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واحجا مغ السفاـيع التي زاد  يعج السجتسع السجنيتتسحػر فكخة البحث حػل كػن 
وتشاولو  ،فحطي بأىسية كبيخة في الفكخ الدياسي العخبي، في العقػد األخيخة بيا االىتسام
يعج السجتسع و  مغ السفكخيغ بالبحث والشقاش واترف السػقف مشو بالخفس والقبػل.الكثيخ 
عجة في السياديغ كافة سػاء مشيا  ويقػم بأدوار ،مغ السؤسدات السيسة في الجولة السجني

باالتحادات  ىحه السؤسدات الدياسية، واالقترادية، واالجتساعية، والثقاؼية. وتتسثل
داب والجسعيات وغيخىا مغ السؤسدات التي تداىع في دور كبيخ والشقابات العسالية واألح

تكسغ اىسية البحث في ان ؾيام السجتسع السجني في أي دولة ييجف . و في مداعجة الجولة
إلى خجمة الجولة والسجتسع والتخمز مغ تعدف الدمصة واعصاء دور لمسؤسدات غيخ 

او مرالح االفخاد، شخيصة أن  الخسسية لمؿيام بخجمات مغ شأنيا ترب في مرمحة الجولة
تكػن تحت اشخاف الجولة وتمتدم بقػانيشيا. قدع البحث إلى ثالثة مصالب تشاول األول مفيػم 
السجتسع السجني في المغة واالصصالح، وكحلظ نذأة السجتسع السجني وتصػره التاريخي، في 

خافس لمسجتسع حيغ تشاول السصمب الثاني السػقف مغ السجتسع السجني بيغ االتجاه ال
السجني واالتجاه السؤيج، اما السصمب الثالث، فقج تشاول نقج السجتسع السجني في الفكخ 

 الدياسي العخبي.
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The research studies the fact that civil society is one of the 

concepts that have had the focus of interest in recent decades. It has 

gained great importance in Arab political thought and many thinkers 

have discussed and researched it, and the position on it has been 

characterized by rejection and acceptance. Civil society is one of the 

essential institutions in the state. It plays several roles in all fields, 

whether political, economic, social, and cultural. These institutions are 

represented by federations, trade unions, parties, associations, and 

other institutions that have a major role in assisting the state. The 

significance of the research lies in the fact that the establishment of 

civil society in any country aims to serve the state and society, get rid 

of the abuse of power, and give a role to informal institutions to carry 

out services that are in the interest of the state or the individuals, 

provided that they are under the supervision of the state and abide by 

its laws. The research was divided into three sections, the first one 

dealt with the concept of civil society in language and terminology, as 

well as the emergence of civil society and its historical evolution. The 

second section included the position towards civil society between the 

dismissive and the supportive trends. The third section involved the 

criticism of civil society in Arab political thought. 

Keywords: Civil society; Arab political thought; political reform. 
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 السقدمة
 مخاحل في حػليا زاد االىتسام التي السفاـيع مغ واحجا السجني السجتسع يعج

 لتفكيكو واىتساميع والباحثيغ السفكخيغ مغ لمكثيخ بحث مجال فكان الحجيث، التاريخ
 بو واالىتسام االنذغاالت كثخة مغ الخغع وعمى خبي السعاصخ.الفكخ الدياسي الع في
 إلى دعا ما وىحا السجني، السجتسع مرصمح تذػب التي الزبابية يشفي ال ىحا أن إال

 الخالز، بذكمو يطيخ لع السفيػم نأ إذ ،تاريخيا   وتصػره السفيػم ماـية في البحث
 والسػاششة كالجيسقخاشية وتبمػرىا الغخبية السفاـيع باقي ضيػر حال ىػ كسا ضيخ وإنسا

 .جيجةع تبمػر وبسخاحل فمدفي فكخي  مشتطع يفدخه تاريخي تصػر خالل مغ وغيخىا،
 بػصفو مسثال   السجني السجتسع إلى الغخبي الفمدفي الفكخي  السشتطع ىحاويشطخ 

 التي الحكػمية، غيخ الحخة، التصػعية التشطيسات ومجسػعة السجتسعية، مسكػناتل
 .أفخادىا مرالح تحقيق ىال تيجف

 عغ تعبيخ  لم الدياسية الفمدفةمغ خالل ارتباشو ب السجني السجتسع مفيػم استخجم
 لمسجتسع الجعػات أولى ارتبصت إذ والدياسة، السجتسع ىسا مفيػميغ بيغ عالقة وجػد

 التي الثػرات لسجسػعة ميجت التي الدياسية والشطخيات األفكار بسجسػعة السجني
 لمسفيػم استخجام أول وكان ،عذخ والثامغ عذخ الدابع القخنيغ خالل باأور  اجتاحت

 في وججوا فقج في العرخ اليػناني واستخجمو ايزا  فالسفة العقج االجتساعي عمى
 لتحقيق اجتسعػا أفخاد بيغ الدياسة وتزسشيا التعاقج يشتجيا وسيمة السجني السجتسع

 أبعاده واستقراء نقجه عمى تػالىو  أخخى  أبعادا السفيػم اخح ثع مقرػدة. غاية
 مثل الغخبييغ الدياسييغ والسفكخيغ االجتساع وعمساء الفالسفة مغ عجد السختمفة،

وغيخىع، ثع ما لبث ان استخجم مفيػم السجتسع السجني  وغخامذي وماركذ ـيجل
وانتقل الى بؿية الجول العخبية كسشطسات السجتسع السجني لغخض الؿيام بعجة خجمات 

  انب الجولة.الى ج
 ييجفتكسغ اىسية البحث في ان ؾيام السجتسع السجني في أي دولة : اىسية البحث

خسسية لمؿيام بخجمات مغ الواعصاء دور لمسؤسدات غيخ  دمصة،متخمز مغ تعدف الل
ان تكػن ىحه  شخيصةترب في مرمحة الجولة او مرالح االفخاد، أن شأنيا 
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، وكحلظ الؿيام بأدوار مغ شأنيا قػانيشياوتمتدم بالسؤسدات تحت اشخاف الجولة 
 مداعجة الجولة في حاالت تكػن الجولة مشذغمة في حاالت وامػر اخخى.

قي استخجامو بتتسثل اشكالية البحث في كػن ىل ان السجتسع السجني : اشكالية البحث
يسكغ و  ،ام نخى لو وجػد واستخجام في الفكخ الدياسي العخبي ،في الفكخ الغخبي طفق

 :الشكالية مغ خالل االسئمة االتيةح اشخ 
ماىي االتجاىات و  كيف نذأ مفيػم السجتسع السجني؟و  ما السقرػد بالسجتسع السجني؟

ماىي اىع االنتقادات و  التي تشاولت مفيػم السجتسع السجني مغ خالل الخفس والقبػل؟
 ؟في الفكخ الدياسي العخبي التي وجيت لسفيػم السجتسع السجني

تشصمق فخضية البحث مغ ان السجتسع السجني لع يبق استخجامو : فرضية البحث
عمى الخغع مغ ان بجاية استخجامو مغ قبل  ،محرػرا  فقط بالفكخ الدياسي الغخبي

ولكغ عمى الخغع مغ ذلظ نخى ان مفيػم السجتسع السجني انتقل ايزا  ،اليػنانييغ
ر كبيخ في الؿيام بأدوار واصبح لو دو  ،واستخجم في الفكخ الدياسي العخبي االسالمي

وان أي مفيػم البج ان يذػبو الكثيخ مغ اآلراء  ،سياسية واجتساعية حققت نجاحا  كبيخا  
 واالختالف حػلو وىحا ما سػف نخاه في متغ البحث.

استخجم في البحث اكثخ مغ مشيج، فقج استخجم السشيج التاريخي مغ : مشيجية البحث
جني مشح ضيػره في الغخب وانتقالو الى بؿية خالل عخض نذأة وتصػر السجتسع الس

الجول العخبية، وكحلظ استخجم السشيج الػصفي في وصف حالة السجتسع السجني وبيان 
 دوره في الؿيام في العجيج مغ االعسال. 

مصالب، تشاولت السقجمة ممخز حػل  اربعةقدع البحث الى مقجمة و : هيكلية البحث
لسفيػم وفخضيتو، اما السصمب االول فقج تشاول مفيػم السجتسع السجني مبيشة اشكالية ا

السجتسع السجني في المغة واالصصالح، وكحلظ نذأة السجتسع السجني وتصػره 
التاريخي، في حيغ تشاول السصمب الثاني السػقف مغ السجتسع السجني بيغ االتجاه 

 فقج تشاول السجتسع ثالثال الخافس لمسجتسع السجني واالتجاه السؤيج، اما السصمب
نقج السجتسع السجني في  خابعلا تشاول السصمب السجني في الفكخ الدياسي العخبي ؼيسا

 ت.، واخيخا  الخاتسة واالستشتاجاسالميالترػر اإل
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 األولالسظلب 
 اطار نظري ومفاهيسي للسجتسع السدني 

في ىحا السصمب نتشاول مفيػم السجتسع السجني مغ حيث السجلػل المغػي 
 .بيوكحلظ نذأة السجتسع السجني وتصػره في الفكخ الغخبي والعخ  ،واالصصالحي

 اواًل: مفيهم السجتسع السدني في اللغة واالصظالح
 السجتسع السدني لغةً  -1

 ،معشاه رفيق ولفظ رفيق (،socius)ان كمسة مجتسع مذتقة مغ اصل التيشي 
 ،او السؤاكمة ،ومعشاىسا االكل معا   (،pains) (،con)مذتق مغ اصمييغ التيشييغ ىسا 

او العالقة  ،كة او ليا مرمحة مذتخكةيعشي اصال  جساعة بيشيا شخ  (،society)فمفظ 
بة) بيغ اشخاص متخابصيغ بسحس ارادتيع لمسذاركة في عسل مذتخك   ،7005 ،ـو

353–354). 
وقيل  ،اما كمسة مجيشة فيي تعشي في معاجع المغة بانيا السكان الحي اقام ؼيو

والشدبة الى  ،كسا يقال مرخ االمرار (،يشاتسج)ىي مغ ديشت أي ممكت فالن مجن 
 ،الخازي ) (مجائشي)والى مجائغ كدخى  (،مجني) (،عميو الرالة والدالم)مجيشة الشبي 

  .فالسجني يعشي السكان الحي تجتسع ؼيو العامة الحي يؿيسػن عميو ،(437، 3761
 السجتسع السدني اصظالحاً  -2

حثيغ والسيتسيغ في تعخيف شامل لمسجتسع السجني حيث نجج اختمفت اراء البا
وفي ىحا  ،اختالف مفيػم السجتسع السجني مغ فتخة الى اخخى ومغ مفكخ الى آخخ

اذ يعخف السجتسع السجني في  ،الرجد ندتعخض التعخيفات الخاصة بيحا السػضػع
سػاششيغ مؤسدات يتع تكػيشيا مغ االىالي وال)معجع السرصمحات الدياسية بانو 

كالشقابات )تيتع وتخاعي مرالحيع السختمفة وتذسل ىحه السشطسات  ،لتشطيع انفديع
تعسل ىحه السشطسات في شتى السياديغ و  (،الخ...واالحداب والجسعيات االىمية 

ويصمق عمييا مشطسات  ،كالتعميع والثقافة والرحة وخجمات عامة وغيخىا مغ السجاالت
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وانسا تقػم بأعسال مغ خالليا تداعج  ،يصخة الحكػمةغيخ حكػمية ألنيا ال تخزع لد
 .(33، 7032 ،العمػي ) (او الؿيام بأعسال اخخى ال تقػم بيا الحكػمة ،الحكػمة

كال الحياة االجتساعية شكل مغ أش)السجتسع السجني بأنو  (األسكػا  )وتعخف مشطسة 
الفاعمة ليدت الجولة واحجة  يخبط األفخاد بالجولة، وىػ يزع مجسػعة مغ الجيات

، أما مػسػعة اليػندكػ فتخى بان السجتسع السجني مرصمح معقج مختمف في (مشيا
كافة أنذصة وعالقات الشاس التي ىي جدء مغ العسمية  )تفديخه، ويذيخ عادة إلى 

األحيان تتػسع استخجاماتو ليغصي جسيع العسميات الحكػمية  الحكػمية، وفي بعس
 .(4، 7037 ،التسيسي) (والعسمية اإلنتاجية

والسشطسات سػاء السؤسدات "وىشاك مغ يعخف السجتسع السجني بانو عبارة عغ 
مختمفة عجة مياديغ سياسية واقترادية واجتساعية وثقاؼية التي تعسل في كانت 

ما يتعمق مشيا  عجة مصالب واىجافعغ سمصة الجولة، لتحقيق  وبرػرة مدتقمة
عمى السدتػى القػمي  الدياسي كالسذاركة في صشع القخار سيبالجانب الديا

عزاء الشقابة ا مرالح كالجفاع عغ نقابية  مصالب وغاياتاألحداب الدياسية، ومشيا ك
ميشية كسا ىػ الحال في عسميات االرتقاء غايات االقترادية، ومشيا مشيا السرالح 

ومشيا أغخاض ثقاؼية كسا  ،لبذخيةبالسدتػى األدائي لمػضائف العامة الستعمقة بالتشسية ا
في اتحادات الكتاب والسثقفيغ والجسعيات الثقاؼية التي تيجف إلى نذخ الػعي الثقافي 

في  لمسذاركة واالسياماجتساعية  غاياتوفقا التجاىات أعزاء كل جسعية، ومشيا 
العسل االجتساعي كسؤسدات الزسان االجتساعي وحساية ذوي االحتياجات الخاصة 

يسكغ القػل أن  ومغ خالل ما تقجم، (4، 7037 ،التسيسي) ية األيتام وكبار الدغورعا
الشقابات و السجتسع السجني ىي الشقابات العسالية،  لسشطسات ومؤسداتاألمثمة البارزة 

وكل  ، .. الخ مغ التشطيسات والجسعياتالجسعيات االجتساعية والثقاؼيةو السيشية، 
سياسية وعدكخية و سمصػية بالجرجة االساسية ألغخاض ليدت  ىجفوتشطيع بذخي 

  .وأمشية
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مشصقة ارتباط ونذاط )فأنيا تعخف السجتسع السجني بانو  (عة الجوليةالسػسػ )اما 
ومجال  (،الدػق )والسجتسع االقترادي (،الحكػمة)مدتقمة عغ السجتسع الدياسي 

 .(716، 7037 ،محسػد) (العائمة)الحياة الخاصة 
اذ يسيد بيغ ثالثة انػاع  ،Salamon، et al. (7001،) (4–5)ووفقا  لتعخيف 

 لكيانات التي تذسل قصاع السجتسع السجني مشيا:
فسشطسة السجتسع  ،الحي يخكد عمى مرجر الجعع التشطيسي التعخيق االقترادي -3

وليذ مغ  ،السجني ىي التي تدتمع الجدء االكبخ مغ دخميا مغ مداىسات خاصة
 .ويعبخ عشو بالقصاع الخيخي او قصاع شػعي ،صفقات الدػق او الجعع الحكػمي

السجتسع  شبقا  لو فان مشطسة ،التعخيف القانػني الحي يخكد عمى السكانة القانػنية -7
التي تعفى  ،مثل جسعية او مؤسدة ،السجني ىي التي تأخح شكال  قانػنيا  معيشا  

ويعبخ عشو الجسعية او السشطسة السعؽية مغ  ،مغ بعس او كل الزخائب
 .الزخيبة

ووفقا  لو فان مشطسة  ،التعخيف الحي يخكد عمى الغخض مغ ىحه السشطسات -1
وتذجع بشاء القجرات  ،عامةالسجتسع السجني ىي التي تخوج لمسرمحة ال

ويعبخ عشو  ،وتدتيجف مخاشبة الجحور الييكمية لمفقخ والزيق ،والسذاركة
 .السشطسة غيخ حكػمية او الخيخية

 ثانيًا: نذأة السجتسع السدني وتظهره التاريخي
لقج ارتبط مفيػم السجتسع السجني بالتصػرات عمى األصعجة الدياسية 

القخنيغ الدابع عذخ  التي شيجتيا أوروبا في ةتمفسخال واالجتساعية واالقترادية
، أما بالشدبة لمبمجان العخبية واإلسالمية فقج شاع ىحا السرصمح في والثامغ عذخ

، وجاء ىحا السفيػم متخافقا مع الشطام العالسي سانيشيات وتدعيشيات القخن الساضيث
فيػم السجتسع السجني فقج ارتبط تجاول م؛ الججيج والجعػة إلى اإلصالح والجيسقخاشية

بذيء مغ الججية مع انييار السعدكخ االشتخاكي وما بجا كأنو انترار السجتسع 
السجني في أوروبا الذخؾية وبجأت عسمية تعسيع ىحه األداة إلى بؿية الجول التي لع تحقق 
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في العالع الثالث مدتخجمة حاالت انتفاض عيشية  السيسا ،فييا الجيسقخاشية الميبخالية
تيان )يل عمى الحاجة إلى ىحه األداة التحميمية مثل حالة التسخد الصالبي في ميجان كجل

، وفي حالة كػريا الجشػبية وأمخيكا في الريغ ۹۱۹۱إن ميغ  السيجان الدساوي عام 
  .(55، ت.د ،عباس) الالتيشية وبعس بمجان الػشغ العخبي وبعس الجول األفخيؿية

ويعج أفالشػن مغ أشيخ السفكخيغ في العرخ اإلغخيقي حيث شبو السجتسع 
السجني بجدع اإلندان ذي العشاصخ السختمفة، فممكائغ اإلنداني حاجاتو السادية 
كالسدكغ والسمبذ والسصعع، وىشاك تقديع العسل الحي يحتل مخكدا  ميسا  في نطخية 

ني مغ ىشا وصفت نطخيتو بالػضيؽية عغ العجالة والدياسة والسجتسع السج (افالشػن )
عمى أساس أن كل عشرخ اختز فييا بػضيفة محجدة لتحقيق االندجام في الكل، 

ىػ وحجة الجولة وتساسكيا وكان يخى أن تغميب  (أفالشػن )وكان الذيء السيع لجى 
حدغ ) السرمحة العامة عمى السرمحة الخاصة ىػ مرجر قػة السجتسع السجني

 .(5، 7005 ،حاكعو 
فيػ يخى استحالة تػحيج مطاىخ  (أفالشػن )فقج اختمف مع أستاذه  (أرسصػ)أما 

 (أرسصػ)الػجػد في وحجة مفيػميو واحجة سػاء أكانت عالع السسثل أو غيخه وىشا ركد 
عمى التعجد بجال مغ الػحجة ورأى أن األسخة أساس الجولة فيي الػحجة االجتساعية 

آنحاك، والسجيشة وصفيا بأنيا اشسل رابصة إندانية ألنيا تحتػي عمى جسيع اإلنتاجية 
بأن الخبح الخاص وتخاكع الثخوة  (،افالشػن )مع  (أرسصػ)الغايات اإلندانية، واتفق 

 .(7–4  ،7005 ،حاكعو حدغ ) لجى االفخاد عامالن مجمخان لمسجتسع السجني
فالسفة العقج االجتساعي فأنيع اختمفػا في بجاية ضيػر السجتسع السجني اما 

وىي الحالة  ،بالخغع مغ ذلظ انيع اتفقػا عمى أن اإلندان قج مخ بسخحمتيغ : األولى
التي كان يعير عمييا اإلندان قبل أن يجخل في السجتسع، فكان يعير بسػجب قػانيغ 

لة الصبيعة، والحالة الثانية وىي السخحمة التي عمى تدسيتيا بحا واتفقػاالصبيعة وحجىا، 
ضػابصو عبخ إقخار التعاقج واحتخام قػانيشو و انتقل إلييا اإلندان لمعير داخل السجتسع، 

االجتساعي، إال أنيع اختمفػا في تحجيج الدالح األساسي لحالة الصبيعة وايزا  شبيعة 
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متػحذة، تتدع باألنانية  فتػماس ىػبد يخى أن حالة الصبيعة حياة بجائية ؛العقج
ألن غخيدة األنانية وحب  ،واليسجية وحب الحات، واإلندان يعير فييا في خػف دائع

فحياة  ،التسمظ تجفعانو إلى االستحػاذ عمى أي شيء تسكشو قػتو مغ الحرػل عميو
 يفتقج فييا اإلندان إلى األمغ ،اإلندان في ىحه الحالة ىي أقخب إلى حياة الغاية

 ،، إنيا كسا يقػل ىػبد " حخب الجسيع ضج الجسيعشة عمى حياتو ومستمكاتووالصسأني
، 3777 ،حسادي) الحي يخى فييا حالة سالم دائع ،وىحا عمى عكذ ما يخى لػك

66). 
ىحه قج تست بسػجب عقج  ىػبد، أن عسمية االنتقال ى وفي ىحا اإلشار يخ  

، مقابل أن حقػقيع وسمصاتيع لرالح حاكع قػي  فخاد عغ كافة، يتشازل ؼيو األإرادي
ذ يوبيحا يكػن تأس ،يمتدم ىحا الحاكع بكفالة الشطام وتحقيق األمغ والصسأنيشة لمجسيع

، أو الجولة التي يخى فييا ىػبد أنو يشبغي أن ا يعخف عشج ىػبد بالسجتسع السشطعم
، أو بريغة أخخى، فييا أحج تقػم عمى وجػد حاكع يتستع بدمصة مصمقة ال يشازعو

، فيي بجون ىحه القػة ال تدتصيع أن تحقق الغاية مغ وجػدىا وشي عمى حكػمة قػية
، 3777 ،حسادي) وبيحا يكػن ىػبد مشطخا لمدمصة السصمقة ،السحافطة عمى السجتسع

لسجتسع القائع عمى ، فالسجتسع السجني عشج ىػبد ىػ ا. وبشاءا عمى ما سبق(67
  .التعاقج، ولػ اتخح شكل الحكع السصمق

، يخى جػن لػك أن حالة الصبيعة تتدع بالدالم وعمى الشؿيس مغ ذلظ
وأن قانػن الصبيعة يؤمغ  ،واإلخالص والسحافطة عمى الشفذ والسداعجات الستبادلة

لو  غيخ أن الخصخ الػحيج الحي يتعخض ،ليع قجرا كاؼيا مغ الحقػق والػاجبات
وىحا نتيجة غياب األنطسة  ،السجتسع في حالة الصبيعة ىػ غياب العجالة الصبيعية

 ،حسادي) ووضعو مػضع التصبيق ،والسؤسدات القادرة عمى تشفيح القانػن الصبيعي
ا ىػ إال وسيمة م، يخى لػك أن ىحا التشازل ، وفي واقع األمخ(70–67  ،3777

، أي السجتسع الحي تػجج ؼيو سمصة لتحقيق ىجف واضح، وىػ إقامة السجتسع السشطع
 .تحكع باسع القانػن 
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 الثامغ عذخيسكغ القػل أن عبارة السجتسع السجني مغ زمغ الشيزة إلى القخن 
ا عمى عقج يلمحكانت تدتخجم لمجاللة عمى السجتسع والجولة معا، ا غ تأسدا بشاء 

وعمى ىحا،  .(3، ت.د ،عباس) ي تجاوزت بسػجبو السجتسعات حالة الصبيعةاجتساع
 انتقلالتجسع البذري الذي فالسجتسع السجني وفقا لشطخية العقج االجتساعي ىػ ذلظ 

سياسية مشظسة من حالة الظبيعة إلى الحالة السدنية والذي يتسثل بهجهد ىيئة 
التعاقدي، وبيذا السعشى فالسجتسع السدني ىه مجتسع مشظم  االتفاققائسة على 

 سياسيا يعبر عن كل واحد ال تسايز فيو بزم الدولة والسجتسع معا.
ليذ فقط الفالسفة اليػنانيػن وفالسفة العقج االجتساعي تشاولػا في افكارىع 

الجتساعي ورؤاىع السجتسع السجني وانسا الكثيخ مغ الفالسفة ايزا  تحجثػا عغ العقج ا
وغيخىع اذ عمى الشؿيس مغ ماركذ الحي  (،ـيغل وكارل ماركذ غخامذي )مشيع 

أن السجتسع السجني يتصابق مع البشية التحتية، يأتي ىشا غخامذي ويقجم لشا ترػرا  جيع
وىحا بعج قصيعة مغ الشقاش حػل السفيػم دامت  لفا تساما لسفيػم السجتسع السجنيمخا

يسثل أحج مكػنات  غخامذي أن السجتسع السجني جحيث يع ولىاألحتى الحخب العالسية 
تشطيسات )، ويذيخ ىشا إلى وجػد مدتػييغ فػقييغ وىسا السجتسع السجني البشية الفػؾية

، ىحان السدتػيان يشصػيان عمى وضيفة الييسشة، (السجتسع الدياسي)والجولة  (خاصة
ومغ جية ثانية تسارس  بحيث أن الصبقة السديصخة تسارس سيصختيا عمى السجتسع

بل  ،وليحا فالجولة عشجه ليدت جيازا لمحكع فحدب ،ـيسشتيا السباشخة مغ خالل الجولة
أي أن الجولة تتكػن مغ السجتسع  ،السجتسع السجني عمى ةجياز لمييسشة الخاص

كحقل أيجيػلػجي واألجيدة اإلعالمية  (سمصة الجولة + السجتسع السجني)الدياسي 
 .(70–33  ،7003 ،ياسخ)لة البخجػازية الحجيثةوالتخبػية لمجو 

عمى قترخ دورىا ييخى غخامذي أن الجولة ال يشبغي أن  ،وفي ىحا الدياق
والتي بإمكانيا إرساء  ،ذلظ أنيا تذتسل عمى مؤسدات حخة قانػنيا ،القسعيالجانب 

امذي أن السجتسع السجني ليذ غخ  يعج ،وعمى ىحا األساس ،أليجيػلػجية السييسشةا
 ،وأنو السكان الحي تسارس ؼيو وضيفة الييسشة الثقاؼية والدياسية ،أسبق لمجولة فزاء  
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اقتراديا فحدب وإنسا ىػ فزاء سياسي  ومعشى ىحا أن السجتسع السجني ليذ فزاء  
 .(36، 7030 ،سالسي) جيات األخخى أيزا وكحلظ فزاء انتذار األيجيػلػ 

سسة أساسية وغالبة و  ن االستبجاد يعج حالة عامةإأما في البمجان العخبية ف 
لسخحمة الخاىشة يعير السجتسع العخبي حالة مدمشة ففي ا ؛تصبع الحياة الدياسية العخبية

مغ احتكار الدمصة في كل بمج عخبي مغ قبل قمة مديصخة متخسخة مغ أجيدة 
ويقتخن ذلظ بإقراء القػى االجتساعية والدياسية ذات التػجيات  ،ومؤسدات الحكع

ادية وفي ىحا اإلشار ال مجال لسسارسة حقػق السػاششة الدياسية واالقتر ،السغايخة
يدػد السشاخ العام حالة مغ االندجاد والتزييق عمى الحخيات العامة  إذواالجتساعية 

فميذ أدل  ،(327، 7007 ،صالح .م .ن .د .م) وفي مقجمتيا حخية التشطيع والتعبيخ
عمى استبجاد أي نطام لمحكع وفداده مغ التزييق عمى الحخيات بسا فييا حخية التعبيخ 

إن شبيعة الحكع العخبي ال تتخك ف . لحلظوالتشطيع وانتياكو لمحقػق والحخيات اإلندانية
ديا بذكل عمشي فخصة ألي حخكة سياسية الن تشسػ بذكل شبيعي وتعبخ عغ نف

 .(413، 3777 ،الكػاري ) وإنسا يقفل الحكع التدمصي كل األبػاب ،مفتػح و شفاف
تخمف مشطسات السجتسع دياسية الستخمفة بالشتيجة تختب عمى ىحه األوضاع ال

لثقة والتعاون ، كسا إن عالقتيا مع الدمصة الحكػمية بجال مغ أن تقػم عمى االسجني
صعػبة إجخاءات و  مسارسات أجيدة الدمصة مشح نذػئيا، تعاني مغ واالستقالل الحاتي

مى قيػد شجيجة عو ، آلية تذخيع مػجية لمييسشة عمييا التدجيل واإلشيار في ضل
، ةالدمصإداراتيا عشج مخالفة  عقػبات صارمة تػاجو أعزاء مجالذو ، ساليةمػاردىا ال

سجنية الحقػق العامة و الحخيات والة لإلعالم والحج مغ حخية الرحافة، احتكار سمصو 
، وىحه السسارسات عكدت آثارا سمبية عمى مؤسدات السجتسع سذػىةالسشقػصة و ال

 .(373–370  ،7001 ،حسيج) السجني
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 السظلب الثاني
 بين الرفض والقبهل اإلسالميو  في الفكر الدياسي العربيالسجتسع السدني  

في ىحا السصمب نػضح السػاقف الستبايشة مغ السجتسع السجني بيغ اتجاىيغ 
العخبي او دول العالع العخبي بيشسا الدياسي مجتسع مجني في الفكخ  االول يشفي وجػد

 .يحىب االتجاه االخخ بػجػد السجتسع السجني وسػف نػضح اراء كل اتجاه
 اوال: االتجاه الرافض 

يخى اصحاب ىحا االتجاه ان مفيػم السجتسع السجني مفيػم غخبي مدتػرد فيع 
فإذا كان مفيػم السجتسع  ،تأصيل بالغخبيخفزػن السفيػم رفزا  شكميا  لسا لو مغ 

السجني بسعشاه الحجيث قج ارتبط أساسا  بخبخات التصػر الدياسي في الغخب الرشاعي 
والخأسسالي، فإن ىحا ال يعشي بالزخورة اعادة تكخار التجخبة الغخبية لمتحجيث، وإال 

نداني خاضعيغ فإنشا ندمع مع الشدعة السخكدية األوربية بػجػد شخيق واحج لمتصػر اال
بالخرػصيات التاريخية لمسجتسعات األخخى، ىحه السجتسعات التي تعخف ضاىخة 

 ،حالوة) السجتسع السجني وأن اختمفت درجة نزج وتبمػر ىحه الطاىخة في الحالتيغ
7005 ،301). 

ثسة اعتخاض آخخ عمى مفيػم السجتسع السجني مرجره الخصاب الساركدي 
التقميجي ىحه السخة، مفاده أن مفيػم السجتسع السجني مفيػم بخجػازي وإن تجاولو أو 

مغ ذلظ يخى سبب غيابو او تغييبو عغ  ،تبشيو يرب في خجمة االيجيػلػجيا البخجػازية
ة خرػصا ، مقابل االىتسام بو وتصػيخه مغ قبل الكتابات الساركدية والدػفيتي

 وعػدتو لمتجاول الػاسع في شخق أوربا بعج انتياء الحخب الباردة ،الساركدية األوربية
 .(302، 7005 ،حالوة)

ػن االندان يتستع بغخائد بجنية وميػل نفدية ثابتة تقخيبا ويخى البعس أن ك
يحتع عميشا االلتدام بكل ما ورد بالذخيعة االسالمية مغ احكام وتعاليع في دائخة الحقػق 
االجتساعية والدياسية لألفخاد ورفس اي محاولة لتشسية السػروث الجيشي وتخصي 

واالسالم وفقا لحلظ مشطػمة  ،بعس حقػلو بسا يشدجع مع التصػر الحزاري لإلندان
معخؼية وأخالؾية وسمػكية كاممة لمفخد والسجتسع ال تحجه حجود شبيعية وال قيػد زمشية 
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ن مغ السعخفة الجيشية عخفت االولى بالسعخفة اوبشي عمى ذلظ نسص ،وال عػارض مكانية
ة العقمية السختكدة عمى األسذ واالركان االعتقادية لمجيغ والغخض مشيا رسع صػر 

اما بعجىا الثاني فيػ السعخفة الذخعية  ،وحجوية فاعمة ومتدقو عغ الحياة والكػن 
والتعبجية التي تخسع نطاما حياتيا عاما لمفخد والسجتسع في الػاجبات وفي االخالق 
 والدمػك كسا في الخوابط والعالقات بيغ األفخاد والجساعات وما بيشيع وبيغ هللا تعالى

 .(3، 7037 ،الخدعمي)
بشاءا  عمى ما تقجم فان دواعي رفس تبشي فكخه السجتسع السجني تقػم عمى 

  :(5–4  ،7037 ،الخدعمي)أىسيا عػامل 
بذيء ججيج عسا تكفمت بو الذخيعة االسالمية القائسة عمى  أن ىحه الفكخة لع تأتِ  -3

فالسذاركة الدياسية والخقابة في الجولة  ؛االلتدام بسا يحقق الدعادة والحياة الكاممة
االسالمية ىي تكاليف شخعية بيشسا تفخض في السجتسع السجني كعقػد يتفق عمييا 

قة وتأخح بشطخ االعتبار السفاـيع االساسية مثل الجيغ والعخق االشخاف ذوي العال
 .والقػمية والجشدية

يغ أن الجولة ىي حاجة اندانية ومذخوع إليي ووسيمة لتكامل ييخى بعس االسالم -7
االندان وسعادتو فزال عغ كػنيا مغ الزخورات االجتساعية التي ال غشى عشيا ألية 

سجتسع السجني ألنو سيحج مغ سمصة الجولة جساعة بذخية وعميو يتع رفس ؾيام ال
ويحيج دورىا خاصة إذا كان يقرج بو مشعيا مغ تجاوز حجىا الذخعي وتكاليفيا 
الذخعية اي ؾياميا بدمصتيا الذخعية االمخ الحي يؤدي إلى التعجي عمى حقػق األفخاد 

بالتعصيل والسجتسع بالطمع والقيخ واالستعباد والتعجي عمى الحجود واالحكام الذخعية 
  .ويربح الحاكع جائخ والجولة دولة ضمع وضالل 

وعميو فان تمظ اآلراء تخى أن الجعػة إلى الجيسقخاشية والسجتسع السجني وحقػق   -1
ػمة الجيشية مغ مزسػنيا الجيشي االندان في فزاء الحكػمة الجيشية يدتمدم إفخاغ الحك

ػم عمى اسذ ومختكدات ال بالتالي تحػل السجتسع الجيشي إلى مجتسع غيخ ديشي يقو 
 .ايسانية ومغ ىشا فانيع يخجحػن االلتدام بحكػمة ديشية غيخ ديسقخاشية
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يشطخ مؤيجو ىحا التيار أن التبخيخات لتغخيب السجتسع االسالمي مغالصة في   -2
الكثيخ مغ محصاتو ويؤكجون عمى ضخورة الفرل بيغ االسالم كجيغ إليي وشخيعة 

كػنية بذكل عام وبيغ مسارسة السدمسيغ الخاشئة سساوية رسست مفاصل الحياة ال
فتصبيق خاشئ لمجيغ االسالمي الحكع باسع الجيغ ال يعشي فذل الشطخية االسالمية 

 .حتى نحتاج الى مفاـيع غخبيو نحاول أقمستيا مع مجتسعاتشا االسالمية 
في الخصاب العخبي السعاصخ حػل السجتسع  ،مغ بيغ أكثخ االختالشات انتذارا  

التي لقيت  ،والتي تدتجعي التػقف عشجىا ومغ أبخزىا مقػلة السجتسع األىمي ،سجنيال
لعل مغ األسباب التي زادت في  ،رواجا  واسعا  بدبب قخبيا مغ الخبخة العخبية الحجيثة

تعقيج إشكالية العالقة بيغ السجتسع السجني والسجتسع األىمي تسيد األخيخ باستقالل 
بأدوار التشطيع االجتساعي  ،وؾيام األىمي ،ا مغ جيةندبي عغ الجولة ومؤسداتي

والتعميع وتقجيع بعس الخجمات الرحية واالجتساعية عبخ مؤسدات متجحرة في 
لكغ التذابو الدابق الشاتج عغ الؿيام ببعس الػضائف  .التاريخ مغ جية أخخى،

 العخبواالدوار ال يعشي التصابق وال يبخر التساثل الحي يقػل بو بعس السفكخيغ 
 .(373، 3777 ،كػثخاني)

أن ما حرل في اشار السجتسع العخبي في القخن األخيخ، مغ تغيخ شامل في 
وفي  ،ية والسجيشيةنطع االنتاج واالستيالك والتعاون والتزامغ والعالقات األسخية والقبم

ليذ انقالبا شامال  في بشية السجتسع  ،شخق التعبيخ ونطع االخالق والسصامع واآلمال
السجني، كسا يخى بخىان غميػن بل انتقال تجريجي ومتعثخ مغ بشى السجتسع التقميجي 

وبريغة أدق مغ بشى السجتسع األىمي إلى بشى السجتسع  ،إلى بشى السجتسع الحجيث
ل ىحه السخحمة االنتقالية مغ السجتسع األىمي إلى السجتسع السجني فتخة تذك ،السجني

مػازيغ القػى يعتسج انترار احجاىا عمى  ،مشفتحة عمى مسكشات عجيجة ،مخاض صعبة
 ،غميػن ) استخاتيجيات التصػر الستاحة عمى السعجن الجاخمي والعالسياالجتساعية و 

3777 ،520). 
وجاءت قخاءة بعس السدتذخقيغ لمتاريخ االسالمي لتفتخض عسػما غياب 

أن  ،السجتسع السجني وىي قزية أساسية في فذل تػليج مؤسدات ديسقخاشية أىمية



 

        

          

 

 

261 

 
 

 

:  

 

السجن السدتقمة والبخجػازية السدتقمة بشفديا والبيخوقخاشية  جالسجتسع االسالمي افتق
العقالنية والرجؾية القانػنية والسمكية الذخرية ومجسػعة الحقػق التي جدجت الثقافة 

 ال ( ان الذخق االوسط ماعجا اسخائيلمارتغ كخيسخ  ) في ىحا الدياق يخي  .البخجػازية
لثقاؼية واالجتساعية واالقترادية الشطخ يدتحق بغس الشطخ عغ االختالفات األثشية وا

 ،الخدعمي) اليو ايجابيا كسكان لمسجتسع السجني بدبب سيادة الشدعات الفخدية ؼيو
7037 ،6). 

لسدتذخقيغ مغ السشطخيغ وا ،يتزح مغ ذلظ ان الصخوحات الخاصة بيحا االتجاه
 ،الحيغ اعتبخوا ان مفيػم السجتسع السجني ال يسكغ تصبيقو في السجتسعات االسالمية

عمى  ،وغيخىع مغ السفكخيغ الحيغ اعتبخوا انو مفيػم وافج الى السجتسعات االسالمية
 (،عميو الرالة والدالم)الشؿيس مغ ذلظ ان االسالم مشح بجايتو كسا في عيج الشبي 

 قج تشاول مفيػم السجتسع السجني ولكغ برياغات اخخى مذابية في وثيقة السجيشة
   )السجتسع االىمي(.

 ثانيًا: االتجاه السؤيد
أما عغ أبخز الصخوحات التي يقجميا االتجاه الحي يؤيج وجػد السجتسع السجني 

فتتسثل في تأكيجات البعس بػجػد ضاىخة السجتسع السجني في  ،في البالد العخبية
ي اإلسالمي عمى اعتبار أن الذخيعة كانت قج حافطت عمى استقالليا السػروث العخب

تجاه الدمصة، وىحا رأي يسثل وجية نطخ معاكدة لػجية الشطخ التي يتبشاىا بعس 
الباحثيغ الحيغ يؤكجون عجم وجػد ضاىخة السجتسع السجني في السػروث الثقافي العخبي 

عس الباحثيغ القائميغ بػجػد مجتسع كسا إن ب ،اإلسالمي، وفي الػاقع العخبي السعاصخ
مجني في مجتسعات البيئة العخبية يثيخون ثسة تحفطات عمى شخوحات االتجاه اآلخخ 
مغ بيشيا ما يتعمق بالتسييد بيغ األقصار العخبية وفقا  لجرجة التصػر االقترادي 
واالجتساعي، ومغ بيشيا ما يتعمق بتجاعيات عسميات االنريار االجتساعي والجمج 
القػمي التي تسثل نيجا  لبعس األقصار العخبية بجعػى بشاء األمة، والتي تسثل عسمية 
احتػاء أو تفكيظ مشطسة لسكػنات السجتسع السجني، ولمتكػيشات االجتساعية والثقاؼية في 

 .(32–31  ،7006 ،الخدرجي) بعس مجتسعات البيئة العخبية لرالح مشطػمة الجولة
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األمخ الثابت لجى البعس ىػ أن حكع القانػن مع السجتسع السجني السؤسذ 
مي محجد سيكػن تحجيا فكخيا وروحيا واخالؾيا عمى مبادى وصفات واسمػب اسال

با عمى انو نسػذج و وفقييا ومؤسدات لمشسػذج العمساني الحي تحقق وقجم في اور 
اذا ما كان التحجي  أنو (دمحم أركػن )عالسي او قابل لمعالسية عمى االقل ويؤكج 

ات سيتحقق فأن الشسػذج األوربي سيكبح مغ اجل وقف نطختو الستعالية إلى الخبخ 
التقميجية والسعاصخة لمدياسات االجتساعية واالسالمية وخرػصا في الترشيفات 
الذخرية مثل االستبجاد الذخقي والذخع اإلسالمي وما شابو ذلظ السيسا وان السجتسع 
االسالمي قج احتزغ تذكيالت كانت تؤدي نفذ األدوار التي تقػم بيا مؤسدات 

ا أن مفيػم السجتسع السجني اخح يتدع ليزع السجتسع السجني وتقػم بشفذ الػضائف كس
الحزارات األخخى كالسجتسع األىمي الحي شػرتو  تججيجة شػر  وتشطيسات   اشكاال  

الحزارة العخبية االسالمية بحيث تذكمت تشػعات عجيجه ابتجاء مغ السجتسع السجني 
بحدب ترػرات التخاث الغخبي وحتى السجتسع السدتشج إلى ترػرات الحزارة 

 .(7، 7037 ،الخدعمي)سالمية اإل
ان األمة في الترػر االسالمي استصاعت أن تقجم مفيػما لمعسل السجني 
يختمف تساما  عغ الخبخة الغخبية في مجال السجتسع السجني، ىحه الخبخة جػىخىا قجرة 

واألمة أن ترشع مجاال مذتخكا بيشيسا مع وجػد مجاالت  (الدمصة)كل مغ الجولة 
مشفرمة لكل مشيسا عغ اآلخخ، فاألمة التي تشيس بشفديا وتؤسذ فاعميتيا وحخكتيا 

وإنسا مػازية ومتكاممة معيا في  ،ومذاركتيا، ليدت بجيال عغ الجولة وال مداحسة ليا
أما كػنو مرجرا  ،ولة واألمة معا  فالعسل السجني الفاعل ىػ مرجر مغ مرادر قػة الج

مغ مرادر قػة األمة بسا يسكغ أن يػفخه مغ مؤسدات تتستع باالستقالل السالي 
واإلداري، وبسا يسكغ أن تقجمو تمظ السؤسدات مغ خجمات في مجاالت الحياة 
السختمفة أما كػنو مرجرا  مغ مرادر القػة لمجولة، بسا يسكغ أن يخفف عشيا مغ 

فالخؤية اإلسالمية في  ؛، وإدارة تمظ السؤسدات ومخاقبتيابتمظ الخجمات أعباء الؿيام
ىحا الذأن ىي أنو يجب أال تستج يج الجولة إلى عسل أو ميشة يسكغ أن يقػم بو أو بيا 

وبيحا السعشى يسكغ أن يكػن العسل األىمي أحج أىع  ،السدمسػن أفخادا  أو جساعات
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ضسغ إشار تعاوني غيخ صخاعي، ال يدسح  آليات ضبط العالقة بيغ األمة والجولة
 ؼيو لمجولة بالتزخع عمى حداب األمة أو الديصخة عمييا بحجة تػفيخ الخجمات العامة

تجل عمى التعاشف  آيات عجةوقج ورد في القخان الكخيع  .(45، ت.د ،باحثيغ)
ن " والتقارب والتعارف بيغ جسيع االشياف كسا في قػلو تعال ُُك ّمِ َّنَّ َخلَۡقنَ َٰ

ِ
لنَّاُس إ

 
َا ٱ ٓأَُّيه ـ  َ ي

نَّ ٱَۡكَرَمُُكۡ ِعنَد 
ِ
ُُكۡ ُشُعوٗبا َوقَبَآئَِل ِلتََعاَرفُٓوْإْۚ إ َ عَِلمٌي َخِبير َذكَٖر َوٱُنََث  َوَجَعلۡنَ َٰ َّللَّ

 
نَّ ٱ

ِ
ْۚ إ ُُكۡ ِ ٱَتۡقَى  َّللَّ

 
 سػرة "ٱ

 .31 لُحُجَخات اآليةا
يتزح مغ ذلظ ان الترػر اإلسالمي ؼيسا يتعمق بذخعية السجتسع السجني،  

قائع عمى أساس التػازن ما بيغ حخكة الفخد كقػة اندانية مذاركة داخل الجولة أو 
غ القػى السجتسعية مع الجولة مغ خالل الدمصة الدياسية، وما بيغ السذاركة ضس

ذلظ ان األمة تسثل قػة جسعية ايجابية تحاول الحج مغ ضعف  ،االسشاد والخقابة
الدمصة الدياسية ألدائيا االداري الحكػمي مغ خالل تػفيخ االعتخاف والحساية 
الجستػرية، فال تربح تمظ السشطسات قػى امام الجولة، وال تكػن الجولة مجخد سمصة 
حاكسة، انسا شاقة ومشطػمة لالرتقاء، لتصػيخ حخكة السجتسع باتجاه العسل الدمسي 

واشاعة الؿيع الرالحة ثقاؼيا واجتساعيا ضسغ االشار الدياسي مغ  ،لخجمة السجتسع
خالل السشصق الجسعي في التأثيخ عمى األداء الحكػمي، مغ خالل السصالبة بالحقػق 

ػمة السعخؼية، تتحخك عمى اساس فاعميات بذكل مشطع عمى نحػ يجعل مغ السشط
مجتسعية معخؼية ضسغ إشار العسل السشطع اليادف لسخاؾبة عسل الدمصة ؼيسا يتعمق 

 .(754–753  ،7033 ،عديد) بسرالح االمة
ان السجتسع السجني ومؤسداتو مػجػدة في الترػر االسالمي  مسا سبقيتزح 

او الؿيام  ،ر مذاركة لمجولةمغ خالل اعصاء مؤسدات السجتسع االىمي الؿيام بأدوا
كل ىحا دليل عمى تػفخ السجتسع  ،وفي كافة السجاالت ،بأعسال ال تقػم الجولة بيا
 .السجني في الفكخ االسالمي
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 السظلب الثالث
 العربيالدياسي السجتسع السدني في الفكر 

كسا تشاولشا سابقا  في بجاية البحث في أن السجتسع السجني ىػ نتاج العقمية 
غخبية، والفكخ األوربي وىػ الصخح الستفق عميو حتى األن، وذلظ باعتبار ان الفكخ ال

الدياسي العخبي لع يتعخف عمى مفيػم السجتسع السجني بحج ذاتو، بل جاء ىحا 
وىحا  ،التعخف عبخ االىتسام الستدايج الحي القتو مؤلفات غخامذي في السشصقة العخبية

تذخ في الفكخ العخبي نتيجة تأثخه بصخوحات يعشي أن مفيػم السجتسع السجني ان
السجتسع الغخبي، حيث القى ىحا السفيػم رواجا  عمى مدتػى البمجان العخبية خاصة 
في تمظ الجول التي تخفع فييا شعارات تتعمق بالخصاب الخسسي لسذاريع التحػل 

ياديغ الجيسػقخاشي، انصالقا مسا يحسمو ىحا التحػل مغ مؤشخات ايجابية في مختمف م
ومجاالت الحياة في عالسشا العخبي وخاصة في السيجان الدياسي االقترادي 
واالجتساعي، ولعل ما يؤكج ىحا الترػر في الصخح ىػ أن الجول العخبية لع تحقق أي 
التصػر إال في ما يتعمق بالسياديغ البعيجة عغ سمصة الجولة، ليحا احتاجت الزخورة 

ديد قػة السجتسع، ضج اجيدة الجولة التي تػصف الى استخجام السجتسع السجني لتع
 .(12–11، 7037)زىاني، بكػنيا اجيدة قسع تخجم وتدمط عمى الحخيات وغيخىا 

أن الحاجة مغ السجتسع السجني في الػشغ العخبي تقػم عمى ضخورة الؿيام 
بإصالحات سياسية، الغخض مشيا االنتقال مغ الجدب الػاحج الى التعجدية الحدبية، 
ومشيا الى الجيسقخاشية وبالتالي أصبح السجتسع السجني يذسل السؤسدات في شتى 

يا الدياسية واالقترادية واالجتساعية الثقاؼية وغيخىا والتي تعسل بعيجا  عغ السياديغ مش
وعمى ىحا األساس تع اعتبار السجتسع السجني الحل األفزل لتخمز  ،سمصة الجولة

مغ مزايقات الجولة، والتي تتحكع في العسل الدياسي في الػشغ العخبي بػجو 
ي والشقابي وكل أشكال التشطيسات خاص، وىحا ما ادى الى ضعف عسل التشطيع الحدب

وذلظ بدبب الزغط الحي تسارسو الجولة عمى تمظ السؤسدات، ولكغ عمى  ،األخخى 
، 7037)زىاني، الخغع مغ ذلظ لع يسشع مغ ؾيام مجتسع مجني في العالع العخبي 

12–13). 
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وفي سياق الحجيث مغ السجتسع السجني في الػشغ العخبي نقػل أن السجتسع 
السجني يذكل ضاىخة ندبية، فيي ليدت مقتخنة بالسجتسع الغخبي عمى اعتبار أنو 

ػاىخ التي عخفتيا السجتسعات اإلندانية، إال أن االختالف يكسغ ضاىخة كغيخه مغ الط
في مجى تبمػر واكتسال نزح السجتسع السجني بحيث أن لكل مجتسع خرػصيتو، 
وىحا يعشي أن السجتسع السجني يتجمى في صػر وأشكال مختمفة حدب شبيعة وبشية 

 كل مجتسع مغ السجتسعات اإلندانية .
ضسغ  ،السجتسع السجني نخى )عدمي بذارة ( ومغ ابخز مغ تحجث عغ مفيػم

حجيثو عغ السجتسع السجني بػصفو )ىػ أحج السفاـيع التي يقاوميا التيار السحافظ، 
وىػ مفيػم إشكالي حيػي يتحجث عشو عدمي بذارة عبخ تصبيقاتو االجتساعية 
 والدياسية عمى السجتسع العخبي(، ومغ ىشا فان دراسة بذارة لمسجتسع السجني كانت

وذلظ مغ خالل واقع  ،بشاءا عمى قابميتو وفاعميتو في السيجان االجتساعي والدياسي
وكحلظ تجىػر الػضع الدياسي بدبب الدياسات التي  ،العالع العخبي الحي يعيذو

 . (773–767، 7037)بذارة، تسارسيا الجولة 
وفي نفذ الدياق يحىب بذارة الى تعخيف السجتسع السجني باعتباره ) 
االتحادات الصػعية وىػ مفيػم متأخخ لمسجتسع السجني في الػشغ العخبي، لكغ في 
أوروبا وأمخيكا وصف الجسعيات واالتحادات الصػعية بالسجتسع السجني يفتخض وجػد 

خ شػيل أدى إلى تذكل السجتسع السجني(، فالسجتسع السجني عمى حج قػل بذارة تاري
في العالع العخبي ىػ مجسػعات االتحادات الصػعية مذيخا إلى انو ليذ بالسفيػم 
البديط وسيل التشاول بل ىػ مفيػم تبمػر نتيجة العجيج مغ السخاحل والتصػرات التي 

تى يتع وصفو بالسجتسع السجني، والفكخة التي مخ بيا في الفكخ األوروبي واألمخيكي ح
يحاول بذارة تػضيحيا مغ خالل ىحا الصخح إبخاز الجانب التاريخي لمسفيػم، واعتبخ 
ان السفيػم ليذ حجيث العيج كسا يعتقج البعس، بإالضافة إلى ذلظ فيػ يذيخ إلى أن 

ـيع االخخى التي السجتسع السجني مفيػم وصل حجيثا لمفكخ العخبي فيػ كغيخه مغ السفا
الحي بمػر وشكل ما يعخف اليػم  ،استػردت مغ الشتاجات والصخوحات الغخبية

 .(20–17، 7037)زىاني، بالسجتسعات السجنية 
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وجج  ،ان عدمي بذارة مغ خالل تتبع التأصيل التاريخي لسفيػم السجتسع السجني
وكل مخحمة تختمف  ،ان ىحا السفيػم قج مخ بأربع مخاحل حتى وصل ما ىػ عميو اليػم

ة األولى عغ السخحمة االخخى شبقا  لػجيات الشطخ في كل مخحمة اذ يخى في السخحم
حالة االفتخاضية قبل وجػد )ان السجتسع السجني يقابل السجتسع الصبيعي وىػ ال

(، وىػ الترػر الحي افتخضو بذارة في بجاية نذأة السجتسع السجني حيث ال الجولة
اما في  ،مجال لمسقارنة بيغ السجتسعيغ السجني والصبيعي فيسا وجيان لعسمة واحجة

ؾيام الشطام الخأسسالي في القخن الدابع عذخ يػ يذيخ إلى )التصػرية الثانية فالسخحمة 
(، بسعشى الػصػل الى مجتسع رأسسالي أقل ما يقال شا بجأ انفخاز السجتسع عغ الجولةوى

، عشو مجتسع اقترادي بالجرجة األولى يعبخ عغ مجسػعة مغ الصبقات في السجتسع
الت وشػائف وىػ القائع لتسييد ضسغ أحداب وعائاما السخحمة الثالثة فقج جاءت )

 ،(وىي األحداب والشقابات والجسعياتبالحات مغ كل ىحا عغ االتحادات الصػعية 
فالسجتسع السجني في ىحه السخحمة يسثل الجسعيات واالتحادات الصػعية والشقابات 
واألحداب ويالحظ انيا كانت ذات شابع سياسي باعتبار ان األحداب الدياسية ضسغ 

السجني، ليدتسخ عمى ىحا األساس حتى الػصػل الى مخحمة مؤسدات السجتسع 
لسجني يعبخ عغ )فرل األحداب الدياسية ألنيا مختبصة بالدمصة، وأصبح السجتسع ا

( وصػال  الى السخحمة الخابعة لسخاحل تصػر السجتسع السجني حدب االتحادات الصػعية
مػرة الذكل الشيائي عدمي بذارة والتي قدسيا إلى أربع مخاحل تصػرية ساىست في ب

 .(27–23، 7037)زىاني، لمسجتسع السجني اليػم 
جيات نطخ مختمفة عشج مفكخيغ اخخيغ تشاولػا مفيػم في حيغ نخى ىشالظ و 

الحي كان متأثخا  بالحزارة  ،فسغ وجية نطخ )خيخ الجيغ التػندي( ،السجتسع السجني
الغخبية يخى انو قج حث عمى االقتباس مغ الغخب الن السجتسع العخبي كان يعخف 

الزدىار السجتسع، كسا اكج عمى ضخورة سيادة الحخية التي تعتبخ ضخورة  ،تخمفا كبيخا
فالسجتسع السجني عمى حج تعبيخ خيخ الجيغ ىػ )ذلظ السجتسع الحي تدػده الحخية 

وإن اغمب  ،والجيسقخاشية، وان مذخوعو اإلصالحي يخكد عمى الجولة الجستػرية(
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الصخوحات الفكخية التي استػردت نتاجاتيا الفكخية في شتى السجاالت والسياديغ 
 .(32)رابح، د.ت، ولكغ لع تكغ عمى الذاكمة األوربية  كخست مفيػم الجيسقخاشية

مقديد( عمى اعتبار ان السجتسع السجني )ىػ الشقابة ؼيسا وصف )عبج االلو ب
والتجسع  ،والعربة السيشية ،والجسعية الشدائية ،واالتحاد الصالبي ،والخابصة الحقػؾية

ورأى أن مؤسدات السجتسع السجني ، والسشتجى الثقافي، االقترادي لمسدتيمظ
ا وغالبا ما تكػن السؤسدات االجتساعية التزامشية التي يجشح مجتسع ما إلى تأليفي

لحلظ التأليف وضيفة دفاعية يؤمغ بيا السجتسع القجر الزخوري مغ استقاللو في 
)بمقديد، مػاجية فاعمية التجخل الدياسي واالجتساعي لمجولة أو لمدمصة السخكدية( 

7003 ،70). 
دا  لفكخة القانػن الصبيعي، كسا تشاولت الميبخالية مفيػم السجتسع السجني استشا

وكحلظ استشادا  الى مشيج عمساني في مػقفو مغ الجيغ، اذ يخى أنرار ىحا السحىب أن 
تبقى الجولة بعيجة عغ التجخل في السحاوالت الفخدية لتغييخ الػاقع وأن تبقى في حجود 

مختبط (، وبالتالي اعتبار مفيػم السجتسع السجني الجولة الحارسةوضيفتيا الصبيعية )
بزخورة الحج مغ دور الجولة في إدارة السجتسع، كسا تخى أن السجتسع السجني البج ان 

واستبعاد الجساعات والسشطسات والييئات  ،يكػن مختبط أيزا بفرل الجيغ عغ الجولة
 .(2، 7070)حديغ، ذات الصابع الجيشي مغ مؤسدات السجتسع السجني 

عمى الػضائف  يجهتأكوقج عخف )عبج هللا حسػدي( السجتسع السجني مغ خالل 
والسؤسدات فقج حجد تمظ الػضائف في تحقيق مجسػعة مغ األىجاف السحجودة مثل 

في حيغ  ،الجفاع عغ مرالح ميشة أو حخفة معيشة ،تقميز اليػة بيغ الفقخاء واألغشياء
ركد )عبج الحي ازرقان( مغ جيتو عمى الصابع االرادي لألفخاد السشتسيغ وعخف 

ذاك اإلشار االجتساعي الخاضع لشطام معيغ يشزبط لو األفخاد السجتسع السجني بأنو )
حيث يمتدم الفخد بسجسػعة مغ  ،السكػنػن لو دون أن يتع ذلظ نتيجة سمصة قيخية

الزػابط في سمػكو اليػمي بذكل إرادي نطخا لالقتشاع الحي حرل عشجه بأىسيتيا 
بيخة مرالح الفخد السشتسي بالشدبة لمديخ الجيج لمحياة الجساعية التي تتفق إلى درجة ك

 .(14؛ مريخ، د.ت، 35، 3775)أزرقان، إلى ىحا السجتسع وأىجافو وشسػحاتو( 
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مغ جانب اخخ بعج اىتسام اغمب السفكخيغ والباحثيغ بسػضػع السجتسع السجني 
نخى السفكخ العخبي العخبي )بخىان غميػن( لو وجية نطخة مختمفة حػل مفيػم السجتسع 

زاوية نقجية  يشصمق مغ خالل نطختو لمسجتسع السجني في الفكخ العخبي مغ ،السجني
ليذ لسفيػم السجتسع السجني وانسا   يعيب مغ خالليا عمى الفكخ العخبي في الخمط 

يخجع غميػن الى ان ضعف التحجيج والخمط بيغ  ،في استعسال السرصمح
السرصمحات مخجع ذلظ سيصخة العقل الدجالي إذ يقػل )مغ مطاىخ الخمط بيغ 

التػضيف الستبادل لسفيػم مكان آخخ،  السفاـيع استخجاميا دون تحجيج دقيق، وشيػع
ومغ امثمة ذلظ الخمط في ان البعس يدتخجم السرصمح  ،حتى اختمصت عمى الشاس(

وىشاك مغ يزعو في مػضع الشؿيس مغ الدمصة والجولة وما  ،كسقابل مصمق لمجولة
 .(53، 7004)مػسى، تشصػيان عميو مغ الؿيع االستبجادية 

فيػ يحىب الى جعل السجتسع السجني اما  ،اما السفكخ )دمحم عابج الجابخي(
بجييية ال يسكغ أن مقابال  لمسجتسع البجوي اذ يقػل الجابخي )ىشاك واقعة أساسية و 

تكػن مػضػع اختالف وىي أن السجتسع السجني ىػ أوال وقبل كل شيء مجتسع 
واذا كأن  ،السجن( وذلظ عمى الشؿيس تساما مغ مؤسدات السجتسع البجوي القخوي 

الجابخي إذ يقابل السجتسع السجني بالسجتسع البجوي ويعتبخ أن السجتسع السجني حجيث 
، 7004)مػسى، البجوي تقميجي قجيع يشبغي االبتعاد عشو  يشبغي األخح بو والسجتسع

جارسيغ الحيغ ساووا بيغ السجتسع السجني والسجتسع عمى خالف بعس ال ،(57–53
الى القػل ان )بالدنا العخبية في العذخ سشيغ  ،األىمي يحىب )عمي الجيغ ىالل(

األخيخة شيجت ثػرة صامتة في مجال العسل األىمي مجاالت السخأة، مجاالت 
 .(43، 3777)ىالل، السداعجة القانػنية مجال حقػق اإلندان( 

كسا يخى غميػن ان السجتسع السجني ليذ مجخد تعجدية شكمية وال مجخد ـياكل 
ان السجتسع السجني ىػ مجسػع السؤسدات والييئات والتشطيسات التي  جتشطيسية بل يع

 ،لمسػاششيغ جسيعا وليذ لمشخبات فقطتزسغ تحقيق السذاركة الدياسية الفعمية 
وبالتالي ليذ غميػن وحجه مغ يخفس الشطخة الذكمية لمتعجدية، والتي الترقت 
بالسجتسع السجني بل يحىب الى ذلظ العجيج مغ السفكخيغ باعتبار أن الخفس ىػ 
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اذ يقػل أحج الباحثيغ ) ان السؤسدات  ،الذخط الزخوري لتحقيق االنتقال الجيسقخاشي
فيشاك  ،ليا ؾيسة بحج ذاتيا، وإنسا تتأتى ؾيستيا مغ الػضيفة السػكػل ليا إنجازىا ليدت

مؤسدات لمسجتسع السجني تعدز التصػر الجيسقخاشي وتدسح بالسذاركة الدياسية، 
 .(51، 7004)مػسى، وأخخى تعدز الزبط االجتساعي والتػجيو الدياسي( 

ىػ ان ىحه  ،إن الفكخة التي يشصمق مشيا غميػن في تعخيف السجتسع السجني
سع السؤسدات ال تيع سػاء كانت تقميجية أو حجيثة وإنسا الحي ييع ىػ الشطخ إلى السجت

السجني كؿيع تشصػي عمى قبػل التبايغ واالختالف وكحلظ قبػل اآلخخيغ في تكػيغ 
وبالتالي جعل نزال  ،مشطسات أو مؤسدات تحقق مرالح األفخاد السادية والسعشػية

أفخاد السجتسع السجني ييجف إال تحقيق جسمة مغ الؿيع، إن ما يسيد تعخيف غميػن ىػ 
كسا ذىب اليو جساعة الشدعة الحجاثية الحيغ  ،وعجم االكتفاء بالذكل كسا ىػ عمي

يعتقجون أن مؤسدات السجتسع السجني حجيثة ؾياسا لسؤسدات السجتسع القخوي 
 .(750، 7001)غميػن، التي ذكخىا الجابخي  ،التقميجية

ىػ ذلظ  في الفكخ الدياسي العخبي القػل أن السجتسع السجني وفي الختام يسكششا
السجتسع الحي يتكػن بسجسػعة مغ السؤسدات التي تعبخ عمى الشزج االجتساعي 

ان  فزال  عغ ،وتقػم عمى الػسائل الجيسقخاشية كالسذاركة الجستػرية والحخية والسداواة 
 عغ مؤسدات الجولة.  ىحه السؤسدات تكػن ذات شابع شػعي ويكػن عسميا مدتقال  

 
  



 

                 
  

 

 

270 

 
 

 

:  

 

 رابعالسظلب ال
 نقد السجتسع السدني في الترهر االسالمي 

في الحجيث عغ السجتسع السجني في الترػر االسالمي ىشاك وجيات نطخ عجة 
حػل نقج السجتسع السجني اذ نخى ان تصبيق نسػذج السجتسع السجني في مجتسع 

اس بجاىات العرخ وما تدتقخ اسالمي اذا ما تع وضع االجتياد السعاصخ عمى أس
أنو أىسل بتعسج أن حزارة الشز  (عبج االميخ زاىج)عميو تحارب الذعػب يخى 

تختمف عغ حزارة العقل وحزارة التجخبة االجتساعية وان حزارة الشز تذكل 
الػاقع بالشز وتحكسو قػانيغ الشز وال تفتح افاقا  واسعة لسداحسة الخاي عميو أن تدالع 

عمى عجم التعارض ويزيف أن لالجتياد ضغػشاتو السشيجية التي بعس القجماء 
ابخزىا الثػابت والسحكسات والتخاكع التاريخي سػاء تسثمت بالتصبيقات والتشطيخات او 
اآلراء وعميو فسغ العديخ أن نصالب عقال تاريخيا خزع قخونا ليحه السدارات أن يشدع 

 ،الخدعمي) عرخ الستحػلة الستغيخةنفدو مشو ويتجو ليكيف الثػابت الرالح سسات ال
7037،  3–4). 

يخى ان الحخكييغ ودعاة الجولة اإلسالمية آراء قاشعة في عالقة الجولة 
ظ يفزمػن استعسال لفطة والسجتسع تؤكج شسػلية الجولة ألنيا قائسة عمى الجيغ، لحل

إن فكخة الذسػل ذات شابع فمدفي وال  ،الشطام اإلسالمي عمى كمسة الجولة اإلسالمية
تعشي الجاللة الدياسية التي استعسمت، فاألصػليػن يخون أن كل نطام لمحياة ىػ ديغ 
وال يتػقف عشج األفكار السجخدة السيتافيديؿية، بل يذسل الدمػك والعسل لحلظ يخفزػن 

رل أوجو الحياة عغ بعزيا ألن ىشاك تالزما  بيغ الشطام االجتساعي وشبيعة ف
السفيػم العقائجي والسيتافيديقي وبيحا يختكد الجيغ اإلسالمي عمى التػحيج الحي يختبط 
فقط بالعقيجة، بل ويتعجاىا إلى الدمػك الحي يتصمب القزاء عمى األنطسة غيخ 

صػلية ىي الػصػل إلى تغييخ أساسي وجحري التػحيجية فغاية التػحيج إذن، عشج األ
 .(355، 3774 ،عمي) في حياة البذخ أفخادا  وجساعات



 

        

          

 

 

271 

 
 

 

:  

 

حدغ التخابي الدمصة الدياسية اىع واخصخ االبتالءات والتحجيات التي  يعج
االكثخ  ويبقىوالجيغ عمى وجو الخرػص تتعخض ليا السجتسعات البذخية عسػما  

يقػل في  ،حداسية لتحجي الدمصة والتي تحخفو في اغمب االحيان عغ ؾيسو االساسية
ىحا السعشى والدمصة الدياسية بسا فييا مغ غخور القػة وشيخة العمػ في األرض وحسية 

جيغ واول االستكبار عمى الخالق ىي مغ أكبخ ابتالءات الجنيا وأخصخ الفاتشات عمى ال
فال أشج إغػاء مغ شاغػت الدمصان أو أسخع إفدادا  مغ سكخة  ،الفاسقات عغ الذخع

وىػ ىشا يؤكج الصابع األخالقي لمدمصة،  الدمصة أو أدعي لمذقاق مغ أىػاء السمظ
والحي يزسشو الجيغ فقط، فالدمصة الدياسية ال بج ليا مغ وازع يعقميا ويعرسيا لكي 

ط وبصر وىحا ىػ الفخق بيغ فكخة الجولة اإلسالمية وفكخة ال تتحػل إلى غخيدة تدم
الجولة السجنية أو العمسانية، ففي األولى الؿيسة العميا لإليسان، وفي الثانية لمحخية 
اإلندانية فالشقاش الجائخ حػل الجولة بيغ التيارات اإلسالمية والتيارات األخخى بجايتو 

الحجيث عغ جاىمية السجتسعات أو إشخاك ىي ديشية أو ال ديشية الجولة ويتبع ذلظ 
فالسعيار ديشي بحت  لحلظ اضعفت الجولة اإلسالمية بعج الخالفة الخاشجة  ،الجولة

بحدب التقييع اإلسالمي بدبب ابتعادىا عغ العقيجة الجيشية، وبالتالي فقجت عالقتيا 
 .(771، 3774 ،عمي) مع مجتسعيا وشعػبيا

وبيغ اإلسالم ىي في عالقة  ()ة السؤمشةيناأن نقصة الخالف الػحيجة بيغ العمس
الجيغ بسدألة التذخيع والدياسة التي يعتقج العمسانيػن بعجم وجػد أية صمة لمجيغ 

ساس بتشطيع السجتسع سياسة  وتذخيعا ، في حيغ يخى السدمسػن أن الجيغ اإلسالمي أ
في عسمية التذخيع والدياسة والتجبيخ، باعتبار أن العجل يختدن في داخمو عجل 

وعشجما يكػن األمخ  ،الحكػمة والدمصة والحاكع، وعجل الذعب وعجل السجتسع واأُلّمة
مغ دون  كحلظ فكيف يسكغ أن تتحخك مدألة العجل في الػاقع االجتساعي والدياسي

 .(6–5  ،7033 ،صالح .ع .ن)االسالم
لقج نتجت تمظ الػرشة التي وقع فييا فخيق مغ اإلسالمييغ في إشار مػقفيع 
الخافس مصمقا  لفكخة العمسشة عغ وجػد خمل مشيجي وفكخي في شخيقة وعييع 
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لسجلػل ومرصمح العمسشة مغ خالل عجم التفخيق إسالميا  بيغ مػضػعة  واستيعابيع
الدمصة كذأن بذخي خاضع لمترػرات والسفاـيع والتحػالت والتغيخات البذخية بكل 
عشاويشيا ومفخداتيا، وبيغ مػضػعة الذخيعة التي تعتبخ شأنا  إلييا  ال دخل لإلندان 

عمى ضخورة عجم تجخل الدمصة أو ؼيو مصمقا  إن اإلسالم يؤكج في ىحا الدياق 
السؤسدة الجيشية كدمصة إليية تجعي لشفديا العرسة وعجم الخصأ في حخكة السجتسع 
والشاس، شبعا  ؼيسا يخز الدمصة والحكع وشخق آليات تجاول الدمصة التي يجب أن 
تختكد في الػعي اإلسالمي عمى مبجأ الحخية واالختيار، وحق السعارضة في الشقج، 

ّيأ لو أجػاءه الخاصةوحخية   .ن) التعبيخ وإبجاء الخأي الحي ضسغ اإلسالم وجػده ـو
 .(6–5  ،7033 ،صالح .ع

ة لمفخد والسجتسع ال واالسالم وفقا لحلظ مشطػمة معخؼية وأخالؾية وسمػكية كامم
تحجه حجود شبيعية وال قيػد زمشية وال عػارض مكانية وبشي عمى ذلظ نسصيغ مغ 
السعخفة الجيشية عخفت األولى بالسعخفة العقمية السختكدة عمى األسذ واالركان 
االعتقادية لمجيغ والغخض مشيا رسع صػرة وحجوية فاعمة ومتدقو عغ الحياة والكػن 

فيػ السعخفة الذخعية والتعبجية التي تخسع نطاما حياتيا عاما لمفخد اما بعجىا الثاني 
والسجتسع في الػاجبات وفي االخالق والدمػك كسا في الخوابط والعالقات بيغ األفخاد 

  .(3، 7037 ،عميالخد ) والجساعات وما بيشيع وبيغ هللا تعالى
يتزح مسا سبق في الػاقع ال بّج مغ وجػد إدارة تسارس العجل مغ خالل 
الذخريات التي تتػلى تشطيع وتدييخ ُامػر السجتسع والشاس، وبالتالي اعتبخ 
االسالمييغ ان لفظ السجتسع السجني انسا ىػ تعبيخ غخبي واذا اكانت الجول التي تصبق 

وان االسالم ديغ يصبق  ،تحتاج الى تقميج الجول الغخبية الذخيعة االسالمية فأنيا ال
 .فال حاجة الى وجػد مثل تمظ السؤسدات ،العجالة والسداواة بيغ الجسيع
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 واستشتاجات خاتسة
في الختام عغ بحثشا السػسػم ) السجتسع السجني في الفكخ االسالمي دراسة 

 ىػ السجني السجتسع مفيػم أن عمى الباحثيغ اغمبنقجية(، نخى ىشاك اجساع بيغ 
 خاصة الباحثيغ بيغ خالف مػضع وىػ ،ومصاط ضبابيغيخ واضح السعالع و  مفيػم

  .واستخجاماتو لمسفيػم الفكخي  التػضيف أساليب تعجد ضل في
 بالقجم، إليو يذار السجني، السجتسع مفيػمكحلظ عشج البحث في اصػلو تبيغ ان 

 ومغ وأرسصػ، أفالشػن  مقػالت لخال مغ السجيشة، دولة في مجلػالتو تجاول يتع كان إذ
 الجولة بيغ التسييد فييا الستعحر مغ كان والتي الكالسيكية السجرسة ضسغ تالىع

 آالف ضحيتيا ذىب ديشية حخوب مغ أوربا بو مخت لسا ونتيجة ،السجني والسجتسع
وما قامت بو حخكات االصالح الجيشي في تمظ الفتخة  ،الكشيدة تدمط بدبب السػاششيغ

 ،مارتغ لػثخ وجػن كالفغ لمتخمز مغ التعدف الحي كانت تسارسو الكشيدة عمى يج
 الكل وان اإلنجيل، حكع وليذ الجسيع بيغ الحكع ىػ القانػن  حكع أن إلى تػصل فقج

 .الجولة عغ الجيغ وفرل القانػن  أمام يتداوى 
 إلى يتبادر ما سخعان فانو السجني السجتسع مرصمح يصخح حيشسا الذائع ومغ

 حيغ في الجيغ، ضج أو الجيشي السجتسع مغ بالزج أو بالسقابل انو الكثيخ عشج الحىغ
 إن إذ البجوي، أو الصبيعي السجتسع مقابل في يقع بالحؿيقة السجني السجتسع إن

 أن بسعشى والسجن، السجتسع عالع دخل ثع معيشة، تاريخية مخحمة تجاوز قج اإلندان
 وقج فخدي، بذكل يعيذػن  ومجتسع، جيشةم وجػد وقبل اجتساعيع قبل كانػا الشاس
 السجتسع إن أي أخخى، مخحمة محميا وحمت البذخ حياة مغ السخحمة تمظ انتيت
 ثع فالدياسي فاألىمي البجوي  أو الصبيعي مغ السجتسع بيا مخ تصػرية حالة السجني
 .السجني

 وجعمتو  اإلندانكخم ت فإنيا مجني شابع ذات اإلسالمية الجولة شبيعة أن وبسا
 يدػدىا تكامل عالقة ىي الجولة مع السجني السجتسع عالقة وان الكػن، مخكد

 وأما ،السػاشغ واحتخام الخجمة تقجيع والسعيار أخخى  مخة والتعاون  مخة، االختالف
 ىشاك إن إذ الكل، مغ الجدء عالقة فيي اإلندان وحقػق  السجني السجتسع عالقة
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 لحفظ ليا ساميا ىجفا وجعمو اإلندان ق بحقػ  العشاية ميستيا مجني مجتسع مشطسات
 يقػم أساسيتان ركيدتان ىسا اإلندان وحقػق  الجيسقخاشية وان وحخياتو حقػقو جسيع

 .السجني السجتسع عمييسا
 والتكافل والحػار بالتدامح الستسثمة والؿيع السفاـيع فان ،اإلسالمي السشطػر وفق
 السجني السجتسع لتفعيل األسذ أىع تعج والسذاركة والسدؤولية والسػاششة االجتساعي

 التدامح روح تدػده الحي السجتسع وإن السعاصخ اإلسالمي الدياسي الفكخ في
 الحي فالسجتسع ،(مجني) ةصف عميو نصمق يجعمشا ما ىػ االجتساعي والتكافل والحػار

 آخخيغ وجػد والجساعات األفخاد ؼيو يقبل الحي السجتسع ىػ السجنية روح تدػده
 وجيات عغ التعبيخ في حقػقيع يحتخمػن  كسا والسرمحة، الخأي في معيع ػن يختمف

 .نطخىع
 باالنتساء األفخاد شعػر تقػية ىػ السجني السجتسع يبتػيو ما أىع مغ وإن
 الشطام تحقيق إلى تؤدي السجني السجتسع بيا يقػم التي الػضائف وان والسػاششة

 . قيػد دون  مغ الجساعي والعسل سبادرةال عمى قادرون  وبأنيع السجتسع، في واالنزباط
 وىي كاالتي: االستشتاجات ومغ خالل ما تقجم تػصل الباحث الى مجسػعة مغ

الخغع مغ وجػد مفيػم السجتسع السجني في الفكخ الغخبي مشح ضيػره ولكغ قج عمى   .3
 .اىتع بيحا السفيػم الكثيخ مغ الباحثيغ والسفكخيغ في الفكخ العخبي

سع السجني يخى انو عمى الخغع مغ استخجامو في الفكخ ؼيسا يخز نذأة السجت .7
العخبي ولكشو لع يتع بالصخيقة نفديا التي استخجمت في الفكخ الغخبي ؼيسا يتعمق 

 .بالحقػق والحخيات لمسؤسدات لمؿيام باألدوار السػكمة ليا
اختمفت اآلراء حػل بيان السجتسع السجني فيشاك مغ شبيو بالعقج االجتساعي كسا  .1

والبعس االخخ ربط  ،شج فالسفة العقج االجتساعي ومػقفيع مغ حالة الصبيعةىػ ع
 .السجتسع السجني بالبشى التحتية واخخون ربصػه بالبشى الفػؾية

ان مفيػم السجتسع السجني ال يسكغ تصبيقو في السجتسعات ىشاك مغ يخى  .2
سجتسعات الى ال ا  وافج ا  مفيػم عجوهوغيخىع مغ السفكخيغ الحيغ  ،االسالمية
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قج دون مفيػم السجتسع عمى الشؿيس مغ ذلظ ان االسالم مشح بجايتو  ،االسالمية
 .السجني ولكغ برياغات اخخى كالسجتسع االىمي

ان السجتسع السجني في الفكخ االسالمي كان يؤمغ بػجػد الحقػق الذخرية  .3
 .واالندانية والجيشية سػاء كانت لمفخد او السجتسع
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 قائسة السراجع
                                                 

() عن الدين وفرل العقلي، السقتزى وفق بالتررف تقهل التي العلسانية إلى يذير فكري  مرظلح 
 وتقر تعترف أنيا أي. نفيو خالل من الدين مع حادة مهاجية في التهرط دون  من لكن الدولة،
. القانهني والتذريعي الدياسي العسل في دوراً  تعظيو ال لكشيا. بدالم معو وتتعايش الدين بهجهد

 . (87، 2013احسد, )
 انؼربٛت:السرادر 

 Believing"(. "انؼهًاَٛت انًإيُت )انفٓى انغٛر اٚضٕٚنٕجٙ نالسالو("،3102ادًض، ش. ر. )

secularism ،a non-ideological understanding of Islam"  صار انٕرص .

 االرصَٛت نهُشر ٔانتٕزٚغ.

 Civil Society" (. "انًجتًغ انًضَٙ يذأنت تؼرٚف ٔتذضٚض"0991أزرلاٌ، ع. )

identification and limitation".  ،2يجهت فكر َٔمض. 

ٔانًجتًغ انًضَٙ ٔانًباصراث انًضَٛت انتطٕػٛت، َذٕ يجتًغ  بادثٍٛ، و. )ص.ث(. "انًُظًاث األْهٛت

 Civil Organizations, Civil Society and Voluntary Civil"انًؼرفت" 

Initiatives Towards a Knowledge Society".  سهسهت صراساث يركس االَتاج

 .01االػاليٙ، 

 )ط ."Civil Society Critical Study"(. "انًجتًغ انًضَٙ صراست َمضٚت"3103بشارة، ع. )

 .(. انًركس انؼربٙ نألبذاث ٔصراست انسٛاساث6

 In the Democracy and Civil"(. "فٙ انضًٚمراطٛت ٔانًجتًغ انًضَٙ" 3110بهمسٚس، ع. )

Society". أفرٚمٛا انشرق. 

ذهٛهٛت" (. "انبُاء انضًٚمراطٙ فٙ انؼراق ٔانًجتًغ انًضَٙ رؤٚت ت3103انتًًٛٙ، ص. ش. ع. ح. )

"Democratic construction in Iraq and civil society an analytical 

vision" . AL-Mostansiriyah journal for arab and international studies ،

40. 

 Civil Society is a"" (. "انًجتًغ انًضَٙ تارٚز َمض3111٘دسٍ، ٌ.، & داكى، ص. ع. )

Critical History". ٍيترجى((. يؼٓض انضراساث االستراتٛجٛت.)ا. ح. دس( ، 

(. "انضٔنت ٔانًجتًغ انًضَٙ فٙ انفكر ٔانًًارست صراست يمارَت نهًُظٕر 3131دسٍٛ، ع. )

 The State and the Civil Society in the"انغربٙ ٔانًُظٕر انؼربٙ اإلساليٙ" 

Thought and the Practitioner Comparative Study to the West and 

Islamic Arabia Perspective".  ،ٌَٕ3صفاتر انسٛاست ٔانما. 

(. "َشأة يفٕٓو انًجتًغ انًضَٙ ٔتطٕرِ ٔتجهٛاتّ فٙ انفكر انؼربٙ 3111دالٔة، ن. أ. )

 The emergence, Development and Manifestations of the"انًؼاصر" 

Concept of Civil Society in Contemporary Arab Thought"[. أطرٔدت

 جايؼت صيشك. صكتٕراِ غٛر يُشٕرة[،

 Introduction to Political"نٗ ػهى انسٛاسٛت" ئ(. "انًضسم 0999دًاص٘، ح. ع. )

Science". .٘صار انسُٕٓر 

 Democratic"(. "انتذٕل انضًٚمراطٙ ٔانًجتًغ انًضَٙ"3112دًٛض، ع. )
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Transformation and Civil Society". ٔ انُشر.صار انًضٖ نهثمافت 

ً ٔاجرائٛاً("3111انشسرجٙ، ث. ن. و. )  Civil"(. "انًجتًغ انًضَٙ فٙ انٕطٍ انؼربٙ )َظرٚا

Society in the Arab WORLD, Theoretically and Procedurally".The 

International and Political Journal ،10. 

، Islamic Vision". Journal"(. "انًجتًغ انًضَٙ: رؤٚت ئساليٛت" 3103انشسػهٙ، ا. ِ. )

20 ،5. 

رابخ، ل. )ص.ث(. "انًجتًغ انًضَٙ فٙ يُظٕيت انفكر انغربٙ ٔانؼربٙ اإلساليٙ ٔئشكانٛت 

 Civil Society in the System of in the Thought of the West"انًصطهخ" 

and Islamic Arabia Term Problematic".  ،21يجهت دٕنٛاث جايؼت انجسائر. 

 صار انرسانت. ."Chosen Rights" (. "يشتار انصذاح"0912ب. أ. ب. ب. ع. )انراز٘، و. 

(. "انًجتًغ انًضَٙ فٙ انفكر انؼربٙ انًؼاصر ػسيٙ بشارة إًَطجاً" 3109زْاَٙ، ف. )

"Civil Society in a Coeval Arabic Thought Azmee Beshareh as a 

Model". ٕضٛاف انًسٛهترسانت ياجستٛر غٛر يُشٕرة. جايؼت دمحم ب. 

(. "صٔر انًجتًغ انًضَٙ فٙ صٔل انًغرب انؼربٙ فٙ ػٓض انتؼضصٚت انسٛاسٛت 3101سانًٙ، ش. )

 The Role of Civil Society in the Countries of the")صراست دانت انجسائر(" 

Maghreb During the Era of Political Pluralism, a Case Study of 

Algeria" . .بسكرة 

ْهٙ )صراست نٕالغ انًجتًغ انًضَٙ فٙ أو يجتًغ أ(. "يجتًغ يضَٙ 3119، و. ص. ٌ. و. )صانخ

 Civil society or Domestic Society, Study for Actuality"انبهضاٌ انؼربٛت(" 

of Civil Society in the Arab Contries".  ،21يجهت انؼهٕو انسٛاسٛت. 

الساليٙ لراءة أنٛت فٙ االشكانٛاث انًؼاصرة" (. "انًجتًغ انًضَٙ ا3102صانخ، ٌ. ع. )

"Islamic Civil Society is a Preliminary Reading in Contemporary 

Problems".  ،23يجهت انًُٓاج. 

 A Study in Civil"ًَٕطجاً(" أػباش، ٌ. ف. )ص.ث(. "صراست فٙ انًجتًغ انًضَٙ )انؼراق 

Society Iraq as a Model".  21صٔنٛت، يجهت صراساث. 

(. "انًجتًغ انًضَٙ فٙ انفكر انسٛاسٙ االساليٙ يماربت فكرٚت يغ َظرٚاث 3102ػسٚس، ا. ع. )

 Civil Society in Islamic political Thought: An"ساسٛت فٙ اإلسالو"انذكى األ

Intellectual Approach with the Basic Theories of Governance in 

Islam". Arab Science Heritage Journal ،27 (4). 

 Dictionary of Political"(. "يؼجى انًصطهذاث انسٛاسٛت" 3102انؼهٕ٘، ٘. )

Terms". .يؼٓض انبذرٍٚ نهتًُٛت انسٛاسٛت 

 Islamic Currents and"ساليٛت ٔلضٛت انضًٚمراطٛت"(. "انتٛاراث اإل0996ػهٙ، ح. ئ. )

the Cause of Democracy".  انؼربٛت.يركس صراساث انٕدضة 

 Building"" (. "انًجتًغ انًضَٙ انؼربٙ )صٔر انؼٕايم انضاسهٛت ٔانشارجٛت(0993غهٌٕٛ، ب. )

Arab civil society the role of internal and external factors".  َضٔة

 بٛرٔث.

 Arabic Tribulation The"(. "انًذُت انؼربٛت انضٔنت ضض األيت" 3112غهٌٕٛ، ب. )

State Against Nation". يركس صراساث انٕدضة انؼربٛت. 

(. "انضًٚمراطٛت ٔاالدساب فٙ انبهضاٌ انؼربٛت )انًٕالف ٔانًشأف 0999انكٕار٘، ع. ر. )
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 Democracy and Parties in Arab Countries, Mutual"انًتباصنت(" 

Attitudes and Concerns". .يركس صراساث انٕدضة انؼربٛت 

 Civil Society and"انًجتًغ انًضَٙ ٔانضٔنت فٙ انتارٚز انؼربٙ" (. "0993كٕثراَٙ، ٔ. )

the State in Arab History". .َضٔة بٛرٔث 

 Global"(. "انًجتًغ انًضَٙ انؼانًٙ بٍٛ انفاػهٛت ٔانشرػٛت" 3103يذًٕص، أ. و. ص. أ. و. ف. )

Civil Society Between Effectiveness and Legitimacy". AL-

Mostansiriyah Journal for Arab and International Studies ،37. 

يصٛر، ع. ح. )ص.ث(. "انًجتًغ انًغربٙ رؤٚت اَترٔبٕنٕجٛت نمضاٚا انثمافت ٔانسٛاست ٔانضٍٚ 

 ,Morocco’s Society Anthropologian Vision for the Cultural"ٔانؼُف" 

Political, Religion and Violent Affairs". ح انجضٚضةيطبؼت انُجا. 

(. "يشكهت انضٔنت: انضًٚمراطٛت ٔانًجتًغ انًضَٙ فٙ فكر برْاٌ غهٌٕٛ" 3116يٕسٗ، ب. ئ. )

"State Problem: The Democracy and Civil Societyin the Burhan 

Galyon Thuoght". رسانت ياجستٛر غٛر يُشٕرة. جايؼت يُتٕر٘ لسُطُٛت. 

 Arabic Society and the"ٔانتؼضصٚت انسٛاسٛت" (. "انًجتًغ انؼربٙ 0999ْالل، ع. ا. )

Political Multiplicity" .(. يإسست ػبض انذًٛض شٕيا0ٌ )ط. 

 صار لباء انذضٚثت. ."Philosophical Lexicon"(. "انًؼجى انفهسفٙ" 3111ْٔبت، و. )

 Democracy and Civil"(. "انضًٚمراطٛت ٔانًجتًغ انًضَٙ" 3112ٚاسر، ص. )

Society". هسهت لضاٚا فكرٚتس. 
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