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 الملتقى الدولي : المدينة و التطور العمراني في ضوء فقه العمران و االجتماع البشري 

  2021أفريل  5-4المنعقد يومي 

 بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية 

 دالالت مصطلح المدينةعنوان المداخلة: 

 -قسنطينة-د.بعداش بوبكر جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية

 مقدمة
إن املدينة قدمية قدم التاريخ وعريقة عراقة احلضارة فهي تعد مفتاح بوابة احلضارة، ومبرور الزمن زاد    

اإلهتمام هبا أكثر من إي وقت مضى، وللمدينة عالقة مباشرة باجملال الذي تتواجد فيه مبختلف 
وهي اجملال  اين العلمي والعملي،العالقات املوجودة فيه، ولقد ظلت على مر التاريخ فضاء لإلبداع اإلنس

وإن اإلنسان داخل املدينة خيتلف دوره خارجها لذلك الذي تربز فيه املبادئ السامية واألفكار الرشيدة، 
فإنه حباجة إىل اإلهتمام به أكثر لكي يقوم باملهام على أحسن ما يرام وهذا كله لتحسني صورة املدينة 

غوي لمدلوهلا ال عن الكشف يةذلك سنحاول يف هذه الورقة البحثل ،هلل وقياما باخلالقة يف األرض إرضا
الذي جاء يف التأسيس األول زمن بداية الدعوة اإلسالمية  واالصطالحيالعربية جم االذي جاء يف املع

  ، واأللفاظ ذات الصلة باملدينة.احلديثيف العصر  هي"باملدينة املنورة" وما وصلت إل
 فما مفهوم املدينة، وماهي األلفظ ذات الصلة هبا؟    

 أواًل:تعريف المدينة لغة واصطالحا:
اختلفت املعاجم العربية حول حتديد اجلذر اللغوي لكلمة"املدينة"فنجده عند تعريف المدينة لغة:-1

باهلمز وجتمع أيضاً من َمَدَن باملكان أقام به، ومنه مسيت املدينة، وهي فعيلة وجتمع على مدائن  البعض
 1على ُمْدِن وُمُدِن بالتخفيف والتثقيل

                                                
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، دار احلديث، القاهرة، سنة  اجلواهري: أبونصر(1

  .1069م،ص/2009هـ/1430الطبع،
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 أي مدينتكم[ 19]الكهف: ﴾ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينةف﴿ويف التنزيل قول اهلل تعاىل:
 1اليت خرجتم منها.

املدينة و  2.عين خضع وأطاعتوهي جذر مفهوم الدين و ويرجعها آخرون إىل دان أو مصدر مدين     
سكاين يزيد على جتمع القرية، وهي مجع مدائن ويشري البحث اللغوي، إن كلمة مدينة ترجع جتمع 

 3أصلها إىل كلمة دين وعرفت لدى األشوريني بالدين أي القانون.
وأيًا كان مصدرها فإن إطالق اللفظ يف أول الدعوة اإلسالمية اقرتن بتأسيس الدولة، وارتبط مبفهوم     

والعادة واحلساب  دالالت مثل الطاعة واخلضوع والسياسة والسلطان واجلزاءالدين مبا يعنيه من 
 4واالستعباد واإلذالل والعقيدة والورع.

لفظ املدينة على يثرب، وكان اليذكر كلمة يثرب أبدًا ونقل -صلى اهلل عليه وسلم-فقد أطلق النيب    
عليه  لى اهللص-ابن زبالة وابن شيبة رويا أن النيب بأخبار دار املصطفى"أن ءوفا الوفاالسمهودي يف كتابه"

من قال يثرب مرة فليقل "ثرب، وأن البخاري ذكر يف تارخيه حديث: بيهنى عن تسمية املدينة -وسلم
من مسى املدينَة يثرب فليستغفر "، وروى أمحد بن حنبل وأبويعلى حديثاً، جاء فيه: "املدينة عشر مرات

 5."اهلل ثالثاً 

عن استخدام لفظ يثرب -صلى اهلل عليه وسلم-النيب يكن هذا النهي والتشديد عليه من قبل ومل  
واستخدام املدينة إال لدالالت مرتبطة مبفهوم"املدينة" تفرتق كثرياً عن ذكر االسم التقليدي لذات املكان. 

اجلزيرة العربية أحدثت نقلة  فاملدينة منذ نشأة اإلسالم، مثلت نظامًا حياتيًا وتنظيمًا اجتماعيًا جديداً يف
على مستوى االعتقاد والتصور ومنهج احلياة والتفكري فاملدينة مثلت بدستورها)صحيفة املدينة(  نوعية

فقد ارتبطت يف تكوينها اجلديد بالدين اإلسالمي وبنظام  نظاماً جمتمعياً مل يكن معروفاً يف تاريخ العرب،
تنظيم -عن املقايضة( وبعالقات اجتماعية جديدة )اإلخاءاقتصادي جديد )استعمال النقود والنهي 

التخصص( وبالربطة السياسية بني خمتلف األصول العرقية والعقيدة الدينية وبسلوك إنساين فردي -العمل

                                                
 ) 1(ابن  كثري: تفسري القرآن العظيم، دار الفيحاء دمشق، دار السالم الرياض،ط1، 1414هـ/1993م،105/3.

 ) 2( ابن منظور: لسان العرب، مادة مدن.
عصام نورالدين: معجم نورالدين الوسيط عريب عريب، منشورات حممد علي بيضون، دار الكتب العلمية ( 2

 1014-1013،ص/2005لبنان،

،الدار العاملية للكتاب "املدينة "دراسة لسرية املصطلح وداللة املفهوم-الثقافة-عارف:احلضارةنصر حممد (3
 50،ص/1995هـ/2،1415اإلسالمي،ط

(ابن منظور: لسان العرب مادة دان4  ( 
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وعالقاته اجملتمعية( وبشكل معماري تكويين  مل يكن معهودًا يف تاريخ العرب)النظام اليومي لإلنسان
 مركزه املسجد والسوق.

فقد كانت نشأة املدينة يف اإلسالم مرتبطة بتحويل جمموعة القرى اليت كانت تسمى يثرب إىل مدينة      
 1ذات شرعة)دين( وسلطان)دان( ومميزة عن سائر أوجه االستقرار البدوي والقروي.

مبختلف جوانب النموذج اإلسالمي للحياة اإلنسانية.  وارتبطت املدينة على مدى التاريخ اإلسالمي     
فصالة اجلمعة ال تكون إال يف املدينة، وال يكون باملدينة غري مسجد واحد جامع، وبرزت االجتاهات 

، فهناك من ربط العالقة بني املدينة حول العالقة بني املدينة وجوهر العقيدة اإلسالمية )اجلمعة واجلماعة(
السياسية باملدينة، وكذلك اجلهاد  ، وهناك من مل ير الربط. وكذلك ارتبطت اإلمارةواجلمعة واجلماعة

 2والتجارة والزراعة واملهن األخرى.
يف املعجم العريب األساسي: مدينة ج مدنيات: اجلانب املادي من احلضارة كالعمران جاء  و      

الفكري والروحي واخللقي من احلضارة، ومدينة ج ووسائل االتصال والرتفيه ويقابلها الثقافة وهي اجلانب 
 3مدائن وُمُدٌن، جتمع عمراين آهل بالسكان.

ورجل مدين منسوب إىل املدينة، كحضري منسوب إىل احلاضرة، وتطلق املدينة على التمدن 
 والتحضر فهما كلمتان مرتادفتان. وهذا اإلطالق يتفق مع املدلول اللغوي للكلمة، فإذا كانت املدينة
تطلق على ما يرادف احلضارة أحيانا فإن العرب، قد خصصتها يف النهاية باجلانب املادي للحضارة،  
كتشييد املدارس وإقامة املؤسسات، وبذلك تكون املدنية جانبا من جوانب احلضارة، وفرعا من فروعها، 

احلضارة غاية إن »ألن احلضارة مرتبطة بقيم ونظم تربوية واجتماعية، ومن ذلك يقول ابن خلدون 
 ابن خلدون يعطي حكما تقومي على احلضارة.جند فهنا  4«.العمران: وهناية لعمره وأهنا ومؤذنة بفساده

أو كل  عامل،ن للمدينة عدة تعريفات وذلك حسب وجهة نظر كل إ تعريف المدينة اصطالحا: -2
دولة، فكل منها تعريف خاص هبا ألهنا منذ القدمي شكلت حقاًل هامًا للبحث العلمي من طرف 

                                                
سالة ماجستري غري حميي الدين حممد حممود: السياسة الشرعية يف ضوء جوهر مفهوم السياسة يف العصر احلديث، ر  (1
210.ص/1989نشورة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة،م  

 ) 2(رضوان السيد: مصائر املدينة العربية، جملة الفكر العريب،ع29، نوفمرب 1983،ص/7-4.
 ) 3( مجاعة من كبار اللغويني: املعجم العريب األساسي، الروس، دون ت الطبع، ص/1125.

 ) 4( ابن خلدون:مقدمة ابن خلدون، دار الفكر، دون ت،ص/371.
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املفكرين واملؤرخني، أخذة بعني االعتبار معايري عديدة وخصائص مهنية للسكان وذلك لتحديد طبيعة 
 1اجملتمع من حيث حضريته أو ريفيته

تعترب املدينة خالصة تاريخ احلياة احلضرية مادامت تليب حاجات اإلنسان وتوفر فعرفها البعض بقوله:    
 2له احلياة املعيشية.

أو هي جتمعات سكانية كبرية غري متجانسة تعيش على قطع أرض حمدودة نسبيًا وتظهر فيها     
معًا كما متتاز بالتخصص ، ويعمل أهلها يف الصناعة أو التجارة أو كليهما (املدينة)تأثريات احلياة احلضرية 

 3وتعدد الوظائف، السياسية و االجتماعية واإلدارية.

فاملدينة يف العصر احلديث تأثرت كثريًا بالوضع الصناعي والتغيري السريع الذي حدث على مجيع    
أصبح  ومنه 4املستويات االقتصادية واملالية والقومية واإلقليمية، وهذا ما أدى إىل النمو احلضري للمدينة.

ومنبعاً لقيم التهذيب والنظام  ومن هنا نالحظ أن املدينة يف الغرب اعتربت مصدراً  لكل مدينة خصوصية.
والسوق والعالقات االجتماعية والسياسية، أي أن هذه القيم مل تكن  سائدة يف العصور السابقة، ومل 

عية، وقد تال ظهور املدينة ونشأ عنه تظهر إال مع التطور األخري للمدينة كما حدث يف بداية الثورة الصنا
 5اب األوروبيون منطا راقياً للحياة البشرية جيب االقتداء به وتعميمه.ت  هذا النمط احليايت الذي اعتربه الكُ 

مثل النظام وحسن املعاملة واألخوة وحب  لوجود قيم فهي نتيجة اإلسالمي املصطلحأما املدينة يف   
العمل واملشاركة والتطوع والصدق وحب العلم وحب اجلمال والسعي للمعرفة وإنتاج العلوم والفنون 

وهذه مجيعها تُعد من جوهر االعتقاد اإلسالمي، تنظيم اجملتمع وحتديد العالقات بني أطرافه و والصنائع 
ل هي ناجتة عن إلسالمي مل تكن وليدة حياة سكان أهل املدن بفالقيم اليت سادت املدينة يف العصر ا

 العقيدة اإلسالمية.

                                                
، املكتب اجلامعي احلديث،مصر، 7يف علم االجتماع احلضري،ط دراسة حسني عبد احلميد أمحد رشوان: املدينة( 5

.51،ص/2013  
القدمية بغزوة نة بني البلدة حممد عبد اهلل عبيد: املعايري التخطيطية للمدينة بني األصالة واملعاصرة)حالة دراسية؛ املقار (1

.20،ص/2015ومدينة الزهراء بقطاع غزة(،مذكرة ماجستري، كلية اهلندسة، اجلامعة اإلسالمية بغزة،فلسطني،  
-2017عيةبن صوط صورية: النظام القانوين للمدينة يف اجلزائر، أطروحت دكتوراه غري منشورة،السنة اجلام(2

.13،ص/2018   
، اإلسكندرية، املدينة، دراسة يف علم االجتماع، املكتب العريب احلديث حسني عبد احلميد أمحد رشوان:مشكالت(3

.  80-79،ص/2002مصر،  
.52املدينة،ص/ -الثقافة -(نصر حممد عارف: احلضارة4  ( 
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فاملدينة اإلسالمية بدأت مبا انتهت إليه املدينة الغربية إذ إن أعلى أطوار املدينة الغربية هي مرحلة   
اليت تتبعها مدن أخرى وتنبثق عنها، حيث شهدت اخلربة التارخيية  "املدينة األم"املرتوبوليتان أي 

فقد كانت املدينة اإلسالمية "metropole"وليس فقط" mitropolisاإلسالمية مفهوم احلاضرة "
 منذ ظهورها حاضرة ألمصار ومناطق شاسعة، اتسمت بصفات مثالية من حيث ختطيطها وفن معمارها

فقد كانت املدينة املنورة مث الكوفة مث دمشق مث بغداد مث القاهرة وقرطبة ونظامها االجتماعي والسياسي، 
واآلستانة، مجيعها حواضر راقية تتبعها مئات املدن األخرى وتنبثق عنها، يف حني أن مفهوم احلاضر مل 

 1تشهده أوروبا احلديثة إال كمرحلة أخرية لتطور املدينة الغربية.

متثل مرحلة متأخرة يف تاريخ التطور األورويب ارتبطت باألنوار وبالتصنيع وباإلصالح  فإذا كانت املدينة  
ومن مث فإن هذا  الديين والسياسي، وقادت هذا التطور وأخرجت أوروبا من العصور الوسطى املظلمة،

ره منوذجاً والنسبة إليه باعتبا النسق استحق أن يكون مذهبية أو منطًا اجتماعيا يستحق التقليد والتكرار
حياتياً وإنسانياً راقياً،إذا كان هذا صادقاً وصحيحًا يف التاريخ األورويب، فإن التاريخ اإلسالمي انطلق من 
قيم أخرى مثلت لديه املذهبية، واستحقت من املسلمني االنتساب إليها، هذه القيم نبعت من العقيدة 

جاءت باقي ظواهر احلياة نابعة منها وليست مبدعة املنزلة والرسالة املوحاة من عند اهلل تعاىل، ومن مث 
ومنتجة هلا. فإذا كان األورويب يستقي أفكاره ونظرياته ونظمه من واقعه فحسب، يستخلص منه األفكار 

حياول دائمًا أقلمة  والعرب والقيم واألمناط والسلوكيات، فإن اجملتمع املسلم على العكس من ذلك متاماً 
  2لتصوره العقيدي النابع عن شريعته املوحاة من عند اهلل تعاىل.الواقع وتكييفه طبقاً 

 األلفاظ ذات الصلة بالمدينة -ثانيا

 الحضارة:-1

من احلضر خالف البدو واحلاضرة خالف البادية وهي املدن والقرى والريف  في اللغة الحضارة-أ
  3والبادية خالف ذلك.

 حتض َر  يتحض ُر حتضراً البدويُّ الريفي سكن حضارًة البدوي أقام يف احلضر،  رُ حضر حَيضُ 

 4املدينة واستقر فيها.

                                                
 ) 1(نصر حممد عارف: احلضارة-الثقافة-املدينة،ص/53-52.

 ) 2(نصر حممد عارف: املرجع نفسه،55-54.
 ) 3(اجلوهري:الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،ص/259-258.

  )4( مجاعة من كبار اللغويني: املعجم العريب األساسي،ص/326.
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من مشتقات مادة حضر، وحضر كنصر وعلم حضورا وحضارة ضد فعل غاب، يقال فاحلضارة: 
مثال:  حبضرة املاء، أي عنده  وحبضرة فالن وحضرت الصالة أي أقيمت، واحلاضرة مبعىن القادم وعكسه 

ويف احلديث:  ر خالف البدو، والنسبة إليه حضري ومعناها أقام يف احلضرالبادي غري مقيم واحلض
 .(1)"اليبع حاضر لباد  "

واحلضارة بفتح احلاء وكسرها، هي اإلقامة يف احلضر، واحلضر خالف البادية، واحلضارة ضد 
أن احلضارة مرحلة سامية من مراحل التطور اإلنساين، »، وقد عرفها املعجم الوسيط بالقول: (2)البداوة

 .(3)« االجتماعي يف احلضرو ومظهر من مظاهر الرقي العلمي والفين واألديب 
ويوصف أهل احلضر بأهنم أهل القرار، كما يقال قراري للحضري الذي ال ينتقل طلبا للكأل يف 

ل املذر، واملذر هو قطع الطني املتماسك وأهل احلجر، ألهنم يسكنون بيوتا مواضعه كذلك يوصف أه
 متينة ثابتة، خالفا ألهل الوبر الذين يسكنون اخليام من وبر اإلبل أو الصوف الغنم أو شعر املاعز.

الرفيعة وأساليبه املتطورة يف  هومن ذلك يقال جمتمع متحضر وغري متحضر ذلك الذي له قيم
مواجهة احلياة الطبيعية، كما يقصد باجملتمع غري املتحضر ذلك الذي مل جياوز الطور البدائي يف قيمه 
الروحية، وأساليب حياته املادية والعلمية، بل لقد اتسع العرف اللغوي  احلديث يف مدلول كلمة احلضارة 

جملتمع بل امتد إىل وصف األفراد واألعمال، فيقال إنسان فلم يعد ذلك املدلول مقصورا على وصف ا
 متحضر كما يقال: سلوك حضاري.

وهبذا خرج مفهوم احلضارة والتحضر مبدلوهلا من معناه القدمي يف املعاجم العربية وأصبح مرتبطا 
 بالصفات اخللفية واملستويات االجتماعية.

"يف الالتينية مبعىن املدينة، civtas"مشتق من كلمة"civilisationويف اللغة األجنبية لفظ حضارة"    
"مبعىن مدين أو ما يتعلق بساكن املدينة، حيث civilis"مبعىن مساكن املدينة، أو من"civisأو من "

 تقوم احلياة عادة يف املدن.

 "على أهنا مرادفة للحضارة، وقد اختلف معىن الثقافة وتطورcultureوأحينًا يستخدم البعض كلمة"   
كثرياً منذ عرفه اإلنسان، فاللفظ من ناحية اشتقاقه اللغوي، مأخود من الالتينية ويراد به إصالح الشيء 

"أي إصالح األرض وزراعتها أي أن agri-cultureوهتذيبه وإعداده لالستعمال، ومن هنا قالوا:

                                                
  مادة "حضر". ،1/658دار لسان العرب، بريوت، ابن منظور: لسان العرب( 1)
 .181، ص 1ن )د.ت(، ج2جممع اللغة العربية: املعجم الوسيط، ط(2)
 .181، ص 1نفسه، ج املرجع(3)
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 فإن الثقافة فن هتذيب العقل بعد أن كان اللفظ يتصل بفن تشذيب األرض والزرع، ومن مث
 1"يفيد طريقة شعب ما، وجمموعة أنظمته ونظرته إىل احلياة والكون.cultureلفظ"

وبعض الكتاب مييز بني لفظي حضارة، ومدينة، فيجعل لفظ احلضارة خاصًا بالتكوين الثقايف واملعنوي   
 2جملتمع ما، ولفظ مدينة يعد أكثر اتصاال باملظاهر املادية املتصلة باحلياة العملية.

على أن التفرقة بني احلضارة على أهنا ختتص باجلوانب الثقافية واملعنوية بينما ختتص املدينة باجلوانب    
 املادية والعملية قد أدى إىل اقرتاب لفظ حضارة من لفظ الثقافة إىل حد صعوبة التمييز بينهما.

ل معاين واحدة، حيث ميكن إذًا فكلمات مثل احلضارة واملدينة والثقافة، تستخدم أحيانًا وكأهنا حتم  
 استخدام كل منها بصورة توحد بينها مجيعاً من حيث املعىن واالستخدام. 

مصطلح احلضارة من املصطلحات املعقدة اليت جتمع املئات من التفاسري،  الحضارة اصطالحاً:-ب 
يعكس كل واحد منها تصورات أصحاهبا عن الوجود واحلياة، الختالف العقائد واملذاهب وامليول 

 االجتماعية والبيئية .

العرب وجتدر اإلشارة يف هذا السياق أن كلمة "حضارة" و"حتضر" مل تكن شائعة االستعمال عند     
اليت أعقبت الفتوحات اإلسالمية ونستثين من ذلك ابن خلدون ألنه أول من عرب  ولطيلة عدد من القرون

  .عن املعىن يف مقدمته بالرغم من أنه كان يستخدم مصطلح"العمران البشري" كمرادف ملعىن احلضارة

أن نتعرف على مصطلح  وقبل أن نبني مصطلح احلضارة يف تاريخ الفكر العريب اإلسالمي، حناول    
احلضارة يف تاريخ الفكر الغريب، حيث أن اللفظ حديث االستخدام نسبياً، مبا أنه نشأ خالل االحتكاك 

 الثقايف بني الشرق والغرب.

 ربي:غالحضارة في االصطالح ال-
"أن احلضارة هي االنتقال من حياة البداوة the new junior encyclopediaجاء يف "       

، وبدأت بقيام اجلماعة البشرية املنظمة، حىت حياة احلضر، وهي املرحلة املتقدمة للمجتمع اإلنساينإىل 
يتكون لديها الضمري االجتماعي، وهو إدراك الفرد لذاته يف عالقته باآلخرين. فحني تستقر اجلماعة 

واحلضارة مبعناها العام: وتبدأ يف تنظيمي حياهتا وعالقة أفرادها بعضهم بالبعض ينشأ اجملتمع املتحضر. 
هي النمو والتقدم، حبيث حيقق النمو والتقدم املستوى األعلى حلضارة العصر، حضارة أي عصر من 

 العصور هي حضارة اجملتمع الدي حقق أقصى درجة من النمو والتقدم يف زمنه أو عصره. 

                                                
 ) 1(سليمان اخلطيب:أسس مفهوم احلضارة يف اإلسالم،الزهراء لإلعالم العريب، دون ت الطبع،ص/24.

 ) 2( سليمان اخلطيب:املرجع نفسه،ص/25-24.
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، وإمنا هي االرتقاء العقلي واإلميان بالقيم اإلنسانية وجي فحسبوليست احلضارة هي التقدم التكنول     
 1 هي املدينة...وتعين التمدن والتحضر.-بلفظ آخر–خلري اإلنسان وسعادته، واحلضارة 

 الحضارة في االصطالح العربي:-
يف "أول من أشار إىل تعريف احلضارة كما سبق الذكر هو ابن خلدون يف مقدمته حيث عقد فصل     

أن احلضارة ".مؤكدًا على "أن احلضارة يف األمصار من قبل الدول وأهنا ترسخ باتصال الدولة ورسوخها
احلضارة هي أحوال عادية زائدة على الضروري "متثل الطور احلرج من أطوار الدولة.والسبب يف ذلك أن 

وتقع ثرة تفاوتًا غري منحصر.من أحوال العمران زيادة تتفاوت بتفاوت الرفه وتفاوت األمم يف القلة والك
مة عليه و فيها عند كثرة التفنن يف أنواعها وأصنافها فتكون مبنزلة الصنائع وحيتاج كل صنف منها إىل الق

واملهرة فيه وبقدر ما يتزيد من أصنافها تتزيد أهل صناعتها ويتلون ذلك اجليل هبا ومىت اتصلت األيام 
واإلعصار بطوهلا وانفساح  يف صناعتهم ومهروا يف معرفتها وتعاقبت تلك الصناعات حذق أولئك الصناع

أمدها وتكرير أمثاهلا وتزيدها استحكاما ورسوخًا وأكثر ما يقع يف أهلها وذلك كله إمنا جيىء من قبل 
باجلاه أكثر من اتساعها ا الدولة، ألن الدولة جتمع أموال الرعية وتنفقها يف بطانتها ورجاهلا وتتسع أحواهل

فيكون دخل تلك األموال من الرعايا، وخرجها يف أهل الدولة مث يف من تعلق هبم من أهل العصر  باملال
وهو األكثر فتعظم لذلك ثروهتم ويكثر غناهم وتتزيد عوائد الرتف ومذاهبه وتستحكم لديهم الصنائع يف 

  2.سائر فنونه وهذه هي احلضارة"

تتفاوت بتفاوت العمران فمىت كان العمران أكثر  كانت احلضارة أكمل،  :"واحلضارةأيضاوقال عنها     
واحلضارة إمنا تكون عند انتهاء الدولة يف استفحاهلا وهو زمن وضع املكوس غالء ألن احلضارة إمنا تكون 
عند انتهاء الدولة يف استفحاهلا، وهو زمن وضع يف الدولة لكثرة خرجها فقد تبني أن احلضارة هي سر 

كل يوم هو يف شأن ال يشغله شأن عن   قوف لعمر العامل يف العمران والدولة، واهلل سبحانه وتعاىلالو 
 3شأن".

وهذا يدل على أن الذي يريده ابن خلدون بلفظ العمران هو أسلوب احلياة أي أسلوب حياة مجاعة    
الشخصي  ور الثقايفما، أي ثقافته. فاحلضارة عنده هي الوصول إىل منتهى العمران، أي منتهى التط

احمللي للجماعة، والدخول يف دور احلضارة، وهي دور الرقي االجتماعي الثابت الذي ال يتطور، وهو 

                                                

 ) 1(نقال عن سليمان اخلطيب:أسس مفهوم احلضارة يف اإلسالم،ص/28.
 ) 2(عبد الرمحان بن خلدون: مقدمة ابن خلدون،ص/369-368.

 ) 3(عبد الرمحان بن خلدون: املرجع نفسه،ص/374-371.
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إن احلضارة هي  هلذا مرحلة الثبات على مستوى من الرقي اليبقى بعده إال االحندار وهو هلذا يقول:"
   1هناية العمران وخروجه إىل الفساد".

   الحضارة في اصطالح الكتاب المعاصرين:- 
هي كل ما ينشئه اإلنسان يف كل ما يتصل مبختلف جوانب نشاطه : »تعريف محمد محمد حسين-

 . (2)«ونواحيه، عقال وخلقا، مادة وروحا، دنيا ودينا

ة أم إن احلضارة هي االجنازات اليت حققنها البشرية من خلق وسلوك الثمرة مادي» تعريف أحمد شلبي:-
 . ( 3)«معنوية

هي مثرة كل جهد يقوم به اإلنسان لتحسني ظروف حياته، سواء إن احلضارة : »تعريف حسين مؤنس-
أكان اجملهود املبذول للوصول إىل تلك الثمرة مقصودا أم غري مقصود، وسواء أكانت الثمرة مادية أم 

 4معنوية ".

 .(5)«احلضارة هي البحث الفكري، والبحث الروحي»يف اجلانب املعنوي:  مالك بن نبيبينما حصرها -

احلضارة هي ذلك الرتاث التارخيي املتمثل يف العقائد والقيم غاية مثلى »تعريف عفت الشرقاوي: -
 . ( 6)«وروحيا عميقا ومتعاليا على متناقضات املكان والزمان

احلضارة هي ما تعطيه للبشرية من تصورات، ومفاهيم ومبادئ وقسم تصلح : »تعريف محمد البهي-
 .(7)«لقيادة البشرية، وتسمح بالرقي والنمو احلقيقيني للعنصر اإلنساين، وللقيم واحلياة اإلنسانية

العقلية واخللفية،  هنشاطاتعلى هذه التعاريف أهنا مرتبطة بالتقدم اإلنساين يف خمتلف  ظواملالح
 .املادية واملعنوية اليت متس جوانب اللغة واألدب والفنون والصناعة والتجارة

                                                
 ) 1(عبد الرمحان بن خلدون: املرجع السابق.ص/174-176.

 .16ـ ص 1982، 5حممد حممد حسني: اإلسالم واحلضارة الغربية، مؤسسة الرسالة، ط(4)
، ص 1985، 5مؤسسة الرسالة، ط، ربيةعال ، دار النهضة1أمحد شليب: موسوعة النظم واحلضارة اإلسالمية، ج(3)

15. 
، عامل املعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية 2حسني مؤنس:احلضارة دراسة يف أصول وعوامل قيامها وتطورها،ط(2

15يصدرها اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت،ص/  

 .33مالك بن نيب: شروط النهضة، دار الفكر،دمشق، ص (5)
 .18، ص 1981ضارة اإلسالمية، دار النهضة العربية، بريوت، عفت الشرقاوي: احل(6)
 .52حممد البهي: الدين واحلضارة اإلنسانية، الشركة اجلزائرية، )دت(، ص (7)
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تعين كلمة احلضارة بوجه عام كل الرتاث الذي حققه ": وجاء في محاضرات في الحضارة العربية-
اجملتمع البشري يف خمتلف األزمنة واألمكنة، وهذا الرتاث نوعان: مادي وفكري، فاألول:كإنشاء السفن 

كاملنطق، والفلسفة، واخلطب،   :ع احلربية، واملصانع وبناء املدن وشق الرتع وتعبيد الطرق، والثاينوالقال
والشعر..." واألمم ختتلف يف إنشاء احلضارات، كل أمة حسب معتقداهتا وبيئاهتا، وأجناسها، فهناك أمة 

 1رى تتسم باملرح أو الكسل.يغلب عليها الرأي والرتوي، وأخرى يغلب عليها االرجتال والبداهة، وأمة أخ

 

 القريـــــــــة:-2

، وأم القرى:مكة، والقريتان مكة قرية مجع قُرى جتمع سكين أصغر من املدينةتعريف القرية في اللغة:-أ
 2.[31]الزخرف:لوال نزل هذا القرآن على رجل من القريتن عظيم"والطائف يف قوله تعاىل: "

وقري: الَقْريَُة اسم للموضع الذي جيتمع فيه الناس وللناس مجيعًا ويستعمل يف كل واحد  منهما، قال    
[وقال كثري من املفسرين معناه أهل القرية وقال: بعضهم بل القرية 82" ]يوسف:وسئل القريةتعاىل: "

 [112"]النحل:آمنة مطمئنةوضرب اهلل مثال قرية كانت ههنا القوم أنفسهم وعلى هذا قوله تعاىل: "
 3[فإهنا اسم للمدينة.117"]هود:وما كان ربك ليهلك القرىوقوله تعاىل:" 

عن بعضها والقليل  ةهي جمتمع صغري يتكون من جمموعة من املنازل، املتباعدالقريـــــــــة اصطالحا:-ب  
أصل العمران البشري عند ابن خلدون فقد عقد فصل"يف أن  . وهيالذين يطلق عليهم بدو من السكان

 4البدو أقدم من احلضر وسابق عليه، وأن البادية أصل العمران واألمصار مدد هلا".

مث عقد مقارنات بني البدو واحلضر فقال: فصل" يف أن أهل البدو أقرب إىل اخلري من أهل احلضر،     
ألوىل كانت متهيئة لقبول ما يرد عليها وينطبع فيها من خري أو وسببه أن النفس إذا كانت على الفطرة ا

  5شر.

فصاحب اخلري إذا سبقت إىل نفسه عوائد اخلري "ويواصل املقارنة بني ساكين البادية واحلضر فيقول:     
وحصلت هلا ملكته بعد عن الشر وصعب عليه طريقه، وكذا صاحب الشر إذا سبقت إليه أيضا عوائده 

                                                
5ت يف احلضارة العربية، دون ت،ص/ضيف اهلل حممد األخضر: حماضرا(6  

 ) 2(مجاعة من كبار اللغويني: املعجم العريب األساسي،ص/983.
 ) 3(األصفهاين: معجم مفردات ألفاظ القرآن،دار الفكر بريوت،ط1، 1426هـ/2006م،ص/304-303

 ) 4(عبد الرمحان بن خلدون: مقدمة ابن خلدون،ص/122.
 ) 5(عبد الرمحان بن خلدون، املرجع نفسه،ص/123.
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 لكثرة ما يعانون من فتون املالذ وعوائد الرتف واإلقبال على الدنيا والعكوف على شهواهتا وأهل احلضر
، وقد تلوتث أنفسهم بكثري من مذمومات اخلُلق والشر وبعدت عليهم طرق اخلري ومسالكه....وقد منها

 1ن اخلري.يتوضح فيما بعد أن احلضارة هي هناية العمران وخروجه إىل الفساد وهناية الشر والبعد ع

 .2كما عقد فصل:" يف أن أهل البدو أقرب إىل الشجاعة من أهل احلضر"    

 فالقرية أو سكن البدو تعترب كاألصل للمدينة مبا انتهت إىل من تطور يف العصر احلديث.    

واخلالصة: أن هذه املفاهيم املدينة واحلضارة والثقافة والقرية هلا دالالت متداخلة وقريبة من بعضها    
يف املصطلح  خيتلف عن مفهوم املدينة البعض، وأن البحث يف مفهوم املدينة يف العصر احلديث

رتمجة األجنبية عدم جتمع سكاين يف إطار العقيدة اإلسالمية، كما يالحظ على الاإلسالمي، الذي يعين 
حيث قدم للمفهومني األوروبيني  "civilization"و "cultureالدقة يف املصطلح بني مفهومي" 

ويف كل حالة خيتلف تعريف املفهوم العريب عن اآلخر ثالثة ألفاظ عربية هي "الثقافة"و"احلضارة"و"املدينة"
احلضارة هي اجلانب املادي منها، ويف ن الثقافة هي اجلانب الفكري من احلياة اإلنسانية، وتكو وتكون 

 تكون احلضارة هي اجلانب الفكري، وتكون املدينة هي اجلانب املادي منها. احلالة الثانية

 مت حبمد اهلل

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 ) 1(عبد الرمحان بن خلدون، املرجع نفسه،ص/123.
 ) 2(عبد الرمحان بن خلدون،املرجع نفسه،ص/125.
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 .ابن خلدون:مقدمة ابن خلدون، دار الفكر، دون ت -9
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، 7يف علم االجتماع احلضري،ط دراسة شوان: املدينةحسني عبد احلميد أمحد ر -10
 .2013املكتب اجلامعي احلديث،مصر، 

حممد عبد اهلل عبيد: املعايري التخطيطية للمدينة بني األصالة واملعاصرة)حالة دراسية؛  -11
املقارنة بني البلدة القدمية بغزوة ومدينة الزهراء بقطاع غزة(،مذكرة ماجستري، كلية اهلندسة، 

 .2015اجلامعة اإلسالمية بغزة،فلسطني،
بن صوط صورية: النظام القانوين للمدينة يف اجلزائر، أطروحت دكتوراه غري -12

 .2018-2017منشورة،السنة اجلامعية
حسني عبد احلميد أمحد رشوان:مشكالت املدينة، دراسة يف علم االجتماع، املكتب -13

 .2002العريب احلديث، اإلسكندرية، مصر،
 .ن )د.ت(2جممع اللغة العربية: املعجم الوسيط، ط -14
، دون ت العريب لإلعالمسليمان اخلطيب:أسس مفهوم احلضارة يف اإلسالم،الزهراء  -15

 .الطبع
 ـ1982، 5حممد حممد حسني: اإلسالم واحلضارة الغربية، مؤسسة الرسالة، ط -16
ربية، مؤسسة عالنهضة ال ، دار1أمحد شليب: موسوعة النظم واحلضارة اإلسالمية، ج-17

  .1985، 5الرسالة، ط
، عامل املعرفة، 2حسني مؤنس:احلضارة دراسة يف أصول وعوامل قيامها وتطورها،ط -18

 .سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت
  .مالك بن نيب: شروط النهضة، دار الفكر،دمشق -19
 .1981الشرقاوي: احلضارة اإلسالمية، دار النهضة العربية، بريوت، عفت  -20
 .حممد البهي: الدين واحلضارة اإلنسانية، الشركة اجلزائرية، )دت( -21
 .ضيف اهلل حممد األخضر: حماضرات يف احلضارة العربية، دون ت -22
، 1الفكر بريوت،ط األصفهاين: معجم مفردات ألفاظ القرآن،دار -23

 .م2006هـ/1426
 
 



14 
 

 
 
 

 

  


