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– 3 – قسنطينةجامعة   

 كلية العلوم السياسية
 

 



 

وقت في معين سياسي مفكر او شعب تاومعتقد آراء الى السياسي الفكر يشير 
 ما كل ودراسة السياسة، مجال في بالبحث التاريخ عبر االنسان انشغل حيث ،معين
 الفكر بأن القول يمكن وبالتالي بينهما، القائمة والعالقة والسلطة بالمجتمع يتعلق

 والمؤسسات والهيئات والسلطة الجماعة بوجود تاريخيا ارتبط قد السياسي
 ومصدرها نشأتها وأصل السلطة طبيعة في وبالبحث بها، تحيط التي االجتماعية
 .المحكومة الغالبية دون يحكم من يختار أساسها على التي والمعايير

ميدان من هاما وجزًءا ،السياسية العلوم دراسة في جوهري اساس السياسي الفكر 
 العلوم مختلف بين عالقة وبناء بالثقافة، االنفتاح في بقوة يساهم السياسة، علم

 الفكر تاريخ مادة تعتبر لذا .(...االجتماع، علم االقتصاد، السياسة، القانون،)
 للمتخصص يمكن ال السياسية، العلوم فروع كافة دراسة في أساسية مادة السياسي

 وكليات معاهد يجعل مما ا،فيه والتعمق ادراسته عن يتخلى أن هامن فرع اي في
 .بتدريسها تهتم السياسية العلوم



االسالمي، والعربي الغربي السياسي الفكر عن موسع بشكل الطالب تزويد 

 النهضة فعصر الوسطى، روبالعص مرورا القديمة، روالعص من ابتداءا

  . الحديث والعصر

 تقديم تصورعن أهم المصطلحات في الفكر السياسي وتقديم لمحة تاريخية

 .ةالسياسياألفكار عن أهم العوامل واألحداث التي ساهمت في تبلور 

-  تمكين الطالب من الربط بين التيارات السياسية الغربية المعاصرة والفكر

السياسي على مر العصور، إضافة إلى القدرة على النقاش والنقد في الفكر 

 .السياسي بشكل عام

 إعداد الطالب وتأهيله في فروع العلوم السياسية المختلفة، وتزويده بمستوى

 .عال من المعرفة في مجال اختصاصه

 



إدراكات و تصورات تطور دراسة هو السياسي الفكر تاريخ أن باعتبار 

 السياسة، وممارسة السياسي النشاط يخص فيما والفالسفة المفكرين مختلف

 على يكون المقياس هذا محتوى فإن الزمنية، والمراحل الفترات مختلف عبر

 بحضارات بداية الفكرية، التصورات تلك لظهور  الزمني التسلسل أساس

 .هذا يومنا إلى وصوال والمسلمين والرومان اليونان ثم القديم الشرق

السياسي الفكر نتناول سداسيين، مدار على  المقياس هذا محاور نتناول سوف 

 السياسي الفكر نتناول ثم األول، السداسي في والوسطى القديمة العصور في

 .الثاني السداسي في الحديثة والعصور النهضة عصر في

التالية فهي األول السداسي في نتناولها سوف التي المحاور عن أما: 

 

 

 

 



 

 

الفكر السياسي في الحضارات الشرقية القديمة 

الفكر السياسي اليوناني 

الفكر السياسي عند المدرستين االبيقورية والرواقية 

الفكر السياسي الروماني 



 الفكر السياسي اليوناني -2

الفكر السياسي في 

الحضارة المصرية 

 الفرعونية

الفكر السياسي في 

 حضارة بالد الرافدين

 

الفكر السياسي في 

الحضارة الفارسية 

 القديمة

الفكر السياسي في 

الحضارة الهندية 

 القديمة

الفكر السياسي في 

الحضارة الصينية 

 القديمة

 الفكر السياسي  عند أرسطو الفكر السياسي عند أفالطون الفكر السياسي اليوناني قبل أفالطون مفهوم دولة المدينة

 الفكر السياسي في الحضارات الشرقية القديمة -1

 الفكر السياسي عند المدرستين االبيقورية والرواقية -3

 الفكر السياسي عند المدرسة الرواقية الفكر السياسي عند المدرسة االبيقورية

 الفكر السياسي الروماني -4

شيشرونالفكر السياسي عند  سينيكاالفكر السياسي عند    



 

 

الفكر السياسي المسيحي 

الفكر السياسي االسالمي 



الفكر السياسي المسيحي -1  

أوغستينالفكر السياسي عند القديس  االكوينيالفكر السياسي عند القديس توماس    

 الفكر السياسي االسالمي -2

الماورديالفكر السياسي عند  الفكر السياسي عند الفارابي  الفكر السياسي عند ابن خلدون 



 تاريخ الفكر السياسي من المدينة الدولة الى الدولة القومية، شوفالييهجان جاك 

 ،الفكر السياسي في العصور القديمةعمر عبد الحي 

 ،مدخل إلى الفكر السياسي القديم والوسيطعامر حسن فياض، علي عباس مراد 

 تاريخ الفكر السياسي، حاروشنور الدين 

 المقياس فهم أجل من بها االستعانة بإمكانكم التي الكتب من بمجموعة قائمة تجدون -

 الفكر ) األول السداسي بمواضيع تتعلق المدرجة الكتب أغلب .البحوث انجاز وكذلك

 مكتبة مستوى متوفرعلى معضمها أن كما ،(والوسطى القديمة العصور في السياسي

 بالكتب جدا غنية مكتبتنا تعتبر حيث كثيرة، أخرى عناوين إلى طبعا باالضافة الكلية،

 .السياسي الفكر بتاريخ الخاصة

 األنترنيت من سهولة بكل تحميلها يمكن المذكورة العنواين من العديد بأن أعلمكم كما -

 .pdf بصيغة كتب شكل في



عادل ثابت، الفكر السياسي االسالمي 

 محاورات أفالطون 

   ،تاريخ األفكار السياسيةجان توشار 

  ،1تطور الفكر السياسي جورج سباين 

 ،2تطور الفكر السياسي جورج سباين 

 ،األصول اليونانية للفكر السياسي الغربي فضل هللا دمحم اسماعيل

 الحديث

 ،الفكر السياسي األوروبي في العصور الوسطىرأفت عبد الحميد 

   ،الوجيز في الفكر السياسي نزار الطبقجلي 

 ،تطور الفكر السياسي القديم  من صولون حتى ابن مصطفى النشار

 خلدون
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