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 المقدمة : -1 
للشؤركات قيييؤؤة يةريؤؤة ومي اييؤة أتبتيؤؤا   ةيؤؤر   البيئيؤؤة والمسؤوولية االجتماعيؤؤة       

يى أصؤؤؤولن مؤؤؤ  واقؤؤؤع المعؤؤؤامالت بعؤؤؤ   جؤؤؤاقة المشؤؤؤ الت االجتماعيؤؤؤة     طويؤؤؤس اسؤؤؤت 

واالقتصادية والبيئية في دول العالة والتي كايت الشركات ال ولية السبب في ظيؤور  

ضؤؤطوطات كبيؤؤرى علؤؤى شؤؤات الشؤؤركات فؤؤي سؤؤبيس مواجيؤؤة       ظيؤؤرت ،بعؤؤم م يؤؤا  

مؤ   ،يؤا  ة الصؤادرى ع  يلا يا و صحيح الممارسؤات ييؤر المسؤوو   التزاما يا ومسوولي

ش ا ب أت  تبلور تيافة المسوولية االجتماعية وأصبحت م ةمات األعمؤال  طيؤر مؤ     

،لتعؤب دورا  يةر يا للمجتمع والبيئة فؤي محاولؤة م يؤا لتحسؤي  صؤور يا مؤ  جيؤة        

 .في المجتمع م  جية أخرى فعاال وإيجابيا 

د فؤؤي ع ؤؤ  التلمؤؤس فؤؤي مةؤؤاشر المسؤؤوولية االجتماعيؤؤة المختلجؤؤة يجؤؤ  أييؤؤا ممؤؤا ور    و

و ،التشريع اإلسالمي  حت مسميات مختلجة: فبعضيا مؤ  قبيؤس الت افؤس االجتمؤاعي     

أخؤؤرى مؤؤ  بؤؤا  األمؤؤر بؤؤالمعروع و ال يؤؤي عؤؤ  الم  ؤؤر، و ييرشؤؤا مؤؤ  بؤؤا  رفؤؤع     

أو ،الضرر و االلتؤزا  بالممارسؤات األخالقيؤة التؤي ورد فؤي قييؤا إمؤا يؤ  قر يؤي          

 ق يث يبوي شريف.

 ، ل ؤؤ  فؤؤي التعؤؤرو لموضؤؤوؤ المسؤؤوولية االجتماعيؤؤة    فاإلسؤؤال  كؤؤاا سؤؤباقا   إذا    

قةيؤا الؤوافر    المسؤوولية االجتماعيؤة مؤ  م ةؤور إسؤالمي      بالرية م  ذلك، لة  لخا

مؤ  التلصؤيس وال راسؤة وشؤي  حتؤا  إلؤى إتؤرا، و بحؤث، و شؤاا مؤا شؤو م تةؤر مؤ               

 الجييا، واالقتصاديي  المسلمي   الؤاي  يؤ ركوا أا يصؤول الشؤريعة اإلسؤالمية ال     

الخال ى متوافية مع متطلبؤات الحيؤاى    ألا الشريعة،م  اليية االجتماعية المثالية  و خل

وشؤي متوافيؤة قتمؤا مؤع قاجيؤات الحيؤاى        اإليسؤايية فؤي جميؤع مراقليؤا و طورا يؤا،     

 (اهلل عز وجس )وكس شي، فصل ات  جصياًل اإليسايية في شاا العصر، مص اقا ليول

(1.) 

محاولة للميارية بي  مجيو  المسوولية االجتماعية للشؤركات  يل ي شاا البحث في     

م  رؤية وضعية معاصرى وم ةؤور إسؤالمي والتلكيؤ  علؤى أا اإلسؤال  كؤاا أسؤب         

 م  أي يةرية وضعية في شاا المجال .
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 : مشكلة البحث -2
يزال موضوؤ المسوولية االجتماعية والبيئيؤة للشؤركات مؤ  م ةؤور إسؤالمي       ال    

بؤؤالرية مؤؤ  رسؤؤو  لتلصؤؤيس الشؤؤرعي والتلصؤؤيس العلمؤؤي ال ؤؤافي مؤؤ  ا لؤؤة ي ؤؤس قةؤؤن

مجاشيمن في  عالية الشريعة اإلسالمية ، ويل ي شاا البحؤث كمحاولؤة أرادت أا  ب ؤي    

ممؤا يجعؤس   ؛ختلؤف مؤع الموجؤود    أصوال يةرية بمرجعية إسالمية مختلجؤة وأصؤلية    

ة اإلسؤؤالمية ليؤؤاا ولتبيؤؤاا األصؤؤال؛الحمؤؤس والتحؤؤ يات كبيؤؤرى وعلؤؤى أكثؤؤر مؤؤ  بؤؤا    

 المجيو  وذلك م  خالل محاولة اإلجابة ع  التساؤالت التالية :

 لمجيو  المسوولية االجتماعية للشركات ؟ما شي رؤية الج ر الوضعي المعاصر -

 لمجيو  المسوولية االجتماعية للشركات ؟ اإلسالمي ما شي رؤية الج ر-

ور إسالمي و لك التي  تب اشا ما شو الجرق بي  المسوولية االجتماعية م  م ة-

 المرجعية الوضعية المعاصرى ؟

 :  الهدف من البحث -3
 ي ع شات ال راسة إلى دفع الباقثي  إلى مزي  م  االلتجاع إلى م جزات     

االقتصاد اإلسالمي وما يطمح إلين م  خ مة الصالح العا  م  أجس خير اإليسايية 

اإلسالمية يمثس استجابة عملية جادى للملزق الاي ولعس دور المسوولية االجتماعية 

الحس اإليسايي الم شود والاي في ديات العالة وإسياما ج يا ويوعيا وقعت فين اقتصا

يي أصولن ومرجعيتن م  مي س جميس وشامس ويسعى إلى إسعاد كس البشر يست

 ورفاشيتية روقا ومادى .

 لمنهجية العلمية المستعملة في البحث .ا -4

قيث  ة جمع ،الم يج العلمي المستخ   في شاا البحث شو الم يج الوصجي التحليلي 

طرو وصف الةاشرى وصجا دقييا واإللما  علومات المتعلية بموضوؤ ال راسة لالم

للتوصس إلى يتائج قابلة ؛و ة  حليس شات المعلومات ،ب س الجوايب المتعلية بيا 

 للتعمية . 

 خطة البحث : -5
 م  أجس اإللما  بجوايب ال راسة س عتم  على خطة البحث التالية .    

عية المعاصرى ويتعؤرو  المسوولية االجتماعية وف  الرؤية الوضالمبحث األول : -

  لمجيؤؤؤؤو  المسؤؤؤؤوولية االجتماعيؤؤؤؤة و لصؤؤؤؤيليا ال ةؤؤؤؤري فؤؤؤؤي ال ةريؤؤؤؤة االقتصؤؤؤؤادية  

 . المعاصرى

المسوولية االجتماعية للشركات وف  الرؤية اإلسالمية وفين ذكؤر  المبحث الثاني : -

لل صؤؤول الشؤؤؤرعية التؤؤؤي أشؤؤؤارت  إلؤؤؤى شؤؤاا المجيؤؤؤو  ويتعؤؤؤرع علؤؤؤى خصؤؤؤائ    

في الج ر اإلسؤالمي ويتطؤرق إلؤى   ةؤية اإلسؤال  للمسؤوولية       المسوولية االجتماعية 

 االجتماعية للم ةمة .
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المسوولية االجتماعية بي  الرؤية الوضؤعية المعاصؤرى والرؤيؤة    المبحث الثالث :  -

يوضؤؤح الجؤؤرق بؤؤؤي  الم ةؤؤور اإلسؤؤالمي والم ةؤؤور الوضؤؤؤعي      ،قيؤؤث  ،اإلسؤؤالمية  

ي الج ر اإلسالمي فيمؤا يتعلؤ  بيؤاا    ويةير مجاالت التميز ف،للمسوولية االجتماعية 

 المجيو  .

 و شمس يتائج البحث وأشة التوصيات الميترقة .خيرا الخالصة أو -

 االجتماعيثثثةلية لمسثثثؤولمفهثثثو  االمثثثدخل الوضثثثعي  ـثثثـ  المبحثثثث األول

 : للشركات
كؤؤاا ظيؤؤور المسؤؤوولية االجتماعيؤؤة فؤؤي الؤؤ ةة الوضؤؤعية كؤؤرد فعؤؤس علؤؤى بعؤؤم        

فالمسؤوولية االجتماعيؤة فؤي الج ؤر     ،لمعالجة سلبيات ال ةؤا  الرأسؤمالي   ؛الممارسات 

الطربؤؤي المعاصؤؤر شؤؤي محاولؤؤة لاللتجؤؤات قؤؤول صؤؤورى الشؤؤركة و حسؤؤي يا وجعليؤؤا    

فيؤي يةؤرى   ،وشاا م  با  السؤعي إلؤى الؤربح مؤ  دوا أي عراقيؤس      ،خيرى وإيسايية 

وشي متجارى في المالقةة التجريبية وال ةريات الب ائية المر بطؤة  ،يسبية ومتطيرى 

  م يا أخالقية .يةرى مادية أكثر  ،فيي إذابيا 

 :تطور التاريخي لمفهو  المسؤولية االجتماعية للشركات ال -1

 )وردت موشرات أشمية المسوولية االجتماعية م ا أوائس العشؤري ات مؤ  اليؤرا       

أا مسوولية كس موسسؤة  تحؤ د مؤ  خؤالل أدائيؤا       " Sheldonقي ما أوضح "( 20

في  أوصى المؤو مر  ،تة  والت أبحاث أخرى  ،االجتماعي والم جعة المحيية للمجتمع

 حؤؤت شؤؤعار " المسؤؤوولية االجتماعيؤؤة    1972الم عيؤؤ  فؤؤي جامعؤؤة كاليجورييؤؤا عؤؤا  

ايؤب االجتماعيؤة   برعايؤة الجو كافة الموسسات ية للموسسات " بضرورى إلزا  والبيئ

في الت مية االجتماعية والتخلي ع  فلسجة  عةية الربح كي ع وقيؤ   للبيئة واإلسيا  

ومع استجابة الموسسات لياا الطرح الج ي  وضع المشؤرؤ اليؤايويي قواعؤ   ضؤجي     

عؤ   لتزا  بالمسوولية االجتماعيؤة لؤة ي  على شات األف ار سمة اإللزا  للتلك  على أا اال

يما شو أمر ملز   إذا ريبت شات الموسسة في االسؤتمرار  إ،الموسسات أما   ااختيار

وعلين ظيرت دراسات الجمعية اليومية للمحاسبي  وجمعيؤة المحاسؤبي  األمري يؤة    ،

ودراسات المعي  األمري ي للمحاسبي  اليايوييي  للتلكيؤ  علؤى أشميؤة اإلفصؤاح عؤ       

ة لييؤؤاس فاعليؤؤة البؤؤرامج  قيؤؤث ا جيؤؤوا إلرسؤؤا، األسؤؤ  الالزمؤؤ   ،األدا، االجتمؤؤاعي

 االجتماعية للموسسات .

كايت شات اال جاشات شي الم طل  األساسؤي ل شؤر الؤوعي االجتمؤاعي فؤي إطؤار           

الؤؤب مجمؤؤع المحاسؤؤبي  فؤؤي بييؤؤة دول العؤؤالة فيؤؤ  ط المحؤؤيا االقتصؤؤادي والمحاسؤؤبي 

األدا،  يجلترا وويلز الموسسات بضرورى  ضمي  التيارير المالية يتؤائج اليايوييي  بإ

 االجتماعي لمعرفة درجة االلتزا  االجتماعي ع  شا .

 ة االقتراح األولي للميثاق العالمي للمسوولية االجتماعية م  قبس   1999وفي س ة 

األمؤؤي  العؤؤا  لامؤؤة المتحؤؤ ى  يؤؤااك السؤؤي  كؤؤوفي ع ؤؤاا فؤؤي خطابؤؤن أمؤؤا  الم تؤؤ ى           
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مير األمة المتح ى ب يويورك في قي  ايبث  الميثاق ال يائي في ،االقتصادي العالمي 

وشو عبؤارى عؤ  مبؤادرى مواط ؤة طوعيؤة متعليؤة بالموسسؤات يعؤرو           2000س ة 

رفة،شؤؤب ات محليؤؤة  سياسؤؤات الحؤؤوار ، المع سؤؤييال و عيؤؤ ا مؤؤ  خؤؤالل عؤؤ ى  ليات)    

بمؤا فؤي    ( ويعتمؤ  شؤاا الميثؤاق علؤى المسؤوولية االجتماعيؤة العامؤة       ومشاريع شؤراكة 

املؤؤؤة والمجتمؤؤؤع المؤؤؤ يي للبؤؤؤ ، والمشؤؤؤاركة فؤؤؤي األدا، ذلؤؤؤك الموسسؤؤؤات واليؤؤؤوى الع

فؤؤي شؤؤاا الميثؤؤاق و تعلؤؤ  شؤؤات     االجؤؤوشري المتعلؤؤ  بمتابعؤؤة المبؤؤادد المسؤؤت   علييؤؤ   

 (2البيئة ومحاربة الجساد )د بحيوق اإليساا , ظروع العمس والمباد

 :للشركات المسؤولية االجتماعية مفهو . 2

ق  المجاشية الح يثؤة والتؤي لؤة    م  أللشركات االجتماعية يعتبر مجيو  المسوولية     

يؤؤتة اال جؤؤاق بعؤؤ  علؤؤى  عريجيؤؤا بؤؤالرية مؤؤ  وضؤؤوح جؤؤوشرت ال ةؤؤري وشؤؤو ايسؤؤجا    

الموسسؤؤؤات فؤؤؤي أعماليؤؤؤا وأيشؤؤؤطتيا مؤؤؤع  وقعؤؤؤات المجتمؤؤؤع واسؤؤؤتجابتيا لمتطلبا ؤؤؤن  

( و وجؤؤ  عؤؤ ى  عريجؤؤات أخؤؤرى للمسؤؤوولية 3ة)يؤؤيؤة واألخالقيؤؤة والييميؤؤة والبيئ اليايوي

 يورد بعضا م يا :االجتماعية 

 ( عرفياHolmes)  شي التزا  على م شلى األعمال  جات المجتمع الاي  عمس فيؤن

بمجموعة م  األيشطة االجتماعيؤة مثؤس محاربؤة الجيؤر و      ري  اإلسيا و ذلك ع  ط

قؤؤس مشؤؤ لة   حسؤؤي  الخؤؤ مات الصؤؤحية و م افحؤؤة التلؤؤوث، و خلؤؤ  فؤؤرل عمؤؤس و   

 .اإلس اا و ييرشا

     فؤي    ال شؤاطات االقتصؤادية باإلسؤيا     يعرفيا الب ك الؤ ولي بلييؤا التؤزا  أصؤحا

الت مية المسؤت امة مؤ  خؤالل العمؤس مؤع المجتمؤع المحلؤي لتحسؤي  مسؤتوى المعيشؤة           

بلسلو  يخ   االقتصاد و الت مية في  ا واق ، كما أا ال ور الت موي الؤاي ييؤو  بؤن    

ال يجؤب أا ي ؤوا بمبؤادرى داخليؤة و قؤوى دفؤع ذا يؤة مؤ  داخؤس صؤ اؤ           اليطاؤ الخؤ 

 اليرار في الموسسة.

         عرفيا جمعية اإلداريؤي  األمؤري يي  بلييؤا اسؤتجابة إدارى الشؤركات إلؤى التطيؤر 

ا  العا  بؤالمجتمع و االسؤتمرار بإيجؤاز اإلسؤيامات     في  وقعات المستيل ي  و االشتم

 .اليادفة إلى خل  الثروى االقتصاديةالجري ى لايشطة التجارية 

         الم ةمة العالمية للمعؤايرى  عتبؤر المسؤوولية االجتماعيؤة بلييؤا يشؤاطات للم شؤلى

لتحمس المسوولية ال اجمة م  أتر ال شاطات التؤي  يؤو  بيؤا علؤى المجتمؤع والمحؤيا       

لتصؤؤؤبح يشؤؤؤاطا يا م سؤؤؤجمة مؤؤؤع الم ؤؤؤافع المجتمؤؤؤع والت ميؤؤؤة المسؤؤؤت امة ،  ر  ؤؤؤز      

ولية االجتماعية على سلوك األخالقي ، اقتؤرا  اليؤوايي  واألدوات الح وميؤة    المسو

 .(4)مج مع ال شاطات اليومية للم شلى و  
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الجؤؤ ول  فؤؤيكمؤؤا شؤؤي  لية االجتماعيؤؤة  للشؤؤركة أطرافؤؤا مختلجؤؤة     ططؤؤي المسؤؤوو     

 :(5)الموالي

 اإلدارة من دور اجتماعي تجاههبعض ما يجب أن تدركه  العنصر

 المال وا
 للم شاى  عةيةقماية أصول الم شلى،  حيي  أكبر ربح مم  ، رسة صورى جي ى 

 قيمة السية و الم شاى ك س، زيادى قجة المبيعات.

 العاملوا
ع الة وظيجية، رعاية صحية، روا ب و أجور م فوعة، إجازات م فوعة، فرل 

 إس اا للعاملي  و ييلية، ظروع عمس م اسبة.  ي   و  رقية،   ريب مستمر،

 الزبائ 
ا  ى، إرشادات بشلأسعار م اسبة، اإلعالا الصادق، م تجات  م ة و ب وعية جي

 .استخ ا  الم تج تة التخل  م ن أو م  بيايات

 الم افسوا
معلومات صادقة، ع   سحب العاملي  م  اآلخري  بوسائس يير يزيية، م افسة 

 .عادلة و يزيية

 المجيزوا
أسعار عادلة، االستمرارية في التجييز،  س ي  االلتزامات المالية و الص ق في 

 التعامس.

 المجتمع
خل  فرل عمس، اقترا  العادات و التيالي ،  وظيف المعوقي ، دعة األيشطة 

 في قالة  ال وارث.ية، الص ق في التعامس ، اإلسيا  االجتماعية، دعة الب ية التحت

 البيئة
التشجير و قيادى المساقات الخضرا،، الم تجات يير الضارى، الح  م   لوث 

 م يا.ثس للموارد و خصوصا يير المتج د الما، و اليوا، و التربة، االستخ ا  األم

 الح ومة
االلتزا  باليوايي ، إعادى التلشيس و الت ريب،   افو الجرل بالتوظيف، قس 

 .االلتزامات الضريبيةالمش الت االجتماعية ،  س ي  

جماعات 

 الضطا

التعامس الصادق مع الصحافة، اقترا  أيشطة جماعات قماية البيئة، التعامس 

الجي  مع جمعيات قماية المستيلك، اقترا  دور ال يابات العمالية و التعامس الجي  

 معيا.

 :راء حول المسؤولية االجتماعية للشركات آ.4

 بمها  المسؤولية االجتماعية:لمؤيدة للقيا  اآلراء ا 4-1

 فيما يلي:للشركات الموي ي  لتب ي المسوولية االجتماعية يم   قصر  را،          

 ،ية بشؤ س  سؤ لؤاا علييؤا أا    ،فيؤن   ال يتجزأ م  المجتمع الؤاي  عمؤس   الم ةمة جز

 .في  حيي  أش افن المختلجة كبير 

    ألييؤا  يلؤس المخؤاطر    ، حس  إلى ق  كبير على الم ى الطويس ربحيؤة الشؤركات

 .وع   ال جا،ى 

          الؤؤ ور االجتمؤؤاعي شؤؤو رد فعؤؤس علؤؤى ال يؤؤ  الموجؤؤن للم ةمؤؤة و شؤؤو اشتماميؤؤا

 باألرباح و إشمال المتطلبات االجتماعية.

   مثؤس  عزيؤز    الصورى العامة للم ةمة ست وا أفضس قي ما  لعؤب دورا اجتماعيؤا

  .ة سمعة العالمة التجارية و شجيع الموظجي  على المشارك

  الم ةمات.التيليس م  إجرا،ات الح ومة و قوايي يا المتعلية بالت خس في شووا 
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 معيؤ ى  للتج ؤب المشؤاكس االجتماعيؤة ا     اوقائيؤ   عتبر عمؤال  المسوولية االجتماعية

  .(6)التي ق  يواجيا المجتمع 

 لمعارضة للقيا  بمها  المسؤولية االجتماعية:آلراء اا  4-2

المعارضؤؤة مؤؤ  اعتبؤؤار أا االلتؤؤزا  االجتمؤؤاعي يتعؤؤارو مؤؤع       طلؤؤ  اآلرا،         

 أما الحجج األخرى فيي كالتالي: ،الي ع الرئيسي للم ةمة و شو  حيي  الربح

   ،وللؤؤو  علؤؤى الح ومؤؤة التؤؤي يجؤؤب أا  يؤؤو  بيؤؤات األعمؤؤال    يعتبؤؤر  خجيجؤؤا للعؤؤب

 والمسووليات االجتماعية فالمسوولية االجتماعية شي مسوولية الح ومة .

 ا ا برامج المسوولية االجتماعية، فؤإ ا ايجردت الم ةمة بإيجاق المبالغ على   جيإذ

ذلك يع ي  حمليا كلجا إضافية   ع   على زيؤادى أسؤعار السؤلع التؤي  تعامؤس بيؤا، و       

 بالتالي   ع   سلبا على موقجيا  و قو يا الت افسية في السوق.

     مؤؤؤال فؤؤؤي معالجؤؤؤة   مح وديؤؤؤة الخبؤؤؤرى و الميؤؤؤارى المتاقؤؤؤة لؤؤؤ ى م ةمؤؤؤات األع

 المش الت االجتماعية التي  عترو عمليا.

 جلنيشئت م  أالاي أ والطرو م  األعمال تعارو مع طبيعة الم ةمة ييا إ، 

 .(7)و عتبر عيبة أما  التجارى الحرىبس 

 :الرؤية االقتصادية اإلسالمية للمسؤولية االجتماعية للشركاتــ  المبحث الثاني

 وإلى –وإلى المجتمع –الجرد –اإلسال  إلى اإليساا   بع شات الرؤية م  يةرى     

ل ي يعمرشا ،التي سخرشا الخال  عز وجس لخ مة اإليساا  –األرو و –البيئة 

م  شاا الم طل  في  ركز اإلسال  على البع  وطاعة هلل وعبادى لن .،ويب ييا 

ألقاديث ال ثيرى التي أك ت على االجتماعي لل شاط االقتصادي م  خالل اآليات وا

االبتعاد ع  الضرر واإلضرار سوا، باإليساا أو الحيواا أو البيئة التي  حيا علييا 

 (.8لصالى والسال " ال ضرر وال ضرار)اقيث ييول علية ، شاى المخلوقات 

 و ياإلسالم المجتمع في اليوى ع اصر على للحجاظ كبيرا اشتماما اإلسال  أولى لي 

  طليب و لامة االقتصادية إدارى الموارد في العياليية و التوفير تيافة كرس

 .قيوق األجيال اليادمة قجظ و الخاصة المصلحة على العامة المصلحة

 ال لية المياص  و العامة الجييية اليواع  ضم  المبادد شات الجييا، كّرس كما

 و العرو و المال و و ال ج  ال ي  قجظ على   صب اإلسالمية التي للشريعة

 .العيس

 الجرد قيوق على المجتمع أولوية قيوق ع   عبر التي الجييية اليواع  أمثلة م  و

 يلي: ما التعارو ع  

 . الضرر األش  يزال بالضرر األخف 

 .  حمس الضرر الخال ل فع الضرر العا  

 . (9)در، المجاس  أولى م  جلب المصالح 

 اجتياد اإلسال  في المسوولية االجتماعية لمب أ الموسسة التاريخية األمثلة م  و

 بي  الجي،  يأراض إبيا،  تر ع  ما -ع ن اهلل رضي- الخطا  ب  عمر سي يا
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أصحابيا  م  الخرا  بتحصيس االكتجا، و الجا حي  على  يسيميا ع   و أصحابيا

 سع  إلى بالك كتب و . األجيال م ى على جميعا للمسلمي   فيئا ريعيا قتى يبيى

 عليية اهلل أفا، ما و ي ائمية بي ية أا  يسة سللوا ق  ال اس اإ : (وقال أبي ب 

م   قضر بي  م  مال أو كراؤ م  العس ر في عليك  بن أجلبوا ما فايةر

 المسلمي  أعطيات في  ذلك ليٌ وا لعماليا األييار و األراضي  وا رك المسلمي  

 .(ي   لم  بع شة شي،   لة قضر م  بي  قسم اشا لو فإيا

 وأا مطليا قيا ليست الخاصة المل ية أا على مثال أبلغ الزكاى فريضة لعس و

 في العا  للصالح المحيية الثمايية المساكي  وبيية المصارع  و للجيرا، يعود ما فييا

 (10). اإلسالمي المجتمع

 و المال  باير ع    يى الس ة و الير ا م  كثيرى يصوصا ش اك أا كما

 .العا  الصالح في و استثمارت إيجاقن على  حث و اكت ازت و إضاعتن

 ال ليؤة أا  اليواعؤ   شؤات  مؤ   المسؤتم ى  اإلسؤالمي  لالقتصؤاد  العامؤة  المبادد وم 

 شؤاا  اسؤتخ ا   في الجماعة ع  وكيس والجرد فين مستخلجة الجماعة و ،اهلل مال المال

ذلؤك   علؤى  يؤ ل  مؤا  أبؤرز  ومؤ   . تاييؤا  مصؤلحتن  و أوال مصؤلحتيا  يحيؤ   بمؤا  المؤال 

 التؤي  أموال ة السجيا،  و وا ال و "  عالى قولن على السجين ب ا، على الحجر  شريع 

 إلؤى  يسؤبيا  أا بعؤ   الجماعؤة  إلؤى  المؤال  ( قيؤث أضؤاع اهلل  11) "قيمؤا  ل ؤة  اهلل جعس

 إذاقتى  اليتامى وابتلوا "  عالى قولن في  بع شا التي اآلية في اليتامى م  أصحابيا

قّيؤ ت اآليؤة قؤ      ( إذ12)" أمؤوالية  إلؤيية  فؤادفعوا  رش ا م ية  يستة افإ ال  اح بلطوا

 مما م ية السجيا، على ذلك م عت و ،البلوغ اليتية في التصرع في مالن بالرش  ع  

 مؤ   قجاظؤا عليؤن  ، الخؤال  المؤال  فؤي  التصرع في الجرد على الجماعة أولوية يبي 

  بعؤات  مؤ   دائ يؤن  و المؤال  اقبلصؤ   قمايؤة   و االسؤتخ ا   سؤو،  و الضياؤ و التلف

دوا اا يطجس ما دعت إلين الشريعة السمحة مؤ  الت افؤس االجتمؤاعي والتعؤاوا      .ذلك

علؤؤى البؤؤّر وسؤؤبس الخيؤؤر مصؤؤ اقا ليولؤؤن  عؤؤالى "و عؤؤاويوا علؤؤى البؤؤّر والتيؤؤوى وال       

عميرشؤؤا المسؤؤاج  و مثلؤؤة ذلؤؤك : ب ؤؤا،   ( ومؤؤ  أ13)  عؤؤاويوا علؤؤى اإلتؤؤة والعؤؤ واا"  

  لخ....إو شيي  المستشجيات والتبرؤ ل ور األيتا  

 في التشريع اإلسالمي:االجتماعية المسؤولية ــ 1

 :اإلسال  م  خالل تالتة جوايب ميمة تح د المسوولية االجتماعية في 

 :مسؤولية الفرد تجاه نفسه  1-1

إا   رية اهلل لإليساا و  جضيلن على ييرت م  المخلوقات، و  سخيرت لؤن مؤا            

في السماوات و األرو، شي دعوى ليؤاا اإليسؤاا ألا يحؤافظ علؤى ب يؤن و قيا ؤن و       

بيائؤؤؤن، باعتمؤؤؤاد ال ةافؤؤؤة و الطيؤؤؤارى فؤؤؤي الجسؤؤؤة و الثؤؤؤو  و الم ؤؤؤاا، و ممارسؤؤؤة      

مؤؤ  األمؤؤراو و معالجتيؤؤا، و أا يعمؤؤس الرياضؤؤة، و األكؤؤس مؤؤ  الطيبؤؤات و الوقايؤؤة 

يحسؤ   على ضبا يرائزت و أا يصرع شمتن إلى اكتسا  الصؤجات الحميؤ ى، و أا   
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، لي ؤؤوا فؤؤي ال يايؤؤة محؤؤال ألمايؤؤة الت ليؤؤف و الييؤؤا    أخالقؤؤن فؤؤي  عامال ؤؤن مؤؤع ييؤؤرت 

بالعمس الصالح الاي يساع ت على التعايش مع الجماعة و يوط  عالقؤات التماسؤك و   

  التعاوا.

 مسؤولية المجتمع عن بعضه بعضا:  1-2

ل ع  المجتمع الاي يعيش فين، فيو جز، م ن و الجؤز، ال  الجرد المسلة مسوو        

و  بلواصؤر المحبؤة و   ي جصس ع  ال س، و الطاية العليا شي سعادى ال س، و ربا اليل

يؤن يجؤب   على قريبؤن المعسؤر و أ  جمع الجييا، على وجو  يجية الموسر األخوى، لي  أ

  (14)على األي يا، أا ييوموا ب جاية فيرائية إذا لة   ف الزكاى.

 مسؤولية الدولة عن الفرد و المجتمع:  3.1 

لمسؤلمي  للجيؤرا،، فؤإا    بالرية مؤ  الواجبؤات الماليؤة التؤي فرضؤيا اهلل علؤى ا               

ة عؤؤ  الجيؤؤرا، و المحتؤؤاجي ، و يحؤؤ  ل ؤؤس فييؤؤر أا يطالؤؤب ال ولؤؤ      ال ولؤؤة مسؤؤوولة   

 لة ع  جميع أفراد المجتمع. و شات المسوولية  جعس ال ولة مسووباإليجاق علين، 

 في اإلسال :مفهو  المسؤولية االجتماعية للشركة  -2

 المسؤولية االجتماعية ركن إسالمي أصيل :  2-1 

 عرع المسوولية لطة بلييا ما ي وا بن اإليساا ملزما ومطالبؤا بعمؤس ييؤو  بؤن ،          

أمؤؤا اصؤؤطالقا فيؤؤ  عرفيؤؤا اإلمؤؤا  الشؤؤافعي بلييؤؤا االسؤؤتع اد الجطؤؤري الؤؤاي جبؤؤس اهلل   

أمؤور  تعلؤ  ب ي ؤن    كلجؤن اهلل بؤن مؤ      ، ليصؤلح للييؤا  برعايؤة مؤا     عالى عليؤن اإليسؤاا   

ا كؤاا ييؤر ذلؤك قصؤس لؤن      قصس لن الثؤوا  وإ  علين م  الرعايةما ودييات فإا وفى

   (15)العيا  .

إا  االشتمؤؤا  بالمسؤؤوولية االجتماعيؤؤة فؤؤي ال ةؤؤا  االقتصؤؤادي اإلسؤؤالمي يعؤؤ  واجبؤؤا   

أخالقيؤؤا أصؤؤيال، فيؤؤي ليسؤؤت دخيلؤؤة عليؤؤن كمؤؤا فؤؤي ال ةؤؤا  الرأسؤؤمالي.  و سؤؤت   شؤؤات   

وجس، استخلف اإليسؤاا  األصالة على أا مل ية المال في الم ةور اإلسالمي هلل عز 

فين، وبالتالي فإا هلل ـ سبحاين ـ قيًا في المال، وق  اهلل فؤي التصؤور اإلسؤالمي شؤو       

ال ثيؤؤر مؤؤ  الؤؤ الئس الير ييؤؤة و األقاديؤؤث الشؤؤريجة  بؤؤي  أا      و  (16) المجتمؤؤع قؤؤ 

ابتطا، مرضؤاى اهلل و  ،اإلسال  أعطى أولوية للعمس الخيري و المسوولية االجتماعية 

يرو دييوي، فضال عما يم   أا ي الن المتطوؤ في الحيؤاى مؤ  بركؤة و     لي  ألي

س ي ة يجسية و سعادى روقية ال  ي ر بثم ، كمؤا أا عمؤس الخيؤر و إشؤاعتن و  ثبيتؤن      

م  المياص  الشرعية أو الضرورات األصيلة التي  ة قصؤرشا فؤي خمؤ  و شؤي :     

و المؤؤال و زاد بعضؤؤية المحافةؤؤة علؤؤى الؤؤ ي ، و علؤؤى الؤؤ ج ، و ال سؤؤس، و العيؤؤس،   

سادسة و شي المحافةة على العرو، فحيوق المسلة كليا مسؤووليات اجتماعيؤة، و   

إا كاا الجرد مطالبؤا بمسؤوولية اجتماعيؤة، فعلؤى مسؤتوى الجماعؤات و الشؤركات و        

 الب وك   وا المسوولية أعةة. 
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 بعض الدالئل من القرآن الكريم: 2-1-1    

 (17وى ")يوا على البر و التي"و  عاو 

  "(18)"فم   طوؤ خيرا فيو خير لن 

  (19)و المساكي  و اب  السبيس"  اليتامى"و   ى المال على قبن ذوي اليربى و 

  " (20)"و في أموالية ق  للسائس و المحرو 

 "(21)م  يعمس مثيال ذرى خيرا يرت"ف 

 بعض الدالئل من السنة النبوية:   2.1.2   

  "(.22)قال رسول اهلل صلى اهلل علين و سلة:"ال ضرر و ال ضرار 

    و قولن صلى اهلل علين و سلة:"كس سالمي م  ال اس علين ص قة: كس يؤو   طلؤع

فين الشم   ع ل بي  ات ي  ص قة، و  عي  الرجس في دابتن، فتحملن علييا، أو  رفؤع  

 مشؤييا إلؤى الصؤالى     لن علييا متاعؤن صؤ قة، و ال لمؤة الطيبؤة صؤ قة، و كؤس خطؤوى       

 (.23ص قة، و  ميا األذى ع  الطري  ص قة" )

  "(24)و قال صلى اهلل علين و سلة: "خير ال اس أيجعية لل اس 

 مير الؤاي  ل ع  رعيتؤن، فؤاأل   علين و سلة : "كل ة راؤ و مسووو قولن صلى اهلل

ل ع ية، و الرجؤس راؤ علؤى أشؤس بيتؤن، و شؤو مسؤئول       على ال اس راؤ و شو مسوو

لعبؤ  راؤ  لة عؤ ية، و ا ة علؤى بيؤت بعليؤا وولؤ ت، و شؤي مسؤوو      ع ية، و المرأى راعي

ل عؤؤؤ  ن، أال و كل ؤؤؤة راؤ و كل ؤؤؤة مسؤؤؤوو  ل ع ؤؤؤعلؤؤؤى مؤؤؤال سؤؤؤي ت، و شؤؤؤو مسؤؤؤوو    

 (.25")رعيتن

          و قولن صلى اهلل علين و سؤلة :"المسؤلة أخؤو المسؤلة، ال يةلمؤن و ال يسؤلمن، مؤ

  فر  ع  مسلة كربة فر  اهلل ع ن بيا كاا في قاجة أخين كاا اهلل في قاجتن، و م

 (.26)كربة م  كر  يو  الييامة، و م  ستر مسلما سترت اهلل يو  الييامة" 

  و ييول صلى اهلل علين و سلة: "مثس الموم ي  في  وادشة و  راقمية و  عاطجية

مثس الجس  الواق  إذا اشت ى م ن عضو   اعى لن سؤائر الجسؤ  بالسؤير و الحمؤى"     ك

(27  .) 

 :في اإلسال  أسس المسؤولية االجتماعية  -3

الرصؤي  مؤ    المسوولية االجتماعية في اإلسال  التؤي يؤ خس فؤي يطاقيؤا كؤس شؤاا            

عمال  يو  على تالتة أس   ةير فييا فلسجة التشريع اإلسالمي لياا ال ور وشؤات  األ

 :األس  شي اإليماا ، واليسا ، والت امس 
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 اإليمان: 3-1  

 ،إا اإليماا يثير الضمير اإليسايي ويوجن وج اين وُيحيي شعورت بالواجب            

يؤؤل ي التشؤؤريع  في ؤؤوا شؤؤو الؤؤ افع األصؤؤلي إلؤؤى الييؤؤا  بالمسؤؤوولية االجتماعيؤؤة، تؤؤة   

رقبا لمؤ  أراد أا   وال ةا  ليوك  شاا ال ور المطلو ، كما أا اإلسال  يترك المجال

مؤ  اهلل  عؤالى، ومؤا يبالؤن فؤي       كس مؤا يي مؤن يزيؤ ت قربؤاً     يزي  ما يشا، في َدوِرت، فإاَّ

ال ييا واآلخرى: }َوَما َأيَجْيُتة مِّ  َشْيٍ، َفُيَو ُيْخِلُجُن  ال ييــا، يعوضـن اللـن  عالى ع ن في

مر بطؤًا بسؤرور    [، في ؤوا الييؤا  بالمسؤوولية االجتماعيؤة    28َخْيُر الؤرَّاِزِقيَ      َوُشَو

، والعبـؤـادى ال  يتصـؤـر    و  بعبادى يثا  علييا ويحي  بيا رضا اهللاإليساا في أيَّن يي

فيا، بس كس عمـس ييو  بن اإليساا ييصؤ  بؤن  حييؤ  شؤ ع يبيؤس       اسك  الم على أدا،

ف جؤؤ  أا الجييؤؤا، ييؤؤرروا أا األعمؤؤال ال ييويؤؤة:   ،رضؤؤا اهلل، فيؤؤو عبؤؤادى طالبؤؤًا بؤؤن

 ال جايات. كالتجارى والص اعة، شي م  فروو

  :االعتدالوالواقعية القسط و  3-2   

 لليسؤؤا مةؤؤاشر ع يؤؤ ى،  فاإلسؤؤال  يب ؤؤي   ليجؤؤن علؤؤى الواقؤؤع، ل  ؤؤن يصؤؤع             

الم لَّؤف   شؤات الواقعيؤة والمثاليؤة، بحيؤث ييؤو       باإليساا إلى ال رجات العلى، ويؤوزؤ 

َما  وا اللََّناألصلية }َفا َُّي بما يستطيع ويم   الرايب في االزدياد م  الخير، فالياع ى

َوَج َّؤٍة   للمتطلعي  للمعالي: }َوَساِرُعوا إَلى َمْطِجَرٍى مِّ  رَّبُِّ ْة [، وييول29اْسَتَطْعُتْة   

عؤؤى الجوايؤؤب أيضؤؤا را [، وشؤؤو30] {َعْرُضؤؤَيا السَّؤؤَمَواُت َواأَلْرُو ُأِعؤؤ َّْت ِلْلُمتَِّيؤؤيَ 

المادى، والتي  ودي يلبتيؤا   خا بميزاا اليسا فييما، فلة يطلبالمادية والروقية، و أ

الروقايية الميِملة للحؤ  والجسؤ  الموديؤة     الروابا االجتماعية، ولة يطلب إلى  ج ك

 (31).الروح والجس  فوازا بي  اقتياجات، لضعف ال مو في ب ا، الحضارى

 التكامل:  3-3  

 ما يحي المسوولية االجتماعية طلبا لرضا اهلل، وُأدخس في يطاقيا كس قامت            

مصؤؤالح ال ؤؤاس، مراعيؤؤة قاجؤؤات الجسؤؤ  والؤؤروح، موازيؤؤة بؤؤي  طلبا يمؤؤا، مت بيؤؤة      

أقيايؤًا يةؤرى   االجتماعية ُي ةر إلييا فالمسوولية ، الختالع الي رات و  وؤ الريبات

بي مؤا  يؤو  فؤي اإلسؤال  بلبعؤ  مؤ  ذلؤك لتشؤمس          ،الجسؤ يَّة  ماديؤة  ت ؤاول االقتياجؤات   

 مجتمع واالشتما  بالسلوك، والبيئة . س ما يصيب الواإلقساس ب الحاجات ال جسية

للتيؤ ير   إا المسوولية االجتماعية فؤي اإلسؤال   ؤولي الحاجؤات ال جسؤية: مؤ  الحاجؤة       

بالييا  بعيادى المريم  ،والتعلية واإلرشاد والتعاطف، والتواصس الجي  مع اآلخري 

يصبح جز،ًا م يؤا،  وقضور ال عوات واالجتماعات،  ولي كسَّ ذلك اشتماميا بحيث 

والتجؤاوز   وفي السُّ ة يصول كثيرى  حث على إقالة البائع و إيةار الم ي  المعسؤر 

ع ن، واألمر بالح ة بالعؤ ل وسؤتر المسؤلة، والت امؤس يتجؤاوز ذلؤك ليشؤمس اإلقسؤاا         

 إلى يير المسلمي .
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 التكافل االجتماعي و شموليته لفكرة المسؤولية االجتماعية : - 4

 ضؤؤؤام  أب ؤؤؤا، المجتمؤؤؤع، أفؤؤؤرادا أو جماعؤؤؤات، ق امؤؤؤا أو   االجتمؤؤؤاعي شؤؤؤوالت افؤؤؤس 

ي بؤع   مح ومي ، على ا خاذ مواقف ايجابية في المجتمؤع، بؤ افع مؤ  شؤعور وجؤ ايي     

ليعؤؤيش الجؤؤرد فؤؤي كجالؤؤة الجماعؤؤة، و  عؤؤيش الجماعؤؤة  مؤؤ  أصؤؤس العييؤؤ ى اإلسؤؤالمية؛ 

 دفع الضرر ع  أفرادت. بموازرى الجرد،و يتعاوا الجميع إليجاد المجتمع األفضس و

قسؤة يطالؤب      يسة مسوولية المجتمع في  حيي  الت افس إلؤى قسؤمي  أساسؤيي :   و     

الجطر، إسعاع الجؤائع   بن األفراد إلزاما، و يشمس: الزكاى، ال اور، ال جارات، ص قة

وقؤؤاع، قسؤؤة يطالؤؤب بؤؤن األفؤؤراد  طوعؤؤا واسؤؤتحبابا: األضؤؤاقي، األ      و المحتؤؤا ، و 

 الي ية. ية، اإليثار والوصية، العار

 :التالية في المجاالت نحصرهافضائل التكافل االجتماعي كثيرة   

   أا يح  كس فرد بلا علين واجبات للمجتمع الاي يعيش فين علين أداؤشا  و بؤلا

لؤؤن قيوقؤؤا، و يلؤؤز  علؤؤى اليؤؤائمي  بشؤؤووييا أا يعطؤؤوا كؤؤس ذي قؤؤ  قيؤؤن مؤؤ  ييؤؤر       

ألييؤة  ؛ يصير، و أا ي فعوا الضرر ع  المستضعجي  و أا يس وا قاجة العؤاجزي   

 أركاين. إا لة يجعلوا ذلك اييار المجتمع م  أساسن و  ص عت

   وزيؤؤع األعمؤؤال علؤؤى قسؤؤب طاقؤؤة كؤؤس إيسؤؤاا و موشبتؤؤن، و معرفؤؤة مؤؤ ى قو ؤؤن 

خاصؤؤة موشبتؤؤن، و أا ييؤؤو  المجتمؤؤع علؤؤى أسؤؤاس تابؤؤت، يتضؤؤح بؤؤن عمؤؤس العامؤؤس و 

 خمول ال سول، دوا إشمال ليوى عاملة و ال إيجال لمي رى خاصة.

  فى فؤي ب يؤن،   العمس على أا ي وا كس فرد م  أب ا، المجتمع قويا في يجسن، معؤا

 م ا في سربن، قادرا على الييا  بواجبن و على السؤير فؤي قافلؤة المجتمؤع العاملؤة، و      

 أا ي رك ال اس بليية متساووا في أصس الحيوق و الواجبات.

  وزيع األموال العامة على وجن يحي  التوازا بي  طوائف المسلمي . 

      قؤ   قؤ  ال رامؤة و      الحريؤة، قؤ  العلؤة،    متع الجؤرد بحيوقؤن: قؤ  الحيؤاى، قؤ

 التملك.

   وتي  عالقة المسلة اليائمة على المعايي الروقية مع م  قولن م  األفؤراد أوال 

 األخالقية.و مع المجتمع تاييا، و أا  يو  على المعايي الروقية و 

     إليؤؤا، التبعؤؤات و المسؤؤووليات علؤؤى كؤؤس قؤؤادر علؤؤى أا يتحمليؤؤا مؤؤ  أب ؤؤا، األمؤؤة

و ذلؤؤك ر و   ميتؤن و دفؤؤع الشؤر و   حيتؤؤن ؛   عمؤس الخيؤؤ فؤرادى و جماعؤؤات فؤي سؤؤبيس   

 (32)لي وا ع  ت الوازؤ اليوي على اإلصالح و السالح البا ر ض  الجساد.

 :لية االجتماعية للشركاتتكييف الفقهي لمظاهر المسؤوال -5

االجتماعيؤؤة وإا أم ؤؤ   ال يم ؤؤ  قصؤؤر األعمؤؤال ال اخلؤؤة فؤؤي يطؤؤاق المسؤؤوولية     

علييؤا الشؤرؤ )إيجابؤا أو اسؤتحبابا(      إذ كؤس المصؤالح التؤي قؤث    فرزشا في مجؤاالت،  

و ق  قاول ال كتور "عب  الموم  ، وُقْ َرا يا وأقواليا داخلة في يطاق شات الشركات

شؤؤجاؤ الؤؤ ي  " وضؤؤع الت ييؤؤف الجييؤؤي ل شؤؤاطات و بؤؤرامج المسؤؤوولية االجتماعيؤؤة،  

   ييف فييي: فتوصس إلى أا مةاشر المسوولية االجتماعية  خضع ألكثر م 
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 .المسؤولية االجتماعية شكل من أشكال التعاون على البر•

امرت الشريعة االسالمية وقثؤت علؤى التعؤاوا علؤى البؤر والتيؤوى وال صؤول            

ى البر والتيوي وال )) و عاوا عل ا، وي جي  قولن  عالىالشرعية فى شاا الشلا كثير

ال ريمة أمؤرت بالتعؤاوا علؤى الييؤا      ( فيات اآلية 33)تة والع واا ((  عاوا على اإل

 وجن البر المختلجة .بل

 لمسؤولية االجتماعية شكل من أشكال التكافل االجتماعي.▪ 

وال صؤؤول فؤؤى شؤؤاا الشؤؤلا  ،قثؤؤت الشؤؤريعة االسؤؤالمية علؤؤى الت افؤؤس والتؤؤراقة       

)مثؤس المؤوم ي  فؤى  ؤوادشة  و ؤؤراقمية      –اهلل عليؤن وسؤؤلة   صؤلى –كثيؤرى م يؤا قولؤن    

و عاطجية كمثس الجس  الواق  اذا اشت ى م ن عضو  ؤ اعى لؤن سؤائر الجسؤ  بالسؤير      

ى ( وع   إمعاا ال ةر فى مةاشر وأشؤ ال المسؤوولية االجتماعيؤة للشؤركات     والحم

قة الاي قثت ش ال    ر  ضم  الت افس والترايج  إا أيلب شات المةاشر و لك األ

 (34)سالمية الشريعة اإلعلين 

 .المسؤولية االجتماعية شكل من أشكال األمر بالمعروف و النهي عن المنكر 

 بيولن  عالي: كي ى عمالع وال يي ع  الم  ر فريضة شرعية أمر بالمعرواأل    

وليؤؤا، بعؤؤم يؤؤلمروا بؤؤالمعروع وي يؤؤوا عؤؤ    )) الموم ؤؤوا والموم ؤؤات بعضؤؤية أ 

 (35)الم  ر (( 

 .المسؤولية االجتماعية باب من أبواب اإلنفاق في سبيل اهلل 

قامة المساج  والم ارس والمصحات ومشاريع الميات وييرشا ل المال وإيجاقن فى إبا

يؤات  ،ال صول الشؤرعية مؤ     يجاقا فى سبيس اهلل يع  إم  المشاريع ذات ال جع العا  

محؤارى   ،يجؤاق وداعية إلى البال واإلى وم ارى  ومريبة ومرشبة الير ا ال رية مبشر

مؤوالية فؤى   )) مثؤس الؤاي  ي جيؤوا أ    -: ن  عؤالى يات قولؤ م  الشح والبخس وم  شات اآل

سؤ ابس فؤى كؤس سؤ بلة مائؤة قبؤة واهلل يضؤاعف لمؤ           أيبتؤت سؤبع   قبةكمثس سبيس اهلل 

جيؤوا  فؤى سؤبيس اهلل تؤة ال يتبعؤوا مؤا أي       مؤوالية واهلل واسع علية ، الاي  ي جيوا أيشا، 

 .( 36شة يحزيوا ( )جرشة ع   ربية وال خوع عليية وال م ًا وال أذى لية أ

 س  الارائع شؤو ال يؤي عؤ     المسؤولية االجتماعية تندرج في إطار سد الذرائع :

كس فعس و إا كاا مباقا في األصؤس إذا كؤاا يؤودي إلؤى محةؤور أو يخشؤى م ؤن أا        

مشؤؤاريع االجتماعيؤؤة  سؤؤ  ذريعؤؤة  يؤؤودي إلؤؤى ذلؤؤك، فييؤؤا  الشؤؤركات باإليجؤؤاق علؤؤى ال  

ا قيؤا  الشؤركات   جتماعيؤة للشؤركات و بؤ ال عؤ  ذلؤك فؤإ      كراشية بعؤم األوسؤاط اال  

ببعم األيشطة االجتماعية المست يمة يوج  فيما بي  الشركات و المجتمؤع عالقؤات   

 الحب.الود و 
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 المفاسثد أولثى مثن جلثب الثنعم      المسؤولية االجتماعية للشركات و قاعدة درء :

        أا المجس ى إذا  أي 

 ا المجاسؤ    تشؤر   ولى أا ييو  الم لف ب ر، المجسؤ ى؛ أل اجتمعت مع الم جعة فاأل

و  ستجحس، فاألولى در، المجاس  و لو  ر ب على ذلك قرماا بعم األشخال م  

ئؤة أو بالمسؤتيلك و ييؤرت    الم افع أو  لخير الحصول علييا، فؤإذا كؤاا اإلضؤرار بالبي   

المجسؤؤ ى  ؤؤ رأ و إا  ر ؤؤب علؤؤى ذلؤؤك قرمؤؤاا الشؤؤركة مؤؤ  بعؤؤم   ا شؤؤات مجسؤؤ ى، فؤؤإ

 األرباح.

    شؤات الياعؤ ى  عبؤر    المسؤولية االجتماعية و قاعدة الضرر يثدفع بقثدر اإلمكثان :

ع  وجو  دفؤع الضؤرر قبؤس وقوعؤن ب ؤس الوسؤائس، ووردت شؤات الياعؤ ى فؤي قؤول           

ير الوقائيؤة التؤي   رسول اهلل: "ال ضرر و ال ضرار"،   طب  شات الياع ى على التؤ اب 

  تخاشا الشركات للحيلولة دوا اإلضرار بالبيئة أو  لويثيا.

  وجؤؤو  رفؤؤع الضؤؤرر بعؤؤ    أي: المسثثؤولية االجتماعيثثة و قاعثثدة الضثثرر يثث ال

 وقوعن.

          و المسؤولية االجتماعيثة و قاعثدة تحمثل الضثرر الخثاع لثدفع الضثرر العثا :

ى مجموعة م  األشخال   ع ي شات الياع ى أا يطاق الضرر الخال ضي  ال يتع

الشركات  حمس شاا الضرر إذا كؤاا ذلؤك لؤ فع ضؤرر      شاتلالك على  أو الشركات ؛

 عا . 

 ا م  يج ي األرباح مؤ   : و  ع ي أالمسؤولية االجتماعية و قاعدة الغر  بالغنم

ا عليؤؤن أا يتحمؤؤس  عؤؤويم األضؤؤرار التؤؤي  حؤؤ ث مؤؤ  جؤؤرا، ذلؤؤك        يشؤؤاط مؤؤا، فؤؤإ  

 (37)لمجتمع الاي كاا سببا في كسبن.التصرع، و أال ي سى فضس ا

 قؤال اهلل  عؤالى : "يؤا    المسؤولية االجتماعية شكل من أشكال طاعة و لي األمر :

  (.38األمر م  ة")أييا الاي   م وا أطيعوا اهلل و أطيعوا الرسول و أولي 

 : الرؤية اإلسالمية للمسؤولية االجتماعية والبيئية للشركة -6

   الشركة االجتماعية وأدوارشا إلى األقسا  واألجزا، التالية :يم    يسية مسوولية 

 :مثن منظثور إسثالمي    المسؤولية االجتماعيثة تجثاه المثالكين كمثالس األسثهم       6-1

قملؤؤة األسؤؤية شؤؤة المؤؤالك الحييييؤؤوا للشؤؤركة فيجؤؤب أا  تعيؤؤ  الم ةمؤؤات بؤؤاإلدارى     

الجيؤ ى ألمؤوالية وليؤة الحؤ  فؤؤي معرفؤة ال يجيؤة التؤي  ؤؤ ار بيؤا أمؤوالية مؤ  م ةؤؤور           

 ع  م ةمات األعمال أمي ة علؤى ذلؤك فؤي إطؤار مجيؤو  األمايؤة ويتوجؤب        ، إسالمي 

وائؤؤ  اسؤؤتثمارا يا والتؤؤي يجؤؤب أا  أيضؤؤا علؤؤى الم ةمؤؤات أا  ؤؤوفر ليؤؤة قؤؤ را مؤؤ  ع   

  ستخ   على ال حو األمثس .
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مثثن  فيهثثا الكثثوادر البشثثرية العاملثثة   ة تجثثاهشثثركالمسثثؤولية االجتماعيثثة لل   6-2

 :منظور إسالمي 
  ضم ت الشريعة اإلسالمية ضوابا قجظ قيوق العاملي  م  أشميا:            

        كؤر  اإليسؤاا و رفعؤن    للعامس الح  في مسؤتوى معيشؤي الئؤ ، فؤاهلل عؤز و جؤس

فوق كس المخلوقات فال يجوز أا   وا كرامتن عرضة لاليتيال بسبب ع   كجايؤة  

أجرت للوفا، بحاجا ن األساسؤية و قاجؤات مؤ  شؤة فؤي كجالتؤن، وليؤ  أكؤ  اهلل سؤبحاين          

  (39.)َواَل َ ْبَخُسوا ال َّاَس َأْشَياَ،ُشة و عالى على ذلك فيال :

 أعطؤوا  ول اهلل صؤلى اهلل عليؤن وسؤلة    عامس ليول رسالتعجيس في إعطا، أجر ال "

 .(40)ت قبس أا يجف عرقن "األجير أجر

          ق  العامس في الحرية وإبؤ ا، رأيؤن و المشؤاركة فؤي ا خؤاذ اليؤرارات فؤي إطؤار

  (41.)َوَأْمُرُشْة ُشوَرى َبْيَ ُيْة  مب أ الشورى والتي أشار إلييا اهلل عز وجس:

  ق  ال جاية ع   العجؤز أو البطالؤة وفؤي ظؤس األزمؤات،  وقؤ        أا   جس الشركة للعامس

م  ل ؤس إيسؤاا قؤ  الحيؤاى ال ريمؤة       وضع اإلسال  يةامؤا فريؤ ا للضؤماا االجتمؤاعي يضؤ     

 يةا  الزكاى الت افس االجتماعي.،قوا  شاا الضماا شو يةا  الزكاى ،

        و األصؤؤس فؤؤي الشؤؤريعة اإلسؤؤالمية أييؤؤا  يؤؤو  علؤؤى الرقمؤؤة و السؤؤعة و الرفؤؤ

لاا يجب أا يشمس اليسر عالقات العمس، م  خالل  ج ب كس ما يودي إلؤى  يسير؛ الت

إرشاق صحة العامس أو قرماين م  ق  الراقة الضرورية، مع ع     ليف العامؤس  

 . (42وما أري  أا أش  عليك ") : " بما ال طاقة لن بن، مص اقا ليولن  عالى

 أدا، مؤا افترضؤن اهلل عليؤن مؤ     على صؤاقب العمؤس أا يم ؤ  العامؤس مؤ        يجب 

 بإخالل.ت ي  أقر  ال اس إلى الخير ويودي طاعة كالصالى والصيا ، فالعامس الم

   إقامؤؤة الحؤؤ  والعؤؤ ل بؤؤي    حسؤي  عالقؤؤات العمؤؤس، و صؤؤوا الحيؤوق مؤؤ  خؤؤالل

ى الثيؤة   يؤو ، بؤبعم  والع ل  ش  عالقات األفراد بعضية ال اس، ذلك أا إقامة الح 

الرخؤؤا، ويمضؤؤي كؤؤس مؤؤ     مؤؤي الثؤؤروى و زيؤؤ  مؤؤ لعمؤؤس ، بؤؤي  العامؤؤس وصؤؤاقب ا

 دوا أا ييف في طرييؤن مؤا   وصاقب العمس إلى يايتيما في العمس واإليتا  العامس

 يعطس يشاطن. 

            ساوى اإلسال  بؤي  الرجؤس و المؤرأى فؤي قؤ  العمؤس، فلبؤاح للمؤرأى أا  ضؤطلع

مؤع طبيعتيؤا و لؤة     شؤا و ال  ت ؤافر  األعمؤال المشؤروعة التؤي  حسؤ  أدا،     بالوظائف و

  (43)ييي  شاا الح  إال بما يحجظ للمرأى كرامتيا و يصوييا م  التبال.

 تجاه المجتمع من منظور إسالمي: شركةمسؤولية ال 6-3  

قث ال ي  اإلسالمي على ضرورى أا ي وا للمجتمع الاي  عمس فيؤن الم ةمؤة          

يصيب م  الخير الاي يج يؤن جؤرا، قياميؤا بليشؤطتيا المختلجؤة، و يم ؤ  االستشؤياد        

و   ع   رؤية اإلسال  ، (44خيركة خيركة ألشلن" )بيولن صلى اهلل علين و سلة : "

  يا:الجتماعية م  خالل ع ى يشاطات م لمشاركة م ةمات األعمال في الت مية ا
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    ، حيي  مب أ   افو الجرل للجميع بال  جري  بي  ج   أو طبية أو لؤوا أو ديؤ 

 أي أا الجي  اإليسايي كلن يجب أا يتعاوا في إيجاد الت مية االجتماعية الشاملة.

  ألين يع ي سلب الحؤ  للطيؤر، و إضؤافتن    ؛ال يجوز للشركات ممارسة االستطالل

و لؤؤالك  شؤؤاا سؤؤيودي إلؤؤى سؤؤو،  وزيؤؤع الثؤؤروات؛   قؤؤ   خؤؤر دوا  عؤؤويم، و  إلؤؤى 

المال مال اهلل لؤن  ؛ألا وضعت الشريعة اإلسالمية قيودا على التملك لصياية قرمتن 

 وظيجة اجتماعية و ال ب  أا ي وا الحصول علين شرعيا.

 ية الم ةمؤؤات مؤؤ  خاللؤؤن بضؤؤماا س االجتمؤؤاعي طريؤؤ  ميؤؤة يم ؤؤ  أا  سؤؤ الت افؤؤ

 .االجتماعيقيوق األفراد في المجتمع، و الزكاى شي أشة مةير للت افس 

      م ؤؤع التعسؤؤف فؤؤي اسؤؤتعمال الحؤؤ  و  ح يؤؤ  قريؤؤة األفؤؤراد لصؤؤالح الجماعؤؤة، و

 االيتجاؤ بالمباح بشرط ع   الضرر بالمصلحة العامة.

  المجتمؤع و االبتعؤاد عمؤا    سؤلبا علؤى    التؤي  ؤوتر  االبتعاد ع  المعامالت التجارية

 و االكت از. قرمن اإلسال  مثس الربا و االقت ار و الطش و الطب  و الربح الجاقش

            العمس شو ق  وواجؤب فؤي يجؤ  الوقؤت، فيؤو قؤ  للجؤرد قبؤس المجتمؤع بتؤوفيرت

قبس المجتمع، و ي ب ي التزا  الم ةمة بتوفير العمس ل س قادر  -أيضا –وواجب علين 

و اختيؤارا الا  أر بتي ية العمس إلى الم ةمة، فال م اا للعاطؤس جبؤرا   و التزا  كس قاد

كؤس طاقؤة إيسؤايية فاعلؤؤة البؤ  أا  سؤخر لخ مؤة أيؤؤراو اإليتؤا  و الت ميؤة و  ؤؤوفير         

 أسبا  االر يا، بيا.

     االقتصاد اإلسالمي شو اقتصاد ق اعة، و في ذلك قث للشؤركات علؤى ضؤرورى

 فال  ح ث قي ئا مش لة اقتصادية قيييية.  االستخ ا  األمثس و المخطا للموارد،

       ممارسة العمس الخيري و العمس االجتمؤاعي التطؤوعي سؤوا، بؤالرأي أو بالعمؤس

     .ةو الت موي ةو  مويس المشاريع االجتماعي الخيرية،، و دعة الموسسات أو بالتمويس

 المسؤولية االجتماعية تجاه المستهلك من منظور إسالمي: 6-4 

وضؤؤع اإلسؤؤال  إطؤؤارا أخالقيؤؤا محؤؤ دا لعمليؤؤات التجؤؤارى و التبؤؤادل، و فؤؤرو            

العيوبات التي   جؤس قمايؤة المسؤتيلك، و الحؤث علؤى األمايؤة فؤي البيؤع و الشؤرا، و          

الميؤزاا و ال  بخسؤوا ال ؤاس     ع   الطش، و في شاا قؤال اهلل  عؤالى: "فؤلوفوا ال يؤس و    

يؤؤر ل ؤؤة إا ك ؤؤتة مؤؤوم ي "   إصؤؤالقيا ذل ؤؤة خشة و ال  جسؤؤ وا فؤؤي األرو بعؤؤأشؤؤيا،

 (.46: "م  يش ا فلي  م ا" ) ، و قال رسول اهلل صلى اهلل علين و سلة(45)

و قؤؤول جؤؤودى الم ؤؤتج أشؤؤار عليؤؤن الصؤؤالى و السؤؤال  بيولؤؤن: "إا اهلل يحؤؤب إذا عمؤؤس    

(، كما ييى اإلسال  ع  بيع الطؤرر و بيؤع الؤ جش و بيؤع     47كة عمال أا يتي ن" )أق 

 م اباى و المالمسة.ال

يشؤل رسؤول اهلل صؤلى اهلل عليؤن و     ة العالقؤة بؤي  البؤائع و المشؤتري أ    و م  اجس   ةؤي 

سلة يةا  الحسؤبة و التؤي  ع ؤي أمؤر األمؤر بؤالمعروع إذا ظيؤر  ركؤن و ال يؤي عؤ            

مؤ  خمسؤي  صؤ عة، ل ؤس م يؤا       أكثؤر فعلن، و ق  شمس قايوا الحسبة  الم  ر إذا ظير



المسؤولية االجتماعية والبيئية للشركات بين الفكر الوضعي المعاصر والفكر 

 أ. ربيع سالمة كريمة ، المختار امبارك  لحأ.صا : اإلسالمي

مواصؤجات محؤ دى علؤى صؤؤاقبيا االلتؤزا  بيؤا و يتعؤؤرو لمراقبؤة المحتسؤب بشؤؤ س        

 .مستمر

كما أا الشريعة اإلسالمية  حمي المستيلك م  الم ؤتج قيؤث أمؤر اإلسؤال  الم ؤتج         

)الم ةمؤؤة( بتج ؤؤب إيتؤؤا  المحرمؤؤات والخبائؤؤث، و بإ يؤؤاا الصؤؤ ع و  رشؤؤي  ال جيؤؤات  

كمؤا أمؤر اإلسؤال  بحريؤة المعؤامالت فؤي       سعار في مت اول المسؤتيلك،  ألقتى   وا ا

الجيالؤؤؤة والطؤؤؤرر  األسؤؤؤواق وأا   ؤؤؤوا خاليؤؤؤة مؤؤؤ  الطؤؤؤش والتؤؤؤ لي  والميؤؤؤامرى و     

وكؤؤس صؤؤيغ أكؤؤس أمؤؤوال ال ؤؤاس بالباطؤؤس    و البيؤؤوؤ المحرمؤؤة،   والمعؤؤامالت الربويؤؤة 

 (48).وصيغ الميسر

سؤالمي  : قؤث الؤ ي  اإل  إسثالمي مثن منظثور    مسؤولية الشركة تجثاه المجتمثع  6-5 

علؤى ضؤؤرورى أا ي ؤوا للمجتمؤؤع الؤاي  عمؤؤس فيؤن الشؤؤركة يصؤيب مؤؤ  الخيؤر الؤؤاي       

 ج ين جرا، قياميا بليشطتيا المختلجة ويم   االستشياد بيولن صؤلى اهلل عليؤن وسؤلة    

و ؤ ع   رؤيؤة اإلسؤال  لمشؤاركة      (49)خيركة  ألشلن " أخرجؤن الترمؤاي  "خيركة  

 الت مية االجتماعية م  خالل يشاطات م يا :م ةمات األعمال في 

 حيي  مب أ   افو الجرل للجميع بال  جري  بي  ج   أو طبية أو لوا أو ديؤ  أي   -

 (. 50أا الجي  اإليسايي كلن يجب أا يتعاوا في إيجاد الت مية االجتماعية الشاملة )

ية علؤى المجتمؤع   االبتعاد ع  المعامالت التجارية المحرمة والتي  تؤرك أتؤارا سؤلب    -

 كالربا واالقت ار والطش  والطب  والربح الجاقش واالكت از .

بضؤماا قيؤوق    ية الشركات م  خاللنأا  سالت افس االجتماعي طري  مية يم    -

 الزكاى شي أشة مةير للت افس االجتماعي .األفراد في المجتمع ،

لليؤادري  وعلييؤا  يلؤي  البطالؤة ؛      ية في  وفير فؤرل العمؤس  على الشركة أا  س -

ذلك لحماية المجتمع م  اآلفات واألخطار االجتماعية التي   جة ع   عطس الشؤبا   

 واليادري  على العمس .

و ألعمال الخيرية ب ؤس مؤا  سؤتطيع سؤوا، بالعمؤس أ     االييا  بال شاطات االجتماعية و -

 تماعية والت موية . مويس المشاريع االج، دعة الموسسات الخيرية التمويس ،

اجتماعيا لة  جات ال ولة : م ةمات العمال مسووالمسوولية االجتماعية للشركات     

فجؤي بعؤم البلؤ اا ش ؤاك وكؤاالت       ، جات الح ومة قيث علييا أا  لتز  بؤ فع الزكؤاى  

ق وميؤؤؤة دي يؤؤؤة  يؤؤؤو  بجمؤؤؤع الزكؤؤؤاى كمؤؤؤا يتعؤؤؤي  علييؤؤؤا االمتثؤؤؤال ودفؤؤؤع الضؤؤؤرائب   

عمليؤؤات التجاريؤؤة واأليشؤؤطة وفيؤؤا لليؤؤوايي  التؤؤي  حؤؤ دشا       المجروضؤؤة وممارسؤؤة ال 

كمؤؤا ي بطؤؤي أا  شؤؤارك الم ةمؤؤة فؤؤي األيشؤؤطة االجتماعيؤؤة و  ؤؤوا داعمؤؤة ،الح ومؤؤة 

 لسياسات الح ومة خصوصا  لك التي   عة الت مية االقتصادية واالجتماعية .

اإلسال  ق   : من منظور إسالمي المسؤولية االجتماعية تجاه الموردين -6-6

 باعيا لت ةية العالقة بي  الم ةمة والموردي  المتعاملي   وجيات واضحة يتعي  أ

معيا م  أشميا ضرورى وجود عي  م تو  يوضح كس ما يتعل  بالتعامالت المالية 
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الوفا، ب س االلتزامات  يود قي   وقيعن وي عو اإلسال  إلىوالتجارية مع  وفر الش

 ا لمس ا ج  علين م  قبس . جات الموردي  و سويتيا وفي

 تجاه البيئة من منظور إسالمي: شركةالمسؤولية االجتماعية لل 6-7

 (51): ما يلي البيئة م  المبادد الشرعية التطبييية في الحجاظ على سالمة        

 : اإل ؤالع   م  الم يي ع ن يييا مطلةا في اإلسؤال   االمتناع عن إتالف مواردها

قؤؤ  يؤؤوعي  : اإل ؤؤالع الؤؤاي يجضؤؤي إلؤؤى عجؤؤز البيئؤؤة عؤؤ    للبيئؤؤة  الؤؤاي يتمثؤؤس فؤؤي أ 

اإل الع قي استخ ا  مواردشا  ييع إ الفن فيوول إلى االييراو ، التعويم الاا ي لما

ولو كاا ذلك اإل الع استيالكا في م جعؤة، وإيمؤا طلبؤت الشؤريعة صؤياية البيئؤة مؤ         

 شاي  ال وعي  م  التلف. 

 بتلويث البيئة بمؤا ييؤاع فييؤا      -أيضا–ي وا الجساد : ث البيئة يالمتناع من تلوا

م  ع اصر مسمومة، أو بما يطير م  ال سب ال مية أو ال يجية لم ويات البيئة، وم  

بي  األق ا  المتعلية بصياية البيئة ما يوجب على اإليساا الطيارى فؤي قيا ؤن كليؤا،    

ارى الثؤؤو  واآلييؤؤة والم ؤؤزل، وايتيؤؤا، بطيؤؤارى    ابتؤؤ ا، مؤؤ  طيؤؤارى الجسؤؤة إلؤؤى طيؤؤ    

 الشارؤ واألماك  العامة. 

  لي  أمر اإلسال  بؤالتوازا    :محتويات البيئةاالمتناع عن اإلسراف والتبذير في

كثيرى شؤي ال صؤول الشؤرعية فؤي     ى في قالة  وافر المواد وكثر يا ،واالعت ال قت

سؤوا، فؤي المؤا، أو الشؤجر أو سؤائر      ذ  التباير واإلسراع وشو اإليجاق في يير ق  

مؤؤوارد البيئؤؤة، وفؤؤي االقتصؤؤاد والتوسؤؤا بؤؤي  اإلسؤؤراع والبخؤؤس والسؤؤيما فيمؤؤا شؤؤو      

 .مح ود ال مية

  عمؤار ال ؤوا والبيئؤة شؤو مؤ  واجبؤات       إا إ: عمارهاالعمل على تنمية البيئة وإ

 ييؤا سؤخر لؤن األرو ومؤا ف   اإليساا األولى التي كلجؤن بيؤا الخؤال  جؤس وعؤال ولؤالك       

  ا يعمرشا ويرعاشا ويصوا مي را يا وذلك بالتثمير والت ميةوأمرت بل

 الرؤية الوضعية المعاصرةجتماعية بين المسؤولية اال ــ المبحث الثالث

 :والرؤية اإلسالمية

المسوولية االجتماعية في الج ر الطربي المعاصر شي محاولة لاللتجاع قول     

سعي إلى و إيسايية، و شاا م  با  ال صورى الشركة و  حسي يا و جعليا خيرى

يي يةرى يسبية و متطيرى، و شي متجارى في ف الربح م  دوا أي عراقيس،

يةرى مادية أكثر  ذاالمالقةة التجريبية و ال ةريات الب ائية المر بطة بيا، فيي إ

يا  تميز ب ةرى الشمولية فيى ال  ركز على ، أما في اإلسال  فإيم يا أخالقية 

إيما  شمس سائر الم اقي األدبية والروقية م  قب و عاطف ، ال واقي المادية فيا 

 ...... إلخوأمر بالمعروع وييي ع  الم  ر 
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يمكن تميي  االختالفات التالية بين مفهو  المسؤولية االجتماعية في المفهو  و -

 وع عليها في المنظور اإلسالمي:الوضعي المعاصر و تلك المنص

 أصالة المسؤولية االجتماعية في النظا  اإلسالمي: -1

المسؤؤوولية االجتماعيؤؤؤة ليسؤؤت دخيلؤؤؤة علؤؤى ال ةؤؤؤا  اإلسؤؤالمي كمؤؤؤا فؤؤي ال ةؤؤؤا           

الرأسمالي، وليست ب يال وقي ا كما فؤي ال ةؤا  الشؤيوعي وإشمؤاال للمصؤلحة الاا يؤة       

إلى أا مل ية المال في الم ةور اإلسالمي هلل عؤز   لمالك المال، و ست   شات األصالة

وجس، استخلف اإليساا فين، وبالتؤالي فؤإا هلل سؤبحاين قيؤًا فؤي المؤال، وقؤ  اهلل فؤي         

التصور اإلسالمي شو ق  المجتمع، وفؤي ذلؤك ييؤول اهلل  عؤالى: }َو ُ ؤوُشة مؤ  مؤاِل        

شؤؤو أدا، لحؤ  اهلل  عؤؤالى قولؤؤن  [، ودليؤؤس أا األدا، االجتمؤاعي  52ِن الَّؤؤِاي  َ ؤاُكْة    اللَّؤ 

عز وجس: }َأَلْة َيْعَلُموْا َأاَّ الّلَن ُشَو َيْيَبُس التَّْوَبؤَة َعؤْ  ِعَبؤاِدِت َوَيْلُخؤُا الصَّؤَ َقاِت َوَأاَّ الّلؤَن       

شاا في الوجو ، أما في االستحبا  والتطوؤ، فؤإا األدا،  [، 53اُ  الرَِّقيُة ُشَو التَّوَّ

: اهلل  عؤؤالى قؤؤال ،قؤؤية األخؤؤوى اإليسؤؤايية والرقمؤؤة والتعؤؤاوا  االجتمؤؤاعي يسؤؤت   إلؤؤى  

 }َوَ َعاَوُيوْا على اْلبرِّ َوالتَّْيؤَوى َواَل َ َعؤاَوُيوْا علؤى اإِلْتؤِة َواْلُعؤْ َواِا َوا َُّيؤوْا الّلؤَن ِإاَّ الّلؤنَ        

 (.54َشِ يُ  اْلِعَياِ   )

 اختالف باعث القيا  بالمسؤولية االجتماعية:-2

ييؤا  بالمسؤوولية االجتماعيؤة فؤي ظؤس الجلسؤجة الماديؤة، شؤو معالجؤة فشؤس           ال باعث    

الشؤركات فؤي مجؤال     الرأسؤمالية فؤي  حييؤ  الع الؤة االجتماعيؤة، وضؤماا اسؤتمرار       

والثية في أعماليا، أي أين باعث  عمليا، كما أييا  ساع  في  عزيز مص اقية الم شلى

 مادي بحت.  

الؤؤ ور شؤؤو روقؤؤي يتمثؤؤس فؤؤي الت ليؤؤف  شؤؤاا أمؤؤا فؤؤي الم ةؤؤور الشؤؤرعي، فباعؤؤث    

طؤؤن األخالقيؤؤات  م ا الشؤؤرعي الربؤؤايي الؤؤاي ييؤؤو  بؤؤن اإليسؤؤاا طلبؤؤا لثؤؤوا  اهلل، و      

فبعضؤؤيا علؤؤى سؤؤبيس   اإلسؤؤالمية التؤؤي  لخؤؤا بزمؤؤا  كؤؤس فضؤؤيلة، فتجعليؤؤا مطلوبؤؤة،   

لمتر بة علييا في الؤ ييا  ا حسب المصالحباالستحبا ، وبعضيا على سبيس الوجو ،

ات ملزمؤة شؤرعًا،   لواجبؤة لاقؤار  والجيؤراا و ال جؤار    فالزكاى والحيوق اواآلخرى، 

والوقف والص قات التطوعية األخرى  ؤ خس فؤي مجؤال االلتؤزا  الؤاا ي مؤ  المسؤلة        

 (.55)ييو  بيا ل يس الثوا  الاي شو جزا، محي 

لجوانب الروحية إضافة إلى شمولية المسؤولية االجتماعية في اإلسال  ل -3

 الجوانب المادية:

 إا المسوولية االجتماعية التي قث علييا اإلسال  كت ةية اجتماعي يوس  لب ؤا،    

 مجتمؤؤؤع مسؤؤؤتير ومتماسؤؤؤك   تمؤؤؤس فيؤؤؤن جميؤؤؤع الع اصؤؤؤر الثيافيؤؤؤة واالجتماعيؤؤؤة    

مات الماديؤة أو  اياإلسؤ وييرشؤا، و شؤي ال  توقؤف ع ؤ  قؤ  ا     واالقتصادية والسياسية 

العي ية كما شو قاصس في الم ةور الوضعي، إيما  تع ات إلى يرس روح المحبؤة و  
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المسؤلة المسؤتير والمسؤتمر عبؤر العصؤور مؤ         األلجة و الرقمة كلب ة لخل  المجتمؤع 

فؤؤؤؤي شؤؤؤؤتى مجؤؤؤؤاالت الحيؤؤؤؤاى وال ؤؤؤؤواشي  خؤؤؤؤالل الحيؤؤؤؤوق والواجبؤؤؤؤات واألوامؤؤؤؤر

 (.56االجتماعية)

 تطبيق االلت امات االجتماعية: تنظيم التشريع اإلسالمي لقواعد -4

لؤؤؤة يتوقؤؤؤف التشؤؤؤريع اإلسؤؤؤالمي ع ؤؤؤ  قؤؤؤ  األمؤؤؤر والحؤؤؤث علؤؤؤى أدا، المسؤؤؤوولية      

إيما يةؤة كيجيؤة شؤاا األدا، فؤي  ليؤات محؤ دى ب قؤة، يتضؤح شؤاا فؤي فيؤن            ،االجتماعية 

الزكؤؤاى وفيؤؤن الوقؤؤف والحيؤؤوق الواجبؤؤة للعمؤؤال واإلقسؤؤاا والسؤؤماقة مؤؤع العمؤؤال،        

فجي ال ةا  اإلسؤالمي  و ذلك م  األق ا  الرشي ى للمعامالت المالية، والموردي  ويح

إا يطاق المسوولية االجتماعية في الجايب الملؤز  شؤرعا، محؤ د ب قؤة فؤي معؤ الت       

%، باإلضؤؤافة إلؤؤى  20% إلؤؤى  2.5زكؤؤاى كؤؤس مؤؤال، و تؤؤراوح شؤؤات المعؤؤ الت بؤؤي    

المشؤتركة، مثؤس: الطؤرق    مراعاى الع ل في الحيوق المالية والمحافةة على المؤوارد  

والجسؤؤور والطابؤؤات والميؤؤات واليؤؤوا، وكؤؤف األذى ع يؤؤا وعؤؤ  ال ؤؤاس كافؤؤة، و مثؤؤس   

الصؤؤ قات أقؤؤ  أسؤؤاليب األدا، االجتمؤؤاعي، و ال  يتصؤؤر علؤؤى اإلعايؤؤة بالمؤؤال وإيمؤؤا  

 .(57)ا  كس اإلم اييات إلفادى المجتمع  مت  الستخ 

 جتماعية :سمو الدوافع اإلسالمية ألداء المسؤولية اال -5

كؤؤاا ظيؤؤور المسؤؤوولية االجتماعيؤؤة فؤؤي الؤؤ ةة الوضؤؤعية كؤؤرد فعؤؤس علؤؤى بعؤؤم        

إما لمعالجة سلبيات، مثس ما قامت علين الشؤيوعية، وإمؤا لؤرد ايتيؤادات      :الممارسات

أمؤؤا فؤؤي ال ةؤؤا  اإلسؤؤالمي فؤؤإا أدا، المسؤؤوولية       مثؤؤس مؤؤا قامؤؤت عليؤؤن الرأسؤؤمالية،     

 ال ي  لصحة العيي ى والشريعة . االجتماعية جز، عضوي م 

أمؤرت  ؛ فالمسلة يوجن بال ية كؤس أيشؤطتن فؤي الحيؤاى إلؤى مرضؤاى اهلل عؤز وجؤس أليؤن          

فمرضاى اهلل شي الطايؤة التؤي يبتطييؤا    ، أمرت باا   وا قيا ن ب س أيشطتيا لن ، بالك 

 كس مسلة ب س يشاط يودين .

 والتوصيات والنتائجالخالصة 

 -والنتائج :الخالصة  -أوال 

والمؤؤادي  ال شؤؤك أا الشؤؤركات وم ةمؤؤات األعمؤؤال إضؤؤافة إلؤؤى شؤؤ فيا التجؤؤاري      

يسايية و طير يمؤا ال ةؤا    ين وفي ظس  طير ظروع الحياى اإلأ وشو  حيي  الربح إال

االقتصادي السائ  في العالة وخاصة يما سيادى العولمة اليائة على  شابك المصؤالح  

إسياميا  ييع على عا ييا مسووليات إضافية  تمثس بضرورى ينفإواالعتماد المتبادل 

ا سؤؤال  فؤؤإ مؤؤ  وجيؤؤة يةؤؤر اإل  ع الؤؤاي  عمؤؤس فيؤؤن ،   فؤؤي الحيؤؤاى االجتماعيؤؤة للمجتمؤؤ  

المسوولية التي  يع على عا   الشركة شؤي مسؤوولية عةيمؤة ودور كبيؤر ال ي بطؤي      

الؤؤاي  أليؤؤن جؤؤز، مؤؤ  واجبيؤؤا اإليسؤؤايي واالقتصؤؤادي   ؛ ليؤؤا التيؤؤر  والت صؤؤس م ؤؤن  

الا ياية اإلسال  شي  حيي  ال جايؤة والوصؤول إلؤى مرقلؤة رفؤات      ؛ يجرضن اإلسال  

 :ين يم   ا التوصس إلى ال تائج التالية يات  يجا فإاإليساا، و م  خالل ما أورد
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  سؤؤالمية  سؤؤتم ال فؤؤي الثيافؤؤة اإل صؤؤيلية االجتماعيؤؤة  عؤؤ  ع صؤؤرا أ  المسؤؤووإا  

 سالمية وليست ع صرا مستورد ا م  الطر .شرعيتيا م  اليوايي  وال ةة اإل

  دي ؤؤي وفضؤؤيلة إسؤؤالمية سؤؤب    أدا، المسؤؤوولية االجتماعيؤؤة فؤؤي اإلسؤؤال  واجؤؤب

المسؤؤلمي  أدا، شؤؤات المسؤؤوولية   اإلسؤؤال  بيؤؤا األف ؤؤار والؤؤ ةة المعاصؤؤرى، وواجؤؤب   

اهلل علين وسؤلة قبؤس أا ي ؤوا  يليؤ ا      استجابة ألمر اهلل عز وجس وألمر رسولن صلى

 .يةة مستوردى ياا ال جاق عالمي أو دعوات م أو   ج

     مبؤؤادد المسؤؤوولية االجتماعيؤؤة متلصؤؤلة فؤؤي اإلسؤؤال  مؤؤ  خؤؤالل  يؤؤات قر ييؤؤة و

 أقاديث شريجة و قواع  فييية، وليست مستح تة كما في األيةمة الوضعية.

   ،قث التشريع اإلسالمي على أدا، المسوولية االجتماعية و يةة كيجية شؤاا األدا

أساليب مح دى ب قة مثس: فين الزكاى وفين الوقف والحيوق الواجبؤة للعمؤال   م  خالل 

 و ييرشا.واإلقساا والسماقة مع العمال، والموردي  و الص قات 

         أدا، المسؤؤوولية االجتماعيؤؤة واجؤؤب علؤؤى المسؤؤلة لصؤؤحة العييؤؤ ى، و ال ييؤؤ ع

 إلى أي م سب مادي، إيما رضا اهلل شو يايتن األولى و األخيرى. ورائياالمسلة م  

    المسوولية االجتماعية في اإلسال   تع ى العمس الخيري و التطؤوعي أو اليبؤات

المالية إلى ب ا، المساج  و المراكز التعليمية و الصحة و كجالؤة األيتؤا  و األرامؤس و    

كؤاا قمايؤة المؤوارد الطبيعيؤة و     رعاية المس ي ، و الحجؤاظ علؤى قيؤوق األجؤرا،، و     

الحجاظ على البيئة م  مختلف أش ال الجساد، و المشؤاركة فؤي الت ميؤة االجتماعيؤة و     

 االقتصادية.

   تميؤؤز المسؤؤوولية االجتماعيؤؤة فؤؤي اإلسؤؤال  ب ةؤؤرى شؤؤمولية، فيؤؤي ال  ركؤؤز علؤؤى 

 شؤمس  ال واقي المادية فيا كما شؤو الحؤال بال سؤبة لايةمؤة الماديؤة الوضؤعية، إيمؤا        

سائر الم اقي األدبية و الروقية م  قب و  عؤاطف و أمؤر بؤالمعروع و ييؤي عؤ       

 الم  ر.

 -التوصيات : –ثانيا 

 لية االجتماعية داخس الشركات.دارات متخصصة للمسووضرورى وجود إ 

   لية ترا، موضؤؤوؤ المسؤؤووالمي بؤؤإسؤؤ وجيؤؤن دعؤؤوى إلؤؤى البؤؤاقثي  فؤؤي الؤؤوط  اإل

واالسؤتجادى   ي  عؤة الم جعؤة العلميؤة والعمليؤة     لالزمة لالع اية اباالجتماعية للشركات 

 قليميا ودوليا .م  التجار  المتميزى إ

       دعؤوى الجييؤؤا، إلؤى التلصؤؤيس الشؤؤرعي ليؤاا المجيؤؤو ، مؤؤ  أجؤس أا ي ؤؤال االشتمؤؤا

 الاي يستح  م  طرع المسلة.

  ضرورى المشؤاركة فؤي البؤرامج االجتماعيؤة     دعوى رجال األعمال المسلمي  إلى

بؤؤؤؤروح إسؤؤؤؤالمية و طؤؤؤؤرح شؤؤؤؤاا الموضؤؤؤؤوؤ  بإلحؤؤؤؤاح علؤؤؤؤى السؤؤؤؤاقة االقتصؤؤؤؤادية   

 جس  عميؤ  ال ةؤرى اإلسؤالمية و  جعيليؤا فؤي واقؤع العمؤس       واالجتماعية العالمية م  أ

 االجتماعي للشركات.
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    لتؤؤي االر  ؤؤاز علؤؤى أسؤؤاليب الت افؤؤس االجتمؤؤاعي و أخالقيؤؤات العمؤؤس التجؤؤاري ا

وردت في التشريع اإلسالمي ألدا، المسووليات االجتماعيؤة  جؤات مختلؤف أصؤحا      

 .  المصالح

        صؤؤياية يةريؤؤة عؤؤؤ  المسؤؤوولية االجتماعيؤؤة للشؤؤؤركات لؤؤ عة الج ؤؤؤر اإلداري

اإلسؤؤالمي فؤؤي ظؤؤس  ؤؤوفر كؤؤس أركاييؤؤا الصؤؤحيحة، و يشؤؤر شؤؤاا الج ؤؤر الؤؤاي يوكؤؤ  أا 

 الحياى اإليسايية و االجتماعية.  اإلسال  شريعة خال ى متوافية مع متطلبات

ة عمومؤا  سؤالمي فيي موجين للشركات فؤي الؤ ول اإل   فلا التوصية الخاصة اخيروأ -

اتيؤ    يتؤرا بمو  لية االجتماعيؤة ال والعربية خصوصا ومجادشؤا أا  طبييؤات المسؤوو   

خا بال تا  والس ة فؤي  ج اإلسالمي وذلك باأللى الم يبس بالعودى إ ،ومعاش ات دولية

 الممارسات المتعلية بياا الموضوؤ .
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