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  )بھ یتعلق وما اإلسالمي الفكر مفھوم(

  

  :واصطالحاً  لغة اإلسالمي الفكر تعریف: أوال

   أوالً  الفكر تعریف في نشرع أن البد اإلسالمي الفكر مفھوم ما نعرف أن أردنا إذا

  . اإلسالمي الفكر تعریف نتناول ذلك بعد ثم

  واصطالحاً  لغة الفكر تعریف  -١

  في الخاطر مالعإ أو الشيء، في النظر مالعإ ، فتحھا أو الفاء بكسر: لغة الفكر

 قلبھ ردد إذا تفكر یقال ، الشيء في القلب تردد ھو:  وقیل ، العقل وھو الشيء

   معتبراً 

  . التأمل ھو والتفكر ، أفكار والجمع

  . عام والثاني خاص أحدھما معنیان، فلھ االصطالح في الفكر أما

  والمعنى.  معرفتھا إلى للوصول األشیاء في العقل أعمال ھو: الخاص فالمعنى

  العقل، ھو الفكر ومناط العقلیة الحیاة ظواھر من ظاھرة كل على یطلق: العام

               :بأنھ وُعّرف ،)واإلدراكات للعلوم تستعد بھا للتنفس قوة ھو: ( والعقل

  ).المشاھدة والمحسوسات بالوسائط الغائبات بھ تدرك جوھر( 

  معلومات ووجود الحواس، بواسطة الدماغ إلى بالواقع، الحس نقل ھو: ( والتفكیر
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  ). الواقع ھذا بواسطتھا ُیفسر سابقة

  : أشیاء أربعة بوجود إال ما قضیة في تفكیر ھنالك یكون أن یمكن فال

  السلیمة الحواس -ج محسوس واقع -ب إنسان دماغ -أ

  .. السابقة األولیة المعرفة أو المعلومات -د

  بین یربط والدماغ الدماغ، إلى الحواس بواسطة صفات من لھ بما ینتقل فالواقع

 ذلك بعد ثم ، السابقة األولیة المعلومات على معتمداً  ، والمحسوسات المعاني

 تكون الحكم وبإصدار ،)  فكراً (  یسمى الحكم وذلك ، الواقع على حكمھ ُیصدر

  .التفكیر یحصل أن یمكن ال سابقة معلومات وجود وبدون التفكیر، عملیة

  : اإلسالمي الفكر  -٢

  حول ودارت بالبحث، العلماء تناولھا التي المفاھیم من اإلسالمي الفكر مفھوم

  : | منھا نذكر ومفاھیم تعریفات عّدة المصطلح ھذا

صلى  هللا رسول مبعث منذ المسلمین فكر أنتج ما كل یعني ھو: ( اإلسالمي كرالف

 وتعالى سبحانھ با� المتصلة العامة الكونیة المعارف في ،الیوم إلىهللا علیھ وسلم 

 تلك تفسیر في اإلنساني العقل اجتھادات عن یعبر والذي ، واإلنسان والعالم

  )  وسلوكاً  وشریعة عقیدة اإلسالمیة المبادئ إطار في العاّمة المعارف

 منذ المسلمون بذلھا التي العلمیة والجھود العقلیة المحاوالت: (  كذلك ویعني

 المشكالت ومواجھة ، وعرضھ اإلسالم لفھم ربھ، جوار إلى الرسول انتقال

 من العقلیة المحاوالت ھو: بعضھم عنھ وقال)  ومبادئھ أصولھ ضوء في الواقعة

 والسنة الكریم القرآن ، األصلیة مصادره في اإلسالم الشرح المسلمین علماء
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 الدین مبادئ بین توفیقاً  وإما ، دینیة ألحكام واستنباطاً  تفقھاً  إما الصحیحة، النبویة

 العقائد رد أو الصحیحة العقائد عن دفاعاً  وإما ، األجنبیة األفكار وبین وتعالیمھ

  . المنحرفة

  : منھا أمور عدة السابقة التعریفات في جاء ما وابرز

  . اإلسالمي الدین مَفھ محاولة في العقل مالعإ -١

  . اإلسالمیة والمبادئ الشرعیة النصوص على االعتماد -٢

 المشاكل لحل والسعي األصلیة المصادر من الشرعیة األحكام استنباط -٣

  . اإلسالمي الدین تواجھ التي الطارئة

  . الفھم ذلك وفق وتبلیغھ اإلسالمي الدین عرض -٤

  یعني ال العقل مالعوإ ، اإلسالمي الفكر أركان أحد ھو العقل إعمال أن فنجد

 وإنما ، اإلسالمي الدین ومعالم اإلسالمیة الضوابط تحدید في للعقل العنان إطالق

 الثوابت وحدود ، اإلسالمیة األصلیة بالمصادر منضبطاً  یكون العقل إعمال

  . النبویة والسنة الكریم القرآن من المستمدة الشرعیة

  أو علیھ شيء إضافة حیث من فیھ للعقل مجال ال ، قطعي دین اإلسالمي فالدین

  ذلك فھم إال فیھ العقل مجال وما ، ذلك نحو أو تبدیل أو تغییر أو منھ شيء حذف

  . للناس وإفھامھ الدین،
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  :للفكر القرآني التأصیل -٣

 الفعل، بصیغة مواضع عدة في الكریم القرآن في الفكر مشتقات وردت لقد

  :تعالى قولھ منھا نذكر ھاتولكثر

 آلیات ذلك في إن منھ، جمیعا األرض في وما السماوات في ما لكم وسخر( -أ

  )یتفكرون لقوم

  )وقدر فكر إنھ( -ب

  وتلك هللا، خشیة من متصدعا خاشعا لرأیتھ جبل على القرآن ھذا أنزلنا لو( -ج

  )یتفكرون لعلھم للناس نضربھا األمثال

  :اآلتیة الحاالت في إسالمیاً  الفكر یكونوعلیھ 

  .بمبادئھ ومقتنعاً  باإلسالم مؤمناً  المفكر یكون عندما. ١

 الفكري نتاجھ ویكون اإلسالمّیة، المصادر في فكره المسلم ُیعمل عندما. ٢

  .األصول ھي والتي المصادر، ھذه على مؤسساً 

 تقییمھ في یستند ولكنھ اإلسالمیة، غیر المصادر في فكره المسلم ُیعِمل عندما. ٣

  .وشریعة عقیدة اإلسالم أساسیات إلى ومواقفھ وأحكامھ

 وال استنباطاتھم، وال لإلسالم، الدارسین المستشرقین فھم یكون ال وعلیھ
 الفلسفات بأصول المتأثرین المسلمین فكر یعتبر ال وكذلك. إسالمیاً  فكراً  أحكامھم،

    .إسالمیاً  فكراً  اإلسالمّیة غیر
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