
Page 1 sur 5 
 

كتنفه من غموض  دات تتجاوز األفراد لما  ات كثيرة وتعق ف الحضارة صع ح تع ط
ولتطورە وتعدد وجهات النظر حوله. فمنذ ظهورە في القرن الثامن عشر واألقالم لم تتوقف 

حث عن ل واحد. وحتى نقرب المعنى سنعمل  عن ال معنى له يتوافق مع وجهات نظر 
عه  حاول ت ل شامل  ش فه    على تع

ة ات الع   في األدب

ا جدا  فا مقتض ة نجد تع س الع قول: في القوام ا  فا لغ   ، نجد تع

سر  ال حضر حضورا وحضارة  المدن والقرى (األما الحضارة من حضر  ن ، وتعني اإلقامة 
دو.    المسكونة)، وهي خالف ال

قول:  دا عند ابن خلدون  فا وح   في االصطالح وجدنا تع

ام الصنائع المستعملة في وجوهه ح ه من ومذاه الحضارة إنما هي تفنن في الترف و
ة اني والفرش واألب س والم ل واحد  المطابخ والمال وسائر عوائد المنزل وأحواله. فل

اختالفمنها صنائع في استجاد عضا وتتكثر  عضها  تلو  ه و ه تختص  ما  ته والتأنق ف
ه من العوائد،  أحوال الترف وما تتلون  ه النفوس من الشهوات والمالذ والتنعم  تنزع إل
ة الرفه للملك.  ع داوة ضرورة لضرورة ت بع طور ال  فصار طور الحضارة في الملك ي
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عني تمييزا بين  فالمالحظ نهما، وهذا  ل ب قا داوة والحضارة و ميز بين ال ف  أن التع
داوة) ومعقد ومتطور (حضارة)، والثاني أحسن من األول وأفضل منه. وهذا ما  ط ( س

بير وتقدمه العالي وعا ا فهناك عالم (المدن) بتطورە ال م ف مفهوما ق دو لعطي للتع  م ال
  لم األول. المتخلف والمتطلع للعا

ث كتب:  ة، ح ملة المعاجم الع ؤكد هذا دوزي في ت   و

س  نة والمال دل عليها ثراء ال ة التي  سر) حالة الترف واالزدهار والرفاه ال الحضارة (
دب إلى غير ذلك   وجمال الحدائق والعمارات وفخامة الم

ة ات الغ   في األدب

  فيتداول مصطلحان للتعبير على هذا المعنى

Civilisation       et Culture 
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ظهر  Civilisationفاألول  ث النحت إذ لم  ظهر أنه حد حضارة وهو مصطلحنا، و يترجم 
ة 18إال في القرن  ن لمة الالت أي  Citizen  (City)التي تعني  Civilisم، وقد نحت من ال

ة.  ف القوامس الع لتقي مع تع  المدينة وهو هنا 

  م16اللتان ظهرتا في القرن  Civilise et Civiliserومنه: 

ل فعل إجرامي إلى مدني Civilisationم استعملت 1732 م قضائي: تح   معنى ح

ة متحضرة ام استعم1756 ة، وشعوب أو هي أقل ل بين الحضارة والبر قا ث  مي ح ل ق
معن ة متوحشة تحتاج إلى التمدين ومن هنا استعمل الفعل السابق  ل أغلب  ىوشعوب 

ات.  اة  صقل األخالق والسلو فالحضارة في هذا المعنى تعني حالة من تطور ظروف الح
الحظ إدخال  والمعارف وقواعد السلوك واألخالق في مجتمع ما (متمدن أو متحضر. و
عتبر نفسه متقدما  عتب ر أو  ارة عن مجتمع  ار التقدم والتحسن نحو مثال عالمي ع مع

ذلك  حتذى، فتكون  ة والتوحش. ومثاال    ضد البر

غة المفرد؛ ومن هنا نالحظ ص ضارة (الح فال توجد إال حضارة واحدة أن المصطلح استخدم 
غ ل لهث وراء  ل  ة) وال ة وخاصة الفرس مة. مستواها األور م ق   ها، وكح

ا.  طال ا، مع مقاومة في هولندا و ل أور شر في    وقد ان

ستعمل 19في القرن  غة الجمع م، صار المصلح    التي صارت تعني:  Civilisationsص

ل  مجتمع أو منطقة أو شعب أو أمة في  مجموعة من الخصائص المميزة أو الخاصة 
ة و اال المجاالت  ة و الجتماع ة و األ دي ة و الخالق اس ة و الس ة و الفن ةالفك ةالو  علم   . تقن

ل واحدة إنجازاتها  حنا أمام حضارات متعددة ل اتها التي تغنيها عن طلقد أص ق وخصوص
ة.  ق التر ال عن ط ادل وتحافظ عليها عبر األج   الت

مرادفين، ثم  Cultureأما الثاني  ل  نهظهرت فقد استعمل لوقت ط   ما. الحاجة للفصل ب

لمة معروفة منذ عهد الرومان ل 18، ومنذ القرن انت ال اهتمام كبير من ق ت  م حظ
ث ميزوا ب ين الحضارة فخصصوا لها ما يتاأللمان، ح ادئ وقعنها و العقل من م واعد لق 

عة.  التأثير في الطب سمح  ة التي  ع المعارف التقن نما تركوا للحضارة مجم م ومثل، ب وق
اة العقل.  ل الشخصي لح ث دلت على الش   وهو نفس الشيء الموجود في فرسا ح

ة القرن  عدا آخر عندما اس19في نها ولجيونم، أخذت    تخدمها األنثرو

(Tylor E.B., Primitive culture, 1874)  
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ن  ل حضارة الشعوب تقتصر على معنى حضارة ل ة التي تقا دائ حضارة الشعوب ال
ل إنجازات شعب معين في منطقة ما  ادين  و المتقدمة. ومنذئذ صارت  ان في جميع الم

طا  دورها  أو  س شمل الحضارة  ف ل مي، وتوسع هذا التع عد ق ل  ذلك فقدت  معقدا. و
شار واالستعمال.  ولوجي واسع االن ث صار هذا المفهوم األنثرو   ح

ث عن أي حضارة يتطلب حضور العناصر  مكن القول إن الحد ف ف ناء على هذا التع و
ة:    التال

اتي-مناخ-تضارس-مجال جغرافي شاسع أو ضيق (أرض-1 ش) تنطلق منه -غطاء ن وح
عني ذلك عدم توسعها في مجاالت مجاورة مختلفة  عتبر مركزها ومسرح تطورها دون أن  و

  عن مجالها األصلي. 

برى -2 ة، وقد ينقسم داخل الحضارات ال مجموعة من المالمح الثقاف مجال ثقافي يتميز 
قة.    إلى وحدات ض

اتالقدرة على األخذ والعطاء والقبو -3 ة: تقن ات الثقاف نقل الممتل ار-ل ب -طقوس-أف
  ...أطعمة-منتوجات-أغاني ورقصات-دين

ة وتفاعل داخلي وتوتر دائم بين عناصرە وفئاته-4 ه مجاالت مجتمع في حالة حرك
بوادي).    (مدن

ل -5 دايتها تعتمد على مورد اقتصادي أساسي ق ل حضارة خاصة في  نظام اقتصادي، ف
عا ل   تطورها. أن تطورە ت

ل للحضارة، فهي التي تملي المواقف -6 ل المجتمع المش منة تعم  ة مه ة وذهن عقل
قة وتدفع حرات المجتمع في اتجاهات معينة.  ام المس ارات وتجدر األح وتوجه االخت
د ومعتقدات وخوف وقلق واع أو غير واع تجعل ردود الفعل غير  ع عا ثمرة إرث  وهي ط

ة وال محكومة ح ادله الحضارات ألنه ميزتها وال يتغير منطق ة. وال ت سان ة اإل األنان تى 
طيئا جدا.  قى تطورە؛ إن حصل،    سرعة إذ ي

ة  ل الدين نقطة ق ش سبحو ل الحضارات  غيبي في الديني وال في قلب الحضارات، ف
ن  ؛والسحري   ، وتمتاح منه أقوى انفعاالتها. درجات مختلفةل

د: ال-7 ش خارج األحداث العارضة، ألنها العمر المد ع من الماضي الحي، وتع حضارات ن
تها  لت ه ش ث  ش على عشرات القرون أو آالف السنين ح لة تع ة ط امتدادات زمن
نها  تملت عناصرها. وقد تتراجع أو تضعف خالل هذا الزمن أو تخضع لحضارة أخرى، ول وا

ة لإل تظر اللحظة المناس عاث من تحت رمادها. ال تموت وعادة ما ت   زهار واالن
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ة؟ الحضارة اإلسالم بي للحضارة عامة، فماذا نعني  ف تق   هذا تع

له طة في العالم إنها أوال هذا الذي ذكرناها  ش ة وال ، وتعتبر واحدة من الحضارات الح
خصها.  قي أن نعرف ما    المعاصر حتى ولو لم تكن في الصدارة. و

ة ه اإلسالم وتحت لوائه طلق عليها نعت "إسالم شر ف " ألنها قامت في المجال الذي ان
ه منه توج ه.  و التفاعل مع ثقافات الشعوب التي انضمت إل   و

شر على مجال ط  جغرافي وتن متد من الفلبين وغرب الصين شرقا حتى المح شاسع 
ا  األطلنتي مكن التمييز داخله بين عدةغ ث  ح ع  التن تميز هذا المجال  جاالت م ، و

ة، وهي:    فرع

  (اته ل دوله وجزرە وأقل ا  سي (جنوب شرق آس  المجال األندون
 ) شالمجال الهندي ستان-بنغالد  )الهند-ا
 ستان-إيرانالتركي (-المجال اإليراني ا الوسطى-أفغا -ينغرب الص-جمهورات آس

ا  القوقاز)-ترك
 ة رة الع ه الج  الشام)-العراق-المجال العربي (ش
 االم ق قي (دول شمال إف ا جنوب الصحراء(الساحل))-جال اإلف ق  دول إف
  .(مفقود) األندلس 

ة أو الهجرة إلى المدينة وحتى  ا وتمتد زمان عثة النب ة من ال دا على مدى أرعة عشر قرنا 
مكن أن نقول تجاوزا إنها  ن  ات كثيرة، ل الوقت الراهن. وعرفت خالل هذا العمر تقل

منت على لة  ه ل الجيران ومساعدا على انطالقهم ط انت مصدر إلهام ل ة و ادة العالم ال
دأه). 10م 16 سعة قرون (حتى القرن ث  زعامة العالم الحضارة  تومنذ العصر الحد

طرتها  ا التي ما لبثت أن فرضت نفسها على حضارات العالم وأخضعتها لس تقل إلى أور ت
الرغم من خاصة مع الحركة االستعمارة و  ة مختلفا. ف كن مصير الحضارة اإلسالم لم 

عة لهذە الحضارة تنقل منها دون ان تتخلى عن منافستها.  ا مقاومته   فقد صارت تا

انت من  ة  دا لة هذە الفترة بين عدة مناطق، فال زها تنقلت ط شير إلى أن مرا جب أن  و
عدها الشام ثم العراق.  )مكة-الحجاز (المدينة المنورة ة  و اس عد سقوط الخالفة الع و

صعد نجم األتراك العثمانيين الذين صارت الزعامة ل ل أن  ة ق مصر والمغرب والهند المغول
لوا آخر الوجوە الناصعة في هذە الحضارة.    ش

اتها ومميزاتها حتى نقترب منها  عض خصوص هذە هي الحضارة التي نود أن نتعرف على 
عض مكوناتها وكذل ثر ونفهم  ا. أ حدث في العالم حال   ك موقفها مما 
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