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ب�شِم اهلِل الرحمِن الرحيِم
المقدمُة

في  إلتقاِن  وا التميُِّز  اأ�شا�ِس  على  يقوُم  تربويِّ  نظاٍم  تطويِر  اإلى  والتعليِم  الّتربيِة  وزارُة  ت�شعى 
الب�شرّيِة علوًما  المنِتِج؛ وذلَك بتعزيِز القدرِة على البحِث وا�شتثماِر الموارِد  الفرِد  بناِء �شخ�شّيِة 
ومعارَف ومهاراٍت علمّيًة وخبراٍت لمواجهِة الّتحدياِت المعا�شرِة, وِمن َثمَّ توظيُفها في اإعداِد 
إليجابيِّ فيهم؛ لذلك جاَء الكتاُب ُمراعًيا  الفرِد للحياِة, والنفتاِح على الآخريَن واإحداِث التاأثيِر ا

ما ياأتي في تاأليِفه:
, واك�شاَبه المهاراِت والكفاياِت الّتي تمكّنه  التركيَز على الّطالِب واإعطاَءه دوًرا فاعاًل ُم�شتقالاًّ
من تحقيِق حاجاِته في حياِته �لعملّيِة، وتنميَة �أنماِط �لتفكيِر �لمختلفِة لديه، با�ستخد�ِم �أ�ساليِب 
الجماعيِّ  والعمِل  الناقِد  والتفكيِر  الّذهني  والع�شِف  الم�شكالِت  حلِّ  مثِل  الحديثِة,  التدري�ِس 
, وذلَك بو�شِع الّطالِب في مواقَف تعليمّيٍة تعلميٍَّة , تتيُح له التفكيَر وتفعيَل المهاراِت  والّتعاونيِّ
إليجابّيِة لديِه, من مثل الحترام وتقبل الآخر  َل مَع الآخريَن, وتنميَة الّتجاهاِت والقيِم ا والّتوا�شُ

رِف, في جوٍّ مَن الو�شطيِة والّت�شاُمِح والعتداِل. ِب والّتطُّ والتعاي�س والبعد عن الّتع�شُّ
وحداٍت,  ثالُث  الأَّوُل  الجزُء  جزاأَيِن,  على  َعت  توزَّ وحداٍت,  خم�ِس  في  الكتاُب  وجاَء 
الثانيُة تناولت الممالَك العربّيَة  الّرافَديِن, و الوحدُة  تناوَلْت الوحدُة الأولى تاريَخ ح�شارِة بالِد 
إلدارِة فيها(. �شماَل الجزيرِة العربّيِة, والثالثُة تحّدَثْت عن الّدولِة العبا�شّيِة )ن�شاأِتها ونظاِم الحكِم وا

َن وحدَتيِن, الوحدَة الرابعَة تناولِت الّدولَة العبا�شّيَة من حيُث الحياُة  واأّما الجزُء الّثاني فت�شمَّ
تناوَلْت  الخام�شَة  والوحدَة   . الَمغوليُّ والغزُو  والح�شاريُّة,  والفكريُّة  والجتماعّيُة  القت�شاديُّة 

تاريَخ الأندل�ِس وح�شارَتها.
للوحدِة  الأ�شا�شية  النتاجات  مع  من�شجًما  اْلكتاب  وحداِت  من  وحدة  كل  عر�س  فجاء 

ومفاهيمها ومهاراتها.



تاريُخ ح�ضاراِت بالِد الرّاِفَديِن

الوحدُة اأُلولى

1

 اأيَن تقُع بالِد الّراِفَديِن؟



َطِة الَواِرَدِة ِفْيها، اأْن:  اِلِب بَْعَد ِدَرا�َشِة َهِذِه الِوْحَدِة، َوالِقيَاِم ِبالَواِجبَاِت َوالأَن�شِ يُتََوقَُّع ِمَن الطَّ

 ي�شتوعَب المفاهيَم والم�شطلحاِت الواردَة في الوحدِة.
 يف�ّشَر اأ�شباَب قياِم الح�شاراِت في بالِد الّراِفَديِن.

 يذكَر ح�شاراِت بالِد الّراِفَديِن.
 يتعّرَف مراحِل تطّوِر الّنظاِم ال�ّشيا�شيِّ في بالِد الّراِفَديِن.

 يتعّرَف اأهمَّ خ�شائ�ِس الحياِة العلمّيِة والفكريِّة في بالِد الّراِفَديِن.
 ي�شتنتَج اأهمّيَة �شريعِة َحُمْوَراِبي في تنظيِم الحياِة الجتماعيِة.

ِر الكتابِة الِم�ْشَماِريَِّة.  ي�شتنتَج مراحَل تطوُّ
ِر الحياِة القت�شاديِّة في بالِد الّراِفَديِن. َح مظاهَر تطوُّ  ُيو�شّ

 ُيقّدَر اأهمّيَة المنجزاِت الح�شاريِّة في بالِد الّراِفَديِن.
 ُيثّمَن اأهمّيَة الكتابِة في ِحْفِظ ُتراِث الأَُمِم.

 ُيقّدَر دوَر المراأِة ومكانَتها في مجتمِع بالِد الّراِفَديِن. 
ن�شانّيِة. ِر الح�شارِة الإ  ُيثّمَن دوَر ح�شاراِت بالِد الّراِفَديِن في تطوُّ

ُة لْلِوْحَدِة تاَجاُت الَعامَّ النِّ
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ُل الّدرُس األوَّ
ح�ضاراُت بالِد الّرافَديِن

: املوِقُع اأولاً

َيا, وُت�شّمى بالَد ما بيَن  تقُع بالُد الّرافَديِن اإلى ال�شرِق مَن الوطِن العربيِّ �شمَن قارِة اآ�شِ
الّنهّريِن ن�شبًة اإلى نهَري دجلَة والفراِت )وهَي العراُق حالياًّا(, ومْن اأ�شهِر الح�شاراِت الّتي 
اِديَُّة, والبابلّيُة, والآ�شوِريُّة, والِكْلَداِنَيُة.  ْوَمِريُّة, والأكَّ ها الح�شارُة: ال�شُّ قاَمْت على اأر�شِ

ولمعرفِة موقِع ح�شاراِت بالِد الّراِفَديِن تاأّمِل الخريطَة الآتيَة, ُثمَّ اأجْب عّما يليها:

ال�ّشكُل )1-1(: خريطٌة تبّيُن مواقَع ح�شاراِت بالِد الرافديِن.

• ماذ� ُيطَلُق على بالِد �لّر�ِفَديِن حاليًّا؟
• �شمِّ اأ�شهَر الح�شاراِت الّتي قاَمْت على اأر�ِس بالِد الّراِفَديِن.
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ْوَمِريُّة( )الِكْلَداِنيَُّة()ال�شُّ اِديُّة( )الأَ�ُشْوِريَُّة()الَباِبِلّيُة()الأَكَّ

�شهولُة الموا�شالِتتوافُر المياِه الُمناُخ الدافُئ خ�شوبُة الّتربِة الأمُن وال�شتقراُر 

الألُف الرابُع قبَل الميالِد      )2350-2159( ق.م     )1894-1175( ق.م        )900-612(ق.م          )646-538( ق.م

َمِنيُّ لح�شاراِت بالِد الّراِفَديِن.  ال�ّشكُل )1-2(: الخُط الزَّ

الّرافَديِن؟ اأر�ِس  قاَمْت على  اّلتي  اأقدُم الح�شاراِت  • ما 

ثانياًا: العوامُل اّلتي �ضاعَدْت على ن�ضوِء احل�ضاراِت يف بالِد الّراِفَديِن

ال�شتقراِر  على  �شاعَدْت  اّلتي  الخ�شائ�ِس  مَن  بعدٍد  الّرافَديِن  بالِد  منطقُة  امتاَزْت 
ِل ال�ّشكَل  ون�شوِء ح�شاراٍت عريقٍة. ولمعرفٍة عوامِل ن�شوِء الح�شارِة في بالِد الّراِفَديِن تاأمَّ

الآتَي, ُثمَّ اأجْب عّما يليه:

 ال�ّشكُل )1-3(: عوامُل ن�شوِء الح�شارِة في بالِد الّراِفَديِن.

؟ ما اأهمّيُة توافِر المياِه في ال�شتقراِر الب�شريِّ

بالّرجوِع اإلى مكتبِة مدر�شِتك ابحْث في كتاِب “تاريِخ ح�شارِة وادي الّرافَديِن” لموؤلفِه 
نهَري  اأهمّيِة  عْن  تقريًرا  واكتْب  المكتبِة,  في  ُمتوافٍر  اآخَر  كتاٍب  اأيِّ  اأْو  �ُشو�َشة,  اأحمَد 

دجلَة والفراِت في قياِم الح�شاراِت على اأر�ِس الّرافديِن.

عوامُل ن�شوِء الح�شارِة في بالِد الرافديِن

ِل الَخطَّ الزمنيَّ الآتَي, ُثّم اأَجْب عّما يليه:     ولمعرفِة المزيِد عْن ح�شاراِت بالِد الّراِفَديِن تاأمَّ
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ثالثاًا: اأهّمّيَة نهَري دجلَة والفراِت

في  والفراِت  دجلَة  نهَري  لمروِر  كاَن 
 , بالِد الّراِفَديِن اأثٌر كبيٌر في ال�شتقراِر الب�شريِّ
�شبٌب  العربيِّ  الخليِج  وكاَن للتقائهما على 
من  زراعّيٍة خ�شبٍة  َمِنطقٍة  ِل  ت�شكُّ في  رئي�ٌس 
كاَن  الّذي  والِغْرَيِن  ْمِي  الطَّ ِب  تر�شُّ َجراِء 
المنطقُة حالياًّا  وُتعَرُف هذِه  الّنهراِن,  يجلُبه 

با�شِم �شطِّ العرِب.

ا: التطّوُر الّتاريخيُّ حل�ضاراِت بالِد الّراِفَديِن رابعاً

َل هذا بيئًة  نظًرا لتميُِّز موقِع بالِد الّراِفَديِن وتوافِر مقوماِت ال�شتقراِر الب�شريِّ فيه �شكَّ
�لجزيرِة  �سبِه  من  ا  مناطَق مختلفٍة خ�سو�سً مْن  �لهجر�ِت  مَن  �لعديَد  ��ستقطَبِت  منا�سبًة 
ه, والّتي اأ�شبَحْت فيما بعُد ح�شاراٍت  العربّيِة ون�شاأَِت العديُد من الح�شاراِت على اأر�شِ

عظيمًة, ومْن هذِه الح�شاراِت:
1- ال�ّشوَمِريُّوَن في )الألِف الّرابِع قبَل الميالِد(

ومِرّيوَن جنوَب العراِق, وُعِرَفْت بالُدهم با�شِم بالِد �ُشْوَمَر, ويرى بع�ُس  ا�شتقَر ال�شُّ
َيا وا�شتقُروا في  , بل جاُءوا من و�شِط اآ�شِ اميِّ وا من الجن�ِس ال�شَّ الموؤّرخيَن اأّنهم لي�شُ
بالِد الّرافديِن بدايَة الألِف الرابِع قبَل الميالِد على �شكِل مجموعاٍت ب�شريٍَّة, واأقاُموا 
ها لحًقا لي�شبَح ُمدًنا  َر بع�شُ عدَة ُقًرى زراعّيًة على �شفاِف نهِر الفراِت والّتي تطوَّ

ها مدينُة اأُْوٍر, بالإ�شافِة اإلى مدينَتي �ُشْوَمَر واأَِريُدو. اأهمُّ
وقد �شُعَفْت هذِه المدُن ب�شبِب الحروِب الم�شتمرِة بيَنها, فا�شتغلَّ الأَّكاِديُّوَن ما طراأَ 
وها في دولٍة واحدٍة  ومريِة و�شمُّ عليها مْن �شعٍف و�شيطُروا على جميِع المدِن ال�شُّ

ال�ّشكُل )1-4(: �ّشُط العرِب.
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هي مملكِة )�ُشْوَمَر واأّكاَد( �شنَة 2350 ق.م.
ومرّيِة.    • اذكْر ثالًثا مَن المدِن ال�شُّ
ومريِّة؟ ْعِف المدِن ال�شُّ • ما �شبُب �شَ

2-  ح�شارُة الأَّكاديّين )2350-2159 ق.م(
وهْم مَن ال�شعوِب ال�ّشامّيِة الّتي هاجَرْت مْن �شبِه الجزيرِة العربّيِة وا�شتوَطنوا في بالِد 
ُلوا  ُثمَّ تحوَّ الألِف عاٍم حياًة بدويًة,  قرابَة  بالَبداوِة, فقْد عا�ُشوا  الّراِفَديِن, وامتاُزوا 
الّزراعَة وغيَرها  ال�ّشومِرّييَن  تعلَُّموا مْن جيراِنهم  اأنَّهم  اإلى ال�شتقراِر وُعرَف عْنهم 
اَد اّلتي ُعِرَفْت  ًة ِبهم اأ�شهُرها مدينُة اأكَّ مَن المظاهِر الح�شاريِّة, واأن�شاأُوا ُمدًنا خا�شّ

با�شِمها واّتخُذوها عا�شمًة لهم.
ومرّيِة ُم�شتغاًل الو�شَع  اِديُّ من احتالِل المدِن ال�شُّ َن الملُك �َشْرُجْوُن الأَكَّ وقْد تمكَّ
ُثمَّ  ومرّيِة,  ال�شُّ المدِن  جميُع  له  َعْت  فخ�شَ اَد,  اأكَّ مملكِة  اإلى  ها  ف�شمَّ لها  َك  الُمَفكَّ

َع مملكَته حتِّى اأ�شبَحْت تمتدُّ مَن الخليِج العربيِّ  و�شَّ
�ًشا بذلَك اأّوَل اإمبراطوريٍة في  اإلى البحِر المتو�ّشِط موؤ�شِّ

الّتاريِخ.
وبعَد وفاِة الملِك �َشْرُجوَن الأَّكاِديِّ تعاَقَب على ُحكِم 
اِديِّة عدٌد مْن اأفراِد اأ�شرِتِه وا�شتمرَّ حكُمهم  الدولِة الأَكَّ
قرابَة مائِة عاٍم واّت�شَم عهُدهم بالّثوراِت, الأمِر اّلذي 

ومِريََّة على ا�شترداِد ا�شتقالِلها.  �شاعَد المدَن ال�شُّ
• بّيْن كيَف ا�شتطاَع الملُك �َشْرُجوُن اأْن يحتلَّ المدَن

وَمِريَّة؟    ال�شُّ
. ال�ّشكُل )1-5(: مج�ّشٌم يمّثُل • اذكْر اأهمَّ اإنجازاِت الملِك �َشْرُجوَن الأَّكاِديِّ

الملَك �َشْرُجْوَن.
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3- الّدولُة البَاِبِليَُّة الأُّولى )1894-1175 ق.م(
و�َسَط  تعني  كاَنْت  �لّتي  َباِبَل،  عا�سمِتهم  �إلى  ن�سبًة  �ال�سُم  هذ�  �لَباِبِلّييَن  على  �أُطِلَق 
العراِق وجنوَبه, واأ�شهُر الملوِك البابلّييَن الملُك َحُمْوَراِبي, وجاَءْت �شهرُته ِلكوِنه 

في  اأ�شدَرها  الّتي  المختلفِة  القوانيِن  َع  م�شرِّ
مجموعٍة واحدٍة ُعِرَفْت با�شِم �شريعِة َحُمْوَراِبي.

بالِد  جنوَب  مَّ  �شَ َحُمْوَراِبي  الملُك  وا�شتطاَع 
عهِده  في  َباِبُل  فاأ�شبَحْت  ُمْلِكه,  اإلى  الّرافَديِن 

اأ�شهَر مدينٍة في الّتاريِخ.

َي الَباِبلّيوَن بهذا ال�شِم؟ • لماذا �ُشمِّ
ال�ّشكُل )1-6(: مج�ّشٌم يمّثُل الملَك 

َحُمْوَراِبي.

فاِف نهَري دجلَة والفراِت؟ لماَذا انت�شَرْت مراكُز الح�شارِة في بالِد الّرافديِن على �شِ

ا  كَل الآتَي, ُثمَّ اأجْب عمَّ ِل ال�شَّ ولمعرفِة المزيِد عْن اإنجازاِت الملِك َحُمْوَراِبي تاأمَّ
يليه:

ال�ّشكُل )1-7(: اإنجازاُت الملِك َحُمْوَراِبي.

اإنجازاُت
 الملِك َحُمْوَراِبي 

ن�شُر الأمِن والعدِل

�َشنُّ القوانيِن والّت�شريعاِت )�شريعِة َحُمْوَراِبي(

الهتماُم بالّريِّ والّزراعِة اإن�شاُء المعابِد 
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َب اأهّمَيِتها مْن ِوْجَهِة نظِرَك. • َرّتْب اإنجازاِت الملِك َحُمْوَراِبي َح�شَ
ْت بابُل لغزِو  �شَ ولْم يكْد يم�شي على وفاِة الملِك َحُمْوَراِبي ع�ْشَر �شنواٍت حّتى تعرَّ
ُبوا بابَل  غرى فخرَّ َيا ال�شُّ اِمّيِة الّذين جاُءوا مْن اآ�شِ عوِب غيِر ال�شَّ الِحثِّّييَن وهْم مَن ال�شُّ

ى حّتى جاَء الأَ�ُشوِريُّوَن. وترُكوها م�شرًحا للفو�شَ

4- الأَ�ُشوِريُّوَن )900 - 612 ق.م(
الّراِفَديِن, واعتمُدوا على  عوِب ال�ّشاميَِّة اّلتي �شكَنْت �شماَل بالِد  الأَ�ُشوِريُّوَن مَن ال�شُّ
انتقلِت  ُثمَّ  لهم  عا�شمًة  اأَ�ُشْوَر  مْن  واّتخُذوا  حياِتهم,  في  والّتجارِة  ْعِي  والرَّ الّزراعِة 
لِه اأَ�ُشْوَر. وا بهذا ال�شِم ن�شبًة اإلى كبيِر الآلهِة الإ العا�شمُة بعَد ذلَك اإلى ِنْيَنوى, وقد �ُشمُّ
بِه  ا�شتطاُعوا  ع�شِرهم  في  جي�ٍس  اأقوى  فاأن�شاأَوا   , ع�شكريٍّ بطابٍع  دولُتهم  وامتاَزْت 
اأ�شهِر ملوِك الأَ�شوِريّيَن الملُك �شلمن�شُر  اإمبراطوريٍة وا�شعٍة. ومْن  َباِبَل وبناَء  اإخ�شاَع 
�ُس الّدولِة الأَ�ُشوريِّة, والملُك اأَ�شوُر َباِنيَبال وهو ُمحاِرٌب قا�ٍس واأديٌب  الأَّوُل وهَو ُموؤ�شِّ
مكتبِته  في  الطيِن وحفَظها  مْن  األواٍح  على  وت�شجيِلها  البابلّيِة  العلوِم  بجمِع  اأَمَر  وقْد 

ال�شهيرِة في ِنْيَنوى وهي اأّوُل مكتبٍة في الّتاريخ.

الّدولُة  ُعَفِت  �شَ َباِنيَبال  اأَ�شوُر  الملُك  ماَت  وعنَدما 
َر  َن�شّ َنُبوَخَذ  بقيادِة  اأعداوؤُهم  َن  وتمكَّ الأَ�شوريُّة, 
وال�شتيالِء  الأَ�شورّيِة  الّدولِة  اإخ�شاِع  من  الِكْلَداِنيِّ 

على العا�شمِة ِنْيَنوى.
• ما اأ�شهُر اأعماِل الملِك اأ�شوَر َباِنيَبال؟

 . ال�ّشكُل )1-8(: �شورٌة تمثُِّل الملُك     الّدولُة الأ�شورّيُة امتاَزْت بالّطابِع الع�شكريِّ
ُر. ّنُبْوَخَذ َن�شَّ
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ها على  اجمْع �شوًرا تمّثُل الح�شاراِت الّتي قاَمْت على اأر�ِس الّرافَدين, ُثمَّ اعر�شْ
َك. لوحِة الحائِط في �شفِّ

هل تعلْم 

َن مْن غزِو مملكِة َيُهْوَدا �شنَة 586 ق.م واإخ�شاِعها  َر تمكَّ اأنَّ الملَك َنُبْوَخَذ َن�شّ
َد اأهَلها و�شَبى عدًدا كبيًرا منهم واأخَذهم اإلى مملكِته َباِبَل, وظلُّوا  َرها و�شرَّ بعَد اأْن دمَّ
الّذي �شمَح  ُقْوُر�َس الفار�شيِّ  يِد الملِك  الثانيُة على  البابليُة  الّدولُة  فيها حّتى �شقَطِت 

لليهوِد بالعودِة اإلى مملكِتهِم. 

بنى ُبرَج بابَل 
والجنائَن المعلَّقَة 
والّتي اعتِبَرْت مْن 

عجائِب الّدنيا ال�ّشبِع.

و�ّشَع مملكَته حّتى 
�شملْت �ُشْوِريَّا.

�شّيَر حمالٍت 
ع�شكرّيًة حربيًة اإلى 

ِفَل�شطيَن.

تمّكَن مَن الق�شاِء 
على اليهوِد في 

ِفَل�شطيَن و�شَباُهْم اإلى 
بابَل عاَم 586 ق.م.

. َر الَكْلَداِنيِّ ال�ّشكُل )1-9(: اإنجازاُت الملِك َنُبْوَخَذ َن�شّ

َر الَكْلَداِنيِّ اإنجازاُت الملِك نَبُْوَخَذ نَ�شّ

5- ح�شارُة الّدولِة البابليِّة الثانيِة – الَكْلَداِنيّوَن )646-538( ق.م
 الَكْلَداِنّيوَن مَن ال�ّشعوِب ال�ّشامّيِة وَينت�شبوَن اإلى قبيلِة َكْلَدَة ال�ّشامّيَة, �شكُنوا على �شاطِئ 
مبراطوريَة  الخليِج العربيِّ جنوَب بالِد الّراِفَديِن, و�شارُكوا في الِحْلِف اّلذي اأ�شقَط الإ

ُروا مدينَة َباِبَل واأعاُدوا مجدها. الأَ�شوِريَّة, فاأخ�شُعوا بالَد الّراِفَديِن لهم وعمَّ

َر الَكْلَداِنيِّ تاأّمِل ال�ّشكَل الآتَي,  ولمعرفِة المزيِد عْن اأهمِّ اإنجازاِت الملِك َنُبْوَخَذ َن�شّ
ُثمَّ اأجْب عّما يليه:
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ُعَفِت الّدولُة في عهِد خلفائه  َر اآخَر الملوِك البابلّييَن الأقوياِء, فقْد �شَ وكاَن َنُبْوَخَذ َن�شّ
بيَنهم؛  المنازعاِت  كثرِة  ب�شبِب 
مّما اأّدى اإلى �شيطرِة الملِك ُقْوُر�َس 
الفار�شيِّ على بابَل �شنَة 538 ق.م, 
خا�شعًة  الّراِفَديِن  بالُد  فاأ�شبَحْت 

للفر�ِس.
الح�شارِة  معالِم  اأ�شهِر  ومن 

�لبابليَِّة حد�ئُق بابَل �لمعلَّقَة وبرُج بابل.

•  َمْن هو الملُك الفار�شيُّ الّذي اأنهى حكَم الَكْلَداِنّييَن؟

كُل )1-10(: حد�ئُق بابَل �لُمعلَّقِة. ال�شَ

ال�ّشكُل )1-11(: برُج بابَل.

َرُ  َن�شّ َنُبْوَخَذ  البابليُّ  الملُك  ُيعدُّ 
ال�ّشرِق  ملوِك  اأعظَم  الَكْلَداِنيُّ 

القديِم. 

نيا  الدُّ لعجائِب  �شوًرا  اجمْع 
ُثمَّ  جدوٍل,  في  ْمها  ونظِّ ال�ّشبِع, 
في  حائٍط  لوحِة  على  ها  اعر�شْ

َك. �شفِّ
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الموقُع بالن�شبِة اإلى نهَري الفراِت ودجلَة اأ�شهُر الملوِك العا�شمُة الح�شاراُت 

اأُْوُر ْوَمِريَُّة ال�شُّ

اأَ�ُشوُر َباِنيَبال الأَ�ُشْوِريَُّة

جنوَب بالِد الّراِفَديِن الَكْلَداِنيَُّة

اِديَُّة الأَكَّ

1- عّرْف ما ياأتي:
 �شطَّ العرِب, مكتبَة ِنْيَنوى.

ْر ما ياأتي: 2- َف�شِّ
اأ   - قياَم الح�شاراِت في بالِد الّراِفَديِن.

. َل َمنِطقِة �شطِّ العرِب على الخليِج العربيِّ كُّ ب- َت�شَ
جـ- اهتماَم الملِك اأ�شوَر َباِنيَبال بالعلوِم البابلّيِة وت�شجيِلها على األواٍح مْن طيٍن

        والمحافظِة عليها.
3- �شمِّ الح�شاراِت الّتي قاَمْت على اأر�ِس بالِد الّرافديِن.

4- اذكْر ثالثًة مَن ال�ّشعوِب ال�ّشامّيِة الّتي �َشَكَنْت في بالِد الّراِفَديِن.
ْد ثالثًة مْن اإنجازاِت الملِك َحُمْوَراِبي. 5- عدِّ

6- من خالِل قراَءِتك لدر�ِس ح�شارِة بالِد الرافديِن , اأكمِل الجدوَل الآتَي بالمعلوماِت 
المنا�شبِة:
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احلياُة ال�ّضيا�ضّيُة والّدينّيُة يف بالِد الّدرُس الّثاني
الّراِفَديِن

ُر احلياِة ال�ّضيا�ضّيِة اأول:  تطوُّ

بخ�شائ�َس  ومَرّيِة  ال�شُّ الّدولِة  في  ًة  وخا�شّ الّراِفَديِن  بالِد  في  ال�ّشيا�شيُّ  الّنظاُم  تمّيَز 
المدينِة )City-State(, فكاَن لكلِّ  نظاِم دولِة  اأبرِزها ظهوُر  مْن  �شيا�شّيٍة عديدٍة كاَن 
ومريِّة  ال�شُّ المدِن  دوُل  َلْت  و�شكَّ وقوانيُنها.  وُنُظُمها  واآلهُتها  مدينٍة حدوُدها وحاكُمها 

اأُولى الأنظمِة ال�شيا�شّيِة المعروفِة. 
• ما اأّوُل نظاٍم �شيا�شٍيّ ُعِرَف في بالِد الّراِفَديِن؟ 

واأَ�شْوَر(  واأّكاَد  )�ُشْوَمَر,  مملكُة  فظهَرْت  الّراِفَديِن,  بالِد  في  ال�شيا�شيُّ  الّنظاُم   تطّوَر 
ال�ّشلطِة,  م�شدَر  الملُك  واأ�شبَح  َدًة,  موحَّ اإمبراطوريًة  لت�شبَح  الممالُك  هذِه  واّت�شَعْت 

ُب بالكاهِن الأَعظِم. واأ�شبَح الّنظاُم ال�ّشيا�شيُّ نظاًما ملكياًّا وراثياًّا. وكاَن ُيَلقَّ

ولمعرفِة اخت�شا�شاِت الملِك في بالِد الّراِفَديِن تاأّمِل ال�ّشكَل الآتَي, ُثمَّ اأجْب عّما يليه:

القائُد الأعلى اإ�شداُر القوانيِن.
للجي�ِس والمحافُظ 

على الأمِن.

اإقامُة الم�شاريِع 
ن�شاءاِت  والإ

المختلفِة وبناُء 
المعابِد.

يتولى تعييَن رجاِل 
الّديِن.

اخت�شا�شاُت الملِك في بالِد الّرافَديِن

ال�ّشكُل )1-12(: اخت�شا�شاُت الملِك في بالِد الّراِفَديِن.

• براأيَك, هل كاَنْت �شلطُة الملِك في بالِد الّراِفَديِن ُمطَلقًة اأْم مقيَّدًة؟ ولَماذا؟
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وم�شت�شاُر  الأعظُم,  الوزيُر  اأبرِزهم:  مْن  الموظفيَن  مَن  عدٌد  الملَك  ي�شاعُد  وكاْن 
الملِك, وقائُد الجي�ِس وحّكاُم المدِن والأقاليِم.

؟ اذكْرها. براأيَك هل ُيوَجُد ما ي�شبُه هذِه الوظائَف في ع�شِرنا الحاليِّ
�شِهَدْت ح�شارُة بالِد الّراِفَديِن ظهوَر عدِة قوانيَن لتنظيِم الحياِة ال�ّشيا�شّيِة والجتماعّيِة 
المكتوبِة  ال�شرائِع  اأقدِم  مْن  َحُمْوَراِبي  البابليِّ  �شريعُة الملِك  وُتعَتَبُر  والقت�شادّيِة, 
. وتعوُد اإلى عاِم 1790ق.م. وتتكّوُن من )282( بنًدا مَن القوانيِن  في الّتاريِخ الَب�شريِّ
رقِة, والّزراعِة  اّلتي تناوَلْت ت�شريعاٍت وعقوباٍت لمْن يخِرُق القانوَن. وقْد رَكَزْت على ال�شَّ
وعقوباِت  الأطفاِل,  وحقوِق  المراأِة,  وحقوِق  الممتلكاِت,  واإتالِف  الأغناِم,  ورعايِة 

الإيذاِء والقتِل الَعْمِد.
ا مَن الّن�شو�ِس الواردِة في �شريعِة َحُمْوَراِبي, ُثمَّ اأجْب عَما يليها: تاأّمْل بع�شً

ماَته  واأَ ثوًرا  اأحُدهم  ا�شتاأجَر  واإذا   , نِّ بال�شِّ نُّ  وال�شِّ بالَعْيِن,  والَعْيُن  بالَك�ْشِر,  “ الَك�ْشُر 
ه  اأباه واأمَّ �ُس �شاحَب الّثوِر بثوٍر مثِله, وَمْن �شرَب  ُيَعوِّ رِب,  اأو ال�شّ ب�شبِب الإهماِل 
�ْس بدَل الّثوِر خم�شًة  فْليقتْل قتاًل, واإذا �شرَق رجٌل ثوًرا اأْو �شاًة فذبَحُه اأو باَعَه, َفْلُيَعوِّ

مَن القطيِع, وبدَل ال�ّشاِة اأربعًة مَن الِخراِف”.
ن�ساِن مَع ما ورَد في • هل تتفُق الئحُة حقوِق �الإ

    �شريعِة َحُمْوَراِبي؟

لٍَّة بازلتيٍَّة, وفي  ْت هذِه الت�شريعاُت على َم�شَ وقْد ُنِق�شَ
الجزِء الُعْلِويِّ مْنها ظهَر َحُمْوَراِبي اأماَم عر�ِس اإلِه ال�ّشم�ِس 
)�َشَما�َس( وهو يت�شّلُم منه مفاتيَح الحكمِة. وقْد عثَر علْى 
لَِّة عاَم 1909م وُتوَجُد الآَن في ُمْتَحِف اللُّوفِر  هذِه الَم�شَ

لَُّة َحُمْوَراِبي.في باري�َس. ال�ّشكُل )1-13(:َم�شَ
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ثانياًا: احلياُة الدينّيُة 

م�ِس والقمِر,  عبَد الّنا�ُس في بالِد الّراِفَديِن مظاهَر الطبيعِة والُقوى الكامنَة فيها مثَل ال�شَ
الأ�شخا�ِس  ُر حياَة  تقرِّ الّتي  ميوُلها وعواطُفها, وهي  لها  الب�شِر  مثُل  الآلهَة  اأنَّ  وراأوا 

وم�شتقبَلهم. 
ِمْن  وُيعِلي  عْنها,  يداِفُع  اإلٌه  مدينٍة  لكلِّ  فكاَن  الآلهِة,  ِد  بتعدُّ الدينّيُة  الحياُة  وتمّيَزِت 
�شاأِنها, واأهمُّ هِذِه الآلهِة واأكثُرها �شهرًة وقّوًة اإلُه ال�ّشم�ِس )�َشَما�ُس(, واإلُه ال�ّشماِء ) اأنو(.

َدِت الآلهُة في بالِد الّرافدين؟ • لماذا تعدَّ

حيُث  الدينّيِة,  والمنا�شباِت  الأعياِد  مَن  بعدٍد  يحتفُلون  الّراِفَديِن  بالِد  �شّكاُن  كاَن 
كاَنْت لديهم احتفالٌت في كلِّ �شهٍر, وتلَك الحتفالُت مرتبطٌة بالمنا�شباِت مثِل:

الآلهِة  باأ�شاطيِر  المتعلِّقِة  الّربيِع, والحتفالِت  ف�شِل  لِع  َمطَّ في  النيروِز  بعيِد  الحتفاِل 
دٍة كتتويِج الملوِك والحتفالِت المتعّلقِة بالنت�شاراِت  والحتفالِت باأحداٍث تاريخّيٍة محدَّ

الع�شكريِّة.       

        ال�ّشكُل )1-14(: معبٌد يو�شُع فيِه تمثاُل الله.

؟ لَُّة َحُمْوَراِبي في الوقِت الحاليِّ • اأيَن ُتوَجُد َم�شَ
• هل مْن حقِّ �لعر�ِق ��ستعادُتها؟
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1- عّرْف ما ياأتي :
ّلَة َحُمْوَراِبي. ُدَوَل الُمدِن, اأَنُو, َم�شَ

2- اذكِر �شبًبا لكٍلّ مّما ياأتي:
اأ   - تمتُِّع الكهنِة في بالِد الّراِفَديِن بامتيازاٍت كبيرٍة.

ب- ت�شميِة �شريعِة َحُمْوَراِبي بهذا ال�شِم.
ِد الآلهِة في بالِد الّراِفَديِن. جـ- تعدُّ

3- اذكْر ثالثًة مَن الأعياِد والمنا�شباِت الدينّيِة الّتي ا�شتِهَرْت في بالِد الّراِفَديِن.
4- عّدْد اأبرَز الُموظِفيَن اّلذين كانوا ي�شاعدوَن الملَك في ح�شارِة بالِد الّراِفَديِن.
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مظاهُر احلياِة القت�ضادّيِة الّدرُس الّثالُث
والجتماعّيِة يف بالِد الّراِفَديِن

ح�شارُة بالِد الّراِفَديِن هي مْن اأقدِم الح�شاراِت الّتي عرَفْتها الب�شريُة وقْد برَزْت فيها 
مظاهُر متعددٌة للحياِة القت�شاديِّة والجتماعّيِة.

: احلياُة القت�ضادّيُة  اأولاً

كاَن اقت�شاُد بالِد الّراِفَديِن قائًما بالدرجِة الأّولى على الّزراعِة والثروِة الَحَيوانّيِة فهما 
ن�شاِن في اأغلِب الع�شوِر الّتاريخّيِة في بالِد الّراِفَديِن. عماُد حياِة الإ

وقْد تمّثَلِت الحياُة القت�شادّيُة في بالِد الّراِفَديِن في اتجاهاٍت ثالثٍة هَي:  
1- الزراعُة 

تميَزْت طبيعُة بالِد الّراِفَديِن بتوافِر عوامَل عدٍة �شاعَدْت على ازدهاِر الّزراعِة فيها. 
ولمعرفِة المزيِد عْن هذِه العوامِل, تاأّمِل ال�ّشكَل الآتَي, ُثمَّ اأجْب عّما يليه:

توافُر المياِه الُمناُخ الُمعتِدُلخ�شوبُة الّتربِة ا�شتخداُم الأدواِت الّزراعيِة�شهولُة الموا�شالِت

ال�ّشكُل )1-15(: عوامُل ازدهاِر الّزراعة في بالِد الّراِفَديِن.

عوامُل ازدهاِر الّزراعِة في بالِد الّراِفَديِن

• رّتِب العوامَل ال�شابقَة ح�شَب الأهمّيِة من ِوجهِة نظِرك.
والذرُة  وال�شعيُر  القمُح  مقدمِتها  الّرافديِن وفي  بالِد  في  الّزراعّيُة  المحا�شيُل  تنّوعِت 
الحبوِب  من  كمياٍت  �شكِل  على  ُتدَفُع  الُعّماِل  اأجوُر  وكاَنْت  التُّموِر.  اإلى  اإ�شافًة 
ها المحراُث. والّطحيِن, واعتمَد الفالُح على العديِد من الأدواِت الّزراعّيِة البدائّيِة واأهمُّ
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ُتقام  الّدينيِة, وكاَنْت  بالمعتقداِت  ارتباًطا وثيًقا  الّراِفَديِن  الّزراعُة في بالِد  ارتبّطِت 
ال�شلواُت وتقّدُم القرابيُن من اأجِل 
وكاَن  وافٍر,  اإنتاٍج  على  الح�شوِل 
لتكوَن  الآلهِة  اإلى  يتطّلُع  الإن�شاُن 
اأخطاِر  درِء  في  له  و�شنًدا  عوًنا 
الفي�شاناِت والآفاِت الّزراعّية الّتي 

ُتهّدد اقت�شاَده.
• اذكْر اأنواَع المحا�شيِل الّزراعّيِة.
• عالَم يدلُّ تقديُم القرابيِن لالآلهِة؟

حيُن كاأُجوٍر للُعّماِل؟  لماذا ا�شتخِدَمِت الحبوُب والطَّ

ناعُة  2- ال�شّ
ناعِة لتوافِر الموادِّ الأولّيِة الّتي �شاعَدْت على تطّوِر  برَع �شّكاُن بالِد الّراِفَديِن في ال�شّ

ناعِة: ناعِة وازدهاِرها, ومْن اأهمِّ الموادِّ الأولّيِة التي ا�شتخِدَمْت في ال�شّ ال�شّ
, ُيخَلطاِن مًعا, ثّم ُيجّفُف  ل�شاِل والَق�سِّ : وهو خليٌط من تربِة ال�شّ وُب الَم�ْشِويُّ اأ   - الطُّ
ِنَعْت مْنُه األواُح الكتابِة الّتي كاَن ُيكَتُب  ْم�ِس, ُثم ُي�ْشَوى بالّناِر. و�شُ الّطوُب بال�شَّ

, و�شنُعوا الأختاَم الأُ�شطوانّيَة.  عليها قبَل اأْن َتِجفَّ
 , الُحِليِّ �شناعِة  في  َة  والف�شَّ هَب  الذَّ الّراِفَديِن  بالِد  اأهُل  ا�شتخَدَم  المعادُن:  ب- 
والُبُرْوُنَز والحديَد في �شناعِة الأ�شلحِة وبع�ِس الأختاِم الأُ�شطوانّيِة والَمحاريِث 
الّتي  النَّْقِل والَعَجالِت  الَمعِدنّيِة, كما �شنُعوا عرباِت  الأواني  الّزراعّيِة وبع�ِس 

ا�شتخِدَمْت في َنْقِل المنَتجاِت وغيِرها. 

ُه الثيراُن. ال�ّشكُل )1-16(: �شورَة محراٍث تجرُّ
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على  الواقعِة  الأبنيِة  ُجدراِن  تقويِة  وفي  �شاءِة  الإ في  منه  ا�شتفاُدوا  الَخامُّ:  النِّْفُط  جـ- 
�شفاِف نهِر الفراِت. 

وُف: ا�شتخِدَم في �شناعِة الأقم�شِة والن�شيِج. د - الُقْطُن وال�شُّ

؟ • كيَف ا�شتفاَد �شكاُن بالِد الّراِفَديِن مَن الّنفِط الَخامِّ

كاَن للعرباِت والَعجالِت اأثٌر في ازدهاِر الحياِة القت�شاديِّة في بالِد الرافديِن.

3- التّجارُة 
ا�شتِهَرْت بالُد الّراِفَديِن بن�شاِطها الّتجاريِّ الّداخليِّ والخارجيِّ منُذ القدِم, فكاَنْت 
ِة. ومْن اأهمِّ العوامِل اّلتي �شاهَمْت في  عملياُت البيِع وال�شراِء تتمُّ مْن خالِل الُمقاي�شَ

�زدهاِر �لّن�ساِط �لّتجاريِّ ما يلي: 
اأ   - موقُع بالِد الّراِفَديِن المتو�ّشِط بيَن الح�شاراِت الأُخرى.

ب- انت�شاُر الأمِن. 
جـ- توافُر الأ�شواِق لت�شريِف الفائ�ِس مَن المنتوجاِت. 
د  - توافُر ُطرِق الموا�شالِت الَبريِّة والنهريَِّة والَبحريِّة. 

َلِع ُت�شتخَدُم في الّتجارِة في وقِتنا الحا�شِر ولماذا؟  هْل ل زاَلِت المقاي�شُة بال�شِّ
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وبالن�سبِة للمر�أِة فقْد تمّتَعْت بالعديِد مَن �لحقوِق و�لحّرياِت، مثِل حقِّ �لُمْلِكّيِة وحقِّ 
ها في �لمير�ِث، وفي �لمقابِل  الِق، وحقِّ ِة وحقِّ طلِب �لطَّ ِف باأمو�ِلها �لخا�سّ �لّت�سرُّ
حفَظِت القوانيُن للّزوِج حقوَق الّطاعِة مْن ِقَبِل الّزوجِة والأبناِء. كما حفَظْت لالأبناِء 

ٍة وَكفَلْت حقوَقهم في �لمير�ِث و�لِهباِت.  حقَّ �لن�ساأِة في �أ�سرٍة م�ستِقرَّ
• ما الحقوُق اّلتي تمّتَعت بها المراأُة في ح�شارِة بالِد الّراِفَديِن ؟

ال�ّشكُل )1-17(: الحتفالُت
 من مجتمِع بالِد الرافديِن.

ثانياًا: احلياُة الجتماعّيُة 

1- الأُ�شرُة
تمتََّعــِت الأ�شــرُة فــي ح�شــارِة بالِد 
لأّنهــا  مرموقــٍة؛  بمكانــٍة  الرافديــِن 
لــذا  المجتمــِع  اأ�شــا�َس  اعتِبــَرْت 
ــَزِت القوانيُن على بيــاِن حقوِقها  ركَّ
وواجباِتهــا, وبــرَز دوُرها من خالِل 
ها  اهتماِمها بالمنا�شــباِت, ومــْن اأهمِّ
الحتفاُل بعيِد راأ�ِس ال�ّشنِة, والّزواِج, 
وبنــاِء المعابــِد وتجديِدهــا, ودفــِن 
الموَتى ح�شَب مكانِتهم الجتماعّيِة.  
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2- المجتمُع
َمِت القوانيُن  الّرافديِن مْن طبقاٍت عدٍة, وقْد نظَّ تكّوَن المجتمُع في ح�شارِة بالِد 
ِل ال�ّشكَل  الَعالقَة بيَن هذِه الطبقاِت على اأ�شا�ِس بياِن حقوِق كلٍّ مْنها وواجباِتها. تاأمَّ

الآتَي, ُثمَّ اأجْب عّما يليه:

ال�ّشكُل )1-18(: طبقاُت المجتمِع في بالِد الّرافَديِن.

• براأيَك, ما الوظائُف الّتي اأُْوِكَلْت للَعِبيِد َواأَ�شَرى الحرِب.

الطبقُة الُعليا 
وت�شمُّ الُحّكاَم 

والَكَهَنَة والجي�َس وكباَر 
ِكيَن  الموظفيَن والتُّجاَر والَمالَّ

وكاَن لكلِّ فئٍة حقوُقها وواجباُتها 

الطبقُة الُو�ْشَطى
َناعِة والتجارِة والّزراعِة وت�شمُّ عامَة الّنا�س مَن العامِليَن بال�شّ

نيا الطبقُة الدُّ
وت�شمُّ العبيَد واأَ�شرى الحرِب
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1- عّرْف ما ياأتي : 
. الطبقَة الُو�شطى, الُطوَب الَم�شِويَّ

2-  اذكْر �شبًبا لكلٍّ ِمّما ياأتي: 
اأ   - ازدهاِر الّزراعِة في بالِد الّراِفَديِن.
ب- ازدهاِر الّتجارِة في بالِد الّراِفَديِن.

ح اأهّمّيَة ُطُرِق الُمَوا�شالِت في ازدهاِر الحياِة القت�شادّيِة في بالِد الّرافَديِن. 3-  و�شّ

4- عّدِد الّطبقاِت الجتماعّيَة في بالِد الّراِفَديِن.

ِر �لّن�ساِط �لّتجاِريِّ في بالِد �لّر�ِفَديِن؟ ناعُة على تطوُّ 5- بّيْن كيَف �أَثََّرِت �لّزر�عُة و�ل�سّ



27

احلياُة العلمّيُة والفكرّيُة يف بالِد الّدرُس الّرابع
الّراِفَديِن

اأولاً: احلياُة العلمّيُة يف بالِد الّراِفَديِن 

1- الآداُب
الّن�شو�ِس  مَن  دٍة,  متعدِّ موا�شيَع  على  الّراِفَديِن  بالِد  في  الآداِب  درا�شُة  ا�شتمَلْت 
اِديٍّ في مجاِل  اللُّغويِّة والأدبّيِة, وُتَعدَّ »َمْلَحَمُة ِجْلَجاِم�َس« العظيمُة اأطوَل تاأليٍف اأَكَّ
الآداِب, وهَي مْن الآثاِر الباقيِة في مكتبِة اأَ�ُشْوَر َباِنيَبال في ِنْيَنَوى, وقْد ُتْرِجَمْت اإلى 

اللَُّغتين الِحثِّيَِّة والُحْوِريَِّة. 
ِجْلَجاِم�َش ظهوُر  ملحمَة  و�سبَق 
َق�ش�ٍس �ُشَوَمِرّيٍة في مجاِل الأدِب 
ِة  وَز, وِق�شّ ِة َع�ْشَتاَر وَتمُّ مثِل ق�شَّ
وفاِن. ولمزيٍد مَن المعلوماِت  الطُّ
عْن ملحمِة ِجْلَجاِم�َس اقراأ الّن�سَّ 

الآتَي, ُثمَّ اأجْب عّما يليه:     
                                                              ال�ّشكُل )1-19(: بوابُة َع�ْشَتاَر.
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    تدوُر الَمْلَحَمُة حوَل اأحداٍث مختلفٍة منها الَق�ش�ُس الُمتعلِّقِة باأعماِل ِجْلَجاِم�َس 
الق�ش�ِس  مو�شوَع  الملُك  هذا  و�شاَر  القدماِء,  �ُشْوَمَر  ملوِك  اأحُد  َفُهَو  البطولّيِة, 
�شادِة بذكِر ِجْلَجاِم�َس واأعماِله المجيدِة  ومِرّيِة, فتبداأَ الملحمُة بالإ والأ�شاطيِر ال�شُّ
ُف ِجْلَجاِم�ُس باأّنه كاَن رجاًل كامَل  في مدينِة اأُْوُروَك اّلتي كاَن ملًكا عليها, وُيو�شّ
ا, طَغى في البالِد  الحكمِة ووا�شَع العلِم, وُيحيُط باأ�شراِر الكوِن, لكنَُّه كاَن م�شتبداًّ
ن�شاِن الَوْح�ِس الّذي خلقْتُه  اأَْنِكْيُدو, الإ ِة  وظلَم العباَد, ثمَّ تنتقُل الَمْلَحَمُة اإلى ق�شّ
مْن  كاَن  بيَنهما,  فن�شَب �شراٌع  ُظْلِمه  مْن  الّنا�ِس  نقاِذ  لإ لِجْلَجاِم�َس  غريًما  الآلهُة 
نتيَجِته انت�شاُر ِجْلَجاِم�َس على اأَْنِكْيُدو, واأ�شبَحا �شديَقيِن حميَميِن, وبعَد اأْن ماَت 
اأَْنِكْيُدو, َحِزَن ِجْلَجاِم�ُس لموته حزًنا �شديًدا وبداأ ِجْلَجاِم�ُس يخاُف مَن الموِت.
اأحمد �شو�شة, تاريُخ ح�شارِة وادي الرافديِن, ج1, �س )702(.

• ا�شتنتْج مْن الّن�سِّ معنى الَمْلَحَمِة.

  ظهوُر الَمالحِم ال�ّشعِريَِّة في تاريِخ بالِد الرافَديِن.

اأدبّيٍة عدٍة منها: الِحَكُم والو�شايا  ظهَر اأدُب الحكمِة في بالِد الّراِفَديِن, باأ�شكاٍل 
خريَُّة والُفَكاَهُة.  ثاُء وال�شُّ والأمثاُل والّن�شائُح والُمناَظَرُة والغزُل والرِّ

ومْن اأهمِّ خ�شائ�ِس الحياِة الأدبّيِة: 
ّكاِن وعقائِدهم ومعبوداِتهم.               اأ   - ُتَعبَِّر ب�شدٍق وواقعيٍة عْن اأحواِل ال�شُّ

ب- �شّوَرْت لنا الظروَف الطبيعيَّة والب�شريََّة في تلَك الح�شارِة.

• اذكْر اأهمَّ الَق�ش�ِس والَمالِحِم اّلتي ا�شتِهَرْت في بالِد الّراِفَديِن.
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2- العلوُم
وقِد ا�شتَمَلِت العلوُم في بالِد الّراِفَديِن على اأ�شناٍف كثيرٍة كاَن مْن اأبرِزها ما يلي:

: ُعِرَفْت ِمْهَنُة الّطبِّ في بالِد الّراِفَديِن منُذ القدِم, وقد اأُ�شيَر اإلى ممار�شِة  اأ   – الّطبُّ

بت�شخي�ِس  المتعّلقِة  القانونيِة والر�شائِل والّن�شو�ِس  الت�شريعاِت  المهنِة في  هذِه 
الأمرا�ِس, واأدخُلوا الو�شفَة الّطبّيَة والفح�َس والت�شخي�َس في عالِج الأمرا�ِس. 
وقْد اأ�شاَرْت قوانيُن َحُمْوَراِبي اإلى الأجوِر الّتي كاَنْت ُتدَفَع لالأطباِء والَجَراِحيَن 
الّتي  العقوباِت  واأنواَع  ال�شرائَع  ا  اأي�شً وبيََّنْت  بها,  يقوُمون  اّلتي  للعملياِت 
�ُش لها �لَجّر�ُح في حاِل �رتكاِب خطاأ طبِّيٍّ بحِق �لمري�ِش. و�أّما �الأدويُة  يتعرَّ

فقْد كاَنَت ُت�شَنُع مْن بذوِر النباتاِت وجذوِرها واأوراِقها.
• اذكْر بع�َس النباتاِت الم�شتخَدمَة في عالِج بع�ِس الأمرا�ِس في الوقِت الحا�شِر.

ب- الريا�شيات: َعرَف �شّكاُن بالِد الّراِفَديِن ِعْلَم الريا�شياِت وِعلَم الفلِك, وقد �شاعَدهم 

ذلَك في ح�شاباِتهم التجاريِة ومعامالِتهم اليومّيِة ومعرفِة حركِة الكواكِب.
الّتجاريِّة,  المعامالِت  في  ِلُت�شتخَدَم  لالأرقاِم  رموٍز  يجاِد  لإ الحاجُة  وظهَرِت 
َي�شتخِدُم  )نظاٌم  تَّيِنيُّ  ال�شِ والّنظاُم  الَع�ْشِريُّ  الّنظاُم  هما  للعدِّ  ِنظاماِن  وُعِرَف 

م�شاعفاِت العدِد �شتيَن(.
ولمعرفِة اأهمِّ العوامِل الّتي �شاعَدْت في تقّدِم علِم الريا�شياِت في بالِد الّراِفَديِن 

ِل ال�ّشكَل الآتَي, ُثمَّ اأجْب عّما يليه: تاأمَّ
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�لن�ساُط �لّتجاريُّ 
مَع البلداِن 
المجاورِة. 

الحاجُة اإلى 
معرفِة الموازيِن 

والمكاييِل 
والمقايي�ِس.

الحاجُة اإلى 
ح�شاِب المعامالِت 

الّتجاريِّة.

الحاجُة اإلى معرفِة 
خوا�سِّ الأ�شكاِل 

الهند�شّيِة. 

ِم علِم الريا�شياِت في بالِد الّرافَديِن العوامُل الّتي �شاعَدْت في تقدُّ

ِم علِم الّريا�شياِت في بالِد الّرافديِن. ال�ّشكُل )1-20(: العوامُل الّتي �شاعَدْت في تقدُّ

�رتباَط علِم �لريا�سياِت بالّتجارِة.

على  ورّتْبها  الّراِفَديِن,  بالِد  في  والفكريِة  العلمّيِة  الحياِة  مظاهِر  عْن  �شوًرا  اجمْع 
َك على اأْن ُتْكَتَب التعليقاُت المنا�شبُة لكلِّ �شورٍة .  ها في �شفِّ �شكِل لوحٍة, ُثَم اعر�شْ

لحركِة  المنتَظُم  الفلكيُّ  ُد  الّر�شْ وُيعدُّ  بالتنجيِم,  الفلِك  علُم  ارتبَط  الفلُك:  جـ- 
في  الفلكيِّ  ِد  �شْ الرَّ على  الأمثلِة  اأقدِم  مْن  َهَرِة  الزُّ لكوكِب  والغروِب  ال�شروِق 
بالِد الّراِفَديِن. وا�شتخَدَم �شّكاُن بالِد الّراِفَديِن في ر�شِدهم لالأجراِم ال�ّشماويِة 
ُقْوَراُت ُت�شتخَدُم لر�شِد الأجراِم ال�ّشماوّيِة اإلى جانِب  بع�َس الآلِت, وكاَنِت الزَّ
وظيفِتها الدينيِِّة. وا�شتعمَل �شّكاُن بالِد الّراِفَديِن ال�ّشاعاِت لقيا�ِس الّزمِن فكانِت 
لقيا�ِس  الِمْزَواُل  اأو  ال�ّشم�شّيُة  وال�ّشاعاُت  الّليِل  اأجزاِء  لقيا�ِس  المائّيُة  ال�ّشاعاُت 

اأجزاِء النَّهاِر.

3 - المدار�ُص 
ظهَرِت المدار�ُس في بالِد الّراِفَديِن مَع ظهوِر الكتابِة الِم�ْشَماِرّيِة, وكاَن يتعلَُّم الطلبُة 
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ومريِة. الخَطَّ والكتابَة والح�شاَب والجبَر بالّلغتيِن البابليِة وال�شُّ
وقد ظهَر نوعاِن من المدار�ِس في بالِد الّراِفَديِن هما :

ُة بالمعابِد )ُدْوِر العبادِة( ويتعّلُم فيها اأبناُء العاّمِة.  اأ   -  المدار�ُس الخا�شّ
ُة لأبناِء الطبقِة الُعليا والو�شطى . ب- المدار�ُس الخا�شّ

را�شّيَة اّلتي كاَن يتعلَُّمها الطلبُة في المدار�ِس. • اذكِر الموادَّ الدَّ
• ما اأنواُع المدار�ِس اّلتي ظهَرْت في بالِد الّراِفَديِن؟ 

4– المكتباُت
العا�شمِة   في  ن�شَئْت  اأُ فقْد  الّراِفَديِن,  بالِد  في  مكتبٍة  اأ�شهَر  بانيبال  اآ�شوَر  مكتبُة  ُتعدُّ 
على  احتَوْت  الّتي  المدّونِة  الطينيِة  الألواِح  مَن  العديُد  فيها  ُجِمَع  وقْد  ِنْيَنوى, 
د�رّيِة و�لوثائِقِ �لّتاريخّيِة �لقديمِة، كما �أح�سَر �آ�سوُر بانيبال  �لّن�سو�ِش و�ل�ّسجالِت �الإ
العلوِم  كتُب  ها  واأهمُّ القديمِة,  الكتِب  مَن  وجَدُه  ما  كلَّ  وغيِرِها  بابَل  مدينِة  من 

ياناِت. والآداِب والّتاريِخ والدِّ
• ما اأنواُع العلوِم اّلتي احتوْتها مكتبُة اآ�شوَر بانيبال في ِنْيَنوى؟

. • اذكْر اأ�شماَء ثالِث مكتباٍت عاّمٍة في الأردنِّ
ثانياًا: احلياُة الفكرّيُة 

م�شهورتاِن  ُلغتان  الّراِفَديِن  بالِد  في  ا�شتخِدَمْت 
وقْد  الأَّكاِدّيُة,  والّلغُة  وَمِريُّة  ال�شُّ اللغُة  هما:  للكتابِة, 
بداأِت الكتابُة في بالِد الّراِفَديِن بالتعبيِر عِن ال�شيِء على 
»المرحلِة  با�شِم  المرحلُة  هذِه  وُعرَفْت  �شوٍر,  �شكِل 
الكتابِة  مراحُل  َرَت  تطوَّ ثمَّ  الكتابِة«  في  الّت�شويريِّة 

 ال�ّشكُل )1-21(: لوٌج طينيٌّ ُكتَبْت فاأ�شبَحِت الرموُز الت�شويرّيُة ُتعبُِّر عْن مقاطَع لفظيٍة.
. عليه معلوماٌت بالَخطِّ الِم�ْشماِريِّ
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     هل تعلْم

ٍة  خا�شَّ اأقالٍم  با�شتخداِم  الطينّيِة  الألواِح  على  الكتابُة  هي  الِم�ْشماريَّة  الكتابَة  اأنَّ      
على  بها  ي�شغطوَن,  الَم�شاميَر,  ُت�شبُه  ال�شكِل  مثّلثُة  روؤو�ُشها  الَق�شِب  من  نَعْت  �شُ

الألَواِح الطينّيِة فتترُك اأثًرا ُي�شبُه الم�شاميَر .

• ما المق�شوُد بالكتابِة الِم�ْشماِرّيِة؟ 
• ا�شتنتْج مراحَل تطّوِر الكتابِة الِم�ْشماِريِّة. 

الّتي �شنّعْت من الحجارِة والّزجاِج  الرافديِن الأختاُم الأُ�شطوانّيُة  ا�شتخِدَم في بالِد 
والَمعاِدن المختلفِة, وهي على �شكٍل اأُ�شطواِنيٍّ ذي نق�ٍس اأفقيٍّ ُنِحَتْت عليها الت�شاميُم, 
على  ظاهرًة  طبعاٍت  فتترُك  ْقِم  للرَّ الطينيِة  الألواِح  على  تدحرُج  الأختاُم  هذِه  وكانت 
ها اأو  . وكاَن �شاحُب الختِم يحمُل ختَمه َمعه دائًما يعّلُقه في قالدٍة يلَب�شُ الّلوِح الطينيِّ

يرِبُطه على مع�شِم يِده.
• ما المق�شوُد بالأختاِم الأُ�شطوانّيِة؟

• بّيْن اأهمّيَة الأختاِم في المعامالِت الّر�شمّيِة.

ثالثاًا: الِعمارُة والفنوُن

الّطوَب  فا�شتخَدُموا  والق�شوِر  المعابِد  على  الّرافديِن  بالِد  في  الِعمارُة  َزِت  ركَّ
الَم�شِويَّ في البناِء واأدخُلوا الزخرفَة على ِعمارِتهم. واهتمَّ الفّنانون بالنَّحِت, كما َبَرَع 
الأعمدِة   على  النَّحِت  في  مهاراِتهم  واأظهُروا  بالَعاِج,  والتطعيِم  بالحفِر  ومريوَن  ال�شَّ
و�ل�سفائِح في �لمعابِد، وُتَعدُّ �لحد�ئُق �لمعلَّقُة في )بابَل( مْن �أهمِّ �لمنجز�ِت �لُعمر�نّيِة 

لح�شارِة بالِد الّراِفَديِن.
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ــلَُّة  كمــا بــرَع البابلّيوَن يف نحــِت متاثيِل الآلهــِة فزيَّنوا املعابَد والق�شــوَر بها, وُتَعدُّ َم�شَ
. بداِع الفنيِّ )َحُمْوَراِبي( رمًزا لالإ

اآثاٍر لآلٍت  ُعِثَ على  فقْد  والّرق�َس  الغناَء واملو�شيقا  الّراِفَديِن  بالِد  وَعَرَفْت ح�شارُة 
ولَب  الدُّ فعرُفوا  اِر  الَفخَّ �شناعِة  يف  البابلّيوَن  تفّوَق  كما  الِقيثاَرُة.  ومنها  مو�شيقيٍة 

اِريََّة. اِريَّ , و�شنُعوا الأوايَن الَفخَّ الَفخَّ

ال�ّشكُل )1-22(: مج�شماٌت بابليٌة من بالِد الّراِفَديِن.
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1- عّرْف ما ياأتي: 
, اأدَب الحكمِة.  الكتابَة الِم�ْشَماِرّيَة, الألواَح الطينّيَة, الّنظاَم ال�شتينيَّ

2- اذكِر �شبًبا لكٍل مّما ياأتي:   
اأ   – ت�شميِة الكتابِة الّتي ا�شتخدَمها �شكاُن بالِد الّراِفَديِن بالكتابِة الِم�ْشَماِرّيِة.

ب– ا�شتخداِم الأختاِم الأُ�شطوانيِة على الألواِح الطينيِة .
ِم علِم الريا�شياِت في بالِد الّراِفَديِن.  جـ- تقدُّ

3-  عّدْد اإنجازاِت �شكاِن بالِد الّراِفَديِن في علِم الفلِك.

4-  بّيْن اأهمّيَة مكتبِة ِنْيَنوى تاريخياًّا.

5-   اذكْر اأنواَع ال�ّشاعاِت الّتي ُعِرَفْت في بالِد الّراِفَديِن.

6-   ما اأهمُّ خ�شائ�ِس الحياِة الأدبّيِة في بالِد الّرافديِن.
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1- عّرْف ما ياأتي: 
, اأ�شوَر بانيبال, ملحمَة ِجْلَجاِم�َس. ومرّيين, الّطوَب الَم�شِويَّ مكتبَة ِنْيَنوى, ال�شُّ

2- ما اأهمّيُة موقع بالِد الّراِفَديِن؟
3- عّدِد الح�شاراِت الّتي قاَمْت على اأر�ِس الّرافديِن.

4- عّدْد اإنجازاِت الملِك َحُمْوَراِبي.
5- اأكمِل الجدوَل الآتَي بالمعلوماِت المنا�شبِة:

ِر �لّن�ساِط �لّزر�عيِّ في بالِد �لّر�ِفَديِن. 6- ��ستخل�ْش عو�مَل تطوُّ
حيحِة فيما ياأتي: 7- �شْع دائرًة حوَل رمِز الإجابِة ال�شّ

      )1( ُت�شّمى الكتابُة الّتي ا�شتخَدَمها �شّكاَن بالِد الّراِفَديِن:
ب-  الِم�ْشَماِريََّة     جـ-  الالِتْيِنْيَة         د-  ل �شيَء مّما ُذِكَر             اأ-  الِهْيُروِغِلْيِفّيَة  

َل �شطُّ العرِب من التقاِء نهَري:      )2( ت�شكَّ
               اأ-  ِدجلَة والنيِل    ب-  النيِل والفراِت      جـ-  ِدجلَة والفراِت     د-  ل �شيَء مّما ُذِكَر
ْم جدوًل ورتِّْب فيه �شالحياِت الملِك في بالِد الّراِفَديِن. 8- با�شتخداِم الحا�شوِب �شمِّ

9- اذكِر الدرو�َس والِعَبَر الم�شتفادَة مْن درا�شِة ح�شاراِت بالِد الّراِفَديِن.

توافُر المياِه الُمناُخ الدافئُ

عوامُل ن�شوِء الح�شارِة في بالِد الرافدين
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التقومُي الذاتيُّ
َقيّْم ما تعلَّْمتََه بو�شِع اإ�شارِة )√( اأماَم العبارِة الّتي تنا�شُب تعلَُّمك في الجدوِل الآتي:

ْل نعْم معاييُر التقويِم الذاتيِّ ْقُم  الرَّ

ُح المق�شوَد بالمفاهيِم الآتيِة: اأو�شّ
ّلِة َحُمْوَراِبي. الكتابِة الِم�ْشَماِريََّة - َم�شَ

1

اأعّدُد طبقاِت المجتمِع في بالِد الّراِفَديِن. 2

القت�شادّيِة  الحياِة  ازدهاِر  في  والفراِت  نهَري دجلَة  اأثَر  اأدرُك 
في بالِد الّراِفَديِن.

3

اأذكُر منجزاِت اأهِل بالِد الّراِفَديِن في َمجاِل العلوِم. 4

. اأقّدُر اأهمّيَة توافِر المياِه في ال�شتقراِر الَب�شِريِّ 5





الممالُك العربّيُة �ضماَل الجزيرِة العربّيِة

الوحدُة الّثانيُة

2

وَرَتيِن اأعالُه. ْف ما ت�شاِهُد في ال�شُّ  �شِ

 َعالَم يدلُّ وجوُد اآثاِر الح�شاراِت الّتي قاَمْت في �شماِل الجزيرِة العربّيِة؟



َطِة الَواِْرَدِة ِفْيها، اأْن:  اِلِب بَْعَد ِدَرا�َشِة َهِذِه الِوْحَدِة، َوالِْقيَاِم ِبالَْواِْجبَاِت َواْلأَنْ�شِ يُتََوقَُّع ِمَن الطَّ

 ي�شتوعَب املفاهيَم وامل�شطلحاِت الواردَة يف الوحدِة.
 يتعّرَف موقَع �شبِه الجزيرِة العربّيِة.

 يمّيَز بيَن اأق�شاِم العرِب.
 يذكَر الممالَك العربّيَة التي ا�شتقَرْت �شماَل �شبِه الجزيرِة العربّيِة.

 ي�شتنتَج اأ�شباَب هجرِة القبائِل العربّيِة الق�شرّيِة مْن اليمِن اإلى بالِد ال�ّشاِم والعراِق.
 ُيو�شَح طبيعَة الَعالقِة بيَن مملكِة المناذرِة والممالِك الأخرى.

 يبّيَن طبيعَة الّعالقِة بيَن مملكِة الغ�شا�شنِة والممالِك الأخرى.
 يتعّرَف طبيعَة نظاِم الحكِم في الممالِك الثالِث: المناذرِة والغ�شا�شنِة وِكندَة.

ِر الحياِة القت�شاديِّة. َح دوَر تجارِة مملكِة كندَة في تطوُّ  يو�شّ
ر الأ�شواِق عنَد العرِب.  ي�شتنتَج اأثَر الّتجارِة في تطوُّ
 يقّدَر اأهميََّة المنجزاِت الح�شارّيِة للممالِك العربّيِة.

 يثمنَّ �أهميََّة �لتحالفاِت في تحقيِق �الأهد�ِف لالأطر�ِف �لمتحالفِة.

ُة لْلِوْحَدِة تاَجاُت الَعامَّ النِّ
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ُل هجرُة القبائِل العربيِة مْن الّدرُس األوَّ
جنوِب �ضبِه اجلزيرِة العربّيِة

: اأهمّيُة موقِع �ضبِه اجلزيرِة العربّيِة اأولاً

القديِم  العالِم  َيا في و�شِط  اآ�شِ قارِة  الغربيِّ مْن  الجنوِب  العربّيِة في  الجزيرِة  �شبُه  تقُع 
يِن والهنِد  ُل الجزيرَة العربيَة بال�شّ وعلى طرِق التجارِة العالمّيِة البحرّيِة والبريَِّة اّلتي ت�شِ

و�َشرِق اإِْفريِقيَّا؛ فاأّدى ذلَك اإلى ازدهاِر الّتجارِة في جنوِب �شبِه الجزيرِة العربّيِة.

ال�ّشكُل )2-1(: خريطُة �شبِه الجزيرِة العربّيِة.

•  في اأيِّ قارٍة تقُع �شبه الجزيرِة العربّيِة؟
• بّيْن على الخريطِة حدوَد �شبِه الجزيرِة العربيِة.

• ما الّدوُل الّتي تتاأّلُف منها �شبُه الجزيرِة العربّيِة في الوقِت الحا�شِر؟

 وق��د �أطل��َق �لع��رُب 
على �شــبِه الجزيرِة العربيِة 
ا�شــَم جزيرِة العرِب وهي 
ت�شــميٌة مجازيٌة لأنَّ بالَد 
جزيــرًة  لي�شــْت  العــرِب 
تحيُط  �شــبُه جزيرٍة  واإّنما 
بهــا البحــاُر مــْن ثــالِث 

جهاٍت. 
تاأّمــِل الخريطَة الآتيَة, 

ُثّم اأجْب عّما يليها:
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ثانياًا: ت�ضميُة العرِب
اإليه, وقد تمّيُزوا بالف�شاحِة  وا عرًبا ن�شبًة  اأبناُء )َيْعُرَب بِن َقحطاَن( و�ُشمُّ العرُب هْم 

والبياِن في الل�شاِن.
•  ما المق�شوُد بكلمِة َعَرٍب ؟

ثالثاًا: اأق�ضاُم العرِب 
ينق�شُم العرُب اإلى اأق�شام هي: 

1- العرُب البائدُة 
وهُم الأمُم الّتي ورَد ذكُرها في القراآِن الكريِم, وتتمّثُل في اأَُمٍم َخَلْت من َقْبُل ومنُهْم 

عاٌد وثموُد وقد باَدْت هذِه الأُمِم.
2- العرُب الباقيُة وتق�شُم اإلى ق�شمين هما:

اأ   - العرُب العاِربُة: وهُم الَيَمِنّيُة والَقْحَطانّيُة اّلتي ا�شتوَطَنْت في بالِد اليمِن, ثم انت�شُروا 
في  جميِع اأنحاِء �شبِه الجزيرِة العربّيِة. 

ب- العرُب الُم�ْشتَْعِربَُة: وهْم اأبناُء �شيِِّدنا اإ�شماعيَل بن اإبراهيَم عليه ال�ّشالُم وقْد ُعِرُفوا في 
كتِب التاريِخ بعرِب ال�ّشماِل, �َشَكُنوا العراَق, ُثّم انت�شُروا في الجزيرِة العربّيِة.

ها   بالّرجوِع اإلى ال�شبكِة العنكبوتيِة ابحْث عْن اإحدى َق�ش�ِس الأمِم البائدِة ُثّم اعر�شْ
اأماَم زمالئك.

ا: هجرُة القبائِل العربّيِة مَن اجلزيرِة العربّيِة   رابعاً

مْن  العربيُة  القبائُل  َنِت  تمكَّ وقْد  للعرِب,  الأّوُل  الموطُن  العربيِة  جزيرِة  �شبُه  تعتبُر 
ِحميُر(,   �شباأٌ,  )َمِعيُن,  منها  العربّيِة  الجزيرِة  �شبِه  جنوِب  في  قاَمْت  ممالَك  عدِة  اإن�شاِء 
وهاجَر العديُد مْن هذِه القبائِل العربّيِة اإلى اأطراِف الجزيرِة العربّيِة وبالِد ال�ّشاِم والعراِق 

ها �لم�سيحيََّة.  اعَة وِكْنَدَة و�لغ�سا�سنِة وَلْخٍم وُجذ�َم وطيٍء وقد �عتنَق َبع�سُ مثِل ُق�سَ
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وكاَنْت هذِه القبائُل تّتِجُه �شماًل على �شكِل هجراٍت متتاليٍة بحًثا عِن الكالأ والماِء, 
المطاُف  بها  انتهى  حّتى 
والعراِق  ال�ّشاِم  بالِد  اإلى 
اإماراٍت  واأن�شاأوا  فا�شتقُروا 
هامٌّ  دوٌر  لها  كاَن  وممالَك 

في تاريِخ المنطقِة.

القبائِل  مواطِن  ولمعرفِة 
الآتيَة,  الخريطَة  تاأّمِل  قديًما 

ُثمَّ اأجْب عّما يليها.

                                                         ال�ّشكُل )2-2(: خريطٌة تبّيُن مواطَن القبائِل العربّيِة قديًما.

•  اأ�شِر اإلى اأهمِّ الممالِك اّلتي تعاَقَبْت على حكِم جنوِب �شبِه الجزيرِة العربّيِة.

ومْن اأهمِّ العوامِل الّتي اأّدْت اإلى هجرِة القبائِل العربّيِة اإلى ال�شماِل ما يلي:
1- �لجفاُف �لناتُج عْن قلِة �الأمطاِر في بع�ِش �لمناطِق.

. 2- اإهماُل من�شاآِت الريِّ في اليمِن؛ مّما اأّدى اإلى التراجِع القت�شاديِّ
3- ازدياُد عَدِد ال�ّشكاِن مَع محدودّيِة م�شادِر المياِه والمراعي؛ مّما دفَع مجموعاٍت 

مْن هذِه القبائِل اإلى الهجرِة ُتجاَه ال�شماِل.
راعاُت بيَن القبائِل العربّيِة في اليمِن. 4-  الّنزاعاُت وال�شّ
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 بالّرجوِع اإلى م�شادِر التاريِخ القديِم المتوافرِة في مكتبِة مدر�شِتَك ابحث عن اأهمّيِة 
�شدِّ ماأِرَب, ثّم اعر�شه اأمام زمالئك.

ال�ّشكُل )2-3(: اآثاُر �شدِّ ماأرَب.

ا: ا�ضتقراُر القبائِل العربّيِة خام�ضاً

ا�شتقَرِت القبائُل العربّيُة اّلتي هاجَرْت مْن جنوِب �شبِه الجزيرِة العربّيِة اإلى بالِد ال�ّشاِم 
والعراِق, وقْد اأقاَمْت هذِه القبائُل ممالَك وح�شاراٍت ما زاَلْت بع�ُس اآثاِرها قائمًة حّتى 

وقِتنا الحا�شِر, ومْن هذِه القبائِل:

1- مملكُة الغ�شا�شنِة.
2- مملكُة المناذرِة.

3- مملكة كندة.

 لماَذا لم ت�شتقِر القبائُل العربّيُة الّتي هاجَرْت مَن اليمِن في و�َشِط الجزيرِة العربّيِة, بل 
اتَّجَهْت اإلى بالِد ال�ّشاِم والعراِق؟
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1- عّرْف ما ياأتي:
العرَب البائدَة, قبيلة َلْخٍم, العرَب الباقيَة.

2- اذكْر اأبرَز القبائِل العربيِة اّلتي هاجَرْت مْن جنوِب �شبِه الجزيرِة العربّيِة اإلى بالِد ال�ّشاِم.

ْت اإلى هجرِة القبائِل العربّيِة مْن جنوِب الجزيرِة العربّيِة اإلى �شماِلها. 3- ما العوامُل اّلتي اأَدَّ

ْر�ِس. 4- بّيْن اأق�شاَم العرِب كما ورَدْت في الدَّ
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الدرُس الّثاني
 مملكُة املناذرِة

اأولاً: الأ�ضُل والّت�ضميُة
 المناذرُة قبيلُة عربّيٌة يعوُد اأ�شُلهم 
اإلى قبيلِة َلْخٍم الّتي هاجَرْت مَن اليمِن, 
و�شكُنوا غرَب نهِر الفراِت, واّتخُذوا 
لموقِعها  لهم,  عا�شمًة  الِحْيَرِة  مدينَة 
النقيِّ وتوافِر مياِهها  المتمّيِز وهوائها 
كلمٌة  والِحْيَرُة  بالباديِة.  واّت�شاِلها 
المع�شكَر,  اأِو  الُمخيََّم  تعني  اآَراميٌة 

وتقُع اإلى جنوِب الكوفِة. 

اختياَر موقِع الحيرِة على نهِر الُفراِت.

َي المناذرُة بهذا ال�شِم لكثرِة  و�ُشمِّ
َمْن حمَل ا�شَم الُمْنِذِر من ملوِكهم مثِل 
الثالِث,  والُمنذِر  المنذِر  بِن  المنذِر 
�أنِف�سهم  على  �لمناذرِة  ملوُك  و�أَطَلَق 
َلَقَب )ملوِك العرِب(. وُيَعدُّ عمُرو بُن 

�َس مملكِة المناذرِة. َعِديٍّ موؤ�شِّ
تاأّمِل الخريطَة المجاورة, ُثّم اأجْب 
عّما يلي:                                                                    

ال�ّشكُل )2-4(: �شورٌة قديمٌة لمدينِة الِحْيَرِة.

ال�ّشكُل )2-5(: خريطُة دولِة المناذرِة.
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• اأ�شِر اإلى موقِع مملكِة المناذرِة.
وِل اّلتي َتُحدُّ مملكَة المناذرِة مَن ال�شرِق ومَن الغرِب؟ • ما ا�شُم الدُّ

للمالِك  امتداًد  وكاَنِت  الإ�شالِم,  قبَل  العربّيِة  الممالِك  اأَقوى  مْن  المناذرِة  مملكُة 
الّتجاِريُّ  نفوُذها  امتّد  وقِد  ِر,  الَح�شَ ومملكِة  اَن  َمْي�شَ مملكِة  مثِل  �شبَقْتها  الّتي  العربّيِة 
َنًة البحريِن و�شواحَل الخليِج  مَن العراِق وم�شارِف ال�ّشاِم �شماًل اإلى ُعماَن جنوًبا ُمت�شمِّ
. وا�شتمَرْت مملكُتهم ما بيَن )268-631( م حّتى احتلَّها الفر�ُس ال�ّشا�شانّيوَن  العربيِّ

فاأ�شبَحْت مملكًة �شبَه م�شتقلٍة وتابعًة لهم .

نترِنت( اجمْع معلوماٍت عْن مملَكَتي َمْي�شاَن  بالّرجوِع اإلى ال�شبكِة العنكبوتيِة ) الإ
ها اأماَم زمالئك. ِر, ثمَّ اعِر�شْ والَح�شَ

ثانياًا: ن�ضاأُة مملكِة املناذرِة
     وقْد �شاَهمْت عدُة عوامَل على ن�شاأِة مملكِة المناذرِة وازدهاِرها وهَي:

�شتراتيجيُّ وقرُبها من نهِر الفراِت. 1- موقُع مملكِة المناذرِة الإ
2- تحكُُّمها بطرِق القوافِل الّتجاريِّة في بالِد الّرافديِن والجزيرِة العربّيِة.

رِث الَح�شاريِّ للح�شاراِت ال�ّشابقِة. 3- تاأثُرهم بالإ
4- تحالُفهم مَع الدولِة ال�ّشا�شانّيِة )الفر�ِس(.

ثالثا: نظاُم احُلْكِم عنَد املناذرِة
ملوِك  اأّوَل  َعِديٍّ  بَن  عمَرو  وُيَعدُّ  وراثياًّا,  ملكياًّا  المناذرِة  لدى  الُحكِْم  نظاُم  كاَن 
ا براأَيِه,  اللِة الّلْخِمّيِة )268 – 295( م, وكاَن ُمنفِرًدا بملكِه وُم�شتِبداًّ المناذرِة مَن ال�شُّ
لُ مِن اّتخَذ الِحْيَرَة عا�شمًة له, وجاَء مْن بعدِه اْمروؤُ القي�ِس )295 - 328( م,  وهَو اأوَّ
َد  ُ القي�ِس اأن ُيَوحِّ وفي عهِده بلَغِت الِحيرُة درجًة كبيرًة من القّوِة والنفوِذ, وا�شتطاَع اُمروؤ

ه بـ)ملِك العرِب كلِّهم(. َب نَف�شَ القبائَل العربيََّة تحَت قيادتِه؛  لذا َلقَّ
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ِل )390 – 418( م, اّلذي بَنى  انتقَل الُحْكُم مِن امِرئ القي�ِس اإلى ابِنِه النُّعماِن الأَوَّ
ق�سَر �لَخَوْرَنِق، ثمَّ �نتقَل �لحكُم �إلى �لمنذِر �الأّوِل بِن �لنُّعماِن �الأّوِل )418-462( م, 

ثمَّ اإلىالمنذِر بِن ماِء ال�شماِء )514-554( م.
واأ�شبُحوا  مَعها  فتحاُلفوا  الفار�شّيِة,  مبراطوريِة  لالإ مجاورًة  المناذرِة  مملكُة  كاَنْت 
ُد دولَة الفر�ِس, كما ا�شتعاَن  كلون حاجًزا ِل�شدِّ غاراِت القبائِل العربّيِة الّتي كاَنْت ُتَهدِّ ُي�شِّ
مبراطوريِة البيزنطيِة الّتي تحاَلَفْت مَع مملكِة الغ�شا�شنِة,  بهم الفر�ُس في حروِبهم �شدَّ الإ
فوَقَعِت الكثيُر مَن الحروِب بيَن المناذرِة والغ�شا�شنِة كاَن مْن اأ�شهِرها يوُم َحِليَمَة, الّتي 

, وُقِتَل فيها المنذُر الثالُث.  انت�شَر فيها الغ�شا�شنُة بزعامِة الحارِث بِن جبلَة الغ�شاِنيِّ
• ما الخدماُت اّلتي قّدَمها المناذرُة للّدولِة ال�ّشا�َشاِنّيِة؟

ُثمَّ  الّن�ّس الآتَي  ِل  تاأمَّ العرِب والفر�ِس  بيَن  الّتي داَرُت  المعارِك  َعِن  المزيِد  ولمعرفِة 
اأجْب عّما يليه:

فقْد  والفر�ِس,  العرِب  بيَن  داَرْت  الّتي  المعارِك  اأهمِّ  مَن  610م  َقاٍر  ِذي  معركُة  ُتَعّد 
من  ويتخلَّ�َس  العربيََّة  القبائَل  َد  ُيَوحِّ اأْن  المناذرِة   ملوِك  اآخُر  الّثالُث  الّنعماُن  حاوَل 
وكاَن  ماَت.  حّتى  و�شجَنه  عليه  قب�َس  الفر�ِس  ملِك  ك�شرى  لكنَّ  الفر�ِس,  �شيطرِة 
وبعَد  وائٍل,  بِن  بكِر  قبيلِة  �شيوِخ  عنَد  وديعًة  واأمواَلُه  اأبناَءه  و�شَع  قْد  الّثالُث  النُّعماُن 
وا, فاأر�شَل  لَِّم اأمواَل النُّعماِن اإلى الفر�ِس فرف�شُ موِتِه طلَب ك�شرى مْن قبيلِة بكٍر اأْن ُت�شَ
ك�شرى جي�ًشا لمحاربِتهم, فوقَفِت القبائُل العربيُة اإلى جانِب قبيلِة بكٍر وانت�شُروا على 
الفر�ِس في معركِة ِذي قاٍر وهي نبُع ماٍء بالقرِب مَن الكوفِة. وقِد انت�شَر العرُب في هذِه 
وفاتحًة  الفر�ِس  على  للعرِب  ن�شٍر  اأّوَل  وكاَن  و�شموِدهم,  بف�شِل وحدِتهم  المعركِة 

لالنت�شاراِت اّلتي احرَزها الم�شلمون على الفر�ِس لحَقا. 
�شالم , ج3, )�س293(.                                                  جواد علي, المف�شل في تاريخ العرب قبل الإ
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• بّيْن اأ�شباَب حدوِث معركِة ِذي قاِر.
• ما اأهّمّيُة هذِه المعركِة بالن�شبِة للعرِب؟ 

بالّرجوِع اإلى اأحِد المعاجِم  اللُّغويِّة ابحْث في معنى كلمِة الَعَجِم.

ا: احلياُة القت�ضادّيُة  رابعاً

اأثُرها  فيها  المياِه  وتوافِر  تربِتها  وُخ�شوبِة  وُمناِخها  المناذرِة  مملكِة  لموقِع  كاَن 
ناعِة. ِر الحياِة القت�شادّيِة في مجالِت الّتجارِة والّزراعِة وال�شّ الوا�شُح في تطوُّ

1- التّجارُة
ازدهَرِت الّتجارُة عنَد المناذرِة نتيجًة لعوامَل عدٍة منها:

ى  , وامتالُكهم قوافَل تجارّيًة ت�شمَّ اأ  - وجوُد نهِر الُفراِت, وقرُبهم مَن الخليِج العربيِّ
اللطائَم كانت تحمُل الِم�ْشَك.

ب- �سيطَرُتهم على �لّطريِق �لّتجاريِّ �لبريِّ �لقادِم من �لب�سرِة بمحاذ�ِة نهِر �لُفر�ِت.

�لمناذرِة،  لدى  �لتجارّيِة  �لحركِة  ن�ساِط  في  �الأكبُر  �الأثُر  له  كاَن  �ل�سببَيِن  �أيُّ  بر�أيَك   •
ولماذا؟

2- الّزراعُة والثّروُة الحيوانيُّة 
الّزراعِة,  ِر  تطوُّ في  اأثٌر  الدافئ  والُمناِخ  الُفراِت  نهِر  ووجوِد  التُّربِة  لخ�شوبِة  كاَن 
والنَّخيِل  بالحبوِب  مزروعًة  ا  كلهُّ والُفَراِت  والنََّجِف  الِحيَرِة  بيَن  الأرا�شي  فكاَنِت 

والب�شاتيِن.
وا  ِل والحرِب. واهتمُّ بِل والخيوِل نظًرا لأهّمّيِتها في التنقُّ واهتمَّ المناذرُة بتربيِة الإ

بتربيِة الأغناِم والما�شيِة. 



49

بِل والخيوِل؟     • لماذا اهتمَّ المناذرُة بتربيِة  الإ
ناعُة 3- ال�شّ

تقاِن  والإ الّدقِة  من  كبيرًة  درجًة  �شناعاُتهم  بلَغْت  حّتى  ناعِة,  بال�شّ المناذرُة  اهتمَّ 
�لَخَوْرَنِق  �إليها، وكاَن ق�سُر  َبت  ُن�سِ �لّتي  ناعاِت  �ل�سّ بالعديِد مَن  �لِحْيَرُة  و��ستهَرِت 

اِج وفي ذلَك يقوُل عمُرو بُن كلثوٍم: ي�شمُّ عدًدا ِمَن الِحْرِفيِّيَن والنُّ�شَّ

اِج ى �ُسَلْيَمى �أْن يكوَن لها     َمْن بالَخَوْرَنِق ِمْن قيٍن َوُن�سَّ �إْذ ال ُتَرجَّ

عراِء باأ�شحاِب الِحَرِف والِمَهِن؟  ما دللُة َتَغنِّي ال�شَّ

ِل ال�ّشكَل الآتَي, ُثمَّ اأجْب  ولمعرفِة المزيِد عِن ال�شناعاِت في مملكِة المناذرِة تاأمَّ
عّما يليه:

�شناعُة ال�ّشيوِف 
الم�شهورِة وال�ّشهاِم 

وروؤو�ِس الّرماِح.

التزييُن والتق�شيُب 
و�لتطريُز بخيوِط 

الّذهِب.

�شناعُة التَُّحِف 
الَمْعِدنّيِة والُحِليِّ 
يَنِة  واأدواِت الزِّ

يَِّة.  هبيَِّة والِف�شِّ الذَّ

�شناعُة الن�شيِج 
والحريِر والِكّتاِن 

وِف. وال�شُّ

ناعاُت الّتي ا�شتِهرْت بها دولُة المناذرِة ال�شّ

ناعاُت التي ا�شتِهَرْت بها دولُة المناذرِة. ال�ّشكُل)2-6(: ال�شّ

ناعاِت في مملكِة المناذرِة؟ ِع ال�شّ • براأيَك, ما الّذي �شاعَد على تنوُّ
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ا: احلياُة الجتماعّيُة خام�ضاً

ِك بالقيِم الجتماعّيِة  كاَن غالبيُة �شّكاِن مملكِة المناذرِة مَن العرِب الذين امتاُزوا بالتم�شُّ
والف�شائِل العربّيِة والعتزاِز بالقبيلِة, والهتماِم بالعائلِة و�شلِة الّرِحِم. 

اُن في مملكِة المناذرِة اإلى ثالِث فئاٍت, تاأّمِل ال�ّشكَل الآتَي, ُثمَّ اأجْب  وينق�شُم ال�ّشكَّ
عّما يليه:

فئاُت ال�ّشكاِن في مملكِة المناذرِة

عاّمُة النّا�ِص
وا  ِت  العرَب اّلذين جاوؤُ �شمَّ
مْن �شــبِه الجزيــرِة العربّيِة في 
و�شــّمْت  مبكــرٍة,  مرحلــٍة 
والَكْلَداِنّييَن  الَباِبلّييــَن  َبقايــا 
والآَرامّييَن, وكاُنوا اأكثَر اأهِل  

الِحْيَرِة ثقافًة واإتقاًنا للِحَرِف

الأحالُف
هُم الّذين َلِحُقوا باأهِل الِحْيَرِة,  
وتحالُفــوا مَعهــم ولــْم يكــْن 
عدُدهــم ثابًتا بــل اعتمَد على 

نفوِذ دولِة الِحْيَرِة .

تَنُْوُخ
وهــُم العــرُب اّلذين �شــكُنوا 
الُفراِت,  بيوَت ال�ّشــَعِر غرَب 
وَرْعــِي  بالّزراعــِة  وا�شــتغُلوا 
بِل والما�شــيِة وقــْد نجُحوا  الإ
فــي اإقامِة كيــاٍن �شيا�شــيٍّ لهم 

واأ�شبُحوا ملوَك الِحْيَرِة 

ال�ّشكُل )2-7(: فئاُت ال�ّشكاِن في مملكِة الَمناِذَرِة.

• اذكْر فئاِت المجتمِع في مملكِة المناذرِة.

ا: املظاهُر احل�ضارّيُة عنَد املناذرِة �ضاد�ضاً

ع في المجالِت كافًة, الدينّيِة والأدبّيِة  اّت�شَمْت ح�شارُة مملكِة المناذرِة بالِغنى والتنوُّ
والعلمّيِة والفنّيِة والُعمراِنّيِة.

1- الحياُة الدينيُّة 
غالبيِة  بيَن  ال�شائدُة  الّديانُة  وكاَنِت  الحيرِة,  اأهِل  حياِة  في  كبيرًة  اأهمّيًة  الّديُن  �َشَغَل 
ال�ّشكاِن الوثنّيَة, َفعبُدوا اآلهًة متعّددًة ومْن اأبرِزها )الُعّزى(, اأّما الم�شيحيَُّة َفقْد ُعِرَفت
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في الجزيرِة العربّيِة واعَتَنَقها بع�ٌس مْن ملوِك الِحْيَرِة مثِل النُّعماِن بِن الُمنذِر, فانت�شَرِت 
الأَْدِيَرُة والكنائ�ُس والمدار�ُس الّدينّيُة في الِحيَرِة.

ُد الّدياناِت اّلتي �شاَدْت في مملكِة المناذرِة؟ • عالَم يدلُّ تعدُّ
2- الحياُة الأدبيُّة

ُوِجَدْت مدار�ُس  فقْد  المناذرِة,  �شّكاِن مملكِة  لدى  ال�ّشائدَة  اللغَة  العربّيُة  اللغُة  كانِت 
ًة في الِحْيَرِة, ويعوُد الف�شُل لها في تدويِن كثيٍر مْن اأخباِر  لتعليِم القراءِة والكتابِة خا�شّ

وقِد  العرِب,  واأ�شعاِر  الحيرِة  ملوِك 
وال�ّشعِر,  بالأدِب  المناذرِة  ملوُك  اهتمَّ 
ًة الملُك الّنعماُن بُن المنذِر الّذي  خا�شَّ
ق�شِر  في  العرِب  باأدباِء  يجتمُع  كاَن 
َي  �ُسمِّ �أدبيَّا  مهرجاًنا  ويقيُم  �لَخَوْرَنِق، 
لل�شعراِء  العطاَء  ُيجِزُل  وكاَن  )الِمْرَبَد( 

والأدباِء. 
• ما دوُر الأدِب وال�ّشعِر في حفِظ تراِث الأّمِة؟

• بّيْن اأهمّيَة المدار�ِس لدى المناذرِة.

3– الفنُّ والِعمارُة
اهتمَّ اأهُل الحيرِة بالمو�شيقا, فعرُفوا الآلِت المو�شيقّيَة واأجاُدوا ا�شتخداَمها وكاَن مْن 

فُّ والِمْزَماُر, وا�شتهُروا بالغناِء. اأبرِزها العوُد والدَّ
دِم الح�شاريِّ عنَد المناذرِة, وا�شتِهَرِت  والهتماُم بالِعمارِة والفنوِن هو اأحُد مظاهِر الّتقُّ

ال�ّشكَل )2-8(: ق�سُر �لخوْرَنِق.
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ال�ّشكُل )2-10(: كني�شٌة قديمٌة في الِحْيَرِة.

بنوا  فُملوكُها  ق�شِورها,  بكثرِة  الحيرُة 
�لِعديَد منها مثِل ق�سِر �لَخَوْرَنِق، وق�سِر 
 , الزوراِء  وق�شِر  ِدْيِر  ال�شَّ وق�شِر  الِحْيِر 

وبَنوا الكنائ�َس والأديرَة.
في  الكنائ�ِس  وجوُد  يدلُّ  عالَم   •

الِحْيَرِة؟

وا�شتخَدَم اأهُل الِحيرِة الّطوَب الم�شويَّ 
ت�شييِد  والمرمَر والِج�سَّ والِقْرِمْيَد في 
وزخرفِتها  ها  بنق�شِ وتفنَُّنوا  َمبانِيهم, 
اِء  ْيِف�شَ بالُف�شَ �شقوِفها  وِطالِء  بالّر�شوِم 

وماِء الّذهِب.  

.  ال�ّشكُل )2-9( : ق�شُر الَحيِر ال�شرقيُّ
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ال�ّشكُل )2-10(: كني�شٌة قديمٌة في الِحْيَرِة.

1- عّرْف ما ياأتي: 
      الِحيرَة, اللطائَم, الِمْرَبَد , الُعبَّاَد.

2- اذكر �شبًبا لكلٍّ مّما ياأتي: 
اأ   - هجرِة قبيلِة َلْخٍم مَن اليمِن.

هم بملوِك العرِب. ب- ت�شميِة المناذرِة اأنف�شِ
جـ- ت�شميِة معركِة ذي َقاٍر بهذا ال�شِم.

3- �شْف الَعالقَة بيَن المناذرِة والفر�ِس.

ْح اأهّمّيَة معركِة ذي قاٍر للعرِب؟ 4- و�شّ

َرفيِن؟ 5- كيَف خدَم تحالُف المناذرِة والفر�ِس الطَّ
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الدرُس الّثالُث 
مملكُة الغ�ضا�ضنِة

: الأ�ضُل والت�ضمّيُة اأولاً

يعوُد اأ�شُل الغ�شا�شنِة اإلى قبيلِة الأزِد اليمنّيِة الّتي هاجَرْت مَن اليمِن اإلى بالِد ال�ّشاِم, 
, فقد اأقاُموا اأثناَء هجرتِهم عنَد عيِن ماٍء ُيقاُل لها َغ�ّشاُن في  اأوائَل القرِن الأّوِل الميالديِّ
وا  وا با�شِمها, و�ُشمُّ مَّ منطقِة ِتَهاَمَة جنوَب الحجاِز, وا�شتقُروا فيها فترًة مَن الّزمِن, َفت�شَ

باآِل َجْفَنَة, لأنَّ اأّوَل ملوِكهم هو جفنُة بُن عمِرو.

• بّيْن �شبَب ا�شتقراِر الغ�شا�شنِة في منطقِة ِتهاَمَة.

ثانياًا: تاأ�ضي�ُس مملكِة الغ�ضا�ضنِة يف بالِد ال�ّضاِم

الباديِة  في  وا  ا�شتقرُّ حّتى  العربّيِة  الجزيرِة  �شماِل  نحَو  هجرَتهم  الغ�شا�شنُة  وا�شَل 
اإلى  العربيَِّة, وبداأُوا بمدِّ نفوِذهم, فو�شُلوا  الُمَتاِخَمِة للجزيرِة  ال�ّشاِم  الجنوبّيِة مْن بالِد 
مناطِق �لبلقاِء وُحْوَر�َن و�لُجوالِن وُغوَطَة دم�سَق و�سماِل ِفَل�سطيَن، و�ّتخُذو� بد�يَة �الأمِر 
اإلى الَجاِبَيِة في ه�شبِة الُجولِن. وكاَن نظاُم  ُثّم انتقَلِت العا�شمُة  ُب�شرى عا�شمًة لهم, 

. اِنيُّ الُحْكِم لديهم ملكياًّا وراثياًّا, ومْن اأ�شهِر ملوِكهم الحارُث بُن َجَبلَة الَغ�شَّ
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وَل  الدُّ �َشمِّ  ُثّم   ,)5-2( الخريطَة  اإلى  اإرجْع  الغ�شا�شنِة,  مملكِة  موقِع  اإلى  ِف  ولتعرُّ
المجاورَة لمملكِة الغ�شا�شنِة. 

ثالثاًا: العالقاُت اخلارجيُة ململكِة الغ�ضا�ضنِة 

وُم في الغ�شا�شنِة حلفاَء  ومانّيِة, َفَوْجَد الرُّ مبراطورّيِة الرُّ َتتَبُع لالإ كانْت بالُد ال�ّشاِم    
وعقُدوا  بهم,  الّروُم  فاعترَف  الفر�ِس,  دَّ  �شِ راِع  ال�شّ في  عليهم  العتماُد  يمكُن  اأقوياَء 
َنْت حلًفا ع�شكرياًّا بيَن الّطرفيِن, وبالمقابِل كاَن المناذرُة بالعراِق قد  مَعهم معاهدًة ت�شمَّ
وِم والغ�شا�شنِة. وكاَن الغر�ُس مْن هذِه التحالفاِت �شدَّ  عقُدوا ِحلًفا مَع الفر�ِس �شدَّ الرُّ

وَدْرَء خطِر القبائِل في �شبِه الجزيرِة العربّيِة المتاخمِة لحدوِد الفر�ِس والّروِم.

 لماَذا قاَم تحالٌف بيَن الّروِم والغ�شا�شنِة.

ونتيجًة للتحالفاِت ال�ّشابقِة, ا�شتمَرِت الحروُب بيَن الغ�شا�شنِة والمناذرِة وُتّعدُّ معركُة 
ولتيِن.  عيِن اأَُباٍغ ومعركُة يوِم َحِلْيَمَة مْن اأهمِّ المعارِك اّلتي داَرْت بيَن الدَّ

ِل الّن�سَّ الآتي, ُثّم اأجْب عّما يليه: ولمعرفِة المزيِد عْن معركِة يوِم حليمَة, تاأمَّ

قاَم ملُك المناذرِة المنذُر بُن المنذِر بُن ماِء ال�ّشماِء بمهاجمِة الغ�شا�شنِة بقيادِة َمِلِكهم 
األِف مقاتٍل, وداَرْت المعركُة بيَن  الحارِث بِن جبلَة, وبلَغْت قواُت كلٍّ مْنهما مائَة 
ن�شبَة  ال�شِم  بهذا  المعركُة  َيُت هذِه  �ُشمِّ المنذُر م�شَرَعُه, وقْد  الملُك  وَلِقَي  الّطرفيِن 
اإلى حليمَة بنِت الملِك الحارِث الَغ�شاِنيِّ الّتي كاَنْت ت�شاُرُك المقاتليَن في المعركِة, 

وانتهِت المعركُة بهزيمِة المناذرِة بعَد مقتِل ملِكهم. 
محمد المولى, اأياُم العرِب في الجاهليِة, )�س54(.
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َيْت معركُة يوِم حليمَة بهذا ال�شِم؟ • لماذا �ُشمِّ

�شالِم؟  ما �شبُب ت�شميِة المعارِك باأ�شماِء الّن�شاِء في تاريِخ العرِب قبَل الإ

ا : املظاهُر احل�ضارّيُة عنَد الغ�ضا�ضنِة  رابعاً

ًة  كاَن للغ�شا�شنِة ح�شارٌة  مزدهرٌة تاأَثرُت بالح�شارَتيِن ال�ّشا�شاِنيَِّة والبيزنطيِة, وخا�شَّ
في َمجاِل العلوِم والآداِب وال�ّشعِر, وقَد َوفَد اإلى الغ�شا�شنِة اأ�شهُر �شعراِء العرِب لمدِحهم 

. ْبَياِنيُّ ومْن اأبرِزهم ح�ّشاُن بُن ثابٍت والنابغُة الذُّ

َنِة؟ • لماَذا وفَد ال�ّشعراُء اإلى ملوِك الَغ�شا�شِ
ا في مجاِل الّزراعِة ب�شبِب توافِر  وقِد ازدَهرَت ح�شارَة الغ�شا�شنِة اقت�شادياًّا خ�شو�شً
دود(, وقاُموا باإي�شاِل المياِه عبَر قنواٍت  الأمطاِر والينابيِع, واإن�شاِء خزاناِت المياِه )ال�شُّ

الُقرى  َفَعُمَرِت  وُقراهم؛  مدِنهم  اإلى 
ياُع. وال�شِّ

ب�شبِب  عنَدهم  التِّجارُة  وازدهرِت 
�شيطرِتهم على طرِق الّتجارِة بيَن الجزيرِة 

العربّيِة وبالِد ال�ّشاِم والعراِق.
الق�شوَر  فبَنوا  بالُعمراِن  واهتَّموا 
والكنائ�َس  والأديرَة  والأبراَج  والقناطَر 
اأ�شهِر  ومْن  الم�شيحيَة,  الّديانَة  لعتناِقهم 
الِحيِر  وق�شُر  �شاَفِة  الرُّ ق�شُر  ق�شوِرهم 

الغربيِّ وق�شُر ُبْرُقٍع وقلعُة الَق�ْشَطِل.
   .  ال�ّشكُل )2-11(: بقايا من ق�شُر الِحيِر الغربيِّ
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   .  ال�ّشكُل )2-11(: بقايا من ق�شُر الِحيِر الغربيِّ

• بّيْن اأ�شباَب ازدهاِر الّزراعِة عنَد الغ�شا�شنِة.       
مبراطوريِة الّروِم )البيزنطيين( حّتى اأوائِل القرِن ال�شابِع  َبِقَيْت مملكُة الغ�شا�شنِة  مواليًة لإ
بِن  الخليفِة عمَر  ال�ّشاِم زمَن  اإلى بالِد  �شالمّيُة  الفتوحاُت الإ هِت  , عنَدما توجَّ الميالديِّ
وِم في معركِة الَيرُموِك عاَم )15هـ/636م(,  َي اهللُ َعْنُه- فُهِزَم جي�ُس الرُّ اِب -َر�شِ الَخطَّ

�سالَم �أعد�ٌد كبيرٌة منهم. فدخَل �لغ�سا�سنُة في تحالٍف مَع �لم�سلميَن و�عتنَق �الإ

 دخوَل الغ�شا�شنِة في تحالٍف مَع الم�شلميَن.

ما  حكَمْت  اّلتي  الغ�شا�شنِة  مملكُة  انتَهْت  �شالِم  الإ رايِة  تحَت  ال�ّشاِم  بالِد  وبدخوِل 
يقارُب اأربَعمائِة �شنٍة تولّى خالَلها الُحكَم  اثناِن وثالثوَن َمِلًكا اأ�شهُرهم الحارُث بُن جبلَة. 
وهناَك العديُد مَن القبائِل في بالِد ال�ّشاِم في الوقِت الحا�شِر تعوُد في ن�شِبها اإلى الغ�شا�شنِة.
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1- اذكر �شبًبا لكلٍّ مّما ياأتي:
اأ   - ت�شميِة الغ�شا�شنِة بهذا ال�شِم.

ب- دخوِل الغ�شا�شنِة في تحاُلٍف مَع الّروِم.
جـ- معركِة يوِم َحلِيَمَة مْن اأهمِّ المعارِك الّتي داَرْت بيَن الغ�شا�شنِة والمناذرِة.

2- ما طبيعُة نظاِم الحكِم عنَد الغ�شا�شنِة؟

ْح كيَف انتَهْت مملكُة الغ�شا�شنِة؟ 3- و�شّ

4- بّيْن اأهمَّ مظاهِر الح�شارِة لدى الغ�شا�شنِة. 

. 5-ما الآثاُر الّتي تدلُّ على ا�شتقراِر الغ�شا�شنِة في الأردنِّ
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الدرُس الّرابُع 
مملكُة ِكْنَدَة

قبيلُة كندَة هي مَن القبائِل العربّيِة اّلتي هاجَرْت مَن جنوِب الجزيرِة العربّيِة, في القرِن 
, ا�شتَقرْت بدايَة الأمِر �شرَق اليمِن  ُب اإلى َثوِر بِن َعِفيِر بِن َعِديٍّ الخام�ِس الميالديِّ وَتنت�شِ
في منطقِة ح�شَرموَت, ُثّم انتقَلْت اإلى نجٍد و�َشَط الجزيرِة العربّيِة ب�شبِب الحروِب بيَن 
َنْت بعَد ذلَك مْن تكويِن مملكٍة قويٍَّة نتيجَة اّتحاِد القبائِل العربّيِة  القبائِل العربّيِة, وتمكَّ

تحَت َزعاَمِتها, واّتخَذُت كندُة من قريِة الَفاِو عا�شمًة َلُهْم.

ْت كندُة و�َشَط الجزيرِة العربّيِة بخالِف الغ�شا�شنِة والمناذرِة؟  لماذا ا�شتقرَّ

ِر  وتقُع قريُة الَفاِو في وادي اَلَدوا�شِ
محافظِة  في  العربّيِة  الجزيرِة  و�شَط 
نجراَن  عْن  وَتْبُعُد  اليوَم(  ِليِل  )ال�شَّ
حوالي )300( كيلو متًرا اإلى ال�شماِل 
منُذ  كندَة  عا�شمُة  وهي   , ال�شرِقيِّ
القرِن الّرابِع قبَل الميالِد قبَل اأْن ينتِقُلوا 
كهٍل  ذاِت  قريَة  واأ�ْشَموها  نجٍد  اإلى 
موقِع  ولمعرفِة  اآلهتِهم.  باأكبِر  ًنا  تيمُّ

ِل الخريطَة المجاورَة. قريِة الَفاِو تاأمَّ

ال�ّشكُل )2-12(:خريطٌة تبّيُن موقَع قريِة الفاِو.
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وقْد تميَّزْت قريُة الفاِو بما يلي:
ِة في  1- �لموقِع على �لطريِق �لّتجاريِّ حّتى كاَنْت نقطَة عبوٍر للقو�فِل �لتجارّيِة �لمارَّ

العربيِة  الجزيرِة  جنوِب  ُتجاَة  نجٍد 
و�شماِلها.

تاريٌخ  لها  لدولٍة  عا�شمًة  كاَنْت   -2
عريٌق في �لجزيرِة �لعربيِة لمدٍة تزيُد 

على خم�شِة قروٍن.
3- احتواوؤها على العديِد مْن اآباِر المياِه 
الحركِة  ازدياِد  في  اأ�شَهمْت  اّلتي 

التجاريِّة والّزراعّيِة.
                                                                                  

العربّيِة. تاريِخ الجزيرِة  لعّبْتُه كندُة في  اّلذي  الّدوَر  • َبّيِن 
• َعالَم يدلُّ وجوُد اآباِر المياِه في قريِة الَفاِو؟

• براأيَك, هل كاَن لموقِع الفاِو دوٌر في قياِم مملكِة كندَة؟ 
عْت مملكُة كندَة في و�َشِط الجزيرِة العربّيِة, واأ�شبُحوا و�شطاَء ِتجاِريُّون بيَن مملكِة  تو�شَّ
ِحْمَيَر في اليمِن والمناذرِة في العراِق وبالِد فار�َس, و�شّكُلوا مَع مملكِة ِحْمَيَر حلًفا لمقاومِة 

اأعدائهم على غراِر تحالُِف المناذرِة مَع الفر�ِس والغ�شا�شنِة مَع الّروِم البيزنطييَن.
ثانياًا: نظاُم احُلْكِم 

ُعِرَفْت ِكْنَدُة بكندِة الملوِك؛ وذلَك لكوِنها اإحدى القبائِل العربّيِة القليلِة اّلتي اأقاَمْت 
َوْفَق نظاٍم  �لحكَم  ِحْمَيَر و�لمناذرِة و�لغ�سا�سنِة، وتولّى ملوُك كندَة  �إلى جانِب  ممالَك 
, وكاَن نظاُم المملكِة يقوُم على اّتحاٍد فيدراليٍّ يجمُع قبائَل عديدًة تتراأَّ�ُشه  َمَلِكيٍّ وراثيٍّ

اأ�شٌر مْن قبيلِة كندَة.

ال�ّشكُل )2-13(: اآثاُر قريِة الَفاِو.
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 ت�شميَة كندَة بكندِة الملوِك.

ِع ومْن اأ�شهِر ملوِكهم: واّت�شَف ملوُك كندَة بال�شدِة والباأ�ِس وحبِّ التو�شُّ
ِب بـ )اآِكِل الَمَراِر( )460-480م( وهو اأّوِل ملوِك كندَة في  1- َحْجُر بُن عمٍرو الُمَلقَّ
َع في دولِته اإلى اليمامِة )البحرين(, ُثّم تبَعه في الُحْكِم ولُده  نجٍد وقِد ا�شتطاَع اأْن يتو�شَّ

عمُرو بُن َحْجٍر.
َر ُمْلُكه  وِر( )480-495م( الّذي اقت�شَ ِب بـ )الَمْق�شُ 2- عمُرو بُن حجِر بِن عمِرو الُمَلقَّ

َي بالمق�شوِر. مِّ على نجٍد بعَد خروِج اليمامِة مْن اأمالِك اأبيِه ُف�شُ
اأقوى ملوِك كندَة  الِكْنديُّ )495-528م( وكاَن مَن  3- الحارُث بُن عمِرو بن َحْجِر 
حّتى  كندَة  نفوُذ  و�شَل  عهِده  وفي  ُطموًحا,  واأكثِرهم  باأ�ًشا  هم  واأ�شدِّ طالِق  الإ على 

الِحْيَرة
ثالثاًا: احلياُة القت�ضادّيُة والجتماعّيُة

، فقْد مار�َش  كاَن لموقِع كندَة في و�َسِط �لجزيرِة �لعربّيِة دوٌر كبيٌر في �لن�ساِط �لّتجاريِّ
الحياِة  على  ذلَك  اأثُر  فانعك�َس  العربيَِّة؛  الجزيرِة  في  الّتجاريِّ  يِط  الَو�شِ دوَر  كندَة  ُتّجاَر 

القت�شادّيِة والجتماعّيِة لمملكِتهم.

ال�ّشكُل )2-14(: نقوٌد مْن  مملكِة كندَة القديمِة.
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- حفُروا الآباَر و�شُقوا القنواِت.
- احتكُروا زراعَة النخيِل والكروِم واللَّباِن والحبوِب.

وا بالثروِة الَحَيوانيِة الِجماِل والأبقاِر واعتَنوا بتربيِة الخيوِل. - اهتمُّ

ناعاِت الَمعِدنّيِة مثَل الخناجِر وال�شيوِف والأواني. - عرُفوا ال�شّ
وا ب�شناعِة الُحليِّ والأ�شاوِر الُمزخَرفِة والخواتِم. - اهتمُّ

ِن. جاِج الُمَلوَّ - عرُفوا �شناعَة الزُّ
اِر, ف�شنُعوا مْنُه الَمَباِخَر والم�شافَي واأغطيَة الأواني. - انت�شَرْت عنَدهم �شناعةُ الَفخَّ

- قاَم تجاُر كندَة بدوِر الو�شيِط الّتجاريِّ بيَن جنوِب الجزيرِة العربيِة و�شماِلها.
يُب والنَّ�شــيُج والأحجاُر  - اأهــمُّ ال�ّشــلِع الّتجاريّــِة عنَدهم: الحبــوُب والطِّ

ِة. الكريمُة والَمعاِدُن كالّذهِب والف�شَّ
له َكْهٍل اّلذي عبُدوه. ًة ِبها, و�شرُبوا عليها ا�شَم الإ ْت كندُة ُعْملًة خا�شّ - �َشكَّ
- انعك�َس ازدهاُر الّتجارِة على ثراِء الّدولِة, فبَنوا الق�شوَر والأ�شواَق والمعابَد.

الّزراعُة

ناعُة ال�شّ

التّجارُة

2- الحياُة الجتماعيُّة 
احتفَظ اأهُل ِكندَة في حياِتهم الجتماعّيِة بطابِع البداوِة, فكاُنوا يعي�شون في بيوٍت مَن 
يِد اإلى جانِب الّتجارة, وكانوا قبائَل عديدًة تت�شاَبُه في  وَن اأوقاَتهم في ال�شّ َعِر ويق�شُ ال�شَّ

َنَمِط المعي�شِة.

1- الحياُة القت�شاديُّة
 وت�شمُل ما ياأتي:
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َخ في  َوُيَعدُّ ال�ّشاعُر الجاهليُّ امروؤُ القي�ِس بِن َحَجِر بِن عمٍرو مْن اأ�شهِر �شعراِء كندَة اأَرَّ
�شعرِه المالحَم والوقائَع اّلتي عا�َشْتها كندُة.

ومنها يقوُل امروؤُ القي�ِس:
ْيُل ِمْن َعِل ُه ال�شَّ ْخٍر َحطَّ ِمَكرِّ ِمَفـٍر ُمْقِبٍل ُمْدِبٍر َمًعا              َكُجْلُموِد �شَ
ـُِل َلُه اأَْيَطال َظْبٍي و�شاَقا نعاَمٍة                   واإرخــاُء �َشرحــاِن وتقــريُب َتْتفـــ

حيوَة  بُن  رجاُء  ال�شهيُر  والفقيُه  )المتنبي(  الكنديُّ  الح�شيِن  بُن  اأحمُد  وال�شاعُر 
اّلذين  العربيِّ  والأدِب  العلِم  رجالِت  اأ�شهِر  مْن  هم  الِكنديُّ  العربيُّ  والفيل�شوُف 

يعوُدون في اأ�شوِلهم اإلى هذه القبيلِة.
نظًرا  الَفاِو  قريِة  �ّشكاُن  بيَن  الكتابُة  وانت�شرت 
العباداِت,فكاَن  وممار�شِة  الّتجارِة  في  لدوِرها 
ه  اختطَّ الّذي  العربيُّ  الَخطُّ  هَو  الُم�ْشَنِد  الخطُّ 

�ّشكاُن كندَة في التعبيِر عْن اأفكاِرهم.
ِر الّتجارِة في • بّيْن اأَثَر الكتابِة في ازدهاِر وتطوُّ

    قريِة الَفاِو. 
واأّما عْن ديانِتهم فكاَن ملوُك كندَة َوَثِنّييَن يعبُدون 
الّديانَة  هم  بع�شِ اعتناِق  اإلى  �شافِة  بالإ الأ�شناَم, 
الم�شيحيَة الّتي كاَنِت الأكثَر انت�شاًرا في نجٍد قبَل 

�شالِم. الإ
ال�ّشكُل )2-15(: كتابة بخطِّ الُم�ْشَنِد 

ُوِجَدْت في قريِة الَفاِو.
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ا:  الِعمارُة والفنوُن رابعاً

ومعابَد  واأ�شواٍق  ق�شوٍر  بوجوِد  تمثََّلْت  لح�شاَرِتهم  اأطالٍل  على  الَفاِو  قريِة  في  ُعِثَر 
تجارّيٍة  اِت  كَمحطَّ )الفنادِق(  الخاناِت  ببناِء  ِكندَة  �شّكاُن  واهتمَّ  التماثيِل,  جانِب  اإلى 

�شتراتيجيِّ على ُطُرِق الّتجارِة. ل�شتراحِة القوافِل نظًرا لموقِعها الإ
بالح�شاراِت  وتاأثِرها  الِعمارِة  ِم  تقدُّ اإلى  الَفاِو  قريِة  في  الأثرّيُة  الُمخلَّفاُت  وُت�شيُر 
نمَط  تِعك�ُس  المعابِد,  ُجْدَراِن  على  منقو�شٍة  ر�شوماٍت  على  وُعِثَر  القديمِة,  ال�ّشرقّيِة 

معي�شِتهم, وطبيعَة البيئِة التي عا�ُشوا فيها ومعتقداِتهم الدينّيَة. 

وجوَد الخاناِت في قريِة الفاِو فقْط َرْغَم امتداِد نفوِذ كندَة على م�شاحاٍت وا�شعٍة مَن 
الجزيرِة العربيِة.

�شالِم؟ لماذا لم َتمَتدُّ ِهجراُت القبائِل العربّيِة اإلى �َشماِل اإِْفِريِقيَّا قبَل الإ
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1- عّرْف ما يلي:
 قريَة الفاِو, كندَة الملوِك.

2- امالأ الفراَغ بالمعلوماِت المنا�شبِة فيما يلي:
ُب قبيلُة ِكْنَدَة اإلى .................. . اأ   - ُتْن�شَ
ب- عا�شمُة مملكِة كندَة هي ............... .

جـ- مَن الّدياناِت الّتي ظهَرْت في مملكِة كندَة هي ........... و ............ .
د  - اأقوى ملوِك كندَة هو .............. .

3- ف�ّشر ما يلي:
اأ   - قياَم دولِة كندَة في َنْجٍد.

�شالِم ببع�ِس القبائِل العربّيِة. ب- اقتِرَن قياُم الدوِل والممالِك العربّيِة قبَل الإ
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1- عّرْف ما ياأتي:

العرَب الُم�شتِعرَبَة, الخاناِت.

بّيْن اأ�شباَب ازدهاِر الحياِة القت�شاديِّة في جنوِب �شبِه الجزيرِة العربّيِة.  -2

ف�ّشر ما يلي:  -3
َنِة في بالِد ال�ّشاِم. ا�شِ ْعَف مملكِة الَغ�شَ اأ   -  �شَ

ب- ت�شميَة مملكِة كندَة بهذا ال�شِم.
جـ- لم تكْن ح�شارُة مملكِة كندَة بم�شتوى ح�شارِة مملكَتي الَغ�شا�شنِة والَمناِذَرِة.

َنِة؟ بّيْن كيَف انتَهْت مملكُة الغ�شا�شِ  -4

�ُس مملكِة الَمَناِذَرِة؟ مْن ُموؤ�شِّ  -5

ا�شتنتِج العوامَل اّلتي �شاعَدْت على ن�شوِء مملكِة المناذرِة.  -6

عّدْد اأهمَّ الُمنجزاِت الِمعمارّيِة في ح�شارِة مملكِة المناذرِة.  -7

ُدها  وِل في �سبيِل تحقيِق �الأهد�ِف �ّلتي َتْن�سُ 8- ما �أهمّيُة �لتحالفاِت �لع�سكرّيِة بيَن �لدُّ
وُل؟ تلَك الدُّ

الجزيرِة  في  قاَمْت  اّلتي  الممالِك  تاريِخ  درا�شِة  مْن  الم�شتفادُة  والِعَبُر  الدرو�ُس  ما   -9
العربّيِة؟
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التقومُي الذاتيُّ
َقيّْم ما تعلَّْمتََه بو�شِع اإ�شارِة )√( اأماَم العبارِة الّتي تنا�شُب تعلَُّمك في الجدوِل الآتي:

ْل نعْم معاييُر التقويِم الذاتيِّ ْقُم  الرَّ

ُح المق�شوَد بالمفاهيِم الآتيِة: اأُو�شّ
العرِب البائدِة – العرِب الم�شتعربِة – العرِب العاربِة – َلْخٍم – 

المناذرِة – الغ�شا�شنِة – ِكندَة.

1

اأقارُن بيَن مملكِة المناذرِة ومملكِة الغ�شا�شنِة مْن حيُث ا�شتقراُر 
كلٍّ مْنهما.

2

�شماِل  في  العربّيِة  القبائِل  بيَن  الم�شيحيِة  الّديانِة  انت�شاَر  اأعّلُل 
الجزيرِة العربّيِة.

3

اأذكُر اأبرَز المعارِك الّتي داَرْت بين المناذرِة والغ�شا�شنِة. 4

اأدِرُك اأهمّيَة معركِة ذي َقاٍر عنَد العرِب. 5

�أقّدُر دوَر مملكِة كندَة في ن�ساِط حركِة �لّتجارِة عنَد �لعرِب قبَل 
�شالِم. الإ

6

ي لالأخطاِر الخارجّيِة. اأدرُك اأهمّيَة الوحدِة في الّت�شدِّ 7



الوحدُة الّثالثُة

ُة3 ولُة العبا�ضيَّ الدَّ

 ما الأهمّيُة التاريخّيُة لمدينِة الحميمة.



َطِة الَواِرَدِة ِفْيها، اأْن:  اِلِب بَْعَد ِدَرا�َشِة َهِذِه الِوْحَدِة، َوالِقيَاِم ِبالَواِجبَاِت َوالأَنْ�شِ يُتََوقَُّع ِمَن الطَّ

 ي�شتوعَب املفاهيَم وامل�شطلحاِت الواردَة يف الوحدِة.

 يتعّرَف ن�شَب الخلفاِء العبا�شّييَن.

 يتتّبَع مراحَل الدعوِة العبا�شّيِة.

 يعطَي اأ�شباَب اختياِر الُحَمْيَمِة وُخَرا�َشاَن والكوفِة مراكَز للّدعوِة العبا�شّيِة.

.  يبّيَن ممّيزاِت الع�شِر العبا�شيِّ

 يقارَن بيَن الوزارِة في الع�شِر العبا�شيِّ و الوزارِة في الع�شِر الحديِث.

.  يذكَر الّدواويَن الجديدَة الّتي ا�شتحِدَثْت في الع�شِر العبا�شيِّ

 يقّدَر دوَر الق�شاِء في اإرجاِع الحقوِق اإلى اأ�شحاِبها.

 يعتزَّ بدوِر الجي�ِس في الحفاِظ على اأمِن الّدولِة.

ُة للِوْحَدِة تاَجاُت الَعامَّ النِّ
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ُل الّدرُس األوَّ
ن�ضاأُة الّدولِة العبا�ضّيِة              

�شاهَمِت الظروُف ال�ّشيا�شّيُة والقت�شادّيُة والجتماعّيُة ال�شّيئُة اّلتي �شاَدْت في اأواخِر 
العهِد الأَِمويِّ اإلى اإيجاِد بيئٍة ِخ�شبٍة لكلِّ العنا�شِر المناوئِة للّدولِة الأَموّيِة, والّتي انتهَزِت 
نهاِء الحكِم الأَمويِّ وقياِم الّدولِة  الفر�شَة م�شتغلًة الظروف ال�شعبة الّتي تمرُّ بها الدولُة لإ
َيْت بهذا ال�شِم ن�شبًة اإلى العبا�ِس بِن عبِد المطلِب عّم النبيِّ �شلّى اهللُ  العبا�شّيِة الّتي �ُشمِّ

عليِه و�شّلَم0
وُتق�شُم فترُة حكِم العبا�شّييَن اإلى ع�شَرين ُهما:

1-الع�شُر العبا�شيُّ الأّوُل )132-232هـ/750-850 م(.
2-الع�شُر العبا�شيُّ الثاني )232-656هـ/850-1258م(.

اأولاً : مراحُل الّدعوِة العبا�ضّيِة

 ظهَرِت الدعوُة العبا�شّيَة في اأواخِر الع�شِر الأَمويِّ , مطالبًة بحِقهم بتولّي الخالفِة 
العبا�شّيُة  الدعوُة  مّرِت  عليه و�شّلَم. وقْد  اهللُ  النبيِّ �شّلى  العبا�ِس عمِّ  اإلى  ن�شِبهم  بحكِم 

بمرحلَتين هما:
1- المرحلُة الأولى 

�ُس الدعوِة العبا�شّيِة هَو محّمُد بُن عليِّ بِن عبِد اهلل بِن العبا�ِس, اّلذي ا�شتوطَن  موؤ�شِّ
المرحلُة  هذِه  وتميََّزْت  قامِته.  لإ ا  مقراًّ واأ�شبَحْت  الأُْرُدنِّ  جنوَب  الُحَمْيَمِة  بلدَة 

ا خوًفا مِن اكت�شاِف  اأمِرها مْن ِقَبِل الأَمويّيَن. بالدعوِة �شراًّ

• في اأيِّ محافظٍة اأُردنّيٍة تقُع بلدُة الُحَمْيَمِة؟
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َتاأّمِل الّن�سَّ الآتَي ,ُثّم اأجْب عّما يليه:

الكوفَة  الكوفَة و خرا�شاَن مرِكًزا لدعوِته ؛ لأّن  العبا�ِس  بِن  بُن عليِّ     اختاَر محمُد 
حلقُة و�شٍل بيَن الُحَمْيَمِة وخرا�شاَن , وُخرا�شاُن موطُن العرِب المقاتلِة اّلذيَن عبَُّروا 
ِرِهم مْن �شيا�شِة الأَمويّيَن اّلذيَن حرُموهم مَن العطاِء و المتيازاِت الع�شكرّيِة و  عْن تَذمُّ
دارّيِة الُمهّمِة, كما اأراَد اأْن ي�شِرَف نظَر الأَمويّيَن واأَن�شاَرهم عِن المركِز  ال�شيا�شّيِة والإ
؛ لأنَّها تقُع على خطِّ  ماِم محمِد بِن عليٍّ الرئي�ِس لن�شاِطه في الُحَمْيَمِة  مركِز اإقامِة الإ
القوافِل التجارّيِة الّتي تربُط بيَن بالِد ال�ّشاِم والحجاِز والعراِق وخرا�شاَن والم�شرِق, 
عِن  وُبْعُدها  الحجاِز,  في  المقّد�شِة  والبالِد  ال�ّشاِم  بالِد  بيَن  الحجِّ  لقوافِل  وطريًقا 

�لعا�سمِة �الأَمويِّة في دم�سَق.                     
فاروُق عمر, الخالفُة العبا�شّيُة في ع�شِر الفو�شى الع�شكريِّة , �س)9(.

• براأيَك, لماذا اختاَر العبا�شّيوَن الُحَمْيَمَة مركًزا لنطالِق دعوتهم؟
• بّيْن دوَر كلٍّ مْن خرا�شاَن والكوفِة في الّدعوِة العبا�شّيِة .

2- المرحلُة الثانيّة
�شاعدِت الظروُف في اأواخِر الدولِة الأَموّيِة والأحداُث المت�شارعُة للّدعوِة العبا�شّيِة 
العلنّيِة, بعَد  اإلى المرحلِة  العبا�شّيُة  انتَقلِت الدعوُة  على نجاِح المرحلِة الأولى, ثمَّ 
ماِم محمِد بِن عليٍّ بِن العبا�ِس عاَم )125هـ /742م( ثمَّ انتقَل اأمُر الدعوِة   وفاِة الإ

اإلى اأخيه اإبراهيَم بِن عليٍّ اّلذي عِمَل على تنظيِم الدعوِة وتقوِيتها.
ماُم اإبراهيُم بُن عليٍّ  بتعييِن اأبي م�شلٍم الُخرا�شانيِّ قائًدا للدعوِة في ُخرا�شاَن  قاَم الإ
لما يتَمتَُّع به مْن قدرٍة  على التنظيِم وك�شِب الُموؤيِّدين والأن�شاِر, وبعَد اأْن اكتَمَلِت 
دَّ الوالَي الأَمويَّ  ال�شتعداداُت  قاَد اأبو م�شلٍم وَقْحَطَبُة بُن �َشبيٍب الجي�َس العبا�شيَّ �شِ
رايِة  ورفَع  للعبا�شّييَن  خرا�شاَن  اإخ�شاَع  وا�شتطاَع  ُخرا�شاَن,  في  �َشّياٍر  بَن  ن�شَر 
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الدولِة  بعُد مركَز  اأ�شبَحْت فيما  الّتي  العراِق  اإلى  انتقَل  ُثمَّ  فيها,  ال�ّشوداَء  العبا�شّييِن 
ُثّم  التالية,  الخريطة  ِل  تاأمَّ العبا�شّيُة  الدولُة  ْتها  �شمَّ اّلتي  الأقاليِم  ولمعرفِة  العبا�شّيِة. 

اأجْب عّما يليها:

ال�ّشكُل )3-1(: اأقاليُم الدولِة العبا�شّيِة.

عاًرا لهم ؟ • لماذا اّتخَذ العبا�شّيوَن الّلوَن الأ�شوَد �شِ
• عّيِن المراكَز اّلتي انطلَقْت منها الّدعوُة العبا�شّيُة.

ثانيااً : قياُم الدولِة العبا�ضّيِة
تمّكَن العبا�شّيوَن بعَد نجاِح دعوِتهم مْن تاأ�شي�ِس دولِتهم في الكوفِة �شنَة )132هـ/ 
بلدة  مَن  واّتخَذ   , عبا�شيِّ خليفٍة  كاأّوِل  العبا�ِس  لأبي  البيعُة  اأُِخَذِت  وهناَك   ,) 750م 
عاَم  الأنباِر  اإلى  انتقَل  ُثّم  الأمر  اأّوَل  فيها  فنزَل  لدولِته,  مركًزا  العراِق  في  الها�شمّيِة 

)134هـ/752م(.
توّلى اأبو جعفِر المن�شوُر الخالفَة بعَد وفاِة �شقيِقه اأبي العبا�ِس �شنَة )136هـ/754م(, 
وا�شتطاَع اأْن ُيَثبَِّت اأركاَن الدولِة بف�شِل ِحكَْمِته وُطوِل فترِة ُحْكِمه,  لذا يعتبُر اأبو جعفٍر 
�ُس الحقيقيُّ للّدولِة العبا�شّيِة؛ لأّنَه ا�شتطاَع اأْن يق�شَي على خ�شومِه,  المن�شوُر هَو الموؤ�شِّ
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وُيواجَه الّتحدياِت والأخطاَر اّلتي ع�شَفْت بالدولِة العبا�شّيِة في مرحلِة التاأ�شي�ِس.
موقًعا  فاختاَر  عا�شمٍة جديدٍة  ببناِء  الداخلّيِة  الأو�شاِع  ا�شتقراِر  بعَد  المن�شوُر  اهتّم 

اإ�شتراتيجياًّا للعا�شمِة هي بغداُد. 

ومْن اأ�شباِب اختياِر المن�شوِر لموقِع مدينِة بغداَد: 
1- موقُعها الجغرافيُّ قرَب نهِر  دجلَة.

2- وقوُعها على الُطرِق الّتجارّيِة البريِّة والنهريِّة. 
3- ح�شانُة الموقِع . 

4- خ�شوبُة الّتربِة َوتوافُر المياِه.

ياٌت عّدٌة على بغداَد منها: داُر ال�ّشالِم, والمن�شوريُّة والزوراُء والمدينُة  مَّ واأُطِلَقت ُم�شَ
 . َرُة ب�شبِب تخطيِط المدينِة اّلذي اّتخَذ ال�ّشكَل الدائِريَّ الُمدوَّ

• براأيَك, لماذا اتُِّخَذ ال�ّشكُل الدائريُّ كمخطٍط لمدينِة بغداَد؟

َيْت مدينُة بغداَد بالمن�شورّيِة؟ لماذا �ُشمِّ

الأوائِل  الخلفاِء  عهِد  في  ًة  خا�شّ مزدهرًة  ح�شاريًّة  نه�شًة  العبا�شيُّ  الع�شُر  �شهَد 
العبا�شيُّ  الع�شُر  تمّيَز  وقْد  والمعت�شِم,  والماأموِن  الّر�شيِد  وهاروَن  والَمهديِّ  المن�شوِر 

بعدِة مميزاٍت.
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مميزاُت الع�شِر العبا�شيِّ

ِر الحياِة. زيادُة وارداِت الّدولِة, فعمَّ الّرخاُء والزدهاُر القت�شاديُّ اّلذي اأثََّر في تطوُّ

الهتماُم بالعلِم والعلماِء والأدباِء واإن�شاُء مكتبِة بيِت الحكمِة , اّلتي اعتَنْت بالعلوِم والترجمِة 
ْرَياِنيَِّة والِهْنِديِّة وغيِرها. عن الّلغاِت الالتينيِة والفار�شّيِة  وال�شُّ

تاأميُن �س��المِة قو�ف��ِل �لُحّجاِج وتوفيُر �الأم��ِن و�لمياِه على ُطوِل طريِق �لح��جِّ �إلى �الأماكِن 
المقّد�شِة في الحجاِز.

تح�شيُن حدوِد الدولِة المواجهِة لّلروِم البيزنطييَن واإن�شاُء وليِة العوا�شِم.  

ازدهاُر العلوِم الّدينيِة وعلوُم اللغِة والأدِب والعلوُم التطبيقّيُة  

الهتماُم بالّتجارة ِالّداخليِة والخارجيِة.

. ال�ّشكُل )3-2(: مميزاُت الع�شِر العبا�شيِّ

؟     يجابيُّ اّلذي ترتََّب على زيادِة وارداِت الّدولِة في الع�شِر العبا�شيِّ • ما الأثُر الإ

كاَن للخلفاِء العبا�شّييَن عالقاٌت خارجّيٌة ِوّدّيٌة مَع ملوِك الّدوِل المجاورِة , كالخليفِة 
ومانّيِة )�َشاْرِلَماَن(,  هاروَن الر�شيِد كاَن له عالقاٌت مَع ملوِك الهنِد واإمبراطوِر الّدولِة الرُّ

فاراِت. وقْد تباَدل الهدايا وال�شَّ

ولمعرفِة هذِه المميزاِت تاأّمِل ال�ّشكَل الآتَي, ُثّم اأجْب عّما يليه:
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اقراأ الّن�سَّ الآتَي, ُثمَّ اأجْب ّعما يليه:

ق�شُة الخليفِة هاروَن الر�شيِد مَع �َشاْرِلَماَن ملِك الِفَرنَْجِة وال�ّشاعِة. 
اأر�شَل هاروُن الر�شيُد اإلى �شارلماَن �شاعًة مائّيًة مَن النُّحا�ِس الأ�شفِر بارتفاِع نحِو اأربعِة 
الكراِت  ي�شقُط منها عدٌد من  �شاعٍة  تماِم كلِّ  الماِء, وعنَد  قوِة  بوا�شطِة  تتحّرُك  اأمتاٍر 
ُنحا�شّيٍة,  قاعدٍة  فوَق  ال�ّشاعاِت  عدِد  َب  َح�شَ الآخَر  البع�َس  ها  بع�شُ فيتبُع  المعدنّيِة, 
مًة بحيُث  , وكاَنِت ال�شاعُة م�شمَّ مبراطوريِّ َفُتحِدُث َرِنْيًنا جمياًل في اأنحاِء الق�شِر الإ
فار�ٌس  مْنُه  ويخرُج  ال�ّشاعِة,  داخِل  اإلى  الموؤدَيِة  َر  ع�شَ الثَني  الأبواِب  مَن  باٌب  يفتُح 
يدوُر حوَل ال�ّشاعِة, ُثّم يعوُد اإلى المكاِن الّذي خرَج مْنَه, وعنَد ال�شاعِة الثانيَة ع�ْشرَة 
اأَتوا  ُثّم يعوُدون مْن حيُث  َر فار�ًشا مرًة واحدًة يدوُرون دورًة كاملًة,  اثنا ع�شَ يخرُج 

وُتغَلُق �الأبو�ُب خلَفهم.
ال�ّشاعِة  داخِل  في  اأنَّ  الملِك  حا�شيُة  واعتقَدْت  مبراطوِر,  الإ ده�شَة  ال�ّشاعُة  اأثاَرِت 
الّليِل, واأح�شُروا َمعهم فوؤو�ًشا  اأثناَء  ال�شاعِة  اإلى  �شيطاًنا ي�شكُنها ويحّرُكها, وجاوؤوا 
مبراطوُر  الإ َحِزَن  وقْد  اآلِتها,  �شوى  �شيًئا  بداِخلها  يِجُدوا  لم  اأنَّهم  اإّل  ُموها  وحطَّ
ناِع المهرِة لمحاولِة اإ�شالِح  �َشاْرلماُن ُحزًنا بالًغا, وا�شتدعى ح�شًدا مَن العلماِء وال�شُّ
اأْن  م�شت�شاِريه  بع�ُس  عليه  َفَعر�َس  َلْت,  ف�شِ المحاولَة  لكنَّ  ت�شغيِلها,  واإعادِة  ال�ّشاعِة 
�شالِحها, فقاَل �َشاْرِلماُن »اإنَّني  يخاِطَب الخليفَة هاروَن الر�شيَد ليبعَث فريًقا عربياًّا لإ
با�شِم  عاًرا  ارتْكبنا  اأّننا  بغداَد  في  الم�شلميَن  خليفُة  يعِرَف  اأْن  �شديٍد  بخجٍل  اأ�شعُر 

الفرنجِة كلِّها.
من�شور عبد الحكيم ,هارون الر�شيد , �س)292(.

• ماذا ت�شتنتُج مَن الق�شِة ال�ّشابقِة؟ 
• عالَم يدلُّ وجوُد عالقاٍت دبلوما�شّيٍة بيَن الخليفِة هاروَن الّر�شيِد وبيَن �شارلماَن؟   
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1- ما المق�شوُد بالُحَمْيَمِة.

حيحِة: 2- اأكمِل الفراَغ فيما ياأتي بالمعلوماِت ال�شّ
اأ   - تمّيَزِت الدعوُة العبا�شّيَة في ِبدايِتها بـ ............

ب- ينت�شُب العبا�شّيوَن اإلى ....................
جـ- المدينُة الّتي اأَخَذ فيها اأبو العّبا�ِس البيعَة واأ�شبَح اأّوَل خليفٍة عبا�شيٍّ ِهَي ........
د  - �أُطِلَق على بغد�َد �أ�سماٌء ِعّدٌة ِمْنها ................و ....................

3- اذكْر �شبًبا لكلٍّ مّما ياأتي :
اأ    - اّتخاِذ الُحَمْيَمِة مركًزا لّلدعوِة العبا�شّيِة.

ب - تولّي اأبي م�شلٍم الُخرا�شانيِّ قيادَة الّدعوِة في ُخرا�شاَن.
جـ- اختياِر المن�شوِر بغداَد لتكوَن عا�شمًة لدولتِه.
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نظاُم احلكِم والإدارِة يف الدرُس الّثاني
الّدولِة العبا�ضّيِة

: اخلـالفُة اأولاً

ِر نظاِم  كاَن لمجيِء العبا�شّييَن اإلى الحكِم بعَد انتهاِء الع�شِر الأَمويِّ اأثٌر كبيٌر في تطوُّ
 / )132هـ  عاَم  بالخالفِة  ُبوِيَع  عبا�شيِّ  خليفٍة  اأّوُل  هَو  ال�ّشفاُح  العّبا�ِس  واأبو  الخالفِة, 
ورى  ال�شُّ التاأكيِد على  اأ�شا�ِس  اأحقيَِّتهم في الحكِم على  العبا�شّيوَن في  750م(, وا�شتنَد 

والعدِل واللتزاِم بالقراآِن الكريِم وال�ّشنِة الّنبوّيِة.

وقْد حذا العبا�شّيوَن حذَو الأَمويّيَن  بالمحافظِة على نظاِم الوراثِة في الحكِم َفَعهدوا 
والماأموَن  الأميَن  اأبناَءه  عيََّن  الّر�شيُد  فهاروُن  واحٍد,  وقٍت  في  للعهِد  وليٍّ  مْن  لأكثَر 

والُموؤتمَن ولًة للعهِد.

؟ ما المق�شوُد بوليِة العهِد وهل هي موجودٌة في ع�شرِنا الحاليِّ

ثانياًا: الــِوزارُة

الوزارُة كلمٌة عربّيٌة وتعني الِوْزَر )الثَِّقَل( لأنَّ الوزيَر يحمُل عِن الخليفِة اأثقاَله واأعباءُه. 
زِر والُموؤازرِة.  ا مَن الإ ٌة اأي�شً والوزيُر م�شاوُر الملِك ومعاونُه وهي م�شتمدَّ

وا�شتحِدَث هذا المن�شُب في الع�شِر العبا�شيِّ الأَّوِل واأبو �َشَلمَة الَخالُل هَو اأّوُل وزيٍر 
للعبا�شّييَن, وُلّقَب بوزيِر اآِل ُمّحٍمد. 
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كيَف كاَنْت َمهامُّ  الوزارِة ُتماَر�ُس في  ع�شِر الخلفاِء الّرا�شديَن؟

والوزيُر �َشاِعُد الخليفِة الأيمِن, وينوُب عْنُه في حكِم البالِد ومن وظائِفِه تعييُن الُعماِل, 
لطَتيِن: المدنيِة, والحربّيِة, ويقوُم بتقديِم  وي�شرُف على جمِع ال�شرائِب, ويجمُع بيَن ال�شُ
النُّ�شِح والم�شورِة للخليفِة. وقْد بّيَن الخليفُة الماأموُن ال�شفاِت الّتي ينبغي توافُرها فيَمْن 

يتولّى الوزارَة. ولمعرفِة هذِه ال�شفاِت اقراأ الّن�سَّ الآتَي, ُثّم اأجْب عّما يليه:

) اإّني التم�ْشُت لأموِري رجاًل جامًعا لخ�شاِل الخيِر, ذا عفٍة في َخالِئِقه, وا�شتقامٍة في 
َبْتُه الآداُب, واأحكَمْتُه التجارُب, اإِن اوؤتِمَن على الأ�شراِر قاَم بها, واإْن  طرائِقه, قْد َهذَّ
ُقلَِّد َمَهّماِت الأموِر نه�َس فيها, ُي�شكُته الِحْلُم, وينطُقه الِعلُم, وتكفيِه اللحظُة, وتغنيِه 
َن  اللَّْمَحُة, له �شولُة الأمراِء, واأَناُة الحكماِء, وتوا�شُع العلماِء, وفهُم الفقهاِء, اإْن اأُح�شِ
َبَر, ل يبيُع ن�شيَب يوِمه بحرماِن َغِدِه, َي�ْشَتِرُق قلوَب  �شاءِة �شَ اإليِه �َشَكَر, واإِن ابتِلَي بالإ

الّرجاِل بخالبِة ل�شانِه وح�شِن بَيانِه(.

, الأحكاُم ال�ّشلطانّيُة, �س)22(. الماورِديَّ

• لماذ� �أُطِلَق على �ل�ّسخ�ِش �ّلذي ي�ساعُد �لخليفَة َلَقُب وزيٍر؟
. فاِت �لّتي ينبغي تو�ُفُرها في �لوزيِر في �لع�سِر �لعبا�سيِّ • ��ستنتْج مَن �لّن�شِّ �ل�سابِق �ل�سّ

ثالثاًا: احِلَجاَبُة

بتنظيِم  قاُموا  اّلذين  اَب  الُحجَّ فاّتخذوا  اأُميََّة,  َبِني  نهَج  العبا�شّيوَن   الخلفاُء  انتهَج    
َدٍة.  دخوِل الّنا�ِس اإلى الخليفِة في اأوقاٍت محدَّ

ُيْلِزُم  وكاَن  الدولِة,  اأُموِر  مْن  كثيٍر  في  اُر  ُي�شت�شَ فاأ�شبَح  الحاجِب,  مرتبُة  عَلْت  وقْد 
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موِر الّدولِة, ول يجوُز لهم الّبتَّ في اأيِّ ق�شيٍة  اأ�شحاَب الّدواويِن بالّرجوِع اإليه في كلِّ اأُ
اإّل بعَد موافقِتٍه, ومْن اأبرز الُحّجاِب في الع�شِر العبا�شيِّ الف�شُل بُن الربيِع.

. َعلْت مرتبُة الحاجِب في الع�شِر العبا�شيِّ

ا: الدواويُن رابعاً

اأو الدفتَر, وقْد  ال�ّشجَل  اأو تعني  اأْي ) �شّجَل وتثبََّت(  الّديواُن كلمٌة عربّيُة مْن دّوَن 
�لّتابعُة  د�رّيُة  �الإ �ل�ّسجالُت  فيه  ُتَحفُظ  كاَنْت  �ّلذي  �لمكاِن  على  �لّديو�ِن  ��سُم  �أُِطلَق 
�شافِة اإلى الدواويِن الّتي ُعِرَفْت  للّدولِة, وفي الع�شِر العبا�شيِّ اأُن�شئْت دواويُن جديدٌة بالإ
, وقْد ظهَرْت نتيجًة لحاجِة الّدولِة اإليها لتنظيِم اأموِرها  , والأَمويِّ في الع�شَرين: الّرا�شديِّ

داريِّة والمالّيِة والع�شكرّيِة. الإ

ال�ّشكُل )3-3( : الّدواويُن.

الّتي  الأعباِء  لكثرِة  ونظًرا    
كاَنْت تقُع على عاتِق �لوزيِر، �أ�سبَح 
موظِفيَن  تعييُن  ال�شروِريِّ  مَن 
�شراِف على  ُيعاوِنوَن الوزيَر في الإ

الّدواويِن واإدارِة �شوؤوِنها.
اأبرِز هذِه  المزيِد عْن  ولمعرفِة 
الدواويِن الجديدِة اّلتي ا�شتحِدَثْت 
ال�ّشكَل  ِل  تاأمَّ  , العبا�شيِّ الع�شِر  في 

الآتَي, ُثّم اأجْب عّما يليه:
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ُته النََّظُر في �َشكاوى الّرعّيِة على الُولِة ورجاِل الّدولِة. َمَهمَّ

ْت م�شادرُة اأمالِكهم. ُل فيه اأ�شماُء الأ�شخا�ِس الّذيَن تمَّ جَّ ُت�شَ

دارّيِة والماليِة في جميِع اأنحاِء الدولِة. ُتُه مراقبُة اأعماِل الّدواويِن الإ َمَهمَّ

�شراُف على الأرا�شي التابعِة للخليفِة. ُتُه الإ َمَهمَّ

�شراُف على َعَمِل ديواِن الأزمِة. ُتُه الإ وَمَهمَّ

ديواُن المظالِم

ديواُن الُم�شاَدَرِة

ديواُن الأزمِة

واِفي ديواُن ال�شّ

ديواُن زماِم الأزمِة

 . ال�ّشكل )3-4(: الّدواويُن الم�شتخدمُة في الع�شِر العبا�شيِّ

• قارْن بيَن ديواِن الأزمِة وديواِن زماِم الأّزمِة.
؟ • ما الّديواَن اّلذي ي�شبُه ديواَن الأزمِة في ع�شِرنا الحاليِّ

.  ال�شكل )3-5( : الق�شاُء في الع�شِر العبا�شيِّ

خام�ضا: الق�ضاُء

في  ِة  الُمهمَّ الوظائِف  مَن  الق�شاُء    
على  بالمحافظِة  يقوُم  لأّنُه  الّدولِة؛ 
حقوِق �لرعيَِّة عْن طريِق حلِّ �لمنازَعاِت 

بيَن النَّا�ِس.
فقْد  المن�شِب  هذا  لأهّمّيِة  ونظًرا 
على  يجُب  �لّتي  �ل�سروِط  بع�ُش  َعْت  ُو�سِ

القا�شي اأن يتحّلى بها ومنها:

�شالمّيِة. 1- اأْن يكوَن فقيًها عالًما بال�شريعِة الإ
ا . 2- اأْن يكوَن قوياًّا عاقاًل حراًّ

3- اأْن يكوَن عادًل.
. 4- اأْن يكوَن �شليَم الَحوا�سِّ
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َحِظَي الق�شاُة في الع�شِر العبا�شيِّ بالحتراِم.

ِه. ْغ تعريًفا منا�شًبا للق�شاِء وَمَهامِّ مْن خالِل العمِل بنظاِم المجموعاِت �شُ

الم�شائِل  َي �شاحَب  �ُشمِّ فعيَُّنوا رجاًل  الأحكاِم  مَن  بالتثبُِّت  العبا�شّيوَن  الخلفاُء  اهتمَّ 
وا بتح�شيِن اأحواِل الق�شاِة  ُتُه الوقوُف على حالِة ال�شهوِد, وتتبُِّع اأحواِلهم كما اهتمُّ َمَهمَّ
�َشاِوي. ومْن اأ�شهِر  ُنوا مَن العي�ِس في ُي�ْشٍر ورخاٍء ولكي يبتعُدوا عِن الرَّ الماديِة حّتى يتمكَّ

ق�شاِة هذا الع�شِر القا�شي وكيٌع �شاحُب كتاِب اأخباِر الق�شاِة.

, ولماذا؟ • هل توؤّيُد تح�شيَن الأو�شاِع المادّيِة والمعي�شيِة للق�شاِة في الوقِت الحاليِّ
الق�شاِة  قا�شي  من�شُب  ا�شتحدَث  العبا�شيِّ  الع�شِر  في  الق�شاِء  نظاِم  ِر  لتطوُّ ونتيجًة 
والبالِد  والأم�شاِر  الأقاليِم  في  الق�شاِة  بتعيِن  ويقوُم  الّدولِة  بعا�شمِة  ُيقيُم  كاَن  واّلذي 
َب  ُلقِّ اأحكاٍم ق�شائّيٍة , واأّوُل مْن  �شراِف عليهم, ويتتبَُّع ما ُي�شدروَنُه مْن  المختلفِة  والإ
بقا�شي الق�شاة القا�شي اأبو ُيو�ُشَف يعقوُب بُن اإبراهيَم �شاحُب كتاِب الَخراِج في عهِد 

الخليفِة هاروَن الر�شيِد.

ُب قا�شي المظالِم, الّذي ينظُر في الق�شايا الّتي ت�شُعُب على القا�شي  كما ظهَر َمْن�شِ
وكانت �شلطته اأعلى ِمْن �ُشلطِة القا�شي.

ْكَل الآتَي, ثمَّ اأجْب  ِل ال�شَّ تاأمَّ اإلى اخت�شا�شاِت قا�شي المظالِم  اأكثَر  َف  ولكْي تتَعرَّ
عّما يليه: 
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ال�ّشكُل )3-6( : اخت�شا�شاُت قا�شي المظالِم. 

َر الحر�ُس والفقهاُء وال�ّشهوُد مجل�َس قا�شي المظالِم؟ • لماذا ينبغي اأْن يح�شُ
ا: اجلي�ُس �ضاد�ضاً

اعتمَدِت الّدولُة العبا�شّيُة على الجي�ِس 
لحمايِتها مَن الأخطاِر الخارجّيِة؛ لهذا َتّم 
واأهُل  العرُب  عماُده  َقِويٍّ  جي�ٍس  تاأ�شي�ُس 
ق�شميِن  اإلى  الجي�ُس  َم  ُق�شِّ وقد  خرا�شاَن, 

هما: 

لهم   ُتَدفُع  وهوؤلِء  اّلنظاِمّيوَن  الجنُد   -1
رواتُب �شهرّيٌة بانتظاٍم مْن ديواِن الُجْنِد. 

ون اأُعطياِتهم مْن ديواِن الجنِد خالَل  ِة الّرعيِة, ويتقا�شَ َعُة وهْم مْن عامَّ 2- الجنُد الُمتطوِّ
ِعهم. فترِة تطوُّ

ولما تولّى المعت�شُم الخالفَة عاَم )218هـ/ 836م( ونظًرا لّت�شاِع الدولِة العبا�شّية 
خرى اإلى الجي�ِس العبا�شيِّ كالأتراِك. اأدخَل عنا�شَر اأُ

مَن  ْرُق)التُّْر�ُس  الدَّ والّرمُح,  ال�ّشيُف  الجي�ُس:  ا�شتخدَمها  الّتي  الأ�شلحِة  اأبرِز  ومْن 
�لجلوِد( �لُخَوُذ، �لّدُرْوُع، و�لَمْنَجِنيُق. 

تنفيُذ ما َعَجَز عْنُه القا�شي 
مْن اأحكاٍم.

َكاَوى الّتي  الّنظُر يف ال�شَّ
يرفُعها الأفراُد على الولِة.

الّنظُر يف تظلُِّم اجُلْنِد 
ِر دفِع رواتِبهم يف  وتاأخُّ

بع�ِس الأحياِن. 

اخت�شا�شاُت قا�شي المظالِم

ال�ّشكُل )3-7(: جندٌي يحمُل اأ�شلحًةَ .
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هم  اأنف�شَ العبا�شّيوَن  يحمي  وحّتى 
اأقاُموا الح�شوَن على  مْن غاراِت الّروِم 
حدوِد دولِتهم واأقاُموا الُمدَن الح�شيَنَة 

واأطُلقوا عليها ا�شَم الثُُّغوِر . 
• اذكِر العنا�شَر الّتي يَتاأَلُّف منها

.     الجي�ُس العبا�شيُّ
ال�ّشكُل )3-8(: �لَمْنَجِنْيُق.• ما المق�شوُد بالثُّغوِر ؟

ا : الربيُد  �ضابعاً

�شالِم , وكاَن الغر�ُس مَن البريِد في �شدِر  كاَن البريُد معروًفا عنَد ملوِك العرِب قبَل الإ
اِلهم وتو�شيِل اأخباِر الولِة اإلى الخلفاِء  �شالِم هو نقُل اأوامِر الخلفاِء اإلى ولِتهم وُعمَّ الإ

حّتى اأ�شبَح �شاحُب البريِد عيًنا للخليفِة ينقُل اإليه اأخباَر الولياِت الّتابعِة للّدولِة.
• بّيْن اأهّمّيَة �شاحِب البريِد.

فكاَن   , دولِتهم  �شوؤوِن  اإدارِة  في  عليه  واعتمُدوا  بالبريِد,  العبا�شّيوَن  الخلفاُء  اهتّم 
دٍة منها مراقبُة ما َيِرُد مْن اأمواٍل اإلى بيِت الماِل, وكاَن  �شاحُب البريِد يقوُم بمهامٍّ متعدِّ
َتيِن في اليوِم ِليطِلَعه على اأموِر الدولِة وليكوَن الخليفُة  �شاحُب البريِد يقابُل الخليفَة مرَّ

اِبها. على ِعْلٍم دائٍم بما يجري لَردِّ الأموِر اإلى ِن�شَ

تين في اليوِم؟  ما َدللُة مراجعِة �شاحِب البريِد الخليفَة مرَّ
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اقراأ الّن�سَّ الآتَي, ُثّم اأجْب عّما يليه:

ل  نفٍر  اأربعُة  باِبي  على  يكوَن  اأْن  اإلى  اأحوَجِني  كاَن  )ما  المن�شوُر:  جعفٍر  اأبو  قاَل 
ا اأحُدُهم فقا�ٍس  يكوُن على بابي اأعفُّ منهم, فقيَل: يا اأميَر الموؤمنيَن مْن هم؟ قاَل : اأمَّ
 , يِّ  الَقوِّ مَن  ِعيَف  ال�شّ ُف  ُين�شِ �شرطٍة  �شاحُب  والآخُر  لئٍم,  لومُة  اهلِل  في  تاأخُذه  ل 
, والّرابُع ثم  عيََّة, فاإّني عْن ُظلِمها َغِنيٌّ ي ول يْظِلُم الرَّ والثالُث �شاحُب َخراٍج َي�شتق�شِ
ٍة يقوُل اآٍه,اآٍه فقيَل له ومْن هَو يا اأميَر  َبِعِه ال�ّشبابِة ثالَث مراٍت في كلِّ مرَّ َع�سَّ على اأُ�شْ

حِة(. الموؤمنيَن؟ قاَل: �شاحُب بريٍد يكتُب  بخبِر هوؤلِء على ال�شّ
�شِل والملوِك, ج6, �س)313(. الطبرّي, تاريُخ الرُّ

اأْن  على  المن�شوُر  جعفٍر  اأبو  الخليفُة  َحَر�َس  الذيَن  الأ�شخا�َس  النَّ�سِّ  مَن  ا�شتخرْج   •
يكوُنوا عنَد بابِه؟

• ا�شتنتْج مَن الّن�سِّ اأهمّيَة وظيفِة �شاحِب البريِد بنظِر الخليفِة اأبي جعفٍر المن�شوِر.
وقد َخَطا العبا�شّيوَن ُخُطواٍت وا�شعًة في تنظيِم البريِد مْن حيُث نقُلُه و�شرعُة و�شولِه, 

فعرُفوا ثالثَة اأنواٍع مَن البريِد هي:
يُّ 1-البريُد البَرِّ

ٌة على طوِل �لّطريِق.  ��ستخِدَمْت فيِه �لّدو�ُب لنقِل �لّر�سائِل وكاَن له َمحّطاٌت خا�سَّ
يُّ  2-البريُد الَجوِّ

رعِتِه و�شهولِة و�شولِه. اِجَل لنقِل الّر�شائل؛ وذلَك ل�شُ  ا�شتخَدُموا في ذلِك الَحَماَم الزَّ
3-المرا�َشلُة بالنَّاِر 

�شاراِت باإ�شعاِل   ا�شتخِدَمت فيِه الأَْبَراُج العاليُة الموجودُة على المرتفعاِت لنقِل الإ
الناِر لياًل والّدخاِن َنهاًرا. 

. • قارْن بيَن البريِد في الع�شِر العبا�شيِّ والبريِد في ع�شِرنا الحاليِّ
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1- عّرف ما ياأتي: 
       �شاحَب الم�شائِل, �شاحَب البريِد, الحاجَب. 

ا يلي: ْد �أهمَّ �ل�ّسروِط �لو�جِب تو�فُرها في كٍلّ ممَّ 2- عدِّ
 اأ   - القا�شي

 ب-الحاجِب
 جـ- قا�شي المظالِم

ا ياأتي : 3- اذكْر �شبًبا لكٍلّ ممَّ
 اأ   - اأقاَم العبا�شّيوَن الح�شوَن على حدوِد دولِتهم.

. ِر نظاِم الق�شاِء في الع�شِر العبا�شيِّ  ب - تطوُّ
.  جـ- َتمتََّع الَحاِجُب َبْمرَتبٍة عاليٍة في الع�شِر العبا�شيِّ

. 4- اذكْر اأَهمَّ الأعماِل الّتي كاَن يقوُم بها �شاحُب البريِد في الع�شِر العبا�شيِّ
ِمْن وظائَف في  يقابُلها  , وما  العبا�شيِّ الع�شِر  الآتيِة في  الوظائِف  بيَن  اعقْد مقارنًة   -5

: الأردنِّ في الوقِت الحاليِّ

ما يقابُلها في الع�شِر الحديِث الوظيفُة في الع�شِر العبا�شيِّ الوظيفُة 

اأ   - الوزيُر 

ب- �شاحُب البريِد

جـ- قا�شي المظالِم
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1-عّرف ما ياأتي :
  ُخرا�شاَن, المن�شورّيَة, �َشارِلَماَن, الِحَجابَة, الّديواَن.

2- اذكْر �شبًبا لكلِّ مّما ياأتي:
اأ   - بداأَِت الدعوُة العبا�شّيُة �شًرا.

ب- اتخاِذ الكوفِة وُخرا�شاَن مركَزيِن للدعوِة العبا�شّيِة.
. جـ- ا�شتحداِث وظيفِة الحاجِب في الع�شِر العبا�شيِّ

د - اأهمَيِة نظاِم البريِد.
هـ- اإن�شاِء هاروَن الر�شيِد وليَة العوا�شِم.

3- عّدِد �ل�ّسروِط �لو�جَب تو�فُرها فيَمْن يتولّى �لق�ساَء في �لدولِة �لعبا�سّيِة.

4- امالأ الفراَغ فيما ياأتي بالمعلوماِت الواردِة في الّدر�ِس:
�َس الّدعوِة العبا�شّيِة. ماُم ............... موؤ�شِّ اأ   - ُيَعدُّ الإ

ِعيَِّة. ب- ................ تعني َحْجِب الخليفِة َعِن الرَّ
ُل اأ�شماُء  جَّ جـ- ..............ا�شتِحدَث زمُن الخليفِة اأبي العبا�ِس ال�ّشفاِح وفيه ُت�شَ

ْت م�شادرُة اأمالِكهم. الأ�شخا�ِس الّذيَن َتمَّ
د - كاَن ............. ينظُر في الأحكاِم التي َيْعجُز القا�شي عْن حلِّها.

هـ- ا�شتخِدَم ............ لنقِل الّر�شائِل لت�شريِع و�شوِلها.

. 5- اذكِر الّدواويَن الّتي ا�شتحِدَثْت في الع�شِر العبا�شيِّ

6- ما هي اخت�شا�شاُت قا�شي المظالِم؟
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التقومُي الذاتيُّ
َقيّْم ما تعلَّْمتََه بو�شِع اإ�شارِة )√( اأماَم العبارِة الّتي تنا�شُب تعلَُّمك في الجدوِل الآتي:

ْل نعْم معاييُر التقويِم الذاتيِّ ْقُم  الرَّ

اأتعّرُف مراحَل الّدعوِة العبا�شّيِة. 1

ُح مهامَّ كلٍّ مَن: القا�شي, والحاجِب, َوالوزيِر. اأو�شّ 2

اأبّيُن كيَف قاَمِت الّدولُة العبا�شّيُة. 3

. اأذكُر مميزاِت الع�شِر العبا�شيِّ 4

اأعّدُد اأنواَع الأ�شلحِة الّتي ا�شتخَدَمها الم�شلموَن. 5

اأعّتُز بدوِر الجي�ِس في الحفاِظ على الأمِن. 6



 متَّ بحمِد اهلِل تعالى
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