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�لتدّين �لشخصي 4 
مو�جهة تأث<�' �لعوملة

*Gملوسو�مو� @ � �

تقديم
�لثقافا� ��لد�� ��ملجتمعا�، � ���� على �حلضاEلتأث��لعوملة من @�سع  ��Eتعّد تأث

�ألمريكية،   Dملتحد� �لواليا�  تقو��   gلذ�  ��جلا �لعوملة   تيا فليس  �خر،  مؤّثر   g@ من 

�لسياسي،  كالتحديا� �ل_ مّر� ֲדا ��لنا ���� غEنا، كاالجتياحا� �لعسكرية، @� �الستعما

 -��السشتر حركة   Pع  �@ �ملختلفة  �لفكرية   ���لتيا  Pع �لثقا^   ���الجتر �ا�ال�   �@

بعض   ^ 	�ل_ متا �القتصا�ية  كالضغوطا�  �ليست  �ملسيحي..   Eلتبش� @� �ا�ال� 

 �لعوملة �هي (�الستعما  ��Eلعربية.. بل =� تأث��لد�� �إلسالمية � �حلاال� على بعض 

بثوبه �جلديد) فاقت كل تلك �لتحديا� �ل_ مّر� على �ملسلمني ^ فتر�� متعاقبة، حيث =� 

�� �توسع Eخل��� متنّوعة ^ |تلف �ملجاال�، فقاعدִדا �قتصا�ية تستحوf على ���ا �متد

��ّوD بني طبقة �لفقر�p �طبقة �ألغنياp، �@هد�فها هي ��يمنة �لسياسية، �نتائجها �Êر�فا� 

�جتماعية ��سعة. ��Eثقافية �تغ

�ال شك @� �لفر� باعتبا� يعيش هذ� �لد�ئرD، فهو مشمو� بتلك �لتحديا� �ل_ قد 

 dفق& لشر�� äحا�، �قد تتشّكل شخصيته من جديد �تصا y= تؤّثر عليه، �تنقله من حا�

�لر�هنة على �إلنسا� بوصفه  ��Eلتأث��مو�صفا� عوملية، �من هنا ت�P مهّمة @� ُتبحث 

��، أل� �لعوملة على �لد�� ��لثقافا� ��حلضا فر�9 مسلم& ملتزم& بدينه، كما ُ�ست �ثا

* عاm �ين، باحث، عضو هيئة �لتحرير، �لبحرين.
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ـــــــــــــــــــــــــــــ �لتدّين �لشخصي في مو�جهة تأثير�$ �لعولمة
�لد��، �هو � ���لفر� هو �ملكّو� �ألسا	 للمجتمع �هو �لذg تقوi على @كتافه �حلضا

كما  سالية مسؤ�لة ִדتّم مبجتمعها  لتكّو� شخصية   �pجا �ل_   iإلسال� بتعاليم  �ملع\ 

ִדتم بدينها ��لتز�مها، �ال شك @� �ملالحظ ^ �لو�قع �إلسالمي �لر�هن هو تغّير �لشبا4 

�لتدّين �حلقيقي ^ بعض �ملناطق @� �لد��،  �سلوكياִדم، بل يرH @� هنالك عز�ف& عن 

�لو vثنا عن �ألسبا4 �ل_ جعلت فئة �لشبا4 ينحو� sج& معين& غالب& يكو� بعيد9 عن 

�ملحد��، @� غf Eلك،  p��لتدّين، فإننا لن جندها �ألسبا4 �لقدمية، كاألمية، @� �إلغر ��

فإ� �لو�قع �لذg فرضته موجة �لعوملة، @نبأ عن @سبا4 @كP من �لتحديا� �ل_ كانت ^ 

�لسابق، =ال @� @صو�ا قد تكو� ��حدD، �قد tتلف ^ �لسعة ��للو� ��ملسّمى، �قد تدخل 

من مد�خل مغايرm D يألفها �ملجتمع من قبل، �ال شك @� @g جديد ¡تا¶ =y =عا�D نظر 

جديدD للوصو� =y حلو� تناسب ما ميليه من ��قع.


لشخصية Oحتّو
�ته �^ نفسه ليس مرفوض&، بل على �لعكس، فإ� سّنة �هللا f دv لتغّير� =� مبد@ 

�إلنسا� بتغيE نفسه �¡و�ا من حا� =y حا�، فقد �لد  iعّز �جّل جر� على @� يقو

 ��لد �هو ال يعي 
(١)

ن َضْعٍف} �ُهللا �لَِّذg َخَلَقُكم مِّ} :yإلنسا� ضعيف&، كما قا� تعا�

َهاِتُكْم َال َتْعَلُموَ� َشْيًئا َ�َجَعَل َلُكُم  ن ُبُطوِ� ُ@مَّ شيئ&، حيث قا� عز �جّل: {َ��ُهللا َ@ْخَرَجُكم مِّ

�إلنسا� �عP ما @عطا�  iال ليقو= � �ما هذ
(٢)

َ��َألْفِئَدDَ َلَعلَُّكْم َتْشُكُر�َ�} ْمَع َ��َألْبَصاَ �ْلسَّ

��ية) لتغيE نفسه، �تشكيل شخصيته، �قد �هللا عز �جل من =مكانا� (عقلية، �فكرية، �=

.
(٣)

 َحتَّى ُيَغيُِّر�ْ� َما ِبَأْنُفِسِهْم}
ٍ
iهللاَّ َال ُيَغيُِّر َما ِبَقْو� َّ�=ِ} :yقا� تعا

 �ته مطلو4، بل هو ما ب @� يؤّ�يه �إلنسا� �لفر�، �لكن �ملحذ�f دv Eلتغي�فإ� 

 yهللا تعا� ���@ gلذ��جلانب �لذg يتصل باملضمو�، فالتغّير  g@ ،لتغّير) �ماهيته�هو (نو� 

�لعصر {َ��ْلَعْصِر،  D�لصال�، كما̂  سو y=� ألفضل� y= لتحّو��كما̂  �لقر�� �لكرمي هو 

ْبِر}  اِلَحاِ� َ�َتَو�َصْو� ِباْلَحقِّ َ�َتَو�َصْو� ِبالصَّ �لصَّ ��ِإلنَساَ� َلِفي ُخْسٍر، ِ=الَّ �لَِّذيَن �َمُنو� َ�َعِمُلو َّ�=ِ

فمن يتر³ نفسه �حا�ا ��� @g =جنا� �تقّدi، تسE بشكل تلقائي Êو �خلسر��، فال بد @� 

يضيف =ليها �لعمل �لصا�، ��لتفاعل مع �ملجتمع ^ ��ئرD =ابية �تكاملية.


لتدين 
لشخصي 1مضامني 
لعوملة
هاصا� �لعوملة على �إلنسا�، �قد عرفنا = Eملهم ^ عملية تأث��ملضمو� هو  ،�f=

�لعصر @� �إلنسا� �لر�بح هو �لذg (يعمل صاحل&، �هذ� بعد فر�g، �هو  Dمن خال� سو

 g@ �@ ال شك� ،(Eخل��لذg يتفاعل مع �ملجتمع ^ �جتا�  g@ Pلص�من يتو�صى باحلق �

�إلنسا� @� @sا تبث مضامني �لشر، فهي تقو� @يض&: Eبتدم iا تقوs@ ال تّدعي Dحضا
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�لثقافة  ��pعا��=sا تبّشر �إلنسا� �لصا� �لذg يتفاعل مع Rتمعه بالصال�، �هكذ� هي 

�ال�عاp ال يرقى أل�  ��ملضمو� �حلقيقي للعوملة.. =ال @� هذ� Hملحتو��ألمريكية �ل_ تشّكل 

يكو� حقيقي&، �fلك لسببني:

�أل�:: @� ��قع �حلركة �ألمريكية ���قع �لثقافة �لغربية بشكل عاi من جهة �ملضمو� 
�لفكرg، ال يستطيع @� يصنع =نسان& صاحل& �Rتمع& صاحل&، ملشكلة @ساسية̂  طبيعة هذ� 

�لثقافة �لقاصرD بذ�ִדا، �ال نريد هنا @� نستغر- ^ =ثبا� fلك ألنه سيأخذ @بعا�9 |تلفة 

ال Rا� �ا، فنحن نناقش �لتحديا� على �لتدّين �لشخصي، �هذ� علنا ^ مرحلة متقّدمة 

على مناقشة مضمو� �لثقافة �لغربية.

 pين =�ي، جا� iإلسال�� ،iإلسال��لثا�: �هو �ألهم @ننا @صحا4 �يانة خامتة �هي 
 Hلوحي �هد�Ìطة متكاملة لصياغة �إلنسا� ^ @بعا�� �لشخصية ��الجتماعية عP بصائر 

.D لبيت�@هل 

فأية عملية تسعى أل� تكو� بديًال عن تلك �لوصفة �إل�ية لصياغة �إلنسا� �تدّينه، 

�لشخصية  مع  يتناقض  نو�جهه �Êبط حبائله، ألنه   �@ ينبغي  ما  فهي مرفوضة، �هو 

�لرسالية �ل_ يرتضيها �هللا عز �جل.

�ال شك @� �ملضامني �ل_ تتدّفق على �إلنسا� ^ بعد� �لشخصي، ضمن �لتحديا� 

�لشرعية  ���جلديدD، هي مضامني نفعية، �شهو�نية، تسعى لتمييع �لشبا4 �=لغاp كل �ملحذ�

من قاموسه، �=حباg@ d مسؤ�لية سالية يسعى لتحقيقها̂  ��قعه، �من @جل �ينه.. فهي 

باختصا صياغة جديدD إلنسا� غر¸ غE متدّين، �هذ� هي �ملشكلة �ألسا	.

�ساليب 
لتأثT على 
ملستو< 
لشخصي
�الجتما�،   ^ تؤثر  فالسياسة  �حلياتية،  �ملناحي  |تلف  بني  �قعي � تد�خل  هنالك 

�لعكس، ��القتصا� يؤثر ^ �لثقافة ��لعكس، ��ملجتمع يؤثر على �لفر�، ��لعكس صحيح.. �

�لشخصي، سيكو� معّرض& �متأثر9  Hملستو��لتد�خل ��لتشابك ^ عملية �لتأثE، فإ�  ��ذ

تباطها vياته �سلوكه. =ال @ننا نرّكز على � �بكل تلك �لقوH، كل ��حدD من جهتها �مبقد

�تبعتها  @ساليب  �لتدّين، �هي  �لتأثE على  �ل_ عملت على  �ألسبا4 � ،Dملباشر� �ألساليب 

�الستعبا� �لسياسي لآلخرين، �ميكن @� � ،gملا���� منافع �نيوية، تؤكد على �لربح f جها�

.Dحد�� Dلقاعد�Êّد� @كثر �نقو�: =� �خلطط متعد�D، �لكن 

يغّير��  @sم  �لشيطا�،  @�لئك �هي مصد�- حلبائل  يدخل من خال�ا  �ل_   Dلقاعد�

�جناfֲדم Êو  Pلشبا4، ع�مؤّشر �حلب ��لبغض، ��حلسن ��لقبح، من @جل �الستحو�f على 

ما ¡بو� �ما ير�نه حسن&، �يعتزلو� ما كا� خال� fلك لديهم، �هي بتعبE �خر �لتحّكم 

.yهللا تعا� D��^ حركة �لذ�- �إلنسا� ليكو� تابع& ملا يريد��، �لو كا� fلك خالف& إل
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ـــــــــــــــــــــــــــــ �لتدّين �لشخصي في مو�جهة تأثير�$ �لعولمة
�ل_ يشّكل �إلنساُ� على @ساسها �نتما�p، فهو بالضر�D يتغّير  Eملعاي�فعندما تتغّير 

�ملفكرين على @� @هم خطط �لعوملة �لغربية هي � pلعلما��جتاهها، �قد @zع �لكثE من  ^

�-، �¡د` هذ� عا�D عP سلسلة معّقدD من �لعمليا� �ملختلفة �عتما�9 على �fلتالعب باأل�

�لذf gكرنا�، �من جها� متعد�D، �هنا نعرY عملية تبسيطية تبّين �حلاجة  iلعلو�تد�خل 

:H4 @خر�لذ�- �إلنسا� ��الستفا�D منه ^ �لوصو� =y مآ Eتغي y=

�إلسالمية، فإنه البد @� يسعى للهيمنة  ��لكي ¡صل �لر@Çا� على �لسو- ^ �لبلد

�لسياسية لفتح �ألسو�- بأقل تكلفة ممكنة.

�لربح ^ �لسو-  �جلنسيا� على  Dملتعد�� بالشركا�  �ملتمثل  �لر@Çا�  �لكي ¡صل 

�إلسالمية فعليه @� د من يرغب ^ شر�p سلعته (�لطلب).

�لنا	، لكي تتطابق مع  -��f@ Eلوسائل بتغي� Ëبش iقا �f= ال ¡صل على @�لئك =ال�

�إلنسا� �لغر¸، ليلجأ �لنا	 لشر�ئها ��إلقبا� عليها. -�f

�ملنتشر لبلوf äلك ��د�. iإلعال�� ،Dفر�=�f عليه @� يستفيد من كل �لتقنيا� �ملتو

هذ� مثا� تبسيطي، �لكنه ��قعي مائة باملائة، يطّبق بشكل منّظم �مد�	، �مبسميا� 

|تلفة ^ ��قعنا �^ ��لنا.

�الجتا� �لغر¸ -^ �لد�� �إلسالمية-  �لدكتو علي �مد �لنقوg: >بانتشا يقو� 

�ملصانع  @صحا4  كا�  حيث  عمالئها،  بو�سطة  �الستهالكية  �لثقافة  �لر@Çالية  @شاعت 

تباط& تاّم& ��لغربيو� يدكو� @� ترحيب Rتمع معني @� عدi ترحيبه مبنتجاִדم يرتبط 

بالعو�مل �لتا´ية ��لدينية ��لذ�قية ��لثقافية ��لفنّية �منط �ملعيشة �لفر�ية ��الجتماعية 

�لشائع،  Dللمجتمع، �حË بآ��به �فلسفته، بأمو @خرH من @مثا� حب �جلما�، �فن �لعما

�ملد�، �لكي يرحب �لشرقيو� ��آلسيويو� ��ألفريقيو� مبنتجاִדم البّد �م  pساليب =نشا@

�ملنتجا� �لصناعية  �ملذكوD، �لن حتظى  من @� يتحّولو� =y مقّلدين ^ zيع �ملجاال� 

� لبس �آلسيويو� ��ألفريقيو� كما يلبس �لغربيو�، �@كلو� كما يأكلو�، f= لغربية بالقبو� =ال�

.
(٤)

�كذلك فعلو� ^ نومهم �مشيهم �جلوسهم �قصهم �لعبهم �حر�ֲדم<

 ���لقر�� �لكرمي، نر y= جعنا �f=� ،Eلتغي�� Eلتأث��لذ�- مدخل من مد�خل  �f=

�ال  �لباطل، � للحق  عنا�ين   �ليسو �عدمه)  �إلعجا4 � �لكر�، � �حلب )  �@ على  @ّكد  قد 

 صال� �إلنسا� �خ�E.. فهي ال تعطي قاعدD تاّمة �ال ميكن @� يعتمد �إلنسا� �تد� مد

عليها ^ تأسيس حركته.. حيث يقو� تعاy: {ُكِتَب َعَلْيُكُم �ْلِقَتاُ� َ�ُهَو ُكْرٌ� لَُّكْم َ�َعَسى 

َ@� َتْكَرُهوْ� َشْيًئا َ�ُهَو َخْيٌر لَُّكْم َ�َعَسى َ@� ُتِحبُّوْ� َشْيًئا َ�ُهَو َشرٌّ لَُّكْم َ��هللا َيْعَلُم َ�َ@نُتْم َال 

.
(٥)

َتْعَلُموَ�}

�هللا َيا  ��ْلَخِبيِث َفاتَُّقوْ Dُيُِّب َ�َلْو َ@ْعَجَبَك َكْثَر �ْلَخِبيُث َ��لطَّ gُقل الَّ َيْسَتِو} :yيقو� تعا�

، فاخلبيث مفهوi ال يتّغE بتغّير �لشكل ��ملظهر @� بالكم 
(٦)

ُ@ْ�ِلي �َألْلَبا4ِ َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَ�}
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� سحر @عني �لنا	 �@عجبهم حسنه �لظاهرg.. لذ� فإ� �هللا تعاy ينهى f= لعد�، �ال يتغّير��

عن هذ� �حلالة ^ �ية @خرf= H يقو�: {َفَال ُتْعِجْبَك َ@ْمَو�ُلُهْم َ�َال َ@ْ�َالُ�ُهْم ِ=نََّما ُيِريُد �هللا 

.
(٧)

ْنَيا َ�َتْزَهَق َ@نُفُسُهْم َ�ُهْم َكاِفُر�َ�} �لدُّ Dِْلَحَيا�َبُهم ِبَها ِفي  ِلُيَعذِّ

�ملفاضلة على @سا	 �لدين ��إلميا�، ال على  Dبنا عّز �جل، قاعد�من fلك يؤسس 

َ@ْعَجَبْتُكْم}،  َ�َلْو  ْشِرَكٍة  مُّ ن  مِّ َخْيٌر  ْؤِمَنٌة  مُّ {َ�َألَمٌة  يقو�:  حيث  �إلعجا4 � �حلب  @سا	 

ْشِر³ٍ َ�َلْو َ@ْعَجَبُكْم ُ@ْ�َلِئَك َيْدُعوَ� ِ=َلى  ن مُّ ْؤِمٌن َخْيٌر مِّ �يقو� عز �جل ^ سياقها: {َ�َلَعْبٌد مُّ

.. فاآلية 
(٨)

ُر�َ�} َ��هللا َيْدُعَو ِ=َلى �ْلَجنَِّة َ��ْلَمْغِفَرDِ ِبِإfِْنِه َ�ُيَبيُِّن �َياِتِه ِللنَّاِ	 َلَعلَُّهْم َيَتَذكَّ �لنَّاِ

 ،³�f �@ ملجتمع� ��لعمق لنبصر ماهية �لثقافة �ملحركة �ذ y= لوصو�� y= لكرمية تدعونا�

 Hد���حلقائق �لكHP �صّد  ���� =y نكرلكيال تسوقنا مشاعرنا مبا �ّينت �ا ֲדرجة �حلضا

�البتعا� عن �ملنعم �لذg @غد- علينا تلك �لنعم ��فقنا للوصو� =ليها �معرفة مآالִדا.�

� ال يكو� �حلب ��إلعجا4 �لظاهرg هو �ملقيا	 ؟fفلما

قد @جابت �آليا� �لسابقة بذلك �قالت: 

َ��هللا َيْعَلُم َ�َ@نُتْم َال َتْعَلُموَ�}، حيث =� خالق �خللق @علم Ìلقه } :y١-̂  قوله تعا

.�Eمن غ

 g@ ،{Dِْلَمْغِفَر�َ��هللا َيْدُعَو ِ=َلى �ْلَجنَِّة َ� ٢- ^ قوله تعاy: {ُ@ْ�َلِئَك َيْدُعوَ� ِ=َلى �لنَّاِ

 ،�لتقهقر، �مصEها هو �لنا� �@� طبيعة �لثقافة �ملتناقضة مع �لدين مصEها هو �الÊد

�ملعا�.� Dملن يؤمن باآلخر �هذ

�لنتيجة �ملترشحة من �تبا� =عجاֲדم �لظاهرg، هي tّلي �لشبا4 �ملسلم عن تدّينه �

.Dحليا��لتز�مه مبا يدعو� =ليه �إلسالi من @حكاi متنّوعة تستوعب كل �


لو
قع 
ليو# �متّثال� 
لتحديا� 
ما جند� من مظاهر tّلي بعض �لشبا4 عن حالة �لتدّين له @سبا4 عديدD كما fكرنا، 

�ته f لفر���تتو�� تلك �ألسبا4 بني �ألسبا4 �لد�خلية �ل_ ينتجها �ملجتمع نفسه @� يقوi ֲדا 

كمحّر³ �باعث من �ملجتمع نفسه، �بني @سبا4 خاجية، تقوi ֲדا جها� |تلفة لتحقيق 

�لعوملة، فإننا Êصر �حلديث̂  �جلانب �خلاجي  ��مآֲדا �خلاّصة، �ألننا نتحّد` عن مؤثر

�لذ�-، �نذكر هنا بعض& من  Eمدخل تغيPملسلم ع��ما يقوi به من �� ^ تفكيك تدّين 

تلك �لتمثال� �لو�قعية ال على سبيل �حلصر:

١- �إلعال� �لشهو��:
�لعربية ��لغربية �ليوi، كما يقوi به �لباحثو�  iإلعال�ال ميكن @� نفّر- بني �سائل 

�ستهم للظو�هر �الجتماعية �ملختلفة، كل على حدD، بل @صبح �آل� �بفعل �النفتا� عند �
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ـــــــــــــــــــــــــــــ �لتدّين �لشخصي في مو�جهة تأثير�$ �لعولمة
�لغربية بالتأثE بشكل مباشر ^ �ملشاهد  ���لقنو iمتا� ^ كل بيت، فتقو pلفضائي كل شي�

�لغربية  ملثيالִדا  تابع  =منا هي  �لعربية   ���لقنو  �@ مو��، فضًال عن  تبثه من  �ملسلم، مبا 

�لغربية. ���مقّلدD �ا ^ جانب، �مستو�D ألكثر من ٦٠٪ من مو��ها �ألخرH من �لقنو

�إلعالy= i غE ما �ضع له، �هي �لرسالة �ل_ تبّث �ملعلومة �لصا�قة،  iستخد�فقد 

�لفضائيا� ملشاهد  فيه  تتسابق  مغاير،   iعال=  iما@ فأصبحنا  باملجتمع.  �لرقي � �لتوعية �

�لعنف، ��للهو، �ال شك @� هذ� يعمل على جذ4 �لكثE من �لشبا4، فيقومو� � ،D�إلثا

�p سحر �لشاشا� �ضيا� �لطاقا� ��أل�قا�، هم لّلهث ��باألعما� نفسها، @� حتد� @��

تكا4 �ملعاصي.�مما يضطّرهم للتخّلي عن �لطاعا�، �

٢- £شاعة �لنمط �لغر²:
�لشركا� �لغربية �لكÌ HPلق @جو�p متطابقة مع �لنمط �لغر¸، ^ �ملأكل  iحيث تقو

�لشا4  لكي ¡صل  �@خو�ִדا،  �ملاكد�نالد  �نتشا �ال�  نشاهد  كما  �لسلو³، � �مللبس �

.iإلعال��ملسلم على ساحة يفرä فيها �لسلو³ �لذg يكتسبه من 

٣- �ملوضة:
�إلعجا4  p��ملوضة بصوִדا �ملوجو�R ^ Dتمعاتنا هي جتسيد حلالة �للهث � Dظاهر

 D@ملر� لبس  �ملثا�  سبيل  على  �منها  �لدين، � �لشر�  حسا4  على  �لو   Dfألّخا� �ملظاهر �

�حتوالته.

٤- �لشباF ��لنسا�:
�لعمل على �تباعها بشكل مطلق،̂  شكل �لتأكيد على  �@ ،-��fأل� Eتتحر³ عملية تغي�

فئا� عمرية على @سا	 �ستقال�ا، �هم فئة �لشبا4، ��ملر@D، فقد @شا� �الجتا� �لغر¸ @� 

فئة �لشبا4 ¡تاجو� =y جتمعا� شبابية مستقلة، �كذلك �لنساp، لكي مياسو� حياִדم، 

�فق& ملتطلبا� فئاִדم.

مو�فق   pشي �خلاصة،  �حتياجاִדا  �ا   �@ على  �لعمرية  للفئا�  �لنظر  فإ�  �بالطبع 

للحقيقة، �قد @عطى �إلسالi هذ� �خلاصية لكافة �لفئا� �لعمرية، =ال @� �لتفكيك �لتاi هو 

�لتوجيه ��إلشا�، ��لنساp ¡تاجو�  y= ¶لشبا4 حتتا�موطن �ملشكلة، حيث =� مرحلة 

�إلشا� @يض&، فإ� �ملجتمع هو نسيج يقوi كلٌّ بشد عضد �آلخر. � Dملساعد��لدعم � y=

غباִדم  ��لشبا4 بأsم ينبغي @� ينفصلو� عن �ملجتمع باملطلق ليشبعو iلعز� �=يها�@ما 

=ليها   (-�fأل�تفكيكية، تسّهل �خو� سياسة ( �لعمرية، فهذ� عملية  �ملتناسبة مع فئتهم 

خصوص& مع �لعلم Ìصائص هذ� �لفئا� �لطبيعية.
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٥- �ألطفا: �ها2 خر:
�ليوi، يسعى جلعل �لطفل يرتبط برمو�  Pألك�فاالجتا� �لغر¸ �ضمن حتيا� �لعوملة 

�لسو- بالسلع �لغربية،  -��لثقافة �لغربية، Ð يكP �تكP معه هذ� �لعا�f� ،Dلك عP =غر

بعد @� يتم تسويقها =عالمي&، �هي ما تسمى بالسلع �لثقافية.

�ما =f yلك من @ساليب �متثال�..

معاجلة Zتصر,
�لنا	،  -��fلتالعب بأ�للحفاÙ على �لتدّين �لشخصي من حتديا� �لعوملة �ملتمّثل ^ 

�جعلها مقيا	 �لقبو� ��لرفض، ميكن من خال� �لتا�: 

 ^ gلظاهر�  4��لذ�-، ��العتما� على �الجنذ  i��لقر�� ^ �ستخد ١- =شاعة ثقافة 

موضوعاته �ملخصصة، ��لفصل بينها �بني ما هو من عمل �لعقل ��إلميا�.

�لفضائل  =شاعة  �حلديثة ^  �لتقنيا�   i��ستخد� �إلعالمية   Eلتأث� =ا� �سائل   -٢

.Dملوجو���ألخال-، بتأسيس فضائيا� متعد�D ترقى للتحديا�  i�مكا

 Dالستفا�� Pل_ تترّبع̂  بال�نا، ع�٣- خلق @جو�p �ينية ��جتماعية ملتزمة، تفو- تلك 

من �لشعائر �لدينية �ملتنّوعة.

قا�  كما  �جّذ�بة،  �ببة  بأشكا�  �ألخال-   i�مكا �لدينية  �ملفاهيم  طر�   -٤

َ��ْلُفُسوَ-  �ْلُكْفَر  ِ=َلْيُكُم   �َ َ�َكرَّ ُقُلوِبُكْم  ِفي  َ�َ�يََّنُه  �ِإلَمياَ�  ِ=َلْيُكُم  َحبََّب  �هللا  تعاy: {َ�َلِكنَّ 

.
(٩)

َ��ْلِعْصَياَ�}

��و�مش:
�لر�i، �ية ٥٤. D(١) سو

�لنحل، �ية ٧٨. D(٢) سو

�لرعد، �ية ١١. D(٣) سو

 �جتماعي، �لدكتو �الجتا� �لغر¸ من منظا (٤)

عبد  ترzة:   ،١٩٤É  ،gلنقو� �مد  علي 

.i١٩٩٧ ���لكرمي �مو�، =ير

�لبقرD، �ية ٢١٦. D(٥) سو

�ملائدD، �ية ١٠٠. D(٦) سو

�لتوبة، �ية ٥٥.D(٧) سو

�لبقرD، �ية ٢٢١. D(٨) سو

�حلجر��، �ية ٧. D(٩) سو


