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  ملخص 
من  احيث يطرح هذا اعبدل عديدً  ؛رض هذا البحث جدل اجملتمع اؼبدينيستع      

،  تتعدد اؼبسميات اليت تطق  عقي تتصل جبدل مفهوم اجملتمع اؼبدين اليت، اإلشكاليات النظرية
الدائر حول مكونات اجملتمع ، تكذلك اعبدل اليت تبدت لصيقة ب  أت قريبة من تعالقت  باؼبفاهيم 

، تالرؤى الفكرية سؤسسات اليت تدلل  ي دائرة حدتد،، تنأتت  تتطور، التارىبياؼبدين تاؼب
. تاأليديولوجية اليت تتنازع مفهوم اجملتمع اؼبدين نفس  مسعى إىل االقًتاب من  بغرض تفسَت، 

 تىبقص البحث  ي النهاية إىل عدد من النتائج اؼبهمة . 
 Abstract:  

This research will discuss the debate surrounding the civil society, and 

will raise the theoretical problems, which are connected to the concept of 

civil society and names used to describe it in addition to concepts related 

or close to it, also we will discuss the ongoing arguments about the civil 

society and the associations lies within its scope along with intellectual 

and ideological views about the concept of the civil society, as part of 

pursuit of its explanations, this research finally concluded several 

important results. 
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  : مقدمة 
المية، ت ي رغم رتاج مصطقح اجملتمع اؼبدين  ي اػبطابات الفكرية تالسياسية تاإلع        

، إال أن مفهوم الدتلية تاؼبنظمات غَت اغبكومية ، تكذا  ي أدبيات اؼبنظماتالدراسات األكاديبية
     . فال يوجد اتفاق عقى داللت  اعبدلية، اؼبتنازع عقيها تحوؽباتمع اؼبدين من اؼبفاهيم اجمل

حيث انقسام الرؤى الفكرية تاأليديولوجية تبدت ماثقة تمتصارعة حيال هذا اؼبفهوم فبا  ،تحدتد،
تهو جدل قدمي تلكن  متجدد كقما طرح  ،يولد ما يبكن أن نطق  عقي  " جدل اجملتمع اؼبدين "

من الفوضى النظرية فبا أدى إىل حالة  ؛ة تاؼبراجعةاؼبفهوم من جديد عقى بساط البحث تاؼبناقأ
عنها لَت  عّب ، تهي حالة دين منذ ظهور، تحىت تقتنا اغباضرتالفكرية تالزم  مفهوم اجملتمع اؼب

ل : " كقما ازداد استعمال مفهوم عندما قا  Benjamin Bartتعبَت " بنجامُت باربر 
، ن  " البد بالضرترةإاجملتمع اؼبدين  ي السنوات األلَتة قل فهم  تلذا ذهب البعض إىل القول 

، تما صاحب ظهور، من دين  من ربديد اؼبقصود باؼبصطقحعند االقًتاب من مفهوم اجملتمع اؼب
 . (  104ص  ،2003 ،) مورتلغط تما أثار، من لالف " 

  حث:البية إشكال
يمية طالت ـبتقف ن عقى جدل اجملتمع اؼبدين انقسامات عدة تلدت فوضى مفاهيمهت      

أدت إىل صعوبة استنطاق  ،،  ي سياقات  اجملتمعية اؼبختقفة، بل تارىب  تتطور جوانب  تمكونات 
تمفاهيمية ، فبا تلد إشكاليات نظرية  أت اإلمساك ب  بأكل دقي  تتاضحمفهوم اجملتمع اؼبدين

ذات صقة مباشرة هبذا اؼبفهوم من شتهنا أن تستقطب انتبا، أي باحث تتدفع  إىل تلوج 
ؽبذا البحث  ي سسؤال ؿبوري  مكنوناهتا تؿبتواها تفحواها . تيبكن صياغة اإلشكالية األساسية

التساؤالت البحثية الفرعية  : ما هي طبيعة جدل اجملتمع اؼبدين ؟ تهو سسؤال يطرح صبقة منمفاد،
:  ما هي ؿباتر هذا اعبدل  ؟ تما هي الرؤى الفكرية تاأليديولوجية اليت تسود جدل اجملتمع منها

 ؟ كاسات  عقى مفهوم اجملتمع اؼبديناؼبدين ؟ تما هي حدتد هذا اعبدل تنتائج  تانع
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 : أمهية البحث  
 كن تقخيصها  ي اتآيت : ، يبأنبية هذا البحث من اعتبارات عدةتتتيت      

االجتماعية تاإلنسانية بصفة مفهوم اجملتمع اؼبدين أصبح مفهومًا مركزيًا تؿبوريًا  ي الدراسات  -
 ، فهو مفهوم رحال يسكن أغقب حقول العقوم االجتماعية توبتل مكانة مهمة  ي أدبياهتا . عامة

ت التنمية السياسية يطرح بقوة عند أن اجملتمع اؼبدين كمفهوم تكآلية أصبح موضوعاً مهما لدراسا -
 دراسة قضايا التحول الديبقراطي تالتغَت االجتماعي بصفة عامة . 

، ذت داللة عاؼبية خباصة مع سيادة  ظاهرة العوؼبة تبرتز مصطقح " اجملتمع أصبح هذا اؼبفهوم -
 اؼبدين العاؼبي " منذ عقد التسعينيات من القرن اؼباضي . 

، بل  ي يس فقط عقى اؼبستويات األكاديبيةال يزال ل  حضور، اؼبهم ل أن جدل اجملتمع اؼبدين -
، تيأكل نقطة ذباذب كبى بُت األنظمة السياسية عقى افل الدتلية تاإلققيمية تاحملقيةاحمل

 ألتالف مأارهبا تبُت مسؤسسات اجملتمع اؼبدين اليت تطمح لقعب دتر أكب  ي اغبياة السياسية . 
 : أهداف البحث  

 يهدف البحث إىل ربقي  صبقة من األهداف تاليت أنبها :        
 أتاًل / التعريف دبفهوم اجملتمع اؼبدين تعناصر، تمكونات  تاستعراض تارىب  تتطور، .  -
 ثانياً / الوقوف عقى طبيعة اعبدل الدائر حول اجملتمع اؼبدين تأهم ذباذبات  تؿباتر، .  -
يديولوجية اليت سعت إىل تفسَت مفهوم اجملتمع اؼبدين أت ًا /  استعراض الرؤى الفكرية تاألثالث  -

 االقًتاب من  . 
 رابعاً  / التعرف عقى انعكاسات هذا اعبدل عقى اؼبفهوم العام لقمجتمع اؼبدين .  -

  : منهجية وتقسميات البحث 
، تهو بذلك العام حول مفهوم اجملتمع اؼبدين يهدف هذا البحث إىل ربقيل عناصر اعبدل    

يعتمد اؼبنهج التحقيقي الذي يسعى إىل تفكيك أجزاء الظاهرة ؿبل الدراسة تإعادة ذبميعها  ي 
الكل اؼبركب إلعطاء صورة شامقة حول اعبدل العام الذي وبيط دبفهوم اجملتمع اؼبدين . كما 
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أليدلوجية يديولوجي لالقًتاب من الرؤى تاؼبقاربات الفكرية تاهذا البحث اؼبدلل األيستخدم 
اليت تسعى لتفسَت تفهم اجملتمع اؼبدين . تمن الناحية اؼبعقوماتية يعتمد البحث عقى مصادر 
معقومات أتلية تتمثل  ي أمهات اؼبراجع تالكتب تاإلسهامات الفكرية األصيقة حول اجملتمع 

الصقة  اؼبدين . تمصادر معقومات ثانوية كالدتريات العقمية تالبحوث تالدراسات السابقة ذات
. تبغية ربقي  األهداف البحثية اؼبتولاة  يبكن ربديد الطبيعة قموضوع البحثي اؼبطرتحتالداللة ل

 العامة عبدل اجملتمع اؼبدين  من لالل احملاتر البحثية التالية : 
 ، جدل ادلسميات . أواًل / اجملتمع ادلدين

 .  ثانياً / تاريخ اجملتمع ادلدين، جدل القطيعة والتواصل 
 .  ، جدل ادلكونات واحلدودع ادلدينثالثاً / اجملتم

 ، جدل ادلقاربات وتعدد الرؤى :  رابعاً/ اجملتمع ادلدين
 . خامساً / اخلالصة والنتائج 

 ، جدل ادلسميات : أواًل / اجملتمع ادلدين
تتعدد اؼبسميات اليت تعب عن اجملتمع اؼبدين تتتباين، تيبدت اعبدل حوؽبا قائمًا دتمبا حسم      

لقخالفات اليت تتصاعد تتتوالد بأتهنا. فاجملتمع اؼبدين يطق  عقي  أحيانًا اسم " اجملتمع األهقي 
Society National  " تأحيانًا القطاع الثالث ،Third Sector   بُت القطاع العام (

 Charity Philanthropyتالقطاع اػباص ( . ت ي أحيان ألرى : القطاع اػبَتي 
Sector،  أت القطاع اؼبستقلIndependent Sector  ،  أت القطاع اؼبعفي من
أت  ،NGOSأت تسمية اؼبنظمات غَت اغبكومية  ،Tax exempted Sectorالضرائب 

طاع غَت اؽبادف إىل الربح أت الق ،Associational Voluntaryاؼبنظمات التطوعية 
Non- Profit Sector  شبكة اؼبعقومات الدتلية () شعبان ، . 

ت ي الوقت الذي تتعامل في  بعض األدبيات مع هذ، اؼبسميات عقى أهنا تعٌت " نفس      
، تذهب أدبيات ألرى إىل ب عن مفهوم تاحد لقمجتمع اؼبدينتأهنا مًتادفات تع ،الداللة "

ضرترة التمييز بُت هذ، اؼبسميات كوهنا تعكس لصائص متمايزة قد تتقاطع مع لصائص 
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، يبيز البعض بُت  ي أحيان كثَتة .    ي هذا الأتن، تقد تتنافر معها تمع اؼبدينمفهوم اجمل
عي تعفوي ، حيث أن " اجملتمع األهقي تكوين طبياجملتمع اؼبدين تاجملتمع األهقي مفهومي

، تاجملتمع اؼبدين مصنوع باعتبار، حصيقة ما يقوم ب  صيقة االنتماءات األتلية لإلنسانباعتبار، ح
اإلنسان نفس  بالوعي تاإلدراك تالتنظيم االجتماعي كوهنا صبيعا عوامل أساسية  ي ربول اجملتمع 

 . (  2006 ،) عطيةمن طبيعت  األهقية إىل حالت  اؼبدنية " 
، ا يعتب اجملتمع اؼبدين ليس كذلك، بينم اجملتمع األهقي تعبَتًا أصيالً ل يرى البعض  يتدبعٌت فباث

ل،  تعبَت أصي   -حسب هذا الرأي  –، فاجملتمع األهقي تغَت طبيعي ،فهو تكوين غَت أصيل
، اؼبعتدل زمت تاؼبنفتح، اؼبتيضم اغباكم تاحملكوم، اؼبستبد تالعادل، الظامل تاؼبظقومكون  " 

. تكذلك فإن عبارة ا يبكن أن يكونوا جزءًا من األهل، من القوم، فهسؤالء صبيعطرفتاؼبت
اعبمعيات اػبَتية ربيل إىل نأاط اجتماعي لَتي تطوعي يقوم ب  أناس لارج أجهزة الدتلة 

.  ي حُت أن عبارة طار القبيقة تالطائفة أت لارجهما،  ي إهتا،  ي اؼبدينة كما  ي الباديةتإدار 
ربمل معٌت ألر هبعقها الطرف  –كما يتضح من توصيف اؼبفهوم تربقيق    –دين اجملتمع اؼب

، تالطرف اؼبقابل لكل من القبيقة تالطائفة تالكنيسة من جهة ألرى . اؼبقابل لقدتلة من جهة
ذلك أن لفظ " مدين " هنا ال وبيل إىل " اؼبدينة " بوصفها نظام ىبتقف عن نظام البادية 

 .(  28 – 27ص  ،2012 ،) ؿبمد أيضا إىل معٌت " اؼبواطنةوبيل فحسب، بل أن  
 ت ي ذات السياق شبة أدبيات تذهب إىل أن هناك نقاط التقاء تنقاط التالف بُت مفهومي 

) اعبرموين، ، تهو ما ظبي " التمايز تالتقاطعات " بُت اؼبفهومُت اجملتمع اؼبدين تاجملتمع األهقي
قاطعات قبد " إن اجملتمع اؼبدين تاجملتمع األهقي . فمن حيث الت(  33 – 32، ص 2008

حبسباهنما اؼبسؤسسات االجتماعية التضامنية اليت هبنح ؾبتمع ما إىل تتليفها غالبا ما تكون لذلك 
التتليف تظيفة دفاعية يسؤمن هبا اجملتمع بالقدر الضرتري من استقالل   ي مواجهة فاعقية التدلل 

، مع .  ي هذا تأًتك أهداف اؼبسؤسستُت قسقطة اؼبركزيةالسياسي تاالجتماعي لقدتلة أت ل
: التالف  ي طريقة العمل . إما التمايزات بُت اؼبفهومُت يبكن تقمسها من لالل اعبدتل التايل 

 ( . 2008، ) بتصرف عن اعبرموين
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 اجملتمع األهلي اجملتمع ادلدين 

 * قاعدة تنظيمية مؤسساتية ادلميزات
 للتداول * سلطة عمومية معروضة

 * مبدأ ادلصلحة .
 * العالقة الدميقراطية .

 * قوام سلطوي
 * تراتيبة السلطة حممية بالدين والعرف

 * التضامن العصبوي
* قائم على عالقة النسب الدموي والوالء 

 وإعادة إنتاج العالقة السلطوية .
 –االحتاد الطاليب  –الرابطة احلقوقية  –النقابة  األشكال

التجمع  –العصبة ادلهنية  –النسائية اجلمعية 
 ادلنتدى الثقايف .. اخل –االقتصادي للمستهلك 

 –ادلذهب  –الطائفة  –العشرية  –القبيلة 
 –احلسبة  –احلنطة  –الزاوية  –العائلة 
 الرتبية والعلماء . –الفتوى 

ح بأكل مغاير من قبل تاؼبعٌت هنا أن " اجملتمع اؼبدين " ال يزال يبتقك دالالت ـبتقفة تطر       
مستخدمي  عقى كبو يثَت اعبدل تفوضى اؼبسميات اليت أنتجت تأوهات حقيقية تمضاعفة  ي 

،  شتن   ي ذلك ت  إىل مفهوم " بال تعريف " ؿبدد، ردبا أحالد تكينونة تماهية اجملتمع اؼبدينجس
تدقي  أت ربديد  سية دتنشتن العديد من اؼبفاهيم الضبابية اليت هبري تسويقها ألغراض سيا

، حيث " تنطوي َيسة أكثر من كوهنا مفاهيم مدققة. فهي أقرب إىل  كوهنا مفاهيم مسلداللتها
استعماالت مفهوم اجملتمع اؼبدين عقى كم هائل من االلتالط تااللتباسات . تإن كل مقاربة 

، طاب النفعيهى مع عموم اػبترتدي لبوس االيدتلوجيا إمبا تندرج  ي حكم اؼبقاربات اليت تتما
سة االحتكار أت اؽبيمنة أت ، أي عقى لقفية فبار غل باؼبفهوم ألجل أغراض ابتزازيةالذي يأت

ل رسوخ . تلعل استعمال مقولة اجملتمع اؼبدين ألجل أغراض من هذا القبيل إمبا يعيد سبالدجل
تأعم  لدالالت   ، تيتقف بالتايل كل الدالالت اليت تقود إىل فهم امشلااللتالالت القائمة أصالً 

 ، شبكة اؼبعقومات الدتلية ( ) القباين" 
  والتواصل:ثانياً / تاريخ اجملتمع ادلدين، جدل القطيعة 

دين من حيث نأتت  تظهور، وبتدم اعبدل بُت األدبيات اليت تناتلت تاريخ اجملتمع اؼب     
تتباين يتترجح بُت ، تدبا يعكس أن التتصيل التارىبي ؽبذا اؼبفهوم هو موضع لالف تتطور،
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، تبُت التتكيد عقى حداثة امتداد، حىت عصور ما قبل اؼبيالدعراقة تقدم مفهوم اجملتمع اؼبدين ت 
 نأتة هذا اؼبفهوم تارتباط  بعصر النهضة األترتبية تبرتز ما يسمى بالدتلة القومية  ي أترتبا .  

غباضرة قديبة جدًا ترتبط بتاريخ ابعض األدبيات تعود بتاريخ اؼبفهوم إىل حقب تارىبية     
، تأن العديد من أدبيات الفكر السياسي تذهب إىل أن مفهوم اجملتمع اليونانية ما قبل اؼبيالد

، تهو ات الفكر السياسي القدمي تالوسيطينتمي إىل كالسيكي  Civil Societyاؼبدين 
، تإىل يومنا هذا . صريث تاؼبعااؼبفهوم الذي شهد رتاًجا جديدًا  ي الفكر السياسي اغبد

، حيث أن "  ي الفكر السياسي القدمي تالوسيطفمفهوم اجملتمع اؼبدين تجد ل  حضورًا الفتًا 
مفهوم اجملتمع اؼبدين ل  تاريخ طويل نضج  ي الغرب عقى يد الفيقسوف أرسطو طاليس الذي 

عبَت عن الرأي تيقوم دعا دبفهوم  الناقص إىل تكوين ؾبتمع سياسي " برؼبان " تسود في  حرية الت
، إال أن اؼبأاركة  ي هذا اجملتمع السياسي ال تقتصر عقى قوانُت غبماية العدالة تاؼبساتاةبتأريع ال

،  ء اغب   ي اؼبأاركة تح  اؼبواطنةؾبموعة النخب غي اجملتمع دتن إعطاء اؼبرأة تالعمال تالغربا
ما هو إال صورة جملتمع مدين منأود " كما يعتب ألر ما دعا إلي  أفالطون  ي كتاب  اعبمهورية 

 . (  2006 ،سبيقة)
:  أن " مفهوم اجملتمع اؼبدين ل  أصل فيما ترك  أي أكدت عقي  أدبيات ألرى بقوؽباتهو الر      

 Kononia Potilikeق .م توبتمل أن يكون اؼبفهوم الًتصبة اؼبفًتضة ؼبفهوم  350أرسطو 
. تقد  Ethique a Nicommaque ت Politiqueالذي ترد  ي كتايب أرسطو 

تمنها إىل االقبقيزية تالفرنسية تباقي  1260ظهرت أتل ترصبة لقكتاب األتل إىل الالتينية سنة 
. حيث " ربدث أرسطو عن اجملتمع اؼبدين قاصداً (  23، ص 2008) اعبرموين، لغات أترتبا 

لقمصطقح تقتًا طوياًل تفقط تدبعٌت عام اعبماعة السياسية . تقد صمد هذا التحديد األرسطي 
، تهي اءة حديثة " فبكنة " تفرضت نفسهاحيث ظهرت قر  1850إىل  1750من عام 

، تفَتجسون تهيجل تتوكفيل . تهي تظباء مفكرين مثل لوك تمونتسيكيوالطريقة اليت ارتبطت ب
 . ( 11ص  ،2009 ،) أدلوفطريقة تعزل أت تفصل اجملتمع اؼبدين بوضوح عن الدتلة
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، تأمًا  ي الفكر السياسي الرتماينالبعض إن فكرة اجملتمع اؼبدين قد تجدت ؽبا حضورًا ؿبتيرى 
الذي ؼبَح إىل معٌت اجملتمع اؼبدين منذ  Ciceroعقى يد " الفيقسوف الرتماين الأهَت شيسرت 

. بل أن البعض ينسب " أتل ظهور ؼبصطقح  (  2006، ) لأيم القرن األتل قبل اؼبيالد "
، مث غاب طوياًل ليعود مرة ألرى مع القغوي كان  ي اغبضارة الرتمانيةؼبدين بالقاموس اجملتمع ا

 . (9ص  ،2007، ) هاريكارالثورة الصناعية  ي غرب أترتبا " 
تمع اؼبدين حديث تذهب أدبيات ألرى إىل القول بتن مصطقح اجمل ،ومن ناحية ثانية      

، تنتاج الظرتف السياسية عصر النهضة األترتبيةبن اطقح هو ، تأن هذا اؼبصالنأتة تالداللة
، حيث سبيل اغقب األدبيات إىل أن اليت مرت هبا أتربا  ي ذلك العصرتاالقتصادية تاالجتماعية 

ما سبيل إلي  . تهذا الرأي هو هر مع فالسفة العقد االجتماعيمصطقح اجملتمع اؼبدين " ظ
ية اليت مرت هبا اجملتمعات األترتبية  ي القرنُت ، حيث تعتب التجربة التارىبموسوعة الديبقراطية

، فكان من أهم ما سبخض عن هور األتل ؼبفهوم اجملتمع اؼبدينالسابع تالثامن عأر دبثابة الظ
، اليت ال يزال هناك نوع من اإلصباع عقى أهنا منية ظهور نظرية العقد االجتماعيهذ، اغبقبة الز 

أساس نأوء اجملتمع اؼبدين تمن ابرز من أرسى مبادئ هذ، النظرية فالسفة من أمثال توماس 
 -John Locke  1632تجون لوك  Thomas Hobbes  1588 – 1679هوبز 

. تالفكرة  Jean Jacques Rousseau 1712 – 1778تجان جاك رتسو  1704
اليت كانت تدتر حوؽبا هذ، النظرية هي كيفية انتقال اجملتمعات من " حالة الطبيعة "  الرئيسية

 . ، شبكة اؼبعقومات الدتلية ( ) ابو زاهرإىل " اجملتمع السياسي أت اجملتمع اؼبدين " 
حيث " يرتكز   -كما يرى البعض   –ن نظرية العقد االجتماعي كانت تسؤسس جملتمع مدين إبل 

     عي عقى الفرد اغبر تالعقد الذين نبا أساس اجملتمع اؼبدين  ي اغبداثة اؼببكرة "العقد االجتما
، كما تمع اؼبدين  ي النظرية السياسية. تلذلك " يأَت مفهوم اجمل(  15ص  ،2005، ) لقيفة 

تينظر إلي    ،يتأكل بناًء عقى العقد االجتماعيإىل اجملتمع الذي  ،تأكقت  ي الفكر الغريب
 . (  62ص  ،2006 ،) اػبأتكإطار تنظيمي مقابل لإلطار التنظيمي لقدتلة " 
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تبالرغم من تجود مصادر عدة تسؤكد عقى أن أتل ظهور ؼبفهوم اجملتمع اؼبدين كان  ي إطار 
، قبد   ي هذا اإلطار شبة التالفات عدة طبيعية أت نظرية العقد االجتماعيمدرسة اغبقوق ال

فهوم إىل االقبقيزي " جون ، بعض األدبيات تنسب اؼبذا اؼبفهوم إىل مفكر بعين نسبة هحول 
، الذي " كان من أكثر أعالم هذ، اؼبدرسة اهتمامًا باؼبفهوم . تقصد ب  تصف ذلك لوك "

اجملتمع الذي دلق  األفراد طواعية لضمان حقوقهم اؼبتساتية اليت سبتعوا هبا  ي ظل القانون 
. بينما تذهب أدبيات ألرى إىل إن " رتسو هو أتل  (  66، ص 2008) عديل، الطبيعي "

حيث  ،من تضع حجر األساس ؽبذا اؼبفهوم من لالل أفكار،  ي كتاب  " العقد االجتماعي "
زل إراديا ، يتم في  التناى قدر التنازالت  ي سياق اجتماعييقول " وبدث تواف  بُت اعبميع عق

، تتمثل  ي ؾبتمع منظم مستقر، تحكم راشد منفعة ألرىعن بعض اغبقوق الأخصية، مقابل 
 . (  206ص  ،2012 ،) آدم" 

 ي إطار تتبع السياق التارىبي ؼبيالد اجملتمع اؼبدين يقرن البعض مولد اؼبفهوم بظهور       
القيبالية كنتاج ؼبرحقة تكريس السوق الرأظبايل تصعود الطبقة البجوازية  ي أعقاب النهضة 

اإلرث ة تتأكل الدتلة القومية  ي أترتبا . تبالتايل القول بتن اجملتمع اؼبدين ال يستند إىل األترتبي
، بل هو نتاج القيبالية كمطقب ضرتري تأساسي " فاجملتمع اؼبدين هو األترتيب الغريب بصفة عامة

، تهي  القيبالية انت تدعم  األيدلوجيةمطقب البجوازية  ي مرحقة التحول الكبَت ألترتبا الذي ك
. تبعد مرحقة اقباز الثورات اقبقًتا تفرنسا ،كذلك مرحقة نأوء الدتل القومية األترتبية األتىل

تخباصة بتطور حقوق البجوازية السياسية  ،البجوازية اقًتن تطور اؼبفهوم بتطور الرأظبالية
تهي سبيز سبييزا تاضحا بُت  ،ًا من أسس األيدلوجية القيباليةتاالقتصادية اليت تعد أساسًا متين

 ،) اعبرموين" ، تعامل اؼبسؤسسات السياسيةتبُت عامل الأغل تاإلنتاج ،اصةاغبياة العامة تاغبياة اػب
 . ( 36ص  ،2008

دين ،الذي يقرن تاريخ  تتبقور مصطقح تمفهوم اجملتمع اؼب ي مقابل هذا االدعاء القيبايل      
أدبيات ألرى تذهب إىل أن اجملتمع اؼبدين اصطالحًا تمفهوما ، قبد بتطور الرأظبالية  ي أترتبا

نات  تف  نضج  ي اإلطار اؼباركسي تأدبيات  اليت أسهمت  ي تتطَت مفهوم اجملتمع اؼبدين تمكو 
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، حيث هاصبت األدبيات اؼباركسية حبدة اؼبفهوم البجوازي لقمجتمع رؤية نقدية جادة ترائدة
فاؼباركسية التققيدية كثَتاً  ،ي تباوباءت سقبية مأحونة بالقدحاؼبدين، تتعامقت مع  بتسقوب نقد

ما " أنبقت اجملتمع اؼبدين تعابت عقي  بوصف  مفهوًما برجوازيًا اغبديث عن  يعٍت توفَت الغطاء 
، عن صراع الطبقات تاؼبآسي اؼبًتتبة عقي  "  ر لعدم اغبديث صراحة، تبكل تضوحتالتبي

 .(العراقيةلصباح ، موقع جريدة افياض)
إلقرار بتن مصطقح اجملتمع اؼبدين، مصطقح بال ،  سبيل بعض األدبيات إىل امن ناحية ثالثة     

، إذ أن  من الصعب ربديد نقطة انطالق ؿبددة لظهور هذا اؼبصطقح الذي يعكس تاريخ ؿبدد
، حيث معقوم تغَت ؿبدد بدقة أت عقى تج تراكماً معيناً قد وبيل نأتت  تظهور، إىل تاريخ ؾبهول 

، تمن ية لاصة أت نوعية أت دبكان تحيدال يبكن ربديد ظهور مفهوم اجملتمع اؼبدين بقحظة تارىب
األفضل بداًل من ذلك أن نفهم هذا اؼبفهوم عقى أن  تراكم لقمعرفة متزاتج مع التغَتات 

 . مات الدتلية ( ، شبكة اؼبعقو ) حقيب االجتماعية اغباصقة  ي أترتبا تدرهبيا تاؼبسؤثرة  ي بنائ  "
 ،  تصَتترت  من الناحية التارىبيةتلالصة هذا اعبدل حول شهادة ميالد اجملتمع اؼبدين تسَتترت

، بل أهنا تبقورت عب العديد من اجملتمع اؼبدين ليست فكرة حديثة تقودنا إىل تتكيد أن فكرة
، فكان أتل يئة اؼبفهومنة زبضع العتبارات تباؼبراحل التارىبية تإن اكتسبت الفكرة لصائص معي

، مث غاب طوياًل ليعود مرة ألرى  ي القرن تمع اؼبدين  ي اغبضارة اإلغريقيةظهور ؼبصطقح اجمل
السادس عأر تالسابع عأر تالثامن عأر تالتاسع عأر تصواًل  إىل الوقت اغباضر عب 

ؼبعٌت  " أن تراكمات عديدة تطويقة من اػببات اليت سانبت  ي بقورة تصياغة اؼبفهوم . تا
قل العقوم ، حع اؼبدين قد أعيد اكتأاف  حديثاً، تأن  قد غزا، لالل فًتة قصَتة جداً مفهوم اجملتم

، لقد كان الستعماالت  منذ ظرات الناشطُت السياسيُت الكثَتة، تمنااالجتماعية تاإلنسانية
البداية تقعها بسبب اتساع تَنوعها. ففي بعض اغباالت مت تبني  كتداة تساعد عقى ربقيل بعض 

باؼبوضوع كبَتة . ت ي العمقيات  ي اجملتمعات اغبديثة ربقياًل دقيقًا تمن اؼبفًتض أن تكون صقتها 
اعي اليت مل زبرج إىل الوجود إال ، يظَن أن  يأَت إىل أشكال من التنظيم االجتمحاالت ألرى

، Ernest Gellner، تاقتداء بنهج ارنست جيقز حديثًا . كما أصبح  ي حاالت ألرى
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شعارًا يستخدم لتعبئة الناشطُت االجتماعيُت تربديد " أف  جديد لألمل "  ي إطار بعض 
 . (  332ص  ،2007، ) أنصارياؼبنالات االجتماعية " 

 :  ، جدل ادلكونات واحلدودادلدينثالثاً / اجملتمع 
، قبد أن  ليس هناك اتفاق بُت وم اجملتمع اؼبدين تتعدد مسميات عقى لقفية ضبابية مفه     

اؼبهتمُت بدراسات اجملتمع اؼبدين حول مكونات  تحدتد، . فمكونات اجملتمع اؼبدين تحدتد، 
هوم تزبوم  مائعة تغَت اؼبف، لدرجة تبدت في  حدتد البعض تتتسع عند آلرينتضي  عند 

 ، تمثاراً لقجدل تااللتالف . تاضحة
تترجع بعض األدبيات أسباب ألتالف الكتاب تاؼبفكرين حول مكونات اجملتمع اؼبدين إىل " 

منها  ،سببُت رئيسيُت : يكمن السبب األتل  ي تجود عناصر ثابتة  ي مفهوم اجملتمع اؼبدين
االستقالل عن الدتلة . أما  ،العمل التطوعي ،العالقات األفقية بُت تنظيمات اجملتمع اؼبدين

السبب الثاين فيعود لقعناصر اؼبتغَتة تفقا لقزمان تتغَت األتضاع السياسية تاالقتصادية 
 .  موقع اغبوار اؼبتمدن (  ،) ضيف هللا تاالجتماعية

اؼبدين يتكون من اؽبيئات اليت تسمى  ي عقم االجتماع ففي حُت يرى البعض أن " اجملتمع 
باؼبسؤسسات الثانوية مثل اعبمعيات األهقية تالنقابات العمالية تاؼبهنية تشركات األعمال تالغرف 
التجارية تالصناعية تما شاهبها من اؼبسؤسسات التطوعية . يستبعد آلرتن من مفهوم اجملتمع 

لية كاألسرة تالقبيقة تالعأَتة تالطائفة االثنية أت اؼبذهبية أت اؼبدين " اؼبسؤسسات االجتماعية األت 
تيبقى بذلك  ي نطاق اجملتمع اؼبدين  ،كما يستبعد من  اؼبسؤسسات السياسية تاغبكومية  ،الدينية

موقع  ،) شكراؼبسؤسسات تاؼبنظمات غَت اغبكومية اليت يقوم عمقها عقى العمل التطوعي " 
 . اغبوار اؼبتمدن ( 

 الوقت الذي يقحم في  البعض األحزاب السياسية  ي دائرة مكونات اجملتمع اؼبدين ت ي     
حيث يرى " يورغان هابرماس  ،استنادًا لدترها  ي عمقية التوعية السياسية لقمجتمعات

Jurgan Habermas ،  أن " اعبوهر اؼبسؤسسايت لقمجتمع اؼبدين تكون  عقى كل حال
تاليت تأمل الكنائس  ،اؼببنية عقى التطوع اغبر ،قتصاديةالتكتالت غَت اغبكومية تغَت اال
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تاعبمعيات الثقافية تاألكاديبيات تاإلعالم اؼبستقل تاالربادات الرياضية تنوادي التسقية تالنوادي 
اغبوارية تمبادرات اؼبواطنُت تندتاهتم حىت االربادات اؼبهنية تاألحزاب السياسية تالنقابات 

. قبد آلرتن يستبعدتن األحزاب السياسية ( 86ص  ،2009 ،وفأدل)تاؼبسؤسسات البديقة "
بل  ،من مكونات اجملتمع اؼبدين عقى اعتبار أن األحزاب السياسية تسعى إىل الوصول لقسقطة

حذرت عدد من األدبيات من ـباتف انقالب األحزاب عقى اجملتمع اؼبدين ذات  لتحقي  
ثالث يذهب إىل اعتبار األحزاب السياسية إحدى . تشبة رأي استمرارية تجودها  ي موقع السقطة

لكن إذا دلقت السقطة حبكم التداتل  ،مكونات اجملتمع اؼبدين مادامت لارج السقطة
ص  ،2006 ،)اػبأت"، تزبرج من دائرة اجملتمع اؼبدينفإهنا تصبح جزءًا من الدتلة ،طيالديبقرا

يعاين بأكل تاضح  ي طرح  . تينبغي هنا اإلشارة إىل أن اػبطاب السياسي العريب(23
اػبطاب السياسي العريب مل ، حيث يالحظ أن " تمع اؼبدين تحدتد هذ، اؼبكوناتمكونات اجمل

يستقر عند مفهوم ؿبدد لقمجتمع اؼبدين، فثمة لالف حول مكان الرتابط القبقية، تاألحزاب، 
ض اتآلر، لكن البعد تاألققيات  ي هذ، البنية، فالبعض يدؾبها  ي اؼبفهوم بينما يقصيها البع

 ( 524ص  ،2013 ،)عبد اغبيين العريب بقي شالصا بأكل تاضحالديٍت  ي تأكيالت اجملتمع اؼبد

من باب حسم اػبالف حول حدتد تمكونات اجملتمع اؼبدين  يذهب البعض إىل اإلقرار       
اؼبفهوم " اليت زبضع إىل عناصر  بتن ماهية تمكونات اجملتمع اؼبدين ربكمها اعتبارات " تبيئة

تهو األمر الذي أربك مفهوم اجملتمع اؼبدين تساهم  ي التأويش  ،ثابتة تعناصر ألرى متغَتة
عقي  . فالعناصر الثابتة  ي مفهوم اجملتمع اؼبدين هي تقك اليت تتصل بالعالقات األفقية بُت 

دتلة . إما العناصر اؼبتحركة فهي االستقالل عن ال ،العمل التطوعي ،تنظيمات اجملتمع اؼبدين
ؿبكومة بعنصر الزمان تاؼبكان تتغَت األتضاع السياسية تاالقتصادية تاالجتماعية . تاؼبعٌت هنا إن 
مفهوم اجملتمع اؼبدين ىبضع العتبارات اػبصوصية اغبضارية تاجملتمعية تالنسبية الثقافية اليت ذبعل 

لريطة غَت تاضحة  ،مكونات  بال تضاريس ؿبددةتمن لريطة  ،من  " مفهوما " ؾبرد بال كن 
 لريطة مفخخة أحياناً تمفككة أحيانا ألرى .  ،اؼبعامل

 



  ادلدين اجملتمع  جدل                                  الثامن                      العدد  -جملة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

133 

 

 جدل ادلقاربات وتعدد الرؤى :   ،رابعاً/ اجملتمع ادلدين
 ،تتعدد اؼبقاربات النظرية تالرؤى الفكرية بأتن االقًتاب من مفهوم اجملتمع اؼبدين تزبتقف    

. فاجملتمع اؼبدين تف  دينية اليت تنهض عقيها هذ، الرؤىتبعًا لقمصادر الفكرية تالفقسفية تال
حيث تلد اؼبفهوم من رحم القيبالية اليت  ،اؼبقاربة تالرؤية القيبالية هو مفهوم غريب ليبايل بامتياز

ؼبفهوم القيبايل ، فاقة البجوازية  ي مواجهة اإلقطاعظهرت إىل الوجود كسالح أيدلوجي لقطب
تمفهوم   Civilلقمجتمع اؼبدين" وبيل عقى اجملتمع البورجوازي توبيقنا كل من مفهوم 

Burger تلذلك فاجملتمع اؼبدين ؾبتمع الئكي بطبيعت  ت ي جوهر، ،عقى التعارض مع الدين، 
 . (23ص  ،2008 ،رمويناعب)تهو الذي قام عقى أساس مناهضة الكنيسة تؾبتمع اإلكقَتتس" 

لتعاقد، تيقوم مفهوم اجملتمع اؼبدين  ي الرؤية القيبالية الغربية عقى أربع أسس مهمة هي : ا    
، اإلرادة اغبرة . فمنذ برتز مفهوم اجملتمع اؼبدين  ي أدبيات نظرية العقد التعددية ،االستقاللية

الذي  ،اعي "االجتماعي قبد أن هذا اؼبفهوم تتسس أتاًل عقى فكرة التعاقد " العقد االجتم
اضحة  ي تهو ؾبتمع يتمتع باستقاللية ت  ،ينأئ اجملتمع اؼبدين بعد مغادرة حالة الطبيعة األتىل

، ال بل باعتبار، قيدًا وبد من سقطاهتا . فمثال قبد أن تصور هوبز مواجهة السقطة أت الدتلة
عقى االلتزام باحًتام لقمجتمع اؼبدين ينطق  من " تصور، لقدتلة باعتبارها قوة مرعبة ذبب البأر 

القانون . هذا التصور لقدتلة باعتبارها قوة يبكن أن يكون هتديدًا لقحرية اليت ضبايتها تضباية كل 
 .  (  16ص  ،2005 ،) لقيفةحقوق الفرد هدف أساسي من أجق  قام اجملتمع اؼبدين "

لقتعددية بوصفها " فكرة من جانب ألر تقوم الرؤية القيبالية لقمجتمع اؼبدين عقى تصور لاص 
تيبكن النظر  ،تعكس االلتالف  ي حاجات تطموحات تمصاحل األفراد تاعبماعات  ي اجملتمع

.  ( 144ص  ،1999 ،الرشدان)  إليها " كنظرية ترفض حالة القوة اؼبنفردة أت اؼبوحدة الكقية "
دين تاليت من شتهنا تهو األمر الذي تعكس   آراء جون لوك حول الطبيعة الالئكية لقمجتمع اؼب

، حيث " يسؤكد لوك تتدعم اغب   ي التعدد تااللتالف أن ربفظ تتعزز حقوق تحريات األفراد
. تيرى ضرترة الفصل رد تحريت   ي االعتقاد تااللتالفعقى العقمانية لقحفاظ عقى ح  الف

اؼبدين باعتبار،  . تمن مث نظر لوك لقمجتمعكومة اؼبدنية تاؼبسؤسسات الدينيةتالتمييز بُت عمل اغب
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فضيقة يضم ذبمعات إرادية منفصقة كالكنائس يستقزم أن تكون فضيقة التسامح مدعمة بال
 . (  82 -81ص  ،2005 ،) لقيفة"اؼبدنية لالحًتام اؼبتبادل

بينما تتجسد فكرة اإلرادة اغبرة تاؼبستققة كركن من أركان اجملتمع اؼبدين تف  الرؤية القيبالية       
حيث قبد رتسو الذي  ،جان جاك رتسو ؼبفهوم اجملتمع اؼبدين تاليت ربمل معٌت مغايراً  ي رؤية 

نادى بفكرة اإلرادة العامة  ي كتاب  " العقد االجتماعي " " يسؤيد مفهومًا ديبقراطيًا تجذرياً 
تلكن  ال يعرف اجملال الوسطي بُت الدتلة تاؼبواطنُت . فرتسو قد نقل اإلرادة  ،لقمجتمع اؼبدين

ال تتضح   ،أي اإلرادة العامة ،تالنتيجة أن اؼبصقحة العامة ،اؼبستققة لقحاكم اؽبوبزي إىل اجملتمع
 . (  31ص  ،2009 ،) أدلوفكيفية ربقيقها دتن اؼبسؤسسات الوسيطة " 

 G.W.F.Hegalج . هيجل اؼبدين عند الفيقسوف األؼباين هو.مفهوم اجملتمع       
 ، ي فقسفت  السياسية اليت تعقي من شتن الدتلة ( هو مفهوم أساسي 1831 – 1770)

" حيث كان " اؼبسعى األساسي ؽبيجل كمفكر سياسي هو تطوير تبناء نظرية لقدتلة اؼبعاصرة 
أت إهنا ذرتة التطور التارىبي  باعتبارها صورة لقكمال اإلنساين ،(  163ص  ،1997 ،فنسنت)

" بيانًا عقى درجة كبَتة من األنبية  Philosophy of Rightاغب  .ت"يعد عمق "فقسفة
 . (  379ص  ،2003 ،) ديقوبالنسبة لقمجتمع اؼبدين "

، حيث القًتاب من مفهوم اجملتمع اؼبدينيقعب مفهوم الوسيط عند هيجل  دتراً ؿبورياً  ي ات      
 ،)العرتي تيقجت إلي   ي كل حُت " ،" يفرط هيجل  ي استعمال  عندما يتعق  األمر بالدتلة

 . تمن هذا اؼبنطق  ينظر هيجل إىل اجملتمع اؼبدين كنقطة تسط تاتصال بُت (  3ص  ،1984
الثانية  هو القحظة –عند هيجل  –. تدبعٌت أن " اجملتمع اؼبدين الدتلة تاألسرة، تكوسيط بينهما

 تكما يقول جارتدي " إن تفتت العائقة إىل ،الدتلة ،، اجملتمع اؼبدين ي غبظات ثالث : األسرة
القحظة اليت يدعوها هيجل  ،أشخاص لاصُت مستققُت يقودنا إىل غبظة جديدة  ي ربقي  اغبرية

 . ( 11 -10ص  ،2006 ،اػبأت)اجملتمع اؼبدين "
تمن مث لقمجتمع  ،الرؤية اؼباركسية لقمجتمع اؼبدين تنهض عقى قراءة نقدية لقمجتمع البجوازي

اركسية لقمجتمع اؼبدين ذات ش  سقيب قبد،  ي أصول . تالرؤية اؼباؼبدين تف  الرؤية القيبالية
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تذات ش  إهبايب  ي إطار ما عرف ب"  ،اؼباركسية التققيدية  كما  ي كتابات تإسهامات ماركس
 كما عند غرامأي .   ،اؼباركسية التجديدية "

أتاًل " يبثل اجملتمع اؼبدين  ،فالنسبة ؼباركس يرتكز اؼبفهوم السقيب لقمجتمع اؼبدين عقى كون      
قعمال التطوير تمن مث ليس هناك حيز مستقل حقيقي يتيح ل ،أساساً الستغالل العمال تإذالؽبم

اؼبدين تما أظبا، تيربط ماركس ما بُت اجملتمع ( 695ص  ،2003 ،ديقو)الكامل لقدراهتم "
خباصة مقالت   من مسؤلفات تباغبقوق الصورية . كما بدأ ذلك تاضحًا  ي العديد ب" االغًتاب "

. كما بدأ هذا "On The Jewish Questionحول اؼبستلة اليهودية اؼبأهورة بعنوان "
حيث يرفض ماركس فكرة اجملتمع  ،اؼبفهوم جقيًا من لالل نقد ماركس لفقسفة اغب  عند هيجل

ضرترية  غَت ،كما يطرحها هيجل  ،تيرى أن فكرة الوسيط ،اؼبدين كوسيط بُت الدتلة تاجملتمع
بل أن التحرر اغبقيقي يبكن ربقيق  بواسطة البتليتاريا . تبالتصار " ؽبذا  ،بالنسبة لقماركسيُت

ص  ،1997 ،)فنسنت" يع أن تكون تسيطة كما اقًتح هيجلالدتلة تاجملتمع اؼبدين ال تستط
202  ) . 

ت ي إطار اؼباركسية التجديدية عرف مفهوم اجملتمع اؼبدين اهتماما كبَتًا من لالل       
حيث تعامل  ،خباصة  ي مسؤلف  الأهَت " دفاتر السجن " ،إسهامات اؼبفكر االيطايل " غرامأي

ت" عمل عقى رد االعتبار ألنبية مفهوم اجملتمع  ،غرامأي مع مفهوم اجملتمع اؼبدين بأكل إهبايب
حيث "  ،بوصف  يبثل فضاًء مهمًا لقصراع تتعامل مع  كبنية فوقية ، اإلطار اؼباركسياؼبدين  ي

 ،)فياضعند غرامأي يأكل اجملتمع اؼبدين مع الدتلة ما يعرف باؼبنظومة السياسية  ي اجملتمع " 
فإن غرامأي رفع من شتن تأنبية اجملتمع اؼبدين  ،.  تحبسب ذلك(الصباح العراقيةجريدة موقع 
أتاًل :  اعتبار اجملتمع اؼبدين أحد العناصر اؼبهمة  ي البنية  ،من حيث ،ؼبنظور اؼباركسي ي ا

بل قبد غرامأي يوىل اهتمامًا أكب باجملتمع عقى حساب الدتلة . تثانيًا : ربط اجملتمع  ،الفوقية
، عند غرامأي الفوقيةنضال السياسي . فالقبنية اؼبدين باؼبفهوم الطبقي تاعتبار، اؼبنطق  الرئيسي لق

تيقصد  ،  ـبتقفةتكل منهما يعمل تف  طرائ ،" بعدان أساسيان : الدتلة تاجملتمع اؼبدين
اؼبسؤسسات العامة كاغبكومة تاعبيش تالأرطة تالنظام  ،، ببساطة متناهيةغرامأي بالدتلة
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ؼبدين يعٍت " افإن اجملتمع  ،باؼبقابل ،تهذ، تعمل باإلكرا، أت عب السيطرة اؼبباشرة ،القضائي
، كاؼبدارس تالكنائس تتسائل اإلعالم تاعبمعيات الثقافية تالتطوعية  باؼبنظمات اػباصة "

، لوعي االجتماعي تالسياسيكالنوادي تاألحزاب السياسية . تهذ، األلَتة تساهم  ي تأكيل ا
، ل السياسياؼبنطق  الرئيسي لقنضا ت ي إنتاج أيديولوجيا اؽبيمنة . تهكذا كان اجملتمع اؼبدين

تقك اليت ذبمع بُت قيادة كتقة القوى االجتماعية  ي  ،بالنسبة لغرامأي ،تكانت الطبقة اؼبهيمنة
 . (  345 – 344ص  ،2009 ،) لويداجملتمع اؼبدين تالقيادة  ي ميدان اإلنتاج تالدتلة " 

مي ؾبتمع تسؤكد " عقى الفور أن اجملتمع اإلسال ،من حيث النص تاؼبمارسة ،الرؤية اإلسالمية
أت القيام  تيفسح ؽبا دترًا كبَتًا  ي بناء اجملتمع ،تأن  وبض عقى إقامة اعبماعات األهقية ،مدين

 . اػبَت تالعمل تالتعاتن تالتكافل فهو ؾبتمع. (128ص  ،2003 ،مورت)بتدتار هامة لصاغب  "
، تبقغت هذ، اػبَتقرآين يدعو دائمًا إىل عمل قبد أن النص ال ،فعقى صعيد النص الديٍت      

عمل الصاحل مداها بربط اإليبان تإتيان ال -كما يرى البعض   –قرآين الدعوات  ي اؼبنظور الٍ 
، تقد تكرر ريض عقى اإليبان باغبث عقى العمل" عادة ما يتالزم التحبتحقية االستخالف . ت

ضا إىل درجة تهي ثنائية غالبًا ما ترددت  ي اغبديث النبوي أي ،ذلك  ي كبو تسعُت موضعاً 
تكتن  ال اكتمال لإليبان إال بتوفر ترصبة فعقية تعمقية ل  . فكما ترد  ي األثر أن اإليبان "  ،الفتة

 .  "(  89ص  ،2012 ،) عنايةاعتقاد باعبنان تقوة بالقسان تنبل باعبوارح تاألركان 
باعتبار  ،اػبَتتهكذا قبد أن جوهر نصوص اػبطاب الديٍت اإلسالمي تدعو مباشرة إىل عمل 

اػبَت تعمق  مقصد عام من مقاصد الأريعة اإلسالمية . تكثَت من اتآيات القرآنية تدعو إىل 
عمل اػبَت تربض عقي  . تإىل إقامة اعبماعات األهقية. بل قبد  ي الرؤية اإلسالمية " إن العمل 

مقاصد القرآن  حسب –تنقول : إن اػبَت العام  ،اػبَتي مقصد عام تثابت من مقاصد الأريعة
 ،تؿباربة الفقر ،تالسقم األهقي ،تالتمدين ،ل   ي ذات  طبسة مقاصد كبى هي : اغبرية –

 . ( 20ص  ،2012 ،) غاًلتاإلسهام  ي بناء اجملال العام " 
 –تأن مل يكتسب التسمية ذاهتا  -تعقى صعيد الفكر اإلسالمي قبد أن مفهوم اجملتمع اؼبدين 

حيث أن الرؤية اإلسالمية لقمجتمع  ،كيات الفكر السياسي اإلسالميفإن ل  حضور،  ي كالسي
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اؼبدين تنطق  من حقيقة إن " اإلسالم عند أكثرية اؼبسقمُت هو دين تدتلة تؾبتمع  ي الوقت 
من الفكر اإلسالمي الكالسيكي اليت  –دين تدتلة تدنيا  –أت" الدالالت الثالث "  ،نفس 

. بل إن مصطقح األمة  ي (  67ص  ،2007 ،أركون )ليس فبكنا فصل بعضها عن بعض " 
اجملتمع اؼبدين باؼبفهوم  هو اؼبعادل اؼبوضوعي ؼبصطقح –كما يرى البعض   –الفكر اإلسالمي  

تيبكن أن نستخدم كل  ،ألن مضمون االثنُت تاحد ،. فاجملتمع اؼبدين يعادل األمةالغريب
ألن اؼبهم اؼبضمون . تدبعٌت " إذا نظرنا  ي  ،فال مأاحة  ي األلفاظ ،مصطقح مكان اتآلر

لكن  ،قبد أن كثَتًا من مفاهيم اجملتمع اؼبدين عرفها اجملتمع ،نطاق التجربة اإلسالمية تالعربية
تإمبا كان هناك مصطقح آلر يدل عقى الكيان الذي يأكل  ،اؼبصطقح نفس  مل يكن موجوداً 

فإذا كان اؼبصطقح الذي يدل  ي  ،" األمة "حتهو مصطق ،اإلطار التنظيمي لقدتلة أت اػبالفة
فإن اؼبصطقح الذي يدل  ،"  ي مقابل نظام الدتلةهذا الكيان هو " اجملتمع اؼبدين الغرب عقى

 ،2006 ،اػبأت)"  ي مقابل نظام اػبالفة "  ي اغبضارة اإلسالمية هو" األمةعقى هذا الكيان 
 . ( 33ص 
تدبفهوم عقم االجتماع اإلسالمي اؼبستند إىل اغبضارة  ،ن تعقى صعيد اؼبمارسة تالفعل قبد أ     

فإٌن " مضمون اجملتمع اؼبدين ليس جديداً عقى اغبضارة  ،تمن لالل النص تاؼبمارسة ،اإلسالمية
فالدتلة تاجملتمع تاغبكومة تفقًا لقنص اإلسالمي تتفقًا لقممارسات اغبضارية  ،اإلسالمية

هي دتلة  –فيما عدا بعض االستثناءات الققيقة كبعض فًتات الدتلة الفاطمية  –اإلسالمية 
 . (  105ص  ،2003 ،) مورتمدنية تؾبتمع مدين تحكومة مدنية " 

إلسالمية يستح  الدراسة تالتوقف عند الكثَت من بل أن تاقع اجملتمع اؼبدين  ي اغبضارة ا     
تهي كانت دبثابة  ،حيث ذبسد اجملتمع اؼبدين تاقعة حقيقية  ي صحيفة اؼبدينة ،ؿبطات  اؼبهمة

بوصف هذ، الصحيفة هي  "  ،أتل دستور يسؤسس ألتل دتلة مدنية  ي التاريخ اإلسالمي 
حيث أعطى ح  اؼبواطنة لقمقيمُت  ي  ،نياً الدستور األتل لقمدينة اؼبنورة الذي كان دستورًا مد

تلعق  أتل دستور مدين  ي التاريخ  ،بصرف النظر عن الديانة ،اؼبدينة من مهاجرين تأنصار تيهود
حيث هبسد اجملتمع اؼبدين  ي الواقع العريب اإلسالمي قبل أن (  128ص  ،2003 ،) مورت" 
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ترتيب  بعد عصر النهضة . ت" إذا كان تتبقور نظريات العقد االجتماعي تتظهر  ي الفكر األ
اجملتمع الذي يتأكل بناًء عقى " العقد  ين  ي النظرية السياسية يأَت إىلمفهوم اجملتمع اؼبد

، فإن أتل عقد اجتماعي صريح مت توقيع   ي التاريخ سبثل "Social Contractاالجتماعي 
عقد اجتماعي يكفل التعددية فيما يسمى ب " صحيفة اؼبدينة " . فهذ، الصحيفة تنطوي عقى 

  ( 34ص  ،2006 ،) اػبأت"قجميع دتن أي سبييز عقى أي مستوىتيتضمن اؼبواطنة التامة ل
. بينما ذهب البعض اتآلر إىل أن " هناك عديًدا من اؼبسؤسسات تاؽبيئات اليت يبكن تصنيفها 

، ت ي العريب اإلسالميأعماق التاريخ تهي تضرب جبذترها  ي  ،ؾبازًا ضمن "اجملتمع اؼبدين"
مقدمتها اؼبساجد اعبامعة، تاألتقاف، تاؼبدارس األهقية تمكاتب ربفيظ القرآن، تالبيمارستانات 

 . (2003 ،غاًل)"ن أعمال اػبَت تاؼبنافع العموميةتمأا ي العالج اجملاين، تصور ألرى متعددة م
يوحي أبويعرب اؼبرزتقي بتن   ي ؿباتلة جادة لقتتصيل الفكري تالفقسفي لقمجتمع اؼبدين      

 تراث اجملتمع اؼبدين هو تراث إنساين سانبت في  الأعوب تالثقافات تاغبضارات تاألمم رغم
لأتن : " اثنان يضع أربع مقاربات متقابقة تمتصقة  ي هذا ا. ت التالف تتباين الرؤى تاؼبنظورات

، تاثنتان نقديتان تسيطة تأرسطو( تحديثة ) هيجل تماركس(أفالطون تتسيستان قديبة )
شبكة اؼبعقومات  ،) اؼبرزتقيابن لقدتن( تما بعد حديثة )غرامأي تهابرماس ( الفارايب ت )

 .  (الدتلية
 ،مل يكن مفهوم اجملتمع اؼبدين تليد الصدفة -كما عند عزمي بأارة   –تعقى رأى البعض      

بل " إن ظهور هذا اؼبفهوم تتطور، كان بفضل اإلسهامات النظرية  ،تمل يتبقور دفعة تاحدة
تاليت كانت تعكس ت ي تاقع األمر تمن مرحقة أللرى  ،لفالسفة الفكر السياسي عب العصور

، إهنا تعٍت  ي كل مرة شيئًا ـبتقفا، ألهنا تتيت  ي ات تإستخدمات ليس ؽبا مضمون تاحدتعبَت 
 ،) بأارةتأسئقة جديدة هبيب عنها اؼبفهوم "  ،يولد  حاجات جديدةسياق متغَت بنيوياً تتارىبياً 

 .(  29ص  ،1998
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  :  النتائج  رابعاً / اخلالصة و
 : يبكن أن لبقص إىل التايل ،ذبات  ي هناية هذا العرض النظري عبدل اجملتمع اؼبدين تعناصر، تذبا

ف اجملتمع انعكس بأكل كبَت عقى تعريأن جدل اجملتمع اؼبدين تعقى مستويات  تؿباتر، كافة قد  -1
من التعريفات اليت قد تتوج   هائاًل  احيث قبد كمً  ،، تيتسع تارة ألرىاؼبدين الذي يضي  تارة
عقى كبو عام يعكس مفهوم اجملتمع  ت" يديولوجية تالقيمية . ازات  األبتوجهات الباحث تاكبي

تيعود إىل  ،االستخدام السياسي اؼبباشر، : األتلخدامات متأابكة تمتباينةاؼبدين ثالثة است
تالثاين هو االستخدام  جون لوك الذي مل يفرق بُت اجملتمع اؼبدين تاجملتمع السياسي .

، وم ربقيقي من قبل عقماء االجتماع، كمفهاؼبدين فقد استخدم مفهوم اجملتمع ؛االجتماعي
بأكل متزايد  هذا اؼبفهوم. تقد مت استخدام ظواهر تهيئات تتكوينات اجتماعية ليصف تيفسر

ما . أ واطنة تالديبقراطية، لتوصيف النظام االجتماعي القائم عقى أفكار اؼبعقى تف  هذا اؼبعٌت
، الذي يرى أن اجملتمع اؼبدين هو مفهوم معياري يسؤكد عقى االستخدام الثالث فهو الفقسفي

هية رباتل زبفيف نفوذ ، أي أن  رؤية توجيًتكة  ي مواجهة ما يعرف بالفرديةاؼبصقحة اؼبأ
 ،)ؿبمد"الفطريةاؼبصقحة اػباصة عب تتسيس اجملتمع عقى ؾبموعة من اؼبأاعر األلالقية 

 ( 12 -11ص  ،2012
، يتصل ة االتجاذبات الفكرية احمليطة ب تصبق ،زبقص أدبيات عدة إىل أن جدل اجملتمع اؼبدين -2

بأكل أساسي  ي كون عمقية التتصيل النظري لقمفهوم تواج  عدة إشكاليات لعل أبرزها : 
 ( 106 – 105ص  ،2003 ،غاًل)

تمثل هذا األمر قد يسؤدي  ،عقى الرغم من شيوع استخدام  ،ضعف التتصيل النظري لقمفهوم -
 تاؼببالغة  ي قيمت  .  ،إىل االنتقائية  ي نقل اؼبفهوم

دبعٌت انعدام التحديد الدقي  تعدم ثبات اؼبعٌت، تالتبدل  ،تكييف طبيعة اؼبفهوم االلتالف  ي -
 السريع لقمضمون النظري لقمصطقح تبعاً لتبدل التجارب النظرية، أت تباين العقائد تاألفكار . 

مهما يكن من جدل حول مفهوم تتاريخ اجملتمع اؼبدين تمسميات  تمكونات  تالرؤى الفكرية  -3
تة األتىل لقمجتمع اؼبدين فإن  قراءة النأ –كما يرى البعض   –ية اليت تتنازع  تاأليديولوج
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" إىل عامل يبكن من ؼبعاصرة، إمبا يعكس توق اإلنسان،  ي األزمنة القديبة تاغبديثة تاتتطور،
 .  ( 181ص  ،2013 ،) العقوي" لعقل تاؼبواطنة تاغب  تاؼبسسؤتليةفرص أفضل ؼبمارسة اغبرية تا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ادلدين اجملتمع  جدل                                  الثامن                      العدد  -جملة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

141 

 

 ادلصادر وادلراجع
 أواًل / الكتب : 
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