مجهورية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

Alaashm12@yahoo.com

اطالع الطلبة على اهم المفاهيم في الفكر االلساليي عمميا االماارر على اه
الخصمص ايدى تطابقها يع ثمابت ايبادئ االلسالم
يصادر الفكر االلساليي,الامايل المؤثرة في رياغة الفكر االلساليي,يفاهيم ين الفكر
االلساليي الماارر:التاددية,الديمقراطية,الحداثة,الالمانية,الممقف ين اآلخر,النظام
الاالمي الجديد,شخصيات إلساليية بارزة الفكر االلساليي الماارر
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ما الفكر؟ (تمهيد) .ـ هل للفكر
اإلسالمي تسمية أخرى؟
1ـ مصادر الفكر االسالمي في
القرآن الكريم2 .ـ المادة
التاريخية في القرآن الكريم 3 .ـ
السنن التاريخية في القرآن
الكريم.
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العوامل المؤثرة في صياغة
الفكر اإلسالمي
الفكر اإلسالمي:صحوة
مفاهيمية
ـ الفكر اإلسالمي الحديث
والمعاصر:تحديد الفترة
والشخصيات.
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االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

تأصيالت تعددية في الفكر
اإلسالمي
1ـ المنهج التاريخي في تأصيل
التعددية 2 .ـ تأصيل التعددية
بمنهج أصول الفقه.
3ـ تأصيل التعددية على قاعدة
الحقوق4 .ـ تأصيل التعددية
على مرتكزات سياسية5 .ـ آراء
فقهية من مسألة التعددية
الديمقراطية ,مصطلح ومفهوم
الديمقراطية في أعمال
اإلسالميين الفكرية
الديمقراطية مذهب وفلسفة
الديمقراطية في منهج عمل
اإلسالميين
الحداثة  :مصطلح ومفهوم

المادة العلمية

المالحظات

1ـ الحداثة والسلطة 2ـ الحداثة
والمجتمع
3ـ الحداثة والتراث
4ـ الحداثة واألخالق
5ـ الحداثة واإلسالم
التحديات المعاصرة للفكر
االسالمي
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حقوق اإلنسان
1ـ البواعث الفكرية
2ـ البواعث السياسية
3ـ البواعث القانونية
4ـ الحقوق بين الفرد والمجتمع
5ـ الفقه وحقوق اإلنسان
إتجاهات التحول في الحركة
اإلسالمية
1ـ الموقف من اآلخر المختلف
2ـ الموقف من الديمقراطية
3ـ الموقف من العنف
4ـ التنازل عن العنوان
اإلسالمي 5ـ التحول إلى
أحزاب سياسية
النظام العالمي الجديد,تصور
النظام.
كيفية التعامل مع النظام
العالمي الجديد
ـ هل هناك قطيعة بين الفكر
اإلسالمي الحديث من
جهة,والمعاصر من جهة
أخرى؟
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ـ ما هي إشتغاالت الفكر
اإلسالمي المعاصر؟

عطلة نصف السنة

57

ـ تح ّوالت الفكر الحركي
اإلسالمي

58

ـ مالك بن نبي

59

ـ سيد قطب

51

ـ السيد عبد الحسين شرف
الدين:فقه الوفاق

55

ـالسيد محمد باقر
الصدر:التجديد في الفكر

الفلسفي
الفكر االسالمي في االلفية
الثالثة
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Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education
& Scientific Research

University:kufa
College:fiqh
Department: Islamic doctrine and
ideology
Stage:first
Lecturer name:alaa shnoon mater
Academic Status: Assistant
Lecturer
Qualification:mastr
Place of work:fiqh

Course Weekly Outline
Course Instructor
E_mail
Title
Course Coordinator

Alaa shnoon mater
alaashm12@yahoo.com
Introduction to the study of Islamic Thought

Course Objective

For students on the most important concepts in Islamic thought
generally and, in particular, contemporary and their
conformity with the fundamentals and principles of Islam

Course Description

Sources of Islamic thought, the factors influencing the
formulation of Islamic thought, the concepts of contemporary
Islamic thought: pluralism, democracy, modernity, secularism,
the position of the other, the new world order, a prominent
Islamic figures of contemporary Islamic thought

Textbook
References
Course Assessment

General Notes

Term Tests Laboratory
As (35%)
As (15%)

Quizzes
As (10%)

Project
----

Final Exam
As (40%)
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What thought?
(Bootable). Does the
thought of another
Islamic label?
1 sources of Islamic
thought in the Koran. 2
historical material in the
Koran. 3 historical
Sunnah in the Qur'an
Factors influencing the
formulation of Islamic
Thought
Islamic Thought:
Awakening conceptual
Alasalamaalhaddat
contemporary thought
and determine the
period and personalities
Taeselat pluralism in
Islamic Thought
1-historic Alentahj in
rooting pluralism. 2.
rooting pluralistic
approach jurisprudence
P rooting pluralism on
the basis of rights. 4.
rooting on political
pluralism .khara
doctrinal foundations of
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The term and the
concept of democracy
Democracy in the works
of intellectual Islamists
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Democratic doctrine and
philosophy
Democracy in Action
curriculum Islamists
The term and the
concept of modernity
Modernity and power
Modernity and
community
Contemporary Islamic
Thought Challenges
Half-year Break
Human Rights 1.
intellectual motives
2-politically motivated 3intellectual motives
Rights between the
individual and society
Fiqh and human rights
Trends shift in Islamic
Thought
1-position is different
from the other 2-position
of the Democratic
3-position of the 4violence waiver of Title 5
of the Islamic-shift to
political parties
New World Order
perception system, how
to deal with the new
world order
Is there a rupture
between Islamic thought
and modern on the one
hand, and on the other
hand, contemporar
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