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Lënda “Qytetërimi islam 1” prfshin: fillet,
zhvillimet, kahet, rrjedhat, karakteristikat dhe
eveçoritë kryesore të qytetërimit islam ndër shekuj.
Qytetërimi islam për shkak të shtrirjes së tij kohore
dhe hapësinore, për shkak të vlerave dhe veçorive
që posedon, për shkak të monumenteve materiale
dhe të shkruara dhe për shkak të përfaqësuesve dhe
bartësve të tij, konsiderohet pjesë e qytetërimit
botëror. Fillohet me përhapjen e islamit, shtrirjen e
tij jo vetëm tek arabët por edhe tek popujt tjerë,
sidomos te persët dhe turqit. Veprimtaria e
Muhamedit si profet, si udhëheqës ushtarak e
shtetëror, që të arrihet tek njësitë themelore të
islamit: a) si religjion i ri monotheist, b) si themel i
bashkësisë politike, c) themel i qytetërimit të ri
botëror. Duke e përcjellë rrjedhën historike
(Dinastia Omejade) në kuadër të tri njësive të
përmendura, jepet pasqyra e zhvillimit të doktrinave
religjioze (drejtimet, shkollat, sektet); ndërtimi i
shtetit dhe të institucioneve të tij si dhe pasqyra e
cultures shpirtërore e material.
Ky kurs ka për qëllim që:
- të njihen etapat kryesore të qytetërimit islam ndër
shekuj, bartësit kryesor të qytetërimit islam,
shkollat personalitetet që kanë vënë vulën në
qytetërimin islam;
- të nxis debate dhe të zhvillohen diskutime, të
paraqiten pikëpamje e botëkuptime që do të nxisin
dhe provokojnë mendimin kritik tek studentët.
- me fakte dhe argument objective, reale e
shkencore dhe perms debateve dhe mendimit kritik,
të paraqitet dhe të dëshmohet ndikimi dhe vendi i
qytetërimit islam në kuadër të qytetërimit botëror.

Rezultatet e pritura të nxënies:

Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të duhej të
jetë në gjendje që:
- të shpjegoj fillet dhe etapat e zhvillimit të
qytetërimit islam,
- të njoh burimet dhe bartësit fillestar të qytetërimit
islam,
- t’i dallojë karakteristikat dhe veçoritë e qytetërimit
islam,
- të diskutoj dhe në mënyrë objective dhe të
paanshme të paraqes vlerat e qytetërimit islam,
- të argumentoj nevojën për njohjen e qytetërimit
islam në përgjithësi dhe të qytetërimit islam ndër
shqiptarët në veçanti.
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Metodologjia e mësimëdhënies:

- Mësimdhënia do të zhvillohet në formën e
ligjeratave 2 orë në javë.
- Me nxitjen dhe provokimin edebateve ndër
student.
-Me përfshirjen e studentëve në diskutime.
- Përmes punimeve të seminareve dhe
kollokfiumeve

Metodat e vlerësimit:

Do të zbatohen këto metoda të vlerësimit:
Vlerësimi i parë:
15%
Vlerësimi i dytë:
15%

Angazhimet e tjera
Vijimi i rregullt
Provimi final:
Totali
Literatura
Literatura bazë:

Literatura shtesë:

15%
5%
50%
100%

- Filip Hiti, Istorija Arapa, I.P. Veselin Maslesha,
Sarajevo, 1967.
- Sami Frashëri, Qytetërimi islam, Logos A, Shkup,
2002;
Jëllmaz Ozakpënar, Kultura dhe qytetërimi – një
teori mbi qytetërimin, Logos A, Shkup, 2003
- Nerkez Smajlagic, Klasicna kultura Islama, sv. I –
II, Zagreb, 1976-77.
Historia e Shtetit, Shoqërisë dhe Qytetërimit
Osman, Tiranë, AIITC, 2009, vëllimi I, II.

Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:

Java e dytë:

Java e tretë:

Java e katërt:

Java e pestë:
Java e gjashtë:
Java e shtatë:
Java e tetë:
Java e nëntë:

Ligjerata që do të zhvillohet
Paraqitje e përgjithshme për lëndën. Njohja me pasqyrën e
lëndës; kuptimi dhe lënda e studimit, si dhe metodat e
studimit të lëndës së Qytetërimit Islam.
Literatura: Jëllmaz Ozakpënar, Kultura dhe qytetërimi – një
teori mbi qytetërimin, Logos –A, Shkup, 2003, f. 13-40.
Faktorët që ndikuan në paraqitjen e qytetërimit islam dhe
burimet e tij.
Literatura: Sami Frashëri, Qytetërimi islam, Logos –A,
Shkup, 2002, f. 18-28
Karakteristikat dhe veçoritë e qytetërimit islam dhe epërsia
e tij karshi qytetërimeve të tjera.
Literatura: Sami Frashëri, Qytetërimi islam, Logos –A,
Shkup, 2002, f. 28 - 38
Kultura materiale dhe shpirtërore e arabëve, iranianëve
dhe turqëve të periudhës paraislame (pasqyrë e shkurtë
historike, popullata, rregullimi shtetëror, besimi, kultura
materiale dhe shpirtërore.
Muhamedi: Jeta dhe veprimtaria si profet, udhëheqës
ushtarak e shtetëror; komuniteti i parë musliman, Karta
(Kushtetuta) e Medines si burim i qytetërimit islam.
Islami: a) religjion monoteist, b)themel i bashkësisë politike,
c)qytetërim i ri botëror.
Periudha e sundimit të katër “halifëve të drejtë” (pasqyrë e
shkurtër historike, deri 660). Reformat: ngritja e bashkësisë
në shtet, organizimi i tij dhe pushteti i halifes e halifati.
Vlerësimi i parë intermediar.
Lëvizjet shoqëroro-politike: harixhitët, shiitët, sunitët etj.;

idetë politike dhe ndërtimi religjioz i dogmës së tyre. Pasojat
Ekspanzioni arab dhe shteti Omejad (660-750): pasqyrë e
Java e dhjetë:
shkurtë historike; besimi dhe domethënia e sekteve në islam:
fillimet e asketizmit dhe të misticizmit islam (sufizmit).
Zhvillimi i shkencës: shkencat tradicionale dhe racionale:
Java e njëmbedhjetë:
egzegjeza e Kur’anit (tefsir), korpusi i traditës (hadith),
dogmatika (akaid), jurispondenca fetare (sheriati), e drejta
islame (fikh), gjuhësia (gramatika dhe leksikografia).
Përfaqësuesit dhe veprat më të rëndësishme.
Java e dymbëdhjetë:
Historia dhe arkitektura e qyteteve: Meka, Medina,
Jerusalemi, Damasku, Kairo, Basra, Kuffa …
Java e trembëdhjetë:
Halifati omejad (emevit) në Spanjë dhe halifati Fatimit në
Egjipt: pasqyrë e shkurtë historike dhe kontributet në planin
kulturor.
Java e katërmbëdhjetë:
Arti islam në periudhën Omejade: lindja dhe ndikimet e artit
të krishterë.
Vlerësimi i dytë intermediar.
Java e pesëmbëdhjetë:
Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Cakto politikat e mirësjelljes konfor statusit të UP-së.

Vijimi në ligjërata dhe ushtrime duhet të jetë i rregullt, gjatë mbajtjes së mësimit duhet të
mbretërojë qetësia, të shkyçen telefonat celular si dhe hyrja në sallë duhet të jetë me
kohë. Plagjiarizmi dhe kopjimi në provime janë të dënueshme; studenti merr note
negative.

