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 جامعة العلوم اإلسالمية املاليزيةكلية اإلدارة و القيادة 

 
تعد مشكلة دراسة العوملة  الثقافية وحتدايهتا من أكرب املشكالت اليت تواجه الفكر 

اإلسالمية وخصوصيات األمة اإلسالمي املعاصر؛ ألهنا متثل خطرًا على الثقافة 
اإلسالمية كما أن حتدايت العوملة يف جمال الثقافة تعد من أهم املشكالت اليت تواجه 

اآلتية:  دراسة حتدايت  األهداف حتقيق اىل الراهنة الدراسة هتدف العامل اإلسالمي،
اجتاهات الفكر   دراسة والعوملة الثقافية يف عصران احلاضر وموقف اإلسالم منها 

إبراز إسهام األمة اإلسالمية   واإلسالمي املعاصر يف مواجهة حتدايت العوملة الثقافية. 
 وإجياد آلية للتعامل مع العوملة الثقافية أو رفضها.  يف مواجهة حتدايت العوملة الثقافية

وبيان  العوملة تفرضها اليت والتحدايت العوملة مع التعامل كيفية على الدراسة هذه تقوم
على   تعتمد على املنهج الوصفي الذي يقوم  هذه الدراسة الفكر اإلسالمي.  أثرها

عرض املشكلة ووصفها بطريقة معينة وسواء أكان هذا الوصف كمية أو كيفية وأيضاً 
 التحليلي  يستعان ابملنهج

 متهيد
على الرغم من سيادة مفهوم العوملة وانتشار تناوله بني املثقفني يف العامل إال أن ما حييط به من غموض 
يكاد يكون هو املعرب عن اجملاالت اليت تدور حوله. فربغم الكم اهلائل من الكتاابت واملقاالت 

ة مبكان حتديد كل جوانب والندوات واملؤمترات اليت تتناول هذا املفهوم يف العامل إال أنه من الصعوب
العوملة كعملية هلا أبعاد وجوانب متعددة ومتشابكة وال تقتصر على جانب واحد وإن كان يف الغالب 

                                                           
 4681406910drnajib@usim,edu.myاهلاتف،  كلية اإلدارة و القيادة جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية. 1
 
 

mailto:drnajib@usim,edu.my
mailto:drnajib@usim,edu.my


 من العوملة . تعد2اقتصادي اهلدف حيث تغيب عمليًا اجلوانب األخرى السياسية والثقافية
 هذا أخذ فقد . لذلك3العامل لغات ابقي أو العربية اللغة يف سواء اجلديدة اللغوية املصطلحات

 على واملضمون املعىن يف احتدت ولكنها أحياان اللفظ يف اختلفت متعددة معاين احلديث املصطلح
 والتعميم. الشمولية وهو مشرتك قاسم

 
 قافية، وأثرها، الفكراإلسالمي   الث،العوملة :الكلمات املفتاحية

 :العوملة لغًة واصطالحاً  
فوعلة، مشتقة من كلمة )العامل( كما يقال  وزن على العوملة كلمة قياس ميكن العربية اللغة ويف

اللغوية، كما يقول  الناحية صحيح من فاملعىن . إذن4مبعىن)قولبة( اشتقاقا من كلمة، )قالب(
 سيطرهتا حتت نقع ال . حىت5منه واملقصود العوملة أهداف نعرف أن علينا جيب القرضاوي، ولكن

االقتصادية والسياسية والثقافية واالجتماعية. وابلتايل تكون أمتنا ضحية من ضحااي تيارات وهيمنتها، 
 العوملة الثقافية.

 وزن إال الفعل هلذا وليس جمرد رابعي فعل الفعل عومل وهو من املشتق العوملة: هي املصدر
 صحيح غري هذا أن البعض يرى إذ الباحثني بني خالف حمل يف االشتقاق وهو فعلل، وهذا واحد
 . أعطى6القياسي التوليد ابب من وذلك صحته إىل آخرون يذهب بينما القياس خالف على ألنه
 حمدد. منوذج وفق جديداً  ميزاانً  معينا شيئا

لكلمة  فالعوملة: ترمجة -العاملية – الشمولية تقابل، الكونية العوملة فإن اإلجنليزية اللغة يف أما
(Globalization) االمريكية، ومفهومها  املتحدة الوالايت يف ظهرت ما أول ظهرت اليت اإلجنليزية

 منوذج تبين إىل الدعوة هي إمنا العوملة إىل الدعوة أن كما الكل ليشمل دائرته وتوسيع الشيء تعميم
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 العمليات كل الوصف هذا العوملة مفهوم . ويستخدم7الشعوب مجيع على وتعميمه معني أمريكي
 واحدة، ومن كقرية كله العامل يف احلياة جتري حيث واجلغرافية الدولية احلدود حترتم وال تعرف ال اليت
 وسائل تبثها اليت املعلوماتية العوملة بفضل ارتباطا وأكثر اتصاال أكثر اليوم اإلنسانية فالعالقات مث

 اإلعالم. 
 متفق واحد تعريف إجياد يصعب حبيث الباحثني ودراسات العوملة تعريفات تعددت كما

 منهم واحد وكل .جماالهتا يف واملهتمني الباحثني ثقافات اختالف إىل يرجع ذلك سبب ولعل عليه
 وميكننا العهد وحديث غامضا يزال ال العوملة موضوع أن أو خيص موضوعه تعريفا جيد أن حاول

 التعريفات يف اآليت:  من عدد إىل اإلشارة
املنظومة الغربية يف القواميس اإلجنليزية وتعريفات املفكرين والسياسيني أواًل: تعريف العوملة يف 

 من قبل بعض العلماء الغرب، على اعتبار أن الغرب هو مبدع مصطلح العوملة.
العوملة واخلصخصة والتحرير قد أصبحت قوة مهيمنة يف صياغة  (Rao ،1998)قال راو، 

 (Nagaraj e t al 2001) حيث أشار نغراج. 8اجملتمعات واالقتصادايت يف مجيع أحناء العامل
إىل إن العوملة ابلنسبة للبعض مثل وصف العميان للفيل، كل يصفه حسب املكان الذي يضع يده 

ذي له خرطوم والذي وضع يده على الذيل وصفه مبا وقعت به على اخلرطوم عرف الفيل أبنه ذلك ال
عليه، فكذلك العوملة، من نظر إىل اجلانب االقتصادي فيها عرفها أبهنا تفاعالت اقتصادية، هدفها 
الربح أينما كان، ويف أي بلد من بلدان األرض، والذي نظر إىل آاثرها الثقافية عرف العوملة، أبهنا 

فحسب، بل شأن ثقايف، وكذلك األمر يف العوملة السياسية والعوملة ليست مسألة اقتصادية 
التكامل الدويل للبضائع  أبهناالعوملة  عرف (Matthew et al 1997). ماثو9االجتماعية، وغريها

العوملة، هي أعلى مراحل  (Halliday 2001). قال هولدي 10والتكنولوجيا والعمالة ورأس املال
اليت اخرتقت كل ركن من أركان العامل ومن آلة احتكار الرأمسالية يف القرن الرأمسالية واالمربايلية 

العوملة ليست جديدة ولكن بفضل تكنولوجيا  .(chan   and bryce 2001) . قال جان11العشرين
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املعلومات وحترير التجارة، ومستوى الرتابط وتغلغل يف نطاق العوملة اليت يشهد العامل حاليًا مل يسبق له 
 .12يف اتريخ البشريةمثيل 

أهنا مرحلة جديدة من مراحل بروز وتطور احلداثة، تتكثف  smart )م 6884)على حني عرفها 
فيها العالقات االجتماعية على الصعيد العاملي حبيث حيدث تالحم غري قابل للفصل بني الداخل 

 واخلارج ويتم فيها ربط احمللي والعاملي بروابط اقتصادية وثقافية وسياسية وإنسانية.
 مستوايت بني العالقة العوملة: إهنا األمريكيني السياسة علماء أحد، روزانو جيمس ويعرف

 وتداخل اإلنتاج تنظيم إعادة وتشمل واأليديولوجيا والثقافة والسياسة االقتصاد لتحليل متعددة
 الصراع نتيجة الدول ملختلف املستهلكة السلع ومتاثل التمويل أسواق وانتشار احلدود عرب الصناعات

 بتريمارتن هانس العوملة فتح كتاب مؤلفي . وتعريف.13املقيمة واجملموعات املهاجرة اجملموعات بني
 وامللبس واألكل التغري يف واحد منط إىل ابلبشرية الوصول عملية الدشومان، العوملة: هي وهار

 .14والتقاليد والعادات

 تعريفات أخرى
 املباشرة واالستثمارات التجارة حقول يف العامل أسواق اندماج تعىن العوملة: أبهنا األطرشي دمحم يعرف

 لقوى العامل وخضوع .األسواق حرية رأمسالية من إطار ضمن والثقافات العاملة القوى أموال وانتقال
 العنصر وأن الدولة سيادة يف الكبري االحنسار وإىل القومية احلدود اخرتاق إىل يؤدي مما العاملية السوق

 الفيلسوف . تعريف15القوميات ختطية العمالقة الرأمسالية الشركات هي الظاهرة هذه يف األساسي
 الالإنسانية الدكتاتورية فرض من األقوايء ميكن نظام للعوملة: هي ودي جار روجيه املسلم الفرنسي

حنفي، العوملة،  حسن . يعرف16السوق وحرية احلر التبادل بذريعة املستضعفني افرتاس تسمح اليت
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 يف األخر وتوحيد األان ضعف مقابل يف اآلخر وقوة الذات يعىن األان حساب على اآلخر لصاحل
 .17األان تفتيت مقابل

 وللذهنيات وتفكريه لإلنسان كربى اخرتاق عملية العوملة إهنا عرف اجلميل، فقد سيار وأما
 وحركتها ولالقتصادايت وجماالهتا وللجغرافيا وكياانهتا وللدول وأنساهبا وللمجتمعات وتراكيبها

 .18وتداعياهتا ولإلعالميات وهويتها وللثقافات
 تقريبا القرن منتصف عند الرأمسايل اإلنتاج منط وصول هي العظم صادق عند العوملة تعريف

 اإلنتاج دائرة عاملية والتداول، إىل والتجارة والسوق والتوزيع التبادل دائرة عاملية من االنتقال نقطة إىل
 وقوى اإلنتاج رأمسال اإلنتاج عوملة بداية هي نشهدها اليت العوملة ظاهرة أن أي ذاهتا اإلنتاج وإعادة
 خارج ومالئم مناسب مكان كل يف ونشرها أيضا الرأمسالية اإلنتاج عالقات وابلتايل الرأمسالية اإلنتاج

 أن بعد العمق مستوى على العامل رسم إعادة هي املعىن هبذا ودوله، العوملة األصلي املركز جمتمعات
 .19ومظاهره النمط سطح مستوى على رمسته كانت

 ال عناصر من جيمعه مبا للعوملة شامال تعريفا يكون ما أقرب التعريف هذا أن ابلذكر وجدير
 القرن أواخر يف التجاري التبادل قمته وصلت أن إىل الوضع تطور بدوهنا مث العوملة تتحرك أن ميكن
 أو الوقت ذلك يف موجودة كانت العوملة أن على يدل هذا فهل قرنني قبل عشر والتاسع عشر الثامن

 تكن مل احلايل مبفهومها العوملة؟ فالعوملة عالمات من عالمة تكون والسلع البضائع تبادل جمرد أن
 .موجودة

 على القائمة القطبية التعددية سقوط مرحلة يف االمربايلية العوملة: هي تيزيين الطيب تعريف
 تواجه عصر يف أي بعدها وما املعلوماتية وعصر واالجتماعية االقتصادية األمناط يف والقضاء التناقض

 جتسيد بوصفه الكوين السوق وبروز الرأمسايل واالغرتاب االستقالل اشكال يف جديدة حتوالت فيه
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 يف عربها تـمر أن هلا ويراد والقيم واهلوايت االنتماءات كل تبتلع اليت للعوملة عامليا وشامل عملي
 20.يكون ال وما يكون أن جيب ما منط حتدد وحيدة واحدة آلية مواجهة

 ومهدت سبقت صغرية عوملات هناك أن أي تراكمية العوملة: عملية أن الباحثون ويرى
 تسارعها وترية تزايد هو فيها واجلديد .الفريق هذا رأي حسب اليوم نشهدها اليت للعوملة الطريق

 العلمي والتقدم واملواصالت النقل واالتصال اإلعالم وسائل تقدم بفضل األخرية الفرتة يف ونشاطها
 21.بعد تكتمل فهي مل ذلك ومع عام بشكل

 حافلة مرحلة وهي الدولية العالقات تطور مراحل من اترخيية العوملة: مرحلة أن البعض ويرى
 املعلوماتية ثورة األساسي، ظهور العنصر وكان واالجتماعية والسياسية االقتصادية ابلتغريات

 22.والتكنولوجية
وال بد من القول إىل أن أغلب احملوالت االجتهادية الرامية تبيان مفهوم وداللة ظاهرة العوملة 

 مل تبلغ مبتغاها ومرامها األساسي بعد، فالبعض من تلك االجتهادات اقتصرت على 
 املاضي القرن هناية يف اإلمربايلية ولدت كما اجلديدة الليربالية العوملة: أيديولوجية أن -6

 .23الغربية للرأمسالية كأيديولوجية
 اجملاالت يف الدولية التغريات على الوصف تطلق اليت املفاهيم إحدى العوملة: هي -1

 .24تتوقف وال الدولية احلدود حتدها ال مستمرة عملية التعميم، فهي حيث من املختلفة
 .25واجتماعيا وثقافيا واقتصاداي سياسيا عاملي تطبيع العوملة: حالة -0
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 والسلوك واالجتماع والثقافة والسياسة االقتصاد أمور فيها تتداخل العوملة: ظاهرة -0
 على تغريات فيها حتدث كما .الدولية احلدود عن كله للعامل فيها االنتماء ويكون
 26.األرض كوكب يف اإلنسان حياة جماالت خمتلف

 األمم بني واالقتصادية والسياسية والثقافية واملكانية الزمانية احلواجز إزالة إىل هتدف -5
 الغربية احلضارة قيم ميثل معني وسلوك معينة قيم فرض خمتلفة بطرق وحتاول والشعوب
 الثقافة . يف27واجلنسية واالجتماعية األسرية العالقات يف معينة ألشكال والرتويح
 .الغربية

 لنا يفسر وهذا املستقبلي البعد ذات العاملية التوجهات جمموعة يف العوملة ظاهرة تتمثل -1
 أيدولوجية إىل اللجوء إىل العوملة صاحبة املتحدة الوالايت الغربية وخاصة الدول حماولة

العامل. وخاصة  إلدارة األمريكي النموذج تقدمي على يساعد كونيا بديال تكون جديدة
ت املتحدة بعد تفكك االحتاد السوفييت وبروز النظام العاملي اجلديد تقوده الوالاي

 .28األمريكية
 وهلا الذات متحولة اترخيية صريورة كأهنا جتعل العوملة التعريفات هذه أن والواقع -7

 جمال يف نرى . كما29واجتماعيا وثقافيا وسياسيا اقتصاداي -ومتباينة خمتلفة مستوايت
 واملهيمن الرئيسي احملرك هي لتكون السوق اَليات شكل على العوملة أصبحت االقتصاد

 كذلك النامية الدول وخاصة العامل دول بني االقتصادية العالقات مستوى على الوحيد
 نراه كما – معا واألمريكية الغربية الليربالية الدميقراطية ستكون السياسة جمال يف جند
 أفكار صياغة تعين القول: أهنا الثقافة، ميكن جمال يف وأما .الدولية الساحة يف اليوم
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 على تقبله ليمهد الغربية الثقافة وسلوكيات وقيم مفاهيم ونشر عاملية إىل وحتويلها
 .30العاملي املستوى

 سواء – الدولية الساحة دخل مث قبل من موجودا يكن مل العوملة مصطلح أن القول وخالصة
 األمريكي الرئيس يف إعالن أن يكون بدايته ميكن سنوات عدة منذ االقتصاد، والسياسة، والثقافة يف

 العوملة، وجتدر متهيدا، ملصطلح النظام هذا أصبح ذلك وبعد اجلديد العاملي النظام األب بوش جورج
املصطلح،  هلذا جتد مقابل ال واالجنليزية العربية القواميس فيها مبا اللغوية القواميس أن إىل االشارة
ومفهومها مع  مضموهنا يف تتفق ملة العو ذلك، إذن غري ورمبا .حلداثته يرجع ذلك يف والسبب
 الثالث العامل شعوب قهر الذي النظام هذا لظهور بداية كانت وقد اجلديد العاملي النظام مصطلح
  .اإلسالمي العامل وخاصة

 بعد ظهرت يقول العوملة الذي هوالسابقة  التعريفات تلك كل بني من فالراجح عندي إذن
 .عظمى كقوة املتحدة الوالايت وبروز االحتاد السوفييت اهنيار

 تعريف العوملة عند الباحث
العوملة، تعين اهليمنة االقتصادية والسياسية والثقافية وثورة املعلوماتية، تقودها الوالايت املتحدة 
األمريكية حتت مظلة األمم املتحدة وابسم الشرعية الدولية لتحقيق أهدافها وغاايهتا، وهناك أيدولوجية 

 تقف ورائها وتوجهها حسب مصلحتها. 

  الثقافية العوملة مفهوم
 جتعل لدرجة املختلفة العامل شعوب بني حيدث الذي التقارب هو ابلطبع الثقافية ابلعوملة صوداملق إن

 تعرف ال مشرتكة خصائص ذات واحدة ثقافة طريق مجيعًا يف وسريها بينها الثقافية الفوارق نزول
والثقافية، ومن هنا تكون العوملة الثقافية مفهوم مشويل يشمل اللباس والنموذج  الدينية اخلصوصيات

املعتمد، والتسلية، والرتفيه وأسلوب الطعام، وميكنك أن تطلب وجبة طعام )ماكدوانلدز( يف أي بلد 
من العامل حتل فيه يف جو ثقايف مصمم خصيصًا هلذا الغرض، كما تشمل العوملة الرسومات ومنط 
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والتفكري وصياغة اإلنسان من خالل القوة اليت تسود العامل وهي الوالايت املتحدة  الذوق،
. وأيضاً يقول بلقاسم: ليست العوملة سيطرة اقتصادية وتكنولوجية فحسب بل هي سيطرة 31األمريكية

ة علمية وثقافية وأيديولوجية وهي تعين أيضًا ذلك التداخل الواضح يف الشؤون االقتصادية واالجتماعي
والثقافية والسياسية والسلوك الدويل دون اعتداد يذكر ابحلدود السياسية للدول ذات السيادة أو 

 .32انتماء إىل وطن حمدد أو لدولة معينة ودون احلاجة إىل إجراءات حكومية
واألنرتنت،  التكنولوجية الثورة بعد وخاصة األخرية اآلونة يف زاد قد التقارب هذا أن والواقع

 كل اإلعالم، وعرب وسائل عرب املختلفة الشعوب ثقافات وتتداخل تتشابك العامل أطراف جند
الذي يطرح  السؤال ولكن 33.األحرى ثقافات على لالطالع سهلت على اإلنسان اليت املخرتعات
 يف مشرتكة مالمح ذات واحدة ثقافة يف العامل شعوب تتوحد أن ذلك معين ميكن هل نفسه هو

 الراهن؟  الوقت
انصر العمر، وما هتدف إليه العوملة الثقافية هو إجياد ثقافة عاملية، تعىن بتوحيد القيم يقول 

حول املرأة واألسرة، ومجيع ما ميكن أن يندرج حتت لفظة الثقافة، فهي توحيد للثقافات بغري حدود، 
نية على سرعة وآلة ذلك اإلعالم بوسائله املختلفة، واالتصاالت بقطاعاهتا املتعددة، وهذه العوملة مب

 .34انتشار املعلومات وسهولة حركتها مع إمكانية الوصول إليها بغري رقيب أو حسيب
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إن خطر القنوات الفضائية املرتبطة ابقتصاد السحت كما يقول دمحم العبدة، ال ميتد إىل 
مشبع الناحية األخالقية فقط، بل يسيب املبادئ واالعتقاد ابلزعزعة وعدم الثقة، فالغرب الرأمسايل 

. وهذا النوع من 35ابلنزعة املادية والشك وشيوع االحنالل اخللقي واالجتماعي شرط لتسويق ثقافته
الثقافة اليت ال حترتم القيم واخلصوصيات، تعد غزوًا فكراًي وليس تباداًل ثقافياً، ومن مث تكون مرفوضة 

فهي اليت تتفاعل وختتلط مع يف نظر اإلسالم، ألهنا ترفض املشاركة اآلخر، أما الثقافة املقبولة 
الثقافات األخرى، أتخذ وتعطي، وتؤمن أن هناك مشرتك بني الثقافات، وكذلك متايز بني الثقافات، 

 احلكومات واجب هو عليها واحلفظ اإلنسان أو حقوق الفرد حقوق أبن االعتقاد املشرتكة العناصر
وكذلك .احلقوق تلك على ابحلفاظ التزامها من واالحرتام شرعيتها تكتسب احلكومات وأن احمللية

قضية الدميقراطية، واألمن والسالم والعدالة االجتماعية كل هذه األمور تدخل يف مفهوم املشرتك 
 الثقايف. 

 العوملة جذور
 القدمي؟  التاريخ يف قدمية جذور هلا أم جديدة قضية ) العوملة (الباحثون: هل يتساءل

 التاسع القرن إىل ترجع األوىل بدايتها بل جديدة ظاهرة ليست العوملة أن إىل البعض فيذهب
 احلديث التجاري النظام بتطور اقرتنت مث واألمريكيتني وإفريقيا آلسيا الغريب االستعمار بدء مع عشر

 .36العوملة مث ابلعاملية عرف ومعقد متشابك عاملي نظام والدة إىل أدى الذي األمر أورواب يف
 فينا مؤمتر منذ مستخدما كان العاملي النظام مصطلح أن إىل اإلطار هذا يف يذهبون وأخرون

نتاجاً  ليست الفريق، فالعوملة هذا رأي . وعلى37النمسا وزراء رئيس مرتينخ قاده الذي م6965عام
املتعددة،  الظواهر لتحليل املفاهيم أحد كمصطلحًا وأصبح فيها ظهر اليت األخرية العشر للسنوات

 واإلعالم، ويف والثقافة واالجتماع واالقتصاد السياسة يف املختلفة جماالهتا يف العوملة عليها تنطوي اليت
 اآليت:  آاثرها حديثاً يف تربز العوملة جعل الذي أن السبب رأيي ميكن
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  واملعلوماتية العلمية الثورة انتشار  -6
  الشرقية وأورواب السوفيايت التفكك ومنها العامل يف حدثت اليت الكربى التطورات -1
 إىل العوملة وقسم .العوملة بداية هي القومية الدولة ظهور أن يرى من الباحثني من وهناك -0

 هي:  مراحل مخس
 حىت عشر اخلامس القرن منذ أورواب يف استمرت اليت اجلنينية: وهي أوال: املرحلة

 كانت اليت القيود واضعاف القومية اجملتمعات منو وشهدت عشر الثامن القرن منتصف
 .الوسطى العصور يف سائدة

 حىت عشر الثامن القرن منذ منتصف أورواب يف املرحلة هذه استمرت اثنيا: النشوء
 تتبلور وأخذت املوحدة الدولة فكرة يف مهماَ  حتوال حدث حيث بعده وما م6974عام

 كما لإلنسانية مواطنني ابعتبارهم وابألفراد الدولية اخلاصة حترك ابلعالقات املفاهيم
 بني العالقات بتنظيم املتعلقة املؤسسات ونشأت الدولية االتفاقيات كبري حد إىل زادت
 .38الدول

 واتسعت .العشرين القرن من العشرينات حىت م6974عام من االنطالق اثلثا: مرحلة
 املنافسات أقيمت كذلك .والرايضة واالقتصاد السياسة يف الكونية األفكار بظهور
 العاملية احلرب اندالع املرحلة هذه وشهدت نوبل وجوائز األوملبية األلعاب -مثل العاملية
 .39األمم ما يسمى بعصبة وانشاء األوىل

 من الستينات حىت العشرينات من بدايتها وكانت اهليمنة أجل من الصراع رابعا: مرحلة
 على الذرية القنبلة وإلقاء املريرة والصراعات الكونية احلروب وشهدت العشرين القرن

 .40املتحدة األمم هيئة انشاء مث الياابن
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 وهي .العشرين القرن أواخر حىت الستينات من وبدأت اليقني عدم خامسا: مرحلة
 ثورة وعصر القمر سطح اىل اإلنسان ووصول اهلائل والتكنولوجي العلمي التقدم مرحلة

 .41للعوملة التارخيي التطور جتاه اآلراء اختلفت ومهما .الباردة احلرب وهناية االتصاالت
 

 موقف اإلسالم من العوملة الثقافية 
ذكران أن تعريف العوملة الثقافية أهنا تعىن تعميم أفكار ومفاهيم وقيم ومبادئ ونظم خاصة للشعوب 

األمريكية الغربية ومعتقداهتم وأمناط من السلوك والعادات والتقاليد، وأساليب احلياة وطرق املعيشة 
واألوروبية وإعطائها صبغة العاملية ومن مّث حماولة وفرضها على حساب األفكار، والثقافات والقيم 

 واملبادئ واألخالق واألمناط السلوكية واملعيشية اخلاصة ابلشعوب األخرى وخاصًة اجملتمعات
ليدها وأعرافها وعاداهتا الثاين ثقافة هلا خصوصيتها ومرتبطة بقومية معينة أو عقيدة معينة وهلا تقا

وعقائدها، فأما النوع األول فيمثل ثقافة عامة أو فكرًا عامًا أو املشرك اإلنساين بني األمم يتأثر فيه 
الالحق ابلسايق وتنقله األمم عن بعضها مستفيدة منه ومضيفه إليه ومطورة له كما أنه ضروري 

 .إلعمار األرض واستمرار اإلنسان يف احلياة

 
النتائج الدراسةأهم   

إن العامل اإلسالمي يواجه حتدايت العوملة، أبنواعها املختلفة إجيابياً وسلبياً وهذه املرحلة تتميز 
ابلتغريات السريعة واليت مل أتت من فراغ ولكنها جاءت مع متغريات الدولية وثورة العلمية وانتشار 

 .ة صغريةتكنولوجية املتطورة اليت حولت العامل إىل قرية معلوماتي
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، هنالك ثقافة ال ختص بعينها شعباً معيناً أو قوماً بذاته أو ديناً معيناً وإمنا هي ثقافة مشرتكة بني شعوب  األول
العامل وهذا النوع من الثقافة ال أبس من أخذه واال ستفادة منه إلجل إعمار األرض وهذا النوع من الثقافة ال مينعه 

 اإلسالم يف اال نتفاع وأخذه بل يشجعه
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