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 الدعوية مشكلة المفاهيم في الّدراساتندوة : 
 في الدراسات االسالمية المفاهيم تأثير اختالفمحور: 

 عنوان المداخلة:
 الغربي الوعاءالحضاري من الوافدة خطورةالمفاهيم

 نموذجا والتجديد الحداثة مفهوم 
 طالب دكتوراه ختصص دعوة وثقافة اسالمية -عبد الرمحن روينة
 بد القادر للعلوم اإلسالمية. قسنطينة )اجلزائر(جامعة األمري ع

 حتت اشراف:أ.د البشري قاليت )جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية. قسنطينة )اجلزائر(

 ملخص الدراسة:

من أهم املوضوعات اليت جيب أن تعىن هبا الدراسات االنسانية بصفة عامة،  -اختالف املفاهيم -موضوع   عدي       
يف الدالالت واملعاين، وجتلى هذا االختالف يف الفكر العريب املعاصر  األثر الكبري -الختالف املفاهيم -كان ومزال   فلقد

يف عدة جماالت أمهها الفلسفة واملنطق وعلم النفسومل تكن الدراسات الشرعية عموما والدعوية منها باخلصوص مبنأى عن 
 -علم املفاهيم  –احلضور ضمن 

ويف الدراسات املفاهيم هلا عالقة مباشرة حبياة اإلنسان وفكره ومعتقده ولذلك اكتست تلك األمهية البالغة، إن قضية    
والتباين اجللي حول ما يصلنا من احلضارة الغربية بني القبول والرفض وبني التقليد وية احلديثة جند التضارب الشديد الدع

 والتحذير.
جتليات أزمة املفاهيم الوافدة يف عاملنا وما ؟ لوافدة من الوعاء احلضاري الغريبخطر املفاهيم اإشكالية الدراسة:ما 

وكتمثيل لذلك ما املقصود ببعض املصطلحات الوافدة مثل التجديد  وما السبيل ملوجهة املفاهيم التغريبية، ،االسالمي
 واحلداثة؟

 عناصر الدراسة:
 .املفهومتعريف      -1
 .بناء املفاهيم     -2
 .جتليات أزمة املفهوم يف الثقافة اإلسالمية     -3
 خطر املفاهيم  الواردة  من احلضارة الغربية )احلداثة والتجديد(.     -4
 .مناذج من املفاهيم الواردة )التجديد، احلداثة(     -5
 من الغرب.ف املسلمني من املفاهيم الواردة موق -6
 من الغرب. سبل مواجهة املفاهيم الوافدة  -7

 مقدمة
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 وبعد:–صلى اهلل عليه وسلم  –بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 
ما هو  وافد أو تفاعلها مع ومدى  الثقافة وجمموع القيم اخلاصة، كسفإن قضية املفاهيم قضية حمورية وأساسية تع

ة مفاهيمها وداللتها وكل ذلك له عالقة وطيد غريب، والوافد إمنا يعرف حبسب مضامينه واملضامني تعرف حبسب
 .ثقافة املستقلة والقويةبتشكيل الشخصية وال

ب واألمم  تتمايز خبصوصيات وختتلف يف الثقافات والتاريخ واللغاتوعليه فاملنتوج املعريف والفكري خيتلف هو إن الشعو 
يأيت من الطرف اآلخر ليس كله يرفض أو ا هو وافد من الطرف اآلخر، وماألمر الذي يتطلب التدقيق فيما  ،اآلخر

بالثقافة أما ما كان مرتبط باهلوية  صلة بأمر علوم التجريبية ومنتجاهتا وليس لهالعادى فهناك ما هو ارث انساين مشرتك كي  
ارية حىت ال نقع ضحايا للغزو الثقايف وما يليه من نوايا استعم والثقافة والدين فهنا وجب التمحيص والتدقيق والفرز

 .وتغريبية
الغربية وخباصة يف العلوم اإلنسانية إمنا يراد هبا ويقصد أهداف وأفكار حمددة قد تتوافق مع  –املنتجات  –إن مفاهيم 
وقد تتضارب وختتلف وعليه وجب التدقيق يف كل ما هو وافد من احلضارة الغربية حىت ال يؤثر يف  اإلسالميمنتوج الشرق 

 .جانبه االجيايبة وبالتايل يكون للتفاعل احلضاري يف ة املسلمالكيان االسالمي والشخصي
 / تعريف المفهوم: 10

 للمفاهيم تعريفات عديدة نورد أمهها:
املفاهيم مجع مفهوم، واملفهوم ) مبعناه املنطقي هو: جمموعة الصفات واخلصائص اليت حتدد املوضوعات اليت ينطبق 

 .1ملوضوعات األخرى(عليها اللفظ حتديداً يكفي لتمييزها عن ا
فاملفهوم إذاً: جمموعة من احملددات اليت تضبط حدود اللفظ، وما يشمله من موضوعات. وهو هبذا خيتلف عن اللفظ، 

 أو املصطلح. 
فاملفهوم أوسع داللة، وأمشل من االسم واملصطلح، نعم قد يتقاطع معهما، ولكن املفهوم بناء متكامل، وصرح من 

 .2يل على ذلك مبفاهيم: ) العلم، واحلضارة، واحلرية ( وحنوهاالتصورات وميكن التمث
املفهومهو املعاين املختلفـة للمـصطلح الواحـد؛ حيـث خيتلف معىن املصطلح وًفقا لنوعية اجلمهوراملخاطب، وهنـا 

 .3تظهـرمـشكالت عديدة تتمثل يف أن اختالف مجهوراملخاطبني ينـشأ عنـه اختالفـات يف املعنـى
ومبمعنـاه املنطقـي هـو جمموعـة الـصفات واخلـصائص التـي حتـددِ  املوضوعاتِ اليت ينطبق عليها اللفظ حتديًدا املفهـ

 .4 األخرى ِ تيكفي لتمييز هـا عـن املوضـوعا

                                                           
ر اإلسالمي، الطبعة صالح إمساعيل عبد احلق: " توضيح املفاهيم ضرورة معرفية " ضمن كتاب: بناء املفاهيم دراسة معرفية ومناذج تطبيقية، معهد العاملي للفك1

 م.1991 -هـ 1411األوىل: 

تاريخ الزيارة  19/44/2416تاريخ االضافة  www.alukah.netاأللوكة عبد الرمحن بن معال اللوحيق مفهوم األمن الفكري أمنوذجاً "شبكة  2
 14ص  14.54على الساعة 41/43/2411

 علي مجعة: مدخل لقضية املفاهيم واملصطلحات، 3
 صالح امساعيل، املرجع نفسه.4

http://www.alukah.net/
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، واصـطالحا الصورة الذهنية اليت جتمع بني متغريات واخلصائص املوضحة ملعىن كـلي    املفهوم لغة جمموع الصفات
وما يـدل  ،: ذهين، وشيء، ولفظ معـرب عـن ذلك الشيء. فالصورة الذهنية اليت يدل عليها لفظ ما تسمى مفهوماثالثة

تلك الصورة تاج عليها من األشياء املوجودة أو املتصورة أو املخرب عنهـا خـارج الـذهن تـسمىمدلًوال واإلدراك هو ن
 .5الذهنية

فالتعريف بالكلمة أو الرمز أو املصطلح   عنها بكلمـة أو مـصطلح أو رمـز املفهوم: "صورةذهنية جملموعة حقائق يعرب
 .6للداللة اللفظية  للمفهوم

 في تعريف المفاهيم الغربية:
املفاهيم التغريبية الوافدة أهنا: املفاهيم التـَي   تـم وفودهـا أو اسـتريادها من هتاين حممدأن املقصود ب الباحثة أبرزت 

من قـبل بعض املفكرين يف العاملاإلسـالمي, يف حماولـة السـتنباهتا داخـلِ  اجملتمع اإلسالمي, وهي حتمل  احلضارة الغربية
 .7مسات وخصائص احلـضارة الغربيـة, ومـن أمثلتهـا مفهـومياحلرية والتجديد

 :بناء المفاهيم/ 10
 ، وأول صراع فكري يبدأمة وذاكرهتابل هي تعرب عن فلسفة األ ،مساء وعباراتأإن املفاهيم ليست جمرد الفاظ و 

 .باملفاهيم، وعليه فأمر بناء املفاهيم مهم وضروري
ية فهي ليست إن عادة تشكيل العقل املسلم املعاصر متوقف على اعادة جتديد مفاهيمه مبرجعيته املعرفية املعيار     

 .عميق يضا خاصة وحنن نعاين من تيه مفاهيمينظرية فقط بل عملية أ
فهوم حيتاج إىل دراسة للمفاهيم السائدة، والعمل على حتليلها، وفهمها وتفكيكها؛ ملعرفة مكامن الصواب، وبناء امل

 .8ومواضع االحنراف، ومنافذ التغيري يف تلك املفاهيم
إمنا إن قضية بناء املفهوم وثيقة الصلة بروح الدين ومقاصده، فاملفاهيم ليست يف القضايا اجلزئية واملسائل التفصيلية، و 

 هي يف املسائل الكلية، ولذلك فللمفاهيم صلة مبقاصد الشرعية، وهوية األمة.
إن بناء املفهوم ليس حبثًا يف نص حيدد املعىن، ولكنه استقراء لنصوص الشريعة، ونظٌر يف تصرفاهتا؛ للخروج ببناء 

عة من الصنائع، بينما املفهوم املصطلح قد يكون لفئة أو أهل فن، بل أهل صنو  متكامل ملدلوالت املفهوم وحدوده.
 متصل بقضايا الدين، واهلوية.

إن الرؤية اإلسالمية اليت تتميز بالكلية والشمول، ومصدر بنائها الذي يكمن يف دالالت نصوصها تتضمن مفاهيم  
ت هذه على أساسها مكتسبات اإلنسان املعرفية يف كل جمال من جماالت النظر والتطبيق، وليس ممنهجية تنتظ ةأساسي

الدالالت يف إطار عملية بناء املفاهيم حني يتوصل إليها بناًء معرفيًا فحسب، بل هي منظومة من املقاييس ينبغي أن 
                                                           

ملخصات كتب املعهد الفكرية اجلزء األول العساس مركزالدراسات املعرفية  حملمد شحرور(، " (ب والقـرآنالسيد عمر، العبث باملفـاهيم دراسـة نقديـة يف "الكتـا 5
 64 ص 2011القاهرة  -الزمالك  –
 .١٤هـ(. البنيةاملعرفية الكتساب املفاهيم. األردن: داراألمل للنشر والتوزيع.ص٤١٤١الطيطي, حممد. )6
الرتبية االسالمية يف مواجهة املفاهيم  التغريبية الوافدة، مذكرة ماجستري جامعة ام القرى اململكة العربية السعودية هتاين بنت  حممد براك الصاعدي،  دور 7

 13هجري ص 1435
 (.7صطه جابر العلواين: بناء املفاهيم دراسة معرفية ومناذج تطبيقية: التقدمي: )8
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تستثمر يف غربلة املعارف اإلنسانية، ويف تقوميها.وذلك يف ضوء النصوص اإلسالمية، ويف ضوء املنهج اإلسالمي الذي 
 . 9 النصوص اإلسالمية، ويعود إليها يصدر عن

بالنسبة للمفاهيم فهي عملية ويف بيان أن املفاهيم هي انعكاس للفكر واجلوهري احلضاري يضيف سيف عبد الفتاح: 
انعكاس للجـوهراحلـضاري، فهـي منظومـة فكرية يفرتض فيها االنسجام. أما خطـوات بنـاء املفهـومفيـتم نـسب املفهـِوم 

أجلها تتم عمليـ ة بنـاء املفهـوم، ثـمِ  البحث عن مرجعيته ومصدريته، مث البحث لتصنيف معني، مث حتدي د املقاصد اليت من 
يف الوضعية الراهنة للمفهـوم، ثـم   تتم عملية املراجعة والنقد، ثـم عمليـ ة حتدي د أمهية املفهوم يف البنية املعرفية، مث إعادة 

م" التيرتاعي الضروريات واحلاجيات والتحسينيات البناء اليت يتم من خالل ما ميكن أن نسميه "هندسة املفاهي
 .10املفاهيمية

 المفاهيم: تجليات أزمة/ 31
 –أزمة املفاهيم الوافدة كانت بارزة وواضحة جلية لدى املفكرين واملهتمني يف حني تساقط الكثريون كضحايا من إن 

 العميم والفوائد العظام. فكريا أو من عوام الناس الذين اعتقدوا أن يف طياهتا اخلري -املغرر هبم
ن املصطلحات واملفاهيم اليت يستخدمها التنويريون العرب القدامى واجلدد، وإن كانت حتمل معرفة معينة، فإهنا إذا كما أ

جردت من أغطيتها الفنية، وطبقاهتا اللفظية اليت حتتمي هبا فلن تكون أكثر من جمموعة فارغة من األلفاظ الكاذبة ذات 
 .11غامضة اليت ال ختدم أي قضية، وال تفيد يف أي حتليلالرطانات ال

مت بعدة صفات وجتلت بعدة أشكال مل تكن اللغة العربية مبنأى عن هذا داثة اتسإن عملية التغريب باسم احل
اين الصراع فبدأ اهلجوم والتجين على اللغة العربية ومن مثة التحكم فيما يرتجم مبعاين مغايرة لتوصيل أفكار مدسوسة ومع

سامة القفاش ية، ويف هذا الصدد يوضح الدكتور أمغشوشة هدفها ضرب الثوابت واالستخفاف باهلوية اإلسالم
مع انكسار األمة نـشاهد اآلن جـراءة عـلى اللغـة العربيـة باسـم احلداثـةَ َوهن والتكالب على الدنيا وكراهية املوت، املشهد:

حيث تكون هنـاك موضـات فكريـة تتجه لرتمجة مع اختيار ما يتم ترمجته،لتحيز يف ايبـدأ والتحديث، وهنا تسو د عقلي ة ال ا
إليها الرتمجة، وهذه ترتبط بشخصية املـرتجم وبيئـة الرتمجـة، ممـا أدى إىل ظهور عدد من الظواهر اخلطرية، منها استبدال 

اإلسالمية بإخراجهـا عـن مـضامينها اإلسالمية،  املفهوم اإلسالمي مبفهومآخـر غريب يف املبىن واملعىن، وتلبيس املفاهيم
ما عن اخلربة واللغة العربية، وطمس املفاهيم اإلسالمية أة األوربية، وغرس مفاهيم أوربية وإعطائها مضامني نابًعة من اخلرب 

 .12وإخراجها من غربية متً  ساحة البحث العلمي على أساس أهنا مفاهيم ال علمية

                                                           
تاب: بناء املفاهيم دراسة معرفية ومناذج تطبيقية، معهد العاملي للفكر اإلسالمي، الطبعة األوىل: سيف الدين عبد الفتاح إمساعيل: " مفهوم التجديد" ضمن ك 9

 م. 1991 -هـ 1411
القاهرة  -الزمالك  –سيف الدين عبد الفتاح إمساعيل ملخصات كتب املعهد الفكرية اجلزء األول إعداد د. عبد الناصر زكي العساس مركز الدراسات املعرفية  10

 24م. ص2411
تاريخ  24/11/2414تاريخ املقال http://www.alukah.netأمحد إبراهيم خضر، التنويريون اجلدد: االسرتاتيجية والواقع، موقع االلوكة الثقايف،11

 9.44على الساعة  41/43/2411الزيارة 
 33ص  2011القاهرة  -الزمالك  –ت كتب املعهد الفكرية اجلزء األول العساس مركزالدراسات املعرفية أسامة القفاش، يف الرتمجة وبناء املفاهيم، ملخصا12

http://www.alukah.net/
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إلسالمية هل هي دولة ثيوقراطية أم ال ؟ مقرراً إعادة الكالم إىل القضية املفاهيمية يقول حممد ويف كالمه عن الدولة ا
أسد: ) إنه من باب التضليل املؤذي إىل أبعد احلدود أن حياول الناس تطبيق املصطلحات اليت ال صلة هلا باإلسالم على 

تماعيًا متميزاً، خاصا هبا وحدها، خيتلف من عدة وجوه عن األفكار واألنظمة اإلسالمية، إن للفكرة اإلسالمية نظامًا اج
األنظمة السائدة يف الغرب, وال ميكن هلذا النظام أن يدرس، ويفهم إال يف حدود مفاهيمه، ومصطلحاته اخلاصة، وإن أي 

 .13شذوذ عن هذا املبدأ سوف يؤدي حتماً إىل الغموض وااللتباس، بداًل من الوضوح  واجلالء (
 أسباب األزمة الفكرية املعاصرة يف العامل اإلسالمي: االحتكاك غري املنضبط بالغرب، وإزالة احلواجز بني إن من أكرب

العقل املسلم، وبني مفاهيم الغرب بأنواعها املختلفة؛ مما جعل هذه املفاهيم تسيطر على العقل املسلم طاردة بقايا 
 مفاهيمه اإلسالمية. 

املعريف للمفاهيم على مقتضيات اهلوية اإلسالمية، وبدأت املفاهيم السائدة تتحول  وأضحى الصراع شاغاًل عن البناء
 إىل أدوات تضليل، وتشرذم بدل أن تكون أدوات معرفة، وبيان.

حبد ذاهتا  -وحني تكرست االختالفات يف داخل األمة، وحتول الناس إىل معسكرات متحاربة صارت املفاهيم الوافدة 
 على اآلخرين. هدفاً ومقصداً يفرض -

ومع أن هناك وعياً ال بأس به باستبطان هذه املفاهيم أهداف ومقاصد الثقافة اجمللوبة إال أن هناك إصراراً ظاهراً على 
فرضها على الساحة الفكرية؛ حىت ولو أدت إىل مسخ وتشويه أهداف ومقاصد هذه األمة.إن للمفاهيم أمهيتها وخطرها، 

وهي اليوم تقع يف قلب دوائر الصراع احلضاري والفكري بني األمم، بل ويف داخل األمة فهي قاعدة املعرفة الرئيسة، 
 .14الواحدة؛ مما يوجب العناية باملفاهيم

 :لوافدة من الحضارة الغربية خطر المفاهيم/ 41
ن خماطره لى يف عديد اجملاالت كما أفقد جت على كل ذي بصرية، إن خطر املفاهيم املغلوطة واملوجهة مل يعد خافيا

لتشويش والتغليط على املفاهيم اإلسالمية متخذة من ا ،سالميةلتصل إىل عمق اهلوية والشخصية اإلتعدت احلدود 
بناء يف موضوع  حتدث هشام جعفروقد  .وكذا احلديث عن املرجعيات والطعن فيها، وتقدمي بدائل مزعومة عنها

 إخضاعه لعملية التواصلية مـع التلبـيس والتشويه وطمس الدالالت املفهومبني التقويض والتشغيل عن تقويض املفهوم مبعىن
بصورة تؤدي إىل حتول املفهومإىل صفة ذات أبعاد  قيمية أو غري قيمية تفتقد املاهية واملصدقات، وهـذه العمليـة تـؤدي إىل 

والثاين:  .فاهيم اإلسالمية بعد تطويرهااألول: تقدمي بدائل للمتيمي، وهلذه العملية ثالثة مستوياتـشويه جممل البناء املفاه
والثالث: تقدمي جمموعة من  .تشويش هذه املفاهيم، إما أن تنفي وجودهـا أو القـول مبثاليتهـا، وعدمقابليتها للتحقق

                                                           

 .52م.ص1967لبنان، الطبعة الثالثة:  -حممد أسد،  منهاج اإلسالم يف احلكم ، ترمجة: منصور أبو ماضي،  بريوت  13
لمي" مفهوم األمن الفكري أمنوذجاً عبد الرمحن بن معال اللوحيق "شبكة األلوكة طه جابر العواين ، بناء املفاهيم ودراستها يف ضوء املنهج الع 14

www.alukah.net  14.32على الساعة 41/43/2411تاريخ الزيارة  19/44/2416تاريخ االضافة 
 

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
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قاط أما كيفية حدوث التقويض فقد تكون من جهة اإلطار املرجعي   أو املصدر املعريف أو الداللة أو اإلس،املفاهيم الغربية
 .15املفـاهيمي أو الشخـصنة

وتتجلى اخلطورة أكثر عندما ميتد األمر إىل الثقافة العميقة الستئصال املعاين األصيلة واحالل الدخيلة حملها حبجج 
 التجديد واحلداثة.

ممه األهواء إن إعادة تعريف األشياء وفق األجندة األممية هي باملنطوق احلداثي: إعادة إنتاج الثقافة على النحو الذي تص
بالسليقة مهما  يكون لذلك صلة بدين أو عرف أو رصيد حقيقي من التجارب اليت حترتمها البشرية العوملية دون أن

خالفتها، فتستحيل هذه األجندة هيمنة جتعل من ثقافة األمم املستلبة مسخا، هذا النموذج هو املمهد لالستعمار 
 .16لة العسكرية حني تنتزع القوة وتستلب اهلويةالعسكري، بل قد ال تكون هناك حاجة لدور اآل

من أشد العناصر أثراً وأمهية وخطورة يف ثقافة املصطلحي من قبل الغرب الصليبي خطورة الغزون جيب التأكيد على أ   
 الشعوب؛ ألنه عن طريقها يتم تثبيت املفاهيم واألفكار.

 17حممد أحمزون املغريب و كانت حمدودة العدد يقول الدكتوروحول قدرة تأثري الكلمة وحتويل الفكر عرب املصطلحات ول
املصطلح كلمة أو كلمتان، وقد ال تتعدى ذلك إال يف حاالت نادرة، لكن هذه الكلمة قادرة على حتويل التفكري من ن إ

اع الغزو جهة إىل نقيضها، بل قادرة على أن تفقد اإلنسان التفكري أصاًل؛ وهلذا فإن الغزو املصطلحي هو أخطر أنو 
والسيطرة، فهو ببساطة جيعل املغزو يتحرك حرًا مالكًا زمام أمره، لكنه يف حقيقة األمر مسلوب اإلرادة، مسخر نشاطه 
وجهوده من أجل األمة اليت أنبتت الفكر الذي يثري إعجابه، فريفع لواءها ويسري يف ظلها خيدمها، وهو ال يشعر أنه 

 يسيء إىل فكر وثقافة أمته.
هذا املنزلق يتمثل يف عدم وعي املثقفني العلمانيني من بين جلدتنا بأن املصطلحات الدخيلة إمنا تنبثق من على أن 

رؤية خاصة للفكر الغريب، فهي ذات مضامني ودالالت تارخيية واجتماعية ال ميكن فصلها عن ذلك الوسط االجتماعي 
 أو ذاك. والظروف التارخيية والثقافية اليت البست نشوء هذا املصطلح

وهلذا ينبغي أن نعي خطورة الغزو املصطلحي على األمة، فهو ليس جملرد اللهو والعبث اللفظي، فمحاوالت إطفاء نور 
اهلل تعاىل باألفواه حماوالت قدمية جديدة، يراد هبا خاصة يف هذا العصر الذي هيمن فيه الغرب على مقدرات شعوب 

 :18العامل؛ مجلة من املقاصد، منها
اب التيارات اإلسالمية الداعية إىل حتكيم الشرع على الصعد كافة، وإعالء تيارات علمانية ليربالية واشرتاكية إره -1

 منحت والءها للغرب وتعمل على تنفيذ أجندته يف األرض اإلسالمية.

                                                           
 –الفكرية اجلزء األول إعداد د. عبد الناصر زكي العساس مركز الدراسات املعرفية  هشام جعفر، بناء املفهوم بني التقويض والتشغيل، ملخصات كتب املعهد15

 .34القاهرة. ص –الزمالك 
كز الرسالة للدراسات وائل خريت محد من كتاب اهليثم زعفان، املصطلحات الوافدة وأثرها على اهلوية االسالمية مع اشارة ألبرز مصطلحات احلقيبة العوملية، مر 16

 49، ص1النسانية، القاهرة مصر طوالبحوث ا
 34/41/2414بتاريخ: 24حممد أحمزون، املصطلحات يف حدود الشرع، جملة البيان العدد17
 .حممد أحمزون، مرجع سابق18
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صدق يف تضليل الشباب املسلم وتركه يراوح مكانه دون إحراز أي عمق يف الوعي، وال زيادة يف العلم، وال  -2
الرتبية، فكثرياً ما ينشغل الشبان بألفاظ ومصطلحات تلقى بينهم عن عمد لصرف أنظارهم عما جيري هلذا الدين، ولشق 

 صفهم وإيقاع اخلالف والفرقة بينهم، ولشل فاعليتهم.
خاصاً. زرع أفكار ذات جذور عقلية وعقدية ال تنتمي لإلسالم وتراثه وحضارته، عرب توظيف املصطلح توظيفًا  -3

وقد راج يف هذا السياق بني املسلمني عدد كبري من املصطلحات ذات األصول الغربية: كاألصولية والتطرف والتنوير 
 والعقالنية والعلمانية واحلداثة وغريها.

تقبيح مصطلحات شريفة يف أصلها، ودفع أصحاهبا للخجل منها واملدافعة عن أنفسهم من ذكرها، مثل:  -4
ولية، واجلهاد، واحلجاب، والنصوصية. ومت تناوهلا بطريقة ملتوية وموّجهة جبعل السلفية هتمة، واألصولية السلفية، واألص

جرمية، واجلهاد سببًا للسجن والشنق، واحلجاب وصمة باجلهل والتخلف، والنصوصية سببًا لسب اإلمام أمحد حلساب 
 ني من داخل الصف اإلسالمي.وبشر املريسي يف دعاوى بعض املعاصرين املنافق داودابن أيب 

حتسني وتزيني مصطلحات خسيسة ال عالقة هلا باإلسالم، بل هي إما كنسية املصدر، أو ملحدة ال عالقة هلا  -5
بالدين، كمصطلحات: احلتمية، والعقلنة، والتقدمية، والتنوير، واحلداثة، والعلمنة، واملعاصرة، والعوملة، ونشرها على 

عالم حىت تصري مقبولة مرتضاة. وجند بني املسلمني من يدعو هلا، خاصة أهل التخريب العقدي األلسن وعرب وسائل اإل
 من العلمانيني املرتدين.

إن املعركة بني األمة اإلسالمية وأعدائها النصارى واليهود ليست معركة واحدة يف ميدان احلرب فحسب، بل هي 
صطلحات واملفاهيم، واألعداء حريصون على توزيع نفايات أفكارهم معركة يف ميدانني: ميدان احلرب، وميدان الفكر وامل

 .بيننا؛ ألهنم يعلمون أن األمة اليت تنتشر فيها هذه األفكار الفاسدة تصبح غثاء تدور يف املدار احملدد له
بد من بل ال  ،وليس معىن التحذير من خطر املفاهيم أن نبقى يف حالة من التوجس والريبة من كل وافد من الغرب 

ص على أخذ كل ما هو مفيد، ويف لغتنا ما يؤدي الغرض حبقيقة وبصورة جلية ال غبار وال االستعداد للمواجهة مع احلر 
 غبش فيها إذا مت األداء كما جيب وعلى الوجه الذي جيب.

 :نماذج من المصطلحات الوافدة من الحضارة الغربية/ 51
 أوال: التجديد.
 تعريف التجديد

، "اجلدة هي نقيض البلى. 19جاء يف لسان العرب . د لغة: من مصدر اجلديد واجلمع أجدة وجددتعريف التجدي
حا: التجديد يعين إعادة وترميم الشيء العمد اصط الويقال: "الشيء اجلديد،و جتديد الشيء صار جديدا واجلديد ما 

على سواء،وهو أن  األشياءفكر أو يف جمال البايل وليس خلق شيء مل تكن موجودا وهبذا املعىن فإن التجديد يف جمال ال
 .20 "والقراءة للنص واألسلوبتقيد الفكرة، والتجديد يكون يف الفكر 

  :بالنسبة لبناء مفهوم التجديد من منظورإسالمي   فهناك جمموعة من القواعد األساسية، وهي
                                                           

 .626-265،ص 1ابن منظور، لسان العرب ،دار المعارف، مصر،ج  19
 . 72، ص1991، 1برهان غليون، االجتهاد والتجديد في الفكر اإلسالمي المعاصر، مركز دراسات العالم اإلسالمي، مالطا، ط20

https://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/miscellaneous/harakt_altajdid_walistenhad/page/lesson2.htm#2
https://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/miscellaneous/harakt_altajdid_walistenhad/page/lesson2.htm#2
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  .دهـاضرورة بيان املفـاهيم الـشرعيـة مـن حيــث دالالهتــا ومـضموهنـا ومقاص -
  .ضرورة التمييزبني هذه املفاهيم الشرعية وبني ما خيتلط هبامن مفاهيم -
  .تنقية املفهوم مما خيتلط به من مفاهيم غربية معاصرة -
 مراجعة املفاهيم املعاصرة املنتشرة يف الواقع اإلسالمي -
ثابتة يعودإليها، ويتفاعل معها لذلك جيب على مفهوم التجديد وًفقا للرؤية اإلسالمية أن يتحرك دائما منً  نقطة  .

 .21لتشيد عمارته احلضارية
 أهمية التجديد

يظهر مفهوم "التجديد" عندما حيـدث تـراكم لإلنتـاج العلمـي، ويـستمدِ  مفهوم التجديد أمهيته من حيث إن قضية 
لقد سارت  .هائل من املفاهيمالتجديد هـي مـن القـضايا القيميـة، وذات طبيعة فكرية وإنسانية عامة وكذلك يتعلق به كم 

الكتابات حول مفهومالتجديد يف اجتاهني؛ األول: اجتاه التجدد الذايت   والتواصل مع األصول )التأصيل(، والثاين اجتاه 
قد التغريب، وهـو يـرتاوح بني تيار االستبدال الكامل وتيارالتوفيق والتلفيق بني الرؤية اإلسالمية والرؤية الوضعية الغربية. و 

تالحظ يف هذه الكتابات أهنا أضافت غموضـا للمفهـِومٍ  وافتقرت إىل االعتماد على منهجية أصيلة تعاجل قضايا الواقع 
 .العريب اإلسالمي

بالنسبة ملراجعة منظومة املفاهيم النظرية املتعلقة بالتجديد يف ضـوء الرؤيـة اإلسالمية، فإن هذه املراجعة تتم يف ضوء 
: التحفظعلىالطرح  الثنائي، والثاين املتعارضلمفاهيم معينة مثل األصالة واملعاصرة، وتوجد قـضايا أدخلت مواقف أربعة هي

السلف واالتباع واألصالة والرتاث. أما املوقف الثالث :حتت مسمى التقليد هي أوىل مبفهـوم التجديـد واالرتبـاط بـه، مثـل
تهادبينما هي أوىل مبسمى التقليد. أما املوقف الرابعفهناك مفاهيم فهناك مفاهيم أ دخلـت حتت مسمى التجديد واالج

تغلبت عليها إسقاطات شائعة معاصرة للمفهوم دون الغوص يف   كل معانيه ومراجعتها   وفق القواعد األساسية لبنـاء 
 .22املفـاهيم اإلسـالمية، مثـل االتباع واحملافظة والرجعية والرجعى

 المفهوم الغربي للتجديد
انطلقت الدعوة للتجديد يف الغرب يف إطـار جماهبـة االسـتبدادالكنـسي, والظلـم الـذي كانً جامثا يف تلك احلقبة 

يف أوربا, والـذي قـد متثـل يف الطغيـان الكنسي من قبل رجال الكنيسة وباباواهتا, من خالل ى التارخيية من العصور الوسط
ة مبا فرضته من التعاليم احملرفة للكتاب   املقدس, وما نتج عـن ذلـك مـن االسـتبداد احتكارها لتوجيه احلياة اخلاصة والعام

واإلقطاعيني يف ي االجتماعـي واالقتصادي, واملتمثل يف نظاماإلقطاع وانتشارالطبقيـة, فأصـبحوا مـن أكـرب     مـالك األراض
ث حتـالف احلكـاموالرؤساءمع رجال الكنيسة, وموقفهم الداعم أوربا, إىل جانب االسـتبداد الـسياسي الـذي رافقـهْ  مـنحيـ

                                                           
ب املعهد الفكرية اجلزء األول إعداد د. عبد الناصرزكي العسامسركزالدراسات ملخصات كتبناءاملفاهيماإلسالمية ضرورةمنهجية،  ،سيف الدين عبد الفتاح21

 21م. ص5111القاهرة  -الزمالك  –املعرفية 

ملخصات كتب املعهد الفكرية اجلزء األول إعداد د. عبد الناصرزكي العسامسركزالدراسات املعرفية بناءاملفاهيماإلسالمية ضرورةمنهجية،  :سيف الدينعبدالفتاح22
 25م. ص2111القاهرة  -الزمالك  –
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إخضاع اجلامعات وإنتاجها املعريف للكنيسة, أما طغياهنا الديين فقد متثل يف حيث  هلم, ومارافقهمن االستبدادالعلميْ من
 23.مثل: حق الغفران, وحق احلرمانهلل ميلكها إال ا ادعائهـاً  حقوقـا ال

 بامراحل التجديد في اور 
 :مـا مييـزهم دعوهتم إىل التجديد يف تلك الفرتةيف ما يليمر التجديد يف قارة اوربا عرب مراحل ابرز 

  .مبسمى الدين .الدعوة إىل الثورة على تعاليم الدين -
 حماولة إلصاق ما يدعون إليه بالدين, وماذلك إال لتمريرأفكارهم    -
مبوافقة املعارف العصرية;  - حبيث تكون تلك املعـارفً  حاكمـة على الدينْ  وليست حمكومة حماولة تطويع الدين  

  .به
ملتكن حلركة التجديد وفروعهلمرحلة الثانيـة: وميكـن وصـفها بثـورة العقـل األوريب عـلى الـدين املـسيحي, وإزاحتـه بالكلية, 

خمالفة ملا جاء يف الكتاب  ومنشأذلك هو ما توصل إليه العلماءمن االكتشافات والنظريات العلمية اليتْ  جاءت
 .24املقدس

 المفهوم التغريبي للتجديد
األمــة باالحتكامإىل الواقع الغريب وحـدهدون أنفــسهمأمــام تــأخر −ــذلك ومــنزعمــواأهنــمك−ملــا وجــد دعــاة اإلصــالح 

واالجتماعية, فكـان جـواهبم هـو البـدء مـن حيـث سـواه, وجـدوا أنفـسهم   متـأخرين يف كافـة اجملـاالتالسياسية واالقتصادية 
بـدأ الغـرب, وذلـك بإعالن القطيعة مع املاضي, والتماهي مع الواقع, ومتجيد احلاضر, واملقصود به هنا هو احلاضر الذي 

 :تغرييب إىل تيارينيهـيمن عليـه الغـرب, فكـان هـذا   التقليـد واحتـذاء النمـوذج الغـريب, وقـد انقـسم دعـاة التجديد ال
  َ .تياريدعو إىل اإلزاحـة واالسـتبدال, بإبعـادالـدين عـن احليـاة العامـة, وحتجيمـه يف تبين الرؤيةالغربية,والدعوة إىل    –أ 

 اجملال للنموذج الغريب أن حيكم تفاصيل احلياة,   
 .25تياريـدعوإلىالتوفيـقبـينالرؤيـةاإلسـالميةوالغربيـة−ب

 :26التجديد لدى التغريبنيومن مظاهر 
 .العلـوماملعياريـة; أي: علـم التفـسري املـأثور وأصـوله, وعلـم أصـول الفقـه, وعلـم مصطلح احلديثهـدم−أ 

                                                           

 .الدراساتالعلياالشرعيةفرعالعقيدة( قسم . رسالةماجستري .العلمانيةوآثارهافياحلياةاإلسالميةاملعاصرة .(هـ1398 ) .سفرعبدالرمحن ,احلوايل 23

 .95ص .جامعةامللكعبدالعزيز :جدة .كليةالشريعةوالدراساتاإلسالمية
. تجديـد الـدين لـدى االتجـاه العقـالني اإلسـالمي. رسالةماجستير منشورة. الرياض: جامعة اللهيـب أحمـد محمـد المعاصر,  24

 .الملك سعود
 353.الريـاض: مكتبـة الكوثر.ص ٤ـ(. العصرانيون بني مزاعم التجديد وميادين التغريب. طهـ1422لناصر, حممد حامد. 25

 املرجع السابق.26
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 .جزئيا أوكليا; حبجـةضرورة مالئمتهـا لعقـوهلم, وملـصلحة األمة, وظروف العصراحلاضررفضاألحاديثالصحيحة−ب

 .مـوراحليـاةخيـصشـؤون احلكـم والـسياسة, وأ
الشريعة إىل االنعتاقمنإسار −حتقـق احلريـة والتقـدم د .الـسنة غـري التـشريعية; أي: فـيما   واجملتمعً  عمومارفـض−ج 

 .حببوحـة القـوانني الوضـعية, التـي لذلك هامجوا الفقه والفقهاء بال هوادة
 .أنَ  يكون ــــــــــــــــــً  فقهاشعبياموحقالفقهفياإلسال, حبيثيكونفيهلكلمسلٌمنصيب; فتحباباالجتهاد−ه
  .الدعوةإلىاجتهادمجاعيشعيب−و

 .حتقيقاملصلحةوروحالعصر−ي
ومهماْ  تعددتَ مظاهراملفهومالتغرييب للتجديـد,ْ  وتغـريتَ مقاصـد أصـحابه وطـرقهم, إال أنثمة خصائصتجمع رؤيتهمَ  

, والدعوةإلىقطيعته, ازدراءاملاضي−أ ,ميكنإدراكاملفهومالتغريبيمن خالهلا, يتسمبأمرينهما:
 .الرموزاملنحرفة; كاملعتزلة, والصوفية, والثناء عليهاوفيسبيلذلكيتمإبراز , ومهإمنايستهدفونبذلكحقائقالدينوفقـهالـسلفالصاحل

 27الواقع وفتحباباالجتهادبدونضـوابطَلمـسايرةهذا,ْ اخلنوعللواقعبمايتضمنهمنإعجاببالغرب−ب

 ثانيا: الحداثة:
 :التعريف اللغوي للحداثة

بأهنا مشتق ة من مادة "ح د ث"، ويف اللغة ي قال: "حدث حدوثًا وَحداثًَة  -لغًة  -ي عر ف الدكتور إبراهيم اخلويل احلداثَة 
: أن احلداثة مقولة إضافية، أي -لغًة  -فهو حديث"، وي قال: )َحَدَث( يف مقابل )َقد َم(، وَيسَتْطرِد قائاًل: "واملفرتض 

باإلضافة إىل قدمٍي سبقه، وبعد الزمن داخل يف املفهوم، إذن كل حديث سيعود قدميًا، وكل قدمي كان حديثًا بالقياس إىل 
 .28ما كان قبله

 ظهور الحداثة
حيث كانت تعين اخلروج على كل  ما هو منطي  مرتبطًا بفن العمارة؛ 1945ظهر مفهوم احلداثة ألول مرة يف عام 

ه قيوٌد، فأن تبىن بيًتا ومألوف برؤية ثو   -رية تعيد صياغة العمارة؛ باعتبارها نشاطًا فنيًّا وإنسانيًّا يتمتع حبرية تامة، وال حتد 

                                                           
ر الرتبية االسالمية يف مواجهة املفاهيم  التغريبية الوافدة، مذكرة ماجستري جامعة ام القرى اململكة العربية السعودية هتاين بنت  حممد براك الصاعدي،  دو 27

 22هجري ص 1435

ى اآلخرة مجاد 114، العدد 47ندوة ثقافية بعنوان )سقطة احلداثة واخلصوصية الغربية(، جملة البيان الصادرة من املنتدى اإلسالمي، ص .وائل عبدالغين28
 م، 2443هـ، أغسطس سنة  1424
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تتقيد فيه مببدأ انفصال الرجال عن النساء مثاًل، هذا أمر تقليدي، خيتلف عن بنائك للبيت نفسه  -على سبيل املثال 
 .29داثةوأنت حرٌّ من هذا القيد، فهنا تكم ن احل

 :تقول الكاتبة خالدة سعيد يف حبث هلا عنواهناملالمح الفكرية للحداثة
إن التوجهات األساسية ملفكري العشرينيات تقدم خطوطًا عريضة تسمح بالقول: إن البداية احلقيقية للحداثة، من حيث 

ملرجعية الدينية والرتاثية، كمعيار هي حركة فكرية شاملة، قد انطلقت يومذاك، فقد مثل فكر الرواد األوائل قطيعة مع ا
ومصدر وحيد للحقيقة، وأقام مرجعني بديلني: العقل والواقع التارخيي، وكالمها إنساين، ومن مث تطوري،فاحلقيقة عند رائد  
كجربان أو طه حسني ال تلتمس بالنقل، بل تلتمس بالتأمل واالستبصار عند جربان، وبالبحث املنهجي العقالين عند 

 .30طه حسني
هو املؤسس  "طه حسني" أن :يف حتليله الدقيق لتأثري احلداثة الغربية على اخلطاب احلداثي العريب "حممد احلارثي" ويرى

 احلقيقي للخطاب احلداثي العريب، وواضع منطلقاته الفكرية، والعناصر الواضحة يف أصول اخلطاب احلداثي العريب عند
، والتشويش عليه، والدعوة إىل التحول من ِفكر قدمي إىل ِفكر حديث هي: التشكيك يف املقدس الديين "طه حسني"

حيكمه شرط املعاصرة، يقوم على نشاط العقل العملي، ويعتمد الربهان؛ مما يسهم يف قطع الوشائج بني العلم والدين إذا 
 .31لنص الديين بالواقعأ ريد للعلم أن ينجح، وإعادة قراءة النص الديين من خالل معطيات العصر؛ من حيث مواجهة ا

للحداثيني العرب، الذي أخذ على عاتقه نبش كتب الرتاث ليستخرج منها كل شاذ  ويعترب أدونيس املنظر الفكري
ومنحرف من الشعراء واألدباء واملفكرين، من أمثال بشار بن برد وأيب نواس؛ ألن يف شعرهم كثريًا من املروق على 

 .32اإلسالم، والتشكيك يف العقائد، والسخرية منها، والدعوة إىل االحنالل اجلنسي
قل الباحثون العرب مفهوم احلداثة الغريب إىل املنطقة العربية، مل يـ َفر غوه من مضامينه األيديولوجية املتمثلة يف فلسفة وحني ن

التنوير الفرنسي ة اليت كانت ترى: "أن اهلدم هو طريق البناء، وأن هذا اهلدم ينبغي أن يبدأ من رفض املقدس الديين أيًّا كان 
العلمية"، وهلذا كانوا يرو جون ملضامني َمس ت اْلم َسل مات، وهز ت اخلصوصيات اليقيني ة، وتسرت   مصدره، ومتجيد احلقيقة

بعٌض منهم وراء األدب، والشعر، والنثر؛ لزعزعة ما هو يقيين يف الذاكرة العربية، وحتويل الذائقة العربية عن تراكماهتا 
الكتابة القرآنية نصًّا لغويًّا  -كما يقول احلارثي   -ا؛ فاعترب بعضهم احلسية اليت تأص لت منذ أكثر من مخسة عشر قرنً 

خارًجا من كل بـ ْعد ديين، وجيب أن يـ ْقرأ كما ي قرأ أي  نص  أديب، وحاولوا إعادة اخلطاب الشعري العريب؛ حبيث يتمر د 
لغة املعيارية يف حنوها، وصرفها، وبالغتها، مث على املاثل من الِقَيم عن طريق اخلروج على ضوابط البيان العريب، وقوانني ال
 .ت ستغل يف تعضيد دعاوى التغيري يف منط التفكري، ويف أصول املرجعية العربية

                                                           
 تاريخhttp://www.alukah.net، موقع االلوكةالحداثة: مخرج اليهود إلى ما يسمى باإلسالم المعتدلاحمد ابراهيم خضر، 29

 11.11على الساعة 11/13/2118تاريخ الزيارة  22/14/2111المقال
 مجلة فصلية، القاهرة، مصر 52ص 66العدد 4مجلة الفصول، مج خالد سعيد،30
 أحمد ابراهيم خضر، مرجع سابق.31
هجر للطباعة والنشر، القاهرة مصر الحداثة في ميزان اإلسالم نظرات إسالمية في أدب الحداثة،محمد القرنيبن عوض32

 .31 - 29ص  - ، 1،ط1991
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 تجليات الحداثة 
تقصي وهتمل كل ما له صلة باهلوية واإلسالم، من نصوص الوحي،  -يف العامل العريب املسلم  -احلمولة احلداثية الرائجة 

الطائرة يف احلديقة(، فيتوقع املتتبع أن اخلطاب احلداثي ما انفك ينتقد الدين والرتاث اإلسالمي، يف كل )مبنطق سقطت 
 .(...) السياقات، سواء أكانت أدبيًة أم علميًة أم نقديًة أم فنيًة أم اقتصاديًة أم اجتماعيةً 

 ننسى أن اإلسالم عدو لدود، وكذا كل ما هو طريق التخلف واالهنيار والرجعية، بل ال -يف نظرهم  -اإلسالم والتدين 
واإلسالم خطان متوازيان ال  -يف فكرهم - فاحلداثة .يضمر نكهًة إسالمية، ولو كانت علمانية، فهو خميف ومرهب

احلداثة جتعلك ال شعوريًّا تعتز وتفتخر بالنموذج الغريب، وكأن واضعها األول بث فيها سحرًا أو طلسمات، جتعل .يلتقيان
 .قي املعجب مسكونًا بعقدة اآلخر، الغريب املتحضراملتل

 :33وتتضح نظرة احلداثي ني للدين من ثالثة مواقف
 .، أي: إرجاء الدين إىل اإلنَسان، وإحالل األساطري حمل  الد ين"أنَسَنة الد ين -
 .تطِبيق املبادئ الن قدية الَواِفدة على النصوص املقد سة   -
ين ِفكر غييبٌّ، يتعارض مع التفكري وضع العملي ة "أو العقال  - ني ة" والدين على طريَف نِقيض، على أساس أن: الد 

 .العلِمي والعقالين
ويرى احلداثيون أن اللغة العربية الفصحى قوة ضخمة من الفكر املتخلف الرتاكمي السلطوي؛ لذا جيب أن متوت لتحل 

)األسرة( احلداثية متفتحة حرة طليقة، يطري فيها األبناء  و .34لمستجداتمكاهنا اللغة احلداثية اجلديدة املتطورة املواكبة ل
 .مبجرد اإلفقاس

إن رؤية احلداثي ني للتاريخ بوصفه الرجوَع إىل الوراء، وتشبيِهه بالسجن املانع لإلنسان من التقد م، هذه الرؤية ال تستقيم ال 
 .ناهج دراسة التاريخ، كما جتده عند بريستدمع واقع احلضارة العربية، وال مع التنوع املالَحظ يف م

 .35كذلك خيالف النظرة املعاصرة، اليت ترى: أن موضوع التاريخ هو دراسة التجربة اإلنسانية
شيًئا يف ثقافتنا العربية اإلسالمية إال شكَكْت فيه،  -القادمة من عباءة فكر غريب سقيم  -مل تدَِع احلداثة العربية املعاصرة 

  .قداسة أو خصوصية ترمحه من ِمبَضِع النقد اهلد ام -سواء أكان مصدره بشريًّا أم مساويًّا  -لشيء حىت مل يعد 
وقد طالت اجلرأة  والتطاول  األدياَن، والعقائد، واألنبياء، والذات اإلهلية نفسها، مث بدت مجيع النصوص املكتوبة املوجودة 

 .36سواًء يف املقاربة -بشرية كانت أم وحًيا ربانيًّا  -بني أيدينا 
 ما بعد الحداثة

                                                           
 47/49/2441تاريخ املقال  http://www.alukah.netلوكة مصطفى حلمي، احلداثة وطريق النهضة، موقع اال33

 14.32على الساعة 11/43/2411تاريخ الزيارة 
 42/43/2416تاريخ املقال  http://www.alukah.netموقع االلوكة  ،إضاءات واستشكاالت في الحداثةحنافي جواد، 34

 14.34على الساعة 12/43/2411تاريخ الزيارة 
 نفسه.مصطفى حلمي، المرجع  35
تاريخ الزيارة  27/46/2415تاريخ املقال  http://www.alukah.netوليد قصاب، من اخرتاقات احلداثة للنص القرآين، موقع االلوكة 36

 14.44على الساعة 12/43/2411
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منتوج غريب مستورد، اقتحم أسوار العامل العريب، ودول كثرية يف العامل،  احلداثة وما بعدها وقبلها من التحديث املعلوم،
باعتباره ضرورة منطقية مسلًما هبا، أو موضة ال مناص منها، إما أن تنخرط فيها، أو ال تكون هي مسألة وجود أو 

 .37والشاعر احلقيقي ال يكون حمافظًا...حداثيًّا، أو ال يكون مثقًفا يعنون بذلك إما أن يكون املثقف"!.عدم
جتاوز  والتحليل، واملنطق والربهان، بينما حتيل ما بعد احلداثة إىل احلداثة حتيل على العقل والتفكري، واملنهج والدقة والربط

القة، وكسر كل األساليب والقوالب والقواعد اليت بناها العقل يف الثقافة العقل والنظام، إىل الفوضى اخلالقة وغري اخل
 .واللباس واحلضارة، وأمناط العيش واحلياة

 :ويف اخلتام
ال هي غذهتا وال ضبطتها،تركت هلا احلبل على الغارب،  احلداثة بصفتها فلسفة، مل تستطع كبح مجاح النفس البشرية،

ت، فتكاد تندهش لبهرجتها وتنظيمها، ومتجيدها للعقل والتعقل، واهتمامها باملظاهر وصقلت وجهها بالكرميات واملزينا
واألشكال اخلارجية، وحرصها على التحكم والتوقع، ولكنها تركت كل شيء؛ ألن هاجس الضرورات الرأس مالية هدم كل 

دم اإلنسانية، روًحا وجسًدا،فانطلق قطار أحالمها،والتجربة أكدت أن احلداثة متجاوزة، مل تقدم حالًّ متكاماًل متناسًقا خي
التحول يف اجتاه ما بعد احلداثة، ضاربًا لكل قيمة أو نظام أو نسقية أو توقع أو حكمة؛ لذلك ترى محالت املثليني 
والعدميني وأصنافًا وأشكااًل من املوضة، ال متت للعقل بصلة: سراويل ممزقة، وأجساد عارية، وعالقات جنسية، وشذوذ 

 الت، وتفتح خارج التفتح، وتغيري للخلق، فهل ترى معي أن ما بعد احلداثة هو احلل؟وانف
وتدعو للتسامح واملصاحلة واحلوار بني األعيان واألديان، فإهنا تضمر، يف   فإذا كانت احلداثة، يف الظاهر، تنِبذ العنف

كيالني يف قضايا مصريية كثرية،ال نتكلم هنا كنهها، القوة والتسلط والكراهية، والتمييز العنصري وحب الذات، والكيل مب
 38.عن العنف املادي فقط، بل كل أشكاله االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية واألدبية

اخلاضعة للضوابط األخالقية مقبولة، بل مدعو هلا، ولكن اإلشكال يف  إن احلداثة التقنية والتكنولوجية والفنية والعلمية
، وأبعادها اإلقصائية، ويف تفاصيلها وأبعادها اإليديولوجية والفلسفية والعقائدية،وال خيلو منتج من محولة فلسفة احلداثة

 .39محالة حلموالت أصحاهبا املبدعني هلا، فهل ميكن احلديث عن أسلمة احلداثة فكرانية،طبًعا احلداثة

 :موقف المسلمين من المفاهيم الوافدة/10
ب ليس مفروضة على املسلم وليس متاحة على اطالقها وال بد من بتفعيل دور العقل الواعي املفاهيم الواردة من الغر 

 يف التمحيص والغربلة وبيان النافع من الضار  والغث من السمني والسليب من االجيايب. 
                                                           

 34-29، مرجع سابق، صحممد القرين بن عوض37

 حنايف جواد،مرجع سابق38
 حنايف جواد، مرجع سابق39
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سلمني على يـسعى بكـل السبل إىل نشر مفاهيمه اليت تتعارض مع اإلسالم وغزو هذه املفاهيم يعين محل املإن الغرب 
قبول ذهنية االستسالم والتحرك يف دائرة فكرهم، ومن هنا وجب على الباحثني خمالفة هذه املفـاهيم؛ ألن املـشاهبة تـورث 
تناسـًبا وتـشاًكال بـني املتشاهبني يقود إىل املوافقة يف األعمال واألخالق، أما قضية االستئناس باملفاهيم الغربية فيكون يف 

سد  بات مـن األعـمال، وهـذا ال يتوافـق مـع طبيعـة املفاهيم؛ ألهنا تنتشر بسرعة، ومن هنا من بابجمـال املنـدو 
باملفاهيم الغربية؛ حيث حتتل هذه املفاهيم مكاًنا يف عقل األمة، وبالتـايل تقـضي على املفاهيم  الذرائعيجب عد األخذ 

 .40اإلسالمية البديلة
 :ح بقولها سيف عبد الفتهذه الضرورة والزمة واقعية يفصل  رورةمنهجيةبناء املفاهيم اإلسالمية ض إن   

تقع املفاهيم يف قلب عملية التقليد للغرب؛ حيث هتدف إىل تنحية املفـاهيم اإلسالمية مث إحداث عملية تشويش هلذه 
جمموعـَة مفاهيمـهاجلاهزةِ   ريب غاملفاهيم من خالل الزعم بأهنا مثالية، وأنه ال ميكن حتديدها إن وجدت، مث يقدم البـديل ال

االستجداء ملشاهبة املفاهيم اإلسالمية أو قياس ها   :احملددة   ، فيأخـذ معظـم البـاحثني اإلسـالميني أحـد مـوقفني ؛ األو ل
 . 41موقف الرافض الذي ال حيَلة له يف إبرازالبديل يف دائرة املفاهيم اإلسالمية :على املفاهيم الغربيـة. والثـاين

ن حزمة املصطلحات اليت تتبناها األجندة العوملية هي يف بؤرة املصطلحات اليت ينبغي التحذير منها، ألهنا تسعى كماأ
إلنتاج رؤى مل تعرفها البشرية من قبل يف أحط عصورها، مل تنتجها معرفة وإمنا متنتها أهواء؛ فكانت على النحو الذي 

ات حقائق الوجود البشري على وفق ما أشربت من هواها: كالدين، واإلنسان، متنته، وألهنا تستهدف إعادة تعريف مفرد
 .42واملرأة، والفرد، والطفل، واألمن، والتنمية، واجملتمع، والدولة، واحلق، واحلرية، والسالم، واإلرهاب، واملدنية

م اهليمنة والسيطرة من جانب إن االنفتاح الثقايف وما جره من سيولة، وسهولة يف التقليد واحملاكاة من جانب، وإحكا
آخر.. ميثل اليوم حتديا بقدر ما ميثل من فرصة، إذا أخذناه حبقه وأدينا أمانته، فهو يتيح التواصل مع كل العقول املبدعة 
والقدرات اجلادة يف سبيل بناء فعل حضاري شاهد ال يقف عند حد املمانعة؛ بل يتجاوزها إلعادة االعتبار للغة فتية 

التجاهل أو النسيان، وملنهج بإمكانه أن حيدث طفرة اإلميان، ويقدم منوذج العلم واملعرفة الصاحل الذي يعطي عصية على 
كما فعل الغرب بعلمانيته حني انقلب   -لكل ذي حق حقه بالعلم والعدل ال أن يغتصب احلقوق باسم العلم والعدل 

 .43وقد اغتصبها من قبل باسم الدين -على الدين
 
 

 واجهة المفاهيم الوافدة من الغرب:/ سبل م10
 ازالة املفهوم التغرييب -

                                                           
بناءاملفاهيماإلسالمية ضرورةمنهجية، ملخصات كتب املعهد الفكرية اجلزء األول إعداد د. عبد الناصر زكي العساس مركز الدراسات  :حسيف الدينعبدالفتا  40

 25م. ص2411القاهرة  -الزمالك  –املعرفية 
 26املرع السابق ص41
سالمية مع اشارة ألبرز مصطلحات احلقيبة العوملية، مركز الرسالة ، وائل خريت محد من كتاب اهليثم زعفان، املصطلحات الوافدة وأثرها على اهلوية اال42

 49، ص1للدراسات والبحوث االنسانية، القاهرة مصر ط
 49وائل خريت، مرجع سابق ، ص43
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 الكشف عن املفهوم التغرييب لدى املتعلم -
 ابراز معامل التحريف يف املفهوم الغريب -
 تقدمي املفهوم االسالمي -
 تعزيز  االسس االسالمية للمفهوم لدى املتعلمني -
 تعميم املفهوم واثراؤه بتقدمي تطبيقات معاصرة -

.القدرة على إنتاج وتوليد مناذج جديدة  ومهااملتعلم على تطبيق املفهوماإلسالمي وتوظيفه يف جانبني وتتجلى قدرة 
للمفهومتتـسم باألصـالة اإلسـالمية, األمـر الذي يسهم يف إمناء املفهوم وتطويره, فـيمكن مـثال إنتـاج تطبيقـات معـاصرة مـن 

 ..احلريـات
ادثـة, ومـا يطـرح يف إطـاراملفهـوممـن التطبيقـات املـستجدة, ومـدى القـدرة عـلى القدرة يف احلكم على الـنماذج احل

االسـتفادةمنهـا, ففـي ضـوءمـا أدراكـه املـتعلم مـن املفهـوم     اإلسالمي للحرية; فإنه ميكن احلكم على املقوالت احلادثة من 
 ,احلرية ما يعترب منها وال يعتـرب
يف تقـدمي املفـاهيم اإلسـالميةمـن خـالل الطريقة االستنتاجيةمن قبل املعلم, واليت يتم فيهاً   مت حتقيق اهلدف واملتمثل

أوال تقدمي الداللـة اللفظيـة للمفهـوم, مـع املـتعلمَ  التأكيد على األسس اإلسالمية اليت تنطوي عليها تلك الداللة, مثْ دعم 
عميم املفهوم وإثـراؤه, بتقـدميٍ  بإدراج أمثلة دالة عليه, وأخرى غري تطبيقات متييز   للمفهـوم دالة, مث قدرة املتعلم على ت

 جديدة ومعاصرة له
 قواعد التعاُمل مع المفاهيم:

صالح  يت ضح مما سَلف أن هناك بعض القواعد الداللية اليت حتكم التعام ل الصحيح والدقيق مع املفاهيم، يلخصها
 :44فيما يلي إسماعيل

 .*االعرتاف باخلصوصية احلضارية، والسمات اللغوية واملنطقية للغة اليت ت صاغ هبا املفاهيم -1 
واالصطالحي لأللفاظ، اليت تعرب  عن املفاهيم، وال تساعد معرفة هذه املعاين يف الكْشف معرفة املعىن اللغوي  -2 

عن الدالالت املتنوعة للمفهوم يف حالة التعامل العادي، الذي يبغي البحث عن احلقيقة فحسب، بل ت ساعد أيًضا يف 
 املوضوع للبحث. الَكْشف عن عمليات التلبيس، والتحريف الداليل اليت يتعر ض هلا املفهوم

معرفة السريورة الداللية للمفهوم، والتمييز بني الدالالت األصلية اليت جتل ْت عند وْضعه أو َل مرة، والدالالت  -3 
 التارخيية اليت اكتسَبها عرب تطو ره.

البنية، وهذا التمييز  حتليل الِبنية الداللية للمفاهيم، والتمييز بني العناصر األساسية، والعناصر الفرعية يف هذه -4 
ي ساعد على إدراك الَفْرق بني التطو ر الداليل الطبيعي، وحتريف داللة املفهوم؛ سواء عن طريق التضييق، أو التوسيع، أو 

 بأي ة صورة أخرى.

                                                           
ملي للفكر اإلسالمي، الطبعة صالح إمساعيل عبد احلق: " توضيح املفاهيم ضرورة معرفية " ضمن كتاب: بناء املفاهيم دراسة معرفية ومناذج تطبيقية، معهد العا44

 62صم.1991 -هـ 1411األوىل: 

http://www.alukah.net/literature_language/0/29918/#_ftn26
http://www.alukah.net/literature_language/0/29918/#_ftn26
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إىل اللغة يف حالة ترمجة املفاهيم، جيب على املرتِجم معرفة الد الالت األصلي ة والتارخيية للمفهوم الذي ينقله  -5 
العربية، وأن يكون على وْعي بأصول العربية؛ حىت خيتاَر مقاباًل دقيًقا للمفهوم األجنيب، وإذا أخل  بأي شرط من هذين 
الشرَطنْي، حيدث اخلطأ الداليل يف الرتمجة، ناهيك عن الال حتديد يف الرتمجة، الذي حيدث نتيجة الخِتالف اخلصائص 

 اللَغوية والثقافية.
إذا كان املرتجم يفي هبذين الشرطني متاَم الوفاء، بيد أنه حير ف الرتمجة عن عْمٍد، فذلك شأن آخر، فينبغي إظهار أم ا  

 .هذا الت حريف الداليل والتنبيه عليه؛ ألن املفهوم الذي ح رفْت داللته ي فِسد الن َسق املعريف
 الخاتمة

املفاهيم الواردة من الغرب. فآثار خطر املفاهيم الوافدة من وخاصة  مزال موضوع املفاهيم يشغل اهتمام املفكرين
كانت نتائجه وخيمة يف الفكر العريب واالسالمي وجيب على خمابر البحث والدراسات املستفيضة   احلضارة الغربية

 واالستفادة من الدراسات السابقة والنماذج
حلضاري والفكري بني األمم، بل ويف داخل األمة إن للمفاهيم أمهيتها، وخطرها، فهي تقع يف قلب دوائر الصراع ا

الواحدة؛ إذ يهتم أعداء أي مبدأ أو فكرة يف صراعهم مع املبادئ األخرى باملفاهيم حبسباهنا األوعية املعربة عن العقيدة، 
يشكل أو الفكر، أو الرأي، وكسر ذلك الوعاء غرض رئيس للمعادين، كما أن تدمري املفاهيم وتشويهها، أو تغيريها 

خطورة كربى على العقائد واألفكار ألي أمة، وهلذا كان احلفاظ على مفاهيم األمة وبناءها من جهة، وحماربة املفاهيم 
 .45املعادية من جهة أخرى؛ ركنان أصيالن يف عملية الصراع

حيح األفكار وعليه وجب التأكيد على ضرورة فتح خمابر حبثية تتخصص يف بيان املفاهيم وخطورة الوافد منها وتص 
املغلوطة واخلاطئة والدعوة ملواكبة مسرية تطور املصطلحات وتغريها فأمر املصطلحات متجدد ومتغري ورمبا كل جديد فيه 

 لذه وفيه خطر أيضا وعلى هذا يكون احلذر واحليطة.
 
 
 
 
 
 

 قائمة المصادر والمراجع
ا على اهلوية االسالمية مع اشارة ألبرز مصطلحات احلقيبة العوملية، مركز الرسالة وائل خريت محد من كتاب اهليثم زعفان، املصطلحات الوافدة وأثره .1

 .1للدراسات والبحوث االنسانية، القاهرة مصر ط
 .626-265،ص 1ابن منظور، لسان العرب ،دار المعارف، مصر،ج  .5

                                                           
تاريخ  www.alukah.net" مفهوم األمن الفكري أمنوذجاً "شبكة األلوكة ودراستها يف ضوء املنهج العلميعبد الرمحن بن معال اللوحيق بناء املفاهيم 45

 14.32على الساعة 41/43/2411ة تاريخ الزيار 19/44/2416االضافة 
 

http://www.alukah.net/
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 24/11/2414تاريخ املقال http://www.alukah.netأمحد إبراهيم خضر، التنويريون اجلدد: االسرتاتيجية والواقع، موقع االلوكة الثقايف، .3
 9.44على الساعة  41/43/2411تاريخ الزيارة 

، موقع الحداثة: مخرج اليهود إلى ما يسمى باإلسالم المعتدلاحمد ابراهيم خضر،  .4

 11.11على الساعة 11/13/2118تاريخ الزيارة  22/14/2111المقال تاريخhttp://www.alukah.netااللوكة
 . 2011القاهرة  -الزمالك  –أسامة القفاش، يف الرتمجة وبناء املفاهيم، ملخصات كتب املعهد الفكرية اجلزء األول العساس مركزالدراسات املعرفية  .5
 .1991، 1برهان غليون، االجتهاد والتجديد في الفكر اإلسالمي المعاصر، مركز دراسات العالم اإلسالمي، مالطا، ط .6

اجهة املفاهيم  التغريبية الوافدة، مذكرة ماجستري جامعة ام القرى اململكة العربية هتاين بنت  حممد براك الصاعدي،  دور الرتبية االسالمية يف مو  .2
 هجري  1435السعودية 

 42/43/2416تاريخ املقال  http://www.alukah.netموقع االلوكة  ،إضاءات واستشكاالت في الحداثةحنافي جواد،  .1
 .الدراساتالعلياالشرعيةفرعالعقيدة( قسم . رسالةماجستري .اةاإلسالميةاملعاصرةالعلمانيةوآثارهافياحلي .(هـ1398 ) .سفرعبدالرمحن ,احلوايل .9

 .جامعةامللكعبدالعزيز :جدة .كليةالشريعةوالدراساتاإلسالمية

 مجلة فصلية، القاهرة، مصر 52ص 66العدد 4خالد سعيد، مجلة الفصول، مج .11

ملخصات كتب املعهد الفكرية اجلزء األول العساس  حملمد شحرور(، " (آنالسيد عمر، العبث باملفـاهيم دراسـة نقديـة يف "الكتـاب والقـر  .11
  2011القاهرة  -الزمالك  –مركزالدراسات املعرفية 

 -الزمالك  –سيف الدين عبد الفتاح إمساعيل ملخصات كتب املعهد الفكرية اجلزء األول إعداد د. عبد الناصر زكي العساس مركز الدراسات املعرفية  .12
 م. 2411القاهرة 

مي، الطبعة سيف الدين عبد الفتاح إمساعيل: " مفهوم التجديد" ضمن كتاب: بناء املفاهيم دراسة معرفية ومناذج تطبيقية، معهد العاملي للفكر اإلسال .13
 م. 1991 -هـ 1411األوىل: 

ول إعداد د. عبد الناصرزكي العسامسركزالدراسات ملخصات كتب املعهد الفكرية اجلزء األبناءاملفاهيماإلسالمية ضرورةمنهجية،  :سيف الدينعبدالفتاح .14
 م.2111القاهرة  -الزمالك  –املعرفية 

ر صالح إمساعيل عبد احلق: " توضيح املفاهيم ضرورة معرفية " ضمن كتاب: بناء املفاهيم دراسة معرفية ومناذج تطبيقية، معهد العاملي للفك .12
 م.1991 -هـ 1411اإلسالمي، الطبعة األوىل: 

 ر العواين ، بناء املفاهيم ودراستها يف ضوء املنهج العلمي" مفهوم األمن الفكري أمنوذجاً عبد الرمحن بن معال اللوحيق "شبكة األلوكةطه جاب .16
www.alukah.net  14.32على الساعة 41/43/2411تاريخ الزيارة  19/44/2416تاريخ االضافة 

 .هـ(. البنيةاملعرفية الكتساب املفاهيم. األردن: داراألمل للنشر والتوزيع.٤١٤١) الطيطي, حممد. .17
 www.alukah.net" مفهوم األمن الفكري أمنوذجًا "شبكة األلوكة ودراستها يف ضوء املنهج العلميعبد الرمحن بن معال اللوحيق بناء املفاهيم  .11

 14.32على الساعة 41/43/2411تاريخ الزيارة 19/44/2416 تاريخ االضافة
هجر للطباعة والنشر، القاهرة مصر الحداثة في ميزان اإلسالم نظرات إسالمية في أدب الحداثة،محمد القرنيبن عوض .19

 ، 1،ط1991

 ـة الكوثر..الريـاض: مكتب ٤ـ(. العصرانيون بني مزاعم التجديد وميادين التغريب. طهـ1422لناصر, حممد حامد.  .21
اللهيـب أحمـد محمـد المعاصر, . تجديـد الـدين لـدى االتجـاه العقـالني اإلسـالمي. رسالةماجستير منشورة. الرياض:  .51

 .جامعة الملك سعود

 م.1967لبنان، الطبعة الثالثة:  -حممد أسد،  منهاج اإلسالم يف احلكم ، ترمجة: منصور أبو ماضي،  بريوت  .22
 34/41/2414بتاريخ: 24ات يف حدود الشرع، جملة البيان العددحممد أحمزون، املصطلح .23
 47/49/2441تاريخ املقال  http://www.alukah.netمصطفى حلمي، احلداثة وطريق النهضة، موقع االلوكة  .24
العساس مركز الدراسات  هشام جعفر، بناء املفهوم بني التقويض والتشغيل، ملخصات كتب املعهد الفكرية اجلزء األول إعداد د. عبد الناصر زكي .25

 القاهرة.  –الزمالك  –املعرفية 
كز الرسالة وائل خريت محد من كتاب اهليثم زعفان، املصطلحات الوافدة وأثرها على اهلوية االسالمية مع اشارة ألبرز مصطلحات احلقيبة العوملية، مر  .26

 .1للدراسات والبحوث االنسانية، القاهرة مصر ط
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