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 موضوع علم االجتماع السياسي 

يتناولها علم االجتماع تتعدد اآلراء حول  طبيعة المواضيع التي 

 السياسي اال انه يمكن ان نحدد ثالث اتجاهات وهي :

 االتجاه االول / علم الدولة 

هذا االتجااه يارا ان مناذ يداياة انبعاا  علام السياساة ياي اال ر ا  

كااان يعنااو يدولااة المدينااة حتااو ان  لمااة سياسااة  ا  ر  يااة تعنااي 

المدينااة وضااواحوها ومسااتعمراتها وحياااتهم والعالقااات القا مااة  يمااا 

يوااانهم ا والقصاااد مااان ولاااا هاااو وجاااود نتاااام مساااتقر والجماعاااات 

الصاارورة جاانء ماان هااذا النتااام وساالول الااداولي  للجماعااات و يمااا 

يونها ر م انه وات طبيعة  وار سياساية اال اناه يسااعد علاو ولا  

ة اال ر  يااة ا و اارا انصااار السياسااة وهااذا يحاادث يااي دولااة المديناا

هذا االتجاه ان طبيعة السياسة ووظيفتها لم تترور ياي المجتمعاات 

الحديعاااااة وان علااااام االجتمااااااع السياساااااي هاااااو لدراساااااة الدولاااااة 
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ومؤسسااااتها ا والدولاااة هناااا  معناااو ناااوع واااا  مااان التجمعاااات 

السياساااة ياااي البشااار ة والمعروياااة  المجتمعاااات ا وجاااذلا ال توجاااد 

منتماة  شاكل دولاة وال ياي الشار ات التجار اة و  المجتمعات الروار

 وظيفة علم االجتماع السياسي هو تحلول مؤسسات الدولة 

 انتقاد هذا االتجاه

ان اول المشاكل التي تواجهنا حون نأواذ يهاذا االتجااه هاو مفهاوم 

 الدولة يهي تتضمن مفهومون وهما :

الاذي  االمة(: الذي يدل علو المجتماع القاومي-مفهوم ) الدولة-1

ولد يي نهاية العصر الوسيط يي اورجا ثم تطور ونما واصاب  اكعار 

 تالحمًا.

الحكومااة( : وهنااا يقصااد  مجموعااة الر ساااء -مفهااوم )الدولااة-2

 والشخصيات يي الحكومة .
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دراساة المجتماع يإوا ما اعتبر علم الدولاة  االمفهوم االول ويضالنا 

القااومي علااو المجتمعااات االواارا هااذا يعنااي ان المجتمااع القااومي 

يختلف عن المجتمعات االورا ا وهنا يصب  علم االجتمااع مقاا ال 

لعلاام االجتماااع العااا لي وعلاام الجماعااات االوليااة ا وهنااا لاان يتمواان 

علم االجتماع السياسي عن علم االجتماع سوا اناه يادرا الدولاة 

الحكومااة هااذا  -ا اكباار امااا اوا اوااذنا  مفهااوم الدولااةلكونهااا مجتمعاا

يؤدي اال ان يتحدد موضاوع علام االجتمااع يدراساة جهااو الدولاة ا 

اي ان النشاااااطات السياسااااية ال توجااااد اال يااااي اطااااار المؤسسااااات 

الحكوميااة ا ولكاان اوا اوااذنا هااذا التعماايم هاال يمكاان اعتبااار نشااا  

وماة( هاو نشاا  حارا يي المتحف ) المتحف احد مؤسساات الحك

سياساااي ا ياااي حاااون نشاااا  االحااانا  السياساااية التاااي هاااي واااار  

المؤسسات الحكومية ال يعتبر عمال سياسيا ا وماوا تسمو حر اات 

التحاااارر والعااااورات ا ان حصاااار دراسااااة علاااام االجتماااااع السياسااااي 
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 المؤسسات الحكومية يجعل دراسة التاهرة السياسية  ور واضاحة 

 وناقصة .

 علم السلطة االتجاه العاني / 

هااذا االتجاااه و يتبناااه ا لااي الباااحعون ان علاام االجتماااع السياسااي 

يعنو يدراسة السلطة ألنها اشمل مان الدولاة ا وتنطلا  الفكارة هناا 

ان الفاارد يشااي  يااي المجتمااع وعالقتااه  اااأليراد االواار ن تماار عباار 

دوره يااي جماعااة اجتما،يااة ا يااالفرد هااو عضااو يااي عا لااة او يااي 

قاد تكاون او طا فاة وهاذه االينياة توجاد يوهاا سالطة نقا ة او حن  

ساالطة اال  او ر ااين النقا ااة او ر ااين الحاان  او الاان،يم الااديني 

يلهذا السلطة توجد يي العا لة  ما توجاد ياي الدولاة ا يفاي الدولاة 

يطلاا  علوهااا الساالطة السياسااية وهااي ساالطة يااون عاادد ماان انااواع 

دولاة اال مان واالل السلطة ياي المجتماع وال يمكان دراساة سالطة ال

مقارنتها ماع السالطات ياي االينياة االجتما،ياة االواراا ياإوا ر نناا 
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دراستنا علو السلطة السياسية الخاصة  الدولاة يمااوا عان حر اات 

التحاارر او االحاانا  والتنتيمااات السياسااية ا يكاال جماعااة انسااانية 

يوهااا حكااام ومحكااومون يوهااا اوليااا الااذي يحكمااون و اوليااا الااذي 

وهذه الحالة تطرح نفسها علو جميع المستو ات ويي  ل  يطيعون 

الجماعااات ا وهااذا االتجاااه يجعاال علاام االجتماااع السياسااي ياادرا 

الساااالطة حوعمااااا وجاااادت سااااواء  انااااة ساااالطة الدولااااة او ساااالطة 

الجماعات االورا وال شا ان دراسة السلطة يسم  لنا  معرية اين 

 تكمن السلطة والسيطرة يي المجتمع .

در تسااا ل عاان مفهااوم الساالطة نفسااه يهااو  ااام  و *وهنااا يتبااا

 يجااي البحاا  عاان تعر اام دقواا  ومحاادد يااي نفاان الوقااة واسااع 

 للسلطة يسم  التمون ما يون السلطة واالشكال االورا للسلطان .

 ولا هنال اسن عديدة يمكن الر ون الوها : ي / ي

    ما يون الجماعات االولية والجماعات المر بة :التفر  -أ :
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النتر ااة تضااع عالقااات الساالطان يااي الجماعااات الصاارورة او هااذه 

االولية وتضع السلطة يي الجماعات المر بة وهي الجماعاات التاي 

تتكااون ماان الجماعااات الصاارورة االوليااة والتااي تاارتبط  يمااا يونهااا 

وُتُكااون الجماعااة المر بااة اوموضااوع علاام االجتماااع السياسااي يقااط 

سااالطان يوهاااتم  اااه علااام ياااي الجماعاااات المر باااة ااماااا عالقاااات ال

االجتماااع وهااذا يعنااي نقساام العماال يااون علماااء السياسااة وعلماااء 

 االجتماع .

 انتقاد هذا االتجاه 

هااو صااعوجة تحديااد الجماعااات ان االنتقاااد الااذي يوجااه لهااذا الاارأي 

االوليااة او الجماعااة المر بااة اوا ان حتااو يااي الجماعااات الصاارورة 

لجماعااة االوليااة ممكاان توجااد وماار وتحالفااات وجماعااات ير،يااة ا يا

تكون مر بة يالمصنع جماعة اولياة وماع ولاا ممكان تكاون مر باة 

يمن الصعوجة التفر   ياون الجماعاات ا يهال يوساعنا ان نقاول ان 
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مجلاان الااووراء هااو جماعااة اوليااة ولااين ماان صاالي اهتمااام علاام 

 االجتماع السياسي .

 التمون ما يون المجتمع الشامل والمجتمع الخا  : - :

المشيار يقوم علو اساا طبيعة التضامن الذي يقوم  يما يون هذا 

المجتمعااات الخاصااة وات اهاادا  واصااة لااذلا يهااي اعضااا ها ا ي

تنطااوي علااو تضااامن محاادود معاال النقا ااات والجمشيااات الر اضااية 

واالديياة ا والفارد يادول ياي نقا اة او جمشياة لرار  تحقوا  هااد  

ا الهد  ا اال اناه وا  يي حياته او عضو ته و نتهي يتحقو  هذ

ماان جهااة اواارا ينتمااي الااو مجتمااع شااامل الااذي يشااتمل علااو  اال 

هااذه المجتمعاااات الخاصااة و تجاووهاااا مااان حواا  الحجااام والتر واااي 

 واالهمية .

وعليه  ع  الباحعون يرا ان موضوع علم االجتماع السياسي هاو 

تحلوااال السااالطة ياااي المجتمعاااات الشااااملة ولاااين ياااي المجتمعاااات 
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عنااو ينسااجم مااع معنااو  لمااة سياسااة التااي تعنااو الخاصااة وهااذا الم

  مشاكل المجموع .

 

 االنتقادات  

او ان المجتمااااع  ان االنتقااااد لهاااذا المنتاااور هااااو صاااعوجة التموااان

الشاامل لادا الابع  هااو االماة وعناد الاابع  االوار هاو العا لااة ا 

وماان ثاام هنااال مفهااومون للمجتمااع الشااامل االول يااتم تعوونااه ماان 

والل طبيعاة االحسااا وطبيعاة التضاامن اماا المفهاوم العااني هاو 

قااانوني اكعاار هااو ان المجتمااع الشااامل هااو المجتمااع الااذي ينطااوي 

ا ا والواقاع ان المجتماع الشاامل هاو الدولاة علو المجتمعات االور 

االماة  وجكال  ساااطة سانعود الااو نتر اة علاام االجتمااع السياسااي –

 هو علم الدولة التي تم انتقادها سا قًا .

 التمون ما يون السلطة المؤسسة وعالقات السلطان  - :



11 
 

يدال من محاولة التمون يون انواع المجتمعاات يمان االيضال التموان 

عالقااات الساالطان ا هااذه العالقااات التااي تنعقااد داواال يااون انااواع 

المجتمعات سواء  انة  بوارة او صارورة ا اولياة او مر باةا واصاة 

 او شاملة .

نقصد  عالقات السلطان  ال عالقاة  وار متكايياة يسايطر يوهاا يارد 

او اكعر علو االيراد االور ن و يسورهم ويقاًا لمشاويته ا والواقاع ان 

نية يااي الحياااة العمليااة هااي عالقااات  واار ا لااي العالقااات االنسااا

متكايية والقسام الضايول منهاا هاي عالقاات متكايياة ا وعلاو الار م 

من ترو ج يكرة نتر ة العقاد  نتر اة قانونياة معالياة ولكنهاا ليساة 

واقشيااة تمامااا يخلااف متهاار الحقااو  المتساااو ة توجااد ياارد يفاار  

ت المتكايياة ارادته علو يرد اور امع ولا توجد هنال  ع  العالقا

ا ما يهمنا هو ان نمون التي تقوم علو االعجا  والتعاطف و ورها 

ما يون عالقات السالطان العالقاات التاي تادول ياي مفهاوم السالطة 

 الشكل الدقو  وجون العالقات االورا ا و مكان ان نموان مان واالل 
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التموواان مااا يااون المؤسسااات ماان جهااة ومجاارد عالقااات ماان جهااة 

لتفر اا  تصااب  الساالطة تتااألف ماان مجمااوع اواارا وجموجااي هااذا ا

المؤسسااات الخاصااة  الساالطان ا وهااذا يعنااي ان نسااتبعد العالقااات 

 البسيطة الرور متكايية والتي ال تأتي عن المؤسسات .

 انتقادات لالتجاه العاني  اعتباره علم سلطة 

اعتبااار موضااوع علاام االجتماااع السياسااي هااو الساالطة علااو هااذا 

شااامولية مفرطاااة الن السااالطة توجاااد ياااي  ااال النحاااو ينطاااوي علاااو 

جماعة اجتما،ية : يار  العا لاة ومادير المشاروع واساتاو الجامعاة 

يمسااكون جماايعهم جاانء ماان الساالطة مهمااا  ااان نوعهااا او حجمهااا 

يهل جميع هذه العالقاات تعتبار سياساية ا هاذا التوساع ياي دراساة 

علام عالقات السلطة يجعل علم االجتماع السياسي يتوسع و ختلط  

 االجتماع .

 االتجاه العال  / الترا طات االجتما،ية والسياسية 
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ان هاااذا يااارا ان علااام االجتمااااع السياساااي يقاااوم يدراساااة الاااروا ط 

القا مة يون التاهرة السياسية والتااهرة االجتما،ياة ا او التاأثورات 

المتبادلاااة  يماااا ياااون جهااااو الحكااام وجاااون المجتماااع ا يالبااااحعون 

ا كم عوامل المجتماع علاو التااهرة السياساية يذهبون  عودا يي تح

وان علااام االجتمااااع السياساااي هاااو دراساااة السياساااة ياااي وساااطها 

. وللتفر ا  ياون مواداني علام االجتمااع وعلام االجتمااع االجتماعي 

السياساااي يواااذ ر اناااه اوا  اااان اساااتقرار المجتماااع هاااو المشاااكلة 

اهتماام  الر يسية للعلم االجتماع ياان اساتقرار النتاام السياساي هاو

ا و مواال علاام السياسااة ان يكااون مااذهي علاام االجتماااع السياسااي 

الدولااة  يعنااو يوظااا ف المؤسسااات السياسااية ا امااا علاام االجتماااع 

يانااه مااذهي يؤ ااد علااو الصااراع االجتماااعي والترواار االجتماااعي ا 

واهم الموضوعات التي يعنو يدراستها علم االجتماع السياسي هاي 

 التالية :
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علاااو صاااعود محلاااي او علاااو صاااعود الااابالد  سااالول النااااوبون -

كلوتها وجشبارة اورا المواقم واالتجاهات والبحوث ياي الارأي 

 العام .

 صنع القرار السياسي واين تر ن السلطة او القوة السياسية.  -

 ايديولوجيات الحر ات السياسية وجماعات المصال . -

االحااااااانا  السياساااااااية والتنتيماااااااات االوتيار اااااااة ومساااااااا ل  -

 ية .االوليرارش

 الحكومة ومسألة البوروقراطية . -

 

 

*مااا هااو الفاار  يااون مااا يتناولااه علاام االجتماااع السياسااي و 

 علم السياسة التقلودي؟

علاااااام االجتماااااااع السياسااااااي يعنااااااو  األساااااابا  واالثااااااار  ان

االجتما،ية المترتبة علو توو ع السلطة ياي مجتماع معاون ا 
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تااؤدي و هااتم ايضااا  الصااراعات االجتما،يااة والسياسااية التااي 

الو تروورات يي مواقع السلطة وولا ان  ل دراسات العمليات 

التي تر ان انتباههاا علاو الدولاة ا يونماا يموال علام السياساة 

التقلواااادي  العنايااااة  الحكومااااة واليااااات االدارة العامااااة يور اااان 

اهتمامه اساسا  السلطة واتهاا و يام التاأثور علوهاا  وساولة 

ة او مصااال  اواارا ا لتحقواا  مصااال  ايديولوجيااة واقتصااادي

ل جاري  صاورة طبيشياة ياي موادان مان يقبايالعمل السياسي ي

ان يمااااارا السياسااااة عليااااه ان يقباااال قواعااااد اللشبااااة او ان 

االسااتقرار السياسااي يتوقاام علااو حااد ادنااو ماان االتفااا  يااي 

  ع  المبادئ وال يم والمعتقدات .

االجتمااااع السياساااي  ينصاااي علاااو يهااام  يونماااا اهتماااام علااام

لسياساااية يجاااي علوناااا ان نااارجط ماااا ياااون السياساااة العملياااة ا

ا لااااذا اعتنااااوا  ااااالترا ط يااااون الترتوااااي والبنيااااان االجتماااااعي 

االجتماعي)الطبقاااااة ا الفياااااة ا الشااااار حة( وجاااااون الساااااالول 
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السياسااي ومااا يااون االنشااقاقات االثنيااة والعمليااة السياسااية ا 

وعلو الحاالت الخاصة من السلول السياسي ودراسة العوامل 

سياسية عند اواذ اصاوات النااوبون والشابا  والجمشياات الال 

الرساااامية والرواااار رساااامية التااااي ينضاااامون الوهااااا وماااان ثاااام 

 المعتقدات وااليديولوجيات  .

يقاااد  اااان علمااااء االجتمااااع السياساااي يعوباااون علاااو علااام 

السياسة التقلودي اهماله الدوايع الخفية التي ايسادت النتاام 

وراء المتااهر و تجااوو السياسي وانه عاجن ان يرو   يما 

يااادون تفساااور جواناااي السااالول السياساااي التاااي لااام تساااتطع 

 التويو  يون االدعاءات الرسمية وااليديولوجيات السا دة .

 

 المصادر 
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 .1991أسسه وأ عادها جامعة  ردادا

ا  علام اجتمااع السياساة ا د. مور ن دويرجياه -2

حاااداد ا المؤسساااة الجامشياااة  ترجماااة د . ساااليم

 1991يوروت ا 

 .علاام االجتماااع السياسااي .د.ايااراميم أياارا  -3

 1991عمان: دار الشرو  للنشر والتوو ع ا 

 


