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بسم هللا الرحمن الرحيم

مات في اإلطار النظري للفكر مقد ِّ

العربي  اإلسالمي  



مصادر
, الفكر السياسي العريب اإلسالمي

وخصائصه العامَّة, وأصوله



المحاضرة الثانية



:كر السياسي اإلسالميفمصادر ال

إما أن تكون المصادر هي الوثائق واألدبيات 

أو أن تكون , التي سجلتها الدراسات

التي أسست الفكر " األصول الفكرية"المصادر

.وضبطته بما يجعله متميزاً عن سواه



ت فمن الوثائق واألدبيات السياسية التي شكل: أولً 

مصدراً من مصادر الفكر السياسي العربي 

:اإلسالمي ودراسته

أبي بكركخطب الخلفاء واألمراء كخطبة: الخطب.1

وما كان , بن الخطابوعمر, الصديق عقب توليه

, من ردود المسلمين عليها والتعليق بشأنها

ات ومراسالت عل ٍّ بن ابي طالبٍّ بشأن تثبيت مؤسس

.وإرساء قواعد العدل فيها , الدولة



أو مما , ويرادُ منها ما حمَل دللت سياسية: الرسائل.2

يحمل مبادئ وقواعد تؤسس للتعامل بشأن ظاهرة 

.بين الخلفاء وعمالهمول سيما ما كان , السلطة

التي تناولت موضوعاتول سيَّما : الكتب الموسوعية.3

يَرَ , في إطار عام,ة سياسيةغذات صب ي فو, يتناول السِّ

أو , بتناول أحكام اإلمامةفقهية: إطار دراسات أخرى

ة أو التي تتعلق بتأسيس العالقات الدولية على , الذمَّ

وبالدعوة , مبادئ أساس تتصل بالتآخي اإلنساني

.اجتماعيةوأخرى, وتأريخية, العالمية



 ً األصول الفكرية الضابطة للفكر العربي : ثانيا

:اإلسالمي

.العادات والتقاليد العربية قبل اإلسالم.1

شؤون مراعاة القيم في »: ومن بين أبرزها. أ

,  والبعد اإلنساني, لمراعاة ُحسن الُخلُق« الرئاسة

.وسواها

الشورى في إدارة شؤون آليات العمل ب.ب

.لغرض ترشيد القرارات بشأنها, المجتمع



:والسنة, الكتاب: التي جاءت في: مبادئ الوحي.2

ةبدأ م. أ َما إِّنَّ )):تأسيساً على قوله تعالى: األخوَّ

نُوَن إِّْخَوةٌ فَأَْصلُِّحوا بَيْ  َ َن أََخَوْيُكْم ۚ َواتَّقُوااْلُمْؤمِّ اَّللَّ

والتآخي يجعل (10:الحجرات(()لَعَلَُّكْم تُْرَحُمونَ 

ويدعو في حال نشوب , المبدأ األساس هو التعايش

ومع الفساد , والمصالحة, نزاع إلى الصلح

.وهكذا, اإلصالح

ن ذََكرٍّ يَا أَيَُّها النَّاُس إِّنَّا َخلَ ..))المساواة.ب ْقنَاُكم م ِّ

ْكَرَمُكْم ائَِّل لِّتَعَاَرفُوا ۚ إِّنَّ أَ َوأُنثَٰى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا َوقَبَ 

َ عَ  ِّ أَتْقَاُكْم ۚ إِّنَّ اَّللَّ ندَ اَّللَّ (.13:لحجراتا(()لِّيٌم َخبِّيرٌ عِّ



َ )): تأسيساً على قوله تعالى: العدل. ت إِّنَّ اَّللَّ

بَْيَن ٰى أَْهلَِّها َوإِّذَا َحَكْمتُميَأُْمُرُكْم أَن تَُؤدُّوا اأْلََمانَاتِّ إِّلَ 

ُظُكم بِّ النَّاسِّ أَن تَْحُكُموا بِّاْلعَْدلِّ ۚ إِّنَّ  ا يَعِّ مَّ َ نِّعِّ هِّ ۗ إِّنَّ اَّللَّ

يًرا يعًا بَصِّ َ َكاَن َسمِّ ...(58:النساء(()اَّللَّ

ا يَا أَيُّهَ )): وفق قوله تعالى:الطاعة المشروطة. ث

يعُ  َ َوأَطِّ يعُوا اَّللَّ يَن آَمنُوا أَطِّ ُسوَل َوأُولِّي الَّذِّ وا الرَّ

نُكْم ۖ فَإِّن تَنَاَزْعتُْم فِّ  ِّ اأْلَْمرِّ مِّ ي َشْيءٍّ فَُردُّوهُ إِّلَى اَّللَّ

 ِّ نُوَن بِّاَّللَّ ُسولِّ إِّن ُكنتُْم تُْؤمِّ رِّ ۚ ذَٰ َوالرَّ لَِّك  َواْليَْومِّ اْْلخِّ

ياًل  (59:النساء(()َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأْوِّ



: التراث اليوناني. 3

كه بما تر, وهو ما يظهر تأثُّر مفك رين وفالسفة مسلمين

ومن أبرزهم سقراط , الفالسفة اإلغريق األقدمون

,  وأسَّس ألفكار وممارسات سياسية, وافالطون وأرسطو

؛ بل ومنه ما أسَّس لالتجاه الفلسفي  أصلها إغريقيٌّ

لفهم الظاهرة , الذي يطلق من مقولت فلسفية, السياسي

.وتحليلها, السياسية

:العمل ب, ومن بينها:التقاليد السياسية األجنبية. 4

في الترف والبذخ. ب. وتوريثهااحتكار السلطة. أ

.مؤسسة الخالفة



:خصائص الفكر السياسي العربي اإلسالمي= 

فالعالمية بوصفها سمة المرجعية :العالمية: أولً 

ل بدَّ أن يصطبغ بها الفكر, واإلسالم نفسه, اإلسالمية

والظاهرة , السياسيُّ الذي يتناول شؤون السلطة

:السياسية عموماً؛ وتبنى العالمية على

.«الرحمة بالعالمين»مقاصد .1

.«كافة»اتصال الدعوة بالناس . 2

 ً ,  دروهو إلهيُّ المص, فما يصطبغ باإلسالم: األصالة: ثانيا

إلَّ فيما ل «ل يتأسس على فكر آخر, يجعله أصيالً 

.«يتعارض مع األصالة



 ً ة: المرونة: ثالثا ,  (قواعد دون تفصيل):فثمَّ

إلنزال مقتضى القواعد الثابتة على , (الجتهادو)

.الواقع المتغي ِّر

 ً فالسياسي ل ينفصم عن : الشمولية: رابعا

«والعالمية, اإلنسانية«ول عن المقاصد,الجتماعي

إلَّ , ما هو سياسيٌّ مُ فهَ يُ ؛ وقد ل النبيلة السامية

؛ زيادةً على بفهم القضايا األخرى غير السياسية

ة تتخطَّى عالقة الحاكم , رعاية السياسة شؤوناً عامَّ

.بالمحكوم



 ً ,  وهي ضوابطُ : القيمية واألخالقية: خامسا

هات ومقاصد في نفس الوقت؛ تخضع لها , وموج ِّ

.الفكر والمعالجات السياسية

 ً فهو : الربط بين الفكر وحركة المجتمع: سادسا

ُك في بيبل السياسة فكرٌ ,ليس جامداً  ,  ئتِّهِّ يتحرَّ

.هاكيحر ِّ و


