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رؤية واقعية لتطىير املنهج الدراسي
ملادة الفكر اإلسالمي املعاصر

أ .د .عدنان علي الفراجي
كلية الرتبية  /اجلامعة العراقية
بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
ملخص البحث
الحمد هلل والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل وعلى اله وصحبه وسلم ،وبعد:
فاف الفكر اإلسالمي بعامة والفكػر اإلسػالمي المعاصػر بةاصػة مػر أأػرر وأمػرد المػواد

العلمية في العلوـ اإلسالمية إذ يندرج تحتها كم هائل مر النتاج العلمي يمترج فيه النقل والعقػل
فينتج عنه هذا الثراء المعرفي الذي ال يقف عند حد.
وإذ كػػاف الفكػػر اإلسػػالمي قػػد تػػم توصػػيفه انػػه نتػػاج مػػا اسػػتنبطه العقػػل اإلسػػالمي مػػر

مصػػدريه ااساسػػيير القػػراف الكػػريم والسػػنة النبويػػة المطهػػرة ،ومػػا أنػػافه ذلػ العقػػل مػػر اجتهػػاد

منضػػبو ،ومػػا تالق ػ مػػر نتػػاج المسػػلمير الفك ػػري مػػا نتػػاج الحضػػارات اال ػػرد ،فػػاف الفك ػػر
اإلسػػالمي المعاصػػر مػػا مػػا ورث مػػر الفكػػر اإلسػػالمي السػػابد اسػػتادت عليػػه تحػػديات مقافيػػة

جديدة لم تكر مطروحة سابقاً ،وهذا بحد ذاته يعػد إكػكالية تسػتوجل المعالاػة وإياػاد وسػائل

دفاعية مناسبة تواجه تل اإلككاليات والتحديات .فكاف هذا احػد دوافػا حػرح تسػاؤالت عػدة

منها:
مػػا المػػنهج المطلػػوب دراسػػته فػػي مػػادة الفكػػر اإلسػػالمي المعاصػػر والسػػيما انػػه يػػدرس

نمر العلوـ اإل سالمية في الدراسات ااولية والعليا ؟ .مػم مػا نػوابو و صػائا هػذا المػنهج ؟

وهل باإلمكاف أف يحقد هذا المنهج الوسػطية والواقعيػة والوػمولية بعيػداً عػر التطػرؼ واإلقصػاء
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؟ ..هػػذا التسػػاؤالت وأيرهػػا هػػي التػػي كانػػا دافع ػاً لكتابػػة هػػذا البح ػ  ،الػػذي انػػت م فػػي هػػذا
المقدمة ومالمة مباح و اتمة.

المبحػ ػ ااوؿ :تناول ػػا في ػػه الفك ػػر اإلس ػػالمي المعاص ػػر مفهوم ػػه وتعريف ػػه ،ومص ػػادرا

ااساسية ،واتااهاته.

المبح الثاني :تحدما فيه عر الموكالت والتحديات التي تواجه الفكر اإلسالمي،

وتم تقسيمه إلى مطلبير:

ااوؿ :التحػػديات والموػػكالت الدا ليػػة ،وتركػػرت فػػي بع ػ

النقػػاط اهمهػػا :أيػػاب الوةصػػية

اإلسالمية المثالية ،واإلحباط ،والامود ،والتطرؼ.
والثاني :التحديات والموكالت الةارجية وأهمها :التبوير ،االستوراؽ ،العولمة الثقافية ،الغػرو
اإلعالمي.
أمػػا المبحػ الثال ػ فقػػد صصػػته للحػػدي عػػر الوسػػائل الدفاعيػػة الممكنػػة للوقػػوؼ

بوجه التحديات والموكالت التي تواجػه الفكػر اإلسػالمي المعاصػر ومػر بينهػا :الحػوار ،وسػائل
االتصػػاؿ ،اإلعػػالـ بلكػػكاله المةتلفػػة ،المنػػاهج الدراسػػية والمنػػابر الدينيػػة التػػي ت كػػد علػػى القػػيم

والفضائل واا الؽ.
وأما الةاتمة فقد تضمنا بع

االستنتاجات والتوصيات .واهلل الموفد للصواب

املبحث األول
التعريف واملفووم
ذكر في تعريف الفكر عموماً :انه اسػم جػني يطلػد علػى اافكػار الحاصػلة مػر و يفػة

التفكر والتعقل التي أودعها اهلل تعالى في قلوب الناس ،فالتفكر إذاً و يفة بورية قاؿ تعالى انهُ
() 3
ف ّكر وق ّدر  )0( والفكر عموماً هو محصوؿ االجتهاد البوري.
الفكػر اإلسػالمي :هػو الفكػػر الػذي يفػرزا العقػػل المسػلم فػي ناحيػػة مػر نػواحي الحيػػاة،

تبعاً لل روؼ الرمانية والمكانيػة فػي مرحلػة مػر المراحػل التػي تمػر بهػا اامػة ،وهػو فكػر مسػتنبو
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اجتهػػادي ياػػري فػػي إحػػار الفهػػم ااصػػولي لنصػػوص الكتػػاب والسػػنة ،والتعػػرؼ علػػى مقاصػػدها
لتحقيد مصال الناس في دنياهم وأ راهم.

() 2

وعرؼ الفكر اإلسػالمي بلنػه :كػل مػا أنػتج فكػر المسػلمير منػذ مبعػ رسػوؿ اهلل ()

إلى اليوـ في المعارؼ الكونية المتصػلة بػاهلل سػبحانه وتعػالى والعػالم واإلنسػاف ،والػذي يُعبػر عػر

اجتهادات العقل اإلنساني في تفسير تل المعارؼ العامة في إحار المبادئ اإلسالمية العامة(،)3

ومصطل المعاصر :يمير الفكر اإلسالمي الذي يسود الساحة الفكرية والعلميػة انف عػر الفكػر

اإلسالمي الموروث.
والفكر اإلسالمي قاما عليه الحضارة اإلسالمية القويمة انه فكر كمولي ،يػد ل فػي

ري بنػػا هنػػا أف
تفاصػػيل الحيػػاة البوػػرية ،ويوػػمل كػػل ماػػاالت الحيػػاة التػػي يحتاجهػػا النػػاس ..وحػ ٌ
نعرض إذف ما أهم مبادئ الفكر اإلسالمي ؟ يمكر حصر هذا المبادئ باالتي:

() 4

 -0فهم نصوص الكتاب والسنة واستنباط ااحكاـ والعبر والمواعظ.
 -3اسػػتنباط بػػراهير الحػػد ودالئػػل التوحيػػد ،ومعا ػرات النبػػي محمػػد ( ،)وأيػػر ذل ػ مػػر
العقائد بالتدبر نيات اهلل التنريلية والتفكر في آيات اهلل الكونية.
 -2بياف محاسر اإلسالـ ،وسالمة ن مػه وتوػريعاته مػر النقػائا ،وأنهػا هػي المصػلحة لحيػاة
الناس.
 -3الػػدفاع عػػر اإلسػػالـ وتفنيػػد الوػػبهات المثػػارة حولػػه ،وبيػػاف بطػػالف اافكػػار المنحرفػػة،
واادياف الضالة.
 -4استكواؼ ااسرار التي ونعها اهلل في لقه ،وسةرها لإلنساف ،واالنتفاع مػر ذلػ فػي
والرقي بها ،وفي اإلعداد لقوة المسلمير في كافة الماػاالت ،ويػد ل
تسهيل حياة الناس
ّ

ف ػػي ذلػػ العل ػػوـ المادي ػػة ،كالفيري ػػاء ،والكيمي ػػاء ،والريان ػػيات ،والط ػػل ،وعل ػػوـ الحي ػػاة،
والصناعات المةتلفة ،والرراعة ،والعلوـ االقتصادية ،واستةداـ المفيد منها وتطويرا.
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 -5البحػ ػ والدراس ػػة لل ػػنفي البو ػػرية ،والنو ػػاط اإلنس ػػاني ،وإقامت ػػه عل ػػى مب ػػادئ اإلس ػػالـ
ومسػػلماته ،ويوػػمل ذلػ  :علػػم الػػنفي ،علػػم االجتمػػاع ت
وفرعهمػػا ،والدراسػػات التاريةيػػة،
وأيرها.
 -6التفكر في اامور الغيبية التػي ا بػر اهلل تعػالى بهػا ،وبةاصػة قيػاـ السػاعة والحيػاة ان ػرة
وصفات الانة والنار ،مما يفيد في إصالح القلوب واندفاعها للةير ،وابتعادها عر الور.

مصادر الفكر اإلسالمي:
تعددت مصادر الفكر اإلسالمي القديم والمعاصر ويمكر أف أجملها باالتي:
 -0القراف الكريم.
 -3السنة النبوية
 -2العقل البوري وما ورمه الفكر مر نتاج علماء المسلمير.
 -3المعرفة اإلنسانية.
يقػػوؿ الػػدكتور محسػػر عبػػد الحميػػد عػػر مصػػادر الفكػػر(( :مػػر اللهػػا يةػػرج الفكػػر

االجتهادي الاديد في كل عصر ،مر اجل أف ال تتوقف الحياة اإلسالمية المتطورة فتتل ر اامة
اإلسالمية عر ركل اامم اا رد بل البد أف تفوقها)).

() 5

فلما المصادر اإلسالمية ااصيلة المتمثلة فػي المصػدرير ااساسػيير (الكتػاب ،السػنة)

فضػالً عػػر ااصػػوؿ والثوابػا اا ػػرد التػػي اعتمػػدها الفقهػاء وااصػػوليوف المسػػلموف ،كاإلجمػػاع

والقياس وكالـ أهل بيػا النبػوة والصػحابة ،واالجتهػاد ،والمصػال المرسػلة ،واالستحسػاف ..كػل

ذل أأنى الفكر اإلسالمي بروافد جديدة ومستمرة.
وأما دور العقل فهو في االجتهاد في المسائل التي لم تتطرؽ لها النصوص ،مثاؿ ذل

ما قاـ به الفكر اإلسالمي بمحاولة فػ البػراهير القرآنيػة اليقينيػة ،وبنائهػا علػى مقػدمات عقليػة،

وقػػاـ كػػذل باسػػتعماؿ قػػوانير المنطػػد فػػي تفنيػػد العقائػػد والمبػػادئ التػػي كانػػا تةػػالف العقائػػد
اإلسالمية.

() 6
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وأمػػا الثقافػػات والحضػػارات ااجنبيػػة فاإلسػػالـ كمػػا هػػو مابػػا يح ػ المسػػلمير علػػى

البح والن ر ،ومعرفة التػاري ،،واالعتبػار بػاامم واايػاـ ،وا ػذ الحكمػة مػر أي وعػاء رجػا،

ومر هذا المبدأ انطلد المسلموف إلى اا ذ بلسباب الحضارة اإلنسانية واالستفادة منها في بناء

حياتهم وتطوير ماتمعهم.

() 7

اتااهات الفكر اإلسالمي المعاصر:

ال ك أف الفكر اإلنساني عامة والفكر اإلسالمي اصة ال يقف عند حػد ،إذ تسػتمر

فيػػه الحركػػة والحيويػػة ..ولػػذل فثمػػة اتااهػػات تعمػػل علػػى هػػذا التاديػػد وتػػدفا بػػه نحػػو التطػػور

والرقػػي ..وهػػذا سػػنة التػػدافا الكونيػػة التػػي أكػػار اهلل تعػػالى إليهػػا بقولػػه  :ولػػوال دفػػا اهلل النػػاس
بعضهم ببع

لهدما صواما وبيا ومساجد يذكر فيها اسم اهلل كثيرا ..

() 8

لػػذا فػػاف هنػػاؾ اتااهػػات يمكػػر تلكػػيرها وعػ ّدها وسػػائل دفػػا وتطػػوير للفكػػر اإلسػػالمي

المعاصر منها:

 .0اتااا التاديد في الفهم :ال نعني بالتاديد في الفهم من ومة العقائد والعبػادات واا ػالؽ،
التي تندرج تحا الثوابا ،وإنما العمل على إزالة رواسل التةلف واالنحطاط مر أفكػار النػاس

بحي ػ نفهػػم قػػيم الػػدير ومبادئػػه كمػػا فهمػػه اإلنسػػاف المسػػلم فػػي الصػػدر ااوؿ لإلسػػالـ ،فهػػو

تاديد في فهم الناس ال في الدير نفسه بما يوكل مر قاعػدة تصػورية وقيمػاً كبػرد مابتػة ،وهػذا

بحػػد ذاتػػه ال يعنػػي أيض ػاً إسػػقاط قػػيم العصػػر علػػى ااصػػوؿ العقديػػة والفكريػػة ،بػػل فهػػم العصػػر
وال روؼ الرمانية والمكانية له دور فاعل في فهم آفاؽ هذا ااصوؿ وإدراكها)02( .

 -3اإلبػػداع :اإلبػػداع يسػػاوؽ التاديػػد فػػي معنػػاا وآفاقػػه ،وهػػو الػػذي يعمػػل علػػى بع ػ الحيػػاة
اإلنسػػانية مػػر جديػػد ،بعث ػاً يصػػوغ من ومتهػػا المعرفيػػة ،ويريػػل عػػر مفاهيمهػػا مكونػػات التةلػػف،

وانم ػػار الس ػػي ة لعه ػػود االس ػػتالب والمس ػػ ،الفك ػػري ،متاهػ ػاً إل ػػى اإلجاب ػػة ع ػػر تلػ ػ ااسػ ػ لة

والتحديات الفكرية التي تبح عر جوانل تتناأم ما موكالت الواقا و روفه البي ية ،والتغييػر

الحاصل بفعل الرماف والمكاف.
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العدد ()8

 -2الحدامة والعصرنة :مصطلحاف د ال قواميسنا الفكريػة المعاصػرة ،ويتركػر معناهمػا فػي قبػوؿ
مبدأ التحدي والتاديد ،واإلصالح.

ه ػػذاف المص ػػطلحاف متمم ػػاف لبعض ػػهما بحيػ ػ ال ينفك ػػاف ولكنهم ػػا ف ػػي الغ ػػرب لهم ػػا

المفهوـ الةاص بهما ،يقوؿ د .عبد الوهاب المسيري(( :فالحدامػة الغربيػة توػكل اإلحػار الػذي
يدور دا له اإلنسػاف الغربػي ،وهػي تقػدـ رؤيػة ماديػة تػرد العػالم باعتبػارا مػادة ،وقػد عرفػا هػذا

الرؤيػػة الهػػدؼ مػػر وجػػود اإلنسػػاف فػػي الكػػوف بلنػػه تع ػػيم المنفعػػة واللػػذة ،وعرفػػا التقػػدـ بلنػػه

تصاعد معدالت اإلنتاج واالستهالؾ محاولة كراهة استهالكية عند اإلنساف الغربي ليي له ن يػر
في التاري ،،وبذا فهي تستةدـ العقل والعلم والتكنولوجيا بوكل منفصل عر القيم)).
أم ػػا الموق ػػف اإلس ػػالمي م ػػر الحدام ػػة والعص ػػرنة ف ػػاف ال ػػبع

()03

ال ي ػػرد مانعػ ػاً ف ػػي قب ػػوؿ

التحدي إذا كاف ال يتعارض ما مبدأ التمس بااصوؿ واف اا ذ بمبدأ التاديػد أو اإلصػالح

ال يتعارض ما مبدأ ااصالة والقدـ.

وهذا الػرأي ذكػرا عبػد الػرحمر الحػاج نػمر حرحػه عػر إكػكالية العصػرنة فػي تحػدي

الػػن م اإلسػػالمية ،ويضػػيف :أف قضػػية التحػػدي للػػن م االقتصػػادية ينبغػػي أف تسػػبقها الحلػػوؿ

الاذرية في منهاة أو لنقل :برماة العقػل اإلسػالمي ،واف أنػى النصػوص أمػر يالح ػه الماتهػد
والفقيه أكثر مما يالح ه اإلنساف العادي ،وحاجة الماتهد إلى العلوـ العصرية إنما هي حاجات

مساعدة في فهم الواقا ال في ا ذ ااحكاـ.

()02

املبحث الثاني
املشكالت والتحديات اليت تواجى الفكر اإللسالمي
المطلل ااوؿ :التحديات والموكالت الدا لية:
ممة موكالت وتحديات دا لية تواجه الفكر اإلسالمي المعاصر وتاعلػه جامػداً بعيػداً
عر التاديد واإلبداع والفاعلية ..مر هذا الموكالت والتحديات:
 -0اإلحباط النفسي :كاف لالحتكاؾ ما الحضارة الغربية المعاصرة في العصػر الحػدي اامػر
النفسي البالغ عند الكثير مر المسلمير ،ترؾ بصماته وانحة على الموقف النفسي تاػاا
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الحضػػارة الغازيػػة ،فاسػػتقر فػػي وعػػي الكثيػػر مػػر مثقفػػي المسػػلمير المعاصػػرير أف الحضػػارة
الغربية بمكوناتها العقلية ،ونتاجها الفكري هي معيار التقدـ ونمانه على السواء ،مم انتقل

هػػذا التصػػور مػػر جيػػل ن ػػر ،وال سػػيما لػػدد أول ػ الػػذير سػػنحا لهػػم الفػػرص لتلقػػي
علػػومهم فػػي الاامعػػات والمعاهػػد الغربيػػة ،فصػػاروا مػػر أنصػػار تل ػ الحضػػارة ودعػػوا إلػػى

اا ػػذ بهػػا بةيرهػػا وكػػرها ،وحلوهػػا ومرهػػا .وهػػذا التحػػدي لػػيي بػػاامر السػػهل ،وال تػػراؿ
آمارا ماملة قوية إلى يومنا هذا.

()03

 -3التقليػػد والامػػود  :أف التقليػػد ااعمػػى الػػذي يصػػيل الماتمعػػات اإلنسػػانية هػػو عبػػارة عػػر
عاػػر ذاتػػي يمنػػا االعتمػػاد علػػى الػػذات وممارسػػة الػػدور الحضػػاري ،وأمػػاـ هػػذا القصػػور
الذاتي والنقا اإلبداعي يبدأ اإلنساف باستثمار جهود أيرا واقتناء منارات ان رير ،كما

أف التقليد ااعمى في إحارا العاـ هو تل ر في مستود الوعي وتراجا درجة النضج العقلي

والنفسي ،بحي ينتقل المرء مر آفاؽ اإلبداع إلى حير اإلتباع .ومر هذا يمكر القوؿ أف
التقليد هو الوجه ان ر للتبعية ،وهذا التحدي يكاد يكوف مر ا طر التحديات المعاصرة،

إلى جانل الاحود الفكري ،الفكري ،الفكري ،مر يحاربوف ان ػرير الػذير ال يتفقػوف أو

يوتركوف معها فػي القناعػات واافكػار ،فػتعم الفػتر وتػرداد العصػبيات وتتراجػا قػيم العقػل
والحضارة.

()04

 -2التطرؼ :نحر نواجه اليوـ تحدياً طيراً في مااؿ الفكر هو (التطرؼ) ،الذي يترتل عليه
العنػػف فػػي الغالػػل ،والتطػػرؼ فػػي الفكػػر ،أو التطػػرؼ فػػي الػػرأي ،يعنػػي عػػدـ االعتػػراؼ
بان ر ،واعتداء اإلنساف برأيه فقو ،وهذا هو الغلو ،وقد حذر اإلسالـ منه في ااحادي

الصػػحيحة يقػػوؿ النبػػي عليػػه الصػػالة والسػػالـ :إيػػاكم واللغػػو )05( ويقػػوؿ أيضػاً  :هلػ

المتنطعوف.)06( 

ومر سمات ه الء :عدـ استقصاء اادلة التفصيلية ،والعمل بعموميات االفاظ التي ال

يفقهونه ػػا ،كم ػػا أنه ػػم يتمي ػػروف بع ػػد اإلحاح ػػة بلف ػػاؽ الو ػػريعة ،ويهيل ػػوف إل ػػى التض ػػييد والتو ػػديد

واإلس ػػراؼ ف ػػي الق ػػوؿ ب ػػالتحريم ،وتوس ػػيا دائ ػػرة المحرم ػػات ،وحس ػػبنا ف ػػي ذلػ ػ قول ػػه تع ػػالى:

267

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المالد ()32

أيلوؿ ()3202

العدد ()8

 وال تقولػػوا لمػػا تصػػف ألسػػنتكم الكػػذب هػػذا حػػالؿ وهػػذا حػػراـ لتفتػػروا علػػى اهلل الكػػذب إف
الذير يفتروف على اهلل الكذب ال يفلحوف.

()07

كمػػا أف مػػر م ػػاهر ه ػ الء المتطػػرفير اكػػتغالهم بكثيػػر مػػر المسػػائل الارئيػػة واامػػور

الفرعية عر القضايا الكبرد التي تتعلد بكينونة اامة ومصيرها.

()08

أف اهرة التطرؼ والعنف لم تكر مقبولػة أبػداً فػي اإلسػالـ علػى مػر التػاري ،الف مػر

حبيعة اإلسالـ انه أوسو بير التضييد والتساهل ..ذل المعنى الذي نوا له المانير الحكمػاء،

واتفقوا على أف قواـ الصفات الفانلة واالعتداؿ ،أي التوسو بير حرفير :اإلفراط والتفريو الف

هػػذير الطػػرفير يػػدعو إليهمػػا الهػػود ،الػػذي حػػذرنا اهلل تعػػالى منػػه فػػي موانػػا كثيػػرة ( ،)32فقػػاؿ

سبحانه  وال تتبا الهود فيضل عر سبيل اهلل.)30( 

المطلل الثاني :التحديات والموكالت الةارجية:

تكػػاد الموػػكالت والتحػػديات الةارجيػػة التػػي تواجػػه الفكػػر اإلسػػالمي المعاصػػر تػػوازي
مثيالتها الدا لية إف لم ترد عليها ..ومر تل التحديات:
 -0التبوير:
يمثػػل التبوػػير احػػد التحػػديات التػػي تواجػػه الفكػػر اإلسػػالمي المعاصػػر ،ذل ػ أف هػػذا

التح ػػدي يق ػػف وراء الغ ػػرب بمن مات ػػه ودول ػػه وك ػػعوبه ..لتحوي ػػل المس ػػلمير م ػػر اإلس ػػالـ إل ػػى

المسػػيحية ،وقػػد بػػدا التبوػػير عملي ػاً فػػي الػػبالد اإلسػػالمية مػػا بدايػػة القػػرف التاسػػا عوػػر حي ػ

انتوػػرت فيهػػا الم ػػات مػػر اإلرسػػاليات التبوػػيرية وتحػػا تصػػرفها عوػرات االػػوؼ مػػر المكاتػػل
والمػػدارس الةاصػػة والعامػػة ،والمستوصػػفات والمستوػػفيات ...كلهػػا تعمػػل لغايػػة واحػػدة ،وهػػي
تنصير المسلمير ،وقد ركر المبوروف على التعلػيم فػي مواجهػة اإلسػالـ بعامػة والفكػر اإلسػالمي

بة اصػ ػػة ،يقػ ػػوؿ المفكػ ػػر اإلسػ ػػالمي أبػ ػػو ااعلػ ػػى المػ ػػورودي (رحمػ ػػه اهلل)(( :اف كػ ػػل الاػ ػػرائم
االستعمارية التي ارتكبها الغرب في الماتمعػات اإلسػالمية مػر بطػن وتنكيػل واحػتالؿ ل وحػاف

واسػػتغالؿ اإلنسػػاف ،ال تسػػاوي لمػ ػاً ارتكبػػه االسػػتعمار الغربػػي ح ػػير فػػرض علػػى الماتمع ػػات
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اإلسالمية أن متهُ التعليمية والتربوية الغريبة عر معتقداتنا وعاداتنا ،فانول بذل أجياالً مر كػبابنا
تنكرت لوةصيتنا اإلسالمية وأبغضا دينها واحتقرت تاريةها)).

()33

 -3االستوراؽ:
يقػوـ االستوػػراؽ إلػػى جانػػل التبوػير كواحػػد مػػر التحػػديات الكبيػرة التػػي تواجػػه الفكػػر

اإلسػ ػػالمي المعاصػ ػػر ،حي ػ ػ التقػ ػػا دوافػ ػػا االستوػ ػػراؽ الدينيػ ػػة مػ ػػا دوافػ ػػا التبوػ ػػير .باكػ ػػر
المستو ػػرقوف نو ػػاحهم بلنفس ػػهم ف ػػي الع ػػالم اإلس ػػالمي بم ػػوازاة م ػػر المبو ػػرير والمس ػػتعمرير،
ومساعدتهم بالةبرات والمواقف ،وذل مػر ػالؿ إلغػاء المحانػرات فػي الاامعػات ،أو إقامػة
الامعيات وااندية العلمية في البلداف اإلسالمية ،ومر اللهػا يتحػدموف عػر اإلسػالـ ،ويدسػوف

ما استطاعوا مر أفكار هدامة لتسميم عقوؿ المسلمير.

()32

 -2العولمة الثقافية:
ته ػػدؼ العولم ػػة الثقافي ػػة إل ػػى إيا ػػاد مقاف ػػة عالمي ػػة ،تعن ػ ّػي بتوحي ػػد الق ػػيم ح ػػوؿ الم ػػرأة

وااسرة ،وجميا ما يمكر أف يندرج تحا لف ة الثقافة ،فهي توحيد للثقافات بغير حػدود ،وآلػة
ذل ػ اإلعػػالـ بوسػػائله المةتلفػػة ،واالتصػػاالت بقطاعاتهػػا المتعػػددة ،وهػػذا العولمػػة مبنيػػة علػػى

سرعة انتوار المعلومات وسهولة حركتها ،ما إمكانية الوصوؿ إليها بغير رقيل أو حسيل.

()33

والواقػا فػػاف العولمػػة الثقافيػػة تمثػػل أقػػود التحػديات الةارجيػػة فػػي الوقػػا الػػراهر فهػػي

ت ػ مر سػػلباً علػػى الفكػػر واا ػػالؽ والقػػيم اإلسػػالمية ،ويرجػػا ذل ػ إلػػى تعػػدد وسػػائل االتصػػاؿ

وتنوعها مر جهة ،وإقباؿ الناس على اقتناء هذا الوسائل مر جهة أ رد ( ،)34ومعلوـ أف الغػرب

ػل بلمريكػػا وأوربػػا أصػػب يمل ػ مػػر وسػػائل االتصػػاؿ مػػا يمكنػػه التػػلمير علػػى العػػالم اإلسػػالمي
ممثػ ٌ

مقافياً وإعالمياً ،ويستطيا الغرب بما يمتل مر أسباب التقدـ المادي والتقنػي مػر تنفيػذ ططػه

وملربػػه فػػي السػػيطرة الفكريػػة والثقافيػػة الوػػاملة علػػى العػػالم اإلسػػالمي وأيػػرا ،ومقابػػل ذلػ فػػاف
الوعوب اإلسالمية تقف عاجرة أماـ هذا التحدي الةطير.

()35

أبناء الماتما الورقي ،واإلسالمي بالذات تتعدد رؤاهم تااا العولمة الثقافيػة بحسػل

أفكارهم وهوياتهم ،تلييداً أو رفضاً ،فاألل الحداميير الذير ال يدينوف بقضية وال يعترفوف بهوية،
ال تحمل العولمة عندهم أي تهديد مقافي ،وهم قلة في األل الماتمعات اإلسالمية.
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أمػػا أصػػحاب التوجهػػات القوميػػة أو اإلسػػالمية ،فالعولمػػة تعنػػي عنػػدهم ا تػػراؽ البنيػػة

الثقافية المحليّػة ،وتفػاقم طػر االسػتالب والغػرو واالسػتعمار الثقػافي ،بػل العولمػة الثقافيػة تعنػي

محو الهوية ونرع الةصوصية الوةصية التي ما زالا اامم تضحي بػاارواح فػي سػبيل الحفػاظ

عليها.

()36

وما ذل فالعولمة االقتصادية (بالػذات) أي فيمػا يتعلػد باالتصػاالت واإلعػالـ ونتياػة

التقدـ التقني المذهل فاف أكثر مر نصف سكاف العالم قادروف علػى اسػتيعاب هػذا التكنولوجيػا
استهالكاً أو إنتاجاً ..وبالتالي فهي ت مر في مقافة الماتمعات العالمية بنسل متفارقة.
أما واجبنا نحر فاف أردنا المحاف ة على هويتنا فال بد مر رف

التبعية المطلقة للغرب

العػدة الالزمػة عػر حريػد الدراسػات والبحػوث
ومحاوالته مس ،حضارة ومقافة (ان ر) ،واف نعػد ّ
والمناهج ونقوـ الثقافات مر حولنا ،حتى نمير بير حقهػا وباحلهػا ،وفقػاً لضػوابو الوػرع ،فنقبػل

مػػا فيهػػا مػػر يػػر ،ونحصػػر ماتمعنػػا نػػد مػػا فيهػػا مػػر كػػر ،وأوؿ ذل ػ يكػػوف بتقريػػر الثقافػػة
اإلسالمية في نفوس أبنائنا ،ونرس ،لديهم مفاهيمها ،ونبير لهم محاسنها ،قبل فوات ااواف.
 -3الغرو اإلعالمي:
مر التحديات الةطيرة التي يواجهها العالم اإلسالمي اليوـ ،والفكر اإلسالمي المعاصر

علػػى وجػػه التح ديػػد هػػو الغػػرو اإلعالمػػي بكػػل أكػػكاله ،فثػػورة المعلومػػات ،وتكنولوجيػػا االتصػػاؿ،
والب ػ ػ الفض ػ ػػائي المباكػ ػػر ،وك ػ ػػبكة االنترنػ ػػا ،والتعددي ػ ػػة فػ ػػي الوس ػ ػػائل اإلعالميػ ػػة المق ػ ػػروءة

والمسموعة والمرئية ..كل ذل لم يعد افياً على احد.
ومر دراسة أُجريا عػر اسػتةداـ الامهػور العربػي للقنػوات الفضػائية فػي بعػ

الػدوؿ

العربي ػػة تب ػػير أف داف ػػا التس ػػلية وال ػػتةلا م ػػر المل ػػل ج ػػاء بم ػػا نس ػػبته ( )%77ف ػػي مص ػػر ،و

( )% 022في السعودية وبةاصة بير الوباب ،وهذا في القنوات العربية ،أما القنوات ااجنبيػة
فكانػ ػػا نسػ ػػبته )%5232( ،فػ ػػي مصػ ػػر )%66( ،فػ ػػي المغػ ػػرب )%82( ،فػ ػػي السػ ػػعودية..

فتلمل ؟.

()37

أف الب المباكر الذي يلتي فػي سػياؽ الثػورة التكنولوجيػة ػاهرة إعالميػة متميػرة لهػا

دالالتهػػا وتلميراتهػػا المتعػػددة ،حي ػ القنػػوات التلفريونيػػة العربيػػة وااجنبيػػة بلنواعهػػا وسياسػػاتها
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المةتلفة ،دوف حدود أو قيود ،وهو ما ساعد على تدفد المعلومات والثقافات الوحنية والدينية،
وتاذب الاهود إليها ،وتاعل م سساتنا اإلعالمية مارد ناقل للمعلومات والثقافات.

()38

والحقيقػػة التػػي ال يمكػػر تااهلهػػا ،أف المػػواحر الوػػرقي عامػػة ،وال سػػيما فػػي الػػدوؿ

الناميػػة ومنهػػا عالمنػػا العربػػي واإلسػػالمي هػػو فػػي كثيػػر مػػر ااحيػػاف مقلػػد للمػػواحر الغربػػي ،وذلػ

بحك ػػم ك ػػعورا أف الغ ػػرب أكث ػػر مقاف ػػة وحض ػػارة وتق ػػدماً م ػػر الو ػػرؽ ،وه ػػذا ا ط ػػر م ػػا تواجه ػػه
ماتمعاتنا.

()22

املبحث الثالث
الولسائل الدفاعية للوقوف بوجى التحديات واملشكالت
اليت تواجى الفكر اإللسالمي املعاصر
 .0الحوار الثقافي:

ذكر اهلل تعالى في كتابه العرير في آيات عديػدة أف تعػدد الثقافػات اإلنسػانية وا ػتالؼ

الناس في الدير أمر مر مقاصد الةلد ،قاؿ تعالى  :ولو كاء رب لاعل الناس امةً واحدة وال

يرالوف مةتلفير إال مر رحم رب ولذل

لقهم...

()20

فاال تالؼ أمر قدري ،مثلما هو أمر مقصود لتقوـ الحاة على المةالف لكػر لػيي

لالقتتاؿ والنراع إذ ليي الكفر بذاته مبيحػاً لقتػل الكػافر وإلزهػاؽ روحػه ،أمػا التنػوع فػي ااعػراؽ

وااجنػػاس واالػػواف واللغػػات فقنمػػا يقصػػد بػػه التعػػارؼ والتقػػارب ،ال التنػػافر والتفػػرؽ ( ،)23قػػاؿ

تعالى  :يا أيها الناس إنا لقناكم مر ذكر وأنثى وجعلناكم كعوباً وقبائل لتعارفوا...

()22

فالقصػد مػػر التعػدد والتنػػوع الثقػافي فػػي أدنػػى مراحلػه هػػو التالقػي والتعػػارؼ ،وتبػػادؿ

اافكار والةبرات التي تطورها أنماط الحيػاة المةتلفػة ،وذلػ ممػا يريػد مػر عمػد مكونػات كػل

مقافػػة بمػػا تولػػدا مػػر الثقافػػات اا ػػرد ،وبتواصػػل االحتكػػاؾ السػػلمي بػػير الثقافػػات يػػتعلم أفػػراد
التمير ،ويلطفوا مواعرهم السلبية تااا أصحاب الثقافات اا رد
البور التقليل مر ّ
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 .3اإلعالـ:

اإلع ػػالـ اص ػػطالحاً ل ػػدد المةتص ػػير :تروي ػػد الن ػػاس باإل ب ػػار الص ػػحيحة والمعلوم ػػات

السػػلمية أو الحقػػائد الثابتػػة التػػي تسػػاعدهم علػػى تكػػوير رأي صػػائل فػػي واقعػػة مػػر الوقػػائا أو

موػكلة مػ ر الموػكالت ،فهػػو أكثػػر مػر كونػػه ماػػرد (أ بػار) إذ هػػو عمليػػة اتصػالية كاملػػة تػرتبو
بالماتما والحياة اليومية ،والمستقبلية.

()23

ولإلعالـ تلمير كبير في الماتما ،فهو سالح ذو حدير ،أف أحسنا استةدامه كػاف

ل ما تريد منه ،واف اسات استةدامه وقيادته انقلل علي  ،وهنا يلتي الس اؿ المناسل ،كيػف
يكوف اإلعالـ سالحنا لةدمػة فكرنػا ودعوتنػا وقضػايانا فػي الماػاالت المةتلفػة ؟ ،هػذا السػ اؿ

يدفعنا (وهي دعوة اولي اامر واال تصاص) إلى التفكير الااد لونا إستراتياية إعالمية عربية

وإسػ ػػالمية وفػ ػػد ااصػ ػػوؿ العلميػ ػػة والمونػ ػػوعية المقنعػ ػػة والمتفاعلػ ػػة مػ ػػا مس ػ ػتحدمات العلػ ػػوـ
والتكنولوجيا واالتصاؿ تضا قواعد مابتة ينطلد منها إعالمنا الفكري والثقافي.

()24

 .2التلكيد على من ومة القيم والفضائل:

مر وسائل مواجهة التحديات الفكريػة المعاصػرة التلكيػد علػى من ومػة القػيم واا ػالؽ

والفض ػػائل اإلس ػػالمية الت ػػي تُع ػػد اإلح ػػار ال ػػذي يحف ػػظ هوي ػػة اام ػػة ،وياعله ػػا قوي ػػة ص ػػلبة بوج ػػه
التحػػديات ..وهػػذا اامػػر لػػيي بالسػػهل ،ولكػػر أيض ػاً يسػػير لمػػر أراد أف يل ػػذ بلسػػبابه ..وفػػي

تقديرنا فاف أهم ما يمكر االستعانة به لتحقيد هذا القيم واا الؽ في الماتما المسلم أسباب

عدة مر أهمها:
 -المناهج :تعد المناهج الدراسية احد مالمػة عوامػل فػي العمليػة التربويػة والتعليميػة فضػالً عػر

المتلقي (الطالل) ،والمربي ،و (المعلم وااسػتاذ) ،وهػي تحتػاج بػير حػير وآ ػر إلػى إعػادة

تقويم وتطوير بما يةدـ تطلعات اامة والماتما.

والبػػد فػػي ماػػاؿ العلػػوـ اإلسػػالمية أف تسػػتند تلػ المنػػاهج علػػى الوػػريعة اإلسػػالمية

الصػافية النقيػة وذلػ لوػػمولها وعموميتهػا ،يقػوؿ العالمػة محمػػد بػاقر الصػدر(( )25( :اف كػػموؿ

الوريعة واستيعابها لاميا مااالت الحياة مر الةصائا الثابتة لها ،ال عر حريد تتبّا أحكامهػا

في كل المااالت فحسػل ،بػل عػر حريػد التلكيػد علػى ذلػ فػي مصػادرها العامػة أيضػاً ،فػنحر
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نستطيا أف ناد في هذا المصادر نصوصػاً ت كػد بونػوح علػى اسػتيعاب الوػريعة وامتػدادها إلػى

جميا الحقوؿ التي يعيوها اإلنساف ،واعتنائها بالحلوؿ لاميػا الموػاكل التػي تعترنػه فػي كػتى

المااالت)).
ويقوؿ د .كريف علي حماد(( )26( :االسالـ هو المنهج اامثل للحياة اإلنسػانية فػي

كل زماف ومكاف انه منهج كامل لن اـ الحياة)) .وما دمنا بصدد الحدي عػر تطػوير وتحسػير
المنػ ػػاهج ،وبةاصػ ػػة منػ ػػاهج الفكػ ػػر اإلسػ ػػالمي والعلػ ػػوـ اإلسػ ػػالمية ،حػ ػػري بنػ ػػا أف نتسػ ػػاءؿ :مػ ػػا
المنطلقات الفكرية لمناهج العلوـ اإلسالمية والفكر اإلسالمي بالذات لمواجهة التحديات ؟ وما

اابعاد التربوية الممكر تحقيقها مر الؿ عملية التطػوير والتغييػر ؟ ومػر يقػوـ بػالتطوير ؟ .فػقذا

كانا فكرة تضمير المناهج وسائل جديدة تربوية وفكرية صػحيحة فػالتطوير والتغييػر مطلػوب،و
إال فال .المهم أف تتحقد مر الؿ هذا المنػاهج منطلقػات تتوافػد مػا كػريعتنا اإلسػالمية ،وبمػا

يضمر تحقيد القيم والفضائل التي نصبوا إليها في الماتما ،ومر تل المنطلقات القيّمة:

()27

 -0التصػور اإلسػػالمي للكػوف واإلنسػػاف والحيػػاة أساسػه أف اإلسػػالـ هػػو الن ػاـ العػػالمي العػػاـ
الذي ارتضاا اهلل تعالى.

 -3اإلسالـ دعوة للةير.
 -2منهج اإلسالـ منهج وسطي معتدؿ.
حر يتمتا بقدرات عقلية وحاقات ايمانية ،والفكر
مكرـ ومستةلف وهو ٌ
 -3اإلنساف مةلوؽ ّ
اإلسالمي نمر مناهاه يعمل على تنمية هذا القدرات.

 -4العالق ػػة ب ػػير العب ػػد ورب ػػه عالق ػػة متوازن ػػة موافق ػػة للفط ػػرة والعقي ػػدة والو ػػريعة واال ػػالؽ
السامية.
 -5االحتراـ المتبادؿ بير اافراد دوف استعالء أو استبعاد أو ازدراء أو تهمين.
 -6التلمل والتفكير في إدراؾ اامور وعدـ التقليد ااعمى.
 -7التمس بالهوية اإلسالمية مر الؿ الثقافة اإلسالمية لمواجهة التحديات.
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 -8تنمي ػػة المي ػػوؿ واالتااه ػػات اإلس ػػالمية ،وتق ػػويم االنحراف ػػات الس ػػلوكية لتحقي ػػد االت ػػراف
النفسي للوةصية المسلمة.

 -02الوحي والعقل والكوف والحواس مصادر المعرفة اإلنسانية في اإلسالـ.
 المنػػابر  :والمنػػابر هػػي اا ػػرد فػػي المسػػاجد والاوامػػا وأمػػاكر العبػػادات ياػػل أف ت ػ ديالرسالة ذاتها التي ت ديها المناهج وهي بال ك يتولى أمرها أهل العلم الذير يهمهم صالح

الفرد وتقويم الماتما.

اخلامتة
م ػػر ه ػػذا الع ػػرض المتوان ػػا له ػػذا البحػ ػ  ،ن ػػود أف نق ػػف عل ػػى بعػ ػ

االس ػػتنتاجات

والتوصيات وأهمها:
 -0نور وترسي ،العقائد والمبادئ والمعارؼ التػي جػاء بهػا اإلسػالـ لػدد اكبػر عػدد مػر أبنػاء
الماتم ػػا ،وجعله ػػا أس ػػاس التربي ػػة والتعل ػػيم ف ػػي مةتل ػػف مراحل ػػه ،واإلع ػػالـ ف ػػي جمي ػػا

مااالته ،لكي تكوف قاسماً موتركاً يػ مر بػه ويةضػا لػه الاميػا فينطلقػوف منػه ويرتكػروف
عليه في نواحهم الفكري.

 -3الحرص على إقامة الوحدة الفكرية عر حريد تقوية الرابطة العقدية ،واا ّوة اإليمانية عند
أفػػراد الماتمػػا ،والعمػػل علػػى اسػػتدامة تل ػ الوحػػدة واا ػ ّػوة وسػػالمتها مػػر النرع ػػات،

واالبتعاد عما ينتج عر النرعات مر مرقة وكتات.

 -2إف مػػادة الفكػػر اإلسػػالمي المعاصػػر يحتاجهػػا جميػػا أفػػراد الماتمػػا فض ػالً عػػر الطالػػل

الا ػػامعي ال ػػذي ه ػػو أول ػػى ب ػػاف يك ػػوف عل ػػى بين ػػة م ػػر ه ػػذا الم ػػادة الحيوي ػػة وذلػ ػ لكث ػػرة

التحديات الفكرية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية التي تواجهه.
 -3تدريي هذا المادة فػي ااقسػاـ اإلنسػانية فػي الاامعػات وال سػيما أقسػاـ :علػوـ القػراف،
التاري ،،العلوـ السياسية ،الوريعة.)...
 -4التلكيػػد علػػى تبنػػي الن ػػرة الوسػػطية واا ػػذ بكافػػة انراء الفكريػػة والمذهبيػػة بعيػػداً عػػر
التطرؼ واإلقصاء.
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 -5حبا كتاب بعنواف (الفكر اإلسالمي المعاصر) ،يوزع علػى ااقسػاـ ذات اال تصػاص مػر
اجل تحصير فكر الطلبة ،بعد إ ضاع هذا الم لف إلى مراجعة دقيقة.

هوامش البحث:
( )0المدمر .07 /
( )3ندوة اتااهات الفكر اإلسالمي المعاصر ،مكتل التربية لدوؿ الةليج ،البحرير ،ط ،0
0326هػ ،ص  85و ص ،86
( )2د .محس ػػر عب ػػد الحمي ػػد ،ح ػػوار ف ػػي الفك ػػر اإلس ػػالمي ،مال ػػة دراسػ ػات إس ػػالمية ،دار
الحكمة ،بغداد ،العدد  7 /لسنة  ،3220ص .23
( )3د .محسر عبد الحميد ،الفكر اإلسالمي :تقويمه وتاديدا ،مكتبة دار المنػار ،العػراؽ،
الرمادي ،0876 – 0327 ،ص .6
( )4عبد اهلل عبد الرحمر ،امر اإليماف في تحصير اامة اإلسالمية ند اافكار الهدامػة ،ط
 ،0الاامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة0332 ،هػ 3222 /ـ ،ج  ،3ص  – 475ص
.476
( )5د .محسر عبد الحميد ،حوار في الفكر اإلسالمي ،مصدر سابد ،ص.25
( )6ين ػػر :كنعػػاف وركػػيد عبػػد الوهػػاب ،الفكػػر اإلسػػالمي بػػير تحػػديات العصػػر ونػػرورات
التاديد ،مالة دراسات إسالمية ،بيا الحكمة ،بغداد ،العدد  ،3220 ،7 /ص 54

 ص .55( )7كنعاف ،مصدر سابد ،ص .55
( )8الحج .32 /
( )02كنعاف ،مصدر سابد ،ص .56
( )00كنعاف ،المصدر السابد ،ص .57
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( )03ين ر :علي نػايف الوػحود ،الحضػارة اإلسػالمية بػير أصػالة المانػي وآمػاؿ المسػتقبل،
.67/5

( )02المصدر نفسه.
( )03كنعاف ،مصدر سابد ،ص  – 62ص .60
( )04كنعاف ،ص  ،65عر د .محسر عبد الحميد .55 /
( )05ابػػر ماجػػة ،محمػػد بػػر يريػػد القروينػػي ،سػػنر ابػػر ماجػػة 0227/2 ،ب ػػرقم ،2238 /

الطبرانػػي ،سػػليماف بػػر احمػػد ،المعاػػم الكبيػػر ،356/6 ،بػػرقم  ،6280 /احمػػد بػػر

حنبل( ،ت 330هػ) ،المسند ،236/0 ،برقم .2337 /
( )06مسلم بر الحااج ،الااما الصحي  ،3244/3 ،برقم .3562 /
( )07صال أانم السدالف ،أسباب اإلرهاب والعنف والتطرؼ ،ص .33
( )08محمد الطاهر بر عاكور ،مقاصد الوريعة ،ط  ،3220 ،3ص .337
( )32ص .35 /
( )30النحل .005 /
( )33محمػػد احمػػد جمػػاؿ ،عوامػػل االنهيػػار الػػدا لي فػػي الماتمعػػات العربيػػة ،المركػػر العربػػي
للدراسات ،ص .562

( )32محمػػد احمػػد جمػػاؿ ،عوامػػل االنهيػػار الػػدا لي فػػي الماتمعػػات العربيػػة ،المركػػر العربػػي
للدراسات ،ص .562

( )33ناصر سليماف العمر ،رسالة المسلم في حقبة العولمة ،مركر الدراسات اإلسالمية ،قطر،
0333هػ ،ص .07
( )34كنعاف ،مصدر سابد ،ص .70
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( )35الفراجػػي ،د .عػػدناف علػػي كرمػػوش ،التحػػديات الثقافيػػة الةارجيػػة و طرهػػا علػػى الفكػػر
العربػػي اإلسػػالمي ،بحػ منوػػور فػػي مالػػة دار الحكمػػة ،العػػدد الثػػاني لسػػنة 3222ـ،

ص .024
( )36ناصر سليماف العمر ،مصدر سابد ،ص .07
( )37د .حسير أبو كنل ،اإلعالـ والةطاب الدعوي ،ص .0
( )38المصدر نفسه ،ص .2
( )22الفراجػ ػػي ،د .عػػػدناف علػ ػػي كرمػػػوش ،التحػ ػػديات الثقافي ػػة الةارجيػ ػػة ،مال ػػة دراسػ ػػات
إسالمية،

ص .025

( )20هود .008 – 007 /
( )23تركستاني ،احمد سيف الدير ،الحوار ما أصحاب اادياف ،كػروعيتة وكػروحه وآدابػه،
(نمر ماموعة موقا اإلسالـ).06/0 ،
( )22الحارات .02 /
( )23د .حسير أبو كنل ،اإلعالـ والةطاب الدعوي ،بح منوور (نػمر ماموعػة موقػا
اإلسالـ) ،ص .00
( )24المصدر نفسه ،ص .03
( )25الصػػدر ،العالمػػة محمػػد بػػاقر ،رسػػالتنا والمدرسػػة اإلسػػالمية ،مامػػا الثقلػػير العلمػػي،
العراؽ ،بغداد ،مطبعة المعارؼ0334 ،هػ ،ص .330

( )26د .كػريف علػػي حمػػاد ،تحػػديات تغييػػر المنػػاهج الوػػرعية فػػي العػػالم اإلسػػالمي ،منوػػور
نػػمر بحػػوث م ػ تمر اإلسػػالـ والتحػػديات المعاص ػرة ،3226 / 3 / 2 – 3 ،جامعػػة
القدس المفتوحة
( )27ين ر للمقارنة :د .كريف علي حماّد ،مصدر سابد ،ص .06
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المالد ()32

العدد ()8

أيلوؿ ()3202

املصادر:
 بعد القراف الكريم والسنة النبوية الوريفة. -0احمد بر حنبل( ،ت 330هػ) ،المسند ،بتحقيد أبػو المعػاحي ألنػوري ،ط عػالم الكتػل،
بيروت0887 ،ـ.
 -3تركستاني ،احمد سيف الدير ،الحوار ما أصػحاب ااديػاف ،موػروعيته وكػروحه وآدابػه،
بح منوور (نمر ماموعة موقا اإلسالـ).
 -2د .حسػػير أبػػو كػػنل ،اإلعػػالـ والةطػػاب الػػدعوي ،بح ػ منوػػور

(نػػمر ماموعػػة

موقا اإلسالـ).
 -3د .كػػريف علػػي حمػػاد ،تحػػديات تغييػػر المنػػاهج الوػػرعية فػػي العػػالم اإلسػػالمي ،منوػػور

نػػمر بحػػوث م ػ تمر اإلسػػالـ والتحػػديات المعاصػػرة ،نيسػػاف ( ،3226 /جامعػػة القػػدس

المفتوحة).

 -4صال أانم السدالف ،أسباب اإلرهاب والعنف والتطرؼ ،بح منوور (نػمر ماموعػة
موقا اإلسالـ).

 -5الص ػػدر ،العالم ػػة محم ػػد ب ػػاقر ،رس ػػالتنا والمدرس ػػة اإلس ػػالمية ،مام ػػا الثقل ػػير العلم ػػي،
العراؽ ،بغداد ،مطبعة المعارؼ0334 ،هػ.

 -6الطبرانػػي ،سػػليماف بػػر احمػػد( ،ت 252ه ػػ) المعاػػم الكبيػػر ،مكتبػػة العلػػوـ والحكػػم،
العراؽ ،الموصل ،تحقيد حمدي عبد المايد.0872 ،

 -7عبد اهلل عبد الرحمر ،امر اإليماف في تحصير اامة ند اافكار الهدامة ،ط  ،0الاامعة
اإلسالمية بالمدينة المنورة0332 ،هػ 3222 /ـ.
 -8علي نايف الوحود ،الحضارة اإلسالمية بير أصالة الماني وآماؿ المسػتقبل( ،ماموعػة
بحوث نمر موقا اإلسالـ).
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رؤية واقعية لتطوير المنهج الدراسي لمادة الفكر اإلسالمي المعاصر
أ .د .عدناف علي الفراجي

 -02الفراجػػي ،د .عػػدناف علػػي كرمػػوش ،التحػػديات الثقافيػػة الةارجيػػة و طرهػػا علػػى الفكػػر
العربػ ػػي اإلسػ ػػالمي ،بح ػ ػ منوػ ػػور فػ ػػي مالػ ػػة دار الحكمػ ػػة ،بغػ ػػداد ،العػ ػػدد 3/لسػ ػػنة

3222ـ.
 -00كنعاف وركيد عبد الوهاب ،الفكر اإلسالمي بير تحديات العصر ونرورات التاديد،
مالة دراسات إسالمية ،بيا الحكمة ،بغداد ،العدد 7/لسنة .3220
 -03ابر ماجة ،محمد بر يريد القرويني ،سنر ابر ماجة ،تحقيد محمد ف اد عبد الباقي ،ط
دار الفكر ،بيروت ،د ت.
 -02د .حسػػير عب ػػد الحمي ػػد ،ح ػػوار ف ػػي الفكػػر اإلس ػػالمي ،مال ػػة دراس ػػات اس ػػالمية ،دار
الحكمة ،بغداد ،العدد 7/لسنة 3220ـ.

 -03محمػد احمػد جمػاؿ ،عوامػل االنهيػار الػػدا لي فػي الماتمعػات العربيػة ،المركػر العربػػي
للدراسات ،الرياض0326 ،هػ0876/ـ.

 -04محمػػد الطػػاهر بػػر عاكػػور ،مقاصػػد الوػػريعة اإلسػػالمية ،ط  ،3ال ػدار التونسػػية للنوػػر
والتوزيا ،توني0874 ،ـ.

 -05مسلم بر الحااج( ،ت 350هػػ) ،الاػاما الصػحي  ،دار الايػل ،بيػروت ،دار انفػاؽ
الاديدة بيروت ،باعتناء ماموعة الطيحاوي.

 -06ناصػػر سػػليماف العمػػر ،رسػػالة المسػػلم فػػي حقبػػة العولمػػة ،مركػػر الدراسػػات اإلسػػالمية،
قطر0333 ،هػ.

 -07نػػدوة اتااهػػات الفكػػر اإلسػػالمي المعاصػػر( ،ماموعػػة بحػػوث) ،مكتػػل التربيػػة لػػدوؿ
الةليج ،البحرير0326 ،هػ.
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Abstract
Actual Vision to develop the program of studying the modern
Islamic Ideology
The Islamic Ideology in general and the moderm Islamic
Ideology is richer than other sciences , since there is great
production of it.
There are some questions about which the present study is
carried on. these question are:
1. uhich program is required to be studied in modern Islamic
Ideology in graduate and under-graduate studies ?
2. what are the properties of this program ?
3. can this program achieve moderation and reality away from
rigidness and dismissing.
the present study falls into intraduction and three chapters.
Chapter one deals with the modern Islamic Ideology which include:
1. the interial challenges and problems.
2. the external challenges and problems.
Chapter three deals with the possible defensive means
against the challenges and problems which face the modern Islamic
Ideology. some of them are:
dialogue, conversation, means of communications , different
from of media , programs of study , and the religious stages which
emphasise the Values, Virtues and behaviours. The study ends with
a conclusion and some recommendations.
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