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 :ملخصلا
يهدف و  ،وأهميتها في حياة المسلم ومصادرها وخصائصها هذا البحث إلى توضيح مفهوم الثقافة اإلسالمية يهدف   
ذا هالتحديات التي تواجهها الثقافة اإلسالمية في ظل التعرف على وإلى  ،الحديثة عصر التكنولوجيابيان معنى  إلى

 .وتأاثير كل منها على األخرى  ، والعالقة بين الثقافة والتكنولوجياالمترتبة عليها اثارواآل العصر
  لتلك التحديات.الحلول للتصدي بعض البحث يقترح كما 

 الحلول.-التأاثيرات-العالقة-اآلاثار-التحديات-الحديثة عصر التكنولوجيا-الثقافة اإلسالمية: الكلمات المفتاحية
 
  

 :المقدمة
والصالة والسالم على أشرف المرسلين  الحمد هلل الذي أعزنا باإلسالم حتى جعل منا خير أمة أخرجت للناس،   

 عد؛أما ب. نتبعهم بإحسا ومن وصحبهآله  وعلىسيدنا محمد 

 لكل أمة اثقافة خاصة بها، وألمة اإلسالم اثقافة تنفرد بها وتميزها عن سائر األمم.   
يَّنتها ال تترك صغيرة وال كبيرة من األمور الدينية والدنيوية إال وب فهيالثقافات،  هم وأغنىد الثقافة اإلسالمية من أ ُتع  و 
ري القيم تعطي له بصيرة في حياته ونوًرا يمشي به، وتثو  لمسلمشّكل الحصانة الفكرية لتُ  أحكمت تنظيمها، كما أنهاو 

لتمييز بين يتمكن من خاللها او  ،من أجلها -عز وجلَّ -اإليجابية التي يستطيع بها إدراك معنى الغاية التي خلقه هللا 
 الحق والباطل، وبين الخير والشر.

 .التي تقوم عليها رسالة اإلسالمفاعلة في توضيح األساسيات الداة األ هي الثقافة اإلسالميةف

سائل االتصال نظًرا النتشار و  -اخاصًة في ظل عصر التكنولوجي- كثيرة ومتنوعة تحدياتالثقافة اإلسالمية وتواجه    
لمعظم األشخاص على اختالف مهاراتهم الحديثة والفضائيات واإلنترنت والمنابر اإلعالمية المختلفة والمتاحة 

 فتها.مية واثقاتستهدف هوية األمة اإلسال وأفكارمفاهيم  ظهورلى ، والتي أدت إوالثقافية واالجتماعية ومستوياتهم العلمية
ئص أحد أبرز خصا هيالمعرفة، جال المعلومات و م التطور التكنولوجي واالنفتاح اإللكتروني الواسع والتغيرات المتسارعة الهائلة فيفإنَّ 

 .مظاهر تحديات الثقافة اإلسالميةأدت إلى سرعة انتشار قد و ، هذا العصر

 :مشكلة البحث
 في التساؤالت اآلتية:البحث تتلخص مشكلة    

 حياة المسلم؟ ما هي الثقافة اإلسالمية وما أهميتها في -1
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 ؟الحديثة ما المقصود بعصر التكنولوجيا -2
 ؟عالقة الثقافة اإلسالمية بالتكنولوجياما هي  -3
 اإلسالمية في عصر التكنولوجيا؟ماهي التحديات التي تواجهها الثقافة  -4
 ما هي الحلول المقترحة لمواجهة التحديات؟ -5

 :مية البحثأه
 التكنولوجيا تحديات عصر اإلسالمية في ظل ةهويعلى ال ظاحفها في الدور  وأهميةيسهم هذا البحث في إبراز أهمية الثقافة اإلسالمية    

 .الحديثة

 :حدود الدراسة
التحديات و  من حيث مفهومها ومصادرها وأهميتهاهو المعرفة الشاملة بالثقافة اإلسالمية  للدراسة موضوعيالحد ال   

 التي تواجها، وكيفية التصدي لها.
 المعرفي.عصر التطور التكنولوجي والتقدم  ،الحد الزماني هو العصر الحالي   

 منهج الدراسة:
الحلول  التحديات المعاصرة للثقافة اإلسالمية، واستخراجالوصفي االستنباطي في توضيح استخدمت الباحثة المنهج    

 من الثقافة ذاتها لمواجهة التحديات.

 الدراسات السابقة:
خصائصها والتعريف بها وبمصادرها و  يوجد العديد من الدراسات السابقة التي تناولت الحديث عن الثقافة اإلسالمية   

ديث خصصت تحٍد واحد فقط وتوسعت في الح هاالثقافة اإلسالمية ولكنتحديات ، وبعض الدراسات تناولت وأهميتها
- ؛ الدراسة السابقة للدكتور عبد الرافع حمد األمين، بعنوان "أاثر العولمة على الثقافة اإلسالمية"مثال على ذلك عنه،

 أفريقيا العالمية. كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جامعة
الحضارات  الختالفوتعرض ، واإلنسانية لتعريف الثقافة اإلسالمية وبيان أهميتها لإلنسان وقد تعرض البحث   

النظام العالمي  ومسايرتها مما أدى إلى ترك كل أمة لثقافتها الخاصة بها وتبادل الثقافات فيما بينهم على مر العصور
وخاصة في جانب االقتصاد أن العالم اليوم ال يستطيع التحرر من ضغوط العولمة وأكد البحث على  الجديد.

 . كما تعرض البحث في نهايته إلى كيفية مقاومة العولمة الثقافية.والتكنولوجيا
عبد الرافع بأنها تتناول أكثر من تحٍد للثقافة اإلسالمية وركزت على  رسالة الباحثة عن رسالة الدكتور تميزوت   

 الحديثة. تحديات العصر الراهن المعروف بعصر التكنولوجيا
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 مصطلحات البحث:
قوى وأوضاع طبيعية أو أمور اجتماعية إنسانية غير مرغوبة ومخالفة لما نعتقده أو نطمح إليه،  " تحديات: -1

 (2008)السيد وآخرون،  ".هدافنا وغاياتنا على مستوى الفرد أو الجماعةوتشكل عوائق أمام تحقيق أ 
 (2004)أنيس وآخرون، العلوم والمعارف والفنون التي ُيطلب الِعْلم بها، والحِذق فيها."  " :الثقافة -2

 (2004)أنيس وآخرون،  ودخل في دين اإلسالم." ،انقاد وأخلص الدين هلل من )أسلم(: " اإلسالمية: -3
 الوقت والزمن. عصر: -4
يع ما اإلنسان لبسط سلطته على البيئة المحيطة به لتطو  الـتـي يستخدمها والـوسـائـلالمعلومات  " التكنولوجيا: -5

 (1982، معبد السال) ."احتياجاته وإشباعفـيـهـا من مواد وطاقة لخدمته 
 والتي لم ُتعر ف مسبًقا والعصريةالجديدة الحديثة:  -6

 خطة البحث:
 لتحقيق أهداف الدراسة، تم تقسيم البحث إلى:   

 المقدمة: وتضمنت ما سبق 
 المبحث األول: تعريف الثقافة اإلسالمية لغًة واصطالًحا 

o المطلب األول: مصادر وخصائص الثقافة اإلسالمية 
o المطلب الثاني: أهمية الثقافة اإلنسانية في حياة المسلم 

  جيا الحديثةالمبحث الثاني: المقصود بعصر التكنولو 
o المطلب األول: عالقة الثقافة اإلسالمية بالتكنولوجيا 
o المطلب الثاني: تأاثير كل من الثقافة والتكنولوجيا على اآلخر 

  :تحديات الثقافة اإلسالميةالمبحث الثالث 
o اتالمترتبة على التحدي اثارالمطلب األول: اآل 
o المطلب الثاني: الحلول المقترحة لمواجهة التحديات 

 والتوصيات الخاتمة 
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 المبحث األول: تعريف الثقافة اإلسالمية لغًة واصطالًحا*

 اللغة: في  -ًل أو 
(  "الثقافة من     اإلنسان: -و .: أقام المعو ج منه وسواه ءالشيا. فهو اث ِقٌف. و)اثقَّف( ا ف ِطنً ا: صار حاذقً اث ق فً -)اث ِقف 

 (2004نيس وآخرون، )أ والمعارف والفنون التي ُيطلب الِعْلم بها، والحِذق فيها."العلوم أّدبه وهذَّبه وعلَّمه. و)الثقافة(: 
ِلم  وسلَّم  وأسل م . و"    . و)سلَّم (: انقاد ورِضى  بالحكم. و)أسلم(: انقاد وأخلص  واإلسالمية من؛ س  ل ص  )سِلم (: بِرئ  وخ 

ْلم."   (2004وآخرون، )أنيس الدين هلل. ودخل في دين اإلسالم. ودخل في السَّ

 : في الصطالح -اثانيً 
 ا:عدة تعريفات، منهللثقافة اإلسالمية    

معرفة مقومات األمة اإلسالمية العامة بتفاعالتها في الماضي والحاضر، من دين، ولغة، وتاريخ، وحضارة،  " -1
 (2012)الريس وآخرون،  وقيم، وأهداف مشتركة، بصورة واعية هادفة."

تسبها ن الكريم والُسنة النبوية، التي يكآالمعارف والمعلومات النظرية والخبرات العملية المستمدة من القر مجموعة  " -2
ويعد هذا التعريف ، (2007لَّم والزغبي، )مس اإلنسان ويحدد على ضوئها طريقة تفكيره ومنهج سلوكه في الحياة."

 المفضل الجامع للثقافة اإلسالمية.

كيات ، وأحكام، وآداب، وسلو ومبادئالمعرفة الشاملة بكل ما يتعلق بدين اإلسالم من قيم،  فالثقافة اإلسالمية هي   
 .وأهداف، وكل ما يخص المسلمين في الماضي والحاضر

 
 المطلب األول: مصادر وخصائص الثقافة اإلسالمية

 المصادر: -أوًل 
 القرآن الكريم: -1
هو دستور األمة اإلسالمية الشامل، ودليلها، ومنه يستمد الفرد و ، ثقافة اإلسالميةوالرئيسي للهو المصدر األول     

المسلم عقيدته، وبه يعرف ما يرضي ربه، وفيه ما يحتاج إليه من التوجيهات واإلرشادات في األخالق والمعامالت 
ْمَْْ،نُوٌرَْوكَِتاٌبُْمبِيٌْْاّلَلِِْْمنََْْجاَءُكمْ ْقَدْ ﴿: -سبحانه وتعالى-فقد قال هللا  وكل شيء في حياته. ِنْاََّب ََََْيه ِديْبِهِْاّلَلُ
َوانَُهُْسُبَلْالَسََلمِْ  (16-15 :مائدة)ال ﴾رِض 
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 الُسنة النبوية: -2
فعل، أو  من قول، أو -صلى هللا عليه وسلم-كل ما ُأاِثر  عن النبي  للثقافة اإلسالمية، وهيالمصدر الثاني  هي   

 تقرير، أو صفة، وهي هدي النبي في أصول الدين، كما أنها شاملة لجميع جوانب الحياة.

 :اإلجماع -3
على  في عصر من العصور -صلى هللا عليه وسلم-هو اتفاق المجتهدين من األمة اإلسالمية بعد وفاة النبي  "   
 (2007)مسلَّم والزغبي، م شرعي." حك

 :القياس -4
 (2007)مسلَّم والزغبي، "هو إلحاق فرع بأصل في الحكم؛ الشتراكهما في العلة."    

 :التاريخ اإلسالمي -5

المقصود به؛ مجموعة األحداث الزمنية والوقائع التي حداثت في مختلف العصور اإلسالمية، وهو منبع اثٍر للثقافة    
 ال ينضب، ومعرفته جزء من تكوين الشخصية اإلسالمية.اإلسالمية 

 التراث اإلسالمي والحضارة اإلسالمية: -6
 مظاهر التقدم والرقي العلمي واألدبي واالجتماعي وغيرها من المجاالت، التي تعيد صياغة كيان اإلنسان.   

 وتتخذ األمة اإلسالمية تلك المظاهر للتعبير عن اثقافتها.

 الخصائص: -ثانًيا
 تستمد الثقافة اإلسالمية خصائصها من العقيدة اإلسالمية، وتلك الخصائص هي:   

ال من  د هللانها من عنأل ،، ال نقص فيها وال ضعفوالرقي تتصف الثقافة اإلسالمية بالكمال ؛ربانية المصدر -1
 صنع البشر.

 كذلك.الشمول؛ فهي تشمل جميع جوانب اإلنسان والحياة، وتهتم باآلخرة  -2
 التكامل والتوافق؛ فال قصور فيها وال تعارض. -3
 التوازن واالعتدال في التوجيه واإلرشاد. -4
 الوسطية؛ فال إفراط وال تفريط. -5
 اإلنسانية؛ أي المالئمة لفطرة اإلنسان، المساوية بين الناس، المراعية للجانب الفردي واالجتماعي. -6
 أجله اإلنسان، وهو عبادة هللا وعمارة الكون.اإليجابية؛ فهي تسعى لتحقيق الهدف الذي خلق من  -7
 الواقعية؛ فهي ال توجه اإلنسان إلى شيء ال يمكن تحقيقه على أرض الواقع. -8
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 الثبات والمرونة؛ فهي اثابتة األسس واألهداف، مرنة في الوسائل واألساليب. -9
 الثاني: أهمية الثقافة اإلنسانية في حياة المسلمالمطلب 

توضيح و  ،الثقافة اإلسالمية في تعليم المسلمين كيفية تطبيق قيم ومبادئ اإلسالم على أرض الواقعتكُمن أهمية    
الفوائد التي ستعود عليهم من وراء ذلك، ولعل من أبرزها الفوز برضى هللا سبحانه وتعالى وجنته، وتكوين عالقات 

ان تصور الصحيح الكامل والشامل للحياة واإلنسحيث إنها تقدم ال، اجتماعية رائعة، والنجاح في مختلف شؤون الحياة
 والكون، من خالل تحديد عالقة اإلنسان بربه وعالقته بنفسه وباآلخرين.

 همي فكر وتنمّ كما أنها تمدهم بالمعارف والعلوم المتعلقة باإلسالم، ، فالثقافة هي أسلوب حياة الفرد والمجتمع   
وتسهم في انخفاض نسب الجهل واالنحرافات واألخالقيات غير ، وعواطفهم ووجدانهم، وتهيئ عقولهم وسلوكهم

 يساهمون في تعمير المجتمع وإصالحه. همالمستحبة، وتجعل
 .على الفرد والمجتمعاقتباس المعارف من كنوز الثقافة بغية النجاح في الحياة له أاثر هام إنَّ ف

العتزاز بالهوية االم، ورد المفاهيم الخاطئة، وتعميق الثقافة اإلسالمية على تأصيل المفاهيم المتعلقة باإلس لوتعم   
 ، وتنّمي روح الوالء لإلسالم وتقّدمه على ما سواه من صور االنتماءات األخرى مثل العنصرية. العربية اإلسالمية

إنَّ اثمرة الثقافة اإلسالمية هي هداية الناس إلى الحق وتحبيبهم في الخير، وتنفيرهم من الباطل والشر، وإخراجهم    
 .من الظلمات إلى النور

 
 المبحث الثاني: المقصود بعصر التكنولوجيا الحديثة*

ة به اإلنسان لبسط سلطته على البيئة المحيط الـتـي يستخدمهاهي مجـمـوع الـوسـائـل -باختصار-إن التكنولوجيا "   
احتياجاته المتمـثـلـة فـي الـغـذاء والـكـسـاء والتنقل ومجموع السبل التي  وإشباعلتطويع ما فـيـهـا من مواد وطاقة لخدمته 

 (1982عبد السالم، ) متحضرة ٓامنة." ةتوفر له حياة رغد

لعلوم والمعارف ا لومات والمعرفة، وهو العصر الذي يتم فيه تطبيقبأنه عصر المعالتكنولوجيا عصر تعريف  ويمكن   
 .ورفاهيته لخدمة اإلنسان تلك العلوم وتطويع ،بشكل منّظم في ميادين عدة لتحقيق أغراض ذات قيمة عملّية للمجتمع

ية البشر، داوالتكنولوجيا ليست مستحداثة وال مصطلًحا جديًدا علينا، إنما هي مصطلح قديم متجدد، برزت مع ب   
 وُتعبِّر دائًما عن التطور وعن كل جديد.

ولكن اعتمدت التكنولوجيا في البداية على الوسائل اليدوية، التي تطورت إلى وسائل ميكانيكية، اثم ميكانيكية كهربائية،  "
 (1990علم الدين، )حتى وصلت إلى المرحلة اإللكترونية." 
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التي لم تكن  األشياء إلى (الحديثة) مصطلحشير ي، و التكنولوجيا الحديثةولقد اشتهر عصرنا الحالي بأنه عصر    
تطبيقات والكمبيوتر وشبكة اإلنترنت، و  شاشات التلفاز الذكيةالهواتف المحمولة و مثل في العصور السابقة، معروفة 

 برامج وغرف الدردشة، وما إلى ذلك.و ، التواصل االجتماعي
 

 اإلسالمية بالتكنولوجياالمطلب األول: عالقة الثقافة 
هما هي عالقة عالقة بينيمكن القول أنَّ الكل من الثقافة اإلسالمية والتكنولوجيا، ل ات السابقةتعريفالبناًء على    

 فالثقافة هي المظهر العقلي للتكنولوجيا، والتكنولوجيا هي المظهر المادي للثقافة. ،تكافلية تكاملية متطورة
مية بالتكنولوجيا والتقدم الرقمي والعلمي والحضاري ارتباًطا واثيًقا، ألن اثقافة كل أمة هي أساس وترتبط الثقافة اإلسال

 حضارتها وفكرها وأسلوب حياتها وتطورها.

وتعد التكنولوجيا نوع من أنواع العلم، وتهدف إلى تنمية القدرات الفكرية والتعليمية، وتقديم المساعدة في مجاالت    
  ورفع المستوى العام إلى األفضل.الحياة المختلفة، 

"واإلسالم دين العقل وال تناقض بينه وبين العلم مطلًقا، بل إنه يحث على طلب العلم والمعرفة، ويدعو اإلنسان إلى  
االستفادة من قدرة العقل الذي وهبه هللا له كي يتعلم وُيعلِّم ويبحث وُينّقب ويكتشف، ويسّخر ما وصل إليه من 

 (1986)الحسيني،  خدمة البشرية."اكتشافات في 
آيات تحث على العلم، وتؤكد على  -صلى هللا عليه وسلم-وكان أول ما نزل من القرآن الكريم على سيدنا محمد

ْ﴿ :-سبحانه وتعالى-أهميته وفضله ووجوب تحصيله، فقد قال هللا 
 
مِْْاق َرأ ن َسانَْاَْخلَقََْْخلََق،ْاََّلِيَْرب َِكْْبِاس  ِ

ِْمنْ ْْل 
َْْعلٍَق،

 
َرُم،َْوَربَُّكْْاق َرأ ك 

َ ن َسانََْْعَلمَْْبِال َقلَِم،َْعَلمَْْاََّلِيْاْل  ِ
 (5-1: العلق) ﴾َيع لَمْ ْلَمْ َْماْاْل 

والتاريخ يثبت أن العالم اإلسالمي كان مهد العلوم والحضارة، وأن الدول اإلسالمية كانت المراكز العلمية في العالم،    
وكانت جامعاتها مزدهرة وصناعاتها متقنة ومتقدمة، والعلم في تطور مستمر، وقد غرف منه الغرب لعقود طويلة 

 خلت.

؛ نجد فضل الحضارة اإلسالمية على الحضارة األوروبية الحديثة، حيث ومن مطالعتنا لتراث الحضارة اإلسالمية   
أسهمت بكنوزها في الطب والكيمياء والفيزياء والرياضيات في النهضة األوروبية، فالتعليم كان ركًنا مهًما من أركان 

 الحضارة اإلسالمية.
وإن من اإلسالم أن يقوم اإلنسان بأداء ما تتطلبه شؤون الحياة من زراعة وصناعة وتجارة وغيرها من الحرف    

وتطويرها حتى تتماشى مع الزمن، فتطوير الحرف والصناعات ُيع د من التكنولوجيا، مثل تطوير األدوات الزراعية، 
 ذلك من أدوات ووسائل تساعد اإلنسان على القيام بمهامه.واستخدام ماكينة الخياطة، والمنشار الكهربائي وما إلى 
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والقرآن الكريم في علومه سابق للعلم الحديث والتكنولوجيا، فهو لم يترك شيء من حقائق ومكتشفات العلم الحديث    
عليه - عندما يخبر القرآن أن سليمان ؛ومنجزات التكنولوجيا إال وأخبر به، إما صراحًة أو رمًزا. ومثال على ذلك

يقطع مسيرة شهرين في يوم، فهذه إشارة إلى تكنولوجيا النقل الجوي من طائرات وصواريخ، التي يستطيع أن  -السالم
ِيحََْْولُِسلَي َمانَْ﴿يقطع بها الناس مسافات بعيدة في زمن قصير، قال تعالى:   (14أ: )سب ﴾َشه رٌَْْوَرَواُحَهاَْشه رٌُْْغُدوَُّهاْالر 

وأيضًا هناك إشارة إلى تطور وسائل النقل البري، واختراع وسائل حديثة لم تكن معروفة من قبل كالدراجات والقطارات 
َي َلْ﴿والسيارات، ووسائل أخرى لم ُتخت ر ع بعد، وذلك في قوله تعالى:  َِغاَلَْْواْل  َِميََْْواْل  ًْ َوزِْْلََِت َكُبوَهاَْواْل  ََ لُقُْْي َْلَْْماَْوَيخ 

 (8 :)النحلْ﴾ُمونَََّْع لَْ

وهذا دليل على أن الثقافة اإلسالمية ال تعارض التكنولوجيا الحديثة وال تقف في وجهها، بل إنها تقبل كل مستحداثاتها    
النافعة، وتحث علي استخدامها فيما ينفع ويفيد البشرية واإلنسانية دون مخالفة شرع هللا، وقد حثنا على ذلك رسولنا 

قال: ]احِرص على ما ينفُعك  واستعن باهلل[  -عليه الصالة والسالم-حديث أبي هريرة أنه الكريم أيًضا، فمن 
 (2664، رقم الحديث: 1991)النيسابوري، 

 
 على اآلخرالحديثة والتكنولوجيا  اإلسالمية المطلب الثاني: تأثير كل من الثقافة

فهناك تحالف  ،على بعضهما البعضالثقافة اإلسالمية والتكنولوجيا الحديثة تأاثير إيجابي وآخر سلبي لكل من    
 وتصارع بينهما في آٍن واحد.

الهدف المشترك بينهما وهو استخدام العلوم والمعارف لإلنتاج والتطوير وخدمة البشرية في  إنَّ التحالف ينتج عن   
، كنولوجياآلفاق أمام البحث العلمي واالكتشاف والتقدم الت تفتحالعقول و  تنيرثقافة اإلسالمية مختلف مجاالت الحياة، فال

ر الثقافة والتكنولوجيا تساهم في نش جميع مظاهر التكنولوجيا التي تتماشى مع خصائصها وأهدافها السامية. تقرو 
ع اإللكترونية ق البرامج التليفزيونية الدينية والمواقاإلسالمية والدعوة إليها وتعزيزها والحفاظ على هويتها، وذلك عن طري

   والتطبيقات الذكية اإلسالمية وغيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة التي تخدم الثقافة والدعوة اإلسالمية.

ستخدام أما الصراع بينهما فينتج عن القيود والضوابط الشرعية والقيم األخالقية التي تضعها الثقافة اإلسالمية ال   
التكنولوجيا الحديثة ووسائلها االستخدام األمثل لالستفادة منها والحد من أضرارها، وتحريم التكنولوجيا الضارة كالمواقع 

 اإلباحية واإلعالم المسيء واالختراعات الضارة باإلنسان.
اولة تذويبها صر الحديث ومحكما ينتج الصراع عن التحديات التي تضعها التكنولوجيا أمام الثقافة اإلسالمية في الع

 في الثقافة الغربية.
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 المبحث الثالث: تحديات الثقافة اإلسالمية*

ها ، كما تتعرض لمحاوالت اإلساءة إلياتحديات عديدة وخاصًة في ظل عصر التكنولوجي الثقافة اإلسالمية تواجه   
اطر اإلسالمية؛ هي الصعاب أو القيود أو المخ والمقصود بالتحديات التي تواجه الثقافة وإدخال مفاهيم خاطئة عليها.

 التي تهدد الثقافة وتمنعها من تحقيق أهدافها.

 وتنقسم تحديات الثقافة اإلسالمية إلى نوعين:   
 من حيث مفهومها وأصولها وأهدافها ومقاصدها. ؛تحديات في منهج الثقافة -أ

ما تواجه تعالى، وفي أهليتها وصالحيتها لكل زمان ومكان، كفتواجه الثقافة اإلسالمية طعًنا في صحة نسبتها إلى هللا 
تشكيًكا بكل النصوص الدينية الثابتة، وهجوًما على التراث اإلسالمي واللغة العربية، وأدواًرا تغريبية لمضامينها 

 ومناهجها.

الحرية،  سالم منالمتمثلة في القيم والنظم والفكر، وتشمل موقف اإل؛ تحديات في مجاالت وموضوعات الثقافة -ب
 والمرأة ودورها في المجتمع، والعالقات المجتمعية والدولية.

حدد القيم والقواعد التي تقوم عليها حياة اإلنسان، وتغيير التشريعات التي ت دعوات إلى تغييروتواجه الثقافة اإلسالمية 
 الشريعة اإلسالمية.والبحث عن بدائل خارج حدود منهج حياته من عبادات وأخالق وحقوق وواجبات، 

 كما تواجه المذهبيات الفكرية التي توّجه عمل العقل ونتاجه إلى كل ما يخالف اإلسالم.

 ومن أهم تلك التحديات ما يلي:   
 الغربي: الغزو الفكري  -1

هو مجموعة من الجهود الفكرية التي تقوم بها أمٌة لالستيالء على أمٍة أخرى أو التأاثير عليها حتى تتجه وجهة  "   
 (2012)الريس وآخرون، معينة." 

ويعد الغزو الفكري أخطر من الغزو العسكري؛ فهو يدخل غالب  البيوت خالف العسكري، كما أن كثيًرا من  "   
ي بينهم في صمت، بل ويقبلون عليه عن طواعية ورضا وحب دون أن تظهر منهم الناس ال يشعرون به حيث يمض

 (2007)مسلَّم والزغبي، مقاومة أو تمرد على الغزاة." 

إن أعداء اإلسالم يصنعون برامج اثقافية شتى ويبثونها على سائر البلدان اإلسالمية بهدف تشويه اإلسالم، وإاثارة    
نة النبوية وعقيدة اإلسالم وشريعته، وإضعاف الشخصية اإلسالمية والقضاء على الشبهات حول القرآن الكريم والسُ 
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مقومات كيانها واحتوائها بأخالق الضعف واالنحالل واإلباحية، وإخراج أجيال ضعيفة غير مؤمنة ال تقوى على 
 مواجهة التحديات.

ق أنفسهم، كتغريب التعليم والثقافة واألخالومن مظاهر هذا الغزو؛ حمالت التغريب للحضارة اإلسالمية وللمسلمين 
 واآلداب، وتغريب اللسان وقطعه عن لغة القرآن.

 العلمانية: -2
 )الحوالي(هي الالدينية، أو ما ال صلة له بالدين، أو ما كانت عالقته بالدين عالقة تضاد."  "   

 )الحوالي(." للفردإقامة الحياة على غير الدين سواء بالنسبة لألمة أو  والمقصود بها: "

ويريد أتباع العلمانية أن يحلوها محل دين اإلسالم في العقيدة والتشريع والثقافة واالقتصاد واالجتماع، ويقومون    
ببث سمومهم وشكوكهم في أصالة التراث الثقافي للمسلمين، وينكرون أحكام الشريعة، وينسبون لإلسالم ما هو منه 

 . جعية والتطرف واإلرهابالمسلمين بالر  ون ويتهمبريء، 
كما يقوم العلمانيون بمهاجمة اللغة العربية وقواعدها، والتي هي لغة القرآن الكريم، ويدعون إلى العامية وإلغاء    

 قواعد النحو، فهم يريدون طمس معالم الشخصية اإلسالمية.
في صالحية اإلسالم لكل زمان ومكان، فيزعزعون اثقة المسلمين بصالحيته للعصر الحديث والتطور  ون يشكككذلك؛ و 

 التكنولوجي.
 فالعلمانية تريد الهيمنة على مجاالت الحياة كلها، وال يكون ذلك إال بإقصاء اإلسالم عنها.    

 العولمة: -3
ع دائرته ليشمل العالم كله، أو تعميم نمط من هي جعل الشيء على مستوى عالمي، أو تعميم الشيء وتوسي "   

راهيم، )إباألنماط الفكرية والسياسية واالقتصادية الذي تختص به جماعة معينة أو أمة معينة على العالم كله." 
زغبي، لَّم وال)مس وهي المستجدات والتطورات التي تسعى إلى دمج سكان العالم في مجتمع عالمي واحد." "، (2009
2007) 

 فالعولمة تعني أن تسود حضارة واحدة بقيمها وُمُثلها، وأن يختفي مفهوم التعددية الحضارية المتعارف عليه.   
والمقصود بها في عصرنا الحالي هو؛ سيادة الغرب وفرض سيطرته سياسيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا واثقافيًّا، وإخضاع 

جميع األمم وفق أساليب ومناهج موحدة بين البشر، وإضعاف العالم كله لقوانين مشتركة، وصياغة حياة الناس لدى 
 األساليب والمناهج الخاصة.
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فإن هدف نظام العولمة يعد مناقًضا لطبيعة األمور، والتي قد أقرها اإلسالم ورّسخها من حيث التعددية الدينية    
ََاُكمْ ﴿والحضارية واالختالفات بين الشعوب، فقد قال هللا تعالى:   (13 :رات)الحج ﴾ُشُعوب اَْوَقَبائَِلِِْلََعاَرفُواْوََجَعل 

إن العولمة تستهدف هوية األمة اإلسالمية واثقافتها، وتسعى إلى تذويب اإلسالم وتاريخه وحضارته وترااثه في    
عه نالنظام العالمي. لكن اإلسالم ال يمكن أن يذوب في أي نظام آخر، فله ذاتيته المستقلة وكيانه الخاص، وهذا ال يم

 من أن يكون شريًكا ألي نظام عالمي يسعى إلى خير اإلنسان وتقدمه وازدهاره.

 االستشراق: -4
اسة اإلسالم وهو تيار فكري اهتم بدر  "، هو دراسة الغرب للشرق عموًما ولإلسالم خصوًصا بهدف التشويه والتشكيك   

ي له واإلساءة وأسلوب معاشهم وتفكيرهم، ومن اثم التصدوحضراته، وشريعته، وآدابه، ولغته واثقافته، واثقافة متَّبعيه 
 (2010)النشواتي،  إليه."

ومن أهداف االستشراق؛ تشكيك الناس في صحة الرسالة اإلسالمية، فقد طعن المستشرقون بالقرآن الكريم، ونفوا    
لوا آيات القرآن بما يناسب أهواءهم وأفكارهم الملحدة.  عنه صفة التنزيل، وأوَّ

عموا أن االحاديث النبوية الشريفة هي من وضع الصحابة والتابعين بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، كما ز 
وحاولوا تشويه الفقه اإلسالمي واعتبروه منقواًل عن الحضارة الرومانية والبيزنطية، وقالو بأن علوم القرآن الكريم مستمدة 

 من التوراة واإلنجيل. 

ن أخطر أنواع التحديات، نظًرا ألنَّ المستشرقين يدرسون ديننا ولغتنا وآدابنا، فيسهل عليهم ويعد االستشراق م   
وقد حولوا مزايا الدين اإلسالمي إلى عيوب بغرض اإلساءة والتجريح كتحليل ، التحريف والتدليس والوسوسة والتخريب

 الطالق وتعدد الزوجات.

 تحديات أخرى: -5
مجتمعات اإلسالمية في شتى النواحي العلمية والفكرية واألخالقية واالجتماعية التخلف والجهل الذي يسود ال -

 واالقتصادية والسياسية.
 التقليد األعمى لسلوك وعادات الغرب في المأكل والمشرب والملبس. -
 ضعف الوعي بالهوية الثقافية اإلسالمية وأهدافها وغاياتها. -
 فقد أصبح المسلمون اليوم مستهلكين لمنجزات الحضارة المعاصرةانتشار العادات االستهالكية المبالغ فيها،  -

 ال منتجين لها وال مشاركين فيها، بعد أن كانوا هم صّناع الحضارة سابًقا.
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انتشار ظاهرة اإلرهاب في العالم اإلسالمي على نطاق واسع، والتدمير وقتل األبرياء دون تمييز بين طفل  -
 وامرأة وشيخ وشاب.

سالمية، وذلك تحديات الثقافة اإلمظاهر  سرعة انتشارل الحديثة دوًرا كبيًرا في وجيا االتصال والتواصتكنولوتلعب    
التي  ةاإلعالم المسيء والقنوات الفضائية المعادية لإلسالم ومواقع اإلنترنت الفاسدة واأللعاب اإللكتروني عن طريق

تحتوي على ما يتناقض مع اإلسالم وتطبيقات التواصل االجتماعي مثل الفيسبوك وغيرها من وسائل االتصال 
 الحديثة.

ومؤسسة، وكل مكان، وتتواجد بين أيدي معظم الناس من جميع األعمار،  تغزو كل بيت فوسائل التكنولوجيا الحديثة
 .خالق ونشر الرذيلة بدعوى الحريةوتعتمد عليها التحديات لتحقيق أهدافها وهدم األ

ويقوم اإلعالم الفاسد بنشر اثقافة الرقص والغناء، والدعوة إلى اإلباحية، واعتماد المفاتن البشرية خاصة األنثوية    
يه رموز اإلسالم كما يقوم بتشو ، يفسح صدره للعلمانيين ويضيق على المسلمينمنها، والترويج إلى زواج المثليين، و 

 .شخصياتهم، ووصف أهل الفسق باألبطال ليكونوا قدوة ومثل أعلى ألبناء المسلمينوطمس 
 

 المطلب األول: اآلثار المترتبة على التحديات
إنَّ الغرب يحاول جاهًدا أن يذيب المسلمين في بوتقة اثقافته وحضارته، وأن يبعدهم عن دينهم وشريعتهم، وأن  "   

ن وأن يصبغ مناهجنا التعليمية بالنظرة المادية ويسلب منها محتواها اإلسالمي، وأ يبث فيهم عقائده وأفكاره ونظرياته،
يهز اثقافتنا اإلسالمية ويجتث أصولها، وأن ُيعرِّض الشخصية اإلسالمية للمسخ، وأن يهزأ باإلسالم ويسخر منه، 

 (1994)األشقر،  لعداء"جاعاًل كل همه فصل الدين عن الحياة وتطبيق القوانين التي تضاد اإلسالم وتنابذه ا

نْ ْيُرِيُدونَْ﴿: -تعالى-يقول هللا 
َ
فُِئواْأ ف َواهِِهمْ ْاّلَلِْْنُورَُْْيط 

َ
َبْْبِأ

 
نْ ْإَِلْْاّلَلَُْْوَيأ

َ
 (32توبة: )الْ﴾َرهَُْولَو َْكرِهَْال ََكفُِرونَْنُوْيُتِمَْْأ

 ومن تلك اآلاثار ما يلي:  
كل زمان والتشكيك في أهليتها وصالحيتها ل إلى هللا تعالى والوحي، ة الثقافة اإلسالميةفي صحة نسب الطعن -1

 .ومكان
 .الهجوم على التراث اإلسالمي واللغة العربية التي هي مادة القرآن الكريم -2
بدائل خارج  عن والبحث، عن الثقافة اإلسالمية، وعدم تطبيقها في حياتهم واالستفادة منهان يالمسلمإعراض  -3

 .إلى الثقافة الغربيةوالميل  ،حدود الشريعة
 ضياع الهوية اإلسالمية، وفقد مشاعر االنتماء إلى األمة اإلسالمية. -4
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ة عتماد على الكثير مما تنتجه الحضارة الغربيإصابة المجتمع اإلسالمي بالتراجع الحضاري والتخلُّف، واال -5
 للغرب.، والتقليد األعمى في حياتهالمسلم في شتى مجاالت تعامالت اإلنسان 

 يها.ة إلكثرة الدعاوالسلوكيات اإلباحية، و  الفساد والمنكرات والمعاصيانتشار العنف واإلرهاب، والرذائل و  -6
 اإلعراض عن العلم والعمل والسعي وراء جمع المال وتحقيق المكاسب الدنيوية واتباع الشهوات. -7
حضارتها، وإلى المفاهيم والقيم و  ابماضيها ورموزهاإلسالمية األمة إلى  المعاصرةتشويه نظرة األجيال  -8

 والمبادئ اإلسالمية.

عدم اإلحاطة الشاملة بها، وعدم الوعي بأهميتها، وعدم الحرص على  يعنيالُبعد عن الثقافة اإلسالمية إنَّ     
معرفتها، واإلعراض عنها والتفريط فيها، واستبدالها بثقافات أخرى، واالنصياع للمؤاثرات المعادية لها، باإلضافة إلى 

 الجهل باآلاثار المترتبة على ذلك الُبعد.
خّلي تعاليم اإلسالم ومبادئه، والُبعد عما أمر به هللا ورسوله، ويعني التفالبعد عن الثقافة اإلسالمية يعني الُبعد عن    

ر والتطور، ويعني الضياع والخسران في الدنيا واآلخرة، وقد قال هللا  -عن األخالق والفضائل، والتخلي عن التحضُّ
ْضَْْ،َقْيَشْ َْوَلْْيَِضلُّْْفَََلُْْهَدايَْْاَََّب َََْْفَمنِْ﴿في كتابه الكريم:  -سبحانه وتعالى  ً ْذِك رِيْفَإَِنََْلَُْمعِيَش ع َرَضَْعن 

َ
ْأ َْوَمن  َ َك 

َمْ ع 
َ
هُْيَو َمْال قَِياَمًِْأ  (124-123 :)طه ﴾َوََن ُُشُ

 
  المطلب الثاني: الحلول المقترحة لمواجهة التحديات

 وذلك عن طريق: والعمل على نشرها تعزيز الثقافة اإلسالمية والتمسك بها -أواًل 
 ا، بناءً وسلوكً  ابناء الشخصية اإلسالمية المتوازنة الممثلة لحضارة اإلسالم فكرً االهتمام بالتربية اإلسالمية، و   -1

 .ا على العقيدة النقية الصافية، واألخوة اإليمانية والشعور بالمسؤولية، والقدرة على الفعل الحضاري متينً 
ذا هو دعامة ه الدين واستيعاب التاريخ اإلسالمي ألنَّ ه في الفهم الصحيح لكتاب هللا وسنة رسوله والتفقّ  -2

  األصالة الثقافية لألمة اإلسالمية.
ميُّزها على تأهميتها و ، وبيان هاتكوين الثقة الواعية فيالعمل على إزالة الشبهات حول الثقافة اإلسالمية، و  -3

 غيرها من الثقافات.
وتصحيح  ادئ اإلسالمهم بمبكِ وتعزيز تمسُّ  أفرادهسالمية لدى تنمية اثقافة المجتمع، واالرتقاء بمستوى الثقافة اإل -4

 نظرتهم إلى مفاهيمه.
تصميم وإعداد برامج إعالمية ذات هوية إسالمية، وإنتاج أفالم ومسلسالت تعبر عن اثقافتنا وقيمنا ومشكالتنا،  -5

 وتسد حاجة أبناء المسلمين.
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 لجميع فئات المجتمع. ية المتنوعةإقامة المحاضرات والندوات والمسابقات الثقافية اإلسالم -6
، والخوف من عقابه، والطمع في اثوابه، وتقوية الصلة به، والتطبيق مراقبة هللا عز وجل في السر والعلن -7

 العملي للشريعة اإلسالمية. 
 لمنتجات الثقافة الغربية، حتى ال تتعارض الثقافة االستهالكية مع مبادئ اإلسالم. نشر الوعي االستهالكي -8
 وة إلىوالدعوالتقليد األعمى واالنغالق، والسلوك العدواني تعصب ملوا تطرفلمالفكر او  الشبهات نقض -9

 االجتهاد والحوار، وإشاعة أدب االختالف والحوار. 
التربية  االهتمام بمادةإيالء أقصى االهتمام بتطوير التعليم، والنهوض به، وتحديث مناهجه وبرامجه، مع   -10

األجيال  يالنافع الذي يفيد الفرد والمجتمع، والذي يربّ  والتعليم تعليم األخالق التركيز علىاإلسالمية وُمعلميها، و 
 عرفة والتقدم.ويفتح أمامها آفاق الم اإلسالمية ثقافةالعلى 

االهتمام باللغة العربية وقواعدها والعمل على نشرها وتعزيزها بين أبناء المجتمع المسلم من خالل المدارس   -11
حمالت القراءة والمسابقات، ومعارض الكتاب، ودراسة القرآن الكريم وأحكامه، والبرامج والتطبيقات و  والجامعات،

 التعليمية، وغيرها. 
دعم الثقافة من خالل مواقع التواصل االجتماعي وشبكات االنترنت نظًرا النتشارها الواسع وقدرتها على   -12

ل ول جيد وتفاعل إيجابي بين مستخدميها، مع االهتمام بتأهيالوصول إلى الماليين في كل مكان، وألنها تحظى بقب
 الدعاة على استخدام الوسائل الحديثة وتدريبهم عليها.

مراعاة أن المستهدفين من نشر الثقافة اإلسالمية يختلفون في مدى تقبلهم لها باختالف العوامل االجتماعية   -13
ف الحرص على استخدام الوسائل واألساليب المناسبة لمختلوالثقافية والسياسية والتعليمية والعمرية، لذلك يجب 

 الظروف واألحوال في نشر الثقافة وتعزيزها.

من تلك الضوابط ، و ستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة للحد من انتشار مظاهر التحدياتوضع ضوابط وقواعد ال -اثانًيا
 ما يلي:

 في السر والعلن، واالستعانة به في القيام باألعمال النافعة. تقوى هللا -1
 أيًّا كان الغرض من االستخدام. اإلفراط وتجنباالعتدال والتوسط في االستخدام  -2
م والدعوة إلى ونشر اإلسالوالتثقُّف م تعلُّ في اإلطار الصحيح بشكل عام؛ في ال التكنولوجية الوسائل توظيف -3

 نافع، وعدم استخدامها بشكل عشوائي دون هدف.، وفي كل ما هو هللا
أال يكون المحتوى فيه شيء من اإلباحية، أو يدعو إلى هدم الدين والقيم واألخالق، أو يحث على الفجور  -4

 والمعاصي.
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ال للتقليد األعمى ومحاكاة األقوال واألفعال المناقضة للدين والعادات والتقاليد، وانتقاء القدوة والنموذج الذي  -5
 حت ذى به.يُ 

إن الثقافة اإلسالمية مستمدة من الشريعة اإلسالمية، وشريعة اإلسالم كلها رحمة وعدل ومصلحة وخير، والخير  "    
ل إال وفيه ، وليس هناك مخالف لهدي الرسو -صلى هللا عليه وسلم-كله في االلتزام بأحكام الشرع، واتباع سنة النبي 

 (9٢٠٠)بكار،  الحياة."نوع من الضرر واألذى في شتى مجاالت 

 ُه في الدين.[قال: ]م ن ُيِرد هللا به خيًرا ُيف قّ  -صلى هللا عليه وسلم-ومن حديث معاوية بن أبي سفيان، أن رسول هللا 
 هي من التفقه في الدين.حاطة الشاملة بالثقافة اإلسالمية ، وال شك أن اإل(71 الحديث: ، رقم٢٠٠٢، )البخاري 

 
 الخاتمة والتوصيات*

لقد تطرق البحث إلى تحديات الثقافة اإلسالمية من عولمة وغزو فكري وغير ذلك من أخطار تحاول هدم القيم    
رح البحث بالثقافة اإلسالمية، واقتالحديثة والمبادئ والهوية اإلسالمية، وهدف البحث إلى توضيح عالقة التكنولوجيا 

 مواجهة التحديات.الحلول لبعض 

 إلى النتائج التالية:قد توصل البحث و    
الح ، والتمسك بها فيه صأرض الواقع اإلسالم على ومبادئقيم العملي لتطبيق الثقافة اإلسالمية هي ال -1

 .النور والخير، واالبتعاد عنها فيه الظالم والشر المسلمين وسعادتهم، وفيه
تكنولوجيا، الثقافة اإلسالمية ال تعارض الأن ، و واثيق بين الثقافة اإلسالمية والتكنولوجيا الحديثة هناك ارتباط -2

 .بل إنها تحث علي استخدامها فيما ينفع ويفيد البشرية واإلنسانية دون مخالفة شرع هللا
 لكل من الثقافة اإلسالمية والتكنولوجيا الحديثة تأاثير إيجابي وآخر سلبي على بعضهما البعض. -3
 .وتمنعها من تحقيق أهدافها تحاول أن تسيئ إليها الثقافة اإلسالمية العديد من التحديات التي تواجه -4
 التكنولوجيا الحديثة هي الوسيلة التي تتخذها تحديات الثقافة اإلسالمية لنشر مظاهرها. -5
 ضياع الهوية اإلسالمية.و ، وإبعاد المسلمين عنها الطعن في الثقافة اإلسالمية، تسعى التحديات إلى -6

 
 :، ومنهاومن خالل البحث نستخلص جملة من التوصيات   

 التصدي لها.ن من ، وذلك للتمكّ وبأهدافها للثقافة اإلسالمية بالتحديات المعاصرة ضرورة اإللمام -1
، وي دورها في بناء مجتمع مسلم قتنمية ، و الثقافة اإلسالمية في حياة الفرد والمجتمع بيان أهمية العمل على -2

 .قافة اإلسالميةفي نشر وتعزيز الث هاوتوظيفالحديثة االستفادة من التكنولوجيا و  بوسائل العصراألخذ عن طريق 
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ون وسيلة حتى ال تكوتحديد الغايات واألهداف من وراء استخدامها،  ،الوعي في كيفية التعامل مع التكنولوجيا -3
 .لنشر التحديات ومظاهرها
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Abstract: 

   This research aims at clarifying the concept of Islamic Culture, its sources, properties and importance 

in Muslim’s life, and aims at explaining the meaning of New Technology Era, and identifying the 

challenges the Islamic culture faces in this era and their consequences, the relationship between culture 

and technology and the impact of each on the other. 

Also, the research suggests some solutions to confront those challenges.  
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