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 مفهوم الثقافة السياسية 

ترجععج جععاور الثقافععة السياسععية الععغ فقسععفة االاروعع  الععا    ععانوا 

يطرحون مفهوم )الفضيلة المدنية ( وهي مأخوذة مع  ااووعة التمسع  

، ومععع  ععععم ععععاد النقعععاع حولهعععا  عععي  علمعععا  بعععال يم الديمقرا يعععة 

ربولوجيا و علعم العنفا التعي  انعت تسعت دم السياسة م  جهة واالنث

عام في حي  حاولت المدرسة السلو ية فعي عبارة )الثقافة( بالشكل ال

العلععوم السياسععية معع  خععقل اا رويععل المونععد وسععدني فيربععا ولوسععيان 

باي الغ التر يز علغ الثقافة التي تتعل  بالظواهر السياسية فحسع  

االقتصعععادية( او )الثقافعععة  مععع  دون جوان هعععا االخعععرث وهعععي )الثقافعععة

مفهعوم الثقافعة  ير في نمعوو ان للمدرسة التنمووة دور   ، الد نية (

السياسعععية وذلععع  باعتبارهعععا احعععد عنامعععر تطعععور العععنظم السياسعععية 
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وذلعععع  ان  ، وانتقالهععععا معععع  الععععنظم التقليديععععة الععععغ الععععنظم الحد ثععععة

 واسعطة عمليعة سياسعية تتجعو نحعو رفعج مسعتوث  المجتمعات تتطور

مسععاهمة الشعععع  فعععي الشععع ون العامعععة، وخعععقل هعععاا التطعععور  تجعععو 

المجتمععج اكثععر فععأكثر الععغ نمععوذس عقععافي  تسععم بالعققنيععة والعلمانيععة 

اجماع عالي  ي  االفراد واادهعار ال عيم الديمقرا يعة ، وبعان  ث ومستو 

الثقافعععة ال روطانيعععة  مثعععلهنعععاق عقافعععات بحكعععم   يعتهعععا ديمقرا يعععة 

والثقافععة اليابانيععة ، فععي حععي  ان هنععاق عقافععات تقليديععة تهععي  ل يععام 

 نظم االست داد مثل الثقافة المكسيكية والثقافة االعيوبية.

وفععي الواقععج يمكعع  تعروععة الثقافععة السياسععة حسعع  المسععتوث الععاي 

 نروده في دراسة الحياة السياسية ، الفرد او النظام 
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الفرد :  وهنا نر ز علغ البعد النفسعي فعي حيعاة الفعرد اذ مستوث -أ 

نروععد ان نعععرذ مععاذا يشعععر الفععرد و يععة يفاععر بععالرموا والم سسععات 

د التععي تاععون النظععام السياسععي و يععة يسععتجي  اليهععا معع  والقواععع

 ناحية و ية ت عر هاه الروابط علغ سلو و .

ععي  موقعة الجمعاهير فعي مجتمعج معلغ مستوث النظام : وهنا  -ب

مع  الجمعاهير  ياسي ، و يعة ت عيم الشعروحة الواسععةم  النظام الس

م سسععاتهم السياسععية الرسععمية والشععع ية ، فالثقافععة السياسععية هنععا 

والتي تقوم علغ تعد وسيلة  اندماس وتقحم  ي  االفراد ضم  النظام 

اسععاا التوجهععات الثقاايععة المتماعلععة والمتناسععقة والتععي تععتق م مععج 

 السياسية .الم سسات 
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وعليعععو فعععان دراسعععة الثقافعععة السياسعععية ال تتعلععع  بال نيعععة السياسعععية 

الشكلية والغير شكلية و ال  الحكومعات واالحعزاب وجماععات الضعغط 

وايرهععا،  ععل تتعلعع  بمععا يعتقععده الفععرد او الشععع  بالم سسععات وهععي 

عة م  ال يم والمعتقدات والعوا ع  السياسعية فعي و تنطوي علغ مجم

عععي  ، وبهععاا النحععو فانععو يقععوم  ععدور الومععل  ععي  امععة فععي وقععت م

المستوث ال اص االفراد والجماعات وبي  المستوث العام وهو النظام 

، وهنا مفهوم الثقافة السياسية يطعر  الصعلة  عي  السعلوق  السياسي

 الفردي وبي  بقا  وتشكيل النظم السياسية .

ا ر اهمهعا مج ذل  مفهوم الثقافة السياسية تعرض النتقادات جمة نع

: 
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يفعر  ان فصل الثقافة السياسية ع  الجوان  االخرث م  الثقافة -1

بالعققععات التععي تععربط المواضععيج السياسععية بالمواضععيج االخععرث مثععل 

 االقتصادية واالجتماعية والد نية .

ان مفهععوم الثقافععة السياسععية علععغ النحععو المععا ور  ت ععا   يعععة -2

لمع عععرة وال عععيم ، اي ان جععععل تجرو يعععة بالغعععة ال  تجعععو العععغ الرمعععوا ا

السياسة واقعة سلو ية فردية الن ال  تقصغ اسباب العمل السياسعي 

 وال اهدافو ول   درا الحدث الواقج .

ان مفهععععوم الثقافععععة السياسعععععية   ععععي  السععععلو يات الفرديعععععة ااا  -3

الديمقرا يععة والتععي  ععتم اكتشععافها معع  خععقل اسععتطقعات الععرأي العععام 

 للم سسات السياسية .وهنا نرث ال وجود 
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هاا التعروة   ي  الثقافة السياسية عبعارة عع  سعلو يات يمكع   -4

مراق تها وذلع  فعي مجتمععات مسعتقرة ومع  المععروذ ان المجتمععات 

كيععد علععغ نمععوذس أالغربيععة هععي االكثععر اسععتقرار وديمقرا يععة فضععق الت

يليععععة هععععي الديمقرا يععععة اللي راليععععة التمثالديمقرا يععععة المطلععععوب هنععععا 

)ال رلمانيعععة( التعععي تزدهعععر فعععي وسعععط عقافعععة تجمعععج  عععي  االخعععتقذ 

 والمساهمة.

تطعوور  ر لتقليدي الغ المجتمج الحد ث  تطو ان انتقال المجتمج ا-5

عقافععععة عققنيععععة وعلمانيععععة ، وذلعععع  ال  تحقعععع  اال باسععععت دام القععععوة 

للقضا  علغ مع  يقعاوم اجعرا ات التحعد ث وهعاا يعنعي تعزوعز النظعام 

 تنععاقم مععج هععدذ المدرسععة السععلو ية وهععو ومععول السععلطوي وهععو 
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بالمجتمعععات الععغ النمععوذس االمثععل للحكععم وهععي الديمقرا يععة الغربيععة 

 التمثيلية .
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