
تاریخ الحضارة اإلنسانیة :

یمتدالزمنیةبدایتھحیثمنألنھ،العاماإلنسانیةالحضارةتاریخعننقولأنیمكنماذا

المكان أو األرض .الذي ال یعلمھ إال هللا الذي خلقھ و خلق1إلى األزل

توجیھوإداروعنتداولھاوالشعوبمنشعببكلالخاصالحضارةھذهتاریخعنأما

المتخصصینمنجماعةعلىإنماومثليفردإنسانعلىالأصعبفیھالقولفإن،أحداثھ

.2فیھ

عرفتھاالتيالحضاراتمنحضارةأولفیھنشأتالذيالمكانإلىبالنسبةاألمروكذلك

كبارقبلمنعلیھمجمعغیرأمرالقطعوالجزموجھعلىتحدیدهفإن،اإلنسانیة

.3المؤرخین

ذاأمرایعدالتحدیدھماعدمومكانھاواإلنسانیةالحضارةتاریخزمنبدایةتحدیدإنثم

أھمیة ، لذلك نتركھ إلى تعریف كلمة تاریخ و حضارة و إنسانیة .

ما ھو التاریخ :-

أنالمثالسبیلعلىقلنافإذابدایتھتحدیدوالوقتتعریفإلىمعناهینصرفلغة:التاریخ

األندلسيالشاعرحاولحینالھجريالثانيالقرنإلىیمتدطائرةصناعةفيالتفكیربدایة

والمعنىھذاعنبعیدیننكنلمفإننا،فیھیحلقوالسماءإلىیطیرأنفرناسبنعباس

.4لم نكن مخطئین في ذلك

فإن،أشیائھاعالموأفكارھاعالموأشخاصھاعالمتاریخھوالحضارةتاریخكانلماو

الحضاراتعنتتحدثالتيالكتببعضنتصفححینأنناإذالتاریخقبلماإلىتمتدبدایتھ

35-32صم1992لعام1طبیروتالجبلدارالتجدیدوالتطوراألندلسياألدبخفاجيالمنعمعبدمحمد-أنظر4

.6صم1986لعام7طبیروتالمشرقدارالحضاراتالساترعبدلبیبأنظر-3

أنظرو،34-32ص1ج.1988لعام13/طالمصریةالنھضةمكتبة،اإلسالميالتاریخموسوعة،شلبيأحمدأنظر-2
.158-157ص/1985لعام6-طبیروتللمالیینالعلمدار-التاریخوزریققسطنطین

اإلنسانیةالحضارةواإلسالمالعقادمحمودعباسأنطرو،145ص/م1987لعام4ط/الجزائرالفكردار/النھضةشروط-نبيبنمالكأنظر-1
.79-75ص
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سالمھوهللاصلواتاألنبیاءجمیععلىوعلیھعیسىالمسیحمیالدتاریخقبلظھرتالتي

فيالحضارةوالتحضرمنعالیةدرجةإلىتوصلواقدكانواالسومریینأنتذكرنجدھا،

.5الجانبین المعنوي و المادي

التاریخ اصطالحا :

إلىجئنا……فإنمنبكثرةتسردالتيالماضیةالحوادثوالوقائعفيیبحثعلمھو

غایةإلىم1876عامالعثمانیةالسلطنةتولىالذيالثانيالحمیدعبدالسلطانقضیة

منكثیرا-6الغربیینالسیاسةرجالمن-بإیحاءنجدفإننافلسطینضیاعوم1909

والعامالمالتبذیرفيإسرافھبسبب،فلسطینضیاعمسؤولیةیحملونھالعربالمؤرخین

أراضياقتسامإلىجاھدةتسعىكانتالتيالغربیةالدولمناالقتراضإلىلجوئھ

الحمیدعبدالسلطانأرغمتتعاظمتأنھاالدولھذهأحستفلما،العثمانیةاإلمبراطوریة

اإلمبراطوریةأقطارمنالضرائبجمععلىإنشائھامنلجنةبإشرافیقبلأنھعلىالثاني

.7العثمانیة و إفراغھا في خزین البنك الفرنسي اإلنجلیزي

إالالعثمانیةالخالفةعلىقضتالتياألسبابمنسبباكانتإنوالدیونھذهأنالحقیقةو

بذھابعجلوفلسطینضّیعالذيھویكنلمو،السلطانھذاعھدعلىسابقةكانتأنھا

سقطتحتىالدولةھذهتخترقكانتداخلیةأخرىمصاعبھناكألنالعثمانیةالدولةربح

- بل قیل عنھ ذلك ألنھ كان

.8و من الذین دعوا إلى إنشاء الجامعة اإلسالمیة

.281-278صنفسھالمرجعفروخعمرأنظر-8

.278-176صنفسھالمرجعفروخعمرأنظر-،7

.275-274ص...التاریخالتجدیدفروخعمرأنظر،الیھودھؤالءرأسعلى-یأتي6

.28-25ص2-1مالحضارةقصةدیورانتول-أنظر5
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تجعلھالذكاءمنمرتبةھيالتيالفطانةالمؤرخمنیتطلبحوادثھوالتاریخالوقائعفقھإن

.9ینظر إلى الوقائع و األحداث النابغ نظرة تخص تمحیص و تفسیر و استنباط

یعرضماووالعالمعمرانھوالذياإلنسانياالجتماععنخبراالتاریخیعتبركما

األنسواالستبدادوالعدلوالفقروالغنىوالحربوكالسلمالمختلفةاألحوالمنلطبیعتھ

للوثائقجمعنفسھالوقتفيھوكما.10الدولوالناسبینالتنافسوالتدافعوالتوحشو

عرفتھاالتيالمراحلأوالتاریخیةاألعصارخاللالماضیةاألجیالخلفتھماكلواآلثارو

.11البشریة في مسیرتھا الزمنیة فجر تاریخھا إلى یومنا ھذا و التفسیرات التي تعطى لھ

الوقائعوباألحداثتعریفتوینبيوخلدونكابنالعلماءالمؤرخینبعضعندوھو

تسلسلھاوفقلألسبابترتیبوللوقائعتعلیلواإلخباریةللروایاتتمحیصوالماضیة

.12المنطقي

.تاریخ مدنيوتاریخ طبیعيإلى قسمینو ینقسم التاریخ :

عننتجماوالمتغیرالمناخوالمحیطاتوالبحاروالیابسةاألرض:یتناولالطبیعيفالتاریخ

اإلفریقیةواآلسیویةواألمریكیةاألوربیةللقارةجیولوجیةأعصارمنتغیرهوالمناختبدل

بالنسبةاآلنھوكماقاحلةصحراءكلھیكنلممثالالعربیةالجزیرةفشبھ،األسترالیةو

القاراتفيالعلماءاكتشفھماو،أورباغربوآسیالشمالبالنسبةكذلكولوسطھا

منعلماسمتحتیصنفھذاأنوالطبیعيالتاریخعنیعبرآثارومعادنمنالمذكورة

.13العلوم الجیولوجیة أو العلوم المعدنیة أو الجغرافیا

.228ص1جصلیبیاجمیلأنظر-13

.35-34صالمؤرخونوالتاریحمؤنسحسینأنظر-12

.27-25ص1جاإلسالميالتاریخموسوعةشلبيأحمدأنظر-11

.57،79ص1جالمقدمةخلدونابن-أنظر10

الحضارةواإلسالمالعقادمحمودعباسأنظرو،205-202صم1985لعام11المعارفدارالمؤرخونوالتاریخمؤنسحسینأنظر-9
16-7صاإلنسانیة
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واألفكارفيتغیروتبدلمنعرفتماواإلنسانحیاةیتناولفإنھ:المدنيالتاریخأما

الالحقةوالمیالدعلىالسابقةالتاریخیةاألزمنةخاللأنماطھاوالمعیشةأحوالواألشیاء

نظامواألسرةكنظامالوضعیةالنظمتاریخالمثالسبیلعلىنذكراألفكارمجالففيبھ،

المعیشةأنماطكتبدلوإلخ...اللغةتاریخواألدبتاریخوالفلسفةكتاریخو،القضاء

یبذلفیھایكنلمالتيااللتقاطبمرحلةالمؤرخینبعضنظرفيتبدأالتيالمراحلبتعاقب

بھتجودبمایكتفيكانإنماوملبسھومشربھومأكلھإیجادفيعضلیاوفكریاجھدا

كیفو،14الصناعةثمالتجارةوالزراعةثمالرعيثمالصیدمرحلةأعقبتھاثم،الطبیعة

ھيالتيالمراحلھذهتبقىلماذاوقاسیةمعاناةبعدأخرىإلىمرحلةمناالنتقالیتمكان

التطورھذاإنثموسائلھاوأنظمتھاتبدلرغممستمرةاإلنسانيالتمدنمظاھرمنمظھر

تتطورلموحالھاعلىبقیتالتيالذكیةالقردةساللةمن15الباحثینبعضنظرمنینحدر

الھامشفيإلیھالمشارالمرجعمنأنظرهالسؤالھذاعلىللجوابو؟؟ھذایستقیمفكیف

یحاولأوینفيتنویھألفسنجدإذاألربعینالصفحةإلىالعشرینوالسابعةالصفحةمن

منھيكثیرةأخرىأسئلةإلىباإلضافةھذا.الذكيالقردھواإلنسانأصلأنمنإثباتھ

وأحداثھولوقائعھالناظرینمذاھبتتنوعوتفسیراتھتتعددالتاریخموضوعجواھر

إلىالنظرفيالمؤرخینوالفالسفةوالمفكریناختالفرغم.و16المختلفةآثارهمكتشفات

هللاأنشأأنمنذالمناخوالناسأحوالفيالتغیرأنھوفیھخالفالالذيفإنالتاریخ

.17الكون و إلى أن یطویھ مستمر مادام الزمن یجري إلى األمام

التاریخ بین الفن و العلم :

عنالمعبرالدقیقاللفظوأدبيإنشاءأوفنفھوالتدوینعملیةبالتاریخالمقصودكانإذا

والعقدوالسنةوالشھروالیوموالساعةوبالدقیقةالتاریخكتابةأيتأریخھوالمعنى

لعام1طتونس.هللاعبدبنالكریمعبدمؤسسة،القرآنوالعلمبیناإلنسانخلقكتابأنظرو.79-5صاألنواعأصلداروینتشارلزأنظر-17
.بعدھاماو168صم1987

.48-27ص1جالحضارةشجرةلنتونرالف-أنظر16

.43-11صنفسھالمصدردیورانتأنظر-15

بعدھاماو11ص1،2جالحضارةقصةدیورانت-أنظر14
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ما-موادأخبارهوأحداثھووقائعھتعرضحینذلكوفناالتاریخیكونكما،18القرن

والمنتزعاتوالمادیةوالمعنویةالمنجزاتوالعلماءوالملوكوبالعظماءمنھاتعلق

قصصعرضفيالقرآنشأنھوكما،أخاذأدبيبأسلوب-اإلنسانحیاةفيجدیدسائر

أوعرضھبشكلوبالتاریخالمھتمینالكّتاببعضشأنھوكماأو19الرسلواألنبیاء

أدبيبأسلوبعرفالذيزیدانجرجيمثلأخبارهوأحداثھووقائعھعنالتعبیرشكل

حدیثھفيخالدمحمدخالدمثلالمسلمینوالعربتاریخووقائعأحداثعرضفيمتمیز

عن خلفاء الرسول صلى هللا علیھ و سلم .

األممشعوبوباألفرادالمتعلقةاألخباروالتاریخیةالروایاتعرضفيالطریقةبھذهو

یكون لھا تأثیر كبیر على القارئ أو السامع أو المشاھد و تتم بھا الفائدة  .

وباألفرادالمتعلقةالماضیةاألخباروالتاریخیةالروایاتعرضفيالطریقةبھذهو

منالفائدةبھاتتموالمشاھدأوالسامعأوالقارئعلىكبیرتأثیرلھایكوناألمموالشعوب

.20التاریخ الذي ھو قص لالقتداء و االعتبار

والتحلیلوالدرسوالتمحیصوالتحققعنبعیدةتكونماغالباالطریقةھذهأنبید

تأھیلھ عن التصنیف و التبویب و التقنین .21المقابلة

وعملةوآثاروووثائقروایاتعنعبارةھي-التيالتاریخیةللمادةالدارسقامإذاو

إلىمنھالعلمإلىأقربالتاریخصارالتبویبوالتصنیفوالتمحیصوبالفرصأدوات

واالقتصادیةواالجتماعیةوالسیاسیةجوانبھجمیعفيالبشريللتطورتصویرهفياألدب

.22الفكریة و الروحیة

.35-8صم1988عامطالقاھرةالنشروالثقافةدارالتاریخفلسفةالشیخغنیميرأفت-أنظر22

.65صالناشركلمة،1966عامطبیروتدارعنسانفتاةزیدانجرجيأنظرو،12صالمقدمةخلدونإبنأنظر-21

-أنظر المصحف الشریف سورة یوسف .20
.28صاإلسالميالتاریخموسوعةشلبيأحمدأنظر-19

.بعدھاماو21صالمؤرخینوالتاریخمؤنسحسین-أنظر18
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والتحضرأحداثوووقائعأخبارعننتحدثتعریفھوالتاریخعنالحدیثبھذاكأنناو

الحضارة خالل األزمنة الماضیة الغابرة و األمكنة المختلفة من الكرة األرضیة .

فإنبالتاليوالزمنوالمعینالمكانفيیتمالحضاريالفعل:التاریخوالحضارةبین

فياإلنسانعلىیمریوممنفماالحضارةوالتحضروالتاریخبینوطیدةعالقةھناك

حضركلمةمنمشتقالتحضرالتحضر؟ھوفما،حضارةوتحضراینشئوھوإالالمكان

التحضرفعلیكونعلیھو،البادیةعكسالحضروالغائبعكسالشاھدوشھدبمعنى

اآلبارحفرواألشجارغرسوالمدینةوالقریةإلنشاءالمكانفيالمستقرةالدائمةاإلقامة

.23و شق الطرق و بناء السدود و تربیة األبقار و األنعام و صناعة األشیاء المختلفة

فياإلقامةسمیتو،المدنوالقرىفيأوالحضرالمستقرةاإلقامةھي:لغةالحضارة

الحیاةطبیعةمقابلمستمرةمستقرةتكونفیھماالحیاةطبیعة،ألنحضارةالقرىوالمدن

.24في البادیة

حیاةعنینتجلماذلكو،اإلصطالحيمفھومھانشأللحضارةاللغويالتعریفھذامنو

النظاموالفنونواآلدابوالعلوموالبنیانفيكالتفننمعنويوماديكسبمناالستقرار

ھذهتطورتقد.و25ترحالوبداوةحالةفيیكونلمنتأتيالالفنونھذهو،التنظیمو

إوللمؤسساتإنشاءمنالمكانفياالستقراریقتضيماإلىللحضارةالمكانیةالداللة

الكیاناتبینواألشخاصبینالمنافعتبادلوالتآزروالتعاونمنوالعامةالمرافق

فيفعالةمساھمةیساھمالنفسيوالمكانياالستقرارو26الحیاةشؤونشتىفيالسیاسة

فأطلقواالفالسفةوالمفكرینوالمؤرخینكبارالحظھماذلك،اإلنسانيالرقيوالتقدم

التجارةوالتقالیدوالعاداتواللغةوكالدینالمعنویةالعواملكلعلىالحضارةمصطلح

.02صالتحضرفقھالنجارعمرالمجیدعبد-أنظر26

.476-475ص1جالفلسفيالمعجمصلیباجمیلنظر-2525

.476-475ص1جالفلسفيالمعجمصلیباجمیل-أنظر24

الشیخغنیميرأفتأنظرو32-5ص1980لعام2طالنشروللدراساتالعربیةالمؤسسةكیاليماھرترجمةالتاریخھوماكارداوودأنظر-23
07صالتاریخفلسفة
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نبيبنمالكعرفھالھذاوالحضارةوبالتحضرصلةلھماكلوالزراعةوالصناعةو

الضماناتجمیعیقدمأنمالمجتمعتتیحالتيالمادیةوالمعنویةالعواملمنجملةبأنھا

.27االجتماعیة لكل فرد یعیش فیھ

الثقافيإنتاجھمنالزیادةعلىاإلنسانیعیناجتماعينظامبأنھادیورانتولعرفھاكما

العلوممتابعةوالخلقیةالتقالیدوالسیاسیةالنظمواالقتصادیةالموارد...منتتألف[وھي]

،العواملمنبطائفة[وھي]شروطة...القلقواالضطرابینتھيحیثتبدأوھيالفنونو

منالمناخكتغیر:الجیولوجیةالعواملأولھاومسارھاتعوقأوخطاھاتستحثالتيھي

معتدل إلى حار جاف أو رطب متجمد أو زلزال مدمر .

و ثانیھا العوامل الجغرافیة كحرارة األقطار االستوائیة [التي]ال تھيء

التيالمناطقبعضیضربالذيكالجفافأازدھارھاونشأتھاأسبابالحضارةأوللمدینة

.28كانت من قبل عامرة مزدھرة .ھذا باإلضافة إلى العوامل االقتصادیة

:االقتصادیةالعوامل-1

الغربیةالمدارساختلفتالتياألسماءمنھيالعمرانیةالثقافةوالمدینةوالحضارةو

تعریفااإلنجلیزیةواأللمانیةوالفرنسیةالمدارسمنلكلإنإذمصطلحاتھاتحدیدفي

.29معینا ، األمر الذي جعل ھذه األسماء تزداد غموضا و التباین و عدم التحدید

أصیلروحوفریدمنھجعلىالعیشأوالحیاةھيالحضارةإن:نقولذلكمنللخروجو

.30و نمط من العیش لیس لھ مثیل یتوارثھ أبناء حضارة ما جیال عن جیل

.19صالحضارةمستقبلواإلسالمالصالحصبجيانظر-30

.بعدھاماو30صالحضارةقصة-أنظر29

.63صاالقتصادعالمفيالمسلم-أنظر28

.73-69ص1الجزءالمقدمةخلدونغبنانظروحضرمادةالمحیطالقاموس-أنظر27
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والمعنویةداللتھمافيیختلفانھماومدینةوثقافةمفھومیتضمنالتعریفھذاكانلماو

ننتقيأنناالتمھیدھذافينحاولفإننا،إلیھماالذكرآنفةالمدارسنظرةباختالفالمادیة

كانتفإذاواحداشیئاالوقائعحیثمنالمدینةوالثقافةوالحضارةیمدالذيالتعریف

لحیاةالممیزینوالموجھینوالضابطیناألمرینھذینفإنروحومنھجھيالحضارة

دینیةغیرأودینیةفكرةعنینشآنال،الحالةھذهیبلغلمالذيغیرهمنالمتحضراإلنسان

العربھذاعلىالتاریخیةاآلونةمنو31غیبيمعبودنحومنھاجاوشرعةللناستكون

وقتھیذھبالجزیرةشبھصحراءفيیعیشبدویاشعباكانواإذابعدهواإلسالمبعثةقبل

والتاریخفيدوراتؤديالخامدةراكدةكلھاكانتترابھوالذھنیةوالیدویةطاقتھوھباًء

حتىالمقدسبالواديقبلمن-سلموعلیھهللاصلى-محمدعلىالروحتجلتأنمالكن

.32بدأ اإلنسان و الوقت بتركیب مركب دین اإلسالم الذي نزل بھ القرآن الكریم

-الثقافةتحقیقفإنمعنویةأخرىومادیةبعواملمرھونالحضاريالبناءأنكماو

الذيالوسطرھناآلخرھوالمجتمعأسلوبفيواألفرادسلوكفي-تربویاعمالباعتباره

إیجابیاتغییراتغیرھماوالمجتمعوالفردتنقلالتيالثقافةنحققفلكي.33تغییرهیزید

إلىالفوضىمنوالنشاطإلىالكسلمنوالحضارةإلىالحضارةمناالنتقالمنیمكنھما

نعملأنیلزماألملإلىالیأسمنواالتحادوالتراضإلىالتفرقوالتنازعمنوالنظام

والحریةوبالعدلمؤسساتھوالمواطنبینأوالمجتمعوالفردبینالصلةتوثیقعلى

بینالصلةعقدھوالحضاريالبناءثقافةمشروعلتحقیقاألولفالشرطعلیھو34المحبة

أساسعلىاألشخاصعالمتألفوتركبمافإذا،بناءةثقافةكلأساسألنھاألشخاص

رقيوتقدمكلفيأساسیةقاعدةھيالتيالدینیةالعالقاتشبكةنشأتدینيأخالقي

.35حضاري

.63-59صمجتمعمیالدنبيبنمالك-أنظر35

.63-62صالثقافةمشكلةنبيبنمالكأنظر-34

.57صنفسھالمرجعنبيبنمالكانظر-33

56صالنھضةشروطنبيبنمالكانظر-32

19صنفسھالمرجعالصالحصبجيأنظر-31
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یھبھاهللامنمنحةالمؤمنینللمسلمینبالنسبةھوالذي36األشخاصعالمتركیببفضلو

–المدینةنشأة،ببعضبعضھمصلةتقويوبھصلتھمتقويالتياالستثنائیةبالظروفلھ

–المختلفةكاآلالتاألشیاءعالمبینمنتوجاتإلىالطبیعيالرصیدتحولالتيالحرفكل

إلىتتغیروتتبدلانفكتماصورھامنصورةو،الحضارةمراتبمنمرتبةھيالتي

صالحفياالقتصادیةوالسیاسیةاألنظمةكتغیرالمعنویةالناحیتین˸مننعرفالماما

السفنوالطائراتوالسیاراتأنواعكتغیرالمادیة،معینةفئةصالحفيلیسواإلنسانیة

37أشكاھا و قوتھا .

منیفھمأنینبغيبلتتعداهالوذلكتتصرلىأنھاالمدینةعنقلناهممایفھمأنینبغيالو

ونظافةمنفیھیعیشالذيالوسطومضمونھوشكلھفياإلنسانیطالتغییركلأن

و38المدینةابنھووراحتھأواإلنسانسعادةفيیساھموجمیلمنظر،رقيواحترام

التتابعیزیدهودائمایتجددوالماضيیتراكم،األممتراثالحضارةإنالقولخالصة

نظاموأنالعطاءواألخذوالتدافعمنھواالقتراضقانونبفضلخصباونماًءالحضارة

طوالمراحلبعدلووالمحتومأجلھافيتأفلأنبدالاصطناعیةظاھرةعلىیقومالدولة

.40كما عبر عن ذلك القرآن39من النماء و االزدھار

ھناكأنعلىتتفقالفكریةواالجتماعیةوالتاریخیةتكادالرسوماتالحضارة˸والمجتمع

فرقا جوھریا بین ˸

محسوسةبطریقةیعدللموأجدادهوآباءهعلیھكانماعلىیبقىالذي˸الطبیعيالمجتمع

وبیوتھفيمتمثلمنظرهبالتاليوحیاتھأسلوبوأفرادهسلوكعنتعبرالتيالمعالمكل

.26،30اآلیةالدخان،5اآلیةالحجر،33اآلیةاألعرافالشریفالمصحفأنظر-.40

20صالحضارةمستقبلواإلسالمالصالحصبحيأنظر-39

حمدانسعیدأنظرو،بعدھاماو19الصالحضارةمستقبلواإلسالمالصالحصبحيأنظرو، 15صنفسھالمصدردیورانتولأنظر-38
.بعدھاماو7صمنجزاتھاوالبشریةالحضارات

5ص1جالحضارةقصةدیورانتولأنظر-37

.63األنفال"بینھمألفهللالكنقلوبھمبینألفتماجمیعااألرضفيماأنفقتلو"–ص-محمدنبیھمخاطباتعالىقال-36
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النملمستعمرةكمثلالمجتمعھذامثلومصانعھوسدودهبناءومدنھتخطیطوشوارعھ

.41و النحل في سكونھ و ثباتھ

فیھنشأالذيالمكانفيیسعىومعینةأولیةظروففيیولدالذيھو˸التاریخيالمجتمع

التغیرلقانونطبقااألولیةالطبیعیةالحالةمنإبتداُءالجذریةصفاتھتعدیلإلىالزمنخالل

42المتمثل في الحركة و األسباب التي تجعلھ مستمرا مع تحدید اإلتجاه نحو الھدف

كلأنالجتمتععلماءقررتاریخيھوماوطبیعيھومابینالتفرقةھذهحدودفيو

علیھوالمجتمعمفھومتحتتدخلالالزمنحدودفيتغییریعتریھاالوتتطورالجماعة

یطلقأنیمكننقطةمنانطالقاتتطورالتياإلنسانیةالجماعةھوالمتحضرفالمجتمع

إلیھیسعىالتيبالھدفعلمھامعالتغیروالتطوروسائلانتاج،بالدمصطلحعلیھا

.43التحضر و الحضارة

إلىالمدینةنظرةخارجیةوجدناھاتنصرفأوالحضارةإلىنظرناإذا˸اإلنسانیةالحضارة

الوقتفيیقتصدكجعلھاإلنسانعنالترفیھفيساعدتالتيالمعنویةوالمادیةالمنجزات

.44و في الجھد و في المال و في تحقیق األمل و االستقرار و في تسییر الحیاة

حقیقتھمعنويوماديتقدمكلفھلالتساؤلعلىتدفعناقدماسرعانالنظرةھذهتكونو

ھوفھل45جمعاءالبشریةفيساھمتإنسانيھوالحالیةالحضارةوالقدیمةالحضارات

األسئلةعلىلإلجابة؟قومیاتھاعنالنظربغضجمعاءالبشریةصالحفيبمعنىإنساني

ھذاوالمكانھذانشأ،إنسانیةظاھرةتعریفھاحیثمنالحضارةأننقولالذكراآلنفة

شروطمنشرطاختلكلمانجمھایأفلوالمعنویةوالمادیةشروطھاتوافرتكلماالزمان

الحامیةوللحقوقالكافلةالقانونیةنضمھااإلنسانیةحیثمنأنھاو،قیامھاونشأتھا

.بعدھاماو21ص2005لعام1طبیروتالعلمیةالكتبدارللحضاراتالقرآنیةالقوانینالعبیديفائقخالدأنظر-45

.بعدھاماو22صالتحضرفقھالنجارعمرالمجیدعبدأنظر-44

.19-15صنفسھالمرجعنبيبنمالكأنظر-43

.17صنفسھالمرجعنبيبنمالكأنظر-42

9صالمجتمعمیالدنبيبنمالكأنظر-41
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ماحضارةتوفرفقدبعیدحدإلىنسبیةفھياالقتصادیةوالسیاسیةأنظمتھاوللحریات

حریةوالتعلیموالشربوكاألكلالروحیةوالعقلیةوالجسدیةمتطلباتھمعظملإلنسان

والتعبیرحریةواالستقراروباألمنفیھیشعرجوالھتوفرالفإنھاذلكمعو،العبادة

قربتالتيالتقنیةتمتلكالحالیةفالحضارة،46إلخ...الفرصتكافؤوالمساواةوبالعدل

اآلندولنالكنوالطبیعیةالحواجزألفتوالوقتووفرتالمسافاتاختصرتوالبعید

الكثیرأبادتوبلخیراتھانھبتووأذلتھاالضعیفةالشعوباستعبدتالشعوباستعبدت

إنسانیةأنھاعنھانقولھذاكلبعدفھلقناعاتھاجمیعالتقنیةالوسائلعلیھافرضتومنھا

47؟

الصفاتأوالجبلةأوالفطرةبھیرادأواإلنسانیةمصطلحیطلقماكثیرا:إنسانیةمصطلح

والنخوةوالشجاعةوكالجودمجبوالأوعلیھامفطورااإلنسانهللاخلقالتيالحمیدة

المعنىمثلأخرىمعانيھناكو.معنىھذا،الحمیدةالخصالسائروالرحمةوالغیرة

بقیةمناإلنسانلجنسالممیزةالناسجمیعبینالمشتركةالخصائصعلىالدالالكلي

فيتحقیقھاإلىالشرائعواألخالقواألدیانتسعىالتيواألخرىاألنواعأوالمخلوقات

.48الحیاة العملیة

ھذهفوقوجودھامنذالبشریةعرفتھاالتيالحضاراتعنالحدیثإلىننتقلأنقبلو

قدرحاولناأنناإلىفننبھإلیھانعودوعلیھانعیشومنھاخلقناالتياألرضیةالكرة

مفرداتھندرسالذيالمقیاسعنوانمنھایتركبالتيالمصطلحاتبجمیعنلمأنالمستطاع

ھذافيجاءماإلىذاتھاآلنفيننبھكماناإلنسانیةالحضارةو49التاریخكمصطلح

شيءأشبھقیمھابجمیعاإلنسانیةالحیاةتاریخأنمنخلدونابنالعالمةلسانالصددعلى

.بعدھاماو13صم1985لعام6ظللمالیینالعلمدارالتاریخونحنزریققسطنطینأنظر-.49

م1980لعام1ظبیروتاآلدابدارمنشورات،مترجماإلسالمإنسانیةبونارمارسیلأنظرو،158ص1جالفلسفسالمعجمصلیبیاجمیلأنظر-48
.86-85ص

.44-25صاآلالتحضارةالالقیمحضارة˸موضوع.الحضارةمستقبلواإلسالمالصالحصبحيأنظر-47

.94-65صاإلعالمفيالدیمقراطیة˸موضوعتأمالتنبيبنمالكأنظر-46
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األحوالأن"نرىطریقھعنأنناوتعالىهللامنالمكرم50اآلدميالنوعلكلعامةبذاكرة

"51جدیدمنخلقوكأنھبأسرهالعالمتحولوأصلھمنالخلقتبدلفكأنماجملةتبدلتإذا

االقتصادي:الحالیةالحضارةفيالماديالجانبازدھارمعخاصةاألحوالفيوالتبدل

المفكرینبعضجعلالذياألمرھوونسبیةمنھاالثابتةحتىالقیمكلجعل،التجاري

انیرونغیرھماو53قاروديروجيو52)كشبنجلركھشبنقلر(الغربفيالعقالء

إلىآیلةفإنھاالمجتمعواإلنسانفيالروحيالجانبإلىتلتفتلمإنالغربیةالحضارة

.54الزوال

منھالمقصودأنأماألخالقيوالروحيالجانباإلنسانیةلفظمنالمقصودأكانسواءو

المعنیینكالفإناإلنسانیةالحضارةازدھاروإنشاءفيساھمتالتيالبشریةاألجناس

تاریخمكانوبدایةمعرفةنحاولوندرسھالذيالمقیاسعنوانصیغةمنمقصودین

الحضارة التي ساھمت في بنائھا أمم ما قبل التاریخ و أمم ما بعد التاریخ.

تاریخ و مكان نشأة أول الحضارات اإلنسانیة:

نشأةمكانوزمانتحدیدعلىالمفكرینوالباحثینوالمؤرخینبینإجماعاھناكلیس

إننایقولحیثالتاریخقبلماعصورالىنشأتھابتنازعیعود55فمنھماإلنسانیةالحضارة

السبیللیمھدالتاریخقبلاإلنسانخطاھاالتيالخطواتنتعقباننحاولالكتابھذافي

ھوالكھفانساناوالغابةإنسانأصبح(لنعرف)كیفالتاریخعرفھاالتيالمدینةالى

الشاعراوالفارسيالحاكماوالعبريالنبيأوالبابليالفلكيأوالمصريالمعماري

بدال,الصینيالحكیماوالیابانيالفناناوالھنديالقدیسأوالرومانيالمھندساوالیوناني

بل،فحسبلنامعروفةمدینةألقدممسرحاكانتآسیاألنال،بالشرقتبدأقصتناأن"˸یقولحیثالمقدمةمن...ص2جدیورانتولأنظر-55
كذلك ألن تلك المدینات كانت كونت البطانة و األساس للثقافة الیونانیة و الرومانیة ، التي تضن "           " خطأ أأنھا المصدر الوحید الذي استقى منھ

.السابعالباببعدھاماو9ص2جلھأنظرو"الحدیثالعقل

م1964لعام2طبیروتللمالیینالعلمدار....والدینالشرقاويمحمودانظرو26-25صالحضارةمستقبلواإلسالمالصالحصبحيأنظر-54
.93-81ص

- أنظر تدمر الحضارة الغربیة .53
.53ص1جالمقدمةأنظر-5249

.70اآلیةاإلسراءسورةالشریفالمصحفأنظر-51

.25صالحضارةمستقبلواإلسالمالصالحصبحيأنظر-.50
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والتاریخإلى–لننتھياآلثارعلمطریقعن–البشریةاالجناسعلممنسبیلنانسلكإنلنا

قبلسنةآالفستةحواليإلىترجعالكھفوالغابةإنسانخطاھاالتيخطواتبدایة

انكما56الحاكمةالسالالتقبلماوالىاالمعدنيالحجريالعصرقبلماوالىاالمیالد

أولفیھنشأتالذيالمكانتحدیدعلىالمكریینوالباحثینوالمؤرخینبیناختالفاھناك

الھاللمنطقةخاصةالعربیةالجزیرةشبھأوالشرقإنیرىمنفمنھمإنسانیةحضارة

فيیوغلمنمنھم’و57اإلنسانیةالحضارةمنھانطلقتوفیھنشأتمھدأولھيالخصیب

الرغمعلىیقول:انھمنمنھمو58القدیمالشرقبالدفينشأتأنھافیقولبتعمیةواإللغاز

ھذافياإلنسانیةالحضارةنشأةفياألساسيالعاملإنإالالعراقأراضيخصوبةمن

قامتالتياألولىاألسسوضعفيالقدیمالعراقياإلنساندورلعلواإلنسانھوالمكان

و59القاسیةالطبیعةذاتاألخرىالمناطقفيغیرهمناكبركاناألصلیةحضارتھعلیھا

ارضبھامتازتمافانھالبحارواألنھارضفافعلىنشأتالحضاراتاغلبكانتلما

والجبلیةالمناطقتسكنكانتالتياألقوامجعلتالفراتودجلةنھريبینالواقعةالعراق

تنقضاألوروبیةالھندیةاألقوامجعلتاوفیھاتستقروإلیھاتھاجرالقدممنذالصحراویة

.60علیھا كما كانت سلطة ھذه البالد ضعیفة

الذيالنیلنھرمیاهكثرةوتربتھالخصوبة–نظرااألخرىھيمصرارضأنبماو

فيیسیرجھدبذلالىإالتحتاجالموحلةتربتھامنواسعةمساحةیجعلوعلیھایفیض

میاھھاووفرةحرارتھااعتدالفيالعراقأراضيعنتختلفالكانت–غرسھاوحرثھا

المناطقتقطنالتيالشعوبأنظارمحطفإنھا’فیھاالغرسوالزراعةساحةاتساعو

.35صالحضاراتالساترعبدلبیبأنظرو15-14صالسابقالمرجعشاكرمحمودأنظر-60

.14ص1جالحدیثةوالقدیمةالحضاراتموسوعةشاكرمحمودانظر-59

25ص2008لعام1طالمتحدةالغربیةالشركةمنجزاتھاوالبشریةالحضارات،البشریةالحضارات،عوادمحمود،حمدانسعیدمحمدأنظر-58

ي.ط،ص2-1جالحضارةقصةدیورانتولانظر-57
.19ص1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودانظر-56
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علىالمشجعةومصرارضعلیھاتتوافرالتيالمناخیةوالجغرافیةالعواملإلىالمفتقرة

61االستقرار و على اإلنشاء الحضاري منذ أقدم العصور التاریخیة .

نشأةمكانوزمانتحدیدفيالباحثینوالمفكرینوالمؤرخینبیناألمركانماأیاو

قبلماحضاراتألقدممھداوسرحأولكاناألقصىالشرقفاناإلنسانیةالحضارة

62التاریخ

حضارات ما بین النھرین :

معلوماتھيوإنسانیةحضارةأولنشأةمكانوتاریخعنسقناھاالتيالمعلوماتحسب

الحضارةثماآلشوریةالحضارةثمالبابلیةالحضارةثمالسومریةالحضارةأنراجحة

الھاللمنطقةاوالنھرینبینمابالدعرفتھاالتيالحضاراتھيالتتابععلى,الكلدانیة

فيعنھاماحسبجمعاءالبشرةاونوحقومأغرقتالتيالطوفانحادثةبعدالخصیب

السومریینأنو64الحدیثةوالقدیمةالتاریخیةالمراجعوالمصادرفيو63الكریمالقرآن

ثماآلشوریینثمالبابلیونثماألكادیونعنھمتلقاھاوالطوفانحادثةدونوامنأولھم

بابلمنطقةاوالعراقجنوب3650عامحوالي65الكلدانیون

فیضاناتحولتھصحراويمنخفضھيالفراتودجلةنھريبینتقعالتيالمنطقةھذهو

والغرسوللزراعةصالحخصبسھلالىالجنوبیةوالشمالیةالناحیتین :منالنھرین

الرعي .

محلایرانمرتفعاتوالشامبادیةبینماالممتدةالسھلیةاألراضيخصوبةكانتلھذاو

السھلشمالفيالقاحلةالجبالوالصخریةاألراضيفيتعیشالتيالشعوبأطماع

.بعدھاماو27ص1جالحدیثةوالقدیمةالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر-65

شاكرمحمودأنبید81-80-79صم2012لعام11طالریاضالسعودیةالعكبیانمكتبةالرسلواألنبیاءتاریخأطلسهللاعبدبنساميأنظر-64
4-2ص2جالحضارةشجرةلنتونرالفانظرونالحادثةھذهیذكرانسوسةأحمدو

.28-1اآلیاتنوحسورة،48-25اآلیاتھودسورةالشریفالمصحفأنظر-.63

.بعدھاماو09ص2جالحضارةقصةدیوارنتولأنظر-62

.06صنفسھالمرجعالساترعبدلبیبأنظر-61
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ھضابفيوكالعیالمینالشرقيالجنوبفيوكاآلمورینالفراتغربفيوكاآلشوریین

.66ایران كاآلریین الذین كانوا كلھم ینتقلوا برا الیھاما في شكل ھجرة او غزو

الحضارة السومریة :

المیالدقبلماتاریخمن2700-3000بینالواقعةالزمنیةالفترةفيالحضارةھذهنشأت

السومریةالسالالتأواألقوامیدعلىالفراتودجلةالنھرین :بینتقعالتيالمنطقةفي

الباحثینوالمؤرخینانكماوالمدندویالتعصرالمؤرخونعلیھایطلقالتيالفترةفي

الذيالتاریخنھایةوبدایةتحدیدفيیختلفونأیضافانھمالسومریوناصلفيیختلفون

القرنفياألكادیةالدولةقامتعندماانتھىالذيالعصرذلكالمدندویالتبعصرعرف

فيالباحثینوالمؤرخینبیناالختالفأصلوم)2371(المیالدقبلالعشرینوالرابع

معظمانھوالقدیمتاریخاوالنھرینمابینبالدفيالحضاراتنشأةبدایةتحدید

نتائجعنمشتقاتبعدھاماوالسالالتقبلمابعصورباألحرىاوبھالمتعلقةالمعلومات

النصوصعنمشتقاتفإنھاالسیاسيبالجانبمنھاتعلقماإال67األثریةالنقیبات

البالدلھذهحكمھمإثناءتعاصروااوتعاقبواالذینبحكاموللسالالتتؤرخالتيالمسماریة

فيتمالمعبدكنصوالسومریینالملوكأسماءإلثباتجداولبمثابةھيالتيكالنصوص

مدینة نفر و كالنصوص المنكشفة في مدینة الحبش .

یرىمنفمنھمالسومریةاألقواماصلحولالباحثینوالمؤرخینبیناتفاقھناكلیسو

منمنھموتركستانمنانحدرواانھمیرىمنمنھموالصغرىآسیامنینحدرونانھم

ھذافيالسببو68فلندهوالمجروتركیامناوالسندوادمنینحدرونانھمیرى

واألبحاثمنمشتقاتبھالمتعلقةالمعلوماتمعظمانآنفاقلناكماراجعاالختالف

والفخاریةوالزخرفیةاألوانيوكاأللواحالمكتشفةالدراساتعلىأجریتالتيالدراسات

بعدھا.ماو13ص2جالحضارةقصةدیورانتولأنظرو59-58صمنجزاتھاوالبشریةالحضاراتحمدانسعیدمحمدأنظر-.68
.18ص2جالحضارةقصةدیورانتولأنظر-67

.بعدھاماو58صمنجزاتھاوالبشریةالحضاراتحمدانسعیدمحمدأنظرو35صالحضاراتالساترعبدلبیبأنظر-66
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منالجیولوجیاواآلثارفيالباحثینمنھناكانبلالمنطقةفيالفضیةوالذھبیةالنقود

69یزعم ان أقواما أخرى استوطنت المنطقة قبل السومریین و األكادیین

وأروكمدینةوأورمدینةواریدوكمدینةالسومریونبناھاالتيالمدنمخلفاتتعتبرو

فاأللواح’الماديوالمعنويتقدمھممديعلىالدالةاآلثاراكبرمنوغیرھاأكدمدینة

وراقتقنینلھمكانالسومریینأنعلىتدلالحفریاتعلماءطرفمنالمكتشفةالطینیة

الدینیةالشؤونیولونكانواملوكھمأنوالتماثیلوالنقشوالنحتوالرسمواألدبكذلك

كانواكما70كبیرةعنایةالقانونیةواألدبیةومردوخكاإللھآللھتھمتبنىالتيالمعابدمثل

واألرضحرثوالحبوببذرةصنعمنأول.فھمالتجارةوالصناعةوبالزراعةمھتمین

القصدیروالنحاسوالحدیداستخراجمعرفةمنتمكنھمبعدالحبوبدرسوالزرعحصاد

التجاریةالمعامالتفياالئتمانوالقرضنظاموالصیدلیةوالطبوالنسیجصناعةو

والمسماریةالكتابةمثلأخرىابتكاراتإلىباإلضافةھذا71الھندومصربینوبینھم

.72المدارس النظامیة و التشریعات المدنیة و اإلداریة و الجنائیة ....الخ

:الحضارة األكادیة

التاریخیةالفترةفيالعربیةالجزیرةمننزحالذياألكاديالشعبإلىالحضارةھذهتنسب

الشمالیةالناحیةمنالفراتنھرضفافإلىم2230القرنوم2371القرنبینالواقعة

.73بالقرب من مدینة بابل حیث بنوا مدینة أكد التي تنسب إلیھا حضارتھم

یفرضاألولسیرجونالملكبینھمیظھرأنقبلقروناالمكانھذافياألكادیونمكثقدو

.74م2350عاملحكمھشعوبھایخضعوسلطانھالسومریةالدویالتعلى

.62-61صمنجزاتھاوالبشؤیةالحضاراتحمدانسعیدمحمدأنظرو37صالحضاراتالستارعبدلبیبأنظر.-.74

.74صاألنبیاءتاریخأطلسهللاعبدبنساميأنظر-73

.28-27صنفسھالمصدردیورانتولأنظر-72

.28-25صنفسھالمصدردیورانتولأنظر-71

.22-21ص2جالحضارةقصةدیورانتولأنظر-70

.32-31ص1جشاكرمحمودأنظر-69
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ھاجرت75سوریةقبائلإلىینتموناألكادیینأنیرىمنالباحثینوالمؤرخینمنھناكو

تكاثرلماو76حضارتھارقيوتربتھالخصوبةالنھرینمابینبالدإلىموجاتشكلفي

نھرجانب"كش"علىمدینةبناءفيشرعواالنھرینبینماإلىالمھاجرةالقبائلعدد

الذيملكھمشرعثمباسمھاحضارتھمدولتھمسمیتالتي"أكاد"مدینةكذلكوالفرات

والسومریینیحاربانطلقوصفھمتوحیدوكلمتھمفیجمعاألكادي"سیرجونیدعى"

األبیضالبجرمیاهإلىوصلحتىفتوحاتھوواصلالعربیةالجیرةشرقوالعیالمیین

األكادیینعلىثاروااإلیرانیةالھضابسكانھمالجوتیینوالسومریینلكن.و77المتوسط

األكاديسیرجونالملكحفیدسین""نارامالملكحاولحتىاإلمبراطوریةعلىقضواو

فلم یفلح في ذلك   .78إنقاذھا

الحضارة البابلیة :

منموجاتشكلفيإلیھاقدمتبشریةعناصرتشییدھاوبنائھافيساھمتالحضارةھذه

التيالقدیمةالعربیةاألقواممنفرعھمالذیناالموریینبالدمنمنطلقةالبشریةالھجرة

قبلماعصورفيالعراقوالشامبوادياستقرتوالعربیةالجزیرةشبھمنھاجرت

أنبعدالمیالدقبلالثالثاأللفأواخرفيبابلبالدفيمنھاجماعاتتوغلتو79التاریخ

واالضمحاللمندولتھمانقادبغیةالسومریینمعخالفھماشتدالذیناألكادیونبھماستنجد

مدینةفيامّورّوبالدمنالنازحةالقبائلاستقرت.وقد80السومریینعلىنھائیاالقضاء

اسماولھاعاصمةمنھامتخذةاألصلیینبسكانھاممتزجةاإللھ"بیتأو""بابل"

أشھریعدفانھ’البابلیةاألسرةملوكسادسھورابي""حموالملككانإذا.و81لحضارتھا

.77-74ص1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر.-81

الحضاراتحمدانسعیدأنظر.و38-37صالحضاراتالستارعبدلبیبأنظرو81-73ص1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر-80
.63صإنجازاتھاوالبشریة

.38-37صالحضاراتالستارعبدلبیبأنظرو21-20ص1جالعربتاریخطلسأسعدمحمدأنظر-79

.63-62صمنجزاتھاوالبشریةالحضاراتحمدانسعیدمحمدأنظرو37صالحضاراتالستارعبدلبیبانظر-78

.53-32ص1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودنظرأو37صنفسھالمرجعلبیبالستارعبدأنظر-77

.53-32ص1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظرو37صنفسھالمرجعالستارعبدلبیبأنظر-76

- األموریون ھم الكنعانیون الشرقیون ألن ھناك أموریین غربیین استقروا  على سواحل سوریا و كلمة أموریون في اللغة السومریة تعني الغرب و75
.73-72ص1ج..الحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظرمكرر.الغربیونالكنعانیونھم
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الدمجوالسامیینالسومریینبینالجمعاستطاعالذيالوحیدالرجللكونھملوكھاأقوىو

شواطئإلىوصلمتىفتوحاتھمواصلةو82البابليالشعبھوواحدشعبفيبینھما

الفترةخالل83الخصیبالھاللمنطقةكلعلىنفوذهبسطوالمتوسطاألبیضالبحر

سنةو1792سنةبینأو84مق1905سنةومق1948سنةبینالواقفةالتاریخیة

.86مق1750سنةو1792سنةبینأو1670سنةو1710سنةبینأو85مق1750

بعدبدأتالخصیبالھاللمنطقةعلىرابيحموأقامھاالتيالبابلیةاإلمبراطوریةأنغیر

والشرقیةالجبلیةالمناطقمنالقادمةالكاشیةاألقوامتغلغلتحیثالخارجمنتتآكلموتھ

بالداخلمنذاتھاآلنفيتتآكل"الوركاء"ومدینةو"اور"مدینةعلىاالستیالءمنتمكنت

علىثورةمنحدثماإلىباإلضافةھذابابلعناستقلتوالفرصةآستوراغتنمتحیث,

.87السلطة البابلیة في الناحیة الجنوبیة انتھى إلى استقاللھا

فياألطرافوالداخلفيالبابلیةاإلمبراطوریةعرفتھاالتياالضطراباتھذهصادفو

الحیثیینأصلو–مه1500عامحواليالصغرىآسیافيالحیثییندولةقیاماألولالعھد

اخذواثمأنقرةمدینةمنالقربةعلىاألناضولبالدفي–القوقازجبالنواحيمن

جیرانھمحسابعلىتوسعواثمالصغرىآسیاجزیرةشبھمناالكبرالجزءعلىیتوسعون

.88في بالد الرافدین و الشام

أنوالحدیدصناعةعرفمنأولھمالحیثیینأنالمكتشفةاآلثارخاللمنیبدوو

اإلمبراطوریاتمنحضارةاقلتكنلمعام500نحوعمرتالتيإمبراطوریتھم

.89المجاورة لھا

.245-241ص2ج)مترجم(الحضارةشجرةلنتونوالفأنظر--89

87صالعربیةالنھضةدار2جالحضارةموكبفياالوسطالشرقالدینكمالعليمحمدانظرو80ص1جنفسھالمرجعشاكرمحمودأنظر-88
و ما بعدھا .

.79ص1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر-87

.37صالحضاراتالستارعبدلبیبأنظر-86

.63صإنجازاتھاوالبشریةالحضاراتحمدانسعیدمحمدانظر-85

.20ص1جالعربتاریخطلسأسعدمحمدأنظر-84

.80-77ص1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر-83

.63صالبشریةالحضاراتحمدانسعیدمحمدأنظر-82

18



تدمیرواقتصادیةوسیاسیةفوضىبابلبالدعلىالحیثیةعسكریةالحملةھذهأعقبتو

الفوضىاحدثالذي"مرسیلیس"الحاثيالملكانغیر،90الحاكمةلألسرةإنھاءوللمدینة

األقوامفاستغلت،منھااالنسحابإلىاضطرإذطویالبابلفيیمكثلمالسیاسیة

حاكمةساللةفیھالھاأقامتوسیطرتوعلیھاھجمتوبابلفيالمترديالوضعالكاشیة

استمرت لعدة قرون .

كانالسیاسیةالناحیةمنفإنھالقدیمالبابليللعھدالحضاریةالخصائصیخصمافيو

فقداألراضينظامأماو،مركزیاالنظامھذاكانكماالمدنالدویالتعصرعلیھیطلق

فقدمعابدھاأماو،خلیطاكانفقدالسكانيتركیبھاأماوالملكيالقصرأوللدولةملكا

التشریعیةكذلكومزدھرةكانتفقداألدبیةوالعلمیةالحركةأماوصغیرحجمذاتكانت

و،91العصریةالتشریعاتأحدثتضاھيقانونیةبصیاغةوالنضجحیثمنكانتفقد

القارئینظرالماديوالمعنويالبابليالحضاريبالرقّيالمتعلقةالمعلوماتمنللمزید

األقوامإلىالحضارةھذهتنسب:اآلشوریةالحضارةو92الھامشفيإلیھاالمشارالمراجع

وغیرھموللمؤرخینبالنسبةمجھولةألسبابالعربیةالجزیرةتركتالتيالقدیمةالعربیة

سلكتھالذيالطریقالوھاجرتمتىیعرفالوالعراقشمالوالشامبادیةفياستقرت

أصبحثمالحضاریةمراكزھممنلمركزیناسمھوالذيآشور"إلى"القوامھاتھونسبت

93فیما بعد عاصمة لھم و لعل ھذا االسم ھو إللھھم القدیم

األقوامفیھاستقرتالذيالمركزعلىیطلقیكنلمآشوراسمأنإلىالمراجعتشیرو

الشمالفيالقاطنینالسكانعلىیطلقكماإنما،والمیالدقبلالثالثاأللففيالعربیة

یسطواأناآلستوریوناستطاعالثامنوالسابعالقرنفيو"السوباریین"اسمالعراقي

.94ص1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر-93

،بعدھاماو20ص1جالعربتاریخسعططلسمحمدو،بعدھاماو67ص2جالحضارةموكبفياألوسطالشرقالدینكمالعليمحمد-92
60-.46،56-44صالحضاراتالساتترعبدلبیبأنظر

.86-81صنفسھالمرجعشاكرمحمودأنظر-91

.80ص1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر-90
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ومصروسوریاوبابلبالدذلكفيبماالقدیماألدنىالشرقأنحاءمعظمعلىنقودھم

.94بعض أجزاء آسیا الصغرى و بالد عیالم (ھي األراضي الواقعة بین إیران و العراق )

اآلشوریةالعربیةاألقوامكانتإذا،التاریخقبلماعصورإلىاآلشوریینتاریخیمتدو

عاماألولادد""شمسيساللةظھورسبقتالتياالضمحاللوالضعففترةخالل

ھذاكما95اآلموریةالقبائلالىنسبھاأصلیرجعالتيوالمیالدقبل)1841-1782(

اآلشوریةالعربیةاألقوامكانتالفترةھذهخاللاقول،رابيحموللملكمعاصراالملك

.96تابعة إلى السومریین ثم إلى البابلیین

عصروالمعدنيالحجريالعصرمنھاكثیرةتاریخیةعصورااآلشوریةالدولةعرفت

المسماریةالنصوصوتشیرالقدیمالبابليللعصرالمقابلالقدیمالعصروالكتابةمعرفة

یدعلىتتلمذواالذینالملوكوالحكاممنعددإلىاآلشوریةالملوكبجداولالمتعلقة

أي)ق.م911-1521(الوسیطاآلشوريالعصرو،حمورابيمجيءقبلاآلشوریین

والثانينزاريأددالملكیدعلىق.م911منذالحدیثةاآلشوریةالدولةقیامإلى

التاریخیةالفترةخاللو،97الكلدانیةوالمیدیةالجیوشیدعلىق.م611عاماضمحالال

األول:إبراطوریتیناآلشوریةالحضارةعرفتق.م612سنةو911سنةبینالممتدة

تاریخیبدأالثانیةوق.م745عامإلى-911عاممنسقوطھاونشأتھاتاریخیبدأ

.98السیاسياآلشوریینتاریخینتھيحیثق.م612عامتنتھيو745عامظھورھا

خاصةازدھاراوإنعكاسااألولىاإلمبراطوریةعھدفياآلشوریةالحضارةعرفتقدو

علىالقضاءمنودولتھمأركانتوطیدمناآلشوریینمكنتالتيالعسكریةالناحیةفي

ضخمةحضاریةبمشاریعالقیاممنوالتجاریةالمواصالتطرقتأمینمنواألعداء

.105ص1جنفسھالمرجعشاكرمحمودأنظر-98

.105-100ص1جنفسھالمرجعشاكرمحمودأنظر-97

.بعدھاماو96صنفسھالمرجعشاكرمحمودأنظر-96

.99-96ص1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر-95

.61-60صاألنبیاءتاریخاطلسهللاعبدبنساميأنظر-94
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الملكعھدفيتمذلككلالقدیمةالعراقیةالمدنأعظممنتعدالتي"كلخو"مدینةكبناء

.99آشور ناصر بال الثاني

استولىولسلطانھبابلبالدأخضعحیث،فیھاالحكمسلطةالثانیةاإلمبراطوریةعھدوفي

،نینوىمدینةشمال"شیروكین"مدینةبناءفيشرعوفلسطینفيإسرائیلمملكةعلى

مدةإلىاإلمبراطوریةھذهعرشعلىیبقلمأنھإالزخرفةوھندسةبنائھافيتفننو

.100قصیرة

الممالكأكلأخضعواالذیناألقویاءآشورملوكآخر"آشوربانیبال"الملكبعدو

اآلشوریةاإلمبراطوریةبدأتمتىإبنھخلفھوتوفيأنماو،بإمبراطوریتھمالمحیطة

علىتحالفھموالمیدیینوالكندانیینبتكالبخارجیاوالفتىوباإلضطراباتداخلیاتتآكل

بننونمدینةو"اوایخا"مدینةعلىاستیالئھمنصروبنوخذ"الملكبقیادةآشوربالدعزو

بعضتذكر.و101ق.م612عامالثانیةاإلمبراطوریةنھایةكانتبذلكوآشورمدینةو

والقاسیةبالدھمطبیعیةبسببغالظاقساةكانوااآلشوریینأنالتاریخیةالمصادر

سوىالبابلیةالحضارةإلىیضیفوالملذلكو،المجاورةالشعوبالھجماتتعرضھم

اقتحامعلىتساعدھمالتيالحصارأدواتوالخیالةنظاموالحدیدیةالحربیةالصناعات

جمیعفيإبداعاأقلیكونوالمأنھمأخرىمصادرتذكربینما102الحصونوالقالع

الحضارةمنأخذتحضارتھمإنإذ103البابلیینمنالمادیةوالمعنویةالعمرانیةالنواحي

الحدائقذلكآیةو104العمرانیة......جمیعفيإلیھاأضافتوالالمعاصرةوالسابقة

خربالذيو105لعشیقتھ"بختنصر"المدعوأو"نصربنوخذ"الملكبناھاالتيالمعلقة

1جالعربتاریخطلسأسعدمحمدوأنظر،بعدھاماو76ص2جالحضارةموكبفياألوسطالشرقالدینكمالعليمحمدأنظر-105
28-26ص

.41-13صاألولالمجلدمن2جالحضارةقصةدیورانتولأنظرو.،138-117ص1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر-104

.26ص1جالعربتاریخطلساسعدمحمدأنظرو،73-33ص2جالحضارةموكبفياألوسطالشرقالدینكمالعليمحمدانظر-103

.70صالبشریةالحضاراتحمدانسعیدمحمدأنظر-102

.116-114ص1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر-101

.141ص1جنفسھالمرجعشاكرمحمودأنظر.24ص1جالعربتاریخطلسسعیدمحمدأنظر-100

.105-103ص1جنفسھالمرجعشاكرمحمودانظر-99
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وفاةبعدق.م586عامالیھودأثروفلسطینفيالقرىوالمدنھدمواألقصىالمسجد

.106النبي سلیمان علیھ السالم

ینحذرالتيالعربیةاآلرمیةالقبائلمنقبیلةإلىالحضارةھذهتنسب˸الكلدانیةالحضارة

الجزیرةمننزحتالتيالقبائلتلكالحدیثةالبابلیةالدولةموسىبالصر"بنو"الملكمنھا

علىالظھورالفرصةلھاسنحتأنإلىھناكظلتوالعراقوالشامناحیةإلىالعربیة

الملكبقیادةالثانیةاآلشوریةاإلمبراطوریةأنحاءفيیدبالضعفبدأحینالتاریخمسرح

الفترةفيالكلدانیةالحضارةمنشئوالحدیثةالبابلیةالدولةمؤسس"الثانينصرنبوخذ"

.107)ق.م539–612(بینالواقعةالتاریخیة

البابليالعصرمصطلحبابلبالدفيالكلدانیةالساللةحكمفترةعلىیطلقونالمؤرخونو

اآلشوریةاإلمبراطوریةتابعةكانتالتياألقالیموالبلدانمعظمإلىامتدالذيالحدیث

.108سابقا

626(الزمنمنقرنسوىیدملمالحدیثةالبابلالكلدانیینحكممدةأنمنالرغمعلىو

بلغتإذ،القدیماألدنىالشرقوالعراقتاریخفيفترةأھمكانتأنھاإال)ق.م539–

أغلبعلىالكلدانیونسیطرحیث،ازدھارھاوعصورأذھىوعظمتھاأوجفیھالمدینة

(دویلةمقدمتھافيوالدویالتوالممالكمنالعدیدعلىقظواواألدنىالشرقأنحاء

آشورو،نینويمدینةشھرتھافيفاقتوالقدیمالعالممدنأعظمبابلأصبحتو)یھودا

.109و النمرود و أثینا و روما

األجنبيالحكمتحتالعراققعوالكلدانیةالدولةأوالحدیثةالبابلیةالدولةبانتھاءأنھإال

.110الفارسي و المقدوني إلى أن جاءت الفتوحات اإلسالمیة تحررتھم

.139صنفسھالمرجعشاكرمحمودأنظر-110

.139صنفسھالمرجعشاكرمحمودأنظر-109

.139/140صنفسھالمرجعشاكرمحمودأنظر-108

.146-139ص1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر-107

.176صاألنبیاءتاریخأطلسهللاعبدبنساميأنظر-106
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یتمكنوالمضعافملوك"نصرخذ"بنوالملكموتبعدالبابليالعرشعرشورثلقدو

التواراتواالضطراباتحیثالداخلفيالبابلیةالدولةنفوذوسلطانعلىالمحافظةمن

الواألسعارفيغالءوالغذائیةالموادفيندرةعنھاأنجزتالتياالقتصادیةاألزماتو

المستعمراتمعتحالفتالتي111األخمینیةكالدولةالمجاورةالدولحیثالخارجفي

الشائعاتواإلعالمیةالدعایاتلنشربابلفيالیھودمناألسرىاستغلتواإلغریقیة

إلىباإلضافةھذاالتجاریةالطرقمعظمعلىالسوریینوالمیدیینواستولتوالمغرضة

.112عوامل أخرى یأتي على رأسھا اختالف العقائد الذي عجل بسقوط اإلمبراطوریة

العصورمنھذاالحدیثالبابليالعصرھذاأنإالاإلمبراطوریةھذهعمرقصررغمو

بیندینيصراععصركانالدینیةالناحیةمنفھو،القدیمالعراقتاریخفيالمتمیزة

منھووواحدإلھعبارةعلىیقومالذيالتوحیدبینواآللھةتعددعلىیقومالذيالشرك

فيالمعبدقوةبجانبضعیفانظاماھذایأبلمركزیاقویانظامایكنلماإلداریةالناحیة

الناحیةمنھووالداخلفيالسلطةعلىاالستحواذإلى.......الذيالبابلیةالمدن

الناحیةمنھوو،113النقديالتضخمواألسعارارتفاعوباألزماتیتمیزھذااالقتصادیة

والطبوالھندسةوالریاضیاتوالتنجیموبالفلكعنایةوإبداعاأقلیكنلمالعلمیة

لیسوالرافدینبالدحضارةعلىتأثیراللكلدانیینأنكما.....إالوالطبیعیاتوالزراعة

وصرفھاونحوھافياألقالیمتلكأقعدلغاتعلىوإبراھیموآزرقصرمن.....أول

والواديفيالتخاطبلغةوفدتجمیعااللغاتتلكعلىتغلبتأنھابل،أدبھاوبیانھا

.114سوریا و فینیقیة و میناء

.29-28ص1جالعربتاریخطلسأسعدمحمدانظر-114

.148-144ص1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر-113

.144-142ص1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر-112

- -ھذه الدولة كان قائدھا االسكندر أو كورش111
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الشعبینمنخلیطھمالفینیقیینأنیرىمنالمؤرخینوالباحثینمن˸الفینیقیةالحضارة

أثناءالشامبالدإلىانساباوالعربیةالجزیرةقلبتركاالذین،األموريو115الكنعاني

تقطنالترحالدائمةقبائلاألموریونوالكنعانیونكانوالمیالدقبلالثالثاأللففجر

القرنأثناءأسسواوالمكانألفواواألمدعلیھمطاللماوالشامبالدفيالخصبةالسھول

علىالكنعانیونبنىإذ،116متمیزةحضارةذاتعریقةدولةق.مالعشرینوالخامس

والثالثالقرنأثناءصور""مدینةجبلیةمنطقةفيالمتوسطاألبیضالبحرسواحل

بنواكما،ق.مالعشرینوالرابعالقرنفيجبلمدینةاألموریونبنىو،ق.مالشعرین

.117مدینة بیروت في القرن الثاني و العشرین ق.م

الدامورنھرإلىممتدةشماالطوروسجبالمنتبدأدولتھمحدودكانتالزمانذلكفيو

مكونااألموريوالكنعانيالشعباناتخذالثانياأللفمناألولالقرنأوائلفيوجنوبا

.118دولة واحدة ھي الدولة الفینیقیة الممتدة من شمال سوریا إلى جنوبا

واحدةكلوصوروصیداوبیروتوجبیلمدینةمنمؤلفةكانتالكبیرةالدولةھذهو

مملكتینمنھماكلكانتكماالسیادةعلىمتنافسینوصیدصوركانتاومملكةكانتمنھا

المدنملوكبدأأمدبعدلكنوالنوابمجلسوالشیوخبمجلستتقیدانقلمامستبدین

والدینرجالبمشورةیرتبطونوالشعبأغنیاءمنعامةبمجالسیتقیدونالفینیقیة

.119القضاء و أن دولتھم صارت دیمقراطیة جمھوریة

أنھمإالدویالتھممدنعلیھاأقامواالتيالمساحةضیقرغمالفینیقیوناستطاعقدو

زراعةوالسفنكصناعةخاصةصناعةلھمكانتإذ،راقیةحضارةیبینواأناستطاعوا

30ص1جالعربتاریخطلسأسعدمحمدانظر-119

30ص1جالعربتاریخطلسأسعدمحمدانظر-118

30ص1جالعربتاریخطلسأسعدمحمدانظر-117

وجاؤوامتىالوجاؤواأینمنالوالفینیقیینأصلیعرفالمؤرخینمنأحدالأنھیرىفإنھ310ص2جالحضارةقصةدیورانتولأنظر-116
إال شمال و جنوب سوریا ما عدا علماء مدینة صور فإنھم كانوا للمؤرخ ھیرولیت أنھم قدموا من الخلیج الفارسي في القرن الثمن و العشرین ق.م .

- ورد عن محمود شاكر أن اسم الكنعانیین مشتق من الكلمة العربیة ذات الجذر "كنع " بمعنى األرض الواطئة  إشارة إلى موطنھم بالساحل و ھو115
اسم كنعان أول األمر على الساحل و القسم الغربي من فلسطین ثم أصبح یشمل قسما كبیرا من سوریا و كل فلسطین ، و تكاد أسماء المدن اللبنانیة و

الدینكمالعليمحمدینظرو،.236-234ص1جالحضاراتموسوعةأنظر،علیھاالكنعانیونأطلقھاالتياألسماءمنتكونالحالیةالفلسطینیة
.132-118ص2جالحضارةموكبفياألوسطالشرق
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البقروكالغنمللمواشيتربیةوالزیتونوالكروموالعدسوالشعیروالقمحمثلللحبوب

السفنصناعةوالخزفصناعةوالنسیجوالصیاغةفيمتطورةصناعةو،الماعزو

.120للصید و نقل البضائع إلى و من آسیا و أوربا و إفریقیا

ھمأنھمكما،121العالملغاتاعتمدتھاالتياألبجدیةالحروفاكتشفواالذینھمأنھمكما

التجاریةالطرقابتكاربذلكاستطاعواوبالنجوماستعانتھمبعداللیلیةالمالحةعرفواالذین

وقبرصفيتجاریةمستوطناتأسسوالذلكونتیجةو،القدیمالعالمبینالموصلةالبحریة

.122سردینیا و تونس و اسبانیا و صقلیة

.123و في مجال اآلداب و الفنون فقد بلغوا أحكاما و أمثاال و أساطیرو مزامیر

اآلرامیون :

الجزیرةشبھمننزوحھمبعدالسوریةالصحراویةالمناطقإحدىمناآلرامیونجاء

.124العربیة و كانوا ابدوا یتنقلون بین بادیة الشام و العراق

المندفعةالھیاكلمعتطلقأصبحتثمدمشقأوالشامكھضبةالھضبةتعنيأراميكلمةو

خاللتمكنواأنھموسوریاداخلالطرفبالدیھددونكانواأنھموبابلوآشوربالدنحو

والرافدینواديبالدعلىالسیطرةمنالمیالدقبلعشرالثالثوعشرونالرابعالقرن

"آرام"فدانو"أیم-نھر"آراممدینةمثلمھمةدویالتفیھاأقامواوسوریاووسطشمال

دونحالاآلشوریینمنعنیفلضغطتعرضتقداآلرامیةالدویالتكانتإذاو125.

ذاتأصبحتفإنھاالتوسعمنمنعھاوالنھرینبینماشمالوسوریاشمالفياتحادھا

.246-245ص1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر-125

245ص1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر-124

.243-242 ص1جالعربتاریخطلسأسعدمحمدانظر-123

.240-239ص1جالعربتاریخطلسأسعدمحمدانظر-122

.243-242 ص1جالعربتاریخطلسأسعدمحمدانظر-121

237ص1جالعربتاریخطلسأسعدمحمدانظر-120
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مجالففي126القدیماألدنىالشرقحیاةفيكبیراتأثیرااّثركبیرثقافيوتجارينقود

األدب و الفن و في اللغة اآلرامیة ذات األبجدیة الكنعانیة

واآلشوریینقبلمنالتدویناتوالمراسالتواإلمكانیاتتضمالتياللغةھيكانت

.127الخمیین من الفرس

مكناآلراميالتجارياالزدھارانبحیثھامادورااآلرامیونلعبالتجارةمجالفيو

الرافدینبالدشمالولسوریابالنسبةالمھمالجغرافيلموقعھمنظرااآلرامیةاللغةالنتشار

المنسوجاتمثل–البعیدةوالقریبةالمناطقكلإلىدمشقمنبراالبضائعینقلونكانواإذ

فياألقوامسائرمثلوثنیةكانتفقددیاناتھمأماو.العاجواللؤلؤواألخشابوال....و

.128ذلك التاریخ

الحضارة المصریة ˸

منطوروھاوالمصریةالحضارةأقامواالذینبأنالجزمالمؤرخأوالباحثیستطیعال

الشعبأنیقولھأنیمكنماكلالرافدینبالدأوالعربیةالجزیرةھيمنطقةمنأوجنس

نواحمنھاجرتأقواموأجناسمنخلیطشعبھوالنیلنھرضفتيعلىاستقرالذي

مكونةفیھتعایشتوالمكانھذافياستقرتجنوبیةوشمالیة،غربیةوشرقیةشتى

.129الشعب المصري

شجعتالتيالعواملأھممنالحنوبیةوالشمالیةالضفتینعلىفیضانھوالنیلنھریعتبرو

خصبةالتربةیحول...الفیضانھذاألنذلكو،مصرأرضفياالستقرارعلىاإلنسان

دفءجانبإلىھذاالمواشيتربیةوغرسھاوزرعھافيیرغباإلنسانتجعلموحلة

.6صالحضاراتالستارعبدلبیب-أنظر129

.250-249ص1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر-128

.249-248ص1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر-127

.248ص1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر-126
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المشجعةولإلنسانالمساعدةالعواملمنھذاكلوالشتاءفصلفياألمطارسقوطوالجو

130لھ على االستقرار و العمل و اإلنتاج

"شاكرمحمودیقولاألوربیةواآلسیویةواإلفریقیةالقارةمنمصرموقعأھمیةبشأنو

ینشطر...الطویلو)یعبرھا(إفریقیاقارةمنالشرقيالشماليالجانبفيتقعمصرإن

تاریخیامصرانقسمتفقدلھذاوعدیدةمصباتفيماؤھاینصب...فروععدةإلى.....

القدیمالزمنمنذجعلھاالموقعھذاو..."السفلىمصرثم...مصرالعلیاھماقسمینإلى

.131جعلھا محط أنظار الشعوب و األجناس من القارات المجاورة لھا

منھاوالقدیمالحجريالعصرمنھاتاریخیةأعصاراالحضاريمصرتاریخعرفقدو

فيال‘نسانلتحولبالنسبةأماوالمعدنيالحجريالعصرمنھاوالحدیثالحجريالعصر

عصربدایةالمؤرخونیسمیھماعرفاآلخرھوالقدیممصرتاریخفإنمعیشتھنمط

السالالت من األولى على الثامنة .

،منھاخلقالتياألرضعلىیمشياإلنسانبدایةمعیبدأفإنھالقدیمالحجريالعصرفأما

التيالمناخیةاألحوالتغیرتأنبعدالنیلواديیستوطنالقدیمالمصرياإلنسانبدألقدو

ھروبواألمطارقلةبعدمنھاالھجرةإلىالصحراویةالمناطقوالھضابسكاندفعت

خلیطاكانواالعصرھذافيمصرسكانأنھوالمھمو132النیلواديضفافإلىالحیوان

العربیةالجزیرةشبھمنإلیھااآلتيمنھاوالزنجيمنھاوالعربيمنھامختلفةأجناسمن

صفلوالفخارصناعةإلىوااللتقاط133الصیدیحترفواحداشعباأصبحواوغیرھاأو

بدایةبحقویعتبرفإنھلھذاو،الماشیةتربیةواألرضزراعةبدایةوالحجریةاألدوات

منانتقالھوالقریةوالبیتإنشاءوالمكانفياإلنساناستقرارخاللمنالحضارةظھور

والبراريو...وكالغیومجاورھاماواألمكنةھذهفيإنتاجھطورإلىالقوتجمعطور

.30-17ص1جالحضارةموكبفياألوسطالشرقالدینكمالعليمحمدأنظرو153ص1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر-133

.153ص1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر-132

.152-152ص1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر-131

6صالحضاراتالستارعبدلبیبأنظر-130
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لظھورالتمھیدیةالزمنیةالفترةیعدفإنھالمعدني :الحجريالعصرأماو.134غیرھا

السابقةالعصورفيكانالذياإلنسانلكونذلكوالنیلواديبالدفيالناضجةالحضارة

القرىوالزراعةمساحةفيموسعا،نھائیااستقرارامستقراأصبحفإنھمستقرغیرعلیھ

لحیاتھمنظماومنھالحیاتھالالزمةاألدواتصنعوالتعدینیةبالمعرفةمحیطاوالفالحیة

.135الجماعیة و المتمثلة في مبادلة المنافع كالصناعة و التجارة و االستبداد

،)ق.م3053تاریخإلىق.م3850(تاریخمنیمتدالتيالسالالتبدایةعصرأماو

.136فإن بالد واد النیل كانت فیھ مقسمة إلى مقاطعات و لكل منھا رئیس و إلھ

أوالمقاطعاتھذهبھامرتالتياالجتماعیةواالقتصادیةوالسیاسیةاألحوالأنشكالو

والعلیامصردویالتتوحیدفيساھمتالتيالجوھریةاألسبابمنكانتالدویالت

".برعایة الملك "مینا137دویالت مصر السفلى تحت نظام موحد

الملكأنالنیلواديلبالدالقدیمالتاریخدراسةفيالمختصةالتاریخیةالمصادرتكادو

یؤسسوالسفلىمصروالعلیامصرمملكةبینیوحدملكأولھو""مینسو"مینا"

.138لعصر السالالت و یضع على رأسھ التاج المزدوج

رجالعندیعرفإداریانظامااألولىالساللةمنبعدهجاءمنوالملكھذااتبعلقدو

یتخذمنھوالملككانحیث،المطلقةالسلطةوالمركزيبالنظاماإلداريالقانون

النظامھذااتباععلىترتبقدو.139بتنفیذھاالمقاطعاتفيأعوانھیأمروالقرارات

ضعفتكلمااألولفرعونأوالملكسلطانتھدداألقالیمحكاممنخاصةطبقةظھور

الذینالعربیةالقبائلبدوآلخرحینمنیشنھاكانالتيالحروبإلىباإلضافةھذا.المملكة

كالكنعانیینیجاورھمبمنالساللةھذهملوكعالقةعنأماو،میناءصحراءیسكنونكانوا

.158ص 1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر-139

67-66ص1/2جالحضارةقصةدیورانتولأنظرو.157-156ص 1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر-138

.157-156ص 1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر-137

.66ص1/2جالحضارةقصةدیورانتولأنظر.و156 ص1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر-136

.65-64ص1/2جالحضارةقصةدیورانتولأنظرو155-154ص1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر--135

.65-63ص1/2جالحضارةقصةدیورانتول.إلیھاأشرناالتياألعصرأنظرو154-153 1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر--134
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والخمورلھمیصدرونواألرزخشبمنھمیستوردونكانوافإنھمالشامبالدفي

الخطظھورمنوالنقشوالتعدینفنازدھارمنآثاراالملوكھؤالءخلفقدو140الجلود

.141" الھیروغلیفي

و)ق.م3000.التاریخھذاإلىق.م2650(التاریخھذامنالممتداألھرامعصرأماو

الثالثةالساللةبحكمیبتدئفإنھ،الثامنةالساللةإلىبعدھاماوالثالثةالساللةعرفالذي

المحبینمنھذاأنو،مصرأھراماتمنھزماإلیھینسبالذي"زوسر"بالملكلمصر

.142للعلم و البناء و األدب

خوفو"منھمنذكركثیرةملوكأسماءعرفتالرابعةالساللةأنالتاریخیةالمصادرتذكرو

بناءفيساھموبنىإلىالملوكھؤالءمنملكمنماو"منكرع"و"خفرع"و"

.143األھرامات الضخمة

یعدكما،....شھیراكانإذ،القدیمةالمملكةعرفتھملكأعظم"خوفو"الملكیعتبرو

التماثیلفيخاصة،ذروتھالنحتفنبلغعھدهففيالمملكةھذهعظماء"خفرع"منالملك

.144و القطع الفنیة المختلفة و ما تمثال أبي الھول إلى دلیل على ذلك

اآلخر"رع"اإللھكھنةالحكمعلىتسلطبعدهجاءمنومنكرع""إبنھحكمأثناءفيو

.145الذي جعل حكم مصر ینتقل إلى ملوك الساللة الخامسة

الرئیسةالدولةأمورفيمباشرةیتدخلونبدأواوالكھنةنفوذازدادالساللةھذهحكمأثناءو

.146و بلغ بھم األمر إلى إدخال اسم اإللھ "رع" ضمن أسماء الفراعنة

.165ص 1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر-146

.73ص1/2جالحضارةقصةدیورانتولأنظرو،164ص 1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر-145

.164-1163ص 1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر-144

.163-162ص 1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر-143

.162-161ص 1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر-142

.160-159ص 1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر141

159-158ص 1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر-140
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عھدفيعلیھكانكماالقیاسواديفيحضاريتغییرأيیطرألمالساللةھذهعھدفيو

الشمسإلھیدعىجدیدإلھعبادةفيبرزالذيالدینيالتبدلماعداقبلھاماوارابعةالساللة
لممصربالدفإن،الثامنةوالسابعةوالسادسةالساللةلعھدبالتسمیةاألمركذلكو.147

النبالءاستغاللواإلداريالتشییبواالضمحاللوالضعفإلىملوكھافترةخاللتعرف

ماظھورإلىأدىداخليسیاسياضطرابمصربالدسادو،148المدندویالتتكوینو

.149یسمى في تاریخ الحضارة المصریة الدولة الوسطى

مكنتقداألھراماتبناءوالقدیمةالدولةعھدفيمصرعرفتھاالتيالظروفكانتإذا

فتحأیامتعدالوسطىالدولةأیامفإناألھرامعصرنھایةفياالنفصالمنالنبالءواألمراء

علىسلطانھمبسطمنتمكنواإذعشرالثانیةاألسرةملوكیدعلىالنیلواديلبالدجدید

.150سائر بالد وادي النیل و ضم كل مدنھا في مملكة واحدة

األولىبابلساللةلحكممعاصرةكانتالتياألسرةھذهحكممدةأنالمؤرخینتقدیرفيو

إلىق.م2000'سنةمنابتداًءسنة213حواليبلغملوكھاأشھررابيحمویعدالتي

طیبةألھلولھاتخذعاھلأولھواألولأمنمحات"الملكأنو.)ق.م1787سنة

بالقضاءالقدیممحدھالمصریعیدأنقررالذيھوأنھو""آموناإللھھوجدیدامعبودا

حققأنھوھجماتھملصدسوربناءالعربمنسیناءلسكانبالتصديوالداخلیةالفتنعلى

ابنھحكمعھدفي.و151األركانثابتةجدیدةدولةأسسوقویاحكماأقاموأرادما

بصناعاتھاطیبةمدینةاشتھرتكماعلمیاتقدمامصربالدعرفتاألول""سنوسرت

.152الفخاریة الجمیلة

.171ص 1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر-152

.170/171ص 1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر-151

.169ص 1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر-150

.168-167ص 1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر-149

.167-166ص 1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر-148

.166ص 1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر-147
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حكمھابسببالفوضىواالضطرابإلىمصربالدعادتعشرالثالثةالساللةعھدفيو

الھكسوستدعىأقواماجعلالذيالكلياالنھیارإلىذلككلأدىضعاففراعنةقبلمن

.153یستولون على مصر و یخذلونھا

وفنونمعالممنالكثیرعلىالقضاءوثرواتھاتبدیدوھیاكلھاھدموھیاكلھاحرقبعد

مصرأفرادعلیھمثارالثانيالقرنمنالثانيالنصففي154قرنینفیھاالمكوث

.155فأخرجوھم أذلة صاغرین

المملكة الحدیثة ˸

لمحكمھاأنغیرواسعسلطانذاتدولةمصرعربأقامالحدیثةالمملكةتاریخبدایةفي

عشرالثانیةللساللةأسستولھاعاصمةطیبةمناتخذتدولةمحلھاحلتوطویالیعمر

توالىو"األولأمنوقس"إبنھتالهثم156یمثلھافرعونأول"أحموسة"یعتبرالتي

التيسوریاوفلسطینناحیةمنخاصةالتوسععلىمركزینمصرحكمعلىالفراعنة

نھرإلىالوصولاستطاعواحتىاآلرامیةواألموریةوالكنعانیةالقبائلتسكنھاكانت

.157الفرات و إجبار كل ھذه المناطق على دفع الجزیة

مجتمعبناءمنمكنھاالذيالنظاموالتنظیممصرعرفتالطویلالتاریخھذاخاللو

ماكلواألراضياستصالحوالرينظاموالغرسوالزراعةمنھافئةعرفتمتطور

كما.158ینعموناإلقطاعیونالووالكھانوالملوكو...كانتالفئةھذهأنغیربھایتعلق

والنقلأدواتوالمھندسینوالصناعوالعلماءوالصناعةالمصريالمجتمععرف

.159المواصالت و البرید و التجارة و االئتمان و كل ما یتعلق بالشؤون المالیة و القضاء

.21-20صالستارالحضاراتعبدلبیبانظر-159

.14صالستارالحضاراتعبدلبیب-انظر158

.183-180 ص1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمود-157

.180 ص1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمود-156

.179 ص1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمود-155

.179–176 ص1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظرو76ص1/2جالحضارةقصةدیورانتول-أنظر154

شاكرمحمودیرىو76ص1جآسیامنھمالھلسوسأندیورانتولیقولبعدھاوما173ص 1جالحضاراتموسوعةشاكرمحمودأنظر-153
.العربیةالجزیرةمنإنھم176ص1جالحضاراتموسوعةفي
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والثاقباتوالمھراساتوكالرافعاتاإلالتأنواعكلوالتعدینالمجتمعھذاعرفكما

فنفيبرعكما،الطالءوالنسیجوالجلودصناعةوالسفنبناءوالزجاجصناعة

.160الھندسة المعماریة

والكنیسةرجالوالنبالءوفرعونمنتتألفالتيالعلیاكالطبقةالطبقاتنظامعرفو

نظامعرفوالعبیدالفالحینوالعمالو.....طبقةكلیھماالموظفینوالوزراءوالكھان

والفلسفةوالفنونواآلدابوالتعلیموالواجباتوالحقوقوالطالقوالزواج˸األسرة

.161سائر أشكال الحضارة المعنویة والمادیة

.16-12صالحضاراتالستارعبدلبیبأنظر-161

.214-210ص1جالحضاراتشاكرمحمودانظروبعدا.ماو181ص1جالحضارةموكبفياألوسطالشرقالدینكمالمحمد-أنظر160
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