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هو    الهدف من المحاضرة 

ان يعرف الطالب معنى الفكر والفكر السياسي والفكر السياسي االسالمي والفكر  -2
 السياسي العربي االسالمي

 يفرق الطالب بين هذه المصطلحاتان  -1
ان يعرف الطالب كيف نشأ الفكر السياسي العربي االسالمي وماهي العوامل التي  -3

 ساعدت على نشأته
 ان يحلل الطالب االسس التي تعتمد لتحديد ماهو فكر سياسي اسالمي وماهو غير ذلك -2

 -:المضمون

وترعرع في شبه الجزيرة العربية بعد مجيء يعد الفكر السياسي العربي االسالمي الذي نشأ      
واحدا من اهم المصادر التي نشأة على اعقابه ( ص)الرسالة الخاتمة على يد نبي االسالم محمد 

وخاصة اوربا اجزاء من العالم  سعة من العالم ، بعد ماكان يسودحضارة عريقة حكمت اجزاء وا
ة الفكر السياسي العربي االسالمي طبيع ولمعرفة   ،عصرا كان يوصف بانه العصر المظلم

 .ينبغي علينا معرفة المصطحات االساسية التي ستكون المدخل لفهم هذا الفكر وابرز نتاجاته

  -: السياسي مفهوم الفكر

نتاج عملية التفكير والتأمل العقلي، التي يقوم بها ))يستخدم مصطلح الفكر للداللة على 
حركة الذهن من مقدمات معلومة )) وكذلك يعرف بانه  ((االنسان بوصفه كائنا عاقال مفكرا

ف نقتصر هنا على ياما مصطلح السياسة فله الكثير من التعار (( للكشف عن مجهول معين



دارة شؤونها ، واتخاذ القرارات ))ذكر التعريف االتي  هو كيفية حكم الجماعة االنسانية وا 
دامة قيمها وضمان  مصالحها وتحقيق أهدافها واستثمار العامة المتعلقة بحماية وجودها وا 

 ((.قدراتها، وتنظيم عالقتها وتفاعالتها وتوجيهها في الداخل والخارج

عملية التفكير والتامل العقلي بالظاهرة السياسية ))وعليه سيكون مفهوم الفكر السياسي هو 
 ..((التي تتعلق بحكم الجماعة البشرية وادارة شؤونها وتحقيق مصالحها 

االراء والنتاجات العقلية التي تتعلق بالظاهر )) الفكر السياسي االسالمي فهو يعني  اما      
السياسية والتي اطلقها المفكرون المسلمون عربا وغير عرب باالستناد الى القرأن الكريم والسنة 

 ((النبوية والمصادر االسالمية االخرى منذ عصر االول للرسالة االسالمية والى اليوم 

االراء والنتاجات العقلية التي تتعلق بالظاهر السياسية ))الفكر السياسي العربي االسالمي اما 
والتي اطلقها المفكرون المسلمون العرب باالستناد الى القرأن الكريم والسنة النبوية والمصادر 

 ((االسالمية االخرى منذ عصر االول للرسالة االسالمية والى اليوم

 اما القوى الرئيسية المساهمة في تكوين الفكر العربي ا السالمي فهي 

 .المتضمنة للقرآن الكريم والسنة النبوية : القوى القدسية  -2
وهي المجموعات البشرية العربية وغير العربية التي كان لها دورا في : القوى البشرية  -1

 .بلورة هذا الفكر
ة المناخية والجغرافية التي عاشها االنسان والتي تتمثل في الطبيع: القوى الطبيعية  -3

 .العربي والتي اثرت على طريقة تفكيره وحياته

 -:المصادر

 كتاب المنطق: مرتضى مطهري

 الفكر السياسي العربي االسالمي: جهاد تقي الحسني 

 مدخل الى الفكر السياسي القديم والوسيط: عامر حسن فياض ،علي عباس مراد 


