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وإىل ،  وافرة   بوفرة   احلضارة  و   الثقافة آلمىت     نستعمل   حنن
، وسوف نقصر آالمنا ىف هذهوالعمران   املدنية آلمىت    أقل   درجة 

آان جزءًا من(اللمحة عن احلضارة واملدنية، وحنن نقدم فرضا 
 .، حيتاج إىل مراجعة)ال قدميمق

 حيث   املدنية إىل    الرببرية   من   بالنقلة   بالتذآرة   نبدأ
 به   وما متتعت ،  املدينة   أن   واملفكرين   املؤرخني أغلب    يرجح 
هى الىت    املدنية   تكوين   عن   املسئولة هى    أدوات،   من   واآتسبته 
 أن أى  ،  حضارة   هو   ملا  -   واملراجع   األقوال   أغلب ىف   -  مرادفة 
 تقوم    وتنظيمات وخدمات   فرص   من   مبا يقدم ،  التحول إىل التمدن 
 .احلضارات   واستمرار   نشأة   عن   املسئول   هو   مؤسسات   هبا 

  شك   ال   فإننا ،  بعضه   وصحيح ،  ولغويا   تارخييا   ذلك   صح   فإذا
 اآلن   فيها   نقف    دقيقة    عصرية   مراجعة   وقفة إىل    حنتاج 
 : متسائلني 

؟، مباشرة "  هكذا  " هذه   أيامنا ىف    األمر   نفس   يصدق هل   
 إلنشاء   آاف   أمر   هو   أدوات املدنية   اآتساب   جمرد   هل :  مبعىن 
 املتاحة   العلمية   احلصيلة :  اآلن   املدنية   أدوات   أهم   من   حضارة؟ 
 املعاصرة   فائقة   التكنولوجية   واحلصيلة العادى،    للشخص 
الستخداماته، باإلضافة إىل الثروة املعلوماتية ىف   اجلاهزة 

هل توفر آل ذلك، يؤدى تلقائيا ،  ذاهتا، واجلاهزة للتطبيق
 أصبح   األمر   أن   مإىل إرساء القواعد الالزمة لبزوغ احلضارة؟ أ

  ؟ إشكالية   وأعقد   تعقيدا   أآثر 

 ، لعلها بديلة أخرى    احتماالت   فرض إىل    متيل عندى    اإلجابة 
  : مفيدة 

 أآثر ىف    البشر   من   لفئة   أدوات التمدن   توفر   أن اآلن    املالحظ
 حلسن   آافيا   يعد   مل    ومعاصرة   تقنية   وأوفرها   تقدما   املدن 
 الغربية   املدن   آربيات ىف معظم    ذلك يصدق  ،  البشر   لصاحل   استعماهلا 
 عالقات   تضاءلت   ما   بقدر   بنياا   وتطاول   أدواهتا   تضخمت الىت  
آما تواضعت   .أسرها   أهلها فيما بينهم، إْذ تراجع متاسك 

 عوامل ىف    يصدق ذلك  العادى،    لها لرج اإلبداعات التلقائية
 .التكنولوجى لذاته، منفصال عن إثراء وجود البشر   التضخم 
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 هو   ما   بني   التفرقة على    التأآيد   بضروة   ذلك يوحى    أفال
، التارخيى   ارتباطهما   عن   النظر   بغض ،  مدنية   هو   وما   حضارة 
 ؟ اللغوية   أصوهلما   وعن 

 يساعدنا   ما   التفرقة املقرتحة   هذه ىف    يكون   أن   حنن نأمل  
 :توجهنا   وترشيد   موقعنا   حتديد على  

: أا على    العصر   يناسب   مبا   املدنية   تعريف   بإعادة   نبدأ   
 أدوات   أول   من املدىن،    العمران   وسائل   فيها   تتوفر   حالة

 املعلومات   إتاحة إىل  ،  وخدمات   ؤسساتم   من   الراتبة   احلياة 
املعاصر   العامل مستوى  على     التواصلية والتقنيات   املختلفة 

  . العادى   للشخص

 نوعية   بإضافات   تعريفها   يرتبط   أن فيجدر    احلضارة   أما
نقلة   رتحنق   ذلك وىف  ،  األدوات   هلذه   املستعِمل   اإلنسان   موقف   حتدد 

 :  على الوجه التاىلما يسمى حضارةإىل 

 عصرها   إنسان وعى    ما   إذا   حضارة   املدنية تسمى    إمنا  
 استعماالهتا   مبمارسة   تسمح   لدرجة   األدوات   هذه   امتالك   مسئولية 
 شويههمت   ال  - البشر   وتطور ،  خراهبا    ال- األرض    تعمري    حيقق   ملا 
 . ومتزقهم   تناثرهم   أو 

 تطور   هذا املوقف األخري يلزمنا أن ننتبه إىل أن نقيس  
 وعروض   البحث   مراآز ىف    الصفوة   بإجنازات   فقط   ليس   البشر 
 التقييم ىف    يدخل   ولكن البد أن ،  النشر   وبراءات   املتاحف 
 مشاعر   وعمق ،  البعض   بعضهم   مع   الناس   تعامل   نوعية   والقياس 
، السليم االجتماعى    العقد   قواعد ترسى  الىت    اإلنسانية   األخوة 
 . اليومى   الفعل   حتكم الىت    العرفية   القوانني   وآذلك 

 قدر   بأقل ويتنامى    يتم   قد ) احلضارى (هذا الوعى    إن   بل  
 واملمارسات   واألخالق   األعراف   توفرت   ما   إذا   األدوات   من 
 متاح   قدر بأى    اإلنسان   بناء على    القادرة   اإلبداعية   اإلميانية 
 .املدنية   أدوات   من 

 ما وعلى  ،  حنن   هو   ما على    نستطيع اآلن أن نلقى نظرة
 التباديل   من   ىف حماولة وضع فروض لتشكيالت   حولنا ومن حولنا 
 هذين   توافر   درجة   خالل   من   املعاصر   عاملنا   تقسم والتوافيق،  
 . وعالقتهما ببعضهما البعض   البعدين 

  :وفيما يلى بعض ذلك  

    مرتاجعة مرتهلة  وحضارة    فائقة   مدنية   -1 

 لبةص   القوانني   حمكمة   التقدم   فائقة   دول ىف    جنده   ما   وهو
ىف   ذلك يتبدى  ،  عام   بشكل   املنمط   احملكم   باجلديد   تفيض ،  املؤسسات 
 ومراآز ،  الفنون   ومعارض ،  الصناعات   ومعطيات ،  العلم   دور 
 أو   السابعة   بعد   الشارع إىل  ننتقل    أن   ما   ولكن   ، األحباث 
 فالناس ،  خمتلفا   األمر   جند حىت    دام   من   آثري ىف     مساء   الثامنة 
 ، وتـُنتهك   وتُغتصب ،  بعضا   بعضها حتيى    أن   وختاف ،  تتلفت 

 : مثل   واحلياة   والعالقات   املشاعر ىف    تتحكم   حتتية   قوانني   ومثة
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 ، والقنص   الرعب   قانون   · 

 والفر،   الكر   قانون   ·

 ، عواألسر   لألخبث   البقاء   قانون  ·

 !! األحدث واإلرهاب   للمافيا السرى    الدستور   مواد   آخر إىل   

 . األمريكية   املتحدة   الواليات بعض املدن الكربى ىف :  مثال 

    ومقلِّدة   زائفة   حضارة  و   مستوردة،    وافرة   مدنية  -2

 حصلت   الثراء   فائقة   التمدن   حديثة   دول ىف    جنده   ما   وهو  
 ملا ،  وأآثر ،  الذآر   السالفة   املتقدمة   الدول   وسائل   آل على  
 وسائل   وأرست ،  الشوارع   فرصفت ،  مادية   إمكانيات   من   هلا 
 الرفاهية   وسائل   آل   ووفرت   املدن   وخططت ،  واملواصالت   التوصيل 
 وال ،  تطور   وال ،  تبدع   وال ،  تضيف   ال   لكنها ،  شعوهبا   أفراد   ألغلب 
-  فاألقدر   األقدر   آحادها   إن   بل ،  لند   ندا   أبناؤها   يتحاور 
 وقد ،  وبالعكس ،  ارا   الليل   قلبوا   قد   -  وأدوات   مادة 
، لذاهتا   ذاهتا ىف    هدفا   اتمعات   هذه ىف  "  الرفاهية  " أصبحت 
 مللئها   املعاناة   أوقات   واختصار   القدرات   إلطالق   وسيلة   يستول 
 واملوضوعية   باإلبداع 

 دول   مثل أغلب   الثراء   السلبية   الدول   بعض :  مثال  
 .اخلليج 

    ممكنة   وحضارة ،  متسارعة   مدنية   -3 

 التمدن   وسائل ىف   جاهزة  وفرة   متلك   ال   دول ىف    جنده   ما   وهو
، منها   يلزم   ما   المتالك تسارع ىف خطى عمالقة    لكنها ،  ابتداء 

 الفعل ىف    استعملتها   جديدة   وسيلة   ملكت   وآلما ،  بكل الوسائل
، طاقاهتا )  آل   أو  ( بأغلب   والتنمية   العام   والدفع اليومى  
 املدنية   وسائل   أن   وبرغم ،  قدمالت   قمم   فوق   تقفز وبذلك  
إال أن خطاها ،  والثاىن   األول   الفريق   من   أقل هى    هلا   املتاحة 

 لكنها معرضة   موازية بشكل ما،   حضارة   بتأسيس   تعد وإنتاجها 
 نوعية   تقدم   مامل   األول   الفريق   مضاعفات إىل    الوقت   نفس ىف  
 اإلنساىن   والتطور   البشرية   لتنميةل   جديدة 

أندونيسيا،   ذلك مبا ىف    احلديثة   النموراألسيوية :  مثال 
 .وماليزيا

    شكلية   وحضارة    ومتناثرة   مغلقة   مدنية  -4 

 وافر   آم على   - احلصول   حتاول   أو  -  حتصل   دول ىف    جنده   ما   وهو
 توظف ما حتصل عليه   لكنها ،  واملدنية   التقدم   وسائل   من   وحديث 
 دونفيما يشبه العلم   الظاهر   من   ُتستعمل ،  متناثرة   بؤر ىف  

الىت أى  ،  واهلامشية   املغلقة   األحباث   بروتوآوالت   حدود ىف    إضافة
ما يشبهوفي ،  العام الوعى  ىف    وال اليومى    الفعل ىف    ال   تصب   ال 

 هبدف   نفسها   حول   تدور    بأقل قدر من األصالة، فهىاإلبداع
 .واملكافأة   النشر 

  والثالث العرىب    العامل ىف    مشاهبة   ودول   مصر :  مثال

 
 اويـــ الرخــــــــــىـــــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   779



 15I12I2007א – אא

   هادئة   ُمَمارَسة   وحضارة   ضعيفة   مدنية  -5

 واألخالق   اآلمنة   التقاليد   ذات   اجملتمعات وهى السائدة ىف 
 قدرا متلك   جمتمعات وهى  ،  وإميانا   تدينا   أو   عرفا ،  الغريية 

 ينقصها   جمتمعات ، هى  ورفاهيته   التمدن   من وسائل متواضعا 
 الرفاهية   أدوات   من   وآذلك ،  واحلداثة   التمدن   معامل   من   الكثري 
 من  الرقى   فائقة   تقاليد على    لكنها حتافظ ،  العصر   ومعلومات 
التلقائى   التعاون   أو ،  الضيف   إآرام   أو ،  اخللق   دماثة   حيث 
 أو ،  وضيوفا   أهال   للجميع   املؤمِّن االجتماعى    العقد   أو ،  اخلالق 
، الكادح املسئول   اإلميان   فعل   أو ،  بالطبيعة   العالقة   حيوية 
 الوفرة   جمتمعات   أهل   بواسطة   أحيانا   اجملتمعات   هذه   وتوصف 
إىل   النظر   دون   والقبلية   بالبدائية   توصف ،  الظاهرة   املدنية 
 . حضارهتا   وجوهر   متاسكها   نوع 

 ورمبا ،  اخلليج ىف    اللؤلؤ وزارعى  ،  الصيادين   جمتمعات: مثال
، سيناء   جنوب قرى    احلمر وبعض   واهلنود   الواحات   سكان   جمتمعات 
 .والواحات 

 وبعـد

ما رأيكم ىف هذا التقسيم الذى وضعت خطوطه العامة منذ
 أآثر من عشر سنوات؟

مث عدت اآلن لنشره ىف اليومية وعدلت بعض ألفاظه، وطورت 
 بعض عناوينه وحمتواه؟

 لكنىن مازلت أجد أنه حيتاج إىل مراجعة ال تراجع،  

 ما رأيكم؟

 امكم ىف التعقيب هاديا لتطوير أو تعديل أفضل؟رمبا آان إسه
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