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 : تاريخ كلمة"مدني  مجتمع "

 1وناجنفرانسوا ر 

 ترمجة علّي يوسف

        توماس هوبز.     ، وّسوجان جاك ر  ،الِلربالّية ،األّمة ،املواطن، الدولة ،احلالة الطبيعّية ،: اجملتمع املدنّ المفردات المفتاحي ة

 التاري.. ذ  لّ ، على الدوا ، على مرّ   يعر  مهوو  اجملتمع املدّن بباتاا  ي معاا.. فدد تبّد  ووحّو ،مل
بدايةا، على الدولة، ومن مثّ بات يدصد به اجملتمع اخلاّص مبا هو جما  يالحق فيه أفرال اجملتمع مصاحلوم 
ا من الدولة. حّّت أّن البعض عّر  اجملتمع املدّن مبا  املشرتكة، ليدّ ، بعدها، على تكّتل أو كيان ما بعيدا

ال يتضايف معوا على اإلطالق. فالدولة هي اليت تشّكل آلة ذكرا.، فتبيت، ذ   – هو مدابل للدولة
 اك، جسماا سياسيًّا مبا هو سليّب، بعكس اجملتمع املدّن الذي يشّكل حلمةا، جيمع  ي باايا. الهرل، مبا 

  ه، مبعز  عن الدمع واإلكرا..هو مواطن، ليحّدق رفاهه وأما

رى البعض الراهن تعّدلاا  ي معاا.. ذ  ي من أكثر مهاهيم الاداش السياسيّ  مهوو  اجملتمع املدنّ يعّد 
 علياا: "، بدولهربالّ اجملتمع املدّن، على املاوج اللِ  G. Sorman نبأنّه  ي مدابل الدولة. يعّر  جاي سورما

سات هو جممل املؤسّ  ، ذ اا،اجملتمع املدنّ ف. 2"بوضوح، بني الدولة واجملتمع املدنّ و دول، ذعالة رسم احل
اخل مع ةا بياوم من لون تدمصاحل مشرتك معاا، ال( اليت يالحق فيوا األفرال)العائلة، املشروع، االوحّ 

اجملتمع ويرى آخرون بأّن . (4()3)"ةا نوعيّ  هبم، يبلورون من خالهلا قيمااة إلجراءات خاصّ  "تبعاا ،الدولة
 عكس من  لك، هو "اجملا  الذي يتداخل فيه اخلاصّ ل وجه آخر للدولة، بل على الليس جمرّ  املدنّ 
 شيء من بأن "مثّ ، ويعتددون بني الدولة واجملتمع املدنّ  6املانويّ ، وهؤالء يرفضون التدابل 5"والعا ّ 

 . 7نهسه" سة، والدانون،  ي اجملتمع املدنّ السلطة، واملؤسّ 

                                                           
 ، فرنسا.Amiensأستا  حماضر  ي جامعة آميان  1

2 Le Monde ( 27, Décembre, 1984).   

 أي قيماا حاكمةا على نوع الاشاط الذي يدومون به. املرتجم.  3
4 Y. Cannac, Le Débat 26  (Septembre, 1983).  
5 J. Freund, L'essence du politique (Sirey, 1965), p. 299. 

 نسبةا ملان الهارسي الدائل بالتااقض الداطع بني ذهلَي اخلري والشّر. املرتجم.  6

7 G. Lavau, "L'espace politique français," Esprit (Décembre, 1979), p. 61.  
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ة مداربة بالدولة، سواء جلوة التهاضل أو التكامل، بازلواجيّ  ة قيمة عالقة اجملتمع املدنّ زلواجيّ ترتبط ا
اآلخر على ضرورة  بياما يلّح البعض ،ر. البعض فيعيد. ذىل بُعد. االقتصاليّ الذي يصغّ  ،اجملتمع املدنّ 

َبورَج وي ُ  ،ااما ي أيّ  الذي يستعال، غالباا وذا اجملتمع املدنّ ف. 8"ةغري السلعيّ  اجملتمع املدنّ  أبعال "تثمني كلّ 
 . و معاا.أ بتباين مضمونه ، ذ اا،ميتاز ،التاظيم الذاتّ و املبالرة، و ة، يّ احلرّ عّدة، من مثل  هضائلب

ة أّن در هذا التباين، ويظور بالاتيج، من فوم مص]أي اجملتمع املدّن[ ،الكلمة هذ.تاري. ميّكااا 
ا،ذا املهوو  ، وأّن هليس جبديد ل معان اجملتمع املدنّ تعدّ  ورة ماعزلة، وعلى بص مل ميارس وظيهته، أبدا

 ي  "مبعىن عبارة معاكسة له، فدد ظورت كلمة "جمتمع مدنّ  من  لك، فإّن معاا. ارتبط، لائماا، العكس
 l'état ة"يّ الة الطبيعحلا" وهو لهظ  ي الوقت الذي ظور فيه نديضه ،ة  ي الدرن السابع عشراللغة الهرنسيّ 

de nature.  ّهذا وأفضى  ة،" احلالة الطبيعيّ اجملتمع املدنّ  – ةيّ الة الطبيع"احل وجاء بعد هذا الزوج األفوومي
 مثّ ومن  ي الدولة،أاجملتمع املاّظم سياسيًّا،  اليت عات بدايةا  ،كلمةال هذ. ذىل اندالب  ي معىنر التطوّ 

ندالباا ا ب تاري. كلمة يادلب معااهاما أغر و لولة. ، أو اجملتمع من لون نديضه، أي اجملتمع اخلاصّ عات 
 !جذريًّا

، وعولة ونسيان ،عات قطوعمليّ  ،متالحدة  ي املعىن وحّوالت ج الذي صاعتههذا التاري. املتعرّ يُعّد 
،يظور، أوّ  فوو من نواح شّّت.لالهتما   امثريا  ذىل الوراء، يادرج  ي  "جمتمع مدنّ "أّن معىن كلمة  الا

تاري. فجمتمع.  –ة عالقة لولة ذشكاليّ )ب( و ،طبيعيّ  – ة عالقة مدنّ ذشكاليّ )أ( ة مزلوجة: ذشكاليّ 
 ذىلسوا يشري . وتاري. الكلمة نهات اليت ترتبط هبا أصالا اإلشكاليّ  وحّوالت الكلمة غري قابل للعز  عن

ة هي، على الليّ هذ. املرونة الدذ  ذّن ة.   بصورة سلبيّ يابغي أن ال يؤوّ  أّن غياب تعريف واضح وبابت هلا
 . ذحدى شروط الاداش السياسيّ  ،العكس

وا. فهي يلذاسب ة اليت تُ ة أو السلبيّ بالديم اإلجيابيّ ظ امدى ارتباط معان األلهالتاري. ويكشف هذا 
السابع عشر، كان  من الدرن، ابتداءا ة  ي مدابل اجملتمع املدنّ يّ الة الطبيعاحلالذي يضع  الطرح اإلشكالّ 

  ، والعدل، والسلم.ربطه مبوضوعات التددّ  تمع املدّن بإجيابّية بلحاظجمليُاظر ذىل ا

                                                           
8 P. Rosanvallon, Le Débat 26 (Septembre, 1983).  
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ديل  ي الديم. ذىل تب ،ابتداءا من الدرن الثامن عشر ،بني الدولة واجملتمع املدنّ وقد أفضى الهصل 
ة صراعاته عاجز عن معاجل جمتمع مدنّ  قبالةبوصهوا رمز الاظا  والعدالة  ن الدولة ذجياباافالبعض يثمّ 

 ي  ،ةيّ حلرّ وموضوع ا ، بني اجملتمع املدنّ وعلى مدلب من الهريق األّو آخرون، جيمع ما في .ةالداخليّ 
 لوا الدولة.اليت تشكّ  إلكرا.مدابل آلة ا

ال وبأنّه ال  ،معاا.  ي بغياب وحدةميتاز  " هي مهوو  سياسيّ فإّن عبارة "جمتمع مدنّ  وبالتال
ا السياسيّ كلمات املعجم ليست  وحد.؛ و يشتغل  بل أسلحة  ،ة للتهكري السياسيّ ألوات حياليّ  أبدا

 السياسة.  معرتكللصراع  ي 

 والدة المجتمع المدني  

املعاجم باملعلومات املتعّلدة  بتاري. ظوور كلمة "جمتمع مدّن"  ي اللغة الهرنسّية، فمعاجم ليرتيه  تبخل
Littré  وروبريRobert  والروسLarousse  ،تكتهي بتعيني واللة كلمة "جمتمع" ذىل الدرن الثان عشر

 اإلشارة ذىل عبارة "جمتمع مدّن".   نالدرن الثالث عشر، من لو  ذىل واللة صهة "مدّن"و 

احث ذىل تدو  املعاجم املستعملة بإرجاع الب هلذ. العبارة الددرة على تعيني أصل لقيقبسبب عد  و 
ة الكلمة الالتيايّ تستعمل ]...[  .societas civilisأي ذىل الكلمة الالتياّية  ،للكلمة املعىن اللغويّ 

civitas،فرال الذين وجمتمع األ املاّظم سياسيًّا، اجلمع، أي لتسمية املدياة )احلاضرة( ،  ي الوقت نهسه
  .9ومتضمّ 

 ا،، أحيانا Ciceronشيشرون يستعمل . civisغري املواطن  شيء sociesاملشارك  ي املدياة ليس و 
دة خبضوعوا لدانون ا هي موح  أو احلاضرة مب ،res publicaة على اجلمووريّ  ليد ّ  societas civilisعبارة 
 ةاملاّظم اجلماعة هو اجملتمع املدنّ أّن  Ciceron ويرى شيشرون. 10"مة اجملتمع املدنّ "الدانون حلُ ف  واحد،

 "مدنّ " لهظ رب ي روما، اعتُ و . بأكمله أو جمتمع الاوع اإلنسانّ  اإلنسانّية، سياسيًّا وقانونيًّا  ي مدابل

                                                           
ذنّه  ي روما "مل يكن مثّ مائز بني املدياة )احلاضرة( واجملتمع. فوما، هااك، مهوو   É. Benvenisteذمييل باهيايست يدو   9

 واحد". للمزيد، انظر، 
É. Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-européennes (Paris: les Éditions de Minuit, 1969), 

p. 364.  
10 Cicero, De Republica, vol. 1, p. 32. 
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 ي  اجملتمع املدنّ اظر ذىل يُ . وبالتال، الطبيعيّ  للحقّ  مدابالا  املدنّ  رب احلقّ واعتُ  "،طبيعيّ "للهظ  مدابالا 
لعائلة، واجملتمع من جوة، مثل ا ة ي مدابل اجملتمعات الطبيعيّ  ،واخلاصّ  العا ّ  ،ع األفرالجتمّ  روما على أنّه

 ، من جوة بانية.الشامل للاوع اإلنسانّ 

اجملتمع ف. "civilis مدنّ "صهة أ  ل "societasجمتمع " كلمة  ملعىن سواء ة،زلواجيّ ت هذ. االاستمرّ و 
 jus civile ملدنّ ا . أّما احلقّ ما لألفرال  ي حاضرة أو جمتمع مدنّ و،  ي الوقت نهسه، التجّمع السياسّي ه

   الدرن السالس عشر.حّّت  العا ّ  واحلقّ  اخلاصّ  بني احلقّ  ، كما  ي روما، جامعاافاستمرّ 

  جاك يعرّ  .1677عا    ي فرنسا كلمة جمتمع مدنّ ر، كما يبدو،   ي الدرن السابع عشوظورت 
ني حكومة واحدة وقوان  ي ظلّ  فيدو  هو "جمتمع أناس موّحدين معاا ،اجملتمع املدنّ  Bossuet بوسويه
 . 11واحدة"

  من قابل بني أوّ  Th. Hobbes توماس[ هوبز من احملتمل أن يكون ]الهيلسو  اإلجنليزيّ هذا و 
  لك كحا  يرى هوبز، وحاله  يوهي عبارات عرفت انتشاراا واسعاا. ة. يّ الة الطبيعاحلو  اجملتمع املدنّ 

ة اللة اقتصاليّ لسرعان ما ُأضهيت . ولكن ميّثل الدولة اجملتمع املدنّ  أنّ  اب الدرن السابع عشر،جممل كتّ 
أو  ع السلعيّ  على اجملتملاالًّ  الدرن الثامن عشر. وبات اجملتمع املدنّ   ي مطلع هلذا املعىن السياسيّ 

 . la societé marchande التجاريّ 

 أو الدولة المجتمع المدني  أ. 

)وهو بعاوان  ،""حالة الااس خارج اجملتمع املدنّ  ،De Cive هوبز، ف  من مؤل  يتااو  الهصل األوّ 
on the state of men without civil society) ّفدد  آنذاك، جديدةا  "جمتمع مدنّ "ا كانت عبارة . ومل

، cité اضرةا ال املتكّون هبذ. الصورة حاالوحّ ُيسّمى " :الحداا، فدا  على تعريهوا هوبز، كّل احلرص، حرص
، فوو contrat عن العدد ناجتاا ا كان اجملتمع املدنّ وملّ  .12"امدنيًّ  اشخصا  سّمىكما يُ   جمتمعاا مدنيًّا، أو

 من الااس لبغّض الطر  عن اتّهاق عد ،عترب ذرالته ذرالة اجلميعأي "شخص يابغي أن تُ  ،شخص مدنّ 
 polis ة احلاضرة" كمعال  لكلم"جمتمع مدنّ مصطلح وسبق هلوبز أن استعمل  .13"]على  لك[

                                                           
11 J. Bossuet, Politique tirée des propres paroles de L'Ecriture sainte, vol. I, III, VI, conclusion.  
12 "Union, this made, is called a city, or civil society, and also a civil person," Th. Hobbes, De Cive, 

trans. S. Sorbièr (Sirey, 1981), chapter 5, § 9. 
13 Ibid, p. 66.  
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عن  اة، ليس جمتمعاا ناجتا ، بعكس احلاضرة اليونانيّ اجملتمع املدنّ و . Elements of Lawاليونانّية  ي كتاب 
 .بابتسلمّي  ذىل ذنشاء نظا  سياسيّ رموا ألفرال  الطبيعة، ذنّه مثرة ذبداع، مثرة قرار ذراليّ 

بعد بالبني  S. V. Pufendorf وفادور فون بصموئيل ، الذي سيماهيه اجملتمع املدنّ ُيستعمل لهظ 
 ي و  ن جوة،م ،اجلميع" ة" حني تسيطر "حرب اجلميع ضدّ يّ الة الطبيعاحل ي مدابل " ،مع الدولة عاماا

ذا اجملتمع بأنّه . ويوصف ه، من جوة بانيةكما يرى هوبزلوا األسر،  ة اليت تشكّ مدابل اجملتمعات الطبيعيّ 
 . 14اإلنسان على يدمبتكر  ، بل هوبددر ما هو مصطاع. وهذا ال يعين أنّه غري حديديّ  مدنّ 

اعوا أواسط الدرن السابع عشر ذىل لهظة لولة اليت أ  ي كلمة جديدة أضيهت   ، ذ اا،اجملتمع املدنّ ف
 يّ للداللة على التاظيم السياس ، ي فجر الدرن السالس عشر، N. Machiavelli ماكيافيلينيكوال 

الدولة  ولكن، بعكس لة.وضمن أرض حمدّ  ،دةسيّ  ،سلطة واحدة للااس الذين يعيشون  ي ظلّ  والدانونّ 
هو جسم  تمع املدنّ لألفرال، فاجمل كما أّّنا ليست مثرة بااء ذراليّ   ،طبيعّيةا  اليت ليست  ي معااها األصليّ 

موئيل صعلى خطى هوبز يرى  .وهاائوم ،تومورفاهيّ  ،الااس هبد  ضمان أماومبيد  خملوق كليًّا
 .15ها"سو "يؤسّ وة"، اشئون جمتمعات مدنيّ أّن الااس "يُ  .Pufendorf S. V  وفادور ب

 ي مدابل جمتمع  ،civisجمتمع املواطاني خنلص ذىل أنّه  اجملتمع املدنّ عادما ندرس أصل مهرلة 
 شأ عن اتّهاق مجعيّ الذي ال يا ،لألفرال ع الطبيعيّ أي التجمّ  ،و ي مدابل "اجملتمع" ،ني )الكايسة(املسيحيّ 

 .     16ذنشاء سلطة مشرتكة ذىل ود ي

جّد  " باتجمتمع مدنّ "و "لولة"كلمات الذي أحدبه كّل من هوبز وبوفادور  بني   يبدو أّن التوازن
كتاب مبتون الهصل السابع من   1690لوك  ي ساة  جان حبيث أنّ  ، ي ّناية الدرن السابع عشر راس.
أو  "حو  اجملتمع السياسيّ عاوان بوهو  ،(Essai sur le pouvoir civil) في الحكم المدني   رسالة
 وما برح جان لوك خملصاا .17من جمتمع مدنّ  بدالا  "جسم سياسيّ "و "لولة"كلمات استخد   "، املدنّ 

                                                           
14 Th. Hobbes, Léviathan, trans.  F. Tricaud (Sirey, 1971), p. 5.   
15 Op. cit., pp. 52, 55, and 59.  

طبيعّية،  "اجملتمع" عن "اجملتمع املدّن"، فيدو : "فلاهرض أّن اإلنسان ياتمي ذىل اجملتمع بصورة صموئيل بوفادور ميّيز  16
 لكّن  لك ال يعين، بالضرورة، أّن لديه نزوعاا طبيعيًّا حنو اجملتمع املدّن". للمزيد، انظر،

S. Pufendorf, Droit de la nature et des gens, book VIII, ch. 1, § 3.  
17 Ibid, ch. 7, § 88-9.   
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ل" قد "تشكّ اجملتمع املدّن  أنّ  امعتربا ، ةيّ الة الطبيعاحل ي مدابل  اجملتمع املدنّ واضعاا ة، للرتسيمة التعاقديّ 
. على 19الشرور[ب جتاّ ة احملا  جتّابوا ]أّي يّ الة الطبيعاحلوا عانيكيما يصاحل الشرور اليت ت  18و"متأسس"

تمع أّن هد  اجمل هوبزذ  يرى . للمجتمع املدنّ  لوك عن مهوو  هوبزجان حا  خيتلف مهوو   أيّ 
 اهلد هو احلهاظ على امللكّية أّن "لوك  يرى جانما يف ،ضمان السال  واألمن املدّن األساس هو

يّتخذ ما يف، مع املدّن هو ابتااء سياسّي حمضأّن اجملتب عتدد هوبزي وبعد،. 20األساس هلذا اجملتمع"
 ،ذّّنا يهرتضو  (،ةيّ الة الطبيعاحلا مدابل  اقتصاليًّ معىنا أي ) ةا اقتصاليّ  لوك لاللةا جان عاد  اجملتمع املدنّ 

ة. وهبذا يّ الة الطبيعاحلألساس اليت ميتلكوا الااس  ي احلهاظ على احلدوق ا ،على العكس من  لك
ا. ،لوكجان عاد  ،حنرا  املزلوج  ي املعىن اكتسب اجملتمع املدنّ اال ا جديدا جمتمعاا ( 1)ذ  بات  بُعدا

نظاماا ( 3)، وةللملكّية اخلاصّ  انظاماا اقتصاليًّا ضاماا ( 2)، و21عن ضمان أمن املواطاني سياسيًّا مسؤوالا 
 سةا ؤسّ ة. وهاا نرى كيف مّت الدخو   ي التمييز بني الدولة بوصهوا محلماية احلدوق الهرليّ  قانونيًّا ضامااا

ا ا اجملتمع املدنّ بني ، و ةا سياسيّ   .تصاليًّاقبوصهه تاظيما

 عن الدولة. مستدالا  جعل اجملتمع املدنّ  حنوعلى امليل  و األكثر لاللةا روسّ  جان جاك أعما بدى تو 
 عليوما بغه أسلكاّ  "،جمتمع مدنّ "و "لولة"مجع بني كلمات  ،شأنه شأن سابديه ،وروسّ   ي أنّ  شكّ ال 

سم ة، وذّّنا هي اجلسات السياسيّ ليست جممل املؤسّ  على أّّنا الدولةذىل فوو يرى . لالالت جديدةا 
 هظلبد  الذي يستعمله  . أّما اجملتمع املدنّ 22أي الشعب املطيع للدوانني ،passif سليبّ مبا هو  السياسيّ 

 ي مدابل  دنّ اجملتمع املال يضع . و اخاصًّ  ، أحياناا، فإنّه يعطيه  ي األعّم األغلب وضعاا لالليًّا23"لولة"
 وسيطة مرحلة اجملتمع املدنّ وهو يرى أّن . 25"ال املدنّ أو "االوحّ  24ة"وذّّنا "احلالة املدنيّ ، ةيّ الة الطبيعاحل

: "فأّو  من سّور أرضاا ةاجملا  الذي تسول فيه امللكّية اخلاصّ اليت تشّكل واحلالة املدنّية ةيّ الة الطبيعاحلبني 
 .26"لمجتمع املدنّ احلّق ل سؤسّ هبد  أن يدو  هذ. ل، هو امل

                                                           
18 Ibid, § 87-9,  
19 Ibid, § 90.   
20 Ibid, § 85. 
21 Ibid, § 90.  
22 J. J. Rousseau, Contrat social, book I, ch. 6.  
23 See J. J. Rousseau, Emile, book V.  
24 Contrat social,  op. cit., book II, ch.8. 
25  Ibid, book II, ch. 6.  
26 J. J. Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, seconde partie, 

première phrase.  
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. civilisationرة( احلضاأو املدنّية )ة بهكرة صل مبوضوع امللكّية اخلاصّ املتّ  اجملتمع املدنّ يرتبط 
ان اجملتمع الذي يعيش فيه "اإلنسهو  ن،هو اجملتمع املتمدّ  ،قبل أن يكون لولةا  ،واجملتمع املدنّ 

الدولة ف ة،و بني الدولة واملدنيّ روسّ ال مياهي . 28وهو اجملتمع الذي تامو فيه الهاون والعلو  ،27دن"املتمّ 
متاح على الضعهاء، و  جديدةا  قيولااوضعّيةا تضع فيوا الدوانني " ة فليست ذاّل املدنيّ ، أّما مثرة عدد اجتماعيّ 

بإجيابّية  وذ ا كان روّسو ياظر .29ة وعد  املساواة""قانون امللكيّ  يسول حيث "،قدرات جديدةا  ألقوياءا
اجملتمع ّية ذىل ياظر بسلب، فإنّه على العكس من  لك، الااجم عن العدد االجتماعيّ  اجملتمع السياسيّ  ذىل

 كتاب    ي B. Mandevilleماندفيل  برنارل ن بوصهه جمتمع املصلحة واألهواء اليت يصهواأو املتمدّ  املدنّ 
 Fable des abeillesLa النحل خرافة 

30.  

 من كلّ  صاملواطن املتخلّ ب ،نالذي أفسد. التمدّ  ،هذا اإلنسانروّسو اجملتمع املتمّدن و  يستبد 
هوم ازلواج هكذا ن. س على العدد االجتماعيّ املؤس  اجملتمع السياسّي يستبدله بوكذا  ة،مصلحة خاصّ 

، ا هو جمتمع سياسيّ مب ذجياباا هذ  يُثّما ل ازلواج قيمته.وبالتا و،روسّ  "  ي قاموسمعىن كلمة "جمتمع مدنّ 
س و امللتبف روسّ ذىل موق ، ي الوقت نهسه ،ة  ي الديمةن. تعول هذ. االزلواجيّ مبا هو جمتمع متمدّ  وسلباا

الة احلو روسّ  يضع الّية واحلالة املدنّية. الة الطبيعاحللعالقة اليت يديموا بني وذىل تعديد ا ،من املدنّية
غالباا  حيث ائم  ي عصر.،الد ملصري. ة  ي مدابل احلالة املدنّية فحسب، وذّّنا يضع اجملتمع الواقعيّ يّ الطبيع

الذي ميكن أن   ي مدابل اجملتمع املثالّ  ،31تراجعت شروط اإلنسان ذىل ما لون احلالة اليت خرج ماوا ما
صهة و لروسّ   ي استعما  معىن كلمة جمتمع مدنّ هذا اللبس  ي  ال ياعكس .ياتج عن العدد االجتماعيّ 

ة ة املدنيّ يّ ك املواطن )احلرّ و لوس ذىل لائرة العا ّ  ، حكراا،ا ما يعولذمّ  "مدنّ ذ  تعين لهظة " .civil" "مدنّ 
أ  بوصهه  ي  ااابوصهه مواط سواء ،ق باإلنسانوذّما ما يعول بصورة أعّم ذىل احلياة  ي جمتمع يتعلّ  ،(مثالا 

لوّنا من  ،ةنتائج مدنيّ  مثالا، مبا هو عدد مدنّ  ،الزواج، يدو  روّسو: "يرتّتب على ةاهتمامات خاصّ 
. دعا عد  ببات لاللة مهوو  اجملتمع املدنّ يبدو أّن و  .32"ملستحيل على اجملتمع أن يستمرّ يصبح من ا

املتطّلبات العاّمة نسان و اإلاخلاّصة بات تطلّ املد ذىل الصعوبة اليت يعانيوا  ي حماولة التوفيق بني ائع

                                                           
27 Ibid, note i.  
28 Ibid, note l.  
29 Ibid, second part.  
30 Ibid, first part.   
31 Contrat social, op. cit., book I, ch.8. 
32 Ibid, book IV, ch. 8.  
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بني وضعه   عاحلديث املوزّ عن تااقض شروط حياة اإلنسان ويرى روّسو أّن هذ. الصعوبة تاجم للمواطن. 
 ة. كمواطن وبني حياته اخلاصّ 

ّكن نداش لائم احلضور. متُ و . وهو فصل اإلنسان عن املواطن من لون التوفيق بياومايرفض روسّ 
حنو  ، حديثاا،يلويكثر امل، كلمة جمتمع مدنّ اليت تطا  معىن  رات احلديثة التطوّ من بيان  ةاالزلواجيّ  هذ.

 ، قيمة التددّ  والسؤا  الذي يطرحه روسّ يتااو  ة. و ة وتبسيطيّ ل الدولة بصورة ماهويّ  ي مدابوضع الكلمة 
  ّن هذا التددّ لإلنسان ذىل  لك، فإ أخالقيًّا مااتددّ  ،بالضرورة ،للمجتمع املدنّ  يّ   املالّ التددّ ذ  ال يعين 

  ددّ بددر ما هو مابع الت ،هو مابع الظلم والالمساواة اجملتمع املدنّ و  متااقض. ،هو نهسه ،يّ املالّ 
 .     33االجتماعيّ 

بوصهه  ا ياظر ذليهوذّنّ  ،للتاظيم االجتماعيّ  " ّنو ج مثاّل افرتاضيّ "اجملتمع املدنّ و أّن روسّ ال يرى 
ة وتدسيم العمل. وهو يرفض األسس اليت يدو  عليوا هذا حيث تسول امللكّية اخلاصّ  ،جمتمع عصر.

مرتكز  مهوو  ،للمجتمع السياسيّ  رب املصاحل، و لك باسم مهوو  توحيديّ أي املاافسة وتضا ،اجملتمع
اجملتمع   وهم حو  تددّ  و أيّ ي روسّ املواطن. وعكس فالسهة األنوار، ال يامّ  وفضيلةة ذىل اإلرالة العامّ 

 واملواطن.ان ة اإلنسزلواجيّ اال سّيما  ،من تااقضات احلدابة ، ويدرك متاماا بعضاان بوساطة التجارةاملتمدّ 
، من الدولةو  وبني اجملتمع املدنّ  من جوة، توحيد ومصاحلة بني الهرل واملواطن،ذجيال  رمي روّسو ذىليو 

 .جوة بانية

ا  ااعم والشهّ الذي مل يعد ميّثل الوجه ال ر مهوو  اجملتمع املدنّ  ي تطوّ  يشّكل كتاب روّسو ماعطهاا
 .السلعيّ  التجاريّ تااقضات اجملتمع ل وذّّنا اختصاراا ،الدولتّية ةللعدالنيّ 

 . المجتمع المدني  أو المجتمع السلعي   ب

ويتابع  ،وبز ي مدابل ه والدولة بدطعه لعالقة املمابلة أو املماهاة بني اجملتمع املدنّ يدف روّسو 
وال سّيما  ،ني اإلجنليز على وجه خاصّ ه يستلوم أعما  االقتصاليّ لوك، ولكاّ  جان الطريق الذي رمسه

 . A. Smith وآل  مسيث B. Mandeville ماندفيل برنارلأعما  

                                                           
33 L. Colletti, De Rousseau à Lénine (Gordon and Breach, 1972), p. 209.  
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بسبب  كبريةا   ةا الذي أحدث ضجّ La Fable des abeilles  خرافة النحل ظور كتاب 1714 ي عا  
د نهعاا عامًّا. ة تولّ أّن الر ائل اخلاصّ ذ  يرى  ماندفيل، املهارقة اليت وحملوا األطروحة اليت يدافع عاوا

 ي  سوميمع، بل يدّمر اجملتال  ة ومالحدتوااالهتما  باملصاحل اخلاصّ  ويهّسر الكاتب أطروحته بالدو  بأنّ 
املصاحل  درّ هه مبوصاحلديث،  جملتمع املدنّ س مهوو  اعترب مؤسّ فإّن ماندفيل يُ  ،سعالة اجلميع. وهبذا

اليت لطاملا  ،لهظة "جمتمع مدّن"أّن  P. F. Moreauبعد ماندفيل، كتب بيري فرانسوا مورو  واحلاجات.
التبال   تدّ  على عالقاتلباتت متيل ذىل اإلنهكاك عاوا،  ،اعُتربت مرالفاا للهظة جمتمع سياسيّ 

 . 34واالستوالك واملاافع املتباللة املدركة بوصهوا حبكة الاسيج االجتماعيّ 

جارة واملاافسة. بوصهه لائرة الت فضائل اجملتمع املدنّ  يلفماند برنارل دميجّ  ،وعلى العكس من روسّ و 
 رميي. و 35ةبامتالء الرئتني باهلواء وذفراغموا ماه بصورة متتابع تدّلبات اجملتمع املدنّ  شّبه بذلكوهو ي

ة ذىل حباجة ذىل الطمع واجلشع بددر ما هو حباج ّن اجملتمع املدنّ ذىل الدو  بأالكاتب هبذا التشبيه 
ذىل  حيتاجا بددر م ،املبالرة"وح الاشطة والر  ،العمل وحسّ  ،ذىل "الصااعة حيتاج أي ،واإلسرا " "التبذير

اب لمجتمع املدنّ ل قتصاليّ خنتّط رسم مهوو  ااستوالك األغذية املتوافرة بكثرة. وهاا  ل تدخّ  عن أيّ  عيدا
    ا.حيث ياتج األفرال السلع ويستولكوّن ،من الدولة

 ستاهّ ن لضروريّتا وما، لكاّ تني خاصّ ر يلتني روحّية املبالرة وروحّية التبذير، كالمها،وبالتال ُتصبح 
 البخل والتبذير الذي يسول فيه اجملتمع املدنّ ذ  يزلهر رفا. اجلميع.  تضماانوبالتال  ،اجملتمع املدنّ 

طرة فإّن سي لكمن   أعظم فائدة للجميع. وعلى العكس ، كذلك،ويدّد   ي آن، والتجارة والصااعة
يكمن  ي  تمع املدنّ اجملهوو  مب ي ما يتعّلق  ، جمّدلاا،ماندفيل وما قّدمهتأخذ اجملتمع ذىل اهلالك. الهضيلة 

يريد صاحله رل ف كلّ ف دة لألفرال،ة عن اإلرالة املعتمّ فكرة احلصو  على الاهع املشرتك بصورة مستدلّ 
 .صاحل اجلميعذىل  سعىوال ي ،ويسعى ذليه اخلاصّ 

                                                           
34 P. F. Moreau, Société civile et civilisation, in F. Châtelet (ed.), Histoire des idéologies (Paris: Hachette, 

1978), p. 28.   
35 B. Mandeville, La Fable des abeilles, trans. L. and P. Carrive (Paris: Verin, 1974), p. 192.   
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 "اجملتمع املدنّ  ، ُمعترباا أنّ هذا املهوو  A. Ferguson ريغسونآل  فص وبعد ماندفيل باصف قرن، خلّ 
ال يود  " من أن زما  هب ذليه هوب وهذا ما يلغي. 36"تصميمهحصيلة ال  ،فعل اإلنسان هو حصيلة

 . 37الكما " الطبيعة ذىلاا فيه تمع، وذّّنا أخذ اجملتمع الذي وضعتتأسيس اجمل ذىل العدد االجتماعيّ 

ة ن اللعبة احلرّ ، وذّّنا عال ياتج عن تأسيس ذراليّ أّن اجملتمع املدّن ماندفيل وفريغسون يرى كّل من 
املصلحة و  ، حيث تعدد عالقات التبال التجاريّ  للمصاحل واحلاجات واألهواء. وهكذا حيّل اجملتمع املدنّ 

 .اجملتمع املدّن الدوليتّ ، حمّل لورة اإلنتاج واالستوالكجرّاء 

ة أبحاث حول الطبيعكتاب  ي   ، هلذا اجملتمع املدّن التجاريّ 1776آل  مسيث، عا   وقد نظّر
ذ  كان  ، Recherches sur la nature et les causes de la richesses de nationsاألمموأسباب ثراء 

 l'Encyclopédie deموسوعة دالمبار وديدروال يزا  سياسيًّا حياوا. فهي  املعىن السائد للمجتمع املدنّ 

d'Alembert et Diderot " لويس  عّر ما. ي ي مضموّن ان" تتشاهبالدولة" و"اجملتمع املدنّ جند أّن مداليت
طة لمن الااس وحت س مجع د فيه، معاا،يتوحّ  "جمتمع مدنّ على أّّنا الدولة  L. de Jaucourtلي جوكور 

أناس لذي يشّكله  لك اجلسم ا دصد باجملتمع املدنّ يُ بالدو : "   ليدرو اجملتمع املدنّ يعرّ  وعليهأمري". 
 ".ة اليت تربط الااس بعضوم ببعضالعالقات السياسيّ جمتمعني، مضافاا ذىل  لولة واحدةو  ة واحدةأمّ 

 له، ووماا آخرمه – للمجتمع املدنّ  والدوليتّ  ر السياسيّ  ي مدابل هذا التصوّ  – مسيث طرح آل ي
غم فيه املصاحل تتااجواز هو  ،هو جمتمع تبال  جتاريّ  ذ  يرى أّن اجملتمع املدنّ  كّل اختال .  خمتلهاا
، جمتمع مدنّ  لهظ األمم ثراءكتاب    يال يستعمل آل  مسيث . أن يتعّمد األفرال  لك ، من لونتلدائيًّا

 – P. Rosanvallonهالوننروزا كما يرى بيري  – اجملتمعات". فول علياا"األمم" و" عن ذاّل  وال يتحّدث
ة ّن األمّ على اعتبار أعادما يورل آل  مسيث لهظ جمتمع،  جمتمعبدالا من  جمتمع مدنّ ندرأ لهظ "أن 

 .38"مها حديدتان اباتان متمابلتان واجملتمع املدنّ 

ال  اليت ة[مّ أوهو لهظ ] ،الشيوع لهظ قليل ستخدا ل ايهضّ "آل  مسيث  أنّ  روزانهالونبيري  رىوي
 .39"الواضحةو لة  ات الداللة احملدّ  لهظة جمتمع مدنّ  خدا ، على استتعريهوا غامضاازا  ي

                                                           
36 A. Ferguson, An essay on the History of Civil Society (Londres, 1767).  
37 A. Ferguson, Principles of Moral and Political Science (Edinburgh, 1792).  
38 P. Rosanvallon, Le Capitalisme utopique (Paris: Seuil, 1979), p. 68.  
39 Ibid, pp. 68-9.  
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جان ، وبزهألنّه ال يضع كالكّتاب السابدني )ة" "جمتمع" و"أمّ لهظ  خدا مسيث استآل  ل يهضّ 
ة" تمع" أو "األمّ ة، بل يضع "اجمليّ الة الطبيعاحلس  ي مدابل املمأس و( اجملتمع السياسيّ لوك، ليدرو، وروسّ 

 –ة يّ الة الطبيعاحل" الزوج األفووميّ  حملّ  "لولة –جمتمع " الزوج األفووميّ  حيلّ بذلك  ي مدابل الدولة. ذنّه 
ج. يه من نتائب علالتبديل املثدل مبا يرتتّ  ي  هذا  لمجتمعلمسيث  تكمن رؤية آل  ."جمتمع مدنّ 

مه وتاظُ  ،واحلاجات ،والتبال  ،ةقوانني املصلحة اخلاصّ  وانياه الذاتّية:جواز تسرّي. ق ، ي نظر. فاجملتمع،
ددر ال. وب40ا ح على الدولة أن ال تعرقل عملوا بأيّ جيب اليت  ،السولةة البسيطة ة الطبيعيّ يّ ماظومة احلرّ 

التجارة . فامهمبدأ نظ ،بذاته ،اجملتمع املدنّ اتج بددر ما يُ " هذ. املاظومة "طبيعيةا  الذي تكون فيه
. 41نيالهرليّ  منة واأليّ ، ومعوما احلرّ اصاحلا ا نظاما و  ماتظمةا  حكومةا  ، شيئاا فشيئاا،دخالنت اكتورةواملانيه

دوانني الدولة. كوماا بحمأي  ذىل أن يكون مدنيًّا،ة ]الذاتّية[ اجملتمع الذي تسرّي. ضروراته الداخليّ وال حيتاج 
  ي اختالط ي ذىل" اليت تؤلّ "جمتمع مدنّ  عبارة مسيث كلمة "جمتمع" على آل  لفضّ كذا نهوم ملا ا هو 

أو  ،ث وظائف بالعلى الدولة أن ال متارس ذاّل ف ."العالق بصهة "مدنّ  املعىن بسبب املهوو  الدوليتّ 
احلهاظ على الاظا   ي ( 2و)ضمان األمن جتا. اخلارج، ( 1): وهي ،، جتا. املاظومة االجتماعّيةواجبات

 الاظا  االجتماعيّ يدو  . 42ةف املبالرة اخلاصّ ة عادما تتخلّ الديا  ببعض األعما  العامّ ( 3و)الداخل، 
 ل الدولة.فإنّه ال ياتج عن تدخّ  ومن مثّ  ،وعلى الثروة على التبال  االقتصاليّ  أساساا

ملا ا  هومخاء. واآلن ن  والر التددّ له ن تؤمّ فوالتجارة بذاته، أّما الصااعة اجملتمع  وبعبارة أخرى، يكتهي
ترمز  نّ ". فإسداط صهة مد"جمتمع مدنّ لهظ "جمتمع" على استعما   لهظ مسيث استعما آل  ل فضّ 

-)تلدائيّ  عهويّ  مسيث مالمح جمتمع مستدلّ آل  يرسم  وبذلك. ذىل ذخراج الدولة من احلدل االجتماعيّ 
ولة  ي اجملتمع الت الدساع تدخّ  ي الوقت الذي نشود فيه اتّ  ،الت الدولةن تدخّ ر ممتحرّ  ،(مسرّي  اتيًّا

  ي ذجنلرتا.  ي فرنسا أو سواء ،املدنّ 

 تمع املدنّ قطيعة بني اجملاث دذحمسيث آل  ماندفيل و برنارل ر قرّ فجر الدرن التاسع عشر وكان أن  ي 
 ةهو الدولة، وذّّنا هو جمتمع تسرّي. مبالئه اخلاصّ  اجملتمع املدنّ  لك احلني مل يعد  ذوما والدولة.

                                                           
40 Recherches sur la nature et les causes de la richesses de nations, book IV, ch. 9.  
41 Ibid, book III, ch. 4. 
42 Ibid, book IV, ch. 9.  
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 تمع املدنّ بني اجمل ]من الدولة[ املماهاة اليت كانت قائمةا  ر اجملتمع املدنّ وحرّ  أّنىوهكذا  ،ة()الذاتيّ 
 والدولة.

  انفكاك المجتمع المدني  

، ربالّ ابع لِ ط األّو   و. ني جديدين طرآ على مهوو  اجملتمع املدنّ شود الدرن التاسع عشر وحّولَ 
كونستان   تاب باجامنيكورل  ي  ، كما املدنّ  . ياّص الدانونأو املستدلّ    اتيًّااملسرّي  ل اجملتمع املدنّ وميثّ 

B. Constant الثان هو و الدولة. حاكمّية لون  ا منجمتمعا بوصهه  اجملتمع املدنّ ، على أنّه يُاظر ذىل
أواخر الدرن  ي خلصتا استُ  ،ني للمجتمع املدنّ تَ ني رئيسيرتكز ذىل ميزتَ  الذي املاركسيّ  مثّ  ليّ   اهليغالتحوّ 

وحيّل . conflictuelle جمتمع صراعيّ ( 2)و جمتمع اقتصاليّ ( 1) مها أّن اجملتمع املدنّ الثامن عشر، و 
الدولة  عتبار أنّ ا من خال  ة اجملتمع املدنّ ة واستدالليّ ساع الدائرة الدولتيّ ل مسألة التااقض بني اتّ هيغ

هو "اجملتمع  ،لر، عاد هيغحرّ املت اجملتمع املدنّ و . ة واحدةعمليّ  ي  ني خمتلهتنيمبثابة حلظتَ  واجملتمع املدنّ 
وو  هيغل، ولكّاه مهة. يستعري ماركس ه املصاحل اخلاصّ وجتابُ  ،والتبال  ،حدل احلاجاتوهو  ،"البورجوازيّ 

و املصاحلة بياوما. فالدولة أ الدولة واجملتمع  ي عصر.، ويستاتج غياب التوافقلّية بواقع يواجه الاظريّة اهليغ
 .، كما كان يتصّور هيغل، بل تهاقمواالبورجوازيّ  اجملتمع املدنّ  ال وحّل تااقضات

 من دون الدولة أ. المجتمع المدني  

دوق ذ  غابت عن ذعالن ح ،أواخر الدرن الثامن عشر ي   ضمور هلا " أوّ عرفت عبارة "جمتمع مدنّ 
من جوة  ،من جوة، ولهظة "جمتمع" ،ة"بعدت لتحّل حمّلوا لهظة "أمّ أُ ذ   عن الدساتري الثوريّة،اإلنسان و 

وسييس  ،Saint Justوسان جوست  ،M. Robespierre ال يتكّلم كّل من ماكسميليان روبسبري ،بانية
Sieyèsت سان جوسيضع . "ةأمّ  –عن عالقة "جمتمع ، وذّّنا "لولة – جمتمع مدنّ "عن عالقة  ، كثرياا

يضع و . 43انّ ذنشاء ذنس حمض ة اليت هي"  ي مدابل اجلمووريّ البّتة اجملتمع الذي "ليس من صاع اإلنسان
اجملتمع  مدابل  ي ،44قانون مشرتك"  ي ظلّ يعيشون  هيئة مّتحدينوهي " ،ة""األمّ  Sieyèsسييس 
قبل   ةاألمّ توجد " :ة على أّّنا سابدة على اجملتمعاألمّ ذىل  Sieyès سييس رىي .45لاملادسم واملتعدّ  الواقعيّ 

                                                           
43 L. Saint-Just,  Institutions Républicaines, section 2, in Œuvres choisies (Paris: Gallimard, 1968), pp. 

312-4.   
44 E. J. Sieyès, Qu'est-ce que le Tiers-État? (Paris: P.U.F., 1982), p. 31.   
45 Ibid, p. 50.  
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هي و  ،"واحدة"ال ة خلف األمّ  وهكذا خيتهي اجملتمع املدنّ  .46شيء" وهي مصدر كلّ  ،شيء كلّ 
وباختصار،  .47الواحدة ةة أن ختتهي وتذوب  ي األمّ على اهليئات الوسيطة واملصاحل اجلماعيّ ". و "الكلّ 
 .اجملتمع املدنّ ب Sieyèsسييس  أطاح

ر هذا بُعث جمّدلاا. وأظوما لبث أن  فإنّه ، ي آال  الثورة ضمحلّ قد ا ذ ا بدا أّن اجملتمع املدنّ و 
 كانط  ابكتيعرّب   ة.املهوو  من ذمكانات غايّ هذا ع جديد  ي اكتشا  ما خيتزنه عن توسّ البعث 

Théorie du droit ا  ائرة احلقّ ل كانط،   ي عيون، ووف .اجلديدة للمجتمع املدنّ ة عن هذ. الهاعليّ  جّيدا
أنّه " ي  ادا مؤكّ  ،ةيّ الة الطبيعاحل ي مدابل  ،ببساطة ،احلقّ وضع  كانط  كما رفض  .48كما اخلاصّ   العا ّ 

. وهكذا يستعيد اجملتمع 49ة" ي االستعدالات الطبيعيّ  ميكن أن حيدث أعظم ّنوّ  ، فحسب،اجملتمع املدنّ 
الذي ياّص  ،من الدانون املدنّ  1832و الدرن الثامن عشر  ي الباد اقتصاليّ  حجبوا ةا قانونيّ  لاللةا  املدنّ 
ل الدانون شكّ  وبذلكهق شخصان، أو أكثر، على االشرتاك  ي االخنراط فيه. أّن "اجملتمع" عدد يتّ على 
     هذ.. االتّهاقة لعمليّ  اإلشوار الامو جيّ  1804[ لعا  ]الهرنسيّ  املدنّ 

اجملتمع  يتمّدنو ة جيريوا الااس. ة وعدالنيّ ن حسابات ذراليّ يتوّلد اجملتمع عة، عكس األمّ وعلى 
ذقامة العالقة بني الااس  ةتشري ذىل أفضليّ  ،، تلك الكلمة املبتكرة  ي الدرن التاسع عشرفاملدنّية الدانون.ب

 ة.على أساس الدوّ ال على أساس الدانون 

ه. وذ ا ما عّدلاا . قانون يااسبأي يسريّ  ،"عن جمتمع يعترب  اته "مدنيًّا "املدنّ الدانون يعرّب لهظ "
  ي مدابل احلقّ  ةالعالقات االجتماعيّ  ، أي حقّ "حدًّا خاصًّا"" املدنّ  "احلقّ ُيصرّي " "الدانون املدنّ  معىن
فرانسوا  وأساسه. ويرى حقّ  ّنو ج كلّ  املدنّ  احلقّ يصبح  ،اإلمرة أو السيالة. وبالتال ، أي حقّ العا ّ 

وامللموس  ص. الدانون هو التعبري املشخّ رنسيّ عمال التشريع الهالدانون املدّن  أنّ  F. Tronchetترونشيه 
ل  آفحسب، كما هو عاد  . وهذا الاظا  ليس اقتصاليًّا( للمجتمع املدنّ ) اتّ  لوجول نظا  لاخليّ 
، اجملتمع املدنّ  ة  قانون نابليون نهسه كألاة الستدالليّ غريبة، يددّ . و ي مهارقة كذلك  مسيث، وذّّنا حدوقيّ 

 .، عني الدولةمع أنّه من صاع الدولة

                                                           
46 Ibid, p. 67.  
47 Ibid, pp. 86-7.  
48 E. Kant, Théorie du droit, § XLVI.   
49 E. Kant, Critique de la faculté de juger, § 83.   
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كمجتمع   هر له حدّ توفّ ما ص من الدولة ويدطع العالقة معوا ذ ا أن يتخلّ  لمجتمع املدنّ ميكن ل
مع  اجملتمع املدنّ  ىهيتماوشيئاا فشيئاا، . سياسيّ  –  ي تدابل مدنّ ويتجّلى هذا الدطع بوضوح  .مدنّ 

 .B انكونست  ويُذكر أّن أعما  باجامني حيث تسول الدولة. ةالدائرة العامّ  وهي غرية الدائرة اخلاصّ 

Constant  على هذا الدطع األكثر لاللةا هي . 

  يثين .والدولةع م، ميزهتا األساس هي الهصل بني اجملتة رؤيةا رباليّ تصبح اللِ  فمع باجامني كونستان
وحرّيّاته  ي  ملدنّ االعرتا  حبدوق اجملتمع اب يطالب، و باكتهائه الذاتّ  بدة اجملتمع املدنّ  على كونستان

ويرى كونستان . 50"ةة السياسيّ يّ ة مع أشكا  أخرى من احلرّ ة املدنيّ يّ احلرّ أطالب ب"مواجوة الدولة، فيدو : 
 ،والتجارة ،حصيلة تدّد  املدنّية، هي 51باالستدال  الهرليّ  ع اهلالئالتمتّ ة، أي ة املدنيّ يّ احلرّ أّن 

اجملتمع  ي  مما بياو ات التواصل هذ. شبكة العالقات اليت ياسجوا األفرال  يعمليّ وأغات . 52والتواصل
ا واّتساعاا ممّا كانت عليه  ي السابق ةعات االجتماعيّ التهرّ ، فباتت املدنّ   هو اجملتمع املدنّ ف .أكثر تعديدا

ابع –. يظور كونستان ةبيهرليّ شبكة عالقات  حمض جمتمع تواصل، تواصل قائم بهعل ة يّ عن وضع احلرّ  يدا
تبسط  ،ةيّ لائرة نشاط األفرال هي لائرة عالئد أنّ  – ةة اجلمعيّ ة السياسيّ يّ ة اخلالصة  ي مدابل احلرّ الهرليّ 
خطر استغراق ( 1) :لانهدّ ين يتوخطرَ  اجملتمع املدنّ . يعان )بني األفرال( ةة العالقات البيهرليّ اليّ فعّ فيوا 

لاخل لائرهتم  ،بذلك ،ماغلدني ،53ةواالهتما  مبصاحلوم اخلاصّ  ،ع باستدالهلم الهرليّ األفرال بالتمتّ 
 نستانكو   يؤّكد   ي الدولة. احتما   وبان اجملتمع املدنّ يكمن  ي  ،آخر معاكس خطر( 2)و ة،الهرليّ 

ع تاشأ فيوا اجملتم : " ي اللحظة اليت يوجد، فيدو لدولةاقبالة ة ة والوجوليّ املاطديّ اجملتمع املدّن أسبدّية 
،، أصليست سبب هذ. العالقات اليت تسبدوا بني الااس عالقات ما ]...[، والدوانني ]...[  ي  الا

. اخلاّصة به مبالئ انتظامهماوما  كالًّ ُيسرّي  العكس، و  ال اجملتمع املدنّ  رحم الدولة منتابثق . 54الوجول"
. لولة – ة جمتمع مدنّ ازلواجيّ  . وهكذا تدو الدولة أكثر من عكس قوانني اجملتمعقوانني ال تهعل و 

مطابدة " فالعالقات بني الااس  ي اجملتمع املدنّ  ،ة"سباب "طبيعيّ ذ. الدطيعة ألكونستان ه  ويرجع
،بالضرورة، فرليًّ  يظلّ  جزء من الوجول اإلنسانّ  مَث  " ة،وبالتال فوي ضروريّ  ،لطبيعتوم" متمتّ عاا  ا ومستدالًّ

                                                           
50 B. Constant, De la liberté chez les Modernes, ed. M. Gauchet (Paris: Pluriel, 1980), p. 510.  
51 Ibid, p. 182.  
52 Ibid, p. 184.  
53 Ibid, pp. 512-3.  
54 Ibid, p. 57.  
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الكاتب اجملتمع  ن )جيعله طبيعيًّا(عيطب وها هاا .55"اختصاص اجتماعيّ  ه  ي الوجول خارج أيّ حبدّ 
)احلضارة( ة املدنيّ   تددّ يؤو  . جمتمع مدنّ  –ويعكس عالقة لولة  ،ةذ  ياتزعه من الدبضة الدولتيّ  ،املدنّ 

 ني التاامي الهعليّ ب والتااقض الذي أشرنا ذليه سابداا .شيئاا فشيئاا جتا. الدولة ة اجملتمع املدنّ ذىل استدالليّ 
يكمن و  . حّلهيسعى ذىلكذا و  ،هو ما حيّلله كونستان للمجتمع املدنّ  يماة الدولة واالستدال  املتزايدهل

وليستا  ،ان متضافرتانحركتمها  ة اجملتمع املدنّ لة وتزايد استدالليّ  تدوية الدو أّن حركيَت   ي احللّ  عمدة هذا
ال  ائرتهأنّه على الرغم من اغتااء اجملتمع املدّن وتعديد. فإّن اّتساع لكونستان اجامن  بن. ذ  يرى متباياتا

تتساوق مع  املدنّ  ة على اجملتمعهّسر أّن ازليال الوصاية الدولتيّ فكيف نتهضي بذاهتا ذىل تراجع الدولة. 
 ؟ ذيّا. ة اجملتمع املدنّ تزايد استدالليّ 

ا فاصالا بدايةا  باجامن كونستان، يديم اإلمرة  لويعّر  حدو  ،والدولة بني اجملتمع املدنّ  ، حدًّ
ني رباليّ لى عكس بعض اللِ وع والدولة. بني اجملتمع املدنّ ر والتأبري تبال  التأبّ بالتال، السياليّة. وحيّلل، 

ن لوائر الواقع، بل ماباتني  ي مدابل الدولة بوصهوما لائرتني  جلدل، ال يضع كونستان اجملتمع املدنّ ا
 جيتود  ي "مزجوما". 

ع التاظيم ي تشجّ ه بل ،ل الدولةمصطاعة لتدخّ ق بوضع حواجز تعلّ ال ت ،كونستان ي عيون   ،دابةاحل
، مع تدوية بالضرورة ،تااقضباجامن كونستان أّن تدوية الدولة ال ت يعتددوتاّظمه.  للمجتمع املدنّ  الذاتّ 

 الو  ،تمع املدنّ الدولة باسم اجملوهو ال يرفض . ة تهرتض جمتمعاا مدنيًّا قالراادولة قويّ ف ،اجملتمع املدنّ 
 . 56ميزجوما معااة، وذّّنا ة املدنيّ يّ ة لصاحل احلرّ ة السياسيّ يّ رفض احلرّ ي

 تمع مدنّ ة بني اجملتمع والدولة. فمن جماليت مّت قطعوا ابتداءا من املعاللة األصليّ  الحظ هاا املسافةن
ومن تثمني الدولة   ،ةته الداخليّ ا. ضرور تسريّ  طبيعيّ  ذىل جمتمع مدنّ سه اإلنسان، وصوالا يؤسّ  اصطااعيّ 

باتت  ،وهكذا ة،دنيّ امل اتيّ االنتدا  ذىل متجيد اجملتمع حيث تسول احلرّ  مثّ  ،ةات السياسيّ يّ كضامن للحرّ 
  هيغل معاجلتوا ة هي ما سيحاو مع الدولة، وهذ. الدضيّ  ة مصاحلة اجملتمع املدنّ قضيّ هي ة ة املركزيّ الدضيّ 

ي الدرن الثامن عولة ذىل اقتصاليّ البو  .Principes de la philosophie du droit مبادئ فلسفة الحق   ي 
 ". مبالمح "جمتمع بورجوازيّ  ل اجملتمع املدنّ   هيغعشر، يددّ 

                                                           
55 Ibid, p. 271.  
56 Ibid, p. 514.  
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  ني  أو المجتمع البورجوازي  المجتمع المدب. 

ت املعىن احلديث هلذ. تثبي ي  ، املهوو  األكثر ذسواباابال ريبهو،  للمجتمع املدنّ  ليّ املهوو  اهليغ
مسيث آل  من  ووحت تأبري كلّ  ،لدولة واجملتمع املدنّ ة بني ااملماهاة التدليديّ  بعد أن رفضفالهكرة. 

لائرة أي  ،57بوصهه "ماظومة احلاجات" ل ذىل اجملتمع املدنّ ياظر هيغ ،.Steurat Dستيوارت لوغالد و 
يربز  ماكي(  bürgerliche Gesellschaftولدد أمسا. هيغل ب "اجملتمع البورجوازّي" )اإلنتاج وتدسيم العمل، 

  . ف ببعد. االقتصاليّ أّن هذا اجملتمع يوصَ 

ميدان خص، و ي الشعن  نتحّدث احلقّ   ي ميداناختيار. هلذ. العبارة اجلديدة بدوله: "ل ل هيغيعلّ 
. ال يرى 58"(rgerüB) البورجوازيّ نتحّدث عن  عضو العائلة، و ي اجملتمع املدنّ عن  نتحّدث العائلة

أي  حداا،الرأى كار  ماركس كما   – اتارخييًّ  مموضع جمتمع " على أنّه"اجملتمع البورجوازيّ  ذىل لهيغ
دة بني ة، مرحلة معلّ عمليّ  ي  وذّّنا يرى فيه مرحلةا  – طبدةا سائدةا  ةاجملتمع الذي تصبح فيه البورجوازيّ 

 .59الدولة[ تلي العائلة وتسبقالعائلة والدولة ]

ا أّن له على تأمني حاجاته. وعبعم ، قالراا"يصبح "بورجوازيًّا لعائلةامن اإلنسان  حّررعادما يت  لما
" ة "بورجوازيّ يّ فإنّه يستعري اللهظة الهرنس ،)األملانّية( ألهاظ غريبة عن لغته ال يلجأ ذىل استخدا هيغل 

Bourgeois (der Bürger als bourgeois ليمّيز بني ،) ّك ، فالبورجوازيّون هم كّل أولئاملواطن والبورجوازي
ا ال تدتصر . وهكذاملصلحة العاّمة عكس املواطاني الذين وحرّكوم، على الذين ياظرون ذىل  واهتم فدط

توم أماوم ومبلكيّ ني بكّل األفرال املتومّ   ني، ولكن تشمل، بصورة أعّم،ار والصااعيّ ة على التجّ البورجوازيّ 
 ة.اخلاصّ 

(، كما يسّميه le moment de différence) 60"حلظة الهرق" املرور من العائلة ذىل اجملتمع املدنّ ميّثل 
هو صبح ي، و طتهوبوسا اجملتمع املدنّ   ير  ي عائلة، يتحرّ   عضواايكن اإلنسان ذاّل فبعد أن مل هيغل، 

 .ألفعاله اهلد  اخلاصّ  نهسه

                                                           
57 Principes de la philosophie du droit, § 258.   
58 Ibid, § 190.  
59 J. P. Lefebvre and P. Macherey, Hegel et la société (Paris: P.U.F., 1984), pp. 20.  
60 Principes de la philosophie du droit, op. cit., § 181.  
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)ماظومة  اليّ نظا  اقتص هو ة. ذ بالبة أبعال متتالي البورجوازيّ  للمجتمع املدنّ  يعترب هيغل أنّ 
،حاجات( ئات(. هي)ذلارة و  ساتّ نظا  مؤسّ هو  ، وأخرياا)التشريع( يّ وو نظا  حدوق فومن مثّ  ، أّوالا

ل شر يهوم هيغي الدرن الثامن عبعكس اقتصاليّ ف  .بعد. األوّ ب حنصر اجملتمع املدنّ جيب أن ال  وعليه،
 عنيغلّي هو املعلن قيا  الدولة. واجملتمع املدّن اهلتسبق  ةا ساتيّ ومؤسّ  ةا حدوقيّ  بوصهه لائرةا  اجملتمع املدنّ 

وا ال تلغيه. لكاّ  ،تتجاوز الدولة اجملتمع املدنّ  ،آخر وبتعبري .هلا وجه آخرل جمرّ  ال ،ا(الدولة )واملبّشر هب
ي باملعىن الذ ةا وليّ ة ليست مشليّ فالدولة اهليغ وهكذا،عائلة. الل فر  كما يظلّ   بورجوازيًّا لائماا،املواطن يظّل و 

الدولة اجملتمع تجاوز ت. اجملتمع املدنّ متتّص  مبعىن أّن الدولة، للمواطن تصبح فيه العامل الوحيد املمكن
 . ةأو اجلماعيّ  ماوا ةالهرليّ  ،ةأي املصاحل اخلاصّ  ،61ل وحمدول" هبد  "حمدّ ذاّل  ألّن األخري ال يوتمّ  ،املدنّ 

تأكيد. على  ّيماال سيعرت  له ببعض الهضائل، و  بلباسم الدولة،  ل اجملتمع املدنّ ال يرفض هيغ
ة الزواج قدسيّ و  ا.دًّ ح بوصهه الرفا. اخلاصّ يتحّدق  اجملتمع املدنّ هي "ف ة.خالق املوايّ واأل الهرليّ  احلقّ 

هي وحضري و  رسالة أساس، للمجتمع املدنّ  يبدى . ولكن62اجملتمع"هذا مها عمالا  والشر  املوينّ 
 الوبذلك  .ا. الدولة()يسرّينا باجتّ  ،63ذىل الدولة" يهضي "اجملتمع املدنّ  األرض للدولة. يؤّكد هيغل أنّ 

]أي اجملتمع  ا بوصههفحسب، وذّنّ  ده الهعليّ أي وحدّ  ،ل الدولة بوصهوا "حديدة" اجملتمع املدنّ هيغيدّد  
 الدولة، وبالتال، يولد ويامو  ي أو األساس الذي تدو  عليه. وبالاتيجة فإّن اجملتمع املدنّ  املرتكز املدّن[

 بلحاظأخذ معاا. وي ،من فكرة الدولة ةا حمطّ  اجملتمع املدنّ يصبح قع. وهكذا فإّن الدولة هي األوىل  ي الوا
 . عالقته هبا

، "لولة أو أيضاا ،64من لون متاسك"  "لولةا ولكّاه ليس ذاّل  .ةالدولة بالدوّ  ، هو أساساا،اجملتمع املدنّ 
 والوحدة قياساا ة ي الشموليّ  بوصهه ندصاا ل اجملتمع املدنّ . وعليه، يهوم هيغ65واالندسامات"رات التوتّ 

اصًّا وجد ذاّل  ي عالقة مع الدولة. وهيغل مياحه وجولاا خال ي هذا ال يعين أّن اجملتمع املدنّ  لكنّ بالدولة. 
عن ذشباع ة و ة البحث عن املصلحة اخلاصّ على أنانيّ  سمؤس   أّن اجملتمع املدنّ  على الرغم منف به.

ل ، يتوصّ مع املدنّ هي اجملتفاجلميع.  اجلميع ضدّ  احرتابة تسول فيوا ليس حالة طبيعيّ  هفإنّ  ،احلاجات

                                                           
61 Ibid, § 256.   
62 Ibid, § 255.  
63 Ibid, § 256.   
64 Ibid, § 256.  
65 Ibid, § 523.  
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 ،ة: الاداباتخلاصّ سات اهو لائرة املؤسّ  ن ذىل تاظيم أنهسوم. وهبذا املعىن، فاجملتمع املدنّ و البورجوازيّ 
ط بتوسّ  ،لةا وتكون مؤهّ  ،ةاخلاصّ  الهرليّة الات ذىل مزج املصاحلهذ. االوحّ ، وغريها. تتوّصل الاتواالوحّ 

لائمة  ،م بعض صراعات املصاحل. ولكن هذ. الصرارعات تبدى،  ي اجملتمع املدنّ ، ألن تاظّ فعلوا الدانونّ 
لون من  ،ةعيّ ا ذىل نظم املصاحل اجلمل ذاّل ة اليت ال تتوصّ سات اخلاصّ املؤسّ ال تاجح التوديد باخلطر. و 

 ة،  ي تال ي تلك الصراعات.املصاحل العامّ 

اجملتمع  آن. ف ي ارتباطه هباانهصاله عن الدولة وبب، للمجتمع املدّن، ذ اا اهليغليّ   جامو الياالي 
ة، وبالتال فإّن الداخليّ  تااقضاته ة حلّ ل مسؤوليّ ق بذاته، بل بغري.. والدولة هي اليت تتحمّ ال يتحدّ  املدنّ 

وا لائرة بالدولة بوصه املدنّ ق اجملتمع تعلّ و ي الاواية، يعّظم هيغل  .66عليه أن خيضع لسيطرة الدولة
 التوفيق بني املصاحل.معاجلة الصراعات و 

ىل الدولة، حني يُاسب ذ ولكّاه ال يوجد ذاّل  ،ليس الدولة أّن اجملتمع املدنّ  ذ هيغل بات مهووماامو 
  والتكامل. يصوغ لتضالّ ادة من تاعدد لعبة معدّ  فبني الدولة واجملتمع املدنّ  ملتبسة،هذ. العالقات  وتبدى
 .لكرة هيغهستاال ذىل ندد. لباال  ي عالقته مع الدولة للمجتمع املدنّ  ماركس وحليله اخلاصّ  كار 

 بالئ  ي. ة للمجتمع املدنّ ليّ  ي مواجوة الرؤية اهليغ K. Marx  ماركس كار   ة فعلجاءت رلّ و 
 تدابلوالدولة الدائمة، ويالحظ غياب ال على واقع اجملتمع املدنّ  ليّ ماركس املهوو  اهليغ ، يعرضبدء

بالدولة  داايس متعلّ ل ة. واجملتمع املدنّ ة وللمصلحة العامّ يّ للحرّ  الهعليّ  بياوما. فالدولة ليست التحديق
ني اليت قتصاليّ ص االلاصو  للمجتمع املدنّ  ليّ ر اهليغماركس التصوّ  يطّبق ومن مثّ هبذ. الصورة املبّسطة. 

ليس املاظومة  ،ثعاد مسي ،جملتمع املدنّ فا بياوما. تدابلالغياب  ها هاا، ،هيغل، ويستاتج استلوموا
 ل.سية للحاجات اليت يصهوا هيغاملؤسّ 

 اجملتمع وهو يرى أنّ  ة. ي واقع العالقات االجتماعيّ  جتذير اجملتمع املدنّ  ذىل ماركس يرمي كار 
شروط ذىل  ،ةكما أشكا  الدول  ،ةالعالقات احلدوقيّ ة لوجول األفرال. تعول جذور يّ الشروط املالّ املدّن ميّثل 

من اجنليز  شرالدرن الثامن ع ما فعله ماظّروعلى غرار  ا،مدنيًّ ا ل جمتمعا اليت اعتربها هيغة يّ املالّ الوجول 

                                                           
66 Encyclopédie, § 523.    
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. يًّا وتارخيانيًّا لهمالّ  ا، يضع ماركس مهووما ليّ اهليغ للمجتمع املدنّ  ر املثالّ بد  هذا التصوّ و . 67وفرنسّيني
 ةة تارخييّ من عمليّ  عترب. مرحلةا وي، (bürgerliche Gesellschaft) مبهرلة جمتمع بورجوازيّ  ماركس تهظحي

 L'idéologie allemande ةاألديولوجية األلماني  كتاب فهي  . سائدةا  ة طبدةا أصبحت خالهلا البورجوازيّ 
بطة املرت "ةالعالقات اإلنسانيّ و" "اجملتمع املدنّ بني " F. Engels جنلزذفريدريك و  K. Marxس ميابل مارك
 لكلّ دةا عم ، وذّّناالدولة فحسب عمال اجملتمع املدنّ ال يُعّد  ،اللحاظوهبذا  .68الرأمسالّ  اإلنتاجبأسلوب 

 كار   أنّ عليه، خنلص ذىل و للحياة.  يّ ل اإلنتاج املالّ ة لإلنتاج" ميثّ ة الواقعيّ بارتباطه "بالعمليّ  التاري. الذي
يود  . املختلهة حبدباته اجملتمع البورجوازيّ  ما هو ذاّل و  ،خان اجملتمع املدنّ ذجنلز يؤرّ فريدريك ماركس و 

 نياءة االقتصاليّ من قر  ة، وكذا يشّرحه انطالقااالداخليّ  البورجوازيّ  اجملتمع املدنّ بىن اختطاط  ذىل ماركس
على  ة رأسااليّ غاهليلب الرؤية ، ويدالبورجوازيّ  للمجتمع املدنّ  اقتصاليّ ماركس مبهوو  حيتهظ . 69له

و الذي يشّكل ه املدنّ  اجملتمعّ ، بل على العكس، الدولة ليست مرتكز اجملتمع املدنّ ذّن  ، فيدو عدب
 . 70مرتكز الدولة

ة، أو ياسيّ أي الدولة غري الس ،ة""الدولة اخلاصّ  يرى ماركس  ي اجملتمع املدنّ وتعليداا على هيغل، 
. يعرت  ماركس 71الدولةو  بني اجملتمع املدنّ ويعتدد أّن هيغل يهصل ة. املصلحة العامّ  اليت ال متّثلالدولة 

هي ة، و لارة البريوقراطيّ ط اإلبتوسّ تتمّيز الدولة .  ي الدولة احلديثة وواقعيّ  وو حديديّ بوجول هذا الهصل، ف
أّن استخها   ماركس رىي ة لوجول األفرال. ذ اا،يّ ، أي عن الشروط املالّ اجملتمع املدنّ عن بالهعل ماهصلة 

عادما  اجملتمع املدنّ  ، تلك الدولة اليت سالتوحليالا واقعيًّا ةواقع الدولة الربوسيّ  لهيغل يتجّلى  ي أنّه حلّ 
 ن الدولةع جملتمع املدنّ اال يؤمن بانهصا  ل ويذهب ماركس ذىل حّد أنّه اعترب أّن هيغ. ببدرطت
ز "الوضع ما مييّ  . هذا التضاّل هو72كذلك  الدولة ، أو ضّد،بل يعترب أّن اجملتمع املدّن نديض، فحسب

ذىل فصل  اي عمليًّ والدولة يؤلّ  بني اجملتمع املدنّ  الهصل الهعليّ هذا وذّن االستالب.  أي ،73احلديث"
ني احلياة ب ، جيد نهسه مادسمااعن  اته ا، ذ  يصبح غريبا املواطن. فاإلنساناإلنسان ]مبا هو فرل[ عن 

                                                           
67 K. Marx, "Préface à la Contribution à la critique de l'économie politique," in K. Marx and F. Engles 

(eds.), Etudes philosophiques (Paris: Éd. sociales,1974), p. 121.  
68 K. Marx and F. Engles, L'idéologie allemande (Paris: Éd. sociales, 1968), p. 57.   
69 "Préface à la Contribution à la critique de l'économie politique," op. cit., p. 121.  
70 K. Marx, Critique du droit politique hégélienne (Paris: Éd. sociales, 1975), p. 38.   
71 Ibid, pp. 130-1.  
72 Ibid, p. 130.  
73 Ibid, p. 126.   
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 ربالّ اللِ  هم السياسيّ الو ماركس بأّن  يعتددو  .بني حياته كمواطن وحياته كبورجوازيّ  ة،ة وحياته اخلاصّ العامّ 
 ي احلياة  وموّحدتني ة،ة مهصولتني  ي احلياة الواقعيّ ة والدوائر اخلاصّ على ذبداء الدوائر العامّ يدو  

 السياسية.

مع املدّن يشّكل اجملتفمن جوة  .ني للمجتمع املدنّ ت  ماركس قراءتني مومّ يددّ  ،من  لك وانطالقاا
 بانيا جند عاد ماركس مهوومنيذ اا، هو نديض الدولة.  ،، ومن جوة بانيةيّ واملالّ  الواقعيّ  الدولة مرتكز

، هو الباية نظر االقتصاليّ من وجوة  ،املدنّ اجملتمع ف. 74تني للدولةنظريّ جند  وكذا ،للمجتمع املدنّ 
الذي حّلله  لبورجوازيّ  ، هو اجملتمع ا، هبذا املعىن األوّ واجملتمع املدنّ  ا بااء الدولة. يدو  عليوة اليتالتحتيّ 

وو التاظيم ف ،ةمن وجوة الاظر االجتماعيّ  ،اجملتمع املدنّ أّما . واالجتماعيّ  من زاوية اشتغاله االقتصاليّ 
جعلت نهسوا  ةيدو  ماركس ذّن الدولة البونابرتيّ ق الدولة احلديثة ومتّيزها. الااتج عن ختلّ  االجتماعيّ 

 .75عن اجملتمع املدنّ  ةا مستدلّ 

 وبالتال فإنّ  ة احلديثة.ملعىن الدول موازياا للمجتمع املدنّ  التكّون التارخييّ وبلحاظ املعىن الثان يصبح 
من  ،ياسيّ س من جوة، وجمتمع مدنّ  ،اقتصاليّ  جمتمع مدنّ فوو  ديمة واملعىن.وج المزل اجملتمع املدنّ 
 بلحاظ هذا املعىن الثان الذي يعطيه اجملتمع املدنّ  A. Gramsci رامشيغأنطونيو حيّلل جوة بانية. 

سات لائرة املؤسّ  ويرى  ي اجملتمع املدنّ  ،ل من لون املرور مباركسذىل هيغرامشي يعول غماركس. 
  وندابات، وغري  لك. مدارس، و كاائس، من   اخلاصة،

حو   هترامشي، ليبين نظريّ ، كما فومه غهذا اجملتمع املدنّ  L. Althusserألتوسري لويس ويستلوم 
وذّّنا  ،أو اإلكرا.  ي الدمعتز  الدولة ال ختُ وظيهة  أنّ  رامشي. يعترب غ76ة للدولةجوزة اإليديولوجيّ األ

نشر اإليديولوجيا   يتسوم كيما   ال سّيما الدانونّية ماوا، ،سات املعتربةمن املؤسّ  ، سلسلةا ن كذلكتتضمّ 
لدولة، ومضموّنا ا دولة، بل هو مرتكز  ] ي وجولها[ على التتددّ  لائرةا  ، ليس اجملتمع املدنّ السائدة. ذ اا

 رامشي لائرةا اجملتمع عاد غوهبذا املعىن يكون . 77ةة والسياسيّ وجما  ممارسة اهليماة الثدافيّ  ،األخالقيّ 

                                                           
74 B. Badie and P. Birnbaum, Sociologie de l'Etat (Paris: Pluriel, 1983), p. 15.  
75 K. Marx, Le dix-huit brumaire de Louis Bonaparte (Paris: Pauvert, 1984), p. 274.  
76 See: L. Althusser, "Idéologie et appareils idéologiques d'Etat," La Pensée 151 (Juin, 1970); and 

published in: idem, Positions (Paris: Éd. sociales, 1976), p. 82.    
77 A. Gramsci, Gramsci dans le texte (Paris: Éd. sociales, 1977), pp. 469, 606.     
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ل ات اليت تشكّ يّ اإليديولوج اشأتحيث  –باته املؤّسسات  –فضاء  هو ل لائرة اقتصاليّة،جمرّ ال  ،سياسّيةا 
  على أوسع نطاق. تُاشر فيهو ، حلمة اجملتمع

 أو معىنا  ،قيمة مزلوجة وله، ةة وبالباية الهوقيّ بالباية التحتيّ  يرتبط اجملتمع املدنّ أّن ماركس يرى 
لمجتمع ل ة. وهكذا فإّن التأويل االقتصاليّ ل للباية الهوقيّ فوو العاصر احملدّ غرامشي مزلوج. أّما عاد 

، ولكن لائرة الّ أسلوب اإلنتاج الرأمس اجملتمع املدنّ ليس رامشي الاسبة ذىل غبيصبح مرفوضاا. ف املدنّ 
للمجتمع    التدليديّ هوو راا حديديًّا  ي املتغي ّ  نطالع الدولة اإليديولوجّية والسياسّية. وهاا وظيهةممارسة 

ااملدنّ  رات ذ. التطوّ ه تمّودوبذلك ماندفيل، برنارل مسيث و آل  عن  ، فمع غرامشي نصبح بعيدين جدًّ
 الدرن العشرين. ي  مهوو  اجملتمع املدنّ  ي ة لالليّ الت لتحوّ ة الدالليّ 

  الت المجتمع المدني  تحو  

فيما  لدولة،اعلى أنّه ماهصل عن  مهوو  اجملتمع املدنّ يرى كّل من هيغل وباجامن كونستان ذىل 
أّن مهوو   يبدوو  وياظر ذليه غرامشي بلحاظ البىن الهوقّية، ،للمجتمع البورجوازيّ  يرى ماركس أنّه ممابل

. ذ  املختلهة هاستعماالتبني  جامعمن لون ماطق ما  ، ي كثرة املعان أو الدالالت غارق اجملتمع املدنّ 
حداا مبظاهر وُولد ال ،األشكا  املتالحدةبعد أن اخّتذ هذ.  ي الدرن العشرين املدّن  اختهى مهوو  اجملتمع

 ى  ي الدولة رمزااتر  ،طةمبسّ  ةويّ مانل وماركس وغرامشي ة املعّددة هليغالاظريّ  جديدة، فدد حلق بالبااءات
 للخري. األسطوريّ  لَ املمثّ  و ي اجملتمع املدنّ  ،للشرّ 

 كسوف المجتمع المدني    أ.

  .بالث اتتددمي فرضيّ ب[ ني احملدبنيني واملاركسيّ رباليّ ]عاد اللِ  ميكن تهسري غياب مهوو  اجملتمع املدنّ 

ذا هباستعالة اجلد  الذي يضع الدولة  ي مدابل  "اجملتمع املدنّ "مهرلة  ميكن أن يهّسر غياب
ة . وحليل العالقات السلطويّ اوالدولة باجتّ  ة عالقة التباين أو التكامل بني اجملتمع املدنّ قضيّ تاتدل اجملتمع. 
ة حو  فضائل  ريّ بعد رفضوم للاداشات الاظ ،اب اليو يتساء  الكتّ كما الدولة.   ل اجملتمع املدنّ اليت تتخلّ 

 بية، لتلةا كانت أو خاصا   ةا عامّ سات، عن الددرات امللموسة للمؤسّ  والدولة، من اجملتمع املدنّ  كلّ 
جمتمع  –قات "لولة ة عالمع ذشكاليّ  ةا تامّ  هذ. التحليالت قطيعةا ال تاجز . ةاليّ بهعّ  بات الشأن العا ّ متطلّ 
 . ملموسةا بصورة أفضل جما  ميكن أن جيعل هذ. العالقات ال تادلوا ذاّل ذىل بل ،"مدنّ 
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ع " بإعالة تاشيط موضو "جمتمع مدنّ  مهرلةميكن تعليل الضمور الذي أصاب  ،من جوة بانيةو 
ّوج له وهم ر ، غري سياسيّ  جمتمع مدنّ  الزاعم وجولَ  م األصليّ ة ذىل رفض الوهيلولة الدانون املؤلّ 

تمع أي اجمل ،انوناّظمه الدال ميكن للمجتمع الذي يو   ي الدرن الثامن عشر. اإلجنليزيّ  االقتصال السياسيّ 
املعاصرة  باعتبار أّن االنتدالات ،ةالبتّ  وهذا التعليل ليس مداعاابال لولة.  أن يكون جمتمعاا ،احلديث

وياكر  املدنّ ع اجملتميبتلع  ة خصوصاا، واليت ترى فيوا نظامااوللدولة الشموليّ  املوّجوة للدولة عموماا
 .ا ذجيابيًّاتدييما  ستداللّيته، قالت ذىل ذعالة تدييم اجملتمع املدنّ ا

َّ ومن  ضمور اجملتمع املدنّ ب تعزية بالثة ميكن تددمي فرضيّ  ،وعليه ََ التبّد  جمدلاا ذىل  انبعابه مَث
 كمهوو ، بل كأسطورة.لكلمة اليت مل تعد تشتغل  الذي أصاب لاللة ا

 أسطورة المجتمع المدني   ب. 

استعالة  ّلى ذىلأ، بل على العكس، "مدنّ جمتمع " اختهاء مهرلةحديثاا ذىل ة تراجع املاركسيّ  مل يؤلّ 
 ؟ جمتمع مدنّ  . ولكن أيّ االهتما  باجملتمع املدنّ 

ال االقتص أهلوالهالسهة، و  ،السياسة أهل ي خطابات  جمّدلاا ، ظور املهوو هذ. اماا ي أيّ 
 ،ويازع ،ديض(بوصهه الوجه املدابل للدولة )الا اجملتمع املدنّ يظور  هي اخلطابات السياسيةفواالجتماع. 
 ة. يّ تالدول ةترتاجع اإليديولوجيّ  ،اليسار، كما لدى اليمنيو  .ةاكتساب قيمة اجتماعيّ ، ذىل أكثر فأكثر

ل تعدّ  صور تعكس "  ي فرنسا بصور خمتلهة،يعلن علماء االجتماع "انبعاث اجملتمع املدنّ 
، وذىل غري يّ قطاع االقتصال االجتماع وّ وّن ،ةهيئات اجتماعيّ  ي ة ونشرها ة املسؤوليّ يّ مركز  وال ،الاتاالوحّ 
مدنيًّا  اليت تضع وحت وصايتوا جمتمعاا الرمحة – حمّل الدولة وعالئديّ  حّل جمتمع حيويّ  ،وهكذا . لك

أّن  D. Goldschmidt غولدتسميث وليايز J. P. Garnierجان بيري غارنييه  يرى .الد ّ  ي بهدر  مصاباا
 .    78يحشر الدولة  ي موقع الدفاع عن الاهسل ،من سباته الطويل خيرج أخريااقد  "اجملتمع املدّن"

ا ما الذي يعايه،عر  جيّ ، الذي مل نعد نل األشكا املتعدّ  هذا اجملتمع املدنّ وبات  بالكثري  بورجاام دا
 واإلبداع. لوالددرة على التجدّ  ،التلدائّيةو  ،ةيّ احلرّ  من قبيل من الهضائل،

                                                           
78 J. P. Garnier and D. Goldschmidt, "L'État, c'est vous," Le Monde Diplomatique (Février, 1979), p. 28.   
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املعىن الذي يعطيه ة بورة سياسيّ جملتمع يسوم  ي تشكيل أسطذا اهل يبدو لاا أّن التدييم اإلجيابّ و 
من  ة،من الديم اإلجيابيّ   ي الذهن جمموعةا  اجملتمع املدنّ يبعث . 79هلذ. الكلمة R. Barthesبارت  روالند

 – بدو اجملتمع املدنّ ي، وغريها. ةة مشكالهتم اخلاصّ األفرال مسؤوليّ  وحّملو ة، املسؤوليّ و ة، االستدالليّ  قبيل
 .نتظا  الذاتّ ز على التضامن وعلى االة، وأنّه يركّ ض ملخاطر الهرلانيّ وكأنّه غري معرّ  – ي بُعد. اجلمعّي 
يبعث  ي الذهن فكرة اخلالص من وصاية الدولة، يضا  ذىل  لك الديم  فوو أّما  ي بعد. املدنّ 

، على اختالفوا، ةهذ. الديم اإلجيابيّ تدعو من مثل اإللهة والعالقات احلميمة.  اليت ياالي هبا، ةالعاطهيّ 
ر ذعالة هس   ي آن. وت ةا وأكثر استدالليّ  أكثر تضامااا لصورة جمتمع مدنّ  لّ عرب ترسيم أوّ  ذىل الهعل اجلمعيّ 

عالقته بالدولة  لحاظب ّر  اجملتمع املدنّ ذ ا عُ  لولة بالدو  بأنّه – التاشيط الراهن لثاائية جمتمع مدنّ 
ر به من التهكّ  دفذلك عائد ذىل أّن الديم اليت يبديوا  ي الذهن تتولّ ، مبا هو هوأكثر من تعريهه مبحتوا. 

، ع أسطورة اجملتمع املدنّ . جتم[étatismeة لولتيّ  ]حرفيًّالولة" اسب لكلمة " ي مدابل تلك اليت تُ 
ة للسوق أو رّ ة اليت تّتخذ صورة اللعبة احلة االجتماعيّ أنصار االستدالليّ  كلّ   ميني، –قسمة يسار بتجاوزها 

 ة.صورة اإللراة الذاتيّ 

ة اشرتاكيّ  ، وحاو االجتماعيّ للتغيري لوليّت جّد مواجوة مهوو    يأنّه  M. Rocard روكار د مايكليؤكّ 
 .80ة ذعالة تركيب اجملتمع املدنّ يّ ة ذبراز أمهّ اإللارة الذاتيّ 

لداضي ا ربالّ ة يتااغم مع الشروع اللِ اقرتاح اإللارة الذاتيّ أّن  P. Rosanvallon هالوننروزا بيري يعرت 
 . 81ة للمجتمع املدنّ وللدو  بسلطة خاصّ  ،من سلطة الدولة باحلدّ 

 ي جمموعة  تمع املدنّ ر اجمليتجذّ  ليس بريئاا البّتة. االستعما  الراهن لكلمة جمتمع مدنّ وبالتال فإّن 
 ليست أسطورة اجملتمع املدنّ وهبذا اللحاظ  .الكلمة هذ. رات والديم املوروبة من تاري.من التصوّ 
له التاري. تركه  ماأي ختليد  ،82"وحويل التاري. ذىل طبيعة"  ي ظيهتهو ، بل تكمن وال خاطئةا  صحيحةا 

ة رات مجعيّ تصوّ   يكّل جتّذر،   ،رة. وهكذا يتحّو  اجملتمع املدن ذىل ماظومة قيم متجذّ اوجعله طبيعيًّ 
                                                           

"األسطورة ماظومة تواصل ]...[، ال ميكن هلا أن تكون شيئاا أو مهووماا أو فكرةا، ذّّنا صبغة يرى روالند بارت أّن  79
 للداللة على أّّنا قّيمة"، للمزيد انظر،

R. Barthes, Mythologies (Paris: Seuil, 1970), pp. 193, 209.    
80 M. Rocard, Qu'est-ce que la social-démocratie? (Paris: Seuil, 1979), p. 22.  
81 P. Rosanvallon and Y. Cannac, "Que faire de l'État?" Le Débat 26 (Septembre, 1983), pp. 69-92.    
82 Mythologies, op. cit., p. 215.  
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الة كتابة تاري. على ذع "جمتمع مدنّ "االستعماالت الراهاة للهظة  تبعث غىنو  عريق. اسب هلا تاري.يُ 
 الزمن قد عها لهظة يبدو أنّ ن من تربير استعما  ني متكّ الكالسيكيّ اب العولة ذىل الكتّ ذّن و  ،الكلمةهذ. 
 . عليوا

كما فعل   . متامااوالتارخي عالقته بالدولة ذىل ذعالة بااء أسطوريّ  بلحاظ تدييم اجملتمع املدنّ يهضي 
 يتمّ ، على غرار ما ة هي "أصل كّل شيء"ّن األمّ ، ذ   هب ذىل الدو  بأ1789عا   ،Sieyèsسييس 

 G. Mairetهرييم ذ  يعيد جريارهذا على الدولة.  ة للمجتمع املدنّ ة وزمايّ ة ماطديّ ذببات أولويّ من  حاليًّا
 " معمع مدنّ كلمة "جمت  ه حيتمل أن تكون قد ظورتفإنّه يهّسر لاا أنّ  ،ة"نيّ لما"واللة الدولة الع اختطاط

 اك ذ وم .83ي قبل واللة فكرة الدولةأ ، ي الدرن الرابع عشر rsile de PadoueaM مارسيل لو بالو
. ويبدو لاا يّ س على التبال  السلعومؤس   مستدلّ  وواللة جمتمع مدنّ  ة،رباليّ واللة اللِ  ت بوالرالعصر ظور 

ابل للاداش  ي ما يعول ق ،بعيد  ي ماض للمجتمع املدنّ  ربالّ يل اهلال  ذىل جتذير املهوو  اللِ هذا التأو  أنّ 
املدنّية " نولكن ع "societas civilisاجملتمع املدن " ، الذي رأياا أنّه ال يتكلم عنللكاتب على األقلّ 

civilitas" اليت يربطوا بالسياسةpoliti  ، ّمة سياسيًّاأي باجلماعة املاظ . 

 أنّه "عاد ماندفيل يكتمل تكّون اجملتمع املدنّ  P. F. Moreauبيري فرانسوا مورو د وباملعىن نهسه، يؤكّ 
 .84"عن الدولة زاا وماهصالا متمي ّ  بوصهه موضوعاا مستدالًّ 

 Fable des La نحلخرافة الاباتني  ي  تني مرّ " ذاّل  ي الواقع ال يستعمل ماندفيل عبارة "جمتمع مدنّ 

abeilles
، P. Rosanvallonونهالنروزابيري  . ويرى، ذحدامها مبعىنا يسمح بتمييزها عن الدولة متييزاا تامًّا85

أنّه  ، علماايّ اقتصال احوب فوم اجملتمع املدنّ قد  ل،قبل هيغ  األوّ  كانالذي   ،آل  مسيث أنّ  ،جوتهمن 
، ذىل ون، هم أيضاااب املاركسيّ الكتّ  . ويعول86"األمم ثراء ي  ة لهظ اجملتمع املدنّ "ال يستعمل البتّ 

. يكشف املدنّ لمجتمع ل سني ملهووموم اخلاصّ البحث عن اآلباء املؤسّ  بغية املوروث الكالسيكيّ 
كار  ي أجنز.  الذ البورجوازيّ  لمجتمع املدنّ ندد لاصات هذر  وعاد روسّ  L. Colettiكولييت   لوتشيو

                                                           
83 Histoire des idéologies, op. cit., p. 291.  
84 Ibid, p. 27.  

 من  الطبعة األصلّية.  282و  151 ي الصهحات  85

86 Le capitalisme utopique, op. cit., p. 68.  
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ا تسوم ، بل ذّنّ فحسب ة املختلهة مشّوهةا هذ. الدراءات االرجتاعيّ وليست  .87نماركس بعد قرن من الزم
 دواعد اليت قامت عليوا احلدابة. الوصهه ذحدى ب دنّ املتمع اجملأسطورة  أيضاا  ي تددمي

 كلّ   مرتكزهه "بوص اجملتمع املدنّ ذجنلز فريدريك و ماركس طّوب كّل من كار    ي الدرن التاسع عشر
ذىل  جملتمع املدنّ ا. و ي هذ. األيا ، يازع لتهسري التاري. والعا ّ  يّ الكلّ املبدأ  ماحنني ذيّا. بذلك ،88التاري."

 بامسه وحاكم ممارسات الدو  املعاصرة.  ،أن يصبح معياراا لائماا

 ات بدايةا سق لكلمة ع أن نستاتج غياب تعريف بابت ومتّ ال ميكن ذاّل  ، ي خامتة هذا التأري.و 
ويبدو أّن  ة.، فعدل من الديم املواجوة للدولفاجملتمع البورجوازيّ  (،)السلعيّ  اجملتمع التجاريّ  مثّ  ،الدولة

لرغم من كون لكّاوا، على ا ، ي جمرى تكوين أسطورة تصبّ  للمجتمع املدنّ لة هذ. التدييمات املتجدّ 
ات ندد من ألو ألاة  فاجملتمع املدنّ  .ةمهاعيل عمليّ  من لون، فإّّنا ليست الكلمة  ات تاري. ومهيّ 

ك أنّه ،  لينحدّ   و سالحالهذا  لكنّ . صة أو امللموسةالهتا املشخّ تدخّ ن من رفض الدولة اليت متكّ 
 ،ة والتاافساصّ واملبالرة اخل ،من جوة ،ةمثل التضامن واإللارة الذاتيّ من  ،متااقضةا ، بل خمتلهةا  يعطي قيماا

،  لك التاري. هجات تارخيمن خال  تعرّ يُهوم  الذي ال ميلك مضموناا بابتاا جملتمع املدنّ وا من جوة بانية.
 ددر الذي هو واحد من رهانات اجلد  السياسيّ بال ،نيك وذعالة تدييم لائمَ ّلعاء متلّ الذي هو موضوع ا

 الراهن.                                    

             

                    

            

 

 

 

                                                           
87 De Rousseau à Lénine, op. cit., p. 241.  
88 L'idéologie allemande, op. cit., p. 57.  


