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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 موضوع المداخلة

 

 ة الط رح والمق اربة.عوية ،أهمي  راسات الد  مشكلة المف اهيم في الد         
 األستاذ الدكتور البشير قالتيإعداد : 

 
  .أمهية طرح املشكلة -
 املرجعية اإلسالمية. إطار يف اتأصيله -
 .عناية علماء املسلمني بتصحيح املفاهيم -
 املفاهيم يف هذا العصر.أمهية دراسة  -
 .جتليات أزمة املفاهيم يف واقعنا احلضاري املعاصر -

 
 أهمية طرح المشكلة:  -أوال(

تعترب ركنا أساسيا يف تناول االطار املنهجي ابتداء،،،وتوضيح مفاهيم  ،يف أي دراسة علمية،املفاهيم     
 وحبث مفهومها ومؤّداها أوىل خطوات الباحث ،قبل الولوج يف تناول فصول ومباحث دراسته،،، الدراسة 

 مبا ميثل متاما بناء بيت أو عمارة......، أو أطروحته )دكتوراه(.....للتأسيس وبناء مذكرته )ماسرت(
ورة واضحة ص  ضع القارئ أمام تحديد املفاهيم من املعامل االساسية اهلامة يف البحث العلمي ،اليت وعليه فت

بدونه  وإن حتديد املصطلحات اليت يستعملها الباحث أمر يف غاية األمهية ، ؛لكل املفاهيم املرتبطة بالبحث 
سندور مع املؤالفني واملخالفني يف حلقة مفرغة وال نستطيع أن ننطلق من مفاهيم واضحة لنتفق عليها 

 للوصول إىل حل أي مشكل.
مشكلة تعرتض الباحثني يف جمال العلوم االنسانية عموما وهي : اختالف املفاهيم وتضارهبا  إال ان هناك   

حىت أننا رمبا اشتكينا من ظاهرة)فوضى املفاهيم( يف البحث العلمي ،يف العلوم االنسانية عموما ، أحيانا، 
)بداية ، ينشر يف اجلزائر (عبد اهلل شريط )رمحه اهلل ومنها جمال الدراسات االسالمية والدعوية،،،حىت وجدنا

 معركة املصطلحات بني الغرب)عن ، يكتب يف مصرحممد عمارة  و (معركة املفاهيمكتابه  )الثمانيينات(  
 ..(واالسالم
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 .في إطار المرجعية اإلسالميةتأصيلها  -ثانيا(

 

  :الكريم القرآن في   -
هداية فتحا للقلوب و ؛المفاهيم الجاهلية نزل القرآن برسالة االسالم التي تهدف أساسا إلى تغيير 

ها سأسا،،و واستبدال مفاهيم االسالم،ت عليها مفاهيم السفاهة والجهل، تصحيحهاعقول التي رانلل
وحيد الخالص،وهو مفهوم كلي جوهري ، بل هو جوهر الحضارة اإلسالمية،كما )عقيدة الت مفهوم 
وتتأسس  هذا المفهوم  التي تصدر عن،(1) -رحمه اهلل –مفكر اسماعيل راجي الفاروقي يقول ال

،،،،،وهناك أمثلة كثيرة العدالة، الحرية، الشورى، التعارف: االستخالف ،األمانة ،عليه مفاهيم 
 لحرص القرآن على تغيير المفاهيم .....

 
 ... اإلسالم واإليمان مفهومبيان مثال: 

َعأرَاب  َآَمنَّا قَاَلت  قوله تعاىل:" يف   ن وا األأ ميَان  يف  ق  ل وب ك مأ َوإ نأ  ق لأ ملَأ ت  ؤأم  خ ل  اإلأ  َنا َوَلمَّا يَدأ َلمأ َوَلك نأ ق ول وا َأسأ
يٌم ) . يتضِّح من (﴾. ]سورة احلجرات[41ت ط يع وا اللََّه َوَرس وَله  اَل يَل تأك مأ م نأ أَعأَمال ك مأ َشيأئًا إ نَّ اللََّه َغف وٌر َرح 

فاالسالم هو القيام باألعمال الظاهرة من خالل أداء األركان هذه اآلية أن هناك إسالما و هناك إميانا، 
اخلمس،الشهادتني، الصالة، الزكاة الصوم واحلج،،،،،،،لكن اإلميان أمر يتعلق حبشاشة القلب ، اليقني 

 ،،،،، الصادق ، الواجب أن يتكامال مجيعا يف متثل املسلم لدينه
(،ألن 401أليم((  )البقرة /انظرنا،وللكافرين قوله أيضا: ))يا أيها الذين آمنوا ال تقولوا راعنا وقولوا عذاب 

 باملفهوم  اليهود يستخدموهنا يف الكالم معه،،،،،،فكان مفهوم راعنا عند اليهود فيه داللة سخرية وسوء أدب
 (.2)الذي عندهم.....

 
 
 

                                                 
 م..5042، عمان: املعهد العاملي للفكر االسالمي،  1إمساعيل راجي الفاروقي، التوحيد جوهر احلضارة اإلسالمية،، ط -( 1
 ، 124م ،ص4891، 4، ج4تونس: دار سحنون ، اجمللد حممد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، -( 2
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 :في السنة الشريفة    -
 
 مفاهيم اإلسالم ،اإليمان واإلحسان:بيان  -
َي اللَّه  َعنأه  قَاَل: بينما حنن عند َرس ول اللَّه  َصلَّى اللَّه  َعَليأه  َوَسلَّم ذات يوم إذ طلع  َعنأ    عمر بن اخلطاب َرض 

حىت جلس  ،وال يعرفه منا أحد ،علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ال يرى عليه أثر السفر
أخربين َعنأ  ،إ ىَل النيب َصلَّى اللَّه  َعَليأه  َوَسلَّم فأسند ركبتيه إ ىَل ركبتيه ووضع كفيه َعَلى فخذيه وقَاَل: يا حممد

حممدا َرس ول اللَّه ،  اإلسالم؟ فَقاَل َرس ول اللَّه  َصلَّى اللَّه  َعَليأه  َوَسلَّم: "اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اللَّه وأن
فعجبنا له  -وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال" قَاَل صدقت.

قَاَل: فأخربين َعنأ اإلميان؟ قَاَل: "أن تؤمن باللَّه ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر؛ ، -يسأله ويصدقه! 
ل ٌم()إىل آخر احلديث(  ....دقت وتؤمن بالقدر خريه وشره" قَاَل ص  )َرَواه  م سأ

 نصرة الظالم:مفهوم  -
نصر أخاك ظالـًما، أو َمْظلوًما. "أ: )صلى اهلل عليه وسلم)ن أنس رضي اهلل عنه، قال: قال رسول اهلل ع "

 َتْحُجُزه،فقال رجل: يا رسول اهلل، أنصره إذا كان َمْظلوًما، أفرأيت إذا كان ظالـًما، كيف أنصره؟ قال: 
 رواه البخاري((  أو تمنعه من الظُّلم، فإنَّ ذلك َنْصره 

 :لمفلسامفهوم   -
:" أتدرون من املفلس؟ ، طبعا يف صحيح مسلم( أصحابه  ( حني سأل الرسول صلى اهلل عليه وسلم أصحابه

فصّحح المفهوم الديني األخالقي للمفلس وهو ذلك الذي فقد ماله،،، المفلس، أن ذكروا هم 
  ...رواه مسلم، وأحمد، وغيرهم الحديث!!...الشخص الذي فقد أخالقه....

رواية مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قاال: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، عن  جاء في
العالء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول اهلل قال: )أتدرون ما المفلس؟( قالوا: المفلس فينا من ال 

يأتي قد شتم درهم له وال متاع، فقال: )إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة، و 
هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من 

حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه: ُأخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في 
 ..النار( أخرجه في باب البر والصلة واآلداب: باب تحريم الظلم
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 المسلمين بتصحيح المفاهيم، الغزالي نموذجاعناية العلماء ثالثا(   

 
بناء  أصدره العهد العاملي للفكر اإلسالمي،بعنوان  يف كتاب -رمحه اهلل -)طه جابر العلواين(يشري      

أول من   1(فكان )عضد الدين االجيي إىل عناية علماء املسلمني بدراسة املصطلحات واملفاهيم،  املفاهيم ،
وضع اللفظ إزاء املعىن  تحقيقيوقسمه إىل قسمني :  ، أي وضع اللفظ إزاء املعىن،( علم الوضع)ألف يف 

 (..2): تعيينه ازاء املعىن للداللة عليه بواسطة عالقة أو قرينة وهو اجملازتأويلي(،،،واحلقيقةللداللة عليه )
يف كتابه )اخلصائص( بالرد على من ادعى أن العرب اعتنت  3كما اعتىن اللغوي املشهور " إبن جين"

 (4)..باأللفاظ على حساب املعاين " الداللة"
حجة االسالم  جمدد القرن اخلامس ، لكن يبقى السبق يف جتديد املفاهيم الكلية يف االسالم من نصيب   
عمق مشكلة  حتريف املفاهيم وآثارها اخلطرية  أدرك وه الذي  ،، ، ه(202-120اإلمام الغزايل رمحه اهلل)،

ولت ح   ارأى اهن )كلية(أساسية اد مفاهيمليجدّ  ،(إحياء علوم الدين)كتب ف   على مسار احلضارة االسالمية،
وسامهت بذلك يف احنراف مساق احلضارة . الفقه ،التذكريالتوحيد ،العلم،احلكمة، كعن حقيقتها ووظيفتها :  

 نفسها....نذكر مفهوم الفقه مثال.....االسالمية 
 

 مفهوم الفقه:  -     

 

  .،في اللغة هو العلم بالشيء و الفهم له سواء أكان الشيء دقيقا أو جليا .  
  ويف االصطالح. العلم باألحكام الشرعية العملية املكتسبة من أدلتها التفصيلية. وهو ما أخذ به الفقهاء....

ن الفقه ، ليس وجييب إ.هل يقتصر مفهوم الفقه على جمرد العلم بفروع احلكام ؟؟....: المام الغزايل ا تساءل
، علم طريق اآلخرة، معرفة دقائق النفوس، كله  جمرد معرفة الفروع ،بل هو علٌم شامل ملعاين وأبعاد الدين

ان  الفقيه يف عصره يطلق  على العارف بظاهر ك... علم طريق اآلخرةوآفاهتا ، علم الكتاب السنة..
                                                 

عض د الدين االجيي، نسبة إىل مدينة )إيج( بإيران، عامل متبحر يف األصول ،ولد يف  هو عبد الرمحن بن أمحد بن عبد الغفار، -( 1
 علم الكالم،والرسالة العضدية يف علم )الوضع(. ه،من أشهر كتبه املواقف يف621ه،وتويف يف 190

القاهرة: املعهد العاملي للفكر االسالمي،سلسلة املفاهيم  دراسة معرفية ومناذج تطبيقية، إبراهيم البيومي غامن وآخرون، ،بناء املفاهيم، -( 2
 .49، 46م ،  ص4889ه /4149، 4،  ط4جملد(، 1واملصطلحات)

ه،من أشهر كتبه اخلصائص 282ه وتويف ببغداد عام 255جين، عامل حنوي كبري ،ولد باملوصل )العراق(،عامهو أبو الفتح عثمان بن -( 3
 يف علم اللغة.

 .549، 541،  ص ص4891، ت :جممد علي النجار،مصر: اهليئة املصرية العامة للكتاب،4،ج2ابن جين، اخلصائص، ط -( 4
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 ،جد ....وهلذا و  وأخالقهاهدافها.أاألحكام ، الصالة ، أركاهنا ،شروطها ، مبطالهتا،،،وال عالقة له مبعانيها و 
ونّبه  ،ويف قلبه كرب  فرعون("؟؟؟.،اقتاء بالسنة ،حسب زعمه )من جيتهد يف تقصري ثوبهكما يقول ابن اجلوزي 

مثل قوله ..زايل  إىل معاين الفقه يف القرآن ،يف أن ذ كر مقرتنا بالدين كله، عقيدة وشريعة وسلوكااإلمام الغ
ُهْم طَائَِفٌة ،َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِلَينِفُروا َكافًَّة "  تعاىل: َلْواَل نـََفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة مِّنـْ  لَِّيتَـَفقَُّهوا ِفي الدِّينِ فـَ

وفي السنة: جاء في ( (211َوِلُينِذُروا قـَْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوا ِإَلْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُروَن  " )سورة التوبة اآلية/
 ويذكر ما ،(ري باب العلمخارواه الب) قوله صلى اهلل عليه وسلم:" من يرد اهلل به خيرا يفقهه في الدين"

َنةَ  روي عن  َيان  بأن  ع يَ ي أ َسن   اَل :سأل، سَرج ال قَاَل : أن  ,س فأ ٍء فلما مابن علي ،رضي اهلل عنه احلَأ ، يف  َشيأ
َا"َل : يَ ق ول  َهَذا , قَا ،أجابه، قال: : يَا َما مسَ عأت  َأَحًدا م َن الأف َقَهاء   الأَفق يه  :   َوَهلأ رَأَيأَت َفق يًها َقطُّ ؟ إ منَّ

ن أَيا ،  َرة  ، الدَّائ ب  يف  الأع َباَدة  "الزَّاه د  يف  الدُّ علق اإلمام الغزالي أنه لم يقل: الحافظ لفروع  .الرَّاغ ب  يف  اآلخ 
رورة الرجوع إىل حقيقة هذه املفاهيم ودالالهتا فهما وتطبيقا، على مستوى الوعي وعلى ضو الفتاوى،،،

 مستوى السعي،،،،،،،،
 

 : في هذا العصر أهمية دراسة المفهومرابعا(: 

 
ين ختلفا رهيبا ،ولعل أول أسبابه وضحاياه تشويه املفاهيم اال مواربة يف أن األمة يف هذا العصر تع    

 األساسية وحتريفها ،وجوهرها )التوحيد ( كما ذكرنا ....
ييف مفاهيمها يقول طه جابر العلواين )رمحه اهلل( أول ما تصاب به األمم يف أطوار تراجعها احلضاري تز 

ضاريوغموضها، فتستبدل مفاهيما غري مفاهيمها فتسقط بذلك يف حكم املسخ احل األصيلة . 
كما يقول   العادة بناء جمموعة املفاهيم األساسية،كبريا  اليوم جند املركز العاملي للفكر االسالمي يويل اهتماما.

لها ، فاملفاهيم  ليست ، ألهنا من صميم مشروع أسلمة املعرفة...وهو ما يقتضي إعادة تفكيك املفاهيم وحتلي
خبالف املصطلح الذي  (،مستودعات كربى للمعاين واألفكار واألنساق املعرفيةجمرد أمساء أو ألفاظ ،بل هي )
إطالق لفظ معىن من املعاىن أو ذات من الذوات ال ينازعوا فيه ويف معناه، أما هو اتفاق مجاعة خاصة على 

ولهذا قالوا ال مشاحة في االصطالح ؛ ( 1)الكائن احلي. املفهوم فهو وعاء معريف جامع حيمل خصائص 
ولذلك كان الوعي باملفاهيم وتصحيحها وفق النسغ احلضاري  ؛ ا ال مشاحة في المفهوم....لو ولم يقو 

الذين  خاصة بالنسبة ألهل الدعوة االسالمي، ضرورة العصر، وهو من صميم واجبات الداعية يف هذا العصر،
                                                 

،سلسلة املفاهيم املعهد العاملي للفكر االسالمي القاهرة:املفاهيم،دراسة معرفية ومناذج تطبيقية،بناء  ،  إبراهيم البيومي غامن وآخرون، -( 1
 .9،  6م ،  ص4889ه /. 4149، 4،  ط4جملد (،1واملصطلحات)
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ألنَّ الوعي هو املعرفة احلقيقية املبنيَّة على وقائع ودراسات موضوعيَّة بالواقع  على نشره،ترتكز مهمتهم أساسا 
يف حاجة  . حننالذي نعيشه؛ من حيث إكراهاته، مثَّ عقد العزم على إحداث التغيري، فالوعي معرفة وممارسة

والوعي باملفاهيم يعترب مدخاًل  .مإىل دراسة املفاهيم؛ ألنَّ كثريًا من املشاكل تنتج عن عدم حتديد املفاهي
كان "فولتري" يبدأ املناقشة دائًما بقوله: "حدِّد ألفاظك"، فالعلم مبعاين ، .،لتضييق دائرة اخلالفرئيسيًّا 

 ....األلفاظ علٌم صحيح ال يستغىن عنه للتفكري الصحيح وال للحكم الصحيح
 

 (: تجليات أزمة المفاهيم في واقعنا الحضاري:خامسا
 
 :سؤال المفاهيم في عصرنا  
نظرا لتعقده وبروز الثورة التكنولوجية والزخم االعالمي واألحداث  ؛أكثر إحلاحا يف عصرنا هذاسؤال     

 .....املتسارعة وصراع احلضارات الذي  يشهده العامل اليوم
 الّسعي)التطبيق العملي(وعلى مستوى أمستوى الوعي)الفكر النظري(  ،وتلح علينا، إن على تطرح املشكلة 

علوم األمري عبد القادر للجبامعة  جامعة األمري عبد القادر يعرتض على تسمية   وقد مسعت ، شخصيا، ملن  
ألن العلوم اليت تدرسها اجلامعات لعلوم الشرعية،،ل األمري عبد القادر   أن نسميها جامعة؛ واألوىل االسالمية

حد كما مسعت أإليه من علوم جتريبية هي أيضا علوم إسالمية....وما  األخرى،من رياضيات وفيزياء،
يستنكر أن يكون عندنا قسم يسمى بقسم )مقارنة األديان( ،،،ألن الدين عند اهلل واحد وهو األساتذة 

 ضمين قرارإو كأّن قولنا باألديان  ،( 48تعاىل:" إن الدين عند اهلل اإلسالم " )آل عمران/   لقوله، سالماإل
  !! اآلهلة..د بتعد

 
 :تحريف مفهوم الجهاد

 معىن واحد هو القتال،،يف البعض  خينزلهمن املفاهيم اليت كثر فيها اللغط ، مفهوم اجلهاد الذي    
َفاَل ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن  :"كقوله تعاىلجبهاد البيان وإلزام احلجة   ، يف حني حيمل معناه دالالت كثرية تبدأ أول 

 أي جهاد بالبيان  واحلجة.... (،،،21الفرقان/ ِجَهاًدا َكِبيًرا ) َوَجاِهْدُهم ِبهِ 
د يَ ن َّه مأ س ب  َلَنا :"يف قوله تعاىلديبهاأخمالفة الّنفس وتحيمل معىن و   ، َوإ نَّ اللََّه َلَمَع َوالَّذ يَن َجاَهد وا ف يَنا لَنَ هأ

ن نَي ) العنكبوت/ س    .....الصوفيةكما هو حال توجه التزكية عند ( ؛ 18الأم حأ
سالمه، وليس بالضرورة إل مسلم ينبغي أن يكون جماهدا يف سبيل اهلل مبقتضى فكفمفهوم اجلهاد أعّم،،،و     

 و  أن يكون مقاتال،،،، وهو مستمر طول مدة حياة االنسان  : ))اجلهاد ماض إىل يوم القيامة،(() احلديث(
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وسوء فهم هذا ...!!...آية بآية السيف 450حوايل   من يدعي نسخ آيات السلم والعفوعلينا خيرج اليوم ،
انزالقات خطرية نعيش اليوم واقعها املرير..حىت وجدنا من حيدث يف مساجد املسلمني يف   إىل  دىأاملفهوم 

هنا ال يعين بالضرورة  ( الفتح )،،؟؟؟  وغاب عن ذهن املسكني أن (1)إيطاليا مبشرا حبديث )فتح روما(
  ....كما يقول املفكر السوداين عصام البشري القلوب االميان وفتح العقول بالعلم واملعرفة..القتال بل هو فتح 

وقد اعتىن  الشيخ  حممد سعيد رمضان البوطي)رمحه اهلل( يف توضيح املفهوم احلقيقي للجهاد يف كتابه الرائع 
 (.2) :"اجلهاد كيف نفهمه وكيف منارسه"

 
 :الصراع الفكريفي حلبة المفاهيم 

 

)كارل  اعتىن الباحثون يف الغرب بقضايا املفاهيم ودراستها،،،،،،يف إطار االبستيمولوجيا وفلسفة العلوم    
ظاهرة املفاهيم الناجتة من منظومة فكرية ومنط  أشار إىلويف كتابه)بنية الثورات العلمية(  بوبر،و توماس كوهن(

مثل ، احلرية ، األصولية، التجديد، احلداثة،  .....، (3)شخص أو مجاعة مبا يسمى)الربادامي(أو جتربة تفكري 
وهي ،ادية،،،،،،،،،اخل العلمانية، الدميقراطية، الدين، اهلل، التدين، احلضارة ، الثقافة، املدنية ، التطور، امل

 ؟؟.. ميةاإلسالقلها كما هي إىل البنية الثقافية مفاهيم تتعوضن يف البنية الثقافية الغربية،،،،وهناك من حاول ن
 وهنا مكمن اخلطورة....

يف ثقافتها األصلية ولكنها قد تتحول إىل قاتلة إذا ح ّولت إىل  أفكارا حيةأن بعض املفاهيم قد تكون إذ   
ثقافة مغايرة،،،،،فال جيوز نقلها من بيئة إىل بيئة أخرى ،حىت تتم مراجعتها وفق شروط وخصائص الثقافة 

  (...4) -رمحه اهلل -احمللية،،كما يقول مالك بن نيب 
                                                 

ذ سئل رسول بينما حنن حول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نكتب إ: قال عبد اهلل بن عمرو يف املستدرك وغريه عن احلاكم ما رواه -( 1
 اهلل صلى اهلل عليه وسلم أي املدينتني تفتح أوال قسطنطينية أو رومية؟ فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم ال بل مدينة هرقل أوال   يعين

 .يف السلسلة الصحيحة واأللباين يف التلخيص، الذهيب صححه .القسطنطينية
 م..4141/4882، دمشق: دار الفكر،4حممد سعيد رمضان البوطي، اجلهاد يف االسالم، كيف نفهمه وكيف منارسه، ط  -( 2
القياس ،النموذج الفكري أو النموذج اإلدراكي أو اإلطار  أو  املثال أو النموذج ،هو  ((Paradigma تعين )الربدامي(: بالالتينية   -( 3

لمة منذ أواخر الستينيات من القرن العشرين يف اللغة اإلجنليزية مبفهوم جديد ليشري إىل أي منط تفكري ضمن النظري ، وقد ظهرت هذه الك
توماس كوهن( للداللة على جمموعة املمارسات اليت حتدد أي ختصص )، واستعملها .عرفةبنظرية امل أي ختصص علمي أو موضوع متصل

 علمي خالل فرتة معينة من الوقت،
دمشق :دار  4مالك بن نيب، مشكلة األفكار يف العامل االسالمي، ترمجة بسام بركة وامحد شعبو بإشراف عمر كامل مسقاوي ،ط -( 4

 .428، 418، 419ص ، م ،، ص4885ه /4142الفكر، 
ويف هذا االطار نشري إىل ان  مالك بن نيب  استخدم كلمة )مفهومية( مبا يعين االيديولوجيا  وهي العنصر الذي حيقق مجع وحتريك    

 (.84ص  م 4884، دار الفكر : 4إشراف ندوة مالك بن نيب ، ط )راجع كتاب القضايا الكربى،.الطاقات االجتماعية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
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تتعّمد عدم تحديد مفهوم واضح لبعض المسميات دوائر صنع القرار الغربية قد أن  -اليوم  –واملالحظ 
تفعل ، كما شاء لتحقيق مصالحها االستراتيجية والجيوسياسيةالسياسية ، لتوظيفها متى تشاء وقتما ت

  .....اخل (.integrisme) (..أو تطّرف terrorismeمع مصطلح إرهاب ) اليوم أمريكا
 

 :سالميةإلالغرب: ومحاولة نقله إلى البنية الثقافية امفهوم األسرة في 
 )مؤمتر بكني، مؤمتر القاهرة.... مؤمترات السكان العاملية.. ،م، مراكز الدراساتعالعن طريق اإل

يقوم على الزوجية : ذكر وأنثى،،،،غريوه إىل مفهوم يقوم على املثلية، شخصني، ممكن  مفهوم األسرة الفطري،
 !!!! امرأة وامرأة........رجل ورجل أو 

 اخل.....مفهوم الدميقراطية - .مفهوم األخالق-  مفهوم التجديد .-  .مفهوم احلرية-مفهوم العقل .  -
 وهي مفاهيم جزئية لكنها تستخدم وتوظف توظيفا خطريا يف إطار الصراع الفكري احملتدم اليوم..

 العقل،احلرية، التجديد، األخالق... .وهي ختتلف متاما بل وتتعارض مع مفاهيمنا عن 
 

 .إلسالميةاجامعة األمير عبد القادر للعلوم  -األستاذ البشير قالتي/ كلية أصول الدين              

 :المراجع 
دراسة معرفية ومناذج تطبيقية، القاهرة: املعهد العاملي  إبراهيم البيومي غامن وآخرون، ،بناء املفاهيم، -( 1

 .م 4889ه /4149، 4،  ط4(، جملد1للفكر االسالمي،سلسلة املفاهيم واملصطلحات)
 .4891، ت :جممد علي النجار،مصر: اهليئة املصرية العامة للكتاب،4،ج2بن جين، اخلصائص، طإ -(5
، عمان: املعهد العاملي للفكر  1احلضارة اإلسالمية،، طإمساعيل راجي الفاروقي، التوحيد جوهر  -( 2

 م..5042االسالمي، 
 .م 4891 ،4، ج4تونس: دار سحنون ، اجمللد تفسري التحرير والتنوير، ، حممد الطاهر بن عاشور،إ -( 1
، دمشق: دار 4اجلهاد يف االسالم، كيف نفهمه وكيف منارسه، ط،حممد سعيد رمضان البوطي،   -( 2

 م..4141/4882الفكر،
مشكلة األفكار يف العامل االسالمي، ترمجة بسام بركة وامحد شعبو بإشراف عمر كامل  مالك بن نيب، -(1

 ..م 4885ه /4142دمشق :دار الفكر،  4مسقاوي ،ط
 . م 4884دار الفكر : دمشق:، 4إشراف ندوة مالك بن نيب ، ط القضايا الكربى، ،مالك ،بن نيب-( 6
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