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مفهوم الحضارة:أوال

ي حضارةمفهوم ال       رد بالجماعة ف ة الف ة عالق ل  من المفاهيم المركزية التي تحدد طبيع ك
ى االستقرار لحضارةا,زمان ومكان ال المستمر إل ن الترح ال اإلنسان م و انتق  مفهومها ه

.الدائم

ة والمعنو        ة المادي ة الحضارة بمفهومها العام هي حركة المجتمع ونشاطه بجوانبها كاف ي
ار الفلس. ذاهب واألفك ة والم ارف العلمي ا والمع ة وإنتاجه رات المادي فية وتشمل صنع الخي
ادية ’ ة واالقتص ية واالجتماعي نظم السياس مل ال ا تش ة والحق,كم ازات الفكري ة واالنج وقي

.والفنية ،والقيم والتقاليد والمؤسسات المختلفة



نشأة الحضارة : ثانيا

:ارتبطت نشأة الحضارة بوجود اإلنسان وفعالياته المتنوعة وتفاعله المستمر   

بين اإلنسان والطبيعة  -ا           

ي إط, بين وعيه المتغير -ب           ار واألدوات والوسائل والقدرات واإلمكانات الموجودة ف
.تجربة مستمرة متطورة عبر الزمن 



عوامل نشأة الحضارة:ثالثا 

ها إن قيام الحضارة مرتهن يتوافر جملة من الشروط والعوامل تؤدي إلى نشأتها وانطالق   
:ومن أهمها

قيام مجتمع مستقر  -1

السيطرة على الطبيعة  -2

قيام عالقات اجتماعية بين الناس -3

قيام نظام سياسي -4

اختراع الكتابة  - 5

 



السمات العامة للحضارة: رابعا

. حيث أنها إنتاج شعب معين في عصر ومكان محددين لها خصوصية قوميةالحضارة  -أ 

تنمو وتتطور وتمر بمراحل متجددة  )ليست ثابتة(ظاهرة متغيرة  -ب 

.نتيجة تغير وتبدل السمات والمعطيات الحضارية أمر نسبي  الحضارة -ج 

ارة  -د  ددالحض عب مح رتبط بش ا  ال ت ة دوره ل أم ر فلك رق آخ رق دون ع دة ع ت ولي وليس
.الحضاري



الحضارة العربية اإلسالمية :خامسا

ة و       ة واآلرامي ة عرفت المنطقة العربية قبل اإلسالم حضارات كثيرة أهمها  الكنعاني البابلي
......والفرعونية

دة        ة واح ارة ام ا حض تركة شكلت بمجمله م مش ارات قواس ذه الحض ت ه د عرف د ,وق وق
وانين و يم والق دات والق ة والمعتق ة العربي ي اللغ ة ف ارة العربي اهر الحض ت مظ ار تجل اإلط

.الجغرافي الذي نشأت فيه

ة        ع العروب ت م ت وتفاعل ة تكامل ة وروحي دة ديني من  مع نزول الرسالة اإلسالمية كعقي
:خالل

 هحمل العرب رسالة اإلسالم والتبشير به والدفاع عن,مع نزول اإلسالم كدين سماوي

اإلسالم بما جاء به من معتقدات شكل ثورة على الواقع العربي دينيا وقوميا

ا ى من المية إل ة اإلس ارة العربي داد الحض ى امت الم أدى إل ة واإلس ين العروب ل ب طق التفاع
.واسعة وشكلت انجازا إنسانيا وحضاريا



مرتكزات وحدة األمة العربية:سادسا

:  عوامل وحدة األمة العربية   

الوطن العربي -1

اللغة العربية -2

الشعب العربي -3

الثقافة العربية -4

التاريخ المشترك -5

المصالح المشتركة-6



الوطن العربي -1 

  هم البحار والمضايق المائية التي يشرف عليهاأ:

...البحر المتوسط البحر األحمر مضيق جبل طارق قناة السويس وغيرها -

 امتداده:

-  ً .من جبال طوروس شماالً إلى الصحراء الكبرى والهضبة االستوائية جنوبا

-  ً .من الخليج العربي شرقاً إلى المحيط األطلسي غربا

 مساحته

وتعادل من مساحة العالم 1/10 14مليون كم  



اللغة العربية -2

سماتها:

حافظت على تراث العرب وهويتهم -  

الحيوية وقابلية التجدد  -  

اإلبداع والتطور -  

أهميتها:  

أداة تواصل بين األفراد واألجيال -  

آلة للتفكير  -  

واسطة نقل األفكار والمكتسبات بين األجيال -  



الشعب العربي -3

تعريفه هو المجوعة البشرية التي يضمها الوطن العربي من آالف السنين.

صفاته:

حافظ على وجوده التاريخي -1            

أكد قدرته على مواجهة جميع الغزوات االستعمارية -2            

استمر بنضاله في سبيل التحرر والتقدم -3            



الثقافة العربية -4

يرة هي مجموع االنجازات  الفكرية والمادية التي قدمها العرب خالل مسالثقافة العربية      
تطورهم التاريخية

الً مهماً في صياغة وعي قومي  توحيدي لألمة العربية وكانت عامالثقافة العربية ساهمت     
في مواجهة الغزوات االستعمارية



التاريخ العربي -5

 عامل أساسي للوحدة مرتكز لقوة األمة منبع إلرادة األمة التاريخ العربي

 شتركالذاكرة الحية لألمة ويعبر عن الحياة المشتركة والوعي المالتاريخ العربي يشكل



المصالح المشتركة -6

إقامة دولة عربية واحدة : مصالح سياسية•

بي رفع المستوى المعيشي للجماهير في إطار الوطن العر :مصالح اقتصادية•
دون تنظيم خارجي

تشكل أساس راسخ إلقامة قوة عربية فاعلة  :مصالح عامة•



القومية العربية: سابعا

م لهم عادات وتقاليد وثقافة ولغة مشتركة تميزه,جماعة من الناس :مفهوم القومية      
.عن غيرهم من األمم األخرى 

:وتدل القومية على المعاني التالية

تعني وجودا تاريخيا جماعيا لألمة  -                              

القومية نظرية و رؤية معرفية بهدف بناء الدولة القومية                   -                              
.القومية رسالة إنسانية و تقدمية   -

 احدرابطة تجمع األمة العربية وتعبر عن وجود اجتماعي وهي القومية العربية     
للقومية العربية فهيتقوم على الوعي واالنتماء و

يخياحقيقة تاريخية تعبر عن الوجود القومي العربي تار -                         



.القومية العربية حركة تحرر قومي تقدمية بمضمونها -              

د العدوانالقومية العربية إنسانية بعيدة عن التعصب والتمييز وهي تقف ض -                  

.القومية العربية تحمل رسالة مستمرة ومتجددة لإلنسانية -                  

انتهت المحاضرة  
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القومية العربية: سابعا


