المجلد( )5العدد (2015 )1

مجلة جامعة كركوك للعلوم االدارية واالقتصادية

المسؤولية االجتماعية في الفكر اإلسالمي وآفاق تفعيمها في ظل عصر العولمة

أ.م .خميل ابراهيم رجب

م .حسين احمد حسين

الكمية التقنية االدارية

كمية االدارة واالقتصاد
جامعة دهوك

الموصل

تاريخ قبول النشر 2014/4/15

تاريخ استالم البحث 2013/2/11
139

المجلد( )5العدد (2015 )1

مجلة جامعة كركوك للعلوم االدارية واالقتصادية

مستخمص البحث:

عد ااستراا االفر اإلابلالم كدرااس اس عنا اادكاس اإلابلالمس عند َّنف

اافثمر ـ ف

ااالننالت كااال ندئ االنسالن مس ااسم معندم هن اا نحثكف فنعت هم األانس فم عنا ااحضنرة

اإلابلالمس ك َّن
اف سلؾ ااال ندئ اإلابلالمس مالفف ااسخداالهن فم كقسعن ااحنضر اسحلمز ااكحدات
االقستندمس فم سحالؿ الاسكامنسهن االنسالن مس سننا ااالنسالم كاا ميس ااالحمطس هن ختكتن

سالثؿ الرآة التمـ االقستندمس كاالنسالن مس كاإلعانعمس الالنسالم اإلابلالم ادل ااالنسالعنت غمر

إكا َّنفهن

اإلابلالمس فم ظؿ ااظركؼ كاألزالنت االقستندمس كاالنسالن مس كااامنامس ااسم مشهدهن ااعناـ فم
كقسعن ااحنضر كااسم فنف الف مف الا نسهن حناس االعلسنح ااسم س عسهن غنا مس دكؿ ااعناـ ك الن مطلؽ
لمه عتر ااعكاالس .

Abstract:
when reviewing the Islamic thought and studying the basis of building
the Islamic state, we find that most of the fields and social principles that
researchers call up were the base in building the Islamic civilization and
these Islamic principles can be used in our time now for stimulating the
economic units for enduring its social responsibility toward the society and
surrounding environment especially it may represent a mirror for the
economic social and humanitarian values for the Islamic society in the nonIslamic societies in the economic crisis and social political circumstances
that the world in our present time witness which was among its reasons the
openness state that most worlds countries or what is called as globalization.

مقدم ة :

عُّدد ااالاسكامس االنسالن مس الكحدات االقستندمس الف ااالكضك نت ااسم حظمت نهسالنـ
تَع
ُت
ألهالمسهن فم العنانس اافثمر الف ااالشنفؿ
اللحكظ فم اااعكات األخمرة الف ق ؿ اا نحثمف عظ انر

االنسالن مس كاا ميمس ااسم سعنعم العهن غنا مس لداف ااعناـ كختكت ن العهن اا لداف ااعر مس  ,فالم سخلم
غنا مس ااكحدات االقستندمس ادكرهن االنسالن م فم ااالنسالم كاعشغناهن فم اااعم اسحتمؽ قتى

ااعكايد الف نهس كزمندة األ نا كااالشنفؿ اال نسالن مس كاا ميمس ااسم نست سكاج ههن غنا مس ااحفكالنت
الف نهس خرل  ,دا ااسرفمز لى ضركرة سحالؿ فنفس ااكحدات االقستندمس االاسكامنسهن االنسالن مس
فم ظؿ ااظركؼ كاألزالنت االقستندمس كاالنسالن مس كااامنامس ااسم مشهدهن ااعناـ فم كقسعن
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ااحنضر كااسم فنف الف مف الا نسهن ح ااس االعلسنح ااسم س عسهن غنا مس دكؿ ااعناـ ك الن مطلؽ لمه
ناعكاالس.

أهمية البحث:

سسنلى هالمس اا حث فم اآلسم:

 - 1سالمط ااضكا لى اانذكر اإلابلالمس الالاسكامنت االنسالن مس ااسم نت اافثمر الف
اا نحثمف ختكت ن فم ااالنسالعنت غمر ا إلابلالمس فم ااعتر ااحدمث مسعنكاكعهن ؾحد
االنت ااك م كااتطكر ااثتنفم فم اا لداف ااالستدالس.

- 2سحدمد الننالت ااالاسكامس االنسالن مس ااسم معندم هن اا نحثكف هدؼ سحلمز ااكحدات

االقستندمس فم سحالؿ الاسكامنسهن االنسالن مس سننا ااالنسالم كاا ميس ااالحمطس هن ختكتن

إكا َّنفهن سالثؿ الرآة التمـ االقستندمس كاالنسالن م
ااالنسالعنت غمر اإلابلالمس.

ة كاإلعانعمس الالنسالم اإلابل

الم ادل

هدف البحث:

مهدؼ اا حث إاى سحتمؽ اآلسم:

 .1ااسعراض اانكاعب ااعظرمس الالاسكامس االنسالن مس.
 .2إ طنا االحس ف ط معس ااالاسكامنت االنسالن مس الكحدات االقستندمس كدكرهن فم سعالمس
ااالنسالم.

 .3سأتمؿ ااالاسكامنت االنتالن مس الكحدات اال قستندمس فم ضكا االفر اإلابلالم ك آفنؽ
سلعملهن فم تر ااعكاالس.

مشكلة البحث:

سسالثؿ الشفلس اا حث فم دـ سحالؿ ااكحدات االقستندمس افنالؿ الاسكامنسهن االنسالن مس فم

ااالنسالم الف نهس كقلس اادراانت ااسم سعزز األطر ااعظرمس الدراانت ااحدمثس فم الننؿ

ااالاسكامس

االنسالن مس فم ضكا االفر اإلابلالم اسحلمز ااكحدات االقستندمس اسحالؿ الاسكامنسهن االنسالن مس

سننا ااالنتالم اإلابلالم كاا ميس ااالحمطس هن.

فرضية البحث:

إف سأتمؿ اللنهمـ كالننالت ااالاسكامس االنسالن مس فم االفر اإلابلالم امانهـ فم سعزمز
ّن
ااسنن س ااكحدات االقستندمس االاسكامنسهن االنسالن مس سننا ااالنسالم كاا ميس ااالحمطس ه.
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منهجة البحث:

سـ ا سالند ااالعهج ااكتلم فم ااسعراض األطر ااعظرمس ااالسعلتس ناالاسكامس االنسالن مس

الكحدات االقستندمس كذاؾ الف خبلؿ االاسعنعس ن االرانم ذات ااعبلقس الحنكر اا حث  ,كاغرض

قد سـ ستاماله إاى ااالحنكر اآلسمس:
ااكتكؿ إاى سحتمؽ األهداؼ ااالرنكة الف اا حث ؼ

م الالاسكامس االنسالن مس  -اااللهكـ كااسطكر ااسنرمخم
ااال حث األكؿ :اإلطنر ااعظر ّن
ااال حث ااثنعم :ااالحنا س ف ااالسسكامس االنسالن مس كدكرهن فم سعالمس ااالنسالم

ااال حث ااثناث :ااالاسكامس االنسالن مس فم االفر اإلابلالم ك فنؽ سلعملهن فم تر ااعكاالس

المبحث األول :اإلطار النظري لممسؤولية االجتماعية  -المفهوم والتطور التاريخي
أوال :مفهوم المسؤولية االجتماعية -:

فنف كالن مزاؿ الدكر االنسالن م ااذم سلع ه ااكحدات االقستندم ة الحط اهسالنـ اافثمر الف

اا نحثمف كا االهعممف

عد ف فنف هذا االهسالنـ فم الراحله األكاى مسرفز حكؿ ط معس األهداؼ

ااسم ساعى إامهن هذا ااكحدات كهم السطل نت تحنب ااالتناح كهم سحتمؽ قتى األ

ر نح

لى حانب ااعناللمف كااالنسالم ّ ,نإال َّنف هذا اادكر د مسالحكر نسننا تمنغس داا انسالن م
الكازم كالانعد اؤلداا االقستندم كالف هذا ااالعطلؽ َّن
فنف ااالاسكامس االنسالن مس سععم ااسزاـ

ااكحدات االقستند مس سننا ااالنسالم ااذم سعالؿ فمه ك إ َّنف هذا االاسزاـ مسام نسانع شرمحس

تحنب ااالتناح الف هذا ااالنسالم كس نمف سكنهنسهـ ( ّ )Drucker,1977 , 584نـ ا ااالنالم
ااعر ّنم الالحنا مف ااتنعكعممف إؼَّنفق مرل فم ااالاسكامس االنسالن مس "هم دـ قمنـ ااكحدات
االقستندمس سعلمذ كان نسهن سننا ااالنسالم كااالسالثلس فم العنانس ااسلكث اا ميم كاا طناس كااسضخـ

كزمندة االتر مف فراد ااالنسالم ( نالعمس ااالنالم ااعر م الالحنا مف ااتنعكعممف )185 , 2001,

أفهن نالمم األعشطس ذات ااالضالكف االنسالن م كااسم
كمرل آخركف فم ااالاسك امس االنسالن مس ّن
سزاكاهن ااكحدة القستندمس الكفنا نحسمنننت األطراؼ ااالخسللس ناالنسالم اكاا فنعت داخؿ

ااكحدة االقستندمس ك خنرنهن كاكاا فنعت إازاالمس ك اخسمنرمس (تناح  )1986,18 ,الالن ا ؽ
مسضح َّنف ااالاسكامس االنسـ ا مس سسالثؿ فم ااسفنامؼ ااسم سسحاللهن ااكحدة االقستندمس فم ا مؿ
سنعمب ااالنسالم فبلن ك نزاان الف األضرار ااسم ا سهن اه ك ااالعنفم ااسم سعكد لى ااالنسالم

نراا الالنراس االرد ك ااكحدة االقستندمس ألعشطسهن كامس اهذا ااعلتس الردكد اقستندم ال نشر
ك ال سعس ر ضركرمس االـ اراس اؿفرد ك ااكحدة اعشنطهن االقستندم.
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كخبلتس ااتكؿ عاسعسج اخسبلؼ اارسل حكؿ اللهكـ ااالاسكامس االنسالن مس نخسبلؼ ااالدارس

كاألففنر كاألعظالس ااالعالكؿ هن فم اادكؿ ااالخسللس ك

االقستندمس سععم ااسترؼ

إ َّنف ااالاسكامس االنسالن مس الكحدات

لى عحك مساـ ناالاسكامس كااالس اس النـ اانالمم اكاا فنعكا الف

ااعناللمف ناكحدة ك خنرنهن ك ااالنسالم ففؿ ك األفراد ك ااحفكالس ك تحنب ااالتنؿح ,ف
امث ف اعد ف عنفم ف

د اهلل ف الر قنؿ ااراكؿ اافرمـ الحالد تلى اهلل لمس كالـ

"

فلفـ راع كفلفـ الس سكؿ ف ر مسه  :اإلالنـ راع كالسسكؿ ف ر مسه  ,كاارنؿ راع فم هله

كالايكؿ ف ر مسه كااالرة ار مس فم مت زكنهن كالسسكاس ف ر مسهن  ,كااخندـ راع فم النؿ

امدا كالسسكؿ ف ر مسه  ,ففلفـ راع كالسسكؿ ف ر مسه " ركاا ا ف داكد كاا خنرم كالالـ
(اا خنرم  ,نزا)304 , 1

ثانيا :التطور التاريخي لممسؤولية االجتماعية-:

َّنرؼ ااعنس العذ ااتدـ لى اخسبلؼ دمنعهـ ك نعناهـ شفنالن الف ااالعنالبلت ااطك مس ااسم ال

سخرج فم ط معسهن كتكرهن ف ط معس ااكقؼ كذاؾ لى شفؿ النفف الع ندة ك لى شفؿ تنرات

ك الدارس ك الاسشلمنت ك دكر العنانه فالن اهسالت اادمنعنت اااالنكمس فنفس ناالاسكامس االنسالن مس

كاحسراـ حؽ االرد فم ااالنسالم

 ,كحؽ ااالنسالم ناعمش فراالس

كذاؾ الف خبلؿ ااالالنرانت

األخبلقمس فم ااعالؿ كااسعنالؿ الم اآلخرمف كقد سند الععنهن فم ااتن دة ااذه مس " اعظر اآلخرمف فالن

سحب ف معظر إامؾ " ( إعنمؿ السى ,ااعهد ااندمد ,اإلتحنح ااان م ,ألمه )12

الن اادمف اإلابلالم فتد فنف كالن مزاؿ فثر اهسالنالن ناالاسكامس االنسالن مس َّن
ألف ق دمف شنالؿ افنفس

عكاحم ااحمنة كقد

طى العبلقس مف االرد كااالنسالم اهسالنال ن

خنت ن كاـ متستر سرفمزا لى

ألفهن
ااع ندات فتط ؿ سعداا إاى ااعالؿ ن س نرا إف حاف اإلعانف تععه فهك الف فضؿ ااع ندات ّن
عن عس الف فسنب اهلل كاعس ع مه كهم الكز س لى نالمم فراد ااالنسالم فلهن دكف ااسثعنا فالن ننا

فم قكؿ راكؿ اهلل تلى اهلل لمه كالـ " فلفـ راع كفلفـ الاسكؿ ف ر مسه " ( اا خنرم ,نزا,1
اار م هك
" ا

 )304م الععى ّنف افؿ فرد عتم ه الف ااالاسكامس سننا اآلخرمف كقنؿ ا ف طنؿ
ااحنفظ ااالسسالف اااللسزـ تبلح الن قنـ لمه كهك الن سحت عظرا " َّن
إف هذا ااحدمث ااشرمؼ ننا ام مف
ااالعهج ااسر كم الالاسكامس االنسالن مس ف فؿ فرد الهالن فنف دكرا امطن

كالهالن فنف حنـ

ااالاسكامس  ,ك عنا لى هذا ااالعهج ك ف م اعمد ف اعنف اخدرم قنؿ راكؿ اهلل صاى اهلل لمه

كالـ " ال ضرر كال ضرار" (ركاا ا ف الننه) ك ف

م هرمرة ف ااع م قنؿ تلى اهلل لمه كالـ "

اإلمالنف ضم كا عكف شع س ك ضم كاسكف شع س فأفضلهن قكؿ ال ااه إال اهلل ك دعنهن إالنطس

األذل ف ااطرمؽ كااحمنا شع س الف شعب اإلمالنف " السلؽ لمه ك ف اإلالنـ ع ام ف م طناب
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رضم اهلل عه ف ااع م تلى اهلل لمه كالـ "قنؿ "خمر ااعنس اعلعهـ العنس"( ركاا ا ف الننه) الن
ط معس سلؾ ااالاسكامنت فالعهن الن فنف إازاالمن فنازفنة كالعهن الن فنف اخسمنرمن كطكع

كااالانهالنت ااخمرمس.

من فناتدقنت

ثالثا :أبعاد المسؤولية االجتماعية-:

ظهرت فم ا آلكعه األخمرة اسننهنت دمد ة ثنرت اهسالنـ اافثمرمف حكؿ سلامر ااعبلقس مف

ااكحدة االقستندمس كااالنسالم كقد حدد ااالنلس االقستندم ااهكاعدم كهم هميس ااسشنرمس الحفكالس

ااهكاعدمس ااالاسكامس االنسالن مس الكحدات االقستندمس " لى َّنفهن ال سسفكف الف خبلؿ سحتمؽ ااتمالس

االقستندمس الكحدة كافف

تشالؿ سحتمؽ ااتمالس فم دة الننالت

" ( Kttp

// mpra .ub

 )www .unimuenchen.de 20278اتد س لكرت سلؾ االسننهنت فم شفؿ ضغكط لى ااكحدة
فمالن مسعلؽ الاسكامنسهن سننا ااالنت الم فأت حت اإلدارة الس سكاه الن سا ه ااكحدة الف الشنفؿ

انسالن مس عنسنس ف عشنط سلؾ ااكحدة حسى نست ااالاسكامس االنسالن مس الكحدات االقستندمس

كاضحس ااالعناـ فم نالمم راالج سلؾ ااكحدات كاهن عند العهن
(1983 ، 370-371

االقتصادي:
البعد
- 1
ّي

(John D and carroll B,

مشمر هذا اا عد إاى خلؽ ااتمالس الف خبلؿ إعسنج ااالم كااخدالنت ااسم محسن

نهن ااالنسالم

كستدمـ ااخدالنت الف خبلؿ خلؽ فرص الؿ كالتندر دخؿ ك شرط تنا كنكدهن ااذم مرفز
لى ف سفكف عسمنس ااعشنط الر حس.

القانوني:
البعد
- 2
ّي

كمععم ّنف ااالاسكامس االقستندمس منب ف سعلذ فم ضكا إطنر ااتكاعمف ااعنفذة فم سلؾ اا لداف .

األخالقي:
البعد
- 3
ّي

كمععم ّنف ااكحدة االقستندمس منب ف سلسزـ ناتمـ ااانيدة فم ااالنسالم كاف سستمد ناتكاعمف
ااالعالكؿ هن فم ضكا سلؾ ااتمـ.

اإلنساني:
ي و
 - 4البعد االختيار ّي
ّي

كهم ف متكـ االرد ك ااكحدة االقستندمس الف سلتنا علاهن العنانس الن سرفسه الف آثنر ك ف سعفس

رسم ااشرفنت ااسم سعالؿ فم الننؿ سحامف رفنا ااالنسالم.
ذاؾ الف خبلؿ اارغ س فم ة
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االجتماعي:
-5البعد
ّي

كهك مشالؿ النالك س السعك س الف اانكاعب االمنن مس ااالسعلتس سأثمر اللمنت ااكحدة االقستندمس
لى فراد ااالنسالم داخؿ كخنرج ااكحدة االقستندمس الثؿ بلقنت ااعالؿ

كااابلالس كاألالنف.

البييي:
 -6البعد
ّي

مسعلؽ هذا اا عد آثنر

ااالمالس كااتحس

النؿ ك عشطس ااكحدة االقسصادمس لى اا ميس ااالحمطس ناكحدة.

االجتماعية ودورها في تنمية المجتمع
المبحث الثاني :المحاسبة على المسؤولية
ّي
أوالًال :أهمية المحاسبة على المسؤولية االجتماعية-:

ساعى ااكحدات االقستندمس إاى سحتمؽ رضا كفاب طراؼ ااالنتالم ,ك النماالى أتحنب

ااالتناح (ااداخلممف ,كااخنرنممف ) ,ؿسحتمؽ رغ نسهـ كطالكحنسهـ كآالناهـ  ,فكعه ااالانر ااط معم

ااذم مسدم إاى ااحلنظ لى الفنعس ااكحدة فم ااالحمط ااذم سعالؿ فمه ,كمنعلهن فم الفنعس السالمزة
ف قراعهن الف ااكحدات األخرل  ,كضالف هذا ااس منؽ رزت هالمس ااالحنا س ف ااالاسكامس

االنسالن مس ن س نرهن حلتس ااكتؿ

مف ااالنسالم كااكحدة االقستندمس  ,ك ت حت الحط ندؿ

كاهسالنـ اافثمر الف اا نحثمف كاألفندمالممف حكؿ اادك

ااالاسكامس االنسالن مس عد ف سلالات سلؾ ااكحدات

ر ااذم مالفف ف سسدمه ااالحنا س ع

اى

كالامالن فم ااالنسالعنت ااالستدالس ككنكد

إشنرات ك بلالنت امنن مس قكمس سر ط مف األداامف االنسالن م كااالنام الكحدة (ااالناؾ,2009 ,

 )3حمث مالفف إ راز سلؾ األهالمس فم اآلسم:

- 1سحدمد الدل الانهالس ااكحدة االقستندمس فم األعشطس االنسالن مس ااسم سعكد ناعلم ااعنـ
لى فراد ااالنسالم سكاا فنعكا داخؿ ااكحدة ك خنرنهن.

- 2سانهـ فم سحامف ااعسنيج كسنعلهن فثر سع م ار ف ااكاقم ااعاللم الف زاكمس انسالنعمس.
- 3اـ معد سحتمؽ اار ح هك ااالعمنر ااكحمد استممـ ااعشنط االقستندم الكحدة االقستندمس كااحفـ

لى فلنا سهن ؿ إ َّنف هعنؾ نكاعب انسالن مس كدمعمس قد سكثر ع اى عشنط ااكحدة كدمالكالتهن

ك ناسنام مسطلب ااالحنا س عامهن.

َّ - 4ن
إف ااالحنا س ع اى ااالاسكامس االنسالن مس تحتؽ عكع ان الف ااعدااس االنسالن مس كامندة ال د
سفنفس االرص الالن مخلؽ عكع ان الف ااشعكر بااالاسكامس كاالعسالنا إاى ااالنسالم.
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- 5سحامف تكرة ااكحدة االقستندمس النـ ااالنسالم الالن مععفس ذاؾ لى رضن االرد كااالنسالم
ككاليه الكحدة االقستندمس كهذا مكدم إاى دمالكالس ااعشنط االقستندم الف خبلؿ زمندة

ااال م نت.

ثانياًال :المسؤوليات االجتماعية في اإلسالم ودورها في تنمية المجتمع-:
سحدمد األعشطس االنسالن مس ال مععم ناضركرة سحدمد ااالاسكامس

االنسالن مس الكحدة

إف
ّن
االقستندمس الف األعشطس االنسالن مس العرضس السغمر كااسكام ط ت ن احنننت األفراد كااالنسالم ,كعظ انر
ألهالمس ااالاسكامس االنسالن مس فتد سـ كضم ااتكا د كاإلنرااات ااخنتس سنالمم األالكاؿ الف

التندرهن فم مت النؿ ااالالالمف كا س نر ذاؾ حد ااالكارد األانامس كالف ثـ إ ندة سكزمعهن لى

السسحتمهن لى كفؽ احسمنننت نالمم األ

طراؼ اكاا فراد ااالنسالم ك ااكحدات االقستندمس

ااالكنكدة آعذاؾ كفمالن ملم رض ا عض ااالاسكامنت االنسالن مس فم االفر اإلابلالم ال ك س حاب

ااععنتر ااالفكعس اهن:

- 1المسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع:

إف االفر اإلابلالم الن سضالعه الف ال ندئ سحفـ الننالت ااحمنة فنف هدفهن ا ألانام سحتمؽ
ّن
القستندم كاالنسالن مس افنفس فراد ااالنسالم كالن فنف هذا ااهدؼ مسحتؽ اكال سالاؾ
ة
اارفنهمس ا
ااالنسالم تن دة ااسفنفؿ االنسالن م ااذم

سالثؿ اازفنة اارفف األانام فمه

( مكب )25,1992,

كاازفنة اغس هك ااعالنا كاازمندة حمث متنؿ زفن اازرع م عالن إذا فثر رمعه كزفت ااعلتس إذا كرؾ

ألفهن سدؿ لى تدؽ طلب تنح هن ارضن اهلل ز كنؿ تكاه سعناى (( :إعالن
فمهن كاالمت تدقس ّن
ااتدقنت اللتراا كااالانفمف كااعناللمف لمهن كااالسالس قلك هـ كفم اارقنب كااغنرالمف كفم ا مؿ اهلل
كا ف ااا مؿ فرمضس الف اهلل كاهلل لمـ حفمـ )) ( ااسك س ,آمه  ) 60كاازفنة هم سطهمر العلس كااالنؿ

كذاؾ تكاه سعناى(( :خذ الف الكااهـ تدقس سطهرهـ كسزفمهـ هن )) ( ااسك س ,آمه  )103فهم إذف

فرمضس انسالن مس ساستطم الف النؿ ااغعم التدا انر الطلك ن طك ن ك فرهن إكاذا االسعم تنح ه عف
اااداد مانؿ دمعن لمه ( ك زهرة )1964,81,كمسـ سكزمعهن لى فراد ااالنسالم كضالف ااالتنرؼ

ااالحددة اهن شر ن.

كسحدد هداؼ اازفنة فم اآلسم( :ااالسااس ااعنالس السعلمـ االعم كااسدرمب ااالهعم ,دكف سنرمخ ) 6,

أ -أهداف اجتماعية:

سانهـ فم سحتمؽ ااسفنؼؿ االنسالن م الالنسالم اإلابلالم تكاه سعناى (( :إعالن ااالسالعكف خكة

فأتلحكا مف خكمفـ ك ستك اهلل اعلفـ سرحالك ف)) ( ااحنرات  ,آمه )10كسعالؿ لى سترمب االكارؽ
مف ط تنت ااالنسالم فالن سانهـ فم حؿ الشفلس اا طناس الف خبلؿ سكفمر الاسلزالنت ااعالؿ
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الالاسحتمف الف الكاؿ اازفنة كت حكملهـ إاى طنقس إعسننمس كسعالؿ لى عنا ااالنسالم لى انس

ااس ار ط كااالكدة كااالح س كسكفمر ااحنننت األانامس افؿ فرد كالف هذا اااللهكـ عند ّنف
حتمتسهن الاسكامس انسالن مس مسحالؿ ع يهن فؿ فرد الف ااالنسالم اإلابلالم.

اازفنة فم

ب -أهداف اقتصادية:

سعالؿ اازفنة لى سحلمز

ر نب األالكاؿ لى ااسثالنر الكااهـ إكا ّنال

فلسهن اازفنة كقد حرـ

اإلابلـ االفسعنز كح س األالكاؿ الف ااسداكؿ كهذا األالر مسدم إاى زمندة ااتكة ااشرايمس ادل فراد
ااالنسالم الالن مالفعهـ الف ااحتكؿ لى ااالم كااخدالنت ااسم سلم نحسمنننسهـ ك مععفس ذاؾ

لى اإلعسنج كاالاسثـ ار فسسحتؽ اارفنهمس كمرسلم الاسكل ااالعمشس الالنسالم ففؿ ( .اااللمنم ك حامف

) 77 , 1997 ,

ت -أهداف دينية:

سعالمس اارقن س ااذاسمس ادل ااالزفمف اكاا فنف فرد ان ك كحدة اقستندمس فالن إ َّنفهن سعتر التمنس

اتكة إمالنف ااالالـ حمث إ َّنف ااعلس اا شرمس سحب ااالنؿ فالن فم قكاه ت ناى (( :قؿ اك اعسـ ساللفكف

خزايف رحالس ر م إذا ألالافسـ خشم ة اإلعلنؽ كفنف اإلعانف قسك ار )) (اإلاراا ,آمه  )100كاـ
ستستر ااالاسكامس االنسالن مس سننا ااالنسالم لى اازفنة ن س نرهن رفعن انامن الف رفنف اإلابلـ

مسـ إخرانهن إازاالمن َّن
فنف هعنؾ الاسكامس انسالن مس اخسمن رمس سسالثؿ فم األ النؿ ااسم ستدالهن ااكحدات
االقستندمس كاألفراد ك شفؿ طك م اخسمنرم ف عنا ااالدارس كااالاسشلمنت كااطرؽ كااناكر كالرافز

اار نمس االنسالن مس كاإلافنف كفؿ ااالانهالنت األخرل ذات ااعلم ااعنـ ألفراد ااالنسالم.

لمسؤولية االجتماعية تجاه البيية: 2ا

معس ر سلكث اا ميس الف هـ ااالشنفؿ ااسم مكانههن ااعناـ هذا اامكـ عظ انر

ألثرا ااتحم لى

ااعناللمف ك لى دايهـ الف عنحمس ك لى ااالنسالم كاا ميس ااالحمط ة ه الف عنحمس خرل كمعس ر هذا
ااالننؿ الف هـ الننالت ااالاسكامس االنسالن مس ا ب ااسكاعنت ااف مرة فم المندمف ااعالؿ كاإلعسنج

كاالاسخداـ اااللرط الالكارد االقستندمس ااالسنحس غمر ااتن لس السعكم ض كااسم كفرهن اا نرم ز كنؿ
الف نؿ دمالكالس ااحمنة فم األرض الالن دل زمندة ااالخللنت ااتعن مس الف دخعس كالكاد ضنرة

احمنة اا شر.

َّن
إف ااشرمعس اإلابلالمس كضعت اافثمر الف ااتمكد لى فملمس ااسعنالؿ كااستر

ؼ هذا ااالكارد

كااحلنظ لى اا ميس ااالحمطس نإلعانف كالف هذا ااتمكد " دـ إاناة ااسعالنؿ ااحؽ كال ار نة حتكؽ

ااالحمط اا ميم كاالنتالن م ااالحمط ه ( مكب )26 ,1992,
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فالن فد راكؿ اهلل تلى اهلل لمه كالـ لى ااالحنفظس ؿ ل اا ميس فم فثر الف العنا س حسى َّنفق

حرـ ااس كؿ فم ااالنا اارافد هدؼ حالنمسه الف ااسلكث فالن د ن راكؿ اهلل كخللن سا الف عدا لى
ااسغبلؿ ااالكارد ااط معمس كااحلنظ لمهن كتماعسهن الف انؿ خدالس اا شرمس نالعنا.

- 3المسؤولية االجتماعية تجاه العاممين:

كاى اإلابلـ هالمس ف مرة الالاسكامس االنسالن مس سننا ااعناللمف

ففنعت كؿ خطكة قنـ هن

راكؿ اهلل تلى اهلل لمه كالـ عد العرفس در ااف رل ف طلب الف فؿ امر التن ؿ إطبلؽ اراحه
سعلمـ دد الف ااالالالمف ااترااة كاافسن س كسعس ر هذا ااخطكة إحدل هـ ااالانهالنت االنسالن مس سننا
م الاسكامنت فؿ طرؼ الف
فراد ااالنسالم فالن سـ ؼمالن عد سحدمد اس كقكا د كضكا ط ااعالؿ كتحد د

م

طراؼ ااعالؿ كالف هـ الن قناه راكؿ اهلل تلى ا هلل لمه كالـ فم هذا ااالننؿ الن ُتعتؿ ف
هرمرة ف راكؿ تلى اهلل لمه كالـ ّنف قنؿ (( :طى األنمر نرا ق ؿ ف منؼ رقه)) ( اااعف

حث اإلابلـ لى دـ ااسـ ممز مف اا شر ك لى سكظمؼ األقلمنت الف
ااف رل ,فسنب اإلننرة) فالن ّن
فثمر الف هسالا سبك التن د انالمس نف اإلابلـ فهذا بلؿ ااح شم كذاؾ
غمر ااعرب ال ؿ إ َّنف
ان

الالنف االنرام كتهمب ااركالم كغمرهـ فثمر.

- 4المسؤولية االجتماعية تجاه المنتج :

هالم ف مرة ناععنمس ناالعسج كرؼع شعه إاى التنؼ ااع ندات كفم فثر الف
ة
اتد كاى اإلابلـ

كاقعس كحدمث اراكؿ اهلل تلى اهلل لمه كالـ فد لى هالمس سحامف نكدة ااالعسج كالكاتلنسه

كقضمس نيم ااسالر العركفس النالمم كفم حدمث أل م هرمرة رضم اهلل عه عدالن ّنـ ر راكؿ اهلل لى
كالد مدا ااشرملس لى ااسالر كندهن غمر تناح كال مسالسم ناالكاتلنت كاانكدة ااالطلك س
نيم ااسالر ّن

أفق تن سه اااالنا م اا لؿ فػفنف نكاب راكؿ اهلل ( الف
عدهن انؿ اا نيم ف ا ب ذاؾ ؼننب ّن
غشعن فلمس العن ) ( ركاا الالـ ) ,فالن ننا فم فسنب اهلل ااعزمز فم فثر الف آمه سحث اإلعانف لى
إف اإلعانف الم خار ّنإال ااذمف آالعكا ك اللكا
سحسمف ااعالؿ كااالعسج تكاه سعناى ( ( :كااعتر ّن
ااتناحات كسكاتكا ناحؽ كسكاتكا نات ر) (اكرة ااعتر ,اآلمنت ) 3-1
كااتناحنت هك فؿ الؿ متكـ ه اا شر هلل ك الالنسالم كااذم منب ف مفكف تناحن غمر الغشكش

- 5المسؤولية االجتماعية تجاه المستهمك:

اتد كضم اإلابل ـ ااضكا ط ااسم سحدد شركط اا مم كعك مس ااالم حلنظ ن

لى ابلـ ة

ااالاسهلؾ فالن َّن
إف اإلابلـ العم ااالغنالة فم سحدمد األاعنر كسحدمدهن فنإلابلـ فلؿ اار ح فم إطنر
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الن االنا اعر ااالثؿ كفم حناس سننكز اعر ااالثؿ معس ر الغنالة كغُت عن الالشسرم كمنكز الالشسرم رد
ااالعس كااسرداد قمالسهن العه (غنعـ . )125 ,1984,
ااال ناغ ااسم معلتهن االرد ك ااكحدة

الالن ا ؽ مسضح ّ :نف ااالاسكامس االنسالن مس سسالثؿ فم
االقستندمس كال مسطل هن عشنطه االقستندم نإلضنفس إاى دـ حتكؿ االرد ك ااكحدة االقستندمس

لى العلعس ك نيد اقستندم ال نشر التن ؿ هذا ااالاسكؿ مس كاالنسالن مس ااسم مسـ إعلنقهن عسمنس

األخبلقم الف ق ؿ األفراد ك ااكحدات االقستندمس سط متن ألحفنـ كشرايم االنكمس ك خبلقمس
االاسزاـ
ّن
كهم سعس ر ضركرمس إلداالس ااحمنة لى كنه األرض.

المبحث الثالث :المسؤولية االجتماعية في الفكر اإلسالمي وآفاق تفعيمها في عصر
العولمة

أوال  :المسؤولية االجتماعية في ظل عصر العولمة:

الم دامس اااسمعنت الف ااترف ااالنضم د ت كاى اافسن نت حكؿ ااالاسكامس االنسالن مس

حمث فسب االقستندم ااالعركؼ "الملسكف فرمدالنف " فم فسنب اه ععكاف " ااراالنامس كااحرمس

" َّن
إف ااالاسكامس االنسالن مس ااكحمدة ااسم ستم لى نسؽ ااالس سكامف ااسعلمذممف فم ااشرفنت
ااسننرمس هك زمندة الن سحتته شرفنسهـ الف ر نح كالن مسفكف الف ثركة ادل حاللس اهالهن كافف

اازالنف سغمر اآلف ك ت ح لى ااشرفنت األمالنف نإلتبلح االنسالن م كااالانهالس فم سحتمؽ

ااخمر ااعنـ كاف سعنالؿ الكظلمهن لى قؿ ستدمر نحسراـ كس ار م ااحلنظ لى فراالسهـ إكاذا فنعت
ااعكاالس قد نل ت اؿ رخنا نالعؿ العدمد الف األشخنص ؼ إ َّنف هفاؾ ااالبلممف الف األشخنص
معنعكف

"(.ااالاسكامس االنسالن مس الشرفنت

)

سنرمخ ااستلح

30

/5/

 //www.alzatari.net,hhtt2012كعسمنس اذاؾ كاعت ااعكاالس ااسلنكت مف اا لداف ااغعمس
كاا لداف االتمرة ك مف األغعمنا كاالتراا فم لد كاحد فإاى ننعب األر نح ااهنيلس هعنؾ اافثمر الف
ااطل نت الف داخؿ ااشرفنت كخنرنهن سد ك سلؾ ااشرفنت إاى ااعالؿ ضالف النالك س الف

ااتكا د االنسالن مس ااالسعنرؼ لمهن نؿ المن ,ك نارغـ الف سطكر ااعظرة إاى ااك حدة االقستندمس

فتد تم االفر االقستندم ااراالنام معظر إاى ااكحدة االقستندمس لى َّنف

هدفهن ااكحمد هك

التدار اار ح ااذم سحتته كالن هم ااتمالس االقستندمس اهن أل َّنف هدفهن ااكحمد هك التدار األر نح

ااسم سحتتهن ك ااتمالس االقستندمس ااالضنفس ابلقستند ااتكالم كفؿ الن مشن ع لى ف اافثمر الف
ااسغمرات اانكهرمس طرت لى اللهكـ ااكحدة االقستندمس عبلحظ شفؿ كاضح كنلم التدار
ااسلكث اا ميم ااذم محمط نافكف عسمنس داا سلؾ ااكحدات االقستندمس ااعناللس فم اا لداف
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ااراالنامس ك ف ر دامؿ لى ذاؾ ااعشرات الف ااالسسالرات اادكامس كااسم سععتد اعكم ا االعنانس

الثؿ هذا اآلفنت كاألضرار ااسم ستمب ااالنسالم ,حمث عند البلممف ااعنطلمف ف ااعالؿ كالثلهـ
الف االتراا كااالعكزمف كهذا الن فدسه نالعمس اإلدارممف األالرمفممف فم

الكضكع ااالاسكامس

عنا لى ضغكط ك ااسزاالنت قنعكفمس سكدم
االنسالن مس لى إ َّنفهن ااسنن س ااكحدات االقستندمس ن
إاى سغ ممر فم سكقعنت ااالاسهلفمف كاالاسالرار نعننز ااالانهالنت االرمدة اؤلعشطس ااسننرمس
ااهندفس إاى خلؽ ااثركة االقستندمس الم ال ار نة االهسالنـ ااعنـ فم ااالنسالم ن س نرهن رفمزة

م
انامس فم عنا االقستند ااتكالم (ااتمرفم )18 -17 ,2007 ,أل َّنف االاسزاـ االنسالنع ّن
حاب كنهس عظر هكالا مسعنرض الم هداؼ ااكحدة االقستندمس كااالسالثلس فم اآلسم:
 - 1ااهدؼ ااريمس الكحدة االقستندمس فم ظؿ االفر االقستندم ااغر م ااستلمدم هك سعظمـ
اار ح ن س نرا ااهدؼ االنسالن م ااكحمد ك

إ َّنف ااالاسكامس االنسالن مس ااكحمدة الكحدة

االقستندمس هم ااسغبلؿ ااالكارد ااالسنحس التمنـ نألعشطس االقستندمس ااسم سحتؽ قتى

األر نح ااالالفعس ألتحنب ااالتناح.

 - 2االاسزاـ سعلمذ الهنـ ااالاسكامنت االنسالن مس مععم سحالمؿ ااكحدة االقستندمس

نا إضنفمس

سععفس لى اعنر ااالم كااخدالنت ااسم ستدالهن إاى ااالنسالم ك ناسنام سععفس لى ـكقلهن

كقكسهن ااسعنفامس فم اااكؽ.

 - 3مسطلب سعلمذ راالج ااالاسكامس االنسالن مس اافثمر الف ااطنقنت اإلضنفمس ااالسختتس فم

الثؿ هذا اا راالج اا عمدة ف اخستنص ااكحدة االقستندمس الالن مسدم ااى اإلر نؾ فم داا

عشنطهن االقستندم اا حت.

إف ااالاسكامس االنسالن مس هم الف الاسكامس اادكاس فتط ن س نرهن ار مس انامس الالنسالم.
ّ - 4ن
 - 5االاسزاـ ناالاسكامنت االنسالن مس هم الف كان نت ااالعظالنت ااحفكالمس فتط كامس ااكحدات
االقستندمس ا ب اخسبلؼ ط معس فؿ العهالن ف اآلخر.

ثانيا :تأصيل المسؤولية ا الجتماعية في ضوء الفكر اإلسالمي-:

َّنرؼ اإلالنـ ااشنفعم ااالاسكامس اال نسالن مس َّن
أفهن االاسعداد االطرم ااذم ن ؿ اهلل لمه اإلعانف

ؼف تلح َّن
كؼل الن لمه الف اار نمس كاه
التمنـ ر نمس الن فللس اهلل ه الف الكر سسعلؽ دمعه كدعمنا إ

ااثكاب كإف فنف غمر ذاؾ فعلمه ااعتنب الف هذا ااتكؿ ااالأثكر  ,عند عد درااس الن كرد فم ااسشرمم
اإلابلالم حكؿ اللهكـ ك الضالكف ااالاسكامس االنسالن مس َّن
إفهن كردت سحت دة الاالمنت العهن:
-ااسفنفؿ االنسالن م.

ب -األالر ناالعركؼ كااعهم ف ااالعفر.
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ث -رفم ااضرر كاالاسزاـ ناالالنرانت األخبلقمس.

اباق ن فم ااسعرض الالاسكامس االنسالن مس كال مخلك فسن ب اهلل
ك م ن فنعت ااساالمس إ
ؼ َّنف اإلابلـ فنف ّن
كاعس ع ّنمق فم ااسعرض اذاؾ نافثمر الف اآلمنت ك حندمث ااراكؿ اافرمـ تلى اهلل لمه كالـ
كالتداقن اتكؿ رب ااعزة (( :كفؿ شم فتلعنا سلتمبل)) ( اإلاراا  ,آمه .)12

سسحدد ااالاسكامس االنسالن مس فم ااسشرمم ااالحنا م اإلابلالم فم ااعدمد الف اانكاعب هالهن:

- 1المسؤولية االجتماعية لموحدة االقتصادية تجاه العاممين :

َّن
إف األعشطس االنسالن مس سسثر نالعؿ لى عسنيج ااعشنط االقستندم ك ناسنام مسطلب الف االرد

ف معالؿ كمحاف سعنالله الم اآلخرمف الالن مععفس ذاؾ لى عسنيج

الناه امفكف فم ااعهنمس الحبلن

الثتس كاألالنعس كااسفلمؼ فالن قنؿ رب ااعزة (( :كالف حاف قكالن الالف د ن إاى اهلل ك الؿ تناحن كقنؿ

َّن
إفعم الف ااالالالمف)) (فتلت ,آمه )33

فالن متم لى رب ااعالؿ سل مس السطل نت األف ارد الف ااعناللمف فم ااالشركع الف حمث:
 -سحامف حكااهـ تلس نالس.

طم األنمر

ب -إ طنا نكرهـ فم ااكقت ااالحدد اتك ؿ راكؿ اهلل تلى اهلل لمه كالـ(( :
نرا ق ؿ ف منؼ رقه)).

ت -سكفمر فرص الؿ السفنفيس انالمم ااعناللمف دكف ااسثعنا كسلرقه حاب االكف ك ااعتمدة ك
اات ار س.

ث -إ داد راالج سدرمب افؿ األفراد كدكف ااسثعنا ازمندة الهنراسهـ.
ج -إس نع امناس سرقمس سحتؽ اارضن النالمم .

ح -إس نع عظنـ حكافز محتؽ اؾ ؿ األفراد ااعناللمف الاسكل العمشس العناب كمسلؽ الم اانهكد

ااال ذكاس كهذا الن سضالعه قكاه سعناى(( :كال س خاكا ااعنس شمااهـ)) (األ راؼ ,آمه )58

خ -سكفمر ظركؼ الؿ آالعه النالمم دكف ااسثعنا.

د  -حؽ ااعنالؿ فم إ داا اارم كااالشنرفس فم اسخنذ اات اررات ااسم اهن بل قس عاللس فم إطن ر
ال د ااشكرل اؿ ذم آشنر إامه اا نرم ز كنؿ تك اه سعناى (( :ك الرهـ شكرل معهـ ))

(ااشكرل ,آمه )38

ذ  -ف سفلؿ ااكحدة االقستندمس ح ؽ ااالعنانس عد ااالرض كحؽ اؿ سفنفؿ

عد األزالنت

كااالانهالس فم ااسكقملنت ااستن دمس عد لكغ اااف ااتنعكعم الستن د الف ااعالؿ.
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ر  -دـ سفلمؼ اام االؿ أ النؿ تع س ال ماسطمم اإلعانف سحاللهن ك الن ال مطمؽ السرة طكملس

الالن مسدم ااى سدهكر تحسه االسثنالن اتكاه سعناى(( :كالن رمد ف اشؽ لمؾ )) (ااتتص,

آمه .)27

ز  -إ طنا ااعنالؿ فرتس الراحس ك داا فركض ااع ندة ااالطلكب

ة العه فم كقنسهن ااالحددة

فناتبلة كااتكـ أل َّنف ااعنـ ؿ ااالسدمف فم فؿ األحكاؿ مسدم الله أخبلؽ إكاستنف فم حناس
سكفمر ااكقت ااالعناب اه ألداا الثؿ هذا االركض.

س -اااالنح الالرة فم ااعالؿ فم ااالمندمف كاأل النؿ ااالشرك س فناسعلمـ كااطب كغمرهن الف
األ النؿ حمث اللت اافثمر الف ااعانا الم ااراكؿ تلى اهلل

لمه كالـ فم ااسط مب

كاؿسعلمـ.

ش إ -داد كسعلمذ راالج سك مس اؤلفراد ااعناللمف سسضالف ااالعنممر ااالهالس ااالعسالدة لى ااالاسكل
االنسالن م كاا ميم كاألالنف فم ااعالؿ.

- 2المسؤولية االجتماعية لموحدة االقتصادية تجاه المجتمع:

ااالتتكد ناالنسالم هك ااسنالم ااذم مضـ النالك س الف األشخنص سر طهـ هداؼ كع القنت

ك الكب حمنة الشسرفس فضبلن

ف ااعشنطنت ااالشسرفس ااسم سعظالهن قمـ ك ندات كستنامد الت كاس

الف ق ؿ هسالا األشخنص ))Anerson,1989 ,5

ك لمه إؼَّنف ااالاسكامس االنسالن مس الكحدة االقستندمس سننا ااالنسالم مالفف ف سسالثؿ فم اآلسم:
 -سنعب ااالنسالم فبل ك نزاا الف األضرار ااسم قد سا هن ؿق ااكحدة االقستندمس.

ب -سحتمؽ فرص الؿ السفنفيس النالمم دكف سلرؽة حاب اانعس ك االكف ك ااتدرة لى نالمم
ااالاسكمنت ااسعظمالمس الكحدة االقستندمس.

ت -ااسرفمز ؿل سعلمذ راالج العالؿ االنسالن م أل َّنف الثؿ هذا اا راالج سعطم عسنيج امنن مس ف
ااكحدة االقستندمس ك دايهن الالن مععفس لى دايهن االقستندم كاألر نح ااسم سحتتهن.

ث -ااالانهالس فم ااسخلمؼ الف ااالشنفؿ االنسالن مس أل َّنف ذاؾ ااعالؿ امفكف الف ااعكاالؿ ااسم
سسدم إاى ستكمس اؿالرفز ااسعنفام الكحدة االقستندمس.

ج -الف الاسكامنت ااكحدة االقستندمس سننا ااالنسالم اال سعند ف األ النؿ اؿ سننرمس ااسم سسثر
ال ن لى ااالنسالم الثؿ ااغش فم اإلعسنج كاار ح االنحش كاال حسفنر كغمرهن الف األ النؿ

ااالحرالس.

ح -االاسخداـ األالثؿ الالكارد ااط معمس ااالسنحس كااعالؿ لى ااالحنفظس لمهن ن س نرهن الؿ
الالنسالم ففؿ كاؤلنمنؿ ااتندالس.
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خ -سد مـ ااالساانت ااعلالمس كااخمرمس كااـ ان دة فم العح ااساهمبلت ااخنتس ناععنمس ااتحمس
ك راالج ااحد الف األك يس كاألالراض.

د -سكفمر كانيؿ ااعتؿ ااعنالس كهذا الالن مانهـ فالاسكامس انسالن مس سننا ااالنسالم.

الم سؤولية االجتماعية تجاه المستهمك:
- 3

حدد اإلابلـ األطر كااتكا د ااريمامس السعنالؿ كااس ندؿ ااسننرم م

ف اا نيم كااالعسج

كااالاسهلؾ كفرض ااعدمد الف ااعتك نت ااسم سفلؿ حالنمس ااالاسهلؾ كااحث لى األالنعس

كااتدؽ فم اللمنت اا مم الالاسهلؾ ك دـ ااغش اكاا فم ااعكع ك اافالمس ك غمرهن كقد
كرد ااتراف اافرمـ اافثمر الف اآلمنت حكؿ هذا ااعكع الف ااالاسكامس سننا ااالاسهلؾ العهن

قكؿ

اا نرم ز كنؿ (( :فأكفكا اافمؿ كااالمزاف كال س خاكا ااعنس شمناهـ كال سلادكا فم األرض
عد إتبلحهن ذافـ خمر افـ إف ؾعسـ ـ سالعمف)) (األ راؼ ,اآلمه) 85

كفم قكؿ راكؿ اهلل تلى اهلل لمه كالـ  (( :إف اهلل محب إذا الؿ حدفـ البلن ف مستعه ))

(ركاا ااط راعم) فالن عه ل اإلابلـ ف مم ااغرر ااالعن ذة كااالبلالاس  ,نإلضنفس إاى الن ا ؽ
ااالاسكام االنسالن مس سننا ااالاسهلؾ العهن :
ة
فتد حدد اإلابلـ النالك س ف مرة الف الننالت

حث اإلابلـ لى حالنمس ااالاسهلؾ الف ااالعسج خبلؿ حث ااالعسنمف لى كضم منعنت
 ّنلى كة ااالعسج السعرمؼ هن ك طرؽ ااسخداالهن ك حدكد كالخنطر ااتخداالهن.

ب -سع يس ااالعسننت شفؿ مسدم إاى ستلمؿ احسالنالت ااسعرض ألمه إتن س عد االاسخداـ.
ت -سحدمد ُتـ ّندة تبلحمس ااالعسج اسنعب ااالاسهلؾ األضرار ااتحمس ااسم قد ستم ه عسمج
االاسخداـ عد اعسهنا ااتبلحمس.

ة

ث -فالن حدد راكؿ اهلل ااعبل قس مف اا نيم كااـ شسرم ككضم الف نؿ ذاؾ عظنـ ااحا س
كااسم سععم األالر ناالعركؼ كااعهم ف ااالعفر كؽ د شالؿ هذا ااعظنـ فثر الف

تعمة حدد فمهن الكاتلنسهن كفؿ الن مسعلؽ هن (ااحالدم)75-74 , 2003 ,

ج -ااعالؿ لى سكفمر الرافز خدالس اتمنعس إكاصالح ااالعسج ثعنا ك عد االاسخداـ.

50

ح إ -طنا ااالاسهلؾ حؽ ااخمنر ق ؿ إ راـ ااعتد اتكؿ راكؿ اهلل الحالد تلى اهلل لمه كالـ
" َّن
إف ااالس نمعمف ناخمنر فم معهالن الن اـ مسلرقن ك ف مفكف اا مم خمن انر ( ركاا الالـ ).
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 -4المسؤولية االجتماعية لموحدة االقتصادية تجاه البيية :

عش اللهكـ ااالاسكامس االنسالن مس فم خضـ االهسالنـ كااتلؽ لى اا ميس لى ااالاسكل ااعناالم
كسعرض اا ميس السلؼ ااذم ال مالفف سعكمضه عسمنس اآلثنر ااالسرس س لى ااعشنط االقستندم

فالن هك ااالتتكد نا ميس "هك فؿ شم محمط نافنيف ااحم (اإلعانف ااع نت ااحمكاف ) كغمرهن

عبق اإلابلـ شفؿ
الف اافنئعنت ااحمس كمسثر ه كمسأثر ه
(التطلى )12, 1997,اتد ّن
كاضح لى دـ ااسعرض ال ميس ك إسبلفهن إكا ّنفالن د ن إاى ااالحنفظس لى اا ميس الف ااسلكث ك

فرط االاسخداـ ا سدا نا الف ااسخداـ ااالنا ااذم هك ار ااحمنة ااذم مسكقؼ لى كنكدا فؿ
شم اعسهنا حلظ ااطرؽ كص منعسهن ن س نرهن نزا الف اا ميس  ,اتد خلؽ اهلل ا حنعه كسعناى
عنتر اا ميس ااالخسللس كقد

طى نلت قدرسه افؿ عتر الف هذا ااععنتر دك انر

كالحددان فم ااكنكد مسأثر كمسثر لى غمرا فتنؿ ا حنعه كسعناى

الكزكعن

(( :كخلؽ فؿ شم فتدرا

ستدم ار)) (االرقنف ,آمه  )2كقكاه سعناى (( :كاع سعن فمهن الف فؿ شم الكزك ف)) (ااحنرات ,آمه

.)19

فالن د ن راكؿ اهلل فم فثر الف ّنـ رة لى ااسغبلؿ ااالكارد ااط معمس شفؿ الكزكف كااحلنظ
لمهن الف ااسلؼ فالن د ن إاى ز ار س األراضم كااسغبلاهن هدؼ ااالحنفظس لمهن الف اا كر

إضنفس إاى الانهالسهن فم اإلعسنج ااز ار م فعف اعس ف ااع م تلى اهلل لمه كالـ اعه قنؿ

))اك فنف مد حد غراه كعلخ فم ااتكر فلمغراهن ؼ إ َّنف فمهن تدقس )) ركاا اإلالنـ حالد
كتححه األا نعم.

إف ااسكام فم ااعشنط ااتعن ّنم قد سا ب فم ااسعلن د اافثمر الف ااالكارد ااط معمس كااسم
ّن
(ااهمينت كااالعظالنت اا مئ مس
سستؼ ناعدرة كالحدكدمس التندرهن اذا قد د ن اافثمر الف

كااتحمس اإلابلالمس العهن كغمر ا إلابلالمس ) إاى سشدمد اإلنرااات ؿاالحنفظس لى اا ميس الف
ااسلكث كسـ إتدار اافثمر الف اات اررات لى ااالاسكل اادكام االعنانس هذا اآلفس كالعهن الن

ملم.

-االقستند فم ااسخداـ ااالكاد ااخنـ أعكا هن كشفناهن ااالخسللس.

ب -االقستند فم ااسخداـ التندر ااطنقس (ااعلط كااغنز كااالمنا).
ت -سنعب الا نت سلكث (األرض كااهكاا كااالنا).

ث -ااسخلص الف ااالخللنت كاألعتنض طرمتس سفلؿ سخلمض ااسلكث.
ج -سحالمؿ ااكحدات االقستندمس

نا ااـ انهالس فم ااحد الف ااسلكث أعكا ه.

ح -إنراا ااسحامعنت اا ميمس لى اؿميس ااالحمطس ناكحدة االقسصادمس.
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خ -سطكمر كسشنمم ااال ندرات ااخنتس اسعزمز ااالكارد اا ميمس.

د -سنعب ااسخداـ ااال مدات اافمالمنيمس كاؿال مدات ااانالس كاأل بلؼ ااالهرالعس.

ذ -كضم العنممر قنعكعمس تنرالس احالنمس اا ميس ملسزـ هن األفراد كااكحدات االقستندمس.

 4ا-لمسؤولية االجتماعية تجاه المنتج -:

سعتب ااالاسكامس االنسالن مس سننا ااالعسج فم طرمتس الراق س نكدة اإلعسنج ك الن محقؽ اارضن

ادل فراد ااالنسالم حمث إ َّنف االاسزاـ نؿـ كاتلنت ااتمنامس النكدة كاشسراط النف االاسخداـ هم
الف هـ ااالاسكامنت االنسالن مس سننا ااالعسج كمالفف ف مسضالف ذاؾ ااالننؿ األعشطس ااسنامس,
 ستالمـ ااالفسننت طرمتس سكدم إاى ستلمؿ احسالنالتاالاسخداـ.

ااسعرض ألم ضرار نراا

ب -سحتمؽ رضن ااالاسهلؾ الف خبلؿ ااسعرمؼ ناالعسج ك هالمسه كطرؽ ااسخدااله.

ت -عهى ااراكؿ تلى اهلل لم ق كالـ ف ااكانطس غمر ااالعسنس أل َّنف ااكامط مثتؿ فنهؿ
ااالاسهلؾ كذاؾ تكاه (( :ال سلكا اارف نف ال مم

كال م مم عضفـ لى مم عض

كال

سعننشك كال م مم حنضر ا ند)).

إف
 //www.alzatari.net/show_art_details.php?id=684 ،http،كمرل اا عض ّن
سحدمد األعشطس االنسالن مس الف كنه عظر االؾر اإلابلالم سعتاـ إاى قاالمف كهالن:

 -1المسؤولية االجتم اعية التي تقوم عمى أساس الوقاية :

الععى " ااالعم " م سنعمب االرد ك ااالج سالم ااسأثمرات ااضنرة ااالسرس س ع اى عشطس

ااكحدة االقستندمس الف خبلؿ الن مسـ إعلنقه كااسم سسحاللهن ااكحدة االقستندمس الف سفنامؼ

االعنانس سلؾ األضرار ااالحساللس فالن هك ااحنؿ فم العنانس اااللكثنت ااتعن مس ق ؿ ااتنيهن
فم ااالننرم ااالنيمس " األعهنر ".

 -2المسؤولية االجتماعية التي تقوم على أساس التصحيح:

أي الععى إ ندة ااكضم إاى ان ؽ هدا أي إاى الن فنف لمس ان تن عسمنس سأثر ذاؾ

ااشم عشنط ااكحدة نراا الالنراس

الناهن الثنؿ لى ذاؾ سطهمر ااعهر

" ااالنرل ااالنيم

ا ب ااسلكث عسمنس الالنراس ااكحدة االقستندمس اعشنطهن االقستندم  .كإلغراض ااالحنا س

عاى ااالاسكامس االنسالن مس مسطلب ال ار نة النالك س الف ااحتنيؽ ااكانب اإلفتنح عهن الف

مئ فنفس شفناهن الف خبلؿ ااسنام :
ق ؿ ااكحدات االقستندمس ااالكثرة فم اا ة

 اإلفتنح ف نالمم األعشطس كااسأثمرات االنسالن مس ا اسم فنعت ااكحدة االقستندمس طرف نفمهن حمث سعطم تكرة كاضحس ف عشنطهن كسلن لهن الم اا ميس ااالحمطس هن.
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ب -منب ف معفس هذا اإلفتنح ف ااالاسكامس االنسالن مس التمـ ااحنامس االعلمس كانالمم كنه
ااعشنط ااخنتس ناكحدة االقستندمس.

الخاتمة:

إ َّنف ااالاسكامس االنسالنع مس هم قمـ كاللنهمـ إعانعمه ك خبلقمس كانسالن مس الكغلس فم ااسنرمخ

اا شرم سطكرت كعالت سطكر ااالنسالعنت كسعكع األ النؿ (ااالناؾ  )30, 2009 ,كفم اإلابلـ هم
كانب دمعم كفضملس إابلالمس ا ؽ اإلابلـ هن فؿ األففنر ك ااعظـ ااالعنترة ككانب ااالالالمف زاا

هذا ااالاسكامس ااسنن س ألالر اهلل كراكاه ق ؿ ف مفكف ستلمدان ك سعلمذان السلنؽ ناالم ك د كات الف

عظـ التتكدة.

االستنتاجات والتوصيات
أوال :االستنتاجات-:

إف
- 1ااالاسكامس االنسالن مس كانب كااسزاـ لى ااالالـ كال مهدؼ الف كرايهن م فاب الندم ّن
مسدمس االرد ك ااكحدة االؽستندمس إرضنا هلل كاراكؿق اافرمـ.

الن

- 2ال مالفف الف ااالعظكر اإلابلالم ف عستكر هدؼ ااكحدة االقستندمس هك سحتمؽ قتى األر نح
التن ؿ ااسضحمس ناتمـ األخالقمس فم ااعالؿ كااسعنالؿ كااالكؾ.

- 3كات ااشرمعس اإلابلالمس االهسالنـ اافنفم أخبلقمنت ااعالؿ كفملمس ااسعنالؿ الم فراد ااالنسالم
كحؽ حالنمس حتكؽ اآلخر مف كذاؾ الف خبلؿ ااعشرات الف اآلمنت اافرمالس ك حندمث ااراكؿ

األ ظـ الحالد تلى اهلل لمس كالـ.

إف راناس اإلابلـ عن عس الف العطلؽ ظمـ مضمؼ الحمنة ِن
العنف ااخمر كاااعندة كااحمنة ااطم س
ّ - 4ن
كمعالؿ لى سرامخ األخبلؽ كاآلداب كااالكؾ ااذم م تمه فم سؼ ا ؿ دايـ الم علاه كالحمطس
كالنسالعس.

 - 5الؿ اإلابلـ العذ دامسه لى ستلمؿ االنكة الف خبلؿ زمندة ااثتس ااالس نداس مف ااكحدات
االقستندمس فأشخنص ك العظالنت كااالنسالم كالف خبلؿ ااشلنفمس ااسم سالنراهن ااكحدات

االقستندمس فم ااالنسالم ااسعندان

لى ا س نرات خبلقمس سعطلؽ الف اللنهمـ ك رفنف اادمف

اإلابلالم الكفنا نالمم االاسزاالنت ااسم سسرسب لى هذة ااكحدات سننا ااالنسالم ك الن مم فس
تكرسهن ااطم س فم هذا ااالنسالم.

- 6انهـ اادمف اإلابلالم كا دهن ااسزالن لى ااكحدات االقستندمس فم النالك س ف مرة الف األعشطس
االنسالن مس الثؿ الحنر س االتر الف خبلؿ اازفنة كااتدقنت إاى ااعالؿ لى خ اؽ فرص الؿ

العنطلمف ف ااعالؿ إاى غمرهن الف ااعشنطنت االنسالن مس.
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- 7عظ انر اعدرة ااالكارد االقستندمس اذاؾ مسطلب ااسغبلاهن بشفؿ محتؽ االاسخداـ األالثؿ كاافؼكا اهن
ك شفؿ مكدم إاى ت ظمـ ااعنيد االنسالن م الف خبلاهن.

إف االهسالنـ ناالاسكامس االنسالن مس الكحدات االقستندم ة مانهـ فم إ طنا تكرة كاضحس
ّ - 8ن
كالت كاس عهن ـاـ ااالنسالم.

- 9نارغـ الف اعسشنر نالعمنت حالنمس اا ميس كنالعمنت حتكؽ اإلعانف كالن حتؿ الف سغمرات فم
تر ااعكاالس كااختختس فم إ طنا تكرة عنتعس ف األداا االنسالن م الكحدات

االقستندمس عند َّنف اإلابلـ قد قدـ ااالاسكامس االنسالنع مس فم إطنر فثر شالكامس ك كام الععى

السعنالؿ الم هذا اااللهكـ كالن مدؿ لى ذاؾ ااعشرات الف اآلمنت ااترآعمس كاألحندمث ااشرملس ااسم

سعناج نالمم كنه هذا اااللهكـ.

ثانيا :التوصيات -:

َ- 1عح َّن
ث رننؿ اادمف كرننؿ ااعلـ السعرمؼ ناالاسكامس االنسالن مس الف خبلؿ تد ااالسسالرات
كاؿعدكات كاات رمؼ نحسمنننت ااعنس االنسالن مس.
- 2إقنالس ااالشنرمم ااخمرمس ذات ااعلم ااعنـ كفم ضكا السطل نت كحنننت ااالنسالم.

- 3ضركرة قمنـ ااكحدات االقستندمس نإلفتنح ف ااالاسكامس االنسالن مس فنفس نكاع هن
كااسخداالهن فعظنـ الالعلكالنت مخدـ فنفس األطراؼ ذات ااعبلقس ناكحدة االقستندمس.

الامالن ااالمنا
- 4ااسرشمد فم ااسخداـ ااالكارد ااط معمس ااسم سعنعم الف اإلاراؼ كااس ذمر
ك ّن
اتكؿ اهلل
كالتندر ااطنقس األخرل ن س نرهن الكارد افؿ األنمنؿ ااحنامس كااتندالس االسثنالن
س نرؾ كسعناى(( :فلكا كاشر كا كال سارفكا إ َّنفق ال محب ااالارفمف)) األ راؼ ,اآلمه " 31

- 5ضركرة سك مس إدارات ااكحدات االقستندمس سحالؿ الاسكامنسهن االنسالن مس ختكتن

ظؿ سدا منت األزالس االقستندمس ااعناالمس كحننس اافثمر الف اا لداف اإلابلالمس االتمرة إاى

فم

سعالمس النسالعنسهن ف طرمؽ سكنمه االاسثالنرات عحك سلؾ ااالشنرمم ذات اات غس االنسالن مس

فمهن كااسم اسانهـ فم سكفمر فرص الؿ مانهـ فم ااحد الف اا طناس

كسعالم اانكاعب

االنسالن مس ادمهن.

 - 6لى ااكحدات االقستندمس ااسزاالنت كالاسكامنت سننا ااالنسالم ااذم سعالؿ فمه كالف خبلاه
ك لمه ف ست ؿ تحالؿ االاسزاالنت كسحالؿ ااالاسكامنت.

- 7محؽ انالمم طراؼ ااالاسكامس االنسالن مس الف اؿ

ناللمف كااالاسهلفمف كاانهنت ااحفكالمس

كااالنسالم حؽ االطبلع لى الدل ااسزاـ نالمم األطراؼ ااالعسنس االاسكامنسه سننههـ كضالف

األاس كااالبادئ ااالسعنرؼ لمهن شر ن كقنعكع ن.
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- 8ااعالؿ لى سطكمر ااعظرة عحك ااكحدة االقستندمس اعطبلقن الف فكعهن شختمس الععكمس سهسـ
انا ن ناعشنط االقستندم إاى ا س نرهن ذات الاسكامس انسالن مس عنسنس ف ذاؾ ااعشنط

ا
كهذا مسطلب
سطكمرن

الؽ كسحدمدان شالؿ ادكر ااكحدة فم ااالنسالم ااذم سعالؿ فمه .ات زمز

ااتمـ اإلعانعمس كاألخبلقمس.

قايمة المصادر العربية واألجنبية:
 :1المصادر العربية -:

أ  -الكتب السماوية وأحاديث الرسول الكريم:
- 1ااتراف اافرمـ.

- 2حندمث ااراكؿ اافرمـ الحالد تلى اهلل لمس كالـ.
- 3إعنمؿ السى ,ااعهد ااندمد  ,اإلتحنح ااان م.

ب :رسايل الماجستير واطاريح الدكتوراه:
- 1نكرج داعمنؿ غنام تناح

"  "1986سرشمد ااتمنس ااالحنا م اؤلداا النسالن م فم

ااكحدات االقستن دمس  ,راناس د فسكراا فم ااالحنا س ,فلمس ااسننرة ,ننالعس مف شالس,

ااتنهرة.

كاد الحالد حامف احالدم "  " 2003األ عند ااساكمتمس الالاسكامس االنسالن مس الالعظـ ات 2ف
كاععفنانسهن لى رضن ااالاسهلؾ  ,راناس دفسكراا فم إدارة األ النؿ ,ننالعس غداد ,غداد

ااعراؽ.

 - 3د اارضن عنتر الحاف ااالناؾ "  " 2009عند إاسراسمنمس ااالاسكامس االنسالن مس ااشناللس
فم األداا االاسراسمنم اسحتمؽ ااالمزة ااسعنفامس ااالاسداالس –

درااس حناس ااشرفس ااعنالس

اؤلاالدة اانعك مس ,النناسمر لكـ فم اإلدارة ,ننالعس اا ترة ,اا ترة ,ااعراؽ.

ت :الكتب:

 - 1داهلل

د ااغعم غنعـ "  " 1984ااالشؾاس االقستندمس كعظرمس األنكر كاألاعنر ؼ م

اإلابلـ ,ااالفسب ااننالعم ااحدمث ,اإلافعدرمس ,التر ااعر مس.

- 2غنعـ الحالد التطلى "  " 1997اإلابلـ كحالأمه اا ميس الف ااسلكث  ,ننالعس اـ ااترل ,الفس
ااالفرالس ,اااعكدمس.

كاد ااامد اااللمنم كاحالد 3ف
االعمس ,ااتنا رة.

الفسب كالط عس اإلشعنع
ة
لم حامف " " 1418الحنا س اازفنة,
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- 4الحالد ااتمرفم " " 2007ااالاسكامس االنسالن مس ائلدارة ,دار دعمن ااكفنا الط ن س كااعشر,
ط عس كاى ,اإلافعدرمس ,التر ااعر مس.

- 5الحالد ك زهرة "  " 1964ااسفنفؿ االنسالن م فم اإلابلـ  ,اادار ااتكالمس الط ن س كااعشر,
ااتنهرة ,التر ااعر مس.

- 6ااالسااس ااعنالس السعلمـ كااسدرمب ااالهعم " دكف سنرمخ " الحنا س اازفنة كاادخؿ  ,اإلدا رة
ااعنالس استالمـ كسطكمر ااالعنهج ,ااالاللفس ااعر مس اااعكدمس

ث :الدوريات :

- 1نالعمس ااالنالم ااعر م الالحنا مف ااتنعكفممف "  " 2001ااالاسكؿمس االنسالن مس ك خبلقمنت
اإلدارة ,النلس نالعمس ااالحنا مف ااتنعكعمف ,النف ,األردف.

ثانيا :المصادر األجنبية:
1- D rucker , peter F .” 1977 “ introductory view of manangement , - 1
harper,s collage press .usa.
2-Jerry w. anerson , jr.” 1989 “ corporate social responsibility , quo rum
books ,louclon
3-kenneth .aupperle ,john d .hatfield & archie b .carroll “1983 “ instrument
development &application incorporate social responsibility, academy of
management proceedings ,Wichita state university USA .
4- // mpra .ub .unimuenchen.de 20278.، Kttp .
5–www.alzatari.net/show_art_details.php?id=684 .
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