الموضوع الثامن :سرد عام للتطور الثقافً فً ما قبل التارٌخ

العصر الحجري الوسٌط والعصر
الحجري الحدٌث

العصر الحجري الوسٌط:
• وٌفصل بٌن العصر الحجري القدٌم وبٌن الذي ٌلٌه فترة انتقالٌة تسمى العصر
الحجري الوسٌط ( )Mesolithicوالتى تتمٌز بظهور خصائص حضارٌة ألول
مرة اهمها ظهور الفخار فً بعض اجزاء افرٌقٌا  ،اال انها تتمٌز بتغٌرات بٌئٌة
واستٌطانٌة مختلفة فً اوربا وال ترتبط بظهور الفخار.

الممٌزات العامةٌ :تمٌز العصر الحجري الوسٌط بالممٌزات العامة التالٌة:

انه فترة تكٌف اإلنسان مع البٌئة .وهذا التكٌف كان واضحا فً أوربا نتٌجة للتغٌر من مناخات العصر الجلٌدي •
) بحٌواناتها المتكٌفة مع المناخات الباردة إلى مناخات ما بعد العصر الجلٌدي Late Glacialاألخٌر (
المشابهة للمناخ الحالً والمرتبطة بالحٌوانات الحالٌة المنتشرة فً أوربا.
تغٌرت فً هذا العصر وتعددت مصادر اإلنسان الغذائٌة نتٌجة للتغٌر المناخً السالف الذكر وانقراض •
حٌوانات كالماموث والبوٌسون والخرتٌت وظهور حٌوانات الغابات األخرى كالغزالن واألٌائل وغٌرها .وقد
تطلبت هذه التغٌرات المناخٌة من أن ٌغٌر اإلنسان من تقنٌات صٌده وأدواته وتنمٌة مهاراته فً جمع الطعام.

خالل هذه المرحلة التحولٌة أصبحت الموارد النباتٌة اكثر أهمٌة وشاع صٌد األسماك وحٌوانات البٌئة النهرٌة •
خاصة فً أفرٌقٌا.
اقدم أنواع الفخار المعروفة فً العالم – .وفى أفرٌقٌا بصفة خاصة –ظهرت فً هذا العصر ألول مرة •
وٌصنف السودان والصحراء الكبرى كمنشأٌن هامٌن لصناعة الفخار.

تقنٌات وأدوات العصر الحجري الوسٌط :استمرت أدوات العصر الحجري الوسٌط وتطورت وسط تقالٌد عدٌدة نشأت فً األصل
خالل العصر الحجري القدٌم األعلى  .ومن هذه التقنٌات:

• .1صناعة العظم :وتمثلت فً صناعة رؤوس السهام وأدوات الحراب العظمٌة
( . )Bone Harpoonsوتعرف هذه األدوات باألدوات المركبة ( Composite
 )Toolsحٌث ٌتم اخذ أداة معٌنة وتربط مع أداة أخرى لتشكل أداة مستقلة .كذلك
تطورت صناعة العظام عن طرٌق صناعة أشواك صغٌرة منها ذات أطراف حادة .
واستخدمت أخرى كمخارز لصناعة المالبس أو كمكاشط لصناعة الجلود  .وقد
مهدت هذه الصناعة فً ذات العصر لظهور القوس والسهم.

• تطورت بشكل واضح تقنٌات صٌد الحٌوانات الغابٌة بظهور القوس والسهم .كما
تطورت صناعات صٌد األسماك كالسنارات ورؤوس الحراب والشباك والفخاخ
وغٌرها.

• اقتصرت الفنون فً هذا العصر على أعمال النحت والرسم والنقش على العظم
والحصى والقرون .ولم ٌظهر الفن الذي ٌصور الطبٌعة بشكل كبٌر

• ظهور حركة تجارٌة واسعة بدلٌل انتشار الفؤوس الحجرٌة المصقولة
والكهرمان .وقد أدى ذلك إلى معرفة اإلنسان بالمناطق المجاورة

• قادت ممارسة االقتصاد ذو المصادر المتعددة إلى استٌطان شبه دائم لمجموعة
من المواقع على طول أوربا .ومن أهم هذه المواقع موقع إستار كار ( Star
 )Carrالذي كان ٌسكن لفترة من السنة خالل نهاٌة الشتاء وبداٌة الربٌع .وٌعتقد
أن حوالً  20-15فردا كانوا ٌسكنون بهذا الموقع.

• العصر الحجري الحدٌث (:)Neolithic or New Stone Age
• وهذه هً الفترة التً ٌطلق علٌها مرحلة إنتاج الطعام حٌث عرف اإلنسان فً اوربا
وبعض اجزاء الشرق االوسط صناعة الفخار والزراعة وتربٌة الحٌوان.
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•

•
•
•
•
•
•

المصطلح:
ذكر العصر الحجري الحدٌث ألول مرة فً عام  1865عندما قسم العالم جون لوبك
( )John Lubbockفً كتابه أزمان ما قبل التارٌخ فترة العصر الحجري إلى عصر
حجري قدٌم وعصر حجري حدٌث .أما الوسٌط فقد أضٌف فٌما بعد لٌستوعب تلك
المخلفات الحضارٌة االسكندنافٌة التً أعقبت نهاٌة العصر الجلٌدي.
الممٌزات العامة:
ٌعرف العصر الحجري الحدٌث بصورة عامة فً أوربا باعتباره أحد فترات ما قبل التارٌخ
الثقافٌة التً تتمٌز بأربعة عناصر هً:
ظهور الفخار.
األدوات المصقولة.
أدوات الطحن والحفر.
استئناس الحٌوان والنبات.

وقد وجدت هذه الممٌزات خارج أوربا نقدا شدٌدا باعتبارها لٌست ممٌزات رئٌسٌة لفترة العصر
الحجري الحدٌث خاصة فً أفرٌقٌا .ففً وادي النٌل مثال نجد أن اغلب هذه الممٌزات قد ظهرت قبل
العصر الحجري الحدٌث:
• ظهر الفخار فً نهر النٌل قبل أكثر من  9000سنة بٌنما أقدم تارٌخ ٌدل على بداٌة العصر
الحجري الحدٌث هو حوالً  4950-5000ق.م وهذا ٌعنى أن الفخار قد ظهر فً نهر النٌل قبل
أكثر من  400عام لبداٌة العصر الحجري الحدٌث.
• تم العثور فً أفرٌقٌا على أقدم أدوات الحفر والطحن فً العالم وتعود إلى أكثر من  14ألف عام.
وهً بذلك سابقة بفترة طوٌلة للعصر الحجري الحدٌث وال تعتبر ممٌزا رئٌسٌا له.
• تم العثور على بعض األدوات المصقولة خالل العصر الحجري الوسٌط فً أوربا نفسها قبل فترة
طوٌلة من العصر الحجري الحدٌث.
• أن الممٌز الرئٌسً والذي لم ٌوجد فً فترة من الفترات السابقة للعصر الحجري الحدٌث هو
استئناس الحٌوان والنبات أو ما ٌسمى بإنتاج الطعام ( )Food Productionالمعتمد على
الرعً والزراعة خالفا للنظام االقتصادي السابق الذي كان ٌعتمد بشكل أساسً على الصٌد وجمع
الطعام  .وٌعنى االستئناس (" ) Domesticationعملٌة إعادة تنظٌم وراثٌة وجٌنٌة
للحٌوانات والنباتات وتحوٌلها إلى كائنات ألٌفة حسب حاجة اإلنسان"  .وهذا ٌعنى أن اإلنسان قد
حول اهتمامه من الصٌد وجمع الثمار إلى إنتاج بالزراعة أو الرعً أو كالهما .وقد أدى هذا
االستئناس إلى تغٌرات واضحة فً أشكال الحٌوانات وطبائعها .

الزراعة
•

•
•

•
•

ٌعتقد أن الزراعة قد تطورت فً مناطق مختلفة من العالم فً وقت واحد تقرٌبا فً الشرق األدنى
أو جنوب غرب آسٌا حوالً  8000ق.م والصٌن حوالً  6000ق.م وخالل األلف السابع ق.م فً
أمرٌكا الوسطى .وفً كل واحدة من هذه المناطق تم زراعة أنواع مختلفة من النباتات  :القمح
والشعٌر والحبوب فً الشرق األدنى وأوربا  ،األرز والذرة فً جنوب غرب آسٌا .وقد استأنست
أنواع أخرى من النباتات لالستفادة منها فً أغراض أخرى مثل الكتان الذي تصنع منه المالبس
والمنسوجات.
واستخدمت فً الزراعة المبكرة تقنٌتان محددتان:
الفأس :وهو من اقدم األدوات التً استخدمت للزراعة ولتخلٌص النباتات من األعشاب الضارة .
وظلت هً األدوات الزراعٌة األساسٌة (بجانب المنجل وعصا الحفر) لمعظم أفرٌقٌا واألمرٌكٌتٌن
حتى لحظة التدخل األوربً وفً حاالت كثٌرة حتى الٌوم.
المحراث :وكانت تجره الثٌران  .وم ّكن المحراث من تهٌئة مناطق كبٌرة وتربات ثقٌلة للزراعة.
وقد انتشرت الزراعة من مراكزها الرئٌسٌة وحلت محل الصٌد وجمع الثمار تدرٌجٌا ما عدا فً
مناطق قلٌلة غٌر مناسبة للزراعة كالصحارى والمناطق الجلٌدٌة  .وفً هذه الحٌاة الجدٌدة انفق
المزارعون األوائل وقتا وجهدا كبٌرٌن فً بناء المنازل والمبانً األخرى وفً إنتاج أدوات مختلفة
ومن مواد خام متعددة كالفخار والحلى الشخصٌة وأدوات الحفر واخٌرا األدوات المعدنٌة .وفً
األساس كانت الزراعة تغٌرا فً المعٌشة ولكن تبعاتها متعددة  .فقد غٌرت الكثٌر من مظاهر
الحٌاة اإلنسانٌة ووضعت األسس التً قامت علٌها معظم اإلنجازات الالحقة.

الرعً
• كانت الحٌوانات المستأنسة مصدرا اساسٌا للمجموعات الزراعٌة األولى فً العالم
القدٌم (خاصة جنوب غرب آسٌا واروبا)  .وتم العثور على عظام األبقار والضأن
والماعز والخنزٌر فً اغلب المستوطنات الزراعٌة األولى .وٌوضح انتشار
األسالف البرٌة لهذه األنواع الهامة انه :
• ٌجب أن ٌكون استئناس الضأن والماعز قد تم فً غرب أو وسط آسٌا (حوالً
 9000ق.م ) ثم انتشرت هذه األنواع من هناك إلى بقٌة مناطق العالم .
• تم العثور على األسالف البري لألبقار والخنازٌر على طول منطقة (اورآسٌا)
وربما استأنست فً أوقات مختلفة وفقا للحاجات والظروف فً بحر اٌجة وشمال
أفرٌقٌا  .وٌعرف السلف المباشر لمعظم األبقار المستأنسة فً العالم القدٌم باسم
األ ُ ْر ُخص ( .)Aurochsوهناك أنواع أخرى مثل الٌاك ثور التبت الضخم
والجاموس وغٌرها ( .استأنست األبقار فً بحر اٌجة وربما أفرٌقٌا حوالً
 6000ق.م)

