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 .م9191.م9102. السنة اجلامعية             ليسانس أدب عريب سنة اثلثة
 عبد اجلليل بن سامل  /األستاذ          مقياس اتريخ احلضارة اإلنسانية

 

 مقدمة .0

: احلضارة هي نظام اجتماعي يعني اإلنسان على الزايدة من إنتاجه الثقايف، وتتألف احلضارة من عناصر أربعة
االقتصادية، والنظم السياسية، والتقاليد اخلُلقية، ومتابعة العلوم والفنون؛ وهي تبدأ حيث ينتهي االضطراب املوارد 

والقلق، ألنه إذا ما أِمَن اإلنسان من اخلوف، حتررت يف نفسه دوافع التطلع وعوامل اإلبداع واإلنشاء، وبعدئذ ال 
فهم احلياة وازدهارها و ابختصار احلضارة هي الرقي تنفك احلوافز الطبيعية تستنهضه للمضي يف طريقه إىل 

 .واالزدهار يف مجيع امليادين و اجملاالت

ترتكز احلضارة على البحث العلمي والفين التشكيلي ابلدرجة األوىل، فاجلانب العلمي يتمثل يف االبتكارات 
ن املعمارية واملنحواتت وبعض الفنون التكنولوجيا وعلم االجتماع فأما اجلانب الفين التشكيلي فهو يتمثل يف الفنو 

فلو ركزان حبثنا على أكرب احلضارات يف العامل مثل احلضارة الرومانية سنجد أهنا كانت متتلك . اليت تساهم يف الرقي
 .فالفن والعلم مها عنصران متكامالن يقودان أي حضارة. علماء وفنانني عظماء

 2971، بينما جند يف سنة (ذوق)أو ( ثقافة)أو ( حضارة)ابسم على سبيل النكتة ال جند أحدًا مسى بنتًا له 
تعريفًا للحضارة مجعها " 262"، وهناك (حضارة)أجنب انئب فرنسي طفلة فأطلق عليها من ابب التفاؤل اسم 

 ،civilization، ومنهم من يراها ترمجة موافقة للكلمة الفرنسية (ألفريد كروبر)األنثروبولوجي األملاين األمريكي 
، بينما جند معجماً غربياً يرى أن مضمون احلضارة (آن جاك تورغو)وأّول من استعملها من الفرنسيني االقتصادي 

 .وكل حضارة تنقسم إىل عدد مرتفع من احلضارات غامض، وأن احلضارات جمموعات متباينة،

 املفهوم اللغوي واإلصطالحي .9

قال احلضارة هي تشييد القرى واألرايف واملنازل املسكونة، ويف اللغة العربية هي كلمة مشتقة من الفعل حضر، وي
فهي خالف البدو والبداوة والبادية، وتستخدم اللفظة يف الداللة على اجملتمع املعقد الذي يعيش أكثر أفراده يف 

 على خالف اجملتمعات البدوية ذات. املدن وميارسون الزراعة، التعدين، التصنيع على مستوى مصغر، والتجارة
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البنية القبلية اليت تتنقل بطبيعتها وتعتاش أبساليب ال تربطها ببقعة جغرافية حمددة، كالصيد مثاًل، ويعترب اجملتمع 
 .الصناعي احلديث شكاًل من اشكال احلضارة

كالتفوق واإلنسانية ( سلبية أو اجيابية)تعترب لفظة حضارة مثرية للجدل وقابلة للتأويل، واستخدامها يستحضر قيم 
الرفعة، ويف الواقع رأى ويرى العديد من أفراد احلضارات املختلفة أنفسهم على أهنم متفوقون ومتميزون عن أفراد و 

 .احلضارات األخرى، ويعتربون أفراد احلضارات األخرى مهجيني ودونيني

أكرب يعيشها و يذهب البعض إىل اعتبار احلضارة أسلوب معيشي يعتاد عليه الفرد من تفاصيل صغرية إىل تفاصيل 
يف جمتمعه وال يقصد من هذا استخدامه إىل احدث وسائل املعيشة بل تعامله هو كإنسان مع األشياء املادية 

ومن املمكن تعريف احلضارة على أهنا الفنون والتقاليد واملرياث . واملعنوية اليت تدور حوله وشعوره اإلنساين جتاهها
إن احلضارة مبفهوم . والتقين الذي متتع به شعب معني يف حقبة من التاريخ الثقايف والتارخيي ومقدار التقدم العلمي

شامل تعين كل ما مييز أمة عن أمة من حيث العادات والتقاليد وأسلوب املعيشة واملالبس والتمسك ابلقيم الدينية 
 .واألخالقية ومقدرة اإلنسان يف كل حضارة على اإلبداع يف الفنون واآلداب والعلوم

 :رف على حضارات الشعوب تُدرس العناصر التاليةو للتع

 طرق العيش والظروف الطبيعية. 
 الوضع االقتصادي. 
 العالقات االجتماعية بني فئات اجملتمع. 
 أنظمة احلكم السائدة. 
 اإلجنازات العلمية والثقافية والعمرانية. 

 تعريف احلضارة .3

ولذلك يقول رالف ابرتن بريي . ألهنا ليست مفهوما اثبتا. فنحن نتعاىن أمرا ابلغ الصعوبة. وحنن إذ نعرف احلضارة
ألن كال من الناس يريد به شيئا يف سياق . يف  آفاق القيمة من الصعب جدا ومن غري امليسور أن تعرف احلضارة

 .خمتلف
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 تعريف احلضارة يف اجملال العريب اإلسالمي .3.0

 .ما أن يوفر لكل فرد مجيع الضماانت الالزمة لتطورهأهنا هذه اإلجنازات اليت تتيح جملتمع ( مالك بن نبـي)يرى 
نسق عقدي، وبنية فكرية وسلوكية، ومنظومة : أبن كل حضارة ال بد هلا من عناصر مخسة( نصر عارف)ويرى  

 .قيم، ومنط مادي جمسم، وطريقة للتعامل مع العامل والكون، وأسلوب للتعامل مع اآلخر وحضارته

ابلتفنن يف الرتف، والصناعة، والتأنق يف عامل الرفاه املادي، مع اإلشارة إىل قيام ( احلضارة)عرف ( ابن خلدون(  
( مالك بن نبـي)ويف العصر احلديث كان مشروع ... العمران على عصبية القوة والصراع الداخلي مع ربطها ابلدين

ادي والفكري والزمين، حسب هذه الثقافية، يركز على اجلانب اإلنساين وامل( فرنسا)اجلزائري، الذي أتثر أبجواء 
، ووضع شروطاً للنهضة، مركِّزاً على جتاوز نقطة ضعف بشرية، وهي (حضارة= وقت + تراب + إنسان : )املعادلة

حسني .د)القابلية للخنوع،كما أّكد دور التحدايت اخلارجية الطبيعية والبشرية يف صنع حضارٍة ما، بينما أّكد 
 .ها لظروف احلياة الواقعية ألهلهانفعية احلضارة وحتسين( مؤنس

اهلندي، أتسَّف للمشهد اآلسي الذي عانته شعوب حضارتنا، ورتَّب يف تعريفه منظومة فكرية، ( الندوي)و
بني الدين )تستوعب بقدر ثقافة الكاتب، اجلهود التقدمية لإلنسان، ُمركِّزاً على البعد اإلمياين واألخالقي، يف كتابه 

ط سلبيات االحتكاك ابحلضارات األخرى، رأى أن احلضارتني اإلسالمية والغربية كشجرتني ، وحتت ضغ(واملدنية
أسباب سقوط احلضارات حتلياًل معنوايً، وقدَّم رؤيًة درامية  -حسب توجهه الفكري  -وحّلل ! خمتلفتني يف الثمار

؟ نذكرها مع "حنطاط املسلمنيماذا خسر العامل اب"للجانب السلبـّي التارخيّي للحضارات اأُلخرى، يف كتابه 
، اليت يصفها أبهنا مل تتورّع عن املتعية والوحشية، كان هلا تقنني (احلضارة الرومانية)االستدراك عليها واملالحظات، فـ

مل يتنزَّهوا عن الشذوذ واألسطورية وامليثولوجيا، لكن كان هلم إنتاج ذهين فلسفي ( اليوانن)دقيق، وصحيح أن 
على الرغم من أهنا أفرطت يف احتقار اجلسد واحلس وتعذيب النفس، كما يقول، فقد ( ة اهلنديةاحلضار )مؤثر، و

، والفرس القدماء  (طاغور)أخرجت مفاهيم قيمية يف التجاوب مع الطبيعة، وأنقذت الكثري من الفقر، وأنتجت 
متنزهة عن عامل املادة حمتقرة للجنس، متشددة ذات نظرة تشاؤمية ( مانوية)كانوا يؤهلون امللوك تقريباً، مرتددين بني 

. وتساهل مزدكي يف النظرة إىل اجلنس، لكنها كانت حضارة مل ختل من عراقة وتقدم سياسي ومدين وعدل
يؤاخذ عليها دعوهتا إىل الرتهنب وهجر النعمة، لكن هلا ميزهتا يف الدعوة إىل احملبة والتسامح، ( النصرانية)وهكذا، فـ

األورويب، ومسألة ( اجليتو)، وهي رغم عذاابهتا يف (شعب هللا املختار)يف رؤيتها بكون أتباعها تنتقد ( اليهودية)و
، (جوييم)، اليت كثر اجلدل حوهلا، وأزمات وجودها، أتىب على الغري االخنراط يف شعبها، لكوهنم (اهلولوكست)
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قامات علمية،  -نة، أو هوية كداي–لكنها تعترب من الدايانت اإلبراهيمية ذات األصل التوحيدي، وقدمت 
ابلرغم أن فيها تنكرًا حلب احلياة ودفق اجلمال، فهي تنال إعجاب بعض الغربيني هبا، كما عرض ( البوذية)و
، ألهنا جتسيد حملاولة البشر كسر حدة األمل ونبذ األاننية والتخلص (سدهارات)يف روايته ( بوذا)حلياة ( هرمان هسه)

األسطورية، وأخالقيات ( اهلند)وهكذا قل يف أداين . ق التمارين املعنويةمن التشتت الفكري عن طري
، أوالها تقنيين وضعي بال رؤية ميتافيزيقية، واثنيها أتمُّلي ال (التاو)، وفلسفة (الوتسو)، وروحانية (كونفشيوس)

 .خيلو من الوعي الزائف

ه الديين، ُمركِّزًا على ضرورة استعادة الرايدة، عوامل النهضة الدينية واالجتماعية من منظور ( الندوي)وقد فّصل 
إىل " حنن واحلضارة الغربية"يف كتابه ( املودودي)وداعياً إىل االكتفاء الذايت للدول املنضوية يف الشرق املسلم، ودعا 

نه تصور حضاري مستقل، وإىل الثقة ابملستقبل، وطرح مرجعية النص، ومتحيص الرتاث، وعدم االنبهار ابآلخر، لك
أيضًا من ختصصه كمحام، وسليل أسرة دينية، قدَّم رؤية معاين ومفاهيم وتقنينات فكرية وشرعية ودستورية، ومن 
منطلق الدفاع والبون احلضاري الراهن، أسرع إىل املقارنة بني اإلسالم واحلضارة الغربية، مع أن اإلسالم دين، 

ُمعتربًا أن اإلسالم وهذه احلضارة ال جيتمعان، كمن يركب  واحلضارة واقع، وقِد افرتَض أيضًا الثنائية الضدية،
مع أن شرقَنا اإلسالميَّ قِد استفاَد من حضارة الغرب، خصوصًا يف اجلانب التقين ! سفينتني فيتمزَّق بينهما

تفادة والقانوين والسياسي والصناعي، والتنظيم والتخطيط، واجلماليات، واستخراج املعادن والطاقات اخلبيئة، واالس
من الوقت، ونبذ القدرية والتواُكل والكسل، وعلوم اإلدارة والتنمية البشرية، والعمران واخلدمات، والبيئة، والصحة، 
وتوفري اخلدمات السكنية والصحية واالقتصادية، وحتسني ظروف احلياة، وأتكيد مركزية الدنيا وعدم إمهاهلا حتت 

 .اهتا وأفكارها ومذاهبها النقديةأيِّ ذريعة كانت، ومثاقفته عقولنا بتنظري 

يف زمن صعب يؤكِّد التقاًء حضارايًَّ وتثاقفًا دينيًَّا بني الشرق والغرب، لكن ( سعيد النورسي)وجدان ( تركيا)ويف 
فتح )كما قرأت لواعظ وكاتب مثقف هو ...غلب عليه التحذير من سلطة عالقات عدم التكافؤ بني احلضارتني

لنظرة حضارية حمافظة، وقد رّكز على أن حضارة الغرب تراث إنساين مشرتك، وأنه ال بد لكل مقارابٍت ( هللا كوالن
حضارة من إنسان مؤهل، ودولة حرة مستقلة، ورأمسال مثني هو الزمن، ُمركِّزاً على احلوار احلضاريِّ والالعنف، كما 

جمموع املفاهيم املختلفة وسبل التفكري : أبهناوجدان له نظرة استيعابية للمدارس الثقافية والفكرية، وعرَّف الثقافة 
وقدَّم يف كتابه . املتنوعة، وأوجه الرؤية املتعددة، والتصورات الفنية والقيم األخالقية املرتبطة كل منها بتفسري خمتلف

ان بكتاب رؤية استشفافية للحضارة، تقدِّم الفكر، وتعطيه أولوية، وكذلك اإلرادة، ِمّا ذّكرَ " وحنن نبين حضارتنا"
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قد دعا إىل ( علي شريعيت.د)كان ( إيران)ويف . وحاوره ملياً ( البااب)وقِد التقى ". العامل فكرة وإرادة(: "شوبنهاور)
وروحه، ( الشرق)العودة إىل الذات بعناصرها الدينية ورؤاه احملدثة، كما دعا إىل توليفة حضارية مرّكبة من حكمِة 

( عبد الكرمي سروش)، مع احملبة والعقل، كما كانت جهود (ابن سينا)عرفة ، وم(ابسكال)، وقلب (قيصر)وسيف 
الدين، واحلضارة، واحلداثة، تقوم على إبراز : تصبُّ يف مفاهيم أتويلية جديدة( شبسرتي)و( مصطفى ملكيان)و

احلضارة، وال شك أن جانب األنسنة، وأتصيل املعىن الدنيوي للعامل والعقالنية واملعنوية واهلرمنيوطيقا والعرفان يف 
 .لكل من البلدين بنية حضارية مادية وتقنية مناسبة

ودول عربية أُخرى دعواٍت لبناِء حضارة جديدة، تستوحي بعض املثل من احلضارة الغربية، ( مصر)بينما جند يف 
، ويتبنون مناهج شَّت ليربالية وع لمانية ويسارية، على خالف يف درجة األخذ بني ُمقٍل وُمكثر، ذوي اجتاهات شَّتَّ

وقد أسهم كتاب عديدون يف إثراء الفكر احلضاري وأتصيله، من خالل (. رفاعة الطهطاوي)، و(طه حسني)منهم 
، (عبده)، و(الكواكبـي)، و(األفغاين)، و(خري الدين التونسي)دراسات حضارية وفكرية ذات مسة توفيقية، منهم 

، الذي دعا إىل مبادئ عامَّة لتأسيس احلضارة، وإعادة (عمارة دمحم.د)، وسار على درهبم كتاب مثل (رشيد رضا)و
متحيص الرتاث، وأخذ العناصر العقلية والفلسفية الصاحلة منه، وتفعيل املبادئ : شهودان احلضاري، وخالصتها

جديد لبلورة احلضارية فيه، مع التفاُعل الراشد ومن موقع الثقة ابملنهج مع اآلخر األكثر تقدُّماً، واالستمرار يف الت
أمَّا . فكٍر قادر على أن يكون هوية فكرية، وفلسفة جتديدية، تستجيب لقضااي العصر ومشكالته وحتدايته

فقِد استشرف بعثًا حلضارة املنطقة، إذا ُدرست ككل، وكرؤية غنية متميزة للعامل، ودعا يف ( عماد الدين خليل.د)
، لكنَّه يكثر من االستشهاد مبعطيات غربيَّة تبجيلية يف الثناء سبيل ذلك إىل إعادة تشكيل العقل املسلم حضارايً 

 .ودعا إىل دراستها. على ُمعطيات حضارة املنطقة

 تعريف احلضارة يف اجملال الغريب .3.9

علوم اإلنسان والتاريخ واجلغرافيا و وعلم  -يف هذا الصدد  -يؤّكد ( فرانن بروديل)بينما جند تعريفًا غربيًا ساقه  
الفضاءات واألراضي والتضاريس : االقتصاد وعلم النفس اجلماعي، وكذلك املعطيات الطبيعية، مثلاإلجتماع و 

، املطبوع سنة "قواعد لغة احلضارات"واملناخات والنبااتت واألجناس احليوانية واملنافع املعطاة أو املكتسبة، يف كتابه 
 .حضارة 16إىل أن هناك ( توينبـي)وقد ذهب . 1007
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. كالسومرية. يف املدرسة السكسونية اإلجنليزية مبعىن احلضارات العليا يستخدم .  ل أن مصطلح حضارةميكننا القو 
 .مصطلح كالتشر فيستخدم مبعىن احلضارات البدائية.اما .واإلسالمية والغربية. واالغريقية. والبابلية

عام شامل لكل هذا املنتوج واجلهد البشري  يف املدرسة األملانية واألمريكية فإهنم يستخدمون كلمة كالتشر مبعىن أما 
. لكنهم يستخدمون مصطلح حضارة استخداما قدحيا يشريون به إىل اجلانب املادي فقط. بشقيه املادي والروحي

وإبلقاء نظرة سريعة على ما كتبه . والذي إذا ظهر واستبد ابملشهد أدى إىل أفول حالة التمدن لدى اإلنسان
 .عا كبريا بشأن هذه املسألةشبنجلر جند تفصيال واس

مبعىن كالتشر مبعىن احلضارة واملدنية جبميع جوانبها املادية . أما املدرسة الفرنسية فإهنا تستخدم لفظة سيفيالسيون
 . والروحية

حلكمة الفرس، كما ( ابن مسكويه)ألداين اهلند، و( البريوين)و قد بدأ تفاعلنا احلضاري مع العامل، منذ دراسة 
ضارات التارخيية يف تشكيل رؤية اإلنسان يف شرقنا، وتفاعلت مع احلضارة اإلسالمية، وبقيت بعض أثرت احل

، (تركيا)يف ( احلضارة احلثية)آاثرها ومعاملها وشواخصه يف الشخصية الثقافية واالجتماعية إلنساننا، ومنه 
الكردية، وكانت هلا إجنازات مادية ومعنوية، ، اليت توسم ابلسمة (امليدية)و( الساسانية)و( البارثية)و( األمخينية)و

 .بقي من رموزها األسد، واحلضارات البابلية واآلشورية والسومرية واملصرية والفينيقية

ابن )مث تتابعت الرتمجات الفلسفية، وحدث االحتكاك عرب احلروب الصليبية، واألندلس، وبعدها ظهر توصيف 
طقة قصب السبق اترخيياً، وهذا ال يعين أهنا مل تنتفع من اآلخر، عن للفرجنة، فلقد كان حلضارات املن( خلدون

. طريق الرتمجة، وتؤثر يف أورواب، عن طريق احلروب الصليبية، والتثاقف يف األندلس، وعن طريق التالقح الفكري
" تراث اإلسالم" ، أو(جورج صليبا)لـلدكتور " العلوم اإلسالمية وقيام النهضة األوروبية"ويكفي اإلشارة إىل كتاب 

، يرى أن (كارل بوير)والبعض مثل . األملاين، وغريمها، إللقاء نظرة على ذلك اإلجناز وذلك التأثر( شاخت)لـ
َّ فيها 931سنة ( بالط الشهداء)مواجهة  ّّ عبد )التموُّج اإلسالمي، وقضى على ( شارل مارتل)، حيث صّد

تدرس العلوم اليت ( أورواب)قرون، إذ كانت  8ر احلضارة يف هذه الواقعة، كان من أسباب أتخ( الرمحن الغافقي
عاملنا، وسقطت ( املغول)يف مثان محالت، وغزا ( احلمالت الصليبية)قرون، مث تتابعت  6طورهتا حضارة املنطقة 

 .656سنة ( بغداد)
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، (مصر( )انبليون)ل مث ملا علم هبذا السقوط، ومآسيه البشرية والعلمية واحلضارية، أنشأ قصيدة يف راثئها، مث دخ
فكان ذلك عداً تنازليًا للحضارة الشرق أوسطية، وبعد قروٍن من املآسي والتفكك واجلمود والتقليد، كانت صدمة 

، عرب التوغل احلداثي املعاصر، كما هو معلوم، مث اليقظة وحركات اإلصالح، بعد أتسيس (الغرب)التماس مع 
الرتمجات للفكر واألدب العاملي، مث الرتدد واإلشارة إىل ثغرات يف البنية  الدول احلديثة، وإرسال البعثات، أعقبتها

 .احلضارية الغربية

ول )كما تشّكلت يف حوض املتوسط حضارة امتدت قرواًن طويلة، وذلك إبجراءات، منها ما أشار إليها 
 :يف قصة احلضارة( ديورانت

 .تنظيم حركة املال، وتداوله( 2)
 .اجلنسي، وحتديده، حلفظ العائلة، والنظام االجتماعيضبط النشاط ( 1)
 .توجيه غريزة املشاكسة( 3)
 .إطالق اإلبداع الفكري والفين والفلسفي واألخالقي( 4)
 .تطوير نظام احلكم( 5)

. 

 تقسيم احلضارات .4
 :وهي قسم أستاذ العلوم السياسية صامويل هنتنجتون حضارات العامل احلالية إىل تسعة مناطق نفوذ ثقايف

الربوتستانتية، متتد هذه احلضارة من -ذات اخللفية الثقافية املسيحية الغربية بشكليها الكاثوليكية احلضارة الغربية
تقوم هذه احلضارة على أساسني . أمريكا، وأسرتاليا، ونيوزيالندا وإسرائيل-أورواب الغربية إىل دول البلطيق، وأنغلو

الداينة : حيث حتدد الثقافة الغربّية أببعاد ثالثة .ومانية والداينة املسيحيةالر -ومصدرين مها احلضارة اليواننية
النتاج التارخيي والثقايف لكل من عصر النهضة . املسيحية، القانون الروماين، والنزعة اإلنسانية يف الفلسفة اليواننية
 .والثورة الصناعية أعطى مقومات منفردة وخصوصية هلذه احلضارة

 تتشابه هذه احلضارة مع احلضارة الغربية كوهنا منطقة تستخدم فيها يف املقام األول حلضارة األمريكية الالتينيةا
خصوًصا األسبانية والربتغالية، والفرنسية بنسب خمتلفة  -(أي، اليت اشتقت من اللغة الالتينية)اللغات الرومانسية 

لكن لكوهنا منطقة فيها العديد من . املهيمنة فتسمى أيًضا أبمريكا الالتينيةوكون الرومانية الكاثوليكية هي الداينة 
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وقد . األنساب واجلماعات العرقية جيعلها ذلك منطقة فيها تنوًعا عرقًيا وثقافًيا ِما يعطيها خصوصّية ثقافية منفردة
 .رتبطة ابلغرب كوهنا تنحدر منهاتعترب املنطقة إما جزء من العامل الغريب أو حضارة متميزة مبا فيه الكفاية أو م

يف . يدرج أغلب الباحثني احلضارة الياابنية كحضارة منفردة بسبب خصوصّية الثقافة الياابنّية احلضارة الياابنية
 .حني يدرج أقلية من الباحثني احلضارة الياابنية كجزء من حضارة الشرق األقصى

من جذور . لصينية كحضارة منفردة وذات خصوصية ثقافية ِميزةيدرج أغلب الباحثني احلضارة ا احلضارة الصينية
متتد حدود احلضارة الصينية من الصني إىل اتيوان وشبة . وأساسيات احلضارة الصينية هي الفلسفة الكنفشيوسية

 .اجلزيرة الكورية وسنغافورة وفيتنام

تعترب هذه احلضارة . النيبال وموريشيوسهي احلضارة ذات األساس اهلندوسي ومتتد من اهلند إىل  احلضارة اهلندية
 .واحدة من أقدم احلضارات اإلنسانّية وهي مشبعة ابلتقاليد والفلسفة والثقافة اهلندوسية

وهي احلضارة اليت متتد بني البلدان ذات األغلبية املسلمة واليت ترتبط من الناحية التارخيية  احلضارة اإلسالمية
متتد هذه احلضارة بني منطقة الشرق األوسط، ومشال أفريقيا، وآسيا الوسطى، . مواحلضارية واإلجتماعية يف اإلسال

تنفرد هذه احلضارة خبصوصية ثقافية أساسها دين وتعاليم وتراث . وابكستان، وبنغالدش، وإندونيسيا وماليزاي
 .ة واللغة املاليزيةاللغات األكثر انتشاًرا يف حدود هذه احلضارة اللغة العربية والفارسية والرتكي. اإلسالم

متتد هذه احلضارة بني الدول ذات الغالبية األرثوذكسية واحلضارة املسيحية  احلضارة املسيحية األرثوذكسية
متتد احلضارة األرثوذكسية من . الشرقية املشرتكة واليت ترتبط من الناحية التارخيية والثقافية واالجتماعية والسياسية

أساس ومركزية هذه احلضارة تراث اإلمرباطورية البيزنطية . از، والبلقان، واليوانن وقربصروسيا إىل أوكرانيا، والقوق
اللغات املنتشرة يف هذه املنطقة احلضارية هي اللغات السالفية، واللغة الرومانية، واليواننية، . واألرثوذكسية الشرقية

 .واألرمنية واجلورجية

تتميز هذه الثقافة األفريقية إبستجاابت . إىل أفريقيا جنوب الصحراءمتتد حدود هذه احلضارة  احلضارة األفريقية
بدءًا من أواخر التسعينات من القرن املاضي حياول األفارقة أتكيد . معقدة جتاه اإلستعمار واإلمربايلية األوروبية

 .تشرتك شعوب هذه احلضارة بذاكرة ثقافية خاصة. هويتهم اخلاصة
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حيث أن مركزية هذه احلضارة هي تعاليم . حلضارة يف عدد من دول اهلند الصينيةتنتشر هذه ا احلضارة البوذية
متتد حدود احلضارة البوذية يف اتيلندا، وكمبوداي، والوس، . وتراث بوذا والداينة البوذية ومذاهبها تريافادا وهيناايان

 .وبورما، وسريالنكا، وبواتن، ومنغوليا

، وصف صامويل هنتنجتون أن إثيوبيا وهاييت دول ذات "الرئيسية"ارات بداًل من اإلنتماء إىل واحدة من احلض
وميكن اعتبار إسرائيل دولة فريدة من نوعها بسبب حضارهتا اخلاصة اليهودية، كما  ". وحيدة ومتميزة"حضارة 

ييب ويعتقد هنتنغتون أيضًا أن منطقة البحر الكار . كتب هنتنغتون، لكن هذه الدولة تشبه إىل حد بعيد الغرب
 .الناطقة ابللغة اإلجنليزية، واملستعمرات الربيطانية السابقة يف منطقة البحر الكارييب، ٌتشكل كياانً متميزاً 

ومن األمثلة . ألهنا حتتوي على جمموعات كبرية من الناس ذات حضارات منفصلة" البلدان املشقوقة"هناك أيضًا 
ذي يسيطر عليه الكاثوليك الشرقيني والشرق الذي يهيمن عليه على ذلك أوكرانيا اليت تنقسم بني القسم الغريب ال

األرثوذكس الشرقيني، وغوايان الفرنسية اليت تنتمي بني حضارة أمريكا الالتينية واحلضارة الغربية، وبنني وتشاد وكينيا 
الصحراء، وغياان ونيجرياي وتنزانيا وتوغو واليت تضم مجيعها الشق بني احلضارة اإلسالمية وحضارة أفريقيا جنوب 

الشق بني احلضارة اهلندوسية )، وسريالنكا (الشق بني احلضارة اهلندوسية وأفريقيا جنوب الصحراء)وسورينام 
الشقاق بني احلضارة الصينية والبوذية يف حالة التبت، واحلضارة الصينية والغربية يف حالة هونغ  )، والصني (والبوذية

ني احلضارة اإلسالمية يف حالة مينداانو، وابقي املناطق اليت تنقسم بني احلضارة الشقاق ب)، والفلبني (كونغ وماكاو
حيث تنقسم بني احلضارة اإلسالمية وحضارة " بلدان الشق"وقد أدرج السودان أيضًا يف قائمة (. الصينية والغربية

بعد التصويت الساحق  1022وأصبح هذا التقسيم انقسامًا رمسيًا يف يوليو من عام . أفريقيا جنوب الصحراء
 .1022إلستقالل جنوب السودان يف استفتاء يناير من عام 

 تطور احلضارات القدمية .5
  (األوروآسيوية –األفريقية )حضارات العامل القدمي 
  (ق م 1000 – 5300" )احلضارة السومرية يف العراق"حضارة سومر 
  (الوقت احلاضروحَّت  –ق م  3500)حضارة وادي السند وشبه القارة اهلندية 
  (ق م 343 – 3100)حضارة املصريني القدماء 
  (ق م 537 – 1900)حضارة عيالم يف إيران اليوم 
  (م 201 –ق م  1350)حضارة الكنعانيني يف فلسطني 
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  (وحَّت الوقت احلاضر –ق م  1100)احلضارة الصينية 
  (ق م 246 – 1000" )اليواننية"احلضارة اإلغريقية 
  (حَّت الوقت احلاضر –ق م  700)احلضارة الكورية 
  (م 500 –ق م  700)حضارة األتروسكان والرومان القدماء 
  (ق م 537 - 1900)عيالم 
  (القرن السابع ق م -القرن العاشر )ِملكة ماين 
  (ق م 550 -ق م  928)دولة ميداي 
  (ق م 330 - 550)االمرباطورية اإلمخينية 
  (ق م 250 - 313)الدولة السلوقية 
 (م 116 -ق م 150)ة البارثية الدول 
  (657 - 116)الدولة الساسنية 

 ملاذا تقوم احلضارات وتنهار .6

إىل ( ابن خلدون)فقد أشار  أبدى الفالسفة واملؤرخون وعلماء اآلاثر القدمية أسبااًب كثرية لقيام احلضارات واهنيارها
 .حلضارةدور البنية الفوقية وذكائها، والبيئة اجلغرافية ومناسبتها، لصنع ا

هيجل الفيلسوف األملاين يف أوائل القرن التاسع عشر اجملتمعات ابألفراد الذين ينقلون . ف. وقد شبَّه جورج و
 : شعلة احلضارة من واحد إىل اآلخر، ويف رأي هيجل، أنه خالل هذه العملية تنمو احلضارات يف ثالث مراحل

 . ُحْكم الفرد -2 

 . ُحْكم طبقة من اجملتمع -1

 .وكان هيجل يعتقد أن هذا النسق تسفر عنه احلرية يف آخر األمر جلميع الناس. ُحْكم كل الناس -3

بينما . قد ذهب إىل وجود الروح املطلقة اليت تنقل األفكار حنو تركيبة أفضل" هيجل"وابلتايل ميكننا القول إن 
م من رؤيته املادية يف أتسيس احلضارات، على املصاحلة مع الشعور الديين، على الرغ( ماركس)رّكزت قراءاٌت لفكر 

 .وقد ظهرت انتقاداٌت على حتديديته
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أما الفيلسوف األملاين أوزوالد سبنجلر فقد  اعتقد أن احلضارات مثلها مثل الكائنات احلية تولد وتنضج وتزدهر مث 
روح عظيمة تنفخ الروح على دور الكاريزما حني أشار إىل أن احلضارة تنشأ حني تنبعث " إشبنجلر"وأّكد . متوت

مها يف صورة متمايزة  يف األحداث، وجتسِّ

 Der Untergang des: ابألملانية" )احندار الغرب"ومن أشهر أعماله كتابه تدهور احلضارة الغربية أو 
Abendlandes)  ترجم إىل اللغة العربية بعنوان تدهور احلضارة الغربية  وهوعمل من جزئني كبريين من اتليف ،

مث راجعه أوسفالد يف  2728سلوف واملؤرخ األملاين أوسفالد شبينغلر وطبع اجلزء األول يف صيف عام الفي
 .2713وطبع اجلزء الثاين والعنوان االصلي للكتاب نظرات يف اتريخ العامل يف طبعة  2711

. يًا إىل فرتاتوالتاريخ ال يقسم منطق" حديث-قروسطي-قدمي:  "وفيه يعارض ابألخص تقسيم التاريخ خطيا إىل
. والصينية. واملصرية. ويذكر أوسفالد مثان ثقافات البابلية. تطورت كما تتطور الكائنات احلية. بل إىل ثقافات

-أو األوربية. والغربية. والعربية(. الرومانية/اليواننية)والكالسيكية . املااي واألزتيك. )وامليكسيكية. واهلندية
. منها حوايل ألف عام واملرحلة األخرية منها تسمى حضارة حسب اصطالحهلكل . األمريكية، وللثقافات عمر

كما طرح أوسفالد فكرة ان املسلمني واليهود واملسيحيني وكذلك الفرس والساميني ابعتبارهم ثقافات احلكمة 
 Apollonian، والثقافات املتوسطية القدمية كاليوانن القدماء والرومان ابعتبارهم أبولويون Magianالقدمية 

والغربيني املعاصرين ابعتبارهم فاوستيني ووفق نظرية أوسفالد فإن العامل الغريب حيتضر وما نشاهده هو الفصل 
األخري أو الشتاء للثقافة الفاوستية وحسب استخدام شبنغلر فإن الرجل الغريب شخص فخور ولكنه مأساوي، رغم  

ولذلك ذكر أن احلضارة الغربية سوف متوت،  . صول إليهاكفاحه وإبداعه فإنه ال يعرف غاية حقيقية ميكنه الو 
 .ستحل حملها حضارة آسيوية جديدة

ـ 2734) 2وعرض املؤرخ الربيطاين أرنولد توينيب نظريته عن التحدي واالستجابة يف كتابه دراسة التاريخ
ون الناس على كان توينيب يعتقد أن احلضارات تقوم فقط حيث تتحدى البيئة الناس، وحينما يك(. م2762

على سبيل املثال، فإن اجلو احلار اجلاف جيعل األرض غري مناسبة للزراعة وميثل . استعداد لالستجابة للتحدي
. وميكن أن يستجيب الناس هلذا التحدي ببناء أنظمة ري لتحسني األرض. حتداًي للناس الذين يعيشون هناك

 .درهتم على االبتكارورأى توينيب أن احلضارات تنهار حينما يفقد الناس ق

 أن احلضاراِت السبعَة الُكربى يف التاريخ قِد انبعثت بشرارة دينية( ول ديورانت)و يرى 
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ويذهب معظم علماء اآلاثر القدمية إىل أن بزوغ احلضارات يرجع إىل جمموعة من أهم األسباب تشمل البناء 
. بيئة احمليطة هبم والتغريات اليت تطرأ على السكانالسياسي واالجتماعي للحياة والطريقة اليت يكيف هبا الناس ال

ويف كثري من احلاالت، ميكن أن تظهر احلضارات ألن رؤساء القبائل احملليني اختذوا خطوات متعمدة لتقوية نفوذهم 
ويعتقد كثري من العلماء أن سوء استخدام األرض واملصادر الطبيعية األخرى أسفرت عن االهنيار . السياسي
 .ة و الطبقية منعا من نشر احلضارةويقال ان العنصري. دي والسياسي للحضارات األوىلاالقتصا


