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َّ لَّْبََا ا   لَّاُا     وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا  ََْبُداودوإ لَّلَّا  لَّهُا َد وَبَّ ل  َإ                       لِاوَهِب

هَُبلُغَُِ عِنبوَكَ إل كَُِرَ أََْودهدمَ  أَوب كِلَ هدمَ  فَلَ  ََقُل  لَهدمَ  أُفٍّ وَلَا   

وَإخبفِضب لَهدمَا  ََنَا  َ إلاِّ       ( 32)ََنبهَربهدمَ  وَقُل  لَهدمَ  قَ بل   كَرَّميً  

 (32)بُيَ اِي صَغِريًإ اَِِ إلرُْبمَةِ وَقُل  رَبِّ إربَْمبهدمَ  كَمَ  رَ

 س رة إإلسرإءاِ 
 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماعليه)  اإلمام زين العابدين علي بن احلسني الق

 : لبعض بنيه ( السالم
 

، فأوصاك  يا بين إن اهلل رضيين لك ومل يرضك لي)          
 .(  ، عليك بالرب حتفة يسرية بي ومل يوصين بك
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 املقدمة
 
احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم علـ  سـندنا رسـو                 

 ..أما بعد  ..اهلل حممد بن عبد اهلل وعل  آله الطنبني الطاهرين 

احلق خالف الباطل ، واحلقوق عامل جامع شامل واسع ، ال             

ميكن وضع دقة معامله ، بالعمومنات واخلصوصنات ، إاّل من خال  

يهلنة العينمة ، وأوضهاا وأدقاا ما ييار  ي القرآ  التشريعات اإل

صل  اهلل علنه )الكريم ، وتطبنقات ما اختطه الرسو  األعيم 

 ( ..علنام السالم)، وما سار باداه األئمة األطاار ( وآله وسلم

لإلمام ( رسالة احلقوق )  ي  وقبل اخلوض  ي مضمار احلقوق            

، وجانب منه ما ( علناما السالم) زين العابدين علي بن احلسني

 ..تعلق باألسرة ونياماا وتنينماا ي

توضنح للهق ، وما يرتتب علنه من إشارة البّد من أ  يسبقه               

انتيام احلناة بكل مضامنناا املنيورة وغري املنيورة ، حنث هو 

من الفكر العاملي ، وأخصاا وأدقاا ما  مما يشغل مساحة واسعة

، وهو ، املتمثل بالقرآ  الكريم التشريع اإليهلي اإلسالمي    ييتبني

 ..ما سنستادفه البهث 

وجانب مام وحموري من هذه احلقوق ، هي حقوق اإلنسا                   

Human Rights .. 
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وتعاظم تفاعل منيوماتاا  األخالقنة ، ااصورت وتكامل             

، وجمرياتاا ضمن وق الناس ضمن ؛ حقتأتي  الشاملة اإلنساننة

 ..حقوق الكو  

ودورتاا املتكاملة ، لتهقق  البنئة الكوننةوتأتي تدرجات               

 ..استدامة احلقوق وتوازناا وانسنابنتاا وفاعلنتاا 

الناس من حقوق ، ميتد إىل  –فما جيري عل  اإلنسا                  

 ..ري واالنتفاع والسعادة الناس باخل –الكو  لنعود عل  اإلنسا  

ومن بني األهم  ي مكونات هذا البناء اإلنساني ، هو ما               

بارات متعددة ، ، العت Familyيتضح عند تكوين وبلورة األسرة 

 ..الدولة  –كوناا النواة األساسنة لبناء اجملتمع مناا ما يتعلق ب

اتنجنة ومستقبل ومنو وأيضًا مبعاملاا يتهدد مستوى اسرت             

وتطور ومتنز اجملتمع ، ومنه اسرتاتنجنة النيام والتنينم ، وما 

 ..يرتبط ببقنة احلقوق 

وجانب مما اهتم به املشرِّع العينم العلنم عز وجل ، هو ما               

ينبثق منه البناء الفقاي وأحكامه املتعددة االجتاهات ، ومنه ما 

وتنوع معاجلات املسائل الشرعنة تمع ، اجمل –يتعلق بفقه األسرة 

 ..اإلسالمنة ، وما ُيستجد عند تطور أنشطة احلناة 

وهكذا سنكو  إ  شاء اهلل تعاىل ، مدار وحماور البهث ؛              

 ..ونيام وتنينم األسرة ومكوناتاا  مبوضوعات متعلقة باحلقوق

،  لرتبوية والتعلنمنةاو التعلمنة ومناا ما يتعلق باالجتاهات            

، الفردية واجلمعنة والنفسنة والسلوكنة  مناا االجتماعنة

، األساسنة املباشرة وغري املباشرة ، حبسب ما يتبني من واجملتمعنة 

 ..بني ما تتضمنه ؛ رسالة احلقوق ، وما يتضمنه الفكر املعاصر 

حمـاور  وبـات  أ  أ ي ألهـم متطل ، متمننًا من اخلالق عز وجـل                 

ـ     ي  ، ا  شـاء اهلل تعـاىل ،   هالبهث ، رغم حمدوديتـه ، ويكـو  لقل
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إنـه نعـم املـوىل ونعـم      ...، يوم ال ينفع ما  وال بنـو   األعما  موازين 

 ..اجملنب ، واحلمد هلل رب العاملني 
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 املبحث األول
 جوانب من املفاهيم والثقافة األسرية

 

ــني                 ــن أ  يكــو  للبهــث مــدخاًل جيمــع ب ــّد م فــاهنم امل الب

والثقافــة األســرية مــن منيــور ترالــي ومعاصــر ، مــن شــأنه  قنــق 

 :انسنابنة الستنعاب حمتوى املوضوع وكاآلتي 

 .مدخل ومفاهنم : أواًل 

 .جوانب من الثقافة األسرية : لاننًا 

 

 دخل ومفاهيمم: أواَل 
 

يومنا احلاضر ، بالبناء  ضارات عب ر العصور وحت اهتمت احل               

التمننزية واالختنارية : ، واملاارات األسرية  االجتماعي -األسري 

والنيم االجتماعنة والنسق  والتفاعلنة والتعاوننة والتواصلنة ،

، مع تفاوت والتنشئة االجتماعنة واملاارات االجتماعنة االجتماعي 

نقات ، كلٌّ حسب فلسفته املنيور والنيريات والتطب

.. وأيديولوجنته وأهدافه ، واألنيمة القائم عل  وفقاا 

 

 

                                                 
0
واإلعالن ( عليه السالم)رسالة الحقوق لإلمام السجاد / علي فاخر محسن الجزائري : ينظر  - 

ابن )رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية التربية / ة تربوية مقارنة العالمي لحقوق اإلنسان ؛ دراس

 .  2101/ جامعة بغداد ( / رشد

حقوق اإلنسان بين العالمية والخصوصية ؛ الخطاب اإلسالمي أنموذجًا / لقمان عثمان أحمد علي  -

 . 2113/ جامعة الموصل / رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون / 
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ــنما                   ــر ، والس ــرى  ي الفكــر احلــديث واملعاص ــام ؛ ون الني

والنيـام  ، والنيام االشرتاكي والشـنوعي  واإلم ريالي ، الرأمسالي 

ل مـع  املختلط واألنيمة الوضعنة السائرة  ي ركباا ، تنير وتتعام

الفرد واجلماعة واجملتمـع بشـكل عـام ، واألسـرة والبنـاء األسـري       

 :بشكل خاص ، كوناا 

     ــداعم ألنشــطتاا ــن وســائل االلــاب والنســق ال وســنلة م

وسناساتاا وقنام أنيمتاا ودميومتـه علـ  أسـاس    وخططاا 

 ..دننوي  –عقائدي 

    ــا ــادي املقنــت ، وال تعــري اهتماما ــي امل بنــاء مــن النســق اآلل

الروحي ، وما ميتد منه أو عل  أساسه البناء النفسي  باجلانب

؛  personalityاإلنساني احلقنقي الداعم لبناء الشخصـنة  

 اتسؤسسـ املاملتمثلة ب واملعنوية املتمثلة باإلنسا  ، احلقنقنة

، وما ينجـر علـ  اجتاهـات ومسـرية     الرمسنة وغري الرمسنة 

 .. احلناة املستمرة 

  جتماعنــة علــ  أســاس خطــط اال –بنــاء التنشــئة األســرية

وتطبنقات دننويـة ، حمـدودة بسنسـاننتاا ومـا يتعلـق مـن       

 ..تسنري احلناة حقوق وواجبات 

   ــات األســرية ــة ،  –احلقــوق واملســسؤلنات والواجب االجتماعن

، ومــا الدولــة وفلســفتاا  –مبهدوديــة حمــددات احلكومــة 

الفرديـة واجلمعنـة    ذات البناءات ، تتبناه من اإلسرتاتنجنات

 ..اجملتمعنة ، وحمددات املصاحل و

  مناا قائمة عل  ما يسم   االجتماعنة  –العالقات األسرية

باحلرية وممارساتاا ، واحلاجة واإلشباع ، إما بآلنـة السـوق ،   

راكـات  احلأو بالتخطنط املركزي احملجِّم لطبنعة ومعايري 

 ..االجتماعنة  –األسرية 
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  بسمكاننـة  مـا يتعلـق   منه ، االجتماعنة  –املاارات األسرية

التواصـــل التنينمـــي والـــوظنفي والنيـــامي  و التفاعـــل

مــع اآلخــرين ، ومــا يتهــدد مــن قــنم  بنــنام ، و وانســنابنته

 ..وأعراف وأخالقنات 

 ماعي وما يرتتب االجت – األسري والضبط جمريات العالقات

ــة ،    ــة واخلاصـ ــات ، العامـ ــنم واألخالقنـ ــتوى القـ ــن مسـ مـ

 ...والرأي العام  وتطبنقات القوانني واألنيمة

  االجتماعنة بني علم اجتماع الرتبنة ؛ الذي ياـتم   –األسرية

االجتماعنـة واألمنـا     والنيم التهلنل العلمي للعملناتب

والعالقـات واألدوار   املدرسنة املسـتخدمة  ي النيـام الرتبـوي   

بسسـااماته  ، وعلـم االجتمـاع الرتبـوي الـذي يتجـه       الرتبوية

 ..للمشاكل االجتماعنة الرتبوية لوضع احللو  

  االجتماعي ، وما حيققه من التآلف  –سالمة النسنج األسري

ــة  ــط واحملب ــني    والرتاب ــارب ب ــا يق ــل ، وكــل م والتكاف

 ..مكوناته وموجبات محايته 

وهكذا مما نرى بأ  التوجُّه  ي خمتلف األنيمة الوضعنة                

نسا  ، إاّل عل  أساس ددها واعز داخلي مسنِّر لإلال حيالدننوية ، 

ومادياته وأمن اجملتمع الدننوي املصاحل املشرتكة واحلريات العامة 

 ..االستاالكنة واملكاسب عل  حساب اآلخرين 

وما تعلق باذه اجلوانب وموازيناا اليت ال تتعدى حدودالنير              

 والنيرية واملاديات واألهواء وتنبسؤات معطنات ما جيري ، وما  دده

املعلومات والبنانات وحراك األفكار ، وتقننم وتقويم اخل رات 

 ..واملاارات 
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خيتلف  املتقدِّم الذِّكر ، وبطبنعة احلا  ومن البدياي ، هذا              

؛ القرآ   ودستوره ، دستور احلناة املتكاملعن ما جاء به اإلسالم 

 : الذي وضع أولويات ملعادلة  الكريم ،

 للمخلوق بكل صفاته ومواصفاتهجلعل التكويينا  

 ..املتعددة  الزماني واملكاني واملوقفي ، ومسؤلرات وحراكه

العمر الزماني والعمر العقلي ، وما ب :مناا ما يتعلق            

خ رات وماارات ، وجمريات العمر األسري من  علنهيرتتب 

، إخل .. العمر االجتماعي والعمر العلمي والعمر املعر ي و

يتداخل بني النيم االجتماعنة ، وما يتعلق باجلوارح  وما

واألحاسنس وانتياماا ، ومستوى مسؤلراتاا عل  الفرد 

  ..واجملتمع 

 كام بالتكلنف واألح وبنانه اجلعل التشريعي اإليهلي

عل  اجلعل التكويين للمخلوق ، مبا فنه  اوتطبنقاتا

لق ، وما يتعالساكن وغري الساكن ، وذات الروح وبال روح 

بالبنئة املنيورة وغري املنيورة ، ومتعلقات الكو  

والفضاء ، وما يكو  خارج اإلرادة البشرية ، أو ما يرتتب 

واحلواس  علنه من التخويل الضمين بتشريعات اجلوارح

من وما ُيبن  علناا  واالنطباعات وسالمة الفام والتفاعل ،

 .. وشروطه بشرطه، فقه وحكم 

اجلعل )   أ  ال تزيد التكالنف واألحكام مبعن                 

عل  القدرات والقابلنات ومستوى كماالت العقو  ( التشريعي 

َلا ُيَكلُِّف  ) ، واالختنار والتمننز واإلدراكات واملمنزات للمعاينة 

من اآلية (  اللَُّه َنْفًسا ِإلَّا ُوْسَعَاا َلَاا َما َكَسَبْت َوَعَلْنَاا َما اْكَتَسَبْت

 .سورة البقرة /  582
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، فتتعدد  ا يتعلق باألسرة ونياماا وعالقاتاا اإلنساننةأما م              

 يتضحينبثق ومنه ما متطلباتاا  ي االنسجام والرتابط األسري ، و

 :قوله تعاىل  منض

اًنا ِإمَّا َيْبُلَغنَّ َوَقَض  َربَُّك َألَّا َتْعُبُدوا ِإلَّا ِإيَّاُه َوبباْلَوالبَدْيِن ِإْحَس)               

عبْنَدَك اْلكبَبَر َأَحُدُهَما َأْو كبَلاُهَما َفَلا َتُقْل َلُاَما ُأفٍّ َوَلا َتْنَاْرُهَما َوُقْل 

َواْخفبْض َلُاَما َجَناَح الذُّ ِّ مبَن الرَّْحَمةب َوُقْل َربِّ ( 52)َلُاَما َقْوًلا َكِرمًيا 

 .سورة اإلسراء  (52)رًيا اْرَحْمُاَما َكَما َربََّنانبي َصغب

  ي اإلسالم ، من مضامني النيام والتنينم األسري آخر وجانب            

 : املبين عل  الروح اإلنساننة ، ما ورد  ي قوله تعاىل 

َواْلَوالبَداُت ُيْرضبْعَن َأْوَلاَدُهنَّ َحْوَلْنِن َكامبَلْنِن لبَمْن َأَراَد َأْ  ُيتبمَّ  )            

َضاَعَة َوَعَل  اْلَمْوُلودب َلُه ِرْزُقُانَّ َوكبْسَوُتُانَّ بباْلَمْعُروفب َلا ُتَكلَُّف الرَّ

َنْفٌس ِإلَّا ُوْسَعَاا َلا ُتَضارَّ َوالبَدٌة ببَوَلدبَها َوَلا َمْوُلوٌد َلُه ببَوَلدبهب َوَعَل  اْلَواِرثب 

ْنُاَما َوَتَشاُوٍر َفَلا ُجَناَح َعَلْنِاَما مبْثُل َذلبَك َفِسْ  َأَراَدا فبَصاًلا َعْن َتَراٍض مب

َوِإْ  َأَرْدُتْم َأْ  َتْسَتْرضبُعوا َأْوَلاَدُكْم َفَلا ُجَناَح َعَلْنُكْم ِإَذا َسلَّْمُتْم َما 

 (522)َآَتْنُتْم بباْلَمْعُروفب َواتَُّقوا اللََّه َواْعَلُموا َأ َّ اللََّه ببَما َتْعَمُلوَ  َبصبرٌي 

 .بقرة سورة ال

وانتيام العالقات األسرية ، وما تصب فناا من األخالقنات             

واحلقوق ، من األولويات املعّو  علناا  ي اإلسالم ، حنث يقو  

 :سبهانه وتعاىل 

َوَوصَّْنَنا اْلِسْنَساَ  ببَوالبَدْيهب َحَمَلْتُه ُأمُُّه َوْهًنا َعَل  َوْهٍن َوفبَصاُلُه  )            

َوِإْ  َجاَهَداَك ( 2 )ي َعاَمْنِن َأِ  اْشُكْر لبي َولبَوالبَدْيَك ِإَليَّ اْلَمصبرُي فب

َعل  َأْ  ُتْشِرَك ببي َما َلْنَس َلَك ببهب عبْلٌم َفَلا ُتطبْعُاَما َوَصاحبْبُاَما فبي 

ُعُكْم َفُأَنبُِّئُكْم الدُّْنَنا َمْعُروًفا َواتَّببْع َسببنَل َمْن َأَناَب ِإَليَّ ُلمَّ ِإَليَّ َمْرجب

 .لقما  سورة  (2 )ببَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَ  

، محاية اإلنسا  من احنراف تفكريه السوداوي وكذلك              

 ، وامتداد ذلك ما ينعكس عل  نفسنته الذي رمبا جيّر علنه
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سلوك اإلجرام ، وهو ما التوجُّه بمية وت رير وإرتكاب اجلريكو  

 ..سالم اإل ينا  عنه

منه ما يتعلق باألسرة والعالقات االجتماعنة صورة و              

 ي  عز وجل ، حنث يقو  اهللة والتنشئة االجتماعنة نوالبنئ

 :كتابه العزيز 

َوَلا َتْقُتُلوا َأْوَلاَدُكْم َخْشَنَة ِإْمَلاٍق َنْهُن َنْرُزُقُاْم َوِإيَّاُكْم ِإ َّ )             

َوَلا َتْقَرُبوا الزَِّنا ِإنَُّه َكاَ  َفاحبَشًة (  2)اَ  خبْطًئا َكببرًيا َقْتَلُاْم َك

 . سورة اإلسراء (25)َوَساَء َسببنًلا 

وهذا الناي ، مما يتضمنه العالقة االقتصادية باألسرة ، وما             

يتعلق بالرفاهنة االقتصادية ، وما يشمل عل  الوقاية والعالج 

 : الداخل ضمن 

 أي خشنة الفقر ، (  َخْشَنَة ِإْمَلاق )؛ م النفس االقتصادي عل ،

من أصو  ميثل أصل  مما ، وهو( َنْهُن َنْرُزُقُاْم َوِإيَّاُكْم ) و 

اإلسالمي ، مما جيعل مستوى  يالقتصادبناء الفكر ا

االستقرار  ما يبين منهوواالبتعاد عن القلق والتوتر ، للص ر 

 .. والسعي اجلاد للرزقالنفسي 

فكم من أسرة كانت فقرية احلا  ، امتدت بغناها            

إلنه أوالدها  االجتماعنة ، مبا وصل –واملكانة االقتصادية 

بالتوكل عل  اهلل ، وما جاد به العقل والذكاء واملثابرة 

 ..والسعي إىل الرزق احلال  الطنب املبارك 

فكم من أسر  ورمبا بالعكس نراه عل  أرض الواقع ؛            

،  ومشاكلام اليت ال تنتاي افتقرت بسبب طنش أوالدها

 ..االجتماعنة  –فمن املوازين العامة ، التنشئة األسرية 

  املتمثل باالمتداد األسري ، ( َأْوَلاَدُكْم ) علم النفس األسري ؛

النفسنة ، وما يتطلب من وعي احلقوق  وجمريات توابعه
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طلبه من أدوار ومسسؤولنة ، وتآلف املرتتبة واملتبادلة ، وما تت

 ..وحمبة وتعاو  أسري 

 علم النفس السلوكي وعلم نفس علم النفس الفكري و

 ..(  َوَلا َتْقَرُبوا الزَِّنا )، (  َوَلا َتْقُتُلوا) اجلرمية ؛ 

النفس سوي الفكر و مستوى وهنا الرتابط بني           

ي وكسلومستوى التوجُّه ال نة ،السلوكالتطبنقات و

اجملتمع ، ورمبا  –عينمة حبق األسرة الرمية الرتكاب اجل

 ..أمن الدولة منه إىل و، متتد عل  األمن األسري واجملتمعي 

ت رز احلقوق وتعدد اجتاهاتاا  ي الشريعة اإلسالمنة و               

اجلوانب حلويهلا ما ترجم شرائعه بتفاصنل تتالئم وفقااا العينم ، و

األحاديث ا ورد  ي طورات العصور ، املتمثل مبمع كل تالفقانة 

 ..السرية النبوية العطرة ما جادت به و، النبوية الشريفة 

 ي اإلسالم ، ما قبل بناء األسرة ، و ي  نيام األسريويبدأ ال                  

 :احلديث النبوي الشريف 

( ختريوا لنطفكم فس  العرق نزاع )

 

 

؛ املعلومات عن أسرة الزوجة بكل تفاصـنلاا ،  ومما يشمل                

ــة     ــة والورالن ــب البنولوجن ــن اجلوان ــار  ، فضــاًل ع ــز واالختن والتمنن

 .. والنفسنة 

 :  ي املار  (صل اهلل علنه وآله وسلم) يقو و                

( أبركان أقلان مارًا )

5

 

ــهو ــه وســلم ) قول ــا  (صــل اهلل علنــه وآل ــرأة ومسؤهالتا  ي امل

 العالقـات الرتبنـة و وجمريـات  والورالنـة ،   ، األخالقنـة  – ةجنالبنولو

 : األسرية 

                                                 
0
 . 708ص  /القاهرة/ دار الشعب/ 4ج/ اء علوم الدينإحي/ الغزالي - 
2
 .707ص// المصدر نفسه  - 
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( علنكم بالولود الودود )

  

 

 املرفد باحملبة واالحرتام ،العمنق  وللعالقات األسرية حضورها              

 ( :اهلل علنه وآله وسلم صّل)ضمن حديث رسو  اهلل ومنه ما ييار 

(ما عبادة نير الولد إىل والديه حبًا يهل) 

 5

 

ودالالت النيرة مـن الولـد لوالديـه ، مبـا  ملـه مـن روابـط        

احملبة ، متثل العبادة بل هي العبادة ، لكوناا دلنل عل  طاعة اهلل 

 ..تعاىل مبا أوص  اإلنسا  بوالديه إحسانًا باما 

وييار  ي حديث نبوي آخر ، مدى أهمنة االهتمام باألسـرة ،  

رســولنا م مبـا جيــود بـه ، حنـث يقـو      وتلبنـة حاجـاتام ، وإسـعاده   

 : (هلل علنه وآله وسلمصل ا) مكراأل

من محل طرفة من السـوق إىل عنالـه فكأمنـا محـل إلـنام       )             

، ولنبدأ باإلناث قبل الذكور فسنه مـن فـّرح    صدقة حت  يضعاا فنام

أنث  فكأمنا بك  من خشنة اهلل ومن بك  من خشنته حـرم اهلل  

( ناربدنه عل  ال

2

 . 

وسبق االهتمـام اإلسـالمي األسـري مبـداراة مشـاعر األنثـ                       

ورقتاا وتعلقاا األبوي ، وعينماا أ  تدخل السعادة األبوية  ي قلب 

األنث  أواًل ، لكسر احلواجز ، ورفع من معنويتاا ، وما يدعم شعورها 

 ..بالثقة بالنفس ، وبناء كناناا الشخصي املتماسك 

وأيضًا كـو  األنثـ  هـي عمـاد األسـرة املسـتقبلنة ، ومـا                       

السالمة الصهة ويهلا ، و الرتبوية - مطلوب هو بناء السالمة الفكرية

 ..، واالهتمام باآلخر ، والسالمة العقلنة وسوياا النفسنة 

                                                 
0
 707ص/ المصدر نفسه  - 
2
/ تحف العقول عن آل الرسول / أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني   - 

 . 30ص  /  2100/ لبنان  –بيروت / األميرة للطباعة والنشر والتوزيع 
3
 .741ص/  نفسهمصدر ال/ الغزالي - 
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البناء ، السالمة السلوكنة ، داخـل   ما ُيعّو  من سالمة هذاو               

األبــّوة ، ويكــو  متــرين تطبنقــي  سســي شــعوري ،      أســرة 

لننعكس عل  دور أمومتاا ، ومنه لنيام األمومة ووظائفاا وأدائاـا  

 ..املستقبلي 

ن القــرآ  مبــ، َمــن اســتق  وخــري تواصــل لبمــا ُيســتق  منــه                 

علـنام  )األئمـة األطاـار    أال وهم ،الكريم واملدرسة النبوية املقدسة 

يقـو  اإلمـام    حنـث  ..وتوجنااتام تعالنمام من بنا  مثرتاا و( السالم

 :  (علنه السالم) علي

 ٍء ْرِض اْلَخالبَنةب َما ُأْلقبَي فبنَاا مبْن َشْيَوِإنََّما َقْلُب اْلَهَدثب كَاأَل)                

( َقببَلْتُه

 

 

بنـة  وبني القلـب واألرض ، العنايـة األسـرية ، والرعايـة والرت                  

واحلنو للعطاء املثمر ، مع مراعاة البذرة بكل ما تعننه من مفـاهنم  

 ..مادية ومعنوية 

ْهلبـي َوَمـْن   َوَجمبنَع َولـدبي َوأَ ، ُأوصبنُكَما  )لنتهقق سالمة ؛                

، َوَصالِح َذاتب َبْنـنبُكْم  ، ُكْم ْمِرَوَنْيِم َأ، ببَتْقَوى اهللب ، َبَلَغُه كبَتاببي 

َصـالُح  : " َيُقوُ    -َم آلبهب َوَسلَّاهلُل َعَلْنهب َو َصلَّ  - ُكَمانِّي َسمبْعُت َجدََّفس

(" اِم َنالةب َوالصِّةب الصَّْفَضُل مبْن َعامََّذاتب الَبْنِن َأ

5

 

سرتاتنجنة األسس والبناء املتماسك وهو مما يدخل ضمن إ               

ستقامة كل ما يتعلق باألمور األسري املستمر واملستدام ال –الفردي 

 ..األخروية  –الدننوية 

ومنه ما خيص الوطننة ومحاية الدولة وأمناا ، وسالمة                

 .. الناس واستدامتام مجنعًا 

                                                 
0
دار الكتةاب  / 0ط/ ضةب  نصهةه صةبحي الصةال      / نهج البالغةة  /  اإلمام علي بن أبي طالب  - 

 . 393ص / 0967/ لبنان / بيروت  / اللبناني 
2
 .420ص/ المصدر نفسه  - 
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، وبنـاءه  لمجتمـع  ، كنـواة ل  هي األسرة،  وما خيص البهث               

بلــورة ، لعلنــه كمســتقبل التجمعــات واجملتمعــات ومــا يعتمــد 

 ..احلناة بالقنم واألخالق 

والبداية من مفاهنم حمتوى عنوا  البهث ومـا لـه عالقـة بـه ،                  

 :فس  مفاوم 

  األســرةFamily  ــيت تعــين ــا  ال ــربط أفراده ــيت ت اجلماعــة ال

بعضــام بــالبعض اآلخــر رابطــة القرابــة ، وختتلــف أوضــاع 

الجتمـاع  األسرة باختالف اجملتمعات ، حت  أّ  مدرسة علم ا

ــة ،     ــة ال بنولوجن ــاهرة اجتماعن ــرة ظ ــرى األس الفرنســنة ت

 ..تكونت عن حقوق وواجبات 

 

    

عرفـة  الدقـة  ي االهتمـام مب   هنا ييار بشكل عام ؛ ضرورةو            

 ..، لنتم معرفة التمننز بنناما وتنينم األسرة األسرة نيام مفاوم 

  ــا ــرة  أم ــام األس ــو جمف،  Family Institutionني ــوع ا م

القواعد واألسس االجتماعنة اليت يهلا األهمنـة اجلوهريـة  ي   

تكوين اجملتمع و قنـق متطلباتـه ووجـوده االجتمـاعي     

ويشـكل نسـقًا مـن األدوار     ، خصائصه املتمنزة وفقعل  

ــة املرتابطــة   واملعــايري الــيت تتعلــق بتنيــنم    ، االجتماعن

ب عالقات القراجلنسنة وتربنة األبناء وبناء  العالقات

 

 ..

5

 

                                                 
0
/ معجة  العلةوم اتجتماعيةة    / المصةريين والعةرب المتخصصةين    نخبة من األسةاتةة  : راجع مثاًل  - 

 .0975/ مصر / ابع الهيئة المصرية العامة للكتاب مط

مكتبةة  / موسوعة العلوم اإلدارية واتجتماعية واألعمال التجارية / هاش  حسين ناصر المحنك . د -

 .2119/ لبنان  -بيروت / لبنان ناشرون 

/ ر دار أنبةةاء للطباعةةة والنشةة / علةة  اتجتمةةا  فةةي نهةةج البالغةةة  / هاشةة  حسةةين ناصةةر المحنةةك  . د -

 .05ص / العراق  -النجف األشرف 
2

/ اإلسكندرية / مطبعة اتنتصار / قاموس عل  اتجتما  / محمد عاطف غيث . راجع  ـ د - 

 . 081ص /   0989
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 تنيـنم األسـرة    وBirth Control      اجلـزء املكمـل لنيـام

األسرة والذي حيـدد مبوجبـه حجـم األسـرة والتخطـنط يهلـا       

ليـــروف االجتماعنـــة واالقتصـــادية والرتبويـــة  حبســـب ا

عـالج العقـم أو   مـا يتعلـق ب  شـمل أيضـًا   يو .. والبنولوجنة

 ارتفاع أو اخنفاض عدد املوالند ومبختلـف األسـالنب الـيت ال   

تتناف  مع الشرائع والقوانني

  

..

 

 

  وتكاماًل فسّ  مفاوم الرتبنةEducation  يد  عل  تنشئة

اجلنل عل  أساس قويم البناء الفكري والنفسي واألخالقي 

والعقائدي والسلوكي ، وما يتطلبه من االهتمـام بتنمنـة   

القدرات العقلنة من خال  التعلم والتعلنم ، وما يتطلبه مـن  

..تثقنف التدريب وال

5

 

  وتتطلب الرتبنة عمق استنعابي ملتطلبات الثقافةCulture 

اليت هي جمموعة أنيمة عاملـة وفاعلـة مـع تطـور اجملتمـع      

                                                                                                      
مع دراسة ميدانية )النظام األسري بين التراث والمعاصرة / هاش  حسين ناصر المحنك . د  -

أقامته جمعية تنظي  األسرة / األمومة المأمونة  بحث اشترك في مؤتمر/ لمحافظة النجف األشرف 

العراقية بالتعاون مع اتتحاد الدولي لتنظي  األسرة وبرنامج األم  المتحدة اإلنمائي ومنظمة الصحة 

/ وجهات آخر … العالمية ومنظمة اليونيسيف والمكتب اإلقليمي لتنظي  األسرة للوطن العربي 

 . 0994/ كانون األول /  8ـ  6/ بغداد 
0
الهيئة / معج  العلوم اتجتماعية / نخبة من األساتةة المصريين والعرب المتخصصين : راجع  - 

 . 087ـ  086ص /  0975/ المصرية العامة للكتاب 

 .0977/ القاهرة/ مطابع الدجوي/ قرءات في عل  اتجتما / أحمد كمال أحمد. ـ د

ص /  0983/ اإلسكندرية /  مطبعة العصرية ال/ الصحة العامة وبرامجها / عماد الدين عيد  -

073 . 

مع دراسة ميدانية )النظام األسري بين التراث والمعاصرة / هاش  حسين ناصر المحنك . د -

 .مرجع سابق / افظة النجف األشرف لمح
2
تكامل البناء التربوي واإلنساني في أقوال اإلمام علي الهادي / هاش  حسين ناصر المحنك  - 

شارك في المؤتمر السنوي الرابع الدولي / ( عليه السالم)واإلمام الحسن العسكري ( سالمعليه ال)

 . م2103/  5/ 08 -07الةي أقامته األمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة ، بتاريخ 
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والدولــة ، ومــا يهلــا مــن اخلصــائص املكتســبة والفطريــة ،  

واملستقلة والتابعة ، واملنيورة وغري املنيورة ، وما  قق من 

حلقنقنــة ، ومــا الثــراء الفكــري املتفــتح علــ  احلضــارة ا 

البناء املعـر ي ، بالعقـل    كاميكن تطويرها وتنمنتاا ، حلر

والتفكري واحملاورة ، وهو جانب مام وحنوي  للرتبنـة ، ومـا   

تدعم مفصـلنة الثقافـة الرتبويـة وحراكاـا ، بتكاملنـة      

التنينمات الرمسنة وغـري الرمسنـة وأصـالتاا وخصوصـنة     

..بصماتاا احلضارية 

 

  

وهكذا ميكن توضنح وبنا  مسؤشـرات مـا ميكـن بنانـه                     

حبسب حمدودية البهث ، كمدخل ومفاهنم ، للدخو  ضمن حماور 

 ..البهث األساسنة 

 

 جوانب من الثقافة األسرية: ثانيًا 
 

حمـاورات ، ختـدم   يكو  لألسرة ، هو ما جيمعاا من  أنسب ما            

 ..رمحة والتآلف العمنق فناا تقارب األسرة بالفكر  واملودة وامل

ــق                   ــن عم ــأتي م ــل ي ــة وضــهاها ، ب ــني لنل ــك ب ــأتي ذل وال ي

أســري ، رمبــا يكــو  بســنط مبكوناتــه ، لكنــه  –إســرتاتنجي 

 ..عينم بنتائجه 

فالكلمات وحدها ال  قق كامل الرؤى والرسـائل األسـرية               

األهداف والغايات من ، والوصو  اىل بناء العالقات والتعاو  املشرتك ل

التقارب املستمر ، بل هناك جممل من األفكار  ومـا يأخـذ طريقاـا    

                                                 
0
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األسري ، ومـا يسرتسـل    -إىل النفس عل  املستوى الفردي واجلمعي 

بزمام أمـوره إىل السـلوك واألعمـا  ، لـترتجم علـ  شـكل أخـالق        

 ..سلوكي 

، والذات مع اخلـالق ،  من تنمنة إدارة الذات مع الذات  والبداية               

فـراد ،  األبكل مكوناتاا األسـرية مـن   ، والذات مع البنئة الداخلنة 

مرورًا بكل مكونات البنت وما يتم من انسجام بني البشـر واحلجـر   

ته ، بل حت  اللو  الـذي  مالئممستوى تنينمه ووحت  نيام البنت و

 .. د األسرة ومسؤلراته النفسنةعنو  أفرا يشخص أمام

تنمنة إدارة الذات مع البنئة اخلارجنة اليت تبدأ من أو  أيضًا ؛ و             

خطوة متتد إىل الشـارع ، مـرورًا باملبـاني والعالقـات الرمسنـة وغـري       

 .وهكذا .. الرمسنة ، والعالقات مع األقرا  واملدرسة والعمل 

وإدارة الذات مع الكلمة واملعلومة والفكـرة ، ولقافـة ذلـك                 

الفـردي أو املشـرتك ، داخـل     الفام والتمننز واالختنـار   وتألريه عل  

األسرة وخارجاا ، مع كل األلقاب واملسمنات من األم واألب ، وامتدادًا 

 .وما إىل ذلك  ..أو املسسؤو  األعل  أو املعلم ، واألقرباء  إىل رب العمل

األخـالق   وعندها تتبلور بشكل مسـتدام  ي بنـاء منيومـة                  

 ..الرتبوية اليت جتمع بني احلال  واحلرام ، واحلقوق والواجبات 

نسيب الثقا ي ، جممل مـن مسـتويات   كامل التال ويتولد عن              

 ..لعالقات اإلنساننة العقالننة احملمودة ا

وتبدأ جممـل العالقـات مـن الفاـم للمفـاهنم ومـا تبننـه مـن                      

ا  وربه وبني اإلنسا  واإلنسا  اآلخر لتكـو   ي  عالقات بني اإلنس

 ..تفاصنل التطبنقات احلناتنة له 

ــتعلم                    ــات ال ــار ، وحلق ــسؤا  واالستفس ــأتي إاّل بالس ــو ال ي وه

 ..والرتبنة والتعلنم واخل رة والتدريب عل  أمور احلناة 

عنـد  لذا كانت هناك صورة واضهة لثقافة السـسؤا  ، تقـف                 

 : ، قائاًل ( السالم ماعلنا)علي بن احلسني  رجل سسؤا  سأ  فنه
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 ما الزهد ؟               

 : ( علنه السالم)فقا               

فأعل  درجات الزهد أدن  درجات الـورع  :  الزهد عشرة أجزاء)               

وأعل  درجات الورع أدن  درجات النقني وأعل  درجات النقني أدن  

لكـ  ال تأسـوا    ):  وإ  الزهد  ي آية من كتـاب اهلل . جات الرض در

(سورة احلديد /  52اآلية (  وال تفرحوا مبا آتنكم عل  ما فاتكم

 

 . 

، واألسـبقنة  وهنا تيار خريطة مفاهنمنة واضهة ومعلومة                

 انسـنابنة الفاـم   ، لتكـو  الكائنة  ي تنيـنم وحـراك املصـطلح    

تبدأ بعالقاتاا من ذات الفرد ، ومـع اخلـالق   اليت بنق ، ريات للتطواجمل

 ..عز وجل ، لتمتد إىل األسرة ، والعمل ، والعالقات اإلنساننة 

ــدخل  ي                 ــدادات ت ــن امت ــمنه م ــا تتض ــوم ــة الاالت اجمل رتبوي

حماور مناا كائنة  ي ؛ علم النفس الفلسـفي ، وعلـم   ونفسنة ، الو

فس االجتمـــاعي ، وعلـــم الـــنفس الرتبـــوي ، وعلـــم الـــن الـــنفس

 ..، وعلم االقتصاد الفكري والسلوكي السلوكي

وما  مله من منيومات عّدة ، مناا ما تتعلق بنيام االتصـا                

والنيام املفتوح للعالقات ، وجانب من متطلبات النيـام املغلـق الـذي    

ل ميثل األسـرار الذاتنـة ، وكتمـا  العالقـة احلقنقنـة مـع اهلل جـ       

 ..جالله 

و  اإلمـام  قيار عند قف آخر لبناء الثقافة األسرية ، يوعند مو             

 :  لبعض بننه (علنه السالم) زين العابدين

، فأوصـاك بـي ومل    يا بين إ  اهلل رضنين لك ومل يرضك لي)                 

( ، علنك بال ر  فة يسرية يوصين بك

5

 . 

                                                 
0
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2
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القــو  املبــارك ، عمــق العالقــات األســرية   وممــا يتضــمنه               

مواطن فلسفتاا بني اخلـالق واملخلـوق مـن جاـة ، وبـني      أسبقناتاا وو

 مفصـل  ي رز عندهاومن جاة تكاملنة أخرى ، الواحدة أفراد األسرة 

 ..العالقة  –الرض  

ــاء  و               ــة بن ــ رز أهمن ــة الت ــة الثقاف ــا  ســلوكنة ،ال –رتبوي وم

جانـب مـن    عنـد ويياـر  السـلوك ،   – الفكـر  اءبنـ تتضمن ترشـند  

 : ( علنه السالم) قوله مضامني

وإ  أعيمكم عنـد  .  إ  أحبكم إىل اهلل أحسنكم عمال)             

وإ  ألاكم من عـذاب  .  اهلل عمال أعيمكم فنما عند اهلل رغبة

وإ  . وإ  أقربكم من اهلل أوسعكم خلقا.  اهلل أشدكم خشنة هلل

وإ  أكـرمكم علـ    .  أسبغكم علـ  عنالـه   كم عند اهللأرضا

( اهلل أتقاكم هلل

 

  . 

وإ  أقربكم من اهلل أوسـعكم  )؛  ا خيص األسرة مموعمق               

 ( .كم عند اهلل أسبغكم عل  عناله وإ  أرضا.  خلقا

بني األخـالق  ( علنه السالم)مجع اإلمام زين العابدين  وعنده              

السـعادة   وق الـذي يسـري  ي دواخلـه   ق مـن احلقـ  والعطاء ، وهـو حـ  

 ..والوئام األسري ، والشعور بالروح األسرية 

ــه العالئقــي                 ــ  التوجن ــة أخــرى ، ضــمناا ُيبن ــة تربوي ولقاف

اجلمنل مع احملنط اإلنساني األسـري وسـالمته ، وهـو كـائن عنـد      

 :  لبعض بننه (علنه السالم)قوله 

 ي  انير مخسة فال تصاحبام وال  ادلام وال ترافقاميا بين )               

 . طريق

 ؟  يا أبة من هم:  فقا              

 : ( علنه السالم)قا              

                                                 
0
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، فسنـه مبنزلـة السـراب يقـرب لـك       إياك ومصـاحبة الكـذاب              

احبة الفاسـق فسنـه بايعـك    وإيـاك ومصـ  .  البعند ويبعد لك القريب

وإياك ومصـاحبة البخنـل فسنـه خيـذلك  ي     . من ذلك أو أقل  باكلة

، فسنـه يريـد أ     وإياك ومصاحبة االمحق.  ماله أحوج ما تكو  إلنه

فـسني وجدتـه   .  وإياك ومصـاحبة القـاطع لرمحـه   .  ينفعك فنضرك

( ملعونا  ي كتاب اهلل

  

 . 

وهو ما يتضمن العمق الفلسفي وعمق بناء فلسـفة الرتبنـة                

، ومـا  القائمة عل  الوعي والتمننز واالختنـار العقالنـي   ات والعالق

جيمع بـني اسـتقراء السـبب والنتنجـة مباهناتاـا ، وآفـاق ومـسؤلرات        

 ..العالقات  –وأضرار مساوئ األخالق 

 : ( علنه السالم)اإلمام زين العابدين وقا                 

،  لك واعـ  مـن نفسـك   إنك ال تزا  خبري ما كا  ! ابن آدم )                

، واحلـذر   ، وما كا  اخلوف لك شعارا وما كانت احملاسبة من همك

 . لك دلارا 

،  إنك منت ومبعوث وموقوف بني يـدي اهلل عزوجـل  ! ابن آدم                 

( فأعد له جوابا

 5

 . 

األخالقي ، البّد أ  يكـو  لـه األلـر  ي     –وهذا البناء الرتبوي               

أخرويـة ،   –ء الرتبوي األسري ، وما حيمله مـن عالقـات دننويـة    البنا

 .. قق لقافة وسالمة الفكر والتوجُّه األسري 

 

 

 

 

                                                 
0
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 املبحث الثاني
 ومعاملها احلقوق جوانب من فلسفة

 
قبل اخلوض  ي املضمار احملدود حملاور البهث وخصوصناته ،                

الذي يعين عند  Right احلق البّد من التطرق إىل جانب من مضامني

البعض  ي استعماالته ؛ كونه القانو  ، وما يرتتب من دالالت 

املعاني واملفاهنم عل  املصاحل املادية واملعنوية اليت حيمناا القانو  ، 

:ومنه ما يتعلق 

 

 

  باحلقوق السناسنة ؛ وعمومًا تقتصر عل  مواطين الدولة .. 

  حقوق مدننة عامة ،  ؛مما تشمل عل  واحلقوق املدننة

 ..وحقوق مدننة خاصة 

ما ميكن القو  عنه ، بأنه يتفاوت مفاهنمه بني وباذا                 

املنيور والدساتري والقوانني الوضعنة ذاتاا ، وبنناا وبني ما ورد  ي 

 ..املفاهنم اإلسالمنة ودستورها اإليهلي 

                                                 
0

/ معج  العلوم اتجتماعية / نخبة من األساتةة المصريين والعرب المتخصصين : راجع  - 

 . 238 - 235ص /  0975/ مصر / مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 

 . 0986/ المطبعة التجارية الحديثة/ جتما أصول عل  ات/ عبد الهادي الجوهري. ـ د

- popenone , David "Sociology" 3
rd

 , prentice – Hall , Inc. , New Jersey , 

1987. 

- Robertson , Iam "Sociology" , worth publish Inc. , America , 1987. 



 27 

ما يقتصر علنه  ي  وأبسط ما ميكن بنا  اجتاهاته ، هو               

الدساتري الوضعنة عل  املرتتبات واآللار الدننوية وما تسؤشر علنه 

 ..القنم واألعراف والتقالند 

وهذا ال ينطبق عل  ما ورد  ي الدستور اإليهلي الذي توسع               

وامتد لنشمل مبرتتباته وآلاره عل  النطاق الدننوي واألخروي ، وما 

ار ال تتقادم فنه احلقوق العامة واخلاصة يوم له من امتدادات وآل

احلساب واجلزاء األخروي ، فاحلق شاخص ، ومشروعنة املطالبة 

 ..وبوقع إنساني ، وارد ، باسرتداده ألصهابه 

تتواز   ، فاحلق منيومة إيهلنة عينمة ومولقة ومتكاملة             

 ..التطبنقي الدننا مبا اجته به اجلعل اإليهلي ومناجه 

نَُّه َعَل  ُكلِّ َذلبَك ببَأ َّ اهلَل ُهَو اْلَهقُّ َوَأنَُّه ُيْهنبي اْلَمْوَت  َوَأ )              

 .احلج سورة  (6) َشْيٍء َقدبير

لتنعم سبهانه وتعاىل ، جعل احلق اتساع احلناة احلق و              

..به خملوقاته وتسعد 

 

 

ما ُيَصوَّره الدستور  ةوهكذا فاحلق ميتد ويستقي دق            

 ..اإلسالمي 

علنه )وورد من أقوا  أمري املسؤمنني اإلمام علي بن أبي طالب               

 ( :السالم

ْضَنُقَاا فبي َوَأ، َواُصفب ْشَناءب فبي التَّْوَسُع اأَلَفاحَلقُّ َأ.. )               

َجَرى  َوال َيْجِري َعَلْنهب إالَّ،  َجَرى َعَلْنهب َحٍد إالَّال َيْجِري أَل، َناُصفبالتَّ

(َلُه

5

. 

ة وإحقاق ، تكمن العدال( َناُصفب التَّ) و ، ( َواُصفب التَّ) وبني                

تساوى عندها كل البشر ، لنكو  لكل ذي حق احلقوق ، وي

                                                 
0
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حقه ، ومنه ما ينبثق من الواجبات واملسسؤولنات واألدوار  ي خمتلف 

 ..اجملتمع  –فنه ما يتعلق باألسرة أنشطة احلناة ، مبا 

 ماعلنا)علي بن احلسني السجاد و ي رسالة احلقوق لإلمام               

 :، تبدأ وتنطلق بنور ديباجتاا من ( السالم

اعلم رمحك اهلل أّ  هلل علنك حقوقًا حمنطًة بك  ي كّل  )              

لٍة نزلَتاا ، أو جارحة حركٍة  ّرْكَتاا ، أو َسَكَنٍة سكْنَتاا أو منز

(قَلْبَتاا وآلٍة تصّرْفَت باا ، بعُضاا أك ُر من بعض 

 

 . 

تمثل مبستوى معرفة وتبدأ احلقوق من أعيماا ، أال وهي ما ت              

عل  خملوقاته العاقلة ، احلق املنيور وغري ، املرتتب  حق اهلل عز وجل

 ..ل  أداء احلقوق باشر ، والعمل عاملنيور ، واملباشر وغري امل

ومما يرتتب من عمومنات وخصوصنات ، ميكن وضع              

 :املعادلة املبسطة اآلتنة 

 

 

من رمحة اهلل تعاىل عل  فضاًل عن ما تقّدم ذكره ، فو               

خملوقاته العاقلة ، أ  جعل التكالنف واحلقوق املرتتبة عل  

عل التكويين لإلنسا  ، بداعم اإلنسا  ، تنتاي أقصاها إىل حد اجل

األدوات وآلنة العمل ، وما يرتتب عل  االستزادة من نقي وقويم ؛ 

 ..املعلومات ، والعلوم ، واملعارف ، واحلكم 

وبني اجلعل التكويين واجلعل التشريعي ، تكمن ؛              

احلقوق العامة واحلقوق اخلاصة ، واحلقوق التخصصنة ، وما جيمع 
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/ بيروت لبنان / دار اليقين للثقافة والعلوم والطباعة والنشر ( / عليه السالم)الحقوق لإلمام السجاد 

 . 207ص /  2102/  0ط

 اجلعل التشريعي اإلهلي= اجلعل التكويين للمخلوق 
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ويات احلقوق والواجبات واملسسؤولنات واألدوار والوظائف بني مست

 ..والنتائج واألداء 

فردية أو مجعنة أو جمتمعنة ، ما تكو  بصفة ؛ واحلقوق              

 ..أو حت  تشمل دولة وجمتمع دولي 

 ي كل تفاصنل بأّ  احلقوق تكمن ؛ وإ  جاز القو               

قوق املتبادلة باملواقف واألدوار هي دستور احلدستور احلناة ، أو 

 ..واملسسؤولنات 

ومن احلقوق والواجبات املرتتبة ، منه ما يكو  كفائي ؛              

إ  القنام يكفي أداءه ضمن نطاق معني ، ومنه ما يكو  عنين ؛ 

 ..يتوجب عل  اجلمنع ويرتتب عل  اجلمنع به 

واحلق  ي مراكز  ومنه احلق  ي مراكز ومسؤسسات عامة ،            

 ..ومسؤسسات خاصة ، واحلق عند اشرتاكاما معَا 

حق مكتسب وحق طبنعي ، وحق يتوسع ويضنق هناك و            

تبعًا للجاة املعننة ، وتتعدد بني النيرية واألقوا  ، والتطبنق 

والسلوك واألعما  ، وما يرتتب عل  اجلانب النفسي ، وأيضًا 

 ..حقوق للتوقنت واملكا  واملواقف 

واألسرة جتمع الكو  بشكل مصغر ، فاي النواة              

اجملتمعنة ذات الكنا  العينم بتكويناا اإلنساني والنفسي 

 ..والسلوكي 

وهي تستقطب كل أطراف احلقوق والواجبات واملسسؤولنات             

واألدوار واحلراك املتباد  للهقوق ، وهي بسؤرة التجارب لثقافة 

وتدريباته ، وحلقوق الثقافة والتجارب ، ومجعاا بني احلقوق 

 ..كنا  احلضارة والبناء احلضاري تكوِّ  كناناتاا الرتاكمنة ، 

من والدة الفرد ؛ كذكر وأنث  ، وتبدأ من احلقوق تبدأ و              

االسم وحقوقه عل  الوالدين ، وما جيمعه من حنو وصنو احلقوق ، 

  ؛ توصنفه احلقوقي ، ووصفه احلقوق ، ولكلٍّ من الذكر واألنث
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ومواصفاته احلقوقنة ، أو وضع الشخص صاحب احلق باملكا  

 ..والتوقنت واملوقف ، السرتداد احلق ووضعه  ي نصابه احلقنقي 

وتتطور مع ؛ الزمن وحراكه ، والنمو  احلقوق وتنمو             

النمو العقلي ، البنولوجي ، والنمو النفسي ، والنمو الفسنولوجي ، و

 .. والنمو الثقا ي 

وعمومه ؛ عند كل نضج ترتتب حقوق معننة ونضج              

احلقوق ، وانتقا  احلقوق من مرحلة إىل أخرى ، كما هو ووضوح 

علنه الطفولة مقابل االستعدادات والفام والتفاعل واالستقرار 

الشرعنة واألداء للهقوق واملسسؤولنة عند حاجز التكلنف واملسائل 

 ..واالبتالئنة واالبتدائنة والرتويضنة 

وميكن وضع خمطط توضنهي خمتصر ، لبنا  التشكنل             

الفلسفي عب ر انسنابنة احلناة وفاعلنتاا ، ومواطن احلقوق 

 :والواجبات ، وكاآلتي 
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وهو ما يبني عمومنة ما جيمع بني اجلعل التكويين               

الذي يرتتب علنه ما تضعه منيومة وتنينم ، لإلنسا  العاقل 

اجلعل التشريعي اإليهلي الشامل املتكامل ، واجلامع ؛ خلصوصنته 

لننة ، وعمومنته العالئقنة املوقفنة وغري املوقفنة ، املتهركة 

كه وسلوكه وفعله وعمله ، املقصود وغري ال ، وحراإلنسا  العاق

 :، ويكو  املقصود 

لذاته وال يتعدى تألري ذلك ، ولذاته ومستوى تألريه ونطاق  -

املباشر وغري  ، وتألرياته علنه هتألريه ، ولغريه ومكتسبات

بقصد أو دو  آلخرين لاملباشر ، وما ميكن أ  يتعدى ذلك 

عل  غريهم ، وجملتمعه مسؤلراته علنام و، وجملموعة قصد 

ومسؤلراته علنام وعل  غريهم ، وتوقنتات ومواقف ومواقع 

 ..ومواطن ذلك 

لذاته داخل األسرة ومع فرد أو افراد األسرة ، ويشمل ما تقّدم  -

 ..ذكره 

غري األسرة ، ويشمل ما من اجلماعة  –لذاته داخل األسرة  -

 ..تقّدم ذكره 

 ..ما تقّدم ذكره اجملتمع ، ويشمل  –لذاته داخل األسرة  -

 ..لذاته  ي نشاطات وعالقات رمسنة وغري رمسنة  -

لذاته داخل األسرة و ي نطاق العامل املادي ، كما هو علنه  -

مع تفاعله التوسعي مع العامل ، القنادي ضمن األسرة 

 ..اخلارجي التقلندي 
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مع العامل اخلارجي غري ، وتواصله لذاته داخل األسرة  -

كما هو علنه ضمن منيومة  ،( الرقمي ) التقلندي 

 ..املنيومات احمللنة والوطننة والعاملنة ، مبا فناا االنرتنت 

وهو ما ينطبق ، حبسب ما تقّدم ذكره ، بشكل وبآخر مع                

كل فرد ضمن األسرة ، سواء كا  بصفة ومكانة ؛ األب واألم 

م ونضجام واالبن والبنت ، واملسسؤولنات واألدوار ، وعددهم وأعماره

 .. اجلسدي والعقلي والنفسي والسلوكي 

ومنه ما يرتتب من حقوق عل  كل املستويات الفردية               

واجلمعنة واجملتمعنة ، ومنه ما يرتتب بتداخله ضمن األسرة ، 

كصفة أفراد ، وصفة مواقع وأدوار أسرية ، وصفة تكوينات 

أسري ، وصفة أسرية ، وصفة نيام أسري ، وصفة تنينم ونسق 

أعمار ؛ ما قبل التكلنف ، وحت  الوصو  إىل ما بعد التكلنف ، 

وبصفة العاقل وغري العاقل ، وصفة مستويات وسالمة وتكاملنة 

 ..روح الوالنفس والفرد اإلنسا   ي ؛ العقل واجلسم 

له تألريه اإلستشرا ي من منيور بنائي تكاملي آخر و               

  ..طورة واملاام واألدوار الفلسفي البالغ اخل

يبني خمتصر املنيومة ، يهلا ميكن وضع خمطط مبسط                 

.. بعموم حنثناتاا وما هناتاا  ، اجملتمع –اإلسرتاتنجنة لألسرة 

 :وكاآلتي 
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 يبني خمتصر املنيومة(  5) خمطط 

 اجملتمع –اإلسرتاتنجنة لألسرة 

 

 

 : وهو ما جيمع بني                

 مبا متتلكه من قدرات ومقومات القوة  : البنئة الداخلنة

  ..ف والضع

  الفرص قدرات ومقومات وما متتلكه من : البنئة اخلارجنة

 ..والتهديات 

  مدى ومستوى دينامنة وانسنابنة وتكاملنة وتفاعل

 ..اخلارجنة  –البنئة الداخلنة 
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  وغري رمسنة بني ما يتداخل من أنشطة وتفاعالت رمسنة

الفرد واألسرة واجلماعة واجملتمع  ي ظل تشريعات وقوانني 

 ..احلكومة  –الدولة 

ومستوى تفاعل منيومة االتصاالت والعالقات            

الرمسنة وغري الرمسنة ، مبا فنه التفاعالت األفقنة 

والعمودية ، واجلانبنة والعرضنة ، واجتاهاتاا من األعل  

 ..ومن األسفل إىل األعل  إىل األسفل ، 

   مدى فاعلنة األنيمة املفتوحة واألنيمة املغلقة عل

اجملتمع  –مستقبل وإسرتاتنجنات اخلطط اخلاصة باألسرة 

من جاة ، وما يرتتب من جمريات ذلك عل  احلقوق 

التضامننة  وما يرتتب من األمور والواجبات واملسسؤولنات ،

تكامل بني الدولة ، امل بشقناا ؛ الضماني والتكافلي 

 .. واجملتمع 

  هناك تألريات ومسؤلرات الفضاء بكل ما يتضمنه من منيور

وغري منيور ، بشقنه الفضاء التقلندي والفضاء غري 

التقلندي والفضاء الرقمي ، ورمبا تكو  متبادلة ، وإرادية 

 ..وغري إرادية 

اء الرتبوي ، البن و ديات املتقدمة  ي تاديد ومن املضامني               

  : (علنه السالم ) اإلمام جعفر الصادق  قو  هييار فنما يتضمن

ترك احلقوق مذلة وإ  الرجل حيتاج إىل أ  يتعرض فناا )              

( للكذب 

 

 

                                                 
0
 . 202ص / المصدر نفسه  / أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني  - 

األبعاد التربوية واتجتماعية في أقوال اإلمام جعفر الصادق / المحنك هاش  حسين ناصر : وراجع 

، المنعقد تحت   الكوفةجامعة / كلية الفقه المؤتمر العلمي الدولي الثاني لشارك في ( / عليه السالم)

من  لمدةل( عليه السالم)مرجعية الفكر اإلسالمي في تراث اإلمام جعفر بن محمد الصادق )شعار 

 .م  2100/ شباط /  23 -22
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وأبرز ما ييار عند اخللل  ي منيومة احلقوق ، هو اخللل  ي                 

كأفراد  ال مكوناتااملنيومة االجتماعنة وإسرتاتنجنتاا ، بك

ومجاعات وجمتمع  ي ظل دولة ونيام ومسؤسسات وأنشطة رمسنة 

و إرباك انسنابنة احلقوق أمسنة ، وما ذ  الناس إاّل بضناع وغري ر

 ..ومواطناا ، وما يتساوى عند احلق كل الناس ، أين ما كانوا 

سري ومن التاديدات واملخاطر عل  احلقوق األسرية والفقه األ             

ومستوى العالقات األسرية والتماسك األسري ، حننما ترتاجع 

اإلنساننة ، وهو ما ُيهذر منه اإلمام احلسن العسكري  –األخالقنة 

 : بالقو  ( علنه السالم)

( جرأة الولد عل  والده  ي صغره تدعو إىل العقوق  ي ك ره)    

  

 

تعزيز إستشرافنة رة ومما يتضمنه القو  املبارك ، مدى خطو              

 ..الرتبنة  –ملوث الفكر لنفس السلبنة املتجاة بعالقاتاا ا

وما ميتد هذا عل  مدى اإلسرتاتنجنات التعلمنة والرتبوية               

والتعلنمنة ، بالسلوك املنهرف ، املادد ملستقبل األسرة بشخص 

د للروابط الولد من الوالد ، وما له  ي العالقات األسرية من وقع ماد

 ..اإلنساننة  –األخالقنة 

أما مضامني فلسفة وإسرتاتنجنة التعلم والرتبنة ، كوقع             

اآليات  يار ضمنفاي مما ت... سلوكي  –نفسي وأداء تربوي 

الكرمية اليت تتضمن العالقات األسرية والسلوك العالئقنة لألسرة 

ورد  ي الذكر  األسرة املتمثل بالوالدين ، حنث واحرتام رأس

 :احلكنم 

َوَقَض  َربَُّك َألَّا َتْعُبُدوا ِإلَّا ِإيَّاُه َوبباْلَوالبَدْيِن ِإْحَساًنا ِإمَّا َيْبُلَغنَّ )             

عبْنَدَك اْلكبَبَر َأَحُدُهَما َأْو كبَلاُهَما َفَلا َتُقْل َلُاَما ُأفٍّ َوَلا َتْنَاْرُهَما َوُقْل 

                                                 
0
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َواْخفبْض َلُاَما َجَناَح الذُّ ِّ مبَن الرَّْحَمةب َوُقْل َربِّ ( 52)مًيا َلُاَما َقْوًلا َكِر

 .سورة اإلسراء  (52)اْرَحْمُاَما َكَما َربََّنانبي َصغبرًيا 

،  وحدة التوجُّه ديباجة فام عبادة اهلل تعاىل ، ومما تتضمنه             

خالق احلناة و وفام احلناة، الوحداننة التفكري ب -وسالمة املعلومة 

َوَقَض  َربَُّك َألَّا َتْعُبُدوا ِإلَّا ) واملمات ، وهو رأس العالقات واحلقوق ، 

 ( ..ِإيَّاُه 

وما يرتتب علنه من مسسؤولنات وأدوار وواجبات وتعزيزات              

، وما ينيمه حبسب نيام ( اإلنسا  ) اجلعل التكويين للمخلوق 

قانة الواضهة واملستدامة مع تشريعي قائم عل  األحكام الف

 ..جدات احلناة ومقتضنات البت فناا احلناة ، ومست

تقلندية التجارة ال مثاًل ؛ املستجدات  ي فقه علنه كما هو             

يتعلق باإلنسا   الرقمنة ، وأيضًا ماوالتجارة االلكرتوننة و

، مسسؤولنات ، وما يدور حو  الناس  من علنه البسنط وما يرتتب

 ..وتشعب ما جيري من تغنريات 

وباستقامة املعرفة والوعي الثقا ي للعالقات واحلقوق ،             

تتشعب ويتوجب العمل عل  وفق مقتضنات التشريع واألحكام ، 

 ..وتتهو  لتمتد وتتواصل العالقات واحلقوق لتنتيم بني الناس 

، ( اْلَوالبَدْيِن ِإْحَساًنا َوبب )وتبدأ  ي مقدمتاا من ومع الوالدين ؛             

والبناء األسري العينم ، الذي يبدأ ، واألسس  اجملتمعنة هذه النواة

البنولوجي  –باإلحسا  والود واحملبة ، وما يكامله اجلانب النفسي 

 ..واملكاني واملوقفي العقالني 

بة ومنه استمرار االمتداد الزمين الذي ال يقطع حبل املودة واحمل             

والرمحة وإعادة هندسة متاسك األسرة ، ماما طا  باا الزمن وجرى 

التغري اجلزئي والتغنري الشامل ، وماما خلفت آلارها عل  املصدر 
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الطبنعي للهناة ، لتجعل املودة ، بلورة نواة أسرية دورية جديدة 

 ..ومتجددة 

 أخالقنةقات األسرية ومجالناتاا وولذا تكو  طبنعة العال             

َأْو ) ، ( َأَحُدُهَما  )، (  ِإمَّا َيْبُلَغنَّ عبْنَدَك اْلكبَبَر) البناء العالئقي ؛ 

 ( ..كبَلاُهَما 

وعندها تيار وتتواصل املودة والرمحة ، ضمن أرق  ما               

العالقات األسرية اإلنساننة ،  –يتبلور عند قمة التهسس األخالقي 

 :األوامر اإليهلنة ومما يتضمنه من رمحة 

 ( ..َفَلا َتُقْل َلُاَما ُأفٍّ ) املنطقنة ؛  -التطبنقات النفسنة  -

 ( ..َوَلا َتْنَاْرُهَما ) والتطبنقات السلوكنة املنطقنة ؛  -

َوُقْل َلُاَما ) املنطقنة واألخالقنة ؛ و الفكرية والتطبنقات -

 ( .. َقْوًلا َكِرمًيا

ومتتد علناا هذه عمق وجوهر  بن والكنفنة اليت ُت               

 ( ..َواْخفبْض َلُاَما َجَناَح الذُّ ِّ مبَن الرَّْحَمةب  )ألسرة النواة ؛ العالقات بني ا

وما يعقباا التوجه  ي الدعاء ، اليت بدأت بالعالقات مع اهلل ،                

ا َوُقْل َربِّ اْرَحْمُاَم) ورست باخلطاب والتوجه بالعالقات مع اهلل ؛ 

 ( .. َكَما َربََّنانبي َصغبرًيا

جتمع احلقوق ما بنناما ، وكم هو عينم  ي العالقات ، أ                

املتمثل مبا يرتتب من مستويات العالقات األسرية وامتداداتاا ؛ 

، والزمننة  نة واملنطقنة واألخالقنةالروحنة والنفسالبنولوجنة و

 ..واملكاننة واملوقفنة 

وباذا مما جيمع القو  املبارك بني ؛ البنئة الفردية والبنئة                

بنا   األسرية والبنئة اجلمعنة والبنئة اجملتمعنة ، مبا  مله من
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الرتبنة ، ومن جاة أخرى ما جيمع  –لتعلم جمريات قوة وضعف ا

 ..السلوك  –الفكر مع النفس 

رد والبنئة اخلارجنة أو مبعن  آخر ؛ البنئة الداخلنة للف              

احملنطة به ، وعقالننة التفاعل معه من خال  العالقات اإلنساننة ، 

ما ومحاية احلقوق واالجتاهات الرتبوية الفلسفنة واإلسرتاتنجنة ، و

محاية مسعة التوجه الفكري والنفسي والسلوكي ، ومنه ُيملنه 

 ..الفرد وأسرته 

بلورة الشخصنة اء وقوة وبنوأيضًا هو ما يدخل ضمن               

عم مستوى عالقات احلقوق األسرية ، واستقامة اوتعزيزها ، وبد

 ..ومتاسك نيام وتنينم األسرة ، بشكل مباشر وغري مباشر 
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 املبحث الثالث
 ثقافة احلقوق 

 األخالقية للفرد -وبناء الذات اإلنسانية 
 

بشكل عام ؛ أ  تعرف  Cultuerقافة واستكمااًل ؛ فسّ  للث               

شيء عن كل شيء ، ومنه يتطلب الرتكنز املاين ضمن الثقافة 

التخصصنة ؛ حنث يتم معرفة ما ميكن معرفته عن ختصص حمدد 

 ..صنل عل  وفق مناهج وبرامج معننة امبختلف التف

ولقافة احلقوق بشكل عام ؛ معرفة كل ما ميكن              

 ةواملعرفن ةالتخصصن وانب مواطنهج، و حلقوقمعرفته عن ا

للهماية  جمريات حراكه بني الناس ، وما ميتدوواألخالقنة ، 

 ..نة الفردية واجلمعنة واجملتمعنة الشخص

ومناا ما يسام  ي بناء األسرة وأفرادها عل  أساس الوعي               

سرة اجلامع يهلم واملانع لكل ما يادد متاسك البناء األسري وأمن األ

ومستقبلاا ، واالستعداد الواعي حلماية اجملتمع وأمن اجملتمع 

 ..ومستقبله واستدامته 

متعلقاتاا  اتوتشعب، قوق وباالجتاه احلقنقي لثقافة احل              

 ..اجملتمع  –لفرد با

البناء  من تعشق هققمبا يتومسؤشر سالمة هذه الثقافة ،                

 ..سري واجملتمعي اإلسالمي األواإلصالح والصالح 
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 Culturalالصراع الثقا ي  ولنس الصراع الطبقي ، وال                

Conflict  ،الفوض  اخلاّلقة بسم  ما ي والCreative Chaos  ،

الذي حيدث بني ، Civilizational conflict  وال الصراع احلضاري

 دله من ضهايا  ، ومااملتعددة الثقافات  واألقطاب القوى املتعارضة

 ..وهدر احلقوق 

احلضاري املعاصرة القائم عل   وهو دلنل عل  القصور              

 ما تفرزه تطبنقاتاا منوالتشريعات الوضعنة املادية الدننوية ، 

خماطره مناا تعدد وغري املنيور ،  Cultural Lagالتخلف الثقا ي 

ونسقه  هنانه وبناءاألسرة من جاة ، وعل  اجملتمع وك –عل  الفرد 

 ..ومتاسكه 

مكاسب وحدة املصدر اإلسالمي ، و توجاات هو خبالفو              

احلقنقي  منبع اإلسالم قي منتما يسجمريات الفكر اإلنساني ، وو

  ..األصنل 

علنه )رسالة احلقوق لإلمام زين العابدين ؛ ومنه ما ييار  ي             

 .. مدار البهث  ةحمدودي ما خيصهو ، و( السالم

، منيم يتضمن احلق اإليهلي العينم ، واجلانب الرئنسي منه              

استقطاب الفكر اإلنساني ، وهو ميثل احلقوق وسبنل نيامه 

 .. التشتتالعقالني العمنق ، والبعند عن مناج 

منطلق بناء الشخصنة والذات اإلنساننة وحدة هو مناج و              

باا  ما يوجااا ملعامل احلقوق اليت يتمانتيام ، وتمع واجملللفرد 

 ..االسرتشاد واالستقامة 

مضمو  من مضامني ما ورد ضمن قو  اإلمام زين  ما حيتويو            

 ( :علنه السالم) العابدين

اعلم رمحك اهلل أ  هلل علنك حقوقا حمنطة بك  ي كل )               

، أو جارحة  ا أو منزلة نزلتاا، أو سكنة سكنتا حركة  ركتاا
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وأك ر حقوق اهلل .  ، بعضاا أك ر من بعض قلبتاا وآلة تصرفت باا

علنك ما أوجبه لنفسه تبارك وتعاىل من حقه الذي هو أصل احلقوق 

( ومنه تفرع

 

  . 

من حقه الذي هو ) حق اهلل تعاىل ؛ احلق العينم ، فمعرفة               

 .( . أصل احلقوق ومنه تفرع

مناا و جامعة شاملة متكاملة ال ريب فناا ، طةتشرع خار             

واملمتدة واإلسرتاتنجنات الال حمدودة مناج واضح الفلسفة يتهدد 

 ..والغايات األهداف املتكاملة و

التواز   أسس وبناء ما خيصاستقاللنة ؛  ومن احلق              

 .. األخروي –الدننوي والتنسنق واالستمرارية 

اية كل احلقوق ، من خال  ما يرتتب محوضوح ومنه وبل               

عل  املخلوق العاقل من حقوق وواجبات ، تتجه مبنافعاا ومردوداتاا 

 ..عل  ذات اإلنسا  وبنئته وما حينط به 

 احلقوقدلنل دعاماته حلماية املخلوقات وما يصب ضمن و              

سورة /  6من اآلية ( اهلَل َلَغنبيٌّ َعِن اْلَعاَلمبنَي ِإ َّ )  ؛ املنافع يتجل و

 ..العنكبوت 

ءه ، ميكن وضع خمطط و ي ضو، ومما تقّدم ذكره               

منبثق من نيام احلقوق املتكامل ،  طة نيام فرعيالنسنابنة خار

دلنل تنينمي يتهقق من خالله الوصف والتوصنف خمتصر لبناء و

وما يرتتب من حقوق ومسسؤولنات  األدائنة ، – الوظنفنةواملواصفات 

 :اآلتي بإمجاله ميكن و... وواجبات 
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 يبني لقافة وبنا  أسس ومنطلق أك ر احلقوق(  2) خمطط 

 

والنسق والتنسنق املثمر ، عندما يكو  أداء احلقوق  عل               

املنزلة أساس ضرورة وفاعلنة وعطاء ؛ احلركة والسكنة و

واجلارحة واآللة واآللنة ، احملققة لتكامل العطاء واملنفعة 

 ..اإلنساننة 

، ويضع ما يضع األمور  ي نصاباا وأيسر ما حيقق ذلك ، عند              

 ي الزما  املناسب واملكا  املناسب واملوقف  واملالئم الشخص املناسب

ح والبناء ، وما املناسب ، لنأخذ دوره  ي العطاء واإلصالح والصال

من خال  حيقق من التعاو  املشرتك والتضامين و سني جودة األداء 

 ..اخلطط املرسومة 

وق الحق

المترتبه 

على 

الشخص 

اتجاه 

الخالق 

 عز وجل 

 حركة تحركتها

 سكنة سكنتها

 منزلة نزلتها

 جارحة قلبتها

 آلة تصرفت بها

 

 

بعضها 

أكبر من 

 بعض

 

أكبر حقوق 

اهلل عليك ما 

أوجبه لنفسه 

تعالى تبارك و

من حقه الةي 

هو أصل 

 الحقوق
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 ي احلقوق ، وما يتعلق مناا حبقوق لقو  املبارك اصلة لووم              

 :أعضاء جسم اإلنسا  عل  اإلنسا  ذاته 

  اختالف لم أوجبه علنك لنفسك من قرنك إىل قدمك عل)              

، ولسمعك علنك حقا ، ، فجعل لبصرك علنك حقا  جوارحك

، ولرجلك علنك حقا ، ولندك علنك حقا ، وللسانك علنك حقا 

، فاذه اجلوارح السبع اليت  ولفرجك علنك حقا، ولبطنك علنك حقا 

( باا تكو  االفعا 

 

 . 

، البّد ىل حقوق األسرة وانتياماا وتنينماا إقبل الوصو  و               

 لقافة الوجوب وآلناته ، وما يرتتب علنه من سبق لقافة الواجب أومن 

يسؤدي إىل التقننم الوظنفي والتقويم  وما ي والرتبنة األخالقنة ،الوع

 ..األدائي 

ما سالمة مبعرفة فلسفة وجود اإلنسا  ، و يكو  وذلك              

وعبه من احلقوق ، ومستوى ما يست –ميتلكه من أعضاء اجلسم 

فقه اجلوارح وأعضاء اجلسم واحلواس ، لنتوجه ويصل ملرحلة الفام 

 ..األخالقنات  -  والسلوك مبنيور العقالننة

تبدأ  عل  وفق خمتصر ما نستوعبه ،، و ومبعن  أعمق               

عل  النفس وتطبنقاتاا ،  يتوجباحلقوق ولقافتاا من ذات ما 

 الوظنفةن  ي الكائ ااوتوازن لكل جارحة  سساايكو  و

 .. األداءو

للتمننز واالختنار واإلشباع ، التكلنف دار ممرها  –والعقل               

 ..الذي هو بذات استقامته ، إيفاء للهقوق املرتتبة عل  الذات 

ومنه ما يتوجه بعقالننة الفعل والسلوك وتقننمه وتقوميه                

،  جعل عزوجل الفعالك علنك حقوقا لم) ؛ عند وانسنابنة تواصله 
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فجعل لصالتك علنك حقا ولصومك علنك حقا ولصدقتك علنك 

(حقا ويهلديك علنك حقا والفعالك علنك حقا 

 

 . 

وتتكامل أكثر ، عند األداء املاذِّب وتتسع جماالت احلقوق                

ما لفلسفة الصالة من بناء وهندسة وعمق  للنفس ، ومنه يتبني

نة التشريع والتوجه واالستنعاب واألداء ، باملنافع املنيورة أخالق

 ي  األلرو الفرص -القوة وغري املنيورة ، وحبلقاتاا الكائنة من ذات 

وفعل الفرض ،  النفس ، وما ينجم عن التوجه باا ، وتوجااا ملسؤدي

عل  الذات واآلخر ، وألر ذلك عل  السلوك واألعما  ،  وانعكاساته

 ..عل  البنئة واحملنط  لر األعما وأ

وكذا مسؤلر الصوم عل  النفس والبد  والروح والسلوك ،                

والتهسس بفلسفة الصنام الذاتنة واملوضوعنة وماهنتاا ، ومأخذها 

االجتماعي واالقتصادي ، ومناا حراك التواد والرتاحم بني الناس من 

ة أخرى ، وهي جاة ، واألسرة وتاذيب أفعايهلا وسلوكناتاا من جا

 ..الواجبات  –بذاتاا  قق أداء احلقوق 

ما  ققه من ، و ااجمرياتأيضًا ما يتعلق بالصدقة وو               

استدامة العطاء ، وما تولده من طواعنة النفس عل  الشعور مساحة و

عانة واملساعدة ، وما تتطلبه احلاجة واإلشباع واإلبالذات واآلخر 

 ..واألفعا  ا من ايهلدي يكاملاعل  تلبنتاا ، وما 

منه ما ينعكس عل  مستوى استقامة ، وبطبنعة احلا                

استقرار مدى أداء احلقوق ومتطلبات وو،  والتماسك األسري العالقات

 ..بكل متطلبات اإلستقرار املادي واملعنوي والنفسي األسرة 

ام فرعي ، وضع خمطط لني وميكن عند هذا املنه              

هو جزء من النيام املتكامل ، تكاملي لبما سبقه ، وبطبنعة احلا  
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، ( علنه السالم)للهقوق اليت  مله رسالة احلقوق لإلمام السجاد 

 :اآلتي ناناا بوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يبني النيام الفرعي لنيام احلقوق املتكامل ، اجلامع (  2) خمطط 

 بني اجلوارح واألفعا 

   

لإلنسا  ، اجلعل التكويين وهو مما يتهقق  ي مضامني              

لقافة احلقوق وأنيمتاا الفرعنة ، مبا متلنه التشريعات اإليهلنة و

  ..وأحكاماا وتكالنفاا 

لم خترج احلقوق منك إىل غريك من ذوي احلقوق الواجبة )               

.. (  علنك

 

 . 
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ث  أوجبه 

عليك 

لنفسك 

قرنك من 

إلى قدمك 

على 

اختالف 

 ،جوارح

 فجعل
 

   صالتك حق 

 صومك حق

 صدقتك حق

 هديك حق

 أفعالك حق

الجوارح 

السبع 

التي بها 

تكون 

 األفعال

جعل 

 عز

وجل 

 ألفعالك

عليك 

 حقوقا

 بصركحق 

 سمعك حق

 لسانك حق

 يدك حق

 رجلك حق

 بطنك حق

 حق فرجك
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بتاذيب  وتعزيز ذلك، واملسؤلر وبه يتهدد التوجه والتألري               

البنئة ،  ، ويعين مدى تألريه عل من خال  أداء احلقوق  العالقات

 ..البنئة األسرية واجملتمعنة  ومناا

دورة احلقوق وانسنابنتاا وفاعلنتاا ، وامتداد حراك أما               

 النفعو مستوى التألرياو، احلقوق إىل من حينط بالشخص أو الفرد 

 ..األدائي املتباد   -، فسنه حيقق الدور الوظنفي ر الضرو

اجتماعنة بنسق  –وهو ما حيقق نيام وعالقات أسرية              

 .. هادف و متعاو  إنسانيومتثنل 

علنه )يقو  اإلمام زين العابدين  ة احلقوق ،تواصاًل  ي رسالو            

( :السالم

  

 

  ( لم ، حقوق رعنتك لم ، حقوق أئمتك ؛ وأوجباا علنك

 ( ..، فاذه حقوق يتشعب مناا حقوق  حقوق رمحك

  ( حق سائسك ؛ فهقوق أئمتك لاللة أوجباا علنك

، ، لم حق سائسك بامللك  لم سائسك بالعلم، بالسلطا  

 ..  (إمام  وكل سائس

  ( حق رعنتك ؛ وحقوق رعنتك لاللة أوجباا علنك

، رعنة العامل ، لم حق رعنتك بالعلم فس  اجلاهل  بالسلطا 

 ( .. وحق رعنتك بامللك من االزواج وما ملكت من االميا  

  ( وحقوق رمحك كثرية متصلة بقدر اتصا  الرحم  ي

لم حق ، ، لم حق أبنك  حق امك؛ القرابة ، فأوجباا علنك 

 ( .. ، لم حق أخنك  ولدك

  ( واالو  فاالو ، لم االقرب فاالقرب .. ) 
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  (لم حق موالك اجلارية نعمتك  لم حق موالك املنعم علنك ،

،  مسؤذنك بالصالة ق، لم ح ، لم حق ذي املعروف لديك علنه

  ، لم حق جارك، ، لم حق جلنسك  لم حق إمامك  ي صالتك

، لم حق  ، لم حق مالك ، لم حق شريكك لم حق صاحبك

، لم حق  ، لم حق غرميك الذي يطالبك غرميك الذي تطالبه

لم حق خصمك ، ي علنك ، لم حق خصمك املدع خلنطك

،  ، لم حق املشري علنك ، لم حق مستشريك الذي تدعي علنه

، لم حق من هو  ، لم حق الناصح لك لم حق مستنصهك

، لم  ، لم حق سائلك ، لم حق من هو أصغر منك أك ر منك

، لم حق من جرى لك عل  يديه مساءة بقو  أو  حق من سألته

عمد منه أو غري تعمد فعل أو مسرة بذلك بقو  أو فعل عن ت

، لم حق أهل الذمة ، لم احلقوق  ، لم حق أهل ملتك عامة منه

، فطوب  ملن  اجلارية بقدر علل االحوا  وتصرف االسباب

أعانه اهلل عل  قضاء ما أوجب علنه من حقوقه ووفقه 

 .(  وسدده

وميكن وضع خمطط من خال  ما تقدم من النص املبارك ،                

ه هذا النيام احلقوقي ، حقوق فرعنة ، جلوانب مما حيملألنيمة 

لم خترج احلقوق منك إىل غريك من ذوي احلقوق الواجبة ) ؛  وهو عند

 :، وكاآلتي  وأوجباا علنك، (  علنك

 

بنـاء لقافـة   سس والنيام الفرعي أل، ضمن رسالة احلقوق ي رز  :أواًل 

 : قوق أئمتك علق حب، أال وهو ما يت املسسؤولناتالواجبات و –احلقوق 
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 يبني مستوى حقوق أئمتك(  2) خمطط 

 

تبعنة احلقـوق والواجبـات املتبادلـة بـني     وهو ما يرتتب علنه               

 ..وملك ، وعلم ، سلطا  ؛ وتنسنق تنينم عالقات و

وما يرتتب عل  السائس ، والسناسة فعـل السـائس ، وسـاس                  

، واألئمة مجع إمام وهو ما ائـتم بـه مـن رئـنس     علنه علنه ؛ أمر وأمر 

 ..عن  لغوي ومفاهنمي ملتوجه وحمتوى آخر أخذ ا وغريه ، ورمب

 

 ي رسـالة احلقـوق ، ميكـن بناناـا     حقوق رعنتك ما خيص  :لاننًا 

 :  ضمن املخطط اآلتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرعنةوقوق احليبني مستوى (  6) خمطط 

 

حقوق 

 أئمتك

سائسك 

 بالسلطان

سائسك 

 بالعل 

سائسك 

 بالملك

 

حقوق 

 رعيتك

 حق رعيتك بالسلطان

حق رعيتك بالعل  فإن الجاهل 

 رعية العال 

وحق رعيتك بالملك من 

 اإليمانوما ملكت من  ألزواجا
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ار التنينمنـــة والعالقـــات الرمسنـــة ةغـــري تشـــمل األدوو               

البالغة الدقة ، ومناا ما يتعلق بـاملركز  املتقـدِّم للدولـة ،    ، الرمسنة 

ــا ــة   ومـ ــة ، واجملـــاالت الرتبويـ ــاالت اإلداريـــة املختلفـ خيـــص اجملـ

، واملراكز االجتماعنة املتنوعة ، وما يبنـ  علـ  كـل    والتعلنمنة

 ..ذلك من حقوق وواجبات ومسسؤولنات 

موجبـات  و، ومن البارز   ي هذه احلقـوق ، الرعايـة اإلنسـاننة                  

مناـا  اجلال الذي ُيعد  ي عاملنـا املعاصـر ، املتعـدد األوجـه     معاجلات 

التقلنديــة وغــري التقلنديــة وامتــداده للمجــاالت الرقمنــة املسؤديــة  

، املـسؤلرة  الـدو  املتقدمـة   الـدو  النامنـة واملتخلفـة ، و   : بـني  للفجوة 

اتاا عل  كل مستويات اجملتمعات ، مبا فنام األسرة ومستقبلاا ذب

 ..اإلسرتاتنجي 

ونقطـة ضـعف  ي    شاخصـة ،  فجـوة أخطر خـرق ، و  ؛ واجلال             

املخـاطر  تسلل ت من خاللهواجملتمع ومسؤسسات الدولة ، و األسرة بننة

السـتقرار أمـن الدولـة ووحـدتاا      ة، املاـدد  بكل أالشكا  واألوجـه 

 ..  والنسنج االجتماعي واألسري من اجملتمعوأ

 

أمـا مـا خيـص مـدار البهـث نيـام وتنيـنم األسـرة  ي رسـالة           :لالثًا 

الشامل والواسع ؛ ومنه ميكن وضع ما  كمبحقوق رَحاحلقوق ، فاي 

 :خيص موضوعنا باملخطط اآلتي 

 

 

 

 

 

 يبني جانب (  7) خمطط 

 من مستوى حقوق رمحك

 

حقوق 

 رحمك

 كأمحق 

 حق أبيك

 حق ولدك

 أخيك حق

 فاألقرب األقرب

 فاألول األول
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كن بنانه انب من اجلوانب املامة ، مما ميوهذا ج               

لقافة احلقوق وبناء الذات ص مبهث ؛ ومبهدودية البهث ، والذي خي

هدى قويم الفكر ، ووضوح معامل ، للعمل عل   اإلنساننة للفرد

 لبناء منيومة احلناة ، عل  وفقطة هذه احلقوق وانسنابنتاا ، خار

ويصلح بعضًا ،  طبقات بعضام يبينعلنه اجملتمع من و  ما يك

 ..عن بعض  وال غن  بعضه

سنابنة العالنة اليت تبدأ من األم لتصب والدقة  ي هذه االن             

، بعد أ  أخذ  فاألول األول،  فاألقرب األقرب: حبناناا الرتبوي إىل 

األب لم الولد لم األخ ، كلٌّ مكانه وأسبقنته اإلنساننة 

 ..التكاملنة 
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 املبحث الرابع
 ثقافة احلقوق 

 وبناء نظام وتنظيم األسرة
 

ذكره ، وما اتضح من أهمنة وطاب ما تقّدم  كل وبعد              

التقننم والتقويم عل  تزامننة ووسبق الفام واالستنعاب واألداء 

هدى الثقافة املخطط يهلا  ي البناء التعلمي والرتبوي والتعلنمي ، 

طة احلناة بشكل عام ، واحلناة ارمن خ لفردا ا  موقعأين ما ك

 ..االجتماعنة ، واحلناة األسرية ، بشكل خاص 

ما يتطلب تكاتف كل األطراف املعننة بذلك ، اليت منه و             

واجلماعة الرمسنة وغري الرمسنة ، ، تبدأ من الفرد ، لم األسرة 

 ..واجملتمع وأنشطته ، والدولة ومسؤسساتاا 

نيام األسرة ، وما جيمعاا ومنه استنعاب مفاوم من مفاهنم              

من القواعد واألسس االجتماعنة اليت يهلا األهمنة اجلوهرية  ي 

وفق عل  تكوين اجملتمع و قنق متطلباته ووجوده االجتماعي 

األدوار االجتماعنة   ينسق ال ه منيشكلما و، خصائصه املتمنزة 

تنينم العالقات اجلنسنة أخالقنة تتعلق ب واملعايري اليت، املرتابطة 

وتربنة األبناء وبناء العالقات القرابنةوشرعنتاا ، 

 

 .. 

ـ ي ا وكذلك مـا يتوجـب ممـ                   ، أال وهـو  نيـام األسـرة   ل كمِّ

ليروف ؛ ان حجم األسرة والتخطنط يهلا حبسب بّنُمـتنينم األسرة ، ال
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الرتبوية والبنولوجنة ، ومنه كاالجتماعنة واالقتصادية و، املواتنة 

ما يتعلق بعالج العقم أو ارتفاع أو اخنفاض عدد املوالند ومبختلف 

 ..األسالنب اليت ال تتناف  مع الشرائع 

وهــو مــا كــا  مــن أولويــات واهتمامــات الــدين اإلســالمي                  

وأدبناته ، بأرق  ما حيقق تكامل بنـاء منيومـة احلنـاة ، ومحايـة     

 ..ومحاية حقوقام  الناس

والبـدائل   تكـوين األسـرة مـن الننـة    يبدأ  بطبنعة احلا  ،و               

 ..واالتفاق والزواج ختنار واال والتمننز

 ( : اهلل علنه وآله وسلم  صل)حنث يقو  رسو  اهلل                 

  ( النكاح سنيت فمن رغب عن سنيت فقد رغب عين)

  

.
 

 (  ة فلنتـزوج فسنـه أغـض للبصـر    من استطاع مـنكم البـاء  ،

( ، ومن ال فلنصم فس  الصوم له وجاٌء وأحصن للفرج

5 

.
 

 (علنكم بالولود الودود)

2 

.
 

 (         تناكهوا تكثروا فـسني أبـاهي األمـم يـوم القنامـة حتـ

( بالسقط

 2

 .
 

 ( أكمل املسؤمنني إميانًا أحسنام خلقًا وألطفام بأهله )

2

 .

 

ا مـن  ، ومـا يهلـ  عنـد العالقـات األسـرية    عنـدما نقـف   أيضًا و                

 ، نتطلع عل مكانة  ي الثقافة الفكرية والنفسنة والسلوكنة 

 ..روائع السلوك اإلنساني 
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حننما قنل لإلمام زيـن  من هذه الروائع التطبنقنة يهلذا ال ر ؛ و               

 ( : علنه السالم)العابدين 

:  فقـا   ، ل مـع أمـك  ي صـهفة   أنك من أبر الناس وال تأكـ  )               

أخاف أ  تسـبق يـدي يـدها إىل مـا تسـبق عنناـا إلنـه فـأكو  قـد          

( عققتاا

  

.

 

ــ ر                ــات وأدب ال ــدد االجتاه ــه     متع ــة ل ، لكــن الصــورة اجلمالن

بني احلاجـة  ومنه ما تشمله عند حراك وأسبقنة العني والند ،  تكمن

، والنابع مـن بنـاء فلسـفة    والتمننز واملنو  واالختنار والرغبة واإلشباع 

الرتبنة ، والذي يصب  ي بنـاء التنيـنم ، وأسـبقنة احلقـوق وأسـبقنة      

 ..االستدراك 

،  وكمـا  لقربـ   ل حلقاتااامتداد والقات األسرية وتتسع الع              

 :، عند سبق ذكره 

قــوق رمحــك كــثرية متصــلة بقــدر اتصــا  الــرحم  ي  وح)               

، لـم   لم حق ولـدك ، ، لم حق أبنك  حق امك؛ القرابة ، فأوجباا علنك 

 .. ( . واالو  فاالو ، لم االقرب فاالقرب ، حق أخنك 

 رسالة احلقوق لإلمام زين العابدين علي بـن احلسـني   وضمن              

لق حبقوق الـرحم ، وهـو ميثـل    ع، أيضًا ورد مما يت( ما السالملناع)

جانب مرّكز من التكوين األسري وحقوق األسرة ، اليت تبدأ مـن األم  

املستودع واحلاضنة العينمـة حبناناـا ودعماـا النفسـي والروحـي      

واإلنساني والرتبوي ، ومـا تسـام بـه مـن التنشـئة السـلنمة ، ورمبـا        

والسالمة الدعم التعلنمي واملعر ي ، وما يشمل بناء قوة الشخصنة 

 ( :علنه السالم)النفسنة ، ودقة ذلك وأمشل منه ييار عند قوله 

                                                 
0
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وأما حق الرحم فهق أمك أ  تعلم أناا محلتك حنث ال حيمل  )             

، وأناـا   ، وأطعمتك من مثـرة قلباـا مـا ال يطعـم أحـٌد أحـداً       أحد أحدًا

وقتــك بســمعاا وبصــرها يــدها ورجلــاا وشــعرها وبشــرها ومجنــع  

، مستبشرًة فرحًة حمتملًة ملا فنـه مكروهاـا وأملاـا ولقلـاا      ااجوارح

، حت  دفعتاا عنك يد القدرة وأخرجتـك إىل األرض فرضـنت    وغماا

، وتيلك  ، وتكسوك وتعري وترويك وتيم  أ  تشبع وجتوع هي

، وكا  بطناا لك  ، وتنعمك ببسؤساا وتلذذك بالنوم بأرقاا وتضه 

، تباشـر   ، ونفساا لك وقاًء ياا لك سقاًء، ولد ، وحجرها لك حواًء وعاًء

، وال تقـدر   حر الدننا وبردها لك ودونك فتشـكرها علـ  قـدر ذلـك    

( علنه إال بعو  اهلل وتوفنقه

 

 . 

الطفولـة ، ومـا    تواصله عند مرحلـة  لم، وعالقة األم جبننناا               

ترفقـه مـن مثـرة القلـب اجلامعــة بـني التغذيـة الروحنـة والنفســنة        

الفكرية الـيت تكـو     -اجلسدية ، وسابقاا التغذية  التهسسنة و

ال ذلك العـامل الـذي   وشائجاا ، عامل غريب وعجنب بني األم وطفلاا ، 

 ..حدود حيده 

وكل ذلك وغريه ، تطبنقات لعطاء األمومة الروحنة املغمور               

 ..لال حمدود ، والطنب الغري مشاود باحلنا  ا

 الـيت حباهـا اهلل تعـاىل     لكونه الغريزة الفطرية الشاخصـة                

األم ،  حنـا   نبضات اليت ال يتهسسـاا إال المن بني أو  نبض وما يلنه 

، بـني جنبناـا   و بنناـا  لكوناا هي النبض وتنينم النبض الكـائن 

مستبشرًة فرحـًة حمتملـًة ملـا فنـه مكروهاـا وأملاـا ولقلـاا        ) ؛ وهي 

   ( . وغماا

، بــل ميتــد احلــد وال يقــف دقــة تنيــنم العطــاء عنــد هــذا                 

، وتكسـوك   فرضنت أ  تشبع وجتـوع هـي  .. ) لنكو  بسطاللته ؛ 

                                                 
0
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، وتنعمــك ببسؤســاا  ، وتيلــك وتضــه  وتعــري وترويــك وتيمــ 

 ( . وتلذذك بالنوم بأرقاا

ويرسل احلنـا  بياللـه بـني ؛ اجلـوع والشـبع ، والكسـوة                      

 ..والنوم واألرق ، والنعنم والبسؤس  والروية ،

، بني الرحم والرمحـة   وشائج عمنقة منكو  ما يفضاًل عن              

، وما لألمومة األخالقي التهسس بني اجلانب البنولوجي و هجتمعوما 

ما يشمل من االمتدادات الورالنة والبنئنة واالجتماعنة والنفسنة ، و

وحت  الكبري ، بل طمئأنننة الطفل األمن واألما  ، وتولده من سعة 

، وال تقـدر علنـه إال    ودونك فتشكرها علـ  قـدر ذلـك   ) عند األم ، 

 ( .. بعو  اهلل وتوفنقه

ــداعم                ويــأتي دور األب املتكامــل بوجاــه االخــر مــع األم ، وال

الواسع ، واألصل النابع مع األم للنعمة اإليهلنة ، لذا يقـو  اإلمـام زيـن    

 ( :علنه السالم)ن العابدي

، وأنك فرعه وأنك لـواله   فس  تعلم أنه أصلك:  وأما حق أبنك)              

فماما رأيت  ي نفسك مما يعجبك فاعلم أ  أبـاك أصـل   .  مل تكن

وال قـوة إال  .  ، وامحد اهلل واشكره عل  قدر ذلـك  النعمة علنك فنه

( باهلل

 

 . 

استقامته ، وما هو ما حيقق من و ،الفرع  هو من يرويواألصل              

االســتعدادات ، وورالتاــا داعــم  اجلننــات مــن أدوار تســام  ي  هتلعبــ

 ..اجملاالت التعلمنة والرتبوية والتعلنمنة 

فماما رأيت  ي نفسـك ممـا يعجبـك فـاعلم أ  أبـاك أصـل        )            

 ( . النعمة علنك فنه

ي انب الـورال من تكاملنة اجل مبا  مله، تدعمه األم  ومنه ما            

 ..مكتسب ما هو وما متاِّد سالمته وسالمة 

                                                 
0
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لقافـة وفلسـفة احلقـوق    مـا تدعمـه   و، هذه الصور الواقعنـة                

بكـل  ، االستنعابات واالستعدادات مستوى والواجبات ، متاِّد لإلبن 

تجعله مورد اإلحسا  ، لأشكايهلا الفكرية والنفسنة والسلوكنة 

 .. ، وما ميكن الوفاء حلقوقام دين للوال

وامحـد اهلل واشـكره   ) وهو توفنق ونعمـة مـن اهلل تعـاىل ،                   

، ومــا ميثلــه مــن ســالمة النيــام األســري الرتبــوي (  علــ  قــدر ذلــك

 ..وتنينمه 

صـوب   باألضـواء  تتوجـه ، لوعندها تنتقل احلقـوق األسـرية                 

ن بناء تربوي وأخالقي ، فنقـو  اإلمـام زيـن    إلبن ، وما متلي محقوق ا

 ( :علنه السالم)العابدين 

، ومضاف إلنك  ي عاجل  فس  تعلم أنه منك:  وأما حق ولدك)               

، والداللـة   وأنك سسؤو  عما ولنته من حسن األدب.  الدننا خبريه وشره

 ، فمثاٌب علـ  ذلـك   عل  ربه واملعونة له عل  طاعة فنك و ي نفسه

فاعمل  ي أمره عمل املتزيِّن حبسن ألـره علنـه  ي عاجـل    .  ومعاقب

، واألخـذ   ، املعذِّر إىل ربه فنما بننك وبننه حبسن القنام علنـه  الدننا

( له منه

 

 . 

األفقنـة   باالجتاهـات  ميثل جوانـب احلقـوق   وباجململ األسري ،           

ـ  بعضاا مع البعض اآلخر، والعمودية املتكاملة  ا مـا يتعلـق   ، ومنا

والطاعة ، وشخوص كنانه بـني اخلـري    حسن األدببالولد ومستوى 

 .. ةاألسري – ةسوي النفس الفردي بتعشقاا األخالقي ، نتجوالشر ، لن

واحلق اآلخر التكاملي مع حقوق أفراد األسرة ، ما خيص األخ ،            

لعابـدين  وما ميلنه من حق األخوة املتبادلة ، حنث يقو  اإلمـام زيـن ا  

 ( :علنه السالم)
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، وظاـرك   فأ  تعلم أنه يـدك الـيت تبسـطاا   :  وأما حق أخنك)              

،  ، وقوتك اليت تصو  باا ، وعزك الذي تعتمد علنه الذي تلتجئ إلنه

، وال عدة لليلـم حبـق اهلل   ، وال  فال تتخذه سالحًا عل  معصنة اهلل

احلـسؤو  بننـه وبـني    ، ومعونته عل  عدوه و تدع نصرته عل  نفسه

، واإلقبا  علنه  ي اهلل، فـس  انقـاد    ، وتأدية النصنهة إلنه شناطننه

، وإال فلنكن هلل آلر عنـدك وأكـرم علنـك     لربه وأحسن اإلجابة له

( منه

 

. 

جانب منـه ،  وويتهقق من توجنه هذا النص املبارك للهقوق ،               

سـقي لألسـرة واملـناج    ما يتضمنه التهلنل النيمي والعالئقي والن

ــوية      ــا الس ــا وتنينا ــا ، بنيما ــرة وأفراده ــاء األس ــالمي  ي بن اإلس

 ..لقومية ، احملققة لرفعة اإلنسا  وا

، املتتالنـة العطـاء األخالقـي    باذه الرفعة اإلسالمنة العينمة               

، اجملتمع  –لبما يتوجب ملستقبل األسرة ونيماا العينمة والدقنقة ،

مـن متاسـك األسـرة ومـا يلناـا مـن األسـر ذات العالقـة          وما حيققـه 

 ..املتعددة األشكا  والغايات 

األسـرية   –وعند تلك االستنعابات واالسـتعدادات اإلنسـاننة                

ته أ  ال يتعـدى الـبعض علـ      ي احلقوق والواجبات واألدوار ، نتنج

 ..البعض 

ر احلقوق األسرية ، وال يتعـدى  وباذه الرتبنة األخالقنة ، ال تاد           

األخالقـي ،   –اإلنسا  عل  حقـوق أخنـه اإلنسـا  ، ببنـاءه الثقـا ي      

 ..اإلنساني  –وعند ذلك يتمثل الكائن االجتماعي 

الفام ، ومعرفـة العالقـات وفلسـفة البنـاء األسـري ،       وعند هذا            

ــ  ة وتنمنــة وتطــوير الكنــا  والنســق األســري ، تنبثــق مناــا البنئ

،  تنقنـة أجـواء األسـرة   االجتماعنـة ، و  –الصاحلة للتنشئة األسـرية  
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، آلنـة حمبـة لتماسـك     العالقات االجتماعنة ـ اإلنساننة نيم وجعل 

 ..البالد والعباد ، من أجل مستقبل  األسرة بأعمق صورها اإلنساننة

التعلنم الذي له عالقة ببنـاء تنيـنم    – ي ما خيص الرتبنة و              

نيام األسرة ، وما يشمل بشكل مباشر وغـري مباشـر ، العالقـات    و

لنـه  ع)اإلمـام علـي    أمـري املـسؤمنني   ااألسرية ، كما هو علنه  ي قو 

 : (السالم

، وما َخُبَث  ، طاب غرُسه وحلَّت مثرُته فما طاب سقُنُه )                

( ، خبث غرُسُه وأمرَّت مثرُتُه سقُنه

 

 . 

السـلوك  و ما يتضمن أيضًا ، محاية اإلنسا  مـن خمـاطر   وه               

، وُيعـد جانـب ماـم واسـرتاتنجي      Deviant Behaviour  املنهـرف 

لبناء منيومة نيام وتنينم األسرة واستدامتاا واستمرارية عالقاتاا 

 ..ومسعتاا األخالقنة  ي الوسط االجتماعي 

النيـام الرتبـوي   ولذا ترتتـب حقـوق يضـعاا اإلسـالم ضـمن                     

املتكامل ، ووضوحه ييار  ي رسالة احلقوق ، كما هـو علنـه  ي   

 ( :علنه السالم)اإلمام علي قو  

َفَهقُّ . ل  الَوَلدب َحّقًا البدب َعَوْللب إ ََّو، البدب َحّقًا لبْلَوَلدب َعل  الَو إ َّ)                

ي َمْعصبَنةب اهللب فب إالَّ، َشْيٍء  ي ُكلِّْ  ُيطبنَعُه فبل  الَوَلدب َأالَوالبدب َع

، َدَبُه َوُيَهسَِّن َأ، ْ  ُيَهسَِّن اْسَمُه البدب َأل  الَواَنُه ؛ َوَحقُّ الَوَلدب َعُسْبَه

(َوُيَعلَِّمُه الُقْرآَ  

5

 .. 

ما لب( اهلل علنه وآله وسلم  صل) رسو  اهلل و ي حديث ل               

 وتعزيزاا املتبادلة بني رأس األسرة ، يتعلق باحلقوق األسرية ، ومن

حقوقاا ما تتكامل عنده و، مراكز قوة بناء العالقات األسرية 

 :  املتبادلة
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إ  لنسائكم علنكم حقا ، ولكم علنان حقا ،  )               

حقكم علنان أ  ال يوطئن أحدا فرشكم ، وال يدخلن أحدا 

.. (احشة تكرهونه بنوتكم إال بسذنكم ، وأال يأتني بف

  

 . 

، ب البنه الرتبنة األسرية ، وتوجناات األ مناج من مناهجو              

لبنئة اخلارجنة خيص التفاعل بني ا ، فضاًل عن ما األهمنة البالغة

واحملنط اخلارجي لألسرة ، وما يتطلب السبق  ي احلماية من خماطر 

رصانة وقوة وما خيص ناء الرتبوي واملستقبل األسري ، ما يادد الب

ومتاسك األسرة من بناء شخصنة الفرد والثقة بالرتبنة األسرية ، 

 ( : علنه السالم)تضمنه قو  اإلمام احلسن اجملتب  يمما جانب وهو 

يا بين ال تواخ أحدًا حت  تعرف موارده ومصادره فسذا )              

ة استنبطت اخل رة ورضنت العشرة فآخه عل  إقالة العثرة واملواسا

( ي العسرة 

5

 . 

حراك و وأصله وهو ما يبني مدى أهمنة استقراء اآلخر                

 –العالقات اإلنساننة عمق سلوكناته ، واالهتمام مبا يتعلق ب

 ..االجتماعنة ومستقبلاا 

البنه علي بن ( علنه السالم)ومن أقوا  اإلمام احلسني الشاند                

 : (علناما السالم)احلسني 

(أي بين إياك وظلم من ال جيد علنك ناصرا إال اهلل جل وعز ) 

 2

 

مرآة واألخوة  ي العالقات اإلنساننة اإلسالمنة ، أ  تكو                

 ..ومحاية ألخنك ومودته باحلق 

فلذا يتوجب معرفة تكوينه الفكري اإلنساني ، ومستوى               

علق بأمور عّدة ، مناا ما يتعلق نقاوة الفكر والسلوك ، ألسباب تت

باملوارد واملصادر  ي تكوين شخصنته وسلوكه الفردي واجلمعي 
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واجملتمعي ، وخبصوص اخل رة والعشرة ، فاخل رة مما تعين هنا ؛ 

 ..االختبار والعلم عن جتربة ، والعبشرة ؛ املخالطة والصهبة 

والسالمة  وهو من األدلة عل  سالمة التكوين النفسي              

النفسنة ، وسالمة التكوين العقلي والسالمة العقلنة واألخالقنة 

واملنطقنة ، ومنه ينبثق ابتداء حقوق الذات واآلخر ؛ فهقوق الذات 

ترويضاا بأ  ال خترج عن سناقاتاا األخالقنة واإلنساننة وما ارتبط 

منيومة و سناق بذلك وامتد ، وحقوق اآلخر هو محايته حلماية

 ..والتنينم احلقوقي املتباد   النيام

 مت جتسنده البالغ الدقة، بناء آخر فضاًل عن ما مت بنانه ، و              

فنما ورد  ي رسالة احلقوق لإلمام علي بن احلسني بن علي بن أبي 

 ..( علنام السالم)لب زين العابدين طا

ث النبوية الكريم واألحادي وهي رسالته املستمدة من القرآ              

 .( علنام السالم)فة وأقوا  آباءه الشري

وما يبدأ به من بناء الشخصنة للفرد ، وبناء الشخصنة               

األسرية ، وبناء الشخصنة االجتماعنة ، وبناء الشخصنة مع املواقف 

 : بالقو  ( علنه السالم)اإلنساننة ، منطلقًا 

ا أوجبه لنفسه تبارك وتعاىل من وأك ر حقوق اهلل علنك م)               

(حقه الذي هو أصل احلقوق ومنه تفرع 

  

. 

،  اأُلسرة واجملتمع توجاات يسؤلر عل  ؛وغريه  وكل ما تقدم               

،  ن الصهي يهلمواألم ةالصهن السالمة وكذلك عل  مستوى

لاح و ، ، ولاح احلناة االجتماعنة وسالمة الزواج وااللاب

إدامة متاسك العائلة  به حمققًا، و سرية والتماسك اأُلسريالروابط اأُل

للرفاهنة القومية  وسالمتاا ومحايتاا ، وما ميتد بنتائجاا أو اأُلسرة

 .. االجتماعنة –األسرية 
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وعمومًا ؛ وفضاًل عن ما مت ذكره ، فسّ  الدراسات احلديثة                  

تمت بالفرد واألسرة ، بكل اجتاهاتاا وتوجااتاا ، اهواملعاصرة 

برؤيتاا عل  الصعند وبناء الشخصنة السوية املتعاونة والقومية 

 ..الدننوي 

ومل تاتم بعدم تقادم احلقوق ، وعدم اقتصار املطالبة باا عل                 

 ..املستوى الدننوي 

ؤيا كا  لكل ختصص اجتاهاته  ي الروبطبنعة احلا  ،                   

 ..ت واآللنات والنتائج اليت تراعي األسرة وحقوقاا واألدوا

أساس التألريات النفسنة وجمموعة فالعلوم النفسنة أخذته                 

ومبنيور السلوك الناتج عن تلك التألريات ؛ الداخلنة واخلارجنة 

 ..نفسي وسلوكي 

اا النيريات واملدارس  ي نيرتاا ودراست وحت  اختلفت                 

و لنلاا ومستمداتاا ، ملعرفة حقائق هذه املرحلة  ي حناة الفرد 

 ..الشخصنة القوية وأخالقناتاا  وبناء

يهلا املسؤشرات والسمات لسلوكناتاا ، وال يسع ملثل  تضعوو                

مدرسة التهلنل كما هو علنه ، التوسع فناا هذه الدراسة احملدودة 

ومدارس رياتاا اجلنسنة لفرويد ، وني Psycho-Analysisالنفسي 

التهلنل النفسي اجلديد ؛ ومبن بني َمن ينتمي إلناا فروم ، واملدرسة 

السلوكنة ومسؤسساا وطسن ، والسلوكنة اجلديدة ، ومدرسة 

مسؤشرات اإلدراك والدوافع واخل ، ... لنل العوامل واملدرسة الفرضنة 

مر الزمين والعمر الفطرية واملكتسبة ، والشعور والالشعور ، والع

العقلي ، وبالتعلم والتعلنم ، والنمو النفسي والطبنعي وغري 

وما .. الطبنعي ، والصهة النفسنة أو األمراض النفسنة والعقلنة 

 .. يسؤو  ذلك إىل الشخصنة ومستوى تكاملاا وفقًا ملنيور بشري
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ذي واختلفت بذلك  ي قراءاتاا ونتائجاا عن علم االجتماع ال             

اختذ املضامني االجتماعنة والنسق االجتماعي والعالقات 

االجتماعنة وما يتعلق بكل ذلك ، واختلف أيضًا علم البنئة  ي 

منيور بناء األسرة وفاعلنته وألره فناا ، وتألريها وتألرها البنئي ، 

وكذلك ختتلف عن ما اجتات به علوم احلناة اليت أخذت اجتاهاتاا 

..اب والورالة وما تعلق باذا التخصص للفرد مبنيور اإلل

 

 

وال ننس  موقف التشريعات والقوانني الوضعنة ، وما آلت               

احلقوق جلوانب معننة ، رمبا تشمل  –إلنه من االهتمام باألسرة 

ما يسؤو  إلنه من جبنهاا وجناياتاا ، و ؛ للجرائم املسؤقتة بعالجاتاا

توى الطبنعي والسوي والسالمة مسؤشرات األعمار الزمننة ، واملس

النفسنة والعقلنة ، ومنه توجاات وتطبنقات احلقوق واملسسؤولنات 

 ..والواجبات 

و ي كل ذلك وغريه ، اقتصرت بتطبنقاتاا عل  املستوى                

 ..تقادم احلقوق  توجُّه الدننوي ، وما يصهبه من

يات ما جيري  ي و د اتوتاديد آخر من خماطر جانبو              

التشريعات والقوانني الوضعنة ، وما جيري من توسع الفجوات 

اإلنساننة بني خمتلف الدو  ، هو  النيرة احملدودة للعامل املستمر 

التغنري  ، كما حيصل لتطبنقات حقوق اإلنسا  ، فنتم الدفاع عن 

 ..اجملرم بشكل أعم  ، دو  مراعاة حقوق الضهنة 
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حقوق ، مثاًل ما خيص  ا حيصل عند تطبنقات أخرىأو م               

احلقوق عند تطبنقات ، فتضنع   واألمومة وحقوق الطفل، املرأة 

وقف ، الطوبائنة والعشوائنة ، وعدم النير إىل ما يصلح املمنطقة 

 ..ولنس إىل ما يفاقم املشكلة وجيعلاا أزمة إنساننة 

الصو  والكرامة ،  ويضنع، عندها تضنع املرأة وحقوقاا                

بعثرة التعلم والرتبنة ، ورمبا التعلنم  ، ومنهويضنع الطفل وحقوقه 

 ..حا  التشريعات الوضعنة النومنة  هو، وهكذا .. 

سم احلقوق واحلريات تضنع احلقوق واحلريات وأيضًا با              

ري عل  أرض الواقع من الفوض  ما جيصورة من صورها ، واألمم ، و

سفك الدماء تادر احلقوق وتسم  الفوض  اخلالقة ، وعندها ت اليت

 ..ترتاجع احلضارات اتك األعراض ، وتو

وقادتاا ، كما نراه بأيدي شعوباا  التدمري جيري هذا ورمبا                

، العربنة واإلسالمنة الدو   ي العامل املتخلف والنامي ، والسنما مناا 

باب معروفة ، ختلط بني سلوك ما يسم  واملصنبة الك رى ، وألس

باملسلم ، وجتعل احنرافه وخطأه ، هو خطأ تشريعات ما جاء به 

 ..اإلسالم ، واإلسالم ي رأ من هذا السلوك 

بدستوره القرآ   ( احلقنقي)  نرى الفكر اإلسالميو             

الكريم ، وما تضمنته األحاديث النبوية الشريفة ، وأقوا  األئمة 

، كونه فرد أو بال متننز ، ينير لإلنسا  ( علنام السالم)طاار األ

ومستقل إنه كنا  قائم   مجعي أو جمتمعي ، علجتمع أسري أو 

 ..ومستمر وشامل لكل الرؤى القومية العلمنة والتطبنقنة 

من أحكام وتكالنف  مي به  اإلسالم به ما جاءخري دلنل و             

 ..الفرد واألسرة  من مسمنات فنه، مبا  املواطناحلقوق و

توجااتاا املوحدة الشاملة لكل العلوم ووكانت صورها               

ال غربة وال غرابة ومستجداتاا ، فنكو  قراءة النصوص متجددة 
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، ما دام الفقه قائم مبا تستمده  فناا مع تغنريات العلوم ومستجداتاا

 .. من قوة علمنة الفقااء

ما حيصل عل  سبنل املثا  للمستجدات  ي احلناة ك               

وموقف الشريعة والفقة مناا ، لوضع احللو  التقلندية والرقمنة ، 

، والتعامل معاا عل  أساس فام املسائل الفقانة العالجي والوقائي 

 ..الستقامة مسرية أنشطة احلناة 

من األسرة  عالجاته ، ورمبا ميتد املوقف الشرعي وأحكامه               

احلقنقنة إىل األسرة املعنوية ، مبا فنه ما خيص األسرة ونياماا 

الرقمي ، وما يتعلق املوقف واحلكم و التقلندي وتنينماا  ي العامل

 ..وبناء احلقوق واملسسؤولنات والواجبات مبقتض  ذلك 

وانب من نيام وتنينم هذا ما يسع البهث ، مما يتعلق جب              

 ..منوذج رسالة احلقوق ة ، وبأسالمناإل اااتوجابتاألسرة 

ا ينير له الفكر وانب مممع مراعاة البهث للتطرق جل              

 .. املعاصر الوضعي ، احلديث و

راجنًا أ  أكو  عاجلت جوانب رئنسنة ومامة ملباحث                

 ..ومن اهلل التوفنق الدراسة املقتضبة ، 
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 امساخل املبحث

 واملقرتحات االستنتاجات والتوصيات

 

وضمن حمدودية وختـام البهـث ، البـّد مـن  ديـد اجلوانـب                     

املامة واملتعلقـة باالسـتنتاجات والتوصـنات واملقرتحـات ، ومنـه مـا       

 :احملورين اآلتنني  ، يتعلق مبهدداتاا

 . االستنتاجات: أواًل 

 . التوصنات واملقرتحات: لاننًا 

 

  االستنتاجات: أوالً 
ميكــن مــن خــال  مــا تطرقنــا إلنــه ضــمن حمــاور البهــث ،                 

 :إستنتاج اآلتي 

 من ، تبدأ السلوكلقافة الرتبوية واللبنة األساسنة للرتبنة و.  

 لبناء شخصـنة ومشرتكة مسسؤولنة كبرية هي ، و ةياألسر الرتبنة

ــنما   ــرة ، والس ــراد األس ــل أف ــنام ،  ي  الطف ــه م ــدية ؛جوانب  اجلس

والتهسس األخالقي قنوات األحاسنس  وتنمنة،  النفسنة والعقلنةو

 .. لديه ، واستدامة سالمته

التماسـك  البناء والعالقات األسرية واالهتمام بييار أهمنة  -5

نـواة اجملتمـع ، ومـن     وضرورة ذلك يتأت  من كو  األسـرة ،  األسري
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،  السـلوكي القـويم   التكامـل تكاملاا مع األسـر األخـرى ، يـتم    

 .. احلضارية -، وإفرازاتاا الثقافنة بأرق  السبل األخالقنة 

هناك تكاملنة بني الثقافـة الرتبويـة والرتبنـة الثقافنـة ،      -2

ميكــن االســتفادة مناــا  ي اجملــاالت الرتبويــة لألســرة ، بشــكل  

،  يتطابق مع املعايري اإلسالمنة  ي األخالق والتسامح واحـرتام اآلخـر  

،  Mass Cultureروح لقافـة اجلمـاهري    يـدعم مـن شـأنه أ    هو  وما

ومنه ما يكو  ضمن البنئة األسرية ، حلماية األسـرة وأفرادهـا مـن    

 ..اجلال واالحنراف 

 ودور واألخالقنة واملتعاونة ، بناء الشخصنة املستقلةأهمنة  -2

ــة ومسؤسســاتاا ، و ديــد معــامل املراحــل  األســرة واجملتمــع  ، والدول

 التعلنمي ، واالبتعاد عن كل –رية بالتوازي مع البناء الرتبوي العم

املــسؤدي إىل إربــاك بنــاء الشخصــنة Fanatism التعصــب  أشــكا 

 ..والتفرقة  اتوتولند اخلالف

، الشـرع  بتكاملنة ما يدعم مـن مضـامني   االهتمام أهمنة  -2

ــة ،    ــد القومي ــراف والتقالن ــانو  ، واألع ــوة الشخصــنة  لوالق ــاء ق بن

داخــل أســرته فــرد لــه فاعلنتــه ونفعــه نة للشــباب وجعلــه احلصــن

 ..واجملتمع 

هناك لكل علم مـن العلـوم احلديثـة واملعاصـرة ، نيرتـه       -6

 ي فاـم الفـرد واألسـرة     وقـنم  حبسب ما متتلكه مـن أدوات وآلنـات  

واجملتمع ، وفام العالقات والتجمعات اإلنساننة ، وما تتفاعـل معـه   

 ..ية احلضار –اجلوانب الثقافنة 

ييار  ي عاملنا املعاصر مشاكل وأزمات ، مناـا مـا تتعلـق     -7

باألسرة ومكوناتاـا ، ومنيورهـا يشـمل اجلانـب التقلنـدي وغـري       

التقلندي والرقمي ، فلكـل لـه مشـاكله ، ولكـل لـه حلولـه  ي       

 ..منيومة احلقوق والواجبات واملسسؤولنات 
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ـ       -8 ل ال ميكن أ  تكو  النيـرة متسـاوية بـني عـامل مـا قب

االتصاالت العاملنة والشبكة العنكبوتنة واالنرتنت ، ومـا بعـده ،   

وما جيري من مستجدات مسـتمرة ، مـسؤلرة علـ  األسـرة وافرادهـا ،      

ومستوياتام العمرية والعقلنة ، فضاًل عن ما يسؤلر عل  اجملتمعـات  

والعامل ورمبا الفضاء اخلـارجي وامتداداتـه وسـعاته ، وهـو مـا ينجـر       

رتبنة والتعلنم واخلطط واإلسـرتاتنجنات مـن جاـة ،    عل  التعلم وال

 ..والتقننم الوظنفي والتقويم األدائي وما كاملاما من جاة أخرى 

وهناك ميكن وضع استنتاجات أخرى من خـال  قـراءة حمـاور               

 ..البهث وعالجاته ، لالستفادة مناا  ي وضع املقرتحات والتوصنات 

 

 : حاتالتوصيات واملقرت: ثانيًا 
 

ــث                ــم   واحملــاور و ي ضــوء املباح ــني أه ــن ب ــد م ــا مت  دي ، وم

 :االستنتاجات ، ميكن وضع التوصنات واملقرتحات اآلتنة 

والتعاو  والتفاعل مـع   ريروح اخل وضع خطط تنمِّي وتطور - 

 ط املدروسـة طـ اخل حبسـب ، واسـتثمار الطاقـات    كل مـا هـو قـويم   

حيقق  وما متطور واكب لكل ما هو معقالننة لسلوك أخالقي وال

االلـراف إىل طريـق   ، واحلنلولـة دو    بني ايهلدف والوسـنلة املالئمة 

 ..االحنرافات وارتكاب اجلرائم 

ــث ال      -5 ــة ، حبن ــة بدق ــ رامج مدروس ــط وال أ  تكــو  اخلط

لهنلولـة دو   ل،  عشـوائي وارجتـالي املوقـف    تكو  الرتبنة مبنيور

ا  انســنابنة وتــواز  دو  فقــد لولــةواحلن هــدر الطاقــات البشــرية ،

، وميكن االستفادة مـن   املتبادلة قوقاحل العمل واألداء ضمن نطاق

 ..جما  التعاو  بني األسرة واملسؤسسات الرتبوية والتعلنمنة 
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، لرفـع الـروح    وضع نيام حـوافز ماديـة ومعنويـة   االهتمام ب -2

 التعـاو   حرولتهقنـق  ،  التعلنمنةو بويةرتال املعنوية لدى الكوادر

ريادي ومالئم املبادرة والتنافس اخلالق والتشجنع عل  كل ما هو و

 .. ي اجملا  الرتبوي والتعلنمي 

االهتمام بالقنوات اإلعالمنة ؛ املسموعة واملقروءة واملرئنة ،  -2

ووضع يهلا خطط  قـق املضـمو  الرتبـوي بروحنـة التسـامح داخـل       

 ..األسرة ، وداخل املسؤسسات واجملتمع 

التوعنة املناسبة السـتثمار األسـرة واقـع التطـور مـن خـال         -2

ــه     ــو علن ــا ه ــات االتصــاالت ، كم ــة وتقنن ــا احلديث التكنولوجن

التعلنمنـة بـروح    –استثمار االنرتنت وال رامج  ي اجملاالت الرتبويـة  

 ..أخالقنة إسالمنة 

 يتضمناا القرآ  الكريم االستفادة من املناهج الرتبنة اليت -6

، ( علنام السالم)يث النبوية الشريفة ، وأقوا  األئمة األطاار واألحاد

، واسـتمراريته   ويتطور بشكل مستدام حبسب كل ما هو متطور

للهنلولـة  باملالئمة بالقنم واألخالق ، وباستنعاب توجاـات األجنـا    

 .. الرتبوي  –دو  نفورها من الوقاية والعالج األخال ي 

املخطـط  جماا اويم املناهج وبرلتق أو دوري وضع نيام سنوي -7

يهلــا مبنيــور اســرتاتنجي مســتدام ، بــالتوازي مــع النيــام التقــوميي 

للكـوادر الرتبويـة والتعلنمنـة ، وكـذلك لنيـام تطـوير وســائل       

الرتبنــة والتعلــنم التكــاملي ، مــع االهتمــام بــاملسؤمترات والنــدوات  

 ..اخلاصة بذلك 

ة  ي اجملتمـع  وسـائل اإلعـالم بالشخصـنات املـسؤلر     اهتمـام  - 8

 امإلــازاتســريتام ولومنــه مــا يعــرض بشــكل مشــوِّق ،  واألســرة

العلمنــة والعملنــة ، ممــا يتــنح لألســرة وأفرادهــا إىل اإلقتــداء باــم 

 .. وتقويم تربنتام
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وخصوصــنات  Adolescenceاالهتمــام مبرحلــة املراهقــة  -9

ـ   ،واألخالقنة ملراهقني واجتاهاتام السلوكنة ا ن وتعد هذه املرحلـة م

أخطر املراحل  ي حناة الفرد ، لكو  هذه املرحلة يتهقق فناا بلـورة  

 ..الشخصنة واجتاهاتاا 

ــة وعــالج    – 1  ــة ، كوقاي االهتمــام بالعــامل الرقمــي والعومل

البنئة الداخلنة والبنئة اخلارجنـة   بني هذا العامل الذي مجع مستدام ،

، ذلـك  وعـدم االسـتاانة فنمـا جيـري خبصـوص       والبنئة الفضائنة ،

واالســتفادة منــه كمشــاركة مدروســة وخمطــط يهلــا بعمــق       

 ..اإلسرتاتنجنة الذكنة املستدامة واملستمرة 

فالسنف ذو حدين ، والقلم وما متلي علنه العقـو  بـاختالف    

 ..وقنماا وأخالقناتاا  ومشارباا وأجنداتاا توجااتاا

ادة فنــه ، والقلــم والســنف جيــري  ي عاملنــا املعاصــر ، ال هــو              

 ..وأمن اجملتمع والدولة ميكن جعله سبنل للمهبة والسالم 

ومنه محاية األسرة وجتمعاتاـا األسـرية مـن سـلبنة العوملـة                    

الضــعف والعــامل الرقمــي ، واالســتفادة مــن إجيابناتاــا ، و ويــل  

التهديات إىل دعم قوة ابتكـار وقـنم عمـل أخالقـي خـاّلق ، مـع       و

بنــات  والفــرص التعلمنــة والرتبويــة والتعلنمــة ، بــال تولنـد اإلجيا 

 ..خصخصة مع اجلال واملصاحل املادية العمناء 

وهذه من ماام املسؤسسات الوطننة والقوى الوطننة واإلنساننة               

بأمجعاا ، لتكو  حقوق رسـالة احلقـوق ، رسـالة تطبنـق إنسـاني      

 ..فاعل وشامل 

 

 تعاىل 
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 جعاملصادر واملرا
 :املصادر واملراجع العربية 

 .القرآ  الكريم + 

ضبط نّصه صبهي /  ناج البالغة/  اإلمام علي بن أبي طالب + 

 . 967 / لبنا  / بريوت  / دار الكتاب اللبناني /   / الصاحل 

الصـهنفة  ( / علنـه السـالم  )اإلمام علي بن احلسني زين العابـدين  + 

دار /  (علنـه السـالم  )السـجاد  السجادية مـع رسـالة احلقـوق لإلمـام     

 .5 51/    / بريوت لبنا  / النقني للثقافة والعلوم والطباعة والنشر 

 ـف  / أبو حممد احلسن بن علي بن احلسـني بـن شـعبة احلرانـي      - 

 –بـريوت  / األمرية للطباعة والنشر والتوزيـع  /  العقو  عن آ  الرسو 

 .   51/ لبنا  

املنيمـة  / فايز الصـنا   . د: ترمجة /  جتماععلم اال/ انتوني غبدبْنز  -5

 .لبنا   –بريوت / العربنة للرتمجة 

/ مطابع الـدجوي / قرءات  ي علم االجتماع/ أمحد كما  أمحد. ـ د2

 . 977 / القاهرة

دار الفكر /  علم االجتماع وفلسفة اخلنا / خلنل أمحد خلنل . د -2

 . 996 /    / لبنا   –بريوت / اللبناني 

ــي  شــا -2 ــي الفــتح االبشــناي احملل ــن أمحــد أب ــدين حممــد ب / اب ال

/ مطبعـة املشـاد احلسـنني   / 5ج /  املستطرف  ي كل فـن مسـتيرف  

 .هـ 268 / مصر 

املطبعـة التجاريـة   / أصو  علم االجتمـاع / عبد ايهلادي اجلوهري. ـ د6

 . 986 / احلديثة
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7

-

 علنـه )رسالة احلقوق لإلمام السـجاد  / علي فاخر حمسن اجلزائري  

/  واإلعال  العاملي حلقوق اإلنسـا  ؛ دراسـة تربويـة مقارنـة    ( السالم

جامعة بغـداد  ( / ابن رشد)رسالة ماجستري مقدمة إىل كلنة الرتبنة 

 /51 1  . 

/  املطبعـة العصـرية   /  الصهة العامـة وبراجماـا  / عماد الدين عند  -8

 . 982 / اإلسكندرية 

 .القاهرة / ار الشعب د/  2ج/ إحناء علوم الدين / الغزالي  -9

/  علــم االجتمــاع واإليــديولوجنات/ قبــاري حممــد امساعنــل . د -1 

 .االسكندرية / املكتب العربي احلديث للطباعة والنشر 

ــي    -   ــا  أمحــد عل ــا  عثم ــة   / لقم ــني العاملن ــا  ب ــوق اإلنس حق

رسالة ماجستري مقدمـة  /  واخلصوصنة ؛ اخلطاب اإلسالمي أمنوذجًا

 . 5112/ جامعة املوصل / و  إىل كلنة القان

مطبعة االنتصار /  قاموس علم االجتماع/ حممد عاطف غنث . ـ د5 

 . 989 / اإلسكندرية / 

معجم العلـوم  / املصريني والعرب املتخصصني خنبة من األساتذة  -2 

 . 972 / مصر / مطابع ايهلنئة املصرية العامة للكتاب /  االجتماعنة

ـ   -2  األبعـاد الرتبويـة واالجتماعنـة  ي    / ك هاشم حسني ناصـر احملن

املسؤمتر العلمـي  شارك  ي /  (علنه السالم)أقوا  اإلمام جعفر الصادق 

، املنعقد  ت شـعار    الكوفةجامعة / كلنة الفقه الدولي الثاني ل

مرجعنة الفكر اإلسالمي  ي تراث اإلمام جعفر بن حممـد الصـادق   )

 .م    51/ شبا  /  52 -55من  لمدةل( علنه السالم)

تكامل البناء الرتبوي واإلنسـاني  / هاشم حسني ناصر احملنك . د -2 

واإلمام احلسن العسكري ( علنه السالم) ي أقوا  اإلمام علي ايهلادي 

شارك  ي املسؤمتر السنوي الرابع الـدولي الـذي أقامتـه    /  (علنه السالم)

ــة امل  ــة الكاظمن ــة للعتب ــة العام ــاري  األمان /  2/ 8  -7 قدســة ، بت

 .م2 51
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/  علم االجتمـاع  ي ناـج البالغـة   / هاشم حسني ناصر احملنك . د -6 

 .العراق  -النجف األشرف / دار أنباء للطباعة والنشر 

دار /  علم النفس  ي ناـج البالغـة  / هاشم حسني ناصر احملنك . د -7 

 .العراق  –النجف األشرف /  2 / أنباء للطباعة والنشر 

ــك  هاشــم حســني ن . د -8  ــرتاث   / اصــر احملن ــني ال النيــام األســري ب

حبث اشـرتك  /  مع دراسة منداننة حملافية النجف األشرف)واملعاصرة 

أقامتـه مجعنـة تنيـنم األسـرة العراقنـة      /  ي مسؤمتر األمومة املأمونة 

بالتعاو  مع اال اد الدولي لتنيـنم األسـرة وبرنـامج األمـم املتهـدة      

ومنيمـة النوننسـنف واملكتـب    اإلمنائي ومنيمة الصهة العاملنـة  

 8ـ  6/ اد بغد/ وجاات آخر  …اإلقلنمي لتنينم األسرة للوطن العربي 

 .992 / كانو  األو  / 

موســوعة العلــوم اإلداريــة   / هاشــم حســني ناصــر احملنــك    . د -9 

 -بـريوت  / مكتبة لبنا  ناشـرو   /  واالجتماعنة واألعما  التجارية

 .5119/ لبنا  

 

 :ة املصادر األجنبي
20- Popenone , David "Sociology" 3

rd
 , prentice – 

Hall , Inc. , New Jersey , 1987. 

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

, America , 1987. 
 

 

 

 

 



 73 

 

 

 حمتويات البحث من املخططات
 

 
 الصفهة التفاصنـــــــل

قنــة احلقو –املنيومــة احلناتنــة يــبني (  )خمطــط 

 للفرد واألسرة واجملتمع

21 

يبني خمتصر املنيومة اإلسرتاتنجنة (  5) خمطط 

 اجملتمع -لألسرة 

22 

لقافــة وبنــا  أســس ومنطلــق  يــبني (  2) خمطــط 

 أك ر احلقوق
25 

يبني النيـام الفرعـي لنيـام احلقـوق     (  2) خمطط 

 املتكامل ، اجلامع بني اجلوارح واألفعا 

22 

 28 ى حقوق أئمتكيبني مستو( 2) خمطط 

 28 الرعنة وقوق احليبني مستوى (  6) خمطط 

 29 يبني جانب من مستوى حقوق رمحك(  7) خمطط 
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 الصفهة التفاصـنـــــــــــــل

 7 املقدمة

   جوانب من املفاهنم والثقافة األسرية :املبهث األو 

 .مدخل ومفاهنم : أواًل 

 .ة األسرية جوانب من الثقاف: لاننًا 

 1 

 1 

5  

  56 جوانب من فلسفة ومعامل احلقوق: املبهث الثاني 

لقافة احلقوق وبناء الذات اإلنساننة :  املبهث الثالث- 

 األخالقنة للفرد

29 

 لقافة احلقوق وبناء نيام وتنينم :  رابعاملبهث ال

 األسرة
2  

 االســــتنتاجات والتوصــــنات:  امساملبهــــث اخلــــ 

 تواملقرتحا

62 

 62 االستنتاجات: أواًل 

 67 التوصنات واملقرتحات: لاننًا  

 71 املراجع

 71 املراجع العربنة

 75 األجنبنة املراجع

 72 حمتويات البهث من األشكا  واملخططات
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 للمؤلف كتب منشورة وغري منشورة منها
 . نةنيام تصمنم العمل وتقويم األداء ؛ ودوره  ي املشاريع اإلنتاج - 

   .إسرتاتنجنة دراسة السوق والسلعة للتنمنة االقتصادية  -5

     .فلسفة اإلدارة املعاصرة واجملتمع  -2

    .علم النفس  ي ناج البالغة  -2

   .اإلدارة واأُلسلوب القنادي  ي ناج البالغة -2

               .علم االقتصاد  ي ناج البالغة  -6

     . الوقاية والعالج ـ  ي ناج البالغة علم تلوث الفكر البشري ـ -7

                     .علم االجتماع  ي ناج البالغة  -8

                   .العراق  ي معجم البلدا   -9

                       . بالد الشام  ي معجم البلدا  -1 

 .     البلدا  جممصر والسودا  وبالد املغرب العربي وما تبق  من أفريقنة  ي مع -  

    . اململكة العربنة السعودية  ي معجم البلدا  -5 

       . ما تبق  من جزيرة العرب  ي معجم البلدا  -2 

                        .  إيرا   ي معجم البلدا  -2 

    .  ما تبق  من بالد األعاجم  ي معجم البلدا  -2 

االقتصــادية والتجاريــة   -ماعنــة  موســوعة املصــطلهات اإلداريــة واالجت   -6 

 (.             عربي –إنكلنزي )

 ( .إدارة العملنات ) إدارة اإلنتاج  -7 

 .نيام اأُلسرة بني الرتاث واملعاصرة  -8 

أوضاع الكوفة االقتصادية  ي عاد أمري املسؤمنني اإلمام علي بـن أبـي طالـب     -9 

 ( .علنه السالم)

 دمات  ي فنادق حمافية النجف األشرف السناحة الديننة وواقع اخل -51

 .تألري اجلوانب االقتصادية واالجتماعنة الرتكاب اجلرمية  - 5

 العقلنـة   قاموس علـم الـنفس والتهلنـل النفسـي والسـلوكي واألمـراض       -52

 ( .عربي –إنكلنزي )

 ( .عربي –إنكلنزي )قاموس  ي علم النفس  -52

 .( عربي –إنكلنزي )قاموس  ي الفلسفة  -52

 (علنه السالم)دروس من حكم وأقوا  اإلمام علي  -56
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 (.علنه السالم)البنه احلسن ( علنه السالم)دروس من وصنة اإلمام علي  -57

علنـه  ) أخالقنات العدالة  ي عاد أمـري املـسؤمنني األمـام علـي بـن أبـي طالـب        -58

 ( .رض)لألشرت النخعي  (السالم

 .عه املختلفة وتنمنتاا دور وأهمنة اإلعال  للمجتمع ومشاري -59

 .التقادم اإلداري وخطورته عل  مستقبل املشاريع  -21

 متصري الكوفة وعمراناا حت  نااية عاد اخللفاء الراشدين موجز  - 2

 .معجم التعاريف  ي موارد لسا  العرب  -25

 .معجم األمثا  ومعانناا  ي لسا  العرب  -22

 .ق التفوق التنافسي ودوره  ي  قن(  ( JITاستخدام نيام  -22

 .اجلامعات وترسن  لقافة الرأي اآلخر  -22

 .إسرتاتنجنة الدراسات العلنا  ي اجلامعات العراقنة  -26

 .منيمات اجملتمع املدني ودورها السناسي  ي العراق  -27

 .الكوفة  ي معجم البلدا   -28

 . البصرة  ي معجم البلدا   -29

 .بغداد  ي معجم البلدا   -21

 (تألنف مشرتك . ) جزء ( 5 )معجم املخطوطات النجفنة  - 2

 .دلنل مركز دراسات الكوفة  -25

 (تألنف مشرتك . ) علماء جامعة الكوفة ؛ مرتبة األستاذية  -22

 . الكوفة  ي معجم البلدا   -22

 .بغداد  ي معجم البلدا   -22

 .البصرة  ي معجم البلدا   -26

 .ة  ي القرآ  الكريم هندسة وإعادة هندسة احلنا -27

 .هندسة وإعادة هندسة احلناة  ي األحاديث النبوية الشريفة  -28

 .هندسة وإعادة هندسة احلناة  ي ناج البالغة  -29

 . الثقافة السناحنة وإسرتاتنجنة تنمنة املوارد البشرية  -21

 . 6 51-2 51للعام الدراسي جامعة الكوفة  –دلنل كلنة الفقه  - 2

 .  6 51-2 51جامعة الكوفة للعام الدراسي  –خترج طلبة كلنة الفقه دلنل  -25

 .عربي  –معجم املصطلهات اإلدارية واالقتصادية ؛ إنكلنزي  -22

ــة  ي هندســة وإعــادة هندســة الفكــر    -22 دور اجلامعــات واملسؤسســات البهثن

 . الريادي واإلسرتاتنجي
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 .نة البناء التكاملي بني الوحدة االسالمنة واملواط -22

 …للمؤلفمؤلفات ومعاجم ُأخر  وهناك
 : البحوث واملشاركات يف املؤمترات والندوات العلمية

 . الهياكل التنظيمية في المشاريع الصناعية مع دراسة ميدانية  -0

  0984 – 0983الجامعة المستنصرية  رك في المؤتمر العلمي على مستوىاش  -أ

 – 0983 القطةةر العراقةةي رك فةةي مةةؤتمر علمةةي علةةى مسةةتوى جامعةةات  اشةة  -ب 

0984  . 

 . دراسة السوق والسلعة في القطا  الصناعي مع دراسة ميدانية  -2

  –0984 رك فةةي المةةؤتمر العلمةةي علةةى مسةةتوى الجامعةةة المستنصةةرية  اشةة         

0985   ( حصل على شهادة تقديرية ) 

سةةة نظةام تصةةمي  العمةةل وتقةةوي  األداء ودوره فةةي المشةةاريع اإلنتاجيةةة مةةع درا  -3

 ميدانية 

 –0985 رك فةةي المةةؤتمر العلمةةي علةةى مسةةتوى الجامعةةة المستنصةةرية  اشةة         

وفةةي ضةةوءه تةة  تةةأليف الكتةةاب السةةالف الةةةكر وأعلمتنةةي ثةةالث وزارات    .  0986

 . بتعميمه على الجهات التابعة لها 

 . اتجاهات شعر الصافي ألنجفي في تغيير المجتمع  -4

فةي   ، العلمةي الةةي أقةي  فةي النجةف األشةرف       رك في المهرجان القطةري اش        

 .  0993تموز 

 . تأثير الجوانب اتقتصادية واتجتماعية ترتكاب الجريمة مع دراسة ميدانية  -5

رك فةةةي المةةةؤتمر العلمةةةي األول المشةةةترك بةةةين وزارة التعلةةةي  العةةةالي  اشةةة          

 .. 0993/ 2ت /  00  -9 والبحث العلمي ووزارة الداخلية في

  ( حصل على شهادة تقديرية ) 

عليه )في عهد اإلمام علي  (الكوفة ) األوضا  اتقتصادية للعاصمة اإلسالمية  -6

 (السالم

الةةي أقامتةه كليةة    ( الكوفةة فةي التةاريخ    ) رك في المؤتمر العلمةي الثةاني   اش         

 / 29  – 28جامعةةةة الكوفةةة مةةةن  / اآلداب بالتعةةاون مةةةع مركةةز دراسةةةات الكوفةةة    

 .  0994تشرين الثاني 

 نظام األسرة وتنظيمها بين التراث والمعاصرة مع دراسة ميدانية  -7

التي أقامته جمعية رك ضمن مؤتمر األمومة المأمونة وتنظي  األسرة اش       

المكتب وتنظي  اأُلسرة العراقية وبالتعاون مع اإلتحاد الدولي لتنظي  األُُسرة 

ومنظمة  وبرنامج اأُلم  المتحدة اإلنمائي العربي لوطناأُلسرة ل ي لتنظي قليماإل
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)   .0994/  0ك/  8 – 6 في بغداد  ومنظمة اليونيسيف ،الصحة العالمية 

 ( حصل على شهادة تقديرية 

 .الجريمة وبعدها اتقتصادي مع دراسة ميدانية لمديرية شرطة محافظة النجف -8

  مةةة التةةي أقامتهةةا كليةةة التربيةةة رك ضةةمن نةةدوة التحليةةل العلمةةي للجري اشةة      

مركةةةز البحةةةوث  / جامعةةةة الكوفةةةة بالتعةةةاون مةةةع وزارة الداخليةةةة     / للبنةةةات 

 .  0995 / آذار / 29والدراسات بتاريخ 

السياحة الدينية وواقع الخدمات في فنادق محافظةة النجةف األشةرف وتطويرهةا      -9

 . ، مع دراسة ميدانية 

واقةع السةياحة الدينيةة فةي محافظةة      : ) نيةة  رك ضمن الندوة العلميةة الثا اش     

 جامعةة الكوفةة بتةاريخ   / التي أقامها مركز دراسات الكوفةة  ( النجف األشرف 

 .  0995 / نيسان/  9

دور وأهمية اإلعالن للمجتمع ومشاريعه المختلفة وتنميتها مع دراسة ميدانيةة   -01

 .في محافظة النجف األشرف 

 / 02 -00ول لجامعةة القادسةية والمنعقةدة بتةاريخ     رك في المةؤتمر العلمةي األ  اش    

 . 0995 / نيسان

 مةع دراسةة ميدانيةة فةي      –التقادم اإلداري وخطورته علةى مسةتقبل المشةاريع     -00

 .جامعة الكوفة 

/  05 – 04 رك فةةي المةةؤتمر العلمةةي األول لجامعةةة الكوفةةة المنعقةةد بتةةاريخ  اشةة    

 .  0996 / نيسان

 .ة العنف اإلعالم في نبدور  -02

الةةي   لمحافظةات جنةوب الوسة     األول اإلعالمةي اإلقليمةي  رك فةي المةؤتمر   اش     

والُمشةةاركة فيةةه المحافظةةات ؛ النجةةف    ، نظمةةه مجلةةف محافظةةة كةةربالء المقدسةةة    

فةي يةوم األربعةاء     والمنعقةد ، األشرف وبابل والديوانيةة وواسة  وكةربالء المقدسةة     

ثةةـهل البحةةث المةةةكور محافظةةة النجةةف    وم،  2118 /تشةةرين األول  / 29 الموافةةق

  .منفردًا  األشرف

 .جوانب من فلسفة البناء الفكري في شعر الصافي النجفي  -03

جامعةة الكوفةة المنعقةد    / مركز دراسةات الكوفةة   رك في المؤتمر العلمي لاش         

 ( حصل على شهادة تقديرية )   . 2119/ آذار /  2 -0 بتاريخ

 .ودوره في تحقيق التفوق التنافسي (  ( JITاستخدام نظام  -04

 -29المؤتمر العلمي الحادي عشر لجامعة بابل والمنعقد للمدة من رك في اش    

 ( حصل على شهادة تقديرية )     . 2119/ نيسان  31
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( قةةبف مةةن تفسةةير القةةرآن    ) الةةدرس اللغةةوي فةةي التفسةةير القرآنةةي ؛ كتةةاب       -05

 .ُأنموذجا 

مةن   لفتةرة ، المنعقةد ل  الكوفةجامعة / كلية الفقه مر العلمي الرابع لالمؤتشارك في   

07- 08  /5  /2119  .      ( حصل على شهادة تقديرية ) 

 .ومضامين أقواله العلمية ( عليه السالم ) اإلمام جعفر الصادق  -06

عقةد  ، المن الكوفةة جامعة / كلية الفقه المؤتمر العلمي الدولي الخامف لشارك في     

  .  2119/  02/  02 -00من  لفترةل

      ( حصل على شهادة تقديرية مع در  المؤتمر ) 

 .الجامعات وترسيخ ثقافة الرأي اآلخر  -07

الجامعةةة / السةةنوي الثالةةث لكليةةة العلةةوم السياسةةية    المةةؤتمر العلمةةي  شةةارك فةةي     

  .  2119/ تشرين األول /  23المستنصرية والمنعقد بتاريخ 

 .مراكز الدراسات والبحوث بين الواقع وقوة الطموح  -08

؛ لمركةز  المؤتمر العلمةي الةوطني لمراكةز البحةث العلمةي فةي العةراق       شارك في    

 .  2101/  3/  06، المنعقد بتاريخ  الكوفةجامعة / دراسات الكوفة 

      ( حصل على شهادة تقديرية ) 

 .أنموذجًا " العل  " تجديد ؛  مجلة هبة الدين الشهرستاني بين اإلصالح وال -09

المةةؤتمر العلمةةي األول لدراسةةة جهةةود السةةيد هبةةة الةةدين الشهرسةةتاني شةارك فةةي     

بالتعةاون  ( لنةدن  ) الفكرية واإلسالمية ، أقامتةه الجامعةة العالميةة للعلةوم اإلسةالمية      

 والمنعقةد فةي جامعةة الكوفةة للمةدة مةن       الكوفةة جامعةة  / مركةز دراسةات الكوفةة    مع 

 (  در  المؤتمرحصل على )      .2101/ نيسان /  0 –آذار / 30

 .الصحافة بين الواقع وطموح العالمة هبة الدين الشهرستاني  -21

شارك في المؤتمر العلمي التاريخي ؛ صحافة النجةف األشةرف إنجةاز معرفةي          

فةر  النجةف   وإبدا  فكري ، الةي أقامته كلية اآلداب بالتنسيق مع نقابةة الصةحفيين   

 (  شهادة تقديريةحصل على )   .  2101نيسان /  05 -04األشرف للمدة 

 .أثر بيئة النجف األشرف في بناء شخصية الشيخ الوائلي  -20

المؤتمر العلمي ؛ الشيخ الةوائلي وأثةره اإلصةالحي والفكةري ، الةةي      شارك في     

إلسةةالمية الجامعةةة فةةي  ، والكليةةة ا الكوفةةةجامعةةة / مركةةز دراسةةات الكوفةةة  أقامةةه 

 .  2101/  4/  31 -29النجف األشرف ، والمنعقد بتاريخ 

      ( حصل على شهادة تقديرية مع در  المؤتمر ) 

سةةالمة اللغةةة العربيةةة فةةي الوسةةائل اإلعالميةةة ؛ معجةة  تصةةحي  لغةةة اإلعةةالم     -22

 ( .لمية مع دراسة ميدانية لبعض القنوات العربية والعا/ ) أنموذجًا ( العربي 
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 الكوفةة جامعةة  / كلية التربية األساسية المؤتمر العلمي الدولي األول لشارك في     

    . 2101/  5/  01 -9من  لفترة، المنعقد ل

  ( حصل على شهادة تقديرية مع در  المؤتمر ) 

 ( .عليه السالم)األبعاد التربوية واتجتماعية في أقوال اإلمام جعفر الصادق  -23

، المنعقةد  الكوفةة جامعةة  / كليةة الفقةه   المؤتمر العلمةي الةدولي الثةاني ل   شارك في      

مرجعية الفكةر اإلسةالمي فةي تةراث اإلمةام جعفةر بةن محمةد الصةادق          )تحت شعار 

 .م  2100/ شباط /  23 -22من  لفترةل( عليه السالم)

    ( حصل على شهادة تقديرية مع در  المؤتمر ) 

 .يجية المتداخلة بين الجامعات والمجتمع األبعاد اإلسترات -24

) ، تحةةت شةةعار   البصةةرةجامعةةة ؛ لمةةؤتمر التعلةةي  المسةةتمر األول   شةةارك فةةي     

إصالح وتطوير التعلي  المستمر وخدمة المجتمع فةي الجامعةات العراقيةة ، المنعقةد     

 ( حصل على شهادة تقديرية )      .  2100/  3/  07 -06بتاريخ 

 لعدالةةة فةةي عهةةد أميةةر المةةؤمنين اإلمةةام علةةي بةةن أبةةي طالةةب    أخالقيةةات ا -25

 (رضي اهلل عنه)لألشتر النخعي 

المؤتمر العلمي الدولي ، الةي أقامه مركز دراسةات الكوفةة ، وكليةة    شارك في      

نهج البالغة سةراج الفكةر   ) ، المنعقد تحت شعار   الكوفةجامعة /  التربية األساسية

 .م  2100/ آذار /  28 -27من  لفترة، ل( وسحر البيان 

    ( حصل على شهادة تقديرية مع در  المؤتمر ) 

 .شعر الشيخ عبد الكري  الجزائري مضامينه وأغراضه  -26

 لفترة، المنعقد ل الكوفةجامعة / كلية الفقه المؤتمر العلمي الثاني لشارك في        

 ( تقديرية حصل على شهادة )       . م 2100/  4/  09 -08من 

) أثر النجةف األشةرف اإلعالمةي والصةحافي فةي اإلصةالح والتجديةد؛ مجلةة          -27

 أنموذجًا ( النجف 

شةةارك فةةي المةةؤتمر العلمةةي السةةنوي الثالةةث ، الةةةي أقامتةةه الكليةةة اإلسةةالمية            

 .م 2100/ نيسان /  23 -22الجامعة في النجف األشرف  ، بتاريخ 

           ( تقديرية حصل على شهادة ) 

  األبعاد التربوية في أقوال اإلمام الكاظ   -28

شارك في المةؤتمر العلمةي الثةاني الةةي أقامتةه األمانةة العامةة للعتبةة الكاظميةة               

         .م 2100/  6/ 00 -01المقدسة ، بتاريخ 

  ( حصل على شهادة تقديرية مع در  المؤتمر ) 

 أنموذجًا ( سورة طه ) ن الكري  ؛ المضامين النفسية في القرآ -29
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، الةةةي ( القةرآن الكةري  وقضةةايا العصةر    ) شةارك فةي المةةؤتمر العلمةي الثالةةث         

  .م 2100/  02/  02 -00جامعة الكوفة  ، بتاريخ / أقامته كلية التربية األساسية 

   ( حصل على شهادة تقديرية ) 

 .ة في وثيقة المدينة العقد اتجتماعي وبناء الدولة اإلسالمي – 31

مركةز  المةؤتمر العلمةي األول ؛ وثيقةة المدينةة المنةورة ، الةةي أقامةه        شارك فةي      

 .  2102/  2/  03 -02، والمنعقد بتاريخ  الكوفةجامعة / دراسات الكوفة 

     (  حصل على در  المؤتمر ) 

 .األداء العالي وتحديات الفساد اإلداري  -30

التعلةي   )، تحت شةعار   البصرةجامعة ؛ لالتعلي  المستمر األول مؤتمر شارك في    

 .  2102/  3/  7 -6، المنعقد بتاريخ ( المستمر طريق الجامعة إلى المجتمع 

 . المضامين النفسية في أقوال اإلمام الكاظ    -32

شةارك فةةي المةؤتمر العلمةةي السةنوي الثالةةث الةدولي الةةةي أقامتةه األمانةةة العامةةة          

 م2102/  5/ 26 -25تبة الكاظمية المقدسة ، بتاريخ للع

           ( حصل على شهادة تقديرية مع در  المؤتمر ) 

 هندسة وإعادة هندسة المجتمع بين نهج البالغة والفكر المعاصر   -33

شارك في المؤتمر العلمي لمهرجةان الغةدير العةالمي األول الةةي أقامتةه األمانةة           

 .م 2102/  00/  9 -5العلوية المقدسة ، بتاريخ العامة للعتبة 

   (  حصل على شهادة تقديرية مع در  المؤتمر ) 

اإلنسةةانية ؛ مجلتةةا   –توظيةةف اإلعةةالم وفلسةةفته فةةي وحةةدة العقيةةدة اإلسةةالمية     -34

 أنموذجًا( النجف)و ( العل  )

المنعقد  لكوفةا جامعة / التربية لكليةاألول  الدوليالمؤتمر العلمي شارك في      

 .2103/  4/  05 -04من  لمدةل

 (وشهادة تقديرية حصل على در  المؤتمر  ) 

 .منظمات المجتمع المدني ودورها السياسي في العراق  -35

المنعقد بتاريخ  الكوفة جامعة / اآلداب لكلية  الدوليالمؤتمر العلمي شارك في      

24- 25  /4  /2103 .            (شهادة تقديرية حصل على  ) 

إسةةةتراتيجية التعلةةةي  المسةةةتمر فةةةي التفكيةةةر اإلبةةةداعي واألداء العةةةالي لخدمةةةة    -36

 المجتمع 

التعلي  المسةتمر ، بتةاريخ   / شارك بالمؤتمر العلمي الةي أقامته جامعة البصرة      

29  /4  /2103 .           ( شهادة تقديريةحصل على  ) 

( عليه السالم)واإلنساني في أقوال اإلمام علي الهادي  تكامل البناء التربوي -37

 ( .عليه السالم)واإلمام الحسن العسكري 
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شةةارك فةةي المةةؤتمر السةةنوي الرابةةع الةةدولي الةةةي أقامتةةه األمانةةة العامةةة للعتبةةة       

 .م 2103/  5/ 08 -07الكاظمية المقدسة ، بتاريخ 

           (مؤتمر حصل على شهادة تقديرية مع در  ال ) 

 .عل  النفف اتقتصادي بين نهج البالغة والفكر المعاصر  -38

/ 31شارك في المؤتمر العلمي الدولي الثاني للعتبة العلوية الشريفة بتاريخ      

01 – 0  /00   /2103.   ( حصل على شهادة تقديرية مع در  المؤتمر ) 

في حماية حقوق األيتام المسؤولية األخالقية لمنظمات المجتمع المدني  -39

 ( .مع دراسة ميدانية ) والمشردين ؛ 

جامعةة  / شارك في المؤتمر السنوي الثاني الةي أقامةه مركةز دراسةات الكوفةة          

 ( حصل على شهادة تقديرية )  .م 2103/  00/ 28 -27الكوفة ، بتاريخ 

 . الثقافة السياحية وإستراتيجية تنمية الموارد البشرية  -41

/ شارك في المةؤتمر العلمةي الةدولي الثةاني الةةي أقامتةه كليةة العلةوم السةياحية               

  .م 2104/  3/ 02 -00جامعة كربالء ، بتاريخ 

 .نظام وتنظي  األسرة بين رسالة الحقوق والفكر المعاصر  -40

شارك في المؤتمر العلمي السنوي الدولي الخةامف الةةي أقامتةه األمانةة العامةة           

 .م 2104/  5/ 9 -8ة الكاظمية المقدسة ، بتاريخ للعتب

      (حصل على شهادة تقديرية ودر  المؤتمر ) 

 . في ملحمة الغدير لبولف سالمة( عليه السالم)اإلمام علي بن أبي طالب  -42

شارك في مهرجان الغدير العةالمي السةنوي الثالةث الةةي أقامتةه األمانةة العامةة             

 م 2104/  01/ 20 -09مقدسة ، بتاريخ للعتبة العلوية ال

      (وشهادة تقديرية  حصل على در  المؤتمر ) 

دور الجامعات والمؤسسات البحثية في هندسة وإعادة هندسة الفكر الريادي  -43

 . واإلستراتيجي

/ شارك في المؤتمر العلمي الدولي الرابةع الةةي أقامةه مركةز دراسةات الكوفةة            

الجمهوريةةةة اإلسةةةالمية / التعةةةاون مةةةع أكاديميةةةة الحكمةةةة العقليةةةة  جامعةةةة الكوفةةةة ب

 ( حصل على شهادة تقديرية )      .م 2105/  0/ 8 -7اإليرانية ، بتاريخ 

دور الجامعات والمؤسسات البحثية في هندسة وإعادة هندسة الفكر الريادي  -44

 . واإلستراتيجي

رابةع الةةي أقامةه مركةز دراسةات      فةي المةؤتمر العلمةي الةدولي ال     البحةث  شارك     

الجمهورية اإلسالمية / جامعة الكوفة بالتعاون مع أكاديمية الحكمة العقلية / الكوفة 

 ( حصل على شهادة تقديرية )      .م 2105/  0/ 8 -7اإليرانية ، بتاريخ 

 .مضامين البناء الفكري والفلسفي في شعر السيد الشريف المرتضى  -45
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في المؤتمر العلمي السنوي الدولي الخةامف الةةي أقامتةه األمانةة      ثالبحشارك      

 .م 2105/  4/  24 -23العامة للعتبة الكاظمية المقدسة ، بتاريخ 

  ( حصل على شهادة تقديرية مع در  المؤتمر ) 

 (مجلة النجف أنموذجًا) الفكر اإلنساني ومعالجاته عند العالمة الشيخ المظفر  -46

في المؤتمر العلمي الدولي حول التجديد فةي فكةر العالمةة الشةيخ      بحثالشارك      

محمد رضا المظفر الةي أقامه معهةد العلمةين للدراسةات العليةا بالتعةاون مةع العتبةة        

 . م 2105/ آذار /  25 -24العباسية المقدسة ، بتاريخ 

  ( حصل على شهادة تقديرية ) 

( قةةبف مةةن تفسةةير القةةرآن    ) كتةةاب الةةدرس اللغةةوي فةةي التفسةةير القرآنةةي ؛      -47

 .ُأنموذجا 

/ في المؤتمر الدولي دراسات اللغة العربية وآدابها  البحثشارك         

 . 2106/ مارس /  7 -4ماليزيا  –كواتلمبور 

 .األساليب العلمية لتحقيق المخطوطات ؛ تواصل بين الماضي والمستقبل  -48

األول للمخطوطات والوثائق التاريخية في في المؤتمر الدولي  البحثشارك         

 الةي أقامته جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية  2106/  4/  28 -27ماليزيا 

 .إنسانية الضرائب وإدارتها بين نهج البالغة والفكر المعاصر  -49

الةةي أقامتةه كليةة    ( نهج البالغة الثاني ) ؛  في المؤتمر العلمي البحثشارك         

يةةة األساسةةية فةةي جامعةةة الكوفةةة ، بالتعةةاون مةةع العتبةةات المقدسةةة الحسةةينية         الترب

 . 24/4/2106 -23والعباسية وأمانة مسجد الكوفة ، بتاريخ 

  ( حصل على شهادة تقديرية ) 

 إستراتيجية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعات الدول النامية – 51

 3تطوير البحث العلمي في التعلي  العالي  في المؤتمر الدولي البحث شارك       

اتمارات العربية  -الشارقة  بالمشاركة مع جامعة الزرقاء في - 2106مايو 

 المتحدة 

اإلسةةتراتيجية المعرفيةةة وثقافةةة الجةةودة الشةةاملة والمسةةتدامة فةةي المؤسسةةات        -50

 التربوية والتعليمية 

 األكةاديمي  واتعتمةاد  والجةودة  ي التقية شارك البحث في المؤتمر الةدولي ؛            

،  2106أكتةوبر  /  3 – 0األردن فةي   -عمةان  / لجامعة الزرقاء  العالي التعلي  في

/  6 – 4فةي   ماليزيةا  – كواتلمبةور / والتخطةي    اإلدارة الةدولي  المةؤتمر وكةةلك  

 . 2106/ أكتوبر 

 . اللغة العربية وتكنولوجيا المعلومات -52
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لمؤتمر الةدولي دراسةات اللغةة العربيةة وآدابهةا بالمشةاركة       اشارك البحث في        

اتمةةارات العربيةةة   -الشةةارقة  2106/ أكتةةوبر  07 -04مةةع جامعةةة الزرقةةاء فةةي   

 . المتحدة

 استراتيجية تحقيق المخطوطات في البناء الحضاري -53

ضمن المؤتمر الدولي الثاني للمخطوطات والوثائق شارك البحث         

  .م 2106/أكتوبر 26 - 25تركيا ، بتاريخ  –( جامعة بارتين)قده في التاريخية، ع

 .الجامعات العراقية في إستراتيجية الدراسات العليا  – 54

المةؤتمر الةدولي تطةوير البحةث العلمةي فةي التعلةي  العةالي         شارك البحةث فةي          

 . رينالبح -المنامة  2106/ ديسمبر  21 -08بالمشاركة مع جامعة الزرقاء في 

 .المنبر الحسيني وفلسفة البناء التربوي واتجتماعي  -55

، حول التجديد في المنبر الحسيني ،  الثانيالدولي المؤتمر شارك البحث في        

بالتعاون  معهد العلمين للدراسات العليا/ مؤسسة بحر العلوم الخيرية الةي أقامته 

جمادى  07 -06م الموافق  2107 اذار 07 – 06العتبة العباسية المقدسة في مع 

 ( حصل على شهادة تقديرية )    .هـ 8043اتخر 

 اإللكتروني  إدارة المعرفة وتقنيات التعلي  والتعلي  -56

الدولي ؛ المؤتمر الدولي تكنولوجيا وتقنيات التعلي  المؤتمر شارك البحث في        

 3 - 0 في مارات العربية المتحدةات -، الةي أقي  في الشارقة  والتعلي  اتلكتروني

 . 2107أبريل 

 .البناء التكاملي بين الوحدة اإلسالمية والمواطنة  -57

الثالث للدراسات اإلسالمية ودورها في  الدوليالمؤتمر شارك البحث في        

 كواتلمبور، الةي أقي  في اإلنسانية امعة ج/  تطوير واقع األمة وخدمة اإلنسانية

 . 2107أبريل  29 - 28 في ماليزيا –

حبث ( 011) للمؤلف أكثر من مشاركات يف مؤمترات علمية أخرى ، ومنشور وهناك
 ..داخل العراق وخارجه وشعر وقصة ، وموضوع 

 

 
 
 

 


