• درس المجتمع في الفلسفة  1باك علوم
• المفهوم الثالث :المجتمع
التاطير االشكالي العام للمفهوم:

ي طلق مفهوم المجتمع على مجموع األفراد ،القااطيي في رععاة جارافياة مةاددا ،والا ي
تجمع بييهم روابط معيية ،تثبتها عواعد وضاوابط ومسساسااج اجتماعية ،ويكفلها القايو
ال يسااتطيع الفرد ،دا ا المجتمع ي الا القواعد العامة للتعايا المشااترك ،و ييةرا
عيها ،أليه إ فعا لك ،يعرض يفسااه للعقا  ،و السا ط و اللوم و ك ا تمارس القواعد
االجتماعية سااالطة على األفراد تتجلى في القواعد االيامية المفروضاااة عليهم  ،وتسااامى
ه الساالطة بالقهر االجتماعي و ي ضااع المجتمع لميطق الوعي الجماعي المسااتقا ع
مجوع وعي األفراد على ةاادا يرتبط وهور المجتمعاااج البااداليااة باااليمو الااديمو رافي
للمجموعاج البشاارية بد ا باألساارا مرورا إلى العشاايرا والقبيلة ثم المجتمعاج البساايطة
وايتها بالمجتمعاج المركبة
❖ فما و ساس االجتماع البشري :الطبيعة م التعاعد؟
❖ وما داللة الفرد؟
❖ ما عالعته بالمجتمع؟
المةور االوا :ساس االجتماع البشري
كيا يشأ المجتمع؟ وعلى ي ساس؟
اب اليسااا اباة ألوللاك الا ي يسكادو على ولوياة الجمااعاة البشااااارياة على الفرد مثاا
رساااااطو ،واب لادو و يجاا  ،يعتبر المجتمع البشاااااري يتيجاة طبيعياة ملتهاا
الضاارورا على اايسااا بوكاافه كاليا يةتاا إلى ام ري م بيي جيسااه ةاجاته
يرى اب لدو  ،في تكااوره المبدلي للعمرا  ،المجتمع اايسااايي ضااروري ،
و و يقتبس القوا المشاااهور ال ي يجري على لساااية الةكما القوا األرساااطي
بترديد م اا يساا مديي بالطبع ي البد له م االجتماع ،ويلتفج اب لدو إلى
الةقيقاة األيلياة التي تتل ف في بقاا اايساااااا على عياد الةيااا مر و بأمري
ساااااااسااااايي ماا:القوج و الطعاام الا ي يةتااجاه جساااااماه لكي يعيا وييمو،
وال دفااع يقتضاااااي
والادفااع الا ي يقياه االلاة العادوا وإ كال م تةكااااااي ا القوج ا
التجمع و االجتماع ،واالجتماع يكو بي المر وبيي جيساااااه،وم ثم كا طبيعيا
يعرا بالمجتمع اايسااايي وعلى يهجه في التوضاايل والتفكاايا والتةليا ،يقرر
عدرا الواةد م البشاار عاكاارا ع تةكاايا ةاجته م الا ا ال ي
اب لدو

يفترض ياه عاا عادر م الةيطاة ،و ا ا القادر م الةيطاة يةتااا إلى يرع وطة
وعج وطبخ  ،و اليراعة مةتاجة إلى ةكاااد ودرس ،والطة والعج والطبخ
ومةتاا إلىمواعي وآالج ال تتم إال بكاااااياعاج متعددا م ةداد ويجار وفا وري،
ويساااااتةياا تفي با لاك كلاه و ببعضاااااه عادرا الواةاد ،فالباد م اجتمااع القادراج
الكثيرا م بياا الجيس الواةاد،والباد م التعااو بييهم لتةكاااااياا الكفااياة م
الطعام وي لف اب لدو إلى ضاارورا المجتمع اايسااايي لتةقيق الةكااوا إلى
القادر الكاافي م الطعاام ،وكااااايااعاة األدواج التي تساااااتعماا فياالادفااع م رماا
وساااايوا  ،فاايسااااا وةده عاجي ع مدافعة الوةوا فالبد لهم التعاو مع
ا التعاو
بيا جيسااه ليكو الدفاع مستيا ثماره يقوا اب لدو  :موما لم يك
فال يةكا له – ي اايسا – عوج وال اااااااا ا  ،وال تتم ةياتهلما ركبه هللا تعالى
عليه م الةاجة إلى الا ا في ةياته ،وال يةكااا له يضااا دفاعع يفسااه لفقدا
السااااال  ،فيكو فريسااااة للةيواياج  ،ويعالجه الهالك ع مدى ةياتهويبطا يوع
البشار م  ،ك ا وبتفكير ساها عر إلى العفوية  ،و سالو سالس يربط اب لدو
ا
بي التعاو اايساااايي في ي طاق التجمع وبي فيا اليوع البشاااري إ اةاد ع
السااااابيا ولك اب لدو يريد يكاااااا إلى معيى العمرا في يطاق م القوا
والفكر األكثر تةديدافيقوا مساتطردا " :وإ ا كا التعاو ةكاا له – ي لإليساا
– القوج للا ا ،والساااال للمدافعة ،وتمج ةكمة هللا في بقاله وةفو يوعه  ،فإ
ا المجتمع ضاروريلليوع اايساايي ،وإال لم يكما وجود م وما راد هللا م اعتمار
العالم بهم واساااات الفهإيا م ،و ا و معيى العمرا ال ي جعلياه موضااااوعا له ا
المجتمع الكا و مجموع األفراد
العلم م ما باليساااابة ألوللك ال ي يعتبرو
مجموع األجيا مث ا روسااااو ،لوك ،وبي فميشااااأ المجتمع عيد م يرجع إلى
االتااافااااق بااايا ا األفاااراد ،و ماااا يساااااااماااى الاااتاااعااااعاااد االجاااتااامااااعاااي
يرى روسااااو إ اايسااااا عبا عيام المجتمع مالمدييم كا يعيا في ةرية كاملة
واساتقالا تام ،ويفترض روساو إ اايساا كا متوةشاا في الاال ال يعرا له،
ولعله لم يك يعرا والده ،وال لاة له ،وال كااااياعة ،وال فضاااايلة ،وال ر يلة م
تكو عالعاة لقياة كاا
ةياث ياه لم يك لاه مع فراد يوعاه ي عالعاة يمك
ةاكااال بسااهولة على وسااالا إرضااا ةاجاته الطبيعية ولم يكاا إال بالقليا م
األمراض علما كا يةتاا إلى األدوية أل الكاةة إيما تعتا بااساراا في المعيشاة
وبالميوا المكاااطيعة وما ييتن عيها م إجهاد جسااامي وعقلي يرى روساااو
ه الةالة؟
الةرية ي التي تميي اايسااا كثر م الفهم كيا را اايسااا م
اضااااطرج الوروا اايسااااا إلى التعاو مع يره م بيا يوعه تعاويا موعتا
ثم اضااطرتهم الفيضاااياج والياليا إلى االجتماع
كا الارض ميه كاايد الةيوا
بكااااافاااة مساااااتاااديماااة فاااا تارعاااج اللاااااة وتاايار السااا الاوك وبري الةساااااااد
ا االجتماع يمثا ،في ر ي روسااو ،ةالة الطبيعة ال الية م القوايي والردع
إ
ولك تطور ةياا اايسااا واتساااع ضااروراتها دى إلى يشااو ةالة مديية ميومة

باالقوايي تثباج الملكياة ويتوطاد فيهاا التفااوج بي اليااس و كا ا يتةوا اايساااااا
الطي بالطبع إلى شارير باالجتماع لقد كابل االجتماع ضاروريا وم العبث العودا
إلى ةالة الطبيعة و كاابل م الضاارورا إكااال مفاسااده بإعامة ةكومة الكااالةة
وتربية المواطيي الكاالةي و لك ع طريق إيجاد مسساساة تةمى بقوا المجتمع
وتسامل بأ ال ي ضاع إال ليفساه ،وبأ تبقى له الةرية التي كا يتمتع بها م عبا
لم تك ملكية األرض مضااموية بما فيه الكفاية وكا البد م إيجاد وسااالا جديدا
لةماايتهاا وعاد لجاأ األ يياا إلى الةيلاة لإليقااع باالفقرا وعاد ابتكروا ،كماا يقوا
روسو ،كى طة عيدما عالوا للفقرا يتةد لكي يةمي الضعفا م الولم والجور،
يساتيف عوايا في االعتتاا يوةد يفسايا في
ويضاع عوايي العدا والسالم وبدال م
سالطة عليا وفق الشارالع الةكيمة و ك ا عاد تأسايس الملكية األرضاية البشار إلى
العقد االجتماعي كايج القوايي في البداية ،على ةد عوا روساااو ،تفتقر إلى بعض
الضااوابط والمعايير المليمة لرفراد وكا المجتمع بأسااره يضاام اةترامها والتقيد
بها لك ساارعا ما وةى ضااعا شااكا الةكم ا فكرا توكيا فراد معييي على
الوديعة ال طيرا ،السالطة العامة ك ا وهر الوالا الميت بو  ،بما الشاع وةد
إرادته جمعا في مشايلة واةدا ،فيما يتكاا بالعالعاج االجتماعية ،فإ كا ما وضاع
موضااوعا له ه المشاايلة كااار عايويا ساااساايا مليما لجميع عضااا الدولة بدو
اساتثيا و ك ا يجد العقد االجتماعي ال يتم ض ،م ميوور روساو ع تكوي
المجتمع كتيويم سااياسااي فةس ا  ،وإيما يةدد يضااا العالعاج المتبادلة بي الشااع
وبي ال ا ي ايت بهم لكي يةكموه لقااد كااا العقااد االجتماااعي داا إراديااة تيااايا
بموجبها األفراد ع ةريتهم الطبيعية لكااالل فرد آ ر ،و ابوا إرادتهم الفردية في
يهالية
إرادا عامة مشاااااتركة واتفقوا على عبوا ةكاام ه اارادا العاامة كأةكاام ا
عاطعة ،وكايج ه اارادا العامة ي السااالطة كااااةبة السااايادا إ ما ي ساااره
اايساااااا م جرا العقاد و ةريتاه الطبيعياة الالمةادودا ،وماا يربةاه باالمقااباا
اااوالاااةااارياااة الااامااادياااياااة و اااو تااامااالاااكاااه لاااكاااا ماااا مااالاااكاااتاااه ياااده
على ا ا األسااااااس يكو المجتمع مالمادييم ثمرا للتعااعاد االجتمااعي ،مثلماا
المجتمع الطبيعي ثمرا للضروراج البيولوجية

الافارد والاماجاتاماع :
التقديم :
سااا مج را روسااو ،و لوك ،و وبي ،ومويتيسااكيو ،ةوا العقد االجتماعي ،بلورا
مفهوم الفرد وهر مفهوم الفرد ،كقيمة اجتماعية ،با عكاار اليهضااة بعد ايهيار
ااعطااع ،ويشاااااو الطبقاة البرجوايياة ابتادا ا القر 15م وتبلور مفهوم الييعاة
الفردية م الا األطروةاج الفلسااافية ،التي بد ج تبتعد ع األفكار التقليدية التي
يمثلها المجتمع التقليدي ،الممثا ليوام فكري وساااياساااي واجتماعي إعطاعي وما

عايي ا ا ا الايايوع ياةاو الاةارياااة الافاردياااة فاي وروباااا او يشاااااو الالايابارالاياااة
والااادياماوعاراطايااااج الاةااادياثاااة باعاااد الاثاورتايا الافاريساااااياااة وااياجالايايياااة.
و في ا السااااياق ،يعتبر طوكفيا ،وةتى ماركس ،الييعة الفردية و الفردايية
فكرا ةديثة الميشأ ،و مرتبطة بالديموعراطية عيد طوكفيا ،وبالمجتمع البورجوايي
عياد مااركس وعاد تااةاج الفردايياة للمواطيي االيعياا ع المجتمع ماا يسااااامياه
طوكفيا مكتلة األشاباهم  ،وبالتالي تأسايس العالم األكاار ال اف بالفرد بعيدا ع
إكرا ااج األسااااارا و العشاااااير و الطاالفاة و القبيلاة كماا كاا الةااا عباا وهور
الاالاابااياارالااياااة إ ماااا يااماايااي الااياايعاااة الاافااردياااة ،ةسااااا ا طااوكاافااياااا ااو:
الاايااواارا االيااعاايالااياااة لاالا ا اج واالي ااا الق الااتاااام اااا الااعاايلاااة ال ا ااااكاااااااة
اال عااااتااااقاااااد فااااي الااااقاااادرا فااااي الااااتااااةااااكاااام فااااي الاااامكااااااااياااار
اال يفكااااااا ع العالعااج العااللياة والادموياة والقرابياة ييور دوركهاايم لعالعاة الفرد
باااالاماجاتاماع ما ياوياتايا ما اتالافاتايا فاهاو يارى ياماياي بايا شاااااكالايا ما
المجتمعاج:مجتمعاج ت ضاااع للتضاااام الميكاييكي مجتمعاج ت ضاااع للتضاااام
العضااوي تتساام المجتمعاج ال اضااعة التضااام الميكاييكى بما يلى :ةجم وكثافة
ساكايية ضاعيفة تيويم اجتماعي ير متمايي تشاابه بي األفراد عايو عمعي وعي
جماعي يدمن الفرد جيدا في المجتمع بييما مجتمعاج التضااام العضااوي تتكااا
بااالتي :ةجم وكثاافاة سااا اكاايياة عاالياة وواالا اجتمااعياة م تلفاة جاداعاايو تعااويي
فراد متةرري ي ضاااااع األفراد في المجتمعااج ماا عباا الكااا ايااعياة لمباد االرتبااط
الدا لي ،ةيث يسااااود التضااااام الميكاييكي ال ي يربط الفرد بالجماعة ويشااااترط
تةقبق إيساايسايته دا لها على اعتبار المجتمع و الجماعة ما الااية والميتهى
ال طبيعي لإليسااا في المقابا ،ي ضااع لفراد دا ا المجتمعاج الةديثة لمبد التميي
الوويفي ،ةياث يتةادد كاا فر د وفق ايتماالاه ،ليس العرعي و الادييي و الادموي و
القبلي  ،وإيما ،الساااوسااايو-مهيي و الساااوسااايو-اعتكاااادي ،و لك ايساااجاما مع
مقتضياج الةياا االجتماعية و يماط تقسيم ا لعما الاااماااجاااتاااماااع و الااااااساااااالاااطاااة
لكا مجتمع سااااس ،وعواعد ،ويوم ،وضااااوابط يقوم عليها تسااااهر على ةفوها
وضامايها وكاياية اساتمراريتها مسساسااج و ه المسساسااج يوعا  :مسساسااج
إيديولوجية المدرسااة ،وسااالا ااعالم ،التقاليد ،األعراا ومسسااساااج عمعية
والمسسااساااج ،كما يدا عليها اساامها ،ي كياياج
الدولة،الجيا ،البوليس،
ساااااسااا اهاا اليااس لتادبير ال الفااج دا اا المجتمع ولفرض السااااالطاة المجتمعياة
يرى فرويد معوم الياس ييكااعو لسالطة المجتمع تةج ضااط ااكراه ال ارجي
ا ااكراه مةساوساا إال و فرض يفساه فاأليا األعلى و
وةده ،وبالتالي كلما كا
معطى ارجي يفرض يفسااه على الارالي إ التةليالليفسااي و تعبير ع الوعي
باالقمع االجتمااعي للجيس يا ا فروياد إلى الادوافع اللطيفاة البياا ا و المليلاة
بالة لدىاايساا ليساج ولية ،با يشاأج بكاورا ثايوية م ضارورا كبج دوافعه
ال بيثة األكالية و يرى الةضاارا ما ي إال يتيجة ا اليوع م الكبج إ يعتقد

ياايساا تتةكم فيه باألكاا دوافع شاريرا و كلما يما المجتمع و تطور ،إال ومضاى
فيإكراه اايسا على يقمع و يكبج ه الدوافع يقوا فرويد م إ كا فرد و
عدو للةضاارا التي ي باألسااس لكاالل البشارية عاطبة بوجه عام ،وإيه مما يبعث
بيي اايسااااا ال ي ال يةساااايو الةياا في عيلة وعلىإيفراد
على االسااااتارا
يشاااااعرو مع لاك بوطاأا اضاااااطهااد ثقيلاة بةكم التضاااااةيااج التي تيتور اا ميهم
الةضاااراةتى تجعا ةياتهم المشااتركة ممكيةم فالةضااارا عيد فرويد عامج بشااكا
سااااساااي على مفهوم الكبج الجيساااي و ال يكفي للمةافوة عليها اال تمامبالعما
التضاااميي لكو األ وا الارييية عوى م اال تماماج العقلية ،ل لك علىالةضااارا
تٌجيد كا ما في متياولها لكي تةد م العدوايية البشااااارية ع طريق ردود فعاا
اج طاابع العي إليامي يقوا فروياد م إ ا كااياج الةضاااااارا تفرض مثاا ا ه
التضةياتالبا وة ال على الارييا الجيسية و ةس با و على العدوايية يضا  ،فإييا
يفهم في ه الةالفهما ةساا لما ا يعساار على اايسااا اية العساار يجد في
ولها ساااعادته م فكا ةضاااارا ٌمليمة بأ تشااايد يفساااها على ااكراه و على يكرا
الارالي إ الةرما و يوع م القسر ال ي تمارسه الثقافة لميع الارالي اايسايية
مياالوهور و لبقاا اايساااااا فوق الواعع الةيوايي البادالي الا ي كاا يعيا فياه،
فاأل العيعيشااها الفرد عيد فرويد وال على كااورا تضااةية و ع ا ل لك يجد بأ
معوم اليااس ييكااااااعو لليوا ي الثقاافياة المتعلقاة بكباج و عمعاالمتطلبااج الارييية
العادو ايياة و الجيساااااياة تةاج ااكراه ال اارجي والعقاا  ،لك كيا يكو العقاا ؟
ةساااا فرويد العقا ميدوا :ارجي ممثا بالساااالطة االجتماعية و دا لي ممثا
بالتربية الكاااارمةاالجتماعية التي يمثلها األيا األعلى فاايساااا ميقسااام بي عواه
اليفساية التي تعبر عييفساها في دا ا الفرد و م الا عالعاته مع المةيط و م
ا الجاي يالةو ا ترا األيا وضاااااياعه ةيث يتعي عليه ي دم ساااااادا ثالثة
متياايعي و يعيا تبعاا لا لكتةاج تهادياد طر ثالثي يتمثاا جاايا مياه م العاالم
ال اارجي ،وجاايا آ ر م ليبيادو الهو و راليه ،وجاايا ثاالاث م كاااااراماة األياا
األعلى ،و ما ييشاا أ ع لك م ةكااار و علق عماد االيساااةا مام ال طر .ل لك
يرى فرويد ةياتيا كما ي مفروضة عليياثقيلة الوط و تاا عياعيا بكثرا كثيرا
م المشااااااق و ال يبااج  .ماا ي يتاالن ااكراه االجتمااعي؟إ ااكراه االجتمااعي،
ةساا فرود يسدي إلى :التةوا م األيايية إلى الايرية ي م االياالق اليرجسااي
إلى عبوا الاير و لق عالعاج معه طاعة كبر عدد م األفراد للمجتمع و ضوعهم
لاه القمع المتواكااااااا لارالي األفراد ،وماا يكاااااااةباه م ردود فعااا متوترا
 تشااو اج في ش ا كااياج األفراد واسااتعداده الدالم اطالق العيا لمكبوتاتهم فيياااة لااةااواااة تااااايا ا فاايااهاااا الاارعااااباااة والسااااااالااطاااة الاامااجااتاامااعااياااة
إ ا كا فرويد يرى المجتمع و الةضارا يقمعا الارالي ،فإ رالا ليتو يعتقد،
في المقااباا المجتمع يعماا على االساااااتجااباة لةااجيااج األفراد ،ويعماا كا لاك على
تارساااااياخ الاياماااا ا الاثاقاااافاياااة ما االا عامالاياااة الاتايشااااالاااة االجاتامااااعاياااة

ويقكااااد بالتيشاااالة االجتما عية مجموع عملياج التعلم التي ع طريقها يكتساااا
ويسااااتدمن الفرد العاداج والتقاليد والقيم واالتجا اج السااااالدا فى بيلته وتتم م
الا األسااااااليا والطرق التي يتلقاا اا األفراد ميا طفولتهم المبكرا في األسااااارا
والمدرسة ومع الجماعاج تلك األسالي التي تتفق مع الثقافة السالدا في المجتمع
عملية التيشااالة بالمعيى الساااابق تتم عبر مطعم ااشاااباعم
بعتبر رالا ليتو
فالمشاااارفو على التيشاااالة االجتماعية يقدمو للفرد إشااااباعا مباشاااارا لاراليه
وةاجاته ،وفي الوعج يفسااه ،يمررو له العاداج والسااوكاج والمعتقداج فالفرد
يشااابع جوعه عيدما يقبا على األكا لكيه يتعلم سااالي وطرق األكا مم م كبر
ميه إ المجتمع ليس اضااطهادا وتعساافا ،با و مسسااسااة وهرج لتةا المشاااكا
التي عكافج باايساا عيدما كا يعيا وةشايته في ةالة الطبيعة لقد فقد اايساا
ةريته المطلقة عيدما د ا المجتمع ،لكيه ربل األم واالستقرار والةضارا والتقدم
والرعي ولك ما كا للمجتمعاج البشاارية تكااا إلى ما وكاالج إليه لو لم يك
المجتمع ساةة للكراع والتفاعا التاري ي بي م تلا مكوياته

