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 االداب كليت : 

 التاريخ القسن او الفرع :

 االولي الورحلت: 

 أ.م. د شفيقت جاسن نصيف العبيدً أستاذ الوادة : 

 تاريخ العرب قبل االسالم  غت العربيت :لاسن الوادة بال

  HISTORY OF THE ARABS BEFORE LSIAMاسن الوادة باللغت اإلنكليزيت : 

 ميسان قبل االسالم   العربيت:حاضرة األولي باللغت واسن ال

 Maysan before Islam اسن الوحاضرة األولي باللغت اإلنكليزيت :
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 األوليهحتوى الوحاضرة 

 

 ميسان قبل االسالم  :  لحاديت عشرالوحاضرة ا

 اوال: مملكة ميسان 

ودام حكمها ثالثة قرون امتدت فً  تاسست دولة مٌسان فً اواخر القرن الثانً قبل المٌال

بعض حقب تارٌخها على منطقة واسعة وهٌمنت على التجارة وكانت قاعدتها فً كرخ 

مٌسان فً االطراف الجنوبٌة الشرقٌة من القرنة الحالٌة ، ولذلك كانت تدعى فً المصادر 

 احٌانا دولة الكرخ . 

لسطح سهلة التربة ٌخترقها نهر والمنطقة التً قامت فٌها دولة مٌسان منخفضة مستوٌة ا

دجلة وشط العرب ونهر الكرخة وكذلك االنهار والترع التً تتفرع من هذه االنهار 

الرئٌسٌة ونظرا النخفاض ارضها فان البطائح واالهوار تغمر مساحات واسعة منها 

وتكثر فٌها االسماك وٌنبت فٌها القصب الذي ٌعرقل المالحة وٌعٌق السفن اال فً مسالك 

معٌنة تتطلب معرفتها مراسا وخبرة ٌتقنها اهلها فٌتمكنوا من السٌطرة على المالحة فٌها 

 فضال عن ذلك ٌتخذونها مالجئ من االخطار التً تهددهم . 

وتكثر فً اطراف البطائح السباخ الناجمة عن كثرة االمالح غٌر ان االراضً القرٌبة من 

المزارع واكثر ما ٌزرع بها االرز االنهار فً اطرافها تكون مناطق خصبة غنٌة ب

والحنطة والشعٌر والسمسم ، نشات منذ اقدم االزمنة فً هذه المنطقة مستوطنات ومدن 

مثل اور وارٌدو وعدد من المدن على شط العرب واطرافه ، حاولت بعض الدول الكبرى 

التً ظهرت فً العراق السٌطرة على هذه المنطقة واشهر من تعرضت له سنحارٌب 

ذي جهز حملة للسٌطرة علٌها ثم االسكندر المقدونً الذي انشأ اسطوال وشٌد مدنا حولها ال

 بهدف السٌطرة علٌها . 
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 نشوء دولة ميسان ثانياً : 

لما حكم السلوقٌون العراق راعوا طبٌعة هذه المنطقة واهمٌتها ، فجعلوا منها كٌانا قائما 

معها صلة وثٌقة ونشروا فٌها معالم الحضارة  بذاته ٌتمتع بقسط من االستقالل وبذلك امنوا

 االغرٌقٌة . 

استفاد اهل مٌسان من موقع بالدهم على راس الخلٌج العربً واختراق دجلة شط العرب 

اراضٌهم فاسهموا فً المالحة والتجارة مع بالد الخلٌج العربً وما ٌسلك فٌه من 

منتوجات المناطق االستوائٌة وخاصة فً بالد شرقً افرٌقٌة والهند وبالد الشرق االقصى 

من السلع التً ٌحتاج الٌها اهل العراق وسكان اقالٌم البحر  وكانت هذه البالد تنتج عددا

 المتوسط واهم هذه السلع العطور والتوابل وبعض االحجار الكرٌمة . 

احتفظ اهل مٌسان بدورهم فً التجارة عند مرورها بالعراق وكان دجلة الذي ٌمر ببالدهم 

والفرات فاسهموا فً التجارة اكثر مالئمة لسٌر السفن الى المدائن ومنها الى اعالً دجلة 

وامتد نشاطهم التجاري الى تدمر وبالد الشام ، والبد ان هذه التجارة جلبت لهم ثروة 

 كبٌرة فضال عن اثرها فً تقدمهم الحضاري . 

استفاد اهل مٌسان من ضعف الدولة السلوقٌة فً اواخر حكمها حٌث حدث بٌن حكامها 

ن الفرث الذٌن ظهروا فً منطقة همدان انقسامات وتعرضت لغزوات عنٌفة خاصة م

وسٌطروا على ما حولها وزحفوا على العراق ودحروا السلوقٌٌن وسٌطروا علٌه وقد 

اتاحت هذه الحوادث الفرصة الهل مٌسان لتعزٌز كٌانهم وتثبٌت سلطانهم وظهر حاكم 

نفسه تسمٌه المصادر ) سباسٌنوس( اي كاسح االرض فدحر العٌالمٌٌن وغزا بابل واتخذ ل

 لقب ملك العرب وسك النقود باسمه ، فظهر سلطانه ودور بالده فً االقتصاد العراقً . 

وتتابعوا من بعده الملوك ٌسكون النقود وعلى احد وجهٌها صور لرؤوسهم تتجلى فٌها 

سحنتهم العربٌة وازٌاؤهم العربٌة وعلى الوجه االخر ترمز لاللهة االغرٌقٌة ومن خالل 

اسماء ملوكهم واغلبها عربٌة ، لم تؤثر سٌطرة الفرث على اواسط هذه النقود عرفت 

العراق فً دولة مٌسان ، فقد احتفظت باهتمامها بالثقافة االغرٌقٌة ثم االرامٌة العراقٌة ولم 

 تقتبس من الفرث اي مظهر من الحضارة . 
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ازدادت كذلك حرصوا على انما التجارة مع تدمر ودن بالد الشام وكانت هذه التجارة قد 

اهمٌتها بعد استقرار الدولة الرومانٌة وادرك اهل مٌسان ما ٌجنونه من هذه التجارة ومن 

ضعف خطر الرومان علٌهم فوطدوا عالقاتهم مع جرها فً البحرٌن ، ومع تدمر فً 

بادٌة الشام وعنوا بتحسٌن الطرق ووضعوا لها المنارات الرشاد القوافل ، كما وضعوا 

رق التجارٌة ، وبذلك لم ٌتضعضع اهل مٌسان من االضطرابات حامٌات على هذه الط

 التً واجهها الفرثٌون فً اواسط العراق . 

 

 


