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 هفهىم العلىم االجتواعيح
 وتعووال   ,ىو  مصوو لا لوامل لعوودة متواصا وتهصصوواا تتوتم بووالمتتمف  و داواا ا  وورا   ا لوو

 متم  ة واسعة من القضايا التي من لأنتا التأثير  لى ر اىية الفر  و المتتمف.
  وىوي التوي تتوتم بدراسوة   ,)) العل م اإلنسوانية ((يعني إذاً مص لا العل م اصجتما ية بمعناه اصوسف

وموا يتصوول بووو موون أ ة وثقا وة وحضووارة وحركوواا ت رريووة )و لووم التوواري   ,كالوودين  ,باإلنسوانكول مالووو  داووة 
 (توووارة وانت ووار سووو اني ة وتايتصوول بوووو موون زرا وووة وصوون وموووا)و لوووم التفرا يووة  (,وغيرىووا ,وث ريووة وانفصوووالية

 كما يعد  لم اصجتماع جزٌء من العل م اصجتما ية., والعل م السياسية والقان نية والدراساا الفلسفية 
  تع   العل م اصجتما ّية إلى ا ص ل اإلغريقّية والي نانّية القديموة, وتعترور تراثواً ا يّواً  وي تواري  الف ور

العقدنيّووة  وون ال ريعووة الر ووريّة والدولووة وا  وودأ, مووف العلووم أنّووو كووان ىنووا   اصجتمووا ي بسوورت استفسوواراتتم
يّوة, إّص أنتوا أصور ي  يموا بعود جو ىر  صور النتضوة والت و ير تفتقور إلوى العلو م اصجتما  تراا زمنّية ط يلوة 

بعووود وبالت ديووود  ,تووواري  العلووو م اصجتما يوووة  وووي  صووور التنووو ير, حيوووث ت ووو ر ث وووي التووواري  ا وروبوووي ال ووودي
أىمتوووا الثووو رة  لوووتد العووالم ثووو راا  لميوووة و  ريووة وصووونا يةحيوووث المووويد ي,  السوووابف   وور منتصووف القووورن
و ووي ىوولا العصوور ) صوور المعل موواا والت نل جيووا( لووتد حقوول العلوو م اصجتما يووة  ,م0872الفرنسووية  ووام 

 ميدان التربية والتعليم. ت  راا ىامة تهص

 أىمّية العل م اصجتما ّية
  العلووو م اصجتما يوووة ىوووي مووون أكثووور الدراسووواا ارتراطووواً بوووالفر  والمتتموووف,  ن اإلنسوووان ىووو  م ووو ر

 اىتمامتا.
  ادراا اصنسان ب  ل  ام والمربي ب  ل  اص, تتدف العل م اصجتما ية إلى تنمية متاراا و

, كي ي  ن  ا ًد ومنستماً مف نظامو الريئي واصجتما ي.  وتعميق و يو اصجتما ي وت سيف  ررتو
 لى ت ديد حاجاا متتمعو, وتقصَّي م  دتو, وبالتالي  الُمتعلمكما تتدف لتنمية ادراا 
 ت قيق التنمية ال املة.

  تعترر العل م اصجتما ّية ذاا أىمّية كريرة  ي جميف متاصا ال ياة, و اصًة  ي متاصا الر اية
ذلك,   ما يتم تقديم   م  تتاريّة, وغيراصجتما ّية والر اية ا ولّية, ونظام العدالة, وا  مال ال

والتامعاا واصستثماراا ل ل من  ل م الت ن ل جيا والتندسة والرياضّياا, ص بد  ااال   م
 اصىتمام بالعل م اصجتما ّية أيضاً ومعالتة الهلل التعليمي  يتا وتقديم الد م الّدزم لتا
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  ص يقتصر العلم اصجتما ّي  لى ا  ّصائيين اصجتما يين أو المعلمين  قط,  ت   لم واسف يرّكز
 لى  ّدة ج انت و روع مثل  لم النفس واصجتماع والتاري  والقان ن وغير ذلك من الفروع, 
تقديم  وأيضاً يدرس العداة بين ا  را   ي المتتمف, لللك  تي تعترر ) لم العل م( لقدرتتا  لى

النظرة الثاارة ح ل كيفّية  مل كل من العل م ا  رى واصبت اراا وتزويد  لماء اصجتماع ب ل 
من المتاراا الت ليلّية والت اصلّية الّدزمة  ي الصنا اا والمنّظماا, وتسا دىم  ي حل أكرر 

الرديلة وا من  القضايا  ي العالم التي لتا آثار جسيمة  لى المتتمف مثل جرائم العنف وال ااة
 لماء اصجتماع أنتم يمتل  ن المتاراا الّدزمة لرؤية العالم ب  ل  السيرراني,  ما يمّيز

 مهتلف, باإلضا ة إلى ادرتتم  ي العث ر  لى المعل ماا التي اد يفّ تتا اآل رون
  ,با تما ىا لعري العل م اصجتما ّية  وراً متّماً  ي م ا  ة انت ار ال ثير من ا مراض المعدية

رض وزيا ة استثمار العقااير المستهدمة  ي العدج, وإيتا  لمل ت  ير  تم الع امل المؤّ ية  لى
 د  من المتهّصصين  ي الم ار  الر ريّة والقيا ة وإ ارة ا س اأ وتسعير ا  وية,  ضرورة 
وج   العل م اصجتما ّية كان واض اً, ب يث حاول  د  من ا طّراء  تم م ااف الّناس ن   

ا سئلة المتتمعّية والر ث  ي أسراة   ل بعض الدول السل كياا الص ّية وطرح العديد من 
 ا.التي يم ن إ ا ة بنائتا وتعزيزى  ي م ا  ة المرض وال ريقة

   أما من الناحّية اصاتصا يّة  إنتا تسا د ا  را  والمتتمف  ي  تم السياساا اصاتصا يّة ا كثر
 . ا لّية والت ّسف  يتا, وإ ارة ا م ال ب  مة, وا تيار اصستثمارا المناسرة  ي  الم ا  مال

 
  كلمووووة العلوووو م تضوووومو   موووواىوووو  ة وجفرا يووووة  قووووط, و  لووووى م اضوووويف تاريهيوووومقررنووووا ىوووولا سنقتصوووور  ووووي

 اصجتما ية  ي المناى  الترب ية الم  رة  ي س رية
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 التاريخ
  القػكؿ بػ ف التػحفيا ىػك لـ يتفؽ البػحثوكف لىػت تيفيػؼ دثػلل لىتػحفيال كبحلدمدػؿ يد ػف

 كىك أثل أىـ ففكع الديففة اإلنسحنية كأقلديح. ليلىـ الدحض
   ال يزيػػػل لػػػف أخبػػػحف لػػػف اويػػػحـ كالػػػلكؿ كالسػػػكابؽ  ظاااه   ب نػػػو فػػػي  خىػػػلكففػػػو ابػػػف كلف

كلىػػػػـ ب يفيػػػػحت الكقػػػػح   تيىيػػػػؿ لى ح نػػػػحت كدبحل يػػػػحل ك نظػػػػف ك تثقيػػػػؽ  بهطناااا كاوثػػػػلاثل كفػػػػي 
 كأسبحبيح لديؽ.

   ؼ بيضػػيـ لىػػـ التػػحفيا ب نػػوا ديففػػة الثػػكالث التػػي لحاػػيح اإلنسػػحف فػػي اوزدنػػة كلػػف
 الدتيحقبة كالتي تستثؽ البقحء لتتذ فىح اوميحؿ.

 ىك  تحبة التحفيا كتلكيف االثلاث .  يخأوالت 

 :   فروع التاريخ وأقساهه
 .يتففع لىـ التحفيا إلت ففليف ف يسييف كدف وـ إلت ففكع وحنكية أخفل 
يف ز لىت الاخصيحت البحفزة كالدؤوفة كلىت االثلاث السيحسية  الته يخ السيهسي: -1

 كاليس فية لىلكؿ.
 السيف كالتفامـ ( –االستيدحفم  –اللبىكدحسي  –أقسحـ ىذا الففع ) التحفيا اللستكفم 

 كينقسـ إلت ا الته يخ الحضه ي - 2
 التحفيا االمتدحليا يبثث في أصؿ الدمتد  كلحلاتو كتقحليله -
حلم في  ؿ دفثىة دف دفاثؿ تطكف قتصحلما يكضح التطكف االقتصالتحفيا اال -

 .الدمتديحت اإلنسحنية
التػحفيا الف ػفما يكضػح كيبثػث فػي تطػكف اوف ػحف اإلنسػحنيةل كاليقػؿ الباػفم كتمىيحتػو  -

 اليىدية كالفنية.
 يلفس تطكف الفف في الدمتد  كالفسـ كالزخففة. التحفيا الفني ا -



 lecture 1+2 السنة : ألاولى                                العلوم الاجتماعية  

 

4 

لفس  ؿ دا ىة تحفيخية مغفافيػحنل ك ػؿ التحفيا المغفافيا ثيث أنو دف الضفكفم أف ت   -
 .مغفافية تحفيخيح  دا ىة 

 فىائد ادلعرفح التارخييح
ا لىػػـ التػػحفيا ال يػػلفس الدحضػػي لذاتػػو بػػؿ لػػنفيـ دػػف الدكازنػػة بػػيف الدحضػػي كالثحضػػف -1

 خاللو الثحضف كننطىؽ نثك الدستقبؿ.
ح فػػي لصػػف دػػحل ال تصػػىح فػػي كالتمليػػلا فحلدبػػحلئ كالقػػيـ التػػي تصػػىفيػػـ ف ػػفة التغييػػف  -2

 ل ددح يستللي كاللة أف حف مليلة.لصف آخف
تندية التف يف اليىدي كالنقلم ا إف التحفيا في مكىفه يقـك لىػت دبػلأ السػببية كالتيىيػؿل  -3

كبحلتػػػػحلي ال بػػػػل دػػػػف الػػػػتيىـ كالتػػػػلفب السػػػػتخالص الثقػػػػح ؽ كمدػػػػ  الديىكدػػػػحت كالنقػػػػل 
 كالتف يب.

 تكضيح لكف الايكب في صن  الثضحفات. -4
 تندية القيـ اوخالقية كاإلنسحنية.  -5
   تندية الايكف الكطني كالقكدي. -6
 التحفيا ذا فة اودـل فدف خاللو تستطي   ؿ أدة تطكيف ثضحفتيح نثك     -7
 الدستقبؿ.   
 ىدحا  قسمين  ئيسيين ينقسـ التحفيا البافم إلت 

اختػفاع ال تحبػة  ل كالثػل الفحصػؿ بينيدػح ىػكالتاه يخ والصصاو  الته يةيا  مه قبلعصو        
 .في سكدف في اليفاؽ في دنتصؼ اولؼ الفاب  قبؿ الديالل

كىك دصطىح يطىؽ لىت الثقبة الزدنية التي سػبقت اختػفاع  عصو  مه قبل الته يخ : -1
حيػػػح الدصػػػلف اوسحسػػػي لىديففػػػة التحفيخيػػػة فػػػي ىػػػذه اليصػػػكف ىػػػك ا وػػػحف كالبق ال تحبػػػةل أم أف

 الصحدتةل أم أنو ال يكمل فيو كوح ؽ تحفيخية د تكبة.
 اإلت للة أقسحـ أىديح ىذه اليصكف تنقسـك      
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اولكات فيػػو اسػػتخلـ اإلنسػػحف ىػػك أقػػلـ اليصػػكف التحفيخيػػةل  الصصاا  الحياا ي ال:اا ي : -
دىيػػكف سػػنةل  2.5ل يبػػلأ دنػػذ ثػػكالي باػػ ؿ خػػحص باػػ ؿ لػػحـ فػػي لدىيػػة الصػػيل الثمفيػػة

اػ ىو الثػحلي خفىح االنسػحف اليحقػؿ فػي آكملت فيو أنكاع لليلة دف المنس البافمل  حف 
 .ـألؼ سنة ؽ. 12دنذ 

 .حتالزفالة كتػلميف الثيكانػكىك لصف االستقفاف كا تاحؼ  الصص  الحي ي الح يث: -
بػػيف ىػػذا اليصػػف كسػػحبقو أف اإلنسػػحف اسػػتخلـ فيػػو اولكات الثمفيػػة الدسػػقكلة ىنلسػػيحن الفػػفؽ ك 

 لة في اليصف الذم سبقو.في ثيف  حنت غيف دسقك 
تػـ ا تاػحؼ النثػحس فيػو  ـ.لػحـ ؽ.3333يبلأ دنػذ ثػكالي  الصص  الحي ي النحهسي: -

 .أكغحفيت( -كالبفكنزل كأبفز دفا زه في سكفيح )فأس ادفا كالنحف
 
 
 
 
 دنتصػػػؼ ىػػػذه اليصػػػكف دػػػ  ظيػػػكف الكوػػػح ؽ الد تكبػػػة دنػػػذ تبػػػلأ الصصاااو  الته يةيااا : -2

 اىي أسحسية ـ إلت والوة لصكفقس  كت   لاولؼ الفاب  قبؿ الديالل
ا بلأت د  اختفاع ال تحبة كانتيت د  سقكط فكدػح لحصػدة  ال: يم  اليصكف التحفيخية - أ

ـ ل كفػػػػي ىػػػػذا 476االدبفاطكفيػػػة الفكدحنيػػػػة لىػػػػت يػػػػل القبح ػػػػؿ المفدحنيػػػػة البفبفيػػػػة لػػػػحـ 
 اليصف ظيفت االدبفاطكفيحت.

ثتػػػػت فػػػػتح كاسػػػػتدفت ـ 476ا بػػػػلأت دػػػػ  سػػػػقكط فكدػػػػح الوسااااط اليصػػػػكف التحفيخيػػػػة  - ب
ل  دػػػح يد ػػػف لػػػل 1453ىطحف اليودػػػحني دثدػػػل الفػػػحتح لػػػحـ القسػػػطنطينية لىػػػت يػػػل السػػػ

ذه اليصػػكف ظيػػكف االسػػالـ كانتاػػحف لكلتػػو فػػي بلايػػة القػػفف السػػحب  الدػػياللم بلايػػة ليػػ
فػػي نيحيػػة  يد ػػف لػػل ا تاػػحؼ أدفي ػػح كاليػػحلـ المليػػل  أيضػػحن  لكنيحيػػة لىيصػػكف القليدػػة

    لىيصكف الثليوة. كبلاية اف الدياللم نيحيةن ليذه اليصكفالقفف الخحدس ل
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دػػ  ا تاػػحؼ ا بػػلأت دػػ  فػػتح القسػػطنطينية أك الح يثاا  والمصهصاا ةصػػكف التحفيخيػػة الي  - ت
 ؛تقسػػـ إلػػت قسػػديفأيضػػحن ك  لإلػػت كقتنػػح الثػػحلي كدػػح تػػزاؿ دسػػتدفةل ي ػػح كاليػػحلـ المليػػلأدف 

ا التػػحفيا الثػػليث كىدػػح ؛لسيحسػػية كالدنمػػزات الثضػػحفيةكذلػػؾ بسػػبب غنحىػػح بحوثػػلاث ا
ـ لدػح أففزتػو ىػذه الوػكفة 1789ل كيفصػؿ بينيدػح الوػكفة الففنسػية لػحـ كالتحفيا الديحصف

 . فية  بيفة في مدي  أنثحء اليحلـدف وكفة ف

 في الصصو  الوسط  عل  الته يخ عن  الص ب

 تقلـ ىذا اليىـ  ويفان لنل اليفب لدح ىك في أكفبح في تىؾ اليصكف.

 التدػػػل لػػػفب الاػػػدحؿ ندػػػحا  ىنػػػحؾ لىػػػـ تػػػحفيا بدينػػػت ال ىدػػػةل ك  لػػػـ ي ػػػف قبػػػؿ اإلسػػػالـ
فػػػي نقػػػؿ أخبػػػحفىـ لىػػػت الفكايػػػة الاػػػفكية التػػػي كصػػػىتنح لىػػػت اػػػ ؿ قصػػػح ل  )الثمػػػحز(

ل أدػػح لػػفب المنػػكب فقػػل لكنػػكا أخبػػحفىـ بحسػػتخلاـ النقػػكش لىػػت دتففقػػة اػػيفية كأخبػػحف
 ملفاف القصكف كالديحبل.

ىػػػة ى  كلػػػـ يسػػػتخلـ اليػػػفب قبػػػؿ اإلسػػػالـ تػػػحفيا أك تقػػػكيـ ديػػػيفل بػػػؿ  ػػػحنكا يؤفخػػػكف بحو  
في ثيحتيـل أدح بيل اإلسالـ فقل تػـ التدػحل التقػكيـ اليمػفمل  كالنمـك كالثكالث الديدة
 1ل كتيػحلؿ ـ622الد فدػة إلػت الدلينػة فػي لػحـ دف د ة  الذم يبلأ بيمفة الفسكؿ 

 ق.

كتيػػػكل ناػػػ ة لىػػػـ التػػػحفيا لنػػػل اليػػػفب كالدسػػػىديف إلػػػت القػػػفف الوػػػحني اليمػػػفم/ الوػػػحدف 
 كتضدف تيحفيفاكظيفت للة أنكاع لى تحبة التحفيخية. الدياللمل 

 اوكؿا تحفيا أخبحف المحىىية أك تحفيا اليفب قبؿ اإلسالـ

ىػػػت أخبػػػحف الفسػػػكؿ كألدحلػػػو الوػػػحنيا تيػػػحف اوخبػػػحف اإلسػػػالديةل كقػػػل ف ػػػز ىػػػذا التيػػػحف ل
 كأقكالو كغزكاتول كذلؾ لنقىيح إلت اوميحؿ النحا ة.
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 واخللفاء الراشديي  حمود تاريخ الرسىل

  نسب الفسكؿدنػحؼ بػف  لبػل ىك دثدل بف لبلاهلل بػف لبػل الدطىػب بػف ىحاػـ بػف ا
دػػف قبيىػػة كىػػك ل ل كييػػكل فػػي نسػػبو إلػػت إسػػدحليؿ بػػف إبػػفاىيـ لىييدػػح السػػالـبػػف  ػػالب قصػػي

 .ل أيضحن قفايةقفيشل كاللتو آدنة بنت كىب
 السحلسػة دػف لدػفهتكفيت كاللتو كىك في ل ـ كىك لحـ الفيؿل 573لحـ  يتيـ اوب كلل 
  نؼ مله وـ لنل لدو أبك طحلب. يحش فيف
  ألدحلو قبؿ اإلسالـابيض 

 فافؽ لدو أبي طحلب إلت الاحـ في التمحفة. -
 ألدحدو في ثفب الفمحف. احفؾ -
 خليمة بنت خكيىل. زكامو دف -
 التث يـ في كض  الثمف اوسكل أونحء بنحء ال يبة. -
يباػػف كبػػلأ  لفػػي سػػف اوفبيػػيفكىػػك  دثدػػللػػللكة ا نػػزؿ الػػكثي  لىػػت الػػكثي كبػػلء ا -

 ا  إلت دفثىتيفكانقسدت الللكة  كيللك النحس لىليف المليلل
 .سفية كاستدفت والث سنكات اوكلت   
    .بلأت ب دف دف اهلل لز كمؿ لىنية  الوحنية 

 لىػػػتالخػػػكؼ  دنيػػػحا ليػػػلة أسػػػبحبكقػػػل القػػػت للكتػػػو ديحفضػػػة اػػػليلة دػػػف قبػػػؿ قػػػفيش  -
 ل كالخكؼ دف انلوحف زلحدحتيـ القبىية.دف الزكاؿ ديتقلاتيـ كنظديـ االمتدحلية

ونػػػي  كثحكلػػتلثػػحؽ اوذل بحلدسػػػىديفل ا  لدػػفات لليػػػلة ك  يش قتػػؿ الفسػػػكؿثحكلػػت قػػػف  -
دقحطيػة بنػي ىحاػـ كددحفسػة الضػغط ت  دػح لدػلت قػفيش إلػ لدو أبي طحلػب لػف دسػحنلتول 

 .لىييـ االقتصحلم
تكفيػػت زكمتػػو خليمػػةل  -نكاتقبػػؿ اليمػػفة بػػوالث سػػأم  –كفػػي اليػػحـ اليحاػػف لىبيوػػة  -

لدػف  ػحف ك  لكسػدي ىػذا اليػحـ بيػحـ الثػزف لأ بػف سػنليف كدػؤازفيف لػوكىدح  لطحلب ككلدو أب
 سنة. 53آنذاؾ  سكؿف ال
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 هجرج الرسىل  م:466إىل ادلديٌح عام 
 لحدػحنل  53 في السنة الوحلوة لاف دػف البيوػة كلدػفه آنػذاؾ الدنكفة ىحمف سفان إلت الدلينة    

 اةلل تنظيدية كلس فية أبك ب ف الصليؽل كبيل كصكلو قحـ ب لدحؿ توبففقك 
بفسـ ديحلـ الدمتد  المليلل كالتدػل نظػحـ الدؤاخػحة  ألدحلو التنظيدية ا بلأ الفسكؿ  -1

ل  دػػح التػػي كاميتػػو بػػيف الديػػحمفيف كاونصػػحف كذلػػؾ بيػػلؼ التغىػػب لىػػت الداػػح ؿ االقتصػػحلية
 دػػح نظػـ الثيػحة اليحدػة فػي الدلينػػة بػيف اوىػحلي بكضػيو ل دػػح  لثػلل ثقػكؽ ككامبػحت الدسػىديف

ييفؼ بػ )الصثيفة(ل كبيح ث للت كامبحت كثقػكؽ  ػؿ طػفؼ دػف اوطػفاؼ القحطنػة بيػحل كتيػل 
 .ىذه الصثيفة النكاة اوكلت لتا ؿ اللكلة اإلسالدية اوكلت الدنظدة بقيحلة دثدل

ألدحلػػو اليسػػ فية ا فػػفض الميػػحل لىػػت الدسػػىديف فػػي السػػنة الوحنيػػة لىيمػػفةل كدػػف أىػػـ  -2
 الدحؿ اليس فية في ليل الفسكؿاو

 لىت الداف يف. لس فم نصف أكؿ فك الدسىدثقؽ فييح  ـ ا 624 /ىػ 2غزكة بلف ا  -
 ديف ػة لدخػحلفتيـ أكادػف الفسػكؿخسػف الدسػىدكف الفييػح ـ ا 625 /ىػػػ 3غزكة أثل ا  -

 كالناغحليـ بحلغنح ـ.
لحدػػػة بيػػػة بز تثحلفػػػحن دػػػف القبح ػػػؿ اليف  ـ ا كامػػػو الدسػػػىدكف 627/ىػػػػ  5غػػػزكة الخنػػػلؽ ا -

 بثفف خنلؽ ثكؿ الدلينة ك حف النصف لىدسىديف. قفيشل ف دف الفسكؿ
ل كق ػػػلـ الفسػػػكؿ فػػػي ىػػػذا الصػػػىح بيػػػض قػػػل صػػػىح الثليبيػػػةـ ل  628/ىػػػػػ 6كفػػػي لػػػحـ  -

 التنػػحزالت لقػػفيشل كذلػػؾ بيػػلؼ التفػػفغ لىػػللكةل ف ػػحف صػػىح الثليبيػػة ففصػػة لفػػتح آفػػحؽ
بإفسػػحؿ الفسػػح ؿ إلػػت الدىػػكؾ كالث ػػحـ  بػػلأ الفسػػكؿفل مليػػلة لىدسػػىديف كلػػلينيـ المليػػل

 يللكىـ إلت اإلسالـ.
بيػػػػل أف  كذلػػػػؾ لد ػػػػة لكف قتػػػػحؿدػػػػف فػػػػتح الدسػػػػىدكف  تد ػػػػف ـ ا633 /ىػػػػػ8فػػػػتح د ػػػػة  -

ل كقػػػحؿ ليػػػـ سػػػ حنيح بتسػػػحدح كدثبػػػة نقضػػػت قػػػفيش صػػػىح الثليبيػػػةل كلحدػػػؿ الفسػػػكؿ
 .ف نتـ الط ىقحء" دقكلتو الاييفةا "اذىبكا
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ندػح  لـ يستقف دثدل  - في د ة بيل فتثيح لىت الفغـ دف د حنتيح في قىبػول كا 
لػػحل لىدلينػػة الدنػػكفة كفػػحءن وىىيػػح اونصػػحف الػػذيف اسػػتقبىكه كىػػك ضػػييؼ فػػي 

 بلاية الللكة.

بيػل أف  لـ633 التػي تقحبػؿ لىيمػفة في السػنة الثحليػة لاػف تكفي الفسكؿ  -
ل كبيػػل أف كضػػ  ي ق ػػلف ليػػح أف تنيػػف أفمػػحء اوفضتػػأكقػػل اػػيىة ل سػػالـ ال

 أسس اللكلة التي ق لف ليح أف تث ـ دنحطؽ كاسية دف أسيح كاففيقيح كأكفبح.

 

 تاريخ العصر الراشدي
  بكفحة دثدلبلأ  ىػ ل ك حنػت لحصػدة اللكلػة الدلينػة  43ىػ كانتيت في لحـ  11لحـ

 التفتيبالىت ف أفبية خىفحء ىـ خالؿ ىذا اليص كث ـ لالدنكفة
 أتى تكر الصديق: -1

فػػي المػػل  التيدػػيل يىتقػػي دػػ  نسػػب الفسػػكؿالقفاػػي بػػف لػػحدف لبػػلاهلل بػػف لودػػحف ىػػك  -
 السحب   يب بف دفة.

ػػػال و لػػػلة ألقػػػحب دنيػػػح دػػػف الفمػػػحؿل كلػػػ كؿ دػػػف أسػػػىـأ ػػػحف  - ػػػ ليؽل  ص  ؽ ل  ونػػػو  ػػػحف ي ص 
قػحؿ لػو "أنػت لتيػؽ دػف النػحف"ل  بحليتيؽ وف الفسكؿقب  دح ل   لب ؿ ايء الفسكؿ 

 .كىنحؾ فكايحت تذ ف غيف ذلؾ
 أنو لـ يافب الخدف كلـ يسمل لصنـ قط قبؿ اإلسالـ.ي ذ ف بحلكفع كالتقتل ك ل فؼ  -
 تىػػػ ل ك حنػػ13 كفحتػػو لػػحـ ثتػػتاسػػتدف ىػػػ ك 11ـ الخالفػػة سػػنة تسػػى   بيػػل كفػػحة الفسػػكؿ -

 اىي بيل تكليو الخالفة أعمهل أبفز 
.إ -  فسحؿ ميش أسحدة بف يزيل لدثحفبة الفـك
 دثحفبة الدفتليف. -
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 ػحف أبفزىػحا  ؾتثفيػف اليػفاؽ دػف الفػفس كانتصػف فػي لػلة ديػحف ب ىؼ خحلػل بػف الكليػل  -
 الدزافل ذات السالسؿ.

 ابقيحلة أفسؿ أفبية ميكش لتثفيف بالل الاحـ كىي -
 .يزيل بف أبي سفيحف إلت لداؽ 
  ف ثسنة إلت اوفلف.بافثبيؿ 
 .أبك لبيلة بف المفاح إلت ثدص 
 .لدفك بف اليحص إلت فىسطيف 
 تد ػفكقػل  لقيػحلة ىػذه الميػكشكلت ل فتػالكليػل بحلتكمػو إلػت بػالل الاػحـ وـ أدف خحلل بػف -

 ديحفؾ أبفزىحا ) أمنحليف كاليفدكؾ( للةدف تثفيف بالل الاحـ دف الفـك بيل 
 .لدف بف الخطحب خىيفة لو لنلدح ايف أبك ب ف الصليؽ بلنك أمىو فاح -

 هـ: 62 -هـ 16عور تي اخلطاب  -2
 قفاي اليلكمل يىتقي د  الفسػكؿنسبوا لدف بف الخطحب بف نفيؿ بف لبل اليزيز ال -

 .لقب بحلفحفكؽ لتففيقو بيف الثؽ كالبحطؿ لنلدح أسىـ في د ةد  ملىدح  يب بف لؤمل ك 
ز ةه ل سالـ كالدسػىديفل كبيػل تكليػو الخالفػة سػنة  إسالـ حف  - ىػػ 13لدف بف الخطحب ل 

لافية ديدةقحـ ب لد  كدف أبفزىحا لحؿ تنظيدية كلس فية كا 

  :أعماله العسكرية 

 ىػؼ أبػك لبيػلة بػف المػفاح  ثيػث لدف البيزنطييف دلف بالل الاحـ في ليله تـ تثفيف -
)فػتح ثدػص ك لداػؽ كثىػب كانطح يػة(  قح لان لىت الميش كثقؽ للة انتصحفات دف أىديػح ا

ىػػػ بيػػل ديف ػػة اليفدػػكؾ  15كقػػل تثقػػؽ فػػي ليػػل لدػػف بػػف الخطػػحب تثفيػػف بيػػت الدقػػلس سػػنة 
 الاييفة.

ل لدػفك بػف اليػحص بت ىيػؼ دػف الخىيفػةل لىػت يػ الفتكثػحت فػي دصػففي ليله بلأت  -
 اليفيش كاالس نلفية. ثيث تـ تثفيف دلينة

  ىػػؼ ك ىػػؼ الدونػػت بػػف ثحفوػػة بتثفيػػف اليػػفاؽ وػػـ ل ؿ الميػػكش إلػػت اليػػفاؽحفسػػكتػػحب  ا -
ي كقػػحص الػػذم انتصػػف لىػػت الفػػفس فػػي ديف ػػة القحلسػػيةل كثػػفف اليػػفاؽل وػػـ تػػحب  بػػسػػيل بػػف أ



 lecture 1+2 السنة : ألاولى                                العلوم الاجتماعية  

 

11 

لدػػلة لػػحلت اليػػفب  التػػي الفحفسػػيةلدػػف اإلدبفاطكفيػػة سػػيل بػػف أبػػي كقػػحص إلػػت بػػالل فػػحفس ك 
 .طكيىة

 أعماله التنظيمية:

ثػح ـ يطىػؽ ح ال بيػف كلػيف لىػت  ػؿ كاليػة إلػت لػلة كاليػحت بسػبب اتسػحلي قسـ اللكلػة -
أناػ  لػلة لكاكيػف ك ل  دػح أثػلث دنحصػب القضػحة كمبحيػة الخػفاج كنظػحـ الثسػبةل لىيو "الػكالي"

 دف أبفزىح ليكاف اليطحءل كالمنلل كالخفاج.
ىػػ ل كقػل 23وف طينة دف الدمكسي أبك لؤلؤة الفحفسػي سػنة إ تكفي لدف بف الخطحب  -

كفحتػػو لمنػػة دػػف سػػتة أاػػخحص الختيػػحف خىيفػػة كقػػل كقػػ  االختيػػحف لىػػت لودػػحف بػػف  اػػ ؿ قبػػؿ
 لفحف.

 هـ:23 -هـ  62عثواى تي عفاى    -2
لنػػكفيف ىػػك لودػػحف بػػف لفػػحف بػػف أبػػي اليػػحصل اودػػكم القفاػػيل لقػػب بػػذم ا نسبب ه : -

 ل كقل تديز ب فدو الاليلل كقل قحـ بيلة ألدحؿ  حف أبفزىحاؿلزكامو دف ابنتي الفسك 

 أعماله العسكرية: -

له ل كبػلأ فػي ليػأفدينيػحكفػتح  ل أصبثت بالل فػحفس ب  دىيػح تثػت سػيطفت الدسػىديف -
ذات التػػػي انتصػػػف فييػػػح الدسػػػىدكف فػػػي ليػػػله ىػػػي ديف ػػػة تثفيػػػف ليبيػػػحل كدػػػف أىػػػـ الديػػػحفؾ ل

ضػػػػل الػػػػفـك  تـ كىػػػػي أكؿ ديف ػػػػة بثفيػػػػة يخكضػػػػيح الدسػػػػىديف ك حنػػػػ655ىػػػػػ / 35الصػػػػكافم 
البيزنطييف في البثف الدتكسػطل كلىػت أوفىػح تثػكؿ اسػـ ىػذا البثػف دػف بثػف الػفـك إلػت البثػف 

 اليفبي وـ البثف اليفبي الدتكسط.

 هـ:24 -هـ 23طالة  يعلي تي أت   -2
كأدػحـ لينيػول ك ػحف  تفبت لىػت يػل النبػي ل كزكج ابنتو فحطدةل لـ الفسكؿابف ىك  -

أاػػل فمػػحؿ قػػفيش قػػكة كدػػف بيػػنيـ لدػػف بػػف كل اليػػحدفم فػػي غػػزكة ل فقػػل نػػحزؿ  اػػمحلحن دقػػلادحن 
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ل نػػحـ فػػي ففااػػو ل كلنػػلدح ىدػػت قػػفيش بقتػػؿ الفسػػكؿالخنػػلؽل كىػػك أكؿ دػػف أسػػىـ دػػف الفتيػػة
 .ةت فتفة خالفتو دا الت للايل كلىت الفغـ دف امحلتو كذ ح و

 لدؿ لىت نقؿ لحصدة اللكلة دف الدلينة الدنكفة إلت ال كفة في اليفاؽ. -
 .ىػ لىت يل لبل الفثدف بف دىمـ الدفالم كىك دف الخكافج43ق تؿ لحـ  -
لؾ انتيػػت زؿ لنػػو لديحكيػػة بػػف أبػػي سػػفيحف كبػػذالث ػػـ بيػػله ابنػػو الثسػػفل وػػـ تنػػحتػػكلت  -

 .لصف الخىفحء الفااليف
 
 

 م057-442/هـ126 – 21العصر األهىي 

 
بػف لبػل اػدس  أميا  ة إلػتىػل كسديت بيذا االسػـ نسػب41لحـ  ت سست ىذه اللكلة في -

لداػػؽ  دػػفتخػػذت ىػػذه اللكلػػة ل امػػل دؤسسػػيح ديحكيػػة بػػف أبػػي سػػفيحفكىػػك  بػػف دنػػحؼ
 .لحصدة ليح

 بحلطحب  البلكم كانثيحزىح لىينصف اليفبيل ف حنت لفبية خحلصة. تديزت -
خىيفػػػػة ل والوػػػػة دػػػػنيـ دػػػػف البيػػػػت  14ث ػػػػـ خالليػػػػح  للحدػػػػحن  91اسػػػػتدفت ىػػػػذه اللكلػػػػة  -

ثلل لافالسفيحني   دف البيت الدفكاني. كا 

   خلفاء الدولح األهىيح 
 هعاويح تي أي سفياى: -1

 .قبػػؿ اليمػػفة 15ىػػك أكؿ الخىفػػحء االدػػكييف كدؤسػػس اللكلػػةل كلػػل فػػي د ػػة فػػي السػػنة 
لينو لودحف بف لفحف كاليحن لىت لداػؽل التدػل فػي سيحسػتو لىػت الىػيف كالػلىحء اثيحنػحن 

ل كنقػػؿ دػػف كالقضػػحء لىػػت الفػػتفدػػف ناػػف او كلىػػت القسػػكة الػػبطش أثيحنػػحن أخػػفلل تد ػػف
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القيسػييف "التػكازف بػيف قبح ػؿ بػالل الاػحـ اليحصدة دف ال كفة إلت لداؽل كاتبػ  سيحسػة 
 ".فكاليدنيي

o  :ومن أهم أعماله اخلارجية 

كفتح مزف قبفص كفكلسل  ىػؼ لقبػة بػف  لألحل فتح أفدينيحل كاىتـ بحلديحفؾ البثفية -
لفتكثػحت فػي ليػله اػفقحن إلػت ل ككصػىت ا سس دلينة القيػفكاففحلي اففيقيح نحف  لىت مبية اد

 .خفسحف
ل أكؿ دػف كضػ  ل نظحـ الثفس كالاػفطة فػي االسػالـأكم ومن أبرز أعماله الداخلية  -

 نظحـ البفيلل أنا  ليكاف الخحتـل أكمل كالية الييلل غيف نظحـ الث ـ دف الاكفل إلت الكفاوة.
ىػ فخىفو ابنػو يزيػل وػـ ديحكيػة الوػحني كفػي ليػلىدح سػحءت أدػكف اللكلػة  63تكفي سنة  -

 إلػػػت أبػػػك ويػػػفا ك وػػػفت الفػػػتف كاالضػػػطفابحتل وػػػـ انتقىػػػت الخالفػػػة دػػػف البيػػػت السػػػفيحني نسػػػبة 
 ف.فكاف بف الث يـ ل ك الىدح أدكييل إلت البيت الدفكاني نسبة إلت دسفيحف

دػؤتدف قبىػػي  بيػف تػػـ كىػك  –كف إلػػت لقػل دػؤتدف المحبيػػة بيػل كفػحة يزيػػل تػلالت اودكيػ -
لالتفػػحؽ لىػػت أدػػف الخالفػػةل كتػػـ االتفػػحؽ لىػػت دبحييػػة دػػفكاف بػػف  -ي دنطقػػة ثػػكفاف السػػكفيةفػػ

   ىؾ.ىػ كدح لبث أف تكفي فخىفو ابنو لبل الد64الث ـ سنة 

 هـ: 63 – 43عثد ادللك تي هرواى  -6
ونػػػو تد ػػػف دػػػف القضػػػحء لىػػػت الفػػػتف كالوػػػكفات ل  الدؤسػػػس الوػػػحني لىلكلػػػة االدكيػػػة لييػػػ -

 . إلييحككطل ث ـ بف أديةل  كألحل االستقفاف 
 أعمهل  ال اةلي :      

 اتبحع سيحسة التكازف بيف القيسييف كاليدنييف. -
ل تيفيػب سػمالت كالطػفاز كالدالبػس كالػلكاكيف "لالنقػك "تيفيب اللكلةا فقل لفب الس ة  -

 اللكلةل كبذلؾ أصبثت  ؿ دؤسسحت اللكلة ت تب كتت ىـ الىغة اليفبية فقط.
 الصخفة.قبة بنت دسمل  -

 أعمهل  الةه يي :          
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 لقل صىثحن د  الفـك ليتففغ لىدا الت اللاخىية. -
 حستكلت لىت دلينة قفطحمة.فليف ثسحف بف النيدحف كاليحن لىت ادحؿ أففيقيح  -
 الصكا ؼ كالاكاتي لىت ثلكل اللكلة االسالدية.غزكات نظـ  -

 هـ: 74 -هـ  64الىليد تي عثد ادللك  -2
 ػػػحف ليػػػله ىػػػك اليصػػػف الػػػذىبي لىلكلػػػة اإلسػػػالدية ل يظػػػـ الفتكثػػػحت كاالنمػػػحزات التػػػي 

 لىت  حفة الص يل.تثققت في ليله 

 أعماله الداخلية: -

االىتدػػحـ بػػ دكف الفليػػػة كتمىػػت ذلػػؾ بيطفػػػو كثنحنػػو لىػػت ذكم اليحىػػػحت كالفقػػفاءل فقػػػل  -
 ليف لىدقيليف خلدحن كلىيديحف قكالان.

 حن لىدفضت.بنت بيدحفستحن -
 بنت محد  بني أدية ال بيف في لداؽ. -
 بنت الدسمل اوقصت كأدف بتذىيب ال يبة. -
 .يةنلف االادحؿ الصثفاء في  ةدف القصكف أىديح قصف لدف بنت للل  -

 أعماله اخلارجية: -

 اتب  سيحسة خحفمية ث يدة كقكية كاىتـ بحلفتكثحت بلفمة  بيفة. -
 -نسػػبة إلػػت اوفاضػػي الكاقيػػة كفاء نيػػف ميدػػكف -النيػػف  دػػح كفاءالفتكثػػحت فػػي بػػالل  -

كىي دنطقة بىال فقل تـ تيييف قتيبة بف دسىـ البحىىي لىػت ىػذه المبيػة كسػيطف لىػت سػدفقنل 
 .فغ حاكبخحفل ك 

لىػت السػنل كفػتح دلينػة  تػـ تييػيف دثدػل بػف قحسػـ الوقفػي كاليػحن  الفتوحبا    السبند:   -

ييلؼ الكليل دف فتح ىذه الدنحطؽ إلػت ناػف االسػالـ  الليبؿ " فاتاي" كبنت فييح دسملان ك حف
 كت ديف ثلكل اللكلة دف مية الافؽ كت ديف دكافل إضحفية لىلكلة.
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بػلالن دػف ثسػحف بػف النيدػحفل فػتد ف  كسػت بػف نصػيف كاليػحن لىػت أففيقيػحيف دلػ فتح األندلس:

كاسػػػتىـ  فػػػتـ لػػػو ذلػػػؾل  ىػػػؼ طػػػحفؽ بػػػف زيػػػحل بفػػػتح دلينػػػة طنمػػػةك  دػػػف اخضػػػحع القبح ػػػؿ الوػػػح فةل
 لـ يبؽ في ادحؿ أففيقيح سكل دلينة سبتة خحفج سيطفتو.ك  كاليتيحل

البيزنطػي ألىػف يكليػحف  بيفيػة ثيػثكف دف تخحصـ ث ػحـ اػبو المزيػفة اإلاستفحل الدسىد -
دسػحللة الدسػىديف فػي فػتح طنمػة فغبتػو ب الػذم  ػحف كاليػحن لىػتلطحفؽ بف زيحل  -ثح ـ سبتة–

بػػلأ طػػحفؽ بػػف زيػػحل بفػػتح اونػػللس دنػػذ لػػحـ  كبيػػل دكافقػػة دكسػػت لاونػػللس ضػػل ثح ديػػح لػػذفيؽ
طىيطىػػػة وػػػـ  لق بيػػػح لحصػػػدتيـفػػػتح  قل92فػػػي لػػػحـ  فيؽذلىػػػت لػػػ ان  بيػػػفان ف حانتصػػػ قل كثقػػػؽ93

دكسػػػػت بػػػػف نصػػػػيف سػػػػيله كالػػػػي اففيقيػػػػح  وػػػػـ كصػػػػؿ إلػػػػت اونػػػػللس كغيفىػػػػحل حلةلغفنحطػػػػة كقاػػػػت
 .لداحف تو في تىؾ الفتكح اليظيدة

قػػحـ الكليػػل بيػػلة ثدػػالت لسػػ فية لىػػت المبيػػة اإلسػػالدية بيػػلؼ فػػتح القسػػطنطينية إال  -
 ق.96أف الكقت لـ ي سيفول كتكفي في لحـ 

 

 هـ. 77-74سليواى تي عثدادللك  -2
فػػتح دلينػػة القسػػطنطينية الاػػليلة  فػػي ا دػػحؿ داػػفكع أخيػػو كىػػك تديػػز ليػػله فػػي فغبتػػو 

ـ إلػػػػت دػػػػفج لابػػػػؽل لحصػػػػدة االدبفاطكفيػػػػة البيزنطيػػػػة إللافة  ه بيػػػػحأقػػػػحـ ديسػػػػ ف ك  ل فقػػػػل 
 إال أنو تكفي قبؿ أف يثقؽ ىلفو. لاليدىيحت اليس فية بنفسو

 هـ. 141 – 77عور تي عثدالعزيز تي هرواى تي احلكن    -3
 .فااليفلقب بخحدس الخىفحء ال -
 مله لدف بف الخطحب دف نحثية أدو. -
تديز بكفلو الاليل كتقكاه كفغبتو المحدثػة فػي إصػالح اودػكف اللاخىيػة لػذلؾ أىدػؿ  -

لتفػػػفلغ لىاػػػؤكف اللاخىيػػػةل فػػػ دف قػػػحلة الميػػػكش بيػػػلؼ ا اولدػػػحؿ اليسػػػ فية الخحفميػػػة
 بيلـ التكغؿ  ويفان في أفاضي البىلاف الدفتتثة.
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 أعواله:
 قكل.يف الكالة الدتديزيف بحل فحءة كالتلك لينيـ سىفول لزؿ الكالة الذيف  -
 القضحة او فحء. اختيحف -
 ثة.تاستدالؾ اوفاضي في البالل الدفتدن  اليفب دف  -
 دن  أخذ المزية دف غيف اليفب بيل إسالديـ. -
 لـ تثلث ألدحؿ لس فية ديدة في ليله بسبب اناغحلو بحلاؤكف اللاخىية. -

 هـ. 143/163هشام تي عثدادللك     -4
o قػػفب الفقػػة –ل كىػػك آنػػذاؾ فػػي دلينػػة الفصػػحفة اسػػتىـ الخالفػػة بيػػل دػػكت أخيػػو يزيػػل- 

 كاستدف دقيدحن بيح بيل تكليو لىخالفة.
o لدؿ لىت القضحء لىت الفسحلل ك ت سيس ميحز الافم يتسـ بحللقة كاالنتظحـ 
o  كالاػػلة كغىبػػت لىيػػو الػػفكح البلكيػػة اىػػتـ بحلفتكثػػحت كالسيحسػػة الخحفميػػة كتديػػز بػػحلثـز

ففػػي المبيػػة الاػػفقية بػػفز أىػػـ قح ػػليف ىدػػح  لكبػػفز فػػي ليػػله لػػللان دػػف القػػحلة كالػػكالة اليظػػحـ
سػػىدة بػػف لبػػلالدىؾل كفػػي ليػػله فػػي منػػكب ففنسػػح ثػػلوت ديف ػػة بكاتيػػو دػػفكاف بػػف دثدػػل كد  

االسػػػػػالدي  دػػػػػػل استاػػػػػيل فييػػػػػح قح ػػػػػل المػػػػػيش 732/ىػػػػػػ  114الاػػػػػييفة "بػػػػػالط الاػػػػػيلاء" لػػػػػحـ 
ك دػػح قػػحؿ بيػػض الدؤفخػػكف أنػػو لػػك انتصػػف الدسػػىدكف فػػي ىػػذه الديف ػػة  لالغػػحفقي لبػػلالفثدف

  لتثكلت مدي   نح س أكفبح إلت دسحمل.

 ه532-521الةلفهء المتأة ون وس:وط ال ول  األموي   -5
ل كىػػك ىػػػ 132-127دػػفكاف بػػف دثدػػل  خػػالؿ ىػػذه الدػػلة أفبػػ  خىفػػحءل  ػػحف آخػػفىـ  ث ػػـ 

ىػػ 132ـز فػي ديف ػة الػزاب لػحـ ى ػ ثيػث لكسػقطت اللكلػة فػي ليػلهي اديػة خف خىفحء بنػآ
خبػػفة اليسػػ فية ال بيػػفة ل إال أف دػػحـ اليبحسػػييف فغػػـ أنػػو تديػػز بحلثيكيػػة كالناػػحط كالثن ػػة كالأ
 كضػػحع اللكلػػة قػػل سػػحءت  ويػػفان قبىػػو ككصػػىت الداػػح ؿ كالدػػؤادفات إلػػت ذفكتيػػح فػػي لصػػفهأ

 .ددح ألل إلت سقكطيح
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  هىيح:أسثاب سقىط الدولح األ 
دكيػػػة النحمدػػػة لػػػف الصػػػفالحت القبىيػػػة اليصػػػبية النقسػػػحدحت اللاخىيػػػة فػػػي اللكلػػػة اوا -1

كانتقػػحؿ ىػػذه الخالفػػحت إلػػت  -سػػي اليدػػحنيالقي-كباػػ ؿ خػػحص لػػكلة الصػػفاع القبىػػي 
 فتتثة لىت أيلييـ.الدنحطؽ الد  

ة الث ػـ ددػح ألل إلػت كصػكؿ خىفػحء إلػت الث ػـ ال أىىيػة ليػـ  يزيػل تطبيؽ نظػحـ كفاوػ -2
بف ديحكية كالكليل بف يزيل بف لبػل الدىػؾ كيزيػل النػحقص الػذيف ث دػكا قبػؿ دػفكاف بػف 

 .دثدل
خػػالؿ فتػػفة قصػػيفة لكف أف يفافػػؽ ذلػػؾ تطػػكف فػػي اتسػػحع اللكلػػة اودكيػػة باػػ ؿ  بيػػف ك  -3

 نظـ الث ـ كاإللافة.
اتسػػػحع خطػػػكط اإلدػػػلال كالدسػػػحفحت ال بيػػػفة مػػػلان التػػػي تفصػػػؿ بػػػيف اليحصػػػدة كأطػػػفاؼ  -4

 اللكلة.
خفىػػػح الوػػػكفة اليبحسػػػية آالوػػػكفات اللاخىيػػػة التػػػي تديػػػزت بػػػحلقكة كالينػػػؼ كالتنظػػػيـ ك ػػػحف  -5

 لدػل الدػكاليل إذ دكيػةالنػحقديف لىػت الخالفػة اوبإلافة كتنظيـ كتدكيؿ الدكالي الفػفس 
لا دػػػحن لىػػػت للػػػـ الفػػػتف كاالضػػػطفابحت لاخػػػؿ اللكلػػػة كاالنضػػػدحـ إلػػػت  )غيػػػف اليػػػفب(

 ديدح  حف سبب ىذه الوكفات أك لكنيح. ضلىح النحابةالوكفات 


