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 أهداف الدرس : 2

 

لنظرية االصلة بين ظهور الدولة الحديثة وظهور المجتمع المدني وأثر ذلك على يهدف هذا الدرس إلى إبراز 

 والفلسفة السياسية للدولة والمجتمع المدني 

 

 ملخص الدرس: 3

 

لقد تزامن ظهور الدولة تاريخيا مع بروز فكرة المجتمع المدني. فالدولة الحديثة تختلف عن الدولة القديمة في أنها 

ليست دولة المدن وال دولة اإلمبراطوريات إذ ال تتحدد بالمجال الضيق للمدينة مثل أثينا أو إسبارطا أو فلورنسا 

مثل اإلمبراطورية الرومانية أو الخالفة العباسية أو أو مبراطورية وال بالمجال الفسيح والعالمي لإلأو فينيس 

وإنما بمجال جغرافي له حدود مرسمة ومعترف بها من الدول األخرى وبوحدة ثقافية العثمانية أو البيزانطية 

 اضيهاوإثنية وبسيادة مطلقة على هذا المجال الجغرافي تخول لها سلطة إصدار القوانين وتفعيلها على كامل أر

أما األمة.  -وهي الدولة التي نطلق عليه اليوم اسم الدولةوجعل والء األفراد يكون لها مباشرة دون وسائط. 
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   عن الجماعة  إختالفهوهو مدني من حيث  الخاصة بها. حدود الالمجتمع المدني فهو مجتمع دولة ما وضمن 

Caummunauté زرة بفعل روابط وشائج الدم والعرق والدين أي تلك المجموعة من السكان المتضامنة والمتآ

 تحليل خصائصها. لماني تونيز في عالم االجتماع األأفاض والتي 

الجتماعية االفلسفة التعاقدية مع هوبز ولوك وروسو، من الرابطة  صعيد النظرية السياسية فلئن جعلت أما على

ع ف واالجتماوالتعاقد واالختيار ال على التآل إذ هي قائمة على االتفاق ،رابطة اصطناعية في المجتمع الحديث

 يّزم ، فقدماعيةمقابل الحالة الطبيعية حالة العنف والتوحش والال اجت ،المجتمع المدني بالدولة ماهتو، الطبيعي

 ورسم الحدود الحديث، بين الدولة والمجتمع المدنياالنجليزي   هيغل، باالستناد إلى نظريات االقتصاد السياسي

لفردية وسعى إلى صياغة عالقتهما على نحو ال يؤدي فيه التنافس والنزاع بين المصالح ا لة بينهما الفاص

يار األنظمة اليوم بعد انه والفئوية داخل المجتمع المدني إلى تفكك الدولة وانهيار الجماعة السياسية ككل. 

واتر أكثر الديمقراطية أصبح الحديث متوالكليانية  التي تماهي بين الدولة والمجتمع وظهور عصر  الشيوعية 

ة وتحفيز فأكثر على ضرورة تحرير المجتمع المدني من سيطرة الدولة وجعله عنصرا فاعال في بناء الديمقراطي

 لدى عموم المواطنين لمنع أي انحراف الحكم إلى نظام استبدادي.  المشاركة السياسية

 ذلك ما سنعمل على توضيحه في هذا الدرس

 

 تخطيط الدرس:  4

 ــــ  الدولة الحديثة مقابل الدولة القديمة  

 ركزيةالسيادة والسلطة الم يمفهومظهور ـــــ بروز فكرة المجال الجغرافي الموحد كشرط لوجود الدولة و

 المجتمع والجماعة ـــــ 

 ـــــ المجتمع المدني والدولة بين التماهي والتمايز 

 المدني في النظريات السياسية المعاصرةـــــ فكرة الدولة والمجتمع 

 

 

 

  نوعية االمتحان:  5

 مراقبة مستمرة امتحان نهائي مزدوج

 
  

 

 

 بيبليوغرافيا موجزة : 6 

 

 2016، ربيع 9،  العدد مجلة ألبابــــــ  كريستوفر موريس، " الدولة الحديثة" ، 

 1982دار التنوير، ، الحديثةاألصول الوسيطة للدولة ـــــ  جوزيف شتراير، 

 2011، المنظمة العربية للترجمة، العلم والسياسة بوصفهما حرفةــــــ  ماكس فيبر ،  
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 2011، المركز الثقافي العربي، مفهوم الدولةعبد هللا العروي، ــــــ 

 2017السياسات، ، المركز العربي لألبحاث ودراسة الجماعة والمجتمع المدنيفرديناند تونيز،  ــــ

 1959، اللجنة الدولية لترجمة الروائع، في الحكم المدنيـــــ  جون لوك، 

 2011،  دار الفرابي اللفياثانتوماس هوبز ، ـــــ  

  1996، مكتبة مدبولي، ،  أصول فلسفة الحقهيغل فريدرشـــــ 

 2014للترجمة، ، المنظمة العربية مقالة في تاريخ المجتمع المدنيـــــ أدم فرغسون، 

 2008المنظمة العربية للترجمة، ، المجتمع المدني التاريخ النقدي للفكرةغ، رهرنبجون إ ـــــ 

 2003.  دار التنوير 1الج  المجتمع المفتوح وأعداؤهـــــ كارل بوبر ،  

 

 

 
 


