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ب�سم الله الرحمن الرحيم
مقدمة

جاء تأليف هذا الكتاب تماشيًا مع أهداف الفلسفة التربوية الجديدة 
المستمدة من مبادئ الدستور العراقي الجديد التي تدعو إلى إعادة صياغة 
المناهج التربوية في مدارسنا كوسيلة لبناء اإلنسان العراقي الجديد وريث 
والبلدان  الرافدين  التي ظهرت على أرض بالد  القديمة  الحضارات  تلك 

المجاورة .
ولذلك فإن دراسة الحضارات القديمة ، يوفر لنا فرصة نادرة لالطالع 
على تجارب شعوب العالم ، والسيما العراق ، في بناء الحضارات اإلنسانية، 
حيث مازالت اآلثار القديمة المنتشرة في ربوع العراق وبلدان العالم خير 

دليل على ذلك .
إن محتوى هذا الكتاب بصيغته الجديدة التي عالجت الكثير من النقد 
الموجه للمنهج السابق ، نأمل أن يلبي طموح المدرسين في هذا المجال، 
عزَّ وجل،  والكمال هلل وحده  الكمال،  أعدته التدعي  التي  اللجنة  أن  غير 
آملين أن نسمع من األوساط التربوية العاملة في الميدان كل ما هو مفيد 
طموحنا  يلبي  المستقبل  في  أفضل  كتاب  إلى  للوصول  وأفكار  آراء  من 

جميعًا بإذن اهلل . 

                                                                   المؤلفون

تاريخ الحضـــــارات القديمة



التــأريــخ 

إلى  »هو سجل لتدوين األحداث من أجل ربط الماضي بالحاضر وصوالً 

أمور  من  يستجد  ما  مواجهة  أجل  من  الِعَبر  الستخالص  المستقبل 

ومشكالت لمعالجة الحياة بنواحيها كافة«.

تاريخ الحضـــــارات القديمة

المواطن الذي يملك صفات المواطنة هو:  
النفع    على  والواجب  المسؤولية  يقدم  الذي 

والمصلحة الخاصة.

�



� تاريخ الحضـــــارات القديمة

        الفصل األول

عصورقبل التأريخ

المبحث الثاني :

أثر البيئة الجغرافية في 

نشأة الحضارات القديمة. ) المفهوم - التحديد عصور قبل التأريخالمبحث األول :
  الزمني ( .

المبحث الثالث :
العصور الحجرية في 

الحضارات القديمة . 
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الفصل األول :- عصورقبل التأريخ

المبحث األول 

عصور قبل التاريخ )المفهوم- التحديد الزمني(

   بدأت حياُة اإلنساِن القديم على األرض قبَل اآلف السنين، وكان اإلنسان 
يعتمُد على قدرتِه الجسدية لتوفير حاجاته اليومية ، فاستخدم يديه في 
الحصول على غذائه وبهما كان يدافع عن نفسه، واتخذ من الكهوف والمغاور 
مسكنًا يأوي إليها لتقيه البرد القارص وتهديد الحيوانات المفترسة. وقد 
تمكن اإلنسان القديم بفضل عقله وذكائه أن يتعايَش مع بيئته بما فيها 
من الحيوانات المفترسة والظروف القاسية و ينجح في البقاء وأن يسخر 
بعض قوى الطبيعة لصالحِه. وكانت الحجارة أقدم األدوات التي استخدمها 

اإلنسان لخدمته ودفاعًا عن نفسه . 
ولـــذلك عمـــــد إلــــى 
واستخدامها  تشظيتها 
وأدواته  اآلته  منها  فصنع 
،والسكــاكين  كالفؤوس 
والمقاشط ،ولذلك اصطلح 
تسمية  على  المؤرخون 
من  الزمنية  الفترة  هذه 
القديم  اإلنسان  حياة 

ادوات االنسان الحجريةبالعصور الحجرية .
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أهم مايميز هذه المرحلة من تاريخ االنسان :

أواًل    :  إستخدام الحجارة وقرون الحيوانات وعظامها وجلودها وأغصان 
األشجار لصنع أدواته واآلته ، والدفاع عن نفسه، وتأمين غذائه .

ثانيـــًا :   كان الكتشاف النار في هذه الفترة الزمنية أهمية كبيرة في حياة 
إذ أخذ يستخدمها لإلضاءه ولطبخ غذائه والدفاع  القديم،  اإلنسان 

عن نفسه، وتحسين لغة األنسان البسيطة .
اليومي في هذه  قوته  الطبيعة في جمع  اإلنسان على  إعتمد  ثالثـــًا:  

الحقبة من الزمن، ولذلك سمي العصر بـ ))عصر جمع القوت(( .
من  بيوتًا  يسكن  اإلنسان  بدأ  الحديث  الحجري  العصر  وفي  رابعــــًا:  

الطين بعد أن كان يسكن المغاور والكهوف .
خامسًا:   إنه لم يعرف الكتابة والتدوين حتى النصف الثاني من األلف 
الرابع قبل الميالد، عندما إخترع اإلنسان القديم الكتابة وبدأ يدون 

أخباره .

إحدى المغارات التي سكنها اإلنسان القديم
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الحجرية  العصور  تلت  التي  العصور  المؤرخون على تسميِة  اصطلح  وقد 
القديمة بالعصور الحجرية الحديثة من األلف السابع قبل الميالد، وفيها 
المخارز   العظام  من  فصنع  أدواته،  تحسين  إلى  تدريجيًا  اإلنسان  توصل 
والمثاقب، ومن الحجارة األوانـــي الحجريـــة مثـــل الصحــون والمدقات 
إليه  اهم ماتوصل  ، ومن  الحبوب  والرحى لطحن  والمجارش  والهاونات 
الزراعة فصار بإمكانه أن يزرع األرض  اإلنسان في هذه الحقبة اكتشاف 

وينتج الحبوب و الثمار وسميت تلك الحقبة بـ)عصر إنتاج القوت(.
يعتمد  أن  بامكانه  فصار  الحيوانات،  تدجين  بدأ  أيضًا  الفترة  هذه  وفي   
على جهد الحيوانات بالنقل والزراعة، وعلى لحومها وألبانها في التغذية 
ومن جلودها وشعرها وصوفها في الملبس ، وصنع من الفخار اآلته وأدواته 

المنزلية مثل األواني واألطباق والكؤوس والجرار .
ومع نهاية العصر الحجري الحديث توصل اإلنسان القديم الى استخراج 
بعض المعادن من الصخور مثل النحاس والرصاص، وكانت بداية التعدين 

في حدود األلف الخامس قبل الميالد.

أدوات مصنوعة من النحاس
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المبحث الثاني

أثر البيئة الجغرافية في نشأة الحضارات القديمة

هناك عدٌد من العوامل التي ساعدت في نشأة الحضارات القديمة 
  منها:

1- المناخ المعتدل:  تتمتُع بالد الرافدين وبالد النيل، بمناخ معتدل طيلة 
أيام السنة، مما ساعد على ممارسة اإلنسان القديم لنشاطه بحيوية.
2- المياه الوفيره :  نشأت جميع الحضارات القديمة حول مصادر المياه 
المياه  ألنَّ  السند،  وبالد  النيل،  وبالد  الرافدين،  بالد  حضارات  مثل 

ضرورية لكل الحياة اإلنسانية ،  وجاء في القرآن الكريم :
)بسم اهلل الرحمن الرحيم(

زب ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  رب 
صدق اهلل العظيم

  وهذا يدل على أثرالبيئة الجيدة في نمو الحضارات .
�- التربة الخصبة: األراضي الخصبة مصدر اإلنتاج الزراعي الالزم لحياة 
اإلنسان وتوفرها في بالد الرافدين )السهل الرسوبي( أدى إلى ظهور 
أولى الحضارات القديمة هناك،  وكذلك الحال في بالد النيل )الدلتا(، 

وبالد السند وغيرها .

سورة االنبياء /اية �0 

    الماء شريان الحياة 
  فحافظ عليه من التلوث
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المبحث الثالث

العصور الحجرية في الحضارات القديمة:

وهي عصور قبَل التأريخ  عاش فيها اإلنسان القديم قبل أْن يعرَف الكتابة، 
والتدوين وكانت أغلب اآلته، وأدواته مصنوعة من الحجر لذلك سميّت 

ب)العصور الحجرية( .
وكانت هذه العصور الحجرية طويلة من حيث امتدادها الزمني كما كانت 
حافلة بمنجزات حضارية اليزال أثرها فعااًل في حياة اإلنسان مثل استخدام 
واستخراج  الزراعة  واكتشاف  الحيوانات  النار وصناعة األسلحة وتدجين 

المعادن واختراع العجلة وصناعة الفخار
الحضارية لإلنسان  المنجزات  إنَّ هذه 
به  يتمتع  لما  نتيجة  كانت  القديم 
حجم  كبر  بسبب  ذكاء  من  اإلنسان 
على  وقدرته  قامته  وانتصاب  دماغِه 

تحريك اصابع يده والسيما اإلبهام .

لقد قسم الباحثون العصور الحجرية الى ثالثة اقسام هي:-

اواًل  :  العصر الحجري القديم : وهو أطول العصور الحجرية زمنًا.إذ بدأ 
ألف سنة وفيه  اثني عشر  وانتهى قبل  أكثر من مليوني سنه  قبل 
حدثت العصور الجليدية األربعة )ُكنز، مندل، رس، فرم(. وقد عاش 
الكهوف مثل كهف شانيدار  )نياندرتال( في  العصر إنسان  في هذا 

أواني فخارية
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أخرى  وفي كهوف   ، السليمانية  من  بالقرب  العراق  كوردستان  في 
في فلسطيَن ومصر وليبيا والمغرب . وعاَش اإلنسان في هذا العصر 
على شكل ُأسر داخل المستوطنة الواحدة . وكان اعضاء المستوطنة 
لتوفير  والحبوب  الثمار  وجمع   ، الحيوانات  صيد  على  يتعاونون 
ولم  القوت(  )جمع  على  يعيش  اإلنسان  كان  حيث  الالزم  الغذاء 
يعرف الزراعة. وصنع إنسان هذا العصر آالته وأدواته من الحجارة مثل 

الفؤوس والسكاكين والمقاشط واستخدمها في حياته اليومية .

القوت  االنتقال من جمع  )وهو مرحلُة  الوسيط:  الحجري  العصر  ثانيــًا: 
إلى إنتاج القوت( :- يعد هذا العصر عصر انتقال اإلنسان من الصيد 
وااللتقاط )جمع القوت( إلى الرعي والزراعة )إنتاج القوت(. واستمر 
بصغر  تميزت  لكنها  الحجر  من  وأدواته  اآلته  بصنع  اإلنسان خالله 
حجمها وتعدد اشكالها ودقة صنعها ومنها المناجل والمدقات والهاونات 
ورحى الطــحن ومــن المــحتمل ان المــناجل استخــدمت فــي 
حــصد النــباتات البـــرية . وظـــلَّ إنسان هـــذا العــصر يــعتمد 

صورة لكهف شانيدار في كوردستان العراق
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بدأ  لكنه  البــرية،  الحبوب  وجمـــع  الصيــد،  على  غــذائه  فـــي 
يتعلم مبادئ الرعي وتدجين بعض الحيوانات ، والسيما الكلب الذي 
استخدمه للخدمة )الحراسة( وحدث تدجينُه قبل خمسة عشر ألف 
سنة وكانت الكالب او اسالفها تتبع الصيادين وتدخل كهوفهم ألكل 
فضالت الطعام وقد شجعها الصيادون على ذلك وكانوا يربون جراءها 

ليلعب معها األطفال . 
من   حق  ويعتبر  ضروري  ايذائه  عن  واألمتناع  الحيوان  تدجين  ان       
حقوقه، وقد اهتم اإلنسان به منذ القدم ، ووجدت أثار إنسان هذا 

العصر في العراق وفلسطين وتونس والجزائر .

ثالثـــًا: العصر الحجري الحديث: )عصر انتشار الزراعة(:- وأبرز إنجازات 
هذا العصر هو اكتشاف اإلنسان الزراعة، لذلك عرف هذا العصر ايضًا 
أولى  فيه  ظهرت  إذ  الزراعية(  الثورة  )عصر  أو  القوت(  إنتاج  )بعصر 
الجبلية، وفي  بين السالسل  المنتشرة  الوديان  الزراعية في  القرى 

صيد الحيوانات
تدجين الكلب
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االراضي المتموجة في العراق، حيُث المناخ المالئم واألمطار الغزيرة، 
مفهوم    ظهور  إلى  الحيوانات  وتدجين  الزراعة  انتشار  أدى  ولقد 
الملكية لألرض واألدوات والحيوانات وأدى إلى إنشاء المؤسسات 
والحكومات التي تعمل على سن القوانين لحماية الملكية .وحماية 
الملكية الفردية تعد من حقوق األفراد، ولهذا يجب أن تحترم واليجوز 
التطاول عليها. ورافق الزراعة واستقرار اإلنسان في هذه المجتمعات 
بناء القرى والمدن ما أدى إلى ظهور الحضارات. ومن أقدم القرى في 
العالم جرمو وحسونه في شمال العراق واريحا في فلسطيَن والفيوم 

في مصر. 

قرية حسونة كما تخيلها احد الفنانين    

المادة )1(:
جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة 
كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي )برلماني(، وهذا 

الدستور ضامن لوحدة العراق
                                               دستور جمهورية العراق
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اسئلة الفصل األول

خريطة لبعض المواقع اآلثرية في العراق القديم
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صفحة �1

اسئلة الفصل األول

أواًل: ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة :
1- أقدم األدوات التي استخدمها اإلنسان القديم هي:

ب- الحجارة           ج- الرصاص          د- النحاس أ- الحديد  

2- عرف اإلنسان القديم الكتابة والتدوين في:
ب- األلف الثالث قبل الميالد.  أ- األلف الثاني قبل الميالد.  
ج- النصف الثاني من األلف الرابع         د- األلف الخامس قبل الميالد.

قبل الميالد.
�- سمي العصر الحجري القديم بعصر:

ب- الزراعة              ج- الرعي    د- الصيد أ- المعادن  

�- العصر الذي انتقل فيه اإلنسان من الصيد وااللتقاط إلى الرعي والزراعة 
هو:

أ- العصر الحجري القديم.               ب- العصر الحجري الوسيط.
ج- العصر الحجري الحديث.                د-  العصر الجليدي.

�- سميّت العصور القديمة من حياة اإلنسان بالعصور الحجرية بسبب:
أ- أنه يعيش في بيوت من الحجارة.            ب- الكتشاف الحجارة.

ج- يصنع ادواته من الحجارة.          د- يتاجر بالحجارة.
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ثانيًا: قارن بين: 
أ- عصر جمع القوت وعصر إنتاج القوت.

ب- البيئة الجغرافية لبالد الرافدين وبالد النيل .

ثالثًا: عرف مايأتي:
كهف شانيدار ، التدجين، حسونة، العصور الجليدية، التاريخ .

رابعًا: علل اآلتي :-
1 - سكن إنسان العصور القديمة الكهوف والمغاور .
2 - كان لإلنسان القديم منجزات حضارية عديدة .
� - إنَّ اول حيوان قام اإلنسان بتدجينه هو الكلب .

نشاط   

        يشارك بعض الطلبة بجمع الصور عن نشاط اإلنسان
        القديم. 

المادة )٣ (
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسالمة شخصه.      
                                              االعالن العالمي لحقوق االنسان
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        الفصل الثاني

العصور التأريخية

الثاني :
المبحث 

ارية 
كز الحض

هر المرا
اش

ت القديمة .
ضارا

ي الح
ف

المبحث األول :

ر التأريخية .
مفهوم العصو

المبحث الثالث :
المظاهر الحضارية في 

العصور القديمة .
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الفصل الثاني: العصور التأريخية 

المبحث األول 

مفهوم العصور التأريخية

مفهوم العصور التأريخية : تبدأ العُصور التأريخية بظهور الكتابة في انحاء 
التأريخ  قبل  بين عصور  ما  فاصٌل  والكتابة هي حٌد   . كافة  القديم  العالم 
والعصور التأريخية، ففي العراق اخترع العراقيون الكتابة الصورية في اقدم 
صورها بنحو عام )�200 ق . م( ، ويرجع اختراع الكتابة في العراق إلى االقوام 
السومرية التي استقرت في الجزء الجنوبي من العراق، وقد استخدمت 
في بداية األمر لتسجيل واردات المعابد ثم تطورت بعد ذلك في تدوين 
بعض اخبار الملوك ومنجزاتهم، وكان التدوين على لوح الطين بوساطة 
قلم القصب المثلث الرأس وعرفت هذه الكتابة ب)الكتابة المسمارية ( . 

التدوين على الواح الطين
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لقد استخدم العراقيون القدماء الكتابة الصورية فأخذوا يعبرون عن صور 
المثلث  أفقية وعمودية، ونتيجة الستخدام قلم القصب  األشياء بخطوط 
الرأس، على الواح الطين صارت تسمى بالكتابة المسمارية ألن نهايتها 

تشبه المسامير .
المعابد مدارس لهم  الكتابة، ويتخذون من  الناس  الكهنة يعلمون  وكان 
لنشر الكتابة المسمارية، ثم انشئت بعد ذلك مدارس لتعليم  العديد من 
العلوم والمعارف واألداب وسّميت تلك األماكن بـ )بيت األلواح(، وإنَّ إنشاء 
الدولة  لذا يجب على   ، اإلنسان  مبادىء حقوق  أهم  المدارس هو من  
والشراء  البيع  عقود  كتابة  من  القديم  اإلنسان  تمكن  وقد   . توفرها  أن 

والقوانين والرسائل واألدب وتأريخ األحداث العامة وتدوينها لألجيال . 

مخطط يبين مصطلح قبل الميالد وبعد الميالد
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اما في مصر فقد أستخدم المصريون القدماء الخط الهيروغليفي كماعرف 
محافظًا  وظل  الميالد،   قبل  الثالث  األلف  في حدود  المقدس(  بـ)الخط 
المعابد  العصور، واستخدم على جدران  الصوري في مختلف  على شكله 

والتماثيل وعلى ورق البردي بوساطة قلم من القصب ودواة )محبره(.

أما الفينيقيون في بالد الشام فلهم فضل كبير على العالم في اكتشافهم 
األبجدية التي اقترنت باسمهم وأن هذه االبجدية كانت مصدر األبجديات 

في العالم  . 

لوح مكتوب بالكتابة الفينيقية

الخط الهيروغليفي 
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المبحث الثاني 

اشهر المراكز الحضارية في الحضارات القديمة  

شهدت انحاء متعددة من العالم القديم بزوغ الحضارات، وأنتشار العمران 
فيها، وكان العراق ومصر والشام قد عرفوا ذلك منذ االلف الخامس قبل 
ال  إذ  منها،  بالقرب  أو  األنهار  ضفاف  على  الحضارة  نشأت  فقد  الميالد، 
يخفى أن القرى والمدن كانت وما زالت تعتمد بصورة رئيسة على مياه 
األنهار في ارواء االراضي الزراعية، وفي االفادة منها في النقل هذا فضاًل  
الموارد  التي تعد من  السمكية  للثروة  األنهار تكون مصدرًا مهمًا  إن  عن 
الغذائية الرئيسة لإلنسان، وتعد األنهار ثروة يجب االهتمام بها وضرورة 
ترشيد استخدام المياه ،ألنَّ االهتمام بها يعني وجود بيئة نظيفة ووجود 

مثل هكذا بيئة يعني االزدهار الحضاري.

قرية زراعية قرب نهر
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1- بالد الرافدين 
سكنه  والذي  »سومر«  باسم  القديم  العراق  من  الجنوبي  القسُم  عرَف 
السومريون وشيدوا فيه القرى والمدن وبنوا فيه البيوت والمعابد، وشقوا 

القنوات والترع من نهري دجلة والفرات لسقي األراضي الزراعية . 
ثم أقاموا عالقات تجارية مع المناطق المجاورة لهم وال سيما مع مناطق 
الخليج العربي . التي كانوا يصدرون إليها منتجاتهم الزراعية مثل: الحبوب 
والسمن والجلود ويستوردون منها المعادن مثل النحاس والفضة والذهب 

واألحجار الكريمة.
والسومريون أول الشعوب التي عرفت الكتابة لتدوين جوانب من شؤون 
البيع  الدولة، والمعابد ووارداتها وعقود  ، مثل مصروفات  اليومية  حياتهم 
والشراء ، والمراسالت وانواع العلوم والمعرفة كعلم اللغة والنبات والحيوان 
والجغرافية والرياضيات وغيرها .  ولهذا كانت للكتابة أهمية كبيرة بوصفها 

من المنجزات الحضارية المهمة في تاريخ اإلنسان . 
التأريخية،  العصور  منذ  العراق  من  األوسط  القسم  االكديون  سكن  ثم 
وعاشوا جنبًا الى جنب مع السومريين وعملوا جميعًا في بناء صرح الحضارة 
. أما تسميتهم باألكديين فهي نسبة إلى مدينة )أكد(  العراقية القديمة 
الواقعة في وسط العراق والزال موقعها غير معروف على وجه التحديد في 
الوقت الحاضر ، ويعد )سرجون األكدي( مؤسسًا لهذه الساللة. كما ظهر 
مركز حضاري أخر في العراق، هو مدينة أور ويعد )أورنمو( مؤسس ساللة أور 
الثالثة عام �211 ق.م حيث شهدت البالد في عهده انجازات عمرانية كثيرة 
وال سيما بناء المعابد، والزقورات التي تتألف من ثالث طبقات مدرجة، 
وقد شيد هيكل الزقورة من الداخل باللبن، اما غالفها الخارجي فإنَّه بني 
قانونه  وصلنا  حيث  التأريخ  في  المشرعين  أقدم  أورنمو  ويعد  بالطابوق 
مدونًا باللغة السومرية ويتألف من المقدمة والقانون اما عدد مواده فهي 
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منه نشر  الغرض  وكان   ، الخاتمة  الى  اضافة  قانونية  مادة   )��( أكثر من 
العدالة والمساواة في البالد وصيانة حقوق اإلنسان، وفرض العقوبات على 

المجرمين والمخالفين وهذا ماتؤكده مبادئ النزاهة والشفافية . 

ابرز  ومن  البابليين  دور  وجاء 
السادس  الملك  ملوكهم 
اثنين  حكم  الذي  )حمورابي( 
. 1��0ق.م(   -1��2( عامًا  واربعين 
وحقق الكثير من االنجازات في 
واإلدارية  العسكرية  الميادين 
لقد   ، والعمرانية  والتشريعية 
البالد  استطاع حمورابي توحيد 
وأعلن   . مقسمة  كانت  التي 
بابل  وصارت   ، الموحدة  الدولة 
حمورابي ويعد  لها،  عاصمة 

زقورة اور

مسلة حمورابي
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الحجرية  المسلة  قانونًا مدونًا على  لنا  ، فقد ترك  المشرعين  من أشهر 
التي دونت باللغة البابلية والخط المسماري، والتي تحتوي على )2�2(مادة 
قانونية بمختلف نواحي الحياة، وقد وضع  في أعلى المسلة صورة للملك 
حمورابي وهو يتسلم شارات العدل من إله الشمس )شمش( الذي يرمز 
للحق والعدل في نظر البابليين والمسلة موجودة اآلن في )متحف اللوفر( 
أما بالد   ، في باريس فضاًل عن وجود أكثر من مسلة لقوانين حمورابي 
اشور فهي من المراكز الحضارية المهمة في العراق ومن عواصمهم أشور 
بالد  تركه سكان  ما  ان   . )نمرود(  وكالح  )خرسباد(  ودورشروكين  ونينوى 
الرافدين من اثار يعد مفخرة حضارية كبيرة لذا يجب االهتمام بها وعلينا 
المطالبة بعودة الكثير من آثارنا المعروضة في متاحف العالم ومنها مسلة 
وكانوا  العراق  شمال  في  االستقرار  من  االشوريون  حمورابي.واستطاع 
يتكلمون اللهجة االشورية وهي مشتقة من اللغة األكدية .وظهر في هذه 
الملك سنحاريب)��0-��1ق.م(  ومنهم  االقوياء  الملوك  من  الكثير  الدولة 
الذي اعتنى كثيرًا بمدينة نينوى وبنى قصرًا فخمًا ويعتبر هذا القصر من 
اكبر القصور اآلشورية ، اما حفيده الملك آشوربانيبال )���-��2ق.م( فقد 
نفوذه  لتوسيع  اآلشورية  الجيوش  قاد  كما    ، نينوى  لمدينة  سورًا  بنى 
فنون  بكل  اهتمامه  عنه  عرف  ،كما  وفلسطين  وسوريا  النيل  وادي  في 

خريطة 
االمبراطورية 

الكلدية
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الكتابة في زمانه وقد عثر في قصره على مكتبة عظيمة مما يدل على مدى 
االهتمام بالعلوم والمعرفة.

من  الميالد  قبل  والسادس  السابع  القرن  خالل  الكلديون  واستطاع 
الثاني . ويعد نبوخــذ نصر  بابل واعادوا اعمارها   تكوين دولة قوية في 
) ��0-��2 ق.م ( من أهم ملوكها فقد عمر المعابد وبنى برج بابل والجنائن 
بالبالد والمحافظة  الري مما يشير إلى أهتمامه  المعلقة وزودها بأنظمة 
دولته  فشملت  السياسي  كيانه  ووسع  الجميلة  وبيئتها  أبنيتها  على 
بالد الرافدين وبالد الشام  .  وحكم بعده ملوك ضعفاء فانتهزت الدولة 

األخمينية الفرصة وأسقطت بابل في ) ��� ق . م ( . 

2- وادي النيل

لنهر النيل في مصر الفضل األكبر في نشوء القرى، والمدن العامرة، والقول 
المشهور )إنَّ مصر هبة النيل( يعني أنَّ هذا النهر كان المصدر األساس 
للحياة في مصر . ونشأت على جانبيه حضارة مهمة كان لها أثرًا كبيرًا في 
العالم القديم من خالل االنجازات الحضارية ومنها االهرامات والتي تعتبر 
فنًا معماريًا بارعًا، ودورهم ايضًا في علوم الرياضيات والفلك وفن التحنيط 
الفصيح.وإنَّ  الفالح  قصة  منها  األدبية  بانجازاتهم  المصريون  ُعِرف   كما 
ونمو  وأزدهارها  الحياه  ألنَّه ضروري الستمرار  أمر حتمي  بالبيئة  العناية 

الحضارات . 

المواطن الذي يمتلك صفات المواطنة هو:
الذي يحترم القانون حتى لو خالفه الكثيرين من 

المتجاوزين المعتدين عليه.
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�- شبه الجزيرة العربية 
كاَن السكاُن يستقرون في جنوب شبه الجزيرة العربية )اليمن( التي تتوافر 
فيها الظروف الطبيعية والمناخية التي تساعد على حياة االستقرار. وبنوا 
المزدهرة  الحضارات  واقاموا  التجارة،   المدن وزرعوا األراضي وعملوا في 
التي استمرت عدة قرون، وكذلك استقروا في الواحات، والوديان وسفوح 
يعني  وهذا  الزراعة،  لقيام  تكفي  التي  األمطار  فيها  تكثر  التي  الجبال 

االستغالل األمثل للبيئة  وعدم التفريط في استخدام المياه.

وبسبب توافر الشروط المالئمة للزراعة والتجارة. انتج اليمنيون المحاصيل 
الزراعية وتاجروا بالبخور والعطور والتوابل ما أدى إلى زيادة ثروتهم، فبنوا 
الري مثل )سد مأرب( وقد اطلق عليها  المياه وقنوات  السدود وخزانات 
)اليمن  اسم  العرب  عليها  واطلق  السعيدة(  العرب  )بالد  اسم  اليونان 
وحمير  وسبــأ  وقتبان  معين  منها  دول  عدة  فيها  قامت  وقد   . الخضراء( 

وحضر موت . 

خريطة شبه الجزيرة العربية
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�- بالد الشام 
الرابع قبل  األلف  العربية منُذ منتصف  الجزيرة  العرُب في شبِه  بدأ  لقد 
الميالد بالهجرة إلى بالد الشام، لقلة األمطار وانتشار الجفاف في شبه 
الجزيرة العربية، فانتقلوا إلى مناطق أكثر خصوبة وأمطارًا. واتجهت القبائل 
الشام  إلى بالد  واألراميين  )الفينيقيين(  والكنعانيين  العربية كاألموريين 

والعراق وأنشأت لها دواًل وحضارات عظيمة. 

خريطة بالد الشام
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�- بالد المغرب العربي القديم 
على  تمتد سواحلها  واحدة  وحدة جغرافية  العربي   المغرب  بالد  تشكل 
والغربية  الشمالية  الجهات  من  األطلسي  والمحيط   ، المتوسط  البحر 

ألفريقيا . بينما تمتد الصحراء الكبرى من الجهات الجنوبية . 
ساعدت البيئة المالئمة في المغرب العربي على نشوء الحضارات فيه 
الغذاء  وانتجوا  الرعي  جانب  إلى  الزراعة  السكان  مارس  إذ  القدم  منذ 
واستقروا في بيوت ثابتة وصنعوا آالتهم وأدواتهم وأسلحتهم من الحجارة 
وبنحو عام 1200 قبل الميالد وصل الفينيقيون إلى بالد المغرب، واستقروا 
فيها وأسسوا دواًل وانشأوا مراكز تجارية ومدنًا لهم على المناطق الساحلية 
القرن  بداية  وفي   . وقرطاجة  وطنجة  وبنزرت  مدنهم سوسه  اشهر  ومن 
في  العربي  المغرب  في  الفينيقية  المدن  دخلت  الميالد  قبل  السادس 
صراع مع اليونان للسيطرة على جزيرة صقلية فبرزت قرطاجة للدفاع عن 

هذه المنطقة التجارية . 

خريطة المغرب العربي
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المبحث الثالث 

المظاهر الحضارية في العصور القديمة 

الزراعة : 
تعد الزراعُة من أهم االنجازات البشرية التي حققها اإلنسان القديم . فقد 
انتقَل اإلنسان من حياة التنقل إلى حياة االستقرار وتمكن من استغالل 
أدواته  وحسن  انتاجه،  فأزداد  والثمار،  الزراعية  المحاصيل  النتاج  األرض 
حراثة  في  منها  لالفادة  الحيوانات  بعض  ودجن  كالمحراث،  الزراعية 
األراضي ومارس الرعي واستفاد من مياه األمطار والسيول والينابيع . مما 
ساعد على تطور الحضارة اإلنسانية وهنا عليك أْن تالحظ عزيزي الطالب 
أهمية البيئة واإلهتمام بها. إنَّ اكتشاف الزراعة وتدجين الحيوانات أدى 
إلى ظهور مفهوم التملك لألرض واألدوات والحيوانات الذي ساعد على  
القوانين لحماية  تعمل على سن  التي  والحكومات  المؤسسات،  إنشاء، 

الملكية وهذا ما تؤكده مبادئ النزاهة والشفافية . 

الزراعة في الحضارات القديمة
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ما   ، القرى  بناء  منظمة  مجتمعات  في  اإلنسان  واستقرار  الزراعة،  ورافق 
أدى إلى ظهور الحضارات، ومن أقدم القرى في العالم القديم قرية  جرمو 
وحسونة في شمال العراق وقرية أريحا في فلسطين في األلف الثامن قبل 
الميالد. ويمكن القول أن َأجدادنا القدماء في بالد الرافدين و بالد النيل 
استطاعوا أن يحققوا منجزات حضارية مهمة في المدة االخيرة من عصور 
قبل التأريخ نحو )�000- �200ق .م ( والتي أطلق عليها عصر فجر الحضارة ومن 

هذه المظاهر الحضارية . 
األواني الفخارية ووسائط النقل :

من  مباشرة  باليد  األمر  أول  الفخارية  األواني  القديم  اإلنسان  صنع  لقد 
غير آلة تساعده على سرعة االنتاج وجودته، ولكنه لم يلبث أْن توصل في 
المرحلة األخيرة من  عصور قبل التاريخ إلى استعمال )دوالب الفخار( في 
صناعة األواني واألطباق والكؤوس الفخارية . ثم استخدم اإلنسان العجلة 
ِم وسائل النقل مثل العربات المزودة بالعجالت  حيث  ساعدت على َتَقدُّ
التي تجرها الحيوانات والتي ظهرت أول األمر في بالد الرافدين ، وكذلك 

ِم وسائل النقل المائي مثل السفن الشراعية .  َتَقدُّ

اواني فخارية
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التعدين : 
استعمال  أنَّ  نعرَف  أْن  ينبغي  ولكن  ق.م  الخامس  األلف  بحدود  وظهر 
المعادن على نطاق واسع لم ينتشر إال بعد قرون عديدة من هذا التأريخ 
من  الزراعية  واآلالت  واألسلحة  وأدواته  اآلته  بصنع  اإلنسان  بدأ  حيُث 

المعادن .  
الكتــابة :

يعد استخدام الكتابة الحد الفاصل ما بين عصور قبل التأريخ الطويلة األمد 
والعصور التاريخية في العالم القديم . 

ولم تظهر الكتابة في وقت واحد ففي حدود )�200 ق .م ( ظهرت الكتابة في 
العراق القديم و استخدمها السومريون الذين سكنوا الجزء الجنوبي من 
العراق واستخدم العراقيون القدماء ألواح الطين وأقالم مثلثة الرأس من 

القصب في الكتابة وتعرف بالكتابة المسمارية . 

الكتابة المسمارية

الشفافية اينما وردت تعني الوضوح والعالنية 
وهي بذلك نقيض الغموض والسرية والعتمة.
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الهيروغليفي  الخط  القدماء  المصريون  استخدم  فقد  النيل  بالد  في  أما 
المعابد  جدران  على  واستخدم   ) م  )�000ق.  حدود  في  المقدس(  )الخط 
والتماثيل كما استخدم أيضًا في الكتابة على أوراق البردي بوساطة قلم 

من القصب ودواة )محبرة(.
ثم ظهرت الكتابة في بالد المغرب العربي خالل األلف األول قبل الميالد 
وعند اليونان في القرن السابع ق.م أما في األجزاء الشمالية من اوربا فلم 

تظهر الكتابة إال في القرن األول ق.م . 
وهكذا كان العراق ومصر السباقين في استخدام الكتابة قبل غيرهم من 

بلدان العالم القديم .

الخط 
الهيروغليفي

رسوم على ورق
البردي
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صفحة ��

اسئلة الفصل الثاني 

أواًل: ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة : 
1- تعد الحد الفاصل بين عصور قبل التأريخ والعصور التأريخية :

  أ- الزراعة              ب- التعدين            جـ- الكتابة            د- الصيد 

2- األقوام التي استخدمت الخط الهيروغليفي هم : 
أ- العراقيون         ب- المصريون 

جـ- الرومان         د- اليونان 

�- عرف القسم الجنوبي من العراق القديم باسم : 
أ- بابل                  ب- أشور               جـ- سومر             د- كنعان 

�- اذا طلب منك بحثًا عن بدايات الكتابة األولى في بالد الرافدين فإنك 
ستكتب عن: 

أ- الكتابة المسمارية .                             ب- الكتابة الهجائية . 
جـ- الكتابة الفينيقية .                               د- الكتابة الهيروغليفية .

�- يعد أقدم المشرعين في العالم هو : 
أ- حمورابي .                                         ب- سرجون االكدي .

جـ- أورنمو  .                                          د- نبوخذ نصر الثاني . 
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ثانيًا : امأل الفراغات اآلتية بكلمات مناسبة : 
1- كان السكان في جنوب شبه الجزيرة العربية يستقرون في بالد.......  . 

2- ............ اطلق عليها اليونان اسم  بالد العرب السعيدة .
�- من اقدم القرى في العالم القديم قرية ............... و............... في 

العراق وقرية ...............في فلسطين . 
�- مما ساعد على تطور الحضارة اإلنسانية أهمية ............و...........   .

ثالثًا : قارن بين : 
1- الكتابة المسمارية والكتابة الهيروغليفية . 

2- قانون اورنمو وقانون حمورابي . 

رابعًا: ضع عالمة )  ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  X  ( أمام 
العبارة غير الصحيحة ثم صحح الخطأ :-

1 - عرفت الكتابة في مصر القديمة باسم الكتابة المسمارية .
2 - تم اختراع الكتابة في العراق القديم عام �000 ق . م .

� - من اشهر المراكز الحضارية في بالد أشور مدينة كالح .
� - بنى الملك حمورابي برج بابل والجنائن المعلقة .
� - تقع مدينة أكد في القسم الشمالي من العراق .

نشاط  
        عين على خريطة العراق الصماء المواقع اآلتية :

        أ- سومر                ب- اشور                جـ- بابل
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        الفصل الثالث

حضارة بالد الرافدين

المبحث الثاني :
التشريعات والنظم 
السياسية واإلدارية . دويالت المدن في عصر المبحث األول :

فجر السالالت .

المبحث الرابع :
واالجتماعية .الحياة االقتصادية 

المبحث الثالث :

الفكر الديني في حضارة 

بالد الرافدين .
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الفصل الثالث : حضارة بالد الرافدين

المبحث االول 

دويالت المدن في عصر فجر السالالت

أِطلق على المدة الواقعة ما بين )2�00-2��0 ق.م( )بعصر فجر السالالت( 

المدن  بدويالت  المتمثلة  الحاكمة  السالالت  أولى  ظهور  شهَد  ألنَّه 

السومرية في جنوب العراق مثل لكش، اريدو، الوركاء، أور، نفر وكيش 

وغيرها. وكانت كل واحدة تتألف من مدينة مركزية هي العاصمة ويتبعها 

تمتعت  وقد  الزراعية(  )األراضي  واألرياف  القرى  من  وعدد  أخرى  مدن 

ملـوك  اشهر  ومن  شؤونها.  تصريف  في  باالستقالل  السومرية  المدن 

ملحمة  بـ)  المعروفة  بملحمته  اشتهر  الذي   ) كلكامش   ( العصــر  هذا 

 ، القديمة  الحضارات  تاريخ  في  المالحم  أقدم  من  وهي   ) كلكامش 

تدور حول البطل كلكامش احد ملوك الوركاء القدماء فتصف مغامراته 

على  وعزم  كلكامش  جزع  بموته  الذي  )أنكيدو(  صديقه  مع  واسفاره 

البحث عن الخلود وبعد اسفار ومشقات عرف ان الذي يطلبه عبثًا ألن 

الخلود من صفات اآللهة وان مصير البشر الموت وان االعمال العظيمة 

وتعد  الوركاء،  مدينة  أسوار  بترميم  امر  عندها  البشر  تخلد  التي  هي 

هذه من ابرز انجازات كلكامش.
وكانت بالد الرافدين تتكون في هذا العصر من وحدات سياسية صغيرة 
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تسّمى )دويالت المدن(و لُكلِّ دويلٍة ملك أو حاكم وكاهن خاص بها، وكان 
الحكُم ينتقل وقت ذاك من األب إلى أبنائه من بعده. 

بالد  في  سائدًا  كان  الذي  الحكم  نظام  نوع  نعرف  ال    : الحكم  نظام 
الرافدين في العصور التي سبقت ظهور الكتابة أي في عصور قبل التأريخ. 
دويلة من  كان يحكم في كل  انه  السومرية  الوثائق  نعرف من  إننا  غير 
دويالت المدن أمير يسمى بالسومرية »أنسي« وكان األمير يستعين بعدد 
وقد  المدينة  دويلة   إدارة  والجباة في  والمفتشين  واإلداريين  الحكام  من 
جرت محاوالت عديدة في عصر فجر السالالت لتوحيد دويالت المدن 
في دولة كبيرة واحدة وقد نجح بعض األمراء السومريين فعاًل ولو لمدة 
قصيرة من الزمن، بفرض سيطرتهم على بقية المدن وتوحيد القسم االكبر 
من البالد. ونتيجة لمثل هذا اإلنجاز السياسي والعسكري فقد اطلق على 
هؤالء األمراء لقب )لوكال( أي »الملك« ويعني بالسومرية »الرجل العظيم« 
ابرز  ومن   ، القديم  العراق  ملوك  أشهر  األكدي من  الملك سرجون  ويعد 

انجازاته :    
1 - قام بتوحيد وسط وجنوب بالد الرافدين 
الدولة  مؤسس  وُيعدُّ  واحدة،  دولة  في 

األكدية.
أن  غير  له،  عاصمة  أكد  مدينة  اتخذ   -  2
موقع  على  تعثر  لم  األثرية  التنقيبات 
هذه المدينة حتى اآلن ، ويظن أنها تقع 
الحلة  مدينة  من  بالقرب  العراق  وسط 

الحالية .
� - لم يلبث أْن توسع على حساب األقاليم 
المجاورة وضمها إلى مملكته، وتاسيس اول 

رأس من البرونز يمثل سرجون األكديامبراطورية في العالم القديم. 
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وأعقبه في الحكم ولداه وبعدهما حفيده نرام سين )22�0-�222ق.م( الذي 
يعد من اعظم ملوك الساللة االكدية عمومًا، ومن اهم اعماله بناء القلعة 
الحصينة على نهر الخابور لحرصه على تقوية حدود مملكته، وكان يلقب 

التي شغلتها االمبراطورية الواسعة  للرقعة  االربع وذلك  الجهات  بملك 
 

االكدية، فقد ضمت تحت لوائها اقوامًا مختلفة والهة متعددة، وقد فرضت 
هذه الحقبة عليه بان يحكم دولته على وفق مفهوم سياسي ال ديني، لكي 

تتمكن كل منطقة من مناطق االمبراطورية باالحتفاظ بقوميتها والهتها.

االمبرطورية األكدية
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المبحث الثاني

التشريعات والنظم السياسية واالدارية 

اهتم الحكاُم والملوك كثيرًا بتنظيم حياة المجتمع وحماية الحقوق وذلك 
نشر  وتحقق  المواطن  واجبات  تحدد  التي  القوانين  تشريع  طريق  عن 
العدل بين أبناء الشعب كافة بحيث ال يستغل القوي الضعيف وال يعتدي 
حقوق  كبير  وبنحو  راعت  قد  القوانين  هذه  الفقير،  حقوق  على  الغني 

اإلنسان وحمايتها من اعتداء اآلخرين.
إنَّ أولى االصالحات االجتماعية في العالم القديم جاءتنا في عصر فجر 
ُأمراء ساللة لكش األولى  السالالت السومرية في وثيقة تعود إلى آخر 
)اوروانمكينا( الذي حكم في حدود عام )2�00 ق.م( إذ نجد في هذه الوثيقة 
قبل  دويلة لكش  في  للمواطنين  االجتماعية  األحوال  كثيرة عن  تفاصيل 
التي عرفتها  أقدم االصالحات  الحكم وتعد هذه االصالحات من  تسلمه 

بالد الرافدين وأهم ما جاء فيها:
1- أن المواطن السومري كان مثقاًل بالضرائب التي فرضها األمراء الذين 

استولوا على األراضي الزراعية بصورة غير شرعية وغير نزيهة.
2- إلغاء الكثير من الضرائب، وأعاد إلى الفقراء حقوقهم المشروعة، والسيما 
وواجباتها وهذا  المرأة  العامة وحرياته، وكذلك حقوق  اإلنسان  حقوق 

دليل على ايمان اإلنسان العراقي بالنزاهة . 
أما أقدم القوانين المكتشفة حتى اآلن في بالد الرافدين بعد اصالحات  

اوروانمكينا هي األتي: 
قبل  الثالث  األلف  أواخر  الثالثة  أور  ساللة  مؤسس  نمو(  )أور  قانون   -1

الميالد وهو مدون باللغة السومرية.
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2- قانون) لبت عشتار( خامس ملوك ساللة أيسن التي أسسها األموريون 
باللغة  مدون  وهو  العراق  من  الجنوبي  القسم  في  ق.م(   1���-201�(

السومرية ايضًا.
هذا  على  عثر  وقد  ق.م  الثاني  األلف  (أوائل  إيشنونا  )مملكة  قانون   -�
باللغة  الجديدة( وهو مدون  بغداد  الواقع في   ( القانون في تل حرمل 
البابلية القديمة . ويجب حماية هذه اآلثار ودرجها ضمن قائمة التراث 

العالمي .
�- قانون حمورابي )1��2-1��0 ق.م( سادس ملوك ساللة بابل األولى وهو 
في  اآلن  البازلت موجودة  البابلية على مسلة من حجر  باللغة  مدون 
)متحف اللوفر( في باريس وتعرف بمسلة حمورابي وتحتوي المسلة 
على 2�2 مادة قانونية  وهي جزء من آثارنا التي تعرضت إلى النهب 
والسرقة خالل تأريخنا، وعلى الدولة المحافظة على تلك اآلثار والعمل 
وألنَّ  جميعًا  للعراقيين  الحضاري  األرث  تمثل  ألنها  استعادتها  على 
مسلة حمورابي تعد من أنضج واكمل القوانين العراقية القديمة ألنها 
تمثل أرثًا وطنيًا وهي جزء مهم من العطاء الذي قدمته امتنا للحضارة 
العالقات  وتنظيم  الدولة  وبناء  والقانون  الفكر  على صعيد  االنسانيه 

األجتماعية وأحترام حقوق اإلنسان .
  في حين لم تظهر القوانين المنظمة 
في بالد النيل اال في وقت متاخر 
وكانت  الرافدين،  لبالد  قياسًا 
متفرقة  قانونية  وثائق  عن  عبارة 
القبور  كتابات  في  وجدت 
والمسالت تتعلق بمعاقبة الجناة 
على  يعملون  الذين  والموظفين 
وفق اهوائهم ومن الجدير بالذكر 
أنَّ الفرعون المصري هو المشرع 

مسلة حمورابيالوحيد ومصدر القانون.  
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النظم السياسية واالدارية:-
نشوء المدينة وظهور نظام الحكم :

عاشت المجتمعات القديمة في المراحل األخيرة من عصور قبل التأريخ 
القبيلة  وكان رئيس  قبلية.  تربطها عالقات  قبلية رعوية  ضمن تجمعات 
الشؤون  تنظيم  عن  القرية  رجال  كبار  مع  وبالتعاون  مسؤواًل  الشيخ  أو 
االجتماعية واالقتصادية. ولما تطورت تلك القرى الزراعية والتجمعات إلى 
مدن في حدود منتصف األلف الرابع قبل الميالد في بالد الرافدين ثم 
في بالد النيل وبقية أجزاء العالم القديم، صار رئيس القرية يتولى المهام 
الدينية واالجتماعية والسياسية وعندما تطورت القرى الزراعية والمدن 
الصغيرة وصارت مدنًا كبيرة ، ظهر نظام الدول فقامت دويالت مدن تحكمها 
سالالت حاكمة من األمراء، وكانت تلك الدويالت تتنازع فيما بينها في 
عصر فجر السالالت باستمرار  بسبب السيطرة على األراضي الزراعية. أو 
من أجل الحصول على مياه االرواء أو السيطرة على طرق التجارة المؤدية 
إلى مصادر المواد الخام أو من أجل توحيد تلك الدويالت بدولة واحدة 

تحت سلطة مركزية لضمان أمنها وسالمتها.
كان الملك يمثل رأس المجتمع المسؤول عن إدارة الدولة ويستعين بعدد 
من األمراء والحكام الذين تسند إليهم مهمة إدارة المدن الكبيرة ويعتمد 
الحكم  نظام  و  وعسكريين  مدنيين  الموظفين  من  كبير  عدد  على  أيضًا 

ملكي وراثي في الغالب من الملك إلى ابنه األكبر بعد وفاته.
التي  والوحدة  القوة  مستلزمات  أهم  من  للبالد  السياسية  الوحدة  تعد 
العراق  في  القديمة  االمبراطوريات  وظهرت  الوطن،  أجزاء  بين  قامت 
حضارية  منجزات  وتحققت  واالشورية  والبابلية  األكدية  كاالمبراطورية 

أصيلة وناضجة.
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النظام  غيرهم  قبل  عرفوا  القدماء  العراقيين  أنَّ  بالذكر  الجدير  ومن 
المنظمة  للديمقراطية  اول ممارسة   الديمقراطي ففي بالد سومر عرفوا 
مجلس  هما  قسمين  إلى  تنقسم  والتي  المدنية  بمجالسها  والمتمثلة 
على  دليل  وهذا   . المحاربين  من  المؤلف  الشباب  ومجلس  الشيوخ 

اعتمادهم  بمبادئ الديمقراطية .

القيثارة السومرية
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المبحث الثالث

الفكر الديني في حضارة بالد الرافدين

تعد عبادة الظواهر الطبيعية )المطر ، الرياح ، الخصب ، الشمس ، القمر 
وغيرها( من  اولى المعتقدات الدينية في العالم القديم وأولى المعبودات 
على  وكانت   ، بالزراعة  عالقة  ولها  البشرية،  المجتمعات  أعتنقتها  التي 
هيئة آلهة تمثل األرض والخصوبة والظواهر الطبيعية ذات العالقة بالزراعة 

واهم مميزات المعتقدات الدينية قديمًا هي:

أ- مبدأ الشرك :   تعدد اآللهة عند العراقيين القدماء،  فقد عبدوا العديد 
بعضها  واوضحوا عالقة  اسماءها في جداول خاصة،  اآللهة وسجلت   من 
ببعض فهناك اإلله )أنو ( إله السماء واإلله ) أنليل( إله الهواء واإلله أنكي ) أيا( 

رمز   ) عشتار   ( واإللهة  المياه  إله 
أخرى  وألهة   ، والحرب  الحب 
إله  مثل  الطبيعية  للظواهر 
يرمز  الذي  )شمش(  الشمس 
الذي  )سين(  القمر  وإله  للعدل 
لكل  بإنَّ  واعتقدوا  للحكمة.  يرمز 
به اطلقوا عليه  إلهًا خاصًا  إنسان 
تطور  وقد  )الحامي(  اإلله  اسم 
)الفردانية(التي   إلى  اإللهة  تعدد 
واحد  إله  وعبادة  تقديس  تعني 
اآللهه  مقدمة  في  ماجعله  وهذا 
األله  اصبح  عندما  حصل  كما 
)مردوخ( مقدمًا على االلهه العراقية 

موناليزا النمروداألخرى.
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ب- مبدأ التشبيه : أنَّ حياة اآللهة شبيهة بحياة وصفات البشر، فااللهة 
المحسوسة  وغير  واألعضاء،  كالصورة  المحسوسة  البشر  صفات  تشابه 
من  تتألف  حاشية  إله  لكل  بأنَّ  اعتقدوا  كما   ، والعواطف  والرأي  كالفكر 
الزوجة واألوالد ، وإنَّ لآللهة مجالس شورى تعقدها لتقرير شؤون الكون 

عن طريق المناقشة.
جـ- مبدأ الخلود :   اعتقد العراقيون القدماء بأنَّ اآللهة تشبه البشر في 
الخلود أي  حياتها وصفاتها ولكنها تختلف عنهم في صفة أساسية وهي 
ا التموت بخالف البشر الذين تنتهي حياتهم بالموت في حين  قدس  إنهَّ
اثناء حياتهم  في  يعبدون  آلهة  اعتبروهم  إذ  ملوكهم  القدماء  المصريون 
وبعد مماتهم لذلك حرصوا على حفظ اجسام ملوكهم ) الفراعنة ( محنطة 

في القبور.

                             وهو عبادة اهلل الواحد األحد سبحانه حيث ظهر 
العديد من األنبياء والرسل )عليهم السالم( في العراق ومنهــم إبراهيــم 
الخليـل )عليه السالم( أبو االنبياء حيث ولد في مدينة أور جنوب العراق 
وساهم في نشر ديانة التوحيد وأعاد بناء الكعبة الشريفة وتعد الديانة 
. الرافدين  بالد  جنوب  في  انتشرت  توحيدية  ديانة  أقدم  المندائية 

  د- مبدأ التوحيد:    

المادة )4 (
إالسترقاق  ويحظر  شخص  اي  استعباد  أو  استرقاق  يجوز  ال 

وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.
االعالن العالمي لحقوق االنسان



�� تاريخ الحضـــــارات القديمة

 المعـابـد :    تمتعت المعابد باهمية بالغة في حياة المجتمعات القديمة، 
فضاًل عن مزاياها الدينية ، وكانت لها عالقة وثيقة بشؤون الناس الدنيوية. 
ومركزًا للقضاء بين الناس، ومكانًا للتعليم، ودورًا لحفظ السجالت، ومصرفًا 
إليداع األموال والنفائس اضافة إلى ممارسة الطقوس والشعائر الدينية 

فيها.
ويمكن تقسيم المعبد في بالد الرافدين بوجه عام الى قسمين منفصلين 
فهو  الثاني  القسم  أما  الزقورة(  العلوي)  المعبد  أحدهما  على  يطلق 
تقام  وكانت  السفلي(  )المعبد  الزقورة يسمى  األرض قرب  المشيد على 
فيه الصلوات والشعائر الدينية، ويتألف من عدد من الحجرات أهمهـــا 
الذبائح  تنحر  حيث  المذبح(   ( القرابين  دكة  فيها  وتوجد  الهيكل،  حجرة 
قربانًا لآللهة. وفيها يوجد تماثيل لآللهه وهي اقدس مكان في المعبد. أما 
الزقورة) المعبد العلوي( فهي إشارة إلى العلو والسمو وهذا مايعني اسمها 

في اللغة البابلية. 

زقورة عكركوف
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الزقورة : هي بناء يتكون من عدة طبقات ويقوم فوق أعلى الطبقات معبد 
صغير يحل فيه إله المدينة في طريق نزوله من السماء إلى معبده الكبير 
المشّيد على األرض . ونشأت الزقورة في بادئ األمر من مصطبة أو طبقة 
واحدة قليلة االرتفاع تكونت منها قاعدة للمعبد ، ثم صارت تلك القاعدة 
تتألف من طبقتين الواحدة فوق األخرى واصغر منها وأخذ ارتفاع الطبقات 
يزداد شيئًا فشيئًا ويتضاعف عددها حتى بلغ سبع طبقات في برج بابل 
في عهد الملك نبوخذ نصر الثاني،وكانت بيوت العبادة )المنادي ( لطائفة 
على ضفاف  تقام  والتي  والطين  القصب  من  تتكون  المندائيين  الصابئة 

االنهر ألقامة الطقوس والمراسيم الدينية . 
المعابد ومن اشهرها في عصر  القدماء فقد اشتهروا ببناء  أما المصريون 
شيدته  ما  أروع  من  وهو  طيبة  العاصمة  في  الكرنك  معبد  االمبراطورية 
الحضارات القديمة إذ زينت جدرانه بمنحوتات بارزة وملونة بألوان زاهية 

تمثل الطقوس الدينية ومشاهد الحروب التي خاضها الفراعنة. 

برج بابل
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المبحث الرابع

الحياة االقتصادية واالجتماعية

الحياة االقتصادية : ـ
أ- الزراعة :-  اعتمدت الحياُة االقتصاديُة في بالد الرافدين على الزراعة 
وهذا  المالئم  والمناخ  الخصبة  والتربة  المياه  توفر  بفعل  ازدهرت  والتي 
يبين اهمية البيئة في تطور المجتمعات، وقد شق السكان القنوات والترع 
والسدود، وأهتموا بوسائل الري ، والزراعة واستخدموا ادوات معدنية من 
والشعير  القمح  بزراعة   واشتهروا  الزراعة  بعمليات  القيام  لغرض  البرونز 
بين  الصدارة  موقع  زراعته  تحتل  اذ  والنخيل،  والقطن  والرز  والسمسم 
اشجار بالد الرافدين وعلينا االهتمام بها وتكريمها ألنَّه بالتشجير تصبح 
والجاموس  األغنام  وبخاصة  الحيوانية،  بالثروة  اهتموا  كما  أبهى،  بيئتك 

والخيل.

النشاط الزراعي
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واهتم العراقيون القدماء بإنشاء مشاريع الري مثل السدود لحجز المياه، 
وتطوير األدوات الزراعية التي تطورت مع الزمن مثل الفؤوس الحجرية 
والمحاريث الخشبية التي تجرها الحيوانات والمناجل الحجرية والمعدنية، 
إنَّ االهتمام بمشاريع الري يساعد في زيادة االنتاج الزراعي ولمنع التصحر 

الذي يؤدي إلى هجرة السكان وتدمير البيئة.
وكانت الزراعة في بداية أمرها محدوده لإلكتفاء الذاتي ثم تطورت وأخذ 
اإلنسان ينتج أكثر من حاجته الذاتية فبدأ بتبادل محاصيله الفائضة مع 

المزارعين اآلخرين فكان ذلك بداية التجارة والتخصص في العمل.
ب- الصناعة :- أنَّ توافر المواد األولية للصناعة ساعد على قيام صناعات 
متنوعة في بالد الرافدين فكان الحجر في البداية المادة األساسية لها ، ثم 
تمكن اإلنسان من استخدام الطين في صناعة مختلف األواني الفخارية 
الختراع  أساسًا  اعتمد  الذي  الفخار(  )دوالب  صناعة  إلى  توصل  أْن  بعد 
والملبوسات  والنسيج،  الغزل  صناعة  القدماء  العراقيون  وتعلم  العجلة(   (
والجلود والزيوت والخزف والزجاج. ومنذ أن حل األلف الثالث قبل الميالد 
كالتماثيل   الفنية  القطع  صناعة  في  برعوا  التأريخية  العصور  مطلع  وهو 
والمسالت، واألختام االسطوانية. ويزخر المتحف العراقي الوطني بالكثير 
بالتعليمات  االلتزام  المتحف  زيارة  األثرية ويجب عند  الفنية  القطع  من 

وخاصة النظافة وعدم العبث بمقتنياته.

ختم اسطواني
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كما برَع المصريون القدماء في صناعة األواني الزجاجية الملونة والحلي 
والصناعات الخشبية والعاجية المختلفة.

أما في بالد الشام فقد برع اإلنسان هناك في صناعة األواني الزجاجية 
الملونة والصياغة وصناعة العاجيات وحفرها، ونحتها بأشكال جميلة اضافة 
المجاذيف  والسفن ذات  الشراعية  السفن  الفينيقيين بصناعة  إلشتهار  

لألغراض التجارية والحربية .

جـ- التجارة:-   كان لموقع العراق المتميز أثره الواضح في نشوء التجارة 
الخارجية وتطورها وازدهارها. فهو يقع عند ملتقى الطرق التجارية الرئيسة 
التي تصل بين الخليج العربي وبلدان البحر المتوسط ونتيجة إلفتقاره  إلى 
بعض المواد الخام الضرورية كاألحجار والمعادن  واالخشاب دفع العراقيون 

القدماء للعمل من أجل توفير تلك المواد من الخارج .
قامت التجارة  منُذ العصور القديمة على تبادل المنتوجات الزراعية الفائضة 
مثل الحنطة والشعير والتمور والقطن وكذلك المنتوجات الحيوانية مثل 

سفينة شراعية فينيقية
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الزيوت والجلود واألصواف. وقد نشطت الحركة التجارية مع بلدان العالم 
المواصالت  البابليون بتأمين طرق  القديم، حيث قام  البابلي  العصر  في 
الثمينة كالذهب والفضة في تقدير قيمة  المعادن  والقوافل. واستخدموا 

البضائع. وكان الكهنة من اثرياء التجار .
في  يبرعوا  أْن  الشام  بالد  سواحل  استوطنوا  الذين  الفينيقيون  تمكن 
المالحة البحرية حتى استطاعوا بناء اسطول كبير من السفن التجارية 
وبذلك فرضوا سيطرتهم على تجارة البحر المتوسط،وقد اقاموا مراكز تجارية 

لهم في تونس وقبرص وفي بالد اليونان وجنوب ايطاليا واسبانيا.
المختلفة  الحضارة  مظاهر  نقلوا  البحرية  الفينيقيين  رحالت  ومن خالل 

إلى العالم وبنحو خاص الحروف األبجدية .

د- دور  قدماء العراقيين في ابتكار النقود:
في  أسهمت  التي  والوسائل  النقود  كيف ظهرت  نعرف  أن  من  لنا  الُبدَّ 
تطورها وكيف أصبحت من ضروريات الحياة . لقد عاش اإلنسان القديم 
آلالف السنين بدون استعمال النقود ،إذ سكن الكهوف والمغارات وقطف 
، دون أن يدفع ثمنًا لذلك.  البذور واصطاد الحيوان  ثمار األشجار وجمع 
اإلقتصاد  اولى خطوات  المستوطنات عرف  الى حياة  انتقاله  ولكن عند 
فكان  أخرى  بسلعه  استبدال سلعة  عملية  وهي   : المقايضة  عندما عرف 
الفائض لدى اإلنسان من الحبوب يذهب به الى السوق إلبداله بالسمن 
مثاًل أو الجلود ، ولكن المقايضة لم تلبِّ رغبات اإلنسان دائمًا . فانتقل 
اإلنسان القديم الى السلعة الوسيطة وهي تحديد سلعة معينة تكون ثمنًا 
لبقية السلع . وفي العراق القديم استخدمت الحبوب )الشعير( والمعادن 
)قانون  القديمة  العراقية  القوانين  ماذكرته  وهذا  وسيطة  سلعًا  )الفضة( 
التي  وقانون حمورابي(   ، إيشنونا  وقانون   ، لبت عشتار  وقانون  أورنمو، 
احتوت نصوصًا اقتصادية ، وقد فضلوا التعامل بالفضة على الحبوب وهنا 
واألكديين السومريين  عند  للوزن  وحدة  (وكان  الفضي  )الشيقل  ظهر 
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ســنحاريب  اآلشـــوري  الملك  عهـــد  وفـــي   . واآلشوريين  والبابليين 
ومنذ   ، الشيقل  ولنصف  للشيقل  قوالب  بصنع  أمر  الذي  م(   . )��0-��1ق 
ذلك الحين نستطيع القول إن النقود قد ظهرت وعرفت منذ مايقرب من 
)2�00سنة من اآلن( وكلمة )الشيقل( عرفت في الحضارات العراقية القديمة. 
كان الشيقل اآلشوري مألوفًا في الحضارات األخرى مثل الليديين في بالد 
، وتقع  التجارة عندهم مزدهرة  آسيا الصغرى)تركيا الحالية( حيث كانت 
وان   ، موانئ تجارية  واستخدمت  البحرية  السواحل  معظم مدنهم على 

التجارة كانت بحاجة للشيقل ولنصف الشيقل .
ان تطور الشيقل في العراق القديم من وحدة للوزن الى وحدة للنقد ، بعد 
أن ُحدد شكله ووزنُه وحمل نقشًا على هيئة كف وسمي بـ )رؤوس عشتار(، 
العراقيين  ، وبذلك يكون قدماء  الى وحدة نقدية  الشيقل  وبذلك تحول 
كالكتابة  الحضارة لإلنسانية جمعاء  أخرى من خطوات  قد قدموا خطوة 

والمالحم والتعدين والهندسة والفلك .

خريطة الطرق التجارية القديمة
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الحياة االجتماعية :
كان المجتمُع العراقي القديم، كما هو الحال بالنسبة للمجتمعات القديمة 
يتألف من عدة شرائح اجتماعية منها الفئة الحاكمة المتنفذة و المسيطرة 
على البالد سياسيًا واقتصاديًا و دينيًا. و الفئة المحكومة التي ضمت عامة 

الناس والعبيد الذين )ال حول لهم وال قوة( . 
في  المرأة  وكانت  والبنات  واالبناء  وزوجته  الزوج  تضم  األسرة  وكانت 
كثيرة  اعمال  في  وتساهم  مرموقة  بمنزلة  تحظى  القديمة  المجتمعات 
الذي اعطاه  الكبير  الدور  المنزلية وتربية األطفال وأن  فضاًل عن االعمال 
المجتمع للمرأة ، إنَّما كان ايمانًا بها واحترامًا لها وهذا دليل على احترام 
أجدادنا  حرص  وقد   ، القديم  العراقي  المجتمع  في  االنسان  حقوق 
القدماء على إرسال ابنائهم الى المدارس لتعلم القراءة والكتابة وحرصوا 
المجتمع  وكان   . المختلفة  والصناعات  والمعارف  الفنون  تعليمهم  على 

القديم يتكون من ثالث طبقات هي :
1( الطبقة العليا : التي تمثل الملك وحاشيته وحكام الواليات وقادة الجيش 
بنفوذها  تتميز  الطبقة  هذه  وكانت  الدين.  ورجال  األداريين  وكبار 

االجتماعي وقدرتها المالية.
2( الطبقة الوسطى : وتشمل عامة أفراد الشعب.

العليا  الطبقتين  خدمة  في  كانوا  الذين  األفراد  تمثل   : العبيد  طبقة   )�
والوسطى، وأنَّ الظروف التي دفعت هؤالء للعمل تحت أمرة اآلخرين 
يجب أن ال تؤدي إلى مصادرة حقوقهم وعدم احترامهم وهذا ما تؤكده 
مبادئ حقوق اإلنسان، وكان العبيد يؤدون دورًا مهمًا في اقتصاديات 

البالد، وكانوا يشتغلون في األعمال العامة وفي الحقول الزراعية .

حماية البيئة مسؤولية الجميع
فلنعمل لحمايتها
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اسئلة الفصل الثالث

أواًل: علل مايأتي:
بينها  فيما  تتنازع  السالالت  فجر  عصر  في  المدن  دويالت  كانت   -1

باستمرار.
2- اعتمدت الحياة االقتصادية في بالد الرافدين على الزراعة .
�- كان لموقع العراق أثره الواضح في نشوء التجارة الخارجية .

�- يعد الملك سرجون األكدي مؤسس اول امبراطورية في العالم.
�- اهتم ملوك بالد الرافدين بتشريع القوانين  .

ثانيًا: إمأل الفراغات اآلتية:
1-اعتقد العراقيون القدماء بان االلهة تختلف عن البشر في صفة اساسية 

هي  ............. .
2- يعتبر ............... من اشهر ملوك الوركاء والذي اشتهر بملحمته المعروفة 

بـ ................ .
طبقة  ومنها  طبقات  عدة  من  يتكون  القديم  العراقي  المجتمع  �-كان 

.............. التي تمثل حاشية الملك وحكام الواليات.
�- يمكن تقسيم المعبد في بالد الرافدين إلى قسمين يطلق على أحدهما 

.......... أما القسم الثاني فهو .............. .
�- مسلة حمورابي  مدونة باللغة ........... وموجودة اآلن في ............  .

والبابليين  واألكديين  السومريين  عند  للوزن  وحدة  كان   -�
واآلشوريين.............  .

صفحة ��
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ثالثًا: عرف مايأتي:
اوروانمكينا  - لوكال - الشيقل - مبدأ التشبيه - دوالب الفخار - المقايضة 

.

رابعًا: ) لقد راعت اصالحات اوروانمكينا مبادئ حقوق اإلنسان والنزاهة 
والشفافية ( ناقش ذلك مع ضرب األمثلة .

نشاط  
  اكتب بحثًا عن الموضوعات اآلتية :

* الزراعة في بالد الرافدين .  
* التجارة في بالد الرافدين  .  
* القوانين في بالد الرافدين .  

المادة )2(
ثانيًا : يضمن الدستور الحفاظ على الهوية اإلسالمية 

الحقوق  كامل  ويضمن  كما  العراقي،  الشعب  لغالبية 
الدينية لجميع االفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية 

كالمسيحيين واأليزيديين والصابئة المندائيين.
دستور جمهورية العراق
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        الفصل الرابع

حضارة بالد النيل

المملكةالقديمة) �100 -22�0  ( ق م            المبحث الثاني :
) األقسام اإلدارية - بناء 

االهرامات - الدفن والتحنيط (.

المبحث الثالث :

عصر المملكة الوسطى

) عهد االقطاع - سيطرة 

الهكسوس ( .

المبحث الرابع :

المملكة المصرية  الحديثة 

االمبراطورية المصرية

امنوفس الرابع)اخناتون(

ذروة المجد

المبحث األول :

مصر هبة النيل  .

المبحث الخامس :

بعض أوجه الحضارة المصرية 

القديمة نظام الحكم 
- الديانة و اآللهة -

التربية والتعليم . 
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الفصل الرابع : حضارة بالد النيل

المبحث األول 

مصر هبة النيل 

افريقيا وقد  قارة  الشرقي من  الشمالي  الجزء  النيل( في  )بالد  تقُع مصر 
ر فيها ، والنيل من أطول أنهار العالم  سّميت باسم النهر العظيم الذي يمُّ
والوحيد الذي ينبع من جنوب هضبة البحيرات االفريقية)بحيرة فكتوربا( 
ويصب شمااًل في البحر المتوسط ، وتقع مصر في الجزء الشمالي من وادي 
النيل، وتحيط بوادي النيل صحارى من الجانبين الشرقي والغربي. لذا يعد 
نهر النيل مصدر الحياة والخصب كما قال  المؤرخ اليوناني هيرودوتس 

)مصر هبة النيل( إذ لواله ألصبحت مصر أرضًا جرداء .
لقد مرت مصر مثل العراق وبالد الشام بالعصور الحجرية الثالث ) القديم 
والوسيط والحديث ( ثم انتقلت بعد ذلك إلى العصور التأريخية بظهور 
من  المصريون  استطاع  وقد  ق.م(   �000( حدود  في  الهيروغليفية  الكتابة 
توحيد البالد سياسيًا في عهد الملك)مينا( ملك الجنوب ، وتأسيس الدولة 
الموحدة )عصر الدولة القديمة( وصارت مدينة)منفس( عاصمة للبالد وتقع 

إلى جنوب غرب مدينة القاهرة الحالية.
فيها  عصور حكمت  ثالثة  إلى  القديمة  بمصر  التأريخية  العصور  وتقسم 

ثالث ممالك أو دول هي :
1- المملكة القديمة.

2- المملكة الوسطى.
�- المملكة الحديثة )عصر االمبراطورية(.
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للعراق  ملكًا  ليست   .. العراقية  اآلثار 
وحسب.بل ملك العالم اجمع.
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المبحث الثاني 

 المملكة القديمة )3100- 2270 ق.م( 
)األقسام اإلدارية - بناء اإلهرامات - الدفن والتحنيط(

تميَز عصر المملكة القديمة من الناحية السياسية باالستقرار إذ كان الملك 
)مينا( مؤسس األسرة األولى يلقب بملك مصر العليا والسفلى كدليل على 
اإلزدهار  إلى  أدت  التي  العوامل  البالد. ولذلك كان االستقرار من  وحدة 

الحضاري لمصر في هذه الفترة ، ومن أهم مظاهره:
- بناء المصاطب فوق سطح األرض لدفن الموتى ، ثم تطورت إلى مدرج 
من الحجر يشبه الزقورة في بالد الرافدين ، ثم في النهاية تطور إلى ما 

يعرف بالهرم.
- إنتشار التدوين بالخط الهيروغليفي ) الخط المقدس ( .

- إزدهار الصناعات الخزفية واستخدام دوالب الفخار في الصناعة.
- بناء االهرامات والمقابر العديدة في الضفة الغربية من النهر .

تمثال ابو الهول
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االهرامات            بعصر  يسّمى   ، القديمة  المملكة  حكم  من  األخير  العصَر  إنَّ 
الضخمة  المدرجة  االهرامات  ببناء  الملوك  قام  وفيه  ق.م(   22�0  -  2��0(
أحد  )زوسر(  الملك  شيده  مصر  تأريخ  في  مدرج  هرم  وأول  المعروفة 
ويتكون  الجيزة(  )جنوب  صقارة  منطقة  في  ويقع   ، الثالثة  األسرة  ملوك 
زوسر  الملك  مومياء  فيها  الحجر  من  غرفة  تحتها  طبقات  سبع  من 
اهرامات  ببناء  الرابعة  األسرة  ملوك  قام  ثم  المحنطة(  جثته  )وهي 
)عصر  بـ  هنا جاءت تسميته  ومن  القاهرة(  )الواقعة جنوب غرب  الجيزة 
يزورها  التي  السبع  الدنيا  عجائب  إحدى  االهرامات  هذه  وتعد  االهرام( 
محافظة في  المعلقة  الجنائن  وتعتبر  كما  سنويًا،  السائحين  ماليين 

هرم صقارة

اهرامات الجيزة
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بابل إحدى عجائب الدنيا السبع وعلى هيئة اآلثار والتراث توفير الخدمات 
والحماية لهذا الموقع . إنَّ تشييَد المصرييِن القدماء لالهرام هو تقديسهم 
 ، مماتهم  وبعد  أثناء حياتهم   في  يعبدونهم  آلهة  اتخذوهم  إذ  لملوكهم 
النهم اعتقدوا بوجود حياة أخرى ما بعد الموت ، لذلك حرصوا على حفظ 
اجساد ملوكهم محنطة في قبورهم )مومياء( والتحنيط عملية معقدة يقوم 
بها الكهنة للمحافظة على جثة المتوفي من التلف، والجسم المعالج بهذه 
الحياة  الملك في  ما يحتاجه  )مومياء(  ويدفن معها كل  الطريقة يسمى 
معابد  ببناء  قاموا  كما   . نفيسة  واثاث  وحلي  وملبس  مأكل  من  الثانية 

بجوار الهرم لتقديم القرابين للملك المتوفي .

مومياء

المكان الذي تحفظ فيه المومياء
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المبحث الثالث

عصر المملكة الوسطى 
)عهد االقطاع - سيطرة الهكسوس )2100-1785 ق.م( 

تميزت فترة مابعد عصر األهرام بإنعدام االستقرار السياسي وأزدياد نفوذ 
االمراء االقطاعيين على حساب سلطة الملك ، وانقسمت البالد إلى ممالك 
إلى  أدى  ،مما  بأقاليمهم  المقاطعات  حكام  فيها  استقل  ودويالت صغيرة 
ضعف الملوك الفراعنة و انتشار الفوضى وإهمال الزراعة وتفشي المجاعة 
فحل عهد مظلم تجاوز المئة عام ، وبعدها استعادت مصر عافيتها ووحدتها 
أْن  الحادية عشرة عندما استطاعت مدينة طيبة  السياسية زمن األسرة 
تفرض سيطرتها على بقية المدن المصرية وتعيد وحدة البالد في عصر 

المملكة الوسطى )2100 - ���1 ق . م ( وشمل األسرتين )11- 12( المصرية.

عربات حربية
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سيطرة الهكسوس : وبحدود عام ) ���1 ق . م ( قامت أقوام ذات أصول 
مختلفة تعرف باسم )الهكسوس( بالتمركز في بالد الشام ثم هاجمت مصر 
وتوسعت على حسابها مستخدمة الخيول والعربات الحربية فساعدهم 
ذلك في السيطرة على البالد . ثم قام الهكسوس ببناء عاصمة جديدة لهم 
على شكل معسكر أو قلعة في )افاريس( عند مصر السفلى )شمال مصر ( 
واقتبس الهكسوس الحضارة المصرية وصار ملوكهم يلقبون بـ )الفراعنة( 
مثل ملوك مصر واطلق المصريون عليهم اسم )حكام البالد األجانب( وهذا 

هو معنى الهكسوس في اللغة المصرية القديمة.
وكانت  ق.م(   1��0-1���( القرنين  نحو  لمصر  الهكسوس  حكم  استمر 
 ، العليا(  )مصر  مصر  من  الجنوبي  القسم  أّما  الدلتا  منطقة  في  سلطتهم 
فكان مستقاًل بعض الشيء ، ومنه بدأت حركة مواجهة الهكسوس بقيادة 

الملك )أحُمس( الذي استطاع  طردهم من البالد نهائيًا .
الثامنة  األسرة  هي  مصر  في  جديدة  حاكمة  أسرة  تكوين  من  واستطاع 
عصر  أو   ( الحديثة  الدولة  عصر  هو  مصر  في  جديد  عصر  فأبتدأ   ، عشر 

االمبراطورية(.

الملك أحُمس
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المبحث الرابع

المملكة المصرية الحديثة )االمبراطورية المصرية - 
امنوفس الرابع )اخناتون( - ذروة المجد(

وهو  ق.م(   10��-1��0( قرون  خمسة  نحو  المصرية  االمبراطورية  عصر  دام 
من العصور المهمة في تأريخ مصر من حيث القوة والثروة ، ولذلك تميز 
بإزدهار األحوال السياسية واالقتصادية ، وتطور الفنون والعمارة وتوسعت 
الدولة المصرية خارج حدودها حتى شملت جزر البحر المتوسط وشواطئ 
ليبيا وهضاب الصومال ونشطت العالقات التجارية بين مصر والمناطق 

المجاورة.
عشرة   الثامنة  األسرة  وهي  متعاقبه  أسر  ثالث  العصر  هذا  في  حكمت 
والتاسعة عشرة  والعشرون ، ويعد الملك )أحُمس( مؤسس االمبراطورية 
خلفه  محاربتهم  في  واعقبه  الهكسوس  من  مصر  حرر  الذي  المصرية 

)تحوتمس الثالث( ومطارتهم إلى بالد الشام حتى قضى عليهم.
الرابع(  أمنوفس   ( وابنه  الثالث(  )أمنوفس  العصر  هذا  ملوك  اشهر  ومن 
اخناتون وكان للملك امنوفس الثالث عالقات صداقة وثيقة مع الملوك 
الرسائل  معهم  تبادل  وقد   . القديم  العراق  في  واالشوريين  الكيشيين 
والهدايا الثمينة مثل الخيول والسبائك الذهبية . واشتهر ابنه امنوفس 
الرابع )اخناتون( بثورته الدينية التي رفض بموجبها تعدد اآللهة ودعا إلى 
عبادة اإلله الواحد )أتون( قرص الشمس ، وعلى الرغم من اهمية هذه الثورة 

إال أنها أحدثت إرباكا في أحوال مصر وضعفًا في ارجاء االمبراطورية.
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اآللهة  كبير  )أمون(  اإلله  وباألخص  متعددة  آلهة  يعبدون  المصريون  كان 
المصرية ، غير أنَّ امنوفس الرابع رفضها جميعًا ودعا إلى عبادة إله واحد 
-أتون(  )أخن  إلى  امنوفس  من  اسمه  وأبدل  الشمس(  )قرص  اتون  هو 
ومعناه محبوب قرص الشمس وبنى له عاصمة جديدة في )العمارنة( على 

الضفة الشرقية لنهر النيل سماها )أخي - ناتون(.
إنَّ هذا التبدل الديني من قبل الملك 
اخناتون أثار غضب عبدة اآللهة األخرى 
)أمون( وكهنة  وخاصة كهنة معبد اإلله 
المعابد فتآمروا عليه واستطاعوا القضاء 
على اخناتون ، ومن مشاهير ملوك هذا 
العصر الملك )توت - عنخ -أمون( والذي 
خلف اخناتون و ترك عبادة اإلله أتون 
مصر  إله  امون  إالله  عبادة  إلى  ورجع 
القديمة كما ترك عاصمة اخناتون وعاد 

امنوفس الثالثإلى العاصمة القديمة طيبة.

توت عنخ أموناخناتون
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لقد كشفت التنقيبات اآلثرية عام 1�22م في وادي الملوك مقابل العاصمة 
طيبة على مقبرة تحتوي على كنوز من الذهب والمجوهرات تعود لهذا 
الملك ، ومنها تابوت من الذهب الخالص فيه صندوق يحتوي على جثمان 
الملك المحنط )المومياء( ، كما عثر على تماثيل ذهبية وقطع كثيرة من 
االثاث النفيس مطعمة بالذهب واالحجار الكريمة ، وهي من الكنوز الثمينة 
المعروضة اليوم في المتحف المصري في القاهرة والذي يجذب الماليين 
االمبراطورية  وفي عصر  واآلثرية.  السياحية  السواح سنويًا الهميتها  من 
المصرية ولد النبي موسى)عليه السالم ( في مصر حيث دعا إلى عبادة 

اهلل سبحانه وتعالى .

كنوز مصرية قديمة القيثارة المصرية

ان ضبط ظواهر الفساد والوقاية منها مسؤولية 
مشتركة يشارك فيها الحكومة والبرلمان والجهات 
المدني  المجتمع  ومنظمات  بالمكافحة  المكلفة 

والمواطنين.
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أحوال مصر بعد عصر االمبراطورية
بدأ الضعف في االمبراطورية المصرية أيام األسرة الحادية والعشرين والتي 
كان مركزها في الدلتا واستمر عصر الضعف والتدهور للفترة )األسرة 2�-21( 
ما ادى إلى تعرض البالد  للهجمات األجنبية على يد الفرس االخمينيين 
عام) ��2 ق.م (، ومن بعدهم اليونان بقيادة االسكندر المقدوني عام )��2 

ق.م( 

البطالسة  اتباعه  من  أسرة  فحكمتها 
وكانت آخر حكـــــامهم الملكــــة الشهيرة 
)كليوباترا السابعة( فوقعت مصر في عــام ) 
�0 ق.م (تحت الحكم الروماني وخلفه الحكم 
البيزنطي حتىاستطاع العرب المسلمون 

من فتحهـــــا عام  ) 20 هـ /��0م (.

االسكندر المقدوني

كليوباترا
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المبحث الخامس 

 بعض أوجه الحضارة المصرية القديمة

1- نظام الحكم : 
   كان نظام الحكم في مصر القديمة يعتمد على األسر الحاكمة التي تدير 

الشؤون الداخلية والخارجية، ويرأسها الملك )الفرعون(.
والفرعون يشرف على اإلدراة والجيش وأمور الدين ، فهو المسؤول الديني 
والدنيوي ومهمته اصدار القوانين وتعيين من يقومون عليها ويساعدونه 
على إدارة البالد ، ويقيم في العاصمة التي يختارها مقرًا له ، ومركزًا الدارة 

شؤون البالد.
   والوزير أهم مساعدي الفرعون، وذا صالحيات واسعة ، ويشرف على تنفيذ 
المهام االدارية، والسيما الشؤون القضائية واالقتصادية ومنها خزينة الدولة 
وكان حكام األقاليم يشرفون على الزراعة والري والتجارة وتنفيذ القوانين 
وتوفير األمن واالستقرار ، وجباية الضرائب وضمان نزاهة القوانين وبسط 
العدالة وهذا يدل على النزاهة والشفافية في تنفيذ القوانين. فالفرعون 

كان المشرع الوحيد ومصدر القانون . 
   عبد المصريون الفرعون وجعلوه إلهًا يجب طاعته ، فكانت اطاعة أوامره 

واجبًا دينيًا مقدسًا.

ضرورة االسراع في اصدار احكام بحق مهربي 
االثار، وترويجها عن طريق مختلف وسائل االعالم 

لتكون رادعًا لكل من تسول نفسه العبث باالرث 
الحضاري للعراق.



تاريخ الحضـــــارات القديمة��

2- الديانة وااللهة:
، كالشمس والقمر  عبد المصريون القدماء آلهة تمثل الظواهر الطبيعية 
أالقوام  كبقية  اآللهة  تعددت  وبذلك  وغيرها،  والخصب  واألمطار  والرياح 
القديمة األخرى وتغير اسم اإلله بتغير العصور في مصر ففي عصر الدولة 
الوسطى صار  المملكة  وفي عصر   . الشمس  اله  )رع(  اإلله  كان  القديمة 
اإلله )امون( وقد دفع هذا التعدد باآللهة ، الملك امنوفس الرابع )أخناتون(         
���1 ق.م إلى توحيد اآللهة في إله واحد هو )أتون( المتمثل بقرص الشمس 
وغير امنوفس اسمه فصار يسمى )أخناتون( أي محبوب قرص الشمس.

وكان المصريون يعتقدون بالحياة ما بعد الموت ، ويعتمد خلود اإلنسان 
اعماله صالحة  كانت  فمن   ، اعماله  تقواه وصالح  على  اعتقادهم  حسب 
اآللهة  له  ووهبت  العذاب  من  نجا  الدينية  واالرشادات  التعاليم  وحفظ 
الحياة والخلود في اآلخرة ، لذلك حنطوا الجسد لكي ُيحفظ ويبقى سليمًا 
للحياة الثانية وكذلك اهتم المصريون ببناء المعابد والمقابر لتكون مكانًا 
للعبادة وحفظ الموتى كما اهتموا ببناء االهرامات الضخمة لدفن الفراعنة 
وتميزت عمارة االهرامات بالحصانة والدقة الهندسية واستخدام الحجارة 

الكبيرة.

آلهة مصرية قديمة
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�- التربية والتعليم :
استخدم المصريون القدماء الخط الهيروغليفي )الخط المقدس( للتدوين 
في أوائل األلف الثالث ق.م وكانت بدايته عالمات صورية على غرار الخط 
استعملوا  المصريين  أنَّ  غير  ذلك  في  سبقهم  الذي  العراقي  المسماري 
ورق البردي مادة للتدوين في حين ان العراقيين القدماء استخدموا الواح 
الطين.  وقد برع الكهنة بتدريس الكتابة الهيروغليفة في المدارس التابعة 
جدران  على  الهيروغليفي  الخط  القدماء  المصريون  دون  كما  للمعابد 
المعابد، والمقابر والمسالت والقصور ، وتعتمد الكتابة المصرية القديمة 
على الصورة لتدل على الشيء نفسه ثم تطورت وصارت الصورة ترمز إلى 

مقطع لفظي ، وبذلك صارت العالمات تدل على المقاطع أو الحروف.

ورقة بردي

اتفاقية التراث العالمي 
يعرف التراث في اغلب االحيان بأنه ارثنا في الماضي 

، ومانعيش معه في الحاضر وماننقله لألجيال 
القادمة ليتعلموا منه ، ويعجبوا به ويستمتعوا به.
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 أسئلة الفصل الرابع

اواًل : إمأل الفراغات اآلتية بما يناسبها :
1- كان نظام الحكم في مصر القديمة يعتمد على ........... تدير الشؤون 

الداخلية والخارجية ويرأسها ........... .
 ......... النيل عندما تمكن الملك  2- تحققت الوحدة السياسية في بالد 

من توحيد البالد.
بعصر  النيل  بالد  القديمة في  المملكة  األخير من حكم  العصر  �- سّمي 

...........
�- يعد ........... مؤسس األمبراطورية المصرية ومحررها من الهكسوس.

�- أخر ملوك البطالسة في مصر الملكة ...........

ثانيًا : ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي :
1- الملك الذي أشتهر بثورته الدينية ورفض تعدد اآللهة في بالد النيل

 هو :
أ- امنوفس الثالث .                          ب- امنوفس الرابع .

جـ- الملك أحمس .                          د- تحوتمس الثالث .

2- المومياء هي :
أ- الجسم المتعفن .                           ب- الجسم المحنط .

جـ- زوجة الفرعون .                            د- أجسام الكهنة .
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�- بدأ الضعف في األمبراطورية المصرية أيام الساللة :
أ- الثامنة عشر .                              ب- التاسعة عشر .

جـ- العشرون .                               د- الحادية والعشرون .

�- يؤمن المصريون القدماء بالحياة ما بعد الموت ، ويعتمد خلود اإلنسان 
حسب : 

أ- مكانته اإلجتماعية .                   ب- تقواه .
جـ-المال الذي يملكه .                     د- مكانته السياسية .

�- استخدم المصريون القدماء الخط الهيروغليفي للتدوين وكانت بدايته 
على شكل :

أ- عالمات صورية .                      ب- مقطع لفظي .
جـ- حروف .                                 د- خطوط مسمارية .

ثالثًا : علل اآلتي :
1- نشأت الحضارة المصرية بالقرب من نهر النيل .

2- قيام المصريين القدماء بتحنيط موتاهم.
�- سّميت مصر بـ )هبة النيل(.

�- تآمر كهنة المعابد في مصر على الملك أخن-أتون وقرروا القضاء عليه.

صفحة �2
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رابعًا: عرف مايأتي :
1 - كليو باترا السابعة     

2 - الهكسوس
� - زوسر

� - الخط المقدس
� - الملك أحُمس

نشاط  
* يجمع الطلبة صورًا عن اإلهرامات والمعابد في مصر   

           على لوحة ويعلقونها داخل الصف .

ان جمهورية العراق في مجال مكافحة الفساد تستند 
الى مكامن القوة في التاريخ والتقاليد والثقافة التي يتمتع 

بها، فضاًل عن االنجازات التي تحققت في هذا المجال 
بعد عام 200٣ م االمر الذي يتطلب المحافظة على قيم 

المجتمع الفاضلة وتقاليده الحميدة.
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        الفصل الخامس

حضارات شبه الجزيرة العربية 
القديمة

المبحث الثاني :

أهم المراكز الحضارية 

لبالد العرب الشمالية . العرب في شبه الجزيرة المبحث االول :
العربية  .

المبحث الثالث :

أهم المراكز الحضارية  

في بالد العرب الجنوبية.
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الفصل الخامس : حضارات شبه الجزيرة العربية القديمة

المبحث االول 

العرب في شبه الجزيرة العربية 

تقع شبه جزيرة العرب في الجزء الجنوبي الغربي من قارة أسيا وشكلها 
عبارة عن هضبة مستطيلة مرتفعة من جهة الغرب، وتنحدر تدريجيًا كلما 
المياه  بها  تحيط   ، العربي  الخليج  عند  تصبح سهلية  اتجهنا شرقًا حتى 
من جهة الجنوب والغرب والشرق ، والعرب هم السكان األصليين لهذه 

المنطقة ومنها كان انتشارهم إلى سائر البلدان المجاورة .

انتشار اقوام شبه الجزيرة العربية                                            
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وسكان هذه المنطقة يتكونون من الحضر والبدو ، حيث استوطن الحضر 
فكان  البدو  أّما  العربية  الجزيرة  شبه  جنوب  في  الخصبة  المناطق  في 

انتشارهم في األراضي الصحراوية في المناطق الوسطى والشمالية.
ويذكر أنَّ منطقة شبه الجزيرة العربية في العصور الجليدية كانت منطقة 
خصبة بسبب سقوط كميات وفيرة من األمطار، ونتيجة الجفاف الذي َحلَّ 
بها فيما بعد دفع األقوام الساكنة في المنطقة الجنوبية إلى الهجرة ، حيث 
شكلت هذه األقوام المهاجرة دواًل مثل دولة الحضر والمناذرة في العراق ، 
ودولة األنباط وتدمر والغساسنة في بالد الشام ودولة كندة في وسط شبه 

الجزيرة العربية .

       غياب الشفافية يوسع مساحة الفساد السياسي 

واالداري والمالي في الدولة واعتمادها 
       وتطبيقها ُيَعدَّ آلية  فعالة للوقاية من الفساد .

                                                        

                                                                                                

والكهرباء  الماء  استهالك  ترشيد 
دليل وعيك الحضاري 
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المبحث الثاني

أهم المراكز الحضارية الشمالية 

اواًل- دولة الحضر
تقع بقايا أطالل مدينة الحضر اليوم جنوب غرب الموصل بمسافة )110كم( , 
وكانت هذه الدولة قد ظهرت في حدود القرن الثاني قبل الميالد، وكان لها 
دور كبير في تطور الحركة التجارية بين موانئ الخليج العربي، والسواحل 
الشرقية للبحر المتوسط ، وألهميتها التجارية قام شابور األول )سابور ذو 
األكتاف( ملك الساسانيين بفرض حصار على هذه المدينة لمدة عام كامل 

وعلى أثرها سقطت هذه الدولة عام 2�1م .

الحضر
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أشهر ملوكها 
حكم هذه الدولة عدة ملوك ومن أشهرهم الملك )سنطروق األول( 1�0-1�0م  
وتمتعت الحضر في عهده باالستقرار والسالم ، حتى ِإنه ضرب النقود ووضع 
عليها صورة اله الشمس ، ومن ملوك الحضر الملك سنطروق الثاني الذي 
نفوذها  وامتد  باستقاللها  الدولة  وتمتعت   ، العرب(  ملك  )بالمظفر  لقب 

شمااًل حتى نهر الخابور )عند الحدود التركية( .

اهم المظاهر الحضارية لدولة الحضر 
عبد سكان الحضر إله الشمس وسموه )بعل شمس( ويعني سيد السماوات 
وعبادتهم كانت قد تأثرت بالموروث الحضاري للدولة األشورية ومن خالل 
االكتشافات تبين أنَّهم كانوا على قدر كبير من التطور وخاصة في مجال 
العمارة والفنون والدين وما خلفه أهل الحضر من أبنية شاهقة ومعابد خير 
دليل على ذلك، ومن الضروري أن نحافظ عليها  الن االهتمام باالثار يدلل 
على مدى حرصنا واحترامنا لمآثر األجداد ، كما اهتم أهل الحضر بالتجارة 

بشكل كبير .

اميرة حضرية
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ثانيًا - دولة المناذرة 
تسّمى هذه الدولة بدولة المناذرة ألنَّ خمسًة من ملوكها يسّمىبـ)المنذر( ، 
وأصل المناذرة من القبائل العربية النازحة من جنوب شبه الجزيرة العربية 
التي استقرت في منطقة )الحيرة( الواقعة على بعد )� كم( جنوب غرب 

الكوفة ، وقد اتخذوا من مدينة الِحيرة عاصمة لهم.

بقايا قصر السدير

)المواطن الصالح( ... هو المواطن 
المصلح ايضًا.
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أشهر ملوكهم 
حكم دولة المناذرة تسعة عشر ملكًا ومن أشهرهم عمرو بن عدي بن نصر 
، واستمر  )��2-��2م( وهو الذي اتخذ من الحيرة عاصمة لدولة المناذرة 

حكم هذا الملك )20 (عامًا ودانت له الكثير من القبائل العربية بالوالء .
ومن أشهر ملوكهم أيضًا عمرو بن المنذر ويسّمى أيضا عمرو بن هند )���-
���م( وهند اسم أمه وكان يلقب بها , وهذا إْن دل على شيء فإنما يدل 
على أهمية المرأة في مجتمعنا وما لها من مكانة متميزة ، وكان قد سار 
على نهج والده المنذر في تقوية الدولة، وتثبيت وضعها الداخلي، وإقامة 
عالقات خارجية مع الدولة الساسانية، وظل في صراع مع الروم ، وأصبحت 

الِحيرة في عصره ملتقى لمشاهير الشعراء .

عالقة دولة المناذرة بالدولة الساسانية 
عندما نشأت دولة المناذرة في العراق كان الساسانيون قد وحدوا بالد 
فارس وأقاموا عاصمتهم في العراق، وهي طيسفون )المدائن( ، واستمرت 
العالقات طيبة بين الدولتين ألنَّها دولة حاجزة )بين الروم والساسانيين( 
قابوس   أبو  كان  عندما  ساءت  قد  العالقات  أنَّ  إال   ، متميزة  مكانة  ولها 
النعمان بن المنذر ملكًا على الِحيرة وكسرى )ابرويز( ملكًا على الساسانيين 
وتمكنت حامية فارسية من أسر النعمان وإرساله إلى كسرى الذي زجه 

بالسجن وقتله ، وبذلك ينتهي حكم دولة المناذرة.

من اجل حماية االثار العراقية ..
شمول المواقع االثرية تحت الحماية الدولية او شمول 

االثار العراقية ضمن قائمة التراث العالمي.
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اهم المظاهر الحضارية لدولة المناذرة 
االهتمام  منها  و  الحضارية،  الجوانب  بمختلف  المناذرة  ملوك  اهتم  لقد 
بالجيش حيُث كان الجيش منظمًا تنظيمًا جيدًا، وقد ُقسم إلى كتائب 
البناء فقد اشتهرت  أّما في مجال   ، والدوسر  الشهباء  وفرق عديدة منها 
الِحيرة بقصورها، ومن هذه القصور السدير والخورنق ، كما عرفوا المدارس 
التي يتم فيها تعلم القراءة والكتابة ، ومن الِحيرة تعلمت قريش الكتابة 
التعليم والثقافة، وقد انتشرت  مما يعني أنَّ للحيرة دورًا كبيرًا في نشر 
الديانة المسيحية في أرجاء بالدهم وُشيدت العديد من الكنائس واألديرة 
وتعايش المجتمع بحب وسالم وهذا يدل على التسامح الديني بين ابناء 

الحيرة واحترامهم حقوق اإلنسان .

ديـــــر
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ثالثًا - دولة األنباط 
تقع هذه الدولة في الجنوب الشرقي من بالد الشام )االردن الحالية( وقد 
(، وكان أهل األنباط قبائل  ظهرت دولة األنباط في حدود عام) ��� ق.م 
بدوية تتجول في بوادي شمال الحجاز والشام والعراق قبل استقرارهم في 
األنباط ، واسم عاصمتهم بطرا )البتراء( ، وتعني باليونانية )بالد الحجر( 
وقد نشأت في هذه المدينة صهاريج لحفظ المياه وكان لها موقع تجاري 

مهم ، وسقطت هذه الدولة على يد القائد الروماني تراجان عام �10م .

البتراء
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اشهر ملوكها 
الحارث الثالث )��-�2 ق.م(

قدم هذا الملك المساعدة ألهل دمشق  لطرد السلوقيين منها وصد هجوم 
القائد الروماني )بومبي( وحافظ على استقالل البالد .

اهم المظاهر الحضارية لدولة االنباط 
كانت أغلب أسماء أهل األنباط قريبة إلى أسماء أبناء عرب الحجاز مثل 
الحارث وكليب وقصي ووائل، واستعمل أهل األنباط الخط النبطي المشتق 
بدوره من الخط اآلرامي , كانت ديانتهم الوثنية حيث عبدوا آلهه متعددة 
أخذوا  وبعد توسع حكمهم   , والالت  الشمس  واإلله  اإلله ذو شرى  منها 
يشيدون األبنية الكبيرة والقصور والمعابد والدوائر الحكومية وكثيرًا من 

هذه محفورة بالصخر.

الخط النبطي
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رابعًا -  دولة تدمر
غزيرة  واحة  حول  حاليًا(  )سورية  الشام  بادية  في  الدولة  هذه  نشأت 
والعراق  الشام  بالد  بين  وصل  حلقة  ألنَّها  كبيرة  أهمية  ولموقعها  المياه، 
ولهذا أصبحت مكانًا الستقرار القبائل العربية وفي بداية األلف األول قبل 
الميالد ، عقدت هذه الدولة المعاهدات مع الدول المجاورة لتنظيم التجارة 

وحماية القوافل .

حضارة تدمر

من اجل الحياة على االرض ...
             انقذوا انهارها.
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اشهر ملوكها  
ابنهـا  على  وصية  .وكانت  زنوبيا  الملكة  حكمت  أذينة  القائد  مقتل  بعد 
)وهب الالت( الذي كان قاصرًا في عمره ، وهذا يدل على المحافظة على 
حقوق الطفل، وعدم السماح باالعتداء عليها، وتتصف هذه المرأة بالطموح 
و احترام  السلطة في تدمر يدلل على مكانة  والقوة ووجودها على رأس 
المرأة في المجتمع العربي القديم، ومساواتها بالرجل ، وحينما شاهدت 
اضطراب األوضاع في الدولة الرومانية عام ��2م، جعلت من ابنها يحمل 
لقب )قنصل( وقائدًا عامًا لجميع جيوش المشرق إال أن اإلمبراطور الروماني 
)اورليان( تمكن من شن هجوم على تدمر عام 2�2م ، وتمكن من أسر زنوبيا 

واقتيادها إلى )روما(.

أهم المظاهر الحضارية لدولة تدمر 
 ، المدينة  أبرز معالم  النصر( من  التدمري متطورًا ويعد )قوس  الفن  كان 
ولوقوعها على الطرق التجارية اشتهرت بالنشاط التجاري وتنظيم القوافل 
وتقديم الخدمات لها ، وكان التدمريون يعبدون آلهة متعددة واتخذوا لهذه 

اآللهة معابد وكان هناك مجموعة من الكهان إلدارة هذه المعابد .

الملكة زنوبيا
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خامسًا – دولة الغساسنة 
تسميتهم  وسبب  العربية  الجزيرة  شبه  جنوب  من  أصلهم  الغساسنة 
بالغساسنة كانت نسبة إلى عين ماء تسّمى )غسان( بالقرب من دمشق 
قد اجتمعوا عندها فسّموا بها ، ومؤسس هذه الدولة هو )جفنة بن عمرو( 
وال يعرف عدد ملوكهم بالضبط ، وقد تمكن الروم بعد خديعة )النعمان بن 
المنذر( من أخذه أسيرا إلى القسطنطينية عام��� م وبعدها تفككت هذه 
الدولة حتى جاء الفتح العربي اإلسالمي لبالد الشام بعد معركة اليرموك 

عام  �1 هـ / ��� م.
أشهر ملوكها

الحارث الثاني بن جبلة ��2-���م
ضبط  في  الروم  ساعد  كما  المناذرة  دولة  محاربة  من  الملك  هذا  تمكن 
حدود بالدهم مع الدولة الساسانية وبقدرته فرض السيادة واألمن على 
أرض فلسطين ولجهوده نشأ تحالف وثيق مع الروم وآخر ملوك الغساسنة 
)جبله بن األيهم( حكم هذا مدة ثالث سنوات وقد انحاز إلى المسلمين 

يوم معركة اليرموك وقد قال حينها )أنتم أخوتنا وبنو أبينا(.

المادة)7 (
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع 
بحماية متكافئة منه دون أية تفرقة كما ان لهم جميعًا 
الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا اإلعالن 

وضد أي تحريض على تمييز كهذا.  
                                     اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
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المظاهر الحضارية لدولة الغساسنة
   لم يكن الغساسنة يرغبون بالعيش في مقرات ثابتة بل كانوا دائمي 
التنقل والحركة ، وقد ظهرت لهم عدة حواضر منها الجابيه وبصرى ، ويعد 
بالط الغساسنة مركزًا للشعراء الكبار مثل )النابغة الذبياني وحسان بن 
ثابت(، أما ديانتهم فكانت الوثنية إال أن المسيحية انتشرت بينهم فيما 
بعد ، وأنشأ الغساسنة العديد من الكنائس واألديرة )وهي محالت تعبد 
المسيحيين( الذين عاشوا جنبًا إلى جنب مع أصحاب الديانات األخرى 
مما يؤكد على وجود التسامح الديني ، واحترام األفراد بعضهم بعضًا ، وهذا 

حق من حقوق اإلنسان.

سادسًا – دولة كندة 
وسط  في  دولتهم  أقاموا  حيث  موت،  حضر  إلى  كنده  قبيلة  أصل  يرجع 
شبه الجزيرة العربية ثم توسعت إلى أطراف العراق وبالد الشام لكن ما 
إْن قتل ملكها الحارث بن عمرو والد الشاعر امرؤ القيس )صاحب المعلقة 

المشهورة( حتى انتهى حكم هذه الدولة .

كنيسة قديمة
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أشهر ملوكها
تمكن  الذي   ) بن عمرو  ) حجر  الملك  المشهورين  كندة  دولة  ملوك  من 
العربية  القبائل  مع  التحالفات  العرب من خالل عقد  بين  نفوذه  من مد 

وأصبحت كندة ذات نفوذ وتأثير قوي .

المظاهر الحضارية لدولة كندة 
)الفاو(  عليها  يطلق  منطقة  هناك  أنَّ  الحديثة  اآلثرية  التنقيبات  كشفت 
أو)قرية( في نجد عثر فيها على أسواق وعمالت نقدية ومعابد وبقايا آثار 
والزراعة  بالتجارة  كندة  أهل  اهتمام  يعني  وهذا  زراعي  نشاط  على  تدل 

والديانة .

                                                                                               

المادة )14(
العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس             
أو العرق أو القومية أو األصل أو اللون أو الدين أو المذهب               

    . االجتماعي  أو  االقتصادي  الوضع   أو  الرأي  أو  المعتقد  أو   
                                                                                           
العراق                                                                                       جمهورية  دستور                  

وذوقك  الصحي  وعيك  على  دليل  التدخين  عن  االمتناع  ان 
الحضاري
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المبحث الثالث

أهم المراكز الحضارية في بالد العرب الجنوبية

دويالت اليمن القديمة
 تقُع بالُد اليمِن في الجنوب الغربي من شبه الجزيرة العربية ، وتسقط 
عليها أمطار وفيرة في فصل الصيف وتسّمى باألمطار الموسمية , وقد ساعد 
الموقع واألمطار على اشتغال أهل اليمن بالزراعة والتجارة حتى أصبحت 
بالدهم من أغنى بالد العرب، ولهذا وصفت )باليمن السعيد( ، وهذا يعني 
، ومن  بيئة جيدة يمكن أن تنشأ فيها حضارات متقدمة  إذا توافرت  أنَّه 
في  تستخدم  والتي   والبخور،  والبهارات  العطور  اليمن  منتوجات  أهم 
المعابد والتحنيط ولألطعمة. إنَّ إزدهار التجارة وتنوع المحاصيل الزراعية 
في اليمن أدى إلى ظهور ممالك ومدن كان لها دور مهم في بناء الحضارة 

العربية القديمة ومن هذه الممالك :
أوال: مملكة سبأ ��0-�11 ق.م

وهم قبائل عربية انحدرت باتجاه اليمن ، اتخذوا من )مأرب( شرق صنعاء 
ويعني  )مكرب(  األمر  بداية  في  ملوكهم  على  يطلق  وكان   ، لهم  عاصمة 
)المقدس( وأول مكارب سبأ هو سمح علي )�00-��0ق.م(. اهتم أهل سبأ 
اشتهروا  السدود، ومن أشهر سدودهم سد مأرب وسد حبادر كما  ببناء 
 ، أفريقيا  وسواحل  العربية  الجزيرة  شبه  مع  تجارتهم  وكانت  بالتجارة 
من  يتمكنوا  لم  الذين  الضعفاء  الحكام  بعض  اليمن  على حكم  وتعاقب 
السيطرة على البالد ما أدى الى انقسامها  ، كما أدى إنهيار سد مأرب إلى 
تخريب البالد، وهذا يعني أنَّ انعدام االهتمام بالبيئة و التصرف بالمياه 
بشكل غيرحكيم يؤدي إلى تخريب الحضارات ، وأخيرا سيطر الحميريون 

على مملكة سبأ .
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ثانيًا: مملكة معين �20-120ق.م
نشأت هذه الدولة في منطقة الجوف وهي تقع بين نجران وحضر موت 
الصيف  فصل  في  الموسمية  األمطار  عليها  وتسقط  خصبة  بتربة  ،تتميز 
عمل  المتميز  موقعها   وبسبب  بالزراعة  اشتهرت  التربة  لخصوبة  ونظرًا 
أهلها بالتجارة ، ومن المدن المهمة في معين هي )قرناو( والتي عرفت فيما 
بعد بمعين وهي عاصمة الدولة ومدينة )يثيل( وهي مركز ديني مهم عند 
المعينيين حيث كان ُيعبد فيها اإلله عشتار، والحكم عندهم ملكيًا وراثيًا 

ولقب ملك معين )مزود( ومعناه المقدس .

اليمن
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ثالثًا : مملكة حّمير �11ق.م -��2م 
انتعش الحّميريون الذين سكنوا منطقة الساحل البحري بتطور التجارة، 
ازدادت قوتهم واسسوا دولة عاصمتها )ظفار( التي تمكنت من القضاء على 
دولة سبأ، وأصبحت هذه الدولة محط أطماع الفرس والبيزنطيين حيث 
دفع البيزنطيون األحباش لغزو بالد اليمن عام ��2م  والسيطرة عليها  ، 
ولم يكتفوا باحتالل اليمن وانما جهز قائدهم )ابرهة( حملة للسيطرة على 
ومات   ، وقدرته  تعالى  بأمر اهلل  الحملة فشلت  تلك  لكن   ، المكرمة  مكة 

ابرهة وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك بقوله تعالى 

الدولة  من  المساعدة  طلب  أن  بعد  يزن(  ذي  بن  )سيف  القائد  وتمكن 
الساسانية من طرد األحباش من اليمن وأصبح حاكمًا عليها عام ��� م .

)1 ( الفيل :5-1 

   لنعمل معًا...من أجل عراق خاٍل من التلوث
يدًا بيد من أجل وطن أجمل

                                                         

ٱ ٻ ٻ

زب ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ          ڳ  

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  

)1 ( صدق اهلل العظيمڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ   رب  
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   أتفاقية التراث العالمي 
تم إقرار واعتماد االتفاقية المتعلقة بحماية التراث 

العالمي الثقافي والطبيعي في الدورة)17( للمؤتمر العام 
لليونسكو عام1972م ، وهدف االتفاقية حماية وحفظ 

ورقابة ونقل التراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية 
البارزة إلى االجيال القادمة.

سد مأرب
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اسئلة الفصل الخامس

أواًل : ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:
1- تقع شبه جزيرة العرب في الجزء الجنوبي الغربي من قارة آسيا وشكلها 

عبارة عن :
أ- هضبة مستطيلة مرتفعة من جهة الغرب.    ب- أرض منبسطة مستطيلة

جـ- أرض منخفضة سهلية .             د- هضبة مربعة مرتفعة من الشرق.

2- تقع بقايا دولة الحضر اليوم في : 
أ- جنوب بابل.                                    ب- شمال شرق الموصل.

جـ- جنوب غرب بابل.                            د- جنوب غرب الموصل.

�- سّمي الغساسنة بهذا األسم نسبة إلى : 
أ- أشهر ملوكهم .                                           ب- عين ماء. 

جـ- الكاهن المعظم لديهم.                               د- األرض المنبسطة.

�- إهتم المناذرة بالجيش وقسموه إلى كتائب وفرق عدة منها:
أ- الخيالة والمشاة .                                         ب- الشهباء والدوسر.

جـ- الراجلة والرماة.                                       د- الرماح والسيوف.

�- تمكن من طرد األحباش من بالد اليمن:
أ- سمح علي.                                             ب- جبلة بن االيهم.

جـ- سيف بن ذي يزن.                                   د- بومبي.
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ثانيًا: إمأل الفراغات اآلتية:
1- من ملوك الحضر الملك ................. الذي لقب بالمظفر ملك العرب.

2- يرجع أصل الغساسنة إلى ................ وأقاموا دولتهم في ..........  .
�- أشهر ملوك كندة هو ............... الذي تمكن من مد نفوذه بين العرب 

من خالل ..........  .
�- حكم المناذرة عدة ملوك ومن أشهرهم ............. و ............  .

نجــران  بين  الجــوف  منطقة  فــي  الدولــة  هـذه  نشـأت   ............  -�
وحضر موت .

ثالثًا: عرف ما يأتي:
زنوبيا - قرناو - البتراء - بعل شمس - الخورنق

رابعًا: ضع عالمة )  ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  X  ( أمام 
العبارة غير الصحيحة ثم صحح الخطأ :-

1 - عبد سكان الحضر اإلله شمس وسّموه  )  بعل شمس ( .
2 - حكم دولة المناذرة )�1( ملكًا ومن أشهرهم ) الحارث الثالث ( .

� - من المدن المهمة في معين عاصمتها ) ظفار ( .
� -آخر ملوك الغساسنة ) عمرو بن هند ( الذي انحاز  إلى المسلمين يوم 

معركة اليرموك .
� - استعمل أهل األنباط الخط النبطي المشتق بدوره عن الخط اآلرامي 

صفحة ��
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نشاط  

* يشترك معظم الطلبة في اصدار نشرة جدارية عن ملوك   
            العراق في دولتي الحضر والمناذرة .

* قال تعالى   

                                                                                      

                                                                                     

 
       اقرأ السورة الكريمة جيدًا وأجب عن اآلتي:

* بحق من نزلت هذه السورة الكريمة ؟  
* من أنتصر في هذه الحملة ، وكيف انتصروا؟  

* عين على خريطة شبه الجزيرة العربية اآلتي:  
أ- دولة تدمر.  

ب- دولة األنباط.  
جـ- دولة الغساسنة .  

ٱ ٻ ٻ

زب ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ          ڳ  

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  

 صدق اهلل العظيمڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ   رب  
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        الفصل السادس

الحضارات القديمة والمجاورة
للبالد العربية

المبحث الثاني :
الحضارتان اليونانية 

والرومانية . الحضارة الساسانية في المبحث االول :
بالد فارس .

المبحث الرابع :
تبادل العالقات 

والتأثيرات بين الحضارة 
العراقية القديمة 

والحضارات االخرى .

المبحث الثالث :

الحضارة الهندية 

    القديمة .
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الفصل السادس : الحضارات القديمة والمجاورة للبالد العربية

المبحث األول

الحضارة الساسانية في بالد فارس 

حكمت الدولة الساسانية في بالد فارس بين �22 – ��0 م ، وسّميت هذه 
الدولة بالساسانية نسبة إلى )ساسان( جدهم األكبر، وكان يعمل كاهنًا 
في أحد معابد النار ، ويعد بابك بن ساسان المؤسس لهذه الدولة . جاء 
من بعده ابنه ) أرد شير( الذي تمكن من فرض سيطرته على كثير من مدن 
فارس، وفي عام �22 م . لقب نفسه شاهنشاه )ملك الملوك( بعد أن فرض 
المجاورة  البلدان  إلى  الوصول  سيطرته على كل بالد فارس وتمكن من 

ومنها العراق واتخذ من طيسفون )المدائن( عاصمة له .

الدولة الساسانية
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أشهر ملوك الدولة الساسانية :      
سابور ) شابور 2�2 – ��2 م ( :  .1

وتميز حكم شابور بأحداث عديدة أهمها :
- مواجهة الرومان الذين كانوا ينافسون امبراطوريته. 
- بنى العديد من المدن المهمة ، ومنها جند يسابور .

في  اسهم  مما  والهندية  اليونانية  الكتب  بترجمة  وأمر  بالمعرفة  اهتم   -
نشر الثقافة والعلم .

كسرى ) انوشيروان األول  ��1 – ���م ( :  .2
وتميز حكمه بأمور عدة أهمها :- 

- عمل على استقرار البالد وتثبيت األمن .
- اهتم بشؤون النساء واألطفال .

- عمل على اصالح الطرق والجسور وعمل على توسيع العاصمة طيسفون 
)المدائن(.

- لقب بالملك العادل .
-وفي عهده ولد الرسول األعظم محمد           سنة��1م فأنشق أيوان 

كسرى وأنطفأت نار المجوس .

طاق كسرى في المدائن

-وفي عهده ولد الرسول األعظم محمد           سنة
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المظاهر الحضارية للدولة الساسانية :-   
ظهر )زرادشت( نبيًا للفرس في مقاطعة فارس واخذ ينشر رسالته واعتقد 

بانه مرسل من آله الخير.
وخالصة الدين الفارسي القديم ان هناك قوتين تتحكمان في هذا العالم 
القوتان في نزاع دائم وعداء مستمر،  الخير، وهاتان  هما قوة الشر وقوة 

ويسمى آله الخير )اهورامزدا( وآله الشر )اهريمن(.
 ويرمز الى آله الخير بالنور وآله الشر بالظالم. ولذلك كان الفرس يوقدون 

النار في معابدهم بصورة دائمة ألنها رمز آلله الخير.
وبنى الساسانيون مدن عديدة منها مدينة طيسفون )المدائن( بالقرب من 
سلمان باك الحالية أما الجوانب الفنية فقد أشتهر الساسانيون بالنحت 
العصر صناعة  . واشتهرت في هذا  الجبال  النحت على سفوح  وخصوصا 
في  الفنية  بمهاراتهم  النساجون   أبدع  النسيج حيث  صناعة  و  الحديد 

النقوش الجميلة كما اشتهروا بفن الصياغة .

من الفنون الفارسية الحياكة والنحت على الحجر
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المبحث الثاني

 الحضارتان اليونانية والرومانية 

1- حضارة بالد اليونان :                      
تقُع هذه البالد في الزاوية الجنوبية الشرقية من قارة أوربا ، وموقعها هذا 
جعل منها أقرب إلى مناطق المراكز الحضارية  في بالد الرافدين وبالد 

النيل وبالد الشام .
جنوب  في  والواحات  المراعي  مناطق  تسكن  كانت  اليونانية  واألقوام 
روسيا إلى بحر قزوين ومنها هاجروا إلى بالد اليونان بنحو األلف الثاني 

ق . م 
وينقسم التاريخ اليوناني إلى العهود اآلتية : -

الحضارات القديمة
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عهد الملوك  1100 – 750 ق . م  .1
    وهو من أقدم العهود وفيه أصبح لليونانيين ملوكا مختارين من القادة 
بين  النزاعات  لفض  مجلس شورى  الملك  يساعد  و    ، العسكريين 

الناس.

عهد النبالء  750 – 625 ق . م   .2
      وفي هذا العهد سيطر النبالء على األراضي الزراعية ، وبعد مدة قصيرة 
بنظام  الملكي  النظام  واستبدلوا  البالد  على  السيطرة  من  تمكنوا 

النبالء.

عهد الطغاة  625- 525 ق . م  .3
    ازدهرت الصناعة في هذا العهد وتزايد الطلب على البضائع وازدادت 
ثروة اصحاب الصناعات حتى تمكنوا من إلغاء النظام السابق واقامة 

نظام الطغاة وأشهر حكامه ) دريكو و صولون ( . 

عهد الديمقراطية  525 -  431 ق.م  .4
    أصبحت البالد في هذا العصر تدار من قبل مجلس يسّمى بمجلس 
على  ويشرف  البالد  شؤون  يدير  المجلس  هذا  وكان  الخمسمئة 
والخدمة  البرلمان  بمجلس  شبيه  وهو   , األوامر  وإصدار  الموظفين 

العامة في الوقت الحاضر.
وقرطاجة  فارس  بالد  ومنهم  األعداء  من  الكثير  اليونانية  بالدولة  أحاط 
مثل  اليونانية  الدويالت  بين  صراعات  أيضا  وحدثت   ، وروما  ومقدونيا 
أثينا وإسبارطة وهذه الدويالت قضت الواحدة على األخرى حتى تمكنت 

مقدونيا وملكها فيليب الثاني والد االسكندر الكبير من توحيدها.  
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أهم المظاهر الحضارية لبالد اليونان :- 
كان لبالد اليونان ديانة تشبه ديانة بالد الرافدين وبالد النيل وتقوم على 
تعدد اآللهة وكبيرها اإلله )زيوس( ، كما اعتقد اليونانيون بحياة أخرى بعد 

الموت يعاقب فيها المسيء ويكرم فيها الصالح .
باألدب  واهتموا  والموسيقى  والنقش  والنحت  العمارة  بفن  اشتهروا  كما 
اليونان  بالد  واشتهرت  والتعدين  بالصناعة  واهتموا   . الغنائية  واألشعار 
 ، األول(  )بالمعلم  وسّمي   ، طاليس(   )أرسطو  فالسفتهم  ومن  بالفلسفة 
عندما بلغ أرسطو )�1 عامًا ( درس على يد ) أفالطون ( وألكثر من عشرين 

سنة ، كتب هذا الفيلسوف في الطبيعيات واإللهيات واألخالق .

ارسطو

االسكندر المقدوني
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وقد   ، )هيرودتس(  المؤرخ  اليونان  بالد  في  المهمة  الشخصيات  ومن 
لقب  بـ )أبي التاريخ( ���-��2 ق . م وجه اهتمامه إلى الرحالت واالسفار 
البحر  حول  التي  واألقاليم  وفارس  والعراق  مصر  زارها  التي  البالد  ومن 
األسود وبالد اإلغريق وإلى ايطاليا وحصل في أثناء زياراته على معلومات 
المعبد  وأمتاز   ، العامة  والمباني  المعابد  على  اإلغريق  ركز  وقد   . كثيرة 
اليوناني بروعته وبساطة تخطيطه ، وبصفوف أعمدته الجميلة مثل معبد 
)االكروبوليس( باليونان الذي كانت تقام فيه األلعاب الرياضية االولمبية، 
وهذه اآلثار شاخصة حتى اآلن ، وقد أهتم بها بشكل كبير ، وهي من المدن 
السياحية التي تجلب إليها العديد من السواح ، وهذا يدفع بنا إلى احترام 
اآلثار وحمايتها من العبث لكي تظل شاهدًا على الحضارة ، ولتكون مكانًا 
سياحيًا جمياًل . ويجب عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة .. المحافظة على 

نظافة المواقع األثرية ألنها تمثل الوجه الحضاري المشرق للعراق.

معبد االكروبوليس



10� تاريخ الحضـــــارات القديمة

2- حضارة بالد الرومان :

   ُأسسَت روما بنحو منتصف القرن السادس قبل الميالد وامتازت هذه 
البالد بسهول واسعة ومناخ معتدل وهذا يدل على أنَّ للبيئة الجيدة األثر 
الكبير في نشوء وتطور الحضارة ، وكانت سببًا في جذب هجرات مختلفة 
إليها ومنها هجرة األيطاليين والغال ، وهذه الجماعات بدأت بتعلم أصول 
الحضارة بالتدرج من خالل اتصالها بالحضارات المجاورة . ظهرت في روما 
نفوذها  فرض  من  روما  دويلة  النهاية  في  تمكنت  عديدة  ومدن  دويالت 

وتوحيد جميع الدويالت بدولة واحدة.

االمبراطورية الرومانية
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انتقلت هذه الدولة إلى النظام اإلمبراطوري في عهد اإلمبراطور )اوغسطس( 
بعد استبدال النظام الجمهوري ، وبدأت اإلمبراطورية الجديدة تضم شعوبًا 
مختلفة وكان هذا بنحو عام �0 ق . م  وبعد العديد من األحداث سقطت 
هذه الدولة على يد القائد الجرماني ) دواكر( وتم خلع آخر إمبراطور روماني  

)روملوس( عام ��� م .

اوكتافيوس

عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة: 
أن يوم 6تموز من كل عام هو اليوم 

الوطني لمكافحة التصحر.
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أشهر أباطرة الدولة الرومانية :
    يعد اإلمبراطور ) اوكتافيوس ( من أشهر حكام الدولة الرومانية حكم بين 
) �0  ق . م – �1 م ( وفي عهده ولد المسيح عيسى بن مريم )›( وهو من 
أنبياء أولي العزم )نوح- إبراهيم -موسى - عيسى -محمد( عليهم السالم 
أجمعين وعلى نبينا محمد              ، وساد في عصره األمن والسالم 
وانشغل بأمور البناء والعمران ، وابتعد عن أسلوب العنف في التعامل مع 
معارضيه ولم يعاِد  مجلس الشيوخ بل تعامل معهم بكل احترام وتقدير 
ولهذا أحبه الشعب حبا كبيرًا حتى لقب ) أوغسطس( ويعني ) المبجل ( 
أو)الموقر( ، وقد مات هذا الحاكم في شهر آب من عـــام �1 م  فأطلق اسمه 

على شهر آب حيث سّمي بشهر )أوغسطس( تخليدًا له.
أهم المظاهر الحضارية للدولة الرومانية  :- 

يعد القانون الروماني من القوانين المشهورة حتى إنَّه أثر في كثير من 
القوانين  إلى  باإلضافة  الدولة  واهتمت   ، اليوم  بها  المعمول  القوانين 
بالجيش وصنوفه ، كما اهتموا بكتابة التاريخ ومن مؤرخيهم المشهورين 

شيشرون ) �10 – �� ق .م ( .

معبد روماني

أجمعين وعلى نبينا محمد              ، وساد في عصره األمن والسالم 
وانشغل بأمور البناء والعمران ، وابتعد عن أسلوب العنف في التعامل مع 
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المآثر  الكثير من  الرومان  لنا  التأريخ وخلف  العديد من كتب  ألف   وقد 
ومجاري  والجسور  والبوابات  المدن  أسوار  المآثر  هذه  ومن   ، العمرانية 
المياه والمعابد والمقابر ومن معابدهم المشهورة معبد ) جو بيتر*(  وقد 
اعتني بهذه اآلثار وأصبحت مصادر جذب للسياح إذ تقدم إليطاليا حاليًا 

موارد مالية كثيرة .

       

                      
في جميع  اإلله  هذا  عبد  وقد  األكبر  والحافظ  العظيم  بالحامي  أيضا  الرومانية يسمى  اآللهه  أحد  وهو   *

األراضي االيطالية والرومان يقدمون له تاجا من الذهب ، مع بعض الغنائم عند انتصارهم في أي معركة .

معبد جوبيتر

المادة )20(
للمواطنين رجااًل ونساءًا، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع 

بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت واالنتخاب والترشيح.
دستور جمهورية العراق            
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المبحث الثالث

الحضارة الهندية القديمة 

تنسب بالد الهند الى نهر األندوس الذي ينبع من غرب جبال الهماليا 
حضارة  في  عاش  شعب  البالد  هذه  يسكن  وكان  العرب،  ببحر  ويصب 
بدائية حتى دخلت أجناس )أقوام( من الشرق واختلطوا بالشعب األصلي 
ومن هذين الجنسين تألف الشعب الهندي، وفي حوالي القرن العشرين 
قبل الميالد أجتاحت الهند قبائل آرية تتكلم اللغة السنسكريتية)1(. وقد 
سيطرت هذه القبائل الغازية على الشعب الهندي وأستطاعت أن تحتل 
مكان السيادة وتفرض سيطرتها عليه. والديانة التي يعتنقها غالبية الشعب 
الهندي ) الهندوسية(، وهي عبارة عن معتقدات وعادات قديمة تراكمت 

بمرور الزمن فأتخذها الهنود دينًا
لهم.

)1( هي اللغة الهندية القدمية.

شبه القارة الهندية
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أشهر ملوك بالد الهند القديمة:- 
  وقد تعرضت الهند إلى الغزو االخميني )حكام فارس(،حيث احتل الملك 
االخميني داريوس األول )�22–���  ق.م( بـالد الهند . وفي عام ��2 ق . م 
قام االسكندر المقدوني بغزو بالد الهند، حيث كانت الهند مقسمة إلى 
عدة دويالت تتصارع فيما بينها مما سهل سيطرته عليها، لم يستمر هذا 
األمر طويال إذ قام القائد الهندي تشاندرا غوتبا بطرد الحامية اليونانية، 
مبادئ حقوق  ذلك من  ويعد  موريا.  أسرة  وأسس ساللة جديدة تسّمى 

اإلنسان التي تدعوا إلى حق  الشعوب في تقرير مصيرها.
   وعندما تقلد الملك أشوكا حفيد القائد تشاندرا غوتبــا الحكــم عــام

) 2�0 ق.م(، تمكن من بسط سيطرته على جميع اراضي بالد الهند.
الهتمامه  اشوكا  الملك  بعصر  يبدأ  المعماري  الهند  تاريخ  أنَّ  ويعتقد     

بالعمارة والبناء، وبعد وفاته انقسمت البالد إلى عدة دويالت .
أهم المظاهر الحضارية لبالد الهندالقديمة :- 

ينقسم المجتمع الهندي القديم إلى أربعة طبقات ، وهي :- 
المجتمع وتتمتع  :- وهي أعلى طبقات  )البراهمة(  الدين  طبقة رجال   -1
بمزايا وحقوق عديدة، منها أنها معفاة من الضرائب وحق مصادرة أموال 

الطبقات االخرى، وفي هذه الطبقة تنحصر السلطة السياسية.
بعض  ُتمنح  الطبقة  وهذه   -: )الكشاتريا(  الجند  او  المحاربين  طبقة   -2

الحقوق ألنها مكلفة اصاًل بحماية البراهمة. 
�- طبقة التجار والصناع )الفياز(:- وتعمل هذه الطبقة في خدمة الطبقتين 
السابقتين واشباع حاجتهما االقتصادية وهذه الطبقة محروم أفرادها 

من الحقوق السياسية.
�- طبقة المنبوذين )الشوادر(:- وهي طبقة العبيد واالرقاء وأفرادها محرومة 

من ابسط الحقوق االجتماعية والسياسية.
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الى  ينتمي  بوذا،  أسمه  عابد هندي  يد  قام على  البوذية، مذهب  أما   

أسرة من طبقة الكشاتريا ولد عام ��� ق.م.

حي،  كائن  بأي  األذى  ألحاق  وحرم  والمحبة  بالسالم  بوذا  نادى  وقد   
وهي من أهم مبادىء حقوق األنسان. كما نصح بالزهد والصوم واالهتمام 
بالجوانب الروحية وطلب المعرفة. واشتهر الهنود بصناعة الزجاج والدباغة 
وفي  بالنحت  اشتهروا  كما  الفوالذ،  وصنع  المعادن  واستخدام  والتقطير 

صناعة النسيج والحرير والبسط وغيرها.

بوذا

اثار معبد هندوسي
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المبحث الرابع

تبادل العالقات والتأثيرات بين الحضارة العراقية القديمة
والحضارات االخرى

 
لم يكن التبادل الحضاري بين األمم باألمر الصعب، ذلك ألّن  التبادل كان 

يتم انتقاله بعدة طرق منها :-
- الهجرات وانتقال األفراد من مكان إلى أخر .

-التجارة حيث يتعرف العاملون بالتجارة على األنشطة الحضارية المختلفة 
لالمم وينقلونها بدورهم إلى بلدانهم .

-يتم التبادل عن طريق العمليات العسكريةفي بعض األحيان.
إن التبادل الحضاري لم يقتصر على جانب معين بل شمل العديد من هذه 

الجوانب منها: 
ملحمة  وخصوصًا  الرافدين  بالد  أداب  أثرت  حيث  األدبي،  الجانب   -1
كلكامش على أداب بالد سوريا واألناضول )أسيا الصغرى( ومصر و بالد 
بالد  اداب  البلدان على  اداب هذه  أثرت  نفسه  الوقت  وفي  اليونان 

الرافدين .
2- الجانب اللغوي، نجد كثيرًا من المفردات األكدية قد دخلت في لغات 
أخرى وخصوصًا في اللغات األوربية الحديثة عن طريق اللغة اليونانية 
القديمة ومن هذه المفردات على سبيل المثال )الكركم( فأسمه في 

 .Crocus اللغة األنكليزية
�- الجانب الديني وقد تأثر الكنعانيون بالجانب الديني لبالد الرافدين 
حيث نجد كثيرًا من األفكار التي تتعلق بإله الخصب )تموز( في بالد 
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الرافدين في المعتقدات الخاصة بإالله )بعل( عند الكنعانيين واألمثلة 
بعبادات  الرافدين  تأثرت عبادات بالد  التأثير متعددة كما  على هذا 

األمم األخرى .
�- جانب العلوم وخاصًة الرياضيات والفلك ، بعد الدراسات التي أجريت 
الرياضيات  علماء  إن  أكدت  المسمارية  النصوص  من  العديد  على 
البابليين قد سبقوا غيرهم في هذا المضمار وأن وجود هذه المبادئ 
البابلية،  الرياضيات  في بلدانًا أخرى يدل على تأثر تلك األمم بعلوم 
وهذا التطور في علم الرياضيات قاد إلى التطور في علم الفلك حيث 
رصدت الكواكب وتنبؤوا بكسوف الشمس وخسوف القمر، وقد افادت 

العلوم البابلية القديمة األمم األخرى.
�- في مجال الفنون والعمارة، عثر في كثير من مناطق العالم على اختام 
اسطوانية وهذه االختام تدل من خالل صناعتها على انها اختام عراقية 
بين  التجاري  التبادل  بها دليل على  والعمل  االختام  وأن صناعة هذه 
بلدان العالم القديم. وقد تأثرت عمارة المعابد القديمة بفنون العمارة 
العراقية . من خالل ما تقدم نجد أن الحضارة العراقية القديمة قدمت 
لبقية الحضارات العديد من االسهامات ومن اهمها الكتابة والتعدين 
علينا  يجب  لذلك   ، واالدب  والهندسة  الطب  مجال  وفي  والمالحم 

االعتزاز بحضارتنا والحفاظ على آثارنا وتراثنا من العبث .

 أسئلة ال

اليمكن أن يكون هنالك سياحة دون وجود 
ثقافة. ألن الثقافة واحدة من الحوافز الرئيسة 

لتنقل الناس.
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أسئلة الفصل السادس

أواًل: إمأل الفراغات اآلتية :
1- يعد ....... مؤسس الدولة الساسانية.

2- ظهرت في بالد فارس ديانات عدة منها الديانة ....... .
...... وهو من أقدم  �- ينقسم التأريخ اليوناني إلى عدة عهود منها عهد 

العهود.
بأبي  ولقب   ..... المؤرخ  اليونان  بالد  في  المهمة  الشخصيات  من   -�

التأريخ.
�- من أشهر فالسفة اليونان ....... وسّمي ........  .

ثانيًا : ضع دائرة حول األجابة الصحيحة لما يأتي:
قبل مجلس  تدار من  البالد  اصبحت  اليونانية  الديمقراطية  1- في عهد 

سّمي:
أ- مجلس الموظفين.                   ب- النبالء. 
جـ- األربعمائة.                         د- الخمسمئة.

2- الهندوسية ديانة يعتنقها اغلب الشعب :
أ- المصري.                               ب- الهندي.
جـ- العراقي.                            د- اليوناني.

�- من اشهر ملوك الدولة الهندية القديمة ، الذي تمكن من بسط سيطرته 
على شمال الهند هو :

أ- تشاندرا.                              ب- داريوس.
جـ- بوذا.                                  د- أشوكا.
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�- في عهده ولد المسيح عيسى بن مريم )عليه السالم(:
أ- داريوس األول.                     ب- اوكتافيوس )اوغسطس(.

جـ- تشاندرا غوتبا.                   د- بوذا.

�- من وسائل انتقال األنشطة الحضارية:
أ- الهجرات.                           ب- الزراعة.
جـ- البراهمة .                         د- الكتابة.

ثالثًا : علل اآلتي:
1- تعتبر افكار )بوذا( من مبادئ حقوق اإلنسان.

2- لقب الملك )اردشير( بلقب شاهنشاه.
والحضارة  الحضارات  بين  الصعب  باألمر  الحضاري  التبادل  يكن  لم   -�

العراقية القديمة.
�- تعرضت بالد الرومان لهجرات عدة ومنها هجرة اإليطاليين والغال.

�- اهتمام اليونان باآلثار حتى الوقت الحاضر.

العمرانية لكل من  : قارن في المظاهر الحضارية والناحية  رابعًا 
الدولة اليونانية والرومانية.

نشاط  
       اكتب بحثًا عن العالقات بين الحضارة العراقية القديمة 

        والحضارات األخرى .
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