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 كمية المغات                                                         ثقافة اإلسالميةال 

 

 الثقافي الغزو الوحدة السادسة                                  

 :مطالب خمسة وفيو

 :الثقافي الغزو تعريف: األول المطمب

 ُغررِزي مررا والِغررزوة وطمبررو  أراده أي غررزواً  الشرري  غررزا: يقررال والطمررب  واإلرادة القصررد بررو يررراد :لغةةة
 (ٔ)والقتال بالحرب قصدىم أي القوم غزا: ويقال منو  والمراد مقصوده أي الكالم ومغزى وُطمب 

 :الثقافي الغزو تعريف في المعاصرين والمفكرين العمما  آرا  تباينت :اصطالحاً 

 الحيرراة مظرراىر إلزالررة اإلسررالم أعرردا  اتخررذىا الترري العسرركرية غيررر الوسررا ل ىررو: )قررال مررن فمررنيم
 أفكرار مرن بيرا يتصرل ومرا بالعقيردة يتعمر  ممرا باإلسرالم التمسر  عن المسممين وصرف اإلسالمية

 (ٕ)وسمو  وأنماط

 بنيررة آخررر مجتمرر  عمرر  ثقافتيررا لفرررض بمحاولررة حضررارة أو مررا مجتمرر  قيررام ىررو: )قررال مررن ومررنيم
 (ٖ)(والييمنة والسيطرة االعتدا 

 عرن تخمروا الرذين الغرزاة اهلل أعردا  اسرتراتيجية فري حصرل الرذي الجديرد التغير ىو: )قال من ومنيم
 .(ٗ)(أصحابيا وقموب عقول باستعمار واستبداليا األراضي استعمار

 تحطريم ضرمناً  أو صرراحة يسرتيدف مرني  أو برنرام  أو معمومرة أو فكررة كرل ىو: )قال من ومنيم
  من والحط فييا التشكي  يتحرى أو والحضارية  والثقافية والفكرية العقدية اإلسالمية األمة مقومات

                                                           
 ط بالقاىرة  الحديث دار  ٕٙٙص الفيومي محمد بن أحمد المنير والمصباح. ٕٔٙ/ٙ العرب لسان: انظر (ٔ)

 .ٕٓٓٓ-ٕٔٗٔ األول 
 .ٖٓٓص اإلسالمية الثقافية في األساسية المرتكزات (ٕ)
 .ٔٛٔص مجاالتيا خصا صيا مصادرىا مفيوميا اإلسالمية الثقافة (ٖ)
 .مٜٔٛٔ الثانية ط  ٕٛص ىندي ذياب صالح اإلسالمية الثقافة في دراسات (ٗ)
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حالل عمييا غيرىا وتفضيل قيمتيا  اإلعالم برام  أو التعميم مناى  أو الدستور في محميا سواىا وا 
 (ٔ)(والحياة واإلنسان لمدين الكمية النظرة أو والفن األدب أو والتثقيف

 :أمور عدة السابقة التعريفات خالل من لنا يتبين

 مررن األخيررر الثمررث فرري ُأطمرر  عنرروان الثقررافي الغررزو ألن وذلرر  اختمفررت  العممررا  تعريفررات أن :أولً 
 المنظمرات بيرا تقروم التري والثقافيرة الفكرية والمخططات المؤامرات عم  اليجري عشر الراب  القرن

 .اإلسالم أعدا  من والشعبية الدولية والمؤسسات

 وحدتيم وتمزي  وتجز تيم كميًا  تحويالً  دينيم عن المسممين لتحويل يسع  الثقافي الغزو أن :ثانياً 
ضعاف  .واقتصادياً  وعسكرياً  سياسياً  استعمارىم ثم فكرياً  الستعمارىم قوتيم وا 

 عامرررة عمررر  ينطمررري ألنرررو وذلررر  العسررركري  الغرررزو مرررن بكثيرررر أخطرررر الثقرررافي الغرررزو أن… :ثالثةةةاً 
 .المسممين من الدىما  عم  ينطمي ال العسكري الغزو بينما المسممين 

 :الثقافي الغزو نشأة: الثاني المطمب 

 المررراكر الغرررزو ىرررذا دىررراة وكررران اإلسرررالم  فجرررر منرررذ المسرررممين لررربالد الثقرررافي الغرررزو ظررراىرة بررردأت
 التحريررف بغيررة عميررو لمتررأثير الوسررا ل بجميرر  المدينررة فرري اإلسررالمَ  واجيرروا فقررد الييررود  ىررم الخبيررث

 المسرممين عمر  ولمترأثير اإلسرالم  فري الردخول عرن صدىم بغية العرب مشركي عم  ولمتأثير فيو 
 (ٕ)اإلسالم من إخراجيم بغية

 وشرركالً  جديررداً  طابعرراً  يأخررذ برردأ الفكررري الغررزو أن إلرر  تشررير البرراحثون بيررا قررام الترري الدراسررات لكررن
 دراسرة عمر  فعكفروا عرزتيم  ومكمرن المسرممين قروة سرر لدراسرة تتوال  جيودىم بدأت حيث منظمًا 

  فشل بعد وذل  والتاريخية  والمغوية والعممية الدينية الكتب فدرسوا العممي  وتراثيم حضارتيم

 

                                                           
 ٚٓ٘ص الميداني حبنكة الرحمن عبد لإلسالم المعادية والتيارات الفكري الغزو (ٔ)
  .ٜ٘ٚٔ األول  ط بدمش   القمم دار  ٕٚص الميداني حبنكة الرحمن عبد الثالثة المكر أجنحة: انظر (ٕ)
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 اإلسرالمي الشرر  غرزت صرميبية حمالت الغرب جرد فقد (ٔ)المسممين بالد عم  الصميبية الحروب
 ضعف من وبالرغم أوروبا  في الكنيسة رجال الحمالت ىذه ورا  وكان رايتو وتحت الصميب باسم
 وبررذل الصررميب  يحممررون وىررم اإلسررالم أعرردا  رأت لمررا انتفضررت أنيررا إال يوميررا اإلسررالمية األمررة

 الصرميبية الحمرالت فارتدت وعقيدتيا  األمة حياض عن الذود سبيل في رخيصة الدما  المسممون
 يوميرا وبررز الزمران  مرن قررنين اسرتمرت طاحنرة معرار  بعرد تعقرب ولرم مدبرة خاسرة أعقابيا عم 
 ممررن وغيرىمررا الكررردي األيرروبي الرردين وصررالح التركرري زنكرري بررن محمررود الرردين كنررور عظررام قررادة
 أنررو اإلسررالم أعرردا  مررن وغيرررىم الصررميبيون حينيررا فررأيقن. والنصررر العررزة إلرر  األمررة جمرراىير قررادوا
 نالوا إذا إال عسكريًا  عمييا والقضا  شأفتيا است صال يستطيعوا لن اإلسالمية األمة ضعفت ميما
 أن إلر  خالليرا مرن تردرج عديردة بمراحرل مرر الفكرري الغرزو إن ثرم (ٕ)ووحدتيا وعقيدتيا ثقافتيا من

 التكنولوجيرة الوسرا ل ُتسرتخدم حيرث درجاترو أعمر  إلر  الثالثرة األلفيرة ىرذه فري الفكري الغزو وصل
 دول عمر  السريطرة نحرو تسرع  التري الردول مقدمرة فري األمريكيرة المتحردة الواليرات وتأتي الحديثة 
ذا كمررو  العررالم عمرر  بررل الثالررث العررالم  المسرررح عمرر  أمريكيررا تمارسررو الررذي الرردور ىررو ىررذا كرران وا 
 .(ٖ)الدور ىذا في األسد نصيب والماسونية لمصييونية فإن العالمي  الثقافي

 :الثقافي الغزو أهداف: الثالث لمطمبا  

 ُيقَراِتُموَنُكمْ  َيَزالُرونَ  َوالَ : } تعرال  قرال األىرداف  من صدورىم في يختم  عما بإيجاز القرآن حك  لقد
 :األىداف ىذه أىم يمي وفيما(. ٕٚٔ البقرة{ ) اْسَتَطاُعواْ  ِإنِ  ِديِنُكمْ  َعن َيُردُّوُكمْ  َحتَّ َ 

 :اإلسالم عمى القضاء: أولً 

 

                                                           
 بجدة  السعودية الدار  ٕٚص الخطيب الين محب لمعربية وترجمو شاتمية اإلسالمي العالم عم  الغارة: انظر (ٔ)
 .ىرٖٚٛٔ الثانية ط
 دار  ٚٔ_ٙٔص الزيب  شريف ومحمد خريشة محمد عمي اإلسالمي لمعالم الفكري الغزو أساليب: انظر(ٕ)

 .ٜٜٚٔ-ٜٜٖٔ الثالثة ط بالمدينة  اإلعتصام
 الثالثة ط بجدة  السعودية الدار  ٕٓٗص الكيالني ماجد اإلسالمي العالم عم  الصييوني الخطر: انظر(ٖ)

 .مٜٗٛٔ



4 
 

 كمية المغات                                                         ثقافة اإلسالميةال

 

 عررزل عمرر  الحرررص كررل حرصرروا ليررذا عمررييم  كبيررراً  خطررراً  يشرركل اإلسررالم أن اإلسررالم أعرردا  أيقررن
 مؤسسرري أحررد يقررول والسررنة  الكترراب تعرراليم عررن صرررفيم خررالل مررن وثقررافتيم ديررنيم عررن المسررممين
 تستطي  فمن موجوداً  القرآن ىذا دام ما: )غالدستون وىو األوسط الشر  في البريطاني االستعمار

 (ٔ)(مأمن في نفسيا ىي تكون أن وال بل الشر  عم  السيطرة أوروبا

 حين رذ يمكننرا العررب برالد عرن مكرة ومدينرة القررآن ىرذا تروارى متر : )بالكراف جيفورد وليم ويقول 
 (ٕ)(وكتابو محمد إال عنيا يبعده لم التي الحضارة سبيل في يتدرج العربي نرى أن

 الرذي الحقيقري الخطرر يعتقردون كمرا باعتبراره اإلسرالم  قضرية لتصرفية سرعييم عمر  يدل وىذا     
 .واإلنسان الكون عم  السيطرة في أطماعيم تحقي  دون تحول التي الك ود والعقبة ييددىم 

 :اإلسالم في الطعن: ثانياً 

 اهلل عنرد مرن منرزل غيرر بأنرو الكرريم القررآن فري الطعرن خرالل مرن اإلسرالم فري الطعرن أىدافيم من
نما  خرالل ومرن الكتراب  أىرل مرن تعاليمرو اسرتمد - وسرمم عميرو اهلل صرم  - محمرد عند من ىو وا 

 فييرا دخرل بمرا مترذرعين سرنتو  وفري - وسرمم عميرو اهلل صم  - الكريم الرسول شخص في الطعن
 الطعرن خرالل ومرن الشروا ب  من السنة تنقية في الحديث عمما  جيود متجاىمين ودس وض  من
 (ٖ)والنصرانية الييودية الديانتين من ممف  دين بأنو اإلسالمي الدين في

 :المسممين وحدة تمزيق: ثالثاً   

 وقمرر  خطررر مصرردر تعتبررر الوحرردة ىررذه وأن اإلسررالمي  العررالم وحرردة فرري اإلسررالم دور أدركرروا فقررد
  والقضا  اإلسالمي العالم لتمزي  المتواصل الجيد كان ىنا ومن ومشاريعيم  مخططاتيم عم 

                                                           
 ط المكرمة  مكة اإلسالمي العالم رابطة  ٘ٔص مرزو  الصبور عبد ووسا مو وأىدافو الفكري الغزو: انظر(ٔ)

 .الثالثة
  .ٖٛٔص مجاالتيا خصا صيا مصادرىا مفيوميا اإلسالمية الثقافة: انظر(ٕ)
 .ٕٖٔص اإلسالمية لمثقافة األساسية المرتكزات: انظر (ٖ)
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 في المسممون اتحد إذا: )قال حيث براون لورانس المنصر بو صرح ما وىذا المسممين  وحدة عم 
 لو  نقمة أيضاً  يصبحوا أن أمكن أو وخطرًا  العالم عم  لعنة يصبحوا أن أمكن عربية إمبراطورية

 .(ٔ)(تأثير وال وزن بال حين ذ يظمون فإنيم متفرقين بقوا إذا أما

 :الجاهمية النزعات إحياء: رابعاً 

 والفرعونيررررة كالفارسررررية الجاىميررررة والرررردعوات النزعررررات إحيررررا  الثقررررافي الغررررزو ورا  مررررن الغرررررب أراد
 في القديم التاريخ لبعث المتاحف بإنشا  قاموا ليذا وغيرىا  والبعثية واالشتراكية والقومية والفينيقية

 مسررحيات شركل عمر  فأحيوىرا القديمة األساطير إل  وعمدوا اإلسالمي  العالم أجزا  من جز  كل
 الماضرررري مررررن مسررررتمدة وشررررعارات وعررررادات بتقاليررررد الحيرررراة يمونررررون وأخررررذوا وأدب وقصررررص وأفررررالم

 اإلسررالمية  الحيرراة لمقومررات والتنكررر قررديم بمرراض الحاضررر ربررط كمررو ذلرر  مررن واليرردف السررحي  
 (ٕ)البشرية لقيادة اإلسالم صالحية عدم المسممون يعتقد حت 

 :والتعميم الوعي إضعاف: خامساً 

 العربيرة األمرة لتظرل العممري التطرور مسرايرة عمر  العربيرة المغرة قردرة فري التشركي  خرالل من وذل 
 ذلررر  اإلسررالمي الفقررو قيمررة فررري التشرركي  خررالل ومررن الغرررربيين  مصررطمحات عمرر  عالررة المسررممة
 الترراث قيمرة فري التشركي  خرالل ومرن أحصراىا  إال كبيررة وال صرغيرة تر  ما الذي اليا ل التشري 

 والرومانيررة  اليونانيررة الحضررارة عررن منقولررة اإلسررالمية الحضررارة أن زاعمررين اإلسررالمي الحضرراري
 الثقافرررة إضررعاف عمرر  عممررروا ليررذا (ٖ)حضرراري ابتكرررار وال فكررري إبررداع لررردييم يكررن لررم العرررب وأن

 المسرررممين مرررن العظمررر  األغمبيرررة إلررر  نظرنرررا فمرررو الغربيرررة  بالثقافرررة المسرررممين وتثقيرررف اإلسرررالمية
 .اإلسالمية الثقافة أساسيات يجيمون أنيم لوجدنا

                                                           
 .ٖٕٛص العصر وتحديات المسمم ثقافة اإلسالمية الثقافة: انظر (ٔ)
 السادسة ط باألردن  الفرقان دار  ٔ٘ص وجماعة التميمي الدين عز اإلسالمية الثقافة في نظرات: انظر  (ٕ)

ٕٔٗٗ-ٕٓٓٗ. 
 .ٕٖٔص اإلسالمية الثقافة في األساسية المرتكزات: انظر (ٖ)
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 :لهما والدعاية واإلباحية اإللحاد نشر: سادساً 

 واألخرال  القريم كرل مرن المسرممين وتفرير  والرذيمة الفساد نشر عم  الثقافي الغزو جيد انصب لقد
 قررادم جيررل ينشررأ حترر  الحديثررة  الوسررا ل كررل اليرردف ىررذا تحقيرر  سرربيل فرري واسررتخدموا اإلسررالمية 

 .وغرا زه بشيواتو إال ييتم ال نمط عم 

 :الثقافي الغزو مؤسسات: الربع المطمب

 وأتباعيررررا بررررذاتيا مسررررتقمة المؤسسررررات ىررررذه مررررن مؤسسررررة وكررررل عديرررردة  مؤسسررررات الثقررررافي لمغررررزو
 ودينيرررراً  ثقافيرررراً  المسررررممين محاربررررة وىرررري واحرررردة وغايررررة واحررررد ىرررردف عمرررر  تجتمرررر  لكنيررررا ومنياجيررررا
 :المؤسسات ىذه أىم يمي وفيما واجتماعيًا  واقتصادياً 

 الشررر  عررن المختمفررة الدراسررات فرري تمثررل الررذي الفكررري التيررار ىررو اإلستشرررا :  اإلستشةةراق: أولً 
 صرررياغة فررري التيرررار ىرررذا أسررريم ولقرررد وثقافترررو  ولغاترررو وأديانرررو حضرررارتو شرررممت والتررري اإلسرررالمي
 ثرم(ٔ)بينيمرا الحضراري لمصرراع الفكريرة الخمفيرة عرن معبرراً  اإلسرالمي العرالم عرن الغربية التصورات

 األوروبيررون فأخررذ أوروبررا أبررواب اإلسررالمي الفررتح جيرروش دقررت أن منررذ ولرردت اإلستشرررا  حركررة إن
 المسرررممين العررررب عمررروم فدرسررروا المجرررد ىرررذا بموغيرررا وسرررر المسرررممين نيضرررة أسرررباب عرررن يبحثرررون
 حركرررة توسرررعت الثرررامن القررررن وفررري (ٕ)جربررررت الفرنسررري الراىرررب ىرررؤال  أوا رررل مرررن وكررران الشررررقيين

 اإلستشررراقية  الدراسررات فرري المتخصصررة المجررالت مررن العديررد صرردور ذلرر  عررن ونررت  اإلستشرررا 
 أو قيمتيرا يردرون ال الرذين أصرحابيا مرن وشررا يا العربيرة  المخطوطرات عمر  الغرارة ذل  وصحب
 .(ٖ)بالدىم إل  نقميا ثم ومن العامة المكتبات من سرقتيا

 :التبشير: ثانياً 
                                                           

 .ٖٖص بالرياض اإلسالمي لمشباب العالمية الندوة المعاصرة والمذاىب األديان في الميسرة الموسوعة (ٔ)
 أجنحة كتاب م  مطبوعة محاضرة  ٜٛص السباعي مصطف  عمييم وما ماليم والمستشرقون اإلستشرا  (ٕ)

 .الثالثة المكر
 .ٕٗٗص العصر وتحديات المسمم ثقافة اإلسالمية الثقافة (ٖ)
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 نشررر بغيررة الصررميبية الحررروب فشررل إثررر بررالظيور برردأت اسررتعمارية سياسررية دينيررة حركررة التبشررير
 إحكرام بيردف بخاصرة المسرممين وبرين بعامرة الثالرث العرالم دول فري المختمفرة األمرم برين النصرانية
 .(ٔ)الشعوب ىذه عم  السيطرة

 الشرعوب لتنصرير بيرا يقومرون التري األعمرال عمر  النصررانية الكنيسرة رجرال أطمقرو تعبير والتبشير
 غايررة إلرر  المسررممة الشررعوب داخررل التنصررير ىرردف تحررول ثررم المسررممين  السرريما النصرررانية غيررر

خراج التكفير  .(ٕ)دين بكل والكفر اإللحاد إل  ولو دينيم عن المسممين وا 

 ال ألنيرا بالتنصرير الحركرة ىرذه ُتسرم  أن األولر  أن يررى والمحققرين الباحثين من كثيراً  فإن وليذا
 قريم وال ديرن برال يصربحوا حتر  اإلسرالم مرن المسرممون ينسرمخ أن تريرد برل فحسرب لمتنصرير تسع 

 فري التنصرير حركرة رواد مرن وىو زويمر صمويل بو صرح ما وىذا باهلل  ليم صمة وال أخال  وال
 الترري التبشررير ميمررة إن: )مٖٜ٘ٔ عررام التنصرريري القرردس مررؤتمر فرري قررال حيررث اإلسررالمي العررالم
 فررإن المسرريحية  فرري المسررممين إدخررال فرري ليسررت اإلسررالمية الرربالد فرري المسرريحية الرردول ليررا نرردبتكم

نما ليم  وتكريماً  ىداية ىذا  صرمة ال مخموقراً  ليصربح اإلسرالم من المسمم تخرجوا أن ىي ميمتكم وا 
 الحروب فشل بعد التنصير تول  من أول وكان .(ٖ)(الحميدة باألخال  لو صمة ال وبالتالي باهلل لو

 بعرده تتابعرت ثرم المسرممين برالد فري وجرال العربيرة تعمرم فقرد لرول  ريمرون ىرو ميمتيا في الصميبية
 .(ٗ)المسممين بالد إل  التبشير إرساليات الميالدي عشر الخامس القرن في

 :التغريب: ثالثاً 

 األمم حياة صب  إل  يرمي وفنية وثقافية واجتماعية سياسية أبعاد ذو كبير تيار ىو التغريب

                                                           
 اإلمام جامعة في المنعقد اإلسالمي الفقو لمؤتمر مقدم بحث  ٘ٗص السا ح أحمد الفكري الغزو: انظر (ٔ)

 .ٜ٘ٔص المعاصرة والمذاىب األديان في الميسرة والموسوعة. مٜٖٙٔ بالرياض سعود بن محمد
 .ٓ٘ص الثالثة المكر أجنحة: انظر (ٕ)
 .ٓ٘ص الثالثة المكر أجنحة: انظر(ٖ)
 .ٜ٘ٔص المعاصرة والمذاىب األديان في الميسرة الموسوعة: انظر (ٗ)
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 وخصا صريم المسرتقمة شخصريتيم إلغرا  بيردف وذلر  الغربري باألسرموب بخاصرة والمسرممين بعامة
 .(ٔ)الغربية لمحضارة الكاممة التبعية أسرى وجعميم المتفردة

 الفكر تحاكم ثم الغربي الفكر تصورات عل تعتمد جديدة عقمية إيجاد بو وُيراد يطم  التغريب ولفظ
 الغربري برالمون حيراتيم صرب  إلر  تيردف المسرممين نحرو موجيرة حممرة وىو خالليا  من اإلسالمي

 .(ٕ)المجاالت جمي  في الغربية لمحياة مطابقة صورة حياتيم تغدو بحيث

 تبعيرة مرن أعقبرو ومرا الجديرد الصرميبي الغرزو أعقبرت التري النتا   أخطر من التغريب حركة إن ثم
 ال اإلسررالمية  بالشخصررية االعتررزاز روح وضررياع الفكررري االنيررزام روح أشرراع ممررا لمغرررب  ثقافيررة
 ىرؤال  أبررز ومرن الغربري  الثقافي التعميمي النظام إنتاج من فمعظيم الثقافة  يدعي من عند سيما
 بعرده لريس الرذي السرخف مرن إن: )فقرال الغررب مرن جرز ً  مصرر اعتبرار إلر  دعرا الذي حسين طو

 الينررررد كعقميررررة شرررررقية عقميررررة المصرررررية العقميررررة واعتبررررار الشررررر  مررررن جررررزً ا مصررررر اعتبررررار سرررخف
 نصربح حتر  يروم إلر  يروم من قوة يزداد اتصاالً  بأوروبا نتصل أن نريد: )أيضاً  وقال (ٖ)( والصين

 .(ٗ)(وشكالً  وحقيقة ومعن  لفظاً  منيا جز ً 

 :العممانية: رابعاً 

 عقررالً  المعتبررة المصرمحة متمثمرة دنيويرة أسرس عمر  وقياميررا الدولرة عرن الردين فصرل ىري العممانيرة
 االىتمرام عرن النراس صررف إلر  تيردف اجتماعيرة حركرة وىري. (٘)الحياة شؤون مختمف في وعرفاً 
  والتي( سيكالريزم) secularism لكممة ترجمة وىي (ٙ)وحدىا الدنيا بالحياة االىتمام إل  باآلخرة

                                                           
 .ٜ٘ٔص المعاصرة والمذاىب األديان في الميسرة الموسوعة: انظر(ٔ)
 .مٜٚٛٔط اإلسالمي  المكتب  ٖٔص الجندي أنور اإلسالمي الفكر غزو في التغريب شبيات: انظر(ٕ)
 .مٖٜٛٔ بالقاىرة المعارف مطبعة  ٕٖ/ٔ حسين طو مصر في الثقافة مستقبل (ٖ)
 .مٖٜٛٔ بالقاىرة المعارف مطبعة  ٕٖ/ٔ حسين طو مصر في الثقافة مستقبل (ٗ)
 .ٕٓٓٓ-ٕٓٗٔ األول  ط باألردن  المناى  دار  ٛٙص األساتذة من مجموعة العصر وقضايا اإلسالم(٘)
 .مٖٜٛٔ األول  ط الشرو   دار  ٘ٗٗص قطب محمد معاصرة فكرية مذاىب(ٙ)
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 وال برررالعمم ليرررا عالقرررة ال أنرررو الحقيقرررة ولكرررن العممررري  والمرررذىب برررالعمم صرررمة ليرررا أن ظاىرىرررا يرروىم
 .(ٔ)الدنيوية أو الالدينية: الصحيحة وترجمتيا بمعطياتو 

 االسررتعمار بتررأثير العررالم أقطررار وعمررت النيضررة عصررر بدايررة مرر  أوروبررا فرري الرردعوة ىررذه نشررأت
 انتشارىا إل  وبعدىا مٜٛٚٔ سنة الفرنسية الثورة قبل كثيرة ظروف أدت وقد والشيوعية  والتبشير
 األخالقيررة  والفوضرر  اإلباحيررة نشررر عمرر  تقرروم إذاً  حركررة فيرري.(ٕ)وأفكارىررا منيجيررا وتبمررور الواسرر 
قصرررا   األمرررة واقررر  إلررر  والنررراظر. الحيررراة نرررواحي جميررر  فررري المسرررممين واقررر  عرررن وتنحيترررو الررردين وا 
 زعمرا  أكثرر وأصربح برل كميرا  المسرممين برالد دخرل قرد العممراني الفكر أن يجد واإلسالمية العربية
 .والخارجية الداخمية سياستيم في يتبنونو األمة

 :وأساليبه الثقافي الغزو وسائل: الخامس المطمب

 أحالميرم تحقير  فري تسراعدىم عديردة  وأسراليب وسرا ل عمر  الثقرافي غرزوىم في الغرب اعتمد لقد
 :واألساليب الوسا ل ىذه أىم نذكر يمي وفيما والخديعة  المكر عم  مبنية وأىدافيم 

 :اإلعالم: أولً 

 اإلعرالم إلر  نظرنرا لرو وليرذا المسرممين  ثقافة غزو وسا ل من كوسيمة اإلعالم الغرب استخدم لقد
 فري عرام بشركل فيرو انحالالً  سنجد المر ي  أو المسموع أو منو المقرو  سوا  وأشكالو صوره بشت 
 .النزيو والسياسي الديني اإلعالم باستثنا  والمعتقدات والمبادئ واألخال  القيم

 :المعاصر اإلعالم عمى المالحظات فمن

 والمسرحيات الساقطة والمسمسالت الخميعة األفالم خالل من المسممين بين والفاحشة الرذيمة نشر

                                                           
 ىر ٔٔٗٔ ط بالرياض  الوطن دار  ٙص الجبرين الرحمن عبد بن اهلل عبد الخبيثة وثمارىا العممانية: انظر(ٔ)

 .ٕٜٛٔ-ٕٓٗٔ األول  ط مكة  دار  ٕٔص الحوالي سفر المعاصرة اإلسالمية الحياة في وآثارىا والعممانية
 .ٖٚٙص المعاصرة والمذاىب األديان في الميسرة الموسوعة(ٕ)
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 والمسررحيات السراقطة والمسمسرالت الخميعة األفالم خالل من المسممين بين والفاحشة الرذيمة نشر
 اهلل توعرررد وليرررذا العنكبوتيرررة  والشاشرررات الفضرررا ية القنررروات طريررر  عرررن المررراجن  والغنرررا  الوضررريعة

 آَمُنروا الَّرِذينَ  ِفري اْلَفاِحَشرةُ  َتِشري َ  َأن ُيِحبُّرونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ : } بقولو شديد بعذاب الفاحشة نشر من تعال 
 (.ٜٔالنور{ ) َتْعَمُمونَ  اَل  َوَأنُتمْ  َيْعَممُ  َوالمَّوُ  َواآْلِخَرةِ  الدُّْنَيا ِفي َأِليمٌ  َعَذابٌ  َلُيمْ 

 األقرررروال فررري والتغرررن  التمايرررل مررر  البررررام   ومقررردمات األخبرررار مرررذيعات مرررن الغالبرررة الكثررررة تبررررج
 اإلعالميرررة والمنررردوبات راتوالمصرررو  والصرررحفيات المراسرررالت إشررريار بيررردف ذلررر  كرررل والحركرررات 

: فقرال التبررج عرن تعرال  اهلل نير  وقرد. الشررعية الضوابط من وتحررىا المرأة انفالت لمفيوم دعماً 
 (.ٖٖ األحزاب{ ) اأْلُوَل  اْلَجاِىِميَّةِ  َتَبرُّجَ  َتَبرَّْجنَ  َواَل  ُبُيوِتُكنَّ  ِفي َوَقْرنَ } 

 أو المخررج رغبرة عمر  بنرا ً  ال قرة أو مقبولة غير مواقف في والتاريخية الدينية الشخصيات إظيار
 مررن تخمررو ال أنيررا لوجرردنا بالدينيررة تسررم  الترري والمسمسررالت األفررالم أكثررر إلرر  نظرنررا فمررو المنررت  
 بررررأنيم والعظمررررا  القرررادة بوصررررف يتعمرررر  فيمرررا خاصررررة والعظمررررا   والقرررادة والترررراريخ لمرررردين اإلسرررا ة
 التاريخيررررة الحقررررا   بتغييررررر يتعمرررر  وفيمررررا وغيرررررىم  والررررروم فررررارس بنسررررا  وغرررررام عشرررر  أصررررحاب
 .واإلنتاج اإلخراج م  ينسجم بما بيا والتالعب

 ممرا ذلر  ونحرو القردم لكررة مبراراة أو مسمسرل أو فريمم لمتابعة إيثاراً  اهلل طاعة عن المسممين إشغال
 ينطب  وبذل  تعال  اهلل طاعة عم  البرام  مشاىدة يقدمون بذل  وىم براقة  بدعايات لو يروجون
 َوَقْمبِرروِ  َسررْمِعوِ  َعمَرر  َوَخررَتمَ  ِعْمررمٍ  َعمَرر  المَّرروُ  َوَأَضررمَّوُ  َىررَواهُ  ِإَليَرروُ  اتََّخررذَ  َمررنِ  َأَفَرَأْيررتَ : } تعررال  قولررو عمررييم
 (.ٖٕ الجاثية{ ) َتَذكَُّرونَ  َأَفاَل  المَّوِ  َبْعدِ  ِمن َيْيِديوِ  َفَمن ِغَشاَوةً  َبَصِرهِ  َعَم  َوَجَعلَ 

 والالعبرات  والالعبرين والمغنيرات والمغيرين والممرثالت الممثمين من كثير محبة إل  اإلعالم يؤدي
 وىرل الجمراىير  معبرود كمقرب العقيردة مر  تتنراف  ألقابراً  عمرييم فأطمقوا السفيا  من كثير تجرأ حت 
 .أحب من م  والمر  تعال   اهلل غير الكون في بح  معبود ىنا 
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 حيرراتيم  ومنرراى  ومعتقررداتيم أخالقيررم فرري والفسررا  الكفررار اتبرراع إلرر  المسررممين يجررر اإلعررالم إن
 وسرمم عميرو اهلل صرم  - النبري حرذر مرا وىذا وأفعاليم  وأقواليم وأشكاليم مالبسيم في بيم والتشبو

 .(ٔ)(منيم فيو بقوم تشبو من: )عنيما اهلل رضي عمر ابن حديث في كما منو -

 ليررذا نحررن  ليررا نؤسررس ولررم الغرررب طريرر  عررن إلينررا جررا ت المعاصرررة اإلعررالم وسررا ل معظررم إن
 اإلسرالم أعردا  مرن وغيررىم الكتاب أىل نوايا تعال  اهلل بين وقد ويتمناه  لنا يريده ما لمغرب حققنا
رن َأنُفِسِيم ِعندِ  مِّنْ  َحَسًدا ُكفَّاراً  ِإيَماِنُكمْ  َبْعدِ  مِّن َيُردُّوَنُكم َلوْ  اْلِكَتابِ  َأْىلِ  مِّنْ  َكِثيرٌ  َودَّ : } فقال  َبْعردِ  مِّ
 (.ٜٓٔ البقرة{ ) …اْلَح ُّ  َلُيمُ  َتَبيَّنَ  َما

 والعقا د األفكار من وغيرىا والقومية والبعثية واالشتراكية كالعممانية اليدامة واألفكار المبادئ نشر
 .السميمة اإلسالمية العقيدة م  وتتعارض تتناف  التي

يصراليا البرث بررام  إلدارة الغررب جنردىا التري الطاقرات وم رات الردوالرات مميرارات إن  كمررو لمعرالم وا 
 خطرراً  يشركل الرذي اإلسرالمي المرد مواجيرة ألجرل إنمرا فينرا  حبراً  ذل  كان وما خاصة  ولممسممين

 عررن لمصررد ىررذا إنفرراقيم القرررآن وبررين لموقررت  قاتمررة ببرررام  األمررة إشررغال فررأرادوا الغرررب  ثقافررة عمرر 
 َعَمْيِيمْ  َتُكونُ  ُثمَّ  َفَسُينِفُقوَنَيا الّموِ  َسِبيلِ  َعن ِلَيُصدُّواْ  َأْمَواَلُيمْ  ُينِفُقونَ  َكَفُرواْ  الَِّذينَ  ِإنَّ : } فقال اهلل سبيل
 (.ٖٙ األنفال{ ) ُيْحَشُرونَ  َجَينَّمَ  ِإَل  َكَفُرواْ  َوالَِّذينَ  ُيْغَمُبونَ  ُثمَّ  َحْسَرةً 

 :العولمة: ثانياً 

 الحرواجز ترزول بحيث االتصاالت وثورة والتقني العممي اإلبداع عم  يقوم جديد عالمي نظام وىي
 .(ٕ)صغيرة قرية وكأنو العالم ويمسي والدول والشعوب األمم بين والحدود

                                                           
 سيد محمد السيد تحقي   ٖٔٓٗحٖٓٚٔ/ٗ الشيرة لبس في باب-المباس كتاب-سننو في داود أبو أخرجو(ٔ)

 والحديث. شاكر أحمد تحقي   ٔ٘حٓ٘/ٕ مسنده في وأحمد. ٜٜٜٔ-ٕٓٗٔ ط بالقاىرة  الحديث دار وغيره 
 الجحيم أصحاب لمخالفة المستقيم الصراط اقتضا  كتابو في تيميو ابن اإلسالم شيخ صححو وقد صحيح  إسناده

 .ٜٜٗٔ-٘ٔٗٔ الخامسة ط بالرياض  المسمم دار  ٕٓٗ/ٔ
 .مٜٜٛٔ األول  ط بعمان  البيان دار  ٗٔص زعرور أبو سعيد محمد العولمة(ٕ)
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نيررا  اآلخررر بطمررس ينررادي الررذي والفكررري القيررري والتسررمط الدكتاتوريررة أيضرراً  وىرري  لتبقرر  ثقافتررو  وا 
 .العالم عم  ونفوذىا سيطرتيا لفرض األمريكية الثقافة ىي واحدة ثقافة

 مررن والعولمررة المرريالدي  عشررر الثررامن القرررن فرري الصررناعية الثررورة ظيررور مرر  العولمررة نشررأت ولقررد
 :أمور عدة إل  وتيدف القرن  ىذا في واإلسالمية العربية أمتنا تواجو التي التحديات أخطر

 محل الغربية الثقافة إحالل خالل من وذل  التاريخية  جذورنا من واقتالعنا ىويتنا طمس -
 بيردف المجتمعرات تغزو التي األمركة ىي المعاصر بالمفيوم فالعولمة اإلسالمية  ثقافتنا
 .(ٔ)األمة بثقافة والنيوض الحضارة مقومات أىم باعتباره اإلسالم  عم  القضا 

 حصرررار طريررر  خاصرررة عن اإلسرررالمية واألمرررة عامرررة العرررالم اقتصررراديات عمررر  االسرررتيال  -
 .(ٕ)اإلسالمي االقتصاد نظرية عم  والقضا  والضعيفة  الفقيرة لمدول القومي اإلنتاج

 إلرر  تغييرىررا ومحاولررة واإلسررالمي  العربرري العررالم فرري والتربويررة التعميميررة المنرراى  محاربررة -
 الثقافرررة حرررب عمررر  األطفرررال يشرررب حتررر  الغربررري الثقرررافي الفكرررر وطبيعرررة يتناسرررب نمررروذج
 العرررالم فررري التعميميرررة المنررراى  إلررر  نظرنرررا لرررو وليرررذا اإلسرررالمية  الثقافرررة وضرررعف الغربيرررة

 الحضرارة يمجرد ىزيرل تراريخ عمر  تشرتمل أنيرا نجرد بالتراريخ يتعمر  فيما خاصة اإلسالمي
 العربري والروطن اإلسرالمي التاريخ عن أما الحضارات  من ذل  وغير واليونانية الفرعونية

 والشرعبية األصرالة تفتقرد التعميميرة المنراى  أصربحت وبيرذا مغموطرة  كترب من ُيدرَّس فإنو
-ىرررررٖٗ٘ٔ عرررام النصررررارى المبشررررين زعررريم زويمررررر برررو صررررح مررررا وىرررذا  (ٖ)والجماىيريرررة

 يعررف ال جيرل إعرداد ىرو التعميميرة البررام  عمر  السيطرة من اليدف إن: )بقولو مٖٜ٘ٔ
 .(ٗ)(باهلل الصمة

                                                           
 .ٕٓٓٓ-ٕٔٗٔ ط بيروت  الرسالة مؤسسة  ٖٕص يكن فتحي اإلسالمي العالم ومستقبل العولمة (ٔ)
 .ٜٕٙص العصر وتحديات المسمم ثقافة اإلسالمية الثقافة(ٕ)
 التربوية البحوث مركز  ٕٗٔص موس  منير محمد تطويرىا ومحاولة واقعيا بين العربية التعميم نظم: انظر(ٖ)

 .مٜٗٛٔ األول  ط قطر  بجامعة
 .ٖٙص اإلسالمي لمعالم الفكري الغزو أساليب: انظر(ٗ)
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 خرررالل مرررن وذلررر  مصرررالحيم  لخدمرررة العرررالم دول فررري السياسررري القررررار مراكرررز فررري الرررتحكم -
 أىميرة ترولي فيري كمرو  العرالم وعمر  برل الثالث العالم دول عم  الكاممة السياسية السيطرة
 توجيييرا عمر  قادرة نفسيا وتعتبر المجتمعات داخل واأليديولوجية الثقافية لممسارات كبيرة
 .(ٔ)ليا التابعة الجديدة المادية الوسا ل بفضل إرادتيا حسب

 
 شرعب  لكرل الخاصرة والثقافيرة القوميرة اليويرات وتردمير لمشعوب االجتماعي النسي  إلغا  -

 .(ٕ)ىزيمة وكيانات ضعيفة دول إل  وتحويميا الدول وتفتيت

 :الفاسدة والزعامات القيادات إيجاد: ثالثاً 

 إيجرراد خررالل مررن المسررممين  بررالد عمرر  الكاممررة والييمنررة السرريطرة عمرر  اإلسررالم أعرردا  حرررص لقررد
سررالمية عربيررة وزعامررات قيررادات  واليرردف. بالرردين لررو عالقررة ال عممرراني مررني  وفرر  الرربالد تحكررم وا 

 :أمور عدة ذل  ورا  من

صرردار والمممررات  النرروازل عنررد إليررو التحرراكم وتررر  الحيرراة واقرر  عررن اإلسررالم تنحيررة  قرروانين وا 
 اهلل عررراب ليرررذا. النررراس أمرررر يتولرررون ممرررن البشرررر سرررفيا  ويقننيرررا يضرررعيا وضرررعية وتشرررريعات

رنَ  َليُرم َشرَرُعوا ُشَرَكا  َلُيمْ  َأمْ : } فقال تعال  اهلل شرع غير لمناس يشرع من عم  تعال   الردِّينِ  مِّ
نَّ  َبْيرَنُيمْ  َلُقِضريَ  اْلَفْصرلِ  َكِمَمرةُ  َولَرْواَل  المَّروُ  بِروِ  َيْأَذن َلمْ  َما  الشرورى{ ) َأِلريمٌ  َعرَذابٌ  َليُرمْ  الظَّراِلِمينَ  َواِ 
ٕٔ.) 

 بالدين التمس  واعتبار االنحالل  مظاىر كل بنشر وذل  السبيل سوا  عن المسممين إضالل
 الحكرررام غالرررب أن الكرررريم القررررآن برررين وقرررد المجتمررر   فررري الفرديرررة الحريرررة مررر  تتنررراف  رجعيرررة

 َسرراَدَتَنا َأَطْعَنررا ِإنَّررا َربََّنررا َوقَرراُلوا: } تعررال  فقررال المسررتقيم الصررراط عررن أقررواميم يضررمون والزعمررا 
-ٚٙ األحزاب{ ) َكِبيًرا َلْعًنا َواْلَعْنُيمْ  اْلَعَذابِ  ِمنَ  ِضْعَفْينِ  آِتِيمْ  َربََّنا - السَِّبياَل  َفَأَضمُّوَنا َوُكَبَرا َنا

ٙٛ.) 
                                                           

 .ٖٕص اإلسالمي العالم ومستقبل العولمة: انظر (ٔ)
  .ٜٕٙص العصر وتحديات المسمم ثقافة اإلسالمية الثقافة: انظر(ٕ)
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 كمية المغات                                                         ثقافة اإلسالميةال

 

 حكرام طرير  عرن وذلر  واإلسرالمي  العربي العالم في والصميبية الصييونية المخططات تنفيذ
 وقروشريم عروشريم عمر  يحرصرون ذمرة  وال إالً  مؤمن في يرقبون ال ظممة  ليم وأعوان فجرة

 ىرم أناس خالل من إال ومخططاتو سياستو وينفذ يمرر أن لو يمكن ال الغرب فإن. وكروشيم
 .أقواميم في وقرار نفوذ أصحاب

 :الشبهات إثارة: رابعاً 

 أثيررت التري الشربيات خرالل مرن وذلر  اإلسرالم لحقا   التشويو أسموب اإلسالم أعدا  استخدم لقد
 فري معتمردين الشربيات كرل عمر  فرردوا واالجتيراد الجرد سراعد عن والمفكرون العمما  فشمر حولو 
 :الشبيات أىم نذكر يمي وفيما ليا  وفيميم وخصا صيا اإلسالمية الثقافة مصادر عم  ردودىم

 والخررراب  لمرردمار يرردعوا واألصررولية واإلرىرراب والعنررف التطرررف ديررن اإلسررالم أن :األولةةى الشةةبهة
 خشرية المسرممين غيرر مرن العرالمي العرام الررأي أمرام اإلسرالم صرورة تشرويو الفرية ىذه من واليدف
 (ٔ)بو والعمل التمس  ليضعف إليو المنتسبين وأمام بو  التأثر

نما اهلل عند من ليس الكريم القرآن أن :الثانية الشبهة  مرن ىرو يقولون فتارة البشر  عند من ىو وا 
 ذلرر  مررن واليرردف الراىررب  بحيرررى صررن  مررن أنررو وأخرررى - وسررمم عميررو اهلل صررم  - محمررد صررن 

 .(ٕ)ومكان زمان لكل وصالحيتو شرعيتو في التشكي 

 ذلر  مرن واليردف واإلغريقيرة  الرومانيرة الثقافرة مرن مسرتمدة اإلسرالمية الثقافرة أن :الثالثة الشبهة
 بنررررا  فرررري مصررررداقيتيا فرررري يشررررككون وبالتررررالي المصرررردر  ربانيررررة غيررررر اإلسررررالمية الثقافررررة أن بيرررران

 .(ٖ)بو والنيوض المجتم 

                                                           
 .ٕٖص ووسا مو أىدافو الفكري الغزو: انظر (ٔ)
 ط بالرياض  الشواف دار  ٕٙٛص عميان محمد شوكت العصر وتحديات اإلسالمية الثقافة: انظر (ٕ)

 .ٜٜٙٔ-ٙٔٗٔالثانية
 .ٜٕٔص الساب  المرج : انظر(ٖ)
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 كمية المغات                                                         ثقافة اإلسالميةال

 

 عميررو اهلل صررم  - اهلل رسررول وأن الررزواج  فرري التعرردد ألتباعررو أبرراح اإلسررالم أن :الرابعةةة الشةةبهة
شرررباع ممذاترررو ورا  يسرررير شررريوانيًا  رجرررالً  كررران - وسرررمم  فررري الطعرررن ذلررر  مرررن واليررردف رغباترررو  وا 

 .(ٔ)- وسمم عميو اهلل صم  - الكريم النبي شخص

 شرررمميا  ويشرررتت األسررررة أمررن ييررردد اإلسرررالمية الشررريعة فررري الطرررال  نظررام أن :الخامسةةةة الشةةةبهة
لحا  والجريمة واالنحطاط التشرد مشكمة إل  ويؤدي المجتم  ويمز   مرن واليردف بالمرأة  الظمم وا 
 (ٕ)االجتماعية القضايا معالجة في وصالحيتو اإلسالمي التشري  مصداقية في التشكي  ذل 

 دا مرًا  تشرريعاً  يكرون ألن يصرمح ال العقوبرات نظام وخاصة اإلسالمي الفقو أن :السادسة الشبهة
 والمدنيرة  الحضرارة معطيات م  ينسجم وال العصر  وطبيعة تتناسب ال التي أحكامو لجمود وذل 
 وشررارب البكررر وجمررد المحصررن الزانرري ورجررم السررار  يررد قطرر  فرري مألوفررة غيررر قسرروة مررن فيررو لمررا

 .(ٖ)اإلسالمية الشريعة بأحكام العمل تعطيل ذل  من واليدف العقوبات  من ذل  ونحو الخمر

 التثاقررل أي اإلتكاليرة  إلر  يردعوا والقردر بالغيرب إيمران مررن فيرو ومرا اإلسرالم أن :السةابعة الشةبهة
 والحيرراة  الواقرر  عررن بعيررداً  الخيررال سرربحات فرري والعرريش الغيررب بأىررداب والتعمرر  والكسررل والتواكررل
 العمميررة الحقررا   مرر  يتعرراط  ال خيررالي خرافرري ديررن عررن عبررارة اإلسررالم اعتبررار ذلرر  مررن واليرردف
 .(ٗ)منطقي عممي منطم  من والمعرفية

 بررالثواب الترغيررب عمرر  يعتمررد بالفضررا ل والتحمرري لمخيررر دعوتررو فرري اإلسررالم أن :الثامنةةة الشةةبهة
  الشبية ىذه من واليدف. الخير فعل في المثالية قبيل من يعتبر وىذا اآلخر  اليوم في المؤجل

                                                           
 الثالثة ط بيروت  العربي الكتاب دار  ٖٕ٘ص العقاد عباس خصومو وأباطيل اإلسالم حقا  : انظر(ٔ)

 .مٜٙٙٔ
 .ٖٜٛٔ-ٖٓٗٔ الثانية ط بيروت  الرسالة مؤسسة  ٙٗص عتر الدين نور الحالل أبغض: انظر(ٕ)
 ط بيروت  الرسالة  مؤسسةٖٕٔص البوطي رمضان سعيد محمد اإلسالم إل  العودة طري  عم : انظر(ٖ)

  ٙص القرضاوي يوسف زمان كل في لمتطبي  وصالحيا خمودىا اإلسالم وشريعة. ٕٜٛٔ-ٕٓٗٔ الثانية
 .ٖٜٚٔ-ٖٜٖٔ األول  ط بيروت  اإلسالمي المكتب

 .األول  ط بالقاىرة  وىبة مكتبة  ٜٕ٘ص القرضاوي يوسف والحياة اإليمان: انظر(ٗ)
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 المغاتكمية                                                          ثقافة اإلسالميةال

 

 الواقعيررة مرر  يتعرراط  وال الماديررة الحيرراة متطمبررات تمبيررة عررن بعيرردة روحيررة دعرروة اإلسررالم أن بيرران
 .(ٔ)الوجودية

 اإلسرررالم ظرررل فررري ظممرررت فقرررد ليرررا  مكانرررة وال قيمرررة ال اإلسرررالم فررري المررررأة أن :التاسةةةعة الشةةةبهة
 الميرراث مرن ونصريبيا الرجرل  شريادة نصرف شريادتيا اعتبرار خالل من وذل  قدرىا  من وانتُِقص
 .(ٕ)ذل  ونحو ديتو نصف وديتيا نصيبو  نصف

 أن المسرممين لربالد والثقرافي الفكرري الغرزو طرير  عرن الغررب حراول التري الشربيات بعرض ىذه إذاً 
 بعقررررل ليررررا والمتأمررررل والنرررراظر بيررررا  وتتررررأثر ليررررا تسررررتجيب صرررراغية آذانرررراً  يجرررردون عمَّيررررم يثيروىررررا

 المشررار المصررادر ففرري عمييررا والرررد غمارىررا فرري الخرروض دون وفسررادىا  زيفيررا يرردر  وموضرروعية
 .مؤمنين قوم صدور ويشفي جوع من ويغني يسمن ما إلييا

 الثقافي الغزو مواجهة في اإلسالمية الثقافة نهضة عوامل

 منررذ المسررممين بررالد عمرر  الغرررب يشررنيا الترري البرراردة الحرررب نواجررو أن المسررممين معشررر لنررا يمكررن
 والعمررل الرردوا   ومعرفررة الرردا  تشررخيص تررم مررا إذا وذلرر  الثقررافي  الغررزو طريرر  عررن عديرردة قرررون

 بالثقافررررة لمنيضررررة المقترحررررة العوامررررل أىررررم يمرررري وفيمررررا ومفكرييررررا  األمررررة عممررررا  قبررررل مررررن الرررردؤوب
 :واإلسالمي العربي العالم غزت التي الثقافية التحديات مواجية في اإلسالمية

 :اإلسالمية والثقافة الحضارة معالم إبراز: األول المطمب

 فري وأخرال  وأعمرال وآرا  أفكرار مرن لإلنسران ما كل يشمل متكامل نظام ىي اإلسالمية الحضارة
 المنرررراى  مجموعررررة وىرررري السياسررررية  أو االقتصررررادية أو االجتماعيررررة أو العا ميررررة أو الفرديررررة حياتررررو

  األنشطة تفاعل ىي أخرى وبعبارة. (ٖ)الجوانب ىذه لجمي  وتعال  سبحانو قررىا التي والقوانين

                                                           
 .ٜٛٗص الثالثة المكر أجنحة: انظر(ٔ)
 .ٖٗٗص العصر وتحديات المسمم ثقافة اإلسالمية الثقافة: انظر(ٕ)
 .ٕٛٛص المودودي األعم  أبو اإلسالمية الحضارة (ٖ)
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 كمية المغات                                                         ثقافة اإلسالميةال

 

 عررن اإلسررالمية المفرراىيم وضررمن الررزمن عبررر األرض فرري اهلل لخالفررة الموجررودة لمجماعررة اإلنسررانية
 .(ٔ)والكون الحياة

 قبرررل القاصرري بيررا اعترررف تنسرر   ال صررفحات الترراريخ سررجل فرري اإلسررالمية الحضررارة تركررت لقررد
 فرري اإلسررالمية الثقافررة عررن المنبثقررة الحضررارة اسررتطاعت لقررد الصرردي   قبررل العرردو بيررا وأقررر الرداني
 جمير  فري عممياً  وتراثاً  الحضارات أرق  من حضارة كمو لمعالم تقدم أن الزمن عمر من وجيزة فترة

 الحضرارة معرالم برإبراز الثقرافي الغرزو مواجيرة المسممين معشر عمينا لزاماً  كان ليذا الحياة  نواحي
 وذلر  واحتياجاترو  الواقر  ومتطمبرات العصرر طبيعرة مر  يتناسب جديد وبثوب جديد من اإلسالمية

ررا يتحرردث مسررا  ترردريس فرري واإلسررالمية العربيررة والجامعررات المعاىررد دور بتفعيررل  عممررا  قدمررو عمَّ
 دور بتفعيررل وكررذل  اإلسررالمية  والثقافررة الحضررارة معررالم عررن العمميررة تموينرراتيم برراختالف اإلسررالم
 أبدعرو مرا كافرة ولمعرالم خاصرة لممسرممين تبين عممية محاضرات ونشر بث في والمجالت اإلعالم

 العممرررري التررررراث ىررررذا مررررن طرفرررراً  أذكررررر يمرررري وفيمررررا. الحيرررراة ميررررادين شررررت  فرررري األوا ررررل المسررررممون
 :والحضاري

 :الدينية الشرعية العموم: أولً 

 القرررآن وعمرروم التفسررير مجررال ففرري اإلسررالمية  الشررريعة عمرروم جميرر  فرري اإلسررالم عممررا  أبرردع لقررد
 ألحكررام الجررام  كتابررو والقرطبرري القرررآن  آي تأويررل عررن البيرران جررام  كتابررو الطبررري اإلمررام صررنف
 اإلمرررام صرررنف وعمومرررو الشرررريف الحرررديث مجرررال وفررري. القررررآن أحكرررام كتابرررو العربررري وابرررن القررررآن 
 فرررتح كتابرررو العسرررقالني حجرررر وابرررن الكمرررال  تيرررذيب كتابرررو والمرررزي صرررحيحييما  ومسرررمم البخررراري
 كتابو والشيرستاني النبوية  السنة منياج كتابو تيمية ابن اإلمام صنف العقيدة مجال وفي. الباري
 رشررد ابررن اإلمررام صررنف وعمومررو الفقررو مجررال وفرري. الرردين أصررول كتابررو والبغرردادي والنحررل  الممررل
  من ذل  وغير. المحم  كتابو حزم وابن المغني  كتابو المقدسي قدامة وابن المجتيد  بداية كتابو

                                                           
 .مٜٓٛٔ األول  ط بيروت  الرسالة مؤسسة  ٛٔص ضناوي عمي محمد اإلسالمية الحضارة في مقدمات (ٔ)
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 فرري اإلسررالمية المكتبررات فرري موجررود ىررو ممررا واآلالف  بالم ررات تعرردُّ  الترري والمؤلفررات المصررنفات
 .والمفقودات المخطوطات إل  باإلضافة اإلسالمي العالم

 :والصيدلة الطب عمم: ثانياً 

 وقررد عظيمرة  عمميررة منجرزات فيرو ليررم كران بالغررًا  اىتمامراً  الطرب بعمررم األوا رل المسررممون اىرتم فقرد
 فيو جم ( الحاوي) سماه الطب في كتابا ألف الذي الرازي بكر أبو أشيرىم كثيرون الطب في نب 

ليررو الطررب فرري الجراحررة سررب  لررو كرران الررذي الزىررراوي القاسررم وأبررو الطررب  صررناعة  صررناعة تعررود وا 
 .(ٔ)الدموية الدورة اكتشف الذي النفيس وابن واستخداميا  الجراحة آالت

 المرواد مرزج فري وأبردعوا مدارسريا  وأنشرأ أسسريا وض  من أول فيم بالصيدلة المسممون واىتم كما
 البيطرار ابرن أشريرىم مرن وكران الطبيعيرة  العقراقير واكتشرفوا ومحاليرل  أقرراص شكل في الكيماوية
 .(ٕ)واألعشاب والنباتات المواد صفات في بحوثاً  قدم الذي األندلسي

 :الكيمياء عمم: ثالثاً 

 كررالور  شررت  صررناعات فرري أسرريمت الترري الكيميررا  أسررس وضررعوا الررذين ىررم المسررممين العممررا  إن
 وأكسرريد كالكبريتيرر  واألكاسرريد األحمرراض مررن الكثيررر اكتشررفوا كمررا واألدويررة  واألصرربغة والصررابون
 فرري مؤلررف ما ررة مررن أكثررر لررو كرران الررذي حيرران بررن جررابر المجررال ىررذا فرري مررنيم واشررتير الز برر  
ليو الكيميا    والميكانيكا  والبصريات السوا ل عمم في الفيزيا  في المسممون أبدع لقد (ٖ)نسبت وا 

 

 

                                                           
 .بيروت الفكر دار  ٖٛٔص المال عمي أحمد األوروبية الحضارة في المسممين العمما  أثر: انظر(ٔ)
 العرب عند العموم وتاريخ. ٜٜٔٔ-ٕٔٗٔ األول  ط  ٔٙٗ-ٓٙٗص خنفر خمقي اإلسالمية الحضارة تاريخ(ٕ)

 .مٜٓٛٔ الثالثة ط بيروت  لمماليين القمم دار  ٜٕٗص فروخ عمر
 .مٜٔٛٔ األول  ط  ٜٛٚ/ٕ المسمم لمشباب العالمية الندوة منظمة والحضارة اإلسالم: انظر (ٖ)



19 
 

 كمية المغات                                                         ثقافة اإلسالميةال

 

 والبصرريات  الضرو  عمم تقدم في سبباً  بحوثو كانت الذي الييثم ابن المجال ىذا في أشيرىم ومن
 .(ٔ)ونيوتن ديكارت رأسيم وعم  األوروبيون كتبيا التي واألبحاث الدراسات لكل أساساً  وكانت كما

 :الفمك عمم: خامساً 

 ومرا السرما  إلر  أنظرارىم الكرريم القررآن توجيرو عمر  بنرا ً  الفمر  عمرم دراسة إل  المسممون اتجو لقد
} : تعرال  وقرال(. ٔ البرروج) { اْلُبةُروجِ  َذاتِ  َوالسَّةَماء} : تعال  قال وبروج  ونجوم أفال  من فييا
 البحريرررة األسررراطيل فررري إليرررو الماسرررة حررراجتيم إن ثرررم(. ٘ٚ الواقعرررة) { النُُّجةةةومِ  ِبَمَواِقةةةعِ  ُأْقِسةةةمُ  َفةةةاَل 

 حمميرم الرذي ىرو وغيرىرا  واألىمرة والخسوف الكسوف وصالتي الصالة أوقات ومعرفة والرحالت 
 .(ٕ)والبتاني الصوفي الحسن أبو المجال ىذا في منيم واشتير الدراسة  ىذه خوض عم 

 :الرياضيات عمم: سادساً 

 ِضةةَياء الشَّةةْمَس  َجَعةةلَ  الَّةةِذي ُهةةوَ } : تعررال  قولررو فرري وذلرر  العمررم ىررذا عمرر  الكررريم القرررآن حررث لقررد
 الحسرراب مررن والمرراد  (٘ يررونس) { …َواْلِحَسةابَ  السِّةةِنينَ  َعةةَددَ  ِلَتْعَمُمةةواْ  َمَنةةاِزلَ  َوَقةةدََّر ُ  ُنةةورًا َواْلَقَمةرَ 
  (والمقابمرررة الجبرررر) كتابرررو فررري الجبرررر عمرررم وضررر  مرررن أول الخررروارزمي ويعتبرررر. واإلحصرررا  العرررد

 في الكافي) كتابو فألف بالحساب اشتغل من أول والكرخي المثمثات  بعمم اشتغل من أول والبتاني
 .(ٖ)اليندسة بعمم اشتغل من أول والبيروني  (الحساب

 :والزراعة النباتات عمم: سابعاً 

نتاجراً  وتحمريالً  دراسرةً  والزراعرة النبرات بعمرم المسممون اىتم  أبحراثيم مرن األوروبيرون اسرتفاد حتر  وا 
  يعدُّ  الذي اإلشبيمي العوام البن األندلسية الفالحة كتاب من خاصة المجال  ىذا في ودراساتيم

                                                           
 الحضارة وتاريخ. مٜٚٚٔ األول  ط بالقاىرة  مصر مكتبة  ٛ٘ٔص طوفان قدري العرب عند العموم: نظر(ٔ)

 .ٜٙٗص اإلسالمية
 ط بيروت  الرسالة مؤسسة  ٕ٘ص الدفاع اهلل عبد عمي الفم  تطوير في والمسممين العرب عمما  أثر: انظر(ٕ)

 .ٜٔٛٔ األول 
 .ٖٜٕ-ٜٕٔص اإلسالمية الثقافة في نظرات: انظر(ٖ)
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 يال رررم ممرررا السرررماد وتركيرررب والسرررقي والغررررس والحررررث الزراعرررة فرررن عرررن تحررردث زراعيرررةً  موسررروعةً 
 .(ٔ)األرض

 :الجغرافيا عمم: ثامناً 

 وانتشرار اإلسرالمي الفرتح ذلر  عمر  حمميرم والرذي بو  واىتموا الجغرافيا عمم في المسممون برع لقد
دارة المقدسررة الررديار إلرر  ورحمررتيم البمرردان  مررن كثيررر فرري اإلسررالم  قاسرروا ليررذا وتنظيميررا  الرربالد وا 

 وجباليرررا  وسررريوليا ومنابعيرررا وأنيارىرررا وبحارىرررا وطبيعتيرررا مناخيرررا ووصرررفوا البمررردان برررين المسررافات
 عررن وتحرردثوا كمررا فييررا  اهلل مخموقررات وعجا ررب والبحررار الميرراه وعمررم األرض طبقررات فرري وتكممرروا
  عممرا أشرير مرن وكران المالحرة  عمم نشأة في سبباً  كان ىذا واىتماميم وكرويتيا  األرض دوران
 .(ٕ)(اآلفا  اخترا  في المشتا  نزىة) كتاب صاحب اإلدريسي الفن ىذا

 الكررام أسرالفنا قدمرو ممرا نمراذج نذكر أن آثرنا كثير من قميل اإلسالمية الحضارة عن آنفاً  ُذكر ما
 فري الحضراري المشرعل حممروا فقرد األولر   اليجريرة القررون في خاصة والمعارف  العموم شت  في
 الوسررط   عصرروره ظممررات يوميررا المسررممون فأضررا  اإلنسرراني  الترراريخ مراحررل مررن المرحمررة ىررذه
 ترردين أوروبررا فرري الحديثررة النيضررة أن مؤرخرروىم وأقررر أنفسرريم الغربيررون بيررا اعترررف الحقيقررة وىررذه

 ىرذه اكتسرب والذي يوميا  البشرية يقود كان الذي اإلسالمي العربي الشر  من تمقت لما بوجودىا
 وقرردرات طاقرات مرن أوتروا بمرا المسرممين عمر  ينبغري ليرذا ومصرادره  اإلسرالم تعراليم مرن الحضرارة

 .التميد مجدىا اإلسالمية لمحضارة يعيدوا أن

 :اإلسالم بعظمة وغيرهم المسممين تعريف: الثاني المطمب

 َعَمْيةةةكَ  َوَنزَّْلَنةةةا} : تعرررال  قرررال الحيررراة  نرررواحي لجميررر  متكامرررل شرررامل نظرررام عرررن عبرررارة اإلسررالم إن
  أن عم  صريحة داللة الكريمة القرآنية اآلية ىذه ففي(. ٜٛ النحل) { َشْيءٍ  لُِّكلِّ  ِتْبَياًنا اْلِكتَابَ 

                                                           
 .ٜٕص العرب عند العموم: انظر (ٔ)
 .ٕٚٔص األوروبية الحضارة في المسممين العمما  أثر: انظر (ٕ)
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 دون جانرب عمر  يركرز لرم متكامرل ديرن أيضراً  وىرو. كميرا النراس قضرايا يعرال  شرامل دين اإلسالم
 { ِديًنةا اإِلْسةاَلمَ  َلُكةمُ  َوَرِضةيتُ  ِنْعَمِتةي َعَمةْيُكمْ  َوَأْتَمْمةتُ  ِديةَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْمتُ  اْلَيْومَ } : تعرال  قال غيره 

 قرال عمرل  كرل عمر  محاسرب فالمسرمم ليرذا الشررعي  حكمرو عمرل لكرل اإلسرالم ففري(. ٖ الما دة)
 (.ٕٜ الح ) { َأْجَمِعْينَ  َلَنْسأََلنَُّهمْ  َفَوَربِّكَ } : تعال 

 عمييررا فحررث اإلسررالمية واآلداب واألخررال  القرريم عررن يتحرردث أنررو لوجرردنا اإلسررالم إلرر  نظرنررا فمررو
 مرا وىرذا منيرا  وحرذر عنيرا فنير  السراقطة واألخرال  اليابطرة القريم عرن وتحردث كمرا فييا  ورغب
 والررررديون كررررالبيوع الماليررررة وتعررررامالتيم النرررراس عالقررررات عررررن وتحرررردث. األخالقرررري بالنظررررام يعرررررف

 والخرررررداع الغرررررش معررررراني كرررررل مرررررن المجتمررررر  يسرررررمم حتررررر  وقيررررردىا فضررررربطيا ونحوىرررررا  واألمانرررررات
 المجتمررر   فررري ومكانتيرررا األسررررة عرررن وتحررردث. االقتصرررادي بالنظرررام يعررررف مرررا وىرررذا واالسرررتغالل 

 بالنظرررام يعررررف مرررا وىرررذا والجيرررران  األقرررارب وبرررين واألبنرررا   اآلبرررا  وبرررين الرررزوجين  برررين والعالقرررة
 وسرن القواعرد لرذل  فقعرد والخصرومات بالمنازعرات تررتبط التري العالقرات عن وتحدث. االجتماعي
 وشررررب والزنرررا والسررررقة كالقترررل الجررررا م عرررن وتحررردث. القضرررا ي بالنظرررام يعررررف مرررا وىرررذا األحكرررام 
 عمر  آمنين الناس ليعيش بالتعزير  أو الحدِّ  بإقامة إما رادعة عقوبات بعضيا عم  ورتب الخمر 
 اإلمرررام بررين العالقرررة عررن وتحررردث. العقوبررات بنظرررام يعرررف مرررا وىررذا وأعراضررريم  وأمررواليم حيرراتيم
 أحكاماً  لذل  ووض  الجوار  دول من وغيرىا اإلسالمية الدولة وبين اإلسالمية  الدولة في والرعية
 ترر  فمرا المتعرددة الحيراة جوانرب مرن ذلر  وغيرر. السياسري بالنظام يعرف ما وىذا وخاصة  عامة
 َأْمثَةاُلُكم ُأَمةمٌ  ِإلَّ  ِبَجَناَحْيةهِ  َيِطيةرُ  َطةاِئرٍ  َولَ  اأَلْرضِ  ِفةي َدآبَّةٍ  ِمن َوَما} : تعال  قال وبينو  إال شي اً 
 (.ٖٛ األنعام) { ُيْحَشُرونَ  َربِِّهمْ  ِإَلى ُثمَّ  َشْيءٍ  ِمن الِكتَابِ  ِفي َفرَّْطَنا مَّا

 الترري الشرربيات جميرر  عمرر  ضررمناً  تررردُّ  أنيررا لوجرردنا المتعررددة اإلسررالمية الررنظم ىررذه إلرر  نظرنررا ولررو
 إسرالمية  الغيرر الرنظم فسراد وتبرين كمرا وزمران  عصرر لكل وصالحو اإلسالم شرعية حول ُأثيرت
 وعمر  خراص بشركل الثالرث العرالم دول عمر  يسريطر أن يريرد الرذي الثقرافي الغرزو نتراج ىري والتي
  بكتاب المتمثل الوحي ىو مصدرىا ألن ومكان زمان لكل صالحة اإلسالمية فالنظم كمو  العالم
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 كررم أنرو أيضاً  اإلسالم عظمة يظير ومما  - وسمم عميو اهلل صم  - رسولو وبسنة وجل عز اهلل
 َواْلَبْحةةةرِ  اْلَبةةةرِّ  ِفةةي َوَحَمْمَنةةةاُهمْ  آَدمَ  َبِنةةي َكرَّْمَنةةةا َوَلَقةةدْ } : تعرررال  قررال كرراماًل  حقرررو وأعطرراه اإلنسرران

ةةنَ  َوَرَزْقَنةةاُهم ةةْمَناُهمْ  الطَّيَِّبةةاتِ  مِّ ةةنْ  َكِثيةةرٍ  َعَمةةى َوَفضَّ  بررأن كرمررو(. ٓٚ اإلسرررا ) { َتْفِضةةيالً  َخَمْقَنةةا مِّمَّ
 برأن وكرمرو األشريا   أسرما  وعممرو سراجدين المال كرة لرو وأوقر  روحرو مرن فيو ونفخ بيده اهلل خمقو
 السرم  لرو فجعرل تقرويم أحسرن فري خمقرو برأن وكرمرو لرو  وسخرىا كميا المخموقات عم  سيداً  جعمو

 وصران صرورة  برأي عميرو االعتردا  منر  برأن وكرمرو األشريا   مرن حولرو مرا ليردر  والفؤاد والبصر
 عم  اعتدا  ح  بغير دمو عمي االعتدا  واعتبر دمو بحفظ وتكفل وسيمة  بأي األذى من كرامتو
 وجعرل أنرف ىشرم أو عرين فر   أو سرن كسرر مرن منرو جرز  عم  االعتدا  وحرم بل كميا  البشرية
 وعقمرررو وحياترررو دينرررو عمررر  حررافظ برررأن اإلنسررران كررررم وبإيجررراز بالمثررل  المثرررل ذلررر  يفعرررل مرررن جررزا 

 .ومالو وعرضو

 تعررال  اهلل أعررز فقررد واآلخرررة  الرردنيا فرري كميررا البشرررية لسررعادة جررا  الررذي العظرريم اإلسررالم ىررو ىررذا
 ليم ودانت القياصرة  وأىان األكاسرة ليم فأذل وعظمتو  اإلسالم قيمة عمموا لما األوا ل المسممين

 حرررري ليرررذا اإلسرررالم  قبرررل الجاىميرررة فررري أذال  كرررانوا أن بعرررد العبررراد  رقررراب ليرررم وخضرررعت الررربالد
 ال وطبيعترو وجروىره اإلسرالم حقيقة عرف من ألن جيدًا  اإلسالم عم  يتعرفوا أن اليوم بالمسممين

 جاىردين يعممروا أن بالمسرممين حرري وكرذل . الثقرافي الغرزو مرن يترأثر أن األحوال من بحال يمكن
 وتعرريفيم كافرة لمنراس وتبميغرو نشرره خرالل مرن وذلر  اإلسرالم  ىرذا بثقافرة الغربي العالم غزو عم 

 العررردوان مرررن المسرررمم المجتمررر  ثقافرررة عرررن لمررردفاع ثقرررافي ىجررروم وسررريمة إذاً  فيررري وعظمترررو  بحقيقترررو
 .الغربي الثقافي

 :زيفها وكشف الغربية الثقافة تعرية: الثالث المطمب

 يزيرد أن شرأنو مرن األىميرة غايرة فري أمرر وفسرادىا وضرالليا زيفيرا وبيران الغربيرة الثقافة تعرية إن
 .وانتشارىا الغربية الثقافة زحف ويضعف وفاعميتيا  اإلسالمية الثقافة قوة من
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 والتحرررديات الثقرررافي الغرررزو مواجيرررة نسرررتطي  خالليرررا مرررن التررري الوسرررا ل أقررروى مرررن األمرررر ىرررذا نإ
 وسرريمة ىرري الررنفس عررن لمرردفاع وسرريمة أفضررل ألن وذلرر  اإلسررالمي  العررالم تواجررو الترري المعاصرررة
 المعتقردات وضرالل زيرف عرن لنرا كشرف فقرد الكرريم  القررآن مرني  ىرو وىرذا. الخصرم عم  اليجوم

 الضررالل صررور مررن صررورة الكررريم القرررآن تررر  فمررا وغيرىررا  والوثنيررة والنصرررانية الييوديررة والثقافررات
 .وبطالنيا فسادىا وبين منيا وحذر عمييا وعم  إال واالنحالل

 َثاَلثَةةٍ  ثَاِلةثُ  المّةهَ  ِإنَّ  َقةاُلواْ  الَّةِذينَ  َكَفةرَ  لََّقةدْ } : تعرال  قرال اهلل  فري النصارى اعتقاد فساد بيان ففي
ن َواِحةدٌ  ِإَلةهٌ  ِإلَّ  ِإَلةهٍ  ِمةنْ  َوَما ةا َينَتُهةواْ  لَّةمْ  َواِ  {  أَِلةيمٌ  َعةَذابٌ  ِمةْنُهمْ  َكَفةُرواْ  الَّةِذينَ  َلَيَمسَّةنَّ  َيُقولُةونَ  َعمَّ
 ِفةةي َتْغمُةةواْ  لَ  اْلِكتَةةابِ  َأْهةةلَ  َيةةا} : تعررال  قررال السررالم  عميررو عيسرر  فرري غمرروىم وعررن(. ٖٚ الما رردة)

 ِإَلةى أَْلَقاَها َوَكِمَمُتهُ  الّمهِ  َرُسولُ  َمْرَيمَ  اْبنُ  ِعيَسى اْلَمِسيحُ  ِإنََّما اْلَحقِّ  ِإلَّ  الّمهِ  َعَمى َتُقوُلواْ  َولَ  ِديِنُكمْ 
ْنةةةهُ  َوُروحٌ  َمةةةْرَيمَ   قرررال ألوامرررره  وعصررريانيم اهلل لكرررالم الييرررود تحريرررف وعرررن(. ٔٚٔ النسرررا { ) …مِّ
ةةنَ } : تعرال   َغْيةةرَ  َواْسةةَمعْ  َوَعَصةةْيَنا َسةةِمْعَنا َوَيُقولُةةونَ  مََّواِضةةِعهِ  َعةةن اْلَكِمةةمَ  ُيَحرِّفُةةونَ  َهةةاُدواْ  الَّةةِذينَ  مِّ
 هلل  البخرل صرفة نسربتيم وعرن(. ٙٗ النسرا ) { …الةدِّينِ  ِفةي َوَطْعًنةا ِبأَْلِسةَنِتِهمْ  َليِّةا َورَاِعَنةا ُمْسَمعٍ 
 َمْبُسةةوَطتَانِ  َيةَدا ُ  َبةلْ  َقةاُلواْ  ِبَمةا َوُلِعُنةواْ  َأْيةِديِهمْ  ُغمَّةتْ  َمْغُموَلةةٌ  المّةهِ  َيةدُ  اْلَيُهةودُ  َوَقاَلةتِ } : تعرال  قرال

 وحقررردىم والنصرررارى الييرررود مرررن الكتررراب أىرررل حسرررد وعرررن(. ٗٙ الما ررردة{ ) …َيَشةةةاء َكْيةةةفَ  ُينِفةةةقُ 
 مِّةنْ  َحَسةًدا ُكفَّةاراً  ِإيَمةاِنُكمْ  َبْعةدِ  مِّةن َيُردُّوَنُكم َلوْ  اْلِكتَابِ  َأْهلِ  مِّنْ  َكِثيرٌ  َودَّ } : تعرال  قال بالمسممين 

 ُكةلِّ  َعَمةى المّةهَ  ِإنَّ  ِبَأْمرِ ِ  الّمهُ  َيْأِتيَ  َحتَّى َواْصَفُحواْ  َفاْعُفواْ  اْلَحقُّ  َلُهمُ  َتَبيَّنَ  َما َبْعدِ  مِّن َأنُفِسِهم ِعندِ 
: } تعرال  قال اإلسالم  قبل الجاىمية في النسا  تبرج حال بيان وعن(. ٜٓٔ البقرة{ ) َقِديرٌ  َشْيءٍ 
 الجاىميررة حميررة وعررن(. ٖٖ:األحررزاب) { …اأْلُوَلةةى اْلَجاِهِميَّةةةِ  َتَبةةرُّجَ  َتَبةةرَّْجنَ  َوَل  ُبُيةةوِتُكنَّ  ِفةةي َوَقةةْرنَ 
 َسةِكيَنَتهُ  المَّهُ  َفَأنَزلَ  اْلَجاِهِميَّةِ  َحِميَّةَ  ُقُموِبِهُم اْلَحِميَّةَ  ِفي َكَفُروا الَِّذينَ  َجَعلَ  ِإذْ } : تعال  قال وذميا 
 َشةْيءٍ  ِبُكةلِّ  المَّةهُ  َوَكةانَ  َوَأْهَمَها ِبَها َأَحقَّ  َوَكاُنوا التَّْقَوى َكِمَمةَ  َوأَْلَزَمُهمْ  اْلُمْؤِمِنينَ  َوَعَمى َرُسوِلهِ  َعَمى
 مرن صردورىم تكنُّرو ومرا وطبيعرتيم المنرافقين ثقافة الكريم القرآن وفضح كما(. ٕٙ: الفتح{ ) َعِميًما
 المنرافقون  سرورة وىي باسميم كاممة سورة ُسميت بل عديدة  آيات في وأىمو باإلسالم ومكر عدا 
  عن وبحثت المنافقين فضحت ألنيا والبحوث بالفاضحة برا ة أو التوبة سورة وُسميت كما
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 والثقافرررات المعتقررردات تعريرررة فررري الكرررريم القررررآن مرررني  مرررن واألمثمرررة النمررراذج بعرررض ىرررذه(ٔ)أسررررارىم
 خاصرة الثقرافي  الغرزو مواجيرة فري عميرو والسرير المرني  ىرذا مرن االسرتفادة عمينا فينبغي الفاسدة 

 وأسراليبيا ونظميرا وقوانينيرا بأفكارىرا اإلسرالمي العرالم اجتاحرت العصر ىذا في الغربية الثقافة وأن
 وجوىرىررررا لحقيقتيررررا فاحصررررة واعيررررة دراسررررة الغربيررررة الثقافررررة دراسررررة عمينررررا لزامرررراً  فصررررار. المتعررررددة

 والثقافيرة الدينيرة الحيراة واق  في أثرىا ودراسة وصورىا  وأساليبيا وأىدافيا وخصا صيا ومصادرىا
 .والسياسية واالجتماعية واالقتصادية

 القريم مرن عرييرا يردر  اإلسرالم  إلر  تنتمري ال التري الغربيرة الشرعوب واق  في والمتأمل الناظر إن
 ليا قانون ال والقبمية ليا نظام ال عندىم فاألسرة اإلسالم  ثقافة بيا جا ت التي الفاضمة واألخال 

 قمر  فري فالعرالم الجماعرة  عمر  ويسريطر الفررد فري يرتحكم الطغيران ىو إنما ليا  دستور ال واألمة
 الضرعيف القروي أكرل حتر  جيرال   جيالرة وفري عميرا  ضراللة فري يتخربط شديد واضطراب شامل
 بالرررردما  األرض فرويررررت والشررررعوب  األمررررم بررررين الحررررروب نيررررران وانرررردلعت الفقيررررر  الغنرررري وقيررررر

 قيرررادة الشررريطان وترررول  مكررران  كرررل فررري أطنابيرررا الفوضررر  وضرررربت بالسرررما   األرض واسرررتغاثت
 وظيرر الفضريمة  مكران الرذيمرة وحمَّرت اإلنسرانية  مقرام الوحشرية وأقيمرت البيتران  لرو فزين اإلنسان
 التبررررج فانتشرررر العاريرررات  الكاسررريات النسرررا  يرررتممس البييميرررة الغريرررزة عميرررو تسررريطر مرررا   شرررباب

 الحريررررة ثقافررررة وباسررررم والمدنيررررة الحضررررارة باسررررم ذلرررر  كررررل والخمررررور  المخرررردرات وشرررراعت والسررررفور
 .والتحرر

 القررروة مرررن وبمررر  كمرررو  تاريخرررو فررري يبمغرررو لرررم العظمرررة مرررن أوجررراً  العصرررر ىرررذا فررري اإلنسررران بمررر  لقرررد
 وعشررراتيا  بررل السررنين م ررات قبررل األرضرري الكوكررب سرركان بررو يحمررم لررم مرردى والجبررروت والسرريطرة

 .وصما  وبكما  عميا  جاىمية في الغربي اإلنسان فإن ىذا وم 

 اإلسالم قبل العربية الجزيرة في كانت الزمن من معينة فترة الجاىمية أن الناس من كثير يظن وقد
  بيدي االىتدا  ترفض نفسية حالة اإلنسان وصفيا كما الجاىمية ولكن األصنام  عبادة بسبب

                                                           
 .ٔٙ/ٛ القرطبي أحمد بن محمد اهلل عبد أبو القرآن ألحكام الجام : انظر (ٔ)
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 { ُيوِقُنةةونَ  لَِّقةةْومٍ  ُحْكًمةةا المّةةهِ  ِمةةنَ  َأْحَسةةنُ  َوَمةةنْ  َيْبُغةةونَ  اْلَجاِهِميَّةةةِ  َأَفُحْكةةمَ } : تعررال  قررال اإلسررالم 
 والطبيعررررة الفمرررر  يعرفررررون ال ألنيررررم جاىميررررة فرررري كررررانوا العرررررب أن القرررررآن يقررررل ولررررم(. ٓ٘ الما رررردة)

 ألنيرررررم أو واالجتماعيرررررة  واالقتصررررادية السياسرررررية الررررنظم يعرفرررررون ال ألنيررررم أو والطرررررب  والكيميررررا 
نما واإلنتاج  اإلبداع ميدان في قاصرون  ويرفضون أىوا ىم يحكمون ألنيم جاىمية في اعتبرىم وا 

 أكثرررر وكانرررت مضرررت أمرررم فررري كثيررررة حضرررارات عمينرررا الكرررريم القررررآن قرررصَّ  وليرررذا. تعرررال  اهلل حكرررم
 بيردي تيتردي ال ألنيرا جاىميرة القررآن اعتبرىرا ذلر  ومر  اإلسرالم  جرا ىم حرين العررب من تحضراً 

 َكةاُنوا َقةْبِمِهمْ  ِمن الَِّذينَ  َعاِقَبةُ  َكانَ  َكْيفَ  َفَينُظُروا اأْلَْرضِ  ِفي َيِسيُروا َأَوَلمْ } :تعرال  قال تعال   اهلل
ةا َأْكثَةرَ  َوَعَمُروَهةا اأْلَْرَض  َوَأثَةاُروا قُةوَّةً  ِمْنُهمْ  َأَشدَّ   َكةانَ  َفَمةا ِباْلَبيَِّنةاتِ  ُرُسةُمُهم َوَجةاءْتُهمْ  َعَمُروَهةا ِممَّ
 ما يتبعون وال أىوا ىم يتبعون فالذين إذاً (. ٜ الروم){  َيْظِمُمونَ  َأنُفَسُهمْ  َكاُنوا َوَلِكن ِلَيْظِمَمُهمْ  المَّهُ 
 .البشري العمم من مبمغيم كان أيَّاً  جاىمية في ىم اهلل أنزل

 الثقافرة أنتجتيرا التي الحديثة الجاىمية فإن محسوسة أوثاناً  تعبد القديمة العربية الجاىمية كانت فإن
 والقررروانين والنظريرررات والدراسرررة والبحرررث العمرررم جاىميرررة فيررري وأخطرررر  وأخبرررث أوعرررر شرررأنيا الغربيرررة

 مثيرل ال جاىميرة إنيرا عممية  أسس عم  البشرية لتدمير المخطط والكيد المكر وجاىمية واألنظمة 
 .التاريخ في ليا

 :اإلسالمية الثقافة لخدمة الحديثة التقنية استخدام: الرابع المطمب

 بأبينرا الخميقرة نشرأة بدايرة مر  العمرم بردأ فقرد الميرادين  كل في والمعرفة العمم عم  اإلسالم حث لقد
 التري العمم أنواع بجمي  مزوداً  وكان ليعمرىا  األرض إل  الجنة من ىبط حينما السالم  عميو آدم

 اْلَماَلِئَكةةِ  َعَمةى َعَرَضةُهمْ  ثُةمَّ  ُكمََّهةا اأَلْسةَماء آَدمَ  َوَعمَّةمَ } : تعرال  قرال األرض  عمر  حياترو لو تكفل
 اإلحاطة( كميا) لفظ يقتضيو والذي  (ٖٔ البقرة) { َصاِدِقينَ  ُكنُتمْ  ِإن َهُؤلء ِبَأْسَماء َأنِبُئوِني َفَقالَ 

 تسررربيحيم أن ليررم برردا حرررين المال كررة عمرر  البالغرررة الحجررة العمررم تعرررال  اهلل جعررل وليررذا والشررمول 
  فمما بيا  اإلنبا  منيم وطمب األسما  آدم عمم بأنو وعمارتيا  األرض لخالفة يؤىميم هلل وتقديسيم
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 بمررا األرض فرري الخالفررة اسررتح  إنمررا السررالم عميررو آدم أن عمرر  دلَّ  ذلرر   عررن المال كررة عجررزت
 .العمم من أوتي

 نجرد الكرريم القررآن فري ومشرتقاتيا العمرم كممرة تأممنا فمو والمعرفة  العمم أىمية عم  القرآن أكد ليذا
 ليأخرذ متعرددة ومعرفيرة عممية جوانب إل  الكريم القرآن أشار فقد مرة  وثمانين سبعما ة بمغت أنيا
 اهلل صم  - النبي أن كما. المتوفرة العمم وسا ل من أوتي ما بكل األرض عمارة نحو اإلنسان بيد

 .كثيرة أحاديث في العمما  وشرف العمم أىمية عم  أكد - وسمم عميو

 وسررا ل كررل يسررتخدموا وأن والحضرراري العممرري التقرردم يواكبرروا أن المسررممين عمرر  لزامرراً  أصرربح ليررذا
 التقنيرة وسرا ل مرن واحرداً  مثاالً  لذل  ونضرب وثقافتو  لإلسالم خدمة السري  لمتقدم الحديثة التقنية
 .اإلسالمية الثقافة خدمة في تفيد التي

 :فوائدها فمن بيا  يمح  وما( اإلنترنت) الدولية المعمومات شبكة وىو

 والتفسرير والحرديث الفقرو فري سروا  المتنوعة والمعارف العموم في عديدة برام  عم  الحصول :أولً 
 خاصة الحاسوب  أجيزة عم  مختمفة بمغات العديدة المصنفات تحميل إل  إضافة وغيرىا  والمغة

 أن لمحاسررروب يمكرررن ليرررذا والبرررراىين  األدلرررة مرررن كبيرررر عررردد استحضرررار يتطمرررب العقا رررد إثبرررات أن
 .الموضوعات عم  ذل  تصنيف م  والحوارات  والمناقشات والبراىين األدلة من كبيراً  كمَّاً  يحفظ

 اإلسررالم  دعرروة ترربمغيم لررم الررذين النرراس مررن كثيررر إلرر  يصررل اإلنترنررت وشرربكة الحاسرروب أن :ثانيةةاً 
 مرا إذا خاصرة والعممرا   الدعاة لتقصير أو ثقافيًا  أو إعالمياً  أو جغرافياً  منغمقة بالد في لوجودىم
 اإلسرررالم عرررن الصرررحيحة المفررراىيم تنقرررل كررري دينيرررة  عمميرررة لرقابرررة وخضرررعت البررررام  ىرررذه ُأتقنرررت

 (ٔ)والمكانية الزمانية الحواجز اإلنترنت شبكة تتخط  وبذل  وثقافتو 

 دون الباحررث شررا  مترر  ليررا التوصررل يمكررن اإلسررالمية الثقافررة تخرردم الترري العمميررة المررادة أن :ثالثةةاً 
  وىذه البدا ية  الدعوية التقميدية الوسا ل تكمفو ما معشار عشر يكمف ال فاإلنترنت عنا   أو كمفة

                                                           
 .مٖٕٓٓ األول  ط باألردن  الشرو  دار  ٕٙٔص البكري شاكر إياد زمنين بين االتصال تقنيات: انظر(ٔ)
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 أصررربح فقرررد اإلنترنرررت  اسرررتخدام عمررر  الشرررديد النررراس إقبرررال مررر  خاصرررة بيرررا  يخرررتص ىامرررة ميرررزة
 .الباحث إلييا يرج  التي والمصادر المراج  أىم من اليوم اإلنترنت

 مبررادئ إلر  يحتراج برل كبيررة  معموماتيرة خبررة إلر  يحتراج ال فيرو اإلنترنرت اسرتخدام سريولة :رابعةاً 
 التعامرل يصربح والتطروير والمتابعرة بالممارسة ذل  بعد ثم البرام   عم  التعرف في تساعده أولية
 .ممت  أمر التقنية ىذه م 

 أىمرو إسرالم خرالل مرن العردو  جردار فري ثغررات فتح من ودعاتو اإلسالم عمما  تمكين: …خامساً 
 سوا  المسممين بين حا راً  العدو يقف وبالتالي ومحاربتيا  اإلسالمية الدعوة إعاقة عن تحييدىم أو

 (ٔ)والمسممين اإلسالم عداوة بعدم أىمو إقناع وبين خارجيا أو أرضو داخل كانوا

 اإلسررالم لخدمررة تسررخيرىا يمكررن الترري الحديثررة التقنيررة وسررا ل مررن واحرردة لوسرريمة الفوا ررد بعررض ىررذه
 ينبغررري لكرررن عديررردة  مقومرررات وبيررردىا ىا مرررة طاقرررات تممررر  اإلسرررالمية األمرررة وأن خاصرررة وثقافترررو 
 اإلسررالمية العقيرردة وتثبيررت والخيررر العمررم نشررر فرري وظررف إن حرردين  ذو اإلنترنررت أن عمرر  التنبيررو
ذا لمبنررا   وسرريمة يكررون فعنرردىا واألخررال  القرريم وترردعيم  واالنحررراف الفسرراد ترسرريخ ألجررل وظررف وا 
 .ودمار ىدم وسيمة حينيا يكون واالنحالل الميوعة ونشر

 :هادف إسالمي إعالم إيجاد: الخامس المطمب

 المسررمم  المجتمرر  فرري اإلعررالم أنشررطة جميرر  تشررمل الترري االتصررال عمميررة ىررو اإلسررالمي اإلعررالم
 والررردولي الررروطني المسرررتوى عمررر  والترويحيرررة واإلرشرررادية اإلخباريرررة المثمررر  وظا فرررو جميررر  وترررؤدي

  إعالمية ومواد وسا ل من عنيا يصدر وفيما ووسا ميا أىدافيا كل في باإلسالم وتمتزم والعالمي 

  جمي  وتستخدم وعماًل  قوالً  باإلسالم الممتزمين اإلعالميين عم  وتعتمد وترويحية  وثقافية

                                                           
 الفجر دار  ٕٕٖ-ٕٖٔص حجاب منير محمد المعاصر الواق  ضو  في الديني الخطاب تجديد: انظر(ٔ)

 .مٕٗٓٓ األول  ط بالقاىرة 
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 .(ٔ)والعامة المتخصصة اإلعالم وأجيزة الوسا ل

 وتقرير الوقا   عرض في بطريقتو تفرد إعالميًا  سماوياً  كتاباً  لوجدناه الكريم القرآن إل  نظرنا ولو
 القرآنرري اإلعررالم تميررز فقررد واإلرشرراد  والتوجيررو والتعمرريم التربيررة فرري خرراص أسررموب فمررو األحررداث 
 الصررررريحة والمواجيررررة الصررررد  والتررررزام الحرررروار فرررري والواقعيررررة األدا  فرررري والتنرررروع المعجررررز بالبيرررران

 .بيا المسمَّم العممية الحقا   وتقديم القضايا لمختمف والشمول بالسمو  واالىتمام

 فالرسرول اإلسرالمي  براإلعالم يتعمر  فيمرا الكرريم القررآن عرن أىميرةً  يقرلُّ  ال الشريف الحديث إن ثم
 النمررروذج وىرررو األولررر   العالميرررة اإلعالميرررة الرسرررالة صررراحب يعتبرررر - وسرررمم عميرررو اهلل صرررم  -

 :أهمها اإلعالم في متعددة وسائل استخدم وقد ليا  المبم  المثالي

 أعظرم لكران برسرالتو المسرجد قرام فمرو الجمعري  اإلعرالم وسرا ل أىرم مرن يعتبر وىو المسجد : أولً 
 المسرممون  عرفيرا إسرالمية إعالمية مؤسسة أعظم أنو عم  دليل وأكبر اإلسالمي  اإلعالم أجيزة
 يرروم أول فرري اإلسررالم فرري األول المسررجد إقامررة عمرر  - وسررمم عميررو اهلل صررم  - الرسررول حرررص
 .المنورة المدينة ترابَ  قدُمو فيو وط ت

 مررن نروع وىري االستسرقا   أو الكسروفين أو العيردين أو الجمعرة خطبرة كانرت سروا  الخطبرة : ثانيةاً 
 اإلسرالم  تعراليم نشر في كبيراً  اعتماداً  - وسمم عميو اهلل صم  - عمييا اعتمد الجمعي  االتصال

 اهلل صرم  - النبري خطرب دراسرة فرإن ليرذا الشر  عمل من والتحذير الخير عمل عم  الحث وفي
 .اإلسالمي اإلعالم نظرية في اليامة العناصر من اإلعالمية الناحية من - وسمم عميو

 وسرريمة تناظرىررا ال والترري باإلسررالم  الخاصررة اإلعالميررة الوسررا ل مررن وىرري الحرر   فريضررة: ثالثةةاً 
 األرض مشررار  مررن المسررممون فيررو يمتقرري األكبررر  العررالمي اإلسررالمي المررؤتمر ىررو فررالح  أخرررى 

 .وأقطارىم ولغاتيم ألوانيم اختالف م  ومغاربيا

 أعرردا  ألن وذلرر  واقعيررة  وضررورة شرررعية فريضررة العصرر ىررذا فرري اإلسرالمي اإلعررالم أصرربح لقرد
  طاقاتيم كافة ويسخٍّرون اإلعالم  طري  عن ودينياً  وثقافياً  فكرياً  المسممين بالد يغزون اإلسالم

                                                           
 .بالقاىرة العربي الفكر دار  ٖٗ-ٖٔص إمام إبراىيم اإلسالمي اإلعالم أصول: انظر(ٔ)
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 المسررممين عمر  لزامرراً  أصربح ليرذا. وطموحرراتيم أىردافيم لتحقيرر  لرو خدمرة وغيرىررا الماديرة وقردراتيم
 بعةدة يهةتم هةادف إسةالمي إعالم إيجاد عم  وقدرات طاقات من أوتوا ما بكل جاىدين يعمموا أن

 :أهمها أمور

 وأخالقرررو وآدابرررو اإلسرررالم وتعررراليم تعرررال   هلل الخالصرررة الحقرررة والعبوديرررة التوحيرررد عقيررردة بيررران :أولً 
 عمر  المؤسَّسرة اإلسرالمية الثقافرة ونشرر. فعميرا عمر  وحرثيم بيرا النراس وتعريرف الفاضرمة  الكريمة
 واالمتنراع. واىتماماتيم الناس حاجات تمبي التي العممية  والمعارف اإلسالمية والنظم الدينية القيم
 أو والعنررف  الجريمرة فرري يرغرب أو الخمقرري  براالنحالل يروحي أو العامررة اآلداب يمرس مررا كرل عرن
 .والشيوات الغرا ز يثير

 ارتكبيررا الترري والمررذابح الفمسررطينية كالقضررية المعاصرررة المسررممين قضررايا عمرر  الضررو  إلقررا  :ثانيةةاً 
 وكررذل  متواصررمة  جرررا م مررن اآلن يرتكبونررو ومررا وقانررا  وشرراتيال وصرربرا ياسررين ديررر فرري الصررياينة
 واإلسررالمي  العربرري العررالم قضررايا مررن ذلرر  وغيررر والشيشررانية واألفغانيررة والمبنانيررة العراقيررة القضررية
يجررراد تحميميرررا مررر  المغرررات  بجميررر  وسرررينما ية وثا قيرررة برررأفالم عرضررريا خرررالل مرررن وذلررر   الحمرررول وا 

 .ليا المناسبة الناجحة

 والسياسررررري والثقرررررافي الرررررديني وخطرىرررررا والمسرررررممين اإلسرررررالم تواجرررررو التررررري التحرررررديات بيررررران :ثالثةةةةةاً 
 بمفاىيميررا والرأسررمالية الغربيررة الحضررارة وتعريررة اإلسررالمية  الحيرراة عمرر  واالجتمرراعي واالقتصررادي

 الحيررراة  مجررراالت سرررا ر عرررن الررردين بإقصرررا  العممانيرررة عمررر  القا مرررة وأفكارىرررا لإلنسرررانية  المنافيرررة
 .(ٔ)األخالقية والمبادئ لمقيم والتنكر اإللحاد عم  القا مة واالشتراكية الشيوعية الحضارة وتعرية

 والتردقي  والثقافيرة  الدينيرة لمرقابرة والفنيرة والسياسية والتاريخية الدينية البرام  سا ر إخضاع: رابعاً 
نما سمبية  نتا   إل  البرام  ىذه تؤدي ال حت  وُيذاع ُيبث ما كل في  والمصرمحة اليردف تحقر  وا 

 .المرجوة

                                                           
-ٜٓٗٔ األول  ط بالقاىرة  الوفا  دار  ٕٙص سميمان كرم محمود اإلسالم ضو  في اإلعالمي التخطيط (ٔ)

ٜٔٛٛ. 
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 فرري العممررا  ألفيررا الترري الدينيررة الكتررب ونشررر عالميررة  إسررالمية ومجررالت صررحف إصرردار :خامسةةاً 
 بمختمررف فضررا ية قنرروات وبررث اليادفررة  والمسرررحية القصصررية الكتررب وكررذل  التخصصررات  جميرر 
 .الثقافية وحضارتنا المشر  اإلسالمي تاريخنا العالمي العام لمرأي توضح األجنبية المغات

 بجرررروىره اإلسررررالم تعرررررض إسررررالمية تميفزيونيررررة ومسرررررحيات ومسمسررررالت أفررررالم إخررررراج: …سادسةةةةاً 
 القررادة مررن العظمررا  حيرراة عررن لنررا وتحكرري المختمفررة  المسررممين قضررايا وتعررال  وأصررالتو  وحقيقتررو

 واآلداب الضررروابط عمررر  والحفررراظ والموضررروعية العمميرررة الدقرررة مراعررراة مررر  والعممرررا   والمجاىررردين
 .اإلسالمية

 الدخيمررة والمصررطمحات األلفرراظ مررن سررالمتيا عمرر  والحرررص العربيررة المغررة عمرر  المحافظررة :سةةابعاً 
 .اإلسالمية األقميات بين وخاصة األمة أبنا  بين ونشرىا عمييا 

ذاعة نشراً  األطفال ببرام  االىتمام :ثامناً   واإلسرالمي العربري المجتم  واق  م  يتناسب بما وبثاً  وا 
 الميرررام تحمرررل عمررر  قرررادر جيرررل إخرررراج بيررردف الدينيرررة  وثقافترررو الحضررراري تاريخرررو مررر  وانسرررجاماً 

شغالو المستقبل  في والمس وليات  االىتمرام وكرذل . الغربيرة الثقافة برام  تأثير عن نافعة ببرام  وا 
جرا  الخاصة الشباب ببرام   تعرين التري المجراالت في مختصين خبرا  بمشاركة معيم  حوارات وا 
 الفاعمرة المشراركة عمر  وتحفيرزىم ومخراطر  مكا د من بيا يحاط وما األمة واق  فيم عم  الشباب
 فرري يخصرريا ومررا المرررأة ببرررام  االىتمررام وكررذل . بيررا والنيرروض األمررة مسررتقبل بنررا  فرري والواعيررة
 .واألخال  القيم عم  وتنش تيم األطفال كتربية األسرية  حياتيا

 :أمور عدة عمى التأكيد من بد ل ناجحاً  اإلعالم يكون وحتى

 إنجاح عم  قادرين يكونوا حت  وتربويًا  وفكرياً  عممياً  إعداداً  لإلعالميين والتأىيل اإلعداد ضرورة
 .اإلسالمي اإلعالم مشروع
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 تكررون حترر  وتطررويره  اإلعالمرري الواقرر  لمتابعررة اإلعالميررة والدراسررات لمبحرروث مراكررز إقامررة أىميررة
 لمناقشرررة اإلعالميرررون فييرررا يمتقررري دولرررة كرررل داخرررل دوريرررة لقرررا ات وتنظررريم ونرررور  إشرررعاع مصررردر

 .اإلعالمية القضايا اتجاه المواقف لتوحيد البال   االىتمام ذات الموضوعات

 الثقافرررة فرررروع مختمرررف فررري المتفرررو  اإلعالمررري لإلنتررراج المشرررجعة والحررروافز الجررروا ز رصرررد ضررررورة
 .الفضا ية القنوات وبين اإلعالميين بين اإليجابي التنافس روح غرس م  اإلسالمية 

 عمر  منغمقراً  يبقر  ال حتر  ممكن  نطا  أوس  عم  كمو العالم في اإلسالمي اإلعالم نشر وجوب
 تتصررادم ال الترري المعاصرررة بالثقافررات دومرراً  تطعيمررو مرر  واالنعزاليررة  بالتزمررت يتسررم ال وحترر  نفسررو
 .أصولو تخالف وال اإلسالم مبادئ م 

 عمر  محرمرة وسرا ل كميرا والمسررح والسرينما التمفاز أن يعتبر الذي الخاطئ الفيم تصحيح ضرورة
 معظررم فرري الوسررا ل ىررذه أن ىررو تبنيررو عمرر  الفيررم ىررذا أصررحاب حمررل والررذي وعموميررا  إطالقيررا
 جرز  ىري الوسرا ل فيرذه سراقطة  ومسررحيات ومسمسرالت أفالماً  تعرض واإلسالمية العربية البمدان

 .(ٔ)فييا وُيذاع ُيبث ما عم  يبن  الشرعي والحكم اإلعالم من

 :والتعميمية التربوية المناهج صياغة إعادة: السادس المطمب

 إنسررراناً  وتكوينرررو الطفرررل بتنشررر ة تعنررري التررري المنررراى  تمررر  والتربويرررة  التعميميرررة بالمنررراى  المرررراد إن
 المبررررادئ ضررررو  فرررري واألخالقيرررة  والروحيررررة والعقميررررة الصررررحية الحيررراة نررررواحي جميرررر  مررررن متكرررامالً 

 .(ٕ)اإلسالم بيا جا  التي التربوية والطر  واألساليب

 الطفولررة مرحمررة فرري سرروا  المسررمم  الفرررد ثقافررة بنررا  فرري ىررام دور ليررا والتعميميررة التربويررة فالمنرراى 
  العمم في والتذبذب االضطراب مرحمة وىي الشباب مرحمة في أو والتأسيس  التعب ة مرحمة وىي

 

                                                           
 .ٕ٘ٓٓ-ٕ٘ٗٔ األول  ط بالقاىرة  األمين دار  ٕٛٔ الجوىري محمد اإلسالمية والثقافة العولمة: انظر (ٔ)
 األول  ط  ٓٔص الندوي الحسن عي الحسن أبو اإلسالمية والبالد الحكومات في الحرة اإلسالمية التربية (ٕ)

 .مٜٙٚٔ
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 ىرذه وألىميرة. والمعرفري العممري واالسرتقرار الجمود مرحمة وىي الشيخوخة مرحمة في أو والمعرفة 
 لممسرممين واسرتيدافو ىجومرو فري عمييرا يركرز الثقرافي الغرزو أن نررى الشخصية صقل في المناى 

 والتعميميررة التربويررة المنرراى  ضررد تحررا  التري والمررؤامرات المخططررات لكررل التنبررو فينبغرري وثقرافتيم 
 مرر  تتناسرب منراى  المسرممين برالد عمر  الفكرري بغرزوه فررض االسرتعمار فرإن المسرممين  برالد فري

  ومناىجيا التعميمية ونظميا الغربية التربية حضانة في اإلسالمي الشر  وق  حيث الغربية  الثقافة
 اليةوم تواجهنةا التةي التحةديات فرإن وليرذا  (ٔ)واآلداب لمعمروم ونظرتيرا العميرا ومثميا وقيميا الفكرية

 :أمرين في تتمثل والتعميم التربية مجال في

 .واألحيا  الحياة إل  ونظرتو وعقيدتو بفكره المصتبغة عمومو في لمغرب التبعية :األول

 والتررررأليف العمررررم مجررررال فرررري الخاليررررة العصررررور مررررن ورثناىمررررا المررررذان والتقميررررد الجمررررود: …الثةةةةاني
 .(ٕ)والتدريس

 َبَعةثَ  الَّةِذي ُهةوَ } : تعرال  قولرو أساس عم  مبنية والتعميمية التربوية مناىجنا تكون أن ينبغي ليذا
ْنُهمْ  َرُسوًل  اأْلُمِّيِّينَ  ِفي ن َواْلِحْكَمةةَ  اْلِكتَابَ  َوُيَعمُِّمُهمُ  َوُيَزكِّيِهمْ  آَياِتهِ  َعَمْيِهمْ  َيْتُمو مِّ  َقْبةلُ  ِمةن َكةاُنوا َواِ 
 التري الغايرة عمر  تردل مانعرة جامعرة الكريمرة القرآنيرة اآليرة فيرذه(. ٕ الجمعة){  مُِّبينٍ  َضاَللٍ  َلِفي
 - النبري ورثرة ىرم والمربرون والمعممرون  - وسرمم عميو اهلل صم  - نبيو تعال  اهلل بعث أجميا من

 والتعمررريم التربيرررة فررري وطرررريقتيم كغايترررو  غرررايتيم تكرررون أن ينبغررري ليرررذا  - وسرررمم عميرررو اهلل صرررم 
 :يمي بما العمل من بد ل وثمارها أكمها والتعميمية التربوية المناهج تؤتي وحتى .كطريقتو

 بمرا العصرر  ومتطمبرات الحيراة احتياجرات تمبري متكاممرة شراممة المنراى  تم  تكون أن ينبغي :أولً 
  العممية الحياة تجديد عم  قادرة تأصيمية مناى  تكون وأن. اإلسالمية الشريعة تعاليم م  يتناسب

                                                           
 جامعة التربوية البحوث مركز  ٔٗٔص موس  منير محمد تطويرىا ومحاولة واقعيا بين التعميم نظم: انظر(ٔ)

 .مٜٗٛٔ األول  ط قطر 
 .ٜٜٛٔ-ٛٔٗٔ األول  ط باألردن  النفا س دار  ٛ٘ٔص األشقر سميمان عمر ىامة إسالمية محاضرات(ٕ)
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 كمية المغات                                                         ثقافة اإلسالميةال

 

 .(ٔ)خاط ة مفاىيم من المجتمعات عم  ران ما وتغيير

 إعداداً  األْكَفا   المعممين إعداد المسممين بالد في والتعميم التربية في المس ولين عم  ينبغي :ثانياً 
 والتربويررة العمميررة الرردورات خررالل مررن وذلرر  وجررو  أكمررل عمرر  رسررالتيم لتأديررة يررؤىميم عمميرراً  تربويرراً 
 .المكثفة

 فري والتاريخيرة  الدينيرة المناسربات مرن االسرتفادة والتعمريم التربيرة فري المسر ولين عمر  ينبغري :ثالثاً 
 ومقارنتيرا وتحميميرا وعرضريا المناسربات ىرذه دراسرة خالل من التالميذ  عند الروحية التربية تنمية
 .اليوم المسممون يعايشو الذي بالواق 

 نفروس فري واإليمران العقيدة ترسيخ عم  تعمل أن والتعميمية التربوية المؤسسات عم  ينبغي :رابعاً 
 ليرذا. ومعرفري عممري منطمر  مرن وغيرىرا الثقافيرة التحرديات يواجو رباني جيل ينشأ حت  التالميذ 
 الكرريم القررآن فري المتمثرل الرباني التربية مني  من مستمدة والتعميم التربية مناى  تكون أن ينبغي
 .المطيرة النبوية والسنة

 عررن بعيررداً  وتطويرىررا لمتالميررذ  المقدمررة والتربويررة العمميررة المررواد فرري النظررر إعررادة ينبغرري :خامسةةاً 
 القرررريم وتمييرررر  الغربيررررة  الثقافررررة مرررر  يتناسررررب بمررررا المنرررراى  بتطبيرررر  المطالبررررة الخارجيررررة الضررررغوط
 .اإلسالمية واألخال 

 

 

 

 

                                                           
-ٜٔٗٔ األول  ط بيروت  الريان مؤسسة  ٙٔص الكيالني عرسان ماجد اإلسالمية التربية مناى : انظر(ٔ)

ٜٜٔٛ. 


