
 تذكر أنسمسمة 
 1ا التاريخيةجغرافيال

 جغرافيا= الئحة قديمةقسم ال= ثالثةالفرقة ال
  ٓبدأ عمم الجغرافيا عندما بدأت المشاىدة والمالحظة كوصف لألرض ومظاىرىا أو لمكون وظواىره .ٔ
 عمم الجغرافيا أقدم العموم جميعا ألنو نشأ مع بداية نشأة اإلنسان عمي سطح األرض .ٕ
 ر ثالثة ىي:التوزيع والربط والتعميل أو التفسيرالجغرافيا المعاصرة تيتم بأمو  .ٖ
 اىتمت الجغرافيا التاريخية بتأثير العوامل الجغرافية فى التاريخ .ٗ
يؤكد كارل ساور عمي "أن محور الجغرافيا التاريخية البد أن يددور حدول دراسدة التغيدر الجغرافدي فدي  .٘

طبيعيددة أو بيولوجيددةا وميمددا  أي فتددرة زمنيددةا سددوا  كانددت ىددذه الدراسددة خاصددة بظدداىرة ح ددارية أو
 ."كانت محدودة المو وع أو صغيرة المساحة

 :تندرج تحت خمسة تعريفات عمى األقل ىي الجغرافيا التاريخية من وجية نظر جمبرت .ٙ
 .دراسة تاريخ عمم الجغرافيا -ٔ
 .دراسة تاريخ الكشوف الجغرافية -ٕ
 .دراسة تغيرات الحدود السياسية بين الدول -ٖ
 .عمى مجرى الحوادث التاريخية دراسة تأثير البيئة -ٗ
 .دراسة الجغرافيا اإلقميمية لمما ي -٘
الددزمن يتددرك بصددماتو التددى ال تمحددى عمددى سددطح األرضا فربمددا يتركيددا فددي شددكل حفريددات الكائنددات  .ٚ

 البائدة في الصخر
 ظمت الجغرافيا التاريخية بمنأى عن الموجات الجديدة فى مداخل الجغرافيا .ٛ
 كالجنة الميتة ليس فييا حياة أو حركة عمى اإلطالق(ا  ار الجغرافي)التاريخ بغي: قال ىاتسيورن .ٜ

بغير التاريخ قد تكون ليا حياة وحركةا ولكنيا حياة وحركة بغير نظام أو  ا)الجغرافيقال ىاتسيورن:  .ٓٔ
 . ستقرار(ا

 تدرس الجغرافيا التاريخية عممية تطور الالندسكيب في منطقة مجتمع معين .ٔٔ
 بيرسونالجغرافي البريطاني ( أعده ٜٙٛٔنجمترا( )سنة ة إلكتاب )الخرائط التاريخي .ٕٔ

                                                 
 / المقرر الكتاب كمو ٜٕٔٓ/ ٕٛٔٓالعظيما الفرقة الثالثة قسم الجغرافيا/ الفصل الدراسي الثاني   المقرر:  الجغرافيا التاريخية ا د. عبد ٔ
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يتناول المنيج المو وعي تطور ظاىرة معينة قد تكون طبيعية أو بشرية خالل فترة زمنية معيندة أو  .ٖٔ
 . فترات زمنية متتابعة

                أن الجغرافيا التاريخية تقوم أساسًا عمي دراسة الحا ر التاريخي"                 " يري  ماكندر .ٗٔ
 قال بيتر أبيان )التاريخ بغير الجغرافية كالجنة الميتة ليس فييا حياة أو حركة عمى اإلطالق(                           .٘ٔ
                                        ٙ٘ٛٔينسب كتاب )سينا وفمسطين( إلى ستانمى وقد ظير فى سنة  .ٙٔ
 بساتو الجغرافية( إللين سمبلينسب كتاب )التاريخ األمريكي ومال .ٚٔ
 ستة أفكار  فيالالندسكيب" االنجميزى “في كتابو عن الجغرافيا التاريخية مراحل تطور  داربيحدد  .ٛٔ
يتندداول المددنيج  اإلقميمددي دراسددة فددروع الجغرافيددا إلقمدديم مددا خددالل فتددرة زمنيددة معينددة أو فتددرات زمنيددة  .ٜٔ

 متتالية.                
م بمغدت المسداحة المغطداة مدا يقدارب ثدالث مدرات المسداحة التدي يغطييدا سدنة ق. ٕٓٓٓٓفي حدود  .ٕٓ

 الجميد اآلن.               
ألف سنة ق.م. كان ىناك برزخ يربط بين أوروبا وأفريقيا عن طريق م يق جبل طارق في  ٘ٔمنذ  .ٕٔ

 المغرب.                 
 مرة المساحة الحالية                                  ٙٔ سنة ق.ما قدر ٕٓٓٓٓو  ٓٓٓٓٗبمغت مساحة بحيرة تشاد فيما بين  .ٕٕ
قد يتجو الباحث إلى رسم عدة صور متالحقة لإلقميم في فترات تاريخية متعاقبدةا مثدل تطدور المنداخ  .ٖٕ

 أو الغطا  النباتي أو تطور العمران
ارات فددددي التغيدددددرات المناخيدددددة وأثرىدددددا عمدددددى الح ددددد الدددددزورث ىنتجتدددددون كتابددددات الجغرافدددددي األمريكدددددي .ٕٗ

 الذي تخصص في دراسة اإلنسان ساور اإلنسانيةا وكذلك الجغرافي األمريكي
فددي القطبددين الشددمالي والجنددوبي والتددي تبمددل مسدداحتيا حاليددًا حددوالي  الكتددل الجميديددة القاريددة الموجددودة .ٕ٘

 ت خم حجميا بدرجة كبيرة في عصور ما قبل التاريخ ٕخمسة عشر مميون كمم
 ق.م سنة ٓٓٓٓٗ٘و  ٓٓٓٓٓٙن ما بي (Gunz) دور جميد جونز .ٕٙ
 ق.م سنة ٖٓٓٓٓٗو  ٓٓٓٓٛٗ( ما بين Mindel) دور جميد مندل .ٕٚ
 ق.م  سنة ٓٓٓٓٛٔو  ٕٓٓٓٓٗ ما بين (Rissدور جميد ريس ) .ٕٛ
 ق.م سنة ٓٓٓٓٔو  ٕٓٓٓٓٔ ( ما بينWurmدور جميد قورم ) .ٜٕ
 .لذوبان أجزا  منيافي الفترات التي ترتفع فييا درجة الحرارة تتقمص كتل الجميد بشكل كبير نتيجة  .ٖٓ
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عدم البدرد القدارص والريداح الثمجيدة شدمال أوروبدا وشدمال أمريكدا وتواجددت : انخفاض درجدات الحدرارةب .ٖٔ
 والكركدن فييا األصناف الحيوانية المعروفة بتأقمميا مع المناخ الجميدي كالماموث

مصداحب النخفدداض لدم تعدد الدددورة المائيدة تلسددتكمل بسدبب البدرد القددارس ال: انخفداض مسدتوى البحددارب .ٕٖ
 .مما تسبب في عدم ذوبان الجميد. درجة الحرارة

يعتقددد أنددو كددان ىنددداك بددرزخ يددربط بددين أوروبدددا وأفريقيددا عددن طريددق صدددقمية فددي تددونسا وعددن طريدددق  .ٖٖ
 م يق جبل طارق في المغرب.

ىنداك عالقدة وطيدددة بدين زحددف الجميدد فدي أوروبددا وأمريكيدا وتنقددل المرتفعدات الجويدة التددي تدتحكم فددي  .ٖٗ
المنداطق المداريدة وشددبو المداريدةا ممدا يؤكددد أن منداخ الصدحرا  خدالل عصددور مدا قبدل التدداريخ  منداخ

 مر بفترات رطبة ممطرة تتخمميا فترات من الجفاف والجدب.
 استخرج أقدم األدوات الحصوية من منطقة حوض نير األومو  بإثيوبيا.         .ٖ٘
                                                         سميت الح ارة األشولية بذات الوجيين                .ٖٙ
 امتدت الح ارة األشولية من مميون سنة إلى حوالي مائة ألف سنة قبل الميالد                                   .ٖٚ
غطدددت الح دددارة العاطريدددة كدددل شدددمال أفريقيدددا والصدددحرا  مدددن المحددديط األطمسدددي غربدددًا  إلدددى البحدددر  .ٖٛ

          األحمر شرقًا 
 سنة ق.م لتخمفيا الح ارة الوىرانية ٕٓٓٓٓاستمر وجود الح ارة العاطرية حوالي  .ٜٖ
ما مجاعة".                                               .ٓٗ  الحياة عند قبيمة البوشمن في إفريقية "إما وليمة وا 
 يوجد كيف "تشوكوتين" بالقرب من  بكين .ٔٗ
 م محل السكان األقدمين ألوربا                                      ق. 0ٕٓٓٓٓحل جنس كرومانيون سنة  .ٕٗ
 و ع إنسان كرومانيون في أوربا الغربية أساس المدنية التي انتيت إلى أيدينا اليوم.                         .ٖٗ
                                                           من أقدم المدن المخططة العراقية أور تعد مدينة .ٗٗ
الفرشات والمسطحات المائية كالبحيرات : من الشواىد التي تؤكد ىذه التغيرات التي عرفتيا الصحرا  .٘ٗ

 ومجاري األنيار واآلثار الح ارية لإلنسان في الصحرا .
مائيددة  ددخمة تغددذي العيددون العديدددة التددي تسددقي واحددات  فرشدداتالكبددرى يوجددد فددي شددمال الصددحرا   .ٙٗ

ليبيدداا وىددي عبددارة عددن خزانددات طبيعيددة تجمعددت فييددا كميددات ىائمددة مددن الميدداه فددي تددونس والجزائددر و 
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ة لددألدوار يددالفتددرات الرطبددة والممطددرة والتددي عرفتيددا الصددحرا  خددالل عصددور مددا قبددل التدداريخا والمواز 
 . الجميدية األوروبية

 ٓٓٓٓٗٔاألولددى حددوالي : شددط الجريددد الواقددع جنددوب تددونس كددان قددد تحددول إلددى بحيددرة فددي مناسددبتين .ٚٗ
. سدددنة ق.ما أي بعدددد نيايدددة دور جميدددد ريدددس وبدايدددة الفتدددرة الفاصدددمة بدددين دور جميدددد ريدددس ودور قدددورم

 سنة ق.ما أي خالل الربع األول من دور جميد قورم. ٜٓٓٓٓوالثانية حوالي 
و  ٓٓٓٓٗفيمدا بدين  بحيرة تشاد خدالل عصدور مدا قبدل التداريخا عرفدت ت دخمًا فدي حجميداا وذلدك .ٛٗ

ي خددالل المرحمددة األخيددرة مددن دور جميددد قددورمة بمددل سددت عشددرة مددرة المسدداحة سددنة ق.ما أ ٕٓٓٓٓ
 . الحاليةا صاحبة تجاوز العمق إلى خمسين متراً 

 في وبالمطر العميا العروض نطاق في الجميدية بالظاىرة Pleistoceneالبميوستوسين  عصر تميز .ٜٗ
 . الوسطى العروض نطاق

 جمعدت والتدي المناخيدة الذبذبات بعض اليولوسين بدايةو  نياية البميوستوسين بين الفترة شيدت كما .ٓ٘
 . الوسطى العروض نطاق في والجفاف والمطر العمياا العروض نطاق في البرودة والدف  بين

 توصدف واحياندا سدنة الما ديةا آالف العشدرة خدالل أي اليولوسدين فدي بعدد فيمدا الذبدذبات اسدتمرت .ٔ٘
 .األمثل المناخ بفترات أخرى وأحيانا رات البرودةبفت اليولوسين في المناخية الذبذبات ىذه بعض

 التغيدرات عمدى pleistocene البميوستوسدين وخاصدة الرابدع الدزمن فدي البيئيدة التغيدرات تقتصر ولم .ٕ٘
 والتدي . األرض سدطح عمدى وا دحة دالالت تركدت التدي النتدائج بعدض إلدى تعددتيا بدل المناخيدةا
 وما الجميدا ىوامش مناطق في بيئية تغيرات من بيا طارتب الجميدية وما الغطا ات بقايا في تتمخص
أكبدر  كدان ممدا ا البحدر سدطح مسدتوى فدي تذبدذب وحددوث جيمورفولوجيدةا من ظداىرات الجميد خمفو
 النيرية( نيرية )المدرجات وأخرى ساحميةا جيمورفولوجية ظاىرات نشأة في األثر

 البمطديا البحدر حدوض فدي منطقدة: ولاأل لمجميددا مركزان أوروبا في كان سنة ألف ٛٔ حوالى منذ .ٖ٘
 . الثانوية المراكز من عدد إلى باإل افة األلبا جبال في: والثاني

 نحدو ألسدنة مندو وامتددت ىدسدنا خمديج ليغطدي Laurentideلورينتيد  جميد غطا  امتد أمريكا وفى .ٗ٘
وأوروبدا  الشدمالية أمريكا بين الواقعة الجزر الجميد معظم غطى وقد. الكندية األمريكية الحدود منطقة

 )جرينمند(.
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 في الجميد وتقمص تغطى بريطانياا كانت التي الجميدية الغطا ات معظم اختفت سنة الف ٓٔ منذ .٘٘
 .الشمالية أمريكا

 المنداطق فدي الجميديدة اسدتمرت الغطدا ات حيدث اليولوسدينا خدالل الجميديدة الغطدا ات توزيدع تغير .ٙ٘
 .األلب كجبال الجبمية

 ٓٛ بدين تتدراوح سدنةا بمسدافة ألدف ٗٔ مندذ الشدمالية أمريكدا فدي الجميدد اجدعتر  المنداخي التحسدن مدع .ٚ٘
 كم ٕٓ٘إلى 

 الجيومورفولوجيدةا اإلرسدابية والظداىرات التكويندات بعدض العميدا العدروض منداطق فدي الجميدد خمّدف .ٛ٘
 صدخرية مفتتدات بقايدا وىدى والنيائيةا الجانبية والوسطى المختمفة بأنواعيا الجميدية الركامات ومنيا
 خدرآ إلدى مكدان مدن الثالجدات حممتيدا التدي الطين جالميد باإل افة إلى الجميدا ذوبان بعد أرسبت
 .التائية "ال الة" بالصخور وتسمى مناطقيا األصمية عن بعيدا

 ربط المصريون بين الفي ان وظيور نجم الشعري .ٜ٘
                                                           شيرا                                        ٕٔقسم المصريون السنة إلي  .ٓٙ
 عثر عمي أقدم خريطة تو ح مواقع مناجم الذىب في صحرا  مصر                                                       .ٔٙ
 تبادل المصريون التجارة مع جزيرة كريت .ٕٙ
 كان )أمنمحات( صاحب أول ساعة مائية  .ٖٙ
 ن األرض شكل مستطيلاعتقد المصريون أ .ٗٙ
 ق. م.                                                            ٓٓ٘ٔأرسمت حتشبسوت بعثتيا إلي بالد بونت عام  .٘ٙ
 امتدت عالقة المصريين إلي بالد )يام(ا وىي منطقة كردفان حاليا                                                              .ٙٙ
 غرافيا التاريخية بمنأى عن الموجات الجديدة فى مداخل الجغرافياا مثل االتجاه الكمى    ظمت الج .ٚٙ
مددددن األصددددناف الحيوانيددددة المعروفددددة بتأقمميددددا مددددع المندددداخ الجميدددددي المدددداموث والكركدددددن ذي الغطددددا   .ٛٙ

 الصوفي والرنة والدب. 
 اسيافي أور  البميوستوسين في تكونت التي اإلرسابات أىم من المويس تربة تعد .ٜٙ
 واألوديدة الجميديدة وأىميدا الثالجدات الجميددا خمفيدا التدي الظداىرات مدن: الجميددي النحدت اتظداىر  .ٓٚ

 األوديدة قيعدان فدي الخدراف ظيدور ثدم والقمدم اليرميدة الجبمية والسيوف الجميديةا والحمبات الجميديةا
 .الجميدية
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 والسدويد الندرويجو فنمنددا  يدراتمنيدا بح العميداا العدروض نطداق فدي الجميدد خمفو ما أىم البحيرات تعد .ٔٚ
  ladoga lakeالدوجا  ىي عظيمة بحيرة ت م التي وروسيا

 ويطمدق واليندابيعا البحيدرات رواسدب المطدر حددوث عمدى وتددل وجددت التدي البحيريدة اإلرسابات من .ٕٚ
 البريشيا تكوينات المطر حدوث عمى تدل التي الينابيع تكوينات ويقابل الطوفاا رواسب األخيرة عمى

 .حدوث الجفاف عمى منيا يستدل لتيا
 .الحالي مستواه من عمىأ متر ٓٓٔ بحوالي البميوستوسين بداية عند البحر سطح منسوب = قدر .ٖٚ
 .الحالي مستواه عن متر ٓٔٔ انخفض أي. الحالي مستواه عن ٓٔ – إلى جونز فترة في = ىبط .ٗٚ
 .الحالي مستواه فوق متر ٘٘ بنحو وقدر االرتفاع مندل( عاد – األولى )جونز الدف  فترة = في .٘ٚ
 . متر ٘ٗ – إلى مندل جميد فترة في أخرى مرة المنسوب ىبط=  .ٙٚ
 بمدل والدذى البميوستوسدين  فدي البحدر خاصدة سدطح مسدتوى فدي التذبدذب تعكدس: البحريدة األرصدفة .ٚٚ

 الحالي مستواه فوق متر ٓٓٔ
 منسوب بين تقع التي درجات الساحميةمال كل ويشمل إيطاليا جنوب في ويوجد: الكاالبرى الرصيف .ٛٚ

 .البحر الحالي سطح مستوى فوق متر ٕٓٓو متر ٓٓٔ
 ويتدراوح الصدقميةا بدالرمو مدن الرصديف ىدذا ويوجدد: سدنة ألدف ٓٙٙ وعمدره:  الصدقمي الرصديف .ٜٚ

 األعمدى األيوسدين أواخر في تكونو ويعتقد. البحر سطح مستوى فوق متر ٓٓٔ و ٓٛ بين منسوبو
 .مندل – جونز رة الدف فت في وظير البميوستوسين وأوائل

 و ٘٘ ارتفداعي بين الرصيف ىذا يشاىد: سنة مميون نصف بنحو عمره ويقدر: الميالزى الرصيف .ٓٛ
 جونز فترة في البحر انحسار مراحل من يمثل مرحمة انو ويعتقد البحرا سطح مستوى فوق مترا ٓٙ
 .مندل –

 مسدتوى فدوق متدرا ٕٛو ٖٓ منسدوبي بدين ويمتدد إيطاليداا جندوب فدي ويوجدد: التيراندى = الرصديف .ٔٛ
 .سنة الف ٕٓٚ حوالى ريس( أي– الثانية )مندل الدف  فترة إلى نشأتو وتعود البحرا سطح

 ٗإلدى ٖبمجيكا ا ويتراوح منسوبو بين  وسواحل المانش بحر عمى ويوجد: الموناستيرى = الرصيف .ٕٛ
 الساحل إلى نسبة فيرسيمىال الرصيف باسم أحيانا ويسمى فورم فترة انتيا  بعد نشأ أنو ويعتقد مترا

 .في إيطاليا بيزا بمدة شمال فيرسال المسمى
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 وتنشأ األنيارا جانبي عمى ظيراليابسا وت عمى البحرية األرصفة ظاىرة تقابل:  النيرية المدرجات .ٖٛ
 النحدت عمدى النيدر قددرة إلدى يشدير النيريدة ووجدود المددرجات البحدر سدطح مسدتوى ىبدوط بفعدل

 .واإلرساب
 بدل مطدرا بفتدرات مدرت التدي الجيدات عمدى Terraces riverالنيريدة  المددرجات دوجدو  يقتصدر ال .ٗٛ

 . تعر ت لمجميد التي النيرية األودية جنبات عمى أي ا نجدىا
 – ٜ – ٖالتالي ) النحو عمى مدرجات ٜ وجود وتبين النيلا نير عمى الدراسات من العديد أجريت .٘ٛ

 األعمدىا البميوسدين إلدى يرجعدان راناألخيد والمددرجان (ٓ٘ٔ-٘ٔٔ – ٜٓ – ٓٙ – ٖٓ – ٘ٔ
 ينسدبان متر ٘ٔ و ٖٓ والمدرجات األسفلا البميوستوسين إلى تنسب( ٘ٗو ٓٙو ٜٓ) والمدرجات

 .القديم الحجري العصر إلى
 النبدات وتوزيدع المناخيدة التغيدرات بدين فيدو ربدط ٜٛ٘ٔ عدام نموذجدا ايفيرسدين العدالم و دع وقدد .ٙٛ

 اوبأور  غربي شمال في والتربة الطبيعي
 المنتصب اإلنسان إلى األدوات صانع اإلنسان تطور سنة ألف وستمائة مميون حوالى = منذ .ٚٛ
 بالترتيدبا  دمت ثدالث بمراحدل  هر ظيدو  ومدر العاقدلا اإلنسدان ظيدر سنة ألف ٕٓٓ حوالى = منذ .ٛٛ

نسان العاقلا اإلنسان طالئع  يف الح ارة صاحب اإلنسان ثم البائدا العاقل اإلنسان أو نياندرتال وا 
 .األعمى القديم الحجري العصر

 فدي ذلدك وكان متباينةا جغرافية بيئات في منو أنواع وجدت أن بعد فجأة نياندرتال إنسان = اختفى .ٜٛ
 فدي الح دارة صداحب وىدو سدنةا ألدف ٖٓ العاقدل مندذ اإلنسدان ظيور وبدأ األخيرا الجميدي الدور

 والنبدال والرمداح واألسدمحة المقاشدطو  النصدالا بصدناعة التدي تميدزت األعمدى القديم الحجري العصر
 .اإلنسان لذلك الفنية الحاسة عن بذلك معبرة. والعاج الصوان صنعت من التي واألزاميل

ىدددي ح دددارة تتميدددز بددددأدوات حجريدددة بدائيدددة مصدددنوعة مددددن : ح دددارة الحصددداة أو الحصددداة المشددددذبة .ٜٓ
 . ونصف مميون سنة الحصاة يرجع تاريخيا إلى ما يزيد عمى مميونين

ىدي ح دارة تتميدز بصدناعة أدوات حجريدة تعدد أكثدر تطدورًا مدن  رة األشولية )ذات الدوجيين(:الح ا .ٜٔ
الحصدداة المشدددذبةا كمددا أنيدددا كانددت فدددي األصددل حصددداة نزعددت منيدددا شددطايا عديددددة بطريقددة أكسدددبتيا 

 . ليا شكل كمثري وجيين متشابيين إلى أن أصبح
 بتقمص حجميا تتميز فؤوسيا اليدوية ذات الوجيين الح ارة الموستيرية: .ٕٜ
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 سميت بيذا االسم نسبة إلى بئر العاطر الواقع شرق الجزائر: الح ارة العاطرية .ٖٜ
في مواقع متعددة في المغرب منيا كيف دار السدمطان سدنة الح ارة العاطرية وقد عثر عمى إنسان  .ٜٗ

 وكيف تمارة في نفس السنة كذلك. ٜ٘ٚٔ
سدنة  ٕٓٓٓٓسدتمر وجودىدا إلدى حدوالي وا. سدنة ق.م ٓٓٓ٘ٗالح ارة العاطرية بدأت منذ حوالي  .ٜ٘

 ق.م لتخمفيا الح ارة الوىرانية.
تتميز الح دارة الوىرانيدة بأنيدا ح دارة سداحمية تنتشدر فدي شدمال أفريقيدا مدن المغدرب غربدًا إلدى ليبيدا  .ٜٙ

 . شرقًاا عكس الح ارة القفصية التي كانت ح ارة داخمية أي قارية
 ٓٓٓٓٔق.م و  ٓٓٓٗٔا مددا بددين ٗٔ Cالكربددون  باسددتعمالالوىرانيددة  تددم تحديددد تدداريخ الح ددارة .ٜٚ

 . كما أن الح ارة الوىرانية في غرب شمال أفريقيا أقدم منو في شرقيا. ق.م
 . تمي الح ارة الوىرانية: الح ارة القفصية .ٜٛ
والزمددداناإذ لدددم تتجددداوز المنددداطق الداخميدددة  مميدددزات الح دددارة القفصدددية أنيدددا أقدددل انتشدددارًا فدددي المكدددان .ٜٜ

 . ي قفصة وتبسةبتونسا وخاصة جيت
 خالل اإلنسان إلييا بوصول فّسر ذلكويل  الحيواناتا من كثرأ أعداد انقر ت الجنوبيةا أمريكا وفى .ٓٓٔ

. الصديد فدي اسدتخدميا متطدورةا وأسدمحة بدأدوات مددعما ألدف سدنة م دتة ٔٔإلى  0٘ٔٔمن  الفترة
 سدنةا ألدف ٕٔ ندذم األميدركتين فدي الحيواندات أندواع بعدض إلدى اختفدا  الكربدوني التحميدل ويشدير

 الثددييات اختفدا  إلدى بعدض الدراسدات وتشدير سدنةا األف سدتة حتدى االنقدراض موجدات واسدتمرت
 من يقرب ما اختفى قريب عيد ومن. الوسطى السيول ذلك بعد ثم االسكاا من األمر أول ال خمة

 .الشمالية في أمريكا العاشبة الحيوانات أرباع ثالثة
 باسدم المعدروف والندوع العمدالقا والكدواال الكدانجرو أىميدا كدان عداانو  ٖ٘ نحدو أسدتراليا مدن اختفدى .ٔٓٔ

 اإلنسدان وصدول بعدد أسدتراليا ال خمة في الحيوانات انقراض تأكد وقد. diprotodonديبروتودون 
 . ألف سنة ٓٗحوالى  منذ إلييا

 واناتيدابحي احتفظدت ولدذلك السدنينا لماليدين اسدتمرت التي لمعزلة جيدا نموذجا نيوزيمند جزر تعطى .ٕٓٔ
 .أستراليا عكس عمى

 .صيدا وقنصال  الكبيرة الثدييات عمى ق ى قد التاريخ قبل ما إنسان أن يعتقد .ٖٓٔ
 .الحيوانات من نوعا ٓ٘ٗ نحو اختفا  عن اإلنسان مسئولية عمى االنقراض دراسة تدل .ٗٓٔ
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 واستمرار الحيواناتا أنواع انقراض بعض في البيئية والعوامل المناخية التغيرات دور إنكار يمكن ال .٘ٓٔ
 باإل دافة واألعاصدير الزوابدع ونشداط البركانيدة بسبب الثورانات قريبا عيد حتى العوامل ىذه دور
 .القطبية الجزر في البرودة أو الطبيعية األخرى الكوارث إلى

 النبدات تعدديل تعدداه إلدى بدل الحيواندات أندواع انقدراض فدي البيئدة فدي اإلنسدان تدأثير يقتصدر لدم .ٙٓٔ
 .اإلنسان ح ارات تطور ومميزا مع وا حا التأثير وكان والخصائصا زيعالتو  في الطبيعيا

 ذلدك بعدد واستمرت الحجرية القديمةا العصور في والقنص وااللتقاطا والصيد الجمع اإلنسان مارس .ٚٓٔ
 الفتدرة ىدذه ميدز مدا ىدمأ اإلنسدان جاندب الحرائدق مدن إشدعال وكدان التاليدةا الح دارية العصدور فدي

 الح ارية
عمدددددى سدددددطح األرضا واسدددددتمر حتدددددى  اإلنسدددددان بددددددأ مدددددع ظيدددددور: (القدددددديم) ي األولالعصدددددر الحجدددددر  .ٛٓٔ

وكددان اإلنسددان فددي ىددذا العصددر يعتمددد عمددى التنقددل مددن مكددان آلخددرا . قبددل المدديالد ٓٓٓٓٔ العددام
 .تعمم البشر إشعال النار وفي ىذا العصر. ويصنع أدواتو من العظام والحجارة. الصيد والعيش عمى

قبدل المديالدا وفيدو  ٓٓٓٗ حتدى العدام ٓٓٓٓٔ ويبددأ مدن العدام: (الحدديثالعصدر الحجدري الثداني ) .ٜٓٔ
وقدد  .الحجدر المصدقول واسدتعمل أدوات مدن الزراعدة وعمل في دجن الحيوانات استقر اإلنسان حيث

 .نسةوظيرت الحيوانات المستأ والنسيج والنجارة الخزف ظيرت في خالل ىذه الفترة صناعات عمل
قبدل المديالدا وفيدو تعدرف اإلنسدان  ٓٓٓٗ وىو العصر الدذي بددأ بعدد العدام: عصر الحجر والمعادن .ٓٔٔ

 .صيرىا وطرق المعادن عمى
 ألدف سدنة ٕ٘ٔ وىو عصر يقع تاريخو حول سنة Pre-Chelleanالح ارة السابقة لمعيد الشيمي  .ٔٔٔ

 ق.م 
نت فييددا اآللددة بإرىدداف جانبييددا ق.م وقددد تحسدد ألددف سددنة ٓٓٔ الح ددارة الشدديمية ويقددع تاريخيددا حددول .ٕٔٔ

إرىافددًا عمددى شددي  مددن الغمظددة وبتدددبيبيا بحيددث تتخددذ شددكل المددوزةا ثددم بتييئتيددا تييئددة تكددون أصددمح 
 . لقب ة اليد البشرية

 ق.م  ألف سنة ٘ٚ ويقع تاريخيا حول Acheuleanالح ارة األشولية  .ٖٔٔ
مرتبطة ارتباطًا يسدترعي النظدر  ا وتوجد آثارىا في القارات كميااMousterianالح ارة الموستيرية  .ٗٔٔ

 ببقايا إنسان النياندرتال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D9%81
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%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/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC
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ق.ما وىدي أول المراحدل الصدناعية  ألدف سدنة ٕ٘ وتقع حول Aurignacian ةسياالح ارة األورجن .٘ٔٔ
 بعد أعصر الجميدا 

ق.م فدددي فرنسدددا وأسدددبانيا ألدددف سدددنة  ٕٓمندددذ  التدددي ظيدددرت حدددول Solutreanالح دددارة "الَسدددول"تْريو"  .ٙٔٔ
 بولندةة وتشيكوسموفاكيا و 

سددنة ق.ما ألددف  ٙٔالتددي ظيددرت فددي أرجددا  أوربددا كميددا حددول  Magdalenianالح ددارة المجدليددة  .ٚٔٔ
وىدددي تتميدددز فدددي الصدددناعة بمجموعدددة كبيدددرة منوعدددة مدددن رقيدددق اآلنيدددة المصدددنوعة مدددن العددداج والعظدددم 

 والقرنا 
د فنجدددده فدددي مسدددكن مدددن "مسددداكن البحيدددرة" عنددد ةكدددان النحددداس أول معددددن يمدددين السدددتخدام اإلنسدددان .ٛٔٔ

ق.م تقريبددًا ونجددده أي ددًا فددي أرض الجزيددرة  ٓٓٓٙا ويرجددع ذلددك إلددى سددنة ا"روبتيدداوزن" فددي سويسددر 
ق.م تقريباة ثم نجده في مقابر  ٓٓ٘ٗ"بين دجمة والفرات" من عيد ما قبل التاريخا ويرجع إلى سنة 

 ق.م ٓٓٓٗالبداري في مصرا ويرجع عيده إلى ما يقرب من سنة 
ديد االحتمددالا إال أن النحدداس والقصدددير الالزمدين لصددناعتو لددم يكونددا مددن ولدئن كددان البرونددز قويددًا شد .ٜٔٔ

الكثدددرة فدددي الكميدددة أو فدددي أمددداكن وجودىمدددا بحيدددث يجدددد اإلنسدددان حاجتدددو مدددن أجدددوده صدددنفًا لشدددئون 
 الصناعة والحرب

إن تطور الكتابة ىو الذي كان يخمق الح ارة خمقًاا ألن الكتابة ىيأت وسيمة تسجيل المعرفة ونقميا  .ٕٓٔ
 ا كانت وسيمة ازدىار العمم وازدىار األدبكم

دا بيًِّندا اختالفًدا تختمدف كاندت المصدرية ت داريس وأحدوال منداخ الدبالد .ٕٔٔ بددأ  عنددما اآلنا عميدو ىدي عمَّ
 األول اإلنسان فييا يظير

 الزمن فوق بعضة ففي بع يا متتابعة طبقات ثالث من المصرية البالد في األر ية القشرة تتكوَّن .ٕٕٔ
 الدديوريتا وفدي ثدم متبمدورة مدع الجرانيدت شيسدتية صدخور مدن تتدألف التربةكانت  ولاأل الجيولوجي

 الدزمن بدايدة فدي ظيدرتو . رمميدة صدخور مدن تتكدون كاندت التربدة أن نجدد الثداني الجيولدوجي الزمن
 .نومولتية فواقع عمى تحتوى جيرية طبقات الثالث

 أمدا األولا الشدالل وحدول ربيدةالصدحرا  الغ فدي وجودىدا ينحصدر المتبمدورة الشيسدتية الصدخور .ٖٕٔ
األقصدر  فدي توجدد وكدذلك إسدناا حتدى الوجو القبمدي وفي النوبة بالد في توجد فإنيا الرممية الصخور
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ندت فقدد الجيريدة الطبقدات أمدا. الخارجدة الواحدة وفي القاىرة من وبالقرب  الموبيدةا الصدحرا  منيدا تكوَّ
 .القاىرة األقصر إلى ينةمد بداية من النيل تحف نير التي المرتفعات وكذلك

 العميدا مصدر قسدمين ىمدا وتاريخيدا إلدى جغرافيدا مصدر الطبيعيدة انقسدمت الفدوارق ليدذه ونتيجدة .ٕٗٔ
 ( الدلتا) السفمى مصر اآلخر فيو القسم وأما ا (الصعيد)

 بمددان التدي اجتاحدت األخطدار مدن النجداة عمدى سداعدتيا مصدر بيدا تميدزت التدي الجغرافيدة العزلدة .ٕ٘ٔ
 . وغيرىا في آسيا القريب األدنى الشرق

 مدن الجغرافيدة لمصدر العزلدة مدن الدرغم عمدى والتبدادل التجدارة فدي العمدل القددما  المصدريون مدارس .ٕٙٔ
لى مصر من الب ائع لنقل والزوارق بالسفن مستعينين البحرا خالل  وا 

 حيدث يدوم تقريبداا ٓٓٔ إلدى ٜٓمدن  القددما  المصدريين رأي بحسدب النيدل نيدر في دان مددة تتراوح .ٕٚٔ
 يبددأ حيدث شديئًا فشديئًاا باالرتفداع يبددأ بعدده ثدم لدوا مستوى أدنى في شير مايو في النيل نير كوني

 االرتفاع يزداد يونيو شير وفي والقاىرةا أسوان ما بين المنطقة في االرتفاع
 عبددوه والصدموات ثدم والتراتيدل األناشديد لدو وأنشددوا ومجددوه النيدل نيدر القددما  المصدريون قددس .ٕٛٔ

 بو ىو اإللو )حعبي( خاصا إليا لو وخصصوا
 وخدالق األسدماك ورب العظديم رب الدرزق منيدا النيدل إلدو عمدى كثيدرة ألقابداً  القددما  المصدريون أطمق .ٜٕٔ

 وممحمتدو أوزيدريس عقيددة النتشدار وكدان. والتأليدو التمجيدد ألقداب من وغيرىا الحياة وواىب الكائنات
األخدرى  اآللية وبعض النيل بين وحدوا أوزيريسا كما وبين كإلو النيل بين التوحيد في أثر المشيورة
 . الطاىرة وغيره المياه رب(يدعى والذي مثل خنوم األرض أو المياه بخصوبة صمة ليا كان والتي

 عدين مدن دمعدة سقوط سببو سنويا يحدث الذي أن الفي ان آنذاك سائدا كان الذي االعتقاد بحسب .ٖٓٔ
 .عام بعد عاما يفيض فظل في انو وسببت لنيلنير ا عمى أوزيريس عمى بكائيا في أيزيس

 فصدل جداف فدي حدار بمنداخ قدارة أفريقيدا مدن الشدرقية الشدمالية الجيدة فدي موقعيدا فدي مصدر تتميدز .ٖٔٔ
 ىمدا فصدل افقدط فصدالن فيدو مصدر ومنداخ بالصديفا مقارندة الشدتا  فدي نسدبيا بدارد وجدو الصديف
 شدير ندوفمبر وحتدى مدن الممتدد الشدتا  وفصدل اأكتدوبر شدير حتدى شدير مدايو مدن الممتدد الصديف

( 0ٖ٘ٚحدوالي ) الصديف إلدى فصدل فدي النيدل وادي فدي الحدرارة درجدات تصدل حيدث شدير إبريدلا
 ( درجة مئويةٕٔ-0ٕ٘ٔبين ) ما الشتا  إلى فصل وفي مئويةا درجة
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 مصدر لدوال أن آثدار قيمدةا من القدما  خمفو ما بقا  عمى ساعد في أنو البالل أثره مصر لمناخ كان .ٕٖٔ
 مصدر سدكان مناخيدا سداعد كمدا أن القديمدةا ح دارتيا معدالم ل داعت جداف حدار بمنداخ تتمتدع
 التعريدة عوامدل باإل دافة إلدى قمدة قميدل األمطدار إال بشدكل تيطدل ال حيدث اإلبدداعا عمدى القددما 

 الح ارة. في والتقدم بنا  عمى القدما  المصريين ساعدت المعروفةا
 منسدجما لديس يتميز ىدذا الندوع أندو االصلا ر البركانيةاألحجا من فصيمة عمى جرانيت كممة تطمق .ٖٖٔ

 فدي وجدوده يكثدر والرمدادي واألسدودا األحمدر منيدا عددة ألدوان فدي موجدود كما أندو الجيريا كالحجر
 عصدر بدايدة مندذ فدي البندا  الجرانيدت اسدتعمل وقدد سدينا ا وفدي الشدرقية الصدحرا  وفدي أسدوان

 اليدرم كسدي كمدا الثداني لخفدرعا اليدرم معبدد: الحجدر بيدذا بنيدت التدي ومدن أىدم المبداني األسدراتا
 الحجر. من النوع بيذا الثالث

لوندو أبديض أو  ويكدون والم غوطا المتبمور الكمسيوم كربونات من الحجر يتكون ىذا المرمر: حجر .ٖٗٔ
وفي  سينا  الحجر في من النوع ىذا الغالبا يوجد في عروق عمى وتحتوي الصفرة أبيض مائل إلى

 األولى إلى عيدد منذ األسرات استعمال بد  لمنيلا الشرقي الشاطئ عمى الصحرا  في أماكن أخرى
 وفي ىرم خفرعا لمممك معبد الوادي في حجرة: فييا استعمل التي عشرا أىم المباني التاسعة األسرة
 الكرنك. األول في سنوسرت معبد الممك محراب المدرجا سقارة في ىرم حجرة بسقارةا اوناس

 بريقداا في أغمب األحيدان حباتو تظير الذرات متماسك الوزن ثقيل المون أسود حجر لت:الباز  حجر .ٖ٘ٔ
 البازلدت المجدردةا وىدو بدالعين تمييزىدا يمكدن ال جددا دقيقدة حبدات األول ذو ندوعينا عمدى وىدو

 المستعمل حجر البازلت ونوع الديوريتا يدعى المجردة بالعين تميز وا حة واآلخر حباتو الحقيقيا
 الفيدوم منيدا كثيدرة فدي مواقدع الحجدر ىذا دقيقةا ويوجد حبات ذو ديوريت نوع من القديمة مصر في

 الممتدة الجبانة في الدولة القديمة عيد منذ استعمالو بد  وغيرىاا وسينا  الشرقية والصحرا  وأسوان
 ىبع ديا إلد يرجدع التدي عمدل األواندي فدي اسدتعمل البازلدت حجدر يدذكر أن سدقارةا حتدى الجيدزة مدن

 صنع التوابيت. في أحيانا استعمل كما الحديثا الحجري العصر
 فيكدون ألواندو ونسدجو وتختمدف الحبداتا المتماسدك الرممدي الحجدر اعو حد أنىو أ : يتز الكوارت حجر .ٖٙٔ

 الجبدل فدي دقيقة أو غميظدةا يوجدد ىدذا الحجدر حباتو نأ كما الصفرة أو أحمرا أبيض أو مائال إلى
 األحجدار الرمميدة وقمدم تدالل والسدويس القداىرة بين الواقعة الصحرا  وفي القاىرة من القريب األحمر

 المبداني مدن الكثيدر في يستعمل ىذا الحجر لم أي ًاا سينا  وفي أسوان حتى النيل شرق النوبة في
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 حجدرة كسدوة وفدي سدقارة فدي الممدك تيتدي عتبدات أبدواب ىدرم بعدض فدي عن استعمالو عرف ما وكل
 في الحجر واستعمل ىذا مزغونةا الجنوبي في واليرم الشمالي اليرم في لككذ في ىرم ىوارةا الدفن

 وكراسي آمونا عنخ وتوت وحتشبسوت تحوتمس الثالث وتابوت ىوارة تابوت ىرم في كما التوابيت
 بتاح. وتمثال اإللو سنموت وتمثال الرابع وتحوتمس سنوسرت الثالث الممك وتمثال رع ددف الممك

ناصدعة  أحياندا تكدون عدروق شدفاف لوندو أبديض يتخممدو غيدر صدمب جدرىدو ح: الددولميت حجدر .ٖٚٔ
عددةا  مواقدع فدي الشدرقية الصدحرا  رماديدة أو سدودا ا يوجدد فدي تكدون األحيدان معظدم وفدي البياضا
 وغيرىا. واألواني الكؤوس لصنع األولى األسرات عصور في استعمل

صدنع إنسدان  وقدد النحداسا ةمعرفد قبدل مصدر فدي استعمل ىو أول حجر : الظران أو الصوان حجر .ٖٛٔ
 بييئدة عقدد مصدر فدي كثيدرة الحجدرا يوجدد فدي أمداكن مدن ىدذا دواتدوأو  اسدمحتو الحجريدة العصدور
 صدنع األوات فدي الحجدر اسدتعمال ىدذا اسدتمر وقدد الجيدريا الحجدر صدخور فدي وطبقدات صدغيرة
 وغيرىا. المنزلية

 بركداني طبيعدي ا وىدو زجداجغيدر منتظمدة قطدع بشدكل يتكسدر الشدكل زجاجيدة ىدو مدادة األبسدديان: .ٜٖٔ
 اآلثدار أندو عممدا  ذكدر داكنداا قاتمدا أو أخ درا قاتمدا أو رماديدا يكدون أسدمر وقدد االصدل لوندو أسدود

 اسدتعمل العدربا وبدالد الحبشدة مدن كدان يجمدب المرجح أندو ولكن ارمينيا من مصر يجمب إلى كان
 الصدغيرة األواندي وفدي لتعاويدذا في واستعمل اآلآلت واالسمحةا في األسرات قبل ما عصر منذ بقمة

 الثالث. نماذجو رأس امنمحات من لمتماثيلا عيون وتحشية
 تتخمميا بشكل حصوات الطبيعة السميكاا يوجد في عمى يحتوي متعددة ذو أنواع ىو حجر : العقيق .ٓٗٔ

 األسدمر مدع أبديض متبدادال وبع ديا األسدودا مدع متبدادال لبنيدا فبع ديا المدون متغيدرة مموندة عدروق
 الصدحرا  فدي أبدو جريددة وادي فدي مصدر فدي بكثدرة والخمقيددوني الحمدرةا يوجدد العقيدق ئدل إلدىالما

 يرجع ربما العقيق آنية من عمى أي اً  عثر كما األسراتا قبل ما قبور في العقيق استعمل الشرقيةا
 الروماني. العصر عيدىا إلى

 فدي الحديدد أوكسديدحمرتدو وجدود  وسدبب الشدي  بعدض شدفاف أحمدر ىدو حجدر : األحمدر العقيدق .ٔٗٔ
 األسدرات قبدل مدا مندذ عصدر كثيدرا اسدتعمل الشدرقيةا الصدحرا  فدي حصدوات تركيبتدوا يوجدد بشدكل

أثداث  مدن تدابوتين فدي والمجدوىراتا وجدد التوابيدت وترصديع األثداث ولتكفيدت والتعاويدذ الخدرز لعمدل
 .آمون توت عنخ مقبرة في وجدت حاجيات وفي كارع سمنخ تابوت يوياا وفي
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 فدي قميمدة بكميدات لونوا وجدد في منسجما ليس باىت أخ ر شفاف غير حجر : األخ ر ارالفمسب .ٕٗٔ
 األسرة عيد في واستعمل االحجري الحديث العصر منذ استعمل الشرقيةا الصحرا  في مجيف جبل

األحجدار  بدأنواع كثيدرا يخدتمط دىشدور والالىدونا مصدوغات ترصديع فدي اسدتخدم عشدرةا الثانيدة
 الزمرد. أم أحيانا يسمى أنو األخرى حتى الخ را 

وأسدمرا  وأحمدر أسدود منيدا مختمفدة بألوان الطبيعة الحديد يوجد في ىو أكسيد :(الدم حجر) اليمتيت .ٖٗٔ
 الشرقيةا واستعمل الصحرا  بعضا يوجد في فوق بع يا المعة طبقات تكون رقيقة صفائح أو ذو
 والتعاويذ صنع الخرز في استخدم امعدنية بممعة قاتم أسود لون ذو نوع األسرات قبل ما عصر منذ

 األخرى. الزينة وأدوات والمكاحل
 صفرا  فيو نقط وتكون بي ا ا بقع أو عروق يتخممو أحيانا أزرق قاتم لون ذو مظمم حجر: الالزورد .ٗٗٔ

 الا أم فدي مصدر الحجدر وجدد ىدذا إن فيمدا تعدارض وىنداك ذىدبا ذرات كأنيدا تظيدر أحياندا دقيقدة
 الخدرز والتعاويدذ لصدنع بعدده ومدا األسدرات قبدل مدا عصدر مندذ رمصد فدي الحجدر اسدتعمل ىدذا
 والحديثة. الوسطى الدولة عصر في خاصة المجوىرات ولترصيع والجعارين

 بعدض شدفافا ويكدون يكدون نقيداا لدو عنددما لدون ال البموريدة السميكا من نوع الكوارتز الكوارتز: حجر .٘ٗٔ
 المبنديا الكدوارتز وعمدى الثداني الصدخريا البمدور األول اسدم الندوع عمدى ويطمدق الشدئ أو مظممداا

 بييئة الكوارتز الدخانيا يوجد بكثرة في ىذه الحالة ويسمى السواد حتى لون أسمر ذو أحيانا ويكون
 فدي قميمدة بكميدات أسدوانا اسدتعمل مدن بدالقرب الشدرقية الصدحرا  فدي البركانيدة الصدخور في عروق
 الخاصدة العيدون وقرندات واألواندي الصدغيرة زالخدر  فدي اسدتخدم بعددها ومدا األسدرات قبدل مدا عصدر

 بييئة اآلدمي. كانت التي التوابيت أعين في وكان يو ع بالتماثيل
 بييئدة يوجدد وبع دو أخ درا الخ در وبع دو أزرق مائدل إلدى حجدر لوندو أزرق سدماوي الفيدروز: .ٙٗٔ

و شدب فدي وسدرابيط الخدادم الصدخر أم منطقدة فدي الرممدي الحجدر صدخور فدي طبقدات وبييئدة عدروق
 صدياغة فدي البدداري واسدتعمل وعصدر التداريخ قبدل مدا عصدر مندذ مصدر في استعمل سينا ا جزيرة

 كمدا الجيدزةا فدي حدرس حتدب الممكدة مقبدرة أحجدار مندو فدي عمدى عثدر األولدىا األسدرة مندذ األسداور
 القطع منو فدي بعض كما وجد دىشورا مجوىرات في عشرة الثانية األسرة عصر في بكثرة استعمل
 صدريتين. في رّصعت االخ رة مائمة إلى جعران لونو أزرق وقطع منيا آمونا عنخ وتت مقبرة

 حرارة األقطار االستوائية وما يجتاح تمك األقطار من طفيميات ال تييئ لممدنية أسبابيا .ٚٗٔ
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 ( الواقعة شرق الجزائرBir Alaterالح ارة العاطرية سميت بيذا االسم نسبة إلى بئر العاطر ) .ٛٗٔ
 ية تمت الح ارة الوىرانية.الح ارة القفص .ٜٗٔ
 قبل توحيد لمبالد                                      قبل األسرة األولى مقرا ألمرا  ومموك مصر العميا  كانت مدينة نخن .ٓ٘ٔ
 كانت مدينة بوتو عاصمة ألقاليم الوجو البحرى الدلتا قبل توحيد لمبالد                 .ٔ٘ٔ
 سنة تحت حكم األسرة التاسعة والعاشرة.    ٕٓٓلمدة  كانت مدينة  أىناسيا عاصمة لمصر .ٕ٘ٔ
 (ٚٔ-٘ٔكانت أفاريس عاصمة اليكسوس الذين احتموا البالد وحكموىا طوال عصر األسرة ) .ٖ٘ٔ
 ىجري أسست مدينة الفسطاط أول عواصم اإلسالم في مصر.          ٕٓم / ٔٗٙفي سنة  .ٗ٘ٔ
 سنة  ٕٜٚظمت االسكندرية عاصمة لمقطر المصري لمدة  .٘٘ٔ
 ىد      ٖٖٔصالح بن عمى أول وال لمعباسين  مدينة العسكر عاصمة لمصر سنة أسس  .ٙ٘ٔ
 بحوثدوا نتدائج كدل الكتداب ىدذا وفديعدن أصدول الح دارة المصدريةا م ٜٙٛٔكتداب مورجدان عدام  .ٚ٘ٔ

 التدي كتبدو فدي آرائدو مدن كثيدًرا غيدر ولكندو مصدرا فدي التداريخ قبدل مدا فدي دراسدة سدبقو مدن وبحوث
 الكتدب أمدتن مدن يعدد المؤلدف ىدذاو  إٜٙٔابدو المطبدوع فدي ليبدزج عدام بعددا ومنيدا كت فيمدا ظيرت
 وقدد شدرح مصدرا فدي األسدرات قبدل وبخاصدة عصدر مدا التداريخا قبدل مدا عصدور فدي بحثا وأعمقيا
 .ظاىرة سيمة بطريقة المو وع

 فياً دا كتدب بحثًدا وقدد مصدرا فدي التداريخ قبدل مدا عممدا  أكبر العالم من ىذاو  االبيير بوفييوكتاب  .ٛ٘ٔ
 .والحديث القديم الحجريين في العيدين وبخاصة مصرا في التاريخ قبل ما مسائل كل

 مرمددة فدي منطقدة البحدري الوجدو فدي منظمدة بحفدائر مدرة ينكر حيث قام ألول األلماني العالمكتاب  .ٜ٘ٔ
 الحجدري العصدر عمى ح ارة فعثر التاريخا قبل عصرما عن لمبحث وردان من القريبة سالمة بني

 تقارير عدة كتب وقد العصرا من ىذا الدلتا في أخرى مصادر لدينا وليس الجيةا ىذه في الحديث
 .متتابعة أعوام في الحفر نتائج عن ةميم

 والحفر البحث نتيجة الكتاب ىذا في المؤلفان شرح وقد كتاب برونتون وكاتون عن ح ارة البداريا .ٓٙٔ
 الح دارة بعدد القبمدي الوجدو فدي لدنن عمييدا عثدر مصدرية ح دارة وتعدد أقددم. البدداري منطقدة فدي

 .البداري من القريبة طاسة دير عمييا في عثر التي الطاسيةا
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 بيدا قدام التدي الحفدائر نتدائج بحدث الكتداب ىدذا وفديكتاب بتري وكويبل عن ح ارة نقادة وبالصا  .ٔٙٔ
 فييداا النداس مدن جديدد جدنس عمى عثر أنو ظن وقد قبل التاريخا عصر ما من الجيتين ىاتين في
 .القدم في البداري ح ارة بعد تأتي ىذه الجية في وجدت التي ح ارةوال

 يرجدع التدي الموقدعا ىدذا ح ارة بحثا كتاب مصطفى بك عامر ومنجين عن ح ارة المعاديا وقد .ٕٙٔ
 الموقدع ىدذا فدي عثدر وقدد الحدديثا األسدرات قبدل عصدرما إلدى الحدديث العصدرالحجري مدن عيددىا
 عمدى عثدر وىندا بابياا في غريبة والظِّرَّان الفخار من دواتوأ آالت عمى بعض المعادي من القريب
 بالمَِّبن. مباني أول

 إلى ترجع التي عصورىاا أقدم من الفيوم ح ارة المؤلف ىذا في كتاب كاتون وجاردنرا حيث بحث .ٖٙٔ
ىدذا  فدي بحدث وكدذلك مصدرا فدي ظيدرت التدي األخدرى بالمددنيات وعالقتيدا القدديم العصدر الحجدري

 .وأصميا موريس بحيرة مسألة الكتاب
انكمدش  أن بعدد وذلدك لدألرضا زراًعدا الدبالد طبيعدة بحكدم عصدرالبداري أىدل كدان  ح دارة البدداري: .ٗٙٔ

 الجسم القامة  ئيل قصير البداري إنسان وكان حافتيوا ِكال"  عمى بالصحرا  محاًطا وأصبح الوادي
 نسدميما مدن أندو الدذي يظدن الحدالي المصدري الخواصدفي ىدذه مشداىدة ويمكدن الجمجمدةا طويدل

 .الزنوج بع دم بدمو يختمط كان أنو والظاىر
 يشبو مستديًرا أم أكان بي يٍّا سوا  المحد شكل فأصبح بسرعةا الدفن طريقة تقدمت نقادة عيد خالل .٘ٙٔ

 مستطيلا شبو وأصبح القبر كذلك شكل تغير مستطياًل  وأصبح الكوخ شكل تغير ولما العشةا شكل
 المتوفى ثرا  حسب يكبر كان األمرا ولكنو أول في الحجم رصغي األخير النوع ىذا وكان

 السدريعا والتحسدن االنتشدار فدي أخدذت النحداس التدي أمدام صدناعة تتقيقدر الظِّدرَّان صدناعة أخدذت .ٙٙٔ
 العصر ىذا إنسان يستعمميا كان التي اآلالت معظم يصنع منيا فأصبح

 عصر بداية منذ وتتقدم تنمو أخذت افإني النيوليتيا العصر في بوادرىا ظيرت التي النسيج صناعة .ٚٙٔ
 سداذجةا الصدنع خشنة تزال ال مقابر البداري في عمييا عثر التي األقمشة وبقايا المعادنا استعمال
 أن إلدى ىدذا مالبدسا تصدنع كاندت األقمشدة النسدجا وىدذه منظمدة كانتصدمبة نفسدو الوقدت فدي ولكنيدا
 . التقدم في أخذت الجمود صناعة

 تماًمداا الصدحرا  منفصدل عدن وىدو جبدالا يتخممدو ال األطدراف مترامدي سديل من أرض الدلتا تتألف .ٛٙٔ
 وينعمدوا ويتقددموا ينمدوا أن ح درا ويمكدنيم أىدل ليكوندوا األول لسدكانو سانحة الفرصة كانت ولذلك
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 أن ذلدك عمدى سداعدىم وقدد لمدرزقا طمًبدا مكاًندا وآخدر ينتجعدوا أن دون دارىما عقر في العمل بحياة
 أفريقيدا طدرق مفتدرق عمدى تقدع أنيدا إلدى ىدذا جوىداا تربتيدا وطيدب بخصدب تمتداز يالت الدلتاا أرض
 وتحدف الزراعيدةا خيراتيدا إلييدا فتجمدب منيداا القريبدة االتصدال بالممالدك ليدا سديل ممدا وآسدياا

 ندرى أن فدي إذن غرابدة وال جديددةا ح دارة األصدمية مدنيتيا إلى ت يف وبذلك وفنونياا صناعاتيا
 .تقدًما وأكثر القبمي الوجو من ح ارة أعرق التاريخ عصور كل ي فيالبحر  أرض الوجو

قريدة صدغيرة تقدع فدي جندوب غدرب الددلتا بدالقرب مدن قريدة "الخطاطبدة"ا عمدى بعدد  مرمدة بنى سالمة .ٜٙٔ
امتدددت فددي الفتددرة  .محافظددة الجيددزة ا"كددم شددمال غددرب القدداىرةا وتتبددع إداريددًا مركددز "إمبابددة ٓ٘حددوالى 
 ق.م. ٓٓٔٗتى ق.م. آالف ح ٓٓٓ٘من 

وتشددغل . ح ددارة الفيددوم نموذًجددا لح ددارات بدايددة العصددر الحجددري الحددديث فددي مصددر الوسددطى تعددد .ٓٚٔ
ليدا حياتيدا وعو دتيا عدن يسرت بحيرتيا الكبدرى الفيوم منطقة من مناطق الحواف الصحراويةا وقد 

اك تسددتيوي عذبددة المدا  كثيددرة األسدمتمددك البحيدرات كاندت إذ بعددىا عددن النيدل فددي عصدورىا القديمددةا 
صددنوًفا عدددة مددن الحيواندداتا وتتصددل بالنيددل بفددروع مائيددةا وذلددك ف دداًل عددن خصددوبة مدددرجاتيا التددي 

 . سمحت بنمو النباتات الطبيعية فييا وصالحيتيا لمزراعة
لوحظ من العادات الزراعية ألىل الفيوم أنيم خرجوا بمطامير غالليم عن منطقدة المسداكن وحفروىدا  .ٔٚٔ

لشي  بعيدة عن مسداكنيما ورتبوىدا فدي سداحتين ترتفدع إحدداىما عدن مسدتوى فوق ربوة عالية بعض ا
 . األخرى بنحو تسعة أمتار

أسديوط ح دارات الصدعيد فدي بدايدة العصدر الحجدري الحدديثا  حافظدةمثمت ح ارة دير تاسا فدي م .ٕٚٔ
وقدد عمدل أىميدا فيمدا عمدل فيددو بقيدة أىدل القطدر مدن حدرف متوا ددعةا ثدم امتدازوا عمدن سدواىم بعدددة 

 .رأمو 
اسدتمر أىدل البدداري عمدى العنايددة بموتداىم وبداألدوات التدي تو دع معيددما ثدم بدد وا عدادتين جديدددتين  .ٖٚٔ

و ددع المتددوفى  يعدددو . و ددع المتددوفى عمددى لوحددة مسددطحةا وتبطددين جوانددب المقبددرة بالحصددير: وىمددا
عمى الموحة المسطحة مرحمدة مدن مراحدل التطدور إلدى فكدرة و دعو داخدل تدابوت "وقدد سدبقتيا مرحمدة 
أخرى في دير تاسا بالنسبة لتوابيت األطفدال"ا كمدا كدان تبطدين جواندب المقبدرة بالحصدير مرحمدة مدن 

 مراحل التطور إلى تبطينيا بالخشب وتحديدىا بالمبن فيما تال ذلك من عصور.
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نمدا  .ٗٚٔ شغف البدداريون بدأدوات الزيندة والتدرف المناسدبة لعصدرىما ولدم تكدن ىدذه قاصدرة عمدى نسدائيما وا 
واسدتحبوا األصدداف والخدرز فدي زيندتيما وسدمكوا حبدات . يم أيً ا أن يتزينوا باألساور فدياعتاد رجال

الخرز في خيدوط الكتدان وشدعر البقدر واسدتخدموىا قالئدد وأسداور ورصدعوا بيدا أسداور العداجا وتزيندوا 
 . بقميل من الخواتم العاجية والعظيمة وشنوف اآلذان وربما شنوف األنوف أيً ا

وامتدداز وارتقددوا برسددم اإلطددارات حددول صددورىم. صددوير الدددوائر المنتظمددة فددي زخددارفيما بددأ النقدداديون ت .٘ٚٔ
بع يم بدقة المالحظة وبراعة التسجيل في تصدوير قدواربيما وبقيدت مدن صدور ىدذه القدوارب صدورة 
قارب رسمو الرسام بمجاديفو في و ع جانبي كاملا وصورة قارب آخدر رسدمو بمجاذيفدو فدي مسدقط 

كان قد وقف فوق الشاطئ ورسم أجزا ه الظاىرة فوق الما  دون أجزائو المختفية  أفقي كاملا كما لو
 ولم يكن تصوير ىذه المساقط باألمر اليين بالنسبة لعصره.. تحتو

توسددع النقدداديون فددي اسددتخدام النحدداس فددي صددناعاتيم المحميددةا فصددنعوا منددو مالعددق ومدددى وأوانددي  .ٙٚٔ
ئددوس وخندداجر ور وس حددرابا ونسددبت إلددى عيدددىم صددغيرة وأغطيددة لددبعض القدددور وأزاميددل ور وس ف

 . رأس فأس نحاسية تزن أكثر من كيموجرام
 خشدبو وكدان البدداريا فدي وبخاصدة التداريخا قبدل مدا عصدور في منو أجزا  عمى عثر وقد: السنط  .ٚٚٔ

 يجمدب وكدان الغدرضا ليدذا مصدر فدي اآلن يسدتعمل كما والقواربا السفن الحربية بنا  في يستعمل
وثمداره  المدوتىا أكاليدل صدناعة  دمن يددخل السدنط زىدر كدان كمدا. بالنوبدة"وولدت"  بدالدمدن  كدذلك

 .كالدباغة األخرى الصناعات وبعض الطبا في تستخدم كانت بالقرض المعروفة
 خشدبيا فدي عمدى عثدر إذ األسدرات قبدل عصر مدا مصر منذ في تزرع كانت الجميز شجرة: الجميز .ٛٚٔ

 نماذج ستة المصري المتحف في ويوجد. األولى األسرة دفي عي ثمارىا وعمى وبالصا نقادة مقابر
 . الجميز لشجرة

 فدي كثيدًرا خشدبيا ويسدتعملا األسدرات قبدل مدا عصدر قبدور فدي فاكيتيدا عمدى عثدر وقد: النبق شجرة .ٜٚٔ
 .اآلن حتى المصرية التجارة

 اديو  في منيا متحجرة قطع عمىعثر وقد  مصرا في عدة أنواع الشجرة ىذه من يوجد: األثل شجرة .ٓٛٔ
 وال. بعدض القبدور عمدى زرعوىدا لدذلك. أوزيدر لإللدو مقدسدة كاندت وقد القديما الحجري العيد منذ قنا
 .الفالحة أدوات من كثير خشبيا من يصنع مصر وكان في بكثرة تنمو تزال
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 واألقصدرا فدي المنيدا بندي حسدن فدي وخصوًصدا المقدابرا جدران عمى منقوشة وجدت: التين أشجار .ٔٛٔ
 .ثمارىا لقطف دةالقر  تتسمقيا وقد

 اليوميدة. وأىميدا حاجاتدو فدي األليداف ذات النباتدات يسدتعمل المصدري األليداف: كدان ذات النباتدات .ٕٛٔ
 العيود. أقدم منذ الحبال عمل في تستعمل كانت التي والحمفا  وألياف النخيل الكتان

 مندو نعيصد فكدان شدتىا أغدراض فدي يسدتعمل وكدان البحدريا الوجدو عمدى الددال النبات البردي: ىو .ٖٛٔ
 .إلخ والغرابيل الحصر والسالل سيقانو من ويعمل ويؤكل الورقا

 وكاندت العصدورا أقددم األزرق واألبديض مندذ مصدر بنوعيدو فدي ينمدو وكدان المدوتس البشدنين: ىدو .ٗٛٔ
 فكاندت أزىداره الخبدز. أمدا مدن ندوع بدذوره مدن يصدنع كان كما التاريخا ما قبل عيد منذ تؤكل جذوره

 والزينات. الحفالت في األول المقام ليا كان والطاقات. كما األكاليل في صنع تستعمل
 األىرام. لبناة طعاًما يستعمل كان: العدس .٘ٛٔ
 عشدرة عصر األسرة الثامندة من منو نموذج ويوجد. القديمة الدولة عيد بمصر منذ عرف: الحمص .ٙٛٔ

 . المصري الزراعي بالمتحف القديمة الزراعة بقسم محفوظ
 مندذ األسدرة مصدر فدي يدزرع كدان اآلن إلدى مصدر فدي يؤكدل يدزال ال الدذي النبدات ىدذا: الكدراث .ٚٛٔ

 الخامسة.
 محفوظدة الفرعدوني العصدر من منو قالدة وتوجد. الموميات بيا تحمى وزىوره أوراقو كانت: الكرفس .ٛٛٔ

 .طبية مادة كثيًرا يستعمل وكان ا المصري الزراعي بالمتحف القديمة بقسم الزراعة
. األخ در بورقدو القدرابين سدالل فدي مثدل وقدد. عيدود الفراعندة دمأقد مندذ مصدر في يزرع كان: الخس .ٜٛٔ

 الزراعدي بدالمتحف وكدذلك بدرلينا بمتحدف اآلن وىدي محفوظدة بدذورها مدن حبدات عمدى عثدر وقدد
 التدي النباتدات مدن يعد ألنو التناسلة إلو (مين) المعبود أمام الذي يرسم ىو النبات وىذا ا المصري

 حيوية. قوة فييا
 األسدرة فدي عيدد إال القربدان موائدد عمدى يظيدر فمدم مصدر فدي زراعتدو كثدرة رغدم وفإند البصدل أمدا .ٜٓٔ

 الطبيدة الوصدفات في يستعمل عظيمةا وكان بكميات يأكمونو كانوا المصريين أن ويظير. الخامسة
 وقد. قديمة مصرية عادة إلى ترجع النسيم شم بعيد ارتباطوو  البصلا أمراضا وأكل عدة لشفا  كثيًرا
 العيدد ليمدة فدي بالبصدل النداس جيدد فيدو عيدد )نتريدت( يحمدى خداص يسدمى عيدد مصريينال عند كان
 كييك. ٕ٘ في وذلك
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 وقدد الوصدفات الطبيدة وفدي اآلنا الحدال ىدو كمدا أكمدو فدي كثيدًرا الثدوم يستعمل المصري كان: الثوم .ٜٔٔ
 منو عينات وتوجد الحجر والعاجا من نماذج شكل عمى األسرات قبل ما عيد منذ حباتو عمى عثر

 .المصري الزراعي بالمتحف محفوظة طبيعية
 .في العصور المتأخرة إال يذكر لم منو يستخرج كان الذي إنتاجو غزيراا والنبيذ كان: الرمان .ٕٜٔ
 عصرالرومان حتى وثائق عمى نعثر لم أنو بيد القطنا من مصنوعة أكفان بعض عمى عثر: القطن .ٖٜٔ

 .مصر الفرعونية يعرف في لم قطنفال فيياا زرعو مصر أو في القطن صناعة عمى تدل
 سدحبيا أو ذبدح الثيدرانا منظدر مدن القديمدة الدولدة فدي القدوم عظمدا  مقدابر مدن مقبدرة تخمدو تكداد ال .ٜٗٔ

 ىنا نشير أن ويجب. ليا ال قرن التي الثيران أم الطويلا القرن ذات الثيران من أكانت سوا  لمذبحا
 اتباعيدا مدن بدد ال خاصة وشعائر حسب قواعد تجري كانت القربان ألجل الثور ذبح عممية أن إلى
 دقة. بكل

 الغدزالن أندواع ذلدكا أمدا وغير السفن صناعة وفي النعال لصنع وتستعمل تدبل فكانت الثيران جمود .ٜ٘ٔ
 إلى مربوطة والميا لمغزالن مقبرة أنواع في وتوجد. لمذبح وتسمن تستأنس كانت فإنيا والظبا  والميا
 كيفية يبين رسم الحجر من قطعة عمى شوىد وقد. وتسمينيا لمذبح سياباستئنا ينبئ شكل في المذاود
 ميدوم. في مياة ذبح

 األمدور مدن كاندا شديده وقطدف النحدل تربدة أن عمدى سدقارة فدي المكشدوفة اآلثار تدل: وتربيتو النحل .ٜٙٔ
 جمدع المنظدر ىدذا فدي نشداىد إذ عمييداة يعتمدد التدي المحاصديل يعددان مدن وكاندا بيدا يلعتندى التدي
 وقد نحلا خمية فييا حجرة عمى الميتين زاوية في عثر وقد إلخا النحل وحني الغالل وحصد ميزالج

 نشاىدىا إلى العممية وىذه شيدىاا لت ع فيو النحمة دخول ليظير اإلنا  ىذا رسم في اجتيد المثال
 وكدان إلييدا النحدلا يدأوي مدن )القدادوس( خميدة يتخدذون إذ البحدريا الوجدو فالحدي عندد متبعدة اآلن

 و دع فدي منيمًكدا تمثدل رجداًل  الشدمس معبد في رسوم عمى عثر إذ. كثيًرا الشيد يأكمون المصريون
 يختميا. ثم أوان في الشيد
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