ملخص لمراحل تطور علم السياسة:
 مر علم السياسة بخمس مراحل هي:.1

المرحلة الفلسفية 05( :ق م18 -م)

دامت هذتتالهاحمة مت همتتنهاح تةنه 05هق.م)ه تتتحه تدادهاح تتةنه 18م)ه يت هات نه
احمجهادهاحفاةيهفيهذالهاحمة م هيدةسهم ااهيجبهانهياانهاحيسهم هذاها ئن.هاح ده
اتسم هذالهاحمة م هب حدةاس هاحت ميدي ه"احفمسف "هاحتيها ن هتدةسهمااضيعهعديدةه
تتعمقهب ح ي ةهاحسي سي ه "اح ةي ،هاحديم ةاطي ،هاحعداح ..احخ"ه،إالهأنه هحمهتاتنهتدةسته ه
بطةي هعممي هبلها ن هتنطمقهمنهم دم هميت فيزي ي هخي حي همثلهماضاعه"احمدينت ه
احف ضم "هألفالطان .ه
اطاالهذالهاحمة م هاحتيهامتد همنهاح ةنه  05ق.م)هإححهاح ةن ه18م)هشهد ه
عد هتطاةا هيمانهت سيمه هإححهثال همةا لهذي:
أ -من القرن  05ق.م إلى القرن 12م:هاحتيها نهبدّأهعممي هاحمعةف هفيه ه
منهم دم هميت فيزي ي هخي حي ه
ب -العصر الوسيط :هاينها ن هاحانيس هذيهاحتيهتستيطةهفات نهبتدأهعمميت ه
احمعةف همنهم دم هديني هالذاتي هأخالقي .
ت -في القرن 16م (عصر التنووير)ه:ه يت هبتدأهاحعممت نهمتنهشتتحهاحعمتامه
ينستتتمخانهمتتتنهاحفمستتتف هاهاحتتتدينهاهيعتتت حجانهقضتتت ي همنط يتتت همثتتتله"بتتتادانه
احجمهاةي ه،هاألميةهحميا فيمي"هإالهأنت هحتمهيدةسته هدةاست هعمميت هألنت هحتمهي تمه
ب حتجةيب،هفم دهانطمقهمنهم دم هااقعي هاحانهم هيع بهعمحهذااهاالتج لهذا
احسعيهختاللهعمميت هاحب ت هفيمت هيجتبهأنهياتانهبتدلهاحب ت هفيمت هذتاهات ئن.ه
اذتتااهمتت هأدىهإحتتحهتج ذتتلهاحفيمستتاالهحمااقتتعهاالجتم ت عيهااحسي ستتيهفتتيهأيه
مجتمعهمنهاحمجتمع .هام هأنهذااهاالتج لهتؤسسهنت ئج هعمتيهم تدم هريتةه
م هأاهبديهي همسممهبه ،هاقدهاقتصةعميهاحفمسف هاحغةبي هاتج ذتلهاتلهمت ه
ذاهخ ةجهعنهذااهاإلط ة
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المرحلة القانونية 16( :م19-م)

تميز هذالهاحمة م هبأنهت هب يت هعممت نهيب ثتانهفتيهمت هيجتبهأنهياتانهاه
حيسهم هذاها ئنهاهاالعتم دهاهاحتةايزهعمحهاحبنحهاهمؤسس هاحمشام هحمداح ه
أيهاصتتالهق ت نانيهاح تتدهاتستتم هفتتيهلمه ت هاحعمتتامهاحسي ستتي هب حدستتتاةي همتتنه
1

خاللهاستخدامهاإلجتةانا هاهاح ااعتدهاح نانيت هاهاحدستتاةي هفتيهاحتع متلهمتعه
احل ذةةهاحسي سي هذااهاحتطاةهاحايه د هأدىهإححهإيج دهاحصم هبينهاح نانهاه
احعمتامهاحسي ستتي ه.حاتنهفتتيهاحااقتتعهأنهاتلهمتتنهاح ت نانهاهعمتمهاحسي ست هيتتدةسه
احل ذةةهاحسي سي همنهزاايت هاحخ ص .افيهذالهاحمة مت هات نهاالتجت لهاحغ حتبه
ذاهاالتجت لهاح ت ناني،هخصاصت هبعتدهلهتاةهابتةازهاحثتاةةهاحفةنستي هاهعمتحه
إثةذ هبةزهبعضهاحمفاةينهأمث له:ه"مانتسهايا"هص بهنلةي هاحفصلهبتينه
احسمط هحانهمنهزااي هق ناني هام هيع بهعمحهذااهاالتج لهم هيمي  :ه
تج ذلهالهم هذاهخ ةجهاإلط ةهاح نانيهأاهخت ةجهاحدستتاةهاه
أصبحهباحكهمعي ةهاحنلمهاحسي ستي هممتدىهدستتاةيته هاديم ةاطيتهت يهيبتينه
عمحهأس سهاح نانهااحدستاة.
اذتمهذتااهاالتجت لهبدةاست هاحتدالهاحغةبيت هأاهاحتدالهاحتتيهتتتافةه
فيه ت هنلةي ت همستتب هانلةي ت هاح اتتمهانلةي ت هاحفصتتلهبتتينهاحستتمط هأاه
نلةي هاأل زاب.
ايعتبتتتةهذتتتااهاالتجتتت لهأيضتتت هأنهأيتتت هعمميتتت هسي ستتتي هداخميتتت هأمه
خ ةجي هالهتعدااهأنهتاانهساىهمجماع همنهاح اقهاتالزمه همجماع ه
منهاحااجبت ه.امت هحتمهيهتتمهب حعاامتلهأاهاحمتؤثةا هاحداخميت هأاهاحخ ةجيت ه
مم هجعلهاحت ميلهاح نانيهيبداهاا داهبدالهأنهياانهش مالهألبع دهمتعددة.
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المرحلة الواقعية 18م19-م

تزامن هذالهاحمة م همعهاحثاةةهاحصتن عي هفتيهأااختةهاح تةن 18م)هاه
بداي هاح تةنه  19م)ه يت هانت مت هاحدةاست هاحسي ستي هفتيهذتالهاحفتتةةهمتنه
دةاس هم هيجبهأنهياانهإححهدةاس همت هذتاهات ئنهاهم احت هإيجت ده متاله
حهتتااهاحااقتتعه،هأيتتنهبتتدأ هاحمتتداةسهاحاضتتعي هتستتيطةهعمتتحهاحمجهتتادا ه
احعمميت ه يت هأنهت هبتدأ هتستتتغنيهعتنهاحانيست هاهاحنلتتةةهاحفمستفي هحمعمتتام.ه
فشتهد هاحعمتتامهاحتطبي يت هفتتيهذتالهاحفتتتةةهتطتاةاهابيتتةا،هحهتااهةأىهعممت نه
االجتمت عهعمتتحهاجتتابهاحعمتتامهاالجتم عيت هعمتتحهاالنستتال هعتتنه"احفمستتف ،ه
االختالقه،هاحدينه،احت ةيخهاهاح نان"هاهقدهتميز هذالهاحمة م هبم هيمي :
 عممت نهاحسي ست هانت متتااهفتتيهذتتالهاحفتتتةةهمتتنهدةاست همت هيجتتبهأنهياتتانهإحتتحهدةاست همت هذتتاهات ئنهأيهدةاست هاحااقتتعهامت هذتتا.هام احت ه
إيج ده مالهحهااهاحااقع .ه
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ه احتةايتتتزهعمتتتيهدةاستتت هم تتتددا هامتغيتتتةا هاحعمميتتت هاحسي ستتتي هااشتتالهاحعالقت هااحتفت عال هبتتينهاحبنتتحهااحمؤسست هاحمتامت هحمنلت مه
احسي سيهاحيسهاالاتف نهف طهب حاصالهاح نانيهحهتالهاحمؤسست ،اهمت ه
يع بهفيهذالهاحفتةةهم هيمي :
 عدمهاجادهمن ذجهعممي هتجةيبي همتطاةةهبآحي هاأداا هب ت ه
سميم هاذااهاح داث ه
 سيطةةهاحنلةي هاإليدياحاجي هعميهاحمجهادا هاحعممي ه
 فشتتلهمستتأح هاحتعمتتيمهالن صتت ةهاحدةاستت هااحمجهتتدا هعمتتحه
احتتدالهاألاةابي ت هف تتط " احمةازي ت هاألاةابي ت "هفم تتدهع ت حجه
"داةا يم"هقضي هاالنت ةهفيهفةنس هف طهاهفشلهفيهتعميمه ه
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المرحلة السلوكية :

اذي هفتةة هاجيزة همن هبداي هاح ةب هاحع حمي هاحث ني هإحح هنه ي ه
احستيني ها هتسمح هذال هاحمة م هب حثةاة هب حسمااي هألنه هتعتبة همنعةج ه
ابيةاهجداهفيهتطاةهاحعمامهاالجتم عي ها هاحسي سي هخ ص هاهاحتيهأضف ه
سم هاحماضاعي ها هاحدق ها هاح ي س ها هاح دةة هعمح هاحتنبؤ هفي همج له
احدةاس هاحسي سي .ههامنهمميزا هذالهاحمة م هم هيمي :ه
انسال هاحدةاس هاحسي سي هتم م هعنهاحمن ذجهاحت ميدي ه"ه
احفمسفي ه،احت ةيخي ه،اح ناني "
احتةايزهعمحهدةاس هاألنشط هاهاألدااةهاهاحتف عال هاحسي سي ه
دان هاحتةايز هعمح هاحمؤسس هاا دة هحمت ميل"أي ها ن هاحدةاس ه
اح ناني هتةاز هعمح هااة هااصال هاحبنح ها هاحمؤسس همن هاحن ي ه
هفي هاحعمام هاحسي سي هيفسة ها هيب هفيه
احخ ةجي هف ط هفأصبح هاحب
احعالق هاهاحتف عال ه"ه-هاالعتم دهعمحهم هبينهاحتخصص هفبعدم هشهده
عممهاحسي س هتطاةاهابيةاهاصلهإححهدةج هأن هيعتمدهعمحهاحتخصص ه
األخةىهفعممهاحسي س هفيهذالهاحمة م هأصبحهمجبةهعمحهاالعتم دهعمحه
احعمام هاألخةى هحتفسية هاحلااذة هاحسي سي همثل ه" هل ذةة هاالنتخ ب هيعتمده
عمحهاإل ص ن،ايالهيتخاهاح ةاةهاحسي سيهفيهاحجزائةهيع حجهمنهاحن ي ه
اح ناني هاالجتم عي هااحنفسي " ه -هاالعتم د هعمح هاحتفاية هاإلمبةي ي هفيه
احدةاس هاهاحب .
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ا نهالهيخماهأيهب ها نهمنهاحمنهجهاحاميهأيهأنهالهل ذةةه
سي سي ها نهحه هتعبيةهةقميهمثله"احديم ةاطي "
-

االعتم دهعمحهاحدةاس هاحسي سي هاحم ةن ه
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المرحلة ما بعد السلوكية :

فيهفيفةيه )1969هاتبه"هدافيدهاستن"هم ح هينت دهفيه هعممهاحسي س ه
فيهاحمة م هاحسمااي هاحتيهن م هعممهاحسي س همنهمة م هسمااي هإححه
مة م هم هبعدهاحسمااي هألن هةأىهأنهاحدةاس هاحسي سي هأصب هتن ةاله
عنهمعن ذ هاح ي يهاقدهتمثم هذالهاالنت دا هفيم هيمي :ه
ذيهل ذةةهإنس ني هبتعبيةهةقميهف طهمثله"احتعبيةهعنه
احديم ةاطي هفيهاحجزائةهبـه4-:ه"هأيهيجبهاحتعبيةهعنهاحل ذةةهاحسي سي ه
ب ح يمهب إلض ف هحمدةاس هاحامي .
احب ا هاهاحمجهادا هفيهاحعمامهاحسي سي هفيهإط ةهاحمة م ه
احسمااي ها ن هتدةسهاحل ذةةهاحسي سي هحانهحمهتانهت دمهاح مالهحه ه
فيجبهأنهتاانهب ا هم صدي هذ دف همثله"هدةاس هاحت الهاحديم ةاطي"ه
اهم اح هإيج ده مالهحهالهاحل ذةة .ه
القواعد االبستمولوجية :
يعةالهاحعممهبم دت هاهمنهج ه
الهمج لهمعةفيهيعتمدهفي هعمحهاحمنهجهاحعمميهيعتبةهعمم هاهيصلهإححه
نت ئجهعممي .ه ه
تدلهامم هاحمعةف هاالبستماحاجي هعمحهجمم همنهاإلجةانا هاحاذني هاحتيه
تداة هبين هطةفين هذم هاحع لهاإلنس ني هااحم دة هاحمستهدف همن هجه هأخةى هاه
احكهقصدهاحاشالهعنه ي هذالهاحم دةهاذالهاألخيةة هذيه"احل ذةة"هاجمم ه
تمكهاإلجةانا هاحاذني هذيهم هيعةاله"ب حمن ذج " .ه
م هالهي سهالهيدةسهف حل ذةةهاحسي سي هتاانهق بم هحم ي سهعندم هتاانه
متغيةا هذال هاحل ذةة هق بمح هحم ي س هااحك هعندم هنعتمد هعمح هاحتع ةياله
اإلجةائي  .ه
ههههمجهادهاإلنس نهفيهتطاةهاحمن ذج  :ه
4

عمام همةهاحمجهادهاإلنس نيهفيهاحتع طيهمعهاحلااذةهاحمختمف هفيهثالث
مراحلهف نت لهمنهاحمنهجهاحفمسفيهإححهاحمنهجهاحصةاله تحهاحمنهجهاحتجةيبي :ه
 -1المنهج الفلسفي المثالي ه :هيعني هبدأ هعممي هاحمعةف همنه
م دم هميت فيزي ي ،أي هأن هاحع ل هاإلنس ني هال هيعتمد هعمح هأماة همؤسس ه
عممي هبلها نهيعتمدهعمحهاس ط ه"فمسفي ه،هديني "هريةهت بع هإححهعممه
اضعيهمثله"احمدين هاحف ضم ه"هألفالطانهف ن هحمهيؤسسهاحمدين هاحف ضم ه
بطةي هعممي هااقعي هبل هانطمق هبخي ح هفي هتأسيس هداحت ها هذي هريةه
مؤسس هعممي .
 -2المنهج االختباري الصرف (المطلق)  :ذا هاحاي هيبدأ هعممي ه
احمعةف هبمال ل هاحااقع هاحمستهدال هب عتب ةل ه ح  ،ه ي هالتصل هذااه
احمجهادهإححهاحتعميمهاهم اح همع حجت هفيهاحااقعهمثله"دةاس هداةا يمه
حل ذةةهاالنت ةهفيهفةنس ه""،أنااعهاح اام هاحيان ني هألةسطا"هفهيه
تعتمدهعنهاحتجةب هاهاالختب ةهحانهخ ص هب ح ح هاحمدةاس هف طهالهيمانه
تعميمه .
 -3المنهج العلمي التجريبي  :ه ي هيعتبةهفيهاحعمامهاالجتم عي ه
" احمجتمع"هذاهاحمخبةهاحايهينطمقهمنهاختب ةهاحااقعهعنهطةيقهاحتجةب ه
ثم هإخض عه هح نان ه"احتاةاة هااحت ق" همع همةاع ة همسأح هاحتعميم ،هاح ده
تمتع هاحعمام هاالجتم عي هاخ ص هاحعمام هاحسي س ه ي هبعد هاحثاةةه
احصن عي هأصب هتعتمد هعمح هاحتجةيب هااحخةاج هبنت ئج هعممي همثله
"داح هإاا ها ن هتسمطي هياان هحه هقدةة هةمزي ه" "،هامم هازداد هاحاعيه
احسي سي هانخفض هنسب هاالنتخ ب هاااا هتاةة هاحك هحسناا هيصبح هذن ه
ق نانهاحتاةاة.
محاضرات لألستاذ المحترم  :بلغيث من جامعة وهران
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