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 .علم السياسة بغيره من العلوم االجتماعية ةعالق

نظرا لموسوعية مواضيع علم السياسة وشؤون الحكم والسلطة وإحتوائها على مجموعة 

من المواضيع المتداخلة التي تعتبر جزء منها في مجال معين ومكملة لها في ناحية 

اع علم االجتمأخرى، حيث ال يمكن دراسة علم السياسة دون دراسة التاريخ واإلقتصاد و

ات من خالل الفقرالمطلب  والفلسفة وغيرها من العلوم، وهذا ما سنحاول مناقشته في هذا

 التالية:

 .قتصادعلم اإلبعلم السياسة عالقة : الفقرة االولى

 أمينتجل أكاقتصادي من  يعمل فاإلنسان وقوية جدا قديمة عالقة بالسلطة المال عالقة إن

ن ، وبالتالي يكوالسياسي العمل لقواعد يخضع االقتصادي لهذا العمو المادية، حاجاته

تأثير وتأثر بين السياسة واالقتصاد، حيث أن تنظيم المجاالت االقتصادية ينظمها هناك 

 رجال السياسة.

 الفقر نوبي الليبرالي والفكر الغنى بين عالقةال يمكن مالحظة العلى مستوى الدولة و

ظر كما ال ين الصغرى، االجتماعية المؤسسات وىمست علىوحتى  االستبدادي والفكر

 المال ملكي من إن ثم االقتصادي، الشأن في الدولة تدخل إلى النظرة نفس والغني الفقير

 يف صحيح هو كما الصغيرة المجموعات وبين األفراد بين صحيح وهذا السلطة يملك

 .1الجنسية المتعددة والشركات الدول وبين الدول بين العالقات

كن تفسير ميوجد ارتباط قوى بين علم السياسة وعلم االقتصاد حيث ال يفي هذا الصدد و 

عض قتصادية، لذا يرى البخذها الدولة بمعزل عن الدوافع اإلتت يالقرارات السياسية الت

لى إية قتصادى العكس، ودائما تقود المشاكل اإلتبعية السياسة لالقتصاد وهناك من ير

هناك عالقة وطيدة بين علمي السياسة واالقتصاد ناتجة عن ، ولزمات سياسية بين الدوأ

 ينهما،بحيث يوجد تأثير متبادل  واالقتصادية،التداخل الواضح بين األوضاع السياسية 
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فمثال نجد أن هناك عالقة ارتباط بين كيفية توزيع الدخل )وضع اقتصادي( واالستقرار 

أن الثورات الكبرى كالثورة  كذلك نجد ،)وضع سياسي(المجتمع السياسي داخل 

( جاءت على إثر أوضاع اقتصادية غير 9198( والثورة الروسية)9871الفرنسية)

أيضا نجد أن المحرك األساسي ، و صحية )انتشار الفقر والجوع وعدم عدالة التوزيع(

 إلى)الذي هو ظاهرة سياسية( كان سعي القوى االستعمارية األوربية لالستعمار 

وفتح أسواق جديدة لتصريف منتجاتها  الخام،صادر رخيصة للمواد الحصول على م

 .الفائضة )عوامل اقتصادية(

أيضا نجد أن هناك علم هجين يهتم بدراسة التأثيرات المتبادلة بين األوضاع السياسية 

 .واألوضاع االقتصادية هو علم االقتصاد السياسي

ة وسياسات توزيع الدخل فموضوعات الثروة والدخل وأوضاع الطبقة العامل ولذا

، كما ال يمكن قتصادية لكنها محل اهتمام علم السياسةاوالضرائب كلها موضوعات 

، 2في مراكز المسؤولية لدولهم أن السياسات االقتصادية توضع من جانب الساسة نسيان

 اجتماعية؟ ظواهر هي السياسية الظواهر ومن هنا يمكن طرح السؤال التالي، أليست

  السياسية؟ الظواهر يدرس االجتماع علمبأن  لقولوهل يمكن ا

 االجتماع.علم عالقة علم السياسة بثانيا: 

 هذه أن عادة ولكن يمكن مالحظة جتماعيةا ظواهر هي السياسية الظواهر يمكن اعتبار

 لىإؤدي ي ال وهذا ،خاصة دارسة تستدعي مميزة بخصائص تتمتع السياسية الظواهر

 ما وبين اجتماعي هو ما بين إختالف جتماع، ألن هناكاإل معل منهجيات نكران فوائد

 خالل من السلطة إلى الوصول بهدف حزبين بين الذي ينتج عن صراع سياسي هو

 األهداف عن كليا بمنزه ليس األول النشاط أن يدعي من نجد قد ولكن االنتخابات،

 ياسيةس إتجاهات يزتعز لىإ هدفت سياسية جهة قبل من ومبرمج مهيأ يكون وقد السياسية
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 وصولهدف الب اإلجتماعية بالنشاطات السياسية النشاطات لى دمجإ تؤدي ال ولكن معينة

    .3استبدادية كلية الى أنظمة

كليهما يهتم بدراسة االنسان ولكن من زاويتين مختلفتين فالسياسة تركز على دراسة 

هتم وعلم االجتماع ي ،يالسياسبحكومته وبحزبه  هكعالقت السياسياالنسان من جانبه 

هناك ه، ووأصدقائقاربه أو أسرته أ بأفرادنسان نفسه كعالقته اإلأي ب االجتماعيبالجانب 

رتباط قوي بين علمي السياسة واالجتماع ، ويرجع ذلك إلي االرتباط القوي بين إ

، فمثال البناء االجتماعي السليم ماعية واألوضاع السياسية للمجتمعاألوضاع االجت

كس طبقة فقيرة قليلة العدد( ينع ،طبقة وسطى ضخمة ،مجتمع)طبقة غنية قليلة العددلل

إيجابيا على االستقرار السياسي للمجتمع والعكس صحيح، فالتفاوت الطبقي الحاد )تضخم 

 .الطبقة الفقيرة وتآكل الطبقة الوسطى( يؤدي إلي زعزعة االستقرار السياسي للمجتمع

نشئة السياسية للفرد هو محل اهتمام مشترك لعلمي السياسة التموضوع فلذا    

واالجتماع، فالتنشئة السياسية هي العملية التي من خاللها يكتسب الفرد معارفه وتوجهاته 

وآرائه وأفكاره السياسية، وهي عملية تراكمية تتم خالل سنوات عديدة من عمر الفرد 

ودار والحزب األسرة والمدرسة  ومن خالل مجموعة من المؤسسات االجتماعية مثل

 .4العبادة والجامعة وغيرها

وعلم ياسة الس ياسي كتعبير عن االرتباط بين علمتقدم ظهر علم االجتماع الستبعا لما و

جتماعية بين األوضاع السياسة والظروف اإل االجتماع، وهو يهتم بدراسة التأثير المتبادل

 .لألفراد والجماعات والفئات المجتمعية المختلفة

 .التاريخبثالثا: عالقة علم السياسة 

ساعدتها لم هويتهاماضيها ومعرفة  فهم على يساعدهاحيث  الشعوب ذاكرة التاريخيعتبر 

 أن يالطبيع من، وبأحداثه لالستشهاد السياسة لتبرير يساعدها وهو ،حاضرها فهمعلى 

 ةفتر شعب ما يطمس وقد ،واحدة نظرة التاريخي الحدث نفس إلى تنظر ال الشعوب
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، ضاأي تدريسه وطريقة التاريخ تسييسكذلك  الممكن ومن، ض عنهاار غير تاريخية

عبر تذكير بطوالت وأمجاد اإلباء  الوطني لحماسإلذكاء ا مرجعا يكون قد التاريخو

 شارل :لمثا السياسة إلحتكار التاريخ يستخدم وقد المقاومة والبناء والعلم،في واالجداد 

 صروجمال عبد النا ،في الصين تسونغ وماوتسيلهند في ا غانديفي فرنسا، و ديغول

   .في مصر

 يبروابط متينة يصعب فيها الفصل بين الحدث السياسعلم السياسة بالتاريخ يرتبط 

تكبدوها  يللمعاناة الت يالشعب الفيتنام ييمكن تخيل تناس ، فمثال اليوالحدث التاريخ

، ويةآثار القنابل النومع  يابانالشعب اليو، االمريكية ثناء الحرب مع الواليات المتحدةأ

ن المصالح قد تملى على بالرغم من أ والشعب الفلسطيني مع االحتالل اإلسرائيلي،

 .5بسبب المصالح المشتركة السلميما التعامل كليه

 ثر السياسة والكتاباتتؤ ،صنع سياسة الدول يخر وكما يؤثر التاريخ فآجانب من و

يام الثورة ق يف ماركس ولينينكتابة  تأثيرية مثل حداث التاريخصنع األ يالسياسية ف

ثورة تهيئة المناخ لقيام ال يف كيويفولتير ومنتسوتأثير كتابات  ،9198سنة الشيوعية 

  .9871 الفرنسية

ع السياسي لواقلعالم السياسة سجال غنيا بالمعلومات والبيانات الخاصة بايقدم التاريخ و

في صياغة قواعد علمية عامة تستخدم في فهم وتحليل وتفسير ذلك  يمكن اإلفادة منه

الواقع، ومن هنا فاالرتباط قوي بين علم السياسة والتاريخ فال غنى لكليهما عن اآلخر، 

ياسة علم الس إن" مأثورة للكاتب حسين سليمان مقولةرابطة هذه الولعل خير تعبير عن 

 ."6والتاريخ بدون علم السياسة هو كنبات بال ثمر ،بال تاريخ هو كنبات بال جذور

دراسة هتم بوتبلوماسي عرف بالتاريخ الدتأن هناك فرع من فروع المعرفة  إلىويشار 

الدولية، وهو بذلك يمثل قاسما مشتركا بين علم السياسة وتاريخ العالقات السياسية 

 .والتاريخ
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 .القانونبعالقة علم السياسة  :رابعا

السياسة  رئيسي من فروع علمفي أن الفرع البين علم السياسة والقانون يتمثل هذا الرابط  

درسه وهو نفس الفرع الذي ي ،النظم السياسية يعتمد في دراسته على المنهج القانوني وهو

 .القانونيون تحت مسمى القانون الدستوري

حيث  ،والقانونيةي يعتبر فرعا مشتركا بين المعارف السياسية القانون الدول كما أن  

ينصب على دراسة العالقات السياسية الدولية بمنهج قانوني، مرتبطا بمجموعة من 

المبادئ المثالية التي تستهدف تحقيق واقع دولي مثالي، مثل مبدأ حل المنازعات بالطرق 

 .7ية وغيرهاالسلمية، ونبذ استخدام القوة في العالقات الدول

موضوع نظرية الدولة هو أيضا من الموضوعات المشتركة التي يهتم بها علماء  وكذلك 

السياسة وفقهاء القانون، باعتبار أن الدولة هي مجتمع سياسي يسوده القانون أو كما نقول 

 .دائما فالدولة والقانون توأمان

يه كل من علم السياسة هناك موضوع على قدر كبير من األهمية يركز علوتبعا لهذا ف

 أي السلطة،والتي تعني مدى دستورية  ،أال وهو موضوع شرعية السلطة ،والقانون

ا ، ومن هنلتزمت بالقانون والعكس صحيحإزامها بالقانون فهي شرعية طالما لتإمدى 

 .التداخل الكبير بين علم السياسة والقانون أوجهيظهر 

 .: علم السياسة وعلم النفسخامسا

علم النفس كذلك من العلوم التي تتداخل معرفيا مع علم السياسة، وهناك فرع يعتبر 

مشترك بين العلمين يعرف بعلم النفس السياسي، وهو يهتم بدراسة تأثير العوامل النفسية 

ر السياسي افمثال يقال إن العصبيين نفسيا ال يطيقون الجو ،على السلوك السياسي لألفراد

ر والعدوان يكون نهايته حروب ونزاعات لسياسي بالتهوا ما يتصف سلوكهم اودائم

 حدودية.
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 إلى ستنادااالسياسي لبعض القادة التاريخيين تفسير السلوك  الباحثين بعضوقد حاول 

لر نابليون وهتظروفهم النفسية، فمثال يقال إن السلوك التوسعي العدواني لكل من 

، وبالتالي 8القامة ينريم كانوا قصفسية لديهم أساسها أنهعقدة ن إلىيرجع  وموسوليني

هذه العقدة على سلوكهم السياسي عندما أصبحوا قادة لدولهم فشرعوا في  انعكستفقد 

 ص لديهم.بات ذواتهم والتخلص من مركب النقغزو الشعوب األخرى إلث

فاالستعمال الجاري  السياسة،ن علم السلطة هو علم أسياسي ومذهب السلطة هو مذهب و

قلية و األأب تأثير بعض النخفكثير ما يقصد ب ،طة يميل نحو السلطة السياسيةلكلمة السل

تي قلية المهيمنة في الدولة الاأل تصدر عن غالبا ما ن السلطةحاكمة في اتخاذ القرار، فإال

 نإوهكذا ف و بمبادرة منها،نيابة من الشعب أالتقرير سواء بخذ على عاتقها مهمة أت

 األوامر.صدار إيعني تملك الحق في  السلطةمراكز لى إالوصول 

فعلم السياسة يعتبر من العلوم الموسوعية ألنه يتعلق بدراسة السياسة العامة للدولة، 

 .ولذلك يعتبر شامل لمجموعة من العلوم سواء ناقشنها في هذا المطلب أم ال
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