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مفھوم المجتمع

أساس المجتمع:المحور األول

.المجتمع تعاقد:تحلیل نص جون جاك روسو

إشكال النص:  -1

ما ھو أساس المجتمع ؟ ھل أساسھ اتفاقي تعاقدي أم ضروري طبیعي ؟

: أطروحة النص -2

بین األفراد حول و ضع قوانین تعبر عن ارادتھم الحرة في التعایش من خالل العقد اإلجتماعي، الذي ھو نظام یدبر من خاللھ  أساس المجتمع تعاقدي؛ إنھ اتفاق
األفراد شؤونھم العامة من طرف مؤسسات منتخبة .

:مفاھیم النص -3

ھي حالة مفترضة تتمیز بغیاب القوانین و المؤسسات و الروابط اإلجتماعیة بین األفراد *حالة الطبیعة :
: ھي الحالة التي أصبح اإلنسان یعیش فیھا مع بقیة األفراد و فقا لقوانین و مبادئ منظمة، تتجسد في العقد اإلجتماعي . *الحالة المدنیة

ینظمون بھا  بین مختلف األفراد المكونین لھ، حول قوانین ومبادىء ھونظریة تقول بأن النظام اإلجتماعي یقوم على اتفاق إرادي، *العقد اإلجتماعي :
شؤونھم العامة .

ھي الحق الذي یملكھ الفرد في أن یفعل كل ما یراه نافعا لھ، و یضمن بقاءه واستمراریتھ. *الحریة الطبیعیة :
ھي التصرف و فقا لمبادئ العقد اإلجتماعي الذي یعبر عن الحریة العامة لألفراد . : *الحریة المدنیة

حجاج النص : -4

من أجل إبراز الفرق بین و ضع اإلنسان في حالة الطبیعة ووضعھ في حالة اإلجتماع أو المدینة. و یمكن توضیح ذلك من  أسلوب المقارنة اعتمد روسو على
خالل الجدول التالي :

حالة المدنیة حالة الطبیعة
)القوانین ( العدل -
)ق األخال(امتالك األدب -
صوت الواجب-
الحق-
مصلحة الجماعة-
المبادىء العقلیة-
اتساع األفق الفكري+ نمو القدرات العقلیة + الذكاء -
سمو النفس و نبل العواطف-
)العقد اإلجتماعي ( الحریة المدنیة -

)الغریزة ( الوھم الفطري - 
)األخالق ( فقدان األدب - 
المحرك الجسماني- 
ھوةالش- 
الفردانیة- 
المیول الفطري- 

محدودیة الفھم+ البالدة - 
شراسة الطبع و خشونة العواطف- 
)الحق الطبیعي ( الحریة الطبیعیة - 

ھكذا یتبین مع روسو أن تأسیس المجتمع جاء نتیجة اتفاق بین األفراد و تعاقدھم على قوانین و قواعد منظمة لحیاتھم اإلجتماعیة، و قادرة على تحقیق األمن 
و اإلستقرار الّذي افتقده اإلنسان حینما خرج من حالة الطبیعة، كحالة خیر و سالم و حریة، إلى حالة أخرى تمیزت بالفوضى و الصراع و الشر . و لكن مع 

یسجل روسو مجموعة من المزایا التي اكتسبھا اإلنسان في حال المدنیة و كانت تعوزه من قبل، مثل اكتسابھ لمعارف متنوعة، و تشریعھ لقوانین أخالقیة  ذلك
و سیاسیة منظمة، و حلول العقل في حیاتھ محل الشھوة و المیوالت الغریزیة .

www.lycee1.online.fr


2011

ضرورة االجتماع البشري تحلیل نص ابن خلدون:

:إشكال النص- 1

ھل أساس االجتماع البشري اتفاقي تعاقدي أم ضروري طبیعي ؟

أطروحة النص:  -2

أساس االجتماع البشري عند ابن خلدون ھو أساس طبیعي ألن اإلنسان اجتماعي بطبعھ، ویحتاج إلى اآلخرین من أجل تحقیق حاجیاتھ األساسیة في 
العیش.

حجاج النص:  -3

اعتمد ابن خلدون في إثبات أطروحتھ وتوضیحھا على مجموعة من األسالیب الحجاجیة:

أسلوب االستشھاد: أ-

ویتجلى في استشھاده بالحكماء/الفالسفة (أفالطون وأرسطو خصوصا) في قولھم بأن اإلنسان مدني بطبعھ، وذلك لتأكید أطروحتھ القائلة بأن االجتماع البشري 
ضروري.

( مثال الحنطة ) أسلوب المثال: ب- 

اإلنسان یحتاج إلى الغذاء من أجل بقائھ، وھو الیستطیع أن یوفر لنفسھ كل الحاجیات، لذلك فھو یحتاج إلى الغیر من أجل توفیرھا. مثال ذلك: حاجة اإلنسان إلى 
قوت یوم من الحنطة یتطلب طحنا وعجنا وطبخا بواسطة آالت، ھي نتاج لصناعات متعددة من حدادة ونجارة وغیرھا، وھي صناعات ال یستطیع القیام بھا 

لوحده، فیكون بذلك محتاجا إلى االجتماع مع غیره من أجل تحقیقھا.

أسلوب المقارنة: ج-

األخیرة تتفوق علیھ من حیث الشراسة والقدرة الجسدیة. غیر أن اهللا وھب لإلنسان العقل والید بحیث یصنع  إذا ما قارنا بین اإلنسان والحیوانات، وجدنا ھذه
آالت وأسلحة تمكنھ من الدفاع عن نفسھ وتأكید تفوقھ. وكل ذلك یحتاج إلى التعاون بین أفراد اإلنسان.

.” االجتماع ضروري للنوع اإلنساني ← ھكذا یخلص النص إلى استنتاج أساسي، وھو القول بأن “
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