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المقاربة التشاركية
بين الخطاب الديني واألسرة
ومآالتها في ضبط السلوك اإلجتماعي
(ر ؤية إسالمية)
الباحث
أ .د .رعد حميد توفيق
الجامعة العراقية  -كلية العلوم اإلسالمية
الباحث
م .م .نور علي إبراهيم
كلية اإلمام األعظم  الجامعة
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Apstract:
As it is known that one of the requirements of

الملخص

intellectual balance, correctness and scientifically accurate consideration is to be persistent to كــمــا ه ــو مــعــلــوم ان م ــن ل ـ ــوازم االت ـ ــزان الــفــكــري
address thorny issues in which there are multiple  التوثب لمطارحة،وصوابيته وتسديد النظر علميا
opinions and visions diverge with some depth القضايا الشائكة التي تتعدد فيها اآلراء وتتشعب
and accuracy, which inevitably leads to direct- حولها الرؤى بشيء من العمق والدقة وهو مما يفضي
ing thought for the better and bringing it down ،المحالة الى توجيه الفكر لالفضل وانزاله على الداء
on the disease, so the control of social behav- لــذا فــان ضبط السلوك االجتماعي في مجتمعاتنا
ior in our societies is in fact a return to an innate هو في الحقيقة عــودة لنظام كوني فطري تنتظم به
cosmic system in which relations between indi- العالقات بين االفراد وتتحدد في ضوئه األدوار كما ان
viduals are regulated and roles are determined هذا االلتزام ال يأتي من فراغ بل عبر قنوات وسياقات
in light of this commitment does not come out  نعتقد بان اهمها الخطاب الديني،محددة ومؤطرة
of a vacuum, but through specific and framed  فضال، بما يحتويه من نص مؤسس وخطيب مؤطر
channels and contexts, we believe that the most  وامكانية تشاركهم من اجل،عن االسرة وما تستطيعه
important of the religious discourse, which con-

. ذلك الضبط االجتماعي

tains from the text of the founder and the framed
orator, as well as the family and what you can,
and the possibility of sharing them for that social
adjustment.

***
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المقاربة التشاركية بين الخطاب الديني واألسرة ومآ التها في ضبط السلوك اإلجتماعي ـــــــــــــــــــــــــــــ

المقدمة

عبر مصادر وسياقات محددة ومؤطرة حسب االطار
المفاهيمي والبيئي الذي ينوعها ،ونرى ان اهم تلك
المصادر هو الخطاب االسالمي بما يحتويه من نص

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على مؤسس وخطيب مؤطر  ،فضال عن االســرة ومديات
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم.

اشكالها ،وكيفية تشاركهم من اجل تحديد الضبط

فانه لمن االتزان الفكري وصوابيته وتسديد النظر االجتماعي وااللــتــزام بالمعايير االخالقية والدينية
علميا  ،التوثب لمطارحة القضايا الشائكة التي التي يفرضها عليهم الدين فضال عن العرف السائد.
تتعدد فيها اآلراء وتتشعب حولها ال ــرؤى وتتباين

ان من أول مالمح الضبط االجتماعي لإلنسان

حولها التوجهات وهو مما يفضي المحالة الى توجيه

هو نهي اهلل سبحانه وتعالى ألبينا آدم عليه السالم
ُْ
من االقتراب من الشجرة ،قال تعالى(َ :وقل َنا َيا َآد ُم
ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ َ ً
دا َح ْي ُث ِش ْئ ُتماَ
اسكن أنت و ز وجك الجنة وكال ِمنها رغ
َّ َ َ َ َ ُ َ َ َّ
َْ
الظا ِل ِم َ
ين) (سورة
َوال تق َر َبا َهـ ِـذ ِه الشج َرة فتكونا ِمــن

خالل االفادة من مؤثرات مقاربة.

الــبــقــرة )35:فلما كــان منه عليه السالم ما كــان من
ُ
أ كله من الشجرة التي نهى اهلل عنها ،أهبط الى ارض
ُْ
ً
الشقاء والتعب  ،قال تعالى( :قل َنا ْاه ِب ُطوا ِم ْن َها َج ِميعا
َ َّ َ ْ َ َّ ُ ْ ّ ُ ً َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ٌ
اي فال خـ ْـوف
ف ِإما يأ ِتينكم ِم ِني هــدى فمن ت ِبع هــد
َ
ُ َ
َعل ْي ِه ْم َوال ُه ْم َي ْح َزنون) (سورة البقرة ،)38:وعليه نفهم

الفكر االفضل وانزاله على الداء ،داء االنحراف بانواعه
ُ
شتى (انــحــراف األس ــر  ،انــحــراف الــمــراهــق ،انحراف
الفكر  ،انحراف السلوك)........ومدى اعادة توازنة من
لذا فان ضبط السلوك االجتماعي في الحقيقة
هــو ع ــودة لنظام كــونــي فــطــري تنتظم بــه العالقات
بين االف ــراد وتتحدد فــي ضوئه األدوار  ،وهــو يشمل
ً
المخلوقات كافة ً
وانتهاء بالجمادات
بدء من اإلنسان

والنباتات والحيوانات وسائر المخلوقات ،ولكون من هذه االشارة ان الضبط االجتماعي الذي يتشارك
ََ ْ
اإلنــســان أ كــرم هــذه المخلوقات قــال تعالى(َ :ولــقــد مــن اجــل تحقيقه الخطاب الديني واالس ــرة  -كما
ْ ْ
ْ
َْ
َ
ك َّر ْم َنا َب ِني َآد َم َو َح َمل َن ُاه ْم ِفي ال َب ّ ِر َوال َب ْح ِر َو َر زق َن ُاه ْم ِم َن هو في بحثنا الحالي -امر البد منه؛ لصلته الوثيقة
َ َّ ْ
َ َْ َْ
َّ
َ َ
ات َوفضل َن ُاه ْم َعلى ك ِث ٍير ِم َّم ْن خلق َنا تف ِضيًال) بتنظيم حياة األفراد داخل هذه المجتمعات ،ويكون
الط ِّي َب ِ
ُّ
(سورة اإلســراء ، )70:والى جانب التكريم فقد كلف بذلك أساس رئيس في استقرار السلوك وتحصينه
َّ
ْ َْ َ َ َ
بحمل األمانة قــال تعالى(ِ :إن ــا َع َرض َنا ال َمــانــة َعلى من االنحراف وما ينتج عن ذلك من مآ الت متحولة
ُ
َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ
َ
ض وال ِجب ِال فأبين أن يح ِملنها وأشفقن على األسر المسلمة وتحصين منظومة القيم لديها.
السماو ِ
ات والر ِ
ْ
َ
ُ
َ
ً
ْ ُ ّ َ َ َ
لذى فاننا نعتقد ان الخطاب الديني المعتدل
ِم ْن َها َو َح َمل َها ِالنـ َـســان ِإنـ ُـه كــان ظلوما َج ُهوًال) (سورة
ُ
يــقــوم بــأهــم وظيفة تبقي على البناء االجتماعي،
األحزاب.)72 :
كما ان هذا النظام وهذا االلتزام ال يأتي من فراغ بل من خــال التأثير ّ
الفعال الــذي يدفع على تدعيم
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التماسك االجتماعي ،وضبط سلوك األف ــراد ،من تجذير معايير االخالق الفاضلة والقيم النبيلة التي
خالل القيم والمعايير .
مشكلة البحث :تتحدد مشكلة بحثنا من خالل
التساؤل الرئيس:

تؤطرها نظرية الضبط االجتماعي.
منهجية البحث :هــذا البحث يسير وفــق منهج
البحث الوصفي التحليلي باستخدام األدبــيــات

هل هنالك تأثير للخطاب الديني على االســرة العلمية المتاحة ،مــن أجــل تحديد األث ــر الفاعل

ُيخضعها لتحوالت متقلبة ،امــا تحصين الفرادها للمقاربة التشاركية للخطاب لديني مــع االســرة
فكريا وحسيا من أي انحراف سلوكي او فكري يزعزع المسلمة وأهميته في ضبط الفرد واالســرة وبالتالي
ضبطهم االجتماعي ويعمل على عدم توفير ادوات ضبط المجتمع واستقراره وتقدمه.
التمكين فــي االرض ،او تفتيت ألمنهم الفكري

اهميــة البحــث :تتحــدد أهميــة البحــث بأهميــة

والــســلــوكــي يجنح بــهــم نــحــو االن ــح ــراف والجريمة إشــكالية عنــوان الموضــوع المطــروح وهــو موضــوع
والتطرف؟.

االنحــراف الســلوكي وآليــة ترويــض انحرافاتــه مــن

اهداف البحث :مما تهدف اليه هذه الدراسة هو خــال خطــاب دينــي معتــدل قافــز فــوق كل مــا يفتــت
الوقوف على االهداف التي نجملها في:

ويهيــن ويــذل ويشــين  ،ومــا يشــكله هــذا االنحــراف

 .1بيان اهمية الخطاب الديني في توعية الشعوب مــن ازمــة عالميــة تــم أســقاطها علــى مجتمعاتنــا
واستقرار تفكيرها وسلوكها.

االســامية ومــا يســتتبعه مــن أزمــات مركبــة تــؤدي

 .2بيان نجاعة المقاربة التشاركية بين الخطاب بالضــرورة الــى إيجــاد مجتمعــات مأزومــة مــن حيــث
الديني وما يمثله من بعد تربوي واالسرة وما تمثله من والءاتهــا ورصانــة أفكارهــا ومنظومــة قيمهــا واخالقهــا،
بعد تجريبي تعزيزي.

وهــو ســبب مــا نــراه مــن ابتعــاد عــن منهــج اهلل ومعرفــة

 .3االنــحــراف السلوكي هــو فــي الحقيقة مطب مــراده علــى الوجــه الــذي يرضيــه.
صناعي ينتجه الواقع االسري غير المتماسك فضال
عن الخطاب االنحاللي العابر للحدود.

الدراسات السابقة :كتب عدد قليل من الدراسات
حول عالقة الدين بضبط السلوك االجتماعي ولكن

 .4ال غنى عن التوجيه االيماني والديني في تسيير جميع ما كتب لم يتناول تلك المقاربة التشاركية
حياة مجتمعاتنا وضبطها سلوكيا وفكريا.

والتخادم الوظيفي الذي اشرنا اليه في بحثنا وبيان

فرضية البحث :ان للخطاب الديني  -المعتدل  -مــآ الت ذلــك التشارك في عملية تسريع الترصين
تاثير ّ
فعال وايجابي في تحديد أي انجراف وانحراف والعودة الى مجتمع يقوم على المفاهمة ونفذ التناحر
سلوكي اذا تشاركت االسرة المسلمة في انفاذه وتثبيته والــتــكــاره ،وم ــن ب ــاب االمــانــة العلمية ســأذكــر اهــم
في عقول االفــراد المنتمين لها ،وهو مما يــؤدي الى ما اطلعت عليه من هذه الدراسات:
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 .1الدين والضبط االجتماعي ،محمد بن عبداهلل هنا بــصــورة شمولية وبــاركــان ثالثة متبادلة االدوار
الزامل ،باحث في مرحلة الدكتوراه ـ جامعة الملك هي(المقاربة التشاركية /والخطاب الديني واالسرة /
سعود ،كلية التربية ،قسم التربية ،وهو بـ 22صفحة ،والضبط االجتماعي).
ُ
هيكلية البحث :خطة البحث :اشتمل البحث
وقد أفدنا منه في مقدمة بحثي فقط.
 .2بحث :الضبط االجتماعي مفاهيم وأبعاد ،على مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة ،وهي كالتالي:
حـــسن عـــالـــي ،بــا دار نــشــر ومــكــان نــشــر وبــا

المبحث االول :تحديد مفاهيم عنوان البحث

ت ــار ي ــخ ن ــش ــر  ،بــحــث عــلــمــي ب ـــ  17صــفــحــة ،وتــم

المبحث الثاني :المقاربة التشاركية بين الخطاب

تــحــمــيــلــه م ــن الــشــبــكــة الــعــالــمــيــة لــلــمــعــلــومــات ،الديني واالسرة.
وعــلــى ال ــراب ــطhttps://sd.carts.tu.edu.iq/ :

المبحث الثالث :آلية الضبط االجتماعي من

 ،%_images/%D8%A8%D8%AD%D8%ABوقد خالل المقاربة التشاركية.
ُ
أفــدنــا مــن هــذا البحث فــي ايــراد بعض تعريفات
الــضــبــط االجــتــمــاعــي ،عــلــمــا انــه لــم يــشــر الــى دور
الدين في ذلك الضبط.
.3بــحــث :اهمية الخطاب الديني في التنمية
االجتماعية -دراسة سوسيو -دينية ،جرادي حفصة
وبــن لحبيب بشير  ،جامعة االغ ــواط ،مجلة أنسنة
للبحوث والــدراســات ،مجلد 7عدد 1 :عام 2016م،
وه ــو ب ـــ  10صــفــحــات ،ولــيــس ل ــه عــاقــة بالضبط
االجتماعي ،مع ذكر الخطاب الديني.
.4كتاب :الضبط االجتماعي في االسالم ،طارق
الصادق عبد السالم ،الدار العالمية للنشر والتوزيع
2009،م ،وه ــو بـ ـــ 298صــفــحــة ،وايــضــا لــم يتحدث
الكاتب عــن الخطاب بــل نظر الــى جــذور الضبط
االجتماعي والغربي وما هي مظاهر الضبط الغربي
واالسالمي.
وجميع ما مر ذكره من دراسات اطلعنا عليها في
هذا الموضوع ال تتقارب مع موضوعنا الذي نبحثه

***
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ .د .رعد حميد توفيق  -م .م .نور علي إبراهيم
ويرى عبد الكريم غريب« :ان مصطلح المشاركة

المبحث االول

يــعــنــي الــمــســاهــمــة الــفــعــلــيــة ل ــاف ــراد فــي مــجــريــات
االحـ ـ ــداث داخـ ــل الــجــمــاعــة او داخـ ــل التنظيم

تحديد مفاهيم عنوان البحث

االجتماعي وان مستوى المشاركة يكون مرتبط بشكل
كبير في درجة االنسجام الوجداني للجماعة وبدرجة

ال شــك ان الــخــوض فــي مــطــارحــات المفاهيم تماسك اعضائها» (.)3
والمصطلحات من الصعوبة بمكان تحديده وتبني

امــا فــي االصــطــاح فالمقاربة التشاركية اصبح

توجه معين وترجيح آخــر دون ان يسيطر الباحث مفهوم من المفاهيم ذات الــرواج الكبير سيما في
ويــؤطــر تلك المفاهيم ويعرفها تعريفا بالحد قدر اوسـ ــاط الباحثين والمشتغلين بقضايا التنمية
االستطاعة لكي يسيطر على مظانها ويعي كيف والمجتمع رغــم ان اغلب الباحثين لم يتفق على
تصنع المعضلة وتسهم فــي نشأتها ،ولــهــذا نعرف تعريف محدد لهذا المفهوم لكن اهــم اركانه التي
الخطاب الديني والمقاربة التشاركية بوصفها اداة ال يقوم بدونها( تقاسم السلطة /وتقاسم المعرفة/
التالقي وجهاز خلط المؤثرات ،فضال عن الضبط وتقاسم المسؤولية)(. )4
االجتماعي وجذوره النظرية وتمظهراته االجتماعية.
اوال  :مفهوم المقاربة التشاركية

التشاركية هنا تقوم على فكرة ان الكل يساهم في
بناء الدولة او المجتمع او الظاهرة ،كل حسب قدرته

لغة  :جــاء فــي لــســان الــعــرب فــي م ــادة شــركــة ما وامكاناته المتوفرة ،وعليه فان تحقيق التشاركية في
يلي :شركة ،الشركة والشراكة ســواء بمعنى مخالطة المجتمع يتطلب عدة مقومات او عوامل منها :رفع
الشريكين مشاركته في العالم بمعنى صرت شريكه درجة الوعي وحرية وسائل االعالم ،وتقوية وتفعيل دور
اذا اشترك هو والطريق الذي يتساوى فيه الناس

()1

المؤسسات والهيئات في الدولة فضال عن االنتعاش

 ،اما في كتاب المنجد في اللغة واألعــام فنرى ان االقتصادي والمؤسسات االدارية واالهم من ذلك هو
مادة شرك تاتي بمعنى شركة وشركة بمعنى سار شركة الرغبة في المشاركة(.)5
وشاركه وتشارك بمعنى وقعت بينهما شركة (.)2
((( ينظر :عبد الكريم غريب ،المنهج التربوي ،الجزء الثاني،
((( أبن منظور ,ابو الفضل محمد بن مكرم األفريقي المصري ,

منشورات عالم التربية ،الدار البيضاء  ،2006ص . 716

(ت  711هـ) ،لسان العرب  ،تحقيق  :عبد اهلل علي وأخرون ((( ينظر  :ابراهيم بازو  ،التنمية مشاركه ،في مقاربه المسالة
(،ط , 1دار صادر  ,بيروت  ,بل .ت)مادة( ش ر ك).
((( لويس معلوف ،المنجد في اللغة واالع ــام ،المطبعة
الكاثولوكية ،بيروت 2010م ،ص . 384

التنموية مــن منظور تــشــاركــي ،افريقيا ،ال ــدار البيضاء
،المغرب  ، 2015ص.55
((( ينظر  :مراد شحماط ،لبنى الجصاص ،التنمية السياسية،
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المقاربة التشاركية بين الخطاب الديني واألسرة ومآ التها في ضبط السلوك اإلجتماعي ـــــــــــــــــــــــــــــ
لذا فان المقاربة التشاركية ال تهمل راي او وجهة السياسية والفكرية واالجتماعية وحتى التعليمية
ممكن ان تسهم في انجاح الهدف منها أي ان ما والدينية هروبا من تهم باتت تالحق الدين سيما
تسعى اليه هــو استعادة جميع االراء والنشاطات فــي االح ــداث االخــيــرة فــي عــام  2001فــي امريكا،
والعمل على االخذ بها دون االنتقاص من شان اي ومن اجل استخالص رؤيــة جديدة تنهض باالمة
فرد او مؤسسة او هيئة او نشاط ،فالكل فيها مرحب االسالمية من كبوتها وتعيد لها توازنها.
به والكل يشارك في عملية التطوير والتنمية.

لــهــذا تــعــددت االراء حــول تعريفه ،واختلفت

وعــلــيــة نعتقد ان الــمــقــصــود بمفهوم المقاربة وظ ــائ ــف ــه ،وســنــذكــر بــعــضــا مــنــهــا قـــدر مــاءمــتــهــا
التشاركية اجــرائــيــا فــي هــذا البحث  :هــي ســيــرورة لمجريات بحثنا.
اجتماعية تواصلية تــقــوم على تمكين الخطاب

فقيل «بــانــه الخطاب االلــهــي متمثال فــي القرآن

الديني وما يمثله من خطيب متدين بالتشارك مع الكريم والسنة الصحيحة وهو ايضا الفعل البشري
االسرة وما تمثله من مؤثرين من اجل اتخاذ القرارات الهادف الى تبليغ ونشر تعاليم الدين ،ودعوة الناس
المتعلقة بتحديد وتنفيذ االنشطة والبرامج التنموية الــى االلــتــزام باحكامه وتشريعاته ،ويكون المقصود
التي تهم كالهما من الفرد او االفراد المنتمين لهذه بالخطاب الديني هــو حصيلة الفكر البشري من
االســرة وهو ما يعني ان دور المتدخلين بالخطاب الدين المنزل وما يقوم به البشر من جهد لنشر هذا
الــديــنــي واالسـ ــرة يــجــب ان ينحصر فــي التشجيع الفهم ووضعه موضع التطبيق»(.)2
والتعبئة بمختلف االتــجــاهــات مــن اجــل القيام
باالدوار المفروضة واحداث التغييرات المطلوبة (.)1
ثانيا :الخطاب الديني

وف ــي ه ــذا الــتــعــريــف نــاحــظ ان الـ ُـمــعـ ّـرف ربــط

الخطاب الديني بالجهد البشري وفهمه بتعاليم
الدين من اجل دعوة الناس وهو مما يشير صراحة

ال بــد مــن التنبيه على ان مصطلح الخطاب الــى ان الخطاب الديني متعلق بالتدين اكثر من
الــديــنــي م ــن الــتــعــبــيــرات الــمــعــاصــرة ف ــي مــجــال الــديــن وحــســب مــا سبق التفرقة فــيــه ،ومــمــا يؤكد
العلوم االجتماعية ،وقد شاع مؤخرا مقرونا ومرتبطا ذلك ان هناك من شمل الخطاب الديني بـ» الدعاة
بفكرة التجديد فــي المفاهيم والقضايا الدينية والــوعــاظ والخطباء والمفتين حيث يقدم للناس
وتــحــديــاتــهــا الــمــطــروحــة ،عــلــى جــنــبــات الــســاحــة خطابه بوصفه الوصف السليم لالسالم في عقيدته
مقاربة معرفية لتفسير الحراك الشعبي في الوطن العربي ((( ،ابراهيم البيومي غانم ،تجديد الخطاب الديني في مصر ،
المجلة العربية للعلوم السياسية ،مركز دراسات الوحدة

تحليل آراء عينة من الجمهور مجلة البحوث والدراسات

العربية ،العدد  ،2013 ،38ص.44

االســتــراتــيــجــيــة الــقــاهــرة ،مــركــز الــب ـحــوث وال ــدراس ــات

((( ينظر  :ابراهيم بازو  ،مرجع سبق ذكره ،ص -ص .58 - 57

االستراتيجية مجلد الثاني  ،2006ص .735
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ .د .رعد حميد توفيق  -م .م .نور علي إبراهيم
ونظامه االخالقي وفي ادائه وشرائعه»( ،)1في حين يرى الدينية الــراي في اسئلة تتعلق بقضايا الشخصية
اخــرون انــه «ليس مجرد الخطاب الــذي نتلقاه من «( ،)4وهذا الخطاب الديني الخاص ،وآخر خطاب
على منابر المساجد ،في صورة خطب او موعظة او يتعلق بقضايا االقتصاد والسياسة والهندسة ويسمى
درس بل هو مجمل ما يصلنا من افكار او تصورات الخطاب الديني المفتوح العام.
بكل اشكاله او بكل اشكال التعبير »(. )2

وهــنــاك تصنيف ثــالــث مــن الــخــطــاب الديني

نستشف مما سبق ان الخطاب الديني هو ايصال المفتوح مع الخاص العام وهو ما يتعلق بالقضايا
الدعوة بما تحمله من تعاليم وتوجهات وتبني اراء الى الملحة في واقــع التفاعالت وعليه كــان الخطاب
الجمهور بغالف ديني وباي وسيلة كانت من خالل الــديــنــي الــمــغــلــق والــمــفــتــوح «ال ــخ ــاص او الــعــام
اناس متخصصون وحسب رؤيتهم وافكارهم وميولهم والمعتدل والمتطرف والتربوي واالعالمي يشترك فيه
ولهذا نرى ان الخطاب الديني يتنوع تبعا للقائم به آلية منطلقاته الفكرية «(.)5
وبناء على من عرف الخطاب الديني بانه يشير الى

اذ بــعــد ان اســتــقــر الـ ــراي وكــمــا نعتقد عــلــى ان

«االراء واالفكار التغيرات او التفسيرات ،والتاويالت الخطاب الديني هو اجتهاد شخصي للمتحدث
الــتــي يسوقها ،البشر حــول دينهم نتيجة اتفاقهم والخطيب بمسمياته كافة في احد قراءات المفهوم
واخــتــافــهــم فــي كيفية فــهــم الــنــصــوص المقدسة ،المعاصرة ،فالبد ان تكون تلك االجتهادات متقلبة
ومن ثم استنباطهم لالراء واالحكام وما ينتسب الى متفاوتة وال يمكن حدها بقيد يحول دون مطاطيتها
عقولهم بحكم بشريتها لالصابة والخطا»(.)3

وهــامــيــتــهــا وحــســب ال ــح ــال ال ــداع ــي للخطاب

«فــمــنــه الــخــطــاب الــديــنــي الــمــغــلــق الــخــاص الخاضع له الخطيب من عصر الى عصر ومن بيئة
بتفسيرات النصوص والشعائر وهو خطاب مفتوح الــى اخــرى ومــن تحد الــى تحد اخ ــر( ،)6وعليه يكون
وله عدة مستويات ،فقد يكون في اطار ابداء القيادة

((( محمد عبد اهلل مكازي ،الخطاب الديني في الفضائيات
العربية ،دراســة في سوسيولوجيا التبشير على الشباب

((( أحمد كمال أبو المجد :حول الخطاب الديني المعاصر ،
مجلة وجهات نظر القاهرة ،دار الشروق ،العدد 2003 ، 38
م ص4
((( جابر محمد عبد الــمــوجــود ،اتجاهات النخبة حول
تجديد الخطاب الــديــنــي ،مجلة البحوث االعالمية،
القاهرة جامعة االزهر  ،عدد2002 ،18:م ،ص 70
((( جابر عصفور  ،تجديد الخطاب الديني ،جريدة االهرام
القاهرة ،عدد 2003 ، 637م ،ص3

االردن ــي ،رســالــة دكــتــوراه ،اش ــراف :حلمي س ــاري ،كلية
الدراسات العليا الجامعة االردنية2009 ،م ،ص .18
((( ينظر المرجع نفسه ص 12؛ وينظر جمال نصار  ،رؤية
معاصره في تجديد الخطاب الديني االسالمي ،بحث
مقدم الى مؤتمر الفلسفة االسالمية القاهرة  2012ص 3
((( ينظر مكازي ص 127؛ وينظر سالي خشبة  ،2006علوم
الدنيا المتغيرة وواجــب عمارتها  ،موقع االه ــرام؛ وينظر
شحاتة صيام الضعف ،الخطاب الديني في مصر  ،سينا
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المقاربة التشاركية بين الخطاب الديني واألسرة ومآ التها في ضبط السلوك اإلجتماعي ـــــــــــــــــــــــــــــ
الخطاب االسالمي او الديني رسالة من مرسل فردا مهما كان ضئيال بشكل أو آخر من األشكال بدون
او جماعة او مؤسسة او حــزب او مذهب او توجه السيطرة االجتماعية ،والضبط االجتماعي هو ذلك
فكري الى مستقبل بفرض توجيه العقل او العاطفة الــجــزء مــن المجتمع الــذي يؤسس النظام ويمنع
نحو تصرف او اعتقاد ما كان ليتجه اليه لوال تعرضه الفوضى ،بين افراده وانه ينطوي على محاولة لضمان
لذلك الخطاب بمضمون يختاره المرسل والهداف قيام شخص ما أو امتناعه عن فعل شيء ما بهدف
يحددها المرسل والجهة التي يمثلها ولهذا نذهب الحفاظ على النظام ,وتنظيم السلوك والتحقق من
ال ــى ان الــخــطــاب هــو خــطــاب اشــخــاص مغلف سوء التكيف االجتماعي.
بغطاء ديني او اسالمي لحقيقية صادقة او ألهداف
شخصية ال عالقة لها باالسالم.

ً
وال يزال موضوع الضبط االجتماعي يعاني كثيرا

من الخلط والغموض ،ويرجع ذلك بالدرجة األولى

اما التعريف االجرائي للخطاب الديني هنا ،فهو  « :إلى اختالف العلماء أنفسهم في مسألة تحديدهم
الخطاب الذي له شكال ومضمونا يتعلق بكل شؤون لمفهوم الضبط االجتماعي تبعا لالطار الديني او
الديانة ومجاالتها المختلفة بما فيها استخدام كافة الثقافي الــذي يحتويه ،وعــدم اتفاقهم على تعريف
الوسائل واألساليب ذات األنماط المشوقة لغرض واضح محدد له  ،وكذلك عدم اتفاقهم على ميدان
التأثير في المتلقي بصورة مباشرة وغير مباشرة»(.)1
ثالثا :ضبط السلوك االجتماعي

الضبط االجتماعي وحــدوده بوصفه عملية تنطوي
على كثير من المضامين والمفاهيم التي تتدخل في

ان مــوضــوع ضبط السلوك االجتماعي مــن أهم تحديد أبعاده الدينية ووظائفه التنموية بالنظر إلى
الــمــوضــوعــات الــمــعــاصــرة والــتــي تــنــاولــهــا العلماء أسسه ومجاالته النظرية والعملية (.)3
والــمــفــكــرون بالبحث والتقصي واهــتــم بــه علماء

وردت إش ـ ــارات إل ــى مــســألــة الــنــظــام والــقــواعــد

التربية واالجتماع وعلم النفس لصلته الوثيقة بتنظيم المنظمة للسلوك والسلطة فــي كثير مــن الكتب
المجتمعات وحياة األفــراد( ،)2وأنه ال يوجد مجتمع الــقــديــمــة ،حيث تــعــرض فالسفة الــيــونــان القدماء
لمسالة الضبط االجتماعي  ،ولكنهم استخدموا
للنشر  ،القاهرة ،مصر  ،مجلد الثاني  ،1994ص 63
((( ج ــرادي حفصة وبــن لحبيب بشير  ،اهمية الخطاب

الشبكةالعالميةللمعلومات،وعلىالرابطhttps://sd.carts.:

الديني في التنمية االجتماعية -دراسة سوسيو -دينية،

%_tu.edu.iq/images/%D8%A8%D8%AD%D8%AB؛

جامعة االغـ ــواط ،مجلة أنسنة للبحوث والــدراســات،

وأحمد زكي بدوي ،معجم مصطلحات العلوم االجتماعية،

مجلد 7عدد 1 :عام 2016م ،ص.130

مكتبة لبنان ،بيروت1986،ص.23

((( ينظر :حـــسن عـــالـــي ،الضبط االجتماعي مفاهيم وأبعاد ،بال ((( ينظر  :محمود أبو زيد  ،الشائعات والضبط االجتماعي .
دار نشر ومكاننشر وبالتاريخنشر،بحثعلميتمتحميلهمن

االسكندرية  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،1980 .
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مصطلحات أخــرى  :كالقانون أو الدين أو العرف

ام ــا فــفــي الــجــانــب الــغــربــي ونــظــرتــهــم للضبط

أو األخ ـ ــاق( ،)1غير أن أول مقنن لمفهوم الضبط االجتماعي فقد اشار الى تعريفه (أجايي) «الضبط
االجتماعي هو العالمة العربي ابــن خلدون الذي االجــتــمــاعــي بــأنــه آلــيــة مؤسسية قائمة يضمن من
أشــار فــي مقدمته إلــى الضبط االجتماعي بصورة خاللها أفــراد المجتمع توافق أعضائهم مع قواعد
ً
ً
أ كثر وضوحا وتحديدا في قوله « :إن االجتماع للبشر السلوك المنصوص عليها»(. )4
ضـ ــروري والب ــد لــهــم فــي االجــتــمــاع مــن وازع حاكم

والضبط االجتماعي في مجمله كما يراه الخشاب:

يرجعون إليه  ،وحكمه فيهم إما أن يستند إلى شرع هو مجموعة من القواعد والمعاییر الرسمیة وغیر
منزل من عند اهلل يوجب انقيادهم إليه و إيمانهم الرسمیة المنظمة للسلوك اإلنساني ،والتي تعمل
بالثواب والعقاب عليه ،أو إلى سياسة عقلية يوجب على تنظیم وتوجیه سلوك الفرد من خالل مجموعة
انقيادهم إليه ما يتوقعونه من ثواب ذلك الحاكم بعد مــن الــوســائــل الــتــي تــحــدد أنــمــاط السلوك المقبول
معرفته بمصالحهم  ،فاألولى يحصل نفعها في الدنيا وغیر المقبول(.)5
واآلخرة  ،والثانية إنما يحصل نفعها في الدنيا فقط»(،)2
كما يــرى أن « اإلنــســان بحاجة إلــى سلطة ضابطة
لسلوكه االجتماعي  ،وأن عمران المدن بحاجة إلى
تدخل ذوي الشأن والسلطان من أجل فاعلية النوازع

***

وحماية المنشآت ،ووسائل الضبط التي تحقق هذه
الغاية تتمثل في  :الدين  ،والقانون  ،واآلداب العامة ،
واألعراف  ،والعادات  ،والتقاليد»(. )3

((( ينظر  :عبد اهلل الرشدان  ،علم اجتماع التربية  ،عمان  ،دار
الشروق .)1999

(4) Ajayi A.I. Boko Haram and Terrorism in Nigeria:

((( ينظر  :مصطفى محمد حسنين  ،الضبط االجتماعي في Exploratory and Explanatory notes. Global Ad-
اإلسالم  ،أضواء الشريعة  ،العدد الخامس  ،الرياض  ،كلية vanced Research Journal of History, Political Sci-
الشريعة 1394،هـ ،ص 208-201

ence and International Relations Vol. 1 2012. (5) pp

((( محمد شحات الخطيب  ،وآخ ــرون  ،أصــول التربية

103 - 107

اإلسالمية  ،الرياض  ،دار الخريجي للنشر والتوزيع  ((( 1995ينظر :أحمد الخشاب  -الضبط والتنظیم االجتماعي -
ص.530

القاهرة الحدیث  1959م.
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المبحث الثاني
المقاربة التشاركية
بين الخطاب الديني واالسرة

قد تكون نقية واخرى متكلف فيها ومحشورة بالقوة
اذ ان الخطاب الديني هو مضمون ديني لغايات
متجددة ومتحورة وتحمل عنوان اسالمي قد تصيب
وقد تخطئ وبحسب مطابقتها الحتياج الواقع.
اضــافــة الــى ذلــك وكــمــا هــو ثــابــت ان الخطاب
الــديــنــي شــمــل االس ـ ــرة والــمــجــتــمــع بــكــل صفاتها

كما هو معلوم ان الخطاب الديني هو في الحقيقة وتكويناتها الدينية والعرفية والقومية وجميع قضاياها
خطاب ومحتوى منبثق مــن اصــول اسالمية وتتم القديمة والمتجددة وتحدياتها المتطورة فضال عن
عملية اشهاره بهذه الواجهة اال انه في الحقيقة االمر تحوالت فهم الناس لها« ،وال عزل للخطاب الديني
ليس خطاب وحي او خطاب بالسنة الشريفة اي انه عــن الحديث فــي الــشــؤون السياسية واالقتصادية
ال يمثلها بصورة متطابقة كاملة كونه يمثل خطاب واالجتماعية وح ــوار الــحــضــارات وحــقــوق االنــســان
االسالميين في ايراد رسالتهم ومحتوى افكارهم وما ومن ثم كان لزاما ان يتناول الخطاب الديني هذه
يعتقدونه افضل للواقع وللتحديات التي يرونها ،االمور والقضايا واعالن راي وتوجه الدين بشانها اي
كونه يتصف بالسعة والشمول ويعمل بردات الفعل ان الخطاب الديني يكون بمثابة الضابط االخالقي
وحسب مقتضى الحاجة وفهم وصياغة من يؤطر والروحي لقضايا السياسة واالقتصاد واالجتماع»

()2

هذا الخطاب «فاالسالميون هم افــراد او جماعات وهو بذلك ال يسمى خطاب سياسي او اقتصادي او
يتميزون عن غيرهم بقراءة خاصة للدين االسالمي اجتماعي ،بل يسمى ديني.
وبما يختلف عن غيرهم من سائر المسلمين»(.)1

والن الخطاب الديني وكما عرفنا سابقا هو خطاب

لذا فان الخطاب االسالمي اصوله واسسه منشأها بشري متعلق بمستوى الفهم للنص الديني ،لذا فهو
اسالمية ويرتكز على عقائده والتغيير والتحويل يتاثر بتوجه المرجعية الفكرية والدينية والثقافية
يكون في اسلوب التبليغ ومحتوى ذلك الخطاب الــتــي تــصــوغــه حــســب الــحــاجــة ،وه ــو مــمــا يتمحور
المغلف غالف ديني الن الخطاب ال يؤدي نصوص حول ما ذهب اليه ابن رشد في مشكلة العالقة بين
بــل ي ــؤدي افــكــار ودع ـ ــوات وح ــث عــلــى توجهات العقل والنص المقدس وهو مما يؤكد ضرورة مراجعة
يعيدها الخطيب الى اصول اسالمية وهذه االعادة العالقة بين االنسان والنص القراني الذي تتكشف
((( الشريفة حبيلة ،الخطاب الديني واشكالية المفهوم،
بحث منشور في مجلة االداب واللغات جامعة العربي ((( اكــرام لمعي ،تجديد الخطاب الديني ،جريدة االهــرام،
التبسي ،تبسة  ،الجزائر  ،عدد 2015 ، 10:ص .18

القاهرة  8مارس  ، 2002ص .5
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حقيقته من خالل العقل النير الصادق (.)1

بلفظها الحالي ،ولم يستخدمها فقهاء المسلمين

واذا كان الخطاب الديني وحسب ما توصلنا اليه في كتاباتهم ،و إن كانت موجودة في الواقع العملي
ً
ّ
المجتمعية ذات
من انه نتاج بشري فهو اقرب للتدين مما هو للدين ،بوصفها نسقا وواقــع من األنساق
ّ
المجتمعية ،من
ولذا فان التدين في ايراد خطاب معين هو نابع من األهمية والتأثير فــي التفاعالت
دالالت المتناهية متنوعة بين الشخص السياسي خالل ما يرتبط بها من حقوق وواجبات بين عناصرها
والديني واالجتماعي وعليه يكون التدين بصياغة بعضهم مع بعض ،لكون األســرة هي الوحدة األولى
ّ
األساسية للمجتمع ،وعدم استخدام القرآن
شــكــل الــخــطــاب الــديــنــي «يــشــمــل ابــعــاد تجريبية البنائية
ً
وعقالنية وايدلوجية وفكرية وعقائدية واجتماعية والسنة لكلمة األسرة لفظا ال يعني عدم وجودها واقعا
وطقوسية واخالقية وثقافية وتبعية»(.)2

ومضمونا ،وكذلك عدم ورود الكلمة في استعماالت

ولــهــذا ال يــعــزى الــخــطــاب الــديــنــي ال ــى قيمته الفقهاء ال يعني انعدام أحكامها ،كما ان المتعارف
الالهوتية فحسب ،بل ايضا يضاف اليه الحموالت عليه اآلن إطالق لفظ الرجل ومن يعولهم من زوجه
ً
او التوظيفات الثقافة السياسية وااليديولوجية التي وأصوله وفروعه وهذا المعنى يعبر عنه الفقهاء قديما
َّ
فصل الفقهاء
يتم تكييفها مــن الفاعلين والمنتفعين مــن هذا بألفاظ منها :اآلل ،واألهل ،والعيال وقد
الخطاب في انشطتهم المتنوعة ان كانت مجتمعية أحــكــام األس ــرة وكــل مــا يتعلق بها فــي أب ــواب فقهية
مذهبية او تعبديه(.)3

معروفة لدى الباحثين وال طائل من اعادة ذكرها هنا،

اما الجانب االخر من جانبي المقاربة التشاركية
ً
فهو االسرة وهي حسب الرؤية االسالمية تعد مفهوما
ً
مستحدثا ،من حيث إن كلمة االسرة من الكلمات

وما يهمنا في ذلك جذر اللفظة فقد وردت لكلمة
َ
ّ
اللغوية ،أهمها :األ ْسر ُ:
معان عدة في المعاجم
األسرة ٍ
َ
َّ
ُ
ْ
ّ
ُ
َ
الش ُّد َ
واألس ْي ُر :
وشــد ُة الخل ِق والخل ِق(،)4
ِ
والع ْص ُب ِ
الـ َـمـ ْـحـ ُـبـ ْـو ُس( ،)5والقيد والــحــبــس ،و إحــكــام الخلق

التي لم تذكر في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة
((( ينظر  :محمد نجيب عبد موجود ،العقل فعل تنويري في

والدرع الحصينة.

الفكر العربي االسالمي ،مجلة الوحدة العربية المغرب،
المجلس الــقــومــي للثقافة العربية ،عــدد 1991، 81م،
ص .55

((( محمد بن يعقوب الفيروز أب ــادي ،القاموس المحيط،

(2) Holdcroft, Barbara, “What is Religiosity?”, Catho-

بيروت :مطبعة الرسالة ،ط  ١ج  ،١ص ٤٣٧

lic Education: A Journal of Inquiry and Practice, 10

((( أبــو القاسم إسماعيل بن عباد بن العباس الطالقاني،

(1), September 2006, p، 89-103

المحيط فــي اللغة ،تحقيق :الشيخ محمد حسن آل

(3) Lenski, G، The Religious factor, (Doubleday, Gar)den City, NY, 1963

يــاســيــن ،ج  ،٨بــيــروت :عــالــم الــكــتــب ،ط  ١٩٩٤ ،١م،١
ص.372
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المقاربة التشاركية بين الخطاب الديني واألسرة ومآ التها في ضبط السلوك اإلجتماعي ـــــــــــــــــــــــــــــ
والدرع الحصينة وأهل الرجل وعشيرته والجماعة

وال شك في أن األســرة بما تمثله من خلية بنائية

يربطها أمر مشترك ( ،)1والمالحظ في هذه المعاني للتركيب االجتماعي ،وهي مجال حيوي يتلقى فيه
أنها تشترك في معنى الشد والربط واإلحكام واالمتثال الفرد دروس الحياة االجتماعية ،ويتاثر فيها ولما كانت
للمجموعة ،وفي االصطالح جاء من معانيها :أهل األسرة وحدة مصغرة عن المجتمع ،فإنها ليست بمعزل
المرء وعشيرته ،فاألسرة هي الركن الرئيس في بناء عن التغير المستمر الذي يشهده بفعل عوامل متعددة
المجتمع وهي اللبنة األولى ،في ظاللها ينشأ األفراد تسهم في تحقيق التغيير وتوجيهه كالخطاب الديني
ً
ّ
وتتكون شخصيتهم ،وفي الشريعة اإلسالمية نجد الذي يتحدد بنمط التغير في المجتمع وفقا للحجم
ّ
التغير بسرعة فائقة ،في
كل المقومات األساسية التي تهتم بالجانب الروحي والسرعة؛ ففي مرحلة ما يسير
والعقلي والوجداني واألخــاقــي واالجتماعي ،التي حين تكون سرعته بطيئة في مراحل أخرى فال يشعر
ً
تحقق توازن األسرة وتماسك بنيانها ،وقد اهتم القرآن بها األفراد ،وقد يكون حجم ّ
التغير محدودا ،وفي مراحل
ً
الكريم بالنظام األسري منذ بدء الخليقة  ،فأول أسرة أخرى كبيرا ومتغلغًال في البنية االجتماعية ،ومرد ذلك
بشرية كانت على وجه األرض هي أسرة سيدنا آدم كما نعتقد اضافة الــى عوامل بيئية اجتماعية ،هو
وحــواء عليهما السالم  ،وعليه فــاألســرة هي أساس مدى التشارك بين الرسالة الدينية وخطابها التاثيري
التجمعات البشرية على مر األزمــان؛ ألن الخطاب واالســرة التي تعمل في كثير من االحيان كعمل قادة
اإللهي الــذي اشــار الــى وجــودهــا واهميتها خطاب الــراي وحـ ّـراس البوابة ،في المفهوم االسالمي لكل ما
ً
عالمي ليس مــقــصــورا على زم ــان أو مــكــان أو نوع يدخل الى عقل الفرد المنتمي لتلك االسرة او يخرج،
ُ
ّ
للسير
بشري ،تثبت الحياة الواقعية للبشر أن هناك حاالت وقد اجتهدت أغلب المجتمعات المسلمة
تتهدم وتتحطم على الرغم من جميع الضمانات خطوات سريعة في طريق التحديث لذلك التشارك
ً
والمقاربة منذ ما يزيد على نصف قرن ،ومع أن كثيرا
والتوجيهات(.)2
((( إبراهيم مصطفى وآخ ــرون .المعجم الوسيط ،تحقيق:
مجمع اللغة العربية ،القاهرة :دار الدعوة ١٩٨٩ . ،م ،ج
 ،١ص ١٧

من الظواهر اإليجابية رافقت تلك المقاربة التشاركية
كما نراها ،إال أن هناك ظواهر أخرى سلبية ،سيما ما
يتصل بمحيط األسرة بمؤثرات اخرى كاالعالم وتحدي

((( ينظر  :رائــد جميل عكاشة  ،منذر جميل زيتون االسرة التثاقف المتسارع  ،والثورة التكنلوجيا ،فضال عن ذلك
المسلمة في ظل التغيرات المعاصرة  ،المعهد العالمي الشره للرقمنة وصناعة واقع افتراضي ينزوي فيه الفرد
للفكر االسالمي ،فرجينيا  ،امريكيا ،دار الفتح للدراسات

والنشر  ،االردن 2015،م،ص27؛ سلوى علي سلیم :اإلسالم

نقال عــن كــتــاب :طــارق الــصــادق عبد الـســام ،الضبط

الضبط االجتماعي -المقدمة بقلم د.عبد الباسط محمد

االجتماعي في االســام ،الدار العالمية للنشر والتوزيع،

حسن  -دار التوفیق  .النموذجیة 1985 ،م ،ص230؛

2009م ،ص .204
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ .د .رعد حميد توفيق  -م .م .نور علي إبراهيم
ُ
ً
عن اسرته الحقيقية()1؛ إذ أصبحت أغلب األسر نواتية الممزوجة بالقيم الصالحة او الــعــادات الدخيلة
ً
ً
َ
ومنقطعة الصلة عن العائلة ،ومستقلة بنفسها اقتصاديا التي ال تتوافق مع منهج اإلســام في تنظيم الشؤون
ً
واجتماعيا وفكريا ،ومعتمدة على الوسائل والتقنيات االجتماعية ،بل إن فيها ما يصادم األحكام الثابتة،
الحديثة لمواجهة مشكالتها بمعزل عن رؤية وخطاب لكن الــنــاس اســتــمــرأوا تلك المخالفات وجعلوها
ً
()2
اسالمي موجه وواعي ،فضًال عن استعانتها في خدماتها مظهرا لثقافتهم ونمط حياتهم اليومية
بالمؤسسات الرسمية والخاصة بــدًال من االستعانة

فــي الــمــقــابــل ،نــجــد شــرائــح اجــتــمــاعــيــة أخــرى

بأعضاء األســرة او القائم بالتربية الروحية والدينية- ،وأغلبها من الناشئة ومن سكان المدن -انساقت مع
وأدى االنشغال الوظيفي والترفيهي لالباء ،والسعي التحوالت المتسارعة ،وأسهمت في صياغة أنماط
خلف النجاح المادي فقط إلى التخلي عن دور األسرة متعددة ألعــراف اجتماعية تختلف عن الموروث
التربوي ألبنائها وضبط سلوكهم من أي انحراف قيمي في أشكالها وفي مضامينها ،وانقسم الناس في درجة
ّ
او ديني او فكري ،لصالح مؤسسات ووسائل مستوردة تقديرها و إنزالها الموضع المناسب في ُسلم القيم،
غير مأمونة المصدر ومضمونة التوجيه ،ثم إن وسائل وكــان لهذا تأثير كبير في األســرة المسلمة()3؛ ذلك
ً
اإلعالم المختلفة الدينية والعامة أسهمت بقدر كبير أن أعرافا جديدة نشأت وجنحت إلى التعقيد بدًال
في توجيه بنية األسرة ووظيفتها ،وفي صياغة أعراف من التسهيل ،و إلى الشكليات بدًال من المضامين،
اجتماعية جديدة.

وتراجعت درجة االلتزام بالمعايير االسالمية بسبب

ً
ً
اذا علمنا ان قطاعا اجتماعيا له وزنــه ارتبطت تاثير االعراف والعادات غير الدينية ،وتمردت شرائح

مصالحه بالمألوف السائد(بحسب العرف المتحول اجتماعية كثيرة عن االلتزام بتلك المعايير االسالمية،
ً
ُ
حسب حاجة الواقع) ،ولهذا؛ فإن جهودا كبيرة تبذل واخـ ــذت فــي أحــيــان كــثــيــرة أشــكــاًال مــن الــمــعــاداة
ألجل اإلبقاء على كل شيء على ما هو عليه على للدين والمشاكسة واالستفزاز لثوابته ،معتقدين انها
ََ َ
نحو ما جاء في قول اهلل سبحانه وتعالى َ{وكذ ِلك َما االصــوب ضد التطرف الديني الــذي صــور مالمحه
َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ َّ
َّ
َ ْ
َ
َ َ
أ ْر َسل َنا ِمن ق ْب ِلك ِفي ق ْر َي ٍة ِّمن ن ِذ ٍير ِإل قال مترف
وها ِإنا الخطاب الديني المغلوط او المغشوش دون ان
َ َ ُ َ َّ َ َ
ْ َ
ُْ ُ َ
َو َجدنا َآباءنا َعلى أ ّم ٍة َو ِإنا َعلى آث ِار ِهم ّمق َتدون} (سورة يستوعب ذلك الخطاب الديني المستجدات وفق
الزخرف :االية  ،)23حتى اصبحنا نرى إن مجتمعاتنا القيم والتطلعات لمستقبل أفضل ،للمجتمع والفراد

المعاصرة مثقلة بتراكمات مــن األع ــراف والعوائد
((( ينظر  :رعد حميد توفيق ،االقلمة االفتراضية للشعوب

((( ينظر  :االسرة المسلمة في ظل التغيرات المعاصرة ،مرجع
سبق ذكره ،ص.33

العربية واثرها في تشكيل الواقع السياسي واالجتماعي ((( عبد الكريم بــكــار  ،نحو فهم أعمق للواقع اإلســامــي،
والثقافي ،مجلة الجامعة العراقية -مبدأ2013 -م عدد 27

دمشق :دار القلم ١٤٢٢ ،ه ٢٠٠١ /م ،ص .٥١
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المقاربة التشاركية بين الخطاب الديني واألسرة ومآ التها في ضبط السلوك اإلجتماعي ـــــــــــــــــــــــــــــ
االس ــرة بــصــورة ادق ،وفــي هــذه المطارحة الفكرية
نحاول جاهدين بيان أثر الخطاب الديني ومقاربته
التشاركية في تنقية وتصويب التحوالت االجتماعية
لألسرة المسلمة(.)1
اما فيما يتعلق بواجب االسرة في التوجيه والتاثير

المبحث الثالث
آلية الضبط االجتماعي
من خالل المقاربة التشاركية

وتحقيق الفهم الــواعــي حــول االنــحــراف السلوكي
الفرادها ومدى اجادتها في ذلك بعد التالقح التوعوي

م ــن خـ ــال تــوفــيــر شــكــل م ــن أش ــك ــال الــهــويــة

مع الخطاب الديني في مقاربة تشاركية متزنة فبات االجتماعية  ،يخلق الخطاب الديني رابطة جماعية؛
الــحــديــث عــن مــحــوريــة األس ــرة مــن بين مؤسسات وشعور باالنتماء قد يكون مــوجــودا خــارج روابطهم
ّ
التوجيه المجتمعي من المسلمات التي ال يقف االســريــة بالمجتمع الــعــام أو قــد يــكــون فــي الــواقــع
الباحثون عندها ،بل تجاوزتها األنظار إلى ديناميكية ارتباطهم به يتم الحفاظ على الرقابة االجتماعية من
العمل الــتــي تستطيعه تلك االسـ ــرة -هنا نصفها خالل تكرار األفعال التي تعزز وتجذر ذلك الرابط او
بقادة راي يقيد او يعلب االفكار النافذة الى االفراد -الضبط االجتماعي الذي من خالله يديم الخطاب
ّ
تنظم عالقة أفرادها بعضهم بعضا ،بوصفهم جماعة الديني تلك الجوانب التي يعلن أنها بصفة مقدسة
إنسانية منظمة تخضع لقوانينها ،وتعد العالقات  ،واالستنكار المستمر وتعرية أولئك الذين يعتبرونها
ً
األســريــة ج ــزءا مــن الــعــاقــات االجتماعية ،وتتنوع غير ذلك ،األعضاء الذين يفشلون في االمتناع عن
إلــى عالقات أسرية داخلية قائمة بين أفــراد األســرة تلك السلوكيات التي تحظرها المجموعة ال يفقدون
الواحدة ،وخارجية قائمة على تفاعل أفراد األسرة مع فقط إحساسهم بالهوية االجتماعية المضبوطة
ذوي األرحام والجيران واألصدقاء ،تحكمه المنظومة دينيا بأ كثر من طريقة  ،حيث أن الدين وتشاركه مع
القيمية النابعة من الوحي ،وما يتوافق عليه األفراد؛ االسرة غالبا ما يحافظ على الحالة النفسية لالفراد(،)3
ً
تبعا الختالف حاجات الزمان والمكان وتحدياتهما،
بما ال يخالف توجيهات التشريع والوحي(. )2
((( إبراهيم رحماني ،أثر ُ
العرف والتحوالت االجتماعية في
األسرة المسلمة ،بحث منشور في كتاب جماعي (االسرة

تــيــارات الداروينية االجتماعية وقيم مــا بعد الحداثة
ً
نموذجا ( ،سميرة عبد اهلل الرفاعي ،بحث منشور في
كــتــاب جــمــاعــي (االسـ ــرة المسلمة فــي ظــل التغيرات
المعاصرة) مرجع سبق ذكره ،ص.575

المسلمة في ظل التغيرات المعاصرة) مرجع سبق ذكره(3) McCullough M. and Willoughby B. 2009. Religion, ،
ص.315

Self-Regulation, and Self-Control: Associations,

((( المؤثرات الفكرية في التربية األسرية وسبل مواجهتها Explanations, and Implications Psychological Bul-
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باإلضافة إلى السيطرة االجتماعية على أعضائها  ،اجتماعيا ويطلق عليه (األخالق) او (القيم الدينية)
ولكن يقال أيضا أنهم معرضون لخطر أن يكونوا في  ،أو من ناحية أخرى  ،تعزيز التغيير وتعطيل النظام
الطرف المتلقي من اإلجــراءات العقابية التي يجب االجتماعي االخالقي القائم كما ال يجب أن يكون
أن يفرضها القائمون الــذيــن يفترض أنهم أوصياء بالضرورة لغرض الحفاظ على الوضع الراهن فقط
على الخطاب الديني وهكذا في محاولة لممارسة ولكن من خالل التماسك والتضامن االجتماعي أو
السيطرة على الجوانب االجتماعية بمقاربة تشاركية العمل الجماعي(.)1
بين خطاب ديني غير متحيز فكريا او طائفيا مع

اما دور وآلية الخطاب الديني واالسرة في الضبط

اســرة ذات فهم ديني اصيل ,نرى ترجمات والفاظ االجــتــمــاعــي فــهــو إن الــخــطــاب اإلس ــام ــي يــراعــي
مقاربة لذلك التاثير الــمــزدوج ,ومسميات متنوعة التوازن والتجانس بين المجتمع من خالل الحقوق
كالعالقات بين الخير والشر  ,والمقدس والمدنس ,والواجبات التي اقرها الشارع في االسالم ،كما ويراعي
المالئكة والشياطين ,اآللهة والشياطين ,وفي نهاية جميع جوانب الحياة دون إفراط أو تفريط دون غلو
المطاف السماء والجحيم ،والــحــق والــبــاطــل ،من او تشدد وانحالل( ،)2فهو منهج االعتدال والتوسط ،و
خالل القيام بذلك التشارك يتم إجبار األفراد بشكل يخدم اإلنسانية والبشرية و يدعو إلى تميز المسلم في
أو بآخر ضد غرائزهم البدائية المنفلتة غير المقيدة جميع حياته وتقديم الحلول والمقترحات المتمثلة
والمحددة بحدود الشرع االسالمي وخطابه الديني ،في األمور التالية:
على نحت شكل انضباطهم االجتماعي بصورة

اوال :تحقيق التنمية المستدامة  :والتي ُيقصد

دينية وتشربه على أنــه حــق صــالــح ،دون ارتكاس بها التنمية التي تفي باحتياجات الجيل الحالي
ُمعدي يتاثر به الفرد من الضخ االعالمي المنفلت دون المساس بقدرة األجــيــال القادمة على الوفاء
وغير االخالقي وحثه على االنطالق والالمتناهي في باحتياجاتهم وعــدم مصادرة احتياجات اآلخرين
القيم وعدم التمسك بها.

والعبث بمقدرات األمــة ونبذ األنانية وحب الذات

كما ال يفوتنا ان نشر الى مقولة غربية تتوافق في والــعــيــش على مــعــانــاة اآلخــريــن هــكــذا ،فــإن مهمة
بعض مضامينها مع الرؤية االسالمية ترى أن هناك
إجماعا عاما على الدور المزدوج للدين ،او التدين(1) Vaughham S. 2009. Understanding of Religion and ،
يمكن أن يعزز من جهة التماسك االجتماعي من the Role Played by Cultural Sociology in the Pro-

خــال ربــط الناس معا في ظل واقــع جماعي مبني

)cess. School of Doctoral Studies (European Union

Journal pp 269 - 280
((( اهمية الخطاب الديني في التنمية االجتماعية -دراسة

letin Vol. 135, No. 1, 69-93
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المقاربة التشاركية بين الخطاب الديني واألسرة ومآ التها في ضبط السلوك اإلجتماعي ـــــــــــــــــــــــــــــ
الــخــطــاب اإلس ــام ــي هــو تــوجــيــه مــبــادئ التنمية قواعدها السنة النبوية ،وأوضح أسسها الرسول صلى
المستدامة من خالل توفير متطلبات البشرية حاليا اهلل عليه وسلم ودعا إلى تكوين المجتمع الفاضل
ومستقبال ،سواء أ كانت مادية أو روحية ،بما في ذلك الــذي يسوده التكافل والتراحم والتعاطف فالعدل
حــق اإلنــســان فــي كــل عصر ومــصــر فــي أن يــكــون له أساس بناء المجتمع ،وكذلك تقوم عليه الدول و إن
ُ
نصيب من التنمية الخلقية والثقافية واالجتماعية ،اهلل لينصر الدولة العادلة و إن كانت كافرة ،فما أحوج
وه ــذا ُبــعــد مهم تختلف فيه التنمية المستدامة األمة ودعاتها ورعاياها إلى إتباع هذا المنهج القويم
في المنظور اإلسالمي عن التنمية المستدامة في والسديد ونشره بين المجتمعات و إظهاره للعالم

()2

النظم واألفكار األخرى ،ألنه يعتمد على مبدأ التوازن

ثالثا :تحقيق التكافل االجتماعي :إن المتأمل

واالعــتــدال في تحقيق متطلبات الجنس البشري في جماليات الخطاب الديني الذي يرى ما ينطوي
بشكل يتفق مع طبيعة الخلقة اإللهية لهذا الكائن عليه نظام الصدقة من تكافل اجتماعي بين أبناء
وتــوجــيــه الــخــطــاب نــحــو التنمية الــمــســتــدامــة في المجتمع اإلسالمي ،وفي هذا دليل على أن اإلسالم
المنظور اإلسالمي ال تجعل اإلنسان ندا للطبيعة وال وخطابه العام ّتواق إلى الحرية واعزاز الفرد المسلم،
متسلطا عليها ،بل تجعله أمينا عليها محسنا لها ،مــعــيــن عــلــيــهــا ،مــرغــب فــي مــنــحــهــا ،وهـ ــذا ملحظ
رفيقا بها وبعناصرها ،يأخذ منها بقدر حاجته وحاجة اجتماعي عظيم(.)3
من يعولهم ،بدون إسراف ،وبال إفراط وال تفريط

()1

رابــعــا :القضاء على البطالة :إن الناظر لــزيــادة

ثانيا :تحقيق العدالة االجتماعية :التي تحدث مــعــدالت البطالة فــي الــعــالــم ي ــدرك بــا شــك عمق
عنها القرآن في بحر آياته هي ان الخطاب اإلسالمي المشكلة الــتــي تــواجــه المجتمعات الــتــي تنشد
يكون قاصرا إن تجاهل العدالة ،لذا وجب اظهار ما الرفاهية في المعيشة ،وتطمح إلى تحسين األوضاع
قدمه القران الكريم من مالمح لهذه العدالة أرست االجتماعية وتطبيق التنمية المستدامة فال بد من
توجيه الخطاب الديني إلى وضع الحلول والبدائل
((( نعيمة يحياوي  ،فضيلة عاقلي  ،التنمية المستدامة

اإلسالمية لهذه الظاهرة العالمية المتفاقمة والمنتشرة

والمسؤولية االجتماعية مــن المنظور اإلســامــي  ،ورقــة
بــحــث ضــمــن الملتقى الــعــلــمــي ال ــدول ــي ح ــول سلوك
المؤسسة االقتصادية في ظل رهانات التنمية المستدامة ((( المصدر نفسه.
والعدالة االجتماعية يومي  20و  21نوفمبر  ، 2012جامعة ((( إبراهيم عبد العزيز  ،إبراهيم محمد السمري تنمية
ورقلة  ، 2012 ،ص34؛ نقال عن :اهمية الخطاب الديني

المجتمع من منظور إسالمي ،بحث مقدم لنيل جائزة

في التنمية االجتماعية -دراســة سوسيو -دينية ،مرجع

كاتب األلوكة الثانية  ،قسم الدراسات واألبحاث ،مصر ،

سبق ذكره ،ص.132
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ .د .رعد حميد توفيق  -م .م .نور علي إبراهيم
في أصقاع المعمورة(.)1

وتصبح من األسس التي تنبني علیها شخصیته في

لذا فما رايناه في هذه اآلليات المقترحة للمجتمع المستقبل.
ممكن ان تطبق على دائرة االسرة ،وتتوائم بعد ذلك
مع المنتمين لها بصورة ادق ومتابعة اكثر .

«ان الخطاب اإلسالمي حوى قواعد هذه التنشئة
وقیدها بغرس القیم الكلیة التي تــؤدي إلــى تنامي

وعليه نستشف ان مقاربة التشارك بين الخطاب اإلیمان باهلل تعالى ،وبما جاء عن اهلل تعالى ومحبة
الديني مع االسرة يظهر في كون األسرة هي أول وسط رســولــه صلى اهلل عليه وسلم وحــب كــل امــر يقربنا
یتلقى فیه الفرد (الطفل) اللغة وقواعد الدین وآداب اليهم ،من خالل التربیة المنبثقة من قواعد الدین
السلوك الناجمة عنه ،فهي التي تقوم بأهم وظیفة ومقاصده العامة ،وجعل بمقتضى ذلــك الــوالــدان
اذا ما كانت ملتزمة بالقيم االسالمية ومحصنة في مسئوالن عن تربیة أوالدهــمــا تربیة إسالمیة دقیقة،
خطابها االســامــي فــي تنشئة اجتماعیة منضبطة وتنشئتهم التنشئة الصالحة القائمة على مكارم
ومستقرة سيما للطفل الذي یولد وهو غیر قادر على األخــاق ،ولیس أدل على عظم مسؤولیة الوالدین
ً
()3
أن یحقق لنفسه قدرا من الحمایة الجسدية والفكرية تجاه أوالدهما وتنشئتهم على طاعة اهلل ورسوله»
واالستمرار فیها ویقع عبء ذلك كله على األســرة ،وامتثال أمرهما من قوله(صلى اهلل عليه وسلم) « مروا
فیقول الرسول الكریم(صلى اهلل عليه وسلم) «ما من أوالدك ــم بالصالة وهــم أبناء سبع سنین واضربوهم
مولود إال یولد على الفطرة ،فأبواه یهودانه أو ینصرانه علیها وهم أبناء عشر »( ،)4فتربیة األطفال في اإلسالم
أو یمجسانه»( )2وعلى هذا فمسئولیة األسرة في مفهوم تقوم على رعایة التوازن النفسي للفرد وتهیئة المناخ
هذا الحدیث تنبني على تنشئة افرادها تنشئة سلیمة المناسب لغرس هذه القیم الكلیة عالوة على دعم
ً
مضبوطة بقواعد الدين مستهدية بــلــوازم التنشئة الجوانب الفطریة الخیرة ،مما أجملناه سابقا بعملیة
وهو الخطاب الديني المعتدل الصافي من اال كدار التزكیة النفسیة اإلیمانیة ،نراه في مستوى العالقات
الفكرية واالغيار السياسية او الطائفية ،ومن خالل اإلنسانیةٕ ،واذا كانت األسرة لبنة من لبنات المجتمع،

هــذه التنشئة تتعمق القیم المكتسبة لــدى الفرد فالزواج هو األمر الطبیعي الذي أعده اهلل تعالى لتكون
ً
هذه األســرة معتبرة شرعا ،وفي ذلك حفظ وتوجیه
((( بن لحبيب بشير  ،دقموسي خضرة  ،دور مؤسسات وضبط ألمر أ كد الخطاب القرآني على أنه محبب
الــزكــاة فــي تحقيق االنــدمــاج االجتماعي  ،ورق ــة بحث إلى النفس البشریة ،بل هو أحد شقي زینة الحیاة
ضمن الملتقى الوطني حول الشباب و مسألة االندماج

االجتماعي  ،كلية العلوم االجتماعية  ،جامعة األغواط  ((( ،الضبط االجتماعي فــي االســـام ،مــرجــع سبق ذكــره،
أفريل  ، 2014ص 08
((( متفق علیه.

ص.205
((( رواه أحمد وأبو داوود والحاكم.
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المقاربة التشاركية بين الخطاب الديني واألسرة ومآ التها في ضبط السلوك اإلجتماعي ـــــــــــــــــــــــــــــ
الــدنــیــا ،فحب الــشــهــوات مــن النساء والبنین ،من

الخاتمة

الدوافع الفطریة األ كیدة وتفاعالتها تحكم السلوك
اإلنــســانــي ،وقــد قــال اهلل تعالى ُ{ز ّيـ ـ َـن لــلـ َّـنــاس ُحـ ُّ
ـب
ِ ِ
ِ
ْ
َّ
َ
ين َو ْال َق َناطير ال ُمق َ
ات ِم َن ِّ
الن َس ِاء َو ْال َب ِن َ
الش َه َ
نط َر ِة ِم َن
و
بعد حمد اهلل تعالى ومنته بــان انطقنا بشكره
ِ
ِ
َِ
َّ َ َ ْ َّ َ ْ َ ْ ْ ُ َ َّ َ َ ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
الذه ِب وال ِفض ِة والخي ِل المسوم ِة والنع ِام والحر ِث وسخرنا لخدمة دينه وبــذل ما نــراه الحق االصــوب
ُّ
َٰذل َك َم َت ُ
الد ْن َيا َو ُ
اهَّلل ِع َند ُه ُح ْس ُن ْال َ
اع ْال َح َ
م
اة
ي
آب} في معالجة تحديات واقعنا الفكري او االجتماعي
ِ
ِ
ِ
(سورة آل عمران ،اآلیة .)1()14

كما في هذا البحث المتواضع ،ال بد ان نعتقد انه

لذلك فــان المقاربة التشاركية التي اوردن ــا ابــرز ال يمكن إنكار أهمية الدين وخطابه في المجتمع
مالمحها في بحثنا هذا شاخصة في ذلك التخادم البشري ككل.
الوظيفي بين الخطاب الديني المتمثل بالنص

هــذا الــخــطــاب مــا وجــدنــاه يضع تلك الــحــدود

المقدس بحسب فهم واسلوب الخطيب وحسب والقيود على بعض التصرفات من اجل العبث!!! بل
تحديات الواقع مع االسرة وما تمثله من دافع ومعزز تحصل لدينا يقينا ان الخطاب الديني المستهدي
ومثبت لالفكار حتى وصفناها بانها شبيهة بقادة بــالــقــران الكريم والسنة المطهرة والفكر االسالمي
الــراي الذين يشار الــى اهميتهم في نظرية االعــام المعتدل غير المتحيز والمؤدلج اراد بذلك السيطرة
الــتــأثــيــريــة عــلــى مرحليتين ،ودورهـ ــم فــي تــعــزيــز او على االنحراف في الفكر والعقل والسلوك والجسد
تحجيم الــمــحــتــوى االع ــام ــي ،ف ــان االسـ ــرة تــشــارك تلك السيطرة على فوضى الهوى والنفس والعقل
الخطاب االسالمي في زرع المحتوى الديني وتسقيه غير المرتكز على النقل المقدس  ،حيث نتج لدينا
بعطفها وحنانها واساليب تعاهدها للمنتمين لها  ،هنا ان الضبط االجتماعي ال يكون اال بتظافر جهد
وهو ال محالة سيخرج نبتا يانعا وثمارا ناضجة تسير توجيهي واقناعي(الخطاب الديني) مع جهد مادي
بالفرد لكي يكون مؤسس لضبط اجتماعي وسلوكي محسوس فعلي ومــشــاهــد(االســرة) وهــو فــي الوقت
مستقر تظهر عليه الضبط االخالقي والقيمي.

ذاته اس الحياة السعيدة والهانئة ،واستمرار وجود
الحق والــعــدل وشريعة البشر وبــه نضمن استمرار

***

وجود المجتمع.
مع ذلــك ،من المهم مالحظة أن مسارات وأدوار
كل من الخطاب الديني واالسرة ومآ الته على ضبط
الــســلــوك االجــتــمــاعــي ،حــالــة متشابكة وفــي بعض

((( طارق الصادق عبد السالم ،مرجع سبق ذكره ،ص .205

االحــيــان متشاكسة ،وبــالــتــالــي  ،ف ــإن االنــهــيــار في
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أحدهما يمكن أن يؤدي إلى انهيار اآلخر  ،فكلما كان
اعتدال في الخطاب نجد اعتدال في االسرة ومن ثم

ثبت المصادر والمراجع

الفرد والعكس نراه كلما كانت االسرة مستهدية وراغبة
في تصحيح مسار القيم واالخالق كانت عارفة بنوع

 -بعد القرآن الكريم.

الخطاب الــذي تتبناه في التوجيه والضبط ،ايضا

 .1ابــراهــيــم الــبــيــومــي غــانــم ،تــجــديــد الــخــطــاب

نتج لدينا ان الخطاب واالسرة مصنع لالفراد بافكار الديني فــي مــصــر  ،تحليل آراء عينة مــن الجمهور
متنوعة اما الحاد ُوبعد عن اهلل او اخالق وقيم عالية مجلة البحوث والدراسات االستراتيجية القاهرة. ،
 ،وعليه نخلص الى وجوب إيجاد التوازن والمقاربة مــركــز البحوث وال ــدراس ــات االستراتيجية مجلد .
التشاركية بين الخطاب الديني  -المعتدل -وبين الثاني .2006
االسرة الراغبة في االصالح لضمان ايجاد فرد صالح

 .2ابــراهــيــم ب ــازو  ،التنمية مــشــاركــة ،فــي مقاربة

منشود وحــالــة صحية مستقرة تــؤدي الــى تحصين المسالة التنموية من منظور تشاركي ،افريقيا ،الدار
لذلك الفرد وتمكين له في االرض.
وص ــل ــى اهلل عــلــى ســيــدنــا مــحــمــد وع ــل ــى آلــه
وصحبه اجمعين.

البيضاء ،المغرب .2015

 .3ابــراهــيــم رحــمــانــي ،أث ــر ال ـ ُـع ــرف والــتــحــوالت

االجتماعية في األســرة المسلمة ،بحث منشور في
كتاب جماعي :رائــد جميل عكاشة  ،منذر جميل

***

زيتون االسرة المسلمة في ظل التغيرات المعاصرة ،
المعهد العالمي للفكر االسالمي ،فرجينيا  ،امريكيا،
دار الفتح للدراسات والنشر  ،االردن2015 ،م.
 .4إبراهيم عبد العزيز  ،إبراهيم محمد السمري،
تنمية المجتمع من منظور إســامــي ،بحث مقدم
لنيل جائزة كاتب األلوكة الثانية  ،قسم الدراسات
واألبحاث ،مصر .2011 ،
 .5إبراهيم مصطفى وآخــرون .المعجم الوسيط،
تحقيق :مجمع اللغة العربية ،القاهرة :دار الدعوة،
 ١٩٨٩م ،ج .١
 .6أبن منظور ,ابو الفضل محمد بن مكرم األفريقي
المصري ( ,ت  711هـ) ،لسان العرب  ،تحقيق  :عبد
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اهلل علي وأخرون (،ط , 1دار صادر  ,بيروت  ,بل .ت) ســوســيــو -ديــنــيــة ،جــامــعــة االغـ ـ ــواط ،مــجــلــة أنسنة
مادة( ش ر ك.).
 .7أبــو القاسم إسماعيل بــن عباد بــن العباس

للبحوث والدراسات ،مجلد 7عدد 1 :عام 2016م.
 .16جــمــال نــصــار  ،رؤيـ ــة مــعــاصــره فــي تجديد

الطالقاني ،المحيط في اللغة ،تحقيق :الشيخ محمد الخطاب الديني االسالمي ،بحث مقدم الى مؤتمر
حسن آل يــاســيــن ،ج  ،٨بــيــروت :عــالــم الــكــتــب . ،الفلسفة االسالمية القاهرة .2012
ط  ١٩٩٤ ،١م.

 .17حـــسن عـــالـــي ،الضبط االجتماعي مفاهيم

 .8أحمد الخشاب  -الضبط والتنظیم االجتماعي وأبــعــاد ،بــا دار نشر ومــكــان نشر وبــا تــاريــخ نشر ،
 -القاهرة الحدیث  1959م.

بــحــث علمي تــم تحميله مــن الــشــبــكــة العالمية

 .9أحمد زكي بدوي ،معجم مصطلحات العلوم للمعلومات ،وعلى الرابطhttps://sd.carts.tu.edu. :
االجتماعية ،مكتبة لبنان ،بيروت.1986 ،
 .10أحمد كمال أبو المجد :حول الخطاب الديني

%_iq/images/%D8%A8%D8%AD%D8%AB؛ .
 .18رائ ــد جميل عكاشة  ،مــنــذر جميل زيتون

المعاصر  ،مجلة وجهات نظر القاهرة ،دار الشروق ،االسرة المسلمة في ظل التغيرات المعاصرة  ،المعهد
العدد  2003 ، 38م.

العالمي للفكر االســامــي ،فرجينيا  ،امريكيا ،دار

 .11اكرام لمعي ،تجديد الخطاب الديني ،جريدة الفتح للدراسات والنشر  ،االردن 2015،م.
االهرام ،القاهرة  8مارس . 2002

 .19رع ــد حــمــيــد تــوفــيــق ،االقــلــمــة االفــتــراضــيــة

 .12بــن لحبيب بشير  ،دقموسي خــضــرة  ،دور للشعوب العربية واثرها في تشكيل الواقع السياسي
مؤسسات الزكاة في تحقيق االندماج االجتماعي  ،واالجــتــمــاعــي والــثــقــافــي ،مجلة الجامعة العراقية
ورقــة بحث ضمن الملتقى الوطني حــول الشباب -مبدأ2013 -م عدد .27
وم ــس ــأل ــة االنـ ــدمـ ــاج االجــتــمــاعــي  ،كــلــيــة الــعــلــوم
االجتماعية ،جامعة األغواط  ،أفريل . 2014
 .13جــابــر عــصــفــور  ،تجديد الــخــطــاب الديني،
جريدة االهرام القاهرة ،عدد 2003 ، 637م.

 .20سالي خشبة  ،علوم الدنيا المتغيرة وواجب
عمارتها  ،موقع االهرام.2006
 .21سلوى علي سلیم ،اإلسالم الضبط االجتماعي
-المقدمة بقلم د.عبد الباسط محمد حسن  -دار

 .14جابر محمد عبد الموجود ،اتجاهات النخبة التوفیق  .النموذجیة 1985 ،م.
ح ــول تــجــديــد الــخــطــاب الــديــنــي ،مجلة البحوث
االعالمية ،القاهرة جامعة االزهر  ،عدد2002 ،18:م.
 .15ج ــرادي حفصة وبــن لحبيب بشير  ،اهمية

 .22شحاتة صيام الضعف ،الخطاب الديني في
مصر  ،سينا للنشر  ،القاهرة ،مصر  ،مجلد الثاني .1994
 .23ال ــش ــري ــف ــة حــبــيــلــة ،ال ــخ ــط ــاب الــديــنــي

الخطاب الديني في التنمية االجتماعية -دراســة واشكالية المفهوم ،بحث منشور في مجلة االداب
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واللغات جامعة العربي التبسي ،تبسة  ،الجزائر ،
عدد.2015 ، 10:

 .33مــراد شحماط ،لبنى الجصاص ،التنمية
السياسية ،مقاربة معرفية لتفسير الحراك الشعبي

 .24عبد الكريم بــكــار  ،نحو فهم أعــمــق للواقع في الوطن العربي ،المجلة العربية للعلوم السياسية،
اإلسالمي ،دمشق :دار القلم ١٤٢٢ ،ه ٢٠٠١ /م.
 .25عبد الكريم غريب ،المنهج التربوي ،الجزء
الثاني ،منشورات عالم التربية ،الدار البيضاء .2006

مركز دراسات الوحدة العربية ،العدد .2013 ،38
 .34مصطفى محمد حسنين  ،الضبط االجتماعي
فــي اإلس ــام  ،أض ــواء الشريعة  ،الــعــدد الــخــامــس ،

.26عبد اهلل الرشدان  ،علم اجتماع التربية ،عمان ،الرياض  ،كلية الشريعة 1394،هـ.
دار الشروق .1999

 .35المؤثرات الفكرية في التربية األسرية وسبل

 .27لويس معلوف ،المنجد في اللغة واالعــام ،مواجهتها تــيــارات الداروينية االجتماعية وقيم ما
ً
بعد الحداثة نموذجا ،سميرة عبد اهلل الرفاعي ،بحث
المطبعة الكاثولوكية ،بيروت 2010م.
 .28محمد بن يعقوب الفيروز أبــادي ،القاموس منشور فــي كــتــاب جــمــاعــي :رائ ــد جميل عكاشة،
المحيط ،بيروت :مطبعة الرسالة ،ط  ١ج .١

منذر جميل زيتون االسرة المسلمة في ظل التغيرات

 .29محمد شحات الخطيب  ،وآخــرون  ،أصول الــمــعــاصــرة  ،المعهد الــعــالــمــي للفكر االســامــي،
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والتوزيع .1995
 .30محمد عبد اهلل مكازي ،الخطاب الديني في

االردن2015 ،م .
 .36نعيمة يحياوي  ،فضيلة عاقلي  ،التنمية

الفضائيات العربية ،دراسة في سوسيولوجيا التبشير المستدامة والمسؤولية االجتماعية مــن المنظور
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