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 عالقة علم السياسية بالعلوم األخرى :  الثامنةالمحاضرة 

لعمم السياسة عالقة بكثير من العموم األخرى ، كعمم االجتماع ، التاريخ ، القانون        
 ، الديمغرافية ، االقتصاد ، والجغرافية ، وىي االتي : 

 بالجتماع السياسة علم : عالقة أولا  

 الغاية األساسية لمسياسة ألن ، االجتماعي التنظيم مميزات إحدى السياسة تعد       
ن ، وجوده وتوطيد المجتمع تنظيم ىي  تنشأ اال في ال والمؤسسات السياسية األنظمة وا 

 خاصة التركيبة المعطيات االجتماعية يأخذ ال نظام أي وأن ، االجتماعي الوسط
 األنظمة المجتمع وتطور تطوير فان لذلك ، طويالً  يدوم ال االعتبار بعين ، االجتماعية
 . جدلياً  مترابطان السياسية

 في بعيداً  شوطاً  قطع قد المجتمع يكون أن بعد إال السياسية المؤسسات تستقر وال
 المجتمع داخل السمطة عمى تتنافس التي السياسية القوى فان أخرى ناحية ومن االستقرار

 . لتحقيقيا تسعى التي األىداف سياسية ، المنشأ اجتماعية أي مسّيسة اجتماعية قوى في

 والتقاليد كالعادات ، االجتماعي السموك أنماط بكافة ييتم االجتماع عمم فإن بالمقابل
 من كجزء السياسة عمم نشأ وقد ، اجتماعياً  سموكاً  كونو السياسي السموك ومنيا ، والقيم
.  المختمفة بتركيباتو المجتمع من تنطمق اجتماعي كنشاط والسياسة ، االجتماع عمم

  .  االقتصادية و والثقافية االجتماعية

عمم  ظيور في ساعد مما ووثيقة متبادلة االجتماع وعمم السياسة عمم بين العالقةان 
 نحو عمى القوة لتوزيع االجتماعية والنتائج األسموب عن يعبر الذي ، السياسي االجتماع

 .  المجتمعات نطاق في معين
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 الوسط عن وبعيد مجرد بشكل السياسية الظاىرة يدرس أن يمكن ال السياسة ان عالم
 لمقواعد مجردة دراسة عبر ما بمد في السياسية الحياة دراسة لو يمكن وال ، االجتماعي
 االجتماعي الواقع دراسة إلى العودة دون ، السياسي النظام عمييا يرتكز التي الدستورية

 لمظواىر دراستو اثناء االجتماع عالم فان ، أخرى جية ومن النظام ىذا منو انبثق الذي
 إن ، اجتماعي إطار في إال تتجسد أن يمكنيا ال سياسية ظواىر يواجو فانو االجتماعية

 يستفيد حيث ، الجماعات مجال في أيضا التاثير يتبادالن االجتماع وعمم السياسية عمم
 تماسك عوامل حول وخاصة ، اإلطار ىذا في االجتماع عمم أبحاث من السياسة عمم

 االجتماع عمم فان بالمقابل ، واالنتخابات واألحزاب العام الرأي اتجاىات ومعرفة ، القيادة
 الظواىر لبعض السياسية لألوجو العممي وتفسيرىا السياسية األبحاث من يستفيد

 التي القاعدة و الوعاء ىو المجتمع إن .مثال السياسية النخب كتحميل ، االجتماعية
 ينعكس االجتماعية وقواه المجتمع في تغيير أي وان ، السياسية األفكار عمييا تعيش
 . السياسية والنظريات األفكار عمى

 :  التاريخ بعلم السياسة علم ثانياا : عالقة

 من تعد السياسية فالحوادث ، التاريخية جذوره عن السياسي الواقع فصل يمكن ال       
 لألفكار الرئيسي المصدر لمعرفة وذلك ، السياسة عمم بيا ييتم التي الموضوعات أىم

 تنشأ السياسية فالظاىرة.  نشأتيا ظروف ولمعرفة وحديثاً  قديماً  السياسية والنظريات
 حقيقة كشف في تسيم الماضي ، وأن دراسة لممجتمع التاريخي التطور سياق في وتتطور
 دون السياسية والبنية السياسية المؤسسات فيم السياسي ال يستطيع فالباحث ، الحاضر

 األسباب الكتشاف وذلك ظمو في وتطورت نشأت الذي ، التاريخيالرجوع الى سياقيا 
 والتطورات والثورات لمحروب المحركة القوى كشف ، األحداث الكامنة وراء السياسية

 االجتماعية .
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المعالجة  يتضمن ألنو ، الماضي سياسة ىو ، والشعوب لألمم السياسي التاريخ ان
 لممموك سياسي ىو تاريخ المدون التاريخ معظم وأن سيما ، السياسية لألحداث المنظمة
 وتقاليدىا وعاداتيا الشعوب تاريخ ىو منو والقميل ، بعضيم مع وعالقاتيم والحكام
 لمجانب يخضع منو القميل ىذا وحتى ، العامة وحياتيا المعيشية وأحواليا وثقافتيا
 العبر استخالص في يستفيد أن السياسي لمباحث يمكن إنو نقول السبب وليذا ، السياسي
 في والرغبات األىواء لدور متنبياً  و فيو المبالغات ومتجنباً  بحذر لكن منيا واالقتباس

 . السياسي التاريخ سرد

 ، السياسية النظريات من لكثير مصدراً  كانت والوقائع األحداث من كثير ىناك أن كما
 ، والفتن والثورات الحروب أثناء كتبت والسمم األمن حول السياسية األبحاث كل مثال

 مثل ، تاريخية أحداث قيام في المساىمة إلى واألفكار النظريات بعض أدت وبالمقابل
. 9871بثورة  القيام إلى الفرنسي بالشعب دفعت والتي وغيرىم ومونتسكيو روسو أفكار
 .9191عام في الروسية الثورة قيام إلى أدت والعدالة والحرية ، الطبقي الصراع أفكار إن

 قوانين من اجل استنباط التاريخية التجارب من ىائالً  كماً  الباحثين لدى التاريخ يضع وان
 وأن االضطرابات  خاصة ، تتنبأ بالمستقبل و الواقع تحكم سياسية نظريات أو سياسية
 ، السياسي لمباحث أولية مادة تشكل السياسية واألحداث واألزمات والثورات السياسية
 مراحل من مرحمة كل في أثرت التي السياسية والتيارات السياسية العوامل دراسة وكذلك
 الحكام بين قائمة كانت التي العالقات لمعرفة السياسي الباحث بيا ييتم.  التاريخ

 . السياسية لمحياة األساسي المحرك تعتبر التي السمطوية العالقات أي ، والمحكومين

 الظروف تماثل ألن ، ذلك غير والحقيقة ، ذاتو يعيد التاريخ إن البعض ويعتقد ، ىذا
 بشكل سيحدث بما التنبؤ يمكن وبذلك ، نسبياً  الحاضر الوقت في مثيالتيا مع والعوامل
 عمم ىو جديدا عممياً  فرعاً  أنتجت والسياسة التاريخ بين المتبادلة العالقة إن.  تقريبي
 .  السياسي التاريخ


