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الممخص

تعد ىذه الدراسات بمثابة الجذكر االساسية التي تبنى عمييا معظـ االعماؿ السياسية ،مف الفرد

كالمجتمع كالدكلة ،كما يتفرع منيا مف مذاىب كايدلكجيات كاحزاب كحككمات كاشكاؿ لمدكؿ ،كتبنى
عمييا العالقات الدكلية كالدبمكماسية ،كيتمكف االنساف مف تثبيت كتضميف حقكقو اماـ الدكلة
المجتمع كالمنظمات الدكلية ،كمنيا ايضا تنطمؽ االفكار لمعالجة النزاعات كالمشاكؿ بيف الجماعات

كالدكؿ.

تنطمؽ األىمية مف الحاجة الى دراسة الفكر السياسي اك النظرية السياسية ،كتحديد المفاىيـ

العامة كالمفردات الخاصة لكؿ منيما .اذ ال يمكف لدارس العمكـ السياسية اف يتجاىؿ الفكر
السياسي كالنظرية السياسية .

ومف فرضية مفادىا إف الفكر السياسي كالنظرية السياسية كالىما جزء ال يتج أز في عممية

التحميؿ السياسي لمظكاىر السياسية .كرغـ أف الفكر السياسي يتقدـ عمى النظرية في عدة أكجو اال

اف النظرية السياسية تتميز بعدة خصائص.

كتكصؿ البحث الى مجمكعة مف النتائج منيا :

 اف الفكر سابؽ عمى النظرية.

 اف الفكر السياسي يمتمؾ نظرية سياسية بالضركرة ،كالعكس صحيح.
 كاف النظرية السياسية تصطبغ بالعممية.

 تعتمد النظرية السياسية في دراستيا عمى الظكاىر كالفرضيات لمكصكؿ الى قكانيف عامة اك
مسممات يمكف مف خالليا الكصكؿ النتائج محدد.

 اف الفكر السياسي يتسـ بالعمكمية في الطرح.
Abstract
This study serves as basic roots upon which most of the political
business, from the individual and the society and the state, and the
ramifications of which doctrines and ideologies and parties, governments
and forms countries.
This study adopted by the International Relations and Diplomacy, and able
man to install and include their rights in front of the state community and
international organizations, which also kicks off ideas to address problems
and conflicts between groups and nations.
It kicks off the importance of the need to study the political ideology or
political theory, and determine the general concepts and vocabulary for
each. It cannot for the student of political science that ignores political
thought and political theory.
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On the premise, that political thought and political theory both are integral
to the process of political analysis of political phenomena part. Although
the political ideology ahead of theory in several ways, but the political
theory is characterized by several properties.
The research found a set of results including:
The former thought the theory.
The political thought has necessarily political theory, and vice versa.
Political theory in the study on the phenomena and assumptions to reach
the general laws or axioms from which to reach specific results.
The political thought generalized in the offering.
مقدمة
تعػػد د ارسػػات الفكػػر السياسػػي كالنظريػػة السياسػػية مػػف األمػػكر التػػي يػػكلي البػػاحثكف كالدارسػػكف
أىمية كبيرة لمػا تحممػو مػف معػاني كمفػاىيـ مػف خالليػا يسػتطيع الباحػث اف يحػدد المفػاىيـ كاألسػس

التي يبني عمييا تفكيره السياسي ككذلؾ يستطيع مف خالليا معرفة المفردات السياسػية لكػؿ مكضػكع

اك حػػدث كفيػػـ الظػكاىر السياسػػية كمعرفػػة األسػػباب مػػف جػػذكرىا .كػػؿ ذلػػؾ يسػػاعد بشػػكؿ اك ب ػ خر
عمػػى بنػػاء التصػػكر الػػذىني مػػف خػػالؿ جمػػع األفكػػار كترتيبيػػا بصػػكرة منطقيػػة تقبػػؿ التحميػػؿ كالنقػػد
كالتفسير كالتأكيؿ بما يتناسب مع عامؿ الزماف كالمكاف.

كتعػػد ىػػذه الد ارسػػات بمثابػػة الجػػذكر االساسػػية التػػي تبنػػى عمييػػا معظػػـ االعمػػاؿ السياسػػية ،مػػف

الفرد كالمجتمػع كالدكلػة ،كمػا يتفػرع منيػا مػف مػذاىب كايػدلكجيات كاحػزاب كحككمػات كاشػكاؿ لمػدكؿ،

كتبنى عمييا العالقات الدكلية كالدبمكماسية ،كيتمكف االنساف مف تثبيت كتضػميف حقكقػو امػاـ الدكلػة
المجتمع كالمنظمات الدكلية ،كمنيا ايضا تنطمؽ االفكار لمعالجة النزاعات كالمشاكؿ بيف الجماعات

كالدكؿ.

أىمية الموضوع
تنطمػػؽ األىميػػة مػػف الحاجػػة الػػى د ارسػػة الفكػػر السياسػػي اك النظريػػة السياسػػية ،كتحديػد المفػػاىيـ

العامػػػة كالمفػ ػػردات الخاصػ ػػة لكػػػؿ منيمػ ػػا .اذ ال يمكػ ػػف لػػػدارس العم ػػكـ السياسػ ػػية اف يتجاىػػػؿ الفكػ ػػر

السياسي كالنظرية السياسية .
منيج البحث

يتطمػػب عن ػكاف البحػػث االعتمػػاد عمػػى المػػنيج التحميمػػي كالمقػػارف كمػػف خالليػػا تسػػتطيع معرفػػة

األسس العامة لمفكر السياسي كلمنظرية السياسية كتحديد الفرؽ بينيما.
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فرضية البحث

ينطمػؽ البحػث مػػف فرضػية مفادىػا إف الفكػػر السياسػي كالنظريػة السياسػػية كالىمػا جػزء ال يتجػ أز

فػػي عمميػػة التحميػػؿ السياسػػي لمظػكاىر السياسػػية .كرغػػـ أف الفكػػر السياسػػي يتقػػدـ عمػػى النظريػػة فػػي
عدة أكجو اال اف النظرية السياسية تتميز بعدة خصائص.

ىيكمية البحث

اعتمدنا في ىيكمية البحث عمى مبحثيف:

المطمب األكؿ :تعريؼ الفكر السياسي كالنظرية السياسية:
ُ .الفكر السياسي

ِ.النظرية السياسية
ّ.مداخؿ التعريؼ بالفكر السياسي

كالمطمب الثاني :أسس بناء الفكر السياسي كالنظرية السياسية
ُ.اسس بناء الفكر السياسي

ِ.اسس بناء النظرية السياسية

كانيينا البحث بخاتمة لألىـ االستنتاجات

المطمب االول :تعريف الفكر السياسي والنظرية السياسية
أوالا :تعريف الفكر السياسي

Definition of Political Thought

ُ .تعريف الفكر:

الفكر ىك التأمؿ كاشغاؿ العقؿ في ماىية األشياء المعنكية كالحية لمكصكؿ إلى الحقيقة اليقينيػة

(

 .)1كىك أيضا أعماؿ الخاطر في شػيء كامعػاف النظػر كالتأمػؿ فػي ماىيػة األشػياء( .)2كىػك إحسػاس
كحركػػة داخػػؿ الػػنفس البش ػرية اليػػدؼ منػػو الكصػػكؿ إلػػى المبػػادى كاالنتقػػاؿ منيػػا إلػػى المطالػػب التػػي

تحتاجيا النفس(.)3

كلغ ػةن عػػرؼ المعجػػـ الكسػػيط الفكػػر :أعمػػاؿ العقػػؿ فػػي المعمػػكـ لمكصػػكؿ إلػػى معرفػػة المجيػػكؿ.
كيقاؿ لي في األمر ً
فك ٌر :نظر كركية ،كالفكرة :الصكرة الذىنية و
ألمر ما(.)4
ي
كالفكر في االنكميزية  Thoughtكفي الفرنسية  Penséeكفي الالتينية  Cogitatioكيعني
((اعمػػاؿ العقػػؿ فػػي االشػػياء لمكصػػكؿ الػػى معرفتيػػا .ك يطمػػؽ بػػالمعنى العػػاـ عمػػى كػػؿ ظػػاىرة مػػف
ظكاىر الحياة العقمية ،كىك مرادؼ لمنظر العقمي كالتأمؿ كمقابؿ الحدس))(ٓ).

كيقسـ باحث الفكر إلى ثالث أقساـ( :الفكر السطحي ،الفكر العميؽ ،التفكير المستنير)(ٔ).
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ِ .تعريف السياسة:

ى ػػي عم ػػـ د ارس ػػة الدكل ػػة كالس ػػمطة كماسس ػػاتيا كعالقاتي ػػا م ػػع بعض ػػيا كم ػػع المجتم ػػع أك الق ػػكل

السياس ػػية الخارجي ػػة كعالقاتي ػػا معي ػػا ،كالسياس ػػة ف ػػف إدارة الدكل ػػة كمزاكل ػػة الس ػػمطة لتحقي ػػؽ مص ػػالح
المجتمع ،كحؿ الخالفات كتحقيؽ االنسجاـ بيف الحكاـ كالمحكػكميف كفػؽ قاعػدة الحقػكؽ كالكاجبػات،

كتحقيؽ مصمحة الدكلة في عالقاتيا مع القكل الخارجية(ٕ).

كاشتقت كممة سياسة في اليكنانية مف كممة ( )Polisكتعني الدكلػة المدنيػة كيقصػد بيػا ق القمعػة

ف ػػي قم ػػب المدين ػػة ق كيرم ػػز لممدين ػػة س ػػاكنك الضػ ػكاحي ال ػػذيف يش ػػارككف ف ػػي تم ػػؾ المدين ػػة كأعمالي ػػا،

كالسياسػة ىػػي جػزء مػػف محاكلػة اإلنسػاف المسػػتمرة لفيػػـ نفسػو كمحيطػػو ،كعالقتػػو مػع ا خػريف الػػذيف
يتعامؿ معيـ .ك ىي أيضا دراسة الدكلة كماسساتيا كأجيزتيا كالمياـ التي تقكـ بيا ىذه الماسسػات

كاألجيزة كالغايات التػي أنشػئت مػف اجميػا ،كىػي أيضػا البحػث عػف العدالػة ،كىػي أيضػا مفيػكـ القػكة

كالنفكذ ،كالسمطة تعني نشاط الدكلة.

كألصػػؿ كممػػة السياسػة فػػي المغػػة العربيػػة أريػػاف ،األكؿ :إنيػػا لفظػػة عربيػػة تحمػػؿ معنيػػاف ،األكؿ

السائ ً
كسيىا سياسػة .المعنػى
مف فعؿ
ى
ساس الدابةى ىي يس ي
س ،كىك مف يقكـ عمى الدكاب كيركضيا .يقاؿ :ى
ػاس األمػر سياسػةن إذا دبػرهي .كسػاس الػكالي الرعيػػة:
الثػاني :القيػػاـ عمػى الشػػيء بمػػا يصػمحو ،يقػػاؿ :سػ ى
أمػػرىـ كنيػػاىـ كتػػكلى قيػػادتيـ(ٖ).كعمػػى ذلػػؾ فػػاف السياسػػة فػػي المغػػة تػػدؿ عمػػى التػػدبير كاإلصػػالح

كالتربيػػة .كالػرأم الثػػاني  :إنيػػا ليسػػت عربيػػة إذ لػػـ يػػرد فػػي القػػرف ذكػػر لمفظػػة (السياسػػة) ،كال لجػػذرىا

معرب ( ىس ٍو ىي ىسا) ،كىي لفظػة مركبػة مػف كممتػيف :أكالىمػا :أعجميػة،
(ساس) كمشتقاتيا؛ (السِّياسة)َّ :
بالمغػ ػػؿ :الترتي ػػب؛ فكأنػػػو ق ػػاؿ :التراتيػػػب
كاأليخ ػػرل :تي ٌ
ركيػ ػػة؛ فػ ػ َّف ( ىسػ ػ ٍػو) بالعجمي ػػة :ثالثػ ػػة ،ك( ىي ىس ػػا) ي
الثالثة(ٗ).

 .3مداخل التعريف بالفكر السياسي
نقصد بمداخؿ التعريؼ بالفكر السياسي ،ىي الطريقة التػي تعتمػد فػي الكصػؼ العػاـ لممكضػكع

المراد البحث فيو .اك ىي المرتكزات االساسية التي يرتكز عمييا الباحث في دراسة الفكر السياسي.

فػػيمكف تعريػػؼ الفكػػر السياسػػي بداللػػة الظ ػكاىر التػػي ت ػرتبط بيػػا ،فيػػك الفكػػر الػػذم ((ييػػتـ بتمػػؾ

االفكػار كالمفػاىيـ التػي تبحػػث فػي الظػكاىر السياسػػية كتحػاكؿ التعػرؼ عمييػػا كصػفا كد ارسػة كتحمػػيال
ف ػػي س ػػبيؿ تك ػػكيف مفي ػػكـ مح ػػدد ع ػػف ى ػػذه الظ ػػاىرة اك تم ػػؾ ،كم ػػف ث ػػـ االنتق ػػاؿ ،عب ػػر سمس ػػمة م ػػف
االرتباطات بظكاىر اجتماعية اخرل ،الى محاكلة لمتعميـ قد تساعد عمى التنبا))(َُ).
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كالفكػػر السياسػػي ىػػك ((مجمكعػػة االفكػػار كا راء التػػي صػػاغيا العقػػؿ البشػػرم لتفسػػير الظػػاىرة

السياس ػػية ،كعالقتي ػػا بالع ػػالـ كالمجتم ػػع م ػػف حي ػػث قكتي ػػا ككجكدى ػػا كع ػػدميا ككظائفي ػػا كخصائص ػػيا

كالقائميف بيا))(ُُ).

كيمكػػف اف نعػػرؼ الفكػػر السياسػػي مػػف خػػالؿ الزمػػاف اك المكػػاف اك الكصػػؼ اك المفكػػر اك مػػف

خالؿ الفكرة  ،فمف خالؿ الزماف يمكف تقسيـ الفكر السياسي الى:
 الفكر السياسي القديـ

 الفكر السياسي الكسيط
 الفكر السياسي الحديث

 الفكر السياسي المعاصر
كيمكف تقسيـ الفكر السياسي عمى اساس المكاف – الحضارة ،فتقكؿ:

 الفكر السياسي الشرقي القديـ (كادم الرافديف ،النيؿ ،الصيني ،اليندم)
 الفكر السياسي الغربي القديـ ( اليكناني كالركماني)

كيمكف تقسيـ الفكر عمى اساس الكصؼ العاـ لو اك اليدؼ المراد منو ،فنقكؿ:
 الفكر السياسي التنبام

 الفكر السياسي التبريرم

 الفكر السياسي الكصفي

كيمكف تعريؼ الفكر السياسي مف خالؿ المفكر نفسو ،فنقكؿ:
 الفكر السياسي عند الفارابي
 الفكر السياسي عند ىيجؿ

كيمكف معرفة الفكر السياسي مف خالؿ الفكرة ،فنقكؿ:

 مفيكـ المكاطنة في الفكر السياسي الحديث
 مفيكـ العدالة في الفكر السياسي المعاصر

كيمكف اف ندمج مدخميف اك اكثر لمعرفة الفكر السياسي ،فنقكؿ:
 جذكر الفكر االشتراكي في العراؽ

 حكار الحضارات في الفكر االسالمي المعاصر
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والجدول رقم ( )0يوضح مداخل التعريف لمفكر السياسي
المثال

المعادلة
فكرة × مفكر

العدالة عند جكف راكلز

فكرة × مفكرين

الدكلة عند مفكرم العقد االجتماعي

فكرة × مكان

جذكر الفكر االشتراكي في العراؽ

فكرة × زمان

المثقؼ كالسمطة (َُِٗ)ُٖٗٓ-

مجموعة افكار× مجموعة مفكرين

الميبرالية كالديمقراطية عند مفكرم العقد االجتماعي

مفكر × افكار

الجابرم كاسياماتو في الفكر السياسي

افكار × مفكر

الثكرة كاالصالح عند االفغاني

الفكرة

مابعد الحداثة  :دراسة في المشركع الثقافي الغربي

فمػ ػػف خػ ػػالؿ ىػ ػػذه المعادلػ ػػة نسػ ػػتطيع اف نحػ ػػدد الفكػ ػػر السياسػ ػػي كنعرفػ ػػو كنفيػ ػػـ المبػ ػػادى العامػ ػػة

كالتصػػكرات التػػي تنبػػع منػػو ،كىػػي محاكلػػة تقريبيػػة لمفيػػـ تسػػاىـ فػػي معرفػػة ماىيػػة المػػداخؿ االساسػػية

لدراسة الفكر السياسي بشكؿ عاـ.

ثاني ا :تعريف النظرية السياسية

Definition of Political Theory

النظريػػة لغ ػةن مػػف النظػػرم :يقػػاؿ أمػ هػر نظػػرما :كسػػائؿ بحثػػو الفكػػر كالتخيػػؿ .كعمػػكـ نظريػػة :اف
تعتمد عمى التجارب العممية ككسائميا .كالنظرية :قضية تثبت ببرىاف(ُِ).
كالنظريػػة اصػػطالحان يقصػػد بيػػا مجمكعػػة مػػف التعميمػػات أك األحكػػاـ المجػػردة عػػف حقيقػػة مػػا،

يجب اف تثبت ببرىاف فيي تركيب عقمي مالؼ مف تصكرات تيدؼ الى ربط النتائج بالمبادى(ُّ).

كالنظرية العممية حسب (قامكس اكسفكرد) ىي محاكلة لمربط بطريقة منظكمية المعرفة المتعمقػة

بجان ػػب مف ػػرد م ػػف ع ػػالـ الخبػ ػرة ،الي ػػدؼ تحقي ػػؽ ن ػػكع م ػػف الفي ػػـ ،يتع ػػيف ع ػػادة ف ػػي الق ػػدرة التفس ػػيرية

كالتنباية ،قديما ترجع الى اليكناف كحديثا عند مجمكعة مف االمبريقيكف امثاؿ (كارؿ ىامبؿ كارنسػت

نيجؿ)(ُْ).

كىػي بنػاء تصػػكرم ببنيػة الفكػر اإلنسػػاني ليػربط بػػيف مبػادى كنتػائج معينػػة(ُٓ) .كتعػرؼ النظريػػة

بأنيا أكثر مستكيات التحميؿ السياسي دقة كاحاطة(ُٔ).

كالنظريػة ىػػي بمثابػػة تفسػػير عػػاـ لظػػاىرة معينػة صػػيغة مالمحيػػا كتحػػددت فػػي جميػػع عناصػػرىا

كتفاصيميا تحديدان قريبان جدان إف لـ يكف مطابقان تمامان لما ىي عميو في كاقع األمػر .اك ىػي مجمكعػة

مف المفاىيـ كالفرضيات كالقكانيف المرتبطة عضكيان كمنطقيان ببعضيا ،كالتي تستطيع مػف خػالؿ ىػذا
الت ػرابط العضػػكم كالمنطقػػي اف تقػػدـ تفسػػي انر مقنع ػان كمحػػددان لمظػػاىرة التػػي تتنػػاكؿ بالتحميػػؿ ،كمػػا اف
بقدكر النظرية اف تجعؿ مف الممكف التنبا بما يحتمؿ اف ياكؿ اليو تطكر ىذه الظكاىر(ُٕ).
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كتعتمػ ػػد قيمػ ػػة النظريػ ػػة عمػ ػػى مقػ ػػدار نجاحي ػ ػػا فػ ػػي تحميميػ ػػا الػ ػػدقيؽ لمظػ ػػاىرة كفق ػ ػان لممعطي ػ ػػات

المفترضة(ُٖ).

كتعػػرؼ عمػػى اسػػاس كجػػكد الكقػػائع كالظ ػكاىر بػ ػ (( الرابطػػة العقميػػة بػػيف مجمكعػػة مػػف الكقػػائع

كالظكاىر السياسػية المحككمػة بالتجربػة المكضػكعية التػي يمكػف اف تحػدد قانكنػا عامػا لػدل مجمكعػة

مف الظكاىر السياسية))(ُٗ).

كالنظري ػػة السياس ػػية :ى ػػي التنس ػػيؽ المكض ػػكعي لممالحظ ػػات الػ ػكاردة بص ػػدد الظ ػػاىرة السياس ػػية،

كتفسػػيرىا كالكشػػؼ عػػف داللتيػػا باإلضػػافة الػػى عمكميتيػػا ،كىػػي الرابطػػة التػػي يقيميػػا العقػػؿ بػػيف ىػػذه

الكقائع السياسية(َِ).

كالنظريػة السياسػية  :Théories politer – political theoryبػاب أساسػي مػف أبػكاب عمػـ

السياسة كىي مجمكعة تحمػيالت كفػركض كتصػكرات لمنتػائج ،تفسػر فػي ضػكئيا الظػكاىر السياسػية،

أم حػكؿ ىكيػػة الدكلػة ،نشػػأتيا كتطكرىػا ككظائفيػػا كنظميػا كأىػػدافيا .كتػرتبط النظريػػة السياسػية بفيػػـ
معػػيف لمت ػػاريال كاألخ ػػالؽ كالس ػػمكؾ السياس ػػي ،كم ػػا إنيػػا تض ػػع ف ػػي اعتبارى ػػا الق ػػيـ كالمب ػػادى الس ػػائدة
كالتكػ ػػكيف النفسػ ػػي كالتركيػ ػػب االجتمػ ػػاعي كالتفاعػ ػػؿ كالص ػ ػراع السػ ػػائد فيػ ػػو لتحديػ ػػد كسػ ػػائؿ النظريػ ػػة

كغاياتيا(ُِ).

كىي مجمكعة مف القكاعد كالقكانيف المنظمة منيجيان تشكؿ اساسػان لعمػـ كتقػدـ تفسػي انر لعػدد كبيػر

مػػف الكقػػائع كالظ ػكاىر كاألحػػداث ،اك ىػػي مجمكعػػة منيجيػػة مػػف ا راء كاألفكػػار المتعمقػػة بمكضػػكع

محدد(ِِ).

كتعتبر النظرية السياسية ((دعامة اساسية مف دعامات عمـ السياسػة ،كتػرتبط النظريػة السياسػية

ارتباطا كثيقان مع الفكر السياسي كااليدلكجية السياسية ،حتى اصبح مف المتعذر كضع فكاصؿ دقيقة
بيف ىذه المصطمحات))(ِّ).

كىػػي تعبيػػر عػػف مجمكعػػة مػػف الفرضػػيات العمميػػة التػػي تتسػػـ بالتناسػػؽ كالت ػرابط مػػع بعضػػيا،

بمعنػػى اف تمػػؾ الفرضػػيات العمميػػة لػػـ يػػتـ كضػػعيا بصػػكرة اجتياديػػة كعفكيػػة  ،كانمػػا نتيجػػة د ارسػػات
اساسية ،كما تستند الػى المالحظػة المباشػرة لمجمكعػة الكقػائع المتصػمة بمكضػكع معػيف ،فالمالحظػة

ىػػي اكؿ ركػػائز البحػػث العممػػي ،كمنيػػا يبػػدأ بنػػاء الفرضػػيات العمميػػة ،امػػا دكف ذلػػؾ فيػػي نظريػػات

فمسفية(ِْ).

كالنظريػػة السياسػػية قسػػماف :النظريػػة السياسػػية الكالسػػيكية  ،اكليػػا  :التػػي تبػػدأ بمق ػكالت حػػكؿ

طبيعة اإلنسػاف ككاجباتػو نحػك السػمطة فيمػا يفيػـ مػف الفمسػفة السياسػية مػا قالػو أفالطػكف كىيػكـ عػف
السياسػػة ،ثانييػػا :النظريػػة السياسػػية الحديثػػة التػػي ىػػي نظريػػة السياسػػة أكثػػر منيػػا فمسػػفة مػػع انيػػا
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اتخذت أشكاالن عدة ،كقد تحكلػت فئػة مػف الكتػاب الػى د ارسػة مفػاىيـ قديمػة مثػؿ العدالػة ، Justice
كجماعػػة أخػػرل قامػػت بتحميػػؿ السػػمكؾ السياسػػي لألشػػخاص ،كجماعػػة أخػػرل ابتػػداءان مػػف (ارنسػػت
باركر) سعت إلى ربط األفكار السياسية كالسمكؾ السياسي(ِٓ).

كاذا كانػػت النظريػػة السياسػػية مسػػتمدة فػػي اصػػكليا مػػف بيانػػات كمعمكمػػات تقػػكـ عمػػى المالحظػػة

فانيػػا تعػػرؼ بالنظريػػة السياسػػية التجريبيػػة

 Empiricalامػػا اذا كانػػت تعػػالج الظ ػكاىر السياسػػية

بمعايير اخالقية ف نيا تعرؼ بالنظرية السياسية المعيارية .)ِٔ( Normative

فأصحاب النظرية التجريبية يركف انو مف الممكف فصؿ كاختبار المظير التجريبي لمعتقداتنا عف

السياسة دكف الدخكؿ في مشكمة القيمة نفسػيا كمػف دكف التأكػد مػف صػحة الفػركض اك خطئيػا مثػؿ

االسػػتقرار السياسػػي فػػي دكؿ معينػػة  ،يعػػكد الػػى فػػركض منيػػا (نظػػاـ الحػزبيف ،حككمػػة شػػعبية ،تعػػدد
االح ػزاب ،ال ػػال) ،ام ػػا اص ػػحاب النظري ػػة المعياري ػػة في ػػركف اف الق ػػيـ كالحقيق ػػة ى ػػي ف ػػركض مقدم ػػة ال
تستمزـ ام براىيف قبؿ اجراء ام بحث تجريبي(ِٕ).

كتتراكح منيجية البحث في النظريػة السياسػية بػيف اربعػة منػاىج اساسػية ىػي  :المػنيج التػاريخي،

كالمنيج السكسيكلكجي  ،كالمنيج الفمسفي كيمثمو ،كالمنيج المتكامؿ(ِٖ*).

خالصة مجمكعة التعريفات المتعمقة بالفكر السياسي كالنظرية السياسية نجد اف الفكػر السياسػي ىػك
بعبػػارة مػػكجزة ىػػك التأمػػؿ الػػذىني لمظ ػكاىر السياسػػية اك ىػػك نتػػاج عقمػػي محػػض كىػػك اقػػرب لمفمسػػفة

السياسػػية فعنػػدما نقػػكؿ (الفكػػر السياسػػي عنػػد افالطػػكف) ىػػي ذاتيػػا – تقريبػػا -عنػػدما نقػػكؿ (الفمسػػفة

مر الفكر السياسي بمراحؿ تبعا لتطػكر الفكػر االنسػاني  ،مػف المرحمػة
السياسية عند افالطكف) .كقد َّ
الالىكتية الى المرحمة الميتافيزيقية ،كثالثة كضعية.

اما النظرية السياسية ،فتمتاز ،رغـ اشكالية النظرية في العمكـ السياسية ،بمجمكعة مف السمات التي

تميزىػػا عػػف الفكػػر السياسػػي ،ككنيػػا اكثػػر تجريبيػػة ،كقابمػػة لتثبػػات ،كالتػػي تضػػع لنػػا القػكانيف العامػػة
لمظ ػكاىر السياسػػية .كىػػي عمػػى قسػػميف (تجريبيػػة كمعياريػػة) ليػػا اربعػػة منػػاىج اساسػػية ،ىػػي المػػنيج

التاريخي كالمنيج السكسيكلكجي كالمنيج الفمسفي كالمنيج المتكامؿ.

المطمب الثاني :أسس بناء الفكر السياسي والنظرية السياسية

لكػؿ فكػر مجمكعػة مػف االسػس كالمبػادى التػي مػف خالليػا يسػتطيع االنسػاف مػف بعػده المجتمػػع

كالدكلة اف يبني عمييا االحكاـ كيصكر ليا الكقائع كتتككف لو القناعات حكؿ فكرة اك مبدأ اك نظرية

اك ايدلكجية اك ىدؼ سياسي محدد ،كىك انبثاؽ عف الكاقع السياسي المعاش.

فما ىك الفرؽ بيف الفكر كالسياسي كالنظرية السياسية ؟ كىؿ الفكر السياسػي سػابؽ عمػى النظريػة

السياسية؟ كىؿ يمتمؾ الفكر السياسي نظريػة سياسػية اـ النظريػة السياسػية تمتمػؾ فكػ ار سياسػيا؟ كىػؿ
َِٓ
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تصطبغ النظرية السياسػية بالعمميػة اكثػر مػف الفكػر السياسػي؟ كىػؿ يتسػـ الفكػر السياسػي بالعمكميػة

فػي الطػرح فػي حػػيف تتسػـ النظريػة السياسػػية بالخصكصػية ؟ كىػؿ يمكػف الكصػػكؿ الػى نتػائج محػػددة
عبر النظرية السياسية اـ الفكر السياسي؟

ممػػا تقػػدـ نجػػد اف ىنػػاؾ فرقػان كبيػ ار بػػيف الفكػػر السياسػػي كالنظريػػة السياسػػية ،كنجػػد مػػف المفيػػد معرفػػة
اسس كؿ منيما ،فماىي اسس الفكر السياسي كالنظرية السياسية؟
Construction of political Thought
اوال :اسس بناء الفكر السياسي

يمكػف مػػف خػالؿ طػػرح ىػذه المجمكعػػة مػف األسػػئمة اف نتكصػؿ الػػى اسػس بنػػاء الفكػر السياسػػي،

فمعرفػػة االسػػس مقدمػػة ميمػػة لمعرفػػة االفكػػار ،فمعظػػـ االفكػػار السياسػػية بنيػػت عمػػى اسػػاس محػػدد،
كعبر التأمؿ العقمي ينطمؽ منيا المفكر اك الفيمسكؼ ،ليصكغ لنػا االفكػار ،كيقػدـ لنػا ارئػو ،فمػا ىػي

ىذه االسس ،ككيؼ نتكصؿ الى الفكر السياسي مف خالليا ؟ يمكف اف نطرح ىذه المجمكعة لنصؿ

الى اليدؼ المنشكد ،كىي كاالتي:

س /كيؼ يمكف اف نبني الفكر السياسي ؟

س /ما ىي اىـ مفردات البناء ليذه الفكرة ؟
س /ىؿ كؿ فكرة متعمقة بالسمطة تعني فك ار سياسيا ؟

س /ىؿ الفكر السياسي مرتبط بالمفكر اك الفيمسكؼ ؟

س /ىؿ تكجد قاعدة عامة اك قكانيف تحكـ الفكر السياسي ؟
س /ماىي اىـ االفكار السياسية القديمة كالمعاصرة التي تساعدنا عمى فيـ ىذه االسس؟

كيف يمكن ان نبني الفكر السياسي ،وما ىي اىم مفردات البناء ليذه الفكرة ؟

يمكننػػا القػػكؿ ،اف معظػػـ االفكػػار السياسػػية الكبػػرل قامػػت عمػػى اسػػس كمفػػردات محػػددة ،منيػػا مػػا
يتعمؽ بتصكر صاحبيا حكؿ مكضكع اك فكرة محددة .فالفكر ،كجد قبؿ الحركػة ،الف الحركػة ليسػت

اال سعيان نحك تحقيؽ ىدؼ معيف  ،كميما كصؼ ىذا اليدؼ بانػو جزئػي اك قطػرم اك مباشػر ،فيػك
ليس اال تعبي انر عف التصكرات كاالدراؾ كمف ثـ فيك فكر(ِٗ).
 -اذن الفكرة ىي (عبارة عن تصور وادراك)

كىؿ يكفي التصكر كاالدراؾ لمكصكؿ الى الفكر السياسي ؟ االجابة ،ال يكفي ،بؿ البد مف ربطيػا

بالظاىرة السياسية ،كالظاىرة ىي الكاقع الخارجي المػاثر عمػى الحػكاس ،كىػي الكاقػع النفسػي المػدرؾ
بالشعكر ،كىي كؿ ما يبحث فيو العمـ مف الحقائؽ التجريبية ،كىي عند (كانت) مكضكع كػؿ تجربػة

ممكنة تحدث في الزماف كالمكاف ،كتتجمى فييا العالقات التي تحددىا المقكالت العقمية(َّ).
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 -اذن ،الفكر السياسي يبحث عن (الظواىر السياسية) .

كبمػػػا اف الفكػ ػػر السياسػ ػػي يتضػ ػػف ا راء كالمبػ ػػادى كالنظريػ ػػات التػ ػػي تعػ ػػرض لمعالقػ ػػة بػ ػػيف الفػ ػػرد

كالسػػمطة ،كمػػا يسػػتمزـ ذلػػؾ مػػف د ارسػػة كتفسػػير ظػػاىرة السػػمطة فػػي نشػػأتيا  ،ككجكبيػػا اك جكازىػػا،

كتطكرىا كماسساتيا ،ككظائفيا كم ليا(ُّ).

 -اذن ،الفكر السياسي يدرس العالقة بين (الفرد والسمطة) بصورة عامة.

ىل كل فكررة متعمقرة بالسرمطة تعنري فكر ار سياسريا  ..وىرل يحتراج الفكرر السياسري الر الت صريل ؟

لػػيس كػػؿ فكػػر ميمػػا تعمػػؽ بالسػػمطة اك بػػااللتزاـ السياسػػي يمكػػف اف يػػدعى فكػ ار سياسػػيان ،حيػػث نمحػػظ
فيو رقيا في التحميؿ كرفاىية في البنػاء كالتأصػيؿ كارتبطػان بتقاليػد حضػارية(ِّ) ،كىػذا يعنػي اف الفكػر
السياسي كبيذا المعنى مػرتبط بػالمفكر اك الفيمسػكؼ الػذم يتمتػع بيػذا المسػتكل مػف البنػاء كالتأصػيؿ

في التحميؿ.

 -اذن ،الفكر السياسي يتمتع باإلصالة في التحميل

س /ىل توجد قاعدة عامة او قوانين تحكم الفكر السياسي ؟
ال تكجد قاعدة عامة اك قكانيف تحكػـ الفكػر السياسػي ،كانمػا ىنػاؾ محػاكالت لمكصػكؿ الػى قػكانيف

ثابتة ،كىي متغيرة ككنيا مرتبطة بالظكاىر السياسية ،كىي متغيرة كخاضعة إل اردة البشر.

 -اذن ،الفكر السياسي ال تحكمو قوانين ثابتو

س /ماىي اىم االفكار السياسية القديمة والمعاصرة التي تساعدنا عم فيم االسس السياسية؟
تسػػاىـ االفكػػار السياسػػية القديمػػة كالمعاصػرة عمػػى الفيػػـ كالتحميػػؿ ،كبالتػػالي التأسػػيس النظػػرم ،اذ
يعد التراث اليكناني كما قدمو افالطكف كارسطك مف افكار سياسية حكؿ الدكلة كانكاع النظـ الحاكمة
كما ىي المعايير الكمية كالنكعية التي تحدد نكعية االنظمة السياسية كدكر القػكانيف فػي ذلػؾ ،كػذلؾ

م ػػا قدمت ػػو الحض ػػارة اليكناني ػػة م ػػف اس ػػيامات سياس ػػية كقانكني ػػة عب ػػر فالس ػػفتيا (بكلي ػػب  ،شيش ػػركف،

كسنيكا)  ،كما تقدـ بو مفكرك عصر النيضة كالتنكير ،مف ميكافيممي (االمير) الى انسانية (تكمػاس
مػكر) ،كنفعيػة (ميػػؿ ك بنثػاـ) كمػػا تقػدـ بػػو مفكػرك الميبراليػػة كاالشػتراكية بأنكاعيػػا كاشػكاليا المختمفػػة،

كؿ ىذه المفػاىيـ كغيرىػا ،ىػي التػي قػدمت لنػا االطػار الفكػرم كالمنيجػي ألغمػب النظريػات كاالفكػار

السياسية الحالية.

 -اذن ،الفكر السياسي تحكمو االفكار السياسية الغربية القديمة والمعاصرة

بع ػػد االجاب ػػة عم ػػى ى ػػذه التس ػػااالت ،يمك ػػف اف نجم ػػع خالص ػػات االجكب ػػة ب ػػالتعريؼ االت ػػي :الفكرررر

السياسي  :عبارة عرن تصرور وادراك المفكرر الرذي يبحرث فري الظرواىر السياسرية ويردرس العالقرة
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بين الفرد والسمطة ،يتمتع باألصالة في التحميل ال تحكمو قوانين ثابتة وتحكمو االفكرار السياسرية

الغربية القديمة والمعاصرة .

عناصر الفكر السياسي

فكرة

ظاىرة

الفرد والسمطة

تصور وادراك

سياسية

دراسة العالقة

كمف خالؿ ىذه العناصر ،نستطيع اف بنبي الفكر السياسي ،مف خالؿ المعادلة التالية:
الفكر السياسي =

فكرة

× الفرد والسمطة

ظاىرة

كمف خالؿ المثاؿ التالي نستطيع اف نكضح ىذه المعادلة
الحكم الصالح =

القضاء عم التمييز
االستقرار السياسي

كىذا المثاؿ الثاني يكضح نفس
النظام الدستوري =
عند ارسطو

× المواطنين مع الحكومة
المعادلة

الحل الوسط
النظام االوليجارشي

× الطبقة الوسط

والديمقراطي

كىذه المعادلة ىي محاكلة مف الباحث في تشػريح بنيػة االفكػار السياسػية ككيفيػة تأسػييا ،اعتمػادا

عمى ما تقػدـ مػف عناصػر اساسػية ،تسػاىـ فػي تقريػب الصػكرة لػدل البػاحثيف حػكؿ ىػذه االفكػار ،اك
حتى الساعيف الى ايجاد افكار سياسية جديدة في عالمنا المعاصر.
ثاني ا :اسس بناء النظرية السياسية

Construction of political Theory

م ػػف خ ػػالؿ التعريف ػػات الت ػػي س ػػبؽ كاف تق ػػدمت ف ػػي المطم ػػب االكؿ م ػػف البح ػػث ،ح ػػكؿ مكض ػػكع

النظرية السياسية ،نجد مف المفيد  ،اف نتعرؼ عمى الكيفية التي مػف خالليػا نسػتطيع اف نصػؿ الػى
تأسيس ىذه النظرية .كيمكف اف نطرح ىذه االسئمة لمكصكؿ الى اسس بناء النظرية السياسػية .كىػي

كاالتي:
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س /ماىي اىم مفردات النظرية السياسية ؟

لتجاب ػػة ع ػػف ى ػػذا السػ ػااؿ ،يمك ػػف الق ػػكؿ اف مف ػػردات النظري ػػة السياس ػػية الت ػػي يتناكلي ػػا الباح ػػث

السياسي ىي نفسيا مفردات الفكر السياسي ( ليبرالية ،اشتراكية ،ديمقراطيةػ العدالة ،حقكؽ االنساف،
النفعيػػة ،المسػػاكاة ...الػػال) .اال انيػػا ال تنحصػػر عمػػى الفكػػر فحسػػب ،بػػؿ تكجػػد نظريػػات فػػي حقػػكؿ
النظـ السياسية كالسياسة الخارجية مثؿ نظرية (ايستكف مكرغنثاك ككابالف كسنايدر).

-اذن ،مفردات النظرية السياسية ىي نفس مفردات الفكر السياسي ،والنظم السياسرية والدراسرات

الدولية

س /ىل تطرح النظرية السياسية قوانين عامة ؟
نعـ ،كىذا ما تتميز بو النظرية السياسية عف الفكر السياسي ،انيػا محاكلػة لصػنع قػكانيف عامػة،
عبر تعميمات اك مبػادى تطرحيػا النظريػة السياسػية ،اكثػر مػف ككنيػا مجػرد تأمػؿ ذىنػي يقػكده عقػؿ

االنساف .كمػف امثمػة ىػذه التعميمػات ،مػا قدمػو جػكف راكلػز حػكؿ نظريتػو فػي العدالػة ،كىػي  ( :لكػؿ
شػػخص حػػؽ مسػػاك فػػي خطػػة مناسػػبة كاممػػة لمحريػػات االساسػػية تتكافػػؽ مػػع خطػػة مشػػابية لمحريػػات

العامػػة)( ،العدالػػة ىػػي مػػنح المزيػػد لمػػف يممكػػكف اقػػؿ ،اك االقػػؿ لمػػف يممكػػكف المزيػػد ،لتحقػػؽ المسػػاكاة
عند نقطة الكصكؿ)(ّّ).

-تستطيع النظرية السياسية صنع قوانين عامة

س /ىل النظرية السياسية مرتبطة بالمفكر او الفيمسوف؟
نعػػـ ،ت ػرتبط النظريػػة السياسػػية بػػالمفكر اك الفيمسػػكؼ اك عػػالـ السياسػػة .فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ :نظريػػة

نشػػكء الدكلػػة عنػػد افالطػػكف  ،نظريػػة ارسػػطك عػػف الثػػكرة ،نظريػػة المػػدخالت كالمخرجػػات لػ ػ جابرييػػؿ

المكند(ّْ).

س /ىل توجد قاعدة عامة او قوانين تحكم النظرية السياسية؟
نعـ ،فقد حكمت النظرية الماركسية قكانيف ،كرسمت ليا صكر كاشكاؿ متعاقبة ،اذ تكجػد لكػؿ نظريػة

مجمكعػػة مػػف االسػػس تنطمػػؽ فػػي بنائيػػا كحسػػب منيجيػػا المتبػػع  .فنظريػػة العقػػد االجتمػػاعي قكاميػػا
(الدكل ػ ػة)  ،كالنظريػ ػػة الفرديػ ػػة قكاميػ ػػا (الفػ ػػرد)  ،كالنظريػ ػػة الماركسػ ػػية قكاميػ ػػا (المجتمػ ػػع) ،كالنظريػ ػػة
الديمقراطيػػة قكاميػػا (الحريػػة كاالنتخابػػات) ،كالنظريػػة النسػػكية  Feminismقكاميػػا (الم ػرأة) ،كنظريػػة

التدخؿ االنساني قكاميا (االنساف) كىكذا.
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س /مررراىي اىرررم النظريرررات السياسرررية القديمرررة والمعاصررررة التررري تسررراعدنا عمررر فيرررم النظريرررة

السياسية؟

ساىمت النظريات السياسية القديمة كالحديثة ،عبر ما طرحو الفالسفة كعمماء السياسة ،في تأصيؿ

عمميػات البحػث السياسػي ،كادت الػى تطػكره مػف بػيف ميػاديف العمػكـ االجتماعيػة ،كعنػد البحػث عنيػػا
نجد اف اىـ ىذه النظريات  ،ىي:

 نظرية الدكلة (افالطكف ،ارسطك ،ىيجؿ ،ابف خمدكف)
 نظرية العائمة (ارسطك)

 نظرية الحؽ االليي (الفراعنة ،االمبراطكر قسطنطيف)
(ّٓ)

 نظرية السيفيف (جالسيكس)

(ّٔ)

 نظرية الطاعة العمياء لمحكاـ (كالفف)
(ّٕ)

 نظرية المذة كااللـ (جيرمي بنثاـ)

 نظرية العقد االجتماعي (ىكبس ،لكؾ ،ركسك)
 نظرية الفصؿ بيف السمطات (مكنتسكيك)
 نظرية الدستكر المختمط (بكليب)

 نظرية القانكف الطبيعي (شيشركف)

 نظرية المادية التاريخية (كارؿ ماركس)

(ّٖ)

 النظرية الديمقراطية.

س /كيف يمكن ان نبني النظرية السياسية ؟
مػف خػػالؿ التعريفػػات التػػي تقػػدمت فػػي المبحػث االكؿ حػػكؿ النظريػػة السياسػػية  ،كمػػف خػػالؿ االجابػػة
عم ػػى اس ػػئمة ى ػػذا المطم ػػب  ،يمك ػػف التكص ػػؿ ال ػػى امكاني ػػة اف تبن ػػى النظري ػػة السياس ػػية عب ػػر سمس ػػمة

مترابطة مف المراحؿ ،ىي:

المرحمة االكلى  :رصد مجمكعة مف الظكاىر كالكقائع (المالحظة)
المرحمة الثانية :تقديـ الفرضيات (االسباب)

المرحمة الثالثة  :طرح التعميمات اك القكانيف (المعادلة*)
المرحمة الرابعة  :تقديـ النتائج (النتيجة)

مخطط مف اعداد الباحث يكضح كيفية بناء النظرية السياسية
المرحلة االولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة
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المالحظة

االسباب

المعادلة

الظواهر
والوقائع

الفرضيات

التعميمات
والقوانين

النتيجة

النتائج

ولنأخذ نظرية ارسطو عن الثورة كمثال يوضح هذا المخطط
الظواهر
والوقائع

الفرضيات

التعميمات
والقوانين

النتائج

تندلع الثورات

الثورة

ارسطك اراد اف يكضح اف عمة الثكرات
عندما اف
الالمساواة مف المفيد االشارة الى
خالؿ ىذا المثاؿ ،نجد انو
كمف
فروقات
يحصل
نزاعات

التفاوت
السياسية ،كعمى العكس(( ،فالدكلة التي
ىي التفاكت كالشعكر بالحرماف كالالمساكاة االقتصادية ك

تتمتع بتكافؽ في حياتيا االقتصادية كالسياسية تنعـ بنظاـ سياسي متكازف كمستقر كعادؿ))(ّٗ).
كالمثاؿ الثاني ،نأخذ النظرية السياسية الكاقعية عند ميكافيممي ،كىي حسب المخطط التي:
مخطط النظرية السياسية الواقعية الميكافيممية
المرحلة االولى

المرحلة الثالثة

المرحلة الرابعة

المرحلة الثانية

المالحظة

االسباب

المعادلة

النتيجة

الظواهر
والوقائع

الفرضيات

التعميمات
والقوانين

حروب
و انقسامات
داخلية
مليشيات

هيمنة
رجال الدين
واالقطاع سبب
ضياع الدولة

الغاية تبرر الوسيلة
قوة الدولة تتطلب
وجود (االمير
والجيش)
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نجػػد اف نظريػػة ميكػػافيممي فػػي السياسػػة اسػػتطاعت عبػػر المالحظػػة اف تشػػخص اف سػػبب انقسػػاـ

ايطاليػػا ،ىػػي ىيمنػػة رجػػاؿ الػػديف كاالقطػػاع ،كاف كجػػكد االميػػر (الحػػاكـ) الػػذم يتمتػػع بصػػفات تاىمػػو
لقيادة الدكلة كدفع االخطار الداخمية كالخارجية عنيا.

ىذه المعادلة مف الباحث في تشريح بنية النظرية السياسية ،كاىـ عناصر عممية البناء ،ىي محاكلػة

لتقريب الصكرة كتركيػب االشػكاؿ كترتيػب االفكػار التػي تبنػى عمييػا النظريػة السياسػية ،كالتػي تسػاىـ

في انشاء نظريات سياسية جديدة اك حتى تحميؿ النظريات السياسية القديمة.
يمكف اف نكجز ما تكصمنا اليو بالنقاط االتية:
 اف الفكر سابؽ عمى النظرية .

 اف الفكر السياسي يمتمؾ نظرية سياسية بالضركرة ،كالعكس صحيح.
 كاف النظرية السياسية تصطبغ بالعممية.

 تعتمد النظرية السياسية في دراستيا عمى الظكاىر كالفرضيات لمكصكؿ الى قكانيف عامة اك
مسممات يمكف مف خالليا الكصكؿ النتائج محدد.

 اف الفكر السياسي يتسـ بالعمكمية في الطرح.

كذلؾ يمكننا القكؿ ،اف النظرية السياسية تختمؼ عف الفكر السياسي في االتي ا(َْ):
 النظرية السياسية تتسـ بالمنيجية العممية.

 الفكر ىك انعكاس لمجمكعة مف المثؿ العميا اك تدكينات تاريخية.
 النظرية السياسية تمتمؾ في النياية نتيجة سياسية.

 النظرية السياسية قابمة لتثبات عبر فرضية جزئية.

 النظرية تبحث عما ىك كائف عمى عكس الفكر الذم يبحث عما يجب اف يككف.
 تعتمد النظرية السياسية عمى الفكر السياسي كماشرات اكلية لمتعامؿ مع الكاقع السياسي.

الخاتمة

نخمػػص فػػي خاتمػػة ىػػذا البحػػث ،كعمػػى ضػػكء الفرضػػية اف نثبػػت اف الفكػػر السياسػػي كالنظريػػة

يتجز في عممية التحميؿ السياسي لمظكاىر السياسية  .كمف خالليػا تكصػؿ
أ
السياسية كالىما جزء ال
البحث الى مجمكعة مف النقاط ،ىي:

 الفكػ ػػر السياسػ ػػي ىػ ػػك مجمكعػ ػػة االفكػ ػػار كا راء التػ ػػي صػ ػػاغيا العقػ ػػؿ البشػ ػػرم لتفسػ ػػير الظػ ػػاىرة

السياسية .في حيف النظرية السياسية ىػي مجمكعػة مػف القكاعػد كالقػكانيف المنظمػة منيجيػان تشػكؿ
اساسان لعمـ كتقدـ تفسي انر لعدد كبير مف الكقائع كالظكاىر كاألحداث.

 الفكر السياسي يمكف تعريفو عمى اساس المكاف  ،الزماف ،الكصؼ ،االفكار ،المفكر.
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 كؿ نظرية سياسية ىي عبارة عف فكرة سياسػية باألصػؿ ،لكػف لػيس كػؿ فكػرة سياسػية يػنجـ عنيػا
نظرية سياسية.

 النظريػػػة السياسػ ػػية قسػ ػػماف  ،النظريػ ػػة السياسػ ػػية التجريبيػ ػػة القائم ػػة عمػ ػػى البيانػ ػػات كالمعمكمػ ػػات،
كالنظرية السياسية المعيارية التي تعالج الظكاىر السياسية بمعايير اخالقية .

 لمنظريػػة السياسػػية اربعػػة منػػاىج اساسػػية ،ىػػي المػػنيج التػػاريخي كالمػػنيج السكسػػيكلكجي كالمػػنيج
الفمسفي كالمنيج المتكامؿ ،في حيف ال نجد لمفكر السياسي مناىج خاصة كمحددة بالمقارنة.

 لمفكر السياسي ثالثة عناصر اساسية ،ىي :الفكرة  ،الظاىرة السياسية ،الفرد كالسمطة.

 تسػتطيع النظريػة السياسػية صػنع قػكانيف اك مبػادى عامػة .كىػي تبنػػى عمػى م ارحػؿ اربعػة اساسػػية
ىي ( :المالحظة ،كالفرضية ،القكانيف ،النتيجة)  .فػي حػيف نجػد اف معادلػة بنػاء الفكػر السياسػي

تقكـ عمى اساس :فكرة /ظاىرة × الفرد كالسمطة .

 اف النظريات السياسية ،ليست مقصكرة عمى الفكر السياسي ،بؿ تكجد ىناؾ نظريات عدة في
حقمي النظـ السياسية كالدراسات الدكلية.

 تمتم ػػؾ النظري ػػة السياس ػػية منيجي ػػة عممي ػػة مس ػػتندة عم ػػى فرض ػػيات كنت ػػائج مح ػػددة ،عم ػػى عك ػػس
االفكار السياسية التػي تعتمػد عمػى التأمػؿ كالتفكيػر الحػر .فػالفكر السياسػي عبػارة عػف فكػرة حػكؿ

مكاضػػيع مػػف صػػنع صػػاحبيا ،فػػي حػػيف تمتمػػؾ النظريػػة السياسػػية نتػػائج محػػددة لمظ ػكاىر الم ػراد

البحث عنيا.

اليوامش

(ُ ) قحطػػاف أحمػػد سػػميماف الحمػػداني ،النظريػػة السياسػػية المعاص ػرة ،الطبعػػة األكلػػى (،عمػػاف  :دار الحامػػد لمنشػػر
كالتكزيعََِّ) ،صَِ.
(ِ ) محمد عكض اليزايمة ،فتحي عبداهلل حنكف ،الكجيز في الفكر العربي اإلسػالمي( عمػاف :دار صػفاء،)ُّٗٗ ،
ص ٔ.

(ّ) نفس المصدر.
(ْ) إبػراىيـ أنػػيس ك خػػركف ،المعجػػـ الكسػػيط ،مجمػػع المغػػة العربيػػة ،الطبعػػة الرابعػػة( القػػاىرة :مكتبػػة الشػػركؽ الدكليػػة،
ََِْ) ،صٖٗٔ.
(ٓ) جميؿ صميبا ،المعجـ الفمسفي ،الجزء الثاني( ،بيركت :دار الكتاب المبناني ،)ُِٖٗ ،ص ص ُْٓ.ُٓٓ-
(ٔ) محمد أحمد ربيع ،دراسات في الفكر كالحضارة ( ،أربد  :دار الكندم لمطباعة كالنشر ،)ُٗٗٗ ،صّٓ.

(ٕ) أحمد زكي بدكم ،معجـ المصطمحات السياسية كالدكلية (القاىرة :دار الكتاب المصرم،)ُٖٗٗ ،صُُّ.
(ٖ) محمػػد مرتضػػى تحسػػيف الزبيػػدم ،تػػاج العػػركس مػػف ج ػكاىر القػػامكس ،تحقيػػؽ :محمػػد محمػػكد الطنػػاحي ،جُٔ،
(الككيت :سمسمة الت ارث العربي ،)ُٕٗٔ ،صُٖٓ.
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(ٗ) كمرد ىذه الكممة عمى ما ذكر فػي «النجػكـ ال ازىػرة»َّ « :
المغػؿ -كػاف قػد قسَّػـ ممالكػو بػيف
أف جنكيزخػاف -ممػؾ ي

أكالده الثالثة ،كجعميا عمى ثالثة أقساـ ،كأكصاىـ بكصايا لـ يخرجكا عنيا ،كبقي فيما بينيـ إلى يكمنا ىػذا مػع

كثػرتيـ ،كاخػػتالؼ أديػػانيـ ،فصػػاركا يقكلػػكف( :سػػو سػػيا) ،يعنػػي :التراتيػػب الثالثػػة -التػػي رتبيػػا جنكيزخػػاف ،فثقػػؿ
ذلػػؾ عمػػى العامػػة فعربكىػػا بتغييػػر الترتيػػب ،فقػػالكا :سياسػػة» .المصػػدر :سػػميماف اب ػراىيـ العايػػد ،رسػػالتاف فػػي
المع ػػرب الب ػػف كم ػػاؿ كالمنش ػػي ،معي ػػد المغ ػػة العربي ػػة ،جامع ػػة أـ الق ػػرل ،مك ػػة المكرمة،الس ػػعكديةَُْٕ ،ى ػ ػ -
َّ

ُٕٖٗ ،ص ُْٔ.

(َُ) عمي أحمد عبد القادر ،مقدمة في النظريػة السياسػية (القػاىرة :مطبعػة الكيالنػي ،)ُْٕٗ ،ص ٕٗ؛ نقػالن عػف

د.غ ػػانـ محم ػػد ص ػػالح ،الفك ػػر السياس ػػي الق ػػديـ ك الكس ػػيط( ،جامع ػػة المكص ػػؿ :دار الكت ػػب لمطباع ػػة كالنش ػػر،

ََُِ) ،ص ْ.
(ُُ ) د .جياد الحسني ،الفكر السياسي العربي االسالمي( ،بغداد :دار الكتب لمطباعة كالنشر ،)ُّٗٗ،ص َِ .
(ُِ) إبراىيـ أنيس ك خركف ،المعجـ الكسيط ،مصدر سبؽ ذكره ،صِّٗ.

(ُّ) محمػػد محمػػكد ربي ػػع ،النظريػػة السياس ػػية فػػي مكسػػكعة العم ػػكـ السياسػػية( الككي ػػت :جامعػػة الككي ػػت،)ُْٗٗ ،
صَُٓ.
(ُْ) تدىكندتش ،دل يػؿ اك سػفكرد لمفم سػفة ،ترج مػة نج يػب الح صػادم ،ال جػزء ال را بػع (ليب يػا :المك تػب ا لػكطني
لمبحث كالتطكير ،) ََِّ ،ص ْٖٗ .

(ُٓ) حسف صعب ،عمـ السياسة ،طٓ ( بيركت :دار العمـ لممالييف ،)ُٕٕٗ ،صْٗ.
(ُٔ) ابراىيـ شبمي ،تطكر الفكر السياسي ،دراسة تأصيمية لفكرة الديمقراطية فػي الحضػارات القديمػة (بيػركت :الػدار
الجامعية ،)َُٖٗ ،صُٔ.

(ُٕ) إسماعيؿ صبرم مقمد ،نظريات السياسة الدكلية(الككيت :منشكرات ذات السالسؿ ،)ُٖٕٗ ،صْٕ.
(18) McGraw Hill Encyclopedia of science & Technology, vol. 13, Mc Gar Hill
company, 1977, P. 567.
(ُٗ) قحط ػػاف أحم ػػد س ػػميماف ،النظري ػػة السياس ػػية المعاصػ ػرة ،الطبع ػػة االكل ػػى( ،عم ػػاف :دار كمكتب ػػة الحام ػػد لمنش ػػر
كالتكزيع ،)ََِّ ،صِٖ.
(َِ) كىك تعريؼ (مارسيممك بادك) لمنظرية السياسية فػي كتابػو العمػكـ السياسػية  la science politiqueينظػر:
عب ػػد الرض ػػا الطع ػػاف ،الفك ػػر السياس ػػي الح ػػديث ،الج ػػزء األكؿ ،جامع ػػة بغ ػػداد مطبع ػػة جامع ػػة بغ ػػداد،ُٖٕٗ ،

صَُ.
(ُِ ) عبد الكىاب الكيالي ،مكسكعة السياسة ،الطبعة الثالثة ( بيركت :الماسسة العربية لمد ارسػات كالنشػر،)ُٗٗٓ،
صٕٖٓ.
(ِِ) أحمػػد سػػعيفاف ،قػػامكس المصػػطمحات السياسػػية كالدسػػتكرية كالدكليػػة ،الطبعػػة األكلػػى ) ،بيػػركت :مكتبػػة لبنػػاف
ناشركف ،)ََِْ ،صّٕٗ .

(ِّ ) محم ػػد نص ػػر مين ػػا ،من ػػاؿ اب ػػك زي ػػد الش ػػيابي ،ف ػػي النظري ػػة السياس ػػية كفمس ػػفة السياس ػػة (االس ػػكندرية :مرك ػػز
االسكندرية لمكتاب ،)ََِٗ،ص ِّ .
(ِْ) قحطاف أحمد سميماف ،النظرية السياسية المعاصرة ،مصدر سبؽ ذكره ،ص ُّ.
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(ِٓ) ف ارنػػؾ بيمػػي ،معجػػـ بالككيػػؿ لمعمػػكـ السياسػػية ،ترجمػػة مركػػز الخمػػيج لألبحػػاث ،الطبعػػة األكلػػى( دبػػي :مركػػز
الخميج لألبحاث ،) ََِْ ،ص ُِٓ .

(ِٔ) قحطاف أحمد سميماف ،النظرية السياسية المعاصرة ،مصدر سبؽ ذكره ،ص ّْ.
(ِٕ) محمد نصر مينا؛ مناؿ ابك زيد الشيابي ،في النظرية السياسية كفمسفة السياسة ،مصدر سبؽ ذكره ،ص
ص ُٔ.ِٔ-
(*) المنيج التاريخي  :مثمو (جكرج ق سابيف  ) Sabineكىك المنيج الذم يعتمد في تحميمو لمنظرية عمػى التػراث
السياسػػي لميكنػػاف افالطػػكف كارسػػطك كمػػا قدمػػو كػػؿ مػػف ىػػكبس كلػػكؾ كركسػػك كالػػذيف شػػكمكا النظريػػات السياسػػية

الكبػػرل .ثاني ػان :المررنيج السوسرريولوجي :كمثمػػو (جػػكرج ج .كػػاتميف  )Catlineكىػػك الػػذم ي ػربط د ارسػػتو بالنظريػػة
العامػػة لممجتمػػع كالػػذم يمكػػف اف يتناكليػػا عممػػاء السياسػػة عمػػى مسػػاكلياتيـ ،ام ربػػط د ارسػػة السياسػػة بػػالمجتمع.

ثالثان :المنيج الفمسفي :كمثمو (ليك شتراكس  ،)leu Strauesكالػذم يػرل اف القػيـ جػزء ال يمكػف االسػتغناء عنػو
في الفمسفة السياسية كال يمكف استبعادىا مف السياسػة ،كالبػد لعػالـ السياسػة اف ف تتػكفر لديػو المعرفػة عػف الخيػر

كالحياة كخير المجتمع .رابعػان :المنيج المتكامل كمثمػو ( كػارؿ ج فريػدريتش  )Carl J Friedritchكىػك المػنيج
الذم يرل ضركرة االحاطة بجميع طرؽ عمـ االجتماع كعمـ الػنفس كغيرىمػا لمكصػؿ الػى نتػائج محػددة كػكف عمػـ
السياسة يتصؿ بالفرد كبالمجتمع كالدكلة كالػدكؿ االقميميػة كغيرىػا مػف المكاضػيع ،كالتػي تتغيػر طبيعتيػا كصػكرتيا
حس ػػب الزم ػػاف كالمك ػػاف .لممزي ػػد ح ػػكؿ المن ػػاىج ،ينظ ػػر :د .محم ػػد نص ػػر مين ػػا ،ف ػػي النظريػ ػة السياس ػػية كفمس ػػفة
السياسة ،مصدر سبؽ ذكره ،ص ص ْٓ.ٓٓ-

(ِٗ) د .غانـ محمد صالح ،الفكر السياسي القديـ كالكسيط ،مصدر سبؽ ذكره ،ص ْ .
(َّ) جميؿ صميبا ،المعجـ الفمسفي ،مصدر سبؽ ذكره ،ص َّ .
(ُّ) د .جياد تقي صادؽ ،الفكر السياسي العربي االسالمي ،...مصدر سبؽ ذكره ،ص َِ.

(ِّ) د .غانـ محمد صالح ،الفكر السياسي القديـ كالكسيط ،مصدر سبؽ ذكره ،ص ص ْ.ٓ-
(ّّ) كريسػػتياف دكالكامبي ػػاني ،الفمس ػػفة السياس ػػية اليػػكـ :افك ػػار -مج ػػادالت -رىان ػػات ،ترجمػػة نبي ػػؿ س ػػعد ،الطبع ػػة
االكلى(،القاىرة :عيف لمدراسات كالبحكث االنسانية كاالجتماعية ،)ََِّ،ص ص ُِٗ. ُّٗ-
(ّْ) لممزيد حكؿ ىذه النظرية ،ينظر :محمد نصر مينا ،النظرية السياسية كفمسفة السياسة ،مصدر سبؽ ذكره،
ص ص ُُّ. َُْ-

(ّٓ) حكؿ نظرية السيفيف ،ينظر :غانـ محمد صالح ،الفكر السياسي القديـ كالكسيط ،مصدر سبؽ ذكره ،ص ص
ُٗٔ. َُٕ-
(ّٔ) ممخصيا اف لمحكاـ الزمنييف الطاعة المطمقة مادامت ىي الكسيمة لمخالص مف طغياف حكـ رجاؿ الديف .
ينظر :جكرج سبايف ،تطكر الفكر السياسي المعاصر ،ترجمة راشد البراكم ،الكتاب الثالث (القاىرة :الييئة
العامة المصرية لمكتاب ،)ََُِ،ص ص َٕ.ِٕ-

(ّٕ) جكرج سبايف ،تطكر الفكر السياسي المعاصر ،ترجمة راشد البراكم ،الكتاب الرابع ،ص ص ُٕٓ. ُٕٔ-
(ّٖ) جكرج سبايف ،تطكر الفكر السياسي المعاصر ،الكتاب الخامس ،مصدر سبؽ ذكره ،ص ص ْٖ.ِٓ-

َِٔ
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(*) يقصد بالمعادلة  :المنيج المتبع في التحميؿ  .كالتي سبقت االشارة الى اربعة مناىج اساسية ،ىي المنيج
التاريخي كالمنيج السكسيكلكجي كالمنيج الفمسفي كالمنيج المتكامؿ.

(ّٗ) غانـ محمد صالح ،الفكر السياسي القديـ كالكسيط ،مصدر سبؽ ذكره ،ص َُُ.
(َْ) قحطاف أحمد سميماف ،النظرية السياسية المعاصرة ،مصدر سبؽ ذكره ،ص ّّ .

المصادر

أوالا المعاجم والموسوعات


إبراىيـ أنيس ك خركف ،المعجـ الكسيط ،مجمػع المغػة العربيػة ،الطبعػة الرابعػة (،القػاىرة :مكتبػة



أحمد سعيفاف ،قػامكس المصػطمحات السياسػية كالدسػتكرية كالدكليػة ،الطبعػة األكلػى( ،بيػركت:



تػػاج العػػركس مػػف ج ػكاىر القػػامكس ،محمػػد مرتضػػى تحسػػيف الزبيػػدم ،تحقيػػؽ :محمػػد محمػػكد

الشركؽ الدكلية.)ََِْ ،

مكتبة لبناف ناشركف. )ََِْ ،

الطناحي ،جُٔ( ،الككيت سمسمة التراث العربي.)ُٕٗٔ-ُّٗٔ ،


تدىكن ػػدتش ،دل ي ػػؿ اكس ػػفكرد لمفمس ػػفة ،ترجم ػػة نج ي ػػب الح ص ػػادم ،الج ػػزء ال ارب ػػع (ليب ي ػػا:

المكتب الكطني لمبحث كالتطكير.) ََِّ ،




جميؿ صميبا ،المعجـ الفمسفي ،الجزء الثاني( ،بيركت :دار الكتاب المبناني.)ُِٖٗ ،

عبػ ػ ػػد الكىػ ػ ػػاب الكيػ ػ ػػالي ،مكسػ ػ ػػكعة السياسػ ػ ػػة ،طّ( ،بيػ ػ ػػركت :الماسسػ ػ ػػة العربيػ ػ ػػة لمد ارسػ ػ ػػات
كالنشر.)ُٗٗٓ،

ثانيا  :الكتب


ابراىيـ شبمي ،تطكر الفكر السياسي ،دراسة تأصيمية لفكرة الديمقراطية فػي الحضػارات القديمػة

(بيركت  :الدار الجامعية.)َُٖٗ ،


أحمػػد زكػػي بػػدكم ،معجػػـ المصػػطمحات السياسػػية كالدكليػػة ( ،القػػاىرة :دار الكتػػاب المصػػرم،



إسماعيؿ صبرم مقمد ،نظريات السياسة الدكلية(الككيت :منشكرات ذات السالسؿ.)ُٖٕٗ ،

ُٖٗٗ).



جيػػاد تقػػي صػػادؽ ،الفكػػر السياسػػي العربػػي االسػػالمي :د ارسػػة فػػي ابػػرز االتجاىػػات الفكريػػة،
الطبعة االكلى (بغداد :مديرية دار الكتب لمطباعة كالنشر.)ُّٗٗ ،



جكرج سبايف ،تطكر الفكر السياسي المعاصر ،ترجمة راشد البػراكم  ،الكتػاب الثالػث (القػاىرة:



حسف صعب ،عمـ السياسة ،طٓ( ،بيركت :دار العمـ لممالييف.)ُٕٕٗ ،

الييئة العامة المصرية لمكتاب.)ََُِ،

ُِٔ

الفكر السياسي والنظرية السياسية
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سميماف ابراىيـ العايد ،رسالتاف في المعَّرب البػف كمػاؿ كالمنشػي ،معيػد المغػة العربيػة ،جامعػة



عبػػد الرضػػا الطعػػاف ،الفكػػر السياسػػي الحػػديث ،الجػػزء األكؿ( جامعػػة بغػػداد :مطبعػػة جامعػػة



غانـ محمػد صػالح ،الفكػر السياسػي القػديـ ك الكسػيط( ،جامعػة المكصػؿ :دار الكتػب لمطباعػة

أـ القرل ،مكة المكرمة ،السعكديةَُْٕ ،ىػ . ُٖٕٗ -
بغداد.)ُٖٕٗ ،

كالنشر.)ََُِ ،



فرانؾ بيمػي ،معجػـ بالككيػؿ لمعمػكـ السياسػية ،ترجمػة مركػز الخمػيج لألبحػاث ،الطبعػة األكلػى
(دبي :مركز الخميج لألبحاث.) ََِْ ،



قحطػػاف أحمػػد سػػميماف ،النظريػػة السياسػػية المعاص ػرة  ،الطبعػػة االكلػػى( ،عمػػاف :دار كمكتبػػة



كريس ػػتياف دكالكامبي ػػاني ،الفمس ػػفة السياس ػػية الي ػػكـ :افك ػػار -مج ػػادالت -رىان ػػات ،ترجم ػػة نبي ػػؿ



محمد أحمد ربيع ،دراسات في الفكر كالحضارة( اربد :دار الكندم لمطباعة كالنشر.)ُٗٗٗ ،

الحامد لمنشر كالتكزيع.)ََِّ ،

سعد ،الطبعة االكلى(،القاىرة :عيف لمدراسات كالبحكث االنسانية كاالجتماعية.)ََِّ،



محمد عكض اليزايمة ،فتحي عبداهلل حنكف ،الكجيز في الفكػر العربػي اإلسػالمي (عمػاف :دار



محمد محمكد ربيع ،النظرية السياسية في مكسكعة العمكـ السياسية (الككيػت :جامعػة الككيػت،



محمد نصر مينا؛ مناؿ ابك زيد الشيابي ،في النظرية السياسية كفمسػفة السياسػة (االسػكندرية:

صفاء.)ُّٗٗ ،
ُْٗٗ).

مركز االسكندرية لمكتاب.)ََِٗ،

ثالثا :المصادر االجنبية
 McGraw Hill Encyclopedia of science & Technology, vol. 13, (USA: Mc
Gar Hill company, 1977).

ِِٔ

