعد 5سرة  من أKم تلك الوسائط ال��بوXـة، حيـث wعـ-ش الناشـئة أطـو ف�ـ�ة مـن مراحـل 
ة والعقيــــدة و5خــــالق والقــــيم، ال~ــــ{ حــــث >ســــالم ع�ــــ� نحيـــا³$م داخــــل 5ســــرة، فيأخــــذو عQ$ــــا اللغــــ

ـــاء الناشــــــئة، والعمــــــل ع�ــــــ� صــــــيانة فطر³$ــــــا عــــــن �نحــــــراف نحــــــو  ـ ــــ* بنــ ز�Kتمــــــام ¦$ــــــا ألثرKــــــا البــــــار Cــ
الـسلوكيات و�تجاKـات الـسلبية تحقيقـا لقولـھ 

ً
ٍ|ـل مولـود يولـد ع�ـ� الفطـرة فـأبواه ×$ودانــھ : ")�(

، م".(أو ينــصرانھ أو يمجــسانھ  فTــذا اsFــديث يبــfن أKميــة 5ســرة Cــ* ،)100رجــع ســابق، صيالبخــار
̈ـشئة والتوجيـھ، وأن للوالـدين 5ثـر 5ك²ـ� Cـ*  حياة الفرد، وتأثK�fـا ع�ـ� الفـرد مـن حيـث ال��بيـة والت

  .ذلك كما ب-نھ اsFديث، وKذا اsFديث بمثابة قاعدة ترkوXة C* ترkية 5فراد
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ـــيط ت ـــرة |وســ ـــد الغزا3ـــــ* دو 5ســ ـــو حامــ Xاضـــــة : "يرkـــــو فيـــــذكرروXوÄـــــÃ أبــ رإن الطرXـــــق Cـــــ* 
رالــــصzيان مــــن أKــــم 5مــــو وأوكـــــدKا، والــــص¶{ أمانــــة عنــــد والديـــــھ، وقلبــــھ الطــــاKر جــــوKرة نف-ـــــسة 
ة، وKو قابل لhل ما نقـش فيـھ، وXميـل إ3ـ� |ـل مـا يمـال بـھ إليـھ،  رساذجة خالية من |ل نقش وصو

الــدنيا وÇخــرة، وشــاركھ Cــ* ثوابــھ أبــواه، و|ــل معلــم لــھ ُفــإن عــود اfaFــ� وعلمــھ �ــشأ عليــھ وســعد Cــ* 
قبـة القـيم عليـھ والـوا3*  ر Cـ*  رومؤدب، وإن عود الشر وأKمل إKمال ال§$ائم شـقي وKلـك، و|ـان الـو ز

ُ ّ ُ

  ".لھ

ا وقود5ـا النــاس وا�¹U:   قـال Yعــا�3 ِ يأ©Oــا الـذين آمنــوا قــوا أنفـسكم وأ5لــيكم نــا ِ ِ
ْ ُ ْ ُ ْ َّ َ َ َ َُ ّ ُ َُ ُْ ًَ

ر
َ ْ ُْ َُ َ ََ َ ة َّ +ــا

ُ
َر َ�          

الغزا3ــــ* أبــــو حامــــد، (. "وإذا |ــــان 5ب يــــصونھ عــــن نـــار الــــدنيا فعــــن نــــار Çخـــرة أو3ــــ� ،)6:التحـــرoم( 
  ).65، ص2005

Xة نموا  لية تhوXن الب-ت الصاÃF لنمو الذ لية تتكفل 5سرة مسؤ ًوkناء ع�� Kذه املسؤ ر و و ً

ـــذا باختيــــار وحـــــسن انتقـــــاء |ــــل مـــــن الــــز ًســــوXا صـــــاsFا، وXبــــدأ Kــ ـــل ضـــــمن ً ـــر، فــــاملرأة Yعمــ وجfن لآلخــ
جولتـھ،  راختصاصTا، وما يتفق مع طبيع%$ا، والرجل كـذلك wعمـل ضـمن اختـصاصھ، ومـا يتفـق مـع 

اء العيال، والقيام باألعمال وحماية 5سرة اج روذلك C* الس�* و و، ولتhوXن Kذه 5سرة ال بـد مـن ز
اشد م ٍمب�{ ع�� أسس ودعائم إيمانية إل�شاء مجتمع واع  ر ٍ ضٍ 5 *C رستخلف.  

فاألسـرة +ــ* املؤسـسة ال��بوXــة ال~ــ{ يقـع ع�ــ� |اKلTـا مراقبــة الفــرد واsrافظـة عليــھ، فمــن 
خاللTا يتم ت¨شئة الفرد ع�� Yعاليم >سـالم املـستمدة مـن الكتـاب الكـرXم والـسنة النبوXـة املطTـرة، 

ه إ3ــ� ً أن يــصبح شـابا يافعــا لــھ رو+ـ* املنبــع الـذي wــستمد منــھ الفـرد القــيم و5خــالق منـذ �عومــة أظفـا ً

نوkمقـدار مــا تhـو عليــھ 5سـرة مــن قــيم . نكيانـھ داخــل اErتمـع، و+ــ* اللبنـة ال~ــ{ يتhـو مQ$ــا اErتمــع
وإذا مــا تفككــت 5ســرة |انــت . ومبــادئ قوXــة وقوXمــة، بمقــدار مــا يتــوافر للمجتمــع العــزة والفــضيلة

ــــــضطرب تنnـــــــشر  ــــتج عQ$ـــــــا مجتمـــــــع مــ ـــة، ي¨ـــ ــــــسلوكية بــــــــfن القـــــــيم عنـــــــد 5بنـــــــاء مفككـــــ �نحرافـــــــات الـ
  ).2، ص2009الكنا�ي أحمد، .(أفراده

Kــا Cـــ* مــساعدة أفرادKـــا، حيـــث  روتتحــدد أKميـــة 5ســرة بـــصفة عامــة |وســـيط ترkــو Cـــ* دو ي
YــساعدKم Cــ* بنـــاء aäــصي%$م، وhXـــاد يجمــع علمــاء الـــنفس ع�ــ� أن املhونـــات 5ساســية للabـــصية 

حــــضان 5ســــرة، فيــــتعلم اســــتجابات عقليــــة نتتhــــو ببلــــوغ الطفــــل اaFامــــسة مــــن عمــــره، وذلــــك Cــــ* أ
ات 5وليـــة، وKـــذا يـــدل ع�ـــ� أن جـــزءا كبfـــ�ا مـــن مـــستقبل  ًوkدنيـــة وعاطفيـــة إ3ـــ� جانـــب ?عـــض املTـــا ً ر

 ).25م، ص2007أحمد، س�fT، .(الطفل، ونوع اsFياة يتوقف ع�� نوع 5سرة ال~{ ي¨شأ ف}$ا

Cـــ* ت¨ـــشئة 5طفـــال يوXــذكر الـــبعض أKميـــة الـــدو ال��بـــو لألســـرة  يالـــنحالو عبـــد :( فيمـــا ي�ـــ*ر
  ).81م، ص2008الرحمن، 

ة �تــصال اEFمــاÌ*   )أ  ر5سـرة ومــا Yـشتمل عليــھ مـن أفــراد، Yعــد املhـان 5و الــذي يـتم فيــھ بـا|و ل
سھ الطفل مع بداية سنوات حياتھ، والذي ينعكس ع�� نموه �جتماÌ* فيما ?عد  .رالذي يما

ة مصفاة، فتوجد أن القيم تمر ?عملية تنقية من خالل Çباء، متخ  )ب  رذة طرXقTا إ�3 5بناء بصو
ــ* إكـــساب 5بنـــاء القـــيم والتقاليـــد مQ$ـــا ىaäـــصية الوالـــدين، املـــستو : عوامـــل كثfـــ�ة تتـــدخل Cـ

 .�جتماÌ* و�قتصادي لألسرة
Kـا إ3ـ� الطفـل، كمـا أ`$ـم نمـاذج أمـام 5طفـال   )ج  رwعتÇ �²باء بمثابة مصفاة تنقي القـيم قبـل عبو

$ا  .يقلد̀و
* املhان الوحيد C* مرحلة املTد وما ?عدKا لل��بية املقصودة، وال Yستطيع أي مؤسسة 5سرة +  )د 

�fات التعب ، ف�{ Yعلم الطفل اللغة وتكسبھ بدايات مTا رأخر تقرXبا أن تقوم ¦$ذا الدو ر ً  .ى
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 .ل5سرة أو موصل لثقافة اErتمع إ�3 الطفل  )ه 
نــد تقييمــھ لــسلوكھ، وتقيــيم اErتمــع 5ســرة +ــ* اEFماعــة املرجعيــة ال~ــ{ wعتمــد عل}$ــا الطفــل ع  )و 

 .لھ
روألKميـــة Kـــذا الـــدو الـــذي اضـــطلعت بـــھ 5ســـرة وتحملـــت مـــشاقھ أحـــاط >ســـالم 5ســـرة     

ن C* أحـضا`$ا مـا يحتـاجو إليـھ مـن  نباsFرمة والقدسية ليجد ف}$ا 5طفال حfن يولدو وX¨شؤ ون
ن إليھ و�ع�eون بھ  . وسند يEÙؤ

  : وظائف 6سرة: ًثانيا

ــــــة  ــــ*الوظيفــ ــــــسلمة، +ــــ ـــــرة املــ ـــــــة لألســـ ــــــة : ال��بوXـ ــــام اsFيوXــ ـــــن املTــــ ــــــة مـــ ة عــــــــن مجموعــ ـــــــا رعبـ
أسـTا الوالــدان Cـ* إعــداد aäـصية أبنا�$ــا Cـ* جميــع  رو�جتماعيـة ال~ــ{ تؤد×$ـا 5ســرة املـسلمة، وع�ــ� 
ن حيــــا³$م، وتتحــــدد تلــــك الوظيفــــة ال��بوXــــة لألســــرة Cــــ* >ســــالم Cــــ*  ـــع شــــؤ ـــة جميـ عايـ واEFوانــــب، و ر

لية 5ســرة املـــس عايــة أبنا�$ـــا Cــ* جميـــع جوانــب aäــصيا³$م؛ ليhونـــوا أفــرادا أســـوXاء ومــسؤ ًلمة عــن  ر
*�س Kيفاء، : (فاعلfن C* مجتمعا³$م، وXمكن إبراز ?عض تلك الوظائف من خالل ما ي م، 2013رفوا

  ).301ص
½�  )أ   بحيث تتعTد 5سـرة نـوازع الفطـرة التوحيديـة ال~ـ{ خلـق عل}$ـا 5بنـاء، فتقـوم :و�عداد الر

ليا عـاي%$م وبمـسؤ عايـة 5بنـاء عقـديا، وترسـيخ معـا�ي العقيـدة >سـالمية Cـ* نفوسـTم، و ر³$ا Cـ*  ً ر
عـاي%$م خلقيـا ب�ـ�بي%$م  Yًعبديا ?غرس القيم التعبدية، وYعليمTم العبادات بأنواعTا اarتلفة، و رً

عاي%$م دعوXا بnنمية دافع �نتماء لألمة املسلمة، والعمل ع�� حمل ل ًع�� اaFلق اsFسن، و Tا ر
 .KمTا، وتقديم ا�faF لTا

 بحيــــث تقـــــوم 5ســــرة بمـــــساعدة أبنا�$ـــــا ع�ــــ� النمـــــو اEFــــسÐ{ مـــــن الناحيـــــة :�عــــداد اU+ـــــس*"  )ب 
 .التhوX¨ية والوظيفية، قبل الوالدة و/عدKا، وتحقيق الsÆة البدنية، واللياقة اEFسمية

لية حفــظ عقــو أبنا�$ــا، بال: >عــداد العق�ــ*  )ج  لبحيــث تقــوم 5ســرة املــسلمة بمــسؤ تنميــة، ومنــع و
ات العقلية الhامنة، والعمل ع�� تطوXرKا ة القد رخمولTا، واسnثا  .ر

حمـــة، :�عـــداد النفـــ¿¾"  )د  ر بحيـــث تقـــوم 5ســـرة بإشـــباع املطالـــب العاطفيـــة مـــن ســـكن ومـــودة و
 .وترkية 5بناء ع�� الثبات �نفعا3*

ح �سـتعداد لتحمـل املـسؤ:�عداد �جتما¦�  )ه  و Yغرس 5سرة C* 5فراد ر ض، و ة 5 رلية وعمـا ر
جـھ، حيـث Yعـد 5سـرة  واح��ام 5بناء، وإعطا�$م فرصا للتعب�f عن خ²ـ�ا³$م داخـل الب-ـت وخا

ُ
ر ً

kھ ع�� الفحص والتمحيص ع�� حـسن �ختيـار و�نتقـاء  رالطفل للتغي�f ولتوقع التغي�f، فتد
اء مــا يتعـــرض لـــھ مـــن مثfـــ�ات متباينــة Cـــ* اErتمـــع، وع�ـــ� 5ســـرة يقــع قـــسط كب fـــ� مـــن واجـــب زإ

مختـار وفيـق، .(ال��بية اaFلقية والدي¨ية C* جميع مراحل الطفولـة، بـل وCـ* املراحـل التاليـة لTـا
  ).44، ص2005

لوXـــر ?عـــض املفكـــرXن أيـــضا أن 5ســـرة تقـــوم ?عـــدد مـــن الوظـــائف تnنـــاو مختلـــف جوانـــب  ًى

  .)4، ص2005عبد الشاC* كرXمة، : (aäصية الطفل وحياتھ، وذلك ع�� النحو التا3*

 . وYشمل >نجاب والتناسل وحفظ النوع >�سا�ي من �نقراض:الوظيفة البيولوجية �

XدKم باإلحـساس بـاألمن والقبـو :الوظيفة النفسية � ل وYع�� بتوف�f الدعم النف�Ò{ لألبناء وتز و
ُ

 .C* 5سرة
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 وتتمثـــل Cـــ* تـــوف�f الـــدعم �جتمـــاÌ*، ونقـــل العـــادات والتقاليـــد والقـــيم: الوظيفـــة �جتماعيـــة �
XدKم بأساليب التكيف  .ووالعقائد السائدة C* 5سرة إ�3 5بناء وتز

م الستمرار حياة 5سرة وتوف�f اsFياة :الوظيفة �قتصادية � ز وتتضمن توف�f املال الhاC* والال
 .الكرXمة ألفرادKا

ثالثا
ً

لية �جتماعيةمتطلبات تفعيل :  ودو 6سرة �� تنمية املسؤ   : ر

̈ـشئة �جتماعيـةتمثل 5سرة بوصفTا  . اaFليـة 5و3ـ� للمجتمـع أحـد أKـم وسـائط عمليـة الت
XخTــا الطوXـــل  جيـــة لعمليــة الت¨ـــشئة -روقــد قامــت ع�ـــ� مــدار تا غــم املــؤثرات اaFا الــت تقـــوم  روما ر  –ز

بـدو بــالغ K5ميـة Cــ* تأســ-س وkنـاء منظومــة القـيم لــدى أبنا�$ــا، فـضال عــن أ`$ـا تواجــھ الــسلوكيات 
ً ر

ضـــةالـــسلبية بكثfـــ� مـــن الـــ وKنـــاك العديـــد مـــن 5دوار ال~ـــ{ يمكـــن أن تقـــوم ¦$ـــا 5ســـرة . ررفض واملعا
*�لية �جتماعية لدى أفرادKا من Kذه 5دوار واملTام ما ي Kار، : (ولتنمية املسؤ م، 2011زالsÙيا�ي أ

  ).61ص

غـــرس Yعـــاليم الـــدين >ســـالمي Cـــ* نفـــوس 5بنـــاء، فالـــدين >ســـالمي يتـــضمن العديـــد مـــن  -
Çًداب ال~ـــــ{ تجعـــــل مـــــن الفـــــرد عـــــضوا صـــــاsFا Cـــــ* مجتمعـــــھ مثـــــل5خالقيـــــات و الـــــصدق : ً

ف والن�{ عن املنكر وإتقان العمل وغK�fا ووالتعاو و5مر باملعر  .ن
Yعلـــــيم 5بنـــــاء كيفيـــــة التفاعـــــل �جتمـــــاÌ* وتhـــــوXن العالقـــــات �جتماعيـــــة، حيـــــث يـــــتعلم  -

 فاألســـرة Yعلـــم 5بنــــاء 5فـــراد الكثfـــ� مـــن أشـــhال التفاعـــل �جتمــــاC *Ìـــ* محـــيط 5ســـرة،
نمراعاة 5نظمة �جتماعية واح��امTا، وعدم مخالف%$ا، والبد أن يhو أفراد 5سرة قدوة 

  .حسنة لألبناء C* �ل�eام باألنظمة وÇداب اsFسنة C* عالقا³$م مع ÇخرXن
 نترسيخ مفاKيم اsFـب و�نتمـاء Cـ* نفـوس 5بنـاء، وhXـو ذلـك مـن خـالل حـث 5بنـاء ع�ـ� -

اsrافظـة ع�ــ� املمتلhــات العامــة، وعــدم العبــث ¦$ــا، والــسفر إ3ــ� أمــاكن مختلفــة بــالوطن 
 .وYعرXف 5بناء عل}$ا، وYعوXد 5بناء ع�� مراعاة 5نظمة والقوانfن وعدم مخالف%$ا

مراقبة سلوك 5بناء خارج وداخل الب-ت، حيث يجب أن تقوم 5سرة بمتا?عھ سلوكيات  -
ــــا Yـــــشملھ Kــــــذه 5بنـــــاء داخـــــل الب-ــــــت  ــــضTم بــــــبعض ومـ مـــــن خـــــالل مالحظــــــة عالقـــــا³$م ?عـ

 ، eـóـم خـارج املKسنة، كما يجـب أن تتـا?ع 5بنـاء وsFداب و5خالقيات اÇ لالعالقات من
ســـو`$ا، ومحاســب%$م عـــن  رمــن خــالل معرفـــة نوعيــة 5صــدقاء، ومعرفـــة �5ــشطة ال~ــ{ يما

ن ســــــلبا ــــراف أو تقــــــص�f، ألن 5صــــــدقاء قــــــد يــــــؤثر مالحظــــــة انحــ
ً

ـــاء و  ع�ــــــ� ســــــلوكيات 5بنـــ
  .واتجاKا³$م

لية  ـــرة لتنميـــــة املـــــسؤ ووXـــــضيف ?عـــــض البـــــاحثfن لتلـــــك 5دوار واملTـــــام ال~ـــــ{ تقـــــوم ¦$ـــــا 5ســ
*�  ).46م، ص1999الغامدي عبد هللا، : (�جتماعية ما ي

ة أن Yــسود عالقــة اsFـــب و�ح�ــ�ام املتبــادل بــfن Çبـــاء و5بنــاء، وأن يحــل التفـــاKم  - ورضــر
الــــسلطة املطلقـــة لآلبـــاء، وذلــــك ســـ-نعكس أثـــره املباشــــر ع�ـــ� 5بنـــاء ممــــا و>قنـــاع محـــل 

ليات املناطة ¦$م ة ع�� تحمل املسؤ ويجعلTم أك� قد  .ر
رإتاحـــة قـــدر |ـــاف مـــن حرXـــة الـــرأي والتعبfـــ� عنـــھ Cـــ* ضـــوء أســـس الnـــشاو داخـــل 5ســـرة  - ٍ

 .املسلمة
-  ��ًما يملكھ aäصيا، بل أن يتم ترkية الطفل ع�� اح��ام امللكية، ل-س فقط اsrافظة ع

ليتھ تجاه ذلك  .وع�� املمتلhات العامة ال~{ يملكTا اEFميع، وتوضيح مسؤ
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ظيفتـــــھ Cـــــ*  - ـــام �جتمـــــاÌ* ومـــــضمونھ وKيhلـــــھ و ــــ* غـــــرس مفTـــــوم النظــ وأن Yـــــس�� 5ســـــرة Cـ
*Ìياة بدو النظام �جتماsÙياة، ألنھ ال مع�� لsFنا 

شـــاد؛ ألنـــھ wـــسTل - تقـــاء أخـــالق 5بنـــاء، رأن Yــستخدم 5ســـرة أســـلوب النـــÃÆ و> ر عمليـــة ا
و�ـــساعد Cـــ* توضـــيح الـــسلوك اaFـــاطئ الـــذي يnبعـــھ 5بنـــاء، وXمكـــن Yعـــديل ســـلوكTم غfـــ� 
ســاء الـضوابط الـسلوكية  راملقبو C* اErتمع ليتوافق مع السلوك العام بقناعة ?ـسzب إ ل

  .يداخلTم ع�� أســاس قو وثابت
Cــــ* تنميــــة الـــوÌ* باملــــسؤ Kا  وولhـــي تقــــوم 5ســــرة بـــدو لية �جتماعيــــة لـــدى أبنا�$ــــا، Kنــــاك ر

لية  ̈ـشئة 5ســرXة Cــ* تحديـد معــالم املــسؤ ومجموعـة مــن املTـام ال~ــ{ ي¨بêــ* أن تـضطلع ¦$ــا عمليــة الت
ف واملعطيـــــات اaFاصـــــة ?عمليــــــة  ــــة عنـــــد 5فـــــراد واEFماعـــــات، مـــــع تحديــــــد ماKيـــــة الظـــــر و�جتماعيـ

لية �جتماعية لدى أبنا�$االت¨شئة ال~{ تضطلع ¦$ا 5سرة عند قيامTا بمTمة تنمية امل   .وسؤ

لية  ــــــم معــــــــالم املــــــــسؤ ســ ـــــ*  ــــــرXة Cــ ـــــشئة 5ســ ــــــام اaFاصــــــــة بالت¨ـــ ـــــرض Kــــــــذه املTـ و وXمكـــــــن عـــ ر
  ).52، ص2015عبيد عTود، : (�جتماعية عند 5فراد واEFماعات C* النقاط التالية

� fتبص ��Kا 5بوان وأولياء 5مو منصبة ع أن تhو الت¨شئة 5سرXة ال~{ يتحمل و
ً

ر زر � 5حـداث ن
ة التفــــا�ي Cــــ* خدمــــة اErمــــوع، إذ إن مــــصsÙة اEFماعــــة والــــوطن تتقــــدم ع�ــــ�  وروالناشــــئة بــــضر

 .مصsÙة الفرد، و5سرة
ع قيمـــة �يثـــار والتـــsØية Cـــ* ســـzيل ÇخـــرXن عنـــد  � رأن تhــو الت¨ـــشئة 5ســـرXة مدفوعـــة نحـــو ز ن

ــــ� ت لية 5فــــــراد منــــــذ الــــــصغر، ذلــــــك أن قيمــــــة >يثــــــار +ــــــ* ال~ــــــ{ تــــــدفع >�ــــــسان إ3ــ ـــل املــــــسؤ وحمـــ
 .اEFماعية، والعمل وفق ما يرXده اErتمع وXرتضيھ لنفسھ ضمانا لتحقيق الصاÃF العام

لو عـــن عمليـــة الت¨ـــشئة 5ســـرXة قـــصار جTـــودKم Cـــ* اsFفـــاظ ع�ـــ�  � ىأن يبـــذل املرkـــو واملـــسؤ ن ون
، 5بنـاء مـن الـشذوذ و�نحـراف واEFرXمـة؛ ألن Kـذه املظـاKر الـسلوكية املنحرفـة تـضر بـاErتمع

ه وتداعيـھ، وKـذا يhـو عـن طرXـق اعتمـاد الرعايـة املكثفـة مـع 5بنـاء وتـوف�f مـا  نوتـؤدي إ3ـ� ا`$يـا ر
ــــصادر التلــــــوث  ــــن مــ شــــــادات ال~ــــــ{ تقــــــ}$م مــ ـــھ النــــــصائح و� ريحتاجونـــــھ مــــــن مــــــستلزمات، وتوجيـــ

 .السلو|ي واaFلقي
� rـــل مـــا يـــضر بـــاhة نحـــو التـــصدي لXتمع توجيـــھ الناشـــئة والـــشباب ع²ـــ� عمليـــة الت¨ـــشئة 5ســـرE

قيھ  .رو��Ò{ء إ�3 سمعتھ، و�عطل �Eلة تقدمھ و
لية  � ع قيمــــة املــــسؤ ف واملعلومــــات والتقنيــــات ال~ــــ{ يمكــــن أن YعتمــــدKا Cــــ* ز ـــا ومــــد 5ســــرة باملعـ ر ر

ة  ف واملعلومـــات ضــــر ر�جتماعيـــة عنـــد 5بنــــاء ع²ـــ� عمليــــة الت¨ـــشئة 5ســـرXة، ومــــن Kـــذه املعــــا ور
لية �جتماعيــــــة Cــــــ* ـــة الــــــشعو باملــــــسؤ وتوضــــــيح أKميـــ ــــراض و5خطــــــار ر  وقايــــــة اErتمــــــع مــــــن 5مــ

ع  روالتحــديات، واعتمــاد أســاليب الثــواب والعقــاب Cــ* عمليــة الت¨ــشئة 5ســرXة ال~ــ{ ³$ــدف إ3ــ� ز
لية �جتماعية وتنمي%$ا عند 5بناء   .وقيمة املسؤ

ع قيمــــــة  ــــ� ز ـــرXة الTادفـــــة إ3ـ ـــ{ ترافـــــق عمليــــــة الت¨ـــــشئة 5ســ ف واملعطيـــــات ال~ــ رأمـــــا الظـــــر و
لية، � ـــ*واملــــسؤ ـــد 5بنــــاء فــــيمكن تحديــــدKا مــــن خــــالل مــــا ي�ـ ـــا عنـ ³$ـ ، : (رجتماعيــــة وkلو قعــــامر طــــار

  ).66م، ص2009

لية �جتماعيـة عنـد  � ع قيمـة املـسؤ وأن تضع 5سرة بـرامج محـددة Yـس�f عل}$ـا عنـد قيامTـا بـز ر
حدة الفكر والTدف  .و5بناء، وKذه ال�²امج ي¨بê* أن تnسم بالتhامل و�Yساق و
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لية �جتماعيـــة وتنمي%$ـــا أن Yـــستعمل عمليـــة � ع قيمـــة املـــسؤ و الت¨ـــشئة 5ســـرXة الTادفـــة إ3ـــ� ز ر
نــة بــfن أســاليب اللــfن والــشدة Cــ* ترkيــة 5بنــاء  زعنــد 5بنــاء بأســاليب الثــواب والعقــاب، واملوا
لية �جتماعيـة عنــدKم، ومثـل Kــذه 5سـاليب تــؤدي فعلTـا املــؤثر Cـ* قيــام  ووإنمـاء قيمـة املــسؤ

ســـا³$م وعالقـــا³$م 5بنـــاء بإدخـــال قي لية �جتماعيـــة كقيمـــة أساســـية تـــؤثر Cـــ* مما رمـــة املـــسؤ و
 .اليومية والتفصيلية

لية �جتماعيـة عنـد 5بنـاء  � وأن تhو عملية الت¨ـشئة 5سـرXة الTادفـة إ3ـ� إدخـال قيمـة املـسؤ ن
ـــ* اErتمـــــع،  متناغمــــة مــــع عمليــــات الت¨ـــــشئة اErتمعيــــة ال~ــــ{ تتوالKــــا اEFماعـــــات املؤســــسية Cـ

ع وتمرXـــر قيمـــة |املـــدا ســـائل �عـــالم اEFما�fKيـــة Cـــ* ز رس واملـــساجد واErتمعـــات اsrليـــة، و و ر
لية �جتماعية إ�3 5بناء ومن C* حكمTم   .واملسؤ

  :النتائج والتوصيات واملق
	حات

أوال
ً

  :النتائج: 

اسـة إ3ـ� مجموعـة مـن النتـائج مـن  رمن خالل مـن تـم عرضـھ فيمـا سـبق، فقـد خلـصت الد
*�  :أKمTا ما ي

ا أ .1 ــــــة، وأ`$ـــــــ ـــــدة ومتنوعـ ــــــات عديــ ــــھ YعرXفـ ــــــمو3*، ولـــ لية �جتماعيــــــة مفTــــــوم شـ ون مفTـــــــوم املــــــسـؤ
ــــاد؛ اجتماعيــــــة، ونفـــــسـية، واقتـــــصادية، Yعتبــــــر بمثابـــــة خـــــصائـص  تتــــضمـن عــــــدة جوانــــــب وأ?عــ

ل اجتماعيا ًوصفات، للabص املسؤ  .و
لية �جتماعية مصطÃÙ أصيل Cـ* >سـالم، وأن |ـل .2 ٌأن مصطÃÙ املسؤ ٌ  فـرد مـن أفـراد اErتمـع و

ليتھ، ومطالب أن يؤدي تلك 5مانة بصف%$ا واجبا يم�eج بإيمانھ ًمhلف بالقيام بمسؤ ٌ  .و
لية عــــــن نفــــــع  .3 ه، ســــــواء املــــــسؤ ــــو لية �جتماعيــــــة منــــــذ ظTــ ــــوم املــــــسؤ ـــتم بمفTــ وأن >ســــــالم اKـــ ر و

لية عن منع 5ضرار عنھ  .واErتمع، أو املسؤ
لية �جتماعيـــــة مـــــن .4 ــأYي أKميـــــة املـــــسؤ ـــتم شـــــعو الفـــــــرد ) التhليـــــف( |و`$ـــــا أســـــاسوتـــ رالـــــذي يحــ

لية لتعمــ�f وإصــالح الكــو نباملســؤ  .و
5.  *Ûــ* النـــواC تمــعErامـــل ألفــراد اhلية �جتماعيــة إ3ـــ� تحقيــق النمــو الــشامل واملت و³$ــدف املــسؤ

ه  ـــــرد أKميــــــــة دو لية اEFميــــــــع، وYعلــــــــيم الفـــ ــــسؤ ـــــع >ســــــــالمي تحــــــــت مـــ راarتلفـــــــة، وkنــــــــاء اErتمـــ و
 *Ìمجتمعھ�جتما *C. 

لية �جتماعيـة خــصائص وممfـeات مQ$ـا .6 نkانيــة املـصدر والTـدف، والتــواز بـfن املاديــة : وللمـسؤ ر
مان ومhان حية، وصاsFي%$ا لhل  زوالر  .و

Kــــا الــــوازع الـــدي�{ عنــــد >�ــــسان، ثــــم  .7 لية �جتماعيـــة عديــــدة؛ أبر زأن الـــدوافع للقيــــام باملــــسؤ و
لية و5مانة، والتخلق بخلق   .الرحمة واملودةوإحساسھ باملسؤ

لية �جتماعيـة، ونظــم كيفيـة Kــذا 5داء Cـ* آليــات  .8 وأن الnـشر�ع >سـالمي حــث ع�ـ� أداء املــسؤ
 .محددة بدقة، يتK ÃØذا C* فقھ الز|اة وفقھ الوقف

ــــا .9 Kــ ــــة كثfـــــ�ة ومnــــــشابكة ومـــــن أبر لية �جتماعيــ ـــاKر نقــــــص واعـــــتالل املــــــسؤ زأن مظــ ، : و نال%$ــــــاو
لية، والعزلة عن قضايا اErتمع ومشكالتھوالالمباالة والفرار من تحمل امل  .وسؤ

اســـة إ3ـــ� أن الـــدو ال��بـــو >ســـالمي لألســـرة كبfـــ� وعظـــيم؛ لكـــن Kـــذا الـــدو Cـــ*  .10 روتوصـــلت الد ٌر ٌ ي ر
العـــصر اsFاضـــر قـــد تقلـــص ?عـــض الـــ��{ء، ولـــم wعـــد بـــنفس املنــــزلة ال~ـــ{ |ـــان عل}$ـــا مـــن قبـــل، 

Kــا والـسzب Cـ* ذلـك قـد wعـود إ3ـ� الـصعوkات واملعوقـات ال~ـ{ تو راجـھ 5سـر املـصرXة Cـ* أداء دو
  .اErتم�*
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  :التوصيات: ًثانيا

 *�  :C* ضوء النتائج ال~{ توصل إل}$ا البحث يو�î{ الباحث بما ي

1.  *Ìــة مـــن منظــو إســـالمي لرفــع مـــستو الـــوXوkعليميـــة وترYشــادية و ىتــصميم بـــرامج إ ر ر
 .يلدى أفراد اErتمع املصر بصفة عامة، وطالب اEFامعات بصفة خاصة

ه التــوجي�{ والتثقيفـي، sFــث أفـراد اErتمــع ع�ــ� تفعيـل .2 ة دو ســالة املـ
Eد، وkلــو ر  ر ر
ليا³$م، وkيـان أن Kــذا الواجــب الـشرÌ* قاســم مــش��ك بـfن |ــل أطيــاف  وتحمـل مــسؤ
ــــزه ومhانتــــــھ ونطاقــــــھ،  ــــل حــــــسب مركــ ــــات اErتمــــــع |ــ اErتمــــــع، و�ــــــس%$دف جميــــــع فئــ

تھ واستطاعتھ  .روحسب قد
نفـــوس الناشـــئة؛ مـــن معـــا�ي البـــذل والتـــsØية إحيـــاء القـــيم >ســـالمية 5صـــيلة Cـــ*  .3

ءة، وسائر الصفات 5صيلة املوصلة لTذه القيم  .ووالنبل واsFياء واملر
لية �جتماعيـــة بــــfن الطــــالب مــــن خـــالل فعاليــــات تأخــــذ أشــــhاال  .4 �ـــشر قيمــــة املــــسؤ

ً
و

 .إ�F... متعددة، |الندوات، واملعسكرات الصيفية 
ة تحقيق التواصل املستمر والفعال  .5  .بfن جميع مؤسسات ال��بيةورضر

ــــو 5ســــــرة ملمــــــة بتقنيــــــات الت¨ــــــشئة 5ســــــرXة، ومتمرســــــة Cــــــ* 5ســــــاليب ال~ــــــ{  .6 نأن تhــ
لية �جتماعية  .وYعتمدKا C* التأث�f ع�� أبنا�$ا، وحملTم ع�� التح�* باملسؤ

لية �جتماعية أمام 5بنـاء، وذلـك ملـا  .7 وأن يحرص الوالدان ع�� تجسيد قيمة املسؤ
لية �جتماعية ?شhل للقدوة من تأ وثC �f* ال��بية ?شhل عام، وC* تنمية قيمة املسؤ

 .خاص
رأن يل�ـــeم الوالــــدان بلغـــة اsFــــوار ومناقـــشة |افــــة 5مـــو اsFياتيــــة واملـــستقبلية أمــــام  .8

ة ع�ـــ� �ســـnيعاب، وأن  ر5بنـــاء Cـــ* اsFـــدود املـــسموح ¦$ـــا، وفـــق معـــاي�f الـــسن والقـــد
لية �جتماعيــة مــن منطلـــق نتhــو لغــة اsFــوار بــfن Çبــاء و5بنـــاء و قائمــة ع�ــ� املــسؤ

 .لتوج}$ات وأصو ال��بية >سالمية
Xـــد 5ســـرة باألســـاليب والطـــر الناsÞـــة للت¨ـــشئة �جتماعيـــة واملعتمـــدة  .9 ة تز قضـــر و رو

نــــة بـــــfن أســـــاليب اللــــfن والـــــشدة، واســـــتعمال أســـــاليب  زع�ــــ� الرعايـــــة املكثفـــــة، واملوا
لية الثواب والعقاب، Kذه 5ساليب ال~{ تمك ع وYعميق قيمة املسؤ ون 5سرة من ز ر

 .�جتماعية عند 5بناء
سات �يجابية ال~{ ي¨بêـ* أن تحتـضQ$ا،  .10 رأKمية YعرXف وتبص�f 5سرة بالقيم واملما

ـــار القــــيم  ـــع تحــــذيرKا مــــن آثـ لية والتhافــــل، مـ والســــيما قــــيم التعــــاو و�يثــــار واملــــسؤ ن
ة خصوصا الفردية و��عزالية  ًالسلبية والضا  .واملنفعية واملاديةر

ا³$ا الثقافيـــة وال��بوXـــة؛  .11 Xـــادة امhانا³$ـــا وقـــد رال��فيـــھ عـــن 5ســـرة ماديـــا واجتماعيـــا و ز ً ً

نلhي تhو Cـ* وضـع يمكQ$ـا مـن ترkيـة الـصغار والناشـئة ع�ـ� القـيم �يجابيـة والبنـاءة 
لية �جتماعية  .ووال~{ مQ$ا قيمة املسؤ
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 : املق
	حات         

  : باحث إجراء البحوث التاليةيق��ح ال

ســائل >عــالم(ردو ?عــض املؤســسات  .1 Cــ* تنميــة وÌــ* ) واملــ
Eد، جماعــات الرفــاق، و
ــــ�ات  ــــض املتغfــــ ــــــوء ?عــــ ــــة Cــــــــ* ضــ لية �جتماعيــــ ــــــسؤ ــــــصرXة باملــ ــــــات املــ ـــــالب اEFامعــ وطـــ

 .اErتمعية
لية  .2 KرXـة باملـسؤ وتصو ترkو إسالمي مق��ح لتنميـة وÌـ* طـالب املرحلـة الثانوXـة 5 زر ي

 .ماعية�جت
لية �جتماعية .3  .ومن67 القرآن الكرXم وتطبيقاتھ ال��بوXة C* تنمية الوÌ* باملسؤ
لية  .4 ــــ* طــــــالب املرحلــــــة الثانوXــــــة باملــــــسؤ شــــــادي مق�ــــــ�ح لتنميــــــة وÌــ ــــة برنــــــامج إ وفاعليـ ر

  �جتماعية
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  املراجع

  .القرآن الكرXم 

  .السنة النبوXة

ـــزاءيwيح البخــــارÁــــ): محمـــــد بــــن إســــماعيل(ي>مــــام البخــــار  -  ، بfــــ�وت، دار بــــن 3،2،1،: ، 5جـ
،�fم2002كث. 

 .م2010، ب�fوت، دار اEFيل،4،2،: ، 5جزاءwÁيح مسلم): مسلم بن اEºFاج(>مام مسلم  - 

أوال
ً

  :الكتب العر�ية: 

ن  .م1972، القاKـــرة، دار إحيـاء التـراث العر/ي، املÃ+م الوسيط: وإبراKيم أن-س وآخر

 �fـ� الدمـشقيأبو ال(ابن كثfالقـرآن العظـيم): فداء إسماعيل بن عمر بن كث 	تحقيـق3، جتفـس3 ، :
 .م1999 ،2سامي بن محمـد سالمة، الرXاض، دار طيبة لل¨شر، ط

لية �جتماعية: إحسان دمحم اsFسن ودو 6سرة العر�ية �� تنمية املسؤ ات جامعة الدو ر ل، إصدا ر
ن عرkية، العدد  .م1999، يونيو98والعرkية، 5مانة العامة، شؤ

ردو 6ســرة �ــ� وقايــة 6بنــاء مــن �نحرافــات الــسلوكية مــن منظــو : أحمــد بــن ضــيف هللا الكنــا�ي ر
، اململكة ال
	بية �سالمية ة، |لية ال��بية، جامعة أم القر سالة ماجست�f غ�f م¨شو ي،  ر ر

 .م2009العرkية السعودية، 

Kار إصالح الsÙيا�ي لية �جتماعية �� ضوء Aعض املتغ3	ات التفك3	 6خال�Ä وعالقتھ: زأ و باملسؤ
ة، ىZ6اديميـــة لـــدى عينـــة مـــن طالبـــات جامعـــة أم القـــر ســـالة ماجـــست�f غfـــ� م¨ـــشو ر،  ر

، مكة املكرمة،   .م2011ىجامعة أم القر

Kار صالح الsÙيا�ي لية �جتماعيـة �ـ� ضـوء Aعـض املتغ3ـ	ات : زأ والتفك3	 6خال�Ä وعالقتھ باملـسؤ
ـــالة ىعينـــــة مـــــن طالبـــــات جامعـــــة أم القـــــر بمدينـــــة مكـــــة املكرمـــــةZ6اديميــــة لـــــدى  ســ ر، 

، مكة املكرمة،  ة، جامعة أم القر ىماجست�f غ�f م¨شو  .م2011ر

ثالثا
ً

 :6بحاث العلمية واملؤتمرات والندوات: 

اه: ًثانيا رسائل املاجست3	 والدكتو  :ر

لية �جتماعيــــ: جميــــل دمحم قاســــم شــــادي لتنميــــة املــــسؤ وفاعليــــة برنــــامج إ ة لــــدي طــــالب املرحلــــة ر
شـــــاد الثانوoـــــة ة، |ليـــــة ال��بيـــــة، قـــــسم علـــــم الـــــنفس و> ســـــالة ماجـــــست�f غfـــــ� م¨ـــــشو ر،  رر

 .م2008النف�Ò{، اEFامعة >سالمية ?غزة، 

ــــاحو ــــة: نحــــــسfن حــــــسن طــ اســــــة تجر�oيــ لية �جتماعيــــــة د ـــــسؤ رتنميــــــة املـ اه غfــــــ� و ـــــو ــــالة دكتـ ســ ر،  ر
ة، |لية ال��بية، جامعة عfن شمس، القاKرة،   .م1990رم¨شو
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سـة الثانوoـة تجـاه �عزoـز :حمزة بن ذاكـر دمحم الزkيـدي ر اسـ
	اتيجية مق
	حـة لتفعيـل دو مـدير املد ر
لية �جتماعية لدى الطالب مجلة |لية ال��بية، |لية ال��بية بالسو�س، جامعة  ،واملسؤ

 .م2012، أكتوkر6، العدد5قناة السو�س، اErلد

/ــي لية �جتماعيــة U+امعــة ب#ــ" ســوoف �ــ� ضــوء ر تــصو مق
ــ	ح لتفعيــل املــس:وحنــان أحمــد الر وؤ
oــة مــصر  م، مجلــة Zليــة ال
	بيــة، Zليــة ال
	بيــة جامعــة ب#ــ" ســوoف، عــدد ينــاير، 2030ؤر

 .م2017، 2ج

لية 6خالقيـــة وأثر5ـــا عFـــE الفـــرد وا�+تمـــع �ـــ� ضـــوء الـــسنة : �ـــEاد أحمـــد بـــن دمحم أفـــضل واملـــسؤ
ة، |لية اللغة االنبوoة اه غ�f م¨شو سالة دكتو ر،  ر لعرkية، جامعة عالمة إقبال املفتوحة ر

 . م2009إسالم آباد، باكستان، 

Xة، مركـــز ت�ـــشئة الطفـــل وحاجاتـــھ بـــ3ن النظرoـــة والتطبيـــق،: ســـ�fT |امـــل أحمـــد، وآخـــر ر >ســـكند
Xة للكتاب،   .م2007ر>سكند

اســـة نفــسية اجتماعيــة، : ســيد احمــد عثمـــان لية �جتماعيــة د راملــسؤ ةو اه م¨ـــشو رســـالة دكتــو ر  ،ر
 .مK1993رة، مكتبة 5نجلو املصرXة، القا

ان Xة، دار املعرفة اEFامعية، طأسس ال
	بية،: رشبل بد  .م2002، 4ر >سكند

لية �جتماعية لدى الشباب: صاÃF إبراKيم الص¨يع ، املؤتمر العالÐ{ اsFـادي عـشر وتنمية املسؤ
 .م2010للندوة العاملية للشباب >سالمي C* جاكرتا، الرXاض، 

، جــدة، 8، جموســوعة نـضرة النعــيم:  عبـد هللا بــن حميــد، عبـد الــرحمن بــن دمحم بـن ملــوحصـاÃF بــن
 .Kـ1418دار الوسيلة، 

وف عامر ؤطار عبد الر  .م2010، القاKرة، مؤسسة طيبة، ال
	بية والت�شئة �جتماعية للطفل: ق

 .م2008، دمشق، دار الفكر، ال
	بية �جتماعية �� �سالم: يعبد الرحمن النحالو

لية الوطنية كما يدركXا الشباب اU+ـام�: عبد هللا عبد الرحمن الغامدي سـالة وطبيعة املسؤ ر، 
ة، جامعة امللك سعود، الرXاض،   .م1999رماجست�f غ�f م¨شو

لية �ـــ� �ســـالم: ع�ـــ* عبـــد اsFلـــيم محمـــود �ـــع وال¨ـــشر >ســــالمية، وفقـــھ املـــسؤ ز، القـــاKرة، دار التو
 .م1995

لية �: ع�ـ* ليلـة اسـة مقدمـة إ3ـ� مــؤتمر جتماعيـة، �عرoــف املفXـوم و�عيـ3ن ب�يـة املتغ3ــ	واملـسؤ ر، د
لية �جتماعية واملواطنة، القاKرة، املركز القومي للبحوث �جتماعية واEFنائية،  واملسؤ

 .م2009 مايو 19 -16الف��ة من 

ـــت ناصـــــر بـــــن عبيـــــد لية �جتماعيـــــة لـــــدى أبناOÈـــــا: عTـــــود ب¨ــ ـــة املـــــسؤ ـــ� تنميــ ودو 6ســـــرة �ــ ـــالة ، ر رســ
اسات �جتماعية، جامعة امللـك سـعود،  ة، |لية Çداب، قسم الد رماجست�f غ�f م¨شو ر

 .م2015

دمحم عبــــد : ، تحقيــــقلاملستــــصفى �ــــ� علــــم 6صــــو): أبــــو حامــــد دمحم بــــن دمحم الغزا3ــــ* الطوðــــ�{(الغزا3ــــ*
 .م1993السالم الطو�ð{، ب�fوت، دار الكتب العلمية، 

 .م2005، ب�fوت، دار املعرفة، 3 ج إحياء علوم الدين،):دمحم بن أحمد(: الغزا3*
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*Cيــــــد عبــــــد الــــــشاErـــة عبــــــد ا ــ ــــشئة �جتماعيــــــة وعالقO²ــــــا بــــــبعض املتغ3ــــــ	ات النفـــــــسية : كرXمـ الت�ـــ
ــــاء املـــــساج3ن، اه غfــــــ� والÉ;ـــــصية والديموجرافيـــــة لـــــدي عينـــــة مـــــن أبنـ ســـــالة دكتـــــو ر  ر

اسات >�سانية، جامعة 5 ة، |لية الد رم¨شو  .م2005زKر، ر

لية واU+زاء �� القرآن الكرoم: دمحم إبراKيم الشاف�*  .م1982، القاKرة، مطبعة السنة، واملسؤ

س من جوا5ر القاموس: دمحم بن أحمد اsFسي�{ ، تحقيق مجموعة من اsrققfن، 29، جوتاج العر
 .ت.ب�fوت، دار الTداية، د

 . م1973لبنا�ي، ، ب�fوت، دار الكتاب الالعقيدة و6خالق: دمحم بيصار

لية �جتماعيــــة لــــدى طــــالب Zليــــات ال
	بيــــة: دمحم توفيــــق ســــالم اســــة ميدانيــــة" واملــــسؤ ، مجلــــة "رد
 .م1999، 14، اErلد1البحوث النفسية وال��بوXة، |لية ال��بية، جامعة املنوفية، العدد

لة بـــ3ن الواقـــع واملـــ: يدمحم عبـــد القـــو شـــبل الغنـــام لية ال
	بيــــة وال
	بيـــة املـــسؤ ومـــسؤ اســــة و رأمو د ل
Kـــــر، رتحليليــــة مــــن منظــــو ال
	بيــــة �ســــالمية، ز مجلــــة ال��بيــــة، |ليــــة ال��بيــــة، جامعــــة 5

 .م2001، مايو100العدد

از نــة لألخـــالق النظرoــة �ــ� القـــرآن: ردمحم عبــد هللا د اســة مقا ردســتو 6خــالق �ـــ� القــرآن، د ر ، 3، طر
 .م1980ب�fوت، مؤسسة الرسالة، 

لية �جتماعيـة لـدى : يمحمود ز|ي جابر، ناصر ع�* مTد ودو اU+امعات �� �عزoـز مفـا5يم املـسؤ ر
نــــة اســــة مقا 5ــــر، د ـــة حلــــو وجامعــــة 6 رطــــالب جامعـ ر ز لية �جتماعيــــة ن و، مــــؤتمر املــــسؤ

 .م2011لEÙامعات الفلسطي¨ية، جامعة القدس املفتوحة، 

 .م1977، القاKرة، مكتبة اaFان�*، ال
	بية 6خالقية �سالمية: مقداد ياEFن

ة 5وقاف والشئو >سالمية، 1سوعة الفقTية الhوnXية، جاملو ا ن، الhوXت، و ر  .312م، ص2012ز

س ـــاء فيـــــاض فـــــوا ـــة لألســـــرة املـــــسلمة �ـــــ� العـــــالم املعاصـــــر: رKيفـ ـــة ال
	بوoــ oـــــة تحليليـــــة " الوظيفــ ؤر
ـــالمية ،"نقديــــة ـــة >ســ ـــة والنفــــ�Ò{، اEFامعـ اســــات ال��بوXـ ـــة >ســــالمية للد ر مجلــــة اEFامعـ

 .م2013، يوليو 3لعدد، ا21?غزة، اErلد

اسة تر�وoة نفسية �� الف
	ة من عامي3ن إ�E اث#ـ" " سيكولوجية الطفولة : وفيق صفوت مختار رد
�ع، ،"ًعشر عاما  .م2005ز القاKرة، دار غرXب للطباعة وال¨شر والتو

شــاد روالء wــسر  ة " مــن�� القــرآن الكــرoم وتطبيقاتــھ ال
	بوoــة �ــ� تر�يــة الÉ;ــصية املــسلمة: ي رســو
اســـــة تحليليـــــةمـــــرoم ـــا د ر أنموذجــ ـــة بنـــــات "ً ة، |ليـــــة ال��بيــ ســـــالة ماجـــــست�f غfـــــ� م¨ـــــشو ر،  ر

Kر،    .م2018زبالقاKرة، قسم ال��بية >سالمية، جامعة 5
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Translation of Arabic references: 

The Holy Quran. 
Sunnah. 
- Imam Al-Bukhari (Mohammed bin Ismail): Sahih Al-Bukhari, Parts: 

1, 2, 3, Beirut, Dar bin Katheer, 2002 AD. 
- Imam Muslim (Muslim bin Al-Hajjaj): Sahih Muslim, Parts: 2, 4, 

Beirut, Dar Al-Jeel, 2010AD. 

First: Arabic books: 
Ibrahim Anis and others: The intermediate dictionary, Cairo, Arab 

Heritage Revival House, 1972. 
Ibn Katheer (Abu Al-Fida Ismail bin Omar bin Katheer Al-Dimashqi): 

Interpretation of the Great Qur’an, part 3, investigation: Sami 
bin Muhammad Salama, Riyadh, Dar Taiba Publishing, 2nd 

edition, 1999 AD. 
Ihsan Muhammad Al-Hassan: The Role of the Arab Family in 

Developing Social Responsibility, Publications of the League 

of Arab States, General Secretariat, Arab Affairs, No. 98, June 

1999. 

Ahmed bin Dhaif Allah Al-Kinani: The Role of the Family in 

Protecting Children from Behavioral Deviations from the 

Perspective of Islamic Education, Unpublished Master’s 

Thesis, College of Education, Umm Al-Qura University, Saudi 

Arabia, 2009 AD. 

Flowers of Islah Al-Lihyani: Ethical thinking and its relationship to 

social responsibility in the light of some academic variables 

among a sample of Umm Al-Qura University female students, 

unpublished master’s thesis, Umm Al-Qura University, 

Makkah Al-Mukarramah, 2011. 
Azhar Salah Al-Lihyani: Ethical thinking and its relationship to social 

responsibility in the light of some academic variables among a 
sample of Umm Al-Qura University female students in the city 

of Makkah, an unpublished master’s thesis, Umm Al-Qura 
University, Makkah Al-Mukarramah, 2011. 

Jamil Muhammad Qassem: The Effectiveness of a Counseling 
Program for Developing Social Responsibility for Secondary 

Students, Unpublished Master's Thesis, College of Education, 

Department of Psychology and Psychological Counseling, 

Islamic University of Gaza, 2008. 
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Hussein Hassan Tahoun: Developing social responsibility, an 

empirical study, an unpublished PhD thesis, Faculty of 

Education, Ain Shams University, Cairo, 1990 AD. 

Hamza bin Zakir Muhammad Al-Zubaidi: A proposed strategy to 

activate the role of the secondary school principal towards 

promoting social responsibility among students, Journal of the 

College of Education, College of Education in Suez, Suez 

Canal University, Volume 5, Issue 6, October 2012 AD. 

 Hanan Ahmed Al-Rubi: A proposed perception to activate the social 

responsibility of Beni Suef University in the light of Egypt's 

vision 2030, Journal of the College of Education, Faculty of 

Education, Beni Suef University, January issue, part 2, 2017. 

Sajjad Ahmed bin Muhammad Afzal: Moral responsibility and its 
impact on the individual and society in the light of the 

Prophet’s Sunnah, unpublished PhD thesis, College of Arabic 
Language, Allama Iqbal Open University, Islamabad, Pakistan, 

2009. 
 Suhair Kamel Ahmed, and another: Raising the child and his needs 

between theory and practice, Alexandria, Alexandria Book 

Center, 2007. 

 Sayed Ahmed Othman: Social Responsibility, a social psychological 

study, published PhD thesis, Cairo, Anglo-Egyptian Library, 
1993 AD. 

Shibl Badran: Foundations of Education, Alexandria, University 
Knowledge House, 4th edition, 2002 AD. 

 Salih Ibrahim Al-Sanea: Developing Social Responsibility among 
Youth, Eleventh International Conference of the World 

Assembly of Muslim Youth in Jakarta, Riyadh, 2010. 
 Saleh bin Abdullah bin Humaid, Abdul Rahman bin Muhammad bin 

Mallouh: Encyclopedia of Nadrat Al-Naeem, Part 8, Jeddah, 

Dar Al-Wasila, 1418 AH. 

 Tarek Abdel Raouf Amer: Child Education and Socialization, Cairo, 

Thebes Foundation, 2010. 

 Abdul Rahman Al-Nahlawi: Social Education in Islam, Damascus, 

Dar Al-Fikr, 2008. 

 Abdullah Abdul Rahman Al-Ghamdi: The Nature of National 

Responsibility as Realized by University Youth, unpublished 

MA thesis, King Saud University, Riyadh, 1999. 
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Ali Abdel Halim Mahmoud: The Jurisprudence of Responsibility in 
Islam, Cairo, Islamic Distribution and Publishing House, 1995 

AD. 
 Ali Laila: Social Responsibility, Defining the Concept and Defining 

the Structure of the Variable, Study Presented to the 
Conference on Social Responsibility and Citizenship, Cairo, 

National Center for Social and Criminal Research, 16-19 May 

2009. 

Ohoud Bint Nasser Bin Obaid: The Role of the Family in Developing 

Social Responsibility for its Children, Unpublished Master's 

Thesis, College of Arts, Department of Social Studies, King 

Saud University, 2015. 

 Al-Ghazali (Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-

Tusi): Al-Mustafa fi Ilm Al-Osoul, investigation: Muhammad 

Abd Al-Salam Al-Tusi, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, 1993 

AD. 

 Al-Ghazali: (Mohammed bin Ahmed): The Revival of Religious 

Sciences, Part 3, Beirut, Dar Al-Maarifa, 2005 AD. 

 Karima Abdel-Majid Abdel-Shafi: Social upbringing and its 
relationship to some psychological, personal and demographic 

variables in a sample of the sons of prisoners, unpublished PhD 
thesis, Faculty of Human Studies, Al-Azhar University, 2005 

AD. 
 Muhammad Ibrahim Al-Shafi’i: Responsibility and Punishment in the 

Holy Qur’an, Cairo, Al-Sunnah Press, 1982 AD. 
Muhammad bin Ahmed Al-Husseini: The Crown of the Bride from the 

Jewels of the Dictionary, Volume 29, investigated by a group 

of investigators, Beirut, Dar Al-Hedaya, d.T. 

 Muhammad Bisar: Creed and Ethics, Beirut, Lebanese Book House, 

1973. 

 Muhammad Tawfiq Salam: Social Responsibility among Students of 

Faculties of Education, "A Field Study", Journal of 

Psychological and Educational Research, Faculty of Education, 

Menoufia University, No. 1, Volume 14, 1999 AD. 

 Muhammad Abd al-Qawi Shebl al-Ghannam: Responsibility of 

Education and Responsible Education between Reality and 

Aspiration, An Analytical Study from the Perspective of 

Islamic Education, Journal of Education, College of Education, 

Al-Azhar University, Issue 100, May 2001 AD. 
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 Muhammad Abdullah Diraz: The Code of Ethics in the Qur’an, a 

comparative study of theoretical ethics in the Qur’an, 3rd 

edition, Beirut, Al-Resala Foundation, 1980 AD. 

 Muhammad Qutb: Man between Materialism and Islam, Cairo, Dar 

Al-Shorouk, 10th edition, 1989, p. 94. 

 Mahmoud Zaki Jaber, Nasser Ali Mahdi: The Role of Universities in 

Enhancing the Concepts of Social Responsibility for Students 

of Heloun University and Al-Azhar University, a comparative 

study, the Conference on Social Responsibility for Palestinian 

Universities, Al-Quds Open University, 2011. 

 Mahmoud Youssef Al-Sheikh: Research Methods in Islamic 

Education, Cairo, Dar Al-Fikr Al-Arabi 2103 AD. 

 Miqdad Yalcin: Islamic Moral Education, Cairo, Al-Khanji Library, 
1977 AD. 

 Kuwaiti Fiqh Encyclopedia, Volume 1, Kuwait, Ministry of 
Endowments and Islamic Affairs, 2012, p. 312. 

 Haifa Fayyadh Fawaris: The educational function of the Muslim 
family in the contemporary world "A critical analytical vision", 

Journal of the Islamic University for Educational and 

Psychological Studies, Islamic University of Gaza, Volume 21, 

Issue 3, July 2013 AD. 

 Wafiq Safwat Mokhtar: Childhood Psychology "A psychological 
educational study in the period from two to twelve years", 

Cairo, Gharib House for Printing, Publishing and Distribution, 
2005 AD. 

 Walaa Yusri Rashad: The Holy Qur’an’s Approach and its 
Educational Applications in Raising the Muslim Personality 

“Surat Maryam as a Model Analytical Study”, an unpublished 
Master’s Thesis, College of Education for Girls in Cairo, 

Department of Islamic Education, Al-Azhar University, 2018. 

ًاAعا   :املراجع 6جن�ية: ر

Cross neck led D. Stephen's R، "Developing personal and social 

responsibility. N, Y Mac mill an1992m. 
 

 

  


