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 مقدمة 
الضببببط م بببات تببببه البببت م ببببد الضوئببباد وات بببدد ن  ببببةد اقدواكو وببببد تامببب  بدايببب    ببب  ال بببب   

َ َهبا َوَأْ برََض ُ بَ اَها( )َكَفَع ََسَْ َها َفَسبَّاَها( )أَأَمْبُتْم َأَشدُّ َ ْ قاً أَِت السََّماُء بَبَلاَها( وجمرااد ئال اضاىل ) ََ لَيبْ َوَأْغطَب
َهبببببا َماَءَهبببببا َوَمْرَعاَهبببببا) َذلِبببببَح َدَحاَهبببببا( َواْقَْكَض بَبْضبببببدَ ) َمَتاعاً َلُ بببببْم َوِقَمْبَضببببباِمُ ْم( )َواْْلِبَببببباَل أَْكَاببببباَها( َأْ بببببرََض ِملبْ

ببببَّكَُتْم فََ ْحَسبببَن وئبببال اضببباىل : ) (33: 27)اللازعبببباد ََ بببَماَء بِلَببباًء َو ُ الَّبببِ َ َجَضبببَل َلُ بببُم اْقَْكَض ئَببببرَاكاً َوالسَّ اَّللَّ
ُ َك ُّ اْلَضباَلِمَ ( )غبافر: ََُبكَُتمْ  ُ َكبُُّ بْم فَبتَببَباَكَ  اَّللَّ و وهب ا يبدل تمبا ي ب   (64َوَكَزَئُ ْم ِمَن الطَّيِ َباِد َذِلُ ُم اَّللَّ

ابببببببن تلبببببب  ن البدايبببببب  واللهايبببببب  ع بببببب  أ  اقكض   قبببببب  ئبببببببل السببببببماءو ق ببببببا تاقاببببببا  ل بلبببببباء  ) ابببببببن  
 (29واجمل د اقول ص1997تل و

ات ي بببمل تافببب  ات  بئببباد ابتبببداء اءمسبببا  وامتهببباًء اْلمببباداد واللببببا د وا يببببا د والضببببط م ببب 
َوَلَقبْد َترَّْملَبا بَبِآ مَدَت َومَحَْ لَباُهْم ِن الْبَ ِ  ) وااةر ات  بئادو ول ب  اءمسا  أترت ه ه ات  بئباد ئبال اضباىل:

و واىل جامب الت رمي   (70:اءاراءْ َلاُهْم َعَ   َتِلٍ  ِمَّْن َ َ ْقَلا اَبْفِضيًو( )َواْلَبْ ِر َوَكَزئْبَلاُهْم ِمَن الطَّيِ َباِد َوَفضَّ 
ببببَماَواِد َواْقَْكِض َواْْلِبَببباِل فَبببب ََبْ َ َأْ  َ ِْمْ لَبَهببببا ت بببم  مببببل اقمامببب  ئببببال اضببباىل:) ِإ َّ َعَرْ ببببَلا اْقََمامَببببَ  َع َببب  السَّ

َها َومَحََ َها اْقِ    (72ْمَساُ  ِإمَُّد َتاَ  ظَُ بماً َجُهباًل( )اقحزا :َوَأْشَفْقَن ِملبْ

واقمامبب  الببه مح هببا مدت ع يببد السببوت وذكيتببد ا ببمل ابباةر الت بباليم ال ببرعي  ومببا أو ببن ع يبب  مببن  
حفببم مببال أو ئبببل أو عببرض أو عمببلو ف م هببا بتبضتهببا مببن ابببا  وعقببا  قمببد تببا  ظ بمببا للفسببد يبكدهببا 

ومباكد السبء جهباًل بضبا  (299واْلزء الرابع ص1418ئب اقمبك )اْلزاةَر
وتبببا  مبببن أول إشببباكاد الضببببط االجتمببباعي لبمسبببا  هبببب  بببي هللا ابببب امد واضببباىل أبيلبببا مدت ع يبببد 

َهببا َكَغببداً مببن ال بب راو ئببال اضبباىل: )  السببوت مببن االئبب ا َوئُبْ لَببا َ  مَدُت اْاببُ ْن أَمْببَ  َوَزْوُجببَح اْْلَلَّببَ  وَُتببو ِملبْ
ُتَما َوال اَبْقَرَا َهِ ِه ال ََّ رََا فَبَتُ بَ  ِمَن ال َّبالِِمَ ( )البقبرا: َحْيثُ  ف مبا تبا  ملبد ع يبد السبوت مبا تبا   (35ِشئبْ

يضباً فَِامَّبا من أت د ال  را اله  ي علهاو أُهبط اىل اكض ال قاء والتضب و ئال اضاىل: ) َهبا يَِ ئُبْ لَبا اْهِبطُببا ِملبْ
َل َع َبْيِهْم َوال ُهبْم َ َْزمُببَ ( )البقبرا:ََيْاِيَبلَُّ ْم ِمآِ   ََ فَبو َ بْب و وي بب  بب لح الضببط (38 ُهدًى َفَمْن اَبِبَع ُهبَدا

 االجتماعي أاا  كةيس ن     اخل  و وع يد يدوك حمبك االبتوء واالمت ا  ن ا ياا الدميا  
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د ن مرح   متقدم  من ا ب يل ول ا فالضبط االجتماعي َس  موزم  ل ل اجملتمضاد اءمسامي و وج 
الت مضبباد اءمسببامي و لضبببط  مضببامم وال ببيم ئباعببد التبافبب  ببب  مضبباي  الفببرد ال اايبب  والقببيم االجتماعيبب و 
وظهبببرد أشببب الد اتباشبببر وغببب  اتباشبببر ن ابجيبببد اببب ب  اقفبببراد الببب ين ات ببباذ م ال راةبببز واقهبببباء والبببدوافع 

 والرغباد ات ت ف   
الضبط االجتماعي من وجه  م ر اتل بم  االجتماعي  اىل خمت م القبى البه ااكابها وي   مفهبت  

اجملتمع ل ت ا  ع   أفراده ويستض   ا ع   محاي  مقبمااد وا فاظ ع   ئيمبد ومباَبفاادو ويقباوت  با عبامبل 
رد والل بببببات االحنبببببراَ وم ببببباهر الضربببببيا  والتمبببببردو فيلطبببببَب مفهببببببت الضببببببط ع ببببب  اقريبببببر الضوئببببب  بببببب  الفببببب

االجتمبببببباعيو وع بببببب  تيفيبببببب  اقبببببببل اقفببببببراد وفئبببببباد اجملتمببببببع ل طببببببر  واقابببببباليب الببببببه يببببببتم  ببببببا الضبببببببط  
 (19وص1997)اق ر و
وعلببدما يضببَ  مل بمبب  الضبببط اخل ببل والضببضم فببا  ذلببح يببلض س ع بب  ا يبباا االجتماعيبب    

حببادا ا ببا ئببد امطبببد ع بب   مب ت ببم أوجههبباو وئببد أظهببرد الفبب اد التاكنيبب  الببه تامبب   لببل ملضطفبباد
 تبباكل ما ببامي دحبباالد مببن التف ببح ع بب  اتسببتبى االجتمبباعي وال  رببيو حيببث اسبببد اجملتمببع مببا يسببمي

االومضياكيبب ا او السب ب  الض بباةي البب َ يتسبم بضبدت الب بببخل وا ب ا واخل ببل  Anomic الب  ااقمببميا 
اءدمبببببببببببببببببببببا  واْللبببببببببببببببببببببب  ن القبببببببببببببببببببببيم االجتماعيببببببببببببببببببببب  وشبببببببببببببببببببببيب  اقمبببببببببببببببببببببراض اللفسبببببببببببببببببببببي  ات ت فببببببببببببببببببببب  ت

و  (34وص1997واالمت اك )اْلابَر
ولبب لح فالضبببط أهببم وظيفبب  ابقببي ع بب  البلبباء االجتمبباعيو مببن  ببول أشبب ال القبببى ذاد التبب ا  

 الفضال اله اضمل ع   ادعيم التمااح االجتماعيو و بط ا ب  اقفرادو من  ول القيم واتضاي  
 الد الرَسي  وغ  الرَسي و واله اتباين ماثكها  سب مب  وحتقي  الضبط ن اجملتمع يتم من  ول أش 

اقدواد واقابباليب الببه يسبببت دمهاو وت مببا ئبببَب مفبببذ هبب ه اقاببباليب ع بب  اقفبببراد ظهببرد ماثك الضببببط 
االجتمببباعي ن االلتبببزات اتضببباي  االجتماعيببب و ويبببرى بضبببة الض مببباء أ  فاع يببب  الضببببط االجتمببباعي وااللتبببزات 

 ةدا اتبئم ع   طبيض  اْلماع  من  حي  وع   منط التل ئ  االجتماعي  من  حي  أ رى اتضاي  السا
ويتميببز الضبببط االجتمببباعي البب َ يقبببره الببدين اءابببومي كربباةا فريبببدا عببن ا بببح الضبببابط البببه 
ابجببد ن بضببة ال بببراةع او القبببام  الب ببضي و فالت بببريع اءاببومي يسببتمد اببب طتد مببن هللا اببب امد واضببباىل 

ضتمببد ن ابب طتد و بببابطد ع بب  واز  الضببم  ن الببلفس اءمسببامي و ويضمببل تمبجببد لبمسببا  ن ارببرفاادو وي
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يَبْض َبببُم َمبببا ِن في بببب  الضبببم  ع ببب  يق ببب  ن ييبببع اقوئببباد امبببد مرائبببب إعيببباً ن السبببر والض بببن ئبببال اضببباىل: )
ببببببببببَماَواِد َواْقَْكِض َويَبْض َببببببببببُم َمببببببببببا ُاِسببببببببببرُّوَ  َوَمببببببببببا اُبْضِ لُبببببببببب ببببببببببُدوِك( )الت ببببببببببابن:السَّ ُ َع ِببببببببببيمل بِببببببببببَ اِد الرُّ  (4بَ  َواَّللَّ

 (36وص2000)الساملو
وما يلب ي البئَب ع يد هب ئبا وأابر هب ا ال ب ل مبن أشب ال الضببط االجتمباعيو ودوات َبوحيتد  

 وااتمراك مفضبلد مىت أابع وف  ما جاء بد و اقمر ال َ ال يتبفر ن بقي  أش ال الضبط االجتماعي 
 

 البحث أو تساؤالتهمشكلة 
وات بببر د و  ديضبببيَ جمتمضلبببا اءابببومي مرح ببب  ا ببب  ابببريع و محبببل ن طياابببد أَبببلافا مبببن اتتلائضبببا 

 بضف  مببجبهبا اعبيبب  وزادد ال ربب  و وتببا  الببد مببن افضيبل  طببم الببدفا  للضبمن ل م تمببع حتربيلد مببن 
ب و وحمتببب ً ل ببل ا بب  يببدعم ويضببزز بلبباء الترببد  واال يبباك ليبقبب  َببامداً ومقاومبباً أمببات مببا  تاحببد مببن ا ريبب

 اجملتمع  
والملل  طببم البدفا  ن أشب ال متضبددا مبن الضببط االجتمباعي) كَسيب  وغب  كَسيب ( اباعدد ن  

حتر  اجملتمع ووئايتد من ألبا  الت ب اد وابا   ن ال بيم شباو  اجملتمبع ن احتياجاابد ومتط باابد اتت ب او 
شبب ال ع بب  أفببراد اجملتمببعو فتبباكا ابب ز اقشبب ال الرَسيبب  )القببامب و السبب ط و ال ببباة  وابايلبب  ريابب اد هبب ه اق

التل يمي (و و كا است ل من  ول ا راما   م طبيض  مل  هاو و كا يضضم ريا هبا ب يبا  كئابب  السب ط و 
يهبا مفبس القاعبدا ن أما اقشب ال غب  الرَسيب  ) البدينو اقعبراَ والتقاليبدو البرأَ الضبات وغ هبا( فتلطبب  ع 

ح م ريا ها وااللتزات  او فاقعراَ والتقاليد اضبضم وئبد ات ب و تمبا أ  البرأَ الضبات كمببا يتب ار بقببا اتبجب  
 ويت   مس  ا ا اه الري    م عدت اباد القاعدا اله حت مد ن أغ ب اقحيا  

الببه  م هببا اءمسببا و ي هببر أارهببا مببن هبب ه القاعببدا هببب الببدين ا  ببم القبببا اخلفيبب   ول بن مببا يسببتلى 
ع بب  ابب بتد )ائبالببد وأفضالببد( وع بب  التزامببدو فبهببا ا ببب  اببيطرا الفببرد ع بب  أهباةببد وغراةببزهو وببب لح يت قبب  

َمببا يَبْ ِفببُم ِمببْن وال يلبباتو ئببال اضبباىل: ) لالضبببط البب اف ل فببردو مببع اءاببا  ببجبببد الرئيببب اءعببي البب َ ال ي فبب
:ئَبْبٍل ِإالَّ َلَدْيِد كَ    (18ِئيبل َعِتيدل( )  

 –وق  الضبط البد أ  يت ب  أوالً ن أعما  اللفس مبن  بول االلتبزات البدا  ي )امضببام الب اد  
إحيبباء الضببم (و حببىت يرببب  ذا أاببر وداللبب  ع بب  ابب ب  الفببردو والببدين ت حببد أشبب ال الضبببط االجتمبباعيو 
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 ا ال بب ل حقببد مببن الب ببث واالهتمبباتو ولضببل مببا  قبب  للببا وبفضاليبب  هبب ا اقاببرو ولبب ا تببا  لزامبباً أ  منببل  هبب
اضي بد اقمب  ن هب ا الضرببر يزيبد مبن ح بم االهتمببات  ب ا ال بب  مبن ألبببا  الضببط االجتمباعيو تمبا أملببا ال 

إ  ئ لا أ  ييع أش ال الضبط اق رى اد ل حت  لباةد  أو مبضى م بر عبا أَببل البلب  مبن البدين  زمت ي
 وال اد الدين اءاومي 
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ببفي الت  ي ببي ااببت دات اقدبيبباد اتتاحبب و مببن أجببل حتديببد   هبب ا الب ببث يتبببع مببلها الب ببث الَب
 د اقار الفاعل ل دين وأ يتد ن  بط اجملتمع والتايل ااتقراكه واقدم

 استعراض احملاور:
 الدين والضبط االجتماعي

 أوال: الدين وظيفته الضبط االجتماعي

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الدين والضبط االجتماعي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6هـ                   1424/1425

يضت  الدين أهم وأئبى واي   من وااةل الضبطو من  ول مبا يقببت ببد مبن وظباةم ن حيباا الفبرد  
واجملتمببببع وااببببتقراك الببببل م االجتماعيبببب و ولبببب لح اهببببتم ع مبببباء االجتمببببا  بدكااببببتد وو ببببضد ع بببب  ئمبببب  الببببل م 

الجتماعي   والدين م ات اجتماعي شامل اليسم  قَ فبرد أ  ي بب  لبد كأ   اَبا فيبدو او يسب ح اب بتا ا
 اكجببا ع يببد  فالببدين يضبببط ابب ب  اقفببراد ن اجملتمببع اللبببا  والضقببا  ال ن ا يبباا الببدميا ف سببب بببل ن 

ا بضببد اتبببدو فببا  اجملتمببع ال الببداك ار ببرا أيضبباً  فالتببدين عوئبب  ش رببي  ببب  الضبببد وكبببدو وجببزاءه ماجببل تبب
الفرد ع ا اْلزاء بل يبئع جزاءااد ويزاول   بطد التب   والبعم والت بيمو ليرب  الدين ب لح أداا   ي  

 بط اجتماعيو عا فاع يتها ن  بط ا ب  اقفرادو ف ياا اْلماع  والتل يم االجتماعي الا ن أ  يستقرا 
بل البد من الرد  الروحي واءابا  القبيم االجتماعيب  واخلبَب مبن غضبب بفضل ئبا القبام  الب ضي  فقطو 

هللاو والتايل يرب  ع ه الس ط  الروحي  ئبا افب  ئبا القامب  وأح امد أو م باهر السب ط  اتاديب  اق برى  
 (63-61وص1985)ا يمو
اليم  لبل ن جمم هبا وي ز أار الدين وال اد الدين اءاومي ت داا  ببط فيمبا ي بتمل ع يبد مبن اضب 

جممبع  من الضبابط ا هر ن الضباداد اتتض ق  ن الضوئ  ب  الضبد و القد اب امد واضاىلو ون اتضبامود 
 اله اض س الضوئ  ب  اقفراد 

مبن الببدعاةم الببه يضت ها)اتبباوكدَ(  ببروكي  ل ضبببط االجتمبباعي اببت  أمبببك هببي:ادين متبببع وابب طا  
ن عبات و ربب داةبم وأمبل فسبي او وئبد أط ب  ع يهبا اتباوكدَ ئباعبد ل ضببطو وَيف ئاهر وعدل شامل وأمب

الدين ت برز ه ه القباعد ليادَ وظيفت  يضمل  ما الاتقراك الل بات االجتمباعيو وظيفب  اجتماعيب  وأ برى 
ب فردي و فالدين من وجه  م ره ااك   بطا ذاايا ع   الفردو من حيث مب يب مفسبد وي يربها مبن شبباة

الس ب  الوابَب وكاَب  السب ب  اءحنبرانو بتببافر ئبدكا عاليب  لبدى الفبرد ن  ببط البلفس والسبيطرا ع يهبا 
وحماكبببب  مزعتهبببا ال بببهبامي و ول لبببد ن مفبببس البئببب  يسبببض  ءحبببداي التبببباز  دا بببل البببلفس فبببو يسبببض  اىل 

ت برم أااابي ءَبوخل الفبرد حرما ا من تبل متط بامباو ببل الببد مبن اببف  مبا حتتباض إليبد مبن الضبروك د  
و بببط ابب بتد وارببرفاادو فبباخل   هببب الدعامبب  اقوىل لبلبباء اجملتمببع اتتمااببح عاطفيببا وف ببر  لتت قبب  وحببدا 

 (53-48و ص1985اْلماع  وا امل ش ريتها   )اببحبادو
وئببد تببا  الببدين ن السبباب  اترببدك اقاببا  ل قببامب و والتببايل فهببب واببي    بببط مهمبب  ن اجملتمببع  

لقامب  اترَر والباب ي واعلدَ واليب ه تا  يل ر إليد ع ب  امبد مبن َبلع ارعب و تمبا أ  ال ليسب  تامب  فا
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ن أوكا ئبا اجتماعيب  افبب  ئببا الدولب    ون الضربر ا بديث البرغم مبن أ  البدين والدولب  يضمبو  ب ب ل 
ا اىل ال لبب  مببن القباعببد الديليبب  ذاد اسببتلد بسبب طته لمسببتقل ن تلبب  مببن دول الضببامل إال أ  الدولبب  ال اببزا

التبببببببببب ا  االجتمبببببببببباعي تبببببببببب مبك الببببببببببزواض واقحبببببببببببال ال  رببببببببببي  وبضببببببببببة أمبببببببببببا  السبببببببببب ب  االجتمبببببببببباعي ) 
و  (80-79وص1997اْلابَر
والدين اذاً من البل م االجتماعيب  اتهمب  قمبد يقببت ببظباةم ن حيباا اللبا  اضبزز االابتقراك والل باتو  

 د من مضا  أ وئي   والبدين اءابومي أَسب  اقد   و ا هبا  بَب ال لب  مبن وقمد عقيدا أاااي  مبا  م
التضببباليم الديليببب  البببه حتبببث ع ببب  االبتضببباد عبببن االعتبببداء والسبببرئ  او ئتبببل البببلفس و واالبتضببباد عبببن الفبببباحَ 

رابببب  واحملرمببباد والفتلببب  وال بببَ     وهببب ه ت هببببا عبببا ماثكهبببا ال ببيببب  فهبببي  بببببابط اجتماعيببب  وئاةيببب   بببد اْل
و  (82وص1997واالحنراَ وات الف   )اْلابَر

وئببد أدك  ابببن   ببدو  الببدوك البب َ ياديببد الببدين ن عم يبب  الضبببط االجتمبباعي  ل بمببد ابباك  مبعببا  
الببدين عببن القببامب و فببالفرد  زمببن الرئاببب  ع بب  ابب ب  اللببا و و تببد هبب ه الرئاببب  ن السببر والض ببنو وهبب ا مببا ايبب

ا الدين واله حتدد اللبا  والضقا  ْلميع اقفضال والتررفاد البه ياديهبا أو اتلبع اتلل ل مضاي  اله يفر ه
 (82وص2000علها   )الساملو

و ببباوزد  ببببابط البببدين ا بببدود الضبببيق  تفهببببت البببدين ب مبببن تبمبببد ِماكاببب  اضبديببب  لببببضة ال بببضاةر  
تبايل نضبضب  اىل طاة ب  الضقبا  علبد واتضتقداد حم بم  ببضة الضبابط ات زمب  قفرادهبا اتضتقبدين  باو وال

 بببباوز ا ببببدود اتقببببرا عقاةببببدً  ب وأ بببب   مبببباارا ن ييببببع جمبببباالد ا يبببباا اللقافيبببب  والف ريبببب  واالجتماعيبببب  
 واالئترادي  والسيااي   

وئببد بيلبب  د ابب بى ابب يم ذلببح علببدما فسببرد الضوئبب  ببب  الضبببط الببديآ وبضببة هبب ه اجملبباالدو 
اً مباشراً وفضاالً ن اقاف  اجملتمضاد ويضمل ع   اباكاها  وعن عوئتد االئتراد جنبد فالضبط الديآ ياار ريا  

ا  البببدين اءاببببومي و ببببع اقح بببات وأَبببببل الت ببببريضاد اتل مببب   يبببباا اءمسببببا و فببب ئرد ات  يبببب  الفرديبببب  
قببت ع ب  دعباةم وفت   اجملال أمات اتلافس  والضمل ع   التفب و وجض   الضوئاد االئترادي  ب  اللا  ا

متيلبب  مببن الرببد  واقمامبب  واء ببوص والتضبباو  والضببدل والتباَببي البب  واءحسببا  والت افببل  ون اْلامببب 
السياابببي جنبببد ل ضببببط البببديآ أ يببب  تببب ى ن إئبببراك الضدالببب  والتماابببح االجتمببباعيو ون جمبببال ال بيببب  وهبببي 

يروا القبالبببب واقمنبببام اللقافيببب  والضببببابط عم يببب  اجتماعيببب  ا يبببم اببب ب  اقفبببراد ومببببائفهم ليتم ببببا ويسبببا
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االجتماعيبب  الببه اكاضببتها اْلماعبب   تمببا أ  مببن شبب  ا أ  اببب ك ن مفببب  أفببراد اْلماعبب  اخلببَب مببن الضقبببب  
اءعيبب و وهبب ا اخلببَب هببب ال فيببل لومتلببال ل ضبببابط الديليبب  اتقدابب  الببه اببل م ا يبباا االجتماعيبب   )ابب يمو 

 (172و ص1989
 

 الوازع الديين ودوره يف حتقيق الضبط االجتماعياثنياً: 
َومَبْفٍس َوَمبببا   ببب  هللا ابببب امد واضببباىل البببلفس الب بببري  وهبببي حتمبببل مبببباز  اخلببب  وال بببرو ئبببال اضببباىل) 
باَها( َئْد َ اَ  َمنْ )وَ َئْد أَفْبَ َ  َمْن زَتَّاَها(وئال اضاىل ) (8-7فََ ْعََمَها ُفُ بَكَها َواَبْقَباَها( )ال مس:)َابَّاَها(  َداَّ

وجضل ابب امد الفبوخل واخليبب  مرهبمب  بسبضي اءمسبا  لتزتيب  مفسبد او االحنطبام  با اىل  (10-9)ال مس:
طري  اخل  ات طري  ال رو ومبن ذلبح اببدأ كح ب   مهاَو الرذي  و واءمسا  مل  بدء اخل يق  ُ    ب  طريق 

ن مفسد وال بد لد ا  يستض  ع يها مبا وهبد هللا مبن مضبم اتضا ا اله يضي ها اءمسا  ب  مباز  اخل  وال ر 
َلْ ِ حىت نتاك طري  اعداي   ئال اضاىل )   (10-8َوَهَديْبَلاُه اللَّْ َدْيِن()الب د:*َوِلَسا ً َوَشَفَتْ ِ *أملَْ جَنَْضْل َلُد َعيبْ

 الاببتقراك اجملتمببعو ولب ا فقببد ئبرك اءاببوت اواب   بببابط اجتماعيب  ي بب ل جممبعهبا مله ببا مت بامو 
ملهبببا مبببا اببببق  اءشببباكا إليبببد وهبببب الضبببابط الببب اف ن دا بببل البببلفس اءمسبببامي و يت قببب  اذا   لببب  اضببباليم 
ال ريض  من مفس الفرد  يث ا  ل  ابطا   قيا  اتم اءمسا  مفسد بلفسدو والضابط اللاه هبب  بابط 

اقمبر ببد وحماكبب  اتل بر واللهبي علبد ئبال اضباىل اجتماعي مردكه اجملتمعو يت ب  من  ول إشاع  اتضرَو و 
َهْبَ  َعبِن اْلُمْلَ بِر َواُبْاِملُببَ  ِاَّللَِّ ) َِ َواَبلبْ ُتْم َ ْ َ أُمٍَّ  ُأْ رَِجْ  لِ لَّاِ  رَيُْمُروَ  ِاْلَمْضُرو َولَبْب مَمبَن َأْهبُل اْلِ تَباِ   ُتلبْ

ُهُم اْلُمْاِملُببببَ  َوَأتْ  و حبببىت اربببب  حمبببدداد السببب ب  (110لَببببُرُهُم اْلَفاِابببُقبَ ( )مل عمبببرا :َلَ ببباَ  َ بببْ اً َعُبببْم ِمبببلبْ
اتقببببل ن اجملتمببع والسبب ب  اترفبببض فيببد جببزء مببن مضبباي  الضبببط دا ببل اجملتمببعو أمببا الضببابط اللالببث فهببب 
 بببابط السببب ط  حيبببث اتببببىل اطبيببب  الضقبببباد ال بببرعي  اتقبببركا قمببببا  ات الفببباد  وهببب ه الضببببابط ات امبببل 

اتضبببباه اءابببومي  لترببببب  ا يببباا  ببببا أئببببر  اىل ال مبببال والسببببضادا وا ضببباكا والر بببباء والطم ميلبببب   لت قيببب  
 (37و ص2000)الساملو 
وئبببببد ئسبببببم بضبببببة اتف بببببرين الضببببببط االجتمببببباعي اىل منطببببب و  بببببا : الضببببببط ال بببببضبَك والضببببببط  

و ويسببببم  الضبببببط الببببدا  ي وهببببب ا قبببباةي منببببا اببببدك ياً وا قاةيبببباً مببببن  ببببو ل بضببببة التفبببباعود الوشببببضبَك
مبن ش ربي  الفبرد و  أاالجتماعي  البه اب ببكد ت ارب ب  ابدك يا ف َبب   ئباعبد كااب    وجبزءاً ال يت بز 
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وه ا اللب  من الضببط هبب أفضبل أمببا  الضببط بسببب الطاعب  الربادكا عبن كغبب  ِمبا يسبهل اطبيقبد قمبد ال 
 ببببطا دا  يبببا ال شبببضبك ا يربببدك عبببن اىل مااسببباد كَسيببب  ا بببَر ع ببب  اطبيقبببدو وهبببب تمببا ابببب  ا  ض تببا 

و  (52وص1997م اعر الفرد وكغبتد وليس  بفا من ا ط  او ئامب  مض  )اْلابَر
وملببل هبب ا اللببب  مببن الضبببط حت مببد عبامببل خمت فبب  تالببدين والضبباداد والتقاليببد واقعببراَ والقببيم و  

ين تبب كوا السببلات عبب ه الضبامببلو وئباعببد السبب ب  ن اقاببرا وئباعببد التضامببل دا ببل اجملتمببع   ول ببن َيف الببد
كغبببم أ  الضديبببد مبببن هببب ه الضبامبببل يبببد ل ن داةبببرا البببدين ق  الضببباداد واقعبببراَ والقبببيم اضبببد مربببدكاً مبببن 

 مرادك الت ريع ن الدين اءاومي 
 

 اثلثاً: الدين وآليات الضبط الداخلي واخلارجي
جتمببباعي لبببد اابببر تبببب  ن ال بببيم البببدين اببب ط  ع يبببا اقببببت ع ببب  ف بببرا الضقبببا  واللببببا و وهبببب م بببات ا 

اجملتمببعو ق  الضوئبب  وايقبب  ببب  الببدين وئباعببد السبب ب و وياتببد ال لبب  مببن ع مبباء االجتمببا  ع بب  أ يتببد ن 
 بببط اببب ب  اقفببراد واْلماعببباد مضبباً تبمبببد يتضببمن عوئببب  الاقبببت بببب  كجببل وم بببر ف سبببو ل لهبببا اقببببت  

ببفد امببد فببب  اجتمبباعي تبباخلَب مببن تبب لح ببب  اءمسببا  وئبببا أع بب  ملببد  فالببدين يفببرض جبب زاء ا ببن َو
ا Lewisا والفي سبَب اتضاَبر الببيس  B.Kiddغضب هللا  ويرى بضة ال تا  قملال ابليام  تبد 

ا  ئاعببدا السبب ب  اخل قببي الاقبببى ع بب  البقبباء بببدو  ريييببد مببن الببدين  فالل ببات الببديآ ابب ط  ئبيبب  لتل بببيم 
م ببيئ  ئبببى فببب  ب ببري  و وعبب ا فببا  ئباعببد السبب ب  اخل قببي ال  الضوئبباد االجتماعيبب  ببب  اللببا  ن  بببء

 (62-57وص1985البقاء واالاتمراك بدو  ا ط  االعتقاد الديآ  )عاديلو اا له
وإذا الاوللا اءاوت ت امت الد  د فل د أ  مبادةبد اقببت ع ب   ببط اعتقباد واب ب  الفبرد لي قب   

يس  بطا قهداَ مادي  أو وظيفي  أو حنب ذلح ول لبد  ببط َيف  ن اللهاي     الب ري  واضادما  وهب ل
تلتي بب  حتميبب  ءاببا  الفببرد واسبب يمد ال امببل قوامببر هللا وهبب ا هببب مضببى اءاببوتو والتببايل يببادَ ذلببح اىل 
ا بببين ش رببي  فضالبب  ن ا بببين البلبباء االجتمبباعي  ولبب ا فالضبببط االجتمبباعي مببن اتل بببك اءاببومي هببب 

تسبببئبلي  اجملتمبببع اتسببب م ن بلببباء واضزيبببز اتااسببباد االجتماعيببب  وال ببيببب  البببه اضببببط اببب ب   متي ببب  طبيضيببب 
 (82وص 1415اقفراد وابجهد ع   أاا  إاومي ) ا امدو
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أما الضبط اخلاكجي فيل   من اكابام القباعد القامبمي  الدين تا ل دين من ا طا  ع بيم ن مفبب   
تبببا ريمبببر ببببد الد مببب  دو  ملائ ببب  او مراجضببب و ون اجملتمضببباد ا ديلببب  شبببرع  اقفبببرادو ف بببا  اللبببا  اتل بببب  

القببام  ببااببط  هيئباد مت رربب  جنبد أ  الببدين تبا  الببل اتربدك اقول البب َ اسبتلد إليببد هب ه القبببام و 
 وكاَ  ن جمتمضاالا اءاومي  

 بو  ملب  الضرببك التاكنيب و ل لح يل ر ل دين ن تبل جمتمبع اقريببا ع ب  أمبد هبب ا بافم اقول لأ 
و وتببا  الببدين هببب التل ببيم أعلببدما تامبب  اق ببو  والقببامب  والضبباداد والتقاليببد والببدين جببزءا واحببدا ال يت ببز 

 (111و ص1985االجتماعي البحيد ال َ يسبد ا ياا االجتماعي  ويلسقها )ا يمو
 

 رابعاً: الدين كوسيلة للضبط االجتماعي يف الرؤية الغربية
 البببدين مبببن أهبببم وأئبببببى البببل م االجتماعيببب  الفاع ببب  ن  بببببط وال بببيم وحتديبببد اببب ب  اقفببببراد يضتببب 

واْلماعباد ون حفبم اجملتمببع و بما  اابتقراكه  وئببد اهبتم تلب  مببن الض مباء  ب ا اتب ببب   فياتبد دوك تببامي 
مببد )م ببات مبحببد ع بب  أ  اجملتمضبباد اضببَر التفرئبب  ببب  اقشببياء اتقدابب  واقشببياء الدمسبب و ويضببَر الببدين ا

ل مضتقداد واتماكااد اتتض ق  اقشياء اتقدا  أَ اقشياء اله يتض   لبها وحتراهبا   ووظيفب  اتضتقبداد 
واتماكابباد السبباةدا ن جمتمببع مضبب  هببي التبحيببد ببب  أولئببح البب ين ياملببب   ببا ( ومببن هلببا يتضبب  أ  دوك  

تيبدا وا ب ا  فبظيفب  الطقبب  الديليب  هبي ريتيبد السبمب تامي ئد أتد ن م ريب  اْلبامبب اْلمضيب  ل بدين ري
 (257وص 1982اق وئي ل م تمع وايطراد ع   اقفراد ت حتقي  اضامن اجملتمع   ) اخلر يو

لبببت  اىل أ  الببدين ال يت بب ل اجملتمببع ببببل ا  اجملتمببع يت بب ل وفبب  الببدينو وهلببا  شببببد  ويبب هب 
تا ببببببببببببب  الببببببببببببدين والببببببببببببل م االجتماعيبببببببببببب  السبببببببببببباةدا ن إيببببببببببببا  ببببببببببببب  الض مبببببببببببباء ا   بببببببببببب  ريابببببببببببب اً م بببببببببببب  

 (71وص1985اجملتمع )ا بىو
تمببا أ  مبباتس فيبب  أتببد ع بب  أ يبب  الضامببل الببديآ ن وئببب  الت بب اد االجتماعيبب  واالئترببادي  ن 
اجملتمببعو ول لببد أشبباك اىل أ  الببدين ن بضببة اقحيببا   ببَب ئبببا حماف بب  اتمتببع بلببب  مببن اللببباد يببادَ اىل 

 (133وص1985اجملتمع و اا د وال يسم  الت  اد االجتماعي  ن م م اجملتمع  )ا بىو ااتقراك
واهببتم كادت يببم بببراو : ن دكااببتد ل ببدين اتببلها البببظيفي الت ببام ي مببن  ببول موح تببد ل  ببضاةر 

فب ى والطقب  اله ياديها اقفراد ومدى ريا هبا ع ب  أف باكهم واب بتهمو وياتبد ذلبح  أمبا جببكض للبدبرض: 
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أ  الضبببببط االجتمبببباعي يضتبببب  احببببد البظبببباةم اعامبببب  ل ببببل م الديليبببب و ويببببرى أ  كجببببال الببببدين ال ببببب  طبقبببب  
اجتماعي  هام  من طبقاد اجملتمع اله ال ا ن االات لاء علهاو ويادو  وظاةم عام و أ ها اربيب  ال ببا  

  االجتماعيبب  ل م تمببع و اببدكيبهم ع بب   والقببيفهم مببن اللاحيبب  اخل قيبب و واض ببيمهم تيفيبب  احملاف بب  ع بب  اتضبباي
تيفيببب  ِماكابببتها  وي ببب  ايريبببح فبببروت ن تتابيبببد عبببن )اجملتمبببع اتسببب م( و)اخلبببَب مبببن ا ريببب ( إىل أ  مسبببب  
اال طرااد اللفسي  والضربي  ازداد ن اجملتمضاد ا ضري  ا ديلب و حيبث اضبضم ات باعر الديليب و وحيبث 

والضيا و وحيث يزداد الق   والتبار  ويايد المديز ايريح فبروت وجهب  الل بر يزداد اءحسا  الفردي  وال رب  
هبب ه وفهببب يببرى أ  الببدين تبب داا ل ضبببط االجتمبباعي يضببضم أاببرا ت مببا بببدأ اقفببراد يببدكتب  ا قيقبب  اللسبببي  

 بببل  أتلببر مبببن اهتمبببامهم ا قيقببب  اتط قببب و وأ  اتااسببباد الديليببب  ن اجملتمبببع ال بببر  البببرغم مبببن اهتمامهبببا
ات  ود اله ارادفها و إال أ ا  د أحيا  بضة الرضباد ن فب   مفبذها ع   اقفراد  ويبرى إدواكد 
اببباب  : أ  ل بببدين أ يببب  تببب ى وي ضبببب دوكا ال بببا ن  ببببط اببب ب  اقفبببراد و فهبببب يبببزود اءمسبببا  السببب يل  

 (170-166ص1985واقاا  وهدوء اللفس واوم  الضقل )ا بى  
ع مباء االجتمببا  تب لح ع ب  أ  اجملتمببع ال يتماابح أو يب ابط أال بفضببل البدين وا  اجملتمببع وياتبد 

ال يبجبببد أَبببو إال ع ببب  أابببا  اقابببا  اْلمضبببيو وت مبببا ازداد ذلبببح اقابببا  ازداد ابضبببا لبببد  اابببح وابببرابط 
لببببضة البببدول اْلماعببب  ويبببرى امدكابببب : أ  البببدين مبببازال يبببادَ دوكا مببباارا وفضببباال ن التل بببيم االجتمببباعي 

الربلاعي  إال أ  هبب ا التبب ا  ي بب  أئبببى ن اجملتمضبباد اتت امسب  وات ابطبب  اجتماعيببا بيلمبا اتميببز اجملتمضبباد 
ال ببب ى غببب  اتت امسببب  بضبببضم التببب ا  البببديآ ويفسبببر ذلبببح بسببببب وجببببد هيئببباد أ بببرى متلبعببب  ل ضببببط 

  البظيفببببب  االجتماعيببببب  لبببببأد   ومبببببدى إابببببهامها ن بلببببباء الل بببببات االجتمببببباعي  وئبببببد اهبببببتم ببببببراو : بدكااببببب
االجتمبباعي ويببرى أ  البظيفبب  االجتماعيبب  رَ ديببن لببيس عببا عوئبب  بلببب  الببدين وهببل هببب حقيقببي ات و ببي 
ق  ا ياا اءمسامي  عبباكا عبن م باعر وأحاابيس اتفاعبل مبع كابال  البدين حبىت وا  تبا  هب ا البدين اطبو 

امد يرى أ  وظيف  الدين ا من ن إشاع  ل  اجباد اجملتمضيب  فضبو عبن ا اجباد الفرديب   ن جبهرا   تما
 (86وص1415 ) ا امد و

وال لبب  مببن الض مبباء يقببرو  ا  البببدين مااسبب  هامبب  ن اجملتمببع اقببببت بضببدا وظبباةم ع بب  اتسبببتبى 
ا   بدوء ن البلفس وابوم  الفردَ واْلماعي و ف ى ااب  : أ  البظيف  اقاا  ل دين هبي ازويبده اءمسب
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ن الضقبل وإحسببا  اقمببن ن عببامل م ب  ات بباطر وال بب ب  واقوهببات  ومبن البظبباةم اعامبب  اق ببرى ئيامببد 
  إليد بدوك فضال ن ا امل واباف  ش رياد اقفراد مع مضاي  وئيم اجملتمع ال َ يلتمب  

 
 خامساً: نظرايت الضبط االجتماعي والدين

 ة:النظرايت القدمي
: والرب ع   أ  الرف  الرةيس  ل بائع االجتماعي افرض (Sumner)م ري  الضبابط الت قاةي  : َسلز  •

مفسبها بطريقبب  وا ب   ن ال ببيم السب ب  عببن طريبب  اقعبراَ والضبباداد ال بضبي و وهببي البه ي بب  الببل م 
مو والمبببب مببببع والقببببام و فهبببي  ببببابط ا بببببد القببببى الطبيضيببب  الببببه يسبببت دمها اقفبببراد دو  وعببببي مبببله

الت رب و والتقل من جيبل اىل جيبل دو  احنبراَ ن طريقب  اقداء و وهبي تب لح ئاب ب  ل ت ب  والتطببك مببا 
يلسبب م وحاجبباد اجملتمببع وأهدافببدو تمببا  تبباز اقعببراَ واتضبباي  اَببالتها وئداببيتها ق ببا اتببباكي مببن 

هبا لبز دا اكاباطهبا اقفبراد واقبافتهم ن اقجيال السابق و وت ما طال الزمن ع يها أَب  من الضس  ا ي  
و56وص1415 بط ا بتهم )ا امدو  ( 42وص1997()اْلابَر

وإذا تامبب  وجهبب  م ببر َسلببر حبببل الضبببط اببدوك حبببل دوك اقعببراَ والتقاليببد قَببالتها وئداببيتها  
 تقبا  ابط و فا  أار الدين وأ يتد أب غ ن اات دامد ت ا ب  من أااليب الضبط 

: ااتببد ع ب  أ يب  الضببط البب افو القباةم ع ب  علربر مهببم ن (Cooley)بط الب اف : تببيل م ريب  الضب •
الروحيببب  اتتمل ببب  مب مبعببب  مبببن الرمببببز واقمنبببام السببب بتي  اْلمضيببب  والقبببيم واتلبببل  اوائبببع اجملتمبببع هبببب ا يبببا

 (68و ص2000اتبجه  ل ضم ي  االجتماعي  ول تل يم االجتماعي )الساملو 

 

 ديثة:النظرايت احل
وارا بببز اىل م ريتبببد ن الفضبببل االجتمببباعيو وأ  :  (Parsons)م ريببب  الفضبببل االجتمببباعي : اكاببببمز  •

بضده عبامل ملها أف اكه وم اعره وامطباعااد ومضاي ه وئيمبدو  الفضل ال َ يقبت بد الفاعل ي ب  حم بما
 (60وص1415واتد ريا ها ت لح ع   أفضال ال ين ي  تب  مضد ن الفضل )ا امدو

يببرى ا  التل بيم مسبب  يت بب  مببن جممبعب  مببن : Holling shead)م ريب  التل بيم : هبببللا شبيد ) •
والبببه ابببزود أعضببباء اجملتمبببع اال اهببباد  اتضببباي  والقباعبببد والقبببيم واقح بببات البببه ابجبببد ن اقافببب  مضيلببب 
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 يمباد والضببابط البه ات  ت  والس ب  اتت ابدو والتايل يلضببط السب ب  عبن طريب  هب ه القباعبد والتل
 (74وص2000ااكاها اجملتمع )الساملو

من الل ر د ا ديل  جند أ ا اتم بك حبل أ ي  القباعبد والقبيم واقح بات واتضباي    وبت مل ما اب
ن عم ياد الضبط االجتماعيو وه ه أاااياد اقبت ع يهبا البد  د السبماوي  ع ب  الضمببت واءابوت 

  الدين مىت ما أابع هديبد واب ح مله بد فامبد  قب  للبا الضببط ن أَسب  مضاميبدو ببجد  اص ِما يضآ أ
 ليت ق  ل م تمع الرئي والتقدت تما هب حال أم  اءاوت ن عهبد ازدهاكها 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلسالم وصور الضبط االجتماعي
ت والببه اببَب أالبباول  ببول هبب ه احملبباوك الفرعيبب  أمل بب  لبببضة َبببك الضبببط االجتمبباعي ن اءاببو 

 اتملل فيما ي ي:
 أواًل: أركان اإلسالم: 

أئبببر اءابببوت مببببدأ الضببببط االجتمببباعي ملببب  أ  أمبببر هللا ابببب امد واضببباىل مبيبببد حممبببد ع يبببد الربببوا 
ا ُِر( )ئُببْم فَ َمْببِ ْك( )اتببدار: ( وئببال اضبباىل 2-1والسببوت الرببد  الببدعبا اءاببومي و ئببال اضبباىل)َ  أَيبَُّهببا اْلُمببدَّ

بدَ ْ  َْ (  فالربد  البدعبا واقمبر  با هبي اقمبباكاد اقوىل 94مبَبا اُببْاَمُر َوَأْعبِرْض َعبِن اْلُمْ برِِتَ ( )ا  بر: )فَا
 لضبط اجملتمع 

ومببا أكتببا  اءاببوت إال ئباعببد ل ضبببط االجتمبباعيو ف ببهادا أ  ال إلببد إال هللا وأ  حممببد كابببل هللا  
ببببت كمضببا  وحببا بيبب  ءالرببوا وإيتببا  وإئامبب هللا ا ببرات وهبببي ن جمم هببا  بببابط اجتماعيبب  ذاايببب   الزتبباا َو
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حتمل ن مضمب ا وئاي  إعي  من االحنراَ والزلبل ذذمبد ابب امدو فال بهادا  بابط عقيبدَ  مبي الفبرد مبن 
َ ال يَبْ ِفُر َأْ  ُيْ َرَ  ِبِد َويَبْ ِفُر َما ُدوَ  َذلِبَح لَِمبْن َيَ باءُ  َوَمبْن ُيْ برِْ  ِاَّللَِّ فَبَقبِد  اءشرا  اهللو ئال اضاىل (ِإ َّ اَّللَّ

(   أما الروا فهبي مبن دو  شبح وئايب  ومحايب  ل فبرد مبن الف  باء واتل بر 48اْفَ َى ِإْ اً َعِ يماً( )اللساء:
وهي حرن حر  ودك  مت   مي الفرد مبن مبااراد وم بر د االحنبراَ ئبال اضباىل )ااْبُل َمبا أُوِحبَي ِإلَْيبَح 

ُ يَبْض َبُم َمببا اَ ِمبَن اْلِ تَبباِ  َوأَ  َهب  َعببِن اْلَفْ َ بباِء َواْلُمْلَ بِر َولَبب ِْتُر اَّللَِّ َأْتببَ ُ َواَّللَّ ْرببلَبُضبَ ( ئِبِم الرَّببوَا ِإ َّ الرَّببوَا اَبلبْ
(   أمببا الزتبباا فهببي اطهبب  ل ببلفس وازتيبب  عببا تمببا أ  عببا أاببر ن برتبب  اتببال ومناةببد اىل جامببب 45)الضل ببببد:

ت افبل االجتمباعي بب  أفبراد اجملتمبع وا بب  اببباً محايب  اجملتمبع مبن االحنبراَ تم اولب  أ ا ابيل ن إئراك ال
ببلِ  َع َببْيِهمْ  ََ يِهْم ِ َببا َو ببُرُهْم َواُبببزَتِ  ببَدَئً  ُاَطهِ  ََ ِإ َّ  ا ربببل ع بب  اتببال بطببر  حمرمبب  ئببال اضبباىل (ُ ببْ  ِمببْن أَْمببَباعِِْم 

يعل َع ِ  ُ َسَِ ( وعلد ع يد الروا وأمت التسب يم ئبال ا مبا مقبا مبال مبن 103يمل( )التبب :ََوَاَح َاَ نل َعُْم َواَّللَّ
َدئ  بل ازده بل ازدها   أما الربت فهب  بط ل لفس و بط ل راةزهاو ف يس الربت َبت اقتبل وال بر  

)   مض بببر ال ببببا  مبببن  ببببل َببببت اْلبببباكخل عبببن اتلهيببباد واحملرمبببادو وي فيلبببا اات بببهادا ئببببل كاببببل هللا 
( وجباء  لبدفامبد  الرببتفض يبد  أغة ل برر وأحربن ل فبرض ومبن مل يسبتطعفامد    مل م الباءا ف يتزوضااتطا 

(  أمبا البرتن اخلبامس مبن أكتبا  اءابوت فببد 64وص4كواه مس م)اتسلد اتسبت رض ع ب  َب ي  مسب مو ض
ب ا يباا في برض بضبده اتتمال اءاوت تن ااتطا  إليد ابيًوو وا ا ابب ذذ  هللا ن اطه  البلفس شبباة

اتس م زتياً مقياً تيببت ولدابد أمبدو تمبا أمبد  ببط ل بلفس واضبيبد ل رب  تمبا هبب حبال الرببت ففبي ا با  بي 
 عن الرفث والفسب  حىت ات ق  التلقي  من ال مب  واتضاَي 

إذا أكتبا  اءابوت شبباهد حيب  ع ب  أ  الضببط لبيس اب ط  ا باتم والقبامب  ببل هبي اب ط  الببلفس  
 ىت ما اات ضرد حقيق  وجبدها ن ه ه ا ياا م
  

 اثنياً: الضرورايت اخلمس وتشريع احلدود: 
إ  أكتا  اءاوت تما ابق  اءشاكا شباهد حي  ع   أ  الضبط لبيس اب ط  ا باتم والقبامب  ببل 
هبببي اببب ط  البببلفس مبببىت ماإات بببضرد حقيقببب  وجبدهبببا ن هببب ه ا يببباا ول ن هبببل اْلميبببع يضبببي ويبببدك  هببب ه 

قيق  الطبع الو فاءمسا  ولد ع ب  الفطبرا ول لبد يقاببل بتب ا  عبامبل ال بر والفسباد اتتمل ب  ن ال بيطا  ا 
اتقاوم  وب لح يبتم كدعبد وكده اىل طبيضتبدو ولب لح تامب  ا  مب  اءعيب   عواعبى وال هباد وئد ال يستطي
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يبب  واللببيبب  ن حتديببد  بببابط ال ببر  ن ا ببريع ا ببدود ءئامبب  الضببدل ن اقكضو وئببد وكدد اللربببص القرمم
وملياابببد ملط قببب  مبببن ا فببباظ ع ببب  الضبببروك د اخلمبببس )البببدين والبببلفس والضقبببل الضبببرض واتبببال( البببه أئرمبببا 

 ال ريض  اءاومي  
فالدين ا   مر     روكي  ل لا  قمد يل م عوئ  اءمسا  برببد وعوئتبد اءمسبا  بلفسبد وعوئتبد  

ْابببوِت ِديلببباً فَب َبببْن يُبْقبَبببَل ِمْلبببُد َوُهبببَب ِن اْرِ بببرَِا ِمبببَن اخْلَاِابببرِيَن( )مل مب تمضبببدو ئبببال اضببباىل (وَ  تَبببِغ َغبببْ َ اْقِ َمبببْن يَبببْ
(   وحفم اللفس وهي ذاد اءمسا  ن اء اد والت بين وا فم والرعاي و فب ادهبا وا بيلهبا 85عمرا :

ريمببب  البجببببد الب بببَر مبببن أطهبببر الطبببر  وأحسبببن شبببر  البببزواض ل تبالبببد والتلاابببل لضبببما  البقببباء اءمسببباه و
الباباةلو وحبرت البز  واقم  بب  اْلاه يب  وتفل اءابوت حسببن بقاةهبا وامت امهبا مببن  بول كعايتهبا الربب ي  
واللفسي  و تما حرت ن ابيل ذلح ئتل اللفس ف ر  القراص ن اللفس واقعضباء و ئبال اضباىل (َوَلُ بْم ِن 

(   وتببب  الضقببل أَسبب  شببيء ن اءمسببا  فقببد  179ويل اْقَْلبَبباِ  َلَض َُّ ببْم اَبتبَُّقبببَ ( )البقببرا:اْلِقَربباِص َحيَبباال َ  أُ 
تفل اءاوت حفم الضقل قمد أع م مل   من هللا لبمسا  ل شده اىل اخل  ويبضده عن ال بر وي بب  مضبد 

ل الضقبل ن تلب  مبن شباو  ا يباا مرشداً ومضيلاً  والضقل ملام الت رمي والت  يمو فمل  اءاوت حريب  إعمبا
ولببيس أدل مببن ذلببح مببا ئببركه اءاببوت مببن حبب  االجتهبباد واءيببا  ن أمبببك الببدين والببدميا  ول  فبباظ ع بب  
الضقل دعا اءاوت اىل الر   ال ام   ن اْلسم ف رت اخلمر وحبدد أح بات اتميبز واتضتببه واجمللبب  وأح بات 

ومي  ففيبد حفبم ل لسبل مبن التضطيبل ويضتمبد ع ب  حفبم الضببرض السبفيد واتبب ك  وحفبم الضبرض  بروكا إاب
لتلبب ى اءمسببامي  بلفسببها عببن الل ببباد والبببيود واقمببراض االجتماعيبب  واللفسببي   وشببر  اءاببوت أح امبباً  
تل ا ل  فاظ ع   اللسل والضرض اببدأ ب بة البربر وملبع القب َ واءاباءا ل ضبرض    ف ئبات حبد القب َ 

ربببن وغبب  احملرببن  أمببا حفبببم اتببال تبمببد واببي   أااابببي  اسبباعد اللببا  ع بب  الضبببيَ والتهببي  ببد الببب  احمل
وابادل اتلافع واالابتفادا مبن جبامبب ا يباا ال لب او فقبد شبر  اءابوت ن اببيل االمتفبا  اتبال اتضبامود 

جببباكا واببباةر ال ببرعي  البببه ا فبببل ا رببببل ع يبببد واببببف ه ل مسببب م والتببببادل ببببد تبببالبيب  واعبببب  وال بببرتاد واء
الضقبد اتالي و تما شبر  اءابوت حف بد ومحايتبد وملبع االعتبداء ع يبد ف برت السبرئ  وأئبات حبدهاو وحبرت ئطبع 
الطريبب  وأئببات حببد ا راببب و وأكشببد اءاببوت اىل حسببن ااببتضمال اتببال والترببَر فيببد وحببرت ال ببَ والتببدليس 

 (118-84وص2002واالحت اك وحرت اءاراَ والتقت  ن اءمفا    )الزحي يو
يامتها    وب لح موحم أ  اءاوت شر  ل ل مر     روكي   بابط ا ف ها وارع  حف ها َو
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  اثلثاً: مصادر التشريع اإلسالمي

اضببددد مربببادك الت بببريع الببديآ والبعببب  ل لهبببا ن جمم هببا ارابببم للبببا أشبب ال الضببببط االجتمببباعي 
تمضباد واابتمراكهاو ولب لح جنبد أ  ال لب  مبن اقمبم بلبعيد الرَسبي وغب  الرَسبيو فالبدين أابا  ن ئيبات اجمل

َوَلَقبْد َأْهَ ْ لَبا اْلُقبُروَ  ِمبْن السابق  أَا ا ما أَا ا بسببب بضبدها وإعرا بها عبن مله هبا اءعي ئبال اضباىل )
ببا ظََ ُمبببا َوَجبباَءْمُْم ُكُاببُ ُهْم ِاْلبَبيِ لَبباِد َوَمببا َتببامُبا لِيُبْاِملُبببا َتبب  (13َ ِلَح جَنْببزَِ اْلَقببْبَت اْلُمْ ببرِِمَ ( )يبببمس:ئَبببْبِ ُ ْم َلمَّ

بْن َلُ بْم َوأَْكَابْ لَ وئال اضاىل) بَماَء َع َبْيِهْم أملَْ يَبَرْوا َتْم َأْهَ ْ َلا ِمْن ئَبْبِ ِهْم ِمْن ئَبْرٍ  َم َّلَّاُهْم ِن اْقَْكِض َما ملَْ مُنَ ِ  ا السَّ
 .(6ِمْن حَتِْتِهْم فََ ْهَ ْ َلاُهْم ِبُ مُبِ ِْم َوأَْمَ ْ َ  ِمْن بَبْضِدِهْم ئَبْر ً مَ رِيَن( )اقمضات:ِمْدكَاكاً َوَجَضْ َلا اْقَْ َاَك َ ْرَِ 

إذا الدين وااللتبزات مببلها هللا أَبل ن اقبدت اقمبم وكئي هباو وال مببالغ اذا ئ لبا أ  أشب ال الضببط تمبا  
يبببا ن مربببادك الت بببريع اءابببومي  فال تبببا  ابببب  مسبببتقاا مبببن مربببادك الت بببريع البببديآو ويتضببب  اقمبببر ج 

والسبببل  اللببيببب  واالجتهببباد واءيبببا  والقيبببا  واتربببا  اتراببب   واالات سبببا  والضبببَر ت هبببا مربببادك اتملبببل 
 ب  ل او آب ر ن أش ال الضبط االجتماعي بلبعيد الرَسي وغ  الرَسي 

  ن الضبببباداد واتضبببامود ومربببادك الت بببريع اءابببومي  لبببل الضببببط مببببا اتضبببملد مبببن شببباو  اقمببب 
واقحبببال ال  رببي  واتباكيببث والضقببباد وغ هببا و ومببن هبب ه اترببادك امط قبب  أاببس الل ببات القضبباةي ن 

 اءاوتو وجهاز ا سب  )اقمر اتضرَو واللهي عن اتل ر(و وم ات ال بكى ن اءاوت 
ال برمي أول مربادك الت بريع وأعوهبباو وعب ه اتربادك أولبب د ن االعتمباد ع يهبا  يببث يضبد القبرم   

حببدالا حفببا بببن ئببال  303ص/3اببلن أ  داود ضا يببد السببل  اللببيبب  فاالجتهبباد  وياتببد ذلببح مبباوكد ن 
عمر عن شضب  عن أ  عب  عن ا باكي ببن عمبرو ببن أ بي ات ب ا ببن شبضب  عبن أ   مبن أهبل محبا مبن 

م  تببا أكاد أ  يبضببث مضبباذا إىل الببيمن ئببال تيببم أَبب ا  مضبباذ بببن جبببل أ  كابببل هللا  َبب   هللا ع يببد وابب 
اقضبببي إذا عبببرض لبببح ئضببباء ئبببال أئضبببي ب تبببا  هللا ئبببال فبببا  مل  بببد ن تتبببا  هللا ئبببال فبسبببل  كاببببل هللا  
َ   هللا ع يد وا م  ئال فا  مل  د ن ال  كابل هللا  َ   هللا ع يد واب م  وال ن تتبا  هللا ئبال أجتهبد 

هللا  َ   هللا ع يد وا م  َدكه وئبال ا مبد هلل الب َ وفب  كاببل كاببل هللا تبا  كأيي وال ملب فضر  كابل
  ير ي كابل هللا
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حىت أ  اتردكين اقاااي  )ال تا  والسل  اللببيب ( و با مبن اتربادك الراميب   مبو  ن طياممبا  
 ببطدو ب برم   بب اتربدكين إشاكاد ااتد أ ي  االاتفادا من اتضطياد الب بري  ن ال بيم شباو  اجملتمبع و 

مببن أَ مببا ي ببزت   ببم مضبب و ولبب لح ظهببر االجتهبباد واءيببا  والقيببا  واترببا  اترابب   وت هببا دو  شببح 
 استلد ن ح مها ع   اللربص من ال تا  والسل  

فاءابوت اتباز ب بمبليتد ن مربادكه والبه حتبَب ألبببا  مبن الضببابط االجتماعيب  البه  ضبل تبل فببرد 
ن ا ببديث التببايل :  تمببا ئببال   قبئببد وواجبااببد ن اءطبباك اتت امببل واللسبب  االجتمبباعي اتبب ابط يضببَر ح

حدالا حممد بن عبد هللا بن من  حدالا أ  حدالا زتر  عن ال ضيب عن اللضما  بن ب   ئال ئال كاببل هللا  
 عضببب اببداع  لببد ابباةر اْلسببد  ملببل اتببامل  ن ابببادهم واببرامحهم واضبباطفهم ملببل اْلسببد إذا اشببت   ملببد

 (  1999ص/4َ ي  مس م ض) السهر وا م 
اءابوت مله بباً ن ا يبباا و يهبب   اللفببب  اءمسببامي  و ويرشبدها لطريبب  اخلبب  وَيمرهببا بببدو و بب كها 

 من طري  ال ر ويله  علدو وهب ب لح  روكا إمسامي  تا  م د من مضا  ا   واخل  لأمم وال ضب   
ءاببومي  كو بب  اللفببب  ع بب  حببب اخلبب  وكغبتهببا ن التبا ببعو والاولبب  مببا يببدعب إليببد فال ببريض  ا

اجملتمبعو وأئبرد بضببة الفضباةل البه اضبد  ببابطاً اجتماعيب  ل فبرد واجملتمببع و  أفبراداخل ب  القببمي والتضامبل مبع 
َِ وَ ) وملهبببببا التسبببببام  والربببببف  واءعبببببراض ئبببببال اضببببباىل: َأْعبببببِرْض َعبببببِن اْْلَبببببباِهِ َ ( ُ ببببببِ  اْلَضْفبببببَب َوْأُمبببببْر ِاْلُضبببببْر

ببببرَّاِء َوالضَّببببرَّاِء ) و وت ببببم ال ببببيم والت بببباوز عببببن اعفببببباد ئببببال اضبببباىل:(199قعبببراَ:ا) الَّببببِ يَن يُبْلِفُقبببببَ  ِن السَّ
ُ  ُِبببببُّ اْلُمْ ِسببببِلَ ( )مل عمببببرا : مسببببامي  و واتسبببباواا اء(134َواْلَ بببباِظِمَ  اْل َببببْيَم َواْلَضبببباِفَ  َعببببِن اللَّبببباِ  َواَّللَّ

َهببب  َعبببِن اْلَفْ َ ببباِء والضبببدل بببب  اْلميبببع ئبببال اضببباىل: ) ْحَسببباِ  َوِإيتَببباِء ِذَ اْلُقبببْرَع َويَبلبْ َ ََيُْمبببُر ِاْلَضبببْدِل َواْقِ ِإ َّ اَّللَّ
ََ ) و والربببد  ن تبببل شبببيء ئبببال اضببباىل:(90َواْلُمْلَ بببِر َواْلبَبْ بببِي يَِضُ ُ بببْم َلَض َُّ بببْم اَببب َتَُّروَ ( )الل بببل: ُ لَِيْ بببِز اَّللَّ

َ َتباَ  َغُفببكاً َكِحيمب َ  اْلُمَلاِفِقَ  ِإْ  َشاَء أَْو يَبتُببَ  َع َبْيِهْم ِإ َّ اَّللَّ و (24اً( )اقحبزا :الرَّاِدِئَ  ِبِرْدِئِهْم َويُبَض ِ 
ُقُضبببا اْقَْاَبباَ  ببَ والبفبباء الضهبببد ئببال اضبباىل: ) َ َوأَْوفُبببا ِبَضْهببِد اَّللَِّ ِإَذا َعاَهببْدمُتْ َوال اَبلبْ ْضببَد اَببِْتيببِدَها َوئَببْد َجَضْ ببُتُم اَّللَّ

َ يَبْضَ ُم َما اَبْفَضُ بَ ( )الل ل: َوِإْ  َاْربِ ُوا َواَبتبَُّقببا فَبِا َّ َذلِبَح ِمبْن و والر  ئبال اضباىل: )(91َعَ ْيُ ْم َتِفيوً ِإ َّ اَّللَّ
اضيد وعبد بن محيد ئاال حبدالا أببب  حدالا عبيد هللا بنو وا ياء   (186َعْزِت اْقُُمبِك()مل عمرا : من اري 

ا   عامر الضقدَ حدالا ا يما  بن ببول عبن عببد هللا ببن ديلباك عبن أ  َبا  عبن أ  هريبرا عبن اللبيب  
  وملهبببا أيضبببا اللهبببي عبببن 63ص 1ا مسببب م ضئبببال اءابببا  بضبببع واببببضب  شبببضب  وا يببباء شبببضب  مبببن اءابببا 
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بباِت لِتَبْ ُتُ با َفرِيقباً ِمبْن أَْمبَباِل اللَّبباِ  َوال رَيُْت ُببا أَْمببَباالرشببا  ئبال اضباىل ) بَلُ ْم ِاْلَباِطبِل َواُبْدلُبا ِ َبا ِإىَل ا ُْ َّ َلُ ْم بَبيبْ
و وعببووا ع بب  ذلببح ت ببد حببدد اءاببوت أح امببا وعقببباد ل ببرد  عببن (188ِاْقِتِْ َوأَمْبببُتْم اَبْضَ ُمبببَ ( )البقببرا:

دودو وملها ماهب غ  مقدك تالتضزيز ويت بم ا بتوَ أحببال علدو فملها ماهب مقدك تا   اكا ا  ما  
 (294-284وص1989اْلراةم تب ها َو  ها  )مرايو

واتملببل اياابب  الضبببط االجتمبباعي ن اءاببوت ن أمببرين: اقول: السياابب  البئاةيبب  اتتمل بب  ن إاثكا   
بيببب  اق وئيببب    أمبببا اللببباه : فهبببب تببببامن اءابببا  ن الق بببب  وغبببر  البببباز  البببديآ ن اللفبببب  وذلبببح ال  

السيااببببببببببببب  الضوجيببببببببببببب  والبببببببببببببه اتملبببببببببببببل ن البببببببببببببرد  والزجبببببببببببببر ال بببببببببببببديد بت بببببببببببببريع ا بببببببببببببدود والقرببببببببببببباص 
 (92وص1415والتضزير )ا امدو

 اخلامتة واالستخالصات 
سبض  اىل احملاف ب  ع ب  الل بات االجتمباعي والتبافب  مضبدو ا إمسبامي ويتض  ِما اقدت أ  الدين  روكا  
 لح يقَب الرابط  االجتماعي و و ق  ل م تمع وحداد مبن  بول إاببا  اقوامبر واجتلبا  اللبباهي والدين ت

  تمبببا أ  التبببزات اقفبببراد ن اجملتمبببع مببببا يفر بببد البببدين مبببن ئباعبببد و ببببابط وأمنبببام ل ضقبببل والسببب ب  وامتلببباعم 
ضبببا وأئببببى وبببب لح ي بببضر الرابطببب  بببب  اقفبببراد واْلماعببباد أم  لأوامبببر والضببببابط واللبببباهي بقبببدك مبببا ا بببب 

 اجملتمع بتماا د ووحداد 
وااتببد هبب ه اق يبب  وا ببح الضببروكا تافبب  اللقافبباد ف ببم يتبئببم االهتمببات والضلايبب  بببد ع بب  اقافبب  دو   

مبببن  بببول مبببا طرحبببد بضبببة ع ماةهبببا  أ بببرىو  يبببث أببببرزد اللقافببب  ال ربيببب  أ يتبببد ودوكه ن ال بببيم اجملتمبببع
 اللقافببب  اءابببومي  تبببب  البببدين مرا بببز أابببا  ن ا بيلهبببا وع يبببد ئامببب  ومف ريهببباو واقمبببر يببب ز و بببوء ن

ولببيس أدل ع بب  ذلببح مببا تببا  ع يببد حببال اقواةببل مببن اتسبب م  علببدما امتل بببا لأوامببر ا ضبباكا اءاببومي و 
 واجتببا اللباهيو حىت أَب  الدين وائضاً م مبااً ن حياا اجملتمع مب االما ات ت ف  

 و وذلح ع   الل ب التايل:طرحد ن الا  ه ه الدكاا  ضة اللتاةا ِما اب  وا ن اات وص ب 
 الدين ملها الزت ل  يااو وال ا ن ييل جمتمع بو دين اباء تا  حقاً أت اطًو   1

البببدين مربببدكاً مبببن مربببادك اطببببك ا ضببباكا اءمسبببامي  فهبببب وعببباء اقافتهبببا وئيمهببباو وهبببب هبيتبببد   2
 ومردك اعتزازه 
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ي  ن التضامببل مببع اتت بب ادو فهببب  مببل ن مرببادكه أشبب االً قلبببا  الضبببط ل ببدين كؤيبب  عرببر   3
االجتماعيب  الرَسيبب  وغبب  الرَسيبب و فاءابوت  ببَب مرببادك اضببى الضببط غبب  الرَسببي )ال تببا  
والسبببل  اللببيببب  ن بضبببة مبببدلبالماو اقعبببراَ( والضببببط الرَسبببي )ال تبببا  والسبببل  اللببيببب  ن 

 اترا  ( ادو اءيا و اترا بضة مدلبالماو االجته

البدين ب افب  َببكه ومراح ببد هبب ن أَب د  مببل مضباه اخلب  والرببوخل ل م تمضبادو ومبا يقببره   4
و بضيببدا عببن ابب ط  القهببر واْلبب ودو ق ببا ملبباها  مببن  بببابط متبافقبب  وطبيضبب  اجملتمببع الب ببَر

   وطباةضها كامي  أمزعا اخلال  اب امد واضاىل وهب اب امد اع م كراةا اللفب 

الدين  روكا اجتماعي   ق  الضبط ب  أفراد اجملتمع مهمبا تبا  مبلها ذلبح البدين )َب ي ا   5
أو اطًو( مبن  بول ا  بم القببا اخلفيب  البه  م هبا الفبرد ن دا  بد وي هبر أارهبا ع ب  اب بتد 

 فرد وع   التزامد لت ب  ايطرا الفرد ع   أهباةد وغراةزه وب لح يت ق  الضبط ال اف ل 

مل يت ببببل جمتمببببع عببببن ديلببببد متبضببببا ن ذلببببح اعبببببى وال ببببيطا  إال حببببل فببببيهم البببببوء والفسبببباد   6
 واالحنراَ وبقي  اقمراض االجتماعي  اله اريب اقمم 

يتف  الضديد مبن ع مباء االجتمبا  ع ب  أ يب  البدين تمربدك ل ضببط االجتمباعي ابباء ع مباء   7
 ي  الدين تمردك هبات مبن مربادك الضببط مس م  أو ع ماء غربي و وه ا االافا  ي ضر ا

 دا ل اجملتمع 

 أهم التوصيات واملقرتحات
يادو  ل اىل بضة التَب  :لضل من أبرزهامن  ول االاتضراض الساب  ا للا التَب

الت تيببد ع بب  أ يببب  الببدين تمربببدك مببن مربببادك الضبببط االجتمببباعيو وأ  اْلميببع مطالبببب   1
 ل م تمع ااتقراكه وا بمد الضبدا اىل اتلها الديآ ال َ يضمن 

الببدين مرببدكاً فببباعو ن ريَببيل الضببببط البب اف لأفبببرادو مببن  ببول مبببا ياملببب  ببببد مببن ئبببيم   2
 ومبادىء ومضتقداد ادعب ن جمم ها اىل    اجملتمع وإَوحد 

دعبم الضبببط الب اف لأفببراد يق بل مببن ا اجب  اىل أشبب ال الضببط الرَسيبب و تمبا يسبباعدها ن   3
ريَبببببيل هببببب ا اقابببببر ن اللفبببببب  اابببببت دات اقاببببباليب ال ببيببببب   بببببول مهامهببببباو مبببببن  أداء

 اءاومي و حىت أ    أش ال الضبط االجتماعي متمل   ن ال اد اتس م   
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 20هـ                   1424/1425

ا اجببببب  ءببببببراز البببببدين ودوكه ن الضببببببط االجتمببببباعي اببببب ز تببببب لح تبببببب  أشببببب ال الضببببببط   4
 اجببببب  اىل  ببببببط  االجتمببببباعي الرَسيببببب  مل اضبببببمن ل م تمضببببباد االابببببتقراك اتط بببببب  ق بببببا

 مستمرو فاجراءاما ي   وئباعدها يلف  من ا راما 

إجبببراءاد الضبببببط االجتمببباعي الرَسيبببب  ابببادَ ن بضضببببها اىل احنرافببباد أ ببببرىو فهبببي اضببببا    5
احنراَ احنراَ   ملل  روض السب   ب بم تبب  مبن اخلب اد السبيئ   ِمبا يبدعم ا اجب  اىل 

 اد ما يتض   بتضاليم الدين اقبي  أش ال الضبط غ  الرَسي  وال 

الل بببببر اىل مبببببلها اءابببببوت ن الضببببببط االجتمببببباعي تملببببببذض ل ضببببببط  تببببب ى ببببببد ن تبببببل   6
 اجملتمضاد 

 فهرس املوضوعات

 الصفحة          املوضوع
  2          مقدم  الب ث

 4        م     الب ث أو اساؤالاد
 5        حماوكه الرةيسي  وحماوكه الفرعي 

 5          ست دم اتله ي  ات
 6          ااتضراض احملاوك

  6        الدين والضبط االجتماعي
  6     أوال: الدين وظيفتد الضبط االجتماعي

  8  اثمياً: الباز  الديآ ودوكه ن حتقي  الضبط االجتماعي
  9    اثللاً: الدين وملياد الضبط الدا  ي واخلاكجي

 10  الجتماعي ن الرؤي  ال ربي كابضاً: الدين تباي   ل ضبط ا
 12     امساً: م ر د الضبط االجتماعي والدين

بك الضبط االجتماعي  14      اءاوت َو
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 21هـ                   1424/1425

 14       أواًل: أكتا  اءاوت  
 15    اثمياً: الضروك د اخلمس وا ريع ا دود  

   16      اثللاً: مرادك الت ريع اءاومي
  19         اخلا   واالات وَاد

ياد واتق حاد   20         أهم التَب

 21                  فهر  اتب بعاد
 22           اتراجع

 املراجع
 القرم  ال رمي  1

 1999َ ي  مس مو اْلزء الرابع و ص   2

ابببببن تلبببب و البدايبببب  واللهايببببب و حتقيبببب  د عبببببدهللا ال تبببببيو داك ه ببببرو  اجمل ببببد اقولو الطبضببببب  اقوىلو   3
1997  

و أيسببر التفاابب  ل ببوت الض ببي ال ببب و م تببب  الض بببت وا  ببمو اتديلبب  اتلبببكاو اببببب  4  ر جببابر اْلزاةببَر
 1418الضدد الرابعو الطبض  اللالل و 

و الطبض  اقوىلو   5   2000 الد عبدالرمحن الساملو الضبط االجتماعي والتمااح اقاَر

و دوك مااسبباد الضبببط ن اقمببن االجتمبباعيو  6  ببث ن اللببدوا الف ريبب  و بيبب    الببد فببرض اْلببابَر
  1997ا  م و 

 1982عبدهللا اخلر يو الضبط االجتماعيو كامتا و جداو الطبض  اللامي و   7

 1985ا بى ع ي ا يمو االاوت والضبط االجتماعيو م تب  وهبدو الطبض  االوىلو   8

  1989ايد عبدا ميد مرايو الفرد واجملتمع ن االاوتو م تب  وهب و القاهراو   9

حممبببببد الزحي بببببيو حقبببببب  اءمسبببببا  حمببببببك مقاَبببببد ال بببببريض و وزاكا االوئببببباَ وال ببببباو  االابببببومي و   10
  2002الدوح والطبض  االوىلو
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 22هـ                   1424/1425

حممد َفبخل اق ر ومنبذض الا ااي ي  الضبط االجتماعي ن الدول الضربي واتاداي   يبم الضربيب    11
  1997ل ض بت اقملي و الطبض  االوىلو الر ضو 

امبببدو دوك اتااسببباد ال ببيببب  غببب  الرَسيببب  ن عم يببب  الضببببط االجتمببباعيو مرتبببز حممبببد مض بببب ا   12
  1415ا اي اْلرا  وزاكا الدا  ي و

مبا  اببب حبابدو ئباعبد الضببط االجتمباعي علبد اتباوكدَو اجمل ب  الضربيب  ل ض ببت اءمسبامي و جامضب    13
 1985و 5و اجمل د 17ال بي و الضدد 

 1985ن الضبط االجتماعيو داك ال تا  اْلامضيوالقاهراو فاكو  حممد الضاديلو دكاااد   14

 

This file was downloaded from QuranicThought.com


