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  ـ تنويه ــ تنويه ـ

ي تقريبية بل يبقى القسم األكرب منها يف جمال النظري، ّلق بنشأة  إن التواريخ واألرقام اليت نقّدمها ه خاصة فيما يتع

حلياة نظرًا  تأكّد من دقة التواريخ املتعلقة بأصل ا الكون واإلنفجار العظيم والتحّدث عن مليارات السنني، ويتعّذر ال

تاريخ . لعدم وجود أدلة مادية ملموسة تواريخ القريبة واليت يوجد أدلة كتابية عنها فسوف نعترب ال أما فيما خيص ال

تواريخ اليت تتكّلم عن ذات املوضوعبني جم“ املعّدل” نا فكرة أوضح عن بداية احلدث . موعة ال ليصبح على األقل لدي

وهنا أود أن أشكر مسبقًا كل من لديه اعرتاضات ومعلومات أكثر عن هذه املراحل كي يتسىن يل . للمرة األوىل

لسلسة أكثر دقة وأمانة، وأخص بالش كر صديقيت شذى املتخصصة يف هذا تعديلها ولكي تصبح املعلومات يف هذه ا

.اال واليت ساعدتين على إعطاء تواريخ أكثر دقة  

 

كلمة تّلخص الزمن كلمة تّلخص الزمن     ١٥٠١٥٠   

تفاعل النووي القوي؛ فناء اجلسيمات ـ مضاد اجلسيمات؛ إنتاج الديوترييوم واهلليوم؛  تقّلب الكم؛  التوسع الكوين؛ ال

جمرات متحّيزة؛ جتزئة مضطربة؛ إنكماش؛ تأين؛ تشكيل جنم إعادة الرتكيب؛ فرتة مظلمة؛ تشكيل الكتل؛ تشكيل 

شتعال الديوترييوم؛ إنصهار اهليدروجني؛ نضوب اهليدروجني؛ إنكماش الوسط؛ توّسع املغّلف؛ إنصهار اهلليوم؛  هائل؛ إ

النجوم؛ الكربون؛ األكسجني؛ انصهار السيليكون؛ إنتاج احلديد؛ إيار؛ إنفجار سوبر نوفا؛ حقن املعادن؛ والدة 

التكثيف؛ تراكم الكواكب املصغرة؛ متايز الكواكب؛ تصّلب القشرة؛ طرد الغازات املتقلبة؛ تكثيف املياه؛ إنتاج 

األوزون؛ إستيعاب األشعة فوق البنفسجية؛ ظهور كائنات وحيدة اخللية؛ األكسدة؛ الطفرات؛ التطور واإلنتقاء 

؛ التحّجر؛ إستكشاف  األرض؛ إنقراض الدينصورات؛ إنتشار الطبيعي؛ تنّفس؛ متايز اخلاليا؛ التكاثر اجلنسي

حتارب  ؛الثديات؛ التجّلد؛ ظهور الكائن العاقل؛ تدجني احليوان؛ إنتاج الفائض الغذائي؛ احلضارة؛ اإلبتكار؛ الدين

تضّخم  ؛اعاإلخرت  ؛التمّرد ؛التصنيع ؛اإلنتخابات ؛الدستور ؛الثورة ؛اإلستعمار ؛خلق وتدمري األمربطوريات ؛األمم

كشاف الفضاء ؛حروب ؛عصبة األمم ؛حريق العامل ؛اهلجرة ؛التحّضر ؛اإلنتاج  ؛احلوسبة ؛الرحالت القمرية ؛إست

...إستقراء ؛توّسع اإلنرتنت ؛اإلرهاب ؛منظمة التجارة العاملية  
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نشأة الكون وبداية الزمن والمادة: الجزء ا�ول  

 

  .، حيث بدأ الكون واإلنفجار العظيمتقّلب أو تمّوج الكم: ± مليار سنة ٧،١٣

حيث انفصلت قوى الطبيعة عن بعضها تّضخم، : اللحظات االولى لإلنفجار

...القوية، الكهرومغنطيسية؛ فتوّسع كونيالجاذبية، النووية الخفيفة، النووية :  

، حيث أصبح إفناء الجسيماتـ  مضاد الجسيمات: مرور الثانية االولى

يوم، الكون عبارة عن مادة وفوتونات كانت  حين؛ فإنتاج الديوتيريوم والهل

) الديوتيريوم(أغلب البروتونات والنيوترونات تتحد لتكّون الهيدروجين الثقيل 

...والهليوم  

إتحاد اإللكترونات مع نواة : إعادة التركيب: ألف سنة على اإلنفجار ٣٨٠
يوم مشكّلة ذرات محايدة  الهيدروجين والهل

مجرات : مليارات ١٠ توازن إشعاع األجسام، إسترخاء عنيف، (تشكيل ال
والدة مجرة درب التبانة): الكتل  

من غيوم غازية هائلة الى غيوم ): ، ضغطتأينإنكماش، (تجزئة مضطربة 
.صغيرة : مليارات ٩    

.سوبر نوفا أو مستعر أعظم، تشكيل النجوم الكبيرة: مليار ٩٩،٨   

، إنكماش الوسط، توّسع المغّلف في قلب النجوم إنتاج الحديد: مليار ٩٨،٨

ة ذلك وقت انتهاء حياة النجوم الكبيرة : إنفجار السوبر نوفا؛ الكبيرة مولد

.إنفجار هائل  

.والدة النجوم كالشمس): تكثيف(النجوم  تشكيل: مليار٦،٤    

وتمايزها، طرد الغازات المتقلبة، تكثيف : والدة وظهور الكواكب: مليار ٥،٤
سجية .المياه، تفكك المياه، إنتاج األوزون، إستيعاب األشعة فوق البنف  

شكال الحياة، توالد الخاليا، أكسدة، طفرات؛ كائنات وحيدة الخلية: مليار ٤ .بداية أول أ  
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أصل وبداية الحياة على كوكب ا�رض: الثانيالجزء   

ظهر كوكب األرض وكان في بدايته غير مهيئ للحياة التي نعرفها اليوم : مليار ٥،٤

رة ): انظر الصورة( صفر، غالف جوي مضطرب، حرا عدة مئات أعلى أو أدني من ال
اتلة، واألهم من هذا كله كان الكوكب خاٍل من المياه . غازات ق  

بدأ الماء يتكّثف من البخار ليصبح سائالً نقطة بعد نقطة من جزيئيات : منذ ذلك الوقت
ت تسقط بخار الماء المنتشرة في الغالف الجوي وساعدت النيازك والمذنبات التي كان

شكيل المحيطات التي راحت  ك على جلب مزيد من الغازات وت على األرض بكثرة آنذا
ولكن األكسجين ال ) درجة مئوية ٨٠الى  ٦٠(   تمتلئ بالمياه وكانت حرارتها مرتفعة

أشكال الحياة ، وبذلك بقيت )النيتروجين واألمونيا(زال غائبًا وكان الغالف الجوي البدائي لألرض مكوناً من غازات قاتلة 
.مستحيلة حينها  

ه راحت وتجّمعت أول عناصر الحياة على الرغم من الحرارة واألمونيا : مليار ٣،٤ ك الميا انخفضت درجة حرارة المياه، وفي تل

بدائيات النوى نية أساسية وبدائية الى أول أنواع الخاليا التي تُسمى ب . والميثان، من مركبات عضوية الى تركيبات بروتي  

مها تجارب ريتوأج جربة قام لما ميلر به قام ما أه  والمناخية الطبيعة والظروف األوضاع الحسبان في يأخذ نموذج في قولبها بت
 نشاط أي أو خاليا إنتاج الى التوصل يتم لم ولكن أمنينة وحوامض عضوية مركبات إنتاج الى التجربة أودت وقتها السائدة

 تلك معها حملت األرض ضربت التي المذنبات كانت ربما أنه النظريات ترّجح. خلية أول مصدر بعد يعرف لم ولذلك بيولوجي
ست الكوكب هذا على الحياة أن تؤكدّ  ميلر فتجربة. مناسبة ظروفاً  وجدت ألنها تعيش أن واستطاعت الخاليا  ما ولكن فريدة لي

.والتكاثر التطور من تمكنها هو مميزة جعلها  

ارة كانت التي ـ زراقم ـ الزرقاء الطحالب وأولها طحالب شكل على بالتراكم الخاليا هذه بدأت الوقت ذلك منذ  تشكيالت عن عب
اطيسية( الشمسية الضوئية الطاقة تحويل أي( الضوئي التمثيل على قادرة كان التي والمعادن العضوية الحياة من  ))الكهرومغن

.الغلوكوز روابط في تخزن كيميائية طاقة الى  

شكل الكربون غاز تفرز راحت كيميائية وبعملية الرزاقم هذه  يعرف ما أصبحت حتى طبقة بعد طبقة لتتراكم حجرية جزئيات لت

.المتحجرات أو باألحافير اليوم  

ساهم الزراقم هذه أكثر تنتشر راحت: مليار ٣  األكسجين من كبيرة كميات وٕافراز الجو من الكربون اكسيد ثاني تخفيض في لت

سمح وبالتالي البنفسجية فوق األشعة امتصاص على قادراً ) األوزون( جوياً  غالفاً  وكّون راح بدوره الذي  أكثر تطّور بأن للحياة لي

.فأكثر  
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 منذ أحافير وجود جداً  النادر من حيث سبق، الذي الوقت عن أكثر نعرف ال ألننا الزمن هذا الى مباشرة ننتقل: مليون ٨٠٠

كننا الزمن، ذلك اة أن نرّجح أن فقط يم سمح مهيئاً  الكوكب ويصبح األكسجين من مزيداً  لتفرز أكملت الزراقم حي  أكثر بتطّور لي
.للمخلوقات  

 

 مع اإلتصال على قادرة ومنظّمة حية خلية مشكلة بينها فيما لتترابط بالظهور النوى حقيقيات الخاليا بدأت الوقت، ذلك منذ
) بالتواصل وآخر بالتحّرك، آخر بالتكاثر، مختص قسم( الخاص دورها منها لكل ويصبح نسيجاً  لتشّكل اإلتحاد ثم ومن غيرها

 لها األفضل الشكل لتأخذ بل مناسبة، أشكاالً  لتأخذ األنسجة هذه راحت التماثل تفّضل الطبيعة وألن النسيج هذا خالل ومن
اسباً  المقاومة على قادر كائناً  لتصبح  الطاقة من مزيداً  المخلوقات تطلبت وكلما) صخور مياه،( فيه يعيش الذي للمحيط ومن

كن أكبر كائنات الى المجردة البشرية بالعين مرئية غير بكتيريا من وهكذا فأكبر، أكبر أشكاالً  لتأخذ راحت ...رؤيتها يم  

 

 أال الحياة تطّور على مهم لعامل اكتشافه في إليه يعود الفضل ألن الحقًا، إليه سنعود الذي داروين نذكر أن يجب هنا ومن
 سبيل على للظروف مقاومة األكثر" (دائماً " األفضل ليبق بشكل الطبيعة تنتخب أن التطّور ليصبح الطبيعي، اإلنتخاب وهو

.اخرى الى فصيلة ومن فصيلة، كل من) المثال  

ع أول: مليون ٥٠٠  فطريات، البحر قناديل عوالق، اسفنجيات،: فقاريات وال الحال بطبيعة بحرية كانت الحيوانات أنوا
ع أولها كان التي الرخويات من كانت إذن كانت... بدائية ديدان قشريات،   تدخل وكانت) فك( حنك لديها ليس الديدان من أنوا

خلها لتعيش غيرها أجسام في .مباشرة والغذاء الدماء ممتصة دا  
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 تطورها الطبيعة تتابع ولهذا المحيط مع فعالة غير تبقى ولكنها اآلن حتى موجودة تزال ال التي األصناف هذه: مليون ٤٨٠

.األسماك اولى بعدها ومن) العظمي الهيكل ظهور( الفقريات لتظهر  

تية الحياة، أشكال وكل األسماك، ظهرت إذن الوقت هذا في: مليون ٤٥٠  كانت الوقت ذلك في بحرية، كانت حيوانية أو نبا

.والجبال اليابسة شكّلت اقتربت وٕاذا البحار شكّلت ابتعدت فإذا تتحرك،) اليابسة( القارات  

 راحت وحيث تقريبًا، اإلستواء خط على اليابسة من قطع ثالث بين محيط في تعيش البحرية الكائنات كانت: مليون ٤٠٠

 اُضطرات وهكذا اليابسة، ببعضها والتصقت راحت الجيولوجية العوامل بفعل هناك البعض بعضها من لتقترب تتحرك اليابسة
 والقوية الكبيرة الكائنات قوي، تنافسي محيط في المياه، في ودائماً  األرض من البقعة تلك حول بعضها مع تتعايش أن الكائنات

  .الفك ذوات المخلوقات ظهرت الفترة هذه من ابتداءً . تتطور أن االّ  أمامها فليس والضعيفة الصغيرة أما الفرائس من مزيداً  ستجد

 تعطي التي الغيوم على تحافظ التضاريس وراحت الجبال، وتظهر القارة أطراف على خلجانا تشّكل المياه راحت: مليون ٣٨٠

يد، والثلوج األمطار شّكل وبالتالي والجل  من الكائنات مختلف لنمو خصباً  مكاناً  اليابسة أصبحت وهكذا. العذبة والمياه األنهار لت

.األنهار عبر اليابسة نحو المياه في الكبيرة الفرائس من لتهرب تتطّور األسماك بدأت وهكذا الطحالب الى النباتات  

ات والطحالب األشجار جذور: الكائنات هذه  الرئتين تتطور بدأت وهكذا الماء يوّفره مما أكثر األكسجين من تستهلك والفطري

.الهواء من مباشرة األكسجين على والحصول الماء خارج التنّفس على قادرة لتصبح  

 الماء في طويلة لفترة بقيت وٕاذا الماء سطح من قريبة تبقى أن عليها األسماك أن يعني التنفس في التطور هذا: مليون ٣٦٠

بدأ أن عليها كان ولهذا ستغرق .البرمائيات اولى ظهور ويسجل اليابسة، لعبور جديدة طرق لتطّور ت  

بداية في أصابع، مع أقدام أربع الحيوانات لتطّور اليابسة على المشي تطّور: مليون ٢٨٠  الكائن تساعد األقدام هذه كانت ال

اليابسة على ليغامر الماء من يخرج الحيوان وزن حمل على قادرة األقدام هذه لتصبح تشتد وعندما الماء في المشي على  

 

 ما هذا األشياء على والقبض اإلمساك على قادرة وأصبحت البعض بعضها عن مختلفة لتصبح األصابع تطّورت: مليون ٢٠٠
.واإلنسان الرئيسية الثديات فصائل وأول اليد ظهور الى بالنتيجة أدى  
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ظھور وتّطور ا1نسان: الثالثالجزء   

مليار سنة،  ٥،٤مليار سنة على زمن اإلنفجار العظيم ونشأة الكون، األرض ظهرت منذ  ١٣، ٧: ملخص للحلقات السابقة

بدائية (أمينية وأول الخاليا الحية وبعد مليار عام على ظهور الكوكب تظهر أول أشكال الحياة من تركيبات عضوية وحوامض 
افراز مزيد (حيث يبقى سبب نشأة أول نشاط بيولوجي غامضًا، يساهم تكاثر وتوالد هذه الزراقم على تشكيل طبقة األوزن ) النوى

ات النوى منذ ) من األكسجين مليون سنة وبعدها  ٨٠٠مع عوامل اخرى حتى تصبح األرض مهيئة أكثر للحياة لتظهر حقيقي
ا التي كانت في بدايتها كلها تعيش في الماء ثم تظهر البرمئيات منذ ال مليون سنة وبعدها الى  ٣٦٠كائنات متعددة الخالي

.الثديات الرئيسية التي سنبدأ عندها في هذه الحلقة نحو تطور اإلنسان  

 الذي األنواع أصل) نظريته( كتابه ألن السلسة هذه في التعريف عن الغني داروين بتشارلز التذكير من بد ال: داروين تشالز

 أن ُيعتقد كان إذ. التطّور محاكاة تحاول كانت التي السابقة المعتقدات كل مع تاريخية قطيعة شّكل ١٨٥٩ العام في أنتجه
شاؤها تم قد األحياء فيها بما األشياء  التطور نظرية به جاءت ما أهم سنعرض ملّخص وبشكل عليه، هي ما على وظهرت إن

:داروين تشارلز للعالم  األنواع أصل بكتابه  

ألنواع ± .اخرى أنواعاً  لتنتج تدريجياً  تتطّور إنها تلقائياً، تنشأ ال الحية ا  

.والحيوان النبات فيها بما الحية الكائنات كل على ينطبق التطور مبدأ ±  

ألنواع وتتمايز ± نتقاء نتيجة تظهر ا .الحياة قيد على لبقائهم األنسب والمعايير للعوامل الطبيعي اإل  

.تنقرض الطبيعة البيئة مع تتكّيف أن األنواع تستطيع ال عندما ±  

يها التأكيد تم التطور ونظرية   والوراثة، والنبات، واألحياء، اآلثار علم: سيما وال بالموضوع المتعلقة العلوم كل من عل

: العنوان في كلها نجدها التي مبادئها استيعاب وسهولة بساطتها من بالرغم هذه التطور ونظرية... والجيولوجيا والمتحجرات،

 أجل من الكفاح أثناء في المفضلة باألعراق االحتفاظ أو ـ الطبيعي االنتقاء طريق عن الحّية األنواع نشأة: األنواع أصل(
 وبقايا اآلثار وكل المتحجرات عن التفتيش ينبغي ولذلك التطور ويحصل حصل كيف الحقيقة في لنا تقّدم ال لكنها ،)الحياة

 مهمة وثغرات ناقصة حلقات اآلن الى وتبقى ببعض، بعضها الحلقات وربط سابقة مراحل في وانقرضت ُوجدت التي الكائنات
 البشري الكائن أن الى هنا اإلشارة وتجدر تنقرض أن دون متواز وقت في وتعيش عاشت كائنات وجود في تتمّثل النظرية في

تلف أصول من ومتحّدرة متطورة كلها مخلوقات مع يعيش وٕانما) الهرم أعلى في( الكائنات بين تطوراً  األكثر ليس  وتتشابه تخ
.آن في  

<<< 
.الثديات وظهرت) واحدة كتلة اليابسة كانت حيث( باإلنفصال بانجيا أو األم القارة بدأت: مليون ٢٠٠  

.األرض على يمشي أركيوبتركس: مليون ١٤٥  
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Pierolapithecus catalaunicus 

Sahelanthropus tchadensis 

Orrorin tugenensis 

Ardipithecus kadabba 

 الكّلي المجموع نصف على) تحدث جماعية انقراض حادثة أول ليست أنها يذكر( ويقضي األرض يضرب كويكب: مليون ٦٥

 من الثديات تتكمن الضخمة، الدينصورات وجود عدم وبسبب المجنحة غير الدينصورات واألهم ضمنها ومن الحيوانية لألنواع
.اإلنسان ضمنها من والتي الرئيسيات تسمى التي الفصيلة هذه من جديدة فئة وتظهر وحجمها تنوعها زيادة  

اتتتفرع القردة من : مليون ٢٥ .الثدي  

ة( جبونات منها ويتفّرع أوراسيا الى أفريقيا من القردة هاجرت: مليون ١٥ ة( الغاب وٕانسان )أدنى قرد ). عليا قرد  

شرتتفّرع : مليون ١٣ السلف المشترك                                       بيرولبيثيكوس ويعتقدمن إنسان الغاب  أسالف الب
.بين القردة العظمى والبشر  

 

 أقدم أنه العلماء من جزء يعتقد والذي )                                      األلفي الرجل( ساهلنثروبوسظهور : مليون ٧

ة ويشترك البشرية للساللة نوع شر الشمبانزي قرد  ويعتبر الدنا، أو األكسجين منقوص الريبي النووي الحمض من% ٩٨ في والب
.بدائي إنسان أقدم  

.كينيا البشرية، الساللة ألصل نوع أقدم ثاني يعتبر والذي                              أوّرورينظهور : مليون ٢،٦/٨،٥  

.أثيوبيا) شمبانزي لها حجم جسم البشر(                                  كادابا أرديپيثيَكْس ظهور  :مليون ٨،٥/٢،٥  
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Ardipithecus ramidus 

Australopithecus afarensis 

Australopithecus africanus 

Homo habilis 

Homo georgicus 

 Homo heidelbergensis 

Homo neanderthalensis  

Homo erectus 

Homo sapiens 

رديپيثيَكْس ظهور : مليون ٤،٤ .، أثيوبيا                              راميديوز أ  

.أثيوبيا، كينيا، تنزانيا                                        ظهور أوسترالوپيثيَكس أفارنسز: مليون ٨٥،٣/٩٥،٢  

ا                                       أفريكانوس أوسترالوپيثيَكسظهور : مليون ٣،٣/١،٢   .جنوب أفريقي  

ا                       اإلنسان الماهرظهور  :مليون ٤،٢/٤،١ زاني .مستعمالً األدوات الحجرية البدائية في تن  

سان جورجيا ظهور :مليون ٨،١ .أو الرجل الدمانيسي                       ، جوجيا، روسيا إن  

.اأسيا وأفريقي                      ان المنتصباإلنسظهور : مليون ٧،١  

.أوروبا، آسيا وأفريقيا                                  إنسان هايدلبيرغظهور : م.ألف ق ٧٠٠  

.أوروبا وآسيا                                   إنسان نياندرتالظهور : م.ألف ق ٢٠٠  

.من أفريقيا الى كل العالم                    ظهور اإلنسان العاقل  : م.ألف ق ١٩٥  

 

ف المشترك األحدث للبشرية، في أفريقيا الميتوكوندرية حواءظهور : م.ألف ق ١٥٠ سل .التي تعتبر ال  

ف المشترك لجميع الرجال الذي تتحدر منه جميع الكروموزمات Y كروموسوم آدمظهور : م.ألف ق ٦٠ .وهو السل  
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FOXP٢ 

برز نتاجاته: الرابعالجزء  تّطور الفكر ا1نساني وأ  

 يعني وهذا العاقل، اإلنسان نتاجات أبرز األخيرة الحلقة هذه في سنتناول
لدماغ على الضوء نسّلط إذ اإلنسان، جسم في واحد لعضو سنتعّرض أننا  ا

يته في أورويل جورج وصفه كما أو البشري  األكثر المكان" ١٩٨٤ روا

 سنحاول مختصر وبشكل. "الجمجمة في المربعة السنتيمترات تلك هو أماناً 
: تقريباً  عام ألف ٢٠٠ مدى على البشري العقل به أنتجه ما أهم معالجة

... العلوم الدين، الكتابة، الكالم،  

إلنسان العاقل قد : م.ألف ق ١٣٠ ظهور مورثة أو جين             الذي ساعد البشر على تطوير قدراتهم على الكالم وكان ا

.ألف عام ٥٠٠إكتشافها الى اإلنسان المنتصب قبل حوالي   تعّلم اشعال النار الذي يعود  

ية التنوع في األعراق : م.ألف ق ١٠٠ سب والمحيطبدا امت الطفرات بتغيير لون جلد اإلنسان لتتنا .البشرية حيث ق  

حجارة والعظام) العصر الحجري القديم( :م.ق ألف ٨٠ إلنسان على الصيد متنقًال ويصّنع أدواته من ال   .يعتاش ا

  .التي عثر عليها الى هذا الوقت أقدم أشكال الفنونحيث تعود " للفن"يمكننا تسجيل هذا العصر كبداية  :م.قألف  ٤٠

بقة ولم تُسّجل أي  ف السابع قبل الميالد حيث استمر البشري بتنقله من مكان آلخر في الفترة السا سننتقل مباشرة الى األل
ية العصر الحجري الحديث محطات نوعية في مسيرة اإلنسان حتى بد ظهور   ، ولكن يمكننا تسجيل)األلف التاسع قبل الميالد(ا

  .طقوس دينية وخاصة فيما يتعلق بطرق حرق ودفن الموتى

وهكذا تنتقل البشرية الى مرحلة  الهالل الخصيبفي منطقة  الزراعةينتج اإلنسان الفائض الغذائي معتمدًا على : م.ق ٨٠٠٠
  .المجتمعات الزراعية

اظ بالحيوانيبدأ البشري بتدجين الحيوان، حيث أصبح من المفيد بعد الثورة الزراعية  :م.ق ٧٥٠٠ ات واستعمالها وال سيما اإلحتف
ية االجمال و  نلماعز والخنازير، بالرغم من أنه قد تعود بدا رابع عشر حيث تعتبر الكالب أول من  تأليف الحيوا الى األلف ال

  .رافق البشر

 .الفخاري الذي أحدث ثورة في كمية اإلنتاجيبتكر اإلنسان الدوالب  : م.ق ٥٠٠٠
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لن نتمكن من ذكر الحروب والمالحم البشرية التي خاضها اإلنسان العاقل على الكوكب نظرًا لضيق الصفحات  : هتنوي

بشرية الدامية والعنيفة التي رافقت وجوده تكاد ال تحصى  .فالصراعات ال

 .وخاصة النحاس والقصدير ليبدأ باستخدام اإلدوات المعدنية يتعّرف العاقل على المعادن وطرق صهرها :م.ق ٤٠٠٠
تدوين وأول أشكال الكتابة ونذكر بأنها كانت الكتابة  :م.ق ٣٠٠٠ ومن هنا تصبح األمور  .لمسماريةاتبدأ رحلة البشري مع ال

حيث ظهرت أول للسومريين ونسّجل الفضل هنا . أكثر وضوحاً ويمكننا توثيقها والتأكد من صحة المعلومة والتاريخ والحدث
ع الكتابة في  شرية والدين المنّظم. جنوب العراقأنوا  .ويسّجل هذا الزمن بداية الحضارة الب

  .أولى األمبرطوريات في عهد الملك سرجون العظيماألكاديون ينشئ  :م.ق ٢٤٠٠

ة في الساحل الشرقي للمتوسط على يد األوجاريتيين يّطور  :م.ق ١٤٠٠ تها المقطعّية إلى األبجدّي اإلنسان اللغة من حال
ينيقين   .والف

ألولمبية القديمة :م.ق ٧٦٦ اريخ أول األلعاب ا   .يبدأ اإلنسان باللعب وُتسجل لهذا الت

  .طاليس المليسيُيسّجل اإلغريق تاريخ الفلسفة والعلوم مع  :م.ق ٦٠٠

  .تأسيس الديمقراطية في أثينا :م.ق ٥٠٠

ــــــ ــ ـــــــــ ـــــ ــ ــ ــــــــــ ــ ــ ــ )ثالثة آراء حول هذا التاريخ(نهاية العصور القديمة وبداية العصور الوسطى  ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــ ــــــ ـــــ ـــ ــ   ـــــ

م ٤٧٦سقوط روما على يد البربر سنة . ١  

سنة . ٢ م ٣٩٥انقسام االمبراطورية الرومانية الى قسمين شرقي وغربي   

ألمبراطورّية الرومانّية من قبل قسطنطين سنة . ٣ م ٣١٢اإلعتراف بالمسيحية كديانة رسمية في ا  

ــ ــــــــــ ــ ــ ـــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــ ــ )ثالثة آراء حول هذا التاريخ( الحديثةوبداية العصور  الوسطىنهاية العصور  ــ ــــ ــ ــ ــ ـــــ ـــــ ــ ــ ــ ـــ ـــــ ــ ــ   ـــــ

اتح سنة . ١ م ١٤٥٣سقوط القسطنطينية على يد السلطان العثماني محمد الف  

م ١٤٥٤سنة  يوهان غوتنبارغاختراع األلة الطابعة على يد . ٢   

م ١٤٩٢سنة  الكشوفات الجغرافية. ٣   
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الكون بصورة جذرية حيث تبّين التي غّيرت نظرة اإلنسان الى  )نيكوالس كوبرنيكوسنسبة الى (الثورة الكوبرنيكية  :م١٥٤٣

  .لإلنسان أن األرض ليست مركز الكون

ندا(على يد لبرشي، هانسن و ماتيوس ) التليسكوب( المقرابإختراع  :م١٦٠٩ يليو جاليليوبعدها طّوره العالم ) هول  .جال

ابه األصول  إسحق نيوتن :م١٦٨٧ سفة الطبيعيةيضع أسس نظريات الميكانيكيا الكالسيكية في كت   .الرياضية للفل

ــــــ ــ ــــ ـــــ ـــــ ــ ــ ـــــ ـــــ ــ ـــــ١٧٨٩المعاصرة مع الثورة الفرنسية عام وبداية العصور  ـــــــ ــ ـــ ـــــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــــــــ ــ   ــــــ

بتكار المحرك البخاري والفحم الحجري :١٨٠٠   .الثورة الصناعية مع التطور التقني وخاصة بعد ا

سية )ماكسويل + فارادي( لكهرومغناطيسيةإكتشاف ا :١٨٦٤/  ١٨٣١   .تعتبر واحدة من قوى الطبيعة األربعة األسا

  .ننظرية التطور وتشارلز داروي: ١٨٥٩

  .ألكسندر جراهام بيلأول اتصال هاتفي عبر مسافة طويلة،  :١٨٧٦

  E=mc٢إينشتاين و  :١٩٠٥

  .بالزمكانمقابل الميكانيكا الكالسيكية، وأهال وسهال  النسبية العامةإينشتاين يهاجم نيوتن،  :١٩١٦

تناسب  الكم ميكانيكا :١٩٢٧ صغائر وقوانين ال ت تهاجم الميكانيكا الكالسيكية وتهدد النسبية العامة، فوضى عارمة في عالم ال

ك؛ بالنك؛ برغهايزن . وعالم الكالسيك النيوتوني   .ديرا

  .قنبلة ذرية :١٩٤٥

  .حوسبة :١٩٤٨

  .أبولوالبشري يمشي على القمر مع  :١٩٦٩

  .توسع الشبكة العنكبوتية :١٩٨٤

ات ) نظرية أم( محاولة هندسة نظرية لكل شئ  :١٩٩٥   .واألبعاد األحد عشر األوتار الفائقةوالتي حاولت دمج نظري

  ...ال شيء :٢٠١٠
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:خBصة  

  

سأل نبدأ، أن يمكننا الزمن عبر السريعة الرحلة وهذه الكبيرة الصورة هذه من انطالقاً   االرض على الحياة أصل عن مجدداً  لن

 التواريخ أن نّذكر أن بد وال). عام مليارات ٤ أي الخاليا أول ظهور تاريخ منذ( غامضاً  بيولوجي نشاط أول سبب يبقى حيث
ية سبقت التي تها بحد التي الكون بنشأة يتعلق فيما وخاصة ونظرية تقريبية تبقى ،)تقريباً  م.ق ٣٠٠٠ قبل ما( الكتابة بدا  ال ذا

 .الدراسة قيد زالت

يوم، نمثّله الذي العاقل اإلنسان يخص فيما  نظرية من والمنطق الواقع الى أقرب التطّور نظرية أن أجد ولكنني أدري لست ال
 في الناقصة الحلقات من بالرغم)  تلقائياً  الشكل هذا على ظهوره أو( عليه هو ما على السماء من الكائن وتنزيل األديان

 .ببعضها بعضها والكائنات الحيوانية السالالت لربط والتنقيب البحث عمليات

سأل وتطّوره اإلنساني الفكر الى مجدداً  لنعود ونختم  والتي الرئيسية األسئلة الى عدنا إذا درجة؟ أي والى فعًال؟ تطّور هل لن
 خارج يوجد ماذا نعيشه؟ حلماً  أو وهماً  العالم هذا يكون أن يمكن هل اآللهة؛ أو اإلله وجودية الحياة؛ معنى: هذا بكل تتعّلق

 إذن ينتهي؟؟؟ وكيف ومتى هذا كل بدأ وكيف ومتى أين الحقيقة؟ هي ما مقرر؟ أمر المصير هل الموت؟ بعد اإلنسان؟ حواس

 وبداية بالماضي مقارنة اليوم معارفنا عن حدة، على كل الموضوعات هذه على الضوء تسليط مشابهة مواضيع في سنحاول

ا؟ أصبحنا أين: النظري ظهورنا هب أين الى ومعارفن  ؟؟؟)والمواد بروحنا( نذ

تواريخ بتلك الخالصة هذه لتكن األقل على ولكن شيئًا، نفعل لم وكأننا يبدو...   وأمتن أوضح وأرضية منها ننطلق ركيزة ال

  .واإلستقراء والتفكير، للبحث
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:جدول زمني، تلخيص  

   ألف=  كمليون؛ =  ممليار؛ =  ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تتمة...   

سفة وعلوم م.ق ٦٠٠ فل  
م.ق ٥٠٠ ديمقراطية  

ميالدي ١٤٥٤ اختراع األلة الطابعة  
  ١٤٩٢ كشوفات جغرافية

الكوبرنيكية الثورة  ١٥٤٣ 
)تيلسكوب(مقراب   ١٦٠٩  

  ١٦٨٧ ميكانيكا كالسيكية
  ١٨٠٠ ثورة صناعية

  ١٨٣١/١٨٦٤ كهرومغناطيسية
  ١٨٥٩ نظرية التطّور

  ١٨٧٦ هاتف
  ١٨٧٩ مصباح كهربائي

E=mc١٩٠٥ ٢  
  ١٩١٦ النسبية العامة
  ١٩٢٧ ميكانيكا الكم

  ١٩٤٥ قنبلة ذرية
  ١٩٤٨ حوسبة

  ١٩٦٩ استكشاف الفضاء
  ١٩٨٩ توّسع الشبكة العنكبوتية

.نظرية أم  ١٩٩٥  
...اآلن  ٢٠١٠ 

 

 الزمن الحدث

ب ١٣،٧ اإلنفجار العظيم  
ب ٤،٦ ظهور األرض  
ب ٤،٥ تشكيل الماء  
ية الحياة ب ٤ بدا  

ب ١،٨ حقيقيات النوى  
لخاليا م ٧٥٠ كائنات متعددة ا  

م ٤٥٠ أسماك  
م ٣٦٠ برمئيات  

سة ف الياب م ٢٨٠ استشكا  
م ٢٠٠ الثديات   

ات م ٦٥ انقراض الدينصورات وتطّور الرئيسي  
ات م ٢٥ تتفّرع القردة من الثدي  

شر  م ١٣ تتفرع أسالف الب  
م ٢،٤ ظهور اإلنسان الماهر  

م ١،٧ ظهور اإلنسان المنتصب  
ك ٢٠٠ ظهور إنسان نياندرتال  
ك  ١٩٥ ظهور اإلنسان العاقل  

ء ظهور الميتوكوندرية حوا ك ١٥٠   
وتطوير الكالم ٢PXOFظهور جين  ك ١٣٠   

آدم   Yظهور كروموسوم  ك ٦٠   
د ك ٨٠ العصر الحجري والصي  

م.ق ٨٠٠٠ مجتمع زراعي  
م.ق ٥٠٠٠ ابتكار الدوالب الفخاري  
م.ق ٤٠٠٠ التعّرف على المعادن  

ية الكتابة م.ق ٣٠٠٠ بدا  
م.ق ٢٤٠٠ امبراطوريات  

م.ق ١٤٠٠ أبجدية   
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