
 :عصور هب كتل الخأرٍخ
 العصر الحسرً اللدٍن:

فٓ دمخب ُادْ امئل،    اإلىشبوتداٍج اشخٍظبو ٍذا امعصر فٓ وصر وع  تدأٍ
امعصُر امجنٔدٔلج ارخععلح درجلج     اىخهحؤى  ر امئ،  فتعدالشٔوب تعد خلُى يَ

ح، امجعبف فلٓ  املترِ ُشتٌ جزٔرث امعرة  ُ اإلفرٔقٔجحرارث ويظقج امصحراء 
امخصتج امُفٔرث امؤبً ُويَب  األراطٍٓبخٔى امويظقخٔى  فَبجر غبمتٔج امشلبى يحُ 

أسىابس   وى ٍظخمؤصتح شلبى ُادْ امئ،  الهسراحَذً م ىخٍسج  دمخب ُادْ امئ،
حبهٍاج  أسىابس  ووصر وى شتٌ جزٔرث امعرة عتر شٔيبء   إمّح رٍبج عرتٍج
الشلٔوب امصلحراء    إفرٔقٔبٍبجرح وى ؤُشظ  وزىسٍجوى شوب، إفرٔقٔب   شهراء

ُيلخ   ٍبجرح عتر شٔيبء ؤٔطًب  سىس التحر الهخوشظ وى  وغٍر زىسٍجاملترِ  
 اإليشلبى امقدٔه  ُلبى ٍلذا  اموصرْ  اإليشبى األجيبسعى ٍذا االخصب، تٔى ٍذً 

ُُجلدح  خرك ميب املذٔر وى ؤدُاخٌ امخٓ صيعَب وى امحجر ُامععبه   صٍبدًا هبهرًا
وادً حمفاب  آذبر اإليشبى اموصرْ فٓ امعصرْ امحجرْ امقلدٔه فلٓ ويلبظ     

 .الشتٍلُالعتبشٍج ُ
 :ق.ن(0077-0077) الحدٍدالعصر الحسرً 

امجعلبف فلٓ    ازدادفتعد ؤى شبى  حدد فٓ ٍذا امعصر ايقالتًب فٓ حٔبث اإلي
صٔبدُ امعصر امحجرْ امقدٔه ولى جلبيتٓ ُادْ    الخسأ ؤفرٔقٔج ُفٓ ُادْ امئ، 

األرض امجدٔلدث   تزراعاج  كابهوا   ُفٓ عصُر الحقج الىٍل ىهر كرة إمّامئ، 
 وظهاروا األٍُار  وسففواامحُٔايبح   ودسىواامصبمحج منزراعج ُامُفٔرث امؤبً  

االشلخقرار ُاالشلخٔظبى     تداٍاج األور امذْ ٔعيٓ بً اإلرُاء  امغبتبح ُيعوُا ؤ
ؤى ُادْ امئل،  إيشبى  هكوخوامقُح   إىخبر إمّ سهع اللوحوى ورحنج  واالىخلبل

ُوى ؤٍله    الحسرٍج األدواح صلل وأخلو  الفخبرصىبعج ونحُع فٓ تشل،  خلدنٍ
سارزث  ُواو حما ُالعهارث  ُالفٍون ُدٍر ظبشج اموُاقع امووذنج مَذا امعصر ٍُ: 

 .ارًدالتُالهرهدث ُ
 



 :ق.ن(0507-0077) العصر الحسرً الهعدىٌ
معَلُر   خههٍدٍاج إذ ٔعلد فخلرث     الحطبرث فسرٔوذ، ٍذا امعصر عصر 

 لدخول الهعادو ُشوٓ امحجرْ اموعدْ فٓ تالد ُادْ امئ،   الحطبرث الىبطسج
فلٓ ٍلذا    واخشعح الزراعجفٓ صيبعج ؤدُاح إيشبى ُادْ امئ،   الشٔوب اميحبس

 الخىعٍهبح الشٍبشاٍج  أوليُتدؤح خعَر   الزراعٍج اللرىوعَب  واخشعحامعصر 
ر امحطلبرث ُلُيلح   امخٓ اخحدح فٓ فج دولج الهدٍىج إمّفٔوب تعد  ظورحخامخٓ 

 وشكوٍذا امعصر وى حٔد امصيبعج ُامشل،   خظور فخبراموونلج اموصرٔج  لوب 
  هواد خفٍفجوى  هتىٍج هشخدٍرثؤُ  جتٍطبوٍتٍوح اموصرُٔى فٓ ٍذا امعصر فٓ 
ودفىاوا  تدالمج ُجُد قظع وى املخبى   صىبعج الىشٍزلوب عرفح فٓ ٍذا امعصر 

ُٔطع فلٓ   الهٍحُلبى   ؤُ وشخدٔرث جشتٌَٔ توشبليَه تٔطبُٔ كتورفٓ  هوخبهن
حبواًل فٓ ٔدٔلٌ ؤدُاخلٌ    اللرٍجيحُ  هخسهًبُٔدفى فٓ قتر ُٔلُى  سمدؤُ  حصٍرث
اعخلابدهن  جبية امؤح  ووب ٔد، عنلّ   إمّٔطعُى امقراتٔى    لوب لبيُاُوخبعٌ

الظلاوس  ُلبى مشلبى ٍذا امعصر فٓ ُادْ امئ، تعض   عنّ امقتر تخردد الروش
  لبمذُر ُاملنة ُامشبث ُاموبعز حودفو تعض الحٍواىب الخهبئنتدمٔ، ُجُد  الدٍىٍج

دُار ٍذا امعصر  ُقد عذر إذبرُٔى فٓ ُادْ امئ، عنّ آذبر قرِ وخعددث خوذ، ؤ
إذ خؤز ل، دُر تأذبرً امخبصج ُفخبرً ُظرزً ُزخرفخٌ امخبصج  ُشلوٓ لل،   

منوُاقع امخٓ يقتح فَٔب ألُ، ورث ُُجدح  يشتًج حدٔذج تإشوبءدُر وى ٍذً األدُار 
امذْ ٔعلد   ارْدُوى اموُاقع امووذنج مَذا امعصر امت  فَٔب إذبر اموؤزث مل، دُر

 امذبئج ُامجرزْ. ااألُمّ ُيقبد اُاألوبرْ ُيقبد ؤقده ؤظُار ٍذا امعصر 
آذبر هصرٍج فٌ حطابرث  ؤى إذبرُٔى مه ٔعذرُا عنّ  إمّ اإلشبرثُخجدر 

آذبرًا خعود لحطبرث تالد هب تٍو الىهرٍو   ت، تبمعلس ُجدُا تالد هب تٍو الىهرٍو
 امعصلر امشلتٌٔ تبملخلبتٓ ُامعصلر     إمُّخعُد ٍذً امخإذٔراح   فٌ وادً الىٍل

 ظارز العهابرث   وهو هذي الخاأذٍراح امخإرٔخٓ )ظُرْ امُرلبء ُجودث يصر(  
  ظمعابح ودخاالح  عنّ ٍٔئج  كبلحزوز فٌ السدراوامخبصج تتالد وب تٔى اميَرٔى 

امخٓ لبيح خشخُرد وى تالد ولب تلٔى    األخخبن االشظواىٍجُظرز الفخبر ُاشخعوب، 
ٍٓ امخلٓ  الكخبتج الهشهبرٍج واميَرٔى فٓ امتدأج ذه صيعَب اموصرُٔى فٔوب تعد  



اموصلرٔٔى   إمّلوب ايخقنح اموصرٔٔى عنّ الخشبف املخبتج امَٔرُغنٔعٔج   حفازح 
امحجرٔج  رؤوس الدتبتٍسفٓ تالد وب تٔى اميَرٔى  ُاشخعونُا  ظراز لتبس األتظبل

 بصج تحطبرث تالد وب تٔى اميَرٔى.امخ



 اهؽصر اهخأرٍخٍج:
 ؼصر خنوًٍ األسراح

ٕ  يٌذذ  ّادٔ اهٌٖلجيبعبح تشرٖج حّل ههشنً ا أشنبلغِرح أّهٓ   حذّاه
أدّاح خشخخدى  ضبئدثّ جبيعج الكعجفٕ شنل جيبعبح  آالف سٌج كتل اهيٍالد 01

 0111ازدٖبد اهجفذبف   يع  اهٌٖلٌِر ظفبف  إهٓاشخيرح فٕ اهٌزّح ّ، حجرٖج
اهيجذبّرث   اهيشذخٌلعبح  حّنذهم خحّه ،ضحبرْ إهٓاهيراعٕ  حخحّهإذ  ،(ق.ى

يتنرث هوحتّة فٕ  زراعجأراظٕ ضبهحج هوشنً، هخغِر آذبر اشخلرار ّ إهٓهوٌِر 
 .األهف اهسبتػ كتل اهيٍالد أّاخر اهضحراء اهشركٖج فٕ

ُذٕ  ، ّق.ى0111-0011فٖيب تًٖ عذبيٕ   األسراحؼصر خنوًٍ  ّٖيذل
 ، ّخعرف خوم اهفخرث أحٖبٌذب  (ٌلبدا اهثبهثجاهيعرّف تبشى  األذرٔ اهدّر خخّافق يع 

عضذر خنذًّٖ    خيٍز   ،كتل األشراح اهيخذخخر  ، أّ عضر يبصفراألسرث تبشى 
يرحوزج  أً ذهم اهعضر ُّ اهذٔ تدأ فٖذَ اهيضذرٔ    أوههيب :تيٍ خًٍاألشراح 

اهيصرٍج  اهوغجخدوًٍ أٌَ اهعضر اهذٔ تدأح فَٖ عيوٖج  ثبٌٍهيب، اهخوحٍد اهسٍبسٌ
 (.اههٍروغوٍفٍج  اهلدٍيج

ح اهنذٖذر يذً   ، ّغِذر ، ّرتيب كتل ذهمتدأ خنًّٖ اهدّهج أذٌبء خوم اهحلتج
 دّهج يدٌٖج، 20إذ نبٌح ٌحّ ، اهٌٖل جبٌتٕ ٌِر ٓفٕ خوم اهفخرث عو اهيدًدوٍالح 

 اهخبص، ٌعبيهب اهسٍبسٌّ اهخبضجآههخهب ّ اهخبضجدٍبٌخهب ّهنل يدٌٖج أّ ّالٖج 
تًٖ ييبهم اهيدً ُذٍ فٕ يحبّهج هوخّشذع إحذداًُ عوذٓ حشذبة      صراغّتدأ 

فذٕ   ييونج جٌوتٍزج  :يٌفضوخًٖ ييونخًٖ إهٓير اهلرًّ  ّٓخلوضح عواألخرْ، 
 أسواًخيخد يً ، ّ(ٌخً، ّعبضيخِب  (أرض اهصؽٍد(  اهوجه اهلتوٌ  يصر اهؽوٍب

خشيل تبكٕ يضر فٕ  ييونج شيبهٍجّ، اهحٍج، ّريز ُذٍ اهييونج يٌفسكرة  إهٓ
( فٕ توخوّعبضيخِب  ( فٕ اهشيبل، اهدهخب اهتحرٍج(  اهوجه اهتحرً  يصر اهسفوي

، ّٖعخلد اهيؤرخًّ أً ييونذج يضذر اهشذفوٓ    اهٌحوجريز ُذٍ اهييونج ، ّاهدهخب
يضذر فذٕ    وحدأّل يً  ٌؽريراهيوم  دَُّع، ّخظعح شويٖب  هييونج يضر اهعوٖب

ّاخخذ يذً  ، أول أسرث فرؼوٌٍجأشس تذهم ، ّكتل اهيٍالد واهثالثًٍ اهراتػاهلرً 
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 هييونخذَ  ؼبصزيج ٓ اهلرٖتج يً اهحد اهفبضل تًٖ يضر اهعوٖب ّاهشفو يٌفسيدٌٖج 
ٌغرٖذج  هٍرانوٌتوهس اهشِٖرث اهينخشفج فٕ  ٌؽريرهوحج ّخؤند اهيّحدث اهجدٖدث، 

يضذر   شؽبرًحبيال   ٌؽريرفِٖب غِر ّاهخٕ ٖ، يوحد اهييونخًٍنبً  (ٌؽرير  أً
خذًٖ  اهييون خوحٍزد أً  إهّٓخجدر اإلشبرث (، اهٌحوج  ّيضر اهشفوٓ( اهحٍج  اهعوٖب
 ،تجبٌة نٌَّ أّل اهيوّم اهفراعٌذج يبٌٍخو ، ُّذا يب خذنرٍ كبئيج يٌٍبهويوم  ٍؽ ى

، تٌٖيذب  ٌفس اهشزخ  ُيب  ٌؽريرّ يٌٍباهعويبء ٖعخلدًّ أً ُّذا يب جعل تعط 
ّأٌَ ّرد حنى يضر اهخٕ ّحذدُب   حورس آخب ُّ يٌٍبٖعخلد عويبء آخرًّ أً 

عيوٖج اهخّحٖذد   تدء ٌؽريرعويبء آخرًّ ٖعخلدًّ أً  ، فٕ حًٖ أًيً َكْتِوَ ٌؽرير
ٌُّبم ٌغرٖج أخرْ يشبّٖج فذٕ   ،(يٌٍبز)هخبرنب  إنيبل اهيِيج  ،ٌجح ج ئًٍبّأٌَ 

يتبشرث اهيوم اهذٔ ّحد يضر  ّاهذٔ رتيب نذبً   أؼلة ٌؽريرُّٕ أً  االحخيبل
ُّجد اشيَ عوٓ اهيوم اهؽلرة  (، ّيً ذذى اخخذذ   هٍرانوٌتوهس فٕ صوهجبًاهذٔ 

ّٖجة يالحغذج   ،ٌفس ريّز خّحٖد اهشعرًٖ اهخٕ نبٌح يشخعيوج كتوَ هيدث جٖل
، ٌؽريزر عوٓ ّجّد فرعًّ اشيَ  األدهج اهيويوسجيً  اهنثٍرأٌَ تٌٖيب نبً ٌُبم 

 ، ٌُّذبم يٌٍبّجّد اهيوم عوٓ  األسظورثّ يبٌٍخوفال ّٖجد أٔ دهٖل عدْ كبئيج 
ِذذٍ  هنيؤشذس   ٌؽريزر خذنر كبؼب ّدً كبئيج اهيوّم اهينخشفج حدٖذب  فٕ يلترخٕ 

 .اهلريوظ اهغبطة ٖعٌٕ ٌؽريراشى ، ّاألشرث اهيبهنج
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 األشرحًٌ األوهى واهثاٌٌث:
 اهيرنزٌث اإلدارت أسوّة (ق.ى8283-0033) يووم اهشالهث األوهىّاخخذ 

أيب غتلج اهٌتالء ، ّٖسبعد اهيوّم يّػفّ اهتالغ، اهتالد إدارثفٕ  اهشوطث اهيطولثّ
ّخعٖش ُذٍ اهغتلج فيٕ  اهدّهج،  إدارثفِٕ األخرْ خسبعد اهفرعًّ فٕ  ّاأليراء

ّٖدفً ُؤالء تعد ّفبخِى تجّار اهِرى، دالهيج عويٓ   كطّر يجبّرث هتالغ اهيوم، 
 خعولِى تيونِى فٕ اهحٖبث األخرْ.

ٓ (، ُّّ ٖصيٖر  اهةٌج اهؼظٌىٖعٌٕ ) فرػوًأً هلة  إهّٓخجدر اإلصبرث   إهي
 اهيوكم  يً عِيد  اههٌروغوٌفٌث، ّكد ّرد ألّل يرث فٕ اهٌطّض اهلصر اهيونً

هويوّم اهيطرًٖٖ إال فٕ عِد  هى ٌشحؼيل نولب رشيًّ(، اهشالهث اهراةؼث) خفرع
، ّاهيالحػج األخرْ ُيٕ أً يويّم   (ػهد اإليةراطورٌث) اهشالهث اهثايٌث ػشر

، ػدى حوك  كةكور ى  خعيً  دفً ةطرٌلثٖفنرًّ  تدئّايطر يٌذ اهسالهج األّهٓ 
ً فّق  هوةًايصٖدًا يً تٌبًء ػبُرًا فتٌّا هِذا اهغرظ  عير  تبسيى    حفرث اهيدف

طوؼاج عتبرث عً  ةطراز يؼياري، ّكد زٌّٖا ُذٍ اهتٌبٖبح يً اهخبرر (اهيصطةث)
 .ةالد يا ةًٌ اهٌهرًٌفٕ  طرز اهؼيارتعوٓ غرار  ودخالج

 ،يّغدث تصنل دائى األوهىاألشرت  أٌجزخِبُذا ّهى ختق اهّحدث اهسٖبسٖج اهخٕ 
-8283) ػهكد األشكرت اهثاٌٌكث   هجٌيّة فيٕ   اّتًٖ اهصيبل  اشحيرَّ اهٌزاعإذ 

 (خغ شكخيوي )، ذى جبء تعدٍ (حب شخيويوح)، اهخٕ أسسِب اهيوم ق.ى(8763
ّخصيٖر اهٌطيّض    (،شج)ّ (حور) ًٖأٔ اإلهِ (اهلوٌكاً االثٌاً)ٖعٌٕ اسيَ ّ

، يي   هى حنكً داميكث  أً اهّحدث اهسٖبسٖج تًٖ اهصيبل ّاهجٌّة  إهٓاهِٖرّغوٖفٖج 
 ةاهحلكدى واهشكالى واههكدو     ايحاز( خغ شخيويً عِد )أ إهٓعرّرث اإلصبرث 

ٓ خؤدٔ  أًٌجح فٕ اهلعبء عوٓ عّايل اهفخٌج اهخٕ نبدح السٖيب ّأٌَ  ُيالم   إهي
ّكد حطل ، يرنزًا هحنيَ (سيٌف)اهتالد ّديبرُب، حٌٖيب غزا اهصيبل، ّاخخذ يً 

 إهّٓأدح ُذٍ اهذّرث  (،حورس)عوٓ عتبدث  (ةري اب شً)اهيوم  ثارذهم تعد أً 
اهذبٌٖج ّيب ختعيَ   األسرثخالل اهٌط  اهذبٌٕ يً أٖبى  فً يصر األحوالاضطراب 

سرعبً يب عبد االسخلرار  إذيً خغبحً فٕ اهتالد ُّّ اهحبل اهذٔ هى ٖدى غّٖاًل، 
اهحنى فِٖيب   (زوشر)ّخلديح فٕ صخٓ ٌّاحٕ اهحٖبث، السٖيب ي  خّهٕ اهيوم  إهِٖب



ّهٖتدأ عطر جدٖد خيذل تعطير اهدّهيج   هذبهذج األسرث ايؤسسًب أسرث يبهنج جدٖدث 
 اهلدٖيج.

 دخول نشر اهحجكارت ُّ  اهذبٌٖج فٕ عِد األسرث اهحضارٌث اهحطوراجّأُى 
تحٖد طبرح خحخّٔ عويٓ   وشؼوا غر  اهدفً، نيب فٕ تٌبء كتّر يوّم يطر

األّهٓ ّاهذبٌٖيج   األسرخًٖ، ّاسخير حنى أنذر يً حجرث هخزً األذبد ّاهحبجبح
 .(ق.ى8763-0033) هويدث
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