
 سةـــــــــامــــــــــرة الخـــالمحاض

 تعريف علم السياسة.

يتميز تعريف علم السياسة باختالفات كثيرة في تعريفه وتحديد هويته ووضع حدوده  

، وهذه الصعوبة ترجع إلى اختالف المدارس األخرىبالنحو الذي ال يختلط بباقي العلوم 

عملت على دراسة علم السياسة، وهذا ما الفكرية والتوجهات التي احتكمت إليها حين 

 سنحاول توضيحه في هذا المطلب من خالل الفقرات التالية:

  ى: التعريف اللغوي واالصطالحي لعلم السياسة.األولالفقرة 

 : تعريف السياسة.أوال

وهي مأخوذة من فعل ساَس يسوس، وهي على  عبارة عن معالجة األمور هيالسياسة 

، "الخارجيةورعاية كافة شؤون الدولة الداخلية  " هياصطالحا فمصدر فعالة، أما 

 ما في"، وأسياسة تقوم على توزيع النفوذ والقوة ضمن حدود مجتمع ما" يهكذلك و

والذي كان يطلق على المدينة   polisمشتقة من لفظ  politicsاالنجليزية فكلمة

أصبحت تطلق على فن الحكم إذ الكلمة فيما بعد هذه قد تطورت و state -cityالدولة

 .1وإدارة أمور الدولة داخليا وخارجيا

إن السياسة مصدر للفعل بن منضور "إل وفي تعريف آخر كما جاء في لسان العرب

، وفي 2قام بها، وساسه القوم، جعلوه يسوسهم" أيساس يسوس، وساسة األمر سياسة، 

يتعد بما يصلحه، والسياسة فعل ساس الذي  أي: ساس الشيء بن حجرإ تعريف اخر قال

 ،يأمرهم أييقوم عليها ويروضها، والوالي يسوس الرعية  أييسوس الدواب سياسة 

م يتولون أموره أي يسوسهم أنبياؤهم'' إسرائيلكان بنوا وجاء في الحديث الشريف" 

 3كما يفعل الوالة بالرعية.
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ة من سايسليين حول تعريف معنى ابالغركرين فين العلماء والمبفات واسعة ختالإهناك 

لسياسة اأن شبدة رت الوافالتعرين يحصي ااحث أب ألي  يمكن وال االصطالحية،الناحية 

ض رايتم استع حين، وهابتجاهات القائلين اوتباين  ة تشعب مفاهيمهالكثروذلك نظرا 

ة الحاكمة اآلراء المختلفة والواسعة حول المفهوم، أي كل ما يتعلق بالدولة والسلط

يرجع ون، حياعض األبضة في رمتعاووعالقتها بالمواطنين، ولكن من منطلقات مختلفة 

و نح همنطلقوكر إلى الموضوع فم للها كالر من خظف الزوايا التي ينالختإلى ذلك إ

ن يبيمكن التمييز  هاء حولروتشعب األ عنهالواسعة  االختالفاتغم رلكن  ه،استرد

 :التالية في تعريف السياسة االتجاهات

 .علم السياسة ه تقوم بنيةعليو المجتمعاتموضوع حكم  إنه يمثل :التوجه األول

اصا موضوعا خويعد لزامي للقيم داخل المجتمع في التوزيع اإل يتمثل :التوجه الثاني

اع ن هناك موضوع استطأال األخرى، إعلم السياسة عن باقي العلوم االجتماعية  بهيتميز 

 .4ةعلم السياس بهن يتميز من خالله أالذي يمكن و وثناء المختصين بتأييد يحظىان 

 ثانيا: تعريف العلم.

 صطالحاإو وهو اليقين والمعرفة، ،"الشيءحقيقة إدراك " لغويا، تعني كلمة العلم

المؤلفات ومناهج البحث التي تزخر بها  ،"مجموعة الحقائق والوقائع والنظريات"

عرف العلم بأنه " نسق المعارف العلمية المتراكمة أو هو مجموعة المبادئ والتي ت العلمية

 والقواعد التي تشرح بعض الظواهر والعالقات القائمة بينها ".

سلسلة من وهو  ،األمور كما هي بشكل جازمحقيقة لعلم عكس الجهل وهو إدراك فا

 ،التي تنتج من المحاولة والمالحظة بشكل منتظمالقوانين المترابطة واألُطر النظرية 

السيطرة على  فيدرة اإلنسان قالنشاط اإلنساني الذي يهدف إلى زيادة  وكذلك هو

 .الطبيعة
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دراسة األفراد لألمور من حولهم ومعرفة السلوكيات المختلفة والطبيعة، يتعلق بأنه كما 

ل إليها من توصيلحقائق التي يتم األساليب المختلفة لتنظيم ا باستخداميهتم  الذيوهو 

 .خالل التجارب والفرضيات المختلفة

ألمم األُمم، حيث يساعد العلم على تقدم اقيم وقوة يعتبر العلم أحد األعمدة التي تبنى بها و

القضاء على الفقر، المساهمة في ، كما يعمل على في مختلف المجاالت والنهوض بها

ساس تطور المجتمع وإنتاج الوسائل التي تمكن والتخلف، واألمية، والجهل، وهو أ

، كما أن العلم ال يكتسب بإرادة اإلنسان تطور المتسارع في العالماإلنسان من مواكبة ال

واإلجراءات التي تسهر عليها الدولة  من الوسائل والمقومات مجموعةفقط، بل هناك 

 .لقديمكتساب العلم سواء كان ذلك في العصر الحديث أو اإتساعده على 

 علم السياسة. تفالفكرية التي عر االتجاهاتثالثا: 

عرفت العلوم السياسية على أنها مجموعة من العلوم تعالج الجوانب السياسية في العلوم 

االجتماعية المختلفة مثل علم االجتماع والجغرافية السياسية وغيرها من المواضيع 

كالنظرية السياسية والنظم السياسية، والحياة السياسية والعالقات الدولية، ومنذ ظهوره 

 :ات أبرزها تيارجموعة من الم نقسم المفكرون حولإ

العلوم  ه وله ذاتية مستقلة عنيعتبر علم السياسة علما قائما بذات: تيار أنجلو سكسونيـ 

ويرتبط هذا التيار باالتجاه السلوكي الذي يركز على دراسة السلوك ، جتماعية األخرىاإل

ه تالسياسي كموضوع وحيد للدراسة العلمية للسياسة، حيث يمكن مالحظته ومقارن

ذكر العالم األمريكي ، وفي هذا الصدد ز على علم السياسة باعتباره علمايركوالت

، أن علم السياسة يتناول التحليل 5.في عرضه للنظرية السياسية في و. م. أ لييبنكوت

المنهجي للصالت التي تنشأ بين البشر كنتيجة لعالقاتهم كأعضاء في جماعات، فعلم 

ة التي والطريق االحوال التي تنشأ فيها العالقةالسياسة يدرس مبرر وجود هذه العالقة أو 

 .يالوجه المثال ووسيلة اإلقتراب من هذا لوجه المثالي الذي يمكن أن تتخذهتنمو بها، وا
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أن علم السياسة يتناول الدراسة التجريبية ألصول  هنتزن ه.وفي نفس االتجاه ذهب العالم 

الدولة واإلصالحات المتعاقبة التي أدخلت عليها تحت تأثير الجماعات المتصارعة في 

سبيل السلطة، ويدرس مجموعة من الظواهر المتصلة بالدولة وبمؤسساتها ونشاطاتها، 

تعدد في التعاريف يعكس حالة علم السياسة الحقيقية، ويعبر عن ما تتنازعه من وهذا ال

مذاهب ومدارس واتجاهات، فيوجد في بعضها تشديدا على وصفية علم السياسة وفي 

بعضها اآلخر تشديدا على غائيته، والتركيز ينتقل من التنظيم االجتماعي المرتبط 

ؤسسات السياسية وإلى العالقات الجماعية ثم بالسلطة الى العالقات السلطوية فإلى الم

 .6اإلصالحات السياسية

على أن فهم السياسة ال يمكن أن يتم دون األخذ بعين االعتبار  يركز فرنسي:تيار ـ 

تأثيرا مباشرا في صناعة القرارات  ونؤثري مألنه واالقتصادالمجتمع والجغرافيا 

من و ،ا سياسية وال تقل أهمية عن السياسةالسياسية وتنفيذها، وهذه العناصر تعتبر علوم

 أن علم السياسة يتناول كلحيث اعتبر  ريمون أرونالفرنسي  التيارأبرز مفكري هذا 

ما يتصل بالعالقات السلطوية بين األفراد والجماعات، وكل ما يتصل بتسلسل القوة 

  داخل الجماعات المتعددة األطياف والمعقدة في تركيبتها االجتماعية.

 فيوصعلم السياسة هو قبل كل شيء علم  إعتبر أن رديلباالعالم السويسري  كذلكو

يفية وك وصف المؤسسات السياسية الوطنية، وتاريخها مبادئها األيديولوجية يتناول

عملها، والقوى التي تسيرها والمؤثرات التي تخضع لها، والنتائج التي تسفر عن 

 ل المجاورة.تفاعالتها، وأثرها في حياة األفراد والدول وفي عالقتها بالدو

 علم السياسة بأنه علم وصفي وعرفأبادور  لعالم الهنديفقد تزعمه ا الشرقيأما التوجه 

ة لنقابة العمالييتناول التنظيم االجتماعي بما فيها العائلة وا ذا العلمه ، وأن7ال غائي

 كيفية اتصال هذا التنظيم بالسلطة، تتمثل في لى أن قوام هذه الدراسة والمهنية، وذهب إ
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هناك مفاهيم أقرب لعلم السياسة، حيث نجد السياسة بي واإلسالمي العردب وفي األ

الم" "تتقاسم بين الفقه وعلم الك الشرعية السياسة"هي جزء من الدين" و اإللهية والنبوية

جزء من " هي  العقلية السياسة" جزء من الفلسفة واألخالق" والسياسة المدنية 

"، ولدى الكاتب والفقيه أبن مصطفى في كتابه "مفتاح السعادة بن خلدونإلالعمران 

ومصباح السيادة" قسم السياسة إلى سياسة إلهية دينية موضوعها العدالة المطلقة وسياسية 

 .8عقلية موضوعها العدالة النسبية

ولذا فكل هذه التعاريف التي يقدمها كتاب وباحثين في علم السياسة ال يوجد تعريف أو  

مفهوم واحد ينطبق على اآلخر، والتماثل الذي يمكن إيجاده قد يكونان المعرفان لعلم 

السياسة ملتزمان بمدرسة واحدة، وهذا ما يبين أن هذا العلم ما زال يتطور ويبحث عن 

 ذاته.

 التعريف المؤسساتي لعلم السياسة. :الفقرة الثانية

 .كولومبياجامعة  فأوال: تعري

دراسة الحكومات والمؤسسات والسلوك  ساأسعلى  السياسة عند هذه الجامعة يقوم فعلم 

، بمعنى أن علم السياسة يهتم بدراسة عملية الحكم والمؤسسات السياسيةوالممارسة 

غير  التشريعية والتنفيذية( وتنظيمات تالسياسية بنوعيها من مؤسسات رسمية )المؤسسا

رسمية مثل األحزاب وجماعات الضغط والرأي العام، كما يعنى بدراسة النشاطات 

 يرها.وغ االنتخاباتالسياسية لألفراد مثل عمليات التصويت في 

 ة.األمريكيالمدرسة تعريف ثانيا: 

إللزامي التوزيع السلطوي االعلم الذي يهتم بدراسة بأنه  نوديفيد إيستهذا التعريف قاده  

على دراسة الدور المحوري  إهتمامهبمعنى أن علم السياسة يتركز  ،للقيم في المجتمع

خدام أدوات القوة باستوذلك  ذ القوانينينفتللسلطة السياسية في الحفاظ على قيم المجتمع و

 .واإلكراه إذا اقتضى األمر في مواجهة الخارجين على هذه القيم والقوانين

                                                           

: الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة والنشر والتوزيع، الطبعة السابعة نعمان أحمد الخطيب - 8 

 .65، عمان ، األردن ، ص 2266

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



على السلطة السياسية  وجهلم السياسة يركز أصحاب هذا التوفي تعريف أخر لع 

احتكار الحاكمين ألدوات  م، والسلطة السياسية تعنيباعتبارها الظاهرة السياسية األ

األمن  تحقيقيكون الغاية منه حتكار شرعي إفراد الشعب على أنه ونقله ألاإلكراه المادي 

وة شرعية هي قفي نظر الحاكم السلطة ، وبالتالي تبقى المجتمعواالستقرار والسالم داخل 

 للناس. خيرتجلب ال

 ثالثا: المدرسة األوربية.

لم في "أن ع أولهاويتجلى  السياسةلعلم هذه المدرسة قدمت تعاريف دقيقة ومختصرة 

حدد ت والتيتقوم عليها الحكومات  التي المبادئ ةو دراسأعلم حكم الدولة السياسة هو 

يع التوز "، كما تعرفه كذلك بأنه دراسة لعمليةاألخرىعالقاتها بالمواطنين وبالدول 

الحكومات وعملية  ، كما أن علم السياسة يهتم بدراسةالمجتمع فيللقيم  السلطوي

 العالقة بين الطبقات واالشتراكي، أو الممارسة السياسية والمؤسسات والسلوك السياس

 .شكال ومهام ومضمون نشاط الدولةأوتحديد اتها ون الدولة وتوجهؤش يف

التي ية جتماعاالعالقات تتعلق بتأطير اليتضمن علم السياسة مجموعة من التعريفات و

الدولة  وعالقةالموجودة بين الحاكم والمحكوم،  وخاصةتتضمن الحكم والسلطة، 

هي ، واألخرى لعالقة بين األحزاب نفسها، واألحزاب والسياسةإلى ابجيرانها، إضافة 

 تور،كالدس)نات السياسية المختلفة للدولة والحكومة، بالمكو وطيدة عالقة تدراسات ذا

ة المتعلقة بالشؤون السياسية والحكم، يوعالقات الوظيف (األحزاب السياسية، األنظمة

من هنا يمكن القول بأن تعريف أو مفهوم السياسة يعتمد (، كالنائب، الرئيس، الوزير)

ى الساحة عل مناقشتها وتداولها اق السياسي، والجوانب التي يتميمباشر على السبشكل 

 .9السياسية من طرف الباحثين وصانعي القرار السياسي
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