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 تاريخ الحضارة اإلنسانية :

ماذا يمكن أن نقول عن تاريخ الحضارة اإلنسانية العام ، ألنه من حيث بدايته الزمنية يمتد 
 إال هللا الذي خلقه و خلق المكان أو األرض . يعلمه الذي ال 1إلى األزل 

أما عن تاريخ هذه الحضارة الخاص بكل شعب من الشعوب و تداولها عن إدارو و توجيه 
ال على إنسان فرد مثلي و إنما على جماعة من أحداثه ، فإن القول فيه أصعب 

 . 2المتخصصين فيه 

وكذلك األمر بالنسبة إلى المكان الذي نشأت فيه أول حضارة من الحضارات التي عرفتها 
و القطع أمر غير مجمع عليه من قبل كبار اإلنسانية ، فإن تحديده على وجه الجزم 

 .3المؤرخين 

ا مرا ذثم إن تحديد بداية زمن تاريخ الحضارة اإلنسانية و مكانها و عدم تحديدهما ال يعد أ
 ، لذلك نتركه إلى تعريف كلمة تاريخ و حضارة و إنسانية . أهمية

 ما هو التاريخ :-

ينصرف معناه إلى تعريف الوقت و تحديد بدايته فإذا قلنا على سبيل المثال أن  التاريخ لغة:
بداية التفكير في صناعة طائرة يمتد إلى القرن الثاني الهجري حين حاول الشاعر األندلسي 
عباس بن فرناس أن يطير إلى السماء و يحلق فيه ، فإننا لم نكن بعيدين عن هذا المعنى و 

 . 4كمخطئين في ذللم نكن 

                                                           
، و أنطر عباس محمود العقاد اإلسالم و الحضارة  145صم / 1987لعام  4شروط النهضة / دار الفكر الجزائر / ط -أنظر مالك بن نبي  -1

 . 79-75اإلنسانية ص
، و  43-32ص 1. ج1988لعام  13أنظر أحمد شلبي ، موسوعة التاريخ اإلسالمي ، مكتبة النهضة المصرية /ط  -2

 .158-157/ ص 1985لعام  6ط-ار العلم للماليين بيروت د -أنظر قسطنطين زريق         و التاريخ 
 . 6م ص1986لعام  7أنظر لبيب عبد الساتر الحضارات دار المشرق بيروت ط -3
 35-32م ص 1992لعام  1أنظر محمد عبد المنعم خفاجي األدب األندلسي التطور و التجديد دار الجبل بيروت ط-4
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ها و عالم أفكارها و عالم أشيائها ، فإن أشخاصو لما كان تاريخ الحضارة هو تاريخ عالم 
بدايته تمتد إلى ما قبل التاريخ إذ أننا حين نتصفح بعض الكتب التي تتحدث عن الحضارات 
التي ظهرت قبل تاريخ ميالد المسيح عيسى عليه و على جميع األنبياء صلوات هللا و 

درجة عالية من التحضر و  ها تذكر أن السومريين كانوا قد توصلوا إلىسالمه ، نجد
 . 5الحضارة في الجانبين المعنوي و المادي 

 التاريخ اصطالحا :

فإن جئنا إلى ……هو علم يبحث في الوقائع و الحوادث الماضية التي تسرد بكثرة من 
م إلى غاية 1876العثمانية عام قضية السلطان عبد الحميد الثاني الذي تولى السلطنة 

كثيرا من  - 6بإيحاء من رجال السياسة الغربيين-فإننا نجد م و ضياع فلسطين  1909
المؤرخين العرب يحملونه مسؤولية ضياع فلسطين ، بسبب إسرافه في تبذير المال العام و 

ضي لجوئه إلى االقتراض من الدول الغربية التي كانت تسعى جاهدة إلى اقتسام أرا
أرغمت السلطان عبد الحميد  اإلمبراطورية العثمانية ، فلما أحست هذه الدول أنها تعاظمت

على جمع الضرائب من أقطار اإلمبراطورية الثاني على أنه يقبل بإشراف لجنة من إنشائها 
 .7العثمانية و إفراغها في خزين البنك الفرنسي اإلنجليزي 

ية ببا من األسباب التي قضت على الخالفة العثمانو الحقيقة أن هذه الديون و إن كانت س
لسلطان ، و لم يكن هو الذي ضّيع فلسطين و عجل سابقة على عهد هذا اإال أنها كانت 

ى بذهاب ربح الدولة العثمانية ألن هناك مصاعب أخرى داخلية كانت تخترق هذه الدولة حت
 نه كان ألبل قيل عنه ذلك  -سقطت 

 .8و من الذين دعوا إلى إنشاء الجامعة اإلسالمية 

                                                           
 .28-25ص  2-1أنظر ول ديورانت قصة الحضارة م -5
 . 275-742التجديد التاريخ ... ص  يأتي على رأس هؤالء اليهود ، أنظر عمر فروخ-6
 . 782-176، أنظر عمر فروخ المرجع نفسه ص -7
 .281-278أنظر عمر فروخ المرجع نفسه ص -8
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إن فقه الوقائع التاريخ و حوادثه يتطلب من المؤرخ الفطانة التي هي مرتبة من الذكاء تجعله 
 .9ينظر إلى الوقائع و األحداث النابغ نظرة تخص تمحيص و تفسير و استنباط 

مران العالم و و ما يعرض االجتماع اإلنساني الذي هو عكما يعتبر التاريخ خبرا عن 
لطبيعته من األحوال المختلفة كالسلم و الحرب و الغنى و الفقر و العدل و االستبداد و 

. كما هو في الوقت نفسه  10األنس و التوحش و التدافع و التنافس بين الناس و الدول 
أو  جمع للوثائق و اآلثار و كل ما خلفته األجيال الماضية خالل األعصار التاريخية

المراحل التي عرفتها البشرية في مسيرتها الزمنية فجر تاريخها إلى يومنا هذا و التفسيرات 
 .11التي تعطى له 

وهو عند بعض المؤرخين العلماء كابن خلدون و توينبي تعريف باألحداث و الوقائع 
ا ارية و تعليل للوقائع و ترتيب لألسباب وفق تسلسلهالماضية و تمحيص للروايات اإلخب

 .12المنطقي 

 تاريخ مدني .و تاريخ طبيعي :إلى قسمين و ينقسم التاريخ 

يتناول األرض اليابسة والبحارو المحيطات و المناخ المتغير و ما نتج عن :فالتاريخ الطبيعي
تبدل المناخ و تغيره من أعصار جيولوجية للقارة األوربية األمريكية و اآلسيوية و اإلفريقية و 
األسترالية ، فشبه الجزيرة العربية مثال لم يكن كله صحراء قاحلة كما هو اآلن بالنسبة 

نسبة لشمال آسيا و غرب أوربا ، و ما اكتشفه العلماء في القارات لوسطها و كذلك بال
و أن هذا يصنف تحت اسم علم من المذكورة من معادن و آثار يعبر عن التاريخ الطبيعي 

 .13العلوم الجيولوجية أو العلوم المعدنية أو الجغرافيا

                                                           
، و أنظر عباس محمود العقاد اإلسالم و الحضارة  205-202م ص  8519لعام  11أنظر حسين مؤنس التاريخ و المؤرخون دار المعارف  -9

  16-7اإلنسانية ص 
 . 57،79ص  1ر ابن خلدون المقدمة جأنظ-10
 .72-25ص 1أنظر أحمد شلبي موسوعة التاريخ اإلسالمي ج -11
 .53-34أنظر حسين مؤنس التاريح و المؤرخون ص -12
 .228ص  1أنظر جميل صليبيا ج -13
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فإنه يتناول حياة اإلنسان و ما عرفت من تبدل و تغير في األفكار و التاريخ المدني :أما   
األشياء و أحوال المعيشة و أنماطها خالل األزمنة التاريخية السابقة على الميالد و الالحقة 
به، ففي مجال األفكار نذكر على سبيل المثال تاريخ النظم الوضعية كنظام األسرة و نظام 

ة و تاريخ األدب و تاريخ اللغة ... إلخ و كتبدل أنماط المعيشة القضاء ، و كتاريخ الفلسف
بتعاقب المراحل التي تبدأ في نظر بعض المؤرخين بمرحلة االلتقاط التي لم يكن فيها يبذل 

و إنما كان يكتفي بما تجود به جهدا فكريا و عضليا في إيجاد مأكله و مشربه و ملبسه 
، و كيف  14م الرعي ثم الزراعة و التجارة ثم الصناعة الطبيعة ، ثم أعقبتها مرحلة الصيد ث

كان يتم االنتقال من مرحلة إلى أخرى بعد معاناة قاسية و لماذا تبقى هذه المراحل التي هي 
مظهر من مظاهر التمدن اإلنساني مستمرة رغم تبدل أنظمتها و وسائلها ثم إن هذا التطور 

دة الذكية التي بقيت على حالها و لم تتطور من ساللة القر  15ينحدر من نظر بعض الباحثين
فكيف يستقيم هذا ؟؟ و للجواب على هذا السؤال أنظره من المرجع المشار إليه في الهامش 

إلى الصفحة األربعين إذ سنجد ألف تنويه ينفي أو يحاول من الصفحة السابعة و العشرين 
إلى أسئلة أخرى كثيرة هي من  إثباته من أن أصل اإلنسان هو القرد الذكي . هذا باإلضافة

جواهر موضوع التاريخ تتعدد تفسيراته و تتنوع مذاهب الناظرين لوقائعه و أحداثه و 
في النظر إلى .و رغم اختالف المفكرين و الفالسفة و المؤرخين 16مكتشفات آثاره المختلفة 

التاريخ فإن الذي ال خالف فيه هو أن التغير في أحوال الناس و المناخ منذ أن أنشأ هللا 
 .17الكون و إلى أن يطويه مستمر مادام الزمن يجري إلى األمام 

 التاريخ بين الفن و العلم :

                                                           
 و ما بعدها  11ص 1،2أنظر ديورانت قصة الحضارة ج-14
 .43-11أنظر ديورانت المصدر نفسه ص -15
 .48-27ص 1لنتون شجرة الحضارة ج أنظر رالف-16
 1. و أنظر كتاب خلق اإلنسان بين العلم و القرآن ، مؤسسة عبد الكريم بن عبد هللا . تونس ط 97-5أنظر تشارلز داروين أصل األنواع ص -17

 و ما بعدها . 168م ص 1987لعام 
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المعبر عن إذا كان المقصود بالتاريخ عملية التدوين فهو فن أو إنشاء أدبي و اللفظ الدقيق 
المعنى هو تأريخ أي كتابة التاريخ بالدقيقة و الساعة و اليوم و الشهر و السنة و العقد و 

مواد ما تعلق -، كما يكون التاريخ فنا و ذلك حين تعرض وقائعه و أحداثه و أخباره 18القرن 
سائر و المنتزعات و منها بالعظماء و الملوك و العلماء و المنجزات المعنوية و المادية 

، كما هو شأن القرآن في عرض قصص بأسلوب أدبي  أخاذ  -حياة اإلنسان  جديد في
أو كما هو شأن بعض الكّتاب المهتمين بالتاريخ و بشكل عرضه أو  19األنبياء و الرسل 

شكل التعبير عن وقائعه و أحداثه و أخباره مثل جرجي زيدان الذي عرف بأسلوب أدبي 
متميز في عرض أحداث ووقائع تاريخ العرب و المسلمين مثل خالد محمد خالد في حديثه 

 عن خلفاء الرسول صلى هللا عليه و سلم . 

مم و شعوب األ باألفرادذه الطريقة في عرض الروايات التاريخية و األخبار المتعلقة و به
 .يكون لها تأثير كبير على القارئ أو السامع أو المشاهد و تتم بها الفائدة  

و بهذه الطريقة في عرض الروايات التاريخية و األخبار الماضية المتعلقة باألفراد و الشعوب 
ثير كبير على القارئ أو السامع أو المشاهد و تتم بها الفائدة من التاريخ و األمم يكون لها تأ

 .20الذي هو قص لالقتداء و االعتبار

بيد أن هذه الطريقة غالبا ما تكون بعيدة عن التحقق و التمحيص و الدرس و التحليل و 
 تأهيله عن التصنيف و التبويب و التقنين . 21المقابلة 

التي هي عبارة عن روايات ووثائق و آثار و عملة و -و إذا قام الدارس للمادة التاريخية 
أدوات بالفرص و التمحيص و التصنيف و التبويب صار التاريخ أقرب إلى العلم منه إلى 

                                                           
 و ما بعدها . 21أنظر حسين مؤنس التاريخ و المؤرخين ص-18
 . 28ي موسوعة التاريخ اإلسالمي ص أنظر أحمد شلب -19
 أنظر المصحف الشريف سورة يوسف .-20
 . 65، كلمة الناشر ص  1966، و أنظر جرجي زيدان فتاة عنسان دار بيروت ط عام  12أنظر إبن خلدون المقدمة ص -21
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األدب في تصويره للتطور البشري في جميع جوانبه السياسية و االجتماعية و االقتصادية و 
 .22حيةالفكرية و الرو 

 و كأننا بهذا الحديث عن التاريخ و تعريفه نتحدث عن أخبار ووقائع و أحداث التحضر و
 الحضارة خالل األزمنة الماضية الغابرة و األمكنة المختلفة من الكرة األرضية .

الفعل الحضاري يتم في المكان المعين و الزمن و بالتالي فإن بين الحضارة و التاريخ :
هناك عالقة وطيدة بين التاريخ و التحضر و الحضارة فما من يوم يمر على اإلنسان في 

التحضر مشتق من كلمة حضر فما هو التحضر؟ المكان إال وهو ينشئ تحضرا و حضارة ، 
دية ، و عليه يكون فعل التحضر بمعنى شهد و الشاهد عكس الغائب و الحضر عكس البا

اإلقامة الدائمة المستقرة في المكان إلنشاء القرية و المدينة و غرس األشجار و حفر اآلبار 
 .23تلفة و شق الطرق و بناء السدود و تربية األبقار و األنعام و صناعة األشياء المخ

سميت اإلقامة في  هي اإلقامة المستقرة الحضر أو في القرى و المدن ، والحضارة لغة :
المدن و القرى حضارة ،ألن طبيعة الحياة فيهما تكون مستقرة مستمرة مقابل طبيعة الحياة في 

 .24البادية 

و من هذا التعريف اللغوي للحضارة نشأ مفهومها اإلصطالحي ، و ذلك لما ينتج عن حياة 
اب و الفنون و النظام االستقرار من كسب مادي و معنوي كالتفنن في البنيان و العلوم و اآلد
.و قد تطورت هذه 25و التنظيم ، و هذه الفنون ال تأتي لمن يكون في حالة بداوة و ترحال 

الداللة المكانية للحضارة إلى ما يقتضي االستقرار في المكان من إنشاء للمؤسسات إو 
انات العامة و من التعاون و التآزر و تبادل المنافع بين األشخاص و بين الكيالمرافق 

                                                           
 . 53-8م ص  1988أنظر رأفت غنيمي الشيخ فلسفة التاريخ دار الثقافة و النشر القاهرة ط عام -22
و أنظر رأفت غنيمي  32-5ص 1980لعام  2أنظر داوود كار ما هو التاريخ ترجمة ماهر كيالي المؤسسة العربية للدراسات و النشر ط  -23

 07الشيخ فلسفة التاريخ ص 
 . 764-475ص  1أنظر جميل صليبا المعجم الفلسفي ج-24

 . 476-475ص  1يبا المعجم الفلسفي جنظر جميل صل -25
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و االستقرار المكاني و النفسي يساهم مساهمة فعالة في  26السياسة في شتى شؤون الحياة 
التقدم و الرقي اإلنساني ، ذلك ما الحظه كبار المؤرخين و المفكرين و الفالسفة فأطلقوا 

و  العادات و التقاليد و التجارة كالدين و اللغة ومصطلح الحضارة على كل العوامل المعنوية 
الصناعة و الزراعة و كل ما له صلة بالتحضر و الحضارة و لهذا عرفها مالك بن نبي بأنها 

الضمانات جميع جملة من العوامل المعنوية و المادية التي تتيح لمجتمع ما أن يقدم 
 .27فيه  االجتماعية لكل فرد يعيش

قافي ة من إنتاجه الثكما عرفها ول ديورانت بأنها نظام اجتماعي يعين اإلنسان على الزياد
لعلوم اابعة ]وهي[ تتألف من ... الموارد االقتصادية و النظم السياسية و التقاليد الخلقية و مت

 ،[شروطة بطائفة من العوامل و الفنون وهي تبدأ حيث ينتهي االضطراب و القلق ... ]وهي
ن غير المناخ مهي التي تستحث خطاها أو تعوق مسارها و أولها العوامل الجيولوجية : كت

 معتدل إلى حار جاف أو رطب متجمد أو زلزال مدمر .

 و ثانيها العوامل الجغرافية كحرارة األقطار االستوائية ]التي[ال تهيء

للمدينة أو الحضارة أسباب نشأتها و ازدهارها أ كالجفاف الذي يضرب بعض المناطق التي 
 .28مل االقتصادية من قبل عامرة مزدهرة .هذا باإلضافة إلى العواكانت 

 العوامل االقتصادية : -1

و الحضارة و المدينة و الثقافة العمرانية هي من األسماء التي اختلفت المدارس الغربية في   
تحديد مصطلحاتها إذ إن لكل من المدارس الفرنسية و األلمانية و اإلنجليزية تعريفا معينا ، 

 .29عدم التحديد  األمر الذي جعل هذه األسماء تزداد غموضا و التباين و

                                                           
 . 02مجيد عمر النجار فقه التحضر صأنظر عبد ال-26
 .37-69ص 1أنظر القاموس المحيط مادة حضر و انظر غبن خلدون المقدمة الجزء -27
 .63أنظر المسلم في عالم االقتصاد ص-28
 و ما بعدها . 30أنظر قصة الحضارة ص-29
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قول : إن الحضارة هي الحياة أو العيش على منهج فريد و روح أصيل و للخروج من ذلك ن
 .30و نمط من العيش ليس له مثيل يتوارثه أبناء حضارة ما جيال عن جيل 

و لما كان هذا التعريف يتضمن مفهوم ثقافة و مدينة و هما يختلفان في داللتهما المعنوية و 
ا ، فإننا نحاول في هذا التمهيد أننا ننتقي  المادية باختالف نظرة المدارس آنفة الذكر إليهم

التعريف الذي يمد الحضارة و الثقافة و المدينة من حيث الوقائع شيئا واحدا فإذا كانت 
الحضارة هي منهج و روح فإن هذين األمرين الضابطين و الموجهين و المميزين لحياة 

آن عن فكرة دينية أو غير اإلنسان المتحضر من غيره الذي لم يبلغ هذه الحالة ، ال ينش
و من اآلونة التاريخية على هذا  31شرعة و منهاجا نحو معبود غيبي دينية تكون للناس 

العرب قبل بعثة اإلسالم و بعده إذا كانوا شعبا بدويا يعيش في صحراء شبه الجزيرة يذهب 
وقته هباًء و طاقته اليدوية و الذهنية و ترابه كانت كلها راكدة خامدة ال تؤدي دورا في 

من قبل بالوادي  -م صلى هللا عليه و سل -التاريخ و لكن ما أن تجلت الروح على محمد 
المقدس حتى بدأ اإلنسان و الوقت بتركيب مركب دين اإلسالم الذي نزل به القرآن الكريم 

32 . 

 -مادية و أخرى معنوية فإن تحقيق الثقافة و كما أن البناء الحضاري مرهون بعوامل 
ط الذي في سلوك األفراد و في أسلوب المجتمع هو اآلخر رهن الوس -باعتباره عمال تربويا 

. فلكي نحقق الثقافة التي تنقل الفرد و المجتمع و تغيرهما تغييرا إيجابيا 33يزيد تغييره 
يمكنهما من االنتقال من الحضارة إلى الحضارة و من الكسل إلى النشاط و من الفوضى إلى 

 إلى التراض و االتحاد و من اليأس  إلى األمل يلزم أن نعملالنظام و من التنازع و التفرق 
على توثيق الصلة بين الفرد و المجتمع أو بين المواطن و مؤسساته بالعدل و الحرية و 

                                                           
 . 19انظر صبجي الصالح اإلسالم و مستقبل الحضارة ص  -30
 19نفسه صأنظر صبجي الصالح المرجع  -31
  56انظر مالك بن نبي شروط النهضة ص  -32
 . 57انظر مالك بن نبي المرجع نفسه ص -33
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و عليه فالشرط األول لتحقيق مشروع ثقافة البناء الحضاري هو عقد الصلة بين 34المحبة 
األشخاص ألنه أساس كل ثقافة بناءة ، فإذا ما تركب و تألف عالم األشخاص على أساس 

ة العالقات الدينية التي هي قاعدة أساسية في كل تقدم و رقي أخالقي ديني نشأت شبك
 .35حضاري 

الذي هو بالنسبة للمسلمين المؤمنين منحة من هللا يهبها  36و بفضل تركيب عالم األشخاص 
 –التي تقوي صلتهم به و تقوي صلة بعضهم ببعض ، نشأة المدينة  االستثنائيةله بالظروف 

 –الت المختلفة كل الحرف التي تحول الرصيد الطبيعي إلى منتوجات بين عالم األشياء كاآل
التي هي مرتبة من مراتب الحضارة ، و صورة من صورها ما انفكت تتبدل و تتغير إلى ماما 

ير األنظمة السياسية و االقتصادية في صالح اإلنسانية المعنوية كتغ ˸ال نعرف من الناحيتين
سيارات و الطائرات و السفن أشكاها و و ليس في صالح فئة معينة ، المادية كتغير أنواع ال

 37.قوتها 

و ال ينبغي أن يفهم مما قلناه عن المدينة أنها تتصرلى ذلك و ال تتعداه بل ينبغي أن يفهم 
في شكله و مضمونه و الوسط الذي يعيش فيه من نظافة و من أن كل تغيير يطال اإلنسان 

و  38احترام و رقي ، منظر جميل و يساهم في سعادة اإلنسان أو راحته و هو ابن المدينة 
خالصة القول إن الحضارة تراث األمم ، يتراكم الماضي و يتجدد دائما و يزيده التتابع 

التدافع و األخذ و العطاء وأن نظام  الحضارة نماًء و خصبا بفضل قانون االقتراض و منه
مراحل طوال يقوم على ظاهرة اصطناعية ال بد أن تأفل في أجلها المحتوم و لو بعد الدولة 

 . 40كما عبر عن ذلك القرآن 39من النماء و االزدهار

                                                           
 . 63-62أنظر مالك بن نبي مشكلة الثقافة ص  - 34
 . 36- 59أنظر مالك بن نبي ميالد مجتمع ص-35
 . 63هللا ألف بينهم " األنفال  " لو أنفقت ما في األرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم لكن -ص–قال تعالى مخاطبا نبيه محمد  -36
 5ص 1أنظر ول ديورانت قصة الحضارة ج -37
و ما بعدها ، و أنظر سعيد حمدان  19و أنظر صبحي الصالح اإلسالم و مستقبل الحضارة الص  ، 15أنظر ول ديورانت المصدر نفسه ص -38

 و ما بعدها . 7الحضارات البشرية و منجزاتها ص
 20اإلسالم و مستقبل الحضارة ص أنظر صبحي الصالح  - 39
 .30، 26، الدخان اآلية  5، الحجر اآلية  33أنظر المصحف الشريف األعراف اآلية  .-40



10 
 

ناك هتكادالرسومات التاريخية و االجتماعية و الفكرية تتفق على أن ˸المجتمع و الحضارة
 ˸فرقا جوهريا بين 

الذي يبقى على ما كان عليه آباءه و أجداده و لم يعدل بطريقة محسوسة ˸المجتمع الطبيعي 
كل المعالم التي تعبر عن سلوك أفراده و أسلوب حياته و بالتالي منظره متمثل في بيوته و 

خطيط مدنه و بناء سدوده و مصانعه و مثل هذا المجتمع كمثل مستعمرة النمل شوارعه و ت
 .41و النحل في سكونه و ثباته 

هو الذي يولد في ظروف أولية معينة و يسعى في المكان الذي نشأ فيه ˸المجتمع التاريخي 
نون التغير خالل الزمن إلى تعديل صفاته الجذرية إبتداُء من الحالة الطبيعية األولية طبقا لقا
 42المتمثل في الحركة و األسباب التي تجعله مستمرا مع تحديد اإلتجاه نحو الهدف 

و في حدود هذه التفرقة بين ما هو طبيعي و ما هو تاريخي قرر علماء الجتمتع أن كل 
جماعة ال تتطور و ال يعتريها تغيير في حدود الزمن ال تدخل تحت مفهوم المجتمع و عليه 
فالمجتمع المتحضر هو الجماعة اإلنسانية التي تتطور انطالقا من نقطة يمكن أن يطلق 

نتاج وسائل التطور و التغير مع علمها بالهدف التي يسعى إليه عليها مصطلح بالد ، ا
 .43التحضر و الحضارة 

نظرةخارجيةوجدناهاتنصرف إلى و المدينةإذا نظرنا إلى الحضارة أ˸الحضارة اإلنسانية 
المنجزات المادية و المعنوية التي ساعدت في الترفيه عن اإلنسان كجعله يقتصد في الوقت 

 . 44مال و في تحقيق األمل و االستقرار و في تسيير الحياة و في الجهد و في ال

و تكون هذه النظرة سرعان ما قد تدفعنا على التساؤل فهل كل تقدم مادي و  معنوي حقيقته 
فهل هو  45الحضارات القديمة و الحضارة الحالية هو إنساني ساهمت في البشرية جمعاء

                                                           
 9أنظر مالك بن نبي ميالد المجتمع ص -41
 .17أنظر مالك بن نبي المرجع نفسه ص -42
 . 91-15أنظر مالك بن نبي المرجع نفسه ص -43
 و ما بعدها . 22ه التحضر صأنظر عبد المجيد عمر النجار فق -44
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ر عن قومياتها ؟ لإلجابة على األسئلة إنساني بمعنى في صالح البشرية جمعاء بغض النظ
اآلنفة الذكر نقول أن الحضارة من حيث تعريفها ظاهرة إنسانية ، نشأ هذا المكان و هذا 
الزمان كلما توافرت شروطها المادية و المعنوية و يأفل نجمها كلما اختل شرط من شروط 

حامية و اللكافلة للحقوق نشأتها و قيامها ، و أنها من حيث اإلنسانية نضمها القانونية ا
فهي نسبية إلى حد بعيد فقد توفر حضارة ما و االقتصادية  للحريات و أنظمتها السياسية 

لإلنسان معظم متطلباته الجسدية و العقلية و الروحية كاألكل و الشرب و التعليم و حرية 
العبادة ، و مع ذلك فإنها ال توفر له جوا يشعر فيه باألمن و االستقرار و حرية التعبير و 

ارة الحالية  تمتلك التقنية التي قربت ، فالحض 46بالعدل و المساواة و تكافؤ الفرص ... إلخ 
البعيد و اختصرت المسافات ووفرت الوقت و ألفت الحواجز الطبيعية و لكن دولنا اآلن 
استعبدت الشعوب استعبدت الشعوب الضعيفة وأذلتها و نهبت خيراتها بل و أبادت الكثير 

نقول عنها أنها إنسانية  فهل بعد كل هذامنها و فرضت عليها الوسائل التقنية جميع قناعاتها 
 47؟

كثيرا ما يطلق مصطلح اإلنسانية أو يراد به الفطرة أو الجبلة أو الصفات مصطلح إنسانية :
الحميدة التي خلق هللا اإلنسان مفطورا عليها أو مجبوال كالجود و الشجاعة و النخوة و الغيرة 

خرى مثل المعنى الكلي و الرحمة و سائر الخصال الحميدة ، هذا معنى . و هناك معاني أ
الدال على الخصائص المشتركة بين جميع الناس المميزة لجنس اإلنسان من بقية المخلوقات 
أو األنواع األخرى و التي تسعى األديان و األخالق و الشرائع إلى تحقيقها في الحياة العملية 

48. 

                                                                                                                                                                                     
 و ما بعدها . 21ص 2005لعام  1أنظر خالد فائق العبيدي القوانين القرآنية للحضارات دار الكتب العلمية بيروت ط - 45
 .94-65الديمقراطية في اإلعالم ص ˸أنظر مالك بن نبي تأمالت موضوع  -46
 .44-25ضارة القيم ال حضارة اآلالت صح ˸أنظر صبحي الصالح اإلسالم و مستقبل الحضارة . موضوع  -47
لعام  1، و أنظر مارسيل بونار إنسانية اإلسالم مترجم ، منشورات دار اآلداب بيروت ظ158ص 1أنظر جميل صليبيا المعجم الفلسفس ج -48

 .86-85م ص 1980
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فوق هذه الكرة جودها و قبل أن ننتقل إلى الحديث عن الحضارات التي عرفتها البشرية منذ و 
األرضية التي خلقنا منها و نعيش عليها و نعود إليها فننبه إلى أننا حاولنا قدر المستطاع أن 
نلم بجميع  المصطلحات التي يتركب منها عنوان المقياس الذي ندرس مفرداته كمصطلح 

و الحضارة اإلنسانية ن كما ننبه في اآلن ذاته إلى ما جاء في هذا الصددعلى 49التاريخ
عامة أشبه شيء بذاكرة لسان العالمة ابن خلدون من أن تاريخ الحياة اإلنسانية بجميع قيمها 

المكرم من هللا تعالى و أننا عن طريقه نرى " أن األحوال إذا تبدلت  50لكل النوع اآلدمي 
" والتبدل  51الخلق من أصله و تحول العالم بأسره وكأنه خلق من جديد فكأنما تبدل جملة 

في األحوال خاصة مع ازدهار الجانب المادي في الحضارة الحالية : االقتصادي التجاري ، 
جعل كل القيم حتى الثابتة منها نسبية و هو األمر الذي جعل بعض المفكرين العقالء في 

و غيرهما يرون ان الحضارة الغربية إن  53وجي قاروديو ر  52كهشبنقلر) كشبنجلر ( الغرب 
 . 54لم تلتفت إلى الجانب الروحي في اإلنسان و المجتمع فإنها آيلة إلى الزوال

ه و سواء أكان المقصود من لفظ اإلنسانية الجانب الروحي و األخالقي أم أن المقصود من
ن إن كال المعنييفنسانية التي ساهمت في إنشاء و ازدهار الحضارة اإلاألجناس البشرية 

مقصودين من صيغة عنوان المقياس الذي ندرسه و نحاول معرفة بداية و مكان تاريخ 
 ما بعد التاريخ. أممالتاريخ و الحضارة التي ساهمت في بنائها أمم ما قبل 

 :اإلنسانيةالحضارات  نشأة أولتاريخ و مكان 

                                                           
 و ما بعدها . 13م ص1985لعام  6أنظر قسطنطين زريق نحن و التاريخ دار العلم للماليين ظ .-49
 .25أنظر صبحي الصالح اإلسالم و مستقبل الحضارة ص .-50
 . 70أنظر المصحف الشريف سورة اإلسراء اآلية  -51
 . 53ص  1أنظر المقدمة  ج -49
 أنظر تدمر الحضارة الغربية . -53
لعام  2ماليين بيروت طو انظر محمود الشرقاوي الدين و .... دار العلم لل 62-25أنظر صبحي الصالح اإلسالم و مستقبل الحضارة ص -54

 .93-81م ص 1964
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 نشأةبين المؤرخين و الباحثين و المفكرين على تحديد زمان و مكان  إجماعاليس هناك 
في  إنناالى عصور ما قبل التاريخ حيث يقول  نشأتهايعود بتنازع  55فمنهم اإلنسانيةالحضارة 

قبل التاريخ ليمهد السبيل الى  اإلنسانهذا الكتاب نحاول ان نتعقب الخطوات  التي خطاها 
انسان الكهف هو  الغابة او إنسان أصبحالمدينة التي عرفها  التاريخ )لنعرف(كيف 

النبي العبري او الحاكم الفارسي او الشاعر اليوناني  أوالفلكي البابلي  أوالمصري المعماري 
 إنال بد لنا  ,م الصيني القديس الهندي او الفنان الياباني او الحكي أواو المهندس الروماني 

التاريخ و بداية  إلىلننتهي –عن طريق علم اآلثار  –نسلك سبيلنا من علم االجناس البشرية 
حوالي ستة آالف سنة قبل الميالد ا  إلىالغابة و الكهف ترجع  إنسانخطوات التي خطاها 

 ان هناك كما 56والى ما قبل العصر الحجري المعدني ا والى ما قبل السالالت الحاكمة
ثين و المكريين على تحديد المكان الذي نشأت فيه أول حضارة اختالفا بين المؤرخين و الباح

إنسانية فمنهم من يرى إن الشرق أو شبه الجزيرة العربية خاصة منطقة الهالل الخصيب هي 
و منهم من يوغل في اإللغاز و ’ 57فيه و انطلقت منه الحضارة اإلنسانيةأول مهد نشأت  

و منهم من يقول:انه على الرغم من  58بتعمية فيقول أنها نشأت في بالد الشرق القديم 
في هذا المكان  اإلنسانيةالحضارة  نشأةخصوبة أراضي العراق إال إن العامل األساسي  في 

قامت عليها  و لعل دور اإلنسان العراقي القديم في وضع األسس األولى التي اإلنسانهو 
و لما 59حضارته األصلية كان اكبر من غيره في المناطق األخرى ذات الطبيعة القاسية 

البحار فانه ما امتازت به  ارض و  األنهاركانت اغلب الحضارات نشأت على ضفاف 
العراق الواقعة بين نهري دجلة و الفرات جعلت األقوام التي كانت تسكن المناطق الجبلية و 

                                                           
أن قصتنا تبدأ بالشرق ، ال ألن آسيا كانت مسرحا ألقدم مدينة معروفة لنا فحسب ، "  ˸ص ... من المقدمة حيث يقول  2أنظر ول ديورانت ج - 55

وحيد الذي ا المصدر الطأ أأنهن "           " خبل كذلك ألن تلك المدينات كانت كونت البطانة و األساس للثقافة اليونانية و الرومانية ، التي تض

 و ما بعدها الباب السابع . 9ص 2استقى منه العقل الحديث "  و أنظر له ج
 . 19ص 1انظر محمود شاكر موسوعة الحضارات ج -56
 ص ط، ي. 2-1انظر ول ديورانت قصة الحضارة ج -57
ص  2008لعام  1، الحضارات البشرية و منجزاتها الشركة الغربية المتحدة ط أنظر محمد سعيد حمدان ، محمود عواد ، الحضارات البشرية -58

25 
 . 14ص  1انظر محمود شاكر موسوعة الحضارات القديمة و الحديثة ج - 59
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ية األوروبية تنقض الهند األقوامالصحراوية منذ القدم تهاجر إليها و تستقر فيها او جعلت 
 . 60ما كانت سلطة هذه البالد ضعيفة عليها ك

نظرا  لخصوبة تربتها و كثرة مياه نهر النيل الذي –ارض مصر هي األخرى  أنو بما 
في الى بذل جهد يسير ال إيفيض عليها و يجعل مساحة واسعة من تربتها موحلة ال تحتاج 

العراق في اعتدال حرارتها ووفرة مياهها و  أراضيكانت ال تختلف عن  –حرثها و غرسها 
الشعوب التي تقطن المناطق المفتقرة  أنظارمحط  فإنها’ اتساع ساحة الزراعة و الغرس فيها 

العوامل الجغرافية و المناخية التي تتوافر عليها ارض مصر و المشجعة على االستقرار  إلى
 61. أقدم العصور التاريخيةالحضاري منذ  اإلنشاءو على 

و أيا ما كان األمر بين المؤرخين و المفكرين و الباحثين في تحديد زمان و مكان نشأة 
حضارات ما قبل التاريخ  ألقدمسرح او مهد  أولالحضارة اإلنسانية فان الشرق األقصى كان 

62 

 حضارات ما بين النهرين :

حسب المعلومات التي سقناها عن تاريخ و مكان نشأة أول حضارة إنسانية و هي معلومات 
راجحة أن الحضارة السومرية ثم الحضارة البابلية  ثم الحضارة اآلشورية ثم الحضارة الكلدانية 

ت التي عرفتها بالد ما بين النهرين او منطقة الهالل الخصيب على التتابع هي الحضارا ,
بعد حادثة الطوفان التي أغرقت قوم نوح او البشرة جمعاء حسب ما عنها في القرآن الكريم 

من  أولو أن السومريين هم  64و في المصادر و المراجع التاريخية القديمة و الحديثة  63

                                                           
 . 35و أنظر لبيب عبد الساتر الحضارات ص  51-14أنظر محمود شاكر المرجع السابق ص   - 60
 . 06أنظر لبيب عبد الساتر المرجع نفسه ص  -61
 و ما بعدها . 09ص 2أنظر ول ديوارنت قصة الحضارة ج -62
 . 82-1، سورة نوح اآليات  48-25. أنظر المصحف الشريف سورة هود اآليات -63
بيد أن محمود  81-08-79م ص  2012لعام  11أنظر سامي بن عبد هللا أطلس تاريخ األنبياء و الرسل مكتبة العكبيان السعودية الرياض ط -64

 4-2ص  2أحمد سوسة يذكران هذه الحادثة ن و انظر رالف لنتون شجرة الحضارة ج شاكر و
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 65دونوا حادثة الطوفان و تلقاها عنهم األكاديون ثم البابليون ثم اآلشوريين ثم الكلدانيون 
 جنوب العراق او منطقة بابل  3650حوالي عام 

و هذه المنطقة التي تقع بين نهري دجلة و الفرات هي منخفض صحراوي حولته فيضانات 
ح للزراعة و الغرس و صب صالالشمالية و الجنوبية الى سهل خ : النهرين من الناحيتين

 . الرعي

و لهذا كانت خصوبة األراضي السهلية الممتدة ما بين بادية الشام و مرتفعات ايران محل 
أطماع الشعوب التي تعيش في األراضي الصخرية و الجبال القاحلة في شمال السهل 

في هضاب  كاآلشوريين و في غرب الفرات كاآلمورين و في الجنوب الشرقي كالعيالمين و
 .66ايران كاآلريين الذين كانوا كلهم ينتقلوا برا اليهاما في شكل هجرة او غزو 

 : الحضارة السومرية

من تاريخ ما قبل الميالد  2700-3000نشأت هذه الحضارة في الفترة الزمنية الواقعة بين 
على يد األقوام أو السالالت السومرية في دجلة و الفرات  : في المنطقة التي تقع بين النهرين

المؤرخون عصر دويالت المدن و كما ان المؤرخين و الباحثين الفترة التي يطلق عليها 
يختلفون في اصل السومريون فانهم أيضا يختلفون في تحديد بداية و نهاية التاريخ الذي 

ة األكادية في القرن عرف بعصر دويالت المدن ذلك العصر الذي انتهى عندما قامت الدول
صل االختالف بين المؤرخين و الباحثين في م( و أ2371الرابع و العشرين قبل الميالد )

القديم هو ان معظم   د مابين النهرين او تاريخالحضارات في بال نشأةتحديد بداية 
عن نتائج  شتقات المعلومات المتعلقة به او باألحرى بعصور ما قبل السالالت و ما بعدها م

عن النصوص  شتقات م فإنهاما تعلق منها بالجانب السياسي  إال 67األثرية النقيبات
حكمهم لهذه البالد  إثناءالمسمارية التي تؤرخ للسالالت و بحكام الذين تعاقبوا او تعاصروا 

                                                           
 و ما بعدها . 27ص  1أنظر محمود شاكر موسوعة الحضارات القديمة و الحديثة ج -65
 و ما بعدها . 58و أنظر محمد سعيد حمدان الحضارات البشرية و منجزاتها ص  35أنظر لبيب عبد الساتر الحضارات ص  -66
 . 18ص  2أنظر ول ديورانت قصة الحضارة ج -67
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أسماء الملوك السومريين و كنص معبد تمال في  إلثباتكالنصوص التي هي بمثابة جداول 
 كالنصوص المنكشفة في مدينة الحبش .فر و مدينة ن

السومرية فمنهم من يرى  األقوامو ليس هناك اتفاق بين المؤرخين و الباحثين حول اصل 
انهم ينحدرون من آسيا الصغرى  و منهم من يرى انهم انحدروا من تركستان و منهم من 

و السبب في هذا  68يرى انهم ينحدرون من واد السند او من تركيا و المجر و فلنده 
االختالف راجع كما قلنا آنفا ان معظم المعلومات المتعلقة به مشتقات من األبحاث و 

التي أجريت على الدراسات المكتشفة كاأللواح و األواني الزخرفية و الفخارية و  الدراسات
ا من النقود الذهبية و الفضية في المنطقة بل ان هناك من الباحثين في اآلثار و الجيولوجي

 69يزعم ان أقواما أخرى استوطنت المنطقة قبل السومريين و األكاديين 

كمدينة اريدو و مدينة أور و مدينة أروك و  و تعتبر مخلفات المدن التي بناها السومريون 
فاأللواح ’ مدينة أكد وغيرها من اكبر اآلثار الدالة على مدي تقدمهم المعنوي و المادي 

علماء الحفريات تدل على أن السومريين كان  لهم تقنين راق و  الطينية المكتشفة من طرف
كذلك األدب و الرسم و النحت و النقش و التماثيل و أن ملوكهم كانوا يولون الشؤون الدينية 

كما كانوا  70و األدبية و القانونية عناية كبيرة  كاإلله مردوخمثل المعابد التي تبنى آللهتهم 
ة و التجارة .فهم أول من صنع بذرة الحبوب و حرث األرض و مهتمين بالزراعة و الصناع

حصاد الزرع و درس الحبوب بعد تمكنهم من معرفة استخراج الحديد و النحاس و القصدير 
المعامالت التجارية و الطب و الصيدلية و نظام القرض و االئتمان في و صناعة النسيج 

ابتكارات أخرى مثل الكتابة المسمارية و هذا باإلضافة إلى 71صر و الهند بينهم و بين م
 . 72المدارس النظامية و التشريعات المدنية و اإلدارية و الجنائية ....الخ

                                                           
 و ما بعدها. 13ص 2و أنظر ول ديورانت قصة الحضارة ج 95-58أنظر محمد سعيد حمدان الحضارات البشرية و منجزاتها ص  .-68
 . 32-31ص  1أنظر محمود شاكر ج -69
 . 22-21ص  2أنظر ول ديورانت قصة الحضارة ج  - 70
 .28-25ه صأنظر ول ديورانت المصدر نفس - 71
 .28- 27أنظر ول ديورانت المصدر نفسه ص -  72
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 : ضارة األكاديةالح

تنسب هذه الحضارة إلى الشعب األكادي الذي نزح من الجزيرة العربية في الفترة التاريخية 
نهر الفرات من الناحية الشمالية  م إلى ضفاف2230م و القرن 2371الواقعة بين القرن 

 .73بالقرب من مدينة بابل حيث بنوا مدينة أكد التي تنسب إليها حضارتهم 

يفرض  األولو قد مكث األكاديون في هذا المكان قرونا قبل أن يظهر بينهم الملك سيرجون 
 . 74م 2350ويالت السومرية سلطانه و يخضع شعوبها لحكمه عام على الد

هاجرت 75و هناك من المؤرخين و الباحثين من يرى أن األكاديين ينتمون إلى قبائل سورية 
و لما تكاثر  76لخصوبة تربتها و رقي حضارتها  في شكل موجات إلى بالد مابين النهرين 

على جانب نهر الفرات عدد القبائل المهاجرة إلى ما بين النهرين شرعوا في بناء مدينة "كش"
"أكاد" التي سميت دولتهم حضارتهم باسمها ثم شرع ملكهم الذي يدعى" و كذلك مدينة 

سيرجون األكادي" فيجمع كلمتهم و توحيد صفهم و انطلق يحارب السومريين و العيالميين  
.و 77و شرق الجيرة العربية وواصل فتوحاته حتى وصل إلى مياه البجر األبيض المتوسط 

اإليرانية ثاروا على األكاديين و قضوا على ضاب لكن السومريين و الجوتيين هم سكان اله
فلم يفلح 78اإلمبراطورية حتى حاول الملك "نارام سين" حفيد الملك سيرجون األكادي إنقاذها 

 . في ذلك  

 :الحضارة البابلية 

في شكل موجات من  إليهاهذه الحضارة ساهمت في بنائها و تشييدها عناصر بشرية قدمت 
العربية القديمة التي  األقوامالهجرة البشرية منطلقة من بالد االموريين الذين هم فرع من 

                                                           
 . 74أنظر سامي بن عبد هللا أطلس تاريخ األنبياء ص  - 73
 . 62-61و أنظر محمد سعيد حمدان الحضارات البشؤية و منجزاتها ص  37أنظر لبيب  عبد الستار الحضارات ص  .-. 74
وريين غربيين استقروا  على سواحل سوريا و كلمة أموريون في اللغة السومرية تعني األموريون هم الكنعانيون الشرقيون ألن هناك أم - 75

 . 73-72ص  1الغرب و هم الكنعانيون الغربيون . مكرر أنظر محمود شاكر موسوعة الحضارات .. ج 
 . 53-32ص  1و أنظر محمود شاكر موسوعة الحضارات ج 73أنظر لبيب عبد الستار المرجع نفسه ص  - 76
 . 35-32ص  1و أ نظر محمود شاكر موسوعة الحضارات ج 37أنظر عبد الستار لبيب المرجع نفسه ص  - 77
 . 63-62و أنظر محمد سعيد حمدان الحضارات البشرية و منجزاتها ص  37انظر لبيب عبد الستار الحضارات ص  - 78
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هاجرت من شبه الجزيرة العربية و استقرت بوادي الشام و العراق في عصور ما قبل 
أن و توغلت جماعات منها في بالد بابل في أواخر األلف الثالث قبل الميالد بعد  79خالتاري

من االضمحالل و استنجد بهم األكاديون الذين اشتد خالفهم مع السومريين بغية انقاد دولتهم 
وقد استقرت القبائل النازحة من بالد امّورّو في مدينة .80القضاء نهائيا على السومريين 

متخذة منها عاصمة لها و اسما  األصليين" ممتزجة بسكانها اإلله" بيت أو"بابل" 
 أشهرفانه يعد ’ كان الملك "حمو رابي" هو سادس ملوك األسرة البابلية  إذا.و 81لحضارتها

و الدمج و أقوى ملوكها لكونه الرجل الوحيد الذي استطاع الجمع بين السومريين الساميين 
و مواصلة فتوحاته متى وصل إلى شواطئ  82بينهما في شعب واحد هو الشعب البابلي 

خالل الفترة  83ه على كل منطقة الهالل الخصيبالبحر األبيض المتوسط و بسط نفوذ
و سنة  1792بين سنة  أو 84مق 1905 و سنة م ق 1948التاريخية الواقفة بين سنة 

 86ق م 1750و سنة  1792بين سنة أو 1670و سنة 1710 بين سنة  أو 85م  ق1750
. 

غير أن اإلمبراطورية البابلية التي أقامها حمو رابي على منطقة الهالل الخصيب بدأت بعد 
و موته تتآكل من الخارج حيث تغلغلت األقوام الكاشية القادمة من المناطق الجبلية الشرقية 

تمكنت من االستيالء على مدينة "اور" و مدينة "الوركاء"و تتآكل في اآلن ذاته من بالداخل , 
ث اغتنمت آستور الفرصة و استقلت عن بابل هذا باإلضافة إلى ما حدث من ثورة على حي

 .87السلطة البابلية في الناحية الجنوبية انتهى إلى استقاللها 

                                                           
 . 38-37الحضارات صو أنظر لبيب عبد الستار  12-20ص  1أنظر محمد أسعد طلس تاريخ العرب ج  - 79
.و أنظر سعيد حمدان  38-37و أنظر لبيب عبد الستار الحضارات ص   81-73ص  1أنظر محمود شاكر موسوعة الحضارات  ج - 80

 . 63الحضارات البشرية و إنجازاتها ص 
 . 77-74ص  1أنظر محمود شاكر موسوعة الحضارات ج -. 81
 . 63صأنظر محمد سعيد حمدان الحضارات البشرية  - 82
 .80-77ص  1أنظر محمود شاكر موسوعة الحضارات ج - 83
 .20ص  1أنظر محمد أسعد طلس تاريخ العرب ج - 84
 . 63انظر محمد سعيد حمدان الحضارات البشرية و إنجازاتها ص - 85
 .37أنظر لبيب عبد الستار الحضارات ص - 86
 . 79ص 1أنظر محمود شاكر موسوعة الحضارات ج - 87
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و صادف هذه االضطرابات التي عرفتها اإلمبراطورية البابلية في الداخل و األطراف في 
و أصل الحيثيين  –ه م 1500رى حوالي عام العهد األول قيام دولة الحيثيين في آسيا الصغ

في بالد األناضول على القربة من مدينة أنقرة ثم اخذوا يتوسعون  –من نواحي جبال القوقاز 
في بالد  على الجزء االكبر من شبه جزيرة آسيا الصغرى ثم توسعوا على حساب جيرانهم

 .  88الرافدين و الشام 

أن من عرف صناعة الحديد و  أولو يبدو من خالل اآلثار المكتشفة أن الحيثيين هم 
عام لم تكن اقل حضارة من اإلمبراطوريات المجاورة لها  500إمبراطوريتهم التي عمرت نحو 

89  . 

و أعقبت هذه الحملة عسكرية الحيثية على بالد بابل فوضى سياسية و اقتصادية و    
، غير ان الملك الحاثي "مرسيليس" الذي احدث 90هاء لألسرة الحاكمة و إنتدمير للمدينة 

الفوضى السياسية لم يمكث في بابل طويال إذ اضطر    إلى االنسحاب منها ، فاستغلت 
األقوام الكاشية الوضع المتردي في بابل و هجمت عليها و سيطرت و أقامت لها فيها ساللة 

 .حاكمة استمرت لعدة قرون 

يخص الخصائص الحضارية للعهد البابلي القديم فإنه من الناحية السياسية كان و في ما 
يطلق عليه عصر الدويالت المدن كما كان هذا النظام مركزيا ، و أما نظام األراضي فقد 

، و أما معابدها فقد خليطا كان  ملكا للدولة أو القصر الملكي و أما تركيبها السكاني فقد
ما الحركة العلمية و األدبية فقد كانت مزدهرة و كذلك التشريعية كانت ذات حجم صغير و أ

، و 91فقد كانت من حيث النضج و بصياغة قانونية تضاهي أحدث التشريعات العصرية 
للمزيد من المعلومات المتعلقة بالرقّي الحضاري البابلي المعنوي و المادي ينظر القارئ 

                                                           
دار النهضة العربية  2و انظر محمد علي كمال الدين الشرق االوسط  في موكب الحضارة ج 80ص 1شاكر المرجع نفسه ج أنظر محمود - 88

 و ما بعدها . 87ص
 . 245-412ص  2أنظر والف لنتون شجرة الحضارة  ) مترجم (  ج -- 89
 . 80ص  1أنظر محمود شاكر موسوعة الحضارات ج - 90
 . 86-81نفسه صأنظر محمود شاكر المرجع  - 91
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ة اآلشورية : تنسب هذه الحضارة إلى األقوام الحضار  و92ع المشار إليها في الهامش المراج
العربية القديمة التي تركت الجزيرة العربية ألسباب مجهولة بالنسبة للمؤرخين و غيرهم و 
استقرت في بادية الشام و شمال العراق و ال يعرف متى هاجرت و ال الطريق الذي سلكته 

ثم أصبح فيما مراكزهم الحضارية  ه القوام إلى" آشور" الذي هو  اسم لمركزين منونسبت هات
  93بعد عاصمة لهم و لعل هذا االسم هو إللههم القديم 

و تشير المراجع إلى أن اسم آشور لم يكن يطلق على المركز الذي استقرت فيه األقوام 
العربية في األلف الثالث قبل الميالد ،و إنما كما يطلق على السكان القاطنين في الشمال 
العراقي اسم "السوباريين" و في القرن السابع و الثامن استطاع اآلستوريون أن يسطوا نقودهم 

القديم بما في ذلك بالد بابل و سوريا و مصر و بعض  األدنىأنحاء الشرق على معظم 
 .94و بالد عيالم )هي األراضي الواقعة بين إيران و العراق (آسيا الصغرى  أجزاء

اآلشورية  و يمتد تاريخ اآلشوريين إلى عصور ما قبل التاريخ ، إذا كانت األقوام العربية
عام  األولسبقت ظهور ساللة "شمسي ادد"  خالل فترة الضعف و االضمحالل التي

كما هذا 95ورية يرجع أصل نسبها الى القبائل اآلم ( قبل الميالد و التي1841-1782)
العربية اآلشورية تابعة  األقوامالملك معاصرا للملك حمو رابي ، اقول خالل هذه الفترة كانت 

 .  96البابليين إلىالسومريين ثم  إلى

عرفت الدولة اآلشورية عصورا تاريخية كثيرة منها العصر الحجري المعدني و عصر معرفة 
وتشير النصوص المسمارية المتعلقة الكتابة و العصر القديم المقابل للعصر البابلي القديم 

إلى عدد من الحكام و الملوك الذين تتلمذوا على يد اآلشوريين قبل  بجداول الملوك اآلشورية
ق.م ( أي إلى قيام الدولة  911 -1521رابي ، و العصر اآلشوري الوسيط ) مجيء حمو 

                                                           
و ما  20ص  1و ما بعدها ، و محمد سعططلس تاريخ العرب ج 67ص 2محمد علي كمال الدين الشرق األوسط في موكب الحضارة  ج - 92

 60.-56،  46-44بعدها ، أنظر لبيب عبد الساتتر الحضارات ص
 . 94ص 1أنظر محمود شاكر موسوعة الحضارات ج - 93
 . 61-60س تاريخ األنبياء ص أنظر سامي بن عبد هللا اطل - 94
 . 99-96ص 1أنظر محمود شاكر موسوعة الحضارات ج - 95
 و ما بعدها . 96أنظر محمود شاكر المرجع نفسه ص - 96
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 611ق.م على يد الملك أدد نزاري الثاني و اضمحالال عام  911اآلشورية الحديثة منذ 
سنة ، و خالل الفترة التاريخية الممتدة بين  97دانية لق.م على يد الجيوش الميدية و الك

ارة اآلشورية إبراطوريتين : األول يبدأ تاريخ نشأتها و عرفت الحضق.م    612و سنة  911
و  745ق.م و الثانية يبدأ تاريخ  ظهورها عام  745إلى عام  -911سقوطها من عام 

 .98اآلشوريين السياسي ق.م حيث ينتهي تاريخ  612تنتهي عام 

و قد عرفت الحضارة اآلشورية في عهد اإلمبراطورية األولى إنعكاسا و ازدهارا خاصة في 
الناحية العسكرية التي مكنت اآلشوريين من توطيد أركان دولتهم و من القضاء على األعداء 
و من تأمين طرق المواصالت التجارية و من القيام بمشاريع حضارية ضخمة كبناء مدينة " 

عد من أعظم المدن العراقية القديمة كل ذلك تم في عهد الملك آشور ناصر كلخو " التي ت
 .99بال الثاني 

الثانية سلطة الحكم فيها ، حيث أخضع بالد بابل لسلطانه و استولى وفي عهد اإلمبراطورية 
على مملكة إسرائيل في فلسطين و شرع في بناء مدينة "شيروكين" شمال مدينة نينوى ،   و 

دة قصيرة على عرش هذه اإلمبراطورية إلى مئها هندسة و زخرفة إال أنه لم يبق تفنن في بنا
100 . 

و بعد الملك  " آشوربانيبال " آخر ملوك آشور األقوياء الذين أخضعوا أكل الممالك المحيطة 
داخليا بإمبراطوريتهم ، و ما أن توفي و خلفه إبنه متى بدأت اإلمبراطورية اآلشورية تتآكل 

باإلضطرابات و الفتى و خارجيا بتكالب الكندانيين و الميديين و تحالفهم على عزو بالد 
آشور بقيادة الملك " بنوخذ نصرو استيالئهم على مدينة " اوايخا " و مدينة بننون و مدينة 

.و تذكر بعض المصادر  101ق.م  612آشور و بذلك كانت نهاية اإلمبراطورية الثانية عام 
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التاريخية أن اآلشوريين كانوا قساة غالظا بسبب طبيعية بالدهم القاسية و تعرضهم الهجمات 
المجاورة ، و لذلك لم يضيفوا إلى الحضارة البابلية سوى الصناعات الحربية الشعوب 

الحديدية و نظام الخيالة و أدوات الحصار التي تساعدهم على اقتحام القالع و الحصون 
أخرى أنهم لم يكونوا أقل إبداعا في جميع النواحي العمرانية المعنوية ادر تذكر مصبينما   102

إذ إن حضارتهم أخذت من الحضارة السابقة و المعاصرة ال و  103و المادية من البابليين 
و آية ذلك الحدائق المعلقة التي بناها الملك "  104أضافت إليها في جميع ......  العمرانية 

و الذي خرب المسجد األقصى و هدم  105" بختنصر " لعشيقته بنوخذ نصر " أو المدعو 
سليمان عليه السالم ق.م بعد وفاة النبي  586المدن و القرى في فلسطين و أثر اليهود عام 

106 . 

تنسب هذه الحضارة إلى قبيلة من القبائل اآلرمية العربية التي ينحذر  ˸الحضارة الكلدانية 
منها الملك " بنو بالصر" موسى الدولة البابلية الحديثة تلك القبائل التي نزحت من الجزيرة 
العربية إلى ناحية الشام و العراق و ظلت هناك إلى أن سنحت لها الفرصة الظهور على 

يدب في أنحاء اإلمبراطورية اآلشورية الثانية بقيادة الملك  " مسرح التاريخ حين بدأ الضعف 
نبوخذ نصر الثاني " مؤسس الدولة البابلية الحديثة و منشئ الحضارة الكلدانية في الفترة 

 .107ق.م (  539 – 612التاريخية الواقعة بين         ) 

صطلح العصر البابلي على فترة حكم الساللة الكلدانية في بالد بابل مو المؤرخون يطلقون 
الحديث الذي امتد إلى معظم البلدان و األقاليم التي كانت تابعة اإلمبراطورية اآلشورية سابقا 

108 . 
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 626و على الرغم من أن مدة حكم الكلدانيين البابل الحديثة لم يدم سوى قرن من الزمن ) 
دنى القديم ، إذ بلغت كانت أهم فترة في تاريخ العراق و الشرق األق.م ( إال أنها  539 –

المدينة فيه أوج عظمتها و أذهى عصور و ازدهارها ، حيث سيطر الكلدانيون على أغلب 
أنحاء الشرق األدنى و قظوا على العديد من الممالك و الدويالت و في مقدمتها دويلة ) 

شور يهودا ( و أصبحت بابل أعظم مدن العالم القديم و فاقت في شهرتها مدينة نينوي ، و آ
 .109و النمرود و أثينا و روما

إال أنه بانتهاء الدولة البابلية الحديثة أو الدولة الكلدانية و قع العراق تحت الحكم األجنبي 
 .110الفتوحات اإلسالمية تحررتهم الفارسي و المقدوني إلى أن جاءت 

و لقد ورث عرش العرش البابلي بعد موت الملك "بنو خذ نصر " ملوك ضعاف لم يتمكنوا 
من المحافظة على سلطان و نفوذ الدولة البابلية في الداخل حيث االضطرابات و التوارات و 
األزمات االقتصادية التي أنجزت عنها ندرة في المواد الغذائية و غالء في األسعار و ال في 

التي تحالفت مع المستعمرات اإلغريقية و  111الدول المجاورة كالدولة األخمينية الخارج حيث 
استغلت األسرى من اليهود في بابل لنشر الدعايات اإلعالمية و الشائعات المغرضة و 

على معظم الطرق التجارية هذا باإلضافة إلى عوامل أخرى استولت و الميديين و السوريين 
 . 112قائد الذي عجل بسقوط اإلمبراطورية يأتي على رأسها اختالف الع

و رغم قصر عمر هذه اإلمبراطورية إال أن هذا العصر البابلي الحديث هذا من العصور 
المتميزة في تاريخ العراق القديم ، فهو من الناحية الدينية كان عصر صراع ديني بين الشرك 

رة إله واحد و هو من الناحية الذي يقوم على تعدد اآللهة و بين التوحيد الذي يقوم على عبا
اإلدارية لم يكن نظاما قويا مركزيا يأبل هذا نظاما ضعيفا بجانب قوة المعبد في المدن 

في الداخل و هو من الناحية االقتصادية البابلية الذي ....... إلى االستحواذ على السلطة 
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، و هو من الناحية العلمية لم  113هذا يتميز باألزمات و ارتفاع األسعار و التضخم النقدي 
يكن أقل إبداعا و عناية بالفلك و التنجيم و الرياضيات و الهندسة و الطب و الزراعة و 
الطبيعيات و إال ..... كما أن للكلدانيين تأثيرا على حضارة بالد الرافدين و ليس أول ..... 

و صرفها و بيانها و أدبها  من قصر آزر و إبراهيم و على لغات أقعد تلك األقاليم في نحوها
على تلك اللغات جميعا وفدت لغة التخاطب في الوادي و سوريا و فينيقية ، بل أنها تغلبت 

 .114و ميناء 

من الباحثين و المؤرخين من يرى أن الفينيقيين هم خليط من الشعبين  ˸الحضارة الفينيقية 
و انسابا إلى بالد الشام أثناء فجر و األموري ، الذين تركا قلب الجزيرة العربية  115الكنعاني 

األلف الثالث قبل الميالد و كان الكنعانيون و األموريون قبائل دائمة الترحال تقطن السهول 
و أسسوا أثناء القرن الخامس الخصبة في بالد الشام و لما طال عليهم األمد و ألفوا المكان 

ى الكنعانيون على سواحل البحر ، إذ بن 116و العشرين ق.م دولة عريقة ذات حضارة متميزة 
األبيض المتوسط في منطقة جبلية مدينة " صور" أثناء القرن الثالث و الشعرين ق.م ، و 
بنى األموريون مدينة جبل في القرن الرابع و العشرين ق.م ، كما بنوا مدينة بيروت في القرن 

 .117الثاني و العشرين ق.م 

و في ذلك الزمان كانت حدود دولتهم تبدأ من جبال طوروس شماال ممتدة إلى نهر الدامور 
جنوبا و في أوائل القرن األول من األلف الثاني اتخذ الشعبان الكنعاني و األموري مكونا 

 .118واحدة هي الدولة الفينيقية الممتدة من شمال سوريا إلى جنوبا دولة 
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ؤلفة من مدينة جبيل و بيروت و صيدا و صور و كل واحدة و هذه الدولة الكبيرة كانت م
منها كانت مملكة و كانتا صور وصيد متنافسين على السيادة كما كانت كل منهما مملكتين 

ملوك المدن بمجلس الشيوخ و مجلس النواب و لكن بعد أمد بدأ تتقيدان مستبدين قلما 
يرتبطون بمشورة رجال الدين و القضاء الفينيقية يتقيدون بمجالس عامة من أغنياء الشعب و 

 . 119و أن دولتهم صارت ديمقراطية جمهورية 

و قد استطاع الفينيقيون رغم ضيق المساحة التي أقاموا عليها مدن دويالتهم إال أنهم 
استطاعوا أن يبينوا حضارة راقية ، إذ كانت لهم صناعة خاصة كصناعة السفن و زراعة 

و العدس و الكروم و الزيتون و تربية للمواشي كالغنم و البقر للحبوب مثل القمح و الشعير 
و صناعة السفن  الخزف و الماعز ، و صناعة متطورة في الصياغة و النسيج و صناعة 

 . 120للصيد و نقل البضائع إلى و من آسيا و أوربا و إفريقيا 

، كما أنهم هم  121كما أنهم هم الذين اكتشفوا الحروف األبجدية التي اعتمدتها لغات العالم 
الذين عرفوا المالحة الليلية بعد استعانتهم بالنجوم و استطاعوا بذلك ابتكار الطرق التجارية 
البحرية الموصلة بين العالم القديم ، و نتيجة و لذلك أسسوا مستوطنات تجارية في قبرص و 

 .122ردينيا و تونس و اسبانيا و صقلية س

 .123و مزامير داب و الفنون فقد بلغوا أحكاما و أمثاال و أساطير و في مجال اآل

 اآلراميون :

جاء اآلراميون من إحدى المناطق الصحراوية السورية بعد نزوحهم من شبه الجزيرة العربية و 
 .124كانوا ابدوا يتنقلون بين بادية الشام و العراق 
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ثم أصبحت تطلق مع الهياكل المندفعة  الشام أو دمشق كلمة أرامي تعني الهضبة كهضبةو 
تمكنوا خالل  أنهمكانوا يهددون بالد الطرف داخل سوريا و  أنهمنحو بالد آشور و بابل و 

القرن الرابع عشرون و الثالث عشر قبل الميالد من السيطرة على بالد وادي الرافدين و 
" و "فدان آرام "                                  أيمنهر -فيها دويالت مهمة مثل مدينة "آرام  أقاموا شمال ووسط سوريا و

و إذا كانت الدويالت اآلرامية قد تعرضت لضغط عنيف من اآلشوريين حال دون  125.
اتحادها في شمال سوريا و شمال ما بين النهرين و منعها من التوسع فإنها أصبحت ذات 

ففي  مجال  126األدنى القديم كبيرا في حياة الشرق  تأثيرا كبير اّثراري و ثقافي نقود تج
 األدب و الفن و في اللغة اآلرامية ذات األبجدية الكنعانية 

من قبل اآلشوريين و كانت هي اللغة التي تضم اإلمكانيات و المراسالت و التدوينات 
 . 127الخميين من الفرس

و في مجال التجارة لعب اآلراميون دورا هاما بحيث ان االزدهار التجاري اآلرامي مكن 
المهم بالنسبة لسوريا و شمال بالد الرافدين إذ نظرا لموقعهم الجغرافي  النتشار اللغة اآلرامية 

مثل المنسوجات و  –كانوا ينقلون البضائع برا من دمشق إلى كل المناطق القريبة و البعيدة 
.... و األخشاب و اللؤلؤ و العاج . و أما دياناتهم فقد كانت وثنية مثل سائر األقوام في ال

   .128ذلك التاريخ 

  ˸الحضارة المصرية  

أقاموا الحضارة المصرية و طوروها من جنس  ال يستطيع الباحث أو المؤرخ الجزم بأن الذين
أو من منطقة هي الجزيرة العربية أو بالد الرافدين كل ما يمكن أن يقوله أن الشعب الذي 
استقر على ضفتي نهر النيل هو شعب خليط من أجناس و أقوام هاجرت من نواح شتى 
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يه مكونة الشعب شرقية و غربية ، شمالية و جنوبية استقرت في هذا المكان و تعايشت ف
 .129المصري 

و يعتبر نهر النيل و فيضانه على الضفتين الشمالية و الحنوبية من أهم العوامل التي 
يحول التربة شجعت اإلنسان على االستقرار في أرض مصر ، و ذلك ألن هذا الفيضان ... 

 خصبة موحلة تجعل اإلنسان يرغب في زرعها و غرسها و تربية المواشي هذا إلى جانب
دفء الجو و سقوط األمطار في فصل الشتاء و كل هذا من العوامل المساعدة لإلنسان و 

 130المشجعة له على االستقرار و العمل و اإلنتاج

و بشأن أهمية موقع مصر من القارة اإلفريقية و اآلسيوية و األوربية يقول محمود شاكر " 
... ينشطر ) يعبرها ( و الطويل إن مصر تقع في الجانب الشمالي الشرقي من قارة إفريقيا 

..... إلى عدة فروع ... ينصب ماؤها في مصبات عديدة  و لهذا فقد انقسمت مصر 
تاريخيا إلى قسمين هما مصرالعليا ... ثم مصر السفلى ..." و هذا الموقع جعلها منذ الزمن 

 . 131القديم جعلها محط أنظار الشعوب و األجناس من القارات المجاورة لها 

و قد عرف تاريخ مصر الحضاري أعصارا تاريخية منها العصر الحجري القديم و منها 
 نسان في‘العصر الحجري الحديث و منها العصر الحجري المعدني و أما بالنسبة لتحول ال

القديم هو اآلخر عرف ما يسميه المؤرخون بداية عصر نمط معيشته فإن تاريخ مصر 
 . السالالت من األولى على الثامنة

فأما العصر الحجري القديم فإنه يبدأ مع بداية اإلنسان يمشي على األرض التي خلق منها ، 
و لقد بدأ اإلنسان المصري القديم يستوطن وادي النيل بعد أن تغيرت األحوال المناخية التي 
دفعت سكان الهضاب و المناطق الصحراوية إلى الهجرة منها بعد قلة األمطار و هروب 
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و المهم هو أن سكان مصر في هذا العصر كانوا خليطا 132لى ضفاف وادي النيل الحيوان إ
من أجناس مختلفة منها العربي و منها الزنجي و منها اآلتي إليها من شبه الجزيرة العربية 

االلتقاط إلى صناعة الفخار و صفل و  133أو غيرها و أصبحوا شعبا واحدا يحترف الصيد 
ة األرض و تربية الماشية ، و لهذا فإنه يعتبر و بحق بداية األدوات الحجرية و بداية زراع

ظهور الحضارة من خالل استقرار اإلنسان في المكان و إنشاء البيت و القرية و انتقاله من 
إلى طور إنتاجه في هذه األمكنة و ما جاورها كالغيوم و ... و البراري و طور جمع القوت 

فإنه يعد الفترة الزمنية التمهيدية لظهور  : المعدني. و أما العصر الحجري 134غيرها 
الحضارة الناضجة في بالد وادي النيل و ذلك لكون اإلنسان الذي كان في العصور السابقة 
عليه غير مستقر فإنه أصبح مستقرا استقرارا نهائيا ، موسعا في مساحة الزراعة و القرى 

دوات الالزمة لحياته منها و منظما لحياته الفالحية و محيطا بالمعرفة التعدينية و صنع األ
 .135الجماعية و المتمثلة في مبادلة المنافع كالصناعة و التجارة و االستبداد 

ق.م ( ، 3053ق.م إلى تاريخ  3850و أما عصر بداية السالالت التي يمتد من تاريخ ) 
 .136ه فإن بالد واد النيل كانت فيه مقسمة إلى مقاطعات و لكل منها رئيس و إل

و االجتماعية التي مرت بها هذه المقاطعات و ال شك أن األحوال السياسية و االقتصادية 
أو الدويالت كانت من األسباب الجوهرية التي ساهمت في توحيد دويالت مصر العليا و 

 برعاية الملك "مينا ". 137دويالت مصر السفلى تحت نظام موحد
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دراسة التاريخ القديم لبالد وادي النيل أن الملك و تكاد المصادر التاريخية المختصة في 
 "مينا" و "مينس " هو أول ملك يوحد بين مملكة مصر العليا و مصر السفلى و يؤسس

 .138لعصر السالالت و يضع على رأسه التاج المزدوج 

و لقد اتبع هذا الملك و من جاء بعده من الساللة األولى نظاما إداريا يعرف عند رجال 
إلداري بالنظام المركزي و السلطة المطلقة ، حيث كان الملك هو من يتخذ القرارات القانون ا

. و قد ترتب على اتباع هذا النظام ظهور طبقة 139و يأمر أعوانه في المقاطعات بتنفيذها 
. هذا خاصة من حكام األقاليم تهدد سلطان الملك أو فرعون األول كلما ضعفت المملكة 

تي كان يشنها من حين آلخر بدو القبائل العربية الذين كانوا باإلضافة إلى الحروب ال
يسكنون صحراء ميناء ، و أما عن عالقة ملوك هذه الساللة بمن يجاورهم كالكنعانيين في 

و  140بالد الشام فإنهم كانوا يستوردون منهم خشب األرز و يصدرون لهم الخمور و الجلود
قد خلف هؤالء الملوك آثارا من ازدهار فن التعدين و النقش و من ظهور الخط " 

 . 141الهيروغليفي 

ق.م ( و  3000ق.م إلى هذا التاريخ . 2650و أما عصر األهرام الممتد من هذا التاريخ ) 
ثالثة الذي عرف الساللة الثالثة و ما بعدها إلى الساللة الثامنة ، فإنه يبتدئ بحكم الساللة ال

لمصر بالملك "زوسر" الذي ينسب إليه هزما من أهرامات مصر ، و أن هذا من المحبين 
 .142للعلم و البناء و األدب 
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و تذكر المصادر التاريخية أن الساللة الرابعة عرفت أسماء ملوك كثيرة نذكر منهم " خوفو " 
ي بناء األهرامات و "خفرع" و "منكرع" و ما من ملك من هؤالء الملوك إلى بنى و ساهم ف

 .143الضخمة 

و يعتبر الملك "خوفو" أعظم ملك عرفته المملكة القديمة ، إذ كان ....شهيرا ، كما يعد الملك 
"خفرع"من عظماء هذه المملكة ففي عهده بلغ فن النحت ذروته ، خاصة في التماثيل و 

 .144القطع الفنية المختلفة و ما تمثال أبي الهول إلى دليل على ذلك 

ي أثناء حكم إبنه " منكرع" و من جاء بعده تسلط على الحكم كهنة اإلله "رع" اآلخر الذي و ف
 .145الساللة الخامسة جعل حكم مصر ينتقل إلى ملوك 

و أثناء حكم هذه الساللة ازداد نفوذ الكهنة و بدأوا يتدخلون مباشرة في أمور الدولة الرئيسة 
 .146ضمن أسماء الفراعنة  و بلغ بهم األمر إلى إدخال اسم اإلله "رع"

و في عهد هذه الساللة لم يطرأ أي تغيير حضاري في وادي القياس كما كان عليه في عهد 
الساللة ارابعة و ما قبلها ماعدا التبدل الديني الذي برز في عبادة إله جديد يدعى إله 

لعهد الساللة السادسة و السابعة و الثامنة ، فإن بالد  . و كذلك األمر بالتسمية147الشمس 
مصر لم تعرف خالل فترة ملوكها إلى الضعف و االضمحالل و التشييب اإلداري و 

، و ساد بالد مصر اضطراب سياسي داخلي  148استغالل النبالء و تكوين دويالت المدن 
 .149طىأدى إلى ظهور ما يسمى في تاريخ الحضارة المصرية الدولة الوس

التي عرفتها مصر في عهد الدولة القديمة و بناء األهرامات قد مكنت إذا كانت الظروف 
األمراء و النبالء من االنفصال في نهاية عصر األهرام فإن أيام الدولة الوسطى تعد أيام فتح 
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جديد لبالد وادي النيل على يد ملوك األسرة الثانية عشر إذ تمكنوا من بسط سلطانهم على 
 .150ر بالد وادي النيل و ضم كل مدنها في مملكة واحدةسائ

و في تقدير المؤرخين أن مدة حكم هذه األسرة التي كانت معاصرة لحكم ساللة بابل األولى 
ق.م إلى  2000سنة ابتداًء من سنة '  213التي يعد حمو رابي أشهر ملوكها بلغ حوالي 

أول عاهل اتخذ له و ألهل طيبة ق.م ( . و أن الملك " أمنمحات األول هو  1787سنة 
معبودا جديدا هو اإلله "آمون " و أنه هو الذي قرر أن يعيد لمصر محدها القديم بالقضاء 
على الفتن الداخلية و بالتصدي لسكان سيناء من العرب بناء سور لصد هجماتهم و أنه 

هد حكم ابنه .و في ع151حقق ما أراد و أقام حكما قويا و أسس دولة جديدة ثابتة األركان 
"سنوسرت األول" عرفت بالد مصر تقدما علميا كما اشتهرت مدينة طيبة بصناعاتها 

 .152الفخارية الجميلة 

و في عهد الساللة الثالثة عشر عادت بالد مصر إلى االضطراب و الفوضى بسبب حكمها 
الهكسوس من قبل فراعنة ضعاف أدى كل ذلك إلى االنهيار الكلي الذي جعل أقواما تدعى 

 .153يستولون على مصر و يخذلونها

بعد حرق هياكلها و هدم هياكلها و تبديد ثرواتها و القضاء على الكثير من معالم فنون و 
في النصف الثاني من القرن الثاني ثار عليهم أفراد مصر فأخرجوهم  154المكوث فيها قرنين 

 .155أذلة صاغرين 

 ˸المملكة الحديثة  
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الحديثة أقام عرب مصر دولة ذات سلطان واسع غير أن حكمها لم  في بداية تاريخ المملكة
يعمر طويال و حلت محلها دولة اتخذت من طيبة عاصمة لها و أسست للساللة الثانية 

ثم تاله إبنه " أمنوقس األول " و توالى  156عشر التي يعتبر "أحموسة" أول فرعون يمثلها 
الفراعنة على حكم مصر مركزين على التوسع خاصة من ناحية فلسطين و سوريا التي كانت 
تسكنها القبائل الكنعانية و األمورية و اآلرامية حتى استطاعوا الوصول إلى نهر الفرات و 

 .157إجبار كل هذه المناطق على دفع الجزية 

مكنها من بناء مجتمع يخ الطويل عرفت مصر التنظيم و النظام الذي و خالل هذا التار 
عرفت فئة منها الزراعة و الغرس و نظام الري و استصالح األراضي و كل ما متطور 

. 158يتعلق بها غير أن هذه الفئة كانت ... و الملوك و الكهان و الو اإلقطاعيون ينعمون 
و الصناع و المهندسين و أدوات النقل و  كما عرف المجتمع المصري الصناعة و العلماء

 .159المواصالت و البريد و التجارة و االئتمان و كل ما يتعلق بالشؤون المالية و القضاء 

كما عرف هذا المجتمع التعدين و كل أنواع اإلالت كالرافعات و المهراسات و الثاقبات و 
الء ، كما برع في فن صناعة الزجاج و بناء السفن و صناعة الجلود و النسيج و الط

 .160الهندسة المعمارية 

و عرف نظام الطبقات كالطبقة العليا التي تتألف من فرعون و النبالء و رجال الكنيسة و 
الكهان و الوزراء و الموظفين كليهما طبقة ..... و العمال و الفالحين العبيد و عرف نظام 

عليم و اآلداب و الفنون و الفلسفة و و الطالق و الحقوق و الواجبات و التالزواج  ˸األسرة 
 .161سائر أشكال الحضارة المعنوية والمادية 
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