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مراحل تطور علم السياسة

منباحثالينطلقأنبمعنىعلمية،منهجيةدراسةالسياسيةالظاهرةدراسةالسياسةعلميتناول•
منلسلةسعبرويتدرجوالوهم،الخيالعنبعيداًًموضوعياً،الدقيقة،بجزئياتهالواقع،معرفة
ًً،ببعضبعضهاالمترابطةاألفكار ًًترابطا رإلىليصل،منطقيا لحقيقةاضحوفكريتصوُّ
.تحكمهاالتيالقوانيناستخراجوإلى،البحثموضوع،الظاهرة

هذااقترنو.السياسيةالظاهرةدراسةلكيفيةالتاريخيبالتطورالسياسةعلمنشوءارتبطوقد•
فالمنهجاالستقرائي،المنهجإلىالقياسيالمنهجمن،المنهجيالصعيدعلى،بالتحولالتطور
.الموضوعيالواقعيالفكرإلىالمثاليالفكرمنوبالتحول،التجريبيالعلمي

مختلفة،نيةزمحقباتعبرالسياسية،الظاهرةدراسةكيفيةتطورالفصل،هذافيسنتناولولذلك•
شرحفينتوسعلنأنناغير.السياسيينالمفكرينأبرزإسهاماتعلىالضوءتسليطخاللمن

نطاقفييدخلذلكألنالسياسيين،المفكرينمنغيرهمأفكارإلىنتطرقولنهؤالء،أفكار
سياقإطارفيالسياسةعلموضعوهواألساسي،هدفنابالتاليويتعدىالسياسي،الفكرتاريخ
.المنهجيالتاريخيتشكُّله



.ع عشرتطور دراسة الظاهرة السياسية منذ اإلغريق حتى بداية القرن التاس: األولىالفقرة 

والمنهج القياسي ( م .ق347ـ 427) أوالً ـ أفالطون 

وفلسفية،أخالقيةيةزاومنالسياسيةالظاهرةدراسةتناولواالذينللمفكرينالقديمة،العصورفياألبرز،النموذجأفالطونيُعَدًُّ•
.القياسيالمنهجذلكفيواعتمدوا

نظامبأنهأثينايفالديمقراطيالحكمنظامعلىفيهحكمفلسفيأخالقيقيميموقفمنالسياسيالعالَمحولتأمالتهفيانطلق•
وإتقانهلشخصية،امؤهالتهعنالنظربغضالمواطنينمنكانأي ًقبلمنتَُماَرسأنيمكنكانفيهالسياسيةالسلطةألنفاسد،
.الحكملفن

ًًتصوراًًأفالطونوضعالرأيهذاعلىوبناءًً• ًًشروطهوحدَّدالصالح،للحكمفلسفيا .عامةادئومبمسلّماتمنانطالقا

وحدَّد.العدالةمبدألىعالسياسيالبناءفيهايقومالتيتلكهيالمثالية،الصالحة،المدينةبأن"الجمهورية"األهمكتابهفيفأقرًَّ•
طبقاتمنقةطبكلتقومعندماتتحققالدولةمستوىعلىفالعدالة.والفردالدولةمستوىعلىالمبدأهذاتحققشروطأفالطون
إمكانياتهاهالتؤهلهاالتياالجتماعيةبالوظيفة،المنتجينوطبقة،الجنودوطبقة،الفالسفةالحكامطبقة:الثالثالمجتمع

.األخرتينالطبقتينمهامفيالتدخلعنوتمتنع،الطبيعيةومؤهالتها

العقلية،ىالقووهيبشرية،نفسلكلالمالزمة،الثالثالقوىبينتوازنقيامعندفتتحققالفردمستوىعلىالعدالةأما•
الدولةوأنمنهم،لفتتأالذيناألفرادفيتحققتإذاإالًَّالدولةفيتتحققالالعدالةأنأفالطونويقرر.والشهوانيةواالنفعالية،
.للعدالةالمفهومهذاعلىقامتإذاإالًَّتتحققالالفاضلة



يوالتردد بين المنهج االستقرائي والمنهج القياس. ( م. ق322–384) ثانياً ـ أرسطو 

الذي.والتجربةالمالحظة،الواقعمعالفكرانطباق،Inducationاالستقرائيالمنهج•
ىإلننطلقجزئيةمواقفيتمددالنحاسيتمدد،الحديدمثال)،الكلإلىالجزءمنينطلق
(تتمددالمعادنعامةقاعدة

:أرسطويقولالجزء،إلىالكلمنبالعكسينطلقالذي،deducationالقياسيوالمنهج•
نسان،اأحمدفان،انسانكلمثال،"بالضرورةنتيجةعنهماتلزممقدمتينمنمؤلفقول"

.فانأحمد

.تجريبيباتاثيستدعيمنطقياستنتاجوكلمنطقييقينتستدعياستقرائيةدراسةكل•



أرسطو والفرق بين األسرة والدولة 

يبدأطبيعيريخيتاتطوربنتيجةتنشأالدولةأنفرأى،الدولةنشأةفيهاتناولنظريةبدراسة"السياسةعلم"كتابأرسطوبدأ•
دالتيبالقرية،ويمر  ،للمجتمعاألولالبدائيالشكلتُعد  التي،باألسرة الدولةإلىالنهايةفيليصل،عدةأسراتحادتجس ِّ
هيالبشري،للتجمعابقةالساألشكالعن،الدولةتمي زالتيالصفةأنأرسطوويعتقد.للمجتمعالعلياالمرحلةتمث ِّلالتيالمدينة،
األمثلالكيانهيةفالدول.الحاجاتمتعددةمتمدنةلحياةالالزمةالشروطتوفيرعلىوبالتالي،بنفسهانفسهاكفايةعلىقدرتها
ً األكثرحاجاتهموإشباعلألفراد،الفاضلةالحياةتوفيريستطيعالذي الكامل،تفتحهلوغبيستطيعالاإلنسانأنولهذا.تنوعا

.مادولةفيالعيشخاللمنإال  المتمدنةاإلنسانيةماهيتهوتحقيق

ً تختلف،الحاكميتوال هاالتي،الدولةفيالسياسيةالسلطة• أفرادعلىالصفةبهذهيمارسهاالتي،األسرةربسلطةعنجوهريا
بينمتقواألولىفالسلطة.أخرىجهةمن،عبيدهعلىسيداً بصفتهيمارسهاكما،أولىجهةمن،وأبناءزوجةمنأسرته
.ميعللجالمشتركالخيرفيهلماتُمارسوهيأحرار،مواطنينعلىأحرارحكامسلطةإنها،الكرامةفيمتساوينطرفين

أرسطوبرهايعتالتي،بزوجتهاألسرةرببعالقةاألمرتعلقسواء،متساوينغيرأفرادبينفتقوماألسرةفيالسلطةأما•
الذينبأبنائهتهبعالقأموحمايته،رعايتهظلفيللعيشتحتاجفإنهاولهذاالرجال،مرتبةمنأدنىطبيعةمن،النساءمنكغيرها
ً يحتاجون الذين،عبيدهب،كسيد  ،بعالقتهأخيراً أمواإلدراك،النمومكتمليغيرباعتبارهموعنايته،األبرعايةإلىأيضا
ً أرسطواعتبرهم مصالحهتحقيقسبيلفيالسيديستخدمهاحيةبآالتوشبههم،األحرارالرجالطبيعةمنأدنىطبيعةمنأيضا
.الشخصية



أرسطو والمنهج االستقرائي 

يفالقائمةالحكمألنظمةوالمقارنةاالستقرائيةالمنهجيةدراستهمنأرسطوويخلص•
ًً،فيهيميِّّز،لهاتصنيفوضعإلىعصره معيارمنانطالقا

لبيةأغأوالرجال،منأقليةأو،واحدرجل)السياسيةالسلطةزمامعلىالقابضينعدد-1
سطوأرلكن.األكثريةحكموأنظمة،األقليةحكموأنظمة،الفرديةالحكمأنظمةبين(منهم
:هوآخرمعيارعلىبناءًًالتصنيفهذاعمَّق

تحقيقفيستهدالحكمفيمسعاهمكانفإذا.لتحقيقهاالحكاميسعىالتيالمصلحةمعيار•
ًًالحكمكانللمجموعالعامةالمصلحة الخاصةالمصلحةتحقيقيستهدفكانإذاأما،صالحا
يعليهوبناءًً.فاسداًًالحكمكانللحكام ًًالفردحكمأرسطويَُسّمِّ صالحاً،كاناإذملكيا

ًً ًًاألقليةوحكم،فاسداًًكانإذاوطغيانيا ًًوأوليغارصالحاً،كانإذاأرستقراطيا كانإذاشيا
ًًاألكثريةوحكم،فاسداًً ًًوديمقراصالحاً،كانإذا(بوليتيا)معتدالًًجمهوريا كانإذاطيا
.فاسداًً



(1406ـ 1332) ثالثاً ـ ابن خلدون والعصبية القبلية 

"كتابهفي،فحاول.السياسيالعنصرفيالعصبياتهذهوتموضع،وعصبياتهاالقبائلحياةهو،خلدونابنمنهانطلقالذيالواقع•
ً ،وزوالهاونموهاالدوللنشوءالموضوعيةالقوانيناستخراج،"المقدمة يسميهوو.الحضاريأوالعمرانيسياقهافيالدولةواضعا
.لحاكمةاالجماعةبهاتمرالتيالتاريخيةالتقلباتضوءعلىالسلطةظاهرةخلدونابنفسَّروقد.العمرانطبائعالقوانينهذه

علىالقادرة،القويةةالعصبيبفعلاألخيرةهذهتنشأبحيث،السلطةديناميكيةتسلكهالذيالمساروراءالكامنةالقوةهيالقبيلةعصبية•
.منازعدونسيطرتهافرض

ً ،وتتقهقروتشيختنموثم• وتقوم،العصبيةمحاللباضالدولةفتضمحل.العصبيةبهاتمرالتيوالتقهقروالشيخوخةالنمولمراحلتبعا
وليسل،الدوتعاقبيحكمالذيالقانونهذاويُعَد  .لهامنازعالجديدةقويةعصبيةعلىيرتكز،جديدوحكمجديدةدولةمكانها

ً األشخاص، ً حدثا كةالعواملتفسيرخاللهمنخلدونابناستطاعفقد،العلميةالناحيةمنهاما لهذاأنمعتبراً ،السلطةلديناميةالمحر ِّ
.والملوكواألمراءالحكامحياةعنمستقلةحياة(الدولة)المعنويالشخص

والبنى”القوميات”و”القوميةالجماعات“منبدالً البطريركية،العصبية،والبنى”اإلثنيات”و”اإلثنيةالجماعات“مفهوماستعمالنفضل•
أو.طنيةالوقبلوماالمدنيةقبلمااألولية،العالقاتتحكمهاطبيعيةجماعاتكونهاتعدوالاألخيرةهذهأنأولهما:لسببينالقومية،

إلىتؤديفاعلةىقوتتضمنانوكلتاهما“بغيرهاعالقاتهاتحددالتيالداخلية،وعالقاتهابنيتهامنهالكل،الخلدونيبالمعنىعصبيات،
خاللمنيةالعصببنيةتتكونالذيالغريب،/اآلخروهدرالداخلية،البنيةمستوىعلىاألعضاء،كيانهدربمعنىاإلنساني،الهدر
حتىالوكيانها،فوقبشيءالعصبيةتعترفالإذالوطن،وهدرالمؤسساتهدريأتيالمزدوجالهدرهذاومع.معهوالصراعلهالتنكر
ويةللوطنيةمرادفبنائه،إعادةحاولناكماالقومية،مفهومألنوالثاني.”كيانهاخارج ثميبراليةاللالحديثة،بالدولةومقترنواألمَّ

.الديمقراطية



والنظرة الواقعية للسياسة( 1527–1469) مكيافيلليرابعاً ـ 

ً المتجردةبالواقعيةمكيافيلليكتاباتاشتهرت• الفكرانسالخايةبدفشكلتالدينية،والمعتقداتاألخالقيةاالهتماماتعنتماما
.الواقعيةبالمعرفةلالهتمامودعوة،والكنسيالفلسفيالفكرعنالسياسي

األميرتابك)عصرهسياساتودراسةمالحظةعلىكتاباتهتقتصرفلم،أرسطوأوجدهالذيالمالحظةمنهجمكيافيلليطوروقد•
ً أسهموبذلك.(المطارحاتكتاب)القديمالرومانيالتاريخومراجعةتحليلشملتبل،( دراسةناهجمتطورفيكبيراً إسهاما

.الحديثالتاريخيالمنهجمؤسسفاعتبر،الواقعيةالسياسيةالمعرفةتحصيلوفي،السياسيةالظاهرة

بأيتمسكهمنأكثراديةالمبمصالحهيتمسكفهو،واألنانيةبالخبثيتميزسلوكهوإنبطبعه،شريراإلنسانبأنمكيافيلليويعتقد•
"كتابفيذههفكرتهعنمكيافيلليويعب ِّر.ذلكمصالحهاقتضتكلماوعواطفهأهوائهلتغييراستعدادعلىوهوآخر،شيء
إلىوهم.الطمعوشديدو،األخطارتجنبإلىميالونمراءون،متقلبون،للجميلناكرون،عامةبصفةالناس":بقوله"األمير
،ائيةنبعيدةلذلكالحاجةأنطالمايملكونماوكل،وأطفالهم،وحياتهم،دماءهمببذلفيعدونك.تفيدهمإنكطالما،جانبك
الدمارإلىيكونأخرى،استعداداتأيةاتخاذدونوعودهم،إلىيركنالذياألميرومصير.بوعودهمينكثونتدنوعندماولكنها

والالمالبتشترىزائفةصداقةهيوعظمتها،الروحنبلأساسعلىالالشراء،أساسعلىتقومالتيالصداقةأنإذ.والخراب
بقولهاإلنسانةبأنانيالراسخمكيافيللياعتقادويظهر.مناسبةأولفيخدمتك،فيتجدهاالألنعرضةوهيموثوقة،أمينةتكون

ً أكثرأبيهمقتلفييكونقداإلنسانإن" عالواقهذاأخذإلىالسياسةرجاليدعووهو.“أمالكهمصادرةفيمنهتسامحا
أنساسأعلىسياستهيقيممنهوالعاقلفالحاكم.الشعوبيحكمونعندمااهتمامهمموضعالحقيقةهذهجعلوإلىباالعتبار،
عليهيحرصماأبرزهماوهذان،وحياتهماألفرادملكيةتأمينعلىتعملالتيهيالناجحةوالحكومةبطبعه،شريراإلنسان
.األفرادجميع



والنظرة الواقعية للسياسة( 1527–1469) رابعاً ـ مكيافيللي 

مدىوهعندهالسياسةنجاحومقياس،الدولةقوةعلىالمحافظةهوالسياسةمنالغرضأنمكيافيلليرأىوقد•
وعنلخارج،افينفوذهاتوسيعمنوتمكنهاالدولةقوةتحققالتيالوسائلعنفكتب.إليهاوصلتالتيالقوة

،لألخالقةالمنافيتلكحتى،الوسائللكلالحاكماستعمالفحبذ.واضمحاللهاانهيارهاإلىتؤديالتياألخطاء
ماوكثيراً .مطلوبةغاياتمنتحققهماإلىبالقياسمهمةغيرالوسائلأنمعتبراً ،الحكمفيأغراضهلتحقيق
سببهووهذا.همدولقوةوتحقيق،مراكزهمتوطيدسبيلفياألخالقيةبالقيميتقيدونالالذينالحكاميمتدحنراه
.سيئةسمعةمنبهلحقما

والغدرللخبثةمرادفالمكيافيلليةفأصبحت،بصاحبهاالتهمإلصاقإلىأدتالتيهيالمكيافيلليةالواقعيةإن•
.الالأخالقيةإلىالحقيقةفييَْدعُ لممكيافيلليلكن.واألخالقالسلوكفيوالفسادوالدهاء

مهمامقدارواعتبر،الحميدةباألخالقالمواطنتمسكوجوبعلىأكدفقد• اراً معيللمجتمعخدماتمنيقد ِّ
القواعدتحدديالتالقوانينويضع،الدولةينشئالذيهوالحاكمأن،أخرىناحيةمن،اعتبرأنهغير.لمواطنيَّته
يقاسهفنجاحذلك؛فيمصلحةلهكانإذاالقواعدهذهعنبنفسهينأىأنيمكنفإنهولهذا،للمجتمعاألخالقية
الواقعحظةمالمنانطلقتالتيللسياسة،الواقعيةالنظرةوبهذه.للدولةوقوةنجاحمنسياستهتحرزهمابمقدار

ً مكيافلليأسهمعليهيكونأنيجبفيماالتأملمنال التحولباتجاهاسيالسيالفكرمسيرةتدعيمفيكبيراً إسهاما
.الحديثالسياسةعلمأبوالبعضعدَّهولهذا.علمإلى



والمالحظة المنتظمة( 1755–1689) خامساً ـ مونتسكيو 

لهحدَّ الالذيالتنوعأنوأيقنتالناسأوالً درستلقد":فقال،"الشرائعروح"كتابهمقدمةفيمنهجهمونتسكيوشرح•
ً اتفمعهامتفقةالخاصةاألحوالووجدت،مبادئفافترضت.وحدهاأهوائهمإلىيعودال،وأخالقهمشرائعهمفي، اقا

 ً أعمبقانونيتعلقأوآخرخاصبقانونيرتبطخاصقانونكلأنليظهركما،متواصلةاألممتواريخليوبدت،عفويا
."األشياءطبيعةمنبلمسلماتيمنمبادئيأستخرجولم...

ومتناسقةمتماسكةنظرةاستخراجمحاولتهفييكمن،السياسيةالظواهردراسةتقدمفياألساسيمونتسكيوفضلإن•
تحكمالتيقوانينالاكتشافحاولفقد.القياسيالمنهجعنالبعدكلوبعيدة،واألحداثالوقائعاستقراءعلىمبنيةللواقع،
طبيعةنعالناجمةالضروريةالعالقةهوبرأيهوالقانون.والمنتظمةالدقيقةالمالحظةمنهجمعتمداً ،السياسيةالظواهر
التي،لطاتالسفصلنظريةأهمها،السياسةفينظرياتعدةفوضع،وتنظيمهامالحظاتهتنسيقمنتمكنوقد."األشياء
أنهكما.لعالمافيالدساتيرمعظمعليهاتقومالتيالقاعدةتزالالوهي،البريطانيالدستوريللنظامدراستهمناستمدها
وهو.اليومتىحيتبعيزالالالتصنيفوهذا.استبداديوحكم،ملكيوحكم،جمهوريحكم:ثالثةإلىالحكمأنواعصنَّف
وإن،فقطالشعبمنلفريقأوجملةللشعبفيهاالسيادةذاتالسلطةتكونالتيهيالجمهوريةالحكومةإن"يقول

يحكمهاالتيفهيالمستبدةالحكومةأما،مقررةثابتةقوانينوفقولكن،واحدشخصفيهايحكمالتيهيالملكيةالحكومة
هذهمننوعكلإنذلكبعدويقول."وأهوائهإرادتهحسبالجميعفيُجر  ،نظاموالقانونبالولكن،واحدشخص

ً تالئمالجمهوريةفالحكومة،الدولأحجاممنخاصلحجممالئمالحكومات الئمتالملكيةوالحكومة،العددمحدودشعبا
 ً ً شعبا ً تناسبفإنهااالستبداديةأما،متوسطا .العددكبيرشعبا



عشرتطور دراسة الظاهرة السياسية في القرن التاسع : الثانية الفقرة 

المنهجطريقفيكبيرةخطوات،عشرالتاسعالقرنفي،السياسيةالظاهرةدراسةخطت•
"تعبيرفبدأ.السياسةلعلماألساسيةالمفاهيمبدقةتتوضحوأخذت،التجريبياالستقرائي

ساطأوفيمتداوالًًوأصبح،القرنهذامنالثانيالنصفمنذبالظهور"السياسةعلم
Paul)جانيهبولحملمما،السياسيينالمفكرين Janet على1872عام،فرنسافي(

بوادرىعلواضحدليلوهذا."السياسةعلم"بـ"السياسيةالفلسفة"كتابهاسمإبدال
يبرز،شأةالنهذهفيأسهمواالذينالمفكرينبينومن.بذاتهقائمكعلمالسياسةعلمنشوء
Augusteكومتأوغست:ثالثةأسماء Comte))توكفيلديوألكسي(Alexis De

Tocqueville)،ماركسوكارل



الوضعيوالمنهج ( 1857–1798)أوالً ـ أوغست كومت 

رمراحلبثالثعشر،التاسعالقرنحتىنشأتهامنذالبشرية،المجتمعاتمرت• ًًنسانياإلالفكرخاللهاتطوَّ :تدريجيا

فيهسادتفالالهوتي،الطابععليهغلبعيشبنمطالمجتمعاتاتسمت،التيولوجيالطورأياألولى،المرحلةفي•
.(الحكمفياإللهيالملوكحقنظرية)دينيأصلإلىبالدولةتعودسياسيةأفكار

الفكرعنكومتأوغستيميّزهالذيالمثاليالفكرطورأيالميتافيزيقي،الطورفبلغتالمجتمعاتتطورتثم•
ويتابع.حقيقهاتإلىتسعىأنينبغيالتيوالغايةنشأتها،وأسبابالدولة،أصلعنالبحثفيهغلبوالذيالالهوتي،

مسيرته،التطورهذا

أنفيهياسيالسالفكرويحاول،التجريبيالعلميالطابععليهيغلبالذيالوضعيالطورفيالمجتمعاتفتدخل•
المنهجية،الثورةوالوضعيالفكرمرحلةهوعشرالتاسعالقرنأنكومتويعتبر.السياسيةللحياةعلميةقواعديضع
."الوضعيةالسياسةمنهج"كتابهمنالثانيةالطبعةموضعجعلهاالتي

فيموجودةالوالبيولوجيةالماديةللكائناتالفيزيائيالعالممالحظةاالجتماعيةالظواهريالحظأنالمفكرعلىأن•
ينطلقأنحثالباعلىأنيعتقدفكان."االجتماعيةالفيزياءعلم"اسماالجتماعيةالعلومعلىأطلقوقد.الطبيعة

ًًدراستهامنتمكنه،الظواهرمنمسافةعلىيبقىوأن،المجتمعوتجاربواقعمن واطفهعتدخلدون،موضوعيا
ر.وانفعاالته النظاممنمطً نعلىتنطبق،وشاملةأزليةقيمةذات"اجتماعيةقوانين"تحديدباإلمكانأنهوتصوَّ
األزمنةةكافوفي،مجتمعكلفيالتطبيقممكنةوبالتالي،الفلكيللنظاممشابه،يتبدلالدائماالجتماعي
."واألمكنة



والمنهج الوضعي( 1857–1798)أوالً ـ أوغست كومت 

االجتماعية،مالعلوبوحدةالعميقاقتناعهولكن.البشريةلمستقبلاألهمالسياسة،علمكومتأوغستاعتبر•
.العلومهذهعنومستقلبذاتهقائمسياسةعلمنشوءفكرةتحبيذعدمإلىقاده

كالظواهراعيةاالجتمالظواهرإخضاعيمكنبأنهالقائلةالفكرةبإرسائهنظرياً،السياسةعلمتقدمفيأسهم•
.موضوعيعلميلتحليلالطبيعية

ح• مختصرشكلوبالمعرفةفيالوضعيةالنظريةعلىالمبنيةالعلميةالطرقنسميهماالسلوكيالتياررج 
الكبيرالتطورونتيجة1837عامكتبحيثكومتأوغسترموزهاأكبريعتبروالتيالوضعيةالنظرية

الطب-الرياضيات-الفيزياء-الطبيعةعلم)الطبيعيةالعلوممجالفيتحققتالتيالهائلةوالنجاحات
مالحظةبالعلمياالطبيعيةالظاهرةتدرسكماتدرسأنيمكنوالسياسيةاالجتماعيةالعلومبأن(………

.والتجريب

:التاليةاألسسعلىتقومالوضعيةالنظرية•
.المجتمعفيالدراسةقيدالظواهرتحكمقوانينشبهأوقوانينهناكأن-1
.العقلباستخدامالقوانينشبهوالقواعدالقوانينهذهعنالكشفيمكن-2
المالحظةلىعيقومالذيالعلمهوالقوانينشبهأوالقوانينهذهالكتشافالعقليستخدمهالذيالطريق-3

.والتجريب
فييينموضوعنكونوأنعواطفنامننتجردأنلنايمكنأيوالموضوعالذاتبينالفصللنايمكن-4

.والسياسيةاالجتماعيةالظواهردراسة



والمنهج التجريبي( 1859–1805)توكفيلثانياً ـ ألكسي دي 

De"أميركافيالديمقراطيةعن"توكفيلديألكسيكتابشكَّل• la Démocratie en
Amériqueاتسمتفقد.السياسةعلمنشأةفيجديدةمرحلة،1835عامالمنشور

ولم،التاريخقراءةعلىواقتصرتالسطحية،منبشيءعموماً،سبقوه،الذينمالحظات
.المكتوبةالوثائقخاللمندرستهاوإنمامباشرة،الوقائعتتناول

فرحلته.يةالسياسواألحداثالوقائعحقيقةاكتشافمجالفيالعلمية،الرحالتعصرافتتح•
بنفسه،الواقعنمللتحققكانتإنماوالسياحة،للترفيهتكنلماألمريكية،المتحدةالوالياتإلى
فمنبدالً  التعر 

":قائالً لكذيشرحوهو.الشخصيةالمقابالتأسلوبالسياسة،علمفياألولى،للمرةاستعمل•
وحين.تنوراً الناسأكثراستفتيتواألخالق،السياسيةوالعاداتاآلراءفهمأردتعندما

علىرأييوبنيت،شهودعدةفيهااستفتيت،عليهامختلفمسألةأوهامةمسألةاعترضتني
."شهاداتهممجموعة



والمنهج التجريبي( 1859–1805)توكفيلثانياً ـ ألكسي دي 

.فرضيتينمن"أميركافيالديمقراطيةعن"كتابهفيتوكفيلديانطلق•

ًًأنهياألولىالفرضية• ًًعالَما شوء،النطورفيهو،المساواةعلىيقوم،جديداًًديمقراطيا
.أميركافيالعالملهذاالنموذجيةالصورةرؤيةيستطيعأنههيالثانيةوالفرضية

منلتجربةباليتأكد،المختبرإلىالطبيعيالعالميذهبكما،هناكإلىيذهبأنإالعليهكانفما•
هتداءواال،حقيقتهاعلىالديمقراطيةعلىالتعرفأجلمنوذلك،فرضياتهخطأأوصحةمدى
.منهايخشاهأويأملهأنيجبماإلى

ابن،سطوأر)سبقوهالذينمؤلَّفاتعنويمتاز،المالحظةبعمقيتصفتوكفيلديكتابإن•
ًًبعمقيتناولبكونه(مونتسكيو،مكيافيللي،خلدون مؤلفاتأنحينفي،واحداًًموضوعا
نكانتاآلخرين الذييالعلمالمنهجأنكما.والسلطةالسياسةحولتدورعامةنظرياتتتضمَّ
سياسيعلميثباحأولبريلومرسيلالفرنسياألستاذبنظرجعلته،تطبيقهعلىومقدرتهاتبعه،
ًًوالقانونياً،والفيلسوفاً،ليسألنه"الحديثالعصرفي للعالملعصرياالنموذجولكنه،مؤرخا

."السياسي



والتفسير الجديد للعالَم السياسي( 1883–1818) ثالثاً ـ كارل ماركس 

ً للتاريخ،الماديللتطوردراستهنطاقفيالسياسيةالظاهرةماركستناوللقد• يقومالذي(الكتيكيالدي)الجدليالمنهجذلكفيمتبعا
لطبقيةاللقوىكانعكاس،المنهجهذاضوءفي،السياسيةوالمؤسساتوالنظرياتاألفكاروتبدو،األضدادتصارعحركةعلى

واألفكارالناس،دعناألفكارتنتجالتيهياإلنتاج،عالقاتعلىالقائمةاالجتماعية،–االقتصاديةفالبنية.التاريخعبرالمتصارعة
اإلنتاجوسائلعلىوتشرفالمادي،اإلنتاجوسائلعلىتسيطرالتيتلكأيالسائدة،الطبقةأفكارهيتاريخيةحقبةكلفيالمسيطرة
Superstructure)فوقيةبنيةسوىالماركسية،بحسبالحقيقة،فيليستسياسية،كظاهرةوالدولة،.الفكري وقانونية،سياسية،(
Infrastructure)للمجتمعالتحتيةالبنيةفيالقائمةاإلنتاجعالقاتواقعتعكس ً وتشكل،( ً غالفا علىاالقتصاديةللسيطرةبراقا

.السيطرةهذهلتعزيزوأداة،المستغَلَّةالطبقات
هنامن
.ةالسياسيالظاهرةفهمأجلمن،السياسيالنظامعليهايقومالتيالماديةوالبنيةاالقتصاديةالعالقاتدراسةضرورة•
لإلىيؤديالطبقيفالصراع• ،االشتراكيةرحلةمالمجتمعيدخلثمومن،البروليتارياسلطةإلىالبرجوازيةسلطةمنالدولةتحو 

ً زواالً الطبقياالنقساممعهايزولالتيالشيوعيةفالمرحلة ً نشأتاألنه،وجودهاسبببزوالوتزولالدولةفتضمحل،تاما أساسا
.ياسةالسزوالإلىالماركسية،برأيالدولة،اضمحاللويؤدي.الطبقياالنقسامعنوتعبيراً ،الطبقيةالتناقضاتبفعل
علمتقد مفياركسمكارلإسهامقيمةمنيقل ِّلالغربفياتجاهبروزإلىالماركسيالتحليلإليهايقودالتيالنتيجةهذهأدَّتلقد•

الظاهرةاسةدرتطويرفياألثرأعمقلماركسيبقىأنهغير.السلطةعلىوبالصراعالدولة،بوجودارتبطالعلمهذاألن،السياسة
فيالسياسيةالظاهرةسماركتناوللقد.السلطةولظاهرةالسياسيللعاَلمالجديدتفسيرهفيالسياسةلعلمقدَّمهماأهمويكمن.السياسية
ً للتاريخ،الماديللتطوردراستهنطاق وتبدو،ضداداألتصارعحركةعلىيقومالذي(الديالكتيكي)الجدليالمنهجذلكفيمتبعا
االقتصاديةالبنيةف.التاريخعبرالمتصارعةالطبقيةللقوىكانعكاس،المنهجهذاضوءفي،السياسيةوالمؤسساتوالنظرياتاألفكار

أفكارهييةتاريخحقبةكلفيالمسيطرةواألفكارالناس،عنداألفكارتنتجالتيهياإلنتاج،عالقاتعلىالقائمةاالجتماعية،–
ليستسياسية،رةكظاهوالدولة،.الفكرياإلنتاجوسائلعلىوتشرفالمادي،اإلنتاجوسائلعلىتسيطرالتيتلكأيالسائدة،الطبقة
Superstructure)فوقيةبنيةسوىالماركسية،بحسبالحقيقة،في بنيةالفيالقائمةاإلنتاجعالقاتواقعتعكسوقانونية،سياسية،(

Infrastructure)للمجتمعالتحتية ً وتشكل،( ً غالفا .السيطرةهذهزيزلتعوأداة،المستغَلَّةالطبقاتعلىاالقتصاديةللسيطرةبراقا
هنامن
.ةالسياسيالظاهرةفهمأجلمنالسياسي،النظامعليهايقومالتيالماديةوالبنيةاالقتصاديةالعالقاتدراسةضرورة•



والتفسير الجديد للعالَم السياسي( 1883–1818) ثالثاً ـ كارل ماركس 

لإلىيؤديالطبقيفالصراع• يدخلثمنوم،البروليتارياسلطةإلىالبرجوازيةسلطةمنالدولةتحو 
ً زواالً الطبقياالنقساممعهايزولالتيالشيوعيةفالمرحلة،االشتراكيةمرحلةالمجتمع الدولةفتضمحل،تاما
ً نشأتألنها،وجودهاسبببزوالوتزول .الطبقيساماالنقعنوتعبيراً ،الطبقيةالتناقضاتبفعلأساسا
.السياسةزوالإلىالماركسية،برأيالدولة،اضمحاللويؤدي

كارلإسهامقيمةمنيقل ِّلالغربفياتجاهبروزإلىالماركسيالتحليلإليهايقودالتيالنتيجةهذهأدَّتلقد•
يبقىأنهرغي.السلطةعلىوبالصراعالدولة،بوجودارتبطالعلمهذاألن،السياسةعلمتقد مفيماركس
الجديدسيرهتففيالسياسةلعلمقدَّمهماأهمويكمن.السياسيةالظاهرةدراسةتطويرفياألثرأعمقلماركس
.السلطةولظاهرةالسياسيللعالَم



علوم سياسية أم علم السياسة: الفقرة الثالثة

ً والً متداكانالذي،"السياسيةالعلوم"تعبيرالستبدالباتجاهالسياسيةالدراساتمجالفيالبحثتقدمترافق• كافةفيوشائعا
األول.يارينتإلىالدراساتهذهمجالفيالمختصونوانقسم."السياسةعلم"بتعبيرالثانية،العالميةالحربقبلالبلدان
فكانت.ةالخاصزاويتهمنالسياسيةالظاهرةيدرسكاناالجتماعيةالعلوممنعلمكلأنويرى،الفرنسيالطابععليهغلب

فتشكل،اعيةاالجتمالعلوممنوغيرها،والجغرافية،والتاريخواالجتماع،،االقتصادعلممنأجزاءً تشكلالسياسيةاألبحاث
فمااألبحاثهذهمجموعمن .السياسياريخوالت،السياسيةوالجغرافية،السياسياالجتماعوعلمالسياسي،االقتصاد:بـُعرِّ
ىتحتاندرجتمعرفيةحقولكلهاوهي فيأطلقت،التياتالتسميفيالتيارهذاتأثيرتجلىوقد."السياسيةالعلوم"ُمَسمَّ
.المعرفيةلالحقوهذهبشؤوناهتمتالتيوالبحثيةالتعليميةوالمؤسساتالجمعياتعلىبرؤيتها،المتأثرةوالدولفرنسا

انطلقوقد."سةالسياعلم"تعبيرالستعمالللترويجسعىفقداألنجلوسكسوني،الطابععليهغلبالذيالثاني،التيارأما•
،الضاغطةوالقوى،كاألحزابالسياسية،الظواهرمنالعديدلدراسةاالجتماعيةالعلومإهمالمالحظتهممنأنصاره

تقدمأنترىكانتالتيالسلوكيةالمدرسةبأفكارالمنحىهذافيوتأثروا.وغيرهاالسياسي،القرارصنعوكيفية،واالنتخابات
بينتقاطعكنقاطلهارويُْنظ،"السياسيةالعلوم"بـيُْعَرفكانمابتحويلجديرالسياسيةالدراساتمجالفيالعلميالبحث
ً خاصمجاالً والبحثبالدراسةيتناول،بذاتهقائممستقلعلمإلى،االجتماعيةالعلوملكافةالسياسيةالفروع جوهرهيدور،بها
األخرى،ماعيةاالجتالعلومبسائربالمطلقصالتهيفقدأندونوذلك،السياسيةالسلطةمععالقتهفيوسلوكهاالنسانحول

.المعرفيةإنجازاتهامنويستفيد

أيلولفي،بباريساليونيسكومنظمةمقرفيالمنعقدالعلميالمؤتمرخاللالثانيالتيارهذارؤيةكفةرجحانبرزوقدهذا•
"لسياسةاعلم"تعبيرباعتمادفيهالمجتمعونالعلماءأوصىالذي،المؤتمروهو.السياسةعلمموضوعاتلتحديد،1948
."السياسيةالعلوم"منبدالً 


