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المحاضرة االولى

.مالفكر ؟ ومتى نشأ الفكر



القيم هي حصيلة تراث األمم وهذا التراث يمثل
جوانب حياة األمة

: يصنف تراث حياة األمة األسالمية الى صنفين

الفكر

ت

الجانب
النظري

الجانب
التطبيقي



يقع الفكر بين الجانب النظري -
والجانب

. التطبيقي
الحضارة هي الجانب التطبيقي من -

.التراث
نشأ الفكر بنشأة المفكر (األنسان) أذ -
ميزه ا� سبحانه وتعالى بالعقل عن

الموجودات سائر



تعريف الفكر لغة
الفكر أسم التفكير فكر في

أمره وتفكر
(الفراهيدي170هـ)

اما الفكرأصطالحًا
أعمال العقل في األشياء
للوصول لمعرفتها



المحاضرةالثانية

مصطلح الفكر األسالمي, وأهم
.مصادره



الفكر
األسالمي

هو كل ما أنتج فكر المسلمين 
منذ بعثة الرسول صل ا�
عليه وسلم الى اليوم والذي
يعبر عن أجتهاد العقل

األنساني في تفسير كل شي
. في حياة األنسان



مصادر الفكر
األسالمي

القران -
الكريم
السنة -
النبوية
العقل -

األجماع -

المصادر األولية

المصادر
الثانوية

أراء الفقهاء -
أراء -
المفكرين
األسالمين



المؤهالت األساسية
: في المفكر األسالمي

األحاطة بمصادر -
الفكر والتشريع
األسالمي

األطالع على البحوث -
والدراسات

منهج علمي -



المحاضرةالثالثة

العوامل المؤثرة في صياغة
.الفكر األسالمي





المحاضرةالرابعة

المفكر األسالمي السيد عبد
. الحسين شرف الدين العاملي



ولد في الكاظمية -
سنة 1290هـ

درس بالنجف -
وسامراء

سكن في مدينة -
صور بلبنان

توفي سنة 1377هـ -

السيد عبد
الحسين



أختط السيد العاملي شرف الدين سبال� عديدة لتحقيق
: مشروع الوحدة أهمها
أكد على أهمبة الوحدة -

التصدي الى أسباب الفرقة -
السبيل الوحيد لتحقيق الوحدة هي األمانة -

له عدة
مولفات

بغية
الراغبين

أبو
هريرة

المراجعا
ت

النص
واألجتها

د

فقه
الوفاق



المحاضرةالخامس
ة

حقوق األنسان ؟ مفهومها وبواعثها
.



هي حق الشي وجوبًا أي وجب
وجوبًا , والحق الثبوت واللزوم

مصلحة مستحقة للغير وثابتة

عالقة التزامية بين طرفين على
محل األلتزام

حقوق األنسان

أصطالحًا

قانونيًا



البواعث األساسية لمصطلح حقوق األنسان
البواعث
البواعثالفكرية

السياسي
البواعثة

القانونية

درست مسالة حقوق
األنسان بزاويتين

زاوية التجديد
األيجابي

زاوية التجديد
السلبي



المحاضرةالسادس
ة

النظام العالمي الجديد
.



أهتم نخبة من األسالميين في العالم العربي
: بالنظام العالم الجديد من خالل

أ. تصور النظام الجديد
ب .كيفية التعامل مع النظام العالمي الجديد

ج . قواسم وثوابت مشتركة
تحول العالم من نظام متعدد األقطاب الى نظام القطب -1

. الواحد
النظام العالمي الجديد مع السيطرة األمريكية سوف -2

. يعمل على تطوير الحركات األسالمية
.النظام العالمي الجديد هو أستمرار النظام القديم -3

النظام العالمي الجديد والمتغيرات يفرض تحوالت نوعية-4
. وشاملة في األقتصاد والسياسة والثقافة



المحاضرةالسابعة

أتجاهات التحول في
.   الحركة األسالمية



أهم التغيرات في حركة التحول
األسالمية
الموقف من األخر المختلف

التحول الى األحزاب السياسية

التنازل عن العنوان األسالمي

الموقف من الديمقراطية

الموقف من العنف



المحاضرة الثامنة

الفكر األسالمي األصيل , خصائص
. الفكر



الفكر األسالمي : هو حصيلة الموضوعات التي
.تخاطب العقول البشرية

أما الفكر األسالمي األصيل: فكريجب أن تكون 
منابعه من القران الكريم والسنة الشريفة واليوصف

.بالخطأ

خصائص الفكر األسالمي

السعة والشمولاألتجاه العقلي



المحاضرة
التاسعة

. تحوالت الفكر الحركي األسالمي



مراحل تحوالت الفكر األسالمي
الحركي

المرحلة الرابعة : التأكيد على الحل األسالمي ونقد
الحلول المستوردة

المرحلة الثالثة : بلورة الفكر الجهادي في مواجهة الحكومات

المرحلة األولى : بلورة المشروع األسالمي ويؤرخ مع أنطالقة
السيد جمال الدين األفغاني

المرحلة الثانية: بلورة مشروع الحركة األسالمية
كأطار جماعي منظم

المرحلة الخامسة : تبني الفكر الثوري والنهوض الجماهيري

المرحلة السادسة : الدعوة الى تحديث وتجديد
الحركة األسالمية



المحاضرة
العاشرة

هل هناك قطيعة بين الفكراألسالمي
الحديث من جهة والمعاصر من جهة

. أخرى



الفكر األسالمي الحديث أمتد في الفترة - 
1850-1924م

الفكر األسالمي المعاصر أمتد في الفترة -    
1924-1979م

األشكالية  الرئيسية في الفكر األسالمي الحديث - 
كانت أشكالية النهوض والتقدم

الفكر األسالمي المعاصر أشكاليته األساسية هي -  
الهوية وكل مايتعلق بها



أتمنى
األستفادة


