
























































































































































































































































































































































































































 







 تحقق قد التي المخترعات من المتدفق السيل بذلك تبدأ الصناعية الثورة رأينا لقد

 البشر تحرر التي باآلالت أرسطو حلم  - للميالد الثاني األلف إلى نصل أن قبل 

 فهم صوب كثيرة علوم خطتها التي المراحل سجلنا ولقد     .يدوي عناء كل من

 من الفلسفية بانتقال رحبنا ولقد        . لقوانينها أجدى وتطبيق للطبيعة  أفضل

 علمتنا ولقد   .الدنيوية البشر شئون في العقل اجتهادات إلى العقيمة الميتافيزيقا

والفالسفة الساسة جهود  بين نوفق وأن قادرة عادلة حكومة نقيم أن   

 استمتعنا ولقد        .الطبيعية مساواتهم وعدم البشر بساطة وبين الديموقراطية

 وانتصارات المحدث الكالسيكي والفن     الباروك في الجمال إبداعات بمختلف

 والعلم األدب في      عشر التاسع القرن بثروة استمتاع يماواستمتعناأ.الموسيقى

 استطاعتنا قدر على أتممنا لقد.والحكم والتكنولوجيا والفن والموسيقى والفلسفة

 بأن عليمان فإننا العمل لهذا حياتنا معظم كرسنا أننا ومع    هذه الحضارة قصة

 المؤرخ يقدمه ما خير وبأن التاريخ في قصيرة لحظة إال هو أن   اإلنسان عمر

 ونحن أننا غير. ويتعاظم المعرفة نهر يطمو حين   يكتسح ما سرعان عمل من

 أسرف قد الرسمي التاريخ كتابة بأن يقنا   ازددنا قرن إلى قرن من دراستنا نتابع

 كما كال   التاريخ كتابة يحاول أن لبعضنا ينبغي وأنه  وفروعا   أبوابا   تجزئتها في

. الموصولة المعقدة الدراما وجوه جميع في يعاش كان  

 وكنا. التاريخ مالحقة في السعيدة المشاركة من   عاما   أربعون اآلن انقضت لقد

 اليوم هذا أقبل وقد واآلن. مجلد آخر في كلمة آخر فيه نكتب الذي باليوم نحلم

 لشاكر وإننا. واتجاها   معنى حياتنا على أضفى الذي الممتع الهدف سنفتقد   فإننا

 كنا لقد   . كلها أو الطويلة الرحلة بعض الكثيرة لسنين هذه صاحبنا الذي للقارئ

 ...  الوداع تحية ونقرئه الرحيل في نستأذنه واآلن. بحضوره واعين الدوام على

                 

 


	قصة الحضارة
	1 - المجلد الأول - ج 1: نشأة الحضارة
	تقديم ومقدمة
	الباب الأول - عوامل الحضارة
	الباب الثاني - العناصر الاقتصادية في الحضارة
	الباب الثالث - العناصر السياسية في الحضارة
	الباب الرابع - العناصر الخلقية في المدنية
	الباب الخامس - العناصر العقلية في المدنية
	الباب السادس - بدايات المدنية فيما قبل التاريخ
	المراجع
	فهرس الأعلام
	فهرس





