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 النظرية السياسيةوالسياسي  الفكر
 دراسة مقارنة

 مقدمة
التػػ  يػػكل  البػػاالكف كالدارسػػكف  األمػػكرالنظريػػة السياسػػية مػػف  كتعػػد دراسػػات الاكػػر السياسػػ  

 كاألسػسكبيرة لمػا تاممػو مػف معػان  كماػاىيـ مػف يسليػا يسػتطي  البااػث اف ياػدد الماػاىيـ  أىمية
الت  يبن  عمييا تاكيره السياس  ككذلؾ يستطي  مف يسليا معرفة الماردات السياسػية لكػؿ مكعػكع 

 بػػريرمػػف جػػذكرىا. كػػؿ ذلػػؾ يسػػاعد ب ػػكؿ اك  األسػػباباك اػػدث  كفيػػـ الظػػكاىر السياسػػية كمعرفػػة 
اػػكرة منطةيػػة تةبػػػؿ التاميػػؿ كالنةػػػد كترتيبيػػػا ب األفكػػارعمػػب بنػػات التاػػػكر الػػذىن  مػػف يػػػسؿ جمػػ  

 كالتاسير كالتأكيؿ بما يتناسب م  عامؿ الزماف كالمكاف.
عمػػاؿ السياسػػية  مػػف كتعػػد ىػػذه الدراسػػات بملابػػة الجػػذكر ايساسػػية التػػ  تبنػػب عمييػػا معظػػـ اي

  كااػزاب كاككمػات كا ػكاؿ لمػدكؿ تالارد كالمجتمػ  كالدكلػة  كمػا يتاػرع منيػا مػف مػذاىب كايػدلكجيا
كيتمكف اينساف مف تلبيت كتعػميف اةكقػو امػاـ الدكلػة دبمكماسية  كتبنب عمييا العسقات الدكلية كال

ت كالم اكؿ بيف الجماعات لنزاعاالمجتم  كالمنظمات الدكلية  كمنيا ايعا تنطمؽ ايفكار لمعالجة ا
 كالدكؿ. 

 الموضوع أىمية
مػػف الااجػػة الػػب دراسػػة الاكػػر السياسػػ  اك النظريػػة السياسػػية  كتاديػػد الماػػاىيـ  األىميػػةتنطمػػؽ 

يمكػػػػف لػػػػدارس العمػػػػـك السياسػػػػية اف يتجاىػػػػؿ الاكػػػػر  . اذ يلعامػػػػة كالماػػػػردات اليااػػػػة لكػػػػؿ منيمػػػػاا
 كالنظرية السياسية . السياس 

 منيج البحث
سليػػا تسػػتطي  معرفػػة كالمةػػارف كمػػف ي التاميمػػ يتطمػػب عنػػكاف الباػػث ايعتمػػاد عمػػب المػػني  

 لماكر السياس  كلمنظرية السياسية كتاديد الارؽ بينيما. العامة األسس
 

 فرضية البحث
 يتجػػزأالاكػػر السياسػ  كالنظريػة السياسػػية كسىمػا جػزت ي  إفينطمػؽ الباػث مػػف فرعػية ماادىػا 

الاكػػر السياسػػ  يتةػػدـ عمػػب النظريػػة فػػ   أف كرغػػـ فػػ  عمميػػة التاميػػؿ السياسػػ  لمظػػكاىر السياسػػية. 
 اي اف النظرية السياسية تتميز بعدة ياائص. أكجوعدة 
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 ىيكمية البحث

 اعتمدنا ف  ىيكمية الباث عمب مباليف:
 السياسية:كالنظرية  تعريؼ الاكر السياس  :األكؿ المطمب
 السياس  الاكر .1

 النظرية السياسية.2
 التعريؼ بالاكر السياس  .مدايؿ3

 بنات الاكر السياس  كالنظرية السياسية أسساللان : كالمطمب 
 الاكر السياس اسس بنات .1

 النظرية السياسيةاسس بنات .2
  كانيينا الباث بياتمة لألىـ ايستنتاجات
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 المطلب االول

 والنظرية السياسية تغريف الفكر السياسي

 
  Definition of Political Thought السياسيتعريف الفكر  اوال:

 : الفكرتعريف .1
الاةيةػػػة  إلػػػبالمعنكيػػػة كالايػػػة لمكاػػػكؿ  األ ػػػياتالعةػػػؿ فػػػ  ماىيػػػة  كا  ػػػ اؿىػػػك التأمػػػؿ الاكػػػر     

معػاف ت ػػ اليػػاطر فػ   أعمػاؿ أيعػػاكىػك  .(1)اليةينيػة . كىػػك (2)األ ػياتفػ  ماىيػػة  كالتأمػػؿالنظػر  كا 
المطالػب  إلػبالمبػادئ كاينتةػاؿ منيػا  إلػبكاركة دايؿ الناس الب رية اليدؼ منو الكاكؿ  إاساس

 .(3)الت  تاتاجيا الناس
معرفػػة المجيػػكؿ.  إلػػبالعةػػؿ فػػ  المعمػػـك لمكاػػكؿ أعمػػاؿ كل ػػةن عػػرؼ المعجػػـ الكسػػيط الاكػػر: 

 .(4)فًكٌر: نظر كركية  كالاكرة: الاكرة الذىنية ألمرو ما األمركييةاؿ ل  ف  
كيعن        Cogitatioكف  الستينية Penséeكف  الارنسية  Thoughtكالاكر ف  اينكميزية 

يطمػػػؽ بػػػالمعنب العػػػاـ عمػػػب كػػػؿ ظػػػاىرة مػػػف  ))اعمػػػاؿ العةػػػؿ فػػػ  اي ػػػيات لمكاػػػكؿ الػػػب معرفتيػػػا. ك
 .(5)((ظكاىر الاياة العةمية  كىك مرادؼ لمنظر العةم  كالتأمؿ كمةابؿ الادس

 .(6)الاكر إلب لسث أقساـ: )الاكر السطا   الاكر العميؽ  التاكير المستنير( كيةسـ بااث
 
 

                                                           
اامػػػد سػػػميماف الامػػػدان   النظريػػػة السياسػػػية المعااػػػرة  الطبعػػػة األكلػػػب ) عمػػػاف : دار الاامػػػد  قاطػػػاف (1)

 .20(  ص2003لمن ر كالتكزي 
( مامػد عػػكض اليزايمػة  فتاػػ  عبػدا  انػػكف  الػكجيز فػػ  الاكػر العربػػ  ارسػسم ) عمػػاف: دار اػػاات  2)

 .6(  ص1993
 ناس المادر. (3)
المعجػػـ الكسػػيط  مجمػػ  الم ػػة العربيػػة  الطبعػػة الرابعػػة) الةػػاىرة: مكتبػػة ال ػػركؽ   كآيػػركف أنػػيس إبػػراىيـ (4)

 .698(  ص2004الدكلية  
(   ص ص 1982( جميػػػػؿ اػػػػميبا  المعجػػػػـ الامسػػػػا   الجػػػػزت اللػػػػان   )بيػػػػركت: دار الكتػػػػاب المبنػػػػان   5)

154-155.  

(  1999مامػػػد اامػػػد ربيػػػ   دراسػػػات فػػػ  الاكػػػر كالاعػػػارة  ) أربػػػد : دار الكنػػػدم لمطباعػػػة كالن ػػػر   (6)
 .53ص
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 :السياسة تعريف. 2
الةػػػكل  أكىػػػ  عمػػػـ دراسػػػة الدكلػػػة كالسػػػمطة كمؤسسػػػاتيا كعسقاتيػػػا مػػػ  بععػػػيا كمػػػ  المجتمػػػ  

لح الدكلػػػة كمزاكلػػػة السػػػمطة لتاةيػػػؽ ماػػػا إدارةالسياسػػػية اليارجيػػػة كعسقاتيػػػا معيػػػا  كالسياسػػػة فػػػف 
كؽ كالكاجبػات  ةػالمجتم   كاؿ اليسفات كتاةيؽ اينسجاـ بيف الاكاـ كالماكػكميف كفػؽ قاعػدة الا

 .(7)كتاةيؽ ماماة الدكلة ف  عسقاتيا م  الةكل اليارجية
كتعن  الدكلػة المدنيػة كيةاػد بيػا ق الةمعػة  (Polis)ا تةت كممة سياسة ف  اليكنانية مف كممة ك 

فػػػ  قمػػػب المدينػػػة ق كيرمػػػز لممدينػػػة سػػػاكنك العػػػكاا  الػػػذيف ي ػػػارككف فػػػ  تمػػػؾ المدينػػػة كأعماليػػػا  
كالسياسػة ىػػ  جػزت مػػف مااكلػػة ارنسػاف المسػػتمرة لايػػـ ناسػو كمايطػػو  كعسقتػػو مػ  ا يػػريف الػػذيف 

كأجيزتيا كالمياـ الت  تةـك بيا ىذه المؤسسػات  يتعامؿ معيـ. ك ى  أيعا دراسة الدكلة كمؤسساتيا
كاألجيزة كال ايات التػ  أن ػئت مػف اجميػا  كىػ  أيعػا الباػث عػف العدالػة  كىػ  أيعػا مايػـك الةػكة 

 كالناكذ  كالسمطة تعن  ن اط الدكلة.
  ؿف  األك امعنيػػ تامػػؿلاظػػة عربيػػة  إنيػػارأيػػاف  األكؿ:  العربيػػة فػػ  الم ػػة ةكممػػة السياسػػ كألاػػؿ

مف فعؿ السائىًس  كىك مف يةكـ عمب الدكاب كيركعيا. يةاؿ: ساسى الدابةى يىسيكسييىا سياسػة. المعنػب 
بمػػا ياػماو  يةػػاؿ: سػػاسى األمػر سياسػػةن إذا دبػػرهي. كسػاس الػػكال  الرعيػػة:  تال ػػ اللػان : الةيػػاـ عمػب 

تػػػدبير كاراػػػسح .كعمػػػب ذلػػػؾ فػػػاف السياسػػػة فػػػ  الم ػػػة تػػػدؿ عمػػػب ال(8)أمػػػرىـ كنيػػػاىـ كتػػػكلب قيػػػادتيـ
 لجػػذرىا كي  (السياسػػة) لماظػػة ذكػػر الةػػرآف فػػ  يػػرد ليسػػت عربيػػة إذ لػػـكالتربيػػة. كالػػرأم اللػػان  : إنيػػا 

 أعجميػة : أكيىمػا :كممتػيف مػف مركبػة لاظػة كى   (يىسىا سىوٍ ) معرَّب(: السِّياسة) كم تةاتيا؛( ساس)
ػػػػوٍ ) فػػػػ فَّ  تيركٌيػػػػة؛: كاألييػػػػرل ػػػػا)ك لسلػػػػة : بالعجميػػػػة( سى  التراتيػػػػب: قػػػػاؿ فكأنػػػػو الترتيػػػػب؛: بالمي ػػػػؿ( يىسى
 .(9)اللسلة

                                                           

الةػػػػػػػاىرة:  دار الكتػػػػػػػاب الماػػػػػػػرم  جػػػػػػػـ الماػػػػػػػطماات السياسػػػػػػػية كالدكليػػػػػػػة )اامػػػػػػػد زكػػػػػػػ  بػػػػػػػدكم  مع (7)
 .113( ص1989

امػػكد الطنػػاا   تػػاج العػػركس مػػف جػػكاىر الةػػامكس  تاةيػػؽ: مامػػد م  مامػػد مرتعػػب تاسػػيف الزبيػػدم (8)
 .158(  ص1976  )الككيت: سمسمة التراث العرب   16ج

 قسَّػػـ قػػد كػػاف -المي ػػؿ ممػػؾ- جنكيزيػػاف أفَّ »: «الزاىػػرة النجػػـك» فػػ  ذكػػر مػػا عمػػب الكممػػة ىػػذه كمػػرد ( 9)
 فيمػػا كبةػػ  عنيػػا  ييرجػػكا لػػـ بكاػػايا كأكاػػاىـ أقسػػاـ  لسلػػة عمػػب كجعميػػا اللسلػػة  أكيده بػػيف ممالكػػو
 اللسلػة التراتيػب: يعنػ   (سػيا سػو: )يةكلػكف فااركا أديانيـ  كايتسؼ كلرتيـ  م  ىذا يكمنا إلب بينيـ

الماػػدر:  .«سياسػػة: فةػػالكا الترتيػػب  بت ييػػر فعربكىػػا العامػػة عمػػب ذلػػؾ فلةػػؿ جنكيزيػػاف  رتبيػػا التػػ -
  معيد الم ة العربية  جامعػة أـ الةػرل  سميماف ابراىيـ العايد  رسالتاف ف  المعَّرب يبف كماؿ كالمن  

 .  164  ص  1987 -ىػ 1407مكة المكرمة  السعكدية  



 5                                                                                                                                                                                                                                                                )دراسة مقارنة(      الفكر السياسي والنظرية السياسية

 

 . مداخل التعريف بالفكر السياسي3
نةاد بمدايؿ التعريؼ بالاكر السياس   ى  الطريةة التػ  تعتمػد فػ  الكاػؼ العػاـ لممكعػكع 

 .السياس المراد الباث فيو. اك ى  المرتكزات ايساسية الت  يرتكز عمييا البااث ف  دراسة الاكر 
ييػػتـ بتمػػؾ ))الاكػػر الػػذم فيػػك   التػػ  تػػرتبط بيػػا الاكػػر السياسػػ  بديلػػة الظػػكاىر يمكف تعريػػؼفػػ

ايفكػار كالماػاىيـ التػ  تباػػث فػ  الظػكاىر السياسػػية كتاػاكؿ التعػرؼ عمييػػا كاػاا كدراسػة كتامػػيس 
مػػػػف فػػػػ  سػػػػبيؿ تكػػػػكيف مايػػػػـك ماػػػػدد عػػػػف ىػػػػذه الظػػػػاىرة اك تمػػػػؾ  كمػػػػف لػػػػـ اينتةػػػػاؿ  عبػػػػر سمسػػػػمة 

 .(10)((ؤايرتباطات بظكاىر اجتماعية ايرل  الب مااكلة لمتعميـ قد تساعد عمب التنب
التػػػ  اػػػاغيا العةػػػؿ الب ػػػرم لتاسػػػير الظػػػاىرة  كا راتمجمكعػػػة ايفكػػػار ))كالاكػػػر السياسػػػ  ىػػػك 

السياسػػػية  كعسقتيػػػا بالعػػػالـ كالمجتمػػػ  مػػػف ايػػػث قكتيػػػا ككجكدىػػػا كعػػػدميا ككظائايػػػا كياائاػػػيا 
 .(11(()كالةائميف بيا
مػػف يػػسؿ الزمػػاف اك المكػػاف اك الكاػػؼ اك الماكػػر اك مػػف  الاكػػر السياسػػ  اف نعػػرؼكيمكػػف 

 يسؿ الاكرة   فمف يسؿ الزماف يمكف تةسيـ الاكر السياس  الب: 
 الاكر السياس  الةديـ 
 الاكر السياس  الكسيط 
 الاكر السياس  الاديث 
 الاكر السياس  المعاار 

 الاعارة  فتةكؿ: –كيمكف تةسيـ الاكر السياس  عمب اساس المكاف 
 )الاكر السياس  ال رق  الةديـ )كادم الرافديف  النيؿ  الاين   اليندم 
 ) الاكر السياس  ال رب  الةديـ ) اليكنان  كالركمان 

 كيمكف تةسيـ الاكر عمب اساس الكاؼ العاـ لو اك اليدؼ المراد منو  فنةكؿ:
 الاكر السياس  التنبؤم 
 الاكر السياس  التبريرم 
  الاكر السياس  الكاا 

                                                           

؛ 79(  ص 1974عمػػ  اامػػد عبػػد الةػػادر  مةدمػػة فػػ  النظريػػة السياسػػية )الةػػاىرة: مطبعػػة الكيسنػػ   ( 10)
كتػػػب )جامعػػػة المكاػػػؿ: دار ال الكسػػػيط  الاكػػػر السياسػػػ  الةػػػديـ ك   غػػػانـ مامػػػد اػػػالحد.نةػػػسن عػػػف 

 .4  ص (2001لمطباعة كالن ر  
(  1993كالن ػػر دار الكتػػب لمطباعػػة جيػػاد الاسػػن   الاكػػر السياسػػ  العربػػ  ايسػػسم   )ب ػػداد:  ( د.11)

 . 20ص 
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 كيمكف تعريؼ الاكر السياس  مف يسؿ الماكر ناسو  فنةكؿ:
  الاكر السياس  عند الااراب 
 الاكر السياس  عند ىيجؿ 

 كيمكف معرفة الاكر السياس  مف يسؿ الاكرة  فنةكؿ:
 مايـك المكاطنة ف  الاكر السياس  الاديث 
 مايـك العدالة ف  الاكر السياس  المعاار 

 اكلر لمعرفة الاكر السياس   فنةكؿ:اك  كيمكف اف ندم  مديميف
 جذكر الاكر اي تراك  ف  العراؽ 
 اكار الاعارات ف  الاكر ايسسم  المعاار 

مفكر السياسيالتعريف لمداخل يوضح  (1رقم )والجدول   

 المثال مغادلة ال

 العدالة عند جكف راكلز مفكر  ×فكرة 
 ايجتماع الدكلة عند ماكرم العةد  مفكرين      ×فكرة 
 جذكر الاكر اي تراك  ف  العراؽ مكان ×فكرة 
 (1958-1920الملةؼ كالسمطة ) زمان ×فكرة 

 الميبرالية كالديمةراطية عند ماكرم العةد ايجتماع  مجموعة مفكرين    ×مجموعة افكار
 الجابرم كاسياماتو ف  الاكر السياس  افكار  ×مفكر 
 عند ايف ان  اللكرة كاياسح مفكر  ×افكار 

 مابعد الادالة : دراسة ف  الم ركع اللةاف  ال رب  الفكرة 
 

نسػػػػتطي   اف ناػػػػدد الاكػػػػر السياسػػػػ  كنعرفػػػػو كنايػػػػـ المبػػػػادئ العامػػػػة  المعادلػػػػةفمػػػػف يػػػػسؿ ىػػػػذه    
  كىػػ  مااكلػػة تةريبيػػة لمايػػـ تسػػاىـ فػػ  معرفػػة ماىيػػة المػػدايؿ ايساسػػية كالتاػػكرات التػػ  تنبػػ  منػػو

 .السياس  ب كؿ عاـ لدراسة الاكر
  



 7                                                                                                                                                                                                                                                                )دراسة مقارنة(      الفكر السياسي والنظرية السياسية

 

  Definition of Political Theory  السياسية : تعريف النظريةثانيا  

: كسػػائؿ بالػػو الاكػػر كالتييػػؿ. كعمػػكـ نظريػػة: اف  مػػره أالنظريػػة ل ػػةن مػػف النظػػرم: يةػػاؿ  نظػػرم 
 .(12)تعتمد عمب التجارب العممية ككسائميا. كالنظرية: قعية تلبت ببرىاف

المجػػردة عػػف اةيةػػة مػػا   األاكػػاـمجمكعػػة مػػف التعميمػػات أك ااػػطساان يةاػػد بيػػا  النظريػػةك 
  .(13)يجب اف تلبت ببرىاف في  تركيب عةم  مؤلؼ مف تاكرات تيدؼ الب ربط النتائ  بالمبادئ

ى  مااكلة لمربط بطريةة منظكمية المعرفة المتعمةػة  (قامكس اكساكرد)كالنظرية العممية اسب 
لـ اليبػػػرة  اليػػػدؼ تاةيػػػؽ نػػػكع مػػػف الايػػػـ  يتعػػػيف عػػػادة فػػػ  الةػػػدرة التاسػػػيرية  بجانػػػب ماػػػرد مػػػف عػػػا

كالتنبؤية  قديما ترج  الب اليكناف كاديلا عند مجمكعة مف ايمبريةيكف املاؿ )كارؿ ىامبؿ كارنسػت 
 .(14)نيجؿ(

كتعػرؼ النظريػػة  .(15)ليػػربط بػيف مبػادئ كنتػػائ  معينػة ارنسػان كىػ  بنػات تاػكرم ببنيػػة الاكػر 
ااطةمستكيات التاميؿ السياس  دقة  أكلر بأنيا  .(16)كا 

النظرية ى  بملابة تاسير عاـ لظاىرة معينػة اػي ة مسمايػا كتاػددت فػ  جميػ  عنااػرىا  ك
. اك ىػ  مجمكعػة األمػرلـ يكف مطابةان تمامان لما ى  عميو ف  كاق   إفكتااايميا تاديدان قريبان جدان 

المرتبطة ععكيان كمنطةيان ببععيا  كالت  تستطي  مػف يػسؿ ىػذا مف المااىيـ كالارعيات كالةكانيف 
التػػػرابط الععػػػكم كالمنطةػػػ  اف تةػػػدـ تاسػػػيران مةنعػػػان كماػػػددان لمظػػػاىرة التػػػ  تتنػػػاكؿ بالتاميػػػؿ  كمػػػا اف 

  .(17)بةدكر النظرية اف تجعؿ مف الممكف التنبؤ بما ياتمؿ اف يؤكؿ اليو تطكر ىذه الظكاىر
ب مةػػػػػدار نجاايػػػػػا فػػػػػ  تاميميػػػػػا الػػػػػدقيؽ لمظػػػػػاىرة كفةػػػػػان لممعطيػػػػػات كتعتمػػػػػد قيمػػػػػة النظريػػػػػة عمػػػػػ

 . (18)الماترعة
                                                           

 .392  صمادر سبؽ ذكرهالمعجـ الكسيط    كآيركف أنيس إبراىيـ (12)
جامعػػػة الككيػػػػت  : الككيػػػت )مامػػػد مامػػػكد ربيػػػ   النظريػػػة السياسػػػية فػػػ  مكسػػػكعة العمػػػـك السياسػػػية (13)

 .105ص ( 1994
)ليبيػػا: المكتػػب  الرابػػ ترجمػػة نجيػػب الااػػادم  الجػػزت   دليػػؿ اكسػػاكرد لمامسػػاة  تدىكنػػدتش (14)

 .948  ص (2003الكطن  لمباث كالتطكير 
 .49ص ( 1977دار العمـ لممسييف   ) بيركت: 5اسف اعب  عمـ السياسة  ط (15)
 السياسػػػ   دراسػػػػة تأاػػػيمية لاكػػػرة الديمةراطيػػػػة فػػػ  الاعػػػارات الةديمػػػػةابػػػراىيـ  ػػػبم   تطػػػػكر الاكػػػر  (16)

 .16ص ( 1980الدار الجامعية   :بيركت)
 .47ص ( 1987من كرات ذات السسسؿ  : الككيت)إسماعيؿ ابرم مةمد  نظريات السياسة الدكلية (17)

(18) McGraw Hill Encyclopedia of science & Technology, vol. 13, Mc Gar Hill 

company, 1977, P. 567.  
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كتعػػرؼ عمػػب اسػػػاس كجػػكد الكقػػػائ  كالظػػكاىر بػػػػ )) الرابطػػة العةميػػػة بػػيف مجمكعػػػة مػػف الكقػػػائ  
كالظكاىر السياسػية الماككمػة بالتجربػة المكعػكعية التػ  يمكػف اف تاػدد قانكنػا عامػا لػدل مجمكعػة 

 .             (19)ة((مف الظكاىر السياسي
كالنظريػػػة السياسػػػية: ىػػػ  التنسػػػيؽ المكعػػػكع  لممساظػػػات الػػػكاردة باػػػدد الظػػػاىرة السياسػػػية      

الػػب عمكميتيػػا  كىػػ  الرابطػػة التػػ  يةيميػػا العةػػؿ بػػيف ىػػذه  بارعػػافةكتاسػػيرىا كالك ػػؼ عػػف ديلتيػػا 
 .(20)الكقائ  السياسية

عمػـ  أبػكابمػف  أساسػ : بػاب Théories politer – political theoryكالنظريػة السياسػية 
السياسة كى  مجمكعة تامػيست كفػركض كتاػكرات لمنتػائ   تاسػر فػ  عػكئيا الظػكاىر السياسػية  

. كتػرتبط النظريػػة السياسػية بايػػـ كأىػػدافيااػكؿ ىكيػػة الدكلػة  ن ػػأتيا كتطكرىػا ككظائايػػا كنظميػا  أم
تعػػػ  فػػػ  اعتبارىػػػا الةػػػيـ كالمبػػػادئ السػػػائدة  إنيػػػاكالسػػػمكؾ السياسػػػ   كمػػػا  كاأليػػػسؽمعػػػيف لمتػػػاري  

كالتكػػػػكيف الناسػػػػػ  كالتركيػػػػػب ايجتمػػػػػاع  كالتااعػػػػػؿ كالاػػػػراع السػػػػػائد فيػػػػػو لتاديػػػػػد كسػػػػػائؿ النظريػػػػػة 
 .(21)كغاياتيا

كى  مجمكعة مف الةكاعد كالةكانيف المنظمة منيجيان ت كؿ اساسػان لعمػـ كتةػدـ تاسػيران لعػدد كبيػر 
المتعمةػػة بمكعػػكع  كاألفكػػار ا رات  اك ىػػ  مجمكعػػة منيجيػػة مػػف كاألاػػداثلكقػػائ  كالظػػكاىر مػػف ا
 .(22)مادد

دعامة اساسية مف دعامات عمـ السياسػة  كتػرتبط النظريػة السياسػية ))كتعتبر النظرية السياسية 
فكااؿ دقيةة ارتباطا كليةان م  الاكر السياس  كاييدلكجية السياسية  اتب اابح مف المتعذر كع  

 .(23(()بيف ىذه الماطماات
                                                           

  الطبعػػػة ايكلػػب  )عمػػػاف: دار كمكتبػػة الاامػػػد  ( قاطػػاف اامػػد سػػػميماف  النظريػػة السياسػػػية المعااػػرة19)
 .28(  ص2003لمن ر كالتكزي   

 la science politique(  كىك تعريؼ )مارسيممك بادك( لمنظرية السياسية ف  كتابو العمـك السياسػية  20)

ينظػػػر: عبػػػد الرعػػػا الطعػػػاف  الاكػػػر السياسػػػ  الاػػػديث  الجػػػزت األكؿ  جامعػػػة ب ػػػداد مطبعػػػة جامعػػػة  
   . 10  ص 1987ب داد  

المؤسسػػػػة العربيػػػػة لمدراسػػػػات :بيػػػػركت  ) الطبعػػػػة اللاللػػػػةىػػػػاب الكيػػػػال   مكسػػػػكعة السياسػػػػة  ( عبػػػػد الك 21)
 .587ص ( 1995كالن ر 

مكتبػة  :بيػركت (  كالدسػتكرية كالدكليػة  الطبعػة األكلػباامد سػعيااف  قػامكس الماػطماات السياسػية  (22)
 . 397ص ( 2004لبناف نا ركف  

مناؿ ابك زيػد ال ػياب   فػ  النظريػة السياسػية كفمسػاة السياسػة )ايسػكندرية: مركػز   ( مامد نار مينا23)
  .   23(  ص 2009ايسكندرية لمكتاب 
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كىػػ  تعبيػػر عػػف مجمكعػػػة مػػف الارعػػيات العمميػػػة التػػ  تتسػػـ بالتناسػػػؽ كالتػػرابط مػػ  بععػػػيا  
بمعنػػب اف تمػػؾ الارعػػيات العمميػػة لػػـ يػػتـ كعػػعيا باػػكرة اجتياديػػة كعاكيػػة   كانمػػا نتيجػػة دراسػػات 

المتاػمة بمكعػكع معػيف  فالمساظػة اساسية  كما تستند الػب المساظػة المبا ػرة لمجمكعػة الكقػائ  
ىػػػ  اكؿ ركػػػائز الباػػػث العممػػػ   كمنيػػػا يبػػػدأ بنػػػات الارعػػػيات العمميػػػة  امػػػا دكف ذلػػػؾ فيػػػ  نظريػػػات 

 .(24)فمساية
كالنظريػػػة السياسػػػية قسػػػماف: النظريػػػة السياسػػػية الكسسػػػيكية   اكليػػػا : التػػػ  تبػػػدأ بمةػػػكيت اػػػكؿ 

كىيػكـ عػف  أفسطػكفقالػو  ككاجباتػو ناػك السػمطة فيمػا يايػـ مػف الامسػاة السياسػية مػا ارنسػافطبيعة 
منيػػػا فمسػػػاة مػػػ  انيػػػا  أكلػػػرالسياسػػػة  لانييػػػا: النظريػػػة السياسػػػية الاديلػػػة التػػػ  ىػػػ  نظريػػػة السياسػػػة 

    Justiceدراسػة ماػاىيـ قديمػة ملػؿ العدالػة عدة  كقػد تاكلػت فئػة مػف الكتػاب الػب  أ كاين اتيذت 
اعػػػة أيػػػرل قامػػػت بتاميػػػؿ السػػػمكؾ السياسػػػ  لأل ػػػياص  كجماعػػػة أيػػػرل ابتػػػداتان مػػػف )ارنسػػػت كجم

 . (25)ربط األفكار السياسية كالسمكؾ السياس  إلبباركر( سعت 
كاذا كانػػت النظريػػة السياسػػية مسػػتمدة فػػ  ااػػكليا مػػف بيانػػات كمعمكمػػات تةػػـك عمػػب المساظػػة    

امػػػا اذا كانػػػت تعػػػال  الظػػػكاىر السياسػػػية   Empiricalفانيػػػا تعػػػرؼ بالنظريػػػة السياسػػػية التجريبيػػػة 
 .Normative (26)تعرؼ بالنظرية السياسية المعيارية  ف نيابمعايير ايسقية 

النظرية التجريبية يركف انو مف الممكف فاؿ كايتبار المظير التجريب  لمعتةداتنا عف  فأاااب   
السياسة دكف الديكؿ ف  م كمة الةيمة ناسػيا كمػف دكف التأكػد مػف اػاة الاػركض اك يطئيػا ملػؿ 
ايسػػتةرار السياسػػ  فػػ  دكؿ معينػػة   يعػػكد الػػب فػػركض منيػػا )نظػػاـ الاػػزبيف  اككمػػة  ػػعبية  تعػػدد 

الػػػ (  امػػػا ااػػػااب النظريػػػة المعياريػػػة فيػػػركف اف الةػػػيـ كالاةيةػػػة ىػػػ  فػػػركض مةدمػػػة ي  اياػػػزاب 
 .(27)تستمـز ام براىيف قبؿ اجرات ام باث تجريب 

                                                           

 .31المعاارة  مادر سبؽ ذكره  ص قاطاف اامد سميماف  النظرية السياسية ( 24)

 : دبػػ ) ( فرانػػؾ بيمػػ    معجػػـ بسككيػػؿ لمعمػػـك السياسػػية  ترجمػػة مركػػز اليمػػي  لألباػػاث  الطبعػػة األكلػػب25)
 . 512  ص ( 2004  مركز اليمي  لألبااث

  .34( قاطاف اامد سميماف  النظرية السياسية المعاارة  مادر سبؽ ذكره  ص 26)

اؿ ابك زيد ال ياب   ف  النظرية السياسية كفمساة السياسة  مادر سبؽ ذكره   ( مامد نار مينا؛ من27)
 . 62-61ص ص 
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  سػية ىػ  : المػني  التػاريي منػاى  اسا باث ف  النظريػة السياسػية بػيف اربعػةكتتراكح منيجية ال   
 .(*28)كالمني  المتكامؿلمني  الامسا  كيملمو    كاالسكسيكلكج  كالمني  

يساة مجمكعة التعرياات المتعمةة بالاكر السياس  كالنظرية السياسية نجد اف الاكػر السياسػ  ىػك 
بعبػػارة مػػكجزة ىػػك التأمػػؿ الػػذىن  لمظػػكاىر السياسػػية اك ىػػك نتػػاج عةمػػ  ماػػض كىػػك اقػػرب لمامسػػاة 

 الامسػػاةعنػػدما نةػػكؿ ) -تةريبػػا –السياسػػية فعنػػدما نةػػكؿ )الاكػػر السياسػػ  عنػػد افسطػػكف( ىػػ  ذاتيػػا 
الاكر السياس  بمرااؿ تبعا لتطػكر الاكػر اينسػان    مػف المرامػة  كقد مرَّ  السياسية عند افسطكف(.

 الب المرامة الميتافيزيةية  كلاللة كععية.  السىكتية
  فتمتاز  رغـ ا كالية النظرية ف  العمكـ السياسية  بمجمكعة مف السمات الت  اما النظرية السياسية

تميزىػػا عػػف الاكػػر السياسػػ   ككنيػػا اكلػػر تجريبيػػة  كقابمػػة ل لبػػات  كالتػػ  تعػػ  لنػػا الةػػكانيف العامػػة 
ليػػا اربعػػة منػػاى  اساسػػية  ىػػ  المػػني   (تجريبيػػة كمعياريػػة)لمظػػكاىر السياسػػية. كىػػ  عمػػب قسػػميف 

 مني  الامسا  كالمني  المتكامؿ.كال  السكسيكلكج  كالمني  التاريي
 

                                                           

( كىػػك المػػني  الػػذم يعتمػػد فػػ  تاميمػػو لمنظريػػة   Sabine: ملمػػو )جػػكرج ق سػػابيف  المنننيج التنناريخي (*)
عمػػػب التػػػراث السياسػػػ  لميكنػػػاف افسطػػػكف كارسػػػطك كمػػػا قدمػػػو كػػػؿ مػػػف ىػػػكبس كلػػػكؾ كركسػػػك كالػػػذيف  ػػػكمكا 

( كىػػك الػػذم Catline: كملمػػو )جػػكرج ج. كػػاتميف المنننيج السوسننيولوجي. لانيػػان: النظريػػات السياسػػية الكبػػرل
  ام ربػػط ـمػػ  كالػػذم يمكػػف اف يتناكليػػا عممػػات السياسػػة عمػػب مسػػؤكلياتييػػربط دراسػػتو بالنظريػػة العامػػة لممجت

(  كالػػذم يػػرل اف leu Straues: كملمػػو )ليػػك  ػػتراكس المنننيج الفمسننفي دراسػػة السياسػػة بػػالمجتم . لاللػػان:
الةػػػيـ جػػػزت ي يمكػػػف ايسػػػت نات عنػػػو فػػػ  الامسػػػاة السياسػػػية كي يمكػػػف اسػػػتبعادىا مػػػف السياسػػػة  كيبػػػد لعػػػالـ 

كملمػو ) كػارؿ  المننيج المتكامنلسة اف ف تتكفر لديو المعرفة عف اليير كالاياة كيير المجتم . رابعػان: السيا
( كىػػك المػني  الػػذم يػػرل عػركرة ايااطػػة بجميػػ  طػرؽ عمػػـ ايجتمػػاع Carl J Friedritchج فريػدريتش  

مجتم  كالدكلػػة كالػػدكؿ كعمػػـ الػػناس كغيرىمػػا لمكاػػؿ الػػب نتػػائ  ماػػددة كػػكف عمػػـ السياسػػة يتاػػؿ بػػالارد كبػػال
لممزيػػػد اػػػػكؿ ايقميميػػػة كغيرىػػػا مػػػػف المكاعػػػي   كالتػػػػ  تت يػػػر طبيعتيػػػػا كاػػػكرتيا اسػػػػب الزمػػػاف كالمكػػػػاف. 

المناى    ينظر: د. مامد نار مينا  ف  النظرية السياسية كفمسػاة السياسػة  ماػدر سػبؽ ذكػره  ص ص 
45-55.   
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 الثاني المطلب

 أسش بناء الفكر السياسي والنظرية السياسية

يسػتطي  اينسػاف مػف بعػده المجتمػػ  لكػؿ فكػر مجمكعػة مػف ايسػس كالمبػادئ التػ  مػف يسليػا 
ة الةناعات اكؿ فكرة اك مبدأ اك نظرياف يبن  عمييا اياكاـ كياكر ليا الكقائ  كتتككف لو كالدكلة 

 اك ايدلكجية اك ىدؼ سياس  مادد  كىك انبلاؽ عف الكاق  السياس  المعاش.
ىؿ الاكر السياسػ  سػابؽ عمػب النظريػة ؟ ك  الاكر كالسياس  كالنظرية السياسيةالارؽ بيف فما ىك    

ىػؿ ك  السياسػية تمتمػؾ فكػرا سياسػيا؟ريػة ىؿ يمتمؾ الاكر السياس  نظريػة سياسػية اـ النظك  ؟السياسية
ىػؿ يتسػـ الاكػر السياسػ  بالعمكميػة ك  ؟بالعمميػة اكلػر مػف الاكػر السياسػ  تاطبغ النظرية السياسػية

ىػؿ يمكػف الكاػػكؿ الػب نتػائ  ماػػددة ك  فػ  الطػرح فػ  اػػيف تتسػـ النظريػة السياسػػية بالياكاػية ؟
 عبر النظرية السياسية اـ الاكر السياس ؟

ىنػػاؾ فرقػػان كبيػػرا بػػيف الاكػػر السياسػػ  كالنظريػػة السياسػػية  كنجػػد مػػف المايػػد معرفػػة  ممػػا تةػػدـ نجػػد اف
 الاكر السياس  كالنظرية السياسية؟ اسسكؿ منيما  فماى   اسس

 

 Construction of political Thought اسس بناء الفكر السياسي  اوال:

  اسػس بنػػات الاكػر السياسػػ  تكاػؿ الػػبيمكػف مػػف يػسؿ طػػرح ىػذه المجمكعػػة مػف األسػػئمة اف ن    
  فمعظػػـ ايفكػػار السياسػػية بنيػػت عمػػب اسػػاس ماػػدد  ايسػػس مةدمػػة ميمػػة لمعرفػػة ايفكػػارفمعرفػػة 

فمػا ىػ    آرائػوكعبر التأمؿ العةم  ينطمؽ منيا الماكر اك الايمسكؼ  لياكغ لنػا ايفكػار  كيةػدـ لنػا 
ف اف نطرح ىذه المجمكعة لناؿ ىذه ايسس  ككيؼ نتكاؿ الب الاكر السياس  مف يسليا ؟ يمك

 الب اليدؼ المن كد  كى  كايت : 
 كيؼ يمكف اف نبن  الاكر السياس  ؟س/ 
 ما ى  اىـ ماردات البنات ليذه الاكرة ؟س/ 
 طة تعن  فكرا سياسيا ؟مىؿ كؿ فكرة متعمةة بالسس/ 
 ىؿ الاكر السياس  مرتبط بالماكر اك الايمسكؼ ؟س/ 
 اك قكانيف تاكـ الاكر السياس  ؟ىؿ تكجد قاعدة عامة س/ 
 ؟الت  تساعدنا عمب فيـ ىذه ايسس ماى  اىـ ايفكار السياسية الةديمة كالمعاارةس/ 

 كيف يمكن ان نبني الفكر السياسي، وما ىي اىم مفردات البناء ليذه الفكرة ؟ 
ماػػددة  منيػػا مػػا   اف معظػػـ ايفكػػار السياسػػية الكبػػرل قامػػت عمػػب اسػػس كماػػردات يمكننػػا الةػػكؿ    

فالاكر  كجد قبؿ الاركػة  يف الاركػة ليسػت  يتعمؽ بتاكر ااابيا اكؿ مكعكع اك فكرة ماددة.
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اي سعيان ناك تاةيؽ ىدؼ معيف   كميما كاؼ ىذا اليدؼ بانػو جزئػ  اك قطػرم اك مبا ػر  فيػك 
 .(29)ليس اي تعبيران عف التاكرات كايدراؾ كمف لـ فيك فكر

 فكرة ىي )عبارة عن تصور وادراك( اذن ال -
كىؿ يكا  التاكر كايدراؾ لمكاكؿ الب الاكر السياس  ؟ ايجابة  ي يكا   بؿ يبد مف ربطيػا   

كالظاىرة ى  الكاق  اليارج  المػؤلر عمػب الاػكاس  كىػ  الكاقػ  الناسػ  المػدرؾ بالظاىرة السياسية  
التجريبية  كى  عند )كانت( مكعكع كػؿ تجربػة يباث فيو العمـ مف الاةائؽ  بال عكر  كى  كؿ ما

 .(30)ممكنة تادث ف  الزماف كالمكاف  كتتجمب فييا العسقات الت  تاددىا المةكيت العةمية
 )الظواىر السياسية( .  عناذن، الفكر السياسي يبحث  -
كالمبػػػػادئ كالنظريػػػػات التػػػػ  تعػػػػرض لمعسقػػػػة بػػػػيف الاػػػػرد  ا راتالسياسػػػػ  يتعػػػػف كبمػػػػا اف الاكػػػػر    

كالسػػػمطة  كمػػػا يسػػػتمـز ذلػػػؾ مػػػف دراسػػػة كتاسػػػير ظػػػاىرة السػػػمطة فػػػ  ن ػػػأتيا   ككجكبيػػػا اك جكازىػػػا  
  .(31)كتطكرىا كمؤسساتيا  ككظائايا كمرليا

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

 .. وىنل يحتناج الفكنر السياسني النأ الت؟صنيل ؟ ىل كل فكنرة متعمقنة بالسنمطة تعنني فكنرا سياسنيا 
لػػيس كػػؿ فكػػر ميمػػا تعمػػؽ بالسػػمطة اك بػػايلتزاـ السياسػػ  يمكػػف اف يػػدعب فكػػرا سياسػػيان  ايػػث نماػػظ 

  كىػذا يعنػ  اف الاكػر (32)كارتبطػان بتةاليػد اعػارية كالتأاػيؿفيو رقيا ف  التاميؿ كرفاىية ف  البنػات 
يتمتػ  بيػذا المسػتكل مػف البنػات كالتأاػيؿ السياس  كبيذا المعنب مػرتبط بػالماكر اك الايمسػكؼ الػذم 

 ف  التاميؿ.
 اذن، الفكر السياسي يتمتع باإلصالة في التحميل -

 س/ ىل توجد قاعدة عامة او قوانين تحكم الفكر السياسي ؟
الػب قػكانيف    كانمػا ىنػاؾ ماػاكيت لمكاػكؿتاكػـ الاكػر السياسػ ي تكجد قاعدة عامة اك قكانيف    

   كى  مت يرة كياععة ررادة الب ر.ككنيا مرتبطة بالظكاىر السياسيةكى  مت يرة  لابتة 
 اذن، الفكر السياسي ال تحكمو قوانين ثابتو -

 
                                                           

  .   4( د. غانـ مامد االح  الاكر السياس  الةديـ كالكسيط  مادر سبؽ ذكره  ص 29)
   .   30ص  مادر سبؽ ذكره المعجـ الامسا     جميؿ اميبا( 30)
   .20ص  ...  مادر سبؽ ذكره ( د. جياد تة  اادؽ  الاكر السياس  العرب  ايسسم 31)
   .5-4( د. غانـ مامد االح  الاكر السياس  الةديـ كالكسيط  مادر سبؽ ذكره  ص ص 32)
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 ؟السياسيةس/ ماىي اىم االفكار السياسية القديمة والمعاصرة التي تساعدنا عمأ فيم االسس 
اذ   كبالتػػال  التأسػػيس النظػػرم  ياسػػية الةديمػػة كالمعااػػرة عمػػب الايػػـ كالتاميػػؿتسػػاىـ ايفكػػار الس   

نظـ الااكمة ما قدمو افسطكف كارسطك مف افكار سياسية اكؿ الدكلة كانكاع اليعد التراث اليكنان  ك 
كما ى  المعايير الكمية كالنكعية الت  تادد نكعية اينظمة السياسية كدكر الةػكانيف فػ  ذلػؾ  كػذلؾ 

قدمتػػػو الاعػػػارة اليكنانيػػػة مػػػف اسػػػيامات سياسػػػية كقانكنيػػػة عبػػػر فسسػػػاتيا )بكليػػػب    ي ػػػركف   مػػػا
ر( الب انسانية )تكمػاس )ايمي مف ميكافيمم   كالتنكير   كما تةدـ بو ماكرك عار النيعة كسنيكا(

لميتماػػة  كا ػكاليا ا بأنكاعيػػاالميبراليػػة كاي ػتراكية  ماكػرككناعيػة )ميػػؿ ك بنلػاـ( كمػػا تةػدـ بػػو  ( مػكر
غمػب النظريػات كايفكػار مت لنػا ايطػار الاكػرم كالمنيجػ  أل  ىػ  التػ  قػدكؿ ىذه الماػاىيـ كغيرىػا

 السياسية الاالية.
     القديمة والمعاصرة الغربية االفكار السياسيةاذن، الفكر السياسي تحكمو  -
الفكنننر يساػػػات ايجكبػػػة بػػػالتعريؼ ايتػػػ : بعػػػد ايجابػػػة عمػػػب ىػػػذه التسػػػاؤيت  يمكػػػف اف نجمػػػ   

يبحنث فني الظنواىر السياسنية ويندرس العالقنة المفكنر النذ   السياسي : عبارة عنن تصنور وادراك
و االفكنار السياسنية ميتمتع باألصالة في التحميل ال تحكمو قوانين ثابتة وتحك ،بين الفرد والسمطة

 الغربية القديمة والمعاصرة .
 

 عناصر الفكر السياسي
 

 
 
 
 

 التالية:   مف يسؿ المعادلةاف بنب  الاكر السياس نستطي  كمف يسؿ ىذه العناار  
 

   = الفكر السياسي                والسمطة الفرد× 
 

 كمف يسؿ الملاؿ التال  نستطي  اف نكعح ىذه المعادلة
 

        = الحكم الصالح             المواطنين مع الحكومة ×
 

 الفرد والسمطة ظاىرة  فكرة
 دراسة العالقة سياسية تصور وادراك

 فكرة
 ظاىرة

 القضاء عمأ التمييز
 االستقرار السياسي
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 المعادلةيكعح ناس   لانالملاؿ الكىذا 
 

=                 النظام الدستور          الطبقة الوسطأ ×
 عند ارسطو

 
اعتمػادا   كىذه المعادلة ى  مااكلة مف البااث ف  ت ػريح بنيػة ايفكػار السياسػية ككيايػة تأسػييا   

اك   تسػاىـ فػ  تةريػب الاػكرة لػدل البػااليف اػكؿ ىػذه ايفكػار  عمب ما تةػدـ مػف عنااػر اساسػية
 اتب الساعيف الب ايجاد افكار سياسية جديدة ف  عالمنا المعاار. 

 

 Construction of political Theory : اسس بناء النظرية السياسيةثانيا  
اػػػكؿ مكعػػػكع   ايكؿ مػػػف الباػػػث المطمػػػبمػػػف يػػػسؿ التعرياػػػات التػػػ  سػػػبؽ كاف تةػػػدمت فػػػ      

نسػتطي  اف ناػؿ الػب  اف نتعرؼ عمب الكياية الت  مػف يسليػامف المايد     نجد النظرية السياسية
تأسيس ىذه النظرية. كيمكف اف نطرح ىذه ايسئمة لمكاكؿ الب اسس بنات النظرية السياسػية. كىػ  

 كايت :
 س/ ماىي اىم مفردات النظرية السياسية ؟ 

السػػػػؤاؿ  يمكػػػػف الةػػػػكؿ اف ماػػػػردات النظريػػػػة السياسػػػػية التػػػػ  يتناكليػػػػا البااػػػػث ل جابػػػػة عػػػػف ىػػػػذا    
السياس  ى  ناسيا ماردات الاكر السياس  ) ليبرالية  ا تراكية  ديمةراطيةػ العدالة  اةكؽ اينساف  

 اي انيػػا ي تنااػػر عمػػب الاكػػر فاسػػب  بػػؿ تكجػػد نظريػػات فػػ  اةػػكؿ الناعيػػة  المسػػاكاة ...الػػ (.
 .ملؿ نظرية )ايستكف مكرغنلاك ككابسف كسنايدر(السياسة اليارجية ك  سيةالنظـ السيا

ىي نفس مفردات الفكر السياسي، والنظم السياسنية والدراسنات  اذن، مفردات النظرية السياسية-
 الدولية

 س/ ىل تطرح النظرية السياسية قوانين عامة ؟
  السياس   انيػا مااكلػة لاػن  قػكانيف عامػةنعـ  كىذا ما تتميز بو النظرية السياسية عف الاكر     

ة  اكلػر مػف ككنيػا مجػرد تأمػؿ ذىنػ  يةػكده عةػؿ تطرايػا النظريػة السياسػي اك مبػادئ عبر تعميمات
ىػ  : ) لكػؿ   ك جػكف راكلػز اػكؿ نظريتػو فػ  العدالػةمػا قدمػو كمػف املمػة ىػذه التعميمػات   .اينساف

  يطػػة م ػػابية لماريػػات ايساسػػية تتكافػػؽ مػػ ػػيص اػػؽ مسػػاك فػػ  يطػػة مناسػػبة كاممػػة لماريػػات 

 الحل الوسط
النظام االوليجارشي 

 والديمقراطي
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  اك ايقػػؿ لمػػف يممكػػكف المزيػػد  لتاةػػؽ المسػػاكاة لػػة ىػػ  مػػنح المزيػػد لمػػف يممكػػكف اقػػؿالعامػػة(  )العدا
 .(33)عند نةطة الكاكؿ(

 تستطيع النظرية السياسية صنع قوانين عامة-
 ؟اسية مرتبطة بالمفكر او الفيمسوفس/ ىل النظرية السي

نظريػػة  :النظريػػة السياسػػية بػػالماكر اك الايمسػػكؼ اك عػػالـ السياسػػة. فعمػػب سػػبيؿ الملػػاؿنعػػـ  تػػرتبط 
نظريػػة المػػديست كالميرجػػات لػػػ جابرييػػؿ   نظريػػة ارسػػطك عػػف اللػػكرة   ن ػػكت الدكلػػة عنػػد افسطػػكف

 . (34)المكند
 ؟ةس/ ىل توجد قاعدة عامة او قوانين تحكم النظرية السياسي

نعـ  فةد اكمت النظرية الماركسية قكانيف  كرسمت ليا اكر كا كاؿ متعاقبة  اذ تكجػد لكػؿ نظريػة 
فنظريػػة العةػػد ايجتمػػاع  قكاميػػا  المتبػػ  . يػػامنيجمػػف ايسػػس تنطمػػؽ فػػ  بنائيػػا كاسػػب مجمكعػػة 

  كالنظريػػػػة (المجتمػػػػ )  كالنظريػػػػة الماركسػػػػية قكاميػػػػا  (الاػػػػرد)ظريػػػػة الارديػػػػة قكاميػػػػا )الدكلػػػػة(   كالن
)المػػرأة(  كنظريػػة قكاميػػا  Feminism  كالنظريػػة النسػػكية (الاريػػة كاينتيابػػات)الديمةراطيػػة قكاميػػا 

 التديؿ اينسان  قكاميا )اينساف( كىكذا.

س/ مننناىي اىنننم النظرينننات السياسنننية القديمنننة والمعاصنننرة التننني تسننناعدنا عمنننأ فينننم النظرينننة 
 السياسية؟

تأايؿ ف   كالاديلة  عبر ما طراو الاسساة كعممات السياسة  ةديمةساىمت النظريات السياسية ال 
عنػد الباػث عنيػػا ميػاديف العمػكـ ايجتماعيػة  ك  ه مػف بػيفعمميػات الباػث السياسػ   كادت الػب تطػكر 

 ى :نجد اف اىـ ىذه النظريات   
  (  ىيجؿ  ابف يمدكفالدكلة )افسطكف  ارسطكنظرية 
  العائمة )ارسطك(نظرية 
  (ايمبراطكر قسطنطيف  )الاراعنة الاؽ ايلي نظرية 
 ( جسسيكسنظرية السيايف)(35) 

                                                           

ره اتت  ف ارجيتتا اايتت  ستت الف  -يجتت الا  -كريستتاي د الكاك يايتت الف سفة ستتةا سفسي ستتيا سفيتتك   س كتت ر ( 33)

-192(ف ص ص 2003سفطا تتا ساكف)ف)سفهتت هري  لتتيد ف الرسستت   كسفااتتك  سااستت ايا كساجاي ليتتاف

193 . 
( ف يزيال اك  هذه سفاظريا ف ياظر  يايال اصر يها ف سفاظريا سفسي سيا ك  سةا سفسي ساف يصالر ساق 34)

  . 140-113ذكرهف ص ص 
ف ياظر  غ ا  يايال ص فحف سفةكر سفسي سل سفهالي  كسفكسيطف يصالر ساق ذكرهف ( اك  اظريا سفسيةيد35)

  . 170-169ص ص 
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 )(36)نظرية الطاعة العميات لماكاـ )كالاف 
 )(37)نظرية المذة كايلـ )جيرم  بنلاـ 
  ىكبس  لكؾ  ركسك( نظرية العةد ايجتماع( 
 )نظرية الااؿ بيف السمطات )مكنتسكيك 
 )نظرية الدستكر الميتمط )بكليب 
  الةانكف الطبيع  ) ي ركف(نظرية 
 (38))كارؿ ماركس(دية التارييية نظرية الما 
 النظرية الديمةراطية. 
 كيف يمكن ان نبني النظرية السياسية ؟ س/ 

مػف يػػسؿ التعرياػػات التػػ  تةػػدمت فػػ  المباػث ايكؿ اػػكؿ النظريػػة السياسػػية   كمػػف يػػسؿ ايجابػػة 
عبػػػر سمسػػػمة  اف تبنػػػب النظريػػػة السياسػػػيةالتكاػػػؿ الػػػب امكانيػػػة  يمكػػػفعمػػػب اسػػػئمة ىػػػذا المطمػػػب   
  مترابطة مف المرااؿ  ى :

 )المساظة( كالكقائ راد مجمكعة مف الظكاىر المرامة ايكلب : 
 )ايسباب( تةديـ الارعيات اللانية:المرامة 

 ( *طرح التعميمات اك الةكانيف )المعادلةالمرامة اللاللة : 
 تةديـ النتائ  )النتيجة( المرامة الرابعة :

  

                                                           

سفيط ها ي السي  هل سفكسي ا ف خالص يد طغي د اك  رج   ( ي خصه  سد ف اك   سفزياييد سفط لا 36)

سفاليد . ياظر  جكرج سا يدف اطكر سفةكر سفسي سل سفي  صرف ارجيا رسشال سفارسكي ف سفكا ب سفث ف  

  .72-70(ف ص ص 2010)سفه هري  سفهيئا سف  يا سفيصريا ف كا بف
رسكي ف سفكا ب سفرساع ف ص ص جكرج سا يدف اطكر سفةكر سفسي سل سفي  صرف ارجيا رسشال سفا (37)

175-176 .  

-48( جكرج سا يدف اطكر سفةكر سفسي سل سفي  صرف سفكا ب سفخ يسف يصالر ساق ذكرهف ص ص 38)

52. 

يهصال ا في  الفا   سفياهج سفيااع  ل سفاا ي  . كسفال ساه  ساش ري سف) سرا ا يا هج سس سياف هل  (*)
 ياهج سفة سةل كسفياهج سفياك ي .كسف لسفياهج سفا ريخل كسفياهج سفسكسيكفكج
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 مخطط من اعداد الباحج يوضح كيفية بناء النظرية السياسية

 
  

  

  

 

 

 يوضح هذا المخطط نظرية ارسطو عن الثورة كمثال  ولنأخذ

 

 

  

 

 

كمف يسؿ ىذا الملاؿ  نجد انو مف المايد اي ارة الب اف ارسطك اراد اف يكعح اف عمة اللكرات 
فالدكلة الت  ))ى  التااكت كال عكر بالارماف كالسمساكاة ايقتاادية كالسياسية  كعمب العكس  
 .(39(()كعادؿتتمت  بتكافؽ ف  اياتيا ايقتاادية كالسياسية تنعـ بنظاـ سياس  متكازف كمستةر 

 :آيت كالملاؿ اللان    نأيذ النظرية السياسية الكاقعية عند ميكافيمم   كى  اسب الميطط 

  

                                                           

  .101( غ ا  يايال ص فحف سفةكر سفسي سل سفهالي  كسفكسيطف يصالر ساق ذكرهف ص 39)

 المرحلة الثانية المرحلة الثالثة المرحلة الرابغة المرحلة االولى

الظواهر 

 والوقائػ

التغميمات  الفرضيات

 والكوانين

 النتائخ

 النتيحة المغادلة االسباب المالحظة

 الثورة
تندلػ الثورات 

عندما يحطل 

 التفاوت 

 فروقات الالمساواة

 نزاعات 

الظواهر 

 والوقائػ

التغميمات  الفرضيات

 والكوانين

 النتائخ
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 مخطط النظرية السياسية الواقغية الميكافيللية

 

  
  

  

  

 

 

 

 

 

نجػػد اف نظريػػة ميكػػافيمم  فػػ  السياسػػة اسػػتطاعت عبػػر المساظػػة اف ت ػػيص اف سػػبب انةسػػاـ    
ايطاليػػا  ىػػ  ىيمنػػة رجػػاؿ الػػديف كايقطػػاع  كاف كجػػكد ايميػػر )الاػػاكـ( الػػذم يتمتػػ  باػػاات تؤىمػػو 

 لةيادة الدكلة كدف  اييطار الدايمية كاليارجية عنيا. 

ف  ت ريح بنية النظرية السياسية  كاىـ عناار عممية البنات  ى  مااكلػة ىذه المعادلة مف البااث 
لتةريب الاكرة كتركيػب اي ػكاؿ كترتيػب ايفكػار التػ  تبنػب عمييػا النظريػة السياسػية  كالتػ  تسػاىـ 

 ف  ان ات نظريات سياسية جديدة اك اتب تاميؿ النظريات السياسية الةديمة.

    
  

 المرحلة الثانية المرحلة الثالثة المرحلة الرابغة المرحلة االولى

الظواهر 

 والوقائػ

التغميمات  الفرضيات

 والكوانين

 النتائخ

 النتيحة المغادلة االسباب المالحظة

 حروب  

و انكسامات 

 داخلية

 مليصيات

دولة موحدة 

 وقوية

الغاية تبرر 

 الوسيلة

قوة الدولة 

تتطلب وحود 

 )االمير والحيض(

 هيمنة 

رحال الدين 

واالقطاؼ 

سبب ضياؼ 

 الدولة
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 اليو بالنةاط ايتية:يمكف اف نكجز ما تكامنا  

 اف الاكر سابؽ عمب النظرية . 
 اف الاكر السياس  يمتمؾ نظرية سياسية بالعركرة  كالعكس اايح. 
 كاف النظرية السياسية تاطبغ بالعممية.   
 ف  دراستيا عمب الظكاىر كالارعيات لمكاكؿ الب قكانيف عامة اك  النظرية السياسية تعتمد

 .ؿ النتائ  ماددمسممات يمكف مف يسليا الكاك 
 .اف الاكر السياس  يتسـ بالعمكمية ف  الطرح 

 :(40)اتيتمؼ عف الاكر السياس  ف  ايت  كذلؾ يمكننا الةكؿ  اف النظرية السياسية 
 النظرية السياسية تتسـ بالمنيجية العممية. 
 الاكر ىك انعكاس لمجمكعة مف الملؿ العميا اك تدكينات تارييية. 
  تمتمؾ ف  النياية نتيجة سياسيةالنظرية السياسية. 
 النظرية السياسية قابمة ل لبات عبر فرعية جزئية. 
 .النظرية تباث عما ىك كائف عمب عكس الاكر الذم يباث عما يجب اف يككف 
 . تعتمد النظرية السياسية عمب الاكر السياس  كمؤ رات اكلية لمتعامؿ م  الكاق  السياس 

 

  

                                                           

  . 33( قاطاف اامد سميماف  النظرية السياسية المعاارة  مادر سبؽ ذكره  ص 40)
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 الخاتمة
الاكر السياسػ  كالنظريػة السياسػية اف نلبت اف نيمص ف  ياتمة ىذا الباث  كعمب عكت الارعية 

فػ  عمميػة التاميػؿ السياسػ  لمظػكاىر السياسػية . كمػف يسليػا تكاػؿ الباػث  أكسىما جػزت ي يتجػز 
 مجمكعة مف النةاط  ى :الب 
 ب ػػػػرم لتاسػػػػير الظػػػػاىرة الاكػػػػر السياسػػػػ  ىػػػػك مجمكعػػػػة ايفكػػػػار كا رات التػػػػ  اػػػػاغيا العةػػػػؿ ال

النظرية السياسية ىػ  مجمكعػة مػف الةكاعػد كالةػكانيف المنظمػة منيجيػان ت ػكؿ ف  ايف . السياسية
 اساسان لعمـ كتةدـ تاسيران لعدد كبير مف الكقائ  كالظكاىر كاألاداث.

   يمكف تعرياو عمب اساس المكاف   الزماف  الكاؼ  ايفكار  الماكر.الاكر السياس  

 نظرية سياسية ى  عبارة عف فكرة سياسػية باألاػؿ  لكػف لػيس كػؿ فكػرة سياسػية يػنجـ عنيػا  كؿ
 نظرية سياسية.

   النظريػػػػة السياسػػػػية قسػػػػماف   النظريػػػػة السياسػػػػية التجريبيػػػػة الةائمػػػػة عمػػػػب البيانػػػػات كالمعمكمػػػػات
  ة المعيارية الت  تعال  الظكاىر السياسية بمعايير ايسقية .سيكالنظرية السيا

 المػػني  ك   اربعػػة منػػاى  اساسػػية  ىػػ  المػػني  التػػاريي  كالمػػني  السكسػػيكلكج لمنظريػػة السياسػػية
 الامسا  كالمني  المتكامؿ  ف  ايف ي نجد لماكر السياس  مناى  يااة كماددة بالمةارنة.

 ى : الاكرة   الظاىرة السياسية  الارد كالسمطة.ماكر السياس  لسلة عناار اساسيةل   
   عمػب مرااػؿ اربعػة اساسػػية تبنػػب كىػ   اػن  قػػكانيف اك مبػادئ عامػة.لنظريػة السياسػية اتسػتطي

معادلػة بنػات الاكػر السياسػ  فػ  اػيف نجػد اف  ى  : )المساظة  كالارعية  الةكانيف  النتيجة( .
 الارد كالسمطة .× تةكـ عمب اساس: فكرة/ ظاىرة 

 بؿ تكجد ىناؾ نظريات عدة  ف     ليست مةاكرة عمب الاكر السياس   اف النظريات السياسية
 اةم  النظـ السياسية كالدراسات الدكلية.

  تمتمػػػؾ النظريػػػة السياسػػػية منيجيػػػة عمميػػػة مسػػػتندة عمػػػب فرعػػػيات كنتػػػائ  ماػػػددة  عمػػػب عكػػػس
رة اػكؿ الاكر السياسػ  عبػارة عػف فكػفػ ايفكار السياسية التػ  تعتمػد عمػب التأمػؿ كالتاكيػر الاػر.

مكاعػػي  مػػف اػػن  اػػاابيا  فػػ  اػػيف تمتمػػؾ النظريػػة السياسػػية نتػػائ  ماػػددة لمظػػكاىر المػػػراد  
 الباث عنيا.
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 المحتويات
 اوال: المعاجم والموسوعات

 مكتبػة  ) الةػاىرة:الطبعػة الرابعػة   المعجـ الكسيط  مجمػ  الم ػة العربيػة  كآيركف أنيس إبراىيـ
 (.2004ال ركؽ الدكلية  

  بيػركت: سعيااف  قػامكس الماػطماات السياسػية كالدسػتكرية كالدكليػة  الطبعػة األكلػب  اامد(
 ( .2004مكتبة لبناف نا ركف  

  تػػاج العػػركس مػػف جػػكاىر الةػػامكس  مامػػد مرتعػػب تاسػػيف الزبيػػدم  تاةيػػؽ: مامػػد مامػػكد
 (.1976-1396الككيت سمسمة التراث العرب   )  16الطناا   ج

  لمامسػػػاة  ترجمػػػة نجيػػػب الااػػػادم  الجػػػزت الرابػػػ  )ليبيػػػا: تدىكنػػػدتش  دليػػػؿ اكسػػػاكرد
 (.2003المكتب الكطن  لمباث كالتطكير 

    (.1982جميؿ اميبا  المعجـ الامسا   الجزت اللان   )بيركت: دار الكتاب المبنان 
 المؤسسػػػػػػة العربيػػػػػػة لمدراسػػػػػػات  :بيػػػػػػركت)  3عبػػػػػػد الكىػػػػػػاب الكيػػػػػػال   مكسػػػػػػكعة السياسػػػػػػة  ط

  (.1995كالن ر 

 ثانيا  : الكتب
 ابراىيـ  بم   تطكر الاكر السياس   دراسة تأايمية لاكرة الديمةراطية فػ  الاعػارات الةديمػة 

 (.1980الدار الجامعية  : بيركت )
  دار الكتػػاب الماػػرم   ) الةػػاىرة: اامػػد زكػػ  بػػدكم  معجػػـ الماػػطماات السياسػػية كالدكليػػة

1989.) 
 (.1987من كرات ذات السسسؿ   :الككيت)ابرم مةمد  نظريات السياسة الدكلية إسماعيؿ 
   جيػػاد تةػػ  اػػادؽ  الاكػػر السياسػػ  العربػػ  ايسػػسم : دراسػػة فػػ  ابػػرز ايتجاىػػات الاكريػػة

 (.1993الطبعة ايكلب )ب داد: مديرية دار الكتب لمطباعة كالن ر  
 ة را د البػراكم   الكتػاب اللالػث )الةػاىرة: جكرج سبايف  تطكر الاكر السياس  المعاار  ترجم

 (.2010الييئة العامة المارية لمكتاب 
 (.1977دار العمـ لممسييف   :بيركت)  5اسف اعب  عمـ السياسة  ط 
  سميماف ابراىيـ العايد  رسالتاف ف  المعَّرب يبػف كمػاؿ كالمن ػ   معيػد الم ػة العربيػة  جامعػة

 . 1987 -ىػ 1407ة  أـ الةرل  مكة المكرمة  السعكدي
 مطبعػػػة جامعػػػة  :جامعػػػة ب ػػػداد )عبػػػد الرعػػػا الطعػػػاف  الاكػػػر السياسػػػ  الاػػػديث  الجػػػزت األكؿ

 (.1987ب داد  
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  غانـ مامػد اػالح  الاكػر السياسػ  الةػديـ ك الكسػيط  )جامعػة المكاػؿ: دار الكتػب لمطباعػة
 (.2001كالن ر  

 ركػز اليمػي  لألباػاث  الطبعػة األكلػبفرانؾ بيمػ    معجػـ بسككيػؿ لمعمػـك السياسػية  ترجمػة م 
 (. 2004  مركز اليمي  لألبااث :دب )

  قاطػػػاف اامػػػد سػػػميماف  النظريػػػة السياسػػػية المعااػػػرة   الطبعػػػة ايكلػػػب  )عمػػػاف: دار كمكتبػػػة
 (.2003الاامد لمن ر كالتكزي   

 نبيػػػؿ رىانػػػات  ترجمػػػة  -مجػػػاديت -كريسػػػتياف دكيكامبيػػػان   الامسػػػاة السياسػػػية اليػػػكـ: افكػػػار
 (.2003سعد  الطبعة ايكلب )الةاىرة: عيف لمدراسات كالباكث اينسانية كايجتماعية 

 (.1999دار الكندم لمطباعة كالن ر   :اربد )مامد اامد ربي   دراسات ف  الاكر كالاعارة 
  دار  :عمػاف) مامد عكض اليزايمة  فتا  عبدا  انكف  الكجيز ف  الاكػر العربػ  ارسػسم

 (.1993ااات  
 جامعػة الككيػت   :الككيػت) مامد مامكد ربي   النظرية السياسية ف  مكسكعة العمـك السياسية

1994.) 
  :مامد نار مينا؛ مناؿ ابك زيد ال ياب   ف  النظرية السياسية كفمسػاة السياسػة )ايسػكندرية

 (.2009مركز ايسكندرية لمكتاب 
 

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