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 مدخل

 
تتزززماامل املتزززكالت الزززى تفزززرإل علزززى اجلمززززة اإلسزززالمية متااتلزززا  ملززز ل  القزززو   وتتزززز ا          

الززى تتكززاير ويتتززا مل   القضززاا الززى تتالززث اللدزز  والزز رع ةلززود وااتيززة تايزز    مززا  التدزز ات
اجملت زززل الززز وا   سزززواو علزززى م زززتول احلكومزززات والززز ود    و علزززى م زززتول امل   زززات واهلي زززات  مرهزا   يف هززاحل احلقلززة ال ايقززة الزى لتاملهززا التززايف اإلسززالمح   ويف هززاحل املرالزة احلر ززة الززى  ززر   ززا 

 ة.اإلالي ية وال ولية   و على م تول املؤس ات واهلي ات اجلهلي
يف خمتلززم م ززتوات      وكل ززا  مت ززا ال  ززر يف اقززيي اإلالي ززح والزز وا   و مل ززا الوااززل املتززا      

ومبززا لفزز  نزز  مززت ت ااضززات تتايززارا و ملمززات تتايززاع    ازز   ت اداززر اجلكزز  الززا  يتلزز   اجلمززمل 
ضزارية والتصايزية والتتوب يف هاا التاير   هو ذلك ادار الا   س  اهلويزة الثقافيزة والااتيزة احل

التارخييزززززززة لل ات تزززززززات اإلم زززززززامية يف الايززززززز يمل   والزززززززا  اززززززز  يزززززززؤ   إذا اسزززززززتفد    إ  ذو ت 
ادايوصيات الثقافية الى جت ل نني هاحل اجلممل والتتوب   والى جتت  مت ك  واا ة م لزا   عزتلا  

لزززا ل الزززى تقزززيمل عليلزززا مت يزززما  مبقومزززات يقزززو  عليززز  كيامززز   و مزززة متفزززر ة    لقزززيمل الزززى تزززؤمت  زززا و مل
 اياهتا.

ومل ا تكت اجللفاظ ااامتة الى يوصم  ا هاا ادار الا   ت اليو   اهرة  تكت ز  م زاط      
عىت مت التايف   مبا فيلا امل اط  اجلكثر منو ا  واجلوفر تق  ما  يف اجملاالت كافزة  و ا  كامزط طليتزة هزاحل 

 حتريكلززززا   فززززكت يززززا العزززك فيزززز   ت اهلويززززة والثقافززززة ال زززاهرة واا لززززا واجل وات الززززى ت زززتص   يف
خبايوصززياهت ا ومكو مهت ززا ومقززو  ماهت ززا   دززا امل ززتل و يف املقززا  اجلود   و ت ال ايززة الززى ي زززتى 

 إليلا املاسكوت 
أب مل مة ال ياسة ال وليزة يف هزاحل املرالزة   هزح هلزو اهلزوات وهلارنزة الت زوا الثقزايف   والت ز  علزى    

اجلمزمل والتزتوب عزت مقوماهتزا   لت ز م   يتزا  يف إطزار ال  زوذي اجلمريكزح اجلازول إ زارا     ام الخ
 واجلع   افتتام  يف التاير. 

ولي ط هاحل  اهرة يقافية وفكرية وإعالميزة فد زث   ك زا از  يلز و مزت  زواهر اجلعزياو   ولك لزا 
عتلزززار  ت  اهلززز و ال لزززا ح الزززا   زززاهرة سياسزززية يف املقزززا  اجلود   و زززاهرة ااتايزززا ية ن ر زززة  و   

الززا  هززو يف اقيقززة اجلمززر م ززا   ززر   –ت ززتى إليزز  القززول امل ززيارة علززى مقاليزز  ال  ززا  التززاملح 
امل ززززما  اززززا   الرؤيززززة تقززززو حل  ولززززة واازززز ة امفززززر ت  لقززززو  الضززززارنة و لززززتدك مل يف م ززززار ال ياسززززة 



وال زززيارة   حتقيقزززا  ل زززاات ذاتيزززة هزززو إ ضزززاا اكومزززات التزززايف مل اززز  القزززوة واهلي  زززة  -  ال وليزززة
 تتتارإل مل القاموت ال وا والقيمل اإلم امية.

ميزة  ايوصياهتا الثقافية واحلضارية   ويف  م لا الفكر  والتقا ز   ويف هويتلزا الوط يزة ويقافتلزا القو يف  زز  هززاا امل ززاخ الزز وا   زز  امل ززتقر   يتتززا مل اداززر الززا  يلزز   اجملت تززات اإلم ززامية يف       
يف ك زززر صززورة االمززز فاا لقلزززر إ را اة     وهززو  ازززر يتضززاعم نقززز ر مززا تتضزززاود ا زززوظ ال اززا 

 التتوب  وكل   ا    وت التار و يف فرإل ال  ا  اجلوا  على اللترية ااطلة .
  ومزززت ه زززا يكزززوت احلفزززاظ علزززى اهلويزززة احلضزززارية اإلسزززالمية وعلزززى الثقافزززة اإلسزززالمية  زززرورة ايزززاة

 يف املقا  اجلود.ووا لا إسالميا  
وارصززا  م ززا علززى  ززلي املفززاهيمل  وال    وعلززى نيززات املتززاح ال ايقززة لل ايززالدات ول لفززاظ   مزززت 

     حت ي  اإلطار التا  للتالاة نني الت اصر اجلرنتة الوار ة يف ع وات هاحل ال راسة   وهح : 
 هلاور ر ي ية  هح : احلفاظ   اهلوية   الثقافة   الرؤية املتكاملة   فكم ا س ت اود ستة

  وال  : متين احلفاظ على التحو
 اثميا : مفلو  اهلوية ل وا  وفكرا  
 اثلثا  :  اللة الثقافة ومض وهنا

 رانتا : التد ات الى توا   اهلوية والثقافة .
  ام ا  : التالاة نني اهلوية والثقافة.

 سا سا : عروط احلفاظ على اهلوية والثقافة اإلسالميتني.
  وال : متين احلفاظ على التحو:

يف الل ززة   اززافف لززافف هلاف ززة وافا ززا   علززى اجلمززر وا ززث عليزز    واززافف عليزز : صززام  وواززاحل   
واافف علي  راال  وراعاحل. وازافف علزى عا اتز  يلزط عليز  ويف ي  هزا   فلزو هلزافف   وازافف الر ز  

 (. 1على وط    افل ع     واحلفاظ هو الايا ت والوااح. ) 
والواايزززة   واملراالززززة   واملراعززززاة   وال يكززززوت هلززززاحل املتززززاح  يتززززا  مزززز لود وااتززززح  إال  إذا ا ت تززززط   فللدفززاظ علزززى التززحو إذت   متزززىل  ي ايززرو إ  ر زززة متززا تظ فرعيزززة هززح : املوا لزززة   والايزززيامة   

ويززوا ى   وتزز ا لط   وتكاملززط إذا ال متززىل للدفززاظ علززى التززحو إذا يف يوا ززث عليزز    ويايززات   
ويرااززث ويراعزززى . ويلاززز  هزززاا املتزززىل اازززامل التزززام    إذا امتقزززى ع ايزززر وااززز  مزززت هزززاحل الت اصزززر 

 اد  ة الى ت    يف  لفاظ على عحو مت اجلعياو.
امل زتول الز ا لح   وامل زتول   مث إت للدفزاظ علزى التزحو و زوحلة عز ة   وهزو يزت مل علزى م زتويني  

ما ي تد  احلفاظ علي    واملرو عا ة يكوت ع ي  احلرص علزى  ادار ح واحلفاظ يكوت  اللا  على
  لى ما  لك وعلزى  نزت مزا لزومل   ويلزاد  لز ا  يف اسزت رار امتالكز  ملزا لزرص عليز    وال يز  ر 
وستا   يف اإلنقاو على اياملت  ل    وي تى إ  احليلولة  وت صيا ة م ز     و تفرياز  فيز    مزا و ز  

 إ  ذلك سليال .
حل احلالززة التززتورية ت لثزز  مززت االات ززاا  لقي ززة الززى هززح للتززحو اقززافف عليزز    والت ززليمل أبديتزز  وهززا

 و مل      و اي ة  وهرية منتزة   و  واحل وت لل مت اإل ات نق اسة ما لافف علي    إذا كات عقي ة
   و الزى هزح ذات  مت ال يت   ون فاسة ما لرص علي    إذا كات مت امل قوالت واقفو ات املا ية

 اجلصالة والترااة . وهاا هو امل تول ال ا لح للدفاظ على التحو.



ي  ي ز  يف  ة مقتضزيات االجتاحل املزؤ   إا حتقيز  املزرا    وتتزوافر لز  عزروط اا يزة والفتاليزة والتزمي    مزل مراعزا ما على امل تول ادار ح   فكت احلفاظ على التحو يزت مل ررا ة ذاتيزة يتز   ع لزا ع ز  ي 
اجلاززواد   والتززوفر علززى اإلمكاميززات الااتيززة واملو ززوعية الززى ت زز    لت ل ززث علززى مززا ازز  يتزز إل 

 ال لي  لتممني احلفاظ على امللت ى   مت صتو ت ومتو اات.
اقزافف عليز  و زال   فالت   مت     احلفاظ على التزحو عزرط المل     وكل زا ارتفتزط اي زة التزحو

     اعت ت احلا ة إ  الت   القا مل على اإلرا ة القوية   والتز ن  احلكزيمل وال ازة ن   املت و  واملا
يف حت يزز  اهلزز و . وال  ديززة لت زز  ال ي ززتى إ  احلفززاظ علززى عززحو  إذا يف يلتززم  هززاحل التززروط   

 وي   يف هاا االجتاحل الايدي .
  ومزؤيرا  تكزوت فزرص الوصزود ونق ر ما يكوت الت ز  للدفزاظ علزى التزحو    ز  ا  ومتق زا  وفزاعال  

 ي وص  إ  القاي .  إ  اهل و  كثر س واا  . ونالك يتمل احلفاظ على املر وب في  على حنو
ويقتضح الت   على هاا الايتي    الوازوو علزى ال زروو اقيازة   وامل زاخ ال زا   ومترفزة التوامز  

االرتلززاط  لتززحو    ا  كامززط طليتتزز    عززت املزؤيرة سززللا  وإلززا   يف ال ززتح حنززو ال ايززة امللت ززاة   جلت  
مترفززززة ع يقزززززة     عزززززى إ  التتزززززل  نززززز   واحلفزززززاظ عليزززز  . ك زززززا ي تززززز ط يف هزززززاا اجملزززززاد   القيزززززا  
 لوا لات الزى يقتضزيلا احلفزاظ علزى مزا ير زث فيز  ولرص عليز  سزواو عزت إ زات واعتقزا    و عزت 

 ة.اا ة ومايلدة    و استاانة لضرورة مت  رورات احليا
وهززاات امل ززتوات   الزز ا لح الززااي وادززار ح املو ززوعح   يتكززامالت وال ي فايززالت   وتزز ا الت 
وال يتقاطتزات   ودززا  اززول مززا يكزومت تكززامال  وارتلاطززا  ع زز ما يكزوت اقززافف عليزز     و املر ززوب يف 

كزوت اجلمزر يتتلز  احلفاظ علي    مت امللا ل واملق سات   ومت القيمل واملقو مات  ففزح هزاحل احلالزة ي
 أبا  الوا لات الترعية الى تتلو فوق ك   الوا لات.

 اثميا  : مفلو  اهلوية ل وا  وفكرا :
إت فل  ا لللوية ي لين على تراي ا احلضار   فاهلوية يف يقافت ا الترنية اإلسزالمية هزح االمتيزامل         

يالية : التتصص  والتزصص مف ز    ولفف اهلوية يال  على متات 0عت اجل يار مت ال وااح كافة
و ززاو يف كتززاب )الكليززات( جلا اللقزاو الكفززو    ت ماهيززة التززحو هززو  عتلززار  0والو زو  ادززار ى

حتقق  ي  ى وذاات   و عتلار تتصياي  ي  ى هوية  وإذا   ا  عمل مت هزاا االعتلزار ي ز ى ماهيزة 
متقززود يف  ززواب )مززا هززو( ي زز ى و زاو يف هززاا الكتززاب  يضززا  ت اجلمززر املتتقزز  مززت ايز  إمزز   0

 0(2ي  ى اقيقة  ومت امتياملحل عت اجل يار ي  ى هوية)  ماهية  ومت اي  يلوت  يف اداري
واهلويززة ع زز  اار ززال يف) التتريفززات( احلقيقززة املالقززة املتززت لة علززى احلقززا   اعززت اد ال ززواة علززى   

 0(3التارة يف ال يث املال )
الزى تتز   Identity densityنيات املتاصرة جل او متىل كل زة وت تت   كل ة)هوية( يف اجل   

( وىف املتزا مل احل يثزة فكهنزا ال  زري 4عت  اصية املاانقة : ماانقة التح ل ف     و ماانقة ملثيل )
عززززت هززززاا املضزززز وت  فاهلويززززة هززززح : اقيقززززة التززززحو  و التززززصص املالقززززة  املتززززت لة علززززى صززززفات  

 0  وت  ى  يضا وا ة الااتااوهرية  والى متيم عت   حل
الل و  لكل ة )هويزة (   و اسزت  م إ  املفلزو  الفل زفح احلز ي    ولالك فكذا اعت  م املفلو     

فززكت املتززىل التززا  للكل ززة ال يت زز   وهززو يتزز   االمتيززامل االمتيززامل عززت ال زز   واملاانقززة للزز فس     



يززززار مززززت  ايززززا ص وييززززمات ومززززت اززززيمل  ايوصززززية الززززاات  ومززززا يت يززززم الفززززر   و اجملت ززززل عززززت اجل 
 0ومقومات

و الصزززة اجلازززواد إت اهلويزززة الثقافيزززة واحلضزززارية جلمزززة مزززت اجلمزززمل  هزززح القززز ر الثانزززط  واازززوهر    
اجلمزة عزت   هزا مزت احلضزارات    متيم اضزارة هزاحل  واملت ك مت ال  ات والق  ات التامة  الى

 تت يزززم نززز  عزززت التصايزززيات الوط يزززة والقوميزززة والزززى جتتززز  للتصايزززية الوط يزززة  و القوميزززة   طانتزززا  
 0(5اجل رل)

  فكيززم يت ززىل اقاف ززة علززى اهلويززة الثقافيززة واحلضززارية يف  زز  اللاسززاة مفوذهززا اليززو  علززى اجملت ززل 
التوفيزز    نززني مقتضززيات ال ززيا ة الوط يززة   ونززني متاللززات التوملززة .إت   نزز  كيززم  كزز كمل  الزز وا 

االمتلاحل عزت التممز    التمي  ال ليب على اهلوية وال يا ة متا  . و ود ما يث اجتاهات التوملة ت   حنو 
التززتث  هززو  تزز  نززني مززوافني مت ااضززني   فلززو مززت  لززة عزز ي    يف مواززم ال ززرب مززت هززوات

االعتمامل  ويت  اريص علي    وهو مت  لة اثميزة رافز   لالعز او  هلزوات الوط يزة لتزتوب التزايف 
إا مميز  مزت الزوعح  دايوصزية الثقافيزة واحلضزارية .   التوملة مزت عزمهنا  ت تزؤ    إلا اس  أبت 

وتلززك يف م ززر ال ززرب ع ومززا  هززح املتضززلة الكزز ل الززى يايزز    ززا . ويتزز   مفكززروحل عززت هززاحل احلزز ة 
 الفكرية   نو و  وصرااة ال ممي  عليل ا.

عليل ززا  ( يف ي  ززلي SAMUEL HUNTINGTONففزح  راسززة لايزز وي  ه ت اتززوت )
الضوو ك ا  رل متح  راسة ل  سزل  سزانقة   يتلزني الت زاا  الزا  تقزل فيز  القزوة اا يز ة امل فزر ة 
نمعامة التايف   وت ض  احل ة التاصفة الى ت و  جمت ل ال صلزة يف ال زرب . فقز  كتزث ه ت اتزوت يف 

ة حتط ع زوات (   راس 6( مت جملة ) عؤوت  ار ية ( ) 1996 ي     –ع   علر  ) موف   
 Unique Not universal west Theمثز  لل رانزة فتزال : ال زرب : متفزر  ولزيس عامليزا   

    ونززززززززززني )الت ريززززززززززث( Modernization   يفززززززززززرق فيلززززززززززا نززززززززززني ) التدزززززززززز ي  ( 
westernization    ويقود : إت عتوب التايف  ز  ال رنيزة ال  كزت هلزا  ت تز    يف ال  زي  

سززتللكط اللضززا ل ال رنيززة وعززاه ت اجلفززال  اجلمريكيززة واسززت تط إ  احلضززار  لل ززرب اززىت وإت ا
والقيمل والتا ات والتقالي    واضزارة ال زرب    املوسيقى ال رنية   فرو     اضارة هح الل ة وال يت

تت يزززم نكوهنزززا وريثزززة احلضزززارات اليومميزززة والروماميزززة وامل زززيدية ال رنيزززة   واجلصزززود الالتي يزززة لل زززات 
لفاي  نني ال يت وال ولة  وسيا ة القاموت   والتت    ية يف    اجملت زل املز ح   واهلياكز  عتو ا   وا

 ال يانية   واحلرية الفر ية.
ويضزززيم ازززا ال  : إت التدززز ي  االاتايزززا   ال  كزززت  ت لققزززا الت ريزززث الثقزززايف يف اجملت تزززات  ززز  

فززات اجلصززلية لتلززك التززتوب . ال رنيززة   نزز  علززى التكززس   يززؤ ات إ  مميزز  مززت الت  ززك  لثقا
زززح اززززوة اضززززارية ‘ولزززالك فززززكت الوازززط ازززز  ازززات لكززززح يتصلززززح ال زززرب  عززززت وهزززمل التوملززززة   و ت ي   

وام ززززااملا وايويتلززززا يف موا لززززة اضززززارات التززززايف . وهززززاا اجلمززززر يتالززززث وازززز ة ال ززززرب نقيززززا ة 
 قايف.الوالات املتد ة اجلمريكية   ورسمل ا و  التايف ال ر  يف إطار التاامس الث

فلز  هززاحل التوملزة الززى ت زتى إ  تززاويث اهلزوات وط ززس متامللزا وهتاي لززا هزح صززي ة   يز ة مززت 
صزززيمل املوا لززززة احلضززززارية الززززى خيو ززززلا ال ززززرب     ملفلزززو  التززززا  لل ززززرب    زززز  هززززوات التززززتوب 

 واا ة  .  واا ة   وإ ضاا التايف ل يارة اضارة  ويقافات اجلممل  ومت     فرإل هي  ة يقافة



مززل اواعزز  القززاموت   تتار ززا  اتمززا   –إت اهلويززة املفرو ززة علززى اجملت ززل الزز وا  ززاا املفلززو  تتتززارإل   
  ال وا   ومل طليتة التالازات ال وليزة  نز   هنزا تتتزارإل كليزة مزل سز ة التتز    الزى هزح مزت ال ز ت

  هلززا سززتكوت إمززاارا   هنيززار اإلهليززة  ومززل اززاموت الت ززو ا الثقززايف . والتوملززة إذا سززارت يف االجتززاحل املرسززو 
وعيك لالستقرار التاملح   جلت هاحل اهلويزة املفرو زة علزى اجملت تزات اإلم زامية والزى ت ز  يف ركزث 
التوملة  اا املض وت   تضرب اهلوية الثقافيزة واحلضزارية يف الايز يمل وت  زم  سزاع التتزايا الثقزايف 

ا ذ  الاانل الق ر    سزتؤ ل إ  فو زى علزى نني التتوب . ك ا  ت التوملة  اا املفلو  الت و 
م ززززتول التززززايف   يف الفكززززر وال ززززلوك ويف االاتايززززا  والتاززززارة   ويف الف ززززوت وا  اب   ويف التلززززو  

 والتك ولو يا  يضا .
وعلى الر مل مت ذلزك كلز    فزكت اإلم زامية ال متلزك  ت تتدزرر يف الوازط الزراهت مزت  ز وط التوملزة 

ام ة للصايوصيات   م را  إ  اا تلا الت ي ة إ  م زايرة ال  زا  التزاملح الكاسدة لللوات والا
اا يز  يف اجتاهاتزز  االاتايزا ية والتل يززة والتك ولو يززة   ومواكلزة املت زز ات ال وليزة يف هززاحل اجملززاالت 
 يتززا  ولك لززا ت ززتايل إلززا  تيززار يقززايف إم ززاح مضززا  يقززم يف موا لززة رو  اهلي  ززة الززى ت اززو  

عليلزززا   يف   هزززاحل التوملزززة فكزززرة  وم امزززا    وتايلقزززا  ويارسزززة    ويف التتامززز  مزززل ا اثر امل تلزززة عليلزززا
امت ار نرومل اول عاملية   ي ة سزتكوت م او زة للقزوة املتدك زة االيزا  يف مقاليز  ال  زا  التزاملح    و 

 على اجلا  م اف ة هلا م اف ة ال    لل  .
ومزززت ال راسزززيني االسززز اتيايني   ومت  لزززمل مزززت ال زززرب مف ززز  إت طا فزززة مزززت عل زززاو امل زززتقلليات 

يززززاهلوت إ  القززززود أبت تازززززورا  اازززززا  سززززيقل يف ميزززززمات القززززول التامليززززة علزززززى امل ززززتويني ال ياسزززززح 
واالاتايا   يف التق  اجلود مت القرت القا     وسي تث على ذلك   امقالب   زار  يف تو لزات 

يزززما  وترسزززيصا  وإعزززالو  للتزززرعية ال وليزززة القا  زززة علزززى اواعززز  التوملزززة  وهزززو اجلمزززر الزززا  سزززيكوت تتم   (.  7  القوة وال للة وال فر يف متارك احلرب اللار ة )  القاموت ال وا   ال على م ا 
 اثلثاً: داللة الثقافة ومضموهنا:

هنو زلا  الثقافة هح رو  اجلمة وع وات هويتلا  وهى مت الركزا م اجلساسزية يف ن زاو اجلمزمل ويف        
 فلك   مة يقافة ت ت   م لا ع اصرها ومقوماهتا و ايا ايلا   وتايالمل نايل تلا  فت  ث إليلا .

وكزز  جمت ززل لزز  يقافتزز  الززى يت ززمل  ززا  ولكزز  يقافززة ييماهتززا و ايا ايززلا . ويتززرو التززاري   اإلم ززاح 
  ية   والثقافزة املايزرية الفرعوميزة   الثقافة اليوممية   والثقافة الرومامية   والثقافة اهللي ية   والثقافة اهل

والثقافات اجلفريقية ويقافة  مريكا الالتي ية  والثقافة الفارسية. وملا استلمل الترب ملما  القيزا ة الفكريزة 
والثقافية والتل ية لللترية يف القرت ال انل لل يال   ة واست روا يف مركزمهمل املت يزم إ  القزرت ادزامس 

الثقافززززة الترنيزززززة اإلسززززالمية يف  وي  لقلززززا   ازززززىت إذا مززززا ترا ززززل التزززززرب عتززززر م زززز   عزززززرو التززززايف 
وامل زززل وت عزززت مق مزززة الركزززث الثقزززايف التزززاملح و ب  الضزززتم يف كيزززاهنمل   وتوافزززوا عزززت اإلنززز اا يف 
ميززززا يت الفكززززر والتلززززمل واملترفززززة اإلم ززززامية  احن ززززر مزززز   يقززززافتلمل  و لززززث علززززيلمل اا ززززو  والتقليزززز    

 ت الثقافة ال رنية التاتية الى  يرت نقوة يف آ ا مل وف وهنمل وطرق متيتتلمل.و تفوا  ما  تيارا
  والثقافة كل ة عريقة يف الل ة الترنية  صال  فلح تتين صق  الز فس وامل از  والفاامزة   ويف القزاموع
 اقزززيي : يقزززم يقفزززا  ويقافزززة  صزززار ااذازززا   فيفزززا  فا زززا    ويقفززز  تثقيفزززا  سزززو اة  وهزززح تتزززىل نتثقيزززم

 اإلم ات   ت ويت  فكرا  وو  ام  وتقو   سلوكا  ومتاملة.
 واستت لط الثقافة يف التاير



احلززز ي  لل اللزززة علزززى الرا زززح الفكزززر  واجل   واال ت زززاعح ل فزززرا  واا اعزززات .والثقافزززة لي زززط  
فيز   جم وعة مت اجلفكار فد ث ولك لا م رية يف ال لوك مبا يرسمل طري  احلياة إ اال    ومبا يت ثز 

  وهزح الو زوحل امل يزمة ملقومزات اجلمزة الزى متيز زم    الاانل التا  الا  ي الزل عليز  عزتث  مزت التزتوب
 ا عت   ها مت اا اعات   مبا تقو  نز  مزت التقا ز  والقزيمل والل زة وامللزا ل  وال زلوك واملق سزات 

زززث الزززا   يتضززز ت املتزززارو والتقا ززز  والقززوامني والتازززارب . ويف اا لزززة فزززكت الثقافزززة هزززح الكزز   املرك 
 (. 8والف وت واجل الق والقوامني والتا ات )

 وتت يم الثقافة ع وما  نت ة  ايا ص   م لا : 
ي  مزوعح  نزني اإلم زات وسزا ر املصلوازات جلهنزا تتلز  1 ي  .  هنا  زاهرة إم زامية       هنزا فاصز   

 عت إم اميت    ك ا  هنا وسيلت  املثلح لاللتقاو مل ا  ريت .
.  هنززا حت يزز   لززاات اإلم ززات وعالااتزز  مززل م را زز    ومززل الاليتززة ومززل مززا وراو الاليتززة   مززت 2

  الد تفاعل  متلا   وعالاات   ا   يف خمتلم جماالت احلياة.
.  هنزززا ازززوا  احليزززاة اال ت اعيزززة و يفزززة  واركزززة    فلزززيس مزززت ع ززز  ا ت زززاعح  و فزززين   زززاا  و 3

ززر لسم ززات سزل  التفاعزز  مززل هلياززة مززا ة  فكزر  يززتمل إم ززاميا   ززاري  ا رهتز ا . وهززح الززى تي    ونترا  ومؤس ات.
 ع لا   فالتفاع  مل الواال تكييفا   و جتاوملا  حنو امل تقل   مت الو ا م احليوية هلا..  هنا ع لية إن اعية متا   ة   ت ل ا اا ي  وامل تقللح  مت  زالد القزرا   الزى تت ثللزا وتتز   4
مزا تضزيم مزت اا يز    حتزافف علزى الز ا    امل ك  ح   م زت ر اترخييزا    فلزح نقز ر.  هنا إا5

زز  متزز  هويززة اا يزز  رواززا  وم ززارا   ال ززان    وجتزز    اي زز  الروايززة والفكريززة واملت ويززة   وتوا 
 (. 9ومثال    وهاا هو  ا  هلركات الثقافة اجلساع  ك ا  م  ن ت    ساع  مت  نتا ها )

الترنيزة اإلسزالمية  ساسزا  ن ز تني :  وهل زا هزح ززة الثلزوت في زا يتتلز   ملايزا ر  وتت مل الثقافزة
القاتيززة   ومززا  ززاوت نزز  مززت عقا زز  وتتززريتات واززيمل وم ززاه  واثميتل ززا هززح زززة الت يزز  في ززا 
يتتل    تلا ات امل ل ني وإنز اعاهتمل القانلزة للايزواب وادازم  و لتزاا اال زتالو   فااامزث 

الثقافززة الترنيزززة اإلسززالمية  يت زززمل مبززا يت زززمل نزز  اإلسزززال  مززت  ايزززا ص نايززفت   ي زززا   القاتززح  يف
وم لا ززا  للديزززاة . وتتالزززى هزززاحل ادايزززا ص يف : التامليزززة  والتززز ولية  والوسزززاية   والوااتيزززة   

 (. 10واملو وعية   والت وا يف الوا ة )
ل لويززة  عتلاردززا املتززني اجلسززاع ومايززا ر الثقافززة الترنيززة اإلسززالمية هززح القززرآت الكززر  وال زز ة ا

للتلزززو  اإلسزززالمية والل ززززة الترنيزززة   واملر ززززل الزززا  يلتززز   نزززز  امل زززلمل يف ةثزززز  عزززت احلقززززا   يف 
 جماالت املترفة والو و  والقيمل  ويف ما يتتل   لفكر والواال وال  ر وال لوك.

ض  ما ور  في  مزت تتزاليمل  ي يزة والقرآت الكر  ي ت   املاي ر اجلساع للثقافة الترنية اإلسالمية نف
وا ت اعيزززززة   ولكومززززز  صزززززاحلا  لكززززز  ملمزززززات ومكزززززات وم زززززايرا  ملتاللزززززات كززززز  عايزززززر   و  الايزززززة

 وم تا ات .
وتتك   ال  ة ال لوية املايز ر الثزاح اجلسزاع للثقافزة الترنيزة اإلسزالمية . وك زا اعت ز  امل زل وت 

   عوتز    اعت ز وا كزالك علزى سز ة ملزيلمليف هنضتلمل الفكرية والتل ية واحلضارية على القزرآت و 
نتزز   ت  توهززا و و موهززا وفاي ززلوا  نوا ززا واسززتث روها يف  لززو همل الت ليززة وم ززاهالمل املتيتززية . 



ونالك تكوت الثقافة الترنية اإلسالمية امل القة  ساسا  مت القزرآت وال ز ة يقافزة إم زامية متفتدزة 
 (. 11   اعية إ  التتايا واحلوار والتفاهمل )

وي ت ت  مت هاا كل   ت الثقافة الترنية اإلسالمية  تلم عت الثقافات اجل رل يف  ت مقو مزات  
ات الززززى القززززرآت الكززززر  وال زززز ة ال لويززززة والل ززززة الترنيززززة   وا تلززززا ات التل ززززاو   وعايززززارة الثقافززززك   م لا  تلم عزت اجل زرل  فالثقافزة الترنيزة اإلسزالمية إسزالمية املايز ر   ت زت    كياهنزا مزت 
ا تلاط  ا وامتم ط ع اصرها متلزا   ني  زا از  الثقافزة ال رنيزة علزى و ز  اإل زاد   ت زت     
مايا رها مت الفكر اليومح  والقاموت الرومزاح   واجل ب اليزومح  والل زة الالتي يزة   وتف ز ات 

 (. 12امل يدية الى وصلتلا )
وامزث التقز    و وامزث الو ز ات   ورفضزط اإلعزالو مزت ولق  واملمط الثقافة الترنية اإلسالمية نزني  

فلززو  املتكامزز  وإعززالو الايززوفية للو زز ات   وااف ززط علززى امل  عززمت التقزز  علززى مقززي  مززت ال قزز   
ااامل. كالك فق  ارصط الثقافة الترنية اإلسالمية على ارتلاطلا  ملاي ر اجلود مت القرآت وال ز ة 

( . ويف يقزززل االمفايزززا  نززني اازززاملني يف الثقافزززة الترنيزززة اإلسزززالمية إال  يف  13)   علززى مززز ل مرااللزززا
قافة الترنيزة اإلسزالمية عرنيزة يف ل تلزا هاا التاير   وهاا االمفايا  هو  ا  عوام   تفلا اليو . والث

 سززاع :     إسززالمية   يف  ززاورها إم ززامية   يف  هزز افلا وهززح كتززمت كزز  يقافززة تتكززوت مززت مقومززات
فكرية ورواية    دلا التقي ة  وهح اإلسزال  والل زة الترنيزة وآ ا زا والتزاري  والز ا    وواز ة التقليزة 

كزت جليزة يقافزة مزت الثقافزات  ت ت  زو   إال  إذا كامزط ذات صزلة واملماي ال ف ح . وا   ك    م  ال  
نززز يت مزززت اجل ات   فالززز يت هزززو الزززا  يك زززث احليزززاة اال ت اعيزززة مت اهزززا   و ززز  ها  إلطزززار الزززا  

 (. 14تايوغ في  اجتاهاهتا وآماهلا )
يزة لي زط ل زة   اة والل ة الترنية مقو    ساع مت مقومات الثقافة الترنية االسالمية  ذلزك  ت الترن  

واززىت التزتوب واجلمززمل الززىت امضززوت حتززط لززواو االسززال   وإت   0فد زث  ولك لززا ل ززة فكززر  ساسززا  
كامززط ااتف ززط نل تلززا الوط يززة   فكهنززا ا ززات مززت الل ززة الترنيززة وسززيلة لالرتقززاو الثقززاىف والفكززرل  

 0وا  لط احلروو الترنية ا  ل اهتا فايارت تكتث  ا
وهززاا اإل ززات النزز   ت  0قافززة الترنيززة االسززالمية اال ززات  جلمززة  والثقززة فيلززاومززت ااززول مقومززات الث

ي ت   اوت  مكت اإل ات  هلل  جلت اإل ات  هلل هو اجلص   وهو الي لزوا الزال ي ل زى  ت ت لزىل عليز  
 التقيزز ة  ومززت   لزز  هززاحل التقيزز ة  ت يززؤمت االم ززات أبمتزز   و ت يززؤمت التززرا وامل ززلمل أبت  متزز   زز 

ازز   -الززىت  ززاو  ززا الرسزز  –واإل ززات ىف االسززال   ك ززا ىف اجل ات ال زز اوية  0 مزة   ر ززط لل ززاع
اإلسزززال  نايزززفة  اصززة  يتلزززمل امل زززاواة نززني ال زززاع والتازززاو الززز     عززاو إ  اقلزززة واإل زززاو  وهززو ىف

 0(15ولالك فكت ال نية ال ي ية لث  ت تكوت  ساسا  للثقافة الترنية اإلسالمية ) 0اجل ا
اجلعززياو وال   والثقافزة الترنيزة اإلسززالمية لي زط جمزر ة  فزز دت المكتفزى فيلزا  للدزز  عزت  صزود   

عززت اقا قلززا وازز ها  والملدزز  فيلززا ةثززا  جمززر ا   جلت الثقافززة  ززمو مززت اإلم ززات  فززكذا كززات التقزز  
جلااسزيس وت لزل ىف ي ايلا  فكهنا التتلل مزت التقز  واز ة  وإمنزا ت لزل ىف الز فس اللتزرية  وت لزل ىف ا

الاوق  وت لل  كثزر مزت ذلزك ىف الو ز ات  نز  هزى  يضزا  تتايز   لز  امث اجلسزاع الزال ميزم   
إت الثقافزة تتايز   لضز    والضز     ع ز  و روا مزت  0ن  اإلم ات عت احليزوات   ال وهزو الضز   

 0(15التق )



ولزالك فلزى يقافزة الو ز امط اإلم زال  0والض   اإلسالمى هو م لل الثقافة الترنية اإلسزالمية    
 0وتلك  همل ييماهتا و و    ايا ايلا

وعلزى هززاا االسززاع  فززكت الثقافززة الترنيززة  هززى يقافزة اجلمززة الترنيززة  الززىت هززى  مززة اإسززال  الززال      
فلزمل يكزت هلزاحل اجلمزة كيزاتة ازا مل الزاات  0م   اكت لط صل تلا  ومحلط صفتلا  واسزت  ت طليتتزاحل

وإمنززا كامززط الا ز  وعتززا ر الجت تلززا عقيزز ة  واليواز ها إ ززاتة نرسززالة زاويززة  اززىت  الز  اإلسززال   
الزز يت  احل يززم هززو الززر سززالة   إذا نتزز    رسززول  هل زز ا  صززلى   عليزز  وسززلمل  إلسززال   كززات هززاا  0ادال ة للترب

اجلمزمل والتزتوب ولكت كامط الثقافة الترنية إسالمية الرو  واجلصود  مل ذلك يقافزة اسزتوعلىت كز  
الىت امضوت حتط لواو اجلمة الترنية اإلسالمية  ووستط ك  الثقافات الىت تتايتط متلا  فايارت 
نززالك يقافززة التززرب امل ززل ني  ويقافززة التززرب انل ايززارل واليلززو   ويقافززة كزز   هزز  اجل ات وطوا ززم 

ولزة الترنيزة اإلسزالمية التزرا اإلسزالمى  وعاعزط ىف  ز  ال   امللز  وال دز  الزىت امز جمط ىف الكيزات
 0ع  اجلوم ة والتايور

إت امتتار الثقافة الترنية اإلسالمية ىف خمتلم اللال  الىت   للا اإلسالمية   ت  كثز ا  مزت متزايف    
الثقافات اقلية القا  ة تتكيم مل مقومات الثقافة الترنية اإلسالمية  فمصزلدط التزا ات والتقاليز  

جلايززات مززل يوانززط الثقافززة الترنيززة اإلسززالمية  اززىت ولززو   تلفززط في ززا و لتززراو ت  ززامل ىف  الززث ا
ني لا ىف امل ارسة والتالي   على  ت هاا اال تالو الياي  ا  جماد التقا ز  والقزيمل واملقاصز   ك زا 

 0(17هو التمت مل الثقافات    اإلسالمية الق  ة واحل ي )
رنيزة   هنزا امتم زط  لثقافزات اجل زرل الزىت كامزط ونالك تكوت  همل  اصية تت يم  زا الثقافزة الت   

سا  ةل ىف علو  اإلسال  اجلو   وتفتدط لتااو اجل  اع واجلازوا  و هز  الز امت والتقا ز  الزىت 
تتايتط مل اجملت ل الترا اإلسالمى  فايارت نالك يقافة   ية اقتزول   متتز  ة الروافز   مت وعزة 

 0وهوية مت يمة متفر ةاملايا ؤر  ولك لا ذات رو  واا ة  
كالك فكت مت  همل  ايا ص الثقافة الترنية اإلسالمية االمفتزا   علزى الثقافزات التزراية وال رنيزة      

وازز  وا لززط الثقافززة الترنيززة اإلسززالمية م يزز ا   0مززل اقاف ززة علززى اجلصززود الثانتززة مززت  وت جتاوملهززا
ل ززفية واجل ات والزز عوات املصتلفزززة مززت التدزز ات ىف اترخيززا الاويززز    وهززى حتزز ات املزززااهث الف

الزززىت كززززات يم زززر  ززززا التزززايف إ ت نتزززز  اإلسزززال   مززززت نوذيزززة  وجموسززززية  ووي يزززة  وهلي يززززة  وه  يززززة  
و ارسزية  وازز  حتولززط هززاحل املززااهث والفل ززفات ا  اززول  امليززة  وااولززط  يتلززا إاثرة التززللات 

( ولكزت الثقافزة 18ة اإلسالمية والفكر  يتا )وحتري  القيمل اجلساع  واإل رار  جلمة وال ولة الت رني
الترنيززة اإلسززالمية إمتايزززرت علززى هزززاحل التدزز ات ىف املا زززى نفضزز  مقوماهتزززا الايززللة و ايا ايزززلا 

 0املتفر ة
وأيتزى مايز ر  هزاا الت زوا  0كزوت فريز ة ىف التزاري  الثقزاىف اإلم زال  اصزية فريز ة وميزمةة تكزا   ت تهززاا االمتززماي والززتالا  الثقافيززة الترنيززة اإلسززالمية يززراو  و ززىل  واززوة وم اعززة  وهززى  ولقزز   ك ززث     

يالززل الثقافززة الترنيززة اإلسززالمية الززىت مززت  ايا ايززلا ال  يززث  ىف طلززث التلززمل  واحلزز   علززى   الززال
ال  ر والتفك   واحل   على الت اع احلك ة مت  ل وعزاو  و مايز ر كامزط  والز عوة  إ  التتزارو 

ا يقتضززي  ذلززك مززت تقززارب نكزز  متاميزز   إ   امززث ال لززى عززت اإلكززراحل ىف نززني اجلمززمل والتززتوب مبزز
الزز يت  وهززو امللزز   القززرآل الززال  كززت  ت يكززوت ااعزز ة للتتززايا الثقززاىف والفكززرل ىف إطززار وازز ة 



اجلصزز  اإلم ززال  وهززو امللزز   اجلصزز  الززال خيتززمد كزز  متززال اريززة الفكززر الززىت هززى مقززي  فو ززى 
 0(19قا ية  ا  نؤع الفكر املفضى ن ورحل ا  نؤع الثقافة)الفكر املؤ ية ونايورة تل

 -رانتا : التد ات الىت توا   اهلوية والثقافة:
ولكززت  0تتتز   مايززا ر التدز ات الززىت توا ز  اهلويززة  نقز ر ماتضززتم امل اعزة لزز ل الفزر  واجملت ززل  

يك ززت ىف ال ياسززة املايزز ر اجلسززاع الززال أيتززى م زز  التدزز ل اجلكزز  هلويززة اجلمززمل والتززتوب كافززة  
االسزززتت ارية اا يززز ة الزززىت ت زززو  التزززايف اليزززو   والزززىت ترمزززى إ  ت  زززيي اللتزززر والقزززيمل واملفزززاهيمل وفززز  
متاي ها اا ي ة  واستى إ  صيا ة هوية مشولية تفر زلا ىف الواافزل اإلم زال  ىف إطزار مميزم مزت 

 0التواف  الق رل واال اا املفروإل  لقوة
اجلمززر   ت ازززوة اإل ززا الززىت ت ازززر   ززا هززاحل اهلويزززة التزز ولية ذات امل ززم  ال زززرا   واداززورة ىف هززاا   

واجلمريكى حت ي ا   تت ى اجلنايار عزت رؤيزة احلقزا   علزى االرإل ك زا هزى  يزا يزؤ ل إ  تزوهمل  ت 
هززاحل اهلويزززة امل توعززة  هزززى اهلويزززة التايززرية   اهلويزززة الكوميززة  هويزززة التدززز ي  وامل ميززة  اهلويزززة الزززىت 

 0 ل ى  ت ت و  وتقو   وال هوية اا و  واهل و ي
 ما كوهنا هوية عايرية   فلاا صدي  مت نتز  الو زوحل   جلهنزا مفرو زة علزى هزاا التايزر نقزوة     

اهلي  ززة وال ززيارة وال للززة  و مززا كوهنززا هويززة كوميززة  فلززاا  نتزز  مززايكوت عززت اقززا   اجلعززياو جلت ىف 
قافات واضارات   ما  هنزا هويزة التدز ي  وامل ميزة  في ل زى التايف هوات متت  ة  نق ر مافي  مت ي

 ت مفلززمل  يزز ا   ت للد ايززة  الالت ومفززاهيمل وم ززتوات  ف  لززا ا ايززة ما يززة  و ززتية  مقاوعززة 
الايزززلة  لزززز يت  وم لززززا ا ايزززة   الايززززة  إم ززززامية  ميززززة لسم زززات نت اصززززرة املتكاملززززة وللدضززززارة ىف 

 0 نتا ها املا ية والرواية
ك عمت امل ي ة فلى على  ر ات متفاوتة  فلي زط كز  م ميزة حت  ز   وهزى علزى كز  ازاد  كال    

محالزززة  و ززز   ففزززى احلزززرب التامليزززة اجلو  والثاميزززة  سزززقي  زززدية امل ميزززة ىف  ور  واليزززا ت عتزززرات 
املاليزني مزت اللتزر   وىف هزاحل املرالزة مزت التززاري   ت ز لل احلزروب  وحتتز  الز ود وتقلزر التززلوب   

 0تكث اارا مل    اإلم امية أبسمل امل ي ة ايضا  وتر 
  
لالك فكت إ فاو صفة امل مية على هاحل اهلوية ال املية املركلزة مزت ع اصزر مت ااايزة وامل اويزة علزى    

رو  التزز وات علززى ال ززيا ة الثقافيززة ل مززمل واسززت فاهلا واالسززتلتار  ززا  تضززلي  للززر ل التززا  التززاملى  
مييززم للدقزززا    واسززتتلتار  لقززيمل اإلم زززامية  وامتلززاك للقواميززة ال وليزززة  وتمويززر إلرا ة التززتوب  وت

 0و فل  لتايف حنو ممي  مت الاوار  واحلروب والايراعط
إت إلما  التايف أبسرة   متلاي م ا  سياسى وااتايزا ل وا ت زاعى ويقزاىف وااز   هزو ع ز   ز      

وازاموت الاليتززة  ولز ت كززات مايز  هززاحل  سز ت   ىف  لقزة  نقزز ر مزا هززو  زروي علززى م از  التززاري 
ال ياسزة االسزتت ارية اا يز ة سزا را  إ  إفزالع الهلالزة  فزكت هزاا ال  زل مزت اسزت رارها إ   مز  ازز  
يازززود ىف ط زززس ادايوصزززيات الثقافيزززة واحلضزززارية لللزززوات الوط يزززة ل مزززمل والتزززتوب ىف املززز يني 

  اهلويزززة احلضزززارية وادايوصزززيات الثقافيزززة  الزززال يتلززز   ولزززالك مقزززود إت ادازززر 0القريزززث واللتيززز 
 اززر اقيقززى وااززل فتززال   ويماززم حنززو املميزز  مززت ال ززمو واالكت ززا  والتزز وات  وهززو اقيقززة وااتيززة 
اا  ززززة ىف ايات ززززا  متيتززززلا ومتززززاه  آاثرهززززا املزززز مرة للتقزززز  والو زززز ات  وامللزززز  ة ل ززززالمة الكيززززات 

اإلسززالمى نايززورة عامززة   ت احلززرب  زز   اإلسززالمى نايززورة عامززة   عتلززار  ت احلززرب  زز  الكيززات



اهلويزززة  يقايززز   زززا متليززز  الاريززز  حنزززو فزززرإل اهلي  زززة ال ياسزززية والت زززكرية واالاتايزززا ية واإلعالميزززة 
 0والثقافية

لقززز  اسزززتل د ال ززززرب   اصزززة القززززول االسزززتت ارية اا يزززز ة   لركزززا م الثقافيززززة وال ي يزززة الق  ززززة     
هلي  زة والت زم  والز يت ىف   مزة م زا  ر ززا  م تايزر  مقوالت   ي ة تضل اجل زالق ىف   مزة ا

والثقافززة واي تلززا ىف   مززة فل ززفة القزززوة  وازز   تززط م ززرة ال زززرب إ  ذاتزز  تت ززمل ن ر  ززية مر زززية 
يالململززا  ززوو  ا ززمل مززت فقزز ات ال ززيارة والزز  ود ىف مرالززة االفززواد واالحناززاط  ك ززا اززاد نززالك 

 (20مت كتاب ومقالة) كثر مت فيل وو  ورا و مريكى ىف  كثر 
  

 - ام ا : التالاة نني اهلوية والثقافة:
نة عالاة وييقة نني اهلوية والثقافزة  ةيز  يتتزار الفايز  ني ل زا  إذ  ت مزا مزت هويزة إال و تزمد     

يقافززة   فززال نزز وت م  ززور يقززايف   وال ت ززت   إ   لفيززة يقافيززة   والثقافززة يف ع قلززا   و وهرهززا   
 اات.هوية اا  ة ال

واززز  تتتززز    الثقافزززات يف اهلويزززة الوااززز ة   ك زززا  مززز  اززز  اززز  تت  زززو  ا اهلزززوات يف الثقافزززة الوااززز ة   
وذلززك مززا يتزز   ع زز   لت ززو ا يف إطززار الوازز ة   فقزز  ت ت ززح هويززة عززتث مززت التززتوب إ  يقافززات 

سزلي  املثزاد   فزكت متت  ة   متتمي ع اصرها   وتتالا  مكو  مهتا   فتتللور يف هوية واا ة . وعلزى 
اهلويزة اإلسزالمية تتتزك   مزت يقافزات التزتوب واجلمززمل الزى   للزا اإلسزال  سزواو اعت قتز   و نقيززط 
علزززى عقا ززز ها الزززى كامزززط تزززؤمت  زززا  ة فلزززاحل الثقافزززات الزززى امتم زززط  لثقافزززة الترنيزززة اإلسزززالمية 

الززى امضزوت حتزط لززواو  وتالاقزط متلزا   الترنيزة اإلسززالمية   فلزح  زاا هززوات اجلمزمل والتزتوب
 احلضارة الترنية اإلسالمية  وهح نالك هوية إم امية   متفتدة   و   م  لقة.

ويف ملمززت ت فززرإل فيزز  التوملززة ال امليززة لللززوات واملاايززة للصايوصززيات الثقاافيززة علززة التززايف يفزز إل  ت 
الثقافزة از   لقزط عز   ل  احل اية ن موعلا الكوح يقافة عاملية وكومية . وإذا كامط صور مت هزاحل 

التايف  الد اتري  احل اية   فكت الايورة املتاصرة مت عوملزة احل ايزة از  عا لزط نتكزويت هزاحل الثقافزة 
. وال تفلمل يقافة التوملة إال  يف  وو مفلو  الثقافة اقلية والوط ية . فتلزك اجل ز ة تتكزوت مزت  زاا 

متي زم عزتلا  مززت التزتوب   وعلزى الززر مل مزت ت وع لززا   سزالليث ال زلوك واجلفكززار والرمزومل والف زوت الززى
ال ا لح تت ي م الثقافة الوط ية  لتاامس    ما يقافة التوملة فكهنزا الثقافزة الزى تتازاومل الثقافزة الوط يزة 
    متصاية ا و  الود  وت تتر مت  الد آليات ت ف  ال لل واجلفزرا  واملتلومزات واملترفزة والايزور

(21 .) 
 ملة الى تتد   اهلوية والثقافة الوط يتني   هح ذات ادايا ص التالية:ويقافة التو 

الوسزززا     فلزززح يقافزززة يايزززااللا يف ال الزززث  ازززاب تقزززين وع لزززح   فلزززح ت قززز  عززز        ( 
 االتايالية احل يثة   وهح نالك ماي وعة ة اب.

   و تتزز  عززت وهززح ولويززة   ت فززرإل مززت  علززح   مززت  وت  ت تكززوت هلززا ااعزز ة عززتلية      (ب
 اا ات هللية    و تلتم  أبعكاد ومض وت ال ا  اللثقايف الى ت تقح م  .

وإذا كامط يقافة التوملة يقافة ولوية   فكهنا م اع  على ترك م القزوة. والقزوة ه زا لي زط      (ت
اوة سياسية فد ث   ن  اوة التك ولو يزا املرتلازة  ملتزروعات الايز اعية ذات الايزل ة 

يززززززة كتززززززلكات احلاسززززززوب واإلمت يززززززط   وهززززززح مززززززا يالزززززز  عليزززززز  تق يززززززات التوملززززززة الكوم
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               Of  globalization. 
   Consumer cultureوهززززح مرتلاززززة ارتلاطززززا  وييقززززا  نثقافززززة االسززززتلالك      ( 

الرمزززومل و سزززاليث ال زززلوك فالت ليزززات املرتلازززة ن تزززر احل ايزززة ت زززاع  علزززى متزززر القزززيمل و 
 املرتلاة  الستلالك .

وهح يقافة تت   على  ل  منزاملي وصزي ة مواز ة عز  التزايف   ك زا تز عمل م امزا  للايزور      (ي
.اززود مو ززوعات  اصززة هلززا عالاززة ملاعززرة  و  زز  ملاعززرة   l magesالاه يززة 

 (. 22 ل وق الر زاا )
  مزززت احل ايزززة املا يزززة خبايا ايزززلا تلزززك   علزززى خمزززاطر وت ازززو  يقافزززة التوملزززة الزززى ت لثززز     ( 

ع ي ة تتل    اهلوية والثقافزة الزوط يتني يف آت وااز    يزا يؤكز  ازوة الز اني والزتالمل  نزني 
اهلوية والثقافة  ا  كامتا  وهو اجلمر الا  ي ت عى تقوية التالاة نني الت ايريت الر ي زني  

: اهلويزة والثقافزة جلت يف احلفزاظ علزى اهلويزة مت ع اصر الكيات الوطين ل ممل والتزتوب 
والثقافززة واايززة  مززت ال ززقوط احلضززار    وصززيامة   للززاات   وتتميززما  للقزز رات الززى  كززت 

 التاي      ا لض وط التد  ات مل ا تكت.
 سا سا : عروط احلفاظ على اهلوية والثقافة اإلسالميتني:

واإلعالمح يف عام ا مت ملاوية واستة  اى تتضز  ل زا ي ل ح  ت م  ر إ  الواال الثقايف والفكر  
الايززورة التامزززة   وتتلزززني اقزززا   اجلمزززور  مزززا   عي  زززا   فززز دت مقزززم اليزززو   مزززا  تيزززار كاسززز   زززارو 
م ززز فل   ال منلزززك إملاوحل إال  التتامززز  متززز  ةك زززة ويق زززة  ة جلم زززا المنتلزززك عزززروط املوا لزززة متززز    

كلتززز    واالمززز ماي فيززز    و ولسسزززلا  مزززت مزززواتت الثقزززايف ولك  زززا متزززوفر علزززى عزززروط مو زززوعية ملوا 
واحلضار    يف ن او عايف   ي  اوام  الت د وال ال    والتتايا والت زام    والتتزاوت اإلم زاح يف 
إطار القاموت ال وا   وحتط م لة اجلمزمل املتدز ة. فلزاا هزو اجلسزلوب الت لزح لتزواح خمزاطر التوملزة 

الثقافيزززززة   لتدززززز  ات ال اجتزززززة ع لزززززا   وللدفزززززاظ علزززززى  ايوصزززززيات ا  وللت لزززززث علزززززى الايزززززتاب وا
 واحلضارية.

إت امل ل  الا  م عو إ  اعت ا حل يف متااة املتكالت ال اجتة عت اكت ا  م ا  التوملة لللوية 
والثقافة اإلسالميتني يف هاحل املرالة ال ايقة   يقو  على ااع ة التكام  يف اللد  عت احللود 

ارية واملتكالت الثقافية   وي ال  مت الرؤية الت ولية إ  الواال املتيا   ةي  ل ملمات احلض
ال كت أب  ااد   الفاي  نني اجلو اا ال ياسة واالاتايا ية واال ت اعية   ونني اجلو اا 

والثقافة الترنية      الثقافية والفكرية واإلعالمية   جلم  السلي  إ  تقوية الاات نتدايني اهلوية
فاظ عليل ا   يف     و اا    م  ا ة مل ط و  اجلمة  ويف  روو لي ط مواتية  مت واحل

 موااح كافة .
 ت التايف اإلسالمح هلكو  ن روو صتلة على اجلصت ة  يتا   وي ل ح  ت مكوت صرااو         

ح مت مل  مف  ا   م لمل أبت ال ولة ال لل واد  ني اجلعضاو يف م   ة املؤمتر اإلسالمح  تتا
متكالت ااتايا ية صتلة   ونتضلا  ن    لللا  لت   املرتلة ال ميا يف ال ا  الا  ت ترحل اجلممل 
املتد ة يف تقريرها ال  و  عت الت  ية اللترية يف التايف  وت ايم  اللية هاحل ال ود   ت ال ود 

ت مل االلل ات   ت ال ود الى تتيا حتط  ي الفقر   إ   امث املتكالت ال ياسية الى تتمل م



اإلسالمية  والى ت ت  عت االملمات والايراعات واحلروب  يا يت لث يف ع   االستقرار  ويف 
  ياا فرص الت  ية  ويف ه ر الاااات والق رات .

اجلو اا     وال جماد للد ي  عت احلفاظ على اهلوية والثقافة اإلسالميتني يف     هاحل        
فة عت ركث التق   االاتايا   والتل ح والتك ولو ح  ال تقول على فاجملت تات الضتيفة امل تصل

ال فاا عت  ايوصياهتا الثقافية ومورويلا احلضار   وال متلك  ت تاي   ال ارات الثقافية واإلعالمية 
الى توا للا مت ك  ا ب وصوب  ولت ت ايل  ت تقم صام ة  يف مت ك ال ياسة ال ولية 

 على ماياحللا احليوية . أبموا لا املتالط ة  افا ا  
ولالك مرل  ت ال ل  الى يتتني  على التايف اإلسالمح  ت ي لكلا للدفاظ على هويت          

 ويقافت  اإلسالميتني هح ما يلح :
 وال  : إصال  اجلو اا التامة إصالاا  رعي ا  عامال   يف إطار امل ل  اإلسالمح القو    

ؤية التاملة إ  الواال يف  وامل  املتت   ة  مت     اكت اب و جلسلوب احلكيمل  ومت  الد الر 
 امل اعة    الضتم التا  الا  ل   مت ايوية اجلمة ويت   اركتلا الفاعلة واملؤيرة . 

اثميا  : إيالو  اايى االهت ا  نتاوير التتليمل   وال لوإل ن   وحت ي  م اها  ونراجم   مل ال كيم 
يفي  الفر  واجملت ل   والا  ير  اجل ياد على يقافة التاير ويفت  على الت تليمل ال افل الا  

  ماملا آفاق املترفة .
اثلثا  : تقوية التتاوت نني ال ود التايف اإلسالمح   وتت ي  التضامت اإلسالمح   وحتقي  التكام  

تلا امل ت  ة في ا ني لا  وتتميم الت   اإلسالمح املت ك  يف إطار ت فيا االس اتيايات الى و ت
 اإلسالمية لل نية والتلو  والثقافة  وصا ق عليلا مؤمتر الق ة اإلسالمح يف  ورات  املتتاالة .

رانتا  : ت وية ادالفات نني ال ود التايف االسالمح   واالاتكا  إ  ملا ل اإلسال  ادال ة لف   
كة  و للا  لل  افل  و راوا  ل  اار ال ماعات  وإلاامة عالاات   وية متي ة  حتقيقا  لل اياحل املت  

 الى هت    اجلممل اإلسالمية اا لة .
فلامتلاي هاحل ال ل  امل تقي ة   تتقول الااتية الثقافية  وتايات اهلوية احلضارية  وحتفف احلقوق  
ويتتمَّر اضور اجلمة اإلسالمية يف ال ااة ال ولية فاعلة ومؤيرة  وم ادة يف احلضارة اإلم امية 
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