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 املقدمة
 

لسالم على خري خلـ  اهلل  وااحلمد هلل رب العاملني ، والصالة                

حممد بن عبد اهلل وعلى آله الطيبني الطاهرين أبو القاسم  أمجعني ،

 ..أما بعد .. 

يربز تعاظم الفكر اإلسالمي األصيل ، عند كـل العصـور                  

املواكـ   املتقـدمم  ووالرائـد  واحلضارات اإلنسانية ، ليكون احلاضر 

 ..لكل التغيريات احلياتية 

قوة هذا الفكر املسـتمد مـن السـر اإلاـي الع،ـيم ،      وتتمثل              

الستمداده من املصدر الراسخ بكيانه التشريعي ، واملعجـز الواضـ    

الذي حتّدى كل العقول ( القرآن الكريم  ) على مد الدهور ، أال وهو

 ..مبا جاء فيه 

ن الكريم ، مـا  وره من تشريعات القرآويف مقدمة ما استمّد ن             

األئمـة   األحاديث النبوية الشريفة ، وما جاء من أقـوال  نتطّلع إليه يف

 ( ..عليهم السالم)الكرام 

، هـذا  ( نهج البالغـة  ) كتاب ؛  ، ما ورد يفمنه واألثر الواض               

البحر الزاخر والدر املنثور الذي ال يتوقف عطاءه على مد األزمـان ، يف  

 ..والع،يمة املضامني اإلنسانية ، لفنون الرائعة كل العلوم وا

ــوث                   ــّو  البح ــى يف من ــا يتجّل ــ  ، م ــداني الواض ــدليل املي وال

اليت خاضت  ةوالدراسات الال حمدودة ، األكادميية وغري األكادميي
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يف غمار هذا الكتاب املبارك املعطاء لكل زمان ومكـان ، كمـا   

اهلل عليـه   صـلّ )اإلسالم بعـد رسـول اهلل    م يفهو معطاء ناثره املتقدم

عليـه  )، أال وهو أمري املؤمنني اإلمام علـي بـن أبـي بالـ      ( وآله وسلم

، اليت تقف العقول عنده ، لي،هر ع،مة اخلال  جـل جاللـه   ( السالم

هـذا  ( اهلل عليـه وآلـه وسـلم    صـلّ )لذي أود  فيه عن بري  رسـوله  ا

اهلل عليه وآلـه   صّل)ول اهلل لرسالعلم الال حمدود ، ليكون اخلليفة 

 ..ملتقى اإلنسانية مجعاء عنده و ،املؤّهل بال مناز  ، و( وسلم

للعــاا املمامــي بفبرافــه ، ( عليــه الســالم)وال خيفــى نــداءه              

ِننههمم    )شاملة حلقوق اإلنسـان واإلنسـانية ؛    مانعة جامعةبكلمة  َفـ

 .. ( ينن َوإنمها َنِ،رٌي َلَك ِفي َاْلَخْل نِصن َفانن إنمها َأٌخ َلَك ِفي َالدم

، ألعمـ   ( عليـه السـالم  )مما وضعه  وهذا عاا يف كلمات              

هـا أعمـ  العمليـات    خطة هندسية إنسانية للمجتمع ، لتنطلـ  من 

 ..لبناء اجملتمع 

ت ومنـاحي  قف عنـد هـذا احلـد ، بـل تواكـ   ريـا      وتتوال               

ر والتغري والتغيري ، ليكـون أسـاا البنـاء    تنمية والتطوياحلياة وال

،  Engineering & Reengineeringيف ااندسة وإعادة ااندسة 

اجملتمـع ، اققـ  السـتدامة احليـاة      ومنـه هندسـة وإعـادة هندسـة    

وعمرانها وتطورها ، بكل املستويات واملديات اليت تتجـاوز فكـرة   

جيات مستدامة ومتواصلة اسماتياالسماتيجيات احلديثة ، لتكومن 

ــات  ومواكبــه  ــاا اســتيعابات اجملــاالت واال اه ومبنيــة علــى أس

 ..األخروية  –الدنيوية 

ومن هنا كان حماور البحث املقتض  ، لتكون مباحثه تدور                

ــادي     ــاني واالقتص ــع ؛ اإلنس ــة اجملتم ــادة هندس ــة وإع ــول هندس ح

إخل ، وهو جـزء مـن مشـرو  قيـد     . .واالجتماعي والسياسي والمبوي 
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ــات        ــمن مؤلف ــاه ض ــذا اال  ــره به ــا ه نش ــن م ــال  ع ــاز ، فض اإلجن

 ..وموضوعات الباحث 

راجيا  من اخلال  عز وجل أن يتحق  جان  مما أهدف إليـه مـن                

استمداد كل ما هو حديث ومعاصر من هذا الفكر الع،ـيم القـائم   

  ..ة النبوية الشريفة ر القرآن الكريم واملدرساعلى حب

 

 ..  يوفِّولي الت واهلل
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 املبحث األول
عم اإلهل

ِّ
 ية وايحياة الدنيوية واألررويةالن

 

ترتهن احلياة الدنيوية مبؤشرات األعمال واآلثـار املاديـة وغـري                

 ، وداعمه الفيصل الكـائن املادية ، لتكون دار ممر للحياة األبقى 

ـمعم املن،ورة وغري املن،ورة ، ومستوى استثمارها املستمر خبري  يف الن

وبهذا سيكون .. وصاحل األعمال ، ليكون سبيل ملكانة اإلنسان 

 :حماور ومعاجلات املبحث متمثلة باآلتي 

 .مدخل ومفاهيم : أوال  

 . عم اإلاية والبناء وإعادة هندسة اجملتمعـمالن: ثانيا  

 . األخروية وهندسة احلياة االجتماعية –اة الدنيوية احلي: ثالثا  

 

 ..مدرل ومفاهيم : أواًل 
 

قبل اخلوض يف صل  موضو  البحث ، البّد من التمييـز بـني                   

ــن  ــا   يمصـــطلح بعـــمل املصـــطلحات منطلقـــا  مـ علـــم االجتمـ

Sociology العلوم االجتماعية و Social Sciences.. 

ــِّن  وباخ                ــار ف ــع    تص ــة اجملتم ــتم بدراس ــا  ؛ يه ــم االجتم عل

يـدرا عمليـة تبـادل العالقـات     ، واإلنساني والسلوك االجتمـاعي  

Intersections األشـكال املتفاعلـة   ، حيلل ويدرا مبوضوعية و
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يهــتم بدراســة اجلماعــات   ، ومــا جملموعــة الماكيــ  املعقــدة   

بالعاا اخلارجي واجملتمعات والن،م االجتماعية والتارخيية ، ويهتم 

وعالقتـه باجلماعـات   ، وتفاعلـه معهـم   ، وعالقته باآلخرين ، للفرد 

والن،م االجتماعية والثقافية ، وبصفته العضو يف مجاعة وببقـة  

وبائفــة وتن،ــيم وحــزب وسياســي ومشــارك يف  تمــع تــارخيي  

..ومشارك يف ثقافة معينة 

 

  

، بدراسة اإلنسان و تمعه تهتم  االجتماعية ؛ فهيالعلوم أما              

تطبيــ  الطــرق العلميــة علــى دراســة شــبكة العالقــات  بوتعــ  

اإلنسانية املعقدة وأنوا  الن،م االجتماعية اليت متكِّـن األفـراد مـن    

..العيش سوية على شكل مجاعات تنتمي جملتمعات خمتلفة 

 

  

بشرية  اميع من املوارد ال؛ ميثل  Societyمصطل  اجملتمع و            

،  واملـؤثرات املعقـدة  ، املتنوعـة واملختلفـة   املتكونة من الماكيـ   

والـيت  ، واملتفاعلة بعالقات رمسية وغري رمسية ، املادية وغري املادية 

ظـواهر ونتـائج إنسـانية    ، تبنى من خالل التصورات واالنعكاسات 

..وضمن موقع جغرايف وظروف حمددة ،  وحلياة معينة، معّينة 
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2
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 وتكمن املخابر علـى اجملتمعـات البشـرية ، حينمـا تـربز                     

 ةالبيولوجيــ منهــا Social Phenomenaال،ــواهر االجتماعيــة  

 يبيئو نفسي بتحليل ومن،ور وتفثري،  ةواجلغرافي ةوالسيكولوجي

ــمن  و ــدخل ض ــا ي ــران ، وم ــة والعم ــه  الطبيع ــه إلي ــا تتوج ــة م املادي

 اتقتصــادية والصـــراع التارخييــة بــالمكيز علـــى ال،ــروف اال   

الن،م السياسية واالجتماعية واألخالقيـة   هتشكل، وما  ةاحلضاري

..إخل .. 

 

 

املشـاريع واملؤسسـات   مـا تشـمله مـن    مادام هنـاك للحيـاة و  و              

ــة ،    ــري احلكومي ــة وغ ــديث  احلكومي ــة وحت ــرنة دينامي ، وعص

ليـات  أن يكـون هنـاك الـن،م والعم   البّد من فوتغيريات وتبدالت ، 

ـمعا  كـل مـا ي،هـر مــن          ااندسـية الـيت تـدرا وتضـع احللــول وتـ

 ..املشاكل واألزمات 

،  Reengineeringإعادة ااندسة ولالستدامة البّد من وجود             

، بل لكل مفاصل احلياة من أجل  اتنشاباللكل املعاجلة جذريا  

عاجلتهـا  ، والعمل علـى م  دوليمواكبة التطورات والنمو اقلي وال

إســماتيجيا  ، لتحقيــ  الكفــاءة ومســتوى اجلــودة واالبتكــارات 

اخلارجيـة ، ومنـه   البيئة ، والتوفي  بني البيئة الداخلية و واإلبداعات

إىل امليمـزة التنافسـية   اجملتمـع ومشـاريعه املتنوعـة    ما يـتم لوصـول   

 ..  املبدعة احلضارية

إعــادة الــتفكري  ويتطلــ  إعــادة ااندســة بشــكل عــام ؛             

دة ، وإعادة التخطيط والصياغة جدتاألساسي بطاقاتها املعلوماتية امل

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

Interation " 2ed, Alfred A. Knopf, Inc., New York , 1973 , P : 3 . 
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، ، ومنهـا املرتبطـة بـاجملتمع    والتصميم اجلذري للعمليات املطلوبـة  

ـ  مـا يتعلـ    ، مبـا فيـه   ف الوصول إىل التحسينات الفوريـة دا ودة ب

  علـى  األداء العـالي ، بعـد التحـول ملرحلـة الـتفكري املـب      وعايري امل

بـني الن،ريـة   اجلـامع  متطلبات العمليات ، واملتضمن التحول للبنـاء  

 ..والتطبي  

ــة ، ويف                 ولــدعم كلــك ؛ يتطلــ  تفييــد ودعــم اجلهــات املعني

مـع القـدرات   والتـوازن  العليـا ، بـالتواف     اتاإلدارالدولـة و  ، مقدمتها

ــوافرة لــدى  ــؤهالت والرغبــات املت ــعاجملت والطاقــات وامل ــاوارد، مب م  ه

البشرية ، وبالتزامن مع اقتوى املعلوماتي وتكنولوجيا املعلومات ، 

ومنه ما يتعل  بن،م املعلومـات ، كات العالقـة بطبيعـة العمليـات ،     

وما يتطلبه من الرغبات يف التغيري للن،م واألسالي  املعمول بهـا يف  

ــداد      ــا إلع ــدة وتطويره ــم جدي ــداد ن، ــه إع ــات ، ومن ــم العملي ن،

 .. العمليات املطلوبة

ــات                    ــن متطلب ــ  م ــا يتوج ــه م ــة ومن ــادة هندس ــع إع اجملتم

ــات االو ــةالعمليــ ــاني  و جتماعيــ ــل اإلنســ  Humanالتفاعــ

Interaction ، لـتغري  لاجملتمـع  مواكبـة  فيـه  وهو أسلوب يستخدم

ــه   Social Changeاالجتمــاعي  ــاعي ومــا يتطلب البنــاء االجتم

Social Structure  ،يـة وووهـا   جتماعلتطورات االما يتحتم من او

 ..تطور استيعاب كل من جهة ، وما حيدث من 

 جتمــاعيداللي للمصــطل  االالتطور الــمــا يتعلــ  بــومنــه               

العملـي   –االبتكارات يف هـذا اجلانـ  الن،ـري    مواكبة ووفهمه ، 

 .. Social Conesionالتماسك االجتماعي  مستوى من املؤدي إىل

التصــميم احلــديث واملســتحدث لتحســني      -بــالتفكري  و               

تفكـري جديـد   آليـة و التنفيذي ، وب –السياسات واألداء التخطيطي 

 ..رية لوظيفية وإسماتيجية هادفة ، وبن،رة جوهمالئم و
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وسـيلة  نتهـا   التخطـيط والتنفيـذ ال  يكـون  وبغـريه  وبهذا              

.. شاملة ملواكبة التغيري

 

 

 

عم اإلهلية والبناء وإعادة هندسة اجملتمع: ثانيًا 
ِّ
 الن

 
والرفاهيـة االقتصـادية واألمـن    لالقتصـاد   واستكماال  ، فِن              

مـن املـوارد الطبيعيـة    ودعاماته املتنوعـة  ، االجتماعي  –االقتصادي 

الغـة يف انسـيابية   واملوارد البشرية واال اهات التن،يمية ، أهمية ب

ـ  مـن  حـد حلياة والبناء االجتماعي ، وهو واودعة ا ل الرئيسـية  العوام

 .. الستقاللية الدول والشعوب

حصى الــنمعم اإلايــة املن،ــورة وغــري املن،ــورة ، ومنهــا  ـموال تــ             

ودعتهــا بشــكل بــال  إال وال يكــون التحســا بهــا االقتصـادية ،  

 .. ، مبا فيها الصحة واألمان بفقدانها

الســلوك  تلقـي مـن يقــدمرها بقـويم    حينمــاوتتعـاظم  وتـربز               

تمهـدر وال تضـيع   ال حينمـا  ،  مواضـعها  االقتصادي ، ومـا ععلـها يف  

 ..احلقوق املتنوعة 

وحينما يطرأ بارئ ، البّد من إعادة الن،ر اجلـذري واملناسـ                   

رتهـا  كل مـا خيـإ إعـادة هندسـة إدا    االهتمام ب، وعم ـمحلماية الن

 ..للحيلولة دون ضياعها 

ـمعم               بكل أشكااا ، والشكر عنـدها  ، ويعت  اإلسالم بالن

 ..لئال تؤول إىل الزوال  ، حبرص

وبطبيعــة احلــال تتشــع  ثقافــة الشــكر بتعــدد أوجههــا ،                

مـن خـالل أسـلوب االنفـاق االسـتهالكي واإلنفـاق       فهناك الشكر 

                                                 
 
دار أنبا  للبباعة / علم االقتصاد في نهج البالغة / هاشم حسين ناصر المحنك . د: راجع  - 

 .. 24  -23ص / العراق / النجف األشرف / والنشر 
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، باألحكـام والتكـاليف ،   اف  للشريعة اإلسالمية االستثماري املو

الفقهية ، مبا متليه األخالقية ، وما متليه اإلنسانية ، وما  اوتوجيهاته

، ، وصــون كرامــة النــاا واحليلولــة دون ظلمهــم  متليــه احلقــوق 

لتوجه باحلالل الطي  ، واجتناب احلرام بكل الشكر مبا يمهتدى لو

 ..أشكاله وحيثياته وشبهاته 

، اا خصوصـية املسـاواة   عادلة وع،يمة  معادلة؛ وهنا تربز                 

 بكفـي املعادلـة   الكـوني ،  اجلعلب ، تتمثلالوظيفية والتفهيلية 

 :الرئيسية 

  سـالمة عقلـه وقدراتـه    ؛ ومنـه  اجلعل التكوي  للمخلوق

ــوظيفي     ــيم ال ــات التقي ــذه وأداءه ، و ري ــه وتنفي وخطط

خل ، بطليعتــه ِنَعــم العلــوم واملعــارف إ... والتقــويم األدائــي 

واستثماراتها ، وهو مما حيق  ِنَعم العطاء االنساني والسلم 

 ..املستدام 

   مــن أحكــام   ومــا يفرضــه  اجلعــل التشــريعي اإلاــي ؛

ملصلحة كل األبـراف العاقلـة وغـري العاقلـة ،      وتكاليف

ــة    ــة والبيئ ــة الداخلي ــد للبيئ ــان وميت ــن اإلنس ــدأ م ــذي يب ال

ومـا تتعـاظم فيـه    .. والبيئة الفضائية والكونية اخلارجية 

ـمعم   ..الن

 

 

َلا يمَكلِّفم اللَّهم َنْفًسا إنلَّا ومس َعَها َلَها َما َكَسَبت  َوَعَلي َهـا َمـا   )                  

  .سورة البقرة /  82 من اآلية (  اْكَتَسَبت 

ندسة اجملتمـع ،  إعادة ههندسة وا اه يكون مما من هنا و               

ــزة ال ــن اإلركي ــع م ــ  واألوس ــماتيجيةاألعم ــعية س ــددة  الوض اق

أال وهـــي اإلســـماتيجية يف ضـــوء التكـــاليف باحليـــاة الـــدنيا ، 

 اجلعل التكوي  للمخلوق =اجلعل التشريعي اإلاي 
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الطـابع  واألحكام اإلسالمية ، املراعية ، فضال  عن ما تقّدم ككره ، 

 والقواعد األخالقيـة ، ومنهـا القاعـدة الفقهيـة ؛ ال ضـرر وال ضـرار ،       

، ومنها مايكون األخروية  -الدنيوية هداف والغايات املشمكة واأل

ـمعم انسيابية دورتها وفاعليتها ومرونتها   :للن

، إَلـي هنم  َرسمـوال    َفان ُ،رموا إىل َمَواِقعن ِنَعمن اهلِل َعَلـي هنم  ِحـنَي َبَعـثَ    )             

َكي ـَف َنَشـَرِت   : ِتـِه ُأْلَفـَتهمم    َوَجَمَع َعلى َدع َو، ِتِه َباَعَتهمم  َفَعَقَد ِبِملَّ

ـ ، َساَلت  َلهمم  َجَداونَل َنِعيِمَها َوَأ، النمع َمُة َعَلي هنم  َجَناَح َكَراَمِتَها  ِت َواْلَتفَّ

َوِفـي  ، ص ـَبحموا ِفـي ِنع َمِتَهـا َغـرنِقنَي     َفَف، ُة ِبهنم  ِفي َعَواِئِد َبَرَكِتَهـا  امِللَّ

ِفي ِظلم سمْلَطاٍن َقـاِهٍر  ، َعِت اأُلممورم ِبهنم  َقد  َتَربه.  خمض َرِة َعي ِشَها َفِكهننَي

َفِت اأُلممورم َعَلي هنم  ِفي كمَرى َوَتَعطَّ، َوآَوت هممم احَلالم إىل َكَنِف ِعزٍّ َغاِلٍ  ، 

. َرِضـنَي  ْبَراِف اأَلَوممُلوٌك ِفي َأ، اٌم َعلى الَعاَلِمنَي َفهمم  حمكَّ. ممْلٍك َثاِبٍت 

َوَيم ضمــوَن ، م ِلُكــوَن اأُلممــوَر َعلــى َمــن  َكــاَن َيم ِلُكَهــا َعَلــي هنم   َي

َوال تمْقـَر م  ، ال تمغ َمزم َلهمـم  َقَنـاٌة   ! ح كَاَم ِفيَمن  َكاَن يمم ِضيَها ِفيهنم  اأَل

(! َلهمم    َصَفاٌة 

 

 . 

ـ املساحة الواسعة اليت تشـمل ن  اهلل ؛ هذهوِنَعم                  ـ  ةعم  رالفك

أقـوم سـبل احليـاة المبويـة     نجاح هندسة وإعـادة هندسـة   اقققة ل

والتعليمية واملعرفية من جهة ، وتكاملها عنـد اجلوانـ  التنمويـة    

والتغريات والتطورات االجتماعية والثقافية واالقتصادية ، ومنـه مـا   

 ..ضمنه نعمة األمن واألمان والصحة تت

والنتيجـة  ، بناء االجتماعي احلضـاري  اقق  لل ومنه اال اه               

، َواجَلَهاَلِة الَغاِلَبِة ، الَلِة امُلْ،ِلَمِة َضاَءت  ِبِه الِبالدم َبع َد الضهَأ) ؛ الشاملة 

                                                 
 
/ دار الكتاب اللبنااني  / 1ط/ ضبط نّصه صبحي الصاحل / نهج البالغة ( / عليه السالم)اإلمام علي بن أبي طالب  - 
 . 298ص  /  1691/ لبنان / ريوت  ب
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َوَيس َتِذلُّوَن احَلِكيَم ؛ ، اام َيس َتِحلُّوَن احَلرنيَم َواجَلْفَوِة اجَلاِفَيِة ؛ َوالنه

! (مموتموَن َعلى َكْفَرِة َوَي، َيح َيو َن َعلى َفت َرٍة 

 

 . 

انسيابية وفاعليـة  ريـات   هندسة وإعادة هندسة ومن أجل               

ـمعم    احلياة  ـ  إنه) ؛ ، ومنها اجملتمعية ، يف ظـل من،ومـة النـ ادا  هلِل ِعَب

ـ ي َأا ِفَفيمِقرَُّه، اِد َعمن ِلَمناِفعن الِعَبـمَيخ َتصُّهممم اهلُل بالن ا ؛ َبـَذُلوهَ ا ي ِديهنم  َم

(ا إىل َغي رنِهم  َلَهَحوه ثممه، ا ِمن همم  ا َنَزَعَها َمَنعموَهَِكَف

 

 . 

عم إاّل منفذ للـدخل وقنـاة حلمايـة كرامـة وحقـوق      ـموما الن               

اإلنسان ، وما الدورة اإلنفاقية وسالمتها ، إاّل سـبيل لتحقيـ  منـافع    

 ..عي الجتماوسالمة البيئة واملناخ اإلنساني وا

البّد من سالمة املوجمه واملخطط وما يتكامل مع اهتماماته لذا             

يف استتباب أمن وأمـان اجملتمـع ، ومنـافع الـبالد والعبـاد بالتنميـة       

 ..والتطوير املستمر واملستدام 

عم ، ـمومما يتضمنه القول املبارك ؛ هندسة وإعادة هندسة الن              

 ..( ا ا َبَذُلوَهي ِديهنم  َمي َأا ِفَفيمِقرَُّه) ؛  عندعم تبدأ ـملنوهندسة ا

االجتمـاعي   –وللتغري يف هذا الن،ـام ااندسـي االقتصـادي                   

ـ ) وأخالقياته ، تبدأ املرحلـة االنتقاليـة املتمثلـة عنـد ؛      ـ َِكَف ا ا َمَنعموَه

 .( ا ِمن همم  َنَزَعَه

ـ  -اجملتمعيـة   ندسـة اال إىل مرحلة إعادة تصوبذلك                  عم ـمالن

، بالزمان واملكان واملوقـف  ( ا إىل َغي رنِهم  َلَهَحوه ثممه) اليت تتمثل عند ؛ 

واايكلية والوظيفية ، بتوصيفها التشرحيي ، ووصفها الـوظيفي  

  ..عم ـم، ومواصفاتها بالقائم اجلديد على الناملتكامل 

بفاعلية  والداعم التحويلو التغيري شاملجوهري وا فهو وبهذ               

، ااادفة بعناية غاياتها ، املتمثلة باإلنسان االستدامة واالستمرارية 

                                                 
 
 . 1 2ص / المرجع نفسه   - 
2
 .  55ص / المرجع نفسه  - 
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و معــه النــاا ، واجملريــات اإلنســانية ، ومنــه مــا يتعلــ  بــالن،م 

 ..االجتماعية واجملتمعية 

ادة هندسـة  وميكن توضي  جان  مما تقّدم من هندسة وإع               

:عم باملخطط اآلتي ـمالن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني هندسة (    )خمطط 

 عم اإلايةـموإعادة هندسة الن

 

 

املـال ، وامتداداتـه    –وتنبع هندسة وإعادة هندسـة اجملتمـع                   

  :أخروي  –البناء االجتماعي مبن،ور دنيوي  –االقتصادية 

ــ)                  ــن  آَت ــل َفَم ــاال  َفْلَيِص ــَة  اهم اهلُل َم ــِه الَقَراَب ــهم ، ِب ــن  ِمن  َوْليمح ِس

، الَغـارنَم  َوْلـيمع ِط ِمن ـهم الَفِقـرَي وَ   ، ِسرَي َوالَعاِنيَ  ِبِه اأَل َوْلَيُفكََّ، الضمَياَفَة 

                                                 
 
 .  25ص / المرجع نفسه / علم االجتماع في نهج البالغة / هاشم حسين ناصر المحنك . د - 

خبتإ 

اهلل العباد 

 عمـمبالن

يمِقّر اهلل 

عم ـمالن

يف 

 أيديهم

مستوى البذل 

يف اإلنفاق 

االستثماري 

 واالستهالكي 

اإلنفاق 

 وسالمته 

تعدد 

أشكال 

 املنع

استدامة 

عم ـمالن

 واستمراريتها

عم ـمنز  الن

وحتويلها 

 للغري
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ِه زا  ِبهـذِ َفو  اِب ؛ َفِنهَواب ِتَغاَء الثه، َواِئِ  َوْلَيص ِبر  َنْفَسهم َعلى احُلُقوقن َوالنه

(َوَدر ُك َفَضاِئلن اآلِخَرِة ؛ إن  َشاَء اهلُل ، الن َشَرفم َمكَارنمن الدُّن َيااخِلَص

 

 . 

وهندسة وإعادة هندسة احلياة ، ومنهـا االجتماعيـة ، تمبنـى                   

 :بفاعلية دنيوية نافعة وأخالقية  على أساا الن،رة األخروية

َوَما َيص َنعم ِبامَلـالن َمـن    ! ص َنعم ِبالدُّن َيا َمن  خمِلَ  ِلآلِخَرِة ال َفَما َيَأ)              

! (َوَتب َقى َعَلي ِه َتِبَعتمهم َوِحَسابمهم ، ا َقِليٍل يمس َلبمهم َعمه

 

 .  

وامتداده الراد  الصادم يف هندسته املالية والتبعات املنصـبة                 

 . ! (َلي ِه َتِبَعتمهم َوِحَسابمهم َوَتب َقى َع) عليه ، ليكون ؛ 

، و ريات املالية العامـة  اجملتمع  –لتوازن هندسة االقتصاد و              

ـ إع َط إنهال َوَأ) املن،ور اإلسالمي ؛ ب آثاره ، يكونواخلاصة  ي اَء امَلالن ِف

ـ ، ِه َتب ِذيٌر َوإس َراٌف َغي رن َحقِّ ـ  ي الـدُّ َوهمَو َير َفعم َصاِحَبهم ِف ي ن َيا َوَيَضـعمهم ِف

َوَلم  َيَضـعن ام ـرمٌ  َماَلـهم    ، اان َويمهنينمهم ِعن َد اهلِل ي النهَويمْكرنممهم ِف، اآلِخَرِة 

َوَكـاَن  ، َحَرَمـهم اهلُل شمـْكَرهمم     ه ِلـِه إالَّ ي َغي رن َحقِِّه َوال ِعن ـَد َغي ـرن أَ  ِف

َيو ما  َفاح َتاَ  إىل َمعموَنِتهنم  َفَشرُّ َخِليـٍل   ع لمت  ِبِه النهَفِن  َزلَّ. همم  ِلَغي رنِه ومدُّ

! (مم َخِديٍن أَلَأَو

 

 . 

اإلنسـان ، ووضـع األمـور ،     –الن،رة التوازنية للمال  ريات و             

 ..، يف نصابها دون إسراف أو تبذير  ومنها األموال

والسلوك املاليـة  عم ـملنسرية ودوران اهي بذاتها منهج سليم ملو              

عند استعمال سالمة الدورة املالية ، الشكر يتمثل واالقتصادية ، و

 ..دية واالقتصا

اجملتمـع ،   –عم ـمالنهندسة  انسيابيةوال يتم كلك إاّل بسالمة                

 .. ومبن،ور األحكام الفقهية اإلسالمية 

                                                 
 
 . 98 ص / نهج البالغة   - 
2
 . 222ص / المرجع نفسه   - 
3
 . 83 ص / المرجع نفسه   - 
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يــتم يف ، زيعهــا وهندســة الــن،م املاليــة وبريقــة إعــادة تو               

 ..م على أسا إنسانية بالغة الدقة اإلسال

للـدورة   املاليـة ، حتقـ    –هندسة االقتصـاد  ومن،ومة وأسا              

يف هندســة  األخالقــي الفاعــل وقعهــايــة ، االجتماع –االقتصــادية 

األخروي ، وجان   –اجملتمع االسماتيجي القائم على التوجُّه الدنيوي 

 ( :عليه السالم)له منه ي،هر يف قو

، َوَحقـا  َمع ُلومـا    ، َدَقِة َنِصيبا  َمْفرموضـا   َلَك ِفي هِذِه الصه َوإنه)                 

ـ ، َوضمَعَفاَء َكوني َفاَقٍة ، ه َل َمس َكَنٍة َوشمَركَاَء َأ ـ ا ممَوَوإنه ـ فُّ ، َك وَك َحقَّ

اان خمصمــومَا َيــو َم ْكَثــرن النهــن  َأَك ِمــَتْفَعــل  َفِنهــ َوإالَّ، َفــَوفِّهنم  حمُقــوَقهمم  

ــِة  ــن  ، الِقَياَم ــى ِلَم ــَد اهلِل  -َوبمؤ َس ــممهم ِعن  ــاِكنيم  -َخص  ــَراءم َوامَلَس الُفَق

( ! ِبيلنَوالَغارنمموَن َواب نم السه، اِئُلوَن َوامَلد ُفوعموَن َوالسه

 

 .. 

هندسـة اجملتمـع ،    عم اإلاية والبناء وإعادةـمالنوهكذا فِّن                

الـن،م إاّل جشـع    سـا يف نهايـة الدقـة ، وال خيـرق هـذه     تقوم على أ

ــرف  ــر املنح ــدات الفك ــة  ، وتهدي ــنفا املريض ــوية  وال ــري الس ،  وغ

 ..قويم الغري املنحرف ووالسلوك 

 

 األرروية  –ايحياة الدنيوية : ًا ثالث
 وهندسة ايحياة االجتماعية

 

اجملتمع ، هو  –الدرا الشاخإ أمام الفرد ؛  من ِنَعم اهلل تعاىل             

حتميــة زوال الــدنيا ، وحتميــة عــدم تقــادم مســتحقات النــاا بــني 

بعضهم البعمل ، وحتمية العاا األخروي ، وبـني احلتميـة الدنيويـة    

 ..واألخروية تكمن ااندسة وإعادة ااندسة احلياتية واجملتمعية 
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؛   من ثقافة وفهم وجوده يف الدنيا وبناء هندسة احلياة تنطل               

ا نْفَسـهم  يَهاَ  ِفَرجمٌل َب: ا َرجمالنن يَهاام ِفالنهَو، ا َدارم َمَمرٍّ ال َدارم َمَقرٍّ َيالدُّن ) 

(ا ع َتَقَهَفَف اَ  َنْفَسهم َتَرجمٌل اب َو، ا و َبَقَهَفَف

 

 . 

فيهـا نفسـه ،    واملمر حيدد جدوى املقـر واملسـتقر ، بـني بـا                    

وابتا  نفسه ، نرى يكمن البيع الرخيإ والعتـ  الغـالي املسـتدام    

باألعمال الصاحلة والنافعة ، وببيعـة ومـدى بنـاء هندسـة وإعـادة      

اقتصـادية ، بفعـل تعلُّـم     –هندسة اإلنسان ملـنهج حيـاة اجتماعيـة    

 ..تعليمي  –تربوي 

األخروي ، هـو   –وي ومدى ومستوى االستيعاب والوضوح الدني              

نفيـذ املـب  علـى أسـا ور ى     والتوجُّـه والت  ، التحديد االسماتيجي

اآلثـاري ، واالعتبـار    –، لصياغة املن،ـور التـارخيي   الواضحة لرسالة ا

 ( :عليه السالم)مما سب  ، حيث يقول 

ـ     اع َتِبرموا ِبَما َقـد  َرأَ َو)                َقـد   : ب َلُكم  ي ـتمم  ِمـن  َمَصـارن ن الُقـرمونن َق

، َوَكَهَ  َشَرُفهمم  َوِعزُّهمم  ، س َماعمهمم  ب َصارمهمم  َوَأَوَزاَلت  َأ، همم  و َصاُلَتَزاَيَلت  َأ

َوِبصمـح َبِة  ، و الِد َفْقـَدَها  َوان َقَطَع سمرمورمهمم  َوَنِعيممهمم  ؛ َفبمدمُلوا ِبُقـر ِب األَ 

ـ . ز َوا ن ممَفاَرَقَتَها اأَل َوال ، َوال َيَتـَزاَورموَن  ، َوال َيَتَناَسـُلوَن  ، اَخرموَن ال َيَتَف

، َوامَلاِنعن ِلَشه َوِتِه ، َحَذَر الَغاِلِ  ِلَنْفِسِه ، ِعَباَد اهلِل ، َفاح َذرموا . َيَتَحاَورمَن 

ـ  ـ َوالَع، م ـَر َواِضــٌ   اأَل اِظرن ِبَعْقِلـِه ؛ َفــِنه النه  ، رنيـَ  َجــَددٌ َوالطَّ، َم َقــاِئٌم َل

(ِبيَل َقص ٌد َوالسه

 

 . 

تـربز   ومن املنافذ التوجيهية التقييمية والتقوميية الدنيوية ،              

 –على مسـتوى الفـرد   ،  للصالة الفاعية والوقع املن،ور وغري املن،ور

السـلوكية   –منفذ للهندسـة اجملتمعيـة   والذي يكون ،  اجلماعة

ــادة ا    ــّغر إلع ــرين مص ــامج ومت ــتمرة ، وبرن ــاملة  املس ــة الش اندس
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ذا وبه.. األنشطة على مدار الساعة  واألساسية اليت تقيمم وتقومم كل

 ( :عليه السالم)يقول أمري املؤمنني 

، َواس ـَتْكِثرموا ِمن َهـا   ، َوَحاِفُ،وا َعَلي َها ، الِة م َر الصهَتَعاَهدموا َأ)               

ــا َوَتَقره ــوا ِبَه ــا َفِنه، بم ــت  َع" َه ــا   َكاَن ــا  َمو ُقوت ــؤ ِمننَي كَِتاب ال َأ" . لــى امُل

َما َسَلَكُكم  ِفي َسَقَر ؟ : " ارن ِحنَي سمِئُلوا ه لن النهَتس َمَعوَن إىل َجَواِب َأ

َوتمْطِلُقَهـا  ، الـَوَرقن   َها َلَتحمتُّ الـذُّنموَب َحـته  َوإنه" . َقاُلوا َلم  َنُك ِمَن امُلَصلِّنَي 

ِة ِباحَلمه -َم آِلِه َوَسلَّاهلُل َعَلي ِه َو َصله -َهَها َرسمولم اهلِل َشبهَو، إْبالَق الرمَب ن 

ي َلـِة َخم ـَا   َفه َو َيغ َتِسلم ِمن َها ِفي الَيو من َواللَّ، َتُكونم َعلى ِباِب الرجملن 

َجاٌل ِمـَن  َها رنَرنن ؟ َوَقد  َعَرَف َحقَّن  َيب َقى َعَلي ِه ِمَن الدهَفَما َعَسى َأ، اٍت َمره

ُة َعـي ٍن ِمـن  َوَلـٍد َوال    َوال ُقره، ِذيَن ال َتش غمُلهمم  َعن َها زنيَنُة َمَتاٍ  امُلؤ ِمِننَي الَّ

رنَجاٌل ال تمْلهنيهنم  ِتَجـاَرٌة َوال َبي ـٌع َعـن  ِكْكـرن     : " َيُقولم اهلُل سمب َحاَنهم . َماٍل 

ـ  ـ الِة َوإيَتـاِء الزه اهلِل َوإَقامن الصه اهلُل  َصـله  -َوَكـاَن َرسمـولم اهلِل   " . اِة َك

ـ الِة َبع َد التهَنِصبا  ِبالصه  -َم آِلِه َوَسلََّعَلي ِه َو ِلَقـو لن اهلِل  ، ِة ب ِشرين َلهم ِباجَلنه

َفَكـاَن َيـْفممرم ِبَهـا    ، " الِة َواص ـَطِبر  َعَلي َهـا   ه َلَك ِبالصهَوآممر  َأ: " سمب َحاَنهم 

(َعَلي َها َنْفَسهم ه َلهم َوَيص ِبرمَأ

 

. 

ومما يتضمنه الصيام ، جزء آخر مـتمم لفاعليـة الصـالة يف                   

هندسة الدواخل البشرية التحسسية للذات واآلخر والبيئـة واقـيط   

 ..االجتماعي  –واملناخ التن،يمي االقتصادي 

ــى الصــ                   ــه عل ــذ مؤثرات ــد ليفخ ــة  وميت ــوارد الطبيعي حة وامل

 ..والصناعية 

مـن املـؤثرات   هذه وغريهـا  وتقع يف نفسه ولذا َمن  ا تشمله                 

عليـه  حينهـا  ينطبـ   .. السلوكية العملية التحسسية اإلنسـانية  

 ( :عليه السالم)قوله 
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 َوَكم ، َمُف اجُلو م َوال،َّ َكم  ِمن  َصاِئٍم َلي َا َلهم ِمن  ِصَياِمِه إالَّ)                

ـ  اِئٍم َلي َا َلهم ِمن  ِقَياِمـِه إالَّ ِمن  قََ ـ ، َهرم َوالَعَنـاءم  السه ْكَيـاان  َذا َنـو مم األَ َحبه

( ! همم َوإْفَطارم

 

 . 

ويكمن وقع عامـل التحسـا والشـعور بـاألداء وتوجهـات                      

 ..األعمال وفلسفتها الكائنة يف الروح 

بادات املفروضة على اإلنسـان ، وتتعـدد   ولذا فهي جزء من الع               

 :ور أداء العبادات ، كما هو عليه صتوصيف 

َقو َمــا   إنهَو، ارن جهــَقو َمــا  َعَبــدموا اهلَل َرْغَبــة  َفِتْلــَك ِعبــاَدُة التُّ إنه)               

اهلَل شمـْكرا   َقو َمـا  َعَبـدموا    إنهَو، َعَبدموا اهلَل َره َبة  َفِتْلَك ِعباَدُة الَعبيـِد  

(ارن ح َراَدُة اأَلَفِتْلَك ِعَب

 

 .. 

واحلراك الكائن بـني الرغبـة أو الرهبـة أو الشـكر ، حمـدد                    

ـ ا يللتوجهات البنائية لدى الشخإ ، ومدى تعزيزاتها ، وم ها مـن  قابل

التّجار أو العبيد أو األحـرار ،   الشخإ بتوجه ار بني أن يكونيختالا

بكل أشـكااا الـيت تبـدأ    هندسة العالقات  دقة لىوهو ما يدلل ع

 ..قيامها داخل النفا سالمة جودة العمل ووسبل من الذات ، 

الشخصـية  مـا سـتحمله   و، ومنها ما سيكون عليه الشخإ              

 ..ضمن من،ومة احلياة االجتماعية وتتفاعل 

األمـوال  حركـة  منهـا  وهـا ،  اتوتكامـل تفثري وبني العبـادات               

البنـاء والعمليـات والـن،م االجتماعيـة     يكون وحركة اجملتمع ، 

عليـه  )الفاعلة يف هندسـة وإعـادة هندسـة اجملتمـع ، حيـث يقـول       

 ( :السالم

َفَمـن   ، ه ـلن اإلس ـالمن   الِة ُقر َبانا  أَلكَاَة جمِعَلت  َمَع الصهالزه إنه ثممه)             

ـ ، اَرة  َها تمج َعلم َلهم ُكفََّفِنه، ِبَها ْفان ع َطاَها َبيمَ  النهَأ ارن ِحَجـازا   َوِمَن النه
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َمـن    َفـِنه ، َفة  َعَلي َها َلَه َوال يمْكِثَرنه، َحٌد َنْفَسهم َها َأَفال يمت ِبَعنه. َوونَقاَية  

َفه َو َجاِهٌل ، ْفَضلم ِمن َها َير جمو ِبَها َما همَو َأ، ْفان ِبَها ع َطاَها َغي َر َبيمِ  النهَأ

(َدمن َبونيلم النه، الَعَملن  ج رن َضالَُّمغ بمونم اأَل، ِة السُّنهِب

 

 . 

وتربز بي  النفا يف موابن عّدة ، منهـا مـا تكـون ضـمن                   

، املمتـدة مـن فهـم    العطاء أو اإلنفـاق املـالي   املبادرة ومساحة النفا و

 ..احلياة االجتماعية  الدنيا واآلخرة وهندسة احلياة ، ومنها

غـري املن،ـور يف األفعـال    وومن املضامني اجلامعة بني املن،ـور               

واألعمال واألنشطة ، ما ميتد يف عم  هندسـة التعامـل مـع الـدنيا     

 :حموره الفرد مع اآلخر ،  تمعي  –وإعادته مبفهوم أسري 

َجلن ؛ َوَصَدَقُة ي اأَلٌة ِفَوَمن َسَف، ي امَلالن ٌة ِفَها َمث َراِحمن َفِنهَوِصَلُة الره)              

َهـا َتـد َفعم ِميَتـَة    َفِنه َهـا تمَكفِّـرم اخَلِطيَئـَة ؛ َوَصـَدَقُة الَعالِنَيـةِ     السمرم َفِنه

(َها َتِقي َمَصارنَ  اَاَوانن ؛ َوَصَناِئعم امَلع رموِف َفِنهالسُّوِء

 

 . 

، ومـا تتطلبـه   يه انت،ام احلياة الدنيوية وجان  آخر يتمثل ف              

،  التمهيـد السـتقامة السـلوك اجلمعـي     أال وهو ،من توجهات تربوية 

لثقافة التحسسية اليت تبدأ مـن  لتوجُّه بهندسة السلوك عن بري  اوا

 ( :عليه السالم)الذات ، حيث يقول 

(ي رنَك ابم َما َتْكَرهمهم ِمن  َغَدبا  ِلَنْفِسَك اج ِتَناَك َأَكَف)  

 

 

، وتقمـإ األدوار  ويدخل التحسا اإلنساني بالـذات واآلخـر                

، ومنه ا اه وتوجُّه سلوكي نـابع مـن قـوة    إلصالح الذات واألعمال 

البنــاء النفســي للشخصــية ، بكــل مــا حتقــ  مــن ســالمة الــتعلم 

 ..واالستجابة والتعزيز المبيوي والتعليمي 
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 املبحث الثاني
  ة وايحقوقالثقافة الفقهيتأثري 

 اجملتمع وإعادة هندسة على هندسة
 

أهمية  وتواصال  ِلما احتواه املبحث الساب  ، سيتم معاجلة               

 : يشملها اآلتيحماور يف صون احلقوق من خالل  الثقافة الفقهية

–فقهي على هندسة عالقات الفرد تفثري الثقافة والوعي ال: أوال  

 .اجملتمع 

 .احلقوق والواجبات يف محاية الن،ام االجتماعي  :ثانيا  

 

 تأثري الثقافة والوعي الفقهي : أواًل 
 اجملتمع -على هندسة عالقات الفرد 

 

بفواصر ع،يمة   Familyألسرةمع اCulture ترتبط الثقافة               

ــاعي     ــّدم االجتم ــوير والتق ــة والتط ــهام يف التنمي ــا اإلس ــتج عنه ين

 .. ي واحلضار

اجلماعـة الـيت تـربط أفرادهـا     نواة اجملتمـع ، وهـي   واألسرة ؛                

تنـتج  ظاهرة اجتماعيـة   وهيبعضهم بالبعمل اآلخر رابطة القرابة ، 

 .. ، وختتلف أوضا  األسرة باختالف اجملتمعات بيولوجي عن ارتباط
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اعــد  مــو  القو؛   Family Institutionن،ـام األســرة و                

ــة  ــا االجتماعي ــوين   ، واألس ــة يف تك ــة اجلوهري ــا األهمي ــيت ا ال

حبس  خصائصـه   ، اجملتمع وحتقي  متطلباته ووجوده االجتماعي

ويشكِّل النس  من األدوار االجتماعية املمابطة واملعايري ، املتميزة 

بـالزوا  وتربيـة األبنـاء وبنـاء     ، املتعلقة بتن،يم العالقات اجلنسـية  

 ..قرابية العالقات ال

اجلـزء املكممـل لن،ـام    ؛   Birth Controlتن،يم األسـرة و                

ال،ـروف   حبسـ  األسرة وامُلَحّدد مبوجبه حجم األسرة والتخطيط اـا  

؛ يشـمل  ممـا  و.. االجتماعية واالقتصادية والمبويـة والبيولوجيـة   

الي  ومبختلف األس، عال  العقم أو ارتفا  أو اخنفاض عدد املواليد 

..املبتعدة عن الشرائع والقوانيني 

 

 

ــوعي  ومــن جانــ  آخــر ،               ــام ، وال ــة بشــكل ع ــل الثقاف تعم

والثقافة الفقهية وفقه الثقافـة اجملتمعيـة بشـكل خـاص ، الـدور      

االجتماعيـة مـع الـذات     –البال  يف بناء العالقات وسالمتها النفسية 

مي وواضـ  التـفثري علـى    واآلخر ، ويفتي دور الفقيه كموجمـه ن،ـا  

 ..واستقامتها ، واستقامة مكوناتها اجملتمعات 

ـ  ) و               ، اَا ِمـن  َرح َمـِة اهلِل   الَفِقيهم ُكلُّ الَفِقيِه َمن  َلم  يمَقـنمِط النه

(َوَلم  يمؤ ِمن همم  ِمن  َمْكرن اهلِل ، َوَلم  يمؤ ِيس همم  ِمن  َرو حن اهلِل 

 

 . 

ودقــة أن نــتلما ونتفمــل عمــ   ، جــدير بالبيــان البالغــيو             

يمَقـنمِط   )ااندسة ، ومنها ااندسة االجتماعية وإعادة هندستها يف ؛ 

، ال يقتصـر علـى   (  النـاا  )مشـول  ، وهنا ( ِمن  َرح َمِة اهلِل ) ، ( اَا النه
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ومن كل اال اهات اإلنسـانية ، وهـو   ، عموم الناا ميتد لاملسلم بل 

، لسـعة الرمحـة اإلايـة    ( عليه السالم)اه يف خطاب اإلمام علي ما نر

، وكلك الال حمدودة ملخلوقاته ، ومنه الوقوف والتفمل بني اليفا واألمن 

باختيار األعمال واألداء العالي املستدام وحتسينها حبس  فقه احلياة 

..املواك  لكل تطور 

 

 

 ـدد احليـاة ، ومفتـاح    آليـة   هو مفتاح، وعدم اليفا بذاته                  

، إعادة البناء ااندسي للحياة ، وما بني الرمحة اإلاية وعـدم اليـفا   

منـه  و، احلضـارة   -بوابة اإلنسـانية املشـرعة أمـام اسـتدامة اإلنسـان      

 ..باخلال  عز وجل  ة املخلوقتواصل صلمنه تا  األقوم املتنو  ، والن

ـ   َقـده ) وسبحانه وتعاىل ؛                ـ ، ح َكَم َتْقـِديَرهم  َفَر َمـا َخَلـَ  َف َرهم َوَدبه

َوَلـم  َيْقصمـر    ، حمدموَد َمن زنَلِتِه  َههم ِلونج َهِتِه َفَلم  َيَتَعدهَوَوجه، ْلَطَف َتد ِبرَيهم َفَف

، َوَلم  َيس َتص ِع م إك  ُأِمَر ِبامُلِضيم َعلـى إَراَدِتـِه   ، دموَن اإلن ِتَهاِء إىل َغاَيِتِه 

(َما َصَدَرِت اأُلممورم َعن  َمِشيَئِتِه ؟ َكي َف َوإنهَف

 

 . 

مما يتبني مدى أهميـة الدقـة والبنـاء احلراكـي ااندسـي      و              

اقسوب علـى أسـا العدالـة واحلقـوق واملسـاواة ، ومفتـاح إعـادة        

 ( .. الرمحن الرحيم )؛ ااندسة 

ـ ، فال يغل  اخلال  عز وجـل                  أبـواب  كـل املسـتويات ،   ى عل

 ..اجملتمع  –الفرد  املغصلي ستوى، ومنه املرمحته 

، وبهذا ال تتوقف (  َوَلم  َيس َتص ِع م إك  ُأِمَر ِبامُلِضيم َعلى إَراَدِتِه)                

، وبنـاء العالقـات   احلياة ، ومنها احلياة االجتماعيـة وبنـاء اجملتمـع    

 ..للخري والشكر على النمعم اإلاية  اوإدامتهمبختلف ا اهاتها ، 

 ، أمر بال  األهمية الستدامة البنـاء ، ومنـه   وللثقافة  الفقهية                

 ( :عليه السالم)اجملتمعي ، حيث يقول  –البناء التجاري 

                                                 
 
 . 23 -22ص / المرجع نفسه / علم االجتماع في نهج البالغة / هاشم حسين ناصر المحنك . د - 
2
 . 27 ص / نهج البالغة  - 



 26 

(ا ي الرمَباَتَجَر ِبَغي رن ِفْقٍه َفَقِد ار َتَطَم ِف َمنن) 

 

 

ة كات أصـول  يبوجوب بناء ن،م  ار( عليه السالم)وبه وّجه                 

د وقواعد فقهية ، وعند كلك تكـون هندسـة وإعـادة هندسـة     ارشو

 ..ملالية باملرشد الثقايف الفقهي األنشطة التجارية وا

ومنه محاية كل الطبقات االجتماعيـة ، ويـتم مـن خالاـا                   

األمـر ، ولكـل   كـل مـا يعنيـه    بعدم ضيا  احلقـوق والواجبـات ؛   

 ..التّجار كبار داخل يف من،ومة اال ار ، ويتقّدمهم

املــزيج اســماتيجيات مــا يتمثــل يف ســالمة متطلبــات ومنــه              

واق قنــوات االتصــاالت والتوزيــع ، واألســ ومنــه ســالمة ؛التســويقي 

واملنــتج ، والتخطــيط للســوق ، آليــة الســوق  ريــات وببيعتهــا ، و

مـا يمتـ    و، االسـتخراجية والتحويليـة    ا ؛بكـل أشـكاا   للسلع

 ..الزبون واملستهلك عليه من توجهات 

ي،هـر  ، وأثر آخر يف ثقافـة العالقـات والصـالت االجتماعيـة                   

.. (ماة  ِلْلَعَدِد ـ ِحمن َمنالره َوِصَلَة.. )عند ؛ 

 

 .. 

واملغفرة ، وَأقرَب رمح مـا  ؛ َأي  رأفة الالرمقَُّة والتهَعطُّفم و: الرهح مة و              

العطــف : والــرُّح مم والــرُّحممم يف اللغــة . َأقــرب عطفــا  وَأَمــاه بالقرابــة 

..والرهح مُة 

 

 

تبــدأ صــلة عنــدما وكيـف ال تكــون الزيــادة يف العـدد ،                   

باآلخر ، وتقـارب بـني األسـر    اإلنساني التحسا من والعالقات الرحم 

 ..ب واألقار

املادي وغري املادي والتكافل بالعطاء ومنه ما يتحق   النمو                

هــا نــواة وأســاا وعمــ  الِصــالت االجتماعيــة ، كونو، والنفســي 

ـ     صهر يف ـمفبالوصل تتقارب القلـوب واأللبـاب واألرواح واألنفـا ، وت
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قة واحدة ، وبيئته تنموية اجتماعية ، لتكـون بـفرقى مسـتوى    تبو

ــن الرأ ــف والتماســك      م ــجام واللط ــاون واالنس ــف والتع ــة والعط ف

 ..جتماعي واإلنساني القويم املثمر اال

ويتضمن هذا اال اه يف الشعور وسلوكه امليداني املتبادل                  

قوة مضافة ، فـِكا ُقطـع مـن بـرف دون عـال  ،      ، بني مجيع األبراف 

ــا    ــاعي ، ورمب ــري واالجتم ــط األس ــعف الماب ــول يض ــرض تح إىل م

األســر األفــراد واجتمــاعي يمفــرمق أو يهــدد  مــع وتقــارب ومتاســك 

 ..واجملتمع 

اآلبـاء ،   حمبة، تبدأ من الكثري ومن جهة أخرى ، فاملودة تع                  

ما تولِّده من التقارب بني األبنـاء ، وهـو األمـر الضـروري ملنطلـ       منه و

يطه من املـودة االجتماعيـة ،   عم  ثقافة ِصلة الرحم ، فيعّمر مبا يمح

 ( : عليه السالم)وهو ما يوضحه 

ح َو م ِمَن ِة َأالَقَراَبُة إىل امَلَودهَو، اِء ب َناَبٌة َبي َن اأَلاِء َقَرُة اآلَبَمَوده)                

(اَبِة ِة إىل الَقَرامَلَوده

 

 

م بتطبي  املبـدأ  واملودة واستدامتها ومحايتها من الضيا  ، يت               

 :االجتماعي املتمثل يف  –األسري 

َوال َتـر َغَبنه ِفـيَمن  َزِهـَد    ، َوال َيكُن  َأه ُلَك َأش َقى اْلَخْلـ ن ِبـَك   )               

َعن َك ، َوال َيُكوَننه َأخموَك َأْقَوى َعَلى َقِطيَعِتَك ِمن َك َعَلى ِصَلِتِه ، َوال 

َوال َيْكبمَرنه َعَلي ـَك  . َأْقَوى ِمن َك َعَلى اإلح َسانن  َتُكوَننه َعَلى اإلَساَءِة

ِننههم َيس َعى ِفي َمَضرهِتِه َوَنْفِعـَك ، َوَلـي َا َجـَزاءم َمـن       ُظْلمم َمن  َظَلَمك ، َف

(َسرهَك َأن  َتسموَءهم 

 

  . 

عنـد   وتكافلـها اإلنسـاني   واال اه حنو تكامل العالقات               

َواع َلم  َيِقينا  َأنهَك َلن  َتب ُلَ  َأَمَلَك ، َوَلن  َتع دمَو َأَجَلَك ، َوَأنهَك ) ؛ وعي وفهم 
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ــكَ  ــاَن َقب َل ــن  َك ــِبيلن َم ــي َس ــي  . ِف ــل  ِف ــِ  ، َوَأج ِم ــي الطََّل ــمل  ِف َفَخفِّ

ِننههم رمبه َبَلٍ  َقد  َجره إنَلـى َحـَرٍب ؛   ، اْلممْكَتَسِ   َلـي َا ُكـلُّ َباِلـٍ     َفَف

َوَأْكرنم  َنْفَسَك َعن  ُكـلم َدِنيهـٍة   .  َمر زموٍق ، َوال ُكلُّ ممج ِمٍل ِبَمح رموٍمِب

الرهَغاِئِ  ، َفِنهـَك َلـن  َتع َتـاَض ِبَمـا َتب ـذملم ِمـن  َنْفِسـَك         َوإنن  َساَقت َك إنَلى 

(ِعَوضا  

 

 . 

مة وتتكافــل ســعة األمــور بــني املــرزوق واقــروم ، وبســال                 

ــان   ــة اإلنس ــل كرام ــ  ، وتكام ــن،ري الطل ــذات واألخ وال ــني ال ،  ب

اجملتمع على أسـا الـوعي    –هندسة عالقات الفرد سالمة لتكون 

الثقافـة الفقهيـة الـيت تسـتديم العالقـات       مباني والثقافة ، وأسلمها

 ..واقبة والسالم واملودة 

يتطلبـه مـن الـوعي     وهذا جان  مما يبيمن تفثري الثقافـة ومـا                  

 ..اجملتمع  –الفقهي وما يؤثر به على هندسة عالقات الفرد 

 

 ايحقوق والواجبات يف محاية النظام االجتماعي: ثانيًا 
 

مـا ميتـد   و، وحلماية كـل املخلوقـات ، مبـا فـيهم اإلنسـان                      

وضـوح  مع وانت،ام عملياته املتنوعة ، يف ظل هندسة اجملتلتحقي  

 ..واتبا  مناهجها وخاربتها احلياتية وق والواجبات احلق

، َحـالال  َغي ـَر َمـد خموٍل     َحـله َوَأ، َم َحَراما  َغي َر َمج هموٍل اهلَل َحره إنه)                

و ِحيـَد  ِبـاإلخ الصن َوالته  َوَشـده ، امُلس ِلمن َعلى احُلَرمن ُكلَِّهـا   َةَل حمر َمَوَفضه

َفامُلس ِلمم َمن  َسِلَم امُلس ِلمموَن ِمن  ِلَسـاِنِه  " ، ِمنَي ِفي َمَعاِقِدَها حمُقوَق امُلس ِل

(ِبَما َيِج م  َكى امُلس ِلمن إالََّوال َيِحلُّ َأ، ِباحَل م  إالَّ" َوَيِدِه

 

 . 
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 تمـع نفـع اجمل مايـة و فما حّرم اخلال  عز وجـل احلـرام ، إاّل حل                

، ت،ام واالنسيابية ، ومحاية حقوق اإلنسـان  بالن،ام والتن،يم واالن

 ..بل حقوق الناا 

وما أحّل احلالل إاّل لالنطالق ضمن حدود ومحايـة احلريـات                 

والنـاا ،   أع،ـم الئحـة ون،ـام حقـوق اإلنسـان     واخلاصة والعامـة ،  

ـ ) حينمـا ؛  ، املسلم يف الدستور اإلسالمي  ومنهم ـ َفضه س ـِلمن  امُل َةَل حمر َم

 .. (َعلى احُلَرمن ُكلَِّها 

من أخالقية  –وهندستها بروح إنسانية احلقوق  ويبدأ بناء ن،م           

 ( : عليه السالم)قوله 

َفَحـ ُّ  . لـى الَوَلـِد َحّقـا     اِلِد َعَوْلِل إنهَو، اِلِد َحّقا  ِلْلَوَلِد َعلى الَو إنه)            

ـ لى الَوَلـِد أَ الَواِلِد َع ـ ن  يمِطيَع ـ  إالَّ، ي ُكـلم َشـي ٍء   هم ِف ي َمع ِصـَيِة اهلِل  ِف

، َدَبـهم  َويمَحسمـَن أَ ، ن  يمَحسمـَن اس ـَمهم   اِلـِد أَ لى الَواَنهم ؛ َوَح ُّ الَوَلِد َعسمب َح

(َويمَعلَِّمهم الُقر آَن 

 

 . 

ولتكامل الفهم واألداء ضمن من،ومة احلقـوق والواجبـات ،                  

ــاء  ــ  بن ــتديتوج ــة امة واس ــاعي تكاملي ــوعي االجتم  Socialال

Consciousness .. 

 تمَضـيمعموَها ؛ َوَحـده   َفـال ، اهلَل اْفَتَرَض َعَلـي ُكمم َفـَراِئمَل    إنه) و               

َفـال َتن َتهنُكوَهـا ؛   ، ش َياَء ؛ َوَنَهاُكم  َعن  َأ َفال َتع َتدموَها، م  حمدمودا  َلُك

(ُفوَها َتَتَكلَّ َفال، َياَء َوَلم  َيَدع َها ِنس َيانا  ش َوَسَكَت َلُكم  َعن  َأ

 

 . 

، وما  السبلاتضاح  وهوأرقى العالقات اإلنسانية اجملتمعية ،               

ه بيانه ؛ بالفرائمل ، واحلدود ، والنهي ، مبـنهج وسـع مـا جعـل اهلل     

تعاىل للمخلوق من قدرات ورغبات وحاجات وإشـباعات ، وعقالنيـة   

رشد االتبا  ، مبا فيه مالئمتها للتكاليف واألحكام اليت وضعها و
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ــوح    ــات ووض ــالمة العالق ــان بس ــعادة اإلنس ــاة وس ــيابية احلي النس

 ..احلقوق والواجبات 

، مبا  Social Organizationالتن،يم االجتماعي ا اه إن و              

 Social Reformفيــه البنــاء االجتمــاعي واإلصــالح االجتمــاعي 

منذ أن هـبط  ، بدأ إخل ..  Social Relationsوالعالقات االجتماعية 

 ..على األرض ، وتناسل الذرية ( عليه السالم)آدم 

ومحاية اإلنسان وحقوقه العادلة ، هي من أولويات التشريعات             

واألحكام الفقهية ، وهي الركيزة الداعمة ألسا هندسة وإعـادة  

م نية ، تبعا  ملالئمة البيئـة واإلنسـان وعـد   هندسة اجملتمعات اإلنسا

 ..اادر حتى بقطرة دم 

عن  القائم على رقاب الناا نهيب( عليه السالم)وبهذا يقطع               

 :سفك الدماء بغري حالاا 

ـ َف، ا ا ِبَغي رن ِحلَِّهاَء َوَسْفَكَهالدمَماَك َوإيه)                د َنـى ٌء َأهم َلـي َا َشـي   ِنه

ِمـن   ، ٍة ا ن ممدهان ِقَطَو، الن ِنع َمٍة ح َرى ِبَزَوال َأَو، ع َ،َم ِلَتِبَعٍة ال َأَو، ِلِنْقَمٍة 

ـ  َني اَنهم ممب َتِدٌئ باحُلْكمن َباهلُل سمب َحَو. ا اِء ِبَغي رن َحقَِّهَسْفِك الدمَم ، اِد الِعَب

سمْلطاَنَك ِبَسـْفِك   ال تمَقومَينهَفاَمِة ؛ َم الِقَياِء َيو وا ِمَن الدمَماَفُكا َتَسِفيَم

(َبل  يمزنيُلهم َوَين ُقُلهم ، ا يمض ِعُفهم َويموِهنمهم كِلَك ِممه ِنهَف، اٍم َدٍم َحَر

 

 . 

بنـاء   بكـل تفاصـيله عنـد   يدممر الن،ـام احليـاتي   نذير ما و              

هـا ،  سفك الدماء بغـري ِحلِّهـا وحق  هو اجملتمع ،  –احلكومة ؛ للدولة 

زوال النعمـة وِقَصـر عمـر    منـه  و، النقمـة والتبعيـة   وما عـري مـن   

احلكومة ، ورمبا الدولة واحلضـارة ، كمـا حصـل ملختلـف الـدول      

 .. رة من األممواحلضارات الغاب

فااندسة احلياتية للمجتمع وبناء احلقوق والعدالة ، تمحقـ                 

مفنينة اجملتمع ، واستمرارية وبواألم  ، املدى واملستوى االستقراري 
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اإلنسـاني ، فالدولـة واحلكومـة قائمـة علـى       –وجودها احلضـاري  

 ..العدالة وإحقاق احلقوق إلصحابها الشرعيني 

وكذلك عندما ال يتم إعادة الن،ر بواقعية متطلبات التغيري               

ات ، تنحدر وتنحـرف  عند وصول اجملتمعات ملنطقة املخابر والتهديد

 ..سرية احلياة م

هندسـة الن،ـام احليـاتي ، ومنـه اإلنسـان      وهنا ي،هـر تـدمري                

واملؤسسات املتنوعة ، وحموره احلقوق ، ومنها حقوق الناا ، أيـن مـا   

 ..أدوارهم وببيعة حراكهم كانت مواقعهم ووظائفهم و

ـ   نهم  َأه َلَك َمن  َكاَن َقـب َلكُ َما َأَفِنه) .. وبهذا ؛                اَا همـم  َمَنعمـوا النه

(َتَدو هم ـ َخذموهمم  ِبالَباِبلن َفاقَوَأ، احَل ه َفاش َتَرو هم 

 

 .. 

وما إعادة هندسة اإلنسان وتفكريه ومشاريعه ، إاّل السبيل                

ــارة       ــة احلض ــه محاي ــات ، وب ــاكل واألزم ــذه املش ــل ه ــل حل األمث

 ..ت البمنى اجملتمعية والشخصية اجملتمعية وخمتلف مستويا

ومما يتبني من النإ املبـارك ، مـدى أهميـة قـراءة وحتليـل                     

اآلثار على أسا علمية وميدانية ، لوضع اخلطط  –ودراسة التاريخ 

واجلماعــة املســتقبلية الــيت تضــمن للدولــة واحلكومــة واجملتمــع 

لرمسيـة  حقوقهم ، أينما كـانوا يف اخلريطـة التن،يميـة ا   والفرد ، 

 ..وغري الرمسية 

والدليل على كلك وغريه ، ما يتض  مـن احلقـوق املتبادلـة ،                    

 ( :عليه السالم)عند قوله 

ـ فَف: َحـ     َوَلُكم  َعَليه، ِلي َعَلي ُكم  َحقًّا  إنه، اام يَُّها النهَأ)                  ا مه

ــيه  ــم  َعَل ــم  َفالنه َحقُُّك ــيَحُة َلُك ــي ُكم   ،  ِص ــِئُكم  َعَل ــو ِفريم َفي  ، َوَت

ا َحقِّي أمهَو. ا َتع َلمموا َتْفِديبمُكم  َكي َمَو، َوَتع ِليممُكم  َكي ال َتج َهُلوا 
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اإلَجاَبـُة  َو، امَلِغيـِ   ي امَلش ـَهِد وَ ِصيَحُة ِفالنهَو، َعَلي ُكم  فالَوَفاءم بالَبي َعِة 

(ِحنَي آممرمُكم  اَعُة الطَّوَََ، د عموُكم  ِحنَي َأ

 

 . 

احلقوق ومواقعها وإحقاقها ، ومعرفـة  مباني وتعدد تفاصيل                

، وكيفيــة التعامــل علــى وفــ  وبنــاء ثقافــة احلقــوق والواجبــات 

 ..، واستدامتها على بناء دنيوي وأخروي خاربتها 

، وملرارة احل  على ال،ـاا ، ومتاديـه يف اغتصـاب احلقـوق                     

علـى اسـتدامة حقوقـه    البّد من أن يكون للم،لوم الصـرب والثبـات   

 ( :عليه السالم)، حيث يقول وواجباته 

ــَك ال) ..                ــى اْلَمْكــرموِه بَُّصــتهَوَعــومد  َنْفس ــ م ، َر َعَل ــَم اْلخمُل َوِنع 

ِننهـَك  ، إنَلـى إنَلهنـَك   َوَأْلِجئ  َنْفَسَك ِفي ُأممورنَك ُكلَِّها ! رم ِفي اْلَح م التهَصبُّ َف

(تمْلِجئمَها إنَلى َكه ٍف َحرنيٍز ، َوَماِنٍع َعزنيٍز 

 

 . 

أْفَضـلم الصهـب رن   :  قـول الَتَكلُّفم الصهب رن ومنه : التهَصبُّرم : وقيل                

صـاِبٌر وممص ـَطِبٌر وممَتَصـرٌب    : مراتـ م الصهـب رن َخم سـٌة    : وقيـل  . التهَصبُّرم 

أعمُّها وامُلص طِبرم امُلْكتِس م للصهب ر امُلب تلى : فالّصاِبرم ، وٌر وَصبهاٌر وَصبم

:  والصهــبمورم. ممَتَكلِّــفم الصهــب رن حامــلم نْفِســه عليــه : وامُلَتَصــبمرم . بــه 

الشهـديدم  : والصهـّبارم  . الَع،يمم الصهب رن الذي صب رمه أشـدُّ مـن َصـب رن غـريه     

.  الصهب رن

 

 

والتهصــبُّر الصــرب مــع الثبــات علــى األمــر والعقيــدة ، ويــفتي                

رم ِفي اْلَحـ م كن،ـام أخالقـي يـوازن بـني اإلنسـان يف الثبـات        التهَصبُّ

 .. وإعادة الن،ام إىل  رياته واملثابرة على إحقاق احل  ،

متطلبــات ، تتقــّدم  ، ومحايتــه ومحايتهــاوحريــة اإلنســان                  

، ويتحدد وضع احلقوق  قوق الناا ، وتبدأ من االستعدادات الذاتيةح
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يف نصابها ، لرضى وإسعاد الناا مبـا تكفلـه احلقـوق والواجبـات     

 ( :عليه السالم) لذا يقول ..املتبادلة 

(َوال َتكُن  َعب َد َغي رنَك َوَقد  َجَعَلَك اهلُل حمّرا  ) 

 

 

مدى المابط بـني  ، الوضوح وهنا ي،هر بشكل واض  كل                

 ،اإلاـي  ، املقابل له اجلعـل التشـريعي    للمخلوق اجلعل التكوي 

، وما يتحقـ  مـن املن،ومـة اجملتمعيـة وهندسـة      به الشر   فمري وما

ــع ،  ــات   اجملتم ــن  ري ــ  م ــا يتحق ــاة  اوم ــوازن احلي ــتقامة وت الس

احليـــاة اســـتدامة و اســـتمرارية اســـتدامتها ، ومنهـــااســـتمرارية و

 ..العالقات اإلنسانية  –جتماعية اال

ويتض  ما أهميـة اسـماتيجية بنـاء ن،ـم هندسـة احلقـوق                       

الن،ـام  بنـاء وديناميـة   يف محاية وتداخالتها التكاملية والواجبات 

 اتاجملتمعــ واســتدامة انت،ــاممنــه مــا يتحقــ  مــن و، االجتمــاعي 

 ..الشامل  ةاإلنساني
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 الثاملبحث الث
 االجتاهات الرتبوية والتعليمية

 والبناء القيادي

 

ة يف تواصال  ِلما سب  ككره ، يطالعنا موضو  له األهمي              

أال  ...ام ، وبناء الشخإ القيادي الشخصية بشكل ع -بناء الفكر 

 .. وهو اال اهات المبوية والتعليمية 

 :ة باآلتي ولذا ستكون حماور املبحث متمثل            

اال اهات المبوية والتعليمية يف هندسة وإعادة هندسة  :أوال  

 . اجملتمع

 . البناء القيادي وسبل االرتقاء بهندسته وإعادة هندسته :ثانيا  

 

 

 االجتاهات الرتبوية والتعليمية : أواًل 
 يف هندسة وإعادة هندسة اجملتمع

 

ت واحلضارات ، بودة وتطور يرتهن مستقبل الدول واجملتمعا             

مستوى البنى املتنوعة يف اجملاالت المبويـة والتعليميـة ، ومسـتوى    

الــتعلم والقــدرات والقابليــات ، ومــديات اخلطــط واالســماتيجيات  
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ن،ومــات املعمــول علــى وفقهــا وتنفيــذها وتقييمهــا وتقوميهــا ، مب

 ..أدوات وآليات متطورة و

الدقيقـة والبنــى التعليميـة ، بكــل مــا   وااندسـة المبويــة               

بلوره اخلطط اليت تبدأ بقويم ن،م املعلومات مـن املراحـل المبويـة    ـمت

ألجيال ثقافة ارصانة ا ومواصفاتها ، لبناء والتعليمية األوىل ووصفه

تهــا الفاعلــة ، وهــو جانــ  ممــا بالثقافــة المبويــة املدروســة ومفردا

 ( :عليه السالم)قوله  يتضمنه

 ٍء ر ضن اْلَخاِلَيِة َما ُأْلِقَي ِفيَها ِمن  َشي َوإننهَما َقْل م اْلَحَدِث كَاأَل )              

(َقِبَلت هم 

 

 

اآلثار  –وبني التعلم والمبية والتعليم من جهة ، وبني التاريخ                

إعـادة   –واملضامني اإلنسانية من جهة أخرى ، له عمقه االسماتيجي 

وتعـدد  وامتـداده واسـتدامته   فكـر املعـريف ، ولـه عمقـه     هندسة ال

 مما يؤكد أهميته ،التخطيطة املستقبلية ، وهو  –منافعه املعرفية 

 ( :عليه السالم)قوله 

َأي  بمَنيه ، إننمي َوإنن  َلم  َأكُن  عمممر تم عمممَر َمن  َكاَن َقب ِلي ، َفَقد   )             

م  ، َوَفكَّر تم ِفي َأخ َبارنِهم ، َوِسر تم ِفي آَثارنِهم  ؛ َحتهـى  َنَ،ر تم ِفي َأع َماِلهن

عمد تم كََفَحِدِهم  ؛ َبل  كََفنمي ِبَما ان َتَهى إنَليه ِمن  ُأممـورنِهم  ؛ َقـد  عمممـر تم    

؛ َررنِهرنِه ، َوَنْفَعهم ِمن  َضَمَع َأوهِلهنم  إنَلى آِخرنِهم  ؛ َفَعَرْفتم َصْفَو َكِلَك ِمن  كَََد

َجِميَلهم ، َوَصـَرْفتم   هم ، َوَتَوخهي تم َلَكيَلَنِخَفاس َتخ َلص تم َلَك ِمن  ُكلم َأم ٍر 

َعن َك َمج هموَلهم ، َوَرَأي تم َحي ثم َعَناِني ِمن  َأم رنَك َما َيع ِني اْلَواِلَد الشهِفيَ  ، 

ْلعمممـرن َوممْقَتَبـلم   َوَأن َت ممْقِبلم اَوَأج َمع تم َعَلي ِه ِمن  َأَدِبَك َأن  َيُكوَن َكِلَك 

، كمو ِنيهٍة َسِليَمٍة ، َوَنْفٍا َصاِفَيٍة ، َوَأن  َأب َتِدَئَك ِبَتع ِلـيمن ِكَتـاِب   الدهه رن

َوَشَراِئعن اإلنس المن َوَأح َكاِمِه ، َوَحالِلِه َوَحَراِمِه ، ، اهلِل َعزه َوَجله َوَتْفونيِلِه 

ثممه َأش َفْقتم َأن  َيْلَتِبَا َعَلي ـَك َمـا اخ َتَلـَف    . ِبَك إنَلى َغي رنِه  ال ُأَجاونزم َكِلَك
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النهاام ِفيِه ِمـن  َأه ـَواِئهنم  َوآَراِئهنـم  ِمث ـَل الَّـِذي اْلَتـَبَا َعَلـي هنم  ، َفَكـاَن         

ِمَك إنح كَامم َكِلَك َعَلى َما َكرنه تم ِمن  َتن ِبيهنَك َلهم َأَحـ ه إنَلـيه ِمـن  إنس ـال    

ــٍر ال آَمــنم َعَلي ــَك بــِه اْلَهَلَكــَة ، َوَرَجــو تم َأن  يمَوفَِّقــَك اهلُل ِفيــِه   إنَلــى َأم 

(ِلرمش ِدَك، َوَأن  َيه ِدَيَك ِلَقص ِدَك، َفَعهند تم إنَلي َك َوِصيهِتي َهِذِه 

 

 . 

ــتيعاباتنا                   ــبني الس ــا يت ــه    ومم ــا نتناول ــور م ــة وحم ، أهمي

وأهمية استقراء األحداث التارخييـة ، وآثـار احلضـارات ،     املعلومات ،

سالمة مصادر املعلومـات ، وأهميـة   املن،ورة وغري املن،ورة ، وأهمية 

مجع وحتليل املعلومات والبيانات ونتائجها ، واستثمارها يف خمتلف 

ــاة ، و  ــاالت احلي ــات    ــاه إىل متطلب ــان  االنتب ــا يف الزم ــا يالئمه م

 ..ا اهاتها المبوية توجهاتها وواملكان واملوقف ، و

وكذلك أهمية اال اهات المبوية والتعليمية ، بتوجيهات                

واضحة ومستمرة حبس  املنافع اليت تضفيها هندسة وإعادة هندسة 

 ..ا اهاتها الرمسية وغري الرمسية اجملتمع المبوي ، ب

قول اإلمام علي  ما يتضمنه ولذا كان اهتمام اإلسالم ، ومنه              

 ( : عليه السالم)

ُأوِصيُكم  ِبَخم ٍا َلو  َضَرب تمم  إَلي َها آَباَط اإلِبلن َلَكاَنت  ِلذِلَك )               

ــال  َأ ــَونه: ه  ــن ُكم  إالَّ َأ ال َير جم ــٌد ِم ــ َح ــاَفنه، هم َربه ــهم  إالَّ َوال َيَخ َوال ، َكن َب

َوال ، ع َلـمم  ال َأ: ن  َيُقـوَل  ا ال َيع َلـمم أَ ُكم  إَكا سمِئَل َعمهَحٌد ِمن َأ َيس َتِحَينه

ـ َأ َيس َتِحَينه ـ  ، َمـهم  ن  َيَتَعلََّء َأي َحٌد إَكا َلم  َيع َلمن الشه ، ب رن َوَعَلـي ُكم  ِبالصه

ْأَا َوال َخي َر ِفي َجَسـٍد ال رَ ، ْأان ِمَن اجَلَسِد ب َر ِمَن اإلمَيانن َكالرهالصه َفِنه

(َوال ِفي إمَياٍن ال َصب َر َمَعهم ، َمَعهم 

 

 . 

وسالمة البناء المبوي وهندسته ، وسالمة البنـاء اجملتمعـي ،                

 ..(  همَربه َحٌد ِمن ُكم  إالََّأ ال َير جمَونه) يبدأ من ؛ 
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وهي املرحلة املمتدة بال نهاية ، ومنه مـا يتحقـ  مـن محايـة                  

، وسالمة وأمان وأمن الفكـر ،  واستقامتها ن املعلومة واستقائها وأم

وتكاليفه وأحكامه سالمة التمييز  عز وجل ويف ضوء تشريعاته

واالختيــار والتنفيــذ واألداء ، ومنــه محايــة احلقــوق وأداء جــودة      

الواجبات ، ومنه من،ومة احلالل واحلرام ، هذا العـاا الواسـع الـدقي     

ا اه سوي النفا ، واتبـا   منه واالستمرارية ، و الذي فيه االستدامة

 ..واألعمال قويم السلوك 

عليه )يقول ... السلوكية  –ويف  ال آخر للهندسة المبوية              

 ( : السالم

ـ ، وا ِمن ـهم َشـي ئا    ال َتح ِقـرنم اْفَعُلوا اخَلي ـَر وَ )                 َصـِغرَيهم َكـبرٌي    ِنهَف

، و َلى ِبِفع لن اخَلي رن ِمنمي َحدا  َأَأ إنه: َحدمُكم  َأ ال َيُقوَلنهَو،  َثرٌيَكَقِليَلهم َو

ـ ِلْلَخي ـرن وَ  إنه. اهلِل َكذِلَك َفَيُكوَن َو ـ ، ه ـال   رم َأالشه ا َتَرْكتمممـوهم  َفَمه َم

( همه ُلا َكفاُكمموهم َأِمن همَم

 

 . 

ميــة ديناميــة املن،ومــة وممــا ي،هــره الــنإ املبــارك ، هــو أه             

المبوية ، ليفخذ السلوك توجهه حنو اخلري الـذي يشـمل مبردوداتـه    

األخروي ، املنافع املسـتمرة بالتضـامن علـى قـويم      –وجدواه الدنيوي 

ـ  )؛ ر يـة حقيقـة شاخصـة    تواصلها ، ليكون  َصـِغرَيهم َكـبرٌي    ِنهَف

 ( .. َثرٌيَقِليَلهم َكَو

ستدامة بكل تفاصيلها وحيثياتها وجـدواها ،  هذه التنمية امل            

ومــا تتضــمنه ألرقــى تنميــة وتطــوير للمــوارد البشــرية ، مبن،ــور  

إسالمي يتكامل مع التنميات والتطـورات األخـرى ، بـروح العطـاء     

 ..األخروي  –الدنيوي 

وتكامله يكمـن يف املبـادرة الشخصـية الفرديـة ، اقفـزة                 

 ال َيُقـوَلنه َو) صية اجملتمعية ، والـدليل ؛  للشخصية اجلمعية والشخ
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، وأيضا  لرمبا غفل الغـري  (  و َلى ِبِفع لن اخَلي رن ِمنميَحدا  َأَأ إنه: َحدمُكم  َأ

موبن اخلري هذا ، أو رمبا أهمله الغري تهاونا  منه فيبادر أهل الشر عن 

بالشــر ليســحقوا اخلــري وأهلــه ، أو حيجمــونهم وحيجمــون مســاحة 

 ..هم ونفع الناا حراك

ـ ِلْلَخي رن َو إنه)وكذا ت،هر حقيقة ؛                 املسـتويات ، ب(  ه ـال  رم َأالشه

المبوية ، اقققة لدعم املرحلة التعليمية وسـبل رفـدها    -التعلمية 

 ..بالطاقات والقدرات املبادرة والفاعلة باخلري 

البنــاء وااندســة ، و يف الصــالح واإلصــالح  التســاب ي،هــر و             

ِمن  َصد رن َغي ـرنَك ِبَقْلِعـِه    رهاح صمِد الشه)   عند ؛تربز وإعادتها ، المبوية 

( ِمن  َصد رنَك

 

 .. 

هـي املنبـه واقفـز    مـع الـوعي والثقافـة ،    واملرآة العاكسـه                

التعليميـة ،   –والدافع ، عنـدما يكـون سـالمة املن،ومـة المبويـة      

 ..التعلم الذاتي ودوافعه األخالقية بداعم 

وهنــا تتمثــل االســتعدادات والتعزيــزات الفرديــة وتعاظمهــا              

اجلماعي واجملتمعـي ، والتمـرين النفسـي والمبـوي واالجتمـاعي      

 ..، وآثار التجربة وتراكم اخلربة  املؤهل لتطبيقاته املستقبلية

لتغـيري ، ومـدى القابليـات    ومدى التحسا بالغري وصـراعات ا             

على التطاول يف عال  ما يصع  عالجـه ، وهـو مـا ععـل تنميـة      

 ..ات وإدارة الذات وإدارة التغيري القدرات مبعرفة الذ

ه ، وما يمت  على ُّفاإلنسان أعرف من غريه بنفسه وما يكن             

العّزة يف اإلثم ، ليكون اإلنسان كفرد و تمـع  مستوى وسيطرة 

 ..يواجه خمابر وتهديدات الشر 

ومن دعائم الربامج واخلطط املرسومة لبناء اجلوان  المبويـة                 

 : ة يف اجملتمع ، أال وهيقائم والتعليمية ، البّد من معرفة حقيقة
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َوَهَمٌج ، اٍة لى َسبيلن َنَجَوممَتَعلٌِّم َع، ي  اِناِلٌم َربهَفَع: الَثٌة اام َثالنه)             

َلم  َيس َتِضيئموا ِبنمورن ، َيِميُلوَن مَع ُكلم رنيٍ  ، اِعٍ  ا م ُكلم َنت َباٌ  َأَرَع

(َوَلم  َيْلَجؤموا إىل رمكٍْن َوِثيٍ  ، الِعْلمن 

 

 . 

، طبقات أو مسـتويات اجملتمـع املـدني احلضـاري     بالتقسيم لو            

، وممـا يعـ  أهميـة    تهمـا  يبدأ من املؤشـر العلمـي واملعـريف ونتاجا   

وهـو عامـل   ، وفاعلية رأا املـال املعـريف والعلمـي ملسـتقبل النـاا      

من هـذا  رئيسي ، والذي يوض  جان  البناء الدقي   هندسةحيوي يف 

 :املعادلة اآلتية  البناء ،

 

  

التعليمية وسـالمة   –اخلطط المبوية ميكن وضع  من هناو             

ناك تنمية وتطوير حقيقي للمجتمع وببقاته تنفيذها ، يع  أّن ه

ومستقبله الوظيفي واستثماراته العلمية الواعدة ، ويدلل علـى أّن  

هناك استدامة وتواصل للتقّدم احلضاري ، ويع  هناك ا اه الدولة 

 ..القيادية وامتداداتها املثمرة الواعدة بريادتها 

الفهـم والتحقـ  مـن    يـتم  ميكن أن ومن خالل هذه املعادلة ،              

، ومبؤشــرات  ببيعـة السـلوك وبنـاء الشخصـية اجملتمعيـة     معرفـة  

 .. نسبة كل فئة أو ببقة

اجملتمـع   –الدولـة   انسـيابية ومسـتقبل   مستوىومنه معرفة                

وانســيابية الكيــان الطبقــي االجتمــاعي ، ومســتقبل ثقافــة       

لناا لكل ببقة منها ، اال اهات املعرفية ، وحقيقة تعداد انتماء ا

 ..واستعداداتهم وتفاعلهم مع الر ى والرسالة والغايات واألهداف 

الع،يمـة الدقـة ، والداعمـة     هذه املعادلةب البّد من االهتمامو               

بالتقييم الوظيفي والتقويم األدائي حلراك هندسة وإعـادة هندسـة   
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، وهـو  ا اهاتهـا  تعـدد مضـامينها و  ما تكون عليـه مـن   ، واجملتمع 

رأا املال املعريف داخل املشرو  أو املؤسسـة ،  لطبيعة ومستوى مؤشر 

عاملي ، مقابل تعداد السكان ، ومدى الستوى املوداخل الدول وعلى 

التنمية االجتماعية ، لرفع مستوى منه إمكانية دعمها للتنمية ؛ و

 ..دخل الطبقات االجتماعية 

، ى متاسك الشخصية الفردية واجلماعية ويتطل  معرفة مد              

كلـك  ، وآثـار  نقاوة الفكر وسوي الـنفا وقـويم السـلوك    مستوى و

 .. التغيري واالتزان واملراجعة على 

، ن  تموَزنمـوا  ن ُفَسـُكم  ِمـن  َقب ـلن أَ   زننموا َأ، ِعَباَد اهلِل ) ؛ واملخاببة               

ــلن َأ ــن  َقب  ــبموَها ِم ــَوَحاِس ــاقن  َوَتَنفَّ، بموا ن  تمَحاَس ــي ن اخِلَن ــَل ِض ــوا َقب  ، سم

ى هم َمن  َلم  يمَعن  َعلى َنْفِسِه َحتهنهاع َلمموا َأَو، ان َقادموا َقب َل عمن ِف السمَياقن َو

ال َلـم  َيكُـن  َلـهم ِمـن  َغي رنَهـا ال َزاِجـٌر وَ      ، اِعٌظ َوَزاِجٌر وَن َلهم ِمن َها َوَيُك

(َواِعٌظ 

 

 . 

امليـزان واملوازنـة    االعتنـاء بثقافـة   أهمية مدى ومما يربز ، هو              

لصالح واإلصـالح مـن الـذات ،    ل، املنطل  ( ن ُفَسُكم  زننموا َأ) الذاتية ؛ 

، وهنـا يـدخل   يف الدنيا وما بعدها به وسب  مرحلة ما يوزن اإلنسان 

 ..التقييم الوظيفي والتقويم األدائي 

المبويـة   -التعلميـة  الذاتيـة  مدى أهمية التنمية ويدل على               

الــيت تبــدأ لتحقــ  االســتعدادات والتعزيــزات النفســية والعقليــة ،  

ومدى أهمية االعتناء بها ، السـتدامة  ، بثقافتها والعمل بها من الذات 

 ..اإلنسان وأعماله ، واستمرارية القوام والعطاء وجودته 

ــي أن ي و                 ــن الطبيع ــهم ــاعي  واج ــك االجتم ــابر امل التماس خ

 إنهال َوَأ) ،  بنـاء التعلمـي والمبـوي يمنبـه    تهديدات ، لكـن راد  ال الو

ـ ، اس َتج َلَ  َجَلَبهم َو، َر ِحز َبهم اَن َقد  َكمهي َطالشه ، اِنـِه  و َبو رم إىل َأِلَيعموَد اجلَّ
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ال َو، ممن َكــرا   وا َعَلــيهن َكــرما َأاهلِل َمــَو. ِه اِبَوَير ِجــَع الَباِبــلم إىل ِنَصــ

(َجَعُلوا َبي   َوَبي َنهمم  َنِصفا  

 

 . 

وتربز الثقافـة والـوعي ومـنهج قـويم األعمـال ، السـبيل يف                      

، والثقـة بـالنفا القـائم علـى     رصانة الشخصية القيادية الريادية 

هيـه ،  الثقة باهلل عز وجل ، يع  االمتثـال اىل أوامـر اهلل تعـاىل ونوا   

 ..مبن،ور األحكام والتكاليف 

إنمـي  : "  -َم آِلِه َوَسلَّاهلُل َعَلي ِه َو َصله -َوَلَقد  َقاَل ِلي َرسمولم اهلِل )                 

 ا امُلــؤ ِمنم َفَيم َنعمــهم اهلُلمهــِتــي ممؤ ِمنــا  َوال ممش ــرنكا  ؛ َأَخــافم َعلــى ُأمهال َأ

ــِه ــَوَأ، ِبِمَياِن ــرنمه ــر ِكِه  ا امُلش  ــهم اهلُل ِبِش ــي َأ. ُك َفَيْقَمعم ــافم َولِكنم َخ

، َيُقـولم َمـا َتع رنُفـوَن    ، َعـاِلمن اللَِّسـانن   ،  َنـانن ممَنـاِف ن اجلَ  َعَلي ُكم  ُكله

" (ن ِكرموَن َوَيْفَعلم َما تم

 

  . 

مستوى سالمة ما حيققه البناء ومن مضامني النإ املبارك ،                

وبيان عموميات ال،ـاهر  السلوك متييز من أهمية  يتبني ماالمبوي ، 

 .. منه ، للوقاية والعال  والبابن 

َعـاِلمن  ،  َنـانن ممَنـاِف ن اجلَ ) ومنه مـا يتـبني مـن خـالل مسـات ؛                     

، وكلـك  (  ن ِكـرمونَ َوَيْفَعلم َمـا تم ، َيُقولم َما َتع رنُفوَن ) ، الذي ؛ (  اللَِّسانن

ا يف مكره وخداعه ، ومنه ما عري لتحقي  مصـاحله  ملآرب يكنه

 ..الدنيوية حتى وإن كان على حساب األمة وتدمريها 

ومحاية هندسة الن،ام المبـوي والتعليمـي ، والتحـذير مـن                    

مـع موجـة   االجنـراف   إىل مسـاحة إعـادة ااندسـة مـن جـراء      االنتقال

عـن اسـتقامة املســرية    الحنـراف املــؤدي لوتوجهـات سـلبية معينـة ،    

 مـن خطـورة كلـك ،    الوقايـة أهميـة  عنده ي،هـر  واستقامة احلياة ، و

 ..ال حاجة للتغري والتغيري و، التهذي  والتشذي  ب
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مـا   إعادة ااندسة ، متطلبات وحتمية هنا ليا القصد منو                

ئـة  ، يف البيئـة الداخليـة والبي  يفرزه التغري اجلزئي والتغيري الشامل 

ــار  ــدا  واالبتك ــّراء اإلب ــن ج ــك م ــة ، وكل ــن  اخلارجي ــ  م ــا يتحق وم

  ..االخماعات 

التحذير مـن خطـورة املسـاا بقـويم     متداده من جهة أخرى ، و               

واالسـتقرار   املسرية وانسيابيتها وفاعليتها ، لئال يمربك كلـك الن،ـام  

 : بالقول ( عليه السالم) لذا ينهى.. اجملتمعي 

ــنه َو)               ــن ُقمل  سم ــال َت ــ ة  َص ــَل ِبَه ــذِ اِلَحة  َعِم ــدمورم ه ــا صم ، ِة ِه اأُلمه

 ة  َتضمـرُّ سمنه نهـَال تمح ِدثَو. ُة يهِعا الرهَهي َلَوَصَلَحت  َع، ا اأُلْلَفُة اج َتَمَعت  ِبَهَو

ـ َيَف، ْلـَك السُّـَننن   اِضي ِتِبَشي ٍء ِمن  َم الـونز رم  َو، ا َهج ـرم ِلَمـن  َسـنه   وَن اأَلُك

(ا َها َنَقض َت ِمن َك ِبَمَعلي 

 

 . 

 :املخطط اآلتي النإ املبارك ضمن وميكن بيان جان  من     

 

 

 

 

 

 

 

 الن،امواستدامة هندسة يبني اسماتيجيات (    )خمطط 

 والمبوي والتعليمي االجتماعي

 

َعاِلٍم : ر َبَعٍة ا بَفالدُّن َينن َوامم الدميِقَو ) ..لذا إسماتيجية وآلية ؛ و                  

 اٍد ال َيب َخـلم َوَجـوَ ، َم ن  َيَتَعلَّال َيس َتن ِكفم َأ اِهٍلَوَج، ممس َتع ِمٍل ِعْلَمهم 
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 ا اأُلْلَفُةاْجَتَمَعْت ِبَه

 ُةيَِّعا الرََّهْيَلَوَصَلَحْت َع

مستيى 

است امة 

 النظام
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ـ َوَفِقـرٍي ال َيِبيـعم آِخَرَتـهم ِبـدمن يَ    ، وِفِه ِبَمع رم ـ ا َضـيه َِكاهم ؛ َف اِلمم ِعْلَمـهم  َع الَع

ا َبِخَل الَغِنيُّ ِبَمع رموِفِه َبـاَ  الَفِقـريم   َوإَك، َم لَّن  َيَتَعاس َتن َكَف اجَلاِهلم َأ

(اهم آِخَرَتهم ِبدمن َي

 

 . 

وآليـة   هكاوميكن بيان جوان  من قوام الدين والدنيا ، وحر               

إسماتيجيته التنموية ، منها املتمثلة ؛ بـالعلم أو رأا املـال العلمـي    

ل املنقولــة وغــري املنقولــة ، وميكــن واملعــريف ، ورأا املــال أو األمــوا

 :باملخطط اآلتي  إمجاله يف ضوء النإ املبارك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني العلم واجلهل والغنى والفقر ، وقوام الدين والدنيا(    )خمطط 

 

 َفِنه، ه َواِئُكم  َوال َتن َقادموا أَل، ال َتر َكنموا إىل َجَهاَلِتُكم  ) لذا                 

لـى َظه ـرنِه ِمـن     َدى َعَين ُقلم الـره ، ِبَشَفا جمرمٍف َهاٍر  زنٌلاا امَلن زنلن َنزنَل ِبهَذاالنه

ن  يمْلِصــَ  َمــا ال ِلــَرْأٍي يمح ِدثمــهم َبع ــَد َرْأٍي ؛ يمرنيــدم َأ، َمو ِضــٍع إىل َمو ِضــٍع 

( !َويمَقرمَب َما ال َيَتَقاَربم ، َيْلَتِص م 

 

 . 

                                                 
 
 .  54ص / المرجع نفسه  - 
2
 . 52 ص / المرجع نفسه  - 

 اُمِقَو
الدِّيِن 

 االدُّْنَيَو

 ُهَعاِلٍم ُمْسَتْعِمٍل ِعْلَم

 َمْن َيَتَعلَّال َيْسَتْنِكُف َأ اِهٍلَج

 وِفِهِبَمْعُر اٍد ال َيْبَخُلَجَو

 اُهَفِقرٍي ال َيِبيُع آِخَرَتُه ِبُدْنَي

ْسَتْنَكَف اِلُم ِعْلَمُه اَع الَعا َضيَّإَذ
 َمْن َيَتَعلَّاجَلاِهُل َأ

َباَع ا َبِخَل الَغِنيُّ ِبَمْعُروِفِه إَذ
 اُهالَفِقرُي آِخَرَتُه ِبُدْنَي
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نقيــاد اجلمعــي بــني اجلهــل وااــوى ، يــؤدي  والركــون واال              

ــاعي    ــاء االجتم ــك البن ــد متاس ــيج   تهدي ــك النس ــاره وتفك وانهي

 .. ، ويهدد األمن االجتماعي اجملتمعي

هذه الصورة البالغية ، وكفّن الـذي حيمـل   ( َدىَين ُقلم الره) و              

اجلهــل وينقــاد مبؤثراتــه الفكريــة والنفســية ، كمــا لــو كــان 

 .. بشكل موقوتهالكه وهالك اآلخرين حيمل 

المبوي ، الداعم للجوان  التعليميـة ،   –ومن املن،ور التعلمي             

يكون التقييم الوظيفي والتقويم األدائي للحياة ، حلماية اجملتمع 

 ..وبناء أن،مته 

 

 البناء القيادي وسبل االرتقاء : ثانيًا 
 بهندسته وإعادة هندسته

 

بعد اجملريـات المبويـة والتعليميـة للمجتمـع ومسـتقبله ،                    

: تربز أهمية

 

 

  ــادة ــيت  Leadershipالقي ــد ، ال ــر مفي ــوم خمتص ــي مبفه  ه

ــدرات     ــات والق ــيد الطاق ــزة لتحش ــات املتمي ــلوب العالق أس

واالستعدادات املتوافرة لتنفيذ األعمال املخطط اا بوسـابة  

 .. رسومة اآلخرين لتحقي  األهداف والغايات امل

  اإلدارةManagement    ــا ــط ا ــال املخط ــذ األعم ــي تنفي ه

بوسابة اآلخرين لتحقي  األهداف والغايـات املرسـومة ، إكن   

 .. األسلوب هو املميز الرئيسي للقائد عن اإلداري

                                                 
 
/ مببعاة ال ضاا    / فلسافة اإلدارة المعاصارة والمجتماع    / هاشم حسين ناصر المحنك . د: راجع  - 
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واإلدارة والتن،ـيم االختيـار والتعـيني علـى      ةومن مهام القياد            

ابة التشري  ، ووصـف الوظيفـة   أسا توصيف الوظيفة اليت هي مبث

اليت يدعمها دقة التوصيف لوضع دقة مـا تكـون عليـه الوظـائف ،     

ـ       ف الـذي  واحللقة الثالثة مواصـفات الوظيفـة الـيت تعـ  بـذات املوظ

يف وضـع الشـخإ   الوصـف واملواصـفات   صـ   يشغل الوظيفة ، وي

 ..املناس  يف املكان والزمان واملوقف املناس  

يف  ومضـمون واضـ    لتوجُّه املعاصر ، هـو جانـ  فاعـل   وهذا ا             

 ( :عليه السالم)قوله 

ـ ، ْفِسـَك  ي َنِتَك ِفَضَل َرِعيهْفاان َأَن النهي اخ َتر  ِلْلحمْكمن َب ثمه)              ن  ِممه

ال َو، ِة لَّي الزهاَدى ِفال َيَتَمَو، وال تمَمحمُكهم اخُلصمومم ، ورم ال َتِضي م ِبِه اأُلمم

ال َو، لى َبَمٍعال تمش رنفم َنْفسمهم َعَو، ا َعَرَفهم َيح َصرم ِمَن الَفي ِء إىل احَل م إَك

ـ د َنى َفه ٍم دموَن َأْكَتِفي بَفَي ـ  َأاهم ؛ َوْقَص آَخـَذهمم   َو، ي الشُّـبمَهاِت  و َقَفهمـم  ِف

لـى َتكَشُّـِف   همم  َعص َبَرَأَو، اخَلص من  اَجَعِةما  ِبممَرهمم  َتَبرَُّقلََّأَو، باحُلَججن 

ـ ، ص َرَمهمم  ِعن َد اتمَضاحن احُلْكمن َأَو، ورن اأُلمم ال َو، اٌء يـِه إْبـرَ  ن  ال َيز َدِهِممه

(يٌل ُأولِئَك َقِلَو، اٌء َيس َتِميُلهم إْغَر

 

 . 

وينص  االختيـار والتعـيني ضـمن مـا حمـدد مـن املـؤهالت ،                      

ـ     اء الدولـة ومؤسسـاتها ، مبـا فيـه     ليكون القائـد لـه فاعليـة يف بن

االسهام يف االرتقـاء مبتطلبـات احلكـم واإلدارة ، ومحايـة مصـاحل      

 ..الناا وحقوقهم 

املرسومة اـا ،   األنشطة باخلطط وامتداده الواض  يف هندسة               

الفاعل واملستمر واملواكـ  لكـل تغـري     واألداء التنفيذومتطلبات 

ـ ي َمشمِف ال تمد ِخَلنهَو)  ؛ة التن،يمية ، حينها للوقايوتغيري  يال  وَرِتَك َبِخ

.. (َوَيِعدمَك الَفْقَر ، َيع ِدلم ِبَك َعنن الَفض لن 

 

 . 
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نتائجهـا   ألعمـال ، وتتهـدد  نحـرف تنفيـذ ومسـرية ا   رمبا يو                 

، بتوجيهات استشارة غري دقيقة ، أو منبعثة عن عدم درايـة  وجودتها

، أو آثـار مـا حيملـه الشـخإ املستشـار مـن جوانـ          وخربة مناسـبة 

وما يتبنى من ، نفسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وأكادميية 

 ..ن،ريات وإيديولوجيات ، ومنه ما يتعل  بالبخل واملكر والغدر 

وقــائي لن،ــام ااندســة الوظيفيــة ال ومن،ــور آخــر ، التوجيــه              

ايــة اســتقامة أعبــاء األعمــال ، ومحواالختيــار وحتمــل املســؤولية و

 ..التن،يم والقيادة 

 إنه) ؛  خلل محاية اجملتمعات ، عند مسـات ص  يف يوآخرها                

ـ   َو، زيرا  ارن َقب َلَك َوش َراَن لأَلاِئَك َمن  َكومَزَر َشره ـ َمـن  َشـرنَكهمم  ِف امن ي اآلَث

ـََمِة انم اأَلَوع همم  َأِنهَف، اَنة َلَك ِبَط ال َيُكوَننهَف ن ـَت  َأَو، َلَمِة انم ال،َّإخ َوَو، ث

ـ  اِئهنـم  ن  َلهم ِمث ـلم آرَ اِجٌد ِمن همم  َخي َر اخَلَلِف ِممهَو ـ  ، اِكِهم  َوَنَف ِه َوَلـي َا َعَلي 

، لـى ُظْلِمـِه   اِلما  َعاونن  َظن  َلم  يمَعِممه، اِمهنم  آَثارنِهم  َوو َزَأارنِهم  َوث لم آَصِم

، ح َسنم َلـَك َمعموَنـة    َأَو، ؤموَنة  َخفُّ َعَلي َك َمُاولِئَك َأ: ث ِمِه لى إِنآِثما  َعال َو

.. (َقلُّ ِلَغي رنَك إْلفا  َأَو، ح َنى َعَلي َك َعْطفا  َأَو

 

. 

وممـا يتضـمن يف الـنإ املبـارك ، مـدى خطـورة وتهديــدات                     

شـر  وال،لـم واآلثـام ،    اختيار الشخإ املتمرا واملشارك يف سلوك ال

لشــغل مناصــ  متقدمــة يف مؤسســات الدولــة وأعلــى املناصــ  يف 

 ..هرمها اإلداري والقيادي 

هندسة وإعادة هندسة احلكم والقيادة ، ت،هر عند ؛ سالمة و           

 .... (  زيرا ارن َقب َلَك َوش َراَن لأَلاِئَك َمن  َكومَزَر َشره إنه) 

ـ  َو) مسته عند احلد هذا ، بل ؛ وال تقف             ـ َمن  َشـرنَكهمم  ِف امن ي اآلَث

ـََمِة انم اأَلَوع همم  َأِنهَف، اَنة َلَك ِبَط ال َيُكوَننهَف  ( . َلَمِةانم ال،َّإخ َوَو، ث
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ومما يع  ، أهمية ما يتطلبه من التغيري اجلوهري ألركـان                 

احلكـم ، ومحايـة حقـوق    القيادة واحلكم ، الستقامة العـدل يف  

 ..الناا من التعدي عليها 

وي،هر أمر مهم آخر ، أال وهو ما يتعل  بسـمات وسـلوكيات                 

، وكلـك  ، بالصالح واإلصـالح  الشخصية القيادية وسبل االرتقاء بها 

 ( :عليه السالم)واض  عند قوله 

ـ َبن ال َي همنهتمم  َأم ِلَع د َقَو)                 ـ ن  َيي َأِغ  و ِنالُفـرم َعلـى  ي اِلوَن الـوَ ُك

ـ فَت، يـلم  ِخنَي الَبِمِلس ِة امُلاَمإَمامن َوَكح اأَلمن َواِنَغامَلاِء َوالدمَمَو ـ ُك ي وَن ِف

(.. َمتمهمه اِلهنم  َنَوم َأ

 

 . 

هنـا كشـخإ قيـادي ، ومـا سـبقه       البخيـل  خطورة لكون             

ــاري ،  ــريمل ، استش ــي امل ــلوكه النفس ــو بس ــن،م  ه يش ــام ال انت،

 ..دسة اجملتمعية الفاعلة واملثمرة اانلعمليات 

االجتماعيـة يف   –العقـدة االقتصـادية   وما يممليه البخل مـن               

تمنممي قـوة تفكـري    وما  ،اخلطرة  السلوكية –مضامينها النفسية 

وترسيخ أو تعزيـز البمخـل يف هرميـة احلاجـات واالشـبا  ، والشـعور       

اد واملستمر ، واالمتثال املرضي لشهوة احليازة واالمتالك بالنقإ احل

 ..ويمره  به اجملتمع  ، واالكتناز ، وهو ما يمره  به َمن  حوله

عنـد هـذا احلـد ، بـل يتعــداه يف     والبخيـل  وال يقـف البخـل                  

ـ  ال تمـد ِخَلنه َو) ؛  وكما سب  الذكر اجملاالت املختلفة ، ـ ِف وَرِتَك ي َمشم

(َوَيِعـدمَك الَفْقـَر   ، يال  َيع ِدلم ِبـَك َعـنن الَفض ـلن    ِخَب

 

، ِلمـا يممليـه مـن     

 ..خمابر وتهديدات وحتديات قابعة بتعاظم عواقبها 

، ومـا يممليـه   وامتداد النهي التكاملي يف  االت التن،ـيم                 

 ..ن،ام املكافآت يف مستوى التفثري على الفكر والنفا والسلوك 
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 ال َيُكـوَننه َو)  لذا يكون معاجلاتـه مـن العمـ  اإلنسـاني ؛                  

ـ ، اٍء يءم ِعن َدَك ِبَمن زنَلـٍة َسـوَ  امُلِسامُلح ِسنم َو ـ  ِنهَف ه ـلن  ي كِلـَك َتز ِهيـدا  ألَ  ِف

ـ  َوَتد رنيبا  أَل، انن ي اإلح َسانن ِفاإلح َس ـ  اَءِة َعه ـلن اإلَس ْلـزنم   َأَو! اَءِة لـى اإلَس

(ْلَزَم َنْفَسهم ا َأهمم  َمُكالًّ ِمن 

 

 . 

البّد مـن أن يتبنـاه   و، لن،ام املكافآت وهذا جان  إسماتيجي              

للمسـيء ، ال  الشخإ القيادي ، ليكون الرد  يف العمـ  النفسـي   

عـن بريـ    بعقوبته غري املرئية والنفسية ، بل التقليدية بعقوبته 

ميثــل بــاحلوافز ، إعــادة ، وهــو أحســن بعملــه  وأداءه  ن َمــ مكافــفة

هندسة الفكر والنفسية والسـلوك لـدى املسـيء بعملـه ، ليمماثـل      

 ..واملنتو  قرينه باإلحسان وجودة األداء 

ــ                   ــخإ مع ــل ش ــى ك ــك عل ــردود كل ــال ، م ــة احل وبطبيع

بالنشاط والعمل واإلجناز ، وبدوره مردوده على تطلعات املسـتقبل  

 ..االقتصادي  –االجتماعي 

ي،هــر هندســة وإعــادة هندســة األســالي  القياديــة أيضــا  و               

 ( :عليه السالم)واإلدارية من خالل قوله 

َمعمــهم ج امن ِمــَن اخَلــَرزن َيانم النمَ،ــَكــرن َميممن بــاألم انم الَقــَكــَمَو)             

ـ : ضممُّهم َيَو ـ  َف ـ َكَق اخَلـَرزم وَ امم تفـره ِن  انقَطـَع النمَ، ِمـع   َتج َلـم  يَ  ثـمه ،  َ َه

(دأ  َبحَبذاِفرينِه َأ

 

 . 

والصورة البالغيـة ببيانهـا وبـديعها ومعانيهـا ، تكمـن مـا                    

، وحمـوره  (  امنانم النمَ،َكَم )، و (  رنيممن باألم انم الَقَكَم) عمعه بني ؛ 

 ..هندسة التن،يم القيادي ، وإعادة هندسته 

ى املخــابر يف العمــ  اإلســماتيجي ، حينمــا يصــل ومســتو               

ويتحول الن،ام إىل مرحلة الفوضى ، واملرحلة الشربية املتالزمة مـع  
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النــاا ، لينــتج فوضــى (  َقتفــره) ، ( امم ِن  انقَطــَع النمَ،ــَفــ)القيــادي ؛ 

، فـال القيـادي أو اإلداري   االنت،ام اجلديد لألقطاب املهتلفة املتناحرة 

 ..يسيطر 

ال عمع الناا إال التشـكيل الفوضـوي الـذي ميثـل     حينها                

الـيت  فوضـى املصـاحل املشـمكة    والتهديـدات ،   –مفصلية املصـاحل  

َق امم تفرهِن  انقَطَع النمَ،َف) تضيع فيها احلقوق ، وتضيع فيها العدالة ؛ 

 .. ( دأ َبِمع  حَبذاِفرينِه َأَتج َلم  َي ثمه، َ  َهَكاخَلَرزم َو

ــّكلو               ــراك امل  يتش ــانون ، ح ــال ق ــي ب ــكل هالم ــاحل بش ص

ــة والفقيــة والفوضــوية األ ــرا  انبيــة اجلعمودي ــه يتولــد الص ، فمن

 ..والعنف واالرهاب واجلرائم ، وقيادة القوة هي اليت حتكم وتسود 

ــا ف               ــا هن ــة مم ــر أهمي ــري  ي،ه ــي وغ ــادي الرمس ــتقامة القي اس

حيقــ  التــوازن يف مجــع ، و املتنوعــة ســتقط  القــوىليالرمســي ، 

 ..مل وقيادة اجملتمع ، أين ما كان الش

الن،ـام والنـاا    ِعادة هندسةوإن حتق  كلك ، عندها يبدأ ب               

ع اجملتم بناء إعادةعندها يتحق  واملسرية بقيادة حكيمة ،  صوب

هـداف  األ على مسريته القومية ، وحتقيـ  مـا ميكـن حتقيقـه مـن     

 ..املرسومة 
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 املبحث الرابع
 السلوكيات السلبية 

 وتأثرياتها على بناء اجملتمع
 

تبدأ السلوكيات اإلعابيـة والسـلبية وتنبثـ  مـن ببيعـة                    

 ..الفردية واجلمعية واجملتمعية  Personalityالشخصية بناء 

وك ، يؤشـر علـى مـدى    وحينما يعمي اال ـاه السـلل للسـل                

ومســتوى تهديــدات اجملتمــع ، وأخطرهــا حينمــا يتعــاظم لتكــون 

 هولِّـد ي ومـا  Social Behaviorلسلوك االجتمـاعي  ظاهرة تعمي ا

ــن  ــة   م ــة االجتماعي ــات الفردي ــاكل واألزم ــن ..املش ــني وم ــذه  ب ه

 :السلوكيات السلبية اخلطرة اآلتي 

 .ال،لم : أوال  

 .التعص  : ثانيا  

 . النفاق  :ثالثا  

 .الغدر : رابعا  

 .الفنت : خامسا  

 

 

 



 5  

 الظلم: أواًل 
 

، وضـع الشـيء يف غـري موضـعه     ، هـو   ال،لم مما يؤشر عليه             

 ..ء  يف أداء الواجبات فتضيع احلقوق ، ويمسي

ــمو                ــن      لل،ل ــدأ م ــيت تب ــرة ال ــة اخلط ــه المبوي ــف أسس املوق

ع يف النفا ، وتسـري ضـمن السـلوك    والفكرة ، وتتطّبالكلمة و

، يقاتهـا عنـد شـغل املناصـ  احلساسـة      ، وتتعـاظم بتطب واألعمال 

 ..لتشمل أكرب ما ميكن ال،اا من ظلم الناا 

 :ال،لم ببيان قوله ( عليه السالم)أمري املؤمنني  ويصنف               

َوُظْلـٌم  ، َوُظْلٌم ال يمت َرُك ،  يمغ َفرم َفُ،ْلٌم ال: ال،ُّْلَم َثالَثٌة  ال َوإنهَأ)                

ـ ا ال،ُّمهَفَف. َمغ ُفوٌر ال يمْطَل م  َقـاَل اهلُل  ، ِذي ال يمغ َفـرم َفالشمـر ُك ِبـاهلِل    ْلمم الَّ

ِذي يمغ َفرم َفُ،ْلـمم  ا ال،ُّْلمم الَّمهَوَأ" . ن  يمش َرَك ِبِه اهلَل ال َيغ ِفرم َأ إنه: " َتَعاَلى 

ِذي ال يمت َرُك َفُ،ْلمم الِعَباِد ا ال،ُّْلمم الَّمهَوَأ. ْفَسهم ِعن َد َبع ملن اَاَناِت الَعب ِد َن

(َبع ِضهنم  َبع ضا  

 

 . 

،  يمت ـَرُك  ال، ال يمغ َفـرم  : بني أن يقع ال،لم عموميات توصيف و             

َفُ،ْلـمم  ) ،  ( الشمر ُك ِباهلِل)  ومواقع ، ، ويقابله من تطبيقات ال يمْطَل مَو

 .. (  ُظْلمم الَعب ِد َنْفَسهم) ، (  الِعَباِد َبع ِضهنم  َبع ضا 

وبــال،لم تضــيع مــوازين العدالــة ، وتهــدر الطاقــات ، ويربــك               

 ..االستقرار النفسي املؤدي للخوف والقل  وعدم االستقرار 

رمبـا  ومما يع  ضيا  الن،ام واحلكم والتكليـف ، وعنـده             

يتمــرد اإلنســان مــن داخــل بيئتــه وخارجهــا ، إلعــادة هندســة بنــاء  

وامتـداداتها املن،ـورة وغـري    وتفاصيلها وانت،ام احلياة بكل سبلها 

 ..املن،ورة ، ويمطل  التغيري باليد واللسان والقل  
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وميكن بيانه يف خمطط ، لتوضي  خمابر ال،لـم ونتائجـه                 

احليـاة   ون،ـم  تلحـ  بعوامـل  حتيـ  و بلية اليت وآثاره اآلنية واملستق

وبيئتهـــا الداخليـــة واخلارجيـــة ، ومنهـــا مـــا يتعّلـــ  مبضـــامينها 

 :كاآلتي يكون كلك يف ضوء النإ املبارك وو.. االجتماعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني ال،لم وامتداداته وتفثرياته االجتماعية (  4) خمطط 

 

ابرها املن،ـورة وغـري املن،ـورة    وهذه من،ومة ال،لم ، اا خم                

 ..لى بناء وعمليات هندسة اجملتمع ع

بـالنهي المبـوي مـن النـواة األسـرية      ( عليه السـالم )لذا يبدأ                

 :حيث يقول 

ح ِبـ    َفَف، َيا بمَنيه اج َعل  َنْفَسـَك ِميَزانـا  ِفيَمـا َبي َنـَك َوَبـي َن َغي ـرنَك       )     

َكَما ال  َوال َتْ،ِلم ، َواْكَره  َلهم َما َتْكَرهم َلَها ، ِلَنْفِسَك   ُِّلَغي رنَك َما تمِح

َواس ـَتْقِب   ِمـن    ، َوَأح ِسن  َكَما تمِح ُّ َأن  يمح َسـَن إنَلي ـَك   ،  تمِح ُّ َأن  تمْ،َلَم

ِمـن    َوار َض ِمَن النهاان ِبَما َتر َضـاهم َلهمـم   ، َنْفِسَك َما َتس َتْقِبحمهم ِمن  َغي رنَك 

َوال َتُقـل  َمـا ال تمِحـ ُّ َأن     ، َوال َتُقل  َماال َتع َلمم َوإنن  َقله َما َتع َلـمم  ، َنْفِسَك 

(يمَقاَل َلَك 

 

 . 
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وكل كلك يتطل  تنمية القدرات البشرية بالثقافة والعلوم               

واملعارف ، ومسـتوى البنـاء التحسسـي ، وتقمـإ األدوار للتحسـا      

 ..ت ال،لم واجلور من أبسطه إىل ما فوقه بوقع  ريا

، مبا (  اج َعل  َنْفَسَك ِميَزانا  ِفيَما َبي َنَك َوَبي َن َغي رنَك) ويبدأ من ؛             

تكون النفا عليـه مـن ميـول ورغبـات ومتنيـات للـذات ، لتتسـع        

 ..صوب األسرة واجملتمع 

ــؤولية                   ــر مس ــر ، ت،ه ــاظم األم ــد تع ــة وعن ــات ثقاف ومتطلب

القيــادي الرمســي وغــري الرمســي حلمايــة احلقــوق املن،ــورة وغــري 

املن،ورة ، فيكون محاية احلقوق العامة عن بري  صـانع ومتخـذ   

املؤثر عن بريقها بتوجيه مسرية اجملتمع ، وهو جان  مهـم  ، القرارات 

 ( :عليه السالم)حلماية احلقوق العامة الذي يم،هره قوله 

ـ آَو، ِسـُكم   ُفن لى َأي َعوِنينمِعَأ،  ااما النهيَُّهَأ)                ـ ن اهلِل أَل ممي  ّن َفِص

ـ ن َدهم َمرِنو ى ُأتهَح، اَمِتِه َزاِلَم خِبال،َّ ُقوَدنهأَلَو، ِه ِماِلَظ َنوَم ِمُلْ،امَل  م َهَل احَل

(ارنها  اَن َكإن  َكَو

 

 . 

عن خمابر ال،لم لدفع  اإلعانة على النفاوهكذا يكون                

 ..الناا عن مسرية احلياة 

، وتطبيقاته خمابره على السلوكيات اإلنسانية  ريات و               

منها عدم إحقـاق احلقـوق ، وعـدم إعانـة امل،لـوم      ، ألسباب متعددة 

، ومـن عالجـات كلـك ، يـتم حتقيقـه مـن خـالل        على إعادة حقوقه 

ـ  اك القـرار والطاعـة والتنفيـذ بـال     من،ومة العدالة وقدراتها على اخت

ـ ن أَل) عوائ  ، ليكون نتائجه علـى أرض الواقـع ؛    ـ ْ،ّن امَلَفِص ـ ُل  َنوَم ِم

 ..(  ِهِماِلَظ
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 : ثانيًا 
 
 بالتعص

 

وبني التعص  وال،لم وشائج عميقة ، اا وقعهـا يف الـنفا                 

نف وهـدر  لينتج عنها يف نهاية املطاف ، الع ، وتطبيقاتها يف السلوك

 ..والعزة يف اإلثم احلقوق 

ــبري يف                     ــدور الك ــوى الفكــري ، ال ــ  مســتوى اقت ويلع

التوجهات السلوكية ومنها التعصُّ  ، هذا السلوك األعمى مبستواه 

 ..العام ، الذي قد يسب  يف تهديدات استقرار اجملتمع وما يمحيط به 

ـ َأ) ديداته مـن إبلـيا ،   ويبدأ التعصُّ  وخابره وته              ا إب ِلـيام  مه

َنـا َنـارني    َأ: َفقاَل ، َوَبَعَن َعَلي ِه ِفي َخْلَقِتِه ، ص ِلِه َ  َعلى آَدَم أَلَفَتَعصه

( ن َت ِبيِني َوَأ

 

 .. 

ويقمن التعصُّ  باجلهل املدممر لذات اإلنسان وما يمحيط به ،                 

 ( : يه السالمعل)حيث يقول أمري املؤمنني 

ـ  َوَلَقد  َنَ،ر تم َفَما َوَجد تم َأ)                  م ِلَشـي ٍء  َحدا  ِمَن الَعـاَلِمنَي َيَتَعصه

يُط ِبعمُقولن ٍة َتِلو  حمجهَأ، ِ ٍة َتح َتِملم َتم ونيَه اجُلَهالءَعن  ِعلَّ ش َياِء إالَِّمَن اأَل

ـ السَُّفَهاِء َغي َرُكم  ؛ َفِنه م ـٍر َمـا يمع ـَرفم َلـهم َسـَبٌ  َوال      بموَن أَلُكم  َتَتَعصه

(ٌةِعلَّ

 

 . 

، واحنـراف  ريـات    وكذلك حينما عتمع الغنـى بـالمف                 

ـمعم ، وت،هـر املصـاحل لتقـود الـذمم     علـى حسـاب احلضـارة     إدارة الن

ـمعمى البصـرية ، و  ، والقيم واألخالق   منهـا  يتوّلـد ومنه ما خمابره تـ

بموا آلَثارن َمَواِقعن َفَتَعصه، ْغِنَياءم ِمن  ممت َرَفِة اأُلَممن ا اأَلمهَوَأ) ؛  التعصُّ عمى 

" (ِبنَي و الدا  َوَما َنح نم ِبممَعذهم واال  َوَأَنح نم أْكَثرم َأ: " َفَقاُلوا ، النمَعمن 

 

 . 
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وهو ما يمهدد قيام استقامة هندسـة العالقـات االجتماعيـة ،                    

، لـدى اإلنسـان   التعصـ    ،هـور لكن هناك استثناء جزئي ويسـري  ل

 ( :عليه السالم)متمثال  يف قوله 

ِة َفْلَيكُن  َتَعصُّبِمُكم  ِلَمكَارنمن ِمَن الَعَصِبيه َفِن  َكاَن ال بمده)                

َضـَلت  ِفيَهـا   ِتـي َتَفا الَّ، َوَمَحاِسـنن اأُلممـورن   ، ْفَعـالن  اأَل َوَمَحاِمـدِ ، اخِلَصالن 

خ القن امُلَجَداءم َوالنَُّجَداءم ِمـن  بميموَتـاِت الَعـَرِب َوَيَعاِسـيِ  الَقَباِئـلن ؛ ِبـاألَ      

. َواآلَثـارن امَلح ممـوَدِة   ، خ َطارن اجَلِليَلِة َواأَل، ح المن الَعِ،يَمِة َواأَل، ِغيَبِة الره

اَعـِة  َوالطَّ، َوالَوَفاِء ِبالذمَمامن ، ارن بموا ِلِخاللن احَلم ِد ِمَن احِلْفِظ ِلْلِجَوَفَتَعصه

، َوالَكـفم َعـنن الَبغ ـين    ، خ ـِذ ِبالَفض ـلن   َواأَل، َوامَلع ِصَيِة ِلْلِكب رن ، ِلْلِبرم 

واج ِتَنـاِب  ، َوالَكْ،ـمن ِلْلَغـي ِظ   ، َواإلن َصاِف ِلْلَخْلـ ن  ، َواإلع َ،امن ِلْلَقت لن 

(ر ضن الَفَساِد ِفي اأَل

 

 . 

وبــني مكــارم اخلصــال وحمامــد األفعــال وحماســن األمــور ،                

، وبنــاء تكمــن إنســانية اإلنســان ونتــائج العالقــات االجتماعيــة  

 ..ااندسة االجتماعية بكل تفاصيلها وحيثياتها 

 

 النفاق: ثالثًا 
  

ه ، هـذا االحنـراف يف الـتفكري والـنفا     خمـابر و النفـاق أما              

الـن،م  و فِنه ميتد ليشمل بآثاره السلبية تهديد العالقاتوالسلوك ، 

ــاة   ــة احلي ــه  وهندس ــا ، ومن ــه وانت،امه ــع لتهديدات ــرد واجملتم ،  لف

 ..األخروية  –الدنيوية  تشمل احلياة عواقبه ريات و

الضـعف يف  و اجلهـل  من بطبيعة احلال فِن تولد النفاق يبدأو             

، ومـا  وضـيا  القـيم واألخالقيـات     ،االجتماعيـة   -الفكرية البنية 
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 العالقـات  يف قيـام  فجواتيتوالد من مشاكل وأزمات ومضاعفات و

بسببه و، نسيج اجملتمعي الاجلمعية واجملتمعية ، مؤثرا  بذلك على 

  .. اجملتمع وإرباكهأواصر تفكك يكون 

َوَعـدموُّ  ، ِبـيم  النه َوَوِلـيُّ ، ى َدإَمامم اُاَدى َوإَمامم الره، هم ال َسَواَء َفِنه)                 

إنمـي ال  : "  -َم آِلِه َوَسـلَّ اهلُل َعَلي ِه َو َصله -َوَلَقد  َقاَل ِلي َرسمولم اهلِل . ِبيم النه

، ا امُلؤ ِمنم َفَيم َنعمهم اهلُل ِبِمَياِنِه مهِتي ممؤ ِمنا  َوال ممش رنكا  ؛ َأَخافم َعلى ُأمهَأ

 َخافم َعَلـي ُكم  ُكـله  َولِكنمي َأ. ُك َفَيْقَمعمهم اهلُل ِبِشر ِكِه ا امُلش رنمهَوَأ

ــاِف ن اجَل ــانن ممَن ــاِلمن اللِّ، َن ــانن َع ــونَ ، َس ــا َتع رنُف ــولم َم ــا  ، َيُق ــلم َم َوَيْفَع

("ن ِكرموَنتم

 

 . 

والثقافة الوقائية واليق،ة ، من منبعث احلرص ، وبني اخلوف                

ــ  ومواقــع اخلطــورة علــى ، وعمــ  التهديـدات  ، ر  ي،هـر املنحــى احل

املنصـ    املنـاف   ، والسـيما إكا مـا شـغل   ومسـرية حضـارته   اجملتمع 

 ..لسان حال اآلخرين أخذ يتكلم عن و، واملسؤولية 

 ، ومنـه علـى هندسـة   على هندسة احليـاة   هخمابر لنفاقلو               

لـذا يقـول    ..زمـات  ، ما يولِّـده مـن املشـاكل واأل   احلياة االجتماعية 

 ( :عليه السالم)

ــذمرمُكم  َأ) ..                  ــَل النمَوُأَح ــاقن ه  ــِنه، َف ــَف ــلُّوَن هممم الضه ، الُّوَن امُلِض

ـ ، ْلَوانا  نموَن َأَيَتَلوه، الُّوَن امُلزنلُّوَن َوالزه َوَيع ِمـدموَنُكم   ، وَن اْفِتَنانـا   َوَيْفَتنُّ

ــاٍد َوَير   ــلم ِعَم ــاٍد   ِبُك ــلم ِمر َص ــدموَنُكم  ِبُك ــوبمهمم  َدونيهــ . صم ، ٌة ُقُل

ـ  َوَيـِدبُّونَ ، َيم شموَن اخَلَفاَء . ٌة َوِصَفاحمهمم  َنِقيه ، َوص ـُفهمم  َدَواٌء  . َراَء الضه

، َوممَؤكِّدمو الَبالِء ، َخاِء َحَسَدُة الره. اءم الَعَياءم َوِفع ُلهممم الده، َوَقو ُلهمم  ِشَفاٌء 

، وإىل ُكـلم َقْلـٍ  َشـِفيٌع    ، َلهمم  ِبُكلم َبرنيٍ  َصرنيٌع . َجاِء ممْقِنُطو الرهَو

ُلوا إن  َسـفَ : َوَيَتَرَقبموَن اجَلـَزاَء  ، َناَء َيَتَقاَرضموَن الثَه. َوِلَكلم َشج ٍو دممموٌ  

دُّوا ِلُكـلم  َعَقد  َأ. س َرُفوا وإن  َحَكمموا َأ، َوإن  َعَذُلوا كََشُفوا ، ْلَحُفوا َأ
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َوِلُكـلم َبـاٍب   ، َوِلُكـلم َحـيٍّ َقـاِتال     ، َوِلُكلم َقاِئٍم َماِئال  ، َح ٍّ َباِبال  

َمعن ِبالَيْاان ِليمِقيمموا ُلوَن إىل الطََّيَتَوصه. َوِلُكلم َلي ٍل ِمص َباحا ، ِمْفَتاحا  

َوَيِصـُفوَن  ، وُلـوَن َفيمَشـبمهموَن   َيُق. ع الَقهمـم   َويمن ِفُقوا ِبِه َأ، س َواَقهمم  ِبِه أَل

ـ َفهمم  ُلَم، ض َلعموا امَلِضيَ  َوَأ، رنيَ  نموا الطََّقد  َهوه. َفيمَمومهموَن  ، ي َطانن ُة الشه

ـ   َأ: " ُة النمرَيانن َوحمَم ـ   ال إنهَأ، ي َطانن ولِئـَك ِحـز بم الشه ي َطانن همـمم  ِحـز َب الشه

" (اخَلاِسرموَن 

 

 . 

، البّد ، وتقوية أواصرها النبيلة وحلماية العالقات اإلنسانية                

 :من اتبا  مبدأ أخالقي ، وبيان هندسي للعالقات ، أال وهو 

(ي َعِقِبُكم  ي َعِقِ  َغي رنُكم  تمح َفُ،وا ِفوا ِفح ِسنمَأ)  

 

 

 

 الغدر: رابعًا 
 

العالقـات  و يةاإلنسـان  علـى خمـابر  وسلوك سلل آخـر ، لـه                   

سـتوى  علـى امل ، الكـائن  هـو الغـدر   أال قيامهـا ،  سـالمة  اإلنسانية و

 .. الفردي واجلماعي واجملتمعي 

، والغدر ضد الوفاء بالعهد ، ورمبا ترك الوفاء ، ونقـمل الوفـاء                  

ورمبا تكون عن علة فكرية ونفسية ، ولذا قد تكون عن وعـي  

األمن واالسـتقرار علـى الصـعيد الفـردي     أو بال وعي ، وبالغدر يهدد 

واجلمعـي واجملتمعـي ، وأع،مهــا بـني الــدول والشـعوب ، فتســب      

 ..احلروب وسفك الدماء وهدر احلقوق 

من عدم الوفاء والغدر وآثار ( عليه السالم) هخاببوحذر ببيان                

 :حيث يقول .. كلك 
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، ِمن ـهم   ىو قََة  َأع َلمم جمنهَوال َأ، مم الصمد قن لَوَفاَء َتو َأا إنه، اام يَُّها النهَأ)               

ـ  َوَلَقد  َأ. َوَما َيغ ِدرم َمن  َعِلَم َكي َف امَلر ِجعم  َخـَذ  ي َزَمـاٍن َقـِد اته  ص ـَبح نا ِف

 .ه لن ِفيِه إىل حمس نن احِليَلِةه لم اجَلَوَنَسَبهمم  َأ، ه ِلِه الَغد َر َكي سا  ْكَثرم َأَأ

 م َوج َه احِليَلِة َودموَنَها َماِنٌع ِمن  لم الُقلََّقد  َيَرى احُلوه! اَتَلهممم اهلُل َق! َما َلهمم  

َوَين َتهنزم ُفر َصـَتَها  ، َها ا َرْأَي َعي ٍن َبع َد الُقد َرِة َعَلي َفَيَدعمَه، ِه م رن اهلِل َوَنه ِيَأ

(ي الدمينن َمن  ال َحرنَعَة َلهم ِف

 

 . 

ووقع الغدر األخطر ، حينما يتحول مفهـوم الغـدر إىل ثقافـة                    

 :يمعمل به ، واخللط بينه وبني احليلة ، ليكون 

 ه ِلِه الَغد َر َكي سا ْكَثرم َأَخَذ َأَقِد اته . 

 ه لن ِفيِه إىل حمس نن احِليَلِةه لم اجَلَنَسَبهمم  َأ . 

، البّد من أن يكـون شـغل الشـخإ     اء وقيامهوهندسة الوف                

ـ  )؛  املناس  ، حلماية الناا ، ونشر ثقافة وقعهاملناس  مل ه ـلن  اءم أَلالَوَف

(ه لن الَغد رن َوَفاٌء ِعن َد اهلِل الَغد رم بَفَو، الَغد رن َغد ٌر ِعن َد اهلِل 

 

 . 

الوفـاء  املنع من الغدر ، واملنع من ومما يتضمنه النإ املبارك ،               

ألهل الغدر ، لئال تشتد قوتهم ، ويتسع مقامهم وأنصارهم ، وتنتشـر  

 ..سطوتهم على الناا ، فتسل  أو تضيع أو تغتص  احلقوق 

ــيا                 ــه ض ــدر ، وب ــلوك الغ ــة يف س ــة والكراهي ــذا فاحلرم وبه

 ( :عليه السالم)ولذا يقول أمري املؤمنني اإلمام علي .. اإلنسانية 

ـ ، د َهى ِمنمـي  َواهلِل َما ممَعاونَيُة ِبَف)            ال َوَلـو  . هم َيغ ـِدرم َوَيْفجمـرم   َوَلِكنه

، َولكِن  ُكلُّ ُغَدَرٍة ُفَجـَرٌة  ، اان د َهى النهَكَراِهَيُة الَغد رن َلُكن تم ِمن  َأ

 ." َياَمِة َوِلُكلم َغاِدٍر ِلَواٌء يمع َرفم ِبِه َيو من الِق. " ُكَفَرٌة  َوُكلُّ ُفَجَرٍة

(ِديَدِة َوال ُأس َتغ َمزم ِبالشه، َواهلُل َما ُأس َتغ َفلم ِبامَلِكيَدِة            

 

  . 
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، وامتـداد كلـك   (  َيغ ـِدرم َوَيْفجمـرم  ) ومن سبل ضيا  احلقـوق ؛                 

، وآثـاره اخلطـرة علـى    خمـابره اإلسـماتيجية   لـه  والتكتيكي ، 

، (  ُكَفَرٌة َوُكلُّ ُفَجَرٍة، ُكلُّ ُغَدَرٍة ُفَجَرٌة  )الشخإ وَما حييط به ؛ 

 ( .. َوِلُكلم َغاِدٍر ِلَواٌء يمع َرفم ِبِه َيو من الِقَياَمِة) ونتيجته األخروية ؛ 

وسبيل الوقاية والعال  من كلـك هـو التمييـز واالختيـار ِلمـا                     

احلـد مـن   و، مـل بـه   يمبعد عنه ، وما يقوي ما خيالفه ومينعه من الع

ـميه بـني النـاا والـدول ، وأخطـره تفشـيه بـني         اتسا  رقعته وتفشـ

، وهو ما يهـدد حقـوق واسـتقرار    قيادات الدول وكوي السلطة والقرار 

 ..وبمفنينة الناا 

 

 الفنت: رامسًا 
 

هندسـة  ون،ام أسـا وبنـاء   انت،ام  والفنت سلوك خطر  يهدد             

اجملتمعي ومؤسسات الدولة ، بل ميتد لكـل   ويهدد األمناجملتمع ، 

 ..ما فيها من بشر وحجر 

ــنهج وثقافــة                    وللفــنت حواضــن وآليــات عمــل داعمــة ، وم

منكوسة يعمـل بهـا ، وأجنـدات داخليـة وخارجيـة لتـدمري الـبالد        

سح  احلقوق بكل أشكااا ، ليقع ما منها والعباد واحلضارات ، و

، مبنية على التوجه الـدي    ة والصراعاتالتفرق أشكال من هو يولد

 .إخل  .. والعرقي واملذهل

وأدق مــا ورد مــن وصــف للفــنت والبيئــة والصــراعات وأحــوال              

 ( :عليه السالم)الناا عنده ، هو قول اإلمام علي 

ـ ، ب َتـَد م  اٌم تمح َكَأَو، َبعم ه َواٌء تمتهَما َبد ءم ومُقو ن الِفَتنن َأإنه)               اَلفم يمَخ

. َعلـى َغي ـرن ِديـنن اهلِل    ، ى َعَلي َها رنَجاٌل رنَجـاال   َوَيَتَولَّ، ِفيَها ِكَتابم اهلِل 

ـ الَباِبَل َخَلَإ ِمن  ِمَزا ن احَل م َلم  َيخ َف َعلـى امُلر   نهَفَلو  َأ  نهاِديَن ؛ َوَلـو  أَ َت



 61 

؛ َولكِن   ْلسمنم امُلَعاِنِديَنَطَعت  َعن هم َأان َق، َخَلَإ ِمن  ِلب ان الَباِبلن  َح هاْل

اِلـَك َيس ـَتو ِلي   َفهمَن! َفيمم َزَجانن ، ا ِضغ ٌث ِمن  هَذَو، ا ِضغ ٌث يمؤ َخذم ِمن  هَذ

ــ ــى َأي َطالشه ــِه و ِلَيانم َعل ــو، اِئ ــ"   َوَين جم ــَن اهللِ  الَّ ــم  ِم ــَبَقت  َلهم  ِذيَن َس

("احُلس َنى

 

. 

عنـد حـراك وبـدء    ن تبيان جان  مـن الـنإ املبـارك    وميك                 

 :باملخطط اآلتي وقو  الفنت ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بدء وقو  الفنت وحراكها يبني(  5) خمطط 

 

ميـز  احلـ    حينمـا  على البناء االجتماعي ، وامتداده األخطر             

! َزَجـانن  َفيمم ، ا ِضـغ ٌث  ِمـن  هـذَ  َو، ا ِضـغ ٌث  يمؤ َخذم ِمن  هـذَ )  و ؛بالبابل 

 ( . اِئِهو ِلَيانم َعلى َأي َطاِلَك َيس َتو ِلي الشهَفهمَن

 

وتوصيف املخابره التدمريية حلـراك وتهديـد    بيانتوكذلك              

وهـو مـا   ... الفنت للنـاا أو اجملتمـع وحضـارتهم بكـل مكوناتهـا      

 ( :عليه السالم)قوله  يبينه
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 َغي رن ِدينن اهلِل
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ــَرت  َنبهإَكا َأَو، َهت  َبَلــت  َشــبهْقالِفــَتَن إَكا َأ إنه)                َكر َنـ َهــت  ؛ يمنــد َب

يمِصب َن َبَلدا  َويمخ ِطئ َن ، َيحمم َن َحو َم الرمَياحن ، َويمع َرْفَن ممد ِبَراٍت ، ممْقَبالٍت 

ِفت َنـٌة   اَهِنهَف، َة خ َوَف الِفَتنن ِعن ِدي َعَلي ُكم  ِفت َنُة َبِني ُأَميهَأ إنهال َوَأ. َبَلدا  

َصـاَب الـَبالءم َمـن     َأَو، تمَهـا  ت  َبِليهَوَخصه، تمَها ت  خمطََّعمه:  َعم َياءم ممْ،ِلَمٌة

(الَبالءم َمن  َعِمَي َعن َها  خ َطَفَأَو، ب َصَر ِفيَها َأ

 

 . 

ــة                ــئة االجتماعيـ ــوة التنشـ ــوعي وقـ ــتويات الـ ــر مسـ ومؤشـ

يمِصب َن َبَلدا  ، َيحمم َن َحو َم الرمَياحن )  تبني من خالل  ؛واحلضارية ، رمبا ي

 .(   َويمخ ِطئ َن َبَلدا 

ــني ،               ــا َأ) وب ــَر ِفيَه ــا ) و ، ( ب َص ــَي َعن َه ــن (َعِم ــراك  ، يكم ح

مسـتقبل  املخابر وما عـر مـن تهديـدات    البالء ، وتكمن  ومستوى

 ..والبالد الناا 

  :عندها فيكون               

 ب َصَر ِفيَها َصاَب الَبالءم َمن  َأَأَو. 

 الَبالءم َمن  َعِمَي َعن َها  خ َطَفَأَو. 

تهـدر الكرامـات   وفخـذها ،  مسـتويات مل وعندما تفخـذ الفـنت                 

 ..مبستوى وقعها ومبستوى االستجابة اا وحقوق الناا 
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 اخلامس  املبحث
  اإلصالح واجملتمعالصالح والتشخيص و

 

 التشخيإ واستكماال  جملريات البحث ، تطل  أن يكون               

، مبا اجملتمعي  -اإلصالح والصالح ، باب من أبواب األمن االقتصادي و

 .. ، ومحاية الكيان احلضاري حيققه من الوقائية والعالجية 

 :وبهذا سيكون حماور املبحث من خالل اآلتي              

 .مراض االجتماعية تشخيإ األ :أوال  

 . اإلصالح وهندسة وإعادة هندسة اجملتمعالصالح و :ثانيا  

 . هندسة وإعادة هندسة اجملتمع االجتماعي: ثالثا  

 

 تشخيص األمراض االجتماعية: أواًل 
 

قلة بطبيعة احلال ، هذا املوضو  حيتا  إىل دراسة مست            

مراض االجتماعية السبيل لتحديد ودراسة األ ، لكونهوموسعة 

الوقاية ، ووضع جوان  مما ميكن وضعه من احللول ووأعراضها 

..عاناة اجملتمع منها والعال  مل

 

 

                                                 
 
 ، لهعا الميضيع دراسة مست لة ، ستكين للباحثفضاًل عن الدراسا  االجتماعية المست لة  - 

 ..قيد االنجاو ، ان شا  اهلل تعال   وهي
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مباحث ه تضمنأن حيثيات هذا املوضو  ، توجدير بالذكر ،             

، وما سيلح  من جوان  البحث ، والسيما جوان  هذه الدراسة 

وضع هذا اقور ، ، والجتماعي الصالح واإلصالح وهندسة اجملتمع ا

 ..، وسنتطرق إليه بشكل خمتصر مفيد  بيانهألهميته ملا تقّدم 

، املن،ورة وغري تتعدد أشكال األمراض االجتماعية حيث             

 : ، منها ما تتعل املن،ورة 

 كما هو عليه الشخصية الفردية واجلمعية واجملتمعية ب ،

ُظْلمم ) ، و (  ْلمم الَعب ِد َنْفَسهمُظ )توجه السلوك السلل يف ؛ 

(الِعَباِد َبع ِضهنم  َبع ضا  

  

 ..  

 البيئة الداخلية والبيئة اخلارجية املشكالت وأزمات ب

، فمثال  بيئة  ، وأثرها على الشخصيةوالفضاء اخلارجي 

َوُظْلٌم ال ، َفُ،ْلٌم ال يمغ َفرم : ال،ُّْلَم َثالَثٌة ) ومسات ال،لم ؛ 

(َوُظْلٌم َمغ ُفوٌر ال يمْطَل م ،  يمت َرُك

 

 .. 

  مشمكة بني الشخصية والبيئة.. 

 واملن،مات  املختلفة ، ورمبا اا عالقة باملؤسسات

 ..ومن،مات اجملتمع املدني ، االجتماعية 

منها ما يكون ؛ اإلنسان بسلوكه السلل ، ومبعنى آخر                

النفسية واألمراض  ما حيمله من تراكمات العقدوالضار ، و

أو مصدره فطري  مصدر لألمراض االجتماعية ، النفسية والعقلية

مما حييط به ،  ومكتس  ، أو مصدر االمراض االجتماعية يتوالد

.. وما تولده العوامل السياسية واالقتصادية والمبوية والتعليمية 

 .وما شاكل كلك 
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الجتماعية ، هو ما ومستوى خمابر َمن  حيمل األمراض ا              

اخلصوص عندما يرتقي بحيدد التهديدات على اجملتمع والبيئة ، و

ـّم الوظيفي أو االجتماعي أو االقتصادي ، الشخإ املريمل  يف السل

 ..ويصب  صانع القرار ، فيتحكم برقاب ومستقبل الناا 

وتبني من املبحث الساب  ، ما خطورة سلبيات السلوك على              

وما حييط بها من بشر وحجر ، أي ما حييط به من إنسان  الذات

 .. وخملوقات عاقلة وغري عاقلة 

فمثال  السلوك ال،اا ، ترتفع خمابره كلما ارتفع الشخإ              

إىل مستوى قمة اارم التن،يمي واإلداري ، واألخطر حينما يكون 

تفثري وعدوى فكرية ونفسية وسلوكية ملن إاام ومصدر 

يطون به ، أو يتقمصون شخصيته بوعيهم أو ال وعيهم ، أو حي

 ..بشعورهم أو ال شعورهم 

والبيئة التن،يمية يف أو رمبا كان تفثري الثقافة التن،يمية               

النفاق والدخل ، تن،يماتها ، مصدر عدوى لتقمإ أدوار الغري ، ك

ترسيخ  االجتماعية ، أو –القوة والشدة والضغوبات النفسية و

مسرية إلجناح صارم  ، كفن يكون فكرة اتبا  وط إداري معني

العمل والتنقيذ واألداء ، ورمبا يساوي بذلك السلوك السلل بني 

 .. ر شخإ مريمل اجتماعيا مجيع من هم بفم

َوَشـرُّ الَقـو لن    -َمـا  َأ) ؛ أو ما يتعلـ  بالكـذب املرضـي أو املـزمن                 

، لم َفَيب َخـلم  َويمس ـفَ ، َوَيِعـدم َفيمخ ِلـفم   ، َيُقولم َفَيْكِذبم هم َلإنه –الَكِذبم 

.. ( َوَيْقَطعم اإلله، َوَيخمونم الَعه َد ، لم َفيمْلِحفم َوَيس َف

 

 . 

ـ اَك َوإيهَو ).. ؛من الوقاية والعال  لذا               ـ َف، اِب اَدَقَة الَكـذه ممَص هم ِنه

(ويمَبعمدم َعَلي َك الَقرنيَ  ، يَد ي َك الَبِعيمَقرمبم َعَل: اِب َرالسهَك

 

 . 
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ـ . هم ممَجاِنٌ  ِلإلمَيانن ِنهَجاِنبموا الَكِذَب َف )و                اِدقم َعلـى َشـَفا  الصه

( َوالكَاِكبم َعلى َشَرِف َمه َواة َوَمَهاَنة، َمن َجاٍة َوَكَراَمة 

 

 . 

مـن املـرض االجتمـاعي ،     هناك عّدة سلوكيات نابعةأيضا  و            

ــاق      ــدر والنف ــة والغ ــرقة والعدواني ــال والس ــ  واالحتي ــا ؛ النص منه

 .إخل  ..والتعص  

 :ومما ورد يف القرآن الكريم             

َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمنموا إنن  َجاَءُكم  َفاِسٌ  ِبَنَبٍف َفَتَبيهنمـوا َأن  تمِصـيبموا   )            

 .سورة احلجرات  (2)اَلٍة َفتمص ِبحموا َعَلى َما َفَعْلتمم  َناِدِمنَي َقو ًما ِبَجَه

ورمبا تكون أسباب ومسـببات األمـراض االجتماعيـة ، هـي                   

 واخلـوف وراثية ومكتسبة ، كما هو عليـه اإلدمـان واالكتئـاب    

، وكذلك املشاكل األسرية ، والتعص  الدي  االجتماعي املرضي 

 ..عرقي والقومي والقبلي وال

؛ إعـادة تفهيـل الشـخإ    ألمراض االجتماعيـة  عالجات اومن             

امللتزمـة  املعتدلـة الفكـر والسـلوك و    املصاب ، والدمج مع اجلماعـة 

أســـلوب التكـــرار والتعزيـــزات الفكريـــة كـــذلك أخالقيـــا  ، و

والنفسية والسلوكية اإلعابية ، والصدمة الفكرية والتطبيقية 

ــة  الفاعلــة ،  ــآت املادي ــلوك ، واملكاف ــة الس ــإ األدوار القومي وتقم

 .إخل ..  على املواقف االجتماعية القومية واملعنوية

وهو بذاته يكون إعادة هندسة الفكر والـنفا والسـلوك ،               

 ..للعال  والوقاية من األمراض االجتماعية 
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 اإلصالح الصالح و: ثانيًا 
 معوهندسة وإعادة هندسة اجملت

 

يســهم يف عالجــي، ورمبــا امتــداده وقــائي ، اإلصــالح مــنهج               

خمتلف مناحي احليـاة اققـ  النسـابية العالقـات الرمسيـة وغـري       

، واحلـد مـن   الرمسية بني اجملتمع ، واملشـارك يف تقلـيإ الفجـوات    

 Socialحلمايـة اجملتمـع مـن املشـاكل االجتماعيـة      اخلروقـات ،  

Problems والصراعات  واألزمات.. 

واإلصـالح   وعـدم الصـالح   االحنـراف  ؛ فقد بدأوعلى العموم               

ــات  ــل اجملتمع ــة   داخ ــن األن،م ــاد ع ــعف واالبتع ــه الض ــد من ، وامت

املستدامة واملستمرة بطابعها الراد  ملبـدأ وأخالقيـات ؛ الغايـة تـربر     

ديـة  الوسيلة ، وما حنى منحاه مبن،ور دنيوي مؤشـره قـوة األنـا الفر   

 ..واجلمعية ، وما ولد منها خمتلف وأشكال الصراعات 

َونمِصـَر  ، ح منم عمِصـَي الـره  ) ؛  ق  كلك من هـذه األرضـية ، أن  ح              

ـ ، انم َوخمِذَل اإلمَي، انم ي َطالشه ـ ، اِئممـهم  اَرت  َدَعفان َه ، اِلممـهم  َرت  َمَعَوَتَنكَّ

ــبمُلهم   ــت  سم ــت ، َوَدَرَس ــرمُكهم َوَعَف ــَأ.  شم ــَب ــَلُكوا ي َطاعموا الشه اَن َفَس

ـ ، ا مهم اَم ِلَوَوقََ، ع الممهم اَرت  َأِبهنم  َس، َوَوَردموا َمَناِهَلهم ، َمَساِلَكهم  ي ِفـَتٍن  ِف

َفهمـم   ، اِبِكَها لى َسَنَوقاَمت  َع، ْظالِفَها َوَوِبَئت همم  ِبَف، خ فاِفَها َداَست همم  ِبَف

.. ( اِهُلوَن َمْفتمونموَنوَن َجاِئرماِئهموَن َحا َتِفيَه

 

 . 

أرســل  أن يف مقابــل كلــك ،برمحتــه علــيهم واهلل عــز وجــل                

ـ ) ..  ؛ ( َمآِلِه َوَسـلَّ اهلُل َعَلي ِه َو َصله)رسوله  ـ اام ضمـالَّ َوالنه ، ي َحي ـَرٍة  ٌل ِف

، ت هممم الِكب رنَيـاءم  اس ـَتَزلَّ َو، اءم ه ـوَ َقـِد اس ـَته َوت هممم األَ  ، ي ِفت َنٍة َوَحاِببموَن ِف
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َوَبـالٍء ِمـَن   ، م ـرن  ي َزْلَزاٍل ِمَن اأَل؛ َحَياَرى ِف ُة اجَله الءماس َتَخّفت هممم اجَلاِهِليهَو

َوَمَضى َعلـى  ، ِصيَحِة ـهي النِف َمآِلِه َوَسلَّاهلُل َعَلي ِه َو َفَباَلَ  َصله، اجَله لن 

(امَلو ِعَ،ِة احَلَسَنِة َو، ْكَمِة َوَدَعا إىل احِل، رنيَقِة الطَّ

 

 . 

ــم ل ســهموت                ــن النصــيحة كــركن مه إلصــالح يف جانــ  م

 ..اجملتمع  –جوان  إعادة هندسة الفرد 

ريئسـي لالسـتعدادات املوضـوعية وتعزيزاتهـا ،      وهو عامـل                

مؤشر على مستوى ومديات الوعي ، مبا فيـه البنـاء التكتيكـي    و

وبهـذا يقـول   ... مسـرية احليـاة الفاعلـة واملثمـرة     السماتيجي يف وا

 ( :عليه السالم)

 َوَمن  َعِمَل ِلِديِنِه، الِنَيَتهم ص َلَ  اهلُل َعص َلَ  َسرنيَرَتهم َأَمن  َأ)                  

َسَن اهلُل ا َبي َنهم َوَبي َن اهلِل أح ح َسَن ِفيَمَوَمن  َأ، اهم م َر دمن َياهلُل َأ َكَفاهم

( ااناَبي َنهم َوَبي َن النهَم

 

 . 

داخــل الفــرد ، وتكــون  ومفخــذه ويفخــذ اإلصــالح مدياتــه                

مواقعه وامتداداته متعددة يف الفكر والنفا والسلوك ، ومما يبدأ 

منه هندسة الفكر بالبمنى املعلوماتية واملعارف ، والتوازن والتشـريع  

ــة وا  ــاة االجتماعي ــل   للحي ــا يف ظ ــات ، وانت،امه ــات اجملتمع  اه

  ..األخالقيات اإلنسانية 

ويبدأ اإلصالح الداعم إلعادة هندسة العالقـات االجتماعيـة                  

 ..تها املتنوعةوعملياتها وآلياتها ون،مها وحراكا

هلُل ص ـَلَ  ا ص َلَ  َسـرنيَرَتهم أَ َمن  َأ) ؛  اإلصالحو التوجه ورأا هذا               

 ( .الِنَيَتهم َع

ميثــل وجهــة االســتعدادات والتعزيــزات والتن،ــيم  ممــا وهــو              

 كاتــه الــداخلي لإلنســان ، وهندســة دواخلــه لالنطــالق يف هندســة 
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، وهـو سـبيل    ة ، ويتجّسد فيهـا السـب  والنتيجـة   الذات االجتماعيو

كـم  املما األسـري ، وامتـداده   التفكـك مـن  األسـرة   -الفرد  حلماية

 .. Social Disorganizationاالجتماعي  التفكك حتمية

، خطواتـه  قـوام  ما يمكامل يف الصالح واإلصالح ، ووالداعم               

ــ   ــا يتحق ــو م ــة ه ــام الفقهي ــمن األحك ــادات ض ــه العب ــه فق ، ومن

 ..واملعامالت 

م ـَر  اهلُل َأ همَكَفا َوَمن  َعِمَل ِلِديِنِه )؛ مبدأ وقاعدة وي،هر عند                

قـوام  ونتاجه الـدنيوي و  ةآلخره لهدفما يست، وهنا عمع بني (  اهمدمن َي

والـوظيفي املميـز للحـالل واحلـرام ،      نتائجه ، كـالرد  التن،يمـي  

، و ريـات األداء وجودنـه يف ضـوء    ، والعدل وال،لم واحل  والبابل 

 .. اجلعل التشريعي اإلاي 

ــني وال                 ــات ب ــام   عالق ــيابية االنت، ــوق ، وانس ــال  واملخل  اخل

، ضمان للنتائج ، ومنه األحكام الفقهية املوجمهة لطبيعة  وهندسته

ـ َوَمن  َأ ) ،العالقات االجتماعية املستدامة  ا َبي َنـهم َوَبـي َن اهلِل   ح َسَن ِفيَم

(اان اَبي َنهم َوَبي َن النهأح َسَن اهلُل َم

 

 .. 

علـى أسـا    خلقه عز وجل ، واسـتمرارية احليـاة   ما محايةو              

 .. احل  القويم املقومم 

ال َيه ِلُك ، م ٍر َقاِئٍم اهلَل َبَعَث َرسموال  َهاِديا  ِبِكَتاٍب َناِبٍ  َوَأ إنه)               

ـ  امُله ِلَكـاتم إالَّ  امُلب َتَدَعاِت اْلممَشبمَهاِت همنه إنهَو. َهاِلٌك  َعن هم إالَّ ا َحِفـَظ  َم

ع ُطوهم َباَعَتُكم  َفَف، م رنُكم  ي سمْلَطانن اهلِل ِعص َمة  أَلِف َوإنه. اهلُل ِمن َها 

اهلُل َعـن ُكم    و  َلَيـن ُقَلنه َأ َواهلِل َلـَتْفَعُلنه . َمٍة َوال ممس َتْكَرٍه ِبَها َغي َر ممَلوه

م ــرم إىل ى َيــْفرنَز اأَلدا  َحتهــَبــال َين ُقُلــهم إَلــي ُكم  َأ ثمــمه، سمــْلَطاَن اإلس ــالمن 

(َغي رنُكم  

 

 . 
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،  Social Disorderإصالح اخللـل االجتمـاعي   وفضال  عن               

ــو  ــة    فه ــة احلركي ــة النقي ــة الفكري ــة املن،وم ــه إىل هندس إعادت

 ريـات  ياتيـة القوميـة ، و  املتطورة مع كل تطـور يف املن،ومـة احل  

 ..المبوي والتعليمي وعلمي البناء التقويم الداخل فيها من 

والتشــريعات واضــحه بدســتور اخلــال  تعــاىل ، فيــه أع،ــم                

التن،يمات دقة ، وأع،ـم التوجيهـات نعمـة ، وأع،ـم دقـة اندسـة       

َوَلكِـن  ُأخ ِبـرمُكم    ، َوَلـن  َين ِطـَ    ، َكِلَك الُقر آنم َفاس َتن ِطُقوهم )  احلياة ،

، َوَدَواَء َداِئُكم  ، َواحَلِديَث َعنن امَلاِضي ، ِعْلَم َما َيْفِتي  ِفيِه ال إنهَأ: َعن هم 

(َوَنْ،َم َما َبي َنُكم  

 

 . 

 القـول املبـارك ، ميكـن وضـع     لتبيان جان  من مكونـات و              

 : اآلتي التوضيحي املخطط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تكاملية  يبني ( 2 ) خمطط 

 ون،م اجملتمعوهندسة احلياة االجتماعية  من،ومة

  

ادة هندسة احلياة ، ومنها احلياة وضوح اال اه يف إعو               

اام َبَعَثهم َوالنه) ؛ االجتماعية ومسرية اجملتمع من خالل القول املبارك 
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 ال رآن 

 الكريم

 ِفيِه ِعْلَم َما َيْأِتي

 الَحِديَث َعِن الَماِضي

 َدَواَ  َداِئُكْم

 

 َنْظَم َما َبْيَنُكْم
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، اءم ه َوَقِد اس َته َوت هممم اأَل، ي ِفت َنٍة َوَحاِببموَن ِف، ي َحي َرٍة ٌل ِفضمالَّ

ي ُة اجَله الءم ؛ َحَياَرى ِفاس َتَخّفت هممم اجَلاِهِليهَو، مم الِكب رنَياءم ت همَواس َتَزلَّ

.. ( َوَبالٍء ِمَن اجَله لن ، م رن َزْلَزاٍل ِمَن اأَل

 

 . 

ــة  و               ــر أهمي ــدت،ه ــة   حتدي ــات االجتماعي ــبباتهااألزم ،  ومس

هـو  ما عر اجملتمعات حنو اااوية ، ووظواهر الضالل والتخلف ، وما 

ــون  ــار  يك ــة بانهي ــابر امُلحيق ــذر للمخ ــية اجملتمعالمن ــة شخص ي

وضـع  مـا تتطلـ  مـن    و، حتليلـها ودراسـتها   اال اه يف ، و وحيثياتها

 ..احللول املناسبة اا 

ــ                  ــي وأس ــرات دواع ــان مؤش ــن بي ــة وميك ــادة هندس باب إع

اس  ضمن عودته إىل موقعه املناجملتمع ، ومنه ما يتعل  مبا تتطلبه 

بتوجيـه الرسـالة اإلايـة عـن     ، وكلـك  الن،م واخلريطة االجتماعيـة  

البشرية البيئة ، إلحياء ( عليهم السالم ) بري  قناة الرسل واألنبياء 

 ..جعها بعد تراواألخالقية واإلنسانية 

 :واملخطط اآلتي يوض  جان  من النإ املبارك املتقدمم               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني جوان  من دواعي وأسباب إعادة هندسة اجملتمع(  7) خمطط 
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 الَجْهالُ 
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ــه                    ــف بن،م ــالمي ، خيتل ــر اإلس ــالح يف الفك ــع اإلص ووق

ــعية    ــديولوجيات الوض ــع اإلي ــن مجي ــزة ع ــانيته املتمي ، ويف  وإنس

ن،ريـات الصـرا    مـن   مقدمتها ما تتبّنـاه اإليـديولوجيات الوضـعية   

Confliet Theories  قة والفوضى اخلالCreative Chaos .. 

نعـيش  وما عر أثرهما املـدمر علـى البلـدان والنـاا ، الـذي                     

 ميدانيا  ، بال من،ور وتطبيقـات إنسـانية ،   نرى آثاره املدمرةو أحداثه

تركـز علـى التـوترات والنزاعـات واملصـاحل       مـا  من هذه السياسة ،و

ــ ــرية  املتنافس ــات البش ــة يف اجملتمع ــيطرة ، للة القائم ــا س ــى م عل

 ..كرامة اإلنسان  منه ما تستعبدومتتهنومتتلكه الشعوب ، 

قتصـاد ، ونـدرة   الا عاملروا الصرا  كلك السباب ويرى من،ِّ                 

ة عليها ، وبهذا املوارد وقيمتها يف اجملتمع واال اه للوصول والسيطر

..؛ كارل ماركا  يكون يف بليعتهمالتحليل 

 

 

ويف  التشـريع اإلاـي ،  وختتلف الن،رة اإلسالمية النابعة من               

عـن مـا تقـّدم    ، األصـيلة   امواردهو مقدمته حمتوى القرآن الكريم ،

 ..من التشريعات الوضعية ككره 

، بشـكل  ، مـا ي،هـر    ممن استقى من التشـريعات اإلايـة  و              

ــ  ،  ــة  واض ــانية واألخالقي ــه اإلنس ــة والوقائيــة  ، البنا مبعاجلات ئي

 : (عليه السالم)أمري املؤمنني اإلمام علي ل اقوأ، ضمن والعالجية 

ـ يهِعالره نهاع َلم  َأَو)               ال َو، ِبـَبع مٍل   ا إالَّاٌت ال َيص ـُل م َبع ضمـهَ  َة َبَبَق

ـ : مٍل ا َعن  َبع ِغَنى ِبَبع ِضَه ـ َو، ا جمنمـودم اهلِل  َفِمن َه ـ من َه ـ اابم الَعا ُكته ِة مهََََََََََََ

ـ َو ، الرمْفـ ن اِف َوالم اإلن َصا عممهِمن َهَو، اُة الَعد لن ا ُقَضِمن َهَو، ِة اصهاخَلَو ا ِمن َه

ـ ا ن ِمن  َأاخَلَرلم اجِلز َيِة َوه َأ ـ ه  ـ  ِة َولن الذممه ـ َو، اان ممس ـِلَمِة النه ـ ِمن َه ارم ا التُّجه
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امَلس ـَكَنِة  اَجِة َوي احَلَقُة السُّْفَلى ِمن  َكونَبا الطَِّمن َهَو، اِت اَعه لم الصمَنَأَو

ـ    َوَوَضـَع عَ ، ى اهلُل َلـهم َسـه َمهم   ُكل  قـد  َسـمه  َو،  ي لـى َحـدمِه َفرنيَضـة  ِف

َعه ـدا  ِمن ـهم ِعن ـَدنا     -َم آِلِه وَسلَّى اهلُل َعَلي ِه َولََّص - ِة َنبيمِهسمنه و اِبِه َأِكَت

(َمح ُفوظا  

 

 . 

االقتصادية ،  –اجلوان  االجتماعية  ويتضمن بنيمنه ما يو                

 ..الطبقات  –الرعية  اجلامع مبفصله

هندســة وإعــادة  وكــذلك ممــا يتضــمنه الــنإ املبــارك ،                

، ، وتعــدد الــن،م وتكاملــها هندســة االســماتيجيات والسياســات 

ــل ــه ودلي ــوى  من ــداخال  ، حمت ــالح والت ــوط اإلص ــانيةت اإلخط  نس

ا َعـن   ال ِغَنى ِبَبع ِضَهَو، ِبَبع مٍل  ا إالَّال َيص ُل م َبع ضمَه )؛ الكائنة عند 

 ( . مٍلَبع 

، وما يقابلها من صالح واقع اجملتمع يتضمنه ، هندسة  ومما              

الـيت تبقـي اإلنسـان     األهـداف والغايـات  ب، وإصالح إلعادة هندستها 

ــة  ــمن بيئ ــات وااللتزاض ــا العالق ــانية ، ومنه ــات اإلنس ــ   م ــا يتعل م

احللـول  ما تتطلبـه مـن   الضمان اجملتمعي ، و –التكافل  مبفصلية

 ..واالستدامة 

ــمن  و               ــا يتض ــه م ــماتيجيات من ــمن  والاالس ــة ض ــاة اقع احلي

التشـريعي ،   –مـن واقـع اجلعـل التكـوي      ، واألخرويـة   -الدنيوية 

ــل  ــي يف ك ــا األخالق ــات  وحموره ــتوجه ــيل  ا حيم ــن تفاص ــه م مل

 ..ومفاصل احلياة 

جيات الوضعية ، ومن لف لفهم ، كل األيديولو هوهو ما تفقد             

ـمر فيـه و متحور وَمن   والفوضـى  الصـرا  الطبقـي    ببقـه ، ومنـه  ون،

 .. اخلالقة ، كفاعلية ونتائج حضاري اا
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ندســة ؛ دورة متكاملــة ا( عليــه الســالم) أشــار إليــهوممــا               

، وإعـادة هندسـة اجملتمـع واالقتصـاد     والسياسة اجملتمع واالقتصاد 

  :احلضاري  –خالل بيانه اإلنساني  اايكلي والوظيفي من

  (ِبَبع مٍل ا إالَّاٌت ال َيص ُل م َبع ضمَهَة َبَبَقيهِعالره نهَأ ) . 

  (مٍل ا َعن  َبع ال ِغَنى ِبَبع ِضَهَو ). 

أدرى حبــاام وحاجــاتهم وببيعــة وبريقــة  لكــون الرعيــة              

، وما أهمية إشبا  حاجاتهم وأولوياتها ، وما يمصل  حاام وحضارتهم 

 تمعيــة الــوعي والثقافــة التن،يميــة ، بانبيهــا الرمســي وغــري  

 ..مدنية اجملتمع مستوى الرمسي ، و

ــداده                 ــاء   وامتـ ــة البنـ ــع تكامليـ ــلطات مـ ــة السـ تكامليـ

 .. Distributionالتوزيع الطبقي مع تكاملية  االجتماعي

لـى َحـدمِه   َوَوَضَع َع، ى اهلُل َلهم َسه َمهمُكل  قد  َسمهَو) والدليل ؛                

َعه ـدا    -َم آِلِه وَسـلَّ ى اهلُل َعَلي ِه َولََّص - ِة َنبيمِهسمنه و اِبِه َأي ِكَتَفرنيَضة  ِف

 ( ..ِمن هم ِعن َدنا َمح ُفوظا  

ــامنية يف                 ــة تضـ ــؤولية االجتماعيـ ــون املسـ ــدها تكـ وعنـ

، يـتم عالجـه   التخطيط وتنفيذ األنشـطة ، لـذا أي احنـراف حيـدث     

 ..على الفور دون معاناة تذكر 

ــالمي و              ــاملن،ور اإلس ــه ب ــاعي   ، يمقابل ــالح اجتم ــويم وإص تق

Social Reform  ــاعي ــك االجتم ــاء والتماس ــد، الب والبن ــن  عي ع

ــحي   ــرا  والتض ــة والص ــة  اتاايمن ــية   املادي ــة والنفس ــري املادي وغ

 ..والبشرية 

وبدال  من الصرا  ، يكـون اإلصـالح والبنـاء والتماسـك ، وال                  

ميكن اسـتغناء اجملتمـع عـن بعضـه الـبعمل ، والسـيما يف رسـم        

اخلطط وتنفيذها ، والقيام بتنميـة اجتماعيـة مسـتدامة وشـاملة ،     

 ..يه التوازن االجتماعي ، مبا فشامل ون التوازن ليك
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األداء الطبقـي   مبا فيهه بِعابياته وقويم األداء ، ما يتجمنه و            

ال ِغَنـى  َو، ِبـَبع مٍل   ا إالَّال َيص ـُل م َبع ضمـهَ  ) ، حبقيقـة ؛  املبد  اخلاّلق 

عي القـويم ،  االجتمـا  والتغيري ، ليتحق  التغري( مٍل ا َعن  َبع ِبَبع ِضَه

وتكون معرفية وثقافة وتن،يم الطبقات االجتماعية علـى أسـاا   

ي إنســاني ، ومببــادئ وقــيم ببقــات بنــاء ومتاســك ، وبنــاء حضــار 

 ..تضع احلقوق والواجبات واملسؤوليات يف موازينها  اتوأخالقي

ـ  الشـامل واجلـوهري   والدعم الداعم املسـتدام لإلصـالح                    و، ه

 ..االقتصاد  –سة اجملتمع إعادة هند

 ثـمه ) ؛  والتعـيني  دقـة االختيـار  ومنه ومن أولوياته ، التمييـز                  

ن  ال َتِضي م ِبِه ِممه، ْفِسَك ي َنِتَك ِفَضَل َرِعيهْفاان َأَن النهي اخ َتر  ِلْلحمْكمن َب

ال َيح َصـرم ِمـَن   َو، ِة لَّلزهي ااَدى ِفال َيَتَمَو، وال تمَمحمُكهم اخُلصمومم ، ورم اأُلمم

ْكَتِفي ال َيَو، لى َبَمٍع ال تمش رنفم َنْفسمهم َعَو، ا َعَرَفهم الَفي ِء إىل احَل م إَك

ـ  َأاهم ؛ َوْقَصد َنى َفه ٍم دموَن َأبَف ، آَخـَذهمم  بـاحُلَججن   َو، ي الشُّـبمَهاِت  و َقَفهمـم  ِف

ـ  اَجَعِةما  ِبممَرهمم  َتَبرَُّقلََّأَو ـ   ص ـَبَرهمم  عَ َأَو، من اخَلص  ، ورن لـى َتكَشُّـِف اأُلمم

ال َيس َتِميُلهم َو، اٌء يِه إْبَرن  ال َيز َدِهِممه، ص َرَمهمم  ِعن َد اتمَضاحن احُلْكمن َأَو

(يٌل ُأولِئَك َقِلَو، اٌء إْغَر

 

 . 

لحيلولـــة دون ظهـــور الفســـاد اإلداري واملـــالي ل ؛ ورصـــانته              

 ..والتشريعي سياسي والوالقضائي 

مـن   ية ، وميتـد اجملتمع االستقرار والطمفنينةحيق  ما ومنه               

حتى على املتقدمم بالسـلطة ،  ، ه اتإحقاق احل  ونشر العدل وتطبيق

ــة مــع وزر  الثقــة ــلطة القضــائية  اجملتمعيــة املتبادل ــة ، الس العادل

 ..الته ، ودقة احلكم فيها وعداستقالليتها تبيان حقيقة و
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 هندسة وإعادة هندسة اجملتمع االجتماعي: ثانيًا 
 

ــة     و                ــة واألخروي ــاة الدنيوي ــوت ، واحلي ــاة وامل ــة احلي حلتمي

ــالمي   ــاملن،ور اإلس ــه و، وب ــوحمن ــالة  ض ــا والرس ــداف ،  الر ي واأله

بل تتعداه بـاحلقوق والواجبـات ،   والغايات، وتوزيع األدوار وتباداا ، 

 .. ذي ال يتقادمرام ، والثواب والعقاب إلواحلالل واحل

ـ ، وتتسع  وعنده تتض  اإلسماتيجيات                  سياسـات  الربامج وال

على مالئمة اخلطط االجتماعية املتطورة واألخالقية ، ومبتطلبـات  

تتالئم مع ومنه وال ِضرار ، ال ضرر  قاعدة ؛وفاعلية وانسيابية مرونة 

 .. تنمية وتطوير اجملتمع

ودقتهــا يف الــذكاء  ( ن،ريــة التحســا  ) وحتــى تــدخل                

ليكون أحب  ألخيك كما حت  العابفي داخل هندسة األن،مة ، 

 ..لنفسك 

قوق ، وصيانة حقوق الناا ، ومنه محاية اجملتمع من هدر احل              

، ( ال باعـة ملخلـوق مبعصـية اخلـال      ) تربز القاعدة الفقهيـة ؛   ماو

كل ما يفمر به اخلال  عز وجل ، ينبع من فلسفة محايـة احلقـوق   ف

املن،ورة وغري املن،ورة لكل املخلوقات ، مبا فيه الطبيعة والبيئـة ،  

..وبها يكون دقة هندسة احلقوق وسالمتها اآلنية واملستقبلية 

 

 

ــمل و              ــة تش ــادة ااندس ــوهر  Reengineeringإع ــاا ج وأس

حبيـث حتقـ    ، والتفكري والتصـميم اجلـذري    األنشطة واألسالي 

التحسينات بففضل الوسائل وحس  املعايري ؛ كالسرعة واجلـودة ،  

، وبتغـيري جـذري    وباستخدام كل مـا متـوافر وعلـى أكمـل وجـه     

 ..وشامل وخمطط له 

                                                 
 
وما  599ص / المرجع نفسه / نهج البالغة  علم االجتماع في/ هاشم حسين ناصر المحنك . د - 

 ..بعدها 



 76 

مما حيقـ  األهـداف املرسـومة بـاألداء العـالي ، وسـب  وقـو                      

ولــة دون وقوعهــا واال ــاه بالرقابــة    واحليلالوقــائي ، املشــاكل 

التقييمية والتقوميية دون ضغوط ، وبناء ثقافة الرقابـة التوجيهيـة   

والــتفكري اإلبــداعي والتحفيــز واملبــادرة    ، الذاتيــة التضــامنية  

االتصـاالت  واستثمار املهارات والطاقـات واالبتكـارات ، وانسـيابية    

 ..الرمسية وغري الرمسية 

ــة     واالهت              ــائج النهائي ــا  والنت ــة اإلنت ــات العالي ــام بالعملي م

املتكاملة وتقويم األداء وتنفيذ املهام ، واإلجنـاز بـاجلودة العاليـة ،    

ــاه و ــااال  ــا    ئي ،الوق ــراعات وتفاقماته ــور الص ــة دون ظه واحليلول

 ..السلبية ، ودون حتول املشاكل إىل أزمات 

هندسـة  مـن  كن أن يتم اإلفادة من هذه القاعدة العامة ، مي                

وإعادة هندسـة اجملتمـع االجتمـاعي ، وحبسـ  متطلبـات التنميـة       

دعــم مــع واحليلولــة دون تراجــع اجملتمــع ،  العاليــة األداء والنتــائج ،

انت،ام عمليات البناء والتماسك االجتمـاعي بـالتزامن مـع خمتلـف     

..العوامل كات العالقة املباشرة وغري املباشرة 

  

 

، لرأينا ما اهتمام كل  ةالكرميالقرآنية ولو تابعنا اآليات                  

ــرآن ــيم الق ــة  احلك ــاة الكرمي ــتدامة  باحلي ــودة واملس ــة اجل العالي

 ..واملستمرة لألجيال 

هندسة احلياة وإعادة هندستها املستدامة ، ومنهـا  فضال  عن                 

 :يف قوله تعاىل  ور  ، كماهندسة اجملتمع 

  ( إننه َربهُكمم اللَّهم الَِّذي َخَلَ  السهَماَواِت َواْلَفر َض ِفي ِستهِة َأيهاٍم ثممه

اس َتَوى َعَلى اْلَعر شن يمَدبمرم اْلَفم َر َما ِمن  َشِفيٍع إنلَّا ِمـن  َبع ـِد إنك ِنـِه    

ــَذكَّرموَن      ــا َت ــدموهم َأَفَل ــم  َفاع بم ــهم َربُُّك ــمم اللَّ ــ(  )َكِلُك ِه إنَلي 

َمر ِجعمُكم  َجِميًعا َوع َد اللَِّه َحقًّا إننههم َيب َدُأ اْلَخْلـَ  ثمـمه يمِعيـدمهم    
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ــِذيَن   ــِط َوالَّ ــاِلَحاِت ِباْلِقس  ــوا الصه ــِذيَن َآَمنمــوا َوَعِمُل ــزنَي الَّ ِلَيج 

ــيٌم ِبَمــا َكــانموا   َكَفــرموا َلهمــم  َشــَراٌب ِمــن  َحِمــيٍم َوَعــَذاٌب َأِل

..رة يونا سو (4)َيْكُفرموَن 

 

  

وميكن وضع خمتصر لعمومية من،ومـة ااندسـة وإعـادة                   

 : ااندسة بن،رة معاصرة ، وضمن املخطط اآلتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني عمومية من،ومة (  8) خمطط 

ااندسة وإعادة ااندسة املبّسطة

 

 

 

،  التن،يميـة  –وجان  آخر يف إعـادة ااندسـة االجتماعيـة                   

ِتـَك  ب َعَد َرِعيهَيكُن  َأْلَو) بعالقاتها الرمسية وغري الرمسية ، أال وهي ؛ 

ـ   ، همم  ِعن ـَدَك  ش ـَنفَ َأَو، ِمن َك  ـ  اانأْبَلـبمهمم  ِلَمَعاِئـِ  النه ـ  ِنه؛ َف ـ ِف اان ي النه

ـ   مهَع ال تكِْشَفنهَف، َسَتَرها  ن َح ُّ َمي َأاِلَواْل، عميموبا  ،  اا غـاَب َعن ـَك ِمن َه

ـ اهلُل َيح ُكمم َعَو، ا َظَهَر َلَك ْطهريم َمَك َتي َلا َعَمفِنه ـ لى َم ، اَب َعن ـَك  ا َغ

. ِتـَك  ا تمِح ُّ َست َرهم ِمن  َرِعيها اس َتَطع َت َيس تمرن اهلُل ِمن َك َمفاس تمرن الَعو َرَة َم

                                                 
 
هندساااة وإعااادة هندساااة الحيااااة  ) للمملااف سلسااالة مملفااا  قياااد اإلنجااااو ، إن شااا  اهلل ، منهاااا ا     - 

 في نهج البالغة) ... ، و ( في األحاديث النبيية الشريفة )...و علك ا ( المستدامة في ال رآن الكريم 

 ( ..في أقيال األئمة األاهار ) ... ، و ( 
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ـ ْقَطع  َعاَو، اان عمْقَدَة ُكلم ِحْقٍد النه ننْبِل   َعَأ ، ُكـلم ونت ـٍر    َك َسـَب َ ن 

ـ إىل َت َوال َتع َجَلنه، ا ال َيِض م َلَك َوَتغاَب َعن  ُكلم َم ـ ، اٍ  ص ِدي ن َس  ِنهَف

(نَي اِصِحَه بالنهَتَشبه إن َو، اش  اِعي َغالسه

 

 . 

لطاقــات أّمــا مســاحة املشــورة ، فِنهــا تســتوع  كــل ا                     

يم الفكر ، ومنه داية قوتها على هتطبيقاوتكويناتها وعلميتها و

ــ ــ  بهندس ــا يتعّل ــتدامتها  تهام ــة، واس ــادة ااندس ــ  بِع ــى وف  وعل

 ..املستجدات 

ومنها صنع القرارات ، وتفثريه حينما يدخل يف صنع اخلطط                 

اآلنية واملستقبلية ،  ، واختاكها ، لتفخذ مساراتها املناسبة والصحيحة

 ( :عليه السالم)ولذا يقول 

ــِفــ ال تمــد ِخَلنهَو)               ، يال  َيع ــِدلم ِبــَك َعــنن الَفض ــلن وَرِتَك َبِخــي َمشم

ال َحرنيصا  يمـَزيمنم َلـَك   َو، ورن انا  يمض ِعُفَك َعنن اأُلممال َجَبَو، َوَيِعدمَك الَفْقَر 

ا سمـوءم  ج َمعمَهى َيزم َشتهاِئَراحِلر َص َغاجُلب َن َوالبمخ َل َو ِنهَف، اجُلورن َرَه ِبالشه

(نم باهلِل ال،َّ

 

 . 

البّد من إعادة ااندسة االجتماعية من موجمه وداعـم  كذلك و             

بقيادته وريادتـه ، مهمـا حتقـ      ، علمي ، ال ميكن االستغناء عنه

 ( :عليه السالم)من تقدُّم وتطور ، وكلك مما ي،هر يف قوله 

ا ي َتث ِبيِت َمِف، اِء اَقَشَة احُلَكَمممَنَو، اِء َمَة العمَلاَرَسِثر  ممَدْكَأَو)             

(اام َقب َلَك َتقاَم ِبِه النها اس اَمِة َمإَقَو، الِدَك م رم ِبِه َأي َلَصَلَ  َع

 

 . 

احَلِكيمم كو احِلكمة ، واحَلْكَمُة عبارة عن معرفة أفضل و             

: ح ِسنم دقائ  الصمناعات ويمتقنها ويقال مَلن  يم. األشياء بففضل العلوم 

..َحِكيٌم ، واحَلِكيمم عوز أن يكون مبعنى احلاِكمن 

4
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ـ العمَل( ) اَرَسة ممَد) وتقع سالمة هندسة احلياة عند ؛                   و، ( اء َم

، ومؤدى وحتقي  تكاملهما عنـد ؛ صـالح   ( اء احُلَكَم( ) اَقَشةممَن)

يعــ  تكامــل الســلطات التشــريعية الــبالد واســتقامة النــاا ، و

ــل ؛    ــم تكام ــتيعاب وفه ــة ، باس ــائية والتنفيذي ــَة ممَد) والقض اَرَس

 ( ..اِء اَقَشَة احُلَكَمممَنَو، اِء َمالعمَل

هذا رأا املال الفائ  األهمية الـيت عّدتـه احلضـارات احلديثـة                   

ــن و  ــة وركـ ــة ، دعامـ ــدول املتقدممـ ــاري والـ ــود احلضـ  –روح الوجـ

 ..االجتماعي 

وبه تقوم ااندسة وإعادة هندسة احلياة ، بكل كياناتهـا                 

ومؤسساتها املادية وغري املادية والبشرية وتنميتها وتطويرها ، وبـه  

 ..استدامة واستقامة احلياة بكل تفاصيلها 

ــرو               ــ  ت،ه ــواب ع ــام   ّدأب ــة وانت، ــادة هندس ــة وإع ة يف هندس

ــار وا ــد رأا ا األفك ــارف ، ويمع ــوم واملع ــريف  لعل ــي واملع ــال العلم مل

، ضمن أصـول موازنـات الـدول واملؤسسـات ، وبـه قيـام        واالستشاري

الدول واملؤسسات ، واستدامة احلضارات مرهونة بنتاجاتـه وإنتاجاتـه   

 ..الريادية 

ــة                  ــة وفاعلي ــة وثيادي ــبني ريادي ــط ي ــع خمط ــن وض وميك

 :وكاآلتي العلماء واحلكماء ، 

 

 

 

 

 

 عالقة اإلسماتيجية اليبني (  9 )خمطط 

 وإعادة هندسة اجملتمع برأا املال الفكري

 الِدَكْمُر ِبِه َأْيَلا َصَلَح َعَتْثِبيِت َم

 اُس َقْبَلَكَتقاَم ِبِه النَّْساا اَمِة َمإَق

 اإلكثار من
 اِءَماَرَسَة الُعَلُمَد

 اِءاَقَشَة احُلَكَمُمَن
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لــذا ت،هــر ضــرورة ا ــاه هندســة وإعــادة هندســة الفكــر                 

ن االقتصـار علـى   العلمي وعقالنيته لبنـاء مسـتقبل اجملتمـع ، دو   

 ..القولبة النقلية 

حيد مما عي مواكبة التقّدم احلضاري ، ومنه ما وهو من دوا               

وحضاراتها ، فيتم استغالل  الفجوة الرقمية بني الشعوب ولد اتسا ي

 ( :عليه السالم)وبهذا يقول  .. بعضها البعمل

 َفِنه، اع ِقُلوا اخَلَبَر إكا َسِمع تممموهم َعْقَل رنَعاَيٍة ال َعْقَل رنَواَيٍة )                

(َورمَعاَتهم َقِليٌل ، الِعْلمن َكِثرٌي رمَواَة 

 

 

اع ِقُلـوا  ) التخصصية اجملتمعية تبدأ مـن ؛   وهندسة الفكر                

، وإسهام الوسائل والقنـوات  بكل أشكااا املتمثل للرسالة ( اخَلَبَر 

، والعمليات وبناء الرسالة الواضـحية والنقيـة الصـورة واملتكاملـة     

 ..( تممموهم إكا َسِمع ) ؛ عند 

وبني ، ( َعْقَل رنَعاَيٍة ال َعْقَل رنَواَيٍة ) والبناء ااندسي اارمي ؛               

ندســة الــن،م المبويــة   الرعايــة والروايــة ، تشــكيلة بنــاء وه   

 ..والتعليمية 

ويــدخل ضــمنها ؛ الرعايــة الن،ريــة ، والرعايــة املختربيــة ،               

ــة اجل  ــة التطبيقي ــة    والرعاي ــة الكلي ــة التطبيقي ــة ، والرعاي زئي

، والرعاية االنفتاحيـة املسـتمرة   ( اإلنتا  والنتا  الواسع) ؛ لشاملة وا

 ، وبصـفة األداء والنتـائج غـري املتقادمـة اآلثـار     ، بن،رتها اإلسـالمية  

اليت تتعدى اإلسماتيجيات الدنيوية املتوقفة على ، بالثواب والعقاب 

 ..ة ومستقبلية حمدود عتبة آنية

، مســتدام  وممــا يعــ  بنــاء وهندســة  تمــع علمــي ريــادي            

 ..   مستمر االستيعاب والتفكري والنتا و

                                                 
 
 . 485ص / نهج البالغة  - 
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ــرة وأ و               ــوازن يف الن، ــدى الت ــر م ــوي  ي،ه ــا ين ــال وم داء األعم

حيـث  .. ار والتوجُّه الـدنيوي واألخـروي   ، وما يتجه باالختي اإلنسان به

 :ار ونتائج كلك بالقول آث( عليه السالم)يبني 

َفَتَ   م رن ِديِنهنم  الس ِتص الحن دمن َياهمم  إالَّاام َشي ئا  ِمن  َأال َيت رمُك النه)              

(َضرُّ ِمن هم اهلُل َعَلي هنم  َما همَو َأ

 

 . 

لكون ما سيؤدي إصالح الدنيا دون دين ، يع  التهاون يف               

، والتنفيذ واألداء ، وهدر أخالقية العدالة  احلقوق والواجبات

 ..واحلقوق الكائنة يف استقامة واستدامة واستمرارية األعمال 

ة ورئيسـية ، منهـا مـا    ومنهـا أمـور عـدّ   ، وتربز الفجوة واخللل              

سـلوكية   –عند هندسـة فكريـة    يتمثل يف كيان بشري يقف

 :بني 

   تطبيقاتـه لألحكـام   و أمور الدين وتشـريعاته ومنطلقاتـه

 ..الفقهية 

 نت،ـام ااندسـي   اال مبحدوديتها ، ربكـمأمور الدنيا اليت رمبا ت

 ..يف توجيهات الدين 

صــالح إلعــادة هندســة متكاملــة إلاوالبــّد مــن أن يكــون               

بـدون  إكا كـان   ، السلوكي والتطبيقـي  ، اخللل ظهر شاملة ، وإاّل

احلـالل   : ، املفـرمق بـني  ة تطبيقاتـه  استقامة الدنيا بالدين ومبواصـل 

 ..واحلرام ، واحل  والبابل 

إن ا يكن االسمشاد بالتشريعات اإلاية اليت هـي مراعيـة   و            

ــوق ، ف  ــوي  للمخل ــل التك ــة للجع ــي النتيج ــةم؛ ه ــابر امل واجه خ

 . ( ِمن هم َضرَُّفَتَ  اهلُل َعَلي هنم  َما همَو َأ) ؛ ، املتمثلة بصورها  تهديدات الو
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 ـةاخلامتـ
 

بعــد هــذه الدراســة املقتضــبة ، يتضــ  مــا أهميــة وفاعليــة                

مـا يتعلـ    منهـا  جانـ   ، و واستدامتها هندسة وإعادة هندسة احلياة

 ..بهندسة وإعادة هندسة اجملتمع 

ـ ضامني الدراسة تتابع معاجلات ملو               يف كتـاب   ا وردجان  مم

البحث الذي هو جـزء مـن مشـرو      على الرغم حمدوديةغة ، نهج البال

، واألحاديـث النبويـة الشـريفة    ، القـرآن الكـريم    ؛ دراسة واسع يف

 ( ..عليهم السالم)األبهار وأقوال األئمة 

وبهذا املشـرو  ميكـن بيـان مـا لإلسـالم مـن قـدرات علـى                         

ن واملواقـف ،  ختطي كل الصعاب ومواكبة كل األزمان واألماك

وما حيمله اإلسالم بدستوره الع،يم القـرآن الكـريم ، ومـا اسـتمّد     

منه نهج البالغة الذي هو  موعة أقـوال ووصـايا وحكـم ورسـائل     

 ( ..عليه السالم)وخط  أمري املؤمنني اإلمام علي بن أبي بال  

وصـل  تاله وميكن يف خامتة البحث إمجال من بني أهـم مـا                  

 :اآلتي ب اتاستنتاجيه من إل

خمتلف لعاا وه لمدى دقة هندسة اخلال  جل جالله يف خلق - 

 ..ما أبدعه من ع،يم صنعه املخلوقات ، و

ــه اجل    -  ــات ، يقابل ــوي  للمخلوق ــل التك ــاك اجلع ــل هن ع

ــة  ــاة ، ودق ــرية احلي ــريعي ملس ــدى   التش ــا ، وم ــ  بينه التواف

 ..أهميتها التكليفية للمخلوقات العاقلة 
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ــواز -  ــي للنــ الت ــتثمارها القــويم   ـمن ااندس ــة ، واس عم اإلاي

واملستدام ، هو الذي حيق  شكر اهلل تعـاىل علـى ِنَعِمـه ،    

وعندما ختتلف املوازين ويستح  األمـر احلمايـة والتجديـد    

ــ   ــدمري الن ــتباق ت ــتم اس ــديث ، ي ــة ـموالتح ــادة هندس عم بِع

 ..واستثمارها واستغالاا بففضل وجه  ااستعماا

توى الثقافة والوعي الفقهي على هندسـة عالقـات   تفثري مس -4

مسـتثمرة بـالتوازي    لتكون موابن القوة، اجملتمع  –الفرد 

وحتديـد الضـعف والسـيطرة عليـه      ،اسـتثمار الفـرص   مع 

 اوز التحديات واملخـابر  بالتوازي مع معاجلة و، ومعاجلته 

 ..والتهديدات 

محايـة  تبّين مـدى أهميـة العنايـة بـاحلقوق والواجبـات يف       -5

الن،ام االجتماعي ، لكون الدنيا ال تقوم مبوازينهـا إاّل عـن   

يـة الواجبـات يف   ، وتفدواملسـاواة  بري  إحقاق احل  والعدل 

 .. مواضعها املناسبة

 والعناية باسـتثمار  مدى أهمية الن،ر، تبّين من نهج البالغة  -2

األخرويــة اندســة احليــاة االجتماعيــة  –احليــاة الدنيويــة 

ي علـى احلقـوق واحلريـات حبسـ  مـا جـاء يف       وعدم التعدم

التشريع اإلسالمي الذي حيمي اإلنسان والبيئة وكل ما هو 

 ..، حتى الفضاء اخلارجي خملوق 

ــة يف    -7 ــة والتعليمي ــات المبوي ــ  واال اه ــام باجلوان االهتم

، العتبارات التغيري والتنمية هندسة وإعادة هندسة اجملتمع 

، وما تتطلبـه احليـاة مـن تطـور      املستدامة والتطوير املستمر

 ..علمي وتربوي وتعليمي 

يتطل  أن يكون البنـاء القيـادي وسـبل االرتقـاء بـه عـن        -8

بري  أسا عمليات هندسـته وإعـادة هندسـته ، فالدولـة     
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واملؤسسات واألعمال املتنوعة ، ال ميكن أن  ـري  راهـا   

ة يف  ال التخطيط والتنفيذ والتقييم والتقـويم إاّل بـاإلدار  

 ..احلاكقة والقيادة وأساليبها 

الن،ر إىل السلوكيات السلبية ملعرفـة أسـبابها وعالجاتهـا     -9

ة على بناء اجملتمع حليلولة دون تفثرياتها السلبي، وااجلذرية 

 ..كال،لم والتعص  والنفاق والغدر والفنت ومسريته ، 

اإلصالح جان  داعم حلـراك ومسـرية احليـاة االجتماعيـة ،      -1 

وإعادة هندسـة اجملتمـع علـى أفضـل السـبل      ومنه هندسة 

 ..املثمرة 

االهتمام بدراسة وحتليل األمـراض االجتماعيـة ومعاجلتهـا     -  

ــا     ــف ، كاتب ــل موق ــر وك ــل عص ــع ك ــ  م ــا يتناس مب

ــاء   ــور والبن ــز التط ــرة ، لتعزي ــة واملعاص ــات التقليدي املعاجل

 ..، مع مراعاة التكاليف واألحكام احلضاري للمجتمع 

مــن الناحيــة  هندســة وإعــادة هندســة اجملتمــع     عا ـمتــ -  

. .والسياسـية  والثقافيـة  االقتصادية والمبوية والتعليمية 

،  االجتمـاعي هناك معاجلات جذريـة ختـإ اجلانـ     وإخل ، 

 ..ل اجملتمعات حيمي متاسك وتعاون وتضامن وتكاف بهو

ـ                   ملوضـو    هومبا تقّدم من نقاط ، و ريات البحث ومعاجلات

جديد على الساحة العلمية وامليدانية ، وقدودية متطلبات البحث ، 

 أقف عند هذا احلد ، ليكون مؤشـر لدراسـات الحقـة ، إن شـاء اهلل ،    

التســديد لكــل مــا هــو نــافع وآمــال  مــن اخلــال  عــز وجــل القبــول 

رضى ألهـل   ا اجلهد فيهكون هذيه تعاىل أن ، وأمتنى من لإلنسانية

نفع ، ويشفعوا لنا عند اهلل سبحانه ، يوم ال ي (عليهم السالم)البيت 

 .. مال وال بنون ، واهلل املوف 
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ــا   ــع  : ثالثـ ــة اجملتمـ ــادة هندسـ ــة وإعـ  هندسـ

 .االجتماعي 
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 85 املراجعاملصادر و

 85 املراجع العربيةاملصادر و

 82 األجنبية املراجعاملصادر و

 87 حمتويات البحث من األشكال واملخططات
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 املؤلف يف سطور
 العراق/  درا االبتدائية والثانوية يف النجف األشرف .. 

   امعيـة يف  درا يف جامعة بريوت العربية ، وأكمـل دراسـته اجل

 .. 982  – 985 العراق عام  –اجلامعة املستنصرية 

        حصل علـى شـهادات املاجسـتري والـدكتوراه والربوفيسـور  مـع

 :مرتبة الشرف وشهادات التفوق من جامعة 
 (CIU) CAROLINA INTERNATIONAL  UNIVERSITY 

  له مشاركات يف الكثري من الدورات ، واللجان العلمية.. 

 من الشهادات التقديرية وكت  الشكر  الكثري حاصل على.. 

  حاصل على هوية املؤلف الدولي.. 

  ويف  ةمنشــوروموســوعة ومعــاجم كتــاب (  11 ) لــه أكثــر مــن

 .. ويف خمتلف التخصصات، للنشر  ادوره

  مؤمتر علمي وب  ودولي ويف خمتلف (  58) مشارك بفكثر من

 ..، داخل العراق وخارجه التخصصات 

 حبث وموضو  ، داخل وخار  العراق (  11 ) ن منشور له أكثر م.. 

       منشور له الكثري مـن القصـإ القصـرية والشـعر يف الصـحف

 ..واجملالت ، وضمن كت  يف السرية الذاتية والعلمية 

   منشــور لــه الكــثري واملنــو  مــن الكتــ  والبحــوث والقصــإ

 ..االنمنت  يف والشعر  على مواقع

 لعلمية الدولية له عضوية يف العشرات من اقافل ا.. 

  مؤسا ومدير دار أنباء للطباعة والنشر.. 

 الشؤون العلمية، /  امعةاجلرئاسة :  جامعة بابل :سابقا  عمل يف

واحد من مؤسسـي  مركز دراسات الكوفة ، و:  جامعة الكوفةو

وعمـل يف  / ومدير اإلدارة ،  994 املركز ، ومدير املركز وكالة 

 ..ة الفقه ويف كلي/ رئاسة جامعة الكوفة 
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