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�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلطان بن �ضلمان بن عبدالعزيز

الرئي�س الفخري

اأع�ضاء جمل�س اإدارة اجلمعية

ال��غ��زي ���ض��ع��ود  ب���ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز  د.  رئ������ي�������������ض������ًااأ. 

ع���م���ر  ������ض�����ع�����د  ب���������ن  ج��������م��������ال  للرئي�ساأ.  نائبًا    

امل���ري���خ���ي ك���م���ي���خ  ب�����ن  م�������ض���ل���ح  د.  اأم�������ن ال�����ض��راأ. 

ط������ريان اأح������م������د  ب������ن  ������ض�����امل  د.  اأم���������ن امل������الاأ. 

الزيلعي  عقيل  اآل  ع��م��ر  ب��ن  اأح��م��د  د.  ع�����������������ض��������وًااأ. 

احل���������ض����ن ع������ل������ي  ب���������ن  ف������ه������د  ع�����������������ض��������وًاد. 

ع���ق���اب ح���������ض����ن  ب����ن����ت  ف���ت���ح���ي���ة  ع�����������������ض��������وًاد. 

ال���ق���ح���ط���اين م���ط���ل���ق  ب����ن����ت  دل����ي����ل  ع�����������������ض��������وًاد. 

امل����غ����ن����م �������ض������ال������ح  ب��������ن  ع������ل������ي  ع�����������������ض��������وًاد. 

�����ض����ك����رت����ريًااأ.ب�����������������ال ب��������ن ح���������ض����ن امل������ب������ارك 
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هيئة التحرير

الــزيــلــعــي عــقــيــل  اآل  عــمــر  بـــن  اأحـــمـــد  د.  الهيئة(اأ.  )رئي�س 

طـــــــران اأحـــــــمـــــــد  بـــــــن  �ــــــســــــامل  د.  عــــــــــ�ــــــــــســــــــــوًااأ. 

الـــ�ـــســـعـــيـــد ـــــز  فـــــاي ــــــن  ب ـــد  ـــي ـــع ـــس � د.  عــــــــــ�ــــــــــســــــــــوًااأ. 

اجلـــدايـــل اأبـــــو  �ــســعــيــد  ــنــت  ب عــائــ�ــســة  د.  عــــــــــ�ــــــــــســــــــــوًااأ. 

الـــغـــزي �ـــســـعـــود  ــــن  ب عـــبـــدالـــعـــزيـــز  د.  عــــــــــ�ــــــــــســــــــــوًااأ. 

ـــــبـــــي ـــــذي ال ـــــــل  ـــــــائ ع بـــــــــن  حمــــــمــــــد  عــــــــــ�ــــــــــســــــــــوًاد. 

إدارة التحرير 

اأ. فوؤاد بن ح�سن العامر                                  اأ. بالل بن ح�سني املبارك

 الهيئة اإلستشارية

الــذيــيــب عــبــدالــرحــمــن  ــن  ب �سليمان  ــــك �ــســعــوداأ.د.  ــــل جـــامـــعـــة امل
جامعة اخلرطومـ  اأم درماناأ.د.عــــــبــــــدالــــــقــــــادر حمــــمــــد عــــبــــداهلل
ــــرىاأ.د.عــــــــدنــــــــان بــــن عــــبــــداهلل احلــــارثــــي ــــق ال اأم  ــــة  ــــع ــــام ج
ـــــــس ـــــــادو� ـــــــــــي ق ْت زك ـــةاأ.د.ِعـــــــــــــــــــــــــــــــــزِّ ـــكـــنـــدري جـــامـــعـــة الإ�ـــس
ــــــــــد حمـــــمـــــد الـــــكـــــحـــــالوي جـــــامـــــعـــــة الـــــقـــــاهـــــرةاأ.د.حمــــــــــم
ـــنـــعـــيـــم ج��ام��ع��ة ال��م��ل��ك س��ع��ودد.نـــــــــــــــورة بـــــنـــــت عـــــــبـــــــداهلل ال
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املحتوى

اإ�ضكالية النتقال اإىل الع�ضر احلجري احلديث يف اجلزيرة العربية .

د.عبدالرزاق بن اأحمد را�سد املعمري

الألف  اإبان  الرافدين  وباد  املتحدة  العربية  الإمارات  يف  الفخار  زخرفة  اأمناط 

الثالث ق. م »درا�ضة مقارنة« 

د. حممد عبداهلل احلمادي

بقايا املعبد ال�ضرقي يف دندرة )بوابة اأم احَلَلق( 

د.عبدالرحمن علي عبدالرحمن

البدوية  البيئة  من  مفردات   � القدمية  ال�ضامية  اللهجات  يف  العربية  اللغة  تاأ�ضيل 

منوذج  

كي اأ.د. ق�سي من�سور عبدالكرمي الرترُ

والثقافة  للرتاث  الوطني  املهرجان  زوار  من  عينة  لآراء  حتليلية  اإح�ضائية  درا�ضة 

)اجلنادرية 27 »1433هـ -2012م« 

د. حممد اإ�سماعيل اأبوالعطا  و اأ.د. عبد النا�سر بن عبد الرحمن الزهراين

     درا�ضة حالة عاج و�ضيانة متثال من الربونز باملتحف امل�ضري بالقاهرة،

د. حممد اأبو الفتوح غنيم و د. رنده اأحمد احللو

17

103

129

171

195

233
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قواعد الن�ضر يف اأوعية اجلمعية ال�ضعودية للدرا�ضات الأثرية

اأول � موا�ضفات البحوث:

1- اأن تكون جديدة وتتوفر فيها ال�سروط املنهجية العلمية، ومل ي�سبق ن�سرها، واأن ت�سهم 
يف تقدم حركة البحث العلمي يف مو�سوعها، واأن تكون مو�سوعاتها حمددة يراعى 

فيها الرتكيز، ومعاجلة جزئيات معينة بدًل من العموميات التي ل ت�سيف جديدًا.
2- ترُقبل للن�سر الأبحاث الآثارية، والتاريخية، والبيئية، والرتاثية، وال�سياحية، والفندقية، 

واجلغرافية، واجليولوجية، والتقنيات ذات العالقة.
3- األ يزيد عدد �سفحاتها على 30 �سفحة مبا يف ذلك الأ�سكال وال�سور.

4- اأن يتجنب معدوها ال�سرد، والإطالة يف املقدمات ويف الهوام�س.
5- قد تقت�سي طبيعة بع�س البحوث واأوراق العمل املقدمة اإجراء مقابالت، وا�ستخدام 
امل�ستخدمة  العلمية والإجرائية  املناهج  ينبغي تطبيق  واإح�ساءات، وهنا  ا�ستبيانات 

يف هذا اجلانب.
البحث، وتكون  اأو يف نهاية  الهوام�س،  اإحالت يف  التوثيق على هيئة  اأن يكون  6- يجب 
اأرقام الإحالت مت�سل�سلة، وت�ستويف جميع املعلومات بامل�سادر واملراجع طبقًا لنظام 

التوثيق املو�سح يف هذه املطوية، و�سياأتي بيانها.
7- يراعى اأن تكون ال�سور التو�سيحية اأ�سلية، والأ�سكال واخلرائط وا�سحة ومر�سومة 
ـ نظام  باحلرب الأ�سود على ورق �سفاف )كلك(، واأن تطبع البحوث على الكمبيوتر 
واأن تر�سل خمزنة يف قر�س ممغنط  اآيل وغر يدوي،  ـ )Word(، بنظام   )IBM(
العربية والجنليزية يف  باللغتني  ن�سخ ورقية، وملخ�س  اإىل ثالث  بالإ�سافة   )CD(

حدود مائتي كلمة لكل واحد منهما.
اأي  التحرير  هيئة  تتحمل  ول  اأ�سحابها،  اآراء  عن  تعرب  البحوث  يف  الواردة  الآراء   -8

م�سئولية حيال ذلك.
9- لن تعاد البحوث وما يت�سل بها من اأ�سكال و�سور وخرائط .. الخ �سواء ن�سرت اأم مل 

تن�سر.
ن�سر فيه بحثه. 10-  �سوف يزود الباحث باأربع ن�سخ من العدد الذي يرُ
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11-  البحث املر�سل اإىل وعاء الن�سر يجب اأن ل ير�سل اإىل اأي جهة ن�سر اأخرى.
 12-  ترُعاد البحوث اإىل هيئة التحرير بعد تنفيذ مالحظات املحكمني ومن ثم مراجعتها من    

        الباحث والتأكد من:

اأ- خلوها من الأخطاء النحوية.
ب- خلوها من الأخطاء املطبعية.

ج- خلوها من التكرار.

ثانيًا � الإحالت واحلوا�ضي:

 تاأخذ الإحالت واحلوا�سي اأرقام مت�سل�سلة يف منت البحث، وتو�سع املعلومات املتعلقة - 1
بها يف قوائم م�ستقلة يف نهاية البحث مطابقة لتلك الأرقام التي وردت يف املنت.

تطبع الكتب على اختالف اأنواعها، وكذلك املجالت وما يف حكمها ببنط غامق، اأما - 2
البحوث واملقالت والتقارير فتكتب بني عالمتي تن�سي�س “     “ وباللغة الجنليزية 
تكتب عناوين الكتب واملجالت والكتب املحررة باأحرف مائلة )italics(، واملقالت 

.“      “ بني فوا�سل متعاك�سة 
يف - 3 ماأخوذة  ال�سفوية  والروايات  ال�سخ�سية،  املقابالت  اأو  امليدانية،  املعلومات 

احل�سبان يف باب التوثيق، وي�سار اإليها يف الهام�س وفق منهج ير�سمه الباحث لنف�سه، 
ول يحيد عنه.

رغبة يف ما نحن ب�سدده من توحيد الإحالت، واإتباع منهجية موحدة يف الإ�سدارات - 4
العلمية للجمعية، فاإنه يف�سل اإتباع الآتي:

يف  اأو  البحث،  منت  يف  �سواء  املكت�سبة  والألقاب  العلمية،  الألقاب  ا�ستخدام  عدم  اأ- 
عبارات  معر�س  يف  الألقاب  ذكر  ذلك  من  وي�ستثنى  مراجعه،  قائمة  يف  اأو  حوا�سيه، 

ال�سكر والمتنان، ونحو ذلك.
ب - يف حالة وجود اأكرث من ثالثة موؤلفني للعمل الواحد، فاإنه يكتفي ـ كما هو متبع ـ 

بذكر املوؤلف الأول والتدليل على الباقي باإ�سافة كلمة: واآخرون.
ت�ستخدم  ول  كاملة،  البحث  يف  امل�ستخدمة  والدوريات  املجالت  عناوين  تذكر   - ت 
ربِّ بها عن عناوين مف�سلة �سبق اإيرادها، واأ�سر اإىل اأنها �سرتد يف  املخت�سرات اإذا عرُ
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ما بعد على �سبيل الخت�سار.
ث - اإذا كان عنوان املجلة مكون من كلمة واحدة يكتفي بها.

ج ـ- الخت�سارات التالية من الأمور املتعارف عليها بني الباحثني للتعبر بها عن بع�س 
املعلومات املغفلة من على اأغلفة الكتب املطبوعة، مثل:

د. م.    = دون ذكر مكان الن�سر.
د. ن.   = دون ذكر ا�سم النا�سر.
د. ت.  = دون ذكر تاريخ الن�سر.

د. �س. = دون ذكر �سفحة.
م. م.    = موؤلف جمهول.

يف  وامل�سادر  باملراجع  قوائم  لن�سر  �سرورة  ل  التوثيق،  يف  هنا  املتبع  النظام  يف  ح-  
نهاية البحث: اإل اأنه ل باأ�س من اإرفاق تلك القوائم للرجوع اإليها عند احلاجة من قبل 

املحررين.

ثالثًا: اأمثلة منوعة على تنظيم امل�ضادر واملراجع يف الإحالت:

موؤلفه - 1 بذكر  اإليه  ي�سار  مرة  لأول  مرجع(  اأو  )م�سدر  املوؤلف  الكتاب  يرد  حينما 
كاماًل، مبتدئًا با�سم العائلة اأو اللقب اأو ال�سهر، فعنوان الكتاب، ثم مدينة الن�سر، 

وا�سم النا�سر، وتاريخ الن�سر، بني قو�سني، فاأرقام ال�سفحات.
ول �سرورة ل�ستخدام عبارة مرجع �سابق، اأو نف�س املرجع، اإمنا يذكر بهذه ال�سورة 

املخت�سرة مهما تكرر وروده، اأو تتابع ذكره.
املقالة اأو البحث املن�سور يف جملة اأو دورية ونحوها، جتري الإ�سارة اإليه حينما يرد - 2

      “ لأول مرة مت�سمنة ا�سم املوؤلف، ثم عنوان البحث اأو املقالة بني عالمتي تن�سي�س 
فعنوان الدورية، فرقم املجلد، فرقم العدد، فمعلومات الن�سر بني قو�سني، ثم   ،“
اأرقام ال�سفحات. وحينما يرد للمرات الالحقة يكتب هكذا: العائلة، عنوان املقال 
ال�سفحة. ول �سرورة لعبارة مرجع �سابق، اأو نف�س  بني عالمتي تن�سي�س”    “، 

املرجع مهما تتابع ذكره اأو تكرر وروده.



الكتاب املحّرر حاله حال البحث املن�سور يف دورية اأو جملة، وهذا مثاله حينما يرد - 3
لأول مرة: بذكر موؤلفه كاماًل، مبتدئًا با�سم العائلة اأو اللقب اأو ال�سهر، فعنوان املقال 
ا�سم املحرر،  “      “، عنوان الكتاب، اجلزء، املحرر،  بني عالمتي تن�سي�س 
العائلة اأو اللقب اأو ال�سهرة واآخرون، مكان الن�سر: النا�سر، تاريخ الن�سر، ال�سفحة؛ 
وحينما يتكرر وروده ي�سار اإليه على �سبيل الخت�سار هكذا، العائلة، فعنوان املقال 

بني عالمتي تن�سي�س »      »، ثم اأرقام ال�سفحات.
الكتب املرتجمة اأو املحققة تت�سمن زيادة يف معلوماتها عن تلك التي ذكرت يف حال - 4

الكتاب املوؤلف املذكور يف )1(: لذلك وجب ذكر تلك املعومات بعد عنوان الكتاب 
مبا�سرة طبقًا للمثالني الآتيني:

اأ- مثال الكتاب املحقق: العائلة، ا�سم املوؤلف، عنوان الكتاب، املحقق يذكر ال�سم 
الن�سر بني قو�سني،  النا�سر، وتاريخ  الن�سر، وا�سم  العائلة، الطبعة، مدينة  ا�سم  ثم 
اإىل  ي�سار  واإمنا  ق،  املحقِّ �سخ�س  يذكر  ل  الخت�سار  ويف حال  ال�سفحات؛  فاأرقام 

ق على هذا النحو: العائلة، عنوان الكتاب، ال�سفحات. الكتاب املحقَّ
اأو  اللقب  اأو  العائلة  الكتاب املرتجم: بذكر موؤلفه كاماًل، مبتدئًا با�سم   ب - مثال 
ال�سهرة، واإذا كان اأكرث من موؤلف مبتدئًا با�سم العائلة اأو اللقب اأو ال�سهرة للموؤلف 
ال�سهر،  اأو  اللقب  اأو  العائلة  با�سم  مبتدئًا  الثاين  املوؤلف  ا�سم  يذكر  ثم  ومن  الأول 
قو�سني،  بني  الن�سر  وتاريخ  النا�سر،  وا�سم  الن�سر،  مدينة  ثم  الكتاب،  فعنوان 

فاأرقام ال�سفحات.
 ج- ويف حال الخت�سار ل يذكر �سخ�س املرتجم، واإمنا ي�سار اإىل الكتاب املرتجم 

هكذا: عائلة املوؤلف، العائلة، عنوان الكتاب، ال�سفحات.

5-  املقال املن�ضور يف كتاب حمرر  

“      “، يف:  ا�سم العائلة، ا�سم املوؤلف، عنوان املقال بني عالمتي تن�سي�س 
ال�سهرة  اأو  اللقب  اأو  العائلة  املحرر،  ا�سم  المحرر، حترير،  الكتاب  عنوان 

واآخرون، املجلد اأو اجلزء، مكان الن�سر، النا�سر، �سنة الن�سر، ال�سفحات.
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6- املقال املن�ضور يف لقاء علمي 

)حمرريه(،  حمرره  ا�سم  اللقاء،  ا�سم  املقال،  »ا�سم  املوؤلف،  ا�سم  العائلة،  ا�سم 
مكانه، فرتة انعقاده، �سنة انعقاده، �سنة طبعه. 

7- الر�ضالة العلمية الغري من�ضورة )ماج�ضتري اأو دكتوراه(  

اأو دكتوراه،  ا�سم العائلة، ا�سم املوؤلف، عنوان الر�سالة، نوع الر�سالة ماج�ستر 
اأو  ال�سفحة  ال�سنة،  اجلامعة،  الق�سم،  لها  التابع  الكلية  فيه،  املعدة  الق�سم 

ال�سفحات.

اإلشارة إلى الصفحات المحال إليها
اإن كانت الإحالة اإىل �سفحة واحدة يكتب اأمام رقم ال�سفحة، )�س(. - 1
اإن كانت الإحالة اإىل اأكرث من �سفحة يكتب اأمام اأرقام ال�سفحات، )�س �س(. - 2
الأول - 3 الرقم  بني  يو�سع  الأرقام  مت�سل�سلة  اإليها  املحال  ال�سفحات  كانت  اإن 

والرقم الأخر )-(. 
اإن كانت ال�سفحات املحال اإليها متقطعة الأرقام يو�سع بينها )،(.- 4

تقف الرموز أدناه لآلتي:
 م  = جملد.- 1
 ج  = جزء.- 2
ع  = عدد.- 3
 �س = �سنة.- 4

األشكال والخرائط والصور:
1- الر�سوم املحربة يجب اأن تكون على قر�س م�سغوط.

2- اخلرائط يجب اأن تكون على قر�س م�سغوط.
3- ال�سور يجب اأن تكون خمرجة اإخراجًا نهائيًا على قر�س م�سغوط.

نوع  عن  النظر  ب�سرف  مت�سل�سلة  لوحات  اأرقام  تاأخذ  التو�سيحية  الأ�سكال  جميع   -4
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حمتوى اللوحة اأو عدد ما حتتويه.
5- يجب اأن يرُرقم حمتوى كل لوحة مهما كرث اأو قل بدءًا برقم »1«، ثم الذي يليه اإىل 
نهاية حمتوى اللوحة الواحدة، وتبداأ اللوحة الثانية ب�سل�سلة اأرقام اأخرى تبداأ من 

»1«، وهكذا ي�ستمر الرتقيم. 
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الع�ضر احلجري القدمي الاحق يف اجلزيرة العربية 

اأ.د. عبد الرزاق بن اأحمد را�ضد املَْعَمري

ق�ضم الآثار- كلية ال�ضياحة والآثار � جامعة امللك �ضعود

القدمي  احلجري  الع�سر  من  النتقال  اإ�سكالية  الدرا�سة  هذه  تتناول  ملخ�س: 
املختلفة،  مفاهيمها  اإىل  اإ�سافة  العربية،  اجلزيرة  يف  احلديث  احلجري  الع�سر  اإىل 
تلك  تعزيز  هو  فيه،  اجلديد  ولكن  �سابقة،  درا�سات  يف  الباحث  تناوله  مو�سوع  وهو 
امَلَقر بني تثليث ووادي الدوا�سر،  الدرا�سات القدمية باأدوات حجرية جديدة من موقع 
وتقرتح هذه  اأخرى جديدة.  ومعطيات  تف�سيالت  اإىل  اإ�سافة  املرحلة،  نف�س  اإىل  تعود 
اإعادة  خالل  من  ال�سكالية،  هذه  حل  ال�سابقة،  الدرا�سات  تلك  فيها  مبا  الدرا�سة، 
الروؤو�س احلادة غر املعنقة، املرققة من اجلهتني بطريقة الطْرق غر املبا�سر يف ثقافة 
)لوحة37، 38ب(،  الذكر  �سالفان  الع�سرين  بني  النتقالية  املرحلة  تلك  اإىل  ال�سظايا 
اأن الدوات القزمية الهند�سية ال�سكل اخلا�سة بالع�سر احلجري الو�سيط  على اعتبار 
ي�ستبعد  ل  الباحث  اأن  مع  العربية.  موجودة يف اجلزيرة  (Mesolithic) غر  التقليدي 
اأ،  )لوحة38اأ:  ال�سغط  بطريقة  املهذبة  كذلك،  املعنقة  غر  الأخرى  الروؤو�س  تكون  اأن 
ب( تعود هي الأخرى اإىل نف�س املرحلة. كما تقرتح هذه الدرا�سات، و�سع هذه الأدوات 
الالحق،  القدمي  احلجري  الع�سر  مفهوم  حتت  املذكورة،  للمرحلة  اقرتاحها  مت  التي 
يرُ�سمى هذا الع�سر  اأن  وميكن   .(Epi-Paleolithic) اأو لواحق الع�سر احلجري القدمي 
(Arabian Epi- العربي  القدمي  الع�سر احلجري  لواحق  مثل:  كذلك،  اأخرى  باأ�سماء 
نظرًا   ،(Arabian Mesolithic) العربي  الو�سيط  احلجري  الع�سر  اأو   ،Paleolithic)

خل�سو�سيته يف اجلزيرة العربية. اأ�سف اإىل ذلك اإن هذه الدرا�سات تنظر يف الأ�سباب 
التي قادت يف اجلزيرة العربية اإىل غياب كل من خ�سائ�س الع�سر احلجري الو�سيط 
التي  القدمي  احلجري  الع�سر  لواحق  وخ�سائ�س  اأوروبا،  يف  رفت  عرُ التي  التقليدية، 
وجدت يف ال�سرق الأدنى القدمي، وترجعها اإىل اأ�سباب بيئية، يف املقام الأول، اإىل جانب 
ا�سباب ذاتية كما يرُعتقد. ويف الوقت نف�سه فاإنها ت�سر، اإىل م�ساألة غياب، اأو على الأقل، 
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عدم تطابق �سمات الع�سر احلجري القدمي الأعلى يف هذه املنطقة، مع �سمات الع�سر 
املذكور، يف الأقاليم الأخرى، �سالفة الذكر، وتعتربها �سببًا من الأ�سباب الرئي�سة التي 
قادت، هي الأخرى، اإىل غياب تلك اخل�سائ�س يف املرحلة النتقالية. وعالوة على هذا، 
فاإنها ترُقدم عددًا من الرباهني، حول م�ساألة الإقرار بنظرية احلتمية البيئية، من عدمه، 
والأدوار  الأثرية، من جهة،  الوقائع  الربط بني  العربية، مبنية على  واقع اجلزيرة  من 

املرُناخية، من جهة اأخرى، وجوانب اأخرى ذات �سلة. 
Prof. Dr. Abdarrazzaq A. R. Al-ma’mary

Department of Archaeology,  Saud King 
University.

Ep-Paleolithic in Arabia 

Abstract: This article addresses the problem associated with the 
transition period to the Neolithic in Arabia, in addition to the various 
concepts regarding the Paleolithic – Neolithic transition. It was 
suggested that the steamed-off points with bifacial retouch indirect 
percussion belonged to this Transition Period  (Plat.,37, 38b). 
Nevertheless, the author did not rule out that the other  steamed-off 
points with bifacial retouch obtained by pressure might belong to the 
same period (Plat.,38a:A, B). The suggested tools might collectively 
be termed as Epi-Paleolithic or (Arabian Epi-Paleolithic\ or Arabian 
Mesolithic), due to their unique properties. The absence of classical 
Mesolithic was due mainly to environmental reasons, besides other 
factors such as developmental cultural choice. This study adds more 
evidences about the feasibility of the environmental determinism theory 
to explain the climate changes in Arabia. Such conclusion was based 
on correlating the climate parameters and archaeological findings 
including new facts from the site Al-Maqar.
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ل�سك اأن لعوامل البيئة تاأثرًا مبا�سرًا على حياة الإن�سان، واأن�سطته اليومية، وعلى 
الع�سور  هذه  بع�س  وجود  م�ساألة  على  وحتى  احلجرية،  الع�سور  خ�سائ�س  حتديد 
الع�سر احلجري  الع�سر النتقايل بني  الع�سور النتقالية، مثل  من عدمه، وبالأخ�س 
عدُّ املو�سوع الرئي�س يف هذه الدرا�سة. وتاأتي  القدمي، والع�سر احلجري احلديث، الذي يرُ
الأدوار  ولكن  اجلافة،  الأدوار  وبالأخ�س  املرُناخية،  التغرات  العوامل،  هذه  مقدمة  يف 
املطرة، قد تقود هي الأخرى، يف بع�س احلالت، اإىل نف�س النتيجة، كما �سترُ�ساهد يف 
هذه الدرا�سة. وهذا يجعل الباحث يعتقد اأن لالإن�سان خيارات ذاتية، اإىل جانب ال�سروط 
حمدودة،  اخليارات  هذه  كانت  واإن  حتى  حياته،  وطريقة  اأن�سطته  حتديد  يف  البيئية، 
ومتفاوتة يف كل منطقة جغرافية على حدة. وهو ما �سيتم التطرق اإليه، كذلك يف هذه 
الدرا�سة �سمن املوا�سيع الأخرى ذات ال�سلة. وت�ستند الدرا�سة يف مو�سوعها الرئي�س 
اإىل اأدوات حجرية، �سّجلها الباحث عام 1990م)1( يف جنوبي اجلزيرة العربية، وهي من 
اأربعة مواقع يف الربع اخلايل، وحمافظتي ح�سرموت، وامَلهرة )خارطة1، 2؛ لوحة1- 3(. 
وقد اأ�سيفت اإىل هذه الدرا�سة احلالية، مقارنة بالدرا�سة التي قّدمها الباحث يف نف�س 
املو�سوع يف ندوة اأدوماتو الثانية عام 2010م)2(، مناذج جديدة من الأدوات احلجرية 
)لوحة38ب( التي وجدت يف موقع جديد، هو موقع )امَلَقر( يف )َجْبَجب( )خارطة3(، 
بني حمافظتي تثليث يف منطقة ع�سر، ووادي الدوا�سر )لوحة4- 7(. كان ذلك خالل 
والآثار يف  لل�سياحة  العليا  الهيئة  �سكلته  فريق  به  قام  املوقع  لهذا  ا�ستك�سايف  ا�ستطالع 
اململكة العربية ال�سعودية يف 26 مار�س عام2010م،، وكان كاتب هذه الدرا�سة واحد من 
اأع�سائه. وهذه الأدوات عبارة عن مناذج فقط، لأدوات من نف�س النوع وجدت يف املوقع 

احلجري  والع�سر  املبكر،  احلديث  احلجري  الع�سر  اأدوات  جانب  اإىل  املذكور، 
(1) Rashed A.A.,1993a. Nieolit Yujnoi Aravii (tekhiko-tipologicheskii analiz kamennogo 

inventarya). Dissertatsiya na soiskanie uchyohnoi stepeni kandidata istoricheskih nauk. 
Sankt-Petersburg. (Unpulbished Ph.D. dissertation. University of Sankt-Petersburg),(in 
Russian).

))) املعمري، عبد الرزاق اأحمد را�سد، “ الثر البيئي يف غياب الع�سر احلجري الو�سيط التقليدي واإ�سكالية النتقال اإىل الع�سر احلجري 
احلديث يف اجلزيرة العربية”. )حتت الطبع( يف كتاب ندوة اأدوماتو الثانية 2010م: الإن�سان والبيئة يف الوطن العربي يف �سوء الكت�سافات 
الأثرية. املعمري عبد الرزاق اأحمد را�سد. “اإ�سكالية النتقال اإىل الع�سر احلجري احلديث يف اجلزيرة العربية”، )حتت الطبع(، جملة 

الإكليل، �سنعاء، ع40. 



20

درا�ضات يف علم الأثار والرتاث 

احلديث املتاأخر، وما بعد هما، التي يتَّ�سم بها هذا املوقع يف الأ�سا�س.

ار بها هنا، اإىل املواد احلجرية املوجودة من نف�س النوع، بهذا  فهذه النماذج امل�سرُ
القدر، اأو ذاك، يف املوقع املذكور، ذات قيمة علمية مهمة، ب�سبب ارتباطها مب�ساألة حيوية 
من تاريخ اجلزيرة العربية، وهي املرحلة النتقالية بني الع�سر احلجري القدمي، والع�سر 
اإفرادها يف  اأمكانية  اإىل  اأ�سار  احلجري احلديث، والتي كان �ساحب هذه الدرا�سة قد 
فهذه  �سابقة)1(.  درا�سات  يف  العربية  اجلزيرة  يف  احلجرية  للع�سور  املرحلي  الرتتيب 
الذكر،  �سالفة  الأخرى،  الأدوات  جانب  اإىل  احلجرية،  الأدوات  من  اجلديدة  النماذج 
املوجودة يف هذه الدرا�سة، يوؤكد بها الباحث من جديد، على وجود هذه املرحلة، على 
الرغم من اأن اأغلب الباحثني كانوا قد اأجمعوا على عدم وجودها يف اجلزيرة العربية، 
قبل  ما  لع�سور  املرحلي  الرتتيب  يف  ادراجها  عدم  ذلك،  �سوء  على  بع�سهم،  واقرتح 
التاريخ يف اململكة العربية ال�سعودية)2(، بل وظن اآخرون اأن هذه اجلزيرة خلت بالكامل 
من وجود الإن�سان يف املرحلة املذكورة)3(. وعالوة على هذه الأدوات احلجرية اجلديدة، 
املواقع  التو�سع يف ح�سر  اأي�سًا، هو  فيها  فاإن من اجلديد  الدرا�سة،  اإىل هذه  امل�سافة 
التي نرُ�سبت خالل برنامج امل�سح الأثري ال�سامل يف و�سط اجلزيرة العربية اإىل املرحلة 
ّيز هذه املرحلة، ح�سب وجهة نظر الباحث، عن  م منها اأدوات ترُ املذكورة، والتي مل ترُقدَّ
للروابط  جديدة  معطيات  تقدمي  يف  التو�سع  اإىل  جانب  اإىل  الأخرى)4(،  الع�سور  باقي 
امل�سرتكة املوجودة يف املنطقة، بني الأدوات املقرتحة لهذه املرحلة، واأدوات كل من الع�سر 

احلجري القدمي، والع�سر احلديث. وبالإ�سافة اإىل هذه املعطيات، هناك معطيات 
(1) Rashed A.A.,1993a.Op. Cit. 
“، اأدوماتو، ع5،  اإ�سافات جديدة يف تق�سيم الع�سر احلجري احلديث يف �سحراء اجلزيرة العربية   “ املعمري، عبد الرزاق را�سد 2002، 
امل�سادر  نقد  العربية:  اجلزيرة  جنوبي  يف  احلديث  احلجري  الع�سر  »درا�سات  را�سد2009،  الرزاق  عبد  املعمري،  23-44؛  �س  الريا�س، 

وا�ستخال�س النتاج«، اأدوماتو، ع20، الريا�س، �س32-7.
)2(ال�سارخ، عبد اهلل بن حممد 2003، »روؤية جديدة لتق�سيم فرتات الع�سور احلجرية باململكة العربية ال�سعودية«، الع�سور،ع13، الريا�س.

(3) Zarins J., Mohammad Ibrahim, Potts D., Edens Ch., 1979. ”The Preliminary Report on   
the Third Phase of the CASP - the Central province”. Atlal, Vol. 3: 12-19.Pp.:13. Zarins J., 
Whalen M., Mohammad Ibrahim, Abd Al-Jawad Mursi, Majid Khan, 1980. The Preliminary 
Report on the Central and South-Western Provinces Survey   1979”. Atlal, Vol. 4: 9- 
36.Pp.:16.

(4) Zarins et. al. 1979. Ibid. fig.4; Whalen N., Killick A., James N., Gamal Mosri., Mahmoud 
Kamal. 1981.“Preliminary Report on the Western Province Survey”. Atlal, Vol. 5:43-58. 
fig.4.
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بعملية  مرتبطة  الدرا�سة،  مبو�سوع  �سلة  ذات  عاملية،  كذلك،  جديدة  اأخرى 
ا�ستئنا�س الكلب، اكترُ�سفت موؤخرًا يف عدد من املواقع يف اأوروبا، واآ�سيا، اأ�سَر اإليها هنا 
ا اأ�سَر لها يف الدرا�سة ال�سابقة )لوحة23- 25(، اإىل جانب معطيات  بتف�سيل اأكرث ممَّ

الدرا�سات البيئية، مع تقدمي مناذج اإي�ساحية لها)لوحة8- 31(.

املرحلة النتقالية بن الع�ضر احلجري القدمي والع�ضر احلجري احلديث

احلجري  الع�سر  اإىل  القدمي،  احلجري  الع�سر  من  النتقالية  املرحلة  تيزت 
عن  تختلف   ،)27  -26  ،23 )لوحة11-  عام،  بوجه  جديدة،  بيئية  بظروف  احلديث، 
 (Pleistocene) البلي�ستو�سني  ع�سر  يف  �سائدة  كانت  التي  القدمية،  البيئية  الظروف 
اآخر جليد من جليد  ذوبان  اأوروبا، جراء  البيئة يف  اتَّ�سمت هذه  فقد  )لوحة8- 10(. 
)لوحة18-  والبحرات  الأنهار،  وت�سكل  بالدفء،  فيور)1(،  جليد  وهو  املذكور،  الع�سر 
 (Pine) وال�سنوبر    (Birch) البتول  اأ�سجار  فيها،  و�سادت  وامل�ستنقعات،   ،)21  ،20
 ،(Tundra) )التندرا(  اأ�سجار  حمل  بالتدريج،  حتل،  اأخذت  التي   ،)22 )لوحة21- 
بالإ�سافة اإىل ظهور ال�سجرات الف�سلية املع�سو�سبة بوجه عام )لوحة11(، اإىل جانب 
تايز ملمو�س يف ف�سول ال�سنة، وظهور عامل حيواين جديد )لوحة11- 20(، وبيئة عامة 
ل تختلف كثرًا عن البيئة املعا�سرة. وقد خّل�س الآثاري واملتخ�س�س، يف الوقت نف�سه، 
بعلم الإن�سان (Anthropology) )براين فجان( (Brain Fagan) بيئة ع�سر الهولو�سني 
(Holocene)، وهو الع�سر الذي ما زال م�ستمرًا اإىل الآن، بـ: )ال�سيف الطويل(، (2)

(The long Summer)، مقارنة بالأدوار اجلليدية التي �سادت يف ع�سر البلي�ستو�سني. 

ولكن على العك�س من هذه البيئة اجلديدة التي ظهرت يف اأوروبا، فقد حدثت اأدور جافة 
اإىل جانب الأدوار املطرة يف كثر من مناطق اجلزء اجلنوبي من الكرة الأر�سية، اأثَّرت 
بدورها على بيئة هذه املناطق، ومنها اجلزيرة العربية)3( )لوحة26- 31(، وال�سحراء 
(1(-Wymer J., 1982. The Paleolithic Age. London.
(2) - Fagan B., 2004. The Summer:  How Changed Civilization. New York.
(3( -McClure H.1976. ‘’ Radiocarbon Chronology of late Quarternary Lakes in the 

Arabian Desert”. Nature, V. 263: 755-756.
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الأفريقية الكربى)1(، خا�سة فيما يتعلق بالفرتة اجلافة املمتدة ما بني حوايل 17- 10 
الثاين ع�سر ق.م )لوحة26(. فيما اعقبتها  الألف  ا�ستدت حدتها يف  والتي  الف �سنة، 
بدءًا  اإليها اجلفاف من جديد  عاد  ثم  )لوحة28(،  املبكر  الهولو�سني  فرتة مطرة يف 
بالألف الثالث ق. م )لوحة29- 31(، وهو م�ستمر اإىل اليوم. اأّما اإقليم البحر الأبي�س 
مقارنة  )لوحة17(،  طب  الرِّ املناخ  من  اأوفر  وق�سط  دافئة،  ببيئة  تتَّع  فقد  املتو�سط 
مبناطق اأخرى كثرة جنوبية )لوحة14(. وهذه عملية متبادلة، خا�سعة لقوانني طبيعية 
بني املناطق ال�سمالية من الكرة الأر�سية وجنوبيها. فالأدوار الدافئة يف ال�سمال يقابلها 
اأدوار جافة، وفي�سية يف اجلنوب، والأدوار اجلليدية يف تلك املناطق ال�سمالية، يقابلها 

اأدور مطرة يف اجلنوب.

اأوروبا دخلت هذه املرحلة النتقالية  اأّما ما يتعلق بحياة الإن�سان، وثقافته، فاإن 
ر، فيما دخلتها منطقة ال�سرق الأدنى القدمي يف نهاية ع�سر  يف ع�سر الهولو�سني املبكِّ
البلي�ستو�سني، وبالأخ�س بالد ال�سام، وه�سبة زاغرو�س، والأنا�سول، واأجزاء وا�سعة من 
العراق، و�سمايل اإفريقيا. وقد اأ�سبحت الكثر من م�ساكن الإن�سان يف املرحلة املذكورة 
والبحرات  الأنهار،  �سفاف  على  وبالأخ�س  الغذاء،  م�سادر  قرب  ت�سيد  )�سكل1(، 
)لوحة21- 23(، هذا اإىل جانب ا�ستخدام املغارات، والكهوف القريبة بدورها من هذه 
امل�سادر. كما ظهرت يف اأوروبا، واملناطق القريبة منها، مبا يف ذلك اإقليم البحر الأبي�س 
ميت بتقنية �سناعة الأدوات احلجرية القزمية)2( الهند�سية  املتو�سط، تقنية جديدة، �سرُ
ال�سكل (Geometrical Microlith Tools) )�سكل2- ب: 6- 22(، بالإ�سافة اإىل انت�سار 

الروؤو�س احلادة، وروؤو�س ال�سهام )�سكل6: 2- 8، 11- 17، �سكل8: 1- 8(، واأدوات 

اأخرى، اإىل جانب انت�سار �سناعة الأدوات العظمية )�سكل2- اأ، �سكل3(، وبالأخ�س 
(1) -Shaw Brent D., 1976. «Climate, Environment, and Prehistory in the Sahara». World 

Archaeology, Vol., 8: 194- 202.
)))	 - اأدخل الباحث مفهوم الأدوات القزمية اإىل اللغة الأثرية بدءًا بعام 1995م ليقابل به م�سطلح )Microlith( )املعمري، 1995: 
اآخرًا، هو: الأدوات  107؛ املعمري،2000: 23؛ املعمري،2005: 41؛ املعمري، 2008: 7(، وبالإ�سافة اإىل ذلك ا�ستخدم مفهومًا مرادفًا 
م�ضر  زيد،  احلميد  عبد  مثل:  التاريخ  يف  الباحثني  بع�س  قبل  من  اأ�ستخدم  قد  كان  القزمية،  الأدوات  م�سطلح  اأن  علمًا  املرَُنْمَنَمة، 
233م، دار النه�سة العربية 1966م، ويف  مة يف تاريخ م�ضر الفرعونية، من اأقدم الع�ضور حتى عام  اخلالدة: مقدِّ

بع�س كتب اجلغرافية التاريخية اإىل جانب ا�ستخدام الأدوات الدقيقة.
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ذات ال�سلة ب�سيد الأ�سماك )�سكل2- اأ: 1- 6(، الذي اأ�سبح عن�سرًا مهمًا يف الأن�سطة 
القت�سادية يف هذه املرحلة. وقد كان ملنطقة البحر الأبي�س املتو�سط، واملناطق القريبة 
زاغرو�س،  وه�سبة  ال�سام،  بالد  بالذكر،  ونخ�س  التحّول،  هذا  يف  الأوفر  احلظ  منه، 
و�سمال العراق، والأنا�سول. حيث اجته املناخ فيها نحو الدفء والرطوبة اأكرث منه يف 
اأوروبا، وظهرت فيها خالل هذا املناخ اأ�سجار البلوط، والف�ستق، التي حلت حمل الأ�سجار 
التي  الربية،  احلبوب  اإىل ظهور  بالإ�سافة  البارد،  املناخ  تنموا يف  كانت  التي  ال�سابقة 
اأّما املناطق التي �سادت فيها  اأثناء املناخ البارد يف البلي�ستو�سني)1(.  كانت يف خمابئها 
ظروف مناخية جافة، كاجلزيرة العربية )لوحة26- 27(، فاإن �سمات املرحلة النتقالية 
فيها اإىل الع�سر احلجري احلديث، كانت خمتلفة. ولكن يجب الإ�سارة هنا اإىل اأنه، على 
الرغم من الأثر البيئي الكبر يف حتديد �سمات هذه املرحلة النتقالية، هناك خ�سائ�س 
ثقافية، وجدت يف الع�سور ال�سابقة، وبالتايل فقد كانت لها دور يف حتديد هذه ال�سمات 

كذلك. 

املرحلة  تلك  يف  نابغًا  ابتكارًا  ال�سكل،  الهند�سية  القزمية  الأدوات  تقنية  ترُعدُّ 
النتقالية)2(، مع اأن مقدمات هذه التقنية، ظهرت يف الع�سر احلجري القدمي الأعلى 
)�سكل5(، كما اأن مقدمات �سناعة الأدوات العظمية ظهرت، هي الأخرى، يف الع�سر 
املذكور )�سكل4(. فقد كانت الأدوات القزمية املذكورة، على وجه اخل�سو�س، مالئمة 
لنمط العي�س اجلديد، الذي ظهر على �سفاف الأودية، والبحرات يف تلك املناطق. حيث 
انقر�ست على اإثر ذوبان ذلك اجلليد، احليوانات ال�سخمة، اآكالت النبات، مثل املاموث، 
ل الغطاء  وف ... الخ يف اأوروبا )لوحة8- 10(، وحلَّت حملَّها، مع تبدُّ ووحيد القرن املرُ�سْ
النباتي، حيوانات �سغرة احلجم، كالأيائل )لوحة12(، وغرها من احليوانات الأخرى 
على  الطيور  كرثت  كما   .)13 )لوحة11-  الَعدو  وال�سريعة  ن�سبيًا،  احلجم،  ال�سغرة 
�سفاف تلك الأودية، والبحرات )لوحة18- 20(، فتطلب ذلك الو�سع اجلديد، ظهور 

 )))- كوفني، جاك، 1984، الوحدة احل�ضارية يف باد ال�ضام، دم�سق، الطبعة الأوىل، تعريب قا�سم طوب، �س 17- 18.
(2) - Mongait A. L., 1973. Arkheolgia Zapdnoi Evropi – Kamenii Vek. (The Archaeology of 

Western Europe – Stone Age). In Russian, Moscow. pp. 179.
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هذا النوع اجلديد، من الأدوات. اأ�سف اإىل ذلك اأن هذه الأدوات ا�سترُخدمت يف التعامل 
العظام،  ِنعت من  �سرُ على حوامل حلملها،  مت  عِّ طرُ اأن  بعد  النباتي اجلديد،  الغطاء  مع 
بة )�سكل13:  واملواد الع�سوية الأخرى، مثل املناجل البدائية التي ترُعدُّ من الأدوات املركَّ
25، 26( والتي ا�ستخدمت يف قطف حما�سيل النبات الربي، وقطع اأغ�سان الأ�سجار، 
ومن  الغذائية.  وجبته  يف  الإن�سان  اأدخلها  التي  الخ،   ... جذورها  وقطع  النبات،  وَجّز 
نعت اأي�سًا، ال�سنانر، اأو )ال�س�سو�س( ل�سيد الأ�سماك )�سكل2- اأ:  الأدوات القزمية �سرُ
مت على حوامل حلملها، م�سنوعة، هي الأخرى، من املواد الع�سوية  عِّ 1- 5(، بعد اأن طرُ
)�سكل2- اأ: 1(. ويف املرحلة النتقالية ا�سترُخدم القو�س ب�سكل وا�سع، بدليل كرثة روؤو�س 
ال�سهام، ومنها بع�س الأدوات القزمية، والذي يرُعتقد اأن ابتكاره حدث يف اأواخر الع�سر 
ذوات  ومنها  ال�سهام،  وروؤو�س  احلادة،  الروؤو�س  وجود  بدليل  الأعلى،  القدمي  احلجري 

العقب، وبالأخ�س روؤو�س ال�سهام املذنبة، واملعّنقة )�سكل5: 22- 24(.

املذكورة،  املرحلة  الطبيعي، ظال يف  القوت  وجمع  ال�سيد،  اأن  من  الرغم  وعلى 
عن�سران اأ�سا�سيان للحياة املعي�سية، كما كان عليه الو�سع، من حيث املبداأ، يف الع�سر 
احلجري القدمي، ولكن هذه العملية، �سارت ترُنفذ باأدوات جديدة، ويف ظروف طبيعية 
الإن�سانية  اخلربة  تراكم  جانب  اإىل  القدمي،  احلجري  الع�سر  ظروف  عن  خمتلفة، 
للتقنيات  ا�ستخدامه  ظل  يف  الإن�سان،  ف�سار  نف�سها.  التاريخية  واملرحلة  الطويلة، 
الذي  بالو�سع  مقارنة  ن�سبيًا،  ق�سر،  وقت  يف  املطلوب  غذاءه  على  يح�سل  اجلديدة، 
كان عليه يف الع�سر احلجري القدمي. ويف الوقت نف�سه فقد توّفر لالإن�سان، اإىل جانب 
والتاأمل  للتفكر،  وقتًا  الأدوات،  ا�ستخدام هذه  البدين، خالل  ق�سط من اجلهد  توفر 
يف جوانب كثرة من نواحي احلياة، ف�سارت عملية ال�سيد، واجلمع الطبيعي، يف هذه 
يتم  نف�سه،  الوقت  يف  ومكثَّفة  اإبداعية(،  )اأكرث  اأو  خالقة،  عملية  اجلديدة،  الظروف 
الع�سر  يف  واجلمع  ال�سيد،  بعملية  مقارنة  احليوانات،  من  حمددة  اأنواع  اختيار  فيها 
احلجري القدمي. فتمكن الإن�سان، يف وقت مبكر، من ا�ستئنا�س الكلب)1(، وال�سان)2(، 
حيث ا�ستخدم الكلب يف عملية ال�سيد، واحلرا�سة، علمًا اأن الكلب مت ا�ستئنا�سه، بح�سب 
(1)  - Zeuner F. E. 1963. History of Domesticated Animals. London.
(2)  - Herre W. 1936. “The Science and History of Domestic Animals”. In: Science in 

Archaeology: Brothwel D, Highs E. (ed), London: 234- 244.
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الذي  الوحيد  الأعلى)1(، وهو احليوان  القدمي  الع�سر احلجري  املعطيات احلديثة، يف 
الأليفة،  الخرى  احليوانات  باقي  ا�ستاأن�س  عن  يبدو،  كما  خمتلفة،  بطريقة  ا�ستاأن�س 

ق اإىل ذلك يف الفقرة اخلا�سة مبقدمة انتاج القوت.   و�سيتم التطررُ

الغطاء  مع  التعامل  من  جمتمعة،  املعطيات  تلك  خالل  من  الإن�سان،  تكن  كما 
النباتي ب�سكل خالق، خالل عملية جمع الغذاء، ومنها التعرف على املحا�سيل الربية، 
وقطفها، واإدخالها يف الوجبة الغذائية، بدليل وجود اأدوات �سحق هذا احلبوب، واملدقات 
... الخ يف املواقع التي ترجع اإىل هذا الع�سر)2(، مبا يف ذلك مالحظات منو النبات، 
ة امل�سكن هي التي قامت بهذا الدور، بحكم ارتباطها  و�سروط هذا النمو. ويرُعتقد اأن ربَّ
بعمل املنزل، حيث َفَطنت اإىل هذه الظاهرة الطبيعة، ب�سكل اآيل، خالل عملها اليومي، 
ممثاًل ذلك مب�ساهدتها املتكررة لنمو النبات بالقرب من هذه امل�ساكن، بعد �سب املاء 
دت  يف الرتبة، ومن ثم قامت بتكرار هذه العملية ب�سورة هادفة )لوحة21، 23(. فقد مهَّ
املرحلة النتقالية، لظهور الع�سر احلجري احلديث مبقوماته، الأ�سا�سية، وهي الزراعة، 
انتقالية من الع�سر احلجري  ترُعدُّ مرحلة  والرعي، من حيث املبداأ. فهي بالقدر الذي 
بالقدر  التقنية،  والأ�ساليب  الزمن،  حيث  من  احلديث،  احلجري  الع�سر  اإىل  القدمي، 
الع�سر  يف  واجلمع  ال�سيد،  على  القائم  العي�س  منط  من  انتقالية  مرحلة  ترُعد  نف�سه، 
بعبارة  اأو  احلديث،  احلجري  الع�سر  يف  الإنتاجي  القت�ساد  اإىل  القدمي،  احلجري 
لت يف املرحلة النتقالية، بالإ�سافة  اأخرى، فاإن مقدمات الع�سر احلجري احلديث ت�سكَّ
لت مقدمات هذه املرحلة نف�سها، يف  اإىل توّفر العوامل الطبيعية ذات ال�سلة، فيما ت�سكِّ

الع�سر احلجري القدمي الأعلى.

اإ�ضكالية املرحلة النتقالية بن امل�ضمون وامل�ضطلح

ل يوجد خالف بني الباحثني بوحدة الع�سر احلجري القدمي، وتق�سيماته الرئي�سة، 
بالظهور  التي بداأت  الزمنية، واخل�سو�سية،  الفوارق  الرغم من  املبداأ، على  من حيث 
كل  يف   ،(Hand-Axes) اليدوية  الفوؤو�س  بثقافة  ممثلة  الأ�سولية،  املرحلة  حوايل  منذ 
(1)  - Zorich Zach 2012. «First Domesticated Dog».Archaeology Journal, Vol. 65, No. 1: 27.

)2( كوفني، 1984، م�سدر �سابق، �س19.
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من اإفريقيا، واأوروبا، واجلزء الأكرب من قارة اآ�سيا، وانت�سار �سناعة املها�سم احلجرية 
ال�سمايل  واجلزء  وباك�ستان،  اآ�سيا،  �سرقي  جنوبي  يف  وِجَدت  التي   ،(Choppers)

اأنه  (Soan). علمًا  الثقافة )ال�سواآنية(  اأدرجت حتت مفهوم  والتي  الهند،  الغربي من 
ل توجد اإجابة موحدة بني علماء ما قبل التاريخ عن تف�سر هذا الختالف)1(، مبا يف 
ذلك اختالف ال�سناعة الكلكتونية (Clactonian) التي ظهرت يف بريطانيا )ن�سبة اإىل 
الليفالوازية  التقنية  انت�سار  وكذا  فيها.   (Clacton-on-Sea, Essex) كلكتون(  موقع 
(Levallois technique)، التي بداأت يف الظهور منذ زهاء الع�سر الأ�سويل املتاأخر، يف 

بع�س املناطق يف الع�سر احلجري القدمي الأو�سط، وغر الليفالوازية )تقنية ال�سظايا 
ع يف الع�سر احلجري القدمي  العتيادية( يف مناطق اأخرى. ولكن هذا الختالف تو�سَّ
الأعلى، و�سار اأكرث من ذلك بكثر يف املرحلة النتقالية بني الع�سر احلجري القدمي، 
الع�سر  يف  كبرة  اأخرى  بفوارق  الختالف  هذا  ج  وِّ ترُ ثمَّ  احلديث.  احلجري  والع�سر 
احلجري احلديث، والذي َجرَّ نف�سه، هو الآخر، على م�ستوى تطورات الع�سور الالحقة، 
ومنها ما يتعلق بن�سوء احل�سارات املبكرة يف الع�سر الربونزي، وتفاوت زمن ظهورها 
من منطقة لأخرى. كما ل يوجد خالف، كذلك، بني الباحثني من اأن الع�سر احلجري 
القدمي، بوجه عام، ات�سم بال�سيد واجلمع. فيما ات�سم الع�سر احلجري احلديث باإنتاج 
القوت، ولكن اخلالف يظهر فيما بينهم، ب�سكل كبر، يف تعريف اإنتاج هذا القوت، حيث 
التي  ال�سعوب  اأن  اآخرون  الأ�سا�س)2(. فيما يرى  الزراعة، والرعي هما  اأن  البع�س  يرى 
العي�س، ظهرت عندها،  عا�سرت الزراعة، والرعي، ومل يوجد عندها هذا النمط من 
ومنها  العي�س،  ومنط  القت�سادية،  اجلوانب  يف  جديدة  كيفية  تغيرات  الأخرى،  هي 
اأدوات ال�سيد ... الخ، فرتتب عليها تغرات كثرة، يف حياة  حتديث رفيع امل�ستوى يف 
ل  حيث  والروحية،  املادية،  الثقافة  يف  اأخرى  جوانب  ظهور  اإىل  اإ�سافة  ال�سعوب.  تلك 
ى هذا الع�سر، الذي عا�ست فيه هذه ال�سعوب، بغر الع�سر احلجري  ميكن معها اأن ي�سمَّ
(1)  - Movius 1944 H. L., Early Man and Pleistocene stratigrahy in Southern and Eastern 

Asia. Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Cambrdge 
Mass., 1944. Vol. XIX, pt 3. Zamiatnin C. H., 1951. O Vozniknovenii Lokalnikh razlichii v 
Koltore paleoliticheskogo Periodi. PChDRch. (In Russian). Lopin V. P., 1970. Hijnii Paleolit. 
KB.(Lower Paleolithic),( In Russian). Boriskovskii P., I., 1979. Drevneishee proshloe 
chelovechestva. Liningrad. (in Russian).

(2)  - Child V. G., 1936. Man Make Himself. London. 
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احلديث)1(. فعلى اأ�سا�س تعريف اإنتاج القوت، يتوقف تعريف الع�سر احلجري احلديث 
نف�سه، وكذا العرتاف بوجوده، من عدمه، مبا يف ذلك حتديد طبيعة املرحلة النتقالية 
د امل�سطلحات، اأو )املفاهيم(، اأماًل  اإىل الع�سر املذكور. وهذا قاد بدوره اإىل ظهور تعدُّ
يف التعبر عن هذا الختالف، ومنها م�سطلحات، قد ل تتطابق، اأحيانًا، مع ما حتمله 

من م�سامني اأثرية. 

واإذا عدنا اإىل مرحلة رواد علم الآثار، الذين ظهروا يف الن�سف الثاين من القرن 
القدمي،  احلجري  الع�سر  بني  النتقالية،  املرحلة  تعريف  يف  امليالدي،  ع�سر  التا�سع 
مورتيليه(  دي  )جربيل  الفرن�سي  العامل  اأن  لوجدنا  احلديث،  احلجري  والع�سر 
بناًء على  القدمي،  للع�سر احلجري  تق�سيم  اأول  م  الذي قدَّ  ،(Gabriel de Mortillet)

مبا�سرة  يتبعه  القدمي  احلجري  الع�سر  اأن  1869م  عام  يف  اأعتقد  احلجرية،  الأدوات 
 (Emile كارتيالك(  )اإميل  الفرن�سي  معا�سره  ولكن  احلديث.  احلجري  الع�سر 
بني  وا�سحًا  فراغًا  يرتك  ال�ستقراء  هذا  اأن  وجيزة،  فرتة  بعد  لحظ   ،Cartailhac)

الع�سرين املذكورين، على اعتبار اأن الع�سر احلجري احلديث مل ياأت جاهزًا، ب�سورة 
مفاجاأة، واإمنا عرب مقدمات اأولية، قادت بدورها اإىل ظهور الع�سر املذكور. اأو بعبارة 
اأخرى، فاإنه اإذا اأرُِخَذ بوجهة نظر )مورتيليه(، فاإن ذلك يعني اأن اإن�سان الع�سر احلجري 
القدمي، الذي عا�س يف اأوروبا، كان قد هجرها بعد انتهاء الع�سر املذكور، ثم عاد اإليها 
من جديد يف الع�سر احلجري احلديث، وهذا العتقاد يتناق�س مع املعطيات الأثرية 

رة، اآنذاك، يف اأوروبا نف�سها.  التي كانت متوفِّ

الأدوات  ومنها  املعطيات،  هذه  اإىل  ا�ستنادًا  املذكور،  القرن  من  ال�سبعينيات  ويف 
 (Otto وِريل(  ترُ )اأوتتو  ال�سويدي  الباحث  ى  �سمِّ ال�سكل،  الهند�سية  القزمية  احلجرية 
احلني  ذلك  ومنذ   .(Mesolithic) الو�سيط(  احلجري  )الع�سر  املرحلة  هذه   Torell)

اأخذ هذا املفهوم ينت�سر، بالتدريج، يف املراجع الأثرية، واأ�سحى ثابتًا فيها اإىل اليوم. مع 
�سفع بتحديد دقيق مل�سمون الع�سر املذكور، اآنذاك)2(، وظل على  اأن هذا التعريف مل يرُ

(1)  - Mongait 1973.Op.Cit. pp.197.
(2)- Mongait 1973. Op. Cit. pp. 172. 
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ذلك النحو اإىل اليوم، رغم الدرا�سات الكثرة. وبعد اأن تو�سعت الدرا�سات، خا�سة يف 
(Le Mas ďAzil) يف فرن�سا،  اأِزيل(  اأعقاب الدرا�سة الدقيقة ملغارة ) له ما�س- د - 
اأن  وِجد  اأوروبا،  كثرة يف  اأخرى  مواقع  اإىل  بالإ�سافة  الأعوام 1887- 1889م،  خالل 
اإليه.  تن�سب  التي  املواقع  ثقافاته يف جميع  الو�سيط غر متجان�س يف  الع�سر احلجري 
فاملواقع املبكرة، وبالأخ�س التي توؤرخ بالألف التا�سع ق. م، - وهو التاأريخ الذي يبداأ به 
الع�سر املذكور يف اأوروبا)1(، اأو بالألف العا�سر ق.م)2( على اأكرث تقدير- حتمل �سمات 
بحوايل  توؤرخ  التي  املواقع  يف  ال�سمات  هذه  وت�ستمر  الأعلى،  القدمي  احلجري  الع�سر 
الألف الثامن ق.م. بينما املواقع املتاأخرة، التي ا�ستمرت اإىل الألف اخلام�س، ويف بع�س 
بهذا  و�سفت  كما  القوت،  اإنتاج  مقدمات  فيها  وجدت  ق.م،  الرابع  الألف  اإىل  الأماكن 
الو�سف، مع اأن الع�سر احلجري الو�سيط ا�ستمر يف مناطق كثرة من اأوروبا اإىل ما بعد 

الألف الرابع ق.م)3(. 

وعلى اأ�سا�س هذه الزدواجية، ظهر م�سطلح ثان، وهو الع�سر احلجري القدمي 
الالحق (Epi-Paleolithic)، اأو )لواحق الع�سر احلجري القدمي(، ف�سار يعرب به عن 
 ،(Mesolithic) الو�سيط  الع�سر احلجري  من  املبكرة  املرحلة  اإىل  تن�سب  التي  املواقع 
ددت  بل اإن الثقافة الآزيلية نف�سها )ن�سبة اإىل مغارة له ما�س - د - اأزيل( هي التي حرُ
الو�سيط  الع�سر احلجري  بداية  اآخر  بعنى  اأو  القدمي(،  الع�سر احلجري  بها )لواحق 
التقليدي. فيما ا�ستخدم م�سطلح ثالث، وهو )فجر الع�سر احلجري احلديث/ اأو بواكر 
من  املتاأخر  اجلزء  عن  به  للتعبر   ،(Proto-Neolithic) احلديث(  احلجري  الع�سر 
الع�سر احلجري الو�سيط، الذي ظهرت فيه مقدمات اإنتاج القوت، اأو )مقدمات الع�سر 
احلجري احلديث(. اأو بعبارة اأخرى فاإن الع�سر احلجري الو�سيط، �سطر اإىل �سطرين، 
مت املرحلة  هما: الع�سر احلجري الو�سيط، و الع�سر احلجري القدمي الالحق. فيما ق�سِّ
النتقالية، بوجه عام، اإىل ثالثة اأق�سام، حيث اأ�سيف اإىل هذين الق�سمني، ق�سم ثالث، 
يحمل  الق�سام  ق�سم من هذه  كل  �سار  وبذلك  الع�سر احلجري احلديث.  بواكر  هو: 
(1)- Mongait 1973. Ibid. pp.172.
(2)-Mellaart James 1965.Earliest Civilizations of the Near East. Londen. (Russian Translation, 

Moscow, 1982). pp. 14.
(3)- Mellaart 1965. Ibid . pp.18
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مفهومًا يختلف عن املفهوم الآخر، وكاأن هذه الثالثة الأق�سام، �سارت تتطابق مع ما مت 
ت�سجيله من اأدوات حجرية لهذه املرحلة يف اأوروبا: فرتة مبكرة، حتمل �سمات الع�سر 
الهند�سية  القزمية  الأدوات  بتطور  تت�سم  متو�سطة،  وفرتة  الأعلى؛  القدمي  احلجري 
ال�سكل، بالإ�سافة اإىل انت�سار القواطع، اأو )الأزاميل( (Burins) ال�سغرة احلجم، اأو 
)القزمية(؛ وفرتة ثالثة، وهي الأخرة، �سارت يف اجتاه تطوُّر الأدوات القزمية الهند�سية 
ال�سكل نحو التحول اإىل الع�سر احلجري احلديث (Neolithisaton))1(، اأو مبعنى اآخر 
اأن الع�سر احلجري الو�سيط يف  اإنتاج القوت يف الع�سر احلجري احلديث. علمًا  نحو 
د بناًء على انت�سار ا�ستخدام القو�س وال�سهام، واأدوات �سيد الأحياء املائية،  دِّ اأوروبا حرُ
خا�سة �سيد الأ�سماك، ولي�س على اأ�سا�س ظهور مقدمات الزراعة، والرعي، على اعتبار 
اأنها مل تظهر هنا يف الع�سر املذكور. وبالإ�سافة اإىل هذه الثالثة امل�سطلحات الرئي�سة، 
احلجري  والع�سر  الأعلى،  القدمي  احلجري  الع�سر  بني  د  يوحِّ اآخر،  م�سطلح  ظهر 

الو�سيط)2(، ولكن هذا امل�سطلح الأخر، ل ي�ستخدمه الباحثون، يف العادة.

مواقع  تطور  يف  رئي�سة  مراحل  ثالث  ال�سام  بالد  يف  �سجلت  الآخر،  اجلانب  ويف 
املرحلة النتقالية، هي: الكبارية املبكرة، والتي يوؤرخ لها من زهاء الألف الرابع ع�سر، 
الثاين ع�سر،  الألف  الهند�سية، ويوؤرخ لها من  الثاين ع�سر ق. م؛ والكبارية  الألف  اإىل 
من  لها  ويوؤرخ  النطوفية،  الثقافة  هي  الثالثة  واملرحلة  م،  ق.  العا�سر  الألف  زهاء  اإىل 
الألف العا�سر اإىل زهاء الألف الثامن ق. م)3(. وتت�سم املرحلة الأوىل ب�سيادة ال�سرائح (4)
(Bladelet)، ذات الظهر، اأو )الظهر( املهذب، يف الغالب، وذات الطرف العلوي املبتور 

ال�سكل.  الهند�سية  القزمية  الأدوات  بع�س  وجود  اإىل  بالإ�سافة   ،)a - c )�سكل11: 
فيما ات�سمت املرحلة الثانية بالأدوات القزمية الهند�سية ال�سكل ذات ال�سكل امل�ستطيل، 
ثبَّت على حوامل  ترُ l - r(، وهي الأدوات التي �سارت  القريب من املنحرف )�سكل11: 
م�سنوعة من املواد الع�سوية، خا�سة العظام، بالإ�سافة اإىل وجود اأدوات رحي احلبوب. 

(1) - Mongait 1973. Op. City. Pp. 175 .
(2) - Mongait 1973. Op. Cit. pp. 172. 

 )3(- كوفني، جاك، 1984،  م�سدر �سابق، �س 18- 19.
)4( - انظر هام�س70.
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القزمية  الأدوات  انت�سار  ومنها  املميزات،  من  بالكثر  النطوفية  الثقافة  ات�سمت  بينما 
الهاللية ال�سكل (Lunates)، اأو )على �سكل اأن�ساف الدوائر( (Segment)، والأزاميل 
املناجل  ومنها  املختلفة،  العظمية  الأدوات  و�سناعة   ،)n- r )�سكل12:   ،(Burin)

الزينة،  واأدوات  والإبر،  ال�سمك،  ب�سيد  اخلا�سة  واخلطاطيف   ،)26  -25 )�سكل13: 
مى، اأو املنحوتات، ب�سكل عام، ... الخ )�سكل13(.   والدُّ

اإن تعدد هذه امل�سطلحات قد ي�سر اإىل عدم وجود فهم كاف، مل�سمون هذه املرحلة 
النتقالية، الواقعة بني الع�سر احلجري القدمي، والع�سر احلجري احلديث. اأ�سف اإىل 
ذلك اأن ا�ستخدام هذه املفاهيم ل يتطابق اأحيانًا، مع امل�سامني الأثرية الفعلية لها يف 
اأماكن ا�ستخدامها، مثاًل: م�سطلح فجر الع�سر احلجري احلديث ل ي�ستخدم يف واقع 
الأمر يف اأوروبا، بل ي�ستخدمه بع�س الباحثني للتعبر به عن املواقع املتاأخرة لهذه املرحلة 
النتقالية يف منطقة ال�سرق الأدنى القدمي)1(، وبالأخ�س يف موقع اأريحا يف فل�سطني)2(، 
اأن  اأوروبا، بوجه عام، علمًا  ي�ستخدم يف  الو�سيط  الع�سر احلجري  فيما ظل م�سطلح 
القدمي  احلجري  )الع�سر  م�سطلح  بينما  فيها.  موجودة  غر  القوت  انتاج  مقدمات 
الذكر،  �سالفة  باأكملها،  النتقالية  املرحلة  عن  الأمر،  واقع  يف  به  يعرب  اأخذ  الالحق( 
يف بع�س املناطق يف اإفريقيا، وه�سبة زاغرو�س، والأنا�سول، وبالد ال�سام، مبا يف ذلك 
املواقع املتاأخرة، كالثقافة النطوفية يف فل�سطني)3(، كونها حتمل �سمات الع�سر احلجري 
القدمي الأعلى، بالإ�سافة اإىل تاريخها القدمي الذي كان يوؤّرخ، اآنذاك، يف نطاق الألف 
الرابع ع�سر ق. م)4(، وو�سل موؤخرًا، اإىل �ستة ع�سر األف �سنة ق. م)5(، بل اإن بداية هذه 
املرحلة، �سارت توؤّرخ، ح�سب راأي بع�س الباحثني، ما بني الألف التا�سع ع�سر، والألف 
ال�سابع ع�سر ق. م)6(. لي�س هذا، وح�سب، بل اإن م�سطلح (Epi-Paleolithic)، اأ�سبح 
(1)- Mellaart 1965. Op. Cit. PP. 18- 33.
(2)- Moore A. M., 1981.” A Four- Stage Sequence for the Levantine Neolithic, ca. 8500- 3750 

B.C.”. BASOr 246: 1- 34. pp.5.
(3) -Gilead I., 1991. “The Upper Paleolithic Period in the Levant”. Journal of World 

Prehistory.,No., 5: 105- 154.  
)4( - كوفني، جاك، 1984، م�سدر �سابق، �س 18.

(5) -Otte M., Yalcinkaya I., Leotard J., Kartal M., Bar-Yosef O., Kozlowski J., Bayόn L. B., & 
Marshack A., 1995. « The Epi-Paleolithic of Ӧküzini Cave (SW Anatolia) and its mobiliry 
art». Antiquity. Vol., 269/ No., 266: 931- 944.: table 1.pp. 936, 943. 

كرت هذه التواريخ دون اإ�سناد باملعطيات، اأو اإحالت اإىل م�سادرها. كفايف زيدان، 2010: »املرحلة النتقالية من اجلمع اإىل الإنتاج« يف  )6( - ذرُ



31

جملة علمية حمكمة تعنى بالآثار

اأن  ذلك  اإىل  اأ�سف  متاأخرة.  واأخرى  مبكرة،  اإىل مرحلتني: مرحلة  الآخر،  هو  يق�سم، 
املبا�سرة  اأنه ميثل املقدمات  ني به،  الذي عرُ  ،(Mesolithic) الو�سيط  الع�سر احلجري 
لإنتاج القوت، الذي ظهر يف الع�سر احلجري احلديث، اأو بعبارة اأخرى اأنه الأقرب يف 
�سماته اإىل الع�سر احلجري احلديث، منه اإىل الع�سر احلجري القدمي، ل توجد فيه 
تلك املقدمات يف مكان ا�ستخدامه يف اأوروبا، كما �سلف الذكر، مقارنة بتلك املقدمات 
احلقيقية التي ظهرت يف منطقة ال�سرق الأدنى القدمي، وبالأخ�س بالد ال�سام، و�سمال 
ذلك،  من  العك�س  على  فيها،  ي�ستخدم  والتي  والأنا�سول،  زاغرو�س،  وه�سبة  العراق، 
د باأنه  دِّ م�سطلح لواحق الع�سر احلجري القدمي، يف الغالب، علمًا اأن الع�سر الأخر حرُ
جانب  واإىل  احلديث.  احلجري  الع�سر  اإىل  منه  القدمي،  احلجري  الع�سر  اإىل  اأقرب 
انبثقت عنها هذه املرحلة  التي  الذاتية،  العوامل  اإىل جانب  اإ�سايف،  ذلك هناك عامل 
النتقالية، له دور كبر يف حتديد مقدمات اإنتاج القوت، وهي الظروف البيئية، التي مل 
يرُعط لها مكانتها كما ينبغي يف حتديد هذه املرحلة النتقالية، بالإ�سافة اإىل ا�ستجابة 
الإن�سان نف�سه ملتطلبات املرحلة التاريخية. فهناك تكامل بني ال�سروط البيئية، من جهة، 
وال�سروط الذاتية لالإن�سان نف�سه، من جهة اأخرى، مبا يف ذلك دور املنجزات الثقافية 
الأعلى.  القدمي  احلجري  الع�سر  ثقافة  وبالأخ�س  الإن�سان،  اإليها  و�سل  التي  ال�سابقة 
الع�سر  و�سمات  النتقالية،  املرحلة  طبيعة  حتدد  جمتمعة  العوامل  هذه  اأ�سا�س  فعلى 
احلجري احلديث من بعدها يف كل اإقليم جغرايف على حدة، ولكن الرتكيز هنا انح�سر 

اأكرث، فيما يبدو، على الأدوات احلجرية القزمية الهند�سية ال�سكل، اأكرث من غرها.

مقدمات اإنتاج القوت يف املرحلة النتقالية

حتدد مقدمة انتاج القوت اخلا�سة باملرحلة النتقالية بني الع�سر احلجري القدمي، 
والع�سر احلجري احلديث، بثالثة عنا�سر رئي�سة، هي: 1- حتديث، اأو ظهور اأدوات جديدة 
خا�سة بعملية احل�سول على الغذاء، خا�سة اأدوات ال�سيد، والتعامل مع الغطاء النباتي، 
ومنها الأدوات التي �سلف ذكرها، 2- التمهيد لعملية ا�ستئنا�س احليوان، ومنها ا�ستئنا�س 
الكلب، وا�ستخدامه يف عملية ال�سيد يف املقام الأول، 3- التمهيد لعملية الزراعة، ومنها 

كتاب: درا�سات يف اآثار فل�سطني، من�سورات جامعة فيال دلفيا، الأردن، �س97.
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التعرف على املحا�سيل الطبيعية، واإدخالها يف الوجبة الغذائية، ومراقبة، اأو )معرفة( 
منو النبات. وقد ظهرت مقدمات اإنتاج القوت يف وقت مبكر من هذه املرحلة النتقالية 
يف بالد ال�سام، ذلك لأن العامل البيئي اأدى دوره، يف هذه العملية، اإىل جانب املنجزات 
الثقافية ذات ال�سلة بالإن�سان نف�سه، والتي كانت قد وجدت يف الع�سر احلجري القدمي 
يف  الإن�سان،  ا�ستاأن�سها  التي  فاحليوانات  )�سكل10(.   (Upper-Paleolithic) الأعلى 
الع�سر احلجري احلديث، ومنها ال�سان، واملاعز، والثران ... الخ، كانت برية، تعي�س 
قبل ذلك يف بالد ال�سام، والتي توؤكدها، بالإ�سافة اإىل املعطيات القدمية الكثرة، معطيات 
حديثة )حمي�سن، اأكازاوا 2002: 18(. وكذلك يف ه�سبة زاغرو�س، والأنا�سول، و�سمايل 
بالد ما بني النهرين، يف وقت مل تكن اأغلب هذه احليوانات موجودة يف اأوروبا، خالل 
�سيادة اجلليد يف ع�سر البلي�ستو�سني، ومن ثم فاإنها مل تظهر فجاأة فيها بعد ذوبان هذا 
اأقدم عظام  جلت  �سرُ فقد  الهولو�سني.  وبداية ع�سر  املذكور،  الع�سر  نهاية  اجلليد، يف 
ل�ستئنا�س ال�سان يف العراق، يف وقت مبكر من درا�سات اآثار هذه املرحلة يف املنطقة، 
جلت يف  ومنها يف موقع )�َساِنَدار( يف الطبقات التي توؤرخ بالألف التا�سع ق.م)1(. فيما �سرُ
اأوروبا يف الألف الثامن ق.م، اأقدم عظام حليوان م�ستاأن�س، هو الكلب)2(، وقد و�ّسع نطاق 
هذا التاأريخ بعد ذلك اإىل حوايل 14000 �سنة. ولكن وِجدت موؤخرًا بقايا عظمية لكالب 
دّجنة يف موقع )بريد مو�ستي( (Předmostí) يف جمهورية الت�سيك، يعود تاأريخها اإىل  مرُ
 (Razboinichya) )َرزبوينيت�سيا(  كهف  ويف  )لوحة24(،  م�ست)3(  �سنة   )31.500(
اإ�سافة  خلت)4(،  �سنة   )33.000( اإىل  تاأريخها  يعود  الحتادية  رو�سيا  يف  �سيبريا  يف 
(Eliseevichi I) غرب  )اإليِزِيفيت�سي1(  املدجن يف موقع  للكلب  اأخرى  اكت�سافات  اإىل 
رو�سيا الحتادية)5( تعود هي الخرى اإىل الع�سر احلجري القدمي الأعلى، بل اأن هناك 

(1) - Herre, 1963. Op. Cit. 243- 244. 
(2) - Zeuner, 1963. Op. Cit. 
(3) - Zorich, 2012. Op. Cit. Pp.27
(4)  - Ovodov N. D, Crockford S. J., Kuzmin Y. V., Higham T. F. G, Hodgins G. W. L., Johannes 

van der Plicht 2011.»A 33,000-Year-Old Incipient Dog from the Altai Mountains of Siberia: 
Evidence of the Earliest Domestication Disrupted by the Last Glacial Maximum». PLoS 
ONE 6(7): e22821. doi:10.1371/ journal. pone. 0022821. 1- 7.

(5)  - Sablin M. V., Khlopachev G. A. 2002. «The earliest Ice Age dogs: evidence from 
Eliseevichi I». Current Anthropology., No., 43: 795–799.
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بلجيكا)1( و�سل  (Goyet) يف  )جويت(  يف  عليها  رث  عرُ املدجن  للكلب  عظمية  بقايا 
تاأريخها اإىل )36.000( �سنة م�ست )لوحة25(. ولكن عملية ا�ستئنا�س الكلب تختلف 
كثرًا، يف تقديرنا، عن ا�ستئنا�س باقي احليوانات الأخرى. فقد قاد الكلب نف�سه بنف�سه 
اأكان ذلك يف الع�سر احلجري الو�سيط، اأم يف الع�سر  طوعيًا اإىل تلك العملية، �سواء 
احلجري القدمي الأعلى، فيما ا�سَتدرج الإن�سان اإليها باقي احليوانات الأخرى، بطريقة 
هادفة، ومعقدة. وكذلك الأمر فيما يتعلق بالتعرف على املحا�سيل الطبيعية، واإدخالها 
يف والوجبة الغذائية، ومراقبة منو النبات، والتي ظهرت يف وقت مبكر من هذه املرحلة 

النتقالية يف املناطق التي �سالف ذكرها يف ال�سرق الأدنى القدمي.   

ا�ضتئنا�س الكلب وا�ضتخدامه يف ال�ضيد

اأو  القدمية،  املعطيات  بح�سب  �سواء  الإن�سان،  ي�ستاأن�سه  حيوان  اأول  الكلب  عدُّ  يرُ
اأ�سا�س  على  برُنيت  تقديرنا،  يف  عفوية  بطريقة  ت  تَّ العملية  هذه  ولكن  احلديثة)2(، 
فقد  اأخرى.  جهة  من  والكلب  جهة،  من  الإن�سان  بني  ظهرت  التي  امل�سرتكة،  احلاجة 
تثَّلت حاجة الكلب اإىل الإن�سان، من خالل ح�سوله على جزء من الغذاء، الذي �سار 
يتوّفر له عن طريق وجود امل�ساكن الدائمة التي يقيم فيها الإن�سان. فيما تثلت حاجة 
ت  الإن�سان اإىل الكلب، يف ا�ستخدامه يف احلرا�سة، و�سيد احليوانات. وبالتايل فقد تَّ
تلك العملية من خالل تردد الكلب امل�ستمر على هذه امل�ساكن، �سواء اأكان ذلك م�ساكن 
�سارت  التي  الأعلى،  القدمي  احلجري  الع�سر  م�ساكن  اأم  الو�سيط،  احلجري  الع�سر 
الغذاء الذي كان  اأماكنها، وذلك لأكل بقايا  ثابتة لفرتات طويلة يف  يف كال الع�سرين 
يرُرمى بها من تلك البيوت، مثل العظام، وما زاد عن حاجة الإن�سان من اللحوم ... الخ 
ة البيت،  )لوحة23(. ومن ثم ظهرت اأرُلفة، بني الكلب، و�سكان هذه املنازل، وبالأخ�س ربَّ
التي يرُعتقد اأنها قامت، مرة اأخرى، بهذا الدور املهم يف حياة الب�سرية، بحكم ارتباطها 
باقت�ساد املنزل، ومبداأ الأمومة. وهو املبداأ الذي جعلها تتعامل برفق مع هذا احليوان، 
(1) - Germonpre´ M., Sablin M.V., Stevens R. E., Hedges REM, Hofreiter M, et al., 2009. 

«Fossil dogs and wolves from Palaeolithic sites in Belgium, the Ukraine and Russia: 
osteometry, ancient DNA and stable isotopes”. Journal of Archaeological Science., Vol., 
36, No., 2: 473–490.

(2)  - Zorich 2012. Op. Cit. Pp. 27.
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وبالأخ�س �سغاره، اللذين �ساروا بوقت �سريع اأكرث األفة باملنزل، و�ساكنيه كما يفرت�س. 
ر  وهذه احلاجة امل�سرتكة بني الإن�سان والكلب، قد تكون اإحدى العوامل الرئي�سة التي تف�سِّ
ر، دون غره من احليوانات الأخرى، خا�سة  ا�ستئنا�س الإن�سان لهذا احليوان يف وقت مبكِّ
كانت  الكلب  ا�ستئنا�س  اأن عملية  اإىل ذلك  اأ�سف  الأعلى.  القدمي  الع�سر احلجري  يف 
يبدو،  تبلورا، على ما  اللذان  الهدفان  وال�سيد، وهما  ا�ستخدامه يف احلرا�سة،  بهدف 
اأن�ست باقي  يف الع�سر احلجري الو�سيط، خا�سة ا�ستخدامه يف عملية ال�سيد. فيما ا�سترُ
احليوانات الأخرى بهدف اإكثارها، وال�سيطرة عليها، لال�ستفادة من حلومها، وجلودها، 
ت بطريقة هادفة، ومعقدة، ويف وقت متاأخر  واأ�سوافها، ثم من األبانها ... الخ، وقد تَّ

عن ا�ستئنا�س الكلب.

يرُعتقد اأن عملية ا�ستئنا�س ال�ساأن، واملاعز، واحليوانات الأخرى الأليفة، ّتت من 
بطرق  معها  التعامل  ثم  ومن  ال�سيد،  عملية  خالل  �سغارها،  على  اأوًل  القب�س  خالل 
اأو  �سغرة،  حظائر  يف  وو�سعها  الإقامة،  اأماكن  اإىل  اإح�سارها  ومنها  خمتلفة.  اأخرى 
اأماكن خا�سة، ثم جعل ربت البيت، مرة اأخرى، تتعامل معها، بحكم ارتباطها باقت�ساد 
ولكن  األيفة.  بالتدريج حيوانات  اأ�سبحت  اأن  اإىل  الذكر،  �سالف  الأمومة  ومبداأ  املنزل، 
املرحلة  هذه  يف  ظهرا  اأ�سا�سيان  عامالن  فهناك  الفرتا�سات،  هذه  عن  النظر  بغ�س 
الأقل  على  اأو  احليوان،  ا�ستئنا�س  اإىل  الإن�سان  حاجة  وهما  الأرجح،  على  النتقالية، 
الهولو�سني ال�سغرة  الكلب يف عملية ال�سيد، يف ظل وجود حيوانات ع�سر  ا�ستخدام 
احلجم، وال�سريعة العدو، التي حلت حمل حيوانات ع�سر البلي�ستو�سني الكبرة احلجم، 
بعملية  للبدء  نف�سه  الإن�سان  تهيئة  اإىل  اإ�سافة  احلرا�سة،  يف  ا�ستخدامه  جانب  اإىل 
ثالث،  اإىل جانب �سرط  امللحة،  ال�ستئنا�س ب�سورة هادفة، يف ظل ظهور تلك احلاجة 
ر هذه احليوانات الربية يف البيئة نف�سها، مع اأن هذه العملية مل تتحقق مع باقي  وهو توفُّ

احليوانات الخرى امل�ستاأن�سة، اإلَّ يف الع�سر احلجري احلديث، وما بعده.

عدُّ ا�ستئنا�س الكلب من مقدمات اإنتاج القوت؟ اأم ل؟، �سوؤال ي�سعب الإجابة  هل يرُ
عليه، فهو من جهة، حيوان مت ا�ستئنا�سه بدءًا بالع�سر احلجري القدمي الأعلى، بغ�س 
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النظر عن الطريقة العفوية التي تت بها هذه العملية، ومن جهة اأخرى، فاإن دوره ظل يف 
نطاق ال�سيد، واحلرا�سة، خا�سة يف املرحلة النتقالية كما نعتقد. مع اأنه ميكن القول: 
حيوانات  ي�ستاأن�س  لأن  لالإن�سان  )مغرية(  اأو  حمّفزة،  كانت  عليه،  ال�سيطرة  عملية  اأن 
اأخرى. ولكن الغريب يف هذا الأمر، هو اإن ا�ستئنا�س هذه احليوانات الأليفة، مل يحدث 
ر للكلب يف اأوروبا، واإمنا حدث يف ال�سرق الأدنى القدمي، خا�سة  يف مكان ال�ستئنا�س املبكِّ
اأن حتديد  اإىل ذلك  اأ�سف  الأنا�سول وزاغرو�س.  وال�سام وه�سبتي  الرافدين،  يف بالد 
قد  التي  الب�ساطة  بتلك  لي�س  املدّجنة،  املدّجنة، عن احليوانات غر  عظام احليوانات 
يت�سورها بع�سنا، ذلك لأن التغر يف تراكيب عظام احليوانات امل�ستاأن�سة ل يحدث بني 
ع�سية و�سحاها، واإمنا خالل فرتات طويلة من الزمن. اإن ا�ستئنا�س الكلب يف الع�سر 
اإقدام هذا الإن�سان بعد ذلك فرتة طويلة من  اأوروبا، دون  احلجري القدمي الأعلى يف 
اأوروبا نف�سها، وحتى يف الع�سر احلجري احلديث، على ا�ستئنا�س حيوانات  الزمن يف 
اأخرى، من تلك احليوانات املتوفرة يف املنطقة، ي�سع اأ�سئلة تتطلب الإجابة عنها، مبا يف 
ذلك ا�ستخدام الكلب يف عملية ال�سيد من عدمه يف الع�سر احلجري القدمي الأعلى، 
اأنه، لو كان الكلب قد ا�ستخدم ب�سكل هادف يف ال�سيد، لكانت هذه العملية قد  بدليل 

خ�ست ب�سكل وا�سح يف الفن ال�سخري املوجود يف كهوف اأوروبا يف الع�سر املذكور. �سرُ

اإدخال املحا�ضيل الطبيعية يف الوجبة الغذائية ومعرفة منو النبات 

الأدنى  ال�سرق  منطقة  يف  جلت  �سرُ فقد  النباتي،  الغطاء  مع  بالتعامل  يتعلق  فيما 
احلجرية،  حق  ال�سَّ واأدوات  املدقات،  الذكر،  �سالفة  املناطق،  يف  وبالأخ�س  القدمي، 
لطحن  )الطحن(،  الّرحى  اأدوات  وكذا  واأغ�سانها،  واأوراقها،  النباتات،  ل�سحق جذور 
نعت هيكلها  حبوب نبات القمح، وال�سعر الربية ... الخ، وكذا املناجل املبكرة، التي �سرُ
القزمية  بالأدوات  ذلك،  بعد  وّطعمت،   ،)26 )�سكل13: 25-  الغالب،  العظام، يف  من 
املناجل،  لهذه  )اأ�سنانًا(  �سفرات  الأدوات  هذه  اأ�سبحت  حيث  ال�سكل.  الهند�سية 
بالإ�سافة اإىل ظهور اأدوات اأخرى ذات �سلة، �سواء اأكان ذلك يف الثقافة الكبارية، اأم يف 
الثقافة النطوفية، اللتني انت�سرتا يف فل�سطني، و�سوريا، والأردن، ولبنان، والتي و�سلت 
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ارزية،  فيها تقنية الأدوات القزمية الهند�سية ال�سكل)1(، م�ستًوى راٍق، اأم يف الثقافة الزَّ
 ... وال�سعر  فالقمح،  زاغرو�س.  وه�سبة  والأنا�سول،  العراق،  �سمال  يف  انت�سرت  التي 
َنا يف الع�سر احلجري احلديث، وظهرت على اأ�سا�سهما الزراعة، كانا  جِّ الخ، اللذان هرُ
متواجدين، على هيئة نباتات برية، يف املناطق �سالفة الذكر، وقد قطفها اإن�سان املرحلة 
زراعتها،  بالتدريج  وتَعلَّم  قيمتها،  فعرف  الغذائية،  وجبته  يف  وا�ستخدمها  النتقالية، 
الذي  الوقت  يف  احلديث،  احلجري  الع�سر  يف  تام  بنجاح  العملية  هذه  جت  وِّ ترُ عندما 
�سيد  وخا�سة  واجلمع،  ال�سيد،  مرحلة  يف  تعي�س  النتقالية،  املرحلة  يف  اأوروبا  كانت 
الأ�سماك، على �سفاف الأنهار، والبحرات، وحتى اأن ظهور الزراعة فيها، يف الع�سر 
احلجري احلديث، اإىل جانب ا�ستئنا�س احليوان، يعيده اأغلب الباحثني اإىل تاأثر الع�سر 
يِّدت  احلجري احلديث يف منطقة ال�سرق الأدنى القدمي)2(. وبالإ�سافة اإىل ذلك فقد �سرُ
)�سكل1(، قرب م�سادر  الكهوف  نطاق  الدائمة خارج  امل�ساكن  النتقالية،  املرحلة  يف 
الغذاء )لوحة20، 22(، اإىل جانب ا�ستخدام الكهوف، واملغارات. كما وجدت يف الثقافات 
ال�سنانر  ومنها  الأ�سماك،  اأدوات �سيد  القدمي،  الأدنى  ال�سرق  مناطق  كرت يف  ذرُ التي 
)�سكل13(،  احليوانات  عظام  من  جميعها  امل�سنوعة  واخلطاطيف،  )ال�س�سو�س(، 
ذلك  يف  مبا  ال�سكل،  الهند�سية  القزمية  بالأدوات  مطّعمة  اأخرى  اأدوات  اإىل  بالإ�سافة 
رق ال�سيد الراقية، واملنظمة، التي كان يتم فيها اختيار اأنواع حمددة من  ا�ستخدام طرُ
احليوانات، مثل الغزلن، والوعول، ا�ستنادًا اإىل البقايا العظمية التي وجدت يف مواقع 
زت من عظام هذه  هِّ هذه الثقافات، مبا يف ذلك الأدوات، وامل�سنوعات الأخرى، التي جرُ

احليوانات )�سكل13(.

وبالتايل فاإن م�سطلح الع�سر احلجري الو�سيط امل�ستخدم يف اأوروبا، قد يكون من 
اإذا ا�ستخدم يف املناطق التي ظهرت فيها بالفعل مقدمات  املنا�سب، كما �سبق الذكر، 
الزراعة، والرعي، مثل بالد ال�سام، واملناطق الأخرى �سالفة الذكر، على اعتبار اأن هذه 
د بها مفهوم الع�سر احلجري الو�سيط التقليدي، يف الوقت الذي  دِّ املقدمات هي التي حرُ
(1)- Al-Nahar, Maysoon, 2005.”Microlithic Typology and Technology of Upper and Epipaleolithc 

Transition Period, Jordan”. Adumato, No. 12: 7- 46.
(2)- Mellaart, 1965. Op. Cit. 16.
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ال�سمك.  �سيد  واأدوات  وال�سهام،  القو�س،  ا�ستخدام  اإىل  اأوروبا  يف  اجلانب  هذا  ا�ْسِنَد 
بينما م�سطلح لواحق الع�سر احلجري القدمي، واأق�سامه، امل�ستخدمة، يف بالد ال�سام، 
الأخرى،  واملناطق  اأوروبا،  يف  ا�ستخدامها  يجدر  قد  الذكر،  �سالفة  الأخرى،  والأقاليم 
الأول،  املقام  يف  والرعي  بالزراعة،  املمثلة  القوت،  اإنتاج  مقدمات  فيها  تظهر  مل  التي 
النظر يف  يرُعاد  اأن  اأو  بها،  بطت  ررُ التي  الأثرية  امل�سطلحات مع م�سامينها  تتطابق  كي 
بال�سرورة  لي�س  القزمية  الأدوات  وجود  اإن  نف�سها.  النتقالية  املرحلة  م�سمون  حتديد 
اأن يكون قد رافقه ظهور مقدمات الرعي، والزراعة، والدليل على ذلك ما �سلف ذكره 
العوامل.  من  متكاملة  جمموعة  من  تتاألف  القوت  اإنتاج  مقدمات  لأن  ذلك  اأوروبا،  يف 
النتقالية  املرحلة  زمن  عن  به  يعرب  اأن  يجب  الو�سيط  احلجري  الع�سر  مفهوم  اأن  اأو 
فقط، بني الع�سر احلجري القدمي، والع�سر احلجري احلديث، بينما يظل م�سمونها 
الأثري خمتلفًا من منطقة اإىل اأخرى. فبع�س امل�سطلحات، قد تكون منا�سبة للتعبر بها 
عن ظواهر معينة، يف فرتة اكت�ساف هذه الظواهر، ولكن عندما ترُكت�سف ظواهر اأخرى 
جديدة يف فرتات لحقة، قد جتعل هذه الظواهر اجلديدة، تلك امل�سطلحات القدمية، 
ل تفي بامل�سامني الأثرية، اأو ظهور عدم ات�ساق، اإن مل يكن تناق�س، يف بع�س احلالت، 
بني هذه امل�سطلحات، وم�سامينها الأثرية. ومع ذلك فاإنه على الرغم من اأهمية تطابق 
الأثرية  الظواهر  ت�سخي�س  هو  هذا،  من  الأهم  اأن  اإلَّ  الأثري،  م�سمونه  مع  امل�سطلح 

نف�سها، ومن ثم ميكن البحث عن مفاهيم منا�سبة لها. 

باملرحلة  ال�ضلة  ذات  العربية  اجلزيرة  يف  القدمية  املُناخية  التغريات 

النتقالية

على الرغم من عدم وجود ت�سور كاف عن البيئة القدمية يف اجلزيرة العربية، 
اأجريت  التي  القدمي  املرُناخ  درا�سات  خالل  من  اأنه  اإًل  البيئية،  الدرا�سات  ِقّلة  ب�سبب 
ّجلت  �سرُ العربية،  اجلزيرة  من  اأخرى  مناطق  ويف  اخلايل،  الربع  يف  املرُندفن  ب�سحراء 
دورتان مطرتان كبرتان، واأخرى جافة بينهما طويلة املدى. فالدورة املطرة الأوىل)1(، 
(1) - Hötzel H., Zötl F., 1978.”3.2 Climatic Change During the Quaternary Period”. In: Saad 

S.al-Sayari and Josef G, Zötl eds. Quaternary Period in Saudi Arabia. Vienna: Springer 
Verlag: 301- 311.PP.:233.
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األف  اإىل زهاء 17  �سنة  األف  ال�سمال، وتتد من زهاء 36  تزامنت مع جليد فيورم يف 
لكمية  اأكرب  تركز  مع  الثانية،  بالدورة  مقارنة  رطوبة،  والأكرث  الأغنى،  وهي  �سنة)1(، 
ا الدور املطر الثاين فقد  الأمطار فيها، يف الفرتة ما بني )30- 21( األف �سنة)2(. اأمَّ
جل بني هاتني  اتتد ما بني )9 – 6( اآلف �سنة م�ست)3(. بينما الدور اجلاف الذي �سرُ
�سنة  اآلف   10 اإىل  اأو  �سنة )4(،  اآلف   )9 – مابني )17  لها  يوؤرخ  املطرتني،  الدورتني 
م�ست، ا�ستنادًا اإىل معطيات اإ�سافية من اخلما�سني)5(، واملهرة )6(، مع ترّكز اأكرب ل�سدة 
املبداأ،  املعطيات، من حيث  هذه  وتتطابق  �سنة)7(.  األف   )12 –  13( بني  ما  اجلفاف 
مع درا�سة املناخ يف وادي الدوا�سر)8(، ومنطقة اخلرج)9(، ويف اأماكن اأخرى من و�سط 
بة يف �سحراء النفوذ يف  اجلزيرة العربية)10(، بالإ�سافة اإىل الدرا�سة التي اأجريت يف جرُ
اأرخ لها  ل البحرات، الفرتة الأوىل  جلت فيها فرتتان ن�سيطتان لت�سكُّ ال�سمال، حيث �سرُ
خت الفرتة الثانية بـ: )50  بـ: )430 ± 25630( ق.ح، من ع�سر البلي�ستو�سني، بينما اأرِّ
±6685( ق. ح من ع�سر الهولو�سني)11(. وهذه الأدوار، �سواء اجلافة، منها، اأو املطرة، 
مل تقت�سر على اجلزيرة العربية وحدها، واإمنا �سملت مناطق اأخرى جماورة، مبقادير 
متفاوتة، كالأردن)12(، و�سوريا)13(، وال�سحراء الأفريقية الكربى)14( ... الخ. واإىل جانب 
(1) -McClure 1976. Op. Cit. Pp.755. 
(2) -McClure H.1976. Op. Cit. McClure H 1978.”Ar Rub‘ Al Khali”, in: Al Sayari S. and Zotl J. 

(eds) Quaternary Period in Saudi Arabia, Springer Verlag, Vienna: 252- 263. 
(3) -Butzer K.,1974. Environment and Archaeology. Chicago. McClure 1976. Op. Cit.755.
(4) -McClure 1976.Op. Cit. McClure 1978. Op. Cit.
(5) -Zarins et., al., 1979.Op. Cit: Pp.20.
(6) -Amirkhanov H. A., 1997. The Neolithic and Postneolithic of the Hadramaut and Mahra. 

Moscow.PP. 189.
(7) -McClure 1976. Op. Cit. McClure 1978. Op. Cit. 
(8) -Hötzel H. , Zötl F., 1978. Op. Cit.
(9) -MacDonald Sir H., and partners 1975. Riyadh Additional Water Resources Study. Kharj 

Area. Ministry of Agriculture and Water, Kingdom of Saudi Arabia, Riyadh. Hötzel H., Zötl 
F., 1978. Op. Cit. 

(10) -Hötzel, Zötl 1978. Op. Cit.
(11)- Garrard A., Harvey C., 1981. «Environment and Settlement during the Upper Pleistocene 

and Holocene at Jubba in the Great Nefud Northern Arabia». Atlal, Vol., 5: 137- 148. PP.: 
139-140.

(12)- Huckriede R., Wiesemann G., 1968. «Der jungpleistzäne pluvial-see von Gafr und Weitere 
daten zum quarter Jordaniens». Geologica et Paleontologica, Vol., 2: 73- 90.

(13)- Kaiser K., Kempf E., K., leroi-Gourhan, Arl., Schütt H., 1973. «Quärtarstratigraphische 
untersuchungen aus dem Damaskus – Becken und siener umgebung». Zeitschnft für 
Geomorphologie., vol., 17(new series): 263- 353.PP.:173.

(14)- Shaw Brent D., 1976.Op. Cit.
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جلت، كذلك، فرتات مطرة، ق�سرة املدى، اإىل جانب  هذه الأدوار الثالثة الرئي�سة، �سرُ
الأدوار اجلافة ال�سائدة، منذ زهاء الألف اخلام�س ق.م، وحتى  الألف الثالث ق.م)1(، 
وفيما بعد هذا التاأريخ، كذلك، وحتى يف الفرتة العبا�سية)2(. غر اأن اأغزرها، واأطولها 
جلت يف زهاء الألف اخلام�س ق.م. ولكن  هنا، ح�سب اإجماع دار�سي التغرات املناخية، �سرُ
الثانية  املطرة  الدورة  بعد  اأتت  التي  الق�سرة،  املطرة  الأدوار  هذه  من  الرغم  على 
الطويلة، �سالفة الذكر، فاإن املناخ اجلاف املعا�سر، بداأ ي�سود من حوايل الألف الثالث 
ق.م)3(، مبا يف ذلك ا�ستداد الت�سحر بدرجة كبرة )لوحة26، 27، 29- 31(، مع وجود 
املو�سمية  الرياح  جراء  ال�سيف،  ف�سل  يف  اليمن  مرتفعات  على  تت�ساقط  قليلة  اأمطار 
يف  الأخ�سر  اجلبل  على  تت�ساقط  كذلك،  قليلة،  واأمطار  الهندي،  املحيط  من  القادمة 
ت�سقط،  نادرة،  اأمطار  جانب  اإىل  ال�سمال،  اجتاه  من  اإليه  القادمة  ال�ستاء،  يف  مان  عرُ

اأحيانًا، على بع�س املناطق ال�سحراوية. 

اأثر التغريات املُناخية على �ضمات املرحلة النتقالية يف اجلزيرة العربية

املطرة،  الأدوار  تعاقب  فيها  �ساد  التي  املناطق  �سمن  العربية  اجلزيرة  ل  تدخرُ
واجلافة، وهو املناخ الذي �سيطر على اجلزء اجلنوبي من الكرة الأر�سية، بوجه عام، 
اأو  باأوروبا،  مقارنة  كبر،  ب�سكل  فيها  يتغر  مل  واحليوان،  النبات،  عامل  فاإن  وبالتايل 
الذكر.  بالأدوار اجلليدية، وبالأخ�س بذوبان جليد فيورم، �سالف  تاأثرت  التي  املناطق 
املتاأخر،  البلي�ستو�سني  ال�سديد اجلفاف يف ع�سر  املناخي  للدور  �ست  تعرَّ ولكن عندما 
خالل الفرتة ما بني 17000�سنة اإىل زهاء 9000 �سنة، اأو اإىل 10000 �سنة ق.ح )قبل 
احلا�سر()4(، والذي بلغ اأ�سده كما �سلف الذكر، ما بني )13- 12( األف �سنة م�ست، ل 
بد اأن يكون قد تاأثر فيها ب�سكل كبر عامل النبات، واحليوان، وحياة الإن�سان، اإىل درجة 
اأن بع�س الباحثني �سار يعتقد اأن الإن�سان َهَجر اجلزيرة العربية بالكامل يف ذلك الدور 
(1)-Masry A. 1974. Prehistory in the Northeastern Arabia: the Problem of Interregional      

Interaction. Field Research Projects.  Miami.
(2)- Larsen C., 1977. Holocene Land Use Variations the Bahrain Island.Ph.D. Dissertation. 

The University of Chicago. MCclure H. 1978. Op. Cit. Hötzel, Zötl 1978. Op. Cit.
(3)  -Marcolongo B., Palmiri a.1990 «Paleoenviroment History of Western Al-A›rus». Report 

and Memoirs IsMEO.Vol. XXIY: 137- 143.: PP.: 141. 
(4)- McClure 1967. Op. Cit.
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اجلاف)1(، وهذا ما �سيتم العودة اإليه يف مكان اآخر من هذه الدرا�سة. 

ملفت لالنتباه، اأن الع�سر احلجري القدمي الأعلى، يف املناطق التي وجد فيها، 
جل يف اجلزيرة العربية، خالل  يتزامن، من حيث املبداأ، مع تاأريخ الدور املطر، الذي �سرُ
األف �سنة من الآن، والذي يقابله جليد فيورم يف  األف �سنة، اإىل 17  الفرتة ما بني 36 
ال�سمال، وهو الع�سر الذي مل ترُ�سجل مواقعه يف اجلزيرة العربية، مع اأن هناك مواقع 
قليلة يف الَيَمن اأعيدت اإىل الع�سر املذكور)2(، )لوحة36: ب؛ �سكل22(، على الرغم من 
رفت يف اأوروبا، اأو يف ال�سرق الأدنى القدمي، وبالأخ�س  اأنها لي�ست بتلك ال�سورة التي عرُ
مناطق اجلوار، يف كل من �سوريا، ولبنان)3(، و�سحراء �سيناء، والنقب، ومواقع اأخرى 
فت مواقع يف �سمايل اجلزيرة العربية، باأنها تعود اإىل الع�سر  يف فل�سطني)4(. كما و�سرُ
من  بنماذج  الأمر،  واقع  يف  �سفع،  يرُ مل  الو�سف  هذا  ولكن  الأعلى)5(،  القدمي  احلجري 
العربية،  اجلزيرة  يف  لالنتباه  وملفت  املذكور.  الع�سر  وجود  توؤكد  احلجرية  الأدوات 
كذلك، هو: اإذا كان غياب الع�سر احلجري القدمي الأعلى، اأو غياب تقاليده النموذجية، 
مرتبطًا بالأحوال املناخية الرطبة، اآنذاك، والتي مل تتطلب من الإن�سان اإحداث تغيرات 
ع�سر  نهاية  يف  اجلافة  الأحوال  فاإن  يرُعتقد،  كما  احلجرية  اأدواته  �سناعة  يف  كبرة 
البلي�ستو�سني، قادت، هي الأخرى، اإىل غياب اأدوات الع�سر احلجري الو�سيط التقليدي، 
وبالأخ�س تقنية �سناعة الأدوات القزمية الهند�سية ال�سكل. ولكن ال�سوؤال املهم هنا، هل 
اإىل  اأو  اأدوات الع�سر احلجري الو�سيط، �سالفة الذكر،  اإىل غياب  هذه الأحوال قادت 
غياب الإن�سان نف�سه، كما يرى البع�س)6(. وعلى هذا الأ�سا�س، ميكن القول اأن الأدوار 
اجلافة، التي قد توؤدي يف بع�س الأماكن اإىل غياب اخل�سائ�س الأثرية لبع�س الع�سور، 
(1)- Zarins et. al., 1979. Op. Cit.: Pp.:13. Zarins et. al.,1980.Op. Cit.,Pp. 16.
(2)- Amirkhanov H.A., 1991. Palieolit Yujnoi Aravii. Moskva. (In Russian).Pp. 256- 312.
(3)- Copeland L., 1975. “The Middle and Upper of Lebanon and Syria in the Light of Recent 

Research”. In: Problems in prehistory: North Africa and the Levant. Besancon J., Copeland 
L., and  Hours F. 1975- 7. “ Tableaux de préhistoire Libanaaise”. Paléorient, Vol. 3: 5- 46.

(4)- Perrot J., 1968. “La préhstoire Palestinienne”. In: Letouzey et Ané (eds). Supplement 
au Dictionnaire de la Bible 8: 286- 446. Henry D 1973. “ The Natufian of Palestine F: Its 
Material Culture and Ecology”. Ph.D. dissertation, SMU, Dallas.

(5) -Parre Peter J., Zarins J., Muhmmed Ibrahim, Waechet J., Garrad P., Clarck C., Bidmed M., 
Hamad Al-Badr 1978. “Preliminary Report on the second phase of the Northern Province 
Survey”. Atlal, Vol. 2: 29- 51.Pp. 35.

(6)  - Zarins et. al., 1979. Op. Cit.: 13. Zarins et. al., 1980.Op. Cit.: 16.
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مقدمات  اأن  ذلك  اإىل  اأ�سف  النتيجة.  نف�س  اإىل  توؤدي  اأن  ميكن  املطرة،  الأدوار  فاإن 
الخ،   ... العظمية  وال�سناعات  القزمية،  بالأدوات  ممثلة  الو�سيط،  احلجري  الع�سر 
�سواء اأكان ذلك يف اأوروبا، اأم يف الأماكن الأخرى التي وِجدت فيها، ت�سكلت يف الع�سر 
احلجري القدمي الأعلى )�سكل4، 5(، وكذلك مقدمات لواحق الع�سر احلجري القدمي، 
وه�سبة  الأنا�سول،  يف  اأم  الخ،   ...  )13 )�سكل11-  ال�سام  بالد  يف  ذلك  اأكان  �سواء 
الأخرى، يف  )لوحة32-  33(، ظهرت، هي  الإفريقية  املناطق  بع�س  اأم يف  زاغرو�س، 

الع�سر احلجري القدمي الأعلى )�سكل10، 14، 15(.

احلجري  والع�سر  القدمي،  احلجري  الع�سر  بني  النتقالية  املرحلة  وجود  اإن   
احلديث، يف اجلزيرة العربية، �سواء بال�سورة التي وجدت فيها، يف اأوروبا، اأويف بالد 
احلجري  الع�سر  اأن  طاملا  املمكن،  غر  من  اإفريقيا،  يف  املناطق  بع�س  يف  اأم  ال�سام، 
القدمي الأعلى مل يوجد فيها، بنف�س ال�سورة التي وِجد يف املناطق �سالفة الذكر. واإن 
وِجد الع�سر احلجري القدمي العلى يف هذه اجلزيرة، ب�سورة، اأو باأخرى، فاإنه ل يحمل 
اأن  املفرت�س  من  كانت  التي  املرافقة،  الأخرى  واملعطيات  التقنية،  الأ�ساليب  تلك  معه 
الع�سر  للواحق  اأو  الذكر،  �سالفة  بتقنيته  الو�سيط،  الع�سر احلجري  لظهور  اأّما  ّهد  ترُ
رفت يف املناطق املجاورة. مع اأن موقع )�سعبة َدْحَيا/ اأو  احلجري القدمي بتقنيته التي عرُ
دحية( يف خمي�س بني �سعد، الواقع يف املنطقة النتقالية بني �سهول تهامة، واملرتفعات 
(Blade ات�سمت بتقنية ال�سطائر ،)اجلنوبية الغربية من اليمن، ومواقع �سطحية اأخرى)1

- يف اأغ�سط�س2007م قام فريق ميني اأمريكي م�سرتك مب�سح منطقة باب املندب، واملناطق الداخلية املقابلة ل�سواطئه، ومن �سمن الأدوات التي مت   )1(
ت�سجيلها بع�س ال�سطائر احلجرية الكبرة احلجم والتي تتطابق مع ال�سطائر احلجرية يف موقع �سعبة دحيا يف خمي�س بني �سعد، وكان هذا الفريق يتكون 
من موؤَّلف هذه الدرا�سة، و د. )بارث  ت�ساوهان( من معهد درا�سة الع�سور احلجرية يف ولية اإندينا يف اأمريكا، وكل من د. �سيف احلكيمي، و د. اأحمد 

املخاليف من ق�سم اجليولوجية يف جامعة �سنعاء، واأخ�سائي الآثار عزيز الغوري، وحممد عبد الودود، من الهيئة العامة لالآثار واملتاحف.
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احلجرية)1( )لوحة35(، ولكن هذا املوقع، نرُ�سب اإىل الع�سر احلجري القدمي الأو�سط)2(، 
بناًء على تواريخ مطلقة ت�سل اإىل اأكرث من )60( األف �سنة. وهذا يخلق بدوره مهامًا، 
واآفاقًا جديدة، للبحث يف اأ�سرار حياة ع�سور ما قبل التاريخ يف اجلزيرة العربية. ذلك 
الع�سر  اإىل  قاطعة،  ب�سورة  انتماءه،  ثبت  اإذا  املوقع،  هذا  مثل  اأن  يعتقد  الباحث  لأن 
بتقنية  املت�سم  نف�سه،  الع�سر  خ�سائ�س  عن  يختلف  فاإنه  الأو�سط،  القدمي  احلجري 
)))	 - ال�سطرة، جمعها �سطائر، وهو النوع الذي تعارف عليه املتخ�س�سون فيما قبل التاريخ، اأن الطول فيه ي�ساوي �سعف العر�س، اأو يزيد 
�سّمي باللغة الإجنليزية (Blade)، وبالفرن�سية (Lame). ويتوزع هذا النوع بدوره اإىل ثالث اأنواع، ح�سب كرب حجم  )�سكل7(، والذي يرُ
�سرائح   (Micro Bladelate( �سرائح،   (Bladelate) �سطائر،   (Blade) )�سكل11(:  اخلا�س  ا�سمه  نوع  ولكل  �سغره،  اأو  ال�سطرة، 
دقيقة. وقد ا�ستخدمت مفهوم )�سطائر( يف كل ما كتبته عن الع�سور احلجرية، لأنه يرُعربِّ عن هذا النوع املحّدد من الِفلق (Spalls) ب�سكل 
دقيق، لي�س من خالل مقيا�س احلجم، �سالف الذكر، وح�سب، واإمنا من خالل، اأي�سًا، مالئمته لو�سف العملية التقنية نف�سها، التي يتم من 
خاللها جتهيز هذا النوع من الفلق، وهي: )عملية ال�سطر، اأو الت�سطر(، وبالإ�سافة اإىل ذلك فاإن هذه الِفلق ما زالت مثل غرها من الِفلق 
احلجرية الأخرى، واقعة يف الطور الأول من �سناعة الأدوات احلجرية، ولي�ست يف طور الأدوات نف�سها. علمًا اأن م�سطلح (Blade) كان 
قد ترُرجم اإىل اللغة العربية يف وقت مبكر من قبل مرتجمني يف الغالب، ولي�س اآثاريني اإىل )ن�سل(، واإىل )�سفرة(، وهما مفهومان ي�سران 
اإىل نوعني حمددين من الأدوات، ولي�س ملا هو عليه حال هذا النوع من الِفلق العتيادية، �سلف الذكر، وبالتايل فاإن ترجمة (Blade) اإىل 
)ن�سل(، اأو اإىل )�سفرة(، ترجمة حرفية، ل تعرب عن هذه الِفلق، ل من حيث ال�سكل، ول من حيث امل�سمون، ولذا فقد ا�سطررت تبني 
ي هذا النوع من الِفلق ن�سل،  هذا اللتبا�س يف هذا الهام�س، مع اأنني اأو�سحته يف اأبحاث كثرة �سابقة، لأن البع�س يطلب مني اأن اأ�سمِّ
اأ�سميه �سفرة، كل منهم ح�سب ا�ستخدامه لهذا املفهوم، دون تدقيق كما يبدو مبا �سلف �سرحه اأعاله. اأنني ا�ستخدم  واأخرون يطلب اأن 
 .(Pointe) :مفهوم ن�سل، ولكن يف �سياق اآخر، وهو اأن اأقابل به امل�سطلح امل�ستخدم يف اللغتني الإجنليزية، والفرن�سية، والإ�سبانية، كذلك
فالأن�سال هي نوع حمدد من الأدوات، جهزت بطريقة خا�سة خطط لها م�سبقًا، اأثناء فلقها من النواة، كي ترُ�ستخدم اأن�ساًل )لوحة34: 
ال�سف الأو�سط؛ لوحة35: �سكل اأ: 1- 5، 9(، �سواء اأ�سيف اإليها التهذيب يف املرحلة الثانية من �سناعة الأدوات احلجرية )�سكل اأ: 1، 
ميت اأن�ساًل مهذبة، واإن مل ي�ساف اإليها ذلك  4، 5، 9(، اأو مل ي�ساف اإليها )لوحة21: ال�سف الأو�سط(، فاإن اأ�سيف اإليها التهذيب �سرُ
ميت اأن�ساًل اعتيادية، اأو )غر مهذبة(. كما اأنني اأ�ستخدم مفهوم )�سفرة(، كذلك، ولكن يف �سياق اآخر، اأي�سًا، حيث اأعني  التهذيب �سرُ
به اجلزء احلاد يف الأداة، خا�سة يف املكا�سط، وال�سكاكني ... الخ. فهناك فرق وا�سح بني مفهوم (Pointe)، وبني مفهوم (Blade)، اأو 
بعبارة اأخرى لي�س الِفلق الداخلة يف مفهوم (Blade) هي اأن�ساًل، اأو �سفرات، �سواء اأكان ذلك من حيث ال�سكل، اأو والتقنية. واجلدير ذكره اأنه على 
عدُّ دقيقا، اأو )�سائبًا(، ولي�س بال�سرورة،  الرغم من عراقة اللغتني الفرن�سية، والإجنليزية يف م�سطلحات علم الآثار، اإل اأّنه لي�س كل ما و�سع فيهما يرُ
اأي�سًا، اأن ترتجم عنهما، تلك امل�سطلحات، اإىل اللغة العربية، بطريقة حرفية، طاملا توجد فيها مفردات اأكرث دقة، خا�سة اأن تفادي الوقوع يف اخلطاأ 
يف اللغة العربية، مازال ممكنًا، على اعتبار اأن تثبيت هذه امل�سطلحات فيها، ما يزال يف بدايته. ومن الأمثلة الأخرى على عدم دقة بع�س املفاهيم يف 
هاتني اللغتني، نذكر على �سبيل املثال، ما له عالقة مبو�سوعنا هذا، وهو: عدم وجود مفاهيم للتمييز بني ثالثة اأنواع من الأدوات، رغم الختالف بينها، 
وهي : )ذوات الأطراف احلادة، اأو املدببة( وهي خا�سة بالع�سر احلجري القدمي الأو�سط )لوحة34: ال�سف الأو�سط( ) لوحة35: �سكل اأ: 1- 5، 9 (، 
والروؤو�س اأو )الروؤو�س احلادة( والتي ظهرت بدءًا من الع�سر احلجري القدمي العلى )لوحة35( والأن�سال التي ظهرت بدءاأ بالع�سر احلجري القدمي 
الأعلى، وهي اأدوات حمددة، ل يق�سد بها ال�سطائر العتيادة التي �سادت يف الع�سر املذكور، فكلها يرُعرّب عنها مبفهوم (Point). يف الوقت الذي جند 
دمت به الآن اإىل اللغة العربية: )ذوات الأطراف احلادة، اأو املدببة(، و  هذه الثالثة امل�سطلحات وا�سحة باللغة الرو�سية، وحمددة كما قرُ
)اأن�سال(، و )روؤو�س(، مع اأن الأدوات ذات الطراف احلادة ميكن باللغة العربية ت�سميتها جمازًا اأن�سال. ويف هذا ال�سياق ي�ستدعي الأمر 
تو�سيح مفهوم الطور الأول من �سناعة الأدوات احلجرية، طاملا �سالف ذكره، فهو يرُ�سمى باللغة الإجنليزية (Knapping)، و بالفرن�سية 
(Debitage)، والذي يرُعد اأكرث ا�ستخدامًا من املفهوم الإجنليزي، واأنني اأقابله، فيما اأكتبه اإىل اللغة العربية، مبفهوم )التفليق(، م�ستمدًا 
ا ورد يف القراآن:  )اهلل فالق احلب والّنوى ..(، وكذا ا�ستخدم الّنوى، اأي�سًا، لأقابل به م�سطلح (Core) باللغة الإجنليزية،  هذا املفهوم مِمَّ
لق منها من مواد حجرية اأ�سميه ِفلق حجرية لأقابل به م�سطلح (Spalls). وقد حاولت اأن اأ�سع بع�س  اأو (Nucleus) بالفرن�سية، وما فرُ
امل�سطلحات يف �سياق ما اأكتبه يف الع�سور احلجرية، ا�ستنادًا اإىل فهم الأداة نف�سها من حيث التقنية، والنوع، ولي�س من خالل الرتجمة 

احلرفية لها، وهذه امل�سطلحات بحاجة اإىل اأن جتمع يف عمل خا�س، مع اإ�سافة ما ميكن اإ�سافته اإليها.
(2(	 -Delagnes A., et Gaupertb J., 2009. “ Khamis Bani Saad (Wadi Surdud). Opérations Archaeologiques”. 

Yemen Archaeological Annul., Vol., 2: 71-86.
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رف يف باقي مناطق جنوبي اجلزيرة العربية )�سكل16؛ لوحة36: اأ(،  ال�سظايا، الذي عرُ
ويف و�سط اجلزيرة كذلك. و�سيتطرق الباحث اإىل الع�سر املذكور يف الفقرة اخلا�سة، 
من هذه الدرا�سة، بالأدوات املقرتحة للمرحلة النتقالية بني الع�سر احلجري القدمي، 
والع�سر احلجري احلديث. ويف جميع احلالت، فاإذا كان للتغرات البيئية، دور كبر 
واإلَّ  اأي�سًا،  دور  التغرات،  هذه  مع  وتفاعله،  الإن�سان،  ل�ستجابة  فاإن  الب�سر،  حياة  يف 
تبعية مثل  البيئية وحدها،  التغرات  لت  مِّ حرُ اإذا  الأرجح،  قا�سرة، على  النظرة  �ستكون 
هذه الأحداث، �سواء كالتي وقعت يف اجلزيرة العربية، �سالفة الذكر، والتي جّرت نف�سها 
على التطورات الالحقة، اأو يف اأماكن اأخرى من العامل، و�سواء اأكان ذلك يف ع�سور ما 
قبل التاريخ، اأم يف املرحلة التاريخية. حيث ل ميكن تناول الأثر البيئي على الإن�سان، 
يف مناأي عن دور الإن�سان نف�سه يف ثقافته، مع اأن هذا الدور، يتزايد بتزايد منجزات 

الإن�سان، وقدراته املتاحة، وفقًا للمرحلة التاريخية.    

�سناعة  وتقنية  ال�سكل،  الهند�سية  القزمية  الأدوات  فاإن  تقدم  ما  على  وبناء 
اأوروبا، وبع�س  رفت يف  التي عرُ الو�سيط  بالع�سر احلجري  ال�سطائر احلجرية اخلا�سة 
والتي  الذكر،  �سالفة  لالأ�سباب،  العربية،  اجلزيرة  يف  موجودة  غر  الأ�سيوية،  املناطق 
ميكن اإيجازها باأربعة عوامل رئي�سة، وهي اأوًل: غياب تقاليد الع�سر احلجري القدمي 
الأعلى النموذجية، واملمثلة بتقنية �سناعة ال�سطائر احلجرية، والتي كان من املفرت�س 
اجلاف،  الدور  وجود  ثانيًا:  التقليدي.  الو�سيط  احلجري  الع�سر  لظهور  د  هِّ َ ترُ اأن 
�سالف الذكر، يف نهاية ع�سر البلي�ستو�سن. ثالثًا: عدم التغرُّ الكبر، يف عامل النبات، 
البيئية اجلديدة. فقد  للمتطلبات  الإن�سان بقدر كاف  ا�ستجابة  رابعًا: عدم  واحليوان. 
كان  متاأخر،  وقت  العربية يف  ال�سكل يف اجلزيرة  الهند�سية  القزمية  الأدوات  انت�سرت 
ماتها، �سجلت يف اأواخر الع�سر احلجري احلديث  ذلك يف الع�سر احلديدي، مع اأن مقدِّ
يف بع�س املناطق، ويف الع�سر الربونزي)1(، بل وهناك الكثر، اأي�سًا، من الأ�سئلة حول 
�سلة هذه الأدوات، مبوروث الع�سور احلجرية املحلية يف اجلزيرة العربية، من عدمها، 
 )1(- املعمري عبد الرزاق را�سد2008. »موروث الع�سور احلجرية ودوره يف ت�سكل قرى ومدن ح�سارة جنوبي اجلزيرة العربية«، يف جملد: 
الن�ساأة  الأثرية:  العربي يف �سوء الكت�سافات  الوطن  ال�سارخ. »املدينة يف  الأن�ساري عبد الرحمن الطيب، خليل املعيقل، عبد اهلل بن حممد 

والتطور« اجلوف، اململكة العربية ال�سعودية/ 2-5 ذو القعدة 1426هـ )5-7 دي�سمرب 2005م(. �س7- 34.
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حيث يعيدها بع�س الباحثني اإىل اأ�سول اإفريقية)1(، والبع�س الآخر اإىل بالد ال�سام)2(، 
ح الباحث اأنها ذات اأ�سول حملية)3(. فيما يرجِّ

حماولة اإفراد اأدوات املرحلة النتقالية يف و�ضط اجلزيرة العربية

بعد  (Post-Paleolithic) )ما  مفهوم  العربية  اجلزيرة  و�سط  يف  ا�سترُخدم 
(Epi-Paleolithic))5(، للتعبر بهما عن  الع�سر احلجري القدمي()4(، وكذلك مفهوم 
خ�سو�سية امل�سمون الأثري للع�سر الواقع بني كل من الع�سر احلجري القدمي، والع�سر 
احلجري احلديث، اأو )املرحلة النتقالية بني الع�سرين املذكورين(، لعدم العثور على 
الأدوات القزمية الهند�سية ال�سكل، التي تّيز بها الع�سر احلجري الو�سيط يف اأوروبا، 
وبع�س املناطق الأ�سيوية. مع اأنَّ مفهوم (Epi-Paleolithic)، قد يكون اأكرث حتديدًا من 
مفهوم (Post-Neolithic) هنا، طاملا اأن الع�سر احلجري احلديث قد اأرُْفِرد يف املنطقة. 
اإ�سافة اإىل اإن مفهوم الع�سر احلجري القدمي الالحق، يرُعني ب�سكل حمدد هذه املرحلة 
وحدها، بينما مفهوم ما بعد الع�سر احلجري القدمي وا�سع النطاق، فهو ي�سمل املرحلة 
املذكورة، وما بعدها. غر اأن الأدوات التي نرُ�سبت اإىل الع�سر احلجري القدمي الالحق 
يف اجلزيرة العربية )6( )�سكل17، 18(، غر متطابقة مع ما مت اإفراده للع�سر املذكور 
يف كل من بالد ال�سام)7( )�سكل11- 13(، وه�سبة زاغرو�س، واملناطق التي وِجد فيها 
يف اإفريقيا. ويف الوقت نف�سه ل يوجد فيها ما مييزها عن باقي اأدوات الع�سور احلجرية 
(1) -Huzayyin S.A., 1937.“Egyptian scientific expedition to South-West Arabia”. Nature,  

sept.18:513-514.Pp.:573.Caton-Thompson G., 1953. “Some Palaeoliths from South 
Arabia”. Proceeding of the Prehistoric Society. New Series, London, December, Vol. 
XIX:189-218. Pp.: 134- 136. Rahimi D., 1987. “1987 Lithics”. In W.Glansman and 
A.O.Ghaleb The Wadi al-Jubah Archaeological Project. Vol., 3. Stratigraphic Probe at 
Hajar ar-Rayhani. Washington D.C. The Foundation for the Study of Man:139-143.Pp.: 
140.

(2)  - Amirkhanov 1997. Op. Cit. Pp.: 220 – 221.
)3(- املعمري، عبد الرزاق را�سد، 2008، م�سدر �سابق. 

(4) - Zarins et. al., 1980. Op. Cit.Pp. 18. 
(5) -Gilmore M., Mohammed Al-Ibrahim, Abduljawwad S. Murad, 1982. “Preliminary Report 

on the Northwestern and Northern Region Survey”. Atlal, Vol. 6: 9- 23.Pp. 12-13.
(6) -Zarins et., al., 1980. Op. Cit.Pp. 17. Zarins J.,Abd Al-Jawad Murad, Khalid S. Al-Yish, 

1981. “The second Preliminary. report on the south-western province”. Atlal, Vol. 5: 9- 
42.Pp. 19.

(7) -Bar-Yosef O.1970. The Epi-Paleolithic Culture of Palestine .Ph.D. dissertation. Hebrew 
University, Jerusalem. Besancon J., Copeland L., Hours F. 1975- 7. “ Tableaux de 
préhistoire Libanaaise”. Paléorient, Vol. 3: 5- 46.
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الأخرى املوجودة يف اجلزيرة العربية نف�سها. كما اأن املجموعة الأخرى من املواقع التي 
اأفِردت حتت الفهوم الآخر، وهو ما بعد الع�سر احلجري القدمي، تركت، هي الأخرى، 
معّلقة بني الع�سر احلجري القدمي الأعلى، الذي مل حتدد خ�سائ�سه هنا كذلك، وبني 
لواحق الع�سر احلجري القدمي، الذي مل يرُعط مل�سمونه الأثري حتديدًا وا�سحًا من قبل 

م�ستخدمي هذا امل�سطلح، هو الآخر(1).
عدُّ مفهوم ما بعد الع�سر احلجري القدمي بوجه عام، ذو نطاق وا�سع اإىل حد  يرُ
كبر، كما �سلف الذكر، حيث يدخل فيه امل�سمون الأثري لكل من املرحلة النتقالية بني 
احلجري  الع�سر  اإىل  بالإ�سافة  احلديث،  احلجري  والع�سر  القدمي  احلجري  الع�سر 
ني به �سمنيًا عند ا�ستخدامه  احلديث نف�سه، يف حالة عدم وجود الزراعة فيه، وهو ما عرُ
يف  الع�سرين  القرن  �سبعينيات  يف  ثم  العربية)2(،  اجلزيرة  جنوبي  يف  عام1953م 
�سرقيها)3(، وبنف�س امل�سمون اأعيد ا�ستخدامه من جديد، موؤخرًا، يف جنوبي اجلزيرة)4(. 
مان في�ستخدم الباحثون الأملان، يف املقام الأول، مفهوم الع�سر احلجري املتاأخر  اأّما يف عرُ
 (The late stone Age))5( لل�سبب نف�سه كذلك، بدًل من ا�ستخدام م�سطلح الع�سر 

التقليدي،  الأعلى  القدمي  الع�سر احلجري  بعدم وجود  ولقناعتهم  احلجري احلديث، 
العربية  الأمارات  يف  ندر،  فيما  ا�ستخدامه،  ي�سادف  الذي  املفهوم  وهو  املحتمل،  من 

املتحدة)6(. 

العربية، فقد  القدمي يف و�سط اجلزيرة  الع�سر احلجري  بعد  ا�سِتخدام ما  ا  اأمَّ
�سد به املرحلة النتقالية فقط، بني كل من الع�سر احلجري القدمي، والع�سر احلجري  قرُ
الذكر،  �سبق  كما  هنا،  اإفراده  مت  احلديث  احلجري  الع�سر  اأن  اعتبار  على  احلديث، 
(1) -Whalen et. al. 1981.Op. Cit.,PP.:49. Zarins et. al., 1980.Op. Cit.,Pp. 18
(2)  - Caton-Thompson G., 1953. “Some Palaeoliths from South Arabia”. Proceeding of the 

Prehistoric Society. New Series, London, December, Vol. XIX:189-218.
(3)  - Copeland L., Bergne P.,1976. “Flint artifacts from the Buraimi Area, Eastern Arabia and 

their relations with the Near Eastern Post-Paleolithic”. Proceeding of the Ninth Seminar for 
Arabian Studies, Vol, 6: 40-61. 

(4)  - Crassard R., 2007. Apport de la Technologie Lithique ala definition de la prehistoire du 
Hadramawt, dans le context du Yemen et de l’Arabie du Sud. Phd dissertation, l’Universite 
Paris 1en (unpublished). 

(5)- Uerpmann M.,1992. “Structuring the Late Stone Age of Southern Arabia”. Arabian 
Archaeology and Epigraphy, No.3:65-109.

(6)- Harris A. D., 1998. “A late Stone Age site South of the Liwa Oasis”. Tribulus, V., 8, No.,2: 
24-27.
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وبالتايل فاإن ا�ستخدامه، على هذا النحو، يتناق�س مع امل�سمون الذي وجد من اأجله هذا 
املفهوم. مع اأن الع�سر احلجري احلديث، كان يرد عندهم، بني قو�سني، اأحيانًا، لعدم 
ن يف ذلك املفهوم. غر اأن  وجود الزراعة فيه، كذلك )1(، ولكن الع�سر املذكور مل يرُ�سمَّ
عدم التفاق بني الباحثني يف و�سط اجلزيرة العربية، يف عدد من امل�سائل، كما يبدو، 
عك�س نف�سه على عدم التفاق يف ا�ستخدام اأحد املفهومني، للتعبر به عن هذه املرحلة، 
علمًا اأن ا�ستخدام مفهوم ما بعد الع�سر احلجري القدمي، غر �سالح يف الأ�سا�س هنا، 
اأن الباحثني هنا، مل يتفقوا كذلك، على  لالأ�سباب �سابقة الذكر، والأهم من هذا، هو 
طبيعة الأدوات احلجرية املحددة ل�سمات هذه املرحلة النتقالية، فهي تختلف عند هذا 

الباحث، عن الباحث الآخر.

نحو  عدها  يبلغ  مواقع  من  حجرية  مواد  العربية  اجلزيرة  و�سط  يف  اأرُْدِرَجت 
 ،116  -205  ،101  -205( املواقع:  ومنها  الغربية،  ال�سمالية  املنطقة  يف  موقعًا   )26(
مها  قدَّ التي  النماذج  اأن  علمًا   ،)2()832 -210 ،281  -210 ،248  -210 ،202  -210 
ت�سعة  هي  املواقع،  هذه  من  املذكور  الع�سر  وجود  على  بها  ل�ستدلل  واِلن(  )نورمان 
مناذج فقط: اأربعة منها، من املوقع رقم )210- 281(، والذي قال عنه يف الوقت نف�سه، 
باأنه يت�سم ب�سمات مو�سترية)3(، وخم�سة مناذج من ثالثة مواقع اأخرى، مل يذكرها يف 
منت هذا التقرير باخلال�س، واإمنا ورد ذكرها يف قائمة اأنواع الأدوات احلجرية اخلا�سة 
باللوحة الإي�ساحية رقم50، وهي ثالثة مناذج من املوقع رقم )205- 130(، ومنوذجان 
من املوقعني رقم )205- 108، 205- 112()4(. علمًا اأن ما نرُ�سر منها هو �سبعة مناذج 
فقط )�سكل18(. وهناك عدد اأخر من املواقع التي اأعيدت يف املنطقة الو�سطى اإىل ما 
بعد الع�سر احلجري القدمي من قبل اآخرين، منها املوقعني: )207- 38، 207- 40( يف 
�سلبوخ، اأو )�سدو�س()5(، اإ�سافة اإىل عدد اآخر يف �سرماء يف منطقة الريا�س )207- 

(1)- Zarins J., Abdul-Aziz Rahbini, Mahmood Kamal, 1982.“Preliminary Report on the 
Archaeological Survey of the Riyadh Area ”. Atlal, Vol.6:25-38.Pp. 3. Zarins et. al.,  1980.
Op. Cit. Pp. 17, notes 2. Zarins 1981.Op. Cit. Pp. 19, notes 6.

(2)- Whalen et. al. 1981. Op. Cit. Pp. 49- 50.
(3)- Whalen et. al. 1981.Ibid. Pp.:49.
(4)- Whalen et. al. 1981.Ibid. plate 50, fig. 2 – 10.
(5)- Zarins et. al., 1979. Op. Cit. Pp. 13, 17- 18; - Zarins et. al.,1980. Op. Cit. Pp. 1980: 17- 18.
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41، 42، 44، 48، 49، 64( )�سكل17(، بالإ�سافة اإىل موقعني يف الدوادمي )206- 60د، 
206- 77(، وثالثة مواقع يف �سلم )211- 25، 211- 23، 211- 24(، وموقع يف احلمة 
(Al-Hamma) يف بي�سة )211- 58(، وموقعني يف رنية )211- 77، 211- 78(، وموقع 
زيزة (Ruzayza) )211- 68()1(. ولكن على الرغم من اأن اإعادة هذه املواقع  واحد يف ررُ
اإىل ما بعد الع�سر احلجري القدمي، فاإنه مل ترُقدم منها اأدوات تيز هذا الع�سر عن 
غره من الع�سور الأخرى، كما اأن اأدوات هذه املواقع مل ترُدر�س بقد ر كاف، اإىل درجة 
اأن املوقع )211- 85(، على �سبيل املثال، الذي ن�سب اإىل الع�سر املذكور)2(، اأدرج خالل 
و�سف بع�س اأدواته احلجرية، وب�سورة عابرة، �سمن مواقع الع�سر احلجري احلديث 
يف الوقت نف�سه)3(، التي توؤرخ ما بني الألف اخلام�س، والثالث ق. م. وهذا دليل اآخر على 
عدم ت�سخي�س اأدوات الع�سر املذكور، وعلى عدم درا�سة اأدوات هذه املواقع ب�سكل جّيد. 
العربية،  ال�سمالية يف اجلزيرة  اأخرى من مواقع يف املنطقة  اأرُْدِرجت مواد حجرية  كما 
حتت مفهوم الع�سر احلجري القدمي الالحق، ولكن هذه املواقع الأخرة، تركت معّلقة، 
هي الأخرى، بني الع�سر املذكور، والع�سر احلجري القدمي الأعلى، كما �سلف الذكر)4(. 

ومن الختالفات الأخرى التي ظهرت بني الباحثني الذين عملوا يف برنامج امل�سح 
الأثري ال�سامل يف و�سط اجلزيرة العربية يف اإفراد هذه املرحلة النتقالية، هو حتديد 
اأنواع اأدواتها. فقد �سنِّف )واِلن( م�سنوعات ما بعد الع�سر احلجري القدمي باملكا�سط، 
 (Denticulate املخالب(  اأو )ذات  نة،  امل�سنَّ والأدوات  واملثاقب،  واملخارز،  وال�سكاكني، 
وباأن  القدمي،  احلجري  بالع�سر  مقارنة  متدنية،  بن�سبة  ليفالوازية  ومبواد   ،Tools)

اأحجام الأدوات فيها تتاأرجح، ح�سب قوله، بني احلجم ال�سغر، واحلجم الكبر. كما 
(Patina) عليها، مقارنة باأدوات الع�سر  ة لون الِبلى  و�سف هذه الأدوات، كذلك، بِخفَّ
والريوليتية،  البازلتية،  اجلبلية  الت�سكيالت  على  مواقعها  ز  وبرَتكُّ القدمي،  احلجري 
د بدقة  دِّ َ ، من حيث املبداأ، حديثًا عامًا، غر حمرُ عدُّ واجلرانيتية)5(. ولكن هذا احلديث يرُ
(1)- Zarins et. al., Op. Cit.1980. Pp. 17- 19.
(2)- Zarins et. al., Op. Cit.1980. Pp. 18.
(3)- Zarins et. al., Op. Cit.1980. Pp. 19.
(4) - Gilmore et. al., 1982. Op. Cit. Pp. 12-13.
(5) - Whalen et. al. 1981.Op. Cit.Pp. 49. 
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كرت، ل يوجد فيها ما مييزها  ملحتوى الع�سر، �سالف الذكر. فالأدوات احلجرية التي ذرُ
عن باقي الع�سور احلجرية الأخرى. وبالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن كل ما عر�سه )واِلن( 
من اأدوات منوذجية لتحديد الع�سر املذكور، هو ما نقله الباحث عنه يف هذه الدرا�سة، 

وهي �سبع اأدوات فقط، كما �سلف الذكر )�سكل18(.

اأخرى،  وتارة  املرحلة)1(،  هذه  وجود  تارة،  ينفي  الذي  )زارين�س(،  فاإنَّ  وكذا 
يعود لالإقرار بوجودها، و�سف مواقعها باأنها ت�سم عددًا ب�سيطًا من الّنوى، وال�سطائر 
فهي  الأدوات  اأما  الت�سنيع،  وخملَّفات  ال�سظايا،  اإىل  بالإ�سافة  )�سكل17(،  احلجرية 
كما قال: املكا�سط، وامل�سننات، واملثاقب، وباأن تاأثر الِبلى على هذه املواد مل يظهر اإَل 
من  اأكرث  يف  يتواجد  الذي  الأدوات،  من  النوع  هذا  اإىل  وبالإ�سافة  �سوره)2(.  اأدنى  يف 
ع�سر، اأو )غر املحددة، يف نظر الباحث، للواحق للع�سر احلجري القدمي(، مل يقدم 
)زارين�س( لال�ست�سهاد، مناذج من هذه الأدوات، با�ستثناء جمموعة �سلبوخ، وهي قلية 
ال�سطائر  بع�س  من  تتاألف  وهي  )�سكل17(.  فقط  اأدوات  �ست  عدها  يبلغ  اإذ  العدد، 
احلجرية، اإىل جانب ال�سظف (Blade-flake or Lamenary Flake)، والتي كان قد 
القدمي  الع�سر احلجري  اإىل  تنتمي  اأن  الذي ميكن  بالقدر  باأنها  قبل ذلك،  قال عنها 
الأعلى، بالقدر نف�سه ميكن اأن تنتمي اإىل ما بعد الع�سر احلجري القدمي)3(. ويف الوقت 
نف�سه فاإن هذه الأدوات تختلف عن اأدوات املواقع التي اأرُعيدت من قبل )زارين�س( نف�سه 
اإىل الع�سر ذاته يف املنطقة الو�سطى)4(. ولكن الأهم من هذا، هو ما حّدده )زارين�س( 
من �سمات اأخرى مهمة لهذا الع�سر، من وجهة نظره، وهي: عدم وجود كل من التهذيب 
املزدوج، اأو )املرقق من اجلهتني( (Bifacial retouch)، والروؤو�س، بوجه عام)5(، وهما 
الظاهرتان الرئي�ستان اللتان ميكن اأن يَتميز بهما الع�سر املذكور، عن غره من الع�سور 
الأخرى يف م�سنوعات ال�سظايا احلجرية، اإن كان قد وجد بالفعل، كما يعتقد الباحث 
)لوحة36: ج، 37، 38ب(. ولكن ل ي�ستبعد اأن تكون هذه الأدوات التي جهزت على ِفلق 

(1) - Zarins et. al., 1979. Op. Cit. Pp. 13. Zarins et. al., 1980.Op. Cit. 16- 17. 1981: 19.
(2) - Zarins et. al.,1980. Op. Cit.Pp. 18.
(3) - Zarins et. al., 1979. Op. Cit. Pp. 18.
(4) - Zarins et. al., Op. Cit.1980. Pp. 17- 19.
(5) - Zarins et. al.,1980.Ibid.,18.
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ظف احلجرية يف و�سط اجلزيرة العربية،  حجرية قريبة يف موا�سفاتها من موا�سفة ال�سِّ
طريق  عن  حدث  قد  اإليها  النتقال  كان  اإذا  املذكورة،  املرحلة  اأدوات  من  بالفعل  هي 
اأن هذا  ال�سطائر احلجرية اخلا�سة بالع�سر احلجري القدمي الأعلى، مع  م�سنوعات 
الع�سر الأخر مل ي�سجله الباحثون هنا، كما �سلف الذكر، اأو على الأقل مل يقدموا مناذج 
وا�سحة من الأدوات الدالة على وجوده. فالروؤو�س احلادة، والتهذيب املزدوج، اأو )املرقق 
ان من الروابط امل�سرتكة، يف نظر �ساحب هذه الدرا�سة، بني الع�سر  من اجلهتني(، يرُعدَّ
احلجري القدمي الالحق، والع�سر احلجري احلديث يف م�سنوعات ال�سظايا، من جهة، 
الع�سر  وبالأخ�س  اأخرى،  جهة  من  القدمي،  احلجري  والع�سر  معًا،  الع�سرين  وبني 

احلجري القدمي الأو�سط، ذو الجتاه املتميز بتقنية ال�سظايا )لوحة34، 36- 38(.

فقد  اآخرين،  عند  تامًا  تختلف  املذكور  الع�سر  اأدوات  جند  اأن  يف  غرابة  ول 
 ،)1()Notched foliates) ذكر )عبد النعيم( باأنها تتميَّز بـالروؤو�س الورقية املرُ�سر�سرة
والروؤو�س املثلثة القزمية، ح�سب تعبره )Triangular microlithic points)، واأدرجها 
حتت مفهوم الع�سر احلجري الو�سيط (Mesolithic)، والذي راآه، يف الوقت نف�سه، باأنه 
ي�ساوي الع�سر احلجري القدمي الالحق. اأ�سف اإىل ذلك اأن الأدوات التي عر�سها لهذا 
قة من اجلهتني من اأدوات النمط ال�سحراوي، املعرو�سة يف  الع�سر)2(، هي روؤو�س مرقَّ
بع�س متاحف املنطقة، تعود، يف نظر الباحث، اإىل الع�سر احلجري احلديث املتاأخر، 
اأغلبها مك�سورة الأعناق، اأو القواعد، بينما الروؤو�س ذوات الأعناق ال�سليمة، من النمط 
نف�سه، ن�سبها، كالآخرين، اإىل الع�سر احلجري احلديث. كما اأنه اأعاد تاأريخ هذه املرحلة 

�سَتخدم مفهوم (Notched foliates) يف اللغة الجنليزية، مع اأن ا�ستخدامه للروؤو�س احلادة، وروؤو�س ال�سهام هنا، يف اعتقادي  )1(- يرُ
غر موفق، خا�سة عندما تكون هذه الفتحات منت�سرة على طول حواف هذه الروؤو�س، ولي�ست حم�سورة بفتحة واحدة، اأو فتحتني يف جزء منها، 
 ،(Notched Tools) ذلك لأن الفتحات املنت�سرة على حواف هذه الروؤو�س عادة غر عميقة، فهي لي�ست كما هو احلال يف الأدوات املجّوفة
ولذا فقد ا�ستخدمت هنا مفهوم اآخر، هو: الرووؤ�س ذات احلواف امل�سر�سرة، لأنه اإذا ترجمت كلمة (Notched) كما هي، ف�ستكون العبارة 
كلها: الروؤو�س ذات احلواف املجوفة، اأو)امل�ستورة(، مع اأن هناك مفهوم اآخر يف اللغة العربية، هو التثليم، مثل اأن نقول: الروؤو�س ذات احلواف 
بت اأطرافها على ذلك النحو، بهدف جعلها حادة، ولي�س بهدف تقليل ِحّداتها،  ذَّ ة، فهذه الروؤو�س هرُ املثلمة، ولكن التثليم هو على عك�س احِلدَّ
وبالتايل فاإن و�سفها بالروؤو�س ذوات احلواف املثلمة يتناق�س مع هدف هذا التهذيب. اأنني ا�ستخدم التهذيب املثلم، واأق�سد به التهذيب الذي 
ذ على ظهر ال�سكاكني احلجرية، حيث يجعل هذا التهذيب ذلك الظهر  نفَّ يرُنفذ بهدف اإزالة اجلوانب احلادة يف الأداة، مثل التهذيب الذي يرُ

منا�سبًا لو�سع ال�سبابة عليه، اأو التهذيب يف بع�س مقاب�س الأدوات الأخرى. 
(2)- Nayeem M. A., 1992. Bahrian prehistory and Protohistory of the Arabian Peninsula, Vol., 

2, Huderabad (India). Pp. 39, 61, 62, pl. XVI, XVII. 
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م�سوغات  يو�سح  اأن  دون  ق.م،  �سنة   )6000  -  10000( بني  ما  الفرتة  اإىل  النتقالية 
له يف  خ  اأرُرِّ قد  كان  املبكر،  احلديث  الع�سر احلجري  اأن  علمًا  التاأريخ.  لهذا  افرتا�سه 
بالفرتة ما بني )8000 -  الثمانينيات  بداية  و�سرقيها، منذ  العربية،  �سمايل اجلزيرة 
بالد  يف  و�سبيهاتها  احلجرية،  مواده  بني  املقارنة  اأوجه  على  بناء  ق.م،  �سنة    )7000

ال�سام)1(.

فغياب الع�سر احلجري الو�سيط يف اجلزيرة العربية، ممثاًل بالأدوات احلجرية 
متفق  اأمر  الذكر،  �سالفة  اأوروبا،  التي وجدت يف  املرافقة  الأخرى  والظواهر  القزمية، 
اأقرتح موؤخرًا، كما �سلف الذكر، عدم و�سع  اأن بع�سهم  عليه بني الباحثني، اإىل درجة 
هذه املرحلة النتقالية الواقعة بني الع�سر احلجري القدمي، والع�سر احلجري احلديث، 
يف الرتتيب املرحلي لع�سور ما قبل التاريخ)2(. ولكن كما يبدو لنا اأن هذه املرحلة وِجدت 
ومناطق  اأوروبا،  من  كل  يف  فيها  وجدت  التي  اخل�سائ�س  عن  تختلف  اأخرى  ب�سورة 
احلجري  الع�سر  ولواحق  الو�سيط،  احلجري  الع�سر  بني  الفرق  م�ساألة  ا  اأمَّ اجلوار. 

القدمي، فقد تت الإ�سارة اإليه فيما �سبق.

الأدوات املقرتحة للمرحلة النتقالية يف اجلزيرة العربية

والعوامل  املرُناخية،  للتغرات  نتيجة  العربية،  اجلزيرة  اأن  اأواًل:  الباحث  يرى 
النموذجية،  الأعلى  القدمي  احلجري  الع�سر  خ�سائ�س  بغياب  ال�سلة  ذات  الأخرى 
اأخذت ت�سر بالتدريج، منذ زهاء الع�سر احلجري القدمي الأو�سط، يف اأكرث من اجتاه 
ثقايف. فالع�سر احلجري القدمي الأو�سط يتكون فيها، ح�سب روؤيته، من اجتاهني ثقافيني 
)�سكل16، لوحة35(، وقد ترتبت عليهما تطورات الع�سور احلجرية الالحقة. اإحدهما 
اأو  )لوحة35(،  الغربي(  ال�ساحلي  اأو  )ال�ساحلي/  اأو  التِّهاِمي،  بالجتاه  ت�سميته  ميكن 
)اجتاه َدْحَيا(، ممثلة مبوقع )�سعبة دحيا يف خمي�س بني �سعد يف اليمن(، وبع�س املواقع 
ال�سطحية التي وِجدت يف ال�سهول القريبة من املناطق اجلبلية املقابلة ل�سواطئ البحر 
(1)- Zarins et. al., 1981. Op. Cit. Pp. 19. 

)))- ال�سارخ، عبد اهلل بن حممد،  2003، م�سدر �سابق.
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الأحمر بالقرب من م�سيق باب املندب، هذا اإذا ثبت ب�سكل نهائي، اأن هذا الجتاه يعود 
اإىل الع�سر احلجري القدمي الأو�سط، ولي�س اإىل الع�سر احلجري القدمي الأعلى، ب�سبب 

قدم تاأريخه.

 (Levalloisain technique) الليفالوازية  بالتقنية  يتميز  الجتاه  فهذا 
)ذوات  اأو  الأن�سال،  انت�سار  مع   ،(Cores) وى  النَّ من  احلجرية  ال�سطائر  النتزاع 
هذا  يف  الرئي�سة  الأدوات  وهي  الغالب،  يف  املهذبة،  غر   (Points) احلادة(  الطراف 
تهذيب  دون  اأدوات  هيئة  على  ا�سترُِخدمت  التي  احلجرية  ال�سطائر  جانب  اإىل  الجتاه، 
َجر التفليق، اأو )قواعد الطْرق/ اأو  دة جوانبها. كما اأن حرُ (With out Retouche)، حلِّ

وى، بهدف َتْفِليق  ز يف تلك النَّ قواعد التفليق( (Striking platforms) التي كانت جتهِّ
جرة  ى باحلرُ هز ب�سربة واحدة، دون ترُهّذيب اإ�سايف، اأو ما ي�سمَّ ال�سطائر منها، كانت جترُ
املل�ساء (Flatting Striking platform). كما انعدمت يف هذا الجتاه الأدوات املرققة، 
اجلهتني(  من  )املرقق  اأو  املزدوج،  والتهذيب   ،(Bifacial tools) الوجهني(  )ذات  اأو 
ثقافة  يف  خا�سًا  اجتاهًا  تثل  امل�سنوعات  فهذه  )لوحة35(.   (Bifacial Retouche)

�سالفة  ال�سماء  باأحد  موؤقتًا،  ت�سميته  ميكن  الباحث،  اعتقاد  ح�سب  املذكور،  الع�سر 
جل حتى الآن يف املنطقة ال�ساحلية التهامية. وقد يكون هذا  اأنه �سرُ الذكر، على اعتبار 
الجتاه هو الأ�سا�س الذي ارتبطت به تقنية ال�سطائر التي ظهرت يف الع�سر احلجري 
اأ(. فيما ميكن  اأو )النمط احل�سرمي املبكر: �سكل19:  احلديث، ممثلة بنمط وع�سة، 
للجزيرة  الداخلي(  )الجتاه  اأو  ال�سحراوي،  بالجتاه  الثاين،  الثقايف  الجتاه  ت�سمية 
العربية، ويت�سم هذا الجتاه بتقنية ال�سظايا احلجرية (Flake technique) من الّنوى، 
مبا يف ذلك ت�سجيل التقنية الليفالوازية، ولكن يف نطاق تقنية انتزاع ال�سظايا احلجرية 
جانب  اإىل  عام،  كمبداأ  التقنية،  هذه  يف  التهذيب  عملية  وجود  اإىل  بالإ�سافة  نف�سها. 
م�سادفة الرقائق احلجرية، اأو )ذات الوجهني( )�سكل16: 1(، وبالتايل وجود التهذيب 
الجتاه  هذا  ى  غطَّ وقد   .(Bifacial Retouche) اجلهتني(  من  )املرقق  اأو  املزدوج، 
معظم اأرا�سي اجلزيرة العربية. فيما يالحظ اأن الجتاه ال�ساحلي ظهر يف بع�س املواقع، 
رب الأودية يف �سهول تهامة، ولكن ي�سعب يف ظل امل�ستوى احلايل من الدرا�سة تقدير  قرُ
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انت�سار هذا الجتاه، �سواء اأكان ذلك يف ال�سهول التهامية نف�سها، اأم خارجها. 

القدمي  احلجري  الع�سر  يف  الثقافيني  الجتاهني  هذين  على  ترتَّب  ثانيًا: 

الأو�سط، بالإ�سافة اإىل العوامل البيئية، م�ستوى التطورات الالحقة يف اجلزيرة العربية، 
رفت  ومنها: م�ساألة غياب الع�سر احلجري القدمي الأعلى التقليدي، كما يرُعتقد، التي عرُ
اأوروبا )�سكل4- 5(، وبالد ال�سام )�سكل10(، و�سمايل اإفريقيا )�سكل14-  يف كل من 
اأ�سا�س الع�سر احلجري القدمي الأو�سط  اإىل ذلك فقد حتددت على  15(. وبالإ�سافة 
طبيعة املرحلة النتقالية اإىل الع�سر احلجري احلديث كذلك، والتي نحن ب�سددها يف 
هذه الدرا�سة، اإ�سافة اإىل حتديد �سمات الع�سر احلجري احلديث نف�سه، الذي ات�سم 
بال�سيد، واجلمع، بدرجة رئي�سة، دون وجود الزراعة. فال�سمات اخلا�سة مبرحلة الع�سر 
احلجري الو�سيط، اأو )الع�سر احلجري القدمي الالحق(، والع�سر احلجري احلديث 
يف اجلزيرة العربية، مل تكن وليدة زمنها يف الع�سرين املذكورين وحدهما، واإمنا على 

�سلة مبا قبل وجود هذين الع�سرين، رغم البعد الزمني الكبر بينهما. 

ثالثًا: اأن اجلزيرة العربية مل تكن قد خلت بالكامل من وجود الإن�سان يف الدور 

اجلاف الواقع بني )17000( �سنة اإىل زهاء )9000( �سنة ق. ح، كما اعتقد بع�سنا)1(، 
احلجري  والع�سر  )�سكل16(،  القدمي  احلجري  الع�سر  بني  �سلة  وجود  اإىل  ا�ستنادًا 
الع�سر احلجري  تقاليد  با�ستمرار  ال�سلة  الأدوات احلجرية، ممثلة تلك  احلديث، يف 
القدمي يف �سناعة اأدوات الع�سر احلجري احلديث )لوحة36(، ومنها الأدوات املقرتحة 
اأ، - ب،   - املذكور )لوحة37، 38/اأ:  الع�سر  اإىل  النتقالية  للمرحلة  الدرا�سة  يف هذه 
-ج، 38ب(، والتي انبثقت، بدورها، كما يعتقد الباحث، من الع�سر احلجري القدمي 
)�سكل16،  الذكر  �سالف  الداخلي(،  )الجتاه  اأو  ال�سحراوي،  الجتاه  ذو  الأو�سط 
لوحة36: اأ(، الذي ا�ستمر بتقاليده يف زمن الع�سر احلجري القدمي الأعلى، كما يرُرّجح 
)لوحة36: اأ، ب؛ �سكل20، 22(. فقد جلاأ الإن�سان يف ذلك الدور اجلاف اإىل الواحات، 

(1(	 - Zarins et. al., 1979. Op. Cit.: Pp. 13. Zarins J., Whalen et. al., 1980 Op. Cit.,Pp. 
16.

 



53

جملة علمية حمكمة تعنى بالآثار

اأو بع�س الأماكن القريبة من املرتفعات املتواجدة يف املنطقة ال�سحراوية احلالية نف�سها 
)لوحة1- 4(، مثل اأطراف ال�سال�سل اجلبلية املوجودة يف منطقة الَعرب يف الربع اخلايل، 
اأو على اأطراف اله�ساب، وذلك يف املناطق النتقالية بني املرتفعات، وال�سحراء، مثل 
موقع املقر كذلك، الواقع بني وادي تثليث، ووادي الدوا�سر )خارطة3، لوحة4- 7(، حيث 
كان يتوفر يف هذه الأماكن، و�سبيهاتها، ق�سط من م�سادر املياه لفرتات طويلة ن�سبيًا يف 

الدوار اجلافة، من املحتمل، بحكم ت�ساري�س هذه املناطق اجلغرافية.

رابعًا: اأن الأدوات التي ميكن اإدراجها يف املرحلة النتقالية بني الع�سر احلجري 

احلديث، والع�سر احلجري القدمي )لوحة37، 38ب(، ميكن اأن ت�سمى )الع�سر احلجري 
القدمي الالحق(، اأو )لواحق الع�سر احلجري القدمي(، مع اأن الأدوات احلجرية التي 
�ستدرج يف هذا الع�سر يف اجلزيرة العربية، ل تتطابق مع خ�سائ�س الع�سر املذكور، 
رفت يف ال�سرق الأدنى القدمي، مثل بالد ال�سام )�سكل11- 12، 13(، و�سمايل  التي عرُ
ونوعية،  تقنية،  خ�سائ�س  تتلك  ولكنها   ،)33 )لوحة32،  الذكر  �سلف  كما  اإفريقيا، 
اأن  نف�سها. هذا وميكن  العربية  الأخرى يف اجلزيرة  الع�سور  اأدوات  باقي  تيزها عن 
ت�سمى هذه املرحلة باأ�سماء اأخرى، كذلك، مثل: لواحق الع�سر احلجري القدمي العربية 
الع�سر  الزمن،  حيث  من  اأي�سًا  ترُ�سمى  اأن  ميكن  كما   .(Arabian Epi-Paleolithic)

احلجري الو�سيط، اأو )الع�سر احلجري الو�سيط العربي( خل�سو�سية هذه املرحلة هنا، 
ونق�سد بذلك الفرتة الزمنية بني الع�سر احلجري القدمي، والع�سر احلجري احلديث، 
احلجرية  بالأدوات  املتمثلة  التقليدي،  الو�سيط  احلجري  الع�سر  خ�سائ�س  ولي�س 
رفت يف اأوروبا، وبع�س املناطق يف اآ�سيا )�سكل2، 3، 6-  القزمية الهند�سية ال�سكل التي عرُ
9(. ويف الوقت نف�سه فاإنني اأرى اأن ت�سمية هذه املرحلة بالع�سر احلجري القدمي الأعلى 
املتاأخر، اأو )الع�سر احلجري القدمي الأعلى الالحق(، كما قد يقرتح بع�سنا، ل تتطابق 
مع امل�سمون الثري لهذه املرحلة، لأن الع�سر احلجري القدمي الأعلى التقليدي نف�سه 
غر موجود يف اجلزيرة العربية. كما اأن م�سطلح (Epi-Paleolithic) الذي ظهر عند 
الفرن�سيني، من واقع حفريات مغارة اأزيل، كما �سبق الذكر، مل يق�سد به ا�ستمرار تقاليد 
الع�سر احلجري القدمي الأعلى وحده، واإمنا ق�سد به وجدود اأيٍا من تقاليد من الع�سر 
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�سّمى الع�سر احلجري  يرُ ّمي بهذا ال�سم، ومل  احلجري القدمي بوجه عام، ولذا فقد �سرُ
القدمي الأعلى املتاأخر، مع اأن الع�سر احلجري القدمي الأعلى بنماذجه التقليدية وِجد 
يف فرن�سا )�سكل4، 5(، كما وِجد يف ثقافة الع�سر احلجري الو�سيط التي وجدت املغارة 

املذكورة نف�سها. 

فقد كانت مهمة الباحث عند بداية ت�سجيله اأدوات هذا املرحلة النتقالية خالل 
الفرتة املمتدة من 1989م – 1993م حم�سورة يف حتديد مواد الع�سر احلجري احلديث، 
ولذا فقد ترك هذه الأدوات يف ثالث جمموعات، هي: )- اأ، - ب، - ج(، )لوحة34، 36: 
ج، 37(، خارج نطاق الع�سر احلجري احلديث املبكر خالل كتابته ر�سالة الدكتوراه)1(، 
ده باملجموعات )اأ، ب(، يف الأ�سا�س )لوحة34: ج، 36: د(. فيما  وهو الع�سر الذي حدَّ
الروؤو�س  اأو النمط ال�سحراوي، ببداية ظهور  حدد الع�سر احلجري احلديث املتاأخر، 
)لوحة36:  ج(   - ب،   - اأ،   -( املجموعات  اأن  معتقدًا  هـ(،   :36 ج،  )لوحة34:  املعنقة 
القدمي  احلجري  الع�سر  اإىل  اأو  القدمي،  احلجري  الع�سر  لواحق  اإىل  تعود   ،)37 ج، 
بوجه عام)2(. ويف وقت لحق اأعاد اإحدى هذه املجموعات اإىل الع�سر احلجري احلديث 
ق  املبكر)3(، وهي املجموعة التي اأ�سار لها، بـ: )- اأ(، كونها احتوت على التهذيب املرقِّ
خالل  الطرق،  بعمليتي   (Bifacial Retouche) املزدوج(  )التهذيب  اأو  اجلهتني،  من 
)لوحة37:-اأ(.  الأخر  ال�سغط يف مرحلة جتهيزها  وبطريقة  لالأداة،  الأويل  التجهيز 
وهي من حيث النوع، راأ�س من الروؤو�س احلادة غر املعنقة، وبالتايل فاإن هذه املجموعة، 
بداية  اإىل  تعود  اأن  الالحق، وميكن  القدمي  الع�سر احلجري  نهاية  اإىل  تعود  اأن  ميكن 

ر، فهي من اأدوات النتقال بني الع�سرين املذكورين.  الع�سر احلجري احلديث املبكِّ

العربية،  اجلزيرة  يف  موجود  غر  الأعلى،  القدمي  احلجري  الع�سر  كان  فاإذا 
(1(	 - Rashed A.A., 1993c. Nieolit Yujnoi Aravii (tekhiko-tipologicheskii analiz 

kamennogo inventarya).Aftoreferat dissertatsii na soiskanie uchyohnoi stepeni 
kandidata istoricheskikh nauk.Sankt-Petersburg.(Abstract of Ph.D. dissertation. 
University of Sankt-Petersburg),(in Russian).

(2) -Rashed A.A., 1993a.Pp. 271- 272.
 )3(- املعمري عبد الرزاق را�سد 2002. ” اإ�سافات جديدة يف تق�سيم الع�سر احلجري احلديث يف �سحراء اجلزيرة العربية ”، اأدوماتو، 

ع5، الريا�س، �س 23-44. لوحة3/ - اأ.
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احلديث،  احلجري  والع�سر  القدمي،  احلجري  الع�سر  بني  النتقالية  املرحلة  وكذلك 
فيه،  الزراعة  وجود  لعدم  نف�سه،  احلديث  احلجري  الع�سر  وجود  عدم  اإىل  بالإ�سافة 
ح�سبما يرى ذلك بع�س الباحثني، كما �سلف الذكر، فما هي يا ترى املفاهيم التي ميكن 
بالفعل يف هذه اجلزيرة،  املوجودة  الأثرية  امل�سامني  املنطقة عن  بها يف هذه  يرُعربَّ  اأن 
ظهور  وحتى  الأو�سط،  القدمي  احلجري  الع�سر  نهاية  منذ  الزمنية  فرتتها  واملمتدة 
الع�سر الربونزي؟، علمًا اأن مواقع الع�سر الربونزي نف�سه انح�سرت، هي الأخرى، على 
مرتفعات جنوبي اجلزيرة العربية، وتهامة، واجلنوب ال�سرقي من اجلزيرة العربية. اأّما 
وا�سع  فاإنه مفهوم  اإليه،  الإ�سارة  �سبقت  الذي  القدمي  الع�سر احلجري  بعد  ما  مفهوم 
النطاق، ويف الوقت نف�سه فاإنه ل يت�سمن امل�سامني الأثرية التي وجدت خالل هذه الفرتة 
الطويلة، وبالتايل فاإن ا�ستخدامه هنا غر �سالح، على الرغم من ا�ستخدامه من قبل 

بع�س الباحثني، كما �سبق الذكر. 

خام�ضًا: ترُعدُّ الأدوات احلجرية املقرتحة للمرحلة النتقالية بني الع�سر احلجري 

يف  املعّنقة  غر  احلادة  الروؤو�س  جمموعات  هي  احلديث،  احلجري  والع�سر  القدمي، 
رفت اآنذاك من خالل طريقة يف  تقنية ال�سظايا )لوحة37، 38ب(، وهي الأدوات التي عرُ
الدرا�سة، جمعت بني الأ�ساليب التقنية، وتاأثر الِبلى على الأدوات احلجرية)1( )لوحة34، 
37(، �سميت بطريقة الرتتيب الزمني الن�سبي مبظهر الِبلى. وهي ثالث جمموعات خا�سة 
ِمز لها بحروف اأبجدية: )- اأ، - ب، - ج()2( )لوحة37، 38(، اأقدمها  بهذه املرحلة، ررُ
املجموعة )-ج(، واأحدثها املجموعة )- اأ(، بالإ�سافة اإىل املجموعات الأخرى اخلا�سة 
ال�سوؤال  ولكن  38اأ(.  )لوحة34،  املذكور  الع�سر  بعد  وما  احلديث،  احلجري  بالع�سر 
الذي ي�سعب الإجابة عنه يف الوقت الراهن، هو: هل هذه الثالث املجموعات وحدها، 
اأن املجموعتني )اأ، ب( اللتان  اأم  هي التي ترجع اإىل لواحق الع�سر احلجري القدمي، 
ر يف درا�سات �سابقة)3( )لوحة34:  اأعادهما الباحث اإىل الع�سر احلجري احلديث املبكِّ
(1(- Rashed 1993a. Op. Cit. Rashed A. A., 1993b.”On the patinization of the Neolithic 

tools from the South Arabia (the materials of al-Abr region)”. Russian Archaeology, 
Vol. 2: 24- 33. 

)2( - املعمري، عبد الرزاق را�سد، 2002، م�سدر �سابق.
(3) - Rashed 1993a. Op. Cit. Rashed A. A., 1993b. Op. Cit. 
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ج، 37: د، 38/اأ: اأ، ب(، تعود هي الأخرى اإىل هذه املرحلة النتقالية؟، على اعتبار اأن 
هذه الروؤو�س غر معّنقة هي الأخرى. فهي ل تختلف، من حيث املبداأ، عن تلك الروؤو�س 
التهذيب، حيث  بع�س جوانب  با�ستثناء  الذكر،  �سالفة  املجموعات  الثالث  املوجودة يف 
قد يكون من ال�سعب على بع�سنا الف�سل بينهما. فاإذا اأرُ�سيفت هاتان املجموعتان اإىل 
لواحق الع�سر احلجري القدمي، فاإن الع�سر احلجري احلديث �سيبداأ يف تقنية ال�سظايا، 
قة، ابتداًء باملجموعة )ج(، وانتهاًء باملجموعة )ز(  يف هذه احلالة، بظهور الروؤو�س املعنَّ
الع�سر احلجري احلديث  الباحث  اأفَرد بها  التي  الروؤو�س  )لوحة38/اأ: ج - ز(. وهي 
املتاأخر يف اجلزيرة العربية، واأدرجها حتت مفهوم النمط ال�سحراوي )لوحة34ج: د، 
�سيتم  ما  ولكن  لوحة38اأ(.  هـ،  )لوحة36:  اإىل فرتتني  وق�سمها  الذكر،  �سبق  كما  هـ(، 
اأ، - ب، - ج( فقط،  الثالث )-  املجموعات  اإعادة هذه  الدرا�سة، هو  اإتباعه يف هذه 
اإىل لواحق الع�سر احلجري القدمي )لوحة37، 38(. فيما �ستظل املجموعتان )اأ، ب( 
تثالن الع�سر احلجري احلديث املبكر يف ثقافة ال�سظايا، وهو الع�سر ال�سابق للنمط 
ال�سحراوي يف الع�سر احلجري احلديث نف�سه، اإىل اأن تتوفر معطيات اإ�سافية جديدة، 
اأّما اأن تعمل على تعديل هذا الفرتا�س، اأو تاأكيده. وفيما يخ�س املجموعة )- اأ( فهي 
تثل مرحلة انتقال بني اأدوات الع�سرين، �سالفان الذكر، وبالتايل فهي بالقدر ايل ميكن 
بالقدر  الدرا�سة،  القدمي املقرتحة يف هذه  الع�سر احلجري  لواحق  نهاية  اإىل  تعود  اأن 

ر )لوحة38اأ(. نف�سه، ميكن اإعادتها، اإىل بداية الع�سر احلجري احلديث املبكِّ

اخل�ضائ�س التقنية والنوعية لأدوات املرحلة النتقالية يف اجلزيرة العربية

َف�سل الباحث بني الثالث املجموعات اخلا�سة بالع�سر احلجري القدمي الالحق 
املبكر  احلديث  احلجري  الع�سر  وجمموعتي  38ب(،  )لوحة37،  ج(   - ب،   - اأ،   -(
الأدوات  اأنواع  اإىل  اإ�سافة  الِبلى،  الن�سبي مبظهر  )اأ، ب(، من خالل الرتتيب املرحلي 
التي وجدت فيها، اإىل جانب طبيعة التهذيب املرّقق من اجلهتني )لوحة34:ج، 38اأ(، 
تتميز   .)6  ،3 )�سكل24:   (Fluting Retouche) )امل�سطر(  اأو  الأخدودي،  والتهذيب 
الثالث املجموعات املقرتحة للمرحلة النتقالية )لوحة37، 38ب( عن املجموعتني )اأ، 

 - املعمري، عبد الرزاق را�سد، 2002م، م�سدر �سابق؛ املعمري، عبد الرزاق را�سد، 2002، م�سدر �سابق.
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ر )لوحة34:ج، 36: د، 38اأ(، يف اأن  ب(، املنتميتني اإىل الع�سر احلجري احلديث املبكَّ
روؤو�س ال�سهام غر موجودة فيها، واإن وجدت ف�ستكون نادرة، على الأرجح. واخلا�سية 
احلجري  الع�سر  جمموعتي  عن  املجموعات،  الثالث  هذه  اأدوات  تييز  يف  الثانية 
عملية  اأثناء  املبا�سر  غر  بالطرق  يتمثل  اأدواتها،  يف  التهذيب  اأن  هي  ر،  املبكِّ احلديث 
جتهيزها، وذلك من خالل ا�ستخدام الو�سيط، مع اأن الطرق املبا�سر ميكن اأن يكون قد 
ا�ستخدم يف املراحل الأوىل من جتهيزها. فيما تتميز املجموعتان )اأ، ب( املنتميتان اإىل 
الع�سر احلجري احلديث املبّكر، بعملية التهذيب بال�سغط، يف الغالب )لوحة34/ج: اأ، 
اأ، ب(، مبا يف ذلك جمموعات الع�سر احلجري احلديث الأخرى،  ب، 36: د، 38/اأ: 
وما بعده )لوحة38اأ(. واخلا�سية الثالثة، هي اأن التهذيب الأخدودي، ي�سادف وجوده 
بدءًا باملجموعتني )اأ، ب(، املمثلتان للع�سر احلجري احلديث املبّكر )�سكل24: 3، 6(، 
بينما مل يالحظ وجوده يف اأي من املجموعات الأخرى املقرتحة للواحق الع�سر احلجري 

القدمي )لوحة37، 38ب(. 

الثالث  التهذيب بني هذه  التمايز يف طبيعة هذا  بع�س  واإىل جانب ذلك هناك 
املجموعات نف�سها، التي ترُن�سب اإىل لواحق الع�سر احلجري القدمي. فاملجموعة )- اأ(، 
وهي الأحدث من املجموعتني )- ب، -ج( يالحظ فيها التهذيب بالطرق غر املبا�سر يف 
املراحل الأوىل من جتهيزها )لوحة37: -اأ، 38اأ: -اأ(، اإىل جانب التهذيب بال�سغط يف 
املرحلة الأخرة من هذا التجهيز. وهي بذلك تثل مرحلة انتقال، كما �سلف الذكر، بني 
اأدوات لواحق الع�سر احلجري القدمي )املرحلة النتقالية(، واأدوات الع�سر احلجري 
ر. بينما التهذيب يف املجموعتني )- ب، - ج(، اقت�سر على عملية الطرق،  احلديث املبكِّ
وبالأخ�س غر املبا�سر )لوحة37: - ب، -ج، لوحة38ب: - ب، -ج(. اأ�سف اإىل ذلك، 
اأن املجموعات )- اأ، - ب، - ج( قليلة العدد يف اأماكن العثور عليها اإىل حد كبر، مقارنة 
)اأ، ب(، هذا من جهة.  باملجموعات  املمثل  املبّكر،  الع�سر احلجري احلديث  باأدوات 
ومن جهة اأخرى، فاإن املجموعات اخلا�سة بالع�سر احلجري القدمي الالحق، تتواجد 
يف املواقع التي تتواجد فيها اأدوات الع�سر احلجري القدمي، وذلك عند وهاد املرتفعات 
الَعرْب )لوحة1(،  نف�سها، مثل مواقع منطقة  ال�سحراوية  املنطقة  املوجودة يف  اجلبلية 
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وموقع الوهد )لوحة2( )خاطة2(. وتتواجد كذلك يف املواقع التي تعاقب فيها ال�ستيطان 
من الع�سر احلجري القدمي اإىل الع�سر احلجري احلديث، مثل موقع طرف العني رقم4 
النمط  من  واأدوات  القدمي،  احلجري  الع�سر  من  اأدوات  فيه  وجدت  الذي  )لوحة3(، 
القدمي  احلجري  الع�سر  اأدوات  من  اأدوات  فيه  توجد  اأن  ويرُحتمل  املبكر،  ال�سحراوي 
الالحق، كذلك. ومّما يوؤكد هذا العتقاد، هو موقع امَلقر )خارطة3، لوحة4- 7(، الذي 
اأدوات  اأدوات املرحلة النتقالية )لوحة38ب(، اإىل جانب  اأدوات من  وجد فيه الباحث 
اأن  ي�ستبعد  ول  املتاأخر،  احلديث  احلجري  والع�سر  املبكر،  احلديث  احلجري  الع�سر 
الأدوات  اأن هذه  كما  كذلك.  القدمي  الع�سر احلجري  اأدوات من  املوقع  توجد يف هذا 
احلديث  احلجري  الع�سر  مواقع  يف  عليها  العثور  ميكن  النتقالية  باملرحلة  اخلا�سة 
املبكر، كما وِجد ذلك يف حمافظة املهرة )لوحة37: - ب(. بينما ل تتواجد اأدوات هذه 
املرحلة النتقالية يف املواقع التي تعود اإىل الع�سر احلجري احلديث املتاأخر. وهي املواقع 
يف الوقت  التي تنت�سر ب�سكل مبا�سرة يف الأماكن ال�سحراوية، قرب البحرات اجلافة 
اأدوات الع�سور احلجرية  اأن ارتباط  ويبدو  اأطرافها )لوحة29- 31(.  احلا�ضر، وعلى 
بطبيعة الت�ساري�س، ميثل قاعدة عامة يف هذه الماكن، واملناطق الأخرى ال�سبيهة بها، 
لعالقتها بالتغرات املناخية. فكلما اجته املناخ �سوب اجلفاف، كلما اقرتب الإن�سان من 
البحرات، التي هي جافة اليوم )لوحة29- 31(، وكلما كان املناخ رطبًا، كلما ابتعد عن 
الأماكن املنخف�سة، واقرتب نحو الأماكن املرتفعة، اأو عند اأطرافها، وعندما حتل فرتات 
اأخرى  اجلفاف احلادة، وتنب�س مياه هذه البحرات ب�سكل تام، يعود ال�ستيطان مرة 
اإىل الأماكن القريبة من املرتفعات ذات الت�ساري�س اخلا�سة، وبع�س الواحات، وذلك يف 
الأماكن التي قد تتجمع فيها كمية من مياه الأمطار، وتظل فيها فرتات طويلة ن�سبيًا من 

الزمن، قبل اأن جتف هذه املياه، اأو ت�سيح بالتدريج يف اجتاه ال�سحراء.          

الإن�سان يف ذلك الدور اجلاف  اأن يكون  الباحث  وعلى هذا الأ�سا�س، فقد رّجح 
الواقع ما بني حوايل )17- 10( اآلف �سنة من الآن، قد جلاأ اإىل مناطق الواحات)1(، 
وبع�س الوهاد عند اأطراف املرتفعات، اأو التالل اجلبلية، املوجودة يف املنطقة ال�سحراوية 
(1) - Rashed 1993c. Op. Cit., 19.
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الت�ساري�س  ذات  اجلبلية،  التالل  هذه  اإىل  ال�سحراء  من  النتقال  ومناطق  نف�سها، 
اأ،  الداخلة يف املجموعات )-  املواد احلجرية  اأعداد  اأن قلة  اإىل ذلك  اأ�سف  اخلا�سة. 
- ب، - ج( بوجه عام، مبا يف ذلك قّلة الروؤو�س احلادة فيها، اأو ندرتها، ي�سر بدوره، 
اآنذاك، وبالتايل اإىل ا�ستمرار الظروف املناخية اجلافة يف  ِقلَّة كثافة ال�ستيطان،  اإىل 
املنطقة، والتي ثبت وجودها، كذلك، من خالل الدرا�سات املرُناخية، �سالفة الذكر. فيما 
ر  يدل انت�سار مواد املجموعتني )اأ، ب(، املنتميتني اإىل الع�سر احلجري احلديث املبكِّ
 )لوحة36: د()1(، مقارنة باأدوات املرحلة النتقالية، اإىل التدرُّج يف زيادة كثافة الن�ساط 
الإن�ساين، وارتفاع ن�سبة عدد ال�سكان، بدءًا من الع�سر احلجري احلديث املبكر، واإىل 
ر،  املبكِّ الهولو�سني  بع�سر  بدءًا  التح�سن،  اجتاه  يف  ت�سر  اأخذت  املرُناخية،  الأحوال  اأن 
مقارنة بالو�سع الذي كان عليه يف املرحلة النتقالية، �سالفة الذكر. وقد و�سل م�ستوى 
هذا التح�سن ذروته يف زهاء الألف ال�ساد�س، والألف اخلام�س ق. م. وهذا يدّل عليه، 
يف  نف�سها  احلديث  احلجري  الع�سر  ملواقع  الفرتة،  هذه  يف  الوا�سع  النت�سار  كذلك، 
اجلزيرة العربية، بوجه عام، ومنها مواقع الع�سر احلجري احلديث املتاأخر )النمط 
اجلافة  البحرات  قرب  اليوم  تتواجد  التي  اخل�سو�س،  وجه  على  ال�سحراوي()2(، 

)لوحة29- 31()3(.

تثل هذه الثالث املجموعة احلجرية )- اأ، - ب، - ج( )لوحة37، 38ب( مرحلة 
الزمن،  حيث  من  احلديث  احلجري  الع�سر  اإىل  القدمي  احلجري  الع�سر  من  انتقال 
و�سناعة الأدوات احلجرية الرئي�سة، ومنط احلياة املعي�سية. فقد كانت اأدوات ال�سيد 
الرئي�سة يف الع�سر احلجري القدمي الأو�سط، هي ذوات الأطراف احلادة، اأو )اأن�سال 
الأو�سط،  ال�سف  لوحة35  (Points) )�سكل16: 2،  الأو�سط(  القدمي  الع�سر احلجري 
لوحة36/اأ: 1- 4، 7(. وهذه الأن�سال، حتولت بدورها اإىل روؤو�س حادة، �سادت يف هذه 
الثالث املجموعات احلجرية،  التي وجدت يف هذه  بالأدوات  النتقالية، ممثلة  املرحلة 
فيما حتولَّت هذه الروؤو�س احلادة اإىل روؤو�س �سهام، �سادت بدورها يف الع�سر احلجري 
(1) - Rashed 1993a. Op. Cit.
(2)- Rashed 1993c. Op. Cit., Plate1. 

)3(- املعمري، عبد الرزاق بن اأحمد را�سد، 2010. » حتقيب درا�سات ما قبل التاريخ يف �سبه اجلزيرة العربية«، الدارة، ع3، الريا�س، 
�س167- 260. خارطة1؛ املعمري، عبد الرزاق اأحمد را�سد، 2009، م�سدر �سابق، خارطة1. 
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احلديث، خا�سة الع�سر احلجري احلديث املتاأخر )لوحة36: هـ(. وبالتايل فاإن هذه 
اإىل  القدمي،  احلجري  الع�سر  يف  الرماح  ا�ستخدام  من  انتقال  مرحلة  تثل  الأدوات 
ا�ستخدام القو�س يف الع�سر احلجري احلديث، والذي يبدو اأن القو�س مل ي�ستخدم ب�سكل 
وا�سع يف هذه املرحلة النتقالية نف�سها، واإمنا �ساد فيها ا�ستخدام الرماح، ولكن باأدوات 

جديدة، هي الروؤو�س احلادة )لوحة37، 38ب(.

بال�سيد،  العربية،  اجلزيرة  يف  وجد  الذي  احلديث،  احلجري  الع�سر  ات�سم 
و�سناعة  بالزراعة،  يت�سم  ومل  القدمي،  احلجري  الع�سر  مثل  ذلك  يف  مثله   واجلمع، 
الفخار، وبالتايل فاإنه مل يكن بحاجة، من حيث املبداأ، اإىل ظهور مقدمات له يف املرحلة 
النتقالية، ولكن اجلديد يف الع�سر احلجري احلديث، تثل يف حتديث اأدوات ال�سيد، 
وانت�سار الروؤو�س احلادة، وروؤو�س ال�سهام، اإىل جانب ا�ستخدام القو�س ب�سكل وا�سع، اإن 
مل يكن قد ظهر يف الع�سر املذكور يف الأ�سا�س، ا�ستنادًا اإىل انت�سار روؤو�س ال�سهام بني 
الأدوات التي ترُن�سب اإىل الع�سر احلجري احلديث )لوحة34، 36: هـ، 38اأ، �سكل19(. 
وهذا ل �سك اأنه اأحدث نقلة نوعية جديدة يف حياة �سكان اجلزيرة العربية، وقد توِّجت 
هذه النقلة بظهور الرعي يف الع�سر املذكور، خا�سة الع�سر احلجري احلديث املتاأخر. 
وهذه املقدمات اخلا�سة بتحديث اأدوات ال�سيد بداأت كما يالحظ يف هذه املجموعات 
املقرتحة بالع�سر احلجري القدمي الالحق، ممثلة قبل كل �سيء بتلك الروؤو�س احلادة 
د بناًء  دِّ اأوروبا حرُ الو�سيط يف  باأن الع�سر احلجري  اأخرى،  ر هنا مرة  اأذكِّ )لوحة37(. 
على انت�سار ا�ستخدام القو�س وروؤو�س ال�سهام، واأدوات �سيد الأ�سماك، ولي�س على اأ�سا�س 

ظهور مقدمات الزراعة والرعي، على اعتبار اأنها مل تظهر فيها يف الع�سر املذكور.  

احلجري  والع�ضر  القدمي  احلجري  بالع�ضر  النتقالية  املرحلة  روابط 

احلديث يف اجلزيرة العربية

حتمل الأدوات احلجرية املتمثلة باملجموعات )- اأ، - ب، - ج( املقرتحة للواحق 
الع�سر  من  تقاليد  العربية،  اجلزيرة  يف   )38 )لوحة37،  القدمي  احلجري  الع�سر 
احلجري القدمي، ممثلة باأ�ساليب التفليق (Knapping)، يف املرحلة الأوىل من �سناعة 
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وى (Cores) ذات اجلهة  الأدوات احلجرية. وهي تقنية انتزاع ال�سظايا احلجرية من النَّ
ق القدمية  العاملة، اأو )املوجبة( امل�ستوية ال�سكل، اأو )املفلطحة(، و�سبه امل�ستوية، وبالطررُ
كذلك يف انتزاع هذه ال�سظايا منها، وذلك من خالل الطْرق املبا�سر على هذه الّنوى، 
هذه  انتزاع  خالل  عليها،  ال�سغط  طريقة  اأو  الو�سيط،  ا�ستخدام  دون  �سلبة،  مبطارق 
ال�سظايا، هذا من جهة. ومن جهة اأخرى، فاإن هذه الأدوات احلجرية نف�سها املوجودة 
يف املجموعات احلجرية )- اأ، - ب، - ج(، على الرغم من الأ�ساليب التقنية القدمية 
الع�سر املذكور  اأدوات  بالع�سر احلجري القدمي، تختلف عن  املوجودة فيها، املرتبطة 
يف الوقت نف�سه. فهي عبارة عن روؤو�س حادة )لوحة37، 38ب(، مل تكن منت�سرة بهذه 
اخل�سائ�س التقنية، والنوعية يف الع�سر احلجري القدمي، اإىل جانب انت�سار التهذيب 
�س بدوره عن خ�سونة املرُوؤن  املرقق فيها من اجلهتني، اأو )التهذيب املزدوج(، والذي عوَّ
نعت منها تلك الروؤو�س، واملتمثلة هذه املوؤن بال�سظايا  احلجرية)1(، التي �سرُ  (Blanks)

ق القدمية، �سالفة الذكر. فهذه الروؤو�س احلجرية  وى بالطررُ احلجرية، التي فلِّقت من النَّ
حتمل خ�سائ�س من الع�سر احلجري القدمي الأو�سط ذي الجتاه الثقايف الداخلي، اأو 
)الجتاه ال�سحراوي(، الذي �سلف ذكره )لوحة36: اأ( )�سكل16( يف دور التفليق. ويف 
الوقت نف�سه فهي اأدوات من نوع جديد، مهدت بدورها لنت�سار الروؤو�س احلادة ب�سكل 
نعت فيه ب�سورة اأكرث دقة من �سناعة هذه  وا�سع يف الع�سر احلجري احلديث، التي �سرُ
الروؤو�س يف املرحلة النتقالية، اإىل جانب انت�سار روؤو�س ال�سهام يف الع�سر املذكور. وهي 
بتلك ال�سمات املزدوجة، ترُعدُّ الأدوات املر�سحة للمرحلة النتقالية بني الع�سر احلجري 
القدمي، والع�سر احلجري احلديث يف اجلزيرة العربية. اإ�سافة اإىل اأن التهذيب املزدوج 
الع�سر  يف  وجدت  قد  بوادره  كانت  اجلديدة،  الأدوات  هذه  يف  ا�ستخدامه  �ساد  الذي 
احلجري القدمي الأو�سط يف الجتاه ال�سحراوي اآنف الذكر )�سكل16: 1(. ول ي�ستبعد 
اأن يكون النمط احل�سرمي املبكر الذي ن�سب اإىل الع�سر احلجري احلديث )�سكل19: 
اأ(، اأو جزٌء منه، يرجع، هو الآخر، اإىل لواحق الع�سر احلجري القدمي، وهو النمط الذي 
انحدر، ح�سب اعتقاد الباحث، عن الجتاه ال�ساحلي، اخلا�س بالع�سر احلجري القدمي 
الأو�سط املتمثل بتقنية ال�سطائر احلجرية )لوحة35(. اأو اأن هناك اأدوات اأخرى انبثقت 

وؤنة، الفلق احلجرية املنا�سبة التي مت اختيارها من بني الفلق الأخرى لتحويلها بالتهذيب اإىل اأدوات.  )))- اأق�سد باملوؤن، واملفرد مرُ
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عن هذا الجتاه قبل ظهور النمط احل�سرمي، تعود هي الأخرى اإىل املرحلة النتقالية، 
مل يتم التعرف عليها بعد. حيث من غر املنطق اأن يكون هذا الجتاه ال�ساحلي قد حتول 
مبا�سرة من الع�سر احلجري القدمي الو�سط، اإىل الع�سر احلجري احلديث، دون اأن 
مير مبرحلة انتقالية، ول ميكن اأن يكون وجوده قد اقت�سر على الع�سر احلجري القدمي 

الأو�سط، ثم اختفي بعد ذلك فجاأة، ومل يتحول اإىل الع�سر احلجري احلديث. 

وبالتايل فاإن خ�سائ�س املرحلة النتقالية بني الع�سر احلجري القدمي، والع�سر 
ى  احلجري احلديث يف اجلزيرة العربية، بغ�س النظر عن الت�سمية التي ميكن اأن ت�سمَّ
بها، تثل وجهًا خا�سًا بهذه املنطقة، انطالقًا من خ�سائ�س الع�سر احلجري القدمي 
الأو�سط، اأو الأعلى، التي وجدت فيها. فهي تختلف عن اأدوات الع�سر احلجري الو�سيط 
التي  القدمي  الع�سر احلجري  لواحق  اأوروبا )�سكل2، 3، 6، 7(، وعن  التي وجدت يف 
وجدت يف ه�سبة زاغرو�س، والأنا�سول، وبالد ال�سام )�سكل11- 13(، و�سمايل اإفريقيا 
كذلك )لوحة32، 33(. وقد تكون هذه الأدوات خا�سة بجنوبي اجلزيرة العربية وحدها، 
حيث من املمكن اإن يتم العثور يف و�سط اجلزيرة العربية، اأو �سماليها على نوع اأخر من 
الأدوات احلجرية اخلا�سة بهذه املرحلة النتقالية نف�سها، اإن مل تكن هاتني املنطقتني 
قد خَلتا من ال�ستيطان يف هذه املرحلة النتقالية، �سبب الدور املرُناخي اجلاف، �سالف 
الذكر. ذلك لأن الإن�سان جلاأ فيها اإىل الوحات، وبع�س الأماكن القريبة من املرتفعات يف 
املناطق اجلنوبية من اجلزيرة العربية )خاطة1-3، لوحة1- 4(، وهي املناطق التي كان 
يتوفر فيها ق�سط من م�سادر املياه كما يرُعتقد. ومن الدلئل الأخرى على هذا الحتمال، 
هو اأن ثقافة الع�سر احلجري احلديث ما قبل الفخار القادمة من بالد ال�سام، �سيطرت 
احلديث  احلجري  الع�سر  يف  العربية  اجلزيرة  من  وال�سرقية  ال�سمالية،  املنطقة  على 
املبّكر، ومل ت�ستطع التوغل يف اجتاه اجلنوب، فيما �سيطرت ثقافة ال�سظايا يف الع�سر 
كانت خالية من  املناطق  اأن هذه  اإىل  ي�سر  قد  وهذا  وو�سطها.  املذكور على جنوبيها، 

ال�ستيطان، اأو اأن هذا ال�ستيطان كان غر م�ستدمي فيها، اأو قليل للغاية.



63

جملة علمية حمكمة تعنى بالآثار

خا�ضة وا�ضتنتاجات

�سنوجز يف هذه اخلاتة، اإىل جانب النتائج التي �سلف ذكرها يف مكانها من منت 
بع�س  تقود يف  الأدوار املطرة، قد  اإن  اأوًل:  العامة، وهي  النتائج  بع�س  الدرا�سة،  هذه 
الأحوال  ذلك  على  مثاًل  اجلافة،  الأدوار  قد حتدثها  التي  النتيجة  نف�س  اإىل  الأماكن، 
التي ثبت حدوثها يف الفرتة ما بني )36- 17(  املناخية الرطبة يف اجلزيرة العربية، 
األف �سنة خلت من الآن، والتي جعلت الإن�سان يعي�س يف زمن الع�سر احلجري القدمي 
الأعلى )لوحة36: ب(، ولكن بتقاليد الع�سر احلجري القدمي الأو�سط )لوحة36: اأ(. 
حيث مل جتربه تلك الظروف املناخية الرطبة على اإحداث تغرات جوهرية يف �سناعة 
اإن كان للتغرات البيئية، دور كبر يف حياة الب�سر،  اأنه باملقابل،  اأدواته احلجرية. مع 
اجلانب  هذا  اأثر  ولكن  اأي�سًا.  دور  التغرات  هذه  مع  وتفاعله  الإن�سان،  ل�ستجابة  فاإن 
تقاليد  ا�ستمرار  بدليل  املادية،  الثقافة  يف  يرُالحظ،  كما  �سعيف،  العربية  اجلزيرة  يف 
با�ستثناء  الأعلى،  القدمي  احلجري  الع�سر  زمن  يف  الأو�سط  القدمي  احلجري  الع�سر 
الظروف  اأن  علمًا  ب(.  اأ،  )لوحة36:  الآن  حتى  لت  جِّ �سرُ التي  الطفيفة  التغرات  بع�س 
الرِطب،  املرُناخي  الدور  ذلك  وجود  خالل  من  لالإن�سان،  مهياأة  كانت  اآنذاك،  البيئية، 
اأوروبا،  يف  حدث  كما  عام،  بوجه  حياته  يف  جديدة  جوهرية  تغرات  يحدث  اأن  اإىل 
ومناطق اجلوار. وهذه الظاهرة قد ت�سهم يف ت�سليط الأ�سواء على اجلدل الدائر حول 
اأو مبعنى اآخر: هل كل ما يفعله الإن�سان،  الإقرار بنظرية احلتمية البيئية، من عدمه، 
هو ا�ستجابة ل�سغوط ببيئية؟، اأو على العك�س من ذلك: لي�س بال�سرورة اأن تكون اأفعال 

الإن�سان باأكملها ناجتة عن �سغط بيئي.

اجلزيرة  واقع  من  الأثرية،  باملعطيات  اأو�سع،  ب�سورة  الإجابة  هذه  تتجلى  وقد 
العربية، اأي�سًا، وذلك من خالل الربط بني ردة فعل الإن�سان، �سالفة الذكر، يف الدور 
املطر، الذي امتد ما بني )36 - 17( اآلف �سنة، وردة فعله الأخرى، يف الدور اجلاف، 
هي  تثلت،  والتي  خلت،  �سنة  اآلف   )10  -17( حوايل  بني  ما  الفرتة  يف  حدث  الذي 
الأخرى، بعدم اإحداث تغيرات جوهرية، كذلك، يف الثقافة املادية )لوحة37(، خال ل 
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ذلك ال�سغط البيئي ال�سديد يف املرحلة النتقالية بني الع�سر احلجري القدمي والع�سر 
اأدواتها احلجرية،  الآثاريون حتديد  ي�ستطيع  التي مل  املرحلة  وهي  احلجري احلديث. 
والتي نحن ب�سددها يف هذه الدرا�سة. اإىل درجة اأن بع�س الباحثني اعتقد اأن اجلزيرة 
العربية خلت من ال�سكان باأكملها يف هذه املرحلة، كما �سلف الذكر. كما اأن هذا التغير 
الذي  املطر،  الثاين  الدور  يف  العربية،  اجلزيرة  يف  الآخر،  هو  يحدث،  مل  اجلوهري 
وقع ما بني )9- 5( اآلف �سنة م�ست، مقارنة مبناطق اجلوار، والذي تزامن بدوره مع 
الع�سر احلجري احلديث، على الرغم من اأن الظروف البيئية كانت مهياأة يف هذه املرة، 
ل�ستئنا�س احليوان، وقيام الزراعة يف الع�سر املذكور. ولكن الإن�سان ا�ستمر على منط 
ال�سيد يف ذلك الع�سر، وما اأحدثه من تغير جديد فيه، ظل يف نطاق حتديث اأدوات 
ال�سيد نف�سها )�سكل19، 24، لوحة38اأ(. مع اأن ذلك قد يكون مرتبطًا بالإرث القدمي، 
وا�ستجابات  البيئية،  الظروف  بني  قوية  روابط  هناك  اأخرى  وبعبارة  الذكر.  �سالف 
الإن�سان لهذه الظروف، على الرغم من اأن هذه ال�ستجابة قد تكون مرتبطة هي الأخرى، 
بعوامل بيئية، ومبوروث ثقايف، ظل ي�سحب نف�سه من ع�سر الآخر. ولكن يت�سح من واقع 
املعطيات املادية، اآنفة الذكر، اأن لالإن�سان نف�سه، دور يف حتيد م�ستوى هذه ال�ستجابة، 

يف كل مرحلة تاريخية على حدة.

ثقافات  يف  املعامل  وا�سح  تنوع  اأو  ثقايف،  اختالف  اأول  اأن  الباحث  يرى  ثانيًا: 
الأو�سط،  القدمي  احلجري  الع�سر  منذ  ظهر  العربية،  اجلزيرة  يف  احلجرية  الع�سور 
وهو الختالف الذي ترتبت عليه الكثر من التطورات الالحقة. ويتاألف هذا التنوع من 
تهامة،  يف  ال�ساحلية  املواقع  بع�س  يف  ظهر  اأحدهما  ثقافيني(،  )اجتاهني  اأو  ثقافتني، 
التي  الخرى  املواقع  بع�س  جانب  اإىل  )لوحة35(،  اليمن  يف  )َدْحَيا(  مبوقع  ممثل 
مواقع  على  العثور  يتم  اأن  املحتمل  ومن  التهامية،  ال�ساحلية  املنطقة  نف�س  يف  وجدت 
مثلها يف اأماكن اأخرى من جنوبي اجلزيرة العربية. وهو الجتاه الذي مل ترُعَرف اأ�سوله 
الداخلية( من  اأو )املنطقة  املعا�سرة،  املنطقة ال�سحراوية  الثاين �سمل  بعد. والجتاه 
اجلزيرة العربية )�سكل16؛ لوحة36: اأ(، مبا يف ذلك جنوبي اجلزيرة العربية، وجنوبيها 
ال�سرقي، وهو على �سلة يف الأ�سول، على الأرجح، بثقافة الع�سر الأ�سويل، التي وجدت 
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يف املنطقة نف�سها. ويعتقد الباحث اأن لهذين الجتاهني اأثر على املرحلة النتقالية التي 
نحن ب�سددها يف هذه الدرا�سة، وكذا فاإن التنوع الثقايف الكبر، الذي وِجد يف الع�سر 
احلجري احلديث يف جنوبي اجلزيرة العربية، والذي كان الباحث قد تناوله يف درا�سات 

�سابقة )1( )�سكل19(، على �سلة يف الأ�سول، هو الآخر، بهذين الجتاهني.      

اإىل عدم ا�ستجابة الإن�سان  البيئية، �سالفة الذكر، بالإ�سافة  اإن التغرات  ثالثًا: 
لهذه التغرات ب�سكل كاف، ب�سب عوامل، اأي�سًا، بيئية، وذاتية مرتبطة بالإن�سان نف�سه 
من املحتمل، اأو بعبارة اأخرى: )ا�ستمرار الإن�سان يف املحافظة على الأ�ساليب القدمية(، 
من  كانت  التي  احلديث،  احلجري  الع�سر  مقدمات  من  العربية  اجلزيرة  دت  جرَّ
املفرت�س اأن تظهر يف املرحلة النتقالية بني الع�سر املذكور، بدءًا من الع�سر احلجري 
راأيناها يف ه�سبة زاغرو�س، والأنا�سول،  القدمي الأعلى، واملتمثلة تلك املقدمات، كما 
ف  و�سمايل العراق، وال�سام، بالتعامل اخلالق مع الغطاء النباتي، وذلك من خالل التعرُّ
على املحا�سيل الطبيعية، واإدخالها يف الوجبة الغذائية، مع التمهيد لزراعاتها، وكذلك 
التعامل اخلالق مع عامل احليوان، من خالل و�سع املقدمات الأوىل لعملية ا�ستئنا�سها. 
اأو مبعنى اآخر فاإن اجلزيرة العربية اأخذت ت�سر بخطوات بطيئة يف تطورها، منذ زهاء 
الع�سر احلجري القدمي الأعلى، لعدم تكن الإن�سان من مواكبة الع�سر املذكور، مقارنة 
مبنجزات الع�سر نف�سه التي وجدت يف اأغلب املناطق الأوروبية، وبع�س مناطق ال�سرق 
»الرغدة«  العي�س  حياة  ب�سب  نف�سها،  العربية  للجزيرة  املجاورة  ومنها  القدمي،  الأنى 
املفرت�سة، يف الفرتة املطرة التي وقعت ما بني )36- 17( األف �سنة من الوقت احلا�سر، 
الع�سر احلجري احلديث خالل  اإجناز مقدمات  الإن�سان على  قدرة  اإىل عدم  اإ�سافة 
الفرتة النتقالية، �سالفة الذكر، مقارنة، كذلك، بالفرتة نف�سها التي وِجدت يف مناطق 
اجلوار، ب�سبب الدور اجلاف، يف هذه املرة، الذي وقع ما بني )17- 10( اآلف �سنة، اإىل 
جانب العوامل الأخرى، �سابقة الذكر، بدليل عدم وجود مقدمات الرعي، والزراعة يف 

تلك املرحلة النتقالية.
(1)- Rashed 1993a. Op. cit.
املعمري، عبد الرزاق را�سد، 2000. “ثقافتان من الع�سر احلجري احلديث يف اجلزيرة العربية”، أدوماتو، ع1، الريا�س، �س7 7-29؛ 

املعمري، 2002، م�سدر �سابق؛ املعمري، عبد الرزاق را�سد، 2009، م�سدر �سابق.
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رابعًا: اإن التغرات املناخية، �سالفة الذكر، وغياب تقاليد الع�سر احلجري القدمي 
الع�سر  مقدمات  غياب  اإىل  بالإ�سافة  املذكور،  الع�سر  زمن  يف  النموذجية،  الأعلى 
ا�ستجابة  وعدم  النتقالية،  املرحلة  يف  والرعي،  بالزراعة  املتمثل  احلديث  احلجري 
الإن�سان بقدر كاف لهذه التغرات كذلك، اإىل جانب ِقلَّة عدد ال�سكان، مع عدم وجود 
دت الع�سر احلجري  تفاعل، من املحتمل، مع مناطق اجلوار يف هذه الفرتة اجلافة، جرَّ
اأن تقود  التي كان من املفرت�س  الزراعة،  احلديث نف�سه من عن�سرين رئي�سني، هما: 
رى، و�سناعة الفخار، ومن املحتمل الرعي اأي�سًا، الذي مل يظهر،  بدورها اإىل ت�سكل القرُ
على الأرجح، اإًل يف الع�سر احلجري احلديث املتاأخر، بدليل النت�سار الوا�سع للروؤو�س 
احلادة، وروؤو�س ال�سهام، منذ بداية الع�سر احلجري احلديث اإىل حوايل الألف الثالث ق. 
م )�سكل 19، 24(. ومل حتدث عملية النتقال اإىل الزراعة اإلَّ يف نهاية الع�سر املذكور يف 
بع�س الأماكن، علمًا اأن الزراعة مل ت�سود اإلَّ يف الع�سر الربونزي. مع اأن النباتات الربية 
التي كان بالإمكان تهجينها، يف الع�سر احلجري احلديث، كانت موجودة يف اجلزيرة 
بع�س  التي وجدت  الربية،  الأقل يف جنوبيها)1(، مبا يف ذلك احليوانات  العربية، على 
ر�سوماتها يف الفن ال�سخري، والتي كان بالإمكان ا�ستئنا�سها يف الع�سر املذكور. علمًا 
اأنه من ال�سعب احلكم ب�سكل قاطع، يف ظل امل�ستوى احلايل من الدرا�سات، على م�ساألة 
ا�ستئنا�س احليوان، من عدمه، لعدم وجود مواقع كافية يف باطن الأر�س، ت�سمح بدرا�سة 
منجزات  على  باملقابل،  نف�سها،  ت  َجرَّ جمتمعة  العوامل  هذه  اأن  كما  العظمية.  البقايا 
الع�سر الربونزي، خا�سة فيما يتعلق بعدم ظهور املدن الكبرة ال�سبيهة مبدن الرافدين، 
اأن تن�ساأ  وبالد ال�سام، وما �ساحبها من ظواهر اأخرى كثرة، والتي كان من املفرت�س 
رى الع�سر احلجري احلديث الزراعية، التي مل توجد يف اجلزيرة  على اأ�سا�س وجود قرُ

العربية، هي الأخرى، وهذا �سحب نف�سه، كذلك، على التطورات الأخرى الالحقة.

خام�سًا: اإن اجلزيرة العربية مل تكن خالية من وجود الإن�سان يف املرحلة النتقالية، 
كما يعتقد بع�سنا، واإمنا اقت�سرت احلياة فيها على الواحات، والأماكن الأخرى الواقعة 
(1( - Vavilov N.I., 1987.Proishozdenie i geographia kulturnih rastenii. Leningrad (in 

Russian)..Pp. 348.
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اأطراف بع�س املناطق اجلبلية القريبة من م�سادر املياه يف املنطقة ال�سحراوية  على 
نف�سها )لوحة1- 4(، بدليل وجود �سلة بني اأدوات الع�سر احلجري القدمي )لوحة36: اأ، 
ب؛ �سكل16، 20، 22(، والع�سر احلجري احلديث )لوحة34، 36: د، هـ، 38اأ، �سكل21، 
23(، مبا فيها �سلة هذين الع�سرين بالأدوات املقرتحة للمرحلة النتقالية )لوحة36، 
37، 38(. مع اأنه ل�سك باأن الكثافة ال�سكانية �سارت قليلة اإىل حد كبر يف هذه املرحلة 
النتقالية، بحيث ل ميكن مقارنتها بكثافة ال�ستيطان، �سواء يف الع�سر احلجري القدمي 
اأو )ندرتها(، من  الأدوات،  قّلة هذه  بدليل  الع�سر احلجري احلديث،  اأو يف  الأو�سط، 
جهة )لوحة37(، وقّلة مواقعها، من جهة اأخرى، )خارطة1- 3؛ لوحة 1-4(، اإىل جانب 
عدم وجود تفاعل كاف مع مناطق اجلوار، كما �سبق ذكره، اأو توقفه بالكامل، ول ي�ستبعد 
هذه  يف  خارجها  اإىل  العربية  اجلزيرة  من  الهجرات  ببع�س  التفاعل  هذا  ا�سترُبدل  اأن 

املرحلة.

احلجري  والع�سر  القدمي،  احلجري  الع�سر  بني  النتقالية  املرحلة  اإن  �ساد�سًا: 
ممثلة  ال�سيد،  اأدوات  حتديث  نطاق  يف  ولكن  العربية،  اجلزيرة  يف  ت  َتَّ احلديث، 
باملجوعات )- اأ، - ب، -ج( املقرتحة يف هذه الدرا�سة )لوحة37، 38ب(، وهي الروؤو�س 
املدببة(  )الأدوات  اأو  بالأن�سال،  مقارنة  املبداأ،  حيث  من  الة،  فعَّ ترُعدُّ  والتي  احلادة، 
الع�سر  التي وجدت يف  الأخرى،  ال�سيد  واأدوات  اأ: 1- 6، 9(،  (Points) )لوحة36/ 
مبثابة  ا�ستخدمت  النتقالية،  للمرحلة  املقرتحة  الروؤو�س،  فهذه  القدمي.  احلجري 
ل على حوامل لها، م�سنوعة من املواد الع�سوية، وهي  مَّ َ رماح لل�سيد، بعد اأن كانت حترُ
ثل مرحلة انتقال اإىل روؤو�س ال�سهام يف الع�سر احلجري احلديث )�سكل19(،  بذلك ترُ
وا�ستخدام القو�س، الذي مل ي�ستخدم يف الع�سر احلجري القدمي، ويف املرحلة النتقالية 
من املحتمل، اأو ندرة ا�ستخدامه فيها، بدليل انت�سار هذه الروؤو�س يف الع�سر احلجري 
احلديث )لوحة34، 36، 38اأ؛ �سكل19(. وفيما يتعّلق بالع�سر احلجري احلديث، فاإن 
انت�سار الروؤو�س احلادة فيه، وروؤو�س ال�سهام، مبا يف ذلك ا�ستخدام القو�س، اإىل جانب 
العربية،  اجلزيرة  يف  جديدة  ظواهر  ترُعدُّ  الأخرى،  البحرية  والأحياء  ال�سمك،  �سيد 
ول �سك اأن ذلك رافقه تغيرات اأخرى كثرة يف الع�سر املذكور، بحيث ل ميكن معها 
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يحاول  كما  ولي�س  احلديث،  احلجري  الع�سر  غر  اآخر،  با�سم  الع�سر  هذا  ي  �سمَّ يرُ اأن 
بعد  ما  م�سطلح  ا�ستخدام  مثل:  اأخرى،  م�سطلحات  حتت  و�سعه  الباحثني  بع�س 
اأن  الخ، علمًا   .. املتاأخر  القدمي  الع�سر احلجري  القدمي، وم�سطلح  الع�سر احلجري 
ت�سكل  م�ستوى  اإىل  بدورها  ترتقي  ل  العربية،  التي حدثت يف اجلزيرة  التغيرات  هذه 
ال�سام،  بالد  وبالأخ�س يف  مناطق اجلوار،  بع�س  التي وجدت يف  الزراعية  املجتمعات 

والرافدين، وه�سبة زاغرو�س، والأنا�سول. 

التقاليد  على  املحافظة  يف  م�ساعدة  تكون  قد  العربية  اجلزيرة  بيئة  اإن  �سابعًا: 
القدمية، كما نراها يف الأدوات احلجرية )لوحة37؛ �سكل20- 23(، خا�سة يف املراحل 
التي تقل فيها عملية الت�سال بالعامل اخلارجي، هذا من جهة، ومن جهة اأخرى، فاإنها 
جاذبة لال�ستيطان، يف الأدوار املطرة، ب�سبب بيئاتها املتنوعة، بدليل النت�سار الوا�سع 
وجه  على  احلديث،  احلجري  الع�سر  يف  ومنها  الرطبة،  الفرتات  يف  الأثرية  للمواقع 
اخل�سو�س)1(. ويف الوقت نف�سه فاإنها تعد من البيئات الطاردة يف الأدوار اجلافة، بدليل 
الدرا�سة )لوحة37،  التي نحن ب�سددها يف هذه  النتقالية  املرحلة  اأدوات  ندرة مواقع 
تاريخ اجلزيرة  املتاأخرة من  املراحل  وبالأخ�س يف  اأخرى،  اإىل عوامل  اإ�سافة  38ب(، 
منذ  املنطقة،  يف  الب�سرية  للهجرات  م�سدرًا  اجلزيرة  هذه  كانت  فقد  ولذا  العربية. 
املرحلة النتقالية بني الع�سر احلجري القدمي من املحتمل، والع�سر احلجري احلديث، 
وِّجت هذه الهجرات بعد ذلك اأواخر الع�سر احلجري احلديث املتاأخر، عندما بداأ  وقد ترُ
املناخ ي�سر بالتدريج نحو اجلفاف. حيث يرُالحظ ذلك من خالل انت�سار مواقع اأدوات 
العربية  اجلزيرة  داخل  ز(   - ج  38اأ:  هـ،  لوحة36:  د،  )�سكل19:  ال�سحراوي  النمط 
يرُعتقد. هذا  العربية كما  اإىل خارج اجلزيرة  الذي خرج بعد ذلك  النمط  نف�سها، وهو 
بالإ�سافة اإىل الهجرات الأخرى الالحقة التي حدثت خالل الفرتات التاريخية. بينما 
كانت بيئة اجلزيرة العربية جاذبة لال�ستيطان من خارجها يف الأدوار املطرة، ومنها 
الدور املطر الواقع بني )9- 5( اآلف �سنة من الوقت احلايل، بدليل ووجود تنوع ثقايف 
املبكر يف  الع�سر احلجري احلديث  ال�سطائر احلجرية يف  ومنها وجود �سناعة  فيها، 

 )1(- املعمري 2009، م�سدر �سابق، خارطة1، املعمري2010، م�سدر �سابق، خارطة1.
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�سمايل اجلزيرة العربية، و�سرقيها يف الدور املذكور، والتي كان الباحث قد اأفردها يف 
ثقافة م�ستقلة، ون�سب اأ�سولها اإىل الع�سر احلجري احلديث ما قبل الفخار )ب( يف بالد 
ال�سام)1(، مبا يف ذلك التنوع الثقايف الكبر الذي وجد يف الع�سر احلجري احلديث يف 
جنوبيها )�سكل19()2(. فهذا الرتابط، والت�سل�سل التاريخي يف تعاقب الع�سور احلجرية 
يف اجلزيرة العربية، يراه �ساحب هذه الدرا�سة، �ساخ�سًا للعيان يف الأدوات احلجرية 
)لوحة36، 38(، مبا يف ذلك وجود الوحدة الثقافية الأثرية اجلغرافية للجزيرة العربية، 
والتي تثلت يف املقام الأول بتقنية ال�سظايا يف الع�سر احلجري القدمي الأو�سط، وثقافة 

ال�سظايا يف الع�سر احلجري احلديث، وبالأخ�س النمط ال�سحراوي.

اأخذ  يتطلب  العربية،  اجلزيرة  يف  املعا�سر  الواقع  يف  النظر  اإن  واأخرًا:  ثامنًا 
العربة، اأو )ال�ستفادة( من نتائج درا�سات ع�سور ما قبل التاريخ، رغم بعدها الكبر 
عن الوقت احلا�سر، طاملا اأن الدرا�سات الآثارية ت�سب، هي الأخرى، يف خدمة الإن�سان، 
لي�س فقط يف معرفة ما�سيه، وحترير ذهنه من التف�سرات غر العلمية حلياته يف تلك 
امل�ستقبل.  بناء  يف  وامل�ساهمة  احلا�سر،  ا�ستقراء  يف  واإمنا  وح�سب،  البعيدة،  الع�سور 
ومنها على �سبيل املثال: هل ما حدث يف بع�س حلقات ع�سور ما قبل التاريخ املهمة يف 
اجلزيرة العربية، و�سحب نف�سه، بعد ذلك، على التطورات الالحقة يف تلك الع�سور، 
التي  احلياة  فهل  حتديدًا:  اأكرث  ب�سكل  اأو  الراهن؟  الوقت  يف  جديد  من  نف�سه  �سيعيد 
َخَلت، عندما كانت  �سنة  األف  العربية ما بني )36- 17(  الإن�سان يف اجلزيرة  عا�سها 
ثقافته  تغرات جوهرية يف  اأن يحدث  دون  بغزارة على هذه اجلزيرة،  الأمطار  تهطل 
املادية، ب�سب تلك الظروف البيئية الرطبة التي �سهلت له حياة العي�س، ا�ستنادًا يف ذلك 
اإىل ا�ستمرار تقاليد الع�سر احلجري القدمي الأو�سط يف زمن الع�سر احلجري القدمي 
الأعلى، �ستعيد نف�سها من جديد يف ظل الطفرات النفطية املتتالية، والرثوات الخرى، 
(1(-Rashed 1993a. Op. cit. Rashed 1993c. Op. cit. Al-Maʼmari A.R.,2001. 
”Investigations of the Neolithic on the Arab Peninsula: Present State and the 
Problems”.  Russian Archaeology, No.1:5-14.
 املعمري، عبد الرزاق را�سد، 1995. »الع�سر احلجـري احلـــديث يف جنوب اجلزيرة العربية«، الثقافة، ع20، �سنعاء. �س 98-112؛ املعمري، 

عبد الرزاق را�سد، 2000، م�سدر �سابق. 
)2(- املعمري عبد الرزاق را�سد 2009، م�سدر �سابق.
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اإذا ظل الو�سع على ما هو عليه يف الوقت احلا�سر، وبدون انتاج حقيقي للمعرفة كذلك؟ 
وبالتايل هل �سيجر هذا الو�سع نف�سه على م�ستوى تطورات املراحل القادمة من تاريخ 
اجلزيرة العربية؟. علمًا اأن ا�ستجابة الإن�سان ملتطلبات التغير هذا اليوم �سارت كبرة، 
خا�سة يف ظل وجود هذه الرثوة، بالإ�سافة اإىل الإمكانيات الأخرى الوا�سعة التي ت�ساعد 
اأن  مع  القدمية،  الع�سور  بتلك  مقارنتها  ميكن  ل  والتي  ال�ستجابة،  هذه  حدوث  على 
الأنظمة ال�سيا�سية �سارت م�سوؤولة اليوم، ب�سكل مبا�سر، على �سر هذه التحولت، بحكم 
ونظام  الفردي،  اجلهد  من  بدًل  الوا�سعة،  و�سالحياتها  املجتمع،  يف  القيادي  دورها 

اجلماعة، اللذان �سيطرا على نظام احلياة يف ع�سور ما قبل التاريخ.
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َْٜن -  ٗحٿٌىي؛  - ٣َٖٱ حٿ٬ْن؛ - ٕحٿ٬َزَ؛ - ٔ: ڃٌحٷ٪ حٕىًحص حٿڄٸظَكش ٿڀ٬َٜ حٿلـَُ حٿٸيّڂ حٿٚكٶ ٳِ حٿـَِّس حٿ٬َرْش: ٔخبسعخ  َٗٵ ٻيٲ - رخٯ

  .ڃٌٷ٪ حٿڄٸَ رْن طؼڀْغ ًًحىُ حٿيًحَٓ- ٘طْش ٳِ حٿڄيَس، 

 

 

 

 

 

 

 
 

ـَپ ٳْيخ حٿزخكغ ڃٌحٷ٪ حٕىًحص حٿڄٸظَكش ٿڀ٬َٜ حٿلـَُ حٿٸيّڂ حٿٚكٶ ٫خځ : ٕخبسعخ  - ٔ: ځ99ٓٔحٕڃخٻن حٿـَٰحٳْش ٳِ ؿنٌرِ حٿـَِّس حٿ٬َرْش حٿظِ ٓ
 .(رْن ى٠زش ك٠َڃٌص، ًحٿَر٪ حٿوخٿِ)حٿٌىي - ٣َٖٱ حٿ٬ْن؛ - ٕڃَٻِ حٿ٬َزَ؛ 

 

 

ٗ 

ٔ ٕ ٖ 

 ٘ 

ٔ 

ٕ 

ٖ 



82

درا�ضات يف علم الأثار والرتاث 

7٘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ة- ٔ

، ڃ٪ أىًحص ڃن (أ- حٿڄـڄ٫ٌش )ًؿيص ٳْو ر٬ٞ أىًحص ڃن حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿٸيّڂ حٿٚكٶ : د- ٔڃٌٷ٪ حٿ٬زَ ٍٷڂ : ٔنٕؽخ
 .ځ99ٓٔأهٌىخ حٿزخكغ ٫خځ  ، أٿٌٍٜس(حٿَر٪ حٿوخٿِ- ڃَٻِ حٿ٬زَ)حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿٸيّڂ 

 

ڃن حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿٸيّڂ حٿٚكٶ، ڃ٪ أىًحص ڃن حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿٸيّڂ   (ؽ-)ًؿيص ٳْو حٿڄـڄ٫ٌش : ٔڃٌٷ٪ حٿٌىي ٍٷڂ: ٕنٕؽخ
 .ځ٫ٔ99ٓخځ ، أٿٌٍٜس أهٌىخ حٿزخكغ(حٿڄٌٷ٪ ّٸ٪ رْن ك٠َڃٌص، ًحٿَر٪ حٿوخٿِ)

، ڃ٪ أىًحص ڃن (حٿڄـڄ٫ٌخص أ، د ) ًؿيص ٳْو أىًحص ڃن حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿليّغ حٿڄزټَ ٗڃٌٷ٪ ٣َٱ حٿ٬ْن ٍٷڂ: ٖنٕؽخ
 .ځ99ٓٔحٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿٸيّڂ، ًڃن حٿٴظَس حٿڄزټَس ڃن حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿليّغ حٿڄظؤهَ، أ٠ًّخ، أٿٌٍٜس أهٌىخ حٿزخكغ ٫خځ

 



83

جملة علمية حمكمة تعنى بالآثار

7ٙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٣ز٬ْش ڃٌٷ٪ حٿڄٸَ، ًىٌ ّلظٌُ رخٟٗخٳش اٿَ أىًحص حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿليّغ حٿڄزټَ، ًحٿڄظؤهَ، ٫ڀَ أىًحص ڃن حٿڄَكڀش حٙنظٸخٿْش : 7نٕؽخ
 .ځٕٓٔٓطٌَّٜ حٿزخكغ . رْن حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿٸيّڂ، ًحٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿليّغ

طٌَّٜ . ٷڀذ ڃٌٷ٪ حٿڄٸَ، ًىٌ حٕٻؼَ ط٠ًٍَح: ٙنٕؽخ
 .ځٕٓٔٓحٿزخكغ

ڃن٘آص كـَّش ٫ڀَ أ٣َٱ حٿڄٌٷ٪، طٌَّٜ حٿزخكغ : ٘نٕؽخ
 .ځ٫ٕٓٔٓخځ

ٳِ ڃؼپ ىٌه حٿظ٠خٍّْ ّڄټن حٿزلغ ٫ڀَ ڃٌحٷ٪ .  ڃٌٷ٪ حٿڄٸَ:ٗنٕؽخ
 . ځٕٓٔٓحٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿٸيّڂ حٿٚكٶ، طٌَّٜ حٿزخكغ ڃن حٿ٤خثَس 

ڃٌٷ٪ - ٣َّٖٶ حٿيًحَٓ، - ٕڃيّنش ًحىُ حٿيًحَٓ، - ٔ: ٖخبسعخ
 .حٿٴن حٿٜوَُ ٳِ ًحىُ طؼڀْغ- ٗحٿڄٸَ، 

ٕ    

ٔ    

ٗ 

ٖ 
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 .رْجش حٿيٌٿٌْٓن حٿـنٌرْش: ٘ٔنٕؽخ
http://www.itsnature.org/ground/mammals-  

 

 http://www.pbase.com/thejack/image/61143308 :رْجش ك٘خثٖ حٿٔخٳخنخ ٳِ ٫َٜ حٿيٌٿٌْٓن: ٙٔنٕؽخ

 .رْجش ٫َٜ حٿيٌٿٌْٓن ًكٌْحنخطيخ حٿظِ ڃخ ُحٿض ط٬ْٖ أٯڀزيخ اٿَ حٿٌْځ: ٖٔ- ٔٔنٕؽخ

 .http://relivearth حّٕپ حٕكڄَ: ٕٔنٕؽخ

com/wp- content/upload 
s/2012/04/kashmir-stag.jpg 

 .ػٌٍحٿڄٔٺ:ٖٔنٕؽخ

http://en .wikipedia 
.org/wiki/File:Ovibos 
moschatusqtl3. jpg 

 

 

 .http://anthropology  رًِْڅ حٿيٌٿٌْٓن: ٔٔنٕؽخ

umn.edu/assets/img/BisonCSP 
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حنظ٘خٍ حٿ٤ٌٍْ ٷَد ڃٜخىٍ حٿڄْخه أٛزق ڃٜيًٍح ٿڀْٜي اٿَ ؿخنذ ْٛي حٿٔڄٺ ٳِ حٿزلَْحص ًحٕنيخٍ حٿظِ ط٘ټڀض : 8ٔنٕؽخ
 .ٳِ ٫َٜ حٿيٌٿٌْٓن

http://www.lerako.net/blog/2010/08/30/lake-broadwater-wildlife/ 

  . حٿٌُ ڃن ٣ٌٍْ حٿْٜي حٿظِ حنظَ٘ص ٳِ حٿيٌٿٌْٓن:9ٔنٕؽخ
http://www.zimbio.com/pictures/Q-M2p5PAvil/ 

Slimbridge+Wetland+Centre+Prepares+Late+Influx 

 حٿز٢ ڃن ٣ٌٍْ حٿْٜي حٿظِ حنظَ٘ص ٳِ: ٕٓنٕؽخ
 http://www.justanimal.org/mallard-20.html.ٿيٌٿٌْٓنا

 .ثٛئخ ٔؽٕٛاَبد ثؼض يُبعك انجؾش اٞثٛض انًزٕعظ،، ٔانًُبعك شجّ االعزٕائٛخ فٙ انٕٓنٕعٍٛ: 7ٔنٕؽخ
http://www.pbase.com/image/61143329 
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ًٚ /  حٿؼٸخٳش حٿن٤ٌٳْش–ڃن ڃٔخٻن ٿٌحكٶ حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿٸيّڂ ٳِ حٿَ٘ٵ ح٢ًٕٓ : ٔشكم ٫ْن ڃٚكش، ًحىُ حٍٕىڅ، نٸ
 Mellaart 1965 http://www.tslr.net/2008/01/first-houses.html)): ٫ن

 

 

َْٔظ٬َخىس (Pine)أٗـخٍ حٿٜنٌرَ : ٕٕنٕؽخ ، ًڃٔخٻن ُڃ
  .ڃن ڃٔخٻن حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿ٢ٌْٓ  ٳِ أًًٍرخ

http://www.westga.edu/~rtekippe/2201/2201xsm09
1argd.htm 

 

َْٔظ٬َخى (Birch)أٗـخٍ حٿزظٌٙ : ٕٔنٕؽخ ، رخٟٗخٳش اٿَ ڃٔټن ُڃ
ڃن ڃٔخٻن حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿ٢ٌْٓ  رخٿٸَد ڃن ڃٜخىٍ حٿڄْخه 

 .http://archaeology.about .ٳِ أًًٍرخ

com/od/historyofagriculture/ss/hunting_farming_2.htm 
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ػٚع ؿڄخؿڂ ٫ُؼَ ٫ڀْيخ ڃـڄ٩ٌ ڃن ٻڀذ ڃٔظؤنْ ؿڄـڄش : ٕٗنٕؽخ
َِى ڃٌٓظِ)ٳِ ڃٌٷ٪   ٳِ ؿڄيٌٍّش حٿظْ٘ٺ طؤٍّويخ (Předmostí) (ِر

أٿٲ ٓنش ڃن حٿٌٷض حٿلخَٟ، ًىٌه حٿـڄـڄش  (ٓٓ٘.ٖٔ)َّؿ٪ اٿَ 
ًٚ ٫نًؿيص ىټٌح رْن ٳټْيخ  : ٨٫خځ ڃن كٌْحڅ حٿَڄٔظيًڅ، نٸ
(Zorich 2012: 27) ربًڅ ڃن (ًٍُّظٖ)، ًٷي ُنَ٘ىخ: Mietje 

Germonpre) .) 

 

أٿٲ  (7ٓٓ.ٖٔ)ؿڄـڄش ٻڀذ ڃٔظؤنْ ٬ٌّى طؤٍّوو اٿَ : ٕ٘نٕؽخ
 ٳِ (Goyet)، ڃن ٻيٲ (حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿٸيّڂ ح٫ٕڀَ)ٓنش 

رْڀـْټخ، ًىنخٹ رٸخّخ ٨٫ڄْش أهٍَ ڃن نٴْ حٿڄٌٷ٪ ّٜپ طؤٍّويخ اٿَ 
 .(Germonpré et. al., 2009)حٿلخَٟ  ڃن حٿٌٷض  (ٓٓٓ.ٖٙ)

http://www.nbcnews.com/id/27240370/#.UmzNWnBSh0g 

 

 

ڃٔخٻن حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿ٢ٌْٓ، ٧ًيٌٍ حٿلخؿش حٿڄ٘ظَٻش رْن حٿټڀذ ًحٗنٔخڅ، حٿظِ ٷخىطو ٫ڀَ حٍٕؿق ر٘ټپ آٿِ اٿَ : ٖٕنٕؽخ
 .حٙٓظجنخّ حٿڄزِټَ ٳِ حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿٸيّڂ ح٫ٕڀَ كٔذ حٿڄ٤٬ْخص حٿليّؼش
http://permastoreom6.files.wordpress.com/2010/05/campscene2.jpg 

 

 

 

 



88

درا�ضات يف علم الأثار والرتاث 

8ٔ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ځ8ٕٓٓڃن أىًحص حٿنڄ٢ حٿٜلَحًُ ٳِ حٿزلَْحص حٿـخٳش ٳِ حٿَر٪ حٿوخٿِ، حٿٌٍٜس أهٌىخ حٿزخكغ ٫خځ : ٖٔنٕؽخ

 .ځ8ٕٓٓ ،حٿٌٍٜس أهٌىخ حٿزلغ ٫خځ(حٿنڄ٢ حٿٜلَحًُ)حٿزلَْحص حٿـخٳش ٳِ حٿَر٪ حٿوخٿِ، ًڃٌحٷ٪ حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿليّغ حٿڄظؤهَ: 9ٕنٕؽخ

. 

 .ځ8ٕٓٓٳِ حٿزلَْحص حٿـخٳش ٳِ حٿَر٪ حٿوخٿِ، حٿٌٍٜس أهٌىخ حٿزخكغ ٫خځ  (حٿنڄ٢ حٿٜلَحًُ)ڃٌحٷ٪ حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿليّغ حٿڄظؤهَ : ٖٓنٕؽخ
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أىحًص كـَّش، أٯڀزيخ ٷِڃْش ىنيْٓش حٿ٘ټپ : ٖشكم
(Geometrical Microlith Tools)َرخٟٗخٳش اٿ ، 

ڃٌحى ٨٫ڄْش ٫ڀَ ر٠٬يخ أٗټخٽ ُهَٳْش، ُنٴٌص 
رخٿنلض حٿٰخثَ، ًؿڄ٬ْيخ ڃن حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿ٢ٌْٓ 

(Mesolithic)  (ػٸخٳش َڃـِڀْڄٌُ)ٳِ ٗڄخٽ أًًٍرخ ،
ًٚ ٫ن   .(Mongait 1973)نٸ

 

:  ٳِ أًًٍرخ(Mesolithic)نڄخًؽ ڃن أىًحص حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿ٢ٌْٓ : ٕشكم
- ٕ، (حٿٌّٔي)ٓنخٍس ڃ٬َ٤ڄش رؤىًحص ٷِڃْش، - ٔ: أىًحص ڃن ٨٫خځ حّٕپ: أ- ٕٗټپ

ٓنخٍس رؤٓنخڅ ڃن - ٖ، (حٿـخنذ حٿَٰرِ ڃن أٿڄخنْخ)ٓنخٍس رؤٓنخڅ ڃن٘خٍّش حٿ٘ټپ 
، (حٿـخنذ حٿَ٘ٷِ ڃن أٿڄخنْخ)ٓنخٍس رؤٓنخڅ ڃن حٿـيظْن - ٘، (حٓظٌنْخ)ؿيش ًحكيس 

ًٚ ٫ن (حٿيحنْڄخٍٹ)ٳؤّ ڃن ٷًَڅ حّٕپ - 7ه٤خٱ ٿْٜي حٿٔڄٺ، - ٙ ، نٸ
(Mongait 1973: 177) .ُِّپ) ڃن ڃٌٷ٪ ٘- ٔ: د- ٕٗټپ  Le) (ٿو ڃخّ ى أ

Mas ďAzil):ٔ - ،ٓنخٍس ڃٔظ٬َٟش - ٗڃټ٢ْ٘، - ٖڃټ٢ْ٘ ٣َٳِ، - ٕنٜپ
ـََس ڃيكَؿش - ٘حٿ٘ټپ،   (ٌٓٳظَْ)ڃن ڃٌٷ٪ - ٖٔ- ٙ؛ (Pebble)ُهَٳش ٫ڀَ َك

Sauveterre) :)ٙ -7 - ،أىًحص - ٖٔ- 9ڃټ٢ْ٘ ىحثَُ حٿ٘ټپ، - 8نٜٚڅ
 أىًحص ٙٔ- ٗٔ: ٳِ ٳَنٔخ ( (Tardenois(طَىّنٌِّ ) ڃن ڃٌٷ٪ ٕٕ- ٗٔٷِڃْش؛

، (ڃن ًحص حٿ٘ٴَس حٿڄٔظ٬َٟش) ٍإًّ ٓيخځ ڃؼڀؼش حٿ٘ټپ، أً 8ٔ- 7ٔٷِڃْش، 
ًٚ ٫ن څ ڃوَُحٕٕ- ٕٔأىًحص ٷِڃْش،ٕٓ- 9ٔ  Mongait) ٷِڃْخڅ حٿلـڂ، نٸ

1973).  

 أ

 ة
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نڄخًؽ ڃن ٛنخ٫ش حٕىًحص حٿ٨٬ڄْش، ًٷًَڅ حٿلٌْحنخص : ٗشكم
ٳِ حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿٸيّڂ ح٫ٕڀَ ٳِ أًًٍرخ، حٿظِ طلَيىص ٫ڀَ 

حٿؼٸخٳش حٿڄـيٿْنْش )- أٓخٓيخ هٜخثٚ حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿ٢ٌْٓ
ًٚ ٫ن(ٳِ ٳَنٔخ  .( (Wymer J., 1982، نٸ

 

 

 

نڄخًؽ ڃن حٕىًحص حٿلـَّش ٳِ حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿٸيّڂ : ٘شكم
ح٫ٕڀَ ٳِ أًًٍرخ حٿظِ طلَيىص ٫ڀَ أٓخٓيخ هٜخثٚ حٿ٬َٜ 

ًٚ ٫ن (، (رَُ ؿٌٍىّخڅ ٳِ ٳَنٔخ)- حٿلـَُ حٿ٢ٌْٓ ، نٸ
(Wymer 1982). 

. 

 

 

 ٳِ (Mesolithic)أىًحص ڃن حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿ٢ٌْٓ  : 7شكم
 (Ribakov 1989).حًٍٕحٽ  

 

 

 ڃن (Mesolithic)أىًحص ڃن حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿ٢ٌْٓ : ٙشكم
 (Ribakov 1989).ڃٌحٷ٪ ٫ڀَ ٟٴخٱ نيَ حٿيِنْزَ 
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 (Mesolithic) أىًحص ڃن حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿ٢ٌْٓ : 8شكم
 (Ribakov 1989). (أًًٍرخ حٿَ٘ٷْش)ڃن نيَ حٿٴٌٿـخ 

 

 (Mesolithic)أىًحص ڃن حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿ٢ٌْٓ  : 9شكم
ًٚ ٫ن (ٻِحهٔظخڅ) ٳِ أْٓخ حٿ٤ٌَٓ   (Ribakov 1989).، نٸ

 

 

 

 

 

ڃن  - A: ٳِ ٳڀ٤ْٔن (حٿڄَكڀش حٿؼخٿؼش- حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿٸيّڂ): ٓٔشكم
ٳِ ڃٰخٍس حٿٌحى؛  ((Eڃن حٿ٤زٸش - Dڃن ٫َٵ حٕكڄَ؛ - Bٻيٲ حٕڃَْس، 

C -  ڃن حٿ٤زٸش(F) ٫ن ارَحىْڂ ًٚ نڄخًؽ . )(99ٓٔ) ڃن ڃٰخٍس حٿٌحى، نٸ
ًؿڄ٬ْيخ ڃن : (Upper Paleolithic)ڃن حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿٸيّڂ ح٫ٕڀَ 

حٕىًحص حٿظِ طلَيىص ٫ڀَ أٓخٓيخ هٜخثٚ ٿٌحكٶ حٿ٬َٜ حٿلـَُ 
 .(حٿٸيّڂ ٳِ رٚى حٿ٘خځ

 (حٿؼٸخٳش حٿټزخٍّش) (Epi- Paleolithic)ٿٌحكٶ حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿٸيّڂ : ٔٔشكم
ُٚ ٫ن  ، ًحص حٕىًحص حٿٸِڃْش حٿينيْٓش، ًڃنيخ (9ٕٓٓارَحىْڂ )ٳِ ٳڀ٤ْٔن، نٸ

، رخٟٗخٳش اٿَ حٕىًحص حٿڄـيِس L- r:  ًحٿڄٔظ٤ْڀش ٗزو حٿڄنلَٳش(d- e): حٿيٚٿْش
 .(Bladelet) أً (Micro- Blade)، ًَٗحثق كـَّش (Blade)ڃن ٤ٗخثَ 
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ڃن حٿنٸذ  ( حٿڄَكڀش حٿَحر٬ش–حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿٸيّڂ )ٛنخ٫ش حٿٴظَس حٿن٤ٌٳْش : ٕٔشكم
ًٚ ٫ن  ٿٌحكٶ حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿٸيّڂ . )(، ڃٜيٍ ٓخرٶ99ٓٔارَحىْڂ )ٳِ ٳڀ٤ْٔن، نٸ

(Epi-Paleolithic) ًىِ حٿڄَكڀش حٿظِ حٍطٴ٬ض ٳْيخ نٔزش حُٕحڃْپ ،(Burin) :h-i) (d,  ،
 .(a-b, g,  n -p): ًأنٜخٱ حٿيًحثَ ، أً حٿيّٚش حٿ٘ټپ 

 

أدٔاد ؽغشٚخ، ٔػظًٛخ، ثُٛٓب يُغبل، ٔسأط يُغبل، ٔخغبعٛف، 
 .ٔعُبسح يٍ راد اٞعُبٌ  فٙ عبَت ٔاؽذ يُٓب، ٔيظُٕػبد نهضُٚخ

أىًحص كـَّش ٨٫ًڄْش ڃن حٿؼٸخٳش حٿن٤ٌٳْش ٳِ ٳڀ٤ْٔن : ٖٔشكم
، (Epi-Paleolithic)طنٔذ اٿَ ٿٌحكٶ حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿٸيّڂ 

ًٚ ٫ن  (ٕٙ)ڃنـپ،  (ٕ٘)  ;Braidwood 1957)ٍأّ ڃنـپ نٸ
Mellaart 1965, Op. Cit.). 

 يجُٗ؟

 أدٔاد لضيٛخ ُْذعٛخ انشكم

 أدٔاد ؽغشٚخ 

يغبؽٍ ؽغشٚخ،  ثبإلضبفخ ئنٗ عغى ؽٕٛاٌ 
 آكهخ انُجبديٍ 

ٕ٘ 

ٕٙ 
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أىًحص ٷِڃْش ٨٫ًڄْش ڃن ٿٌحكٶ : أ- ٕٖنٕؽخ
حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿٸيّڂ ٳِ حٿؼٸخٳش حٿٸٴْٜش 

ٳِ حٿڄَٰد، رخٟٗخٳش اٿَ  ((Capcian(حٿٸزْٜش)
نٌحس ح٤ٌٓحنْش حٿ٘ټپ ٙٓظوَحؽ حٿِٴڀٶ حٿلـَّش 

ُٛن٬ض ڃنيخ ىٌه   .(Balout 1955)حٕىًحص حٿظِ 

 

أىًحص كـَّش ڃٜن٫ٌش ٫ڀَ ٤ٗخثَ، ٫ًڀَ َٗحثق كـَّش ڃن ٿٌحكٶ حٿ٬َٜ : ٖٖنٕؽخ
 Ibero-Mauritanian)ڃٌٍّظخنْش - ٳِ حٿؼٸخٳش حٗرًَْ(Epi-Paleolithic) حٿلـَُ حٿٸيّڂ 

culture: Clark & Willermet 1997: 170, or Ibero-Maurusian) ِٳِ ٗڄخٿ 
ًٚ ٫ن   .(Elinek 1982: 155)اٳَّٸْخ نٸ

 

 

أىًحص ڃن حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿٸيّڂ ح٫ٕڀَ ڃن كٌح ٳظْق : ٗٔشكم
(Haua Feath) ٫ن ًٚ ، ًحٿظِ (Fage, Oliver 1982) ٳِ ٿْزْخ، نٸ

 .طليىص ٫ڀَ أٓخٓيخ ٿٌحكٶ حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿٸيّڂ ٳِ حٿڄن٤ٸش

 

  (Upper Paleolithic)أىًحص ڃن حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿٸيّڂ ح٫ٕڀَ: ٘ٔشكم
ًٚ ٫ن  (حٿڄزټَس" حٿٸزْٜش"حٿؼٸخٳش حٿٸٴْٜش )  Efimenko)ٳِ ٗڄخٽ اٳَّٸْخ، نٸ

1958: fig. 296) ًَٜحٿظِ طليىص ٫ڀَ أٓخٓيخ ٓڄخص ٿٌحكٶ حٿ٬ ،
 . حٿلـَُ حٿٸيّڂ ٳِ حٿؼٸخٳش حٿٸٴْٜش حٿڄظؤهَس
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Early Holocene 

أً ، حٿظَطْذ حٿِڃنِ حٿنٔزِ رخٿِزڀَ ًىًٍه ٳِ ا٧يخٍ ط٤ٌٍ ٻپ ڃن أىًحص ػٸخٳش حٿ٨٘خّخ- ٖٗنٕؽخ
 ڃن هٚٽ طليّي حٿَإًّ ،، ًڃزيأ طٸْٔڂ حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿليّغ ٳِ ىٌه حٿؼٸخٳش"حٿ٬َرْش"حٿؼٸخٳش 

ًٚ ٫ن (ى)حٿوخٛش رخٿنڄ٢ حٿٜلَحًُ ٳِ حٿڄـڄ٫ٌش   ه حٿيٍحٓش ٿټخطذ ىٌهٍٓخٿش حٿيٻظٌٍح): نٸ
(Rashed 1993a) ؛  ٕٓٓٓحٿڄ٬ڄَُ)ٳِ أرلخع ٙكٸش  ًٷي أٯنِ ىٌح حٿظَطْذ ربٟخٳخص ؿيّيس

ٕٕٓٓ.) 

Pl. 34-Chronological relative order of patina discovered the development and 
division of the Arabian Neolithic of the Flake (Arabian) Culture on the basis of the 
location of the points of ” Desert Neolithic“ in group D. This method was worked 
out in 1993, (Rashed, 1993a: 64-76, photo: 24-26, pl. 80, 86, 98). New facts were 
added to it in 2000; 2002   ٕٕٓٓ؛ ٕٓٓٓحٿڄ٬ڄَُ).

 .ځ99ٖٔحٿظٸْٔڂ حٿڄَكڀِ ٿڀ٬َٜ حٿلـَُ حٿليّغ ٳِ ػٸخٳش حٿ٨٘خّخ حٿٌُ أ٧يَه حٿظَطْذ حٿِڃنِ حٿنٔزِ رخٿِزڀَ ٳِ ٫خځ: C- ط

Levels of patina on the stone tools made of Quartzite (Rashed, Dissertation Ph.D.,1993:photo. 24)     

 انؼظش انؾغش٘ انمذٚى انالؽك 
Epi-Paleolithic 

 .ڃٔظٌّخص حٿِزڀَ ٫ڀَ حٕىًحص حٿلـَّش حٿڄٜن٫ٌش ڃن حٿٌٜحڅ B:- ة

 .ڃٔظٌّخص حٿِزڀَ ٫ڀَ حٕىًحص حٿلـَّش حٿڄٜن٫ٌش ڃن حٿټٌحٍطِّض A:- أ
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 .حطـخىخڅ ٿڀ٬َٜ حٿلـَُ حٿٸيّڂ ح٢ًٕٓ ٳِ حٿـَِّس حٿ٬َرْش، رنْض ٫ڀْيڄخ ط٤ٌٍحص حٿ٬ٌٍٜ حٿلـَّش حٿٚكٸش ٳِ ىٌه حٿـَِّس: ٖ٘، نٕؽخٙٔشكم

 

ڃٜن٫ٌخص ڃن حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿٸيّڂ حٿڄظ٢ٌٓ ڃن ٍڃڀش - ٙٔشكم
ًٚ ٫ن  ، طڄؼپ حطـخىًخ ػٸخٳًْخ، ٳِ (Inizan 2007)حٿٔز٬ظْن ٳِ حٿَر٪ حٿوخٿِ، نٸ
 ٳِ حٿ٬َٜ حٿڄٌٻٌٍ، ًىٌ  حٿٜلَحًٍُأُ حٿزخكغ، ّڄټن طٔڄْظو رخٙطـخه

، (حٿ٨٘خّخ ح٫ٙظْخىّش)ّظڄَِْ رظٸنْش حٿ٨٘خّخ حٿڀْٴخٿٌحُّش، ًٯَْ حٿڀْٴخٿٌحُّش 
ًرخنظ٘خٍ حٿظيٌّذ، ًڃٜخىٳش حٕىٌحد حٿڄِىًؿش، ًٷي طټٌڅ طٸنْش حٿ٨٘خّخ 

ٯَْ حٿڀْٴخٿٌحُّش ٳِ ىٌح حٙطـخه ٫ڀَ ٫ٚٷش ر٨يٌٍ حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿٸيّڂ 
ٳِ  (ىـ- ؽ : ٖ٘ٿٌكش)حٿٚكٶ ًحٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿليّغ ٳِ ػٸخٳش حٿ٨٘خّخ 

حٿيٌِٿْٔن، رْنڄخ حٿظٸنْش حٿڀْٴخٿٌحُّش ٳِ ىٌح حٙطـخه، ٫ڀَ ٫ٚٷش ر٨يٌٍ ن٫ٌِ 
ٳِ حٿـِء حٿـنٌرِ حٿَٰرِ  (ٖٕ: 9ٔٗټپ)، ًرنِ هظڄش (ٕٗ: 9ٔٗټپ)ٳٔي 

  .ڃن حٿَر٪ حٿوخٿِ، ڃن حٿڄلظڄپ

حٿز٬ؼش  ڃٜن٫ٌخص ڃن حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿٸيّڂ حٿڄظ٢ٌٓ، ڃن حٿڄٌحى حٿظِ ؿڄ٬ظيخ- ٖ٘نٕؽخ
ٳِ هڄْْ رنِ ٬ٓي ٳِ طيخڃش، طظڄِْ رخٿظٸنْش حٿڀْٴخٿٌحُّش  (َىْكَْخ)حٿٴَنْٔش حٿْڄنْش ڃن ٬ٗزش 

 ٯَْ حٿڄيٌرش، ٳِ حٿٰخٿذ، (Points)، ًٳْيخ طنظَ٘ حٕنٜخٽ (Blades)حٙنظِح٩ حٿ٤٘خثَ 
، ٿِليس (With out retouch)اٿَ ؿخنذ حٿ٤٘خثَ حٿظِ حُٓظِويڃض أىًحص ىًڅ طيٌّذ 
ـََ حٿظٴڀْٶ   ڃڀٔخء (Striking platforms)ؿٌحنزيخ حٿنخطـش ٫ن ىًٍ حٿظٴڀْٶ، ٻڄخ أڅ ُك

ٌّّذ اٟخٳِ، ٳيٌه حٿڄٜن٫ٌخص طڄؼپ حطـخىًخ آهَ ٳِ / حٿ٘ټپ ؿِيِص ر٠َرش ًحكيس ىًڅ ُطي
، ًٷي ّټٌڅ حٿٔخكڀِػٸخٳش حٿ٬َٜ حٿڄٌٻٌٍ، كٔذ ح٫ظٸخى حٿزخكغ، ّڄټن طٔڄْظو رخٙطـخه 

ىٌ حٕٓخّ حٿٌُ حٍطز٤ض رو طٸنْش حٿ٤٘خثَ حٿظِ ٧يَص ر٬ي حٿ٬َٜ حٿڄٌٻٌٍ، ًرخٕهٚ 
 .ٳِ ٫َٜ حٿيٌِٿْٔن (أ: 9ٔٗټپ: حٿنڄ٢ حٿل٠َڃِ حٿڄزټَ)أً نڄ٢ ٫ً٘ش، 

سثٚخ  (Meddle Paleolithic)أدٔاد يٌ انؼطس انؽعس٘ انمدٚو اٞٔعط : أ  فٙ انعصٚسح انؼ
(Amirkhanov 1991)َماًل ػٌ  ( ؽضسئد)

خ  (Upper Paleolithic)أدٔاد يٌ انؼطس انؽعس٘ انمدٚو اٞػهٗ : ة  ح انؼسثٚ فٙ انعصٚس
 (Amirkhanov 1991)َماًل ػٌ ( ؽضسئد)

 (Epi-Paleolithic)نٔاؽق انؼطس انؽعس٘ انمدٚو : ط 

ة–
     - B

ط-
- C      

ٚو نٔاؽق انؼطس انؽعس٘ انمد
(Epi-Paleolithic)

أ-
     - A

د ْـ

أدٔاد : ٕٕنٔؽ        خ 
نٔاؽ          ق انؼط          س 
انؽع         س٘ انم         دٚو 

ة،  -أ،  -)انيمرسؽ خ 
ٓ  ب ثك  ل (ط- ، ٔػاللر

يٌ انؼطس  انؽعس٘ 
انم        دٚو، ٔانؼط        س 
انؽعس٘ انؽدٚس ف ٙ 

.انعصٚسح انؼسثٚخ

i  

ٖٙ 

 .ٛڀش حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿٸيّڂ رخٿڄَكپ حٙنظٸخٿْش ًرخٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿليّغ ٳِ حٿـَِّس حٿ٬َرْش: ٖٙنٕؽخ
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 .حطـخىخڅ ٿڀ٬َٜ حٿلـَُ حٿٸيّڂ ح٢ًٕٓ ٳِ حٿـَِّس حٿ٬َرْش، رنْض ٫ڀْيڄخ ط٤ٌٍحص حٿ٬ٌٍٜ حٿلـَّش حٿٚكٸش ٳِ ىٌه حٿـَِّس: ٖ٘، نٕؽخٙٔشكم

 

ڃٜن٫ٌخص ڃن حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿٸيّڂ حٿڄظ٢ٌٓ ڃن ٍڃڀش - ٙٔشكم
ًٚ ٫ن  ، طڄؼپ حطـخىًخ ػٸخٳًْخ، ٳِ (Inizan 2007)حٿٔز٬ظْن ٳِ حٿَر٪ حٿوخٿِ، نٸ
 ٳِ حٿ٬َٜ حٿڄٌٻٌٍ، ًىٌ  حٿٜلَحًٍُأُ حٿزخكغ، ّڄټن طٔڄْظو رخٙطـخه

، (حٿ٨٘خّخ ح٫ٙظْخىّش)ّظڄَِْ رظٸنْش حٿ٨٘خّخ حٿڀْٴخٿٌحُّش، ًٯَْ حٿڀْٴخٿٌحُّش 
ًرخنظ٘خٍ حٿظيٌّذ، ًڃٜخىٳش حٕىٌحد حٿڄِىًؿش، ًٷي طټٌڅ طٸنْش حٿ٨٘خّخ 

ٯَْ حٿڀْٴخٿٌحُّش ٳِ ىٌح حٙطـخه ٫ڀَ ٫ٚٷش ر٨يٌٍ حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿٸيّڂ 
ٳِ  (ىـ- ؽ : ٖ٘ٿٌكش)حٿٚكٶ ًحٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿليّغ ٳِ ػٸخٳش حٿ٨٘خّخ 

حٿيٌِٿْٔن، رْنڄخ حٿظٸنْش حٿڀْٴخٿٌحُّش ٳِ ىٌح حٙطـخه، ٫ڀَ ٫ٚٷش ر٨يٌٍ ن٫ٌِ 
ٳِ حٿـِء حٿـنٌرِ حٿَٰرِ  (ٖٕ: 9ٔٗټپ)، ًرنِ هظڄش (ٕٗ: 9ٔٗټپ)ٳٔي 

  .ڃن حٿَر٪ حٿوخٿِ، ڃن حٿڄلظڄپ

حٿز٬ؼش  ڃٜن٫ٌخص ڃن حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿٸيّڂ حٿڄظ٢ٌٓ، ڃن حٿڄٌحى حٿظِ ؿڄ٬ظيخ- ٖ٘نٕؽخ
ٳِ هڄْْ رنِ ٬ٓي ٳِ طيخڃش، طظڄِْ رخٿظٸنْش حٿڀْٴخٿٌحُّش  (َىْكَْخ)حٿٴَنْٔش حٿْڄنْش ڃن ٬ٗزش 

 ٯَْ حٿڄيٌرش، ٳِ حٿٰخٿذ، (Points)، ًٳْيخ طنظَ٘ حٕنٜخٽ (Blades)حٙنظِح٩ حٿ٤٘خثَ 
، ٿِليس (With out retouch)اٿَ ؿخنذ حٿ٤٘خثَ حٿظِ حُٓظِويڃض أىًحص ىًڅ طيٌّذ 
ـََ حٿظٴڀْٶ   ڃڀٔخء (Striking platforms)ؿٌحنزيخ حٿنخطـش ٫ن ىًٍ حٿظٴڀْٶ، ٻڄخ أڅ ُك

ٌّّذ اٟخٳِ، ٳيٌه حٿڄٜن٫ٌخص طڄؼپ حطـخىًخ آهَ ٳِ / حٿ٘ټپ ؿِيِص ر٠َرش ًحكيس ىًڅ ُطي
، ًٷي ّټٌڅ حٿٔخكڀِػٸخٳش حٿ٬َٜ حٿڄٌٻٌٍ، كٔذ ح٫ظٸخى حٿزخكغ، ّڄټن طٔڄْظو رخٙطـخه 

ىٌ حٕٓخّ حٿٌُ حٍطز٤ض رو طٸنْش حٿ٤٘خثَ حٿظِ ٧يَص ر٬ي حٿ٬َٜ حٿڄٌٻٌٍ، ًرخٕهٚ 
 .ٳِ ٫َٜ حٿيٌِٿْٔن (أ: 9ٔٗټپ: حٿنڄ٢ حٿل٠َڃِ حٿڄزټَ)أً نڄ٢ ٫ً٘ش، 

سثٚخ  (Meddle Paleolithic)أدٔاد يٌ انؼطس انؽعس٘ انمدٚو اٞٔعط : أ  فٙ انعصٚسح انؼ
(Amirkhanov 1991)َماًل ػٌ  ( ؽضسئد)

خ  (Upper Paleolithic)أدٔاد يٌ انؼطس انؽعس٘ انمدٚو اٞػهٗ : ة  ح انؼسثٚ فٙ انعصٚس
 (Amirkhanov 1991)َماًل ػٌ ( ؽضسئد)

 (Epi-Paleolithic)نٔاؽق انؼطس انؽعس٘ انمدٚو : ط 

ة–
     - B

ط-
- C      

ٚو نٔاؽق انؼطس انؽعس٘ انمد
(Epi-Paleolithic)

أ-
     - A

د ْـ

أدٔاد : ٕٕنٔؽ        خ 
نٔاؽ          ق انؼط          س 
انؽع         س٘ انم         دٚو 

ة،  -أ،  -)انيمرسؽ خ 
ٓ  ب ثك  ل (ط- ، ٔػاللر

يٌ انؼطس  انؽعس٘ 
انم        دٚو، ٔانؼط        س 
انؽعس٘ انؽدٚس ف ٙ 

.انعصٚسح انؼسثٚخ

i  

ٖٙ 

 .ٛڀش حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿٸيّڂ رخٿڄَكپ حٙنظٸخٿْش ًرخٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿليّغ ٳِ حٿـَِّس حٿ٬َرْش: ٖٙنٕؽخ
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ًآهًَڅ ٿڀٌحكٶ حٿ٬َٜ   (ًحِٿن)حٕىًحص حٿظِ ٷَيڃيخ : 8ٔ شكم
ٳِ ٢ًٓ حٿـَِّس حٿ٬َرْش Epi-paleolithic) )حٿلـَُ حٿٸيّڂ 

(Whalen et.al.,1981: 49, fig. 50. Op. cit.). 

ًآهًَڅ ٳِ ٢ًٓ حٿـَِّس ڃ٬ڀٸش رْن حٿ٬َٜ  (ُحٍّنْ)حٕىًحص حٿظِ طَٻيخ :7ٔشكم 
ڃخ ر٬ي حٿ٬َٜ : حٿلـَُ حٿٸيّڂ ح٫ٕڀَ، ًحٿڄَكڀش حٙنظٸخٿْش، أً ٻڄخ أٓڄٌح ىٌه حٿڄَكڀش

 . (.Zarins et.al.1979:18, fig.4 Op.Cit) (Post-Paleolithic)حٿلـَُ حٿٸيّڂ

 

 

 

 

 

 

   

 ثذٌٔ يمٛبط سعى يٍ انًظذس

، ًُط٬ُي (ؽ-د، - أ،  - ):  ًىِ حٿڄـڄ٫ٌخص ٳِ حٿـَِّس حٿ٬َرْش،(Epi-paleolithic)حٕىًحص حٿڄٸظَكش حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿٸيّڂ حٿٚكٶ : 7ٖنٕؽخ
ٍأٓخڅ  (ؽ- أ، - ): ، ًىِ ڃن كْغ أنٌح٩ حٕىًحص(ؽ-)أكيع ڃن حٿڄـڄ٫ٌش  (د- )، ًحٿڄـڄ٫ٌش (د- )أكيع ڃن حٿڄـڄ٫ٌش  (أ- )حٿڄـڄ٫ٌش 

ڃن ڃٌٷ٪  (د- )ٯَْ ڃټظڄپ حٿظـيِْ؛ ٔڃن حٿټٌحٍطِّض ڃن حٿٌىي (ؽ-)، ٔڃن حٿٌٜحڅ ڃن ڃٌٷ٪ حٿ٬َْزَ (أ- ): ڃٔظيَّحڅ حٿٸخ٫يس ڃن ٍڃڀش حٿٔز٬ظْن
ِْٔن ٳِ حٿڄيَس  ، حٿَأّ ح٫ٕڀَ ڃنيڄخ، ڃٔظ٬َٝ حٿ٘ټپ ڃن ًحص حٿ٤َٳْن حٿلخىّن؛ ًحٿَأّ حٕٓٴپ ڃن ًحص حٿ٤َٳْن (رْن ٳٌِؿض ًٻيٲ طْش)رخٯ

 .(Core) ٷيّڄش، ٻخنض ٳِ حٿٔخرٶ ٫زخٍس ٫ن نٌحس (Blank)حٿلخىّن، ًٿټن ڃخ ِّحٽ ٳِ ڃَكڀظو حًٕٿَ ڃن حٿظـيِْ، كْغ ريأ طـيِْه ٫ڀَ ڃئنش 
 .و99ٓٔاٞدٔاد ػضش ػهٛٓب انجبؽش ػبو 

 

 أ- 

A - 

 ة - 

- B 

 ط - 

C- 
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ٍأّ - أ: نڄخًؽ ڃن أىًحص حٿڄَكڀش حٙنظٸخٿْش رْن حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿٸيّڂ، ًحٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿليّغ ڃن ڃٌٷ٪ حٿَڄَٸَ: ة- 8ٖنٕؽخ
ٍأّ كخى - ڃٔظ٬َٝ حٿ٘ټپ ٯَْ ڃټظڄپ حٿظـيِْ ًً ٣َٳْن كخىّن ڃظ٘خريْن ڃن هخځ حٿٌٜحڅ، ًىٌ حٕكيع ٳِ ىٌه حٿڄـڄ٫ٌش؛ د 

ٯَْ ڃټظڄپ حٿظـيِْ ڃټٌٍٔ حٿٸخ٫يس ڃن هخځ (Trihedral Pointe) ٍأّ كخى ػٚػِ حًٕؿو - ًً ٷخ٫يس ڃٔظيَّس ڃن حٿټٌحٍطِّض؛ ؽ
 .حٿټٌحٍطِّض، ًىٌ حٕٷيځ ٳِ ىٌه حٿڄـڄ٫ٌش

 أ - ط -  ة -

 

َُٓڀڂ حٿظَطْذ (ؽ- د، - أ، - )ٳِ حٿـَِّس حٿ٬َرْش  حٿٚكٶ حٕىًحص حٿڄٸظَكش ٿڀ٬َٜ حٿلـَُ حٿٸيّڂ : أ- 8ٖ نٕؽخ ، ٬ًًْٟظيخ ٳِ 
 (.أ– ؽ، ًأكيػيخ – أٷيځ ىٌه حٿڄـڄ٫ٌخص حٿڄٸظَكش ) ، ((Patinaحٿِڃنِ حٿنٔزِ رڄ٨يَ حٿِزڀَ 

يب ثؼذ انؼظش انؾغش٘ انؾذٚش   
 فٙ انظؾشاء

 Post-Neolithic in the Desert   
 

 انًُظ انظؾشأ٘ انًجكش
Early Desert pattern 

 

 انؼظش انؾغش٘ انؾذٚش انًجِكش
Early Neolithic 

 ىـ
E 

 ى
D 

 ؽ
C 

 د
B 

ً 
F 

ُ 
G 

  

 ف
H 
    

ُ 
J 

١ 
I 

 أ- 
-A  

 
-A 

انًُظ انظؾشأ٘ 
 انًزأخش  

 Late Desert pattern 
 

/ انؼظش انؾغش٘ انؾذٚش انًزأخش
 انًُظ انظؾشأ٘ 

(Late Neolithic /  Desert 
Pattern)       

 أ
A 

 ة-  
-B   

 انالؽك انؼظش انؾغش٘ انمذٚى 
Epi- Paleolithic 

يب ثؼذ انؼظش انؾغش٘ 
انؾذٚش فٙ انظؾشاء، 

ٚزضايٍ يغ انؼظش 
انجشَٔض٘ فٙ 

 انًشرفؼبد انغُٕثٛخ
.  ُٔػًبٌ

The Post-Neolithic 
in Desert is Parallel 
to The Bronze Age 

In The Sothern 
highland & Oman. 

 ط- 
- C  

 (The Neolithic age)  انؼظش انؾغش٘ انؾذٚش
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9ٔ 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًُْؾَذِٔدثخ (انًُظ انؾضشيٙ انًزأخش)ًَظ ٔػشخ انًزأخش أٔ B:  -ة ، ٔٚزًض ثبنزمُٛخ انهٛفبنٕاصٚخ االَزضاع انشغبئش، ٔثبنشؤٔط ان
 ٓٔانضالصٛخ انًزَٚهخ أٔ رٔاد انًمبثض أٔ انِؼمت، ٔثبنزٓزٚت انًشِلك يٍ انغٓزٍٛ

9 7 ٘ 8 ٙ 

رمُٛخ اَزضاع انشغبئش يٍ  H:- ػ
 .اٞٔثغذٚبٌ فٙ ؽضشيٕد

يٍ أدٔاد انؼظش  G:- ص
 .انجشَٔض٘ فٙ انًشرفؼبد

 أدٔاد لضيٛخ يٍ ؽضشيٕدI: -  ط

ًٚ ٫ن 9، ٗ- ٔ:ؿنٌرِ حٿـَِّسٳِ حٿظن٩ٌ حٿؼٸخٳِ ٳِ ٫َٜ حٿيٌٿْٔن - 9ٔشكم  Crassard &Bodu) ڃن ٫ً٘ش، نٸ
2004;Crassard 2007) ڃن ڃٌٷ٪ 7ڃن ُهِڃٌځ؛ 7ٔ، 8، ٙ، ٘؛ (Gravel Parr)،ٕٙ ،ڃن ًحىُ ٓنخ، ًؿڄ٬ْيخ ڃن ك٠َڃٌص

ًٚ ٫ن  ِْْلپ ٕٕڃن كزْٶ، ٓٔ؛(McCorriston et. al., 2004; Crassard 2007)نٸ ِٔ ًٚ ٫ن ٳِ ڃن ِڃ حٿڄيَس، نٸ
(Amirkhanov 1997)، ٕٖ ٫ن (رنِ هظڄش)ڃن ًٚ ًٚ ٫ن ٕٗ؛ (McClure 1994) ؿنٌرِ حٿُڄنيٳن، نٸ  Zarins) ڃن ٧ٴخٍ، نٸ

ًٚ ٫ن ٍڃن ِكڂٕ٘؛ (1998 ڃن ٕٔ، ٍإًّ ػٚػْش،ٕٓ، 9ٍٔإًّ ػٚػْش ڃن حٿڄيَس؛ ٘ٔ- ٔٔ؛(Zarins et. al., 1981)، نٸ
َٚ ٫ن 8ٕ، 7ٕحٿَإًّ حٿ٬َرْش،  َٔي، ًؿڄ٬ْيخ ڃن ٍڃڀش حٿٔز٬ظْن، نٸ ٍإًّ ػٚػْش ڃن 8ٔ، ٙٔ؛ (Rashed 1993a)ڃن ن٩ٌ َٳ

ًٚ ٫ن  ڃن أىًحص حٿ٬َٜ حٿزًَنُِ ٳِ حٿڄَطٴ٬خص - ڃن ًحىُ حٿؼْڀش ٳِ حٿڄَطٴ٬خص؛ ُ- ً ؛(ٕٕٓٓحٿڄ٬ڄَُ)ٍڃڀش حٿٔز٬ظْن، نٸ
ًٚ ٫نٳِ حٓظويحځ هخځ حًٕرٔيّخڅ ڃن ڃنِْف ڃ٪ طٸنْش حٿ٤٘خثَ - ؛ ف(ؿڄ٬يخ حٿزخكغ) ؛  (Crassard et. al.,2006)ك٠َڃٌص، نٸ

  .أ٣َحٳيخ حٿَٰرْش أىًحص ٷِڃْش ڃن أ٣َحٱ ٍڃڀش حٿٔز٬ظْن حٿَ٘ٷْش، ًىِ طوظڀٲ ٫ن حٕىًحص حٿٸِڃْش ٳِ- ١ 

ٔ -F  ٘يٍ أدٔاد انؼظش  انؾغش
 .فٙ انًشرفؼبد (انًُظ انغجهٙ)انؾذٚش 

 ٓ، ًٚضالٌ ًَغًب ٔاؽذًا، ٚؼٕد ئنٗ انؼظش انؾغش٘ انؾذٚش، ٔٚزًٛض ثبنزمُٛخ انهٛفبنٕاصٚخ الَزضاع انشظف ٔثبنزٓزٚت اٞؽبدَٕ٘ع َفَغذ، ٔثُٙ خزًخE: - ْـ 

، ٔٚزًٛض ثزمُٛخ انشغبئش انهٛفبنهٕاصٚخ، ٔثبَٞظبل، ٔاَؼذاو انزٓزٚت انًشِلك يٍ (انًُظ انؾضشيٙ انًجِكش)ًَظ ٔػشخ انًجِكش أٔ  :A- أ
 .انغٓزٍٛ

 

ٗ ٖ ٕ ٔ 

، ٔثإَٔاع أخشٖ يخزهفخ، ٔثزمُٛخ ٕٔسلى ("انؼشثٛخ"انشؤٔط)ٔٚزًٛض ثبنشؤٔط انًؼَُمخ انًغزؼشضخ انشٚشخ /  انًُظ انظؾشاD٘ٔ:- د
 .أَيب انشؤٔط انضالصٛخ فّٛ فكضٛش يُٓب يؼَُمخ، ٔثؼضٓب يٍ راد انؾمًٍٛٛ/ انشظبٚب، ٔانزٓزٚت انًشِلك يٍ انغٓزٍٛ، يغ انزٓزٚت انًغِغش 

ٔٙ ٔ8 ٕٔ ٕٓ ٔ7 ٔ9 

ٕٕ ٕٗ ٕٖ 
ٕ٘ 

ٕٙ ٕ7 ٕ8 

ٔٚزًٛض ثزمُٛخ انشظبٚب، فٙ انغبنت، ٔثبنشؤٔط انضالٚضٛخ،ٔيُٓب  /أٔ ًَظ انٓضبة انغُٕثٛخ انششلٛخ/انظفبس٘- أٔ انًٓش٘/انًُظ انًٓش٘ C:- ط
 ٓ(اٞخذٔد٘) أٔ ، ٔانشؤٔط انًزَجخ، ٔثبنزٓزٚت انًشَلك يٍ انغٓزٍٛ، ٔانزٓزٚت انًغّغش،(انضٔسلٛخ)انشؤٔط انًمضٕضجخ، ٔراد انغشفٍٛ انؾبدٍٚ، أٔ 

ٕٔ ٖٔ ٔٗ ٔٓ ٔٔ ٔ٘ 
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9ٕ 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نڄخًؽ ڃن حٿنٌٍ حٿظِ ًؿيص ٳِ حٿ٬َٜ : ٕٔشكم 
حٿلـَُ حٿليّغ ٳِ ؿنٌرِ حٿـَِّس حٿ٬َرْش، ڃن ڃٌٷ٪ 

٣َٱ حٿ٬ْن ٳِ حٿ٬َْزَ ٳِ ٍڃڀش حٿٔز٬ظْن ٳِ حٿَر٪ حٿوخٿِ، 
 .ځ٫ٔ99ٓؼَ ٫ڀْيخ حٿزخكغ ٫خځ 

 

 

نٌٍ ڃن : نٌٍ ڃن حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿٸيّڂ ح٫ٕڀَ؛ د - أ: ٕٓشكم
ًٚ ٫ن  حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿٸيّڂ ح٢ًٕٓ ٳِ ؿنٌرِ حٿـَِّس، نٸ

(Amirkhanov 1991) . 

 

 أ

د
ٕ 
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9ٖ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًٚ ٫ن - ٕٕشكم   .(.Amirkhanov 1991. Op.cit)أىًحص ڃن حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿٸيّڂ ح٫ٕڀَ ٳِ ؿنٌرِ حٿـَِّس، نٸ

  

أىًحص  ڃن حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿليّغ حٿڄزټَ - ؛ د(ڃـڄ٫ٌش ؽ)أىًحص ڃن حٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿليّغ حٿڄظؤهَ - أ: ٖٕ شكم 
 حٿَر٪ حٿوخٿِ، ٫ؼَ ٫ڀْيخ حٿزخكغ – ٳِ حٿ٬َْزَ ٗ، ڃن ڃٌٷ٪ ٣َٱ حٿ٬ْن(ٕ٘ٿٌكش): ، ًٳٶ حٿظَطْذ حٿِڃنِ رخٿِزڀَ(ڃـڄ٫ٌش د)

 .ځ٫ٔ99ٓخځ 
 

 أ

   

 

 ة
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9ٗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أنٌح٩ ڃوظڀٴش ڃن حٿَإًّ حٿوخٛش رخٿ٬َٜ حٿلـَُ حٿليّغ حٿڄزټَ، حٿٔخرٸش ٿ٨يٌٍ حٿنڄ٢ حٿٜلَحًُ ٳِ ػٸخٳش حٿ٨٘خّخ، ّؤطِ : ٕٗشكم
ُّٓڀڂ حٿظَطْذ حٿِڃنِ حٿنٔزِ رخٿِزڀَ  (د)طَطْزيخ ٳِ حٿڄـڄ٫ٌش  حٿٔيڄخڅ ٳِ :  ٳِ حٿَر٪ حٿوخٿِٗ، ًىِ ڃن ڃٌٷ٪ ٣َٱ حٿ٬ْن(Patina)ٳِ 

، ًىٌ حٿظيٌّذ حٿٌُ طوڀٌ ڃنو حٕىًحص حٿڄٸظَكش (Fluting Retouche) (حٕهيًىُ) َّْ٘حڅ اٿَ حٿظيٌّذ حٿڄ٤َٔ، أً ٙ ، ٖحٿَأْٓن ٍٷڂ 
 .ځ99ٓٔحٕىًحص ٫ؼَ ٫ڀْيخ حٿزخكغ ٫خځ . ٿڀڄَكڀش حٙنظٸخٿْش ٳِ ىٌه حٿيٍحٓش
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اأمناط زخرفة الفخار يف الإمارات العربية املتحدة وباد 

الرافدين اإبان الألف الثالث ق. م “درا�ضة مقارنة”

د. حممد عبداهلل احلمادي

دكتوراه يف تاريخ وح�سارة اخلليج  واجلزيرة العربية )القدمي( المارات العربية 
املتحدة- ابوظبي 

العربية  الإمارات  يف  الفخار  زخرفة  لأمناط  مقارنة  درا�سة  البحث  هذا  ي�ستعر�س     
املتحدة وبالد الرافدين اأبان الألف الثالث ق. م، وقد وقع اختيار الباحث لهذا املو�سوع 

الذي نحن ب�سدد احلديث عنه لالأ�سباب التالية: 

   كانت الأعداد الهائلة من الك�سر والأواين الفخارية يف الإمارات اأحد اأهم الآثار املادية– 
بجانب القبور– التي لفتت النتباه يف التوجه لدرا�سة تاريخ الإمارات القدمي)1(، وهكذا 

ا�ستهدفتها اأعمال التنقيب الآثاري يف املنطقة مو�سوع الدرا�سة.

مدلولت  املختلفة  الزخرفية  والأمناط  الأ�سكال  ذات  الفخارية  الأواين  قدمت   -1
ح�سارية غاية يف الأهمية عن حياة النا�س القدماء يف دولة الإمارات العربية املتحدة، 
وهي بهذا تقدم لنا معلومات قيمة عن حياتهم الثقافية. كما �سكلت اأحد العوامل الفاعلة 
يف الأبحاث والدرا�سات الأثرية، فبها يوؤرخ العلماء املواقع الأثرية ويتعرفون على �سعوبها.

2- ت�ساعدنا الفخاريات يف حال درا�ستها على معرفة الكثر من اجلوانب التقنية والفنية 
بني  احل�سارية  املقارنة  �سور  اأهم  اأحد  لنا  تر�سم  بذلك  وهي  احل�سارية،  وال�سالت 

الإمارات وبالد الرافدين. 
العربية  لغتنا  يف  اليوم  ن�ستخدمها  التي  الفخارية  والأ�سكال  بالأواين  اخلا�سة  املفردات  من  والكثر  »فخار«  كلمة  اأن  بالذكر  اجلدير  )))من 
تعود باأ�سولها اإيل اللغتني ال�سومرية والأكدية. فكلمة فخار �سومرية الأ�سل. وتقراأ »بخار«)bahar( والعالمة الدالة علي الفخار يف الكتابات 
اأطلق على  الأكدية فقد  اللغة  اأما يف  الوركاء،  الأوىل يف ع�سر  امل�سمارية  الت�سويرية  الكتابات  بالأ�سل �سورة جلرة، وردت يف  امل�سمارية هي 
احلباب الفخارية الكبرة احلجم كلمة “دنو” والتي يقابلها يف اللغة العربية )دن( وجمعها )دنان(  اأي حباب، ول يزال اأهل اليمن ي�ستخدمون 
م�سطلح دن للدلله على الإناء، كما �سمي الأكديون الإناء الفخاري الذي ي�ستخدم للطبخ با�سم “دجرو” )digaru( والتي تطابق يف العربية 
كلمة قدر بتقدمي حرف اجليم على الدال، ولدينا الكثر من هذه الكلمات التي انتقلت بتقدمي حروف على اأخرى. وملزيد من املعلومات راجع: 

الطبعة الأويل، بغداد، )1998(، 60. فا�سل عبد الواحد: “عوامل ن�سوء احل�سارة يف العراق– تاريخ العراق قدمية وحديثة”، 
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وللعمارة  الأثرية  للمواقع  الطبقي  التتابع  وا�ستيعاب  فهم  الفخار  درا�سة  ت�سهل   -3
وللمقابر... وبها ميكن التعرف على اأوجه التداخل اأو الت�سال بني الثقافات يف املواقع 
الأثرية يف داخل دولة الإمارات وخارجها. لهذه الأ�سباب جمتمعة وقع اختيار الباحث 

على املو�سوع قيد الدرا�سة. 

الإن�سان يف بواكر  اإليها  التي تو�سل  اأقدم البتكارات    تعد �سناعة الفخار واحدًا من 
ا�ستيطانه القرى الزراعية، ثم ا�ستمر الإن�سان يف ا�ستعماله خالل الع�سور الالحقة من 
ثلت تلك البدايات يف الطبقات اخلم�س العليا يف  التاريخ القدمي لبالد الرافدين، وقد مرُ
ق.م)1(.  ال�سابع  الألف  اإىل  تاريخها  يعود  والتي  العراق  �سمال  يف  "جرمو"  قرية  موقع 
ثم مرت �سناعة الفخار مبراحل من التطور، �سملت: نقاوة الطني، وو�سائل ال�سناعة، 
الرافدين  الأدوار احل�سارية يف بالد  لتميز كل دور من  والتلوين ثم الزخرفة، ونتيجة 
واللون،  ال�سكل،  حيث:  من  يلحقه  اأو  �سبقه  الذي  عن  يختلف  الفخار،  من  خا�س  بنوع 
الأثري  املوقع  يف  الأدوار  ت�سل�سل  ملعرفة  مهمًا  دلياًل  الأثريون  اتخذه  فقد  والزخارف، 
املكت�سف فيه وحتديد طبقاته ال�سكنية، ثم مقارنته مبناطق اأخرى حملت النمط نف�سه 
العربية  الإمارات  مدافن  مواقع  اأغلب  فعاًل يف حتديد  ما ح�سل  وهذا  الفخار)2(.  من 
املتحدة، خ�سو�سًا مقابر”اأم النار”)3(. ومواقع اأخرى كثرة)4(، حملت طرز فخار جنوب 
بالد الرافدين، ومادته وزخارفه، والذي اأمكن حتديد تاريخه �سمن الأدوار احل�سارية 
ع�سر  بفخار  مرورًا  ن�سر”)5(.  “جمدة  ح�سارة  ع�سر  فخار  من  تبداأ  التي  املتعاقبة 
“فجر ال�ساللت” وع�سر “الدولة الأكدية”)6(. وختامًا بفخار �ساللة “اأور الثالثة”)7(. 

ترجمة عي�س �سليمان، و�سليم طه التكريتي، بغداد، )1980م(، �س 254. )1(بارو، اأندري، “بالد اأ�سور ونينوي وبابل”، 
(2(	Brinkman	,	j.	A.,	“Mesoptamian Chronology of the Historical period Uniy”,	Chicago,	(1977(,	p.	112.

(3(	Frifelt,	K.,	«Bural Mounds Near Ali Excavated by Danish Expedition”,	London,(1986(,	P.	48.

(4(	During	Caspers	,	E.	G.	L.,	“Sumer , coastal Arabia and the Indus valley in protoliterate  and early 

Dynastic	“	,	JESHO	,	22,(1979(	,	p.	313.

(5(	Frifelt,	K.,	«	Apossible Link Between The Gemdet Nasr and The Umm-Al – Nar Groves of Oman	

“	,	JOS	,(1975(,	p.	53.

�سومر، 20، )1964م(، �س 89. 	)6( الدباغ، تفي، “الفخار القدمي”، 

(7(	Lioyd	,	S.,	“Urk pottery , A Comparative Study in Relation to Recent finds at Eridu”	,	Sumer	,	4	

,(1984(	,	pp.	44-49.
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التي تثل نهاية الألف الثالث وبداية الألف الثاين ق.م.

   ويتميز فخار “جمدة ن�سر” باأنه م�سنوع على عجلة الفخار، وقد ظهر يف هذه املرحلة 
وهو جيد ال�سواء وال�سقل و  نوعية مميزة من الفخار اأطلق عليها “فخار جمدة ن�سر”، 
باأحجام خمتلفة، واأغلب اآنيته ذات �سكل كروي منتفخ، ولها قواعد م�سطحة اأو مقو�سة، 

وقد زودت فوهاتها اأحيانًا ب�سدادات من الطني لتغطيتها)1(.

و�سغلت زينة هذه الأواين غالبًا اجلزء العلوي من الإناء مبا فيه الرقبة، وهي تتكون 
من اأ�سكال هند�سية �سوداء وحمراء فوق اأر�سية فاحتة اللون، اأما باقي الإناء فال تتجاوز 
زينته طالء بلون اأحمر اأو مائل للحمرة، ومن هذه الأ�سكال الهند�سية املثلثات واملربعات 
هذه  نهاية  وعند  واملموجة)2(.  وامل�ستقيمة  املتقاطعة  واخلطوط  العري�سة  والأ�سرطة 
املرحلة �ساعت �سناعة اجلرار الفخمة ذات الأعناق، واملزينة بر�سوم هند�سية باللونني 
الأحمر والأ�سفر والتي ت�سكل لوحات تظهر فيها ر�سوم حليوانات واأوراق اأ�سجار وظهرت 
يرُغطي الق�سم الباقي من �سطح هذه  اإن�سانية )لوحة1(، وكان  يف بع�س الأحيان ر�سوم 

اجلرار بدهان اأرجواين اللون)3(.

وقد انت�سر فخار جمدة ن�سر يف جنوب العراق، يف “اأور” و”الوركاء” و “كي�س” 
كما امتد جنوبًا  و”تل العقر”)4(. ويف التخوم ال�سرقية من “خفاجي” و”تل اأ�سمر”، 
للملكة  ال�سرقية  وال�سواحل  “البحرين”  اإىل  ومنها  العربي  اخلليج  راأ�س  منطقة  اإىل 
 العربية ال�سعودية – وكالهما يرُدرج �سمن الإطار اجلغرايف مل�سمى دملون– حتى و�سل 

وكالهما يدرج �سمن الإطار  اإىل الإمارات العربية املتحدة و�سبه اجلزيرة العمانية– 
التخ�سي�س–  على وجه من  الإمارات–  ي�سبه فخار  حيث  اجلغرايف مل�سمى ماجان– 

(1(Ibid.,	p.46.

	)2( جي، فرج ب�سمة، “بحث يف الفخار– �سناعته واأنواعه يف العراق القدمي” �سومر، العدد)21(، )1965م(، �س 24.

(3(Delougaz	,	p.,	“Pottery From the Diyala Region”,	oriental	institute	publications	,	No,	63,	Chicago, 
(1952(,	p.	302.

(4(	Lioyd	,	S	&	Safar	,	F.,	“Tell Ugair”	,	JNES	,	2	,(1943(,	p.	115.
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فخار جمدة ن�سر، ويبدو اأن ذلك كان بوا�سطة التجارة)1(. وطبيعة العالقات احل�سارية 
بني املنطقتني– مو�سوع الدرا�سة. 

الأواين  من  مت�سابهة  اأنواع  على  التعرف  اأمكن  الأثرية  الدرا�سات  �سوء  وعلى 
الفخارية �سواء يف مادة وطرق �سناعتها اأو يف اأمناطها الزخرفية، وهذه الأخرة، هي 

التي تهمنا يف هذه الدرا�سة.

وقد عرث يف الإمارات على جمموعة من الأواين الفخارية التي حتمل زخرفة �سبيهة 
�سكاًل  توؤلف  التي  تلك اخلطوط   بالذكر  بزخرفة فخار ح�سارة جمدة ن�سر، ونخ�س 
تكون  ما  وغالبًا  )لوحة2(،  متعار�سة  بخطوط  املظلة  املثلثات  من  جمموعة  اأو  مربعًا 

العنا�سر الزخرفية على الأكتاف العليا للجرار)2( )لوحة3(.

وعلى وجه التخ�سي�س، عرث يف موقعي “اأم النار” و”هيلي” على اأواين فخارية 
باأن ما عرث  حتمل زخارف ميكن مقارنتها بزخرفة فخار جمدة ن�سر، وميكننا القول 
عليه يف كال املوقعني يت�سابه كثرًا مبثيله يف بالد الرافدين، حيث تقت�سر الزخرفة على 

اجلزء العلوي من الآنية واأحيانًا تغطي الآنية كلها )لوحة4(.

وتتاألف الزخرفة من خطوط تطلى بلون اأ�سود على اأر�سية رمادية اللون، واأحيانًا 
اأو �سبه  تطلي بلون بني غامق على اأر�سية حمراء، وتاأخذ اخلطوط اأ�سكاًل منها املائل 

الدائري )لوحة5( اأو املثلث)3(.

ويتميز فخار “اأم النار” باأنه م�سنوع بوا�سطة العجلة ومادته من الطني الناعم 
وبع�س الأواين م�سنوع من الطني املخلوط بالرمل وخا�سة تلك الأواين الفخارية اخل�سنة 
والكبرة، ويرتاوح ارتفاع الأواين ال�سغرة من )10-12( �سنتيمرتًا، وقد ي�سل ارتفاع 
اإىل  مائلة  وحوافها  ق�سرة  رقابها  تكون  الأواين  وهذه  �سنتيمرتات،   )6( اإىل  بع�سها 

(1(	Porada	,	E.,	“the Relative chronology of Mesopotamia	”	,	seals	and	Trade(6000-1600	b.	c(,	part	-1	,	

chronologies	in	old	world	Archaeology,	chicaga	,(1965(,	p.	243.

))) هيلير، بيرت، “احل�سارة الدفينة، مدخل اإىل اأثار دولة الأمارات العربية املتحدة، دبي، )1988م(، �س 49.

)))هيلير، بيرت، “احل�سارة الدفينة، مدخل اإىل اأثار دولة الأمارات العربية املتحدة، �س 49.
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اخلارج. والأواين الفخارية تاأخذ �سكاًل كرويًا اأو �سكل مزهرية بج�سم خمروطي اأ�سفل 
الأكتاف التي عادًة ما تكون منحرفة، ولهذه الأواين قواعد عري�سة)1(. وجميع الأواين 
العلوي  اجلزء  على  تقت�سر  مطليًة  زخرفة  حتمل  واخل�سنة،  الكبرة  ماعدا  الفخارية، 
من الآنية، واأحيانًا تغطي الآنية كلها، وقد تتد الزخرفة اإىل داخل احلواف املائلة اإىل 
اخلارج. وتتاألف الزخرفة من خطوط تطلى بلون اأ�سود على اأر�سية رمادية اللون واأحيانًا 
ترُطلى بلون بني غامق على اأر�سية حمراء، وتاأخذ اخلطوط اأ�سكاًل منها املائل اأو �سبه 
اأو قد تكون يف �سفوف، وتكرر اخلطوط بينما يف�سل بينها خطوط  اأو املثلث  الدائري 
رث على  اأفقية من اأعلى ومن اأ�سفل. وبع�س الأواين حتمل اأ�سكاًل حيوانية مطلية، وقد عرُ

نوع من الزخرفة تثل ثورًا له حدبة ت�سبه �سنام اجلمل)2( )لوحة6(.

اأما بالن�سبة للمرحلة الزمنية التي ينتمي اإليها هذا الفخار فهي الألف الثالث ق. 
الفخار مع فخار ح�سارة جمدة ن�سر يف جنوب بالد  النوع من  لت�سابه هذا  م، وذلك 

الرافدين، خا�سًة فيما يتعلق بال�سكل والزخرفة)3(.

ويف املنطقة الداخلية من دولة الإمارات العربية املتحدة، ترُوجد بع�س املواقع الأثرية 
التي مت التنقيب فيها، ومن هذه املواقع واحة الربميي ومنطقة العني، وقد قامت البعثة 
الدمنركية بالبحث يف بناء دائري على بعد ميل �سرقي قرية “هيلي” التي تقع �سمال 
ولقد تبني من البحث والدرا�سة اأن هذا البناء هو مدفن �سبيه مبدافن “اأم  “الربميي”، 

النار”)4(.

وقد عرث يف هذا املوقع على العديد من الك�سر الفخارية التي يحمل معظمها اللون 
الأحمر بزخارف هند�سية على اأر�سية �سوداء، يت�سابه يف ال�سكل مع فخار “اأم النار”، 
باللون  ماعز  اأو  الوح�سي  بقر  ر�سومات  يحمل  اأفريز  بتواجد  “هيلي”  فخار  ويتميز 
عليها  عرث  التي  املزخرفة  الفخارية  لالأواين  النماذج  بع�س  )لوحة7(  وتبني  الأ�سود، 

(1(	Thorvildsen	,	K.,	“Burial Cairns on Umm an - Nar”,	Kuml	,(1962(,	p.	218.

(2(	Ibid.,	p.	219.

(3(Ibid.,	p.	219.

(4(	Bibby	,	G.,	“Arabian Gulf Archaeology	”	,	Kuml	,(1966(	,	p.	94.



108

درا�ضات يف علم الأثار والرتاث 

اأي�سًا على ك�سر لأواين فخارية حتمل زخارف تتمثل يف خطوط  كما عرث  “هيلي”.  يف 
الزخارف  تلك  الزخرفة  النوع من  وي�سبه هذا  )لوحة8(.  مائلة  اأو  متقاطعة  اأو حذوذ 
التي تتواجد على حجر الإ�ستيتايت املعروف من بالد الرافدين)1(. ويتميز فخار موقع 
النماذج  بع�س  على  وقد عرث  الأ�سود،  باللون  وهو مطلي  النوع اخلفيف  باأنه من  هيلي 
والإن�سانية)2(  النباتية  كالر�سومات  الطبيعة؛  برو�سومات حتاكي  اأزدانت جدرانها   التي 

) لوحة9(.

فقد  املتحدة،  العربية  الإمارات  بدولة  الأخرى  احل�سارية  باملواقع  يتعلق  وفيما 
وياأتي يف مقدمتها البعثة الدمنركية- من اكت�ساف  تكنت البعثات الأثرية املختلفة– 
بالد  يف  نظائرها  مع  تت�سابه  التي  الفخارية  والك�سر  الأواين  من  متنوعة  جمموعات 

الرافدين.

فقد عرث يف مقابر “جبل حفيت” على جمموعة من الأواين الفخارية من طراز 
والأ�سود،  الأحمر  لونه ما بني  بالدولب،  وهو فخار م�سنوع  “جمدة ن�سر”  فخاريات 
ومزدان بت�ساميم زخرفية عبارة عن اأ�سرطة عمودية على الأكتاف بلون اأ�سود اأو رمادي 
داكن، ف�ساًل عن زخرفة املعينات بالتظليل املتعار�س على اأر�سية ق�سدية اللون، ت�سبه 
تنتهي بقواعد  الأبدان  الفخاريات مقعرة  فخاريات جمدة ن�سر املطلية)3(. كانت هذه 
طالء  من  عالمات  بع�سها  على  ظهر  م�ستوية،  وحواف  ق�سرة  اأعناق  ولها  منب�سطة، 
اأحمر اإمتد اإىل ما دون القاعدة، ويف الداخل اإمتد هذا الطالء من العنق حتى منطقة 

الكتف)4( )لوحة10(.

متنوعة  الفخارية  الأواين  من  جمموعة  على  “ال�سارقة”  اأمارة  يف  عرث  اأي�سًا 
الأ�سكال والألوان، وهي ت�سبه فخاريات “جبل حفيت” من طراز فخار “جمدة ن�سر” 
(1(Bibby	,	G.,	Kuml	,(1965(	,	p.	149.

(2(	De	Cardi	,	B.,	“A preliminary Report of Field Survey in the Northern Trucial States	”,	kuml	,	(1969( 
,p.	215.

(3(	Frifelt	,	K.,	op-cit,	p.	26.

(4(	Frifelt	,	K.,	“The Island of Umm an – Nar , Third Millennium Graves”,	vol	,	1.	Jutland	Archaeological	

Society	publication,	(1991(,	p.	40.
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ولها حواف مقلدية، يعود بع�سها– كما اأرخها “دانيال بوت�س”)1( اإىل ما بني )3200-
3000 ق.م(، يف حني اأرخ الباقي اإىل الألف الثالث ق. م)2(.

ويف اأحد قبور جبل “بحاي�س”– القرب رقم )B H S 72(- عرث على اأناء �سغر 
حيدي ال�سكل، ارتفاعه )9 �سم(، وله ملم�س رملي، اأما لونه فهو بني مائل اىل ال�سفرة، 
ويتكون الوعاء من قاعدة مدورة، وت�سكيل حيدي �سديد الربوز عند الكتف، ورقبة ق�سرة 
جدًا منتهية بحافة ب�سيطة)3( ) لوحة11(. وياأتي املثال الوحيد ال�سبيه لهذا الإناء من 
يف  اختالف  مع  البدن،  �سكل  يف  تامًا  يطابقه  حيث  “كلبا”)4(.  يف   )k2( رقم  القرب 
�سكل العنق واحلافة، وميكن العثور على قطع م�سابهة يف بالد الرافدين من الفرتتني 
ال�سالليتني الثانية والثالثة املبكرة، خ�سو�سًا يف منطقة “دياىل” و”اأبو ال�سالبيخ”)5(. 
والأرجح اأن هذا الوعاء يعود اىل فرتة ال�ساللة الثالثة، ولي�س الثانية، حيث اإن الأوعية 

من الفرتة الأقدم تتميز عادة عن الفرتة الالحقة بت�سكيل حيدي اأ�سد. 

وقد عرث اأي�سًا على اأمثلة �سبيهة من حقبة “ال�ساللة الأوىل” باملوقع “هيلي8”، 
تنتمي  �سريطية،  حافة  ذات  ال�سكل  حيدية  كبرة  فخارية  اأواين  ا�ستعمال  �ساد  حيث 
رث على مناذج مطابقة لها يف مواقع: “اأور”،  اإىل الطراز ال�سائع يف بالد الرافدين، عرُ
وت�سكل تلك الأواين اأحد الدلئل املهمة التي تثبت قيام  و”العبيد” و”اأبو ال�سالبيح”. 

عالقات جتارية بني جزيرة “اأم النار” وبالد الرافدين)6(.

ومما جتدر الإ�سارة اإليه اأن ال�سمات املميزة لفخاريات ع�سور “فجر ال�ساللت” 
الإمارات  بدولة  احل�سارية  املواقع  من  عدد  يف  الظهور  يف  اأخذت  الرافدين،  بالد  يف 

(1(	Potts	,	D.T.,	“Further Excavations at Tell Abraq – the 1990 Season”	,	Munksgaard,	(1991(,	p.	150.

(2(	Ibid.,	p.	152.

(3(	Delougaz	,	p.,	“Pottery From the Diyala Region	”,	p.	63.

(4(	Philips	 ,	G.,	 “Kalba Excavations 1993 -1994	 ”	 ,	unpubl	 ,	Report	Submilted	 to	 the	Directorate	of	

Antiquity	,	Sharjah	,(1996(,	p.	92.

(5(Moon	,	 J.,	“Abu Salabikh Excavation , 3 Catalogue of Early Dynastic pottery ”,	London,	(1987(,	

	p.	38.

	))) هيلير، بيرت، “احل�سارة الدفينة، مدخل اإىل اأثار دولة الأمارات العربية املتحدة، �س 49.
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العربية املتحدة)1(. وميكننا اأن نوؤرخ لهذه الفرتة بالن�سف الأول من الألف الثالث ق. م 
-2650 ق.م( )2(. 2900(

و”راأ�س  النار”  و”اأم  حفيت”،  “جبل  مواقع:  يف  املكت�سفة  الفخاريات  ومناذج 
غنا�سة” بدولة الإمارات العربية املتحدة، و”تل خفاجي” و”دياىل” ببالد الرافدين، 
ت�سر اإىل وجود ت�سابه بني الفخاريات يف كلتا املنطقني، �سواء من حيث طرق �سناعتها 

اأو يف طرز زخرفتها)3(.

اإن اأغلبية ما اكت�سف من فخاريات لتلك احلقبة عبارة عن اأواين خمتلفة الأحجام 
والأ�سكال، ذات حافة �سميكة وقاعدة حمدبة، اأما بالن�سبة ملو�سوعات زخرفتها فيمكن 

اإجمالها يف الزخارف الهند�سية واحليوانية)4(.

“اأم  جزيرة  يف  الأثرية  التنقيبات  اأظهرت  احل�سر،  ولي�س  املثال  �سبيل  فعلى 
اأواين فخارية متميزة، ممزوجة بحبيبات رملية،  ك�سر  نف�سها–  الفرتة  من  النار”– 
تثل نوعًا من فخاريات تتميز بحافة �سمكية مثنية اإىل اخلارج، اأثبتت بعد حتليلها مع 
بوا�سطة الإنك�سار الإ�سعاعي يف  جمموعة اأخرى م�سابهة من مواقع: “اأور” و”دياىل”، 
التحاليل املخربية الأولية، اأنها م�ستوردة من جنوب بالد الرافدين، على اأ�سا�س املركبات 
اجليولوجية لكل قطعة فخارية، اإ�سافة اإىل مقارنة الأ�سكال، ولذلك �سميت بفخاريات 

وادي الرافدين)5(.

مان، فاإنه يحمل ال�سفات نف�سها، لكن  اأما الفخار املكت�سف يف “طوي �سليم” بعرُ

الأحمر  اللون  وا�ستخدام  �سناعته،  اأ�سلوب  ومن  )لوحة12(،  هند�سية  بزخارف 
والأ�سود والرمادي اإ�سافة اإىل الزخارف الهند�سية ورمبا احليوانية، يتبني اأنها مميزات 

	)1( هيلير، بيرت، “احل�سارة الدفينة، مدخل اإىل اأثار دولة الأمارات العربية املتحدة، �س 50.

(2(	Ddemocracy	in	Ancient	Mesopotamia,	JNES ,	vol	.2	,	(	1943(,	pp.	167-169.
	)3(النا�سوري، ر�سيد، »دور عمان احل�ساري يف فجر التاريخ«، ح�ساد، املجلد الأول، الطبعة الثانية، م�سقط، )1980م(، �س 147.

	)4(النا�سوري، ر�سيد، »دور عمان احل�ساري يف فجر التاريخ«، ح�ساد، �س 148.

		)5(التكريتي، وليد يا�سني، “نتائج اأعمال امل�سح والتنقيب يف جزيرة غنا�سة– بحث يف ح�سارة الألف الثالث ق.م يف دولة الأمارات العربية   

جملة الآثار يف دولة الأمارات العربية املتحدة، العدد 4، )1985(، �س 17.         املتحدة”، 
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الفرتة  ويف  مانية،  العرُ اجلزيرة  و�سبه  الأمارات  مواقع  فخاريات  اأغلب  فيها  ا�سرتكت 
نف�سها مع جنوب العراق)1(. والتي يطلق عليها فرتة “فخار اأم النار” لكلتا املنطقتني 

)لوحة13(.

“، فقد  الثالثة  “اأور  و�ساللة  “الأكدي”  وفيما يتعلق باملرحلة احل�سارية للع�سر 
ال�سابق،  اأكرث تطورًا من  الفخارية،  والقوارير  الأواين  اأنواع جديدة من  تيزت بظهور 
ومثل هذا الأمر يظهر تغرًا يف التقليد يجعل الفرتة “الأكدية” و “اأور الثالثة” فرتة 
التواريخ  و�سع  ثم  ومن  لها)2(.  املميز  الفخار  اأنواع  من  مواقعها  تاأريخ  ميكن  تاريخية 

املقارنة للمواد الأخرى املكت�سفة يف املوقع نف�سه.

ورقبة  م�سطحة  اأو  �سغرة  قاعدة  ذو  كمرثيًا،  �سكاًل  احلقبة  تلك  اأواين  اتخذت 
اأ�سطوانية طويلة، ومثل هذه الآنية وجدت يف مواقع جنوب العراق يف املقربة امللكية يف 
“اأور” وميتد اإنت�سارها اإىل منطقة “دياىل”)3( يف “تل اأ�سمر” ويف “اأوروك” و”تلو”، 
ويف مواقع الإمارات العربية املتحدة اكت�سف هذا النوع من الفخار- الآنية القارورية- يف 
“اأم النار”)4( )لوحة14(. ولعل يف مثل هذا الت�سابه ما يوؤكد الإرتباط بني املنطقني– 
مو�سوع الدرا�سة– خا�سة مع �سبه قوي يف ال�سكل والأبعاد وحتى البنية، ومما ل �سك 

فيه اأن هذا الأمر يرجع اإىل طبيعة العالقات احل�سارية والثقافية بني الطرفني.

يف  وميثلها  م،  ق.  الثاين  الألف  وبداية  الثالث  الألف  نهاية  فرتة  فخاريات  اأما 
جنوب بالد الرافدين مواقع: “اأور” و”تلو” فقد انت�سرت انت�سارًا وا�سعارُ يف الإمارات 
العربية املتحدة يف مواقع: “تل اأبرق” و”جرن بنت �سعود”)5(. مع ا�ستمرار فخاريات 
الفرتة ال�سابقة، اإل اأن التغر احلا�سل خالل هذه الفرتة هو اأن معظم الك�سر الفخارية 

(1(	Delougaz	,	P.,	“Pottery From the Diyala Rigion	”	OIP	,	vol	,	63	,	Chicogo,	(1952(,	p.	64.

(2(		Lioyd	,	S	.,	“Urk pottery	”,	p.	46.

(3(	Delougaz	,	P.,	“Pottery From The Diyala	”,	p.	300.

(4(	During	Capers	,	E	,	G	.L	.,	“	Sumer , Coastal Arabia and the Indus valley in protolirerate and early 

Dynastic		”	,	JESHO	,	vol	.22	,	(1979(,	p.	298.

(5(	Potts,	D.	T.,	“Rethinking some Aspects of Trade in the Arabian Gulf , World Archacdogy	“,	vol	

.24,	(1993(,	p.	432.



112

درا�ضات يف علم الأثار والرتاث 

الأماراتية كان من ال�سهل تييزها باأنها اإنتاج حملي من حيث ا�ستخدام الطينة، خا�سة 
اأما من حيث ال�سكل فهي حتمل الكثر من �سفات الفخار »البابلي  فخاريات “تل ابرق”، 

القدمي«)1( )لوحة15(.

 ويف �سوء ما تقدم ميكن ا�ستنتاج التايل: 

العربية  لالإمارات  اأن  البحث  مو�سوع  الفخار  ومنها  املادية؛  الأثرية  ال�سواهد  توؤكد   -
املتحدة تراث اإن�ساين غاية  يف الأهمية، ولذلك يت�سوجب على الباحثني ت�سنيف مادته 
الوقوف  بهدف  وذلك  املقارن،  التحليلي  املنهج  با�ستخدام  تف�سرها  وحماولة  الأثرية 
مبختلف  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  جمعت  التي  احل�سارية  العالقات  خلفية  على 

ح�سارات ال�سعوب املجاورة لها ومنها ح�سارة بالد الرافدين.

- وتبعًا للنتائج التي تعطيها هذه الدرا�سة، ميكن تبيان مكانة الإمارات العربية املتحدة، 
واأهميتها كمنطقة اإت�سال بني بع�س املراكز احل�سارية الكربى يف منطقة ال�سرق الأدنى 
تاأثر  م�ستقاًل  ح�ساريًا  كيانًا  تثل  احل�سارة  هذه  كانت  اإذا  ما  تبيان  وكذلك  القدمي، 
تاأثرها احل�ساري على  بالت�سالت احل�سارية واملدى الذي بلغته هذه الت�سالت يف 

املنطقة.

اإن الك�سف عن فخار الألف الثالث ق.م يف دولة الإمارات العربية املتحدة ومقارنته   -
اأو  الزخرفية  الطرز  اأو  الألوان  �سواء من حيث  الرافدين  بالد  �سائع يف جنوب  هو  مبا 
باأمناط جديدة من  اخلليجية  امل�ستوطنات  تاأثر  على  دلياًل  عٌد  يرُ ال�سناعة،  تقنية  حتى 
اخلربات الوافدة واأن تاأثر اجلماعات العراقية القدمية على �سكان املناطق اخلليجية– 
يبدو وا�سحًا برغم الآراء التي  وعلى وجه التخ�سي�س يف الإمارات العربية املتحدة– 
تنادي بعك�س ذلك واأن قدوم جماعات لها من اخل�سائ�س  واملميزات والأمناط املعي�سية 
اجلديدة يف املنطقة هو ما نلحظه يف تطور تقنية ال�سناعة �سواًء يف الأدوات الفخارية اأو 

غرها من الأدوات الأخرى يف املواقع الإماراتية خالل تلك الفرتة.

(1(	Ibid	.,	p.	433.
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 ) لوحة1( :مناذج من زخرفة فخار مرحلة جمدة ن�سر.

Sollberger ، E .، ”Nots on the early Inscriptions From Ur and el – obed “ ، Iraq ، 
22 ، )1960( ، p.117.
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بالد    بجنوب  ن�سر،  جمدة  ح�سارة  من  الفخارية،  الأواين  لزخرفة  مناذج  )لوحة2( 

                الرافدين.
Delougaz ، P.، Pottery From the Diyala Region ، p.301.
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)لوحة3(: اإناء من الفخار الأحمر امل�سبوغ بالأ�سود، من حقبة »اأم النار«، عرث عليه يف 
اأحد قبور« املويهات« بعجمان. بيرت هيلير: احل�سارة الدفينة، �س 49.
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)لوحة4(: فخار رمادي بزخارف متنوعة يحمل طرز زخارف جمدة ن�سر، من جزيرة 
»اأم النار«.

Bibby ، G .، “Looking For Dilmun” ، London، )1970(، p. 49.
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)لوحة5(: اإناء من قرب يف جبل حفيت يحمل زخارف حلزونية واأ�سكال �سبه دائرية، من 
طراز فخار جمدة ن�سر، بيرت هيلير: احل�سارة الدفينة، �س 49.
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 )لوحة6(: مناذج لزخارف خمتلفة من اأم النار

Thorvildsen ، K .، ”Burial Cairns on umm – an – Nar  “ ، p. 219.
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)لوحة7(: بع�س الأواين الفخارية املزخرفة- موقع »هيلي«

Bibby ، G .، Kuml ، )1965( ، p. 149.

)لوحة8(: اأواين فخارية مزخرفة بخطوط – موقع »هيلي«

De Cardi ، B .،”A preliminary Report of field Survey in the Northerm Trucial 
States”، Kuml ، )1969( ، p. 215.
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 )لوحة9(: اأواين مزخرفة بر�سومات نباتية واإن�سانية– موقع “هيلي”.

Bibby ، G .، op-cit ، p. 149.

)لوحة10(: جمموعة فخارية من مقابر »جبل حفيت« على طراز فخار بالد الرافدين

Frifelt، K.، » Apossible Link Between The Gemdet Nasr and The Umm-Al – 

Nar Groves of Oman ” ، JOS ، )1975( ، p. 24.
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 ]BHS 72] لوحة11(: اإناء من نوع اأوعية بالد الرافدين ا�ستخرج من القرب رقم(
�سباح عبود جا�سم: “ ثقافة الألفية الثالثة يف اأمارة ال�سارقة”،  فى “جبل بحاي�س”. 

بحوث املوؤتر الدويل الأول لآثار الإمارات العربية املتحدة، )2001م(، �س 92.
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)لوحة12(: منوذج لفخار عمان من فرتة “اأم النار” يف موقع “طوي �سليم” ي�سابه 
فخار مواقع جنوب العراق– ع�سر فجر ال�ساللت.

Delougaz ، P.، ”Pottery From the Diyala Rigion “ OIP ، vol ، 63، Chicogo، )1952(، 
p. 64.   
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من مواقع خمتلفة يف  النار”  “اأم  لفرتة  لأ�سكال فخارية خمتلفة  13(: مناذج  )لوحة 
فجر  يف  احل�ساري  عمان  “دور  النا�سوري:  ر�سيد  العراق.  وجنوب  وعمان  الإمارات 

ح�ساد– املجلد الأول، الطبعة الثانية، م�سقط، )1980(، �س 147. التاريخ”- 
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)لوحة 14(:  اآنية قارورية من “اأم النار” ت�سابه فخار جنوب العراق– �ساللة اأور 
الثالثة

Lioyd ، S .، ”Urk Pottery “ ، p. 46
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)لوحة15(: ر�سم تخطيطية لك�سر اأوان فخارية، فوهاتها مت�سابهة، اكت�سفت يف مواقع 

اإماراتيه وعراقية متعددة.
Potts ، D . T .، ”Rethinking some Aspects of Trade in the Arabian Gulf ، World 

Archacdogy ”، vol .24، )1993(، p. 432. 
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بقايا املعبد ال�ضرقي يف دندرة )بوابة اأم احَلَلق(

د.عبدالرحمن علي عبدالرحمن

كلية الآداب والعلوم الإن�سانية - جامعة جازان / كلية الآثار - جامعة القاهرة

       اإىل ال�سرق من �سور الطوب اللنب املحيط مبعبد حتحور يف دندرة)1( توجد م�ساحة 
�سا�سعة تتد حواإىل ن�سف كليومرت وتنتهي ببقايا حجرية �سخمة كانت يف اأحد الأيام 
ت�سكل معبد كبر يف املنطقة )اللوحات1، 2، 3(، وكل مابقى من هذا املعبد يف الوقت 
املوقع  املتناثرة يف  الكتل احلجرية  وبع�س  باب  بوابة �سخمة وجزء �سغر من  الراهن 

الذي يطلق عليه ا�سم املعبد ال�سرقى )لوحة4(.      

       يطلق على هذه البوابة حالًيا ا�سم “بوابة اأم احللق” ن�سبة اإىل النجع القريب منها 
الذي تغر ا�سمه حالًيا اإىل “جنع  الذي كان يطلق عليه قدمًيا ا�سم “جنع اأم احَلَلق”، 
ورة”)2(، وتقع البوابة على بعد حواإىل 400 م اإىل ال�سرق من ال�سور املحيط مبعبد  احلجرُ
دندرة، ومل يرد ذكر للبوابة يف امل�سادر القدمية اأو احلديثة اإل نادًرا، فقد ذكر البوابة 
اأن  F. Daumas”)3(، ويرجح  “فران�سو دوما  يف الع�سر احلديث العالمة الفرن�سي 
ثالوث دندرة  الثالث يف  ال�سلع  اإما لإيحى  املكر�سة  املعابد  بوابة لأحد  البوابة هي  هذه 
اأ�سا�سات  وبع�س  البوابة  هذه  �سوى  حالًيا  املعبد  من  يتبق  ومل  اإدفو،  رب  حلور�س  اأو 
اأ�سارت يف فقرة للبوابة فرتى اأن  S. Cauville التي  اجلدران)4(، اأما �سيلفي كوفيل 
 هذه البوابة هي جزء من معبد حور�س يف دندرة، وحمور هذه البوابة �سمايل – جنوبي 

)1( دندرة هى عا�سمة املقاطعة ال�ساد�سة من مقاطعات م�سر العليا وتقع دندرة على ال�سفة الغربية لنهر النيل اإىل ال�سمال من مدينة قنا 
احلالية  بحوايل 5 كم، وقد بقى ا�سم دندرة القدمي حتمله القرية احلديثة التى تقع اإىل ال�سمال قلياًل من املوقع القدمي، انظر، عبدالرحمن على 

عبدالرحمن: املعابد امل�سرية فى الع�سرين البطلمى والرومانى، جزءان، القاهرة 2012، �س 263.
باملعبد  الأحجار اخلا�سة  “جنع احلجورة” كدللة �سمنية على كمية  ا�سم  الذى رمبا حمل  النجع،  اأهل  )2( معلومة مت احل�سول عليها من 

املتناثرة اأمام منازل النجع التى لتبعد عن املوقع �سوى ب�سعة اأمتار.
(3) F. Daumas, Dendara et le temples d›Hathor, Le Caire, 1969, 14-15.
(4) F. Daumas, Dendara et le temples d›Hathor, 14.
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وترجع اإىل عهد كل من الإمرباطور اأنطونينو�س بيو�س )138 – 161م( واأبنه ماركو�س 
اأورليو�س )161 – 180م()1(.

      كما اأ�سر اإىل املوقع ب�سفة عامة على اأنه يوجد به بقايا معبد حور�س البحدتى )على 
الرغم من اأنه يوجد مبنى اآخر اإىل ال�سرق منه هو الأقرب اإىل مكان البوابة والتخطيط 
املقرتح للمعبد()2( )لوحة3(، ويف الوقت ذاته ي�سر �سا�سيناة Chassinat اإىل اأن ما 
يطلق عيه ا�سم  هو مكان ا�سرتاحة ملوكب حتحور اأثناء رحلتها من واإىل اإدفو 
باملتحف   Panas تثال  ون�سو�س  دندرة  ومعبد  اإدفو  معبد  ن�سو�س  ح�سب  يقع  واأنه 
امل�سرى اإىل اجلنوب من معبد حتحور وكان هناك طريق ي�سل بني مدخل هذا املكان 

وبني معبد دندرة)3(.

     ويتناول هذا البحث و�سف البوابة وحماولة التو�سل اإىل م�سيد املعبد واملعبود الذي 
كّر�س اإليه من خالل بع�س الن�سو�س املوجودة عليها.

      ويبدو اأن هذه البوابة كانت البوابة املوجودة بال�سور اللبنى الذي يحيط باملعبد، حيث 
ل توجد نقو�س على اجلانبني اللذين يفرت�س اأنهما كانا مت�سلني بجدار ال�سور اللبنى، 
كما توجد اإىل الغرب من البوابة بقايا وا�سحة على الأر�س لأ�سا�سات ال�سور عبارة عن 

م�ستطيل من الطوب اللنب ظاهر عياًنا بياًنا للمارة )الوحتان 6، 10(.

م�ضيد البوابة:

الإمرباطور  هو  �سيدها  الذي  اأن  البوابة  على  املوجودة  اخلراطي�س  من  يت�سح      
)ال�سمالية(  اخلارجية  الواجهة  على  البوابة  نقو�س  حتمل  حيث  بيو�س،  اأنطونينو�س 

والداخلية )اجلنوبية( للبوابة خراطي�س با�سمه.

(1) S. Cauville, Dendara, Le temple d’Isis, texte, Le Caire 2007, p.XV.
(2) M. N. Aimé-Giron. Une stele trilingue du stratège ptolémée fils de Panas, ASAE XXVI (1926), p.154-
155.
(3)E. Chassinat, Le temple d’Horus Behouditi á Dendérah, RdEA I (1927), p. 303.
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واأكملها من بعده اإبنه الإمرباطور ماركو�س اأوريليو�س، حيث اأن نقو�س ومناظر ممر اأو 
�سمك البوابة على اجلانبني ال�سرقى والغربى حتمل خراطي�سه.

 

حالة البوابة:

العتب  اإىل  اإ�سافة  �سفوف  خم�سة  اإىل  منها  جانب  كل  ق�سم  �سخمة  والبوابة 
والكورني�س الذي يعلو عتب البوابة ويزينه قر�س ال�سم�س املجنح من اخلارج )ال�سمال( 
اخلارج  من  اأي  ال�سمالية  الناحية  من  البوابة  تعر�ست  وقد  )اجلنوب(،  الداخل  ومن 
اأن مت ترميمها ب�سكل ع�سوائي بالطوب الأحمر كما  لول  اأن تقع  التلف، وكادت  لعوامل 

يظهر بال�سور التي التقطت للبوابة خا�سة الدعامة الغربية. 
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و�ضف مناظر البوابة:

      تبداأ البوابة من اأعلى على الوجهني ال�سمايل واجلنوبي بالكورني�س امل�سرى يزينه 
التي  واأ�سفله الزخرفة املعروفة بزخرفة اخليزرانه  قر�س ال�سم�س املجنح بحجم كبر 

تف�سل بني اجلزء العلوي والعتب ال�سفلي )لوحة 7(.

العتب العلوي للبوابة من اجلهة ال�ضمالية:

       ميثل هذا العتب الواجهة اخلارجية للبوابة )اللوحتان 8، 10(، ولالأ�سف فاإن اجلزء 
الذي يتو�سط هذا العتب مه�سم ولكن بقى منه ما يدل على اأنه ميثل �سكل قر�س ال�سم�س 
اأو املنزوع من  اأقرب اإىل ن�سف الدائرة واأ�سفله جند اجلزء امله�سم  املجنح على هيئة 
اجلدار ورمبا كان من مادة اأخرى قد تكون معدن ثمني )الأمر يحتاج اإىل درا�سة(، وهذا 
اجلزء املنزوع اأقرب اإىل �سكل عالمة الأفق ومن اأ�سفله جند املعبود “حيح” جال�ًسا فوق 
عالمة الذهب رافًعا يديه كاأمنا ي�سند بهما ال�سكل الذي كان موجوًدا يف اجلزء املفقود، 
الأبي�س  التاج  اأحدهما ترتدي  وعلى اجلانبني نرى ربتني قد تكونا نخبت وواجيت لأن 
والأخرى ترتدي التاج الأحمر، وقد مدت كل منهما يديها لت�سند ال�سكل املوجود باجلزء 
املفقود، وخلف كل ربة من الربتني يوجد �سطرين هروغليفيني راأ�سيني، ويتو�سط هذا 

ا العتب وعلى كل جانب من جانبيه يوجد منظران. املنظر اأي�سً

بيو�س  اأنطونينو�س  الإمرباطور  ميثالن  العتب  منت�سف  يليان  اللذان  املنظران          
الذي ترجع له مناظر واجهة البوابة من اخلارج )ال�سمال( يقدم عالمة ماعت مرة اإىل 
العتب(  ي�سار  واأق�سى  يليهما منظران )اأق�سى ميني  اإيزي�س،  اإىل  اأخرى  حتحور ومرة 
وخلفه  البحدتى  لكل من حور�س  احلربة  يقدم  الإمرباطور  الغرب( ميثل  الأول )جهة 
اإىل  ا  اأي�سً احلربة  يقدم  الإمرباطور  ميثل  ال�سرق(  )جهة  الثاين  واملنظر  اأوبت،  اأمون 

حور�س البحدى وخلفه حور�سماتاوى.

العتب العلوي للبوابة من اجلهة اجلنوبية:

عالمتي  بني  املجنح  ال�سم�س  قر�س  ميثل  راأئًعا  منظًرا  العتب  منت�سف  يف  �سور        
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ال�سرق والغرب ي�سرق خارًجا بجناحية من داخل عالمة الأفق )اللوحتان 9، 10(، وعلى 
جانبي عالمة الأفق نرى اإيزي�س ونفتي�س وقد رفعت كل منهما يديها وكاأنها �ستقبل قر�س 
ال�سم�س الذي ي�سرق من عالمة الأفق، واأ�سفل عالمة الأفق وبني اإيزي�س ونفتي�س جند 
اأ�سفل كاأمنا ت�سئ العامل الدنيوي  اأ�سعة ال�سم�س امل�سرقة من قر�س ال�سم�س نازلة اإىل 
للب�سر، وهذا املنظر يق�سم العتب اإىل ن�سفني مت�ساويني ي�سغل كل ن�سف منهما منظران.

مناظر ع�ضادتى البوابة من اخلارج )اجلهة ال�ضمالية( )لوحة 7(:

       يوجد على ع�سادتى البوابة يف هذه اجلهة م�ساحة مه�سمة تاًما لكنها كافية لوجود 
منظر بها وتقع باجلزء املرمم من البوابة، وقيا�ًسا على اجلهة الأخرى كان يوجد بها 

�سف �سفلي م�ساحته اأ�سغر من باقي ال�سفوف العلوية لكنه اختفي يف هذه اجلهة.

الع�ضادة الغربية )لوحة 11(:

          نبداأ باملناظر امل�سجلة على الع�سادة الغربية للبوابة )ميني الداخل( وتبداأ من 
اأ�سفل باجلزء املرمم الذي كان يحتوي على منظر بحجم اأ�سغر من املناظر التي تعلوه، 
اأما ال�سف الثاين فعليه منظر يكاد يكون قد اأختفي تاًما وليظهر منه �سيئ �سوى هيئة 
التي خلفه  وامل�سافة  ال�سم�س،  راأ�سه قر�س  يعلو  وراأ�س �سقر  اآدمى  واقف بج�سم  معبود 

ت�سمح بوجود معبود اأو معبودة اأخرى معه يف املنظر.

       املنظر الثالث الذي يعلوه فهو ي�سور الإمرباطور يطعن بحربته اأحد الأعداء وقد و�سع 
رجله اليمنى عليه ليثبته وبجانب رجل الإمرباطور يظهر اأ�سده الأليف الذي ي�ساعده يف 
الق�ساء على العدو وقد حمل املنظر عنوان “ذبح الأعداء” smA sbiw، الإمرباطور 
اأمام املعبود )حور( �سماتاوى بهيئة  تتم  يرتدي تاج الآتف فوق قرنني، وهذه الطق�سة 
تاج  وفوقه  املزدوج  التاج  من  يتكون  الذي  جب  املعبود  تاج  يرتدي  �سقر  وراأ�س  اآدمية 
الأتف، وخلف حور�س تقف الربة اإيزي�س والطريف هنا اأن اإيزي�س ترتدي التاج املزدوج.

         ال�سف الرابع ي�سغله منظر ي�سور �سعرة قتل الثعبان بوا�سطة الإمرباطور الذي 
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يطاأ  الوقت  نف�س  ويف  فمه  يف  ت�ساح  بحربته  ويطعن  الهمهم  تاج  يرتدي  وهو  يظهر 
smA msH واملالحظ  “ذبح التم�ساح”  التم�ساح برجله اليمنى، وعنوان املنظر هو 
هنا اأن احلربة نف�سها لها نهاية من اأعلى �سكلت على هيئة راأ�س �سقر وهي ت�سبه نف�س 
اأمام املعبود  حربة حور�س التي يق�سى بها على ال�سر، يوؤدى الإمرباطور هذه الطق�سة 
املزدوج مركب مع  التاج  يرتدي  وراأ�س �سقر  اآدمية  بهيئة  الذي �سور  البحدتى  حور�س 
اإيزي�س  الربة  البحدتى  حور�س  خلف  تقف  فقط(،  ري�ستني  من  )يتكون  الري�سى  التاج 

بهيئة اآدمية ترتدي التاج الري�سى به قر�س ال�سم�س.

         ال�سف اخلام�س والأخر من اأعلى وي�سغله منظر ي�سور الإمرباطور يحمل بكلتا 
يديه �سينية فوقها مركب )هي مركب ال�سباح معنجت(، الإمرباطور يرتدي تاج مركب 
مفرودان  قرنان  فوقه  الأحمر  التاج  من  ال�سفلي  باجلزء  يبداأ  حيث  عنا�سر،  عدة  من 
يرتدي  كما  ري�سة،  توجد  اجلانبني  وعلى  كوبرا  بهيئتى  ال�سم�س حماط  قر�س  يعلوهما 
نقبة مزينة بزخارف، اأمام الإمرباطور يقف املعبود حور�سماتاوى فوق عالمة �سماتاوى 
وقد اأم�سك بال�سل�سل )ال�س�سرتوم( من املحتمل اأن يكون حور�سماتاوى، وهذه التقدمة 
تتم اأمام الربة اإيزي�س التي مثلت واقفة ترتدي التاج احلتحورى فوقه العالمة الدالة على 
ا�سمها، وخلف اإيزي�س يقف املعبود اأوزير يرتدي تاج الأتف امليمز به والالفت للنظر اأن 

ا�سم كل من اأوزير واإيزي�س قد و�سع داخل خرطو�س.

الع�ضادة ال�ضرقية:

ال�سف   ،)12 )لوحة  �سفوف  خم�سة  اإىل  مق�سمة  �سابقتها  مثل  الع�سادة  هذه          
اأما ال�سف  الأول مه�سم تاًما وي�سغل مكانه حالًيا الرتميم احلديث بالطوب الأحمر، 
الثاين في�سغله منظر مه�سم يظهر منه جزء من الإمرباطور واقًفا رافًعا يده اليمنى كما 
لوكان يكر�س قربان، وقد وقف اأمامه اأثنان من املعبودات بقى من الأول جزء من اجل�سم 
يبدو من اجلزء  كما  معبودة  بقايا من ج�سم  وخلفه  راأ�سه،  يعلو  الذي  ال�سم�س  وقر�س 

ال�سفلي املتبقى منها.
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        ال�سف الثالث ميثل الإمرباطور يقوم بطعن ت�ساح باحلربة، ومي�سك بيده الأخرى 
ب�سل�سلة تنتهي ب�سكل اأن�سوطة ي�سيطر بها على هذا احليوان ومع ال�سل�سلة حربة اأخرى 
نا�سًرا  �سقر  راأ�سه  فوق  ويحلق  املزدوج  التاج  يرتدي  الإمرباطور  �سقر،  براأ�س  تنتهي 
 ،smA msH »جناحيه يقوم بحماية الإمرباطور، وحتمل الطق�سة عنوان »ذبح التم�ساح
وهذه الطق�سة تتم اأمام اأحد �سور املعبود حور�س ب�سكله املعتاد يرتدي تاج الأتف )التاج 
وخلف حور�س تقف الربة اإيزي�س  الأوزيرى( ويطلق عليه ا�سم “حور�س طفل حتحور”، 
“�سيدة اإدفو )بحدت(” التي مل يتبق منها �سوى اجلزء العلوي، وقد �سورت ترتدي تاج 

مركب من تاج الهمهم مع عنا�سر اأخرى مثل حيات الكوبرا.

        وي�سغل ال�سف الرابع طق�سة “ذبح الثور” smA iHw، ويف املنظر يظهر الإمرباطور 
اأعلى براأ�س �سقر يطعن ثور جاث حتت رجله الي�سرى،  يطعن بحربته التي تنتهي من 
راأ�س  الأمام  من  تزينها  قلن�سوة  فوق  و�سعا  قرنني  فوق  الأتف  تاج  الإمرباطور  يرتدي 
الرخمة رمز الربة نخبت، يوؤدى الإمرباطور هذه الطق�سة اأمام املعبود حور�س البحدتى 
ثل واقًفا بهيئة اآدمية وراأ�س �سقر يرتدي التاج الري�سى )تاج اأنوري�س(،  �سيد اإدفو الذي مرُ

تقف خلف حور�س البحدتى الربة حتحور �سيدة دندرة ترتدي تاج الأتف فوق قرنني.

        ال�سف اخلام�س والأخر ي�سور الإمرباطور يقدم مركب الليل )م�سكتت( وقد �سور 
واقًفا يحمل كلتا يديه �سنية فوقها مركب مزين بهيئات �سقور وتتميز مقدمة املركب 
ب�سكل الطفل اجلال�س عليها، يرتدي الإمرباطور تاج مركب من قرنني مفرودين بينهما 
قر�س �سم�س كبر بني ري�ستني، كما يرتدي نقبة مزخرفة و�سدرية، وقد ظهر على بطنه 
الإمرباطور  اأمام  يقف  �سم�س،  قر�س  راأ�سه  يعلو  جمنح  جعران  �سكل  عن  عبارة  حلية 
بال�سل�سل  اأم�سك  وقد  حتحور  بن  اإيحى  املعبود  �سماتاوى  عالمة  فوق  �سغر  بحجم 
وقالدة املنيت، يقدم الإمرباطور اإىل الربة حتحور التي تقف اأمامه بهيئة اآدمية ترتدي 
التاج املميز لها وهو يتكون من قرنني بينهما قر�س ال�سم�س )التاج احلتحورى(، ويقف 

خلف حتحور املعبود حور�س البحدتى بهيئته و�سكله املعتاد.

كل  على  ال�سفلي  املنظر  اأن  يتبني  الدعامتني  مناظر  بني  ب�سيطة  مقارنة  وبعقد          
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جانب مه�سم اإىل حد كبر ولكنه مثل باقي املناظر العلوية ميثل الإمرباطور يقدم لأثنني 
اأما  من املعبودات الأول منهما هو معبود براأ�س �سقر ي�سع على راأ�سه قر�س ال�سم�س، 
املنظران الثاين والثالث على كل جانب فهما ميثالن الق�ساء على ال�سر واملحافظة على 
النظام الكوين بوا�سطة امللك الذي يقر النظام، وكل منظر ميثل الإمرباطور وهو يقوم 
بطعن اأحد الرموز الدالة على ال�سر )اأ�سر- ثعبان – ت�ساح – ثور(، واملنظر الأخر 
العلوي يف كل جانب ي�سور تقدمي املركب )مركب ال�سباح على اليمني ومركب الليل على 

الي�سار(.

       ظهرت اإيزي�س وقد ا�ستحوذت على كل مناظر الع�سادة الغربية )�سواء مع حور�س اأو 
اأوزير( بالإ�سافة اإىل منظر من مناظر الع�سادة ال�سرقية، يف حني مل تظهر حتحور اإل 
يف منظرين فقط على الع�سادة ال�سرقية مما ي�سر اإىل وجود اأكرب لإيزي�س يف مناظر 

البوابة.

مناظر ع�ضادتى البوابة من الداخل )اجلهة اجلنوبية(:

      مناظر ع�سادتى البوابة يف اجلهة اجلنوبية اأح�سن حاًل من حيث احلفظ من اجلهة 
ال�سمالية، ولذلك فكل ع�سادة هنا ق�سمت اإىل خم�سة �سفوف وا�سحة غر العتب العلوي.

منظر الع�ضادة الغربية:

       ق�سمت هذه الع�سادة اإىل خم�سة �سفوف )لوحة 13( تبداأ من اأ�سفل مبنظر اأقل 
يف الرتفاع من املناظر التي تعلوه، وميثل هذا املنظر الإمرباطور يرتدي التاج الأحمر 
اأمامه، وتبداأ  الواقفة  اإىل جمموعة من الأرباب  يقدم قربان بكلتا يديه )غر وا�سح( 
حور�سماتاوى،  املعبود  هو  الأر�سني(  )توحيد  �سماتاوى  عالمة  فوق  يقف  طفل  مبعبود 
والتاج  اآدمية  بهيئة  اإيزي�س؟  الربة  تتقدمهم  معبودات  ثالث  يقف  حور�سماتاوى  خلف 
معبود  يقف  ال�سف  اآخر  ويف  الأتف  تاج  يرتدي  اأوزير  املعبود  يقف  وخلفها  احلتحورى 
اأن  يكون حور�سااي�سة؟)1(، املالحظ  املزدوج قد  التاج  يرتدي  وراأ�س �سقر  اآدمية  بهيئة 

)1( النق�س الذى يذكر اأ�سماء الأرباب غر وا�سح واعتمد الباحث على ال�سكل فى ذكر اأ�سماء املعبودات الثالثة.
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اجتاه هذه املناظر عك�س اجتاه مناظر الع�سادة الأخرى حيث يتجه املنظر من الغرب 
اإىل ال�سرق يف حني باقي ال�سفوف العلوية تتجه من ال�سرق اإىل الغرب.

       يف�سل بني ال�سف ال�سفلي وال�سف الثاين عالمة ال�سماء املزينة بالنجوم، واملنظر يف 
ال�سف الثاين مه�سم اإىل حد ما خا�سة يف اجلزء ال�سفلي، واملنظر ي�سور معبودة تتقدم 
الإمرباطور وحتمل مائدة عليها قرابني خمتلفة وت�سع على راأ�سها ثالث نباتات مما يدل 
لكنهما مه�سمان،  ا�سمها  بهما  كتب  واأمامها خرطو�سان  والزراعة  باحلقل  �سلتها  على 
اأما الإمرباطور فقد �سور خلفها واقًفا يرتدي التاج الري�سى )تاج تاتنن( حاماًل �سينية 
مملوءة بالقرابني، يوجه امللكة؟ والإمرباطور معبود واقف هو املعبود اأوزير يرتدي تاج 

الأتف.

      ال�سف الثالث ي�سور املعبود جحوتى واقًفا يرتدي تاج الهمهم وقد اأم�سك بجريدة 
النخيل واأخذ يكتب ا�سم الإمرباطور عليها، خلف جحوتى يقف الإمرباطور يرفع يديه 
الرخمة  طائر  هيئة  على  نخبت  الربة  حتوم  راأ�سه  وفوق  )مه�سم(  ما  قربات  حاماًل 
اثنان  والإمرباطور  جحوتى  يواجه  الإمرباطور،  على  احلماية  لإ�سباغ  جناحيها  نا�سرة 
من املعبودات الأوىل هي الربة اإيزي�س واقفة ترتدي التاج احلتحورى وفوق التاج العالمة 
اآدمية وراأ�س  اإيزي�س يقف معبود )مه�سم اإىل حدما( بهيئة  الدالة على ا�سمها، وخلف 
من  كنوع  اإيزي�س  الي�سرى خلف  يده  رافًعا  اأو حور�سماتاوى  املعبود حور�س  لعله  �سقر؟ 

احلماية اأو التبجيل.

        اأما ال�سف الرابع فقد �سور عليه منظر مهم ي�سور عملية تبادل ما بني الإمرباطور 
ومعبود براأ�س اأ�سد، حيث نرى الإمرباطور واقًفا يرتدي تاج الأتف فوق النم�س ميد كلتا 
يديه اإىل الأمام، اليمنى ي�سلم بها احلربة اإىل حور�س والي�سرى يت�سلم بها من املعبود 
التاج املزدوج  اأ�سد يرتدي  اأمام الإمرباطور معبود براأ�س  عالمة الحتفالت والأعياد، 
ميد كلتا يديه حيث ياأخد باليد اليمنى احلربة من الإمرباطور وي�سلمه باليد الي�سرى 
عالمة الأعياد، وخلف هذا املعبود تقف الربة اإيزي�س ترتدي التاج احلتحورى والعالمة 

الدالة على ا�سمها.
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       اأما ال�سف اخلام�س والأخر على هذه الع�سادة فقد �سور عليه الإمرباطور ميد 
تاج  ليرتدي  والإمرباطور  اأمامه،  الواقفة  املعبوادت  اإىل  يتعبد  الأمام  اإىل  اليمنى  يده 
على راأ�سه واإمنا يرتدي غطاء ب�سيط للراأ�س اأقرب اإىل طاقية، ويعلو راأ�سه قر�س �سم�س 
اأوزير  اإىل املعبود  تتدىل منه حيتي كوبرا حتى يكادا يالم�سا راأ�سه، الإمرباطور يتعبد 
اآدمية ترتدي نف�س  اإيزي�س بهيئة  اأمامه يرتدتى تاج الأتف ومن خلفه تقف  الذي يقف 

التاج الذي يرتديه اأوزير وترتدي رداء طويل يغطى كتفيها.

مناظر الع�ضادة ال�ضرقية:

ا اإىل خم�سة �سفوف )لوحة 14( تبداأ من اأ�سفل مبنظر  ق�سمت هذه الع�سادة اأي�سً
اأقل يف الرتفاع من املناظر التي تعلوه، وهذا املنظر مه�سم اإىل حد ما خا�سة يف اجلزء 
العلوي حتى اأننا نرى ال�سخ�سيات ب�سعوبة، املنظر يتجه من ال�سرق اإىل الغرب وي�سور 
القرابني  من  جمموعة  عليها  مائدة  يحمل  الأبي�س  التاج  يرتدي  واقًفا  الإمرباطور 
املختلفة، اأمام الإمرباطور جمموعة من الأرباب تبداأ باملعبود الطفل ال�سغر يقف فوق 
عالمة ال�سماتاوى، يليه معبودة بهيئة اآدمية وقد ته�سم التاج الذي ترتديه وكذلك ا�سمها، 
وقد تكون هذه املعبودة حتحور؟)1(، وخلفها يقف معبود براأ�س �سقر يرتدي التاج املزدوج 
 رمبا ميثل حور�س البحدتى، ويف اآخر ال�سف يقف معبود اآخر بهيئة اآدمية يرتدي تاج 

مركب رمبا ميثل ال�سلع الثالث يف ثالوث دندرة املعبود الطفل اإيحى؟

باقي املناظر العلوية على نف�س الع�سادة تتجه من الغرب اإىل �سرق عك�س املنظر 
ال�سفلي، وميثل منظرال�سف الثاين ملكة واقفة حتمل القرابني وترتدي التاج الري�سى 
عامرة  مائدة  توجد  القرابني  حتمل  التي  يديها  واأ�سفل  احلتحورى  التاج  مع  مركب 
اأمام  )مه�سمة(  القرابني  يحمل  واقًفا  الإمرباطور  �سور  امللكة  خلف  ومن  بالقرابني، 

املعبود حور�س براأ�س �سقر يرتدي التاج املزدوج )معظم هيئته مه�سمة(.

ال�سف الثالث به منظر ي�سور الربة �س�سات ربة الكتابة وقد حملت فوق راأ�سها 

 )1( وذلك اعتماًدا على املنظر املقابل لهذا املنظر على الع�سادة الغربية والذى ي�سور الثالوث الأوزيرى، وبناء عليه قد يكون املنظر هنا 
ي�سور الثالوث اخلا�س بحتحور وحور�س البحدتى.
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العالمة الدالة على ا�سمها وهي ت�سك بجريدة النخيل وتقوم بالكتابة عليها وت�سلمها 
اأمامها، خلف �س�سات يقف الإمرباطور يرتدي تاج اخلرب�س )التاج  الواقفة  الربة  اإىل 
الأزرق( ويرفع كلتا يديه مي�سك باليد الي�سرى قطعة قما�س واليد اليمنى فارغة، وفوق 
راأ�س الإمرباطور نى الربة نخبت على هيئة طائر الرخمة نا�سرة جناحيها ت�سبغ احلماية 
اأمام الربة �س�سات تقف املعبودة حتحور ترتدي تاجها املميز )التاج  على الإمرباطور، 
الربة �س�سات، خلف حتحور  لتت�سلم جريدة النخيل من  اليمنى  احلتحورى( تد يدها 

يقف اأحد املعبودات يرفع يده خلف حتحور ويرتدي التاج ذو الري�ستني )تاج تاتنن(.

       ال�سف الرابع ي�سور منظر ت�سليم وت�سلم بني الإمرباطور واملعبود حور�سماتاوى، 
ب�سيف  اليمنى  يده  ميد  قلن�سوه  فوق  الآتف  تاج  يرتدي  واقًفا  الإمرباطور  يظهر  حيث 
الحتفالت  عالمة  الأخرى  بيده  ويت�سلم  حور�سماتاوى  اإىل  يقدمه  املعقوف  النت�سار 
والأعياد، اأمام الإمرباطور يقف املعبود حور�سماتاوى براأ�س �سقر يرتدي تاج مكون من 
ري�ستني كبرتني وقد مد يده اليمنى ليت�سلم ال�سيف من الإمرباطور وميد الي�سرى بعالمة 
– تفنوت  املعبودة حتحور  تقف  لالإمرباطور، خلف حور�سماتاوى  ليعطيها  الحتفالت 
بهيئة اآدمية وراأ�س اأنثى الأ�سد ترتدي تاج الآتف م�ساف اإليه التاج احلتحورى كما ترتدي 

رداء طويل حابك مزرك�س.

اأقرب اإىل �سكل  اأعلى ميثل الإمرباطور واقًفا يرتدي قلن�سوة          املنظر الأخر من 
النم�س ويرفع كلتا يديه حاماًل يف كل يد اإناء وفوق راأ�س الإمرباطور جند قر�س �سم�س 
تتدىل منه حيتي كوبرا مثلما راأينا يف منظر ال�سف العلوي بالع�سادة الغربية على نف�س 
اجلهة من البوابة، الإمرباطور يقدم للمعبود حور�س البحدتى بهيئة اآدمية وراأ�س �سقر 
وقد توج بقر�س �سم�س، خلفه تقف الربة حتحور وقد ه�سم اجلزء العلوي منها تاًما 
)الراأ�س والكتفني( ولكن بقى جزء من التاج الذي ترتديه وهو عبارة عن اجلزء العلوي 

من �سل�سل حتحور نف�سها)1(.

 )1( كل املناظر ال�سابقة التي مت �سرحها وو�سفها هي من م�ساهدة عينية للباحث وت�سوير �سخ�سي بتاريخ 20 مايو 2013م.
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املناظر امل�ضورة على تخانة )�ُضمك( جدار البوابة:

اأوًل: التخانة ال�ضمالية.

اجلانب الغربي )مين الداخل( )لوحة 15(

ذراعي  من  اأجزاء  �سوى  منه  يتبق  مل  جًدا  مه�سم  مبنظر  اجلانب  هذا  يبداأ 
الإمرباطور واجلزء الأ�سفل منه، ويظهر رافًعا يديه يقدم تقدمة ما اإىل اأحد املعبودات 
الواقفة اأمامه والتي تبقى منه ال�سطر الأي�سر من ج�سده والذي رمبا يكون املعبود حور�س 

البحدتى.

جحوتى املعبود  اإىل  الكتابة  لوحة  تقدمة  منظر  هو  يعلوه  الذي  الثاين   املنظر 
 sar gsty، وي�سور املنظر الإمرباطور ماركو�س اأوريليو�س يرتدي تاج الهمهم ويرفع 
بكلتا يديه لوحة الكتابة اإىل املعبود جحوتى الواقف اأمامه بهيئة اآدمية وراأ�س اأبى منجل 
)الأيب�س(، وقد و�سع على راأ�سه الهالل وقر�س القمر، وقد كتب اأمام راأ�سه ا�سمه واألقابه 
“تالوة بوا�سطة جحوتى العظيم جًدا �سيد الأ�سمونني، املعبود العظيم يف معبد حور�س”، 
 pr-@r وهذه املرة الأوىل التي جند فيها ا�سم املعبد وا�سًحا كما ورد يف ن�سو�س البوابة 

.  

على  القما�س  يقدم  اأوريليو�س  ماركو�س  الإمرباطور  نف�س  ي�سور  الثالث  املنظر 
�سكل عالمة الأفق  اإىل اأثنني من املعبودات، ويظهر الإمرباطور واقًفا يرتدي التاج 
املزدوج وال�سدرية الوا�سعة  ورداء له زخارف ت�سبه الري�س ويرفع التقدمة بكلتا يديه، 
يقف اأمام الإمرباطور املعبود اأمون-رع يرتدي تاجه الري�سى املميز، وخلف اأمون كانت 
تقف معبودة مل يتبق منها �سوى جزء من التاج الذي ترتديه )التاج املزدوج( وال�سوجلان 

الذي ت�سك به، لكن بقى ا�سمها وهي الربة موت زوجة اأمون.

املنظر الأخر من اأعلى ي�سور طق�سة رفع ال�سماء بوا�سطة الإمرباطور، حيث ظهر 
واقًفا رافًعا كلتا يديه اإىل اأعلى حاماًل عالمة ال�سماء ومن فوقها قر�س ال�سم�س املجنح، 
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وهذه الطق�سة تتم اأمام اأحد املعبودات الذي �سور واقًفا بهيئة اآدمية وقد و�سع فوق راأ�سه 
قر�س ال�سم�س.

ب- اجلانب ال�ضرقي )ي�ضار الداخل( )لوحة 16(

هذا اجلانب مه�سم يف اجلزء ال�سفلي منه ومرمم بالطوب الأحمر، وتبداأ املناظر 
بتقدمة  يده  ويرفع  الهمهم  تاج  يرتدي  الإمرباطور  ي�سور  منظر  من  العلوي  باجلزء 
ا، الأول هو املعبود  الالنهائية  اإىل اإثنني من املعبودات بقى منهما اجلزء العلوي اأي�سً
�سو الذي بقى منه الراأ�س والكتفني وقد و�سع على راأ�سه الري�سة الدالة على ا�سمه، وخلف 
�سو تقف الربة تفنوت وقد بقى منها الراأ�س التي �سكلت على هيئة اأنثى الأ�سد ت�سع فوق 

راأ�سها قر�س �سم�س.

يعلو هذا املنظر منظر ي�سور الإمرباطور يقدم عني الوجات، حيث يظهر واقًفا 
يرتدي تاج مركب من التاج الأحمر فوقه ري�ستان، ويرفع يده الي�سرى التي حتمل عني 
الوجات  بينما يرفع اليد اليمنى يف و�سع تعبد، يقدم الإمرباطور العني اإىل املعبود 
التقليدية، حيث يظهر منت�سب  ب�سكله وهيئته  اأمامه  واقًفا  الذي يظهر  مني رب قفط 
الع�سو الذكرى رافًعا يديه حاماًل املذبة اأمام مق�سورته التي يعلوها نبات اخل�س، تقف 
خلف مني الربة اإيزي�س بهيئة اآدمية ترتدي التاج احلتحورى وفوقه العالمة الدالة على 

ا�سمها.

اأما املنظر الأخر من اأعلى فهو ي�سور طق�سة رفع ال�سماء كما راأيناها على اجلانب 
املقابل ولكن هذه املرة ت�سور اأمام املعبود حور�سماتاوى الذي ظهر بهيئة اآدمية وراأ�س 

�سقر ي�سع على راأ�سه قر�س ال�سم�س.

ثانًيا: التخانة اجلنوبية.

اجلانب الغربى )مين الداخل( )لوحة 17(

يبداأ هذا اجلانب مبنظر يكاد يظهر ب�سعوبة بالغة خا�سة يف اجلزء العلوي منه، 
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وي�سور اأربع هيئات، هيئتني ل�سيدتني وهيئتني لرجلني، وقد ظهروا بالتناوب يف املنظر 
مبعنى اأن املنظر يبداأ ب�سيدة ثم رجل ثم �سيدة ثم رجل، ويبدو اأن املنظر ي�سور موكب 
قرابني واأنه يتجه نحو اجلنوب )نحو الداخل( عك�س املناظر التي تعلوه والتي تتجه نحو 
اخلارج، وكل هيئة من الهيئات الأربعة حتمل �سينية عليها جمموعة من القرابني، وكما 
�سبق القول فاإن اجلزء العلوي من املنظر مه�سم بحيث لميكننا من معرفة اإن كان املنظر 

ي�سور اأرباب النيل اأم �سئ اآخر؟.

اأما منظر ال�سف الثاين فيوجد به اأجزاء مه�سمة، وي�سور الإمرباطور ماركو�س 
اأوريليو�س واقًفا يرتدي تاج الآتف فوق قرنني ويرفع يديه حاماًل قربان )مه�سم( يقدمه 
اإىل اإثنني من الأرباب، الأول ي�سور معبوًدا واقًفا يرتدي التاج الأوزيرى ومي�سك باليد 
ا�سمه  يذكر  الذي  والن�س  »وا�س«  ال�سوجلان  الي�سرى  وباليد  احلياة  عالمة  اليمنى 

غروا�سح، تقف خلفه معبودة ترتدي التاج املزدوج وت�سك بال�سوجلان »واج«.

ال�سف الثالث ي�سور الإمرباطور يقدم النباتات الن�سرة  اإىل اإثنني 
قرنان،  اإليه  م�ساًفا  الأوزيرى  التاج  يرتدي  واقًفا  الإمرباطور  ظهر  وقد  الأرباب،  من 
مي�سك الإمرباطور بباقتى زهور يقدمها اإىل الأرباب، يقف اأمام الإمرباطور ويواجهه 
املعبود جب الذي �سور واقًفا يرتدي التاج املميز له )تاج جب( والذي يتكون من التاج 
وبنف�س  حور�س  معبد  يف  جب  املعبود  اأن  الن�س  ويذكر  الأتف،  تاج  مع  مركب  الأحمر 
ال�سمالية  التخانة  من  الغربي  اجلانب  على  ال�سف  نف�س  يف  ظهر  الذي  تقريًبا  ال�سكل 
، تقف خلف املعبود جب زوجتة الربة نوت ربة ال�سماء التي ظهرت واقفة يف  للبوابة 
، ويظهر بهذا  هيئة اآدمية ترتدي التاج احلتحورى وفوقه العالمة الدالة على ا�سمها 
املنظر احلالة ال�سيئة من احلفظ التي اأ�سابت البوابة والتي حتتاج اإىل ترميم �سريع قبل 

اأن تختفي مناظر ون�سو�س البوابة.

اأما ال�سف الرابع فهو بحالة جيدة غر اأنه تكرث به اأع�سا�س النحل والدبابر التي 
�سوف توؤدى مع الوقت اإىل ت�ساقط النقو�س واملناظر، وي�سور املنظر الإمرباطور واقًفا 
يرتدي تاج الآتف فوق التاج الأزرق )خرب�س( يرفع يده اليمنى يف و�سع تعبد ويرفع باليد 
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، وهذه الأواين من الأواين التي ت�ستخدم يف  الي�سرى اإناء  وقد علق بها اإناء اأخر 
تقدمي اللنب، يقف اأمام الإمرباطور املعبود حور�سااإي�سة الذي �سور واقًفا على هيئة طفل 
التي  العباءة  طرف  ظهر  كما  اجلانبية،  ال�سعر  خ�سلة  به  مثبت  الأحمر  التاج  يرتدي 
يفرت�س اأنه يرتديها على الرغم من ظهوره عارًيا، مي�سك باملذبة وال�سوجلان “حقا” 
خلف  احلياة،  عالمة  على  اليمنى  باليد  ويقب�س  الي�سرى  باليد  “وا�س”  وال�سوجلان 
حور�سااإي�سة تقف الربة واجيت بهيئة اآدمية ترتدي التاج الأحمر فوق القلن�سوة وت�سك 

بيدها الي�سرى ال�سوجلان “واج” وقد ا�ستقر على قمته حية كوبرا بالتاج الأحمر.

ال�سف اخلام�س والأخر من اأعلى ي�سور الإمرباطور واقًفا يرتدي قاعدة التاج 
الأحمر مثبت فوقها تاج يتكون من اأربع ري�سات، ويرتدي نقبة مزخرفة، كما يزين منطقة 
البطن زخارف، مي�سك الإمرباطور بكلتا يديه باقة من الزهور اأو النباتات يقدمها اإىل 
القلن�سوة  ترتدي  واقفة  �سورت  التي  �سخت-اإيزي�س  املعبودة  هي  اأمامه  واقفة  معبودة 

. فوقها التاج احلتحورى ثم العالمة الدالة على ا�سم اإيزي�س 

اجلانب ال�ضرقي )ي�ضار الداخل( )لوحة 18(أ- 

يبداأ هذا اجلانب بنف�س املنظر الذي بداأ به اجلانب الغربي يف اجلهة اجلنوبية 
الهيئات  نف�س  وي�سور  منه،  العلوي  اجلزء  يف  خا�سة  جًدا  مه�سم  ا  اأي�سً وهو  للبوابة، 
الأربعة، التي ت�سور �سيدتني ورجلني، وقد ظهروا بالتناوب يف املنظر، ويبدو اأن املنظر 
الهيئات  من  هيئة  وكل  الداخل(،  )نحو  اجلنوب  نحو  يتجه  واأنه  قرابني  موكب  ي�سور 
الأربعة حتمل �سينية عليها جمموعة من القرابني، ومن املحتمل اأن املنظر ي�سور اأرباب 

النيل؟.

ا لكن يظهر بقايا منظر ميثل الإمرباطور واقًفا يرتدي  ال�سف الثاين مه�سم اأي�سً
اإىل معبودة واقفة بهيئة  تاج الآتف وكان يحمل تقدمة اختفت الآن، يقدم الإمرباطور 
ا تاج الآتف فوق قلن�سوة وت�سك ب�سوجلان »واج«، لكن الن�س الذي  اآدمية ترتدي اأي�سً
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يذكر ا�سمها مه�سم، يقف خلفها معبود اآخر ته�سمت راأ�سه تاًما ماعدا التاج الذي �سور 
على هيئة ري�ستني طويلتني.

الإمرباطور  وي�سور  ما  حد  اإىل  ظاهًرا  به  املوجود  فاملنظر  الثالث  ال�سف  اأما 
يقدم الدهن mDt والقما�س mnxt، وقد �سور الإمرباطور واقًفا يرتدي النم�س فوقه 
تاج الآتف، ويرفع يده اليمنى حاملة قطعة قما�س ويده الي�سرى حاملة بها اإناء الدهون 
يقدمها اإىل اثنني من املعبودات، الأول هو معبود بهيئة اآدمية وراأ�س �سقر يرتدي التاج 
اأمامه  كتب  الذي  اأ�سكال حور�س  اأحد  وهو  ري�سة على كل جانب،  اإليه  الأبي�س م�ساف 
داخل خرطو�س لكنني مل ا�ستطع التو�سل اإليه ب�سبب �سعف ال�سورة، يقف خلف حور�س 
الربة نفتي�س )نبت-حوت( التي �سورت بهيئة اآدمية ترتدي التاج احلتحورى فوقه عالمة

الدالة على ا�سمها.

املنظر الذي ي�سغل ال�سف الرابع  ي�سور الإمرباطور واقًفا يرتدي تاج مركب من 
التاج الأزرق )خرب�س( فوق قرنان يف و�سع اأفقي ثم ري�ستان طويلتان، يرفع يده اليمنى 
، وهذه الأواين من  يف و�سع تعبد ويرفع باليد الي�سرى اإناء  وقد علق بها اإناء اأخر 
الأواين التي ت�ستخدم يف تقدمي اللنب، يقف اأمام الإمرباطور اأحد الأرباب ال�سغار الذي 
ال�سعر اجلانبية هو  به خ�سلة  الأبي�س مثبت  التاج  يرتدي  واقًفا على هيئة طفل  �سور 
حور�سااإي�سة،  ومثل املنظر الذي يقابله فقد اأم�سك ب�سارته يف يده اليمنى وعالمة احلياة 
يف يده الي�سرى، تقف خلفه املعبودة نخبت ربة اجلنوب على هيئة �سيدة ترتدي القلن�سوة 
فوقها التاج الأبي�س يحيط به ري�ستان، وت�سك نخبت بال�سوجلان “واج” وقد ا�ستقرت 

على قمته حية كوبرا ترتدي التاج الأبي�س.

الإمرباطور  فيه  ويظهر   qbHw املياة  تقدمة  ي�سور  والأخر  اخلام�س  ال�سف 
واقًفا يرتدي التاج الأبي�س م�ساف اإليه ري�ستان، يرفع الإمرباطور كلتا يديه وقد اأم�سك 
اأمام الإمرباطور اأحد  اإناء تن�ساب منه املياة حتى ت�سل اإىل الأر�س، يقف  بكل واحدة 
املعبودات بهيئة اآدمية يرتدي تاج الآتف ومي�سك بال�سوجلان “وا�س” وقد كتب ا�سمه 

اأمامه لكن لأن املنظر يف ال�سف الأخر من اأعلى مل ا�ستطع التو�سل اإىل ا�سمه.
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مناظر ونقو�س ممر البوابة:

زينت البوابة مبناظر ونقو�س على كل وجه من وجهيها اخلارجي )جهة ال�سمال( 
والداخلي )جهة اجلنوب( الذي ترجع نقو�سه اإىل عهد الإمرباطور الروماين اأنطونينو�س 
بيو�س، اأما ممر البوابة نف�سها اأي �سمكها يحمل مناظر ونقو�س حتمل ا�سم الإمرباطور 
على  يرتكز  كان  البوابة  يغلق  كان  الذي  اخل�سبي  الباب  اأن  ويبدو  اأورليو�س،  ماركو�س 
اجلزء الغربي من �سمك البوابة، اأي جهة الغرب، حيث اأن هذا اجلزء لي�س عليه مناظر 
يف  زخرفية  مناظر  عليها  واإمنا  فتحها  اأثناء  البوابة  لحتجبها  حتى  الأرباب  اأو  للملك 
، ثم  �سفوف عبارة عن عالمة احلياة فوق عالمة نب وقد اأم�سكت بعالمتى وا�س 
عالمة  ا�ستبدال  فيه  يتم  التايل  وال�سف   ، امللكي اخلرطو�س  بينهما  كوبرا  حيتي 
العنخ بعالمة احلح فوق عالمة الذهب  ويف�سل بينها نف�س ال�سكل ال�سابق لكن مع 
، ويف�سل بني كل �سريط اأو  اختالف التاج الذي ترتديه كل حية من حيات الكوبرا 
اإفريز زخريف والذي يليه �سريط اأو اإفريز كتابي وهكذا اإىل اأن تنتهي الزخرفة من اأعلى 

باإفريز من عالمات غكر )لوحة 19(.

وتت�سابه زخرفة هذا اجلزء من البوابة مع زخرفة البوابات يف الع�سرين البطلمي 
نف�س  بها  ظهرت  حيث  الكرنك،  يف  الثالث  بطلميو�س  امللك  بوابة  وخا�سة  والروماين 

الزخارف تقريًبا مع حتوير ب�سيط)1(.

�سور على �سقف ممر البوابة الذي ميثل التخانة الداخلية )بدون الإفريز اخلارجي 
والداخلي للبوابة( زخارف تثل الربة نخبت على هيئة طائر الرخمة فاردة جناحيها 
تظل وحتمى املار خالل البوابة وحولها على اجلانبني ال�سماء املزينة بالنجوم، اأما بطن 
الإفريز اخلارجي )جهة ال�سمال( فعليه يف املنت�سف منظر ل�سقر فارد جناحيه كاأمنا 
يحمى الداخل اإىل املعبد وقد و�سع فوق راأ�سه قر�س �سم�س، وعلى بطن الإفريز الداخلي 
للبوابة )اجلنوبي( منظر ي�سور جعران جمنح يدفع باأرجله الأمامية قر�س �سم�س وعلى 

اجلعران بقايا األوان زرقاء.
(1) P. Clére , La porte d’Evergete à Karnak , MIFAO  84 , partie. II, IFAO, 1961, pl. 50 -51, 
69b- 71b.
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اأما اجلانب ال�سرقي من ممر البوابة )لوحة 20( فقد كانت تزينه بالكامل مناظر 
من  كبر  جزء  حتطم  لكن  اأوريليو�س  ماركو�س  الإمرباطور  ا�سم  ا  اأي�سً حتمل  ونقو�س  
هذه املناظر يف الوقت احلايل، اأما ما بقى منها فهو عبارة عن �سفني فقط من اأعلى 
التاج  يرتدي  املعبودات  لأحد  ال�سخ�سية  هذه  الثالث،  ال�سف  من  واحدة  و�سخ�سية 

املزدوج رمبا يكون املعبود حور�س البحدتى.

وي�سور  فقط،  العلوي  اجلزء  منه  بقى  الأول  منظران،  ي�سغله  الثاين  ال�سف 
الإمرباطور ماركو�س اأريليو�س يرتدي تاج مركب من قر�س ال�سم�س وري�ستني ويرفع يديه 
حاماًل اأحد التقدمات التي اأختفت حالًيا، يقف اأمامه املعبود حور�س البحدتى يرتدي 
التاج  مع  مركب  املزدوج  التاج  ترتدي  حتحور  املعبودة  تقف  خلفه  ومن  املزدوج  التاج 

الري�سى فوق قلن�سوة.

اأما املنظر الثاين فهو كامل تقريًبا وي�سور الربة اإيا-دى واقفة )جزئها ال�سفلي 
مه�سم( ترفع يدها الي�سرى حاملة قر�س ال�سم�س وترفع اليد اليمنى يف و�سع تعبد، وقد 
و�سعت على راأ�سها العالمة الدالة على ا�سمها  وا�سم دندرة يف الع�سر الروماين وهي 
، يجل�س اأمامهما اإثنان من املعبودات على كرا�سي و�سعت فوق من�سة   IAt-di عالمة
خلفه  “وا�س”،  الأتف ومي�سك ب�سوجلان  تاج  يرتدي  اأوزير  املعبود  الأول هو  مرتفعة، 
اإًذا  زوجة اإيزي�س جال�سة ترتدي التاج املزدوج فوق القلن�سوة وت�سك ب�سوجلان “واج”، 
فمناظر هذا ال�سف ت�سور تقدمات لأرباب دندرة وهم اأوزير واإيزي�س وحور�س البحدتى 

وحتحور.

ال�سف الثالث والأخر ي�سور منظر واحد طويل به العديد من الأرباب والربات، 
وتتجه فيه الأرباب نحو ال�سمال )اخلارج( ويبداأ بالإمرباطور واقًفا يرتدي تاج مكون 
من ري�ستني فوق النم�س ويرفع كلتا يديه حاماًل �سينية عليها جمموعة من الأدوات هي 
، وهذه الأدوات هي بع�س من اأدوات  ع�سابة الراأ�س  والإناء  وال�ساعة املائية 
الربة حتحور يف دندرة، يتقدم الإمرباطور اإثنني من الأرباب الأطفال، الأول يرتدي تاج 
من�سة  فوق  و�سعت  كرا�سي  على  اأمامهم  يجل�س  املزدوج،  التاج  يرتدي  والثاين  الأتف 



147

جملة علمية حمكمة تعنى بالآثار

اإثنان من املعبودات، الأوىل هي الربة حتحور التي �سورت جال�سة ترتدي التاج احلتحورى 
م�ساًفا اإليه ري�سة ماعت، وخلفها يجل�س املعبود حور�س ي�سع فوق راأ�سه قر�س ال�سم�س، 
خلفه يقف اأحد الأرباب الأطفال وقد و�سع اأ�سبعه يف فمه، ثم جند بعد ذلك معبودين 
العالمة  فوق  احلتحورى  التاج  ترتدي  اإيزي�س  الربة  هي  الأوىل  كرا�سي،  فوق  جال�سني 
الدالة على ا�سمها، وخلفها يجل�س معبود )ا�سمه غر وا�سح( يرتدي التاج املزدوج وقد 

رفع يده اليمنى يف و�سع تعبد.

املنت�سف  يف  ي�سور  زخريف  اإفريز  البوابة  ممر  من  اجلانب  هذا  جدار  ويتوج 
براأ�س  البحدتى  املعبود حور�س  بداخله معبودان جال�سان متواجهان هما  الأفق  عالمة 
ال�سم�س  قر�س  جند  الأفق  عالمة  وفوق  احلتحورى  التاج  ترتدي  حتحور  والربة  �سقر 
يدها  تد  واقفة  هيئة  جند  الأو�سط  املنظر  هذا  جانبي  من  جانب  كل  وعلى  املجنح، 
، وخلف كل هيئة من الهيئات الواقفة جند جمموعة من الأرباب التي  ما�سكة املروحة 
�سورت جال�سة، حيث �سور خم�سة على اجلانب اجلنوبي ومثلهم على اجلانب ال�سمايل، 
يبداأ اجلانب اجلنوبي بربة جال�سة ترتدي التاج احلتحورى وت�سك ال�سوجلان “واج” 
رمبا تكون اإيزي�س، وخلفها يجل�س معبود يرتدي تاج الأتف ومي�سك بال�سوجلان “وا�س” 
اأوزير، يقف خلفه على من�سة مرتفعة �سقر يرتدي التاج املزدوج، ثم ياأتي  رمبا ميثل 
بعد ذلك معبود جال�س بهيئة اآدمية وراأ�س �سقر يرتدي تاج الأتف وقد و�سع على ركبته 
، ويف نهاية ال�سف يجل�س معبود ي�سع على راأ�سه قر�س ال�سم�س وعلى  عالمة الأفق 

. ، ويف النهاية جند املعبودة تاورت واقفة  ا عالمة الأفق  ركبته اأي�سً

التاج  ترتدي  بقرة  وراأ�س  اآدمية  بهيئة  جال�سة  مبعبودة  فيبداأ  ال�سمايل  اجلانب  اأما 
احلتحورى وت�سك بال�سوجلان “واج”، خلفها معبودة اأخرى بهيئة اآدمية كاملة ولكنها 
من�سة  على  خلفها  يقف  “واج”،  بال�سوجلان  وت�سك  احلتحورى  التاج  ا  اأي�سً ترتدي 
مرتفعة �سقر وقد توج بالتاج املزدوج، بعد ذلك جند معبودة جال�سة بهيئة اآدمية ترتدي 
التاج احلتحورى وخلفها معبود بهيئة اآدمية وراأ�س �سقر ي�سع فوق راأ�سه قر�س �سم�س، 
، ويف النهاية جند املعبودة تاورت  وكل من الهيئتني ي�سع فوق ركبته عالمة الأفق  
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. واقفة 

اأرباب  اأو  دندرة  اأرباب  �سواء  والربات  الأرباب  العديد من  البوابة  مثل على  وقد 
اإدفو مع وجود لأرباب طيبة وكذلك اأرباب هليوبولي�س )عني �سم�س(، لكن بالطبع كانت 

غالبية املناظر من ن�سيب اإيزي�س وحتحور)1(.

بقايا معمارية اأخرى مرتبطة بالبوابة:

الكتل  بع�س  بها  تتناثر  املعبد  ت�سكل جزء من  كانت  التي  امل�ساحة اخلالية  بقايا         
احلجرية من احلجر الرملي واحلجر اجلري )لوحة 21(، وتظهر البقايا املوجودة وجود 
جزء اآخر مت�سل باملعبد بقي منه اجلزء ال�سفلي من البوابة العمودية على املعبد حيث 
اأن حمورها غربي �سرقي حتمل ا�سم الإمرباطور تيربيو�س)2(، وقد �سيدت على من�سة 
مرتفعة من احلجر اجلري، ويقابل هذه البوابة يف الناحية ال�سرقية بقايا حجرية رمبا 
كانت ت�سكل بوابة اأخرى على نف�س حمورها كانت توؤدي اإىل خارج املعبد، بعدها مبا�سرة 

نرى امل�ساكن احلديثة التي تفتح على املوقع)3(.

والبوابة التي تن�سب اإىل الإمرباطور تيربيو�س �سيدت على جزء مرتفع اأو من�سة 
�سناعية من احلجر اجلري مما ي�سر اأنه كان يتم عند هذه البوابة عيد ما اأو توقف 
اأحد اأرباب املعبد اأو حدث هام يتم فوق هذه املن�سة املرتفعة لكن بكل اأ�سف ل نعرف 

ماهية هذا احلدث حتى الآن.

ويوجد بع�س املناظر الباقية على هذه البوابة )لوحة 22( منها بقايا منظر ت�سور 
ال�سفلي،  بامل�ستوى  للبوابة  الغربية  الواجهة  على  القرابني  يحملون  النيل  اأرباب  موكب 
حيث نرى على الع�سادة ال�سمالية منظًرا ي�سور حعبى ال�سمال وحعبى اجلنوب يحملون 
(1) S. Cauville, Dendara, Le temple d’Isis, p. XV.
))) ترى فيها �سيلفى كوفيل S. Cauville اأن نقو�س البوابة حتمل ا�سم الإمرباطور كلوديو�س (41 – 54 م)، ول اأعرف فيما ا�ستند 

كل منهم فى راأيه على الرغم من اأن اخلراطي�س حتمل ا�سم )الفرعون pr-aA) ولي�س ا�سم اإمرباطور معني.
(3)P. Zignani, Le temple d’Hathor á Dendara, p. 62, figs. 2/25, 2/26, 2/27, 2/28, 2/29.
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ويبدو  ربة احلقل �سخت؟  تكون  اأن  املحتمل  والتي من  الربات  اإحدى  وبينهما  القرابني 
املنظر  بقايا  يظهر  للبوابة حيث  الع�سادة اجلنوبية  على  كان موجوًدا  املنظر  نف�س  اأن 
ال�سفلي، اأما اجلهة الأخرى من البوابة )ال�سرقية( فقد بقى من مناظرها على الع�سادة 
ال�سمالية منظر ي�سور اأحد الأباطرة الذي يحمل لقب pr-aA وهو يقدم الع�سا املقد�سة 
اأما الع�سادة اجلنوبية فلم يتبق منها �سوى  اخلا�سة بحتحور اإىل الربة حتحور نف�سه، 

اجلزء ال�سفلي من منظر لأحد الأباطرة يقدم لأحد املعبودات)1(.

تخيل ل�ضكل املعبد:

تقف البوابة حالًيا مبفردها ويتقدمها من اخلارج جمموعة مر�سو�سة من الأحجار 
على اجلانبني مبا يوازي ع�سادتي البوابة، ويبدو اأن هذه الأحجار اإما اأنها كانت جزء 
من من�سة تتقدم البوابة ويتم عليها حدث ما )رمبا يف اأحد الأعياد( اأو اأنها كانت بقايا 

جدار يحمل �سقيفة اأمام بوابة املعبد )لوحة 23(.

اأما امل�ساحة التي تفتح عليها البوابة من الداخل )اجلهة اجلنوبية( فاإن اأر�سيتها 
مبلطة ببع�س الكتل احلجرية، ويحتمل اأن هذه امل�ساحة كانت اأر�سية اأحد القاعات اأو 

الفناء املفتوح للمعبد.

ولكن تخطيط املعبد نف�سه غر وا�سح املعامل واأول تخطيط عام له هو ما ورد يف 
كتاب و�سف م�سر لعلماء احلملة الفرن�سية، لكن هذا التخطيط بكل اأ�سف هو حتديد 
لالإطار اخلارجي للمعبد فقط اأو ال�سور اخلارجي دون عمل تفا�سيل للجزء الداخلي له، 
كما تظهر البوابة احلالية يف اجلزء ال�سمايل الغربي من ال�سور ولي�س يف منت�سفه)2(، وقد 
ظهر التخطيط مربع ال�سكل على عك�س ما يظهر بعد يف التخطيط الذي و�سعه “اأوج�ست 
مارييت” بعد منت�سف القرن التا�سع ع�سر بقليل والذي كان يتكون من جزءين اأحدهما 
التخطيط  اأما  خمتلفني)3(،  حمورين  على  ويقعان  م�ستطيل  والثاين  مربع  الأكرب  وهو 

)1(م�ساهدة عينية للباحث بتاريخ 20 مايو 2013.
)2( علماء احلملة الفرن�سية، و�سف م�سر، اجلزء الثامن ع�سر، ترجمة منى زهر ال�سايب، مكتبة الأ�سرة، 2003، اللوحة )2(.

(3)A.Mariette, Dendarah, description général  du grand temple de cette ville, vol. I, 
Paris, 1869. Pl. I.
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الأحدث للمعبد الذي و�سع يف العقد الأول من القرن احلادى والع�سرين فهو بالطبع غر 
لكن اجلزء  مكتمل لكنه ليختلف كثًرا عن التخطيط الذي و�سعه “اأوج�ست مارييت”، 
الأكرب من املعبد هو اجلزء امل�ستطيل وهو غر مكتمل ب�سبب زحف الأر�س الزراعية على 
اأجزاء من اأر�سية املعبد، واجلزء الأ�سغر هو اجلزء املربع وتتناثر فيه الآن بع�س الكتل 

احلجرية اأمام منازل القرية احلديثة التي حتمل ا�سم “جنع احلجورة”)1(.

املعبود الذي كّر�س له املعبد:

وي�سر  الرملي،  واحلجر  اجلري  احلجر  من  حجرية  كتل  بقايا  به  حالًيا  املوقع 
للمعبود  اأو  البحدتى  اإما حلور�س  واأنه كّر�س  ال�سرقي  املعبد  با�سم  املوقع  اإىل  الآثاريون 

اإيحى)2(، اأما البوابة الباقية فيطلق عليها ال�سكان املحليني ا�سم “بوابة اأم احللق”.

والتخطيطات القدمية التي و�سعها علماء احلملة الفرن�سية ملوقع دندرة يف اأواخر 
القرن الثامن ع�سر، ثم العامل الفرن�سي “اأوج�ست ماريت” يف الن�سف الثاين من القرن 
معبد  من  ال�سرق  اإىل  يقع  �سور  له  معبد  وجود  تو�سح  التخطيطات  هذه  ع�سر،  التا�سع 
حتحور )املعبد الكبر(، لكن جدران هذا ال�سور مل تعد موجودة الآن واإن بدت اأ�سا�ساتها 
ظاهرة يف بقايا الطوب اللنب يف بع�س الأجزاء املرتفعة من اأر�س املوقع، كما اأن البوابة 
الباقية حالًيا هي البوابة التي كانت حم�سورة يف �سور املعبد اللبنى وتفتح جهة ال�سمال)3(.

اأما يف الوقت احلاإىل فقد زرع جزء من الأر�س التي كانت يف يوم من الأيام ت�سكل 
اأو  اأن الأهايل حالًيا ي�ستخدمون املوقع بطريقة  جزء من مقا�سر وقاعات املعبد، كما 

باأخرى يف و�سع ما�سيتهم اأو لعب اأطفالهم.

يبدو اأن املعبد �سيد لأحد اأ�سكال املعبود حور�س لأن ال�سم الذي اأورده �سا�سيناة 
Chassinat   كمكان ل�سرتاحة موكب حتحور والذي يقع ح�سب ن�سو�س 
اإىل اجلنوب من  Panas باملتحف امل�سرى  اإدفو ومعبد دندرة ون�سو�س تثال  معبد 
(1) P. Zignani, Le temple d’Hathor á Dendara, relevés et etude architectural, IFAO, BdE 
146\1 (2010), p. 2.
(2( P. Zignani, Le temple d’Hathor á Dendara, p. 62.
(3(P. Zignani, Le temple d’Hathor á Dendara, p. 62, fig. 2/7, 2/8.
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اأو  اأو م�سكن  اإىل مقر  اأو ال�سم الذي ورد على بوابة املعبد  ي�سر  معبد حتحور)1(، 
معبد حور�س.

ومن خالل زيارتي للموقع فاإن موقع املعبد مبا فيه من اأ�سا�سات واأحجار متناثرة 
اإىل املزيد من البحث والتنقيب حتى يتم الك�سف عنه ك�سًفا علمًيا  هنا وهناك يحتاج 
لنا  تاأكد  وقد  املعبد،  �سكل  عليه  كان  ملا  ت�سور  وو�سع  تخطيطه  على  والتعرف  كاماًل 

احلفائر اإن كان هذا املعبد قد كر�س بالفعل لإيحى اأو حور�س اأو رمبا معبود اآخر.

(1) E. Chassinat, Le temple d’Horus Behouditi á Dendérah, RdEA I (1927), p. 303.
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)لوحة 1(: طبوغرافية املناطق الأثرية يف دندرة، نقاًل عن علماء احلملة الفرن�سية، 

و�سف م�سر، اجلزء الثامن ع�سر، ترجمة منى زهر ال�سايب، مكتبة الأ�سرة، 2003، 
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اللوحة )2(.

)لوحة 2(: موقع معبد دندرة وما حوله، نقاًل عن 

A.Mariette, Dendarah, description général  du grand temple de cette ville, vol. I, 
Paris, 1869. Pl. I.
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)لوحة 3(: تخطيط للمنطقة الأثرية يف دندرة، نقالرُ عن 

 M. N. Aimé-Giron. Une stele trilingue du stratège ptolémée fils de
Panas, ASAE XXVI (1926), p.154.

)لوحة 4(: املواقع الأثرية يف دندرة، نقاًل عن

 P. Zignani, Le temple d’Hathor á Dendara, relevés et etude
architectural, IFAO, BdE 146\2 (2010), pl.2.
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)لوحة 5(: تخطيط املعبد ال�سرقى، نقاًل عن

 P. Zignani, Le temple d’Hathor á Dendara, relevés et etude
architectural, IFAO, BdE 146\1 (2010), fig. 2/23.
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)لوحة 6(: منظر لبقايا املعبد والكتل احلجرية املتناثرة حولها )ت�سوير الباحث(

 

)لوحة 7(: منظر للبوابة من اخلارج )ال�سمال( ومن الداخل )اجلنوب( )ت�سوير الباحث(
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)لوحة 8(: منظر عتب البوابة من اجلهة ال�سمالية )ت�سوير الباحث(

)لوحة 9(: عتب البوابة جهة اجلنوب )ت�سوير الباحث(
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)لوحة 10(: تفا�سيل منظر منت�سف عتب البوابة جهة ال�سمال وجهة اجلنوب 

)ت�سوير الباحث(
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)لوحة 11(: ع�سادة البوابة الغربية من الواجهة ال�سمالية )ت�سوير الباحث(
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)لوحة 12(: ع�سادة البوابة ال�سرقية من الواجهة ال�سمالية )ت�سوير الباحث(
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)لوحة 13(: ع�سادة البوابة الغربية من الواجهة اجلنوبية )ت�سوير الباحث(
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)لوحة 14(: ع�سادة البوابة ال�سرقية من الواجهة اجلنوبية )ت�سوير الباحث(
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)لوحة 15(: تخنانة البوابة اجلهة ال�سمالية، اجلانب الغربي )ت�سوير الباحث(
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)لوحة 16(: تخانة البوابة اجلهة ال�سمالية، اجلانب ال�سرقي )ت�سوير الباحث(
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)لوحة 17(: تخانة البوابة اجلهة اجلنوبية، اجلانب الغربي )ت�سوير الباحث(
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)لوحة 18(: تخانة البوابة اجلهة اجلنوبية، اجلانب ال�سرقي )ت�سوير الباحث(

)لوحة 19(: زخرفة اجلزء الذي كان يرتكز عليه الباب اخل�سبي )ت�سوير الباحث(
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)لوحة 20(: مناظر اجلانب ال�سرقي من ممر البوابة )ت�سوير الباحث(

)لوحة 21(: بقايا الكتل احلجرية التي كانت ت�سكل البوابة التي تقع يف اأق�سى ال�سرق 

من املعبد )ت�سوير الباحث(
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)لوحة 22(: بقايا البوابة التي تن�سب لالإمرباطور تيربيو�س؟ )ت�سوير الباحث(
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)لوحة 23(: البوابة ويظهر اأمامها بقايا اأحجار وخلفها اأر�سية مبلطة بكتل حجرية 

)ت�سوير الباحث(
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تاأ�ضيل اللغة العربية يف اللهجات ال�ضامية القدمية - مفردات من 

البيئة البدوية منوذجًا

                                                     
اأ.د. ق�ضي من�ضور عبدالكرمي الرُتكي

كلية الرتبية والعلوم بعقرة،  جمهورية العراق

متهيد:

  يرُرّجحرُ عدد من خرباء اللغة باأن اللغة التي يتكلم بها بدو اجلزيرة العربية اليوم 
هي اأقرب جميع اللهجات اإىل اللغة اجلزرية )ال�سامية Semitic( اأو ما يتعارف عليها 
اأبناء  بها  يتكلم  كان  التي   ،)Arabic mother tongue( الأم  بالعربية  حديثًا 
كانوا  هوؤلء  لأن  وذلك  اجلديدة،  م�ستوطناتهم  يف  لهجاتهم  تنف�سل  اأن  قبل  اجلزيرة 
منعزلني يف �سحرائهم دون اأن يختلطوا بالأقوام الأخرى الغريبة يف لغاتها وقومياتها، 
ومبعنى مرادف فاإن اللغة العربية هي اأقرب جميع لغات القاطنني يف اجلزيرة العربية 
من اجلزريني )ال�ساميني( اإىل اللغة العربية الأم لكونها ت�ستمل على عنا�سر لغوية اأ�سيلة 

وقدمية جدًا ب�سبب وجودها يف مناطق منعزلة ي�سعب تاأثرها بالعنا�سر الأجنبية.
ويف �سوء هذا املنظور مييز ابن خلدون يف مقدمته، لغة احل�سر عن لغة العرب 
لغة  وف�ساحة  وجودة  �سفاء  ي�سف  حيث   )Bedews البدو  هنا  بالعرب  )واملق�سود 
البدو باأنها كانت اأعرق يف العروبية بخالف لغة الأم�سار التي ف�سدت اأحكامها مبخالطة 

الأعاجم �سيئا ف�سيئا، ويذكر ما ن�سه: 
“و�ضميت لغتهم ح�ضرية من�ضوبة اإىل اأهل احلوا�ضر والأم�ضار، بخاف لغة البدو من 

العرب، فاإنها كانت اأعرق يف العروبية” )1(

ومبعنى اآخر فاإن اللغة يف الن�سو�س القدمية هي لغة ذات �سمات بدوية اأ�سيفت 
الدللية  املفاهيم  منو  يف  احلا�سل  للتطور  نتيجة  جديدة  لغوية  مادة  بعد  فيما  اإليها 
لالألفاظ، مع ظهور حاجات م�ستحدثة مل تكن معروفة يف املوطن الأول، ولهذا ن�ساأت لكل 
لغة ولهجة م�سميات ل جند لها مثيال يف اللغات واللهجات الأخرى، ويف املقابل �سنجد 

))) ابن خلدون، عبد الرحمن بن حممد، مقدمة ابن خلدون، ط2، دار �سادر، بروت، 2006، �س 283.
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العربية  اللغة  وبني  بينها  بل  اللهجات  اأغلب  بني  املعنى  اللفظي يف  والرتباط  التوا�سل 
الف�سيحة التي نكتب بها اأو يف اأحد لهجاتنا التي نتحدث بها اليوم.

و�سنورد يف بحثنا هذا، على �سبيل املثال ل احل�سر بع�س املفردات ذات العالقة 
بالبدو والبداوة يف اللغات اجلزرية القدمية )ال�سامية( مبينني اأ�سولها وما درجت عليها 
من معانى تتنا�سب والتطور احلا�سل يف البيئة احل�سرية اجلديدة كمطلب ثاين. وقبل 
ذلك �سنعرج يف مطلب اأول على العالقة التي تربط اللغة العربية الف�سحى التي نتحدث 
اأقدم  تعّد من  والتي  الأم«  »العربية  باللغة  العربية والدولية  الدول  اليوم يف حمافل  بها 
ة واأّنها ل تزال يف بع�س من حمتوياتها حّية اإىل يومنا هذا، ل�سيما واأن  لغات العامل خا�سّ
لغات )languages( )لهجات Dialects( منطقة اجلزيرة العربية وخارجها تعود 

اإىل لغة واحدة ا�سطلح الباحثون على ت�سميتها بـ “اللغة الأّم”.
املطلب الأول- عاقة اللغة العربية الف�ضحى باللغة العربية الأم:

للعديد من  الأ�سلي  واملوطن  القدمي مهد احل�سارات  الأدنى  ال�سرق  ترُعد منطقة 
الأقوام الذين ن�سئوا من اأ�سل جغرايف واحد هو اأر�س اجلزيرة العربّية، وحني نتحدث 
حراوية  ال�سّ املناطق  ت�ستوطن  كانت  التي  تلك  بها  فنعني  العربّية  اجلزيرة  قبائل  عن 
 )global warming( الدفيئة  الدورة  وب�سبب  للمراعي.  طلبًا  البوادي  يف  وتنتقل 
وحرارة  واجلفاف  الأمطار  بانحبا�س  تت�سم  والتي  اليوم  حتى  متوا�سلة  تزال  ما  والتي 
املناخ، قرر اأغلب �سكان اجلزيرة الهجرة نحو م�سادر املياه الوفرة يف بالد الرافدين 

و�سورية ولبنان وفل�سطني وم�سر بينما ف�سل البع�س البقاء يف اجلزيرة.
نذكر  متعددة،  جوانب  من  الّلغة  ن�سوء  حول  نظريات  عّدة  الباحثون  قّدم  لقد 
 )Nouré( و«نوريه«   ،)Max. Muller( مولر”  “ماك�س  املثال:  �سبيل  على  منهم 
و”ي�سرب�سن” )Jespersen( حيث عزوا ن�سوء الّلغة اإىل كونها م�ستنبطة من مراقبة 
تّولد الأ�سوات لدى الأطفال، ولكن مل يتو�سلوا اإىل حّل يحظى بالقبول لديهم، لذلك مت 
ربطها بالتطّور العقلي حتى ي�ستطيع الن�سان اإي�سال اأفكاره اإىل الآخرين. ولقد ا�ستخدم 
كما هو معروف الفم ـ رغم اأنه ميثل و�سيلة اأكل و�سرب ـ وكمثال على تاأكيد ما ذهبوا اإليه 
للحديث  فمه  الأمر  بادئ  يف  ي�ستخدم  عندما  الطفل  به  يقوم  الذي  بالفعل  ا�ست�سهدوا 
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والتكلم)1(.  لقد دّرب الإن�سان فمه على الكالم وحاول نطق جميع احلروف حتى يت�سنى 
له التوا�سل مع بني جن�سه، ولهذا يرى املتخ�س�سون اأن »الظواهر احل�ضارّية ل تولد كاملة 
)2(، واللغة ظاهرة مكت�سبة ولي�ست نا�سئة 

النمّو بل تولد ب�ضيطة ثم تنمو وتتطّور �ضيئا ف�ضيئا«

مع ن�سوء الإن�سان، بل حاول الإن�سان تطويرها حتى يت�سني له التعبر عما يخالج نف�سه 
من فرح وحزن ... الخ، لن الإن�سان ميتلك اأع�ساء نطق ل ميتلكها غره من املخلوقات. 

اإذن اللغة مرتبطة بن�سوء الإن�سان على هذه الأر�س.
فمع  كو�سيلة،  وا�ستخدامها  الكتابة  فهي  الب�سرية  تاريخ  يف  الأهّم  اخلطوة  اأّما 
الكتابة ابتداأت مرحلة جديدة يف حياة الإن�سان بف�سل حت�سيله على مكنوز من الألفاظ 
اكت�ساف  من  الإن�سان  بتمكن  اأقررنا  واإذا  والتبليغ،  الت�سال  على  �ساعدته  والّدللت 
الكتابة فاإن الطبيعة هي التي علمته القراءة)3(، وبهذا اعترب املتخ�س�سون ظهور الكتابة 
يف اأواخر اللف الرابع قبل امليالد، انتقاًل نحو الع�سور الّتاريخية بالقول: »اإّن الكتابة 
انتقال   على  الأدلة  من  دليًا  تتخذ  واأّنها  �ضروطه،  من  و�ضرطا  التح�ضر  اأ�ض�س  من  اأ�ضا�ضًا  تعترب 

املجتمع من مرحلة ما قبل التاأريخ البدائية اإىل مراحل الت�اأريخ احل�ضارّية ... اإّنها تّي�ضر �ضبل 

ان�ضباط الفكر وتفتحه ومنوه وحتفظ الرّتاث وتتيح انتقاله من جيل اإىل جيل وتراكمه عرب 

الأجيال«)4(.

اأول� اللغة العربية الأم وبناتها: 

من املعروف اأن اللغة هي التي حتفظ لالأجيال املتعاقبة الرّتاث الفكري، ولالأمة 
اأقدم لغة معروفة،  الأّم  العربّية  اللغة  اأن  ولالإن�سانّية ما�سيها املجيد، لذا فمن املرجح 
ويف ذلك يذكر املتخ�س�سون«اإن اللغة العربّية التي يعرتف اخلرباء يف كونها اأقرب من جميع 
الّلغات العربّية )ال�ضامّية( اإىل اللغة الأّم الأ�ضلّية � التي ا�ضتقت منها جميع هذه الّلغات � هي على 

)))عفيفي،ال�سيد عبدالفتاح، علم الجتماع اللغوي، القاهرة، 1990، �س162 وما بعدها. كذلك: علي عبدالواحد وايف، ن�ساأة اللغة عند 

الإن�سان والطفل، دار املعارف، القاهرة ،1973، �س 63.

)))  ر�سيد، فوزي، الفكر عرب التاريخ، دار �سينا للن�سر،القاهرة ،1996، �س 8 وما بعدها. 

))) فنطر، حمّمد ح�سني، الكتابة يف البحر املتّو�سط، نقله بت�سّرف عبد الرحمان اأيوب، دار األيف للن�سر، ط 2 ، تون�س، 1996، �س �س 

.59-58
)))  عبده، �سمر، ال�ضريانية: العربّية اجلذور والمتداد، دار عالء الدين، ط 2، 2002، �س 45. 
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اأرجح الحتمالت اأقدم  لغة يف العامل مل تزل حّية حتى يومنا هذا«)1(. 

الرافدين  ـ وادي  العربية  اإبتدوؤا يف املنطقة  اأّول ما  الكتابة  اأن  وهذا دليل على 
ووادي النيل ـ ب�سكل خا�س وال�سرق الدنى ب�سكل عام، وتعترب املنطقة مهد احل�سارات 
القدمية ومهد العلم واحل�سارة، حتى �سارت مقولة يف الغرب اإّبان ع�سر الّنه�سة مفادها 
»اإّن احل�ضارة مولدها يف ال�ضرق، وعرّب عنها بعبارة » Ex Orient “ والتي تعني الّنور ياأتي من 

ال�ضرق، وعنوا بها احل�ضارة والتّمدن والعلم”)2(. 

فبف�سل التجارب واخلربات ا�ستطاع الإن�سان اأن يطّور تلك الّلغة التي ابتدعها 
ة واأّن النازحني من اجلزيرة العربّية كانوا جميعهم يتكلمون بلغة واحدة هي اللغة  خا�سّ
ثم   )11:1 )تكوين  واحدة”)3(  ولغة  واحدًا  ل�سانًا  كّلها  الأر�س  “وكانت  الأّم.  العربّية 
تفرعت من هذه اللغة عّدة لهجات، ولكن رغم ذلك فاإّنها تبقى حمافظة على اأ�سل واحد 
م�سرتك وذلك بدليل اأنها حمافظة على خ�سائ�س اأ�سلّية يف اللغة العربّية الأّم فهي لغة 
جميع الأقوام العربّية. وبف�سل اللغة العربّية الأّم تطّورت لهجات الأقوام الّناطقة بها يف 
م�ستوطناتها اجلديدة، ورغم اأنها تباعدت باألفاظها اأحيانًا وتعّددت تراكيبها، اإّل اأّنها 
حافظت على خ�سائ�س اللغة الأّم والتي تعود اإىل اأ�سل واحد م�سرتك)4(. فبداأت اللغة 
كلهجة حملّية متفرعة من لغة اأوىل، ثم تتحّول اللهجة املحلّية اإىل لغة حملّية ورئي�سّية يتم 
التخاطب من خاللها. وعلى هذا الأ�سا�س اجتمع اأبناء اجلزيرة العربّية الذين اعتمدوا 
لغة “اأّم” كاأداة لالت�سال والتقارب حتى يت�سنى لهم بناء الرتاث الب�سري الجتماعي، 
فا�ستعملوا “اللغة العربّية الأّم” التي يعود موطنها الأ�سّلي اإىل اجلزيرة العربّية. فبمجّرد 
هجر الأقوام لوطنها الأ�سّلي ب�سبب ان�سحاب الع�سر اجلليدي الرابع “Würum”)5(. الذي 
�سبب اجلفاف وحرارة املناخ وقلة اأو ندرة الأمطار، فا�سطروا للهجرة اإىل اأماكن ذات 
موارد مائية وتّوجهوا اإىل �سمايل اجلزيرة العربّية وتّوزعوا على اأطراف الهالل اخل�سيب 
حاملني معهم اللغة العربّية الأّم “Ursprache” )6(، التي يفرت�س اأنها كانت لغة الأجداد، 

))) �سو�سة، اأحمد ، ح�ضارة العرب ومراحل تطّورها عرب الع�ضور، وزارة الإعالم، بغداد، ) ب ت(، �س 103.

)))هبو، اأحمد ارحيم، معامل ح�ضارة ال�ضامين وتاريخهم يف �ضورية وباد الرافدين، دار الّرفاعي، 2003 م، �س 7.
(3) Bible Arabic – English International Bible, Society Great Britain First Print, 1999, p. 15.

)))�سو�سة، اأحمد، ف�ضل العرب واليهود يف التاريخ، بغداد، دار الر�سيد للن�سر، 1981م، �س 306 وما بعدها.

))) الدباغ، تقي، واجلادر، وليد، ع�ضور ما قبل التاريخ ، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، 1983م، �س 17 وما بعدها.

))) باقر، طه، مقدمة يف تاريخ احل�ضارات القدمية، اجلزء الأول، ط1، دار البيان، بغداد، 1973م، �س 72.
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الأم جند  العربّية  اللغة  لغات، ومن تفرعات  اللغة عّدة لهجات /  ثم تفرعت من هذه 
الألف  الأوىل وتفرعت منها منذ مطلع  القدمي  العراق  التي تعترب لهجة �سكان  الأكدّية 
الثاين اللغة البابلّية والأ�سورية )1(. ويف بالد ال�سام )�سورية وفل�سطني ولبنان والأردن( 
والعربّية  الفينيقّية  ومنها  /لهجات  لغات  عّدة  منها  تفرعت  التي  الكنعانّية  اللغة  جند 
والآرامّية، وقد و�سفت مرحلة الكتابة بهذه اللهجات باملرحلة البجدية )هجائية( والتي 

تعتمد يف ال�سا�س على رموز )حروف( يوؤدي كل واحد منها �سوتا معينا)2(. 
»اللغة  لفظ  الأّم  اللغة  هذه  على  يطلقوا  اأن  الباحثني  من  للعديد  ت�سنى  ولقد   
يف  ا�ستقرت  التي  الأقوام  على  للدللة  القدمي«  العهد  »كتاب  درا�ستهم  عند  ال�سامية« 
الأر�س  اأن  واحد،)3( يف حني  اأ�سل  اإىل  تعود  مت�سابهة  بلغات  وتكلمت  الهالل اخل�سيب 
التي ينتمي اإليها كل املتكلمني باللغة الأم وبناتها هي اأر�س اجلزيرة العربية، وعلى هذا 
ة  الأ�سا�س �سنطلق م�سطلح اجلزريني على الأقوام املهاجرة من اجلزيرة العربّية خا�سّ
واأن كلمة �سامي ل ت�ستند اإىل اأ�سا�س ر�سني يف الواقع الّتاريخي، بل ت�ستند فقط اإىل ما 
جاء يف العهد القدمي »�سفر التكوين« الإ�سحاح العا�سر 21-13 عن اأن�ساب �سام ابن نوح.
ون�ستطيع كذلك اأن نطلق لفظ »العرب« اأو »الأقوام العربّية القدمية« على الأقوام 
املهاجرة من اجلزيرة العربّية مهما اختلفوا يف الّلهجات والّلغات ومهما تعّددت اأماكنهم 
فهم عرب، خا�سًة اأنهم هاجروا من نف�س الأ�سل وهو اجلزيرة العربّية. فعامل القرابة 
الّلغوية وعامل وحدة املكان من اأهّم ما ميّيز ح�سارة ال�سرق القدمي، ل�سيما اأن ثقافة 

�سكانها ثقافة عربّية ولغتهم هي اللغة العربّية الأّم بجّل فروعها. 
))) نف�س امل�سدر، �س 69. 

))) ال�سعيد، �سعيد فايز ابراهيم، واملنيف، عبداهلل بن حممد، ح�ضارة الكتابة، مكتبة امللك عبدالعزيز العامة، الريا�س، 2002، �س 21 

ومابعدها.
))) ذهب امل�ست�سرق النم�ساوي �سلوت�سر )Scholözer(  يف عام 1781م اإىل القول اإن الأقوام املتكلمة بتلك اللغات قد انحدرت جميعها من 

جّد واحد هو �سام بن نوح، م�ستندا اإىل الرواية التوراتية يف الإ�سحاح العا�سر من “�سفر التكوين”، وهذه الت�سمّية ل تثل املعنى ال�سحيح، لأّنها 
ل ت�ستند اإىل واقع تاريخي اأو اإىل اأ�س�س علمّية �سحيحة لذلك فاإّن ال�سعوب التي هاجرت من اجلزيرة العربّية  وا�ستقرت يف الهالل اخل�سيب 
العرب( �سن�سميهم عرب  العربي، جزيرة  الأردن، اخلليج  لبنان، فل�سطني،   ، الرافدين، �سورية  القدمي )وادي  الأدنى  ال�سرق  وكونوا ح�سارة 
وبهذا اخل�سو�س يقول اأحد الباحثني املخت�سني: ولعلني ل اأكون  ون�سمى لغاتهم املنحدرة من اللغة العربّية الأّم، بــ “الّلغات العربّية اجلزرية”، 
خمطئا اأو مبالغا اإذا قلت اإن الوقت قد حان ل�ستبدال م�سطلح “�سامي” و”�سامية” بـ”عربي” و” عربية”، فقد راأينا اأن تلك الت�سمية  ت�سمية 
انظر: علي، فا�سل عبد الواحد، من �ضومر اإىل  م�سطنعة تقوم على اأ�سا�س التقارب يف الّلهجات وعلى اأ�سا�س فكرة الأن�ساب يف التوراة”، 

التوراة، دار �سينا للن�سر، القاهرة، 1996م، �س 40 وما بعدها. 
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وعلى الرغم من اأن جميع القبائل كانت من اأ�سل م�سرتك هي جزيرة العرب، اإل 
اأن �سكانها تكلموا لغات / لهجات تعود يف اأ�سلها اإىل لغة واحدة تت�سابه يف اخل�سائ�س، 
لذلك فاإنهم وان اختلفوا يف مناطق نزوحهم وانت�سارهم، اإل اأنهم ارتبطوا بعامل القرابة 

اللغوّية ومن بني اأهم لغاتهم وفروعها الآتي:
I � اللغة الكدية:

اجلزيرة  من  القادمة  ال�سعوب  لأّول  مكتوبة  و�سلتنا  التي  الر�سمّية  اللغات  اأول 
العربية هي اللغة الكدية، فهي اأقدم لغة جزرية يف بالد الرافدين وتظهر فيها العديد 
اإىل  الأكدّية  الإمرباطورية  بقيام  وانت�سرت  )اجلزرية(،  العربّية  اللغة  خ�سائ�س  من 
�سمال �سورية وعلى الطرف الغربي من اخلليج العربي، وتفرعت اإىل اللغة البابلية يف 

اجلنوب و اللغة الآ�سورية يف ال�سمال.
هي  جزرية  هجرة  اأّول  واأن  العربّية  اجلزيرة  اأقوام  لغات  اأقدم  الكدية  اأن  ومبا 
لل�سعب الأكدي، فهذا يرّجح اأن هناك لغة �سقيقة للغة اأقوام اجلزيرة العربّية انف�سلت 
بقيت حّية  الأّم(، حيث  )اللغة  الأ�سل  اإىل  اللغات  اأقرب  عنها يف فرتة مبكرة)1(، وهي 
بداأ  اإذ   ،)2( عمرًا  الأر�س  لغات  اأطول  من  تكون  وبذلك  امليالد،  قبل  عام    2500 طيلة 
اأواخر الألف  اأن حّلت الأقوام املهاجرة من اجلزيرة العربّية يف حدود  ا�ستعمالها منذ 

الرابع قبل امليالد وظلت م�ستخدمة اإىل القرن الأول ميالدي)3(.
اأن  العربية،  اللغة  مع  الكدية  للغة  الوا�سحة  القرابة  �سلة  اإىل  ن�سر  اأن  ويكفي 
الل�سان  بـ  عنها  وعربوا  الأكدية  اللغة  مب�سطلح  لغتهم  اإىل  اأ�ساروا  اأنف�سهم  الكديني 
اأو  الل�سان  اأي   )liš num akkad tum( »اأكدي »ل�سان  التايل:  وباللفظ  الكدي 

اللغة الأكدّية)4(.

                                        
))) ر�سيد، فوزي، قواعد اللغة الأكدية، دار �سفحات للدرا�سات والن�سر، دم�سق، 2009م، �س 11.

))) حنون، نائل، املعجم امل�سماري، معجم اللغات الأكدية وال�سومرّية والعربّية، اجلزء الأّول، مقدمة يف الكتابة امل�سمارية وفقه اللغتني 

ال�سومرّية والأبجدية، بيت احلكمة، بغداد، 2001 م، �س 127.
)))باقر، طه، املقدمة، م�سدر �سابق، �س �س 64-63.

(4)- The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago, Chicago, 
1956ff,vol.1,p.272, vol .9 ,p.213.
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     li     -   ša   -   num      ak   -          ka  -          di  -    tum           

»�سرجون  امللك  زمن  يف  اأ�سبحت  الكدية  اللغة  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 
اإذ  النت�سار  وا�سعة  لغة  الأكدية(  الإمرباطورية  )موؤ�س�س  ق.م(   2370( الأكدي« 
يف  بها  املعرتف  اللغة  وهي  والأدبية،  القانونّية  الّن�سو�س  خمتلف  دّونت  بوا�سطتها 
الدولّية«  اللغة  �سفة  اأخذت  اأنها  كما   ،)1( رة  املتح�سّ ال�سعوب  بني  الر�سمية   املرا�سالت 
الألف  من  الأّول  والّن�سف  الثاين  الألف  خالل   )International Language(
الأّول ق.م)2(، حيث دّونت مفرداتها على الطنّي واحلجر ورمبا اخل�سب واملعدن، فكان 
لذلك الأثر الإيجابي لعدم تلفها اأو �سياعها، عك�س الن�سو�س التي دونت على الربدي يف 

ح�سارة م�سر القدمية. 
وعلى الرغم من �سقوط الدولة الأكدية اإّل اأن ا�ستعمال اللغة الأكدية ظل متداول 
والثانية  بابل يف اجلنوب،  اإىل  ن�سبة  بابلّية  الأوىل  اإىل لهجتني،  اأن تفرعت  ة بعد  خا�سّ
وعلى  امليالد.  قبل  الثاين  الألف  بداية  مع  وذلك  ال�سمال،  يف  اآ�سور  اإىل  ن�سبة  اآ�سورّية 
التي  اللغة الكدية)3(،  اإىل  الآ�سورية منتميتان  واللغة  البابلّية  اللغة  تكون  الأ�سا�س  هذا 
هي الأقرب اإىل اللغة الأم التي ترجع اإليها اأ�سول اللغات اجلزرية ، حيث تت�سابه �سيغة 
املطاوعة يف كال اللغتني يف بع�س احلالت من حيث حرف “النون” )n( الداخل اإىل 
العربية)4(،  اللغة  املطاوعة يف  �سيغة  على  الدال  النون  ي�سبه حرف  والذي  الفعل،  اأول 
اإ�سافة اإىل تطابق �سيغة املبني للمجهول يف الأكدية مع �سيغة املبني للمجهول يف اللغة 
الأكدية مع  اللغة  للمجهول يف  املبني  الفعل  اإىل حد كبر �سياغة  تت�سابه  العربية، كما 
ال�سيغ الثانوية من �سياغته الفعل املزيد يف اللغة العربية )5(. وهذا يوؤكد اأ�سالة اللغة 

العربية التي مل يتم تدوينها اإل يف عهود متاأخرة.
وندرج يف اأدناه موجزًا ملراحل تطّور اللغة الأكدّية والفرتة الزمنية التي ا�ستغرقتها كّل 

))) �ساكز، هاري، عظمة بابل: موجز تاريخ دجلة والفرات، ترجمة عامر �سليمان، ط 1، املو�سل،1979، �س 93.

))) حمفل، حممد، اللغات العربّية القدمية، الوحدة احل�سارية للوطن العربي من خالل املكت�سفات الأثرّية: املنظمة العربّية للرتبية والثقافية 

والعلوم، املديرّية العامة لالآثار، �سوريا، 2000م، �س 303.
(3(	Caplice R ، Introduction to Akkadian، Rome، 1980، pp.3-5. 

نائل حنون، م�سدر �سابق، �س 147. 	(((

))) ا�سماعيل، خالد �سامل، قواعد اللغة الأكدية : درا�ضة مقارنة مع اللغة العربية، اآفاق عربية ،عدد 3،4 ، بغداد، 2000م ، �س 

48 وما بعدها .
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فرتة )1(:
• الأكدّية القدمية:حوايل 2500-1950 ق.م 	
• اللهجة البابلّية القدمية:2000 -1520 ق.م 	
• اللهجة البابلّية الو�سيطة: 152- 1000 ق.م 	
• البابلّية الفنّية: وهي لغة الّن�سو�س الأدبّية لفرتة الن�سف الأّول من الألف الأّول 	

قبل امليالد
• اللهجة البابلّية احلديثة: 1000-600 ق.م 	
• والأخمينية 	 الكلدانية  الفرتة  خالل  �سادت  التي  اللغة  وهي  املتاأخرة:  البابلّية 

وال�سلوقية اأي خالل الن�سّف الثاين من الألف الأّول قبل امليالد.
• اللهجة الأ�سورية القدمية ) 2000-1500 ق.م( 	
• اللهجة الأ�سورية الو�سيطة ) 1500-1000 ق.م( 	
• اللهجة الأ�سورية احلديثة )1000-600 ق.م( 	

 II� اللغة الآرامية:
واأ�سبحت  اخل�سيب  الهالل  يف  انت�سرت  التي  اللغات  من  الآرامّية  اللغة  تعّد 
الثامن  القرن  وبداية  التا�سع  القرن  اأواخر  من  بدءًا  �سنة  األف  من  لأكرث  متداولة  لغة 
وبهذا  ال�سابع( )2(،  )القرن  الإ�سالمي  الفتح  بعد  تقريبًا  �سنة  مائتي  وحتى  امليالد  قبل 
فاإن اللغة الآرامية تنتمي اإىل اللغات اجلزرية التي �سادت الهالل اخل�سيب واجلزيرة 
 العربّية وبالتايل انتماءها اإىل اللغة الأ�سل وهي اللغة العربّية الأّم، ومل تدّون الآرامية يف 

الع�سر الذي ظهرت فيه اإّل بعد مّدة،من انت�سارها يف بالد اآ�سور)3(، ومع نهاية القرن 
ال�سابع قبل امليالد اأ�سبحت كل ممالك �سوريا القدمية واأجزاء من بالد الرافدين ذات 

)1( �سليمان، عامر، اللغة الأكادية )البابلية والأ�ضورية( تاريخها و قواعدها، الدار العربية للمو�سوعات ، ط2 ، 2005، �س 
�س48 ـ 51 ؛ كذلك: الذييب، �سليمان، الكتابة يف ال�ضرق الدنى القدمي من الرمز اإىل البجدية، الدار العربية للمو�سوعات، ط1، 

بروت، لبنان، 2007م، �س �س 55- 64.   
)2( عبده، �سمر، ال�سريانية - العربية اجلذور والمتداد، من�سورات دار عالء الدين، دم�سق، 2002، �س 65.

)3( حجازي، حممود فهمي، علم اللغة العربّية- مدخل تاريخي مقارن يف �سوء الرتاث واللغات ال�سامية، مكتبة غريب )ب ت(، �س 172.
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طابع اآرامي، واأ�سبحت اللغة الآرامية لغة املكاتبات يف ال�سرق الأدنى مثلما كانت الكدية 
خالل القرن الرابع ع�سر قبل امليالد)1(، كما مر بنا.

لقد ظل التعامل اليومي باللغة الآرامية ي�سود احلياة يف بالد ال�سام والعراق لعّدة 
اللغة  اللغة الأكدّية )بفرعيها البابلي والآ�سوري( مع انت�سار  قرون، بينما قل ا�ستعمال 

الآرامية قبيل �سقوط الدولة الأ�سورّية)2(. 
اليوم، وذلك من خالل  اإىل هذا  تنته  الآرامية مل  اللغة  اأن  بالذكر  ومن اجلدير 
تواجد اإحدى لهجاتها وهي اللهجة / اللغة ال�سريانية التي ل تزال م�ستخدمة اإىل الوقت 
احلا�سر من قبل بع�س الطوائف امل�سيحية يف بالد ال�سام والعراق، خ�سو�سا يف قرى 
اأو طور عابدين يف العراق. وينق�سم  معلولن جبعدين )جب عّدين(، وبجعة يف �سوريا 
تعني  يونانية  كلمة  وهي  الإ�سرتجنلو«  »اخلط  هو  الأقدم  ق�سمني  اإىل  الآرامي  اخلط 
اخلط امل�ستدير، واخلط الأحدث والذي ظهر يف عام  489م وي�سمى باخلط ال�سرياين 

الغربي)3(.
III � اللغة الفينيقّية: 

اللغة  منها  التي  الغربية،  العربّية  املجموعة  لغات  اإحدى  هي  الفينيقية  اللغة 
الكنعانّية، وكالهما يعّدان اإحدى لهجات العربّية الأّم، وقد ظهرت وبداأت تنت�سر مابني 

القرن الثاين ع�سر واحلادي ع�سر قبل امليالد، وظلت متوا�سلة اإىل حدود 100م )4(.
رث على جمموعة  لقد كانت اللغة الفينيقّية لغة املدن الفينيقية ال�ساحلّية حيث عرُ
يف  اأما  املتو�سط،  البحر  ملدن  ال�سرقي  ال�ساحل  طول  على  املنت�سرة  النقو�س  من  كبرة 
ال�ساحل الغربي من البحر املتو�سط فيطلق على اللغة الفينيقية “اللغة البونّية” وذلك 
اإفريقية  �سمايل  انت�سرت يف  ما  �سرعان  والتي  بتون�س،  “قرطاجة”  دولة  �سمن حدود 

)1(  د.ديرجنر، الكتابة، ترجمة وتعليق عامر �سليمان، املجمع العلمي العراقي، بغداد، 2001م، �س 127.
)2( حجازي، حممود فهمي، م�سدر �سابق، �س 175.

)3( ال�سعيد، �سعيد بن فايز، واملنيف، عبداهلل، م�سدر �سابق، �س 55.
)4( الفرجاوي، اأحمد، بحوث حول العالقات بني ال�سرق الفينيقي وقرطاجة، املعهد الوطني للرتاث، املجمع التون�سي للعلوم والآداب والفنون، 

Caplice R , op.cit, p.3.  : بيت احلكمة، تون�س 1993، �س 133. كذلك
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وكان  الأوىل)2(،  امليالدية  القرون  حتى  ن�سو�سها  وبقيت  الأيبرية)1(،  اجلزيرة  و�سبه 
الرومان اأول من اأطلق كلمة “بونية” على لغة الفينيقيني يف مملكة قرطاج. وقد بداأت 
الكتابة الفينيقية األفبائية معتمدة على الأبجدية التي تعّد اأثنني وع�سرين حرفًا �ساكنًا 
وتعترب  وهي املعروفة مبجموعة “اأبجد، هوز، حطى، كلمن، �سعف�س، قر�ست ... الخ”. 
اليونانيون  وتعّلم  الرافدين.  بالد  التي ظهرت يف  الكتابات  مع  مقارنة  مب�سطة  حروفًا 
الفينيقيني، ف�سارت  الكتابة الأبجدية واحتفظوا برتتيب احلروف كما هو احلال عند 
الكتابة الفينيقية اأّم كتابات الأبجدّية يف العامل. وب�سبب قربها من اللغة العربّية احلالية 
�سّهل على الباحثني معرفة طريقة لفظ الأ�سماء ومعانيها مثل كلمة اأّمة وعبد وبعل وملك 
وغرها من الكلمات، اإ�سافة اإىل اأن للحروف الفينيقية اأ�سماء خا�سة عرفت بها منذ 
القدم، ويرجح اأن عددا كبرا من تلك احلروف يحمل معاين لتلك الأ�سماء، منها األف 
للثور وحرف واو مبعنى وتد وزاي مبعنى �سالح ونون مبعنى �سمكة وحرف عني  لرمز 

مبعنى عني .... وهكذا )3(. 
ومن الناحية النحوّية وال�سرفّية تعترب اللغة الفينيقية قريبة من اللغات العربّية 
على  اعتمادها  اإىل  اإ�سافة  العربّية  اللغة  مثل  مثلها  اأوزان  عّدة  على  لحتوائها  وذلك 
الأفعال الثالثية، وعلى هذا الأ�سا�س فاإّن اأ�سل اللغة الفينيقية يعود اإىل جمموعة اللغات 

اجلزرّية املنتمية اإىل اللغة العربّية الأّم.

IV � اللغة العربّية: 
اللغة العربّية من اللغات اجلزرية التي انت�سرت يف الأجزاء ال�سرقّية من فل�سطني، 
وتعود اأقدم �سواهد اخلط العربي اإىل حوايل القرن التا�سع قبل امليالد، وت�سر الأدلة 
بالد  )�سكان  الفينيقيني  من  اخلط  تعلموا  العربانيني  اأن  من  لل�سك  جمال  يدع  ل  مبا 
ال�سام وفل�سطني(، بعد اأن حّوروا بع�س ال�سيء من اأ�سكال احلروف ور�سمها، وذلك يف 
اأر�س فل�سطني)4(. ويكاد يكون  اإ�سرائيل  امليالد عندما دخلت قبيلة  الأوىل قبل  القرون 

)1( هّبو، احمد ارحّيم، م�سدر �سابق، �س 35.
(2) Freidrich J. and W. Rollig, A Grammar of Phoenician and Punic,1976 .

)3(  زرقة، احمد، اأ�سول اللغة العربية ـ2ـ حروف املعجم، ط1، دار عالء الدين للن�سر، دم�سق، 1997م، �س �س20-19.
)))ال�سعيد، �سعيد بن فايز، واملنيف، عبداهلل، م�سدر �سابق، �س 29.
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العهد القدمي امل�سدر الوحيد للتعرف على تاريخ هذه اللغة، و�سهدت يف ع�سر ازدهار 
من  العديد  األّفوا  قد  اليهود  واأّن  ًة  خا�سّ وا�سعًا  انت�سارًا  الأندل�س  يف  العربّية  احل�سارة 
الكتب الدينّية والرتاتيل. وقد �سارك اليهود العرب يف احلياة الثقافّية فحاولوا اأن يدّونوا 
اللغة بعد خروج  العربّية، ولكن �سرعان ما �سعفت هذه  باللغة  العرب  يتعلمونه من  ما 
اإىل  العربّية  اللغة  فاآلت  امليالدي،  الثامن ع�سر  القرن  الأندل�س يف  واليهود من  العرب 
الفناء. ومع ظهور احلركة ال�سهيونية يف اإ�سرائيل اأعيد جمد اللغة العربّية التي يطلق 

عليها ت�سمية »Evrit« بعّدها اللغة الر�سمّية الأوىل يف اإ�سرائيل)1(. 
من  منحدرة  جندها  فاإننا  اللغوي،  بالأ�سل  وارتباطها  العربّية  اللغة  تاريخ  وعن 
اللغة الأ�سلّية وهي اللغة العربّية الأّم التي تفرعت منها العديد من اللغات التي ذكرناها 

اآنفا)2(.

V � اللغة العربّية: 
  اللغة العربّية هي اإحدى اللغات اجلزرّية التي تعود يف اأ�سلها اإىل اللغة العربّية 
الأّم، وهي اأنقى واأقرب اللغات اإىل الأ�سل، وذلك لأّنها حافظت على كونها الأقل تاأثرا 
ن�ساأت يف فرتة  العربية  الأبجدية  اأن  اإىل  الكتابية  الأدلة  وت�سر  الأجنبية)3(.  بالعنا�سر 
تنح�سر فيما بني اأوا�سط القرن الثالث امليالدي والقرن ال�ساد�س امليالدي، وقد ا�ستقت 
اأ�سبحت  فقد  وبانت�ساره  الآرامي)4(،  من اخلط  الأخر  ا�ستق  مثلما  النبطي  من اخلط 

فيما بعد الكتابة الر�سمية لالإمرباطورية الفار�سية والعثمانية)5(.

اإن اأّول ظهور ل�سم العرب كما هو معروف كان يف امل�سادر الأ�سورّية خالل القرن التا�سع 
عربي  كلمة  ا�ستقت  ومنها  العربّية  اجلزيرة  �سمال  ممالك  على  اأطلق  اإذ  امليالد،  قبل 

)))حجازي، حممود فهمي، م�سدر �سابق، �س 174.

))) فا�سل، عبد احلق، »عربي _ اآرامي _عربي«، جملة �ضومر، املوؤ�س�سة العامة لالآثار، بغداد، 1958م، �س180.

)))�سو�سة، اأحمد، ح�ضارة العرب، م�سدر �سابق، �س 105.

))) للمزيد من املعلومات حول جذور احلرف العربي وتطورة، اأنظر: احل�سن، �سالح بن اإبراهيم، الكتابة العربية من النقو�س اإىل 

الكتاب املخطوط، دار الفي�سل الثقافية، الريا�س، 2003م، �س �س47-17.

 ))) د.ديرينجر، م�سدر �سابق، �س 134.
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وعربّية ولغة عربّية )1(. على اأن النطق احلايل لّلغة العربية الف�سحى ل يختلف كثرًا عن 
نطقها يف تلك الأزمنة )2(.

ظلت  اأنها  ة  خا�سّ الأّم  العربّية  اللغة  اإىل  الأقرب  الف�سحى  العربّية  اللغة  وتعّد 
منطوقة يف اجلزيرة العربّية مهد اللغة الأّم، واأن اأقوامها مل يتعر�سوا لغزوات ومل يختلط 
اأهلها بالغرباء، فاحتفظوا بتلك اللغة ومل يتاأثروا بلغات الوافدين اإىل اأر�سهم، وي�سر 
اللغة  معنّي  حّد  اإىل  العربّية تثل  اللغة  اأن  »يبدو  بالقول:  الباحثني  من  ذلك عدد  اإىل 
ال�سامية النقّية لأنها حافظت على كونها اللغة الأقل تاأثرًا بالعنا�سر الأجنبّية«)3(. وميكن 
اعتبار اللغات/ اللهجات املنبثقة عن اللغة العربية مهما تباعدت يف األفاظها وتراكيبها، 
حمافظة على خ�سائ�س م�سرتكة فيما بينها، لأّنها حتمًا ترجع اإىل اأ�سل واحد م�سرتك، 
وهو »اللغة العربّية الأم«، وبهذا اخل�سو�س ينحى الكثر من املتخ�س�سني هذا املنحى 
بالقول: »وباجلملة اأّن هناك جماعة من امل�ست�سرقني ترى اأّن اللغة العربّية على حداثة 
عهدها بالّن�سبة اإىل اللغات ال�سامّية« الأخرى، هي اأن�سب اللغات ال�سامّية الباقية للدرا�سة 
واأكرثها مالئمة للبحث، لأنها لغة مل تختلط كثرًا باللغات الأخرى ومل تت�سل باللغات 
يف  غرها  من  اأ�سفي  اأو  �سافية   املعزولة  مواطنها  يف  فبقيت  الإ�سالم  قبل  الأعجمّية 
اأقّل الأحوال،.... وهي اللغة ال�سامّية النقّية لأّنها حافظت على كونها اللغة الأقل تاأثرا 

بالعنا�سر الأجنبّية«)4(.
وبالفعل بقيت اللغة العربّية حمافظة على اخل�سائ�س امل�سرتكة بينها وبني بقّية 
اللغات اجلزرية، فهناك العديد من الألفاظ التي تداولها العراقيون القدامى والفينيقيني 
والعربّيني ل تزال حّية ليومنا هذا بف�سل اللغة العربّية، وفيما يتعلق الأمر باحلروف، 
اللغات اجلزرية ت�سعة وع�سرون حرفا، وهذه  اإلينا عن  التي و�سلت   فان عدد احلروف 
 جندها ممثلة يف العربية اجلنوبية القدمية وبلهجاتها مثل ال�سبئية واملعينية والقتبانية 
اأن  لوجدنا  اللغات اجلزرية  لغة من  كل  مع  قارنا هذه احلروف  اأننا  ولو  واحل�سرمية. 
هي  الأوائل  اجلزريني  لغة  حروف  خمارج  على  انطباقًا  واأ�سدها  الأبجديات  هذه  اأويف 

))) عبده، �سمر، ال�ضريان، امل�ضيحيون، امل�ضلمون، دار عالء الدين، عمان، 2002م، �س 97 وما بعدها.

))) زرقة، احمد، مرجع �سابق، �س 27.

)))�سو�سة، احمد، ح�ضارة العرب، �س 105.

))) نف�س امل�سدر، �س 104.
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حروف الأبجدية العربية الف�سحى التي حتتوي على كل ما جاء فيها من حروف عدى 
حرف واحد هو ال�سني ال�سينية الذي فقدته اأغلب اللغات ال�سامية عدى العربية والعربية 
ويف  وع�سرين  ثمانية  الف�سحى  العربية  يف  احلروف  خمارج  ت�سبح  وهكذا  اجلنوبية. 
العربية الأم على اأو�سع الفرتا�سات ت�سعة وع�سرين، بينما هي تنق�س عن ذلك كثرًا يف 
العربية والآرامية والفينيقية وال�سريانية وغرها من اللغات اجلزرية، حيث يكون عدد 
كلمن  حطي  هوز  »اأبجد  بـ  املعروف  النظام  على  مرتبة  حرفا  وع�سرين  اثنني  حروفها 
�سعف�س قر�ست ...... الخ«  كما ذكرنا، وقد احتفظت امل�سادر العربية بهذا الرتتيب 
اجلزري )ال�سامي( ال�سمايل كما اأن بع�س احلروف العربية حافظت على نف�س الرتتيب 

الأ�سلي للحروف يف ال�سامية)1(.
ويرجع الف�سل الأكرب اإىل كتاب اهلل العزيز«القراآن الكرمي« الذي حافظ على اأ�سل 
اللغة »لغة ال�ساد« التي نكتب بها اليوم مرا�سالتنا الر�سمية ويتكّلم بها الكثر من ال�سكان 

العرب ويف العديد من الأقطار الأجنبية وامل�سلمة خ�سو�سًا)2(. 

البيئة  يف  الف�ضحى  العربية  املفردات  لبع�س  اللغوي  التاأ�ضيل  الثاين:  املطلب 

ال�ضحراوية:

عنها  انبثقت  التي  القدمية  العربّية  اللغة  فاإن  العربّية  اجلزيرة  ل�سكان  بالن�سبة 
اللغة العربية الف�سيحة، تعد يف نظر عدد من اخلرباء باأنها »اللغة التي يتكّلم بها بدو 
اجلزيرة العربّية حاليًا، اإذ يعتقد الكثرون اأنها اأقرب جميع اللهجات اإىل اللغة العربّية 
الأ�سلّية التي يتكلم بها اأبناء اجلزيرة قبل اأن تنف�سل لهجاتهم يف م�ستوطناتهم اجلديدة 

وذلك لأنهم بقوا منف�سلني عن الأقوام الأخرى«)3(.
العربية  اللغوية  املفردات  من  عديد  اأ�سول  اىل  العودة  عند  �سنجد  فاإننا  لذا 
الف�سيحة والتي ن�ستعملها اليوم، متاأ�سلة لفظًا ومعنى يف لغات ولهجات قدمية ن�ساأت 
البيئة  اأهل البدو يف  اأر�س اجلزيرة العربية واحت�سنتها بكل اعتزاز لغة  وترعرعت يف 

))) بعلبكي، رمزي، الكتابة العربية وال�ضامية: درا�ضة يف تاريخ الكتابة وا�ضولها عند ال�ضامين،ط1، دار العلم للماليني، 

بروت، 1981، �س 303 ومابعدها.
))) �سو�سة، اأحمد، ف�ضل العرب، �س 104.

)))�سو�سة، اأحمد، ف�ضل العرب، �س 303.
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ال�سحراوية، ومن بني اأهم هذه املفردات املرتبطة بالبدو والبادية نذكر الآتي:
اأول- ال�ضحراء:

البادية  العرب ترد  ل�سان  والبادية، ففي  بالبدو  اأن يكون له عالقة  اأول ما ميكن   وهي 
ال�سحاري  املراعي يف  اإىل  النا�س من احل�سر  واإذا خرج  كا�سم لأر�س ل ح�سر فيها، 
فيه  نبات  ل  الذي  الوا�سع  الف�ساء  اأنها  على  تو�سف  البدو،كما  وال�سم  بدوا،  قد  قيل: 
وجمعها �سحاري و�سحارى و�سحراوات)1(. ويف اأقدم اللغات اجلزرية وهي الأكدية جند 
ال�سحراء  يف  يعي�س  الذي  والرجل  وال�سحراء،  ال�سهل  مبعنى   )Şēru(  » »�سررُ لفظة 
ي�سمى برجل ال�سحراء اأو رجل الأر�س املفتوحة)2(، وهنا اللفظة خالية من حرف احلاء 
احتفظت  اإنها  اإل  الأكدية،  فقدتها  قد  والعني(  واحلاء  )الهاء  احللقية  الأ�سوات  لأن 
بالهمزة يف بع�س الكلمات اأو فقدتها كليًا، وبع�س الأحيان يطراأ عليها تغير �سوتي يف 
كلمات اأخرى. اأما يف العربية جند الأ�سل �سحراء مبعنى اللون املائل للحمرة اأو الأ�سمر 
اللغة  ويف  ال�سحراء،  رمال  بلون  عالقة  الأ�سل  لهذا  يكون  اأن  املحتمل  ومن  امل�سفر، 
اأنها �سوهدت  والتي يحتمل  والأفعى  ال�سحراء  اللفظ بني  و�سبه يف  الكدية قرب كبر 
« الذي يلفظ )Şēru()3(، واللفظ قريب  لأول مرة يف ال�سحراء فاأخذت ا�سمها »�سررُ
« وهو �سغر الأفعى، ويتو�سح املعنى من خالل الر�سم ال�سوري ل�سكل  لرُ من لفظ »ال�سّ
الأفعى منذ اأواخر الألف الرابع قبل امليالد يف بالد الرافدين)4(. اأما ذكر ال�سحراء يف 
اللغة العربية التوراتية فقد جاءت بلفظة »مدبار« ونف�س املعنى للكلمة بلفظ خمتلف قلياًل 
اأي�سا يف  ال�سريانية)5(، وتاأتي  اللغة  جنده يقابل معنى كلمة �سحراء يف  “مدبرا”،  هو 
العربية واآرامية اململكة والآرامية اليهودية والكدية مبعنى الربية اأو ال�سحراء)6(. ومن 
الالفت ذكره، اأن هناك قرابة لغوية وا�سطالحية بني ال�سحراء والربية يقرتب كثرًا 

)))ابن منظور، اأبي الف�سل جمال الدين، ل�ضان العرب، املجلد الأول، ط1، دار �سادر، بروت ، 1997م، �س 178.

(2) Labat R, Manuel D’épigraphie Akkadienne, société Nouvelle librairie orientaliste ، Paris 
2002,no.168, p.109.
(3) Labat  R, op.cit, no.374,p.171.
(4)ibid.
(5) Payne Smith, Syriac English Dictionary, Oxford, 1979, p.251. 
(6) Hoftijzer J and K.Jongeling, Dictionary of the North-West Semitic Inscriptions, Leiden. 
New York. Köln, 1995 , p.595. 



185

جملة علمية حمكمة تعنى بالآثار

من لفظ ال�سحراء يف اللغة الكدية.
 ثانيا - الربية: 

كلمة  ترادف  البحر، وهي  الرّب خالف  »براري« وهي من  برية هو  كلمة  اإن جمع 
�سحراء التي ن�سبت اإىل الرّب. ويقال يف الأدب اأف�سح العرب اأبرهم، اأي مبعنى اأبعدهم 
ومثلما  ال�سحراء،  اإىل  خرج  به  يراد  بّرا،  خرج  يقال  وعندما  دارا،  والبدو  الرّب  يف 
بنف�س  ترتبط  الربية  اأن  والبدو جند  والبادية  ال�سحراء  بني  ال�سديد  الرتباط  وجدنا 
تلك املعاين وال�سطالحات، فمن الباحثني من يرى اأن البدو لغة وا�سطالحا »هم اأهل 
البادية و�سكان ال�سحراء والربية«)1(، ويف اأول لغة مكتوبة من الألف الثالث قبل امليالد 
. بارا” “اأوررُ  وهي اللغة ال�سومرية التي انت�سرت يف جنوب بالد الرافدين، ترد اللفظة 
)URU-bar-ra) اأي »املدينة الربانية« ومبعنى اأدق، الق�سم الذي يقع خارج املدينة(2)، 
الكدية  ال�سومرية،  اللغة  اللفظ يف  املفتوحة. وهذا  الأر�س  اأو  املزروعة  الأر�س غر  اأو 
املتداخلة، جند له �سدى يف اأق�سام املناطق الإدارية للمدينة العراقية القدمية مبا فيها 
الربية والتي تتالقى مع باقي اللغات واللهجات ال�سامية. ففي عربية التوراة نالحظ ال�سم 
ال�سيء يقال عن  اأيوب 4:39 ، ونف�س  اأو »الربية«، وذلك يف �سفر  »بار« مبعنى »احلقل« 
ورودها يف الآرامية التوراتية وال�سريانية مبعنى »الأر�س املفتوحة«)3(، ووردت كلمة »بر« 
ال�سريانية)5(.  واحل�سرية)4(، وكذلك  والتدمرية  الر�سمية  الآرامية  يف  مبعنى خارج 
امل�سرية  الن�سو�س  اللفظ يف  وبهذا  يخرج  مبعنى  “برى”  الفعل  اأن  بالذكر  واجلدير 

القدمية منذ الألف الثالث قبل امليالد.
  

ثالثًا- اجلمل وعاقة ال�ضم بالبدو والبادية:

)gam-malu(» لرُ ورد يف الن�سو�س الأكدية اأن الأكديون عرفوا اجلمل با�سم »گ/جمَّ
)6(. ومنذ مطلع الألف الثانية ق.م يف الفرتة املعروفة بالعهد البابلي القدمي، ظهرت هذه 

)))	ال�سبط، علي عبد الرحمن، الأعراب يف تاريخ اليمن القدمي: درا�ضة من خال النقو�س من القرن الول ق.م اإىل القرن 6 

م، ر�سالة ماج�ستر غر من�سورة مقدمة اإىل جمل�س كلية الآداب بجامعة �سنعاء، ق�سم التاريخ،2002، �س 31.

)))	باقر، طه، مقدمة يف تاريخ احل�ضارات القدمية، اجلزء الأول، دار البيان، ط1، بغداد، 1973، �س 327.

(3)- Francis Brown, S.R.Driver, C.A. Briggs, Hebrew and English Lexicon of the Old 
Testament, Oxford, 1976, p.141. 
(4( - Hoftijzer J and K.Jongeling، op.cit، p.195. 
(5( - Payne Smith،op.cit، p.53. 
كي، ق�سي من�سور عبد الكرمي، التجارة البحرية بن العراق واخلليج العربي خال الألف الثالث قبل مياد ال�ضيد  الرترُ 	(((
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الت�سمية الو�سفية يف معجم لغوي قدمي و�سنفه العراقيون القدامى للتعريف باملفردات 
» »اإِبلرُ بالأكدية  اجلمل  ت�سمية  فجاءت  الأكدية،  يف  يقابلها  مبا  ال�سومرية   والأفعال 
بالكدية  ياأتي  كما  اجلمع،  ب�سيغة  العربية  اللغة  يف  واملعروفة  مبعنى«الإبل«   )i-bi-lu(

للجمل   (ANŠE-GAM-MAL( ال�سومري  ال�سم  تقابل  والتي   )gammalu(  » »جّملرُ بلفظ 
وبنف�س ال�سيغة باللغة العربية، مع اإ�سافة ال�سابقة اخلا�سة بحيوانات الركوب يف اللغة 

ال�سومرية)1(.
 wabālu وكذلك abālu وعلى العموم فان لفظة اإبل لها عالقة بجذر الفعل الأكدي
« ābilu، اأي احلامل والناقل)2(.  ومعناهما »ينقل، يجلب، يحمل« وا�سم الفاعل منه »اآبيلرُ
يومنا هذا  واىل  امليالد  قبل  الثانية  الألف  الأوىل يف  تدجينها  منذ فرتة  الإبل  اأن  ومبا 
اأية  اأ�سا�سًا لالأخرى، وعلى  اأن تكون اإحدى املفردتني  مرتبطة بالنقل واحلمل فالأرجح 

حال فهي من الكلمات العربية الأ�سيلة.
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن لفظة »اإبل« كما تك�سف الكتابات امل�سمارية قد ا�ستخدمت 
اإبل » �ساعت يف   « اأن لفظة  باأ�سبقية زمنية حمدودة. ومن املرّجح  قبل لفظة »اجلمل« 
العربية  يف   « »جمل  لفظة  �ساعت  بيمنا  والثمودية،  وال�سفوية  وال�سبئية  العربية  اللغة 

والآرامية ولهجاتها)3(.
اللغات  يف  فالناقة  اجلمل،  ا�سم  يف  له  عر�سنا  مما  �سيء  للناقة  يكون  اأن  ولبد 
»اأناقاتي«  ب�سيغة  امليالد  قبل  الثامن  القرن  من  الآ�سورية  املدونات  يف  ترد  القدمية 
اأن  )anaqate( )وهي �سيغة جمع املوؤنث ال�سامل يف اللغة الكدية(، ومن الالفت للنظر 

حتاكى  لقد  بل  باحل�سن،  يت�سف  �سيء  وت�سوره  القدمي  العربي  اإح�سا�س  يف  »الناقة« 
ع�سيقته  وكاأنها  وجمالها  بها وممتدحًا ح�سنها  متغزًل  كثرًا  ناقته  مع  العربي  ال�ساعر 
التي يهواها بل انه قارن نف�سه بها، اإذ يذكر ال�ساعر عروة بن حزام )حوايل 650 م( 

امل�ضيح، ر�سالة دكتوراه غر من�سورة مقدمة اإىل كلية العلوم الإن�سانية والجتماعية، جامعة تون�س، 2003-2004م، �س 257.

(1) Labat R, op.cit, no.208, p.119.
(2) Black J and Others A Concise Dictionary of Akkadian, (=CDA) Wiesbaden, 1999, p.1.

))) �سراي، حمد، »الإبل يف بالد ال�سرق الأدنى القدمي و�سبه اجلزيرة العربية »، اجلمعية التاريخية ال�ضعودية، بحوث تاريخية، 
الإ�سدار الثالث، مايو- 1999م ، �س 2.
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قوله )1(:
وناقتي ف���اإين  ي��غ��ر���ْس  مل  ي��ُك  َغ��َر���ض��اِنف��م��ْن  احِل���م���ى  اأَْه������ِل  اإىَل  ِب���َح���ْج���ٍر 

لق�ضاينحت����نُّ ف��ت��ب��دي م���ا ب��ه��ا م����ْن ���ض��ب��اب��ٍة الأ����ض���ى  ل���ول  اّل�����ذي  واأخ���ف���ي 

الهوى ام��ي  وُق��دَّ َخ��ْل��ِف��ي  ناقتي  مَلُ�����ْخ�����َت�����ِل�����َف�����اِنه��وى  ���������اَه���������ا  َواإيَّ َواإينِّ 

وعودة اإىل بدء فان لفظة »ناقة« يف اللغات القدمية جاءت كت�سمية لأنثى اجلمل مب�سمى 
anaqate منذ العهد الأ�سوري الو�سيط واحلديث)2(. بيد اأن تكرار ذكر ال�سم الدال على 

ذكرته  والذي  اجلمل،  ن�سيب  من  فكان  اليوم  اجلميع  يعرفها  التي  ال�سحراء  �سفينة 
امل�سادر امل�سمارية منذ مطلع الألف الأول قبل امليالد ول�سيما يف اأخبار امللك »�سيلمن�سر 
الثالث« يف حملته على دويالت ال�سام يف معركة القرقار �سنة 853 قبل امليالد)3(. وترد 
والتدمرية  والنبطية  والأرامية  العربية  يف  ومعنى  لف�سا  متقاربة  ب�سيغ  جمل   لفظة 
وال�سريانية واللهجات العربية القدمية. اأما ال�سم الذي اأطلقه اليونان على اجلمل فهو 
Kamelos ويف الالتينية القدمية Camelus، ومن الوا�سح جدًا اأن اأ�سل الت�سميتني عربي، 

وقد يوحي ذلك ت�سربها اإىل اللغات الأوروبية احلديثة ب�سيغة Camel )4(. اأما يف ال�سريانية 
فنالحظ اللفظتني »ابلتا وهبلتا« مبعنى قطيع من اجلمال، ومن اجلدير باملالحظة اأن 
اللغة ال�سريانية فرقت بني الذكر والنثى، فلفظ »كمال« تاأتي للمذكر و«كملتا« للموؤنث. وما 
يجدر التنويه به اأن التوراة عرفت لفظة »جمل« ومل ت�ستخدم لفظة اإبل عند اإ�سارتها اإىل 
هذا احليوان، كما ورد ذكر اجلمل يف اللغة العربية )الكتاب املقد�س(، بلفظة »كامال« 
مبعنى »جمل«، كا�سم مذكر يف عدة موا�سع من اأ�سفار العهد القدمي)5(. والالفت للنظر 
اأن حلم اجلمل يحرم اأكله يف الكتاب املقد�س، مثلما ورد يف �سفر الالويني 11:4 )اإل هذه 

)))  ال�ساعر عروة بن حزام من متيمي العرب، عا�س يف وادي القرى قرب املدينة املنورة  ودفن يف نف�س الوادي، للمزيد، انظر: املو�سوعة 

http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3 :العاملية لل�سعر العربي – ال�سعر الف�سيح، على املوقع التايل
 er&doWhat=shqas&qid=20641
كي، ق�سي من�سور، م�سدر �سابق، �س 125. )))الرترُ

))) الها�سمي، ر�سا جواد، اآثار اخلليج العربي واجلزيرة العربية، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، 1984، �س 279.

))) ملزيد من املعلومات حول م�سميات الإبل يف اللغات القدمية ميكن الرجوع اإىل: الها�سمي، ر�سا جواد، »تاريخ الإبل يف �سوء املخلفات 

الأثرية والكتابات القدمية«، جملة كلية الآداب، جامعة بغداد، العدد 23، امللحق، 1978، �س �س232-185.
(5) Brown F and Others, Hebrew and English Lexicon of the old Testament, Oxford 1972, 
p168..
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فال تاأكلوها مما يجرت ومما ي�سق الظلف: اجلمل، لأنه يجرت لكنه ل ي�سق ظلفا فهو جن�س 
لكم(. وقد يكون لذلك اأثره يف عزوف البع�س عن اأكل حلم اجلمل اأو ما يعرف يف كتب 
ال�سنة النبوية بـ »اجلزور« مع �سرورة التعرف على �سحة الأحاديث الواردة يف اأكل حلم 

اجلمل للمقارنة بني ما ورد يف الكتاب املقد�س وما ورد يف الأحاديث النبوية ال�سريفة.
ويف لغات جزرية )�سامية( اأخرى من غر الأكدية والعربية ترد لفظة اجلمل يف 
اآرامية اململكة النبطية والتدمرية)1(، وال�سريانية الف�سحى)2(، واللهجات العربية القدمية 
كاللحيانية وال�سفوية والثمودية وال�سبئية)3(. اأما لفظة البعر فتطلق على اجلمل اأي�سا 
البعر  لفظة  العربية  وت�ستعمل  والأثيوبية،  والآرامية  وال�سريانية  اجلنوبية  العربية  يف 

حليوان احلمل عمومًا)4(.
ومن  القدمي  ال�سرق  �سعوب  من  �سواهم  دون  والبادية  بالبدو  اجلمل  ارتبط  لقد 
النادر اأن يظهر ن�س م�سماري من ن�سو�س العهد الأ�سوري احلديث، يتكلم عن العرب 
فمن  لذا  الرئي�سي اجلمل)5(،  اإىل حيوانهم  الإ�سارة  ما  دون  ال�سحراء  بدو  باعتبارهم 
املرجح اأن يقال باأن تدجني اجلمل يرجع بتاريخه اإىل الألف الثاين ق.م)6(. ومبا اأن العرب 
كانوا وراء تدجني اجلمل)7(، باعتبارهم اأمة قدمية يف موطنها الأ�سلي اجلزيرة العربية، 
فان اعتماد الفر�سية التي ت�سر اإىل ظهور العرب على م�سرح الأحداث يف ال�سرق القدمي 
يكون يف الألف الثاين قبل امليالد اأي اأن تقرتن بدايات الدور الفاعل للعرب يف التاريخ 
مع تدجني اجلمل. وبذلك فان تاريخ ظهور العرب ي�سبق ما تت الإ�سارة اإليه �سراحة يف 
ن�س امللك الأ�سوري �سيلمن�سر الثالث يف 853 ق.م)8(. ومع ذلك فالراجح بني الباحثني 
الأر�س  فوق  التنقالت  احليوان يف  �سيادة هذا  امليالد ميثل  قبل  الأول  الألف  اأن مطلع 

(1) Hoftijzer J and Jongeling K ,op.cit, p. 226.
(2) Payne Smith,op.cit, p.72.

)))الذييب، �سليمان، املعجم النبطي، الريا�س، 2000، �س �س 64-63.

(4)Brown F and other, op.cit ,p. 129.
(5) Ibid, p. 213. 

)))	علي، جواد، املف�ضل يف تاريخ العرب قبل الإ�ضام، اجلزء الأول، من�سورات ال�سريف الر�سي، ب ت، �س 197.

)))	ال�سراي، حمد، م�سدر �سابق، �س 3.

)))	الها�سمي، ر�سا، تاريخ الإبل، مرجع �سابق، �س �س 187-186.
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العربية)1(، ويرتدد يف الغنائم واجلزية ويف اأعمال البيع وال�سراء اإ�سافة اإىل ا�ستخداماته 
يف �سوؤون النقل التجاري والع�سكري)2(.

من  تكن  عندما  وال�سحاري  البوادي  يف  التوغل  البدوي  الإن�سان  ا�ستطاع  لقد 
لدميومة  والفائدة  بالنفع  عليه  تعود  التي  اأغرا�سه  خلدمة  وتطويعه  اجلمل  تروي�س 
حياته، بعد اأن كانت ال�سحراء ع�سية عليه ل�سرب اأغوارها، لذا فان عرب اجلزيرة وقبل 
تدجني اجلمل مل يتمكنوا من اخرتاق البوادي، والو�سيلة التي كانوا يعتمدون عليها يف 
على  قادر  وغر  بالبادية  الولوج  يتحمل  ل  الأخر  وهذا  احلمار،  هي  واحلمل  الركوب 
خا�سًا  عاملًا  وجعلها  العرب  جزيرة  اأهل  عند  البداوة  اجلمل  و�سع  لقد  فيها)3(.  العي�س 
يقابل عامل احل�سارة، وهو الذي �سار اأهم وا�سطة لنقل الب�سائع وال�سلع بالطرق الربية 
تاأمني املوا�سالت ال�سحراوية وتطوير ال�سالت  الطويلة)4(، و�سار للجمل دور مهم يف 

التجارية يف جميع اأنحاء ال�سرق الأدنى)5(.
املتغذون  »وكذا  يذكر:  اإذ  بالإبل  الع�سوية  البدوي  عالقة  يف  قول  خلدون  ولبن 
باألبان الإبل وحلومها اأي�سا مع ما يوؤثر يف اأخالقهم من ال�سرب والحتمال والقدرة على 
ال�سحة  الإبل يف  اأمعاء  ن�سبة  على  اأي�سا  اأمعاوؤهم  وتن�ساأ  لالإبل،  املوجود  الأثقال  حمل 

والغلظ فال يطرقها الوهن ول ينالها من مدار الأغذية ما ينال غرهم«)6(.
رابعًا- الرعي:

رعي  اأن  ذلك  بالرعي،  يت�سل  ما  القدمية  العربية  ال�سحراوية  البيئة  لوازم  من       
»رعاة«  وهم  رعي  اأهل  فهم  ي�سغلهم،  كان  ما  هو  الدواب  و�سائر  واخليل  لالإبل  العرب 
 re’u  » و«رعاء«. واأ�سل كلمة رعي يف العربية من فعل رعى حيث يرد يف الأكادية »ريعرُ
والعربية »رعى« ويف الآرامية وال�سريانية والتدمرية والنبطية والفينيقية »رعى« اأي�سًا. 
وقد جاء يف كتاب التهذيب لالأزهري، اأن اأكرث ما يقال »رعاة« للولة، ويقال »الرعيان« 
)))	الها�سمي، ر�سا، »جتارة القوافل يف التاريخ العربي القدمي«، جتارة القوافل ودورها احل�ضاري حتى نهاية القرن التا�ضع ع�ضر، 

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدرا�سات العربية، بغداد، 1984، �س 10.
)))	 الها�سمي، ر�سا، واآخرون، »التجارة«، ح�ضارة العراق، اجلزء الثاين، دار احلرية للطباعة، بغداد، 1985، �س 225.

)))	علي، جواد، املف�ضل، �س198.

))) علي، جواد، املف�ضل، �س198.

)))	�سو�سة، احمد، تاريخ ح�ضارة وادي الرافدين، اجلزء الأول، دار احلرية للطباعة، بغداد، 1983، �س 283.

)))	ابن خلدون، عبد الرحمان حممد، م�سدر �سابق، �س 94.
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اإ�سارة التمييز هنا بني »الرعاة« و«رعيان« مفيدة، لأن هذا اللفظ  لرعاة الأغنام، وان 
قد حتول جمازا فقالوا مثاًل، اإن احلاكم يرعى املحكومني ويتفقدهم وينت�سر للمظلوم 
من الظامل، واإىل هذا ين�سرف احلديث ال�سريف »كلكم راع وكلكم م�سوؤول عن رعيته«، 
و«الرعية« يف الأ�سل املا�سية، وهذه هي الرعية يف الأ�سل ثم حتولت اإىل النا�س الذين 

يحكمهم ويلي اأمورهم وهو �ساحب اأمرهم وهو الراعي. 

خام�ضًا-  العرب والبدو والبادية :

اإذا تتبعنا تاريخ  لفظ كلمة »العرب« ومعناها جند لها حيزًا زمكانيًا يف اللغات 
القدمية وخا�سة يف اأقدم ن�س وردت فيه  الكلمة، وذلك يف اللوح الآ�سوري الذي عرجنا 
�سيلمن�سر  الآ�سوري  امللك  زمن  ق.م.   852 �سنة  اإىل  بتاريخه  يعود  والذي  �سابقًا  عليه 
اأو  وا�سمه »جنديبو«  عليه  تغلب  الذي  العرب  اأحد زعماء  اإىل  فيه  اأ�سار  والذي  الثالث، 
»جندب« العربي  الذي اأ�سهم باألف مقاتل على جمالهم حاربوا جي�س امللك الآ�سوري)1(.

ومنذ القرن الثامن قبل امليالد اأخذ لفظ »عرب« يرتدد بكرثة يف الوثائق الأ�سورية 
ربي«  والبابلية ويف �سيغ متقاربة، منها »اإ/عريبي« )aribi( و »اأ/َعربي« )arbi( و »اأرُ/عرُ
العديد  احلديثة،  والبابلية  الآ�سورية  امل�سمارية  الن�سو�س  يف  وردت  كما   ،)2()urbi(
العربية  اجلزيرة  �سكان  من  جلدتهم  اأبناء  مع  وحتالفاتهم  العرب  اإىل  الإ�سارات  من 

و�سراعهم مع الأ�سوريني)3(. 
    وذكر البع�س اأن لفظ عرب يعود اإىل الكلمة العربية »َعرَبة« والتي تعني القفر اأو الربية 
اأو ال�سحراء)4(، ومما ميكن ا�ستقاقه من معاين اللفظ عرب يف اللغة العربية اأنه يعني 

التنقل والتجول)5(.
اأما عند الفر�س فقد وردت لفظة عرب يف حدود �سنة 550 ق.م. وظهرت للمرة 

)))	 ال�سبط، علي عبد الرحمن، مرجع �سابق، �س 33.

)))الكعبي، عبداحلكيم غنتاب؛ واندي�سة، احمد حممد، درا�ضات يف تاريخ العرب قبل الإ�ضام، دار ومكتبة ال�سعب للن�سر والتوزيع، ط1، 

م�سراته، ليبيا، 2005، �س 35
)))	ال�سبط، علي عبد الرحمن، مرجع �سابق ، �س �س 36-33.

)))	ال�سبط، علي عبد الرحمن، مرجع �سابق، �س 39.

)))	ولفن�سون، ا�سرائيل، تاريخ اللغات ال�ضامية، ط1، دار القلم، بروت، لبنان، 1980، �س �س 78-77.
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الأوىل يف الن�سو�س الفار�سية التي تعود اإىل عهد امللك كور�س الثاين، حيث اأ�سار مدلول 
الت�سمية اإىل ارتباط القوم بالبدو والبادية، فقد ذكر امللك ان من بني الذين دانوا له 
بالولء والطاعة من و�سفهم بـ » ملوك الأر�س العربية الذين ي�سكنون اخليام«)1(. وعند 
حديث امللك الفار�سي ال�سهر »دارا« عن الأرا�سي التي خ�سعت حلكمه فقد ا�ستخدم 
لفظ »عربايه اأو اأربايه« لتعني بادية ال�سام مبا فيها �سبه جزيرة �سيناء، وهي اإ�سارة اإىل 
القبائل البدوية التي كانت ت�سكن املنطقة املذكورة يف ع�سر امللك دارا )2 (.  اأما عند اأهل 
اجلنوب من اجلزيرة العربية، ونق�سد بذلك الكتابات ال�سبئية، فقد وردت يف اأول اإ�سارة 
من خالل ال�سراع بني ملوك �سباأ والأعراب، �سيغة الأعراب على النحو التايل »ع ر ب ن« 

)عربن( وذلك خالل فرتة القرن الأول قبل امليالد )3(.
ب�سكل  تاأتي  مل  العربي  باجلن�س  وتعلقها  الكلمة  هذه  فان  الكرمي  القراآن  يف  اأما 
وا�سح اإل يف اآيات التنزيل احلكيم، وذلك يعترب اأول م�سدر للفظ  كلمة العرب للتعبر 
عن القومية واجلن�س العربي بو�سوح تام، حيث وردت فيه �سيغتا »اأعراب« 10 مرات، 
وكلمة عربي 11 مرة، منها 10 مرات نعتا لّلغة التي نزل بها القراآن الكرمي ومرة واحدة 

.rلتنعت �سخ�س الر�سول
اأما ورود لفظ العرب يف ال�سعر بعد الإ�سالم فكان جليًا ووا�سحًا وخا�سة يف اأيام 
على  مقت�سرًا  اأردناه  الذي  البحث  هذا  يف  �سرحه  يطول  مما  وهذا  الأوىل،  الإ�سالم 

م�سطلحات البدو والبادية وما يرتبط بهما.
يت�سح مما �سبق اأن ا�سم العرب بكل اأ�سكاله اللفظية املتغرة النهاية عادة، تتفق 
اأو ن�سب  اأو قوم  اأو مكان  مع ا�سم و�سفات البدوي والبادية، لن ال�سم مهما دّل كبالد 
فانه مرتبط باملفهوم الذي ا�سرنا اإليه )4(. اأما منطقتهم فاإنها كانت ت�ستمل على مناطق 
�سمال اجلزيرة و�سبه جزيرة �سيناء ثم امتدت لت�سمل اأرجاء وا�سعة من �سبه اجلزيرة 

)))	توينبي.اأ.ج ، خمت�ضر درا�ضة للتاريخ، اجلزء الثاين، ترجمة فوؤاد حممد �سبل، ط2، مطبعة جامعة الدول العربية، القاهرة، 1967، 

�س 218.
)))	ال�سبط، علي عبد الرحمن، مرجع �سابق، �س 41.

))) ال�سبط، علي عبد الرحمن، مرجع �سابق، �س43.

)))	اإ�سماعيل، عارف، العاقة بن العراق و�ضبه اجلزيرة العربية، ط1، مركز عبادي للطباعة والن�سر، �سنعاء، اليمن، �س �س 

.137-136



192

درا�ضات يف علم الأثار والرتاث 

والكالأ وهي  املاء  اإىل موارد  وال�سعي  التنقل  العربية جنوبًا، وكانت حياتهم قائمة على 
�سفات تربطهم بالبدو وحياتهم التي يعي�سونها اإىل يومنا هذا)1(.

واأخرا ن�ستطيع القول اأن البدو البداوة كانت الطابع املميز لعربيتنا ولكن عبقرية 
اإنها  ثم  املجاز  طريق  عن  اأخرى  مواد  اإىل  القدمية  البدوية  الأ�سول  نقلت  اللغة  هذه 

اأ�سبحت حقيقة من احلقائق.

اخلامتة وال�ضتنتاجات:

ترتبط  عريقة  للغة  الأ�سيلة  ال�سمة  لإعادة  حماولة  هو  الورقة  هذه  هدف  اإن 
اإىل الأ�سول  اأن نعود  اأردنا  اإذا ما  اللغة العربية الف�سحى،  بفكر وتراث العرب، وهي 
العرب على  الباحثني  اإ�سطلح بع�س  اأقدم  لغة  اإىل  تنتمي  التي  اللغة  لفهم  يف حماولة 
ت�سميتها باللغة الأم، ثم ومن خالل التعرف على معاين واألفاظ بع�س املفردات احلية 
يف اللغة اليوم والتي وجدنا اأنها لتبتعد البته عن لغة القاطنني يف اأر�س اجلزيرة، حيث 

اتاح لنا البحث التعرف على جملة من املعطيات ميكن تييزها بالآتي:
  اأواًل-  اإن حقيقة التقارب الكبر بني اللغة العربية وعدد من لهجات اجلزيرة العربية 
القدمية مبا فيها اللغة الكدية )البابلية وال�سورية( واأخواتها العربية وال�سريانية، مل 
يكن وليد ال�سدفة قدميًا اأو يف الوقت احلا�سر، فقد تنبه اإليه عدد من الكتاب العرب 
منذ ما يقرب من األف عام، ومن ذلك ما ذكره ابن حزم املتويف �سنة 456هـ عندما �سبه 

يف كتابه الإحكام، القرابة اللغوية بني العربية والعربية وال�سريانية، قائال:
    »يقينا اأن ال�سريانية والعربانية والعربية ... لغة واحدة تبدلت م�ساكن اأهلها، فحدث 
فيها جر�س كالذي يحدث من الأندل�سي اإذا رام نغمة اأهل القروان ومن القرواين اإذا 
رام نغمة الأندل�سي ... اإن اختالفهما ... من تبديل األفاظ النا�س على طول الأزمان، 

واختالف البلدان، وجماورة الأمم، واأنها لغة واحدة يف الأ�سل«)2 (.

)))حتي، فيليب، واآخرون، تاريخ العرب، ط5، دار غندور، بروت، لبنان، 1974م، �س 68.

)))	الأندل�سي، اأبي حممد علي بن اأحمد ابن حزم، الأحكام يف اأ�ضول الأحكام، اجلزء الأول، مراجعة احمد �ساكر، القاهرة ، ب ت، 
�س �س 30ـ31.
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تلق من  العرب مل  واملوؤرخون  الفقهاء  اإليها  التي ذهب  اأن هذه احلقيقة  ويبدوا 
تكن  مل  القدمية  الكتابات  ترجمات  وان  خا�سة  الواقع،  اأر�س  على  ويرتجمها  يقبلها 
معروفة اآنذاك، بيد اإن الك�سف عن ترجمات الكتابات جعل من ال�سرورة الق�سوى اأن 
ترتجم جميع الكتابات اجلزرية القدمية باحلرف العربي بدل عن احلرف الالتيني، 
وبالفعل قام عدد من الباحثني واملهتمني بالدرا�سات اللغوية والتاريخية منذ اأواخر القرن 
املا�سي بالتدقيق يف ترجمة عدد من امل�سميات التي اأ�سبحت من امل�سلمات يف جمال 
م�سطلح  مع  البداية  فكانت  ال�سواء،  حد  على  والنرثوبولوجي  اللغوي  العلمي  البحث 
ا�ستبداله  ال�سروري  اأ�سبح من  الذي   )Semitic Languages( ال�سامية اللغات 
)مو�سوع  الأم”  “العربية  اأو  القدمية”،  “العربية  اأو  اجلزرية”  “اللغات  مب�سطلح 
بحثنا(، ويوؤكد ذلك الأدلة التي طرحتها الدرا�سات التاريخية واللغوية والنرثوبولوجية 
احلديثة، والتي تت خالل القرنني املا�سيني والتي اأثبتت عدم دقة ما ورد يف اأ�سفار 

العهد القدمي عن ان�ساب نوح عليه ال�سالم واأولده)1(.
وبناتها  الأم  العربية  اللغة  لإحياء  ما  طريقة  اإيجاد  ال�سروري  من  بات  ثانيًا-          

�سابق عهدها  اإىل  والرتجمة  القراءة  اللغات اجلزرية ومطابقتها من حيث  من عائلة 
اأن اللغة العربية من عائلة اللغات اجلزرية،  وقربها للغة لي�ست ببعيدة عنها . وحيث 
فان احلرف العربي يكون هو احلرف الأكرث مالئمة لنقل اأ�سوات تلك اللغة التي حتمل 
يف معانيها وتراثها معامل تاريخ املنطقة العربية وعلوم اأهلها ومعارفهم، وبهذا ال�سكل 
من القراءة �سوف لن ي�سطر القارئ باحلرف العربي اإىل ابتداع رموز واأ�سكال كالتي 

ابتدعها الأوربيون لكتابة الأ�سوات باحلرف الالتيني.
اللغة  اأن  اأثبتت  الباحثون  اإليها  تو�سل  التي  والعلمّية  التاريخّية  الأبحاث  اإن جّل 
�سبه  يف  ت�ستخدم  كانت  اأّنها  يفرت�س  التي  اجلزرّية،  اللغات  اأ�سل  هي  الأّم  العربّية 
ا�ستطاع  الأّم  اللغة  فبف�سل  الهجرة.  ب�سبب  اأقوامها  تتفّرق  اأّن  قبل  العربّية  اجلزيرة 

)))	انظر مزيد من املعلومات حول هذه الطروحات يف :

علي، جواد، املف�ضل يف تاريخ العرب قبل الإ�ضام، ج4، 1954، �س �س 287- 288.- 
عبدالوهاب، لطفي، العرب يف الع�ضور القدمية، 1978، �س 44 وما بعدها. - 
الأحمد، �سامي �سعيد، اللغات اجلزرية، بغداد، 1981، �س 3 وما بعدها.- 
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املنبثقة  اللهجات  جميع  ا�ستيعاب  اأجل  من  وامل�سي  جن�سه  بني  مع  التوا�سل  الإن�سان 
هذا  وعلى  البع�س،  ببع�سها  ولهجاتها  ال�سعوب  تاأثر  مدى  نكت�سف  هنا  ومن  منها، 
اهلل  عند  اأكرمكم  اإّن  لتعارفوا  وقبائل  �ضعوبا  »وجعلناكم  تعاىل:  اهلل  قول  يتحقق  الأ�سا�س 

اأتقاكم«، �سورة احلجرات، اآية 13.

ثالثا- لقد اأ�سفر عن هجرة الأقوام من اجلزيرة العربّية عّدة ت�سعبات عرقّية امتازت 

ة بهم ميزتهم عن بقّية ال�سعوب،  كّلها بطابع املكان والّزمان، فكان لكّل قوم هوّية خا�سّ
الأقوام،  هذه  هوّية  على  وللتعرف  خاللها.  من  تفاهموا  ة  خا�سّ لهجة  �سعب  لكل  وكان 
اللغة  فاإن عرفت  بها.  تكلموا  التي  اللغة  وثيقًا مبعرفة  ارتباطًا  يرتبط  الأمر  اأن  وجدنا 
وعرفت ف�سيلتها، اأمكن معرفة الأ�سل الذي انحدرت منه تلك الأقوام اجلزرّية ومعرفة 

اأ�سل اللغة الأّم. 
الوطن  تاأ�سي�س وحدة ح�سارّية يف  الأقوام  ا�ستطاعت  الأّم  العربّية  اللغة  بف�سل  رابعًا- 

العربي تكن من خاللها الإن�سان اأن يبني حياته على اأ�س�س ح�سارّية وثقافّية وفكرّية، 
يف  النه�سة  حتقيق  ا�ستطاعوا  الوحدة  هذه  وبف�سل  الع�سر،  ملتطلبات  �ساحلة  كانت 

خمتلف املجالت. 
العرب  جزيرة  الأ�سلّي  منبعها  كانت  ح�سارة  اإىل  بانتمائهم  العرب  يفتخر  خام�ضًا- 

وباللغة العربّية خا�سة، واأّنها م�سدر ثقافتهم عمومًا واملتمثلة يف القراآن الكرمي وال�سنة 
النبوّية املدّونان باللغة العربّية الف�سحى، وهي لغة الدين الإ�سالمي والثقافة العربّية.
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درا�سة اإح�ضائية حتليلية لآراء عينة من زوار املهرجان الوطني للرتاث والثقافة

)اجلنادرية 27 »1433هـ-2012م«(

د. حممد اإ�سماعيل اأبوالعطا

ق�سم اإدارة موارد الرتاث والإر�ساد ال�سياحي

كلية ال�سياحة والآثار- جامعة امللك �سعود

اأ.د. عبد النا�سر بن عبد الرحمن الزهراين

ق�سم اإدارة موارد الرتاث والإر�ساد ال�سياحي

كلية ال�سياحة والآثار- جامعة امللك �سعود

مقدمة:

ل �سك اأن ا�ستطالع راأي اجلمهور يف حدث ثقايف ما  اأ�سبحت ذو اأهمية كبرة، وذلك 
لأنه يقدم ملنظمي ذلك احلدث والقائمني عليه اآراء اجلمهور الذي ما اأقيم ذلك احلدث 
الثقايف اإّل من اأجله، والدرا�سة التحليلية ل�ستطالعات الراأي مبا تقدمه من اإح�ساءات 
ميكن اأن تكون ذات فائدة عظمى ملنظمي الأحداث الثقافية الكربى يف و�سع خططهم 

وبراجمهم امل�ستقبلية.

ونظرًا ملا ميثله املهرجان الوطنى للرتاث والثقافة )اجلنادرية( من قيمة واأهمية منذ 
انطالقته الأوىل يف العام 1405 هـ )1985 م( والتطور الذي ي�سهده من عام اإىل اآخر 
م�ستوى  على  الرتاثية  املهرجانات  واأ�سخم  اأهم  من  واحدا   - وبحق   – اأ�سحي  حتى 
العامل، وانطالقًا من هاتني الأهميتني، اأهمية املهرجان واأهمية ا�ستطالع الراأي جاءت 

هذه الدرا�سة يف حماولة ملعرفة وحتليل اآراء الزوار يف هذا املهرجان الكبر.

ولقد مرت هذه الدرا�سة بثالثة مراحل رئي�سية: 

 )1 رقم  )ملحق  الزوار  اأراء  ا�ستطالع  ا�ستمارة  لت�سميم  خ�س�ست  الأوىل:  املرحلة 
بينما  امل�ساركني،  ببيانات  اأولها خا�س  اأجزاء  ال�ستمارة ثالثة  تت�سمن  اأن  روعي  وقد 

اجلزاأين الآخرين يت�سمنا �سكلني خمتلفني لتقييم املهرجان وفعالياته. 

املرحلة الثانية: ت�سمنت جتميع البيانات، ومت ذلك عن طريق اللقاء املبا�سر بامل�ستطلعني 
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يف اأروقة املهرجان على مدى اأيامه املختلفة يف فرتة انعقاده من ال�ساد�س ع�سر من ربيع 
الأول وحتى الثاين من ربيع الثاين 1433 هـ )من 8 وحتى 24 فرباير 2012م(، حيث 
قامت جمموعة من طالب ق�سمى الآثار واإدارة موارد الرتاث والإر�ساد ال�سياحي بجامعة 
امللك �سعود بتوزيع ال�ستمارات على امل�ساركني وجمعها، وقد مت توجيههم يف ذلك اإىل 
اأمرين: اأن يكون توزيع ال�ستمارات �ساماًل اجلن�سني ذكورًا واإناثًا، واأن يراعى عند اختيار 
امل�ستطلعني اأن يكونوا من مراحل عمرية خمتلفة، وقد تت هذه املرحلة الثانية بالتعاون 
املنظمة ممثلة يف  وبالتن�سيق مع اجلهة  الرتاث  للمحافظة على  ال�سعودية  مع اجلمعية 

احلر�س الوطنى.

ا�ستمارة   200 لعدد  وذلك  بالنتائج،  واخلروج  البيانات  لتحليل  كانت  الثالثة:  املرحلة   
ن�سفها للرجال والن�سف الآخر للن�ساء، والن�سب املو�سحة يف هذه الدرا�سة هي الن�سبة 
الإجمالية اإىل العدد الإجماىل للم�ساركني، ثم يو�سح بني قو�سني ن�سبة اآراء كل جن�س اإىل 
العدد الإجماىل اأي�سَا على اأن يذكر الرقم الأعلى اأول، وقد مت تقريب كل الن�سب يف حالة 
الك�سور اإىل اأقرب رقم �سحيح، اأما اإذا اأراد القارئ معرفة ن�سبة كل جن�س على حدة اإىل 

اإجماىل عدد اأفراد ذلك اجلن�س فما عليه �سوى م�ساعفة النتائج التي بني القو�سني. 

نتائج حتليل البيانات

اجلزء الأول: 

ت�سمن هذا اجلزء من ا�ستمارة ا�ستطالع الراأي بيانات خا�سة عن امل�ستطلعني يف ت�سع 
اأ�سئلة تتناول اجلن�سن، العمل، واحلالة الجتماعية وعدد اأفراد الأ�سرة، واملوؤهل العلمي، 
والفئة العمرية، ومكان ال�سكن، وعدد املهرجانات التي قام بزيارتها يف اململكة، واأكرث 
املهرجانات التي زارها، ثم ت�ساوؤل عن عدد املرات التي زار فيها اجلنادرية، ف�سال عن 

اأن ذكر ا�سم امل�سارك يف بداية ال�ستمارة كان اختياريًا.

وقد جاءت اإجابات هذا اجلزء لتو�سح احلقائق التالية:

الن�سبة  وكانت  ال�ستطالع حدد 37% منهم طبيعة عمله  امل�ساركني يف  عن جمال عمل 
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الأكرب من الطالب 13% )8% من الإناث و 5% من الذكور(، جاءت بعد ذلك فئة املوظفني 
بن�سبة 6% )بزيادة طفيفة جدا يف اأعداد الرجال(، ثم من ذكرن اأنهن ربات بيوت بن�سبة 
2% )كلهن بالطبع من ال�سيدات(، وبن�سبة تقرتب من 2% جاءت ثالث فئات املهند�سني 
من  وحالة  الرجال  من  )حالتني  املتقاعدين  ثم  الرجال(  من  والع�سكريني)جميعهم 
الن�ساء(، ثم بن�سبة 1% جاءت فئتني اأولهما تعمل يف جمال البنوك )كلهم من الرجال( 
والثانية تعمل يف جمال التمري�س )بن�سبة مت�ساوية بني كال اجلن�سني(، وبعد ذلك كان 
هناك ذكر لعدد ثمان ع�سرة وظيفة خمتلفة مل تزد ن�سبة اأي منها عن ن�سف باملائة كان 
من بينها اأ�ستاذ جامعى، رجل اأمن، مقاول، تاجر مواد غذائية، مدرب، تاجر �سيارات، 
م�سوق عقارات، �سائق........وغرها، وجدير بالذكر اأن ن�سبة 63% من امل�ستطلعني مل 

يحددوا طبيعة اأعمالهم )35% من الن�ساء و 28% من الرجال(.

وفيما يتعلق باحلالة الجتماعية للم�ساركني كانت ن�سبة غر املتزوجني 53% )29% من 
الن�ساء و 24% من الرجال(، اأما ن�سبة املتزوجني فكانت 40% )22% من الرجال و %18 
من الن�ساء(، بينما هناك ن�سبة 7% مل ت�سجل اأية اإجابة لهذا ال�سوؤال )4% من الرجال 
3% من الن�ساء(. وهو ما يعنى اأن فعاليات املهرجان جتذب املتزوجني وغرهم على حد 

�سواء واإن كانت ن�سبة الزوار من غر املتزوجني اأكرث.

وعن عدد اأفراد الأ�سرة يلفت النظر ب�سدة امتناع ن�سبة كبرة عن ت�سجيل اإجابة لهذا 
الرجال 35% عند  متقاربة عند كال اجلن�سني 38% عند  بلغت 73% )وبن�سبة  الت�ساوؤل 
اأن   %4 من  يقارب  ما  و�سجل  اأربعة،  الأ�سرة  اأفراد  عدد  اأن   %4 �سجل  بينما  الن�ساء(، 
اأ�سرهم ت�سم �ستة اأفراد، وهي نف�س الن�سبة التي �سجلها من ت�سم اأ�سرهم �سبعة اأفراد، 
بينما كانت ن�سبة الأ�سر املكونة من خم�سة اأفراد هي 3%، وهي نف�س ن�سبة الأ�سر املكونة 
من ع�سرة اأفراد، وبلغت ن�سبة الأ�سر املكونة من ثالثة اأفراد ما يقارب 3%، وهي الن�سبة 
ذاتها لالأ�سر املكونة من ثمانية اأفراد، و�سجلت ن�سبة 2% لأ�سر مكونة من فردين، كما 
واثنى ع�سر فردًا وع�سرين فردًا  اأحد ع�سر فردًا  تتكون من  لأ�سر  قليلة  وجدت حالت 

وكلها بن�سب ل تتجاوز ن�سف باملائة لكل حالة.
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وهذا يعني تنوع اأ�سر الزوار املرتددين على املهرجان من حيث العدد التي حتتويه، حيث 
يالحظ اأن كل الأعداد بدءًا من اثنني وهو العدد الأدنى لتكوين اأ�سرة و�سول اإىل اثني 
ع�سرة  قد �سجلت دون غياب لأي عدد وقد و�سل العدد يف اإحدى احلالت اإىل ع�سرين 

فردًا.

وعن ال�سريحة العمرية التي ينتمي اإليها امل�ساركون اأظهرت النتائج )�سكل رقم 1( اأن 
الغالبية العظمى يف الع�سرينات من العمر حيث بلغت ن�سبتهم 38% )20% من الن�ساء و 
18%من الرجال(، يليهم من هم دون الع�سرين من العمر بن�سبة 24% )15% من الن�ساء 
و 9% من الرجال(، ثم ياأتي من بعد ذلك من هم يف الثالثينات من العمر بن�سبة %17 
)بن�سبة مت�ساوية تامًا بني كال اجلن�سني(، يليهم من هم يف الأربعينات من اأعمارهم 
بن�سبة 10% )بتفوق يف ن�سبة الرجال 7% مقابل 3% لل�سيدات(، ثم تقل ن�سبة امل�ساركني 
ممن هم يف اخلم�سينات من اأعمارهم اإىل ن�سبة 6% )منها 4% للرجال و 2% للن�ساء(، 
مل   %4 ن�سبة  وتوجد  الن�ساء،  بني  �سجلت  ال�ستني  فوق  حلالت   %1 يقارب  ما  وجود  مع 

ت�سجل اأعمارها )3% من الرجال و1 % من الن�ساء(.

�ضكل رقم )1(: الفئة العمرية لزوار املهرجان
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امل�ساركني  من   %41 اأفاد   )2 رقم  )�سكل  للم�ساركني  التعليمى  بامل�ستوى  يتعلق  وفيما 
ن�سبة  وبلغت  الن�ساء(،  من  و %19  الرجال  من  الثانوية )%22  هو  العلمى  موؤهلهم  باأن 
اجلامعيني 35% )18% من الرجال و 17% من الن�ساء(، ثم كانت ن�سبة من هم اأقل من 
الثانوي 13% )7% من الرجال و 6% من الن�ساء(، و�سمت العينة ن�سبة 3% ممن يحملون 
درجة املاج�ستر )2% من ال�سيدات و 1% من الرجال(، كذلك مل تخلو العينة من حملة 
درجة الدكتوراه بن�سبة تقرتب من 2% )وبتفوق طفيف ل�سالح ال�سيدات(، اأما ن�سبة من 

مل ي�سجلوا اأية اإجابات فكانت 6% )4% من الن�ساء و 2% من الرجال(.

ودللة ذلك اأن ال�سريحة الأكرب من زوار املهرجان ممن يدر�سون يف املرحلتني الثانوية 
اأو اجلامعية، اأو ممن يحملون اأحد هذين املوؤهلني بن�سبة اإجمالية 76%، وهو الأمر الذي 
الن�سبة الإجمالية ملن هم يف  تبلغ  العمرية، حيث  ال�سريحة  يتفق تامًا مع توزيع ن�سب 
الع�سرينات اأو دونها 62%، ومع ذلك فتق�سد املهرجان للزيارة من هم اأقل من ذلك يف 
امل�ستوى التعليمي بل ومن هم اأعلى من ذلك اأي�سًا، وهو ما يعني اأن املهرجان مق�سدًا 

لكافة املواطنني املعنيني بالرتاث والتقاليد.

�ضكل رقم )2(: امل�ستوى التعليمى لزوار املهرجان

الريا�س  �سكان  اأن  النتائج  اأظهرت  ال�ستطالع  يف  للم�ساركني  اجلغرايف  التوزيع  وعن 
منطقة ومدينة هم الأكرث ترددًا على املهرجان حيث بلغت ن�سبتهم 67% )35% من الن�ساء 
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و 32% من الرجال(، وبينما مل يذكر 32% من العينة �سوى كلمة الريا�س كعنوان لالإقامة 
)20% من الن�ساء و 12% من الرجال( فاإن 35% قد ذكروا ا�سم احلي ومنه يت�سح اأن 
الريا�س  ملنطقة  تابعة  اأو حمافظة  اأو مدينة  الريا�س،  ا�سمًا حلي يف مدينة  هناك 38 
قد ذكرت يف هذا ال�سدد، وياأتي حي ال�سفاء كاأكرث الأحياء ذكرًا بن�سبة 3% )اأكرثهم 
الرجال(،  من  اأغلبهم  )اأي�سًا   %3 من  تقرتب  بن�سبة  الرو�سة  حي  يليه  الرجال(،  من 
وبنف�س الن�سبة ياأتي حي العزيزية )اأغلبهم من الن�ساء(، ثم ياأتي حي البديعة بن�سبة %2 
)معظمهم ن�ساء(، وبنف�س ن�سبة 2% ياأتي حي العليا )اأغلبهم رجال(، وهي الن�سبة ذاتها 
التي ي�سارك بها حي النظيم )بعدد مت�ساوى من الرجال والن�ساء(، وبن�سبة اأقل من %2 

ياأتي حي ال�سويدي، ثم تاأتي بقية الأحياء بن�سب 1% اأو اأقل.

املنطقة  املقدمة  وتاأتي يف  ن�سبتهم %8  فتبلغ  الريا�س  امل�ساركون من خارج منطقة  اأما 
ال�سرقية بن�سبة تقرتب من 5% وتاأتي الإح�ساء يف �سدارة مدن املنطقة ال�سرقية تليها 
الدمام، وبلغت ن�سبة امل�ساركني من منطقة الق�سيم 1%، وبن�سبة اأقل من ذلك كان هناك 
وجودَا ملنطقة ع�سر، واأي�سًا ملنطقة مكة املكرمة. وهناك ن�سبة 25% مل ت�سجل اأية اإجابة 

لهذا الت�ساوؤل )بن�سبة مت�ساوية بني الرجال والن�ساء(.

وتبني من هذا التوزيع اجلغرايف اأن �سكان الريا�س هم الأكرث ترددًا على املهرجان وهو 
ما يعد اأمرًا طبيعيًا يف ظل تواجد اأر�س املهرجان يف الريا�س، كما يت�سح كذلك حر�س 
فمن  اململكة  مناطق  لكافة  ح�سورا  �سجل  حيث  احل�سور  على  الأخرى  املناطق  �سكان 
الغرب كان هناك ح�سورًا من جدة، ومن ال�سرق وجدت الإح�ساء والدمام، ومن الو�سط 
كان هناك وجودًا ل�سكان الق�سيم، ومن اجلنوب ح�سر �سكان ع�سر، ورمبا كان الغائب 

يف هذا ال�ستطالع هم �سكان مناطق �سمال اململكة.

اأفادت  اململكة  يف  بزيارتها  قاموا  التي  املهرجانات  عدد  عن  امل�ساركني  اإجابات  ويف 
اململكة  اأنحاء  يف  مهرجانات  اأربعة  من  اأكرث  زاروا  قد   %35 من  يقرب  ما  اأن  النتائج 
)وبن�سبة مت�ساوية بني كل من الرجال والن�ساء(، وذكر 15% اأنهم زاروا مهرجانني )%8 
من الن�ساء و 7% من الرجال(، و 15% اآخرين ذكروا اأنهم زاروا مهرجانًا واحدًا )9% من 
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الرجال و 6% من الن�ساء(، بينما ذكر 14% اأنهم زاروا ثالثة مهرجانات )9% من الن�ساء 
و 5% من الرجال(، وجاءت ن�سبة من زاروا اأربعة مهرجانات 10% )بن�سبة مت�ساوية عند 
الرجال والن�ساء(، اأما ن�سبة من ذكروا اأنهم مل يزوروا اأية مهرجانات يف اململكة من قبل 
فكانت 6% )بالت�ساوى بني الرجال والن�ساء(، مع العلم باأن هناك ن�سبة 5% مل ت�سجل اأية 

اإجابة على هذا الت�ساوؤل )اأغلبهم من الرجال(.

وهذا يفيد اأن اأغلب العينة امل�ساركة يف ال�ستطالع �سبق لهم زيارة اأحد املهرجانات على 
الأقل يف اململكة، حيث مل تتعد ن�سبة الذين يزورون مهرجانًا لأول مرة %6.

وكان من الطبيعى اأن يكون ال�سوؤال التايل عن اأكرث املهرجانات التي تت زياراتها من 
قبل وكانت النتائج خميبة يف ظل ارتفاع ن�سبة املرتددين على املهرجانات املختلفة كما 
ات�سح من اإجابات ال�سوؤال ال�سابق، حيث بلغت ن�سبة من مل يجيبوا على هذا ال�سوؤال %63 
)34% من الرجال و 29% من الن�ساء(، اأما من اأجابوا فجاء املهرجان الوطنى للرتاث 
والثقافة )اجلنادرية( على قائمة اأكرث املهرجانات زيارة يف اململكة بن�سبة %32 )%18 
للن�ساء و14% للرجال(، وكل املهرجانات التي ذكرت غر اجلنادرية كانت بعيدًا عن هذه 
الن�سبة بكثر فثاين املهرجانات الأكرث زيارة كان مهرجان جدة بن�سبة 2% )اأغلبهم من 
واأرامكو  الكتاب،  ومعر�س  الربيع،  وزهور  والطائف،  بريدة،  اأما مهرجانات  الرجال(، 

فلم تتعد ن�سبة اأي منهم الن�سف يف املائة.

اأن مهرجان  اأن ن�سب الإجابات تو�سح  اإّل  اإجابة  ورغم امتناع ن�سبة كبرة عن ت�سجيل 
اجلنادرية هو الأكرث جذبًا للزوار على م�ستوى مهرجانات اململكة.

ويف �سوؤال عن عدد مرات زيارة مهرجان اجلنادرية )�سكل رقم 3( اأظهرت النتائج اأن 
الن�سبة الأكرب من امل�ساركني قد زاروا املهرجان اأكرث من خم�س مرات وذلك بن�سبة %33 
)18% من الرجال و 15% من الن�ساء(، يلي ذلك عدد من �سجلوا اأن هذه هي زيارتهم 
الأوىل للمهرجان بن�سبة 15% )8% للن�ساء و 7% من الرجال(، ثم كانت ن�سبة من يقومون 
بزيارة اجلنادرية للمرة الثانية 14% )8% من الرجال و 6% من الن�ساء(، والن�سبة التالية 
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كانت ملن �سجلوا اأن هذه هي زيارتهم الثالثة للمهرجان و�سمت 12% )7% من الرجال 
و 5% من الن�ساء(، ثم من ذكروا اأنهم يزورون اجلنادرية للمرة الرابعة وكانت ن�سبتهم 
11% )7% من الن�ساء و 4% من الرجال(، وكانت اأقل الن�سب يف عدد مرات الزيارة ملن 
�سجلوا خم�س مرات وذلك بن�سبة 8% )6% من الرجال و 2% من الن�ساء(، وجدير بالذكر 
اأن هناك ن�سبة 1% )كلها من الن�ساء ( �سجلت اأنها مل ترتك زيارة املهرجان يف اأي من 
دوراته ال�سابقة واأن هذه هي الزيارة رقم 27 للمهرجان، اأما ن�سبة من مل ي�سجلوا اأية 

اإجابات فكانت 6% )بالت�ساوى بني الرجال والن�ساء(.

ويفهم من هذا اأن غالبية امل�ساركني يف ال�ستطالع قد �سبق لهم زيارة املهرجان من قبل 
وقد تراوحت مرات الزيارة ما بني مرة و27 مرة وهو الأمر الذي يعك�س قيمة املهرجان 

لدي زواره. 

�ضكل رقم )3(: عدد مرات تكرار زيارة املهرجان
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النتائج  من  عدد  اإىل  امل�ستطلعني  ببيانات  واخلا�س  الدرا�سة  من  اجلزء  هذا  ويخل�س 
اأهمها:

جمالت العمل لزوار اجلنادرية متنوعة وخمتلفة وميكن القول اإنها تغطى جميع - 
الطوائف والفئات املهنية واحلرفية باململكة، ون�سبة الزوار الأكرب من الطالب.

ي�ستقطب املهرجان املتزوجني وغر املتزوجني على حد �سواء مع زيادة يف ن�سبة - 
املهرجان  زيارة  تكون  اأن  على  واأولئك  هوؤلء  ويحر�س  املتزوجني،  غر  اأعداد 

ب�سحبة جميع اأفراد الأ�سرة مهما كان عددها.
وانتهاًء -  البتدائية  من  بدًء  املختلفة  التعليمية  املراحل  جميع  املهرجان  يجذب 

بالدكتوراه واإن كانت الن�سبة الأكرب من حملة ودار�سي ال�سهادة الثانوية.
يحر�س على زيارة املهرجان كل الفئات العمرية بداية من الأطفال ومرورًا مبن - 

هم دون الع�سرين ومن يف الع�سرينات، والثالثينات، والأربعينات، واخلم�سينات، 
ونهاية مبن هم فوق ال�ستني من اأعمارهم، والغالبية ممن ينتمون اإىل مرحلة 

الع�سرينيات من العمر.
ي�ستقطب املهرجان مواطني اململكة من كافة املناطق واإن كانت الغلبة ل�سكان - 

منطقة ومدينة الريا�س.
معظم زوار اجلنادرية يقومون بزيارة مهرجانات اأخرى غره يف مناطق اململكة - 

املختلفة، ولكن يظل اجلنادرية هو املهرجان الأكرث زيارة يف اململكة.
 معظم امل�ستطلعني - ومن ثم زوار اجلنادرية - ل يقومون بزيارته للمرة الأوىل - 

دورات  بعدد  وع�سرون  �سبع  واأكرثها  مرة  اأقلها  �سابقة  زيارات  توجد  واإمنا 
املهرجان.
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اجلزء الثاين:

      

جدول رقم )1(: اإجابات امل�ضتطلعن على اأ�ضئلة اجلزء الثاين من ال�ضتبيان

ت�سمن هذا اجلزء خم�سة وع�سرين �سوؤاًل عن املهرجان الوطنى للرتاث والثقافة وكان 
»اأوافق  ثم   تامًا«،  »اأوافق  باختيار  يبداأ  متدرج  مبقيا�س  اختيارات  خم�سة  �سوؤال  لكل 
اإىل حد ما«، ثم  »ل اأعلم«، ثم »ل اأوافق«، واأخرًا »ل اأوافق مطلقًا«، وجاءت اختيارات 

امل�ساركني على النحو التاىل )جدول رقم 1(:

ال�ضوؤال الأول عن مدى حر�س الزائر على زيارة املهرجان كل عام، اأجاب 74% منهم 

»اأوافق تامًا« )39% من الرجال و35% من الن�ساء(، واختار 17% اإجابة »اأوافق اإىل حد 
ما« )11% من الن�ساء مقابل 6% من الرجال( وهذا يعني اأن ن�سبة املوافقة كانت %91، 
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بينما اختار 7%   »ل اأعلم« )بن�سبة مت�ساوية عند الرجال والن�ساء(، اأما ن�سبة الذين ل 
اأوافق  باملائة اختار »ل  يحر�سون على زيارة املهرجان �سنويًا فلم تتعد 2% منهم 1.5 

مطلقًا« ون�سف باملائة فقط اختار »ل اأوافق«.

ال�ضوؤال الثاين كان عن حر�س الزائر عن ا�سطحاب كل اأفراد اأ�سرته لزيارة املهرجان، 

وجاء اإجماىل املوافقني 92% منهم 71% اأكدوا موافقتهم تامًا )37% من الرجال و %34 
الرجال(، 4% من  و 9% من  الن�ساء  »موافق« )12% من  اختاروا  و %21  الن�ساء(،  من 
الزوار اختاروا »ل اأعلم« )منهم 3% من الن�ساء(، بينما اقرتبت ن�سبة غر املوافقني من 

4% ن�سف باملائة منهم فقط اختار »ل اأوافق« بينما البقية اختارت »ل اأوافق مطلقًا«.

ال�ضوؤال الثالث مدى معرفة الزائر لأهداف املهرجان الوطنى للرتاث والثقافة،  تناول 
وجاءت الإجابات لتبني اأن 89% يعرفون اأهداف املهرجان منهم 70% يوافقون تامًا على 
ذلك )37% من الرجال و 33% من الن�ساء(، ون�سبة املوافقون اإىل حد ما 10 % )%12 
من الن�ساء و 7% من الرجال(، بينما �سجل 7% اأنهم ل يعلمون )بن�سبة مت�ساوية تقريبًا 
بني الرجال والن�ساء(، بينما �سجلت ن�سبة 3% اأنهم ل يوافقون )جميعهم من الرجال( 
منهم 2% ل يوافقون تامًا و 1% اختاروا »ل اأوافق«، وتبقت ن�سبة 1% مل ت�سجل اأية تقييم 

)ن�سفها من الرجال والآخر من الن�ساء(.

والتقاليد  العادات  ا�سرتجاع  على  املهرجان  م�ساعدة  مدى  الرابع  ال�ضوؤال  وتناول 
احلميدة، واأكدت ن�سبة 82% من امل�ساركني موافقتهم منهم 65% موافقون تامًا )%35 
من الرجال و 30% من الن�ساء( و 17% موافقون )9% من الن�ساء و 8% من الرجال(، 
حد  على  والن�ساء  الرجال  من  م�سرتك  )بعدد  اأعرف«  »ل  تقييم   %4 ن�سبة  واختارت 
�سواء(، بينما بلغت ن�سبة غر املوافقني 4% منهم 3% غر موافقني )2% من الرجال و 
1% من الن�ساء( و 1% غر موافقني اإطالقًا )كلهم رجال(، وبلغت ن�سبة من مل يقيموا 

هذا الت�ساوؤل 10% )7% من الن�ساء مقابل 3% من الرجال(.

ال�ضوؤال اخلام�س كان عن جناح املهرجان يف اإيجاد �سيغة للتالحم بني املوروث ال�سعبي 
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وبني النه�سة احل�سارية يف اململكة، وجاءت املوافقة بن�سبة 88% منها 67% للموافقني 
من   %13(  %17 ما  حد  اإىل  واملوافقني  ال�سيدات(  من   %30 الرجال  من   %37( تامًا 
الن�ساء  اأعرف« 5% )4% من  »ل  اختاروا  ن�سبة من  وبلغت  الن�ساء(،  و 8% من  الرجال 
مقابل 1% من الرجال(، بينما كانت ن�سبة غر املوافقني 4% منا�سفة بني غر موافق 
وغر موافق اإطالقًا )معظمهم من الرجال(، بينما تبقت ن�سبة 3% مل تقيم هذا التالحم 

بني املوروث ال�سعبى والنه�سة احل�سارية )كلهم من الن�ساء(.

الرتاث  اكت�ساف  على  املهرجان  ت�سجيع  مدى  تقييم  جمال  يف  ال�ضاد�س  ال�ضوؤال  وكان 
ال�سعبى وتوظيفه يف اأعمال ناجحة، وقد اأفادت النتائج اأن 69% يوافقون على ذلك تامًا 
)بن�سبة مت�ساوية تامًا بني الرجال والن�ساء(، و17% يوافقون اإىل حد ما )واأي�سا بن�سبة 
مت�ساوية بني كال اجلن�سني(، اأي اأن اإجمايل ن�سبة املوافقة 86%، وقد اأفاد 7% باأنهم ل 
يعرفون )بن�سبة مت�ساوية كذلك عند كل من الرجال والن�ساء(، اأما ن�سبة غر املوافقني 
فهي 4% منهم ن�سفهم ل يوافق فقط ون�سفهم ل يوافق مطلقًا )وبن�سبة تكاد تت�ساوى 
ن�سبتهم 3% )وبن�سبة  بلغت  اإجابات فقد  اأية  واأما من مل يحددوا  بني كال اجلن�سني(، 
اأي�سا تكاد تكون مت�ساوية بني الرجال والن�سا(، والالفت للنظر يف اإجابات هذا ال�سوؤال 
هو ت�ساوى ن�سب اإجابات الرجال والن�ساء يف اخليارات اخلم�س وهو ال�سوؤال الوحيد يف 

ال�ستطالع الذي يحقق هذا التوافق.

من  وحفظه  و�سقله  ال�سعبي  الرتاث  رعاية  يف  املهرجان  دور  عن  �ضابع  ت�ضاوؤل  ويف 
و  الن�ساء  من   %37( تامًا  للموافقني   %73 منها   %88 املوافقة  ن�سبة  جاءت  ال�سياع، 
ثم  الطرفني(،  بني  مت�ساوية  )بن�سبة  ما  اإىل حد  للموافقني  و%15  الرجال(،  35% من 
كانت ن�سبة غر املوافقني 6% منهم 5% لغر املوافقني فقط )3% من الرجال و 2% من 
تركوا  من  ن�سبة  وبلغت  رجال(،  )كلهم  اإطالقًا  املوافقني  لغر  فقط   % و1  ال�سيدات(، 
هذا العن�سر بدون تقييم 3% )بن�سبة مت�ساوية بني كال اجلن�سني(، واختار 2% اإجابة »ل 

اأعرف« )بن�سبة مت�ساوية كذلك بني الرجال والن�ساء(.

وردًا على ت�ضاوؤل ثامن حول مدى ت�سجيع املهرجان على درا�سة الرتاث ال�سعبي لال�ستفادة 
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من كنوزه، وافق تامًا على ذلك 74% )بن�سبة تكاد تكون مت�ساوية بني الرجال والن�ساء(، 
ووافق اإىل حد ما 15% )8% لل�سيدات و 7% للرجال(، اأي اأن اإجمايل ن�سبة املوافقني بلغت 
89%، يف الوقت الذي بلغت فيه ن�سبة من اأجابوا باأنهم ل يعرفون 4% )بزيادة طفيفة 
اإجابة )3% من  بال  الت�ساوؤل  تركوا  ملن  كانت   %4 ن�سبة  ونف�س  الرجال(،  اختيارات  يف 
ال�سيدات و 1% من الرجال(، بينما كانت ن�سبة غر املوافقني 3% موزعة بالت�ساوى بني 

غر موافق وغر موافق على الإطالق )وبزيادة طفيفة اأي�سا يف اختيارات الرجال(.

باملوروثات  التعريف  يف  املهرجان  جناح  مدى  تقييم  جمال  يف  التا�ضع  ال�ضوؤال  جاء  و 
للموافقني  منهم %68  املهرجان يف ذلك  امل�ساركني جناح  اأكد 86% من  وقد  ال�سعبية، 
تامًا )36% من الرجال و 32% من الن�ساء(، و 18 % للموافقني اإىل حد ما )10% من 
الن�ساء و 8% من الرجال(، ون�سبة 8% مل ي�سجلوا اأية اإجابة )بن�سبة مت�ساوية بني الرجال 
والن�ساء(، وكانت ن�سبة غر املوافقني 3% منهم 2% غر موافق )بنف�س عدد الإجابات 
عند الرجال والن�ساء(، و 1% لغر املوافقني اإطالقًا )كلهم من الرجال(، بينما كانت 

ن�سبة من تركوا الت�ساوؤل بدون تقييم 3% )كلهن من الن�ساء(.

وت�ساءل ال�ضوؤال العا�ضر عن حقيقة ا�ستقطاب املهرجان لكبار ال�سن اأكرث من ال�سغار، 
و %23  الرجال(،  و 23% من  الن�ساء  وافق 71% منهم 48% موافقون تامًا )25% من 
غر  ن�سبة  بلغت  بينما  الن�ساء(،  من   %10 و  الرجال  من   %13( ما  حد  اإىل  موافقون 
الن�ساء و 6% من الرجال(، و 4% غر  املوافقني 18% منهم 14% غر موافق )8% من 
موافق تامًا )3% من الرجال و 1% من الن�ساء(، ثم كانت ن�سبة من ل يعرفون %6 )%4 
اإجابات )3% من  اأية  من الرجال و 2% من الن�ساء(، واأخرًا 4% ن�سبة من مل ي�سجلوا 

ال�سيدات و 1% من الرجال(.

اأما ال�ضوؤال احلادى ع�ضر فكان حماولة ملعرفة ما اإذا كان املهرجان عامل جذب لالأطفال 
و�سغار ال�سن اأكرث من الكبار، جاءت الإجابات باملوافقة بن�سبة 86% منهم 59% موافقون 
من   %17( ما  حد  اإىل  موافقون  و%27  الن�ساء(،  من   %24 و  الرجال  من   %35( تامًا 
الن�ساء و 10% من الرجال(، بينما كانت ن�سبة غر املوافقني 8% منهم 6% لغر موافق 
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)بن�سبة مت�ساوية بني الرجال والن�ساء(، و 2% لغر موافق مطلقًا )كلهن من الن�ساء(، 
وكانت ن�سبة من اختار اإجابة »ل اأعرف« 4% )3% من الن�ساء مقابل 1% من الرجال(، 

بينما كانت ن�سبة من مل يجيبوا على ال�سوؤال 2% )كلهن من الن�ساء(. 

الرتاث،  كافة جوانب  وتغطيتها  املهرجان  فعاليات  تنوع  الثاين ع�ضر كان عن  ال�ضوؤال 

بن�سبة 86% منهم 66% موافقون تامًا )34% من  لتوافق على ذلك  الإجابات  وجاءت 
الن�ساء و 32% من الرجال(، و 20% موافقون اإىل حد ما )بن�سبة مت�ساوية تقريبًا بني كال 
اجلن�سني(، ثم جاءت اإجابات من ل يعرفون لتمثل 6% )اأي�سا بن�سبة تكاد تكون مت�ساوية 
بني الرجال والن�ساء(، تالها يف الرتتيب بن�سبة 5% غر املوافقني منهم 4% غر موافق 
)3% من الرجال مقابل 1% من الن�ساء(، و 1% غر موافق مطلقًا ) كلهم من الرجال(، 
ويف الأخر جاءت ن�سبة 3% مل ي�سجلوا اأية اإجابات ) نف�س عدد الإجابات عند كل من 

الرجال والن�ساء(.

ودار ال�ضوؤال الثالث ع�ضر حول تثيل جميع مناطق اململكة يف املهرجان، واأكد 60% من 
امل�ستطلعني اأنهم موافقون تامًا )32% من الرجال و 28% من الن�ساء(، واأكد 22% اأنهم 
موافقون اإىل حد ما )12% من الرجال و 10% من الن�ساء(، اأي اأن اإجمايل املوافقني بلغ 
ن�سبة 82%، يف الوقت الذي بلغت فيه ن�سبة غر املوافقني 7% منهم 4% اختاروا »ل اأوافق« 
)3% من الن�ساء و 1% من الرجال(، و 3% اختاروا »ل اأوافق مطلقًا« )2% من الن�ساء و 
1% من الرجال(، وبلغت ن�سبة من اختاروا »ل اأعرف« 6% 0بت�سبة مت�ساوية عند الرجال 
والن�ساء(، بينما كانت ن�سبة من تركوا العبارة بدون تقييم 5% )3% من الن�ساء و2% من 

الرجال(.

والعادات  املوروثات  كانت جميع  اإذا  ما  لقيا�س  الرابع ع�ضر يف حماولة  ال�ضوؤال  وجاء 
والتقاليد موجودة يف املهرجان، واأظهرت نتائجه اأن 84% يوافقون على ذلك منهم %64 
يوافقون تامًا )23% عند الرجال ومثلها عند الن�ساء(، 20% يوافقون اإىل حد ما )%11 
من الرجال و 9% من الن�ساء(، ن�سبة من ل يعرفون كانت 8% )بزيادة طفيفة يف اإجابات 
اإجابة  با�ستثناء  الن�ساء  من  )كلهم   %5 تقييمًا  ي�سجلوا  مل  من  ن�سبة  وبلغت  الرجال(، 



209

جملة علمية حمكمة تعنى بالآثار

واحدة(، بينما قلت تامًا ن�سبة غر املوافقني اإىل 3% )كلهم من الرجال( ومنهم %2 
غر موافقني و 1% غر موافقني مطلقًا.

للمهرجان  بعد زيارته  الزائر يخرج  اإذا كان  ال�ضوؤال اخلام�س ع�ضر معرفة ما  وحاول 
برغبة اأكرب يف التعرف على الرتاث ال�سعبي، ولقد اأفاد 87% من امل�ستطلعني موافقتهم 
منهم 63% موافقون تامًا )33% من الن�ساء و 30% من الرجال(، و 24% موافقون اإىل 
حد ما )بن�سبة �سبه مت�ساوية بني الرجال والن�ساء(، وجاءت ن�سبة من قالوا ل نعرف 
)بن�سبة  موافقني  ن�سبة 3% غر  ثم  لدى كال اجلن�سني(،  تقريبًا  مت�ساوية  )بن�سبة   %5
من  )كلهم  تامًا  موافقني  غر   %2 ن�سبة  ثم  والن�ساء(،  الرجال  عند  تقريبًا  مت�ساوية 
الرجال(، ويف الأخر كانت ن�سبة من مل يجيبوا 3% )بزيادة طفيفة للغاية يف اإجابات 

الرجال(. 

ويف ت�ضاوؤل �ضاد�س ع�ضر يدور حول ا�ستمرار تاأثر املهرجان على ال�سخ�س لفرتة ق�سرة، 
اأو�سحت النتائج اأن 81% موافقون منهم 56% موافقون تامًا )32% من الن�ساء و %24 
من الرجال(، و 25% موافقون اإىل حد ما )14% من الرجال و 11% من ال�سيدات(، بينما 
كانت ن�سبة غر املوافقني 8% منهم 5% غر موافقني فقط )4% من الرجال و 1% من 
الن�ساء(، و 3% غر موافقني مطلقًا )كلهم من الرجال با�ستثناء اإجابة واحدة(، بينما 
كانت ن�سبة من ل يعرفون 7% )5% من الرجال و 2% من الن�ساء(، ويف النهاية كانت ن�سبة 

من تركوا ال�سوؤال بال تقييم 4% )3% من الن�ساء و 1% من الرجال(. 

اإىل  الزائر  يف  املهرجان  تاأثر  ا�ستمرار  عن   - ع�ضر  – ال�ضابع  التايل  الت�ساوؤل  وكان 
اأكد 84% موافقتهم منهم 63% موافقون تامًا )%32  موعد املهرجان الذي يليه، وقد 
من الن�ساء و 31% من الرجال(، و 21% موافقون اإىل حد ما )بن�سبة مت�ساوية تقريبًا 
عند الرجال والن�ساء(، ثم جاءت ن�سبة غر املوافقني 8% منهم 6% غر موافقني )%4 
من الرجال و 2% من الن�ساء(، و 2% غر موافقني تامًا) معظمهن من الن�ساء(، ثم 
كانت ن�سبة من اختاروا »ل اأعلم« 5% )بن�سبة مت�ساوية تامًا عند الرجال والن�ساء(، ثم 

ن�سبة من مل يختاروا اأية اإجابات 3% )بن�سبة تقرتب من الت�ساوي عند كال اجلن�سني(.
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ال�ضوؤال الثامن ع�ضر كان حماولة ملعرفة ما اإذا كان املهرجان ي�سيف جديدا كل عام، 

وقد اأفاد 80% مبوافقتهم على ذلك، منهم 63% موافقون تامًا )33% من الن�ساء و %30 
من الرجال(، و 17% موافقون اإىل حد ما )9% من الن�ساء و 8% من الرجال(، بينما 
كانت ن�سبة غر املوافقني 11% منهم 7% غر موافقني فقط )5% من الن�ساء و 2% من 
الرجال(، و 4% غر موافقني مطلقًا )كلهم من الرجال با�ستثناء اإجابة واحدة(، وكانت 
ن�سبة من ل يعلمون 7% )6% من الرجال مقابل 1% فقط من الن�ساء(، اأما ن�سبة من مل 

ي�سجلوا اإجابة فلم تتعد 2% )كلهن من الن�ساء با�ستثناء حالة واحدة(.

اأما ال�ضوؤال التا�ضع ع�ضر فتناول �سعور الزائر باأن املهرجان ل ي�سيف جديدا كل عام، 
اأجاب 63% باملوافقة منهم 43% موافقون تامًا )22% من الرجال و 21% من الن�ساء(، 
ن�سبة  اأما  والن�ساء(،  الرجال  اإىل حد ما )بن�سبة مت�ساوية تقريبًا بني  و 20% موافقون 
غر املوافقني فكانت 22% منهم 15 اكتفوا بعدم املوافقة )10% من الن�ساء و 5% من 
الرجال(، و 7% غر موافقني على الإطالق )4% من الرجال و3% من الن�ساء(، وكانت 
ن�سبة من اختاروا »ل اأعرف« 9% )7% من الرجال مقابل 2% من الن�ساء(، اأما من تركوا 

ال�سوؤال بدون اختيار اإجابة فكانت ن�سبتهم 6% )4% من ال�سيدات و 2% من الرجال(.

وجاء ال�ضوؤال الع�ضرين يف حماولة ملعرفة ما اإذا كان الأولد ي�ساألون اآباءهم عن بع�س 
العادات القدمية بعد زيارة املهرجان، وجاءت الإجابات لتوؤكد اأن ن�سبة 55% موافقون 
تامًا )30% من الرجال و 20% من الن�ساء(، و 17 موافقون اإىل حد ما )بن�سبة مت�ساوية 
عند كل من الرجال والن�ساء(، اأي اإن اإجماىل املوافقني كانت ن�سبتهم 72%، اأما اإجماىل 
من ل يعرفون فقد كانوا 11% )6% من الرجال و 5% من الن�ساء(، يف حني كانت ن�سبة 
غر املوافقني 9% منهم 5% غر موافقني مطلقًا )3% من الن�ساء و 2% من الرجال(، 
و4% غر موافقني )3% من الن�ساء و 1% من الرجال(، بينما 8% مل يدونوا اأية اإجابات 

)5% من الن�ساء و 3% من الرجال(. 

وتناول ال�سوؤال احلادى والع�ضرين راأي الزائر يف وجود عرو�س وفعاليات لدول �سديقة 
مثل كوريا، ورو�سيا، وتركيا، وفرن�سا، واليابان، وجاءت ن�سبة املوافقني 81% منهم %65 
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موافقون تامًا )35% من الن�ساء و 30% من الرجال(، و16% موافقون اإىل حد ما )%10 
من الرجال و6% من الن�ساء(، وجاءت ن�سبة غر املوافقني 10% منهم 6% غر موافقني 
)4% من الرجال و 2% من الن�ساء(، و 4% غر موافقني مطلقًا )بن�سبة مت�ساوية تامًا 
بني الرجال والن�ساء(، بينما كانت ن�سبة الذين ل يعرفون 5% )3% من الرجال و2% من 
الن�ساء(، واأقل ن�سبة كانت للذين تركوا العبارة بدون تقييم )3% من الن�ساء و 1% من 

الرجال(.

ودار ال�ضوؤال الثاين والع�ضرين عن ا�ستخدام طرق العر�س احلديثة كالعرو�س ثالثية 
الأبعاد على �سبيل املثال، وقد جاءت الإجابات باملوافقة بن�سبة 82% منهم 60% موافقون 
اإىل حد ما )12% من  و 22% موافقون  الن�ساء(،  و 27% من  الرجال  تامًا )33% من 
موافقني  غر   %4 منهم   %7 املوافقني  غر  ن�سبة  وكانت  الرجال(،  من   %10 و  الن�ساء 
مطلقًا )كلهن من الن�ساء با�ستثناء حالة واحدة(، و 3% ل يوافقون فقط )كلهن اأي�سا من 
الن�ساء با�ستثناء اإجابة واحدة(، وكانت ن�سبة 7% كذلك ملن اختاروا جواب »ل اأعرف« 
اأية اإجابات %4  )4% من الن�ساء و 3% من الرجال(، بينما كانت ن�سبة من مل ي�سجلوا 

)3% من الرجال مقابل 1% من الن�ساء(.

وتناول ال�ضوؤال الثالث والع�ضرين مدى توفر اخلدمات العامة يف كافة اأماكن املهرجان، 
اأكدت ن�سبة 88% توفرها منهم 68% راأوا اأنها متوفرة تامًا )35% من الن�ساء و 33% من 
الرجال(، 20% راأوا اأنها متوفرة اإىل حد ما )11% من الرجال و 9% من الن�ساء(، بينما 
اإجابات  راأي 5% عدم توفرها منهم 3% غر موافقني على توفرها )بزيادة طفيفة يف 
الن�ساء(، و 2% راأوا اأنها غر متوفرة مطلقًا )بالت�ساوي بني اإجابات الرجال والن�ساء(، 
ثم ن�سبة 4% ل يعرفون مدى توفرها )3% من الرجال مقابل 1% من الن�ساء(، ثم ن�سبة 

3% مل حتدد اإجابة )كلهن من الن�ساء فيما عدا حالة واحدة(.

للعر�س  املخ�س�سة  امل�ساحات  يف  الزائر  راأي  عن  والع�ضرين  الرابع  ال�ضوؤال  وجاء 
موافقون تامًا )%31  اأن %57  النتائج  واأو�سحت  الت�ساع،  لذلك من حيث  ومالئمتها 
من الن�ساء و 26% من الرجال(، و 28% موافقون اإىل حد ما )بن�سبة مت�ساوية تقريبًا بني 
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الرجال والن�ساء(، اأي اأن اإجماىل ن�سبة املوافقني 85%، ثم جاءت ن�سبة غر املوافقني %7 
منهم 5% اختاروا »ل اأوافق« )4% من الرجال مقابل 1% من الن�ساء(، و 2% اختاروا »ل 
اأوافق مطلقًا« )بن�سبة تكاد تكون مت�ساوية يف اإجابات الرجال والن�ساء(، بينما اختارت 
ن�سبة 5% »ل اأعرف« )4% من الرجال مقابل 1% من الن�ساء(، وكانت هناك ن�سبة 3% مل 

حتدد اإجابة )2% من الن�ساء مقابل 1% من الرجال(.

اأما ال�ضوؤال اخلام�س والع�ضرين والأخر فكان عن موعد اإقامة املهرجان ومدى منا�سبته 
لكافة الزوار، اأفاد 84% اأنهم موافقون على ذلك منهم 64% راأوا اأنه منا�سب تامًا )%33 
من الن�ساء و 31% من الرجال(، و 20% ذكروا اأنه منا�سب اإىل حد ما )11% من الرجال 
و 9% من ال�سيدات(، بينما بلغت ن�سبة من راأوا اأنه غر منا�سب 9% منهم 7% اكتفوا باأنه 
غر منا�سب )5% من الن�ساء و 2% من الرجال(، و 2% ذكروا اأنه غر منا�سب مطلقًا 
)كلهم من الرجال عدا حالة واحدة(، وبلغت ن�سبة من ل يعرفون 6% )4% من الرجال 
و2% من الن�ساء(، واأخرا ن�سبة من مل يختاروا اأية اإجابة وهي تقرتب من 1% )�سجلها 

الرجال(.

وميكن من هذا اجلزء من ا�ستمارة ال�ستطالع ا�ستخال�س النتائج التالية:

اأعلى �سوؤال يف ن�سبة املوافقة الإجمالية هو ال�سوؤال الثاين اخلا�س با�سطحاب كل - 
اأفراد الأ�سرة لزيارة املهرجان وهو ما يعك�س حر�س رب الأ�سرة على ا�سطحاب 
حل�سور  جماعية  رغبة  كذلك  ويعك�س  املهرجان  اإىل  للح�سور  اأفرادها  جميع 

فعاليات املهرجان.
بعدم -  التا�سع ع�سر اخلا�س  ال�سوؤال  الإجمالية هو  املوافقة  ن�سبة  �سوؤال يف  اأقل 

الذي  التجديد  مدى  يعك�س  ما  وهو  عام  كل  ي�ساف  الذي  بالتجديد  ال�سعور 
ي�ساف لفعاليات املهرجان يف كل دورة من دوراته ومدى �سعور الزائر بذلك.

اأعلى ن�سبة “اأوافق تامًا” كانت ل�سوؤالني اأولهما ال�سوؤال الأول اخلا�س بحر�س - 
الزائر على زيارة املهرجان كل عام، وثانيهما ال�سوؤال الثامن اخلا�س بت�سجيع 
جناح  يوؤكد  ما  وهو  بكنوزه  لال�ستفادة  ال�سعبى  الرتاث  درا�سة  على  املهرجان 
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املهرجان يف حتقيق اأحد اأهدافه الرئي�سة.
ال�سعور -  بعدم  اخلا�س  ع�سر  التا�سع  لل�سوؤال  كانت  تامًا”  “اأوافق  ن�سبة  اأقل 

باجلديد الذي ي�ساف للمهرجان يف كل عام.
اأعلى ن�سبة “اأوافق اإىل حد ما” كانت لل�سوؤال الرابع والع�سرين اخلا�س مبالئمة - 

ات�ساع امل�ساحات املخ�س�سة للعر�س.
اأقل ن�سبة “اأوافق اإىل حد ما” كانت لل�سوؤالني ال�سابع والثامن اخلا�سني بنجاح - 

درا�سة  على  املهرجان  وت�سجيع  و�سقله،  ال�سعبى  الرتاث  رعاية  يف  املهرجان 
الرتاث ال�سعبى.

عن -  الأبناء  باأ�سئلة  اخلا�س  الع�سرين  ال�سوؤال  كانت  اأعلم”  “ل  ن�سبة  اأعلى 
املهرجان وهو الأمر الناجت عن كون غالبية امل�ساركني من غر املتزوجني.

اأقل �سوؤال كانت اإجابته “ل اأعلم” كان ال�سوؤال ال�سابع اخلا�س بنجاح املهرجان - 
يف رعاية الرتاث ال�سعبي وحفظه من ال�سياع.

ال�سعور -  بعدم  واخلا�س  ع�سر  التا�سع  لل�سوؤال  كانت  اأوافق”  “ل  ن�سبة  اأعلى 
بالتجديد يف املهرجان.

اأقل ن�سبة “ل اأوافق” كانت لل�سوؤال الأول اخلا�س بحر�س الزائر على احل�سور - 
للجنادرية يف كل عام.

اأي�سا لل�سوؤال التا�سع ع�سر الذي يت�ساءل -  اأوافق مطلقًا” كانت  “ل  اأعلى ن�سبة 
عن عدم ال�سعور بالتجديد.

اأوافق مطلقًا” كانت لل�سوؤال الرابع ع�سر اخلا�س بتمثيل جميع -  “ل  اأقل ن�سبة 
املوروثات والعادات والتقاليد.

اأكرث الأ�سئلة التي مل يوافق عليها امل�ستطلعون اإجماًل هو ال�سوؤال التا�سع ع�سر - 
وهو ما يوؤكد ال�سعور بالتجديد امل�ستمر يف فعاليات املهرجان �سنويًا.

اأما اأقل الأ�سئلة من حيث عدم املوافقة فهو ال�سوؤال الأول املت�سمن احلر�س على - 
الزيارة ال�سنوية للمهرجان.

با�ستعادة -  املتعلق  الرابع  ال�سوؤال  هو  اإجابة  بدون  امل�ستطلعون  تركه  �سوؤال  اأكرث 
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العادات والتقاليد احلميدة.
ال�سوؤال -  وهو  الأول  ال�سوؤال  فكان  اإجابة  بدون  امل�ستطلعون  تركه  �سوؤال  اأقل  اأما 

الوحيد بني اخلم�سة وع�سرين �سوؤاًل الذي اأجاب عليه جميع اأفراد العينة.

اجلزء الثالث

اجلزء الأخر من ال�ستمارة ت�سمن ثمانية اأ�سئلة كانت الإجابة على كل منها عن طريق 
اختيار اإجابة من بني اإجابات متعددة، ويف مثل هذا النوع من الأ�سئلة يختار امل�ستطلعون 
اإما اإجابة واحدة من بني الختيارات واإما يختارون اأكرث من اإجابة، و�سرتكز هذه الدرا�سة 
على حتليل الإجابات املفردة لأنها تعطى موؤ�سرًا اأقوى ملدى تاأثرها، ولن تغفل يف الوقت 
ذاته ذكر الإجابات امل�سرتكة التي ت�سمنت اأكرث من اختيار ولكن ب�سكل اإجمايل و�ستذكر 
– رغم كرب ن�سبتها يف اأكرث الأحيان – يف نهاية ال�سوؤال بعد قراءة دللت كل اخليارات 

املفردة. وقد اأو�سحت اإجابات امل�ستطلعني عن هذا اجلزء النتائج التالية: 

يف �سوؤال عن الو�سيلة التي عرف الزائر من خاللها مبوعد املهرجان وبرنامج فعالياته 
ت�سمن ال�ستبيان �سبعة اختيارات لالإجابة �سملت التليفزيون، الإذاعة، ال�سحف، مواقع 

الإنرتنت، املجالت اخلا�سة بال�سياحة، الأ�سدقاء، اأو اأية و�سيلة اأخرى )�سكل رقم 4(.

اأن التليفزيون هو الو�سيلة الإعالمية الأكرث  وعليه فقد خل�ست نتائج هذا ال�سوؤال اإىل 
و�سوًل اإىل زوار اجلنادرية وبفارق كبر جدًا عن الو�سائل الإعالمية الأخرى حيث اختاره 
42% من امل�ساركني )وكان اختيار العن�سر الن�سائى له اأكرث من العن�سر الرجاىل حيث 
الثاين  املركز  اأن  للنظر  الالفت  ومن   ،)%18 الرجال  ن�سبة  كانت  بينما   %24 اختارته 
خالل  من  املعرفة  جاءت  بل  املعروفة  الإعالمية  الو�سائل  من  اأي  ن�سيب  من  يكن  مل 
الأ�سدقاء لت�سغل هذا املركز بن�سبة 10% )6% من الرجال و 4% من الن�ساء(، وا�ستمرارا 
لتاأكيد عدم معرفة امل�ساركني عن اأخبار املهرجان من خالل الو�سائل الإعالمية جاءت 
اأخري وذلك بن�سبة 8% )5% من الرجال و  يف املركز الثالث املعرفة عن طريق و�سيلة 
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3% من الن�ساء(، واإن مل يحدد امل�ساركون تلك الو�سيلة الأخرى اإّل يف مرات قليلة وكانت 
كلها عن طريق الأهل والأبناء، ثم تظهر ال�سحف اليومية يف املركز الرابع وبن�سبة %4 
)3% من الرجال و 1% من الن�ساء(، ثم تاأتي بعدها املجالت املتخ�س�سة يف ال�سياحة 
خالل  من  املعرفة  اأن  والغريب  واحدة(،  حالة  با�ستثناء  الرجال  من  )كلها   %3 بن�سبة 
ال�سبكة الدولية للمعلومات مل تثل اإّل ن�سبة اأقل من 2% )فقط رجالن و�سيدة اختاروها 
كو�سيلة(، اأما الأكرث غرابة هو اأن الإذاعة كو�سيلة اإعالمية قد ح�سلت على �سفر من 
الأ�سوات كم�سدر وحيد ملعرفة اأخبار املهرجان واإن مت اختيارها من قبل من اختاروا 
اأكرث من و�سيلة. وقد بلغت ن�سبة من اختاروا و�سائل م�سرتكة 27% )14% من الرجال و 
13% من الن�ساء( مع تنوع يف عدد الو�سائل يف الإجابات بداية من اثنتني مرورا بثالث 

واأربع وانتهاء بخم�س.

�ضكل رقم )4(: الو�سيلة الإعالمية التي يعرف من خاللها الزائر اأخبار املهرجان

اأما عن اأكرث الفعاليات التي جتذب اجلمهور اإىل احل�سور اإىل املهرجان فقد ت�سمنت 
الكتاب،  التقليدية، ومعر�س  الختيارات املقرتحة ع�سرة اختيارات هي:اأ�سلوب احلياة 
واملحا�سرات  ال�سعبية،  والرق�سات  والفنون  التقليدية،  والعمارة  ال�سعبية،  والأكالت 
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العامة، واحلرف وال�سناعات التقليدية، والأم�سيات ال�سعبية، و�سباق الهجن والفرو�سية، 
واأخرا اأية فعاليات اأخرى.

التقليدية  احلياة  اأ�سلوب  على  التعرف  اأن   )2 رقم  ال�ستطالع )جدول  نتائج  واأظهرت 
لختيار  )بتفوق  امل�ساركني  من   %17 اختاره  حيث  املهرجان  لزيارة  الدوافع  اأكرث  هو 
الرجال بن�سبة 10% بينما كانت ن�سبة اختيار ال�سيدات 7%(، وثاين اأكرث الفعاليات جذبًا 
للجمهور جاءت الفنون والرق�سات ال�سعبية بن�سبة 15% من اإجماىل امل�ساركني )وبتفوق 
هذه املرة يف ن�سبة الت�سويت من قبل ال�سيدات بن�سبة 9% بينما مثلت اختيارات الرجل 
يت�سمن  الذي  الأخر  الختيار  الثالث جاء  املركز  ويف  ن�سبة %6(.  ال�سعبية  للرق�سات 
اأية فعاليات اأخرى وذلك بن�سبة 5% )منها 4% اختارتها ال�سيدات بينما مل يتعد اختيار 
الأن�سطة  هي  الأخرى  الفعاليات  هذه  اأهم  وكانت   ،)%1 ن�سبة  الختيار  لهذا  الرجال 
)بن�سبة   %4 بن�سبة  ال�سعبية  واملاأكولت  الأطعمة  جاءت  ذلك  بعد  بالأطفال.  اخلا�سة 
مت�ساوية تقريبًا بني الرجال والن�ساء(، ثم معر�س الكتاب 3% )وبن�سبة مت�ساوية تامًا 
بني الرجال والن�ساء(، يلى ذلك يف ترتيب الفعاليات الأكرث جذبًا احلرف وال�سناعات 
التقليدية والأم�سيات الأدبية ولكل منهما ن�سبة 2% )بت�ساوى ن�سب الرجال والن�ساء يف 
الأوىل وزيادة ب�سيطة يف ن�سبة الرجال يف الثانية(، ثم جاءت املحا�سرات العامة كاأقل 
اأن هناك اختياريني  عوامل اجلذب بن�سبة 1% )كلها من الرجال(. وجدير باملالحظة 
مل يقم اأي من امل�ساركني باختيار اأي منهما كعامل جذب مبفرده وهما م�ساهدة اأمناط 
العمارة التقليدية و�سباقات الهجن والفرو�سية واإن مت ت�سمينهما �سمن الإجابات التي 
اختارت اختيارات متعددة. وقد بلغت ن�سبة العوامل امل�سرتكة 42% ) 24% من الرجال 
مقابل 18% من الن�ساء( وقد تنوعت الختيارات امل�سرتكة ما بني اختيارين مرورًا بكل 
الفعاليات  كل  امل�ساركني  من   %8 ن�سبة  اختيار  كذلك  ويالحظ  ثمانية.  حتى  الأعداد 
املذكورة كفعاليات جاذبة )وكانت الن�سبة الأكرب يف هذا الختيار للن�ساء 6% بينما كانت 
اأية  ن�سبة الرجال يف هذا الختيار 2%(، كما توجد ن�سبة تزيد قلياًل عن 1% مل حتدد 

اختيارات ) كلها من الن�ساء(.
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\

جدول رقم )2(: الفعاليات التي جتذب الزوار للمهرجان

اأفاد   )5 رقم  )�سكل  املهرجان  يف  املقامة  العرو�س  يف  اجلمهور  دور  عن  ت�ساوؤل  ويف 
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38%منهم باأن دورهم يقت�سر على امل�ساهدة فقط )وبن�سبة م�ساوية تقريبًا بني اختيارات 
)وبتفوق  والرق�سات  العرو�س  مع  يتفاعلون  اأنهم   %21 ذكر  بينما  والن�ساء(،  الرجال 
ن�سبي ملحوظ لختيارات الرجال لهذا التفاعل 12% مقابل 9% لختيارات ال�سيدات(. 
واأكد 6% من امل�ساركني اأنهم يقومون بتناول الأطعمة واملاأكولت ال�سعبية )4% منهم من 
اختيارًا  ال�سعرية  الأم�سيات  وح�سور  امل�ساركة  بينما جاءت  الرجال(.  من   %2 الن�ساء، 
واأكد 4% من  لل�سيدات(.  واأقل من %2  للرجال  بن�سبة تقرتب من 5% )3% منها  رابعًا 
اأنهم يقومون بجميع هذه الأدوار من م�ساهدة وتفاعل مع العرو�س، وتناول  امل�ساركني 
الأطعمة ال�سعبية، وح�سور الأم�سيات ال�سعرية )وبتفوق ملحوظ للن�ساء بن�سبة 3% مقابل 

1% للرجال(.

�ضكل رقم )5(: دور اجلمهور يف املهرجان

اجلنادرية  لفعاليات  اإ�سافتها  الزوار  يود  التي  اجلديدة  الأن�سطة  اأو  الفعاليات  وعن 
)جدول رقم 3( جاءت الإجابات لت�سع يف املقدمة رغبة اجلمهور يف م�ساهدة الأعمال 
املركز  ثم جاء يف  لل�سيدات(،  و %8  للرجال  بن�سبة %21 )%13  الفنية احلديثة وذلك 
وهي:  الختيارات  من   %  9 من  تقرتب  ن�سبة  على  ح�سلت  كلها  اإ�سافات  ثالث  الثاين 
اإ�سافة عرو�س لل�سناعات احلديثة )6% للرجال و 3% لل�سيدات(، ثم الرغبة يف اإ�سافة 
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املتطورة  الأجهزة  عرو�س  ثم  للرجال(،  و%3  لل�سيدات   %6( حديثة  مو�سيقية  حفالت 
»اأخرى«   اختيار  امل�ساركون  اختار  الثالث  املركز  يف  للرجال(،  و%3  لل�سيدات   %6(
و  للرجال   %5(  %8 من  تقرتب  بن�سبة  وذلك  املهرجان  اإىل  جديدة  فعاليات  لإ�سافة 
ال�سن، وكذلك  اأن�سطة موجهة لكبار  اإ�سافة  لل�سيدات(، وكان من بني مقرتحاتهم   %3
الرتاثية.  الفعاليات  من  الإكثار  اإىل  بالإ�سافة  لالأطفال،  املوجهة  الفعاليات  من  مزيد 
اأما يف املركز الرابع فقد جاءت الرغبة يف ت�سمني املهرجان مطاعم الوجبات ال�سريعة 
الأجنبية وذلك بن�سبة تزيد قلياًل عن 4% )وبن�سبة اختيار تكاد تكون مت�ساوية عند كل 
امل�سابقات  بع�س  املهرجان  فعاليات  ت�سمني  يف  الرغبة  وحلت  والن�ساء(.  الرجال  من 
اأنها  للنظر  )والالفت   %4 بن�سبة  وذلك  اخلام�س  املركز  يف  القدم  كرة  مثل  الريا�سية 
كانت رغبة مت�ساوية عند اجلن�سني حيث اختارها 2% من كل منهما(. وجدير بالذكر اأن 
الختيار الذي ت�سمن اإ�سافة األعاب البالي �ستي�سن مل يح�سل على اأية موافقة من كال 
اجلن�سني يف الختيارات الفردية واإن �سمنه بع�س من اختاروا اأكرث من رغبة. وقد بلغت 
ن�سبة من اختاروا اأكرث من اختيار ما يزيد قلياًل عن 30%) 16% من الن�ساء و 14% من 
الرجال(  مع تنوع يف عدد الختيارات بدءًا من اثنني وانتهاء ب�سبعة، بينما بلغت ن�سبة 
من اختاروا كل اخليارات 2% )بزيادة ب�سيطة يف ن�سبة الرجال(، يف الوقت الذي خلت 

فيه ال�ستمارات من اأية اختيارات بن�سبة 4% )3% من الن�ساء مقابل 1% من الرجال(.
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جدول رقم )3(: الفعاليات التي يود الزوار اإ�سافتها للمهرجان

ويف ت�ساوؤل عن اعتقاد الزائر حول مدى جناح املهرجان الوطنى للرتاث والثقافة ت�سمنت 
النتائج  وقد جاءت  اأعلم،  ول  �سعيف،  متو�سط،  مرتفع،  اأربعة هي:  خيارات  الإجابات 
ن�سبة  بلغت  الزائرين )�سكل رقم 6(، فقد  اعتقاد كثر من  املهرجان يف  لتوؤكد جناح 
ال�سيدات و 32 % من الرجال(،  النجاح بدرجة مرتفع 65% )33% من  امل�سوتني على 
تتعد  ومل  ال�سيدات(،  من   %12 و  الرجال  من   %15(  %27 متو�سط  تقدير  اختار  بينما 
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اآراء من قيموا م�ستوى جناح املهرجان باأنه �سعيف ن�سبة 4% )2% لكل من اجلن�سني(، 
وجاءت اختيارات 2% فقط لإجابة ل اأعلم )1% لكل من اجلن�سني(، وتبقت ن�سبة 2% من 
امل�ساركني مل ي�سجلوا اأية اإجابات وكانت غالبيتهم من ال�سيدات وحالة واحدة فقط ين 

الرجال.

�ضكل رقم )6(: راأي الزوار يف مدى جناح املهرجان

ويف ت�ساوؤل عن اعتقاد الزائر عن مدى م�ساهمة املهرجان الوطني للرتاث والثقافة يف 
احلفاظ على الرتاث ال�سعودى وبنف�س تدرج اختيارات الإجابة من مرتفع اإىل متو�سط 
يف  املهرجان  جناح  على  موؤكدة  امل�ساركني  اإجابات  جاءت  اأعلم  ل  اإىل  �سعيف  اإىل 
 %33 و  ال�سيدات  من   %34( مرتفع  بدرجة  النجاح  على   %67 ن�سبة  وافقت  حيث  ذلك 
و 9% من  الرجال  بدرجة متو�سط )14% من  النجاح  ون�سبة 23 % على  الرجال(،  من 
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ال�سيدات(، بينما راأي 5% اأن ن�سبة جناح املهرجان هي �سعيف )3% من ال�سيدات و%2 
من الرجال(، واختار 2% اإجابة ل اأعلم )كلهم من ال�سيدات( بينما مل يحدد اأية اإجابة 

ن�سبة 3% )بزيادة طفيفة يف عدد ال�سيدات(. 

�ضكل رقم )7(: راأي الزوار يف مدى م�ساهمة املهرجان يف احلفاظ على الرتاث 

ال�سعودى

التقليدى  الرتاث  يتفهمون  املهرجان يف جعلهم  امل�ساركني عن مدى جناح  روؤية  وحول 
املهرجان يف  لتوؤكد جناح  الإجابات  رقم 8(، جاءت  باململكة )�سكل  املختلفة  للمناطق 
اأجاب 68% باختيار مرتفع )35% من الن�ساء و 33% من الرجال(، واختار  ذلك حيث 
مل  بينما  ن�ساء(،   %12 رجال   %13(  %23 متو�سط  مب�ستوى  املهرجان  بنجاح  الإجابة 
تتعد ن�سبة من اختاروا م�ستوى �سعيف 5% )بن�سبة مت�ساوية تقريبًا بني كال اجلن�سني(، 
واأجاب 2% باختيار ل اأعلم )بزيادة ملحوظة يف عدد الرجال(، بينما مل يخرت 2% اأية 

اإجابة )بزيادة طفيفة يف عدد ال�سيدات(.
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�ضكل رقم )8(: مدى م�ساهمة املهرجان يف التعريف برتاث مناطق اململكة املختلفة

ويف ت�ساوؤل عن راأي الزائر يف كيفية تطوير املهرجان ت�سمنت الإجابة ت�سعة اختيارات 
)جدول رقم 4( وجاءت النتائج لت�سع مقرتح تكثيف الأعمال الإعالمية عن املهرجان يف 
املقدمة بن�سبة 19% )11% من الرجال و 8% من الن�ساء(، ثم جاءت يف املركز الثاين الروؤية 
باقرتاح حذف الفعاليات غر الرتاثية من بني فعاليات املهرجان وذلك بن�سبة %8 )%6 
من الرجال و2% من الن�ساء(، وبنف�س ن�سبة القرتاح 8% جاءت الرغبة باإ�سافة املزيد 
من اخلدمات العامة من اأجل تطوير املهرجان )5% من الرجال و 3% من الن�ساء(، ويف 
املرتبة الثالثة جاءت الروؤية باإعداد برامج تثقيفية يف املدار�س واجلامعات وذلك بن�سبة 
الرتتيب  بعدها ويف  لدى كال اجلن�سني(،  تقريبًا  مت�ساوية  قلياًل عن 5% )بن�سبة  تزيد 
من   %2 و  الرجال  من   %3( للتطوير  اأخرى  مقرتحات  اختيار  جاء   %5 وبن�سبة  الرابع 
الن�ساء( وت�سمنت هذه املقرتحات زيادة عدد اأيام املهرجان، وزيادة الأيام املخ�س�سة 
للن�ساء، وتخ�سي�س يوم لزيارات ذوى الحتياجات اخلا�سة، تدريب العار�سني وتعريفهم 
باأهداف املهرجان، اإقامة املهرجان يف الأجازات الر�سمية، تنظيم رحالت للموظفني من 
اإ�سافة  ال�سوت،  الأغنى يف مكربات  اإذاعة  ودوائرهم احلكومية، عدم  �سركاتهم  قبل 
وجود  ومنها  املوا�سالت  �سر  لتنظيم  متنوعة  اقرتاحات  وخرائط،  اإر�سادية  لوحات 
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تلفريك  اإ�سافة  للتنقل،  جولف  �سيارات  وت�سير  املتعة،  لإ�سافة  الأطفال  لنقل  قطار 
باملهرجان  خا�سة  تليفزيونية  قناة  فتح  بع�سهم  واقرتح  اأعلى،  من  املهرجان  مل�ساهدة 
العامة فجاءت  والعالقات  ال�سياحي  الإر�ساد  تكثيف مراكز  اقرتاح  اأما  فعالياته.  لنقل 
يف املرتبة اخلام�سة بن�سبة تزيد قليل عن 4% )3% من الن�ساء و 1% من الرجال(، ويف 
املرتبة ال�ساد�سة من مقرتحات التطوير جاءت الروؤية باقرتاح اإيجاد و�سائل نقل خفيفة 
للتنقل بني اأروقة املهرجان وكانت ن�سبة من وافقوا على ذلك 4% )3% من الن�ساء و %1 
من الرجال(،  وفيما يتعلق باإعادة اختيار موعد اإقامة املهرجان كمقرتح للتطوير فقد 
وافقن  الالئى  ال�سيدات  اأعداد  بن�سبة 2% )وبزيادة ملحوظة يف  ال�سابعة  املرتبة  احتل 
على هذا القرتاح(، اأما املرتبة الثامنة فكانت لالقرتاح باإعادة تخطيط موقع املهرجان 
وبن�سبة اأقل من 2% )بزيادة قليلة يف ن�سبة الرجال(، ويالحظ اأن هناك 2% قد اختاروا 
اأخرى  ال�سيدات(، ون�سبة %2  اأعداد  للتطوير )بزيادة قليلة يف  كل املقرتحات كو�سائل 
اختاروا  من  ن�سبة  واأما  الن�ساء(.  من  كانت  )كلها  ال�سوؤال  لهذا  اإجابات  اأية  ت�سجل  مل 
عوامل م�ساركة فقد بلغت 39% ) 21% من الرجال و 18% من الن�ساء( وتنوعت يف عدد 

الختيارات لتبداأ باثنني وتنتهي بثمانية مرورًا بكل ما بينهما من اأعداد.
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جدول رقم )4(: مقرتحات تطوير املهرجان

وينتهي هذا اجلزء الثالث من الدرا�سة اإىل عدد من النتائج منها:

التليفزيون هو الو�سيلة الإعالمية الأكرث اإعالنًا عن املهرجان بينما الإذاعة هي - 
الأقل.

اأقل -  بينما  التقليدية،  اأ�سلوب احلياة  اإىل اجلنادرية هو  النا�س  اأكرث ما يجذب 
وم�ساهدة  التقليدية،  العمارة  اأمناط  م�ساهدة  هي  للجمهور  جذبا  الفعاليات 

�سباق الهجن والفرو�سية.
قليلة -  غر  ن�سبة  وجود  مع  فقط  بامل�ساهدة  يكتفي  اجلنادرية  جمهور  معظم 

تتفاعل مع الفعاليات املختلفة.
لكثر من -  املهرجان مطلبًا ملحًا  اإىل فعاليات  الفنية احلديثة  الأعمال  اإ�سافة 
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زواره بينما مل يرحبوا باإ�سافة الألعاب اللكرتونية.
املهرجان عند اأغلب زواره جنح بكل املقايي�س يف حتقيق اأهدافه ويف اإ�سهاماته - 

يف احلفاظ على الرتاث ال�سعودى.
يف -  املهرجان  لتطوير  بالعتبار  اجلديرة  املقرتحات  من  كثرًا  الزوار  اأ�ساف 

دوراته القادمة تثل - اإىل جانب ما طرحته ال�ستمارة من مقرتحات يف �سوؤالها 
الأخر - اأفكارًا ميكن اأن ت�ساهم فعليا يف تطوير املهرجان. 

اخلا�ضة و التو�ضيات:

وهكذا تخل�س هذه الدرا�سة اإىل اأن املهرجان الوطنى للرتاث والثقافة )اجلنادرية( هو 
احلدث الثقايف الأهم على م�ستوى اململكة، فنوعية زواره تثل كل فئات املجتمع. ففيما 
يجتذب  العمر  ناحية  ومن  والطوائف،  املهن  كافة  يجتذب  فهو  العمل  مبجالت  يتعلق 
فرق  ل  والن�ساء  للرجال  جذب  عامل  وهو  �سواء،  حد  على  وال�سيوخ  وال�سباب  الأطفال 
يف ذلك، وتذهب اإليه الأ�سر مهما كان عدد اأفرادها، كما يجتذب مواطنى اململكة من 

خمتلف مناطقها.

ثم  ومن  ال�سعودى  الرتاث  على  احلفاظ  يف  به  يقوم  الذي  والدور  اأهدافه  ناحية  ومن 
الهوية العربية فدوره يف ذلك ل يبارى حيث اأثبتت اآراء امل�ستطلعني جناح املهرجان يف 
تنفيذ الكثر من الأهداف التي وجد من اأجلها والتي ميكن تلخي�سها يف احلفاظ على 

ما�سي الرتاث واإحيائه من اأجل ال�ستمرارية.

ومع القيمة التي ميثلها هذا املهرجان للرتاث العربى ال�سعودى، ومع ذلك النجاح الكبر 
يف حتقيق جّل اأهدافه اإّل اأن الأمر ل يخلو من مالحظات اإذا نظر اإليها بعني العتبار 
لزداد املهرجان جناحًا فوق جناحه ولعل اأهمها الزدحام املروري يف الطرق املوؤدية اإىل 
املهرجان وقلة عدد املداخل، اأي�سا ندرة و�سائل ال�سرح والإر�ساد والتي تت�سمن اخلرائط 

التو�سيحية واللوحات الإر�سادية.
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راأي لأكرب عدد ممكن من زوار  ا�ستطالع  باإجراء م�سوح  الدرا�سة  تو�سى هذه  وختامًا 
الوقوف  اأجل  – من  تقليدًا �سنويًا  اأن يكون ذلك  – وعلى  القادمة  املهرجان يف دورته 
على ما تتم اإ�سافته من حت�سينات، ومن اأجل تال�سي ما قد يراه حمبوا اجلنادرية من 

ال�سلبيات.
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ا�ضتبانة ا�ضتطاع اآراء اجلمهور يف

املهرجان الوطني للرتاث والثقافة )اجلنادرية 27( 
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ملحق رقم )1(: ا�ستمارة ا�ستطالع الراأي التي مت توزيعها على امل�ستطلعني

1- ما الو�سيلة التي عرفت من خاللها برنامج املهرجان الوطني للرتاث والثقافة ؟

[ التلفزيون                            [  الإذاعة

[ ال�سحف                [ مواقع النرتنت 

[ املجالت املخت�سة بال�سياحة                [ الأ�سدقاء

[ اأخرى........................

2- ما الفعاليات التي جتذبك باملهرجان الوطني للرتاث والثقافة ؟

[ اأ�سلوب احلياة التقليدية     [ املحا�سرات العامة

[ معر�س الكتاب      [ احلرف وال�سناعات 
التقليدية

[ الأطعمة والأكالت ال�سعبية     [ الأم�سيات الأدبية 
ال�سعبية
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[ اأمناط فن العمارة التقليدية     [ �سباق الهجن 
والفرو�سية 

[ الفنون والرق�سات ال�سعبية     [ اأخرى 
........................

3- ما دورك يف العرو�س املقامة باملهرجان الوطني للرتاث والثقافة  ؟

[ اأتفاعل مع العرو�س والرق�سات [ م�ساهد فقط      

[ اأتناول الأطعمة واملاأكولت ال�سعبية              [ اأح�سر الأم�سيات 
ال�سعرية

4- ما الفعاليات اجلديدة التي تود م�ساهدتها باملهرجان الوطني للرتاث والثقافة ؟

[ الأعمال الفنية احلديثة             [ املطاعم الأجنبية ) مثل كنتاكي ، 
ماكدونالدز(

[ عر�س ال�سناعات احلديثة                        [ عرو�س الأجهزة املتطورة

[ حفالت مو�سيقية حديثة                        [ �سباقات ريا�سية مثل مباريات كرة 
القدم

[ األعاب البالي �ستي�سن              [ اأخرى ........................

5- هل تعتقد اأن املهرجان الوطني للرتاث والثقافة  ناجح بكل املقايي�س ؟
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[ متو�سط    [ �سعيف         [ ل اأعلم       [ مرتفع   

6-  هل تعتقد اأن املهرجان الوطني للرتاث والثقافة  ي�سهم يف احلفاظ على الرتاث 
ال�سعودي ؟

[ متو�سط    [ �سعيف         [ ل اأعلم      [ مرتفع   

 

7-  هل ترى اأن املهرجان الوطني للرتاث والثقافة جعلك تتفهم تراث مناطق اململكة 
الأخرى غر منطقتك ؟

[ متو�سط    [ �سعيف         [ ل اأعلم     [ مرتفع   

8- يف راأيك كيف ميكن تطوير املهرجان الوطني للرتاث والثقافة ؟

[ تكثيف الأعمال الإعالمية         [ اإعداد برامج تثقيفية يف املدار�س 
واجلامعات

[ حذف الفعاليات غر الرتاثية                    [ اإعادة اختيار موعد اإقامة املهرجان 

[ اإ�سافة املزيد من اخلدمات العامة                    [ اإعادة تخطيط موقع 
املهرجان

[ تكثيف مراكز الإر�ساد ال�سياحي والعالقات العامة   [ اإيجاد و�سائط نقل خفيفة 
داخل املهرجان

[ اأخرى  ........................
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عاج و�ضيانة متثال من الربونز باملتحف امل�ضري بالقاهرة،  درا�ضة 

حالة

د. حممد اأبو الفتوح غنيم

ق�سم اإدارة موارد الرتاث والإر�ساد ال�سياحي، كلية ال�سياحة والآثار، جامعة امللك �سعود

د. رنده اأحمد احللو

ق�سم الرتميم، املتحف امل�سري، وزارة الآثار امل�سرية

ملخ�س البحث:

يتناول البحث درا�سة حالة وعالج و�سيانة تثال من الربونز للمعبود “اأوزوري�س” عرث 
عليه يف منطقة حفائر »�سا احلجر« مع جمموعة اأخرى من الآثار املعدنية اأغلبها من 
 11C/26/12/31 التماثيل والأدوات اجلنائزية الأخرى، وقد اأخذ التمثال الرقم املوؤقت
العثور  تاريخ  املتحف على  بالقاهرة، ول حتتوي �سجالت  امل�سري  املتحف  يف �سجالت 
عليه حتديدًا، ول مكان العثور عليه، ول ذكر لأية فرتة تاريخية يرجع. والتمثال يف حالة 
التي يغلب عليها  الراأ�س، وتغطيه طبقة �سميكة من نواجت ال�سداأ  التلف، يفقد  �سديدة 
اللون الأخ�سر الداكن، يظهر على �سطحه اخلارجي اآثار طبعة الن�سيج، ويوجد ك�سر ذو 
مظهر غر ماألوف يف الك�سور اأعلى قدمي التمثال. ولقد مت فح�س التمثال من الناحية 
ح اأن يعود التمثال اإىل ع�سر ال�سطراب  الظاهرية وحتليل اأ�سلوب �سناعته، وهو ما رجَّ
الثالث )1070-664 ق.م.(، اأو الع�سر املتاأخر )664-323 ق.م.(، واأن اأ�سلوب ال�سب 
الأا�سلوب  اتبع يف �سناعته وهو ما يتفق مع  الذي  الأ�سلوب  بال�سمع املفقود هو  املبا�سر 
Stereo- املج�سم  باملجهر  الفح�س  اأظهر  ولقد  رال�سفلي.  م�س  يف  املتبع  ال�سائع 
بـ  واملعروفة  للتمثال  املعدين  ال�سطح  الن�سيج على  انطباع  microscopic وجود ظاهرة 

.Pseudomorph phenomenon

ال�سداأ  لنواجت  الأ�سا�سية  املركبات  اأن  ال�سينية  الأ�سعة  بحيود  التحليل  نتائج  واأظهرت 
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النحا�س  اأكا�سيد  تغطي  التي  والكربيتات  والكربونات،  القاعدية،  الكلوريدات  من  هي 
والق�سدير. كما اأثبت الفح�س باملجهر الإلكرتوين املا�سح امل�ساحب بالتحليل مبطياف 
الطاقة امل�ستتة dispersive spectrometry (EDS) اأن التمثال قد �سنع من �سبيكة 
الربونز التي حتتوي على عنا�سر النحا�س، والق�سدير والر�سا�س، واأن وجود الق�سدير 

والر�سا�س قد اأّثرا يف اخلوا�س امليكانيكية لل�سبيكة، وبالتاأكيد يف تلفها.

ولقد �سملت اإجراءات ال�سيانة للتمثال التنظيف امليكانيكي وذلك لإزالة طبقة ال�سداأ 
ال�سطح  معاجلة  ومت  املعدن،  ل�سطح  الواقية  الرقيقة  الباتينا  اإىل  والو�سول  ال�سطحية 
مبانع لل�سداأ بعد اإجراء التنظيف امليكانيكي له، ثم العزل النهائي بطالء واق حلماية 

التمثال من اأي هجوم م�ستقبلي لعوامل التلف.  

الكلمات الدالة: الربونز، ال�سداأ، تثال، “اأوزوري�س”، الفح�س، التحليل، امليكرو�سكوب 
اللكرتوين، حيود الأ�سعة ال�سينية. 

 املقدمة والهدف من البحث: - 1

يف  وجودها  ناألف  التي  امل�سغولت  من  املعدنية  املقد�سة  واحليوانات  الآلهة  تاثيل  تعّد 
)حوايل  ال�ساوي  الع�سر  اإىل  ترجع  التماثيل  هذه  واأغلب  القدمية.  امل�سرية  الآثار 
ور�س  يف  ت�سنع  كانت  التماثيل  هذه  ق.م.(.   31-305( والبطلمي  ق.م.(   525-664
ت�سنيع يف املعابد بطريقة ال�سمع املفقود لأغرا�س دينية، اأو جنائزية. واأ�سلوب ال�سب 
امل�سمت Solid cast كان هو اأ�سلوب ال�سب الأ�سا�سي الأكرث ا�ستخدامًا قدميًا وخا�سة 
للتماثيل �سغرة احلجم، بينما كان اأ�سلوب ال�سب املجوف Hollow cast هو الأ�سلوب 
الأكرث ا�ستخدامًا مع التماثيل الكبرة احلجم بغر�س توفر قدر من املعدن. ولقد مثِّل 
  votive اأوزوري�س” وغره من املعبودات يف �سورة تاثيل معدنية �سواء تاثيل نذرية“
  statuettesاأو تاثيل عبادة cult statuettes)1(. والنوعية الأخرة من التماثيل التي 
كانت معظمها تاثيل �سغرة احلجم  للتعبد  اأو  لالأغرا�س اجلنائزية  كانت تخ�س�س 

(1) Kozloff, A.P., 2001. Sculpture: divine sculpture. The Oxford encyclopedia of ancient Egypt, 
Oxford University Press, vol. 3, p.242.
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�سهلة النقل كانت ت�ستخدم اأي�سا يف املنا�سبات واملواكب التعبدية)1(. والتماثيل النذرية، 
التي خ�س�ست ملعبود معني، غالبًا ما ي�سار اإليها على اأنها خم�س�سات اأو تقدمات نذرية 
لهذا املعبود. ويعود اأكرث التماثيل النذرية اإىل ع�سر ال�سطراب الثالث )664-1070 
ق.م.( والع�سر املتاأخر )664-323 ق.م.( ومعظمها ميثل املعبودات اأو الآلهة يف اأو�ساع 
واقفة اأو منت�سبة)2(. وهذه التماثيل كانت تهدى من قبل النبالء اأو املوظفني اأو العامة 
اإىل املعابد والأ�سرحة يف �سورة هدية تعبرًا عن ال�سكر، اأو اعتقادًا منهم اأن هذا الإله 
�سوف  اأو  التمثال  يهدى هذه  الذي  ال�سخ�س  يبارك  �سوف  التمثال  له  املقدم  املعبود  اأو 

ي�ستجيب لدعواته)3(. 

ومن حني لآخر يتم العثور على خبيئة من هذه التماثيل التي يكون اأغلبها من التماثيل 
تطهرها  مت  والتي  املعابد  يف  املزارات  اأو  للمعابد  تقدم  لكي  �سنعت  التي  النذرية 
التي  التماثيل  وهذه  داخل حرم مقد�س.  بالدفن يف حفر  التماثيل  والتخل�س من هذه 
يعرث عليها غالبًا ما توجد يف هذه احلفر حيث دفنت يف اأعداد كثرة بعد فرتة طويلة من 

ال�ستخدام يف املعابد)4(. 

والعديد من هذه التماثيل التي عرث عليها قام بدرا�ستها اأو �سيانتها الباحثون اأمثال :

  (Shore 1966(5); Jedrzejewska 1976(6); Bianchi 1989(7);Scott and Dodd 2002(8);

(1) Robins, G., 2005. Cult statues in ancient Egypt, in Walls, NH (ed). Cult image and divine 
representation in the ancient Near East, 1-12. Boston: American Schools of Oriental 
Research, 1-12, p.2. 

(2) Hill, M., 2001. Bronze statuettes. The Oxford encyclopedia of ancient Egypt, Oxford 
University Press, vol. 1, p.206.

(3) Gravett, V.F., 2011. A critical analysis of selected Egyptian Bronze artifacts in the National 
Cultural History Museum (NCHM), Master of Arts, University of South Africa, p.64.

(4) Gravett, V.F., Op.Cit., p. 70.
(5(	Shore, A.F., 1966. Three Egyptian Bronze Figures from the Spencer-Churchill 

Collection, The British Museum Quarterly (JSTOR), Vol. 31: 34-36. 
(6(	Jedrzejewska, H., 1976. A Corroded Egyptian Bronze: Cleaning and Discoveries. 

Studies in Conservation 21: 101-114.
(7(	 Bianchi, R.S.,1989. Egyptian Metal Statuary of the Third Intermediate Period, 

Symposium J.P. Getty Museum, March 16–19: 72–73.
(8(	Scott, D. A., Dodd, L. S., 2002. Examination, conservation and analysis of a gilded 

Egyptian bronze Osiris. Journal of Cultural Heritage 3: 333–345.
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 ،(Delange 2005(1); Mathis et al., 2009 (2); Smith et al., 2011(3); Gravett 2011(4) 

ومع ذلك ما زال هناك الكثر منها يف حاجة اإىل درا�سة و�سيانة، وذلك ملا حتمله من 
�سمات ومالمح مميزة يف الأ�سلوب، والتقنية، وحالة التاآكل التي تعر�ست لها. وتثال 
“اأوزوري�س” )ال�سكل رقم 1( واحد من هذه التماثيل التي يف حاجة اإىل درا�سة و�سيانة، 
)ال�سكل  اأخرى  معدنية  وم�سغولت  اآلهة  اأخرى من تاثيل  عليه مع جمموعة  فقد عرث 
رقم 2( وذلك يف منطقة حفائر “�سا احلجر” مبحافظة الغربية يف جمهورية م�سر 
العربية، وحفظت هذه املجموعة يف املتحف امل�سري بالقاهرة وذلك منذ عام  1926م، 
حيث اأخذ هذا التمثال الرقم املوؤقت C 31/12/26/11. ول حتتوى �سجالت املتحف 
امل�سري على اأية معلومات اإ�سافية عن هذه املجموعة من الآثار فيما يتعلق مبكان العثور 
عليها حتديدًا هل يف مقربة اأم معبد، والتاريخ الدقيق للعثور عليها، والع�سر الذي تعود 

تاريخيًا اإليه.

ناحية  من  املجموعة  هذه  �سمن  “اأوزوري�س”  تثل  فح�س  اإىل  البحث  هذا  ويهدف 
اأ�سلوب �سناعته، وما على �سطحه من نواجت �سداأ، وحتديد نوعية املركبات املكونة لها، 
التمثال، وهل هو فلز  للمعدن الأ�سلي الذي �سنع منه  الفلزي  وكذلك حتديد الرتكيب 
خال�س اأم �سبيكة، ون�سب مكونات هذه ال�سبيكة. هذا الفح�س الغر�س منه التعرف على 
املكان الأ�سلي لهذا التمثال، وتقنية �سناعته، وفهم طبيعة الباتينا، وميكانيكية التاآكل 
وال�سداأ الذي تعر�س لها. مثل هذا الفح�س والتحليل �سوف ي�ساعدنا اإىل حد كبر يف 
الثبات، وهو ما مت  اإىل حالة  به  والو�سول  للتمثال  وال�سيانة  العالج  اإ�سرتاتيجية  و�سع 
تناوله يف هذا البحث، حيث مت فح�س التمثال فح�سًا ب�سريًا دقيقًا، وكذلك بال�ستعانة 
(1(	Delange, E., Meyohas, M., Aucouturier, M., 2005. The statue of Karomama, a 

testimony of the skill of Egyptian metallurgists in polychrome bronze statuary. 
Journal of Cultural Heritage 6: 99–113. 

(2(	Mathis, F., Delange, E., Robcis, D., Aucounturier, M. (2009) HMTY-KM (black 
copper) and the Egyptian bronzes’ collection of the Musée du Louvre. Journal 
of Cultural heritage 10: 63-72.

(3(	Smith, A., Botha, H., de Beer, F.C., Ferg, E. (2011) The examination, analysis and 
conservation of a bronze Egyptian Horus statuette, Nuclear Instruments and 
Methods in Physics Research A 651: 221–228.

(4)  Gravett, V.F., Op.Cit.
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نواجت  وحتليل  �سناعته،  اأ�سلوب  ودرا�سة   ،stereo-microscopic املج�سم  باملجهر 
ال�سداأ املتكونة علي �سطحه با�ستخدام طريقة حيود الأ�سعة ال�سينية )XRD(، وكذلك 
 EDS الفح�س والتحليل با�ستخدام امليكرو�سكوب اللكرتوين املا�سح امل�سحوب بوحدة

.)SEM-EDS(

ال�ضكل رقم )1(: تثال “اأزوري�س” من الواجهة واخللفية قبل العالج.



238

درا�ضات يف علم الأثار والرتاث 

ال�ضكل رقم )2(: جمموعة الآثار املعدنية التي عرث عليها بـ “�سا احلجر” وفيها 

ويعود تاريخ وجودها يف املتحف امل�سري اإىل عام 1926م.  تثال “اأوزوري�س”، 

الو�ضف واحلالة - 2

يبلغ طول التمثال مو�سوع الدرا�سة 4،44�سم من القدمني حتى الكتف حيث يفقد الراأ�س، 
ويبلغ عمق الك�سر املوجود يف القدمني 2،5�سم بينما يبلغ عر�سه من 1-2�سم )ال�سكل 
يف  “اأوزوري�س”  رقم 3(، ويبلغ وزن التمثال 450،10كجم. وميثل هذا التمثال املعبود 
�سكله املعهود واقفًا، وبهيئته الر�سمية حيث يلتف بدنه بكامله بالأكفان، تلت�سق قدميه 
معاً، وباعتباره ملك العامل ال�سفلي يظهر يف و�سع مومياء مي�سك بال�سوجلان وال�سوط 
اللذان يرمزان اإىل �سلطانه على الب�سر والآلهة. هذا التمثال يفتقد الإ�سارات الوا�سحة 

مثل: تاج الآتف، واللحية امل�ستعارة.  التي ترتبط ب�سكل وثيق بت�سوير “اأوزوري�س”، 

والتمثال يعاين من �سداأ وتاآكل كثيف تعر�س له خالل مدة الدفن، حيث تغطيه تامًا 
طبقة �سميكة من نواجت ال�سداأ ذات اللون الأخ�سر، التي ي�سل �سمكها يف بع�س الأماكن 

اإىل 3مم، وتختلط بهذه الطبقة اأو تغطيها، يف بع�س الأماكن، بقايا من تربة الدفن.
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ال�ضكل رقم )3(: مكان الراأ�س املفقود )اأ(، وال�سرخ املوجود مبنطقة القدمني )ب(.

 طرق ومواد الدرا�ضة- 3

• لتحقيق اأهداف البحث مت اللجوء اإىل الفح�س الب�سري للتمثال مو�سوع البحث 	
 stereo microscopy املج�سم  باملجهر  املجهري  بالفح�س  م�سحوبًا 
وحتليل لأ�سلوب ال�سناعة والإخراج، وذلك للح�سول على اأية معلومات مفيدة 
املتلفة  والتاأثرات  �سناعته،  وتقنية  وتاريخه،  التمثال،  اإنتاج  مبكان  تتعلق 
 X-ray diffraction اأما التحليل بحيود الأ�سعة ال�سينية  لبيئة الدفن عليه. 
analysis فقد مت ال�ستعانة به لتحديد طبيعة الباتينا ومركبات ال�سداأ على 
ونواجت  للباتينا  الكيميائي  الرتكيب  معرفة  اأن  املعروف  ومن  التمثال.  �سطح 
ال�سداأ يجب اأن يتم حتديده قبل اتخاذ اإجراءات العالج وال�سيانة. ولهذا مت 
اأخذ اأربعة عينات من نواجت ال�سداأ من اأربعة اأماكن خمتلفة من �سطح التمثال 
عن طريق ك�سطها ميكانيكيا بلطف، ومت طحنها اإىل م�سحوق دقيق يف هون من 
العقيق وو�سعها يف حامل العينة بجهاز الديفراكتوميرت اأو جهاز حيود الأ�سعة 
 Philips X-ray diffractometer type: PW1840 ال�سينية من نوع 

وكانت ظروف الت�سغيل كالتايل:
	• Cu target
	• 40 kV accelerating voltage
	• 25 mA current, the scanning range of 2θ was from 5 to 60° and 

the scanning speed was 2°/min.
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وملعرفة نوعية الفلز اأو ال�سبيكة امل�سنوع منها التمثال، مت فح�س وحتليل ثالث عينات 
 JSM-6380 LA instrument نوعية  من  املا�سح  الإلكرتوين  املجهر  با�ستخدام 
املت�سل بوحدة للتحليل بـ ,dispersive spectroscopy (EDS) وكانت ظروف 
 accelerating voltage of 20 kV, and a working distance ت�سغيلها
of 9 mm. واعتمادًا على نتائج الفح�س والتحليل مت و�سع خطة العالج وال�سيانة والتي 
ت�سمنت التنظيف امليكانيكي للرت�سبات ال�سطحية لبقايا الرتبة املتكل�سة واملختلطة مع 
نواجت ال�سداأ، وكذلك طبقات ال�سداأ ال�سميكة من على �سطح التمثال، واتخاذ اإجراءات 

ال�سيانة الوقائية له م�ستقباًل من اأجل احلفاظ عليه.  

 النتائج ومناق�ضتها - 4

1.4  الفح�س الب�ضري

من  العديد  ا�ستنتاج  على  �ساعدنا  “اأوزوري�س”  لتمثال  الدقيق  الب�سري  الفح�س 
خالل  من  القول  وميكن  اإنتاجه.  ومكان  وتاريخ  ال�سب،  بتقنية  املتعلقة  املالحظات 
املالحظة الب�سرية اأنه ل توجد تطعيمات، اأو تذهيب، اأو نقو�س، ميكن مالحظتها على 
اللون  عليها  ويغلب  التمثال  �سطح  تغطى  التي  �سداأ  نواجت  األوان  وتتنوع  التمثال.  �سطح 
الأخ�سر، واأن هذه النواجت كونت ما ي�سبه الطبقة ال�سلبة مع بقايا الرتبة املرت�سبة عليها 
�سكلت عائقا عن ك�سف ما قد  ال�سداأ  الكثيفة من  الطبقة  الدفن، هذه  �سنوات  مبرور 
للتمثال  الب�سري  الفح�س  ك�سف  كما  وجدت.  اإن  نقو�س  من  التمثال  �سطح  على  يكون 
عن وجود طبعات للن�سيج على ال�سطح اخلارجي للتمثال ناجتة عن الت�ساق ن�سيج كتان 
الكفن على �سطح التمثال املعدين مما ترك اأثره يف طبقات ال�سداأ املتكونة على ال�سطح، 
ولقد اأو�سح الفح�س باملجهر املج�سم Stereo-microscope تعدن خيوط الن�سيج 

على �سطح التمثال كما يت�سح يف ال�سكل رقم )4 اأ، ب(.
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ال�ضكل رقم )4(: )اأ( طبقة ال�سداأ اخلارجية اله�سة على �سطح التمثال التي حتتفظ بانطباع الن�سيج عليه،         

)ب( تعدن خيوط الن�سيج على �سطح التمثال.

 Pseudomorph بـ  املعروفة  الظاهرة  بالفعل  هي  اأو  تاثل  الظاهرة  هذه 
phenomenon اأو الإحالل يف علم املعادن)1(، وعملية التمعدن خليوط الن�سيج هنا 
تثل الإحالل الكامل للمادة الع�سوية للن�سيج باملادة غر الع�سوية املتمثلة يف نواجت �سداأ 
ال�سطح املعدين. وحتدث هذه لظاهرة عندما يكون الن�سيج على ات�سال مبا�سر مع اأثر 
معدين نتيجة عملية الإحالل اأو التداخل للمادة الع�سوية يف الن�سيج بنواجت �سدا املعدن 
الذي يكون على ات�سال بها. فعندما يبداأ املعدن يف التاآكل اأو ال�سداأ فاإن الأمالح املعدنية 
اأو خيوط  املن�سوجات  ومثالية حلفظ  تكون منا�سبة  بيئة دقيقة  نوعًا من  املتولدة تخلق 
املتكونة،  املعدن  اأمالح  يف  الألياف  من  �سلبية  فتحات  الغالب  يف  يرتك  وهذا  الن�سيج، 

تاركة خلفها هيكل الن�سيج ال�سابق وتلميحات اأو انطباعات من األيافه.

ال�سطح  من  ال�سداأ  نواجت  هجرة  طريق  عن  الن�سجية  الألياف  تعدن  عملية  وحتدث 
ب�سكلها.  النواجت حمتفظة  التي تتحلل لتحل حملها هذه  الألياف  املعدين لترت�سب على 
ويحدث هذا عادة مع نوعية معينة من املعادن التي تتميز ايوناتها باأن لها تاأثر م�ساد 
هي  لها  والتالية  والثانوية  الأولية  ال�سداأ  نواجت  وتعترب  الدقيقة.  والكائنات  للفطريات 
واملتالحقة)2(.  املتتابعة  تراكماته  خالل  من  الألياف  هذه  تعدن  عملية  عن  امل�سئولة 
(1) Gillard, D., Hardman, S.M., Thomas R.G., Watkinson, D.E., 1994. The mineralization of 

the fibers in burial environments. Studies in Conservation 39, p.132.
(2(	Mircea, O., Sârghie, I., Sandu, I., Quaranta, M., Sandu, A.V., 2009. The Study 



242

درا�ضات يف علم الأثار والرتاث 

الذي  الن�سج  اأ�سلوب  اأن  Stereo-microscope تبني  الفح�س باملجهر  ومن خالل 
اأو ما يعرف  الب�سيط  الن�سج  اأ�سلوب  التمثال، وهو  الكفن على �سطح  ن�سج  ا�ستخدم يف 

بال�سادة واحد على واحد واأليافه من ن�سيج الكتان )ال�سكل رقم 5 اأ، ب(.  

ال�ضكل رقم )5 اأ، ب(: يو�سح تعدن خيوط الن�سيج على �سطح تثال ““اأوزوري�س””، 

واأ�سلوب الن�سج الذي اتبع يف ن�سج الكفن.

كما اأظهر الفح�س الب�سري للتمثال، اأن اأ�سلوب ال�سب هو الذي ا�ستخدم ل�سنع هذا 
التمثال. وهو الأ�سلوب الذي �ساع يف م�سر القدمية ل�سناعة التماثيل املعدنية، وخا�سة 
امل�سمت.  ال�سب  اأو  املجوف  ال�سب  �سواء  املفقود  ال�سمع  بطريقة  ال�سغرة،  التماثيل 
فمن خالل مالحظة الك�سر املوجود يف القدمني، ومنطقة الراأ�س املفقود، حيث كان من 
املفرت�س اأن يوجد العنق، وكذلك مالحظة وزن التمثال الثقيل، كل هذا ميثل موؤ�سرات 
تدل على اأنه �سنع بطريقة ال�سب. هذا الأ�سلوب يف ال�سناعة يعود تاريخيًا اإىل ع�سر 
 ما قبل الأ�سرات )قبل 3100 ق.م.(، وان �سناعة التماثيل ال�سغرة من النحا�س كان 
يرى  وكما  ق.م()1(.   1700-2000 )حوايل  الو�سطى  الدولة  زمن  يف  �سائعًا  اأمرًا 
بالفعل منذ ع�سر ما  ا�ستعمل يف م�سر  اأ�سلوب ال�سب قد  اأن   )2( Lucas “لوكا�س” 

of Textile Impressions from Corrosion Products of Some Old Iron Artefacts, 
Revista de Chemie, Bucuresti, 60, p. 204.

(1(	Taylor, J., Carddock, P., Sherman, F., 1998. Egyptian hollow-cast bronze statues 
of the early First Millennium BC: the development of a new technology, Apollo 
148, p.9.

(2) Lucas, A., 1962. Ancient Egyptian materials and industries. 4thed revised and 
enlarged by JR Harris, London, Edward Arnold, p.213.
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واملجوفة،  امل�سمتة  التماثيل  املتاأخر ل�سب  الع�سر  وا�ستخدم بكرثة يف  الأ�سرات،  قبل 
وكانت  جموفة.  كانت  فقد  الكبرة  اأما  عادة)1(،  م�سمتة  ال�سغرة  التماثيل  وكانت 
طريقة ال�سب املتبعة املعروفة بطريقة ال�سمع املفقود، وتتمثل يف �سب منوذج من �سمع 
النحل ثم يك�سى ال�سمع مبادة ت�سلح لعمل القالب، قد تكون من الطني وحده اأو خملوطًا 
بالرمل، ثم يطمر النموذج هكذا يف الرمل اأو الرتاب ل�سنده فقط، ثم ت�سخن كل هذه 
اأو الثقوب املعدة  اأو ي�سيل اإىل اخلارج من الثقب  املجموعة فين�سهر ال�سمع ثم يحرتق 
لإدخال ال�سبيكة املن�سهرة من خاللها فيما بعد، وي�سر القالب جامدًا �سديد ال�سالبة 
و�ساحلًا لال�ستعمال، وعندئذ ت�سب ال�سبيكة املن�سهرة يف القالب من خالل الثقوب، 

وترتك حتى تربد، ثم يك�سر القالب وي�ستخرج اجل�سم منه)2( . 

امل�سور  ل�سب  كفتحة  يخدم  والذي  التمثال،  اأ�سفل  يوجد  الذي  الربوز(  )اأو  والل�سان   
ويرُعتقد  اأو احلجر)3(.  قاعدة من اخل�سب  التمثال على  و�سع  لتاأمني  ي�ستخدم  املعدين، 
الدولة  فقبل  التمثال؛  تاأريخ  يف  اأي�سا  م�ساعدًا  موؤ�سرًا  يكون  اأن  ميكن  الل�سان  هذا  اأن 
احلديثة )حوايل 1070 -1550 ق.م( كان يت�سم باأنه غر منتظم ال�سكل اأو احلجم، يف 
حني اأخذ بعد ذلك النموذج املتعارف عليه باأنه م�ستطيل ذو نهاية م�ستوية اأو م�سطحة 
مو�سوع  “اأوزوري�س”  تثال  اأن  القول  فيمكن  الراأي  بهذا  اأخذنا  ولو   .)4(   flat end 
البحث ميكن اأن يعود تاريخيًا اإىل ما بعد الدولة احلديثة، فالل�سان يبدو م�ستطياًل وذو 
نهاية م�ستوية. كما اأن الل�سان املعدين ميكن اأن ي�سر اإىل اأن التمثال كان تثاًل للعبادة 
حملها  ميكن  خ�سبية  مق�سورة  داخل  عادة  يحفظ  الذي   cult statuette التعبد  اأو 
تثبت  كانت  اخل�سبية  املق�سورة  هذه  بها،  يثبت  حيث  املعدين  الل�سان  هذا  خالل  من 
املعبد. وكممثلة لالآلهة  اأكرب منها كانت تو�سع عادًة يف حرم  يف مق�سورة من احلجر 

(1)  Smith, A., et al., Op. Cit., p. 222.
(2)  Lucas, A., Op. Cit., p. 213.
(3)  Spencer, N., 2007. The Gayer Anderson cat, British Museum objects in focus. 

London; The British Museum press, pp. 44-45.  
(4)  Schorsch, D., 2007. The manufacture of metal statuary: «seeing the workshops 

of the temple. In Gifts for the gods: Images from Egyptian temples, ed. Marsha 
Hill, and Deborah Schorsch, New York: The Metropolitan Museum of Art; New 
Haven: Yale University Press, p. 193.
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واملعبودات فاإن تاثيل العبادة كانت تو�سع داخل املعابد التي تعترب قبل كل �سيء دار 
لالآلهة. هذه التماثيل كانت تهدى للمعابد اأو املقا�سر من قبل النبالء والأثرياء والأفراد 
ويف  دعواتهم،  ويجيب  يباركهم،  �سوف  له تثاًل  ي�سعون  الذي  الإله  اأن  منهم  اعتقادًا 

بع�س احلالت ي�سعونها ك�سكر على ما اأنعمه الإله عليهم من نعم)1(.   

2.4 حتليل الأ�ضلوب اأو ال�ضكل

ميكن مقارنة مالمح الوجه واأ�سلوب الرداء مع مالمح تثال معلوم تاريخه اأي موؤرخًا 
ب�سكل دقيق، لكن هذا التحليل عادة ما يكون م�سحوبًا ببع�س التعقيدات. وكاًل من الفرتة 
النتقالية الثالثة )1070-712 ق.م( والع�سر املتاأخر )664-332 ق.م(، التي اأنتجت 
معظم التماثيل الربونزية التي جتري درا�ستها اليوم، كانا معروفني بالأ�سلوب املتعمد 
التماثيل  اأو�ساع  اأن  احتمال  هناك  ذلك  على  وعالوة  فنهم،  يف  ما  ب�سكل  املق�سود  اأو 
اعتمدت على مكان �سناعتها )2(، )3(. ول�سوء احلظ، ل ميكن اأن ن�ستخدم مالمح الوجه، 
اأن تدل على تاريخ  اأو �سكل اللحية، وو�سعها كموؤ�سرات يف ال�سكل ميكن  ول نوع التاج، 
هذا التمثال، اأو ت�ساعدنا على تاأ�سيله لأنها جميعها مفقودة يف هذا التمثال، ومع ذلك 
فاإن مالمح اجل�سد ميكن اأن ت�ساعدنا يف ذلك. فيمكن من خالل النظرة الكلية للتمثال 
مثل  القليلة  املالمح  بع�س  كا�سفًا  باإحكام،  رداء  اأو  كفن  ملفوفًا يف  ّثل  مرُ كونه  مالحظة 
احلدود الوا�سحة لالأذرع املتقاطعة التي عقدت باإحكام على ال�سدر وال�ساقني اللذين 
ميكن مالحظتهما اأ�سفل الرداء، حيث ميكن مالحظة ال�ساقني فقط من خالل النتفاخ 
يف اجلانبني وال�سكل اجلانبي لهما، كما ميكن اأن نرى منحنى طفيف يدل على الأرداف. 
و�سكل اجل�سد املمدود هذا يبدو اأنه ل يتفق مع الأ�سرة اخلام�سة والع�سرين )الكو�سية 
كانت تت�سم بالع�سوائية  اأو النوبية( لأن التماثيل الربونزية، ومنها تاثيل “اأوزوري�س”، 
والت�ستت ب�سكل عام generally squatter يف ذلك العهد )4(. على العك�س من ذلك، 
(1)  Gravett, V.F., Op.Cit, p. 64.
(2) Hill, M., Op. Cit., p. 203.
(3)  Scott, D. A., Dodd, L. S., Scott, D. A., Dodd, L. S., Op. Cit., p. 336.
(4(Raven, M., 2007. Osiris catalogue entry, In Gifts for the gods: Images from 

Egyptian temples, ed. Marsha Hill, and Deborah Schorsch, New York: The 
Metropolitan Museum of Art; New Haven: Yale University Press, p.128.
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جند تاثيل “اأوزوري�س” التي تعود اإىل فرتة الأ�سرة ال�ساد�سة والع�سرين كانت تتميز 
بال�سكل املتنا�سق الأنيق، فال توجد اأية عالمات للمظهر الأحدب احلاد الذي يظهر من 
 Scott لحظه  كما  اجل�سد،  من  الإله  يرتديه  الذي  الرداء  اأو  القما�س،  خروج  خالل 
املعبود  تاثيل  من  العديد  يف  �سائعة  ظاهرة  اأنه  على  اإليه  واأ�سارا   .)1(  and Dodd
بني تاثيل  ملحوظ  ب�سكل  اختلف  قد  التماثيل  الذراعني يف هذه  وو�سع  “اأوزوري�س”. 
“اأوزوري�س” الربونزية، فالدرا�سات قد ك�سفت اأن هذه الختالفات يف اأو�ساع الذراعني 
غالبًا ما تكون متعلقة بالتقاليد املحلية ملناطق اإنتاج هذه التماثيل)2(. ففي م�سر العليا 
تظهر الذراعان على تاثيل »اأوزوري�س« متقاطعني فوق بع�سهما البع�س، بينما يف م�سر 
الو�سطى تظهر وهما مرفوعان يف م�ستوى واحد وغر متقاطعني، بينما يف م�سر ال�سفلي 
كان اأحد الذراعني ميثل فوق ال�سدر والآخر فوق البطن. مثل هذه الختالفات قد ذكرت 
فيما يتعلق بباقي اجل�سد، فعلى �سبيل املثال، تاثيل “اأوزوري�س” من م�سر ال�سفلي ل 
 .)5(،)4(،)3( ال�ساقني  تفا�سيل  القليل من  وتظهر  الرداء اخلارجي،  الأذرع خالل  تظهر 
وبتطبيق هذا على تثال “اأوزوري�س” مو�سوع البحث ميكن القول اأن هذا التمثال قد 
يف  “�سا احلجر”  انه قد عرث عليه يف  يوؤكد ما ذكر من  ال�سفلي وهذا  اأنتج يف م�سر 
م�سر ال�سفلي. ومع ذلك يجب اأن ن�سع يف العتبار اإمكانية تنقل ال�سناع اأو احلرفيني 
وبالتايل انتقال اأ�ساليبهم اخلا�سة يف ال�سناعة معهم اأو انتقال طريقة من منطقة اإىل 
اأخرى يف م�سر، ولهذا فاإن العالقة الب�سيطة بني العنا�سر الأ�سلوبية والأ�سل اجلغرايف 

ميكن العتماد عليهما)6(،)7(. 
(1)  Scott, D. A., Dodd, L. S., Op. Cit., p.336.
(2(	 Odgen, J., 2000. Metals, in Nicholson, PT & Shaw, I (eds). Ancient Egyptian 

materials and technology, 148-176. Cambridge: Cambridge University Press, 
p. 148.

(3(	Griffiths, J.G., 1980. The origins of Osiris and his cult. Studies in the history of 
religions. Leiden: Brill, pp. 85-86. 

(4(	 Wilkinson, R.H., 1999. Symbol and magic in Ancient Egyptian art. London: 
Thames & Hudson, p.26.  

(5)  Gravett, V.F., Op.Cit, pp. 93, 99.
(6(	Aldred, A., 1969. Middle Kingdom art in Ancient Egypt; 2300-1590 BC. London: 

Alec Tiranti, p. 12.
(7(	Grajetzki, W., 2006. The Middle Kingdom of Ancient Egypt: history, archaeology 

and society, London: Gerald Duckworth, p. 44.



246

درا�ضات يف علم الأثار والرتاث 

ولي�س من الأمور املعتادة ك�سر راأ�س تاثيل الآلهة اأو املعبودات يف م�سر القدمية، ومن 
خالل الفح�س الب�سري لأماكن الك�سر يف القدمني، وكذلك يف العنق، ميكن القول اأن 
اأن تكون قد حدثت قبل فرتة  هذه الك�سور قد حدثت ب�سكل غر متعمد، ومن املحتمل 
الأخذ يف  مع  القالب،  لأخطاء يف  كنتيجة  اأو  ال�سب  الأغلب خالل عملية  وعلى  الدفن 
واأكرثها  التماثيل  اأ�سعف مناطق  القدمني هما من  العنق ومنطقة  اأن منطقة  العتبار 
عر�سة للك�سر. ولقد اأخذت طبقة ال�سداأ على مناطق الك�سر نف�س طبيعة ونف�س �سمك 
هذه  اأن  يوؤكد  وهذا  الأخرى،  املناطق  يف  التمثال  �سطح  على  املوجودة  ال�سداأ  طبقات 
املناطق قد تعر�ست لنف�س عوامل التلف التي تعر�ست لها بقية �سطح التمثال. كل هذا 
ي�سر اإىل اأن هذه الك�سر �سواء الذي يف القدمني اأو يف العنق قد حدث قبل عملية الدفن، 
ويوؤكد ذلك اأي�سًا عدم وجود راأ�س التمثال مع املجموعة املكت�سفة، واأن هذه الك�سور قد 

حدثت بطريقة غر متعمدة اأو مق�سودة.

3.4. طبيعة الباتينا وطبقات ال�ضداأ 

و�سبائكه  النحا�س  من  امل�سنوعة  الآثار  على  ال�سطحية  ال�سداأ  طبقات  تكون  ما  غالبًا 
املدفونة يف الرتبة من نواجت �سداأ النحا�س والعنا�سر املعدنية الأخرى الداخلة معه يف 
ال�سبيكة وقد تختلط مع بقايا تربة الدفن اأو تغطى بها. وعادة ما يكون اأك�سيد النحا�سوز 
ملت�سقًا  يكون  الذي  املتكونة،  ال�سداأ  مركبات  اأول   )Cuprite )الكوبريت  الأحمر 
�سطح  على  املتكونة  ال�سداأ  طبقات  تركيب  فح�س  مت  ولقد  للمعدن.  الأ�سلي  بال�سطح 
على  ال�سداأ  لنواجت  ال�سينية  الأ�سعة  بحيود  التحليل  نتائج  وت�سر  وحتليلها.  التمثال 
�سطح التماثل كما هو وا�سح يف اللوحة رقم )1( وال�سكل رقم )6(، اإىل وجود مركبات 
النحا�س، والر�سا�س والق�سدير. واأغلب هذه املركبات التي مت حتديدها والتعرف عليها 
هي لكلوريدات النحا�س القاعدية، وكربوناته، وكربيتاته، وذلك فوق طبقة من اأكا�سيد 
النحا�س والق�سدير. ولقد مت حتديد اأ�سكال خمتلفة من كلوريدات النحا�س القاعدية، 
 Atacamite والأتاكميت   ،Paratacamite Cu2(OH)3Cl الباراتاكيمت  مثل: 
Cu2(OH)3Cl، حيث �سّكل الأول املكون الرئي�س يف العينة الثانية كما يف ال�سكل رقم 
)6ب( بينما كان الثاين مكونًا ثانويًا يف العينة الثالثة )ال�سكل 6ج(، ووجد بن�سبة طفيفة 
يف العينة الأوىل )ال�سكل 6اأ(، والعينة الثانية )ال�سكل 6ب(. وكال املركبني من كلوريدات 
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النحا�سيك القاعدية قد تكّونا نتيجة وجود ن�سبة عالية من الكلوريد يف بيئة الدفن حيث 
ن يف البداية كلوريد النحا�سوز )النانتوكيت CuCl( خالل  وجد هذا التمثال، حيث تكوَّ
عملية الدفن نتيجة التفاعل بني اأيونات النحا�س املوجبة ++Cu واأيونات الكلوريد ال�سالبة 
--Cl املوجودة يف الرتبة، ونتيجة لالت�سال بالأك�سجني واملاء، يتاأك�سد كلوريد النحا�سوز 

ليعطى ناجت �سداأ م�سحوقي ذا لون اأخ�سر من الباراتاكيميت اأو الأتاكيمت. 

 Brochantite )الربوكانتيت  القاعدية  النحا�سيك  كربيتات  مركب  اأما 
Cu4SO4(OH)6( فقد مت حتديده كمكون رئي�س يف العينة الأوىل )ال�سكل 6اأ(، ويف 

العينة الثانية )ال�سكل 6ب(، ويف العينة الثالثة )ال�سكل 6ج(. ووجود هذا املركب على 
اأثر برونزي يدل على اأنه قد تعر�س لبيئة رطبة حاملة ليون الكربيت. ورمبا يكون م�سدر 
النباتية  الع�سوية  املواد  الناجت من حتلل   H2S الهيدروجني  الكربيت من غاز كربيتيد 
  sulfate reducing bacteriaللكربيت املختزلة  البكترييا  بفعل  احليوانية  اأو 
املوجودة يف الرتبة. فعندما يتعر�س الربونز اأو الأثر النحا�سي لهذا الغاز، الذي يكون يف 
تركيز كاف، فمن املتوقع اأن تتكون مركبات الكربيتيد يف باتينا هذه الآثار، وتتحول هذه 

املركبات بفعل عملية الأك�سدة الالحقة اإىل مركب الكربيتات.  

Malachite CuCO3.اأما مركبي كربونات النحا�سيك، املالكيت ذو اللون الأخ�سر
مت  الأزرق،  اللون  ذو   Azurite  Cu3(OH)2(CO3)2 والآزوريت   ،Cu(OH)
حتديدهما، الأول بن�سبة طفيفة يف العينة الثالثة )ال�سكل 6ج(، والثاين بن�سبة معقولة 
يكون  عندما  اأ�سا�سية  ب�سورة  يتكونا  املركبني  وكال  6ب(.  )ال�سكل  الثانية  العينة  يف 
النحا�س اأو �سبيكته على ات�سال مع ماء الرتبة اأو املاء املتكثف على �سطحه، والذي يكون 
اإىل  ال�ساحب  الأخ�سر  بلونه  يتميز  الذي  الكربون)1(. واملالكيت  اأك�سيد  بثاين  م�سحونًا 
الداكن هو مركب مميز للباتينا التي تتكون على الآثار امل�سنوعة من النحا�س و�سبائكه 
املدفونة يف الرتبة. اأما الآزرويت فعادة ما يالحظ فقط على �سبائك النحا�س التي تكون 
قد ا�ستخرجت من تربة الدفن الغنية مبحاليل حمتوية على تركيز عال من بيكربونات 
HCO3). والأرجح اأن يكون 

الكال�سيوم، وبالتايل تكون معر�سة لأيونات البيكربونات (-
(1) Scott, D.A., 2002. Copper and Bronze in Art, Corrosion, Colorants, Conservation. 

Getty Conservation Institute, Los Angeles, USA, p. 107. 
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كربونات  مركب  وجود  من  ذلك  على  وي�ستدل  “اأوزروي�س”،  تثال  مع  حدث  ما  هذا 
الكال�سيوم الذي مت حتديده يف العينة الرابعة )ال�سكل 6د(، والذي ي�سر اإىل اأن تربة 
الدفن التي كان بها التمثال هي تربة جرية هوائية غنية  مبركب بيكربونات الكال�سيوم. 
اأك�سيد  ثاين  من  عالية  ن�سبة  على  حمتويًا  يكون  ما  عادة  الرتبة  من  النوع  هذا  ومثل 
الكربون CO2 وميكن اأن تكون كيميائيًا من اأنواع الرتبة الآكلة اأو املتلفة لالآثار املعدنية 
املدفونة بها؛ لأن ثاين اأك�سيد الكربون ميكن اأن يتفاعل مع املاء ليكون حم�س الكربونيك 
H2CO3 الذي يهاجم الآثار املعدنية ب�سورة مبا�سرة ومينع تكون الطبقة الواقية على 

اأ�سطحها. اأما وجود ال�سرو�سيت PbCO3 اأو كربونات الر�سا�س كمكون رئي�س للعينة 
الرابعة )ال�سكل 6د( ي�سر اإىل وجود الر�سا�س كاأحد مكونات ال�سبيكة امل�سنوع منها 

التمثال ورمبا يكون بن�سبة غر طفيفة. 

والأكا�سيد من نواجت ال�سداأ ال�سائعة الوجود على املعادن الأثرية نتيجة لالت�سال املبا�سر 
)اأك�سيد  فالكوبريت  البيئات،  كل  يف  يوجد  الذي  والأك�سجني،  ال�سبيكة  اأو  املعدن  بني 
النحا�سوز Cu2O( مت حتديده كمكون ثانوي يف العينة الثانية )ال�سكل 6ب( ميثل الناجت 
الأول من نواجت �سداأ النحا�س و�سبائكه، الذي يتكون يف معظم البيئات نتيجة الأك�سدة 
املبا�سرة للنحا�س اأو نتيجة تقاعل كلوريد النحا�سوز )النانتوكيت CuCl( مع املاء)1(. 
وعادة ما يكون اأغلبه خمتفيًا حتت مركبات �سداأ النحا�س القاعدية اخل�سراء ويبدو اأنه 
مركب م�ساعد يف حتول املعدن اإىل مركبات �سداأ قاعدية. والكا�سيرتيت )SnO2( مت 
الرابعة )ال�سكل 6ب(.  والعينة  الثالثة )ال�سكل 6ج(،  العينة  ثانوي يف  حتديده كمكون 
تغر مهم على  ناجت  يعّد  الأخ�سر،  اإىل  املائل  الرمادي  اللون  ياأخذ  الذي  املركب،  هذا 
اأ�سطح الربونز ذي الن�سبة العالية من فلز الق�سدير املكت�سف يف تربة رطبة حتتوي على 
حمفزات لل�سداأ والتاآكل مثل الكلوريدات اأو الكربيتات. ويظهر هذا املركب يف البداية 

يف �سورة بقع ويتطور بفعل هذه املحفزات ليتحول اإىل برثات اأو حفر)2(. 

(1(	 Organ, R. M. (1963) Aspects of Bronze Patina and its Treatment. Studies in 
Conservation 8, p.66. 

(2(	 (( Cronyn, A.M. (1990) The elements of Archaeological conservation, 
Routledge, London, p. 211.
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ال�ضكل رقم )6(: اأمناط حيود الأ�سعة ال�سينية لعينان نواجت ال�سداأ من على �سطح تثال “اأوزوري�س”. )اأ( 

عينة من طبقة �سداأ خ�سراء متما�سكة، )ب( عينة من ناجت �سدا ذي لون اأخ�سر مائل للزرقة، )ج(: عينة من 
ناجت ال�سداأ الأخ�سر املختلط ببقايا تربة الدفن، )د( عينة من ناجت ال�سداأ الأخ�سر الفاحت.  

4.4. التحليل العن�ضري

مت اأخذ ثالث عينات )3-4مم( تثل اللب املعدين للتمثال، من ثالثة اأماكن خمتلفة، 
الأوىل من العنق مكان الراأ�س املك�سورة، والثانية من الك�سر املوجود يف القدمني، والثالثة 
درجتة  ناعم  �سنفرة  بورق  �سقلها  مت  قد  العينات  هذه  اخللف.  من  التمثال  ظهر  من 



251

جملة علمية حمكمة تعنى بالآثار

املت�سل   SEM املا�سح  اللكرتوين  املجهر  با�ستخدام  وحتليلها  فح�سها  ومت   ،1200
بوحدة EDS. وميكن اأن ن�ستنتج من نتائج هذا التحليل املو�سحة يف اللوحة )رقم 2( 
وال�سكل )رقم 7(، اأن التمثال قد �سنع من �سبيكة برونز ثالثية من النحا�س والق�سدير 
ن الغالب لل�سبيكة، فقد تراوحت ن�سبته يف العينات  والر�سا�س، حيث مثَّل النحا�س املكوِّ
العن�سر  ميثل  الذي  الق�سدير،  بينما   .%89،51-82،33 من  حتليلها  مت  التي  الثالث 
خوا�س  يف  تاأثره  له  وبالتايل  الربونز  �سبيكة  اإنتاج  يف  النحا�س  مع  الداخل  الرئي�س 
الربونز الناجت، وهو يوجد بن�سبة ترتاوح بني 4،33-10،06% بالوزن. ومن املعروف اأن 
الآثار الربونزية التي حتتوي على اأكرث من 10% بالوزن من الق�سدير ل ميكن اأن يتم 
امل�سرية  الربونزية  الآثار  واأغلبية  ك�سر.  حدوث  احتمال  دون  مقبولة  ب�سورة  ت�سكيلها 
هذا  عن  فيه  الن�سبة  ترتفع  منها  والقليل   ،%10 اإىل  لت�سل  الق�سدير  ن�سبة  بها  ترتفع 

املعدل لت�سل اإىل %16 )1(. 

باخلوا�س  تتميز  م�سغولت  لإنتاج  الربونز  ل�سبيكة  ي�ساف  فلز  وهو  الر�سا�س،  اأما 
ن�سبة  فقد مت حتديده يف  الغرفة،  درجة حرارة  ل�ستخدامها يف  املنخف�سة  امليكانيكية 
ترتاوح بني 4،30-10،58% يف العينات الثالث التي مت حتليلها. ويعّد اإ�سافة الر�سا�س 
ن�سبة  زادت  واإذا  املن�سهرة،  الربونز  �سبيكة  �سيولة  من  حت�سن   %2 اإىل  ت�سل  بن�سبة 
ارتفاع  فاإن  وبالتايل  تقل،  �سوف  الربونز  ق�ساوة  اأو  �سالدة  فاإن   %4-3 اإىل  الر�سا�س 
الر�سا�س يف �سبيكة الربونز ميكن اأن توؤدي اإىل �سعف يف اخلوا�س امليكانيكية للم�سغولة 
الو�سطى  الدولة  قبل  نادرًا  النحا�س  �سبائك  اإىل  الر�سا�س  اإ�سافة  كان  ولقد  املنتجة. 
)حوايل 2055-1650ق.م(، كما اأن ن�سبته يف �سبيكة الربونز لأكرث من 2% كانت نادرة 
الثالث  النتقال  ع�سر  ويف  ق.م(   1070-1550 )حوايل  احلديثة  الدولة  اأواخر  قبل 
اإىل  النحا�س  �سبائك  بع�س  يف  الر�سا�س  ن�سبة  و�سلت  ق.م(   664-1070 )حوايل 
ن�سبة عالية زادت عن 20% يف بع�س املنتجات الربونزية، ومع ذلك فاإن الربونز العايل 
الر�سا�س كان �سائعًا بل وظاهرة مميزة يف الع�سر املتاأخر )664-323 ق.م(، والتي 
ا�ستمر خالل الع�سر البطلمي )305ق.م-31م( حيث كان من الأمور املاألوفة اأن جند 
(((	 Gravett, V.F., Op.Cit, p. 38.
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ن�سبة الر�سا�س فوق 20% وفوق 30% يف بع�س احلالت)1(. والختالف يف ن�سب الفلزات 
اأو العنا�سر الثالث املكونة ل�سبيكة الربونز من منطقة اإىل اأخرى يف التمثال يثبت عدم 
اأثَّر بدوره على اخلوا�س امليكانيكية لل�سبيكة. هذه  التجان�س يف تركيب ال�سبيكة، الذي 
النتائج تقودنا لتوقع اأن الك�سرين )يف منطقة العنق، ويف القدمني( قد نتجا عن فقدان 
القوة امليكانيكية ب�سبب الن�سبة العالية لكل من الق�سدير والر�سا�س يف ال�سبيكة. واإن 
منذ  نادرًا  وكان  املتاأخر  الع�سر  تاثيل  يف  مميزًا  كان  عالية  بن�سبة  الر�سا�س  وجود 
اأو الفني للتمثال  الدولة الو�سطى)2(. ومن خالل هذه النتائج ونتائج التحليل الأ�سلوبي 
ميكن القول اأو تثال “اأوزوري�س” هذا يعود تاريخه اإىل ع�سر النتقال الثالث )حوايل 

664-1070 ق.م( اأو الع�سر املتاأخر )323-664 ق.م(.

اللوحة رقم )2(: الرتكيب الكيميائي لثاث عينات اأخذت من التمثال، كما مت حتديده بال� 

.EDS

رقم 

العينة
مكان اأخذ العينة

ن�ضبة 

النحا�س 

بالوزن %

ن�ضبة 

الق�ضدير 

بالوزن %

ن�ضبة 

الر�ضا�س 

بالوزن %

85،094،3310،58من منطقة العنق1

89،516،184،30من ال�سطح اخلارجي للتمثال2

من منطقة الك�سر يف 3
82،3310،067،61القدمني

(1(	 Odgen, J., Op. Cit., pp. 154-155.
(2(	 Gravett, V.F., Op.Cit, p. 155.
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ال�ضكل رقم )7(: �سور الفح�س باملجهر اللكرتوين املا�سح ونتائج التحليل بالـ  EDS )a-b(  للعينة 

التي اأخذت من منطقة العنق، و )c-d( للعينة املاأخوذة من �سطح التمثال، و)e-f( للعينة املاأخوذة من 
منطقة الك�سر يف القدمني. 

5.4. العاج وال�ضيانة

ك�سف الفح�س الب�سري للتمثال عن اأنه كان مغطي بطبقة �سطحية �سلبة تختلط فيها 
هذه  لإزالة  امليكانيكي  التنظيف  ا�ستخدام  ف�سل  ولقد  الرتبة.  بقايا  مع  ال�سداأ  نواجت 
الطبقة ال�سطحية، وذلك ب�سورة متحكم فيها حتى الو�سول اإىل الطبقة الرقيقة التي 
حتفظ تفا�سيل ال�سطح املتعلقة بت�سكيله، اأو �سناعته، اأو ما عليه من زخارف ومالمح. 
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و�سمل التنظيف امليكانيكي اإزالة نواجت ال�سداأ اله�سة واملفككة وبقايا الرتبة با�ستخدام 
والفريزة،  للم�سرط،  الواعي  وال�ستخدام  النايلون،  الفر�ساة  مثل  اليدوية  الأدوات 
الو�سول  يف  اليدوية  الأدوات  هذه  جنحت  ولقد  امليكانيكية.  ال�سوتية  فوق  واملوجات 
اإىل الطبقة ال�سطحية الناعمة والتي تثل طبقة الباتينا التي حتتفظ بال�سكل الأ�سلي 
لل�سطح ومالحمه وتفا�سيله. اأعقب ذلك ا�ستخدام مانع لل�سداأ وذلك ملنع حدوث �سداأ 
يف امل�ستقبل وذلك مب�سح التمثل بالأ�سيتون اأول ثم معاجلته مبانع ال�سداأ البنزتريازول  
دورات  ثالث  �سورة  يف  بالفر�ساة)1(،  الإيثانول  يف   %3 بن�سبة   Benzotriazole
النهاية مت  الهواء. ويف  كاملة يف جو متجدد  �ساعة  واأخرى  دورة  الأغطية، بني كل  من 
عزل التمثال بغطاء واق من البارلويد ب_ Paralloid B-44 44 يف الإيثانول)2(. 
ولقد ف�سل البارلويد ب-44 ملا له من مميزات جيدة تف�سله لال�ستخدام عن غره من 
م�ستقات البارالويد منها املرونة، واأن درجة حتوله الزجاجي 60ºم وهي الدرجة التي 
جتعله مف�سال لال�ستخدام يف الأجواء احلارة مثل اجلو يف م�سر. ولقد طبق هذا الغطاء 
ثمان  ملدة  ليجف  الناجت  الفيلم  يرتك  واأخرى  طبقة  كل  وبني  طبقات  ثالث  �سورة  يف 
املتحفي  التخزين  اأو  للعر�س  واأ�سبح جاهزًا  التمثال  و�سيانة  وبهذا مت عالج  �ساعات. 

)ال�سكل رقم 8(.  

(1(	Madsen, H. B. (1971) Further Remarks of the Use of Benzotriazole for Stabilization 
Bronze Objects. Studies in Conservation 16: 120-122.

(2(	 Scott, D., Op. Cit., p. 304.
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ال�ضكل رقم )8(: تثال “اأوزوري�س” بعد عالجه و�سيانته.

اخلا�ضة

• قد 	 يكون  اأن  املرجح  من  اأنه  القول  ميكن  وعالجه  التمثال  هذه  درا�سة  خالل  من 
�سنع يف ور�سة يف املعبد ليقوم بوظيفة تثال للعبادة اأو يف عرو�س املعبد اأو املواكب 
التي عادة ما كانت تقام يف املعابد. ويدل و�سع ذراعي التمثال، اأحد الذراعني على 
اأنه ينتمي لالأ�سلوب الذي �ساع يف م�سر ال�سفلي  ال�سدر والآخر على املعدة، على 
�سمال  يقع يف  والذي  التمثال )�سا احلجر(  على هذا  العثور  مكان  يوؤكده  ما  وهو 
م�سر. كما اأن الفح�س الب�سري للتمثال ي�سر اإىل اأن تقينه �سناعة هذا التمثال 

هي ال�سب امل�سمت.
• وتدل ظاهرة انطباع الن�سيج اأو تعدن خيوط الن�سيج على �سطح التمثال املعروفة 	

بظاهرة Pseudomorph اأن التمثال كان ملفوفًا بكفن، على الأرجح من الكتان، 
الطريقة  اأو  واحد  واحد على  ال�سادة  من�سوجًا بطريقة  كان  الكفن  ن�سيج هذا  واأن 

الب�سيطة يف الن�سج.
• على 	 اأغلبها  يف  حتتوى  اأنها  التمثال  �سداأ  ونواجت  للباتينا  التحليل  نتائج  وك�سفت 

للنحا�س ب�سورة غالبة وللر�سا�س  الكلوريدات والكربونات والكربيتات والأكا�سيد 
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والق�سدير بن�سبة قليلة، واأنها تكونت نتيجة التفاعل املتبادل بني مكونات اأو عنا�سر 
الرتبة مثل ال�سيليكون والكلور والكربيت وثاين اأك�سيد الكربون وبني املكونات املعدنية 
لل�سبيكة امل�سنوع منها التمثال ويغلب عليها فلز النحا�س. كما ميكن اأن ن�ستنتج من 
اأن التمثال قد ظل لفرتة طويلة مدفونًا يف تربة ملحية غنية باأيونات  هذه النتائج 
متلفة مثل ايون الكلوريد والكربيتيد وكذلك ثاين اأك�سيد الكربون والأك�سجني واملاء 

والتي تعّد حمفزات قوية حلدوث التاآكل وال�سداأ للتمثال.    
• من 	 عالية  بكميات  الربونز  �سبيكة  من  �سنع  التمثال  اأن  التحاليل  نتائج  تدل  كما 

الر�سا�س والق�سدير والتي اأثرت على الأرجح ب�سكل كبر يف حالة التمثال وخوا�سه 
امليكانيكية. 

• لقد اأعطى التحليل الكيميائي للتمثال دليال على اأنه من املحتمل اأن يعود تاريخيًا 	
اإىل ع�سر ال�سطراب الثالث Third Intermediate )حوايل1070-664 ق.م( 
اأو الع�سر املتاأخر Late Period )664-323 ق.م( حيث �ساع ا�ستعمال الربونز 

كو�سيط اأو مادة ل�سناعة العديد من الأعمال املعدنية يف هذين الع�سرين. 
• اأعطت طريقة التنظيف امليكانيكي الطريقة الآمنة الوحيدة التي ميكن اأن ت�ستخدم 	

ت�ساعد  فهي  اآمنة  طريقة  كونها  اإىل  فبالإ�سافة  املعدنية،  الآثار  و�سيانة  عالج  يف 
اأية  التوقف يف  اأثناءه وميكنه من  اأن يحدث  بالتحكم فيما ميكن  القائم بالرتميم 
حلظة يرى فيها �سرورة التوقف. ومع ذلك، فاإنه يتطلب املهارة وال�سرب، واملالحظة 
ال�سديد  احلذر  توخي  ويجب  التكبر.  من  و�سيلة  باأي  اأو  املجردة  بالعني  امل�ستمرة 
خا�سة عند وجود نقو�س اأو تعدن ملواد ع�سوية على ال�سطح املعدين اأو ما يعرف 

.Pseudomorphic بظاهرة الإحالل


