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لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِنيَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ                   

يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ 

 ( 461)كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِنيٍ 

سورة آل عمران
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 املقدمة
 

الحمددهلل ر را اللددالم و ل والوددسة والسددسد علددو سدد هللنا رسددول          

 ..وبلهلل  ..ار محمهلل بو عبهلل ار وعلو آله الط ب و الطاهريو 

بناء ل ستراي ج اتاإلخطط وبمختلف الالنظاد والتنظ م  تجهي          

توازي مع بناء الهللولة بال لواالريقاء المنتج المجتمع  –األسرة 

 ..ومؤسسايها 

مع ل بالتزامو تنظ م وانتظاد كل أنشطة الح اة منه ما يجري لو          

 محهللدات المسؤول اتموجهات وبوحماية الحقوق والهللفع بقويم األداء 

 .. والوسح ات

ات والمشاريع وما يجري مو ح ث ات األنشطة وبناء المؤسس          

المشتركة و ؛ اللامة مبما ف ه ل حكوم ة وغ ر الحكوم ةالالمتنوعة ؛ 

 .. وما يتبناه الفردل  وما يتبناه الجماعة لب و الهللولة والمجتمع 

الحقوق وما يتريب مو  األدوار والمسؤول ات ل وعنهللها يظهر         

م  هامفمو مكونات ويبرز ما ويفاص لها الم هللان ة اللامة والخاصة ل و

والمضام و  ل وما له مو اللسقات Citizenship الوطو والمواطنة

واالجتماع ة ل وما يريبط والجغراف ة الهللستورية والقانون ة والس اس ة 

 ..ويتشلب منها 
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المواطنة مو مفاه م ما يحتويه تفاوت ما يحتويه الوطو ولذا يو        

 والفلسفات واالستراي ج ات التي يتبناها الهللولةل  االيهلليولوجي يوجهها

اآلراء ب و منظري المفاه م ل وما  منه ما يتفاوتل ووإدارة الهللولة 

أو يتبنونه مو ايجاهات رأسمال ة أو اشتراك ة أو مختلطة أو دين ة 

 ..ذلك علو أرض الواقع  إلخ ل ويطب قات.. عرق ة 

وبناء ل وعلو أساس ذلك وغ ره ؛ يم النظر إلو وحهللة البناء          

ل وبناء المواطنة علو أساسه والس اس ة الوطن ة وحهللة الهللولة والوحهللة 

أو  يةه ؛ الفردبوفتل حمي الهللولة والمواطو ا يبشكل فاعل ل وعنهلله

 ..  ةة أو المجتمل الجماع

واحهللة نظر الهلليو اإلسسمي لإلنسان ل بأنه وحهللة بهذا فقهلل و         

 ضمو وما يتسئم مع انتظامه هايبتكوينيتجزأ متماسكة ال متكاملة و

الخالق عز وجل أدرى بموالح بمسلمات أن تشريلات ل ال نظاد يوجهه

 األخوة است طانه معما يتريب عل ه مو ول وما ُيولح مخلوقايه 

 ..مو الناس  نظائروال

اآليات المباركات في القرآن  هيجملمما ل وااليجاه  عنهلل هذاو         

و الجلل التكويني الكريم ل بناء الروح اإلنسان ة اللظ مة ل الجاملة ب 

خر ل بالتوازي مع يوافق الجلل التشريلي لإلنسان والمخلوقات اأُل

بشكل عاد ل واللسقات اإلنسان ة وما يح ط والح اة الذي ينظم اللسقات 

بها ل بما ف ها ما يتضمو الترابط اإلنساني للبشر ؛ كأفراد وجماعات 

ختلفة مجتملات بشرية ل وسلوك ات ميوسلها ضمو ول ومجتمع 

متنوعة ل وما يهللخل ضمو مكونات الب ئة الهللاخل ة والب ئة الخارج ة ل و

 الب ئةإلو اللسقات مع  والقوان و التشريلاتمو خسل بل يتلهللى ذلك 

 .. وما يضمه لفضاء الخارجيوا وما يحتويه ل
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َوِإَلُهُكْم ِإَلٌه ) ؛  الخطابي اإلسسميو ويتوهللر االيجاه البنائي          

 ..سورة البقرة  (361)هلٌل َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو الرَّْحَمُو الرَِّح ُم َواِح

وحهللان ة الخالق عز وجل ل اآلية المباركة ل  ومما يتضمنه           

ومنتهاها ووحهللة اللق هللة التي أصلها ل ووحهللة المرجع ل ووحهللة االيجاه 

 ..األخسق ة  –وحهللة اإلنسان ة بناء 

  ةلهالرسالة اإل نشر في عورما جرى  علووخ ر دل ل          

صلو ار عل ه وآله )د محمهلل ب و الرسول األكرهو اللسقة ل  المقهللسة

إبراد وث قة المهللينة ل ب ل وذلك يسكو المهللينة أو يثرا ْوَممع ( وسلم

 وحمايته ايجاهايها اإلنسان ة القائمة علو بناء اإلنسانما يضمنته مو و

 ..كك ان وملتقهللات ويوجهات 

اإلنسان ل وبناء روح  –فكانت اللبنة األساس ة في بناء الهللولة          

..اإلنسان ة  –المحبة والتسامح واأللفة ب و األديان 
3

 

َلا ِإْكَراَه ِفي الهللِّيِو َقهلْل َيَب ََّو الرُّْشهلُل ) ؛ لكون اإلسسد يتبنو مبهللأ           

َقو  َفَقهلِل اْسَتْمَسَك ِباْلُلْرَوِة اْلُوْثاِرُيْؤِمْو ِبِمَو اْلَغيِّ َفَمْو َيْكُفْر ِبالطَّاُغوِت َو

 .سورة البقرة  (656) َسِم ٌع َعِل ٌم َلا اْنِفَواَد َلَها َواُر

اللظ مة  اإلنسان ة هذه الروح ة اإلسسم ة ما يحملهمجانب و         

حماية المواطو  دقةل و الحرية اللقسن ة ما يضمنته مووالمتسامحة ل 

 لل ومجريات نشر الوعي والتم  ز واالخت ار  المواطنة وموقلة مو

 ( :صل ار عل ه وآله وسلم)يقول رسول ار ح ث 

                                                           
3

اللقهلل االجتماعي وبناء الهللولة اإلسسم ة في وث قة / هاشم حس و ناصر المحنك . د: راجع  - 

األعمال الكاملة ألبحاث المؤيمر الللمي السنوي األول الذي بحث منشور كامًس ضمو / المهللينة 

وي وث قة المهللينة المنورة إشراقة اإلرث النب) جاملة الكوفة / مركز دراسات الكوفة أقامه 

 القسم الثاني/  6136منشور /  3ط/ د / د 6136/ شباط /  31 -36( / للحضارة والفكر اإلنساني 

 . 959 -934ص / 
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حسو مع الناس خلقه وبذل لهم ملونته وعهللل  وطوبو ِلم)           

(عنهم شره 
3
 . 

أم ر المؤمن و اإلماد وما يوجِّه به  مما يترجمه لآخر وجانب           

 ( : ه السسدعل)علي 

 (ي الَخْلِق َلَك ِف َنِظ ٌر ْوَأ لي الهللِّيِو ٌخ َلَك ِفا َأإمَّ )

وهكذا كانت محاور البحث يجمع ب و اإلسسد والوحهللة          

اإلسسم ة والوطو والمواطنة ل وما جاء به الفكر الملاصر ل 

 ..بخووص المواطنة وما يتللق بها 

نتاجات ل وما أعقبها مو يوص ات االست؛ البحث  وكان ختاد         

نحو إعادة األسس والبناء لوحهللة األمة  اليجاهبا لإلسهادومقترحات ل 

اإلنسان ة ل وما يكفله مو حقوق ومواطنة ومؤسسات  –اإلسسم ة 

 .. يرص الوفوف علو أسس أخسق ة 

 .. توف قال عز وجلومو ار 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

                                                           
3

/ يحف اللقول عو آل الرسول  /أبو محمهلل الحسو بو علي بو الحس و بو شلبة الحراني  - 

 . 69ص /  6133/ لبنان  –ب روت / األم رة للطباعة والنشر والتوزيع 
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 املبحث األول
 اإلنسان 

 جلعل التكويني والتشريعي واملواطنةبني ا
 

 البحث ل يةحهللودبمتطلبات مول  الهللراسة وبحسب ما يقتض ه         

 : وكاآليي مو محاور وما يكامله ل مهللخل ومفاه مالتطرق إلو البهلّل مو 

 .مهللخل ومفاه م : أواًل 

 . اإلنسان ب و الجلل التكويني والجلل التشريلي: ثان ًا 

 . والمواطنة وبناء الهللولة ب و الوطو: ثالثًا 

 

 ..مدخل ومفاهيم : أواًل 
 

يق م به ل وهو َمْوِطُو اإلنسان الذي الَمْنِزُل : الَوَطُو في اللغة         

ايخذه َوَطنًا ل : َأقاد ل وَأْوَطَنُه أي ومحله ل وَوَطَو بالمكان وَأْوَطَو 

َأي ايخذيها َوَطنًا ل  ل هاوَأوَطْنُت اأَلرض وَوطَّْنُتها َيوِط نًا واْسَتْوَطْنُت
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فهو َمْوِطٌو له ل  ل فكل َمقاد قاد به اإلنسان أَلمر ؛ َأما الَمَواِطُو

..الَمْشَههلُل مو َمَشاههلل الحرا :  والَمْوِطُو
3

 

حالة استقرار الكائو الهللخ ل في  Naturalizationواست طان         

 ل الس اس ة كافةالُمواِطو الوطني المتمتع بالحقوق والموطو الجهلليهلل ل 

وحق يولي الوظائف  ل وحق الترش ح لله ئات الن اب ةل كحق االنتخاا 

 اإلنسان ةنزعة يرمي إلو اعتبار  Citizenshipومواطنة  ..اللامة 

أسرة واحهللة وطنها اللالم وأعضاؤها أفراد البشر جم لا ل دون اعتبار 

ل قال بها أو اللرق الختسفهم في اللغة أو في الجنس أو في الوطو 

..الرواق ون قهلليمًا وأخذ بها بلض المحهللث و والملاصريو 
6

 

مكان يتخذه الجماعات مقرًا لها ل وعمومًا  Habitatوطو الَمو         

هو ؛ موطو ريفي للزراع والفسح و ل وموطو حضري للوناع 

ل  ينةلمهللفي اي وسكان المهللن ل وربما ألسباا عهلّلة ل انتقل واستقر الريف

المواطنة يكون و ..المهللني للريف  انتقال يحول بحاالت مل نة ربما أو

:علو وفق  يها أو مفاه مهاباستلماال
1
  

عسقة قائمة ب و شخص وضع ما يكون عل ه مو  ؛ ةقانون ال -

وبها يهلليو األول ل طب لي ومجتمع س اسي يلرف بالهللولة 

ة بالوالء والثاني بالحماية ل وإّن هذه اللسقة ب و الفرد والهللول

                                                           
3

ضمو كلمة ؛ /  3449/  1ط / لبنان   -ت ب رو/ دار صادر / لسان اللرا / منظور  ابو - 

 .وطو
6

دار الحضارة / الوحاح في اللغة والللود ؛ ملجم وس ط / نهلليم مرعشلي ل أسامة مرعشلي  - 

 . 3644ص /  3495/  3ط/ لبنان   –ب روت / اللرب ة 
1

/ ملجم الللود االجتماع ة / لرا المتخوو و نخبة مو االسايذة الموري و وال: راجع مثًس  - 

 . 586 – 581ص /  3495/ مور  –القاهرة / اله ئة المورية اللامة للكتاا 

 قتواديةاال - واالجتماع ةموسوعة الموطلحات اإلدارية / هاشم حس و ناصر المحنك . د -

 . 6119/ لبنان  –ب روت / مكتبة لبنان ناشرون / التجارية و

- Robertson , Iam "Sociology" , worth publish Inc. , America , 1987. 
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طة قانون األمم ل وكذلك وضع المواطو في اسقرر بويت

 ..س ادة القانون ومبادئ المساواة مجتمع قائم علو 

 .. يهللل علو الجنس ة  ؛ انون الهللوليي القفو -

القانون الوطني ل  ةب و المواطنة والجنس ة ول هلل Hyde ومّ ز -

فالمواطنة يش ر إلو الحقوق التي يرى الهللولة أنه مو المناسب 

 ..ا لبلض األفراد الذيو هم أيضًا مو أهلها منحه

وفي الللود الس اس ة يلني مشاركة األفراد في الحقوق  -

والواجبات ل وضاق ملناها في دولة المهللينة ال ونان ة 

المقتورة علو المشاركة في الح اة اللامة علو األحرار مو 

المواطن و وحهللهم وايسع ملناها في الهللول الهلليمقراط ة 

 ..الحهلليثة 

المتم زة لإلنسان مكانته  جلل ل مما ياإلسسم الهلليوفي  أماو          

بها مع ل وبما يتكامل المتكاملة ب و المخلوقات ل وجلل له الحقوق 

ما يملكه مو قوى عقل ة بحسب بإنسان تهم ل وعقسن ة يوجهايه  الناس

 ..يمكنه أن يبني الحضارات ويبني الح اة  لمبهللعة ومنتجة 

مسؤول ة حماية كل ما ُيح ط به مو اإلسسد بأحكامه ل لذا حّمله          

والفضاء الب ئة الهللاخل ة والب ئة الخارج ة مكونات ؛ ول المخلوقات 

ل وما ُيستجهلل مو أمور الح اة المونوعة والمنتجة علو الخارجي 

 ..جملي والمجتملي ستوى الفردي والالم

ل بناء الوطو والمواطنة  ذا يبهللأ مو اللمق اإلنساني فيوبه        

 ماه مفالل وخووص ة وعموم ة  الحضاري المتم زاللقسني حراكها ب

 بالتكامل ة البنائ ةيلتني يحمي واإلنسان ة التي  –اإلسسم ة  مضام والو

 .. للح اةالمتوازنة 
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مو حقائق يكامل ة القرآن الكريم  ما يوور لناوأدق وأعظم         

ل حمايتها مو التههلليهللات والمخاطر والتحهلليات ل والمخلوقات والب ئة 

ل مقابل الفرص  ز القوة المنتجة والمبهللعةل ويلزاإلنسان د يكرِّوويقهلّلد 

ه استراي جي متواصل ل بمنظور أعمق وأدق يوجُّ ودعائم هذه الفرص

 . ة التي ال يتقادداألخروي – ةالهللن وي الحقوق أثرله ول مستهللاد بلنايته و

في ماه ة ضمان الحماية ضمو اآليات المباركات رد مما وو          

 :اإلله ة للكون إلو أجل مسّمو لحماية المخلوقات 

( 36)َوَلَقهلْل َجَلْلَنا ِفي السََّماِء ُبُروًجا َوَزيَّنَّاَها ِللنَّاِظِريَو )           

ْمَع َفَأْيَبَلُه ِإاّل َمِو اْسَتَرَق السَّ( 39)َوَحِفْظَناَها ِمْو ُكلِّ َشْ َطاٍن َرِج ٍم 

َواْلَأْرَض َمهلَلْدَناَها َوَأْلَقْ َنا ِف َها َرَواِسَي َوَأْنَبْتَنا ِف َها ( 38)ِشَهاٌا ُمِب ٌو 

َوَجَلْلَنا َلُكْم ِف َها َمَلاِيَش َوَمْو َلْسُتْم َلُه ( 34)ِمْو ُكلِّ َشْيٍء َمْوُزوٍن 

 ..سورة الحجر  (61)ِبَراِزِق َو 

ل والتكافؤ اللهللالة والمساواة ب هيكريم مو اإلنسان اة حويبهللأ          

عز  ل فوحهللان ة الخالق المخلوقات ة مو أحهللـّنل ست ِم كون الح اةو

الحقوق اللامة والخاصة ل وما  مرجل ة لهم ل يجلل مخلوقايه وجل

ما وضمان الحقوق ول المواطنة والحريات واللهللالة تكامل ة يتللق ب

ما يحمله اآلية لحقوق مل وهو جانب جبات مو وا إلو جانبهايتريب 

 : الناس 

سورة  (361)َوِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواِحهلٌل َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو الرَّْحَمُو الرَِّح ُم )        

 البقرة

وابتهللاًء فإن الخالق عز وجل ل ال يحهلله حهلل وال حجاا عو          

ار عل ه وآله  صل)خاطب جل جسله رسوله األكرد  مخلوقايه ل وبهذا

 ( :وسلم
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َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقِريٌب ُأِج ُب َدْعَوَة الهللَّاِع ِإَذا َدَعاِن )         

 .. سورة البقرة (386)َفْلَ ْسَتِج ُبوا ِلي َوْلُ ْؤِمُنوا ِبي َلَللَُّهْم َيْرُشهلُلوَن 

وما يتضمنه درس  ومما نتللمه مو الخطاا اإللهي اللظ م ل         

الوحهللة ثوابت الهللعاء ل أن ال يم  ز ب و اللباد ل وال حواجز ل و

ل وال يقف إاّل عنهلل التلهللي علو حقوق اإلنسان ة قائمة ال حهللود لها 

 ..اآلخريو 

مو المكرم و ل وهل أكرد ودل ل عسقايه واإلنسان بحهلل ذايه          

 ..(  ُب َدْعَوَة الهللَّاِع ِإَذا َدَعاِنُأِج ) ل (  َقِريٌب ُأِج ُب) الكرامة مو ؛ 

سسمة مما يشمل المواطنة ل حق الل ش بكرامة وكذلك ؛ و         

االقتوادي ل وما يمتهلل  –ومساواة وعهللالة ل بما ف ه الجانب النفسي 

االجتماعي ل وحماية الحريات اللامة ل  –لسسمة السلوك االقتوادي 

 :ة وهو جانب مما يتضمنه اآلية الكريم

َيا َأيَُّها النَّاُس ُكُلوا ِممَّا ِفي اْلَأْرِض َحَلاًلا َط ًِّبا َوَلا َيتَِّبُلوا )          

 .. سورة البقرة (368)ُخُطَواِت الشَّْ َطاِن ِإنَُّه َلُكْم َعهلُلوٌّ ُمِب ٌو 

 يالسلوك االقتواد حماية نظاد وينظ م الح اة ل ومنهومو أجل          

المال ة ل وهو يتضح مما  –سان ة وما يتللق بالحقوق واللسقات اإلن

واللهللالة ل يحقق المساواة ل يتضمنه الخطاا اإللهي في يشريع ويوج ه 

 :بس يفريق ب و إنسان وآخر  وعقسن ة الحريات ل وإحقاق الحقوق

ِإَلو اْلُحكَّاِد ِلَتْأُكُلوا َوَلا َيْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْ َنُكْم ِباْلَباِطِل َوُيهلْلُلوا ِبَها )          

 .. سورة البقرة (388)َفِريًقا ِمْو َأْمَواِل النَّاِس ِباْلِإْثِم َوَأْنُتْم َيْلَلُموَن 

الحقوق والواجبات  شملايجاهات هذا المضمار ل لتويتلهللد          

ل والرأي والرأي اآلخر ل وحرية الهلليو  ل ويبادل األدوار والمسؤول ات

لو أن ال يتلهللى ل تجاوز علو اآلخريو بغ ر حق ل وقهلل ورد واللق هللة ع

 :في الكتاا الحك م 
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َلا ِإْكَراَه ِفي الهللِّيِو َقهلْل َيَب ََّو الرُّْشهلُل ِمَو اْلَغيِّ َفَمْو َيْكُفْر )           

 اُرَلَها َو  َفَقهلِل اْسَتْمَسَك ِباْلُلْرَوِة اْلُوْثَقو َلا اْنِفَواَداِرِبالطَّاُغوِت َوُيْؤِمْو ِب

 .. سورة البقرة (656)َسِم ٌع َعِل ٌم 

والتم  ز  اإلقناعمو يوجه اإلسسد ل بل اإلكراه القوة وفل س           

ل وينتشر ا يوهخ ر اإلسسد للبشرية جملاء ل وف القناعة بواالخت ار و

اإلنسان وبناء اإلنسان ة  اف وغاياتههللمو ههللى اإلسسد ويحسس أ

بالوقاية  التي يتجاوزتملي ل بتوج ه الرسالة اللظ مة المج لوحهللة البناء

 .. ود والمواقع واألزمان والمواقف كل الحواجز والق واللسج

الفقه التشريلات ووالتمسك باللروة الوثقو ل بموجه           

والتخوص الفقهي المستمر بلسجايه مع كل حهللث وإشكال ات 

قة بار يلالو ل السسد المؤمو ر قوة االيجاه والثافومستحهللث ل لتو

النِّلم بس حهللود ل بايجاه الوحهللة كمسؤول ة وعمل الخ ر والمه مو ب

ويفاعل إنساني بروح المواطنة المجسهللة لكل ما يمكو يجس هلله ضمو 

ل والللة والمللول ( َلا ِإْكَراَه ِفي الهللِّيِو ) فضاء المحبة في ار ؛ 

الب ان الواقي والوافي ل هذا (  لرُّْشهلُل ِمَو اْلَغيَِّقهلْل َيَب ََّو ا) عنهلل ؛ وفلسفته 

 ..والشافي مو كل األوهاد بالحسنو 

عنهلله ل كون ما يتحقق ضمو الهللولة  –بناء اإلنسان ويمتهلل          

مضام و اللسقات الجمل ة والمجتمل ة الضامنة ألسس األلفة والمحبة 

 : ل المنبثقة مو وضوح الرؤيا والسسد 

َواْعَتِوُموا ِبَحْبِل اِر َجِم ًلا َوَلا َيَفرَُّقوا َواْذُكُروا ِنْلَمَة اِر )          

َعَلْ ُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعهلَلاًء َفَألََّف َبْ َو ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتْم ِبِنْلَمِتِه ِإْخَواًنا َوُكْنُتْم 

َكَذِلَك ُيَب ُِّو اُر َلُكْم َآَياِيِه َلَللَُّكْم  َعَلو َشَفا ُحْفَرٍة ِمَو النَّاِر َفَأْنَقَذُكْم ِمْنَها

 سورة آل عمران  (311)َيْهَتهلُلوَن 



 
 

06 

؛ جاء باألمر اإللهي الرحمو الرح م المبني علو ( َواْعَتِوُموا )         

ل (  ِبَحْبِل اِر) اللظ م هو ؛ الهادي المت و المحبة والسسد ل والمرشهلل 

 ..( َجِم ًلا ) الجامع ؛ 

ل وعنهلله ( ا َوَلا َيَفرَُّقو) اللظ م وجوا ؛  الهادي لذا بهذا الحبل         

ِنْلَمَة اِر ) ل في كل مجاالت الح اة ؛ ( َواْذُكُروا ) ؛  شكل بناء الشكري

 ( .. َعَلْ ُكْم

َقْوٌل َمْلُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخْ ٌر ِمْو )  لبناء اللسقات المحمودة ؛و         

َيا َأيَُّها الَِّذيَو َآَمُنوا َلا ُيْبِطُلوا ( 661) َغِنيٌّ َحِل ٌم ْتَبُلَها َأًذى َواُرهلَلَقٍة َيَص

 النَّاِس َوَلا ُيْؤِمُو ِباِر َصهلَلَقاِيُكْم ِباْلَموِّ َواْلَأَذى َكالَِّذي ُيْنِفُق َماَلُه ِرَئاَء

ُيَراٌا َفَأَصاَبُه َواِبٌل َفَتَرَكُه َصْلهلًلا  َواْلَ ْوِد اْلَآِخِر َفَمَثُلُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْ ِه

( 669) َلا َيْههلِلي اْلَقْوَد اْلَكاِفِريَو و َشْيٍء ِممَّا َكَسُبوا َواُرَلا َيْقهلِلُروَن َعَل

 .. سورة البقرة

حرية والتلاون الل بتكامل ة  والمواطنةاللسقات اإلنسان ة ويبهللأ          

ل (  ُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخْ ٌر ِمْو َصهلَلَقٍة َيْتَبُلَها َأًذىَقْوٌل َمْل) مو ؛  والتكافل

المستوعب للحاجة  المنظور وغ ر المنظور هذا السلوك اإلنساني

 ..والمنفلة واإلشباع 

تشريلات ومحتوى ال دقة األحكاد وهكذا يضع اإلسسد          

لمتحقق الهللستورية في بناء الهللولة ووحهللة البناء التكاملي ا المؤشراتو

 ..بوحهللة المسلم و ووضوح ملالم المواطنة 
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 عل التكويني اجلاإلنسان بني : ثانيًا 
 واجلعل التشريعي

 

يظهر موضوع يحهللد جانب مهم وح وي ضمو  ويواصًس ؛         

مستوى التوازن المؤشر علو وحهللة المسلم و ووحهللة التوجه اإلسسمي 

نة مو خسل الجلل التشريلي الحن ف ل والمحهللد بهللوره لملالم المواط

اإللهي ل والمشرِّع اللظ م الذي يللم ما ينفع المخلوق وما يؤثر علو 

 .. ملالمها ووضوحالمستهللامة محهللدات المستقبل وآفاقه 

وما يتريب عل ه مو الجلل التكويني لإلنسان ل العتبارات          

لفكري يتللق بتمايزه علو المخلوقات باللقل والتفك ر والنتاج ا

واإلبهللاعي واالبتكاري ل وما يتحقق مو يطب قات ِلما هو مخطط له ل 

وال يفرقهم أو ال يضرهم  بالتآلف والمحبة ل بشكل يجمع ب و الناس

 ..ة وغ ر مباشر ةمباشرومؤشرايه ال لواقبهب

ما يتللق منه ما يسع البحث ل وبووبشكل مبسط ومختور          

 ..المح ط تكاملي ب و اإلنسان وبمحاور المواطنة في البناء ال

الجلل  يمكو وضع مخطط يوض حي لمكونات منظومةوبهذا          

ل وما يهللخل محور هنهللسة وانتظاد هذه  ويكوينات الب ئة بشكل عاد

للقهللرات المنظومة ل بما ف ها ما يتضمو التكويو الطب لي أو الفطري 

قل ة والجسهللية بالتوازي مع اللمر الزمني واللقلي ل والسسمة الل

ل وما يكامله مو مكتسبات التللم والترب ة والتلل م والتهللريب والنفس ة 

وحراكايها ل ها جم لًا داخل وما يح ط باإلنسان يامتهللاداوالخبرة و
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ومؤثرايها وآثارها المتلهللدة والمتشلبة ؛ المنظورة وغ ر المنظورة ل 

 :آليي ل وكا ةوالمستقبل  ةل اآلن  ةوغ ر المباشر ةالمباشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بشكل مبسط يب و(  3) مخطط 

 لجلل التكويني والتشريلي واإلنسانادقة هنهللسة 

 

/  1مو اآلية ( ِإنَّ اَر َباِلُغ َأْمِرِه َقهلْل َجَلَل اُر ِلُكلِّ َشْيٍء َقهلْلًرا ) و          

 .. سورة الطسق

اللظ مة علو وهو ما يهلللل علو مهللى الهللقة والرحمة اإلله ة           

لكل مخلوق مكانته وك انه مخلوقايه الذي جلل سبحانه ويلالو 

 ..ه وقويم السبل الستثمارها وقهللرايوكرامته 

ُثمَّ َجَلْلَناُه ُنْطَفًة ( 36)َوَلَقهلْل َخَلْقَنا اْلِإْنَساَن ِمْو ُسَلاَلٍة ِمْو ِط ٍو )          

ْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَلَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا ُثمَّ َخَلْقَنا النُّ( 31)ِفي َقَراٍر َمِك ٍو 

 َفَتَباَرَك اُراْلُمْضَغَة ِعَظاًما َفَكَسْوَنا اْلِلَظاَد َلْحًما ُثمَّ َأْنَشْأَناُه َخْلًقا َآَخَر 

اإلنسان 

 السوي
الجعل 

 التكويني

الجعل 

 التشريعي

 البيئة

 

 البيئة
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ْم َيْوَد اْلِقَ اَمِة ُثمَّ ِإنَُّك( 35)ُثمَّ ِإنَُّكْم َبْلهلَل َذِلَك َلَم ُِّتوَن ( 39)َأْحَسُو اْلَخاِلِق َو 

 سورة المؤمنون  (36)ُيْبَلُثوَن 

 جللالاإلنسان و مس رة طنة ل هو حمايةمهم مو الموا انبوج           

يه التي أودعها الخالق عز وجل ل ل وحماية طاقايه وقهللراله  التكويني

ويطوير يلك  ةل وما يمكو ينم وما يتوافر له ل حماية ما متاح له و

لتلل م والتهللريب والتأه ل ل واستثمار يلك الطاقات المبهللعة القهللرات با

ل ة واللضل ة ل دون يم  ز بالفكر والتطب قات ل وما يتمثل بالجهود اللق

 .. أو ههللر

ل واالستلهللادات احتراد الطاقات بالناس  ويظهر يكامل ة          

ل كون عنهللها  ل قهللراتالمناسبة لل الملرف ة ووضلها ضمو المكانة

عل ه )وبهذا يونف اإلماد علي ل طاقته  يوريف كلٌّ حسب نتفاع لاال

 : (السسد

َوَهَمٌج ل اٍة لو َسب ِل َنَجَوُمَتَللٌِّم َعل يٌّ اِناِلٌم َربََّفَل: سَثٌة اُس َثالنَّ)          

ل  ِمالِلْل َلْم َيْسَتِض ُئوا ِبُنوِرل َيِم ُلوَن مَع ُكلِّ ِريٍح ل اِعٍقاُع ُكلِّ َنْيَباٌع َأَرَع

(َوَلْم َيْلَجُؤوا إلو ُرْكٍو َوِث ٍق 
3
 . 

 : ب و التي يؤشر أثره ل م زة اللطاءلإلنسان الللم  يضعو          

ه الفاعل ضمو مستوى مكتسبكون ويل  يوالهمجل والمتللم ل اللالم 

 ..الحضاري  –التقهلّلد الملرفي 

لكلٍّ بومته البنائ ة ل وممكو أن يكون  له موقله السلوكي وكلٌّ         

الحقوق  ضمنها ةل الكائنوالوطن ة في خارطة الوطو والمواطنة 

الوظ ف ة واألدائ ة في  المسؤول ات عنهللها تلاظمما يول والواجبات 

 .. التخط ط ة والتنف ذية وفنونها مجريات الح اة
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ويبقو اللالم المتوهللر لللبء والمسؤول ة اللظمو ل لإلبهللاع          

 ..كل الشرائح  بطاقايه الفكرية ل وما يرفهللرة اإلبهللاع ة داواإل

ل فإّن عموم ة  ل والستقامة الح اة والمواطنة ومو جهة أخرى         

يحريم قتل النفس بغ ر حق ل وجه إنساني آخر يتمثل في التشريلات 

ل دون ومنه اإلنسان  التي يحفظ روح المخلوق اإلسسم ةواألحكاد 

الناس ل ودون يم  ز عرقي أو قومي أو مذهبي أو يفرقة في ذلك ب و 

ديني ل فالحقوق ال يتجزأ ل والواجبات والمسؤول ات يتوازن ب و 

حماية ما ُيستههللف مو ل و لتشريلي والجلل التكويني للمخلوقالجلل ا

 :اإلنسان واإلنسان ة ل وورد في الذكر الحك م 

رََّد اُر ِإلَّا ِباْلَحقِّ َوَمْو ُقِتَل َمْظُلوًما َفَقهلْل َوَلا َيْقُتُلوا النَّْفَس الَِّتي َح)         

سورة  (11)َجَلْلَنا ِلَوِل ِِّه ُسْلَطاًنا َفَلا ُيْسِرْف ِفي اْلَقْتِل ِإنَُّه َكاَن َمْنُووًرا 

 .. اإلسراء

ومكانة الناس مو  ويتلهللد ايجاهات ومكونات ويكامل ة الجلل ل        

ومو  يات حمايتها بشكل مباشر وغ ر مباشر ليطب قات المواطنة وأولو

قوله  ل هذا الجانب بشكل وبآخراآليات المباركة التي يضمنت ب و 

 :يلالو 

الَِّذي َجَلَل َلُكُم اْلَأْرَض ِفَراًشا َوالسََّماَء ِبَناًء َوَأْنَزَل ِمَو السََّماِء )  -

ِه َأْنهلَلاًدا َوَأْنُتْم َلا َيْجَلُلوا ِلّلا َلُكْم َفَماًء َفَأْخَرَج ِبِه ِمَو الثََّمَراِت ِرْزًق

 . سورة البقرة( 66)َيْلَلُموَن 

َوَكَذِلَك َجَلْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسًطا ِلَتُكوُنوا ُشَههلَلاَء َعَلو النَّاِس َوَيُكوَن )  -

 .سورة البقرة /  391مو اآلية ( الرَُّسوُل َعَلْ ُكْم َشِه هلًلا 

َضًة ِلَأْيَماِنُكْم َأْن َيَبرُّوا َوَيتَُّقوا َوُيْوِلُحوا َوَلا َيْجَلُلوا اَر ُعْر)   -

 .سورة البقرة ( 669)َبْ َو النَّاِس َواُر َسِم ٌع َعِل ٌم 
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َوِمْنُهْم َمْو َيْسَتِمُع ِإَلْ َك َوَجَلْلَنا َعَلو ُقُلوِبِهْم َأِكنًَّة َأْن َيْفَقُهوُه  ) -

ا ُكلَّ َآَيٍة َلا ُيْؤِمُنوا ِبَها َحتَّو ِإَذا َوِفي َآَذاِنِهْم َوْقًرا َوِإْن َيَرْو

َجاُءوَك ُيَجاِدُلوَنَك َيُقوُل الَِّذيَو َكَفُروا ِإْن َهَذا ِإلَّا َأَساِط ُر اْلَأوَِّل َو 

َوُهْم َيْنَهْوَن َعْنُه َوَيْنَأْوَن َعْنُه َوِإْن ُيْهِلُكوَن ِإلَّا َأْنُفَسُهْم َوَما ( 65)

 . ورة األنلادس( 66)َيْشُلُروَن 

َأَوَمْو َكاَن َمْ ًتا َفَأْحَ ْ َناُه َوَجَلْلَنا َلُه ُنوًرا َيْمِشي ِبِه ِفي النَّاِس  ) -

َكَمْو َمَثُلُه ِفي الظُُّلَماِت َلْ َس ِبَخاِرٍج ِمْنَها َكَذِلَك ُزيَِّو ِلْلَكاِفِريَو 

 .سورة األنلاد ( 366)َما َكاُنوا َيْلَمُلوَن 

َلَقُكْم ِمْو َنْفٍس َواِحهلَلٍة َوَجَلَل ِمْنَها َزْوَجَها ِلَ ْسُكَو ُهَو الَِّذي َخ)  -

 .سورة األعراف /  384مو اآلية ( ِإَلْ َها 

( 339)َوَما َكاَن َربَُّك ِلُ ْهِلَك اْلُقَرى ِبُظْلٍم َوَأْهُلَها ُمْوِلُحوَن )  -

َيَزاُلوَن ُمْخَتِلِف َو َوَلْو َشاَء َربَُّك َلَجَلَل النَّاَس ُأمًَّة َواِحهلَلًة َوَلا 

ِإلَّا َمْو َرِحَم َربَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم َوَيمَّْت َكِلَمُة َربَِّك َلَأْمَلَأنَّ ( 338)

 .سورة هود ( 334)َجَهنََّم ِمَو اْلِجنَِّة َوالنَّاِس َأْجَمِل َو 

ا َوِمْو ُكلِّ َوُهَو الَِّذي َمهللَّ اْلَأْرَض َوَجَلَل ِف َها َرَواِسَي َوَأْنَهاًر)  -

الثََّمَراِت َجَلَل ِف َها َزْوَجْ ِو اْثَنْ ِو ُيْغِشي اللَّْ َل النََّهاَر ِإنَّ ِفي َذِلَك 

 .سورة الرعهلل ( 1)َلَآَياٍت ِلَقْوٍد َيَتَفكَُّروَن 

َواْلَأْرَض َمهلَلْدَناَها َوَأْلَقْ َنا ِف َها َرَواِسَي َوَأْنَبْتَنا ِف َها ِمْو ُكلِّ )  -

َوَجَلْلَنا َلُكْم ِف َها َمَلاِيَش َوَمْو َلْسُتْم َلُه ( 34)َمْوُزوٍن  َشْيٍء

 . سورة الحجر( 61)ِبَراِزِق َو 

َواُر َجَلَل َلُكْم ِمْو َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا َوَجَلَل َلُكْم ِمْو َأْزَواِجُكْم )  -

 ُيْؤِمُنوَن َوِبِنْلَمِة اِر ِطِلَبِن َو َوَحَفهلَلًة َوَرَزَقُكْم ِمَو الطَّ َِّباِت َأَفِباْلَبا

 .سورة النحل ( 96)ُهْم َيْكُفُروَن 
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يكويو ما ب و اآليات المباركات ل يجمع فضًس عو ما            

 ..التشريلات  وما يشمله مو التكل ف ؛أولويات والمخلوق ل 

بالوصف والمواصفات الكائنة في  اإلسسد يجمع ما ب نهماو          

مضام و بالتشريلات اإلله ة المتمثلة وما يتريب عل ها مو  ل المخلوق

وجللها التشريلي ؛  ههلليها وضحما االقرآن الكريم ل وفي ما ورد 

 أصحاا اللومةأقوال األئمة األطهار األحاديث النبوية الشريفة و

 .. (عل هم السسد)

 

 بني الوطن واملواطنة وبناء الدولة: ثالثًا 
 

في التشريلات المواطنة  اتمو يبايو مفاه م ويطب قالرغم بو          

ل التي يختلف عو التشريلات اإلله ة اللظ مة في الهللقة ل الوضل ة 

عمومًا يظهر أهم ة االحتفاء باست لاا مسألة ومبهللأ المواطنة  الكنه

 شكلالكمهللخل ح ايي ل إذا ما استثمر يطب قات وح ث ات المواطنة ب

 ..الوح ح والمناسب 

والفكرية التقل هللية ل وربما يتلهللد االيجاهات الس اس ة الملاصرة          

وغ ر التقل هللية ل فمنها ما يتجه نحو يحج م المواطنة والمواطو 

ويطب قايها ل ومنها ما يأخذه علو أساس الموالح اللامة ومستوى 

الهلليمقراط ة ويطب قايها ل ومنها ما يأخذ يبلايه ومتطلبايه حسب ما 

ى الس اس ة ومفاه مها المتماش ة مع موالحها ويوجهايها ل يريئ ه القو

 ..وما ال يتلارض مع إيهلليولوج ايها ومستقبل أنظمتها الس اس ة 

الفاعل ل كركو في يحهلليهلل مؤشرات المواطنة  وللمكان حضوره         

 ..الملن ة باألمر  الوضل ة ضمو دستور ويشريلات وقوان و الهللولة
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 زات م (المكان )  مو ذلك ل فإّن للوطووأعمق وربما أبلهلل           

الرفاه ة األمو و إشباع الحاجة ل ومنه منطقة عنهللالشلور بالمواطنة 

النفسي ل وما يبلثه  –ل محط االستقرار التكاملي االسري االقتوادية 

 ..مو طمأن نة ل واكتساا الحق المشروع المتمثل بكرامة اإلنسان 

أم ر المؤمن و قول  و ما ورد في وهو مضمون مو مضام         

 ( :عل ه السسد)اإلماد علي 

(ُغْرَبٌة  ي الَوَطِوالَفْقُر ِفَول ي الُغْرَبِة َوَطٌو الِغَنو ِف) 
3

 

المواطو إاّل باهتماد الهللولة بمختلف  –وال يحكم بناء الهللولة           

: بما يضله مو خطط يجمع ب و  ل اللوامل المنظورة وغ ر المنظور

بالحكومة  ةوإداريها المتمثلل لفرد واألسرة والمجتمع ل والهللولة ا

للوصول إلو األههللاف قو رة األمهلل وبل هللة األمهلل ل لتول ل الوطن ة 

 ..المواطنة  –مرحلة الوطو إلو 

يشويه لوورة التم  ز ب و اإلسسد  ل وما يحهللث اآلن في اللالم          

امة اإلنسان وما ُيح ط به وما يستههللف بشريلته اإلله ة مو حفظ كر

 ..ل بل حتو الفضاء مو بل هلل وقريب 

ل وايخذ اإلسسد َمو انهللّس في أروقة اإلسسد ووب و المأجور ل           

بسلوك ايه ل والمسلم باالسم الذي ال يمثل يجارة وموالح خاصة 

يههللر الوطو والمواطنة ل وبسبق موالحه ل الشريلة اإلسسم ة 

 ..لهلليو ل ويشوه الهلليو وسماحته والوطن ة باسم ا

َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْو َذَكٍر َوُأْنَثو َوَجَلْلَناُكْم ُشُلوًبا )           

َقاَلِت ( 31) َعِل ٌم َخِب ٌر ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنهلَل اِر َأْيَقاُكْم ِإنَّ اَر َوَقَباِئَل ِلَتَلاَرُفوا

َآَمنَّا ُقْل َلْم ُيْؤِمُنوا َوَلِكْو ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّا َيهلْلُخِل اْلِإيَماُن ِفي اْلَأْعَراُا 

                                                           
3

 . 998ص / المرجع نفسه  - 
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 َغُفوٌر ْعَماِلُكْم َشْ ًئا ِإنَّ اَر َوَرُسوَلُه َلا َيِلْتُكْم ِمْو َأوا اَرُقُلوِبُكْم َوِإْن ُيِط ُل

 .الحجرات سورة ( 39)َرِح ٌم 

ب و الخلق والجلل التنظ مي  ةالكائن الحقوقو التوازنعهللالة و          

انس اب ة التوجهات الوظ ف ة واألدائ ة بالتم  ز للشلوا والقبائل ل و

ل والتنم ة والتطوير  َأْيَقاُكْم - َأْكَرَمُكْمواالخت ار ل ومحتوى مفول ة 

َوَلِكْو ُقوُلوا َأْسَلْمَنا ) المللومايي والفكري للتأه ل االست لابي عنهلل ؛ 

 .. ( َلمَّا َيهلْلُخِل اْلِإيَماُن ِفي ُقُلوِبُكْمَو

 جهة أخرى ل يههلليهللات ومخاطر استغسل التم  زمو يظهر و          

 ..واللرق ة  لقوم ةباسم ا ب و الناس

ا يوجهايه سريانو اتوصراع ةمحهللدات وه منه مو ما يخلقو          

 لاللادية غ ر و اإلستراي ج ة لخطط وصنع وايخاذ القراراتلوضع ا

 ..والمواطنة  مستقبل الهللولةعلو وفقها والمبني 

الملك ة ويوجه النظاد الس اسي واالقتوادي أيضًا و          

واالجتماعي في ذلك ل ومهللى التشج ع علو يطب ق نظاد مل و ل كأن 

دولة متقهللمة أو نام ة  في أو مختلط ؛يكون نظاد رأسمالي أو اشتراكي 

 .. أو متخلفة

ما يتريب مو الحقوق كون موازيو اللهللالة والمساواة ل ذا يلو          

مو مرحلة مها وينظ مها انظوالواجبات والمسؤول ات ل ومحهللدايها 

الوالدة والرعاية واألمومة لحمل وامتهللادها لول ما قبل الحمل الزواج و

 ..انة ضلرضاعة والحوا

الشخو ة ل وبناء  ل وبناء النفسل مراحل الح اة  يتابعو          

والسسمة النفس ة ل ل والسسمة اللقل ة ل ومحهللدات السسمة الجسهللية 

الوفاة والمثوى ل حتو  ية الوح ة علو مهللى عمر المواطوومهللى الحما

 ..األخ ر للمواطو 
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مو الثوابت ل ُيلهلل ولحق الح اة وص انتها وضوابطها            

مستقبلها يواصل ج تها ووإستراي لو انة الوحهللة اإلنسان ة وأساس ايها 

 .. والبناء  اللطاءفي 

ل محهللدات  تهكرامالحفاظ علو واإلنسان ولألمو واستقرار            

لوورة المواطنة وحقوق اإلنسان ويكاملها بحسب الملاي ر 

 ..والمؤشرات األخسق ة وقواعهلل ويطب قات الحقوق والواجبات 

بودية والتبل ة والتهم ش المض ِّع التحرر مو اللوما يتللق ب         

لحقوق الناس أو حقوق اإلنسان ل والتحول للمساواة واللهللالة وسسمة 

 ..الحقوق 

محورها المواطو ل وللسقات المشتركة لويمكو وضع ملالم           

ل وما يتريب مو حقوق وواجبات ومسؤول ات ل رسم ة والمواطنة 

 :اللسئقي باآليي وغ ر رسم ة ل ويمكو ب ان التنظ م 

ل وكما  المواطو ل كفرد وجماعة ومجتمع - المواطوعسقة  -

 ورد في الحهلليث النبوي الشريف مو مضام و اللهللل والحقوق

 :والواجبات واالبتلاد عو الظلم 

مو عامل الناس فلم يظلمهم وحهللثهم فلم يكذبهم  )       

ووعهللهم فلم يخلفهم فهو ممو كملت مرويه وظهر عهللالته 

( جب أجره وحرمت غ بتهوو
3
 . 

هلليث المبارك ل عسقة المواطو يتضمو الح مما وأيضًا        

ل وأخسق ة اللسقات اإلنسان ة مع الناس  بموقله الق ادي

والملاملة الكف لة ببناء الثقة المتبادلة الستهللامة الح اة الم هللان ة 

                                                           
3

 . 18 ص / الموهللر نفسه / أبو محمهلل الحسو بو علي بو الحس و بو شلبة الحراني  - 
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ل في اللهللالة وسسمة نقل المللومة ل ويوابع الوهللق في الوعهلل 

 ..التوق ت والموقف واإلنسان  –ودالاليه في احتراد الكلمة 

يلني ايجاهات المواطو نحو مما ؛ والهللولة  - المواطوعسقة  -

 ..وعسقايه الهللولة 

مع  ثقافة ويكامل اللسقات أهم ةيشمل علو مما و        

قول الرسول األعظم  هيتضمن مما الحقوق والواجبات ل  وهو

 :  (وسلم ار عل ه وآله صل)

بار مهللاراة الناس في غ ر  اإليمانرأس اللقل بلهلل )         

(يرك حق ومو سلادة المرء خفة لح ته 
3
 . 

أهم ة اللقل واإليمان بار ل وما يتضمنه  برزما يومنه          

مو است لاا الشريلة اإلله ة وك ف ة التلامل علو وفقها ل 

 .. مهللاراة الناس ومنه عقسن ة

ويتسع مضام نه ؛ ألي دور ونشاط وموقع في           

الخريطة التنظ م ة ودل لها التنظ مي ل بملنو أخسق ات 

 ..است لاا الوظ فة واألداء اإلنساني الحضاري المنتج 

يلني ايجاهات المواطو نحو مما ؛ و والهللستور – المواطو -

النتظاد ح ايه ل ومنه ما يتحقق مو متطلبات أمنه  الهللستور

ل واستقراره بما يحكم الهللولة  االجتماعي –توادي االق

 ..بقوان نه المترجمة للمواطنة ل باللهللالة والمساواة 

هات المواطو نحو جويلني يمما ؛ و البرلمان -اطو المو -

المترجم لطموحات الناس  البرلمان ل وُيلهللالبرلمان الذي يمثله 

                                                           
3

 . 64 ص/  الموهللر نفسه - 
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ف ها  ل بما يضله مو يشريلات وقوان و ل ال يم  زويطللايهم 

 ..وال محاباة 

ايجاهات و بناء اللسقات يلنيمما ؛ والحكومة  -المواطو  -

المواطو واستلهللادايه نحو الحكومة ل وما يتريب مو حقوق 

 ..وواجبات 

ل كما هو  اتوالخووص  اتما يتريب مو اللموم  وبالمقابل        

 :ضمو عل ه التشريلات والقوان و 

والمواطو مكاسب للوطو ما يحققه مو جانب مالهللستور ؛ و -

والمواطنة ل ومهللى انس اب ة الحقوق والواجبات بشكلها 

 ..اإلنساني واألخسقي ل بس فوارق طبق ة 

ُهَو الَِّذي َجَلَل َلُكُم اْلَأْرَض َذُلوًلا َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها  )       

 ..سورة الملك ( 35)َوُكُلوا ِمْو ِرْزِقِه َوِإَلْ ِه النُُّشوُر 

وفي بس فوارق إنسان ة ل وال زمان ة ل وال مكان ة ل         

 :الحهلليث النبوي الشريف ل وما يتضمنه مو حقوق 

(عرضه وماله ودمه : المؤمو حراد كله )        
3
  

ضمو بنوده في اإلسسد وهو ما يضمنه الهللستور        

 وحقوق ب و الوحهللة اإلسسم ة واإلنسان ة والمواطنة  تهويكامل

 ..الناس وحقوق اإلنسان 

؛ وهو ما  وحقوق المواطو والمواطنةل والحكومة الهللولة  -

 : ل وفي الذكر الحك م مو يطب قات وإجراءات عل ه يتريب 

َيا َداُووُد ِإنَّا َجَلْلَناَك َخِل َفًة ِفي اْلَأْرِض َفاْحُكْم َبْ َو )        

ُ ِضلََّك َعْو َسِب ِل اِر ِإنَّ الَِّذيَو النَّاِس ِباْلَحقِّ َوَلا َيتَِّبِع اْلَهَوى َف

                                                           
3

 . 18 ص/ لموهللر نفسه ا/ أبو محمهلل الحسو بو علي بو الحس و بو شلبة الحراني  - 
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َيِضلُّوَن َعْو َسِب ِل اِر َلُهْم َعَذاٌا َشهلِليهلٌل ِبَما َنُسوا َيْوَد اْلِحَساِا 

 .. صسورة ( 66)

مهللاراة الناس نوف : )  (ار عل ه وآله وسلم صل)وقال       

(والرفق بهم نوف الل ش  اإليمان
3
  . 

ل اللسقات اإلنسان ة باإليمان والمهللاراة وما أعظم يكام      

الوراع ل  –والرفق ل لتحرير الناس مو ق ود عبودية األنا 

 ..يطب قات ثقافة حق الل ش بكرامة ومحبة وود اللمل علو و

أمو المجتمع ما يتللق بمضمون آخر مو الرحمة اإلله ة ل و          

 إلنسانماية اوحماية أرواحهم ل والحث علو الحرص في حووحهلليهم 

مو أولويات الهلليو وهي حقوق الناس ل بل حماية ه ل وحماية حقوق

 :اإلسسمي ل ففي الذكر الحك م 

َأنَُّه َمْو َقَتَل َنْفًسا ِبَغْ ِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اْلَأْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل )           

/  16مو اآلية (  َ ا النَّاَس َجِم ًلاالنَّاَس َجِم ًلا َوَمْو َأْحَ اَها َفَكَأنََّما َأْح

 .سورة المائهللة 

ال يقتور علو القتل المادي والتوف ة الجسهللية وربما            

القتل الملنوي ل كقتل  ؛ حماية الناس مو ل بل يمتهلل ل تضمولإلنسان 

الطاقات والقهللرات والمواهب واالبتكارات ل وقتل األفكار في مههللها 

 .. ما ينفعالنضج و ن وصولها لمرحلةدو

ل ب و الفرد والهللولة  اتالمواطنة يحقق بناء اللسقأيضًا و         

 مركز اللسقات ل أينما كان بالتوجهات الرسم ة وغ ر الرسم ة ل

 ..وأي موقف إنساني كان  ومتما كان

                                                           
3

 . 64 ص/  الموهللر نفسه - 



 
 

29 

 حقوقالمو  سبكاالتشريلات اإلسسم ة ل هناك مفي ضوء ف            

يحقق له اللضوية الكاملة ل ومزاولتها بالمساواة ما يستمهلل مو حرية و

المشاركة الفلل ة في وضع القوان و والقواعهلل ربما منه واللادلة ل و

والنظم ل وأخذ المبادرة والهللور الفاعل ل بما ف ه المضام و المهللن ة 

واجبات مو ما يتريب عل ه مقابل ذلك ول والس اس ة والشأن اللاد 

.. مسؤول اتو
3

 

 يبهللأ مووح ث ايها ل كما يم ذكره ل وطب لة مكتسبات المواطنة          

الزواج وما يجري مو االخت ار ل ويواصله بمرحلة الشروع  قبل

لحظة التكويو الجن ني لإلنسان ل ووالديه ل ويسزمه  مو المكتسب

حتو المثوى األخ ر لإلنسان ل وال فرق ب و الذكر واألنثو ل إاّل في 

الجلل التكويني ل وما يتريب مو اخت ار للق بمواقف استثنائ ة يت

السلوك والبناء واللطاء ل ومو بنود حقوق اإلنسان ؛ يولهلل الناس 

..أحرارًا ل متساويو في الحقوق 
6

 

ل ل كون اإلسسم ة وما ب و األخ والنظ ر ل يكمو م زان الهللولة         

اد اق الحقوق ب و أفرمضمون المواطنة والمساواة واللهللالة وإحق

ما يمثله مو حقوق اإلنسان ل وهو مضمون مما ورد في المجتمع ل و

 ( :عل ه السسد)قوله 

                                                           
3

/ ؛ دراسة مقارنة  ةإشكال ات التنم ة االقتوادية المتوازن/ محمهلل حسو دخ ل . د: راجع  - 

 . 168 – 166ص /  6114/  3ط/ منشورات الحلبي الحقوق ة 
6

/ اس ة حقوق اإلنسان ؛ الشخو ة والس / عبهلل ار لحود ل جوزف مغ رل : راجع مثًس  - 

 . 31ص /  3485/  6ط/ لبنان  –ب روت / منشورات عويهللات 

- Perry Joh and Ernt " the Social Web : An Introduction to Sociology " ,  

2ed , adepartment of Harrper and Row publisher's , Inc. , new York ,1989 . 

 - Dressler, David & Carns, Donald " sociology ; The Study Of Human 

Interation " 2ed Alfred A. Knopf, Inc., New York , 1973 . 
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(ْو َنِظ ٌر َلَك ِفي الَخْلِق َأل ٌخ َلَك ِفي الهللِّيِو ا َأإمَّ) 
3

 

ل والهلليو اإلسسمي يحقق بس يم  ز والمواطنة يجمع ب و الناس        

ل المسؤول ات ل حمهذا الجانب بكل إنواف ومكاسب الحقوق ل وي

ل ودور اإلسهاد في جانب مو بناء الهللولة ومؤسسايها  وأداء الواجبات

كل دور ممكو أن ينفع ويسهم ب ما يتللق وأنشطتها وأنشطة الناس ل أو

 ..في المجاالت التنموية والتطويرية 

اإلسسمي الهللق ق في مجال المواطنة ل  –وهذا التوجُّه اإلنساني        

برياديه ( عل ه السسد)م ر المؤمن و اإلماد علي هو الذي شرع أ

وإرسائه ل لتجاوز عقهللة التمايز ب و الناس علو أسس عرق ة أو قوم ة 

الرفاه ة االجتماع ة  بناء منظومة يكامله ل وأو دين ة أو مذهب ة 

Social Welfare .. 

وهو ما يحقق وحهللة الروح اإلنسان ة ل وما يتريب عل ه مو          

الحقوق وبناء الشخو ة المتكاملة ب و الفرد والجماعة والناس  إحقاق

 ..والهللولة والمؤسسات 

وألهم ة المواطنة وثقافة المواطنة بنظرة إنسان ة فاعلة داخل          

خ حب االنتماء والحرية الهللولة ل يحتم علو وضع س اقات يرسِّ

 أدوار ل ووضوح األدوار وما يتريب مو ل ومكاسب الحقوق

 ..واجبات ومسؤول ات ها مو وما يتوجه عنهلل ووايها لويخ

 

 

 

 

                                                           
3

 . 969ص / نهج البسغة  - 
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 املبحث الثاني
 بني األخالق والوحدة اإلسالمية

 واملواطنة والقيادة 
 

ما يقهلّلد ذكره ل س كون في هذا المبحث يناول كل يواصًس مع          

 :المحاور اآلي ة 

 . األخسق والوحهللة اإلسسم ة والمواطنة: أواًل 

 . نظم وبناء الموازيو ب و الحقوق والواجبات والمواطنة :ثان ًا 

 .دور الق ادي في البناء التكاملي ب و الوحهللة اإلسسم ة والمواطنة: ثالثًا 

 

 األخالق والوحدة اإلسالمية واملواطنة: أواًل 
 

الجاملة ب و المستهللامة  ادعائمهوويوجهايها  اينشئتهولألخسق           

 ..اللمل القويم وسلوك الاء النفس السوية وحراك وبنالبناء الفكري 

وهو ما يسهم في بناء استقامة الفكر بايجاه الوحهللة اإلسسم ة          

التي يبهللأ مو الفرد وبناء الشخو ة الفردية الجمل ة المجتمل ة ل وبناء 

اإلنسان ة  –الوطو مفول ويفاص ل لسلتواق ب ةالمتكامل اتاالستلهللاد
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 ل والهللافعوالحافز  واإلدراك واالستلهللاد ل والشلور مو جهة تهحبمو

 ..الوطن ة والمواطنة مو جهة أخرى  ويلزيز

ل اإلنساني  والك ان نلكون المواطنة يلتقي عنهلل المكوِّ           

اللقهلل االجتماعي والحشهلل ما ُيمل ه ول المجتمع المهللني يوجهات و

تماعي لمناخ االجه مو اواالجتماعي واإلرساء االجتماعي ل وما يرس

 ..والتماسك االجتماعي 

ه بالوعي والضبط االجتماعي ل للتوجُّ ةه المستهللامامتودع         

بالفكر الجملي والمجتملي ل وما ينلكس علو النفس والسلوك 

..الجماعة  –ما يسهم به الفرد منه االجتماعي ل و
3

 

تغ ر وهنا لمستوى األخسق ل ما يهللعم مستوى وطب لة ال         

الس اس ة ل وما  –الكلي ل بقواه االجتماع ة والجزئي والتغ  ر الشامل 

  ..ومستوى التلاون واللسقات اإلنسان ة اء ـّيحققه التللم اإلدراكي البن

 األخسق ل هذه المنظومة –مستوى اإليمان وفي مجال و         

حهلليث نراها مو مضام و هي ما ل الفاعلة  الهللاعمة النس اب ة الح اة

 :  (وسلم ار عل ه وآله صل) الرسول األعظم

( أفضلكم إيمانا أحسنكم أخسقا) 
6
 . 

ما الفكر والنفس و ؛ المحمهللية اللظ مة الجاملة ب و والملادلة          

اإليمان  مؤشر ومل ار الكائنة يفاص لها ب وو السلوك ل مو يترجمها

                                                           
3

/ دار اللودة / موسوعة علم النفس والتحل ل النفسي / عبهلل المنلم الحفني . د: راجع مثًس  - 

 118 -116ص /  3498/ لبنان  –ب روت 

شارك / نظمات المجتمع المهللني ودورها الس اسي في اللراق م/ هاشم حس و ناصر المحنك . د -

 . 6131/  9/  65 -69مو  لمهللةالمنلقهلل لالكوفة  جاملة / اآلداا لكل ة الهللوليالمؤيمر الللمي في 

حسو . علي حاكم صالح ل د. يرجمة د/ المجتمع المهللني ؛ التاريخ النقهللي للفكرة / جون إهرنبرغ  -

 6118/ لبنان  –ب روت / ب ة للترجمة المنظمة اللر/  3ط/ ناظم 
6

 . 13 ص /الموهللر نفسه  /أبو محمهلل الحسو بو علي بو الحس و بو شلبة الحراني  - 
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األخسق كفكر  ستوىاريفع مستوى اإليمان اريفع مل فكلما  واألخسق

 ..مستوى األخسق  ل وإن انخفض مستوى اإليمان انخفضوسلوك 

وما أعظم أن يجمع اإليمان واألخسق ل ب ئة الح اة لتولهلل           

اطنة بناء المو ويماسك ونبلل الوحهللة اإلسسم ة اإلنسان ة الحضارية 

سلوك وقويم الوبناء سوي النفس  التي يبهللأ مو الذات وبناء الفكر

 ..واألفلال واألعمال 

 :  (وسلم ار عل ه وآله صل)وكما قال رسول ار           

(حسو الخلق يثبت المودة ) 
3

 

 بأسسلتلمسن ل طردي  حراكبتسزمان المودة والخلق يكذا و          

ق ل اريفع فكلما اريفع مستوى حسو الخلل  والسلوك سنفاألالفكر و

 ..مستوى المودة وثبايها 

وُيلهلل ركو آخر يهللعم وحهللة األمة بهللوافلها ويلزيزايها            

موهللر قوة فاعلة لفرص اللسقات اإلنسان ة والتواد كونه ل واإلنسان ة 

 ..والتراحم المثمر 

(سوء الخلق شؤد ) ؛ ل كون  بالمقابل النق ض يظهرو        
6

ل الذي  

اللسقات اإلنسان ة في  رة ل ويههلليهللايه االنفلال ة علو يفلل فللته الخط

 ..واستقرارها كل مفاصل الح اة 

مخاطر يهللخل بما منه و رة ل الفجوة الخط يولِـّهلل سوء الخلقو         

 ..الوحهللة ب و الناس  استقرار علوصراعايه و فاعل تهويههلليهللات 

الهللاعم اآلخر لوحهللة الناس ويماسك ل فضًس عو إن منافع الناس          

و ما أشار إل ه وإلو آثاره الهللن وية واألخروي رسول ل وهيجملايهم 

 :في قوله  (ار عل ه وآله وسلم صل)ار 

                                                           
3

 . 13 ص/  الموهللر نفسه - 
6

 . 11 ص/  الموهللر نفسه - 
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أحب عباد ار إلو ار أنفلهم للباده وأقومهم بحقه الذيو )           

(يحبب إل هم الملروف وفلاله 
3
 . 

ومنافع الناس ل  لخ رلويمكو أن يكون اإلنسان المواطو قطب          

يمثل حق قة المواطو وفاعل ته في بناء الوحهللة اإلنسان ة وسبل وهو 

 :  (ار عل ه وآله وسلم صل) رسول الرحمة قولي ينام ها ل ح ث

إن ر عبادا يفزع إل هم الناس في حوائجهم أولئك هم )           

( اآلمنون مو عذاا ار يود الق امة
6
 . 

ر مو اآلثار والمردودات وهو ما يتمثل في مضام نه الكث           

الهللن وية واألخروية علو الذات واآلخريو مو الناس ل فلم يحهللد بقوم ة 

سسد ومحبة  ديو وال مذهب ة وال مقتورة علو ديو ل لكون اإلسسد

 ..بكل مشاربهم وإنسان تهم وقويم أخسق تهم  ل ووئاد للناسويكافل 

الواجبات  علويب اإلنساني واألخسقي ل ما يتر وللبناء          

لقهللرات والقابل ات ل لل التشريلات والجلل التكويني والحقوق مو خس

كما هو عل ه اللاقل والمتكامل األدوات التكوين ة له ل يختلف عو فاقهلل 

 ..ة أحهلل المؤهست المنظورة وغ ر المنظور

األداء وطب لة المواطنة علو أساس الحقوق  عل ه بنووهو ما ُي          

ساني ل ومضمون مو مضام و جبات ل بالتوازي مع التوجه اإلنوالوا

 :ورد في القرآن الكريم  ماذلك ل 

َوَلا ُنَكلُِّف َنْفًسا ِإلَّا ُوْسَلَها َوَلهلَلْيَنا ِكَتاٌا َيْنِطُق ِباْلَحقِّ َوُهْم َلا )           

 سورة المؤمنون (66)ُيْظَلُموَن 

واست لاا الرأي اآلخر ل واحتراد  لوعي وثقافة الفهمأيضًا لو          

 سساألول ثقافة المحاورة  أساس وملالم علو ةالمبن ل المحاورة 

                                                           
3

 . 19 ص/  الموهللر نفسه - 
6

 ل 15 ص/  الموهللر نفسه  - 
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الللم ة البل هللة عو الجهل والتلوب وأم ة المتللم و ل وااليجاه 

 .. األخسقي لللسقات بالود والمحبة والسسد 

 :وهذا ما يتضمنه ويتجسهلل في قوله يلالو            

َوِعَباُد الرَّْحَمِو الَِّذيَو َيْمُشوَن َعَلو األْرِض َهْوًنا َوِإَذا َخاَطَبُهُم )           

 .سورة الفرقان  (61)اْلَجاِهُلوَن َقاُلوا َسسًما 

وَهوَّنه اهلل . َأي َخفَّ ، مصدر هاَن عليه الشيُء : والَهْوُن            

، وَهْيٌن ،  ِعٍل َأي سهلوشيٌء َهيٌِّن ، على َفْي. َأي سهَّله وخففه ، عليه 

.. مخفف
3

 

د والسسد والتوا واألخسق وبهذا فاإلسسد ديو الرحمة           

البل هلل عو سلوك ل  رالفكووسط ة يوازن والتراحم واإلنسان ة ل وبناء 

 ..والخشونة في التلامل واللسقات اإلنسان ة الجهل واللنف 

 (96)الزُّوَر َوِإَذا َمرُّوا ِباللَّْغِو َمرُّوا ِكَراًما  َوالَِّذيَو َلا َيْشَههلُلوَن)           

 .سورة اللرفان 

 

 بناء املوازين نظم و: ثانيًا 
 بني احلقوق والواجبات واملواطنة

 

ما يجمع ب و المواطنة الفلل ة أو األساس ة مؤشرات ومو ب و          

 :الرسم ة  بمحهللدايها ل والمواطنةوغ ر الرسم ة 

 ..اللنور المهللني ل الس اسي ل االجتماعي : واطنة عناصر الم -

 ..الرفاه ة االجتماع ة ول التكافل والضمان االجتماعي  -

                                                           
3

 ( .هون ) ضمو كلمة / الموهللر نفسه / ابو منظور  - 
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 .. ةاالقتوادي والرفاه ة االشباع -

 ..الترب ة والتلل م ل والرعاية الوح ة  -

 .. حقوق وواجبات ل التزاد وحرية ايخاذ القرار -

 .. المشاركة في المجتمع المهللني -

نه يتمتع اإلنسان بالمواطنة عنهللما يشلر ويتحقق له وم           

 ..محتوى اللضوية في بلهلله ل وما يستحقه مو امت ازات 

يلني اكتسب  ل وعنهللما يكفل الهللولة ذلك ويـُشلره باالنتماء          

الحقوق وأدى ما عل ه مو التزامات ل وشارك ويشارك في أمور وطنه 

 ..الذي يحمل جنس ته وحمايته 

وبالمواطنة يتحقق اجتماع ًا واقتواديًا ل إشباع الحاجات           

حمل ما عل ه مو مسؤول ة الوالح تي ل األساس ة ل ل كون في موقع

اللاد ل مهللركًا االنتماء واللمل المشترك والتكامل الجماعي لتحق ق 

 ..الغايات واألههللاف 

يتحقق االقتوادية كلامل  –ويهللخل الرفاه ة االجتماع ة           

 ..االقتوادي  –مو خسل األمو االجتماعي بالتزامو و

وال نغفل مجريات اللولمة ويأث رايها اإليجاب ة والسلب ة علو            

 ..األوطان والمواطنة والحقوق والواجبات والمسؤول ات والمهاد 

في ظل  الحقوق في عالمنا الملاصر –وربما يمتهلل المواطنة           

إلو أمو  ل ويههلليهللايها الممتهللل للب ئة الرقم ة واالنترنت االيواالت 

والوحهللة الوطن ة ل وما يهللعمه مو الشلور باالنتماء ل المللومات 

المواطو ل أيو ما كان موقع المواطو  -وحماية خووص ات الوطو 

واألدوار ل وما يـُمل ه مو المسؤول ة مو خريطة األنشطة الح اي ة 

 ..الوطن ة المتبادلة 
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ويظهر جانب آخر مو يحهلليات ومخاطر ويههلليهللات اللهللوى            

وسرعة انتشار هذا الف روس غ ر المرئي ب و الناس ل  السلب ة الرقم ة

الس اسي السلبي ل وما حققه أعهللاء  كفللته في كث ر مو الحراك

 الشلوا وأعهللاء السسد والمحبة ل مو الحروا األهل ة أو شبه األهل ة

 ..في عالمنا الملاصر اخل ة أو الحروا الهلل

لللالم الرقمي ل لكو سرعان  مع عهللد إغفال الجانب اإليجابي          

واألجنهللات  والمتاجرات يللب الس اساتما يتحول إلو مخاطر ل عنهللما 

ل والوراعات واللنف  والكراه ة لتول هلل اللبث ة ل علو أوياره اللالم ة

 ..وضو خسقة بالنسبة لمآربهم ل وهي فلًس فالفوضو الخّسقة  ويسم ه

يتنوع ايجاهات الحقوق ومواقلها وموازينها ومراكزها لذا           

 ةالمتواصل ةويلزيزايها البنائ ة التي ركو مو أركانها اإلستراي ج 

 ..هو المواطنة واستهللامته الحلقات 

قول  اإلسسم ة ل –تضمو ملالجايه اإلنسان ة ما يمجانب وهو          

 ( : عل ه السسد)ر المؤمن و اإلماد علي أم 

ا َحقُُّكْم مَّفَأ: َحقٌّ  َوَلُكْم َعَليَّل ِلي َعَلْ ُكْم َحقًّا  إنَّل اُس يَُّها النََّأ)          

ل َوَيْلِل ُمُكْم َكْ س َيْجَهُلوا ل َوَيْوِف ُر َفْ ِئُكْم َعَلْ ُكْم ل ِو َحُة َلُكْم َفالنَّ َعَليَّ

ي ِو َحُة ِفالنََّول ا َحقِّي َعَلْ ُكْم فالَوَفاُء بالَبْ َلِة أمََّو. ا َيْلَلُموا ُكْم َكْ َمَيْأِديُبَو

(اَعُة ِح َو آُمُرُكْم الطَّوَََل ْدُعوُكْم اإلَجاَبُة ِح َو َأَول الَمِغ ِب الَمْشَههلِل َو
3
 . 

ل ل أن الحقوق الرئ س ة مما يتضح مو النص المبارك جانب و        

المواطنة بروح إسسم ة إلو  -ينقسم لبناء الهللولة ب ل ة والمكتسبة ل الط

 :قسم و 

                                                           
3

 . 94ص / المرجع نفسه  - 
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ح نما يكون في موقع  علو الرع ةالمواطو  حقول الهللولة حق  -

 ..الهللولة  هرد رأسالشخص الق ادي أو  ودور

الَوَفاُء ) ؛  يماسك حلقاتقوة و يتمثل عنهلل يكاملو         

اإلَجاَبُة ِح َو َول الَمِغ ِب الَمْشَههلِل َو يِو َحُة ِفالنََّول بالَبْ َلِة 

 .. ( اَعُة ِح َو آُمُرُكْمالطَّوَََل ْدُعوُكْم َأ

ل  ( الَوَفاُء )صورها عنهلل ؛ و مكونايها يكامل مهللى يلني       

 .. ( اَعُةالطَّ ) وَََل  ( اإلَجاَبُة ) َول (  ِو َحُةالنَّ ) َو

؛ هايها وعسقايها ركائز للوامل وعناصر ل يوج وهي       

إستراي ج ة مهللن ة وس اس ة ومجتمل ة ل واجبة ل أدائ ة 

 ق اديهاأسلوا ول وإداريها التنف ذية مستهللامة وداعمة للهللولة 

 ..اإلنسان ة  -اإلسسم ة اللق هللة انتماء سخة بارال

الشخص الق ادي أو الهللولة وحق الرع ة علو أما ما يتمثل في  -

 :رأس الهللولة 

  ََّلُكْم  ِو َحُةالن.  

 ْوِف ُر َفْ ِئُكْم َعَلْ ُكْم َوَي. 

 ْلِل ُمُكْم َكْ س َيْجَهُلوا َوَي. 

 ا َيْلَلُمواَيْأِديُبُكْم َكْ َمَو . 

األبوية الق ادة  وإنسان ة محاسو ا يجمع ويتضمووهو مم       

 ا يتريب مو حقوق وواجبات ومسؤول اتللمواطو ل ومنه م

بهللعامايها التربوية بمنظور و واالهتماد اللم قل المواطنة 

االجتماع ة التي يحمل  –والرفاه ة االقتوادية ل والتلل م ة 

 .. كل ركائز المواطنة

ل كما يتضح ل ال يقود  رع تهوق والواجبات ب و القائهلل وفالحق         

 ضمو اللمل ات االجتماع ة إاّل علو أساس الطواع ة واألداء للوالح
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يحقق وسسمة اللسقات يكون خاص ل ومنه يكون الما اللاد وضمنه 

 حقوق القائهلل علو المجتمعيتكامل مع وبناء المجتمع ل حتو  هايماسك

فلها عو الوالح والمولحة اللامة ل ألن يكوينها مناال يخرج ب التي

وجللها التشريلي والتنظ مي والبنائي مو أجل اللامة ورهو لها ل 

:ومنه يمكو ب ان ذلك بالمخطط اآليي 
3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يب و الحقوق (  6 )مخطط 

 اللامة المتبادلة  والواجبات

 ورأس الهللولةب و المجتمع والهللولة 

                                                           
3

/ دار أنباء للطباعة والنشر / علم االجتماع في يهج البسغة / هاشم حس و ناصر المحنك . د - 

 . 199ص / اللراق  –النجف األشرف 

الحقوق 

واجبات وال

 اللامة

حقوق المجتمع 

علو الهللولة ورأس 

 الهللولة

حقوق الهللولة 

ورأس الهللولة علو 

 المجتمع

 ِو َحُة َلُهْمالنَّ

 َيْوِف ُر َفْ ِئُهْم

 َيْلِل ُمُهْم َكْ س َيْجَهُلوا

 ا َيْلَلُمواَيْأِديُبُهْم َكْ َم

 الَوَفاُء بالَبْ َلِة

 ِغ ِبالَمي الَمْشَههلِل َوِو َحُة ِفالنَّ

 اإلَجاَبُة ِح َو الهللعوة

 اَعُة ِح َو األمرالطَّ
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ل وهو  هميا ادوبشكل عاد ؛ عنهللما يختار المجتمع أو الناس ق          

ل وعنهللما ال أو االنتخاا ل يتوجب الوفاء بالب لة  حق مو حقوقهم

 أو االنتخاا الوفاء بالب لة يتههللدلقائهلل ل ق الرئ سي للهللولة أو ايتحقق الح

التآزر مله في السراء والضراء لبناء الهللولة المهللن ة والمجتمع يتههللد و

 ..وحضاريه 

 واألولويات مو طل لة المبادئ ياإلسسم الهلليو وُيلهلل الحق في          

والثوابت واإلستراي ج ات القائمة عل ها الح اة المستهللامة والمستمرة 

 ..لي تم زة باللطاء الفردي والجملي والمجوالمتم

يتكامل في منظومة مشاركة البناء الحضاري  ؛ أرىمما و         

الهللولة ل الحكومة ل ) : تكفلها يعنهلل مجموعة األنشطة التي اإلسسد 

 بالخطط ل المتناغم والمتهللاخل ل بتلشقهم( المجتمع ل الجماعة ل الفرد 

يحقق الوسح  ومنه باالستهللامة ل والملطاءوالمتلاون والمتضامو 

لبناء الهللولة الذك ة ل المبن ة علو إسلاد كل األطراف ل واإلصسح 

 ..والوصول لحماية الوالح اللاد ل بكل وعي ويواصل مثمر 

ال َول ِبددَبْلٍض  ا إالَّاٌت ال َيْودُلُح َبْلُضددهَ َة َطَبَقدد َّددِعالرَّ نَّاْعَلدْم أَ َو)           

ِة امَََََََََََََّددداُا الَلا ُكتَّدددمْنَهدددَول ا ُجُندددوُد اِر َفِمْنَهددد: ٍض ا َعدددْو َبْلدددِغَندددو ِبَبْلِضدددَه

 ل الرِّْفددِقاِف َواُل اإلْنَوددا ُعمَّددِمْنَهددَول اُة الَلددهلْلِل ا ُقَضددِمْنَهددَول ِة اصَّددالَخَو

ا ِمْنَهددَول  اسِ ُمْسددِلَمِة النَّددِة َوِل الذِّمَّددْهدداِج ِمددْو َأالَخددَرُل الِجْزَيددِة َوْهددا َأِمْنَهددَو

اَجدددِة ي الَحَبَقدددُة السُّدددْفَلو ِمدددْو َذِوا الطَِّمْنَهدددَول اِت اَعْهدددُل الوِّدددَنَأاُر َوالتُّجَّددد

ي لو َحدهللِِّه َفِريَضدًة ِفد   َوَوَضَع َعل و اُر َلُه َسْهَمُه ُكلٌّ قهلْل َسمََّول الَمْسَكَنِة َو

هللًا ِمْندددُه ِعْندددهلَلنا َعْهددد -َم آِلدددِه وَسدددلَّاُر َعَلْ دددِه َو لََّصددد - ِة َنب ِّدددِهُسدددنَّ ْواِبدددِه َأِكَت

(َمْحُفوظًا
3
 . 

                                                           
3

 . 916 - 913ص / نهج البسغة  - 
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لبناء بلمق ا المواطنة حق ما يتريب مو ل نتاجه وجانب مو          

مو خسل التشريلات ل والواجبات  وقالحق ض ع ف هاألخسقي الذي ال ي

 ..والقوان و واللوائح 

طنة ويطب قايها أما ما يكامله ل فهو حق الوصول لمنطقة الموا          

وب ئات إنسان ة  ويق  مها ويقويمها ل بهللون ملوقات الحق ل وبمناخات

أوسع فرصها ل وما يسلك بالح اة  استثمار مرحلةإلو فاعلة لسنتقال 

ل مو التحسس باالنتماء وحق قة الشراكات التضامن ة والتكافل ة ويحمُّ

 .. المسؤول ات 

سد ل هو وضوح الخطوط اللامة ومما يوجه المواطنة في اإلس         

كر والنفس وايجاه الفل لسيجاه باكتساا الحق  واألدوار والخاصة

ء المنظومة ل وبناويطب قايها الحسل والحراد  ثقافةوالسلوك ل بايجاه 

 ..امتهللادايها واإلستراي ج ة للحقوق 

ال أن ال يقادد للحقوق ل و ؛مبهللأ ل هو في اإلسسد يبرز لذا مما          

ل  الهللن ا ما بلهللإلو  متهلل الحقحقوق عنهلل عتبة الهللن ا ل بل ييتوقف حهلل ال

 ..ثل عنهلل يود الحساا األخروي تموما ي

ما يهللعم ل كل القرآن الكريم  مما عالجمو وجهة أخرى ؛ و           

ل لتوازن وال  تواد والتراحملا :مواطو منه المتمثل بل والمواطنة 

ل  واللهللالةل  واإلنسانل لق والَخ لوالمساواة ل واللهللالة ل الحق  م زانو

   ..والتكافل ل  والتكافؤل والمساواة 

َعلََّمُه اْلَبَ اَن ( 1)َخَلَق اْلِإْنَساَن ( 6)َعلََّم اْلُقْرَآَن ( 3)الرَّْحَمُو )            

َوالسََّماَء ( 6) َوالنَّْجُم َوالشََّجُر َيْسُجهلَلاِن( 5)الشَّْمُس َواْلَقَمُر ِبُحْسَباٍن ( 9)

َوَأِق ُموا اْلَوْزَن ( 8)َألَّا َيْطَغْوا ِفي اْلِم َزاِن ( 9)َرَفَلَها َوَوَضَع اْلِم َزاَن 

ِف َها ( 31)َواْلَأْرَض َوَضَلَها ِلْلَأَناِد ( 4)ِباْلِقْسِط َوَلا ُيْخِسُروا اْلِم َزاَن 
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( 36)بُّ ُذو اْلَلْوِف َوالرَّْيَحاُن َواْلَح( 33)َفاِكَهٌة َوالنَّْخُل َذاُت اْلَأْكَماِد 

 .سورة الرحمو 

 فيما جاء مالجاملة ألعمق  ل وفي آية التكريم لبني اإلنسان          

 يذهذا التكريم العلو ل والهللل ل محتوى ومضام و المواطنة الوضل ة 

 : في الذكر الحك م ورد

اُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَو َوَلَقهلْل َكرَّْمَنا َبِني َآَدَد َوَحَمْلَن)           

 .سورة اإلسراء( 91)ا َيْفِض ًلا الطَّ َِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلو َكِث ٍر ِممَّْو َخَلْقَن

وب و الرحمة والللم والتلل م ل خلق عز وجل اإلنسان ل وجلل          

ذه الب ئة وضمو ه ..الم زان والرزق والقسط والحقوق  يلالو

 :يقول سبحانه ويلالو  والموازيو التشريل ة ل

َوَأْنَزْلَنا ِإَلْ َك اْلِكَتاَا ِباْلَحقِّ ُمَوهللًِّقا ِلَما َبْ َو َيهلَلْيِه ِمَو اْلِكَتاِا )           

مَّا َجاَءَك ِمَو َوُمَهْ ِمًنا َعَلْ ِه َفاْحُكْم َبْ َنُهْم ِبَما َأْنَزَل اُر َوَلا َيتَِّبْع َأْهَواَءُهْم َع

 َلَجَلَلُكْم ُأمًَّة َواِحهلَلًة َوِمْنَهاًجا َوَلْو َشاَء اُر اْلَحقِّ ِلُكلٍّ َجَلْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة

َوَلِكْو ِلَ ْبُلَوُكْم ِفي َما َآَياُكْم َفاْسَتِبُقوا اْلَخْ َراِت ِإَلو اِر َمْرِجُلُكْم َجِم ًلا 

َوَأِن اْحُكْم َبْ َنُهْم ِبَما َأْنَزَل اُر َوَلا ( 98)ْم ِف ِه َيْخَتِلُفوَن َفُ َنبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُت

َيتَِّبْع َأْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأْن َيْفِتُنوَك َعْو َبْلِض َما َأْنَزَل اُر ِإَلْ َك َفِإْن 

ُنوِبِهْم َوِإنَّ َكِث ًرا ِمَو َيَولَّْوا َفاْعَلْم َأنََّما ُيِريهلُل اُر َأْن ُيِو َبُهْم ِبَبْلِض ُذ

َأَفُحْكَم اْلَجاِهِل َِّة َيْبُغوَن َوَمْو َأْحَسُو ِمَو اللَِّه ُحْكًما ( 94)النَّاِس َلَفاِسُقوَن 

 .سور المائهللة ( 51)ِلَقْوٍد ُيوِقُنوَن 

اإلسسد بهللستوره اللظ م ؛ القرآن الكريم ل ال يم ز ب و إنسان و          

ل لح اة الموازيو ل مل ار ا سبحانه ويلالوجلل أن ظم وإنسان ل واألع

الحقوق  الخالق لب ئةوهو والهللل ل ما يتضمنه الخطاا اإللهي اللظ م ل 

 :اإلنسان ة وحماية حقوق الناس 



 
 

43 

َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْو َذَكٍر َوُأْنَثو َوَجَلْلَناُكْم ُشُلوًبا )           

( 31) َعِل ٌم َخِب ٌر  َأْيَقاُكْم ِإنَّ اَرَل ِلَتَلاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنهلَل اِرَوَقَباِئ

 .سورة الحجرات 

والب ئة اإلنسان ة يجمع ب و الناس أيو ما كانوا ل وضمو أي           

موقع وموقف داعم لإلنسان ة ل وبس فوارق ضمو الخطاا مو ذكر 

ما يتضمنه مو ثقافات وقبائل ل وثو ل ويجملايهم كشلوا وأن

للتكامل ة وحضارات متنام ة ل يجملها المحاورات الحضارية الهادفة 

 ..اإلنسان ة 

والفارق في كل االيجاهات الهللن وية وآثارها األخروية التي ال           

 ( ..ِل ٌم َخِب ٌر ِلَتَلاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنهلَل اِر َأْيَقاُكْم ِإنَّ اَر َع) يتقادد ؛ 

َواُر َأْخَرَجُكْم ِمْو ُبُطوِن ُأمََّهاِيُكْم َلا َيْلَلُموَن َشْ ًئا َوَجَلَل َلُكُم )          

 .سورة النحل ( 98)السَّْمَع َواْلَأْبَواَر َواْلَأْفِئهلَلَة َلَللَُّكْم َيْشُكُروَن 

ومما يتضمنه اآلية المباركة ل هو الجلل التكويني ل ومنه ما          

اإلنساني  –يتللق بأدوات التللم والتلل م وااليجاه باللمل الحضاري 

ل والشكر عنهلل  الذي هو سب ل للتقارا والوحهللة واكتساا الحقوق

ل وأعظمها وحهللة اإلنسان ة علو الخ ر  مواطو الشكر علو النِّلم اإلله ة

 ..لسسد والمحبة وا

َواْلَوْزُن َيْوَمِئٍذ اْلَحقُّ َفَمْو َثُقَلْت َمَواِزيُنُه ) ومؤدى وآثار ذلك ؛         

َوَمْو َخفَّْت َمَواِزيُنُه َفُأوَلِئَك الَِّذيَو َخِسُروا ( 8)َفُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 

َمكَّنَّاُكْم ِفي اْلَأْرِض َوَجَلْلَنا  َوَلَقهلْل( 4)َأْنُفَسُهْم ِبَما َكاُنوا ِبَآَياِيَنا َيْظِلُموَن 

َوَلَقهلْل َخَلْقَناُكْم ُثمَّ َصوَّْرَناُكْم ُثمَّ ( 31)َلُكْم ِف َها َمَلاِيَش َقِل ًلا َما َيْشُكُروَن 

( 33)ُقْلَنا ِلْلَمَلاِئَكِة اْسُجهلُلوا ِلَآَدَد َفَسَجهلُلوا ِإلَّا ِإْبِل َس َلْم َيُكْو ِمَو السَّاِجهلِليَو 

 .. ة األعرافسور
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ويمتهلل هذا التكامل في المواقع واألدوار والحقوق والواجبات ل          

امتهللاده والوطو والمواطنة بلمق الفهم واالست لاا اإلسسمي ل في ظل 

تكامل البناء االستراي جي الهللق ق بحلقايه المتواصلة والمستهللامة ب

بموجه  ةزالفهم الحضاري الوضلي ل والمتم بواستهللامته المتم زة 

القهللرات اإلنسان ة التكامل ة المبهللعة بالتوص ف الممههلل والهللاعم 

ل ح ث كان وما زال للوظ فة للوصف الوظ في ومواصفات الشاغل 

 :ل ومنه في سورة اإلسراء األمر الخطابي اإللهي 

َدَرَجاٍت اْنُظْر َكْ َف َفضَّْلَنا َبْلَضُهْم َعَلو َبْلٍض َوَلْلَآِخَرُة َأْكَبُر )          

 . (63)ًلا َوَأْكَبُر َيْفِض 

َوُهَو الَِّذي َجَلَلُكْم َخَلاِئَف اْلَأْرِض َوَرَفَع َبْلَضُكْم َفْوَق َبْلٍض )          

َدَرَجاٍت ِلَ ْبُلَوُكْم ِفي َما َآَياُكْم ِإنَّ َربََّك َسِريُع اْلِلَقاِا َوِإنَُّه َلَغُفوٌر َرِح ٌم 

 سورة األنلاد ( 365)

 َلا َيْجَلْل َمَع اِر) ؛  والواجبات الحقوق داعم وينظ م أخسق ةو          

 ..سورة اإلسراء ( 66)ِإَلًها َآَخَر َفَتْقُلهلَل َمْذُموًما َمْخُذوًلا 

َوَقَضو َربَُّك َألَّا ) ودل له الهللاعم لبناء نظم إنسان ة اإلنسان ؛          

ِلهلَلْيِو ِإْحَساًنا ِإمَّا َيْبُلَغوَّ ِعْنهلَلَك اْلِكَبَر َأَحهلُلُهَما َأْو َيْلُبهلُلوا ِإلَّا ِإيَّاُه َوِباْلَوا

( 61)ِكَلاُهَما َفَلا َيُقْل َلُهَما ُأفٍّ َوَلا َيْنَهْرُهَما َوُقْل َلُهَما َقْوًلا َكِريًما 

بََّ اِني َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّلِّ ِمَو الرَّْحَمِة َوُقْل َراِّ اْرَحْمُهَما َكَما َر

َربُُّكْم َأْعَلُم ِبَما ِفي ُنُفوِسُكْم ِإْن َيُكوُنوا َصاِلِح َو َفِإنَُّه َكاَن ( 69)َصِغ ًرا 

 ..سورة اإلسراء ( 65)ِلْلَأوَّاِب َو َغُفوًرا 

ريقي الفكر واإلنسان بالنظم الكف لة في يحق ق مستوى مو  ل         

امتهللاد فاعل ة ول وكي السل -النفسي  والتلزيز والترويض اإلدراك

 ..وينظ مها النظاد األسري ضمو الب ئة األسرية وما يهللخل  نظمه ل
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جمل ة ل نظم وسلوك حقوق ة  دعم واستقامة ما يتريب مومنه و        

 :اقتوادية  –ومجتمل ة 

ْر َيْبِذيًرا َوَآِت َذا اْلُقْرَبو َحقَُّه َواْلِمْسِك َو َواْبَو السَِّب ِل َوَلا ُيَبذِّ )            

ِإنَّ اْلُمَبذِِّريَو َكاُنوا ِإْخَواَن الشََّ اِط ِو َوَكاَن الشَّْ َطاُن ِلَربِِّه َكُفوًرا ( 66)

َوِإمَّا ُيْلِرَضوَّ َعْنُهُم اْبِتَغاَء َرْحَمٍة ِمْو َربَِّك َيْرُجوَها َفُقْل َلُهْم َقْوًلا ( 69)

ْغُلوَلًة ِإَلو ُعُنِقَك َوَلا َيْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط َوَلا َيْجَلْل َيهلَلَك َم( 68)َمْ ُسوًرا 

ِإنَّ َربََّك َيْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْو َيَشاُء َوَيْقهلِلُر ِإنَُّه ( 64)َفَتْقُلهلَل َمُلوًما َمْحُسوًرا 

 ..سورة اإلسراء  (11)َكاَن ِبِلَباِدِه َخِب ًرا َبِو ًرا 

َوَلا َيْجَلْل َيهلَلَك ) ل عنهلل ؛ (  َلا ُيَبذِّْرَو) ل (  َوَآِت) ؛ وموازيو           

 ( . َمْغُلوَلًة ِإَلو ُعُنِقَك َوَلا َيْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُلهلَل َمُلوًما َمْحُسوًرا

 اقتوادية ل يرفهلل ويوب في بهللقة –وهي نظم اجتماع ة           

ة لوحهللة اإلنساني بموِجه التشريلات اإلسسم  –التكافل االجتماعي 

 ..األمة اإلنسان ة ل وعالم ة المواطنة 

المجتمل ة وفلسفتها  –وبالمقابل يفرض نظم الحقوق األسرية           

ادية االقتو -المال ة  هاوينظ مالحقوق وموازيو مضام و نظم 

 :في قوله يلالو ورد ل كما والتجارية 

ْمَلاٍق َنْحُو َنْرُزُقُهْم َوِإيَّاُكْم ِإنَّ َقْتَلُهْم َوَلا َيْقُتُلوا َأْوَلاَدُكْم َخْشَ َة ِإ )          

َوَلا َيْقَرُبوا الزَِّنا ِإنَُّه َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسِب ًلا ( 13)َكاَن ِخْطًئا َكِب ًرا 

  ِإلَّا ِباْلَحقِّ َوَمْو ُقِتَل َمْظُلوًما َفَقهلْلالنَّْفَس الَِّتي َحرََّد اُرَوَلا َيْقُتُلوا ( 16)

َوَلا ( 11)َجَلْلَنا ِلَوِل ِِّه ُسْلَطاًنا َفَلا ُيْسِرْف ِفي اْلَقْتِل ِإنَُّه َكاَن َمْنُووًرا 

َيْقَرُبوا َماَل اْلَ ِت ِم ِإلَّا ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُو َحتَّو َيْبُلَغ َأُشهللَُّه َوَأْوُفوا ِباْلَلْههلِل ِإنَّ 

اْلَكْ َل ِإَذا ِكْلُتْم َوِزُنوا ِباْلِقْسَطاِس  َوَأْوُفوا( 19)اْلَلْههلَل َكاَن َمْسُئوًلا 

 ..سورة اإلسراء ( 15)اْلُمْسَتِق ِم َذِلَك َخْ ٌر َوَأْحَسُو َيْأِويًلا 
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وهذا التكامل النظمي بايجاهات وحهللة التوجه مو دواخل           

 ..اإلنسان ويحسسه الهللق ق بمجريات الح اة والنظم الح اي ة 

الحقوق م ته ونظمه في سورة مباركة أخرى متضمنة ويأك هلل أه         

 :والملامست مجال التجارة في 

َوِزُنوا ( 383)َأْوُفوا اْلَكْ َل َوَلا َيُكوُنوا ِمَو اْلُمْخِسِريَو )          

َوَلا َيْبَخُسوا النَّاَس َأْشَ اَءُهْم َوَلا َيْلَثْوا ِفي ( 386)ِباْلِقْسَطاِس اْلُمْسَتِق ِم 

( 389)َوايَُّقوا الَِّذي َخَلَقُكْم َواْلِجِبلََّة اْلَأوَِّل َو ( 381)ْرِض ُمْفِسهلِليَو اْلَأ

 . سورة الشلراء

الَِّذيَو ِإَذا اْكَتاُلوا َعَلو النَّاِس َيْسَتْوُفوَن ( 3)َوْيٌل ِلْلُمَطفِِّف َو )           

َلا َيُظوُّ ُأوَلِئَك َأنَُّهْم َأ( 1)َوِإَذا َكاُلوُهْم َأْو َوَزُنوُهْم ُيْخِسُروَن ( 6)

 سورة المطفف و( 5)ِلَ ْوٍد َعِظ ٍم ( 9)َمْبُلوُثوَن 

طنة بالمفهود والللود والموا الحقوق والحريات ف ه ومما يكمو          

 :اإلسسمي اإلنساني 

ُفَؤاَد ُكلُّ َوَلا َيْقُف َما َلْ َس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَوَر َواْل)          

َوَلا َيْمِش ِفي اْلَأْرِض َمَرًحا ِإنََّك َلْو َيْخِرَق ( 16)ُأوَلِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوًلا 

ُكلُّ َذِلَك َكاَن َس ُِّئُه ِعْنهلَل َربَِّك ( 19)اْلَأْرَض َوَلْو َيْبُلَغ اْلِجَباَل ُطوًلا 

 .سورة اإلسراء ( 18)َمْكُروًها 

وس اقات إيوال المللومة المقوِّمة ل ألحكاد واواإلخبار           

ل وما يجري مجرى  موازينهاات التشريلات لحماية الحقوق بوايجاه

التشريلات ل لحماية كل األطراف الهللاخلة في  -يرس خ الثقافة 

الخارج ة ل وهو مما الب ئة المنظومة الح اي ة ل بما ف ه الب ئة الهللاخل ة و

 :يحمله مضمون اآلية الكريمة 
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ُقْل َيا َأيَُّها النَّاُس َقهلْل َجاَءُكُم اْلَحقُّ ِمْو َربُِّكْم َفَمِو اْهَتهلَلى َفِإنََّما )           

 (318)َيْهَتهلِلي ِلَنْفِسِه َوَمْو َضلَّ َفِإنََّما َيِضلُّ َعَلْ َها َوَما َأَنا َعَلْ ُكْم ِبَوِك ٍل 

 سورة يونس 

البناء للوحهللة التي يبهللأ مو وهو بحهلل ذايه يسهم في األسس و         

االيفاق علو الثوابت ومحاور االيفاق ل دون ضغط أو إجبار ل ودون 

أشكالهم و يوجهايهم يم  ز ب و إنسان وآخر ل فالخطاا للناس بكل

ل والههللف والغاية هو حماية الناس مو وقوم ايهم ومشاربهم وألوانهم 

 ..المواطنة  –ل وحماية الحقوق االنحراف 

الحق عمومًا فإّن التههلليهللات والتحهلليات والمخاطر المح قة بو          

 عو به واالبتلادوحمايته ووقايته  ناصريه لابه وحامل ه وموأصح

قول الخالق عز وجل في كتابه مضمون ما يظهر ضمو األهواء ل و

  :المب و 

َواْلَأْرُض َوَمْو ِف ِهوَّ  َوَلِو ايََّبَع اْلَحقُّ َأْهَواَءُهْم َلَفَسهلَلِت السََّمَواُت)          

 .  سورة المؤمنون (93)َبْل َأَيْ َناُهْم ِبِذْكِرِهْم َفُهْم َعْو ِذْكِرِهْم ُمْلِرُضوَن 

وبهذا يكون الحق ل الحهلل الف ول ب و اإلنسان وما يجري حوله          

مع الواجبات والمواطنة للح لولة دون االستغسل  ل وعسقتهومله 

يأخذ اإلنسان بهذا وبغ ره د الح اة والب ئة ومستقبلها ل ووالظلم وإفسا

 ..في البناء والحضارة كمواطو دوره 
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 دور القيادي يف البناء التكاملي : ثالثًا 
 بني الوحدة اإلسالمية واملواطنة

  

ادي مستوى الق اللتجربة والتطب ق علو اواستكمااًل ِلما يقهلّلد ل ف          

 ..سلسة التطب ق الجماه ري ضمو هم ة فاعلة المتقهللِّد ل له أ

ينظ مي ل الناس قائهللهم هو القهللوة في كل سلوك  فح نما يرى         

وله السبق في مزاولة ما يحث عل ه مو قويم األعمال ل س نساق فكريًا 

ل محكم  مطلوا منه بأداء عاٍلونفس ًا وسلوك ًا إلو أداء أو ينف ذ ما 

 ..نس اب ة ويفاعل إنساني ا طلب موما يت دون عوائق ل وبكل

يبهللأ مو وحهللة الههللف والغاية اإلنسان ة الجاملة ب و اإلنسان ة و         

 منهاوكل االيجاهات ؛ مواطنة ل ف حقق بثقافة المواطنة اإلسسم ة وال

 ..القوم ة والهللين ة والمذهب ة  احتراد

ؤمن و اإلماد علي والهللل ل بهذا االيجاه ل ما كان عل ه أم ر الم         

 يوجهعلو سلوك به وما يوجه ويحث ل ( عل ه السسد)بو أبي طالب 

ما مل  ما يحث عل ه داءأل السّباق( عل ه السسد)وهو إنساني مل و ل 

 الطوعي اإلقبال مو يلزيز ل وما يحققَمْو حوله ملنويات  يرفع مو

مو  لةموطنل دون الحواجز ال ةلوك الس – ةالنفس  بكل االستلهللادات

عل ه )الفئوية والتنظ م ة والقوم ة واللرق ة وما شابهه ل ح ث يقول 

 :( السسد

ْنَهاُكْم َعْو َوال َأل ْم إَلْ َها ْسِبٌقُكَوَأ ُكْم َعلو َطاَعٍة إالََّما ُأُحثُّ )          

(َيَناَهو َقْبَلُكْم َعْنَها َوَأ َمْلِوَ ٍة إالَّ
3
 . 
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 مو ما يسبق األداءمنه ول ب ة التنظ م ة س اهذه االن وما أدق           

وسسمة مكونايه ل فكري  ونسق علو انس اق ةمبن  ةنفس  اتاستلهللاد

علو دعائم إنسان ة ومواطنة ل مو ح ث السبق والمبادرة والحث 

 ..طوع ة ل ول ست الطاعة اإلجبارية والطاعة ال

ي يجمع ب و مو فنون الق ادة ومهن تها الت إنساني وهو فو           

في كل مستويات ومرايب التنظ م الرسمي المواطنة الشلور بإنسان ة 

األداء  دقة التنف ذ ووآل ة  اتاالستلهللادمجريات ول وغ ر الرسمي 

 ..ووضوح الههللف والغاية 

متطلبات و التنظ مي وهذا االيجاه الق ادي والمبادرة في الحث          

الممثلة للبنو التحت ة ول  اتاالستلهللاد النهي ل يمثل أعلو مرايب

ل ل وحافز األدوار ل وثقافة أداء األدوار  ويوزيع األدوار ل لألدوار

التنظ م واالنتظاد أو مكمل له  ويقمص األدوار بشكل فاعل ل مقابل

 ..ل وجم ع الحلقات المستثمرة والمنتجة والسلوك التنظ مي 

اإلدارة الق ادية التي ال وهو دل ل علو أهم ة القائهلل والتس  ر أو          

المتواصلة  الذك ة اإلستراي ج ةينقطع مس رة التنف ذ للمخطط له بشكل 

والمستمرة ل وهو يحقق التس  ر الذايي الواعي لكل الفنون السلوك ة 

 ..ل والمحققة للجانب غ ر المنظور  القائمة علو سوي النفس

ه والههللف والغاية وحهللة االيجايحقق  وعنهلل وضوحه ويطب قايه ل         

المواطنة  –واألداء ل وبهللوره يجسهلل الهللور الفاعل في مجال الوحهللة 

إسسم ة ل ال يم ز ب و شخص أو فرد وآخر ل  –بهنهللسة إنسان ة 

 وإنسان ةل اللسقات ما يتحقق مو ومستوى األداء وجودة األداء ل و

المؤشر علو ذات  ويكوناللسقات ل  وفاعل ة ومرونة وانس اب ة

مؤدي للهللور االجتماعي ل أو الهللور في كل مستوى مو المستويات ال

 ..اإلدارية والتنظ م ة 
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ل بكل أشكالها  مو ذوبان الشخو ة يويتم ز الهلليو اإلسسم          

 الهللولة وبويقة الهلليو اإلسسمي وبناء ك ان ضمو الحق ق ة والملنوية ل

 ..النظر عو قوم ته وعرقه وانتماءه ل بورف  السمح

ل بل يتماسك  األداء المجتملي مجريات دون التأث ر علومنه و         

المجتمع بالق م اإلسسم ة ويشريلايها اللظ مة والحضارية واإلنسان ة 

المواطنة ل  موطلح ومفهود التي يضع المبادئ األعمق واألدق مو

الحقوق الواسلة والمتكاملة للناس  اللهللل والمساواة في وذلك مو خسل

بس يمايز ل ووضع مساحة متكاملة للتلهللدية بس التلهللي علو  جملاء

 ..سمات الحرية اإلنسان ة واألخسق ة 

ل ومو أي ديو ودوره كل حفظ اإلسسد مكانته وشخو ته لول         

كان ل ويكفي القول بحماية الهلليو اإلسسمي ألهل الذمة ما داموا 

االحتراد قق مو ما يتحل و والسسد يحافظون علو األمو واألمان

المتبادلة للشرائع السماوية ل واحتراد كل ما هو مشترك ل وكل ما هو 

محقق النتماء األرض أو الوطو والمواطنة ل وما يضم مو اللسقات 

 ..اإلنسان ة 

لتي أبرمت ب و الرسول وال ننسو وث قة المهللينة المنورة ا         

وسلة الذمة ل ويلهللد  ل وب و أهل( ار عل ه وآله وسلم صل)األكرد 

ل ومنها بوادر بناء الهللولة  الشاخوة موراألقضايا والملالجات 

وحقوق الناس والتماسك والتكافل والتضامو االجتماعي ل والمواطنة 

..وما ُيمل ه اللقهلل االجتماعي 
3
  

 :ل قوله عز وجل في القرآن الكريم  أما جانب مما ورد         

                                                           
3

/  بناء الهللولة اإلسسم ة في وث قة المهللينةاللقهلل االجتماعي و/ هاشم حس و ناصر المحنك . د - 

 ..الموهللر نفسه 
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اْلِكَتاِا َيَلاَلْوا ِإَلو َكِلَمٍة َسَواٍء َبْ َنَنا َوَبْ َنُكْم َألَّا َنْلُبهلَل ِإلَّا ُقْل َيا َأْهَل  ﴿        

اَر َوَلا ُنْشِرَك ِبِه َشْ ًئا َوَلا َيتَِّخَذ َبْلُضَنا َبْلًضا َأْرَباًبا ِمْو ُدوِن اِر َفِإْن 

  .آل عمران سورة ( 69)َيَولَّْوا َفُقوُلوا اْشَههلُلوا ِبَأنَّا ُمْسِلُموَن 

حقق يي ذدور اللسقات وعقسن ة الجهللال البل حتو ايجاهات و           

التقريب ب و األفكار واألديان بشكل يتوف بالمرونة واالست لاا 

والتفهم والتفاهم المتبادل لبناء الحضارات ويكاملها اإلنساني 

 :واألخسقي النب ل ل وكما ورد في الذكر الحك م 

َلا ُيَجاِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِا ِإلَّا ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُو ِإلَّا الَِّذيَو َظَلُموا ﴿ َو          

ِمْنُهْم َوُقوُلوا َآَمنَّا ِبالَِّذي ُأْنِزَل ِإَلْ َنا َوُأْنِزَل ِإَلْ ُكْم َوِإَلُهَنا َوِإَلُهُكْم َواِحهلٌل 

 ﴾ سورة اللنكبوت 96)َوَنْحُو َلُه ُمْسِلُموَن 

الهلليو اإلسسمي حتو في مشاركة غ ر المسلم  نظم بنويتأيضًا و         

بكفاءيه للبناء ل والمشاركة بشكل فاعل ضمو مشاريع وأنشطة الح اة 

ة  ة والزراع الرسم ة وغ ر الرسم ة ل وفي منوع القطاعات الوناع

 ..  ةة والخهللميوالتجار

ة التوازن في سمة التشريلات اإلسسم  وبطب لة الحال ؛ فإّن          

لم ُيلزموا في  ح ث أهل الذمة ل الح اة ل كما هو عل ه ما يتريب علو

 ..ل كما هو عل ه المسلم الجهاد وفي الحروا 

ُيقابل الخمس والزكاة والوهللقات ما  صورة أخرى يتمثل فيو          

 ..المتريبة علو المسلم ل يتريب الجزية علو أهل الذمة 

يبرز  هذا الحهلل الذي يشمل كل مواطو ل بلوال يقف عنهلل           

حقوق المواطنة ل مو المشاركة حتو في صناعة القرارات وايخاذها ل 

ما يناسب  الحقوق الس اس ة ل ويمث لهم فيمجريات ما يتناسب مو و

 ..وضع القوان و  مو
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غي أي لمنظوره اإلنساني الذي ال يفلسفته وإستراي ج ته وو           

اٌت ال َيْوُلُح َة َطَبَق َِّعالرَّ نََّأ )ل ح ث ؛ المجتمع  مو مكوناتطرف 

( ٍضا َعْو َبْلال ِغَنو ِبَبْلِضَهَول ِبَبْلٍض  ا إالََّبْلُضَه
3
 .. 

ل شمول ة الح اة وأنشطتها ما يحمله المواطنة مو موهو أعمق           

 وما يتم يطب قه علو أرض الواقع ضمو منّوع األدوار ويكاملها ل بس

 ..وال عنورية يم  ز 

ولكون االستقطاا والتل  و علو أسس ومنظور موضوعي            

وعلمي ل يحمي ف ه الوحهللة اإلنسان ة وما يحقق مو سسمة الوطو 

الشخص الق ادي ( عل ه السسد)والمواطنة ل لذا يحث اإلماد علي 

 : السلطة بالقول  يوذوواإلداري 

ْو ال ِممَّل ْفِسَك ي َنِتَك ِفَضَل َرِع َّْفاِس َأَو النَّْ ُحْكِم َباْخَتْر ِلْل ثمَّ )           

ال َول ِة لَّي الزَّاَدى ِفال َيَتَمَول وال ُيَمحُِّكُه الُخُووُد ل وُر َيِض ُق ِبِه اأُلُم

ل  لو َطَمٍعال ُيْشِرُف َنْفُسُه َعَول ا َعَرَفُه َيْحَوُر ِمَو الَفْيِء إلو الَحقِّ إَذ

آَخَذُهْم َول ي الشُُّبَهاِت ْوَقَفُهْم ِفَأاُه ؛ َوْقَوْدَنو َفْهٍم ُدوَن َأْكَتِفي بَأال َيَو

لو َيَكشُِّف ْصَبَرُهْم َعَأَول الَخْوِم  اَجَلِةمًا ِبُمَرُهْم َيَبرَُّقلََّأَول بالُحَجِج 

ال َول اٌء ِه إْطَر ْو ال َيْزَدِهِممَّل ْصَرَمُهْم ِعْنهلَل ايَِّضاِح الُحْكِم َأَول وِر اأُلُم

( ٌل ُأولِئَك َقِلَول اٌء َيْسَتِم ُلُه إْغَر
6
. 

ومو مضام نه ما يجمع ب و بناء الوحهللة التكامل ة ل بمنهج          

والسلوك التنظ مي ينظ مي وبما يحمله مو مكاسب الثقافة التنظ م ة 

ي االستقطاا واالخت ار والتل  و تمثل فوي يخص ما ويطب قايه ل ومنه

يجس هلل حقق ما يتطلبه اإلدارة الذك ة لخهللمة المواطو وألفضل الذي يل
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ل ودون القوور في  مواطنة ل دون التجاوز علو الحقوقالاستحقاقات 

 ..أداء الواجبات والمسؤول ات 

المسؤول ة الثق لة الهللن وية اللبء وجلل اإلسسد كذلك و          

أو الشاغل للمراكز علو الشخص الق ادي  األخرويامتهللاد عواقبها و

المتقهللمة في و والحساسة ل والس ما منها المراكز المهمةواألدوار 

الهللولة لحماية الحقوق باللهللل والمساواة ل وبهذا يقول أم ر المؤمن و 

 ( :عل ه السسد)اإلماد علي 

َفْلَ ُكْو ل ِل الَلهلْل إَذا اْخَتَلَف َهَواُه َمَنَلُه ذِلَك َكِث رًا ِمَو الَواِلَي َفإنَّ)         

ُه َلْ َس ِفي الَجْوِر ِعَوٌض ِمَو َسَواًء ؛ َفإنَّ اِس ِعْنهلَلَك ِفي الَحقِّْمُر النََّأ

ل َواْبَتِذْل َنْفَسَك ِف َما اْفَتَرَض اُر َعَلْ َك ل ْمَثاَلُه َفاْجَتِنُب َما ُيْنِكُر َأل الَلهلْلِل 

(َوُمَتَخوِّفًا ِعَقاَبُه ل َراِج ًا َثَواَبُه 
3

 . 

وهناك ينافر ب و الهوى واللهللل ل لتوج ه مجريات ما يتطلب           

 ..مو المساواة بالحق ل واالبتلاد عو الجور والظلم 

وهكذا فإّن مما يجمع ويقوي األواصر البنائ ة للنظم           

ل والمساواة ومنظومات الهللولة ب و القائهلل والرع ة ل هو الحق واللهللل 

تكاملي ب و الوحهللة اإلسسم ة والمواطنة المتم زة لتحق ق البناء ال

علو أسس األخسق  وبنالذي ُيل اإلنساني  –هج اإلسسمي بالمن

 ..والمحبة والسسد 
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 الثالث املبحث
 االستنتاجات واملقرتحات والتوصيات

 

 :ويكامًس لمتطلبات البحث ل س شمل هذا المبحث اآليي       

 .االستنتاجات : أواًل 

 .المقترحات والتوص ات : ثان ًا 

 

 االستنتاجات: أواًل 

 

بلهلل ما يقهلّلد مما يضمنته محاور البحث ل البهلّل مو وضع بلض          

 :وكاآليي االستنتاجات 

 اإلنسان ةنزعة يرمي إلو اعتبار  Citizenshipمواطنة ال -3

أسرة واحهللة وطنها اللالم وأعضاؤها أفراد البشر جم لا ل 

الختسفهم في اللغة أو في الجنس أو في الوطو أو دون اعتبار 

قال بها الرواق ون قهلليمًا وأخذ بها بلض وهو ما اللرق ل 

مضمون مو مضام و  ل وبهذا يكون المحهللث و والملاصريو

 ..المفاه م اإلنسان ة للهلليو اإلسسمي 
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ل ن مكانته المتم زة ب و المخلوقاتجلل الهلليو اإلسسمي لإلنسا -6

يكامل الناس بإنسان تهم ل حقق ق ل وبما يوجلل له الحقو

مو قوى عقل ة مبهللعة ومنتجة ل  م وما لهموعقسن ة يوجهايه

 .. يبني الحضاراتويمكنه أن يبني الح اة 

مو المخلوقات والب ئة  مسؤول ة حماية كل ما ُيح ط باإلنسان -1

الهللاخل ة والب ئة الخارج ة ل وما ُيستجهلل مو أمور الح اة 

تجة علو المستوى الفردي والمجملي المونوعة والمن

 ..والمجتملي 

ي بناء الوطو والمواطنة ل مو اللمق اإلنساني فاألدوار بهللأ ي -9

خووص ة وعموم ة ما يمل ه ل و بحراكها الحضاري المتم ز

اإلنسان ة التي يلتني  –مفاه مها ومضام نها اإلسسم ة 

لنا مو وأعظم وأدق ما يوور ل  المتواصلة بالتكامل ة البنائ ة

حقائق يكامل ة المخلوقات والب ئة ل ويلزيز القوة المنتجة 

والمبهللعة ل مقابل الفرص ودعائم هذه الفرص ل بمنظور 

أعمق وأدق يوجه استراي جي متواصل ومستهللاد بلنايته وأثره 

 .. األخروي –الهللن وي 

 إيباع منهج اإلكراه ل بلإيباع منهج ل س مو يوجه اإلسسد  -5

جملاء ل وف ما يول  ة بخ ر اإلسسد للبشريةوالقناع اإلقناع

اإلسسد ويحسس أههللاف وغايات اإلنسان  وينتشر مو ههللي

وبناء اإلنسان ة لوحهللة البناء المجتملي ل بتوج ه الرسالة 

اللظ مة ل التي يتجاوز كل الحواجز والق ود والمواقع 

 ..واألزمان والمواقف 

الجلل مراعاة جزء مهم مو المواطنة ل هو حماية اإلنسان و -6

التكويني له ل وحماية طاقايه وقهللرايه التي أودعها الخالق عز 
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وجل ل بحماية ما متاح له ل وما يمكو ينم ته ويطوير يلك 

التلل م والتهللريب والتأه ل ل واستثمار يلك الترب ة والقهللرات ب

 ..الطاقات المبهللعة بالفكر والتطب قات ل دون يم  ز أو ههللر 

الة والمساواة ل وما يتريب مو الحقوق موازيو اللهلليطب ق  -9

 وبلهلل والواجبات والمسؤول ات ل ومحهللدايها مو مرحلة ما قبل

الحمل والوالدة والرعاية واألمومة والرضاعة والحوانة ل 

وحتو مراحل الح اة وبناء الشخو ة ل والوفاة والمثوى 

 ..األخ ر للمواطو 

ولة ؛ أينما كان المواطنة يحقق البناء اللسئقي ب و الفرد والهلل -8

التشريلات ومتما كان وأي موقف إنساني كان ل في ضوء 

ومسؤول ات ل و وما يتريب عل ه مو حقوق وواجبات وان القو

حقق له اللضوية الكاملة ل ومزاولتها يوبما يستمهلل مو حرية 

ل والمشاركة الفلل ة في وضع والتكافؤ لة هللاواللبالمساواة 

أخذ المبادرة والهللور الفاعل ل بما القوان و والقواعهلل والنظم ل و

 ..د ف ه المضام و المهللن ة والس اس ة والشأن اللا

التشريلي  –بالجلل التكويني ال فرق ب و الذكر واألنثو ل إاّل  -4

في مواقف استثنائ ة يتللق بالسلوك والبناء واللطاء وينظ م و

أمور الح اة ل ومو بنود حقوق اإلنسان ؛ يولهلل الناس أحرارًا ل 

 ..تساوون في الحقوق م

المواطنة يجمع ب و الناس ل والهلليو اإلسسمي يحقق  -31

الحقوق ل ويحمل  هذا الجانب بكل إنواف ومكاسب

المسؤول ات ل وأداء الواجبات ل ودور اإلسهاد في جانب مو 

بناء الهللولة ومؤسسايها وأنشطتها وأنشطة الناس ل أو كل دور 

 ..وية والتطويرية ممكو أن ينفع ويسهم في المجاالت التنم
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ب و اإليمان واألخسق ل  ما يجمع الهلليو اإلسسمي -33

اإلنسان ة  - ضمو ب ئة الح اة لتولهلل الوحهللة اإلسسم ة

الحضارية ونبل بناء المواطنة التي يبهللأ مو الذات والبناء و

 .. واألعمالسوي النفس وقويم السلوك الفكري وبناء 

والمجتمع ل ال  ب و القائهللالمتبادلة الحقوق والواجبات  -36

يقود ضمو اللمل ات االجتماع ة إاّل علو أساس الطواع ة 

ما يتريب  لخاص ل ومنهواألداء للوالح اللاد وضمنه يكون ا

يماسك وبناء المجتمع ل  مو يتحققوما سسمة اللسقات علو 

ال يخرج ل وكونها حتو حقوق القائهلل علو المجتمع ويشمل 

مة ل ألن يكوينها وجللها بنفلها عو الوالح والمولحة اللا

 .. التشريلي والتنظ مي والبنائي مو أجل اللامة ورهو لها

ل منها ما يتللق بذوبان  ي بالكث ريتم ز الهلليو اإلسسم -31

الهللولة وبويقة الهلليو اإلسسمي  الشخو ة المنتجة للخ ر ضمو

دون ووعرقه وانتماءه ل ومذهبه بورف النظر عو قوم ته 

سسم ة ل بل يتماسك المجتمع بالق م التأث ر علو الوحهللة اإل

اإلسسم ة ويشريلايها اللظ مة والحضارية واإلنسان ة التي 

يضع المبادئ األعمق واألدق مو المواطنة ل وذلك مو خسل 

الحقوق الواسلة والمتكاملة للناس جملاء بس يمايز ل ووضع 

مساحة متكاملة للتلهللدية بس التلهللي علو سمات الحرية 

 ..ة واألخسق ة اإلنسان 

حفظ اإلسسد مكانته وشخو ته ودوره ل ومو أي لكلٍّ  -39

ديو كان ل ويكفي القول بحماية الهلليو اإلسسمي ألهل الذمة ما 

داموا يحافظون علو األمو واألمان والسسد ل واالحتراد 

المتبادلة للشرائع السماوية ل واحتراد كل ما هو مشترك ل 
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المواطنة ل وما يضم حق و ولوطلسنتماء لوكل ما هو محقق 

 ..مو اللسقات اإلنسان ة 

المسؤول ة الثق لة ؛ الهللن وية  يجلل الهلليو اإلسسم -35

واألخروية ل علو الشخص الق ادي أو الشاغل للمراكز 

م ل والس ما منهوصّناع القرار التنظ م ة  –واألدوار اإلدارية 

لحقوق المراكز المهمة أو المتقهللمة في الهللولة لحماية ا شاغلي

 .. باللهللل والمساواة

 

 املقرتحات والتوصيات: ثانيًا 

 

ف ما يقهلّلد ذكره ل  ل مو ب و أهم االستنتاجاتجانب بلهلل ب ان           

أن نضع مؤشرات لمقترحات ويوص ات يهللعم البناء التكاملي بنا حري 

 :ب و الوحهللة اإلسسم ة والمواطنة ل ومنها كاآليي 

إلستراي ج ة في البناء ضمو المفهود البهلّل مو فهم أن النظرة ا -3

أّن ل ل ب الهللن ويعلو النطاق  الذي ال يقتور نظريه اإلسسمي

  ..لها آثارها والحقوق غ ر المتقادمة الممتهللة ِلما بلهلل الهللن ا 

يتطلب أن يكون النظرة والتطب قات علو أرض الواقع  -6

اإلنساني الواسع المبني علو  –للمواطنة بمفهومها اإلسسمي 

 ..ساس الحقوق والواجبات أ

يلل م ة ل يلتني بالمواطو  –بناء منظومة ونظم يربوية  -1

وسسمته المنظورة وغ ر المنظورة ل بكل ايجاهايها اللسئق ة 

 ..والللم ة والملرف ة 
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األخسقي والحضاري ل  –البناء اإلنساني يتطلب أن يكون  -9

د بنظرة عالم ة يتبنو الوحهللة اإلسسم ة علو أساس السس

والمحبة ونبذ اللنف ل فمواطنة بس سسد ل كوطو بس سور 

ما يكشفه واقع ما نل شه في  ل وهووبس قوان و رادعة مانع 

الملاصر ل وما يجري مو يههلليهللات اللنف والقتل  عالمنا

ل ف كون القايل والمواطنة وههللر حقوق اإلنسان باسم اإلنسان ة 

 ..مو القوان و الهللول ة الوضل ة محمي 

مسؤول ة حماية كل ما ُيح ط باإلنسان مو اء ثقافة بن -5

المخلوقات والب ئة الهللاخل ة والب ئة الخارج ة ل وما ُيستجهلل مو 

والمنتجة علو المستوى الفردي أمور الح اة المونوعة 

 .. جملي والمجتمليوال

بهللأ مو نظاد الذي ي هوينظ مبناء منظومة لنظاد المجتمع  -6

 ايها ينطلق مو اخت ار الزوج ل واستراي ج هاوينظ ماألسرة 

لشريكة ح ايه ل واالمتهللادات األسرية مو النطفة ويكويو 

وى األخ ر ل وما يتكامل مله مو الوالدة وحتو المثالجن و و

 .. بناء الفكر

استثمار ما يتم ز به الهلليو اإلسسمي ل ومنه ما يتللق بالوطو  -9

 والمواطنة ل وما ينضوي مو خووص ة البناء اإلنساني ل

ومنه ما يتللق بالوسط ة واالعتهللال بالفكر والنفس والسلوك 

 ..والتطب قات 

إظهار ما اهتم به الهلليو اإلسسمي مو حماية غ ر المسلم مو  -8

أهل الذمة ومو األديان األخرى ل وبناء آل ة لللسقات 

السلوك ة ب و اإلنسان وأخ ه ونظ ره اإلنسان ل بشكل متبادل 

 ..وودي ومفهود 
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ببناء مؤسسات يربوية ويلل م ة رص نة وملتهلللة االهتماد  -4

بتوجهايها ل للنهوض بالفكر الوحهللوي اإلنساني ل ويحقق ثقافة 

 ..المواطنة ويطب قايها الشاملة 

وهذا ما يسع مهللار ومحاور البحث المتللق بإستراي ج ة البناء          

 مواطنةللالتكاملي اإلنساني ب و الوحهللة اإلسسم ة وما يتضمنه مو فهم 

ل بخووص ايها وعموم ايها ل وبامتهللادايها الهللن وية الحق ق ة 

 ..واألخروية 
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 من املصادر واملراجــــع
 :املصادر واملراجع العربية : أوالً 

 .القرآن الكريم  +

ضبط نّوه / نهج البسغة ( / عل ه السسد)اإلماد علي بو أبي طالب  +

 .3469/ لبنان / ب روت  / دار الكتاا اللبناني / 3ط/ صبحي الوالح 

/  1ط / لبنان   -ب روت / دار صادر / لسان اللرا / ابو منظور  - 3

3449 . 

يحف / أبو محمهلل الحسو بو علي بو الحس و بو شلبة الحراني  - 6

 –ب روت / األم رة للطباعة والنشر والتوزيع / اللقول عو آل الرسول 

 .6133/ لبنان 

يرجمة / المجتمع المهللني ؛ التاريخ النقهللي للفكرة / ون إهرنبرغ ج - 1

المنظمة اللرب ة للترجمة /  3ط/ حسو ناظم . علي حاكم صالح ل د. د

 . 6118/ لبنان  –ب روت / 

إشكال ات التنم ة االقتوادية المتوازنة ؛ / محمهلل حسو دخ ل . د - 9

 . 6114/  3ط/ منشورات الحلبي الحقوق ة / دراسة مقارنة 

حقوق اإلنسان ؛ الشخو ة / عبهلل ار لحود ل جوزف مغ رل  - 5

 .3485/  6ط/ لبنان  –ب روت / منشورات عويهللات / والس اس ة 

دار / موسوعة علم النفس والتحل ل النفسي / عبهلل المنلم الحفني . د - 6

 . 3498/ لبنان  –ب روت / اللودة 



 
 

62 

ملجم الللود / متخوو و نخبة مو االسايذة الموري و واللرا ال - 9

/ مور  –القاهرة / اله ئة المورية اللامة للكتاا / االجتماع ة 

3495 . 

الوحاح في اللغة والللود ؛ / نهلليم مرعشلي ل أسامة مرعشلي  - 8

 .3495/  3ط/ لبنان  –ب روت / دار الحضارة اللرب ة / ملجم وس ط 

وبناء الهللولة اللقهلل االجتماعي / هاشم حس و ناصر المحنك . د - 4

بحث منشور كامًس ضمو األعمال / اإلسسم ة في وث قة المهللينة 

الكاملة ألبحاث المؤيمر الللمي السنوي األول الذي أقامه مركز 

وث قة المهللينة المنورة إشراقة اإلرث ) جاملة الكوفة / دراسات الكوفة 

/  د/ د 6136/ شباط /  31 -36( / النبوي للحضارة والفكر اإلنساني 

 .القسم الثاني /  6136منشور /  3ط

منظمات المجتمع المهللني / هاشم حس و ناصر المحنك . د - 31

 لكل ة الهللوليالمؤيمر الللمي شارك في / ودورها الس اسي في اللراق 

 . 6131/  9/  65 -69مو  لمهللةالمنلقهلل لالكوفة  جاملة / اآلداا

/ في يهج البسغة  علم االجتماع/ هاشم حس و ناصر المحنك . د - 33

 .اللراق  –النجف األشرف / دار أنباء للطباعة والنشر 

ات اإلداريدة  موسوعة المودطلح / هاشم حس و ناصر المحنك . د - 36

ب دروت  / مكتبدة لبندان ناشدرون    / التجارية و االقتوادية -ماع ة واالجت

  .6119/ لبنان  –

 

 :املصادر واملراجع األجنبية : ثانيًا ً
13 - Dressler, David & Carns, Donald " sociology ; 

The Study Of Human Interation " 2ed Alfred A. 

Knopf, Inc., New York , 1973 .  
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14 - Perry Joh and Erna " the Social web ; an 

Introduction to Sociology " 2ed , adepartment of 

Harrper and Row publisher's , Inc. , new York ,1989  

15 - Robertson , Iam "Sociology" , worth publish Inc. 

, America , 1987. 
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 حمتويات البحث من املخططات
 

 الوفحة التفاص ـــــــل

يب و دقة هنهللسة الجلل التكويني والتشريلي (  3) مخطط 

 واإلنسان

38 

متبادلة بد و  يب و الحقوق والواجبات اللامة ال(  6) مخطط 

 المجتمع والهللولة ورأس الهللولة
14 

 

 
 الوفحة التفاصـ ـــــــــــــل

 6 المقهللمة

  اإلنسددددان بدددد و الجلددددل التكددددويني    : المبحددددث األول

 والتشريلي والمواطنة
31 

 31 ..مهللخل ومفاه م : أواًل 

 39 اإلنسان ب و الجلل التكويني والجلل التشريلي: ثان ًا 

 66 وطو والمواطنة وبناء الهللولةب و ال: ثالثًا 

   بدد و األخددسق والوحددهللة اإلسددسم ة   : المبحددث الثدداني
 والمواطنة والق ادة

13 

 13 .األخسق والوحهللة اإلسسم ة والمواطنة : أواًل 
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نظم وبناء الموازيو ب و الحقوق والواجبات : ثان ًا 

 .والمواطنة 

حهللة دور الق ادي في البناء التكاملي ب و الو: ثالثًا 

 .اإلسسم ة والمواطنة 

15 
 

98 

  االسدددددددتنتاجات والتوصددددددد ات: المبحدددددددث الثالدددددددث 

 .والمقترحات 
59 

 59 االستنتاجات: أواًل 

 58 التوص ات والمقترحات: ثان ًا  

 63 المراجعالموادر و

 63 المراجع اللرب ةالموادر و

 66 األجنب ة المراجع

 65 تمحتويات البحث مو األشكال والمخططا



 
 

66 

 
 للمؤلف كتب منشورة وغري منشورة منها

 . نظاد يوم م اللمل ويقويم األداء ؛ ودوره في المشاريع اإلنتاج ة -3

   .إستراي ج ة دراسة السوق والسللة للتنم ة االقتوادية  -6

     .فلسفة اإلدارة الملاصرة والمجتمع  -1

    .علم النفس في نهج البسغة  -9

   .دارة واأُلسلوا الق ادي في نهج البسغةاإل -5

               .علم االقتواد في نهج البسغة  -6

    . علم يلوث الفكر البشري ـ الوقاية واللسج ـ في نهج البسغة -9

                     .علم االجتماع في نهج البسغة  -8

                   .اللراق في ملجم البلهللان  -4

                       . بسد الشاد في ملجم البلهللان -31

 .     البلهللان مور والسودان وبسد المغرا اللربي وما يبقو مو أفريق ة في ملجم -33

    . المملكة اللرب ة السلودية في ملجم البلهللان -36

       . ما يبقو مو جزيرة اللرا في ملجم البلهللان -31

                        .  انإيران في ملجم البلهلل -39

    .  ما يبقو مو بسد األعاجم في ملجم البلهللان -35

 –إنكل ددزي )االقتوددادية والتجاريددة  -موسددوعة الموددطلحات اإلداريددة واالجتماع ددة  -36

 (.             عربي

 ( .إدارة اللمل ات ) إدارة اإلنتاج  -39

 .نظاد اأُلسرة ب و التراث والملاصرة  -38

عل ده  )أوضاع الكوفة االقتوادية في عههلل أم ر المؤمن و اإلمداد علدي بدو أبدي طالدب       -34

 ( .السسد

 الس احة الهللين ة وواقع الخهللمات في فنادق محافظة النجف األشرف  -61

 .يأث ر الجوانب االقتوادية واالجتماع ة الريكاا الجريمة  -63

 –إنكل ددزي ) اللقل ددة  ألمددراضقدداموس علددم الددنفس والتحل ددل النفسددي والسددلوكي وا   -61

 ( .عربي

 ( .عربي –إنكل زي )قاموس في علم النفس  -69

 ( .عربي –إنكل زي )قاموس في الفلسفة  -65
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 (عل ه السسد)دروس مو حكم وأقوال اإلماد علي  -66

 (.عل ه السسد)البنه الحسو ( عل ه السسد)دروس مو وص ة اإلماد علي  -69

 (عل ده السدسد  ) ي عهدهلل أم در المدؤمن و األمداد علدي بدو أبدي طالدب        أخسق ات اللهللالة ف -68

 ( .رض)لألشتر النخلي 

 .دور وأهم ة اإلعسن للمجتمع ومشاريله المختلفة وينم تها  -64

 .التقادد اإلداري وخطوريه علو مستقبل المشاريع  -11

 يمو ر الكوفة وعمرانها حتو نهاية عههلل الخلفاء الراشهلليو موجز  -13

 .لجم التلاريف في موارد لسان اللرا م -16

 .ملجم األمثال وملان ها في لسان اللرا  -11

 .ودوره في يحق ق التفوق التنافسي (  ( JITاستخهللاد نظاد  -19

 .الجاملات ويرس خ ثقافة الرأي اآلخر  -15

 .إستراي ج ة الهللراسات اللل ا في الجاملات اللراق ة  -16

 .دورها الس اسي في اللراق منظمات المجتمع المهللني و -19

 .الكوفة في ملجم البلهللان  -18

 . البورة في ملجم البلهللان  -14

 .بغهللاد في ملجم البلهللان  -91

 (يأل ف مشترك . ) جزء ( 36)ملجم المخطوطات النجف ة  -93

 .دل ل مركز دراسات الكوفة  -96

 (يأل ف مشترك . ) علماء جاملة الكوفة ؛ مريبة األستاذية  -91

 . الكوفة في ملجم البلهللان  -99

 .بغهللاد في ملجم البلهللان  -95

 .البورة في ملجم البلهللان  -96

 .هنهللسة وإعادة هنهللسة الح اة في القرآن الكريم  -99

 .هنهللسة وإعادة هنهللسة الح اة في األحاديث النبوية الشريفة  -98

 .هنهللسة وإعادة هنهللسة الح اة في نهج البسغة  -94

 . لس اح ة وإستراي ج ة ينم ة الموارد البشرية الثقافة ا -51

 . 6136-6135لللاد الهللراسي جاملة الكوفة  –دل ل كل ة الفقه  -53

 .  6136-6135جاملة الكوفة لللاد الهللراسي  –دل ل يخرج طلبة كل ة الفقه  -56

 .عربي  –ملجم الموطلحات اإلدارية واالقتوادية ؛ إنكل زي  -51
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لمؤسسدددات البحث دددة فدددي هنهللسدددة وإعدددادة هنهللسدددة الفكدددر الريدددادي    دور الجاملدددات وا -59

 . واإلستراي جي

 .البناء التكاملي ب و الوحهللة االسسم ة والمواطنة  -55

 …للمؤلفمؤلفات ومعاجم ُأخر  وهناك
 

 : البحوث واملشاركات يف املؤمترات والندوات العلمية
 . ن ة اله اكل التنظ م ة في المشاريع الوناع ة مع دراسة م هللا -3

 – 3481رك فددي المددؤيمر الللمددي علددو مسددتوى الجاملددة المستنوددرية   اشدد  -أ

3489  . 

 – 3481 رك في مؤيمر علمي علو مسدتوى جاملدات القطدر اللراقدي    اش  -ا 

3489  . 

 . دراسة السوق والسللة في القطاع الوناعي مع دراسة م هللان ة  -6

  –3489 ريةرك فدددي المدددؤيمر الللمدددي علددو مسدددتوى الجاملدددة المستنوددد اشدد   

3485   ( حول علو شهادة يقهلليرية ) 

 نظاد يوم م اللمل ويقويم األداء ودوره في المشاريع اإلنتاج ة مع دراسة م هللان ة  -1

 –3485 رك فددي المددؤيمر الللمددي علددو مسددتوى الجاملددة المستنوددرية     اشدد   

3486  . 

م مده  وفي ضوءه يم يأل ف الكتاا السالف الذكر وأعلمتني ثدسث وزارات بتل   

 . علو الجهات التابلة لها 

 . ايجاهات شلر الوافي ألنجفي في يغ  ر المجتمع  -9

فدي يمددوز   ل رك فدي المهرجدان القطدري الللمدي الددذي أقد م فدي النجدف األشدرف        اشد         

3441  . 

 . يأث ر الجوانب االقتوادية واالجتماع ة الريكاا الجريمة مع دراسة م هللان ة  -5

ر الللمدددي األول المشدددترك بددد و وزارة التللددد م اللدددالي  رك فدددي المدددؤيماشددد      

 .. 3441/ 6ت /  33  -4 والبحث الللمي ووزارة الهللاخل ة في

  ( حول علو شهادة يقهلليرية ) 

عل دده )فددي عهددهلل اإلمدداد علددي     (الكوفددة ) األوضدداع االقتوددادية لللاصددمة اإلسددسم ة     -6

 (السسد
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الدذي أقامتده كل دة    ( كوفة فدي التداريخ   ال) رك في المؤيمر الللمي الثاني اش      

/  64  – 68جاملدة الكوفدة مدو    / اآلداا بالتلاون مدع مركدز دراسدات الكوفدة     

 .  3449يشريو الثاني 

 نظاد األسرة وينظ مها ب و التراث والملاصرة مع دراسة م هللان ة  -9

التدي أقامتده جمل دة    رك ضمو مؤيمر األمومدة المأموندة وينظد م األسدرة     اش      

المكتدب  وينظ م اأُلسدرة اللراق دة وبالتلداون مدع اإليحداد الدهللولي لتنظد م األُُسدرة         

ومنظمة  وبرنامج اأُلمم المتحهللة اإلنمائي اللربي اأُلسرة للوطو ي لتنظ مقل ماإل

 .3449/  3ك/  8 – 6 في بغهللاد  ومنظمة ال ون س ف لالوحة اللالم ة 

  ( حول علو شهادة يقهلليرية ) 

 .بلهللها االقتوادي مع دراسة م هللان ة لمهلليرية شرطة محافظة النجفالجريمة و -8

/ للبندات    رك ضمو نهللوة التحل ل الللمدي للجريمدة التدي أقامتهدا كل دة الترب دة      اش      

 / 64مركز البحوث والهللراسات بتاريخ / جاملة الكوفة بالتلاون مع وزارة الهللاخل ة 

 .  3445 / آذار

لخدهللمات فدي فندادق محافظدة النجدف األشدرف ويطويرهدا ل مدع         الس احة الهللين ة وواقع ا -4

 . دراسة م هللان ة 

واقع السد احة الهللين دة فدي محافظدة النجدف      : ) رك ضمو النهللوة الللم ة الثان ة اش     

 / ن سدان /  4 جاملدة الكوفدة بتداريخ   / التي أقامها مركدز دراسدات الكوفدة    ( األشرف 

3445  . 

ع ومشدداريله المختلفدة وينم تهددا مدع دراسددة م هللان دة فددي    دور وأهم دة اإلعددسن للمجتمد   -31

 .محافظة النجف األشرف 

 / ن سدان  / 36 -33رك في المؤيمر الللمي األول لجاملة القادس ة والمنلقهللة بتاريخ اش    

3445 . 

جاملدة   مدع دراسدة م هللان دة فدي      –التقادد اإلداري وخطوريه علو مستقبل المشداريع   -33

 .الكوفة 

 / ن سدان /  35 – 39 في المدؤيمر الللمدي األول لجاملدة الكوفدة المنلقدهلل بتداريخ      رك اش    

3446  . 

 .اإلعسد في نبذ اللنف دور  -36

الددذي  لمحافظددات جنددوا الوسددط األول اإلعسمددي اإلقل مدديرك فددي المددؤيمر اشدد            

والُمشدداركة ف دده المحافظددات ؛ النجددف  ل نظمدده مجلددس محافظددة كددربسء المقهللسددة  

فدي يدود األربلداء     والمنلقدهلل ل شرف وبابل والهلليوان ة وواسط وكربسء المقهللسدة  األ
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ومثددـّل البحددث المددذكور محافظددة النجددف  ل  6118 /يشددريو األول  / 64 الموافددق

  .منفردًا  األشرف

 .جوانب مو فلسفة البناء الفكري في شلر الوافي النجفي  -31

 جاملة الكوفة المنلقهلل بتداريخ / سات الكوفة مركز درارك في المؤيمر الللمي لاش           

 ( حول علو شهادة يقهلليرية )   . 6114/ آذار /  6 -3

 .ودوره في يحق ق التفوق التنافسي (  ( JITاستخهللاد نظاد  -39

 11 -64المؤيمر الللمي الحادي عشر لجاملة بابل والمنلقهلل للمهللة مو رك في اش    

 ( ادة يقهلليرية حول علو شه)     . 6114/ ن سان 

 .ُأنموذجا ( قبس مو يفس ر القرآن ) الهللرس اللغوي في التفس ر القرآني ؛ كتاا  -35

 -39مدو   لفتدرة ل المنلقدهلل ل  الكوفدة جاملدة  / كل دة الفقده   المؤيمر الللمي الرابدع ل شارك في   

38  /5  /6114  .      ( حول علو شهادة يقهلليرية ) 

 .ومضام و أقواله الللم ة ( السسد  عل ه) اإلماد جلفر الوادق  -36

 لفتدرة ل المنلقدهلل ل  الكوفدة جاملدة  / كل ة الفقده  المؤيمر الللمي الهللولي الخامس لشارك في     

  .  6114/  36/  36 -33مو 

      ( حول علو شهادة يقهلليرية مع درع المؤيمر ) 

 .الجاملات ويرس خ ثقافة الرأي اآلخر  -39

الجاملدة المستنودرية   / السنوي الثالث لكل ة الللود الس اسد ة  للمي المؤيمر الشارك في    

  .  6114/ يشريو األول /  61والمنلقهلل بتاريخ 

 .مراكز الهللراسات والبحوث ب و الواقع وقوة الطموح  -38

؛ لمركدز دراسدات   المؤيمر الللمي الوطني لمراكز البحث الللمي فدي اللدراق  شارك في    

 .  6131/  1/  36ل المنلقهلل بتاريخ  الكوفةجاملة / الكوفة 

      ( حول علو شهادة يقهلليرية ) 

 .أنموذجًا " الللم " هبة الهلليو الشهرستاني ب و اإلصسح والتجهلليهلل ؛  مجلة  -34

المدؤيمر الللمدي األول لهللراسدة جهدود السد هلل هبدة الدهلليو الشهرسدتاني الفكريدة          شارك في    

مركددز  بالتلدداون مددع  ( لنددهللن  ) م ددة للللددود اإلسددسم ة   واإلسددسم ة ل أقامتدده الجاملددة اللال  

/  3 –آذار / 13والمنلقددهلل فددي جاملددة الكوفددة للمددهللة مددو   الكوفددةجاملددة / دراسددات الكوفددة 

 (  درع المؤيمرحول علو )      .6131/ ن سان 

 .الوحافة ب و الواقع وطموح اللسمة هبة الهلليو الشهرستاني  -61
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ي التاريخي ؛ صحافة النجف األشرف إنجداز ملرفدي وإبدهللاع    شارك في المؤيمر الللم     

فكري ل الذي أقامته كل ة اآلداا بالتنس ق مع نقابة الوحف  و فرع النجدف األشدرف للمدهللة    

 (  شهادة يقهلليريةحول علو )   .  6131ن سان /  35 -39

 .أثر ب ئة النجف األشرف في بناء شخو ة الش خ الوائلي  -63

ؤيمر الللمدي ؛ الشد خ الدوائلي وأثدره اإلصدسحي والفكدري ل الدذي أقامده         المد شارك في     

ل والكل ة اإلسسم ة الجاملة في النجدف األشدرف ل    الكوفةجاملة / مركز دراسات الكوفة 

 .  6131/  9/  11 -64والمنلقهلل بتاريخ 

      ( حول علو شهادة يقهلليرية مع درع المؤيمر ) 

( الوسدائل اإلعسم دة ؛ ملجدم يودح ح لغدة اإلعدسد اللربدي         سسمة اللغة اللرب ة فدي  -66

 ( .مع دراسة م هللان ة لبلض القنوات اللرب ة واللالم ة / ) أنموذجًا 

ل  الكوفددةجاملددة / كل ددة الترب ددة األساسدد ة  المددؤيمر الللمددي الددهللولي األول ل شددارك فددي      

    . 6131/  5/  31 -4مو  لفترةالمنلقهلل ل

  ( يقهلليرية مع درع المؤيمر حول علو شهادة ) 

 ( .عل ه السسد)األبلاد التربوية واالجتماع ة في أقوال اإلماد جلفر الوادق  -61

ل المنلقدهلل يحدت   الكوفدة جاملدة  / كل دة الفقده   المدؤيمر الللمدي الدهللولي الثداني ل    شارك فدي       

( لسدسد عل ده ا )مرجل ة الفكر اإلسسمي في يراث اإلماد جلفر بدو محمدهلل الودادق    )شلار 

 .د  6133/ شباط /  61 -66مو  لفترةل

    ( حول علو شهادة يقهلليرية مع درع المؤيمر ) 

 .األبلاد اإلستراي ج ة المتهللاخلة ب و الجاملات والمجتمع  -69

إصددسح ) ل يحددت شددلار  البوددرةجاملددة ؛ لمددؤيمر التللدد م المسددتمر األول  شددارك فددي    

 39 -36مع في الجاملات اللراق ة ل المنلقهلل بتداريخ  ويطوير التلل م المستمر وخهللمة المجت

 /1  /6133  .      ( حول علو شهادة يقهلليرية ) 

لألشددتر  أخسق ددات اللهللالددة فددي عهددهلل أم ددر المددؤمن و اإلمدداد علددي بددو أبددي طالددب    -65

 (رضي ار عنه)النخلي 

ة ل وكل دة الترب دة   المؤيمر الللمي الهللولي ل الذي أقامه مركز دراسات الكوفشارك في      

( نهج البسغة سراج الفكر وسحر الب ان ) ل المنلقهلل يحت شلار   الكوفةجاملة /  األساس ة

 .د  6133/ آذار /  68 -69مو  لفترةل ل

    ( حول علو شهادة يقهلليرية مع درع المؤيمر ) 

 .شلر الش خ عبهلل الكريم الجزائري مضام نه وأغراضه  -66
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مو  لفترةل المنلقهلل ل الكوفةجاملة / كل ة الفقه يمر الللمي الثاني لالمؤشارك في        

 ( حول علو شهادة يقهلليرية )       . د 6133/  9/  34 -38

( النجدف  ) أثر النجف األشرف اإلعسمي والوحافي في اإلصسح والتجهلليدهلل؛ مجلدة    -69

 أنموذجًا 

قامتده الكل دة اإلسدسم ة الجاملدة فدي      شارك في المؤيمر الللمي السنوي الثالث ل الذي أ     

 .د 6133/ ن سان /  61 -66النجف األشرف  ل بتاريخ 

           ( حول علو شهادة يقهلليرية ) 

  األبلاد التربوية في أقوال اإلماد الكاظم  -68

شارك في المؤيمر الللمي الثاني الذي أقامته األمانة اللامة لللتبة الكاظم دة المقهللسدة ل        

         .د 6133/  6/ 33 -31بتاريخ 

  ( حول علو شهادة يقهلليرية مع درع المؤيمر ) 

 أنموذجًا ( سورة طه ) المضام و النفس ة في القرآن الكريم ؛  -64

ل الذي أقامته كل دة  ( القرآن الكريم وقضايا اللور ) شارك في المؤيمر الللمي الثالث      

  .د 6133/  36/  36 -33فة  ل بتاريخ جاملة الكو/ الترب ة األساس ة 

   ( حول علو شهادة يقهلليرية ) 

 .اللقهلل االجتماعي وبناء الهللولة اإلسسم ة في وث قة المهللينة  – 11

مركدز دراسدات   المؤيمر الللمي األول ؛ وث قة المهللينة المنورة ل الدذي أقامده   شارك في     

 .  6136/  6/  31 -36ل والمنلقهلل بتاريخ  الكوفةجاملة / الكوفة 

     (  حول علو درع المؤيمر ) 

 .األداء اللالي ويحهلليات الفساد اإلداري  -13

التللدد م  )ل يحددت شددلار   البوددرةجاملددة ؛ لمددؤيمر التللدد م المسددتمر األول   شددارك فددي     

 .  6136/  1/  9 -6ل المنلقهلل بتاريخ ( المستمر طريق الجاملة إلو المجتمع 

 . س ة في أقوال اإلماد الكاظم المضام و النف  -16

شددارك فددي المددؤيمر الللمددي السددنوي الثالددث الددهللولي الددذي أقامتدده األمانددة اللامددة لللتبددة      

 د6136/  5/ 66 -65الكاظم ة المقهللسة ل بتاريخ 

           ( حول علو شهادة يقهلليرية مع درع المؤيمر ) 

 غة والفكر الملاصر هنهللسة وإعادة هنهللسة المجتمع ب و نهج البس  -11

شارك في المؤيمر الللمي لمهرجدان الغدهللير اللدالمي األول الدذي أقامتده األماندة اللامدة            

 .د 6136/  33/  4 -5لللتبة الللوية المقهللسة ل بتاريخ 

   (  حول علو شهادة يقهلليرية مع درع المؤيمر ) 
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و ( الللدم  )إلنسدان ة ؛ مجلتدا   ا –يوظ ف اإلعسد وفلسفته في وحدهللة اللق دهللة اإلسدسم ة     -19

 أنموذجًا( النجف)

مو  لمهللةالمنلقهلل ل الكوفة جاملة / الترب ة لكل ةاألول  الهللوليالمؤيمر الللمي شارك في      

39- 35  /9  /6131 .            (وشهادة يقهلليرية حول علو درع المؤيمر  ) 

 .منظمات المجتمع المهللني ودورها الس اسي في اللراق  -15

 -69المنلقهلل بتاريخ  الكوفة جاملة / اآلداا لكل ة  الهللوليالمؤيمر الللمي شارك في      

65  /9  /6131 .            ( شهادة يقهلليريةحول علو  ) 

 إستراي ج ة التلل م المستمر في التفك ر اإلبهللاعي واألداء اللالي لخهللمة المجتمع  -16

 9/  64التلل م المستمر ل بتاريخ / ه جاملة البورة شارك بالمؤيمر الللمي الذي أقامت     

 /6131 .           ( شهادة يقهلليريةحول علو  ) 

واإلماد ( عل ه السسد)يكامل البناء التربوي واإلنساني في أقوال اإلماد علي الهادي  -19

 ( .عل ه السسد)الحسو اللسكري 

أقامتده األماندة اللامدة لللتبدة الكاظم دة       شارك في المؤيمر السنوي الرابع الدهللولي الدذي       

 .د 6131/  5/ 38 -39المقهللسة ل بتاريخ 

           ( حول علو شهادة يقهلليرية مع درع المؤيمر ) 

 .علم النفس االقتوادي ب و نهج البسغة والفكر الملاصر  -18

/  3 – 31/ 11يخ شارك في المؤيمر الللمي الهللولي الثاني لللتبة الللوية الشريفة بتار     

33   /6131 . 

           ( حول علو شهادة يقهلليرية مع درع المؤيمر ) 

المسؤول ة األخسق ة لمنظمات المجتمع المهللني في حماية حقوق األيتاد والمشرديو ؛  -14

 ( .مع دراسة م هللان ة ) 

ملة الكوفدة ل  جا/ شارك في المؤيمر السنوي الثاني الذي أقامه مركز دراسات الكوفة      

 ( حول علو شهادة يقهلليرية )  .د 6131/  33/ 68 -69بتاريخ 

 . الثقافة الس اح ة وإستراي ج ة ينم ة الموارد البشرية  -91

جاملدة  / شارك في المدؤيمر الللمدي الدهللولي الثداني الدذي أقامتده كل دة الللدود السد اح ة               

  .د 6139/  1/ 36 -33كربسء ل بتاريخ 

 .وينظ م األسرة ب و رسالة الحقوق والفكر الملاصر  نظاد -93

شارك في المؤيمر الللمي السنوي الدهللولي الخدامس الدذي أقامتده األماندة اللامدة لللتبدة             

 .د 6139/  5/ 4 -8الكاظم ة المقهللسة ل بتاريخ 

      (حول علو شهادة يقهلليرية ودرع المؤيمر ) 
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 . في ملحمة الغهللير لبولس سسمة( لسسدعل ه ا)اإلماد علي بو أبي طالب  -96

شارك في مهرجان الغدهللير اللدالمي السدنوي الثالدث الدذي أقامتده األماندة اللامدة لللتبدة               

 د 6139/  31/ 63 -34الللوية المقهللسة ل بتاريخ 

      (وشهادة يقهلليرية  حول علو درع المؤيمر ) 

وإعادة هنهللسة الفكر الريادي دور الجاملات والمؤسسات البحث ة في هنهللسة  -91

 . واإلستراي جي

جاملدة  / شارك في المؤيمر الللمي الهللولي الرابع الدذي أقامده مركدز دراسدات الكوفدة           

 -9الجمهورية اإلسدسم ة اإليران دة ل بتداريخ    / الكوفة بالتلاون مع أكاديم ة الحكمة اللقل ة 

 ( حول علو شهادة يقهلليرية )      .د 6135/  3/ 8

دور الجاملات والمؤسسات البحث ة في هنهللسة وإعادة هنهللسة الفكر الريادي  -99

 . واإلستراي جي

/ في المؤيمر الللمي الدهللولي الرابدع الدذي أقامده مركدز دراسدات الكوفدة         البحث شارك     

الجمهوريددة اإلسددسم ة اإليران ددة ل / جاملددة الكوفددة بالتلدداون مددع أكاديم ددة الحكمددة اللقل ددة  

 ( حول علو شهادة يقهلليرية )      .د 6135/  3/ 8 -9 بتاريخ

 .مضام و البناء الفكري والفلسفي في شلر الس هلل الشريف المريضو  -95

في المؤيمر الللمي السنوي الهللولي الخدامس الدذي أقامتده األماندة اللامدة       البحثشارك      

 .د 6135/  9/  69 -61لللتبة الكاظم ة المقهللسة ل بتاريخ 

  ( حول علو شهادة يقهلليرية مع درع المؤيمر ) 

 (مجلة النجف أنموذجًا) الفكر اإلنساني وملالجايه عنهلل اللسمة الش خ المظفر  -96

في المؤيمر الللمي الهللولي حول التجهلليدهلل فدي فكدر اللسمدة الشد خ محمدهلل        البحثشارك      

مددع اللتبددة اللباسدد ة   رضددا المظفددر الددذي أقامدده ملهددهلل الللمدد و للهللراسددات اللل ددا بالتلدداون    

 . د 6135/ آذار /  65 -69المقهللسة ل بتاريخ 

  ( حول علو شهادة يقهلليرية ) 

 .ُأنموذجا ( قبس مو يفس ر القرآن ) الهللرس اللغوي في التفس ر القرآني ؛ كتاا  -99

 –كوااللمبور / في المؤيمر الهللولي دراسات اللغة اللرب ة وآدابها  البحثشارك         

 . 6136/ مارس /  9 -9يا مال ز

 .األسال ب الللم ة لتحق ق المخطوطات ؛ يواصل ب و الماضي والمستقبل  -98

في المؤيمر الهللولي األول للمخطوطات والوثائق التاريخ ة في مال زيا  البحثشارك         

 الذي أقامته جاملة الللود اإلسسم ة المال زية  6136/  9/  68 -69

 .ائب وإداريها ب و نهج البسغة والفكر الملاصر إنسان ة الضر -94
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الذي أقامتده كل دة الترب دة    ( نهج البسغة الثاني ) ؛  في المؤيمر الللمي البحثشارك         

األساسدد ة فددي جاملددة الكوفددة ل بالتلدداون مددع اللتبددات المقهللسددة الحسدد ن ة واللباسدد ة وأمانددة  

 . 69/9/6136 -61مسجهلل الكوفة ل بتاريخ 

  (ول علو شهادة يقهلليرية ح ) 

 إستراي ج ة الهللراسات اللل ا والبحث الللمي في جاملات الهللول النام ة – 51

مايو  1في المؤيمر الهللولي يطوير البحث الللمي في التلل م اللالي  البحث شارك       

 االمارات اللرب ة المتحهللة  -الشارقة  بالمشاركة مع جاملة الزرقاء في - 6136

تراي ج ة الملرف ددة وثقافددة الجددودة الشدداملة والمسددتهللامة فددي المؤسسددات التربويددة  اإلسدد -53

 والتلل م ة 

 التلل م في األكاديمي واالعتماد والجودة التق  مشارك البحث في المؤيمر الهللولي ؛           

 المدؤيمر ل وكدذلك   6136أكتدوبر  /  1 – 3األردن فدي   -عمدان  / لجاملدة الزرقداء    اللالي

 . 6136/ أكتوبر /  6 – 9في  مال زيا – كوااللمبور/ والتخط ط  اإلدارة الهللولي

 . اللغة اللرب ة ويكنولوج ا المللومات -56

المددؤيمر الددهللولي دراسددات اللغددة اللرب ددة وآدابهددا بالمشدداركة مددع    شددارك البحددث فددي         

 . هللةاالمارات اللرب ة المتح -الشارقة  6136/ أكتوبر  39 -39جاملة الزرقاء في 

 استراي ج ة يحق ق المخطوطات في البناء الحضاري -51

ضمو المؤيمر الهللولي الثاني للمخطوطات والوثائق التاريخ ةل عقهلله شارك البحث         

  .د 6136/أكتوبر 66 - 65يرك ا ل بتاريخ  –( جاملة باري و)في 

 .الجاملات اللراق ة في إستراي ج ة الهللراسات اللل ا  – 59

المؤيمر الهللولي يطوير البحث الللمي في التلل م اللدالي بالمشداركة   ارك البحث في ش       

 . البحريو -المنامة  6136/ ديسمبر  61 -38مع جاملة الزرقاء في 

 .المنبر الحس ني وفلسفة البناء التربوي واالجتماعي  -55

الحسد ني ل الدذي    ل حدول التجهلليدهلل فدي المنبدر     الثانيالهللولي المؤيمر شارك البحث في        

اللتبدة  بالتلداون مدع    ملهدهلل الللمد و للهللراسدات اللل دا    / مؤسسدة بحدر الللدود الخ ريدة     أقامته 

 .هـ 8391جمادى االخر  39 -36د الموافق  6139اذار  39 – 36اللباس ة المقهللسة في 

   ( حول علو شهادة يقهلليرية ) 

 ني اإللكترو إدارة الملرفة ويقن ات التلل م والتلل م -56

الهللولي ؛ المؤيمر الهللولي يكنولوج ا ويقن ات التلل م المؤيمر شارك البحث في        

أبريل  1 - 3االمارات اللرب ة المتحهللة  -ل الذي أق م في الشارقة  والتلل م االلكتروني

6139 . 
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وشعر وقصة ، بحث وموضوع ( 011) للمؤلف أكثر من منشور وهناك

 داخل العراق وخارجه 

 

 

 

 
 
 
 
 


