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 فِي َضْوِء التّْربِيَِة اإِلْسََلِميّةِ  معاصرةَحاِت اْلفِْكِريِّة الْ ِدَراَسةٌ تَْحلِيلِيَّةٌ ناقَِدةٌ لِْلُمْصطَلَ 

 

 *أحمد األهدل إنشراح علي

 الملخص:

 هابيانو. معاصرةالفكرية الالمنهج الشرعي في التعامل مع المصطلحات لتوضيح يهدف البحث 

إبراز دور التربية اإلسالمية و. تلك المصطلحاتاستنتاج األسس التي ترتكز عليهاوفي الواقع المعاصر.

أهم ومن  المنهج الوصفي، والتاريخي، والنقدي.اتبع الباحث  في توجيه المصطلحات الفكرية الحادثة.

 توجيه المصطلحات الفكرية في نصوص الشريعة ما يُغني؛ الستنباط منهج متكامل فيإن  دراسةنتائج ال

إن أبرز الدالالت الباطلة التي دلت عليها ، ى صالحية اإلسالم لكل زمان ومكانوهذا داللة عل معاصرةال

كثير من المصطلحات الفكرية هي التهوين من األخذ بميراث السلف الصالح. تلتقي المصطلحات الفكرية 

إن تفعيل المؤسسات التربوية للدور ومنشأها. ترتكز عليها؛ وذلك لتقارب أصولهاالوافدة في األسس التي 

، قد يسهم بفعالية  في تجلية دالالت المصطلحات معاصرةكرية التوجيه المصطلحات الف التربوي في

 الفكرية.

  التّْربِيَِة اإِلْساَلِميّةِ   - معاصرةَحاِت اْلفِْكِريِّة الْ اْلُمْصطَلَ  - ِدَراَسةٌ تَْحلِيلِيَّةٌ ناقَِدةٌ كلمات مفتاحية: 

 مقدمـة:

إن التربية اإلسالمية بمنهجها األصيل، وأهدافها البيّنة، ومؤسساتها المتنوعة، هي السبيل لتعميق 

سيما وال توجيه األفراد والمجتمعات، في المفاهيم الصحيحة في نفوس األجيال المتعاقبة، و يعّول عليها 

هيم واألفكار التي تهدم القيم، اجتياح المفا إذ يعظمفي زمن العولمة واالنفتاح على المجتمعات الغربية، 

 داخل الكيان اإلسالمي. وتوهن النسيج االجتماعي والثقافيوتزعزع العقيدة، 

من الموضوعات ذات األهمية البالغة التي تتوّجب العناية بها،  معاصرةدراسة المصطلحات ال إنّ 

وقد وفدت من الغرب إلى العالم اإلسالمي  .لما تحمله من مضامين تُخالف في أحيان كثيرة ظاهرها اللغوي

 ،وكذلك المؤتمرات الدولية ،من خاللها عالم المتنوعة، والبرامج التي تُعرضُ بطرق مختلفة كوسائل اإل

  .السيّما التي تفرضها األمم المتحدة على الدول ،والوثائق

فقد حددت  ،ثيرة ومتشعبّةفي وسائل اإلعالم وكتب المفكرين كالواردة وبما أّن المصطلحات الفكرية 

، وهما مصطلحي التعددية دراسة تحليلية في ضوء التربية اإلسالميةلدراستها  منها نموذجينة الباحث

 الفكرية، والوصاية الفكرية.

 مشكلة الدراسة:

 الحالي الوقت في ستخدمت صارت فإنها ،اإلسالمي التراث في أصيلة مصطلحاتال بعض كانت إذا

، مدلول   إلفادة كالشورى، والعدالة،  اإلسالمية: المفاهيم عن غريب مفهوم على مشتملة جعلها بما غربي 

محلَّها  حلت أخرى وهناك مصطلحات د، والحرية، والمساواة، والتجديد.والسالم، واإلصالح، واالجتها
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، ية أو االستثمارات البنكيةبنكمصطلح الفوائد اله ألفاظٌ تزيُّف حقائقها كمصطلح الربا الذي استبُدل ب

 المشروبات الروحية. ه مصطلحومصطلح الخمر الذي استُبدل ب

ل بَ من قِ  هااستعماليكثر و الم في العالم العربي واإلسالمي،في وسائل اإلع الملتبسة ر المصطلحاتتنتش

واقع التواصل معبر أبنائه، من خالل الكتابة المقالية في الصحف والمجالت، والبرامج التلفزيونية، و

 االجتماعي.

حقوق وومن هذه المصطلحات الفكرية الحاِدثة: مصطلح التنوير، والحداثة، والديمقراطية، والعلمنة، 

الرأي والرأي اآلخر، واألصولية، والتسامح، و المجتمع المدني،والتجديد، واالنفتاح الفكري، واإلنسان، 

 الجندر، وغيرها من البدائل التغريبية.والصحة اإلنجابية، والتمكين، و حرية التعبير،و

 وال كثيرة اإلعالم وسائل في أو ،الدولية المواثيق في سواء   ،الفكرية المصطلحات تلك على والشواهد

من تلك المصطلحات نموذجين على  ،التحليلية الدراسة هذه في ،الضوء الباِحثةستُلقي  لذا ؛لها حصر

 هما مصطلحاخصوصا ، و والصحف المحلية التي يكثر رواجها وانتشارها في وسائل اإلعالم، الحادثة

 الوصاية الفكرية.والتعددية الفكرية، 

 أسئلة الدراسة:

 معاصرة؟المصطلحات الفكرية ال ي في توجيهالمنهج الشرعما  .1

 ؟ وسائل اإلعالم ما المصطلحات الفكرية الحادثة في الواقع المعاصر والبارزة في .2

 ليها المصطلحات الفكرية الحادثة؟ما األسس التي ترتكز ع .3

 المعاصرة؟جيه المصطلحات الفكرية ما دور التربية اإلسالمية في تو .4

 أهداف الدراسة:

 المعاصرة.المصطلحات الفكرية  في توجيه توضيح المنهج الشرعي .1

 المصطلحات الفكرية الحادثة في الواقع المعاصر. تحليل .2

 المعاصرة.عليها المصطلحات الفكرية األسس التي ترتكز  بيان .3

 المعاصرة.فكرية إبراز دور التربية اإلسالمية في توجيه المصطلحات ال .4

 أهّمية الدراسة:

 فيما يلي:  تكمن أهمية الدراسة

 لمعاصرة.إسهام البحث في استنباط أبحاث تربوية جديدة تختص بالمصطلحات الفكرية ا .1

المربّين والمتخصصين في المجاالت المختلفة لمعرفة دالالت المصطلحات الفكرية وذلك إفادة   .2

 للحفاظ على الهويّة اإلسالمية وثبات المنهج والمعتقد.

هج ويحيدوا أن يُركزوا على المصطلحات الشرعية في المنا إلىالمناهج التعليمية  تنبيه واضعي  .3

 تي استحدثت.عن المصطلحات ال
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 :الدراسةمنهج 

والمنهج التاريخي يدرس وذلك لمناسبته لتتبع تطور نشأة المصطلحات الحادثة.المنهج التاريخي:  .1

التي طرأت عليها ويحلل  ،لها فيصفها ويسجل التطوراتوالظاهرة القديمة من خالل الرجوع إلى أص

ا. )عبيدات وآخرون أسبابهويفسر هذه التطورات استنادا إلى المنهج العلمي في البحث الذي يربط النتائج ب

 (181هـ ،1424، 

قامت الباِحثة بجمع المادة العلمية المتعلّقة بالدراسة من مظانها، حيث  :التحليلي المنهج الوصفي .2

ودالالتها ، تي استحدثتالالفكرية المصطلحات تحليل من خاللها جانبا  وصفيا  تناول فيه تناولت كما 

ذا تَطلّب استخدام مثل تلك المصطلحات، وهمية في توجيه التربية اإلسالدور من ثم إبراز الفكرية، و

بأنه المنهج الذي يرتبط بظاهرة معاصرة  المنهج الوصفي ، ويُعرفالمنهج الوصفي في جانبه التحليلي

 (189ه، 1426)العساف،  .بقصد وصفها وتفسيرها"

دون  بأسسها المعرفية والفلسفيةتصنيف األفكار و اآلراء وربطها ويقصد به:  :المنهج النقدي .3

 (12ه، 1433)الدميجي، .أو الُحْكم عليهم تصنيف األشخاص واألعيان
 

 الدراسة:حدود 

لتربية ، والتي لها دالالت فكرية تؤثر على اتي استحدثتالدراسة على المصطلحات ال اقتصرت

من خالل المقاالت  (،الفكرية)الوصاية )التعددية الفكرية( و على مصطلحي: كزتقد راإلسالمية، و

 بعض رّكزت على انتقاء، كما أنها ، المدينةالرياض، عكاظ فحصُ  :وهي المحليةالواردة في الصحف 

 ه.1435ه وحتى عام 1426 من عام في الفترة نُشرت المقاالت التي

 :مصطلحات الدراسة

 / المصطلحات:1

.  الُح: ضّد الفسادوالصَّ مشتق من )اصطلح( وجذره )َصلََح(، المصطلح في اللغة: 

 (393هـ،1407)الجوهري،

االصطالح هو العرف الخاص، وهو عبارة عن اتفاق قوم على تسمية شيء باسم، بعد نقله عن 

.  موضوعه األول؛ لمناسبة بينهما؛ العموم والخصوص، أو لمشاركتهما في أمر، أو مشابهتهما في وصف"

 (822ه،1417)التهانوي،

  / الفكرية:2

لغة: قال األزهري في معجم تهذيب اللغة:" فكر: قال الليث: التفكر: اسم للتفكير، ويقولون: فّكرفي  الفكر

أمره وتفكر، ورجل فّكير: كثير اإلقبال على التفكير والفكرة، كل ذلك معناه واحد، ومن العرب من يقول 

 (18هـ،1389)األزهري،  .الفِْكر للفكرة"

ه، 1405". )الجرجاني،مور معلومة للتّأَّدي إلى مجهول" الفكر ترتيب أاصطالحا : عّرفه الجرجاني بأّن 

217) 

 / الحادثة: 3

تلك األلفاظ التي تحمل الحروف والمعاني العربية  الحاِدثة: الفكرية وتقصد الباِحثة بالمصطلحات

في ظاهرها، ذات معاني خفية ودالالت فكرية أحدثت لها. مثل : التعددية الفكرية، المجتمع المدني، 

 المواطنة، الطائفية، الرجعية.
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 / التربية اإلسَلمية: 4

أساس الدين اإلسالمي، وبقصد التربية اإلسالمية: " تنمية فكر اإلنسان وتنظيم سلوكه، عواطفه ، على 

فالتربية على هذا عملية تتعلق  تحقيق أهداف اإلسالم في حياة الفرد والجماعة، أي في كل مجاالت الحياة.

 (21هـ، 1403". )النحالوي ، قبل كل شيء بتهيئة عقل اإلنسان وفكره وتصوراته عن الكون والحياة

 السابقة:الدراسات 

نة بعنوان: "ضوابط قبول المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل الس،  ه(1428دراسة العتيبي )*

تعرف على المصطلح ) التعريفات ، النشأة ، اآلثار (، والتعرف على لل والجماعة"، هدفت الدراسة

ضوابط قبول المصطلحات العقدية والفكرية، وتقديم تطبيقات على بعض المصطلحات العقدية،وقد استخدم 

لمنهج االستقرائي والمنهج التحليلي والمنهج النقدي، ومن أهم النتائج التي توصل إليها: الباحث كال  من ا

اشتراط موافقة المصطلح للكتاب والسنة واللغة العربية والواقع االجتماعي لألمة المسلمة مما فيه نفع لها، 

وأّن فهم ووجوب استعمال مصطلحات الكتاب والسنة ، وعدم استبدالها بالمصطلحات الوضعية، 

مصطلحات الكتاب والسنة يكون من خالل بيان الكتاب والسنة لهما، فإن لم يوجد فببيان الصحابة رضوان 

 هللا عليهم ، وإال فببيان اللغة العربية.

على عقيدة  على المصطلحات اإلسالمية ومخاطره ، بعنوان: "الجناية ه(1433دراسة سامواه )*

قوف على مفهوم الجناية على المصطلحات اإلسالمية، وإيضاح السبل لولمسلم وفكره" وهدفت الدراسة ال

المعينة على مواجهة مخاطر الجناية على المصطلحات اإلسالمية. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي 

االستقرائي، والمنهج الوصفي االستنباطي والمنهج النقدي،ومن أهم النتائج التي توصل إليها: أّن الجناية 

منها هجر المصطلحات اإلسالمية والوقوع  ،طلحات اإلسالمية لها مخاطر على األمة اإلسالميةعلى المص

لخلل وحصول ا ،واألثر الفاسد على التصورات الفكرية والسلوك ،في االنحرافات العقدية والبدع المضللة

رعية وردها والتهوين من المحرمات واستحاللها ومعارضة األدلة الش، األمني في البالد اإلسالمية

 بالمصطلحات الباطلة.

، بعنوان: "التعددية العقائدية وموقف اإلسالم منها"، هدفت الدراسة  ه(1429دراسة القحطاني ) *

إلى: تتبع جذور التعددية في الفكر الغربي، وبيان موقف اإلسالم االعتقادي من التعددية العقائدية، 

الحق وصفاتهم، وبيان أضرار التعددية العقائدية وكشف ال يتعدد أهل ف ،والتوصل إلى أن الحق واحد

شبهات دعاتها، وقد استخدم الباحث كال  من المنهج التحليلي والمنهج التاريخي، ومن أهم النتائج التي 

توصل إليها: أن لظهور التعددية العقائدية في الغرب سبب فكري فلسفي، وهو القول بنسبية الحقيقة، 

و تاريخهم المليء بالحروب والنزاعات الدينية والطائفية، وأن االختالف والتعدد وسبب سياسي واقعي، وه

في األقوال، منه ما هو مرفوض مردود في اإلسالم، ومنه ما هو جائز مقبول، وأن القول بنسبية الحقيقة 

 قول ضال منحرف، وأن له أنصارا  قديما  وحديثا .

ه(1435دراسة العتيبي ) *
،
اسة تحليلية" ة الثقافية من منظور التربية اإلسالمية دربعنوان: "التعددي 

نظرة التربية اإلسالمية للتعددية الثقافية، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي لمعرفة هدفت الدراسة 

أو  ،التحليلي،ومن أهم النتائج التي توصل إليها:أن تطبيق التعددية اليوم يأخذ أحد صورتين: االستبعاد

عملية  وتكامل ثقافي(، وأما االستيعاب فهعملية انتقاء ألنماط أو أشكال ) وما االستبعاد فهاالستيعاب، فأ

دمج قسرية ) الصهر الثقافي(. وأن التجربة البشرية والخبرة اإلنسانية ال ترقى إلى أن تكون ضابطا  للقيم 

 والنظم، ألنها لم تصل إلى الصحة المطلقة أو الخيرية المحضة.
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 لدراسات السابقة:التعقيب على ا

ه( في بعض تعريفات المصطلحات، وكون 1428تشابهت الدراسة الحالية مع دراسة العتيبي )

كال الدراستين قدمت نماذج للمصطلحات الفكرية وقامت بتحليلها،كما تشابهت مع دراسة سامواه 

بهت مع كما تشا،معاصرةامل مع المصطلحات الفكرية اله( في توضيح المنهج اإلسالمي في التع1433)

وتشابهت مع دراسة العتيبي )  ، في الجانب التاريخي للمصطلحات،ه(1429دراسة  القحطاني ) 

 ه(، في المبادئ التي تستند إليها المصطلحات.1435

ن دراسة العتيبي بسطت الموضوع إه( حيث 1428ة مع دراسة العتيبي )واختلفت الدراسة الحالي

ية والفكرية عند أهل السنة والجماعة، ولقد تناولت الموضوع من في ضوابط قبول المصطلحات العقد

التركيب، العدل، اليقين، المجتمع المدني، وكل  حاتمن مصطل لعقدي، وقامت الدراسة بتحليل كل  الجانب ا

تلك المصطلحات ترتبط بدقائق المسائل العقدية سوى المجتمع المدني، في حين أن الدراسة الحالية قامت 

ه( حيث أن 1433مصطلحات فكرية من منظور التربية اإلسالمية، كما اختلفت مع دراسة سامواه )بتحليل 

الدراسة الحالية تناولت بعض المصطلحات الحادثة من حيث بيان أسباب ظهورها وآثارها على العقيدة 

قة،كما اختلفت مع ، وهو ما لم تتناوله الدراسة السابنهج التربوي اإلسالمي في توجيههاوالفكر مع بيان الم

ه(، في أن دراسة القحطاني تناولت أحد أوجه التعددية وهو التعددية العقائدية 1429دراسة  القحطاني ) 

تناولت التعددية الفكرية.وقد يلتقيان في بعض األوجه وقد يفترقان، واختلفت مع  الحالية بينما الدراسة

الموضوع في مفهوم التعددية حيث تناولت  ه(، في أن دراسة العتيبي بسطت1435دراسة العتيبي ) 

التعددية بأوجهها المختلفة كالتعددية الدينية والمذهبية واللغوية والطبقية وغيرها، وتسعى إلى توظيف 

إلى التربية اإلسالمية،  -كمصطلح -المصطلح في المجال التربوي بْيد أن هذه الدراسة تحاكم التعددية 

 طلة.وتوضيح دالالته الصحيحة والبا

ه( في تعريف المصطلح. وفي بعض 1428استفادت الدراسة الحالية من دراسة العتيبي )قد و

ه( في الفصل الذي يتناول 1433ضوابط قبول المصطلحات الفكرية، واستفادت من دراسة سامواه )

القحطاني ) ادت من دراسة  المنهج اإلسالمي المقدم في التعامل مع المصطلحات الفكرية الحادثة،كما استف

، في الجانب التاريخي وهو نشأة التعددية في الغرب، كما استفادت منها في المبحث الذي تناول ه(1429

 ه(، في المبادئ التي تستند إليها التعددية .1435القول بنسبية الحقيقة، واستفادت من دراسة العتيبي ) 

ل مصطلحي التعددية الفكرية وتفردت الدراسة الحالية عن الدراسات السابق ذكرها في تحلي

والوصاية الفكرية التي برزت في وسائل اإلعالم، تحليال  في ضوء التربية اإلسالمية، وإبراز دور التربية 

 .مية في توجيه تلك المصطلحاتاإلسال

 أدبيات الدراسة:

 المحور األول: المنهج الشرعي في توجيه المصطلحات الفكرية الحادثة

 بين األسماء الشرعية، والمصطلحات الفكرية الحادثة:المبحث األول:الفرق 

 أوالً: األسماء الشرعية

نها معاني شرعية.  األسماء الشرعية هي: األلفاظ التي جاء بها الشرع الحكيم بلسان العرب، وضمَّ
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 أنواع األسماء الشرعية: - أ

 و األسماء الشرعية التي تكفل هللا بحفظها جاءت على ثالثة أنواع:

: مصطلحات]أسماء[ جديدة لم تكن جزءا  من مفردات اللغة العربية أصال . مثل: الجهاد األولالنوع 

 والقرآن الكريم، واالستشهاد، وأسماء القيامة، والجنة والنار، ومناسك الحج..الخ.

د، : مصطلحات]أسماء[ موجودة أصال  في اللغة العربية، ولكن بمفهوم جديد أو بُعد داللّي جديالنوع الثاني

 مثل الصالة والصوم والحج.. الخ.

: المصطلحات اإلسالمية ]األسماء الشرعية[ التي وافقت مصطلحات في اللغة العربية شكال  النوع الثالث

ومضمونا ، مثل: الكعبة، الجزية، الحرب، السلم، الَخراج، العذاب، العقاب، المنافق، المؤمن، الكافر... 

 (1ه، 1422)غزالة، الخ.

لِمعرفة المصطلحات بصفة عامة أهمية  كبرى في ضبط العلوم والمعارف، خاصة معرفة لذلك فإن 

االسم الشرعي؛ وذلك ألهمية هذه الدالالت في ضبط مفاهيم الدين، التي يتعلق بها كل من أعمال القلوب 

 والجوارح، فلالسم الشرعي خصائصه ومميزاته التي تميزه عن بقية مصطلحات العلوم األخرى.

 األسماء الشرعية: خصائص - ب

-صلى هللا عليه وسلم -إلى رسوله  -سبحانه وتعالى-إن األسماء الشرعية وحٌي أوحاه هللا الربّانية: (1

؛ مما يقتضي أن تكون األسماَء الشرعية كلُّها صدقا  وعدال  في معانيها ومدلوالتها، تأخُذ خصائص الوحِي 

هـ 1427، )السفياني حال.في أّن هللا تَكفّل بحفظها، وأنها صالحةٌ لكل زمان ومكان ال تتغير وال تتبدل ب

،37) 
 

مبينا  معنى اآلية: "ِصدقا  فيما قال، وعدال  فيما حكم،  -رحمه هللا تعالى-يقول ابن كثير الثبات: (2

يقول صدقا  في األخبار وعدال  في الطلب، فكل ما أخبر به فحقٌّ ال مرية فيه وال شك، وكل ما أمر به فهو 

أي ليس أحد يعقب على  العدل الذي ال عدل سواه، وكل ما نهى عنه فباطل، فإنه ال ينهى إال عن مفسدة.

 .(41،ه 1427، )السفيانيتعالى في الدنيا وال في اآلخرة". هحكم
 

 تي استحدثت:ثانيا: المصطلحات الفكرية ال

تلك األلفاظ التي تحمل الحروف والمعاني العربية بأنها المصطلحات الفكرية الحاِدثة تعرف الباحثة 

ويدخل ضمنها األسماء الشرعية التي أُحدثت  أُحِدثت لها.في ظاهرها، ذات معاني خفية ودالالت فكرية 

لها معاني مخالفة لما ُوِضعت لها، والّداِرجة على ألسنة بعض الُكتّاب والمفكرين في وسائل اإلعالم، 

 ويشوبُها الغموض واإليهام واإلجمال، والتي يُبَــــث من خاللها أفكارا  تغريبية .

 استحدثت:تي خصائص المصطلحات الفكرية ال 

معا  ، وذلك بتبديل االسم فيهما ون في اللفظ أو المعنى أو أنها مصطلحات وضعية، والوضع إما يك -

والمعنى الشرعي، "فتارة يبدل اللفظ الشرعي، وتارة يبدل المعنى الشرعي، وتارة يبدل اللفظ 

 (6هـ، 1426)بازمول، والمعنى".

 أنها تتسم بالعمومية وعدم الضبط.  -
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ُمتَّفَق  على معناها، فتختلف مدلوالتها من مفكر إلى آخر، ومن كاتب إلى  قد يكون غيرَ  -

 آخر.كمصطلح التعددية الفكرية، ومصطلح التسامح.

 بعضها مصطلحات وافدة أسيء تعريبها. مثل: مصطلح تمكين المرأة. -

 :نماذَج لبعض المصطلحات الفكرية الحادثة 

المصطلحات الفكرية الحادثة التي انتشرت في الواقع المعاصر، وفي ما يلي يتم استعراض نماذَج لبعض 

 تقسمها الباحثة كما يلي:

 مصطلحات تؤول دالالتها إلى دالالت أسماء شرعية: -1

حقيقة هذه المصطلحات تؤول إلى أسماء شرعية متفق على حكمها؛ لورود األدلة الصريحة، والقطعية 

ت توقيفية، وُعِرف حكمها لدى الخاصة والعامة، أما ما عليها في الكتاب والسنة، بمعنى أنها مصطلحا

حصل فيها من حدوث ، فهو تبديل األسماء الشرعية، والتعبير عن المعاني التي تحملها بألفاظ جديدة؛ لئال 

تنفر النفس منها، فيتم تداولها وقبولها دون حرج. وفيما يلي نذكر االسم الشرعي ويقابله المصطلح 

 الحادث:

 لمشروبات الروحية.ا الخمر 

 الفوائد البنكية. الربا 

 الجنسية المثلية. اللواط 

 مصطلحات فكرية حادثة اختُلِف في معانيها ومدلوالتها. -2

إّما أن يكون لهذه المصطلحات أصل في اللغة، أو الشرع، واستُحِدث لها معاني أخرى، وإّما أن تكون 

 مصطلحات وافدة وُعّربت، ومن أمثلة ذلك:

ب، اإلقصاء، التشدد، التطرف،  التعايش، تقارب األديان، التقدمية، تمكين المرأة، حرية األديان، اإلرها

حقوق المرأة، الديمقراطية، الرأي والرأي اآلخر، الرجعية، الليبرالية، المجتمع المدني، المساواة، 

 الوصاية، التسامح.

 رة في توجيه المصطلحات الفكرية الحادثة:المبحث الثاني: منهج القرآن الكريم والسنة النبوية المطه

: "فتبديل الناس لألسماء ال يوجب تبديل األحكام، فإنها أسماء سموها وأباؤهم -رحمه هللا–يقول ابن تيمية 

قد أخبر أنه  -صلى هللا عليه وسلم -ما أنزل هللا بها من سلطان، كتسمية األوثان آلهة ...وإذا كان النبي 

الخمور والربا والسحت والزنا وغيرها بأسماء أخرى من النبيذ والبيع والهدية والنكاح، سيكون من يستحل 

ومن يستحل الحرير والمعازف، فمن المعلوم أن هذا بعينه هو فعل أصحاب الِحيَل، فإنهم يَْعَمدون إلى 

 (43، 1408". )ابن تيمية، األحكام فيُعلّقونها بمجرد اللفظ

: "نهى عن أن يُْهَجَر اسُم الِعَشاء، وهو االسُم الذي سمَّاها هللا به في كتابه، -رحمه هللا -يقول ابن القيم

ويَْغلَِب عليها اسُم الَعتََمِة، فإذا ُسميت الِعَشاَء وأُطلق عليها أحيانا  العتمة، فال بأس،...وهذا محافظة منه 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم على األسماء التي سمَّى هللا بها  العبادات، فال تُهجر، ويؤثر عليها غيُرها، كما فعله َصلَّى هللاَّ

المتأخرون في هجران ألفاظ النصوص، وإيثار المصطلحات الحادثة عليها، ونشأ بسبب هذا من الجهل 

 (350هـ، 1415".  )ابن قيم الجوزية، والفساد ما هللاُ به عليم

تي يجب أن تُْستَْعمل فيما ُوِضعت له، حديث لأللفاظ ال -صلى هللا عليه وسلم  -ومما يدل على مراعاة النبي 

أعطى رجاال  ولم يعط  -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال: "إن النبي  -رضي هللا عنه-سعد بن أبي وقاص

صلى هللا عليه -رجال  فقلت: يا رسول هللا أعطيت فالنا  وتركت فالنا  لم تعطه وهو مؤمن، فقال النبي 
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فاستعمل الرسول صلى (. 220)أبو داوود، دت،  ثالثا  وهو يقول أو مسلم" : أو مسلم، قال: فأعدتها-وسلم

هللا عليه وسلم لفظ اإلسالم ولم يستعمل لفظ اإليمان لمناسبته لحال الرجل حيث لم يصل إلى درجة اإليمان 

 بعد.

 يلي: ومما سبق تُْجِمل الباحثة منهج القرآن والسنة في توجيه المصطلحات الفكرية في عدة نقاط كما

 التربية على التوّرع عند استخدام األلفاظ وتحّري الصواب في كّل كلمة ولفظة. .1

 اإلعراض عن األلفاظ التي غلب استخدامها لمدلول باطل، واالستغناء عنها بإيجاد البديل اآلمن ما أمكن. .2

 األحكام تجري على الحقائق ولو تبّدلت أسماؤها. .3

 سيما في األسماء التي سّمى هللا بها العبادات.االحتراز من هجر اللفظ الشرعي، ال  .4

 .ستعمال األلفاظ فيما ُوِضَعت لها .5

 الحرص على استخدام األلفاظ الواردة في الكتاب والسنة فيما يُمكن استخدامه. .6

 في توجيه المصطلحات الفكرية الحادثة: -رحمهم هللا-المبحث الثالث: منهج العلماء

 والتفصيل في المعاني المجملة.أوالً:  قاعدة االستفسار 

-األلفاظ إلى نوعين:" نوع مذكور في كتاب هللا وسنة رسوله  -رحمه هللا –حيث يقسم ابن تيمية 

وكالم أهل اإلجماع، فهذا يجب اعتبار معناه وتعليق الحكم به؛ فإذا كان المذكور به  -صلى هللا عليه وسلم

ق الذم، وإن أثبت شيئا  وجب إثباته وإن نفى شيئا ، وجب مدحا  استحق صاحبه المدح، وإن كان ذما  استح

حق وكالم أهل اإلجماع حق؛ وأما األلفاظ -صلى هللا عليه وسلم -نفيه؛ ألن كالم هللا حق وكالم رسوله 

إال أن يبين  التي ليس لها أصل في الشرع، فتلك ال يجوز تعليق المدح والذم واإلثبات والنفي على معناها؛

 (241، هجريا1417)ابن تيمية، . لشرع" أنه يوافق ا

طبّق قاعدة االستفسار والتفصيل على األلفاظ المجملة، و األلفاظ  -رحمه هللا-يتضح أن ابن تيمية 

المجملة هي: "ما خفي المراد منه بنفس اللفظ خفاء  ال يدرك بالعقل، بل ببيان المجمل، سواء كان ذلك 

ِشه".لتزاحم المعاني، أو لغرابة اللفظ   (1474ه ،1417)التهانوي،  وتَوحُّ

ة في االصطَلح.  ثانياً: قاعدة ال مشاحَّ

ة فيها إذا لم" :يقول ابن القيم رحمه هللا ) ابن قيم تتضمن مفسدة".  واالصطالحات ال ُمشاحَّ

 (306، 1393الجوزية،

فليس بمكروه؛ : " وأما مخاطبة أهل االصطالح باصطالحهم ولغتهم -رحمه هللا-ويقول ابن تيمية

إذا احتيج إلى ذلك، وكانت المعاني صحيحة: كمخاطبة العجم من الروم، والفرس، والتُّرك؛ بلغتهم، 

هجريا،  1417". ) ابن تيمية، وعرفهم؛ فإن هذا جائز حسن للحاجة؛ وإنما كرهه األئمة إذا لم يحتج إليه

43) 

أن منهج العلماء رحمهم هللا في توجيه المصطلحات الفكرية مستنبط من  إلى الباحثة وقد خلصت

 منهج الكتاب والسنة في تعامله مع األلفاظ:
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وفَهم السلف الصالح من الصحابة  ،فاأللفاظ الشرعية: يُرجع في فَهم معناها إلى الكتاب والسنة - أ

 والتابعين.

 يل: فالبد فيها من االستفسار والتفص ،أما األلفاظ المجملة - ب

 يؤخذ ما فيه من الحق ويرد الباطل، مع بيان ذلك. ،فإذا حوى المصطلح على معنى حق وباطل 

 إذا كانت المعاني صحيحة، وإذا لم تتضمن مفسدة ،و ال مشاّحة في االصطالح 

 .كما أنه ال بأس من مخاطبة أهل االصطالح باصطالحهم عند الحاجة 

 مصطلحات الفكرية الحادثة:المبحث الرابع: المنهج المتبع في توجيه ال

إن استنباط المنهج في التعامل مع المصطلحات الفكرية الحادثة من نصوص الكتاب والسنة، ومن 

أقوال السلف، يعّد مزية  ال نقيصة، ورفعة وقوة ال ضعفا ، ألنه ال يُصلِح أمَر هذه األمة إال بما صلح به 

لرجوع إلى الثوابت والمحكمات في الدين اإلسالمي عند أولها، وال يعد ذلك جمودا  ورجعية؛ بل البد من ا

 الحديث عن الفكر والتربية، وهو جزء من التأصيل اإلسالمي للعلوم التربوية في محتوياتها ومصطلحاتها.

 وعلى ذلك فإن المنهج المستنبط من السلف، كما ترى الباحثة  يأخذ اتجاهين: 

التي لها أصل شرعي، وتََغيََّر لفظها، وبقي مدلولها. أي:)  المصطلحات الفكرية الحادثة االتجاه األول:

 :والمنهج المتبع كما يليبُدِّل المصطلح وبقي المعنى والمضمون( 

 .رّدها إلى أسمائها الشرعية، وبيان زيف المصطلح الحادث للعامة والخاصة 

 .عدم الحرج في ذكرها بذات اللفظ الذي جاء به الشرع 

  التي جاء بها الشرع.تجري عليها األحكام 

فالمشروب الروحي هو: الخمر، وتجري عليه جميع أحكامه الجزائية، والقضائية، وكذلك الفوائد البنكية 

 هي: الربا،  وغير ذلك من المصطلحات.

وترى الباحثة أن أمثلة المصطلحات في هذا االتجاه استعملت في أمور حسيّة كالخمر، والربا وغيرهما، 

 مجال هذه الدراسة التي اعتنت بالمصطلحات الفكرية.لذلك فهي ليست 

 االتجاه الثاني : المصطلحات الفكرية الحادثة غير المتفق على معانيها ومدلوالتها وتأخذ مسلكين: 

 المسلك األول: )حادثة في المعنى دون اللفظ(.

 والمنهج المتبع:وهي التي جاء لفظها في الشرع وأُحدثت لها  معاٍن جديدة غير التي ُوضعت لها، 

 .أن ال يستعمل المصطلح في غير سياقه الذي جاء به الشرع 

  .يتم توضيح المقصود بالمصطلح الحادث) أي: داللته ومعناه( توضيحا  يجلّي المعنى 

ومن هذه المصطلحات: التجديد، الوصاية، حقوق المرأة، الحرية ، اإلصالح، االجتهاد، الوسطية، 

 اإلرهاب. 
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 ني: ) حادثة في المعنى واللفظ(.والمسلك الثا

 المصطلحات الفكرية الوافدة غير المتفق على معانيها ومدلوالتها.

 هذه المصطلحات من األلفاظ المجملة التي أشير إليها في المبحث السابق، ويتبع فيها مايلي:

باطل؛ وإنما البد من ال ترّد جملة؛ لئال يرد ما فيها من الحق، وال تقبل جملة؛ لئال يقبل ما فيها من ال 

 التفصيل في معناها، فيقبل الحق، ويرد الباطل. 

ومن هذه المصطلحات: التقدمية، الرجعية، تمكين المرأة، اإلقصاء الفكري، الدولة المدنية، المجتمع 

 . المدني، التنوير، التعددية الفكرية، الطائفية، المواطنة

 ْكِريّة اْلَحاِدثة فِي َضوِء التّربيَِة اإلْسََلِميّةتَْحلِيُل الُمْصطَلَُحات الفِ المحور الثاني: 

 أوالً: اإلطار الفلسفي لمصطلح ) التعددية الفكرية(.

 التعريف بمصطلح ) التعددية الفكرية (. -أً 

تُعّرف الباحثة المصطلح مفردا ، ومن ثَم التعريف بالمصطلح في حال التركيب؛ وذلك إليجاد العالقة 

ديات. بين مصطلح التعددية  الفكرية المتناَول بالدراسة وبين غيِره من التعدُّ

د وفعله تََعدََّد. ويقال: تََعدََّد التعددية:   المعنى اللغوي: لغة مصدر صناعي مأخوذ عن المصدر األصلي تعدُّ

ا، و" تعدََّد: صار ذا عدد. وهم يَتعّددون على ألف: يَزيدون" د  يتََعدَُّد تَعدُّ
 

 (587، )مصطفى وآخرون، د.ت

حسب تعريف محمد عمارة هي: "تنوع مؤسَّس على تميز  التعددية  المعنى االصطَلحي: 

مع الوحدة والجامع،  -وبالمقارنة-وخصوصية،ولذلك فهي ال يمكن أن توجد وتتأتى ... إال في مقابلة 

ولذلك ال يمكن إطالقها على التشرذم والقطيعة التي ال جامع آلحادهما، وال على التمزق الذي انعدمت 

 (7هـ، 1429ارة، ". )عمالعالقة بين وحداته

 :أنماط التعددية 

عرفت اليونسكو التعددية الثقافية بأنها: "وجود تفاعل عادل بين الثقافات المتنوعة، التعددية الثقافية:  .1

مع إمكانية خلق تعبيرات ثقافية مشتركة، من خالل الحوار، واالحترام المتبادل على المستوى المحلي، 

 ((UNESCO. 2006. P 17.واإلقليمي، والدولي
 

هي النظرية التي تدور حولها الليبرالية الحديثة، وهي وجود أكثر من حركة، أو التعددية السياسية:  .2

حزب سياسي في النظام السياسي الواحد، ويتنافس الجميع من أجل الوصول إلى السلطة، والتعددية: هي 

أساس وجوهر الدولة القومية الحديثة، التي يوجد بها برلمان
 

بصورة متماسكة ومستمرة، وتهدف إلى يعمل 

 (60". )عبد الكافي ، د.ت، خلق التوازن واالستقرار
 

"االعتراف والسماح ألديان المجتمع، وطوائفه، ومذاهبه، بإظهار عقائدهم،  التعددية العقائدية: .3

". )القحطاني، وممارستها والدعوة إليها، عن طريق التجمعات السلمية، من غير إضرار باآلخرين

 (22هجريا، 1431
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تعّرف بأنها: " تفاوت الناس في أفكارهم ووجهات نظرهم حول القضايا المختلفة،  التعددية الفكرية: .4

سواء كان االختالف على مستوى القضايا الدينية، أو على مستوى القضايا المدنية والعمرانية والنظم 

 (37هجريا،  1431)المزيني،  ة".السياسية، وانقسامهم على إثر ذلك إلى كيانات فكرية متباين

 ثانياً: تطبيقات مصطلح )التعددية الفكرية( في الواقع المعاصر ودالالته.

 تطبيقات المصطلح في الواقع المعاصر.  - أ

يشير الكاتب في مقاله إلى أن التنوع البشري جبلة  :التعدد الفكري وقبوله التعدد الفطري يستلزم .1

فطرية يقتضي أن يكون هناك تعدد في القناعات، حيث افتتح المقال بقوله أن: "ثمة حقيقة إنسانية ثابتة 

وراسخة في الوجود اإلنساني.. وهي أنهم متنوعون ومتعددون، وال يمكن أن يكون اإلنسان نسخة كاملة 

خلق اإلنسان وأوجد فيه هذه الجبلة اإلنسانية ..وأي سعي لتجاوز  -عزوجل-باري من اإلنسان اآلخر.. فال

)  ."هذه الجبلة اإلنسانية أو مخاصمتها، فإنه ال ينتج إال المزيد من االستبداد وكل متوالياته الكارثية

 هجريا( 1433محفوظ،

..تأسيس دية الفكريةالتعدذكر أحد ُكتّاب الصحف في مقال له بعنوان "تعميق : نبذ منهج السلف .2

لتطوير المجتمعات"، مثنيا  على مذهب االعتزال، والمزا  مذهب السلف قائال  "ويزخر تاريخنا القديم 

بمدارَس فكرية متعددة، شاركت في زمانها في حراك  فكري ثقافي في قضايا فلسفية متعددة كثيرة، شغلت 

ري الثقافي مدرسة  فلسفية  عقلية وهي فكر تلك المدارس بالتأليف والردود، وأفرز ذلك الحراك الفك

االعتزال، بيد أننا لم نستفد من تلك المدرسة العقلية، التي كانت تُحاكي عقل اإلنسان، ولم نحاول أن نبرز 

األدوات والوسائل، التي كانت أساسا  لتلك المدرسة، بل قد أُبرزت تلك المدرسة على أنها ضارة وغير 

ر  تفَّرَد بمجتمع ، فأصبح يُملي عليه ما يجوز التفكير فيه، وما ال يجوز، وساهم في نافعة، وهذه إشكاليةُ فك

 ترسيخ منظور ومنهج واحد، تدرُس من خالله تلك المدارس الفكرية العقلية التي تزخُر بالثقافة..."

 (204)الشحود، د.ت، 

جاهلها في الشرق ظاهرة ال يمكن ت التعدديةذكر الكاتب موقنا  بأن : التعددية ظاهرة تفرض نفسها .3

محاوالت التعميم، ونشر المذهب الواحد، إال أن النتائج كانت عكسية، إلى  وعلى الرغم مناألوسط كافة 

درجة لم يتوقعها غالة المؤدلجين من الطائفيين. وهذا أمر طبيعي، تؤكده سيكلوجية اإلنسان عندما 

خلف مقوالت الهوية، بأشد  مترسته، إذ يتيمس هوي يتعرض لخطر من أي نوع، وخاصة إذا كان خطرا  

 يت التي أنتجها الحدث التاريخي، همما يفعل في حاالت األمن، وزوال التهديد...كما ذكر أن المقوال

الجهل المُركب المتحكم في وعي العقائدي المؤدلج، وفي المقال دعوة إلى التنوع والتنديد بمن يقفون ضده، 

مان أو قناعة تقوم على القسر واإلجبار. بل إن اإليمان تصديق واقتناع، ال يمكن وأنه ال فائدة من إي

 هجريا(1427) المحمود،  االطالع عليه؛ ألنه من أفعال القلوب، فكيف يكون ذلك باإلكراه؟!

ولقد رأت الباحثة أن مضمون الخطاب المتعلق باستعمال مصطلح )التعددية الفكرية( يتنوع في سياقات 

 ها:عدة، من

 .طبيعة الخلقة البشرية القائمة على التنوع واالختالف 

 .االستياء من افتقار المجتمع لتفعيل مضامين المصطلح 

 .المطالبة بضرورة تفعيل مضامين المصطلح ودالالته في الواقع المعاصر 

 .اإلشادة بنهضة الغرب في أخذهم بمضامين المصطلح 
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 الدالالت التي يتضمنها مصطلح ) التعددية الفكرية (.  - ب

 ارتباط مصطلح التعددية الفكرية بعدد من المصطلحات األخرى ذات العَلقة. -1

هناك مصطلحات مساندة لمصطلح )التعددية الفكرية(، وكثيرا  ما تذكر عند ذكر المصطلح أو تُفَسَّر 

من الحق والباطل، كما أنها تشترك مع مصطلح بمعانيه، وتعتبر من المصطلحات المجملة، التي تتض

التعددية في قضايا بارزة، ولقد لوحظ في ثنايا المقاالت عدد من المصطلحات ذات العالقة على النحو 

 التالي:

: تؤكد التربية على التسامح وجاءت النصوص الشرعية بالتأكيد على معاني التسامح في كثير من التسامح

أفضُل صطلح بذاته وإنما استعملت السماحة، واليُسر، والسهولة، ففي الحديث " نصوصها، ولم تستعمل الم

 (482) األلباني، د.ت،  ".والسماحةُ  الصبرُ  اإليمانِ 

: وهذا المصطلح يأتي في مقابل التعددية الفكرية، ويوسم به من ال األحادية الفكرية، أو الفكر األحادي

 حتى لو كان هذا الرأي مما أقره الشرع.يطبق التعددية، فيتمتع بفكر أحادي، بل 

 الدالالت الباطلة لمصطلح التعددية الفكرية. -2

 من أمثلة الباطل الذي تضمنه استعمال مصطلح التعددية ما يلي:

 . نبذ منهج السلف الصالح واالستهانة به 

 .السعي في إضعاف االنتماء للهُوية اإلسالمية 

 د االجتماعي والثقافي.الدعوة إلى استبعاد دور الدين، من المشه 

 .استنساخ الصراع بين الكنيسة والمجتمع، إلى الواقع المعاصر بين العلماء الربانيين والمجتمع 

 ثالثا: مصطلح التعددية الفكرية في ضوء التربية اإلسَلمية.

 أنواع االختَلف: 

 االختالف نوعان وهما اختالف تنوع، واختالف تضاد، ويأتي التفصيل كما يأتي:

ما كانت المخالفة فيه ال تقتضي المنافاة، وال تقتضي إبطال أحد القولين : وهو النوع األول: اختَلف التنوع

 (19هجريا،  1415)بازمول،  لآلخر؛ فيكون كل قول آلخر نوعا  ال ضدا ".

الفكري اختالف سائغ، وهو من قبيل ) التعدد وينقسم إلى قسمين: األول: : النوع الثاني: اختَلف التضاد

 (، والثاني: اختالف غير سائغ ، وهو من قبيل )التعدد الفكري المذموم(. ، كاألحزابالمحمود

 بعض األساليب التربوية لتفعيل التعددية الفكرية في دالالتها الصحيحة: -ج

مواقع التواصل االجتماعي على األبناء  فرضت: التربية على مبدأ االنفتاح الواعي والتفكير الناقد .1

االنفتاح على الثقافات المختلفة، وتجاوزت الصداقات الحقيقية المباشرة، إلى األصدقاء االفتراضيين على 

الفيسبوك، وتويتر، ويوتيوب، وغيرها من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى األصدقاء الحقيقيين، وهذا 

تربية على االنفتاح الواعي والرشيد على الثقافات المختلفة، وهذا ال يتطلب من المؤسسات التربوية، ال

يتأتى إال بعد تأصيل العقيدة الصحيحة، ومن ثم التربية على التوازن في األخذ من الثقافات المتنوعة، فال 

تفكير وذلك من خالل تنمية مهارات الاالنغالق على الذات، وال التبعية العمياء، بل التخيّر واالنتقاء، "
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) منصور،  الناقد ليتم إعداد مواطن يقظ وواع  ال يتقبل كل ما يسمع ويقرأ بل يتأمل ويناقش ويفهم"

 .(623، هجريا1433

إن تعلم اللغات األجنبية كونها أحد : تعليم اللغات األجنبية  مع التأكيد على االعتزاز باللغة العربية .2

ضمن تواصال  أكبر بين الناس، ي"تعلم اللغات نإع، حيث ممتطلبات التعامل مع التعددية الفكرية في المجت

 .(143هجريا، 1435". ) العتيبي، وسِّع من النطاق المعرفي الممكن إدراكه واستيعابهيُ و
 

 تحليل مصطلح )الوصاية الفكرية( ثاني:المبحث ال

 أوالً: اإلطار الفلسفي لمصطلح ) الوصاية الفكرية(.

 الوصاية الفكرية (.التعريف العام بمصطلح ) 

المعنى اللغوي لمصطلح ) الوصاية (:]وّصى[ : أْوَصى له بشيء وأوصى إليه، جعله َوِصيَّهُ، واالسم: 

، واالسم: الَوَصاة، و تََواَصى القوم: أوصى  اهُ تَْوِصيَة  بمعنى  الِوَصايَة بفتح الواو وكسرها، و أْوَصاهُ وَوصَّ

 (740هجريا، 1415. ) الرازي، بعضهم بعضا

:" أن تقوم ُسلطة دينية كانت أو سياسية أو اجتماعية أو التعريف اإلجرائي لمصطلح الوصاية الفكرية

اقتصادية، بوضع تصورات معينة تُلِزم المجتمع و األفراد أو قِسما  منهم، بتطبيقها واعتمادها في كل 

ل هذا المبحث أن التعريف . و سيتضح من خال(9هجريا،  1429) يوسف،  جوانب حياتهم المتعلقة بها"

ف به المصطلح ذاته ال ذي ورد في سياق المقاالت الذي تبنّته الباحثة هو التعريف المناسب ألن يُعرَّ

 الصحفية.

 ثانياً: تطبيقات مصطلح )الوصاية الفكرية( في الواقع المعاصر ودالالته. 

 تطبيقات المصطلح في الواقع المعاصر.  -أ 

 باعتبار أسبابها، وهي على أربعة أنواع: تصنيف الوصاية الفكرية

 األسباب الذاتية: 

وهذا أمر ال يقبله عقل، فَل أحد يمتلك الحقيقة  ،شعور بامتَلك الحقيقة:الوصاية شعور بامتَلك الحقيقة 

قالها فرعون "ال أريكم ومن أمثلة ذلك: : المطلقة، وعليه فليس من حق أحد أن يمارس الوصاية الفكرية

ا  المقال الذي عنونه صاحبه بـــ ) الوصاية الفكرية مهمة فاشلة منذ إال ما أرى" والفراعين ُكثر، وأيض 

البداية(، حيث قال فيه: " والمشكلة األزلية التي لم يوجد لها حل اعتقاد كل جهة أنها صاحبة المرجع 

ولكن الحقيقة هي أن مجرد الوصاية  ،كارهم الخاصةول الناس ومراقبة أفالوحيد في الوصاية على عق

)  الفكرية ) ومحاولة جذب اآلخرين لقناعاتنا الشخصية( فكرة خاطئة وغير منطقية منذ البداية...".

 هجريا( 1429األحمدي، 

 :األسباب الدينية 

فاإلسَلم ليس فيه إلزام  ،ةينبغي أن يكون وجوب االلتزام بمبادئ الدين وأنظمة البلد وصاي ال

ويرفض أحد الكتاب كذلك الوصاية بكافة أشكالها، بعد مطالبته بقراءة جديدة لإلسالم، ونعت وإجبار:

ممارسو الوصاية الفكرية، بأنهم من أرباب التطرف والتشدد حيث يقول: "نحن بحاجة إلى بزوغ أمة 

على باب التاريخ، ينتظر لقمة فكرية مرت في جديدة ، وقراءة جديدة إلسالم حضاري، وليس إسالما  ملقى 

أزمان مضت، والتطرف والتشدد، والحديث باسم اإلسالم، والتقليل من أهمية االعتدال، وسّد األبواب أمام 

االختالفات الفقهية، واعتبار ذلك بدعة دينية، كلها أساليب دقيقة لوقف حركة المجتمعات وإنقاذ السفينة، 

 هجريا( 1431) الخشيبان،  ".فيها، من فهم عقيم للواقع وللعالم... واألخذ على يد السفهاء
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 األسباب االجتماعية:

توظيف الموروث االجتماعي للوصاية على المجتمع لتكريس أحادية فكرية تضرب التنوع 

ذكر أحد الكتاب أن هناك شكل آخر من أشكال : والتعددية وتَُمّكن فئات معينة من السيطرة على المجتمع

رأيه حول  علىالجتماعية"، ومن خالل االطالع صاية  وهو ما أطلق عليه الكاتب مصطلح "الوصاية االو

هذا المقال تبين أنه ال يختلف في مضمونه عن مصطلح الوصاية الفكرية في أنه يحّد من الحرية الفردية. 

يذكر الكاتب في تحقيق أجراه مع أحد األكاديميين: "إن مصطلح ) الوصاية االجتماعية( هو محاولة 

محدد من التفكير والسلوك  لتوصيف حالة التغييب القسري لخيارات األفراد في المجتمع وفرض نمط

اتهاما  كاذبا  يهدف  -وبالتحديد من يمارسون هذه الوصاية -عليهم،ويبدو هذا المصطلح في نظر البعض 

الحالة ال يمكن أن يغفل وجودها إلى إبعاد المجتمع عن أصالته وقيمه،لكن من يمعن النظر في هذه 

 أحادية فكريةلدين والموروث االجتماعي لتكريس تنا. ويضيف: تم توظيف ااتجّذرها في ثقافتنا وممارسو

وتَُمّكن فئات معينة من السيطرة على المجتمع وتوجيهه إلى حيث تريد، فشلَّت  التنوع والتعدديةتضرب 

وكان من الطبيعي أن تكون معارضة الوصاية االجتماعية بمثابة الكفر  قداسة الفكرة العقل والتفكير

ى الحديث عن العامل الثاني الذي ترتكز عليه الوصاية االجتماعية وهو تغييب وهذا ما يقودنا إل ،واإللحاد

 هجريا( 1428)العنزي،  .الحرية الفردية

 ومن خالل مقاالت الكتّاب يمكن أن تقَّسم الوصاية الفكرية بناء  على الجهة التي تمارسها إلى ما يلي:

 ث. وصاية دينية والمتمثلة في سلطة رجل الدين أو كتب الترا -1

 وصاية األسرة والمتمثلة بسلطة األبوين. -2

 وصاية المدرسة والمتمثلة في سلطة المعلم وكذلك المناهج التعليمية.  -3

 وصاية المجتمع والتي تتمثل في العادات والتقاليد. -4

 (.ضمنها مصطلح ) الوصاية الفكرية الدالالت التي يت - ب

 :هيدام مصطلح الوصاية الفكرية الدالالت الباطلة التي  تضمنت استخ -1

 المطالبة بتغييب القيادات الفكرية في المجتمع المسلم. -

 التهوين من دور هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل والسعي إلى إسقاطها. -

 المطالبة بقراءة جديدة للنصوص الشرعية يكون فيها إعماال  للعقل. -

 تقديس العقل وتقديمه على النقل. -

 صياغة المناهج التربوية بما يتناسب مع العصر وذلك بالتقليل من المواد الدينية. إعادة -

 : ، فهيأما الدالالت الصحيحة التي يتضمنها مصطلح الوصاية الفكرية -2

 المطالبة بإعادة النظر في أساليب التدريس. .1

 ابتكار أساليب يتم فيها إعمال العقل والتفكر والتدبر. .2

 دات والتقاليد.التخلص من قيود بعض العا .3

 تصنيف الوصاية الفكرية باعتبار الموِصي.

إن مصطلح الوصاية الفكرية كما جاء في سياق المقاالت اآلنفة الذكر، يمكن أن يصنف باعتبار الموِصي 

 تحت أشكال متعددة،وهي كما يلي:

 .وصاية الدين 

 .وصاية األب 
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 :  وصاية الدين

المحور الذي تدور عليه بقية الوصايات األخرى، ومن هذا المنطلق تأتي خطورة  يالوصاية الدينية ه

، فالوصاية الدينية المتمثلة في سلطة رجل الدين أو كتب التراث، هي التي استعمال المصطلح بال قيد

طالب الُكتّاب بإلغائها، وذلك من خالل رْبط مصطلح الوصاية الفكرية بهيمنة الكنيسة في العصور 

ظلمة، وتنزيل األحداث التي كانت في عصور أوروبا المظلمة والصراع مع الكنيسة إلى واقع رجال الم

 الدين اليوم.

ل بعض الكتاب المعارضون لمن يمارس الوصاية  األحداث التي وقعت  -كما يّدعون –فكثيرا  ما يُنزِّ

ث الواقع. ولبيان صحة في القرن الخامس عشر الميالدي، في عصور أوروبا المظلمة، على بعض أحدا

االدعاء من عدمه فالبد من إلقاء الضوء على تاريخ أوروبا في العصور المظلمة) القرون الوسطى(، 

 وبالتحديد أهم األحداث التي وقعت والتي أدت إلى نشأة الصراع مع الكنيسة.

 :وصاية األب

ء، في وسائل اإلعالم، يُعّد المعلم على األبنا تهجان وصاية كل  من الوالدين،ترى الباحثة أن اس

مع تزامن ميلهم -ضربا  من العبث اإلعالمي؛ لما قد يؤدي تكرار سماع األبناء السيما في سن المراهقة 

يؤدي ذلك إلى إظهار األبناء للعصيان والتمرد على  -إلى االستقالل الشخصي عن الوالدين وعن األسرة

، وقد يناقض ذلك النصوص الشرعية التي تحث على هماإليلدين الذين هم في أمس الحاجة توجيهات الوا

 طاعة الوالدين واالستجابة ألوامرهما.

 ثالثاً: مصطلح الوصاية الفكرية في ضوء التربية اإلسَلمية.

 الوصاية الفكرية باعتبار الوجوب والمنع. - أ

 تصنف الوصاية الفكرية باعتبار الوجوب والمنع على نوعين:

 وصاية واجبة ) ممدوحة(.  .1

 وصاية ممنوعة ) مذمومة(. .2

وإال فإن أصل استخدام لفظ ) الوصاية( هنا غير مطابق  ،"وهذا التفصيل هدفه الرد للكليات العامة فقط

ألن الناصح ليس وصيا  أصال . فالوصاية نوع من السلطة كالوالية، والنظارة ونحوها. ففيها نيابة عن الغير 

 (185هجريا، 1435". )السكران، نه في النصيحة واإلنكارفي اإلرادة والتنفيذ ، وهذا الشيء يوجد م

 بعض المتطلبات التربوية لمواجهة الدالالت الباطلة في مصطلح الوصاية الفكرية. -ب

ن توجيه األبناء إلى مجاالت اإلبداع المختلفة في ضوء أ حيث ،التربية من أجل اإلبداع واالبتكار

 .(72هجريا،  1424م )يالجن، ألفكار المنحرفة إلى عقولهوقاية لهم من تسرب ا ،التربية اإلسالمية

 المحور الثالث: األُُسُس التي ترتكز عليها الُمْصطَلَحاُت الفِْكريّة الَحادثة:

 المبحث األول :األساس األول: الحرية بمفهومها اللّيبرالي 

الفرد نفسه، كما يقول أن الليبرالية تركز على حرية الفرد فإنه ال سلطة وال مرجعية للفرد إال 

الطريفي: " الليبرالية فكر عقلي يبدأ من العقل وينتهي إليه، يتسع باتساع العقل وقوته، ويضعف بضعفه، 

". ) الطريفي، ليس لديه شيء يتحاكم إليه غير العقل في شأن الفرد، وفي شأن المجتمع ونظامه

  (20هجريا، 1434
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وال يمكن أن يتوافق مع ضوابط ة، من نتائج الماسونيويرى السعيدي: أن الحرية مصطلح ُملَفّق 

)السعيدي، ق. الشريعة، ألننا ال نجده في نصوص الشريعة وال في اللغة العربية إال فيما يقابل الر

 (44هجريا، 1435

 المبحث الثاني: األساس الثاني: النسبية المعرفية

مطلقة، بل تختلف باختالف الظروف "النسبية مذهب يرى أن المعارف والقيم اإلنسانية ليست 

 هجريا( 1434)الدريس،  ". واالعتبارات

أن النسبية تقود اإلنسان إلى االرتياب والشك والتردد، التي تقابل اليقين والتصديق الذي جاء في 

حديث جبريل الطويل، الذي قرر أصول الدين الثالثة اإلسالم واإليمان واإلحسان، جعل أشرف هذه 

حسان، وعّرف اإلحسان باليقين الحاسم الذي ليس دونه أدنى تردد بحيث ال يوجد في قلب المراتب اإل

 (115هجريا،1422) البخاري،  ه".اإلحساُن : أْن تعبَد هللاَ كأنَك تراالمرء إال هذه الحقيقة، فقال:" 

 المبحث الثالث: توظيف المصطلحات الفكرية الحادثة  إلقرار الحرية والنسبية

القضايا والشبهات التي يثيرها المنتسبون لهذا التيار عند ذكر المصطلحات الفكرية هناك بعض 

 ستعرضها الباحثة في هذا المبحث مع الرد عليها باألدلة العقلية و النقلية. ومن هذه القضايا مايلي:

 امتَلك اإلنسان للعقل كاٍف ألن يفكر. -1

وأن تتاح له الحرية المطلقة في التفكير حتى في فَهم أن يطلق العنان للعقل وأن يتحرر من كل العبوديات،  

، ألن يفكر ويفهم ما يريد دون قيود أو وصاية من  نصوص القرآن والسنة، وامتالك اإلنسان للعقل كاف 

 أحد، سواء كانوا علماء من السلف أو المعاصرين، فكلهم بشر غير معصومين، والدين ملك للجميع.

 الرد عليها:

الرد على القضايا البد من التنبيه على أنه يظهر من خالل مناقشتهم لها، أنه ليس لهم قبل استئناف 

قاعدة علمية وال ثقافية وال اجتماعية ، وقوتهم مستمدة من تمكنهم اإلعالمي فقط، وإال فاألصل أهل 

 اإلسالم أهل السنة والجماعة  السائرين مع الوحيين.

نها تدعو إلى التهوين من تراث السلف ككتب التفسير أما الرد على القضية المثارة فيقال أ

ن، ويرد على ذلك بـ"أن العصمة يبدعوى أن أصحابها بشر غير معصوم وشروحات األحاديث وغيرها

للمنهج ال لألفراد، فاألفراد غير معصومين، أما المنهج الذي ساروا عليه فهو المعصوم الذي ال يدخله 

باع الكتاب والسنة، وعدم اتتجتمع على ضاللة، وملخص منهجهم ال  خلل، وال يعتريه نقص؛ ألن األمة

هجريا، 1431". ) المنجد، معارضتها بآراء الرجال واعتماد لغة العرب أساسا  في فهم هذين األصلين

110) 

 .الحرية الدينية وحرية الرأي مكفولة في اإلسَلم -2

 .هذه الحريةإن الذين يمارسون الوصاية الفكرية باسم الدين، يُعيقون   
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 الرد عليها:

فلقد كفل اإلسالم الحرية الدينية وحرية التفكير، وليس أما عن الحرية الدينية وحرية التفكير: 

ألحد إرغام الناس على الدخول في اإلسالم، وال جدال في ذلك، لكن مما ينبغي التنبيه عليه هو أن الحرية 

: حرية الدخول في اإلسالم واختياره دينا  للشخص؛ وأما الدينية في اإلسالم لها مستويان مختلفان: األول

المستوى الثاني: فهو حرية الخروج من اإلسالم وترك التدين به، فيتوسع كثيرا  في المستوى األول، 

 (242هجريا، 1434)العميري، ة. ويتشدد في إتاحة الحرية على المستوى الثاني، ولكن ال يلغيها بالكلي

 لتربية اإلسَلمية في توجيه المصطلحات الحادثةالمحور الرابع: دور ا

 المبحث األول : دور األسرة في توجيه المصطلحات الفكرية الحادثة

 أوالً: التربية العقدية

هي التربية القائمة على العقيدة الصحيحة المستمدة من الوحي) الكتاب والسنة(، وأنه المنطلق 

الذي تنطلق منه األسرة في جميع جوانب الحياة، وتعِرض عليه المواقف التي تمّر بها صغيرها وكبيرها، 

يشككهم في عقيدتهم ألن تأصيل الجانب العقدي في نفوس المتربين يعين على مواجهة  كل ما من شأنه أن 

ويزعزع اإليمان في نفوسهم، ويعين على اتخاذ مواقف صحيحة حيال ما يدور في محيطهم، فتكون 

 مواقفهم إيمانية يُبتغى بها الثواب من هللا، وليس لمجرد االنتصار للنفس أو للفكرة. 

لوالت باطلة فإن وبما أن المصطلحات الفكرية قد تؤثر في عقيدة المسلم سلبا  إذا ما دلت على مد

من أهم األمور التي يجب على اآلباء التركيز عليها داخل األسرة، لتؤصل أفرادها على العقيدة اإلسالمية 

 ما يلي:

ى صلة األبناء بالقرآن الكريم تالوة وحفظا  وتفسيرا  وتدبرا ، : االرتباط الوثيق بالكتاب والسنة  .1 فتقوَّ

 .وهديا ، وأنه صالح لكل زمان ومكان

لذا يتطلب من : ثقة بمنهج السلف وعدم االلتفات إلى اآلراء التي تؤدي إلى التقليل من شأنهمال .2

الوالدين تأصيل األبناء عقديا ، و أن التربية على" التزام المنهج السلفي القائم على فهم السلف للنصوص 

ية وتشريعية، ويدفع الشرعية، هو الذي يضبط عقل المسلم بضوابط غائية ومنهجية، وبأصول عقدية وخلق

للمفاسد، فهو مسلك وسط؛ يرفض  ابالعقل لينطلق إلى االرتقاء في التشييد والبناء، تحقيقا  للمصالح، ودرء  

المسلك الذي يغلو في تقدير العقل وتمجيده، وإقحامه فيما ليس في مقدوره، كما يرفض إهماله والتقليل من 

 (102) الدميجي،د.ت،  ."قيمته وأهميته، وتعطيله عن وظيفته التي خلقه هللا تعالى لها، وكلفه بها

على األسرة أن تُعّزز في نفوس يجب  تزاز باللغة العربية:االعتزاز بالهوية اإلسَلمية من خَلل االع .3

لعّزة المسلمين ورفعتهم و ما ذلّت لغة  لغة القرآن وأن تمّسكهم بها سببٌ  أبنائها محبّة اللغة العربية ألنّها

قوم إال ذلّوا، وأن استعمال لغة اآلخرين لغير حاجة ما هو إال تعطيل للعقل وتفكير بعقول اآلخرين، 

ن هذا استعمال المصطلحات المستوردة من الثقافات الغربية والتي نشأت في بيئة وفي ظروف ويتضم

 مغايرة لظروف البلد التي استوردتها.
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 ثانياً: التربية العقلية.

ألن العقول ال تحمل إال  ،مراعاة البساطة في المحاورة العقلية يجب :أسلوب المحاورة واإلقناع العقلي -1

هجريا،  1408)المناوي،  فإذا زيد عليها ما ال تحتمله استحال الحال من الصالح إلى الفساد" ،قدر طاقتها

665) 

فيجب على المربين أال يضعوا حواجز : الحث على طرح األسئلة واالستفسارات والسؤال عما أشكل -2

ي الشبهات، بل بينهم وبين األبناء تحول دون السؤال عما يشكل من قضايا ومسائل؛ ألن هذا قد يوقعهم ف

ينبغي ترغيبهم إلى السؤال وإحالتهم إلى أهل العلم والمتخصصين إذا كان في األمر حاجة،وتعليمهم آداب 

 السؤال والتنبيه على ذلك. 

 المبحث الثاني: دور وسائل اإلعَلم في توجيه المصطلحات الفكرية الحادثة:

 أوالً: أهم وسائل اإلعَلم

اإلعالم التربوي بأداء دوره البد وأن يسلط الضوء على أهم وسائل اإلعالم الفاعلة قبل التوجه إلى مطالبة 

في تشكيل المنظومات الفكرية لدى األفراد وبعض األدوار التربوية التي يمكن أن تحققها.ومن أهم وسائل 

 اإلعالم ما يلي:

ل ما تقدمه تعتبر ذات أهمية كبرى في تشكيل التوجهات الفكرية من خال: الصحف والمجَلت -1

للمتلقي من معلومات عبر األخبار أو التقارير اإلخبارية أو األعمدة الصحفية أو مقاالت الرأي الصحفية أو 

التحقيق أو االستطالعات أو الحوار، أو حتى عن طريق الدعاية واإلعالن؛ "لذا تعد الصحف من تلك 

)منصور  مل الحياة الثقافية في المجتمع".القنوات اإلعالمية المؤثرة، وذات الفاعلية المباشرة على مج

 (157، 2013وأبو رمان، 

في توجهات الفرد الفكرية؛ ألن مشاهدة  ا  لقد كان لإلعالم المرئي دورا  بارز: القنوات الفضائية -2

برامجه ال تقتصر على التلفاز فقط، بل يتعدى ذلك إلى إتاحة مشاهدتها مسجلة على موقع اليوتيوب، الذي 

ر واسع في الوطن العربي؛ وذلك لسهولة انتشار روابطه عبر مواقع التواصل االجتماعي يحظى بجمهو

 المختلفة، مما يدل على إمكانية وصول هذه البرامج إلى شريحة كبيرة من المجتمع. 

وتعّرف شبكات التواصل االجتماعي، بأنها خدمات يتم إنشاؤها : شبكات التواصل االجتماعي -3

شركات كبرى لجمع أكبر عدد من المستخدمين، تتيح لهم تكوين صداقات افتراضية، وبرمجتها من قِبل 

كما تتيح لهم مشاركة األنشطة واالهتمامات لدى أشخاص آخرين يتشاركون معهم بإحدى االشتراكات 

الفكرية، وتوفر هذه الخدمات ميزات مثل المحادثة الفورية والتراسل العام والخاص ومشاركة الوسائط 

ددة من صوت وصورة وفيديو والملفات، وقد استقطبت هذه الخدمات ماليين المستخدمين  من شتى المتع

 .الفيسبوك وتويترومن أشهرها ، هجريا( 1433م. ) منصور، بالد العال

مما سبق يتبين أن سهولة انتشار المصطلحات الفكرية عبر وسائل اإلعالم المتنوعة، وما يصاحب 

مختلفة، يستوجب على المؤسسات التربوية تربية الجيل المسلم على التعامل  تلك المصطلحات من دالالت

النقد لدى  القدرة علىاإلعالم، ومن وسائل ذلك تنمية السليم والواعي مع القضايا الفكرية التي يطرحها 

 الجيل الجديد، وسيتضح ذلك في األسطر التالية. 
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 اإلعَلمية.ثانياً: أهمية التفكير الناقد في التربية 

تحرير المصطلح الحادث، وضبط معناه، والتساؤل عن مضمون المصطلح، وما تضمنه من دالالت،  .1

 وذلك في إطار قاعدة االستفسار والتفصيل.

التركيز على ضوابط المصطلح الحادث من حيث ضرورة عدم مصادمته للثوابت الشرعية، أو  .2

دام المصطلحات في تمرير األفكار الباطلة، أو بُغية المجتمعية، ومطابقته للحقائق العلمية، كعدم استخ

 إزاحة بعض الشعائر الدينية، أو التهوين من الشهوات المحرمة.

الكشف عن التحيزات واألهواء الذاتية الكامنة في استخدام المصطلح الحادث من قبل بعض  .3

لتزام أهداف نبيلة مستخدميه، وتوظيفهم له في تحقيق أغراض باطلة، األمر الذي يستدعي ضرورة ا

 موافقة للتصور اإلسالمي في إطار توجيه المصطلح وضبطه.

 ثالثاً: الدور التربوي لإلعَلم فيما يتعلق بالمحتوى الفكري. 

أن يميز اإلعالم بين الثوابت والمتغيرات و تتاح حرية الرأي في حدود الشرع ، فللنصوص اإلسالمية  .1

 بغي تجاوزها.قدسيتها، ولتفسيرها ضوابط وحدود ال ين

أن يكون اإلعالم التربوي منفتحا  على الحضارات األخرى االنفتاح المنضبط الذي يفرق بين األصول  .2

فتكون البرامج المقدمة على قدر من  ،وبين المتغيرات الحضارية القابلة للتجديد والتطور ،والثوابت

 التشويق واإلثارة والجاذبية مع االحتفاظ بالهُوية اإلسالمية.

يلتزم اإلعالم المرئي في أهدافه ومحتواه بقضايا األمة اإلسالمية وفق منهج أهل السنة والجماعة،  أن .3

 على فهم أهل السنة األخيار. وتكون لغته لغة  ممزوجة بالعزة والكرامة ال لغة الذل والتبعية للغرب.

والباطل وبين الخير والشر، عليه أن يثير األذهان إلى أهمية النظر في طبيعة االختالف بين الحق  .4

ة. ) الشهري، ويدعو إلى التأمل في التكامل الذي يحدث  بين حركة أهل الحق في كل المعمور

 (14هجريا، 1433

  تفعيل الدور التربوي في توجيه المصطلحات الفكرية من خَلل الخطوات العملية التالية: ويمكن

على أن يكون التحليل  ،التي تتضمن مصطلحات فكرية أن يساهم الُكتّاب التربويون في تحليل المقاالت .1

موضوعيا  على أسس منهجية علمية، يستخدم فيه المحلل التفكير النقدي، ويتبع أسلوب النقد البناء، توضح 

 في المقال المصطلح وسياقه الذي ُذكر فيه ومضامينه ودالالته بما يتناسب مع المقام الصحفي. 

لحات الفكرية تستهدف فئات متعددة في المجتمع: كطالب الجامعات، استطالعات الرأي حول المصط  .2

بل وحتى الباحثين واألكاديميين واإلعالميين، ومرتادي الملتقيات الثقافية، والمؤتمرات ومعارض الكتب، 

وغيرها، تستطلع مدى وعي الشباب بالمصطلحات الفكرية الحادثة ومضامينها ووسائل اإلعالم التي 

يقدم الحكم الحاسم على المصطلح من حيث قبوله أو رده، بالرد المقنع والمنهجية العلمية  تبثها، ومن ثم

 القائمة على الكتاب والسنة.

إنتاج المسلسالت التاريخية التي تهدف إلى اإلشادة بالتاريخ اإلسالمي المجيد المليء بالبطولة و  .3

 في التاريخ.الجهاد، واإلشادة بالشخصيات اإلسالمية التي تركت بصماتها 

تخصيص حلقات خاصة يديرها الباحثون والمفكرون تناقش تلك المؤتمرات واللقاءات، وإعطاء  .4

 الشباب فرصة للمشاركة وإبداء الرأي.
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 نتائج الدراسة:

 إلى مجموعة من النتائج، من أبرزها:وقد توصلت الدراسة 

نها معاني شرعية، مصطلحات ال يطلق على األلفاظ التي جاء بها الشرع الحكيم بلسان العرب،  .1 وضمَّ

 شرعية؛ بل أسماء شرعية.

 وحتى العصر الحالي. -صلى هللا عليه وسلم-إن تبديل األلفاظ أسلوب قديم منذ زمن الرسول  .2

إن منهج العلماء رحمهم هللا في توجيه المصطلحات الفكرية الحادثة، مستنبط من منهج الكتاب والسنة  .3

 في تعامله مع األلفاظ.

 االستفسار والتفصيل من أنفع القواعد في التعامل مع األلفاظ المجملة.قاعدة  .4

ال مشاّحة في االصطالح إذا كانت المعاني صحيحة، فال حرج في استعمال مصطلح التعددية الفكرية  .5

 عند الحديث عن تعدد الرؤى واألفكار حول مسألة اجتهادية، أو طرائق وأساليب تعليمية.

ني؛ الستنباط منهج متكامل في توجيه المصطلحات الفكرية الحادثة وهذا في نصوص الشريعة ما يُغ .6

 داللة على صالحية اإلسالم لكل زمان ومكان.

إن المصطلحات الفكرية ليست قضية واقع معاصر فحسب، بل هي قضية أزلية؛ وذلك ألن  .7

 آلخر.المصطلحات الفكرية في تحديث مستمر، كما أن اإلعالم يجدد مصطلحاته بين الحين وا

 أهمية اعتبار السياق عند تحليل المصطلحات الفكرية الحادثة. .8

 للمصطلحات الفكرية الحادثة دالالت باطلة،كما أن لها دالالت صحيحة معتبرة. .9

إن إدراك الدالالت الفكرية للمصطلحات يخضع العتبارات عدة مثل: السياق الذي وردت فيها،  .10

 لفكر اإلسالمي.وفكر مستخدميها، ومدى انسجام أهدافه مع ا

التعددية الفكرية والوصاية الفكرية هي التهوين  اعليها مصطلح ت الباطلة التي دلّ إن أبرز الدالال .11

 من األخذ بميراث السلف الصالح.

والعلماء  ،أن المجتمع تابِعمن خالل مصطلح الوصاية الفكرية، يصور بعض كتّاب المقاالت  .12

رد واألنفة متبوعين،باستخدام عبارات تنفيرية، مثل )ثقافة القطيع(، مما قد تحدث ردود فعل سيئة من التم

 ، السيما من قِبل الشباب الذين يرفضون أن يكونوا موضع تسلط.دينعلى علماء ال

ا تشترك المصطلحات الفكرية الوافدة في األسس التي ترتكز عليها؛ وذلك لتقارب أصوله .13

 ومنشأها.

على توجهات األفراد الفكرية، و يؤدي إلى تبَنّيهم لكثير من  ،كما أن لإلعالم التأثير السلبي .14

ر اإليجابي الفاعل في تصحيح الكثير من المفاهيم يالمصطلحات الفكرية و المناداة بها؛ فإنه قد يكون له التأث

 المنحرفة وتعديل مساراتها.

 توصيات الدراسة:

 باآلتي:توصي الدراسة 

 إثراء محتوى  المناهج التعليمية باألسماء الشرعية.   -1

 إقامة دورات مهارية في التفكير الناقد سواء لطالب المدارس أو الجامعات. -2

 تفعيل وسائل اإلعالم للدور التربوي المأمول، فيما يتعلق بالمحتوى الفكري. -3
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 مقترحات الدراسة:

 تقترح الدراسة اآلتي:

في توجيه المصطلحات  -متمثلة في مناهجها وُمعلميها وأنشطتها-بدور المدرسة  إجراء دراسة تُعنى -1

 الفكرية الحادثة.

إجراء دراسة تحليلية لكل من مصطلح األصولية، ومصطلح الطائفية، في ضوء أهداف التربية  -2

 اإلسالمية.

 المراجع:

الفتاوى الكبرى.تحقيق: محمد عبد القادر (. 1408ابن تيمية. تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم. ) -

  عطا،مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية.

ه(. درء تعارض العقل والنقل أو موافقة 1417ابن تيمية. تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم.) -

 ة. صحيح المنقول لصريح المعقول. تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن.بيروت:دار الكتب العلمي

(. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 1393ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر .) -

 نستعين.بيروت:دار الكتاب العربي تحقيق : محمد حامد الفقي. 

.. بيروت:مؤسسة 27هـ(. زاد المعاد في هدي خير العباد. ط1415ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر .) -

 ة المنار اإلسالمية. الرسالة، الكويت:مكتب

 أبو داوود السجستاني، سليمان بن األشعث.)دت(. سنن أبي داوود. بيروت: دار الكتاب العربي.  -

(. الوصاية الفكرية مهمة فاشلة منذ البداية. جريدة 3ه صفر 1429األحمدي، فهد عامر. ) -

تاريخ  http://www.alriyadh.com/325109. على الرابط 14505الرياض.األخيرة. العدد 

 ه. 9/1/1436االسترداد:

(. الرأي والرأي اآلخر. جريدة الرياض. كتاب ومقاالت. العدد 8هـ ذو الحجة 1434إدريس، مصطفى. )  -

. على الرابط 4501

http://www.okaz.com.sa/new/issues/20131013/Con20131013646854.htm  تاريخ

 هـ.6/1/1436االسترداد: 

 هـ( معجم تهذيب اللغة. الدار المصرية للتأليف والترجمة. 1389األزهري، أبو منصور محمد بن أحمد.) -

 السلسلة الصحيحة. )دم(: مكتبة المعارف.األلباني، محمد ناصر الدين.)دت(.  -

هـ(. الحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظيم والسنة النبوية. القاهرة: 1426بازمول، محمد بن عمر ) -

 دار اإلمام أحمد..

 ه(. االختالف وما إليه. الرياض:دار الهجرة للنشر والتوزيع. 1415بازمول، محمد بن عمر . ) -

 ه(. صحيح البخاري.تحقيق: محمد بن زهير الناصر.دار طوق النجاة. 1422عيل.)البخاري. محمد بن إسما -

 هـ(. كشاف اصطالحات الفنون .)دن(. 1417التهانوي،محمد بن علي. ) -

ه(. التعريفات. تحقيق : إبراهيم األبياري. 1405الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف.) -

 بيروت: دار الكتاب العربي. 

هـ(. الصحاح في اللغة. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. بيروت: 1407بونصر إسماعيل.)الجوهري، أ -

 دار العلم للماليين. 

http://www.alriyadh.com/325109
http://www.okaz.com.sa/new/issues/20131013/Con20131013646854.htm
http://www.okaz.com.sa/new/issues/20131013/Con20131013646854.htm
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جريدة المسلمون اليوم ،والحاجة إلى سفينة مسطحة.  (.4ه شوال 1431الخشيبان، علي بن حمد.) -

تم  http://www.alriyadh.com/559185. على الرابط 15421الرياض. زاوية مقاالت اليوم. العدد 

 ه. 1435/ 12/ 28استرجاعه في: 

ه(. موقف الليبرالية في البالد العربية من محكمات الدين. الرياض: 1433الدميجي، صالح بن محمد. )  -

 مجلة البيان. 

حول اعتماد فهم السلف الصالح  الدميجي، عبدهللا  بن عمر. )دت(. شبهات العصرانيين ) اإلسالميين( -

 للنصوص الشرعية دراسة نقدية. )دن(. 

هـ(. مختار الصحاح. تحقيق: محمود خاطر.لبنان: مكتبة لبنان 1415الرازي، محمد بن أبي بكر.) -

 ناشرون. 

ه(. الجناية على المصطلحات اإلسالمية ومخاطره على عقيدة المسلم وفكره.  1433سامواه، علي مهاما.) -

 دم إلى مجلة الدراسات العقدية الصادرة بالجامعة اإلسالمية. المدينة المنورة.بحث مق

هـ( منهج للبناء الفكري األسس والمبادئ الضرورية. الرياض:دار 1435السعيدي. محمد بن إبراهيم.) -

 .2الوعي.ط

ياض: دار هـ(. موقف أهل السنة والجماعة من المصطلحات الحادثة وداللتها. الر1427السفياني، عابد.) -

 طيبة للنشر والتوزيع. 

 ه(. سلطة الثقافة الغالبة.الرياض:دار الحضارة. 1435السكران. إبراهيم بن عمر ) -

 . 31الشحوت، علي بن نايف. )دت(. موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة.)دن(. ج -

 هـ(. اإلعالم النهضوي. الرياض:أبواب اإلعالم. 1433الشهري، ياسر بن علي  .) -

. 4هـ(. العقلية الليبرالية في رصف العقل ووصف النقل. ط1434الطريفي، عبد العزيز بن مرزوق.) -

 الرياض: دار المنهاج. 

 دن(. عبد الكافي، إسماعيل عبد الفتاح. )دت(. الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية.) -

هـ(. البحث العلمي: مفهومه، وأدواته، وأساليبه. إشراقات للنشر 1424عبيدات، ذوقان، وآخرون.) -

 والتوزيع.

ه(. ضوابط قبول المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة. رسالة 1428العتيبي، سعود.) -

 م القرى: مكة المكرمة. دكتوراه. قسم العقيدة واألديان.كلية الدعوة وأصول الدين. جامعة أ

ه(. التعددية الثقافية من منظور التربية اإلسالمية دراسة تحليلية. 1435العتيبي، عبد هللا بن عايض. ) -

رسالة ماجستير غير منشورة.قسم التربية اإلسالمية والمقارنة. كلية التربية. جامعة أم القرى: مكة 

 المكرمة.

. الرياض: مكتبة 4إلى البحث في العلوم السلوكية. ط ه(. المدخل1426العساف، صالح بن حمد. ) -

 العبيكان.

هـ(. اإلسالم والتعددية االختالف والتنوع في إطار الوحدة. القاهرة: مكتبة الشروق 1429عمارة، محمد.) -

 الدولية. 

ه(. فضاءات الحرية. القاهرة: المركز العربي للدراسات 1434العميري، سلطان بن عبد الرحمن.) -

 ية. اإلنسان

http://www.alriyadh.com/559185
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جريدة الرياض. زاوية الوصاية االجتماعية..تكافل أم تطفل.   (.11هـ شعبان 1428العنزي، صغير. ) -

تم استرجاعه   http://www.alriyadh.com/366854. على الرابط: 14659تحقيقات وتقارير.العدد 

 ه. 28/12/1435في: االسترداد: 

هـ(. ترجمة المصطلحات اإلسالمية مشاكل وحلول. بحث مقدم في ندوة بعنوان 1422زالة، حسن .)غ -

. على الرابط 1ترجمة معاني القرآن الكريم تقويم للماضي وتخطيط للمستقبل. ص

http://IslamHouse.com/459965   :م.3:50ه. الساعة24/12/1435تم استرجاعه في 

 ه(. التعددية العقائدية وموقف اإلسالم منها. الرياض: دار التدمرية.1431القحطاني، يوسف بن محمد.) -

(. التعددية وظاهرة التصنيف االجتماعي. جريدة الرياض. مقاالت 29هـ رجب 1433محفوظ، محمد. )  -

تم استرجاعه   http://www.alriyadh.com:8080/745428(. على الرابط  16066اليوم. العدد ) 

 ه. 12/1435/ 27في:

(. التعددية وشرط التسامح. جريدة الرياض. مقاالت اليوم.  8هـ ربيع األول 1427المحمود، محمد. )  -

 ه.12/1435/ 27تاريخ االسترداد:  adh.com/144058http://www.alriyعلى الرابط 

ه(. التعددية الفكرية تقسيما  وتأصيال  على ضوء السياسة الشرعية. مجلة 1431المزيني، خالد بن عبد هللا.) -

 .80- 27. مركز التأصيل للدراسات والبحوث ص ص 2التأصيل .العدد 

 مصطفى، إبراهيم، وآخرون.)د.ت(. المعجم الوسيط. تحقيق: مجمع اللغة العربية، دار الدعوة.  -

(. التيسير بشرح الجامع الصغير. الرياض:مكتبة اإلمام 1408المناوي الحافظ زين الدين عبد الرؤوف.)  -

 . 3الشافعي. ط

 زاد للنشر. هـ(. بدعة إعادة فهم النص. جدة: مجموعة1431المنجد. محمد بن صالح. ) -

دور شبكات التواصل االجتماعي في  ه(.1433جمادى األولى  24-22.)رشيد تحسين منصورمنصور، -

ورقة مقدمة للمنتدى السنوي . تحقيق احتياجات الشباب األردني دراسة مقارنة في النوع االجتماعي

 يد..التحديات النظريةواالتصال"االعالم الجد لإلعالمالسادس للجمعية السعودية 

 .جامعة الملك سعودوالتطبيقية.الرياض:

م(. المعالجة الصحفية للشؤون الثقافية في صحيفتي الرأي 2013منصور،تحسين؛ أبورمان،عبد هللا.) -

 .178 -157. ص ص 2. العدد 6والدستور. المجلة األردنية للعلوم االجتماعية. المجلد 

وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع. ه(. أصول التربية اإلسالمية 1403النحالوي. عبد الرحمن.) -

  28دمشق: دار الفكر.ط

ه(. أساسيات التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم والمعارف والفنون. الرياض:دار 1424يالجن. مقداد. ) -

 عالم الكتب. 

 ه(. الوصاية الفكرية دراسة و بحث. )دن(.1429يوسف،نزار. )  -

- UNESCO.(2006). UNESCO Guidelines on intercultural Education. Unesco  

section of education of peace and human right, Division for the promotion of 

quality education, Education sector, France .  
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Abstract 

The research aims to clarify the legal approach to dealing with 

contemporary intellectual terms. And its statement in contemporary reality, and 

the conclusion that underlies these terms. And highlighting the role of Islamic 

education in guiding the existing intellectual terms. The researcher followed the 

descriptive, historical, and critical approach. Among the most important results 

of the study, that what is sung in the texts of the Sharia is to devise an integrated 

approach in directing contemporary intellectual terms, and this is a sign of the 

validity of Islam, for every time and place. The good. Intellectual terms, arriving 

in the foundations that underpin them, converge to their origins and origin. The 

activation of educational institutions for the educational role in guiding 

contemporary intellectual terms may contribute effectively to the manifestation 

of the connotations of intellectual terms. 
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