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 الغربية والفكر السياسي االسالمى  السياسية الفلسفةتتناول الدراسة مفهوم المجتمع المدني بين  
  :أقسام ثالثةتقسيمها إلى  واخترنا



، )االيجابيـة و السـلبية  ( عن تعريف المجتمع المدني و يتضمن تعريفه، مقوماته األولالقسم 
  . مؤسساته

  :الغربية ويتضمن السياسية الفلسفة فيالقسم الثاني عن مفهوم المجتمع المدني 

  .)أرسطو(اليونانية الفلسفةالمفهوم في : أوال 

   .)كارل ماركسالليبرالية جون لوك ،هيجل، (وربيه الحديثةاال الفلسفة في: ثانيا

  ).ىجرامش(المعاصرةالغربية  الفلسفة في: ثالثا

  :و يتضمن الفكر السياسي االسالمى  فيالقسم األخير عن مفهوم المجتمع المدني 
، )التغريـب (،القبول المطلق )التقليد(الرفض المطلق : (المواقف  المختلفة من المجتمع المدني

  .))التجديد(الموقف النقدي 
  .المجتمع المدني االسالمى والمفاهيم ألقرانيه الكلية

  ).المساواة، العدل، الشورى( قواعد المجتمع المدني االسالمى
  . العقد االجتماعي و مفهوم البيعة

نظريـات الحـق االلهـى والعنايـة     (عالقة خلط (  المجتمع المدني وعالقة الدين  بالدولة
  . ))الحل اإلسالمي(،عالقة وحدة وتمييز)العلمانية(القة فصل،ع)االلهيه

  .المجتمع المدني والتعددية 
  .المجتمع المدني ومفهوم فرض الكفاية

  .في اإلسالم المجتمع المدني ومفهوم المواطنة
  .والدولة المجتمع المدني

جماعات ،ع نقابات الحرف والصنائ ،األوقاف(االسالمىالعربي المجتمع المدني في التاريخ 
  ).الفرق الكالمية ،الطرق الصوفية ،المساجد ،نقابات التجار ،العلماء والقضاة وأهل اإلفتاء

�� ا
	�� ا������ 

تعددت تعريفات المجتمع المدني بتعدد الفلسفات ومناهج المعرفة التي تناولته بالدراسة، ويمكن 
غيـر الحكوميـة،    ،موع المنظماتمج :مشترك له وهو تعريفه بأنهاجرائى هنا إيراد تعريف 

التي يقوم نشاطها على العمل التطوعي الذي ال يستهدف الربح ،وال تستند فيه العضوية على 
  .الوراثة مثل األسرة والعشيرة والقبيلة و عوامل وروابط الدم



  : التعريف فان مقومات المجتمع المدني هي هذا بناءا علىو 
  :المقومات االيجابية:أوال

  . اإلرادي الحر أو التطوعي الفعل - 
   .التنظيم - 
  .التعددية - 

  :المقومات السلبية: ثانيا
  . عدم السعي للوصول إلى السلطة- 

  . عدم استهداف الربح- 

    .عدم االستناد إلى روابط الدم والوراثة- 

 ،الجمعيات األهليـة  ، الجمعيات التعاوني،النقابات المهنية: تضم مؤسسات المجتمع المدني و
 تمراكز الشباب واالتحادا ،االنديه الرياضية واالجتماعية ،ي هيئات التدريس بالجامعاتنواد

المنظمات غيـر الحكوميـة    ،الغرف التجارية والصناعية وجماعات رجال األعمال ،الطالبية
الصحافة الحرة وأجهـزة    ،الدفاعية والتنموية كمراكز حقوق اإلنسان والمرأة والتنمية والبيئة

   ....مراكــز البحــوث والدراســات والجمعيــات الثقافيــة     ،النشــراإلعــالم و
ذو طبيعة عامـه مشـتركه، ويكتسـب    ) نظام(وطبقا لهذا التعريف فان المجتمع المدني كاليه

طبيعته الخاصة المنفردة ،طبقا للواقع الذي يتم تطبيقه فيه، وطبقا للفلسفة أو مـنهج المعرفـة   
  .الذي يتم تفسيره بها
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اليونانية حيث أشار إليـه   السياسية الفلسفةنشأ مفهوم المجتمع المدني ألول مرة في  :أر���� 
أرسطو لم يميز بـين الدولـة     أن، اى " مجموعة سياسية تخضع للقوانين"أرسطو باعتباره 

اليونانية بصفه عامـه   السياسيةأرسطو بصفه خاصة والفلسفة  والمجتمع المدني،فالدولة عند



يقصد بها مجتمع مدني يمثل تجمعا سياسيا أعضاؤه هم المواطنون الذين يعترفـون بقـوانين   
و دعا أرسطو إلى تكوين مجتمع سياسي تسود فيه حرية التعبير . الدولة ويتصرفون وفقا لها

العدالة والمساواة ، إال أن المشاركة في هذا المجتمع عن الرأي و يقوم بتشريع القوانين لحماية 
  . والنساء  العمال و األجانبمنها ومن حق المواطنة  ويحرم  ة،النخب على السياسي تقتصر
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كره استنادا إلى منهج معرفه يستند  إلى ف المدني تناولت الليبرالية مفهوم المجتمع :ا����ا����  
أن مصلحه المجتمع ككل تتحقق حتما من خالل عمل كل فرد ( القانون الطبيعي التي مضمونها

واستنادا إلى مذهب علماني في موقفه من الدين ، فـردى  ).فيه على تحقيق مصلحته الخاصة
في موقفه مـن   ليبرالي في موقفه من  المجتمع، راسمالى في موقفه من االقتصاد ،ديمقراطي

أن تكف الدولة عـن التـدخل فـي     الليبرالية اءا على فكره القانون الطبيعي تريفبن.الدولة 
وهي حراسـة  ) الطبيعية( المحاوالت الفردية لتغير الواقع وان تبقي الدولة في حدود وظيفتها 

من أي محاوالت لتعويق فعاليته وذلك بان توفر للناس األمـن الخـارجي   ) القانون الطبيعي(
وبالتالي فان المفهوم الليبرالي للمجتمع المـدني   .يصل إليه الناس بإرادتهموالداخلي وتنفيذ ما 

وبناءا على موقفها العلماني من الدين .في اداره المجتمع  ةمرتبط بضرورة تقليص دور الدول
فيسـتبعد الجماعـات    الدولـة فان المفهوم الليبرالي للمجتمع المدني مرتبط بفصل الدين عن 

وبناءا علـى موقفهـا   .ات الطابع الديني من مؤسسات المجتمع المدنيوالمنظمات والهيئات ذ
الديمقراطي الليبرالي من الدولة فان المفهوم الليبرالي للمجتمع المدني مرتبط بسيادة الشـعب  

الحريـة   فـي وربطت ذلك بمنع تدخل الدولـة   (ووضع ضمانات تحول دون استبداد الحكام
له حقوق طبيعيـة خالـدة    أناى (المجتمع )ال في(مقابلوبالفردية التي تضع الفرد  .)الفردية

  )مقدسه وسابقه على وجود المجتمع

من الفالسفة أليبراليين جون لوك الذي أكد على  قدرة اإلنسان الكامنة في الدفاع و: ���ن ���ك  
لذلك اقترح لـوك  . عن نفسه و حريته و عن ممتلكاته و القدرة على إلحاق الضرر باآلخرين

المجتمع السياسي ذات سلطة تنفيذية و صالحيات لمعالجة الخالفـات وتنظـيم    بضرورة قيام
يسـتبدل   أنبسعيه هذا أراد لـوك  . تنشأ أنحالة الفوضى وإيجاد حلول للنزعات التي ممكن 

����  . د( . الصيغة الملكية بصيغة أكثر ديمقراطية إال و هي المجتمع السياسي ذي القـوانين �
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القـائم   استنادا إلى منهجه المثالي الجدلي فقد تناول مفهوم المجتمع المدني أما هيجل  :ه� �� 
باعتبارها  الدولةنظر إلى ح لتطور الفكر المطلق عبر مراحل ، والعلى اعتبار التاريخ كمسر

اد ����  ������ره�� ����ر ا�����ت وا������ن     فكر المطلق ها الارقي تجسيد ل��� ا��، وإ� �ء 

��� #��$.  
 ،  ���� ) د����6��6, (���4,  2����3 ا�/0�/�1 ا�/���, ��, دا$)��� آ(-�,       +ا��و�� أن  �(�ء �)' ه&ا ا���

�(�ـ  @�(�, ا��و��� ا����?�� ،    +����<  ا� ��,   �=��>  �ا�; +:�ره� ا��&ي �8  وآ/ أدرج المجتمـع  ف
القـائم علـى   (االقتصادي -و المجتمع التجاري) ذات السلطة(المدني ما بين مؤسسات الدولة 

  .للمجتمع المدني الدولةوهكذا فان هيجل انتهى إلى إلغاء  ،)أساس الربح

 Aرآ�ادا  إلـى المـنهج المـادي الجـدلي والماديـة      كـارل مـاركس فاسـتن    أما :آ�رل ��
التـاريخ سـاحة    فيوالتي ترى ) التاريخ فيمحصله تطبيق المنهج المادي الجدلي (التاريخية

وبهـذا فـان   .للصراع بين الطبقات فقد اعتبر أن المجتمع المدني هو ساحة الصراع الطبقي
ادية االقتصادية الطبقيـة ،  تفسيره لمفهوم المجتمع المدني ركز على العوامل الم فيماركس 
كما ركز على الطـابع التنافسـي   .قلل من أهميه دور العوامل الفكرية و الثقافية  أووتجاهل 

  .للمجتمع المدني وتجاهل طابعه التكاملي 
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ا��3 �جديـد  وفى القرن العشرين طرح جرامشى مسألة المجتمع المدني في إطار مفهوم  :9
فكرته المركزية هي أن المجتمع المدني ليس ساحة للصراع االقتصادي بل ساحة للصـراع  

فمـع نضـج   . االيديولوجى منطلقا من التمييز بين السيطرة السياسية والهيمنة األيديولوجيـة 
العالقات الرأسمالية في أوروبا في القرنين السابع عشر والثامن عشر وانقسام المجتمع إلـى  

أي (ت مصالح متفاوتة أو متعارضة واحتدام الصراع الطبقي، كان البد للرأسـمالية  طبقات ذا
من بلورة آليات فعالة إلدارة هذا الصراع واحتوائـه بمـا يضـمن تحقيـق     ) الطبقة السائدة

مصالحها واستقرار المجتمع، ونجحت الرأسمالية األوروبية بالفعل في أن تحقق هذا الهـدف  
لسيطرة المباشرة بواسطة جهاز الدولة، وآلية الهيمنـة األيديولوجيـة   آلية ا: من خالل آليتين

والثقافية من خالل منظمات اجتماعية غير حكومية يمارس فيها األفراد نشاطاً تطوعياً لحـل  
وتأتى . الخ.. مشاكلهم الفئوية واالجتماعية وتحسين أوضاعهم الثقافية واالقتصادية والمعيشية

أنها تؤكد استجابة مختلف الفئات االجتماعية بقيم النظـام الرأسـمالي    أهمية اآللية الثانية من
وقبولها لها وممارستها نشاطها للدفاع عن مصالحها في إطارها، وبذلك تتأكد قـدرة الطبقـة   

على إدارة الصراع في المجتمع بما يـدعم أسـس النظـام الرأسـمالي     ) الرأسمالية(السائدة 



استنادا إلـى مـنهج   قد تم  مسألة المجتمع المدني لامشى طرح جروهكذا فان . وأيديولوجيته
  .ماركسي معدل
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  يقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسـلمة يكـون    ):ا������� (ا���� ا�	���
ضي، والعزلة عن المجتمعات المعاصرة، وبمنظور علم أصول الفقه الوقوف بالعودة إلى الما

وهو موقف يقوم علـى الـرفض المطلـق لمفهـوم المجتمـع      . عند أصول الدين وفروعه
والحجة التي يستند إليها أن مفهوم المجتمع المدني يتطابق مع النظام الليبرالي العلماني .المدني

  .الغربية ، و الذي يتناقض مع اإلسالم كما تم تطبيقه في واقع المجتمعات



   � (ا�����ل ا�	�������يقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة ال يمكن  ):ا��
أن يتم إال باجتثاث الجذور وتبني قيم المجتمعات الغربية ، وبالتالي فهو يقوم علـى القبـول   

مجتمع المدني القبول بالنظام الليبرالي ، المطلق لمفهوم المجتمع المدني ، اى  يربط القبول بال
أن تسـتبدل   الذي مضـمونه فهو موقف يستند إلى التغريب  ... الفردي، الراسمالى، العلماني

القيم واآلداب والقواعد التي جاء بها اإلسالم بالقواعد واآلداب والقيم االوربيه التـي كانـت   
ؤدى إلى قدر من الشعور باالنتمـاء  محصله تطور هذه المجتمعات لمده سبعه قرون وهو ما ي

( إلى الحضارة الغربية وهو القاعـدة النفسـية الالزمـة لنمـو الـوالء للنظـام الليبرالـي       
  ... الفردي،الراسمالى،العلماني

يقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري يتم باستيعاب مـا ال ينـاقض   ):ا��#���(ا�	�"! ا� ��ي 
التي تمثل الهيكـل  ) ليقينية الورود القطعية الداللةالتي مصدرها النصوص ا(أصول اإلسالم 

الحضاري للمجتمعات المسلمة سواء كانت من إبداع المسـلمين ، أو إسـهامات المجتمعـات    
  . المعاصرة األخرى

و بالتالي فإن هذا الموقف يتجاوز موقفي الرفض المطلق أو القبول المطلق إلى موقف نقـدي  
اخذ وقبول ما ال يناقض أصول الدين ممثله في يقوم على ق من المجتمع المدني كمفهوم وتطبي

  .النصوص اليقينية الورود القطعية الداللة، ورد ورفض ما يناقضها
إال أنهما يتفقان في جعـل   اهذا الموقف يتجاوز موقفي التقليد والتغريب اللذان رغم اختالفهم

موقف غيـر صـحيح فـالمجتمع    وهو العالقة بين المجتمع المدني والليبرالية عالقة تطابق، 
ذو طبيعة عامه مشتركه ويكتسب طبيعته الخاصة المنفردة طبقـا للواقـع   ) نظام(المدني كاليه

وطبقـا  .الذي تم تطبيقه فيه وطبقا للفلسفة أو منهج المعرفة الذي تم استخدامه في دراسته بـه 
ـ ) على المستوى النظري(مجتمع مدني يتفق  هذا الموقف إلى يدعولهذا  نهج المعرفـة  مع م

مع واقع ) على المستوى التطبيقي(االسالمى والفلسفة االجتماعية السياسية االسالميه، ويتسق 
مع التصـور الليبرالـي   ) على المستوى النظري(المجتمعات المسلمة ، سواء اتفق أو اختلف 

واقـع  التطبيقـي مـع   ) وعلى المستوى(للمجتمع المدني المستند إلى الليبرالية كفلسفة ومنهج 
المجتمعات الغربية المعاصرة ،وانه قد ظهر في التاريخ االسـالمى مجتمـع مـدني طبقـا     

ـ  قـد  للخصائص السابقة ،غير أن حركه هذا المجتمع المدني  االسالمى  أو   ءبطاصـابها ال
أو توقف التطـور الحضـاري للمجتمعـات المسـلمة نتيجـة لعومـل        ءتوقف نتيجة لبطال

الغزو التتارى، الحروب الصـليبية،   (وخارجية...) قفل باب االجتهاداالستبداد،التقليد، (داخليه
  . متفاعلة...) االستعمار القديم والجديد،

        ::::ا�!$#!" ا�!��
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التي مصدرها النصوص اليقينية (الكلية   المفاهيم نالمجتمع المدني االسالمى هو الذي يتخذ م
ضوابط موضوعيه مطلقه له تحدده فتكمله وتغنيه ولكن ال تلغيه أهمها   )داللةالورود القطعية ال

  .مفهومي التوحيد واالستخالف

المجال  يهللا تعالى ف" ) السلطة المطلقة"السيادة(فطبقا لمفهوم التوحيد فانه يجب إسناد الحاكمية
هللا  ) يه الرقبـة حق التصرف المطلق في المال أو ملك(السياسي، كما يجب إسناد ملكيه المال

هللا ) حق وضع القواعد القانونيـة ابتـدءا  (،وإسناد التشريعتعالى وحده في المجال االقتصادي
أن ا("ـ. إ! , �+*ـ� ا(ـ) هـ� &ـ$       ﴿.تعالى في المجال القانوني

 1�2�  ) 57:األنعام(  ﴾ا��
ن ال ويشكل التوحيد أول ضابط موضوعي مطلق للمجتمع المدني االسالمى ألنه ضـمان ال 

ينفرد فرد أو فئة بالسلطة المطلقة أو حق التصرف المطلق في المال أو الحق المطلـق فـي   
  .وضع القواعد القانونية دون الجماعة

تعالى استخلف الجماعة في إظهار حاكمتيـه فـي   اهللا فان ) االستخالف(وطبقا للمفهوم الثاني
 مقيده (ممارستها ممارسه محدودة على أن تكون ) األمر(وذلك بان اسند إليها السلطة ،األرض

، بدليل تقرير القران األمر شورى بين المسـلمين ومصـطلح    االلهيه -لسيادةا -الحاكميةب)
وكـذلك عمـوم     ﴾وأ�ه. 6ـ�رى ��3ـ�.  ﴿األمر الذي يقابل مصطلح السلطة  

  ).39: فاطر(  ﴾و;��". &���ء ا9رض﴿... االستخالف في القرآن 

به االنتفاع إليها  أسند ان ب في األرض، لمالل تعالى إظهار ملكيته كما استخلف الجماعة في 
كما استخلف الجماعة فـي إظهـار   .صاديتاالقعلى الوجه الذي حدده مالك المال في المجال 

تشريعه في األرض بان اسند إليها حق وضع القواعد القانونية انتهاءا اى حق وضع القواعـد  
  .الفرعية

ثاني ضابط موضوعي مطلق للمجتمـع المـدني االسـالمى الن    استخالف الجماعة يشكل و
المتغيرة زمانا مضمونه إسناد السلطة و االنتفاع بالمال واالجتهاد في وضع القواعد القانونية 

  . جماعهل ومكانا

ولما كانت النظم واإلشكال الفنية المالئمة لتحقيق هذه المبادىء الكلية في زمان ومكان معـين  
 يفانه يمكن للمسلمين االستفادة من إسهامات المجتمعات الغربية ف. لمسلمينخاضعة الجتهاد ا

بشرط اتفاقها مـع   في الزمان والمكان المعينين، المجتمع المدني كيفيه اقامه وممارسهمجال 
  .هذه المبادىء الكلية وواقع المجتمعات المسلمة

            )�ا/� ا�!$#!" ا�!��
 ا�.-�,)�ا/� ا�!$#!" ا�!��
 ا�.-�,)�ا/� ا�!$#!" ا�!��
 ا�.-�,)�ا/� ا�!$#!" ا�!��
 ا�.-�,



ى جمله من القواعد تشكل في ذات الوقت قواعد المجتمع المـدني  تستند السلطة في اإلسالم إل
   .).طبقا لمفهوم االستخالف( السلطة إلى الجماعة إلى إسناد،الن كالهما يستند االسالمى
مادام المستخلف عن اهللا تعالى هي الجماعة ال فرد أو فئة فان أول قاعدة من قواعد  :المساواة

ة وبالتالي أول قاعدة من قواعد المجتمع المدني االسالمى هي النظام العام اإلسالمي في السلط
الناس سواسية كأسـنان  ."﴾أن أآ�". =�3 ا, ا�+�آ. قاعدة المساواة  ﴿

ثم يكتفي اإلسالم بما هو صالح للمحافظة علي القاعدة في أي مجتمع في أي زمان " . المشط 
  . وأي مكان وهما قاعدتي العدل و الشورى

ام إجرائي لبيان وجه الحق بين المختلفين فيه طبقا للقواعد المنظمـة لعالقـات   هو نظ :العدل
ثم تنفيذ األمر الذي ترتبه القواعد فـي  ) القضاء( الناس قبل االختالف وذلك بما يسمي الحكم 

إذا A"�ـ	. �ـ1 ا�3ـ�س أن ?"�ـ�ا      فقال تعالى﴿. محله ولو باإلكراه

����ل�  ).85:النساء( ﴾ 
ل العلم بمشكله مشتركة،ثم تبادل المعرفة بحلولها المحتملة وأساليب تحقيقها هي تباد :الشورى

،ثم تعين القرار الذي يرى كل مشارك انه الحل الصحيح للمشكلة وذلك باإلشارة بـه علـى   
و إذا كان مضمون القرار الذي يتضمن الرأي الذي رأت األغلبية أنة الحل الصحيح  .اآلخرين

به كل أصحابه، دخل اختيار من يتولى القيام علي تنفيذه في نطـاق  مما ال يستطيع أن ينهض 
الشورى فان اختاروه ثم قبل أصبح والي ذلك األمر تفويضا من أصحاب ملزمـا بقـرارهم   

تفـويض  ) الحكومة أو السلطة التنفيذيـة  ( وعلي هذا فان مصدر شرعية والية أولى األمر 
  .محدد المضمون بالقرار

�3م ا��1 � �3م ا��1 � �3م ا��1 � �3م ا��1 � ا� �� ا�#0!�/
 و �ا� �� ا�#0!�/
 و �ا� �� ا�#0!�/
 و �ا� �� ا�#0!�/
 و �::::        

الكالسيكي قد تبلور في سـياق نظريـات العقـد    الليبرالي إن المجتمع المدني حسب المفهوم 
القرن الثامن عشر، تعبيراً عن المجتمعات التي  الليبرالية في فالسفةا االجتماعي كما نادى به

فـي   تجاوزت حالة الطبيعة، وتأسست على عقد اجتماعي، وحد بين األفراد، وأفرز الدولـة 
وقـد وجـه   .  .ورقييهاالنهاية، فالمجتمع بهذا االعتبار سابق على الدولة، ومصدر شرعيتها، 
وفى الفكر السياسـي  . النقد لفكره العقد االجتماعي باعتبارها فرضيه ال يمكن إثباتها تاريخيا 

نه ذو االسالمى نجد مفهوم البيعة يقابل أو يقارب مفهوم العقد االجتماعي ، لكن يمتاز عنه بأ
نائـب  ) السلطة التنفيذية أو الدولة(طابع واقعي عيني يتجدد مع كل حاكم مضمونه أن الحاكم

إن اإلمام إنمـا  " يقول القاضي الباقالني .ووكيل عن الجماعة لها حق تعيينه ومراقبته وعزله
ينصب إلقامة األحكام وحدود وأمور شرعها الرسول وقد علم األمة بها وهو في جميـع مـا   

يقول الماوردي عن . ه وكيل لألمة عليها خلعة واالستبدال به متي اقترف ما يوجب خلعةيتوال



وكيل ( ويقول أبو يعلي أن الخليفة )عقد مرضاة واختيار ال يدخله اكراة وال إجبار (البيعة أنها 
  ). للمسلمين 


 ا4.-م�
 ا4.-م�
 ا4.-م�
 ا4.-م    ا�!$#!" ا�!��
 و/-)� ا���%  ����و��ا�!$#!" ا�!��
 و/-)� ا���%  ����و��ا�!$#!" ا�!��
 و/-)� ا���%  ����و��ا�!$#!" ا�!��
 و/-)� ا���%  ����و���    ::::                

مدني بمشكله عالقة الدين بالدولة والحلول التي قدمت لها والتي يمكن يرتبط مفهوم المجتمع ال
  :حضرها في ثالثة حلول

  ):نظريات الحق االلهى والعناية االلهيه(عالقة خلط 

بين الدين والدولة ، ومن ممثليه نظريتي الحكم بـالحق  ) الدمج(الحل األول يقوم على الخلط 
قض مع مفهوم المجتمع المدني ألنه يؤدى إلى تحويل ما االلهى والعناية االلهيه هذا الحل يتنا

إلى مطلق اى إضفاء قدسيه الدين و اطالقيته ) الدولة(هو محدود بالزمان والمكان نسبى فيهما 
وألنه يـؤدى إلـى إسـناد    . المحدودة بالزمان والمكان النسبية فيهما معلى الحكام واجتهاداته

فئة تنفرد بها دون الجماعة اى الكهنوتية أو رجال الدين  السلطة الدينية أو الروحية إلى فرد أو
وفى الفكر اإلسالمي  يقارب هذا الحل مذهب االستخالف الخاص اى القول بأن الحاكم ينفرد .

دون الجماعة باالستخالف عن اهللا في األرض وهو مذهب قال به بعض الخلفـاء األمـويين   
أحفاد على غير أن االستخالف الخاص مقصور والعباسيين وقال به الشيعة في حق أالئمه من 

و هذا . انتهى هذا النوع من أنواع االستخالف ) ص(على األنبياء وبختم النبوة ووفاه الرسول 
التشريع الذي جعله حقا هللا تعالى  واالجتهاد الذي جعله حقا  الحل رفضه اإلسالم حين ميز بين

يرفض إسناد السلطة الدينية أو الروحية إلى للناس كما أن هذا الحل مرفوض من اإلسالم ألنه 
(     فرد أو فئة تنفرد بهـا دون الجماعـة  اى الكهنوتيـة أو رجـال الـدين قـال تعـالى       

� �F دون ا, ����G. أرHره. وره�HAوا أIJمن  ناألكثر و )وا
م أطاعوهم المفسرين قالوا ليس المراد من األرباب أنهم اعتقدوا أنهم آلهة العالم بل المراد أنه

التي عبر عنها القران باألمر بالمعروف والنهـى عـن   (فهذه السلطة " في أوامرهم ونواهيهم
آ3ـ	. &ـ$ أ�ـN أ&MـL      ﴿مخوله  بموجب االستخالف العام للجماعة) المنكر

 وف و���3ن =F ا�3"����ون �P� س�3��﴾ . 
  ):العلمانية(عالقة فصل

كانت في األصل جزء  ، واهم ممثل له العلمانية التي الحل الثاني هو فصل الدين عن الدولة 
من الديانة المسيحية، تحول إلي تيار فكرى معين ظهر في مرحله معينه من مراحل التـاريخ  
االوربى تحول إلي ثوره ضد تدخل الكنيسة في الحكم انتهى إلي أقامه نظام علمانا في موقفه 

في موقفه من االقتصاد ليبرالي في موقفه من من الدين فردى في موقفه من المجتمع إكراههم 
الدولة كان محصله عوامل ثقافية ونفسيه وتاريخية وحضارية سـادت أوربـا نحـو سـبعه     



فالليبرالية إذا ربطت بين المجتمع المدني والعلمانية كمحصله لعوامل فكريه وتاريخيـة  .قرون
  .متفاعلة

لمشكلة عالقة الدين بالدولـة،فان ربـط   أضافه إلى أن هذا الحل ال يعبر عن الحل اإلسالمي 
المجتمع المدني بالعلمانية في مجتمع اسالمى هو يؤدى إلى القول بان شرط قيام مجتمع مدني 

التـي تشـكل الهيكـل    (في المجتمعات المسلمة أن تستبدل القيم واآلداب والقواعد االسالميه 
تحقيق قدر من الشـعور المسـتقر   بالقيم واآلداب والقواعد الغربية ل) الحضاري لهذا المجتمع

  . )التغريب(باالنتماء إلى الحضارة الغربية 
  ):الحل اإلسالمي(عالقة وحدة وتمييز

عالقـة   فهـي ، )ال فصل(وتمييز ) ال خلط(يقوم على أن عالقة الدين بالدولة عالقة وحدة   
ضع للتغير والتطور القواعد القانونية التي ال تخالن السلطة في اإلسالم  مقيده ب) ال خلط(وحده

مكانا وزمانا وبالتالي ال يباح تجاوز والتي تسمي في علم القانون بقواعد النظام العام والتـي  
 ﴿. تسمى باصطالح القران الحدود إذا هي القواعد اآلمرة أو الناهية التي ال يبـاح مخالفتهـا  

����A Rود ا, Qـ   ﴿)  : 229: البقرة(  ﴾���A Rود ا, Q  ���وه

+����هالن اإلسالم ميز بـين النـوع   )ال فصل( كما أنها عالقة تمييز).187البقرة.( ﴾
السابق من القواعد القانونية والتي اسماها تشريعا، وجعل حق وضعها هللا تعالى وحده استنادا 

والقواعد القانونية التي تخضع للتطور والتغير زمانا ومكانا،والتي محلها .إلي مفهوم  التوحيد 
في اإلسالم ،والتي جعل سلطة وضعها للجماعة استنادا إلي مفهوم االستخالف قال تعالى الفقه 

﴿       Nـ�6آ�ء 6=�ا T. �ـF ا�ـ��F �ـ� S �ـPذن  .T أم

إذا حاصرت حصـناً  ) "ص(ثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب قوله .﴾ا,
هللا ورسـوله فإنـك ال تـدري    سألوك أن تنزلهم على حكم اهللا ورسوله فال تنزلهم على حكم ا

لما كتب الكاتب بين يدي ".أتصيب حكم اهللا فيهم أم ال ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك
ال تقل هـذا،  : فقال" عمر بن الخطاب حكماً حكم به فقال هذا ما أرى اهللا أمير المؤمنين عمر

فان مفهوم المجتمع بناءا على ما سبق .ولكن قل هذا ما أرى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب
هـي  المدني في الفكر السياسي إالسالمى يستند إلى ما سبق بيانه من أن عالقة الدين بالدولة 

 إسناد السلطة الدينية أو الروحية إلـى الجماعـة   اى،)ال فصل(وتمييز ) ال خلط(عالقة وحدة 
آ3ـ	. &ـ$ أ�ـN أ&MـL ��3ـ�س       ﴿بموجب االستخالف العام للجماعـة 

و����ون �P� ال ينفرد بها دونها فرد أو  وانه ﴾ف و���3ن =F ا�3"
واIJوا أHAـ�ره. ورهHـ�G.   (  فئة ال كهنوتية أو رجال الدين في اإلسالم 

� �F دون ا, ��� ).  أر
        ::::�, ا4.-م�, ا4.-م�, ا4.-م�, ا4.-م    ا�!$#!" ا�!��
 وا�# �د��ا�!$#!" ا�!��
 وا�# �د��ا�!$#!" ا�!��
 وا�# �د��ا�!$#!" ا�!��
 وا�# �د��



سالمي استنادا من المقومات االساسيه االيجابية للمجتمع المدني اإلقرار بالتعددية، والتصور اإل
( يؤكد علـى وحـده المجتمـع    إلي مفهوم الوسطية يقوم على الجمع بين الوحدة والتعدد، فهو

وقـد  ) بتقريره الحرية(وحرية اإلفراد المكونين له وكما يؤكد على التعددية) بتقريره المساواة
  :تناول كالهما على المستويين التكليفى والتكويني

  : الوحدة :أوال

يتمثل في تقرير اإلسالم  وحده الكون ووحده البشـر ، بمعنـى وحـده    :  وينيالمستوى التك
األصل البشرى،  المساواة بين إفراده ، بخضوع كل الناس لذات السنن االلهيه الكلية والنوعية  

�ر�Qا أن  ﴿التي هي تجلى ألراده اهللا �	� UV�HWو ��3�آ. ��6��Mو

                                                   ﴾أآ�". =�3 ا, ا�+�آ. 
يتمثل في تقرير مفهوم وحده الدين  بمعنى وحده مصدر كـل األديـان   :  المستوى ألتكليفي

، وان  اإلسالم هو جوهر كل األديان السماوية، وانه ليس نفي أو إلغاء  ) اهللا تعالى(السماوية 
عتباره أخر وارقي مراحـل الـوحي   لهذه األديان، بل إكمال وتوحيد لها، فهو أكثر اكتماال با

فالعالقة بين اإلسالم واألديان السماوية السابقة عليه هي عالقة الكل بالجزء يحـدده فيكملـه   
�1 ���ـN و����3ـ� =��ـN     ﴿ويغني ولكن ال يلغيه  �� �W�X�﴾   )

بخالف نظريه وحده األديان التي رفضها علماء أهل السنة، والتي ترى أن كـل  ) 48:المائدة
ألديان صحيحة بالتساوي، وبالتالي فان عالقة اإلسالم باألديان السماوية عالقة تطابق، ممـا  ا

  .يؤدى إلي  انتفاء  الموضوعية 
  :التعددية: ثانيا

6ـ�ء ا,   �و�ـ  ﴿يتمثل في تقرير القران التعدد كسـنه إلهيـه  :  المستوى التكويني

Y�Aوا Nأ� ."��Z﴾  )ا��ـ  ﴿) 48:المائدة (�& N���[ Fواو�� ت�

وهي سنة التعدد التـي   )22:الروم( ﴾وا9رض وا&	 ف أ��3	". وأ��ا�".
, )8: الشـورى  (  ﴾و�� 6�ء ا, ���Z. أ�� وا�Aة  ﴿أشار إليها القرآن

وهـذا التعـدد   , ) 97: النحـل (   ﴾و�� 6�ء ا, ��Z". أ�� وا�Aة ﴿
و�+� أر��3�ك � أ�� L�& �W �ـ�HW Fـ��   ﴿مضطرد خالل الزمان 

وW_�3ـ�ه. � ا9رض   ﴿كما أنه مضطرد فـي المكـان  ) 30: الرعد(  ﴾. ا�9

�  )  168: األعراف(   ﴾أ`
بناءا على هذا اقر اإلسالم تعدد االنتمـاء  . ويتمثل في تقرير تعدد الشرائع :المستوى التكليفى

الديني في االمه الواحدة دون أن يمس هذا التعدد وحده  االمه لذا نجد في القـران عشـرات   
آليات التي تنظم العالقة بين المنتمين إلي أديان متعددة في أمه واحده،فهو يدعو أهل الكتـاب  ا

إلي ما هو مشترك في األديان السماوية ال التخلي  عن دينهم واالنتماء إليه فهو يدعوهم معه 



� أهU ا�"	�ب �����ا إa آ��ـN �ـ�اء     ﴿ال يدعوهم إليه� UW

33� و��3". أ! ���H إ! ا,�� ،�d�6 N�ك e� !وفـى   ﴾ و
هذه الحياة المشتركة يكون الحوار حول أيهم اصح عقيدة دون أن يمس أو يهدد الحوار هـذه  

�د��﴿الحياة المشتركة f !او F�Aه� أ g���  .﴾أهU ا�"	�ب إ! 
اى أن االباحه هنا مشروطة بعدم مخالفـه أو عـدم   .. وعلى هذا الوجه أباح اإلسالم التعددية

كدها التـاريخ  أالتعددية اقرها اإلسالم وفاق على مخالفه القواعد األصول التي سبق بيانها االتف
االشـعريه، الحنابلـة،   ( اإلسالمي حيث نجد التعددية الفكرية الدينية حتى في إطار أهل السنة

حتى في إطـار أهـل   ) الفقهية( كما نجد التعددية القانونية )الطحاويه،أهل الظاهر،الماتريديه
اقر كثير من علماء اإلسالم التعدديـة  على هذا و...). المالكي، الشافعي،الحنبلي الحنفي(سنةال

األحزاب التي أهلها مجمعون على ما أمر به اهللا ورسوله من غير زيادة أو ( ،يقول ابن تيميه
وإذا زادوا فـي ذلـك أو نقصـوا مثـل     ... تقصان فهم مؤمنون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم

فهـذا مـن التفـرق الـذي ذمـه اهللا      ... من دخل في حـزبهم بـالحق والباطـل   التعصب ل
�ت اC��4��B، ص    )(ورسوله�*�*�B ا04.	�ء إ�" ا7��)اب وا� 	G ،وي�قر كما ا ).112ا�+

وإذا بغت طائفـة علـى المسـلمين    (علماء اإلسالم حرية ألمعارضه السياسية يقول الماوردى
ابتدعوه و لم يخرجوا عن المظاهرة بطاعة اإلمام وال وخالفوا رأى الجماعة وانفردوا بمذهب 

�م  )( وأجريت علـيهم أحكـام العـدل    اتركوا ولم يحاربو... تحيزوا بدار اعتزلوا فيها �I�7ا

��0�  ).   ا�;��

فيه دليل علـى  ( على موقف اإلمام على بن أبى طالب من الخوارج بقوله ىويعلق السرخس 
أنهم ما لم يعزموا على الخروج فاإلمام ال يتعرض لهم بالحبس والقتل وفيه دليـل علـى أن   

  )126-125، ص10ا�	�;�ط ،ج )(التعذير بالتعرض بالشتم لإلمام ال يوج

  


        ::::و��3م ��ض ا�(���و��3م ��ض ا�(���و��3م ��ض ا�(���و��3م ��ض ا�(���    ا�.-�,ا�.-�,ا�.-�,ا�.-�,    ا�!$#!" ا�!��
ا�!$#!" ا�!��
ا�!$#!" ا�!��
ا�!$#!" ا�!��

يتسق مـع   المقومات االساسيه للمجتمع المدني التطوعية وعدم استهداف الربح وهو ما  ومن
وأ��+�ا � �ـU�H ا,  {اإلنفاق في سبيل اهللا مفهوم كثير من المفاهيم االسالميه ك

 ijــk ,ــ�3ا إّن ا�A"ــ� وأ��	ا� mــ��". إ�P�و! ُ��+ــ�ا 
13�o�ُ195/البقرة(} ا.(  

في اإلسالم  المجتمع المدنية أو الواجب الكفائى الذي يمكن اعتبار فرض الكفايكذلك مفهوم و
خطاب اهللا تعالى المتعلق بأفعـال  " هو في علم أصول الدين  ألتكليفيالحكم ف. بمثابة تطبيق له



ه وكـر محـرم وال موال )الفـرض (جـب االو" إلىينقسم  و، "طلبا أو تخييرا ،المكلفين اقتضاء

	�� أ#��     (إلى عدد من األقسام")الفرض(جباالو"ل األو ويقسم".باحمب والوندموال� ،"0�0�ا����

 LI
، و���  97م،ص 1988، 1-�" ا��3=$� اC��P���، دار ا�L��O، د�2�3، ط      أ�.N��I"ا�M.N، ا�

 �ويقصـد  . إلـى عينـي وكفـائي   " الخطاب "بحسب المخاطبين به  تقسيمهمن أهمها  )#$��ه
طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد "ذي العيني ذلك الفعل ال)الفرض(بالواجب  األصوليين

  .(أمــــــــا الواجــــــــب ". المكلفــــــــين بعينــــــــه 
من غير نظر إلى " من جماعة المكلفين"الكفائي فهو ذاك الذي يروم الشارع حصوله  )فرضال

تحقق وقوعه من مجموع المكلفين، ويمثل له بجملة مـن   مقصودةمن يفعله أو يقوم به، وإنما 
لم الحرف والصنائع، وبناء المستشفيات، والقضاء، واإلفتاء، والصالة كتع"االجتماعية األعمال 

وتمثل كما هـو  ...على الجنائز، ورد السالم، والجهاد، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  .واضح شكل من أشكال المجتمع المدني ومؤسساته

) ع المدني االسـالمى التي تمثل المجتم(في هذا النوع من الواجبات " الدولة"تدخل الحاكم و   
تحويله إلى واجب عينـي يتعـين   اى  سلطة الحاكم في تعيين الواجب الكفائي  والمتمثل في(

يحدها  فيكملها ويغنيهـا   ال يلغيها بل )القيام به على فرد ما، وذلك بأمر أو قرار صادر منه
   .الجماعة أهمها مصلحة  متعددة بضوابط مقيدهو تدخل بل  ألنه ليس تدخل مطلق


 ا4.-م�
 ا4.-م�
 ا4.-م�
 ا4.-م    ا�!$#!" ا�!��
 و��3م ا�!�ا78�ا�!$#!" ا�!��
 و��3م ا�!�ا78�ا�!$#!" ا�!��
 و��3م ا�!�ا78�ا�!$#!" ا�!��
 و��3م ا�!�ا78��::::        

جاء اشتقاق مصطلح المجتمع المدني في الفلسفة السياسية اليونانية من مجتمع المدينة القـائم  
على مفهوم المواطنة والدولة المدينة كمقابل لمجتمع القرية القائم على روابط االسره والعشيرة 

وكما سبق بيانه فان من مقومـات المجتمـع   . ه الدموالقبيلة القائمة على وحده األصل ورابط
لذا وجب بيانه موقف اإلسالم من هـذه  .المدني السلبية عدم االستناد إلى روابط الدم والوراثة

 جماعة على مقصورة فيها الدعوة بأن تتميزعلى اإلسالم  األديان السابقة كانتحيث .الروابط
� َأرs�tـ3َ�ْ�َك  ﴿  :عالمية ةكدعو اإلسالم جاءو ) ر��ل أ�� و�"U( ،معينةs�sو

uس�v3�w� �ًvQ�� َآv�uأطـوار  من كطور بالعالمية بشرى كانت الدعوة عالمية وأن ،﴾إ 
وz�z=s ا��Nv| ا��3ُs�[ Fَ�Iِvا ِ�ـ3ُ".} وz=sِ�ُ�ـ�ا    ﴿ :االجتماعي االستخالف

� ا�}َ	ْ{َ��z اsَآ� uضtرPَ�ْا �Qِ .|�v3�َ�ِ}ْ	َ{�s��َ ِت�zo�ِ�~Xا�  Fِ�ـ Fَ�Iِv�
 {.u��ِ{HWَ﴾ ) 55النور(.  

﴿وجعلْنَـاكُم شُـعوباً    والشعب القبيلة طوري بين المنطقة العربية كانت اإلسالم جاء ندماوع
 طـور  وروافـد  وحـدات  تكون أن تصلح تكن ماألطوار ل هذه أن غير .وقَباِئَل ِلتَعارفُوا ﴾

 االجتمـاعي  طـور االسـتخالف   ووحـدات يمثل روافد  طور ظهور من بدال فكان ؛العالمية
  :باآلتي يتميز الذي طور األمة ظهور فكان .العالمي



 دعـوة  اإلسالم فكان .النسب قبيلة إلى االنتماء مناط كان إذا: النسب ال للّسانا االنتماء مناط
 ىبدعو دعي من منا ليس : ")ص( قال.العصبية عن التخلي إلى دعوتهب القبلي الطور لتجاوز
 االسـتخالف  لطـور  االنتمـاء  مناط أن نوبي .)والترمذي ومسلم ،البخاري رواه( "ة الجاهلي

 ".اللسـان  العربية أن إال.. اللسان العربية أن إال: " )ص(  قال ،اللسان هو )األمة(االجتماعي 
"  :األصـل و النسـب  عربي غير كان نإو ،عربي فهو العربية حدثت من أن) ص( قرر لذا

 أمـة  على ينطبق ال األمر هذا و  .)والدرامي داؤود أبو رواه( "...النسب كلحمة لحمة الوالء
وsِ�ـFْ  ﴿ اهللا آيـات  مـن  آيـة  األلسن تعدد القرآن جعل لذا األمم؛ سائر بل ،وحدها العرب

ــ3َِ	ُ".}    ــ�ُف َأْ�ِ� ــPَرtضu وsاْ&ِ	َ� �وsاِت وsاْ�sــ� ــ)| ا��~ �ْ&َ Nِــ �ِ�s�[
  .)22: الروم( ﴾وsَأs��ْاِ�ُ".} 

  .أي األرض الخاصة؛ لذا نهى القران عن إخراج الناس من ديارهم :الديـار

فـي المدينـة بـين    )ص(من المدينة بدأت المسيرة الحضارية االسالميه فقد آخى الرسـول و
المهاجرين واألنصار وبين المهاجرين بعضهم مع بعض وان المؤخاه كانت سببا للمشاركة في 

قة المسماة الصحيفة وكانت بمثابة دستور وطبقا المال واألرض وأسباب الحياة،كما وضع الوثي
لها نكون بمواجهه طور جديد من المجتمعات لم تعرفه القبائل العربية فـي وسـط الجزيـرة    
العربية من قبل ،حيث تنشا عالقة انتماء جديدة ،عالقة انتماء إلى ارض مشـتركه، عالقـة   

إلى مـا فـوق الطـور    ) ل الصحيفةأه(انتماء إلى وطن، فترقى العالقة الجديدة بالناس جميعا
 +*1986	R ��> ا��و���، *�% ا�$و#�� واC��Pم،#�وت، �آ�) درا���ت ا�����ة،       .د(القبلي

ففي المدينة المنورة و ، كما أن اإلسالم  لم يحرم غير المسلمين من  حق المواطنة  ).63ص
ين أمه واليهـود  المسلم(تتعدد فيه عالقات االنتماء إلى الدين" شعب"في ظل الصحيفة  تكون 

ولكن يتوحد الناس فيه مع اختالف الدين في عالقة انتماء إلى ارض مشتركه  اى عالقة )  أمه
  :بين )وال يفصل(اإلسالم يميز  ومرجع ذلك أن. انتماء إلى وطن

أن هYI أ�ـ	". أ�ـN    ﴿التي تتميز عن غيرها بالمضمون العقدي: أمه التكليف

�=�HونQ ."�  . )92:ءاألنبيا(﴾واY�A وأ�� ر
 )طور االسـتخالف االجتمـاعي  ( التي تتميز عن غيرها بالمضمون االجتماعي :أمه التكوين

﴿�� أ`��Hأ� Ye= g3ه. ا��3�_Wوعلى هذا يمكن ) 159:األعراف(﴾و
استخدامها للداللة على االسره والعشيرة والقبيلة والشعب ونستخدمها للداللـة علـى الشـعب    

  .األرض والتاريخ والحضارة المعين الذي يتميز عن غيره ب
ويجعل العالقة بينهما عالقة تكامل ال تناقض وإلغاء، فاألولى تحدد الثانية فتكملهـا وتغنيهـا   

فاإلسالم ال يلغى الوطنية يما هي عالقة انتماء إلى وطن أو القومية بما هي .  ولكن ال تلغيها
  .عالقة انتماء إلى أمه بل يحددها فيكملها ويغنيها



        ::::ا�!��
 وا��و��ا�!��
 وا��و��ا�!��
 وا��و��ا�!��
 وا��و��    ا�!$#!"ا�!$#!"ا�!$#!"ا�!$#!"

تناولت الفلسفة السياسية الغربية مشكله عالقة الدولة بالمجتمع المدني من خالل تناولها لمشكله 
  :واهم الحلول التي  قدمتها هيأخرى هي الوحدة والتعدد 

لكنه تطرف في هذا التأكيد ،)كممثل لوحده المجتمع(يقوم على التأكيد على الدولة   :الحل األول
مذهب الوحدة واهم ممثليـه  )  (كممثل لتعدد األفراد في المجتمع(المدني  عالمجتم اءلدرجه إلغ

  )).الهيجليه والماركسية
لكنه تطرف في هذا التأكيد لدرجـه  ) كممثل للتعددية(التأكيد على المجتمع المدني :الحل الثاني
  ).اليةمذهب التعددية واهم ممثليه الليبر)( كممثل لوحده المجتمع ( إلغاء الدولة

إلغاء (وهكذا فان الحالن اللذان قدمتهما الفلسفة السياسية الغربية رغم اختالفهما في النتيجة 
وهى أن العالقة بين المجتمع المدني ( إال أنهما يتفقان في المقدمة ) الدولة أو المجتمع المدني

  ) والدولة عالقة تناقض وصراع وبالتالي ال وجود الحدهما إال بإلغاء األخر

التصور اإلسالمي الذي يجمع بين الوحدة والتعدديـة   للمشكلة فيستند إلى اإلسالميأما الحل 
كما يؤكد على )كممثل لوحده المجتمع(يؤكد على دور الدولة  استنادا إلي مفهوم الوسطية ، فهو

ولة فالعالقة بين المجتمع المدني والد).(اإلفراد المكونين له كممثل لتعدد(دور المجتمع المدني 
وهو االمـه  -) األصل(لذات الكل ) فرع (في اإلسالم عالقة تكامل ال صراع، فكالهما جزء 

  .يحدهما فيكملهم ويغنيهم ولكنه ال يلغيهم-المستخلفة


 ا�#�ر�9 ا�.-�,� 

 ا�#�ر�9 ا�.-�,ا�!$#!" ا�!��� 

 ا�#�ر�9 ا�.-�,ا�!$#!" ا�!��� 
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        ::::ا�!$#!" ا�!��

التطوعية، التي ال تستهدف الربح ،  تظهر في تاريخ المجتمعات المسلمة العديد من التنظيما
التي تمتعت بقدر من االستقالل عن الدولة ، والتي يمكن اعتبارها نواه لمؤسسات المجتمع و 

المدني االسالمى اتفقت مع واقع المجتمعات المسلمة في ذلـك الزمـان والمكـان ،ويمكـن     
  .تطويرها بما يتفق مع الواقع المعاصر لهذه المجتمعات

ها الناس بعطائهم، وأدت دورها الكبيـر  كانت األوقاف مؤسسات كبرى مستقلة أقام ::::ا;و)�فا;و)�فا;و)�فا;و)�ف    
وقامت بتوفير مختلف المتطلبات االجتماعيـة  )). االجتماعي الضمان((في تأمين مستلزمات 

والثقافية للمجتمع من المدارس والمعاهد والمكتبات والمساجد إلـى المالجـئ والمستشـفيات    
ياة األخرى إلى حـد حـبس   إلى غير ذلك من جوانب الح) الخانات(والفنادق ) البيمارستانات(

ويمكن القول إن معظم دور العلم فـي القـرن الرابـع    .األوقاف لصالح الراغبين في الزواج
الهجري ثم المستشفيات والمدارس التي تأسست في العهد السلجوقي واأليوبيين في المشـرق  

مع قامت بشكل أساسي على األوقاف، ثم إن مئات المؤسسات االجتماعيـة والدينيـة كـالجوا   
والمدارس والخوانق والربط والزوايا والتكايا والمستشفيات في مدن بالد الشام قبـل العهـد   

  .العثماني وبعده إنما نشأت واستمرت بفعل الدعم الذي أمنته لها مؤسسة األوقاف

منـذ  )) األصناف((الجماعات المهنية أو  اإلسالميعرف المجتمع  ::::�����ت ا���ف وا�=�7>"�����ت ا���ف وا�=�7>"�����ت ا���ف وا�=�7>"�����ت ا���ف وا�=�7>" 
وذلك على هيئة نقابات، فكان أهل كل صنعة تتكون منهم ) السابع الهجري القرن(وقت مبكر 



جماعة مهنية تحت قيادة شيخ يختارونه ليراقب جودة الصناعة ويدافع عن حقـوقهم ويفـض   
صاحب (خالفاتهم، وكانت عالقة األصناف بالدولة تتم عن طريق المحتسب الذي تطور عن 

ت اجتماعية، وزالت تماماً في القرن الرابع عشـر  ، ثم تراجع دور األصناف كتنظيما)السوق
الهجري العشرين الميالدي بظهور النقابات الحديثة، لكن الواقع أن النقابات هي بداية تطـور  

، والتي كانت وسيلة مـن  اإلسالميةالسمة التقليدية للمدنية )) األصناف((جديد، ولم تحل محل 
  .وسائل الضبط االجتماعي

استطاع العلماء أن يحتفظوا باستقاللية نسبية عـن   :���Bة وأه@A ا4�#@�ء  ���Bة وأه@A ا4�#@�ء  ���Bة وأه@A ا4�#@�ء  ���Bة وأه@A ا4�#@�ء  0!�/�ت ا� �!�ء وا0!�/�ت ا� �!�ء وا0!�/�ت ا� �!�ء وا0!�/�ت ا� �!�ء وا    
، وبخاصة اإلسالميالسلطة في كثير من األحوال، وحافظوا على الكيان االجتماعي للمجتمع 

في عهود التدهور واالنحطاط السياسي، عن طريق التثقيف والتوعية وغرس القيم األخالقيـة  
وعالجها مـن مفاسـد    النحتية، بهدف وقاية البنية لإلسالماسية وتثبيت العقيدة والمبادئ األس

إن اهللا ال يغيـر  : (الحكم وسيئاته، أمالً في التغيير واإلصالح والمنشودين وتطبيقاً لقوله تعالى
  ).مـــــا بقـــــوم حتـــــى يغيـــــروا مـــــا بأنفســـــهم     

وكـان   وقد كان كبار الشيوخ والقضاة والفقهاء ـ بالفعل ـ رؤساء المجتمع المدني وقادتـه،   
  .الناس يلجأون إليهم في حوائجهم وفي حمايتهم من البطش واألذى

وتجمع النقابات كلها في نقابة كبيرة تسمى )) نقابة((كان لكل طائفة من التجار ::::�����ت ا�#$@�ر �����ت ا�#$@�ر �����ت ا�#$@�ر �����ت ا�#$@�ر     
وكانت له مكانة مرموقة عند أهـل الحكـم   ) الشاهبندر(يرأسها تاجر كبير )) نقابة التجارة((

خدمة النقابة والدفاع عن التجار ورفع الظلم عنهم وتخفيف وطأة رجـال  والناس، وكان يقوم ب
  .اإلدارة عليهم خاصة عند جباية الضرائب منهم

ثقافي وتعليمي  الدور الديني التعبدي للمساجد فقد كان لها دورإضافة إلى ب: ا�!���0ا�!���0ا�!���0ا�!���0    
  وتربوي بما كانت تبثه من  قيم أخالقية واجتماعية

�ق ا�=����Dا����ق ا�=��Dا����ق ا�=��Dا����ق ا�=��Dرق الصوفية دوراً سياسياً واجتماعياً وتحريرياً مهماً في المجتمـع  لعبت الط:ا�
، وبخاصة تلك الطرق التي انتهجت منهجاً خلقياً قويماً يتفق والقيم الدينية، وقد دخل اإلسالمي

عامة الناس في تلك الطرق منتسبين، ألنها كانت تفتح لهم طريقاً التقاء أذى الحكام والمتصلين 
قة توحد صفوفهم وتجعل لهم وزناً اجتماعياً وسياسياً، ثم إن االنتساب إليها بهم، وكانت الطري

كان يشبع عاطفتهم الدينية ويتيح لهم وسائل التخلص من الملل والفراغ ومتاعب الحياة، وشيئاً 
فشيئاً تحولت الطرق الصوفية إلى روابط بين أهل الحرف يحكمهم شيخهم اجتماعياً وأخالقياً 

لعهد ويساعدهم في أمورهم المالية، وقد قامت هذه الطرق بحفظ جوانـب مـن   ويأخذ عليهم ا



وكانت للطـرق  . المجتمع من التساقط في الوقت الذي بلغ فيه النظام السياسي مداه في الفساد
أ�	�� �;��% �;�%،     (.اإلسـالمي الصوفية رباطات وزوايا قامت بأدوار حيويـة للمجتمـع   

�ت ا�;����� اC�P��� وا�	*��هة طا� 	Oا� ،3:�� ��-�OS0"، ا��ار ا��	1 ا�	م2000، 1 .(  

�ق ا�(-��@�  @�ق ا�(-��@�  ا�@�ق ا�(-��@�  ا�@�ق ا�(-��@�  ا�@االشـاعره،  (السـنة  أهـل حيث تعددت الفرق الكالمية حتى داخـل إطـار    ::::ا�
،وإذا كانت بعض هذه الفرق مثلت المذهب الفكري )الماتريديه،الطحاويه، أهل الظاهر،الحنابلة

بل و معارضه  الدولةق كانت مستقل عن سلطه خالل فتره زمنيه معينه فان باقي الفر للدولة
  .لها

  

  

  

  

  

  

        �&�E�&��!E�&��!E�&��!E!�اااا

الغربية والفكر السياسي االسالمى   السياسية الفلسفةمفهوم المجتمع المدني بين  الدراسةتناولت 
فيه  تعـدد   الدراسةعن تعريف المفهوم بينت  األولالقسم :أقسام  ثالثةمن خالل تقسيمها إلى 
ت ومناهج المعرفة التي تناولته بالدراسة، واختارت تعريفـه  إجرائيـا   تعريفاته بتعدد الفلسفا

مجموع التنظيمات، غير الحكومية، التي يقوم نشاطها على العمل التطـوعي، الـذي ال   : بأنه
وبالتالي فـان مقوماتـه   . يستهدف الربح ،وال تستند فيه العضوية على روابط الدم و القرابة

عـدم  . عدم السعي للوصول إلـى السـلطة  (والسلبية)التعددية. ةالتطوعي.التنظيم(االيجابية هي
: وان مؤسسات المجتمع المدني تضـم )عدم االستناد إلى روابط الدم والوراثة. استهداف الربح

الطالبية، مراكـز   تالنقابات ة، الجمعيات التعاونية،  االنديه الرياضية واالجتماعية، االتحادا

ذو طبيعة عامه مشتركه، ) نظام(يف فان المجتمع المدني كاليهوانه طبقا لهذا التعر ...البحوث
ويكتسب طبيعته الخاصة المنفردة ،طبقا للواقع الذي تم تطبيقه فيه، وطبقا للفلسـفة أو مـنهج   

  .المعرفة الذي تم تناوله به

وال أ:الغربية السياسية الفلسفة فيفيه  مفهوم المجتمع المدني  الدراسةتناولت فالقسم الثاني  أما
وان أرسطو أول من أشار إلى مفهوم المجتمع المدني ،ولكنه لم يميز بين :اليونانية الفلسفةفي 



الدولة والمجتمع المدني،كما أن المشاركة في هذا المجتمع المدني السياسـي تقتصـر علـى    
االوربيـه   الفلسـفة  فـي المفهـوم  :ثانيـا .النخبة،  ويحرم منها العمال و األجانب  والنساء 

تناولت مفهوم المجتمع المدني استنادا إلـى مـنهج   حيث تطرقت  إلى الليبرالية التي :ثةالحدي
معرفه يستند  إلى فكره القانون الطبيعي ،و مذهب علماني في موقفه من الدين ، فردى فـي  
موقفه من  المجتمع، راسمالى في موقفه من االقتصاد ،ديمقراطي ليبرالي في موقفه من الدولة 

ان المفهوم الليبرالي للمجتمع المدني مرتبط بضـرورة تقلـيص دور   ا على هذا فوانه بناء. 
فيستبعد الجماعات والمنظمات والهيئـات  ( الدولةوفصل الدين عن .في اداره المجتمع  ةالدول

و بسـيادة الشـعب ضـد اسـتبداد     ).ذات الطابع الديني من مؤسسـات المجتمـع المـدني   
ثم تناولت هيجل الذي تناول مفهـوم  . المجتمع)ال في(قابلالحكام،وبالفردية التي تضع الفرد م

المجتمع المدني استنادا إلى منهجه المثالي الجدلي  القائم على اعتبار التاريخ كمسرح لتطور 
وانه .باعتبارها ارقي تجسيد لها الفكر المطلق الدولةالفكر المطلق عبر مراحل ، والنظر إلى 

توعب المجتمع المدني في داخلها كنفي جدلي لها ، وكمرحلة بناء على هذا اعتبر أن الدولة تس
وبهذا فانه ينتهي إلى إلغـاء   .من مراحل تطورها الذي يؤلف في تحققه  العيني الدولة الحديثة

كما تطرقت لماركس والذي استنادا  إلى المنهج المادي الجدلي .المجتمع المدني لصالح الدولة 
التـاريخ   فيوالتي ترى ) التاريخ فيالمنهج المادي الجدلي  محصله تطبيق(والمادية التاريخية

  أنوبينـت  .ساحة للصراع بين الطبقات  اعتبر أن المجتمع المدني هو ساحة الصراع الطبقي
قلل من دور العوامل الثقافية كما  أوتفسيره للمفهوم ركز على العوامل االقتصادية وتجاهل  أن

 فـي المفهوم :ثالثاثم .مدني وتجاهل طابع التشاركى لهركز على الطابع الصراعى للمجتمع ال
المجتمع المدني لـيس سـاحة    أنجرامشى الذي رأى فيه  تناولت  المعاصرةالغربية  الفلسفة

بل ساحة للصراع االيديولوجى ،منطلقا من التمييز بين ) كما برى ماركس(للصراع االقتصادي
مع تطور النظام الراسمالى واحتدام الصـراع  وانه . السيطرة السياسية والهيمنة األيديولوجية

من بلورة آليات فعالة إلدارة هذا الصـراع  ) أي الطبقة السائدة(الطبقي، كان البد للرأسمالية 
آليـة  : لصالحها واستقرار المجتمع وأنها نجحت في أن تحقق هذا الهدف من خـالل آليتـين  

ة الهيمنة األيديولوجية غير المباشـرة  السيطرة السياسية  المباشرة بواسطة جهاز الدولة، وآلي
  .وبينت أن منهج جرامشى هو منهج ماركسي معدل. من خالل منظمات المجتمع المدني

حيث :الفكر السياسي االسالمى فيأما القسم الثالث فتناولت الدراسة فيه مفهوم المجتمع المدني 
فض المطلـق  لمفهـوم   وهى الـر :تطرقت إلى المواقف  المختلفة من مفهوم المجتمع المدني
و التي ) احد أركان النظام الليبرالي(المجتمع المدني بحجة أن هذا المفهوم يتطابق مع العلمانية

ثم القبول المطلق لمفهوم المجتمع المدني ، اى الربط بين القبول ).التقليد(تتناقض مع اإلسالم 
الفـردي، الراسـمالى،   ( الـي  بالمجتمع المدني في المجتمعات المسلمة والقبول بالنظام الليبر

رغم اختالف و).التغريب(اى استبدال القيم والقواعد االسالميه بقيم وقواعد غربية ...)العلماني
الموقفين في النتيجة إال أنهما يتفقان في المقدمة وهى جعل العالقة بـين المجتمـع المـدني    

اخـذ  اى كمفهـوم وتطبيـق   ثم الموقف النقدي من المجتمع المدني  .والليبرالية عالقة تطابق
وقبول ما ال يناقض أصول الدين ممثله في النصوص اليقينية الورود القطعيـة الداللـة، ورد   

علـى  (وبينت أن هذا الموقف يدعو إلى مجتمـع مـدني يتفـق    ) التجديد(ورفض ما يناقضها
ه، مع منهج المعرفة االسالمى والفلسفة االجتماعيـة السياسـية االسـالمي   ) المستوى النظري

علـى  (مع واقع المجتمعات المسلمة ، سواء اتفق أو اختلف ) على المستوى التطبيقي(ويتسق 
مع التصور الليبرالي للمجتمع المدني المستند إلى الليبرالية كفلسفة ومنهج ) المستوى النظري

كما يرى انه قد ظهر في .مع واقع المجتمعات الغربية المعاصرة ) على المستوى التطبيقي(،و
تاريخ االسالمى مجتمع مدني طبقا للخصائص السابقة ،غير أن حركه هذا المجتمع المـدني   ال



توقفت نتيجة لبطأ أو توقف التطور الحضاري للمجتمعـات المسـلمة    واالسالمى قد أبطات أ
  .ةمتفاعل ةنتيجة لعومل داخليه وخارجي

ـ  أنثم بينت الدراسة  التـي  (مفـاهيم الكليـة   ال نالمجتمع المدني االسالمى هو الذي يتخذ م
ضوابط موضوعيه مطلقه له تحدده فتكمله ) مصدرها النصوص اليقينية الورود القطعية الداللة

") السلطة المطلقة"السيادة(فطبقا لمفهوم التوحيد فانه يجب إسناد الحاكمية.وتغنيه ولكن ال تلغيه
فـي  )  ملكيه الرقبـة حق التصرف المطلق في المال أو (في المجال السياسي، و ملكيه المال

-حق وضع القواعد القانونية ابتدءا ، اى حق وضـع القواعـد  (،و التشريعالمجال االقتصادي
وانه بهذا يشكل التوحيد ضـابط موضـوعي   .هللا تعالى وحده ) في المجال القانوني )األصول

أو حق مطلق للمجتمع المدني االسالمى ألنه ضمان الن ال ينفرد فرد أو فئة بالسلطة المطلقة، 
  .التصرف المطلق في المال ،أو الحق المطلق في وضع القواعد القانونية، دون الجماعة

فان اهللا تعالى استخلف الجماعة في إظهـار حاكمتيـه فـي    ) االستخالف(طبقا لمفهوم  انهو
" على أن تكون ممارستها ممارسـه محـدودة    -األمر-وذلك بان اسند إليها السلطة( األرض
بان أسـند   ( و في إظهار ملكيته تعالى للمال في األرض). االلهيه -السيادة -ةبالحاكمي"مقيده 

بـان  ( وفي إظهار تشريعه فـي األرض ).إليها االنتفاع به على الوجه الذي حدده مالك المال 
فاسـتخالف  ).الفـروع -اسند إليها حق وضع القواعد القانونية انتهاءا اى حق وضع القواعد 

موضوعي مطلق للمجتمع المدني االسالمى الن مضـمونه إسـناد    الجماعة إذا  يشكل ضابط
السلطة و االنتفاع بالمال واالجتهاد في وضع القواعد القانونيـة المحـدودة زمانـا ومكانـا     

  . للجماعة

ثم بينت الدراسة أن السلطة في اإلسالم تستند إلى جمله من القواعد تشكل فـي ذات الوقـت   
التوحيد،اسـتخالف  (، الن كالهما يستند إلى ذات المفـاهيم  قواعد المجتمع المدني االسالمى

نظام إجرائي لبيان وجه الحق بين المختلفين فيـه،  (أهمها قواعد المساواة ،العدل ...).الجماعة
،ثم تنفيذ )القضاء( طبقا للقواعد المنظمة لعالقات الناس قبل االختالف،وذلك بما يسمي الحكم 

تبادل العلم بمشكله مشتركة،ثم : ( الشورى،)حله، ولو باإلكراهاألمر الذي ترتبه القواعد في م
تبادل المعرفة بحلولها المحتملة، وأساليب تحقيقها ،ثم تعين القرار الذي يرى كل مشارك انـه  

  ).الحل الصحيح للمشكلة،وذلك باإلشارة به على اآلخرين
يكي قد تبلور فـي سـياق   الكالسالليبرالي المجتمع المدني حسب المفهوم  ثم بنت الدراسة أن

، وانه قد وجه القرن الثامن عشر الليبرالية في فالسفةا نظريات العقد االجتماعي كما نادى به
وانـه فـي الفكـر    . النقد لفكره العقد االجتماعي باعتبارها فرضيه ال يمكن إثباتها تاريخيا 

جتماعي ، لكن يمتاز عنه السياسي االسالمى نجد مفهوم البيعة يقابل أو يقارب مفهوم العقد اال
نائب ووكيل عـن  ) السلطة التنفيذية أو الدولة(بأنه ذو طابع واقعي عيني مضمونه أن الحاكم

  . الجماعة لها حق تعيينه ومراقبته 

ثم أوضحت الدراسة إن مفهوم المجتمع المدني يرتبط بمشكله عالقة الدين بالدولة والحلـول  
  :ثالثة حلولالتي قدمت لها والتي يمكن حصرها في 

بين الدين والدولة ، ومن ممثليه نظريتي الحكم بـالحق  ) الدمج(يقوم على الخلط: الحل األول
االلهى والعناية االلهيه هذا الحل يتناقض مع مفهوم المجتمع المدني ألنه يؤدى إلـى إسـناد   

وهو مرفوض السلطة الدينية أو الروحية إلى فرد أو فئة تنفرد بها دون الجماعة اى الكهنوتية 
من اإلسالم ألنه يرفض إسناد السلطة الدينية أو الروحية إلى فرد أو فئـة تنفـرد بهـا دون    

التي عبر عنها القران باألمر بالمعروف (فهذه السلطة "الجماعة  اى الكهنوتية أو رجال الدين 
  .مخوله  بموجب االستخالف العام للجماعة) والنهى عن المنكر



وقد ربطت الليبراليـة بـين   .لدين عن الدولة ، واهم ممثل له العلمانيةهو فصل ا:الحل الثاني 
أن ربط المجتمع المدني و.المجتمع المدني والعلمانية كمحصله لعوامل فكريه وتاريخية متفاعلة

بالعلمانية في مجتمع اسالمى هو يؤدى إلى القول بان شرط قيام مجتمع مدني في المجتمعات 
   . المسلمة هو التغريب

ال (وتمييـز  ) ال خلط(يقوم على أن عالقة الدين بالدولة عالقة وحدة  :االسالمى: حل الثالثال
األصول،كما أنها –القواعد الن السلطة في اإلسالم  مقيده ب) ال خلط(عالقة وحده فهي، )فصل

الن اإلسالم ميز بين النوع السابق من القواعد القانونية والتي اسـماها  )ال فصل( عالقة تمييز
الفـروع  –والقواعد .شريعا، وجعل حق وضعها هللا تعالى وحده استنادا إلي مفهوم  التوحيد ت

والتغير زمانا ومكانا،والتي محلها الفقه في اإلسالم ،والتي جعل سـلطة   رالتي تخضع للتطو
وانه  بناءا على ما سبق فان مفهوم المجتمع . وضعها للجماعة استنادا إلي مفهوم االستخالف

 إسناد السلطة الدينية أو الروحية إلى الجماعـة ي الفكر السياسي إالسالمى يستند إلى المدني ف
  .ال ينفرد بها دونها فرد أو فئة  هبموجب االستخالف العام للجماعة وان

ثم بينت الدراسة أن  من المقومات االساسيه االيجابية للمجتمع المدني اإلقرار بالتعددية، وان 
إلي مفهوم الوسطية الذي يقوم على الجمع بين الوحدة  االتعددية استنادب رالتصور اإلسالمي يق
المستوى التكليفى يقر  ىالتكويني  يقرر اإلسالم التعدد كسنه إلهيه ،وعل ىوالتعدد،فعلى المستو

اى أن االباحـه هنـا   .. وانه على هذا الوجه أباح اإلسـالم التعدديـة  .اإلسالم  تعدد الشرائع
  .أو عدم االتفاق على مخالفه القواعد األصول  مشروطة بعدم مخالفه

ثم بينت الدراسة أن من المقومات االساسيه للمجتمع المدني التطوعية وعدم استهداف الـربح  
وكـذلك مفهـوم   .وهو ما يتسق مع  كثير من المفاهيم االسالميه كمفهوم اإلنفاق في سبيل اهللا

مـن  "حصوله  تعالى الشارع يريد عل الذيالف( وتعريفه انه.فرض الكفاية أو الواجب الكفائى
  ).به على وجه التعيين من غير نظر إلى من يقوم" المكلفين مجموع

إن المجتمع المدني يستند إلى مفهوم المواطنة ويتجاوز روابط وحده األصل  ثم بينت الدراسة
ز هـذا  وان اإلسالم برفضه للعصبية  كان يكرس لتجـاو ). االسره والعشيرة والقبيلة(و الدم 

 أن إال" النسب ال للّسانا االنتماء مناطبان  يتميز الذي األطوار إلى طور أعلى هو طور األمة
أي األرض الخاصة؛ لذا نهى القران عن إخراج النـاس مـن   : الديـار و".. اللسان العربية
ة والوثيقة المسماة الصحيفة كانت بمثابة دستور وطبقا لها نشأت عالقة انتماء جديـد . ديارهم

) أهل الصحيفة(فترقى العالقة الجديدة بالناس جميعا) وطن( ،عالقة انتماء إلى ارض مشتركه 
كما أن اإلسالم  لم يحرم غير المسلمين من  حق المواطنة ، ففـي  .إلى ما فوق الطور القبلي 

تتعـدد فيـه عالقـات االنتمـاء إلـى      " شـعب "المدينة المنورة و في ظل الصحيفة  تكون 
في عالقة انتماء ) مع اختالف الدين(ولكن يتوحد الناس فيه )  ين أمه واليهود أمهالمسلم(الدين

التي : أمه التكليف:بين) وال يفصل(اإلسالم يميز  ومرجع ذلك أن). وطن( إلى ارض مشتركه 
التي تتميـز عـن غيرهـا بالمضـمون     : التكوين هوأم,تتميز عن غيرها بالمضمون العقدي 

استخدامها للداللة على االسـره والعشـيرة والقبيلـة والشـعب      وعلى هذا يمكن(االجتماعي
ونستخدمها للداللة على الشعب المعين الذي يتميز عن غيره باألرض والتـاريخ والحضـارة   

ويجعل العالقة بينهما عالقة تكامل ال تناقض وإلغاء، فاألولى تحدد الثانية فتكملها وتغنيهـا  ).
الوطنية يما هي عالقة انتماء إلى وطن، أو القومية بما هي  فاإلسالم ال يلغى.  ولكن ال تلغيها

  .عالقة انتماء إلى أمه بل يحددها فيكملها ويغنيها
 تظهر في تاريخ المجتمعات المسلمة العديد مـن التنظيمـا  وأخيرا أوضحت الدراسة انه قد 

، والتـي   التطوعية، التي ال تستهدف الربح ، و التي تمتعت بقدر من االستقالل عن الدولـة 
يمكن اعتبارها نواه لمؤسسات المجتمع المدني االسالمى اتفقت مع واقع المجتمعات المسـلمة  
في ذلك الزمان والمكان ،ويمكـن تطويرهـا بمـا يتفـق مـع الواقـع المعاصـر لهـذه         
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