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 المحاضرة الثانية : علمية علم السياسة

 إذا عام ثم نرى فيما بشكل العمم تعريف من لنا البد ، السياسة عمم عن الحديث قبل    
  ؟ ال أم عمما بشكل السياسة عمم كان

ولمبعض األخر  معين مجال في المعارف من مجموعة لمبعض تعني عمم كممة ان
 يرى بينما،  أي العموم الطبيعية الرياضيات أو بالتكنولوجيا يختص المعرفة مجال من

 العقل عمى تعتمد الخطوات العممية التي فيو تتبع الذي المنيج ىو العمم أن آخر فريق
 المجاالت. من في مجال معرفة عمى لمحصول والتجريب والمالحظة

 :  منيا ، خصائص لمعمم أن نرى التعريف بيذا

 . مبحثل موضوع معممل يكون أن .1

 . لمبحث منيجية معممل يكون أن .2

 .  لمجاال ىذا في تراكم ىناك يكون أن .3

 أن دون يوجد أن عمومال من عمم ألي يمكن ال:  موضوع معممل يكون أن ، بالتفصيل
 األرض موضوع لو الجيولوجيا فعمم ، لمدراسة األساس الجوىر بشكل موضوع لو يكون

 من وغيرىا الخمية من بالحياة تتعمق التي الظواىر كل موضوع لو البيولوجيا عمم و ،
 يمكن لعمم موضوعاً  شكلي ايضا ىو ، البشري النشاط ىذا والسياسة.  أخرى مواضيع

دارة تنظيم إلى اليادف اإلنساني النشاط ىذا يدرس أن  . المجتمع امور وا 

 يتبعيا منيجية و بحث طريقة من لو بد ال عمم كل أن أي:  بالمنيج يتعمق فيما اما
 كانت واءس بالموضوع المتعمقة الظواىر لدراسة المجال ىذا في والعاممون الباحثون
 و ريبجالت عمى تعتمد الطبيعية فالعموم.  سياسية أم اقتصادية مأ اجتماعية ام ةطبيعي

 االجتماعية العموم كذلك ، الطبيعية الظواىر لدراسة مختمفة طرق واستخدام ، ةنقار مال
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 واالستقراء المالحظة عمى تعتمد عممية بطرق االجتماعية الظاىرة دراسة في طرقيا ليا
 . والتجريب

 موضوعي بأنو األخرى المعرفة مصادر بقية عن يختمف العمم أن القول ويمكن ىذا
 الفمسفية فالمعرفة ، الموضوع و الذات بين يفصل أن يجب العمم أن أي ، ذاتياً  وليس
 حيث من يبدأ أن آخر فيمسوف يستطيع ال شخصي رأي عمى تقوم المثال سبيل عمى
 ىذا في باحث ألي يمكن الوضعية العممية الطرق في بينما.  األخر الفيمسوف انتيى
 التطور ويتم المجال ىذا في تراكم ىناك يكون ولذلك ، سبق ما عمى يبني أن المجال

 .  العمم ىذا في

 والمجالت الكتب إلى سريعة نظرة نظرنا ما فإذا ، السياسة عمم في لمتراكم بالنسبة أما 
.  السياسة عمم في التراكم سؤال عمى اإلجابة عمى نحصل ، المكتبات في الموجودة
 وكذلك ، السياسية الظواىر بدراسة تيتم التي والدوريات والمجالت الكتب ، آالف فيناك
 خاص كفرع السياسة عمم العالم أنحاء جميع في التعميمية والمؤسسات الجامعات تدرس
 عمم ىو السياسة عمم أن نجد سبق مما.  العممية االختصاصات من مجموعة عنو تتفرع
 طبيعة تعد لم ولذلك ، وتراكم ومنيجية موضوع وجود من ، المسابقة الشروط فيو تتوافر
 .    عممية بطرق السياسية الظواىر دراسة إمكانية حول كبير جدل محل العمم ىذا

 وتدرس ، الحكم عالقات وفن الحكومة عمم ىي السياسة أن نجد ، أيضاً  سبق مما
 األسس تكون وبذلك ، الحكام يسمكيا التي والطريقة ، الدولة تيم التي الشؤون مجموعة

 .  مستقل عمم لقيام المطموبة الشروط بوجود اكتممت قد لمعمم الموضوعية

  ؟ السياسة عمم في الشروط ىذه تتوافر ىل ، اآلن والسؤال
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 في المتبعة المنيجية السياسية عمم موضوع تحديد من لنا البد السؤال ىذا عمى لإلجابة
 نرى ثم ومن والمنيجية السياسة كان إذا فيما نرى ثم ومن ، السياسية الظاىرة دراسة
  ؟ ال أم العمم ىذا في تراكم ىناك كان إذا فيما

 موضوع ىي السياسية والمؤسسة السياسي والسموك السياسية الظاىرة ان الواضح من
دارة لتنظيم لإلنسان اليادف فالنشاط.  السياسة عمم  ويرى ، قديم المجتمع شؤون وا 

 ىناك يكون أن يمكن ولذلك ، تحكمو قوانين شبو او قوانين لو النشاط ىذا أن البعض
 وبما ، السياسية صفة ليا الظواىر من ونماذج المجتمع في تتكرر السموك من نماذج

 موضوع فيي ، التكرار و والحدوث النمطية من نوع وليا سياسية ظواىر أيضا ىناك أن
 .  السياسة عمم يكون أن يجب يدرسيا الذي والعمم ، لمدراسة

 الظاىرة دراسة في عديدة طرقاً  اعتمد السياسة فعمم ، بالمنيجية يتعمق فيما أما 
 الفمسفية بالصبغة اتسمت التي الكتابات مجموعة عن عبارة كانت فالبدايات.  السياسية

 السعادة عمى المجتمع يحصل أن يمكن وكيف ، العدالة عن تبحث كانت والتي ،
 والعدالة الفاضمة المدينة مفيوم حول تركزت األولى الكتابات أن نرى ولذلك ، والرفاىية
 وما ، حاكماً  يصبح كي الحاكم في تتوافر أن يجب التي والشروط الفيمسوف والحاكم

 يعود الدراسات من النوع ىذا إن.  الحكم أنظمة أي ، السياسية النظم أنواع أفضل ىي
 . أفالطون اإلغريقي الفيمسوف ىو العمق في المنيج ىذا يمثل من وخير ، اإلغريق إلى
 المالحظة ثم ومن ، والتحميل والوصف المالحظة عمى تقوم التي األخرى االتجاىات أما

 المنيج أو العممي المنيج" اسم البعض عميو يطمق الذي المنيج في فيتمثل والتجريب
، والبعد الثاني لمسياسة يرى فييا بأنيا من  عشر التاسع القرن في تبمور الذي" الوضعي

 .الفن والحكم في ىذه الحالة

 ثم ومن ، والذكاء الحدس عمى أساسا تعتمد صعبة عممية ىو الحالة ىذه في" الحكم" و
 يعالج أن عمى.  الحكم ممارسة أن إلى خاصة عناية يوجو أن السياسة عالم عمى يجب
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 ، التوازن مثل بمسائل يعني حين األديب أو ، الفني الناقد عقمّية بنفس الجانب ىذا
ذا.  والتذوق واإلليام واالنسجام  يحتاج الفن فإن ، تركيبّية عقمية إلى يحتاج العمم كان وا 

 ، التاريخ عرفيم الذين السياسية رجال كبار أقوال في نجد أن ونستطيع ، العبقرية إلى
 أفكاراً  و ، السياسية لممعرفة غنياً  مصدراً  ، السياسية العبقرية من بوحي تحدثوا والذين
 .  الحكم فن حول مبدعة

 فمن ، السياسة عمم نحو خاصة منيجّية نظرة تبني يتطمب الموقف ىذا أن إال   
 الطبيعية والعموم اإلنسانّيات بين وسطاً  مكاناً  يحتل بوصفو العمم ىذا ندرك أن الضروري

 نحو مطمقا اتجاىاً  تتجو أن عمييا يتعين ال السياسية عمم دراسات أن ذلك ومعنى ،
نما الدقيقة العممّية اإلجراءات باستخدام الحكومة حول المعمومات جمع  تمنح أن عمييا وا 
 التعاطف تستخدم وأن ، السياسي والخيال والحكمة اإلنسانية لمطبيعة اىتماميا من قدراً 

 . أدواتيا من رئيسية كأداة اإلنساني

  

 


