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 د:ـــتمهي

فيو عمى  ،اإلنسان مخموق فريد لو من المواىب ما يجعمو منفردا بين الحيوانات
ولو في جسمو وعقمو  ،عكسيا ليس شكال داخل صورة الطبيعة انو يشكل صورة الطبيعة

 ما يجعمو حيوانا واسع المعرفة. ،ما يجعمو مستكشفا ليا

إننا نصبح  ،إلى أصولنا الحيوانية –جزئيا –فكل األنشطة اإلنسانية ترجع 
ورغما عن ذلك فمن حقنا أن  ،مخموقات ضعيفة وحيدة لو أنا قطعنا صمتنا بتيار الحياة

فييا  ادية التي يمزم أن يشارك اإلنسانالمواىب المفيما يخص  نبحث عن شيء يميزنا
 .في ذلك المواىب التي تجعمو مختمفا الحيوان وعن

إن البحث التاريخي في أصل النشأة األولى لإلنسان ىو بحث في المجيول 
 ،فالنشأة األولى لإلنسان تغور في أعماق كون ال متناه من الطالسم واألسرار ،والغامض

طمب ىذه األسرار ازدادت ىذه األسرار غموضًا واشتدت  وكمما اشتد البحث اإلنساني في
ومع ذلك كمو فاإلنسان مازال ماضيًا في رحمة الكشف والبحث عن  ،فييا كثافة األسرار

ورغم الصعوبة الكبرى التي يواجييا الباحثون في  ،ماىية اإلنسان وأسرار نشأتو األولى
مجال البحث عن تاريخ اإلنسان األول ومقتضيات وجوده فإنيم استطاعوا أن يكشفوا كثيرًا 
   من الحقائق وأن يبسطوا مزيدًا من الفرضيات الكاشفة في ميدان األصول األولى لإلنسان.

مركزية في  إستراتيجيةضية تعد مسألة تحديد البدايات األولى لمجنس البشري ق
ومع أىمية الدراسات التاريخية واألثرية التي تمركزت حول الكشف عن  ،التاريخ اإلنساني

البدايات األولى لظيور اإلنسان عمى سطح المعمورة إال أن ميقات ىذا الظيور وصيغتو 
 .األولى بقيت وستبقى من األسرار الكبرى الدفينة في أعمال التاريخ

مالمح الإبراز  تستوقفنا من أجلمن ىذه العالقة فان ىناك عدة تساؤالت  وانطالقا
 إلنسان في فترة ما قبل التاريخ منيا:ل يةالفكر 
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 ما اإلنسان فيترك آثار ما أبدعو.أيترك كل حيوان من اآلثار ما يدل عمى مكانو 

ىناك مواىب كثيرة ينفرد بيا اإلنسان، ولكن محورىا جميعا يكمن في القدرة  -
 مى استنباط من ال يرى مما يرى.ع

الفن والعمم كالىما ينبعان من نفس الممكة الذىنية البشرية، وىي القدرة عمى  -
 تخيل المستقبل والتنبؤ بما قد يحد.

 أن الحضارة تضاعف األفكار فكل أداة جديدة تسرع وتزيد من قوة غيرىا  -

 صم. أن األخطاء مرتبطة بطبيعة المعرفة البشرية ارتباطا ال ينف -

 مالمح الحياة الفكرية إلنسان ما قبل التاريخ

 وىيمنت المعرفة، بمسألة انشغل الالمعرفة، غياىب من ذاتو اإلنسان انتشل أن منذف

 معرفة ىي ىل بنائيا، أو اكتشافيا وبطرق  المعرفة، بماىية خاصة أسئمة انشغاالتو عمى

 ذاتو نفي األسئمة، تمك عن إجابتو في المعرفي والفكر ذىنية؟ أم تجريبية ذاتية؟ أم موضوعية؟

 حركتو وينسج يتحرك المعرفي فالفكر والجدل، القطائع من سمسمة عبر ومرات، مرات

 .تاريخو زمن ويولد تاريخياً  ويتشكل ومسارىا،

لم يكن في متناول تفكيره إال  ،إن اإلنسان بتساؤلو عن أصمو منذ آالف السنين
وكان عميو أن ينتظر العصر  ،مناىج فمسفية مختمفة مبادئ مأخوذة من تعاليم دينية ومن

الحديث لكي تتوافر لديو معطيات ذات طابع مختمف مرتكزة عمى مصادر أخرى تتيح لو 
  .التأمل في بداية البشرية

فمنذ مميون سنة عمى األقل اخذ اإلنسان يجمع النباتات ويصطاد الحيوانات بشكل 
تمك الفترة التي  ،ترة اليائمة قبل التاريخفوليس لدينا تقريبا أية آثار باقية عن ىذه ال ،مميز

وكل ما وجده عمماء اآلثار عند نياية ىذه  ،استمرت أطول بكثير من كل التاريخ المسجل
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الحقبة عمى حافة الغطاء الجميدي في كيوف مثل كيوف التاميرا )اسبانيا وفرنسا( ىو 
 تسجيل لما سيطر عمى ذىن ىذا الرجل الصائد ومنو عرفنا عالمو وماذا كان يشغمو.

كان  ،م1769ان إلى اليابسة عمى المحيط اليادي سنة بسروي انو لما وصل اإل
 وترقص عمى تمك الشواطئ، ىنود كاليفورنيا يقولون انو عند اكتمال القمر تأتي األسماك

تخرج من الماء لتضع  (،الجرانيون )والحقيقة أن ىناك ساللة محمية من األسماك تسمى 
وتدور  ،فتدفن اإلناث نفسيا في الرمل بالذيل أوال ،بيضيا عمى الحدود الطبيعية لذروة المد

شكمت الماليين من سنوات التطور وقد  ،حوليا لتخصيب البيض أثناء وضعو الذكور من
عائقا الطبيعة لم تشكل  بالنسبة لإلنسان فإن لكن ،تماما مع مد البحر األسماك كي تتوافق

دة ذكائو فخيالو ومنطقو وحِ  ،بل توافق مع كل البيئات ،يتوافق مع بيئة بذاتياكي لأمامو 
و التي بتكاراتباىذه السمسة ، بل قام بتغيير عمى أال يقبل بيئتو وخشونتو كميا تجعمو قادرا

نما ىي  ليست ىي ،صياغة بيئتو عمى مر العصور أعاد بيا نوع من التطور البيولوجي وا 
 .تطور فكري حضاري 

منذ عشرون ألف سنة كان اإلنسان في كل أجزاء العالم التي وصميا مجرد جامع 
ىي أن يمحق نفسو بقطيع  والتقنية ت أكثر براعاتو الفنيةوكان ،لمنباتات وصائد لمحيوانات

فما أن وصل إلى عشرة آالف سنة من اآلن حتى كان كل ذلك قد تغير  ،حيوانات يتحرك
وابتدأ اإلنسان في بعض األماكن في تدجين بعض الحيوانات ثم فيما بعد اخذ يزرع وينتج 

 .وىذا ىو التطور الفكري الذي انبثقت عنو الحضارة

بالصيد  والعصر الحجري الويسط ميتماالعصر الحجري القديم  إنسانقد كان ف
يو بالتأكيد الذي ابتدع حتى فالعصر الحجري الحديث  إنسان أما ،وتربية الحيوانات

 عمييا مرحمة التحول أطمقوالتي الزراعة منذ سبعة أو ثمانية آالف سنة 
(transformation) منتج إلىمن جامع لمطعام  اإلنسانالكبير في حياة  األول، 
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 ضافةإالفخار وكيف يصنع الخبز بعد  إلىوكشفت المرأة كيف يتحول نوع من الطين 
 .وكيف تستخرج المشروبات الروحية المخمرة من بعض الحبوب والثمار ،الخميرة

 د وحظ سيئـحظ جي  :دفةــص

وىذا أعطى  ،ويجب عمى نتائج الصيد أن تتغير ،كان اإلنسان البدائي صياد طعام
رىا اإلنسان كحظ جيد وحظ سيئ كان سوء البخت  ،أصاًل أكيدًا لتمك الخبرات التي فسَّ

عاماًل عظيمًا في معيشة النساء والرجال الذين عاشوا دائمًا عمى الحد الُمسنن لوجود 
  .مزعزع وُمزعج

الحظ  أصبحبحيث  ،عمى الصدفة بالتركيز بدائيركز األفق الذىني المحدود لم
 ،البدائيون من أجل الوجود Aurignacien1ينياسيون ور كافح األ ،اًل دائمًا في حياتوعام

 ،ليس من أجل مستويات المعيشة؛ عاشوا معايش مخاطرة لعبت فييا الصدفة دورًا ىاماً 
كغيم يأس  بدائيينالخوف الدائم من كارثة غير معروفة وغير منظورة تعمق فوق أولئك ال

 .خسف بفعالية كل مسرة؛ عاشوا في خوف دائم من فعل شيء ما قد ُيجمب ليم حظ سيئ

بينما ال يزال فيما بعد كان  ،تمسك الرعاة فيما بعد بذات اآلراء عن الصدفة والحظ
المزارعون واعين بتزايد بأن المحصول متأثرًا مباشرة بأشياء كثيرة كان فوقيا اإلنسان لديو 

 وطوفانات وَبَرد وعواصف وأوبئة وجد الفالح ذاتو ضحية لجفاف، أو ال تحكم تحكم قميل
وعندما أثَـّرت كل تمك التأثيرات الطبيعية عمى  ،باإلضافة لمسخونة والبرودة ،وأمراض نبات
 .كانت ُتعتَبر كحظ جيد أو حظ سيئ ،بحبوحة الفرد

بالسيولة  أبدالم تكن  ،بالكامل عذريافي عالم كان  األول اإلنسانمسيرة تقدم  إن
وان  ،بحذريواصل كشف غموض بيئتو  أنفقد كان عميو  ،التي ىي عميو حياتنا اليوم
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و  الممجأ إيجادفي  -من الكائنات -اآلخرينمن بين كل شركائو  األضعفينجح و ىو 
 .الصراع شكالأعمى كل  أبوابوالطعام و حاجاتو الحيوية في عالم مفتوحة 

 Pensee Sauvage) ) :لعقمية البدائيةا

أن ىذه العقمية  1(Lévy- Bruhl) في إطار تحميمو لمعقمية البدائية يرى ليفي برول
تقع تحت تأثير تصورات بوجود قوى خارقة فوق طبيعية توجو الحياة وتحرك صيرورة 
الوجود، حيث تأخذ التجربة عند أفراد ىذه الجماعات طابعًا أسطوريًا: فالحقيقة تؤخذ عمى 

تنبع من اإليمان بوجود قوى وتأثيرات مجيولة خفية نابعة من عوالم عميا بعيدة أنيا 
متوغمة في القدم. وىذه التصورات األسطورية تتكامل فيما بينيا بصورة تختمف عن 

وعمى أساس ىذه التصور يستند ليفي برول في  ،المنطق الذي نعرفو في العصور الحديثة
، وىذا يعني (Prelogique Mentalite)ية ما قبل منطقية تسمية العقمية البدائية بـ "العقم

أن ىذه العقمية تتوافق مع مرحمة سابقة لمتفكير المنطقي، بحيث يمكنيا أن توائم بين 
التناقضات المفارقة والتي تتنافر كميًا مع طريقتنا المعاصرة في التفكير، وىذا يعني أنيا 

لمنطق ىذه العقمية فإن األشياء يمكن أن  تشكل طريقة أخرى في التفكير والنظر. ووفقاً 
فالرجل في بعض القبائل اليندية القديمة  ،لواحدتكون ىي نفسيا وىي غيرىا في اآلن ا

( يعتقد في اآلن الواحد أنو رجل وببغاء، وذلك ألنو يشارك في BORORO)بورورو 
المبدأ فإن  وتأسيسًا عمى ىذا ،" لوجود الخاصTotemطبيعة ىذا الحيوان بوصفو توتما "

العقمية البدائية أقل قدرة من عقميتنا نحن المعاصرين عمى إجراء التحميل والتجريد وبناء 
   المفاىيم.

 Surومن ىذا المنطمق فإن عالم البدائيين عالم أسطوري تحكمو قوى فوق طبيعة )

-naturelle)،  فالرجل البدائي ال يستطيع أن يفكر كفرد خارج دائرة الجماعية التي
وىو ال يستطيع أن يرى نفسو خارج دائرة األشياء التي يممكيا، مثل األشياء  ،ينتسب إلييا

                                                             
1

 (العقلٌة العلمٌة والعقلٌة البدائٌةعالم اجتماع فرنسً من بٌن كتبه )  - 
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وعمى أساس ذلك  ،الشخصية، كثيابو وآثار أقدامو، فيي جزء منو وتدخل في بنية ىويتو
عمى ىذه العالقة، وىي عمميات ال تفيم إال إذا  يعتمد البدائي عمميات سحرية مؤسسة

   اعتبرنا أن التفكير البدائي مختمف كميًا عن مبدأ تفكيرنا.

فالتأثير االنفعالي لمقوى ما فوق طبيعية يوجد في أصل التطور األسطوري وىو 
نفسو الذي يوقظ التجارب الخاصة ويحييا، والسيما ىذه الشاذة فييا مثل تجربة الموت 

حالم والرؤى األسطورية، وىي ىذه التي تضع اإلنسان البدائي في عالقة مع القوى واأل
وفي ظل ىذه التجربة األسطورية تتكون صيغة وعي جمعي قوامو نسق متكامل  ،الخارقة

ولذلك فإن اإلنسان البدائي ال يستطيع أن يدرك العالم  ،من الرموز واألساطير والطقوس
ل يدرك العالم عبر نسق من الفعاليات التي تأخذ طابعًا بالطريقة التي ننيجيا نحن، ب

فتجربة البدائيين تتكون عبر المعاناة األسطورية  ،ذىنيًا وعاطفيًا سحريًا في آن واحد
وبطريقة حدسية. وبالتالي فإن منظومتيم األسطورية ليست نتاجًا لتجربة عقمية بل ىي 

   نتاج لمركبات انفعالية ووجدانية.

ن دور المنظومات األسطورية ال يقف عند حدود تفسير الظواىر وبالتالي فإ
الطبيعية فحسب، إذ يتجمى بوصفو مشاركة وجدانية تأخذ صورة ردود فعل إزاء الخوارق 

وتمك ىي الطريقة التي يجب عمينا أن نعتمدىا لفيم الطقوس والرموز والمفاىيم  ،الطبيعية
 .التي تعود إلى العقمية البدائية

ذا كان التطور نحو العقمية المعاصرة قد تحقق وأخذ مجراه فإن تفكير ومع ذلك إ
اإلنسان ال يأخذ الطابع المنطقي بصورة كمية وذلك ألن العناصر االنفعالية لن تختفي أبدًا 

ويضاف إلى ذلك كمو أن العقمية األسطورية ال ، في بنية التفكير العقالني المعاصر
وىذا يعني  ،والتطور العقمي المنطقي عمى نحو كمي تحجب عن اإلنسان إمكانية التفكير

  أن العقمية األسطورية تعيق التطور العقالني ولكنيا ال تمنعو بصورة كمية.



 0220-0222األستاذ: بعيطيش عبد الحميد  -LMDتاريخ  0السنت  -: تطور الملكاث الفكريت لدى إنسان ما قبل التاريخ 20المحاضرة 
 

8 
 

فاإلنسان يرتقي عن طريق اكتشاف ثراء مواىبو ) ممكاتو وقدراتو( وأما ما يخمفو 
فثمة  ،احد الشعراءفي طريقو فيي معالم متوارثة أي )معالم فكر ال يشيخ( عمى حد تعبير 

أفكار تتجو مباشرة إلى الوجود اإلنساني في محاولة لفيم معناه أو تفسير قيمة أو تعديل 
غناء حالو أو غير ذلك مما يستيدف صميم إ اتجاىو أو تبسيط صيغة أو إثراء وضعو أو 

 الوجود.

 وجد، فكان العقل البدائي منطقيًا لكن احتوى ِفَكرات قميمة من أجل ِصمة ذكية
ينقمب عميو ىذا  أنفخاف   ،نفسو في عالم ال يفيمو فميس لديو خبرات كثيرة يعول عمييا

يفيم طبيعة ىذا  أنفبدال من  ،فال تشرق الشمس في يوم ما أو ال تمطر السماء العالم 
و اآللية الصغيرة و الكبيرة و عبدىا لكي  باألشباحو مأله  إليوالعالم الذي حولو تقرب 

ترضى عنو و تستقيم حياتو و لم يكن ذلك قاصرا عمى البدائيين بل حتى كبار الفالسفة 
 .عامرة باآللية األشياءآمن بأن كل   (م.ق 546-640 طاليس المميتي )أمثال 

 الخيال في فن الكهوف

 ،يرى األشياء واضحة بينة ن اإلنسان األول كان قبل أن يستطيع الكالمأالراجح 
وما إن اخذ الكالم يتطور حتى  ،يقمد ما يرى بغاية الميارة ويأتي بالحركات واإليماءاتف

شرع في ىاتو اإلحساسات الجوىرية واخذ ينظميا ويستوعبيا وجسد بعضا منيا في شكل 
 رسومات جدارية .

البادئ في نقوش  أول ما يثير العجب ىو أن يكون ىذا الفن المفعم بالحيوية نإ
، لماذا لم توجد آثارا أكثر عن العصور الذىنية الكيوف فنا ناشئا وان يكون بيذه الندرة

 التخيمية لإلنسان كما ىو الحال بالنسبة ألثار ابتكاراتو.

لو أعدنا النظر ألدركنا أن اإلنسان ضعيف اعزل بطئ الفيم تعوزه الرشاقة، 
والرمح لكي يستعمميا في حياتو كأداة وكسالح، ويمزمو أن يبتكر حجر الصوان والسكين 
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ورسوماتو الصخرية بالنسبة لنا تعيد تمثيل طريقة الصائد في الحياة كممحة من التاريخ، 
فيي تحّول الّذىن مما ىو مرئي إلى ما يمكن استنباطو أو تخمينو، فيو بذلك يعبر عن 

ة كالنحت والرسم، وىو بذلك ذاتو تعبيرا غير مباشر، يظير فيما يسمى بالفنون التشكيمي
يخمخل الضغط النفسي في اتجاىات فنية ترىف من الحس وتصف بالذوق دون أن تنقل 

 إلى غيره إحساساتو الحقيقية أثناء أداء العمل الفني.

فالصورة المسطحة بكل ما تحممو من قوة المالحظة ال تعني شيئا لمعين، ألن 
إلى الحقيقة عن طريق االستدالل، فنحن ال  الذىن يضفي التجسيد والحركة إنيا توصمنا

 نرى الحقيقة فييا ولكننا نتصورىا.

الفن والعمم كالىما نشاطان إنسانيان متفردان يقعان خارج نطاق كل ما يمكن 
لمحيوان عممو، وىنا سنمحظ أنيما ينبعان من نفس الممكة الذىنية البشرية وىي القدرة عمى 

 حدث ثم التخطيط مستقبال لو.تخيل المستقبل والتنبؤ بما قد ي

أو الشفيية المتعمقة باآلثار والمواقع يضع عمم  إن غياب كل أنواع التقاليد الكتابية
ما قبل التاريخ في إطار ال يمكنو من متابعة سرد األحداث التي حصمت، وليس لدينا في 

كنا نجيل  أفضل الحاالت إال تمّمس نمط الحياة والتقنيات المميزة، ومن جية أخرى فإذا
األحداث التي أثرت عمى الحياة الفكرية لجماعات ما قبل التاريخ، فان مساحة الموقع 
ومكان تأسيسو وطبيعة مختمف أجزائو المكونة يمكن أن تعطينا مؤشرات حول تركيبة 
الجماعة التي سكنتو وبنيتيا االجتماعية، ونكشف الخطوط العريضة لمتطور الحضاري 

 والفكري.

 :كتابةال ختراعا
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كان الختراع الكتابة اثر كبير في حياة الشعوب فقد عرف العالم طرق مختمفة 
لمكتابة اعتبرت نقطة البداية لمرحمة جديدة وانتقاليا من المرحمة التصويرية إلى المقطعية 

 .ثم األبجدية فالكتابة ىي وسيمة ىامة لمتعبير عما ينطق بو اإلنسان

 ،القديم األدنىمعروفة في الشرق ال الكتابات أقدم من تعد الكتابة المسماريةو 
 أوطينية تجفف تحت الشمس  ألواحعمى  إسفينوكانت الحروف تكتب بواسطة مرقم 

الرابعة قبل  األلفيةوطورت ىذه الكتابة من قبل السومريين في نياية  ،تفخر بعد ذلك
ستخدمت ىذه وا ،تصبح خطية وصوتية باطراد أن إلىفي حين كانت في طريقيا  ،الميالد

 كدية.والبابمية واأل كاألشوريةالكتابة في كل الحضارات المجاورة 

باستنتاج نص كتابي ىائل عميو ثالث لغات  Rawlinson (N) قام رولنسن نيبور
فك طالسم الخط المسماري والخط البابمي والفارسي في  إلىفي بيستون ىو الذي قاد 

من النصوص الكتابية  اآلالفومن ذلك الحين تم استنتاج وترجمة  ،م 19 منتصف القرن 
 .الطينية واأللواحالصخرية 

فمم  التي ظيرت في مصر الفرعونية في نفس الفترة تقريبا الكتابة الييروغميفية أما
عممية تعرف  ألغراضولذلك نشأت طريقة مختصرة  ،تكن مالئمة لمكتابة السريعة

كتبت في بداية  األصيمةن رموز بسيطة لمرموز الييروغميفية بالييراطيقية وىي عبارة ع
نياية الدولة الحديثة وكانت مناسبة لمكتابة عمى  إلىوظمت مستعممة  األولى األسرات

  .ودينية إدارية ألغراضالبردي استخدمت 

 


