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بسم هللا الرحمن الرحيم

مات في اإلطار النظري للفكر مقد ِّ

العربي  اإلسالمي  



المحاضرة األولى



يف مصادر
, الفكر السياسي العريب اإلسالمي

وخصائصه العامَّة, وأصوله



مي؛اإلسالالعربيالسياسيالفكردراسةألجل

ةالفكري"االتجاهات"أبرزمعرفةمنبد  ال

التي,اإلسالميالتأريخشهدهاالتي,السياسية

لعصر"أعقبت بعصر"بدءا  ,"التنزُّ

ِّ اإلنجازمنشهدهوما,"التدوين في,المعرفي 

.المجاالتمنكثير  



ة الباعث تتصل ب, وال بد  من التأكيد على حقيقة  مهم 

ِّ للعلم والمعرفة ع فالقرآن الكريم هو الداف, اإلبداعي 

التي , "والسعي, الوعي"في إطار معادلةِّ , إليها

ل مفهوم  معرفي    هو , تأسست على أو 

,  وأبعادَه, الذي حد دت مالمحه, "القراءة"مفهوم

, آيات سورة الَعلَق, ومقاصدَه



: في قوله تعالى

ي َخلََق }} ْن َعلَق  ( 1)اْقَرأْ بِّاْسمِّ َربِّ َك ال ذِّ ْنَساَن مِّ ( 2)َخلََق اإْلِّ

ي َعل َم بِّاْلقَلَمِّ ( 3)اْقَرأْ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم  ْنَساَن َما لَ ( 4)ال ذِّ ْم َعل َم اإْلِّ

ْنَساَن لَيَْطغَى ( 5)يَْعلَْم  إِّن  إِّلَى ( 7)أَْن َرآهُ اْستَْغنَى ( 6)َكال  إِّن  اإْلِّ

ْجعَى  ي يَْنَهى ( 8)َربِّ َك الرُّ ( 10)َعْبد ا إِّذَا َصل ى ( 9)أََرأَْيَت ال ذِّ

أََرأَْيَت ( 12)أَْو أََمَر بِّالت ْقَوى ( 11)أََرأَْيَت إِّْن َكاَن َعلَى اْلُهدَى 

َ يََرى( 13)إِّْن َكذ َب َوتََول ى  َكال  لَئِّْن لَْم ( 14)أَلَْم يَْعلَْم بِّأَن  اَّلل 

يَةِّ  ئَة  ( 15)يَْنتَهِّ لَنَْسفَع ا بِّالن اصِّ بَة  َخاطِّ يَة  َكاذِّ فَْليَْدُع ( 16)نَاصِّ

يَهُ  بَانِّيَةَ ( 17)نَادِّ ْعهُ َواْسُجْد وَ ( 18)َسنَْدُع الز  ْب َكال  اَل تُطِّ اْقتَرِّ

؛{{(19)



هو أمر , وهي ابتداء  تعادل المعرفةَ , فالدافع للقراءة

ةَ الرسول, إلهي   د مهم  فال تكون , ة  شخصا  وأم  , يحد ِّ

ة بغير قراءة ْذنا بالجهل, األم  .ولهذا أُخِّ

ُعرفْت فترة ما قبل اإلسالم, ولهذا أيضا  

,  قراءةِّ لكونها قد خلت من ال, "بالجاهلي ةِّ األُولى"

هت مقاصد القراَءة التي تنبني على, وشو 

, بادي ةبوصفه مفهوما  لهُ أبعادُهُ الع, "التوحيد"

.والمقاصدي ة الرحيمة, والمعرفي ةِّ 



أبرز االتجاهات"معنيُّون بالبحث في -إذن-فنحن 

,  سالمي  التي شهدها التأريخ اإل, "الفكري ِّة السياسي ة

وهو العصر الذي أعقب عصر , بدءا  بعصر التدوين

ل"الرسالة المعروف اصطالحا   ,  "بعصر التنزُّ

التي عرفها , "المحاوالت اإلحيائي ة"وصوال  إلى 

والتي ستمتدُّ مالزمة  وجودَ األمة , التراث اإلسالميُّ 

.المسلمة



دراسة أبرز األفكار , إن  ما يعنينا في هذه المادة

كت ألبرز الشخصيات التي تر, والمواقف السياسي ة

ومنه الفكر, آثارا  سياسي ة  واضحة  في الفكر

ُل من صعوبةِّ تمييز, السياسيُّ  ما هو مع ما يُسج 

ن ما مع التمييز بي, سياسي  عن ما هو غير سياسي   

إذا " فكر تأثُّري  "عن ما هو " فكر إبداعي  "هو

ونريد به ما كان من إبداع وابتداع , صح  الوصف

ري األمم األخرى .وهم يعالجون قضاياهم, مفك ِّ



:الفكر وتسميتهوصف 

:أبرزها,ثالث تسمياتذكر ن,الفكروفيما يت صل بوصف 

ُز على أن ه فكر لكل ِّ مَ : اإلسالمي  الفكر .1 ن ينتمي لإلسالم ويرك ِّ

اُء االنتم"في إطار  جامع  هو, من الشعوب واأللسن والبلدان

".لإلسالم واالعتزاُز به

ض بالتركيز على الفكر الذي شهدته األر: العربي  الفكر .2

ز في وصف يكون التركي, في بيئة  عربي ة, العربي ة وشعوبها

.التي نشأ بها هذا الفكر" البيئة"الفكر على 

في , كروهو يمزج بين سمتين للف: العربي  اإلسالمي  الفكر .3

ه يعتقد أن  وعربيا  لكون, كونه إسالميا  يخصُّ كل  المسلمين

.ولغتهم لغتُهُ , وهم ماد ته, العرب هم حملةُ اإلسالم



:الفكرتعريف 

نتجها التي ي, هو اآلراُء والمبادُئ والنظرياتُ : الفكر

,  اء وحقائقفي إطار تناوله قضايا وأشي,  العقُل اإلنسانيُّ 

,  حياةوال, الكون: التي تخصُّ , في إطار الرؤية الكونية

.واإلنسان

أو , أما وصف الفكر بربطه بجماعة بمجتمع ما

مح فكر فيكون الفكر تعبيرا  عن مال, يرتبط بحضارة ما

,  انيفكر يون: فيكون هناك, تلك الجماعة وخصوصياتهم

,  وغربي, وإسالمي, ومصري, وهندي, وروماني

الخ...وشرقي



,  نظرياتُ هو اآلراُء والمبادُئ وال:والفكر السياسيُّ 

ناوله قضايا في إطار ت,  التي ينتجها العقُل اإلنسانيُّ 

,  السياسيةتت صُل بتناول القضايا, وأشياء وحقائق

.والدوليداخل المجتمع الداخلي 

ادُئ هو اآلراُء والمب:العربي  اإلسالميُّ فالفكر 

,  إلسالميالتي تنتسب للمجتمع العربي ا, والنظرياتُ 

,  اإلسالمبما قبلا  بدء, وهو يعالج القضايا السياسية

(وفيه نظر.)حتى يومنا هذا


