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 قسم اللغة العربية وآداهبا                                 اآلداب والفنون                                                 كلية 

 اإلنسانية مقياس: تاريخ احلضارة

 أ. دوبالة                     السنة األوىل ليسانس)ه/و(

 تابع..    احملاضرة الثالثة

هلا آثار  يخرةحيث إن هذه األ ات املختلفة؛ال تكاد منطقة ختلو من آثار احلضار       
فنرى آثارا خمتلفة للحضارات الرومانية واإلغريقية عامل، واضحة يف خمتلف أحناء ال

من البقاع سواء دايخل الوطن العريب أو يخارجه، وعلى سبيل املثال  يف العديد واإلسالمية،
 ية.  ترتتاا احلضارة الفرعونفإننا نرى يف مصر أعظم اآلثار اليت

وحنن يف  وقد خيتلف الناس يف تفسر معىن احلضارة ومكوناهتا وتيف تنشأ وتيف تناار،
 تطرقنا إىل حتديد ما يلي: الدروس السابقة

 تعريف احلضارة لغة/ اصطالحا. -

 صفات احلضارة. -

 شروط احلضارة. -

حضارة وادي  -حضارة بالد الرافدين -التطرق إىل أهم احلضارات؛ احلضارة املصرية -
 .حلضارة اإلسالمية.ا -حضارة اإلنديز واإلنكا -السند

 احلضارة: *

 احلضارة هي جمموع املظاهر العلمية واألدبية والفنية وتذلك االجتماعية املوجودة يف      
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اجملتمع، وتعتمد احلضارات اإلنسانية املختلفة على بعضاا البعض، فكل حضارة جاءت 
رة اليت سبقتاا، وتسام هذه احلضارات يف البناء احلضاري اإلنساين للعامل متممة للحضا

وغرها من احلضارات القدمية اليت متيزت بوضع أساسات البناء بأتمله، فاحلضارة اإلغريقية 
 احلضاري، وجاءت احلضارة اإلسالمية وعملت على ازدهار هذا البناء احلضاري..

ض أبرز املفاهيم واألفكار املامة حول احلضارة وحنن من يخالل هذه احملاضرة سنستعر       
 اإلسالمية.

 احلضارة اإلسالمية:* 

لقد جاءت احلضارة اإلسالمية لتغر تثرا من املعتقدات واألفكار اليت تانت سائدة       
عند اإلنسان من قبل، وقد تان للحضارة اإلسالمية أسس تثرة أمهاا "عقيدة التوحيد"؛ 

 العمل والعلم.اليت تان هلا دورا تبرا يف بناء اجملتمع، إضافة إىل نشر قيم العدل و 

اإلسالمية هي ما منحه اإلسالم للعامل من قواعد راسخة ومبادئ عظيمة،  احلضارة      
ن يخالل منظومة موقيم أصيلة قدمت النفع للبشرية، وأسامت يف رفع سوية العامل، وذلك 

اإلسالم اليت تستمد فضلاا من مصادر التشريع اإلهلي، الذي ينفع الناس يف دينام 
اإلسالمية قد مشلت تافة مناحي احلياة مباديتاا وقيماا املعنوية، فقد  فاحلضارة ودنياهم،

ى العلمي أم واء على املستو أثرت احلضارة اإلسالمية يف العامل بشىت ضروب احلضارة س
املستوى االقتصادي واملايل، أم املستوى االجتماعي وغر ذلك الكثر من املستويات اليت 

المية تاريخ أصيل وعريق يعكس مدى صدق وهلذه احلضارة اإلس، اإلنسانيةمشلتاا احلضارة 
 .هذه احلضارة، ومدى قوهتا بني بقية احلضارات األيخرى.
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 تاريخ احلضارة اإلسالمية:*  

، أول مظاهر هذه احلضارة حني انتشر الدين اإلسالمي وبدأت الدعوة إليهبدأت       
اإلسالمية يف املدينة املنورة، بقيادة وعاصمتام حني تأسست للمسلمني دولتام ويخصوصا 

النيب الكرمي عليه الصالة والسالم، واليت بدأت مناا أول أيام احلضارة اإلسالمية، اليت 
وانب احلياة اإلنسانية والدينية على حد سواء، فقد سنت التشريعات القضائية اهتمت جب

حلضارة، فال حضارة العادلة، وطبقت أحكام الشريعة اإلسالمية، وهذه أهم مقومات ا
 والظلم. بوجود الفوضى

جبذورها إىل  بعد ذلك األمويون والعباسيون، وغرهم الذين أقاموا حضارات متتدوجاء       
ال تضاهى، حيث انتشرت مبادئ اإلسالم وقيمه، فاعتنوا بالعلم وأسسوا حضارة علمية 

، اليت ظار فياا العلم بأهبى حلة وبرز يني الذهيب احلرتات العلميةويخصوصا يف زمان العباس
فيه العلماء يف شىت فنون العلم وصنوفه املختلفة، فكانت حضارة علمية تليدة، وتذلك 

ور العمراين الذي متيزت به احلضارة اإلسالمية، اليت اشتارت باإلبداع العمراين احلال يف التط
 تذلك حضارة األندلس اجلميل.وفنون البناء اإلسالمي الراقي، يخصوصا يف عاد األمويني و 

 قومات احلضارة اإلسالمية:* م

 نذتر مناا: ؛حلضارة اإلسالمية على عدة مقوماتاتقوم       

د حمم يعترب العلم األساس الذي يقوم عليه بناء احلضارة، فأول ما أنزل على سيدنا العلم: -
، وذلك لبيان ضرورة العلم من أجل بناء احلضارة العربية قرأاعليه الصالة والسالم تلمة 

 اإلسالمية.
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ال يقتصر العمل الصاحل على أداء الشعائر الدينية فقط، بل مجيع أمور  العمل الصاحل: -
 ضارة اإلسالمية العريقة.احلياة اليت دعا إلياا الدين اإلسالمي، إلنشاء احل

وهو أساس االستقرار واالزدهار، احلضارة اإلسالمية، يعد العدل أساس استمرار  العدل: -
فالعدل وضع قواعد ال ميكن ختطياا لتعامل البشر بعضام مع بعض، بذلك يضمن سر 

 أحدهم على اآليخر.تل البشر دون طغيان مصاحل  

ناسام تعد احلضارة اإلسالمية حضارة حتتضن مجيع الشعوب من خمتلف أج الشمولية: -
 خيية، وال جنس بشري.وعروقام، فال تربطاا رقعة جغرافية حمددة، وال مرحلة تار 

ة اإلسالمية حضارة متوازنة استطاعت أن توازن بني اجلانب الروحي تعترب احلضار  التوازن: -
   ال الذي يدعوا إليه اإلسالم.واجلانب املادي، وذلك انطالقا من مفاوم االعتد

 * املصادر واملراجع املعتمدة:

 حسني مؤنس. ؛امل قياماا وتطورهاول وعو دراسة يف أص :احلضارة -

 تاريخ احلضارة اإلسالمية والفكر اإلسالمي؛ أبو زيد شليب. -

 هاين مبارك. ؛اإلسالمية يف الناضة األوروبية دور احلضارة العربية -

 يف سبيل احلضارات؛ عادل عوادة. -

 .ضارة العلمية احلديثة؛ مسر عبدوالعرب واحل -


