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احلضارات يف التاريخ واليوم :  الفصل الثاين

" العالقة بني احلضارات " و " طبيعة احلضارات : " يتناول فيه

  طبيعة احلضارات: أوالً

ألن تاريخ  احلضارات بصيغة اجلمع هي ما م هذا الكتابأن  صموئيل هنتنغتونيؤكد فيها

اإلنسان هو تاريخ احلضارات اليت يقدم هلا حتليالً هنا يلتمس آفاق تلقّي الباحثني السابقني هلذا 

املفهوم الذي يظهر أن هناك اتفاقاً عريضاً على فروض رئيسية تتعلق بطبيعة احلضارات وقواها 

  .ةاحملرك

  هناك فروق بني احلضارة مبعناها املفرد واحلضارة بصيغة اجلمع : ١

، إذ كرس األوربيون اجلهد لشرح املعيار الذي  حضارة تقابلها الرببرية:يف الصيغة املفردة  -

مبا يكفي حىت ميكن  "متحضرة "ميكن على أساسه احلكم على اتمعات غري األوربية إن كانت 

  .لنظام العاملي الذي تسيطر عليه أوربا قبول عضويتها يف ا

  " فقدت جزءاً من طابعها" واحلضارة بصيغة اجلمع 

مما يعين رفض احلضارة واليت تعرف على أا منوذج أو مثال : أما احلضارة يف صيغة اجلمع  -

، كل منها متحضرة على طريقته  كانت هناك عدة حضاراتوبدالً من ذلك ... جيب أن حيتذى 

  .صة اخلا

والباحث هنا يأخذ بالصيغة الثانية بشكل معاكس ملفهوم احلضارة بصيغة املفرد بوصفها    -

  .حضارة عاملية عامة

  .احلضارة بوصفها كيان ثقايف عرب التمييز بني احلضارة والثقافة لدى الباحثني األملان : ٢

إذ كالمها يشري إىل  قافةاجلمع بني احلضارة والثإال أن الباحث يشري إىل تصور آخر يقوم على 

عملية أصلية " نتاج   "داوسن" ويف هذا احلضارة عند . لدى شعب ما  أسلوب احلياةجممل 

: "مارس"و "دوركهامي" بينما هي عند  "خاصة من اإلبداع الثقايف واليت هي من صنع شعب ما 
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خاص من الكل  نوع من وسط أخالقي يضم عدداً معيناً من األمم ، كل ثقافة وطنية هي شكل" 

  ... احلضارة هي املعرب احلتمي للثقافة :" "شبنجلر" وعند " 

الثقافة هي الفكرة العامة يف كل تعريف للحضارة أن ..إىل القول  "هنتنغتون"مث خيلص : نتيجةَ

  .تقريباً

الدين هو أهم عامل بني العوامل املوضوعية اليت تعرف وهنا يشري إىل الدم واللغة إال أن 

  :فيؤكد تربز أمهية الدين أكثر من باقي العناصرو. كما كان األثينيون يؤكدون  اتاحلضار

إن الناس املشتركني يف العرق واللغة خيتلفون يف الدين قد يذحبون بعضهم البعض كما حدث يف 

  .لبنان

  احلضارات شاملة: ٣

"ميلكو"يقول " ةوحدة كلي" واحلضارة " وال يشملها غريها .. احلضارات تشمل  "توينيب"يقول

احلضارات ا درجة معينة من التكامل ، أجزاؤها تعرف أو تتحدد بعالقتها باألجزاء األخرى " 

وبالكل ، وإذا كانت احلضارة مكونة من دول ، فان هذه الدول ستكون بينها عالقات أكثر مما 

. أكثر   اسيةبينها وبني دول من حضارات أخرى وهي قد تناضل أكثر وتدخل يف عالقات ودبلوم

عندما  "هم" ، يف مقابل أي  الكربى اليت نشعر ثقافياَ بداخلها أننا يف بيتنا" حنن" واحلضارة هي

يكون اآلخرين خارجنا ، أن يقول إن احلضارات ليس هلا حدود حامسة وال بدايات وايات 

  .دقيقة، الناس بإمكام إعادة تعريف هويام ويفعلون ذلك مع الزمان 

  .. ارات فانية وليست أبديةاحلض: ٤

احلضارات تتطور وهي حركية . وهي أكثر اجلماعات اإلنسانية ثباتاَ وحتمالَ  فهي تتطور وتتكيف

  .تنهض وتسقط تتحد وتنقسم وأيضاً تندثر وتدفن يف رمال الزمن 

متزايدة  أن احلضارة تقوم رداً على حتديات ، مث متر مبراحل منو تتضمن سيطرة "توينيب" ويرى 

  .، مث بعد ذلك يكون التفسخ  أقلية خالقة على بيئتها بفضل

وحيث أن احلضارات كيانات ثقافية وليست كيانات سياسية فهي ال حتفظ النظام وال تقيم : ٥

  ......... العدل أو جتمع الضرائب 
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والتركيب السياسي للحضارات خيتلف من حضارة إىل أخرى ، كما خيتلف مع الزمن داخل 

  .احلضارة الواحدة قد حتتوي على وحدة سياسية واحدة أو أكثراحلضارة الواحدة وبالتايل فإن 

  ...فالصني عبارة عن حضارة تتظاهر بأا دولة واليابان حضارة ودولة

اال أنه " ٨" "شبنجلر"و" ٢١"بعد احلضارات " توينيب" هنا نلمس ان هنتغتون يقوم معتمداً على

الصني، ( بينما هناك مخس قائمةمل يعد هلا وجود، " ٧"من بينها " ١٢" "ميلكو"يقف عند 

  ).اليابان، اهلند، االسالمية، الغربية

م - ق١٥٠٠يقر مجيع الباحثني اما بوجود حضارة صينية واحدة ترجع على االقل اىل  : الصني

ورمبا قبل ذلك بالف عام ، او بوجود حضارتني صينيتني تلت احدامها االخرى يف القرن االول من 

  .العهد املسيحي

لكن هناك  قصىحضارة الشرق اال: يضم الباحثني الثقافتني الصينية واليابانية حتت عنوان: اليابان

  .م٤٠٠م اىل سنة .ق ١٠٠من يعترب اليابان حضارة مستقلة ظهرت يف الفترة من سنة 

وهي حضارة أو أكثر من حضارات متتالية ، واملتفق عليه بشكل عام هو أا وجدت على : اهلند

  .م ، ويوجد يف اهلند جمتمع اسالمي كبري واقليات من الصني .ق١٥٠٠شبه القارة منذ سنة 

يقر مجيع الباحثني بوجود حضارة إسالمية متميزة بعد أن نشأ اإلسالم يف شبه اجلزيرة : المية اإلس

العربية يف القرن السابع امليالدي ، انتشر بسرعة عرب مشال افريقية وشبه جزيرة إيبرييا، كما انتشر 

افات متميزة ونتيجة لذلك فان ثق.شرقاً يف آسيا الوسطى وشبه القارة اهلندية وجنوب شرق آسيا 

  .العربية والتركية والفارسية واملاليووحضارات فرعية كثرية توجد داخل اإلسالم، تضم 

ويرى ميالدي ، ٨٠٠أو ٧٠٠يؤرخ للحضارة الغربية عادة بأا ظهرت حوايل سنة :الغربية

  .ةأوربا وأمريكا الشمالية وأمريكا اجلنوبيالباحثون أا تتكون من ثالث مكونات رئيسية يف 

ال يعترفون بوجود حضارة " برودل"معظم الباحثني يف احلضارة باستثناء ) احتماالت(:اإلفريقية

تارخيياً كانت . فشمال القارة اإلفريقية وساحلها الشرقي ينتمون إىل احلضارة اإلسالميةمائزة، 

احلضارة ويف أماكن أخرى جاء االستعمار واملستوطنون بعناصر من . إثيوبيا مثل حضارة خاصة 

  .الغربية
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إال انه يقف عند مفهوم    مث خيلص إىل تقييم تلك احلضارات إنطالقاَ من الفروض السياسية

  : فيصفه بأنه "الغرب"

هو احلضارة الواحدة اليت تتحدد بإجتاه بوصلة ، وليس بإسم شعب أو دين أو مساحة جغرافية 

والثقايف ومن سياقها التارخيي واجلغرايف  بعينها، وهو ذا يؤكّد أن هذا التحديد يرفع احلضارة من

  .الناحية التارخيية فإن احلضارة الغربية حضارة أوربية

  العالقات بني احلضارات : ثانياً

  :هنا يتناول ثالثة أشكال من العالقات الدولية 

  : عالقات الصراع والتأثري يف احلضارات القدمية–األوىل

ضارات اليت كانت عالقاا التجارية مقيدة بسبب املسافات يصف عالقات الصراع والتأثري بني احل

كانت اخليول  اليت تفصل بني احلضارات وحمدودية وسائل االنتقال املتيسرة لقهر تلك املسافات، إذ

قاطعة السهول وليس السفن قاطعة احمليطات هي وسائل االنتقال الرئيسية بني حضارات العامل 

إنتقلت األفكار والتكنولوجيا . وهي الصلة بقدر املستطاع عام،١٥٠٠املفضلة كما كانت قبل 

كان أهم إنتشار ثقايف مل يتم من حضارة إىل أخرى ، ولكن ذلك أخذ قروناً لكي حيدث ، ورمبا 

  .نتيجة غزو هو إنتشار البوذية يف الصني والذي حدث بعد ستمائة عام من نشأا يف مشال اهلند

  : وعالقاته باحلضارات األخرىيتحدث عن الغرب  -الثانية

بدأت الثقافة األوربية يف التقدم وقد سهل ذلك إستيعاب  القرنني احلادي عشر والثالث عشربني 

منظّم ومتحمس للعناصر املالئمة من احلضارة اإلسالمية والبيزنطية مع تطويع ذلك املرياث لظروف 

  .ومصاحل الغرب اخلاصة

التالية كان كل نصف الكرة الغريب وأجزاءاَ كبريةَ من آسيا قد املائتني واخلمسني عاماًخالل 

  .أصبحت حتت حكم أوروبا أو حتت سيطرا

عشر بدأ االستعمار  القرن التاسعالنفوذ األوريب إال أنه يف  تراجع القرن الثامن عشرلكن يف 

  . اجلديد 
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  :ويعلل هذا التطور الذي أصاب الغرب باآليت

يف احمليطات للوصول إىل شعوب بعيدة وتطور القدرات العسكرية لغزو  حةوسائل املالإختراع . ١

  .تلك الشعوب

األسلحة ، مث يف النهاية  التنظيم واالنضباط وتدريب القواتمما سهل توسع الغرب، تفوقه يف . ٢

ته ، وسائل االنتقال واإلمداد والتموين واخلدمات الطبية وكان ذلك كله من نتائج قياد املتفوقة

  .للثورة الصناعية

  .تطبيق العنف املنظّم    .٣

  :يتحدث عن العالقات بني احلضارات األخرى والغرب يف الوقت املعاصر  -الثالثة

  :إنه هنا يرصد هذه املرحلة اجلديدة باآليت

، صحيح إن الغرب إستمر يف أن يكون له تأثري واضح على احلضارات تغير موازين القوة . ١

الغرب إزاء  "رد فعل"العالقات بني الغرب واحلضارات األخرى أصبح يغلب عليها  األخرى ولكن

  .التطورات يف احلضارات 

  .متعدد احلضاراتنتيجة لتلك التغريات إمتد النظام العاملي إىل ما وراء الغرب وأصبح     .٢

، إىل الثالثية ١٩٦٠، إىل عوامل  الواحد١٩٢٠هكذا إنتقلت اجلغرافية السياسية الكلية من عام 

  .عوامل التسعينات اليت تزيد عن ست 

  


