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المظاهرُ الح�ضارّيُة للّدولِة الأَموّيِة

الِوْحَدُة الثالثُة 3

ورُة اأعالُه؟  ما الّذي تمّثُله ال�شُ

؟ نجاُز الُعمرانيُّ  اإلى اأيِّ ع�شٍر يعوُد هذا الإ



ُة لْلِوْحَدِة تاَجاُت الَعامَّ النِّ

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

 ي�شتوعَب المفاهيَم والم�شطلحاِت الواردَة في الوحدِة.
 ُيمّيَز اأ�شاليب الّزراعِة في الع�شِر الأَمويِّ ُمبيًِّنا اأهمَّ المحا�شيِل الزراعيِة.

ناعاِت فــي الع�شِر الأَمويِّ ويقارَنها بمثيالِتها   يتعــّرَف اإلى اأ�شناِف الِحَرِف وال�شّ
في الوقِت الحا�شِر.

 ُيبّيَن دوَر الأَمويّيَن في تن�شيِط الّتجارِة وتنميِتها.
.  ُيعّدَد فئاِت المجتمِع في الع�شِر الأَمويِّ

. ِة والَموالي في الع�شِر الأَمويِّ مَّ  يتعّرَف اإلى دوِر اأهل الذِّ
 ُيعّدَد اأ�شناَف العلوِم في الع�شِر الأَمويِّ واأبرَز علمائها.

 يتتبََّع ُطَرَق الّتجارِة في الع�شِر الأَمويِّ على الخريطِة.
 ي�شتنتَج مظاهَر فِنّ الِعمارِة عنَد الأَموّييَن.

 ُيثّمَن اإنجازاِت َبني اأُميََّة في مجالِت الّرعايِة الجتماعيَِّة.
لِميِّ مَع غيِر الُم�شلميَن.  ُيثّمَن دوَر الأموّييَن في تبِنّي الّت�شاُمِح الدينيِّ والتعاُي�ِس ال�شِّ

 ُيقّدَر دوَر علماِء مدينِة العقبِة ) اأيلَة ( في روايِة علِم الحديِث.

ُة لْلِوْحَدِة تاَجاُت الَعامَّ النِّ
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: الّزراعُة اأولاً

ُل الّدرُس األوَّ

اأ�شاليَب  الع�شِر الأَمويِّ  مار�َس الفالحوَن في 
الأرا�شي  لطبيعِة  تبًعا  الأر�ِس  زراعِة  في  متنوعًة 
تعتمُد  الّتي  الَبْعِليَِّة  الأرا�شي  ففي   , َريِّها  وُطرِق 
على مياِه الأمطاِر ا�شتِخدَم )الّتبويُر( كما ُهَو الحاُل 
زراعِة  في  التناُوُب  وا�شتِخدَم  ال�ّشاِم,  بالِد  في 

المحا�شيِل في المناطِق الّتي تعتمُد على الّريِّ كاأرا�شي م�شَر والعراِق, وقام المزارعون 
بتجفيِف الم�شتنقعاِت وتحويِلها اإلى اأرا�ٍس زراعّيٍة كما كاَن �شائًعا في العراِق.

التّبويــُر: تق�شيُم الأر�ِس اإلى ق�شميِن 
يتمُّ زراعُة الأوِل وُيتَرُك الثاني للعاِم 

القادِم بعَد اإراحتِه.
التناُوُب: زراعُة الأر�ِس بمح�شوٍل 
مختلــٍف فــي كلِّ عــاٍم اأو مو�شــٍم 

. زراعيٍّ
ما الهدُف مِن ا�ستخداِم اأ�سلوِب التبويِر؟

احلياُة القت�صادّيُة

تن�شيِط  في  الفتوحاِت  حركِة  عْن  نتَج  اّلذي  الأمويِة  للّدولِة  الكبيُر  التو�شُع  �شاهَم 
الحياِة القت�شادّيِة مْن زراعٍة و�شناعٍة وتجترٍة.

2- اأهمُّ املحا�سيِل الّزراعيِّة

1- الأ�ساليُب الّزراعيِّة

وُمناخيًّا,  ُجغرافيًّا  اأقاليِمها  ع  بتنوُّ الأَموّيِة  الّدولِة  في  الّزراعّيُة  المنتجاُت  عِت  تنوَّ
تاأّمِل ال�ّشكَل الآتَي:

اأهمُّ المحا�سيِل الّزراعيِّة في الع�سر الأَمويِّ

الزيتوُن , الِعَنُب , التيُن , الّلوزياُت.

�ُس القمُح, ال�شعيُر, الّذرُة, الَعَد�ُس, الِحمَّ

الأرُز, ق�شُب ال�ّشكِر, الِقنَُّب, الُقْطُن, الِكّتاُن

النخيُل باأنواعه
. ال�ّشكُل )3-1(: اأهمُّ المحا�شيِل الّزراعّيِة في الع�شِر الأَمويِّ
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وجوَد �شلِة وثيقٍة بيَن تربيِة الَحَيواناِت والّزراعِة قديًما وحديًثا.

3- الّثوُة احَليَوانيُّة

�شاَد في الع�شِر الأَمويِّ ا�شتخداُم الَحَيواناِت في الّزراعِة كالأبقاِر والَحِميِر والِبَغاِل 
على  للح�شوِل  والأبقاِر  والأغناِم  كالماعِز  والحيواناُت  يوُر  الطُّ َوُدّجَنِت  بِل,  والإ
وِف والجلوِد من ناحيٍة ومخلفاِتها  ُمنتجاِتها مَن الّلحوِم والحليِب وم�شتّقاِته وال�شّ

لت�شميِد الُتربِة من ناحيٍة اأخرى.

في  والّتجارِة  الّزراعِة  تطّوُر  �شاهَم 
مَن  العديِد  ظهوِر  في  الأَموّيِة  الّدولِة 
دخوُل  واأّدى  ناعاِت,  وال�شّ الحرِف 
ب�شناعاِتها  الّدولِة  في  جديدٍة  اأقاليَم 
الَمحّلّيِة كُخرا�شاَن والمغرِب والأندل�ِس 

ِر هذا القطاِع.  اإلى تطوُّ
الع�شِر  في  الحرِف  اأ�شهِر  ومْن 
والِعَطارُة  والنِّجارُة  الِحدادُة  الأَمويِّ 
باَغُة,  وال�شِّ والِحياكُة  الُحِليِّ  ياغُة  و�شِ
جاِج  والزُّ اِر  الَفخَّ �شناعِة  اإلى  اإ�شافًة 

والَخَزِف .

ناعاُت ثانياًا:احلرُف وال�صّ

. ال�ّشكُل)3-2(: اإناٌء مَن الع�شِر الأَمويِّ
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؟ الأَمويِّ الع�شر  ناعِة في  ال�شّ اإلى تطّوِر  اأّدْت  اّلتي  العوامُل  •  ما 
, فتاأّمْلها في ال�ّشكِل الآتَي, ُثّم اأِجْب  واأّما ال�شناعاُت الّتي ُعِرَفْت في الع�شِر الأَمويِّ

عّما يليه:

�شناعُة الورِق

�شناعُة المن�شوجاِت

�شناعــُة الورِق مْن نباِت الَبْرِديِّ اّلــذي كان ينمو على �شفاِف 
نهِر النيِل في م�شَر. 

الأقم�شــُة الُقْطنّيُة والِكّتانّيــُة في م�شَر والعــراِق, وال�ّشجاُد في 
ُخرا�شاَن و�َشَمْرَقْنَد وُبخارى, والأقم�شُة الحريرّيُة في الأندل�ِس, 

َر. والأقم�شُة الُقْطنّيُة في ِم�شْ
. ناعاِت في الع�شِر الأََمويِّ ال�ّشكُل )3-3(: اأنواُع ال�شّ

ا�شتهاَر م�شَر ب�شناعِة الَوْرِق.

ناعاِت في الع�سِر الأَمويِّ اأهمُّ ال�سّ

ال�شناعاُت الَمْعِدنّيُة

ناعاُت الغذائّيُة ال�شّ

فُن الحربّيــُة والّتجاريُّة, �َشكُّ الُعْمَلِة, والأدواُت  الأ�شلحُة وال�شُّ
الّزراعّيُة. 

َطْحُن الُحبوِب, وع�شُر الزيتــوِن, وا�شتخراُج ال�ّشكِر في م�شَر 
والأندل�ِس وتجفيُف الفواكِه. 

ثالثاًا: الّتجارُة

, ويعوُد ذلَك اإلى عوامَل هي:  ازدَهرِت الّتجارُة في الع�شِر الأَمويِّ
1- اّت�شاُع الّدولِة واإ�شراُفها على اأهمِّ ُطرِق الّتجارِة البّريِّة والبحرّيِة العالمّيِة اآنذاَك.

ُد منتوجاِتها. ناعِة وتعدُّ ُر الّزراعِة وال�شّ 2- تطوُّ
3- اهتماُم الخلفاِء الأموّييَن بتاأميِن حريِة الّتباُدِل الّتجاريِّ مَع مختلِف الَمناطِق.
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وقــْد َعَرَفِت الّدولُة الأَمويّــُة الّتجارَة الّداخلّيَة الّتي قاَمْت على تبــاُدِل الُمنتجاِت بيَن 
اأقاليــِم الّدولِة, وعرَفــِت الّتجارَة الخارجّيــَة الّتي قاَمْت على تباُدِل تلــَك المنتجاِت مَع 
. تاأَّمِل الخريطَة  ِف اإلى اأهمِّ الُطرِق الّتجارّيِة في الع�شِر الأَمويِّ وِل الُمجاورِة. وللتعرُّ الــدُّ

الآتيَة, ُثّم اأِجْب عّما يليها:

يِن اإلى اأوروبا. • تتبَّْع على الخريطِة الّطريَق البَّريَّ القادَم مَن الهنِد وال�شّ
َعْت  ناعّيِة, وتنوَّ د ُمنتجاِتها الّزراعّيــِة وال�شّ دْت �شــادراُت الّدولِة  الأَمويِّة بتعــدُّ تعــدَّ
وارداُتهــا بتنّوِع المناطِق الّتي تعامَلْت مَعها ِتجاريًّا. تاأّمــِل ال�ّشكَل الآتَي, ُثّم اأِجْب عّما 

يليه:

. ال�ّشكُل )3-4(: خريطٌة تمّثُل ُطرَق الّتجارِة في الع�شِر الأَمويِّ
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تنّوُع �شادراِت الّدولِة الأَمويَِّة.

اأهمُّ �سادراِت الّدولِة الأَمويِّة ووارداِتها

ادراُت ال�سّ

الوارداُت

الحبــوُب, ال�ّشكــُر, الُقْطــُن, الأرُز, المن�شوجاُت, الأوانــي, الُبُخوُر, 
. ُب, النُّحا�ُس, ورُق البَّرِديِّ , الحديُد, الّذهَّ الُحِليُّ

الحجارُة الكريمُة, العاُج, التوابُل والبهاراُت, الخزَف, الحريُر, خ�شُب 
فِن, الّزيوُت الِعْطِرّيُة, الُعُطوُر.  ندِل, اأخ�شاُب ال�شُّ ال�شّ

ال�ّشكُل )3-5(: �شادراُت الّدولِة الأَمويِّة ووارداُتها.
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1- عّرْف ما يلي :
. التَّبويَر, الّتجارَة الّداخلّيَة, ورَق الَبْرديِّ

2- ما اأ�شباُب ما يلي؟
رِق الّتجارّيِة العالميَِّة. اأ   -  اإ�شراِف الّدولِة الأَمويَِّة على اأهمِّ الطُّ

ب- ا�شتخدام الّتناوِب عنَد زراعِة الأرا�شي في العراق.

3-  اأكمِل الفراَغ في الجمِل الآتيِة:
اأ   - ا�شتخدَم اأ�شلوُب الّتبويِر في زراعِة الأرا�شي .....................................................

ب- انت�شَرْت �شناعُة ورِق الَبْرِديِّ في ........................................................................
جـ- مْن �شادراِت الّدولِة الأَموّيِة 1.......................  2.......................  3.......................

د  - ِمَن البحاِر الّتي اأ�شَرَفِت الّدولُة الأَمويُّة على �شواحِلها  
.....................................2        .....................................1

؟ ناعِة في الع�شِر الأَمويِّ ِر ال�شّ ْت اإلى تطوُّ 4- ما العوامُل الّتي اأدَّ

5- اذكْر اأربعًة مْن وارداِت الّدولِة الأموّيِة.
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الّدرُس الثاني
احلياُة الجتماعّيُة

ها دخوُل  ِع الّدولِة الأَمويَِّة, ومْن اأهمِّ �شالميُّ تغيراِت عديدًة مَع تو�شُّ �شهَد المجتمُع الإ
�شالميِّ في جٍوّ من  , فعا�ُشوا في المجتمــِع الإ �شالميِّ يــِن الإ العديــِد مَن ال�ّشعوِب في الدِّ

�شالمّيِة. الم�شاواِة والعدِل والّت�شاُمِح, و�شاهموا في الح�شارِة الإ

: فئاُت املجتمِع اأولاً

�شالميُّ نظاَم الّطبقاِت كما كاَن �شائًدا مْن َقْبُل في الح�شاَرَتيِن  لــم يعرِف المجتمُع الإ
�شــالُم اأّكَد على اأنَّ الّنا�َس �شوا�شيٌة ل فــرَق بيَنهم,  فقد تاألََّف  ال�ّشا�شانّيــِة والِبْيَزنِطّيِة, فالإ
المجتمــُع الأَمويُّ من فئاٍت مختلفٍة منهــم العرُب من م�شلمين وم�شيحيين وغيُر العرِب 
كالمجو�س وهذه الفئاُت المتفاوتُة في اأو�شاِعها القت�شادّيِة والجتماعّيِة, �شاهَمْت في 

ِرها. ِم الّدولِة وتطوُّ تقدُّ

كالّراهِب  َيِة,  الأَموَّ الّدولِة  ِر  تطوُّ في  الم�شيحيِة  ال�شخ�شياِت  من  العديُد  �شاهَم 
بِّ والكيمياِء,  َنُه �شنعَة الطِّ )ِمْرَياِن�َس( الّذي كان اأ�شتاًذا لخالِد بِن يزيَد بِن معاويَة فقْد لقَّ
و)ُيوَحنَّا( الّدم�شقيِّ كان في �شباِبه ُمالزًما ليزيَد بِن معاويَة وم�شوؤوًل عْن اإدارِة ال�شوؤوِن 
رجوَن بِن من�شوٍر الروميِّ كاتًبا لمعاويَة  المالّيِة في دم�شَق لأكثَر مْن خليفٍة, كما كان �شِ
بِن اأبي �شفياَن, وابِن َوّثاٍل الّذي عيََّنُه معاويُة على َخراِج ِحْم�ٍس, وح�ّشاَن الّنبطيِّ الّذي 

. اِج بِن يو�شَف الثقفيِّ كاَن كاتًبا لوالي العراِق الحجَّ
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ثانياًا: الَم�صاكُن
كاَنْت غالبّيُة بيوِت الُم�شلميَن في الع�شِر الّرا�شديِّ ب�شيطًة ان�شجاًما مَع الروِح الّدينّيِة 
ولن�شغاِلهم بحركِة الفتوحاِت ولأو�شاِعهم القت�شادّيِة, ومَع بدايِة الع�شِر الأَمويِّ دخَل 
ِن ظــروِف الّنا�ِس مَن الناحيــِة القت�شادّيِة, وا�شتفادِتهم  تغييٌر فــي َنَمِط البناِء نتيجَة تح�شُّ
مْن خبــراِت �ُشّكاِن البالِد المفتوحِة في بناِء الم�شاكِن, وقــْد اختَلَفْت م�شاكُن الّنا�ِس في 
الع�شــِر الأمويِّ من مكاٍن لآخَر ومْن فئٍة لأُخرى وذلَك تبًعا للو�شِع القت�شاديِّ الخا�سِّ 

بال�ّشكاِن؛ ولذلَك تنّوَعُت منازُلهم مْن ق�شوٍر َفْخَمٍة اإلى بيوٍت ّطينّيٍة ب�شيطٍة.
وقْد تمّيَزْت َمباني الأَمويّيَن ب�شماٍت هي:

1- الّزخرفُة
الَمبانــي  بزخرفــِة  الأَموّيــوَن  ا�شتَهــَر 
وك�شاِء اأر�شّيِتها وُجدراِنها بالُف�شيِف�شاِء 
نِة, وتاأثــَرِت النقو�ُس  الّزجاجّيــِة الُملوَّ
مويّــِة بالفِنّ  الحجريّــُة في الِعمــارِة الأَ

. الِبيزنطيِّ
ال�ّشكُل: )3-6(: زخرفٌة اأَمويٌَّة. 2- الحّماماُت 

حّيِة  اأُلِحَقــِت الحماماُت بالق�شوِر والبيــوِت, وكاَن لها دوٌر هامٌّ في حياِة الّنا�ِس ال�شّ
ُة التي كانْت مكاًنا لرتياِد الّنا�ِس  كمكاٍن للّطهارِة والنَّظافِة, ولعَبِت الّحماماُت العامَّ
, فكاَنت ُملتًقى للّنا�ِس يتبادُلون  ا في الَمجاِل الجتماعيِّ طلًبا لال�شتحماِم فيِه دوًرا هامًّ

فيها �شوؤوَنهم وق�شاياُهم.
ِة؟ • عالَم يدلُّ اعتناُء الأَموّييَن ببناِء الحّماماِت العامَّ
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3- الِبَرُك 
ِر  ِة وخا�شــًة في الق�شوِر, ومْن اأ�شهِرها بركُة ق�شِر الُموقَّ البركــُة مْن مرافِق البناِء الهامَّ
, وُمعَظُم البيوِت الأَموّيِة ا�شتملت على بــرٍك �شغيرٍة ذاِت نوافيَر جميلٍة  فــي الأَردنِّ

اإ�شافًة اإلى برٍك خارجّيٍة لتجميِع المياِه.

ال�ّشكُل )3-7(: بركٌة في اإحدى البيوِت الّدم�شقّيِة.

اهتماَم الأَموّييَن ببناِء الِبرِك. 

4- الأثاُث الَمنزليُّ
تنــّوَع الأثــاُث المنزليُّ عنَد الأَموّييَن ح�شــَب الأو�شاِع القت�شاديّــِة, وكاَن اأكثُرها 

�شيوًعا الُب�شُط الم�شنوعُة من �َشْعِر الَحَيواناِت, والو�شائُد والكرا�شي الخ�شبّيُة.
• قارْن بيَن مكّوناِت البيِت الأَمويِّ والبيوِت في الوقِت الحا�شِر.

فّيِة. بالّرجوِع لُمحركاِت البحِث اجمْع �شوًرا لزخرفٍة اأَمويٍّة, ُثمَّ عّلْقها في الغرفِة ال�شّ
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ثالثاًا: الأعياُد

ا: و�صائُل الرتفيِه رابعاً

, وكاَن مْن اأ�شهِرها �شباُق الخيِل, فقْد اأقاَم  مويِّ تعــّدَدْت و�شائُل الترفيِه في الع�شِر الأَ
الأمويّــوَن حلباٍت ل�شباِق الخيِل, وُيــروى اأنَّ اأّوَل مْن اأقاَم تلــَك الم�شابقاِت من خلفاِء 
َبِنــي اأُمّيَة الخليفــُة ه�شاُم بُن عبِد الملــِك, وكاَن ي�شترُك فيها اأعداٌد كثيــرٌة مَن الخيوِل, 
طرنِج ورمُي  ومــْن و�شائِل الترفيِه الأُخرى تربيُة الّطيوِر والَحيواناِت وال�ّشباحُة ولعبُة ال�شِّ
وِم  النَّ�شاِب )القو�ِس( والمبارزُة, و�شيُد الغزلِن والّطيوِر, ولّما اختلَط الم�شلموَن مَع الرُّ
قوَر  ُبوا ال�شّ يِد, فدرَّ وا منهم الكثيَر مْن ُطرِق ال�شّ �شالميِة اقتب�شُ والفر�ِس بعَد الفتوحاِت الإ

يِد يزيُد بُن معاويَة. وا بال�شّ يِد, ومْن اأ�شهِر الخلفاِء الأَموّييَن الّذيَن اهتمُّ على ال�شّ
• قارْن بيَن و�شائِل الترفيِه في الع�شِر الأَمويِّ مَع و�شائِل الترفيِه في اأيّاِمنا هذِه.

• تقــوُل الِحكمــُة اليونانّيُة “ العقُل ال�ّشليُم في الج�شِم ال�شليــِم “ براأيَك ما هَي و�شائُل 
الترفيِه الّتي ُتحّقُق هذِه الحكمَة؟

مويِّ يحتفلوَن بعيِد الفطــِر وعيِد الأَ�شحى في جميِع  كاَن الُم�شلمــوَن في الع�شِر الأَ
الأم�شــاِر والأقاليِم, وكانوا َيتزيّنوَن في اأعياِدهــم باأح�شِن الثياِب, ويت�شابُق فر�شاُنهم في 
الأعياِد بالخيِل, وقد احتفَل الفر�ُس في الّدولِة الأمويِة باأعياِدهم القديمِة واأبرُزها الَنيروُز 
)اأَّوُل اأّياِم الربيِع( والمهرجاُن )اأَّوُل اأيّاِم الخريِف(, وكذلك احتفَل الم�شيحيون باأعياِدهم 

نِة الميالدّيِة في جوٍّ مَن الحريِة والّت�شاُمِح. مثِل عيِد راأ�ِس ال�شَّ
•  عالَم يدلُّ احتفاُل غيِر الم�شلميَن باأعياِدهم في الّدولِة الأمويِة؟

•  قــارْن بيَن مظاهِر اهتمــاِم الُم�شلميَن بعيَدي: الفطِر والأ�شحى فــي الع�شِر الأَمويِّ 
ومظاهِر الحتفاِل بالعيَدين في اأَياِمنا الحا�شرِة.
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ا: الّرعايُة الجتماعّيُة يف الّدولِة الأَموّيِة خام�صاً

نِت الّرعايّــُة الجتّماعيُة في الّدولِة الأمويِة مكافحــَة الفقِر والمر�ِس والجهِل,  ت�شمَّ
َفَعِمَل خلفاُء َبني اأُمّيَة على تحقيِق ذلَك مْن خالِل اأموٍر هَي:

حيُة 1- الّرعايُة ال�سّ
نجازاِت في هذا المجاِل تاأّمِل ال�ّشكَل الآتَي, ثمَّ اأجْب عّما يليه: ِف اإلى الإ للتعرُّ

حيُّة في الع�سِر الأمويِّ الّرعايُة ال�سّ

حّيــِة  ال�شّ الّرعايــِة  توفيــُر 
مويِّ  ِلفئــاِت المجتمــِع الأَ

كافًة, مْن خالِل:
 بناِء الم�شت�شفياِت في الُمدِن 
الُكبرى لعالِج الّرعايا على 

اختالف اأحواِلهم.
فــي  الَمر�شــى  وعــالِج 

ال�ّشجوِن والمناطِق النائّيِة.

يافِة  اإن�شاُء دوِر ال�شّ
نفاُق  للُم�شِنّيَن والإ

عليهم.

ِة مْن خالِل: الهتماُم بذوي الحتياجاِت الخا�شّ
منــى( لأ�شحــاِب  )الزَّ ديــواِن  اإن�شــاِء   -1
الأمرا�ــسِ الُمزمنــِة كالَعمــى وال�ّشلــِل 
اأ�شمائهم  والُجــذاِم وغيِرها وت�شجيــِل 
ومنِحهــم الرواتَب.وتعييــُن عــدد من 

الموظفيُن لخدمِتهم.

. حّيُة في الع�شِر الأَمويِّ ال�ّشكُل )3-8(: الّرعايُة ال�شّ

ِمنَى(؟ • ما المق�شوُد بديواِن )الزَّ
حّيِة على الأفراِد والمجتمِع؟ • ما اأثُر الهتماِم بالّرعايِة ال�شّ

حيِّ في وقِتنا الحا�شِر. حّيِة في الّدولِة الأَموّيِة ونظاِم الّتاأميِن ال�شّ • قارْن بيَن الّرعايِة ال�شّ
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2- رعايُة الفقراِء واملُحتاجنَي
�شالميِّ مْن اأهمِّ الواجباِت الّتي �شَعِت  تاأميُن الحتياجاِت الرئي�شِة لأفراِد المجتمِع الإ
مّيَة في رعايِة  ِف اإلى اأَهــمِّ اإنجازاِت خلفاِء َبنــي اأُ الّدولــُة الأَمويُّة للقيــاِم بها. وللتعرُّ

الفقراِء تاأّمِل ال�ّشكَل الآتَي, ُثمَّ اأِجْب عّما يليه:

رعايُة الفقراِء والمحتاجيَن

اّلتــي  الأُ�شــِر  اإعالــُة 
فقَدْت ُمعيَلها.

اإعالُة كباِرِ ال�ّشنِّ 
والعاجزيَن 

والُمحتاجيَن.

الّذين  ال�ّشباِب  تزويُج 
داًقــا  �شَ يملكــون  ل 

)مهًرا(.

عــن  الّديــوِن  �شــداُد 
الّدين  فــي  الغارِميــَن 

والَموتى.

كتَب الخليفُة عمُر بُن عبِد العزيِز اإلى ُعّمالِه: 
جِل مــَن الم�شلمين مــن �شكٍن  » ل ُبــدًّ للرَّ
ياأويه, وخادٍم يكفيــِه, وفر�ٍس ُيجاهُد عليه, 
وا  واأثاٍث في بيِتِه, ومَع ذلَك فهو غارٌم فاق�شُ

عْنُه ما عليه مَن  الّدين«. 

كاَن الخلفــاُء الأَمويّــون ُيعطــون النفقاِت 
للفقــراِء في �شــورٍة َعينّيــٍة, وقــْد ُروي اأنَّ 
الفقــراَء في اإقليــِم الحجاِز والعــراِق كاُنوا 
َدْت فيها  ٍة بهم ُحدِّ يحملوَن بطاقــاٍت خا�شّ

معوناُتهم.

ال�ّشكُل )3-9(: رعايُة الفقراِء والمحتاجيَن في الّدولِة الأَمويِّة.

؟ وهل تتفــُق مَع احتياجاِت  ن�شاِن في الع�شــِر الأَمويِّ • مــا الحتياجــاُت الأ�شا�شّيُة لالإ
الإن�شاِن اليوَم؟ 

ابن عبد الحكم: �شيرة عمر بن عبد العزيز �س 164-163.

يِن عن الَمِديِنيَن مْن عوامِل ا�شتقراِر المجتمِع. ُيعدُّ تزويُج غيِر القادريَن وق�شاُء الدَّ
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3- رعايُة التعليُم

4- رعايُة غرُي املُ�سلمنَي

لوَن  �شمَل الهتماُم بالتعليِم جميَع فئاِت المجتمِع, حّتى اأنَّ خلفاَء َبني اأُمّيَة كاُنوا ُير�شِ
ِل ِليعلموهم اأمــوَر ديِنهم وقراءَة القراآِن و�شيًئا من الكتابِة  حَّ الُمعلميــَن اإلى القبائِل الرُّ

والح�شاِب, واهتُموا كذلَك بتعليِم اليتاَمى وتوفيِر الُمعلِميَن َلهم.

. �شمَلْت رعايُة التعليِم جميَع فئاِت المجتمِع الأَمويِّ

تمتَّــَع غيُر الم�شلميَن في ظلِّ الّدولِة الأَموّيِة بالّرعايــِة ال�ّشاملِة اّلتي وفََّرها خلفاُء َبني 
اأُمّيَة, تحقيًقا لمبداأ العدالِة والُم�شاواِة, فمار�َس اأ�شحاُب الّدياناِت الأُخرى عباداِتهم 
ِل ال�ّشكَل الآتَي,  ِف اإلى بع�ِس هذِه المظاهِر تاأمَّ في جوٍّ مَن الحّريِّة والّت�شاُمِح. وللتعرُّ

ثمَّ اأِجْب عّما يليه:
مْن مظاهِر اهتماِم الّدولِة الأَموّيِة بغيِر الُم�صلميَن

الوظائــَف  توليُتهــم 
المختلفــَة في الّدولِة 
الخلفــاِء  وتقريــُب 
لهــم مثِل: ابــِن اأَّثاٍل 
طبيِب معاويَة بِن اأبي 

�ُشفياَن.

من  القرو�َس  منُحهم 
ل�شتثماِر  الماِل  بيِت 
الأر�ــسِ وللم�شاهمِة 
المجتمــِع  بنــاِء  فــي 

ِره. وتطوُّ

نفــاُق على الفقــراِء والمحتاجين مْن اأهِل  الإ
ّمــِة مْن بيِت مــاِل الُم�شلميَن , فلقد كتَب  الذِّ
عمُر بــُن عبِد العزيِز اإلى عامِلــه على الب�شرِة 
ّمِة اإلى من   »...انظْر ِمــْن ِقَبِلَك مْن اأهــلِّ الذِّ
ُتــه, وولَّْت  نُّــُة , و�شُعَفْت قوَّ قــْد كُبــَرْت �شِ
عْنــه المكا�شــُب , فاأْجِر عليه مــْن بيِت ماِل 

الم�شلميَن ما ي�شلُحه«. 
ال�ّشكُل )3-10(: مْن مظاهِر اهتماِم الّدولِة الأَمويِّة بغيِر الُم�شلميَن.

• عالَم يدلُّ اهتماُم الّدولِة الأَموّيِة بغيِر الُم�شلميَن؟
• ناق�ْس الآثاَر المترتِّبَة على اهتماِم الأَمويّيَن بغيِر الم�شلميَن.
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5- احرتاُم املراأِة

فولِة  ا: رعايُة الطُّ �صاد�صاً

َحِظَيِت المراأُة بمكانٍة ممّيزٍة في الّدولِة الأَمويِّة, 
وكاَن لها م�شــاركاٌت في العديِد مــَن المجالِت, 
فقْد ظهْر مــْن ن�شاِء هذه الّدولــِة راوياٌت للحديِث 
مثُل اأُمِّ البنيَن بنِت عبــِد العزيِز بِن مرواَن, واأديباٌت 
و�شاعــراٌت, مثُل �شكينَة بنــِت الح�شيِن بِن عليِّ بِن 

اأبــي طالٍب- ر�شــي اهللُ عنه- كانت �شيدَة ن�شاِء ع�شرهــا وكانت �شاعرًة كريمًة من 
ِة, فقْد طالَبْت �َشْوَدُة  اأطيــِب الن�شاِء نف�ًشا وخلًقا.و�شارَكِت المراأُة  فــي الق�شايا العامَّ
بنُت ُعَماَرَة الَهَمَداِنّيُة معاويَة بَن اأبي �ُشفياَن بعزِل واليِه ُب�ْشِر بِن اأَرطاأََة؛ لأّنه لم يعامِل 

الّرعيَة معاملًة ح�شنًة. 
َة في الّدولِة, فقْد عيََّن معاويُة بُن اأبي �ُشفياَن  وتقّلَدْت بع�ُس الّن�شاِء الوظائَف العامَّ
ْكوى( الّتي كاَن يرفُعها الّنا�ُس  امراأًة ُتدّعى )ِمنََّة( بَمهّمِة ا�شتالِم الَحوائِج )َعرائ�ِس ال�شَّ

للخليفِة.
؟ • عالَم َتدلُّ م�شاركُة المراأِة في الق�شايا العاّمِة في الع�شِر الأَمويِّ

عائ�سة بنت ه�سام بن عبد الملك 
هــي مْن اأبــرِز ن�شاِء َبنــي اأمّيَة, 
وكانت ُترافُق اأباها في مواِكبه 
لمكانِتهــا عنَد اأبيها, وكان لها 

خيٌل ت�شابُق بها.

بِّ لم تقت�شْر على الّرجاِل في الع�شِر الأمويِّ بل ا�شتِهَر مَن الّن�شاِء طبيباٌت  اأنَّ ِمهنَة الطِّ
�شًة في ِطبِّ الُعيوِن . ماهراٌت مثُل زينَب طبيبِة َبني اأَْوٍد الّتي كاَنْت متخ�شِّ

ِف اإلى هــذا الهتماِم تاأّمِل  ْوَلوهــا اهتماًما كبيًرا. وللتعرُّ  اعتَنــى بنو اأُمّيَة بالّطفولِة واأَ
ال�ّشكَل الآتَي:
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مظاهُر رعايِة الأَمويّيَن للّطفولِة

والّرعايِة  التعليــِم  توفيُر 
حيِة الَمجانّيِة. ال�شّ

وتاأميُن  بالأيتاِم  الهتماُم 
احتياجاِتهــم وَمــْن يقوُم 

على خدمِتهم.

ت�شجيُل اأ�شماِء المواليِد في ديواِن الَعطاِء 
وتخ�شي�ُس مبلٍغ مَن الماِل لتربيِتهم.

ال�ّشكُل )3-11(: مظاهُر رعايِة الأَموّيين للّطفولِة.

ادِر عــاَم 1959م ومظاهِر اهتماِم  فِل ال�شّ عالِن العالميِّ لحقــوِق الطِّ قارْن بيــَن الإ
فِل. الأَمويِّيَن بالطِّ
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1- عّرْف ما يلي:
ِمِنَى, ابَن اأَثَّاٍل, النيروَز والمهرجان. ديواَن الزَّ

حيحِة: 2- اأكمِل الجدوَل الآتَي بالمعلوماِت ال�شّ

3- اذكْر ِمثاليِن على: 
ولِة الأَموّيِة. اأ   -  مظاهِر رعايِة الّدولة لغيِر الم�شلميَن في الدَّ

ب- مجالٍت �شارَكْت فيها المراأُة في الّدولِة الأَمويِّة.

4- بّيْن مظاهَر اهتماِم الأَمويّيَن بالتعليِم.

5- اأكمل الفراَغ في الجمِل الآتيِة:
يِد.................................................. اأ   - من الخلفاِء الأَمويِّين الّذين ا�شتهروا بال�شّ
ب- مْن اأعياِد غير الم�شلمين .............................................. ....................................

َدْت و�شائُل الّترفيِه في الع�شر الأَمويَّ ومنها............................................ جـ- تعدَّ

مظاهُر الّرعايِة يف الّدولِة الأَمويِّةاملجاُل

الّرعايُة ال�شحيُة

رعايُة الفقراِء والُمحتاجيَن 

فولِة رعايُة الطُّ
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ن�صانّيُة الّدرُس الّثالث العلوُم الّدينّيُة والإ
والّتطبيقّيُة

بِر في الكوِن ومظاهــِره , وحثَّ على طلِب  ــِر والتدُّ دعــا الّديُن الإ�شالميُّ اإلى التفكُّ
العلِم؛ لذا اهتّم الأَموّيوَن بالعلوِم على اختالِف اأ�شناِفها, ومْن مظاهِر هذا الهتماِم اإن�شاُء 

الموؤ�ش�شاِت التعليمّيِة فمنها:
1- الكتاتيُب 

وهــَي اأماكُن اأُقيَمْت بالُقــرِب مَن الم�شاجِد اأو فــي بيِت �شيِخ الُكّتــاِب, يتعّلُم فيها 
بياُن في �شٍنّ مبكرٍة حفَظ القراآِن ومبادَئ القراءِة والكتابِة والح�شاِب. ال�شّ

ال�ّشكُل )3-12(: الكتاتيُب.
2- الم�ساجُد 

ا, وكاَن  َلْم تكِن الم�شاجُد في ذلك الوقت ُدْوًرا للعبادِة فقْط, بْل ُدوًرا لتلقي العلِم اأي�شً
التدري�ُس فيها بنظاِم الحلقاِت, اأْي يلتفُّ الطالُب على �شكِل حلقٍة حوَل اأحِد العلماِء 
لتلقي العلِم, ويتوافُر في الم�شجِد اأكثُر مْن حلقٍة للتدري�ٍس في موا�شيَع مختلفٍة, ومْن 
اأ�شهِر هذِه الم�شاجِد: الم�شجُد الحراُم في مكَة المكّرمِة والم�شجُد الّنبويُّ في المدينِة 

المنّورِة والم�شجُد الأمويُّ في دم�شَق والم�شجُد الأق�شى في القد�ِس.

: املوؤ�ص�صاُت التعليمّيُة اأولاً
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ال�ّشكُل )3-13(: حلقاُت العلِم في الم�شجِد.

• بّيِن المق�شوَد بنظاِم الَحلقاِت.
• قــارْن بيَن الَكتاتيــِب والم�شاجِد 

مْن حيُث موادُّ الدرا�شِة.
لــْم يقت�شــِر التعليــُم فــي الع�شِر 
الأَمويِّ علــى الَكتاتيِب والم�شاجِد 
فح�شــُب, بــل كاَن ُيختــاُر لأبنــاِء 
ِة مَن الخلفاِء والولِة والقادِة  الخا�شّ

بوَن. والأعياِن علماُء وُمعّلموَن من ذوي الِخْبرِة اأُِطلَق عليهم الُموؤدِّ
مويِّ الرحلُة في طلِب العلِم, ف�شافَر العديُد مْن طالِب العلِم  وقْد �شاَع فــي الع�شِر الأَ

اإلى الُبلداِن لتلقي العلوِم مْن كباِر العلماِء في اأنحاِء الّدولِة.
حلِة في طلِب العلم قديًما وحديًثا. •  قارْن بيَن ظروِف الرِّ

ُعْد اإلى اأحِد ُمحّركاِت البحِث, وابحْث عْن اأثِر الِتْكنولوجيا في ظهوِر مفهوِم التعلُِّم عْن ُبْعٍد.

نَِّة الّنبويِة ال�شريفِة لرتباِطها بالحياِة  وهَي العلوُم الّتي انبثَقْت عِن القراآِن الكريِم وال�شُّ
ومْن هذِه العلوِم:

ثانيًّا: العلوُم الّدينّيُة

1- علوُم القراآِن الكريِم
وهي علوٌم ُمتعّلقٌة بالقراآِن الكريِم كالتف�شيِر واأ�شباِب النُّزوِل والقراءاِت وغيِرها.
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2- علُم الحديِث
حَّ نقُله عِن الّر�شوِل الكريِم -�شلى اهلل عليه  ُد بالحديِث النبويِّ ال�شريِف كلُّ ما �شَ ُيق�شَ
و�شلم-  من قوٍل اأْو فعٍل اأْو تقريٍر اأْو �شفٍة, وقْد كانِت الأحاديُث ُتحَفُظ في �شدوِر 
مويِّ عمَر بِن عبِد  قِة, حّتى جاَء عهُد الخليفِة الأَ حائِف المتفرِّ الّرجاِل اأْو بع�ــسِ ال�شّ
العزيــِز اّلذي اأَمَر بتدويِن الحديِث ال�شحيِح وجمِعه في ُكتٍب, بعَد ظهوِر الأحاديِث 
حابِة والّتابعيَن مــْن حفظِة الحديِث في البالِد  رِق ال�شّ المو�شوعِة )المكذوبــِة( وتفُّ
َلْت عّدُة ن�شٍخ اإلى اأقاليــِم الّدولِة الأمويِّة, ومْن  المفتوحِة ووفــاِة الكثيِر منهم. فاأُر�شِ
ثين في ذلَك الع�شِر, �ُشفياُن الّثوريُّ �شاحُب كتاِب »الجامِع الكبيِر«. اأ�شهِر الُمحِدّ

• عّرِف الحديَث ال�ّشريَف.
• براأيَك ما اأهّمّيُة تدويِن الحديِث؟

اأنَّ مدينَة اأيلَة الأردنّيَة )العقبِة حاليًّا( كاَنْت مْن اأهمِّ مراكِز روايِة الحديِث الّنبويِّ 
ٍل بيَن اأقاليِم الّدولِة الأَمويِّة,  فــي الع�شِر الأَمويِّ نظًرا لموقِعها الممّيــِز كحلقِة َو�شْ
وازداَد �شّكاُنها بعَد الفتوحاِت, ف�شكَنها َمواٍل وُتجاٍر, وقِد ارتبَطِت المدينُة باإماِم 
هريِّ الّذي نزَلها, و�شاهَم تالميذُه من اأبناِءِ المدينِة  الُمحدثيــَن محمِد بِن م�شلِم الزُّ
فــي انت�شاِر علِم الحديِث, فظهــَر العديُد مْن علماِء الحديِث مثــِل خالِد بن عقيٍل 

. الأيليِّ

3- علُم الفقِه
وهو العلُم بالأحكاِم ال�ّشرعّيِة العملّيِة الم�شتنبطِة من اأدلَِّتها التف�شيلّيِة )القراآِن الكريِم 
جماِع والقيا�ِس(, وقد زاَدِت الحاجُة لهــذا العلِم نظًرا لّت�شاِع  وال�ّشنَّــِة الّنبويــِة والإ
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ازدياَد الهتماِم بعلِم الفقِه.

ِع �شعوِبها واختالِف اأحواِلها, ومْن اأ�شهِر الفقهاِء في الع�شِر الأَمويِّ عبُد  الّدولِة وتنوُّ
َنِن في الفقِه. الّرحمِن بُن ُعمَر الأوزاعيُّ �شاحُب كتاِب ال�شُّ

ن�صانّيُة ثالثاًا: العلوُم الإ

1– اللغُة 
قــاَم علماُء اللغِة بو�شِع قواعَد للمحافظــِة على الّلغِة العربّيِة ِمَن الّلحِن )الخطاأ(, بعَد 
ِف اإلى اأهمِّ الّتطّوراِت  �شــالِم. وللتعرُّ دخــوِل العديِد مَن ال�ّشعوِب غيِر العربّيِة في الإ

في علِم الّلغِة انظِر ال�ّشكَل الآتَي, ثّم اأجْب عّما يليه: 

ِر علِم الّلغِة في الع�سِر الأَمويِّ مظاهُر تطوُّ

-  ظهــوُر م�شطلحــاٍت جديدٍة نتيجــًة لترجمِة 
العلوِم والمعارِف وما ا�شتِحدَث من ُنُظِم �شرعّيٍة 
واإدارّيــٍة و�شيا�شّيٍة جديــدٍة, وُيعدُّ معجــُم العيِن 
للخليــِل بِن اأحمَد الفراهيــديِّ اأّوَل معاجِم الّلغِة 

. ِنَّفْت في الع�شِر الأَمويِّ الّتي �شُ

-  تنقيــُط اأحــرِف الّلغــِة العربّيــِة و�شبُطها 
بالحركاِت وذلَك بت�شجيٍع مَن الخليفِة عبِد 
الملِك بــِن مرواَن علــى يِد عالــِم اللغِة اأبي 

الأ�شوِد الُدوؤلي وتالميِذه مْن بعِده.

. ِر علِم الّلغِة في الع�شِر الأَمويِّ ال�ّشكُل )3-14(:  مظاهُر تطوُّ

• تخّيْل اأنَّ حروَف الّلغِة العربّيِة َبِقَيْت دوَن �شبٍط بالحركاِت والنَّقِط.
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وازدهَرِت الَخطابُة في الع�شِر الأَمويِّ وزاَدْت اأهميَُّتها للم�شاهمِة في تثبيِت دعائِم 
, وا�شتِهَر كثيٌر مَن الخلفاِء والأمــراِء والقادِة بالَخطابِة, مثِل الخليفِة  الحكــِم الأَمويِّ

معاويَة بِن اأبي �ُشفياَن واأميِر العراِق »زياِد بِن اأبيِه« اّلذي ا�شتِهَر بخطبِته »البتراِء«.
3- التّاريُخ 

هو العلــُم اّلذي ُيعنــى بت�شجيــِل الأحداِث 
الّتاريخّيــِة َوْفًقا لزمــِن حدوِثهــا. وقْد كاَن 
للقراآِن الكريِم وال�ّشنِة الّنبويِّة اأثٌر في ت�شجيِع 
هذا العلِم, فالقراآُن الكريُم ذكَر اأخباَر الأمِم 
ال�شابقِة؛ لأَْخــِذ العظِة والِعْبرِة َوُعِنَيت كتُب 
التاريِخ بتدويِن اأخباِر الُم�شلميَن وفتوحاِتهم, 
ــوا بتدويِن اأن�شــاِب القبائــِل العربّيِة,  واهتمُّ

واأّوُل َمــْن دّوَن الّتاريــَخ عبيُد بُن �َشْرَيَة في عهِد معاويَة بِن اأبــي �ُشفياَن واأَّوُل َمْن اأّلَف في 
ال�ّشيرِة  عروُة بُن الّزبيِر بِن الَعْواِم.

ال�ّشكُل )3-15(: كتاُب ال�ّشيرِة 
الّنبوّيِة لبِن اإ�شحاَق.

• ا�شتنتْج اأ�شباَب اهتماِم الُم�شلميَن بعلِم الّتاريِخ.

2- ال�سعُر والَخَطابُة
ِر ظهوُر علِم الَعرو�ِس اّلذي  , ومْن مظاهِر هذا التطوُّ َر ال�ّشعُر في الع�شِر الأَمويِّ تطوَّ
دْت اأغرا�ُس  , وتعدَّ ُيعَنــى ب�شبِط اأوزاِن ال�ّشعِر على يِد الخليِل بِن اأحمــَد الفراهيديِّ
َع الخلفاُء والأمراُء الأَموّيوَن  ال�ّشعــِر مْن مديٍح وفخٍر وهجاٍء وَغَزٍل ورثــاٍء, وقْد �شجَّ
ال�ّشعــراَء وقّرُبوهم, ومــْن اأ�شهِرهم الأخطُل �شاعُر معاويَة بــِن اأبي �ُشفياَن والفرزدُق 

�شاعُر عبِد الملِك بِن مرواَن.
. راِت اّلتي طراأْت على ال�ّشعِر في الع�شِر الأَمويِّ •  بّيْن اأهمَّ التْطوُّ
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4- الفل�سفُة
كانــِت الفل�شفــُة واحدًة مَن العلوِم الّتي َتــمَّ نقُلها اإلى العربّيِة عــِن الّلغاِت الأُخرى, 
ى ذلــَك اإلى تاأمالٍت  ولــْم يقت�شِر اهتمــاُم فال�شفِة الم�شلميَن علــى الّترجمِة بْل تعدَّ
�شالمّيِة, ومْن اأ�شهِر الفال�شفــِة في الع�شِر الأَمويِّ  و�ُشروحاٍت ارتبَطــْت بالعقيدِة الإ

وا�شِل بِن عطاٍء.

5- التّرجمُة
اأّدى اختالُط الم�شلميَن ب�شعوِب البالِد المفتوحِة 
اإلــى اّطالِعهــم علــى ثقافــاِت هــذِه ال�ّشعوِب, 
فدَفَعهــم ذلــك اإلى القيــاِم بترجمــِة علوِمهم في 
الكيمياِء والفلِك والّطبِّ والفل�شفِة, بت�شجيٍع مَن 
الخلفــاِء والأُمراِء كمعاويَة بِن اأبي �شفياَن  وخالِد 
ابِن يزيــَد بِن معاويَة وعمَر بِن عبــِد العزيِز, ومْن 
ِع الّذي ترجَم الكتاَب  اأ�شهِر الُمترجميَن ابُن الُمقفَّ
الم�شهوَر )َكِليلَة وِدْمَنَة(, وُيوَحنا الّدم�شقيُّ اّلذي 
كاَن ُيجيــُد اليونانّيَة والآرامّيَة والعربّيَة, واأُ�ْشُطْفُن 

�شكندرانيُّ اّلذي ترجَم ُكتًبا في الكيمياِء, والطبيُب ابُن اأَ ّثاٍل الّذي ترجَم كتًبا في  الإ
الّطبِّ بطلٍب مْن معاويَة بِن اأبي �شفياَن.

ال�ّشكُل )3-16(: كتاُب كليلة ودمنة.

اأثَر الّطالِع على علوِم وثقافاِت ال�ّشعوِب الأُخرى.
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ا: العلوُم الّتطبيقّيُة  رابعاً

وهَي العلوُم الّتي اعتمَدْت على الّتجربِة والُمالحظِة وال�شتدلِل ومنها:
1- الريا�سياُت والَهند�سُة

 تجّلْت براعــُة علماِء الُم�شلميَن بعلَمي الّريا�شياِت والهند�شِة من خالِل بناِء الق�شوِر 
والم�شاجِد والقناطِر وُح�ْشِن التخطيِط عنَد بناِء المدِن في اأرجاِء الّدولِة الأَموّيِة.

•  ما مظاهُر اهتماِم الم�شلميَن بالّريا�شياِت والهند�شِة.

ت�شميُة علِم الكيمياِء عنَد العرِب بعلِم ال�شنعِة.
• عالَم يدلُّ اهتماُم خالِد بِن يزيَد بالعلوِم ؟

 حكيُم بَني مرواَن
َلَقــٌب  اأُطِلَق على خالــِد بِن يزيَد 
ابِن معاويَة )ت 85هـ/ 704م(, 
وذلَك لهتماِمِه بالعلوِم وان�شغاِله 
بها واإلى جانِب ذلَك كاَن خطيًبا 
و�شاعــًرا َف�شيًحا ومــْن موؤلفاِته: 
وفردو�ــسُ  الَحــراراِت  كتــاُب 

الحكمِة في علِم الكيمياِء.

2-  الكيمياُء
ْنَعِة وهذا  ُعِرَفــِت الكيمياُء عنَد العرِب بعلــِم ال�شَّ
العلُم يعتمــُد على الّتجربِة والُمالحظــِة الدقيقِة, 
وُيعدُّ خالُد بُن يزيَد بِن معاويَة اأَّوَل َمِن ا�شتِهَر بعلِم 

. الكيمياِء في الع�شِر الأَمويِّ

بُّ 3- الِطّ
بِّ وعلوِمه ومْن مظاهِر هذا الهتماِم: اهتمَّ العلماُء الم�شلموَن بالطِّ

م�شقيِّ وابِن اأَثَّاٍل  اأ   - ت�شجيــُع خلفاِء َبني اأُمّيَة الأطباَء وتقريُبهم مْن اأمثاِل الَحَكِم الدِّ
طبيِب معاويَة وغيِرهم.
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ب- العنايــُة باأ�شحاِب الأمرا�ِس المزمنِة والُمعديِة 
الِبْيَماِر�ْشَتاَنــاِت  ببنــاِء  وذلــَك  كالُجــذاِم, 
ِة لهــذِه الأمرا�ِس في  )الم�شت�شفياِت( الخا�شّ

عهِد الوليِد بِن عبِد الملِك.
. حيِّ والّطبِّ الِوقائيِّ جـ- تطبيُق فكرِة الحجِر ال�شّ

ِف اإلى اأنواِع الم�شت�شفياِت تاأّمِل ال�ّشكَل الآتَي, ُثمَّ اأجْب عّما يليه: وللتعرُّ

الِبْيَماِر�ْستَاُن: )الم�ست�سفى(
وٌن مْن )ِبْيَمار(  لفٌظ فار�شيٌّ ُمكَّ
)�شتــان(  و  المر�ــسَ  وتعنــي 

وتعني المكاَن.

الم�ست�سفياُت الثابتُة
وهَي الّتي اأُقيَمْت في المدِن الُكبرى لعالِج الأمرا�ِس.

ُة الم�ست�سفياُت المخت�سَّ
ــٍة من الَمر�شى, اأو لعــالِج اأمرا�ٍس ُمعّينــٍة كالأمرا�ِس  وهــي التــي اأُقيمت لعالِج فئٍة خا�شّ

ٌة ُتدَعى » الماِر�ْشتاُن«. الُمعديِة, واأّما الأمرا�ُس العقلّيُة فكان لها م�شت�شفياٌت خا�شّ

الم�ست�سفياُت الُمتنّقلُة
ُة بمرافقــِة الجيو�ِس في الحروِب اأْو مَع قوافــِل الحجِّ اأو المناطِق  وهــَي اأنواٌع منها الخا�شّ

ِة عنَد انت�شاِر الأوبئِة. هزُة للّظروِف الخا�شّ النائيِة, ومنها الُمجَّ

اأنواُع الم�ست�سفياِت في الّدولِة الأَمويِّة

مويِّة. ال�ّشكُل )3-17(: اأنواُع الم�شت�شفياِت في الّدولِة الأَ
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 • �شاهــَم الأردنُّ في اإن�شاِء العديــِد من الم�شت�شفياِت الُمتنّقلِة فــي مناطِق الّنزاِع في 
ها ُمَبيًِّنا الغايَة الّتي اأُقيَمت مْن اأجِلها. العالِم. اذكْر بع�شَ

؟  اذكْر اأمثلًة على الأمرا�ِس الُمعدَيِة. حيِّ • ما المق�شوُد بالحجِر ال�شِّ
4- الفلُك

ُيعدُّ الَفَلُك مْن اأوائِل العلوِم الّتي اهتّم بها الُم�شلموَن, وقْد ُعِرَف عنَدهم بعلِم الَهْيَئِة 
وهــو العلُم اّلذي يهتمُّ بدرا�شِة الأجراِم ال�ّشماويِة )النجــوم(, وقْد برَزْت اأهمّيُة هذا 
العلــِم في تحديِد اأوقاِت العباداِت من �شالٍة و�شياٍم وحِجّ وغيِرها, واأّوُل كتاٍب في 
الفلــِك ُترِجَم عــِن اليونانّيِة في الع�شِر الأَمويِّ هو كتاُب »ِمفتــاِح النُّجوِم« لِهْرِم�َس 
�ْشُطْرَلِب  الحكيِم, و�شنَع العــرُب الأدواِت الفلكّيَة لمعرفِة حركــِة الكواكِب كالأَ

والبو�شلُة التي عرُفوا بها الّتجاهاِت الأربعِة.
• ما ال�شتخداماُت الّتي اختِرَعِت الُبو�شلُة من اأجِلها؟

ال�ّشكُل )3-18(: الأَ�ْشُطْرَلُب.
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ان�شِب الموؤلفاِت الآتيَة لأ�شحاِبها من خالِل الجدوِل: 

الُموؤلُِّفالكتاُب  

َكليلُة وِدْمَنُة

فردو�ُس الحكمِة

ال�ّشيرُة النبويُة

ِمفتاُح النُّجوِم

ُمعَجُم الَعيِن
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1-  عّرْف ما يلي:
ْنَعِة. الكتاتيَب, علَم الحديِث, الِبْيَمار�ْشَتاَن, ِعلَم الّتاريِخ, ِعلَم ال�شَّ

2- ما اأ�شباُب ما يلي؟
اأ   - تزايِد اهتماِم الم�شلميِن بعلم الفقِه.

ب- انت�شاِر الرحلِة في طلِب العلِم.
لِك. جـ-  اهتماِم الُم�شلميَن بعلِم الفَّ

�شِة. ّ د  - اإن�شاِء الم�شت�شفياِت الُمتخ�شِ
. هـ - ظهوِر م�شطلحاٍت جديدٍة في الّلغِة العربّيِة في الع�شِر الأَمويِّ

3-  اأكمِل الجدوَل الآتَي بالمعلوماِت المنا�شبِة:

الِعلُم الّذي برَع فيهالعالُِم

هريُّ محمُد بُن م�شلٍم الزُّ

يوحنا الدم�شقي

خالُد بُن يزيَد بِن معاويَة

الخليُل بُن اأحمَد الَفراِهيديُّ

ِع عبُد اهلِل بُن الُمقفَّ

طٍة )غيَر ُمْعَجمٍة(, ُثمَّ اطلْب مْن زميِلَك قراَءَتها. 4-  اكتْب فقرًة غيَر ُمَنقَّ
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الّدرُس الرابع
الِعمارُة

, مَع انت�شاِر بنــاِء المدِن والم�شاجِد  ازدهــَرِت الحركُة الُعْمرانّيُة فــي الع�شِر الأَمويِّ
, والفنِّ  �شالميِّ والق�شــوِر, وقْد تاأثَر فنُّ البناِء الأَمويِّ بالو�شِع القت�شــاديِّ للمجتمِع الإ
الِمْعَمــاِريِّ ل�شعوِب البالِد المفتوحِة, مَع ِحْر�ِس العرِب على الحتفاِظ بطراٍز معماريٍّ 

تقاُن. خا�سٍّ ِبهم يتنا�شُب مَع طبيعِتهم وذوِقهم من حيُث جماُل التن�شيِق والإ

»فــنُّ الِعمارِة هو المــراآُة الّتي تنعك�ُس عليها ثقافاُت ال�شعــوِب ونه�شُتها« )فيكتور 
هوجو(

: امل�صاجُد اأولاً

اهتــمَّ خلفاُء َبنــي اأُميََّة بالم�شاجِد ال�شابقِة لعهِدهم, فعملــوا على تجديِدها وتزييِنها, 
رِة, والم�شجِد الأق�شى في القد�ِس, وم�شجِد مدينِة  كالم�شجــِد النَّبويِّ في المدينِة الُمنــوَّ
الب�ش��رِة في العراِق، �م�شجِد مدينِة الُف�شطاِط في م�ش��َر، �غيِرها اأ� تلَك اّلتي تمَّ بنا�ؤُها 

تقاِن, ومْن اأَبرِزها: في الع�شِر الأَمويِّ والّتي تميََّزْت بالّروعِة والإ
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ال�ّشكُل )3-19(: الم�شجُد الّنبويُّ في 
المدينِة المنّورِة.

الم�سجِدُ النّبويُّ في المدينِة المنورِة
�شنــَة  الملــِك  بــْن عبــِد  الوليــُد  الخليفــُة  اأمــَر 
88هـــ/706م والَيُه على المدينــِة المنورِة عمَر 
بَن عبــِد العزيِز بتو�شيِع الم�شجِد الّنبوِيّ مْن جهِة 
ُحُجــراِت زوجــاِت الّر�شوَل – �شلــى اهلل عليه 
َيت  و�شلــم - فاأْدخلــْت �شمَن الم�شجــِد, وُك�شِ
خاِم, فاأ�شبَح اأُنموَذًجا  جدراُنه بالُف�شيِف�شــاِء والرُّ

. لبناِء الم�شاجِد في القرِن الأَّوِل الهجريِّ

فِة  1- م�سجُد ُقبَِّة ال�سخرِة الُم�سرَّ
مــْن اأهمِّ الم�شاجــِد الّتي بناهــا الأَمويّوَن, 
خــرِة الّتــي  ــئَ الم�شجــُد فــوَق ال�شّ واأُن�شِ
عرَج ر�شــول اهلل-�شلــى اهلل عليه و�شلم- 
اإلــى ال�شموات العــال , وقْد تمَّ بنــاوؤُُه  في 
عهِد الخليفــِة عبِد الملِك بِن مــرواَن �شنَة 
72هـــ/692م, واأ�شرَف على تنفيِذه اأمهُر 
ناِع والِحْرِفّييَن في الّدولِة, وجاَء �شكُل  ال�شّ
خاِم والُف�شيِف�شاِء,  ًنا وُملبَّ�ًشــا بالرُّ البناِء ُمَثمَّ
َيــِت الُقبَّــُة مــَن الخــارِج بالخ�شــِب  وُغطِّ

فِة.الُملبَّ�ِس بالنُّحا�ِس.  رَّ ال�ّشكُل )3-20(: م�شجُد ُقبَِّة ال�شخرِة الُم�شَ

اأنَّ الم�شجَد الأق�شى الُمبارَك هو ما داَر عليه ال�ّشوُر من اأر�ٍس تبلُغ م�شاحُتها ما يزيُد عن 
مئٍة واأربعٍة واأربعيَن دونًما, ويتكّون من مجموعٍة مَن الأَبنيِة والمحاريِب وال�ّشاحاِت. 
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2- الجامُع الأَمويُّ بدم�سَق
ُه ع�ْشَر �شنواٍت )87- ُبِنَي هذا الم�شِجُد في عهِد الوليِد بِن عبِد الملِك وا�شتغرَق بناوؤُ
97هـــ / 706-716م (, وقــْد ُزيَِّنْت ُجدراُنــه بزخارَف وكتابــاٍت ُكوِفيٍَّة جميلٍة 

َنٍة ُتمّثُل مناظَر طبيعّيًة دم�شقّيًة تتخّلُلها زخارُف نباتّيٌة وهند�شّيٌة. يِف�شاَء ُمَلوَّ وِبُف�شَ
واأُقيَمــْت في العهِد الأَمويِّ م�شاجُد اأُخرى فــي الّدولِة كم�شجِد مدينِة القيرواِن 
�شنــَة 50هـ/670م, وم�شجِد الزيتونِة في ُتون�ــسَ �شنَة 114هـ/732م , والم�شجِد 
الجامِع بوا�شٍط في العراِق, ويعوُد الف�شُل لالأَمويّيَن في ا�شتحداِث المئذنِة والمحراِب 

في م�شاجِدهم.

ال�ّشكُل )3-21(: الم�شجُد الأَمويُّ في دم�شَق.

الخليفُة الوليُد بُن عبِد الملِك 86هـ/705م- 96هـ/715م
مــْن اأ�شهِر الخلفــاِء الأَمويّيَن الّذيَن اهتّمــوا بالِعمارِة وفِنّ البناِء, كبنــاِء الم�شاجِد والق�شوِر 

. حراوّيِة, واإن�شاِء الُطرِق وحفِر الآباِر على ُطرِق الحجِّ ال�شّ

ثانياًا: املدُن

نموذًجا رائًعا للمدينِة الأَمويَِّة؛  اهتمَّ الأَمويّــوَن ِبِعمارِة الُمدِن, فجعُلوا مدينَة دم�شَق اأُ
, واأ�شبَحْت حا�شرَة الّدولِة الأَمويَّة  �شالميِّ اِم الّروِم قبَل الفتِح الإ ا لُحــكَّ لأّنها كاَنْت َمَقرًّ
َنًة وَلها �شبعُة اأبواٍب, وقْد �شيََّد  منــُذ خالفِة معاويَة بِن اأبي �شفياَن, وكاَنــِت المدينُة مح�شَّ



36

َراِء, وا�شتِهَرْت بكثرِة ينابيِعها واأنهاِرها ونوافيِرها فكاَن  فيهــا الخليفُة معاويُة ق�شَر الَخ�شْ
ها الأَمويّوَن  ٌة بها نظًرا لوجــوِد القنواِت ال�ّشبِع الرئي�شِة الّتــي �شقَّ لــكلِّ داٍر نافورٌة خا�شّ

لتو�شيِل الماِء اإلى بيوِتها من نهِر َبَرَدى.

م�شقّيِة. كثرَة نوافيِر المياِه في البيوِت الدِّ

وا بح�شانِة الموقِع وتوافِر المياِه  َبنى الأَموّيون ُمدًنا لتكوَن مع�شكراٍت للجنِد, واهتمُّ
ونظافِة الهواِء عنَد بنائها. انظِر ال�ّشكَل الآتَي اّلذي يمّثُل اأهمَّ المدِن اّلتي بناها الأَموّيوَن, 

ُثّم اأجْب عَما يليه:

الَقيــرواُن: بناهــا عقبُة بُن نافٍع بعَد فتِحه لإفريقيَة )ُتون�َس الحالّيَة( ليقيَم بها جنُد الم�شلميَن, 
فاختاَرهــا بعيدًة عــِن البحِر ليكوَن �شّكاُنها فــي ماأمٍن مْن غاراِت الــّروِم, واأ�ش�سَّ فيها داَر 

الإمارِة والم�شجَد الجامَع.

َيْت بذلَك  وا�سٌط: بناها اأميُر العراِق الحجاُج بُن يو�شَف الثقفيُّ لتكوَن مركًزا للجي�ِس, و�ُشمِّ
لموقِعهــا الّذي يتو�ّشُط بيَن الأهواِز والب�شرِة والكوفــِة, َبَنى فيها الق�شَر والم�شجَد الجامَع 

وداَر الإمارِة والأ�شواَق, وكاَن الّنا�ُس يق�شدوَنها للنُّزهِة لجماِلها وكثرِة ب�شاتيِنها.

اأهمُّ الُمدِن الّتي بناها الأَمويّوَن

�شالمّيِة اّلتي بناها الأَموّيوَن.  ال�ّشكُل )3-22(: اأهمُّ المدِن الإ

• مــا المرافــُق الأ�شا�شّيُة الّتــي َحَر�َس الم�شلمــوَن على اإن�شائها في المــدِن والأم�شاِر 
الجديدِة ؟
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ثالثاًا: الق�صوُر الأَموّيُة
اهتــمَّ الخلفــاُء الأَموّيوَن باإن�شاِء الق�شــوِر وزخرفِتها, ولْم يقت�شــْر بناوؤُهم الق�شوَر في 
حراوّيِة مْن اأجِل اإقامِتهم اأثناَء رحالِت  المــدِن فح�شُب, بْل اأن�شاأوا العديَد مَن الق�شوِر ال�شّ
يــِد وال�شتجماِم, وبحًثا عِن الهواِء الّنقيِّ وطلًبا للهــدوِء والّراحِة, ومْن هذِه الق�شوِر:  ال�شّ

َرا الَحْيِر الغربيِّ وال�ّسرقيِّ  1- َق�سْ
ُب  وريّــِة وُين�شَ وهما يقعاِن فــي الباديِة ال�شُّ
بناوؤهمــا اإلــى الخليفــِة ه�شــاِم بــِن عبــِد 
الملــِك, وقْد تمّيَز بناوؤهما بوجوِد الأبراِج 
على الأ�شــواِر وكثرِة الّزخــارِف والّر�شوِم 
يُن  والأ�شــكاِل الهند�شّيــِة والنباتّيِة الّتــي ُتِزّ

اأروقَة البناِء. 
•  براأيَك ما الفائدُة مْن بناِء الأبراج في الق�شوِر الأَموّيِة؟

2- ق�سُر ه�ساٍم في اأريحا
ــَب اإلــى الخليفــِة الأَمــويِّ ه�شــاِم بِن  ُين�شَ
عبــِد الملــِك, ويقُع �شمــاَل مدينــِة اأريحا 
وتعــوُد اأهِميُِّتــه لمــا يحتويه مــْن زخارَف 
فنّيٍة ومج�شمــاٍت لكائناٍت حّيٍة واأر�شياٍت 

ُف�شيف�شائّيٍة.
. • ا�شتخل�ْس َمزايا الفنِّ الِمعماريِّ الأَمويِّ

 . ال�ّشكُل )3-23(: ق�شُر الَحْيِر الغربيِّ

ال�ّشكُل )3-24(: ق�شُر ه�شاٍم في اأريحا.
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1- عّرْف ما يلي:

القيرواَن , مدينَة وا�شٍط, ق�شَر الَحْيِر الغربيِّ

ْر ما يلي: 2- َف�شِّ
اأ   - اهتماَم الأَموّييَن بفنِّ الِعمارِة.
ب- بناِء الخلفاِء الأَمويّيَن الُمُدَن.

نجازاِت الُعْمرانيَِّة. جـ- خالفُة الوليِد بِن عبِد الملِك حافلٌة بالإ

َعِتها. 3- �شمِّ اأهمَّ الم�شاجِد الّتي قاَم الأَموّيوَن ببنائها اأو تجديِدها اأوتو�شِ

. ْف اأهمَّ ما تميََّزْت بِه مدينُة دم�شَق في الع�شِر الأَمويِّ 4- �شِ

. 5- قارْن بيَن زخرفِة الق�شوِر وزخرفِة الم�شاجِد في الع�شِر الأَمويِّ
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1- َعّرْف َما َيِلي:
ِمنى. التناُوَب, مدينَة وا�شٍط, ديواَن الزَّ

2- اأكمِل الفراَغ في الجمِل الآتيِة:
اأ    - مْن اإجراءاِت رعايِة الَمر�شى في الّدولِة الأَموّيِة ........................
ب- مْن مظاهِر رعايِة غيِر الم�شلميَن في الّدولِة الأَمويِّة ......................
جـ- مْن المجالِت الّتي �شارَكْت فيها المراأُة في العهِد الأَمويِّ ...............

د  - ا�شُتخِدَم اأ�شلوُب الّتبويِر في الأرا�شي .......................
هـ - مْن اأ�شهِر الِحَرِف الّتي ُعِرَفْت في الع�شِر الأَمويِّ

.................... -2   .....................   -1 
3- بّيْن اأ�شباَب ما يلي:

حراويِّة. اأ   - اهتماِم الخلفاِء الأَموّييَن ببناِء الق�شوِر ال�شّ
ِع �شادراِت الّدولِة الأَمويِّة. ب- تنوُّ

جـ- اأهمّيِة ق�شِر ه�شاٍم في اأريحا.
د  - ت�شميِة مدينِة وا�شٍط في العراِق بهذا ال�شِم.

هـ - احتفاِل اليهود والم�شيحيين باأعياِدهم في الّدولِة الأمويِّة ؟
4- هاِت ثالثَة اأمثلٍة على ما ياأتي:
اأ   - واردات الّدولِة الأَمويِّة.

ب- ُمكّوناِت المجتمِع في الّدولِة الأَمويِّة.
جـ- �شفاِت الم�شاكِن الأَمويِّة. 

. د  - �شناعاٍت ُعرَفت في الع�شِر الأَمويِّ
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املكاُنامل�سجُد

خرِة م�شجُد ُقبَِّة ال�شّ

الم�شجُد الأَمِويُّ

م�شجُد الب�شرِة

م�شجُد الزيتونِة

م�شجُد الُف�ْشَطاِط

5- اأكمِل الجدوَل الآتَي بالمعلوماِت المنا�شبِة:
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ْقُم ممتاٌزجيٌد جًداجيٌدمتو�سٌطالِمعيَاُرالرَّ

1. مويِّ اأُمّيُز اأ�شاليُب الّزراعِة في الع�شِر الأَ

اأُحّدُد �شادراِت الّدولِة الأَمويِّة ووارداتها.2

واأبرَز 3 مويِّ  الأَ الع�شِر  في  العلوِم  اأ�شناَف  اأُعّدُد 
رواِدها.

الأَمويّوَن 4 بناها  الّتي  والمدِن  الم�شاجِد  اأهمَّ  اأُعّيُن 
على الخريطِة.

5. اأُبّيُن مظاهَر فنِّ الِعمارِة في الع�شِر الأَمويِّ

ُر دوَر الأَموّييَن في رعايِة المراأِة والّطفِل.6 اأُقِدّ

على 7 الأَمويِّ  الع�شِر  في  الّتجارِة  ُطرَق  اأَتتبَُّع 
الخريطِة.

ِع اإِ�َشاَرِة  َب ما َجاَء ِفي الِوحَدِة الأُوَلى ِمن ِخاَلِل الَجدَوِل الآتي بَو�شْ  َقيِّْم تعلَُّمَك َح�شَ
ُب تعلَُّمَك:  )√( اأََماَم الِعَباَرِة الّتي ُتنا�شِ

اِْتيُّ التَّْقِوْيُ الذَّ
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الأردنُّ في الع�ضر الأَمويِّ

الِوْحَدُة الّرابعُة 4

ورَتين اأعالُه؟  ما اأ�شماُء الآثاِر الُعمرانّيِة الّتي ت�شاهُدها في ال�شُّ

ن�شَئْت تلَك الآثاُر الُعمرانّيُة؟  في اأيِّ ع�شٍر مَن الع�شوِر الّتاريخّيِة اأُ



َطِة الواِردِة فيها، اأْن:  اِلِب بعَد ِدرا�سِة هذِه الِوحَدِة، َوالِقياِم ِبالواِجباِت َوالأَن�سِ يُتوقَُّع مَن الطَّ

 ي�شتوعَب المفاهيَم والم�شطلحاِت الواردَة في الوحدِة.
 يتعّرَف اإلى مفهوِم جنِد الأردنِّ وحدوِدِه. 

.  ُيعّدَد اأهمَّ القبائِل العربّيِة في الأردنِّ في الع�شِر الأَمويِّ وتوزيِعها الجغرافيِّ
.  يتعّرَف مظاهَر اهتماِم الأَمويّيَن بقافلِة الحجِّ ال�ّشاميِّ

حراويِّة.  ُيف�ّشَر اهتماَم الخلفاِء الأَموّييَن ببناِء الق�شوِر ال�شّ
وَر والخرائَط, وي�شتنتَج الحقائَق والأفكاَر.  ُيحّلَل الّن�شو�َس والأ�شكاَل وال�شّ

ِع ُمدِن ُجنٍد الأردنِّ على ثالِث ُدوٍل حاليٍَّة.    ُيحّلَل اأ�شباَب توزُّ
.  َي�شتنتَج اأهميَة منازِل الحجِّ الأردنّيِة على طريِق الحجِّ ال�ّشاميِّ
. حراوّيِة الأَمويِّة على خريطِة الأردنِّ َد موقَع الق�شوِر ال�شّ  ُيحِدّ

 ُيحّدَد موقَع ُجْنِد الأردنِّ على الخريطِة.
. َر اأهمّيَة موقِع الأردنِّ في الع�شِر الأَمويِّ  ُيقِدّ

 ُيحافَظ على المواقِع الأثرّيِة وال�ّشياحّيِة في وطِنه.

ُة للِوْحَدِة تاَجاُت الَعامَّ النِّ
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الّدرُس اأَلّوُل
الأُردنُّ يف اأجناِد بالِد ال�ّصاِم

َمــْت بالُد ال�ّشاِم بعَد اإتماِم فتِحها في عهِد الخلفــاِء الّرا�شديَن اإلى وحداٍت اإدارّيٍة  ّ ُق�شِ
ُعِرَفــْت بالأجناِد, وكاَنــْت اأجناُد ال�ّشاِم زمَن عمَر بِن الخّطــاِب -ر�شي اهللُ عنُه- اأربعًة 

, وجنُد  هي: جنُد ِحْم�ٍس, وجنُد دم�شَق, وجنُد الأردنِّ
َلــْت ِقنِّ�ْشِريَن عْن  ِفَل�شطيــَن, وفــي الع�شِر الأَمــويِّ ُف�شِ
, وُجِعَلْت ُجنًدا ُم�شتقــالًّ فاأ�شبَحْت بالُد ال�ّشاِم  ِحْم�ــسٍ

خم�شًة اأجناد.

الُجْند: تعنــي الَع�ْشَكَر والجمُع 
اأَْجَنــاٌد, اأ�شبَحــْت ُتطَلُق على 
داريّــِة والع�شكرّيِة  الأق�شــاِم الإ
الجنــُد,  فيهــا  ُيقيــُم  اّلتــي 
)رواتَبهم(  َعطاَءهم  وياأخذوَن 

واأرزاَقهم منها.

: تنظيُم الأجناِد اأولاً

اِم, وخطــِر الّدولِة الِبْيَزْنِطّيِة المجــاورِة لها, والحاجِة لتنظيِم  كاَن لّت�شــاِع بالِد ال�شَّ
القبائــِل العربّيِة المرافقِة لجيو�ــسِ الفتِح وتوطيِنها, وت�شهيــِل اإدارِة المناطِق وحمايِتها, 
َمْت هذِه الوحداُت الإدارّيُة فعيَِّن لكلِّ  ال�شبــُب في تق�شيِم بالِد ال�ّشاِم اإلى اأجناٍد, وقْد ُنظِّ
ــكِّ النقوِد وِجبايِة  جنــٍد منها واٍل وقا�ٍس, وُجِعَل لــكلِّ جنٍد دواويُن اإدارّيٌة, ومحلٌّ ل�شَ
الأمــواِل, واأُطِلَق علــى ُمدِن هذِه الأجناِد ا�شُم ُكْوَرٍة )مدينــٍة(, وكاَن يتمُّ اختياُر المركِز 
الرئي�ِس لهــذِه الأجناِد في المناطِق الّداخلّيِة ل ال�ّشاِحلّيــِة, لحمايِتها من خطِر هجماِت 

ْت َلُه �شواحُل بالِد ال�ّشاِم اآنذاَك. �شَ الأُ�ْشطوِل الِبيَزنِطيِّ اّلذي تعرَّ

• ما العوامُل الّتي اأّدْت اإلى تق�شيِم بالِد ال�ّشاِم اإلى اأجناٍد؟
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ثانياًا: مدُن الأردنِّ يف اأجناِد بالِد ال�ّصاِم 

تمَّ اختياُر المركِز الرئي�ِس للُجنِد في المناطِق الّداخلّيِة البعيدِة عِن ال�ّشواحِل.

يٍّ للمناطِق من ال�ّشــرِق اإلى الغرِب, فقْد  جــاَء تق�شيُم اأجناِد بــالِد ال�ّشاِم ب�شكٍل َعْر�شِ
ْت مَن الداخِل اإلى البحِر, وهذا التق�شيُم �شاهَم في توزيِع ُمدِن الأردنِّ الحالّيِة على  امتــدَّ
ِف اإلى هذا التوزيِع  , وجنُد ِفَل�شطيَن, وجنُد دم�شَق. وللتعرُّ ثالثِة اأجناٍد هي: ُجْنُد الأردنِّ

ل الخريطَة الآتيَة: تاأمَّ

ال�ّشكُل )4-1(: اأجناُد بالِد ال�ّشاِم.
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ثالثاًا: جنُد الأردنِّ
�شّمــْت َمنطقُة جنِد الأردنِّ  ثالَث ع�ْشرَة ُكْوَرًة, توّزَعــْت على ثالِث دوٍل حالّيٍة هي 
ِف  . وللتعرُّ الأردنُّ وِفَل�شطيَن وُلبناُن, وكاَنْت مدينُة طبرّيَة في ِفَل�شطيَن مركًزا لجنِد الأردنِّ

على حدوِد جنِد الأردنِّ تاأّمِل الخريطَة المجاورَة, ُثّم 
اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة: 

• ماذا َيُحدُّ َمِنطقَة جنِد الأردنِّ مَن ال�شماِل والجنوِب؟
• ما اأثُر موقِع جنِد الأردنِّ المتو�ّشِط بيَن جنِد دم�شَق 

وجنِد ِفَل�شطيَن؟
كاَنــْت ُكــَوُر الأجناِد تتغّيــُر في بع�ــسِ الأحياِن, 
داريّــِة للّدولِة َفُتنقُل  ح�شَب الحاجــِة الع�شكرّيِة اأو الإ
ِف اإلى  ُكوَرٌة مْن جنٍد ُمعيٍَّن وُتلَحُق بجنٍد اآخَر. وللتعرُّ
ها جنــُد الأردنِّ تاأّمِل ال�ّشكَل الآتَي,  الُكَوِر الّتي �شمَّ

.ُثّم اأجْب عّما يليه: ال�ّشكُل )4-2(: خريطُة جنِد الأردنِّ

في �شرِق الأردنِّ

في �شماِل ِفَل�شطيَن

في جنوِب ُلبناَن

جر�ُس, بيَت را�ُس, اأُمُّ قي�ٍس, الغوُر 

ُفوِريُّة, َعّكا  طبريُة, ال�شامرُة, َبْي�شاُن, �شَ

ْوٌر, َقَد�ْس �شُ

ها جنُد الأردنِّ الُكَوُر الّتي �سمَّ

. ال�ّشكُل )4-3(: ُكَوُر جنِد الأردنِّ
؟ واأيَن تقُع في وقِتنا الحا�شِر؟ • ما المدُن ال�ّشاحلّيُة الّتي تقُع في جنِد الأردنِّ

بالتن�شيــِق مَع معّلِمِك وزمالئك ُقْم بزيارٍة لأ�شرحــِة ال�شحابِة في منطقِة الأغواِر, ُثمَّ 
اكتْب تقريراً عْن هذِه الزيارِة.
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1- عّرف ما يلي:
, الُكوَرَة. الأجناَد, جنَد الأردنِّ

2- اأكمِل الفراَغ في الجمِل الآتيِة:
اأ- �شّمْت َمنِطقُة جنِد الأردنِّ .................. ُكورَة.

ُع مــدُن جنــِد الأردنِّ علــى ثــالِث ُدوِل فــي وقِتنــا الحا�شــِر هــَي  ب- تتــوزَّ
................... و........... و.................

جـ- َيُحدُّ جنَد الأردنِّ مَن ال�شماِل جنُد .................. ومَن الجنوِب جنُد ..
...............................

3- بّيْن اأ�شباَب ما ياأتي:
اأ   - تق�شيِم الخليفِة عمَر بِن الخّطاِب بالَد ال�ّشاِم اإلى اأجناٍد.

ب-اختياِر مراكِز الأجناِد في المناطِق الداخلّيِة ل ال�ّشاحلّيِة.
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القبائُل العربّيُة يف الأردنِّالّدرُس الّثاني 

�صالِم والع�صِر الأَمويِّ يف �صدِر الإ

كاَن للقبائــِل العربّيِة القاطنِة في بالِد ال�ّشــاِم ومْن بيِنها الأردنُّ دوٌر ُمهمٌّ في المجالِت 
ال�شيا�شّيِة والع�شكرّيِة والقت�شادّيِة كافًة نظًرا لهتماِم الخلفاِء الأمويّيَن بهذِه القبائِل.

: اأهمُّ القبائِل العربّيِة يف الأردنِّ اأولاً
ْت  هاجَرِت العديُد مَن القبائِل العربّيــِة اإلى جنوِب الأردنِّ مَن الجزيرِة العربّيِة, وا�شتقرَّ
�شــالِم, وتعوُد اأ�شوُل ُمعَظِمها اإلــى القبائِل اليمانّيِة كقبائــِل الغ�شا�شنِة و�ُشَليٍح  فيهــا قبَل الإ
وَتنوَخ, واعتنَق َبع�ُس اأفراِد هذِه القبائِل الّديانَة الم�شيحّية, كالغ�شا�شنِة اّلذين امتَد نفوُذهم 

اإلــى مناطَق وا�شعٍة مْن بالِد ال�ّشاِم, 
�شالمّيِة  الإ الفتوحاِت  وبعَد حركِة 
َبِقَيــْت معظُم القبائِل في مواطِنها, 
وَقِدَمــْت مَع جيو�ِس الفتــِح قبائُل 
العربيــِة,  الجزيــرِة  مــَن  اأُخــرى 
وا�شتقــّرْت في العديِد مَن المناطِق 
ِف اإلى توزيِع  المفتوحــِة. وللتعــرُّ
القبائــِل العربيِة فــي الأردنِّ خالَل 
الع�شريِن الرا�شديِّ والأَمويِّ تاأّمِل 
الخريطــَة الآتيــَة, ُثّم اأجــْب عّما 

يليها:

ُجذاُم، ِكنانُة، ُذبياُن، عاملُة، 

بلقيُن، بنو كلٍب، بَليٌّ

ُجذاُم، غ�ّساُن، قري�ٌص، ثقيٌف، 
قي�ٌص، بهراُء،عذرُة �ُسليٌح

ُجذاُم، غ�ّساُن، ق�ساعُة، لَْخٌم، جهينُة، 
قري�ٌص، تنوُخ، ذبياُن، طيٌء، �سليٌح

ال�ّشكُل )4-4(: توزيُع القبائِل في الأردنِّ في الع�شريِن 
. الرا�شديِّ والأَمويِّ
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�صالميِّ لبالِد ال�ّصاِم  ثانياًا: مواقُف القبائِل العربيِة يف الأردنِّ مَن الفتِح الإ

. • �َشمِّ ثالًثا مَن القبائِل العربّيِة الأكثِر انت�شاًرا في الأردنِّ في الع�شِر الأَمويِّ

�شالميِّ لبالِد  تبايَنْت مواقُف قبائِل العرِب في بالِد ال�ّشاِم ومْن بيِنها الأردنُّ مَن الفتِح الإ
ال�ّشاِم, وهذِه المواقُف هي:

1- قبائــُل عربّيــٌة اأ�شلَمْت و�شاَرَكْت في العمليــاِت الع�شكرّيِة �شدَّ الــّروِم, وِمْنهم بطوٌن 
اعَة, وقــْد �شارُكوا في معركِة اليرموِك  مــْن َغ�ّشاَن وَلْخٍم وُجذاَم وعاملَة وبلقيَن وُق�شَ
َر. الفا�شلِة في عاِم 15هـ/637 م, وفي جي�ِس عمِرو بِن العا�ٍس اّلذي تولّى فتَح ِم�شْ

وِم اأجبَرْتها على الوقوِف  2- قبائــُل عربيــٌة ارتبَطْت بمعاهداٍت وتحالفاٍت �شابقٍة مَع الــرُّ
َلْت هذِه القبائُل اإلى جانِب الُم�شلميَن بعَد معركِة  اإلى جانِبهم �شدَّ الُم�شلميَن, ُثمَّ تحوَّ

. اليرموِك ��شقوِط الُحْكِم الر�ماِنيِّ
3- قبائــُل عربيــٌة )م�شيحّية( �شاَقت ذرًعــا بالُحْكِم الّرومانــيِّ الِبْيَزنِطــيِّ وكاَنْت تتطلَُّع 
بفطرِتهــا العربّيــِة نحَو التخلُّ�ِس من هــذا الحكِم, فلْم يتخّلــْف ُمعَظُمها عن م�شاندِة 
�شالمّيِة الفاتحِة لبالِد ال�ّشــاِم مثِل َلْخٍم وُجذاَم وعاملَة وبلقيَن وبطوٍن مْن  الجيو�ــسِ الإ
هم لم يقْف على الحياِد ب�شبِب ُم�شالحِتهم للم�شلميَن فح�شُب بل قاُموا  اَن, وبع�شُ غ�شَّ

هم. ِن الاّلزَمِة لجيو�شِ بم�شاعدِتهم وتقديِم الُموؤَ

�شــالِم بعَد معركِة  خوِل في الإ �شاَرعــِت العديــُد مْن قبائِل العرِب فــي الأردنِّ اإلى الدُّ
اليرموِك عاَم 15هـ/637م.
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وُر ال�ّصيا�صيُّ للقبائِل العربّيِة يف الأردنِّ ثالثاًا: الدَّ

ا في الحياِة ال�ّشيا�شّيِة َطواَل الع�شِر الأَمويِّ  مار�َشِت القبائُل العربّيُة في الأردنِّ دوًرا ُمهمًّ
مْن خالِل م�شاندِة الأمويّيَن في تثبيِت اأركاِن الّدولِة, فمن َمواقِفها: 

1- الوقوُف اإلى جانِب الأَمويّيَن في تثبيِت حكِمهم كمبايعِة معاويَة بِن اأبي �شفياَن  ُثمَّ ابِنه 
يزيَد بِن معاويَة.

�شالمّيِة في �شماِل اإفريقيــا والّت�شدي لخطِر الِبْيَزنطّييَن,  2-  الم�شاركــُة في الفتوحاِت الإ
. ومْن اأ�شهِر هذِه القبائِل ُجذاُم وغ�ّشاُن بقيادِة ح�ّشاَن بِن النُّعمان الغ�شانيِّ

3-  الم�شاركــُة فــي فتِح الأندل�ِس, وا�شتيطاُن اأعداٍد كبيرٍة مــْن هذِه القبائِل في العديِد ِمَن 
المدنِ الأندل�شّيِة بعَد الفتِح.

ي لجيو�ِس الّثورِة العبا�شّيِة. 4- الوقوُف اإلى جانِب الأَموّييَن في الّت�شدِّ
•  عــالَم تــدلُّ م�شاركُة قبائَل مْن عــرِب ال�ّشاِم في فتوحاِت الأَموّييَن فــي �شماِل اإفريقيا 

والأندل�ِس؟
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1- بّيْن اأ�شباَب ما يلي:
. �شالميِّ اأ   - اختالِف مواقِف عرِب ال�ّشاِم مَن الفتِح الإ

. �شالميِّ ب-ا�شتقراِر القبائِل العربّيِة في مواطِنها في بالِد ال�ّشاِم بعَد الفتِح الإ

2- اأكمِل الفراَغ في الجمِل الآتيِة:
اأ   -مْن اأ�شهِر قبائِل الأردنِّ الّتي �شارَكْت في فتِح �شماِل اإفريقيا .................
�شالِم هَي ............. ب-الّديانُة الّتي اعتنَقْتها القبائُل العربّيُة في الأردنِّ قبَل الإ

. ْت في الأردنِّ في الع�شِر الأَمويِّ 3-  اذكْر اأ�شماَء خم�شٍة مَن القبائِل اّلتي ا�شتقرَّ
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منازُل احلجِّ ال�ّصاميِّ يف الأردنِّ يف الّدرُس الّثالُث

الع�صِر الأَمويِّ

رِة اإلــى دم�شَق, ناَل الطريُق الّذي  بعَد انتقــاِل عا�شمِة الدولة الأمويَّة مَن المدينِة المنوَّ
اُج مْن دم�شَق اإلى الّدياِر المقّد�شِة في الحجــاِز, اهتماًما كبيًرا من الأَموّييَن؛  �شلَكــُه الحجَّ

اِج كاَنْت تخرُج مْن دم�شَق. لأنَّ القافلَة الُكبرى للُحجَّ
: قافلُة احلجِّ ال�ّصاميِّ يف الع�صِر الأَمويِّ اأولاً

ديِق -ر�شي اهلُل عنه-  اختياُر الّر�شوِل – عليه ال�ّشالُم - اأميًرا لقافلِة الحجِّ وهو اأبو بكٍر ال�شِّ
�شالمّيِة؛ وذلَك لرعايِة قافلِة الحجِّ خالَل م�شيِرها اإلى  �شنَة 9هـ/63م, �شّكَل تقليًدا في الّدولِة الإ
�ُس قافلَة الحجِّ اأحُد كباِر رجــاِل الّدولِة ول يزاُل هذا التقليُد  الأرا�شــي المقّد�شِة, فقــْد كاَن َيْراأَ

م�شتمًرا اإلى وقِتنا الحا�شِر, كرئا�شة وزير الأوقاِف الأردنيِّ لبعثِة الحجِّ الأردنّيِة ُكلَّ عاٍم. 
؟ • ما الجهُة الم�شوؤولُة عْن ت�شييِر قوافِل الُحّجاِج في وقِتنا الحاليِّ

ال�ّشكُل )4-5(: قافلُة الحجِّ قديًما.
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. مارِة قافلِة الحجِّ • اختياَر �شخ�شيٍة رفيعِة الم�شتوى لإ
• يتمُّ النداُء بالحجِّ في اأوائِل الّن�شِف الّثاني مْن �شهِر َرَجٍب.

ثانياًا: اأهمُّ منازِل احلجِّ ال�ّصاميِّ يف الأردنِّ

كاَنْت قوافُل الحجِّ مْن اآ�شيا ال�شغرى وم�شَر والمغرِب الّذين  ي�شلكون طريَق البحِر اإلى 
ون لقافلِة الحجِّ ال�ّشاميِّ في مراكِز التقاٍء معّينٍة عبَر طريِقها اإلى الّدياِر المقد�شِة  ال�ّشاِم ين�شمُّ

. وكانت دم�شُق مركَز انطالِق قافلِة الحجِّ
الحجِّ  )محّطــاُت(  منــازُل  وتعــّدَدْت 
, واّلتــي كاَن يبعُد كلٌّ  ال�شاميِّ فــي الأردنِّ
منها عــِن الآخِر بمقداِر مرحلٍة, والمرحلُة 
م�شيــرُة يوٍم وتقــّدُر بحوالــي )50-45( 
كم, وُتعدُّ )اأذرعاُت( اّلتي ُيطلُق عليها اليوَم 
ا�شَم ِدْرَعا اآخَر منــازِل الحجِّ في الأرا�شي 
ال�ّشوريــِة, ثم يبداأُ الجزُء الأردنيُّ مْن طريِق 
ِف اإلــى اأهمِّ منازِل  . وللتعرُّ الحــجِّ ال�ّشاميِّ
الحجِّ في الأردنِّ تاأّمِل الخريطَة المجاورَة.

ال�ّشكُل )4-6(:  خريطُة طرِق الحجِّ ال�شاميِّ في 
الأرا�شي الأُردنّيِة.

كان النــداء بالحج يتمُّ في اأوائِل الّن�شِف الثاني مــن �شهِر رجٍب �شواًء في دم�شَق اأْو في 
اميِّ مْن دم�شَق  كِب ال�شَّ م�شــَر, وت�شتمرُّ الرحلــُة قرابَة الثالثِة اأ�شهٍر, وكاَن يوُم خــروِج الرَّ
ُة  كَب الخلفاُء والأمراُء والعامَّ ُع الرَّ يوًما َمِهيًبا, تقاُم فيه الحتفالُت, وتظهُر الّزيناُت وُيودِّ

وَذوو الُحّجاِج. 
• قارْن بيَن مرا�شِم توديِع الُحّجاِج وا�شتقباِلهم في الع�شِر الأَمويِّ وفي الع�شِر الحديِث.
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1- الفدين )الَمفرُق(
َفِت الآثاُر عــن وجوِد ق�شٍر  , وقد َك�شَ وهــي اأُولى منازِل الحــجِّ ال�ّشاميِّ فــي الأردنِّ
اريٍة وَم�شكوكاٍت تعوُد للع�شِر الأَمويِّ وهي ت�شيُر اإلى  وم�شجٍد وحماماٍت وقطٍع َفخَّ

اأنَّ الموقَع كاَن َيخِدُم الحجيَج والم�شافريَن والتَّجاَر.
• ما �شبُب اإطالِق ت�شميِة خاٍن على مدينِة الفدين؟

• مــا اللفُظ الُمرادُف بالمعنــى لكلمِة خاٍن في ع�شِرنا الحا�شــِر؟ وهل ُي�شتخَدُم في 
ها التي ا�شتخِدَم له الخاُن قديًما؟ الغايِة نف�شِ

2- الأزرُق 
اهتــّم بها خلفــاُء َبنــي اأُمّيــَة واأقاُموا بها 
الق�شوَر وال�شتراحاِت للقوافِل التجارّيِة 
وقوافِل الحّجاِج, فكانت مزودًة بالبرِك 

والآباِر.

. بناَء ال�شتراحاِت والق�شوِر على طريِق الحجِّ
3- الزرقاُء 

هــي مركٌز للمراقبِة والحرا�شِة على طريِق الحجِّ وقد ا�شتَهَر اأهُل الزرقاِء بكوِنهم اأدّلَء 
ُير�شدون القوافَل.

. • براأيَك ما اأهميُة وجوِد اأدّلَء على طريِق قوافِل الحجِّ
4-  َعّماُن

ًدا للحّجاِج  كاَنْت َعّماُن في الع�شِر الأَمــويِّ �ُشوًقا عامرًة على طريِق القوافِل, وَمْق�شِ

ال�ّشكُل )4-7(: قلعُة الأزرِق. 
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َلِعهم, فكاَن لحاجاِت الحجيِج اأثٌر في تحديِد م�شاِر  الراغبيــَن في �شراِء حاجاِتهم و�شِ
طريِقهــم, وقْد َبَنى فيها الأَمويّوَن ق�شًرا وم�شجًدا, وو�شُعوا فيها حاميًة للحفاِظ على 

كِّ الُعْمَلِة.  اأمِن الّطريِق, وكان بها مركًزا ِل�شَ
• ما مظاهُر اهتماِم الأَموّييَن بمدينِة عّماَن؟

5- الَق�ْسَطُل 
ُعِثــَر في الَق�ْشَطِل على مجموعِة مْن الّنقو�ِس اّلتي كانــت اأدعيًة لحّجاٍج ذاهبيَن لأداِء 

فري�شِة الحجِّ اأو عائديَن اإلى بالِدهم بعَد ق�شائها.
 وقْد ذكَرها ال�شاعُر ُكثيُِّر عزَة في َمْعِر�ِس مدِحِه لالأَموّييَن بقولِه:

�سَقى اهللُ حيَّا بالُمَوقَِّر داُرهم                  اإِلى ق�سطِل البلقاِء ذاِت الُمحارِب
6 - ِزيِْزيَاُء )الِجْيَزُة(

اُج بالماِء, وهَي َمنطقٌة غنيٌَّة  ُد منها الحجَّ ا�شُتِهَرْت ِبْبرَكِة الماِء الّرومانّيِة الّتي كاَن يتزوَّ
بالمحا�شيــِل الّزراعّيِة, وكاَن الخليفة الوليُد بُن يزيَد ُيطِعــُم َمْن َمرَّ فيها مَن الحّجاِج 

ثالثَة اأيَّاٍم وَيْعِلُف دوابَُّهم.
7 - َمَعاُن

رها بنو اأُميََّة واأن�شاأوا  فيها �شوًقا كبيًرا, وكاَن  وهَي مْن منازِل الحجِّ الم�شهورِة, وقد عمَّ
اُج يخِزُنون فيها اأَمَتعَتهم الزائدَة في اأماكَن تتمُّ حرا�َشُتها اإلى حيِن عودِتهم. الحجَّ

 8- اأيلُة )العقبُة(
اِج م�شَر والمغرِب. كاَنْت ُملَتقى ُحَجاِج ال�ّشاِم بُحجَّ

َرُة( 9 - �َسْرُغ )الُمَدوَّ
. وفيها اآخُر منازِل الحجِّ في الأردنِّ

. ار�ُشْم خريطَة الأردنِّ وعّيْن عليها منازَل الحجِّ ال�ّشاميِّ
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. َدِت المنازُل على امتداِد طريِق الحجِّ في الأردنِّ تعدَّ

ثالثاًا: مظاهُر اهتماِم الأَموّينَي بطريِق احلجِّ ال�ّصاميِّ

ا مْن ِقَبِل الخلفاِء الأَموّييَن. , فقْد لَقِت اهتماًما خا�شًّ نظًرا لأهمّيِة طريق الحجِّ ال�ّشاميِّ
ِف اإلى اأهمِّ  مظاهِر هذا الهتماِم تاأّمِل ال�ّشكَل الآتَي, ُثّم اأجْب عّما يليه: وللتعرُّ

؟ • براأيَك لماذا اهتمَّ الأَمويّوَن بطريِق الحجِّ ال�ّشاميِّ
ُم لهم اليوَم. اِج قديًما وما ُيقدَّ َم للحِجّ • قارْن بيَن ما ُقِدّ

. ال�ّشكُل )4-8(: مظاهُر اهتماِم الأَمويّيَن بطريِق الحجِّ ال�ّشاميِّ

الإنفاُق على الحجيِج واإطعاُمهم.

اإقامــُة الِقالِع والق�شوِر والخانــاِت والأ�شواِق على امتداِد طريِق الحــجِّ لتقديِم الخدماِت 
للحجيِج.

اإ�شــالُح الّطريِق, وتوزيُع الأمــواِل على القبائِل الّتي تقُطُن اإلى جانــِب طريِق الحجِّ لتوفيِر 
اِج والجماِل التي تنقُل الحّجاَج واأمتعَتهم . الأمِن للُحجَّ

حفُر الآباِر والِبَرِك لتاأميِن الُحّجاِج بالماِء.

مظاهُر اهتماِم الأَمويّيَن بطريِق الحجِّ ال�ّساميِّ
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ْف ما يلي: 1-  عرِّ
رَة(. , الخاَن, المرحلَة, �َشْرَغ )الُمَدوَّ قافلَة الحجِّ ال�ّشاميِّ

. 2-  اذكْر مراحَل ال�شتعداداِت لت�شييِر قافلِة الحجِّ

3- بّيْن اأ�شباَب ما يلي:
. اميِّ اأ   - اأهميِة الّزرقاِء على طريِق الحجِّ ال�شَّ

اَن. ب- اإقامِة حاميٍة ع�شكريٍّة في َعمَّ
اميِّ وُطُرِقها. ِد م�شاراِت قافلِة الحجِّ ال�شَّ جـ- تعدُّ

. اميِّ 4- بّيْن مظاهَر اهتماِم الأَمِوّييَن بقافلِة الحجِّ ال�شَّ

حيحِة: 5- اأكمِل الجدوَل الآتَي بالمعلوماِت ال�شّ

اأهّميّتُها بالن�سبِة لطريِق احلجِّ ال�ّساميِّاملدينُة

الَمفرُق
الّزرقاُء
عّماُن
ِزيزَياُء
َمَعاُن

اأيلُة
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الّدرُس الّرابُع
الق�صوُر الأَموّيُة يف الأردنِّ

. حراويُة في الأردنِّ ال�ّشكُل )4-9(: الق�شوُر ال�شّ

كاَن لوقــوِع الأردنِّ على الّطريــِق الوا�شِل بيَن دم�شَق والحجاِز وم�شَر, اأثٌر في اهتماِم 
الأَمويّيــَن بالباديــِة الأردنّيِة, فاأقاُموا العديــَد من الق�شوِر على امتداِد هــذِه الباديِة, وذلك 

لأ�شباٍب عدٍة منها:
1- ا�شتخداُمهــا كاأماكــَن لال�شتجماِم 
يِد. والّراحِة, وممار�شِة ِهوايِة ال�شّ

2- ا�شتخداُمها مراكَز اإدارّيًة و�شيا�شّيًة 
يلتقي فيها الأمــراُء بزعماِء القبائِل 

المحلّيِة لتوطيِد الَعالقاِت مَعهم.
3- حنيــُن الأَمويّيــَن لحيــاِة البــداوِة 

والفرو�شّيِة.
       ومن اأهمِّ الق�شوِر الأَموّيِة في الباديِة 

الأردنّيِة:

: ُق�صرُي َعْمرَة اأولاً

تّم بناوؤه في عهِد الخليفِة الوليِد بِن عبِد الملِك, ويقُع على ُبْعِد )75( كم اإلى ال�شرِق مْن 
عّماَن, وتمتاُز جدراُنه بالّر�شوِم والنُّقو�ِس الجميلِة الّتي ُتمّثُل الَحَيواناِت كالأ�شوِد والّنموِر 
والغــزلِن, وتزداُن اأر�شّيُة قاعِة ال�شتقباِل والغرِف بالف�شيف�شاِء اّلتي ُتمّثَل زخارَف نباتّيًة, 

كما ُيوجُد قبٌة فلكّيٌة داخَل الق�شِر, وفي �شاحِته يوجُد بئُر ماٍء.
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ال�ّشكُل )4-10(: ق�شيُر عمرَة. 
ثانياًا: ق�صُر املَ�صتى

, ويحيُط بالق�شِر �شوٌر خارجيٌّ ُمربُع ال�ّشكِل  يقُع بالقرِب مْن مطاِر الملكِة علياَء الدوليِّ
تدعُمه اأبراٌج ن�شُف دائريٍّة, وهو َمبنيٌّ مَن الآُجِر الم�شويِّ وُتزّيُن واجهَته الزخارُف الفنّيُة 

الرائعُة, وتمَّ بناُء هذا الق�شِر في عهِد الخليفِة الوليِد بِن يزيَد.

ال�ّشكُل )4-11(: ق�شُر الَم�ْشَتى.

بالّرجوِع اإلى ال�شبكِة العنكبوتـّيِة اجمْع �شوًرا ور�شوماٍت َزيَّنْت جدراَن هذِه الق�شوِر.

ثالثاًا: ق�صُر احَلّراَنِة

�ُشِيّــَد في عهــِد الخليفِة الوليِد بِن عبِد الملِك, ويقُع على ُبْعــِد )55( كم �شرَق عّماَن. 
واِنّيُة على  انِة حيُث تتناثــُر الحجارُة ال�شَّ َي بق�شــِر الَحّرانِة لكونِه يقُع في وادي الَحرَّ و�ُشِمّ
ِة, ول يــزاُل هذا الق�شُر ُمحتفًظا بكامِل بنائه,  �شطــِح الأر�ِس والّتي ُيطلُق عليها ا�شُم الَحرَّ
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وقــد اأُِن�شئ لغاياٍت دفاعيــٍة فهو قلعُة مربعُة الجوانِب ُيوَجُد فــي كلِّ زاويٍة من زواياُه برٌج 
م�شتديــٌر بالإ�شافِة اإلى برٍج ن�شِف م�شتديٍر بيَن كلِّ زاويتيــِن وعلى جدراِن الق�شِر �شقوٌق 

وِء والتهويِة واأي�شا لرمِي ال�ّشهاِم في حالِت الحرِب. لل�شَّ

 ال�ّشكُل )4-12(: ق�شُر الَحّرانِة.         

 ت�شميَة ق�شِر الَحّرانِة بهذا ال�شِم.

ا:  ق�صُر احَلاّلباِت رابعاً

يقُع على ُبعِد )25( كم �شماَل �شرِق 
الّزرقــاِء, وهو مــَن الق�شــوِر النَّبطيِة, 
َمه الأمويون واألحُقــوا به الم�شجَد  رمَّ
والمحراَب, ويتاأّلُف مــن الداخِل من 
مجموعــٍة من الغــرِف والقاعاِت اّلتي 
تتوّزُع حوَل �شاحٍة مك�شوفٍة ُحِفَر فيها 

َخّزاٌن لجمِع مياِه الأمطاِر. 
ال�ّشكُل )4-13(: ق�شُر الَحاّلباِت.
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ِر ا: ق�صُر املُوقَّ خام�صاً

يقــُع في منطقِة الموقِر اإلى ال�ّشرِق من مدينــِة عّماَن, ُبِني في عهِد الخليفِة يزيَد بِن عبِد 
�َس هــذا الق�شُر للّدماِر  , وقْد تعرَّ الملــِك, ُوِجَدْت على جدراِنه كتابــاٌت بالَخطِّ الكوفيِّ

نتيجَة زلزاٍل اأ�شاَب المنطقَة.

وَبِة ا: ق�صُر الطُّ �صاد�صاً

ُبِنــَي في عهِد الخليفِة الوليِد بِن يزيَد ويقــُع جنوَب �شرِق عّماَن على ُبَعِد )140( كم, 
على الّطريِق الّتجاريِّ بيَن البلقاِء والِحجاِز.

وَبِة. ال�ّشكُل )4-14(: ق�شُر الطُّ

َدِت الق�شوُر الأَموّيُّة ببرٍك واآباٍر لتخزيِن المياِه. ُزِوّ

. حراوّيِة في الأردنِّ الأهمّيَة ال�ّشياحّيَة والقت�شاديَّة للق�شوِر ال�شّ
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ْف ما يلي: 1-  عرِّ
وَبِة. اَنِة, ق�شَر الطُّ ق�شَر عمرَة, ق�شَر الَحرَّ

ر ما يلي: 2- َف�شِّ
. حراوّيِة في الأردنِّ اأ   - اهتماَم الأَمويّيَن ببناِء الق�شوِر ال�شَّ

وَبِة. ب- اأهمّيَة موقِع ق�شِر الطُّ
ُر الَحَيواناِت كالأ�شوِد والنُّموِر. وِّ جـ- تزييَن جدراِن الق�شوِر بالنُّقو�ِس الّتي ُت�شَ

3- امالأ الجدوَل الآتَي بالمعلوماِت المنا�شبِة:

املَوِقُعاخلليفُة الّذي بُِنَي يف عهِدِهالق�رصُ

ق�شُر َعْمَرَة
ق�شُر الَم�ْشَتى
اَنِة ق�شُر الَحرَّ
ق�شُر الُمَوقَِّر
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1- عّرْف ما يلي:
, الخاَن. اميِّ , الُكْوَرَة, َغ�ّشاَن, ُجذاَم, منازَل الحجِّ ال�شَّ    جنَد الأُردنِّ

2- بّيْن اأ�شباَب ما يلي :
اِم اإلى اأجناٍد. اأ   - تق�شيِم الخليفِة عمَر بِن الخّطاِب بالَد ال�شَّ

ب- اختياِر عوا�شِم الأجناِد في الُمدِن الداخلّيِة.
. ِز توزيِع القبائِل العربّيِة في جنوِب الأردنِّ جـ- تركُّ

راِعهم مَع  د   - وقــوِف القبائــِل العربّيــِة فــي الأردنِّ اإلى جانــِب الأَمويّيَن فــي �شِ
خ�شوِمهم.

3- اأكمِل الفراَغ في الجمِل الآتيِة:
اَن في العهِد الأَمويِّ ....................... اأ    - مَن الأَدلِة على اأهميَِّة مدينِة َعمَّ

اميِّ .................... ب- مْن مظاهِر اهتماِم الأَموّييَن بطريِق الحجِّ ال�شَّ

�َس للتدميِر الكامِل ُهَو ..................... جـ- الق�شُر الأَمويُّ اّلذي تعرَّ
وَبِة في عهِد الخليفِة الأَمويِّ ...................... د  - ُبِني ق�شُر الطُّ

  . 4- بّيِن ال�شتعداداِت الّتي ت�شِبُق انطالَق قافلِة الحجِّ ال�ّشاميِّ
5- ما الأ�شباُب التي دَفعِت الخلفاَء الأَمويّيَن لبناِء الق�شوِر في ال�شحراِء الأردنّيِة؟

. حراويِّة في الأردنِّ , وعِيّْن عليها اأهمَّ الق�شوِر ال�شّ 6- ار�ُشْم خريطَة الأردنِّ
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ْقُم ممتاٌزجيٌد جًداجيٌدمتو�سٌطالِمعياُرالرَّ

اأُعّيُن جنَد الأردنِّ وحدوَده على الخريطِة.1

2
�شدِر  في  الأردنِّ  في  العربّيِة  القبائِل  اأهمَّ  اأُعّدُد 

. الإ�شالِم والع�شِر الأَمويِّ

3
خريطِة  على  ال�ّشاميِّ  الحجِّ  قافلِة  منازَل  اأُوّزُع 

. الأردنِّ

4
على  الأَمويِّة  حراوّيِة  ال�شّ الق�شوِر  اأهمَّ  اأًعّيُن 

. خريطِة الأردنِّ

5
الأردنِّ  في  العربّيِة  للقبائِل  ال�ّشيا�شيَّ  الّدوَر  اأقّدُر 

. في الع�شِر الأَمويِّ

اِْتيُّ التَّْقِوْيُ الذَّ

ِع اإِ�َشاَرِة  َب ما َجاَء ِفي الِوحَدِة الأُوَلى ِمن ِخاَلِل الَجدَوِل الآتي بَو�شْ  َقيِّْم تعلَُّمَك َح�شَ
ُب تعلَُّمَك:  )√( اأََماَم الِعَباَرِة الّتي ُتنا�شِ
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