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التىميت البشزيت مفهىمها ودالالتها
عزفان رشيد شزيف
ٛظم الدزاطاث ؤلاطالمُت ٠ //لُت الِلىم ؤلاطالمُت  //حامِت الظلُماهُت
أرضالن عبدهللا رحيم
اإلادًسٍت الِامت لتربُت الظلُماهُت  //وشازة التربُت
املطتخلص:
ُح ُ
ِد الخىمُت البؼسٍت مً أهم الس٠ائص ألاطاطُت التي ًدخاحها ٠ل ئوظان في خُاجه
الُىمُت  ،بدُث يهدٖ هرا اإلا٘هىم ئلى جىمُت الٜدزاث واإلاهازاث الخُاجُت وبؼ٢ل دام
ّ
ومظخمس  ،بما ًُم ًُ ١هرا ؤلاوظان مً الُٜام بيؼاهه وُمله اإلاِخاد ُلى أٟمل وحه ،
ً ً
ولرا جلِب الخىمُت البؼسٍت دوزا هاما في هجاح والخٜدم اإلاجخمِاث البؼسٍت ٗ ،الخىمُت
البؼسٍت تهخم باإلوظان وحظعى ب٢ل حهد لخوىٍس ٛدزاجه ومهازاجه  ،ومً زال ٤هرا
البدث أزدها الخىؿل ئلى مِاوي الخىمُت البؼسٍت ٗ،االزجٜاء باإلاهازاث والٜدزاث وج٘١حر
ؤلاوظان ً ،جِل مً ؤلاوظان أن ًٜىم بدىمُت مهازاث الخىاؿل  ،وٟرلٌ ٣ظاُد ُلى
اجساذ الٜسازاث الصخُدت  ،مً زال ٤مِسٗت هٜان الٜىة لخوىٍسها ومِسٗت هٜان
اللِ ٙلخٜىٍتها واؿالخها  ،مما ًجِله وازٜا مً ه٘ظه ًسحى لى٘ظه وللبؼسٍت الخحر
والظِادة  ،مً زال ٤الاُخماد ُلى ألاٗ٢از ؤلاًجابُت وؤلابخِاد ًُ ألاٗ٢از الظلبُت ،
ً
وهرا ما ً٢ىن طببا في جد ُٜٝالخىاشن في الخُاة  ،وهرا البدث ازاد ان ًسٟص ُلى
جىكُذ م٘هىم الخىمُت البؼسٍت ودالالتها  ،مً أحل خُاة حظىدها الظِادة  ،والامً ،
والاطخٜساز
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امللدمت:

ً
الخمد هللا زب الِاإلاحن  ،خمدا أبلٕ به زكا ، ٞواؤدي به ػ١س، ٞ
ً
ً
ً
مخىالُا ْ ،
وئن
واطخىحب به اإلاصٍد مً ٗلل ، ٣أخمد هللا خمدا ٟثحرا
٠ان ًخلاء ٤دون خ ٝحالله خمد الخامدًً  .والـالة والظالم ُلى
ً
ً
هبُه ألامحن وُلى آله وصخبه أحمِحن خملت هرا الدًً  ،ؿالة وطالما
دائمحن مخالشمحن ئلى ًىم الدًً  ،ؿالة حظخٔس ٚمّ طُد البؼس طائس
اإلاسطلحن  .وأطخسحرهللا طبداهه وحِالى ُٗما اهبِث له ُصمي في جدسٍس
ٟخاب ًُ الخىمُت البؼسٍت في الٜسآن ال١سٍم وأزسها في بىاء الصخـُت
اإلاظلمت .
أما بِد :
ٌِد م٘هىم الخىمُت البؼسٍت مً اإلا٘اهُم الخدًثت التي ػاَ
اطخِمالها في الِٜىد ألازحرة في اإلاإطظاث الِلمُت والبدثُت ُلى
ازخالٖ مىابِها ومداوزها ،والتي جـب حمُِها وجدوز خى ٤م٘هىم
زؿد خُاة الِىـس البؼسي ومساخل جوىزها ٠ىهه الِىـس ألاطاض
الري جٜىم به الخجمِاث البؼسٍت في اإلاجخمِاث اإلاخدلسة .
ً
ً
وُلى السٓم مً ّ
أن ّّ هرا اإلاـولر ٌُِد خادزا ومظخجدا  ،ألن في
الِـىز الٜدًم ٠اهذ الخُاة البؼسٍت بدائُت  ،و٠ان الاوظان ٌِخمد
للبٜاء ُلى الٜىة الِللُت والِى ٙوالجابهت  ،و٠اهذ زبراث ومهازاث
البؼس في الخِامل مّ مـاُب الخُاة كُِ٘ت  ،و٠اهذ أهمُت ال٘سد
ج١مً في ٛىجه الِللُت  ،والُىم حٔحرث اإلاجخمِاث البؼسٍت واطالُب
الِِؽ مّ جٜدم الخلازة الِـسٍت بؼ٢ل زاؾ  ،وأؿبذ ل٢ل ٗسد
خُاجه الخاؿت وأؿبدذ ٛىة ال٘سد بمدي مهازاجه وزبراجه في الخُاة ،
ولم حِد حِخمد ُلى ٛىجه الِللُت ٟما ٠ان في الظاب. ٝ
ومّ حؼِب واهٜظام الخُاة الِـسٍت لالوظان  ،وحِدد مجاالث
الخُاة الُىمُت  ،أؿبذ ُلى ٠ل ٗسد ْ
أن ًٜىم بدىمُت مهازاجه وٍداو٤
الخوىٍس مً ذاجه مً أحل الخٔلب ُلى جددًاث الخُاة الِـسٍت
ومىاٟبتها ٗ ،الخىمُت البؼسٍت أو جوىٍس الراث جخمثل في جسُٛت خُاة
الاوظان هدى ألاٗلل ُبر جوىٍس ٛدزاجه واطالُبه ومهازاجه للخِامل
الجُد وبؼ٢ل أٗلل للىؿى ٤للىجاح والظِادة والسٗاهُت وجدُٜٝ
الراث .
وفي هرا البدث طىداو ٤بأذن هللا حِالى جىكُذ م٘هىم الخىمُت
البؼسٍت واإلاظاز الري وؿل الُه مىر اطخسدام هرا اإلاـولر ،
ٗظىىضر في البداًت م٘هىم الخىمُت البؼسٍت ٗخىطُّ ئدزا ٞال٘سد
واٟدظابه للٜدزاث واإلاهازاث الجدًدة والتي حظاُده للىؿى ٤ئلى
أهداٗه وجد ُٜٝالىجاح .
ًخ٢ىن هرا البدث والري ُىىاهه الخىمُت البؼسٍت م٘هىمها ودالالتها
ُلى مولبحن .
اإلاولب ألاو : ٤الخىمُت اإلاـولر واإلا٘هىم و ًخلمً :
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ً
م٘هىم الخىمُت لٔت واؿوالخا  ،وٟرل ٣ذٟس وبُان اإلاـولخاث
اإلاٜازبت واإلاؼابهت للخىمُت البؼسٍت مً أحل جددًد م٘هىم ٠ل
اإلاـولخاث اإلاٜازبت وجىكُدها وبُانها .
اإلاولب الثاوي  :الخىمُت البؼسٍت م٘هىما ودالاللتها وٍخلمً :
وفي هرا اإلاولب هخوس ٚئلى حِسٍ ٙالخىمُت البؼسٍت م٘هىمها  ،وما هي
الجىاهب الٜابلت للىمى ُىد البؼس  ،واإلاساخل التي مسة بها الخىمُت
البؼسٍت .
زم هرٟس زاجمت لهرا البدث مّ ذٟس اإلاـادز واإلاساحّ اإلاظخسدمت ل٘ي
هرا البدث .
التىميت املصطلح واملفهىم :
املطلب ألاول  :مفهىم التىميت لغت واصطالحا ً:
الخىمُت مً اإلا٘اهُم التي ًـِب جذجُمها بم٘سداث لٔىٍت مدددة ،
ٗهي ُملُت مخِددة ألابِاد أٟثر منها م٘اهُم هٌسٍت  ،في ئهاز ُمل
احخماعي ـ اٛخـادي ـ طُاس ي  ،مِجي به الجمُّ وُلى مسخلٙ
ً
اإلاظخىٍاث أٗسادا ٠اهىا أو حماُاث  ،وٛد أؿبدذ هدٗا واطلىبا
ً
لخد ُٜٝالخٜدم الاحخماعي والنهىق الخلازي  ،ومُِازا للمٜازهت بحن
ألامم والدو ٤والؼِىب .
1ـ مفهىم التىميت لغت :
إلاِسٗت ( الخىمُت ) ُلى مظخىي البيُت اللٔىٍت في اإلاِاحم الِسبُت
َّ
ٗاهىا طىجدها ُىد البدث ًُ مِجى مادة (هما)  ،وهي بمِجى السّٗ
والـِىد والصٍادة الخدزٍجُت  ،أي زِٗخه ُلى وحه ؤلاؿالح (. )1
ُ ً
مىا  ،وٍىمي هماءً
الخىمُت في اللٔت  -:الخىمُت مً ( هما الص يء ًىمى ه
ً
أًلا  .وأهماه هللا ُ
ُ
الخـاب ًىمى همىا ،
زِٗه  ،وشاد ُٗه ئهماء  ،وهما
ً
ً
ُ
وهمُذ ُٗالها في َ
الخظب  ،أي زِٗخه ٗ ،أهخمى
ئذا شاده خمسة وطىادا ،
في خظبه ) (. )2
ً
وهي مً الِ٘ل ( هما )  ،مً الىماء  :أي الصٍادة  ،جٜى : ٤همى همُا
ً
ً
ُوهمُا وهماء  ،أي شاد وٟثر  ،وٛىلهم ً :ىمى همىا  ،وٛىل : ٣همُذ الص ئ
ً
وهمُخه  ،وحِلخه  ،هامُا  ،أي زِٗخه .
َّ
َ
وٛا ٤ال٘ازابي ( ( : )3وهما الص ُيء  ،أي شاده ) ( ، )4وحاء في مُٜاض
اللٔت ( :الىىن واإلاُم والخسٖ اإلاِخل أؿل واخد ً ،دُ ٤لى الازج٘اَ
َّ َّ
َ
ُ
م٢ان ئلى م٢ان
والصٍادة )  ،وهمى اإلاا : ٤شاد  ،وجىمى الص يء  :ازجّ٘ مً ٍ
َ
ُ
ُ
ُ
وهمُخه بالخسُ٘ ، ٙوالُٜاض ٗيها واخد
أػِخه ،
وهمُذ الخدًث :
...
.
َ
ُ
ُ
والىامُت ( :الخل ، ٝألنهم ًىمىن  ،أي ًصٍدون  ،وٍٜا : ٤همُذ الىاز ،
ُ ً
ُّ
َ
ْ
ازحِذ وٓابذ زم
السمُت  ،ئذا
همذ
ألُٜذ ُليها
ئذأ
ػُىُا  .وٍٜاِ ٤
ُ
ماجذ  ،وأهماها ؿاخبها) (. )5
ُ
ّ
ٗالخىمُت مً مادة (هما) بمِجى شود أو ٟثر  ،وحاء ( وهمُذ الىاز
ً
جىمُت ئذا الُٜذ ُليها خوبا وذُٟتها به ) ( ، )6وحاء أًلا خى٤
لٌ٘ت هما (هما في الصجسة أي ؿِد ٗيها ً :ىمى ُهمىا ) ( ، )7وٛىله :
همى الخدًث ئلى ٗالن أطىده له وزِٗه و٠ل ش ئ زِٗخه ٜٗد همُخه ،
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وٛىل : ٣همُذ السحل ئلى أبُه ُ ،صوجه ووظبخه ئلُه  ،واهخمى ئلُه ()8
.
والٜى ( : ٤همى ؤلاوظان أي طمً والىامُت مً ؤلابل الظمُىت ًٜ :ا: ٤
همذ الىاٛت) ( ، )9أي طمىذ  ،ومً هىا هسي َّ
أن الخىمُت في اللٔت
كمذ مِان ُدة منها  :الصٍادة وال١ثرة والسّٗ والِصو والاهدظاب ئلى
الص ئ .
َّ
وخظب ما ذٟسها خى ٤م٘هىم الخىمُت  :بأنها ٠ل شٍادة ئًجابُت
ئزادًت ٟ ،مُت وهىُُت  ،لص يء مً الاػُاء .
ٗ٢لمت (الصٍادة) جى٘ي الىٜف والهدز والخظازة  ،و (ؤلاًجابُت)
ًٜـد بها الصٍادة الىاِٗت الوُبت  ،أما (الازادًت) للخ٘سٍ ٝبحن الىمى
والخىمُت ٗ ،الىمى شٍادة جلٜائُت جددر دون جدزل ؤلاوظان  ،أما
الخىمُت ٗهي شٍادة مظخددزت ازادًت  ،وٛد ٠اهذ الدزاطاث
الاٛخـادًت باللٔت الاهجلصٍت ج٘س ٚبحن ( الىمى  )Growthو(الخىمُت
 ، )Developmentأما (ال١مُت والىىُُت ) ٗالصٍادة ٛد ج٢ىن في ال١مُت
ً
ٜٗى وٛد ج٢ىن جدظىا في الجىدة والىىُُت (. )11
ً
2ـ مفهىم التىميت إصطالحا :
ً
ً
مً الـِب حِسٍ ٙالخىمُت حِسٍ٘ا دُٜٛا لخِدد م٘اهُمه
وازخالٖ دالالجه مً دازض ئلى آزس ُّ ،
٠ل خظب ٛىاُخه وجىحهاجه
الظُاطُت والاٛخـادًت والاحخماُُت وال٘١سٍت ُ ،الوة ُلى ذل٣
ٌؼ٢ل م٘هىم الخىمُت ما ٌظمى بالظهل اإلامخىّ أمام الباخثحن
واإلاهخمحن بٜلاًا الخىمُت خُث حِددث الخِازٍ ٙبخِدد ؤلاججاهاث
والسؤي الىٌسٍت  ،لرا مً الـِب ئًجاد حِسٍ ٙػامل مخُ٘ ٝلُه ،
َّ
ألن الخىمُت زال ٤الٜسن اإلااض ي ٠اهذ مدىز اهخمام اإلا٘١سًٍ
واإلاثٜ٘حن ختى اإلاإطظاث والخ٢ىماث بأػ٢اها اإلاسخل٘ت  ،ختى
أؿبدذ مً اإلا٘اهُم الؼاملت  ،والؼائِت  ،وَظخسدم اؿوالح
الخىمُت ُادة في مظخىٍاث مخِددة ومسخل٘ت  ،الاٛخـادًت
والاحخماُُت والظُاطُت وال٘١سٍت وٓحرها .
ومً بحن أهم الخِازٍ ٙلهرا اإلاـولر هرٟس ماًأحي :
 -1الخىمُت هي ُملُت الاهخٜا ٤باإلاجخمِاث مً خالت ومظخىي أدوى ئلى
َ ً
خالت ومظخىي أٗلل  ،ومً همى جٜلُدي ئلى همى آزس مخٜدم ّ ٟما
ُ ُّ ّ
َ
ِد خال ال ُب َّد مىه في مىاحهت اإلاخولباث الىهىُت في مُدان
وهىُا وح
الاهخاج والخدماث (. )11
ًٜ -2ـد بالخىمُت ئخدار جوىز في مجا ٤ما بىاطوت جدزل أهساٖ
واطخِما ٤أدواث مً أحل الىؿى ٤ئلى الخوىز والسقي ،بصٍادة ُملُت
اإلاِسٗت واإلاهازة والٜدزة ( ، )12ئذن الخىمُت هي ُبازة ًُ ُملُت
جدازلُت أو هي جدازل ادازي مً ٛبل الدولت وهي جد ُٜٝشٍادة
جساٟمُت طسَِت في الخدماث وهي حُٔحر ئًجابي يهدٖ به ئلى هٜل
اإلاجخمّ مً خالت ئلى خالت أٗلل .
ٟما ُُس َٗ ْذ أًلا َّ ( :
بأنها ذل ٣الؼ٢ل اإلاِٜد مً الاحساءاث
ِ
والِملُاث اإلاخخالُت واإلاظخمسة التي ًٜىم بها ؤلاوظان للخد١م بٜدز ما
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في ملمىن واججاه وطسُت الخُٔحر الثٜافي والخلازي في مجخمّ مً
َّ
اإلاجخمِاث بهدٖ ئػباَ خاحاجه  ،أي َّ
أن الخىمُت ما هي ئال ُملُت
حُٔحر مٜـىد ومىحه  ،له مىاؿ٘اث مُِىت بهدٖ ئػباَ خاحاث
ؤلاوظان ومخولباجه) (. )13
وبِد الىٌس في الخِازٍ ٙالظابٜت ًسي الباخث خظب جـىزه
اإلاخىاكّ َّ
بأن الخىمُت ًٌل مسجبوا دوما بالخلُ٘ت الِلمُت والىٌسٍت
الظُاطُت والاحخماُُت والاٛخـادًت التي جٜىّ ؿاخب الخِسٍ، ٙ
ِٗلى طبُل اإلاثاٗ ٤ان ُلماء الاٛخـاد ٌِسٗىن الخىمُت َّ
بانها شٍادة
طسَِت في مظخىي ؤلاهخاج الاٛخـادي والدزل الٜىمي وألاطسي  ،في
خحن ًسي ُلماء ُلم الاحخماَ أن الخىمُت هي حُٔحر احخماعي مٜـىد
ً
وزوى حظتهدٖ حٔحر الظلىُٟاث والثٜاٗاث ختى ج٢ىن ئًجابُا
ً
ً
ً
ومى٘خدا ومسها ومىخجا .
ٗالخىمُت جأزر باإلاجخمّ في خالت الخسل ٙئلى خالت مً الخدى٤
الخىمىي ُلى ٠اٗت اإلاظخىٍاث الاٛخـادًت والاحخماُُت والثٜاُٗت ،
ٗالخىمُت ُملُت مخِددة ألآساق والجىاهب  ،وجخلمً حٔحراث في
البىاء والٜدزاث  ،لرا ًم ً١الىٌس ئلى الخىمُت ُلى َّأنها ُ( :ملُت
لخىطُّ الخسٍاث والٜدزاث الخُٜٜت التي ًخمخّ بها البؼس  ،وهي ُملُت
ػاملت ومظخمسة  ،جداو ٤حُٔحر وجىٜل اإلاجخمّ هدى ألاخظً ) (. )14
وٍخجاوش بهرا اإلاىٌىز الري ذٟس َّ ،
بأهه الترٟص ُلى خسٍاث ؤلاوظان
مّ اإلاٜازهاث اللُٜت للخىمُت ( ، )15التي حِبر ُلى َّأنها جىمُت لواٛاث
ؤلاوظان ئلى أٛص ى خد مظخواَ  ،أو َّأنها ئػباَ الخاحاث ؤلاحخماُُت
لإلوظان للىؿى ٤باإلوظان ئلى مظخىي مِحن مً الخُاة (، )16
وٍخددد م٘هىم الخىمُت في حاهبُحن:
الجاهب ألاوُ : ٤ملي ًخـل بالخسوُى والبرمجت وجوبُ ٝألاطالُب
الِلمُت أو الخٜىُت في الصزاُت والـىاُت وألازر بالخ١ىلىحُا الخدًثت
وجددًث الخِلُم والصخت وئزطاء البيُت ألاطاطُت في اإلاجخمّ .
الجاهب الثاوي ُٜ :ائدي أو أزالقي ًخـل بمىولٜاث الخىمُت وأهداٗها
وجىًُ ٙهخائجها وؿىزة اإلاجخمّ والتي حظعى بسامج الخىمُت جدُٜٜه
وجـىز ؤلاوظان مً خُث ُٛمخه ودوزه في اإلاجخمّ وُالٛخه به
وهبُِت الِالٛاث ؤلاحخماُُت  ،والهدٖ النهائي الري ٌظعى ؤلاوظان
ئلى جدُٜٜه واللىابى التي ًجب الالتزام بها مً زال ٤مظحرة الخىُ٘ر
(. )17
َّ
ومً هرا اإلاىٌىز ٗان الخىمُت حظخىحب الٜلاء ُلى أهم مـادز
ُدم الخسٍت ٠ ،الٜ٘س  ،وئوِدام ال٘سؾ الاٛخـادًت  ،والخسمان
الاحخماعي  ،وئهما ٤الخدماث الِامت وَِصش هرا اإلا٘هىم دوز الاوظان
في اإلاؼازٟت في ئخساش الخٜدم باُخبازهم ػس٠اء ُٗه ولِظىا ٜٗى
ٟ٘ئاث مظخُ٘دة مً بسامج الخىمُت التي ًوبٜها أشخاؾ آزسون ،
وجُُٜم ما ئذا ٠اهذ هره الخىمُت ٛد طاهمذ في حِصٍص وجىطُّ
الخسٍاث التي ًخمخّ بها الىاض (. )18
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وٍىوىي م٘هىم الخسٍت اإلاٜترن بالٜدزاث والتي حظمذ بدسٍت ئجساذ
الٜسازاث وِٗل ألاػُاء  ،وُلى ال٘سؾ الىاُِٛت التي جخىٗس للىاض ٠ل
خظب ًسوٗه الصخـُت والاحخماُُت والٜدزة ُلى ئهجاشه ُٗ ،ىـب
الاهخمام ُلى جىطّ ئطخواُت أو مٜدزة الىاض لُدُىا خُاة ًثمىىنها
أو ًسٓبىن في جدُٜٜها .
وال ُب َّد مً ؤلاػازة بأن هىا ٞهٌسجحن إلا٘هىم الخىمُت :
الىٌسة ألاولى  :حِخمد الخىمُت ُلى َّأنها ُ ( :ملُت ) ُلى اُخبازاث أن
الخٔحراث البىائُت الىاحمت ُنها جإدي ئلى زدود أِٗا ٤في ٠اٗت ألاهداء
وألاػُاء  ،وبالخالي في الىًائ ٙاإلاسجبوت بها  ،وٟرلَّ ٣
ألنها مجمىُت
مً الخوىاث اإلاخخالُت واإلاخدازلت والتي جإدي ئلى جدٓ ُٜٝاًاث
مدددوة  ،وهي حظحر في اججاه واخد (. )19
أما الىٌسة الثاهُت ٗ :خىٌس ئلى الخىمُت بىؿ٘ها (أداة) وهرا ًسحّ ئلى
اُخباز َّ
أن الخىمُت أو باألخسي زوت الخىمُت لِظذ هدٗا في خد ذاتها
ول١نها وطُلت لخد ُٜٝألاهداٖ التي جد ٜٝهمىخاث اإلاجخمّ  ،وزبما
ٌِ١ع هرا م٘هىم ( الازادة) باليظبت للمجخمّ  .ولُ ً١مد الباخثحن
ُلى دزاطتها ِٟملُت  processولِع ٟأداة أو خالت .
الفزق بين مفهىم التىميت وبعض املفاهيم املشابهت لها:
َّ
ئن ال١ثحر مً الباخثحن وألا٠ادًمُحن واإلاخدبِحن إلاىكىَ الخىمُت
ًسٟصون ُلى هرا اإلاىكىَ ٠ي ال ًِٜىا في أزواء حِسٍ ٙهرا اإلاـولر
ومخِلٜاجه مً أحل ُدم الخلى بِىه وبحن مجمىُت مً اإلاـولخاث
اإلاؼابهت له طىاء مً خُث الخٜازب اللٔىي ٟمـولر " الىمى" أو مً
خُث الدؼابه في اإلادلىٟ ٤مـولر الخدازت وٓحرها مً اإلاـولخاث
اإلاخٜازبت لهرا اإلاـولر  .وأهم ال٘سوٛاث بحن م٘هىم الخىمُت وبُٜت
اإلاـولخاث جخمثل ُٗما ًلي :
ّ
َّ
 -1التىميت ومصطلح الىمى :ئن اؿوالح الىمى ٌؼحر ئلى ُملُت
الصٍادة الثابخت أو اإلاظخمسة التي جددر في حاهب مِحن مً حىاهب
الخُاة  ،أما الخىمُت ٗهي ُبازة ًُ جد ُٜٝشٍادة طسَِت ودائمت زال٤
ٗترة مً الصمً وهي أػمل مً الىمى  ،والىمى ًددر في الٔالب ًُ
هسٍ ٝالخوىز البويء والخدى ٤الخدزٍجي (. )21
ٗالىمى ُبازة ًُ  :حُٔحر جلٜائي ال ازادي  ،ل ً١الخىمُت ُبازة ًُ
ئخدار حُٔحر مٜـىد مسوى وهادٖ ًخم ًُ هسٍ ٝحهىد بؼسٍت
مىٌمت لخد ُٜٝأهداٖ مُِىت (ٗ ، )21الىمى ُملُت الصٍادة الثابخت
واإلاظخمسة في حاهب مِحن مً حىاهب الخُاة  ،في خحن َّ
أن الخىمُت
جد ُٜٝشٍادة طسَِت جساٟمُت ودائمت ُبر ٗترة مً الصمً (. )22
 -2التىميت والتغيير َّ :
ئن الخُٔحر هى٠ل جدىً ٤وسأ ُلى بىاء اإلاجخمّ
( ، )23وال ًإدي باللسوزة ئلى الخٜدم والازجٜاء والاشدهاز ٜٗ ،د ًخُٔحر
الص يء ئلى الظالب أو ئلى س يء  ،بِىما هدٖ الخىمُت هى الخُٔحر هدى
ألاٗلل بوسٍٜت مخـاُدة ومخٜدمت .
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 -3التىميت و التطىر :ئن الخوىز م٘هىم ٌِخمد باالطاض ُلى الخوىز
الري ً٘ترق َّ
أن ٠ل اإلاجخمِاث جمس زال ٤مسخلت مدددة زابخت في شمً
مِحن ( ، )24وهي ٠لمت جىوىي ُلى م٘اهُم الخمُحز والازجٜاء في ٠ل
هىاحي الخُاة ؤلاوظاهُت وٓحر ؤلاوظاهُت ٌِ ،جي اإلاادًت واإلاِىىٍت أًلا .
 -4التىميت والتلدم ٗ :الخٜدم ًمَّ ً١
أن ًددر في حاهب أو حىاهب
ً
مُِىت لرا ٛد ً٢ىن وظبُا (ٗ ، )25مـولر الخٜدم ٛد ًأحي ٟمسخلت
أزحرة ونهائُت بِد خدور ُملُت الخىمُت والخىمُت الؼاملت .
 -5التىميت والتىميت املطتدامت ًٜ :ىم م٘هىم الخىمُت اإلاظخدامت ُلى
ُدد مً ؤلاُخبازاث ألاطاطُت  ،منها الِمل ُلى الخد مً ئطخجزاٖ
اإلاىازد الوبُُِت  ،والِمل ُلى الخد مً جأزحر اإلاسل٘اث الـىاُُت ُلى
جلىر البِئت ب٢ل أهىاُها  ،وكسوزة الخسؾ ُلى اطخمساز الىٌام
البُئي بؼ٢ل مخىاشن مً ػأهه الخُلىلت دون اطخجزاٖ اإلاىازد
الوبُُِت اإلاخاخت لألحُا ٤الٜادمت (. )26
 -6التىميت والتحديث ٟ :ثحرا ما ً٢ىن الخلى بحن م٘هىم الخىمُت
وم٘هىم الخددًثٗ ،األوٌُِ ٤جى باإلكاٗت ئلى ما ذٟسهاه طابٜا في
الخِسٍ٘اث بالصٍادة في الٜدزة الاهخاحُت بؼ٢ل ًسّٗ مظخىي اإلاِِؼت
ً
ً
ً
مادًا وزٜاُٗا وزوخُا مصخىبا بٜدزة ذاجُت متزاًدة ُلى خل مؼا٠ل
الخىمُت  ،أما الخددًث ٗهى حلب زمىش الخلازة الخدًثت وأدواث
الخُاة الِـسٍت مثل الخجهحزاث الخ١ىىلىحُت واإلاِداث آلالُت والظلّ
الاطتهالُٟت  ،ولم جـمد هٌسٍاث الخددًث أمام الاهخٜاداث لظبب
بظُى وهى أنها ججاهلذ الخـائف الىىُُت للِالم الثالث أو
اإلاخسل ،ٙووٛىَ هره الىٌسٍاث الخددًثُت أطحرة للىمىذج الٔسبي،
ألنها لم تهخم بدُٜٜت الىمى الاحخماعي وؤلام٢اهاث الراجُت للِالم
الثالث .
وم٘هىم الخىمُت اإلاظخدامت بهرا اإلاِجى م٘هىم مظخٜبلي مخ٢امل
ًجِل مً جىمُت الِىـس البؼسي أو ٤أهداٗه  ،وَِمل ُلى الخ٘اي
ُلى زأض اإلاا ٤البؼسي وجىمُخه والُٜم الاحخماُُت والاطخٜساز الى٘س ي
لل٘سد أواإلاجخمّ  ،وٍدسؾ ُلى الِد ٤واإلاظاواة .
 -7التىميت والعدالت الاجتماعيت  :ج ّٜالِدالت الاحخماُُت في ؿلب
موالب الخُٔحر والاؿالح  ،بظبب الاز٘ا ٚفي جد ُٜٝالخىمُت الٜائمت
ُلى الِدالت الاحخماُُت  ،وٍسلّ جددًد ما حِىُه الِدالت
الاحخماُُت وأٗلل الظبل لخدُٜٜها في ٟثحر مً ألاخُان لجدٟ ٤بحر،
ٟما ًسلّ خدود م٘هىم الِدالت الاحخماُُت لخُٔحر مظخمس َّ
ألن
ال٘١سة في خد ذاتها زمسة لىٌام ُٛمي وزٜافي مخٔحر .
لُ ً١لى زٓم الخىىَ ال١بحر اإلاىحىد في م٘هىم الِدالت الاحخماُُت
والخِسٍ٘اث اإلار٠ىزة لها َّ
ٗان في ملمىنها ُىاؿس ال ُب َّد مً جىاٗسها
لخد ُٜٝالِدالت الاحخماُُت وجخمثل في (: )27
 اإلاظاواة وُدم الخمُحز بحن بجي البؼس. ج٢اٗإ ٗسؾ الِمل . -الخىشَّ الِاد ٤للمىازد وألاُباء .
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 اللمان الاحخماعي والِدالت بحن ألاحُا. ٤ جىٗحرالظلّ الِامت . جىٗحر الخُاة ال١سٍمت . جىٗحر الخُاة الصخُت . 8ـ التىميت وحلىق إلاوطان :
وبما َّ
أن ؤلاوظان ٌؼ٢ل حىهس الخىمُت البؼسٍت ٗ ،ال جىمُت بدون
ئوظان  ،وال ئوظان بدون جىمُت  ،وؿ٘ت البؼسٍت أو ؤلاوظاهُت التي
حاءث ٟىِذ للص يء اإلاىؿىٖ وهى الخىمُت  ،ال جسلى مً مٔصي خى٤
أهمُت ؤلاوظان في مىٌىز الخىمُت البؼسٍت ٗ ،اإلوظان هى الهدٖ
والٔاًت في ُملُت الخىمُت ٗ ،الِالٛت بحن الخىمُت البؼسٍت وخٜىٚ
ؤلاوظان ُالٛت جالشمُت َّ ،
ألن ؤلاوظان هى حىهس الخىمُت ووطُلتها
وٓاًتها ٗ ،مً البدًهي ْ
أن ٌؼ٢ل مىكىَ ؿُاهت خٜىٛه حجس الصاوٍت
في أي بسهامج جىمىي .
ٗالخىمُت البؼسٍت وخٜى ٚؤلاوظان جىأمان ً١مل أخدهما آلازس ،
ِٗىدما جىِدم ألاطع الٜاهىهُت واإلاظاواة  ،وج٘خٜد الِدالت وطلوت
الٜاهىن  ،وٍىدؼس الخمُحز ُلى أطاض ُىـسي أو ُسقي أو دًجي أو
مرهبي ّ ،
ج١بل خسٍت الخِبحر ُ ،ىدها جٜ٘د الخىمُت البؼسٍت أهداٗها
وٓاًاتها باإلاسة (. )28
أن مظعى الخىمُت البؼسٍت ً١مً في جد ُٜٝالسٗاهُت لل٘سد ٗ ،انَّ
وبما َّ
ملمىن هرا اإلاظعى هى في النهاًت جأمحن الخٜى ، ٚولِظذ الخٜىٚ
الاٛخـادًت ٜٗى  ،وخسماهه مً خٜىٛه آلازسي  ،الظُاطُت
والاحخماُُت والثٜاُٗت والصخُت.
املطلب الثاوي  :مفهىم البشزيت :
لٌ٘ت البؼسٍت مأزىذة مً وظبت لٌ٘ت ( البؼس)  ،والبؼس :
ً
ؤلاوظان الىاخد زحال ٠ان أو أمسأة  ،وهى بؼس وهي بؼس ٓوهم بؼس ()29
ۡ ََٰ َ ّ ََٰ ُۢ
 ،وبهرا هدز ٞأن البؼس هى ؤلاوظان َ ((،وئ ۡذ ََ ٛ
اَ ٤زُّب َِ ٣لل َمل ِئِ ١ت ِئ ِوي ز ِل ُٝ
ِ
ؿ ۡل ََٰ
َب َؼ ٗسا ّمً َ
ـ ٖل ِّم ًۡ َخ َم ٖا َّم ۡظ ُىى ٖن )) الدجس ،28 :والبؼس والبؼسة :
ِ
ًاهس حلد ؤلاوظان وبؼسة ألازق  :ما ًهس منها مً هباتها  ،وٛد
أبؼسث ألازق وما أخظً بؼستها (. )31
وحاء في جاج اللٔت  ( :بؼس :الباء  ،و الؼحن  ،والساء  ،أؿل
واخد ًهىز الص يء مً خظً وحماٗ ، ٤البؼسة ًاهس حلد ؤلاوظان ،
ً
وطمي البؼس بؼسا لٌهىزهم  ،والبؼس الخظً الىحه والبؼازة الجما٤
ً
ُ ُ ً
ُ
ُ
وبؼسث ٗالها جبؼحرا ،
الخظً الىحه  ،والبؼازة الجما، ٤
والبؼحر
،
ٗالبؼازة بالخحر) (. )31
وحاء في لظان الِسب ( بؼس  :البؼس الخلُ ًّٜ ٝلى ألاهثى والرٟس
والىاخد وألازىحن والجمّ  ،وال ًجمّ ُٜٗا : ٤هي بؼس ،وهى بؼس،
ُ
البؼس ؤلاوظان الىاخد والجمّ واإلارٟس
وهما بؼس ،وهم بؼس (، )32
َ َ ُْٓ
واإلاإهث في ذل ٣طىاء  ،وٍثجى ٟما حاء في الرٟس الخُ١م ٜٗ (( ،الىا
َ
َ َٰ َ
َ
ۡ
َ
أ ُه ۡإ ِم ًُ ِل َبؼ َسٍۡ ًِ ِمث ِل َىا َوۡ ٛى ُم ُه َما ل َىا َُ ِب ُدون)) اإلاإمىىن. 47:
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وُىد الجمّ بحن اللٌ٘حن بحن الخىمُت والبؼسٍت  ،وبِد ئلخاً ٚاء
اليظبت ج٢ىن ُبازة ( الخىمُت البؼسٍت ) والخىمُت ٟما ذٟسها هي
الازج٘اَ والصٍادة والـِىد  ،والبؼس ًساد به ؤلاوظان  ،وبهرا الخىمُت
البؼسٍت هي شٍادة مهازاث وٛدزاث البؼس وجىمُتها.
بأنها شٍادة التي جدـل في ؤلاوظان ٗانَّ
وبما َّأهىا اُخبرها َّ
أن الىمى َّ
َّ َّ
ؤلاوظان ًسل ٝمً كِ ٙزم ًصداد ٟ،ما ٛا ٤حِالى (( :ٱلل ُه ٱل ِري
ُ ٗ ُ
ك ُِۡ ٙز َّم َح َِ َل م ًُۢ َب ِۡد َ
َز َل َ١ُ ٜم ّمً َ
ك ِۡ َّٖ ٛ ٙىة ز َّم َح َِ َل ِم ًُۢ َب ِۡ ِد
ٖ
ِ
ِ
ِ
ۚٗ
ُ َّ َ ۡ ٗ َ َ ۡ َ ٗ َ ۡ ُ ُ َ َ َ ٓ ُۚٗ َ ُ َ ۡ َ ُ ۡ
َ
ُ
ٛى ٖة كِ٘ا وػِبت ًسل ٝما ٌؼاء وهى ٱلِ ِلُم ٱلِ ٜدًس)) السوم، 54 :
ٗاإلوظان مساخل مسخلت ًأحي بِدها مسخلت أزسي طىت هللا في ُباده ،
وُالٛت الىمى بالبؼس ُ ،الٛت السوح مّ الجظد ٗ١ما أن الجىاهب
اإلاادًت مً لخم وٌُم وُـب ًصداد وٍىمى ١ٗ ،رل ٣السوح لها شٍادة
وهمى ۡ َٛ (( ،د َأ ۡٗ َل َر َمً َش ََّٰ ٟى َها )َ (9و َۡ ٛد َز َ
اب َمً َد َّط َٰى َها )) الؼمع 9 :ـ
 ، 11وفي مِجى آلاًت ال١سٍمت ُٛل ٛ ( :د أٗلر مً ش٠ى ه٘ظه بالِمل
ً
الـالر  ،وُٛل مً ُمل زحرا ش٠اها بواُت هللا  ،وُٛل ٛالىا مً
أؿلخها ) (ٛ ( ، )33د زاب مً دطاها ٌِجي  :زظس مً أٓ٘لها
وأٓىاها  ،وزرلها وأكلها )  ،ش٠اها أهماها وأُالها  ،بالواُت والبر
والـدٛت  ،دطاها هٜـها وأز٘اها بترُ ٞمل البر  ،وبس٠ىب ُمل
اإلاِاص ي (. )34
َّ
ومً أعجب أمس البؼس أهه ال ًىحد في خُاجه جى ٙٛبل هىا ٞحُٔحر
مظخمس بالصٍادة أو الىٜف وٛد أػاز الٜسآن ال١سٍم ئلى ذل ٣بىكىح
َ َ
ُ َ
َ َٓ
خُث (( ِإلاً ػا َء ِمىۡ ١م أن ًَ َخ ََّ ٜد َم أ ۡو ًَ َخأ َّز َس )) اإلادزسٗ ، 37 :اذن ال
ْ
جى ٙٛئما جخٜدم بِمل زحر ؿالر أو جخأزس بِمل ٗاطد ٓحر مٜبى٤
ُىد هللا طبداهه وحِالى ( ، )35لرا ًدظً الٜىَّ ٤
بأن الىمى:
 الىمى مسجبى بالصٍادة طىاء أ٠ان في الخحر أو في الؼس . الىمى السوحي ال ًٜل أهمُت مً همى الجظد ْ ،ئن لم ً ً١هى ألاهم
ُلى ؤلاهال ٚمً الىاخُت اإلاادًت .
 هىا ٞجالشم بحن البؼس والىمى ال ًى٘ ٣ختى بِد اإلاىث ٜٗ ،د ًصداد فيخظىاث ؤلاوظان بِد مىجه بظبب ولد ؿالر ًدُى له أو ؿدٛت حازٍت
.
الجىاهب اللابلت للىمى عىد البشز
َّ
و حىاهب البؼس ومجاالتها مخِددة  ،و٠لها جخِل ٝبدُاتهم  ،وئنهم
ٌظِىن مسٟصًٍ ومهخمحن بالخىمُت ُ ،لى وحه الخـىؾ جىمُت
الجىاهب الخالُت :
 -1الجاهب الجظدي  :أػاز هللا حِالى ئلُه في مِسق الازخُاز
َ َ َ َ ُ ۡ َ ُّ ُ ۡ َّ َّ
ٱلل َه َۡ ٛد َب َِ َث َل ُۡ ١م َه ُال َ
ىث
وؤلاؿو٘اء خُث  (( ،وٛا ٤لهم ه ِبيهم ِئن
َمل ٗٗۚ ٢ا َُ ٛال ٓى ْا َأ َّو َٰى ًَ ُ٢ى ُن َل ُه ۡٱإلاُ ۡل َُ َُ ٣ل ُۡ َىا َو َه ۡد ًُ َأ َخ ُّ ٝب ۡٱإلاُ ۡل ٣م ۡى ُه َو َل ۡم ًُ ۡإثَ
ِ
ِ ِ ِ
ۡ ۡ
َ َ ٗ ّ َ ۡ َ ۚٗ َ َ َّ َّ َ ۡ َ َ َٰ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ُ َ ۡ َ ٗ
طِت ِمً ٱإلا ِاٛ ٤اِ ٤ئن ٱلله ٱؿو٘ىه ُلُ١م وشاد ۥه بظوت ِفي ٱل ِِل ِم
ۡ
َۡ
َّ
َ ٓ ۚٗ َّ َٰ
َوٱل ِج ۡظ ِ ِۖم َوٱلل ُه ًُ ۡإ ِحي ُمل ُ ١ۥه َمً ٌَؼا ُء َوٱلل ُه َو ِط ٌّ َُ ِلُم )) البٜسة،247 :
ٗالٜىة البدهُت لها أهمُتها ألن آلاًت اإلار٠ىزة في مِسق الٜخا٤
ً
ومٜاومت الاُداء حظدًا  ،وهرا الجاهب ٛابل للىمى  ،ولرا ٠اهذ
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ؤلاػازة في آلاًت ال١سٍمت ئلى حاهبحن أهّ٘ مما ذٟسوا مً اليظب واإلاا٤
 ،وهما الِلم والٜىة (. )36
 -2الجاهب السوحي  :السوح هي ألاؿل والجظد جابّ  ،وٗظاد السوح بما
جدمل مً مِخٜداث ٗاطدة ٗهى الهل١ت في الدهُا وآلازسةَ (( ،و َم ًۡ
َ
ۡ
َ ۡ َ َ َ ۡ ي َ َّ َ ُ َ َ ٗ َ ٗ َ ُ
كى٢ا َوه ۡدؼ ُس ُ ۥه ًَ ۡى َم ٱل َِ ََُٰ ٜم ِت أ ُۡ َم َٰى))
أُسق ًُ ِذِ ٟس ٗ ِان ل ۥه م ِِِؼت
هه ، 124 :ومً هىا ٗخىمُت السوح لترجٜي في هاُت هللا هى اإلاٜـىد
مً وحىد ؤلاوظان في هره الخُاة ٗ ،ممازطت اإلاهً التي حظاُد ُلى
همى الاٛخـادي ُلى مظخىي ال٘سد مً مخولباث الدًً ؤلاطالمي
ََ
ََ َ ُ َ
الخىَُ (( ، ٙم ًۡ َُم َل ََٰ
ؿ ِل ٗخا ِّمً ذٍ ٟس أ ۡو أهث َٰى َو ُه َى ُم ۡإ ِمً ٗل ُى ۡد ُِ َِ َّى ُ ۥه
ِ
َ َ َٰ ٗ َ ّ َ ِٗۖ َ َ َ ۡ َ َّ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ َ ُ ْ َ ۡ َ ُ نَ
خُىة ه ُِبت ولىج ِصٍنهم أحسهم ِبأخظ ًِ ما ٠اهىا ٌِملى )) الىدل، 97 :
ٗلمً هللا مً همذ زوخه لخٜترب مً الخ ٝباالًمان والِمل الـالر
طِادة الدهُا بالخُاة الوُبت ( ، )37والجصاء الىافي مً هللا مّ جٜـحر
ؤلاوظان  ،ولرا ًىم الخظاب هخائج السوح الوُبت هى اإلاىجي ُىد هللا
جباز ٞوحِالى مً ُراب الجخُم .
 الخاهب الاٛخـادي  :خُاة الىاض مً خُث ال٘١اٖ اإلاادي ججِلهمَّ
َُ
أٟثر ُواء  ،وٛد أمس هللا حِالى بالظعي في ألازق (( ُه َى ٱل ِري َح َِ َل لُ ١م
ُُ ْ
ۡ َۡ َ َ ُ ٗ َ ُ ْ
َ َ ۡ ُّ
ٱلي ُؼ ُ
ىز)) اإلال:٣
ق ذلىال ٗ ۡٱمؼىا ِفي َم َى ِاِ ٟب َها َو٠لىا ِمً ّ ِز ۡش ِِ ٛهۦِۖ و ِئلُ ِه
ٱألز
 ، 15أي طهل ألازق لإلوظان ئذا أزادوا أن ًلسبىا ٗيها ( ، )38أي
الظحر ٗيها للخ٘١س وللِمل .
ٗاإلاص ي هىَ مً الىمى الاٛخـادي ًجِل مً اإلاظلم ؿاخب ُصة
وٟسامت وٛىة  ،وُلُه الىمى الجظدي ًد ٜٝالىمى الاٛخـادي  ،وال
َ
ػ ٣لل٘سد وبما ًدمل مً ُبىدًت الِمل والاخدظاب ُىد هللا ُٗىمى
ً
برل ٣زوخُا ٗ ،خخ٢امل هره الثالر ُٗ ،خ٢ىن ؤلاوظان اإلاِواء والري
ٌُظخ٘اد مىه في ٠اٗت مجاالث الخُاة البؼسٍت  ،وٗالط٘ت اإلاظلمحن
ً
زٟصوا ُلى الاوظان واُخبروه مدىزا ًّ ُ ،ىدما جددزىا ًُ الوبُِت
ؤلاوظاهُت ذٟسوا ٠ل ما ًخِل ٝباإلوظان  ،وهٌسوا ئلى الاوظان ُلى َّأهه
(: )39
ٗ -1الوبُِت ؤلاوظاهُت جخ٢ىن مً مادة وؿىزة أو زوح وحظد أو
ه٘ع وبدن وهي حمُِا مظمُاث واخدة لإلوظان .
َّ -2ئنهم ًىٌسون للى٘ع ؤلاوظاهُت ُلى َّأنها اطخ١ما ٤أو ٤لجظم
الوبُعي الري ًىمى وٍخٔري وٍ١بر .
أن الوبُِت ؤلاوظاهُت ُلى َّأنها زحرة في خالخحن ذل ٣أنَّ
وٍسون َّ
ؤلاوظان م٘وىز ُلى الخحر َّ ،
وأن الؼس أمس هازيء وٓحر أؿُل ُٗه ،
ً
وئهما ًوسأ ُلُه اإلاجخمّ الري ٌِِؽ ُٗه َّ ،
َّ
وأهه ًِ٘له زوأ أو حهال
مىه أو لخأزحر البِئت الاحخماُُت التي جسبى وُاغ ٗيها (. )41
وٛد ذٟسها طابٜا ّ
أن مـولر الخىمُت البؼسٍت خادر ومظخجد ُلى
اإلاـادز ؤلاطالمُت بمِىاه الخدًث ُلى السٓم مً وحىد م٘هىمه
بـىزة واطِت اإلاىىا ٤في أدلت ال١خاب والظىت الىبىٍت الواهسة  ،وبما
َّأهىا هسٍد ْ
أن هبدث حاهب الخىمُت البؼسٍت بمِىاها الخدًث بحن زىاًا
الرٟس الخُ١م  ،لرا ازدها أن هُ ٜٙلى م٘هىمها الخدًث وما حِىُه
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وجدمله مً مِاوي ل٢ي ًدظجى لىا جددًد م٘هىمها واإلاساد منها مً
زال ٤ئًجاد الخواب ٝبحن هره اإلاِاوي وأدلت الٜسآن ال١سٍم ،لرا طىٖ
وظخِسق هٌسة الدزاطاث الخدًثت لهرا اإلاـولر وما أُوخه مً
م٘هىم وما ًيسجم مّ مخولباث الِـس .
مفهىم التىميت البشزيت :
مً اإلاِلىم َّ
أن مـولر الخىمُت البؼسٍت مـولر مِاؿس جم
جداوله في الِٜىد ألازحرة مً ٛسن الِؼسًٍ  ،ولم ًصً ٤دخاج ئلى
ً
ً
دزاطاث جبحن مِىاها ال٢امل  ،لرل ٣لم أحد حِسٍ٘ا ػامال و٠امال
ًجمّ خدود حِسٍ٘ه َّ ،
ألن مـولر الخىمُت ًسجبى بجمُّ مجاالث
الخُاة  ،وجدوز خى ٤جوىٍس الٜدزاث البؼسٍت ِٗ ،ظخِمل ُلى طبُل
اإلاثاُ ٤ىدما ًخم الخِبحر ُلى همى حجم ؤلاوظان أو ُلى همى ذ٠ائه لرا
ٜٗد ُُسٖ ُلى أنها :
ُملُت تهدٖ ئلى شٍادة الخُازاث اإلاخاخت أمام الىاض  ،وجسٟص جل٣
الخُازاث ألاطاطُت في أن ًدُا الىاض خُاة هىٍلت زالُت مً الِلل
وأ ْن ً١دظُىا اإلاِسٗت ْ
وأن ًدـلىا ُلى اإلاىازد الالشمت لخد ُٜٝمظخىي
خُاة ٟسٍمت (. )41
ومً َز َّم َّ
ٗان للخىمُت البؼسٍت حاهبان  ،ألاو ٤هى حؼُ١ل الٜدزاث
ِ
البؼسٍت مثل جدظحن الصخت واإلاِسٗت واإلاهازاث .
والثاوي ًخمثل في اهخ٘اَ الىاض بٜدزاتهم اإلا١دظبت في اإلاجاالث
الصخـُت أو الاهخاحُت أو الثٜاُٗت أو الاحخماُُت أو الظُاطُت  ،ول٢ي
ج٢ىن الخىمُت البؼسٍت هاجخت ٗاهه ال ُب َّد مً جىاشن بحن هرًً الجاهبحن
.
َّ
َّ
ٟما أن هىا ٞمً ٌِسٖ الخىمُت البؼسٍت ُلى أنها هٌسٍت في الخىمُت
الاٛخـادًت والاحخماُُت ججِل ؤلاوظان مىولٜها وٓاًتها  ،وجخِامل
مّ ألابِاد البؼسٍت والاحخماُُت باُخبازها الِىـس اإلاهُمً  .وجىٌس
للواٛاث اإلاادًت باُخبازها ػسها مً ػسون جد ُٜٝالخىمُت
اإلاظخدامت ( ، )42لرا ٗهدٖ هره الخىمُت هى زل ٝبِئت مىاطبت
جم ً١ؤلاوظان مً الخمخّ بدُاة هىٍلت وصخُت وزالٛت .
وٟرل ٣ذٟس َّ
بأهه جىشَّ زُازاث الىاض وٛدزاتهم مً زال ٤ج٢ىًٍ
زأض اإلاا ٤الاحخماعي  ،بدُث ًخم جلبُت اخخُاحاث الجُل الخالي بأٟبر
ٛدز مم ً١مً الِدالت دون اإلاظاض باخخُاحاث ألاحُا ٤الٜادم ()43
 ،هالخٍ هىا ّ
أن ّّ م٘هىم الخىمُت البؼسٍت ًخلمً ئجاخت زُازاث
مخِددة وحِلها في مخىاو ٤ألاٗساد مً زال ٤جىٗحر البِئت اإلاثالُت
واإلاظاُدة ُلى جد ُٜٝأهداٖ ألاٗساد ٟما يهخم مً حهت أزسي بخد٘حز
ٛدزاث ؤلاٗساد وذل ٣مً زال ٤جدظحن اإلاظخىٍاث ل٢اٗت حىاهب
خُاتهم بما ًد ٜٝالسٗاهُت للمجخمّ باُخبازها ألاهداٖ الظامُت
إلاسخل ٙالجهىد ؤلاهمائُت ،لرا هالخٍ أن مِجى الخىمُت البؼسٍت هىا
ٛد كم م٘هىم شٍادة الٜدزاث وجد٘حزها مً زال ٤جىٗحر اإلاىار اإلاالئم
لها  ،مّ الخمخّ باخترام الراث وجم١حن ٗسؾ ؤلابداَ وؤلاهخاج وكمان
خٜى ٚؤلاوظان (. )44
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ً
ً
ٗاُداد الِىـس البؼسي ئُدادا صخُدا بما ًخ٘ ٝواخخُاحاث
اإلاجخمّ ُلى أطاض َّأهه بصٍادة اإلاِسٗت وٛدزة ؤلاوظان ًصداد وٍخوىز
ً
اطخٔالله للمىازد الوبُِت ٗلال ًُ شٍادة هاٛاجه وحهىده .
ولرا وظخوُّ الٜىَّ ٤
بأن للخىمُت البؼسٍت حاهبان :
الجاهب ألاو : ٤بىاء الٜدزاث البؼسٍت لخدظحن مظخىي الصخت
واإلاِسٗت واإلاهازة .
الجاهب الثاوي  :اهخ٘اَ الىاض مً ٛدزاتهم اإلا١دظبت في وٛذ ال٘ساْ
وألٓساق ؤلاهخاج واليؼان في مجا ٤الثٜاٗت واإلاجخمّ والظُاطت .لرا
ً
َّ
ٗان الدزل لِع ئال واخدا مً الخُازاث اللسوزٍت للخىمُت البؼسٍت
ً
ً
ول١نها لِظذ ػسها ٠اُٗا  .واإلاهم ْ
أن جسدم جىمُت ؤلاوظان وجوىٍسه
(ٗ ،)45هي جىمُت للٜدزاث بخىحيهها هدى الـىاب  ،وجىمُت للمهازاث
مً زال ٤مِسٗتها واٟدؼاٗها .
ومً زال ٤ما ذٟسخى ٤الخىمُت البؼسٍت ًدبحن لىا بان اطخسدام
لٍ٘ الخىمُت البؼسٍت مسث بمساخل و٠اهذ هره اإلاساخل ٠الخالي :
1ـ التىميت بالبشز :
ٗهدٖ الاٛخـاد هى حٌُِم الىاجج ال١لي الري ًٜاض بالىاجج الٜىمي
أو بىاجج ال٘سد وطسُت همىه  ،وٟرل ٣زّٗ ئهخاحُت الِىامل  ،وٍمً١
ْ
أن حظمى هره اإلاسخلت بمسخلت الخىمُت بالبؼس وجوىٍس ٛدزاجه .
2ـ تىميت البشز :
وفي اإلاسخلت التي جليها حاءث مسخلت أٟثر جٜدما هي ( جىمُت البؼس
) ٗسٟصث ُلى جدظحن هىُُت ُىامل الاهخاج  ،ومنها الِىـس البؼسي
بالخِلُم والصخت بُٔت زّٗ الاهخاحُت ٟ ،ما أزجِ٘ذ ئهخاحُت ُىـس
زأض اإلاا ٤بالخٜدم الخٜجي  ،ودزج حِبحر زأض اإلاا ٤البؼسي الري بٜي في
ً
أهاز حٌُِم الىاجج  ،وال يهخم ٟثحرا بترُٟب الىاجج وجىشَّ ُىائده .
3ـ التىميت من أجل البشز :
ْ
وفي هره اإلاسخلت ً ،م ً١أن هولُ ٝليها ( الخىمُت مً أحل البؼس
) بدأ الترٟحز ُلى وكّ ؤلاوظان ٓاًت للخىمُت ولِع مجسد أداة في
جدُٜٜها ٟما ٠ان ُلُه الخا ٤في اإلاسخلخحن الظابٜخحن  ،وٛد خدر
ً
جٜدم مخدزج  :ئذ بدأ الخدًث ًُ خظً الخىشَّ ذل ٣الىاجج ُ ،ىكا
ًُ ؤلاهخمام ب١م الىاجج بهدٖ حٌُِمه ٗ ،اججه الخ٘١حر ئلى ٛلاًا
جابِت له ٠البوالت والدؼُٔل  ،وٟرل ٣الخدًث ًُ جسُٟب ذل ٣الىاجج
ومدي جلبِخه للخاحاث ألاطاطُت إلاجمل الىاض بٔم الىٌس ًُ
ً
ؿِىباث اإلاِسٗت لخددًد جل ٣الخاحاث  ،أزرا بِحن ؤلاُخباز جىىُها
وحٔحرها وٗ ٝالصمان واإلا٢ان  ،وفي آزس اإلاواٖ جبلىزث هٌسة حدًدة
للخىمُت البؼسٍت ُلى َّأنها (ُملُت جىطُّ زبراث ؤلاوظان ) وهي زالزت :
 ْأن ًدُا ؤلاوظان خُاة هىٍلت وصخُت .
 ْوأن ً١دظب اإلاِسٗت وجىمُتها .
 ْوأن ًدـل ُلى اإلاىاد الالشمت لخىٗحر مظخىي مِِص ي ٟسٍم .
ٗاذا لم ج ً١هره الخُازاث مخاخت ٗظخٌل هىاٗ ٞسؾ أزسي
ٟثحرة ًخِرز الخـىُ ٤ليها  ،لرا الخىمُت البؼسٍت جىٟد ُلى كسوزة
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جىٗحر الخُاة اإلاىاطب لجمُّ الىاض ( ، )46وهرا ما أُخمده بسهامج
ألامم اإلاخددة بىحىد زالزت مإػساث أطاطُت حِبر ًُ خا ٤الخىمُت
البؼسٍت واإلاخمثلت في دزل ال٘سد  ،والخِلُم ؤلالصامي  ،وٟرل٣
اإلاداٌٗت ُلى الصخت ؤلاوظاهُت (. )47
ً
ً
وفي هرا ؤلاهاز ٌِد م٘هىم الخىمُت البؼسٍت م٘هىما أٟثر ػمىال
وُمىمُت مً اإلا٘اهُم آلازسي اإلاسجبوت بها ومنها م٘هىم (ئدازة اإلاىازد
ً
البؼسٍت ) الري ٌُِجى أطاطا بخٌُِم وئطخٔال ٤هاٛاث ألاٗساد
الِاملحن في مإطظاث بُِنها  ،وٟرل ٣م٘هىم ( جسوُى اإلاىازد
البؼسٍت ) الري ٌؼحر ئلى وكّ جـىز ألهداٖ اإلاجخمّ أو اإلاإطظت مّ
الِمل ُلى زل ٝػب١ت مً الِالٛاث الازجباهُت بحن هره ألاهداٖ مً
هاخُت  ،واإلاىازد البؼسٍت اإلاخاخت مً هاخُت أزسي مً خُث
الخســاث واإلاهازاث (. )48
َّ
زٓم حِدد الخِسٍ٘اث إلا٘هىم الخىمُت البؼسٍت ٗ ،انها حمُِا جخلمً
ً
ً
م٘هىما أطاطُا وهى ئجاخت أٗلل ال٘سؾ اإلام١ىت الطخٔال ٤الواٛاث
البؼسٍت اإلاخاخت مً أحل جد ُٜٝمظخىي زٗاهُت أٗلل لألٗساد .
ٗالبؼس هم الهدٖ ألاطاس ي للخىمُت البؼسٍت  ،وهم أًلا ألاداة
ألاطاطُت لخد ُٜٝهره الخىمُت ٟ ،ما َّ
أن الخىمُت بهرا اإلاِجى ال حِجي
ٜٗى شٍادة الثروة أو الدزل للمجخمّ أو ختى لألٗساد وئهما النهىق
بأوكاُهم الثٜاُٗت وؤلاحخماُُت والصخُت والخِلُمُت وجمُ١نهم
طُاطُا وجُِ٘ل مؼازٟتهم في اإلاجخمّ ،وخظً جىًُ ٙهاٛاتهم
وٛدزاتهم لخدمت أه٘ظهم وزدمت أٗساد اإلاجخمّ ُامت .
الخاتمت
ً
ً
الخمد هلل الري بىِمخه جخم الـالخاث  ،أخمده حِالى خمدا ٟثحرا
ً
ً
هُبا مباز٠ا ُٗه ،والـالة والظالم ُلى زطى ٤الهدي طُدها مدمد ـ
وُلى آله وصخبه ـ ومً زال ٤هرا البدث خاولذ جىكُذ م٘هىم
الخىمُت البؼسٍت و٠ل ما ًخِل ٝبهرا اإلا٘هىم  ،وٟرل ٣اإلا٘اهُم
اإلاخٜازبت لها في اإلاِجى والداللت.
وألن الخىمُت البؼسٍت زٟحزة أطاطُت ل٢ل مجاالث وباألزف ٠ل ما
ً
ُ
جد ُٜٝجىمُت في مجا ٤ما بُِدا ًُ
ًخِل ٝالخىمُت ٗ ،ال ًمً١
الِىـس البؼسي  ،لرل ٣بدأ الترٟحز ُلى جىمُت البؼسٍت مً أحل
جد ُٜٝجىمُت الؼاملت للمجخمّ ٗ ،االهخٜا ٤بمجخمّ ما مً مظخىي
همى آزس مخٜدم ً٢ىن
همى جٜلُدي ئلى ٍ
أدوى ئلى مظخىي أُلى  ،ومً ٍ
ًُ هسٍ ٝجىمُت مهازاث ألاٗساد واإلاجخمِاث .
ٗال ُب َّد مً جىكُذ الخىمُت وبُانها َّ ،
ألنها مً اإلاىكىُاث الِـسٍت
ً
التي ًخ٢لم ٗيها ال١ثحر  ،وأؿبذ للخىمُت زوادا  ،بل هىا ٞمدزبحن
للخىمُت البؼسٍت  ،ولهم دوزاث في مجاالث الخىمُت البؼسٍت  ،بل
وأؿبدذ مدى أهٌاز الؼباب في هره الخٜبت مً الصمً  ،لرا ٠ان
مً اللسوزي الخىكُذ والبُان لهرا اإلا٘هىم  ،واطخدلاز ألاٗ٢از
الخىمىٍت  ،والُٜم ؤلاًجابُت جخولب الىعي بها ٗاإلوظان ؤلاًجابي
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ٌؼاز ٞفي هره الخُاة وٍداو ٤أن ًأزر منها ٠ل ما هى مُ٘د مً أحل
خُاة طُِدة .
ٗمً زال ٤هرا البدث ًدبحن لىا الىخائج آلاجُت :
 ؤلاوظان هى مدىز للِملُت الخىمىٍت .ًّ
ً
وطلىُٟا  ،مً أحل جد ُٜٝذاجه .
باإلوظان ٗ١سٍّا
 الازجٜاء ُِ
ُ
ُ
هاٛاث ؤلاوظان وٛدزاجه واطخسدامها بأٗلل الوس. ٚ
ئهالٚ
ِ
ً
ً
ً
 الاُخماد ُلى الراث وحِل ؤلاوظان مىخجا وٗاُال  ،وٛادزا ُلىجد ُٜٝخاحاجه .
ً
 ُحِل ؤلاوظان ٛادزا ُلى الخىمُت الراجُت اإلاظخمسة  ،وُدم الاٟخ٘اء
ّ
بدد مِحن .
ِ
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امللخص بالغت الكزديت
طةشةثيداني مسؤيي طسنطرتيو بهةماية كة مسؤظ ثيويطتييةتي لةذياني
زؤذانةدا  ,ضونكة ضةمكي طةشةثيداني مسؤيي يةولدةدات ثةزة بة توانا و
بةيسةكاني بدات بةشيوةيةكي يةميشةيي و بةزدةوام  ,ئةمةش وادةكات كة
مسؤظ بتوانيت كاز و ضاالكييةكاني بة شياوتسيو شيوة ئةجنام بدات ,
لةبةز ئةمة طةشةثيدانيي مسؤيي زؤلي كازيطةزيي يةية لة ثيشخطتين
تاك و كؤمةلطادا  ,ئيمةش يةوملانداوة لةم تويريهةوةدا ئةم ضةمكة
زونبكةيهةوة وة يةزوةيا بةيا و طسنطيةكةي زونبكةيهةوة  ,ضونكة لة
زيطةي طةشةثيداى تواناكاى بةييص كسدني خود  ,وة ثةزةثيداني
ثةيوةنديية كاى و دةضت نيشانكسدني خالة الواشةكاى بة مةبةضيت بةييص
كسدني  ,وة يةولداى بؤ ثةزةثيداني خالة الواشةكاى يؤكازيكي ضةزةكيية
بؤ بهيادناني مسؤظيكي متمانة بةخؤبوو  ,بةمةش ياوضةنطي لة ذياندا
دزوضت دةبيت  ,لة ثيهاوي بةدةضت ييهاني ئازامي و ئاضودةيي.
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Abstract:
Human development is one of the most important
pillars that every person needs in his daily life, so that
this concept aims to develop capabilities and life skills in
a permanent and continuous manner, in a way that
enables this person to carry out his usual activity and
work to the fullest, and therefore human development
plays an important role in the success and progress
Human societies, human development is concerned with
the human being and seeks every effort to develop his
abilities and skills, and through this research we wanted
to reach the meanings of human development, its
objectives, and its basic pillars. The correct way, by
knowing the strengths to develop them and knowing the
weaknesses to strengthen and fix them, which makes him
confident of himself and hopes for himself and for
humanity good and happiness, by relying on positive
thoughts and staying away from negative thoughts, and
this is what is a reason for achieving balance in life.
Keywords: human development from as well as human
development and its impact on the Muslim personality .

