
 راطیة الشعبیةقزا�ریة ا�ميامجلهوریة اجل

 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي  

 1  -قس�نطینة   -�امعة إالخوة منتوري 
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 يف عرص فجر السالالت :ن دويالت املد -1

ق.م) (بعرص فجر السالالت) ألّنه شهد ظهور أوىل  2370-2800أُطلق عىل املدة الواقعة ما ب� ( 

السالالت الحاكمة املتمثلة بدويالت املدن السومرية يف جنوب العراق مثل لكش، أويدو، الوركاء، أور، 

مدن أخرى نفر وكيش، وغ�ها. وكانت كل واحدة تتألف من مدينة مركزية هي العاصمة ويتبعها 

(االرايض الزراعية ) ، وقد متتعت املدن السومرية باالستقالل يف ترصيف  واألريافوعدد من القرى 

حمته املعروفة بـ ( ملحمة شؤونها . ومن أشهر ملوك هذا العرص (جلجامش)الذي اشتهر مبل

مش أحد ) ، وهي من أقدم املالحم يف تاريخ الحضارات القد�ة ، تدور حول البطل جلجاجلجامش

ملوك الوركاء القدماء فتصف مغامراته وأسفاره مع صديقه (أنكيدو)، الذي مبوته فزع جلجامش وعزم 

عىل البحث عن الخلود ، وبعد أسفار ومشقات عرف أّن الذي يطلبه عبثاً؛ ألّن الخلود من صفات 
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عندها أمر برتميم أسوار  اآللهة وأّن مص� البرش املوت ، وأّن األع�ل العظيمة هي التي تخلِّد البرش ،

 مدينة الوركاء ، هذا الذي ُعّد من أبرز انجازات جلجامش. 

وكانت بالد الرافدين تتكون يف هذا العرص من وحدات سياسية صغ�ة تسمى ( دويالت املدن ) ولكل 

 دويلٍة ملك أو حاكم وكاهن خاص بها. وكان الحكم وقت ذاك ينتقل من األب إىل أبنائه من بعده.

: ال نعرف نظام الحكم الذي كان سائدا يف بالد الرافدين يف العصور التي سبقت ظهور نظام الحكم -2

الكتابة أي يف عصور قبل التاريخ. غ� إننا نعرف من الوثائق السومرية أنّه كان يحكم يف كل دويلة 

ح�م واإلداري� من دويالت املدن أم� يسمى بالسومرية ( أنيس )، وكان األم� يستع� بعدد من ال

واملفتش� والجباة يف إدارة دويلة املدينة ، وقد جرت محاوالت عديدة يف عرص فجر السالالت لتوحيد 

دويالت املدن يف دولة كب�ة واحدة وقد نجح بعض االمراء السومري� فعال ولو ملدة قص�ة ، بفرض 

جة ملثل هذا االنجاز السيايس سيطرتهم عىل بقية املدن وتوحيد القسم األكرب من البالد. ونتي

"، ويعني بالسومرية " الرجل العظيموالعسكري فقد اطلق عىل هؤالء االمراء لقب ( لوكال) أي "امللك"

 ومن أبرز انجازاته:ويعّد امللك رسجون األكدي من أشهر ملوك العراق القديم ، 

 س الدولة األكدية.قام بتوحيد وسط وجنوب بالد الرافدين يف دولة واحدة، ويعدُّ مؤس -1

 اتخذ مدينة أَكْد عاصمة له ، غ� أن التنقيبات األثرية مل تعرث عىل موقع هذه املدينة حتى يومنا -2

 ويُظن أنها تقع وسط العراق بالقرب من مدينة " الحلة " الحالية.  ، هذا

اطورية يف العامل مل يلبث أن توسع عىل األقاليم املجاورة وضمها اىل مملكته، وبذلك أسس أو إمرب  -3

 القديم.  

ق.م) ، الذي يعّد من أعظم ملوك  2223-2260وأعقبه يف الحكم ولداه وبعده� حفيده ن�ام س�( 

الساللة األكدية ، ومن أهم أع�له بناء القلعة الحصينة عىل نهر الخابور لحرصه عىل تقوية حدود 

واسعة التي شغلتها االمرباطورية األكدية ، وذلك للرقعة ال األربعمملكته، وكان يلقب مبلك الجهات 

فقد ضمت تحت لوائها أقواما مختلفة وآلهة متعددة، وقد فرضت هذه الفرتة  عليه أن يحكم دولته 

وفق مفهوم سيايس ال ديني، ليك تتمكن كل منطقة من مناطق االمرباطورية باالحتفاظ بقوميتها 

 وآلهتها. 

 الترشيعات والنظم السياسية واإلدارية: -3

اهتم الحكام وامللوك كث�ا بتنظيم حياة املجتمع وح�ية  الحقوق وذلك عن طريق ترشيع القوان� 

التي تحدد واجبات املواطن وتحقق نرش العدل ب� أبناء املجتمع كافة؛ بحيث ال يستغل القوي 
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القوان� راعت بنحو كب� حقوق االنسان وح�يتها الضعيف وال يعتدي الغني عىل حقوق الفق�، هذه 

 من اعتداء اآلخرين.

وإّن أوىل االصالحات االجت�عية يف العامل القديم جاءتنا يف عرص فجر السالالت السومرية يف وثيقة 

ق.م)، إذ نجد يف 2400تعود إىل آخر أمراء ساللة لكش األوىل ( أوروا�كينا  )الذي حكم يف حدود عام( 

تسلمه الحكم، قبل  الوثيقة تفاصيل كث�ة عن االحوال االجت�عية للمواطن� يف دويلة لكشهذه 

 وتعّد هذه االصالحات من أقدم االصالحات التي عرفتها بالد الرافدين وأهم ما جاء فيها: 

 أّن املواطن السومري كان مثقال بالرضائب التي فرضها عليه االمراء الذين استولوا عىل األرايض -أ

 الزراعية بصورة غ� رشعية.

إلغاء الكث� من الرضائب، وأعاد اىل الفقراء حقوقهم املرشوعة والسي� حقوق االنسان العامة  -ب

 وحرياته، وكذلك حقوق املرأة وواجباتها ، وهذا دليل عىل إ�ان االنسان العراقي بالنزاهة.

 (أوروا�كينا) هي اآليت: إصالحاتبعد أما أقدم القوان� املكتشفة حتى اآلن يف بالد الرافدين 

 قانون (أور َ�ُو) مؤسس ساللة أور الثالثة أواخر االلف الثالثة قبل امليالد، وهو مدون بالسومرية. -1

ق.م) يف 1794-2017قانون (لبْت عشتار) خامس ملوك ساللة (أيْسن) التي أسسها األموريون ( -2

 لغة السومرية أيضاً.القسم الجنويب من العراق ، وهو مدون بال

قانون مملكة ( إيشنونا) أوائل األلف الثا� قبل امليالد. وقد عرث عىل هذا القانون يف تل حرمل (  -3

الواقع يف بغداد الجديدة ) . وهو مدون باللغة البابلية القد�ة . ويجب ح�ية هذه اآلثار ودرجها 

 ضمن قامئة الرتاث العاملي.

ق.م) سادس ملوك ساللة بابل األوىل ، وهو مدون باللغة البابلية 1750-1792حمورايب ) ( قانون (  -4

مبسلة حمورايب  س، وتعرفعىل مسلة من حجر البازلت موجودة اآلن يف متحف اللوفر يف باري

 مادة قانونية . 282وتحتوي عىل 

مهم من العطاء الذي قدمته وتعد مسلة حمورايب أنضج وأكمل القوان� العراقية القد�ة، وهي جزء 

العراق للحضارة االنسانية عىل صعيد الفكر والقانون وبناء الدولة وتنظيم العالقات االجت�عية 

 واحرتام حقوق االنسان.

 الفكر الديني يف حضارة بالد الرافدين : -4

ىل املعتقدات تعّد عبادة الظواهر الطبيعية ( املطر، الريح، الخصب، الشمس القمر ..وغ�ها ) من أو

الدينية  يف العامل القديم وأوىل املعبودات التي اعتنقتها املجتمعات البرشية ولها عالقة بالزراعة ، 
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وكانت عىل هيئة آلهة متثل األرض والخصوبة والظواهر الطبيعية ذات  العالقة بالزراعة ، وأهم 

 مميزات املعتقدات الدينية قد�ا هي:

اآللهة عند العراقي� القدماء ، فقد عبدوا العديد من اآللهة وسجلت  ددتعونقصد به  مبدأ الرشك: -أ

(أنليل)  واإللهعالقة بعضها ببعض فهناك االله (أنو) اله الس�ء،  وأوضحواأس�ءها يف جداول خاصة ، 

ظواهر آلهة أخرى لللهة ( عشتار) رمز الحب والحرب ، و اال( انيك أيا ) اله املياه ، و  واإللهاله الهواء، 

له الشمش ( شمس) الذي يرمز للعدل ، وإله القمر (س�) الذي يرمز للحكمة . ك� إالطبيعية مثل 

 اعتقدوا أّن لكل انسان إلهاً خاصاً به أطلقوا عليه االله (الحامي) .

صفات البرش املحسوسة  أّن حياة اآللهة شبيهة بحياة وصفات البرش، فاآللهة تشابه مبدأ التشبيه: -ب

وغ�  املحسوسة كالفكر والرأي والعواطف، ك� اعتقدوا بأّن لكل إله حاشية  ،األعضاء وورة كالص

الكون عن طريق  ورى تعقدها لتقرير شؤون إّن لآللهة مجالس شتتألف من الزوجة واألوالد، و

 املناقشة.

ها ولكنها تختلف اعتقد العراقيون القدماء بأّن اآللهة تشبه البرش يف حياتها وصفات مبدأ الخلود: -ج

عنهم يف صفة أساسية وهي الخلود أي إنّها ال متوت بخالف البرش الذين تنتهي حياتهم باملوت يف ح� 

قّدس املرصيون القدماء ملوكهم، إذ اعتربوهم آلهة يعبدون يف أثناء حياتهم وبعد م�تهم لذلك 

 حرصوا عىل حفظ أجسام ملوكهم ( الفراعنة ) محنطة يف القبور.

: وهو عبادة الله الواحد األحد سبحانه حيث ظهر العديد من االنبياء والرسل ( بدأ التوحيدم -د

عليهم السالم ) يف العراق ومنهم إبراهيم الخليل ( عليه السالم ) أبو االنبياء حيث ولد يف مدينة أور 

ة املندائية أقدم جنوب العراق وساهم يف نرش ديانة التوحيد وأعاد بناء الكعبة الرشيفة وتعد الديان

 ديانة توحيدية انترشت يف جنوب بالد الرافدين.

: متتعت املعابد بأهمية بالغة يف حياة املجتمعات القد�ة، فضال عن مزاياها الدينية، وكانت املعابد -5

لها عالقة وثيقة بشؤون الناس الدنيوية ومركز للقضاء ب� الناس، ومكانا للتعليم، وُدورا لحفظ 

 مرصفاً إليداع االموال والنفائس إضافة إىل م�رسة الطقوس والشعائر الدينية فيها.السجالت و 

أحده� املعبد العلوي ويطلق عليه  يسمىو�كن تقسيم املعبد يف بالد الرافدين إىل قسم� منفصل� 

ويسمى املعبد السفيل ، وكانت تقام  قرب الزقورة د عىل األرضشيَّ ( الزقورة ) أما القسم الثا� فهو املُ 

فيه الصلوات والشعائر الدينية ، ويتألف من عدد من الحجرات أهمها حجرة الهيكل، وتوجد فيها 

لآللهة. وفيها يوجد متاثيل لآللهة وهي أقدس مكان  احيث تنحر الذبائح قربان، القراب�( املذبح) ةُ كََّد 

 يف املعبد.
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ون من عدة طبقات ويقوم فوق أعىل الطبقات معبد صغ� يحّل فيه تعريف الزقورة : هي بناء يتك

 إله املدينة يف طريق نزوله من الس�ء إىل معبده الكب� املشيد عىل األرض.

 الحياة االقتصادية واالجت�عية: -6

 الحياة االقتصادية:-

ازدهرت بفعل توفر املياه  اعتمدت الحياة االقتصادية عىل الزراعة يف بالد الرافدين ، والتي الزراعة: -أ

والرتبة الخصبة واملناخ املالئم ، وهذا يبّ� أهمية البيئة يف تطور املجتمعات، وقد شّق السكان 

القنوات والرتع والسدود، واهتموا بوسائل الري والزراعة واستخدموا أدوات معدنية من الربونز لغض 

ع� والسمسم واألرز والقطن والنخيل، إذ تحتل القيام بعمليات الزراعة واشتهروا بزراعة القمح والش

 زراعته موقع الصدارة ب� أشجار بالد الرافدين. 

وكانت الزراعة يف بداية األمر محدودة لالكتفاء الذايت ثّم تطورت وأخذ االنسان ينتج أكرث من حاجته 

لتجارة والتخصص يف الذاتية فبدأ بتبادل محاصيله الفائضة مع املزارع� اآلخرين فكان ذلك بداية ا

 العمل. 

قيام صناعات متنوعة يف بالد الرافدين فكان  :ال ريب أّن توفر املواد األولية ساعد عىلالصناعة -ب

الحجر يف البداية املادة األساسية لها، ثّم متكن االنسان من استخدام الط� يف صناعة مختلف األوا� 

، الذي اعتمد أساسا الخرتاع العجلة . ك� تعلم الفخارية بعد أن توصل اىل صناعة دوالب الفخار

العراقيون صناعة الغزل والنسيج وامللبوسات والجلود والزيوت والخزف والزجاج . ومنذ أن حّل االلف 

الثالث قيل امليالد وهو مطلع العصور التاريخية برعوا يف صناعة القطع الفنية كالت�ثيل واملسالت، 

 ر املتحف الوطني العراقي بالكث� من القطع الفنية األثرية.واالختام االسطوانية . ويزخ

: كان ملوقع العراق املميز أثره الواضح يف نشوء التجارة الخارجية وتطورها وازدهارها. فهو التجارة -ج

يقع عند ملتقى الطرق التجارية الرئيسة التي تصل ب� الخليج العريب وبلدان البحر األبيض املتوسط 

دفع العراقيون القدماء  واألخشابقاره إىل بعض املواد الخام الرضورية كاألحجار واملعادن ونتيجة الفت

 للعمل من أجل توف� تلك املواد من الخارج.

وقد نشطت الحركة التجارية مع بلدان العامل يف العرص البابيل القديم، حيث قام البابليون بتأم� 

الثمينة كالذهب والفضة يف تقدير قيمة البضائع. وكان  طرق املواصالت والقوافل.واستخدموا املعادن

 الكهنة من أثرياء التجار .

 دور قدماء  العراقي� يف ابتكار النقود:  -د
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إذْ سكن الكهوف واملغارات وقطف مثار االشجار وجمع  عاش االنسان القديم آلالف السن� دون نقود،

البذور واصطاد الحيوان، دون أن يدفع مثنا لذلك. ولكن عند انتقاله اىل حياة املستوطنات عرف أوىل 

خطوات االقتصاد عندما عرف املقايضة : وهي عملية استبدال سلعة بسلعة أخرى فكان الفائض لدى 

السوق إلبداله بالسمن واو الجلود مثال.وألّن املقايضة مل تلبِّ  االنسان من الحبوب يذهب به اىل

رغبات االنسان القديم فقد أنتقل اىل السلعة الوسيطة ، وهي تحديد سلعة معينة تكون مثناً لبقية 

السلع. ويف العراق القديم استخدمت الحبوب( الشع�) واملعادن ( الفضة) سلعاَ وسيطة وهو ما 

راقية التي سلف الحديث عنها . عىل أنهم فضلوا الفضة عىل الحبوب وهنا ظهر ( ذكرته القوان� الع

الشيقل الفيض ) وكان وحدة للوزن عند السومري� و األكدي�  والبابلي� واآلشوري� . ويف عهد امللك 

ق.م) الذي أمر بصنع قوالب للشيقل ونصف الشيقل ، وكان 681-705اآلشوري ( سنحاريب) ( 

وفا يف الحضارات األخرى مثل الليدي� يف بالد آسيا( تركيا حاليا) حيث كانت التجارة الشيقل مأل

 عندهم مزدهرة، وتقع معظم مدنهم عىل السواحل البحرية واستخدمت موانئ تجارية .

إذن تحول الشيقل من وحدة للوزن اىل وحدة للنقد بعد أن ُحدد شكله ووزنه وحمل نقشا عىل هيئة 

س عشتار ) ، وبذلك يكون قدماء العراق قد قدموا خطوة أخرى من خطوات كف وسمي بـ( رؤؤ 

 الحضارة االنسانية جمعاء كالكتابة واملالحم والهندسة والفلك. 

 الحياة االجت�عية: -

كان املجتمع العراقي القديم ك� هو الحال بالنسبة للمجتمعات القد�ة يتألف من عدة رشائح 

ة واملسيطرة عىل البالد سياسيا واقتصاديا ودينيا. والفئة املحكومة فذة املتن�عية منها الفئة الحاكماجت

 التي ضمت عامة الناس والعبيد. 

وكانت االرسة تضم الزوج وزوجته واألبناء والبنات وكانت املرأة يف املجتمعات القد�ة تحظى مبنزلة 

 االطفال . مرموقة وتساهم يف أع�ل كث�ة فضال عن االع�ل املنزلية وتربية

وقد حرص االجداد القدماء عىل إرسال أبنائهم اىل املدارس لتعلم القراءة والكتابة ك� حرصوا عىل 

 هي: تعليمهم الفنون واملعارف والصناعات املختلفة. وكان املجتمع القديم يتألف من ثالث طبقات

يش وكبار االداري� ورجال الطبقة العليا: التي متثل امللك وحاشيته وحكام الواليات وقادة الج -أ

 الدين.وكانت هذه الطبقة تتميز بنفوذها االجت�عي وقدرتها املالية .

 الطبقة الوسطى: ومتثل عامة أفراد لشعب. -ب

متثل األفراد الذين كانوا يف خدمة الطبقت� عىل أّن الظروف التي دفعت بهؤالء اىل  طبقة العبيد: -ج

أن يكونوا تحت أمرة اآلخرين يجب أن ال تؤدي إىل مصادرة حقوقهم ك� تنص عىل ذلك القوان� . 



 

8 
 

 محارضة الحضارة الفينيقية 

 نبذة تاريخية :

فينيقيا هو االسم الذي أطلقه قدماء اإلغريق عىل االقليم الذي يحتلّه اآلن املناطق الساحلية  

من سوريا ولبنان وفلسط� املحتلة، و�ثّل النهر الكب� الحدود الش�لية له، بين� يشّكل جبل الكرمل 

 الغرب.حدوده الجنوبية، كذلك يحّده جبال لبنان من الرشق والبحر االبيض املتوسط من 

ال يعرف تحديدا أصل كلمة فينيقيا ، ويبدو أنها قد تطورت من كلمة كنعان،التي تعني بالد  

 األرجوان وهو االسم الذي أطلق يف البدء عىل بالد سوريا وفلسط�.

كانت كنعان مصدرا لألرجوان األحمر ويعتقد البعض أن اإلغريق رمبا يستخدموا لفظة فوينيك  

األحمر إشارة اىل املجموعة التي كانت تتاجر معهم يف هذا االرجوان لكن هناك التي تعني االرجوان 

 من ال يقبل هذا التأويل. ويف النهاية أصبحت فينيقيا اس� للرشيط الساحيل لبالد كنعان .

كان الفينقيون من أشهر شعوب العامل القديم، فقد كانوا بحارة مهرة ومالّح� و تجار، وقد     

 اريخ إنجازين: سّجل لهم الت

كانوا من أوئل من أرسلوا مكتشف�، وأقاموا مستعمرات عىل امتداد منطقة البحر االبيض املتوسط  -

 وما وراء مضيق جبل طارق.

ثّم تطورت األبجدية الرومانية وكل  تطورت األبجدية اإلغريقية من األبجدية الفينيقية، 

 االبجديات الغربية من االغريقية.

 أ�اط املعيشة :-1

ليس من السهل التمييز ب� الفينيقي� والشعوب األخرى التي عاشت يف بالد كنعان قبل أن  

هم يفد بنو إرسائيل هناك.ولهذا يعرف الفينيقيون يف العهد القديم بالكنعاني� وكث�ا ما يشار إلي

بالصيداوي� نسبة إىل مدينة صيدا الفينيقية . ويُدرك العل�ء أّن مدينة أوغاريت مدينة الفينيقي� 

سنة قبل امليالد ،  1900الش�لية والتي تقع يف غريب سوريا كانت عىل اتصال بحضارة (كريت) منذ 

 .وهي رأس َشُمرَا حاليا، وتعترب أهم املدن الفينيقية نظرا موقعها الجغرايف

 من املدن الفينيقية أيضاً:

 ِجِبيل : وهي أقدم مدينة مأهولة يف العامل ومصدر األبجدية الفينيقية .-1
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ُصور: ويعود تأسيسها إىل األلف الثالثة قبل امليالد، وقد غدت منذ أواخر األلف الثانية قبل امليالد  -2

 من أكرث املدن الفينيقية صيتاً وشهرة.

 الوحيدة املأهولة عىل الشاطئ الرشقي للمتوسط يف سوريا.  أَْرواد: وهي الجزيرة -3

طرابلس: ( تريبويل) وقد ُعرفت بهذا االسم اليونا� األصل ألنها كانت تتألف من ثالث مدن صغ�ة  -4

 أو أحياء خاصة بالصوري�  واألروادي� والصيداوي�.

 صيدا: أو صيدون وتعترب من املدن املهمة. -5

 ء مملكة سيَانَْوا.ِجِبلَة: مينا -6

هذا وهناك عدة مدن أخرى بنوها يف لبنان وسوريا وفلسط�، وكان لكل مدينة مرفآن  

 أحده� ش�يل واآلخر جنويب ليسّهل االتصاالت ب� املدن.

وقد أقامت املدن الكنعانية الفينيقية عالقات تجارية وثقافية مع مرص وبالد الرافدين، وكانت  

 ىل أساس املودة.هذه العالقات تقوم ع

 نظام الحكم: -2

كان نظام الحكم عند الفينيقي� د�قراطيا، وكان لكل مدينة حكومة خاصة بها يرتأسها ملك  

 أو حاكم يحكمها بالوراثة، سلطته مقيدة، يساعده يف إدارة الحكم مجلسان ه�:

 مجلس متثييل: وهو عبارة عن هيئة من املّرشع�.

االغنياء إضافة اىل الكهنة الذين كان لهم دور كلبي يف إدارة دفة  ومجلس األرشاف: ويتكون من

الحكم.وقد شكلت مدن (صور، جبيل، أرواد ) إتحادا اقتصاديا مركزه طرابلس التي كانت تُعقد فيها 

املؤمترات العامة للتداول يف الشؤون االقتصادية واملشاكل املشرتكة، والعمل عىل ضبط االستقرار 

 ن مصالح كّل منها وقل� كانوا يناقشون االمور السياسية.الداخيل يك تؤم

 الديانة:  -3

قامت الديانة الفينيقية عىل عبادة قوى الطبيعة كالشمس والقمر واألرض والس�ء والبحر  

 واملطر والربق والرعد والعواصف.

لكّل من الحرب والزراعة واملالحة والصيد إلهاً ُدِعي بالبعل ، إضافة اىل أنّهم  وجعل الفنيقيون 

ألّهوا ملوكهم وأبطالهم واعتقدوا بالتثليث االلهي (أب،أم، ابن) . وكان االله( إيل) يف مرحلة متقدمة 

 حارضا يف كّل يشء حتى أصبح الفينيقيون يُعتربون أول شعب آمن باإلله التوحيدي (إيل).
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 من أشهر آلهتهم: (إيل) وهو سيد اآللهة وهو رب الخصب والن�ء. 

وأدونيس وهو اله الشمس والحياة، ومركز عبادته الرئيس يف جبيل وعشيقته عشتار إلهة الحب 

 والخصب والج�ل، وكانت عبادته� منترشة يف كّل املدن الفينيقية.

 ربق والرعد والنور.وأشمون اله الصحة وارتبطت عبادته بصيدا، ورَشْف اله ال

 وداعون اله الزرع والنبات، وموت اله املوت .

 الهياكل:-

أقام الفينيقيون املعابد متجيدا آللهتهم ، زكان أشهرها معبد أدونيس وعشتار يف مغارة أُفَْقا "منبع نهر 

 إبراهيم يف جبيل. وكان الهيكل يتألف من ثالثة أقسام هي:

 دته.القسم الداخيل: موضع االله وعبا-

 القسم الخارجي: وهو املعرب إىل الداخل.-

 الساحة العامة: زكانت مساكن الكهنة واملوظف� إىل جانبها.-

كان الفينيقيون يقّدمون اىل اآللهة الضحايا البرشية يف األوقات العصيبة ويستبدلونها يف بعض  

رُق عىل املذابح اعتقادا منهم االحيان بالحيوانات، التي كانت دماؤها تَُصّب عىل االنصاب ولحومها تح

 أّن دخانها يشبع اآللهة ويرضيها. وكانت الصلوات والدعوات والرقص والرتانيم تُقام عىل يد الكهنة .

 الحياة بعد املوت: -

مل يعتقد الفينيقيون بالحياة الثانية، إ�ا كانوا يعتقدون أّن الروح ال تفنى بعد امل�ت، وإ�ا  

سكون قريبة من الجسد؛أي من صاحبها. وكانوا يدفنون ملوكهم ونبالءهم يف تستقر يف حالة هدوء و 

نواويس حجرية، بين� يدفنون العامة يف توابيت خشبية. وقد وضعت هذه النواويس والتوابيت يف 

أماكن آمنة حتى ال تنالها أيدي اللصوص.وكان اسم امليت يُنقش عىل قربه، وكان أهل الفقيد وأقاربه 

 ح� إىل آخر حامل� له الورود والطعام والرشاب ظنا منهم بأّن روحه تُرسُّ بذلك .يزورونه من 

 علوم الفينيقي� وفنونهم وآدابهم : -4

قبل اكتشاف االبجدية الفينيقية يف القرن الرابع  : طرق الكتابة قبل اكتشاف االبجدية الفينيقية -أ

عرش قبل امليالد، كان العامل القديم يعتمد يف الكتابة طرقا مختلفة، فقد ظهرت الكتابة ألول مرة يف 

كلٍّ من مرص وبالد الرافدين يف أوائل االلف الثالث قبل امليالد، وجاءت هذه الكتابات تصويرية 

رية يف بالد ماب� النهرين، ثّم تطورت كّل من الكتابيت� إىل مقاطع "ه�وغليفية" يف مرص، ومس�
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حرفاً يف  24صوتية ثّم إىل صوت حيث ُوضع له شكل أو حرف حتى بلغ عدد حروف هذه األبجدية 

 أوائل األلف الثانية قبل امليالد.

 

 املس�رية  الكتابة. 2

تعترب األبجدية الفينيقية أهم املنجزات الحضارية وأعظم ما قّدمه الفينيقيون  بجدية الفينيقية:األ  -ب

 من خدمات اىل العامل، وأشهر األبجديات أبجدية أوغاريت، وهي أكمل األبجديات. 

فقد ُعرف الفينيقيون بتلك الكتابة املقطعية الصوتية، وكان البد من تطويرها، ومن  إذاً، 

واالجت�عية وخالية من التعقيد واللبس. وقد  استنباط كتابة جديدة تتفق ومتطلباتهم الحياتية

 وضعوا لها القواعد اىل أْن أخرجوها كتابة مؤلفة من اثن� وعرشين حرفاً، فاستعملوها ونرشوها يف

 العامل.

 

 . الكتابة الفينيقية 3

 الكتابة اله�وغليفية .1
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وتعدُّ األبجدية السينائية وقد اكتشفت نصوصها يف سيناء إحدى املحاوالت التي قام بها  

 الكنعانيون لالنتقال من الكتابة التصويرية املقطعية اىل األبجدية .

 العلوم: -4-1

واملستعمرات التي  كان لألبجدية واالكتشافات الفينيقية والرحالت الجغرافية، والصناعات، 

 أنشأها الفينيقيون يف مختلف أنحاء البحر االبيض املتوسط األثر الهام يف تاريخ الشعوب القد�ة عامة.

فقد اشتهر الفيفيقيون وخاصة الصوريون واألوغاريتيون بالعلوم السي� علم الفلك والحساب  

ر أوراق النقد عىل جلود الحيوانات . وكان القرطاجيون أول من أصدالرضوري� يف املالحة والتجارة

واستنبطوا خطوط الطول ودوائر العرض ووضعوها عىل خرائطهم لتحديد مواقع مستعمراتهم 

واكتشفوا النجم القطبي الش�يل لتحديد الجهات.ك� ساهموا يف تطور الجغرافيا  ومحطاتهم التجارية.

طارق والبحار واملحيطات، التي  نتيجة رحالتهم االستكشافية حول أفريقيا وعبورهم مضيق جبل

أكسبتهم معرفة بأحوال القارة السمراء من حيث املناخ، وكذا النبات والسكان وأحوال معيشتهم 

وعاداتهم وتقاليدهم. وحسب العل�ء املؤرخون فإّن الفينيقي� قد وصلوا بسفنهم اىل السواحل 

 )ريستوف كولومبوس ولوحة بارا إبا الربيطانية ورمبا إىل القارة األمريكية قبل أن يكتشفها ك

Paraiba) .تثبت ذلك وقد وجدت يف الربازيل 

 الفنون : -4-2

جاء الفن الفينيقي يف األلف الثالث قبل امليالد مقلّداً لعدة فنون خارجية كالقربصية  

ن االقتباس واملاسينية واإليجية واملرصية والرافدية، إىل أن أصبح يف األلف األول قبل امليالد محرراً م

والتقليد، متخذا طابعاً خاصاً . وقد تجىل فن الخلق واإلبداع واإلتقان يف الصباغ األرجوا� الذي 

 استخرج من الصدف واستخدم يف صناعة األقمشة املطرزة التي نالت شهرة عظيمة يف العامل القديم . 

ة التي شملت الحيل األختام وأدوات الزينك� تفننوا يف صناعة الخزف وصناعة النقود و  

املطعمة بالعاج والذهب والحجارة الكر�ة. هذا إضافة إىل الرسم والنقش عىل الخوف والخشب 

 واملعادن والنحت. 

أما يف البناء فقد تجلت براعتهم يف هندسة القصور والهياكل والسفن التجارية والحربية، فضال  

الدينية. وكان العود إحدى اآلالت املوسيقية  عن اهت�مهم باملوسيقى والغناء وتطويعها يف الطقوس

 التي استعملها شعوب كث�ة.

 اآلداب:-4-3
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األدبية الدينية أثر   - 1929"رأس شمرا" حاليا يف سوريا سنة  -كان الكتشاف مدينة أوغاريت 

التي كُتبت يف القرن  هام يف معرفة الرتاث األديب الفينيقي، فاملالحم األدبية الدينية (ملحمة بعل)

الرابع عرش باألبجدية األوغاريتية تعترب انعكاسا للنشاط األديب يف هذه املدينة، إضافة إىل العديد من 

من األلواح الحجرية التي ُخطت باملس�رية والتي ُوجدت يف أوغاريت، وتضمنت علوما وآداباً وفنوناً 

عود اىل االنتاج الفكري الفينيقي .وهذا عىل عكس وأدياناً ملختلف أنواع حضارات الشعوب القد�ة ت

ما قاله املؤرخون القدماء من اليونان والرومان واملرصي� والبابلي� واآلشوري� يف كتاباتهم أّن الشعب 

الفينيقي شعب تجاري وفقط. 
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والرومانية  غريقيةالحضارة اإل   

 :اليونان ( االغريق )  حضارة -أوال 

 نبذة تاريخية : -1

تقع هذه البالد يف الزاوية الجنوبية الرشقية من قارة أوربا وموقعها هذا جعل منها أقرب اىل  

 مناطق املراكز الحضارية يف بالد الرافدين وبالد النيل وبالد الشام. 

واألقوام اليونانية كانت تسكن مناطق املراعي والواحات يف جنوب روسيا اىل بحر قزوين  

 هاجروا إىل بحر قزوين ومنها إىل بالد اليونان بنحو األلف الثا� ق.م .  ومنها

سنة  2500واليونانيون هم االغريق شهدت بالدهم والدة حضارة عريقة منذ ما يقرب من  

مضت، وما تزال االنجازات الرائعة لإلغريق القدماء يف ميادين الحكم والعلم والفلسفة والفنون تؤثر 

 ، السي� يف الحضارة االوروبية الحديثة التي استمدت منهم الكث� من ثقافتها.يف الحياة اليوم

وكانت  الدولة املدينة  -املدن الصغ�ة  -تطورت  حضارة االغريق بشكل رئييس يف الدول  

الصغ�ة تتكون من مدينة أو بلدة كب�ة باإلضافة اىل القرى واألرايض الزراعية املحيطة بها، قامت يف 

 لحضارة حكومات د�قراطية ومن أشهر تلك الدول أثينا واسربطة .هذه ا

مل يَُقدر للمدن االغريقية أن تتوحد يف أمة واحدة بالرغم من وجود لغة عامة وديانة وثقافة كانت 

تربط ب� السكان . سمى االغريق أنفسهم بالهيليني� ك� سموا أراضيهم باسم هيالس، وكانوا 

ختلفة عن غ�هم من الشعوب األخرى، التي كانوا يطلقون عليهم اسم يعتقدون أنهم مجموعة م

 الربابرة ( الهمج). 

وشجعت األفكار  اهتم االغريق بحريتهم وطريقة حياتهم التي أكدت عىل أهمية الفرد، 

اإلبداعية حيث أوجد املفكرون اإلغريق اُسسا للعلم والفلسفة وذلك عن طريق البحث يف التفس�ات 

املنطقية ملا يحدث حولهم يف العامل، ك� ابتدع الكتّاب أشكاال جديدة للتعب� تحاول استكناه 

تها يف منتصف القرن الشخصيات والعواطف االنسانية. هذا ولقد وصلت الحضارة االغريقية ذرو 

 الخامس قبل امليالد حتى عرفت هذه الفرتة بالعرص الذهبي.

 العهود التاريخية يف اليونان:  -2

 ينقسم التاريخ اليونا� اىل العهود اآلتية:

وهو من أقدم العهود وفيه أصبح لليوناني� ملوكا مختارين من :  ق.م750-1100عهد امللوك:  -أ

 عد امللك مجلس شورى لفض النزاعات ب� الناس.القادة العسكري�. ويسا
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: وهذا العهد سيطر النبالء عىل األرايض الزراعية، وبعد مدة قص�ة ق.م  625 -750عهد النبالء:  -ب

 متكنوا من السيطرة عىل البالد واستبدلوا النظام املليك بنظام النبالء.

عهد وتزايد الطلب عىل البضائع ازدهرت الصناعة يف هذا ال :ق.م 525 -625عهد الطغاة:  -ج

وازدادت ثروة أصحاب الصناعات، حتى متكنوا من إلغاء النظام السابق، وإقامة نظام  الطغاة وأشهر 

 حكامه( دريكو وصولون) .

أصبحت البالد يف هذا العرص تُدار من قبل مجلس يسمى  :ق.م  431 -525عهد الد�قراطية  -د

لس يدير شؤون البالد ويُرشف عىل املوظف� وإصدار االوامر، وهو مبجلس الخمس�ئة . وكان هذا املج

 شبيه مبجلس الربملان والخدمة العامة يف الوقت الحارض. 

أحاط بالدولة اليونانية الكث� من األعداء ومنهم بالد فارس وقرطاجة  ومقدونيا وروما.  

وهذه الدويالت قضت الواحدة  وحدثت أيضا رصاعات ب� الدويالت اليونانية مثل أثينا واسربطة ،

 عىل األخرى حتى متكنت مقدونيا وملكها فيليب الثا� والد اإلسكندر الكب� من توحيدها.  

 أهم املظاهر الحضارية لبالد اليونان:  -3

وكب�ها كان لبالد اليونان ديانة تشبه ديانة بالد الرافدين وبالد النيل وتقوم عىل تعدد اآللهة الدين: -أ

االله (زيوس ) ، ك� اعتقد اليونانيون بحياة أخرى بعد املوت يعاقب فيها امليسء ويكرم فيها الصالح، 

ك� اعتقدوا أّن اآللهة تراقبهم من عٍل وتوجه الحوادث اليومية . وكان لكل دولة آلهتها الخاصة بها أو 

كر�ا لها، واعتقدوا أّن لديها إمكانية اإلخبار االله الخاص بها ، وكانت تقام لها االحتفاالت يف كّل عام ت

عن املستقبل، لهذا كان الّناس يقصدون املزارات املخصصة ،والتي تعرف بالَعراَفات ( هياكل الوحي ) 

الستشارة الكهنة، وكانت تلك التي يف َدلفي أعظمها. ك� يزور املرىض مزارات أْسَكليبْيوس إله الشفاء 

 عندهم.

الغريقية الكائنات البرشية من حيث إظهارها عواطف م�ثلة كالحب والغ�ة تشبه اآللهة ا 

والغضب. وكان جبل األوملب  مقراً لكب�هم ، وقد جعلوا (زيوس) و(ه�ا) زوجته حاكمي الجبل، 

الذي ضّم عدداً من آلهتهم مثل( أفروديت ) إلهة الحب، و (أبولو) إله املوسيقى و (أَِريس ) إله 

 نا )إلهة الحكمة.الحرب، و(أثي

 الحياة الثقافية ( العلوم الفنون والفلسفة ): -ب

نشأت الفلسفة يف بالد اإلغريق خالل القرن السادس قبل امليالد، وكلمة الفلسفة هي  الفلسفة: -1

 تعريب لكلمة فيلوزويف  اإلنجليزية التي تنحدر من كلمت� إغريقيت� تعنيان حب الحكمة.
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من األسئلة التي �كن اعتبارها اليوم مجاال للبحث والدراسة ؛إذ فكر  أثار الفالسفة الكث� 

الفالسفة يف جوهر الكون وكيفية عمله ثّم ناقشوا في� بعد طبيعة املعرفة، والحقيقة، وبحثوا كث�ا 

 بغية تحديد الخ� والّرش.

قراط اعترب كل من سقراط، وأفالطون وأرسطو أكرث الفالسفة أهمية. وقد كانت دروس س 

تنصبُّ عىل مساءلة مستمعيه إلظهار ضعف آرائهم وحججهم ، بين� تناول  أفالطون موضوعات مثل 

 الج�ل والعدالة وحسن الُحكم. أما أرسطو فقد لّخص مجمل إنجازات الفلسفة والعلم.

كان القسم األكرب من أبناء الشعب اإلغريقي يكتنفهم الشك حيال الفالسفة ونظرياتهم،  

ق.م حكمت هيئة  399من هذا فإّن الخرافات واألساط� باتت تحظى باعتقادهم، ويف عام وبالرغم 

 املحلف� األثيني� عىل سقراط باملوت ألنّه أبدى استخفافه بآلهتهم املزعومة.

: اعتقد العل�ء االغريق شأنهم يف ذلك شأن الفالسفة بوجود عامل يخضع لنظام ويعمل وفقاً العلوم -2

ن اكتشافها. وقد بُنيت العديد من النظريات العلمية عىل املنطق والرياضيات، واستنتجوا لقوان� �ك

الكث� من املالحظات الدقيقة للطبيعة ، وحققوا بعض االكتشافات محدودة التأث� يف التقنية والحياة 

 اليومية.

ذرات، وهي أصغر  قال د�وقراطيس يف القرن الخامس قبل امليالد : إّن كّل األشياء تتكّون من 

جزء يف املادة ال �كن أن تنقسم. وكان أريستاركوس يف القرن الثالث قبل امليالد أول من قرر أّن األرض 

تدور حول الشمس إالّ أّن معظم املفكرين االغريق ظلوا عىل اعتقادهم بأّن الشمس والنجوم 

 والكواكب السيارة تدور حول األرض. 

والنحاتون واملصّورون مساه�ت مهمة للفنون، وناضلوا جميعا إليجاد  قّدم املع�ريونالفنون:  -3

تصور للج�ل يستند عىل التناسب املتناسق. وكانت املعابد أكرث األع�ل املع�رية أثرًا؛ ألّن املعابد 

 تتكون من أعمدة متسقة محيطة بقاعة طويلة داخلية.

ي البسيط، واأليو� الجميل، والكورنثي طّور اإلغريق ثالثة �اذج لألعمدة: النموذج الدور  

 املزخرف. 

 وكانت أفضل املعابد التي تّم بناؤها يف األكروبولس بأثينا يف القرن الخامس قبل امليالد. 

رافقت املوسيقى يف الغالب املرسحيات والقصص الشعرية يف بالد اإلغريق. وكان املوسيقيون  

يعزفون املعزوفات املوسيقية يف االحتفاالت واالجت�عات الخاصة، واعتمدت تلك املوسيقى وبشكل 

 رئييس عىل اللحن واإليقاع.
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قصيدة، وشعر املالحم، قّدم الكتاب االغريق العديد من األشكال األدبيه، مبا فيها ال 

 واملرسحيات املأساوية والهزلية.

 مالحظة : 

األكروبولس هو املركز الديني والعسكري للدولة املدينة يف اليونان القد�ة، يقوم االغريق عادة 

بتحص� جبل يسمى أكروبولس داخل املدينة ، أو بالقرب منها بغرض الدفاع، وهو يف الغالب أول 

ان يُسكن.مك
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 حضارة بالد الرومان: : ثانيا

 نبذة تاريخية : -1

أُِسَست روما بنحو منتصف القرن السادس قبل امليالد، وامتازت هذه البالد بسهولة واسعة  

ومناخ معتدل، وهذا يدل عىل أّن للبيئة الجيدة األثر الكب� يف نشوء وتطور الحضارة، وكانت سببا يف 

ومنها هجرة اإليطالي� والغال، وهذه الج�عات بدأت بتعلم أصول جذب هجرات مختلفة إليها 

 الحضارة بالتدرج من خالل اتصالها بالحضارات املجاورة .

ظهرت يف روما دويالت ومدن عديدة متكنت يف النهاية دويلة روما من فرض نفوذها وتوحيد  

 جميع الدويالت يف دولة واحدة. 

مرباطوري يف عهد االمرباطور ( أوغسطس)، بعد استبدال انتقلت هذه الدولة اىل النظام األ  

ق.م ،  30النظام الجمهوري، وبدأت االمرباطورية الجديدة تضم شعوبا مختلفة وكان هذا بنحو عام 

وبعد العديد من األحداث سقطت هذه الدولة عىل يد القائد الجرما� ( دواكر) ، وتّم خلع آخر 

 م. 476م إمرباطور روما� ( روِملُوس ) عا

 أشهر أباطرة الدولة الرومانية : -2

 27ق.م قيل  30يعّد االمرباطور (أوكتافيوس) من أشهر حكام الدولة الرومانية حكم ب� (  

م.) ويف عهده ولد املسيح عيىس بن مريم وهو من أنبياء أويل العزم ( نوح، إبراهيم، موىس، 14 -ق.م 

يف عرص األمن و السالم، وانشغل بأمور البناء والعمران، عيىس، محمد ) عليهم السالم أجمع�. ساد 

وابتعد عن أسلوب العنف يف التعال مع معارضيه ومل يعاِد مجلس الشيوخ بل تعامل معهم بكل 

احرتام وتقدير، ولهذا أحّبه الشعب حباً كب�ا حتّى لّقب ( أوغسطس) ويعني املبجل أو املوقر. وقد 

م، فأُطلق اسمه عىل شهر آب حيث سّمي بشهر 14آب عام  من شهر 19مات هذا الحاكم يف  

 (أوغسطس) تخليدا له. 

 أهم املظاهر الحضارية للدولة الرومانية: -3

يعد القانون الروما� من القوان� املشهورة حتّى إنّه أثر يف كث� من القوان� املعمول بها  

اليوم، واهتمت الدولة باإلضافة اىل القوان� بالجيش وصنوفه، ك� اهتموا بكتابة التاريخ ومن 

 ق.م ، الذي ألف الكث� من كتب التاريخ.  43-106مؤرخيهم شيرشون( 

خلّف لنا الرومان الكث� من املآثر العمرانية. ومن هذه املآثر أسوار املدن والبوابات والجسور  

واملجاري  واملعابد واملقابر، ومن معابدهم املشهورة معبد( جو بيرت)، وقد كان االعتناء كب�ا بهذه 

 االثار حتى أصبحت مصادر جذب للسياح ، إذ تقّدم إليطاليا موارد مالية كث�ة.
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 :مالحظة

بالد الغال تضم املناطق التي تشمل حاليا فرنسا وبلجيكا، والجزء االملا� الواقع غرب نهر   

الراين. تحدث قاطنوا هذا االقليم واملسمون الغالي� أشكاال من السلتية، وهي مجموعة لغويه منها 

 اللغتان االيرلندية والولزية. 

 والله أعلم . 

  

 

       

       

  

 

 


