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Abstract 

Religious discourse represents an important position in society, as it is the one that moves 

the collective mind and influences its behavior and actions due to its connection with religious 

rulings emanating from Islamic law. It is of great importance, not only because it is a job that 

fills a gap in the activity of the state and social bodies, but rather its great importance is in 

developing the sense of belonging and loyalty to the community for the volunteer and the 

person to whom the service is provided, and in strengthening the social cohesion between the 

different groups of society. 
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ي وحثه عىل العمل 
ي إصالح المجتمعالخطاب الدين 

 
 التطوعي ف

 

 محمد أحمد مبارك دقالي  

 ليبيا ، جامعة الزنتان ، د 

ي حصن 
 صالح عىلي الفرجان 

 ليبيا ، جامعة الزنتان أ، 

 

 

 الملخص

 الرتباطه  
ً
ي سلوكه وترصفاته نظرا

ي المجتمع، فهو الذي يحرك العقل الجمعي ويؤثر ف 
ي مكانة مهمة ف 

يمثل الخطاب الدين 

ائع السماوية، واعتباره باألحكام   ي كافة الشر
يعة االسالمية، وقد جاء الحث عىل العمل التطوعي ف  الدينية المنبثقة من الشر

ي نشاط  
 يسد ثغرة ف 

ً
ى ليس لكونه عمال ، وللعمل التطوعي أهمية كبر

ً
نوًعا من الدعم والمؤازرة فيما بي   البشر بعضهم بعضا

أهمي بل  إليه الخدمة،   الدولة والهيئات االجتماعية فقط،  المتطوع ومن تقدم  لدى  تنمية اإلحساس  ي 
تكون ف  ى  الكبر ته 

ابط االجتماعي بي   فئات المجتمع المختلفة  . باالنتماء والوالء للمجتمع، وتقوية البر

 . الخطاب، الدين، التطوع، اإلصالح، المجتمع: الكلمات المفتاحية

 

 : مقدمة

ائع السماوية، واعتباره نوًعا من الدعم والمؤازرة فيما بي   البشر بعضهم   ي كافة الشر
جاء الحث عىل العمل التطوعي ف 

ي نشاط الدولة والهيئات االجتماعية فقط؛ بل أهميته 
 يسد ثغرة ف 

ً
ى ليس لكونه عمال ، وللعمل التطوعي أهمية كبر

ً
بعضا

ي تنمية اإلحساس لدى المتطوع
ى تكون ف  ابط االجتماعي    الكبر ومن تقدم إليه الخدمة؛ باالنتماء والوالء للمجتمع، وتقوية البر

تقديم   ي 
ف  ليس  اإليجابية،  المشاركة  ي 

ف  دوره  التوعوي  اإلعالم  يلعب  المنطلق  هذا  المختلفة، ومن  المجتمع  فئات  بي   

اإلعالم المؤسسات  تلك  عليها  تقوم  ي 
النر السياسة  ورسم  توجيه  ي 

ف  ولكن  فقط،  عىل  التوعية  يعود  بما  االجتماعية،  ية 

 عدد المتطوعي   والمبادرات المجتمعية الهادفة، دلَّ ذلك عىل وعي اإلعالم بشكٍل  
المجتمع ككل بالنفع العام، فكلما كبر

واإلشكاليات،  القضايا  هذه  مع  تجاوب  هم  الحقيقية وُحسن  مجتمعهم  بقضايا  عام  بشكٍل  والمقيمي    والمواطني    خاص 

ية منذ  والعمل التطوعي م ي الخب  والعمل الصالح عند كل المجموعات البشر
 بكل معان 

ً
 وثيقا

ً
مارسة إنسانية ارتبطت ارتباطا

ة زمنية إىل أخرى ، فمن حيث الحجم  ي حجمه وشكله واتجاهاته ودوافعه من مجتمع إىل آخر، ومن فبر
األزل، ويختلف ف 

ي أوقات الكوارث 
ات االستقرار والهدوء ، ويزيد ف  ي فبر

 . والنكباتيقل ف 
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 أهمية البحث: 

ي االصالح االجتماعي المطلوب كون  
ي ف 
إن الغاية من تناولنا لهذه الدراسة هي معرفة الدور الكبب  للخطاب الدين 

ية والعدالة االجتماعية  ي قائم عىل الوحدة البشر
ية الداعمة لإلصالح والتغيب  فهو قانون ربان  الدين هو من أكبر الدعائم البشر

ي كل   واالبتعاد 
عن كل الفوارق الطبقية وتحقيق مجتمع متسامي قائم عىل الوحدة واالصالح والتغب  المتجدد إىل األفضل ف 

ي يحملها  
وي    ج الصحيح بما يتفق مع دعائم االسالم من خالل األمانة النر عرص من العصور. لكن تحتاج هذه العملية اىل البر

ي المم
ي تحتاج إىل الصدق والعدالة ف 

ي االصالح فإن صالح  أصحابه والنر
ارسة واالبتعاد عن كل ما يعيق دور الدين وطريقه ف 

 األمة هو من صالح دينها وثباته.  

 

 هيكلة البحث: 

 يىلي كل مبحث عدة تقسيمات:   
 تم تقسيم هذا البحث إىل مبحثي  

  المبحث األول
ً
 وثقافة وإصالحا

ً
ي مفهوما

 : ويتناول الخطاب الدين 

 
ا
ي و مفهوم اإلصالح االجتماعي  : أول

 الخطاب الدين 

 :
ً
ي وثقافة االصالح   ثانيا

 الخطاب الدين 

  :
ً
ي  ثالثا

ي نشر الخطاب الدين 
 االعالم ودوره ف 

ي 
  : والمبحث الثان 

 
 وفائدة

ً
 وسلوكا

ً
 ويتناول العمل التطوعي مفهوما

 
ً
 مفهوم العمل التطوعي  : أول

 
ً
 أشكال العمل التطوعي  : ثانيا

  
ً
ي   : ثالثا

 دوافع العمل التطوعي من خالل الخطاب الدين 

 
ً
 أهمية وفوائد العمل التطّوعي   : رابعا
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ً
 وثقافة وإصالحا

ً
ي مفهوما

 المبحث األول: الخطاب الدين 

 
ا
ي  : أول

 واإلصالح االجتماعي    مفهوم الخطاب الدين 

، إحداهما عام واآلخر خاص  ي معنيي  
 .للخطاب الدين 

ي هو كل سلوك أو ترصف يكون الباعث عليه االنتماء إىل دين معي   ، سواء أكان  
المعن  األول: أن الخطاب الدين 

 أو كان ممارسة عملية
ً
 أو مكتوبا

ً
 مسموعا

ً
 .خطابا

: أن ا ي
ي يراد به ما يصدر من أقوال أو نصائح أو مواقف سياسية من قضايا المجتمع الراهنة  المعن  الثان 

لخطاب الدين 

وهذا اإلطالق أخص   . (6عياض، صعن مجموعة تسىم رجال الدين، ويكون مستندهم فيها إىل الدين الذي يدينون به)

 .من الذي قبله، وأقرب للمعن  اللغوي

، ومعامالت وبذل الوسع  
ً
يعة وأخالقا ي مجمل التعريفات حول السعي لنشر دين هللا عقيدة وشر

وينحرص المعن  ف 

ي الدارين وبذل أقىص الجهد والطاقة من اجل خدمة هذا الدين الحنيف وامتثاال  
ي ذلك، لتعليم الناس ما ينفعهم ف 

ألمر  ف 

 (/ https://www.alukah.net/sharia/0/57153هللا تعاىل وامر رسوله صىل هللا عليه وسلم )عبدالسالم، 

ي تراثهم ما يسىم)رجال الدين( وإنما المصطلح الشائع عندهم هو أهل العلم  
إن المسلمي   بصورة عامة ال يوجد ف 

يعة االسالمية ؟   أي أهل االجتهاد وأهل الفتوى المفتون  أي أنهم ال يوجد  والعلماء والمفكرين وأهل الذكر وعلماء الشر

فرق بينهم من حيث االنتساب إىل الدين فكلهم مسلمون وإنما الفرق والتفاوت يحدث بي   المجتهدين والمقلدين، أي بي    

نوا ويوضحوا  العلماء والعامة، أي المعن  من ذلك أن العلماء وحدهم هم الذين يحق لهم أن يتكلموا باسم االسالم ويبي

ي ال تكون معلومة لدى عامة األ
ي كل القضايا الدينية، أي المسائل النر

 .فرادأحكامه للناس حنر يتم الرجوع اليهم ف 

 

 مفهوم اإلصالح االجتماعي 

يعرف اإلصالح االجتماعي عىل أنه ظاهرة طبيعية تخضع لها نواميس الكون وشؤون الحياة من خالل التفاعالت 

ي إىل تغب  دائم.)والعالقات والتبا
ي تفىص 

 (75، صابراهيم دالت االجتماعية المستمرة والنر

ة زمنية معينة،  ي وظائفه خالل فبر
ي بنائه أو ف 

ي التنظيم االجتماعي سواء ف 
ا عىل أنه كل تحول يقع ف 

ً
ويعرف أيض

ي  
ف  أو  للمجتمع  ي 

السكان  كيب  البر ي 
ف  يقع  تغب   عىل  ينصب  النحو  هذا  عىل  االجتماعي  نظمه  واإلصالح  أو   ، ي

الطبقر بنائه 

ي سلوك األ
ي تؤثر ف 

ي القيم والمعايب  النر
ي أنماط العالقات االجتماعية أو ف 

ي تحدد مكانتهم وأدوارهم    فراد االجتماعية، أو ف 
والنر

ي ينتمون إليها.)أحمد، ص
ي مختلف التنظيمات االجتماعية النر

 ( 382ف 

 
ً
ي وسماته : ثانيا

 أخالقيات الخطاب الدين 

، عدم اللعب بمشاعر العامة بما يخدم أيديولوجيات معينة، من أهم المبادئ   ي الموضوعي
األخالقية للخطاب الدين 

ي 
يحة االجتماعية وسيلة لتحقيق مآرب  ها، سواء عىل الصعيد السياسي أو الدين  ، ص.تتخذ من هذه الشر  ( 132)األلوسي

ي المصدر والمنشأ، فالخط
ي  ف 

ي  تعد الربانية أهم سمة من سمات الخطاب الدين 
 ف 
ً
ي يجب ان يكون ربانيا

اب الدين 

ها بي     ي امر بها هللا وأمر بنشر
يفة النر مصدره ومنشأه يستمد مبادئه وقيمه من تعاليم الدين الحنيف والسنة النبوية الشر
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 بنور سيد الخلق محمد صىل هللا عليه وسلم
ً
ية من الظلمات اىل النور منورا وحنر يكون هذا  ،  الناس جمعاء النقاد البشر

  : الخطاب صالًحا للجميع دون تميب   أو تفرقة يجب أن يكون

ي يتسام المجتمع  -1
سالمة ألفاظه وصحتها ويكون هدفه غاية الجميع، من حيث استيعاب الرؤى والحقائق المتعالية النر

ي من خاللها، وتعلوا قيمته االخالقية القائمة عىل العدل والمساواة من خالل ما يؤديه هذا الخطاب و  العاملي   به،  البشر

ي 
 .أي اإلعالم الدين 

المجتمع بصورة مستمرة  -2 بها  يمر  ي 
النر تهدئة االزمات  ي 

ي إسهامه ف 
الدين  بها الخطاب  ي يتسم 

النر المهمة  ومن األمور 

ى  
ّ
 إذا أد

ً
ها، والعكس تماما ي األزمات الطائفية والعرقية وغب 

ي بدأ المجتمع ينهار بسببها متمثلة ف 
ي هذا الزمن، النر

 ف 
ً
وخاصة

ي أدائه فإنه يخلق حالة من التوتر والقلق النفسي لدى  ال
 ف 
ً
 سلبيا

ً
ي دورا

 لما يصبو    أفراد خطاب اإلعالمي الدين 
ً
المجتمع تحقيقا

 .إليه أعداؤه

ه والتعبب  عن أفكاره،   -3 ا إشعاره للفرد بممارسة حرية رأيه، والسماح له بالحوار مع غب 
ً
ي أيض

ومن أخالقيات الخطاب الدين 

انعدام الح تؤدي إىل ارساء أسس االنسجام ألن  الممارسة  أن هذه  بالقمع والكتمان، حيث  الفرد الشعور  يولد لدى  وار 

   والوئام بي   الشعوب والدول االسالمية لالرتقاء بها إىل نموذج مجتمعي أفضل

ي تحقيق التغب  االجتماعي 
ي المعتدل ف 

 ( https://annabaa.org/arabic/studies/11878)دور الخطاب الدين 

 : ي
ي نشر الخطاب الدين 

 
ا: االعالم ودوره ف

ً
 ثالث

ه،  ي تسوق الكالم وتنشر
، حيث أن االعالم هو الوسيلة النر

ً
ي عالقة مهمة جدا

تعد العالقة بي   االعالم والخطاب الدين 

اته السياسية واالجتماعية وكيفية تعاط ي وقياس أهميته وتأثب 
ي نشر وتظهب  الخطاب الدين 

يه مع  من خالل دوره الكبب  ف 

ي مجتمعات منقسمة،  
ي صناعة السالم وتعزيز فرص انضاج الحلول ف 

الواقع االجتماعي والسياسي من خالل دور االعالم ف 

ي معرفة كيفية 
اته وفاعليته من خالل وسائل اإلعالم ودوره ف  ي ودرس تأثب 

حيث أن مبادرة طرح موضوع الخطاب الدين 

ي لمضامي    استخدام الخطاب وفنية توظيفه لخدمة أهداف س
 عن المعن  الروحي والبعد االنسان 

ً
ياسية أو طائفية بعيدا

، ص  ( 1الخطاب.)بوعىلي

ز عىل الثوابت فيه ويركز عىل محاسن 
ِّ
غ هدفه بال إعالم ُيرك

ُ
ْبل ق مقاصده، وال أن ي 

ِّ
ي ال يمكن أن ُيحق

الخطاب الدين 

ى حامىلي الرسالة من األتقياء 
قر
 
ت
ْ
ن ي لإلرهاب،  الدين ويدعم محاور االتفاق وي 

ِّ
ي التصد

ي دور كبب  ف 
، حيث ان لإلعالم الوطن 

 بناٍء وارتقاٍء باألوطان،  
 
 االستخدام؛ فقد تكون وسيلة

ُ
 لإلعالم وسيلة مزدوجة

ّ
ي أن

علًما بأنه ال يمكن ان يختلف أي اثنان ف 

ن    وقد تكون وسيلة هدم وتفتيت للشعوب وللقيم، وكونها كذلك فهذا يدعو لمراجعة كل ما يصدر عن هذه الوسائل وم 

البناء والتعمب   او  التشويه والرياء  ي 
ها حيث لإلعالم دور كبب  ف  الدينية او غب  )خمائل،  .يتحدثون فيها، ويلقون الخطب 

 ( 12ص

 

ا ألفكارنا، وقد 
ً
ي ديننا وتشتيت

ا ف 
ً
ائها تشكيك ونتيجة لنقل تلك األفكار الهدامة لمجتمعنا فقد أصابنا ما أصابنا من جرَّ

مَّ ال مجا
 
ف؛ ومن ث ا يحدث من قتل وإرهاب وتطرُّ ِريئانى ممَّ

ُّ الرحمة وهما ب  ي نرى
 
 اإلسالم دين التسامح ونبيه ن

َّ
ا أن ضح جليًّ

َّ
ل   ات

اث، واإلسالم له    التهام اإلسالم  ي بعض كتب البر
لتعاليمه، حنر وإن وردت أو فهمت خطأ بعض النصوص ف  ض  أو التعرُّ

الغب    الهادمة هي الصورة  التشوهات واألفكار  تلك  ي 
المعروفة، وانما يكون السبب ف   من مصادره 

قر 
 
ْست
ُ
ت ثوابت وأصول 
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ي يسب  عىل غراراها لذلك فان لل
ي تنقل للمجتمع والنر

ي  صحيحة النر
عالم دور كبب  أي عالقة قوية بينة وبي   الخطاب الدين 

ي يتخذها جميع 
ي ينقلها للمجتمع والنر

ون عىل غرارهاأفرادمن خالل الصورة الحقيقية والواعية النر  .ه ويسب 

ين هللا ي دى
ى هللا ف 

قر
َّ
ذ منه ويرد عليه، ووجب عىل اإلعالم أن يت

 
ْوىل إن الفكر اإلسالمي هو اجتهادات العلماء، ُيؤخ

َ
، وأ

مزق.  
ُ
ت د وال  وحِّ

ُ
ق وت فرِّ

ُ
ت ُع وال  ي تجم 

النر كات اإلنسانية  كب   عىل قيم اإلسالم السمحة وغرس االنتماء والمشبر
باإلعالم البر

وي    ج فكٍر أو لمصلحة جماعة، وهذه الحالة ال يضبطها إال قانون، وأعتقد   ت بالدنا بحالٍة من استغالل المنابر لبر حيث مرَّ

 الوضع اآلن
َّ
ٍ من سابقه، غب  أننا نحتاج دعم المؤسسات الدينية عىل جميع المستويات، وبخاصة    أن أصبح أفضل بكثب 

ا خلف مساجدنا ومنابرنا الداعية إىل ذلك والمروجة للقواعد واالسس الدينية 
ً
ا واحد

ًّ
من وسائل اإلعالم، والوقوف صف

ام بها واالبتعاد عن نقل    فراد السمحة والداعية كل األ ي المعتدل    الصورة الغب  حقيقية لمجتمعاتنا.)االلبر 
)دور الخطاب الدين 

ي تحقيق التغب  االجتماعي  
 ( https://annabaa.org/arabic/studies/11878ف 

 

 وفائدة 
ً
 وسلوكا

ً
: العمل التطوعي مفهوما ي

 المبحث الثان 

 
ا
 مفهوم التطّوع  والعمل التطوعي  : أول

ي اللغة
 ف 
ُ
طّوع

ّ
 به من ذات نفسه مما ال يلزمه فرضه")ابن منظور، ص : الت

 
َّع بر 

 
ع بمحض إرادته،  2721"ما ت ( أي تبر

ل   : وتطو ع
ّ
 عليه، قال تعاىل : تنف

ً
 دون أن تكون هذه العبادة فرضا

ً
 مختارا

ً
ْهو     : أي قام بالعبادة طائعا

 
 ف
ً
ا ْ ب 
 
 خ
 
ّوع

 
ط
 
ْن ت ﴿ فم 

 ... ﴾  )البقرة اآلية  
ُ
ه
َ
ٌ ل ْ ب 

 
 (. 184خ

ي بمعن  االنقياد والطاعة، قال تعاىلو 
  ﴿  : يأنر

ُ
ه
َ
ل
 
ت
 
ق
 
يهى ف خى

َ
ل  أ

ْ
ت
 
 ق
ُ
ُسه

ْ
ف
 
 ن
ُ
ه
َ
 ل
ْ
ت ع  وَّ

 
ط
 
( أي  30 ...﴾ . )المائدة اآلية ف

ه أحد عىل ذلك   .  طاوعته وشجعته نفسه عىل القتل فانقاد لهذا الفعل من تلقاء نفسه دون أن يجبر

 لصالح فرد محتاج أو إلصالح مرفق أو غب   
ً
ع اإلنسان بالمال مثال ّع ، كأن يتبر ع، تطّوع بمعن  تبر ي بمعن  التبر

ويأنر

 ذلك ،  فيعطي المال عن طواعية منه. 

 
 
 التطّوع

َّ
 هو عمل فردي أو جماعي يقوم به اإلنسان من تلقاء نفسه بدوافع مختلفة .  : ويفهم من ذلك أن

 

    : العمل التطوعي 

ي يقوم به الفرد أو الجماعة عن رغبة واختيار،   يطلق العمل التطوعي عىل كل جهد أو  ي خب 
عمل أو نشاط مجان 

ي    (93دون أي مقابل أو أجر مادي،)سامية وآخرون، ص
 بكل معان 

ً
 وثيقا

ً
والعمل التطوعي ممارسة إنسانية ارتبطت ارتباطا

ي حجمه وشكله واتجاهاته ودوافعه من مجتمع 
ية منذ األزل ويختلف ف  الخب  والعمل الصالح عند كل المجموعات البشر

ي  
ات االستقرار والهدوء ، ويزيد ف  ي فبر

ة زمنية إىل أخرى فمن حيث الحجم يقل ف   . أوقات الكوارث والنكبات إىل آخر، ومن فبر

  يعطي  الذي  بأنه "المواطن المتطوع ويعرف
ً
  وقتا

ً
 منظمات إلحدى إرادته ومحض الحراختياره   عىل بناءً  وجهدا

")رضا، ص جهده نظب   مادي عائد يحصل، عىل أن يحصل، أو يتوقع أن وبدون االجتماعية، الرعاية ، وغب    (22التطوعي

ي تعرف التط
. ذلك من المفاهيم النر  وع والعمل التطوعي
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ً
 : أشكال العمل التطوعي  : ثانيا

 هناك نوعان من أشكال العمل التطوعي وهما:  

1-    : ي استجابة السلوك التطوعي
وط العمل التطوعي ولكنها تأنر ي يمارسها الفرد وتنطبق عليها شر

وهي األعمال النر

ف عىل الهالك، أو إسعاف    أن يندفع الشخص  إلنقاذ حريق يشر
ً
، مثال ي معي  

ي أو أخالفر
لظرف طارئ، أو لموقف إنسان 

ي هذه الظروف يقوم المرء بهذه الترصف
ات لغايات إنسانية رصفة، تحركها الدوافع جري    ح بحالة خطر إثر حادث ألّم به, وف 

 الدينية واألخالقية واالجتماعية، وال ينتظر من يقوم بها مردود مادي. 

2-    : ي نتيجة تدبر وتفكر، مثاله اإليمان  الفعل التطوعي
ي استجابة لظرف طارئ بل يأنر

الفعل التطوعي هو الذي ال يأنر

ي بي 
ي كل مجال  بفكرة تنظيم الحقوق لكل من األشة والطفل ف 

ئة مستقرة وآمنة فهذا الشخص يتطوع للحديث عن فكرته ف 

ة ليقول رأيه بذلك، ويطبق ذلك عىل عائلته ومحيطه.   وكل جلسة وال ينتظر إعالن محارص 

 : ويمكن التميب   بي   شكلي   أساسيي   من أشكال العمل التطوعي  

ي منه أي  العمل التطوعي الفردي:  -1
وهو عمل أو سلوك اجتماعي يمارسه الفرد من تلقاء نفسه وبرغبة منه وإرادة وال يبع 

مقابل مادي، ويقوم عىل اعتبارات أخالقية أو اجتماعية أو إنسانية أو دينية، منها عىل سبيل المثال، محو األمية،  قد يقوم  

. ال فراد فرد بتعليم مجموعة من األ ع بالمال لجمعية تعن  بتعليم األميي    قراءة والكتابة ممن يعرفهم، أو يتبر

2-   : ي وطننا  العمل التطوعي المؤسسي
ي المجتمع، وف 

 ف 
ً
ا  وأوسع تأثب 

ً
 من العمل التطوعي الفردي وأكبر تنظيما

ً
وهو أكبر تقدما

ي أعمال ت
ي تسهم ف 

ي توجد العديد من المؤسسات والجمعيات األهلية النر ة لخدمة المجتمع.)بالل، د.ص(العرنر  طوعية كبب 

ي بناء المجتمع ونشر التماسك االجتماعي 
ة أساسية ف  ، فهو ركب   نعم ما نحتاجه اليوم هو العمل التطوعي االجتماعي

، فبعد أن كان الهدف األساسي هو تقديم الرعاية والخدمة للمجتمع وفئاته, أصبح الهدف اآلن تغيب  وتنمية   بي   المواطني  

ي إحداث التغيب   المجتمع, وبالطبع يتوقف نجاح تحقيق الهدف ع
ىل صدق وجدّية العمل االجتماعي وعىل رغبة المجتمع ف 

 لقياس  
ً
م االجتماعي والتنمية, ومعيارا

ّ
والتنمية، ومن المالحظ أن العمل االجتماعي بات أحد الركائز األساسية لتحقيق التقد

ي االجتماعي لأل
 . فراد مستوى الرفر

: دوافع العمل التطوعي من خالل الخطاب ا
ً
ي ثالثا

 لدين 

ي 
ج  ف 

ُ
وافع كذلك لينت

ّ
عور، ومنها ما ال يرتبط به  وتتشابك الد

ّ
، منها ما هو مرتبط بالش طوعي

ّ
د دوافع العمل الت

ّ
تتعد

طوع  فهناك دوافع دينية، ودوافع شخصية ،ودوافع إنسانية،  
ّ
ي الت

ّ يجعل الفرد يبذل جهده ف  ي
اٌم حقيقر ُمحّصلة األمر البر 

 كانت الدوافع فإنها ت
ً
مة ُيشارك األوأّيا

ّ
ي الُمجتمعات المتقد

ي األعمال التطوعّية    فراد ختلُف باختالف ظروف المجتمع، فق 
ف 

األ مع  عامل 
ّ
الت صعيدى  عىل  نجاحات  لتحقيق  الغالب،  ي 

ف  اجتماعيٍة  دوافع  ،   فراد ألجل  ّ االجتماعي الوعي  ونشر  اآلخرين، 

األ دوافع  تكون   
ُ
حيث امية، 

ّ
الن بالُمجتمعات   

 
قورن ما  إذا   

ً
ا األمر كثب  يختلُف  بينما  اجتماعّية،  قيمة  عىل   فراد وللحصول 

ق بأمرين، األّول مرتبط بقيٍم ومبادئ ثقافية أو دينية معينة، أو إمكانية تحقيق فائدٍة معّينة ل
ّ
 لمتطوع .  األساسية فيها تتعل

إصالح   ي 
ف  وأثره  ي  اإليجانر السلوك  هذا  عىل  ي 

الدين  الخطاب  حث  فقد  الدينّية  الدوافُع  الدوافع:  هذه  أهم  ومن 

ي عموم  
، فعمل الخب  يدخل ف  وعّية العمل التطوعي ة عىل مشر

ّ
المجتمعات واألوطان، وقد دلت نصوص من القرآن والسن
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ا   ﴿األعمال التطوعّية، قال تعاىل:   ه  يُّ
َ
ا أ     ي 

 
ُحون لى

ْ
ف
ُ
ْم ت

ُ
ك
َّ
ل ع 
َ
ْ  ل ب 

 
خ
ْ
وا ال

ُ
ل ع 
ْ
اف ْم و 

ُ
ك بَّ وا ر 

ُ
اْعُبد وا و 

ُ
اْسُجد ُعوا و 

َ
وا اْرك

ُ
ن ين  آم  ذى

َّ
)الحج   ﴾ ال

  ﴿ ( ، فوجه الداللة من النص قوله تعاىل: 77اآلية، 
 
ُحون لى

ْ
ف
ُ
ْم ت

ُ
ك
َّ
ل ع 
َ
ْ  ل ب 

 
خ
ْ
وا ال

ُ
ل ع 
ْ
اف    ﴾ و 

، فال ، قال تعاىل:  ومن األعمال التطوعية التعاون عىل البر ي العمل التطوعي
ة مهّمة ف  ِّ    ﴿تعاون ركب   برى

ْ
 ال

َ
ىل وا ع 

ُ
ن او  ع 

 
ت و 

ى ...  و 
ْ
ق
َّ
الت  ( 2)المائدة، ﴾و 

ُمه،  ُمه وال ُيسلى ، ال يظلى م: )المسلُم أخو المسلمى
ّ
ي حاجة أخيه المسلم قال صىل هللا عليه وسل

ومنها سعي المسلم ف 

ي ح
ي حاجةى أخيهى كان هللُا ف 

ه(، )البخاري، صومن كان ف   ( 2442اجتى

هم   وتراُحمى هم 
ِّ
تواد ي 

ف  المؤمني    ثُل  )م  م: 
ّ
وسل عليه  صىل هللا  قال  والتعاطف،  احم  والبر  

ّ
التواد  :

ً
أيضا ذلك  ومن 

( )البخاري،  هِر والُحىمَّ  له سائُر الجسدى بالسَّ
 

 منه عضٌو، تداع
َ
، إذا اشتَك ثُل الجسدى

هم، م  فى
ُ
 ( متفق عليه. 6011وتعاط

لتكافل الُمجتمعات وتعزيز القيم االجتماعية بي    فاإلسال   ها سبيٌل 
ّ
 عىل ممارسة التطّوع، ألن

َّ
 أفرادم حث

ْ
ها، وقد

ثت عن عمل الخب  وفضله،  وال شك بأن  
ّ
ي تحد

 من خالل الكثب  من اآليات واألحاديث النبوّية النر
ً
 جلّيا

ُّ
ح هذا الحث

ّ
توض

ي تجاه خالقه. المؤمن يتولد لديه هذا الدافع الذي يميله علي
امه الدين   ه البر 

 
ً
 أهمية وفوائد العمل التطّوعي   : رابعا

ى تعود بالفائدة والنفع عىل الفرد والجماعة والمجتمع ككل، ولعل أهمية العمل   للعمل التطوعي أهمية كبر

ي النقاط التالية:  
 التطوعي تتلخص ف 

ينىّمي قدرات الفرد سواًء عىل األصعدة كافة، ويزيد من ثقة الفرد بنفسه، وُيساعده عىل تطوير ذاته وقدراته، كما يمنح  -1

 كثب  
ً
ي اتخاذ القرارات ، ويعطي الفرد فرصة تأدية  الفرد فرصا

ة للتفاعل والمشاركة، وتعيي   أولويات المجتمع والمساعدة ف 

 . ّ ي
 الخدمات بجهده الذانر

ي   -2
ي حّل األمور النر

ق الوالء واالنتماء له، ويوّجه جهود الحكومات للمسؤوليات األهّم، ومساعدتها ف 
ّ
ينىّمي المجتمع ويحق

 المجتمع.   يستطيع الفرد فعلها داخل 

 التطوع طريقة رائعة للقاء أشخاص جدد، وتكوين صداقات جديدة معهم، كما يساعد  -3
ُّ
د تكوين صداقات جديدة: ُيع 

، كما أنه يجمع األشخاص الذين لديهم اهتمامات  
ً
كة معا ام بالنشاطات المشبر عىل تعزيز العالقات الحالية من خالل االلبر 

كة.   مشبر

ي بعض األشخاص من الخجل، أو التوتر عند التعامل مع اآلخرين، باإلضافة إىل    زيادة المهارات االجتماعية:  -4
قد يعان 

 
ً
ي األنشطة التطوعية تكش هذا الحاجز، وتمنح الشخص فرصة

ي التعرف عىل أناس جدد، ولكن المشاركة ف 
إيجاد صعوبة ف 

 لممارسة وتطوير المهارات االجتماعية. 
ً
 مناسبة

األعم -5 تساعد  النفسية:  يساعد  السالمة  أن  يمكن  حيث  والغضب،  والقلق،  التوتر،  آثار  مواجهة  عىل  التطوعية  ال 

 التواصل االجتماعي والعمل مع اآلخرين عىل التأثب  عىل السالمة النفسية بشكل عام. 

ق متعة   -6
ّ
التطوعية تحق أن األنشطة  الدماغ  الهرمونات ونشاط  الباحثون من خالل قياس  بالسعادة: اكتشف  الشعور 

ة؛ أل  . كبب   نها مفيدة لآلخرين، فكلما قدم الشخص المزيد من المساعدة شعر بالسعادة والفرح أكبر

ي عنها، فعندما يقدم الشخص المنفعة لآلخرين   -7
ي النفس والرضا الذانر

زيادة الثقة بالنفس: يمنح العمل التطوعي الثقة ف 

 للحياة واألهداف المستقبلية.  وللمجتمع يشعر باإلنجاز والفخر، وبالتاىلي الحصول عىل المشاهد اإليجابية

http://www.rimakjournal.com/


 

RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences 

 

252  

 

www.rimakjournal.com 

 

ي السن مما يؤدي إىل تقليل  -8
 للكبار ف 

ً
ي للفرد خاصة

ي التطوع من النشاط البدن 
تحسي   الصحة البدنية: يزيد المشاركة ف 

 تطور ارتفاع ضغط الدم، وتقليل خطر اإلصابة بأمراض القلب، كما يخفض من أعراض األلم المزمن. 

 

 النتائج والتوصيات  

ي 
: ما يخص الخطاب الدين 

ً
 أول

ي عملية اإلصالح االجتماعي حيث يسع من ورائه إىل العمل عىل بناء  -1
ي المعتدل ف 

ورة وأهمية اسهام الخطاب الدين  رص 

توجيه   ي 
لها من دور فعال ف  لما  السامية  الخاضع ألوامر هللا والقيم االخالقية  ي 

المسلم األخالفر لمجتمع  ا  أفراد المجتمع 

ي والتطور
 .وتحقيق بناء المجتمع العامل المقدس المهتم بالعلم كأساس للرفر

ي هو كل ما يصدر عن رجال الدين من أقوال أو أفعال أو نصائح أو مواقف سياسية واجتماعية من قضايا -2
الخطاب الدين 

يدينون به ويمشون عىل خطاه والغاية منه نشر  العرص حيث تكون الغاية أو الدافع منها واليها هو انتمائهم إىل الدين الذي  

 السالم واإلصالح. 

ي من أهمها الوضوح   -3
ي المعتدل هو الخطاب الذي يسب  وفق ضوابط معينة ترجع اىل صفة الخطاب والنر

الخطاب الدين 

عي له  ومراعاة حال المخاطبي   
 . بحيث يتمكن عامة الناس من فهمه، من خالل توافر السند الشر

ي مع اآلخر، أي التعامل السليم مع  إننا بحاجة  -4 ورة التعامل االيجانر
ي يؤكد عىل رص 

المجتمع من خالل    أفراد اىل خطاب دين 

لأل واالجتماعية  النفسية  السلوك  ودراسة  واالفكار  اآلراء  السلم   فراد تفهم  يراعي  ال  الذي  والتشدد  التعصب  عن   
ً
بعيدا

 .  االجتماعي

ي كل م-5
 ف 
ً
ي إيجابيا

ناحي الحياة وينفع جميع الناس من خالل تحقيق التنمية المستدامة، والعدالة  أن يكون الخطاب الدين 

 للجميع من  
ً
االجتماعية، والقضاء عىل البطالة، واالهتمام بالبيئة والمحافظة عليها، لذلك ال بد أن يكون الخطاب مناسبا

مي   وأغنياء وفقراء، ودرء المفاسد قبل
ّ
 .جلب المصالح مفكرين ومثقفي   ورياضيي   وعلماء ومتعل

ي تتضمن جلب المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها  -6
ي أن ينطلق من القاعدة االساسية النر

يجب عىل الخطاب الدين 

يعة اإلسالمية والقواني   الدينية  ي أن يراعي كل ما أتت به الشر
يعة االسالمية أي يجب عىل الخطاب الدين  ي جاءت بها الشر

النر

ي الشكل وال   العادلة أي يعطي كل حكم 
ي ال يدخلها تغيب  ال ف 

ما يستحقه من االهتمام ويفرق بي   ثوابت الدين وأصوله النر

ي المضمون
 .ف 

 

: ما يخص العمل التطوعي 
ً
 ثانيا

العمل عىل تنشئة األبناء تنشئة اجتماعية سليمة وذلك من خالل قيام وسائط التنشئة المختلفة كاألشة والمدرسة   -1

ي نفوس الناشئة منذ مراحل واإلعالم بدور منسق  
ي غرس قيم التضحية واإليثار وروح العمل الجماعي ف 

ومتكامل الجوانب ف 

 الطفولة المبكرة. 

العمل   -2 مفاهيم  عىل  تركز  ي 
النر الدراسية  المقررات  بعض  المختلفة  التعليمية  للمؤسسات  الدراسية  امج  البر تضم  أن 

امج التطبيقية؛ مما يثبت هذه   ن ذلك ببعض البر ي نفوس الشباب. االجتماعي التطوعي وأهميته ودوره التنموي ويقبر
 القيمة ف 
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العم  -3 مجال  ي 
ف  تعمل  ي 

النر والهيئات  المؤسسات  وزيادة  دعم  رسالتها  تأدية  من  يمكنها  بما   
ً
ومعنويا  

ً
ماديا التطوعي  ل 

 خدماتها. 

ات والمهارات      -4 ي هذه المؤسسات والهيئات التطوعية، مما يؤدي إىل إكسابهم الخبر
إقامة برامج تدريبية للمنخرطي   ف 

ي هذا العمل، وكذلك االستفادة من تجار 
ي تساعدهم عىل زيادة كفاءتهم ف 

ي هذا المجال. المناسبة، النر
 ب اآلخرين ف 

ي ترتبط بإشباع االحتياجات األساسية للمواطني   حيث يساهم هذا  -5
امج واألنشطة التطوعية، النر تسليط الضوء عىلي البر

امج.  ي هذه البر
ي زيادة اإلقبال عىل المشاركة ف 

 األمر ف 

ي عملية -6
 التنمية، ومدى حاجة المجتمع إليه.   تكثيف دور وسائل اإلعالم لتنوير المجتمع بأهمية العمل التطوعي ودوره ف 

ي  -7
تدعيم جهود الباحثي   إلجراء المزيد من الدراسات والبحوث العلمية حول العمل االجتماعي التطوعي  مما يسهم ف 

 تحسي   واقع العمل االجتماعي بشكل عام، والعمل التطوعي بشكل خاص. 

والسلوك -8 والصحية  النفسية  المعالجة  ي 
ف  التطوعي  العمل  أو  استخدام  والمدمني    للمخدرات  المتعاطي    لبعض  ية 

 .
ً
 العاطلي   أو المنحرفي   اجتماعيا

استخدام التكنولوجيا الحديثة لتنسيق العمل التطوعي بي   الجهات الحكومية واألهلية لتقديم الخدمات االجتماعية  -9

 وإعطاء بيانات دقيقة عن حجم واتجاهات وحاجات العمل التطوعي األهم للمجتمع. 

ي تنظيم بعض األعمال التطوعية وتسهيلها.  -10
 يمكن االستفادة من صفحات التواصل االجتماعي ف 
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 المراجع

 القرآن الكريم  

ي علم االجتماع، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزي    ع،  
ابراهيم العسل، األسس النظرية واألساليب التطبيقية ف 

وت لبنان،   1997بب 

 ابن منظور، لسان العرب، تحقيق عبدهللا الكبب  وأخرون، دار المعارف القاهرة، الجزء الرابع 

ي   انكلب   العلوم االجتماعية،  بدوي، معجم مصطلحات  لبنان، ساحة رياض الصلح،   -فرنسي   –أحمد زكي  ، مكتبة  ي عرنر

وت،   1982بب 

، المؤسسة ، د.حسام الدين، حوارين الفالسفة والمتكلمي   وت،  األلوسي ، بب   1982العربية للدراسات والنشر

ي ووسائل االعالم، دراسة نقدية، جامعة األمب  عبدالقادر، الجزائر، 
، الخطاب الدين   . 2007بوعىلي نصب 

 باب رحمة الناس والبهائم خرجه البخاري، كتاب األدب

 خرجه البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب: ال يظلم المسلم المسلم وال يسلمه

عبدالسالم المجتمع،     د.  عىل  وأثره  ي 
الدين  الخطاب  ي 

ف  الوسطية  غالب،  األلوكةحمود   شبكة 

https://www.alukah.net/sharia/0/57153 / 

ي مفهومه وضوابطه، جامعة اإلمام مهدي بن سعود االسالمية. 
، تجديد الخطاب الدين   د. عياض بن نامي السلىمي

 ّ ي   ، د. خمائل شاكر الجماىلي
ي استقرار المجتمع لعرافر

ي المعتدل ودوره ف 
ي /  ،  الخطاب الدين  اث العلىمي العرنر مركز إحياء البر

 جامعة بغداد. 

، مجلة الن ي  ه  1422( شعبان  63بأ العدد ) د.بالل عرانر

ي تحقيق التغب  االجتماعي 
ي المعتدل ف 

 https://annabaa.org/arabic/studies/11878دور الخطاب الدين 

 1999 االجتماعية، القاهرة مكتب غريب،  الحليم، السياسة رضا عبد 

ي التخطيط االجتماعي 
 1984االسكندرية المكتب الجامعي الحديث سامية فهىمي وأخرون، طريقة الخدمة االجتماعية ف 
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