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الخالصة

يمكػػف تقسػػيـ المقػػاؿ ل ػى ثبلثػػة اج ػزام :مقػػدمتاف ،ومػػتف وتوصػػية .شػػممل المقدمػػة

األولػى تعريفػاً لعمػػـ اآلثػػار ،و بػػذه وػػف شػػهتا وتطػػورت وامدافػػا ومجاالتػػا وم ػػاـ رجػػؿ اآلثػػار.
وف ػػل المقدم ػػة الثا ي ػػة ح ػػديل و ػػف مف ػػوـ الت ػػاريخ  ،و ب ػػذه و ػػف العص ػػور التاري ي ػػة الثبلث ػػة

و صائص كؿ وصر.

فل متف المقاؿ محاولة لتحديد وجوت العبلقة بيف اآلثار والتاريخ القديـ حيل ترى الكاتبة:

 .1اف وصػػور مػػا قبػػؿ التػػاريخ المعتمػػده فػػل مادت ػػا ومػػى اآلثػػار ) مػػل امتػػداد طبيعػػل
سابؽ لعصر التاريخ القديـ .ومل ب ذا المف وـ تعطل التاريخ القديـ ومقاً ضافيػًّا.

 .2ا ػػا بسػػبر ػػدره المػػاده المكتوبػػة المتعمقػػة بالعصػػر التػػاري ل القػػديـ ،او بسػػبر طبيعت ػػا
القاصره او احواؿ حفظ ػا الرديئػة اصػبحل اآلثػار مصػد اًر ال ن ػى و ػا لمػررخ العصػر

مضطر لممزاوجة بيف اآلثار والشوامد الكتابية.
ًا
التاري ل القديـ ،الذي وجد فسا
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 .3اف ومميال الكشوفال األثرية فل حد ذات ػا قػد اَثْ َػرل ،ومػا ازلػل تُثْ ِػري ،المػاده المكتوبػة
القديمة باكتشافال كتابية جديده.

 .4لػػـ تقتصػػر العبلقػػة ومػػى اسػػتفاده التػػاريخ القػػديـ مػػف اآلثػػارآل فقػػد اسػػتفاد ومػػـ اآلثػػار -
الذي يدرس

المجتمعػػال الكاتبػػة  -مػػف مي ػزه وجػػود الكتابػػة فػػل تمػػؾ المجتمعػػال ،وذلػػؾ باسػػت داـ

الكتابة كوسيمة

يعتمد ومي ا فل التهريخ والتحميؿ ،والتعرؼ ومى وظائؼ المبا ل والمعثورال.

بع ػػد اف وضػ ػحل الص ػػمة القوي ػػة والوثيق ػػة ب ػػيف اآلث ػػار والت ػػاريخ الق ػػديـ اوص ػػل الكاتب ػػة

باآلتل:

مػػو اف تتب ػػى الكميػػال المت صصػػة فػػل الد ارسػػال اإل سػػا ية فػػل الجامعػػال السػػودا ية

بػػؿ والعػػالـ العربػػل) جميع ػػا او بعض ػ ا ظام ػاً يتػػيم لمطالػػر الجمػػع بػػيف مػػادتيف تجمػػع

بي ما صمة قويػة بػدالً مػف ظػاـ الت صػص فػل مػاده واحػده ،المتبػع حاليػًّا ) مثػؿ التػاريخ

القػػديـ واآلث ػػار ،او العم ػػوـ السياس ػػية والتػػاريخ الح ػػديل ،او الجلرافي ػػا الطبيعي ػػة والجيولوجي ػػا،

ومكذا .ف مثؿ مذا ال ظاـ متبع اآلف فل بعض الجامعال األوروبية.

ABSTRACT
The article may be divided into three parts as follows: 1. two introductory
sections, 2. core, and 3. recommendation.
In the first introduction the author defines what is “archaeology”. This is
followed by a word about its first appearance as a discipline, progress, aims,
fields and the tasks of an archaeologist. The second introduction contains a note
on the “Meaning of history” and another word about the three historical ages and
the characteristics of each age.
In the core of the article an attempt is made to define the relationship between
archaeology and ancient history. The following points of contact between them
are made:
1. The pre-historic ages are a natural extension to ancient history. In this
way they give additional depth to ancient history in particular and to history
in general.
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2. Due to the dearth of written material pertaining to the “ancient” age, its
defectiveness or any other reason, archaeology has become a very important
source of information for the historian specialized in ancient history.
3. Scientific excavations have enriched the corpse of written material pertaining
to ancient history through the discovery of new inscriptions every time and
then.
4. On the other hand archaeology has benefited from the evidence derived from
the inscriptions by using it in dating, analysis or identifying the functions of
buildings, certain obscure objects and other finds.
Having argued for the close relationship between archaeology and ancient
history, the author recommends that:
The institutions and faculties concerned with humanitarian studies in the
Sudanese universities ( or even in all the universities in the Arab world ) or some
of them should adopt a system whereby students can combine two related
subjects ( instead of the prevailing system of specializing in one subject) e.g.
archaeology and ancient history, political science and modern history or physical
geography and geology etc. Such systems are now performing quite well in
some universities in Europe.

 المقدمة.0

مػػذه المقال ػة محاولػػة لمػػرد ومػػى تسػػارالل طالمػػا طرح ػػا ويطرح ػػا طمبػػة جػػامعيوف

يدرس ػػوف م ػػاده الت ػػاريخ بالجامع ػػال العربي ػػةآل م ػػا تس ػػارؿ و ػػف س ػػبر وج ػػود مق ػػررال تش ػػبا

 كمقػررال الحضػارال القديمػة التػل تعػرض لعصػور مػا،مقررال اآلثار فل م ج ـ الدراسل
ِ قبؿ الكتابة؟ وتسارؿ آ ر وف سبر اإلكثار مف است داـ الشو
امد األثرية فل تدريس تاريخ
 وتركل رثاً مكتوباً ال بهس با كمصر،الدوؿ والممالؾ القديمة التل كاف ل ا معرفة بالتدويف

 اونيرمػا مػف الممالػؾ القديمػة فػل الشػرؽ األد ػى القػديـ؟ وبعبػاره،الفروو ية او مممكة كوش

 لك ػػف مػ ػػذا.ا ػ ػػرى كػ ػػاف مػػػرالم الطمبػػػة يسػػػهلوف وػػػف العبلقػ ػػة بػػػيف اآلثػ ػػار والت ػػاريخ الق ػػديـ
 لػذلؾ.حصػر فػل تمػؾ التسػارالل المحػدده
َ  اكبػر بكثيػر مػف اف ُي، فل واقع األمػر،الموضوع
 تشػتمؿ ومػى،َم َدفل مذت المقالة لى التوسع فػل اإلجابػة بت ػاوؿ الموضػوع مػف وػده جوا ػر
 وم اـ رجؿ، وامدافا ومجاالتا، و شاه ومـ اآلثار وتطورت، ومل تعريؼ اآلثار،ال قاط اآلتية

 ووػد، واوجا العبلقة بيف اآلثار والتػاريخ القػديـ، والعصور التاري ية، ومف وـ التاريخ،اآلثار
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وص ػػور م ػػا قب ػػؿ الكتاب ػػة امت ػػداداً طبيعي ػػًّا لمعص ػػر الت ػػاري ل الق ػػديـ ،و ػ ػواحل القص ػػور ف ػػل

مصادر العصور التاري ية القديمة ،وا ي اًر وضع ماده التاريخ القديـ فل الجامعال العربية،
وفل جامعال بعض الدوؿ اللربية.

 .1عـمم اآلثـار

 1.1تعريف اآلثـار وعـمم اآلثـار
الم َ مفال المادية التل ترك ا الج س البشري مف الزمف الماضل،
المقصود باآلثار مو ُ
سوا ًم اكا ل ظامره فوؽ سطم األرض اـ مدفو ة تحت ا .ويمكف تقسيم ا لى وويفٍ :
آثار
ٍ
ثابتة مثؿ رائر البيول والقصور والمعابد والقبور واألمراـ والقبلع لخ ،وآثار م قولة مثؿ
األدوال الحجرية والف ارية والمعد ية واألسمحة والممبوسال واألثاثال وم تمؼ األمتعة
والتماثيؿ .وقد تحتوي الم ِ
دافف الكبيره ومى حجرال َد ْفف ُم َزي ة بالتصاوير وال قوش الكتابية.
َ
وكثير ما تهتل حفريال العصور التاري ية ب قوش وكتابال بملال اصحار تمؾ اآلثار،
اً
مما يثري الماده المكتوبة وف تمؾ الفترال .وبذلؾ
بالصفتيف :األثرية والكتابية فل الوقل ذاتا.

يجوز وصؼ مثؿ مذت اآلثار

اما ومـ اآلثار ف و العمـ الذي يدرس ماضل اإل ساف وف طريػؽ حضػارتا الماديػة

آتك سوف .) Atkinson 1965:4

 2.1نشـأة عـمم اآلثـار وتطـوره

لػػـ تكػػف اآلثػػار مج ولػػة فػػل حػػد ذات ػػا .فقػػد كػػاف كثيػػر مػػف المسػػافريف والرحالػػة يعممػػوف

عوف لمحصػوؿ ومػى جا ػػر م ػا بطػػرؽ
بوجودمػا ،كمػا كػػاف كثيػر مػف ُمػواه جمػع الت َحػؼ ي َسػ ْ
شروية او نير شروية .لكف يمكف القوؿ :ف االمتماـ العممل باآلثار قد تبمور بلؿ القرف
ل رمػوز الكتابػة
السابع وشر و دما تحوؿ االمتماـ ب ا مف ال واه لى العممام .فبعد اف ُحم ْ
المصرية ال يرونميفية سػ ة  0722ثػر اكتشػاؼ حجػر رشػيد ،ومعرفػة ظػاـ العصػور الثبلثػة
س ة  ،0747واكتشاؼ م ريؾ شميماف موقع طرواده واـ  ،0751و شر ا بار اكتشاؼ مهرر

فػػل الس ػ ة فس ػ ا ،واومػػاؿ ك وسػػوس فػػل كريػػل وػػاـ  ،0211ارتفػػع شػػهف الكشػػوؼ األثريػػة،

وقَػدر ال ػػاس قيمت ػػا ،وبػػدا العممػػام د ارسػػت ا لف ػػـ تطػػور الحيػػاه البشػرية .ومكػػذا يمكػػف اوتبػػار
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القرف التاسع وشر مػو القػرف الػذي ُولِػ َد فيػا ومػـ اآلثػار و طػا بللػا طواتػا األولػى .وقػد
ظ ػػرل ض ػػمف وم ػػـ اآلث ػػار وم ػػوـ جدي ػػده حس ػػر الم ػػاطؽ األثري ػػة مث ػػؿ وم ػػـ المصػ ػريال
 ) Egyptologyوومػػـ األشػػوريال  ،) Assyriologyوومػػـ اآلثػػار الكبلسػػيكية وومػػـ اآلثػػار
التوراتية ونيرما.

وفل القرف العشريف ا ْستُ ْ ِد َمل تق يػال جديػده فػل ومػـ اآلثػار ،وممػل ومػى تطػويرت مثػؿ
التػ ػهريخ ب ػػالكربوف  03المش ػػع ،والتص ػػوير الج ػػوي باس ػػت داـ الط ػػائرال لمكش ػػؼ و ػػف المواق ػػع
األثري ػ ػػة ،والتص ػ ػػوير باألش ػ ػػعة الس ػ ػػي ية الت ػ ػػل اس ػ ػػت دمل لفح ػ ػػص المومي ػ ػػاوال المصػ ػ ػرية،
والتصوير الراديونرافل ،والتحميؿ الجيوفيزيائل والبحل وف آثار قد تكوف فل اوماؽ البحار

وم ػ ُد ٍف نطت ػػا الميػػات محمػػد م تػػار  .) 47 – 27:0275ومكػػذا
كالس ػفف اللارقػػة او م ػوا ٍف ُ
صار ومـ اآلثػار يمتػد فػل الزمػاف لػى مبليػيف السػ يف ،وفػل المكػاف لػى كػؿ بقػاع األرض.
ػدر م مػػًّا مػػف مصػػادر المعرفػػة وػػف اح ػواؿ اإل سػػاف فػػل الماضػػل ،ممػػا جعػػؿ
واصػػبم مصػ اً

استاذ اآلثار ر.ج .آتك سوف يقترح ضم يػًّا ود ومـ اآلثار فرواً مف فروع الدراسال التاري ية
 .) Atkinson 1965:4ام ػػا محم ػػد م ت ػػار المرجـــف نفســـو  ) 22-27فق ػػد ق ػػاؿ ف اآلث ػػار

تمثؿ الجا ر العممل لمتاريخ وتقدـ ل ا مصادرت األولى.

 3.1مجال عـمم اآلثـار وأىـدافو

لق ػػد ُذك ػػر م ػػف قب ػػؿ اف المج ػػاؿ الزم ػػل لعم ػػـ اآلث ػػار يمت ػػد ل ػػى مبلي ػػيف السػ ػ يف ف ػػل

الماضل ،وفل مذت ال قطة ب اصة ،يتفػوؽ ومػـ اآلثػار ومػى االتػاريخ التقميػديا الػذي يقصػر
مادتا ومى الوثائؽ المكتوبة ،والتل ال يتجاوز اطول ا وم اًر مسة آالؼ س ة.

1

يشػػمؿ مجػػاؿ ومػػـ اآلثػػار كػػؿ وصػػور التػػاريخ البشػػري بمػػا فػػل ذلػػؾ وصػػور الكتابػػة

وب اصة العصريف القديـ والوسيط.

وفيمػػا يتعم ػػؽ بهم ػػداؼ وم ػػـ اآلث ػػار يقػػوؿ آتك س ػػوف المرجـــف نفســـو :) 4:ا ف ال ػػدؼ
األسػػمى لعمػػـ اآلثػػار مػػو التوسػػع فػػل ف ػػـ اإل سػػاف والطبيعػػةا .لكػػف ي ِ
بلح ػظ المػػرم اليػػوـ اف
ُ
 . 1بالمقابل هناك مٌزات أو خصائص ٌنفرد بها التارٌخ المستقى من المصاادر المتتوبا ت تله ات ٌتفاو ع اى التاارٌخ المساتقى
ماان اارااارل وملااك مراال خاصااٌ تفسااٌر ا أااداه بإرلاااا أساابابها لااى دوااااي لخصااٌ اااً أالا ألااخاص ٌم تااون سا اتخااام
القرارل هناك خصائص أخرى ستـُمتر اً متانهال
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بعػػض الػػدوؿ والمجتمعػػال ا ػػذل تُوظ ػؼ ومػػـ اآلثػػار ل دمػػة امػػداؼ قوميػػة مشػػرووة مثػػؿ
ػر الػوطف لػدى الشػبارآل وذلػؾ وػف طريػؽ الكشػؼ
تقوية الحػس الػوط ل ،وبمػوره ال ويػة ،وح ّ
وف رل اجدادمـ وابراز دورمـ ،ومساممت ـ فل مسيره تطور البشرية ،بي ما جد دوالً ا رى

وظفَتْا ألنراض وامداؼ سياسية
 4.1ميام رجل اآلثـار

سرائيؿ مثبلً ).

يمكف القوؿ ،فل كممال م تصره ،ف م مة رجؿ اآلثار مػل القيػاـ بعمميػال المسػوحال
الميدا يػػة او اإلش ػراؼ ومي ػػا والت قيػػر وػػف اآلثػػار بطريقػػة ومميػػة فػػل المواقػػع المحػػدده الت ػل
تُ تار .وبعد الفراغ مف الت قير يوثؽ ومما .وذلؾ بإوداد تقرير ُمفَصؿ يصؼ فيا بالكتػابة
والصور والرسومال طػوال العمؿ وال تائج التى توصؿ لي ا.

ومف م ػاما ايضػًا دراسة اآلثار وتحميم ا بم ج او م امج آثارية.
فيما يمل مزيد مف التفاصيؿ لما تقدـ فل الفقره السابقة ،مما ُيعتقد بفائدتا الستجبلم
م مة رجؿ اآلثار بصوره اكثر وضوحاً.

المتَتَب ػع لم ػػاـ رج ػػؿ اآلث ػػار يجػػدما تق ػػع ف ػػل ث ػػبلل م ارحػػؿآل م ػػل م ػػا قب ػػؿ الت قي ػػر،
ف ُ
فالت قير فسا ،ثـ ما بعد الت قير.
 1.4.1مرحمة ما قبل التنقيب

تشتمؿ مرحمة ما قبؿ الت قير ومى ومميف اساسييف مما

أوالً جمف المعمومات عن الموقف

تُجمػػع المعمومػػال وػػف الموقػػع سػوا ًم اكا ػػل مػػل معمومػػال تاري يػػة او جلرافيػػة او
جيولوجية او اجتماوية لخ،...
ثانيـًا :المسح األثـري بأنواعو المختمفة
المسػػم األث ػػري مػػو قط ػػة البداي ػػة ألي ومػػؿ مي ػػدا ل .ال ػػدؼ م ػػا تحدي ػػد المواق ػػع

األثرية التل كا ل فل يػوـ مػا مسػرحاً ل شػاط سػا ل قػديـ ،يرمػؿ الموقػع ألف يكػوف اثػ اًر.
ي ،اي مػػف الجػػو ،واش ػ ر وسػػائما المسػػت دمة التصػػوير
والمسػػم األثػػري ا ػواع .مػػل جػػو ّ
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الجػػوي ،وارضػػل،اي ومػػى ظ ػػر األرض ،ومػػائل ،يسػػت دـ فػػل حالػػة اآلثػػار اللارقػػة فػػل

المام.

يقػػوـ بالمسػػم األثػػري فريػػؽ متكامػػؿ ي ارسػػا رجػػؿ آثػػار مت صػػص .يشػػتمؿ الفريػػؽ

ومى مت صصيف فل العموـ المساوده الوثيقة الصمة بعمـ اآلثػار ،مثػؿ الجيولوجيػا ،وومػـ
ػاميف ومس ِ
الحيواف القديـ وومـ ال بال القديـ ،كما يشػمؿ ايضػاً مصػوريف ورس ِ
ػاحيف وفَ ْيػل
ُ َ
َ
ُم ْ تبرال ووماالً.
2.4.1

مرحمة التنقيب

ػال حضػػار ٍ
الت قيػػر ومػػؿ ح ػِذر وم ػ َظـ لفحػػص م مفػ ٍ
ية تراكمػػل بمػػرور الػػزمف مػػع
َ
ُ
ُ
التربة .قد تكوف مذت الم مفال ثابتة او قابمة لم قؿ .وقد تكوف نػائره فػل التربػة تمامػاً او
جزئيػػًّاً .فػػل مػػذت المرحمػػة يحػػدد ال بيػػر الطريقػػة التػػل سػػيتبع ا فػػل الت قيػػر

مػػا طريقػػة

الكوم ػػة ،او ال ػػدؽ او الطريق ػػة المس ػػتوية الش ػػاممة ) .وف ػػل الع ػػاده يق ػػوـ ب ػػالحفر وم ػػاؿ
مت صصوف .واحيا اً ُي ْس َمم لمطبلر بالحفر لمت َعمـ .وو د ظ ور المعثورال يتولى الحفر
برام فل اآلثار بالتدرج مف صلار ال برام لى مدير البعثة.

 3.4.1مرحمة ما بعد التنقيب

تشتمؿ مرحلة ما بعد التنقيب

ومى وويف مف األوماؿ .مما اآلتياف:

أوالً توثيق العمل األثري

يوث ػػؽ العمػ ػ ُؿ األث ػػري بتقري ػػر ُمفَصػ ػؿ ،يص ػػؼ في ػػا رج ػػؿ اآلث ػػار بالكتاب ػػة والص ػػور
والرسومال طوال العمؿ وال تائج التى توصػؿ لي ػا .ويشػمؿ ذلػؾ وػده امػور يػهتل فػل

مقدمت ا التص يؼ اآلثاري ،ومع ػات وضػع المتشػابا مػف األدوال او الف ػار او األسػمحة
او القبػػور ) فػػل مجمووػػال بلػػرض تحديػػد ا واو ػػا او طرزمػػا ،ومػػف ثػػـ اال تبلفػػال فيمػػا

بي ػػا .وبػػالطبع لػػيس ضروريػًّا اف يقػػوـ بالتصػ يؼ الشػ ص َ ْف ُسػػا الػػذى اجػػرى الت قيػػر.
وو ػػد العثػػور ومػػى ال ػػوع فسػػا مػػف األدوال والف ػػار فػػل ال ػػوع فسػػا مػػف القبػػور يسػػتطيع

اف يست تج اف مذا التجمع مف األ واع يش ّكؿ وحده تعبر وف مجمووػة معي ػة
رجؿ اآلثار ْ
مف ال اس ،واف تػواتُر مػذا التجمػع مػف األ ػواع المتشػاب ة يشػكؿ الحضػارال او الثقافػال،
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ؾ ّّ ِّؿ ب ػػدورما وح ػػدال التصػ ػ يؼ اآلث ػػاري
والت ػػل تشػ ػ ّ
وبمراقبػػة م مفػػال اي ثقافػػة يتس ػ ى لرجػػؿ اآلثػػار الوصػػوؿ لػػى وػػده حقػػائؽ واسػػت تاجال،
آتك س ػػوف ،المرجـــف نفســـو.) 2:

يجوز وصف ا بالتاريخ او التاريخ الثقافل ألصحار مذت الثقافة ا ظر المثاؿ اد ات الفقػره

 3.3وف مجتمع االمجمووة الحضارية اا ).

ثانيـًا الدراسة والتحميل
يجػػوز لرجػػؿ اآلثػػار ،فػػل طػػار الد ارسػػة والتحميػػؿ ،اف يحمػػؿ اي ظػػامره ثقافيػػة معي ػػة
او يفسرما .لكف المرم ي ِ
بلحظ اف رجؿ اآلثار،و دما يقوـ ب ذت المحاولة ،فإ ػا يجػد فسػا
ُ
مضطر لتجامؿ اي تفسػير يقػوـ ومػى الػدافع الش صػلآل فيسػتعيض و ػا بمسػببال ذال
اً
طبيعة وامة مثؿ تلييرال فل البيئة والطبيعة ،او ضلوط اقتصادية واجتماوية وامة ،او
اثػػر اال ت اروػػال التق يػػة ومػػى الكثافػػة السػػكا ية او حجػػـ اإل تػػاج ومكػػذا

الموضــف

السـابق نفســو ) .ويػرى األسػتاذ آتك سػػوف ( الموضـف نفســو ) اف مػذا ال ػػوع مػف التفسػػير
المرتبط بثقافال وصور ما قبؿ الكتابة ال يرتقل فل مستوات لمتفسير الذي

الم َدوفآل ف و اقؿ م ا درجة.
يجدت المرم فل التاريخ ُ

 .2التاريخ

 1.2مفيوم التاريخ
الم ْح ػدثوف مػػف وػػرر ون ػربييف وػػف مف ػػوـ التػػاريخ،
المتػػه روف و ُ
و ػػد اسػػتقرام مػػا كتبػػا ُ
تبرز لمقاريم وده ٍ
معاف م تمفة ومتباي ة .وربما يرجع مذا التبايف ل مط بعض ال ُكتار بػيف

مع ػػى الفظػػة التػػاريخا وبػػيف مع ػػى افمسػػفة او مصػػطمم التػػاريخا 2.فمفظػػة تػػاريخ فػػل الملػػال

 2ل ن موضوا الفر بٌن مفهوم التارٌخ وا سف التارٌخ ال ٌخ و من تهقٌدل ٌقول روزنتال ( ن هناك تناقضا ً وعدم انسلام باٌن
دراك مهناى ت ما التاارٌخ وباٌن دراك ا سافتت) 25:0274ت و ن أصال ت ما تاارٌخ (  ) History, Histoireالمولاود ااً
ال غتٌن اإلنل ٌزٌ والفرنسٌ ٌهود ل فظ اإلغرٌقٌ إستورٌا ( ) istoriaت التً تاناتت خا ل القارنٌن الساادل والخاامل لمت
تهنً تل المهارف المهم التً ٌلب أن ٌ م بها الرلل المرقاف ااً دولا المدٌنا ل( روزنتاال ت المرجع االسعا اااسهسع ) 07:ل
وعندما لاء أرس و (  422 -473لمل ) استخدم ال فظ نفسها ل دالل ع ى السارد المانظم ل ظاواهر ال بٌهٌا ل لتان اإلغرٌا
ما لبروا أن أاردوا لألخٌار لفظا ع ام ( ) scienceت ااقتصارت لفظا إسعتورٌا ع اى وصاف ا أاداه والوقاائي البلارٌ ل رام
أخاامها الرومااان عاان الٌونااان باالسااتخدام نفسااتت وماان الرومااان أخاامتها بقٌ ا الاادول ا وربٌ ا ل ل مزٌااد انظاار ارانااز روزنتااـال (
المرج اسهس ) 22-16:لأما ا سف التارٌخت اإنها لًء مخت ف تماما ً ت اهً تقوم ع ى ته ٌل ا أاداه وتفساٌرهات وال تقاف عناد
عصر مهٌن أو ملتمي مهٌنت متلاوز الزمان والمتانت مستبدل التل باالفردل لقاد تأاده ا ساف التاارٌخ عان ماهٌا التاارٌخ ت
ما ما تان هو ع مـًا أم انـ ًات وعن موضوعاتت ت وتفسٌره ت وظهرت عد مدارل اً هما الملالت أقدمها مدرس ابان خ ادون (
 0317-0442م )ل رم ظهرت المدرس المرالٌ ت التاً أسساها هٌلال (  0740 -0551م؛  ) Hegelوالمدرسا المادٌا التاً
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األوربي ػػة اإل جميزي ػػة ،الفر س ػػية واأللما ي ػػة ) ل ػػا م ػػدلوؿ الماض ػػل المع ػػى األوؿ) .وم ػػو

المع ى الذي يتبادر لى ذمف القػاريم ،مػثبلً و ػدما يقػ ار و ػواف كتػار وػالـ اآلثػار المشػ ور

نػػوردوف تشػػايمد  ) Gordon Childeامــا حــدث فــر التــاريخ"

What Happened in

 .) Historyوالمفظة ل ا المع ى فسا فل الملة العربية باإلضافة لمع ى آ ر م تمؼ و دما

ػؼ بالوقػػل او الػزمف والػػذي
تكتػر ب مػز األلػػؼ مكػذا االتػػهريخ ا .فحي ئػذ يكػوف مع امػػا التعري َ
يقابما فل اإل جميزية لفظة ا dating , ( to ) dateا.
المع ى الثا ل لمتاريخ مو الذي يحمؿ مدلوؿ العمـ ،الدراسة ،تدويف األحدال .ومو ما

قصدت مر شو و دما وصؼ التاريخ به ا االتدويف القصصل لمجرى شئوف العالـ كما او
بعضاا

مر شو  .) 7:0272ف مذا التعريؼ يقترر جداً مف تعريؼ روز تاؿ لمتاريخ به ا

االوصؼ األدبل ألي شاط سا ل ثابل قاـ با األفراد او الجماوال ،والذي يتجمى فل
تطور اي جماوة او فرد ،ويرثر ومى تطورماا

روز تاؿ  .) 07:0274اما قسط طيف

زريؽ  ،) 32:0274فقد َورؼ التاريخ به ا االسعل إلدراؾ الماضل البشري واحيائاا .وتُ َعد
مثاالً لمتاريخ ب ذا المف وـ األ ير ،كؿ الكتر التل اُؿ ِّفَل فل تواريخ الشعور مثؿ تاريخ
ل َّ َود الكتر التل
كؿ مف فر سا ،وا جمت ار ،والسوداف ،ومصر ،ونيرما .وكذلؾ ايضاً ُ
تتحدل وف تاريخ كؿ مف الفف ،والعمـ ،واألدر او وف تاريخ اي شىم تطور ومى مر

الزمف و َ مؼ ورامت آثار تطورت.
ف است داـ التعبير اتدويف قصصلا فل تعريؼ مر شو ،والتعبير اوصؼ ادبلا فل

تعريؼ روز تاؿ ،يجػر اال يػذمر بالقػاريم لمظػف بػهف التػاريخ ُم َجػرُد قص ٍ
ػص تُح َكػى ،او ا ػا
فرع مف فروع األدر ،بؿ ف ما قُ ِ
صد مف االست داميف مو تبياف اف م ج التاريخ وصفل،
معيار.
وليس
اً

ف واقػ ػػع حػ ػػاؿ التػ ػػاريخ اليػ ػػوـ ،ووضػ ػػعا فػ ػػل الجامعػ ػػال والمعامػ ػػد العمميػ ػػة العالميػ ػػة

ام اكػػاف ذلػػؾ فػػل مجػػاؿ التػػدريس اـ
ب اصػػة ،يركػػد ا ػػا قػػد اصػػبم مػػف العمػػوـ المتطػػوره ،سػو ً
أسسها تاارل ماارتل ( 0774-0707م؛  ) Carl Marxومدرسا أرنولاد تاوٌنبً ( 0255-0772م؛ ) Arnold Toynbeeت
وغٌرها من المدارلل
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البح ػػل اـ الت ػػهليؼ .وذل ػػؾ بفض ػػؿ الطريق ػػة الدقيق ػػة والصػ ػ اوة المحكم ػػة الت ػػل اتف ػػؽ ومي ػػا
وارتضاما وممام التاريخ المرموقوف ،واصبم كؿ باحل يحاوؿ اتباو ا وااللتزاـ ب ػا .فحػوؿ

مذا المف وـ لمتاريخ يدور موضوع مذت المقالة.

 2.2تقسيم تاريخ البشرية إلى عصور

ااااااا ف تقسػػيـ مجمػػؿ الػػزمف الػػذي واشػػا اإل سػػاف لػػى وصػػور ِ
وحقَ ػر قػػد اصػػبم حقيقػػة

واقعة فل األوساط العممية ،وذلؾ بالرنـ مف تحفظ كثير مف العممام وميا .لقد صار مقبوالً

لميزتػػا ف ػػل تس ػ يؿ العممي ػػة التعميمي ػػةآل ف ػػاؾ وصػ ػراف كبي ػراف ،قُسػ ػـ ك ػػؿ واحػػد م مػ ػا ل ػػى
3
صػد
وحدال اصلرُ ،سميل
اً
وصور كذلؾ .اُطمؽ ومى األوؿ اوصور ما قبؿ التػاريخا ،وُي ْق َ
ؽ ومػى الثػػا ل
بػا تمػؾ الػػدمور الطويمػة مػف ومػػر البشػرية التػل سػػبقل ظ ػور الكتابػة .واُطمِػ َ

ويقصد با الفتره بعد ظ ور الكتابة .مف احية ا رى قُسـ وصر ما قبؿ
العصور التاري ية
ُ
ي
ػدي .وقُسػػـ العصػػر الحجػػر ّ
ي وحديػ ّ
ي ،وبرو ػػز ّ
التػػاريخ لػػى وصػػور ثبلثػػة متعاقبػػةآل حجػػر ّ
ي حديل محمد ومل  .) 07-03:0275ومف
ي وسيط وحجر ّ
ي قديـ ،وحجر ّ
بدورت لى حجر ّ
احية ا رى قُسمل العصورالتاري ية لى ثبلثة وصور :قديمػة التػاريخ القػديـ ) ووسػيطة
التاريخ الوسيط ) وحديثة التاريخ الحديل والمعاصر).

مػػا مػػذت العصػػور ،بػػالطبع ،ال تقسػػيمال صػ اوية ال ت طبػػؽ ومػػى الواقػػع ،ذ ال حػ ًّػدا

فاصبلً بيف وصر وآ ر ،وا ما يكوف اال تقاؿ مػف وصػر لػى آ ػر ا تقػاالً تدريجيػًّا وبطيئػاً.
ول ػػئف س ػػمـ ب ػػا الم ػػرم ج ػػدالً ،فإ ػػا ني ػػر متعاصػ ػره ف ػػل ك ػػؿ ا ح ػػام الع ػػالـ ،كم ػػا ا ػػا ل ػػيس
بالضروره اف تعيش كؿ المجتمعال كؿ مذت العصور .ف اؾ بعض المجتمعال ا تقمػل مػف

الحجري القديـ لمحجري الحديل مباشره ،وا رى بدائية معاصره ،احوال ا تشابا احواؿ ساف
العصػػور الحجريػػة .لكػػف ممػػا ال شػػؾ فيػػا اف مسػػيره تطػػور البش ػرية كا ػػل بطيئػػة جػػداً فػػل
 3ل ظهر هما التهبٌر ول مر عام  0744عندما استخدمت أمٌن متأاف نااربون وأرَ ب بات بهام المخ فاات البلارٌ والأٌوانٌا
وا وانً الفخارٌ ل لتن الفضل اً تهمٌم التهبٌر ٌهود ل برٌ انً دانٌال وٌ سون المي ضامنت ااً عناوان أاد تتبات صادر سان
 0770أسماه " آرار وأولٌات ما قبل التارٌخ اً أستت ندا" ( مأمد ع ً ) 03:0275ل
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ػور طويمػة
وصور مػا قبػؿ التػاريخ مقار ػة بالعصػورالتاري ية ،واف البشػرية جمعػام واشػل دم اً

جداً قبؿ امتدام بعض الشعور لى ا تراع ُظُـ لمتدويف والكتابة.
يق ػرر العممػػام اف ظ ػػور اإل سػػاف ومػػى وجػػا األرض كػػاف قبػػؿ حػػو ثبلثػػة مبليػػيف
 ) 4 111111س ة ،او اقؿ قميبلًآل فقد قَدر العممام ومر اقدـ احفورال بشرية ُوثِر ومي ػا
حت ػػى اآلف ب ح ػػو ممي ػػو يف وس ػ ػتمائة سػ ػ ة ل ػػى ممي ػػو يف وثما مائ ػػة ال ػػؼ سػ ػ ة
 .) 2 711111 -2 711111كا ػػل ق ػػد اُ ْكتش ػػفل ف ػػل حػ ػ ّدار ف ػػل ثيوبي ػػا واول ػ ُػدفاي ف ػػل ت از ي ػػا
ِ
قصػد
 .) Philipson 0277اما اقدـ قوش كتابية فقد ُكت َبل حو سػ ة  4211قبػؿ المػيبلد ،وتً َ
ب ا ال قوش المصرية والرافدية .وبعباره ا رى ،ف ومر العصور التاري يػة الثبلثػة مجتمعػة

ال يتجاوز مسة آالؼ  ) 7111س ة ،ومل سبة تُ ْعتبر ضئيمة جداً مف ومر البشرية.
ػر م ػا
بعد مذت المقدمة العامة وػف العصػور وتقسػيمات ا يعػود المػرم السػت ارج وص اً

بعي ا ،ومو العصػر التػاري ل القػديـ لتوضػيم بعػض ال قػاط المتعمقػة بػا مثػؿ حػدودت

الزما ية ،و صائصا ،وطبيعة مصادرت.

 3.2العصور التاريخية القديمة

الراي السػائد مو اف العصور التاري ية القديمة بدال مع ا تراع اإل ساف لمكتابة ،اي
ٍ
ػتبلؼ بػيف العممػام فػل وطػام قصػبة السػبؽ ألي مػف
م ػذ حػو  4211ؽ.ـ .وبػالرنـ مػف ا

مصر فل وادي ال يؿ وسومر فل ببلد الرافديف ،فإ ا يمكف القوؿ ف الكتابة قد ظ ػرل فػل
وقػػل متقػػارر حػػو  4211ؽ.ـ ) .فػػل كػػؿ مػػف سػػومر ومصػػر .فَ ُكتَِب ػل الملػػة السػػومرية
بػػال ط التصػػويري اوالً ،الػػذي تطػػور تدريجيػػًّ لػػى ال ػػط اإلسػػفي ل ،ثػػـ المسػػماري .و ُكتَِب ػل

المصػرية القديمػػة بثبلثػػة طػػوط مػػل ال يرونميفػػل وال يراطيقػػل ثػػـ الػػديموطيقل .بعػػد ذلػػؾ
توالل ُظُـ الكتابة بمرور الزمف فل العديد مف اقطار الشرؽ األد ى مستفيده استفاده مباشره
او ني ػػر مباشػ ػره م ػػف التجرب ػػة المصػ ػرية او الس ػػومرية

وب ػػد الق ػػادر محم ػػود وب ػػداهلل

27 ، 2-0:2117آل وا ظر ال ي وـ  37:0257ايضػًا ).
ذف م ػػف ام ػػـ صػ ػػائص العص ػػر التػػػاري ل الق ػػديـ ظ ػػور ظ ػػـ لمكتاب ػػة وا تش ػػارما.
و بلص ػػة م ػػا اوردت وب ػػدالقادر محم ػػود وب ػػداهلل

2117

) و ػػف ش ػػهه الكتاب ػػة وتطورم ػػا بع ػػد
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السومرية والمصرية مل ما يهتل .مف المصرية استفادل الكتابتاف الك عا ية المبكره فل ببلد
الشػػاـ ،والسػػودا ية القديمػػة المشػ وره بالمرويػػة فػػل السػػوداف .ومػػف السػػومرية جػػامل األكديػػة
فػػل الع ػراؽ واإلببلئيػػة فػػل بػػبلد الشػػاـ .ومػػف األكديػػة ا حػػدرل الكتابػػال الحيثيػػة فػػل بػػبلد

األ اضػػوؿ ،واألوراتيػػة فػػل الشػػماؿ الش ػرقل ،مػػف الحيثيػػة ،والعيبلميػػة الفارسػػية القديم ػػة )
واأل مي يػػة فػػل بػػبلد فػػارس .ولعػػؿ مػػف اإلببلئيػػة جػػامل األوناريتيػػة .ومػػف الك عا يػػة المبكػره

التػػل ظ ػػرل فػػل بػػبلد الشػػاـ فػػل القػػرف السػػابع وشػػر قبػػؿ المػػيبلد ،وفػػل سػػي ام فػػل القػػرف

السػ ػػادس وشػ ػػر قبػ ػػؿ المػ ػػيبلد ،ا حػ ػػدرل الكتابػ ػػة اإلنريقيػ ػػة والعربيػ ػػة الشػ ػػمالية والج وبيػ ػػة.
واستمرل الك عا ية المبكره فل ببلد الشاـ حتى بملػل الطػور الفي يقػل حػو سػ ة  0111قبػؿ
الميبلد .ومف الكتابة الفي يقية جػامل الكتابػال المرابيػة والعبريػة القديمػة واآلراميػة بعػد القػرف

التاسػػع قبػػؿ المػػيبلد .لكػػف المرابيػػة والعبريػػة القديمػػة ا قرضػػتا واسػػتمرل الكتابتػػاف الفي يقيػػة
واآلرامي ػػة ،لتس ػػود الثا ي ػػة وم ػػى األول ػػى بع ػػد ذل ػػؾ .ث ػػـ تفرو ػػل اآلرامي ػػة بم ػػرور ال ػػزمف ل ػػى

السريا ية والعبرية الجديده والتدمرية وال بطيةآل ومف األ يره

او األ يرتيف فل راي بعض الباحثيف ) جامل الكتابة العربية الحالية.

ف مػػف صػػائص العصػػور التاري يػػة القديمػػة ظ ػػور مبراطوريػػال ودوؿ اس ػتعمارية

كبػ ػػرى مثػ ػػؿ الدولػػػة المص ػ ػرية الحديثػ ػػة ،واإلمبراطوريػ ػػة األش ػػورية ،واإلمبراطوريػ ػػة الفارسػ ػػية،
وامبراطوري ػػة اإلس ػػك در األكب ػػر ،واإلمبراطوري ػػة الروما ي ػػة .ويػ ػرتبط ب ػػذت ال اص ػػية الط ػػابع
الدي ل الذي اصطبلل با مذت اإلمبراطوريال ،وث يػةً كا ػل اـ مسػيحيةً .فقػد اوتبػر فراو ػة

الدولة المصرية ا فس ـ اب ا ًم لآلل ة ،بي ما اوتبر اإلمبراطور الروما ل فسا الكامف األوظـ
لممعبودال الوث ية .وبعد االوتراؼ بالمسيحية لتكوف الديف الرسػمل لئلمبراطوريػة الروما يػة
فل س ة  445ـ اوتبر األباطره الروماف ا فس ـ حماه لممسيحية.

اكثر مف راي فل اللرر .مف ذلػؾ .األوؿ مػو
اما وف اية العصور القديمة فإف م الؾ َ
ا ا ا ت ل س ة  427ـ ،ومل الس ة التل ا قسػمل في ػا اإلمبراطوريػة الروما يػة لػى قسػميفآل
قسـ شرقل واصمتا القسط طي ية ،ونربل وواصمتا راف ػا.
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الراي الثا ل ا ا ا ت ل واـ  357ـ ،ومل الس ة التل سقط في ا القسػـ اللربػل فػل يػد

القبائؿ الجرما ية .اما و د المسمميف فإف اية العصػور القديمػة اكثػر وضػوحاً ،حيػل

ػا

ا ت ػػل فعػبلً بظ ػػور اإلسػػبلـ ،ثػػـ ا تشػػارت ػػبلؿ الفتوحػػال اإلسػػبلمية .ووميػػا يمكػػف اوتبػػار
واـ  750ـ ،ومػو العػاـ الػذي ُوِلػد فيػا الرسػوؿ محمػد صػمى اهلل وميػا وسػمـ ،ايػة العصػور
التاري ية القديمة فل المشرؽ اإلسبلمل ،وبداية العصور التاري ية الوسطى.

 .3وجوه العالقة بين اآلثـار والتاريخ القديم

ف العبلقة بيف اآلثار والتاريخ القديـ تتمثؿ فل جممة فوائد ومكاسر افادما كؿ ومـ مف

اآل ر .لكف بعد رصد تمؾ الفوائد سيتضم لمقارىم اف التػاريخ القػديـ مػو المسػتفيد األكبػر.

ذكر ألمـ مذت المكاسر.
فيما يمل ٌ
 1.3مكاسب التاريخ القديم من اآلثـار

مصدرً ميمـًّا من مصادر التاريخ القديم
ا
 1.1.3صيرورة اآلثار
يستقل مررخ التػاريخ القديـ مادتا وف احواؿ اإل ساف فل العصور القديمة مف
مصادر مت ووة .مل ،با تصار ،ك ّؿ ما َسمِ َـ ووصؿ لى ال اس مف آثػار الماضل،
سوا ًم اكا ل قوشاً او كتابال قديمة او م مفال آثارية .واذا سمـ المرم بوجود ِقمة مف

اآلثارييف والمرر يف ممف يتشككوف فل اممية اآلثار لمررخ العصر الحديل مثبلً ،فسيجد
اف جم ـ ،ف لـ يكف جميع ـ ،يعتقدوف بهممية اآلثار كمصدر م ـ ًّ
جدا مف مصادر
التاريخ القديـ .ف امو المررخ الضميع ج .مر شو يصؼ ومـ اآلثار به ا حميؼ لمتاريخ

 4.) 021:0272ويقرر ر.ج .آتك سوف  ،) 7-7:0277استاذ اآلثار بجامعة ساول ويمز
ببريطا يا ،اف دور اآلثار يتعاظـ فل العصور التاري ية التل تقؿ في ا الماده المكتوبة.

وضرر مثبلً لذلؾ بالدور الذي لعبا ومـ اآلثار فل رسـ صورٍه لتاريخ بريطا يا بلؿ

 . 4تولى جل هرنلو منصب أستامٌ التارٌخ الوسٌ بلامه لندن خ ل الفتر من  0204لى 0243ل وقد ألف الهدٌد من
المؤلفات تلهد لت ب ول الباا ورسو القدم اً ع م التارٌخل
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فتره االحتبلؿ الروما ل .كما وصؼ بير اآلثار المصري ،محمد جماؿ الديف م تار

 ) 27:0275التاريخ واآلثار به ما تواماف ُمتصبلف ،ال بد اف يتعاو ا لكشؼ الحقيقة

التاري ية .ثـ ف بير اآلثار السودا ل ،جـ الديف محمد شريؼ

 ،) 20:0250اوم ا

صريحة بقولا ا ف االكتشافال األثرية مل اساس ومم ا وف تاريخ السوداف القديـ،
ويقصد جـ الديف شريؼ

ولوالما ما ورف ا شيئاً ُي ْذ َكر وف تاريخ مذا القطرا.
باالكتشافال األثرية كؿ ما تهتل با اي حفرية مع ية مف مكتشفال ،بما فل ذلؾ الرسوـ

الم قوشة والكتابال القديمة التل ته ذ قيمت ا كشامد كتابل اكثر م ا اثري.

ف است داـ مررخ التاريخ القديـ لمماده األثرية ،مزاوجاً َّ بي ا وبيف الشوامد الكتابية
المحدوده ،فل راي الكاتبة ،امـ و صر مف و اصر العبلقة بيف التاريخ القديـ واآلثار.

وكما بي َف األستاذ م تار الفقره  2.1اوبلت ) ،يجر اف تتسـ مذت العبلقة بسمة التعاوف
بيف المت صصيف فل المجاليف ،لكل تتحقؽ الفائده المرجوه ،ومل كشؼ الحقيقة

التاري ية.

 2.1.3إثراء الكشوفات األثـرية المادة المكتوبة القديمة
باكتشافات كتابية جديدة

قبؿ اف يظ ر ومـ اآلثػار لى الوجود كاف مررخ التاريخ القديـ يعتمد ومى
مصادر تحوـ الشكوؾ حوؿ مصػداقيت ا ،مثػؿ روايػال ال ُكتػار الكبلسػيكييف ،كتػار الع ػد
القػػديـ المعػػروؼ ب ػالتوراه حاليػػًّا ) والروايػػال الشػػفامية .لكػػف بعػػد ت ػواتر الكشػػوفال بػػدا
تدفؽ المواد المكتوبة بشتى ا واو ا .وفل الحقيقة كاف العامموف فل الحفريال األثرية فل

حاالل كثيره جداً يبحثػوف وػف وثػائؽ مكتوبػة ب صػوص الملػال التػل فَكػوا رموزمػا ،والتػل
يمكف اف تشرح ل ـ اآلثار فس ا .وقد اشير مف قبؿ لػى اف معظػـ المعػروؼ والمتػداوؿ
مف قوش وكتابال قديمة قد ظ ر وػف طريػؽ الت قيػر األثػري .ومكػذا يكػوف ومػـ اآلثػار

سامـ فل كشؼ التاريخ وف طريؽ دوما لمصادرالتاريخ.
قد َ
 3.1.3استخدام اآلثـار كتقنية تاريخية لرسم اإلطار التاريخر
لبعض الممالك القديمة
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ف احسف مثاؿ يمكف تقديما لتوضيم الدورالذي يمكف اف تمعبا اآلثار فل رسـ طار

التػػاريخ السياسػػل لمممكػػة مػػف الممالػػؾ القديمػػة مػػو قائمػػة ممػػوؾ مممكتػػل بتػػة ومػػروي
 571ؽ.ـ  471 -ـ ) التػػل ا شػػهما وػػالـ اآلثػػار األمريكػل جػػورج ا ػػدرو رايز ػػر

5

G.A.

فرنػػا مػػف ومميػػال الت قيػػر فػػل كػػؿ الجبا ػػال الممكيػػة
 ) Reisnerفػػل وػػاـ  ،0224بعػػد ا

السودا ية .لقد تمكف رايز ر مف شام اوؿ قائمة متصمة وشبا مكتممة ل ػذت المممكػة م ػذ
قيام ا حػو سػ ة  571ؽ.ـ .وحتػى سػقوط ا حػو  471ـ ،مسػت دماً باألسػاس وسػائؿ او
تق ية آثارية صرفة ،مل تق ية التص يؼ والتسمسؿ )  .) typology and seriationطَبػؽ

رايز ر مذت التق ية ومى امراـ المموؾ الم تشره فل الكرو و ػوري والبركػؿ ومػرويآل فصػ ف ا
ل ػػى مجموو ػػال حس ػػر مواص ػػفال معي ػػة مش ػػتركة بي ػػا جميع ػػًا ،مث ػػؿ الش ػػكؿ ال ػػارجل
لم ػػرـ ،وشػػكؿ المقصػػوره المتصػػمة بػػا ،واشػػكاؿ حج ػرال الػػدفف ووػػددما ،وشػػكؿ كػػؿ مػػف
ال ػػد َرج الم ػػردي لحجػ ػرال ال ػػدفف ومس ػػده الب ػػار والت ػػابول ومادت ػػا ،ث ػػـ تماثي ػػؿ المجيب ػػال
 ) shwabti figuresوتفاصػػيؿ كثي ػره تتصػػؿ ب ػػا واشػػيام ا ػػرى .فحيثمػػا تطابق ػػل او

تش ػػاب ل م ػػذت المواصػػػفال ف ػػل وػػػدد م ػػف األمػ ػراـ جعم ػ ػػا مجموو ػػة فػػػل مرحم ػػة ا ػ ػػرى.

ومعتمػػداً ومػػى المبلحظػػة ،اكتشػػؼ رايز ػػر وجػػود ت ػدا ؿ بػػيف مػػذت المجمووػػال مػػف حيػػل
األسالير المعمارية والز رفية ونيرما .فقد الحظ مثبلً اف المجمووة الواحده ،بالرنـ مػف
تميزما بع اصر معماريػة وز رفيػة معي ػة ،كا ػل تحتػوي كػذلؾ ومػى و اصػر موجػوده فػل

ام اكا ل سػابقة او الحقػة ل ػا ،تػرتبط ب ػا وػف طريػؽ تمػؾ الع اصػر.
مجمووة ا رى ،سو ً
وب ذت الطريقة تمكف مذا العالـ الفذ مف ترتير ثما ية وستيف مرمػاً ترتيبػاَ ًّ تسمسميػًّا زم ػاً،
وزاد ومػػى ذلػػؾ بمحػػاوالل جػػاده لمحصػػوؿ ومػػى اسػػمام الممػػوؾ مػػف ال قػػوش الكتابيػػة التػػل

يعثر ومي ا فػل األمػراـ .بػؿ زاد ومػى ذلػؾ بتقػديرت طػوؿ و ػد كػؿ ممػؾ وبػر معادلػة مػف

ابتكارت مو

سامية دفع اهلل .) 02:2117

6

 5المحرررر :اررنا الررد المللفررة .لرررن المحرررر ٌ تنررا معفررا فررً ة مررا وصررفت المحرررر بممنرتررٍن مررا إمررا رت فترتررا سٍاسررٍتا
وحضارٌتا  ،ت ممنرتٍن ،نبتٍة ومروٌة ،من تارٌخ السودا القدٌم السٍاسً والحضاري.
 6ل بهد أترر من رمانٌ عقود مان ظهورهاا ت ماا زالات قائما راٌزنار تمرال ا ساال ي عمال لدٌاد ااً الترونولولٌاا النبتٌا
والمروٌ ل اللدٌر بالمتر أن ترتٌب ر ر م وك اً قائم راٌزنر هم مالوي بامانً ت ت خمانً و أمانً نتً ٌرتً قاد تهضاد رار
كوةا9ت وهو مان أعماال الم اك أماانً نتاً ٌرتاًل متار
اتتلااات لرت اً موقي التوَ سن 0240ت لاءت بالنقش المهروف َّ
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 4.1.3إعطاء اآلثار عمقاً زمنيـًّا لمتاريخ القديم بإضافة عصور ما قبل التاريخ
قبؿ ظ ور ومـ اآلثار ،وتحديػداً فػل ال صػؼ األوؿ مػف القػرف السػابع وشػر ،جػام

قُ ػس يرل ػػدي يػػدوى آرثػػر  ) Arthurواسػػتاذ مػػف جامعػػة كمبػػردج يسػػمى جػػوف اليتفػػول
 ،) John Lightfootب ظرية تقوؿ :ف ومر الكوف ال يتجاوز السػتة آالؼ سػ ة
محمػػد ومػػل

04:0275

) .وتهسيس ػاَ وم ػى مػػذت ال ظريػػة ظ ػػرل ت ػواريخ كثي ػره تجعػػؿ مػػؽ

الكػػوف فػػل وػػاـ  3113ؽ.ـ .وظػػؿ ال ػػاس يصػػدقو ا حت ػى بدايػػة القػػرف التاسػػع وشػػر
مر شػػو  .) 020:0274لكػػف جػػام ومػػـ اآلثػػار فكشػػؼ اوالً وػػف سػػاف بيمتػػداوف

 011 111س ة ) وا ساف مايدلبرج  271 111س ة ) وا ساف جػاوه )  711 111سػ ة ).
ير ،كمػا سػمؼ ذكػرت ،كشػفل اآلثػار وػف ادوال سػاف ح َػدار ) فػل ثيوبيػا واولػدفاي
وا اً
فل ت از يا التل تـ تهري ا ل حو  2 711 111س ة.
وتوالػل اكتشػافال ومػـ اآلثػػار وػف شػاط اإل سػاف فػػل تمػؾ العصػور اللػابره .ومػػف
طمِػؽ ومي ػػا العصػػور
بلل ػػا تبػػيف اف تطػػور البشػرية كػػاف بطيئػاً جػػداً فػػل البػػدايال التػػل اُ ْ

الحجرية .وسبر االسـ احجريةا مو اف ص اوة تمؾ األدوال مف الحجاره كا ل
ت يمف ومى ال شاط اإل سا ل فهصبحل امـ م مفاتا.

وبعد مئال اآلالؼ مف الس يف ازدادل وتيره التطور حو األحسف ،فد مل بعض

المجتمعػال البشرية وصر البرو ز .وبعد وشرال اآلالؼ مف الس يف ا تقمل بعض

المجتمعػػال لعصػػر الحديػػد .وفػػل العصػػر الحجػػري الحػػديل كا ػػل مجتمعػػال كثي ػره فػػل

الشرؽ األد ػى كمصػر ،والسػوداف ،والعػراؽ وبػبلد الشػاـ ) قػد توصػمل لمعرفػة الز اروػة
واستئ اس الحيواف ،مما جعم ا تميؿ لبلستقرار ،األمر الذي كاف لا اكبر األثر فل ظ ور
كثير مف اال تراوال واالكتشافال الم مة ،مثػؿ وسػائؿ حفػظ الطعػاـ وظ ػور الت ظيمػال

االجتماوية والكتابة.

وبظ ػ ػور الكتاب ػػة ف ػػل وق ػػل م ػػا ب ػػيف  3111و 4111ؽ.ـ ) ف ػػل ك ػػؿ م ػػف س ػػومر
ومصػر ) بػدال العصػػور التاري يػة القديمػػة .امػا كػؿ الػػدمور التػل سػػبقت ا والتػل اوجػَِزل
ا خٌ ُر اً هما النقش س فت المبالر ( ت خماانً ) والامي قب ات ( مالوٌباماانً )ل انظار ساامٌ دااي
التتابات لترتٌب راٌزنر ٌدل من ناأٌ أخرى ع ى عبقرٌ الرلل ومقدراتت اللخصٌ ل
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س ػػيرت ا ف ػػل الفقػ ػره او ػػبلت ،فق ػػد ج ػػرى التقمي ػػد م ػػذ  0770وم ػػى تس ػػميت ا بعص ػػور م ػػا قب ػػؿ
التػػاريخ .ورنػػـ رسػػوخ المصػػطمم وتلملمػػا فػػل الكتػػر العمميػػة ال اف م ػػاؾ الكثيػريف ممػػف
ٍ
ونير ُم َوفقَ ٍة ،ومف بي ـ كاتبة مذا المقاؿ .فإذا ظر المػرم
نير دقيقةَ ،
اوتبروما تسميةً َ
لتعريفال العممام والفبلسفة لمتاريخ سيجد مف بي ا مف يعرفا به ا اكؿ شاط اإل ساف فل

الماضلا .ومذا المع ى فسا مو كما اسمف ا مو الذي و ات رجػؿ اآلثػار نػوردوف تشػايمد
فل كتابا اماحدل فل التاريخا .وا طبلقاً مف مذا المف وـ يجوز لمررخ التػاريخ القػديـ اف

يعتبر وصور ما قبؿ الكتابة ومل التسمية التل تفضم ا الكاتبة ) امتداداً طبيعيػًّا لمورام

لعصور ما بعد الكتابة.
2.3

مكاسب عـمم اآلثـار من الكتابات ا

ااااااامما ال شؾ فيا اف ومـ اآلثار الذي يدرس المجتمعال التػل ورفػل الكتابػة قػد اسػتفاد
لى حد كبير مف ميزه وجود الكتابة فل تمػؾ المجتمعػال .تتمثػؿ مػذت الحقيقػة بصػوره جيػده

فػػل الحضػػاره المص ػرية ،وبدرجػػة اقػػؿ فػػل حضػػارتل بتػػة ومػػروي السػػودا يتيف ،وحضػػارال
ا رى.

وبالرنـ مف اف اكثرية المبا ل والقبور األثرية فل مصر والسػوداف ال تصاحب ا

ماده مكتوبة ،فإ ا حيف توجد ،يست دم ا رجؿ اآلثار ،ويعتمد ومي ػا فػل التػهريخ والتحميػؿ

بالدرجة فس ا التل يعتمد في ا ومى المعث ػورال األثريػة البحتػة

1990:237 O'Connor

) .واحس ػػف األمثم ػػة وم ػػى ذل ػػؾ قب ػػور المم ػػوؾ وال ػػببلم ف ػػل البم ػػديف .فع ػػف طري ػػؽ ال ق ػػوش
المصػػاحبة ل ػػا تػػـ تهري ػػا والتعػػرؼ ومػػى اصػػحاب ا .وفػػل السػػوداف يمكػػف القػػوؿ ف جميػػع
الجبا ػػال الممكيػػة فػػل الك ػػرو و ػػوري ومػػروي كا ػػل َسػ ػتُجابِاُ مصػػير جبا ػػال كرمػػة وببل ػػة
وقسػػطؿ فسػػا ،لػوال المكتوبػػال التػػل ِ
وو ّرفػػل بهصػػحاب ا .وقػػد كػػاف لوجػػود
وج ػ َد ْ
ل بػػدا م اَ ،

دور فل ناية األممية،
الكتابال الدالة ومى اسمام المدفو يف فل جبا ة الكرو بصفة اصة ٌ
ألف مذت الجبا ة احتول قبور اربعة مف المموؾ السودا ييف الػذيف حكمػوا مصػر ،وكو ػوا فػل
تاري ػػا مػػا يعػػرؼ باألس ػره ال امسػػة والعش ػريف .وبقػػدر ج م ػا بهسػػمام ممػػوؾ كرمػػة وببل ػػة
وقس ػػطؿ ،فإ ػػا ج ػػؿ ِمػ ػ ْف احي ػػة ا ػػرى موي ػػة كثي ػػر م ػػف المب ػػا ل العام ػػة ف ػػل الحض ػػارال
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لم َعق ػده وجػػز رجػػاؿ اآلثػػار و ػف تحديػػد
والثقافػػال السػػودا ية القديمػػةآل أل ػػا بسػػبر طُرزمػػا ا ُ
مث ػػؿ
ػهكثر م ػػف مقت ػػرح لمب ػػام الواح ػػد
وظائف ػػا .فك ػػا وا ،ف ػػل احس ػػف األحػ ػواؿ ،ي ػػهتوف ب ػ َ

الم ْب ػػى الطي ػػل ذي الطوابػػؽ
المسػػور العظػػيـ فػػل المصػػورال ،و َ
الدفوفػػة فػػل كرمػػة ،والحػػوش ُ
ٍ
لمباف مماثمة ،لك ا تحتوي صوص تُع ّػرؼ
المتعدده فل كر وؽ ) .وقد تكوف م الؾ حاالل
بماميت ا ،فَتُ ْل ِل رجؿ اآلثار وف م مة طرح تفسيرال محتممة لما قد تكوف وميا.
 3.3مثال لتاريخ مجتمف سودانر قديم أخذت مادتو من اآلثـار

المثاؿ المع ل مه وذ مف ثقافة سودا ية قديمة اكتشف ا رايز ر س ة  0215فػل وػدد مػف

المواقع فل اقصى شماؿ ال وبة السفمى ،واطمػؽ ومي ػا مسػمى اثقافػة المجمووػة اا

A-

 .) Group Cultureفمعػدـ تمك ػا مػف تحديػد مويػة اصػحاب ا ،ولكو ػا م تشػره فػل اكثػر مػف

موقػػع ايض ػاً  ،فم ػـ يصػػم ربط ػػا باسػػـ موقػػع معػػيف .ففػػل ػػبلؿ السػػتي ال والسػػبعي ال مػػف
ِ
ِ
اميػػز مػػذت
القػػرف الماضػػل اكتُش ػؼ المزيػػد مػػف المواقػػع ،وُش ػرل و ػػا تقػػارير وافيػػة .مػػف ْ
التقػارير كتػار مػػ .ا .وردسػتروـ H. A. Nordström, Neolithic and A-Group Sites.
) ،الذي صدر فل العاـ  .0252كاف المرلؼ فسا قد شارؾ فل ومميال الت قير
فل ودد مف المواقع حوؿ الشبلؿ الثا ل ممثبلً لمجمووة الدوؿ اإلسك د افية.

7

فمف بلؿ ف ار مصري وسمع مصرية ا ػرى ،تَ َمكػف ال بػرام م ػذ البدايػة مػف تحديػد
الوقل الذي واشل فيا مذت الثقافة ،والذي يمتد تقريباً مف حو  4511ؽ.ـ .لى حو 2711

ؽ.ـ .وب ذا تكوف ثقافة المجمووة ا معاصره لثقافال ما قبؿ األسرال فل
ج ور مصر

قاده األولى ،الثا ية والثالثة ) ،ولحقبة فجر األسرال المصرية كذلؾ.

ف كتار األستاذ وردستروـ المرجف نفسو ) ليس مجرد تقرير وادي مثؿ التقارير

التػل يكتب ػا ررسػام بعثػػال الت قيػر وقػر ا ت ػػام العمميػال فػل موقػع معػػيف وممػل فيػا بعثػػة
معي ػػة .بػػؿ مػػو ومػػؿ متكامػػؿ يجػػر اف ُي ْحت ػ َذى ،رجػػع فيػػا المرلػػؼ لكػػؿ التقػػارير الس ػابقة
والمرلفال التل ُ ِش َرل وف ثقافة المجمووة ا ،فضبلً وف تقارير البعثة التػل ومػؿ في ػا .لقػد
بػػػدا واضػ ػػحاً اف المرلػ ػػؼ َو َم ػ ػ َد لػ ػػى وطػ ػػام القػػػارىم صػ ػػوره تش ػػبا التػ ػػاريخ التقميػ ػػدي بقػ ػػدر
 7ل هناك مؤلفات أخرى لٌد تناولت أضار الملموع أل انظر عنها سامٌ داي
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المسػػػتطاع وػ ػػف اصػ ػػحار مػ ػػذت الثقافػ ػػة ،بػػػداما بالحػ ػػديل وػ ػػف اصػ ػػم ـ .فعػ ػػرض ظ ػ ػريتيف
و اقش ػ ما ،تقػػوؿ حػػدامما ف المجمووػػة ا تمث ػػؿ مج ػره مص ػرية لمسػػوداف ،وتقػػوؿ األ ػػرى

ض األولػى وتََب ػى الثا يػة ودافَػع و ػا .ثػـ قسػـ الفتػره التػل واشػت ا
ب ويت ػا السػودا ية .فػرفَ َ
رحػؿ :مبكػره ،ووسػيطة classic
الثقافة التل تجوز تسميت ا تاري ا ،مجا اًز ) لى ثبلل م ا

) ومتػػه ره .اوتمػػد المرلػػؼ فػػل مػػذا التقسػػيـ ومػػى التطػػور والتلييػػر فػػل ف ارمػػا ،ذلػػؾ ألف
كثير ما ُيست َدـ فل ومـ اآلثار ل ذا اللرض ل اصيتا كمعمَـ اساسل لمحضارال
الف ارالذي اً
والثقافال القديمة.
بعد الحصوؿ ومى مذا اإلطار االتاري لا ا تقؿ المرلؼ لممئا بتفاصيؿ مسػتقاه كم ػا

م ػػف اآلث ػػارآل فع ػػرض تصػػػورت ألوض ػػاع اص ػػحاب ا السياسػػػية واالجتماوي ػػة ،فاس ػػت تج وج ػػود
ت ظيمػػال سياسػػية فػػل شػػكؿ مػػارال صػػليره فػػل بعػػض الم اركػػز الم مػػة .وػػرج بعػػد ذلػػؾ لػػى

وصؼ احوال ـ االقتصادية ،ومو مجاؿ يجد رجؿ اآلثار فيا فسا حاضػ اًر اكثػر ممػا يجػدما

فل مجاؿ األحواؿ السياسية .فمػف ػبلؿ العثػور ومػى بػذور متفحمػة ل بػال القمػم والشػعير
ػار َس ِح ْرفَ ػة الز اروػػة .كمػػا قػػاـ العثػػور ومػػى
اسػػت تج وردسػػتروـ اف مجتمػػع المجمووػػة ا مػ َ
ِ
اسػتدؿ
وظاـ الماوز والضاف برما ػًا ومى ممارست ـ تربيػة مػذت الحيوا ػال .امػا األبقػار فقػد ْ

ومػػى وجودمػػا بػػالعثور ومػػى روث ػػا م موط ػاً بصمصػػاؿ الف ػػار .واشػػارل ُم َ مَفػػال كعظػػاـ
السػمؾ والسػ ارال لممارسػت ـ الصػيد ال ػري .ومكػذا يمكػف القػوؿ ف نػذاممـ كػاف مت ووػاًآل

جمػػع ب ػػيف البقولي ػػال ولح ػػوـ الض ػػاف والمػػاوز واألبق ػػار ولح ػػـ الس ػػمؾ ،واف اقتص ػػادمـ م ػػو

اآل ر كاف مت ووػًا ،ارتكز ومى الزراوة وتربية الحيوا ال والتجاره.
ام ػػا التج ػػاره فيقص ػػد ب ػػا وم ػػى وج ػػا ال ص ػػوص التج ػػاره ال ارجي ػػة .وق ػػد دؿ وم ػػى
وجودمػػا سػػمع ومصػ ووال م تمفػػة ذال اصػػوؿ مصػرية ُوثِػر ومي ػػا فػػل قبػػور المجمووػػة اآل
مثؿ ِجرار ف ارية كبيره الحجـ ومتي ة الص ع ،كا ػل تسػت دـ فػل مصػر كحاويػال لمبضػائع
العسؿ وال بيذ ) ،ومص ووال حاسية مصرية كالفروس وال طاطيؼ واألزاميؿ والص ارال
تعتبر اقدـ ادوال معد ية ُوثِر ومي ا فل السوداف ) ومص ووال حجريػة كػالحمل واألوا ػل
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والػواح األردواز .ومػف ال احيػػة األ ػرى لػـ ُيعثػػر ومػى مصػ ووال سػػودا ية فػل مصػر ،وػػدا
قميؿ مف الف ار فل بعض قرى ج ور مصر.
ق ػػادل م ػػذت الحقيق ػػة الس ػػت تاج متوق ػػع ،وم ػػو اف الص ػػادرال الس ػػودا ية لمص ػػر كا ػػل

ت حصػػر فػػل مجمووػػة معي ػػة مػػف الم ػواد ال ػػاـ كا ػػل تحتػػاج لي ػػا مصػػر فػػل كػػؿ وصػػور

تاري اآل ومل العاج سف الفيؿ ) ،و شر األب وس ،وجمود الحيوا ال وب اصة الحيوا ػال
الرْقطام كالف ود وال مور ،وايضاً ريش ال عػاـ وبيضػا واشػيام ا ػرى كالحيوا ػال الحيػة وربمػا
العبيد.

ا ْفػ َرد المرلػػؼ مسػاحة كافيػػة لوصػؼ الصػ اوال المحميػة .فوصػػؼ الف ػار مػػف حيػػل
الم ػػاده ال ػػاـ ،وطريق ػػة صػ ػ اوتا واش ػػكالا ،و صائص ػػا الجمالي ػػا م ػػف ز رف ػػة ب ػػالتمويف او
ب ػػالتحزيز ،وبػ ػيف تميػ ػزت ف ػػل م طقػ ػة وادي ال ي ػػؿ .ووص ػػؼ صػ ػ اوال ا ػػرى مث ػػؿ صػ ػ اوة

األوا ل ،واألدوال الحجرية وص اوة السبلؿ والبروش ،والمص ووال الجمدية.

وبالرنـ مف ضآلة المكتشفال مف آثار مواقع السكف ،ال ا ا ُوثر ومى بعض اآلثار
مف مذا ال وعآل فقد وثرل حدى البعثال ومى بقايا م ازؿ مب ية مف حجر تعتبر اوؿ م ػازؿ
مػػف وو ػػا فػػل تػػاريخ السػػوداف .وصػػؼ وردسػػتروـ مػػذت الم مفػػال بالتفصػػيؿ مبي ػاً تق يػػة

الب ام ،وم طط الم زؿ ،وودد اللرؼ ،واحجام ا ،وشكؿ األرضيال .وكذلؾ وصؼ الم ازؿ
ػار فػػل ذلػػؾ الوقػػل ،ومػػل األك ػواخ بػػالطبع ،التػػل لػػـ يبػػؽ م ػػا سػػوى آثػػار َدلّػل
األكثػػر ا تشػ اً
ومي ا ،مثؿ آثار المو ِاقد او ال ُحفَر التل كا ل تلرس في ا األومده.
وصػػؼ وردسػػتروـ وػػادال الػػدفف و ػػد امػػؿ المجمووػػة ا ،حيػػل ػػـ كػػا وا يػػدف وف
موتػػامـ فػػل امػػاكف م صصػػة فػػل اط ػراؼ الصػػحرام بػػالقرر مػػف القػػرى ،واف قبػػور الس ػواد

األوظػػـ مػػف ال ػػاس كا ػػل بسػػيطة بػػدوف اب يػػة فوقيػػة ،وا ػػـ كػػا وا يمفػػوف جثػػة الميػػل فػػل
حصيره او فل قطعة مف الجمد او القماش ،ثـ يضعو ا دا ؿ المحد فل وضع قُ ْرفُصائل.
والح ػػظ وردس ػػتروـ وزم ػػبلرت اف قب ػػور المجموو ػػة ا كا ػػل تُ ْفػ ػتَم م ػػف وق ػػل آل ػػر
إلد ػػاؿ دف ػػال جديػػده ،كمػػا الحظ ػوا اف قبػػور األطفػػاؿ وحػ َػدما تحتػػوي ومػػى نرابيػػؿ ف اريػػة

ويفَسػ َر
ػارف ب ػػا ُ
وبػػيض عػػاـ .ولػػـ تعػػرؼ مثػػؿ مػػذت العػػادال و ػػد اي شػػعر آ ػػر ،حتػػى تُقػ َ
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ػاجز و ػػف تق ػػديـ تفس ػػير م اس ػػر ل ػػذت الظ ػػامره
مل ازم ػػا .ومك ػػذا يج ػػد رج ػػؿ اآلث ػػار فس ػػا و ػ اً
المرتبطة بعادال الدفف فل حضاره المجمووة ا.

ي ت ػػل التقريػػر وػػف ثقافػػة المجمووػػة ا بالحػػديل وػػف ايت ػػا .فيػػذكر المرلػػؼ ا ػػا،

ممثمػةً فػل ف ارمػا ،ا تفػل بصػوره مفاجئػة فػل وقػل مػا قبػؿ ايػة األسػره المصػرية األولػى.
اما الكيفية فميس بمقػدور اآلثػار اف تتحػدل و ػا .لكػف اقتػرح بػرام اآلثػار تفسػيرال وامػة
مثؿ تدمور احواؿ المجمووة االقتصادية وامؿ اقتصادي ) او تعرض ا لعدواف ارجل
وامؿ سياسل ).

ف مػػذت الصػػوره التػػى رسػػم ا وردسػػتروـ وػػف مجتمػػع المجمووػػة ا بػػبل شػػؾ تصػػور

جا باً مف تاريخ مذا الشعر ،وليس م ماً اف تكوف مادت ا قد اُ ذل مف قػش كتػابل او مػف
َبرديػػة ،او مػػف بقايػػا ماديػػة ال تحمػػؿ كتابػػال.

ػػا صػػوره حقيقيػػة ،ألف اآلثػػار ال تك ػػذر.

ض ػمف مػػذت الحقػػائؽ فػػل اي كتػػار ي ػػدؼ لكتابػػة
ومػػف م ػػا يمكػػف لمػػررخ التػػاريخ القػػديـ اف ُي َ
تاريخ قديـ ما دامل الحقائؽ تشكؿ حمقة يمكف ربط ا بحمقال ا رى .وم ا ترى الكاتبػة اف
مػررخ التػاريخ القػديـ و ػد اسػت داما المػاده األثريػة مػف األسػمـ واألفضػؿ لػا اف يسػتمدما مػف

مصادر اثرية فل شكؿ تقارير متكاممة تماثؿ تقريػر األسػتاذ وردسػتروـ ،ولػيس مػف التقػارير

األولية المه وذه بشكؿ مباشر مف واقع العمؿ الميدا ل فل موقع الت قيبال.

 4.3مالحظات عمى نوعية التاريخ المبنر عمى اآلثـار

مػػف اب ػػرز المبلحظ ػػال الت ػػل يمكػػف اإلش ػػاره لي ػػا فيم ػػا يتعمػػؽ بالت ػػاريخ المب ػػل وم ػػى

مصادر اثرية ،والتل يمكف است راج ا مف الفقره السػابقة ،مػل نيػار دور الفػرد او الع صػر
الش صػل .فػالفرد ال مكػاف لػا فػل التػاريخ المب ػل ومػى اآلثػار ،بطبيعػة الحػاؿ ،بػالرنـ مػف
ق اوػػة رجػػؿ اآلثػػار بوجػػود ش صػػيال مػػرثره وفاومػػة .لػػذلؾ فػػإف الجماوػػال او المجتمعػػال

تحؿ محؿ الفرد كما يتضم مف المثاؿ فل المبحل  3.3اوبلت .فإذا ُسئؿ َم ْف؟ فإف اإلجابػة
لف تكوف ش صية معروفة ،بطبيعة الحػاؿ ،بػؿ تكػوف اإلشػارال دائمػاً لمجماوػة اصػحار،

او امؿ ،او مجتمع المجمووة ا ).
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ت ػ ػرتبط ب ػ ػػذت ال قطػ ػػة مبلحظػ ػػة ا ػ ػػرى ومػ ػػل تفسػ ػػير األحػ ػػدال او الظ ػ ػوامرآل

حػ ػػو

التلييرال المادية كا تفام وع مف الف ار وظ ور وع جديد ،او ظ ور وبلمال ضعؼ او
ٍ
ػر ألف اآلثػار
تدف فل المستوى التق ل او االقتصػادي ،او ظ ػور وػادال دفػف جديػده .ف ظ اً
ال تتعامؿ مع الفرد ،فإف التفسير المتاح ل بير اآلثار سيكوف مف قبيؿ التفاسير العامة التل

ترجػػع مسػػببال التلييػػر لعوامػػؿ بيئيػػة وم ا يػػة ،او لضػػلوط اقتصػػادية او لحػػدول مج ػرال
كبيره او لظ ور تق يال جديده ،ومذت مف قاط الضعؼ الموجوده فل اآلثار.

 5.3لماذا يستخدم المؤرخ اآلثـار؟

مػػذا الس ػراؿ مشػػروع .فقػػد اوضػػحل الكاتبػػة فػػل صػػدر المقػػاؿ اف بعػػض الطمبػػة قػػد
سهلوت .ولئلجابة يورد المرم سببيف.

الم َسػمّـ ب ػا
السبر األوؿ واـ ،ومو اف استفاده العموـ مف بعض ا البعض مف األمػور ُ
العممام م ذ وقل لػيس بالقصػير،
فل كؿ المجتمعال الم فتحة .فقد تَ اَ َدى بهممية مذا األمر
ُ
فيما يعرؼ فل اللػرر بػالعموـ المتدا مػة  ،) interdisciplinary systemsولػـ يعػد العػالـ
المت صص فػل مجػاؿ بعي ػا يتقوقػع دا ػؿ ت صصػا الضػيؽ .بػؿ اصػبم يثػري معارفػا مػف

كؿ العموـ المتاحة .والشلم فسا ي طبػؽ ومػى المػررخآل فيجػر وميػا اف يكػوف واسػع األفػؽ،

كثيػػر االط ػبلع ،تواق ػاً لممعػػارؼ فػػل كػػؿ مجػػاؿ يثػػري ت صصػػا .واآلثػػار ،كمػػا تقػػدـ الػػذكر
و ا ،مػل تػواـ لمتػاريخ ولػيس مجػرد ومػـ مسػاود لػا .فمػف األحػرى اف يػتعمـ المػررخ كيفيػة

االستفاده م ا ،ومو امر ،ذا توفرل اإلراده ،ليس بعيد الم اؿ.

السػػبر الثػػا ل ،وقػػد اش ػير ليػػا ص ػراحة اوػػبلت (  ،) 1.1.3ومػػو اف اآلثػػار مصػػدر ال

ن ػػى و ػػا لممػػررخ وب اصػػة مػػررخ التػػاريخ القػػديـ .امػػا لمػػاذا مػػررخ التػػاريخ القػػديـ ب اصػػة،

ف ػؤلف الكتابػػال القديمػػة بشػػكؿ وػػاـ ب ػػا الكثيػػر مػػف ػواحل القصػػور مقار ػػة بالكتابػػال مػػف
العص ػػور الوس ػػطى او العص ػػور الحديث ػػة .وفيم ػػا يم ػػل اب ػػرز ػ ػواحل القص ػػور ف ػػل الكتاب ػػال

القديمة.

 1.5.3قمة المادة المكتوبة من حيث الكمية
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ف ال قوش الكتابية ت تمؼ مػف بمػد آل ػر ،وفػل البمػد الواحػد مػف فتػره أل ػرى ،حسػر

الظ ػػروؼ الت ػػل حفظ ػػل تم ػػؾ المص ػػادر ،ب ػػؿ حس ػػر ظ ػػروؼ الت قي ػػر احيا ػ ػاً .لق ػػد ك ػػاف

ال ت ػراع األلمػػا ل قػػوت مبرج  ) Gütenbergماكي ػػة الطباوػػة فػػل القػػرف ال ػػامس وشػػر

المػػيبلدي العصػػور الوسػػطى ) اكبػػر األثػػر فػػل التوسػػع فػػل ومميػػة التػػدويف والكتابػػة فػػل
كؿ بقاع العالـ المتحضر آ ذاؾ.

وقبؿ ذلؾ التػاريخ كا ػل السػجبلل به واو ػا الم تمفػة تُكتػر ب ػط اليػد .وكػاف مرلفػو
الكتر ي طوف م طوطػة اصػمية واحػده ثػـ يػدفعوف ب ػا لم سػاخ ل سػخ المزيػد م ػا .ومػف
حسػػف حػػظ م ػرالم ال سػػاخ اف الػػورؽ -الػػذي كػػاف قػػد ا تُػرع فػػل الصػػيف فػػل بدايػػة القػػرف

الثػػا ل المػػيبلدي س ػ ة 017ـ )  -ب ػدا يتػػوفر ،وي تشػػر بصػػوره واسػػعة بعػػد القػػرف الثػػامف

الميبلدي.

ولمقاريم اف يتصور كيؼ كػاف حػاؿ التػدويف قبػؿ ا تػراع الػورؽ حػيف كا ػل وسػائؿ

الكتابة المتاحة ت حصر فل المواد الصػمبة مثػؿ الحجػاره والعظػاـ واأل شػار ومػواد ا ػرى
كػ ػػالجمود والػ ػ ّػرؽ ،وفػ ػػل احسػ ػػف األح ػ ػواؿ ورؽ البػ ػػردي .والشػ ػػؾ ،ذف ،فػ ػػل اف المصػ ػػادر
الكتابيػػة المتػػوفره مػػف العصػػور التاري يػػة القديمػػة تعتبػػر نيػػر كافيػػة فػػل كػػؿ األحػواؿ وفػػل

ك ػػؿ الحض ػػارال ،بم ػػا ف ػػل ذل ػػؾ الحض ػػارال الت ػػل اش ػػت رل بلػ ػ ازره س ػػبية ف ػػل الكتاب ػػالآل
كالحضاره المصرية واألشورية والكبلسيكية .ومف م ػا كػاف البػد لمػررخ العصػور القديمػة

مف انت اـ الفرصة باستلبلؿ المصادر األثرية لسد الفجوال الموجوده فل تػاريخ الشػعور
التل تركل كتابال محدوده ،او واصرل ،او جاورل مد يال ورفل التدويف.

 2.5.3الصبغة النمطية أو المبالغة التر اصطبغت بيا موضوعات بعض النقوش
ف ال ػػاظر فػػل اإلرل المكتػػور لمحضػػارال القديمػػة ،وب اصػػة تمػػؾ التػػل قامػػل فػػل

م طقة الشرؽ األد ى القديـ ،ربما يصؿ لى ق اوة بهف كتّار ذلػؾ التػرال ،لػـ يكػف لػدي ـ
حسػاس بالتػػاريخ .فػهكثر كتابػػات ـ مطيػة تقميديػػةآل واذا رجػل وػػف مػذا اإلطػػارآل لِتَػ ْذ ُكر

حدثاً م ماً ،فإ ا ال تمضل فل ذكر التفاصيؿ التل يتوقع ا المررخ ،بػؿ تعػود مػره ا ػرى
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لم مطية .ول ذا السبر فإف مثؿ مذت ال قوش تكوف ذال قيمة تاري ية محػدوده ف لػـ تكػف

وديمة الفائده.
ومػػف ِس ػمال ال مطي ػػة تمجيػػد المم ػػؾ ووصػػفا بص ػػفال يحػػر اف يوص ػػؼ ب ػػا دائم ػػا،

كالقوه ،والعػدؿ والقداسػة ،والتػديف .فػإذا ػرج الممػؾ نازيػاً او محاربػاً لعػدو مػا ،فإ ػا يفعػؿ

ذل ػػؾ إلرض ػػام اآلل ػػةآل ألف م ػػف ح ػػارب ـ م ػػـ اوػ ػدام لئلل ػػة .وكمث ػػاؿ ل ػػذلؾ الػ ػواح جمي ػػع
المموؾ السودا ييف ال بتييف بيل ،وت ػارقو ،وت ويػل امػا ل ،وا بلمػا ل ،واسػبمتو ،وامػا ل
تل يركل ،وحرسيوتؼ و ستاسف ).

ثمة سػمة ا رى تقمؿ مف قيمة بعض ال قوش القديمة مل الميؿ لممباللة فل ذكر

األوػػداد مثػػؿ اوػػداد القتمػػى فػػل المعػػارؾ واوػػداد األسػػرى والسػػبايا ورروس األبقػػار والثيػراف
وكميػػة ن ػػائـ ا ػػرى وقعػػل فػػل ايػػدي الجػػيش الم تصػػر .مثػػاؿ لػػذلؾ مػػا جػػام فػػل حوليػػال

الممػػؾ المصػػري س ػ فرو ،مرس ػس األس ػره المص ػرية الرابعػػة ،التػػل يتحػػدل في ػػا وػػف حممػػة

تهديبية ومى السوداف ،رجعل لى مصر ،وفل معيت ا سبعة آالؼ اسير سػودا ل ،ومائتػا

الػ ػػؼ راس مػ ػػف األبقػ ػػار سػ ػػامية دفػ ػػع اهلل  .) 027:0222ومثػ ػػاؿ آ ػ ػػر حوليػ ػػال الممػ ػػؾ
الس ػػودا ل ستاس ػػف الس ػػطور  ،) 77-37حي ػػل احص ػػى و ػػدد األس ػػرى والس ػػبل ورروس
الحيوا ػػال بمئػػال األلػػوؼ ،والػػذمر بعشػرال المئػػال مػػف األرطػػاؿ

سػػامية دفػػع اهلل

.) 042:2117

 3.5.3رداءة كثير من الكتابات من حيث حالة الحفظ ووضوح المغة
ف ال قوش والكتابال القديمة ومى قمت ا ،فمف بي ا ودد مقدر ال يمكف االستفاده م ا
لمحالة العامة لم قش او البردية المكتور ومي ا .فال قش قػد ي محػل جزئيػًّا او كميػًّا بسػبر
ووامػػؿ طبيعيػػة كالرطوبػػة وميػػات األمطػػار والسػػيوؿ .وكػػذلؾ البرديػػة ،ف ػػل اقػػؿ قػػدره ومػػى

مقاومة مثؿ مذت العوامؿ .ومف احية ا ػرى ،قػد تكػوف المشػكمة فػل صػعوبة ف ػـ الػ ص
ام
المكتػور .يحػػدل ذلػػؾ و ػػدما يكػوف الكاتػػر نيػػر مػػتمكف مػف الملػػة التػػل اسػػت دم ا سػو ً
اكاف ذلؾ فل حومػا وقواوػدما اـ مفردات ػا .لقػد ُوجػدل كتابػال مػف مػذا ال ػوع الصػعر
الف ـ مف موقع لحضاره سودا ية تعرؼ باسـ االمجمووة سا ما بعد مروي ) فل قصر
27
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بريـ .يرجع تاري ا لمقرف ال امس الميبلدي ،مكتوبة بملة نريقية دارجة تعج باأل طام
الملوية وال حوية .ومف احية ا رى ،م اؾ قػوش مكتشػفة ُكتَِبػل بملػال لػـ تُ َحػؿ رموزمػا
حتى اآلف ،مثػؿ الكتابػال بالملػة الكريتيػة ،او تمػؾ المكتوبػة بالملػة المرويػة السػودا ية

القديمة ) التل يمكف قرامت ا ،ولكف ال يمكف ف م ا ف ماً كامبلً.
 4.5.3عيوب تتعمق ببعض كتابات اليونان والرومان

ظ ػػر كثي ػػر م ػػف الم ػػرر يف والجلػ ػرافييف اإلنري ػػؽ والروم ػػاف ػػبلؿ وص ػػور ازدم ػػار
الحضػ ػ ػػارال اليو ا يػ ػ ػػة والروما يػ ػ ػػة والبيز طيػ ػ ػػة مػ ػ ػػف امثػ ػ ػػاؿ ميػ ػ ػػرودول ،) Herodotus

واقاثر يدس  ،) Agatherchidesواراتوسثي يس  ،) Eratosthenesوديودور الصػقمل
Siculus
Ptolomy

 ، ) Diodorusوس ػ ػػترابو  ،) Strabonوبمي ػ ػػل

 ،) Plinyوبطممي ػ ػػوس

) ،ويوس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيفيوس  ،) Josephusواولمبي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػودور

 ) Olympiodorusوبروكوبيػ ػػوس  .) Procopiusونيػ ػػرمـ كثيػ ػػر .كتػ ػػر م ػ ػرالم روايػ ػػال
وحكايػػال وػػف بعػػض الحضػػارال والشػػعور التػػل زارومػػا او سػػمعوا و ػػا ،يلمػػر ومي ػػا

الوصؼ الجلرافل ،ووصؼ وادال الشعور ،بي ما ي ػدر اف يجػد في ػا القػارىم معمومػال
تتعمػػؽ بالتػػاريخ السياسػػل او ا بػػار الحكػػاـ .مػػف احيػػة ا ػػرى تتفػػاول مػػذت الروايػػال مػػف

حيل مصداقيت ا مف كاتر آل رآل حيل يقارر بعض ا درجة ال رافة او األسػطوره .وقػد

ػل والثمػػيف ،وبػػيف الحقيقػػة وال يػػاؿ ،كمػػا فعػػؿ ميػػرودول فػػل
ي مػػط الواحػػد م ػ ـ بػػيف اللػ ّ
رواياتا وف اإلثيوبييف .مذا فضبلً وف كثره ال قؿ والتكرار .وقد كاف فل كتابال بعض ـ

ام اكػػاف ذلػػؾ فػػل اسػػمام األوػػبلـ اـ المواقػػع الجلرافيػػة ،اـ
كثيػػر مػػف األ طػػام ايض ػاً ،س ػو ً
نيرما مما جعؿ المرر يف يترددوف فل تصديؽ كؿ ما ُيكتر فػل مػذت الروايػال ،او ومػى

األقؿ يستعممو ا بكثير مف الحذر.

8

 .4وضف التاريخ القديم واآلثـار فر الجامعات العربية
 . 8أمر من أخ اء تارٌخٌ اً تارٌخ هٌرودوت مر ب دعاؤه ( الكتاباالثاسً ) 072 :أن الم ك السودانً لبتو أتم 71
عامـًا قضاها اً مصرت وأنت قتل نٌخو والد الفرعون المصري بسماتٌكت وأن ا خٌرت بهد مقتل والده هرب لى سورٌال
والصأٌح أن أتم لبتو لم ٌتلاوز  03عاما ب ت وأن الم ك السودانً المي قتل نٌخو هو تننوٌت أمانً وأن بسماتٌك هرب لى
آلورل
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وبعض جامعات الغرب والشرق

فػػل الجامعػػال العربيػػة تُػدرس مػػاده التػػاريخ القػػديـ وػػاده فػػل قسػػـ التػػاريخ ضػػمف بر ػػامج

بكػ ػالريوس اآلدار ،او التربي ػػة كم ػػا ف ػػل جامع ػػة ال رط ػػوـ بع ػػض الجامع ػػال ف ػػل المممك ػػة

العربي ػػة الس ػػعودية تس ػػمل م ػػذا القس ػػـ ”قس ػػـ الت ػػاريخ والحض ػػارها ) .ف ػػل انم ػػر الجامع ػػال
العربية تُقَدـ مذت الماده لطمبة المستوى األوؿ او الثا ل حتػى يكػوف م الػؾ تسمسػؿ تػاري ل،
وذلؾ بهف يدرس الطالر التاريخ القػديـ اوالً ،فالوسػيط فػل المسػتوى الثػا ل او الثالػل )
ثـ الحديل فل المستوى الثالل او الرابع ).

اما ماده اآلثار فتدرس واده فل قسـ م فصؿ فل كميػال اآلدار مػو قسػـ اآلثػار .ففػل

ػاـ آث ػػار ف ػػل كمي ػػال اآلدار جامع ػػة ال رط ػػوـ ،وجامع ػػة د ق ػػبل ،وجامع ػػة
الس ػػوداف م ػػثبلً اقس ػ ُ
ش ػ دي ،وجامعػػة جوبػػا .وفػػل السػػعودية قسػ ٌػـ يسػػمى قسػػـ اآلثػػار والمتػػاحؼ فػػل كميػػة اآلدار

بجامعة الممؾ سعود بالرياض .وبعض الجامعال العربية تسمم ظم ا بتعدد الت صصال.

فػػيمكف لمطالػػر اف يجمػػع بػػيف مػػادتل التػػاريخ واآلثػػار ،بػػهف تكػػوف حػػدامما رئيسػػة واأل ػػرى

ثا وية .اما الجامعال التل تتبع ظاـ الت صص الواحد فبل تتيم لمطالر مثؿ مػذا الجمػع.
ف مػدؼ ال ظػاـ األ يػر مػو تمكػيف الطالػر مػػف اف يػدرس فػل وػاـ واحػد اكبػر وػدد ممكػػف

مف التاريخ والحضارال القديمة ،وب اصة الحضارال األكثر ش ره ،سوا ًم اكا ل فل الشػرؽ
األد ى اـ فل اوروبا.
اما فيما يتعمؽ بتفاصيؿ الم ج المتبع فل تدريس ماده التاريخ القديـ فل الجامعال

العربية بم تمؼ ظم ا ،فإف المرم يبلحظ اف مذت الماده تشتمؿ دائماً ومى اجزام ابتدائية
او مقدمال ) يكوف موضوو ا حضارال او ثقافال وصور ما قبؿ التاريخ 9.وبال ظر فل

الكتر الدراسية المقرره ل ذت الماده ،يبلحظ القارﺉ كثره است دام ا لمشوامد األثرية او
المزج بي ا وبيف الشوامد الكتابية كهمر طبيعل ،او الزـ ال يمكف االسػتل ام

و ا.

 9ل ل تدلٌل ع ى ملك انظر صفأ المأتوٌات اً أي تتاب من التتب التً ته ى ل ب تمرالي دراسٌ ( )Text books
مر ب :تارٌخ االشر ااألدسى االقدٌم لهبد الهزٌز صالح أو معالم اتارٌخ االشر ااألدسى االقدٌم لمأمد أبو المأاسن عصفور
وغٌرهال
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ػاـ اصػػة بالتػاريخ القػػديـ واقسػػاـ ا ػػرى لآلثػػار.
فػػل كثيػػر مػػف الجامعػػال األوروبيػػة اقسػ ٌ
لكف م الؾ بعض الجامعال والمعامد جعمل تدريس المػادتيف فػل قسػـ واحػد ،مثػؿ جػامعتل
اكسفورد وليستر ببريطا يا.

فل الجامعة األولى تدرس المادتاف فل ٍ
ؽ وميػا اسػـ ا قسػـ اآلثػار الكبلسػيكية
قسـ اُ ْ
طِمػ َ
ال ومى مستوى البكالريوس ثبلل س وال ) ،تت اوؿ آثػار
والتاريخ القديـا .تدرس فيا مقرر ٌ

العالـ الكبلسيكل ،وتاري ا وف و ا بتركيز ومى الحضارتيف الكبرييف ،اإلنريقيػة والروما يػة.
وتتيم المقررال اال تيارية المتوفره الفرصة لتعمـ للال قديمة كاإلنريقية والبلتي ية .يػدرس

الطالػػر فػػل السػ ة األولػػى اربعػػة مقػػررالآل اث ػػاف جباريػػاف ،واث ػػاف ي تارممػػا مػػف بػػيف ثػػبلل
مجمووػػال .تحتػػوي المجمووػػة األولػػى ومػػى مقػػرر ِ
تػػاريخ ،والثا يػػة ومػػى مقػػررال
ال
ػار ،والثالثػػة ومػػى للػ ٍ
آثػ ٍ
ػال قديمػػة .وفػػل الس ػ تيف

الثا يػػة والثالثػػة يػػدرس الطالػػر سػػتة

مقػػررال موزوػػة بػػيف الت صصػػال الثبلثػػة فس ػ ا ،بي مػػا تظػػؿ الملػػال مػػل فسػ ػ ا التػػل

درس ا فل الست ة األولى ،ولكف فل مراحؿ متقدمة
) .( http/www.ox.ac.uk. 2007/2008

اما جامعة ليستر ،ففي ا قسـ يسػمى االتػاريخ القػديـ واآلثػارا .يمػ م درجػة البكػالريوس

ف ػػل م ػػذا الت ص ػػص .ت ػػدؼ الد ارس ػػة ف ػػل م ػػذا القس ػػـ ل ػػى تعري ػػؼ الطال ػػر بالمجتمع ػػال
والحض ػػارال الت ػػل واش ػػل ف ػػل الماض ػػل ،بتركي ػػز وم ػػى الحض ػػارتيف اإلنريقي ػػة والروما ي ػػة.

والفكره األساسية التل قاـ ومي ا مذا القسـ مل الدمج بيف المصادر الكتابية الكبلسيكية مف

جا ػػر ،والمصػػادر اآلثاريػػة الماديػػة مػػف الجا ػػر اآل ػػر .كمػػا تُػولِل الد ارسػػة فػػل مػػذا القسػػـ
امتماماً اصػًّا بالعبلقة التل قػد تبػدو احيا ػاً مت اقضػة بػيف مػذيف ال ػوويف مػف المصػادر (.
) http/www.le.ac.uk

 .5الخالصة

ف مذت األقساـ ،التل قامل فل الجامعتيف األ يرتيف ،ف دلل ومى شلم فإ ما تػدؿ

ومى اف تمؾ المرسسػال التعميميػة قػد توصػمل لػى امميػة الػربط والجمػع بػيف التػاريخ القػديـ
واآلثػػارآل ألف الواحػػد م مػػا يكمػػؿ اآل ػػر .وتريػػد الكاتبػػة مػػذا االتجػػات وتطرحػػا فػػل شػػكؿ
توصية لمرسسال التعميـ العالل سوا ًم اكا ل فل السوداف اـ فل الوطف العربل بشكؿ واـ.
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تقترح الكاتبة اف ُيعاد ال ظر فل ظاـ الت صص الواحد ،واف يستبدؿ ب ظاـ الجمػع بػيف اي
مػػادتيف  ،) major-minorيمكػػف اف تكمػػؿ حػػدامما األ ػػرى ،مثػػؿ اآلثػػار والتػػاريخ القػػديـ،
والعموـ السياسية والتاريخ الحديل ،واآلثار والجيولوجيا ،والجلرافيا الطبيعية .ومكذا.

المـراجف

أوالً العربية
داي  ،سامٌ بلٌر ا
( 0222ت اتارٌخ االحضارات االسوداسٌة االقدٌمة .االخر وم :دارهائل ل باع والنلر
والتألٌفل
 2117تارتارٌخامملكةاكوشا(اس تةاومرويا) .الخر وم :دار ا لقاء ل باع والنلرل
روزنتالت ارانز
 0274ا علماالتارٌخاعسداالمسلمٌن .ترلم صالح اله ًل بٌروت :مؤسس الرسال  .ا
زرٌ ت قس ن ٌن
 0274ا سحناوالتارٌخل بٌروت :دار اله م ل م ٌٌنل ا
ل لرٌفت نلم الدٌن مأمد
 0250ا السوداناالقدٌماوآثاره .الخر وم :م به لامه الخر ومل ا
ل عبد ت عبد القادر مأمود
 2117ا "لمأاا عاان ظهااور التتاباا وت ورهااا اااً الااو ن الهربااً"ل اااً ا نصاااريت
عبدالرأمن ال ٌب ( مأرر )ت كتاب األمةاالعر ٌة،االرٌامت 70-0ل ا
7ل مأمد ع ًت عبال سٌد أأمد
 0275اأح "ع م اارار المولد والنلأ "ت المسهلا ( 37الرٌام )20-02 :ل
مختارت مأمد لمال الدٌن
 0275ا "استخدام التقنٌ الأدٌر اً ملال اارار"ت المسهل  ( 37الرٌام )47-27 :ل ا
2ل هرنلول ج
 0272ا علماالتارٌخ ل ترلم عبد الأمٌد الهباديل بٌاروت :دار الأدارا ل باعا والنلار
والتوزٌيل ا
النٌهومت الصاد ا
 0257ا هجة االمعرفةت موسوع ع مٌ مصور ت الملموع الرانٌ ت ( )4امسٌرةا
الحضارةت تألٌف وترلم نخب من أساتم اللامهات الهربٌ ل اللرت الهام
012
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البروفسٍر سامٍة بشٍر دفع هللا

ل نلر والتوزٌي واإلع نل
ثانياً الفرنجية
ا
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