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 رؤية الخشت الفلسفية لمفهوم المجتمع المدني 
 إعداد 

 رحاب  أبو شاكر محمد
 الفلسفة   بقسم  ماجستير باحث

 الوادي  جنوب جامعة ،  اآلداب   كلية
  

 
 العربية:اللغة الملخص ب

السنوات   في  وانتشاًرا  شيوًعا  األكثر  المفاهيم  من  المدني  المجتمع  مفهوم  إن 
المجتمع   األخيرة،  قرن  هو  والعشرين  الحادي  القرن  أن  اعتبر  البعض  أن  لدرجة  وصلت 

وإن انتشار هذا المفهوم مرتبط بتحوالت عميقة شهدها العالم في هذه   جدارة،المدني عن  
  به،ي استعماله وانتشاره بمفاهيم أخري تكاد تكون لصيقة  كما ارتبط هذا التوسع ف  الفترة،

المجتمع   المفاهيم ومفهوم  بين هذه  قوية  ارتباطات عضوية  إنه يوجد  وهذه   المدني،حيُث 
   اإلنسان. حقوق  الديمقراطية،   ،" المفاهيم هي الدولة الحديثة " دولة الحق والقانون 

تعريًفا مبسًطا وموجزًا لما يعنيه المجتمع المدني ،    وقد قدم محمد عثمان الخشت
فقام بتحليل وتفسير أركان ومبادئ المجتمع المدني ، وعمل أيًضا على توضيح مؤسساته  
التي يتكون منها وعمل علي تدعيم استقاللية المجتمع المدني ، وإن الخشت تناول مفهوم  

قدم ص ذلك  ونتيجة  متعددة  زوايا  المدني من  أي  المجتمع  من  خالية  المدني  للمجتمع  ورة 
ثقوب أو مغالطات، وجاءت جهود محمد عثمان الخشت في بناء المجتمع المدني انطلًقا من  
حياة   ألي  والروح  األساس  هو  المدني  المجتمع  أن  باعتبار  الدولة  ال  المدني  المجتمع 

مصر    سياسية، ويحسب للخشت أنه صاحب باع طويل في دراسة وتوثيق العمل األهلي في 
 والعالم .   

 هيجل، األسرة، الدولة.   ،المجتمع المدني الكلمات المفتاحية: 
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 مقدمة: 

من أهم المفكرين المعاصرين، وله العديد من المؤلفات    يعد محمد عثمان الخشت
التي تدرس في عدد من الجامعات، وتعالج العديد من فروع العلم: كأصول الدين والفقه، ومقارنة  
األديان، وعلم السياسة والمجتمع المدني، وفلسفة المواطنة، وغيرها من فروع العلم التي تحاول  

من للعديد  جديًدا  فهًما  ترسي  وسطي    أن  منهج   إلى  ذلك  في  مستنده  المعاصرة،  اإلشكاليات 
عقالني يصطبغ بصبغة منطقية ، وتعمق في العلوم اإلنسانية والعلوم الشرعية، له ما يزيد عن  

 .(1) الخمسين كتاًبا 

الخشت  المراهقة    رؤية  حالة  أسباب  أحد  أن  يرى  كما  المدني  المجتمع  حول 
السياسية ، التي نعيشها في مصر هو أن المجتمع المدني والجمعيات الخيرية ، تكون خاضعة  
لحالة من البيزنس غالًبا، فالخير بها استهالكي، أكثر من كونه إنتاجًيا، حتى من يدعون أنهم  

ول اإلنتاجية،  الناحية  من  على  يساهمون  تقوم  التي  الخيرية  الجمعيات  وأن  االستهالكية   يس 
رابطة دينية محددة لم ترقي ألن تصل لمستوي الرابطة المدنية، فما ينبغي أن يكون: أن المجتمع  

دورها   بل  ُأًما  فقط  ليست  الدولة  فدور  الدولة  يشارك  أن  البد  المراقبة،    يتعدى المدني  إلى  هذا 
ني، بل تراقب وتنظم فقط، فالبد من أن يتم توزيع السلطات بين  وليس السيطرة علي المجتمع المد

الدولة ، والمجتمع المدني، مؤكًدا على دور المجتمع المدني في المرحلة المقبلة، وضرورة عمل  
  ، والحماية   ، والدعم  والنقد،  الرقابة،  وتبادل  المدني،  والمجتمع  الحكومة،  بين  حقيقية  شراكة 

المركزي من  التخلص  في مصر،  وضرورة  التنمية  معوقات  أكبر  من  تعتبر  التي  والبيروقراطية  ة، 
 .(2) وضرورة اإلصالح الدستوري، وتأكيد حقوق المواطن

ضبط   في  الخشت  عثمان  محمد  نظر  وجهة  عرض  يقدم  كونه  في  البحث  أهمية  تكمن 
المدني   المجتمع  مفهوم  وتحليل  الثقافة وتفسير  ال   العربية.   في  الدوافع  بعض  هناك  تي  وكانت 

وهذه الدوافع    المدني، جعلت الباحث يقوم بالبحث حول رؤية الخشت الفلسفية لمفهوم المجتمع  
 هي: على سبيل المثال 

المجتمع    أواًل:  مفهوم  تناولنا  خالل  من  الخشت  فلسفة  في  السياسية  اآلراء  على  التعرف 
 عنده. المدني  
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المدني بعدما كان مح  ثانًيا: الخشت على مفهوم المجتمع  الكتب  تركيز  ل تهميش من قبل 
 تركيزها على مفهوم الدولة.   كان كلالسياسية التي  

من خالل هذه الدوافع تكونت اإلشكاليات المتعلقة بموضوع الدراسة وأهم هذه  
 اإلشكاليات: 

 مفهوم المجتمع المدني في مشروع الخشت السياسي؟ ما هو (1
 مفهوم المجتمع المدني كحل ألزمة المجتمع؟  كيف قدم الخشت (2
 هو دورها في المجتمع؟ وما  المدني؟ ماهي المؤسسات التي يتكون منها المجتمع  (3
 الخشت؟هو مفهوم المجتمع المدني عند هيجل من وجهة نظر   ما (4

 
 الكيفية: وعلى غرار هذه اإلشكاليات جاءت عناصر البحث على هذه 

 نبذة عن نشأة مفهوم المجتمع المدني  أواًل: 

 أشهر تعريفات مفهوم المجتمع المدني   ثانًيا:

 مفهوم المجتمع المدني عند الخشت  ثالًثا:

 أركان ومبادئ المجتمع المدني عند الخشت   رابًعا:

 أركان المجتمع المدني عند الخشت -1
 مبادئ المجتمع المدني عند الخشن -2

 مؤسسات المجتمع المدني  خامًسا:

 سادًسا: الخشت ومفهوم المجتمع المدني عند هيجل   

 مبادئ المجتمع المدني عند هيجل  -1
 لحظات المجتمع المدني عند هيجل -2
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المنهج   إنه  حيث  التحليلي  المنهج  الباحث  استخدم  السابقة  لإلشكاليات  نتيجة 
لهذا   وجاءت المناسب  توصل    البحث  التي  النتائج  ألهم  متضمنة  خاتمة  البحث  نهاية  في 

البحث  تحليل  في  عليها  االعتماد  تم  التي  والمراجع  المصادر  بأهم  قائمة  ثم  الباحث  إليها 
 وطرحه.

 المدني: فهوم المجتمع نبذة عن نشأة م أواًل:

المفاهيم   في  الخشت  يذكر  كما  تتمثل  المدني  المجتمع  لمفهوم  األولي  البذور  إن 
الحديثة، مثل مفهوم   السياسية  الفلسفة  االجتماعي في  العقد  بلورتها في نظريات  تم  التي 
أو   االجتماعية  النظم  نشأة  قبل  عليها  الناس  كان  التي  الفطرة  حالة  وهي  الطبيعة  حالة 

  ياسية أو الدينية، ومفهوم عقد االجتماع الذي تحول فيه اإلنسان من حالة الفطرة والال الس
نظام إلى حالة االجتماع والنظام السياسي والديني، ومفهوم الحالة المدنية وهي تلك الحالة  
  ، النظم ونشأت فيه السلطة السياسية والدينية  إليها والتي سادت فيها  الناس  التي تحول 
وجودها   أساس  للدولة  ويعطي  والحاكم،  الناس  بين  ينعقد  الذي  الحكومة  عقد  ومفهوم 

 الشرعي. 

برز   اكتمالها مع كل من لوك وروسو  المفاهيم عندما وصلت إلي ذروة  وإن هذه 
 .  (3)مفهوم المجتمع المدني وكأنه الغاية التي كانت تسعى إليه

المجت  اصطالح  انتشار  في  مباشر  بشكل  الفضل  الكتاب  ويرجع  إلي  المدني  مع 
سنة   الذي ظهر   " المدني  المجتمع  تاريخ  في  مقال   " المفهوم وعنوانه  هذا  المشهور عن 

"    اإلسكتلندي للفيلسوف    (، 1767) فيرجسون  "آدم    Adam Fergusonالتنويري 
وقدم فيه نظرية تشرح مراحل تطور اإلنسانية من الناحية االجتماعية    (.1723-1816)

 هي: ل بوجود ثالث مراحل للتطور الثقافي االجتماعي حيث قا الثقافية، 

 الخالصة. المرحلة الوحشية التي كان يتصرف فيها اإلنسان وفق منطق الغريزة الحيوانية   .1
مرحلة البربرية التي ظهرت فيها الملكية الخاصة حيث ظهر المجتمع التجاري القائم على   .2

 الثروة. المصلحة الذاتية وتحقيق  
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األخالق،   .3 وتحكمه  الراقية،  االجتماعية  الروابط  فيه  ظهرت  الذي  المدني  المجتمع  مرحلة 
البربرية   النزعات  على  ويسيطر  مستبدة،  وغير  حرة  سياسية  نظم  فيه  والفردية  ويسود 

 .(4) األنانية، ولذا تمثل هذه المرحلة الحضارة في جانبها المتمدين 
 المدني: أشهر تعريفات مفهوم المجتمع  ثانًيا: 

يعد مفهوم المجتمع المدني مختلف من باحث آلخر ومن مفكر آلخر ألنه ال يوجد  
المفهوم   من  يوسع  من  منهم  ألن   ، له  محدد  تعرف  على  والمفكرين  الباحثين  بين  اتفاق 
ليشمل كل صور المؤسسات التي تحتل مركًزا وسيًطا بين العائلة، بوصفها الوحدة األساسية  

اال البنيان  عليها  ينهض  والدولة  التي  ناحية  من  المجتمع  في  القيمي  والنظام  جتماعي، 
ومؤسساتها ذات الصبغة الرسمية من ناحية أخري، ومنهم من يضيق المفهوم بحيث يشير  
المشتركة  المبادئ  أو  المصالح  لخدمة  تنشأ  التي  الحكومة  غير  الحديثة  التنظيمات  إلى 

 . (5) ألعضائها

 هي: المدني   إن من أشهر التعريفات الخاصة بالمجتمع

إن المجتمع المدني هو مجموعة التنظيمات التطوعية المستقلة ذاتًيا ، التي تمأل  
مصالح   أو  منافع  تحقيق  إلى  تسعى  ربحية،  غير  هي  والدولة،  األسرة  بين  العام  المجال 
ومعايير   بقيم  أفرادها، ملتزمة  لتحقيق مصالح  أو  المهمشة،  فئاته  أو بعض  ككل  للمجتمع 

 . (6)راضي ، واإلرادة السامية لالختالفات والتسامح وقبول اآلخراالحترام والت

ويعرف "علي حرب" المجتمع المدني بأنه هو ميدان مفتوح ومستقل وسط الفضاء    
فيه الحياة االجتماعية بصورة حرة كما يتمثل ذلك في النوادي الثقافية    االجتماعي ،تمارس

الهيئات   في  أو   ، المهنية  والنقابات  السياسية  األحزاب  في  أو   ، الخيرية  والجمعيات 
من   وسواها   ، والحريات   ، الحقوق  عن  بالدفاع  أهلها  يهتم  التي  والحركات  والمنظمات 

 .(7)أو الوسطي والتداولي المؤسسات ذات الطابع اإلرادي والتطوعي 

الناس ممارسة حريتهم في    هو: • وللجماعات من  لألفراد  يتيح  أنه  بمعني  ميدان حر 
 االختالف واالختيار أو في المجتمع والتنظيم أو في الرأي والتعبير 
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أو     • العامة  القضايا  مناقشة  في  حقهم  ممارسة  لهم  يتيح  أنه  بمعني  تداولي  وهو: 
 حهم وتتعلق بمصائرهم القرارات التي تمس مصال

أو   • السياسية  السلطات  بمواجهة  أو  بمعزل  ويتشكل  ينبني  أنه  بمعني  مستقل  هو: 
 االقتصادية أو المجتمعية. 

الدولة   في  أواًل  تتجسد  كما   ، المجتمع  أركان  تشكل  الثالث  السلطات  هذه  وإن 
ا ومصالحها،  بقوانينها وأجهزتها وشرطتها، وكما تمارس ثانًيا في المهن واألعمال بأنظمته

الطائفية أو   العائلية أو  ثالًثا وخاصة في المجتمع األهلي بانتماءاته وروابطه  وكما تنتشر 
 .  (8)القومية

والعائلة   الحكومة  بين  وسيطة  عالقة  ذو  عالم  هو  بأنه  المدني  المجتمع  ويعرف 
الحكومة،   مع  عالقاتها  في  باستقاللية  وتتمتع  الحكومة،  عن  منفصلة  مؤسسات  تشغلها 

  قيمهم، وأنها تتشكل بشكل تطوعي من أعضاء في المجتمع لحماية أو زيادة اهتماماتهم أو  
التي تتكون من جماعات    ومجتمعاتها، معظم دول العالم  وهذا العالم يختلف بشكل كبير في  

بين الحديثة    تختلف  االهتمامات  المهنية    مثل:جماعات  والجماعات  المهنية،  االتحادات 
وتختلف بين مؤسسات رسمية وشبكات اجتماعية غير رسمية ترتكز على والءات طائفية،  

السياسية كجماعات الضغط،    دينية، أو للعمالء. وتختلف بين تلك المؤسسات ذات األدوار
 .(9) أو الدعاية لقضايا معينة وتلك المؤسسات التي يبقي نشاطها خارج النظام السياسي 

"هابرماس  األلماني  المفكر  عرفه  والهيئات  وقد  الجمعيات  من  نسيج  بأنه   "
العامة   بالمصلحة  المرتبطة  المشاكل  لبعض  الممكنة  الحلول  تناقش  التي  . (10)االجتماعية 

غير   المنظمات  من  واسعة  مجموعة  بأنه  المدني  المجتمع  مصطلح  يعرف  الدولي  والبنك 
تعبر عن مصالح    الحكومية التي ال تستهدف الربح والتي لها وجود في الحياة العامة، والتي

أو   أو علمية  أو سياسية  ثقافية  أو  اعتبارات أخالقية  أو غيرهم على أساس  وقيم أعضائها 
 (11) دينية أو خيرية .

 مفهوم المجتمع المدني عند الخشت  ثالًثا:

فيعرف المجتمع المدني فيقول بأن المجتمع المدني ليس هو المجتمع    أما الخشت 
نطاقاً     العام،  أضيق  هو  إنه بل  والمؤسسات    منه  العمال،  واتحادات  النقابات،  ببساطة: 
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والهيئات والجمعيات الخيرية والنوادي، ومجموعة المنظمات غير الحكومية، والغرف التجارية،  
التي يربط بين أعضائها رباط اجتماعي ليس قائًما على القرابة  واالتحادات المهنية ..... إلخ،  

أو الدين ، أي ليس قائًما على أساس وراثي مثل العائلة ، أو القبيلة أو رابطة الدم وال على  
 .(12)أساس العقيدة الدينية الواحدة

هو   المدني  المجتمع  أن  الخشت  يقرر  ثم  يكون    –ومن  أن  ينبغي  هكذا    –أو 
الحر  ذاتي،  المساحة  بشكل  ومنظم  حر،  مفتوح  مجتمع  وهو  والدولة،  األسرة  بين  المنظمة  ة 

داخلًيا   تنظيًما  منظما  بل  الدولة،  قبل  من  منظًما  ليس  أي  قهري،  أو  خارجي  بشكل  وليس 
العام،   المجتمع  وارتضاها  الديمقراطي،  باألسلوب  وضعوها  التي  والقوانين  أعضائه  بواسطة 

، أو اجتماعية، أو مهنية، أو سياسية، أو اقتصادية، أو أية  ويربط بين الناس بروابط ثقافية
أخر  مدنية  المستنير  ي رابطة  المصالح  وتبادل   ، الحرة  واإلرادة   ، التطوعي  العمل  على  تقوم   ،

 .(13)المشتركة 

الخشت تجربة    إن  فيه  تمت  الوحيد في عصر  الحل  المدني  المجتمع  في  قد وجد 
إثبات   أيًضا  فيه  وتم  الحلول  يتم    فشلها،معظم  لم  كحل  نفسه  يقدم  عنده  المدني  فالمجتمع 

بشكل   الواقع    شامل،تجريبه  في  هو  كما  الخشت  عند  المدني  بالمجتمع  المقصود  وليس 
بما فيه من سلبيه وارتزاق وعدم شفافية في    بالفعل،أي المجتمع الموجود    –المشاهد اآلن  

مفتوح   لمجتمع  إيديولوجي  ومنهج  كنظام  المدني  بالمجتمع  المقصود  وإنما  األحيان  من  كثير 
 وتعاوني حر.  

ربما كان من أهم الدوافع التي قادت الخشت في هذا المعترك السياسي القائم  
 :ما يليعلى مؤسسات المجتمع  

غير المحدود بأن العبء األكبر يقع على المثقفين في زمننا في تطبيق    إيمان الخشت  •
لمجتمع   ومنهج  كنظام  له  والترويج  المدني  المجتمع  لن    عصري، أهداف  العبء  وهذا 

 للتنفيذ. يستطيعوا القيام به إال بتخليهم عن المناقشات العقيمة واألفكار غير القابلة 
ب • في  ليست  مشاكلنا  حلول  أن  على  الصالونات  التأكيد  في  وال  الكتب    الثقافية، طون 

 الناس. وإنما في العمل الفعال بين  



 2021 ( لسنةالثانيالجزء  – 52العدد )                                      بقنا       مجلة كلية اآلداب 

 

  - 600 -  

إيمان الخشت بأن الحديث عن خيارات الماضي ال يجدي نفًعا ، في حين ينبغي الحديث   •
 .(14) عن خيارات المستقبل ، ألن الخيارات الماضية أصبحت خارج التاريخ 

ين والسياسيين بشق طريق جديدة  ومن ثم كانت دعوة الخشت إلى المثقفين والمفكر 
ويجابهون بها عملي مشكالت المجتمع وأزماته ومتغيرات ما    العصر،يتجاوبون فيها مع روح  

وأحداث   الباردة  الحرب  وانتهاء  االشتراكية  سقوط  العتيقة    سبتمبر،بعد  االختيارات  متجاوزين 
  كافية، لكنها غير    رورية،ضالتي ثبت فشلها جزئًيا وكلًيا. لقد كانت هذه الخطوة عند الخشت  

أن   نريد  أننا ال  أهم مشاكلنا  أحد  بأن  منه  قيمة    نعمل، إيماًنًا  ما  يتساءل مستنكًرا  نراه  لذلك 
   النفسية.ويدخل اإلهمال في بنيتهم  السلبية، األفكار الخالقة مع أناس يرتعون في 

من   الحل  تنتظر  التي  العربية  الشخصية  يصيب  الذي  النفسي  المرض  هال  لقد 
الحل ال  تقول إن  التي  التاريخ  إيماًنا جازًما بفلسفة  بينما كان يؤمن  الخارج،  األعلى أو من 

إال من األسفل أو   المجتمع    الداخل،يأتي  تترنح    المدني، أي من  ارتآه ألمة  الذي  وهو الحل 
وجود من  ليس  عالم  عقدية    وسط  دوافع  ذلك  في  علية  أملت  وقد  لألقوياء.  إال  فيه  حقيقي 

بقوم حتى  ما  يغير  ال  إن هللا   " تعالي:  بقوله  فتأثره  العقدية  أما   : ذاته  الوقت  في    ومنطقية 
" ، أما الدوافع المنطقية فإيمانه بأن التنمية الشاملة والمستدامة لن تتحقق  يغيروا ما بأنفسهم

الم المجتمع  بتفعيل  والشورى  إال  الديمقراطية  بتعميق  إال  يكتمل  أن  يمكن  ال  وتفعيله  دني 
المتجددة،   المجتمعية  الظروف  بحكم  تنشأ  مركبة  جديدة  تصورات  وتنفيذ  وتقديم  الملزمة، 

 . (15)واتساع رقعة الفكر الحر، وانتشار المد الديمقراطي 

ا في  وغامًض إذا كان مفهوم المجتمع المدني ال يزال غير معروف في أحيان كثيرة،  
وتهمش مفهوم المجتمع   الدولة،، وإذا كانت كتب الفكر السياسي تركز على مفهوم  أحيان أكثر

من    المدني، المحاولة  هذه  تأتيفإن  مفهومًا    الخشت  المدني  المجتمع  مفهوم    مركزيًا، لجعل 
 . واالنطالق منه كنقطة بدء أولي البؤرة،وتنقله من الهوامش إلى 

الخشت محدًدا    وإن  ليس  المدني  المجتمع  مفهوم  بأن  أسفه  عن    ، ةبدقيعرب 
من   كثير  تحكم  التي  المنحازة  األيديولوجية  الرؤية  بسبب  السياسية  النظريات  في  وانضباط 

شمولية    السياسيين،المفكرين   برؤية  المدني  المجتمع  ربط  بعضهم  حاول  ثم    مستبدة، ومن 
ويسعي    ضفاف.   ضوابط أو ة وال توجد لها أية  بينما حاول بعضهم ربطه برؤية ليبرالية جذري
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وكذلك    المتطرفة،الدكتور الخشت إلى الكشف عن المغالطات التي تقع فيها األنظمة الشمولية  
 (16) كشف مغالطات األنظمة الليبرالية الجذرية.

 أركان ومبادئ المجتمع المدني عند الخشت   رابًعا:

أن في مقابل التصورات القائلة باالستقاللية التامة للمجتمع المدني    يقول الخشت
القائلة   التصورات  مقابل  وفي   ، الحكومة  من  المراقبة  أشكال  من  شكل  ألي  خضوعه  وعدم 

أهل اليسار وما يقوله  بالهيمنة الكاملة للدولة على المجتمع المدني ، وفي مقابل ما يقوله  
يقول تعالي " وكذلك جعلناكم أمة وسطا "وعلى حسب    .   ، يلزم البحث عن وسطأهل اليمين 

تؤسس   التي  والمبادئ  األركان  من  مجموعة  تبين  في  يكمن  الوسط  هذا  أن  الخشت  تعبير 
للمجتمع المدني، بشكل يدعم حريته ويوسع نطاق دوره من جهة ، كما يدعم انضباطه من  

 جهة أخرى  

 : أركان المجتمع المدني عند الخشت .1

بملء    الحرة: اإلرادة   -أ الحر  الطوعي  االنتماء  على  المدني  المجتمع    الرغبة، يقوم 
القناعة   من أجل االشتراك في    وسياسي،بناء على وعي اجتماعي    الذاتية، وكامل 

ومن ذلك فإن المجتمع المدني يقوم على    مشتركة،تنظيم يجمع بين أفراده مصالح  
والرابطة   الحرة  أو    ىعل وليس    التطوعية،اإلرادة  الدم  األسرة    الوراثة،رابطة  مثل 

 الوطنية. رابطة الميالد مثل الجنسية  علىوليس   والقبيلة،
يري الخشت أن كل جمعية أو هيئة أو رابطة في المجتمع المدني لها نظام    التنظيم: -ب

العمل   ومنهج  العضوية  شروط  تحدد  يحكم    داخلها،ولوائح  عام  نظام  يوجد  كما 
 الدولة. ء المجتمع المدني ويحكم العالقة بينه وبين  ويحدد العالقات بين أجزا

  عليها، إن التعددية كما يذكر الخشت سنة كونية ال سبيل للقضاء    التعددية:قبول   -ج
وفي المجتمع    المدني، مستوي المجتمع    على مستوي المجتمع الواحد أو    علىسواء  

كما أن المجتمع المدني لديه التزام    بها، المدني يوجد قبول لهذه التعددية واعتراف  
 صراع. أخالقي باإلدارة السليمة لالختالفات عندما يحدث 

 مبادئ المجتمع المدني عند الخشت  .2
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 هو: يذكر الخشت أن المبادئ التي يقوم عليها المجتمع المدني عديدة ولعل أهمها 

ال ▪ الضعيفة  حماية  التمييز    واألقليات،جماعات  ذلك    ضده، ومحاربة  على  نصت  وقد 
" صلي هللا عليه وسلم النبي  وقعها  التي  المدينة"  والملل    مع  ""صحيفة  الطوائف  أهل 

 الذين يشكلون مجتمع المدينة المنورة  
الدستور    الفردي، الحرية واالستقالل   ▪ يتعارض مع  الذي ال  يجور    والقانون، بالقدر  وال 

  مفرطة، فال حرية مطلقة وال قيود    اآلخر،على مساحة الحرية والحقوق التي يتمتع بها  
 الفردية. واالستقالل الفردي هو أساس المسئولية  التكليف،فالحرية أساس  

في   ▪ الحكومة  الت  التنمية:مشاركة  المبادئ  أهم  من  أن  الخشت  عليها  يرى  يقوم  ي 
المجتمع  بتجديد  التعجيل  أجل  من  العمل  في  الحكومة  مشاركة  مبدأ  المدني  المجتمع 

 المحلي وتنميته 
دون   ▪ المدني  المجتمع  مؤسسات  داخل  للسلطة  تداول    شورى "وأمرهم    ديمقراطية، ال 

 نافلة. والشورى ملزمة وليست  ،" بينهم
نطا  ▪ في  المتبادلة  الرقابة  وحق  الشفافية  مبدأ  هوق  ترسيخ  على    ما  جور  دون  عام 

الحياة الشخصية والحريات الفردية ومبدأ الخصوصية ، وهذا هو معني األمر بالمعروف  
 .(17) والنهي عن المنكر 

   :مؤسسات المجتمع المدني خامًسا:

أن المجتمع المدني يتكون من  مجموعة من المؤسسات    على حسب تعبير الخشت
المصالح   أو  المشتركة  والمصلحة  الحرة  اإلرادة  على  قائمة  تطوعية  تنظيمات  بأنها  تتصف 
المتبادلة ، وفق القواعد المنظمة داخل كل رابطة وحسب القوانين التي ارتضاها المجتمع العام  

ن  من  موروثة  وغير  ناحية  من  حكومية  غير  وهي  الخيرية  ،  الجمعيات  مثل   ، أخرى  احية 
التعاونية ، واالتحادات الطالبية ، ونوادي هيئات   أنواعها ، والنقابات ، واالتحادات  بمختلف 
روابط   على  تقوم  باعتبارها  عام  بشكل  والنوادي   ، نقابية  صبغة  ذات  باعتبارها  التدريس 

لة ، واألحزاب السياسية  مصلحيه ، ومنظمات حقوق اإلنسان ، والمؤسسات الصحافية المستق
ما دامت خارج السلطة ، لكن إذا دخلت السلطة بحكم التداول الديمقراطي ، فإنها تصبح جزًءا  

 (. 18) من الدولة ، وتخرج من دائرة المجتمع المدني
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 الخشت ومفهوم المجتمع المدني عند هيجل   سادًسا:

الخشت مهم  يرى  المدني عند هيجل  المجتمع  نظرية  الهيجلية  أن  الدراسات  في  ة 
القرن  بشكل خاص العشرينيات في  ابتداء من  تقريبا  بشكل عام  المدني  المجتمع  ، ودراسات 

في   متعددة  نصيه  إشارة  أشاروا  الذين  أوائل  من  كان  الذي  "جرامشي"  مع  العشرين، والسيما 
السجن   دفاتر   " المدني حيث  "Prison Notebookكتابه  المجتمع  إلى موقف هيجل من   "

إن الدراسات العربية حتى اآلن لم تركز إال على نظريته في الدولة وأن نظريته في المجتمع 
 .( 19)المدني قيدت التهميش

للمجتمع   به  معترف  حديث  مفهوم  تطوير  في  يبدأ  فيلسوف  أول  هو  هيجل  إن 
ويرى الخشت أنه    ،(20)   م1821كتب في عام  المدني وذلك في كتابه " فلسفة الحق " الذي  

صاحب الفضل الكبير في بلورة مفهوم المجتمع المدني فلسفًيا ، وتميزه من الناحية النظرية  
هذا   بمثل  ميز  آخر  مفكر  يسبقه  لم  هيجل  أن  أنودد  ميخائيل  ويعتقد   ، الدولة  مفهوم  عن 

   . الوضوح بين المجتمع المدني والدولة

االجتماعي   بالواقع  المدني  للمجتمع  نظرته  في  الخشت  يذكر  كما  هيجل  تأثر  وقد 
عليها   يقوم  التي  للمبادئ  هيجل  تصور  جاء  فقد  واضًحا   تأثيًرا  له  المعاصر  والسياسي 
المجتمع المدني كانعكاس للواقع االجتماعي والسياسي الذي كانت تعيشه أوربا في عصره ،  

ابنة زمانها وعصرها ، وهذا هو أحد األسباب التي تجعل المرء    فالفلسفة مرآة الواقع ، وهي
 .(21)يعد موقف هيجل الفلسفي موقفًا تبريريًا للواقع

وإن المجتمع المدني عند هيجل كما يرى الخشت هو اللحظة الثانية من لحظات   
شخاص  فكما يقول "جارودي" إن تفتت العائلة إلى أ  الدولة،   المدني، ، المجتمع  األسرة  ثالث: 

هيجل   يدعوها  التي  اللحظة  الحرية،  تحقيق  في  جديدة  لحظة  إلى  يقودنا  مستقلين  خاصين 
المزاحمة   نظام  في  االقتصادية  الحياة  في  المشتركين  األفراد  مجمل  أي  المدني،  المجتمع 

 الرأسمالي. 

وحيث    لمصالحهم، وفًقا    األفراد،في المجتمع المدني يتواجد    الخشت أنوكما يرى  
الحياة    نزاع،وغالًبا في    عالقة،ت المشكلة على هذا النحو في  تدخل الجها وهكذا يخلق في 
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ومفروض من    المتبادل، االجتماعية نظام خارجي بالكلية ناتج عن اتفاق الحاجات وتحديدها  
فإن تبادل المصالح المستنير هو   فإذا كان الحب هو الذي يحكم األسرة ،  جماعي.قبل تشريع  

 . ( 22) الذي يحكم المجتمع المدني 

 : ني عند هيجلمبادئ المجتمع المد  -1
 هما: يقوم المجتمع المدني عند هيجل كما يذكر الخشت على مبدأين              

 المبدأ األول: الذاتية األنانية:

  المحسوس الذي وهي تتمثل في الشخص    المدني،وهو المبدأ األول في المجتمع   
تلبية حاجاته    الجزئية،حيث يسعى إلشباع غاياته    وأساًسا، يتخذ من ذاته هدًفا   ويعمل على 

ويحكمه الضرورة    الشخصي،الهوى    الخاصة  المقام    المادية،وتحركه  في  أناني  فهدفه هدف 
العيني الذي هو   يقول هيجل "الشخص  اآلخر.ويكون الشخص معزواًل ومنفصاًل عن    األول، 

مجموعة   وبوصفه  الجزئية  غاياته  موضوع  والضرورة    الحاجات،نفسه  الهوى  من  ومزيًجا 
   .هو المبدأ األول في المجتمع المدني  –المادية 

المبدأ يشكل لحظة االنقسام   ثم فإن هذا  ألنه يفصل بين األفراد    واالنشطار، ومن 
لحاجاتهم   دائرة    الشخصية،تبًعا  في  فرد  كل  فرداني    الفردية،  أنانيته، وينحصر    ونفعي، عالم 

وهو مملكة الذرية االجتماعية حسب هيجل ولذا فنظام المجتمع المدني عند هيجل نظام ذري  
 "Atomistic متنافر األجزاء ".   

ويبلغ االنقسام داخل المجتمع المدني حًدا يصبح فيه هذا  المجتمع وكأنه ساحة     
، وذكر هيجل في  قتال متواصل ، حيُث إن المصلحة الخاصة غالًبا تقابل مصلحة خاصة أخرى 

السياسية" المجتمع Politische Schriften  "المخطوطات  من  لجزء  الضخم  التطور  أن   ،
 .(23)ع باقي األجزاء المدني غالًبا ما يعيق أو يقم

  :مبدأ التبادلية  الثاني:المبدأ 

الخشت مع    يقول  للفرد  الجزئية  الدائرة  تتقاطع  أن  من  والبد  معزوال  الفرد  يظل  ال 
إال عن طريق   تشبع  ال  الحاجات  من  كثيًرا  إن  حيث  اآلخرين  فتنشأ عالقات    اآلخرين، دوائر 

بين   عامة    األفراد،التبادل  برابطة  ببعض  بعضهم  األفراد  فيها  يرتبط  التي  الجماعة  وتتكون 
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وهكذا يكون المبدأ الثاني ناتًجا عن إدراك الفرد    المستقلين. د  ومشتركة ومتوسطة وبين األفرا
األفراد   مع  والتداخل  التبادلية  عبر  إال  تشبع  لن  الخاصة  األنانية  حاجاته  فهنا    اآلخرين، أن 

 يصبح االجتماع وسيلة لتحقيق المصالح الذاتية لألفراد، وأداة إلشباع حاجاتهم الجزئية. 

ا لحظة  يشكل  الثاني  المبدأ  بين  إن  واالتصال  يشكل    األفراد،الجتماع  كان  بينما 
والصراع   والتفرق  االنشطار  لحظة  األول  يقوم    بينهم.المبدأ  المدني  المجتمع  فإن  هنا  ومن 

واالجتماع   االنشطار  عند    مًعا، على  المدني  المجتمع  عليه  يقوم  الذي  التناقض  يعكس  مما 
بين    الثاني، األول والكلي في المبدأ  يبدو التعارض بوضوح بين الجزئي في المبدأ    هيجل حيث 

المبدأ   في  واالتصالية  األول  المبدأ  في  األول   الثاني،الذرية  المبدأ  في  االستقاللية  بين 
 واالعتمادية والتبادلية في المبدأ الثاني.  

وتبادل   لصراع  نظام  أنه  على  المدني  للمجتمع  هيجل  نظرة  أن  الخشت  ويؤكد 
الوقت   في  تخر   نفسه،الحاجات  مفتقًدا  ال  المدني  المجتمع  ترى  اقتصادية  نظرة  كونها  ج عن 

ولذا فإنه يقدم مشهد من اإلفراط والبؤس والفساد المادي    األضداد،للحرية وقائًما على صراع  
انشطاره   واألخالقي. من  ينقذه  فال  ومنقسًما  منشطًرا  هيجل  عند  المدني  المجتمع  كان  وإذا 

عضو   وكرامة  الزواج،  فقدسية  والنقابات،  الزواج  مثل  الجماعية  الروابط  وجود  إال  وتجزئته 
المنتظم   غير  المدني  المجتمع  ذرات  حولهما  تدور  اللتان  المحوريتان  النقطتان  هما  النقابة، 

(24). 

 ع المدني عند هيجل  لحظات المجتم -2
   هي:ويقرر الخشت أن المجتمع المدني عند هيجل يمر بلحظات ثالث        

 لحظة منظومة الحاجات:  -1
حاجاته      لتلبية  بالسعي  الجزئي  اإلنسان  فيها  يقوم  التي  اللحظة    الذاتية، وهي 

الحاجات    العمل،بواسطة   بإشباع  يقوم  العمل  بواسطة  الذات  إلشباع  السعي  هذا  وفي 
من    الموضوعية،  غيرة  حاجات  حدود     الناس. أي  ال  البشرية  حاجات  تحقق    لها،إن  فكلما 

المتبادل بين الناس    الحاجات،إشباع حاجه من   ظهرت حاجة أخري مما يؤدي إلى االعتماد 
 اجتماعية. إلى ظهور طبقات أو فئات  وتقسيم العمل بينهم مما يؤدي في النهاية  
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 القانونية: لحظة تحقيق العدالة  -2
بغرض   القضائية  المؤسسة  بواسطة  القانون  تطبيق  فيها  يتم  التي  اللحظة  وهي 

 وإلغاء أي اعتداء عليهما.  االعتداء، المحافظة على الشخصية والملكية وصيانتهما من  

   المدني:لحظة رعاية وضمان أمن ورفاهية أفراد المجتمع   -3
تطبي الثغرات في  العدالة وتتجلي وهي أمر مشترك ، وليست فردية جزئية وهي تسد  ق 

 .)25)هذه اللحظة في السلطة العامة والنقابات 

 خاتمة: 

من خالل هذه الدراسة الموجزة لمفهوم المجتمع المدني عند محمد عثمان الخشت  
المفهوم   لهذا  التي    عنده، وتناولنا  المجتمع المدني وكذلك المؤسسات  وكذلك ألركان ومبادئ 

من   مجموعة  إلى  توصلنا  هيجل،  عند  المدني  المجتمع  لمفهوم  تناوله  وكذلك  منها،  يتكون 
 منها: النتائج 

 المدني. توضيح وتبسيط وتفسير الخشت لمفهوم المجتمع  -
 المجتمع. مفهوم المجتمع المدني كنقطة بدأ وكحل ألزمة  جعل الخشت -
 دعم الخشت لشمولية مفهوم المجتمع المدني.   -
المستبدة   - الشمولية  األنظمة  فيها  وقعت  التي  والمغالطات  الثقوب  عن  الخشت  كشف 

 الجذرية. واألنظمة الليبرالية  والمتطرفة،
 المدني. توضيح الخشت ألركان ومبادئ ومؤسسات المجتمع  -
يمان الخشت بأن التنمية الشمولية والمستدامة لن تتحقق إال بتفعيل المجتمع المدني إ -

الحر   الفكر  رقعة  واتساع  الملزمة  والشورى  الديمقراطية  بتعميق  إال  يكتمل  لن  وتفعيله 
 وانتشار المد الديمقراطي. 

العربية في تناوله لنظرية هيجل حول المجتمع المدني    مخالفة الخشت للدراسات الهيجلية -
 الدولة. بداًل من نظريته في  

 نقل الخشت مفهوم المجتمع المدني من الهوامش إلى البؤرة وجعله مفهوًما مركزًيا.  -
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Khosht's Philosophical Vision of the Concept of Civil Society 

Mohamed Shaker Abo-Rehab  

Abstract:                                                                                 

  The concept of civil society is one of the most common and 

widespread concepts in recent years, to the extent that some have 

considered the Twenty-First Century to be the century of civil society. 

The spread of this concept is linked to the profound transformations 

witnessed by the world in this period. this expansion of its use and 

spread has also been linked to other concepts that are almost closely 

related to it, since there are strong organic links between these concepts 

and the concept of civil society. these concepts are the modern state, 

"the state of rights and law", democracy and Human Rights.  

Mohamed Osman Elkhosht provided a simplified and concise 

definition of what civil society means. He analyzed and interpreted the 

pillars and principles of civil society. He also worked to clarify its 

constituent institutions and to strengthen the independence of civil 

society. Khosht addressed the concept of civil society from multiple 

angles. as a result, he presented an image of civil society free of any 

holes or inaccuracies. the efforts of Mohamed Osman Elkhosht in 

building civil society were based on civil society, not the state, since 

civil society is the foundation and soul of any political life. 

Keywords: Civil society, Hegel, family, State   

 

 


