
 (التاريخي التطور االسرة، القوة،) ةنظري الدولة نشأة اصل تفسير)  القانون الدستوري

 الثالثةالمحاضرة 

 : نظرية القوة النظرية الثالثة

صم َشأج انذٔنح انٗ انمٕج ٔانؼُف، ػُذيا ٚفشض انمٕ٘ لٕذّ ػهٗ جًٛغ االفشاد ٚشجغ أَصاس ْزِ انُظشٚح أ  

ُْا انمٕج انًادٚح ا٘ انمٕج انثذَٛح انرٙ كاَد انًجرًؼاخ انمذًٚح  ٔٚمصذ ، ٔانعؼفاء نُفٕرِ ٔسهطاَّانًٓضٔيٍٛ 

 فٙ حمثح انصشاػاخ ٔانحشٔب انطاحُح. ذسرخذيٓا

أ سثة  ألصمال آَا نى ذمذو ذفسٛشاً صحٛحاً إارا كاَد ْزِ انُظشٚح ذسرطٛغ ذفسٛش َشأج تؼط انذٔل، تقيين النظرية : 

 االذٛح : نألسثابَشأج انذٔنح 

ظؼف  َٓاٚرٓا انضٔال تًجشد ذكٌٕمٕج، فٓٙ ذثمٗ سهطح غٛش يسرمشج ٔـ ارا كاٌ اصم ٔجٕد انذٔنح ٚسرُذ انٗ ان1

 االشخاص يؤسسٙ انذٔنح.

 ٛح انمإََٛح.ذكٌٕ تزنك دٔنح غٛش يسرمشج ٔيخانفح نهششػـ االسرُاد انٗ انمٕج فٙ اصم َشأج انذٔنح 2

 

 النظرية الرابعة : )نظرية االسرة( 

ٚزْة اَصاس ْزِ انُظشٚح اٌ االسشج ْٙ انخهٛح االجرًاػٛح االٔنٗ، ثى ذطٕسخ فكَٕد ػشٛشج، ثى اذسؼد انؼشٛشج    

ٔاسرمشخ ػهٗ سلؼح جغشافٛح يؼُٛح نركٌٕ لثٛهح، ٔيٍ يجًٕع انمثائم ذكَٕد انمشٚح ٔترجًغ انمشٖ ظٓشخ انًذُٚح 

ٌ اخشٖ، ٔكاٌ كم ذُظٛى يٍ ْزِ انرُظًٛاخ تحاجح انٗ سهطح ذحكًّ ذرُاسة يغ غثٛؼح انرجًغ ٔػُذ اَعًايٓا انٗ يذ

 انثشش٘ حرٗ ٔصهد انٗ حذ ظٓشخ يؼّ انذٔنح.

ال آَا ذؼشظد انٗ اَرماداخ إذُظٛى، انٗ ذرفك ْزِ انُظشٚح يغ انٕالغ يٍ حٛث حاجح انرجًغ انثشش٘ : تقيين النظرية  

 آًْا:ػذٚذج 

ذكٍ انخهٛح االٔنٗ نهًجرًغ، فغضٚشج االجرًاع ٔانركاذف ظذ يخاغش انطثٛؼح ْٙ انرٙ دػد االفشاد ــ اٌ االسشج نى 1

 االسشج. ظٓشخثى انٗ االجرًاع 

ٓٙ سهطح سب االسشج تٕفاذّ، فٙ حٍٛ رنذٔنح، فؼاللح االسشج شخصٛح ذُـ اٌ َظاو االسشج ٚخرهف تطثٛؼرّ ػٍ َظاو ا2

 حاكًٍٛ.ج حرٗ تؼذ صٔال االشخاص انػاللح يٕظٕػٛح راخ غثٛؼح  سٛاسٛح ذثمٗ يسرًش تاألفشادسهطح انذٔنح ػاللح 

 

 )نظرية التطور التاريخي( خاهسة: النظرية ال

ٚشٖ اصحاب ْزِ انُظشٚح اٌ انذٔنح نى ذُشأ َرٛجح ػايم ٔاحذ ٔاًَا ذشجؼٓا انٗ ػذج ػٕايم يرُٕػح يٍ انمٕج     

او انذٔنح ، ٔتانرانٙ اٌ انثحث ػٍ ػايم ٔاحذ أ تسثة يحذد كأساط نمٛأ االذفاق انًادٚح ٔااللرصادٚح ٔانذُٚٛح انًؼُٕٚح

ػثش انضيٍ ٔذصم انٗ طٕس رنرػهّٛ فأٌ اصم َشأج انذٔنح ٚشجغ انٗ ذفاػم ػذج ػٕايم  ءً ٔتُاٚؼذ ايش يخانف نهحمٛمح، 

طشج ٔفشض االٔايش ػهٗ يا ػهّٛ االٌ، ٔلٕج ذأثٛش ْزِ انؼٕايم ذخرهف يٍ دٔنح انٗ اخشٖ ٔانرٙ يكُد يٍ تسػ انسٛ

 انًحكٕيٍٛ.



 

، كَٕٓا ال الذفالٓا يغ انًُطك انٗ حذ كثٛشنزا ذؼذ َظشٚح انرطٕس انراسٚخٙ اكثش لثٕالً نذٖ فمٓاء ٔششاح انمإٌَ    

 ثًشج ػٕايم ٔظشٔف ػذٚذج ال ًٚكٍ حصشْا تشكم ثاتد ٔيحذد.ْٕ ذشجغ اصم لٛاو انذٔنح انٗ ػايم ٔاحذ تم 
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