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الفئة المستهدفة -:

إن هـه الوحـدة موجهـة لطلبـة معهـد النجـف التقنـي  /قسـم السـياحة وإدارة الفنـادق  /فـرع

اإلرشاد السياحي  /المرحلة األولى .
الوحدة – النمطية األولى-:

(أوال) " -:األهمية السياحية ألثار وحضارة العراق"
(أوال) أهمية السياحة -:
يتمتــا الع ـراق ثــالن ير م ـ مقومــات الســياحية حيــث ت ــر جهاتــا الملتلفــة ثا ثــار الحضــارية والمراي ـ الدينيــة
ثاإلضــافة إلــى تنــوع ثيئاتــا الطبيعيــة وان األهميــة الســياحية ألثــار العـراق تعطــي ا طباعــا ورؤيــة عـ

ــاط وحيويــة

العراق ومنه أقدم األزمنة وييف استطاع اإل سان العراقي إن ين ئ حضارات اضجة في وادي الرافدي .
تعتبر السياحة مصدراً رئيسياً م مصادر الد ل القومي للبلد إذ إن السـائ سـلعة منتجـة تسـعى يـل الدولـة
للحصول عليها واجتهاثها ثنافة الوسائل م

بلل تـوفير منـا ج جـهب سـياحية ملتلفـة األ مـاط والمقومـات قـد

تنــون مقومــات بيعيــة أو مـ عــنا اإل ســان ومنهــا ما لفــا اإل ســان القــديم مـ مواقــا أثريــة وتاريليــة وفلنلــورا
شعبيا يجعل منها مراي جهب سياحية.
إن مــا لفــا اإل ســان مـ أثــار حضــارية هــي مـ مســببات الحريــة الســياحية يــالمواقا تاريليــة والمــدن
والمراي ـ الحضــارية والتــي ثــدورها ت ــنل عامــل جــهب ســياحي لنــل الب ــر م ـ حيــث تعريــف اإل ســان ثماضــيا
ومنج اتـا الحضـارية وهــو مبعـث فلـر واعتـ از األمـم ثعراقتهـا وأعــالتها إضـافة إلـى اهتمــام الملتصـي ثدراســة
الحضارات القديمة ثتلك ا ثار.

(ثا ياً) المقومات التاريلية والحضارية -:
إن المقومات التاريلية والحضارية في حضارة وادي الرافدي لهـا دورهـا المهـم فـي ازديـاد وتطـور الحريـة
السياحية فهه ا ثار هي عبارة ع رموز شا صة مترجمة إلثداع اإل سـان العراقـي القـديم .وان تحديـد األهميـة
التاريلية لهه ا ثـار يقـاس أساسـا علـى ال ـهرة التاريليـة أو الحقبـة ال منيـة التـي تعـود إليهـا تلـك المواقـا األثريـة
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والحضارية .والعراق يمتلـك المقومـات التاريليـة الرئيسـية واألعـيلة إذ ت ـنل المواقـا األثريـة والحضـارية المقـوم
األساسي لحرية السـياحة فـي العـراق .حيـث يمنـ للسـائ إن ي ـهد "علـى الطبيعـة "ييـف ثـدأ اإل سـان العراقـي
القديم أول طواتا ارج النهف ليقيم الحضـارة اإل سـا ية .وعلـى أرضـا تمـ ايبـر ا تقالـا فـي تـاريخ الب ـر مـ
الصــيد وجمــا القــوت إلــى ال راعــة وتــدجي الحيوا ــات وقامـ أولــى المســتو نات ال راعيــة وا ترعـ النتــاب
ووضع أسس للعلوم والمعارف والقوا ي المدو ة .

(ثال اً) أهمية حضارة العراق ومنج اتها -:
إن حضــارة وادي الرافــدي مـ أعظــم وأقــدم وأروع الحضــارات فــي العــالم مـ

ــبلل ا جازاتهــا الحضــارية

والعلميــة والجتماعيــة واالقتصــادية والقا و يــة والمللفــات التــي تريهــا اإل ســان العراقــي لهــي شــاهد علــى عظمتــا
وا جازاتــا الراقيــة ولــم تنـ حضــارة وادي الرافــدي مقصــورة علــى العـراق حسـ

ثــل تعــدى تــيثيرا إلــى البلــدان

المجــاورة والــى الحضــارات األ ــرى يالحضــارة اليو ا يــة والحضــارة الفارســية والحضــارة المصـرية وقــد ع ــر علــى
أي ر م ع رة آالف موقا اثري في العراق تغطي حقباً زمنية ملتلفة تمتد م العصـور الحجريـة القديمـة ال ا ـرة
ثمللفــات اإل ســان األول وعــوال إلــى الحضــارة المد يـة النا قـة ثالمنا ـة المتميـ ة لتـاريخ هــها البلــد العريــج .يمــا
يض ــم العـ ـراق الن ي ــر مـ ـ المع ــالم ال ا ص ــة القديم ــة والنصـ ـ والمس ــبلت والمب ــا ي القديم ــة الض ــلمة معاث ــد
والقصور ومدن تاريلية ولقى أثرية ومقاثر تاريلية مازال تحني عظمة اإل سان العراقي القديم .

(راثعا) العراق م المراي السياحية المهمة -:
يعتبــر الع ـراق م ـ منــا ج العــالم الغنيــة ثمراي ـ الجــهب الســياحية التــي تعتمــد علــى أثــار تاريليــة التــي اتســم
ثاألعالة واالستمرارية فالعراق م أغنى البلدان في العالم م احية المواقا األثرية وارثا الحضـاري إضـافة إلـى مرايـ
الدينية المقدسة ألغل األديان والمهاه والتي تعتبر ع االرتباط الروحـي للن يـر مـ النـاس فضـبل عـ التنـوع فـي
منا ا وثيئتا وهها التنوع الحضاري والديني والبيئي جعل العراق م المراي السياحية المهمة في العالم .

( ثا يا ) -:اللصائص الممي ة لوادي الرافدي -:
قبل إن بدأ ثدراسة حضارة وادي الرافدي الثد مـ اال ـبلع علـى اثـرز اللصـائص الجغرافيـة المميـ ة لـوادي
الرافدي وأثرها في و وقيام أولى الحضارات اإل سا ية .
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وقبل إن ورد أهم اللصائص الجغرافية لوادي الرافدي

سنلقي ظـرة علـى أعـل اسـم ((العـراق)) فقـد

ا تلف الباح ون في أعل ومعنى العراق وقد رجح ثبلث احتماالت -:
أ – عرثــي األعــل ولــا عــدة معــا ي منهــا ال ــا ئ فــان أهــل الحجــاز يســمون الــببلد القريبــة م ـ البحــر
عراقا وأل ا على شا ئ دجلة والفرات سمي عراق ا وان معنا سف الجبل .
ب – معرب م أعل فارسي ولا عدة معا ي أيضا منها الساحل ثالفارسـية (أيـرا ) ثـم عرثـ إلـى عـراق
وأيضا إن لفظ إيـران وعـراق تعـود إلـى أعـل واحـد هـي (أيـراك ) إمـا الباحـث االثـاري هرتسـفلد فيـرى ا ـا معـرب مـ
أيراك الفارسية والتي تعني الببلد السفلى .
ج -إلـى التـراث الغــوي مـ العـراق القــديم إمــا مـ الســومريي أو مـ أقــوام اســتو نوا الســهل الرســوثي منــه
اثعد العصور وا ا م تج م يلمة (أوروك ) وتعني المستو

.

إن أول اســتعمال لنلمــة ع ـراق ورد فــي العهــد الني ــي ( منتصــف اإللــف ال ــا ي قبــل المــيبلد) علــى هيئــة
(أريقا) وأوض استعمال شاع لمصطل العراق ثدا في األدوار األ يرة م العهد الساسا ي مـاثي القـر ي اللـامس
والسادس الميبلدي واستعمل يلمة عراق في ال عر الجاهلي يما أ لـج العـرب مصـطل الج يـرة علـى ثـبلد وادي
الرافدي ال مالية وأ لقوا اسم "العراق" على القسم األوسط والجنوثي يما أ لج علية اسم "ثبلد السواد".
تمي وادي الرافدي ثعدة صائص يان لها أثرا يبيرا في تنوي وتطور حضارتا ومنها-:

 -1الموقا -:
أ -تــيثر ثالمنــاخ  -:حيــث يقــا العـراق فــي القســم الجنــوثي مـ المنطقــة المعتدلــة ويتميـ منا ــا ثي ــا
ا تقاليا ماثي المناخ الصحراوي الحار ومناخ حوض البحر المتوسط المعتـدل وثـهلك ينـون منا ـا ثالنسـبة
للمنطقة الجبلية معتدال عيفا وشتاءا إما أج ائا الوسطى والجنوثية فيسودها المناخ الصحراوي.
ب -تــيثر فــي ترييبــة ســنا ا التاريليــة  -:ثمــا إن الع ـراق يتمتــا ثلصــوثة أرضــا ووفــرة الميــا جعــل منــا
محط أ ظار األقوام الملتلفـة ممـا دفعهـم إلـى الهجـرة إليـا منـه عصـور مـا قبـل التـاريخ فمـ الج يـرة العرثيـة
والبــوادي ال ــمالية الغرثيــة (مهــد األقــوام الســامية ) حـ إلــى ثــبلد الرافــدي وعلــى ملتلــف العصــور األقــوام
السامية الملتلفة ومنها القبائل العرثية والتي يرجـا إليهـا ملتلـف سـنان العـراق فـي الوسـط والجنـوب أالن
إما األقسام ال مالية وال مالية ال رقية فقد ح لا عدة أقـوام مـ أعـول الهنديـة – األورثيـة لـهلك يعـد
العراق إقليما مفتوحا لهجرات وغ وات األقوام الملتلفة يما ا ا يقا على الطريـج التجـاري الـهي يـرثط ثـي
-4-

القــارات ال بلثــة "أورثــا-أســيا-إفريقيــا" ممــا اثــر فــي ــاط الحيــاة االقتصــادية لــا و ــاط االتصــال الــدائم ثــي
سنا ا وشعوب البلدان المجاورة والبعيدة ع

ريج التجارة أو اإلسفار أو الفتوح.

 -2أج اء العراق الطبيعية -:
يمن ـ إن مي ـ عــدة أج ـ اء فــي ارض الع ـراق الطبيعيــة تلتلــف ثعضــها ع ـ ثعــ ،ثفــروق واضــحة حيــث
يقسم إلى ثبلثة أقسام هي -:
 -1المنطقة الجبلية وشبا الجبلية -:
تقــا فــي الجهــات ال ــمالية وال ــمالية ال ــرقية م ـ الع ـراق وعلــى هيئــة قــوس م ـ ال ــمال الغرثــي إلــى
الجنــوب ال ــرقي م ـ المنطقــة وتنــون علــى شــنل سبلســل متوازيــة وتبلــم مســاحتها زهــاء  %20م ـ
مســاحة العـراق وتمتــد علــى حــدود الم ــترية مــا إيـران وترييــا وســوريا وفــي هــه المنطقــة عــاش إ ســان
العصور الحجرية وفي سفوح المرتفعات ظهرت أولى القرى الفبلحية.
 -2الهضبة الغرثية -:
وتمتد ما امتداد مجرى هر الفرات م الغـرب وتتصـل مـا عـحراء الج يـرة العرثيـة وأراضـي هـه الباديـة
م ـ الصــلور النلســية والرمليــة ولــم ين ـ ســنان هــه الباديــة م ـ الناحيــة الحضــارية ج ـ ءا مهمــا م ـ حضــارة وادي
الرافـدي

ثـل يا ـ مصـدر طـر يهـدد سـنان السـهل الرسـوثي المتحضـري  .إال إن وجـود الميـا الجوفيـة وا تـراق

هر الفرات لها يان سببا الن تنون هه المنا ج ذات جهب سياحي لهدؤوها واثتعادها ع المدن.
 -3السهل الرسوثي -:
ويمتــد هــها الســهل م ـ مدينــة ســامراء علــى دجلــة شــماال ومدينــة هي ـ علــى الف ـرات غرثــا حتــى ســاحل
الللــيا العرثــي جنوثــا وقــد شــهد هــها الســهل أول واعــرق الحضــارات اإل ســا ية منــه اإللــف اللــامس قبــل
المــيبلد وتريـ اســتيطان فــي وادي الفـرات أي ــر مـ وادي دجلــة لنو ــا اقــل تقلبــا وفيضــا ا مـ دجلــة ويعتبــر
السهل الرسوثي م أهم المنا ج السياحية في العراق ومو نا دائما للسياحة والسواح.
يـل هــه المميـ ات واللصـائص منحـ العـراق اثــر يبيـر مـ الناحيــة الســياحية فـين موقعــا ي ــنل مريـ
اسـتقطاب سـياحي واسـا لسـنان أقطـار الللـيا العرثـي والبحـر المتوسـط واألقطـار المجـاورة لمـا يمتلنـا مـ
مقومات سياحية مهمة.
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ثال اً -:ادوار حضارة وادي الرافدي -:
( )1عصور ما قبل التاريخ في العراق -:
اتفج مؤر و التاريخ العام في إ بلق مصطل التاريخ القديم على العهود التاريلية الطويلة منـه أقـدم
األزمــان إلــى ســقوط رومــا عــام  476م حيــث تعــد هايــة العهــود القديمــة  .والعهــود القديمــة هــه أزمــان
موغلة في القدم تبدأ منه وجد اإل سان على وجا األرض قبل أالف السني

لـهلك جـرى المؤر ـون علـى

إن يقسموا هه الحق الطويلة إلى عدة ادوار هي -:

أوال -:عصور ما قبل التاريخ
ثا يا -:العصور التاريلية
وقد تم تقسيم يل م ههي العصري إلى ادوار أ رى سنيتي على ذير أهم أدوارها.

أوال -:عصور ما قبل التاريخ
يقصد ثها المعنى اللغوي (( العصـور التـي سـبق التـدوي ثظهـور النتاثـة )) ويمصـطل حضـاري
((تلــك العصــور التــي مــرت فــي تــاريخ اإل ســان قبــل إن يهتــدي إلــى ا ت ـراع وســيلة التــدوي )) وفــي هــه
العصور ثدأ اإل سان القديم النا ج والصا ا لآللة – وهما سمتان تمي ان اإل سان ع سـائر المللوقـات -
ثاالســتيطان فــي العــراق ومنــه ع ـرات األلــوف مـ الســني وتـم التعــرف علــى وجــود فــي تلــك المرحلــة مـ
بلل المللفات التي ع ـر عليهـا فـي منـا ج ملتلفـة مـ العـراق وقـد مـرن عصـور مـا قبـل التـاريخ ثـدوري
هما -:

 -1العصور الحجرية -:
سمي هه العصور "ثالعصور الحجرية " م

بلل ما ع ر على األدوات واال ت السـاذجة المصـنوعة مـ

الحجــارة وثعضــها م ـ الل ـ أو العظــام التــي يــان يســتلدمها اإل ســان وقــد قس ـم هــه الحقبــة ال منيــة إلــى ع ـدة
مراحل امتازت يل مرحلة ثيسلوب معي م العيش ثالحياة .

ا -:العصور الحجري القديم -:
ثدأ هها العصر منه أقدم ظهور اإل سان العراقي القديم واسـتيطا ا فـي المنطقـة ال ـمالية وال ـمالية
ال ــرقية حتــى اإللــف العاشــر قبــل المــيبلد .إذ إن هــه المنطقــة يا ـ تتمتــا ثمنــاخ و بيعــة م ـ حيــث
إمطارها غ يرة ووفرة في النباتات الطبيعية والحيوا ـات ممـا سـاعد اإل سـان القـديم مـ العـيش فـي يهوفهـا
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ومغاراتها وتمن م تسلير الطبيعـة واسـت مارها  .إال إن قلـة التحريـات األثريـة جعلنـا ال عـرف إال ال ـئ
القليــل ع ـ هــها العصــر امتــاز هــها العصــر ثــان حيــاة هــها اإل ســان يا ـ ثســيطة وســاذجة واعتمــد فــي
العيش على جمـا القـوت وعـناعة ثعـ ،األدوات الحجريـة يمـا ع ـر علـى ثقايـا أثريـة تعـود لهـه الحقبـة
فــي املن ـ عــدة فــي العـراق م ــل موقــا ((ثــردة ثلنــا)) قــرب ثلــدة جمجمــال وفــي يهــف (( ه ـ ار ميــرد))
ويهــف ((زرزي)) فــي الســليما ية وفــي يهــف ((شــا يدر)) الــهي يطــل علــى وادي ال ـ اب األعلــى وقــد
ظهرت في هاية هه الحقبة ثقايا عظام حيوا ية غير مدجنة يال يران واألغنام والماع .

ب  -العصر الحجري الوسيط -:
يعــد هــها العصــر عص ـرا ا تقاليــا م ـ العصــر الحجــري القــديم إلــى العصــر الحجــري الحــديث واهــم
ما يمي هي دقة أدواتـا وعـغر حجمهـا لـها سـمي عصـر األدوات الدقيقـة وان التسـمية اللاعـة لهـها
العصر في العراق هو الـدور الـ رزي سـبة إلـى يهـف زرزي وفـي هـها العصـر أيضـا ظهـرت ثدايـة اال تقـال
ثالمعي ــة م ـ

ــور جمــا القــوت والصــيد إلــى ــور إ تــاج القــوت ثال راعــة فضــبل ع ـ تــدجي الحيــوان

وتعتبر قرية زاوي – جمي أولى القرى في هها العصر.

ج  -العصر الحجري الحديث -:
ويعــد هــها العصــر عصــر ا قــبلب فــي حيــاة اإل ســان ومســيرة الطويلــة يبــدأ هــها العصــر حــوالي اإللــف
التاســا قبــل المــيبلد عنــدما ا تقــل اإل ســان م ـ مرحلــة جمــا القــوت والصــيد إلــى مرحلــة إ تــاج القــوت إذ
اهتــدى اإل ســان إلــى ال راعــة وتــدجي الحيوا ــات والتجمعــات الســنا ية وثــهلك تبــدل حيــاة اإل ســان
االجتماعية ومعتقداتا الدينية وتطورت وتنوع أدوات ال راعة .وأول هه القرى ال راعية التي ظهرت فـي
شمال العراق (قرية جرمـو) التـي تقـا قـرب مدينـة جمجمـال حيـث جـد بلعـة تجـارب األ ـوار السـاثقة
فــي ا تيــار الحبــوب الصــالحة لل راعــة وتــدجي والحيوا ــات وفــي مقــدمتها المــاع واألغنــام يمــا تعلــو
إ ســان ذلــك العصــر ثنــاء البيــوت المســتطيلة مـ الطــي فــوق أســس مـ األحجــار الطبيعيــة وظهــر علــى
األدوات المن لي ــة التط ــور فوج ــدت المبلع ــج المص ــنوعة مـ ـ العظ ــام واإلث ــر العظمي ــة للليا ــة وأقـ ـراص
المغازل الصوا ية يما وجدت دمى تم ـل سـوة ثـدينات حبلـى ممـا يفسـر أقـدم مـوذج لآللهـة إالم التـي
ترم لقوى اللص واإل جاب وقوى الطبيعة المولدة الغامضة .
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 -:2العصر الحجري المعد ي -:
ســمي ه ــها العصــر ثالعص ــر الحجــري المع ــد ي الن اإل ســان ث ــدأ ثاســتلدام المع ــادن إلــى جا ـ ـ
الحجــارة فــي ع ـنا آالتــا وأدواتــا المن ليــة وال راعيــة ويســمى أيضــا ثعصــر مــا قبــل الســبلالت أل ــا ســبج
ظهــور الســبلالت الحايمــة ويبــدأ هــها العصــر ثعــد ا تهــاء العصــر الحجــري الحــديث فــي حــدود()5600
ق.م وحتــى العهــد ال ــبيا ثالنتاثــة وامتــاز هــها العصــر ثعــدد مـ التطــورات الحضــارية الهامــة التــي يا ـ
أساســا لقيــام الحضــارة الناضــجة فــي الع ـراق أوا ــر اإللــف الراثــا قبــل المــيبلد وم ـ المبلحــظ إن مراي ـ
استيطان اإل سان في هها العصر قد ا تقل تدريجيا م ال مال ثاتجا الجنوب عندما ظهـرت فيـا أولـى
مســتو نات اإل ســان فــي منطقــة الســهل الرســوثي و ظ ـرا هــها العصــر وي ــرة أثــار الماديــة وتعــدد مواقعــا
األثريــة قــد قســم إلــى األدوار الحضــارية التاليــة التــي مــر ثهــا إ ســان العصــر الحجــري المعــد ي فــي العـراق
القديم -:
ا -دور حسو ة – سبة إلى موقا حسو ة جنوب شرقي الموعل ب ( )35يلم
ب -دور حلف :ما قبل أالف اللامس قبل الميبلد سـبة إلـى تـل حلـف الـهي ع ـر فيـا علـى أثـار هـها
العصر فيا ويقا ضم الحدود السورية حاليا.

ج-

دور العبيــد  :ســبة إلــى تــل العبيــد الــهي يبعــد ()8يــم إلــى الغــرب مـ أور غــرب مدينــة الناعـرية

ويبدأ هها العصر ثحدود ( )4500ق.م .

د-

دور الورياء :
ســمي هــها الــدور ســبة إلــى مدينــا الوريــاء التــي تقــا شــرق مدينــا الســماوة يرجــا زمـ هــها الــدور إلــى

الحقبة الممتدة ثي ( )3200-3800ق.م .
وامتاز العصر الحجري – المعد ي ثعدة صائص لعلا م أهمها -:
 -1تقدم اإل تاج ال راعي وزيادتا م حد االيتفاء الهاتي إلى المبادلة ثالفائ ،ثالسلا والحاجيات األ رى.
 -2ظهور التلصص في العمل وثدأت أولى ثوادر التجارة الدا لية .
 -3ازدياد عدد القرى واتساعها وظهور القرى في المنا ج السهلية قرب األ هار .
 -4امتاز هها العصر ثصناعة أ واع ممي ة م الفلار الملون والم رف .
-5اس ــتلدام المع ــادن ف ــي ع ــناعة األدوات وا الت إل ــى جا ـ ـ الحج ــارة وا تـ ـراع ثع ــ ،ا الت الت ــي
ساعدت في التطور يالدوالب الل اف والقوارب الفلارية والسف ال راعية .
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 -6ظهور المعاثد .
 -7تطور وسائل الري .
 -8ظهور العبلقات التجارية وال قافية ثي سنان العراق وثع ،البلدان اللارجية.
 -9ظهور استلدام األ تام البسيطة المصنوعة م الحجر المنقوش عليا عور معينة.

 -3العصر ال بيا ثالنتاثي -:
يقصــد ثــا المرحلــة التــي ظهــرت فيهــا أولــى العبلمــات الصــورية النتاثيــة وقــد اقتصــر اســتلدامها علــى
تسجيل ثع ،األشياء الماديـة والسـيما فيمـا يتعلـج ثـواردات المعاثـد وامتـاز هـها العصـر ثمميـ ات و صـائص
اتضح فيا ثوادر الحضارة الناضجة في القسـم الجنـوثي مـ العـراق منـه مطلـا اإللـف ال الـث قبـل المـيبلد
واهم هه اللصائص-:
 -1النتاثة -:حيث ع ـر علـى ألـواح ينيـة تحمـل عبلمـات عـورية ويا ـ الطريقـة المتبعـة هـي رسـم ال ـئ
على لوح يني ري ثواسـطة قلـم مـدث

ثـم تطـورت إلـى اسـتلدام القـيم الصـوتية للعبلمـات الصـورية لنتاثـة

يلمات جديدة ال عبلقة لها ثمعا ي تلك الصور.
-2األ تــام االســطوا ية  -:وهــو عبــارة ع ـ

ــرزة عــغيرة اســطوا ية ال ــنل ال يتجــاوز حجمهــا إثهــام اليــد

مصــنوعة م ـ ثعــ ،األحجــار قــش عليهــا وث ــنل ســال ثعــ ،الرمــوز والم ــاهد الدينيــة والرس ـوم الحيوا يــة
والنباتي ــة أو ال ــارف الهندس ــية وي ــنقش عليه ــا اس ــم ع ــاح الل ــتم وي ــان الغ ــرض منه ــا المحافظ ــة عل ــى
الممتلنات.
 -3المعاثــد وف ـ النح ـ  -:تمي ـ ت معاثــد هــها العصــر ثفلامتهــا وأ اقتهــا و رزهــا المعمــاري الجديــد يمــا
امتازت هه المرحلة ثتطور ف النح ودقتا و اعة النح على األ تام االسطوا ية.
 -4القرى والمدن  -:م

بلل هه المرحلة القرى حتى تحول إلى مدن يبيرة التي ا ت رت في جنـوب

ووسط العراق .

-9-

األقوام التي سنن وادي الرافدي -:
 -1الفراتيون األوائل -:
ع ر الباح ون واالثاريون على يلمات ومفردات فـي الـرقم الطينيـة المدو ـة ثاللغـة السـومرية وااليديـة
ال تنتمي لهاتي اللغتي

وتجمع األدلة على إن هـه المفـردات تعـود إلـى تـراث لغـوي وحضـاري

ألقوام مجهولي سننوا وادي الرافدي غيـر السـومريون وااليـديون لـهلك رجـ البـاح ون ا ـا والء
األقوام سننوا العراق قبل السومريون أ لج عليهم تسمي الفراتيون األوائل وذلـك يـون إن أولـى
المراي الحضارية التي يت في المنطقة يا

على أ راف الفرات .

إال إن أعل هوالء األقوام ومنان مقـدمهم ثقـي مجهـوال علـى الـرغم مـ تـرجي اعتقـاد هجـرتهم
م الج يرة العرثية قبل الطوفان وفي دور العبيد .

 -2السوثاريون-:
إن أعــل الســوثاريون ولغــتهم غيــر معروفــة إال ا همــك ا ــو يقطنــون فــي منطقــة الج يــرة أعــالي مــاثي
النه ـري ويــان تقــا ضــم منطقــتهم مــا عــرف ثــببلد أشــور فيمــا ثعــد وذلــك قبــل هجــرة األشــوريي فــي اإللــف
ال الث ق .م .حيث ازاحو القسم األيبر م السوثاريون إلى المنا ج الجبلية يما د ل عناعر ي يـرة مـنهم
فــي التريي ـ القــومي لؤلشــوريي ن يمــا اســتلدم مصــطل ثــبلد الســوثارتو فــي الن يــر م ـ النصــوص الباثليــة
يمرادف لببلد أشور.

السومريون -:
ثــرز الســومريون علــى المســرح السياســي والحضــاري فــي القســم الجنــوثي م ـ الع ـراق التــي عرف ـ ثــببلد
سومر منه اإللف ال الث قبل الميبلد ويظ إن هه األقوام يا

موجودة فـي المنطقـة منـه العهـد ال ـبيا ثالنتـاثي

والمعلومــات ع ـ أعــول هــه األقــوام والطريــج الــهي ســلنتا للوعــول إلــى جنــوب العـراق مازال ـ غيــر مؤيــدة وي يــرة
ولنـ أرجحهــا قبــوالً هــو إن الســومريي مـ جملــة األقــوام المحليـة التــي يا ـ تســن منــه أقــدم العصــور فــي العـراق
ويؤيد هها الرأي االتصال الحضاري الموجود ثي السومريون وإسبلفهم م السنان المحلي .
ويان هناك الن ير م المدن السومرية م ل (اوما) و(شـورثاك) و(يـيش) و(أوروك) و ( فـر )و (أور) و(اريـدو)
حيــث تــم التعــرف علــى المنج ـ ات الحضــارية للســومريي فــي ملتلــف مجــاالت الحيــاة م ـ العلــوم والمعــارف وان
التعــرف علــى هــه المنجـ ات ــبلل المــدو ات التاريليــة علــى الــرقم الطينيــة ثـاللغتي الســومرية وااليديــة حيــث يا تــا
هما اللغتان الرئيسيتان التي دو

ثها أحداث حضارة وادي الرافدي .
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 .1األهداف األدائية -:
سينون الطال ثعد اال تهاء م دراسة الوحدة األولى قادر على إن يتعرف على :
 أهمية السياحة وعناعرها .
 يحدد المقومات التاريلية والحضارية وأثرها على السياحة .
 يمي األدوار والعصور التي مرت ثالعراق .
 يمي المنج ات الحضارية في العراق .
 ويعرف إن العراق هو م أهم المراي الحضارية في العالم.
 يتعرف على األقوام التي عاش في العراق ومنه أقدم العصور .
 األقوام التي هاجرت للعراق م الج يرة العرثية وا ات حضارات راقية .
اال تبار القبلي  :توجيا أسئلة ا تيارية حول المادة إلى الفئة المستهدفة لغرض معرفة مدى استيعاثهم لها.

الفئة المستهدفة -:
إن هه الوحدة موجا لطلبة معهد النجف التقنـي  /قسـم السـياحة وإدارة الفنـادق  /فـرع اإلرشـاد السـياحي  /المرحلـة
األولى .

الوحدة النمطية ال ا ية -:
أوال -:عصر فجر السبلالت  -:وهو العصـر الـهي أعقـ العصـر ال ـبيا ثالنتاثـة أو ال ـبيا ثالتـاريلي وعـرف
ثعصـر فجــر الســبلالت الســومرية الحايمــة والتــي أ لــج عليهــا "عصــر دويــبلت المــدن" وثدايــة هــها العصــور يــؤرخ ثعــام
" 3000و  "2800ق.م و هايتها ثقيام الدولة االيدية في حدود " "2370ق.م .
تميـ العهــد الســومري ثوجــود أي ـر مـ ســبللة حايمــة ويا ـ يــل ســبللة مـ هـه الســبلالت تســيطر علــى مدينــة
رئيسية وما جاورها م مدن عـغيرة وأريـاف وقـرى وعـرف هـها العهـد ثاسـم "دويـبلت المـدن " .ويـان التنـافس والنـ اع
ثي هه السبلالت لبلستيبلء على ايبر ج ء م األراضي ال راعية ومصادر الميا و رق التجارة هه األمـور ولـدت
رغبة عند ثع ،الحنام السومريي لبلتجا حو توحيد الببلد وضمها تح سلطة مري ية واحدة .
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ظهرت العديد م الـدويبلت السـومرية ويـل دويلـة وا ـات سـبللة قويـة اعـة ثهـا م ـل دويلـة لنـش التـي
تضــم عــددا م ـ المــدن الســومرية ودويلــة اومــا وقــد ـ ع ـراع ثــي الــدويلتي اســتمر لعــدة أجيــال أهــم أســباثا
الرغبــة فــي الســيطرة علــى المنــا ج اللصــبة وعلــى ــرق التجــارة ولــم يتوقــف هــها الصـراع إال عنــدما تــد ل فــي
فضــا حــايم دويلــة يــيش عنــدما قــام ثــدور الوســيط ثــي الــدويلتي وعقــد عــل ثينهمــا وقــد ثب ـ معاهــدة الصــل
ثينهما علـى مسـبلت مـ الحجـر وضـع علـى الحـدود ثـي الـدولتي

وتعتبـر هـه المعاهـدة أقـدم معاهـدة عـل

دولية لدينا لحد أالن إال إن األوضاع ساءت في لنش أدى إلى سقوط سـبللتها الحايمـة ومجـيء حـايم جديـد
هو الحايم اورياجينا قام ثإعـبلحات اقتصـادية واجتماعيـة معروفـة ثاسـما إال إن ظهـور حـايم اومـا عـدوة لنـش
التقليدية لويال زايي ي تمن م القضاء عليها وضمها إلـى سـلطتا يمـا سـيطر علـى الوريـاء ويـيش و فـر ولقـ
فسنا ملك ثبلد سومر وييش الورياء وتمن لويال زايي ي م أقام أول دولة موحدة فـي ثـبلد سـومر وأيـد
وظهر في أوا ر عهد هه الحايم شلصية م أعول أيدية هو سرجون االيدي استطاع إن ينت ع الحنم منا .

أهم ممي ات عصر دويبلت المدن -:
 -1يان النظام السياسي العام الهي ساد ثبلد سومر وأيد هو ظام دويبلت المدن .
 -2ثداية هها العصر يان أول الحنام م

بقة النهنة يقومون ثدور الوسا ة ثي الب ر وااللها ثـم ثعـد

اتساع واجبات ومسؤوليات الحايم ولم يعد ثإمنا ا القيام ثالواجبات الدينية فبدا ثاالثتعاد ع األمور الدينية واهتمـوا
ثاألمور الد يوية .
 -3تمي عصر دويبلت المدن ثالر اء االقتصادي الهي يان عماد ال راعة والتجارة .
 -4امتــاز هــها العصــر ثتعــدد الــدويبلت الحايمــة ويــان التنــافس والصـراع ثــي هــه الــدويبلت علــى أشــد
لها يان لنل م هه الدويبلت قوات مسلحة اعة ثها .
 -5يا

يل دويلة م الدويبلت السومرية تتري على مدينـة يبيـرة ومهمـة هـي العاعـمة تتبـا لهـا عـدد مـ

المدن الصغيرة والقرى األرياف .
 -6ازدهر ف النح والفنون األ رى والنقوش على القصور والمعاثد في هها العصر,
 -7تعتبر إعبلحات أور ياجينا أول المحوالت الب رية الت ريعية المعروفة في العراق .
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ثا ياً -:العصر االيدي وسبللا أور ال ال ة
االيديون -:
هـم فــرع مـ أقــوام العرثيــة القديمــة التــي يا ـ تقطـ فـي شــبا الج يــرة العرثيــة ثــم هــاجرت إلــى ثــبلد الهــبلل
اللصي ومنها العـراق علـى شـنل جماعـات ثطريقـة سـلمية واسـتقرت فـي إ ـراف المـدن السـومرية ثـم مـا لب ـ إن
امت ج ما السنان المحلي وأثرت وتيثرت ثهم واسـتطاع احـد زعمـائهم وهـو سـرجون االيـدي مـ ا تـ اع السـلطة
م السومريي وسيطر على حنم ثبلد سومر واستطاع م توحيـد ثـبلد الرافـدي ومـد فـوذ إلـى ـارج حـدود العـراق
فامتدت سيطرتا م سواحل البحر المتوسط شماال حتى اللليا العرثي جنوثا وثهلك أسس أول إمبرا وريـة معروفـة
فــي التــاريخ هــي اإلمبرا وريــة االيديــة التــي امتــد حنمهــا ثــي " "2230 -2371ق.م .وقــد رافــج تســلم االيــديون
الحنم في العراق تغيرات لغوية حيث ثدا استلدام اللغة االيدية يلغة رسمية للببلد إلى جا

اللغة السومرية .

استلدم الملوك االيديي ألقاثا جديدة تدل على سعة سلطا هم و فـوذهم م ـل لقـ " ملـك الجهـات األرثعـة"
يما اتصف سياستهم الدا لية ثالمري ية يما ويعتبـر سـيطرت األقـوام االيديـة علـى السـلطة فـي وادي الرافـدي هـو
أول ســيطرة ألقــوام قادمــة مـ الج يــرة العرثيــة علــى الحنــم رافــج ذلــك د ــول الن يــر مـ مقومــات الحضــارة العرثيــة
القديمة وا صهارها ما الحضارة المحلية مما أ تا تطور في الحضارة العراقية القديمة في يافة أوجـا الحيـاة الدينيـة
واالجتماعية والقا و ية يما شمل الطرز الفنية إضافة إلى الحيـاة االقتصـادية التـي اتسـم فـي هـه الحقبـة ثاال تقـال
م ـ االقتصــاد المعتمــد علــى المعبــد وهيمنتــا علــى اقتصــاد دويلــة المدينــة إلــى اقتصــاد ثــرز فيــا اإلف ـراد م ـ التجــار
والمبلك.
رافــج امتــداد ســلطة االيــديي إلــى المنــا ج الملتلفــة ا تقــال المقومــات الحضــارية العراقيــة القديمــة إلــى البلــدان
واألقــاليم المفتوحــة ومنهــا ا ت ــار اســتلدام اللــط المســماري إضــافة إلــى ا ت ــار العديــد مـ القصــص واألســا ير
والمعتقــدات الدينيــة العراقيــة إلــى تلــك البلــدان يمــا تــيثر االيــديون ثــبع ،المظــاهر الحضــارية المحليــة فــي البلــدان
المفتوحة والمجاورة و قلوا عنها تلك المظاهر إلى العراق  .وفي أوا ر عهد " رام – سي " حفيـد سـرجون االيـدي
ثدأ االضطراب يعم البلد إذ إن ولد الـهي جـاء مـ ثعـد إلـى حنـم غيـر قـادر علـى مجاثـة اإل طـار المحدقـة ثـالببلد
والسيما التغلغل النوتي م ال رق الهي أ هى عهد الدولة االيدية ثحدود " "2230ق.م

التسلط النوتي -:
النوتيــون  :قبائــل ثرثريــة ال تعــرف الحضــارة يا ـ تســتو

فــي المنطقــة الجبليــة المتا مــة لحــدود العـراق

ال رقية .امتدت فترة الحنـم النـوتي للعـراق قـرن مـ ال مـان " "2120 – 2211وتعتبـر مـ الفتـرات المظلمـة
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في تاريخ العراق القديم م الناحية السياسية والحضارية فقـد رافـج حنمهـم االضـطراب السياسـي و اال حطـاط
الحضـاري وا حسـر حنمهــم تـدريجيا إلــى ال ـمال فــي منطقـة يريــوك حاليـا وقامـ عـدة ســبلالت محليـة التــي
حافظـ علـى اســتقبللها السياســي و اعــة المــدن الســومرية ومـ هــه الســبلالت "ســبللا لنـش ال ا يــة " وأشــهر
ملويهــا "جوديــا" الــهي لــف لنــا أثــار فنيــة ومعماريــة التــي تعتبــر عهــد ا بعــاث وتجديــد الحضــارة الســومرية واللغــة
السومرية أما سبللة ال ا يـة التـي ظهـرت ـبلل فتـرة االضـطراب أثـان التسـلط النـوتي "سـبللا الوريـاء " وزعيمهـا
"اوتو-حينال " الهي اسـتطاع إن يقـود مدينتـا فـي حـرب تحريـر شـاملة ضـد األقـوام النوتيـة الغازيـة والتـي تعتبـر
أول حرب تحرير عرفا تاريخ العراق القديم حيث استطاع ان يطرد النوتيون م الببلد ويحرر العراق مـ التسـلط
األجنبي .

أهم صائص العهد االيدي -:
 -1يان تيسيس الدولة االيدية أول محاولة اجحة لتيسيس إمبرا ورية واسعة األرجاء امتدت مـ البحـر
المتوسط شماال إلى اللليا العرثي جنوثا.
 -2رافــج تســلم االيــديي الحنــم فــي العـراق تغيـرات لغويــة هامــة حيــث ثــدا اســتلدام اللغــة االيديــة لغــة
رسمية للببلد إلى جا

اللغة السومرية واستلدم اللط المسماري لتدوينها.

 -3استلدم الملوك االيديون لق ملك الجهات األرثعة مما يدل على اتساع سلطا هم السياسي .
 -4اتصف السياسة الدا لية للدولة االيدية ثالمري ية .
 -5ي ــان لس ــيطرة االي ــديي ذو األع ــول العرثي ــة القديم ــة الس ــلطة ف ــي العـ ـراق إن امت جـ ـ المقوم ــات
الحضارية لهم ما المقومات الحضارية للسنان المحلي وا صهارها في ثوتقة واحدة .

سبللة أور ال ال ة -:
يا

مدينة أور إحدى المدن التاثعة لحايم الورياء اوتو -حينـال وقـد تمنـ حـايم أور المـدعو أور –

مو م إن يستقل ع سلطة الورياء ويؤسس سبللة جديدة في أور ما لبـث إن امتـد فوذهـا علـى جميـا المـدن
السـومرية وااليديـة وامتـد فوذهـا إلـى األقـاليم والبلـدان المجـاورة ـبلل مـدة قصـيرة وأسـس إمبرا وريـة واســعة
ضاه اإلمبرا ورية االيدية م حيث سعتها و ظـام حنمهـا غيـر إن حنامهـا يـا وا مـ السـومريي .وتعتبـر سـبللة
أور ال ال ة أ ر سبللة سومرية في تاريخ العراق القديم دام حنمها أي ر م مائة سنة  2006 -2113ق.م .
اشــتهر عهــد أور -مــو ثالفتوحــات العســنرية والن ــا ات العمرا يــة والتجاريــة وعــد عصــر عصــر ازدهــار
الحضــارة الســومرية ور ــاء الــببلد االقتصــادي والعمرا ــي ومـ أشــهر ا جازاتــا العمرا يــة ثنــاء زقــورة فــي معبــد اإللــا
" ا ــا" فــي أور واســتمر الر ــاء االقتصــادي والن ــاط العمرا ــي فــي عهــد لفــاء أور -مــو حتــى عهــد أ ــر حنــام
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السبللة حيث ثدا الضـعف والتـدهور يـدب فـي اإلمبرا وريـة فيهملـ م ـاريا الـري وتـدهور االقتصـاد وارتفعـ
األسـعار فاســتغل العبلمــي هـه األوضــاع فهجمـ علــى أور وأ هـ سـبللتها فــي حـي قامـ األقــوام األموريــة
العرثيــة القادمــة م ـ الغــرب ثالســيطرة علــى اغل ـ منــا ج الع ـراق التاثعــة لســبللة أور ال ال ــة وقام ـ ثطــرد القــات
العيبلميـة مـ أور وثا هيـار سـبللة أور ال ال ـة عـاد الوضـا السياسـي لمـا يـان عليـا فـي عصـر دويـبلت المـدن مـ
تعدد السبلالت الحايمة يعاعر ثعضها ثع. ،

اللصائص الحضارية لسبللة أور ال ال ة-:
 -1فــي عهــد ســبللة أور ال ال ــة عــاد ظــام الحنــم مري يــا وأسس ـ دولــة تضــم يــل المــدن التــي يا ـ
تح

فوذ اإلمبرا ورية االيدية .
 -2ملوك هه السبللة منحوا أ فسهم التقديس واإللوهية .
 -3تمي ت هه الحقبة ثن رة النصوص المسمارية التي لفتها فهناك أي ر م مائـة ألـف ـص مسـماري

منت ف لحد أالن يعود لهه الحقبة .
 -4وضا أور -مو مؤسس هه السبللة قوا ي عرف ثاسما تعد أول قا ون مدون منت ف لحد أالن.
 -5رافج توحيد الببلد واالستقرار األمني ر اء اقتصادي و ط التجارة الدا لية واللارجية .
 -6شهدت هه المرحلة ا ا عمرا يا واسعا و اعة مدينـة أور والوقـورة الموجـودة حاليـا تعـود إلـى هـه
الحقبة وتطورت م اريا الري والمعاثد والقصور .

العصر الباثلي القديم -:
ي ــمل العصــر البــاثلي القــديم الفتــرة التاريليــة الواقعــة ثــي

هاي ـة ســبللة أور ال ال ــة  2006ق.م وثــي

سـقوط سـبللة ثاثـل األولــى علـى يـد الجيـوش الحي يــة الغازيـة عـام ( )1595ق.م  .و ظـرا لطــول هـه الحقبـة التــي
شغلها العهد الباثلي القديم قسـم إلـى مـرحلتي ت ـمل األولـى ثدايـة العهـد البـاثلي القـديم حتـى مجـيء حمـو راثـي
إلى الحنم وال ا ية ت مل عصر حمو راثي و لفائا .

االموريون -:
م اثرز ما يمي هه الحقبة هو تدفج األقوام األمورية م جهة الغرب وسيطرتها على الوضا العام في
الببلد وإقامتها عددا م السبلالت الحايمة و االموريون م األقوام العرثية القديمة التي هاجرت م شبة الج يرة
العرثية إلى سوريا و العراق  .ويلمة امورو في اللغة االيدية تعني الغرب لها أ لج اسم االموريون على هه األقوام
لنو هم جاءوا م الغرب وأ لج عليهم لق الباثليي سبة إلى مدينة ثاثل .
- 15 -

تميـ ت المرحلـة األولـى مـ العهـد البـاثلي القـديم ثقيـام عـدة سـبلالت أو دويـبلت معاعـرة أحـداها لؤل ــرى إذ
عاد العراق في هها العصر إلى ظام دويبلت المدن وسمي ( عصر دويبلت المدن ال ا ي ) وم أهـم السـبلالت التـي
(سبللة آيس ) و (سبللة الراسا)و (سبللة أشنو ا )و (سبللة أشور) و (مملنة ماري) .
العبلقـات مـاثي هـه السـبلالت متـوترة يسـودها التنـافس والصـراع مـ اجـل السـيطرة علـى الـببلد ويـان

يا

هها الصراع على أشد ثي سبللة آيس الواقعة في تل أي ان ثحريات جنوب عفك الحاليـة وسـبللة الرسـا المدعومـة
م القوات العيبلمية حتى استطاع األ يرة مـ القضـاء علـى سـبللة آيسـ

وثعـد إن اسـتطاع سـبللة الرسـا مـ

مد فوذها وسـيطرتها علـى معظـم أجـ اء الـببلد ن د لـ فـي عـراع جديـد مـا سـبللة ثاثـل التـي أسسـتها أقـوام آموريـة
أ ــرى فــي مدينــة ثاثــل والتــي زادت قوتهــا ثعــد تســلم حمــو راثــي الحنــم فيهــا اســتمر الص ـراع ثــي ســبللة الرســا
وحمو راثي مدة ثبلثي عاما حتى استطاع األ ير م القضاء على سبللة الرسا وضمها إلى مملنتا المتنامية .
إلى جا

هه السبلالت يا

هناك سبللة آمورية أ ـرى علـى الجا ـ ال ـرقي مـ دجلـة و هـر ديـالى عرفـ

ثمملن ــة أش ــنو ا امت ــد فوذه ــا حت ــى ح ــدود ثغ ــداد حالي ــا ويا ـ ـ ه ــه المملن ــة ذات أهمي ــة سياس ــية واقتص ــادية
لمجاورتهـا ثـبلد عـيبلم وثـبلد أشـور ولوقوعهـا علـى ريـج ال ـرقية الواعـلة ثـي ثـبلد أشـور والللـيا العرثـي ود لـ
هي األ رى في الصراع والتنافس ما السبلالت األمورية األ رى حتى استطاع حمو راثي م ضمها إلى دولتا .
وعلى هر الفـرات قامـ مملنـة مـاري التـي يا ـ مـ أهـم المرايـ السياسـية والحضـارية التـي أقامهـا االموريـون
في سوريا إضـافة إلـى أهميتهـا التجاريـة لوقوعهـا علـى الطريـج الموعـل ثـي العـراق وسـورية ويحلقـة وعـل ثـي الللـيا
العرثـي والبحــر المتوسـط اســتطاع هــه المملنـة مـ أقامـ ســبللة حايمــة محليـة إال أ هــا د لـ تحـ النفــوذ
األشوري وتمنن فيمـا ثعـد مـ االسـتقبلل إال ا ـا لـم يـدم ـويبل ثسـب تعـاظم قـوة حمـو راثـي الـهي ضـمها إلـى
منطقة فوذ .

عصر حمو راثي -:
يا

ثداية حنم حمو راثي سادس ملـوك سـبللة ثاثـل األولـى مليئـة ثـالحروب والمنازعـات مـا السـبلالت

األمورية المعاعرة األ رى حتى تمن م ضمها إلى سلطتا و فوذ الواحـدة تلـو األ ـرى أعقـ ذلـك هـدوء
ســبي فــي الــببلد اســتمر مــدة ع ـري عامــا قضــاها حمــو راثــي فــي تنظــيم شــؤون ثــبلد الدا ليــة وتحصــي مــد ها
وتنظيم جي ها وإقامـة م ـاريا الـري والم ـاريا العمرا يـة رائعـة الملتلفـة ووضـا اللطـط الدقيقـة إلدارة مقا عاتـا
إدارة مري يــة وغــدت مدينــة ثاثــل عاعــمة لــببلد امتــدت مـ ســوريا حتــى الللــيا العرثــي وفــي أوا ــر عهــد تــوج
أعمالا ثإعدار قا و ا الهائا الصي الهي ظم الحياة االقتصادية واالجتماعية في الببلد وري السياسـة المري يـة
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التــي أرادهــا وقضــى علــى اال تبلفــات ال ــنلية فــي الــنظم والقــوا ي التــي يا ـ تســير عليهــا الــدويبلت الملتلفــة
ساثقا .
ويان غياب حمو راثي ثوفاتـا إيـها ا ثـ وال إمبرا وريتـا الواسـعة حيـث لـم ينـ

لفـاء مـ القـوة وحسـ

اإلدارة للمحافظ ــة عل ــى ا جازات ــا إض ــافة إل ــى تغلغ ــل األق ــوام األجنبي ــة الناش ــية ف ــي ال ــببلد وث ــدأت األق ــاليم
ثاال فصال ع الحنومة المري ية وفي عام  1595قام الدولة الحي ية القوية في آسيا الصغرى ثـالهجوم علـى
دولـة ثاثـل وأ هـ سـبللتها الحايمـة وأحرقـ قصــورها ومعاثـدها وا سـحب إلـى ثبلدهـا ث ـنل مفـاجئ لتســتغل
األقــوام الناشــية األوضــاع وهجمـ علــى ثاثــل وأقامـ ســبللة فيهــا اســتمرت لعــدة قــرون وثــهلك ا تهـ ســبللة
ثاثل األولى .

ممي ات العصر الباثلي القديم -:
 -1عـاد الوضــا السياسـي فــي ثدايـة العهــد البـاثلي القــديم إلـى عصـر دويــبلت المـدن المســتقلة حتـى أ لــج عليــا
عصــر دويــبلت المــدن ال ــا ي وثعــد وعــول حمــو راثــي إلــى الحنــم قــام ثتوحيــد الســبلالت األموريــة تحـ
سلطتا وأقام إمبرا ورية واسعة األرجاء .
 -2تميـ ت السياســة الدا ليــة للعهــد البــاثلي ثمرحلتيــا ثإتبــاع سياســة مري يــة تعتمــد علــى ســلطة الملــك المطلقــة
دون التد ل م قبل النهنة .
 -3اتسع أمبلك الدولة في العهد الباثلي تيجة الحروب وأعبح يل األراضي التـي تـم السـيطرة عليهـا ملنـا
للدولة تؤجرها لم ت اء .
 -4ظل اللغة االيدية هي السائدة وثقى اللط المسماري يستلدم في التدوي .
 -5ظهر اتجا جديد في الحياة الدينية في العهد الباثلي القديم يدور ثتعلج الفرد ثاإللـا ال عـ

ريـج الدولـة ثـل

ينبعث م عبلقة الفرد ال لصية ما االلها .
 -6تمي هها العهد ثن اط يبير في حرية التيليف والترجمة واالستنساخ .
 -7أهــم مــا تــم ايت ــافا مـ صــوص تعــود للعهــد البــاثلي القــديم هــي القــوا ي الباثليــة التــي تعتبــر أيمــل القــوا ي
المنت ـفة لحــد أالن وهـي قــا ون لبـ – ع ــتار وقــا ون أشـنو ا وقــا ون حمـو راثــي الـهي يعتبــر أهمهــا
م حيث النضا والصياغة القا و ية .

الناشيون -:

ه ــم أق ــوام جبلي ــة يا ـ ـ تقطـ ـ ف ــي منطق ــة جب ــال زاج ــورس ش ــرقي ث ــبلد ثاث ــل ويعتق ــد أ ه ــم مـ ـ األق ــوام
( الهندو – أورثية ) التي ا حدرت م المنطقة الواقعة ثي ثحر ق وي وثحر آرال وقد تغلغل في ثـبلد ثاثـل ـبلل
حنم سبللة ثاثل األولى التي حارثتها ثـدورها وعـدت هجماتهـا فتوجهـوا غرثـا حـو منطقـة عا ـة فا ـئوا ييا ـا مسـتقبل
لهم هناك وثعد هجوم الجيش الحي ي على ثاثل وسيطروا علـى المدينـة و هبـوا واحرقـوا اضـطر الملـك الحي ـي إلـى
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اال ســحاب المفــاجئ م ـ ثاثــل ليتريهــا للفوضــى واألزمــات فاســتغل القــوات الناشــية األوضــاع فهجم ـ علــى ثاثــل
واسـتلم زمــام الحنــم فيهــا حيــث تمنـ الناشــيون مـ إقامــة ســبللة حايمـة فــي ثاثــل حنمـ الــببلد حــوالي أرثعــة
قــرون م ـ عــام  1595ق .م .حتــى عــام 1168ق .م .عنــدما هجم ـ القــوات العيبلميــة علــى ثاثــل وقضــائها علــى
السبللة الناشية .

صائص العهد الناشي -:

 -1اتصــف السياســة الناشــية ثــالي ثالــدا ل واللــارج فعلــى المســتوى الــدا لي حــاول ملــويهم ترضــية الســنان
المحلــي والتلفيــف عــنهم ثتقلــيص أو رفــا الض ـرائ والرســوم وحــافظوا علــى حقــوق الســنان المحلــي المنتســبة
ثالعصــور الســاثقة أمــا علــى المســتوى اللــارجي فقــد مــال والــى عــدم الــد ول فــي عــدامات مســلحة مــا البلــدان
المجاورة .
 -2اســتمرت فــي العهــد الناشــي الناحيــة الحضــارية للعهــد البــاثلي م ـ الترجمــة واالستنســاخ والتــيليف و ــط
الحريـة العمرا يـة مـ ت ـيد وتجديــد المعاثـد فـي المــدن الباثليـة والســومرية يمـا قـاموا ثبنــاء عاعـمة جديــدة لهـم هــي
مدينة يورينال و ( عقرقوف حاليا ) وأقاموا فيها زقورة ضلمة أثارها ثاقية إلى أالن .
 -3اســتمر اســتلدام اللــط المســماري و اللغــة االيديــة حتــى أعــبح اللغــة الدثلوماســية التــي يتفــاهم ثهــا حنــام
وملوك ال رق األد ى القديم .
 -4اد ــل الناشــيون ثعــ ،العناعــر الحضــارية الجديــدة منهــا إد ــال آلهــا جديــدة ثــدأت تعبــد فــي العاعــمة وثعــ،
المــدن األ ــرى يمــا اســتلدموا الليــول علــى طــاق واســا فــي النقــل وجــر العرثــات الحرثيــة واســتلدموا حجــارة
الحدود يدون عليها أوعاف األرض التي يقطعها الملك إلى اإلفراد أو الجماعات .
 -5استلدم الناشيون ريقة جديدة في تاريخ السني يعتمد علـى تسلسـل سـنوات حنـم الملـوك ويا ـ الطريقـة
الساثقة تعتمد على أهم األحداث التي تقا في فترة حنم السبللة التي تؤرخ لنفسها .

ا شوريون -:
فــرع مـ األقــوام العرثيــة التــي هــاجرت مـ شــبا الج يــرة العرثيــة إلــى ثــبلد ال ــام والعـراق واســتقرت فــي القســم
ال مالي في مطالا ألف ال الث ق .م .ويا

اضعة حضاريا إلى الحضارة السـومرية فـي عصـور فجـر السـبلالت

وثا تهاء عصر التج ئة واال قسام قام في الببلد دولة موحدة ضم معظم أجـ اء العـراق فـي ال ـمال والجنـوب هـي
الدولة االيدية ويا

ثبلد أشور احد المراي المهمة التاثعة لها .

مرت الحضارة ا شورية ث بلثة عصور وم أهم العصور التي مرت ثهـا حضـارة ا شـوريون منـه اسـتقرارهم فـي شـمال
العراق -:
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العصر ا شوري القديم -:

يمتد هها العصر م سقوط سبللة أور ال ال ة وثداية العهد الباثلي القديم فـي ثـبلد ثاثـل وينتهـي فـي أواسـط األلـف

ال ـا ي قبــل المــيبلد أي ثــي (( ))1521 2000ق م .أي ا ـا يعاعــر العهــد البــاثلي القـديم حيــث أقامـ األقــوام
العرثية القادمة م سوريا سبللة محلية في ثبلد أشور ثم وقع الببلد تح

فوذ مملنة أشنو ا لفترة قصـيرة إلـى أن

قام سبللة أشورية جديدة هي سبللة شم ي – ادد األول .

سبللة شم ي – ادد األول -:

قام هه السبللة في أوا ر القرن التاسا ع ـر ثوعـول شم ـي – ادد إلـى العـرش األشـوري وتيسيسـا سـبللا
جديدة حنم الببلد حتى مجي حمو راثي للعرش الباثلي وضم ثبلد أشور إلى دولة .
تمن شم ي – ادد مـ توسـيا فـوذ إلـى احيـة الغـرب فضـم مدينـة مـاري لسـلطتا واتبـا سياسـة حازمـة فـي
إدارة مملنتـا وأقــام عبلقــات حســنة مــا الــدويبلت السـورية ودويــبلت آســيا الصــغرى وازدهــرت الحيــاة االقتصــادية
في عهد و ط التجارة الدا لية واللارجية وثعد وفاتـا لفـا اثنـا أشـمي – دايـان الـهي حنـم فتـرة ويلـة إال
إن لــم يــتمن مـ المحافظــة علــى ثــبلد التــي وقعـ تحـ ســلطة حمــو راثــي وثــهلك ا تهـ ســبللة شم ــي – ادد
األول .

العصر ا شوري الوسيط -:
شــغل العصــر ا شــوري الوســيط مــدة ويلــة امتــدت زادت علــى الســتة قــرون مـ حنــم الملــك ا شــوري
ثــوزور – آشــور ال الــث فــي عــام  1521ق.م .وحتــى ثدايــة حنــم ادد – ـراري فــي عــام  911ق .م .وقــد
شهد منطقة ال رق األد ى أحداث هامة أثرت على سياسة وتاريخ ا شوريون تيثيرا مباشرا.
في هه المرحلة أسس األقوام الحورية الدولـة الميتا يـة التـي امتـدت مـ ثحيـرة وان وحتـى أواسـط هـر
الفرات وم جبال زايروس حتى الساحل السوري ويا

ثبلد آشـور مـ ضـم البلـدان التـي وقعـ تحـ

ســيطرتهم لمــدة ت يــد علــى القــرن غيــر إن الضــعف الــهي أعــاب الدولــة الميتا يــة فس ـ المجــال لآلشــوريي
ثاال فصــال عـ الدولــة الميتا يــة وتيســيس ســبللة و نيــة حايمــة فــي عهــد ملنهــا آشــور – اوثــالط (– 1365
 1331ق .م ).الهي تمن م تقوية دولتا دا ليا لدرجة أعبح م القوى الرئيسية فـي ال ـرق األد ـى
وتعاق على العرش ا شوري عددا م الملوك شهدت عهودهم ظروفا ععبة يضغط القبائل ا رامية القادمـة
م الغرب على ثبلد آشور وتمرد القبائل الجبلية غير إن سياسة زعمائها األقوياء الهي اتبعوا سياسـة الفـت
العسنرية وضـم األقـاليم المجـاورة إلـى الحنـم ا شـوري وتهجيـر سـنان األقـاليم المتمـردة إلـى منـا ج أ ـرى
إلى ت بيـ ييـان الدولـة ا شـورية ويـان مـ اثـر هـؤالء الحنـام شليمنصـر األول ( 1245 – 1274ق.م).
الهي أسس عاعمة جديدة لا هي مدينة يللو ( النمرود حاليا ).
تعرضـ الدولـة ا شــورية إلـى اال نمــاش مـرة أ ــرى وتقلـص فوذهــا حتـى مجــي الملـك تجــبل تبليـ ر عــام
 1115ق.م .إلى الحنم فيعاد الببلد إلى سالف عهدها ثعد أن قام ثعدت حمبلت عسـنرية سـيطر بللهـا
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علــى منــا ج واســعة فــي آســيا الصــغرى والمنطقــة الجبليــة وســوريا وقضــى علــى ضــغوط ا راميــي مـ الغــرب
وازدهرت الببلد في عهد وا ـتعش االقتصـاد وازدهـرت التجـارة الدا ليـة واللارجيـة أال إن مرحلـة االزدهـار
ا تهـ ثمقتــل تجــبل تبليـ ر ود لـ الــببلد فــي مرحلــة ضــعف وتــدهور اســتمر حتــى هايــة هــها العصــر حيــث
عاد ضغط القبائل ا رامية م جديد على ثبلد أشور حيث استطاعوا أقام عدة دويـبلت لهـم أهمهـا الدولـة
النلدية في ثاثل التـي قضـ فيمـا ثعـد علـى ا شـوريي

وا راميـي قبائـل هـاجرت أعـبل مـ الج يـرة العرثيـة

إلى ثوادي ال ام والعراق

العصر ا شوري الحديث -:
ي غل هها العصـر مـدة القـرون الـ بلث األ يـرة مـ تـاريخ ا شـوريي

حيـث يبـدأ مـ اعـتبلء الملـك ادد –

ـراري الحنــم عــام  911ق .م .حتــى ســقوط الدولــة ا شــورية علــى يــد الجيــوش النلديــة والميديــة عــام 612
ق.م .وعل ا شوريون في هه الحقبة إلى أوج مجدهم وقوتهم وامتدت إمبرا ـوريتهم مـ مصـر غرثـا إلـى ثـبلد
عــيبلم شــرقا ومـ آســيا الصــغرى شــماال حتــى الللــيا العرثــي جنوثــا وأعــبح أقــوى دولــة فــي ال ــرق األد ــى
وقد غل عليها الطاثا الحرثي رافج ذلك ازدهار اقتصادي وحضاري ملحوظ .
ســاعد فــي تعــاظم ا شــوريون عــدة عوامــل ارجيــة ودا ليــة فمـ العوامــل اللارجيــة ضــعف وا هيــار ي يــر مـ
القـوى المعاعـرة لآلشــوريي

يـ وال الدولــة الحي يـة مـ شـمال سـوريا واســيا الصـغرى وضــعف الدولـة الفرعو يــة

في مصر فاجتحتها القوات ا شورية في القرن الساثا قبل المـيبلد وسـيطرت عليهـا وسـيطرت علـى ثـبلد ثاثـل
وعلى ثبلد عيبلم وتؤسس دولة قوية وتحنم اغل منا ج ال رق األد ى .
وقد تتاثا على العرش ا شوري عدد م الملـوك األقويـاء فقـد تمنـ ادد – ـراري ال ـا ي مـ ت بيـ ييـان
الدولــة ا شــورية والقضــاء علــى أعــدائها والســيطرة علــى ــرق الموعــبلت التجاريــة التــي اعتمــدت عليهــا حيــاة
ا شوريي

أما الملك آشور اعرثال ال ا ي ()859 – 883ق .م .فقـد قـام ثفتوحـات جديـدة وضـم إلـى ثـبلد

أقاليم ودول لم تن تاثعة إلى ثبلد آشور م قبل ويان إداريا اجحا وقـام ثم ـاريا عمرا يـة ضـلمة  .أمـا عهـد
شليمنصر ال الث ( 824 – 858ق .م ).استمر ثسياسة الفتـوح العسـنرية إضـافة إلـى الن ـا ات العمرا يـة التـي
شهدتها العواعم ا شورية ال بلث ( يللو – آشور – ينوى ) وتعاق على حنم الببلد عـدد مـ الملـوك حتـى
وعل إلى الحنم الملك تجبل تبلي ر الهي وعل إلى الحنم عق ثورة عارمة أعاث الببلد قتـل بللهـا الملـك
وأسـرتا و صـ تجــبل تبليـ ر علــى العــرش ا شــوري الــهي تمنـ

ــبلل مــدة قصــيرة الســيطرة علــى األوضــاع فــي

الدا ل وإعادة السيطرة على يل األقاليم والبلـدان التـي يا ـ الدولـة ا شـورية تسـيطر عليهـا سـاثقا واتبـا ظامـا
إداريـا جديـدا هـو تقسـيم الـببلد إلـى أقـاليم ومقا عـات اعـغر ممـا يا ـ عليـا وتقسـيم هـه األقسـام إلـى وحـدات
إدارية اعغر واعغر وتعي موظفي أيفاء عليها مرتبطي ثالدولة ا شورية .
وعل إلى العرش ا شوري الملك سرجون ال ـا ي ( 705 – 721ق.م) .الـهي أسـس سـبللة حايمـة جديـدة
فــي ثــبلد آشــور اســتمرت حتــى هايــة العهــد ا شــوري عــام 612ق.م .وعــل الدولــة ا شــورية فيهــا رغــم قص ـيرة
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المدة إلى قمة مجدها وقوتها يما شـهدت ضـعفها وا هيارهـا قـام الملـك سـرجون ثعـدة حمـبلت لتو يـد حنمـا
أهمها حملتا على دولة اورار و والتي عرف ثحملة سـرجون ال امنـة التـي حقـج فيهـا ا تصـارات سـاحقة علـى هـه
الدولة.و ضع لا ثبلد ال ام وثاثل وعيبلم وزال دولة إسرائيل م الوجود أعقبا علـى العـرش اثنـا سـنحا ريـ
واتبا سياسة أثيـا العسـنرية يمـا أولـى اهتمامـا ثالغـا للناحيـة العمرا يـة والفنيـة وفـي عهـد قـام ثحملـة علـى ثـبلد
ال ام وفلسطي وحاعر أورشليم ولم يرفا عنها الحصار إال ثعد إن دفع لـا الج يـة أمـا الملـك اسـر حـدون
فــاتبا سياســة أثيــا العســنرية ففــت مصــر ألول مــرة وقضــى علــى تــد لها المســتمر فــي ســوريا وفلســطي

وتبــا

سياسة جديدة اتجا ثاثل حيث قام ثتعميرها وثناء معاثدها وترضي سنا ها فلقي سياستا قبوال لدى السنان.
وقــاد آشــور ثا يبــال حملــة أ ــرى علــى مصــر وعــل ثهــا إلــى مدينــة يبــة فــي الجنــوب وعــي احــد المصـري
المــوالي لــا علــى عــرش مصــر وثعــد وفــاة الملــك ا شــوري آشــور ثا يبــال عــام 626ق.م.أعــاب الــببلد ضــعف
واضــطراب فقــام الملــك النلــدي بوثبلعــر ثالتعــاون مــا الملــك الميــدي ثــالهجوم علــى ثــبلد آشــور واحتبللهــا
وإسقاط سبللتها الحايمة إلى األثد عام 612ق.م.

اللصائص الحضارية لآلشوريي -:

 -1غى على العهد ا شـوري الطـاثا العسـنري ثسـب األوضـاع فـي منطقـة ال ـرق األد ـى ث ـنل عـام ومـ اجـل
المحافظة على حدودها وضمان سيادتها .
-2يــان ا شــوريون أول مـ ثلــور أســس ومبــادئ العبلقــات الدوليــة الدثلوماســية فيمــا ثعــد حيــث يا ـ عبلقــاتهم
تقوم على أسس ومبادئ معينة ويا ـ المعاهـدات علـى ـوعي ي ـمل النـوع األول المعاهـدات التـي تبـرم مـا الـدول
المتنافئة معها م حيث القوة والمنا ة وي مل ال ا ي المعاهدات التي تعقد ما األقاليم التاثعة لها.
 -3ثسب
وان يا

غيان الطاثا العسنري على العهد ا شوري رافـج ذلـك اهتمـام وتنظـيم وتـدري للجيـوش ا شـورية
المعلومات الواعلة ثهها اللصوص قليلة وال تتناس ما أهمية الجيش ثالنسبة لآلشوريي .

 -4يان ظام الحنم ملني وراثي إال إن الملوك ا شوريي ولحماية أ فسهم م األ طار عندما يهدد امـ الـببلد
وسبلمتهم طر يقومون ثاتلاذ تداثير معينة منها تعي ملك ثديل للمحافظة على سبلمتهم لحي زوال اللطر.
 -5تمي ظام اإلداري في العهد األشوري ثالرعا ة واألسس المتينة في إدارة األقاليم واللاعة المفتوحة.
 -6تمي الفـ األشـوري علـى النحـ البـارز لـهي اشـتهر عـ غيـر فـي العـالم الحـديث ثـل تنـاول النحـ المـدور
والطــرق علــى المعــدن والنحـ علــى العــاج وفـ العمــارة وعــناعة األســلحة واألثــاث وتـ يي الجــدران ثاللوحــات الفنيــة
الملو ة .
 -7تميـ ا شــوريون ثبنــاء المــدن الجديــدة وإقامــة المعاثــد والقصــور ومـ المــدن التــي ثنوهــا يللــو و رســباد يمــا
اهتموا ثمد هم القديمة يمدينة آشور و ينوى .
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العهد الباثلي الحديث -:

يــان بوثبلعــر مؤســس الدولــة الباثليــة الحدي ــة زعيمــا لقبيلــة يلــدو وهــي مـ القبائــل ا راميــة التــي هــاجرت مـ

الج يرة العرثية واستقرت في ثبلد ال ام والعراق وهه القبيلة اتلهت مـ الجـ ء الجنـوثي مـ العـراق مسـتقرا لهـا
واســتغل بــو ثبلعــر اضــطراب األوضــاع فــي ثــبلد آشــور فنصـ

فســا ملنــا علــى ثــبلد ثاثــل فــي أوا ــر حنــم الملــك

ا شــوري آشــور ثا يبــال وقضــى معظــم ســني حنمــا الــهي دام مـ ( 605 – 626ق .م  ).ثاإلعــداد للقضــاء علــى
الدولـة ا شـورية فتحــالف مـا الملــك الميـدي فتحقــج هدفـا عـام  626ق  .م .ثــم تـوفي تاريــا الثنـا بــو ـه صــر
مملنة واسعة األرجاء تمتد إلى سواحل البحر المتوسط وحدود مصر.
شغل بو ه صر سني حنمـا األولـى فـي ت بيـ سـلطان الدولـة الباثليـة فـي ثـبلد آشـور وسـوريا وفلسـطي
إن مصر يا

إال

ت ير االضطراثات في المدن السورية وتحرض مملنة يهوذا التي اسـتجاث لهـها األمـر فقـام بـو ـه

صر ثحملة حاعر ثها مدينة أورشـليم وفتحهـا عـام  597ق  .م  .واسـر عـددا مـ سـنا ها وجلـ الحـرفي والصـناع
أسرى إلى ثاثل وهها ما يعرف ثالسبي الباثلي األول و صـ عـدقيا ملنـا علـى يهـوذا غيـر إن تحـري ،مصـر لـم
يتوقف مما جعل بو ه صـر ثإرسـال قـوة عسـنرية جديـدة لغـ و مملنـة يهـوذا وحوعـرت أورشـليم ا تهـ ثفتحهـا
عام  586ق  .م  .وإ هاء مملنة يهوذا إلى األثد وسبي أعداد يبيرة م اليهود وأ ههم أسرى إلى ثاثل قـدر عـددهم
ثاألرثعي ألف يهودي يما اتجـا بـو ـه صـر إلـى السـيطرة علـى الطـرق التجاريـة القادمـة مـ الج يـرة العرثيـة يمـا
ا ا أولى الناحية العمرا ية اهتماما يبيرا.
لف بو ه صر ثـبلث ملـوك ضـعفاء لـم يتمننـوا مـ المحافظـة علـى سـلطان الدولـة الباثليـة فا تاثهـا الضـعف
وقام ثورة ا ته ثتنصي

بو ائيد ملنا على الببلد ويا

مرحلة حنما م أي ر المراحل التي مرت علـى ثـبلد

ثاثل اضطراثا وتمي ت ثاألزمات االقتصـادية إضـافة إلـى الصـراع الـديني ثـي معتقـدي الديا ـة الباثليـة القديمـة القائمـة
علــى ال ــرك وثــي أعــحاب التيــارات الجديــدة الداعيــة إلــى التوحيــد والتــي قادوهــا اليهــود األســرى فــي ثاثــل حــاول
بو ائيد االتجا حو الغرب إلى مدينة حران للسيطرة على الطرق التجارية القادمة م الج يـرة العرثيـة إل قـاذ الوضـا
االقتصــادي فــي ثاثــل تاريــا اثنــا وعــيا علــى عرشــها ن إال إن محاوالتــا اليائســة زادت م ـ الم ــنلة فســها وثعــد
عودتــا إلــى ثاثــل لــم يــتمن مـ مجاثهــة األ طــار التــي واجهتــا ن حيــث يا ـ الدولــة اال مينيــة فــي إيـران قــد تعــاظم
شا ها وتفج ملنها يـورش مـا يهـود ثاثـل ود ـل إلـى مدينـة ثاثـل د ـول الفـات عـام  539ق  .م  .واتجـا إلـى معبـد
اإللا مردوخ ليقـدم اللضـوع والطاعـة ومنـا جي ـا مـ هـ وسـل المدينـة فقوثـل ذلـك ثالترحيـ مـ سـنان ثاثـل
وثــهلك ا ته ـ آ ــر ســبللة و نيــة حنم ـ الع ـراق واســتمر الع ـراق تح ـ الســيطرة األجنبيــة حتــى الفــت العرثــي
اإلسبلمي في القرن الساثا الميبلدي.
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اللصائص الحضارية للعهد الباثلي الحديث -:

 -1تمي ـ العهــد البــاثلي الحــديث ثالص ـراع الــديني ثــي اليهــود الموحــدي الــهي جــيء ثهــم إلــى ثاثــل أثــان الســبي

الباثلي ال ا ي وثـي العـراقيي أتبـاع الديا ـة العراقيـة القديمـة القائمـة علـى مبـدأ ال ـرك مـ جهـة وثـي البـاثليي أ فسـهم
حيث إن أهل ثاثل يان يعبدون آلهتهم القومي مردوخ في حـي حـاول الملـك بـو ائيـد توحيـد الـببلد فـي عبـادة الـا
واحد هو الا ((س )) الا القمر ليواجـا ثـا ديا ـة التوحيـد الجديـدة غيـر إن هـها التصـرف أثـار البـاثليي ويهنـتهم الـهي
رأوا في ذلك ا تقاص م ألههم القومي مردوخ وقد استغل يـورش هـها الصـراع فنـان مـ ضـم األمـور التـي ادعاهـا
ثعد غ و ثاثل ا ا جاء إل قاذ ألهتها .
 -2لــم تــتمن الدولــة الباثليــة الحدي ــة مـ المحافظــة علــى النظــام المريـ ي التــي اتبعتــا الدولــة ا شــورية مـ قبــل
فتفنن الببلد وضعف السلطة المري ية وظهرت قوة المعبد في المدن الرئيسـية وثاتـ سـلطة المعاثـد تهـدد سـلطة
الملك وتتد ل في شؤون الدولة الدا لية .
 -3تمي العهـد البـاثلي الحـديث و اعـة المـدة األ يـرة منـا ثتنـرر األزمـات االقتصـادية وارتفـاع األسـعار والتضـلم
النقدي إلى درجة اضطر الموا ني إلى ثيا ممتلناتهم لسد حاجتهم م المواد الغهائية .
 -4أعبح مدينة ثاثل في العصر الباثلي الحديث م أشهر وأضلم مدن العـالم القـديم قا بـة و اعـة فـي عهـد
ملنها بو ه صر واشتهرت ثجنائنها المعلقة التي عدت م عجائ الد يا السبعة .

األهداف األدائية -:

سينون الطال ثعد اال تهاء م الوحدة النمطية ال ا ية قادر على -:

 -1معرفــة أهــم العصــور التاريليــة التــي مــرت ثــا الحضــارة العراقيــة القديمــة وعهــد حنــم الســومريون لمنــا ج الع ـراق
الملتلفة في ما يعرف ((عصر فجر السبلالت)) ويطلا على أهم صائصهم الحضارية .
 -2يفهم ثين أولى األقوام التي د ل إلى العراق مهاجرة مـ الج يـرة العرثيـة ((األقـوام االيديـة)) الـهي أسسـوا أول
إمبرا ورية في العالم القديم ويتعرف على إثداعهم الحضاري وعلى تيثيرهم في الحضارات األ رى .
 -3يتعــرف علــى أن أول احــتبلل أجنبــي للع ـراق يــان مـ ـ قبــل األقــوام الهمجيــة ((النوتيــون)) القــادمي م ـ جب ــال
زايروس الهي لم ين لهم أي تيثيرا أو دورا حضاريا على الحضارة العراقية.
 -4ويطلا ويتعرف على ثا ي حضارة ظهرت في العراق وهي سـبللة أول ال ال ـة وييـف قـاد احـد الحنـام السـومريي
أول حرب تحرير ضد الغ و األجنبي في تاريخ العراق القديم .
 -5التعــرف علــى أهــم حضــارة عــرف ثهــا الع ـراق وهــي الحضــارة الباثليــة القديمــة ثمرحلتيهــا ((عصــر دويــبلت المــدن
ال ــا ي )) وعص ــر حم ــو راث ــي)) المل ــك الب ــاثلي ال ــهي اس ــتطاع توحي ــد ال ــدويبلت الباثلي ــة تحـ ـ حنم ــا من ــون
إمبرا ورية جديدة والتعرف على ا جازاتهم الحضارية و اعة في مجال القوا ي .

- 23 -

 -6التعـرف علـى إمبرا وريـة عراقيـة أ ـرى ظهـرت فـي شـمال العـراق ((اإلمبرا وريـة ا شـورية)) وحنـامهم وا جـازاتهم
وفتوحـاتهم العسـنرية التـي وعـل إلـى مصـر غرثـا وثـبلد عـيبلم شـرقا وا جـازاتهم الحضـارية وأهمهـا ثنـاء وتطــوير
المدن ا شورية .
 -7التعــرف علــى أ ــر دولــة عراقيــة و نيــة وهــي الدولــة الباثليــة الحدي ــة والتــي إعــادة مجــد ثاثــل وفتوحــات ملنهــا
ال ــهير بــو ــه صــر الــهي قضــى علــى الدولــة اليهوديــة وجــاء ثســنا ها أســرى إلــى ثاثــل ويتعــرف علــى أســباب
ســقو ها والــهي ثــا ا تهــى عصــر الحنومــات الو نيــة وثــدا عصــر الســيطرة األجنبيــة التــي اســتمرت حتــى الفــت
اإلسبلمي في القرن الساثا الميبلدي .
اال تبار القبلي  :توجيا أسئلة ا تيارية حول المادة إلى الفئة المسـتهدفة لغـرض معرفـة مـدى اسـتيعاثهم لهـا واإلجاثـة
على استفساراتهم ع

ريج النقاش المفتوح ثي الطلبة أ فسهم.

الفئة المستهدفة -:
إن هــه الوحــدة موجــا لطلبــة معهــد النجــف التقنــي  /قســم الســياحة وإدارة الفنــادق  /فــرع اإلرشــاد الســياحي /
المرحلة األولى

الوحدة النمطية ال الث -:
العهود األجنبية في العراق-:
أوال :العهد الفارسي األ ميني في العراق -:

اال منيون قبائل فارسية ( هندو -أورثية ) األعل رعوية وفـدت إلـى إيـران فـي مطلـا اإللـف األول قبـل المـيبلد

واســتقرت فــي الجنــوثي الغرثــي مـ إيـران أثــان ثدايــة العهــد البــاثلي الحــديث ثــم ثــدأت تبحــث عـ الســلطة السياســة
والعســنرية مقتر ــة ثالرغبــة فــي االســتيبلء علــى الــدويبلت المجــاورة ســمي الســبللة اال مينيــة ســبة إلــى مؤسســها
األول ((ها ما يش)) .د ل العراق تحـ السـيطرة األجنبيـة ثعـد أن سـيطر عليـا الفـرس األ مينـي عـام  539ق  .م
ثإسقاط الدولة الباثلية الحدي ة .
يعد يورش ال ا ي المؤسس الحقيقي للدولة اال مينيـة فقـد سـيطر علـى الدولـة والميديـة فـي العـام ال الـث مـ
حنم الملك الباثلي بو ائيد ووحدها ما العرش الفارسي وثعد إن سـيطر علـى المنـا ج الواقعـة فـي أقصـى شـمال
ثبلد الرافدي

ثم د ل إلى مدينة ثاثل عام 539ق .م .لتسقط أ ر دولة و نية في العراق .

ثعد احتبلل ثاثـل وقـام الملـك يـورش ثمنافـية اليهـود فـي ثاثـل علـى مسـاعدتهم و يـا تهم للبـاثليي إذ أجـ ل لهـم
العطاء وسـم لهـم ثـالرجوع إلـى أورشـليم و بـج يـورش سياسـتا اللاعـة ثاال فتـاح علـى أهـالي المنـا ج التـي يحتلهـا
فاحترم المعتقدات الباثلية وحررها م عبـادة اإللـا القمـر التـي فرضـها بـو ائيـد علـى يهنـة مـردوخ ممـا جعـل النهنـة
يفرحون ثا أل ا أعاد إليهم امتيازات االرستقرا ية الدينية .
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إال إن السياسة اال مينية التي سار عليها يورش واثنا التي امتازت ثالي لم تستمر ثعـد إن تسـلم دارا وهـو
اث احد زعماء القبائل اال مينية حيث ألغى السياسة البلمري ية واللي والتسام واتبا سياسة الحنـم المباشـر
القائم علـى اسـتغبلل ثـروات األقـاليم وجبـي الضـرائ

والغـوا لقـ الـهي اسـتلدما الملـوك اال منيـون األوائـل

وهو (( ملك ثاثل والببلد )) واسـتلدم لقـ (( ملـك فـارس )) ممـا ي ـير إلـى احـتبلل ثاثـل ممـا أثـار م ـاعر
ســنا ها فقامـ عــدة ثــورات ضــد االحــتبلل األ مينــي غيــر إن قســاوة الملــوك اال منيــون منــنهم مـ القضــاء
علــى تلــك ال ــورات  .وعلــى الــرغم م ـ وقــوع الع ـراق تح ـ الحنــم األ مينــي إال أن أحوالــا الحضــارية الت ـي
وعــل قمــة مجــدها وازدهارهــا لــم تتــيثر ثــاالحتبلل أل هــا يا ـ علــى درجــة يبيــرة م ـ التقــدم والرقــي مقار ــة
ثالحضارات األ رى .ولقـد ظـل اسـتلدام اللغـة االيديـة واللـط المسـماري سـائداً فـي يافـة المجـاالت ويـهلك
استلدم اال منيون اللغة الباثلية واللط المسماري يما استمرت العلوم والمعارف يعلم الفلـك والرياضـيات

فضـبلً عـ ا تقــال ثعــ ،المظــاهر الحضــارية العراقيــة القديمــة إلــى ثلــدان العــالم القــديم ويــان اســتلدام النقــود
المسنوية ألول مرة في ثاثل في هها العهد .

هاية العهد األ ميني وقيام الحنم المقدو ي -:
لقـد عـادف الضـعف واالرتبــاك والتـدهور الـهي أعـاب الدولــة اال مينيـة ظهـور قـوة جديــدة وهـي قـوة اإلغريــج
وقيــام المملنــة المقدو يــة ث عامــة فلي ـ المقــدو ي واثنــا االســنندر الــهي ق ـاد جي ــا م ـ اإلغريــج والمقــدو ي وتوجــا
للقضاء علـى الدولـة اال مينيـة وا تصـر عليهـا فـي معريـة (يويميلـة) وا تصـر علـى ملنهـم ((دارا ال الـث)) الـهي هـرب
وم ثـم قتلـا احـد حنـام المقا عـات ال ـرقية فيمـا ثعـد وسـيطرة علـى ثاثـل عـام ( )331ق  .م وثـهلك د ـل العـراق
تح سيطرة أجنبية ثا ية وهي الحنم المقدو ي وثهلك وقا العراق تح االحتبلل اليو ا ي الول مرة في تاريلا .
توجا االسنندر المقدو ي ثعد ا تصار إلى ثاثل وتقدم منها إلى ثبلد فارس التي استسلم إليا ثـدون مقاومـة
ثــم عــاد إلــى ثاثــل وجعلهــا عاعــمة حنمــا وقــام ثتعميرهـا وتجديــد ثنــاء قصــورها إال ا ــا مــات فــي ثاثــل فــي  10مـ
ح ي ـران عــام  323ق.م .ثــالحمى وثعــد وفاتــا حــدث ــبلف ثــي قــواد جي ــا علــى م ـ ســيللفا علــى العــرش
تمل ،عنا االتفاق على ثقاء فيلي ملنا م اريا الث االسنندر المنتظر م زوجتا الفارسية رويسا ا.
وقــد أعــب القائــد ســلوقس عــام  311ق  .م  .ح ـايم إقلــيم ال ــرق الــهي يضــم الع ـراق وســوريا وج ـ ء م ـ آســيا
الصغرى .

العهد السلوقي -:
دام حنم الدولة السلوقية للعـراق مـ عـام  311ق م حتـى عـام ( )126ق  .م ويا ـ المـدة المحصـورة
مـ ـ م ــوت االس ــنندر حت ــى ت ــولي س ــلوقس حن ــم العـ ـراق مرحل ــة عـ ـراع ث ــي الق ــواد اإلغري ــج ا تيغو ــوس األع ــور
وثطليموس حايم مصر ا تهى ثه يمة ا تيغو وس فاستغل سـلوقس الوضـا فاحتـل ثاثـل عـام  311ق  .م .ويـان
ســلوقس مـ القــواد الغيــر ثــارزي فــي جــيش االســنندر إال ا ــا ا تهـ فرعــة ليســتولي علــى ثاثــل وليؤســس الدولــة
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السـلوقية تعاقـ علـى عرشـها ثما يـة ع ـر ملنـاً حمــل معظمهـم اسـم (سـلوقس) أسـس سـلوقس مدينـة ســلوقيا

على دجلة متلها منها عاعمة لا وهنها فقدت ثاثل أهميتها فهجرها سنا ها تدريجيا ولـم يبقـى إال عـدد قليـل

منهم .
بج الملوك السلوقي سياسة جديـدة مفادهـا إقامـة منـا ج هيلينسـتية فـي مملنـتهم ال ـرقية ويا ـ

طـتهم

ترمي إلى رثط سوريا والعراق ثإقليم واحد ثم اثة مقدو يا أ ـرى فيقـاموا مـد ا جديـدة مـ ثينهـا اإلسـنندرية علـى
الفرات سلوقيا على دجلة ومدن أ رى منت رة على سواحل اللليا العرثي ولم يتمننوا العائلة السـلوقية مـ
ت بيـ ســلطا ها فقــد يــان الصـراع ثــي الســلوقي والبطالســة فــي مصــر علــى أشــد ممــا اضــعف الــدول إضــافة إلــى
الصراع الدا لي في ماثي القواد للسيطرة على الحنم إذ تمن الفرس الفرثيون مـ السـيطرة علـى العـراق عـام
( )126ق  .م .
يان العراق في العهد المقدو ي و السلوقي م أهم مراي الحضارة إلمبرا وريـة االسـنندر ودولـة السـلوقي
على الرغم م إن ثاثل فقدت أهميتها وهجرها سنا ها إال إ ها ضل مسرحا لصراع القواد اإلغريج فيما ثيـنهم
على الرغم م أ ها لم تن عاعمة الدولة ثعد أن أسس الملك سلوقس عاعمتا سـلوقيا علـى هـر دجلـة الواقعـة
مقاثل مدينة يسفون ((المدائ )) .

العهد الفرثي -:
الفرثيــون  :مـ األقــوام الهنديــة األورثيــة التــي يا ـ

قطـ منطقــة الســهوب ثــي ثحــر قـ وي وثحــر اورال ثــم

ح إلى إيران واستقرت في إقلـيم (ثـارتو) أو (فرثيـا) وهـو أالن إقلـيم راسـان  .ومـ هنـا جـاء اسـم الفرثيـون .
يمــا وع ــرف الفرثيــون ثاالرش ــاقي ســبة إل ــى مؤس ـس الس ــبللة ((ارشــاق)) وقد اس ــتقل ارشــاق عـ ـ اإلمبرا وري ــة
الســلوقية حــوالي عــام  250ق  .م .وأســس مملنــة فرثيــا عــغيرة أ ــهت ثالتوســا علــى حســاب الســلوقي حتــى
ســيطرة علــى ثــبلد فــارس وفــي عــام 140ق.م .اســتطاع الفرثيــون احــتبلل ثاثــل وضــمها إلــى ســلطتهم يمــا ا ــا
أسس مدينة جديدة جعل منها مقر الدائم ما جي ا هي مدينة يسفون ثم سيطر الفرثيون إقلـيم آشـور وعـيبلم
وميـديا إال إن أهــل العـراق ثــاروا علـى ســلطة الفـرثي الســيئة سـاعدهم فــي ثـورتهم قائــد عرثـي اســما يوسـف ثـ
ساغد وقام ثتيسيس مملنـة النـرخ وسـيطر علـى ثاثـل إال إن الفرثيـون أعـادوا سـيطرتهم علـى الـببلد ثا يـة وفـي
زم الملك الفرثي أر بان عام ( )40- 10ثقي ثاثل تحـ الحنـم الفرثـي وفـي عهـد ـرد اليهـود مـ ثاثـل
ثعد ما اتهموا ثتسميم ا ثار مما جعل األوثئة تنت ر فيها .
وفــي عــام 115م د ــل اإلمبرا ــور الرومــا ي تراجــان ثاثــل فوجــدها اليــة م ـ ســنا ها الــهي هرثــوا منهــا
ويهلك وجدها سفيروس الية م السنان عنـدما د لهـا ثجيوشـا إال إن العـراق ثقـي تحـ اال ـتبلل الفرثـي
غيــر إن الفـرثي أعــاثهم الضــعف تيجــة الحــروب المســتمرة مــا الرومــان الــهي قضــوا علــى اإلمبرا وريــة اإلغريقيــة
في يافة منا ج تواجدها وأعبح اإلمبرا ورية الروما ية الوري ة لئلمبرا ورية اإلغريقية ممـا سـب إرثـاك للفـرثي
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مـ ـ ع ــدم ض ــمان والء الحن ــام ف ــي المن ــا ج الواقع ــة ث ــي االمبر ــوريتي والت ــي تج ــري عل ــى أرض ــها الصـ ـراعات
العســنرية فاســتغل اردشــير مؤســس الس ـبللة الساســا ية هــها الضــعف واســقط الدولــة الفرثيــة ثعــد إن قتــل الملــك
الفرثي في معرية ((هرم دجان)) ود ل المدائ عام  224م .

اللصائص الحضارية للعهد الفرثي -:

 -1امت اج األقوام العراقية القديمة ثاألقوام الفرثية واإلغريقية .
 - 2استلدام اللط ا رامي واللغة ا راميـة واللـط اإلغريقـي واللغـة اإلغريقيـة واللغـة الفارسـية وثـهلك ينـون هايـة
اللغة االيدية واللط المسماري.
 -3استمر

اط الحرية االقتصادية فقد ثقي

رق التجارة تمر ثالعراق .

 -4اســتمرار الن ــاط العمرا ــي فــي أغلـ المــدن العراقيــة فيقيمـ القصــور والمعاثــد وثنيـ المــدن الجديــدة يمدينــة
سلوقيا واإلسنندرية وم أهم المدن وا ثار العراقية ((مدينة يسفون)) المدائ .
 -5اتصف العهد الفرثي ثالتساهل الديني ل د تمسك سنان المنا ج المحتلة ثمعتقداتهم الدينية.

العهد الساسا ي -:

الساسا يون  :إحدى العوائل الفارسية النبيرة الـهي ينسـبون إلـى جـدهم األعلـى ساسـان الـهي يـان ياهنـاً أعلـى

في معبد الا النار ((ا اهيتا)) في مدينة اعطلر

لفـا اثنـا ثاثـك الـهي شـجا ثـدور اثنـا اردشـير علـى الحصـول

علــى وظيفــة عســنرية يبيــرة ثدرجــة اريبــه وقــد اســتطاع اردشــير ثتوســيا ســيطرتا علــى منــا ج واســعة مـ جنــوب
إيران ع

ريـج الحـرب واغتيـال الحنـام ياتـ ثاثـك الملـك الفرثـي أر بـان اللـامس البـا عـرش جنـوب إيـران

الثنا اردشير إال ا ـا رفـ ،متهمـا إيـا ثـالتمرد عليـا إال إن اردشـير أعلـ فسـا ملنـا علـى إيـران ثـم تقـدم حـو
العاعــمة الفرثيــة واســتطاع قتــل الملــك الفرثــي فــي معريــة ((هرم دجــان)) ود ــل العاعــمة الفرثيــة المــدائ عــام
 224م  .وت وج م إحدى قريبات الملك الفرثي مقلدا ثهها ال واج السياسي م سبقو (يورش – االسـنندر)
وثهــها تنــون ثدايــة الحنــم الساســا ي للعـراق الــهي اســتمر أرثــا قــرون ا تهــى ثا تصــار الجيــوش العرثيــة اإلســبلمية
على الجيوش الفارسية وتحرير العراق عام  637م .في موقعا القادسية .
تميـ العهــد الساســا ي ثالصـراع المســتمر مــا اإلمبرا وريــة الروما يــة ويــان العـراق مســرحا لهــها الصـراع الــهي دام
عــدة قــرون ويعــد الملــك شــاثور ال ــا ي الملق ـ ب(( ذي األيتــاف )) لللعــا أيتــاف األســرى و الــهي حنــم
سبعي عاما م أعظم ملوك الساسا يون وفي عهد استطاع احـتبلل مدينـة الحضـر العرثيـة وفـي العهـد الساسـا ي
ظهــرت دويــبلت عرثيــة يا ـ ذات شــان علــى الصــعيد السياســي علــى المنطقــة يدولــة المنــاذرة فــي العـراق ودولــة
تــدمر فــي ثاديــة ال ــام يمــا ظهــرت حريــات دينيــة ذات تــيثير يبيــر علــى الوضــا الــدا لي للدولــة الساســا ية
يالديا ــة الما ويــة لــداعيها مــا ي والحريــة الم دييــة وهــي ديا ــة إثاحيــة وتــوالى علــى العــرش الساســا ي عــدد مـ
الملوك يان آ رهم ي د جرد ال الث الهي ا ته السيطرة الفارسية على العراق في زمنا ثمعرية القادسية.
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األهداف األدائية -:
ثعد اال تهاء م دراسة هه الوحدة سيتمن الطال م -:
التعــرف علــى أهــم األقــوام األجنبيــة التــي احتلـ العـراق منــه عــام  539ق  .م حتــى الفــت اإلســبلمي وأهــم
األحــداث التــي جــرت علــى ارض ثــبلد وادي الرافــدي

ــبلل عهــود االحــتبلل األجنبــي ومللفــات تلــك

الفترة م آثار ومدو ات ومعاثد .
اال تبار القبلي  -:توجيا أسئلة ا تيارية حول المادة إلى الفئة المستهدفة لغرض معرفة مدى استيعاثهم لها .

الفئــة المســتهدفة :

أن هــه الوحــدة موجــا لطلبــة معهــد النجــف التقنــي قسـم الســياحة وإدارة الفنــادق  /فــرع

اإلرشاد السياحي  /المرحلة األولى

الوحدة النمطية الراثعة

((آثار المنطقة ال مالية))
يان شمال العراق المو

األول لئل سان العراقي القديم وعرف ويان مو

الحضارة ا شورية التي ظلـ

أحـدى الصـروح ال ـاملة فــي تـاريخ الب ـر ومــا تـ ال شـواهدها تـروي قصـة الحضـارة العريقــة فـي (( ينـوى – وأشــور –
ويال  -و رسباد -والحضر)) .

الموعل  -:لم يعرف على وجا التحديد التاريخ الهي أ ئ فيا مدينة الموعـل إال أن الموعـل مدينـة قديمـة

يا ـ قبــل الفــت اإلســبلمي ثلــدة عــغيرة فتحهــا المســلمون عــام  18هـ ـ علــى عهــد اللليفــة ال ــا ي عمــر ث ـ
اللطاب ومصرها الوالي ((عجرفة ث هرشمة البارمي)) عام 20هـ .
أدت الموعــل ثعــد الفــت اإلســبلمي أدواراً مهمــة وذاع عــيتها ي يــر أثنــاء اللبلفــة األمويــة وم ـ ثــم العباســية

و اعــة فــي عهــد الحمــدا يي وال ت ـ ال الموعــل تعــرف لــدى المتلصصــي والمهتمــي ثا ثــار القديمــة ثي هــا مــو
أحد أيبر حضارات العالم القديم هي ((الحضارة األشورية))
أ -أو ((ذ ون)) .

العواعم ا شورية :

 -1آشور ((قلعة ال رقاط))-:
تقا مدينـة آشـور إلـى الضـفة اليمنـى مـ هـر دجلـة علـى ثعـد 110يـم مـ مدينـة الموعـل وهـي مـ المـدن

القديمــة وتعتبــر العاعــمة األولــى لآلشــوريي

حيــث إ هــا مقــر اإللــا آشــور و ســبة إليــا عــرف ا شــوريي ا تارهــا

الملــك ا شــوري (آشــر أوثلــط)) وجعلهــا عاعــمة لئلمبرا وريــة الواســعة ســنة (( ))1337 -1362ق.م أل هــا
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ذات موقا يحتمي ثنهر دجلة م جهتي ال رق وال مال ولم يبقى سوى الجبهة الجنوثية والغرثية اللتـي سـورتا
ثيسوار حصينة .
تم الع ور فـي آثـار المدينـة علـى ثقايـا ال قـورة الملصصـة لعبـادة اإللـا آشـور ومعبـد اإللـا ((آشـور)) والـى الغـرب
مـ ال قــورة قصــر ملنــي و رائـ لمعبــد وثقايــا ثــرجي مــدرجي ملصــص لعبــادة اإللــا أ ــو( الــا الســموات ) وادد (الــا
الب ــرق والرع ــد واألعاع ــير الجوي ــة ) وال ــى ــارج أس ــوار المدين ــة ف ــي الجه ــة ال ــمالية الغرثي ــة منه ــا تق ــا ثقاي ــا دار
الحفبلت الم يدة م قبل سنحا ري لئللا آشور .

 -2ياللو (( مرود)) -:
وهــي ثقايــا مدينــة موغلــة فــي القــدم إذ ثنــا الملــك األشــوري (شليمنصــر األول)) مدينــة يــاللو علــى أ قــاض
مستو نة عغيرة يعود تاريلها إلى أوائل األلف ال الث قبل الميبلد ثـم أهملـ يـاللو علـى مـدى قـر ي مـ
ال مان حتى ا ي عليها الملك ((آشور اعر ثال ال ا ي)) في النصـف األول مـ القـرن التاسـا قبـل المـيبلد
عاعــمتا وا تقــل إليهــا مـ العاعــمة آشــور وأتلــه ((يــاللو)) الواقعــة علــى الضـفة ال ــرقية لنهــر دجلــة علــى
مسـافة  35يــم إلــى الجنـوب ال ــرقي مـ الموعــل ثـديبل عـ العاعــمة آشـور العتبــارات عســنرية وسياســية
واقتصادية وأتله الملك لنفسا قصراً فلماً زينا ثيلواح يبيرة م الر ام حت
حديد وحرثا

حتاً ثارزاً تم ـل الملـك فيـا

أهم معالمها الحضارية :

 -1البرج المدرج ((ال قورة)) المعبد الرئيسي االلها (( نورتا)) .
 -2قصر تجبلت ثبلعر .
 -3قصر أشور اعر ثال ال ا ي المعروف ثالقصر ال مالي .
 -4قصر اسر حدون .
 -5القصر المحروق .

 -3دور شار ويي (( رسباد))-:
العاعمة ال ال ة لئلمبرا ورية األشورية اثتناها الملك ((سرجون ا شوري)) وتلهها عاعمة لـا وهـي علـى
ثعد  18يم إلى ال ـمال ال ـرقي مـ الموعـل عنـد موقـا قريـة قديمـة اسـمها ((منا يـا)) ثـالغرب مـ القريـة
المسماة (( رسباد)) وأسس مدينة حدي ة ويان سب إ ائها لتلليد اسما ع
عظمتا .
أهم معالمها الحضارية -:
-1قصر الملك (سرجون) .
( -2ال قورة) البرج المدرج التي ع ر عليها منقبون ثيرثعة واثج م أعل سبعة .
-3يما ع ر على تماثيل السود وثيران مجنحة وآالت وأدوات حرثية .
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ريج شاهد عمرا ـي يبـرز

 -4ينوى -:
أتله سنحا ري ثعد وفاة ولـد (( ينـوى)) عاعـمة لـا فوسـعها وشـيد فيهـا القصـور والمعاثـد وأحا هـا ثيسـوار و نـدق
وزيـ أثواثهــا ثتماثيــل وز ــارف و روى حقولهــا ثميــا العيــون  .يمــا ضــم إلــى المدينــة تــل النبــي يــو س وجعــل فــي ســور
المدينة الدا لي مسة ع ر ثواثة تحرسها ال يران المجنحة ويل ثاب تحمل اسم أحد اإللا .
أعــادة المدينــة أهميتهــا ثعــد الفــت اإلســبلمي ومــا تـ ال ال ــواهد وا ثــار التاريليــة تــهير ثمجــد هــه المدينــة فــي
العصور البلحقة صوعاً العهد اإلسبلمية ومنها :

 -1الجــاما األمــوي  :وهــو أقــدم جــاما فــي مدينــة الموعــل أ ــي عقبــة ثـ فرقــد الســلمي ســنة (20هــ) يقــا
هــها الجــاما فــي محلـة النــوازي ويعــرف اليــوم ثيســم ((الجــاما المصــفى)) سـبة إلــى الحــاج مصــفى الــهي جــدد
ثنائا 1255هـ1839 -م .
 -2جاما النبي جرجس  :وهو م الجوامـا القديمـة فـي الموعـل يقـا قـرب سـوق ال ـعاري

ويعتقـد ا ـا يضـم

ضري ((الحر ث يوسف)) والي الموعل في العهد األموي وسعا وجدد الحايم المغولي ((تيمورلنك)) .
 -3الجــاما ألن ـوري  :يعــود تاريلــا إلــى عــام 566هـ ـ1170 -م وهــو التــاريخ الــهي ثنــي فيــا ــور الــدي محمــود
ثعمــاد الــدي ز نــي والــي الموعــل هــها الجــاما وعــرف ثاســما واشــتهر هــها الجــاما ثميذ تـا المائلــة (الحــدثاء)
ويقا وسط مدينة الموعل .
 -4جـاما النبـي يـو س  :ثنـا المسـلمون هــها الجـاما علـى السـف الغرثـي لتــل ((التوثـة)) أحـد تـبلل مدينـة ينــوى
ثجا

دير ((يو ان ث أما ي)) المعروف لدى المسلمي ب (( النبي يو س )).

 -5م ـهد يحيـى ثـ القاسـم  :يطــل علـى هـر دجلـة مـ فـوق جـرف مرتفـا ثمدينــة الموعـل ا ـي العمـارة ثــدر
الدي لؤلؤ عام  637ه  1239 /م .ويعتقد ا ا ج ء م المدرسة البدرية التي أمر ثبنائها لؤلؤ والتي دفـ فيهـا
ثعد وفاتا .

وم المنا ج األثرية المنطقة ال مالية
 -6أرثيل ((أرثيبل أو أرثا ايلو)) -:

وهــي مـ المــدن القديمــة جــداً فــي المنطقــة المحصــورة ثــي دجلــة و الـ اب األعلــى واألســفل وسلســلة جبــال

زايروس الموازية لنهر دجلة ويبدو أ ها يا

المو

األول لئل سان القديم (( يا درتال)) .

عرف أرثيل ثي ها العاعمة الدينية لؤلشوريي إذ يستقر فيها معاثد االلها (ع تار) .
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 -7الحضر -:

تقا الحضر هي مدينة العرب الصحراوية شي ها شين تدمر والبتراء وتبعد ع الجنوب الغرثي لمدينة الموعـل

ثحــوالي ( )110يــم وعلــى مســافة ( )70يــم غــرب مدينــة القيــارة علــى هــر دجلــة وتعتبــر الحضــر مـ المواقــا ا ثاريــة
المهمة في العراق التي تروي موحات سنا ها القومية الهي قاوموا السلطتي الروما ية والفارسية والحضـر يقصـدها
السياح لبل بلع على ما تبقى م آثار هه المدينة -:
أ -أسوار الحضر  :للمدينة سور ارجي م اللب يبلم قطـر 2يـم يحـيط ثـا نـدق ثعـرض 30 -20م ويلـي
السور اللارجي سور دا لي ثني ثالحجارة وهو السور الرئيسي وتبلم المسافة ثي السوري صف يم.
ب -مدا ل الحضر  :للمدينة أرثعة مدا ل رئيسية تمتد م

بللها شوارع إلى وسط المدينة .

ج -المعبد النبير  :وهو م أثـرز آثـار الحضـر وأي رهـا أهميـة ((معبـد ال ـمس)) وهـو موجـا حـو ال ـرق أل ـا
ملصص لعبادة (( الا ال مس)) .

 -8سامراء -:
تعتبر سامراء واحدة م المدن اإلسبلمية المهمة تقا علـى الجهـة ال ـرقية مـ هـر دجلـة علـى ثعـد 120يـم
شــمال ثغــداد أسســها المعتصــم ثــا العباســي وشــرع ثبنائهــا لســب يعــود إلــى الم ــايل التــي حصــل ثــي جنــد
األت ـراك وأهــالي ثغــداد  .وهــي ا ن م ـ المواقــا الدينيــة المهمــة يو هــا تضــم مرقــدي األمــاميي ((علــي الهــادي
والحس العسنري)) عليهم السبلم .

أهم أثار سامراء -:

المسجد الجاما والملوية .
 -1الروضــة العســنرية  -:وتضــم مرقــدي اإلمــامي علــي الهــادي والحس ـ العســنري عليهمــا الســبلم
ومتصل ما الروضة جاما المهدي .
 -2الجوسج اللاقا ي ( دار اللبلفة )  –:يعـرف أالن ب( ثـاب العامـة ) ن ثنـا اللليفـة المعتصـم ثـا
عام  221ه .
 -3قصر العاشج  -:شيد اللليفة العباسي المعتمد ثا عام  265ه يطل على دجلة.
 -4جاما أثي دلف .
 -5القبــة الصــليبية  -:يطــل علــى دجلــة مـ الجا ـ الغرثــي ثنيـ عــام  248ه ثــامر مـ ام اللليفــة
المنتصر ثا .
 -6م هد محمد الدرى  -:يضم رفاة (محمـد ثـ موسـى ثـ جعفـر) علـيهم السـبلم أمـر ثبنائـا األميـر
مسلم ث قريش العقيلي المتوفى عام  478ه.
 -7ملع الصولجان .
 -8قصور أ رى ((القصر الهارو ي)) ((قصر المع وق)).
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األهداف األدائية :

يتعرف الطالـ عنـد دراسـة هـه الوحـدة علـى أهـم ا ثـار ال املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة للحضـارة العراقيـة فـي المنطقـة ال ـمالية

م العراق .
االمتحان القبلي  -:توجيا أسئلة ا تيارية حول المادة إلى الفئة المستهدفة لغرض معرفة مدى استيعاثهم لها.
الفئة المستهدفة  :أن هـه الوحـدة موجـا لطلبـة معهـد النجـف التقنـي  /قسـم السـياحة وإدارة الفنـادق  /فـرع اإلرشـاد
السياحي  /المرحلة األولى .

الوحدة النمطية اللامسة

آثار المنطقة الوسطى والجنوثية
أوالً  :آثار المنطقة الوسطى -:
 -1ثغداد -:

تنتس ـ ثغــداد أهميــة يبيــرة يو هــا عاعــمة الع ـراق منــه تيسيســها عــام 145ه علــى يــد اللليفــة العباســي
المنصــور أ لــج عليهــا تســمية مدينــة الســبلم وشــهدت هوض ـاً حضــارياً وعمرا ي ـاً واقتصــادياً يمــا شــهدت نبــات
واحــتبلل م ـ قــوى أجنبيــة ملتلفــة عــادت إلــى ثغــداد منا تهــا المرموقــة ثعــد تيســيس الدولــة العراقيــة الحدي ــة عــام
 1920م .
أســوار ثغــداد وأثواثهــا  :أحــاط المنصــور المدينــة ث بلثــة أســوار وجعــل للســور اللــارجي أرثعــة مــدا ل رئيســية
وهه األثواب :
 -1ثاب البصرة في الجنوب ال رقي .
 -2ثاب النوفة في الجنوب الغرثي .
 -3ثاب ال ام في ال مال الغرثي .
 -4ثاب راسان في الجهة ال مالية ال رقية .
وتمتــاز هــه األثــواب ثــين ال تــؤدي مباشــرةً إلــى المدينــة وإ مــا يضــطر الــدا ل إليهــا أن يجتــاز قنــا ر وغــرف

مستطيلة ومعوقات تعيج العدو م الد ول ثسهولة إلى المدينة .

أثارها ثغداد ال ا صة -:

ثعد أن احتل المغول ثغداد عام 656ه ـ1258 -م فقـدت أهميتهـا يعاعـمة للدولـة اإلسـبلمية ودمـرت أي ـر
معالمهــا الحضــارية ثــم توال ـ الننبــات واالحــتبلالت ((الفارســي الع مــا ي البريطــا ي)) فتــرة دام ـ ســتة قــرون
ضاع فيها الن ير م مبلمحها األعيلة ولعل وم أهم أثارها-:
أ -قصر المنصور  /يقا وسط المدينة .
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ب -القصر العباسي  /يقا على الجهة ال رقية م هر دجلة ثالقرب م الق لة حالياً .

ج -المدرســة المستنص ـرية  /ثناهــا المستنصــر ثــا اثتــداء م ـ ســنة 625هـ ـ اســتغرق العمــل فيهــا س ـ ســنوات
حيث تنامل سنة 631هـ ويا ـ ملصصـة لتـدريس علـوم الـدي

ثـهلك تعتبـر أول مدرسـة عرثيـة جامعـة

تقا على ضفة هر دجلة ال رقية وسط ثغداد قرب جسر ال هداء حالياً .

د -الباب الوسطا ي  :والهي يقا في وسط ثغداد قرب اللط السريا (محمد القاسم) .
ه -مرقد وترثة ال يخ عمر السهر ورودي ويقا ثالقرب م ثاب الوسطا ي في منطقة ال يخ عمر .
و -منارة سوق الغ ل  :تقوم هه المنارة قرب موقا جاما القصر ((جاما الللفاء حالياً)) .

ز -قبر س زثيدة  :يقا في جا ـ النـرخ ثجـوار مرقـد ال ـيخ معـروف النر ـي وهـها القبـر يعـود إلـى السـيدة
(زمرد اتون) زوجة اللليفة ((المستضيء ثا )) ثني سنة (599هـ1202 -م) .
ح -جاما ال يخ معروف  :ثني هها الجاما سنة 612هـ ويقا في جا

النرخ .

ط -المدرسة المرجا ية  /جاما مرجان .
ي -ان مرجان .
ك -الم هد ألناظمي ((اإلمامي موسى ث جعفر ومحمد الجواد)) .
ل -مرقد ال يخ عبد القادر النيبل ي .
م -جاما اإلمام األعظم (أثو حنيفة النعمان ) .

المدائ (( يسفون)) -:

تقــا علــى الجا ـ ال ــرقي مـ هــر دجلــة إلــى الجنــوب مـ مدينــة ثغــداد .ايتســب شــهرتها و أهميتهــا لعمقهــا
التــاريلي وأثارهــا الحضــارية ال ا صــة حتــى اليــوم والتــي عنسـ أهميــة موقعهــا الــهي يتوســط ثــبلد وادي الرافــدي
والهي جعل منها عاعمة أليبر اإلمبرا وريات في ال رق .
مـ أل ــوا ص المهمــة فــي هــه المدينــة (( ــاق يســرى)) وهــو جـ ء مـ القصــر النبيــر الــهي ثنــا الملــك الساســا ي
((يسرى ا و شروان)) وقـد أعـب

ـاق يسـرى مـ العبلمـات الحضـارية العراقيـة ال ا صـة التـي يتوافـد إليهـا السـياح

م يل ثقاع العالم ,

عقرقوف -:

تقا عقرقوف ((دور يورينال و)) عاعمة الناشيون الهي حنموا ثبلد وادي الرافدي ثعـد إسـقاط دولـة ثاثـل
واتلهوا منها عاعمة لهم وتقا إلى الغرب مـ مدينـة ثغـداد علـى مسـافة  30يـم واثـرز ثقاياهـا ال ا صـة ((زقـورة
المدينة)) وهي موذجاً مهماً م األثراج المدرجة في حضارة وادي الرافدي .

ثا ياً  :آثار المنطقة الجنوثية -:

تعتبــر المنطقــة الجنوثيــة أي ــر منــا ج الع ـراق غنــى فــي ا ثــار يو هــا شــهدت أعظــم الحضــارات الب ـرية

((السومرية وااليدية والباثلية)) إضافة إلى دورها ومراي ها في العصر اإلسبلمي .
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ثاثل -:

تعد مدينة ثاثل م أشهر المدن األثرية في العراق و تقا على ثعد 95يم مـ مدينـة ثغـداد قـرب الحلـة
ازدهــرت وتوس ــع عنــد قي ــام ســبللتها ع ــام  1805ق  .م .ث ــم أعــبح عاع ــمة لبلمــوريي ف ــي العص ــر
الباثلي القديم على يد حمو راثي واسمها الباثلي ثاب إلي وترجمتا ثاب اإللا.

أهم أثارها ال ا صة -:

 -1شــوارع المدينــة  -:وهــي ال ــوارع التــي ظهــرت ــبلل التنقيـ فــي مدينــة ثاثــل وهــي شــوارع فلمــة
مستقيمة ويان ثعضها ثموازاة النهر وأشهر هه ال وارع هو شارع الموي الـهي يمـر ثـا مويـ االلهـا مـ
معبد اإللا مردوخ ويعبر ثاب ضلم هو ثاب ع تار ثم يتحا ال ارع شماال إلى موضا معبد قريبـا مـ النهـر
يحتفل فيا ثرأس السنة الباثلية.
 -2قصور المدينة  -:ومنها القصـر الجنـوثي العائـد إلـى الملـك بـو ـه صـر ال ـا ي والقصـر ال ـمالي
وشيد بو ه صر ال ـا ي أيضـا والقصـر الصـيفي لنبـو ـه صـر أيضـا ويقـا إلـى الجبهـة ال ـمالية ويعـرف
حاليا ثاسم ثاثل على ريج ثغداد – حلة .
 -3الجنائ المعلقة  -:تقا إلى ال اوية ال مالية ال رقية م القصر الجنـوثي ثنـاء يتـيلف مـ أرثعـة ع ـر
حجــرة مت ــاثهة فــي شــنلها وحجمهــا يــل ســبعة منهــا علــى جا ـ ممــر ويحــيط ثهــا جــدار قــوي وثلــي
ووجــدت فــي هــها البنــاء أثــار ألثــار ففســر المنقبــون إن هــه البنايــة هــي الجنــائ المعلقــة التــي عــدة م ـ
عجائ الد يا السبعة والتي ورد ذيرها لدى المؤر ي اليو ان والرومان .
 -4ثــاب ع ــتار -:وهــو ثــاب للســور الــدا لي شــيد بــو ــه صــر وهــو مـ ي ثعــدد مـ الصــور ل بلثــة
حيوا ــات هــي األس ــد وال ــور والتن ــي

إضــافة إلــى ع ــور حيــوان راف ــي مري ـ

ــاص ثال ــا مــردوخ ق ــدما

األماميتــان قــدما أســد والللفيتــان قــدما عقــاب وذيلــا ث ــنل أفعــى ورأســا رأس تنــي

ويوجــد فــي القســم

ال ــمالي م ـ البــاب ثــرج ضــلم مبنــي م ـ الطــاثوق يعتقــد ا ــا يعــود ثنائــا إلــى االســنندر المق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدو ي وقــد
استعملا للمراقبة .
 -5المعاثد  -:اشتهرت ثاثل ثمعاثدها وقد صص لعبادة آلها ملتلفة أهمها -:
أ -معبد اسايبل -:وهو ملصص لعبادة اإللا مردوخ يبير االلها الباثلية .
ب -معبد االلها

ماخ السيدة العظيمة .

ج -معبد اإللا نورتا .
د -معبد االلها يوال.
ه -معبد ع تار .
و -معبد اثو شلاري .
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 -6ال قـورة ( -:ثيـ الســماء و األرض ) تقــا إلــى ال ــمال مـ معبــد اســايبل قــرب مـ ار عمـران وهــي
مقــر اإللــا مــردوخ واســتعمل لرعــد األفــبلك وتعــي مواقيـ ظهورهــا ولتنبيــا المــدن األ ــرى ثــاللطر حــي
تعرضها لهجوم معادي .
 -7الملهــى اإلغريقــي -:مبنــي علــى التــل الجنــوثي ويظهــر ا ــا ثنــي عهــد االســنندر المقــدو ي ويتــيلف
المبنى م جمـا ثـي الملهـى وحلبـة المصـارعة واأللعـاب وفيـا مـدرجان احـدهما أعلـى مـ ال ـا ي علـى هيئـة
صف دائرة أمامها ساحة العاب.

النوفة -:
تقا النوفة جنوب ثغداد على مسافة ()156يم مصرها ثعد الفت اإلسبلمي القائد سعد ث أثي وقـاص عـام
( )17ه ـ فــي الجا ـ لغرثـي مـ هــر الفـرات واتلــهها اإلمــام علـي (عليــا الســبلم ) عاعـمة للدولـ ـ ـ ـ ـ ــة اإلسبلمي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
عام  36ه

وم اثرز ا ثار اإلسبلمية في هه المدينة (مسجد النوفة)و ( مسجد السهلة ) ثاإلضـافة إلـى قبـري

((مســلم ثـ عقيــل وهــا ي ثـ عروة)) ومرقــد الصــحاثي الجليــل ميـ م ألتمــار ومرقــد الصــحاثي يميــل ي ـ زيــاد

والــى

الغــرب منهــا وعلــى مســافة 8يــم تقــا مدينــة النجــف التــي تضــم مرقــد اإلمــام علــي عليــا الســبلم والــهي يعتبــر مـ أهــم
الم ارات اإلسبلمية ومرقد بيي ا هود وعال عليهما السبلم .

واسط -:
أ ـاها الحجـاج ثـ يوسـف ال قفـي عــام ()81ه ـ علـى الجا ـ الغرثـي مـ هــر دجلـة وسـماها واسـط أل هـا تقــا
ثي المصري ((البصرة والنوفة)) .
وم أثرز معالمها األثرية المسجد الجاما للمدينة الهي أسس علـى غـرار مسـجد النوفـة ثاإلضـافة إلـى قصـر
الحجاج دار اإلمارة ومنارة واسط المدرسة ال راثية إضافة إلى قبر التاثعي الجليل سعيد ث جبير.

حص ((قصر األ يضر))-:

يقا هها الحص إلـى الجنـوب الغرثـي مـ مدينـة يـرثبلء علـى مسـافة ( )50يـم ويقـا علـى الطريـج الـهي يـرثط
يرثبلء ثمدينة ((عي تمر)) ويمتد وادي األثـي ،إلـى ال ـمال مـ الحصـ الـهي تجـري فيـا ميـا األمطـار متلـهة
ريقها إلى ثحيرة الرزازة .
للحص أهمية تاريلية يبيرة إذ يعتقد أ ا يان حص عسنري ي ـنل ـط دفـاع وحمايـة ضـد مـ يحـاول التقـدم
م ـ جهــة الجنــوب أو الجنــوب الغرثــي ثاتج ـا مدينــة الســبلم ويعتقــد ا ــا يــان قصــر عــيد و هــة لبلســتمتاع ثجمــال
المنطقة أيام الرثيا ويعتقد آ رون ا ا إحدى قبلع م ا ج وتمرد على السلطة المري ية في ثغـداد وعمومـا يعتبـر
م أهم المنازل التي تقا على الطريج الهي يرثط جنوب العراق ثيعـالي الفـرات وسـوريا ويتمتـا هـها الحصـ ثفلامـة
البنــاء وروعــا التصــميم وإتقــان فــي معالمــا الهندســية وال رفيــة يتمي ـ الحص ـ ثالســور الــهي توجــد فيــا أرثعــة أث ـراج
رئيسية وهو للدفاع أما دا ل الحص فهناك المسجد والبهو وتعود تسمية الحص ثاأل يضر إلـى لـون القصـر الـهي
يميل في مظهر إلى اال ضرار وسط الللفية الصحراوية وال يعـرف علـى وجـا التحديـد زمـ ثنـاء الحصـ
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وان يـان

يرج ثنائا فـي النصـف ال ـا ي مـ القـرن ال ـا ي الهجـري وثغـ ،النظـر عـ وقـ ثنائـا أو أسـباثها أو مـ قـام ثبنائـا
فقد أعب هها الحص عبلمة شا صة م معالم الحضارة العرثية الراقية التي تستهوي السياح م يل منان .

فر - :

تقا مدينة فر التي تسمى أيضا ب ( يبور) على ثعد  10يم مـ مدينـة عفـك الحاليـة إلـى ال ـمال ال ـرقي مـ
الديوا ية ما يقارب 180يم إلى الجنـوب ال ـرقي مـ ثغـداد وهـي مـ المـدن السـومرية المهمـة أل هـا يا ـ المريـ
الــديني للســومريي أل هــا مري ـ اإللــا ا ليــل العظــيم الــا الهــواء و ــالج النــون لــدى الســومريون وزوجتــا االلهــا نليــل
العظيمة فيحرزت فر منه األلف ال الث ق.م .شهرة واسعة ويان أي حايم يج أن يتوج فيها وثرضا اإللا ا ليل

أهم البقايا الحضارية والمعمارية في ( فر)-:

أ -زقورة ومعبد ((أي يور -ثي الجبل)) .

ب -معبد االلها ((أ نا)) .

الورياء -:

((أوروك)) وهي أعظم مدينة أثرية معروفة في العراق تعود إلى ثدايات اإللف اللامس ق.م تقـا علـى مسـافة
()30يم إلى ال مال م مدينة السماوة في منطقة احية اللضر وم أشهر ملويها يلنامش .

أهم معالم الورياء

أ -سور المدينة .

ب -زقورة الورياء  :التي شيدها الملك ((أور مو)) مؤسس سبللة أور ال ال ة.
ج -معبد أ و سيد السماء المعروف ب ((المعبد األثي. ))،
وهناك معالم أ رى في مدينة الورياء معبد اإللا ((أ وما)) لعبادة اإللا ا ا ا ومعبد اإللا ((يارش)) .

أور -:
تقا مدينة أور إلى ال مال الغرثي م مدينة الناعرية ثمسافة ()17يم وعلى ثعد ()365يم م ثغداد .

أهم معالمها األثرية -:

أ -ال ق ــورة  -:وه ــي أث ــرز مع ــالم المدين ــة األثري ــة ال ا ص ــة الت ــي يس ــتطيا مـ ـ يرتقيه ــا أن ي ــرى جمي ــا المع ــالم
الحضــارية الظــاهرة لمدينــة أور  .ويعتقــد أ هــا ــيت فــي عصــر العبيد جــددها الحــايم الســومري أور مــو حيــث أقــام
معبد فوق المعبد القديم ثم جدد م الملوك ا ري

وهي ملصصة لعبادة اإللا القمر (س ) اإللـا المقـدس عنـد

السومريي .
ب  -معبد ( نار) ومعبد ( أدب – الل )
ج -معبد يال  -:و( ـ يـال) هـي زوج الـا القمـر التـي ظهـرت إلـى جا ـ زوجهـا اإللـا فـي المسـلة التـي ع ـر
عليها في أور وع ر في هها المعبد على الن ير م الرقم الطينية واأللواح الملنية اللاعة ثحايم ((لنش)) .
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د  -القصر النبيـر ((قصـر شـولني))  -:يعتبـر هـها القصـر مـ أهـم المعـالم األثريـة فـي (أور)  .ويتميـ ثضـلامة
جدرا ا وثن رة ما يحتوي م مرافج وحجرات .
ه  -المقبرة الملنية  -:وهي حفرة واسعة وجد فيها لقى فيسة وحفائر دف م عصر فجر السبلالت .

البصرة -:
تقــا عنــد مــد ل شــط العــرب ثــي فــارس والج يــرة العرثيــة وقــد اتلــه فيهـا العــرب ثعــد فتحهــا ســنة 16ه ـ علــى
عهد اللليفة عمر ث اللطاب معسنراً للجند .ويبدو أن البصرة مـ المنـا ج القديمـة التـي سـننها العـرب فـي عهـود

موغلة في القدم .

وم أهم معالمها الحضارية

 -1مســجد البصــرة  -:مــا ي ـ ال ج ـ ء منــا ثـ د
ـاق لحــد ا ن ولقــد ثنــي المســجد ((أثــي موســى األشــعري)) علــى
أ قاض أول مسجد في البصرة .
 -2دار اإلمارة  -:دار اإلمارة مبلعقة للمسجد حتى يتمن األميـر مـ الـههاب إلـى المسـجد ويسـهل علـى
الناس أداء الفرائ ،واالتصال ثاألمير .
 -3ترثــة النــواز  -:شــيدت زم ـ الجبلئـري وهــي ج ـ ء م ـ مســجد ثنــا ال ــيخ ســاري ثـ حس ـ الضــاع عــام
 920ه 1514 /م..
 -4مرقد الحس البصري .
 -5مرقد ال ثير ث العوام.
 -6مرقد لحة ث عبيدا

األهداف األدائية

.

يتعرف الطال عند دراستا هه الوحدة على ا ثار ال ا صة فـي مـدن الوسـط والجنـوب والتقـدم الحضـاري
في تلك المدن قديماً .

االمتحان القبلي  -:توجيا أسئلة ا تيارية حول المادة إلى الفئة المستهدفة لغرض معرفة مدى استيعاثهم لها .
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