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المجتمع المدني في سياق تاريخ األفكار..
من أرسطو إلى هيجل

زهرة نا�صر

َ�شهد مفهوم املجتمع املدين انت�شاراً كبرياً يف ال�سنوات الأخرية؛ باعتباره جمموعة من التنظيمات الو�سيطة التي ت�سعى لتنظيم العالقة بني الفرد والدولة ،لكن ما لي�س معروفاً ح ًّقا
هو التحوالت التي طر�أت على هذا املفهوم منذ فال�سفة الإغريق �إىل �إنْ ت�ش ّذب بفعل �أحداث تاريخية عديدة ،مُتحو ًال �إىل ما هو عليه اليوم .فبعد �أن كان �سابقاً يرادف يف معناه املجتمع
ال�سيا�سي ،ومرتبطاً متاما بالكيان الذي يحكم الدولة ،جاءت الثورة الفرن�سية ُمدثة �شقاً بني ما قبلها وما بعدها؛ حيث كانت �أحداثها املحور املف�صلي يف عملية ت�شكل املجتمع املدين يف
معناه احلديث ..مقال «يف املجتمع املدين والدولة املدنية» ،واملن�شور يف جملة «التفاهم» يتتبع �سري هذه التحوالت يف �سياق الفكر ال�سيا�سي والفل�سفي الغربي؛ حيث ناق�ش عملية ت�شكل
الدولة املدنية يف �إطار �أربع مرجعيات فل�سفية؛ هي :مقولة �شمولية العقل ،مقولة ا�ستقاللية العقل ،مقولة احلق الطبيعي ،ومقولة العقد االجتماعي.
وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن �أن ف���ك���رة امل��ج��ت��م��ع امل�����دين ُن��وق�����ش��ت ك���ث�ي�راً م��ن��ذ
ال�سف�سطائيني� ،إال �أن املجتمع امل��دين كم�صطلح اتخذ �شك ًال وا�ض َح
امل��ع��امل فقط عند �أر���س��ط��و ،و�إذا �أم��ع�� َّن��ا النظر يف ال�ترج��م��ة احلرفية
للم�صطلح الذي ا�ستخدمه� ،سنجد �أنه يعني املجتمع ال�سيا�سي ،وهذا
يتوافق متاما مع �أف��ك��اره ح��ول املجتمع امل��دين؛ فهو يعتربه اجتماعا
�سيا�سيًّا ال يتحقق وجوده وا�ستمراره �إال بوجود دولة قادرة على � ْإ�شرتاع
ال��ق��وان�ين لتنظيمه .وبعك�س �أف�ل�اط���ون ال���ذي ذه���ب ل�����ض��رورة جت��اوز
امل�صلحة اخلا�صة يف ّ
�سن القوانني ،كان لأر�سطو ر�أي �آخر �أكرث ح�صافة؛
حيث قال �إ َّن القوانني ال بد و�أن تكون نتيجة املداوالت العامة بدال من
�أن ي�ضعها اخل�براء مبعزل عن التجربة؛ ذل��ك لأن النا�س من خالل
تعاطيهم امل�ستمر فيما بينهم يُعززون الذكاء اجلمعي الذي يو�صلهم
ل��ق��ان��ون و���س��ط ُي��ر���ض��ي جميع الأط����راف .وم��ن ب�ين الطبقات ال��ث�لاث،
يُف�ضل �أر�سطو حكم الطبقة الو�سطى املتعلمة؛ فحُ كم الفقراء ينتج
دولة ه�شة ،وحكم الأغنياء ينتج �سيا�سة احتكار ال�ثروات ،وهو ُمق؛
فلي�س �أف�ضل مثا ًال على ف�شل الدميقراطية �إال ما حدث يف فنزويال يف
بداية الألفية اجلديدة؛ فبالرغم من �أن ت�شافيز هوجو كان حمبوبًا
ج�� ًّدا ،وان ُتخب من قبل عامة ال�شعب� ،إال �أن ذل��ك مل يكن كافياً فقد
َخ ّلف َع ِقب وفاته دولة ذات اقت�صاد �أقل ما يُقال عنه �إنه منكوب� ،أما �إذا
حاولت ذكر �أمثلة على ف�شل الديكتاتوريات فلن تت�سع هذه ال�صفحة
وال ال�صفحات الأخرى .هكذا �إذن و�ضع �أر�سطو الأ�س�س الأوىل ملفهوم
املجتمع امل��دين ،وا�ستمرَّت تنظرياته حوله حتى عقب وفاته ،بل �إ َّنها
تطورت على �أيدي الرواقيني املحدثني املنادين ب�شمولية العقل حتى
باتت العدالة -التي حتدث عنها �أر�سطو -ت�شمل اجلميع :ن�سا ًء وعبيداً
و�أطفا ًال.
ال يغيبُ ع��ن ب��الِ �أح��د �أن امل�سيحية كانت �سبباً يف انهيار اجلمهورية
الرومانية التي ك��ان �أ�سا�سها العدالة املتحققة بالقانون ال��ذي ُ�شرّع
نتيجة لثورات العامة ،واعرتا�ضاتهم امل�ستمرة على االحتكار والطبقية.
لكن م��ا ال��ذي ح��دث ف��ع ً
�لا؟ وك��ي��ف �أ�صبحت للكني�سة �سلطة تخوّلها
التدخل يف �ش�ؤون احلكم؟ ال بد �أن ذلك حدث عندما الحظ ق�سطنطني
�أن وترية انت�شار امل�سيحية �أ�صبحت يف ت�سارع ،متجاوز ًة بذلك الوثنية،
ف�أعلن حينها الإمرباطورية الرومانية دول ًة م�سيحية من �أجل حتقيق
تغي
دوافعه ال�سيا�سية .ونتيجة لذلك ،طر�أ على مفهوم املجتمع املدين ُّ
درامي؛ حيث بعد �أن كانت مهمة الكيان ال�سيا�سي �أو الدولة �أداة لتحقيق
اخلري الأ�سمى على الأر�ض� ،أ�صبحت �أدا ًة لتمهيد مملكة اهلل يف ال�سماء،
وبعد �أ ْن كان العقل الإن�ساين �أداة ينتظم من خاللها املجتمع ويتطور

وف��ق ال��ق��ان��ون الطبيعي� ،أ���ص��ب��ح �ضعيفاً ،و�أ���ص��ب��ح��ت النف�س الب�شرية
فا�سدة ال يُعتمد عليها ،وكان ال ب ّد من اال�ستناد للكتاب املقد�س يف و�ضع
�أ�س�س ال�سيا�سة واملجتمع املدين ،وكانت هذه �أول نظرية م�سيحية تعنى
باملجتمع امل��دين ،و�ضعها القدي�س �أوغ�سطني والتي رهنت قيام الأمة
مب�شروع اخلال�ص� .إال �أن هذا التزاوج بني الكني�سة وال�سيا�سة مل ي� ِؤت
بالثمار املرجوة ،حيث �سرعان ما بد�أت مالمح ال�صراع بني الإمرباطور
والبابا بالظهور ،وفقدت ال�سلطة ال�سيا�سية قدرتها على �إدارة ال�ش�ؤون
الدنيوية .ثم ت�سربت �أفكار �أر�سطو حول املجتمع امل��دين جم��دداً على
يد الأكويني ،حمدثة تغرياً يف الأفكار املوروثة عن �أوغ�سطني؛ فحاول
الأك��وي��ن��ي �أن ي�شرك العقل يف م�شروع اخل�لا���ص م��ن خ�لال موافقته
مع الإمي��ان ،وافرتا�ض �أن ال�سلوك الب�شري ُيكن تقوميه من خالل
قوانني الطبيعة والقوانني الإلهية املنزلة معاً .ومنذ القرن الثالث
ع�شر ،ا�ستمرت امل�ساعي لف�صل ال�سيا�سة عن الكني�سة ،حتى �إن ال�شاعر
دانتي �ألغريي كتب عدة �أط��روح��ات ،ناق�ش فيها هذا الف�صل ،وكذلك
دع���ا يف م��ق��ال��ه ال��ط��وي��ل «احل��ك��وم��ة ال��ع��امل��ي��ة» �إىل ���ض��رورة رف���ع قب�ضة
الكني�سة عن ال�سيا�سة .وم��ن ثم ح��اول مكيافيللي يف القرن اخلام�س
ع�شر �أن ي�ضع منهجاً يتجاوز فيه ال�سلطة الدينية وينتزعها من الفكر
ال�سيا�سيُ ،مهدا بذلك الطريق لتطوره الحقاً على �أي��دي مفكرين
�آخرين؛ مثل :منت�سيكو ولوك ورو�سو .ويف القرن ال�ساد�س ع�شر ،احت َّج
الالهوتي مارتن لوثر على �سلطة الكني�سة ،وكافح من �أج��ل التقليل
من �سطوتها على النا�س واملجتمع.
�أمَّ�����ا امل��ج��ت��م��ع امل�����دين يف ال���ق���رن ال�����س��اب��ع ع�����ش��ر ،ف��ي��م��ك��ن اخ���ت���زال���ه يف
فكرتني؛ الأوىل لتوما�س هوبز ال��ذي ر�أى �أن امل�صلحة الفردية تنتج
حالة حرب دائمة �إذا مل ُتقهر من قبل �سلطة تتمتع بالنفوذ الكامل
لإن��زال العقاب الأليم بالأفراد يف حال نق�ضهم املواثيق املتفق عليها.
�أم��ا الفكرة الثانية ،فكانت نوعاً ما جتابه الأوىل ،وق��د و�ضعها جون
ل��وك ،وع��ار���ض من خاللها ال�سلطة املطلقة للدولة يف حتديد �أق��دار
مواطنيها؛ لأنها بذلك تهدد احلقوق الأ�سا�سية التي ح�صلوا عليها
مبوجب القانون الطبيعي ،فال ي�صح �أبداً �أن يُ�سلبْ �أحد �شيئاً �أعطته
له الطبيعة كاحلرية وامللكية ما دام �أن��ه بقي �أخالقياً ومل يتعد على
حقوق الآخرين .وخال�صة القول؛ ر�أى لوك �أن امل�صلحة الفردية ال ب ّد
منها لأنها �أ�سا�س احلياة الطبيعي ،وعليه وجب على الدولة حمايتها
وتنظيمها ،وال بد �أن تكون حكومة ه��ذه ال��دول��ة حم��دودة ذات ملكية
د�ستورية ،ولي�ست مبلكية مطلقة والتي دعا �إليها مواطنه هوبز.
ع��رف املجتمع لأول م��رة يف ع�صر ال��ت��ن��وي��ر م��ن ق��ب��ل �إدوارد ت��اي��ل��ور؛

حيث ق��ال� :إن املجتمع «ه��و امل��رك��ب ال��ذي ي�شمل امل��ع��ارف ،والعقيدة،
وال��ف��ن ،والأخ��ل�اق ،والأع����راف ،و�أي ق���درات �أو ع���ادات اكت�سبها الفرد
نتيجة تعاي�شه يف املجتمع» .ودر���س مونت�سيكو من قبله املجتمع وكان
هو �صاحب فكرة جمتمع املجتمعات التي دع��ا من خاللها �إىل �إقامة
ف��ي��درال��ي��ات الهيئات الو�سيطة ال��ت��ي تتحقق م��ن خ�لال وج���ود طبقة
النبالء كحلقة و�صل بني الدولة و�أف��راد املجتمع ،وهذا يذكرنا قليال
بالتنظيمات الو�سيطة يف مفهوم املجتمع املدين احلديث ،وبذلك يكون
مونت�سكو قد و�ضع �أوىل �أ�سا�سات املجتمع املدين احلديث.
ومن بعد ذلك ،جاء فال�سفة التنوير يف منت�صف القرن الثامن ع�شر
ب��ت��ن��ظ�يرات��ه��م ،ب��داي��ة ب��ج��ان ج���اك رو���س��و ال���ذي ح���اول ت��ر���س��ي��خ مقولة
العقد االجتماعي ،وهو عقد افرتا�ضي ناجت عن توحُّ د الإن�سان احل ّر
مع الآخرين ب�إرادته؛ لأ َّن الإن�سان العاقل بطبيعته حيوان اجتماعي
يحتاج الأمان والتعاطف ،وهذا متاما عك�س ما ذهب �إليه هوبز بقوله
�إن املجتمع يتوحد ب��الإره��اب ،وكذلك خ�لاف ر�أي ل��وك ال��ذي ق��ال �إن
الأف���راد يتوحدون من �أج��ل منافعهم الفردية .وبعد �أن انتقد ديفيد
هيوم �أفكار جاك رو�سو ُم�ؤكداً �أ َّن امل�صالح الذاتية هي املحرك الأ�سا�سي
للمجتمع ،رد عليه �إميانويل كانط قائ ًال� :إ َّن املجتمع املدين يجب �أن
يقوم على الإح�سا�س بالواجب الأخالقي ،وواجب الفرد �أن يفكر كيف
�سي�ستفيد الآخر منه بد ًال من العك�س.
وكما �أ�سْ لفت الذكر ،كان للثورة الفرن�سية دور مف�صلي يف تطور مفهوم
املجتمع املدين؛ فهي التي و�ضعت النظريات مو�ضع التطبيق؛ فالربغم
من �أن فكرة التنظيمات الو�سطية �أوجدها مونت�سيكو� ،إال �أن الثورة هي
التي �أحدثت التغيري الدرامي بعد �أن حمقت الطبقية و�أزالت امتيازات
طبقة النبالء ،مثل الو�ساطة بني الدولة وال�شعب ،حيث انتقلت هذه
املهمة �إىل م�ؤ�س�سات �أخ��رى .وبعد الف�صل ال��ذي ح��دث بني ال�سيا�سة
واالقت�صاد ،ظهرت دولة حديثة متاما وجمتمع مدين مُنف�صل نوعاً ما
عن الدولة ،ولكن هيجل -الذي مل يتفق مع نظريتي احلق االجتماعي
والعقد االجتماعي -كان ُمقاً عندما اعتقد �أ َّن امل�ؤ�س�سات الو�سطية
تنتمي ل��ل��دول��ة �أك�ث�ر م��ن انتمائها للمجتمع ،فكالهما ل��ه الأه���داف
عينها.
هكذا �إذن تطوَّر مفهوم املجتمع امل��دين منذ فال�سفة الإغ��ري��ق م��روراً
بامل�سيحية ،ثم ع�صر التنوير ،ثم الثورة الفرن�سية ،وا�ستمرت الأحداث
بالتغري كما ا�ستمر املفكرون بعد هيجل بالتنظري �إىل اليوم ،وال �أعتقد
�أنها �ستتوقف يوماً.
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