
 

 

 

 

 

 

 

 

 انشعىو انظخشَت نؼظىس يا قبم انخاسَخ

 فٍ نُبُا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ثؾش

 اٌوث١ؼٟ ِؾ١َٓ ٌٍلوزٛه عجبه ؽ١ّلٞ

 

 عبِؼخ اٌمبك١ٍخ / و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 يقذيت

٘ٛ ِفغو ٛبلبرٗ اٌؾ٠ٛ١خ ٚاٌجبػش ػٍٝ  ))ئْ اٌفٓ اٌنٞ ػوفٗ ا٦َٔبْ ِٕن فغو اٌزبه٠ـ ،       

آِبٌٗ، ٠ٚزغَل مٌه فٟ كٚه ا٦َٔبْ اٌفٕبْ فٟ ػ١ٍّخ ا٦ثلاع ِٓ عٙخ ، ٚفٟ كٚه اٌْؼٛه اٌؾ١ٛٞ 

، ٚ٘ٛ ِب ٠ٕطجك ػٍٝ وً اٌؼٖٛه ٚاٌْؼٛة. (1(()٧ٌَٔبْ اٌّزنٚق ٌنٌه اٌفٓ ِٓ عٙخ أفوٜ 

هٍٙب ا٦َٔبْ ِٕن أللَ اٌؼٖٛه ٚهغُ ٚف١ّب ٠زؼٍك ثبٌزم١ٕبد اٌّزؼلكح ٌّغًّ اٌفْٕٛ اٌزٟ ِب

ثلائ١زٙب، فأٙب وبٔذ ػٍٝ َِزٜٛ هف١غ ِٓ اٌزطٛه ٚاٌّؼوفخ ثبٌّٛاك اٌّقزٍفخ ٚثى١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ 

 .ِقزٍف اٌقبِبد ٚا٤كٚاد اٌزٟ رلفً فٟ ئٔغبى اٌفْٕٛ اٌّقزٍفخ 

ّٕٜ ؽ١برٗ ِٚزطٍجبرٙب  ٚ وّب أْ ٌىً ِغزّغ فٍَفزٗ اٌقبٕخ ثٗ ف١ّب ٠زؼٍك  ثزمب١ٌلٖ  ٚصمبفزٗ  ٚث  

فاْ ٌٍفْٕٛ ا١ٌٍج١خ فٍَفزٙب صٗ اٌنٞ ٠ٍٖٗ ثب٤ع١بي اٌزٟ ر١ٍٗ،ٚاٌزٟ ٠ؼجو ػٕٙب ِٓ ف٩ي فٕٛٔٗ ٚروا

، ٚئْ ٘نٖ ا٠ٌٛٙخ  خ اٌزٟ ر١ّي٘ب ث١ٓ ّؼٛة إٌّطمخاٌقبٕخ ثٙب ٚاٌزٟ  رّضً ِفوكارٙب ، ا٠ٌٛٙ

ِغ  د اٌوٚؽ١خٚاٌٖفبد ٚاٌزأص١وارؼجو ػٓ ٚالؼ١خ رغبٌٔ اٌّغزّغ ا١ٌٍجٟ فٟ اٌؼبكاد ٚاٌزمب١ٌل 

ٌٚؼٖٛه ٠ٍٛٛخ ِٓ اٌزبه٠ـ اٌمل٠ُ.ٚأْ اٌّٛهٚس اٌفٕٟ اٌىج١و  ٗ اٌنٞ ٠يفو ثبٌؾٚبهادِؾ١ط

ِٕطمخ أثوى٘ب  ِٓ، ٚاٌزٟ ػٍٝ اِزلاك اٌٖؾواء اٌىجوٜيفو ثٗ ِٕبٛك ػل٠لح فٟ ١ٌج١ب اٌنٞ ر

اٌٛالؼخ ػٍٝ  ِضً ٘ٚجخ ر١ٍَٟ أوبوًٛ ِٕٚبٛك أفوٜ غ١و٘ب ده، ٍٍٍَٚخ عجبي ربكهافياْ

، ٚ ٘ٚجخ ر١ج١َزٟ ثبرغبٖ عٕٛة ّوق اٌغيائو،ثبرغبٖ  ّّبي غوة رْبك اٌؾلٚك اٌغيائو٠خ ا١ٌٍج١خ

٠ّضً ّٔٛمعب  وبْ، ٚثب٦ٙبفخ ئٌٝ وٛٔٗ ٠ّضً ٠ٛ٘خ اٌّغزّغ ا١ٌٍجٟ اٌمل٠ُ ، فٙٛ فٟ ِواؽً ػل٠لح 

١ٌج١ب ِٕٚن اٌؼٖو اٌؾغوٞ  ٌزفبػٍٗ ِغ اٌؾٚبهاد اٌّغبٚهح. فمل وبٔذ إٌّطمخ اٌغوث١خ ِٓ

ٚاٌَٛكاْ ٚا١ًٌٕ ا٤ػٍٝ. ٚرّزل إٌّطمخ اٌْول١خ رورجٜ اهرجبٛب ٚص١مب ثؾٚبهاد ١ٔغ١و٠ب  اٌؾل٠ش

ٍٜٛ ّّب٨ ئٌٝ ثٛاؽبرٙب ِٓ ِٕطمخ اٌغجً ا٤فٚو غوثب ئٌٝ اٌف١َٛ ّولب، ِٚٓ ّبٛئ اٌجؾو اٌّز

صُ رّزل ػجو ِوؽٍخ عل٠لح ِٓ ِواؽً . ٚاؽخ اٌقبهعخ عٕٛثب ٚف١ٙب ْٔأ ٛواى َِزمو ِٓ اٌؾٚبهح

 ٟ ِطٍغ ا٤ٌف ا٤ٚي لجً ا٩١ٌّك،بٛك اٌَبؽ١ٍخ فّٕثٕيٚي اٌف١ٕ١م١١ٓ فٟ اٌاٌزبه٠ـ رزؾلك ِؼبٌّٙب 

ٔيٚي ا٦غو٠ك ٚ.١ٌج١بفٟ اٌٖؾواء اٌغٕٛث١خ اٌغوث١خ ِٓ *،ّٕطمخ فيإْز١١ٓ ثٍزمواه اٌغوِٚا

 (2)ٌْولٟ ِٓ ١ٌج١ب .ػٍٝ ِٕبٛك اٌَبؽً ا*فٟ ِٕطمخ ثولخ*ف٩ي اٌموْ اٌَبثغ لجً ا٩١ٌّك 

ّبهد أ))اٍزقلِذ ِٕن أللَ اٌؼٖٛه ، ٚلل  ٍّٟبء اٌغغواف١خ اٌز٤ِٓ ا ٠ؼزجو اٍُ ١ٌج١بٚ  

إٌّبٛك اٌٛالؼخ ف ٍٕخ ِٚذ ئٌٝ ٨آ٠خ اٌمل٠ّخ ِٕن أوضو ِٓ أهثؼخ اٌّٖو اٌىزبثبد ٚإٌٖٛٓ

ػوفذ فٟ ربه٠ـ ِٖو اٌفوػ١ٔٛخ  ٟٕٛب ٌؼلك ِٓ اٌمجبئً ا١ٌٍج١خ اٌزِٖو ثأٔٙب ِٛ ئٌٝ اٌغوة ِٓ

 (3(().***اٌّْٛاُ ٚ اٌزؾٕٛ ٚ اٌزّؾٛ ٚ  لجبئً ا١ٌٍجٛ بِٕٚٙ

 

اٌّنوٛهح ٚاٌزٟ رّضً فزواد ِزٕٛػخ ِٓ  ِٕبٛك اٌٖؾواءئْ اٌوٍَٛ اٌٖقو٠خ اٌّىزْفخ فٟ    

ػٍٝ للهح اٌفٕبْ ا١ٌٍجٟ اٌمل٠ُ ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ ا٤كٚاد  ك٨ٌخ ٠ّىٓ ئػزجبه٘بً٘ اٌزبه٠ـ اٌمل٠ُ ، 

و ػٓ َِزٜٛ ئكهاوٗ اٌؾَٟ ٚاٌّؼوفٟ ١ٔٙب رؼجأ أَٚا٤ٌٛاْ اٌزٟ ٔفند ثٙب أػّبٌٗ ػٍٝ اٌٖقو. 

فٟ  رغٍذ رى٠ٛٓ اٌّٛٙٛع ٚاٌزٟ ػٍٝٚللهرٗ  ،١ّ٘٤ٗ١خ اٌفٓ فٟ اٌّغزّغ اٌنٞ وبْ ٠ٕزّٟ ئٌ

، ثغ٘ إٌظو ِٚٛا١ٙغ اٌوػٟ ٚا١ٌٖل ٚأّىبي اٌؾ١ٛأبد، هٍَٛ ا٤ّقبٓ ٚأّىبٌُٙ ٌٚجبٍُٙ 

 .ل١ّّخخ ، فٟٙ هغُ ئفز٩فٙب ، ٔزبعبد ف١ّٕ اٌف١ٕخ ػٓ اٌلٚافغ اٌزٟ وبٔذ رؾووٗ ٌزٕف١ن رٍه ا٤ػّبي
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 9ػّبْ ٓ -، كاه اٌج١ْو يىصض حاسَخ وحقُُاث انفُىٌ: (1998)ػجل اٌغجبهؽ١ّلٞ ، -1

٘ٚجخ  ؽٛٗ ٚاٍغ ٠قزوق ػلك ِٓ إٌّقفٚبد اٌط٠ٍٛخ ٚا٤ٚك٠خ اٌزٟ رّزل ث١ٓ اٌغٕٛة اٌغوثٟ ٚاٌّْبي اٌْولٟ ٚرؾلٖ : فضاٌ*       
 ٚر١جَزٟ ِٓ عٙخ اٌغٕٛة. ر١ٍَٟ اٌزٟ ريفو ثبٌوٍَٛ اٌٖقو٠خ ِٓ عٙخ اٌغوة

 ٟ٘ إٌّطمخ اٌْول١خ ِٓ ١ٌج١ب ِٚووي٘ب ِل٠ٕخ ٛجوق اٌؾب١ٌخ.: بشقت   **

ؾَت ٔمُٛ ا٢صبه اٌّٖو٠خ وبٔذ ص٩س أٍّبء هئ١َ١خ ٟ٘ : اٌزؾٕٛ  ُٚ٘ فٟ إٌّطمخ اٌّزبفّخ ٚثاٌمجبئً ا١ٌٍج١خ  ثأْرنوواٌّواعغ ٚ ***

ٌّْبي اٌَٛكاْ. ٚاٌزّؾٛ ُٚ٘ فٟ إٌّبٛك اٌزٟ رمغ عٕٛة أهاٟٙ اٌزؾٕٛ. ٚاٌو٠جٛ أٚ ا١ٌٍجٛ ٠َٚىْٕٛ ئٌٝ اٌغوة ِٓ اٌمج١ٍز١ٓ اٌَبثمز١ٓ 

 46، ٓ 1965، ٛواثٌٍ نُبُا هزا االعى فٍ صزوسِ انخاسَخُتو: ِؾّل ِٖطفٝ ثبىاِخ: ؽٛي عجً اٌؼمجخ ٚثولخ. أٔظ

    60، 58ٓٓ،ث١وٚد-،كاه ٕبكهانخاسَخ انهُبٍ انقذَى يٍ أقذو انؼظىس عخً انفخظ اإلعاليٍ:(1971)ػجل اٌٍط١فاٌجوغٛصٟ، -2

  libyan-www.swissproject.info-artِٛلغ,افٍ نُبُاالَطانٍُُ فٍ االكخشافاث األرشَت  دوس بؼض انؼهًاء :ٍؼ١ل ػٍٟ،ؽبِل  -3
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 أهًُت انبغذ:

 

 : رىّٓ أ١ّ٘خ اٌجؾش فٟ   

 

 . اٍزؼواٗ إٌزبعبد اٌف١ٕخ ٌٍوٍَٛ اٌٖقو٠خ فٟ اٌؼٖٛه اٌمل٠ّخ فٟ ١ٌج١ب -1

اٌزواس اٌفٕٟ ٚاٌؾٚبهٞ ٌٍّغزّغ ا١ٌٍجٟ اٌمل٠ُ ، ِٓ ف٩ي اٌزؼوٗ ٌزبه٠قٗ  اٌزؼوف ػٍٝ -2

 .  اٌف١ٕخ ِٚفبًٕ لٛرٗ

 لٍخ اٌلهاٍبد اٌزٟ رٕبٌٚذ ِٛٙٛع اٌجؾش ٍبثمب ثطو٠مخ ف١ٕخ .  -3

اٌؾمت   ٍّٙٓزٙلافٗ ٌؼٕبٕو لٛح اٌفٕبْ ا١ٌٍجٟ اٌمل٠ُ ِٓ ف٩ي اوّب رزغٍٝ أ١ّ٘خ اٌجؾش،  -4

ا٤ّىبي  ف٩ي اٌزوو١ي ػٍِٝٓ  ،اٌٖؾواء ا١ٌٍج١خِٓ  ِٕبٛك ِقزٍفخ فٟٚ اٌّزٕٛػخ اٌزبه٠ق١خ

 .رّض١ً اٌٛالغ اٌنٞ وبْ ٠ؼ١ْٗٚللهرٗ ػٍٝ ، اٌجْو٠خ 

 

 أهذاف انبغذ:

 ئٌٝ :٠ٙلف اٌجؾش   

 اٌىْف ػٓ اٌّٚب١ِٓ ٚاٌل٨٨د اٌف١ٕخ فٟ اٌوٍَٛ اٌٖقو٠خ ٌٍؼٖٛه اٌمل٠ّخ فٟ ١ٌج١ب. -1

 . الغ ا٨عزّبػٟ ٌٍؼٖٛه اٌمل٠ّخ فٟ ١ٌج١باٌزؼوف ػٍٝ اٌٛ -2

اٌزؼوف ػٍٝ ا٨فز٩ف ٌّٛا١ٙغ اٌوٍَٛ اٌٖقو٠خ فٟ اٌفزواد اٌي١ِٕخ اٌّزٕٛػخ ٚأِبوٓ .3

 رّووي٘ب. 

ِلٜ اٌزأص١و اٌّزجبكي ث١ٓ اٌّغزّغ ا١ٌٍجٟ ٚاٌّغزّؼبد اٌّغبٚهح فٟ اٌؼٖٛه  ػٓ اٌىْف -4

 اٌمل٠ّخ.

 

  : عذود انبغذ

 

 اٌيِٕٟ: ػٖٛه ِب لجً اٌزبه٠ـ. اٌؾل -1

 : ١ٌج١ب اٌغغوافٟ اٌؾل  -2

 اٌؾل اٌّٛٙٛػٟ : اٌوٍَٛ اٌٖقو٠خ -3

 

 : ػُُت انبغذ

 اٌوٍَٛ اٌٖقو٠خ ٌؼٖٛه ِب لجً اٌزبه٠ـ فٟ ١ٌج١ب       

  

 :  يظادس صًغ انًؼهىياث

 

 اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ اٌّطجٛػخ ػٓ ِٛالغ ١ٌج١ب ا٤صو٠خ. -1

 ماد اٌٍٖخ ثّٛٙٛع اٌجؾش. اٌضب٠ٛٔخ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ اٌّطجٛػخ -2

 ثّٛٙٛع اٌجؾش ىزو١ٔٚخ ماد اٌؼ٩لخاٌّٛالغ ا٨ٌ -3

 
 : انبغذ ُتيُهض

 إٌّٙظ اٌزبه٠قٟ -1
 اٌزؾ١ٍٍٟ إٌٛفٟإٌّٙظ - 2
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 اٌّجؾش ا٤ٚي

 تسَخُحاقشاءة  - انؼظىس انقذًَت فٍ نُبُا ويُاطق أدواس

ثزٕٛع ا٤٘لاف ٚاٌؼٖٛه ِزٕٛع ِغزّغ رؼجو ػٓ رواس   فٟ ١ٌج١ب ، وبٔذ ػٕلِب ثلأد اٌفْٕٛ     

ٚفٟ ِقزٍف إٌّبٛك . ففٟ ّّبي أفو٠م١ب ؽ١ش ثلا٠خ اٌزٛإً ا٦َٔبٟٔ ، ٚوّب ٘ٛ ِؼوٚف أْ 

ؽزٛاًء ػٍٝ فْٕٛ ِب لجً اٌزبه٠ـ ٚفٖٕٛبً فٟ ِٕبٛك رؼل ِٓ أوضو ثٍلاْ ّّبي أفو٠م١ب ا١ٌج١ب 

ثلأد أٌٚٝ ا٨ٍزىْبفبد فٟ ّّبي أفو٠م١ب  غ ػْو،اٌزبٍففٟ ِٕزٖف اٌموْ  .اٌٛاٍؼخ اٌٖؾواء

إٌمُٛ  أٌٚٝ ػٓ ٛو٠ك اٌٖلفخ ثْىً ػبَ ٚفٟ اٌٖؾواء اٌىجوٜ ثْىً فبٓ ؽ١ش اوزْفذ

، اوزْف اٌوؽبٌخ ا٤ٌّبٟٔ ٕ٘و٠زِ 1850خ. ٚفٟ ٍٕخ اٌٖقو٠خ ثغٕٛة ٚ٘واْ اٌغيائو٠

وزْف ا . ٚلل(1).ّٕطمخ فياْكٞ اٌجوعُٛ ثأٌٚٝ إٌمُٛ اٌٖقو٠خ فٟ ٚا (H.Parth)ثبهد

ثلهاٍزٙب اٌؼْو٠ٓ ٚثلأٚا  اٌضٍش ا٤ٚي ِٓ اٌموْ ا٢صبه٠ْٛ اٌىٕٛى اٌف١ٕخ ٌٍٖؾواء ا١ٌٍج١خ ِٕن 

ل مٌه ٚرٚبػفذ ٌزًّْ ثزلأد أ٨ًٚ فٟ ا٤هاٟٙ اٌغيائو٠خ ٚارَؼذ ثؼكهاٍخ ػ١ٍّخ كل١مخ ؽ١ش ا

اٌّىزْفخ فزوح ى١ِٕخ رَبػبً ِٓ اٌّغوة ئٌٝ ١ٌج١ب ٚئٌٝ ِٖو. ٚلل غطذ اٌٍٛؽبد ِٕبٛك أوضو ا

رغبٖ بق.َ ٚرٕؾله ٔؾٛ اٌؼٖو اٌؾغوٞ اٌؾل٠ش ٚرَزّو ث٠ٛٛ10.000ٍخ رّزل ئٌٝ ِب لجً 

اٌؼٖٛه اٌزبه٠ق١خ ٚرزٛلف فٟ ؽلٚك ثلا٠خ اٌموْ ا٩١ٌّكٞ ا٤ٚي. ٚلل رٕبٌٚذ ِٛٙٛػبد 

ّزّضٍخ فٟ فٓ هٍَٛ اٌىٙٛف ٚإٌمُٛ اٌٖقو٠خ  فٟ ١ٌج١ب أصٕبء ػٖٛه ِب لجً اٌزبه٠ـ ، اٌاٌوٍَٛ 

رًٍََ  طج١ؼخ ِٛا١ٙغ رٍه اٌوٍَٛ ؽَتٌعٛأت وض١وح علاً ِٓ ؽ١بح رٍه اٌؼٖٛه . ٚئْ لواءح 

ز١ؼ ٌٕب اٌزؼوف ػٍٝ ٛج١ؼخ ا٤لٛاَ اٌزٟ ٍىٕذ ٘نٖ إٌّبٛك ٨٩ٍٚرُٙ اٌّواؽً اٌي١ِٕخ ٚاٌف١ٕخ ، ر

ٟٚ٘:) اٌئغ١خ  ف٩ي اٌفزوح اٌّنوٛهح اٌزٟ رٕبٌٚزٙب اٌٍٛؽبد اٌّىزْفخ ػٍٝ ألً رمل٠و، َُٕٙٚع

*Negro  اٌّزٍٛط١خ ،Mediterranean *اٌؾب١ِخ ،* Hamitic .. ٌٝاٌـ ( ٚاٌزؼوف ئ ..

عزّبػ١خ . فّٓ ؽ١ش  اٌؼٖٛه اٌي١ِٕخ ، فاْ ػٖٛه ِب صمبفبرُٙ ٚأزْبهُ٘ ٚؽ١برُٙ اٌّؼ١ْ١خ ٚا٨

( ٟ٘ ِواؽً اٌزلع١ٓ ٚا٦ٍزمواه اٌزٟ Pre- historic periodزبه٠ـ اٌَّزٙلفخ ٕ٘ب ) لجً اٌ

 غطذ اٌؼٖٛه اٌؾغو٠خ وبفخ ،اٌمل٠ُ ٚا١ٌٍٜٛ ٚاٌؾل٠ش ٚ ٠ّىٓ ئعّبٌٙب ثبٌّواؽً اٌزب١ٌخ :

٠ٚطٍك ػ١ٍٙب فزوح ١ٕل ، اٌؾ١ٛأبد اٌّزٛؽْخ اٌىج١وح أٚ ػٖو اٌغبًِٛ اٌمل٠ُ ) كٚه( فزوح -1

ؾغوٞ اٌؼٖو آٌِ ؾلٚك ا٤ٌف اٌؼبّو ق.َ. ف١ ، ( Large animal period )*اٌجبث١ًٍٛ**

ٟٚ٘ فزوح رز١ّي ثمٍخ ِب اوزْف ِٓ أزغٙب اٌفٕٟ ؽ١ش أٙب ِٓ   .(2)  (Paleolithic)اٌمل٠ُ ، 

اٌٛاٙؼ ِٓ ٔمّٛٙب اٌم١ٍٍخ اٌّؾٖٛهح فٟ ّىً اٌغبًِٛ اٌٛؽْٟ، أٙب لل ٍجمذ ِوؽٍخ رلع١ٓ 

 اٌؾ١ٛأبد ، ٍٚجمذ ظٙٛه لطؼبْ اٌجمو. 

لجً ِٕن ا٤ٌف اٌزبٍغ  ( Rounded head period )اٌوؤًٚ اٌَّزل٠وح ) كٚه ( فزوح  -2

٠طٍك ػ١ٍٗ  ا٤ٛٛاه ا٤ٌٚٝ ِٓ اٌؼٖو  أٚ ِب(Mesolithic)ٜ اٌؼٖو اٌؾغوٞ اٌّزٍٛ -ا٩١ٌّك 

ٚلل ػوفذ اٌؾٚبهاد فٟ اٌّْبي ا٤فو٠مٟ ثاٍُ اٌؾٚبهح (3).اٌؾغوٞ اٌؾل٠ش

 ، ٚاٌؾٚبهح اٌٛ٘وا١ٔخ  (4)َٔجخ ئٌٝ لفٖخ وجوٜ ِلْ اٌغٕٛة اٌزَٟٛٔ    (Capsian)اٌمف١ٖخ
 

 

شٌ ورقافاث انظغشاء قبم اكاكىط انفٍ انظخ ثس: حادساٚفإاك اٌىؼجبىٞ ( روعّخ ػّو اٌجبه1988ٟٔٚ)( ِٛهٞ، فبثو٠ز1ٛ١ْ)

 .١ٌ25ج١ب ٓ  ،13-ٍٍٍَخ اٌلهاٍبد اٌّزوعّخ  -ِْٕٛهاد ِووي كهاٍخ عٙبك ا١ٌٍج١١ٓ ٙل اٌغيٚ ا٠٦طبٌٟ -،انخاسَخ

حاسَخ اإلعالو فٍ أفشَقُا اٌْولٟ . أٔظو: كه٠لػجل اٌمبكه: وبٔذ ٌفظخ )ىٔظ( ّبئؼخ ٌلٜ اٌؼوة ٌٍل٨ٌخ ػٍٝ ٍىبْ اٌَبؽً ا٤فو٠مٟ*

 1985ٓ26٘ـ، ِْٕٛهاد عبِؼخ إًٌّٛ، اٌؼواق،10-4ِٓ اٌموْ صُىب انظغشاء
ط فٟ اٌَبؽً اٌْولٟ ِغ اٌؾب١١ِٓ أُٔٙ ِٓ ٌٚل وُٛ ثٓ ؽبَ ثٓ ٔٛػ. ٠ٚؼزمل أْ رياٚط اٌؾب١١ِٓ ِغ ىٔٛط إٌّطمخ ** ٚأللَ ِب ٍغً ػٓ رياٚط اٌئٛ

أٔٗ ٠ّىٓ رم١َُ ا)ٌئٛط( ئٌٝ . وّب ٠نوو آفوْٚ 26رٌٛل ػٕٗ ظٙٛه ػوق آفو ٠ؼوف ثاٍُ ) اٌجبٔزٛ(. أٔظو: كه٠ل ػجل اٌمبكه، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ
غّٛػخ ) اٌئٛط اٌَٛكا١١ٔٓ( ٠ٚزوويْٚ فٟ ٍبؽً ف١ٍظ غبٔب، ٚلل أزْو اٌل٠ٓ ا٩ٍ٦ِٟ ث١ُٕٙ . ِٚغّٛػخ ) ىٔٛط اٌجبٔزٛ( ِغّٛػز١ٓ هئ١َ١ز١ٓ ّ٘ب ِ

جبٔزٛ اٌغوث١ْٛ اٌْول١ْٛ اٌن٠ٓ ألِغٛا ثبٌؾب١١ِٓ، ٠ًٖٚ ثؼ٘ ٘إ٨ء ئٌٝ ّّبي ثؾ١وح فىزٛه٠ب، ٚاٌجبٔزٛ اٌغٕٛث١١ٓ ٠ٚمطْٕٛ عٕٛة ٔٙو اٌياِج١و، ٚاٌ
 29،30ٓ ٓ 1989، ِْٕٛهاد عبِؼخ إًٌّٛ، اٌؼواق حاسَخ انؼانى انزانذ انغذَذأٔظو: اثوا١ُ٘ ف١ًٍ ٚػٟٛٔ ػجل اٌوؽّٓ:  اٌىٛٔغٛ، أٚ ٍىبْ

 : ٘ٛ عبًِٛ أفو٠مٟ ِٕموٗ اٌجبث١ًٍٛ***

ئٕلاه ا٦كاهح اٌؼبِخ  -2ِظ –ِغٍخ ١ٌج١ب اٌمل٠ّخ  -انُقىػ انظخشَت بانكهُبت وصَككشة: روعّخ ػ١َٝ ٍبٌُ (1965)ٍبر١ٓ ،( فوأى2ٛ)

 ٣ٌ21صبه ٚاٌّزبؽف ٚاٌّؾفٛظبد ث١ٍج١ب  ٓ 

 21ٓ -اٌَبثك ( اٌّوعغ3)

 5، كاه اٌّغوة اٌؼوثٟ، رٌٛٔ ٓ حاسَخ قفظت وػهًائها:  (1972) ( ٍِزمٝ اثٓ ِٕظٛه ا٤فو٠م4ٟ)
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(Oranian)    أّىبٌٙب ثبٌوؤًٚ اٌَّزل٠وح ٤ْ ٚرَّٝ ٘نٖ اٌفزوح .(1)َٔجخ ٌٛ٘واْ فٟ اٌغيائو

 زل٠وح اٌوؤًٚ.َِ
 

ٚرَّٝ ػٖو اٌجمو أٚ هػبح   (Cattle or Ox period ) اٌض١واْ ٚأاٌّب١ّخ ) كٚه ( فزوح   – 3

ٚرّزل ِبث١ٓ ا٤ٌف اٌقبٌِ ٚاٌواثغ لجً ا٩١ٌّك ِٓ   ( Bovidian , pastoral phase)اٌجمو 

ثٕبء الزٖبك لبئُ  ))، ؽ١ش أرُ ا٦َٔبْ فٟ ٘نا اٌؼٖو (Neolithic)اٌؼٖو اٌؾغوٞ اٌؾل٠ش 

عّغ اٌفٛاوٗ ٚاٌؾجٛة ٚالزٕبٓ اٌؾ١ٛأبد ٚاٌط١ٛه ١ٕٚل  –و١ٍخ ػٍٝ عّغ اٌّٛاك اٌغنائ١خ 

لجً  2500ٚ 9000فق٩ي اٌفزوح اٌوٛجخ ِٓ اٌؼٖو اٌؾغوٞ اٌؾل٠ش )ِب ث١ٓ .(2(()ا٤ٍّبن

ٛاْ ِضً وبٔذ اٌٖؾواء اٌىجوٜ ِىَٛح ثبٌؼْت ٚرٍٖؼ ٤ْ ٠َزٕٛٛٙب اٌجْو ٚاٌؾ١))ا٩١ٌّك(، 

. وّب ٍبػلد ٚفوح ا١ٌّبٖ ٚثؼ٘ اٌجؾ١واد اٌىج١وح ٕ٘بن ػٍٝ ٚاٌظجبء ٚاٌف١ٍخ ٚاٌيهافبد إٌؼبَ

١ٕبكٞ اٌجواهٞ ٚف١ّب ، . فَبػلد ٘نٖ اٌظوٚف ٚفوً إٌٙو ٚاٌزّب١ٍؼ ا٤ٍّبنرْغ١غ ؽ١بح 

ثؼل اٌوػبح ػٍٝ ثٕبء اٌّق١ّبد ٚاٌَّبوٓ فٟ ِقزٍف ٘ٚبة ٚأهاٟٙ اٌٖؾواء اٌّورفؼخ 

٘ٛ اٌزطٛه اٌؾٚبهٞ ٚإٌيٚع ئٌٝ ٚئْ ِب ١ّ٠ي اٌؼٖو اٌؾغوٞ اٌؾل٠ش ، .  (3)((اٌقٖجخ.

ِٚب ٔزظ ػٕٗ ِٓ ِظب٘و ارٖبي ث١ٓ ّؼٛة إٌّطمخ ٚفبٕخ ِٕطمخ اٌّْبي ا٤فو٠مٟ ا٨ٍزمواه 

ٚاٌزأص١و ف١ٙب . ثىبٍِٙب ، ٚاٌزٟ رّضً ِٕبٛك ١ٌج١ب اٌّقزٍفخ ٚرغّؼبرٙب اٌَىب١ٔخ ِووي ا٨ٍزمطبة 

فأّب  ِٖو ٚرٌٛٔ  ٚاٌغيائو ٚاٌّغوةٚاٍزٕبكا ئٌٝ ا٢صبه اٌف١ٕخ اٌّىزْفخ فٟ ِٕبٛك ١ٌج١ب ٚ

أْ ١ٌج١ب وبٔذ ف٩ي ٘نا اٌؼٖو رٕمَُ ئٌٝ ِٕطمز١ٓ ؽٚبه٠ز١ٓ رز١ّي اٌٛاؽلح ِّٕٙب ػٓ  ))رإّو 

ا٤فوٜ: إٌّطمخ اٌغوث١خ ٚرًّْ وً ا٤هٗ ا١ٌٍج١خ اٌٛالؼخ ئٌٝ اٌغوة ِٓ ف١ٍظ ٍود ، 

. ٚئْ ِب (4(( )ق ِٓ مٌه اٌق١ٍظٚإٌّطمخ اٌْول١خ ٚرًّْ وً ا٤هٗ ا١ٌٍج١خ اٌٛالؼخ ئٌٝ اٌْو

٠وعؼ أْ ١ٌج١ب وبٔذ ػبِوح ثبٌَىبْ ٚاٌؾ١بح اٌزٟ رؼزّل ػٍٝ ٚفوح ا١ٌّبٖ ٚإٌجبد ٘ٛ ٕٛه 

اٌؾ١ٛأبد  اٌجوِبئ١خ ِٓ رّب١ٍؼ ٚاٌؾ١ٛأبد اٌّلعٕخ اٌّقزٍفخ ِٓ أثمبه ٚف١ٛي ٚعّبي ٚىهافبد 

ِٓ عٙخ ، ِٕٚٙب ِب ٠لي ػٍٝ  ٚغ١و٘ب ِٓ أٔٛاع اٌؾ١بح اٌّزٕٛػخ اٌزٟ رلًٌ ػٍٝ ا٨ٍزمواه

اٍزقلاَ ٍٚبئٜ اٌزٕمً ٚا٨رٖبي اٌنٞ ٠إكٞ ؽزّب ئٌٝ اٌزٛإً اٌزغبهٞ ٚاٌؾٚبهٞ ٚاٌفٕٟ 

اٌمل٠ُ ٚاٌّغزّؼبد ا٤فوٜ اٌزٟ ٠زٛإً ِؼٙب، ٚاٌزٟ ثلْٚ ّه ،  ٚاٌضمبفٟ ث١ٓ اٌّغزّغ ا١ٌٍجٟ

ٕبٛك اٌؾٚبهاد فٟ ٟ٘ ِٕبٛك أفو٠م١ب ٚفبٕخ ِٕبٛك اٌّْبي ا٤فو٠مٟ ٚعٕٛة اٌٖؾواء ِٚ

. ٚػٕل اٌؾل٠ش ػٓ غياهح اٌّٛهٚس اٌفٕٟ ٚٚاكٞ اٌوافل٠ٓ ِٕن اٌؼٖٛه اٌمل٠ّخٚاكٞ ا١ًٌٕ 

ثبٌْٛا٘ل اٌف١ٕخ اٌّىزْفخ، فاْ ِٕبٛك ّوق ١ٌج١ب ّّٚبٌٙب ٌّٕبٛك اٌٖؾواء ا١ٌٍج١خ  ٚاٌزٟ ريفو 

ه٠ق١خ ِٚب ٟ٘ ا٤فوٜ وبٔذ رؾفع اٌىض١و ِٓ ِقٍفبد ػٖٛه ِب لجً اٌزبه٠ـ ٚاٌؼٖٛه اٌزب

اٌىض١و ِٓ ا٨٢د اٌؾغو٠خ اٌزٟ  ))ثؼل٘ب. فمل ٚعلد فٟ ّّبي ١ٌج١ب ، فٖٕٛب فٟ عٙخ اٌْوق

رٕزّٟ ئٌٝ اٌؼٖو اٌؾغوٞ اٌمل٠ُ، ؽ١ش ػضو ػٍٝ ِغّٛػبد وج١وح ِٕٙب فٛق ئؽلٜ اٌّٖبٛت 

اٌّٛعٛكح ػٍٝ عبٔجٟ ٚاكٞ كهٔخ ثبٌموة ِٓ ػ١ٓ ثِٕٖٛٛه ٚفٟ ِٛاٙغ ِزفولخ ِٓ اٌغجً 

 . (5(()ٚفٟ ثؼ٘ ا٤ِبوٓ اٌمو٠جخ ِٓ ثٕغبىٞ ا٤فٚو،

 
  

 

 
 51 ،كاهٕبكه،ث١وٚد ٓانخاسَخ انهُبٍ انقذَى يٍ أقذو انؼظىس عخً انفخظ اإلعاليٍ: (1971)ػجل اٌٍط١ف ،اٌجوغٛصٟ (1)

 52(  اٌّوعغ اٌَبثك ، 2ٓ)

 179اٌّٛلغ  –،ػٓ: ِٛالغ اٌزواس اٌؼبٌّٟ ١ٌٍَٛٔىٛ 1982اكهاط  -ِٛلغ: ٠ٚى١ج١ل٠ب اٌٍّٛٛػخ اٌؾوح ا٨ٌىزوٟٚٔ ( 3)

 85، صمرجع سابق، (1971)عبد اللطٌف البرغوثً ،  (4)
 185، ٓ 3ٛ -ِووي ا٦ٍىٕله٠خ ٌٍىزبة ، ِٖو -صغشافُت نُبُا: (1995)ػجل اٌؼي٠ي ٛو٠ؼ ّوف ،( 5)

  

 

 
 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
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ا٤ثؾبس اٌغ١ٌٛٛع١خ ، أْ ٚفٟ ١ٍبق ِزًٖ ػٓ فو١ٙخ اٌؾ١بح فٟ اٌٖؾواء ا١ٌٍج١خ ، فمل أولد    

فٟ ػٖٛه ِب لجً اٌزبه٠ـ ، وبٔذ غي٠وح ا٤ِطبه، وض١وح اٌغبثبد ، رزقٍٍٙب  -ا١ٌٍج١خ-اٌٖؾواء 

ٚ٘نا ٠إول ػٍٝ أْ ٘نٖ إٌّبٛك وبٔذ ِأٌ٘ٛخ ثبٌَىبْ فٟ مٌه اٌؼٖو ِٓ  (1)اٌىض١و ِٓ ا٤ٔٙبه.

، فاْ ئل١ٍُ عجً ٔفٍٛخ  ًٍٚٙ اٌزبه٠ـ اٌمل٠ُ. ٚونٌه ٘ٛ اٌؾبي ثبٌَٕجخ ئٌٝ ِٕبٛك غوة ١ٌج١ب

ؽ١ش  عفبهح ،فّٓ اٌّوعؼ أْ ظوٚفٙب ٌُ رىٓ رقزٍف ػٓ ظوٚف إٌّبٛك اٌّْبثٙخ فٟ رٌٛٔ

ٚعلد اٌىض١و ِٓ آصبه ِب لجً اٌزبه٠ـ فٟ رٌٛٔ ٠مبثٍٙب اٌؼضٛه ػٍٝ ثؼ٘ ا٨٢د اٌؾغو٠خ 

ٍٝ ا٨رٖبي اٌٖٛا١ٔخ  فٟ عٙبد ِزفولخ ِٓ ئل١ٍُ عجً ٔفٍٛخ  ًٍٚٙ عفبهح، ٚ٘ٛ ِب ٠لي ػ

 اٌّجبّو ٚاٌزؼبْٚ ث١ٓ ٍىبْ رٍه إٌّبٛك فٟ مٌه اٌؼٖو.

ٚفٟ ِمبهثبد أفوٜ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌغٌٕ اٌجْوٞ ، ٚػٓ ػ٩لخ ١ٌج١ب ثّؾ١طٙب ا٦ل١ٍّٟ ف٩ي 

 ١ٌج١ب وبٔذ ِمَّخ ئٌٝ ل١َّٓ: ))اٌؼٖو اٌزبه٠قٟ ، ر١ْو ثؼ٘ اٌّواعغ ئٌٝ أْ 

 ١ج١ْٛ اٌن٠ٓ ٠ؼزجوْٚ أ٩ٍف اٌجوثو اٌؾب١١ٌٓ.ا٤ٚي : اٌغٙبد اٌَبؽ١ٍخ ٚوبْ ٠َىٕٙب اٌٍ

 (2(( ) ٚاٌضبٟٔ: اٌغٙبد اٌلاف١ٍخ ٚوبٔذ رَىٕٙب ػٕبٕو ِزأصوح ثبٌلِبء اٌئغ١خ.

 

 فوٜ ِضً:ا٤ اٌؼٖٛهأٚ   ا٤كٚاهٚر١ٚف ثؼ٘ اٌلهاٍبد 

 

اٌق١ً أٚ ) اٌؾٖبْ( ٠ٚجلأ ِٓ ثؼل اٌموْ اٌقبٌِ ػْو لجً ا٩١ٌّك ٠ٚطٍك  ) كٚه ( ػٖو -4

 ػ١ٍٗ ػٖو اٌغوِٕز١١ٓ فٟ فياْ.

ٔمً ))ٚلل  (3)ٌٝ اٌموْٚ ا٤ٌٚٝ ِٓ اٌؼٙل ا٩١ٌّكٞ. اٌغًّ ٚىِٕٗ ٠وعغ ئ ) كٚه (ػٖو  -5

ٚثؾٍٛي ٘نا اٌزبه٠ـ، رّذ ػ١ٍّخ . (4(()اٌَجئ١ْٛ ِؼُٙ ئٌٝ أفو٠م١ب اٌْول١خ اٌغًّ ٚاٌؾٖبْ

فٟ فٓ  وّب  ٠ظٙو اٌزٖؾو فٟ ّّبي أفو٠م١ب فبٍزؼ١٘ ػٓ اٌؾٖبْ ثبٌغًّ "ٕل٠ك اٌٖؾواء" 

 .فٟ مٌه اٌؼٖو  ؽ١بح إٌبً ٚاٌنٞ ٠ؼىٌاٌوٍُ ػٍٝ اٌٖقٛه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

، ، ِىزجخ قظت نىعاث كهىف انظغشاء انكبشي قبم انخاسَظ -نىعاث حغُهٍ: روعّخ أ١ٌٔ ىوٟ ؽَٓ ،(1967)ٕ٘وٌٞٛد ، (1)

 12اٌفوعبٟٔ ، ٛواثٌٍ. ٓ

 185ٓ  يشصغ عابقػجل اٌؼي٠ي ٛو٠ؼ : ّوف ، ( 2)

 35،  ٓ  34ٓ  –ا٦كاهح اٌؼبِخ ٣ٌصبه ا١ٌٍج١خ   -اٌّغٍل اٌضبِٓ    -أخباس أرشَت (1971:)( ِغٍخ ١ٌج١ب اٌمل٠ّخ 3)

 61، ِْٕٛهاد عبِؼخ إًٌّٛ ، اٌؼواق ٓ : حاسَخ اإلعالو فٍ أفشَقُا صُىب انظغشاء(1985)كه٠لػجل اٌمبكه ،( 4)
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ِٓ ؽ١ش اٌطج١ؼخ اٌجْو٠خ ، فاْ اٌزواس اٌفٕٟ ٠ظٙو ثٛٙٛػ  هٍَٛ ا٤ّقبٓ فٟ اٌّواؽً ٚ 

 ٚاٌزٟ رزغَل ِٓ ف٩ي:ا٤ٌٚٝ  اٌض٩صخ 

 (ٕٚٛه اٌغّبػبدٕٛهح اٌّوأح ٕٚٛهح اٌوعً ا٨عزّبػ١خ ) ؼ٩لبد اٌ -1

 أعٕبً اٌجْو ) ىٔغٟ ، ِزٍٛطٟ ، ؽبِٟ ( -2

 ( .اٌؾ١ٛاْٚهػٟ  ) ١ٕل  اٌطج١ؼخ ِغ أٚٙبػُٙ اٌجْو -3

وزْفذ ف١ٙب اٌىٕٛى اٌف١ٕخ ٚاٌزٟ ؽفظذ رٍه ١ؼخ اٌغغواف١خ فاْ اٌّٛالغ اٌزٟ اأِب ِٓ ؽ١ش اٌطج 

 :اٌىٕٛى ٟ٘

 ٚرؼٕٟ وٍّخ ر١ٍَٟ فٟ ٌغخ اٌطٛاهق ) ٘ٚجخ ا٤ٔٙبه( ، ؽ١ش عفذ ا٤ٔٙبه ِٛالغ ر١ٍَٟ  : -1

زل اٌّْبي اٌْولٟ ِٓ اٌٙغبه ٚرّٙٚجخ رمغ فٟ ٨ٚ رٛعل غ١و اٌٛك٠بْ اٌغبفخ اٌمبؽٍخ .ٚاٌ ٨ؽمب،

ٟ٘  اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ اٌؼل٠ل ِٓ اٌىٙٛف، ٚ٘ٚجخ ر١ٍَٟ (1)ئٌٝ كافً ؽلٚك فياْ اٌْول١خ.

٠ٚزواٚػ ػوٙٙب ِٓ ص٩ص١ٓ ئٌٝ  ٍٍٍَخ عج١ٍخ ِٓ اٌؾغو اٌوٍِٟ ٌٛٛٙب ٠مبهة اٌقَّخ آ٨ف ١ًِ

و٠ذ ،  عجبه٠ٓ ،ػٛأو٠ذ ، ر١ٓ ثغظ ، ر١ٓ أثٛر١ىب ، رّ  .  ٚأُ٘ ِٕبٛك ر١ٍَٟ،(2)ؼ١ٓ ٩١ِ أهث

رجٍغ  ٌىٙٛف فٛق ٘ٚجخ ِورفؼخ٘نٖ اٚرٛعل . ر١ٓ رياه٠فذ ،  ٍفو ،  ػغفٛ ، ػٛاْ أثٛ ٚغ١و٘ب 

٠غبٚه٘ب عوف ػ١ّك فٟ ِٕطمخ رزٛاعل ثٙب َٔجخ وج١وح ِٓ اٌىضجبْ  َ فٛق ٍطؼ اٌجؾو،  500

ٟ رّضً ؽ١بح وبٍِخ ِغّٛػخ ِٓ إٌمُٛ اٌز ػٍٝ اٌو١ٍِخ اٌّزؾووخ. رؾزٛٞ علهاْ ٘نٖ اٌىٙٛف

مل وبْ إٌٛٛي ئٌٝ اوزْبف ٘نٖ ا٤ٌٚٝ ، فِٚٓ رٛاه٠ـ اٌؾ٩ّد ا٨ٍزىْبف١خ  .ٌؾٚبهح لل٠ّخ

ؽ١ش اٌٖؾواء لبؽٍخ ٚإٌّبؿ  -عجبه٠ٓ -ٕطمخاٌىٙٛف ٕؼجب ِٚزأفوا، ٔز١غخ ٌٛلٛػٙب فٟ لٍت ِ

ٚػٓ أّىبي اٌوٍَٛ  اٌجْو٠خ اٌزٟ  رؾز٠ٛٙب ِٛالغ ر١ٍَٟ ، ٠نوو ٌٕب اٌَّزىْف ّل٠ل اٌؾواهح. 

وبْ ثؼٚٙب ثزَُ ثَّبد أٚهث١خ ، ٚثؼٚٙب ا٢فو ثوؤًٚ َِزل٠وح  ))اٌفؤَٟ ٕ٘وٞ ٌٛد 

. ٚػٓ ؽ١ٛأبد إٌّطمخ  ((ِقططخ رقط١طب ، ٚثؼٚٙب ا٢فو وبٔذ هؤٍٚٙب ػجبهح ػٓ ػٖٟ 

١ٚ٠ٚف  ((ٌّووي ا٤ٚي فٟ ٘نا اٌّؼوٗ اٌفٕٟ ٌّب لجً اٌزبه٠ـ ٚرؾزً اٌؾ١ٛأبد ا ))٠نوو ٌٛد 

ٚاٌيهافبد ٚاٌّب١ّخ، ٚاٌق١ً اٌّْلٚكح ئٌٝ اٌؼوثبد اٌؾوث١خ ، ٚاٌق١ً اٌزٟ ٠ّزط١ٙب  ))أ٠ٚب  

 (3(()هثْٛ ٍَِؾْٛ ثبٌغو٠ل، ٚاٌى٩ة ِؾب

روٜ ِٓ  ٠طٍك ػٍٝ ٛوف اٌىزٍخ اٌٖقو٠خ اٌزٟ)) أوبوًٛ ئٍُ ئْ أوبوًٛ : دهِٛالغ ربكها -2

غبد ِٚٓ رب١ٔيٚف ٠َّٚٝ ثٙنا ا٤ٍُ ونٌه اٌغيء اٌّزغٗ ٔؾٛ اٌغوة ثّب فٟ مٌه إٌّؾله اٌؾبك 

د ف١طٍك ثبٌزق١ٖٔ ػٍٝ ثبلٟ هربكها غبد . أِب ئٍُ –اٌنٞ ٠ؾبمٞ ٛو٠ك ٛواثٌٍ ٍوك١ٌٌ

ٚرًّْ : ِٕبٛك ر١ٓ اٌؼبّك ، ر١ٓ ٨٨د ،  (4(( )اٌغجً ئٌٝ اٌمٛاػل اٌّزٍٖخ ثبٌىضجبْ اٌْول١خ 

ْ أ١ًِ ، ٚاْ رّبٚاد ، ٚاكٞ و١َبْ ، ٚاكٞ ػ٠ٛٔ ، ٚاكٞ ا٠ىٟ ، أْٔبي ، ٚاْ ِٛ٘غبط ، ٚا

 ، ٚغ١و٘ب. اٌؾواه٠ك

ٛك اٌغٕٛث١خ ثّب ٠زؼٍك إٌّبٛك اٌَبؽ١ٍخ : ٟٚ٘ ل١ٍٍخ ا٤ػّبي اٌف١ٕخ اٌّىزْفخ ِمبهٔخ ثبٌّٕب -3

) ١٘وٚكٚرٌ( رجلأ ِٓ غوثٟ ا١ًٌٕ ٚرّزل ؽزٝ ّبٛئ وبٔذ ١ٌج١ب ػٕل ))فملاٌزبه٠ـ. ًجل ثفْٕٛ ِب

اٌّؾ١ٜ ا٤ٍَٟٛ، ِٚٓ اٌغٕٛة وبٔذ رؾل٘ب ث٩ك ا٤ص١ٛث١١ٓ اٌَٛك مٚٞ اٌْؼٛه اٌزٟ رْجٗ 

أٔٙب ِأٌ٘ٛخ ثبٌجلٚ اٌوؽً  -ٟٚ٘ رمو٠جب ١ٌج١ب اٌؾب١ٌخ -اٌٖٛف. ٕٚٚف ١٘وٚكٚرٌ ١ٌج١ب اٌْول١خ 

 (5(().*لجبئًاٌٝ ػْوح  ٚػلك لجبئٍٙب

 
  

 92، صمرجع سابقعبد اللطٌف ، ،البرغوثً  (1)
 85، ص  لوحات تسيلي قصة لوحات كهوف الصحراء الكبرى قبل التاريخهنري ، تعرٌب أنٌس زكً: ، لوت  (9)
 39، ٓ  انًشصغ انغابقٕ٘وٞ: ٌٛد ، ( 3)

 29ٓ  -ِوعغ ٍبثك -انخاسَخانفٍ انظخشٌ ورقافاث انظغشاء قبم -أكاكىط حادساسثفبثو٠زْٛ:  ،ِٛهٞ( 4)

 133، ٓ، يشصغ عابقػجل اٌٍط١ف  اٌجوغٛصٟ، (5)
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ٚف١ّب ٠زؼٍك ثبٌّْبي ا٤فو٠مٟ  اٌنٞ ٠زلافً ِغ ٍٜٚ اٌمبهح اٌَّواء، ٚاٌنٞ ٠زٛؽل فٟ ِٛهٚصٗ    

اٌفٕٟ ٚاٌؾٚبهٞ ِٓ ف٩ي اٌؼ٩لبد اٌّزجبكٌخ ث١ٓ أثٕبء إٌّطمخ اٌّّزلح فٟ اٌٖؾواء اٌىجوٜ 

ُٛ ق.َ. ؽ١ش رٛعل أِضٍخ ِزؼلكح ِٚزْبثٙخ ٌٕم 10000ف٩ي اٌؼٖٛه اٌجلائ١خ اٌزٟ رّزل ئٌٝ 

اٌؾ١ٛأبد ِٕٚٙب ٔمُٛ ا٤ثمبه ٚٔمِ اٌضٛه ا١ٌّّي ثْىً اٌمو١ٔٓ اٌجبهى٠ٓ ئٌٝ ا٤ِبَ اٌّؾفٛه 

ثأؽل اٌغلهاْ اٌٖقو٠خ فٟ ٚاكٞ اٌق١ً ٚاٌنٞ ٠مغ عٕٛة غوثٟ ِيكح ِغ ِٛالغ أصو٠خ وض١وح فٟ 

لغ ف١ّىٓ ٩ِؽظخ اٌزّبصً فٟ اٌّٛا١ٙغ ث١ٓ ٔمُٛ ٘نا اٌّٛ ))فياْ ،ِٚٛالغ فٟ ِٕطمخ أوبوًٛ

ٚٔمُٛ اٌغيائو اٌٖقو٠خ فٟ اٌّْبي ٚاٌٖؾواء ػٍٝ اٌَٛاء فٖٕٛبً ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌوٍَٛ ماد 

 . (1(( )اٌّلٌٛي اٌطمٍٟٛ اٌّورجٜ ثبٌقٖت

وّب رًّْ ونٌه اٌؼٖٛه ا٩ٌؽمخ اٌّزّضٍخ ثزأص١واد اٌؾٚبهح اٌفوػ١ٔٛخ اٌزٟ روويد ػٍٝ ؽٛٗ 

جً ل 3000ػٍٝ ٚعٗ اٌقٖٛٓ ٚاٌزٟ رزغبٚى ا١ًٌٕ ٚاٌزٟ أٍُٙ ف١ٙب أثٕبء ِٖو ١ٌٚج١ب ٚاٌَٛكاْ 

أوبوًٛ : اٌفٓ اٌٖقوٞ  دهربكها–٠مٛي ا٠٦طبٌٟ ثبٌٚٛ لواى٠ٍٟٛ فٟ رمل٠ّٗ ٌىزبة  ٩١ك،ّاٌ

ٚئما ِب فىؤب فٟ ِؾبٌٚخ اٌّمبهٔخ ، ٌٚٛ  ))،واء لجً اٌزبه٠ـ ٌفبثو٠ز١ْٛ ِٛهٞٚصمبفبد اٌٖؾ

ثْىً ػبَ ، ث١ٓ فٓ ا٤وبوًٛ ؽزٝ ِب وبْ ِٕٗ ٙبهثبً فٟ اٌملَ ٚث١ٓ ؽٚبهاد أفوٜ ِؼوٚفخ 

٠ٚظٙو ٚاٙؾبً أٔٗ فٟ أىِٕخ ٍجمذ وض١واً ا٨٩ٌَد ا٤ٌٚٝ (2(().فإٔب ٍٕزغٗ ئٌٝ ٚاكٞ ا١ًٌٕ

لزٚٝ رطٛهٖ ِوٚه ثؼ٘ ٍٍٛة، فٓ اٚا٤ اٌؾبوّخ ّٔب فٓ هٍُ ِووت ِٚؾلك ِٓ ؽ١ش اٌزم١ٕخ

ٚاٌزٟ ظٍذ ؽزٝ مٌه اٌٛلذ فٖجخ ػبِوح  ا٨٢ف ِٓ ا١ٌَٕٓ فٟ إٌّبٛك اٌٖؾوا٠ٚخ اٌؼ١َوح

ٛك ّجٗ اٌٖؾوا٠ٚخ، فزؾًّ ٌٕب ٕٛه اٌٍٛؽبد إٌّمّٛخ ػٍٝ اٌٖقو ِٕن أِب ػٓ إٌّب.  ثبٌَىبْ

ٛاؽبد اٌىض١وح إٌّزْوح فٟ مٌه اٌؾ١ٓ ، أّىب٨ غ١ٕخ ثبٌقٖت ِٚفؼّخ ثبٌؾ١بح ؽ١ش ِبىاٌزب ٌ

ٚاٌٖؾواء ا١ٌٍج١خ اٌزٟ ري٠ل  ))اٌٖؾواء ا١ٌٍج١خ اٌْبٍؼخ ئٌٝ ا١ٌَٛ ، رملَ اٌل١ًٌ اٌمبٛغ ػٍٝ مٌه .

. (3(( )رْىً اٌغيء ا٤ٍٜٚ ِٓ اٌٖؾواء ا٤فو٠م١خ اٌىجوٜ ٟٚ٘،2 وُ 105000000َِبؽزٙب ػٓ 

ٌُ رىٓ ١ٍٛخ اٌٛلذ )) ٚاٌوٍَٛ  اٌّىزْفخ فٟ ِٕبٛك اٌٖؾواء ا١ٌٍج١خ اٌّقزٍفخ رإول ػٍٝ أْ أٔٙب 

ٕؾواء لبؽٍخ وّب ٟ٘ اٌؾبي ا٢ْ ثً وبٔذ فٟ ٚلذ ِبٗ رزّزغ ثّٕبؿ كافئ ِّطو عؼٍٙب ١ٍِئخ 

ْ ِٓ ثبٌؾ١بح إٌجبر١خ ٚاٌؾ١ٛا١ٔخ . ٌٚؼً اوزْبف إٌفٜ ِإفوا ف١ٙب ٘ٛ ف١و ك١ًٌ ئصجبد ئم أ

 أِب فٟ ِٕبٛك اٌٍٜٛ ٚاٌغٕٛة(4(( ).ٔجبر١خ ٚؽ١ٛا١ٔخ -اٌّؼوٚف أْ إٌفٜ ٔبرظ ػٓ ِٛاك ػ٠ٛٚخ

 ا٤فو٠مٟ فاْ ِْزووبد اٌّٛهٚس اٌفٕٟ ٨ رقوط ػٓ ١ٍبق اٌلٚافغ ٚا٤غواٗ اٌزٟ ر١ّيد ثٙب

ة إٌّبٛك ا٤فوٜ ِٓ أفو٠م١ب ِغ فبهق اٌَجك اٌؾٚبهٞ اٌنٞ ر١ّي ثٗ اٌّْبي ا٤فو٠مٟ ٤ٍجب

ّقزٍفخ ٌٍّغزّؼبد ِزؼلكح ِٓ أّ٘ٙب لوة ِٛلؼٙب اٌغغوافٟ ِٓ ِواوي اٌزؾٚو فٟ إٌّبٛك اٌ

 ػٍٝ ِو اٌؼٖٛه.

ػوفذ ؽٚبهاد ػو٠مخ ٚٙبهثخ فٟ اٌملَ ػبٕود أٚ ٍجمذ لل ١ب ٠ّٚىٓ اٌمٛي ، ثأْ أفو٠م   

اٌٍٛؽبد اٌف١ٕخ ، ِزّضٍخ ثبٌضوٚح اٌٙبئٍخ ِٓ ٚأِو٠ىب آ١ٍب ٚأٚهثباٌىض١و ِٓ اٌؾٚبهاد اٌمل٠ّخ فٟ 

اٌّوٍِٛخ ٚاٌّؾفٛهح ػٍٝ اٌٖقٛه فٟ ػٖٛه ِب لجً اٌزبه٠ـ . ٚف١و ّب٘ل ػٍٝ مٌه ٘ٛ ِب 

١ٍَٟ  ٚر١جَزٟ  ِٕٚبٛك يفو ثبٌؾ١بح اٌّقزٍفخ فٟ ِٕبٛك راوزْفٗ ا٤صو٠ْٛ ِٓ أػّبي ف١ٕخ ر

)) واءأٚ فٟ ِٕبٛك أفو٠م١ب اٌَبؽ١ٍخ أٚ اٌْول١خ أٚ فٟ عٕٛة اٌٖؾ أفوٜ فٟ اٌٖؾواء اٌىجوٜ

أثٕبء أفو٠م١ب ِٓ ئهس ؽٚبهٞ ؽٛي ٔٙو إٌَغبي ٚٔٙو ا١ٌٕغو ٚثؾ١وح رْبك ٚٔٙو  ِٚب فٍفٗ

 ٚاٌزٟ رؼجو ػٓ ؽ١بح ٍىبٔٙب فٟ ػٖٛه ِب لجً اٌزبه٠ـ، ٚػ٩لبرُٙ اٌّزجبكٌخ ِغ أثٕبء ، (5(()ا١ًٌٕ
 

 

اٌّغٍل -ِغٍخ ١ٌج١ب اٌمل٠ّخ  -انغشبدٌ انخُم انظخشَت صُىب غشبٍ يضدة بطشابهظ ا: َقىػ و(1968)ثبٌٚٛ غوار١َٛهٞ، (1)

 21ٓ   -ا٦كاهح اٌؼبِخ ٣ٌصبه ا١ٌٍج١خ  –اٌقبٌِ  

 16ِوعغ ٍبثك ٓ -انفٍ انظخشٌ ورقافاث انظغشاء قبم انخاسَخ -أكاكىط حادساث :فبثو٠زْٛ  ِٛهٞ، (2)

 26ػجل اٌٍط١ف ، ِوعغ ٍبثك، ٓاٌجوغٛصٟ ،( 3)
 26ػجل اٌٍط١ف ، ِوعغ ٍبثك، ٓاٌجوغٛصٟ ،( 4)
 34بِؼخ إًٌّٛ ، اٌؼواق  ٓع، حاسَخ انؼانى انزانذ انغذَذ: (9191 )اثوا١ُ٘ ٚػٟٛٔ ػجل اٌوؽّٓف١ًٍ ، ( 5)
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اٌؾٚبهاد اٌّغبٚهح. فجب٦ٙبفخ ئٌٝ ػبًِ اٌغغواف١خ اٌنٞ ٠َو اٌزفبػً ث١ٓ ٍىبْ ١ٌج١ب اٌمل٠ّخ 

ثمبهح آ١ٍب ؽ١ش  ا٨رٖبيٚاٌّٖو١٠ٓ اٌملِبء، ئ٨ أْ ٍىبْ ١ٌج١ب اٌمل٠ّخ ٌُ ٠ىٛٔٛا ثؼ١ل٠ٓ ػٓ 

ؽٚبهح ٚاكٞ اٌوافل٠ٓ اٌزٟ وبٔذ رورجٜ ِغ ّّبي أفو٠م١ب ثب١ٌبثَخ لجً فزؼ لٕبح ا٠ٌٌَٛ، ٨ٚ 

وُ ١ٚ٠ٚك ٨350 ٠ي٠ل ػوٙٗ فٟ أٍٚغ ِىبْ ٌٗ ػٓ  ))٠فًٖ ث١ّٕٙب ٍٜٛ اٌجؾو ا٤ؽّو اٌنٞ 

١ٍب ػٕل ١ِٚك ثبة ، ٚئْ لبهح أفو٠م١ب لو٠جخ ِٓ آ(1(()و200ُفٟ ثؼ٘ إٌّبٛك ؽزٝ ٠ًٖ ئٌٝ 

إٌّلة .ٚاٌْٛا٘ل اٌزبه٠ق١خ رلًٌ ػٍٝ أْ مٌه وبْ ٚهاء ارٖبي ٚافز٩ٛ اٌؼوة اٌملِبء  فٟ آ١ٍب 

ؽل أفو٠م١ب ِٓ ٛواثٌٍ اٌغوة ِٓ عٙخ ثولخ ٚا٦ٍىٕله٠خ  ))ثَىبْ أفو٠م١ب. ٠ٚنوو اٌؾّٛٞ ثأْ

 .(2()(ئٌٝ ثغب٠خ

فًٚ وج١و فٟ ؽووخ  -ِٕٙب فٟ ١ٌج١بٚاٌزٟ ٠مغ اٌغيء ا٤وجو  -ٌَٚىبْ اٌٖؾواء اٌىجوٜ   

رّزل ِٓ )) اٌزفبػً اٌزغبهٞ ٚ ا٨عزّبػٟ ٚاٌؾٚبهٞ ِغ ِٕبٛك عٕٛة اٌٖؾواء، فٟٙ اٌزٟ 

وُ . وّب 4000ٍٛاؽً اٌّؾ١ٜ ا٤ٍَٟٛ غوثب ؽزٝ ؽلٚك ٍٛكاْ ا١ًٌٕ فٟ اٌْوق، أٞ ٌَّبفخ 

لٚك ص٩صخ ١٠٩ِٓ ١ًِ وُ ِب ث١ٓ اٌّْبي ٚاٌغٕٛة، ٚرجٍغ َِبؽزٙب ثؾ1500ئٔٙب  رّزل ٌَّبفخ 

. ٚفٟ ٕٚف ع١ًّ ٌٙنٖ اٌٖؾواء ػٍٝ أٔٙب ١ٍٍٚخ (3(()ِوثغ ِّب ٠غؼٍٙب أوجو ٕؾواء فٟ اٌؼبٌُ 

٠ّىٓ رْج١ٙٙب ثبٌجؾو رزٕبصو ػٍٝ ّٛاٛئٗ فٟ اٌّْبي ٚاٌغٕٛة اٌّلْ  ))ارٖبي، فٟٙ 

ٔملَ ثؼ٘ إٌّبمط اٌزٟ رّضً فْٕٛ ِب لجً اٌزبه٠ـ فٟ إٌّبٛك فٟ اٌّجؾش اٌزبٌٟ ٚ. (4(()وبٌّٛأئ

 .ذكرها ِواٌزٟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 27، اٌّوعغ اٌَبثك ، ٓحاسَخ انؼانى انزانذ انغذَذاثوا١ُ٘ ٚػٟٛٔ ػجل اٌوؽّٓ: ،ف١ًٍ ( 1)

 228،ث١وٚد ، 1ِظ -يؼضى انبهذاٌ: (1955)٠بلٛد ، اٌؾّٛٞ ( 2)

 25، ِوعغ ٍبثك ، ٓحاسَخ اإلعالو فٍ أفشَقُا صُىب انظغشاءكه٠ل: ، ػجل اٌمبكه ( 3)

 301، كاه اٌضمبفخ  ثبٌمب٘وح ، ،ٓأفشَقُا فٍ انخاسَخ انًؼاطش: (1991) هأفذ غ١ّٕٟ ،ا١ٌْـ (4)
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 حث الثانًبالم

 
 الشواهد الفنيةوصف وتحليل  

 
 ؽغُ وض١وا،رغبٚىؽغّٙب ، للصبه اٌف١ٕخ ا١ٌٍج١خ اٌمل٠ّخ ٌٚٝ ٣ٌْ ا٨وزْبفبد اٌّززب١ٌخ ا٤أ ّه ٨   

 ٠مٛي ا٢صبهٞ .ٍجب١ٔب ٚفؤَبأ٨ٍىٛ فٟ أفْٕٛ اٌمل٠ّخ فٟ وٙٛف اٌزب١ِوا ٚاوزْبفٗ ػٓ اٌِب رُ 

وٕب ، ثبفزٖبه، ٔٛاعٗ  ))ػٕل ٕٚفٗ ٥ٌػّبي اٌف١ٕخ فٟ ٘ٚجخ ر١ج١َزٟ ، ٕ٘وٞ ٌٛد  اٌفؤَٟ

ٌٚٝ ٣ٌصبه اٌف١ٕخ فمل أػٍٓ ػٓ ا٨وزْبفبد ا٤. (1(()أػظُ ِزؾف فٕٟ ٌّب لجً اٌزبه٠ـ فٟ اٌؼبٌُ

، ّٚ٘ب ر١ٍَٟ ٚفياْ ا١ٌٍج١خ فٟ ِٕطمز١ٓ ٨ رجؼلاْ ػٓ ثؼّٚٙب وض١وا ثبٌٖؾواء ا١ٌٍج١خ اٌغيائو٠خ

بكد اٌٝ كهاٍخ ؽٚبهاد اٌٖؾواء  ِبَ اٌجبؽض١ٓ آفبلب ٚاٍؼخ لأ. رٍه ا٨وزْبفبد اٌزٟ فزؾذ 

ثوى ِىزْف١ٙب )) أاٌٖقو٠خ اٌٙبئٍخ، ٚاٌزٟ وبْ ِٓ  اٌىجوٜ اٌمل٠ّخ ٚاٌزٟ رغَلد فٟ اٌوٍَٛ

 Henry(( ٚ))ٕ٘وٞ ٌٛد Yolantha Tschudiٔضب رْٛكٞ ، ٚ))Brenant٨ٛ٠))ثو٠ٕبْ 

Lhote ٍِٟٛهٞ  (1-1) ّىً (( فٟ ِٕطمخ ر١َ((  وّب اوزْف .Fabrizio Mori )) ٌٛؽبد

ب . ٨ٚ ّه أ٠ٚب ، اْ فه هِٛى رٍه اٌٍٛؽبد اٌف١ٕخ ثّٛا١ٙؼٙ(2-1) ّىً وبوًٛعجبي ا٤

ح مٌه ّٔبٛ ؽ١برٗ ، لل ثو٘ٓ ثمله وج١و ػٓ ٚعٛك ؽٚبهأاٌؼبِوح ثؾ١بح ِغزّغ اٌٖؾواء ٚ

ػّبٌٗ اٌم١ٕخ اٌزٟ ٔمْٙب ػٍٝ اٌٖقو ١ٍٛخ فزواد ؽ١بح اٍزمواهٖ أاٌّغضّغ اٌزٟ رو٠ٚٙب ثٖلق 

ْ ٠ٖف ٌٕب ّٜٔ ؽ١برٗ إِٔٛٛب ٌٗ. ٚلل ؽبٚي مٌه ا٨َٔبْ هعبء اٌٖؾواء اٌزٟ وبٔذ أفٟ ٚرٕمٍٗ 

ؽب١ٍَٗ اٌؼبٛف١خ.وّب ٕٚف ٛمٍٛٗ ا٨ٍطٛه٠خ أٚا٨عزّبػ١خ ٚاٌمج١ٍخ ِٚل٨ٌٛد  اٌوػ٠ٛخ

 ٚاٌل١ٕ٠خ ِّٚبهٍبرٗ اٌؾوث١خ .

وٌمكن أن نتناول مواضٌع اللوحات الفنٌة المنتشرة فً مناطق الصحراء اللٌبٌة من   
خالل ماتحتوٌه من عالقات بٌن اإلنسان وبٌئته على مر العصور التً عاشها 

 :المجتمع اللٌبً القدٌم ، والتً تتركز بأنواع العالقات التالٌة 
 
 (.ٕٚٛه اٌغّبػبد اٌّوأح ٕٚٛهح اٌوعً)ٕٛهح  فٟ اٌوٍَٛ اٌٖقو٠خا٤ّىبي اٌجْو٠خ  -1

 ( .اٌؾ١ٛاْٚهػٟ  ) ١ٕل  ِٚب١ِٓ اٌوٍَٛ اٌٖقو٠خ -2

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 9، ِٓوعغ ٍبثك -خانخاسَ قظت نىعاث كهىف انظغشاء انكبشي قبم -ٕ٘وٞ: ٌٛؽبد ر١ٌٍَٟٛد ،  -1
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 (1-1)ّىً

 حغُهٍ –غابت انظخىس فٍ حٍُ بضش
 71لٖخ ٌٛؽبد وٙٛف اٌٖؾواء اٌىجوٜ لجً اٌزبه٠ؼ ٌٛؽخ  -ٌٛؽبد ر١ٍَٟػٓ وزبة : ٕ٘وٞ ٌٛد :               

 

 

 
 

 ( 2-1ّىً) 

  -أكاكىط يٍ انغفظ انششقٍ حادساسثصبال ة يُظش ػاو نغهغم                                               
  32ٓ  -أوبوًٛ اٌفٓ اٌٖقوٞ ٚصمبفبد اٌٖؾواء لجً اٌزبه٠ـ ربكهاهدِٛهٞ :  ػٓ وزبة :                             
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 األشكال انبششَت فٍ انشعىو انظخشَت

 

 انشصم طىسة -9

 انًشأةطىسة  -2

 طىسة انشصم وانًشأة -3

 طىس انضًاػاث -4

 

 طىسة انشصم : -1

 

، اٌنٞ  رظٙو أوزبفٗ ٕٚلهٖ ثٛٙغ أِبِِٟٓ ف٩ي اٌْىً اٌؼبَ ٌؼ١ٕخ ٕٛهح اٌوعً  

ئٌٝ   ؼٛك( . ٚ٘نٖ اٌوٍُ  2٠ -) ّىًا٤هعً ِغ اٌمل١ِٓ ف١ظٙواْ ثٛٙغ ّجٗ عبٔجٟ أِب 

اٌزٟ ٠وعؼٙب اٌجبؽضْٛ ئٌٝ ا٤ٌف اٌزبٍغ لجً ا٩١ٌّك ٚ ّٙٓ )فزوح اٌوؤًٚ اٌَّزل٠وح ( 

اٌوِيٞ ٌٍْىً  اٌزؼج١وٞ أْ ٔزٌٍّ اٌغبٔت٠ّىٓ  ؽلٚك اٌؼٖو اٌؾغوٞ اٌّزٍٜٛ ، 

اٌّزّضً ثٚقبِخ ؽغُ اٌوأً ثبٌَٕجخ ٌٍغَُ ، ٚؽووخ ا١ٌل٠ٓ اٌزٟ رلًٌ ثّغٍّٙب ػٍٝ 

بٔت اٌزّغ١ل أٚ ِخ ٚاٌزٟ ػٍٝ ا٤غٍت ٠مٖل ِٕٙب  عف١ٕٖٛخ اٌْق١ٖخ اٌّوٍٛ

ٛبثغ اٌزأص١و اٌل٠ٕٟ فٟ ثؼ٘ ا٤ؽ١بْ. أِب ِٓ إٌبؽ١خ ثبؽزّب١ٌخ  ِب ٠زؼٍك  اٌزمل٠ٌ  أٚ

١بٍب ئٌٝ هغُ لٛرٙب ، ٚونٌه ؽغُ أٍفً اٌَبل١ٓ ل اٌف١ٕخ ، فاْ ؽغُ اٌوأً ٚلٖو ا١ٌل٠ٓ

لٖلٞ ٚ٘ٛ هاعغ ئٌٝ أؽل ا٤ٕٚبف ؽغُ اٌفقن٠ٓ ، ئّٔب ٠لًٌ ػٍٝ أؽل أِو٠ٓ . ا٤ٚي 

اٌزٟ موؤب٘ب ، أٚ أْ ٠ؼجو ػٓ ِؾلٚك٠خ ِؼوفخ اٌوٍبَ ثَٕت عَُ ا٤َٔبْ اٌنٞ ِٓ 

اٌّإول أْ ٠ىْٛ لل هٍُ اٌْىً ِٓ اٌّؼب٠ٕخ اٌّجبّوح ٌؾ١بح اٌغّبػخ اٌزٟ وبْ ٠ؼ١ْٙب 

 ٓ ا٦َٔبْ ا١ٌٍجٟ فٟ مٌه اٌؼٖو . أِب عٌٕ ٘نا اٌوعً، ف١جلٚ ٚثْىً وج١و، أٔٗ ِ

اٌؼبَ ٌَجج١ٓ ، ا٤ٚي أْ رٍه اٌفزوح  وبٔذ  فٟ ثؼ٘ أعيائٙب ،  ْٗىٍاٌغٌٕ اٌّزٍٛطٟ ث

ِٓ  ؽبفٍخ ثبٌؾٚبهح اٌمف١ٖخ ٚاٌؾٚبهح اٌٛ٘وا١ٔخ ٚاٌزٟ رّضً عٌٕ اٌجؾو اٌّزٍٜٛ

٩ِِؼ اٌغٌٕ ا٤فو٠فٟ  ثؼ١ل اٌْجٗ ػٓ، ئٙبفخ ئٌٝ أْ اٌْىً اٌّوٍَٛ  اٌّْبي ا٤فو٠مٟ

 .ٛة اٌٖؾواءعٕ اٌنٞ ٠مطٓ اٌئغٟ

 

 
 

 (2 –)ّىً 

 بذاَت دوس انشؤوط انًغخذَشة -سصم بكفاف أعًش                                           

 166ٓ  -اٌفٓ اٌٖقوٞ ٚصمبفبد اٌٖؾواء لجً اٌزبه٠ـ،  أوبوًٛ ػٓ وزبة : ربكهاهد               
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 انًشأة : طىسة -2

 

فزوح  )( ، ٚاٌزٟ رؼٛك ئ3ٌٝ –ِٓ ف٩ي  ّىً اٌؼ١ٕخ اٌزب١ٌخ ٌٖٛهح اٌّوأح  ) ّىً  ٠ّٚىٕٕب    

جلٚ ر .  ٩١ٌّك ِٓ اٌؼٖو اٌؾغوٞ اٌؾل٠ش ٠وعؼٙب اٌجبؽضْٛ ئٌٝ ا٤ٌف اٌقبٌِ لجً اٚ  (اٌض١واْ

أٚ  اٌّوأح  اٌزٟ ٕجغذ ثبٌٍْٛ ا٤ؽّو اٌّؼزبك ٤غٍت ّقٛٓ اٌٖؾواء ، أٔٙب رورلٞ ٌجبً هأً

ِي ٨ؽزّبي أْ اٌجمغ اٌج١ٚبء اٌظب٘وح ػٍٝ عَل٘ب، فأٙب رو ٔٙب رَو٠ؾخ ٌٍْؼو. وّب اْ إٌمبٛ أٚأ

  ٚهلجزٙب ِٚٓ ا٩ٌّؽع أْ َٔجخ هأً ٘نٖ اٌّوأحٔٙب روِي ٌّوٗ ٛفؼ عٍلٞ . رىْٛ ٌٍي٠ٕخ أٚ أ

علا . ٚاٌَجت فٟ مٌه ٠ؼٛك ٤ؽل اؽزّب١ٌٓ ، ا٤ٚي ٘ٛ  حٕغ١ورجلٚ ئٌٝ ٛٛي ٚػوٗ اٌمبِخ ، 

ٛ اٌّوعؼ ، أٚ خ فّٙٗ ٌَٕت عَُ ا٦َٔبْ ، ٚ٘نا ٘أْ ٠ىْٛ اٌوٍبَ لل فؼً مٌه ثٕبء ػٍٝ ِؾلٚك٠

وّب ٩ٔؽع أْ ا١ٌٙأح اٌؼبِخ ٌٍْىً رجلٚ  ه اٌّوأح  وّب ٟ٘ فٟ ٚالغ ؽبٌٙب .أٔٗ لل ٔمً ٌٕب َٔت رٍ

زبْ ٚاٌْف اٌَّزم١ُ ٩ِِؼ اٌٛعٗ اٌّوٍَٛ ثٛٙغ عبٔجٟ ،وب٤ٔف ّب ٔٙب ِٓ اٌؼوق اٌئغٟ ، ث١ٕا

 ٚاٌنلٓ، رلًٌ ػٍٝ ٩ِِؼ ِزٍٛط١خ  ٠ّٚىٓ أْ رىْٛ ئٌٝ ؽل ِب  ثزأص١و ِٖوٞ  . 
 
 

 
 

 ( 3 –) ّىً 

 جبارين منطقة   -فترة الثيران -المرأة ذات الرأس الصغير                   
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 انًشأة:و انشصم طىسة -3

اٌزٟ  ( ، 4-، فؼ١ٕخ اٌٍٛؽخ اٌّؼوٚٙخ ) ّىً ٚف١ّب ٠زؼٍك  ثبٌٖٛه اٌّْزووخ ٌٍوعً ٚاٌّوأح    

رجلٚ ثأٔٙب ٛم١ٍٛخ ِٓ ف٩ي ٝ فزوح اٌوؤًٚ اٌَّزل٠وح ِٓ ِٕطمخ )ػٛأو٠ذ(،  ٚاٌزٟ ٌئروعغ 

 ٌمٕبع ا٤فو٠مْٟٚ ٌجبً، ٠مبثٍٙب اٌوعً ثٍجبٍٗ اٌقبٓ اٌّزّضً ثٍجبً ٠ْزًّ ػٍٝ اٚعٛك اٌّوأح ثل

ٚاٌنٞ ٠٨ياي ٠َزقلَ فٟ  ،فو٠مٟ فٟ ى٠ٗ ػٍٝ ِو اٌؼٖٛهاٌطمٍٟٛ اٌنٞ ٠ز١ّي ثٗ اٌوعً ا٤

ا ِّٙب ِٓ اٌزواس ا٤فو٠مٟ ثؼ٘ ِٕبٛك اٌمبهح ا٤فو٠م١خ ٌٕٚفٌ اٌغوٗ ، وّب أٗ ٠ؼزجو عيء

 . ٚرجلٚ أٌٛاْ اٌجْوح فبرؾخ وبٌٍْٛ ا٤ٕفو ِض٩، ٌى٩ اٌْق١ٖز١ٓ .ا٨عزّبػٟ ٚاٌفٕٟ 

، ٟٚ٘ رؼٛك ٌٕٙب٠خ فزوح اٌوؤًٚ ( 5–ٚفٟ اٌٍٛؽخ اٌضب١ٔخ ٌٖٛهح اٌوعً ٚاٌّوأح ) ّىً   

ٌٛالف ػٍٝ ٚاٌزٟ  رزأٌف ِٓ ّق١ٖٓ . فبٌْقٔ اٌٚقُ ا، اٌَّزل٠وح ِٓ ِٕطمخ ) أْٔبي (

ا١ٌَبه ، ؽ١ش  ٨ رظٙو ِٕٗ ِٕطمخ اٌٖله ٚا٤وزبف ٚا٤مهع ٚاٌوأً ثَجت أفٖبي  اٌغيء 

اٌَطؾٟ  ػٍٝ ِب ٠ظٙو،  ٠ٚجلٚ أٗ ػٍٝ ا٤غٍت ّىً ٌوعً وٛٔٗ أوجو ثىض١و ِٓ ؽغُ اٌّوأح 

ٔ اٌزٟ رجلٚ ثٛٙغ  أؾٕبء هافؼخ ٠ل٘ب ا١ٌّٕٝ ٚرٕظو ئٌٝ ا٤ػٍٝ ثبرغبٖ اٌٛعٗ اٌّقزفٟ ٌٍْق

اٌٚقُ ، ِّب ٠لًٌ ػٍٝ اٌقٚٛع ٌنٌه  اٌْقٔ اٌنٞ ٠جلٚ فٟ ؽبٌخ ٚلٛف ربَ ِٓ ف٩ي ؽووخ 
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ارغبٖ اٌمل١ِٓ اٌن٠ٓ ٠جلٚاْ ثبرغب١٘ٓ ِقزٍف١ٓ. وّب ٠ّىٓ ِْب٘لح اٌيفبهف ػٍٝ عَلّ٘ب ٟٚ٘ 

ثمب٠ب ٌقطٛٛ ِزمبٛؼخ ػٍٝ اٌوعً ا١ٌّٕٝ ٌٍْقٔ اٌٚقُ اٌزٟ هثّب رىْٛ ىفوفخ ٩ٌّثٌ . وّب 

ائٜ ٍخ  َِٕمخ ِٓ إٌمٜ  ِغ ٚعٛك  ثؼ٘ إٌمٜ ٚ اٌْوى١له اٌّوأح ٠ٚل٘ب ا١ٌَوٜ ،  ثز٠ْيكاْ ٕ

ِٓ اٌّإول اْ وبفخ اٌيفبهف لل هٍّذ ثٍْٛ فبرؼ ػٓ ٌْٛ اٌج١ٚبء ػٍٝ ِٕطمخ اٌقٖو . ٚ

 ١ّ٠ي هٍَٛ اٌٖؾواء اٌىجوٜ. ٞ ػبكح ِب ٠ىْٛ اٌٍْٛ ا٤ؽّو، ٚ٘ٛ ِباٌجْوح اٌن

ٌْق١ٖٓ ِزمبث١ٍٓ فٟ ٚٙؼ١خ عًٍٛ ، ّٚ٘ب  هعً ٚئِوأح ( ٌٛؽخ  6 -ٚٔوٜ فٟ ) ّىً 

٠زؾلصبْ ٌجؼّٚٙب. ِٚٓ ف٩ي ِؼب٠ٕخ ا٤ّىبي ، فاْ ِٓ اٌّإول أْ اٌوعً ٘ٛ اٌنٞ ٠غٌٍ ػٍٝ 

ا١ّ١ٌٓ ، ٚمٌه ِٓ ف٩ي ٍِجَٗ ، ٚاْ اٌّوأح  ٟ٘ اٌزٟ روكٞ رٕٛهح  ٚرغٌٍ ػٍٝ ا١ٌَبه ٚهأٍٙب 

ً لل هٍُ هأٍٗ ثْىً َِزل٠و ٚ٘ٛ ٠ٚغ أهعٍٗ ْ  اٌوعً . ٠ّٚىٓ ٩ِؽظخ أػٍٝ ّىً َِزط١

ْ َٔزقٍٔ ِٓ ٚٙؼ١خ ق ا٤فوٜ ٚرَزٕل ٠لٖ ا١ٌّٕٝ ػٍٝ ئؽلٜ هوجز١ٗ.  ٠ّٚىٓ أٚاؽلح فٛ

اٌغًٍٛ ،  ٚؽووخ ا٠٤بكٞ ٚفزؼ اٌىف١ٓ ، ئٙبفخ ئٌٝ أّىبي ا٤ى٠بء ، ثأّٔٙب هعً ٚئِوأح فٟ 

اٌّؼزبكح ٛم١ٍٛخ وبٔذ أٚ ا١ٌٖل  ؽبٌخ اٍزواؽخ ٚٔمبُ ّقٖٟ ١ٌٌ ٌٗ ػ٩لخ ثبٌؾ١بح اٌقبهع١خ

 أٚ هػٟ .

 

 
 

 ( 4 –) شكل                                           
 عوانريتمنطقة   -فترة الرؤوس المستديرة -الرجل ذو القناع الزنجي المرأة و 
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 ( 8 –) شكل 
 نهاية دور الرؤوس المستديرة –مرأةإشكل رجل كبير وشكل 

 173ٓ  -مبفبد اٌٖؾواء لجً اٌزبه٠ـاٌفٓ اٌٖقوٞ ٚص،  أوبوًٛ : ربكهاهدعن كتاب 
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 دور الحصان - 2منطقة تين العاشق   -شكالن جالسان(  6 -) شكل
 213ٓ  -مبفبد اٌٖؾواء لجً اٌزبه٠ـاٌفٓ اٌٖقوٞ ٚص،  أوبوًٛ : ربكهاهدعن كتاب 

 

 طىس انضًاػاث :  -4

 

ْب٘ل ٌّغّٛػبد ثْو٠خ  ِٓ ِٕطمخ ) ٚاْ ِ خ( ،  ص٩ص 7 –فٟ اٌٍٛؽخ اٌّؼوٚٙخ  فٟ ) ّىً   

ٚ ٚاٙؾب ِٓ . ٠ٚجل ( 1)ٌٝ اٌلٚه اٌوػٛٞ اٌمل٠ُ  ربه٠قٙب  ئ ٌٖؾواء ا١ٌٍج١خ ، ٠وعغأ١ًِ( فٟ ا

ٌٛاْ اٌَّزقلِخ ، ثأْ اٌّْب٘ل اٌض٩صخ فٟ اٌّوٍِٛخ ػٍٝ ف٩ي رم١ٕخ اٌوٍُ ٚا٤ٍٍٛة ٚونٌه ا٤

اْ ثؼ٘ اٌغلهاْ اٌٖقو٠خ ما ِبأفنٔب ثٕظو ا٨ػزجبهٚاؽل. ئاٌغلاه اٌٖقوٞ لل هٍّذ ث١ل فٕبْ 

ففٟ   قزٍف١ٓ ٚثأٍب١ٌت ٚرم١ٕبد ِقزٍفخ. اد ِزؼبلجخ ٌٚفٕب١ٔٓ ِلل ّٙذ ٌٛؽبد ِزؼلكح ِٓ فزو

ؽ١ش رظٙو ثىً  ِواٍُ رٖف١ف  اٌْؼو أٚ ٕجغٗ ، اٌّْٙل اٌّوٍَٛ فٟ أػٍٝ ا١ّ١ٌٓ ، ٔوٜ 

ٚٙٛػ ٕٛه اٌْقٔ اٌغبٌٌ ئٌٝ ا١ٌَبه ٚ٘ٛ ٠مَٛ ثؼ١ٍّخ رَو٠ؼ اٌْؼو ٌٍْق١ٖخ اٌزٟ أِبِٗ . 

خ اٌّمبثٍخ ٔؾٕبء ٚهوٛع اٌْق١ٖٚونٌه ٚٙؼ١خ ا ف اٌْؼو اٌَّزو٠ؾخ،ٚئْ ٚٙؼ١خ عًٍٛ ِٖف

ٞ ػٍٝ ِبكح ِٖففخ اٌنٞ ٠ظٙو ث١ٓ اٌْق١ٖز١ٓ ،ٚاٌنٞ  ِٓ اٌّؾزًّ أْ ٠ؾزٛئٙبفخ ػٍٝ ا٦ٔبء 

جوح فٟ ْ اٌوٍبَ وبْ ػٍٝ كها٠خ ع١لح ثمٛاػل اٌوٍُ ، ٌٚٗ فً مٌه ٠لًٌ ػٍٝ أو أٚ ٕجغ ٌٍْؼو ،

اٌٛعٖٛ ٚٛٛي  . ِٚٓ ف٩ي ٩ِؽظخ ٩ِِؼٌف١ٕخ ْٔبئ١خ ٌٍّٛا١ٙغ او١ف١خ ئػلاك اٌزى٠ٕٛبد ا٦

، ٚونٌه ِٓ ٌْٛ اٌجْوح اٌفبرؼ ، ٠ّىٓ ٌٕب ٔؾىُ ػٍٝ اْ ّقٛٓ اٌّْٙل  وبٔذ  اٌْؼو ٚٔؼِٛزٗ

ِزٍٛط١خ ١ٌَٚذ ىٔغ١خ. ٚ٘ٛ ِب ٠ٕطجك ػٍٝ وبفخ ّقٛٓ اٌّْب٘ل  ا٤فوٜ اٌّوٍِٛخ ػٍٝ 

ػزمبك ثأْ ٍٛب ِّب ٠لػٛٔب ئٌٝ ا٨ب ٚأِبِٗ لاٌغلاه ٔفَٗ . ٚٔوٜ ّقٖب آفو عبٌَب ٚث١لٖ ٍّٙ

ّٔب رىْٛ ِّٙزٗ ٌغوٗ ؽّب٠خ ا٤ّقبٓ ِٓ اٌقطو ٛك ٘نا اٌْقٔ فٟ ِضً ٘نٖ اٌؾبٌخ ، ئٚع

اٌّؾزًّ . ٚئٌٝ أػٍٝ ا١ٌَبه ِٓ اٌْى١ٍٓ، ٠ٛعل ّىً ٕغ١و ثٛعٗ ؽ١ٛأٟ ، ٚاٌنٞ ٠ّىٓ أْ 

 ثبٌطج١ؼخ.٠ّضً ٚعٛكٖ ٌؾبٌخ ٛم١ٍٛخ ، أٚ أْ ٚعٛكٖ ِورجٜ  ثّىبْ ٚعٛك ا٤ّقبٓ 

ا١ٌَبه ِٓ اٌغلاه ٔوٜ ص٩صخ أّقبٓ  . ٠ٛعل ّىً ئِوأح فٟ  فٟ أػٍٝ ، ٚٚفٟ ِْٙل آفو   

اٌٍٜٛ رورلٞ ٌجبً ّفبف ٚاٍغ، ٚهع٩ْ  ٠جلٚاْ ثلْٚ ٩ِثٌ أؽلّ٘ب ػٍٝ ا١ٌَبه  ثٛٙغ 

اٌٛلٛف، ٚا٢فو ػٍٝ ا١ّ١ٌٓ ٚ٘ٛ فٟ ٚٙغ اٌغًٍٛ.  ٠ٚجلٚ اٌْقٔ اٌٛالف ػٍٝ ا١ٌَبه ٚ٘ٛ 

ّوأح ، أِب اٌْقٔ اٌنٞ ٠غٍٟ ػٍٝ ا١ّ١ٌٓ ف١ظٙو ٚ٘ٛ ٠َّه ث١لٖ ا١ٌَوٜ ا١ٌل ا١ٌّٕٝ ٠لفغ اٌ

ٌٍّوأح ٠ٚورىي فٟ ٠لٖ  ا١ٌّٕٝ ػٍٝ ا٤هٗ. وّب ٔوٜ فٟ أٍفً اٌٍٛؽخ أؽل ا٤ّقبٓ ٚ٘ٛ فٟ 

ؽبٌخ عًٍٛ ٚ٘ٛ ٠َزٕل ث١لٖ ا١ٌّٕٝ ػٍٝ ئؽلٜ هوجز١ٗ ث١ّٕب ٠َزٕل ػٍٝ ٠لٖ ا١ٌَوٜ ػٍٝ ا٤هٗ . 

وّب  اٌض٩صخ،لل ٌٛٔذ ثبٌٍْٛ ا٤ؽّو، ق١ٖبد اٌّوٍِٛخ فٟ اٌّْب٘ل ْظخ اْ ع١ّغ ا٠ٌّٚىٓ ٩ِؽ

 .ٛف ئٌٝ ا٤ػٍٝ ٚثٍْٛ فبرؼ ِزْبثٙٗرجلٚ رَو٠ؾبد اٌْؼو اٌٍّف
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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( وّب ٠ظٙو فٟ أٍٍٛة اٌوٍُ ٚاٌزى٠ٛٓ ٌٍّغّٛػبد  فٟ  8 –ٚرطبٌؼٕب  ٌٛؽخ أفوٜ ) ّىً    

( اٌزٟ رز١ّي ثٛعٛك ّق١ٖخ رزٍٜٛ اٌّْٙل ٚ ّق١ٖزبْ ػٍٝ ا١ّ١ٌٓ  7 –اٌٍٛؽخ اٌَبثمخ ) ّىً 

( رزىْٛ ِٓ ص٩صخ أّقبٓ ، ّقٖبْ ٠مفبْ فٟ 8 –ٚػٍٝ ا١ٌَبه . اٌٍٛؽخ اٌّؼوٚٙخ فٟ ) ّىً 

ٚٙغ عبٔجٟ  ّٚ٘ب ٠َّىبْ ثاِوأح  رمف ثٛٙغ أِبِٟ ٚهأٍٙب غ١و ٚاٙؼ ٚلل ٚٙؼذ ٠ل٠ٙب 

ٌّْٙل  رظٙو ثٍجبً فٚفبٗ ٚاٍغ ري٠ٕٗ ىفبهف ػٍٝ ئٌٝ اٌقٍف، ّٚىً اٌّوأح اٌزٟ رزٍٜٛ ا

ّىً ِغّٛػبد ِٓ اٌقطٛٛ اٌّزمبٛؼخ ٠ٚظٙو أٍفً اٌضٛة ٌجبً آفو ألً ػوٙب كاوٓ  ٠ًٖ 

ػٍٝ اٌىؼج١ٓ ، وّب ٠ظٙو ٔفٌ ا٤ٍٍٛة اٌيفوفٟ اٌّوٍَٛ فٟ ٚىاه اٌْقٔ اٌٛالف ػٍٝ ٠َبه 

ْ فبرؼ وّب ٠ظٙو ّؼوٖ ا٤ث١٘ إٌبظو اٌنٞ هٍُ ثٛٙغ ّجٗ عبٔجٟ لبئُ . ٚرظٙو ثْورٗ ثٍٛ

اٌّٖفف ثبٌزَو٠ؾخ اٌّؼوٚفخ ٌٍْق١ٖبد  ا٤فوٜ اٌّوٍِٛخ فٟ ٔفٌ اٌىٙف، ٚوّب ٘ٛ ٚاٙؼ 

 فٟ ػ١ٕبد اٌٍٛؽبد اٌّؼوٚٙخ فٟ ٘نا اٌجؾش. 

٠ّىٓ أْ ٔوٜ اٌْقٔ اٌضبٌش اٌنٞ ٠ظٙو فٟ اٌغبٔت ا٢فو ػٍٝ ١ّ٠ٓ إٌبظو ٚثَّزٜٛ ٚ     

ف رَو٠ؾخ ّؼوٖ ػٓ اٌْقٔ ا٢فو.ٚلل ظٙو ثجْوح  ٌٚجبً أػٍٝ ِٓ ا٢فو٠ٓ، ٚاٌنٞ رقزٍ

ثٍْٛ أؽّو كاوٓ ، ٚ٘ٛ ٠َّه ثبٌّوأح ثْىً ػ١ٕف ِٓ ف٩ي ؽووخ هعٍٗ ا١ٌّٕٝ اٌّض١ٕخ  اٌّزملِخ 

 ٥ٌِبَ  ٚونٌه ؽووخ هعٍٗ ا١ٌَوٜ اٌّض١ٕخ ئٌٝ اٌقٍف. 

ّىبي ثْو٠خ ( ٟٚ٘ ِٓ كٚه اٌؾٖبْ ، رطبٌؼٕب ٍجؼخ أ 2ِٚٓ هٍِٛبد وٙف ) ر١ٓ اٌؼبّك   

عبٌَخ ِىٛٔخ ِٓ ص٩صخ هعبي ٠غٍَْٛ ػٍٝ ّىً ِضٍش ٠ٚؾٍّْٛ آ٨د ١ٍِٛم١خ ػٍٝ ِب ٠جلٚ، 

 9 –فو٠بد ) ّىً ء ٠غٍَٓ  ػٍٝ َِزٜٛ أكٔٝ ، رغٌٍ ئؽلا٘ٓ فٟ ٚٙغ ِمبثً ٥ٌٚأهثؼخ َٔب

غ ْٔبك ِخ ٚاْ ؽووخ ا٤فو٠بد ر١ْو ئٌٝ ا٦(.  ٠ّٚىٓ أْ رىْٛ اٌّوأح اٌّمبثٍخ ٥ٌفو٠بد ِغ١ٕ

اٌّغ١ٕخ اٌوئ١َ١خ ث١ّٕب ٠ؼيف اٌوعبي ا١ٌٍّٛمٝ.ٚرجلٚ  ع١ّغ ا٤ّىبي كاوٕخ ،  ٤ٔٙب  ٍِٛٔخ ثبٌٍْٛ 

ا٤ؽّو وّب ٘ٛ ِزجغ  فٟ هٍَٛ رٍه اٌىٙٛف .ٚأّىبي اٌوؤًٚ وّب رجلٚ فٟ ٌٛؽبد أفوٜ ٌٕفٌ 

 (.6 –اٌوٍبَ ٚفٟ ٔفٌ اٌىٙف ، ٠ّٚىٓ ِْب٘لح مٌه فٟ ٌٛؽخ اٌوعً ٚاٌّوأح )ّىً 

( ، ٌطالعنا مشهد قتال بالنبال ،  1د مشاهد  الدور الرعوي القدٌم فً منطقة ) وان امٌل ومن أح
وهً األسلحة المستخدمة فً الصٌد والقتال على حد سواء فً ذلك العهد. وٌمثل المشهد معركة 

( ، مجموعة واحدة مكونة مما  11 –بٌن مجموعتٌن . ٌظهر فً اللوحة المعروضة ) شكل 
ى جدار ن مقاتال فً وضع هجومً على مجموعة أخرى تقابلها مرسومة علٌقرب من عشرٌ

هدناه فً مواضٌع أخرى سابقة اشخاص بنفس الشكل الذي شالكهف. تظهر تسرٌحات الشعر لأل
خاص قد رسمت (. وٌمكن مالحظة بأن مالمح األش 5 –( وكذلك ) شكل 3 –، أنظر ) شكل 

المالبس التً طلٌت باللون األحمر المعتاد، فإنها تتكون هم بلحٌة.أما بشكل جٌد ، وٌظهر بعض
ً وسط المجموعة شخص بشكل من ثوب قصٌر مغطى  بعض منها بثوب طوٌل . كما ٌبرز ف

نتباه ، ٌرتدي ثوب طوٌل شفاف وٌتحرك بحركة بطٌئة باتجاه معاكس لحركة سٌر ٌثٌر اال
ون السهام. ومن المحتمل أن ٌكون هذا المقاتلٌن ، وٌمسك بٌده عصا بٌنما باقً المقاتلٌن ٌحمل

الشخص هو القائد  الذي ٌصدر األوامر لمجموعة المقاتلٌن وحثهم على القتال.كما نالحظ 
ٌظهر بدون مالبس  وهو فً حالة ركض ٌحمل على ظهره  شخصٌة  فً مقدمة الصف الثالث

المرجح أن ٌكون هذا حمالة مملوءة مستطٌلة الشكل كالتً ٌحملها المقاتلٌن فً الحروب . ومن 
 الشخص ٌحمل أمتعة أو سهاما للمقاتلٌن.

التً   ( .  11 –لمجموعة من القضاة * ) شكل  وٌطالعنا مشهد آخر من منطقة جبارٌن ،   
والمجموعة مكونة لٌس ٌرجع  عالم اآلثار الفرنسً هنري لوت زمنها إلى ما بعد فترة الثٌران . 

مجموعة من النساء فً مقدمة الصف العلوي من المشهد من الرجال فقط ، بل  ٌمكن مشاهدة 
صغٌرا مختلفا عن غطاء رأس الرجل . غطاء رأس أو أن غطاء الرأس فٌها والتً تبدو بدون 

 ألوانكالقبعة الكبٌرة العالٌة  التً تزٌنها الزخارف بعدة  بدو غطاء الرأس لكافة الرجال حٌث ٌ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 التسمٌة كما ٌذكرها مكتشف الرسوم وقائد الحملة الفرنسً هنري لوت بكتابه: لوحات تسٌلً. *



17 

 

. ولهم أحزمة حمراء ،األبٌض محددة من الخارج باللونوأجسامهم ملونة باألزرق والرمادي 
كما ان غطاء الرأس لكافة الرجال شبٌها إلى حد كبٌر بغطاء الرأس الفرعونً، مما ٌدلل على 

ٌن القدماء والمصرٌٌن القدماء فً تلك الفترة. وإن أغطٌة الرأس  ٌاالتصال المتبادل بٌن اللٌب
 علٌها. أٌضا ،هً التً دعت مكتشف هذه اللوحة إلى إطالق تسمٌة القضاة

  

 
 

 9يُطقت واٌ ايُم  -انذوس انشػىٌ انقذَى  –رالد يشاهذ بخغشَغاث شؼش فاحغت انهىٌ  ( 7 –) ّىً 
 183ٓ  -اٌفٓ اٌٖقوٞ ٚصمبفبد اٌٖؾواء لجً اٌزبه٠ـأوبوًٛ ،  ػٓ وزبة : ربكهاهد

 

 
 

 9يُطقت واٌ ايُم  –انذوس انشػىٌ انقذَى  -رالد أشكال بششَت ( 8 –) ّىً 
 184ٓ  -اٌفٓ اٌٖقوٞ ٚصمبفبد اٌٖؾواء لجً اٌزبه٠ـأوبوًٛ ،  : ربكهاهدعن كتاب 

 

 

 
 

 دوس انغظاٌ – 2يُطقت حٍُ انؼاشق  –عبؼت أشكال بششَت صانغت  ( 9 –)ّىً 
 213ٓ  -اٌٖؾواء لجً اٌزبه٠ـاٌفٓ اٌٖقوٞ ٚصمبفبد أوبوًٛ ،  : ربكهاهدعن كتاب 
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 9يُطقت واٌ ايُم -انذوس انشػىٌ انقذَى –يشهذ قخال  ( 10 –) ّىً 
 185ٓ  -اٌفٓ اٌٖقوٞ ٚصمبفبد اٌٖؾواء لجً اٌزبه٠ـأوبوًٛ ،  : ربكهاهدعن كتاب 

 

 

 
 

 جبارينمنطقة  -مع تأثير مصري -ما بعد فترة الثيران –القضاة ( 11 -) شكل

  81رقم  -قصة لوحات كهوف الصحراء الكبرى قبل التارٌخ لوحات تسٌلًعن كتاب: 
 

 
 

  يضايٍُ انشعىو انظخشَت

 

 انظُذ  -9

 انشػٍ -2
 

 : انظُذ -9

 

هٍِٛبد ٤ّقبٓ ٠ظٙو ِٓ ف٩ي اٌىض١و ِٓ اٌوٍَٛ اٌٖقو٠خ فٟ اٌٖؾواء اٌىجوٜ    

ِقزٍفخ ِٕٚبٛك ِزجبػلح . ٠َزقلِْٛ إٌجبي فٟ اٌّْب٘ل اٌمزب١ٌخ أٚ أصٕبء ا١ٌٖل  ثفزواد ربه٠ق١خ 

اٌنٞ ٠وعغ ئٌٝ فزوح اٌوؤًٚ اٌَّزل٠وح ٌّٕطمخ )ر١ٓ رياه٠فذ(  (12 –) ّىً  فٟ ٔجب٨ فٕوٜ

اٌٛالؼخ ّٙٓ ٍٍٍَخ ر١ٍَٟ ، ٚاٌنٞ ٠ظٙو ث٩ِّؼ ىٔغ١خ ٚاٙؾخ ٚٔٛع اٌٍجبً ػٍٝ اٌٍٜٛ، 

(   13 -ّىً ٍٝ اٌغَُ . وّب ٔوٜ آفوا فٟ ) ٚاٌو٠ْزبْ ػٍٝ اٌوأً ٚاٌيفبهف  اٌزٟ رظٙو ػ

 ( اٌٛالؼخ ّٙٓ ٍٍٍَخ ربكهاهدٚاْ أ١ًِ ) طمخّٕثاٌلٚه اٌوػٛٞ اٌمل٠ُ ٚاٌنٞ ٠وعغ ئٌٝ 

أوبوًٛ ، ٚ٘ٛ ٠جلٚ أوضو هّبلخ ِغ ا٨فز٩ف فٟ رَو٠ؾخ اٌْؼو ٚٔٛع اٌٍّجٌ ٚفٍٛ اٌغَُ ِٓ 

غ اٌزؼ٠ٛناد اٌزٟ رظٙو ػٍٝ عَُ اٌْىً اٌَبثك، ئٙبفخ ئٌٝ ا٨فز٩ف فٟ ّىً ٌجبً اٌنٞ ٠ٛٙ

ٍٜٚ اٌغَُ هغُ أّٔٙب ٠َزقلِبٔٗ ٌٕفٌ اٌغوٗ ٚ٘ٛ ٌَزو اٌؼٛهح وّب ٠جلٚ. .  ٚثغ٘ إٌظو 

لًٌ ِٓ عٙخ أفوٜ ئٌٝ عبٔت ٚعٛك ػٓ ٔٛع اٌؾ١ٛأبد اٌَّزٙلفخ فٟ ا١ٌٖل  ، فاْ مٌه ٠
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فٟ اٌؼٖٛه اٌمل٠ّخ فٟ  اٌؾ١ٛأبد اٌّقزٍفخ ػٍٝ ٚعٛك اٌؾ١بح اٌطج١ؼ١خ ِٓ أٔٙبه ٚأّغبه

 سلسلة جبال تادرارت الذي ٌبعد قلٌال عن على أحد جدران كهوف وادي إٌكًف.اٌٖؾواء اٌىجوٜ
، توجد لوحة كبٌرة تضم مشاهد متعددة مكونة من مشاهد صٌد  قرب مدٌنة غات أكاكوس

(. ٌتوسط الجدار رسم لحٌوان ضخم ٌشبه الجاموس وهو فً حالة فزع 1-14ورقص )شكل 
السهام والعصً والحبال إلصطٌاده . وقد رسم وٌوجد حوله ستة من الصٌادٌن مستعملٌن 

األشخاص الستة بأحجام مختلفة حٌث نرى أكبر الصٌادٌن حجما هو الذي ٌتوسط المجموعة و 
 تبدو ٌداه ممدودتان وكأنه قد رمى سهما صوب الحٌوان . وٌظهر بجانبه صٌادا آخر إلى ٌساره

ى أعلى من الشخص الكبٌر ، نرى أصغر حجما وبحركة مشابهة ،  وكأنه معاونا له . وبمستو
ٌبدو وقد امتد إلى رقبة الحٌوان . كما ٌظهر فوق  صٌادا ٌظهر  وهو بسحب بقوة، حبال على ما

ذلك الشخص شخصا آخر وهو فً حالة سٌر حامال على كتفه األٌمن شٌئا شبٌها بغصن الشجرة 
ر فً أسفل مشهد التً من المحتمل أن تستعمل لغرض الشواء بعد اصطٌاد الحٌوان. وٌظه

الصٌد شخصان صغٌران أحدهما ٌرفع كلتا ٌدٌه وهو ٌركض ، واآلخر ٌظهر  بنفس الحركة 
ولكنه الوحٌد الذي ٌتجه باتجاه معاكس لبقٌة الصٌادٌن . وبما ان هما غٌر مسلحٌن وال ٌحمالن 

 شٌئا، فمن المرجح أن تكون مهمتهما هً لغرض منع الحٌوان من الهروب . 

ى ٌسار مشهد الصٌد ، مجموعة مكونة من أربعة أشكال وهم ٌؤدون حركات رقص وٌظهر إل   
طقوسٌة ذات طبٌعة سحرٌة ، تبدو وكأنها مرتبطة بمشهد الصٌد ذاته. ولمزٌد من التوضٌح 

( . كما تظهر  األشكال األربعة بحركات إٌقاعٌة متشابهة حٌث أرجلهم إلى 9-14كلأنظر ) ش
. كما أنها تتشابه فً اللباس والشرائط التً تتدلى من الرأس وزوائد  الخلف ، وأٌدٌهم إلى األمام

ذٌلٌة، باستثناء الزوائد التً توضع على الرأس التً ترتبط بداللة ورمزٌة معٌنة. فنرى على 
رأس الراقص الكبٌر زائدتان معكوفتان ، و ٌضع الشخص الذي ٌلٌه فً الحجم زائدة واحدة 

غٌرة جدا على رأس الراقص الصغٌر الرابع خلف المجموعة ،أما طوٌلة . بٌنما تظهر زائدة ص
الراقص الصغٌر الذي ٌقع أمام المجموعة وبمستوى أعلى، فٌظهر بدون زائدة على رأسه. و 

 ٌمكن أن تكون تلك الزوائد عبارة عن أنواع من الرٌش أو قرون الحٌوان.
( مكونا من ثالثة  8 -14شكل ة الٌسار ، مشهد رقص آخر ) وٌظهر فً أعلى الجدار من جه

أشخاص كبٌرة الحجم ٌؤدون رقصة بحركات متشابهة وبلباس متشابه كما ظهر فً مشهد 
الرقص السابق. الراقصون الثالثة ٌتحركون إلى األمام ، ورؤوسهم تمٌل إلى الوراء وٌنظرون 

أرجل الشخص ن حركة أرجلهم متشابهة عدا حركة وأٌدٌهم مرفوعة إلى أعلى . كما أ إلى أعلى
خرٌن. وٌحمل كل من الشخصٌن المجموعة ، فً مفتوحة أكثر من اآلالكبٌر الذي ٌظهر خلف 

نها ضمن طقوسٌة معٌنة ترتبط بطبٌعة المشهد الثانً على ما ٌبدو، غصن شجرة وكأاألول و
ولباسه الخاص الذي ٌظهر بوضوح على  منطقة الخصر وتسرٌحة الرأس وملحقاته. كما تظهر 

فً حالة رقص ، كما ٌظهر فً  هد لشخصٌن  ٌحمالن أغصانا وٌبدوانالجدار مش فً أسفل
ٌسارهما ثالثة من الثٌران بأحجام وأشكال مختلفة، وقد ظهر أحدهما وهو ٌثنً قوائمه األمامٌة ، 
وٌظهر خلفه شخصان بعٌدان  بلون داكن وهما فً حالة جري . كما ٌظهر أمام تلك الحٌوانات 

بوضع مختلف عن اآلخرٌن بتسرٌحة شعره . كما انه الوحٌد من بٌن كافة أحد األشخاص وهو 
األشخاص الذٌن ٌظهرون فً مشاهد الجدار، وهو ٌظهر فً حالة جلوس . وقد رفع أحد ذراعٌه 

عن تفسٌر لوجود هذه الشخصٌة ،  ذا ما بحثناٌئا برؤوس متشابهه ٌشبه الغصن. وإوهو ٌمسك ش
 ه الممٌزة التً ترتبط بقدسٌة معٌنة أو موقع سلطوي أو ملكً .ن تدلل على مكانتفإنها ٌمكن إ

وٌمكننا اإلستدالل من خالل األحجام المتفاوتة لألشخاص واختالف المستوٌات فً المشهد     
الواحد، بأن الرسام ٌحاول إظهار العمق فً اللوحة أي انه ٌدرك بمستوى معٌن، ظاهرة األبعاد 

من الرسوم الصخرٌة الطبٌعة .وهو وما ٌظهر فً العدٌد  والتالشً لألشكال المنظورة فً
ن مشاهد الرقص المرسومة عل الجدار إنما تدلل على الوظٌفة السحرٌة األخرى . كما أ

 االستعطافٌة المرتبطة بمشاهد صٌد الحٌوانات بشكل أساسً.
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مثل أكاكوس ٌطالعنا مشهد صٌد ٌ ومن منطقة الحرارٌق ، إحدى مناطق جبال تادرارت    
مجموعة من الصٌادٌن وهم ٌطاردون مجموعة صغٌرة من الوعول الكبٌرة أو ربما ثٌران . 

.  ٌشكل المشهد مجموعة  ( 18 –) شكل  وٌرجع مكتشف هذه اللوحة إلى الدور الرعوي القدٌم
أقواسا صغٌرة للصٌد وقد  حاملٌن بالٌد الٌمنى ، هد امكونة من ستة أشخاص على ٌمٌن المش

انثنت الٌد الٌسرى إلى الخلف ، وقد رسموا جمٌعهم بحركات متشابهة  وهم ٌركضون وراء 
ٌتدلى من  جسام سوى ما ٌظهر فً الخلف من شًءالطرائد. وٌظهر الصٌادون وهم عراة األ

اللفاف الخصر ٌشبه الذٌل.حٌث إن ما ظهر فً مناطق عدٌدة أخرى بأن األشخاص قد استعملوا 
على منطقة الحوض أو بلباس على كامل الجسد، كما ٌشاهد فً لباس مجموعة من النبالٌن ٌعود 

وحٌث تقع المنطقتان ضمن سلسلة جبال  1تارٌخهم إلى نفس الفترة ولكن فً منطقة وان امٌل،
 (.   11ذاتها. أنظر شكل ) 
والتً ، أكاكوس ة تادرارتمن منطقة عٌن إٌهٌد الواقعة ضمن سلسل ( 16 –ونطالع فً ) شكل 

عدة مشاهد للصٌد أو القنص. فنشاهد تنتمً إلى رسوم الدور الرعوي القدٌم. وٌظهر فً الشكل،
ن الصٌادٌن وهم ٌحملون نباال وأقواسا مقعرة من وسطها وتظهر مجموعة م ،على ٌسار الجدار 

بانحناء مزدوج ، وهو ما شاهدناه فً أقواس النبالٌن فً بعض مناطق هضبة تسٌلً وكما ٌظهر 
(. كما نرى أمام تلك المجموعة من الصٌادٌن ، حٌوان ضخم بحجم الثور أو 19فً ) شكل 

ن هذا المشهد، استخدام الكالب فً الصٌد حٌث .كما نرى ضم* الودانالجاموس ولكنه ٌشبه 
نرى كلبان وهما ٌعضان الحٌوان الذي وقف مستسلما، من األمام ومن أرجله الخلفٌة وكأنهما قد 
تدربا إلنجاز هذا الفعل. كما نرى أٌضا ، أن أحد الصٌادٌن وهو ٌمسك بالقوس بٌده الٌسرى وقد 

بسهم  الودانقه السهم من القوس بحٌث أصاب سحب ٌده الٌمنى إلى الخلف للداللة على إطال
برقبته. بٌنما ٌصوب الصٌاد اآلخر المرسوم خلف الصٌاد األول بسهمه نحو ذلك الحٌوان، كما 

 ٌظهر صٌاد ثالث ٌعد سالحه خلفهم.  
صغٌرا وهو ٌركض بسرعة ، ٌالحقه كلبا  وداناوإلى أعلى مشهد الصٌد الذي ذكرناه ٌظهر    

ضه من الخلف. كما ٌظهر فً أعلى ٌمٌن الجدار، مجموعة أخرى من بقدر حجمه وهو ٌع
الصٌادٌن وهم ٌحٌطون بحٌوان من فصٌلة القرود الكبٌرة كما ٌبدو فً الرسم. وٌشاهد  خلف 
رأس الحٌوان ، أحد األشخاص وهو ٌركض أمام الحٌوان بمحاولة إلٌقافه وبٌده سالحه المكون 

المشهد بأن عملٌة الصٌد قد تم اإلعداد لها بشكل محكم  من القوس والسهم. ومما ٌتضح من هذا
كما نرى اختالف فً نوع الكالب المستخدمة فً الصٌد. حٌث ٌظهر الكلبان مع لكً تتم بنجاح. 

المجموعة األولى من نوع الكالب العادٌة بٌنما ٌظهر الكلب الذي ٌطارد الودان الصغٌر فً 
 العلوي  ، من فصٌلة السلوقً. هدالمش

 
 

 يُطقت حٍُ حضاسَفج -فخشة انشؤوط انًغخذَشة انًخطىسة–انُبال (12 –) ّىً 

 44ٌٛؽخ هلُ  -لٖخ ٌٛؽبد وٙٛف اٌٖؾواء اٌىجوٜ لجً اٌزبه٠ـ -ػٓ وزبة: ٌٛؽبد ر١ٍَٟ                       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 * اٌٛكاْ : ٘ٛ وجِ ثوثوٞ وج١و اٌؾغُ
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 طقت واٌ أيُمُي –انذوس انشػىٌ انقذَى  –قُاص ) َبال ، طُاد (  (13 -) ّىً
 189ٓ  -اٌفٓ اٌٖقوٞ ٚصمبفبد اٌٖؾواء لجً اٌزبه٠ـأوبوًٛ ،  ػٓ وزبة : ربكهاهد  

 

 
 

 يشاهذ طُذ وسقظاث يخخهفت يشعىيت ػهً صذاس بىادٌ إَكٍ( 1-14) ّىً 
 170ٓ  -اٌفٓ اٌٖقوٞ ٚصمبفبد اٌٖؾواء لجً اٌزبه٠ـأوبوًٛ ،  ػٓ وزبة : ربكهاهد

 

 
 

 َهاَت دوس انشؤوط انًغخذَشة -يُطقت وادٌ اَكٍ –9يشهذ سقض (  2-14) ّىً 
 170ٓ  -مبفبد اٌٖؾواء لجً اٌزبه٠ـاٌفٓ اٌٖقوٞ ٚصأوبوًٛ ،  ػٓ وزبة : ربكهاهد

 

 
 

 َهاَت دوس انشؤوط انًغخذَشة -يُطقت وادٌ اَكٍ –2يشهذ سقض   ( 3-14) ّىً 
 171ٓ  -اٌفٓ اٌٖقوٞ ٚصمبفبد اٌٖؾواء لجً اٌزبه٠ـأوبوًٛ ،  : ربكهاهدعن كتاب 
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 يُطقت انغشاسَق –انذوس انشػىٌ انقذَى  –يشهذ طُذ  (15 -) ّىً

 179ٓ  -اٌفٓ اٌٖقوٞ ٚصمبفبد اٌٖؾواء لجً اٌزبه٠ـأوبوًٛ ،  : ربكهاهدعن كتاب 

 

 
 

 يُطقت ػٍُ إَهُذ –انذوس انشػىٌ انقذَى  – طُذ  يشهذ  (16 -) ّىً

 

 

 

 انشػٍ :  -2

 

وّب رؼوفٕب ػٍٝ ثؼ٘ أٔٛاع ا٤ٍٍؾخ اٌَّزقلِخ فٟ ا١ٌٖل ػٕل اٌزؼوٗ ٌّٛٙٛع ا١ٌٖل ،   

فّٓ اٌّف١ل أ٠ٚب أْ ٔزؼوٗ ٌجؼ٘ أٔٛاع اٌؾ١ٛأبد اٌزٟ ػبّذ فٟ اٌٖؾواء اٌىجوٜ فٟ 

اٌمل٠ّخ. ٚئْ ِب ٍٕؼوٙٗ ِٓ ؽ١ٛأبد ١ٌٌ ثبٌٚوٚهح أْ رىْٛ ّٙٓ اٌؼ١ٕبد اٌؼٖٛه 

اٌٛالؼخ ّٙٓ  4اٌَّزٙلفخ فٟ اٌزؾ١ًٍ ٌّؾلٚك٠زٙب. ٚٔوٜ ػٍٝ أؽل اٌغلهاْ فٟ ِٕطمخ ر١ْٔٛذ 

(. ٠ٚظٙو فٟ ِْٙل ا١ٌٖل رَغ 17 -ٍٍٍَخ عجبي ا٤وبوًٛ ، ِْب٘ل ١ٌٍٖل ٚاٌوػٟ ) ّىً 

ؽ١ش رجلٚ اٌيهافبد اٌجؼ١لح إٔغو ؽغّب ِٓ ِض٩١رٙب اٌمو٠جخ  ىهافبد ٚلل هٍّذ ثْىً ِٕظٛهٞ

أٍفً اٌيهافبد، ِْٙل ١ٕل آفو ٌٛكاْ ثٍْٛ كاوٓ ثبٍزقلاَ اٌوِؼ  فٟ ِملِخ اٌّْٙل. ٠ٚظٙو

ٚاٌى٩ة  . وّب ٠ظٙو ِْٙل ١ٕل أفو ثٍْٛ كاوٓ أ٠ٚب، ف١ٗ  أؽل ا١ٌٖبك٠ٓ ٠ؾًّ لٍٛب ٚٔج٩  

كاْ اٌنٞ ٠ظٙو أِبِٗ. ٚئٙبفخ ئٌٝ ِْٙلٞ ا١ٌٖل ، ٔوٜ  ٠زٍٜٛ ٚكأبْ ٚ٘ٛ ٠ؾبٚي ئٕط١بك اٌٛ

، صٛه٠ٓ ِزمبث١ٍٓ ثٍْٛ كاوٓ ٚثموْٚ ث١ٚبء ٚثغبٔجّٙب هاع ثٍْٛ كاوٓ ٚ٘ٛ ٠َّه ثؼٖب ، ّٚؼو 

هأٍٗ ثٍْٛ أث١٘ ٠ٚغ ػ١ٍٗ ه٠ْخ ث١ٚبء . ث١ّٕب ٠ظٙو ِٓ اٌغٙخ ا٤فوٜ ِٓ اٌضٛه٠ٓ ، هاع 

ٚ٘ٛ ٠ؾًّ ػٖب كاوٕخ . وّب ٠ظٙو صٛه صبٌش أث١٘  صبْ ثمله ؽغُ اٌواػٟ ا٤ٚي ثبٌٍْٛ ا٤ث١٘

اٌٍْٛ فٟ ٍٜٚ اٌغلاه ٚلل رواوت ِؼٗ ١ٕبك ثؾغُ ٕغ١و ٠ؾًّ ٩ٍؽب ١ٌٍٖل ، ٚئؽلٜ 

 اٌيهافبد اٌزٟ رجلٚ لل هٍّذ ثبٍٍٛة ٩ِِٚؼ رقزٍف ػٓ اٌيهافبد ا٤فوٜ فٟ اٌّْٙل.

ْٚٔب٘ل ؽ١ٛأبد أفوٜ ِزٕٛػخ رؼٛك ٌفزواد ى١ِٕخ  ِٕٚبٛك ِقزٍفخ. فٕوٜ ا٤ٍل اٌنٞ ٠ؼٛك    

 –(، ٚاٌف١ً اٌنٞ ٠وعغ ئٌٝ اٌلٚه اٌوػٛٞ اٌمل٠ُ ) ّىً  18ئٌٝ فزوح اٌوؤًٚ اٌَّزل٠وح ) ّىً 

( ٚع١ّؼٙب هٍّذ ػٍٝ علهاْ  20 -(. ٚونٌه ٔوٜ ِٓ اٌلٚه مارٗ ؽ١ٛاْ اٌىوولْ ) ّىً 19

ف فٟ عجبي ا٤وبوًٛ. ِٚٓ ٘ٚجخ ر١ٍَٟ رطبٌؼٕب ثؼ٘ اٌؾ١ٛأبد ِضً اٌٛػٛي اٌزٟ اٌىٙٛ
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( اٌزٟ 22 -(، ٚاٌق١ٛي اٌزٟ رغو ػوثبد )ّىً 21 -٠وعغ ربه٠قٙب ئٌٝ فزوح اٌض١واْ ) ّىً 

ٚاٌزٟ ٨  أٚ اٌَّطؾبد اٌّبئ١خ ٠وعغ ربه٠قٙب ئٌٝ كٚه اٌؾٖبْ . ٩ٌٍٚز٩ي ػٍٝ ٚعٛك ا٤ٔٙبه

ٌٛؽخ  ٔوٜ ٚغ١و٘ب، ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي د اٌّبئ١خ ٚاٌجوِبئ١خ وبٌزّب١ٍؼ اٌؾ١ٛأب ثل أْ رؾزٛٞ ػٍٝ

 (.24-ح  ) ّىً ٌٛؽخ اٌَجبػ اٌزٟ رؼٛك ئٌٝ فزوح اٌوؤًٚ اٌَّزل٠و( 23ٚ-أفواً إٌٙو ) ّىً 

أوبوًٛ  و١َبْ ، أؽل ٚك٠بْ ٍٍٍَخ عجبي ربكهاهد ّٕطمخ ٚاكِٞٚٓ فزوح اٌلٚه اٌوػٛٞ اٌمل٠ُ،ٌ

ا١ٌٍج١خ ، ٔوٜ ِْٙل ٌضٛه ٚ٘ٛ ٠جلٚ ِزٍَمب  ِٓ ٍٜٚ اٌٛاكٞ ئٌٝ ِٕطمخ أػٍٝ ، فٟ اٌٖؾواء 

ب ه٠ْخ وج١وح ٠زجؼٗ هاع  ٚ٘ٛ ثلْٚ ٍِجٌ  ٚػٍٝ هأٍٗ ٠ظٙو ّىً لجؼخ  ثو٠ْبد ٕغ١وح  رؼٍٛ٘

ٚ٘ٛ ٠ؾبٚي ل١بكح  (. ٠ظٙو اٌواػٟ  هاوٚب ٚهافؼب ٠لٖ ا١ٌّٕٝ ثؾووخ 1-25رْجٗ اٌموْ ) ّىً 

٠لٖ ا١ٌَوٜ ئٌٝ اٌقٍف ، ٚ٘ٛ ّج١ٗ ثؾووبد اٌوو٘ فٟ هٍِٛبد وض١وح   اٌضٛه، ث١ّٕب ٠ضٕٟ

أفوٜ. ٠ٚظٙو اٌضٛه ثمو١ٔٓ وج١و٠ٓ ، ٠ٚجلٚ أْ اٌوٍبَ لل اٍزغً اٌفٕبْ اٌغلاه ٌٍل٨ٌخ ػٍٝ اٌٍْٛ 

ا٤ث١٘ ٌٍضٛه اٌنٞ ٠جلٚ ثْىً ٚاٙؼ أٗ ث١ٍٔٛٓ ٚ٘ٛ ِب ٠ّضً أغٍت أٌٛاْ اٌض١واْ اٌنٞ ظٙود 

ٚثموْٚ   ؾواء . ٤ٚعً رؼي٠ي مٌه،  ٠ّىٓ أْ ٩ٔؽع  أّىبي ص١واْ  ِْبثٙخفٟ أغٍت ِٕبٛك اٌٖ

ظٙو فٟ ) قزٍفخ،  ٚ وّب ٠فٟ هٍِٛبد أفوٜ ِٓ ِٕبٛك ِ ث١ٚبء غ١ٍظخ ِؼمٛفخ ئٌٝ ا٤ِبَ ،

 ( ٚأّىبي أفوٜ ٨ؽمخ. 2-25اٌْىً 

ؽمخ ِٚٓ ِٕطمخ أفوٜ ّٙٓ ٔفٌ اٌٍٍََخ أػ٩ٖ رؼٛك ئٌٝ كٚه اٌؾٖبْ ، ٚاٌزٟ عبءد ٨   

(، ْٔٙل ئؽلٜ ٌٛؽبد اٌوػٟ اٌزٟ رّضً ثموربْ 2ٌٍلٚه اٌوػٛٞ اٌمل٠ُ ، رلػٝ ) ر١ٓ اٌؼبّك 

ٙل رؾذ اٌجموح اٌىج١وح ، ٌٚوثّب ٚهاع  وّب ٠نوو ِإٌف اٌىزبة، ث١ّٕب رظٙو ثموح صبٌضخ فٟ اٌّْ

 -ً٘نا اٌّْٙل ،) ّىٍزجؼلد ِٓ ٘نا اٌّْٙل وٛٔٙب رؼٛك ئٌٝ ؽمجخ أفوٜ غ١و اٌزٟ هٍُ ف١ٙب ا

ً ٌْٚٛ اٌجمو اٌّْبثٗ ػٍٝ ثلْ اٌجموح اٌىج١وح ا٤ؽّو، ثمغ ث١ٚبء.أٔظو ونٌه ّى (. ٚ رظٙو26

. ونٌه ٘ٛ ّىً ٌْٚٛ اٌجموح اٌٖغ١وح ثبٍزضٕبء لوٚٔٙب اٌج١ٚبء فٟٙ ٔؾ١فخ ( 2 -25فٟ ) ّىً 

أِبِٙب  اٌؾغُ اٌزٟ رزجؼٙب ٚاٌزٟ رجلٚ ػغ٩ ٚمٌه ِٓ ف٩ي ِمبهثزٙب ِغ ّىً اٌجموح  اٌىج١وح اٌزٟ

، ٚل١بٍب ئٌٝ ؽغُ اٌواػٟ اٌنٞ ١َ٠و فٍفٙب ٚ٘ٛ ٠ؾًّ ث١لٖ ا١ٌَوٜ ػٖب، ٠ٚظٙو ػٍٝ ٍٚطٗ 

 ٌفبفب فبرؼ اٌٍْٛ ّج١ٗ ثبٌزٕٛهح اٌم١ٖوح . 

ِٚٓ ِٕطمخ عجبه٠ٓ اٌٛالؼخ فٟ ٘ٚجخ ر١ٍَٟ، ػضو ػٍٝ ٌٛؽخ وج١وح  َِزط١ٍخ اٌْىً ، ٠زغبٚى    

زىْٛ اٌٍٛؽخ ِٓ ِب١ّخ ثأػلاك وج١وح رمٛك٘ب ِغّٛػخ ٌٛٛٙب ص٩صخ أِزبه ٚثؼوٗ ٠زغبٚى اٌّزو ٚر

(. ٠ٚؾزٛٞ  2-27( ٚونٌه )ّىً 1-27بح. ٚعبءد ثّمطؼ١ٓ ، أٔظو ) ّىًٕغ١وح ِٓ اٌوػ

( ػٍٝ ِإفوح اٌمط١غ ٠ٚظٙو ف١ٗ ِغّٛػخ وج١وح ِٓ اٌّب١ّخ ِزؼلكح 1-27اٌّمطغ ا٤ٚي ) ّىً 

غ صٛه أٍٛك اٌٍْٛ ثموْٚ ث١ٚبء ٔؾ١فخ ا٤ٌٛاْ ٚرُٚ وض١وا ِٓ ا٤ثمبه ٠ٚظٙو فٟ ٔٙب٠خ اٌمط١

ِٚؼمٛفخ ٌٍٛهاء  ٚرّضً اٌضٛه ا٤فو٠مٟ ، ٠زجؼٗ صٛه أث١٘ اٌٍْٛ  ثموْٚ ث١ٚبء  غ١ٍظخ ِٚؼمٛفخ 

ئٌٝ ا٤ِبَ. ٠ظٙو هاع  ٚ٘ٛ ١َ٠و ٍٜٚ اٌّب١ّخ ٘ٛ ٠ّل ٠لٖ ا١ٌَوٜ ثبرغبٖ ثؼ٘ ِٓ اٌمط١غ 

اػٟ ٚ٘ٛ ٠ٍف ٍٜٚ عَلٖ ثٍفبف فبرؼ ثّؾبٌٚخ ِٕٗ ٌؾش اٌمط١غ ػٍٝ ا١ٌَو وّب ٠جلٚ. ٠ظٙو اٌو

 اٌٍْٛ وّب ٘ٛ اٌٍجبً اٌزم١ٍلٞ اٌنٞ ٠ظٙو فٟ ٌٛؽبد أفوٜ. 

( ، ف١زىْٛ ِٓ ِغّٛػخ اٌّب١ّخ اٌزٟ رّضً  2-27غ ا٢فو ِٓ ٌٛؽخ اٌّب١ّخ ) ّىً أِب اٌّمط    

ْٚ ٔؾ١فخ اٌنٞ موؤب ِإفورٗ ٍبثمب . ٠زملَ اٌمط١غ ِغّٛػخ ِٓ اٌض١واْ أغٍجٙب ثمو -ِملِخ اٌمط١غ 

 ، ػلا اٌضٛه ا٤ٍٛك اٌّزملَ اٌنٞ ٠ظٙو ثمو١ٔٓ غ١ٍظ١ٓ ٍٛكاء . 

٠ظٙو فٟ اٌغيء ا٠٤َو ِٓ اٌٍٛؽخ ، أؽل اٌوػبح ، اٌنٞ ٘ٛ فٟ اٌٛالغ ٠زٍٜٛ اٌّْٙل اٌؼبَ    

ٌٍمط١غ ، ٚ٘ٛ فٟ ؽبٌخ ١ٍو ئػز١بك٠خ . وّب ٠ظٙو أؽل ا٤ّقبٓ فٟ ِملِخ اٌٍٛؽخ ٚ٘ٛ فٟ ٚٙغ  

ط١غ . ٠ّٚىٓ ٩ِؽظخ ّىً اٌوأً ٚاٌٍجبً اٌنٞ ٠ٚؼٗ ػٍٝ ٍٚطٗ ثأٔٗ ِزطبثك أؾٕبء ِٛاعٗ ٌٍم

 ِغ اٌْقٔ اٌنٞ ظٙو فٟ ِإفوح اٌمط١غ. 

ِٚٓ ٩ِؽظخ ّىً اٌؾ١ٛأبد اٌّوٍِٛخ فٟ اٌمط١غ ، ٚرؼلك أٌٛأٙب ، ٚؽووبرٙب اٌّقزٍفخ ٚاٌزٟ    

ٌوٍُ ، ئٙبفخ ئٌٝ ؽووبد لل هٍّذ ثللخ ِزٕب١٘خ ٚكها٠خ وج١وح ثأّىبي اٌؾ١ٛأبد اٌَّزٙلفخ ثب

ا٤ّقبٓ اٌّزٕٛػخ  ، ئّٔب رلًٌ ػٍٝ َِزٜٛ ِزملَ ِٓ اٌملهح اٌف١ٕخ ٌلٜ اٌفٕبْ اٌمل٠ُ فٟ رٍه 

 اٌؾمجخ ِٓ اٌزبه٠ـ اٌمل٠ُ.
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 4يُطقت حشىَُج  -أدواس يخخهفت -سػاة وعُىاَاث  (17 -)ّىً
 210ٓ  -اٌفٓ اٌٖقوٞ ٚصمبفبد اٌٖؾواء لجً اٌزبه٠ـأوبوًٛ ،  ػٓ وزبة : ربكهاهد

 

 
 

 يُطقت حٍُ الالٌ –دوس انشؤوط انًغخذَشة  –أعذ  (18 -) ّىً 

 90ٓ  -اٌفٓ اٌٖقوٞ ٚصمبفبد اٌٖؾواء لجً اٌزبه٠ـأوبوًٛ ،  ػٓ وزبة : ربكهاهد

 

 
 

 يُطقت حٍُ الالٌ –انذوس انشػىٌ انقذَى  –فُم  (19 –) ّىً 
 90ٓ  -اٌفٓ اٌٖقوٞ ٚصمبفبد اٌٖؾواء لجً اٌزبه٠ـأوبوًٛ ،  ربكهاهد: عن كتاب 

 

 
 

  3واٌ يىهضاس  -انذوس انشػىٌ انقذَى -كشكذٌ (20 -) ّىً 
 178ٓ  -اٌفٓ اٌٖقوٞ ٚصمبفبد اٌٖؾواء لجً اٌزبه٠ـ،  أوبوًٛ ػٓ وزبة : ربكهاهد
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 (21 -) ّىً 

 يُطقت أػانٍ حًشَج –فخشة انزُشاٌ  –انىػىل انغىداء 
 15ٌٛؽخ هلُ  -لٖخ ٌٛؽبد وٙٛف اٌٖؾواء اٌىجوٜ لجً اٌزبه٠ـ -ػٓ وزبة: ٌٛؽبد ر١ٍَٟ                         

 

 
 

 (22 -) ّىً

 دوس انغظاٌ -يُطقت حٍُ أبى حُكا -ػشبت عشبُت وخُىل
 61ٌٛؽخ هلُ  -لٖخ ٌٛؽبد وٙٛف اٌٖؾواء اٌىجوٜ لجً اٌزبه٠ـ -ػٓ وزبة: ٌٛؽبد ر١ٍَٟ                      

 
 (23 -) ّىً 

 يُطقت حٍُ حضاسَفج –فخشة انشؤوط انًغخذَشة انًخطىسة  –انغباط 

 48 ٌٛؽخ هلُ -لٖخ ٌٛؽبد وٙٛف اٌٖؾواء اٌىجوٜ لجً اٌزبه٠ـ -ػٓ وزبة: ٌٛؽبد ر١ٍَٟ                     
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 (24 –) ّىً 

 يُطقت حٍُ حضاسَفج –فخشة انزُشاٌ  –أفشاط انُهش 
 49ٌٛؽخ هلُ  -لٖخ ٌٛؽبد وٙٛف اٌٖؾواء اٌىجوٜ لجً اٌزبه٠ـ -ػٓ وزبة: ٌٛؽبد ر١ٍَٟ                     

  

 
 

 ( 1-25)ّىً 

 وادٌ كُغاٌ –انذوس انشػىٌ انقذَى  -رىس وساع 
 182ٓ  -اٌفٓ اٌٖقوٞ ٚصمبفبد اٌٖؾواء لجً اٌزبه٠ـأوبوًٛ ،  : ربكهاهدعن كتاب 

 

 
 

 ( 2-25) ّىً 

 9واٌ ايُم -انذوس انشػىٌ انقذَى-صوس يٍ انزُشاٌ
 190ٓ  -اٌفٓ اٌٖقوٞ ٚصمبفبد اٌٖؾواء لجً اٌزبه٠ـ أوبوًٛ ػٓ وزبة : ربكهاهد
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 2يُطقت حٍُ انؼاشق –دوس انغظاٌ  -وساع أبقاس (26–) ّىً 
 213ٓ  -اٌفٓ اٌٖقوٞ ٚصمبفبد اٌٖؾواء لجً اٌزبه٠ـ أوبوًٛ ػٓ وزبة : ربكهاهد

 

 
 يُطقت صباسٍَ -فخشة انزُشاٌ  –ياشُت وسػاة  (1-27)ّىً 

 28هلُ  -لٖخ ٌٛؽبد وٙٛف اٌٖؾواء اٌىجوٜ لجً اٌزبه٠ـ -ٌٛؽبد ر١ٍَٟ -ػٓ وزبة:ٕ٘وٞ ٌٛد                

 
 فخشة انزُشاٌ -صباسٍَ –شُت  وسػاة يا (2-27 ) ّىً

 28هلُ  -لٖخ ٌٛؽبد وٙٛف اٌٖؾواء اٌىجوٜ لجً اٌزبه٠ـ -ٌٛؽبد ر١ٍَٟ -ػٓ وزبة:ٕ٘وٞ ٌٛد                  
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 اٌّجؾش اٌضبٌش
 

 

 يضايٍُ انشعىو انظخشَت وانخأرُش انخاسصٍ
 

ِب هرجبٛ اٌّٛهٚس ا١ٌٍجٟ ػجو اٌؼٖٛه ِٓ ف٩ي اٌّمبهثبد اٌزب١ٌخ ث١ٓ فْٕٛ ٠ّىٓ ٩ِؽظخ ئ      

 .ٚاٌّزبفّخ ٌٍٖؾواء اٌىجوٜ اٌّغبٚهح ٚصمبفبد اٌْؼٛة ؽٚبهادلجً اٌزبه٠ـ فٟ ١ٌج١ب ٚفْٕٛ 

اٌنٞ ٠مغ ّٙٓ ؽلٚك ٘ٚجخ ر١ٍَٟ ،رظٙو ٌٕب ّق١ٖخ اٌئغٟ  -ر١ٓ رياه٠فذ  -فّٓ ِٛلغ 

اٌوالٔ ثىفٗ ا٤ث١٘ ٚ٘ٛ ٠ورلٞ ٌجبٍب ػٍٝ ٍٚطٗ ٠ْجٗ اٌزٕٛهح اٌج١ٚبء،٠ٍٚف ػٍٝ هع١ٍٗ ٌفبفب 

(. ٚئما وبٔذ ّق١ٖخ  28 -ِقططب،ٚػٍٝ هأٍٗ ه٠ْزبْ ث١ٍٔٛٓ.٠ٚظٙو فٛلٗ هاع ٚأثمبه ) ّىً 

الٔ لل ٔفند ثيِٓ غ١و اٌيِٓ اٌنٞ هٍُ ثٗ اٌواػٟ ٚأثمبهٖ،فاْ اٌوٍَٛ ثْىٍٙب اٌئغٟ اٌو

رزغبٚى وض١وا فزوح اٌض١واْ. ٚلل ٔفند اٌوٍَٛ  اٌؼبَ ، رىْٛ لل ٔفند ثفزواد ى١ِٕخ ِزمبهثخ ٨

ثطو٠مخ ف١ٕخ ٚالؼ١خ ٚاٙؾخ ، ؽ١ش وبْ اٌوٍبَ لل ٔمً ٌٕب ثٖلق ٛج١ؼخ اٌْق١ٖخ اٌَّزٙلفخ، 

ٛج١ؼ١خ ٍِجَٗ ٚؽووبرٗ ِّب ٠لًٌ ػٍٝ ِلٜ اٌزطٛه اٌفٕٟ اٌىج١و ٌنٌه اٌّغزّغ  وّب ٔمً ثٖٛهح

 اٌنٞ ػبُ ثزٍه اٌفزوح ِٓ اٌزبه٠ـ اٌمل٠ُ  ٚ٘ٛ ٠وػٝ ٠ٚولٔ ٠َٕٚظ ٩ِثَٗ ا١ٌّّيح.
 

 

 

 
 
 

 ( 28 –) ّىً  

 حٍُ حضاسسبفج -فخشة يا قبم انزُشاٌ –انضَضٍ انشاقض 
 ( 47هلُ  -لٖخ ٌٛؽبد وٙٛف اٌٖؾواء اٌىجوٜ لجً اٌزبه٠ـ -)ٌٛؽبد ر١ٍَٟػٓ وزبة:ٕ٘وٞ ٌٛد                    

 

 

 

ٟ اٌمل٠ُ ثبٌّٛهٚس ا٤فو٠مٟ أ٠ٚب، ِٓ ف٩ي اٌضمبفٟ ٌٍّغزّغ ا١ٌٍج هرجبٛ ٠ّىٓ ٩ِؽظخ ا٨ وّب   

ِب ٠ظٙو فٟ أؽل اٌوٍَٛ اٌزٟ ٚعلد فٟ ِٛلغ آفو ّٙٓ اٌولؼخ اٌغغواف١خ ٌٙٚجخ ر١ٍَٟ ِٓ 

ف١ٗ اٌؾووبد اٌوالٖخ ٚآ٨د  ( . ؽ١ش ٔو29ٜ -) ّىً    -ٍفو  -٘ٛ ِٛلغ اٌٖؾواء اٌىجوٜ ٚ

ٚٛو٠مخ َِىٙب ٚاٌّزّضٍخ ثبٌوِبػ اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ ػلح هؤًٚ، وبٌزٟ رَزقلَ   ا١ٌٖل اٌَّزؼٍّخ

أؽ١بٔب فٟ ١ٕل ا٤ٍّبن فٟ وض١و ِٓ إٌّبٛك، ِٕٚٙب ِٕبٛك اٌؼواق ِٕٚن اٌملَ . ٟٚ٘ رْجٗ 

 ٟ رٖف١خ اٌؾجٛة .اٌّنهاح اٌزٟ رَزقلَ ف
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 ( 29) ّىً 

 عفش –فخشة انشؤوط انًغخذَشة  -طُادوٌ وسياط  
 59 -هلُ -اٌٖؾواء اٌىجوٜ لجً اٌزبه٠ـ ٌٛؽبد وٙٛف -ػٓ وزبة:ٕ٘وٞ ٌٛد  ٌٛعبد ر١ٍَٟ

 

ٚ٘ٛ ِٓ أوجو ٚأغٕٝ اٌّٛالغ فٟ ٘ٚجخ ر١ٍَٟ فٟ اٌٖؾواء اٌىجوٜ  -عجبه٠ٓ  -ِٚٓ ِٛلغ     

٠زىْٛ اٌزٟ رُٚ اٌىض١و ِٓ ا٢صبه اٌف١ٕخ اٌزٟ رُ اوزْبفٙب، ٚػٍٝ أؽل اٌغلهاْ رظٙو ٌٛؽخ 

ؽ١ش اٌّمبهثخ  .(30 -) ّىًٚثأٌٛاْ ِقزٍفخ  ثوؤًٚ ١ٛٛه َٔبئ١خِٛٙٛػٙب ِٓ أهثؼخ أّىبي 

ِٓ ٌجبً  ٠ز١ّي ثٗ فواػٕخ ِٖو اٌملِبء فٟ ٘نٖ اٌٍٛؽخ ِغ ِبٟ اٌٍجبً ٚغطبء اٌوأً اٌٛاٙؾخ ف

فؼٕلِب ٠ىْٛ ٘نا  .فٟ اٌّزؾف اٌّٖوٞ اٌنٞ ٠ُٚ ِغًّ ؽ١بح اٌفواػٕخ   ٚاٌزٟ ٠ّىٓ ِْب٘لرٙب

ٓ كْٚ ّه ثأْ ٕ٘بن ػ٩لخ  رجبكي اٌّْٙل ّٙٓ ِٛهٚس اٌّغزّغ ا١ٌٍجٟ اٌمل٠ُ،  فٙنا ٠ؼٕٟ ِ

كد ئٌٝ ٘نا اٌزأص١و اٌٛاٙؼ . ٚثزجو٠و آفو ٌنٌه بف١خ أٚ ١ٍب١ٍخ ث١ٓ اٌّغزّؼ١ٓ لبئعزّبػ١خ ٚصم

وبٔٛا فٟ ؽوة َِزّوح ِغ اٌفواػٕخ ١ٌٍَطوح  رنوو اٌّٖبكه ثأْ  ٍىبْ ِٕطمخ فياْ اٌزأص١و،

، ٠ٚؾزًّ اٌّٖله هغُ ّىٛوٗ ثٖؾخ ئؽزّبٌٗ، ثأْ ٠ىْٛ اٌّٖو٠ْٛ لل رؼمجٛا ػٍٝ ٚاكٞ ا١ًٌٕ

١ج١خ ئٌٝ ٘ٚجخ ر١ٍَٟ اٌزٟ رّضً ِووي رٛاعل اٌمجبئً ا١ٌٍج١خ.  وّب ٠ّىٓ ٩ِؽظخ ثؼ٘ اٌفٖبئً اٌٍ

 -غ ا١ٌٍجٟ اٌمل٠ُ ، ِٓ ف٩ي ٌٛؽخ ٌٍّّغز اٌزأص١و اٌّٖوٞ اٌفوػٟٛٔ ػٍٝ اٌٛالغ ا٦عزّبػٟ

 -اٌّؼوٚٙخ ٍبثمب  ػٕل اٌؾل٠ش ػٓ ٕٛه اٌغّبػبد ٚاٌزٟ ػضو ػ١ٍٙب فٟ ٔفٌ اٌّٛلغ  -اٌمٚبح 

(. ٠ٚوعغ ِىزْف ٘نٖ اٌٍٛؽخ ربه٠قٙب ئٌٝ ؽٛاٌٟ ا٤ٌف اٌضبٟٔ لجً ا٩١ٌّك 11 -عجبه٠ٓ  ) ّىً

 (1) ،٠ٚوثطٙب ثؼٖو ا٩ٌٌَخ اٌضبِٕخ أٚ اٌزبٍؼخ ػْوح.  
 

 
 

 (  30 -) ّىً 

  يُطقت صباسٍَ  -اِنهت راث سؤوط انطُش بخأرُش يظشٌ 
 1-هلُ  -اٌزبه٠ـػٓ وزبة: ٌٛؽبد ر١ٍَٟ لٖخ ٌٛؽبد وٙٛف اٌٖؾواء اٌىجوٜ لجً 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 73ٓ  -ِوعغ ٍبثك ،قظت نىعاث كهىف انظغشاء انكبشي قبم انخاسَظ -نىعاث حغُهٍٕ٘وٞ: ٌٛد ، ( 1)  
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 َخائش انبغذ

 

ػٕل ِؼب٠ٕخ اٌوٍَٛ اٌٖقو٠خ اٌّىزْفخ اٌزٟ ٥ِد اٌىٙٛف ٚاٌٛك٠بْ فٟ وبفخ ِٕبٛك     

اٌٖؾواء اٌزٟ ٍٕٚٙب اٌَّزىْفْٛ ا٤ٌّبْ ٚاٌط١ٍبْ ٚاٌفو١َْٔٛ ٚغ١وُ٘ ِٓ ا١ٌٍج١١ٓ ، ٨ ٠ّىٓ 

فبٕخ ٌزواوت اٌؼل٠ل ِٓ ا٤ػّبي ػٍٝ ٤ؽل أْ ٠زًٕٛ ئٌٝ ئٍزٕزبط ػٍٝ أٍبً هاٍـ اٌؾىُ 

ٓ ف٩ي ِ.ٟٚ رؼٛك ٌفزواد ى١ِٕخ ِزفبٚرخ، ثؼٚٙب هثّب رىْٛ غ١و ِؼوٚفخ ثؼٚٙب ٚاٌز

ٌزٟ ػوٙذ ٌٍوٍَٛ اٌٖقو٠خ اٌَّزٙلفخ  لٟ ٘نا اٌجؾش، ٠ّىٓ اٍزؼواٗ ٚرؾ١ًٍ اٌؼ١ٕبد ا

 رأ١ّو إٌزبئظ اٌزب١ٌخ : 

 

اٌوٍَٛ  فٟ ِٚب١ِٓ اٌّٛا١ٙغ اٌّوٍِٛخ ػٍٝ اٌٖقٛه هاعغ ئٌٝفز٩ف ٨اْ ا  -1

فزوح  رّضٍذ ثفزواد )  اٌض١واْ(، ) ِزؼبلجخ  ى١ِٕخ فزوادػٍٝ  ىػذوبٔذ لل رٛ اٌٖقو٠خ

 .كٚه  اٌؾٖبْ ()  ٚ  ) اٌلٚه اٌوػٛٞ اٌمل٠ُ ( اٌوؤًٚ اٌَّزل٠وح (،

ظٙٛه ثؼ٘ اٌوٍَٛ اٌٖقو٠خ ثأغط١خ هأً ّج١ٙخ ثوؤًٚ اٌفواػٕخ ، ك١ًٌ ػٍٝ  -2

ا٤ٚي ٘ٛ م٘بة ارٖبي ؽٚبهٞ ث١ٓ ا١ٌٍج١١ٓ اٌملاِٝ ٚاٌفواػٕخ اٌّٖو١٠ٓ ثبرغب١٘ٓ. 

ا١ٌٍج١ْٛ ئٌٝ ِٖو ، فبٕخ ٚئْ ثؼ٘ اٌمجبئً ا١ٌٍج١خ اٌزٟ رْزون ِغ ِٕبٛك ّوق ا١ًٌٕ 

ٚاٌزٟ موود اٌّٖبكه أْ ثؼُٚٙ لل ؽىُ ٕ٘بن ، أٚ أْ اٌزأصو ثب٤ٍٍٛة اٌفوػٟٛٔ لل 

عبء ػجو اٌّٖو١٠ٓ اٌن٠ٓ ٍٕٚٛا اٌٖؾواء ا١ٌٍج١خ ٤ٍجبة ِقزٍفخ وبٌزغبهح أٚ اٌّْبهوخ 

 أٚ غ١و مٌه . فٟ اٌؾوة

ظٙٛه هٍَٛ ٌجؼ٘ أّىبي اٌوعً ثبٌؾغُ اٌىج١و ، ٚأّىبي َٔبئ١خ ثوؤًٚ ١٘ئخ  ئْ -3

اٌغبٔت اٌَؾوٞ  رؼٕٟ ٨ ٚثوٚى اٌُّٛ ٚاٌيفبهف ػٍٝ اٌغَُ اٌط١و ث١ٖغخ ا٢ٌٙخ ،

 اٌل٠ٕٟ اٌطمٍٟٛ ونٌه. اٌّغوك ، ثً اٌٍَٛن

ٌفٕبْ ثزم١ٕبد اٌوٍُ رظٙو اٌؼل٠ل ِٓ هٍِٛبد اٌلٚه اٌوػٛٞ  ثْىً ١ِّي ، ئِىب١ٔخ ا -4

ِٚؼوفزٗ ثب٤ٌٛاْ ِٚؼوفزٗ ثبٌَٕت ِٚؾب٨ٚد ا٠غبك اٌؼّك أٚ إٌّظٛه اٌفٕٟ فٟ ئٔغبى 

 اٌزى٠ٕٛبد ا٦ْٔبئ١خ اٌّقزٍفخ ٚفٖٕٛب فٟ ِٛا١ٙغ اٌوػٟ اٌّقزٍفخ.

رؼزجو أػّبي فزوح اٌض١واْ أٚ ِب ٠طٍك ػ١ٍٙب ثبٌلٚه اٌوػٛٞ ) هػبح اٌجمو(، أػّب٨ ٚالؼ١خ  -5

ٍب ٌفزواد ٍبثمخ أٚ ٨ؽمخ ٌٙب ٚوّب أظٙورٗ هٍَٛ فزوح اٌوؤًٚ اٌَّزل٠وح أٚ ِزملِخ ل١ب

 فزوح اٌؾٖبْ.

ْ اٌىٕٛى اٌّىزْفخ ثبٌٖؾواء اٌىجوٜ ٚغ١و٘ب ِّٓ ٌُ ٠ىزْف ٌغب٠خ ا٢ْ ، ٘ٛ ك١ًٌ ئ -6

 .ٕ٘بنٍبكد  ٍبثمخ ػٍٝ ٚعٛك ؽٚبهاد

 

   ٌٚفزواد ٠ٍٛٛخ ، ٨ ثل ٚأْ     ئْ رٛاعل ف١ٍٜ ِٓ أعٕبً اٌجْو فٟ ِٕبٛك اٌٖؾواء - 7      

   ق إٌّزْوح ػٍٝ لل لبك ئٌٝ ظٙٛه عٌٕ عل٠ل ٚهثّب رىْٛ أّىبي لجبئً اٌطٛاه  ٠ىْٛ           

 اٌٖؾواء ٚئٌٝ ػٖؤب اٌؾبٙو ،ٟ٘ ٔزبط مٌه اٌق١ٍٜ . ٚاٍؼخ ِٓ  َِبؽخ            
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 انًظادس وانًشاصغ 

  
 

   : ١ٌج١ب ٘نا ا٨ٍُ فٟ عنٚهٖ اٌزبه٠ق١خ، اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍب (1965) ثبىاِخ، ِؾّل ِٖطفٝ - 1         

  ٌوػب٠خ اٌفْٕٛ ٚا٢كاة، ٛواثٌٍ              

 : اٌزبه٠ـ ا١ٌٍجٟ اٌمل٠ُ ِٕن أللَ اٌؼٖٛه ؽزٝ (1971) اٌجوغٛصٟ، ػجل اٌٍط١ف ِؾّٛك -2         

 ث١وٚد.  -ِطجؼخ كاه ٕبكه -١ٍج١خِْٕٛهاد اٌغبِؼخ اٌ -ا٩ٍ٦ِٟ            

 : ِؼغُ اٌجٍلاْ ،اٌّغٍل ا٤ٚي، ث١وٚد (1955)اٌؾّٛٞ ، ٠بلٛد  -3   

     ،عبِؼخ إًٌّٛ  -ف١ًٍ، اثوا١ُ٘ ٚػٟٛٔ ػجل اٌوؽّٓ: ربه٠ـ اٌؼبٌُ اٌضبٌش اٌؾل٠ش -4   

 1989-اٌؼواق      

             اٌج١ْو، كاهٚرم١ٕبد اٌفْٕٛ( : ِٛعي ربه٠ـ 1998)اٌوث١ؼٟ، ػجل اٌغجبه ؽ١ّلٞ -5         

 ػّبْ  ،             

   ،  3،ِٛووي ا٦ٍىٕله٠خ ٌٍىزبة -: عغواف١خ ١ٌج١ب(1995)ػجل اٌؼي٠ي ٛو٠ؼ،ّوف - 6    

      ِٖو       

 اٌّؼبٕو ، كاه اٌضمبفخ ثبٌمب٘وح: أفو٠م١ب فٟ اٌزبه٠ـ  (1991) ا١ٌْـ، هأفذ غ١ّٕٟ -  7    

       :ربه٠ـ ا٩ٍ٦َ فٟ أفو٠م١ب عٕٛة اٌٖؾواء،ِْٕٛهاد (1985) اٌمبكه،كه٠لػجل  -8    

 عبِؼخ إًٌّٛ،اٌؼواق  .     

     : ٔمُٛ ٚكٞ اٌق١ً اٌٖقو٠خ عٕٛة غوثٟ ِيكح (1968)غوار١َٛهٞ ، ثبٌٚٛ  -  9    

   ِْٕٛهاد ا٦كاهح اٌؼبِخ ٣ٌصبه –اٌّغٍل اٌقبٌِ  -ِغٍخ ١ٌج١ب اٌمل٠ّخ -ثطواثٌٍ اٌغوة     

 ا١ٌٍج١خ.      

  -روعّخ ػ١َٝ ٍبٌُ -: إٌمُٛ اٌٖقو٠خ ثبٌى١ٍجخ ٚىٔىىوح (1965) فوأىٛ ٍبر١ٓ - 10

  ٛظبد ئٕلاه ا٦كاهح اٌؼبِخ ٣ٌصبه ٚاٌّزبؽف ٚاٌّؾف -اٌّغٍل اٌضبٟٔ-ِغٍخ ١ٌج١ب اٌمل٠ّخ   

 هِٚب  .  -ِطبثغ ط. ثبهكٞ -ث١ٍج١ب   

     : ٌٛؽبد ر١ٍَٟ لٖخ ٌٛؽبد  (1967، روعّخ أ١ٌٔ ىوٟ ؽَٓ )  ٌٛد  ، ٕ٘وٞ - 11      

 ، ِْٕٛهاد ِىزجخ اٌفوعبٟٔ؛ ٛواثٌٍ  ٛف اٌٖؾواء اٌىجوٜ لجً اٌزبه٠ـوٙ           

 اٌّغٍل اٌضبِٓ –١ٌج١ب –ا٦كاهح اٌؼبِخ ٣ٌصبه  -، ِغٍخ : أفجبه أصبه٠خ (1971) ١ٌج١ب اٌمل٠ّخ -1       

   : ربه٠ـ لفٖخ ٚػٍّبئٙب، كاه اٌّغوة اٌؼوثٟ، (1972) ٍِزمٝ اثٓ ِٕظٛه ا٤فو٠مٟ -13       

 رٌٛٔ              

          : ربكهاهد (1988) روعّخ ػّو اٌجبهٟٚٔ ٚ فإاك اٌىؼجبىٞ - ِٛهٞ ، فبثو٠ز١ْٛ -14     

 ِْٕٛهاد ِووي كهاٍخ عٙبك -–أوبوًٛ اٌفٓ اٌٖقوٞ ٚصمبفبد اٌٖؾواء لجً اٌزبه٠ـ           

 ،١ٌج١بٛواثٌٍ  ،13-ٍٍٍَخ اٌلهاٍبد اٌّزوعّخ -ٙل اٌغيٚ ا٠٦طبٌٟ  ا١ٌٍج١١ٓ         

  

 انًىاقغ االنكخشوَُت:     

 ِٛلغ,ا٨وزْبفبد ا٤صو٠خ فٟ ١ٌج١با٠٨طب١١ٌٓ فٟ  كٚه ثؼ٘ اٌؼٍّبء : ٍؼ١ل ػٍٟ ؽبِل -1

libyan-www.swissproject.info-art   

،ػٓ: ِٛالغ اٌزواس 1982اكهاط  -اٌٍّٛٛػخ اٌؾوح ا٨ٌىزوٟٚٔ -ِٛلغ: ٠ٚى١ج١ل٠ب  -2

 179اٌّٛلغ  –اٌؼبٌّٟ ١ٌٍَٛٔىٛ 
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Abstract 

 

 

 

Title : Pre-historical  Rock Paintings in Libya 

 

    This research paper contains of  general  introduction followed by 

goals of research, importance , samples and sources of information used. 

There are three chapters : the first , presented  a historical review of 

Libyan pre-historical rock paintings which included five periods as: 
 

1- Large animal period (Paleolithic). 
 

2- Rounded head period ( Mesolithic) . 
 

3- Cattle or Ox period (Neolithic ).       
 

 4- Horse period – the so-called: Germantic era in Fazzan which started   

after the fifteenth century B.C., which accompanied with the use of carts. 
 

 5- Camel period , started after dryness of  rivers and pastures and the 

appearance of the sand-hills. 
 

Also, the research included related place of different parts from the desert 

as , Tassili , Tadrart Acacus and the coast regions which have not much 

pre-historical works of paintings. 

 

  The second chapter contained description and analysis of chosen 

samples that dealt with : 
 

1- Social relations through images of  individual man , woman and  

groups that appear at places of all over the desert. 
 

2- Relation with nature as , hunting and pasture of cattle , presenting 

kinds of  arms used  as well as, different kinds of domestic and wild 

animals appeared .   
 

   Finally, there are conclusions and references. 

 

  

 

 
 

 

 


