
 pdf التارٌخ قبل ما عصور عن بحث

عند قٌام الشخص بأي بحث ٌتعلق بعصور ما قبل التارٌخ ٌكون واٍع بأهمٌة هذا النوع من األبحاث، والتً 

جرت فً هذه العصور، مع إمكانٌة ترتٌبها  ٌكون الهدف منها التطرق لمعرفة األحداث والوقائع التً

 بحسب األزمنة التارٌخٌة لهذا العصر.

وعند دراستها نتمكن من معرفة العادات والتقالٌد االجتماعٌة الخاصة بمن عاصروا هذه الحقبة وكٌف  

 أصبحت حٌاتهم واألحداث التً حدثت بها، ونتطرق لمعرفة معلومات عن هذه العصور فً اآلتً:

 ف عصور ما قبل التارٌختعرٌ -1

ُتعرف هذه العصور على أنها الحقبة الزمنٌة التً تضمنت ظهور الكائنات والمخلوقات التً تشبه 

عام ق.م، كما أنها  0033اإلنسان، كما أنها العصور التً كانت سابقة الكتشاف الكتابة بفترة حوالً 

 إلنسان.ب التارٌخٌة التً مر بها اعبارة عن سلسلة متتابعة من الحق

كما أن العلماء قسموا هذه العصور إلى ثالثة عصور رئٌسٌة، وتم االعتماد فً هذا التقسٌم على  

الحفرٌات واآلثار التً تم اكتشافها والتً أثبت أنها تعود إلى فترة مبكرة للغاٌة من نشأة الكرة األرضٌة، 

 مكن أن نعرض هذه العصور فٌما ٌلً:وٌتها منها، االسم بسبب المواد التً صنعت أدواكما اشتهرت بهذا 

 العصر الحجري -1

من منا لم ٌشاهد أي برامج األطفال التً ٌظهر بها أشخاص من العصر الحجري، والذي كان ٌعتبر هو 

البداٌة الحقٌقة للحضارات، كما أنه الفترة التً تمكن بها اإلنسان ٌتعرف على األدوات، فنرى فً الصور 

أنه كان ٌستخدم األحجار فً كافة أدواته سواء التً تساهم فً الصٌد أو الحرب المرسومة عن هذا العصر 

 أو للدفاع عن نفسه.

هذا باإلضافة إلى مستلزمات حٌاته الطبٌعٌة من األسرة أو المقاعد وغٌرها، وتذكر المصادر التارٌخٌة أن 

أقسام وهم  0وه إلى ملٌون عام، كما أن المؤرخٌن قسم 0.0العصر الحجري تعود نشأته إلى حوالً 

الحجري القدٌم، الحجري المتوسط، الحجري الحدٌث، واعتمد هذا التقسٌم على مدى التحضر فً األدوات 

 المصنعة فً كل حقبة زمنٌة.

لم ٌتمكن العلماء من اعتباره هذا بجانب اعتباره أطول عصر فً عصور ما قبل التارٌخ واألكثر امتداًدا، و

ٌُقال إنه كان هو مهد البشر من أجل الدخول فً  كتلة تارٌخٌة واحدة وكان من الضروري تقسٌمه، و

 الحقب المعدنٌة التالٌة، وامتاز اإلنسان به بالبدائٌة واستخدام أبسط األدوات لضمان العٌش.

 العصر البرونزي -2

أن البرونز هو معدن  ، فٌجب أواًل أن نوضح لكمالتارٌخ قبل ما عصور عن بحثٌعد من أهم عناصر 

المعدن عوًضا عن مكون من مزج النحاس والقصدٌر، وعندما تمكن اإلنسان من صناعة األدوات من هذا 

 استخدام الحجارة، أصبح هناك تٌقًنا بأنه تم االنتقال من عصر آلخر وأن هناك حضارة جدٌدة.

عصر ممتد من الفترة الواقعة بٌن فهو كان المعدن المستخدم بصورة شائعة فً هذه الفترة، وظل هذا ال 

أقام، وهم البرونزي  0ق.م، كما أن العلماء قسموه مثل العصر الحجري إلى  0033: 0033عامً 

المبكر واألوسط والمتأخر، وكانت الحضارة السومارٌة هً أول من اكتشفت معدن البرونز واستخداماته 

 المتنوعة وكٌفٌة صنع األدوات المرغوبة منه.



الد ما بٌن النهرٌن أنها الموطن األصلً للبرونز وأنها مهد الحضارة البرونزٌة، ولكن قبل وُصنفت ب

اكتشافه كان النحاس هو المعدن السابق له أثناء هذه الحقبة، ولكن األشخاص عملوا على وجود معدن آخر 

لذي اكتشف صلب بإمكانه دعم النحاس وكان االكتشاف هو القصدٌر، واعتبر هذا العصر بأنه الوقت ا

 اإلنسان به الفلزات والمعادن للمرة األولى.

والتً بدأت فً االنتشار من الشرق إلى الغرب، وٌجب أن نشٌر إلى أن هذه الفترة تواكبها صناعة  

األدوات التً ٌمكن استخدامها للكتابة، بل تطورت بصورة ملحوظة أثناء هذا العصر، وأكد المؤرخون 

 مارٌة التً ُعثر علٌهاعلى هذا بسبب األلواح السو

هذا باإلضافة إلى التدٌن الذي كان ٌطغى على هذا العصر بسبب المعابد والمدافن التً اكتشفت ووجدت 

 بها اآلثار التً عرفتنا إلى هذا العصر والتً بقٌت حتى وقتنا هذا.

 العصر الحدٌدي -3

هو العصر الحدٌدي،  التارٌخ قبل ما عصور عن بحثمن ضمن العناصر الضرورٌة التً نعرضها عن 

ٌشتهر العصر الحدٌدي بأنه العصر الثالث من عصور ما قبل التارٌخ، كما أنه الحقبة األخٌرة التً حٌث 

واستخداماته وتطبٌقاته طرأ علٌها تقدم وتكنولوجٌا، وكان هذا عن طرٌق اكتشاف اإلنسان الحدٌد 

 المختلفة.

ة، األسلحة أو أدوات الصٌد أو أدوات الزراعة المختلفحٌث دخل الحدٌد فً كافة األنشطة من صنع 

وكانت منطقة الشرق األوسط وجنوب شرق أوروبا هم أوائل التعرف إلى عنصر الحدٌد، والذي ُعرف 

 ق.م. 033عنصر الحدٌد إال فً عام على الرغم من أن الصٌن لم تعرف ق.م، وهذا  0033فً 

وهذا ما ظهر فً جوانب اكتشاف الحدٌد،  ًسا على عقب بعدوكان من الطبٌعً أن تنقلب طبٌعة الحٌاة رأ

الحٌاة، ولم ٌتوقف األمر على المظاهر المعٌشٌة فقط بل ظهرت فً الحٌاة االجتماعٌة والمعتقدات الدٌنٌة 

 بقت تشٌٌد اإلمبراطورٌات القدٌمة.التً اختلفت بصورة كبٌرة، وتزامن هذا العصر مع الفترة التً س

ٌن الذٌن أصدروا علٌه العصر الرومانً، هذا بجانب أنه العصر الذي مثل التقدم وهناك بعض المؤرخ

واالنفتاح فً الحضارات التقلٌدٌة وكان هو مهج العصور التارٌخٌة التً ظهرت فٌما بعد التارٌخ 

 المٌالدي.

 خصائص عصور ما قبل التارٌخ

دون أن نعرض خصائص هذه العصور، فمن  التارٌخ قبل ما عصور عن بحثال ٌمكن أن نطرح 

المتعارف علٌه أن كل حقبة زمنٌة تمتلك خصائص مختلفة عن األخرى، ولكن هذه العصور تمتلك نفس 

 الخصائص التً أجمع علٌها المؤرخٌن، وٌمكن أن تتمثل فً اآلتً:

 اب والحصول اتسم اإلنسان بالترحال الدائم وانتقاله من مكان إلى آخر للبحث عن الطعام والشر

 على متطلبات المعٌشة األساسٌة والتمكن من البقاء فً بٌئة آمنة بصورة كبٌرة.

  وعرف تطورت حٌاة اإلنسان بمرور الوقت وانتهى الترحال وتمكن من الحصول على االستقرار

 الصٌد والزراعة.

 .بدأ اإلنسان فً السكن فً المنازل الطٌنٌة بعد أن كان ٌسكن الكهوف واألكواخ 

 ل هذا األمر على كون اإلنسان ٌسعى إلى التطور دائًما وعدم البقاء فً وضع ثابت لفترات ٌد

 طوٌلة.



 الفن فً عصور ما قبل التارٌخ

ذكرنا سابًقا أن خصائص العصور تختلف بحسب الحقبة الزمنٌة، كما أنها تختلف أًٌضا بحسب ثقافة 

وال ٌوجد ما ٌقول إن هذه العصور لم تمتاز بوجود اإلنسان بها والمعتقدات سواء الدٌنٌة أو االجتماعٌة، 

فن بها، بل وجدت الفن ولكن مع اختالف األدوات المستخدمة، فقد استخدم الفحم والحجر واألخشاب 

 والرماد.

وكان الغرض من الفن فهذه العصور هو تعبٌرهم عن معتقداتهم الدٌنٌة أو لكتابة قصة أو رواٌة، أو  

واصل االجتماعً فٌما بٌنهم، وعلى الرغم من هذه االقتراحات أن الغرض منها االحتفال بأعٌادهم والت

 سًرا ال ٌمكن الوصول إلٌه حتى اآلن.

وال ٌمكن أن ٌجٌب علٌه إال من صنعوا الفن بأنفسهم، وهناك اعتقاد أن هذه الرسومات نفذت فً العراء  

 ثم أخذت إلى الكهوف من أجل الحفاظ علٌها.

 التارٌخ أقسام عصور ما قبل

ٌنبغً أن نتحدث عن أقسام هذه العصور، والتً تنقسم  التارٌخ قبل ما عصور عن بحثعندما نتحدث عن 

 فترات زمنٌة، وٌمكن أن تتلخص هذه األقسام فً اآلتً: 0إلى 

  ألف سنة،  033ملٌون وحتى  03الفترة الضاربة فً عمق التارٌخ، وهً الفترة تتراوح مدتها بٌن

 اإلنسان األولً. وذكر أن بها ظهر

  الفترة المتوسطة مما قبل التارٌخ وهً التً تظهر بها اإلنسان بخارج القارة اإلفرٌقٌة، واشتهر

اإلنسان بها باسم اإلنسان الماهر والذي اشتهر بقوة جسده، باإلضافة إلى أنواع من جنس الهومو 

 03: 033راوح بٌن التً عاشت فً أوروبا وبعض المناطق من غرب آسٌا وآسٌا الوسطى، وتت

 ألف عام

  الفترة العلٌا وبها انتشر اإلنسان بجمٌع أنحاء الكرة األرضٌة وهذا نتج عنه انقراض أنواع عدٌدة

آالف عام، واختفى بها النٌاندرتال وعاش  03: 03من فصائل الكائنات، وتقع هذه الفترة بٌن 

 اإلنسان الحدٌث فً جمٌع أنحاء األرض.

   فترةEpipaleolithic Era  عام ق.م، وكان ٌعٌش اإلنسان  033آالف و 0: 03والتً تقع بٌن

دول  بها فً جماعات وكان ٌحصل على رزقه من الزراعة، وقال المؤرخون أن اإلنسان فً

 ثمار والصٌد.أوروبا كان ٌعٌش على جمع ال

  فترةPredynastic  عام ق.م، وظهرت بها  033آالف و 0: 0وهً الفترة التً امتدت بٌن

، كما أنه وجدت أنشطة مثل مصر الصٌن والعراق والهند لحضارات األولى على ضفاف األنهارا

متعددة سواء إنسانٌة أو إنتاجٌة، مثل أدوات الزراعة المبتكرة وجنً المحاصٌل وصنع األنسجة 

 وتم اختراع الكتابة بها.واألدوات الفخارٌة 

 أهم اآلثار الدالة على عصور ما قبل التارٌخ

هً اآلثار التً تدل على هذه العصور، فنحن  التارٌخ قبل ما عصور عن بحثم ما نقدمه عند تقدٌم من أه

لم نتعرف إلى هذه العصور بمحض الصدفة فبالطبع كان هناك ما ٌدل على وجودها، وترتكز اآلثار التً 

 ُعثر علٌها فً اآلتً:

 سور الصٌن العظٌم -1



القصٌرة التً تم وصلها مع بعضها البعض، كما أنه صنع من  ٌعتبر هذا السور هو مجموعة من الجدران

 األحجار واألخشاب، والذي كان دلٌاًل على وجود العصر الحجري.

 األهرامات المختلفة -2

ُبنٌت هذه األهرامات فً جمهورٌة مصر، وهً كانت المالذ األول للفراعنة، وكان الهدف األول من 

د الموت، كما أن هناك عدد كبٌر بنً منها ولم ٌتم اكتشافها بأكملها، تشٌٌدها هو حفظ الفراعنة والملوك بع

ومن أشهرها الهرم األحمر والهرم المنحنً وأهرامات الجٌزة الثالث والتً تؤكد على العصر الحجري 

 الحدٌث.

 معبد أرتٌمس -3

ئك، وهو أكبر عرف هذا المعبد بكبر حجمه وتمٌزه به، حٌث بنً من الحدٌد والنحاس ومجموعة من السبا

 دلٌل على عصور ما قبل التارٌخ، ودمر هذا المعبد عقب غزو القوط.

 جزٌرة فاروس -4

بنٌت هذه الجزٌرة من الحجارة والمعادن والحدٌد، وتعد إحدى عجائب الدنٌا السبع، إال أنها انهارت بعد 

 أحد الزالزل الذي وقع فً القرن الرابع عشر.

 رسوم الكهوف والنقوش -5

لرسوم الموجودة على الكهوف كٌف عاش اإلنسان فً عصور ما قبل المواد، باإلضافة إلى أنها وضحت ا

عرفتنا إلى المواد التً استخدمت فً هذه الحقب الزمنٌة، باإلضافة إلى أن اإلنسان تمكن من العثور على 

 قار.رسوم للحٌوانات التً عاصرتها وكان اإلنسان القدٌم ٌتغذى علٌها مثل الغزالن واألب

 الهٌكل العظمً للوسً -6

من ضمن الحفرٌات التً عثر علٌها هو الهٌكل العظمً للوسً، والذي ٌعود بنائه ألحد أسالف اإلنسان،  

 وظهر قبل أن ٌتواجد اإلنسان على الكرة األرضٌة بحوالً ملٌون عام تقرًٌبا.

 المقابر -7

لعدٌد من الدول المختلفة مثل الجزائر، وتعتبر هً توجد العدٌد من المقابر التً بناها اإلنسان القدٌم فً ا

إحدى أهم آثار عصور ما قبل التارٌخ ومن أشهرها المقابر التً عثر علٌها فً مصر مثل مقبرة إٌري 

 ما عصور عن بحثوهً أهم ما ٌمكن ذكره فً والتً نحت بها الكثٌر من المظاهر الجنائزٌة المختلفة 

 .التارٌخ قبل

ٌعد من األمور الشٌقة، كما أنه ٌمكننا من التعرف إلى من سبقونا  التارٌخ قبل ما عصور عن بحثإجراء 

 من أشخاص، وكٌفٌة مرور التطور الحضاري.

 


