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 الفكر السیاسي الغربي المعاصر

  دفاتن محمد رزاق.م.أالمرحلة الرابعة                                              

  

  كلیة العلوم السیاسیة 

  الجامعة المستنصریة

  المحاضرة االولى 

  مفهوم الفكرالسیاسي

لیس����تدل ان متطلب����ات الدراس����ة االكادیمی����ة تقتض����ي ان تط����رح مجموع����ة م����ن االس����ئلة 

بھ���ا الباح���ث بھ���دف الوق���وف عل���ى موض���وع الدراس���ة وھ���ذه االس���ئلة یمك���ن ان تط���رح عل���ى 

  -:النحو االتي

  ماذا ندرس؟ -١

 لماذا ندرس؟ -٢

 كیف ندرس؟  -٣

 

  

  ماذا ندرس؟  .١

ن���درس ف���ي ھ���ذا الموض���وع الفك���ر السیاس���ي الغرب���ي المعاص���ر وال���ذي الب���د لن���ا م���ن 

 . تعریفھ

 تعریف الفكر السیاسي  

 -:السیاسي على محاور متعددة ومختلفة والتي تمثلتتوزع تعریفات الفكر 

، الفلس����فة السیاس����یة، النظری����ة السیاس����یة( تعری����ف الفك����ر بدالل����ة المف����اھیم المقارب����ة   - أ

فعن���د تعری���ف تل���ك المف���اھیم ك���ل م���ا تبق���ى ) الم���ذھب السیاس���ي ، االیدلوجی���ة السیاس���یة

  .یدخل في إطار الفكر السیاسي وھو تعریف غیر دقیق

یاس����ي بدالل����ة النق����یض اي الفك����ر الالسیاس����ي ونقص����د ب����ھ الفك����ر تعری����ف الفك����ر الس  - ب

 .وھو أیضاً غیر دقیق... ، الفكر االجتماعي، االقتصادي
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أي نع����رف الفك����ر ، )الفك����ر السیاس����ي(تعری����ف الفك����ر السیاس����ي بدالل����ة تفكی����ك المرك����ب  -ج

بأن���ھ ھ���و ) الفك���ر(أوالً ث���م السیاس���ي، وھ���و أح���دث ط���رق التعری���ف وأكثرھ���ا دق���ة فیع���رف 

فك��ل م��ا ...) دینی��ة سیاس��یة ، اجتماعی��ة، اقتص��ادیة(إنس��اني تج��اه ظ��اھرة معین��ة (عقل��ي  تأم��ل

یتعل���ق باإلنت���اج و أدوات وعالق���ات االنت���اج أو ح���ل مش���كلة معین���ة كالبطال���ة م���ثالً ھن���ا نك���ون 

أم��ام فك��ر اقتص��ادي، وك��ل م��ا یتعل��ق ب��األمور الدینی��ة وعالق��ة االنس��ان برب��ھ أي بالمع��امالت 

خرین وكیفی����ة تأطیرھ����ا ش����رعیاً أو ك����ل م����ا یتض����من تأم����ل بوج����ود هللا وعالق����ة الف����رد ب����اآل

أص����لھا (أم����ا م����ا یتعل����ق بالس����لطة السیاس����یة م����ن حی����ث ، ی����دخل ف����ي إط����ار الفك����ر ال����دیني

فالسیاس���ة نش���اط ادارة ، فھ���و فك���ر سیاس���ي) ومص���درھا وش���كلھا ووظائفھ���ا وط���رق ت���داولھا

ا الجماعی���ة العام���ة وعالقاتھ���ا الش���أن الع���ام للجماع���ة االنس���انیة وتوجیھھ���ا وتنظ���یم تفاعالتھ���

داخلی����اً وخارجی����اً وق����د عرف����ت المجتمع����ات االنس����انیة ص����وراً متنوع����ة ومتع����ددة للممارس����ة 

أي تفت���رض وج���ود الس���لطة فالس���لطة قرین���ة السیاس���ة لك���ن الدول���ة حدیث���ة ظھ���رت ، السیاس���یة

إذن الفك���ر السیاس���ي ھ���و تأم���ل عقل���ي انس���اني ، ١٦٤٨ف���ي أورب���ا بع���د معاھ���دة ویس���تفالیاعام 

 -:یختص بظاھرة السلطة السیاسیة والتي نتناولھا من حیث

   -:أصلھا ومصدر شرعیتھا: اوال

 عقد ، انتخابات، ارادة. ١: مصدر انساني اجتماعي   - أ

 استبداد ، دكتاتور، ارغام. ٢

  

حض��ارة وادي النی��ل (اس��طوري . ٣خراف��ي   . ٢، دین��ي. ١: مص��در غیب��ي الإنس��اني  - ب

  ).والرافدین

 أمبراطوري -١: شكل السلطة السیاسیة : ثانیاً   

 ملكي  -٢                             

  نظام الجمعیة.ت، برلماني. ب، رئاسي .ا:جمھوري  -٣

  )كما ھو الحال في المجتمعات المعاصرة(قانونیة سیاسیة  -١: وظیفة السلطة:ثالثاً 

 القدیمة   دینیة في الحضارات، أخالقیة -٢                    

  )عدم تدخل الدولة(أم ضیقة ) تدخل الدولة(ھل ھي واسعة  -٣

  ) االنتخابات (سلمیة .  ١:طرق تداول السلطة:  رابعاً 

 فردیة  -أو، ) ثورة وانقالب(عنیفة  .٢

 جماعیة  -
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   -:وبشكل عام یمكن ان یقسم الفكر السیاسي الى 

مث������ل دراس������ة ، یس������تھدف التغیی������ر بش������كل اص������الحي أو ج������ذري :فك������ر حرك������ي -١

أو أفك������ار ك������ارل ، )اص������الحیة... (االطروح������ات الفكری������ة لمنتس������كیو، میك������افیلي 

  ).جذریة (ماركس

أي یس���تھدف االبق���اء عل���ى الواق���ع السیاس���ي وال���دفاع عن���ھ مث���ل أفك���ار :فك���ر تبری���ري  -٢

 .ھوبز

الح��ال ف��ي دراس��تنا أي یص��ف أفك��ار مفك��ر ویحللھ��ا كم��ا ھ��و  :فك��ر أك��ادیمي وص��في -٣

االكادیمی���ة للفك���ر السیاس���ي الق���دیم والح���دیث والمعاص���ر بمعن���ى ان���ھ ال ی���أتي بأفك���ار 

لك���ن تحدی���د ماھی���ة الفك���ر السیاس���ي ل���یس كافی���اُ إذا ل���م یك���ن ، وآراء طروح���ات جدی���دة

أو بمعن���ى آخ���ر یك���ون الفك���ر ق���وة ، مرتبط���اً ب���الواقع لی���نعكس عل���ى الس���لوك االنس���اني

أم���ا إذ ل���م یك���ن مرتبط���اً ب���الواقع فیبق���ى ف���ي مج���ال ، تم���عإیجابی���ة محرك���ة ف���ي المج

ھ����و ، وم����ن االمثل����ة عل����ى ت����أثیر الفك����ر. الدراس����ات الوص����فیة ومج����رد تأم����ل عقل����ي

ج���ان ج���اك ، ج���ون ل���وك، انعك���اس افك���ار مفك���ري العق���د االجتم���اعي توم���اس ھ���وبز

مث��ل ، ف��ي مج��ال تض��مین ھ��ذه االفك��ار ف��ي میث��اق حق��وق االنس��ان والم��واطن) روس��و

م����و ال����ذي ت����أثر بأفك����ار ج����ون ل����وك، وك����ان ١٧٧٦س����تقالل االمریك����ي إع����الن اال

أنجی���ل الث���ورة (ال���ذي س���مي بلق���ب ١٧٨٩لروس���و ت���أثیر عل���ى أفك���ار الث���ورة الفرنس���یة 

و ) ك���ارل م���اركس(ھ���ي أفك���ار ، وم���ن االمثل���ة االخ���رى للت���أثیرات الفكری���ة)الفرنس���یة

ین االتح���اد ف���ي لین���ین وماوتس���ي تون���ك وقی���ام دولتیھم���ا الش���یوعیت، )فردری���ك إنجل���ز(

 . وجمھوریة الصین الشعبیة) السابق(السوفیتي 

ـ أما لماذا ندرس الفكر السیاسي ؟ فأن ھذه الدراسة تساعدنا في جانبین االول یتمثل في الوقوف 

والثاني ھو لدراسة العالقة المتبادلة بین الواقع والفكر ، على الخصائص العامة والخاصة للفكر

.الزمانیة والمكانیةفضالً عن الظروف والطبیعة   

ان الفك���ر ھ���و بن���اء یش���ید ف���ي العق���ل االنس���اني لی���نعكس عل���ى ، وم���ن الج���دیر بال���ذكر

فض����الً ع����ن دراس����ة الحض����ارة الغربی����ة بأعتبارھ����ا ، الواق����ع لك����ي یك����ون س����لوكاً عقالنی����اً 

  .حضارة متقدمة ومھیمنة في الوقت الحاضر وھي مقیاس لمدى تطور االمم االخرى

  السؤال الثالث كیف ندرس الفكر السیاسي؟ وفیما یخص االجابة على
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ف���ي الحقیق���ة یمك���ن ان ت���درس م���ن خ���الل االخ���تالف الجزئ���ي أو الكل���ي ف���ي أص���ول 

ف�����ي الفلس�����فة السیاس�����یة )أرس�����طو(و) أفالط�����ون(مث�����ال ، وتج�����ارب الن�����اس ال�����ذین وض�����عوه

ف����ي ) الج����یش(و) االمی����ر(كنص����ائح وم����واعظ للحك����ام فیم����ا یخ����ص) میك����افیللي(وإس����ھامات 

  ).راالمی(كفایة 

تاریخی���اً  -سیاس���یاً م���ن جھ���ة وإجتماعی���اً  -لك���ن مث���ل ھ���ذه الدراس���ة تتطل���ب إس���لوباً فكری���اً 

  -:وھذا یساعدنا في ، من جھة أخرى

  .دراسة االفكار السیاسیة -١

 .التاریخیة –دراسة ھذه االفكار من خالل سیاستھما االجتماعیة  -٢

 .دراستھما في ظروفھما الموضوعیة والذاتیة  -٣

وس�����نحاول ف�����ي ھ�����ذه الدراس�����ة الوق�����وف عل�����ى ماھی�����ة الفك�����ر السیاس�����ي اللیبرال�����ي 

  . والیساري المعاصر

  




