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الفرق بين الحضارة والثقافة
العالقة بني احلضارة والثقافة
عالقة اعتماد ّية وتكامل ّية فك ٌل
منها ي���ؤدّي إل��ى وج���ود اآلخ��ر،
ورغ���م ه��ذه ال��ع�لاق��ة اّإل أنّ كل
واح��دة تختلف عن األخ���رى ،إذ
تنمو الثقافة مع منو املجتمعات
وتط ّورها ،فلك ّل مجتمع ثقافته
التي تعكس شخصيته وهويته،
وأص���ب���ح���ت حت��ظ��ى ال��ث��ق��اف��ة
والتنمية الثقاف ّية في وقتنا هذا
باهتمام كبير ،فالثقافة هي أساس
التقدّم واالزده��ار وثمرة اجلهود
التي ك ّونت احلضارات البشر ّية
املتعاقبة.
مت � ّث��ل جميع األم����ور املرتبطة

�����ادي وك��ذل��ك
ب��االس��ت��ق��رار امل�
ّ
املعنوي ،بحيث تتض ّمن كالً من
ّ
األنظمة الفكر ّية واالجتماع ّية
والثقاف ّية وغيرها ،ويت ّم تناقلها
بني األجيال ،وتتباين احلضارات
البشر ّية التي ظهرت منذ القدم
وح � ّت��ى وقتنا احل��اض��ر ،وذل��ك
بسبب اخلصوص ّية النابعة من
األدي��ان ،واملعتقدات ،والتقاليد،
والتوجهات ،والنظم لك ّل حضارة،
ّ
وعلى الرغم من ذلك مت ّيزت هذه
احل��ض��ارات بعالقات تفاعل ّية،
أي انّ كال منها استفادت وأفادت
من إجن��ازات وإبداعات األخرى،
وبنت عليها وط ّورتها في تشكيل

��اص���ة ،م��ا جعل
ح��ض��ارت��ه��ا اخل� ّ
احلضارة اإلنسان ّية ليست حكرا ً
على أي أمة من األمم.
ومت��ت��از احل��ض��ارة بالعديد من
املظاهر االقتصاد ّية ،واالجتماع ّية،
والسياس ّية ،والدين ّية ،والفكر ّية،
وتفاعلها ي� ّت��خ��ذ وج��ه�ين هما:
اإليجابي والبناء ،وهذا
احل��وار
ّ
ي����ؤدّي إل���ى ال��ن��ف��ع وال��ت��ط��ور،
والصراع والتنازع ،وه��ذا يؤ ّثر
سلبا ً على البشر ّية.
تعريف الثقافة
ُت��ع��رف على أ ّن��ه��ا مجموعة من
اخلصائص التي تش ّكل انعكاسا ً

حل��ي��اة م��ج��م��وع��ة م���ن ال��ب��ش��ر،
الذين يتبعون أساليب مع ّينة
في العيش ،وال��ت��راث ،واللغة،
والعلوم ،وما تتض ّمنه من مجاالت
مختلفة ك���اآلداب والسلوكيات
وكذلك املعتقدات ،ويت ّم انتقالها
من جيل إل��ى آخ��ر ،بحيث تكون
خاصة أو محصورة بشعب أو
ّ
أّم��ة واح��دة وبذلك يتم إنسابها
للشعب الذي أنتجها لتصبح أحد
ممتلكاته اخلاصة
ومن خصائص الثقافة :االنتقالية،
والتغيير ،واالكتساب من خالل
عيش جتارب احلياة ،وحت ّقق هذه
الثقافة من خالل احلرية وتبادل

احلوار الثقافي مع العالم ،ووضع
التشريعات والقوانني اخلاصة
وت��ط��وي��ر امل��ؤس��س��ات وتنسيق
العمل فيما بينها.
الفرق بني احلضارة والثقافة

هناك العديد من الفروقات بني
ال��ث��ق��اف��ة واحل���ض���ارة وضحها
العلماء والباحثون منها:
ال��ث��ق��اف��ة تنتمي إل���ى اإلن��س��ان
وإجن��ازات��ه ،أ ّم��ا احل��ض��ارة فهي
تنتمي إلى املجتمع وتط ّوره.
الثقافة تتغ ّير وت��ت��ط � ّور ،أ ّم��ا
وتخص
احل��ض��ارة فهي ثابتة
ّ
املكان الذي نشأت فيه.

مفهوم الثقافة أع�� ّم وأشمل من
احل��ض��ارة ،ف��احل��ض��ارة تقتصر
على شعوب لديها تط ّور وتقدّم،
أ ّما الثقافة فهي موجودة في كل
الشعوب .احلضارة تشتمل على
اإلجنازات املاد ّية والعمل ّية التي
تنتجها املجتمعات ،أ ّم��ا الثقافة
فهي تشتمل على جوانب احلياة
كافة ومتواجدة في كل املجتمعات
رغم اختالفها.
الثقافة يقوم بإنتاجها والتطوير
عليها ف��رد واح��د م��ن ب�ين أف��راد
املجتمع عام ًة ،بينما احلضارة
يط ّور عليها املجتمع ككل بجميع
أفراده.

