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ABSTRACT 

This research focuses on the theoretical framework of the concept of development 

and to find out the reasons for it, moreover the goals achieved by human development 

in the Al-shareah Islamic and an arrangement on the above: The problem of research 

focuses on the main question: What is the nature of human development in the Al-

shareah Islamic, Through the concepts, causes and objectives, where the research 

aims to understand the framework of knowledge of the human development from an 

Islamic perspective, also identify the causes and objectives of development, also 

follow the research descriptive analytical approach, which is based on the description 

and analysis of the nature of human development from the Islamic perspective, and 

through the concepts and reasons and objectives, Through to the most important 

findings of the research. The research shows that there is a clear and significant 

contribution to Islamic culture in the recovery of human development through the 

role played by mosques in the memorization of the Koran and contribute to the 

eradication of illiteracy, and the dissemination of the teachings of Islamic life, which 

is reflected in the development of societies. 

Keywords: (The nature - Human Development- Concepts- the reasons- Objectives – 

Al-shareah) 
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 ملخص ال

يطمح اف اليت إليها واألهد تدعوومعرف  األسباب اليت البشري  ملفهوم التنمي   عةلى اإلطار النظريبحث لهذا ا يركز
: يةلى تساؤل رئيسعتتمثل يف اإلجاب  إشكالي  البحث  فإنما تقدم  ، وبناء عةلىلةلشريع  اإلسالمي  حتقيقها منها وفقا

يف الشريع  اإلسالمي  وما هو مفهومها وفقا لةلشريع  اإلسالمي  وما الدواعي اليت تقود إليها.  ما طبيع  التنمي  البشري 
مي  وأهدافها، شرعي، والتعرف عةلى دواعي التنمن منظور  فهم اإلطار املعريف ملاهي  التنمي  البشري ويهدف البحث إىل 

ور الشريع  اإسالمي  طبيع  التنمي  البشري  من منظويتبع البحث منهج الوصفي التحةليةلي الذي يقوم عةلى وصف وحتةليل 
ن هناك أ وذلك من خالل املفاهيم واألسباب واألهداف، وصوال إىل أهم النتائج اليت توصل إليه البحث حيث بني
يم شر تعالنمسامه  واضح  وكبرية لةلثقاف  اإلسالمي  يف انتعاش التنمي  البشري  من خالل ما متارسه املساجد من دور يف 

 ..معاتمما ينعكس أثرها يف تطوير اجملت واملسامه  يف حمو األمي ، ونشر تعاليم احلياة اإلسالمي  الشريع  اإلسالمي 
 كلمات مفتاحية:

 التنمي  البشري .-

 املفاهيم.-

 الدواعي )األسباب(.-

 الشريع -

 
 
 
 
 
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 2, 2018 

 
 108 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 المقدمة
زوا عةليها يف ولعل من أهم القضايا اليت رك ،املفكرين والباحثنيإن دراس  اجملتمع كانت وال تزال احملور األساسي الهتمام 

ومن هذا  ،هي قضي  التخةلف يف الدول النامي  وقضي  التطور يف الدول املتقدم  ،أحباثهم ودراساهتم عن اجملتمعات
 ملفهوم اً بحث سنضع إطارًا نظريلويف هذا ا .شاسع  يف تةلك البحوث والدراسات مساح املنطةلق أخذ جمال التنمي  

 فإنةلى ما تقدم عيف الشريع  اإلسالمي ، وبناء التنمي  ومعرف  األسباب اليت دعت إليها واألهداف اليت حتققها التنمي  
 تدعو إليها يف الشريع  اإلسالمي  وما األسباب اليت طبيع  التنمي  البشري تتمثل يف حتديد مفهوم و إشكالي  البحث 

 رعي،شإطار معريف ملاهي  التنمي  البشري  من منظور  يهدف إىل وضعالبحث ا فإن واالهداف اليت حتققها. ومن هن
يةلي الذي يقوم عةلى نهج الوصفي التحةلاملويتبع البحث  ودواعيها واالهداف اليت حتققها.  والتعرف عةلى أسباب التنمي 

 .باب واألهدافةلمفاهيم واألسلحتديد  وذلك من خالل ي اإلسالموفقا لةلشريع   وصف وحتةليل طبيع  التنمي  البشري 
التنمي  البشري   عيلتفأن هناك مسامه  واضح  وكبرية لةلثقاف  اإلسالمي  يف واليت أظهرت  وصوال إىل أهم نتائج البحث

ر واملسامه  يف حمو األمي ، مما ينعكس أثرها يف تطوينشر التعاليم الشرعي  من خالل ما متارسه املساجد من دور يف 
 اجملتمعات.

 البحث: مشكلة 
ومها وما هي يف الشريع  اإلسالمي  وما هو مفه التنمي  البشري ترتكز إشكالي  البحث عةلى تساؤل رئيسي: ما طبيع  
 األسباب والدواعي هلا وما هي األهداف اليت حتققها؟

:أهمية البحث  
تنمي  مهي  الأةليط الضوء عةلى تنطةلق من تسإن أمهي  هذا البحث هلا جوانب عدة فمن حيث أمهيته املوضوعي  فإهنا 

ةليد وأثرها يف تطوير الدول واجملتمعات واليت من شأهنا نقل اجملتمع من حال  اجلمود والتق البشري  يف الشريع  االسالمي ،
ج يف تطوير دور تةلك الربامبإيضاح  السةليب ملوروثات معين  إىل حال  من الرخاء والتقدم واالزدهار، وهذا ال يتحقق إال

 .تمع وأمهي  تفعيةلها واختبار فاعةليتها باستمراراجمل
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 هداف البحث:أ

 التالي : يسعي البحث إىل حتقيق األهداف 
 يف الشريع  اإلسالمي . التنمي  البشري  اهي اإلطار املعريف مل فهم .1
 التعرف عةلى أسباب التنمي  وأهدافها. .2

 منهج الدراسة:
 ي اإلسالمفقا لةلشريع  و  الذي يقوم عةلى وصف وحتةليل طبيع  التنمي  البشري نهج الوصفي التحةليةلي عةلى املالدراس  عتمد ت

 ةلمفاهيم واألسباب واألهدافحتديد ل وذلك من خالل
 تقسيم الدراسة:

 املبحث األول: ماهي  التنمي  يف الشريع  اإلسالمي .
 املبحث الثاين: أسباب التنمي  وأهدافها.

 الشريعة اإلسالميةفي  المبحث األول: ماهية التنمية
حتظى التنمي  بأمهي  بالغ  نظرا لدورها يف واقع اجملتمعات اإلنساني ، فمفهوم التنمي  يشمل العديد من السياسات واخلطط  

واألعمال عةلى خمتةلف األصعدة ويف كاف  اجملتمعات. وال بد أن نتطرق إىل مفهوم التنمي  وماهيته، ونتعرض بداي  إىل 
من  دراسات التنموي  واليت تعكس بطبيع  احلال املنظور الغريب لةلتنمي  والحقا سنستعرض مفهوم التنمي هذا املفهوم يف ال
 منظور شرعي. 

 في الشريعة اإلسالمية المبحث األول: ماهية التنمية
لسياسات واخلطط احتظى التنمي  بأمهي  بالغ  نظرا لدورها يف واقع اجملتمعات اإلنساني ، فمفهوم التنمي  يشمل العديد من 

واألعمال عةلى خمتةلف األصعدة ويف كاف  اجملتمعات. وال بد أن نتطرق إىل مفهوم التنمي  وماهيته، ونتعرض بداي  إىل 
هذا املفهوم يف الدراسات التنموي  واليت تعكس بطبيع  احلال املنظور الغريب لةلتنمي  والحقا سنستعرض مفهوم التنمي  من 

 منظور شرعي.
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 .956، ص 2(املعجم الوسيط، ج 1)
 .2، ص 2008(نصر، عارف، يف مفاهيم التنمي  ومصطةلحاهتا، القاهرة، مصر، جمةل  ديوان العرب، عدد حزيران، 2)
 .3املرجع نفسه، ص (3)

 .8، ص 2009عبد احلميد، التنمي  )اجتماعياً، ثقافياً، اقتصادياً، سياساً، إدارياً، بشرياً(، اإلسكندري ، مصر، مؤسس  شباب اجلامع ، رشوان، حسني (4)

 
 أواًل: مفهوم التنمية في الدراسات التنموية:

يشري املعىن الةلغوي لةلتنمي  إىل أهنا مأخوذة من منا منواً، مبعىن الزيادة يف الشيء ومنه، منا الشيء منواً أي زاد كثرياً، فيقال 
 (1)منا الزرع، ومنا الولد، ومنا املال.

يف هلذا املفهوم يف الدراسات التنموي  ويعزى هذا التعدد وأما من الناحي  االصطالحي  فقد وردت العديد من التعار 
واالختالف لشمولي  التنمي  وتعدد جماالهتا. فبعض التعريفات نظرت إىل التنمي من خالل اجملال االقتصادي أو السياسي 

نموي  ات التأو اإلداري أو البشري، وبعضها اآلخر جاء شامال لكاف  اجملاالت. وعموما فإن مصطةلح التنمي  والدراس
طهرت بشكل بارز بُ َعّيَداحلرب العاملي  الثاني ، أما قبل ذلك فإن هذا املصطةلح مل يكن شائعا واستخدامه كان استثناءا 

، MaterialProgress)ومل يكن القاعدة، وقد استخدمت مصطةلحات أخرى تشري إىل تطور اجملتمع كالتقدم املادي )
 (2)(.EconomicProgressأو التقدم االقتصادي )

ومن هنا يتضح أن مفهوم التنمي  يف بداي  ظهوره إمنا برز مبفهومه االقتصادي والذي يشري إىل: عمةلي  إحداث جمموع  
من التغريات اجلذري  يف جمتمع معني هبدف إكساب ذلك اجملتمع القدرة عةلى التطور الذايت املستمر مبعدل يضمن 

عرفت حلياة لكاف  أفراده. مث انتقل هذا املفهوم إىل حقل السياس  يف ستينات القرن املاضي، فالتحسن املتزايد يف نوعي  ا
 (3)التنمي  السياس  بأهنا "عمةلي  تغيري اجتماعي متعدد اجلوانب غايته الوصول إىل مستوى الدول الصناعي ".

 

فاهيم التنمي  ل املعرفي  األخرى،فظهرت مالحقاً تطور مفهوم التنمي  وارتبطت عالقاته وتشابكت مع العديد من احلقو 
 الثقافي ، والتنمي  اإلداري ...إخل.

وقد وضعت هيئ  األمم املتحدة تعريفا لةلتنمي  بأهنا "العمةليات اليت ميكن هبا توحيد جهود املواطنني واحلكوم  لتحسني 
كرب قدر االم  واملسامه  يف تقدمها بأ األحوال االقتصادي  واالجتماعي  والثقافي  وملساعدهتا عةلى االندماج يف حياة

 (4)مستطاع.
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 .39، ص 1992(نصر، عارف، نظري  التنمي  السياسي  املعاصرة، فرجينيا، الواليات املتحدة األمريكي ، املعهد العاملي لةلفكر اإلسالمي، 5)
 .40(املرجع نفسه، ص 6)  
 .Library.islam.net(اهلنداوي، حلسن بن إبراهيم، مفهوم التنمي ، املوقع اإللكرتوين لةلمكتب  اإلسالمي ، 7)

 
ويف التعريف السابق نالحظ االنتقال يف مفهوم التنمي  من املفهوم السطحي الذي يشري إىل أن التنمي  هي من األدوار 

مر ال يعود إىل املنوط  بالدول  حتقيقها،إىل املفهوم الذي يدعوا إىل تكاثف جهود أفراد اجملتمع مع جهود احلكومات، فاأل
 تقدم أو تأخر يف اجملتمعات بقدر ما هو تنسيق وتكامل لةلجهود، وهذا ما ينقص كثريا من اجلهود املبذول  يف اجملتمعات.

 ثانياً: مفهوم التنمية من منظور شرعي:
حاول تطبيقه سعيا لتحقيق و املتتبع حلرك  التنمي  يف بةلدان العامل اإلسالمي يالحظ أن معظمها تبىّن املنظور الغريب لةلتنمي  

النمو والتطور االقتصادي. ولكن هذا السعي مل ينجح يف إحداث التنمي  املنشودة، واألمر ال يعود إىل ضعف املوارد 
البشري  او الطبيعي  أو قةل  الدعم، بل ألن هذا التصور الغريب كان دخيال عةلى العامل اإلسالمي الذي له خصوصيته 

انقضت ثالث  عقود من حماوالت التنمي  وال تزال الدول اإلسالمي  اليت اصطةلح عةلى تسميتها  وتصوراته اخلاص . وقد
.وهذا الفشل واخلةلل استدعى من املهتمني إعادة النظر يف مفهوم (5)بالدول النامي  تعاين من نفس األزمات التنموي 

مفهوم التنمي   متطةلبات التنمي  يف عصرنا هذا، فجاءالتنمي  وفق املنظور اإلسالميمستمدا من القرآن الكرمي ومبا يتماشى و 
من منظور شرعيبأهنا "عمةلي  تطور وتغيري قدر اإلمكان حنو األحسن فاألحسن، وتكون مستمرة وشامةل  لقدرات اإلنسان 

عيداً عن بومهاراته املادي  واملعنوي ، حتقق االستخالف يف األرض برعاي  أويل األمر، ضمن تعاون إقةليمي وتكامل إقةليمي 
 .(6)التبعي 

ويالحظ يف هذا التعريف الشرعي لةلتنمي  متيزه باخلصائص الواجب توافرها يف أي برنامج إمنائي واليت سنسردها بعجال  
 :(7)يف هذا املقام

ذلك إن أبرز خاصي  لةلتنمي  كوهنا عمةلي  هتدف إىل تطوير وتغيري حياة الناس يف جمتمع ما، ول التطوير والتغيير: .1
ال خيةلو تعريف هلا من اإلشارةإىل هذه اخلاصي  وإن تغريت املفردات مثل التقدم والرقي والتحسني، وهنا جيب 

ينما التغيري قد يكون ملا حسن فاألحسن، بالتفرق  بني كةلميت التغري والتنمي ، فالتنمي  دائما تعين التغري حنو األ
ِلَك بَِأنَّ الةلََّه مَلْ َيُك ُمَغي ِّرًا ن ِّْعَمً  أَنْ َعَمَها َعةَلىَٰ تعاىل هو حسن منا يكون ملا هو سيء كما ورد يف قوله   قَ ْوم  َحَََّّٰ يُ َغي ُِّروا ﴿ذََٰ

يٌع َعةِليٌم ﴾  َوأَنَّ  ۙ  َما بِأَنُفِسِهْم   .(3) ﴾ ِإنَّ الةلََّه ال يُ َغي ُِّر َما بَِقْوم  َحََّّ يُ َغي ُِّروا َما بِأَنْ ُفِسِهمْ  وقوله تعاىل: ﴿ (2)الةلََّه َسَِ
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 .165األنعام: (8)
 .38الدخان: (9)
ريوت، اليمام ، دار ديب البغا، بالبخاري،حممدبن إَساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي، اجلامع الصحيح املختصر "صحيح البخاري"، تح:  مصطفى  (1)

 .697،  ص2،  مج1874، كتاب الصوم، باب حق اجلسم يف الصوم، رقم احلديث:  1987ه ، 1407،  3ابن كثري، ط
  لةلكتب، ياهلندي، عالء الدين عةلي املتقي بن حسام الدين، كنز األعمال يف سنن األقوال واألفعال، حتقيق حممد عمر الدمياطي، بريوت، الدار العةلم(11)

 .213، ص 1998
 .2املائدة: (12)

 
إن العمةلي  التنموي  يف سبيل حتقيق غاياهتا ومهامها ال تتم يف يوم وليةل  أوعشي  وضحاها وهي االستمرارية:  .2

أيضًا ال تتوقف عند حد، بل البد أن تكون مستمرة ومتواصةل ،فخاصي  االستمراري  يف التنمي  من النظرة 
َف اأْلَْرِض الَِّذي َجَعةَلُكْم َخاَلئِ َوُهَو ﴿تعاىل: اإلسالمي  جاءت حتقيقًا ملبدأ االستخالف يف األرض كما قال 

ةُلوَُكْم يف َما آتَاُكمْ  ، مث إن هذه النظرة السامي  لةلحياة مبني  عةلى التصور (8)﴾َوَرَفَع بَ ْعَضُكْم فَ ْوَق بَ ْعض  َدَرَجات  لَِّيب ْ
نَ ُهَما َماَء وَ ﴿َوَما َخةَلْقَنا السَّ : القرآين خلةلق هذا الكون وانه ليس لعبا أو عبثا، كما قال اهلل تعاىل اأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ

 (9) اَلِعِبنَي﴾
إن التطوير والتغيري املستمر يف التنمي  لألحسنفاألحسن البد أن يضاف إليه ميزة أخرى وهي الشمولية:  .3

الشمولي ، والشمولي  يف عمةلي  التنمي  اإلسالمي  تشري إىل مراعاة مكونات النفس البشري  )روحي ، نفسي ، 
عقةلي ...( كما ورد يف حديث النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم: )...فإن جلسدك عةليك حقا وإن لعينك عةليك 

 (10)حقا...( 
إن احلديث عن التنمي  وآمالنا فيها وما ينتج عنها من هنوض حضاري ال يتجاوز كونه حرباً عةلى ورق الرعاية:  .4

ي  اليت حتقق   ليست بعمةلي  فردي ، ونقصد هنا بالتنمإن مل تتم رعاي  براجمها والسهر عةلى تنفيذها، الن التنمي
هنض  حضاري  وتساهم يف تطور اجملتمعات، بل هي عمةلي  يشرتك فيها أفراد العامل اإلسالميجميعا لذاوجب 
عةلى أولياألمر يف العامل اإلسالمي تبين املشروع التنموي من خالل قول عثمان رضي اهلل عنه قوله: )إن اهلل ليزع 

 (11)ان ما ال يزع بالقرآن( بالسةلط
فإذا قام أولو األمر يف العامل اإلسالمي بواجب رعاي  التنمي ، فالبد حينئذ لكاف  املعنيني  التعاون والتكامل: .5

بعمةلي  التنمي  وهم أفراد األم  اإلسالمي  عام ، التعاون فيما بينهم والتكامل يف جهودهم كل حسب قدرته 
مثِْ  َعةَلى واتَ َعاَونُ  َواَل  ۙ  َوتَ َعاَونُوا َعةَلى اْلربِّ َوالت َّْقَوىَٰ  ﴿ :وله تعاىلوامكانياته ومهاراته طاع  لق  (12)  َواْلُعْدَواِن﴾ اإْلِ

عريف، وهذا هبمن دينها وعاداهتا وتراثها امللكل أم  خصائص متيزها عن غريها وهلا طابعتطبعت االستقاللية: .6
 املزيج شكل بطبيع  احلال ثقافتها اخلاص ، واليت البد لةلعمةلي  التنموي  أن تكون نابع  من تةلك الثقاف  ومتماشي  
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 .290، ص 1985(الرداوي، تيسري، التنمي  االقتصادي ، حةلب، مديري  الكتب واملطبوعات اجلامعي ، 13)
 .4، 3قريش: (14)

 .97النحل :(15)

، 2احلكم، طالعراق، املوصل، مكتب  العةلوم و الطرباين،سةليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم، املعجم الكبري، حتقيق: محدي بن عبد اجمليد السةلفي، (16)
 .358، ص12، مج13334م، بابالعني، رقم احلديث: 1983ه ،  1404

 .862،ص2،مج2310أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب املظامل، باب "اليظةلم املسةلم املسةلم وال يسةلمه"، رقم احلديث: (17)

 
 

إلسالمي ا مع خصائصها ومميزاهتا وال تكون مستعارة أو مستوردة،وقد أمجع الكثري من الباحثني واملهتمني بالتنمي  يف العامل
والنامي منه حتديداً عةلى أن "أزم  التنمي  اليت تعيشيها الدول النامي  تعود إىل هيمن  الفكر الغريب التقةليدي وعدم قدرة 
هذا الفكر عةلى حتةليل أوضاع الدول املتخةلف ، أي جيب االعرتاف بأننا ما زلنا بعيدين عن تشكيل فكر تنموي 

 .(13)مستقل"
  ملنظور التنمي  بصف  أساسي  إىل حتقيق األمن املادي من اجلوع واألمن املعنوي من اخلوف وهتدف الفةلسف  اإلسالمي

َذا اْلبَ ْيتِ  ﴿  .(14) ﴾الَِّذي َأْطَعَمُهم مِّن ُجوع  َوآَمنَ ُهم مِّْن َخْوف   )3( فَ ةْليَ ْعُبُدوا َربَّ هََٰ

﴿  :التنمي  توفري احلياة الطيب  اآلمن  املطمئن  لكل إنسان مصداقًا لقوله تعاىلفاإلسالم غايته ومنشده من خالل عمةلي 
، (15) يَ ْعَمةُلوَن﴾ َكانُوا  َما بَِأْحَسنِ  ْجَرُهمأَ  َولََنْجزِيَ ن َُّهمْ  ۙ  َمْن َعِمَل َصاحِلًا مِّن ذََكر  أَْو أُنَثىَٰ َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ ةَلُنْحِييَ نَّهُ َحَياًة طَيَِّبً  

ويعمها اإلخاء واملودة والرمح ، وترفها مظةل  األمن والعدل واحلري ، بعيدة عن ذل  واجلسدوهي احلياة اليت تسمو بالروح 
 احلاج  وخوف اجلوع والكراهي  واألناني .

وما ودعنا الرسول الكرمي إىل جوار ربه إال وقد أرسى ألمته أسس ومناهج لةلحياة الكرمي  الطيب ، ومازال كةلماته عةليه 
عباد السعي يف حاج  بعضهم البعض ونبذ الكراهي  والبغضاء، فعنه صةلوات اهلل الصالة والسالم موجها وناصحا ال

. (16)وسالمه عةليه) إن هلل َخةلقا َخةَلقٌهم حلوائج الناس, يفزع الناس إليهم يف حوائجهم, أولئك اآلمنون من عذاب اهلل( 
ن مسةلم  كان اهلل يف حاجته، ومن فرج عاملسةلم أخو املسةلم، ال يظةلمه وال يسةلمه من كان يف حاج  أخيه:  وقوله أيضا: )

، وهذا مدعاة لسالم  النفس (17)كرب  فرج اهلل عنه هبا كرب  من كرب يوم القيام ، ومن سرت مسةلماً سرته اهلل يوم القيام (
 وإخالص الني  واليت هي أساس جناح برامج التنمي .

 
 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura106-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura106-aya3.html
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 .13-12، ص 2013، اجلزائر، جامع  منتوري، (مربيعي، سوسن، التنمي  البشري  يف اجلزائر، قسنطين 18)
ري ، مصر، دار دراس  مقارن ، اإلسكند-(اجلمل، هشام مصطفى، دور املوارد البشري  يف متويل التنمي  بني النظام املايل اإلسالمي والنظام املايل الوضعي19)

 .83-78، ص 2006، 1الفكر اجلامعي، ط 

 
 المبحث الثاني: أسباب التنمية وأهدافها.

 ة:أواًل: أسباب التنمي
 :(18) إن ظهور مصطةلح التنمي  كان نتيج  حتمي  لعدة أسباب نوجزها فيما يةلي

املخةلفات السةلبي  اليت خةلفها االستعمار من هنب ودمار اقتصادي وبشري؛ ولةلخروج من هذه  األزم  أرادت  .1
مواكب  أحدث و الدول النامي  النهوض بذاهتا والبدء يف التنمي  ملختةلف اجملاالت لةلقضاء عةلى اآلثار السةلبي  

 التطورات.
 .ظهور تطورات عاملي حديث  كالعومل  اليت مست كاف  اجلوانب االقتصادي  والسياسي  وكذا  االجتماعي  .2
النمو السكاين السريع خاّص  بعد احلرب العاملي  الثاني ، فهذه الفرتة شهدت أكرب فرتة استقالل  كم           ا شهدت  .3

 .وهذا ماأدى إىل خفض نسب  الوفيات وزيادة  الوالداتتطورات كبرية يف جمال الطب، 
 .اخنفاض كبري يف معدالت النمو االقتصادي .4
انتشار الفقر والبطال  وظهور مشكالت خاّص  واجهت الدول الفقرية، كارتفاع أسعار البرتول وتأثريها عةلى  .5

 .الّدول غري  املنتج  له، وكذلك األمي  وسوء مستوى املعيش 
 التنمية: ثانياً: أهداف

يتمحور اهلدف العام لةلتنمي  حول حتقيق الرفاه املتوازن والشامل لألفراد واجلماعات يف أي جمتمع من خالل االستغالل 
األمثل لةلموارد املتاح  بأنواعها، وميكن أن نستخةلص جمموع  من األهداف اليت يف جمموعها تصب يف اهلدف العام ذاته 

 :(19)ونذكر منها
ويعد هذا منطةلق التنمي  وحدها األدىن،وهو يعىن توفري كل ما حيتاجه الفرد من  األساسية:اشباع الحاجات  .1

حاجات أساسي  كاملأكل واملشرب واملسكن والعمل الذي يضمن له قوت يومه، حَّ يكون عةلى استعداد لةلتأقةلم 
 مع كل املتغريات والقدرة والقابةلي  عةلى التفكري والتميز.

عد هذا اهلدف من األساسيات اليت تسعى عمةليات التنمي  إىل حتقيقها، حيث أن زيادة وي زيادة الدخل القومي: .2
الدخل القومي احلقيقي تعين زيادة قابةلي  األفراد لةلحصول عةلى السةلع واخلدمات والتايل زيادة الرفاهي  والقضاء 

 عةلى الفقر.
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ستدام ، األهداف، املقاصد واملؤشرات، املعهد الدمناركي حلقوق اإلنسان، د.س، املوقع (دليل حقوق اإلنسان ألهداف التنمي  امل20)
 sdg.humanrights.dkااللكرتوين

 
زيادة  قتصاديًا فإن غاي  التنمي  منخيص هذا اهلدف بالدرج  األوىل الدول املتخةلف  ارفع مستوى المعيشة: .3

 يععدال  التوز الدخل القومي هو حتسني مستوى املعيش  من خالل تقةليل الفوارق يف توزيع الدخل و 
وهو هدف اجتماعي أكثر منه اقتصادي،حيث أن وجود طبقتني يف تقليل التفاوت في الدخول والثروات: .4

ما يؤدي  االستهالك،وبالتايل يكون استهالكها أقل من ادخارهااجملتمع طبق  غني لديها ضعف يف ميةلها احلدي يف 
 إىل ضعف اجلهاز اإلنتاجي، وهو ما تسعى التنمي  إىل تقةليةله عن طريق استثمار األموال بدل ادخارها.

ويتم حتقيق هذا اهلدف عن طريق إحداث عدال  بني كل تعديل الهيكل االقتصادي لالقتصاد القومي:  .5
االقتصادي  سواء الزراعي  منها أو الصناعي  أو اخلدمي  حَّ تبقى البالد دوما يف انتعاش ورواج اقتصادي، القطاعات 

ي ففي البالد اليت يغةلب عةليها الطابع الزراعي مثال نالحظ تأثريه الكبري عةلى البني  االقتصادي  كونه املصدر الرئيس
 حدث تقةلباً اقتصادياً يف األسعار واإلنتاج، ومن هذا املنطةلقلدخل السكان مما جيعل البالد عرض  لالزمات إذا ما 

 جيب أن تركز الدول  عةلى مجيع القطاعات حَّ حتقق تطور اقتصادي شامل.
وال زالت هذه األهداف يف جتديد وحتديث من قبل املنظمات الدولي  الراعي  لةلتنمي  وعةلى رأسها "منظم  األمم املتحدة 

ف  أصدرت مؤخرا جمموع  من األهداف واملقاصد اليت تسعى إىل حتقيقها يف اجملتمع اإلنساين بص لةلتنمي  املستدام " واليت
 :(20)، ونذكر هذه األهداف هنا بإجياز2030عام  وذلك حبةلول عام 

حيث يهدف هذا املسعى إىل القضاء عةلى الفقر املدقع القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان:  .1
دوالر يف اليوم، وتسعى املنظم  أيضًا من  1.25دد األشخاص الذي يعيشون بأقل من والذي يقاس حاليًا بع

خالل هذا اهلدف ضمان متتع مجيع الرجال والنساء، وال سيما الفقراء والضعفاء منهم بنفس احلقوق يف احلصول 
 صرف فيها.ي  التعةلى املوارد االقتصادي  وكذلك حصوهلم عةلى اخلدمات األساسي  وعةلى حق مةلكي  األراضي وحر 

ويهدف هذا لةلقضاء عةلى اجلوع وضمان حصول اجلميع وال سيما القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي: .2
الفقراء والفئات الضعيف  مبا فيهم الرضع عةلى ما يكفيهم من الطعام الصحي واملغذي، ووضع هناي  جلميع أشكال 

 صغار منتجي األغذي . سوء التغذي ، ومضاعف  اإلنتاج الزراعي وزيادة دخل
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وذلك من خالل رفع مستوى الرعاي  الصحي  والعمل عةلى خفض ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية:  .3

مولود حي، ومكافح  األوبئ  واألمراض  100,000حال  وفاة لكل  70النسب  العاملي  لوفيات الوالدةإىل أقل من 
 اض.املعدي  كاإليدز والسل واملالريا وغريها من األمر 

وذلك من خالل ضمان أن يتمتع مجيع البنات والبنني ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع:  .4
 بتعةليم ابتدائي وثانوي جماين ومنصف، مما يؤدي إىل نتائج تعةليمي  مالئم  وفعال ، والسعي إىل ضمان تكافؤ فرص 

الشباب الذين  التعةليم العايل بكةلف  معقول  وتشجيعالنساء والرجال يف احلصول عةلى التعةليم املهين، وتيسري مجيع 
 تتوافر لديهم مهارات مناسب  يف شغل وظائف الئق .

ميز وذلك من خالل القضاء عةلى كل أشكال التتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات:  .5
ر ، وحمارب  االجتار بالبشضد النساء والفتيات يف كل مكان، والقضاء عةلى كل أشكال العنف ضد النساء

 واالستغالل اجلنسي والقضاء عةلى املمارسات الضارة مثل زواج األطفال والزواج املبكر والزواج القصري.
ويتحقق هذا اهلدف حبصول اجلميع عةلى خدمات ضمان توافر خدمات المياه والصرف الصحي للجميع:  .6

تيات افقها، وإيالء اهتمام خاص الحتياجات النساء والفالصرف الصحي والنظاف  الصحي  وتوفري دورات املياه ومر 
ممن يعيشون يف ظل أوضاع هش ، وحتسني نوعي  املياه عن طريق احلد من التةلوث وتنفيذ اإلدارة املتكامةل  ملوارد 

 .املياه
عزيز وذلك من خالل تضمان الحصول على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة بتكلفة ميسورة:  .7

عاون الدويل من أجل تيسري الوصول إىل حبوث وتكنولوجيا الطاق  النظيف  وتوسيع نطاق البىن التحتي  من أجل الت
 تقدمي خدمات الطاق .

ق من خالل احلفاظ عةلى النمو االقتصادي الفردي وفتعزيز النمو االقتصادي الشامل وتوفير العمل الالئق:  .8
عةلى األقل سنويا يف الدول األقل منوا،  % 7الناتج احملةلي اإلمجايل بنسب  الظروف الوطني ، والسعي إىل نسب  منو 

وحتقيق مستويات أعةلى من اإلنتاجي  االقتصادي  من خالل التنويع واالرتقاء مبستوى التكنولوجيا واالبتكار، واحلد 
 بدرج  كبرية من نسب  الشباب غري مةلتحقني بالعمل او التعةليم أو التدريب.

وذلك بتمكني وتعزيز االندماج االجتماعي واالقتصادي دام المساواة داخل البلدان وفيما بينها: الحد من انع .9
والسياسي لةلجميع بغض النظر عن اجلنس أو اإلعاق  أو العرق أو األصل او الدين او الوضع االقتصادي، وتطوير 

من  الجتماعي  وحتقيق قدر أكربالسياسات وفق ذلك وال سيما السياسات املالي  وسياسات األجور واحلماي  ا
 املساواة تدرجيياً.
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 مرجع سابق. (دليل حقوق اإلنسان ألهداف التنمي  املستدام ، 21)

 
يأيت يف إطار هذا اهلدف حصول جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة وقادرة على الصمود:  .10

 اجلميع عةلى مساكن وخدمات أساسي  مالئم  وآمن  وميسورة التكةلف ، ورفع مستوى اخلدمات يف األحياء الفقرية، 
وصول اجلميع إىل نظم نقل مأمون  ومستدام  وحتسني السالم  عةلى الطرقات وتعزيز التوسع احلضري وتوفري إمكاني  

 الشامل لةلجميع واملستدام.
يف هذا الصدد يتم تنفيذ اإلطار العشري لربامج االستهالك واإلنتاج ضمان وجود أنماط استهالك مستدامة:  .11

تدام  تويل البةلدان املتقدم  النمو دور الريادة وحتقيق اإلدارة املساملستدام، مع قيام مجيع البةلدان باختاذ إجراءات و 
 واالستخدام الكفؤ لةلموارد الطبيعي  وتعزيز ممارسات الشراء العام وفق لةلسياسات واألولويات الوطني .

م ويأيت هذا اهلدف مشروطا باالعرتاف باتفاقي  األماتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره: .12
 ملتحدة املبدئي  بشأن التغيري املناخي.ا
وذلك من خالل منع التةلوث البحري جبميع أنواعه واحلد منه  حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية: .13

بدرج  كبرية، وإدارة النظم االيكولوجيا لةلمدن البحري  والساحةلي ، والعمل عةلى تقةليل حتمض احمليطات إىل أدىن 
 .(21)و فعالحد وتنظيم الصيد عةلى حن

واحلديث عن مفهوم التنمي  البشري  جاء نقةل  من احلديث عن التنمي  االقتصادي  بعد أن تراءى لةلمختصني أن االستثمار 
يف العنصر البشري هو أساس كل منو اقتصادي، مت صارت النقةل  األخرى ملفهوم التنمي  البشري  من منظوره االقتصادي 

وى كل الدراسات والتقارير الدولي  يف وضع الربامج لةلرقي مبستوى التنمي  البشري  عةلى مستإىل املنظور اإلنساين، فتوالت 
 اجملتمعات.

وقد كان لإلسالم سبقه يف التنمي  البشري ، فما جاءت الرسال  احملمدي  إال ليحيا اإلنسان حياة كرمي  طيب  مستخةلفاً من 
  ولذلك مل ن اإلسالمي  تبنت والزالت تتبىن الفكر الغريب يف التنمياهلل سبحانه وتعاىل عةلى األرض، إال أن معظم البةلدا

 يفةلح سعيها.
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 نتائج الدراسة:

 نستطيع أن نوجز أهم النتائج اليت توصل إليها البحث مبا يةلي:  

يراعى املنظور الشرعي هذا، و  ومتطةلبات التنمي  يف عصرناىيتماششرعيمفهوم التنمي  وفق املنظور ال.  أكدت الدراس  إن 1
 لةلتنمي  جمموع  من اخلصائص هي: التطوير والتغيري،واإلستمراري ، والشمولي ، والرعاي ، واإلستقاللي .

. أظهرت الدراس  إن مفهوم التنمي  البشري  انتقل من مفهومه االقتصادي إىل حقل السياس  مت تطور مفهوم التنمي  2
ها وفق مع العديد من احلقول املعرفي  األخرى، فعرفت التنمي  الثقافي ، والتنمي  اإلداري  وغري وارتبطت عالقاته وتشابكت 

 الشريع  اإلسالمي .
. أوضحت الدراس  أن هناك مسامه  واضح  وكبرية لةلثقاف  اإلسالمي  يف انتعاش التنمي  البشري  من خالل ما متارسه 3

سالمي  واملسامه  يف حمو األمي ، ونشر تعاليم احلياة اإلسالمي  مما ينعكس املساجد من دور يف نشر تعاليم الشريع  اإل
 أثرها يف تطوير اجملتمعات.

كشفت الدراس  إن التدرج يف مفهوم معان التنمي  البشري  يعزز مكانتها وحاج  اجملتمعات إليها اليت تنتهج تعاليم .  4
يت هبا شري  يف اإلسالم لدي األقةليات القومي  يف بعض الدول الالذي له أثر مةلحوظ بتعزيز مكان  التنمي  الب شريع ال

 أقةليات ومكونات اجتماعي  خمتةلف .
 

 توصيات الدراسة:
 تقدم هذه الدراس  جمموع  من املقرتحات والتوصيات لالرتقاء مبؤسسات اجملتمع اإلسالمي وحتقيق التنمي  املنشودة: 

ى دور  الشريع  اإلسالمي  يف جناح برامج التنمي  البشري ، مع الرتكيز  عةلعةلى الباحثني أن يقوموا ببحث ودراس  أثر  .1
 .التدرج يف حتقيق التنمي  البشري  وتعزيز مكانتها وحاج  اجملتمعات إليها

العمل عةلى القيام مبؤمترات وندوات متخصص  تبني دور وأثر الشريع  اإلسالمي  باملسامه  يف  تتبع مراحل التطور يف  .2
 االت الدنيوي  وتضمنه لكاف  املواضيع ذات الصةل .خمتةلف اجمل

ضرورة العمل عةلى تعميم جترب  احلةلقات الدراسي  الشرعي ، والدروس اإلسالمي  يف أماكن خمتةلف  من دور عبادة أو  .3
مراكز متخصص  أو نوادي ثقافي ، ملا هلا من أثر يف تعةليم وتطوير اجملتمع املسةلم، والقضاء عةلى األمي  الشرعي  

 والدنيوي .
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