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 .اجلغرافيا التارخيية مفهومها ومميزاهتا

     إعداد األستاذ سليم زاوية                                                                                                       
 جامعة األمري عبد القادر قسنطينة

 مفهوم اجلغرافيا التارخيية: 1   

فاجلغرافية   .املاضي الذي يتعرض له يف اجملال اجلغرايف خالل الزمنكن تعريف اجلغرافية التارخيية أبهنا هي جغرافية  ي        

ن تعطينا صورة عن مكوانت اجملال وتطوره عرب الزمن وديناميكيته. فاجملال اجلغرايف يتعرض لتغريات مع  أالتارخيية حتاول 

عزله عن اجملال الذي يعيش الوقت، هذا ما جيعل اإلنسان يتفاعل مع هذا التغري، لذلك فالعامل البشري ال يكن 

 فاإلنسان ابن بيئته. فيه،

واجلغرافية التارخيية حتاول دراسة كل التغريات احلاصلة على اجملال وربطها ابلعامل الزمين الذي يعترب من مرتكزات البحث  

الش، يقول: ”  التارخيي، وبفضل هذا االنفتاح على الزمن حققت اجلغرافية التارخيية تطورا ملحوظا وحسب فيدال ال ب

أي ظاهرة جغرافية بشرية أو طبيعية ظهرت يف التاريخ وتطورت فإن مظهرها احلاضر ما هو إال حلقة متصلة تستمد 

 .وجودها ومعناها من املاضي

وقد ذهب بعض الباحثني اىل القول “أبن اجلغرافية التارخيية أضافت أشياء جديدة للبحث التارخيي واجلغرايف إذ يرى 

 .ا حتاول الكشف عن أنواع العمران وكيف كان توزيعه ونوع النشاط وتوزيع السكان فيهاإيست: ” اهن

إذن فاجلغرافيا هي العلم الذي يدرس األرض بوصفها وطنا لإلنسان، ومنه فإّن دراسة اجملال يف ارتباطه ابلزمن يعطي  

رل ريرت خالل حياته شديد االعتقاد ابلعالقة إضافة نوعية للدراسة، وهذا ما استفادت منه اجلغرافية التارخيية. وكان كا

بني اجلغرافية والتاريخ… أما ماكندر فيعد أحد مؤسسي اجلغرافية التارخيية يف العامل، فيعرفها: أبهنا دراسة احلاضر  

اول  التارخيي ويضيف قائال: على اجلغرايف أن يعود بنفسه اىل ما كان قائما منذ الف سنة أو الفني أو أكثر وعليه أن حي

 .تصور األحوال اجلغرافية اليت كانت قائمة أنذاك كأمنا يعيشها يف تلك املرحلة ابلذات
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 وجند العديد من الباحثني يركزون على بعض األساسيات لدراسة اجلغرافية التارخيية، وهي مخس نقط:

 .دراسة اتريخ علم اجلغرافية - 1

 .دراسة اتريخ الكشوف اجلغرافية - 2

 .احلدود السياسية بني الدولدراسة تغري  - 3

 .دراسة أتثري البيئة على جمرى احلوادث التارخيية - 4

 . دراسة اجلغرافية اإلقليمية للماضي - 5

 ومنه فإن اجلغرافية حسب عديد من التعريفات السابقة هي تطور العالقة بني اإلنسان والبيئة خالل الزمن. 

إعادة بناء اجلغرافيات السابقة للمنطقة اجلغرافية موضوع الدراسة…وهذا  وعلى دارس اجلغرافية التارخيية تقع مهمة 

يتطلب من اجلغرايف أن يلم ابلرتاث املاضي اجلغرايف واجليولوجي والتارخيي. ويطرح تساؤالت من قبيل ملاذا املنطقة هبذا  

 احلال ؟ وهل املظهر سيتغري مع الزمن ؟ 

اجلغرافية  -علوم أن هناك فرعا خاصا يف العلوم اجلغرافية يعرف ابسمويقول املؤرخ العريب حسان حالق: ” ومن امل

 .وهي اليت هتتم بدراسة التطور التارخيي وحركات السكان املختلفة -التارخيية

فيما يقول االستاذ حممد أوجامع” دخل منطق التاريخ اجملايل) اجلغرافية التارخيية( اجملال هو الشاهد األول على وجود  

ن وجود هذا االخري أثر يف اجملال وبدأ يف صنع التاريخ، وقد بنيت هذه الفرضية على معطيات اإلنسان وا

  .وجغرافية وانرتبولوجية  اركيولوجية

ومنه فإن اجلميع يتفق على ان اجلغرافية التارخيية جزء من اجلغرافية البشرية، وتدرس عالقة االنسان ابجملال وتنفتح عن  

 .غريات احلاصلة على اجملال زمنياموضوع الزمن املاضي والت
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 : . العالقة بني التاريخ واجلغرافيا 2

رض والظواهر الطبيعية والبشرية اليت تطرأ على اجملال وتتفرع إىل ثالثة أقسام: جغرافية اجلغرافيا: هي علم يدرس األ

 .طبيعية وجغرافية بشرية وجغرافية إقليمية

 .اإلنسان ابجملال يف الزمن املاضي، ودراسته للماضي البشري هي ما متيزه عن ابقي العلوم التاريخ: فهو دراسة عالقة 

، أي عالقة اإلنسان ابجملال. متيل اجلغرافيا  اجملال واإلنسانوبذلك يكون كل من اجلغرافيا والتاريخ جيتمعان يف دراسة 

صيل حياته. لكن التاريخ يتجاوز اجلغرافية عندما للمجال عن طريق الوصف، وييل التاريخ لإلنسان عرب تتبع دقائق تفا

يويل أمهية كربى للزمن بل صلب الدراسة التارخيية تكمن يف معرفة الزمن املاضي، أما اجلغرافيا فهي ال تعيري أمهية للزمن. 

ا جديدا  لكن التطور الذي حصل مع املدرسة الفيدالية مع فيدال دي ال بالش الفرنسي، حررت اجلغرافيا وأنتجت فرع 

يسمى اجلغرافية التارخيية وبذلك تكون مادة دمسة ابلنسبة للدراسات التارخيية لكوهنا حتلل املاضي واملوقع اجلغرايف ليسهل 

بعد ذلك على املؤرخ فهم التطورات الثقافية واحلضارية احلاصلة يف اجملال اثناء كتابته للتاريخ فاالستعانة ابجلغرافية 

 .سه على املؤرخالتارخيية أصبح يلح نف

 :. مميزات اجلغرافية التارخيية3

تتميز اجلغرافية التارخيية إبضافة عنصر الزمن الذي هو من خصائص التاريخ مما اعطاها بعدا ديناميكيا. فعنصر الزمن 

 احلاضر. ينح للجغرافية التارخيية سهولة الربط التتابعي والتحليلي يف اإلطار املكاين حبيث يكون املاضي مفتاح 

ويف هذا الصدد يقول األستاذ حسن املباركي ” لقد اصبحت اجلغرافية التارخيية علما تصاغ فيه احلقائق التارخيية بطريقة 

جغرافية وذلك كما يقول ماكويل إذا اردان ان نقوم بدراسة جمدية لتاريخ اجدادان ، ينبغي علينا إال ننسى ان األقاليم  

 .نت جدا خمتلفة عن االقاليم اليت نعيش فيها اليوماليت نقرأ اترخيها القدمي كا

 



4 

 

 .ثنائية الزمان واملكان يف اجلغرافية التارخيية -

كما سبق الذكر إىل كون اجلغرافية التارخيية فرع من فروع علم اجلغرافيا هذه االخرية اليت تويل اهتماما ابلغا ابجملال)  

البحث اجلغرايف عموما مما جيعل من اجلغرافية التارخيية مفيدة مبنحها ديناميكية حبيث أنه يشكل ركيزة يف     الرتاب/ املكان(

 للمجال ملا يتزج يف الدراسة ابلزمن املاضي. 

فاجلغرافيا التارخيية تقر أبن املوقع ليس فكرة مطلقة فحسب ولكنها نسبية ألنه عامل جغرايف متغري واثبت يف الوقت  

من أن يقوم تقويا صحيحا خالل عصور التاريخ املختلفة، يقول مؤسس مدرسة احلوليات ذاته. ومبا انه متغري لذا البد  

يتخذ ذلك املكان بعدا أخر تبعا لطبيعة التغري وهبذا    لوسيان لو فيفر ” انه كلما يطرأ تغيري على املكان سلبا او إجيااب

 .فإن سيمات املوقع هي اليت حتدد العالقة املكانية مع املواقع االخرى

دراسة تطور البيئة اجلغرافية اليت ظهر فيها اإلنسان يف عصر الباليستوسني والنتائج الفيزيوجرافية اليت ترتبت على   -

 ذلك.

 دراسة تطور اإلنسان من الرئيسيات العليا إىل االنسانيات. -

 ملعمورة. كيفية انتشار اإلنسان العاقل على هيئة جمموعات بشرية من موضعه األول إىل مجيع بقاع ا  -

 دراسة املراحل املختلفة اليت مرت هبا اإلنسانية. -

 :. مناهج اجلغرافية التارخيية4

 :تدرس اجلغرافية التارخيية مبنهج موضوعي وأخر إقليمي

 :أوال: املنهج املوضوعي

ويتناول املنهج املوضوعي تطور ظاهرة معينة تكون طبيعية أو بشرية خالل فثرة زمنية معينة أو فرتاث زمنية متتابعة. 

فعلى سبيل املثال قد تدرس ظاهرة طبيعية كاإلرساب النهري، أو طريقة تكون اجلزر النهرية، أو ذبذبة األمطار خالل 



5 

 

متتالية، هذه هي النماذج الطبيعية اليت هتتم اجلغرافيا التارخيية بدراستها، فرتة ما، أو دراسة تطورية خالل فرتات زمنية 

وقد تدرس نشأة مدينة وتطورها خالل فثرة زمنية، أو فرتاث زمنية خمتلفة للجغرافيا الزراعية إلقليم معني خالل فرتة ما،  

  .و تطور السكان يف إقليم ما وهكذااو نشأة وحدة سياسية وتطورها، أو تطور تعمري إقليم ما ابلعناصر البشرية، ا

 :اثنيا: املنهج اإلقليمي

يتجه االهتمام يف هذا املنهج إىل دراسة فروع اجلغرافيا طبيعية كانت او بشرية إلقليم ما خالل فثرة زمنية او فرتاث زمنية 

او تناول بعض مظاهر جغرافية متتالية، وقد يتجه الباحث اىل رسم عدة صور متالحقة لإلقليم يف فرتاث اترخيية متعاقبة،  

معينة يف هذا اإلقليم خالل الفرتات التارخيية التارخيية احملددة للبحث، مثل تطور املناخ او الغطاء النبايت أو تطور  

العمران، او تطور التعمري ابستخدام العناصر البشرية، او تطور النشاط االقتصادي أو التطور الديغرايف، او تطور  

ارية اخل….ونذكر ابن اجلغرايف اإلجنليزي جون هربرت فيلري، الذي اخرج مع زميله بيك سلسلة دهاليز  االقسام اإلد

 . الزمن، وتتبع فيها احلضارات اإلنسانية منذ عصر الباليستوسني حىت العصور التارخيية

 :خامتة

املادة الدمسة اليت تساعد البحث التارخيي وتغين إن انفتاح اجلغرافيا على الزمن افرز لنا جغرافية اترخيية أصبحت مبثابة 

فيما استفاد البحث التارخيي بتوفري  .البحت اجلغرايف وجتعله يف حلة ديناميكية وحيوية للدور الفعال الذي يلعبه الزمن

 ساليبه يف البحث. أالعناية ابجملال )االرض ( وطور من 
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 التارخييةاجلغرافيا  يف دراسة  المصادر 

      إعداد األستاذ سليم زاوية                                                                                                         
 جامعة األمري عبد القادر قسنطينة

 متهيد:   

ملعاين البيئة الطبيعية الذي مّت بفعل الطبيعة واإلنسان عرف جمال الدراسة يف اجلغرافيا التارخيية على أنه دراسة التغري  

التارخيية تقع مهمة إعادة بناء اجلغرافيات السابقة للمنطقة اجلغرافية   ا وعلى دارس اجلغرافي. معاً من خالل التعاقب الزمين

 اليت هي موضوع دراسته حىت تتكون لديه فكرة واضحة عن اجلغرافية احلالية للمنطقة املدروسة.

فسر  وهذا يتطلب من اجلغرايف التارخيي أن يّلم ابلرتاث املاضي اجلغرايف و اجليولوجي و التارخيي إذا كان له أن ي

 . العامل حوله تفسرياً علمياً صحيحاً 

هبذا العلم. وكلمة اترخيية يف   ليس للجغرافيا التارخيية صلة بعلم التاريخ إالّ ابلقدر الذي تتصل به اجلغرافيا احلديثة      

 ضي. أّن اجلغرافيا التارخيية هي جغرافيا املا  اسم اجلغرافيا التارخيية مستعملة مبعىن قدية حىت يكن القول

 : وعندما يقوم بدراسة منطقة جغرافية معينه ال بد له أن يطرح جمموعه من التساؤالت كما يلي 

 ملاذا اصبحت املنطقه هبذا املظهر احلايل ؟  -

 ما هي األسباب اليت أدت إىل نشوء هذا املظهر اجلغرايف احلايل ؟  -

 إىل ما ال هناية ؟ هل املظهر اجلغرايف احلايل سيبقى ابلشكل الذي هو عليه  -

 هل املظهر اجلغرايف سيتغري مع مرور الزمن إذا ما تغريت اآللية اليت أدت إىل نشوءه؟  -
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 . مصادر الدراسة وأمهيتها:2

 : كما جيب أن ترتكز أحباث اجلغرافيا التارخيية على جمموعة من املصادر لدراسة العناصر التالية

 الدراسة اجلغرافية الطبيعيه للوسط الطبيعي يف الفرتة الزمنية املطلوب دراستها للواقع اجلغرايف   -

 .أصوهلم: دراسة سكان املنطقة اليت هي موضوع الدراسة من النواحي التاليه -

 . انتمائهم الساليل - 

 . احلركات السكانية - 

 . اجلماعات البشرية اليت احتكوا هبا وأتثروا هبا و أثروا فيها - 

 . دراسة اجلغرافية االنتاجية لسكان املنطقه املدروسة إىل جانب العالقات االقتصادية املعيشية -

ى  دراسة احلوادث التارخييه للمنطقة بدون استثناء و خاصًة االيديولوجية منها واليت تركت بصماهتا اليوميه عل -

 . العالقات القائمه على التأثر والتأثري ما بني االنسان ووسطه الطبيعي

  LE PALEOCLIMATOLOGIEالقدمي:  علم املناخأ. مصادر 

وتفسرها أبسلوب  األرض اتريخلفرتة حمددة من  لرسم صورة الظروف املناخية تدرس املناخ يف العصور املاضية

 رى.خالفيزايء، والعلوم الطبيعية األ ،اجليولوجيا  علوم مثل:. وتستعني هذه الدراسة بعّدة جغرايف

 وتقوم دراسة علم املناخ القدمي على اجلوانب التالية:

 دراسة آاثر  املناخ يف الصخر والتكوينات األخرى. -

 دراسة األدلة البيولوجية اليت تشمل احلفرايت النباتية واحليوانية. -

 وإرساابت الرتبة.دراسة التحتات التعرية  -

 دراسة األدلة البشرية اليت تركها اإلنسان الذي كان يعيش يف الكهوف، من هياكل عظمية، ورسوم. -
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  GEOCHRONOLOGIEب . مصادر أتريخ األرض: 

الواثئق   ظهور للتأريخ عصر ما قبل التاريخ السابق ملعرفة اإلنسان للكتابة أو  تعد هذه املصادر من الوسائل

 مثل: ما قبل التاريخ الوسائل لتقدير عمر فرتات  يف اإلملام ببعض  تساعدان. هذه املصادر التارخيية

 حلقات األشجار الضخمة زمنيا.طريقة حتليل  -

سنة   LIBBYواليت أكتشفها العامل  C14، واملعروفة بـامليتةطريقة التحليل الكربوين للـأجسام العضوية  -

1947. 

احلياة احلديثة بظهور اإلنسان وتطور   وهو زمنج. مصادر جيولوجية هتتم بعصر الرابعي الباليستوسني: 

 لالعتبارات التالية: أعطاه اجليولوجيون عناية خاصة. هذا العصر احلياة البشرية

 وسارت يف مدارج حضاراهتا األوىل. يف هذا العصر تطورت اإلنسانية  -

 بعناصرها املختلفة. يف هذا العصر تطورت البيئة اجلغرافية كثريا -

 قسموا هذا العصر إىل: عصر جليدي حقيقي، وعصر اهلولوسني، وعصر ما بعد اجلليد.  -

أيضا معرفة  اجملموعات البشرية عرب العصور  و   وتقيمها.لتحديد احلضارات احلجرية القدية    د. مصادر حضارية:

   وحتركاهنا وأتثرياهتا.

 .اإلنسانيةتوزيع  وتطور احلضارات  -         

  ه. مصادر دراسة احلياة االقتصادية واالجتماعية:       

 احمللية.تبني ارتباط احلياة االجتماعية واالقتصادية للمجموعات البشرية بتطورات البيئة  -

 ، احلرف، املسكن، اللباس، استئناس احليوان، الثورات اإلنتاجية...مثل: إنتاج الطعام معرفة أشكال احلياة -
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 و. مصادر الكشوفات اجلغرافية: 

 مصادر معرفة وتطور العمران البشري:ز. 

 . العلوم املساعدة للجغرافيا التارخيية:3

 يدرس جيولوجية الزمن الرابع، ويقدر عمر البقااي واآلاثر اليت توجد هبا.  علم اجليولوجيا: -

وهو فرع خاص من علم اجليولوجيا يقوم بدراسة  Stratigraphie علم التتابع الطبقات اجليولوجيا  -

 قانون اإلرساب أو التوضع. 

يقوم بدراسة البقااي العضوية القدية واختاذها أساس لتأريخ   Paléontologie علم احلفرايت القدمية: -

 الطبقات اجليولوجية، ويساعد على فهم البيئة اليت نشأ فيها اإلنسان. 

 يدرس اإلنسان املاضي وتطوره لالستفادة من أساليب احلياة البشرية  Anthropologie  علم اإلنسان:   -

 القدية ابحلاضرة. 
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 14التأريخ ابلكربون كيفية 
 

يتكون الكربون املشّع يف الطبيعة حينما تندفع اجلسيمات الذرية العالية الطاقة، اليت تسمَّى األشعة الكونية إىل جّو  

األرض. وتسبب األشعة الكونية يف اجلو تفتت الذرات إىل إلكرتوانت ونيوتروانت وبروتوانت وجسيمات أخرى. 

النيوتروانت بنوايت ذرات النيرتوجني يف اجلو. ومتتص كل من هذه النوايت نيوترواًن، ومن مث تفقد بروتواًن. وترتطم بعض  

 . وتتحول ذرة النيرتوجني هبذه الطريقة إىل ذرة كربون مشع

سنة تقريبا. هذه الفرتة هي   5,700تنحل نصف كمية الكربون املشع يف جسم ما )تتفكك إبطالق جسيمات( كل 

عام، خيتفي نصف  5,700ر الكربون املشع. وحيتفظ اخلشب املقطوع حديثا مبعظم كربونه املشع، وبعد نصف عم

  .عام يبقى الربع 11,400كمية الكربون املشع، وبعد حوايل 

الكربون   ذراتتطلق    حترق قطعة من اجلسم املراد معرفة عمره لتحويله إىل غاز اثين أكسيد الكربون. الطريقة التقليديةيف  

. وتكشف عدادات اإلشعاع 14( يف الغاز، اإللكرتوانت بينما يتحول الكربون املشع إىل نيرتوجني  14)الكربون  املشع  

 .واليت حتدد حمتوى الكربون املشع يف اجلسم املراد معرفة عمره عدد اإللكرتوانت املنطلقة

ذرات الكربون املشحونة اليت تنطلق أساًسا من قطعة من اجلسم املراد معرفة  معجل اجلسيمات يطلق يف طريقة حديثة، 

مكشاف  عمره إىل حقل مغنطيسي. ويسبب احلقل احنراف ذرات الكربون املختلفة وفصلها حسب وزهنا. ومن مث يرصد  

 . بشكل فردي لتحديد حمتوى الكربون املشع يف اجلسم 14عدد ذرات الكربون 

  14فكرة حساب العمر عن طريق كربون  

عند   14 حلساب العمر عن توقف تزويد الكمية املفقودة من الكربون 14 تكمن الفكرة يف االعتماد على الكربون

هو   14 عن ابقي الكائنات احلية الن الكربون 14 ىل الكربونإ 12 الوفاة للكائن احلي فتختلف النسبة بني الكربون

عنصر مشع ويضمحل مبعدل اثبت مع الزمن من خالل إطالق جسيمات بيتا وال يتم تعويضه كما هو احلال للكائن 

https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA
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 بوناثبتا يف جسم الكائن قبل الوفاة وبعده. وعليه نستنتج أنه بقياس النسبة بني الكر  12 احلي. بينما يبقى الكربون 

  ومقارنة النتيجة مع النسبة بينهما يف الكائنات احلية يكن حساب عمر العينة. 12 إىل الكربون  14

 : واملعادلة التالية توضح حنسب العمر

    
  1991مثال: أتريخ إنسان مستحثة وجدة سنة 

A0= 0.22bq  

A=1g c14=716bq  

T1/2=5730 ans  

T= 5730*Ln 0,22 / 7,16  

T=5730_1991=3739 ans agc  
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 بيئة الزمن اجليولوجي الرابع

     سليم إعداد األستاذ زاوية
 جامعة األمري عبد القادر قسنطينة 

 العصور اجليولوجية لألرض: .1

ة، واحلقبة الوسطى، وليهي: احلقبة األ رئيسية زمنية حقب ثالث األمد اجليولوجي إىل الطبيعي التاريخ علماء يقسم

 .املعاصرةاحلقبة و 

 
القارات.  تغري وكذلك والنبايت واملناخي احليواين التنوع منها كل متيز عصور، عدة على األحقاب تلك من كل ويشتمل

 التاريخ ختللت اليت العظيمة اتض اإلنقرا أحداث مثل أحداث كبرية اجليولوجية العصور  بني تفرق احلاالت بعض يفو 

 وبدأت عصر،  إىل  عصر  من احلياة  أشكال  فتغريت فيها  واألحياء احلياة على  أتثريات كبرية وأثرت لألرض احليوي

 مثل الديناصورات الكبرية  احليواانت فظهرت تطورت  مث  سنة، ليار م 3 و  2 حنو  قبل البسيطة  ابألحياء امليكروبية

 .سنة مليون 1.6 حنو فبل  ظهور اإلنسان حىت األرض وسادت والطيور الثدييات ظهرت مث  الكبرية، واألشجار

 2000  بـأو ما قبل الكمربى تعين كلمة األركي بداية عمر األرض بعد تكوينها وتصلب قشرهتا ويقدر    الزمن األركي-

حداث اجليولوجية فقد متثلت يف  ي النارية اليت ترتكز عليها القشرة االرضية. أما األھم الصخورها ھمليون سنة. وأ

رضية عنيفة أدت إىل حدوث سلسلة متتابعة من احلركات االلتوائية صاحبها نشاط بركاين عنيف، وانعدام  أاضطراابت 

 وجود حفرايت حيوانية ونباتية ما عدا بعض بقااي احليواانت االسفنجية يف أواخر الزمن. 
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  ختتلف كل االختالف عن أحياء اليت الزمن اليت ظهرت فيه األحياء  ويقصد به ذلك :القدميةاألولية أو زمن احلياة 

م عصوره: الكمربي، االردوفيسي، السيلوري، الديفوين،  ھمليون سنة. وأ 220عصران احلايل ويقدر عمر هذا الزمن بـ

ة وجريية.  وأهم  نواع الصخور يف هذا الزمن فتتمثل يف تكوينات صخرية رسوبية طينية ورمليأم  ھالفحمي، الربمي. أما أ

ر احليواانت الفقرية و ظهو  .ذا الزمن نشاط الرباكني ومن بقاايه مرتفعات اسكنديناوه واسكتلنده يف أوروابھاحداث 

 وكما منت النبااتت وتطورت يف البحار، مث فوق اليابس وقد كثرت االشجار املخروطية والنبااتتية.  

 زمن احلياة الوسطى: 

نواعها  أمسي هبذا االسم الن أحياءه احليوانية والنباتية وسط بني زمن احلياة القدية وزمن احلياة احلديثة اذ ترجع بعض  

 125 ـــالزمن. ويقدر عمر هذا الزمن بهذا ىل اسالف عاشت يف العصور القدية وكما تطورت انواع اخرى عاشت إ

، والكريتاسي )الطباشريي ( أما انوع صخوره فـهي صخور رسوبية تراكم  عصوره، الرتايسي، واحلوراسي  ، وأهممليون سنة

 معظمها فوق قيعان البحار واحمليطات وهي ترتكب من طبقات متتابعة من الصخور الطينية والرملية واجلريية. 

لبية واءات األ أما االحداث اجليولوجية فلم تتعرض قشرة االرض اىل حركات ارضية بطيئة إال يف اواخره حيث بدأت االلت

م احلياة احليوانية والنباتية ففي البحر فقد تطورت معظم احليواانت ھاليت بلغت عنفواهنا يف زمن احلياة احلديثة، أما أ

مساك اليت تشبه االمساك احلالية. أما فوق اليابس فقد شاعت الزواحف وتطورت ومن امثلتها الالفقرية وظهرت بعض األ

شجار  ما النبااتت فقد اختفت األأ .الضفادع والفرشات والطيور وكانت ضخمة ذات أسنانالديناصور وظهرت 

  .انتشرت يف زمن احلياة القدية وحلت حملها الصنوبرية  الضخمة اليت

 

 ة: فتقسم إىل الثالثي والرابعي. ملعاصر زمن احلياة ا
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امليوسني والبليوسني.   مليون سنة أما عصوره الباليوسني وااليوسني واالوليجوسني و  70املدى الزمين    القسم الثالثي: -أ

ذا القسم نشاط بكاين عظيم وحركات  ھأما صخوره فهي طبقات متتابعة من الصخور الطينية واجلريية، وقد صاحب  

 وإفريقياسيا آالذي يفصل اآلن بني قاريت  ىل تكوين االخدود االفريقي العظيمإ دت أ انكسارية واسعة النطاق اليت 

 ويقع فيه البحر االمحر ومنخفض هنر االردن. 

أقصر األزمنة اجليولوجية وأحدثها، وهو أيضًا رابع حقب من أحقاهبا حبسب   Quaternaire الزمن الرابع -ب

ا الدور  ، حدثت فيه معظم مراحل تطّور اإلنسان يف هذ 1759عام  Arduinoالتقسيم الذي وضعه أردينو 

 :مها عصرين ويضم .Anthropogeneاقرتح  أحد املؤلفني تسميته بدور األنرتوبوجني 

 الثدييات سنة  وفيه العصر احلجري األخري حيث انقرضت  000 11مليون 1,8 منذ  :البليستوسني-

 ألدواته الصانع العاقل اإلنسان ظهر العصر وهبذا .املعمورة معظم اجلليد غطي عندما )الفقارية( العظمية

 عليها العصر  هذا  وصخور . الفيل يشبه كان  الذي الدينوثريم وحيوان  املاستدون واملاموث فيلة  فيه  وعاشت

 الضخمة للثدييات كبري انقراض به حدث وقد  .اجلليد بعد احنسار آاثره األول اإلنسان ترك وقد .  اجلليد آاثر

 القصرية ابألشجار  مغطاة األرض كانت حيث  اجلليد بسبب سنة أالف 10 منذ  الطيور أنواع من وكثري

 .الصنوبر والبتوال كأشجار

 بيولوجيا تطور االنسان ففيه الواسعة. البيئية التغريات عصر  نهأ عن  فضال االنسان عصر  هو البليستوسني عصر

 يف ثراأل البعيدة والطبيعية املناخية التغريات من بكثري االرض مرت وفيه االرض تعمري يف وأخذ وحضاراي

 .نساناإل حياة

 

 .اآلن وحىت سنة 11000 منذ  اهلولوسني: العصر-
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 منذ هلذا العصر  آلت  اليت  احلية الكائنات ومعظم .مراتبه أعلي  اإلنسان فيه بلغ وقد اجليولوجية العصور آخر

 .اإلنسانية والكتابة احلضارة ظهرت العصر هذا يف أن إال .اليوم عليه هي كما ظلت مطلعه

 

 البيئة اجلغرافية يف الزمن  الرابع: .2

أحداث مهمة،   رافقت الفرتات اجلليدية وبني اجلليدية اليت حصلت يف القطبني واملناطق اجملاورة يف البليستوسني

 أمهها:املناخية، نذكر  حدثت يف مناطق اجلليدايت ويف املناطق األخرى من العامل نتيجة التغريات

حصول خسف بعض مواقع القشرة األرضية اليت تعّرضت إىل وطأة ثقل اجلليدايت الثخينة املرتاكمة، وحصول)بعد  -

سنة، أدى إىل تكّشف الرواسب قرب  م كل ألف13تراجعها يف عصر اهلولوسني( ارتفاع تدرجيي مبعّدل و ذوابهنا 

 الشاطئية.

 ساس على السطح، وحرمان املناطق اليت حصل اجنراف للرتب الزراعية، أدى إىل تكّشف صخر األ -

 فيها االجنراف من تربتها الزراعية. 

 تعّرض سطوح الصخور اليت كانت تسري فوقها اجلليدايت للتآكل والصقل والتحزيز، وهي أدلة  -

 ة واجتاهات سريها ومدى انتشارها. مفيدة جداً يستخدمها اجليولوجيون للتعّرف على وجود اجلليدايت القدي
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 كم الرواسب اليت نقلتها اجلليدايت القدية وجتّمعها على األطراف اليت وصلت إليها قبل ترا  -

ذوابهنا، وهي رواسب غري متجانسة انعمة وخشنة مع أحجار خمتلفة احلجوم، تعرف ابلرّكام اجلليدي الذي يّيز  

 رواسب اجلليدايت من غريها من الرواسب األخرى.  

 ليدايت وراءها، بعد تراجعها وذوابهنا يف اهلولوسني، كما يف تشكيل حبريات ضخمة خّلفتها اجل  -

 أمريكا الشمالية ومشايل أوراب.  

 تغرّيات مستوى البحار واحمليطات، مما أدى إىل احنسارات نتيجة تكّون اجلليدايت، وجتاوزات  -

، أّدت إىل بروز  حبرية نتيجة ذوابن أجزاء منها. فاالحنسارات، أي هبوط مستوى البحار يف الفرتات اجلليدية

عرب   اجسور قارية َسهَّلت هجرة احليواانت الربية واإلنسان إىل خمتلف القارات، كما حدث بني سيبريية وآالسك

مضيق برنغ )هبرنغ(، وبني أوراب واجلزر الربيطانية، وبني أوراب وإفريقيا عرب مضيق جبل طارق، وكذلك أدت أيضاً  

 إىل بروز جسور قارية بني آسيا وجزر جنوب شرقي آسيا وبني أمريكا الشمالية وأمريكا اجلنوبية عرب بنما.  

سنة األخرية    10000الفرتة األخرية من الزمن اجليولوجي، الذي يغطي  أّما عصر اهلولوسني أو العصر احلديث، فيمّثل  

تقريبًا من التاريخ اجليولوجي. من احملتمل أنّنا نعيش اليوم يف فرتة بني جليدية )دفء( وسيعود، بعد عدة آالف من  

وعلى هذا األساس يعّد  السنني، اجلليد ليغطي مرة أخرى املناطق اليت كانت تغطيها األغطية اجلليدية البليستوسينية.

اهلولوسني أو العصر احلديث استمراراً لعصر البليستوسني من حيث توزع القارات واحمليطات والكائنات احلية، غري أّن  

 تراجع اجلليدايت إىل مواقعها احلالية خّلف الكثري من البحريات الكبرية يف املناطق اليت كانت تغطيها.

 ولوسني، والتزال حتدث، أعطت جلغرافية العامل شكلها احلايل. إن هذه األحداث اليت متت يف اهل

مرتاً، وهو ارتفاع يكون   65ولو افرتضنا أّن كّل اجلليدايت احلالية قد ذابت يف اهلولوسني الرتفع مستوى البحار حنو 
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هذا االفرتاض يتحّقق   كافياً لتغيري شكل الشواطئ احلالية وغمر معظم املدن الشاطئية. ويبدو من الدراسات احلديثة أنّ 

اليوم إذ بيّنت هذه الدراسات أّن اجلبال اجلليدية احلالية تتناقص يف أحجامها، كما أّن اجلليدايت احلالية ترتاجع ابجتاه  

 .سم/سنة14القطبني وأّن مستوايت البحر ترتفع حنو 

 غرافية لألزمنة اجليولوجية:اجل مية ھاأل.3

اجليولوجية أبمهية كبرية ابلنسبة للجغرايف فهي تفسر له الكثري من الظواهر اجلغرافية وتنحصر هذه  زمنة تعد دراسة األ 

 مية هي:ھاأل

رض و و صلد قدمي قدم األھاختالف الرتكيب الصخري ملختلف القارات من حيث النوع والعمر فمن الصخور ما -

 و لني ارسايب حديث النشأة. ھما

ليابس قد يهبط ويصبح قسما من قاع البحر وقاع البحر قد يرتفع ويصبح جزء من رض فاعدم استقرار حالة األ -

 اليابس وتوزيع اليابس واملاء قديا كان خيتلف عنه يف الوقت احلايل. 

  ها ومحل مواد كتساحواال عوامل التعرية ابلنحت  اتولد وترتفع عاليا مث تتناوهل فهيا ھنشوء اجلبال واهلضاب وتطور -

 رض من جديد. رضية جديدة فريتفع سطح األأمث أتيت اضطراابت ىل احمليطات إ

ىل الشرق إوراب واهلمالاي يف اسيا متتد عالية شاخمة من الغرب ألب يف التشابه يف امتداد اجلبال واجتاهاهتا فجبال األ-

 ن تكوينها مرتط حبركات ارضية حدثت فيه. أذ إا يف االحداث اجليولوجية ھوجند تفسري

رضية أصابتها حركات أ جزاء الضعيفة اليت رض تلك األكاين احلايل وارتباطه أبجزاء معينة من سطح األالنشاط الرب  -

 مريكتني.وراب وغرب األأحديثة كما يف جنوب 

زمنة اجليولوجية وال يكن للجغرايف  رض كلها قد نشأت وتطورت خالل األن على سطح األا األھحياء اليت جنداأل -

 ذ حبث يف ماضيها. إن يفهم على حقيقتها إال أ
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ترتبط بتكوينات عصور جيولوجية فالفحم مثال الذي  هيالتعرف على توزيع املعادن والرسوبيات القيمة املفيدة ف  -

 يرتبط وجود انواعه اجليدة ابلعصر الفحمي. 

مية االملام خبصائص ھكن فهمها إال ابلتعرف على ماضيها، ومن هنا أتيت أذا نرى أن كل ظاهرة جغرافية ال يھومن 

 ما يثالن حنو ثالثة أرابع وزن الغالف الصخري . ھزمنة والعصور اجليولوجية ابلنسبة للجغرايف. واأل

 احلياة احليوانية والنباتية يف الزمن الرابع:. 4

 كثري من النواحي للنبااتت واحليواانت اليت تعيشكانت نبااتت البليستوسني وحيواانته مشاهبة يف 

يف الوقت احلاضر، إال أهنا ختتلف عنها يف التوزع املكاين. فقد أّدى التغرّي يف املناخ والبيئة إىل تكّيفات تطورية جديدة  

ّدى أحيااًن إىل  وإىل هجرات على نطاق واسع ألمناط اجملموع احليواين والنبايت إىل مناطق أكثر مالءمة حلياهتا، كما أ

بعض حاالت االنقراض. فقد انقرضت يف هناية البليستوسني، وحىت يف اهلولوسني، الثدييات الضخمة اليت تكّيفت مع  

األوضاع املناخية الباردة مثل املاموت الصويف ووحيد القرن الصويف واملستودون واملدرّع وغريها من احليواانت األخرى، 

 كان سبب االنقراض يعود إىل تغرّيات مناخية أو بسبب الصيد اجلائر من قبل اإلنسان. ومل يُعرف متاماً فيما إذا  

 احلياة البشرية يف الزمن الرابع:.5

 Homoوالشيء األهم يف عصر البليستوسني هو تطّور أنواع جنس اإلنسان ووصوهلا إىل النوع احلايل: اإلنسان العاقل  

sapiens   

ألف سنة،  500منذ مليون سنة إىل  Homo erectusأّما املرحلة الثانية فقد متت بظهور نوع اإلنسان املنتصب  

انتشر أفراد هذا اجلنس يف البليستوسني األوسط يف  و   3سم1300<  775وتتمّيز أفراده جبوف قحف أكرب قّدر بنحو  

صوانية. ويبدو أّن أفراد هذا النوع قد عرفوا استخدام النار  أوراب وإفريقيا وحتسنت ابلتدريج قدراهتا على صنع األدوات ال
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اليت كانت مهمة جداً ابلنسبة إىل أفراد البشر الذين عاشوا يف البليستوسني، فـََوفّـََرت هلم النور الصادر عن النار، واحلماية 

 ها من الوحوش. يف الليل، وسّهلت هلم اللجوء إىل الكهوف واملغاور اليت كانت تسكنها فقط الدببة وغري 

 Homoويبدو أّن البليستوسني األعلى يّثل الفرتة اليت انتشرت فيها أفراد اإلنسان العاقل 

sapiens  وخاصة أفراد اإلنسان العاقل النياندراتيلNeanderthalensis   إذ اكتشفت بقااي كثرية من أفراده ،

جمة الفرد يف هذه اجملموعة أغلظ من مججمة اإلنسان  يف مواقع متعددة من أورواب والشرق األوسط وإفريقيا. وكانت مج 

كان مماثاًل تقريبًا ألفراد اإلنسان احلايل. وتدل األدوات الصّوانية اليت  بروزا، بينما جوف القحف   احلايل وجبهته أقل

 استخدمها على أهنا جيدة الصنع وأكثر تطوراً من أدوات اإلنسان املنتصب القامة.

أّما اإلنسان العاقل، فيبدو أنه ظهر يف املرحلة اجلليدية الثانية من البليستوسني، وتدّل أدواته اليت صّنعها من أحجار  

الصّوان والعظام إضافة إىل الرسوم اجلدارية، على ذكائه ومهاراته املثرية. إّن األدوات الصّوانية اليت صّنعها أفراد اإلنسان  

   .تطّور اإلنسان احلضاري  وى تسلسل أحداث حضارية يف اترخيه الطويل، تدل عل

 اخلالصة: 

وما  ما سيحدث يف املستقبل. الرابع وبيئاته وظروفه املناخية مهّم جداً لتفسري املاضي اجليولوجي وتوّقع لزمن إن فهم ا 

أثّرت هذه الدورات على    يّيز هذا احلقب هو حصول دورات متعددة من التغريات املناخية، أفضى بعضها إىل أحداٍث، 

 . ابلتايل البيئة اجلغرافية بكل نظمها التضاريس السطحية وعلى اجملموعات احليوانية والنباتية يف البحار وعلى 

 خعصور ما قبل التاري
     سليم إعداد األستاذ زاوية

 جامعة األمري عبد القادر قسنطينة
 متهيد:
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يعترب التاريخ مفهومًا يشري إىل تطور األحداث واملراحل احلياتّية، وما يتخللها من إجنازاٍت وجتارب تستحق التوثيق 

قت  والتأريخ، كما تسمى جمموعة األنشطة واحلقب الزمنّية املدونة من وقٍت إىل آخر ابلتاريخ، حيث يبدأ بتحديد الو 

وينتهي بتحديد نقطِة انتهائه أيضاً، لكّن اإلنسان مل يتمكن يف بعض احلُقب الزمنّية األوىل من أتريخ حياته خالهلا إال 

  .سنتحدث عن عصور ما قبل التاريخ السياقبعد اكتشاف الكتابة، ويف هذا 

 : عصور ما قبل التاريخمفهوم .1

يف   سومر يف  زمنية طويلة من اتريخ البشر، وذلك قبل اخرتاع الكتابةيشرُي مصطلح عصور ما قبل التاريخ إىل فرتة 

وقد   .والدخول يف عصور التدوين والتسجيل أي قبل العصور التارخيية ،ق.م  3200- 3400بني  ما ،العراق

 استخدَم العلماء املختصون يف احلفرايت هذا النظام لتسجيل اآلاثر اليت تدلُّ على حياة عاشها البشر على سطح

األرض ومل يكن يف ذلك الوقت تدوين وال تسجيل للتاريخ، وقد مسَُِّيت هذه العصور حسب املواد اليت كان اإلنسان  

  .يستخدمها يف حياته اليومية

ولكن هناك من يعترب أن اتريخ البشر وحدة متصلة، مثل املدرسة األملانية اليت عاكست املدارس األوروبية األخرى. 

يف اختالف وسيلة مجع املادة التارخيية. ففي األوىل تستمدها من آاثر اإلنسان، ويف الثانية من والفرق فقط بينهما 

 واثئقه املدونة.   

يف فرنسا يف منتصف القرن التاسع عشر على يد كل من بوشي دي  La préhistoireولقد ولد علم ما قبل التاريخ  

دراسة بقااي هياكل اإلنسان. ودراسة صناعاته وأدواته. هبدف إبراز  برت و الرتيت. ويقوم على مصدرين أساسيني مها:  

 الصورة النهائية حلضارة اإلنسان. 

   : أقسام عصور ما قبل التاريخ.2 

 :وهي مخس فرتاٍت زمنيةتنقسم عصور ما قبل التاريخ إىل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_34_%D9%82_%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_32_%D9%82_%D9%85


21 

 

مليون سنة ومئة ألف سنة، ويُذكر   واحدوترتاوح ما بني    Le Paléolithique  لفرتة الضاربة يف عمق التاريخ:ا   -

 .أّن ظهور اإلنسان على األرض بدأ قبل حنو مليون ونصف املليون سنة

ترتاوح ما بني مئة ألف عام وثالثني ألف  Méso Paléolithique -  Le الفرتة املتوسطة ما قبل التاريخ: -

وهو الذي يتمّيز بقوة بنيته اجلسديّة، وهو  ( ما يُعرف ب)النياندراتلعام، ويف هذه الفرتة ظهر اإلنسان املاهر أو 

اإلنسان البدائي، وأحد أنواع جنس)هومو( الذي استوطن أورواب، وأجزاء من غرب آسيا، وآسيا الوسطى، مث اإلنسان  

إن انتشاره على  احلديث القادر على التعامل مع حميطه، واستثمار موارد األرض ملصلحته، وحبسب بعض النظراّيت ف

هي الفرتة الواقعة ما بني ثالثني ألف عام وعشرة آالف  الفرتة العليا ما قبل التاريخ:-.  األرض بدأ من قارّة إفريقيا

  .عام؛ وفيه اختفى النياندراتل، وانتشر اإلنسان احلديث يف مجيع أرجاء األرض

مخسة آالف ومخسمائة عام قبل امليالد، وكان يعيش هي الفرتة الواقعة ما بني عشرة آالف عام و  :املعاصرةفرتة -

اإلنسان ضمن مجاعات، فيما كان مصدر الرزق هو زراعة األرض، وتذُكر التواريخ أّن اإلنسان يف قارّة أورواب عاش  

  .على الصيد ومجع مثار األشجار

ومخسمائة وثالثة آالف ومائة املمتدة ما بني مخسة آالف  Prédynastique األسرات املصرية: ما قبل فرتة-

عام قبل امليالد، حيُث قامت احلضارات األوىل على ضفاف األهنار خالل هذه الفرتة، وظهرت العديد من األنشطة 

 ، وصناعة النسيج، واخرتاع الكتابة.اإلنسانّية واإلنتاجّية كابتكار أدواٍت لزراعة األرض وجين احملاصيل

 :مالمح احلياة البشرية يف عصور ما قبل التأريخ .3

مالمح احلياة البشرية يف عصور ما قبل التأريخ، منها  اإلنسانالدراسات والبحوث يف علم احلفرايت ونشوء  تظهر أ

 . نسان يف كوكبنا آنذاك، وكيف تطورات عرب العصور حىت عصران الراهن؟مؤشرات حول كيف كانت حياة اإل
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نسان وتغريه الفسيولوجي عرب العصور، كما هذه االكتشافات ابلغة االمهية حيث تعكس مراحل منو اإل  نأيقول اخلرباء  

اليت  -عقباها من تطورات، حيث تطرح األحباث أثرية حول احلياة البشرية البدائية وما لغاز األهنا حلت كثري من األأ

 100نسان العاقل وإنسان النياندراتل منذ حنو توضح حدوث تزاوج داخلي بني النوع البشري )هومو سابينس( أو اإل

أدلة مثرية على أن اإلنسان احلديث ارحتل من القارة األفريقية يف وقت أقدم بكثري مما كان يعتقد من قبل   -ألف عام

على الرغم من أنه يبدو أن هذه الغزوة ابءت ابلفشل، فيما قال خرباء ان آاثر اإلنسان على كوكب األرض ابررت 

ة عصر جيولوجي جديد، ويرى هؤالء خرباء إن اآلاثر اليت ال متحي اليت تركها اإلنسان على وجه البسيطة ابتت  تسمي

جلية بدرجة تربر تسمية احلقبة اجليولوجية اجلديدة التالية لظهوره )انثروبوسني( أو حقبة فجر ظهور البشر، كما يقول 

ة الصناعية يف اورواب يف القرن الثامن عشر امليالدي فيما يقول آخرون  بعض اخلرباء إن )انثروبوسني( بدأ مع انطالق الثور 

 .إنه يبدأ مع انتشار حرفة الزراعة منذ آالف السنني

ن الساللة البشرية املسماة )اهلوبيت( ألفراد قصار القامة عاشوا يف حقبة ما قبل التاريخ أعلى صعيد ذي صلة، يبدو 

إندونيسيا انتشروا على عدة جزر إندونيسية أخرى قبل وقت طويل من ظهور ساللة )هومو على جزيرة فلوريس يف 

ىل حيز الوجود، ظل العلماء يتوقون إىل كشف غموض اتريخ معيشة اجلنس البشري هبذه  إنسان العاقل سابينس( اإل

ألف  50ىل اسرتاليا منذ حنو املنطقة وقد متثل جزيرة سوالويزي نقطة انطالق ألول أفراد من اجلنس البشري يصلون إ

 .عام

ىل ذلك كشف حتليل جرى حلفرايت ختص خملوقا يكتنفه الغموض، وأطلق عليه العلماء اسم "اهلوبيت"، أن ال صلة  إ

، اكتشف العلماء  2003له ابإلنسان احلديث، وذلك رغم بقاء بعض الشكوك القائمة حول اهلوية احلقيقية له، يف عام  

حلجم يكتنفه الغموض من أشباه البشر )اإلنسان األول( يف جزيرة فلوريس اإلندونيسية أعطى  حفرايت ملخلوق صغري ا
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إنسان فلوريس(، ولكنه معروف أكثر بلقب أكثر جاذبية، أال وهو ) "العلماء هلذا املخلوق اسم "هومو فلورسينسس

 .("اهلوبيت" )أو القزم

الذي تفيد املؤشرات أبنه كان قد وصل   - ض هلذا املخلوق ومن بني السمات املتفردة هلذا الكشف، أن الطول املفرت 

سنتيمرتا(، بينما تشري املعطيات إىل أن الوزن قد يصل إىل قرابة  110أقدام ) 3.5ال يزيد عن حنو  -لطور البلوغ 

ن  كما أن من بني السمات األكثر غرابة اليت يتصف هبا هذا املخلوق صغر حجم مججمته، إىل حد أ  .كيلوغراما 25

 .التقديرات تفيد أبن خمه مل يكن يزيد يف طوله على طول مخ الشمبانزي املعاصر

ولكنهم اختفوا متاما، ولألبد، قبل ما   . ورمبا يكون هذا املخلوق، وأترابه، قد عاشوا يف فلوريس لنحو مئة ألف عام

ة ابلبشر، اليت عاشت على  ألف عام. ومن شأن ذلك أن جيعلهم أحدث املخلوقات الشبيه 18 –  15يرتاوح ما بني 

 .األرض، يف فرتة كان فصيل ما يُعرف بـ"اإلنسان احلديث" موجودا فيها أيضا

وال يزال اجلدل حمتدما بني علماء األحياء املتخصصني يف شؤون اإلنسان البدائي حول ما إذا كان هذا املخلوق ينتمي  

، ولكنه  "سوى كائن ينتمي تشرحييا لنوع "اإلنسان احلديثفالبعض يقول إنه مل يكن   .إىل نوع حيوي متفرد بذاته أم ال

 .كان يعاين من منط ما من التقزم

 

 : عاقلال اإلنسان عصر .4

رباء إن اآلاثر اليت تركها اإلنسان على وجه البسيطة ابتت جلية بدرجة تربر تسمية احلقبة اجليولوجية اجلديدة  اخلقال 

اهلولوسني( أو العصر احلديث الذي )انثروبوسني( أو حقبة فجر ظهور البشر، تبدأ هذه احلقبة مع انتهاء  ) التالية لظهوره  

وهو  2000لح )انثروبوسني( اجلديد اقرتح عام طر اجلليدي. واملصعقاب العصأسنة يف  11700نه بدأ منذ أيعتقد 

نسان مث مقطع )سني( أي عصر، وقال تقرير أورده فريق دويل حتت اشراف  منحوت من اللفظ اليوانين )انثربوس( أي اإل
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ابرزا مستديا على  كولني ووترز من هيئة املسح اجليولوجي الربيطانية يف دورية )ساينس( "تركت األنشطة البشرية توقيعا  

 .، وأضاف ووترز لرويرتز "أصبحنا عنصرا جيولوجيا". حبسب رويرتز"األرض

وقال التقرير إن بداية هذا العصر وآاثره اليت ال متحى قد تكون يف أواسط القرن العشرين. وقال التقرير إن العصر الذري 

والقفزة اليت حتققت   -1945يوليو متوز من عام  16الذي بدأ بتجربة نووية يف نيومكسيكو ابلوالايت املتحدة يف -

يف أعقاب احلرب العاملية الثانية يف أنشطة التعدين والثورة الصناعية والزراعية واستخدام مواد من صنع االنسان منها 

 .اخلرسانة واللدائن مجيعها تركت آاثرا جيولوجية

 دراتلاإلنسان العاقل ارحتل من أفريقيا وتزاوج مع إنسان النيان

عثر على حفرايت لبقاايها يف كهف -قال العلماء إن حتليال للجينوم أو الطاقم الوراثي اخلاص أبنثى من النياندراتل 

رصد بقااي من احلمض النووي )دي إن أيه(  -جببال أتالي يف جنوب سيبرياي قرب منطقة احلدود بني روسيا ومنغوليا

اوج الداخلي أو زواج األقارب بني هذا اإلنسان وأقرب أوالد عمومته من  من اإلنسان العاقل ما يربهن على حدوث التز 

ن حبواث سابقة كانت قد أكدت حدوث تزاوج داخلي بني نوعي اإلنسان العاقل وإنسان النياندراتل وأ  .إنسان النياندراتل

شر( أن تزاوجا داخليا  ألف عام، وتوضح هذه الدراسة احلديثة اليت وردت نتائجها بدورية )نيت 60إىل  50منذ حنو 

ألف سنة  200آخر حدث قبل ذلك بعشرات اآلالف من السنني. كان اجلنس البشري قد نشأ يف أفريقيا منذ حنو 

 .مث ارحتل يف وقت الحق إىل مناطق أخرى ابلعامل

 400ألفا إىل  350لكثيف شعر احلاجبني يف ربوع قاريت أورواب وآسيا منذ حنو ة اإنسان النياندراتل املتني البني وازدهر 

ألف عام وانقرض بعد وقت قليل من ظهور اإلنسان العاقل واستقراره، وعلى الرغم من السمعة اليت عفا عليها الزمن 

القائلة أبن إنسان النياندراتل كان أخرق ومتواضع القدرات الذهنية يقول العلماء إنه كان يتمتع بتوقد الذكاء وبقدرات 

ن قد استخدم لغة للتخاطب والتواصل واإلشارات الرمزية عالوة على القدرة على استئناس  ماهرة يف الصيد ورمبا يكو 
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النار، وترك زواج األقارب بني إنسان النياندراتل واإلنسان العاقل آاثرا ال متحى على الوراثة البشرية إذ كشفت دراسة 

ي يف جينوم اإلنسان احلديث ووجود مسات  نشرت األسبوع املاضي بدورية )نيتشر( وجود صلة بني بقااي احلمض النوو 

 .ابلبشر مثل االكتئاب وإدمان النيكوتني وجتلط الدم وحدوث تلف يف البشرة

ولكن هذا ال ينفي أن تلك العينة اليت ُعثر عليها يف فلوريس ال تزال تتسم ابلغرابة. وهنا يقول أنطوان بولزو : "عيناه 

صغرياتن للغاية وشكله خمتلف قليال عن شكل )الكائنات املنتمية لنوع( هومو إريكتوس"، وبلغ األمر أن ذهب علماء  

اهلومو( الذي ننتمي إليه كبشر، من )، من أن يكون ذا صلة جبنس للقول إن )إنسان فلوريس( أكثر بدائية بكثري

األصل، فبعض مسات اهليكل العظمي هلذا املخلوق تشبه كثريا ما يالحظ يف جمموعة أكثر "بدائية" من نوع من القردة  

وثيقة حلفرية اهلوبيت" يت بصلة قرابة "الشبيهة ابإلنسان، يُطلق عليه اسم "أسرتالوبيثكس"، ومن شأن ذلك جعل 

 ."شهرية تُعرف ابسم "لوسي"، وهي أكثر احلفرايت شهرة ملخلوق ينتمي إىل جنس " أسرتالوبيثكس

هل يستطع علماء احلفرايت تغري النظرايت املوجودة عن مكان نشأة وتطور   كيف عاش البشر يف العصور القدمية؟،

اإلنسان القدمي؟، ما هو العصر الذي بدأ به ظهور البشرية؟، اجاابت هذه التساؤالت حتكي لنا مسرية احلياة البشرية 

دت هذه احلقبة احلجريّة عصور ما قبل التاريخ ومنها العصر احلجري القدمي املعروف ابسم العصر الباليوثي، وقد شه

العديد من الّتغرّيات اجلغرافّية واملناخّية املؤثّرة على اجملتمعات البشريّة. مبا فيها منط احلياة، فقد متّكن العلم احلديث من 

معرفة منط حياة اإلنسان يف العصر احلجرّي اعتماداً على علم اآلاثر وقد بدأ يف هذا العصر الظّهور البشرّي يف اجلزء  

وب الّشرقّي من القارّة اإلفريقّية وخاّصًة يف دول كينيا، وتنزانيا، وإثيوبيا، ويف األجزاء اجلنوبّية من قاّريّت أورواّب، وآسيا، وجن

منطقة القوقاز، ومشال الّصني، وغرب إندونيسيا، ومنطقة البحر األبيض املتوّسط، واجلزء الّشمايّل من إنكلرتا، وبلغاراي، 

 .الّيةوالقارّة األسرت 
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واعتمد الباحثون يف هذا التحديد على خرائط التوزيع الديغرايف وبعض رسومات ذلك العصر، اليت كانت تتناول  

 .موضوعات تدور حول الّصيد واحليواانت كما لو أهّنا طقوس الستجالب الطّرائد

ولكن العلماء كل يوم نه بربري، مهجي، وذو مستوى ذكاء منخفض، أوحيظى اإلنسان البدائي بسمعة سيئة على 

يكتشفون عكس ذلك متاما، خاصة بوجود اكتشافات ألدوات كان االنسان القدمي يستعملها يف حياته اليومية وهي  

 .ما قبل التاريخ مبليون سنة، كانت نشطة وذا حس ذكائي لإلنساناحسن دليل على أن القوة االدراكية 

ألف عام قبل انقراضه منذ حنو  350كبرية يف أورواب وآسيا قبل حنو وعاش إنسان نياندراتل القوي املعروف حبواجبه ال 

ألف عام، يف مناطق عاش فيها  200ألف عام بعد أن استوطن جنسنا، الذي ظهر للمرة األوىل يف أفريقيا قبل  35

 .إنسان نياندراتل

يد ورمبا كان يستخدم لغة منطوقة ويقول علماء إن إنسان نياندراتل كان يتسم ابلذكاء وكان يتبع أساليب معقدة يف الص

اجلينوم( لبكرتاي  )وأدوات رمزية ابإلضافة الستخدامه للنار بشكل معقد، كما أعاد الباحثون أيضا تركيب اخلريطة اجلينية  

ألف عام من إحدى رفات النياندراتل، وقالت ويريتش "هذا أقدم جينوم مليكروب حىت اآلن بفارق  48فموية عمرها 

 ."امألف ع 43حنو 

فيما التزال جثة الرجل اجلليدي "أوتزي" اليت عثر عليها يف جبال األلب اإليطالية تثري فضول العلماء. وعاش صاحبها 

قبل آالف السنني إال أهنا ظلت متماسكة بسبب وجودها بني طبقات اجلليد. ويعمل العلماء على معرفة كل صغرية  

 .وكبرية عنها

 قدماء من أفريقيا ألورواب وآسيا؟ علماء يفسرون كيف هاجر البشر ال
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قام العلماء بتطوير حماكاة حاسوبية جديدة لألرض لتحديد كيفية أتثري هذه التغيريات يف املدار ومستوايت اإلشعاع 

الشمسي وأتثريه على سقوط األمطار ودرجات احلرارة ومستوايت البحر والثلج واحلياة النباتية ومعدالت اثين أكسيد 

 .عام املاضية 125,000ط اهلجرة العاملية لإلنسان احلديث على مدار الـ الكربون وأمنا 

وقد الحظ الباحثون أنَّ تنبوءات هذا النموذج تتَّفق مع االكتشافات السابقة اخلاصة بتأثري املناخ على هجرة اإلنسان  

عرب شبه اجلزيرة العربية ومنطقة   يف أرجاء الكوكب، إذ وجدوا أن اإلنسان احلديث قد انتشر من أفريقيا يف أرجاء متعددة

 .الشام، ومنطقة شرق املتوسط اليت تدخل فيها سوراي وفلسطني

وتتماشى هذه النتائج جيداً مع التقديرات السابقة حول توقيت وصول اإلنسان احلديث إىل مناطق مثل الشرق األوسط 

املكثَّف يف مشال أفريقيا وشبه اجلزيرة العربية  مطاروأورواب وآسيا وأسرتاليا واألمريكتني، ووجد الباحثون أنَّ هطول األ

والشام قد خلق ممرات خضراء صاحلة للمعيشة ليهاجر اإلنسان احلديث عن طريقها، ويعتقدون أن هذه اهلجرات متت  

عام، ومنذ  73,000إىل  89,000عام، ومنذ  94,000إىل  106,000خالل أربع فرتات خمتلفة  منذ حوايل 

 .. حبسب هافينغتون بوست عريب-عام 29,000عام إىل  45,000عام، ومنذ  47,000إىل  59,000

وهو ما مكَّن اجلنس البشري )من جنس اهلومو( من مغادرة مشال شرق أفريقيا والبدء يف رحلته الكبرية حنو أوراسيا 

عام،   21,000تبلغ دورهتا    "لعبت التمايالت األرضية، اليت   : وأسرتاليا واألمريكتني" كما قال أكسل تيمرمان، الباحث

دورًا ضخمًا يف انتشاران يف أحناء الكوكب وعلى األرجح يف تطوران وتكيُّفنا أيضاً، فإذا كان املناخ قد ظلَّ اثبتًا على  

 ."عام املاضية، لكنَّا تطوران بطريقٍة خمتلفة متاماً  125,000مدار الـ 

ت من أفريقيا مل تكن يف طبيعتها أحادية االجتاه، فيقول تيمرمان: "ممر  هجرة ثنائية االجتاه، يرى الباحثون أنَّ هذه اهلجرا

اهلجرة األخضر بني أفريقيا وشرق املتوسط كان يعين أنَّ األفارقة كانوا يهاجرون إىل أوراسيا )أورواب وآسيا(، واألوراسيون 
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ق معينة، والتدفق العكسي املناظر له  كانوا يهاجرون إىل أفريقيا، ورمبا يكون التدفق العكسي للجنس البشري إىل مناط

 ."للجينات، حامساً لفهم من حنن، وملاذا نكون، وأين كنا

ويشري النموذج أيضًا إىل أنَّ اإلنسان احلديث كان من املفرتض أن يصل إىل جنوب الصني وأورواب ابلتزامن تقريباً منذ 

لإلنسان احلديث يف جنوب الصني تسبق أقدم عام، ولكن، أقدم األحافري املعروفة  90,000إىل  80,000حوايل 

 .عام 40,000إىل  35,000األحافري املكتَشفة لإلنسان احلديث يف أورواب زمنياً حبوايل 

 خالصة:

قد ظهر خالل املراحل األخرية   -وبصفة خاصة تلك األدوات احلجرية  - تركه اإلنسان من آاثر  ال شك أن أول ما 

. وليس هلذه األدوات احلجرية خاصية  Pleistocene الپليستوسيينإىل   Pliocene العصر الپليوسيينمن    لالنتقال

األورويب   العصر احلجري القدمي هلا بسهولة على أنواع أدوات مميزة ، وال شك أن علماء ما قبل التاريخ يتعرفون من خال

نسبة إىل   Chelleen احلضارة الشيلية:  اليت اشتقت أمساؤها من بعض املواقع الفرنسية، بل والضواحي الباريسية مثل

 Saint نسبة إىل مكان يسمى Acheuleen واحلضارة األشوليةابلقرب من ابريس،  Chelles مكان يسمى

Acheul  واحلضارة اللفلوازيةيف مشال فرنسا Levalloision نسبة إىل مكان يسمى Levallois  من  ابلقرب

قامت ثقافات أكثر اختالفا  فقد كانت   Paleolithique ابريس. ولكن يف أواخر مراحل العصر احلجري القدمي

 . والسودان والصحراء ،  ،املغربتتطابق مع ثقافة البدو الرحل الذين كانوا يعيشون يف  

ومن خالل هذه الثقافات تطورت النقوش الصخرية ، حيث نرى بعض احليواانت األفريقية )مثل الزرافة ، والفيل ،   

ة الصيادين الذين حيملون على أكتافهم اجلعب املليئة ابلسهام .  والنعامة .. إخل( وهي حتاول عبثا اإلفالت من مطارد

وتراهم يبدون مهارة فائقة ، سواء يف رشق سهامهم ، أو نصب الفخاخ اليت ال ختيب . كما ظهرت كذلك بعض 

قرين   املوضوعات الرمزية اليت أثرت الرتاث الثقايف يف مصر الفرعونية فيما بعد ، مثل منظر قرص الشمس احملصور بني

https://www.marefa.org/%D9%BE%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%BE%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%8A_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B4%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%B4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
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 6000البقرة . وال ريب أن ثقافات العصر احلجري القدمي ، قد استتبت لفرتة طويلة مبصر حيث استمرت إىل عام 

  .ق.م تقريبا على ضفاف النيل نفسه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احلديثالعصر احلجري  
     سليم إعداد األستاذ زاوية

 جامعة األمري عبد القادر قسنطينة 

 : احلديثلعصر احلجري .ا1
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  ،اهلضاب والصحاري من األعشاب، ومل تعد صاحلة للحياة  وع املطر وخل ا انقطو تغري األحوال املناخية،  متيز هذا العصر ب

الوادي وأصبحت أرضه أصلح للحياة. وبدأ اإلنسان الذي سكن الوادي    بينما جفت املستنقعات اليت كانت متأل

وبناء املساكن البدائية من األشجار   االستقراريستأنس النبات واحليوان، وأدي ذلك إىل اكتشاف الزراعة اليت ارتبطت 

أكثر دقة مما كانت عليه يف العصر احلجري   والفؤوس كاحلراب والطني. كما أدت الزراعة إىل صناعة أدوات جديدة 

 ديدة. العصر تتطور وأتخذ أشكااًل واستخدامات ج  يف أواخر هذا الفخار القدمي. وبدأت صناعة

 : عصر املعادن  .2

الذي استخدم يف ابديء األمر  النحاس  أثره يف الكشف عن املعادن وأوهلا سيناء املستمر يف املصريني كان لوجود

اعة احللي للنساء. مث بدأ عصر جديد لتقدم اإلنسانية بصنع القدماء اإلبرة النحاسية وهي أول أداة صناعية معدنية لصن

  يف صناعة احللي. كما ارتقت صناعة الذهب منذ بداية هذا العصر  املصريون استخدمها اإلنسان. كذلك استخدم

ين. كما يف الظهور مع نقش األوا الفن املصري القدمي . وبدأصناعة اخلزف ، وتطورتوالعاج واجللود نسيج األقمشة

 وبدأ استخدام األاثث والوسائد من جلود احليواانت.   تطورت مساكن القدماء وأصبحت تبين من الطوب اللنب واخلشب

ولكن استعمال األدوات احلجرية كان هو الغالب. وجند  هو أكثر املعادن استخداما يف تلك الفرتة، النحاس كان

سنة سبقت(، وكان   5300)قبل  بال األلبجعلى أورواب الذي كان صيادا يف أواسط أوتزي مثاال ممثال يف أورواب يف

 حاليا.  النمسا ، يفسالزبورغ % حناس من منطقة99مصنوعة من النحاس بنسبة  بلطة معه

  :عصر الربونز .3

األلفية الرابعة  . ابتكرت تلك السبيكة قرب هنايةقصدير %10و   النحاس % على90هو سبيكة حتتوي بنسبة   الربونز

لتقطيع األحجار.  منه   األزاميل أشد صالبة من النحاس. وإمكن صناعة  والربونز قبل امليالد(.  3800)حنو   قبل امليالد

أسيا  يف عصر الربونز قبل امليالد. وانتهى 3300وجد الربونز فيها منذ ( فلسطني) أرض كنعان ويف منطقة

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A4%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AE%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%85%D8%B4%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AA%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D8%B7%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D9%83%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89&action=edit&redlink=1
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قبل امليالد وذلك   1200 البحر األبيض املتوسط قبل امليالد، وانتهى يف بالد 1700  حنو الصغرى

 وتصنيعه كأدوات. احلديد بصهر

 .قبل امليالد 800قبل امليالد وبقي يف االستخدام حىت  2200حنو  أورواب يف العصر الربونزي بدأ

   :صر احلديدع.4

. وبعد اهنيار مملكتهم احليثني عن طريق قبل امليالد 17القرن  ابتداء من   أسيا الصغرى بدأ صهر احلديد وصناعته يف

. مث انتشرت الصناعات سوراي انتهي استحواذهم على تقنية احلديد وحدهم، وانتشرت صناعته يف بالد اجلوار مثل

 ، وانتهى العصر الربونزي فيها.البحر األبيض املتوسط والبالد املطلة على الشرق األوسط ديدية يف ابقي بلداناحل

 اخرتاعات اإلنسان البدائي:.5

استخدام أدوات؛ وبصفة خاصة   إنسان عاقل اإلنسان البدائي تشاهد أنواع من احليوان تستخدم أدوات. وابتكر

حسن مع مرور الزمن. وعلى  . وكانت تلك املنتجات تتطور وتتالرئيسيات أدوات كان يصنعها بنفسه مل تشاهد مع

مليون سنة فال يصح   2.55بكثرة استخدام احلجارة لتصنيع أدوات قبل  العصر احلجري ننا نعرفأالرغم من 

أبن اإلنسان البدائي مل يستخدم مواد أخرى كانت حتت يديه. ويدل على ذلك آاثره اليت تركها، فمنها أدوات    اداالعتق

من اخلشب، والعظام، واجللود، وقشور الثمار. وكان االستخدام األول لألحجار هو استخدامها يف الرمي،  

 والطرق ابحلجارة، وكذلك استخدام فروع األشجار لالستناد عليها وإقامة أكواخ منها. كسندان أو

ألف سنة( رماحا من اخلشب طويلة بطول  35.000 - 150.000واإلنسان البدائي )قبل  نياندراتل نسانإنتج أ

وصنعوا من األحجار أيضا سكاكني، منها ما كان  مناسبة،   مرت للصيد. وزودوها فيما بعد مبدببات من احلجر 2.7

 مسنوان من جهة واحدة، وأخرى مسنونة احلدين.

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_17_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84
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سنة،   790.000ع إىل حنو  . فقد عثر العلماء على آاثر الستخدام اإلنسان النار ترجالنار وحتكم اإلنسان البدائي يف 

ومّكن التحكم يف النار واحلصول على التدفئة منها من  يتحكم يف إيقاد النار. إنسان منتصب اإلنسان املنتصب وكان

 ، واستقر يف مناطق أوروبية وأسيوية.العصر اجلليدي غزو اإلنسان ملناطق مشالية ابردة خالل 

وعمل ابتكار طبخ الطعام على النار على تطور كبري لإلنسان، زايدة استفادة اجلسم من الغذاء، مع اخنفاض يف قوة  

اإلنسان والعضالت املشرتكة يف املضغ. يف نفس الوقت مسح استخدام النار   املضغ مما تسبب يف تصغري الفكني لدى

ابستطاعة اإلنسان أن يغذي نفسه من مواد غذائية كانت جامدة وصعب مضغها، فكانت احليواانت األخرى ال  

احلبوب(. عالوة   تستطيع أكلها أو حتتاج إىل وقت طويل ألكلها واالستفادة منها )مثل احليواانت اجملرتة اليت تعيد مضغ

على ذلك فإن اإلنسان تعود أن حيب رائحة اللحم املشوي أو حىت احملرتق وتنفتح شهيته عليها، وال يشاركه يف ذلك 

شواء   . كما حيب اإلنسان مبفرده من بني احليواانت األخرى رائحةالنحل داببري من احليواانت سوي

. كما يعزي بعض العلماء زايدة كرب دماغ اإلنسان إىل غذائه  وزيت السمسم واللب والفشار البندق وأنواع احلبوب

    سهل اهلضم عن طريق الطهي. بروتني املشكل هذا واحملتوي على

وكانت طرق استخدام املواد   حتميه من أحوال جوية متقلبة وكانت تشتد أحياان. أكواخ  استطاع اإلنسان البدائي بناء

الذي ابتكرها وطور   عاقلالسان ناإل إىل  اإلنسان البدائي توارثها عن ذويه مناملختلفة وجتهيزها والتحكم يف النار قد  

استخدامها. وساعد الصيد يف مجاعات على التفاهم بني األفراد وابتكار طرقا جديدة للصيد. وكان يف استطاعة  

اإلنسان  . ورمبا تعلم اهلومو سيبينس )أورواب صناعة املالبس، الشيء الذي كان مهما يف بالد ابردة يف  نياندراتل إنسان

 سنة.  75.000صناعة املالبس، رمبا قبل  إنسان نياندراتل ( منالبدائي

 اخرتاعات قبل انتشار اإلنسان على األرض: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AE&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84
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أفريقيا إىل أورواب وأسيا على األقل مخس حرف مل يعرفها إنسان النياندراتل ومل تعلم اإلنسان البدائي قبل نزوحه من 

األمحر والبحار يف  يف التلوين )أصفر( ، صناعة القوارب )عرب اإلنسان احلديث البحر  املغرة : استخدام لون يتعلمها

و مل  أفريقيا إىل أورواب الصني واهلند وأندونيسيا إىل أسرتاليا ، يف حني أن النياندراتل مل يعرب مضيق جبل طارق من

يسكن جزر البحر األبيض املتوسط ( ، وتعلم صيد السمك ابلزعف اجملدول أو ابلشيكة وما يشاهبها ، وطحن احلبوب 

، تبادل   املقايضة ن البدائي ؛ فقد كان النياندراتل ال يعبأ هبا كصياد للحيواانت يف الغاابت األوروبية ، وتعلم الغنسا

    األشياء )البضائع( .

ونعرف أن اهلومو زابني كان يتبادل التجارة من أنه كان يستخدم حجر صوان أيت من مناطق بعيدة ، كما كان يتزين 

احملار يف مناطق بعيدة كثريا عن الشواطيء . وقد تكون األشياء احلجرية اليت كان النياندراتل يستخدمها  أبنواع من

 مشاهبة ملا كان يستخدمه اإلنسان البدائي )اهلوموسابينس( ، ولكنها كانت دائما من مصدر حملي. 

 :اخرتاعات خالل العصر اجلليدي

وال يشري علم اجليولوجيا عما   بعد انزايح اإلنسان من أفريقيا إىل أورواب مث حدوث العصر اجلليدي . اإلبرة جاء اخرتاع

لرتويض  إذا كان االنسان قد استأنس الكلب يف هذا الزمن ام ال . ولكن ترويض الكالب واستئناسها كان سابقا

اإلنسان لألبقار والدواب املفيدة األخرى . ورمبا كان االستئناس األول لذائب أواسط أسيا حيث يتعامل اإلنسان معها 

  سنة . 40.000منذ حنو 

. ومن هذا الزمن جند أقدم ما فرنسا سنة يف جنوب 35.000قبل حنو  الكرومانيون وعثر على مغارات زينها إنسان

أورواب . كما عثر على زمارة من العظم يعود اترخيها إىل حنو صنعه اإلنسان من تشكيل لسن الفيل ابحلفر والنقش يف 

 سنة سبقت . 35.000

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
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خالل العصر اجلليدي يبدو أن اإلنسان استطاع حرق السرياميك )حرق الطفلة أو الطني (. وعثر على اقدم متثال من  و 

ما عثر عليه من وأقدم  سنة على األقل. 24.000( اليت يرجع اترخيها إىل حنو فينوس دولين فيستونيسيالسرياميك )

وكان القدماء يصنعوهنا بطريقة حلزونية . أما أقدم متثال من احلجر    سنة 18.000أواين السرياميك فيبلغ عمره حنو 

إىل   28.000سنتيمرت ويرجع اترخيه إىل  11وهو يبلغ طوله  فينوس ولندورف اجلريي فعثر عليه يف النمسا ويسمى

 سنة قبل امليالد. 25.0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احلضارة يف اجلغرافيا التارخيية

     إعداد األستاذ سليم زاوية                                                                                                        
 جامعة األمري عبد القادر قسنطينة

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%86%D9%8A_%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3_%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%81
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على ضفاف ظهرت احلضارة األوىل سنة ق.م  3100 - 5500يف الفرتة ما بني  :األوىل  احلضاراتعصر .1

. ومتيزت اببتكار أدوات زراعة األرض وجين احملاصيل،  الصنيو  اهلندو  العراقو  مصر يف  عصر األسراتاألهنار، قبل 

 .األساطري األوىلو واألغنام،  تربية املواشي، واخرتاع الكتابة، وصناعة النسيج، صناعة الفخار

هي حضارة كانت موجودة يف أراضي العراق، وتتميّـُز  (Mésopotamie) مفهوم حضارة بالد الرافدين. 2

أتّسست وشهدت الكثري من التطّورات دون االعتماد على أي أبهّنا من احلضارات اليت ظهرت بشكٍل أصيل؛ أي 

وتعد من أقدم  (préhistoire) حضارة أُخرى من احلضارات، حيث إهنا ُوجدت منذ عصور ما قبل التاريخ

احلضارات اإلنسانية. وشّكلت الزراعة أهم املهن اليت انتشرت بني ُسّكان حضارة بالد الرافدين، فساهم التفاعل الذي  

فهو  )Mésopotamie (بني الّناس والطبيعة يف تطّور هذه احلضارة مع مرور الوقت. أّما اسم بالد الرافدين ظهر 

؛ أي بني األهنار هبدف اإلشارة إىل األراضي   (Between Riverss)مشتق من األصل اليوانيّن والذي يعين

إن اتريخ حضارة بالد الرافدين ظهر خالل  املوجودة بني هنري دجلة والفرات. اكتشاف واتريخ حضارة بالد الرافدين

قبل امليالد، وخالل هذه السنة احتل الُفرس بقيادة    539الفرتة الزمنّية املمتدة من حقبة ما قبل التاريخ وصواًل إىل سنة  

، قورش الثاين مدينة اببل، وظهرت العديد من املصادر التارخيّية اليت احتوت على معلومات حول اتريخ هذه احلضارة

ومن أمهها الكتاابت اخلاصة ابلرومان واإلغريق، وشجعت بدورها املستكشفني من أورواب على السفر إىل أطالل األماكن 

اليت بقيت من حضارة بالد الرافدين للتعرف عليها بشكٍل أدق. ساهم فّك الرّموز اخلاصة ابللغة املسماريّة يف التعرف 

ين، ودفع ذلك جمموعًة من دول أورواب يف القرن التاسع عشر امليالدي إىل  بشكٍل أوضح على اتريخ حضارة بالد الرافد

التوّجه إىل أراضي حضارة بالد الرافدين؛ من أجل تنفيذ حفرايت وتنقيبات أثريّة فيها، وساهم ذلك يف انتشار معرفة 

كما نتج   . ات، والقصور، وغريهاعاملّية حول اآلاثر اخلاصة هبذه احلضارة، ومشلت التحف، والتماثيل، واملعابد، والرسوم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D8%A7_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AE%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%8A
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عن االكتشافات اليت وصل إليها الباحثون ظهور عّدة علوم، مثل علم السومراّيت الذي يهتّم بدراسة التاريخ، والنصوص، 

 واللغة السومريّة، وعلم اآلشورايت الذي يدرس اتريخ الرافدين، والنصوص، واللغة األكادية.  
 

 عصر ما قبل التاريخ. 1
 نظام العصور الثالث

 ألف سنة 100-م  6) احلياة القدمية( عصر احلجرياألول: ال      
 عصر حجري قدمي سفلي 

 هومو )جنس(  •
 إنسان منتصب •

 أ 35-100) احلياة الوسطى(  حجري قدمي وسيط عصر الثاين:
 إنسان بدائي

 عصر حجري قدمي علوي
 حداثة سلوكية

 أ سنة  5 -35) احلياة احلديثة(   عصر حجري حديثالثالث: 
 مهد احلضارة 
 عصر الربونز

 الشرق األدىن القدمي ، اهلند، أورواب، الصني
 عصر احلديد 

 الشرق األدىن القدمي ، كوراي،  اهلند، أورواب، الصني، اهنيار العصر الربونزي

 تــــــــــــــــــــــــــاريخالعصر  .2

 اتريخ الكتابة : اتريخ قدمي
 عصر ما بعد الكالسيكي 

 معاصرة      عصور حديثة    أوائل العصر احلديث: عصور حديثة                      

 كيف قامت احلضارات اإلنسانية األوىل:.3

يذهب معظم علماء اآلاثر القدية إىل أن بزوغ احلضارات يرجع إىل جمموعة من األسباب تشمل البناء السياسي  

 واالجتماعي للحياة والطريقة اليت يتكيف هبا الناس مع البيئة احمليطة هبم، والتغريات اليت تطرأ عليهم.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D8%A7_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%8A_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85_%D8%B3%D9%81%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%85%D9%88_(%D8%AC%D9%86%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%8A_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85_%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%8A_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85_%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%8A_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85_%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%8A_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A9_%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%8A_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%8A_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB_(%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1
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االجتماعي الذي خيرج اإلنتاج الثقايف لإلنسان. وتتكون  ويعرفها علماء التاريخ واألنثروبولوجيا أبهنا النظام 

احلضارة من جمموعة عناصر هي املوارد الطبيعية واالقتصادية، والنظم السياسية واالجتماعية، والعلوم والفنون اليت تتولد 

 يتفرغ من احلياة يف ظل تلك العناصر. ومن شروط قيام احلضارة عدم وجود اضطراابت وشيوع األمن لإلنسان حىت

 لإلبداع.

يذهب البعض إىل اعتبارها منط املعيشة السائد يف اجملتمع مبفهومه الشامل، فيضم العادات والتقاليد واملالبس  و 

  .والدين والقيم املصاحبة له ومقدرة اإلنسان على التغلب على العوامل الطبيعية

اإلنسان األول فوقها. وشهدت ثالثة والثقافات فوق األرض منذ ظهور  Civilisations ظهرت احلضارات

عصور اترخيية رئيسية هي عصر ما قبل التاريخ وعصر التاريخ والعصر احلايل. هلذا قسم اتريخ البشر لثالثة عصور  

 :اترخيية

ظهرت فيه حضارات اإلنسان القدية منذ فجر البشر, واحلضارات القدية    :العصر القدمي) ما قبل التاريخ (  -

كالسومرية والفرعونية واملاايوية واهلندية والصينية  والعصر الوسيط حيث ظهرت به احلضارة اإلغريقية والفينيقية والرومانية 

 طية واإلسالمية.توالبيز 

، التسلسل الزمين التارخيي بعد العصور الوسطى.  يصف التاريخ احلديث أو العصر احلديث:  العصر احلديث  -

 ويكن تقسيم التاريخ احلديث أيًضا بني الفرتة احلديثة املبكرة والفرتة احلديثة األخرية بعد الثورة الفرنسية والثورة الصناعية. 

 الزمنية احلالية ارتباطًا مباشًرا.يصف التاريخ املعاصر فرتة األحداث التارخيية املرتبطة ابلفرتة  و   العصر املعاصر:  -
 حيث ظهر عصر النهضة األوربية وحىت اليوم . لكن التاريخ اإلنساين هو التاريخ منذ ظهر اإلنسان على األرض.

 مرت احلضارة اإلنسانية بعّدة مراحل أساسية هي كاآليت:  اتريخ تطور احلضارة:  .4
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ق.م، واختلفت من منطقة إىل   7500واستمرت إىل سنة بدأت منذ ظهور اإلنسان مرحلة مجع الطعام:  -

 أخرى. يف هذه املرحلة عاش اإلنسان منتقال وابحثا عن القوت، وتتمثل يف العصر احلجري القدمي. 

 وتسمى ابلثورة الصناعية األوىل، ومتثلت يف ممارسة الزراعة يف الشرق األدىن القدمي.  مرحلة إنتاج الطعام: -

مرحلة فجر التاريخ الذي بدأ مع طهور الكتابة يف بالد الشرق األدىن القدمي، وكذا   ومتاثل مرحلة املدينة: -

 يف بناء املدن، وتنظيم اجملتمعات من كافة النواحي. 

 النحاس أثره يف الكشف عن املعادن وأوهلا  سيناءاملستمر يف   املصرينيكان لوجود   مرحلة صناعة املعادن: -

الذي استخدم يف ابدئ األمر لصناعة احللي للنساء. مث بدأ عصر جديد لتقدم اإلنسانية بصنع القدماء 

منذ بداية هذا   املصريوناستخدم    اإلبرة النحاسية وهي أول أداة صناعية معدنية استخدمها اإلنسان. كذلك

.  صناعة اخلزف، وتطورت  والعاج واجللود نسيج األقمشةكما ارتقت صناعة  يف صناعة احللي.   الذهبالعصر  

ش األواين. كما تطورت مساكن القدماء وأصبحت تبين من  يف الظهور مع نق الفن املصري القدمي وبدأ 

 .الطوب اللنب واخلشب وبدأ استخدام األاثث والوسائد من جلود احليواانت

الفرتة، ولكن استعمال األدوات احلجرية كان هو الغالب.  هو أكثر املعادن استخداما يف تلك   النحاس وكان  

سنة   5300) قبل   جبال األلبعلى   أوروابالذي كان صيادا يف أواسط   أوتزيمثاال ممثال يف   أوروابوجند يف  

 .حاليا النمسا، يف سالزبورغ% حناس من منطقة 99مصنوعة بنسبة  بلطةسبقت(، وكان معه 

 عصر الربونز

  3800ابتكرت تلك السبيكة حنو   . قصدير %10و   النحاس % على  90هو سبيكة حتتوي بنسبة   الربونز

منه لتقطيع األحجار. ويف منطقة  األزاميلوأمكن صناعة  أشد صالبة من النحاس. والربونزقبل امليالد. 

حنو  أسيا الصغرى يف  عصر الربونزقبل امليالد. وانتهى  3300وجد الربونز فيها منذ  فلسطنيب أرض كنعان

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%85%D8%B4%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AA%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D8%B7%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D9%83%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89&action=edit&redlink=1
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 احلديدقبل امليالد وذلك بصهر    1200البحر األبيض املتوسطد قبل امليالد وانتهى يف بال 1700

   .قبل امليالد 800قبل امليالد، وبقي يف االستخدام حىت  2200حنو   أورواب و ظهر يف  .وتصنيعه كأدوات

 عصور احلجرية الثالث األساسية هي: الكل هذه املراحل متت يف 

 العصر احلجري القدمي:   -

 العصر احلجري الوسيط: -

 العصر احلجري احلديث:  -

. وكان  قبل امليالد  10000 على سطح األرض، واستمر حىت العام اإلنسان : بدأ مع ظهورالعصر احلجري القدمي •

جارة. . ويصنع أدواته من العظام واحلالصيد اإلنسان يف هذا العصر يعتمد على التنقل من مكان آلخر، والعيش على

 لعصا خشيب قد اشتعل. الربق وذلك بعد ضرب  لبشر إشعال النارتعلم ا ويف هذا العصر

، وفيه استقر اإلنسان  قبل امليالد 4000 حىت العام 10000 : ويبدأ من العامالعصر احلجري الثاين احلديث •

وقد ظهرت يف خالل  احلجر املصقول وقد استعمل اإلنسان أدوات من الزراعة وعمل يف  دجن احليواانتحيث 

 وظهرت كذلك احليواانت املستأنسة. والنسيج والنجارة اخلزف هذه الفرتة صناعات عمل 

وطرق  املعادن ، وفيه تعرف اإلنسان علىقبل امليالد 4000 : وهو العصر الذي بدأ بعد العامعصر املعادن •

 . قبل امليالد 1350 صنع قبل سنة اخلنجر ، أقدم أداة حديدية مشكلة ابلطرق هيصهرها

 . تطور احلضارة البشرية: 5

االستقرار و ظهور الدول ذات املدينة الواحدة  -2اكتشاف الزراعة -1متيز العصر احلجري احلديث ابلتطورات التالية  

اخرتاع الفخار شهدت بداية العصر احلجري انتهاء احلقبة اجلليدية متاما و بداية الفرتة  -3وظهور انظمة سياسية معقدة  

 . اآلن الدافئة اليت استمرت حىت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=10000_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=10000_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=4000_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%AC%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%82%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=4000_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%86%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=1350_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 :راكتشاف النا

كان اإلنسان يف هذا العصر يعتمد على التنقل من مكان إىل آخر، والعيش على الصيد، ويصنع أدواته من العظام 

 .واحلجارة، ويف هذا العصر تعلم البشر إشعال النار، وذلك بعد ضرب الربق لعصا خشيب قد اشتعل

 
 :ترويض وتربية احليواانت

احليواانت، وعمل يف الزراعة، وقد استعمل اإلنسان أدوات من احلجر املصقول،  فيه استقر اإلنسان، حيث دجن 

 .وظهرت خالل هذه الفرتة صناعات عمل اخلزف والنجارة والنسيج، وظهرت كذلك احليواانت املستأنسة

 :التطور الزراعي

راعية ابلتطور، وأصبحت  تقريباً قبل امليالد، وفيما يسمى ابلعصر احلجري احلديث، بدأت القرى الز  8000يف سنة 

 .فيه األدوات الزراعية أكثر تنوعاً 

 :استخدام النحاس

قبل امليالد استخدم اإلنسان النحاس ألول مرة يف بعض املناطق، فيما كان قبل ذلك يستخدم تشكيلة  6000يف 

 .من األدوات البسيطة ألغراض معينة مصنوعة من العظم
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 :االستقرار وإنشاء القرى

يه االستقرار الدائم يف قرى اثبتة، وتعترب القرى النطوفية يف بالد الشام العتبة والبوابة الرئيسية لنقل عرف اإلنسان ف

 .اجملتمعات من جمتمعات مستهلكة متنقلة إىل جمتمعات منتجة مستقرة

ا بشكل  جاء تطور النظام الغذائي لإلنسان كنتيجة الزدايد كمية احلصص الغذائية وتنوعه :تطور النظام الغذائي

أكرب من السابق، حيث توصل لصناعة الفخار واستخدامها يف احلياة اليومية للتخزين والطبخ وغريها من  

 .االستعماالت

عن طريق. مّث انتشرت  قبل امليالد 17القرن ابتداء من  أسيا الصغرىبدأ صهر احلديد وصناعته يف عصر احلديد: 

والبالد املطلة على   وسطالشرق األمث انتشرت الصناعات احلديدية يف ابقي بلدان ، سورايصناعته يف بالد اجلوار مثل 

 .، وانتهى العصر الربونزي فيهاالبحر األبيض املتوسط

 : احلضارة احلديثة.6

يكن القول أبن احلضارة احلديثة إمنا تدين إىل العامل القدمي ابلكثري من الفضل، ألن جذور االكتشافات والتطوير الذي  

قام به اإلنسان وانتقال املظاهر احلضارية وتراكمها هو ما أدى إىل دخول اإلنسان العصر احلديث ابكتشاف قوة  

ظهرت احلضارة احلديثة يف القارّة األوروبية بعد معاانة لقرون عديدة يف العصور الوسطى  لتصنيع.  البخار، مث االجتاه إىل ا

من األمراض واجلهل والتخلف مقارنة جبرياهنا العرب واآلسيويني، وأدى تكديس لثروات يف الدول األوروبية إىل ظهور  

ة، من احتالل أراٍض جديدة واستغالل الشعوب األقل احلضارة كما نعرفها اليوم وانتشارها بنفس طريقة العصور القدي

 وصواًل إىل اليوم يف ظل   بيةو أألور متدانً، والتطور البطئ لتلك الشعوب عرب تعرفهم على مظاهر احلداثة 

 حدوث ثورة حضارية جديدة يف جماالت االتصاالت والنقل.

  

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_17_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
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	وعلى دارس الجغرافية التاريخية تقع مهمة إعادة بناء الجغرافيات السابقة للمنطقة الجغرافية موضوع الدراسة…وهذا يتطلب من الجغرافي أن يلم بالتراث الماضي الجغرافي والجيولوجي والتاريخي. ويطرح تساؤلات من قبيل لماذا المنطقة بهذا الحال ؟ وهل المظهر سيتغير مع الزمن ؟
	وعلى دارس الجغرافية التاريخية تقع مهمة إعادة بناء الجغرافيات السابقة للمنطقة الجغرافية موضوع الدراسة…وهذا يتطلب من الجغرافي أن يلم بالتراث الماضي الجغرافي والجيولوجي والتاريخي. ويطرح تساؤلات من قبيل لماذا المنطقة بهذا الحال ؟ وهل المظهر سيتغير مع الزمن ؟
	ويقول المؤرخ العربي حسان حلاق: ” ومن المعلوم أن هناك فرعا خاصا في العلوم الجغرافية يعرف باسم- الجغرافية التاريخية- وهي التي تهتم بدراسة التطور التاريخي وحركات السكان المختلفة.
	فيما يقول الاستاذ محمد أوجامع” دخل منطق التاريخ المجالي( الجغرافية التاريخية) المجال هو الشاهد الأول على وجود الإنسان وان وجود هذا الاخير أثر في المجال وبدأ في صنع التاريخ، وقد بنيت هذه الفرضية على معطيات اركيولوجية  وجغرافية وانتربولوجية.
	ومنه فإن الجميع يتفق على ان الجغرافية التاريخية جزء من الجغرافية البشرية، وتدرس علاقة الانسان بالمجال وتنفتح عن موضوع الزمن الماضي والتغيرات الحاصلة على المجال زمنيا.
	2 . العلاقة بين التاريخ والجغرافيا:
	الجغرافيا: هي علم يدرس الأرض والظواهر الطبيعية والبشرية التي تطرأ على المجال وتتفرع إلى ثلاثة أقسام: جغرافية طبيعية وجغرافية بشرية وجغرافية إقليمية.
	الجغرافيا: هي علم يدرس الأرض والظواهر الطبيعية والبشرية التي تطرأ على المجال وتتفرع إلى ثلاثة أقسام: جغرافية طبيعية وجغرافية بشرية وجغرافية إقليمية.
	الجغرافيا: هي علم يدرس الأرض والظواهر الطبيعية والبشرية التي تطرأ على المجال وتتفرع إلى ثلاثة أقسام: جغرافية طبيعية وجغرافية بشرية وجغرافية إقليمية.
	التاريخ: فهو دراسة علاقة الإنسان بالمجال في الزمن الماضي، ودراسته للماضي البشري هي ما تميزه عن باقي العلوم.
	وبذلك يكون كل من الجغرافيا والتاريخ يجتمعان في دراسة المجال والإنسان، أي علاقة الإنسان بالمجال. تميل الجغرافيا للمجال عن طريق الوصف، ويميل التاريخ للإنسان عبر تتبع دقائق تفاصيل حياته. لكن التاريخ يتجاوز الجغرافية عندما يولي أهمية كبرى للزمن بل صلب الد...
	3. مميزات الجغرافية التاريخية:
	تتميز الجغرافية التاريخية بإضافة عنصر الزمن الذي هو من خصائص التاريخ مما اعطاها بعدا ديناميكيا. فعنصر الزمن يمنح للجغرافية التاريخية سهولة الربط التتابعي والتحليلي في الإطار المكاني بحيث يكون الماضي مفتاح الحاضر.
	وفي هذا الصدد يقول الأستاذ حسن المباركي ” لقد اصبحت الجغرافية التاريخية علما تصاغ فيه الحقائق التاريخية بطريقة جغرافية وذلك كما يقول ماكولي إذا اردنا ان نقوم بدراسة مجدية لتاريخ اجدادنا ، ينبغي علينا إلا ننسى ان الأقاليم التي نقرأ تاريخها القديم كانت ...
	- ثنائية الزمان والمكان في الجغرافية التاريخية.
	كما سبق الذكر إلى كون الجغرافية التاريخية فرع من فروع علم الجغرافيا هذه الاخيرة التي تولي اهتماما بالغا بالمجال( التراب/ المكان)  بحيث أنه يشكل ركيزة في البحث الجغرافي عموما مما يجعل من الجغرافية التاريخية مفيدة بمنحها ديناميكية للمجال لما يمتزج في ال...
	فالجغرافيا التاريخية تقر بأن الموقع ليس فكرة مطلقة فحسب ولكنها نسبية لأنه عامل جغرافي متغير وثابت في الوقت ذاته. وبما انه متغير لذا لابد من أن يقوم تقويما صحيحا خلال عصور التاريخ المختلفة، يقول مؤسس مدرسة الحوليات لوسيان لو فيفر ” انه كلما يطرأ تغيير ...
	- دراسة تطور البيئة الجغرافية التي ظهر فيها الإنسان في عصر البلايستوسين والنتائج الفيزيوجرافية التي ترتبت على ذلك.
	- دراسة تطور الإنسان من الرئيسيات العليا إلى الانسانيات.
	- كيفية انتشار الإنسان العاقل على هيئة مجموعات بشرية من موضعه الأول إلى جميع بقاع المعمورة.
	- دراسة المراحل المختلفة التي مرت بها الإنسانية.
	4. مناهج الجغرافية التاريخية:
	تدرس الجغرافية التاريخية بمنهج موضوعي وأخر إقليمي:
	أولا: المنهج الموضوعي:
	ويتناول المنهج الموضوعي تطور ظاهرة معينة تكون طبيعية أو بشرية خلال فثرة زمنية معينة أو فتراث زمنية متتابعة. فعلى سبيل المثال قد تدرس ظاهرة طبيعية كالإرساب النهري، أو طريقة تكون الجزر النهرية، أو ذبذبة الأمطار خلال فترة ما، أو دراسة تطورية خلال فترات ز...
	ثانيا: المنهج الإقليمي:
	يتجه الاهتمام في هذا المنهج إلى دراسة فروع الجغرافيا طبيعية كانت او بشرية لإقليم ما خلال فثرة زمنية او فتراث زمنية متتالية، وقد يتجه الباحث الى رسم عدة صور متلاحقة للإقليم في فتراث تاريخية متعاقبة، او تناول بعض مظاهر جغرافية معينة في هذا الإقليم خلال ...
	خاتمة:
	إن انفتاح الجغرافيا على الزمن افرز لنا جغرافية تاريخية أصبحت بمثابة المادة الدسمة التي تساعد البحث التاريخي وتغني البحت الجغرافي وتجعله في حلة ديناميكية وحيوية للدور الفعال الذي يلعبه الزمن. فيما استفاد البحث التاريخي بتوفير العناية بالمجال (الارض ) و...
	إن انفتاح الجغرافيا على الزمن افرز لنا جغرافية تاريخية أصبحت بمثابة المادة الدسمة التي تساعد البحث التاريخي وتغني البحت الجغرافي وتجعله في حلة ديناميكية وحيوية للدور الفعال الذي يلعبه الزمن. فيما استفاد البحث التاريخي بتوفير العناية بالمجال (الارض ) و...
	إن انفتاح الجغرافيا على الزمن افرز لنا جغرافية تاريخية أصبحت بمثابة المادة الدسمة التي تساعد البحث التاريخي وتغني البحت الجغرافي وتجعله في حلة ديناميكية وحيوية للدور الفعال الذي يلعبه الزمن. فيما استفاد البحث التاريخي بتوفير العناية بالمجال (الارض ) و...
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	تمهيد:
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	جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة
	1.العصر الحجري الحديث:
	تميز هذا العصر بتغير الأحوال المناخية، وانقطاع المطر وخلو الهضاب والصحاري من الأعشاب، ولم تعد صالحة للحياة، بينما جفت المستنقعات التي كانت تملأ  الوادي وأصبحت أرضه أصلح للحياة. وبدأ الإنسان الذي سكن الوادي يستأنس النبات والحيوان، وأدي ذلك إلى اكتشاف ا...
	5.اختراعات الإنسان البدائي:
	اختراعات خلال العصر الجليدي:
	الحضارة في الجغرافيا التاريخية
	3.كيف قامت الحضارات الإنسانية الأولى:
	عصر البرونز
	عصر الحديد: بدأ صهر الحديد وصناعته في أسيا الصغرى ابتداء من القرن 17 قبل الميلاد عن طريق. ثمّ انتشرت صناعته في بلاد الجوار مثل سوريا، ثم انتشرت الصناعات الحديدية في باقي بلدان الشرق الأوسط والبلاد المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وانتهى العصر البرونزي...


