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 :الملخص  

بشبة جزيرة سيناء نشرًا علميًا موثقًا،  لم تنشر من قبل الصخرية الرسوممواقع من  ثالثة ونشر دراسةهذا البحث  تناول 
علي بعد حوالي  (م2020)عام شبة جزيرة سيناء"  الذي تم الكشف عنه مؤخرًا في جنوب ي  نً ح  "كهف "طور م   وهم علي التوالي

 ،بمعرفة أحد رواد السفاري يدعي )سامر صمويل( "سعالوادي "منطقة سانت كاترين في إتجاة طريق كم تقريبًا من  ثالثين
الرسوم  تأريخالمستخدمة ل العالمية أتبعت الدراسة المعايير واألسس العلميةقد و  وادي الرحايا،و  منطقة الفرشبالمثل من و 

، وكذلك دراسة وتصنيفها الصخرية الملونة هرسومل بقدر اإلمكان والنقوش الصخرية، وذلك للوقوف علي تأريخ صحيح ومحدد
، ودراستها دراسة وصفية إحصائية، وتحديد الطرق المستخدمة "وادي الرحايا" و الفرش"،المواقع المكتشفة حوله مثل منطقة "

دراسة أن تلك المواقع داللتها الوظيفية، وقد إتضح من خالل الومعرفة ، الرسوم والنقوش الصخرية المنتشرة بتلك المواقعلتنفيذ 
المؤرخة لفترة العصر الحجري سواء تلك بشبه جزيرة سيناء  الرسوم الملونة والنقوشمن أهم  وأندر  تصنيفاتتحوي الصخرية 
 في مصر والتيالمكتشفة حديثًا  الرسوم والنقوش الصخريةلتنضم ضمن قوائم مواقع أو المؤرخة بعصور زمنية الحقة، الحديث 

 .مواقع تراث عالمييجب إدراجها ك

طريقة الحز؛ طريقة النقر؛ طريقة التهشير؛ طبعات اليد؛ كتابات ثمودية؛  ؛كهف؛ نقوش صخرية؛ رسوم صخريةالكلمات الدالة:
 عصر نبطي؛ عصر إسالمي

Abstract: 

This study aims to publish three archaeological sites in South Sinai including that 

archaeological cave of "Tur MeHani" which was recently discovered by the Egyptian explorer 

Samer Samuel through his searches in South Sinai to know it is dating and description, as well 

as study the sites discovered around it, such as "Al-Farsh", "Wadi Al-Rehayyah". 

Key words: Cave, Rock Art,  Pictrographs,  hand print,  Petrographic,  Style and Technique- 

"Laws", Thamudic inscriptions,  Nabataean era,  Islamic era. 

                                                 


على دورة في الكشف عن هذا الكهف الهام وتسليط يتقدم الباحثان بآسمي آيات الشكر والتقدير لألستاذ "سامر صمويل"  
 الضوء على تلك المنطقة الواعدة.
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 :مقدمةال

عبر الفترات  من المناطق األثرية الهامةالواقعة شمال شرق مصر تعد منطقة شبة جزيرة سيناء 
هامًا وموطنًا التاريخية المختلفة، فموقعها اإلستراتيجي جعلها حلقة وصل بين قارتي أفريقيا وأسيا ومعبرًا بريًا 

بوابة مصر ومالذها  بحق الالحقة، فكانتلإلنسان القديم منذ عصور ما قبل التاريخ وخالل الفترات التاريخية 
د عن العدي علي أرضها ، حيث تم الكشفديم لحماية الحدود الشرقية لمصرالشرق اآلدني القحضارات نحو 
النقوش الصخرية علي  مواقع وكذلك تم الكشف عن العديد من وغيرها، المواقع األثرية كحصون وقالعمن 

، ونحن بهذا هامةر التاريخية كانت شاهدًا علي أحداث تاريخية جدران أوديتها الهامة من مختلف العصو 
أهمية تلك المنطقة الغالية من أرض الكشف عن المزيد من المواقع األثرية إلبراز الصدد نحاول بقدر اإلمكان 

بنقوشها ورسومها وشواهدها األثرية  لم تنشر من قبل مصر وذلك بنشر مجموعة من المواقع األثرية الجديدة
   .ضاف إلي سجل مواقعها األثرية الهامةلت

 :منهج البحث

 في تلك المواقع الصخرية التي تم الكشف عنهاللرسوم  المنهج الوصفي التحليلي الدراسة إتبعت
، وتحليلها الدقيق للوصول إلي في إطار متشابهات المواقع األخرى ذات الصلة للوقوف علي وصفها العلمي

 :التقسيم التاليتأريخ تقريبي لها، وذلك في إطار 

 :لمواقع الدراسة الوصفيةالتصنيفية لدراسة ا

 :/ الزرانيق: كهف طور محنيالموقع األول

وادي "مدخل  "وادي سعال"كم تقريبًا في إتجاة طريق  ثالثين: يبعد عن منطقة سانت كاترين بحوالي الموقع
ويتخلل هذا الوادي العديد من المواقع األثرية التي   ،(1رقم  خريطةنظر )ا كم ثالثينالذي يبلغ طولة  "الزلجة

لبعض  2إلي بواقي دعائم حجرية باإلضافة 1 الحديث دفنات العصر الحجري رجومالتمثل مجموعة من 

                                                 

 
هي صنف من أصناف المنشآت الحجرية، وهي عبارة عن ركام حجري غير منتظم البناء تراكم بعضها فوق بعض لتكون 1

شكاًل مقبيًا يختلف شكلة وحجمه من مكان إلي أخر، وتم العثور علي أعداد كبيرة من تلك الرجوم في كثير من مواقع عصور 
مواد أثرية من محافظة الغزي، عبدالعزيز بن سعود بن جار اهلل. ": انظرزيد ما قبل التاريخ في مصر والشرق اآلدني القديم، للم

 .534 م،2007 ،2 .، ع19ـ.مج ،جامعة الملك سعود/ كلية اآلداب ،اآلداب-مجلة جامعة الملك سعود ،"دراسة مقارنةالزلفي:
التقرير "، الهاجري، محمود يوسف: انظرتتشابه تلك الدعائم الحجرية مع كثير من مثيالتها في األردن والسعودية؛ للمزيد 2 

 ،الهيئة العامة للسياحة واآلثار ،أطاللمجلة ، "هـ1421تيماء الموسم الثاني -تنقيبات األثرية بموقع رجوم صعصعاألولي لل
"نتائج  ،فوزى قاسم أبو دنه،، و وائلوأبو عزيزة، ، بركات محمد الطراونه،؛ 67–55 م،2005 ،18.ع ،قطاع اآلثار والمتاحف

المجلة األردنية للتاريخ  ،"م2015 -2010الثليثوات الجنوبية  مسوحات مشروع البادية الجنوبية الشرقية األثري في منطقة
 .93 – 73 م،2017 ،1.ع ،11ـ.مج ،عمادة البحث العلمي ،الجامعة األردنية، واآلثار
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الكهف  يوجدحيث  "جبل الُجنةظهر "إلي أن يتم الوصول إلي منطقة الزرانيق  3المبنية وي الحجريةآالم
بعثة من قبل  هوتصوير وتم فحصة ، ثر علية بمعرفة أحد رواد السفاري ُيدعي )سامر صمويل(األثري الذي عُ 

، معاينة الموقع وتوثيقهحيث قامت ب، ممثلة في اإلدارة العامة آلثار ما قبل التاريخوزارة السياحة واآلثار 
 .نامن قبل الباحثمن الناحية العلمية واألكاديمية  تأريخية وداللية وتمت دراسته دراسة وصفية

  :التأريخ

وجود العديد من الرسوم الصخرية الملونة والتي تنتمي إلي فترات زمنية فحص والتوثيق من التبين 
داكنة مختلفة تبدأ من العصر الحجري الحديث وهي الطبقة األقدم في الكهف والتي يتبين وجود طبقات لونية 

وبالقرب  جليالزمنية األقدم والتي تظهر عليها النقوش بشكل  ( وهي للفترة 4)نسبة إلي الفترة الزمنية للباتينا
ود إلي لفترة زمنية تالية تعتنتمي  مماثلة عليها رسوم ملونة لحيوانات ثدييه ُنفذتمنها توجد طبقة أخري 

 .العصرين النبطي واإلسالمي
 :الوصف

م وعرضة أكثر  3حوالي  يبلغ عمقةمن الحجر الرملي  (shelter)صخري عميقعبارة عن مآوي  
العديد من الكتل الحجرية المتساقطة من سقف  عثر عليوقد تعرض للتلف حيث م، 4م وارتفاعة 22من 

الرسوم الملونة بالطريقة المعتادة لفنون العصر الحجري الحديث في حين فذت عليها العديد من الكهف والتي نُ 
بطريقة الحز والنقر والتهشير والتي ترجع  كانت بعض جوانب الكهف تحتوي علي نقوش صخرية ُنفذت

جميعها إلي العصر الحجري الحديث، وربما أقدم من ذلك أثناء فترات الرعي الموسمية المتقطعة، ويعد هذا 

                                                 
خالد : انظرللمزيد تتنوع المآوي الحجرية المنتمية إلي عصور ما قبل التاريخ ما بين "كهوف"، و"مساقط" ومغارات "مبيت"،  3

لْف الكبير وجبل العوينات"،سعد مصطفي، " ، رسالة دكتوراه الرسوم والنقوش الصخرية في عصور ما قبل التاريخ في هضبة الج 
 .130م،  2012جامعة القاهرة، /كلية اآلثار

فى تصنيف النقوش الصخرية  اسيد علي النقش: وهى التى تساعدعوالق المادة العضوية واألك (Patena) "الباتينا"بُيقصد   4
وفقًا لترتيبها الزمنى وذلك على أساس مدى تأثر النقوش بالعوامل الجوية وتغير لونه بالتفاعل الكيميائى إلنواع األكاسيد العالقة 

خدام ويمكن اإلشارة إلى أن تأريخ النقوش الصخرية بإست، ماغنسيوم، وثانى أكسيد الكربون(على النقش مثل )أكسيد الحديد، ال
ف بأنه  بمجرد قيام الفنان بعمل نقش صخري يعني أنه أوجد سطحًا آخر مغاير للسطح األصلي نتيجة الحز يعر الباتينا حيث 

ي، جفاف، أمطار، أشعة شمس( ، ندطبيعية المختلفة )حرارة، برودةوبالتالى يتعرض هذا الجزء المحزوز الجديد للعوامل ال
ونظرا لتعلق بعض هذه ماغنسيوم، ثاني أكسيد الكربون(، المن األكاسيد العالقة بالهواء )يتعرض هذا الجزء المحزوز للعديد و 

األكاسيد علي السطح الجديد المحزوز وتعرضها ألحد العوامل الطبيعية أو أكثر يتغير شكل سطح الجزء المحزوز عن السطح 
، زمن ويعرف هذا بالتأريخ التدريجي للنقش الصخرىويبدأ هذا اللمعان في الخفوت تدريجيا بمرور ال األصلي ويعطي لمعاناً 

 ؛ وكذلك:63 -8، الصخرية في عصور ما قبل التاريخ" الرسوم والنقوش"، درويش، خالد سعد مصطفيللمزيد انظر: 
LHOTE, K.,The art of the ston age, London, 1977, 130-131, WILLCOX, A. R., The rock art of Africa, London, 

1988, 466.  
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العصر الحجري لحديث و )العصر الحجري ا أحد الكهوف التي تنتمي إلي فترة عصور ما قبل التاريخ 5الكهف
 .(علي أقل تقدير أالف عام ق.م خمسة)حوالي  "(الخالكوليثي"النحاسي 

ولماذا لفظ  هجرة ،، اليس عبورا بشريا لهم عبر شبه جزيرة سيناء في عالقاتهم التجارية المؤكدة مع 
هناك نشرها علي  وادي النيل ربما عبر صحراء مصر الشرقية والتى دعمها العثور علي الكثير من نقوش لهم

 سبيل المثل عبد المنعم عبد الحليم سي

 عبوربعد  ، خاصةالقرن الميالدي األول خاللالنبطي  ستخدام الكهف حتي العصرإ كما أستمر 
من  وشرق البحر األحمر في مصر، هرًباعبر شبه جزيرة سيناء األنباط من شمال غرب الجزيرة العربية 

ستقرارهم بعض الوقت في تلك األودية كمالذ لهم،، حتالل والهيمنة الرومانيةاإل واستمرار عالقاتهم التجارية  وا 
ستمر  مع وادي النيل والتي دعمها العثور علي الكثير من نقوشهم النبطية هناك، في الفترات إستخدامة وا 

شبه جزيرة في الطرق التجارية القديمة مسار  فيحيث أن هذا الكهف يقع بإعتباره مآوي   الزمنية الالحقة
  .سيناء

حيث يوجد به كميات كبيرة من روث حتي اآلن استخدام الكهف من السكان المحليين  كما استمر
الحيوانات والتي يتبين من خالل الفحص المبدئي اعتبار هذا الكهف أحد المآوى المؤقتة وقت هطول المطر 

 واستخدام هذه الوديان أثناء فترات الرعي المتقطعة.

 :كهف طور محني )الزرانيق(ب )رسوم ونقوش( عات الفنون الصخريةتصنيف موضو 

 اليد: "كف" : طبعات بصماتأولا 

طبعات غالبيتها ، ومن الواضح أنها ف طور محنيهبكالملونة إنتشرت طبعات بصمات "كف اليد" 
تظهر بصمات اليد بشكل صغير جدا وهي تدل حيث  ونفذت بطريقة الطباعة، {أعلي 1صوره.} 6يد ألطفال
كانوا محمولين علي كتف أو  ألطفال بما يوحي بأن تلك األطفال أمتطت نوع من أنواع الدوابربما علي إنها 

لكي تصل إلي سطح الكهف ونفذت هذه الطريقة بوضع كف اليد في األكسيد الملون ومن ثم طبع  اآلباء
 ، فظهرت بشكل ال يمتلئ فيه كامل بصمة اليد.كامل اليد علي السطح األعلى للكهف

                                                 

 
على  الكثير من مظاهر البيئة المحيطة بهكانت الكهوف بالنسبة لإلنسان األول بمثابة المالجئ والمالذات قام بتسجيل 5

، وقد عثر على كثير من األدلة األثرية التي تدل على استيطان اإلنسان للكهوف خالية من الكتاباتبطريقة مرسومة  اجدرانه
؛ للمزيد عن فن الكهوف وتعريفها وتأثيرها علي حياة إنسان تلك العصور؛ )الظرانية( ، وبقايا األدوات الحجريةريةالصخكالرسوم 

مؤسسة كان  ،دورية كان التاريخية ،""الكهف بين الحياة والموت في عصور ما قبل التاريخ، بعبد التوارياض، زينب : انظر
 .154-153 "،الرسوم والنقوش الصخرية في عصور ما قبل التاريخ"درويش، ، 18 - 9 م،2015 ،30ع ،8.جـم ،التاريخية

  انظر: للمزيد عن تفسير حجم طبعات اليد في الفن الصخري؛ 6
ROBERT, G.: « Hand sizes in rock art: Interpreting the measurements of hand stencils and prints», Rock 

Art Research23, No. 1, 2006, ANTHONY, M.: «The Role of Hand Prints in the Rock Art of the South-

Western Cape», The South African Archaeological Bulletin 53, No. 168, 1998, 98-108. 

https://www.researchgate.net/profile/Robert_Gunn3?_sg%5B0%5D=ZWfijhEKgObSVsy6LNvvJ90VYScLOfpEgTo911SXH_4bYQDrY6M1MSeybDuxHjqd7X847-I.126Gef40FlwA6EKLG94Ko3UnCddupRVJeP_nt-aC4zR4wR1IFR85PmUmHOHmj3SKIaKUOic-WOLIQYEOnddSRA&_sg%5B1%5D=V-OEOc-k6BNLq7zR-MLGlnOCjRqvmtUZ_3MOzzUfcIZZscJldlAkTOvTOh4ObQVlqtHR8ko.B3qZAtsQSQBC0Nsz6UKOkHBZDn-cJspxM9A02XHCxChGO-A4jCDDL4h6m8WbctUfqr0zLzTKuHcXlHWHFFaVwQ
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تعددت التفسيرات المتصلة بوجود مطبوعة اليد بهذه الصورة في الرسوم الصخرية للمجتمعات  قدو 
نتشار هذه العادة  ،البدائية القديمة وشملت أحد أهم األبحاث العلمية التى تناولت طباعة كف اليد والقدم وا 

على مستوى كبير من أنحاء العالم ما خلص إلى أن هذه الطبعات ما هى إال أشكال فنية ترجع بقدمها إلى 
رتباط وثيق وهام قدم اإلنسان على وجه األرض وأستمرت موجودة فى السلوك البشري حتى اآلن لما لها من إ

من حيث الشكل والوظيفة التى لها العديد من اإلتجاهات سواء الفنية أو اإلجتماعية أو العقائدية إلى أن 
وصلت فى العصر الحديث إلى المناطق الريفية مغلفة بمعتقدات لها إتصال بالسحر وتسمى "خمسة 

 8نسان القديم بهذا المكانارة إلى مرور اإلإش أوسم، أن المطبوعة تعني اإلأو  7وخميسة" لدرء الحسد والشر
أن مطبوعة تحتوي  كما . عالمة تصويرية للداللة علي خلوده وبالمثل كونها .9ترك عالمة تدل علي وجودهو 

أسمه في هذا المكان الذي  يرغب في تدوينشخص ال للدالله علي أن اتتشابه مع غيره بصمة التي الالعلي 
  .10أو اإلحتفاالت المقدسة المرتبطة بعقيدته اإلحتفاليةتمارس فيه 

 11عن طبعات اليد الموجودة في كهف وادي صوراطبعات اليد في كهف "طور محني"  تختلفو 
المنفذة بطريقة الرش، وهذه و   (أسفل يسار 1صوره.)انظر  12األبيض وكهف، (أسفل يمين 1صوره.)انظر 
وقد ظهرت في كهف وادي   hand print العالمية وهي طريقةمعروفة في معظم الكهوف وال ماألقدالطريقة 
 13إلي جانب إنتشارها في كهف "السكو" في واحة الفرافرة بيض  ، وكهف األُ بمصر بالصحراء الغربية صورا

                                                 
7 SHAHEEN, A. M, The palm painting motif: an interpretation of a continuing tradition, GM 130, 1992, 79-107. 
8 GUNN ,R.G,Hand sizes in rock art, interpreting the measurements of hand stencils and prints, Rock 

ArtResearch23, 2006, 97-12. 
9 KENDER ,  .:“Finding skin color images”, In: Intl. Conf. on Automatic Face and Gesture Recognition, 1966, 

312-17. 
10 ONG, M. G. K.,& CONNIE, T.,& JIN ,A. T. B.,& LING, D. N. C.: “Automated hand geometry verification 

system base on salient points”, In: Intl. Symposium on Communications and Information Technologies, 2003, 

720-24. 

 
بالصحراء الغربية، من أهم وديان هضبة الجلف الكبير أحد اهم الكهوف األثرية علي مستوى العالم و :ُيعد كهف وادي صورا 11

هذا الكهف أكثر من سبع طبقات ، حيث يوجد في دموالذي يؤرخ أعمال الرسم األثري التي ترجع إلى فترات زمنية موغلة الق
لونية فوق بعض، ُتعد احدثهم العصر الحجري الحديث ونشأة الممالك في حين تؤرخ أمثلة مطبوعات بصمة اليد بمثيالتها في 

ألف عام قبل  18كهف بتاجونيا باألرجنتين وكهف بيتش ميريل بفرنسا إلى انتماء شبيهات هذه البصمات إلى فترات ترجع إلى 
وهذا ما يؤكد الرغبة في إعادة تأريخ رسوم هذا الكهف الذي يحتوي على كم هائل من الرسوم الملونة التي تؤرخ نشأة  الميالد

، درويش: انظر ، للمزيدالملكية والطقوس الجنائزية والعديد من النقوش الصخرية الغير مسبوقة في الحضارة المصرية بأكملها
 .12-10"، بل التاريخالرسوم والنقوش الصخرية في عصور ما ق"

للمزيد عن نقوشه؛  مدينة الفرافرة،متر من  كيلو 45 عدبأحد الجبال البيضاء على  فيهو أحد أبرز الكهوف المصرية يوجد  12
 .242-171-102-94-86، "الرسوم والنقوش الصخرية في عصور ما قبل التاريخ"، درويش انظر:

 
 :انظربفرنسا؛ للمزيد عن هذا الكهف  بالمصادفة أثناء لهو مجموعة من األطفال م1940اكتشف كهف السكو عام 13

LEROI, GOURHAN, A. : « The Archaeology of Lascaux Cave», Scientific American 246, No. 6, 1982,104-13, 

MARIO, R., The Cave of Lascaux: The Final Photographic Record, New York: Abrams, 1983,146–47, 

 BAHN, P. G .:«The Impact of direct dating on palaeolithic cave art:LASCAUX 

REVISITED»,  Anthropologie 33, No. 3, 1995, 191-99. 

file:///C:/Users/Delll/AppData/Local/Temp/eb.htm%23p=GM
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، (أسفل 1صوره.انظر ) باألرجنتين "كهف الكفوف" 15دي الس مانوسكهف و  ،بأسبانيا 14بفرنسا وألتميرا
الغرض منها تسجيل اسم صاحب الزيارة أو ساكن هذا المكان وتنتشر هذه الطبعات بكثرة يبدو ان و ، وغيرها

 16.في كهف "طور محني" تصل إلي أكثر من عشر بصمات يد
 ثانياا: الرسوم البدائية الخطية:

ة وتعبير في رسم األشكال سواء البشرية أو الحيوانية بخط لوني واحد ممثاًل حرك هذه الرسوم تتمثل
رسم إنسان عصور ما قبل التاريخ علي جدران الكهف مجموعة ، حيث محدد للداللة علي شكل موضوعي

)انظر  ، وهي عبارة عنالبني الغامق المائل إلي الحمرة باألكسيد البدائية من الرسوم الملونة لألشكال البشرية
قد ي صُعب معها التمييز بين األشكال  17تمثيل لخط رأسي ويدان ألعلي ثم قدمان بطريقة بدائية (2صوره.

 فرح أو ممارسة شعائر طقسية معينةهذه الرسوم هو التهليل أو ال من غرضالالذكورية واألنثوية، وربما كان 

                                                 

 
وم الحيوانات المكتشفة في يقع في سانتايالنا ديل مار في شمال غرب إسبانيا، يعد من أوائل الكهوف المزينة برس :كهف14

 ، للمزيد عن هذا الكهف؛ انظر:العالم
SAIZ-JIMENEZ, C., SOLEDAD C., VALME J., ANGEL FERNANDEZ-C., ESTEFANIA P., DAVID B., JUAN C. 

CAÑAVERAS,& SERGIO SANCHEZ M.: «Paleolithic Art in Peril: Policy and Science Collide at Altamira 

Cave», Science 334, no. 6052, 2011, 42-43, Portillo, Maria C., & Juan M. Gonzalez.: «Moonmilk Deposits 

Originate from Specific Bacterial Communities in Altamira Cave Spain », Microbial Ecology 61, No. 1, 

2011, 182-89. 

 
، عرفت باسم إلى قائمة التراث العالمي م1999م ضمتها هيئة اليونيسكو في عا، هي مغارة في جنوب غرب األرجنتين15

 "كهف الكفوف"؛ للمزيد انظر:
BROWN, THOMAS M.: «Cave of the Hands», Archaeology 43, No. 3, 1990, 10., De Perrot, DIANA, R, CARLOS, J., 

Gradin, Carlos A. Aschero, María Mercedes P., María O., Mario Sánchez P., IAN N. M. WAINWRIGHT, & 

KATE H., "Documentacion Y PRESERVACIÓN DEL ARTE RUPESTRE ARGENTINO. PRIMEROS 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PATAGONIA CENTRO-MERIDIONAL", Chungara, Revista De 

Antropología Chilena 28, No. 1/2, 1996, 7-31. 

الطرق في اليد أو مطبوعات اليد من أوائل  طبعات أكفأن  الرسوم الصخرية الملونةأشار العديد من المتخصصين في 16 
–الزيوت النباتية–لمتاحة لديه )زالل بيض النعام، حيث يقوم اإلنسان بعمل سطح لزج من الوسائط االرسوم الصخرية الملونة

( وبعد عمل السطح والماء–والدم –والبول–بصقم وسائط مائية من الكان يستخد–وأحيانا–األصماغ النباتية–الدهون الحيوانية
( ثم يزيل يده أو قدمه بعد فترة زمنية فتظهر المطبوعة الخاصة سيد اللوني في هيئة خام )مصحونةاللزج يقوم اإلنسان برش األك

سواء بجوار  دهابمفر  اليسرىمني بمفردها أو يلابل كانت تطبع في األغلب لليد  بعينهاولم تكن مطبوعة اليد تطبع ليد باليد 
اليسري واليمني وفي الغالب أنهما لنفس الشخص  وجدت حاالت لطباعة اليدين معاكما  ،األشكال المرسومة أو عليها أو قبلها

الصخرية في عصور ما قبل  الرسوم والنقوش"درويش، : انظرونفذتا بطريقة الطباعة وليس بطريقة رش األكسيد؛ للمزيد 
 .154-153التاريخ"، 

 
ندثار وذلك لضعف األسلوب المنفذ به ويعتمد األسلوب البدائي على واإلللزوال  النمط البدائي من أكثر األنماط تعرضاً  يعد17

 ركات المنفذة على السطح الحجري، للمزيد انظر:قيام الفنان باختصار الشكل المراد تنفيذه إلى أقل قدر ممكن من الح
MANSELL, C., Ancient British Rock Art: A Guide to Indigenous,London, 2002, 54. 
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وقد إستخدم إنسان عصور ما قبل ، 18"نة بهضبة الجلف الكبير والعويناتمثل مثيالتها من الرسوم الملو 
وهي مؤرخة بالعصر الحجري الحديث، وظهرت تلك  الملونة تلك الرسوم التاريخ الطريقة المجردة لتنفيذ

 .(3صوره.)انظر  الطريقة بطراز مشابه في كهف وادي صورا

 ثالثاا: الرسوم ذات الصبغة اللونية األقدم:

وتؤرخ للعصر  19الرسوم ذات الصبغة اللونية األقدم علي الطبقة الرئيسية للكهف قبل سقوطها ُمثلت
السقف المتهشر ُلوحظ أثناء فحص الكهف وجود مجموعة من الرسوم الملونة علي ، حيث 20الحديثالحجري 

بنفس الطريقة البدائية الموجودة علي بعض الكتل  هانظرا لسقوط الجزء األساسي من سقف الكهف تم تنفيذ
 (4صوره.انظر ) .المتساقطة

 البني الغامق المائل إلي الحمرةعبارة عن مجموعة لبعض األفراد تم تنفيذها بطريقة األكسيد  وهي
نوع من أنواع الدواب )كالبغال أو لبعض الحيوانات، ويوجد منظر ألحد األفراد يمتطي  باإلضافة لمجموعة

ملية الصيد، ولكن بع ، ويدل علي أنه ربما يقوم{4صوره.انظر } الحمير( مؤرخة بالعصر الحجري الحديث
                                                 

18
ارتبطت مناظر الرقص الطقسي في الرسوم الصخرية الملونة بمظاهر غاية في الجمال والتنوع خاصة في تمثيل الوظائف  

ي ظاهر الطقوس الدينية التعيدة عن مالتشريحية لحركة الراقصين سواء باأليدي أو األرجل ولم تكن تلك الرقصات البسيطة بب
قديم هذه الرقصات الطقسية هي الطابع الواقعي الذي يضيف علي الحالة التي يرغب اإلنسان ال أصبحت تمارس الحقًا واعتبرت
الهادف إلى الفكر الديني فهناك الرقص ذا  االجتماعي، وهي ما تضفي علي المناظر الطابع في تصويرها لنفسه أو جماعته

 فاالتباالحتمواسم الحصاد البري أو المرتبطة لدينية المعينة سواء المرتبطة با للطقوسالمصاحب  واالحتفاليالرياضي  االنطباع
دفن بعينها مثل الرقصات المرتبطة ربما بعادات  طقسهأو  احتفاليهالذي يظهر  وهناك الرقص التي لها صبغة دينية خالصة

اكر( وزير  انتف( مثلما عثر عليه في مقبرة )mwبالمو خي )في العصر التاري الحقاً والتي قد تتشابه مع ما تعرف المتوفي )
وهم الراقصون الذين يستبقون تابوت المتوفي  األخرىويظهر المتوفي بشكل مميز عن بقية األشكال  ، الملك سنوسرت األول(
رية في عصور ما قبل الرسوم والنقوش الصخدرويش، "، للمزيد انظر: يرتدون أقماع من البردي اوكانو  في طريقه إلى المقبرة

بركة، سعد عبد المنعم محمد، "الرسوم الصخرية بالصحراء الكبرى في العصر الحجري الحديث" دراسة  ؛142-138 ،"التاريخ
، وللمزيد 166-165، م1993االفريقية، جامعة القاهرة، ، معهد البحوث والدراسات رسالة دكتوراهفي االنثروبولوجيا الثقافية""، 

، ترجمة الرقص المصري القديم ،ارينا، لكسوفاأنظر: أنواع الرقص الجنائزي ذي أصول تعود إلى عصور ما قبل التاريخ. عن 
 .49-40، م1961العامة للثقافة، القاهرة، مراجعة عبد المنعم ابو بكر، اإلدارة محمد جمال الدين مختار و 

DAVIES, G., The Tomb of Antefoker, Visier of Sesostris I, London, 1966, l- XXII. 

 
 ربما سوف يتم فحصهاو أسفل هذه الكتل،  عنها من الموجودة في الكهف سقف المرسوم عليها فينسبة الكتلة الحجرية تدل 19

 .ونللرسم المل اإلنسان القديم كل المسطحات الحجرية الصالحة استخدام علىالحفائر بالكهف، وهذا يدلل  استكمال أثناء عملية
 
من قبل  المتتابع المنفذاألسلوب الفني بإستخدام أشارت العديد من األبحاث العلمية إلي كيفية تأريخ الرسوم الصخرية الملونة 20

، كذلك هناك طرق أخري للتأريخ المعملية الخاصة بالتحليل التأريخي للعينات المتساقطة من النقوش التحاليلالفنان إلى جانب 
 "،الرسوم والنقوش الصخرية في عصور ما قبل التاريخدرويش، ": انظرالطرق  كاألكسيد؛ للمزيد عن تلكطريقة طراز رشد 

؛ 275م، 1999، 1اللبنانية، ط.، ترجمة: جمال الدين الحضور، دار الحصاد الفن عند اإلنسان البدائي، يان ألينيك؛ 88-92
 وكذلك:

Shaw, W.B.K.: « Rock Painting in the Libyan Desert»,Antiquity 10, 1936, 175-176. 
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الحمير )كانت توجد في هذه المنطقة مثل  هذه المناظر الدقيقة تدل علي إنتشار أنواع من الحيوانات التي
 (5صوره.)انظر  .من الماعز الجبلي الكباش، وأنواعو البغال و 

 (أسفل 5صوره.)انظر والرسوم الحديثة  (أعلي 5صوره.)انظر  بين الرسوم القديمةوقد ظهر الفرق 
 ، وهي عبارة عن رسم بدائي لمجموعة من الحيوانات نفذت باألكسيد البنيتالية زمنية مراحل في المنفذه

بطريقة أكثر  الذي يوضح بعض األشكال التصويرية لسيدات نفذتو  األسفلالمنظر وتختلف عن  الغامق
لوني فيما تبقي علي أصابع األكسيد ال ، بل أستخدم بقاياجيدبهتانًا لم يستخدم فيها األكسيد الحجري بشكل 
 .أيضًا السيدات والفتيات نفذت بنفس الطريقة القديمة من قام بتنفيذ هذه األعمال اللونية، حيث تظهر

 رابعاا: الرسوم ذات الصبغة اللونية األحدث:
علي الطبقة العليا للكهف بعد سقوط الطبقة الرئيسية ُمثلت الرسوم ذات الصبغة اللونية األحدث 

عصر بداية  نفذت بطريقة (6صوره.)انظر  مجموعة من الرسوم الملونة، وهي لعصر بداية األسراتوتؤرخ 
، نظرًا لوضعية جسم منفذ العمل لمجموعة من الحيوانات ولكنها نفذت بما يسمي الطريقة المقلوبة األسرات

وجه مواجه لمدخل  يكون الطريقة التي أعتمد عليها إنسان ما قبل التاريخ في رسم الشكل الحيواني حيث وهي
، وقام بإستخدام نوع من األكاسيد اللونية مختلفة 21مقلوب وبالتالي يكون رسم الشكل الحيواني بشكل الكهف
الفروق ومنها البني الفاتح الضعيف وهذا يدل علي  ومنها األكسيد اللوني البني الغامق الكثيف الشئ بعض

 .سيدالواضحة في الوسيط المائي الموضوع علي األك
 :)الحز والتلوين(: النماذج اللونية الفريدة: بطريقة خامساا 

بطريقة الحز ثم مأل  تنفيذه تم ((7صوره.)انظر لرجل رسم لشكل بشري  ومن النماذج اللونية الفريدة
العصر الحجري  وبدايات  الوسيطمنذ نهايات العصر الحجري  هذا الحز باألكسيد اللوني وهي طريقة معروفة

 24وهي أدوات مدببة  ،23bladeالنصل أداة و 22flakedالبصيالت الحجرية بإستخدام أدوات تسميالحديث 
                                                 

  
من أهم مواقع النقوش الصخرية التي ، ا )جازا(، ليبيار زا ظهرت تلك الطريقة المقلوبة منفذة بأشكال طيور في كهف وادي21

تم تأريخها بفترتين حضاريتين األقدم ربما ترجع إلى فترة عصر الرعاة  ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ في شرق ليبيا
والحضارة القفصية أو أقدم من ذلك واألحدث ربما ترجع إلى ما يعرف بفترة الحصان التي بدأت منذ منتصف األلف الثانية 

رسالة ، "ارابوادي ز  امةوالنعبكهف الطيور  الصخريةالرسوم "، سعد، بو حجرق.م، للمزيد عن الكهف ونقوشه؛ انظر: 
 .36، م1997جامعة بنغازي، /كلية اآلداب ،غير منشورهماجستير

22
أداة حجرية تنزع من سطحها قطع صغيرة لجعلها أكثر فاعلية، وهي من صناعات إنسان العصر الحجري القديم األوسط،  

في أعمال متعددة ربما كان منها المحاوالت االولي ألعمال النقش الصخري،  ثم تحويلها إلى أداة ذات وظيفة محددة واستخدمت
م، 2009جامعة اليرموك، األردن،  /ا، كلية اآلثار واألنثروبولوجيمعجم مصلحات ما قبل التاريخ ،خالد غنيمة، أبو: انظرللمزيد 

52. 

 
شاعت في العصر الحجري القديم األعلى، أبو  أداة نصليه تصنع من نصال حجرية طويلة للواحدة جانبان حادان متوازيان23

 انظر: للمزيد عن تلك األدوات، و 20، معجم مصلحات ما قبل التاريخ غنيمة،
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ولكن في هذه  في عمل الشكل المصور عن طريق الحز  التاريخ إنسان ما قبل يستخدمها (8صوره.)انظر 
 .األكسيد اللونيالحز عن طريق  المرحلة قام اإلنسان بعمل الشكل المصور عن طريق الحز ثم قام بمأل هذا

 سادساا: النقوش الصخرية:

أرختها الدراسة للعصر النقوش الصخرية في محيط الكهف / الرسوم إنتشرت مجموعة كبيرة من 
إستنادًا إلي موضوعات تلك الرسوم والنقوش وطرق تنفيذها ومقارنتها بمثيالتها من رسوم الحجري الحديث 

 موضوعاتها تنوعتو  ،هضبة الجلف الكبير وجبل العويناتقوش في صحراء مصر الغربية خاصة كهوف ون
نقش لقرون وعل ُنفذت بطريقة ، (9صوره.)انظر  نقش لجزء من قرون حيوان ُنفذت بطريقة الحزما بين 

جزء من النقوش بطريقة  ،(11صوره.)انظر  نقش بطريقة النقر لجزء من قرن حيوان، (10صوره.انظر )الحز
جزء من نقش لقرن حيوان ، (13صوره.)انظر بطريقة النقر والتهشير لحيواننقش ، (12صوره.)انظر الحز

)انظر " جزء من النقوش بطريقة النقر فقط "ربما لمظهر فلكي، (14صوره.)انظر نفذ بطريقة الحز
 .(15صوره.

 الميالدي: الثانيق.م إلي القرن  األولمقترح تأريخها من القرن  ونقوش : رسومسابعاا 

ما بين  25الكهف أيضًا مجموعة متنوعة من الرسوم والنقوش تقترح الدراسة تأريخهاظهر في محيط 
عتمدة النبطية ثم العربية والمالميالدي وهي الفترة التي إنتشرت فيها القبائل  الثانيق.م والقرن  األولالقرن 

                                                                                                                                                             

INIZA, M. L.,& REDURON, B. M., &, ROCHE, H., TIXIER, J., Technology and Terminology of Knapped Stone, 

Préhistoire de la Pierre Taillée Published by Cercle de Recherches et d'Etudes Préhistoriques Maison de 

l'Archéologie et de l'Ethnologie (Boîte 3) 21, allée de l'Université - 92023 Nanterre Cedex, Translated by J, 

Feblot-Augustins, France, 1999, 31. 
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دارة العامة آلثار ما قبل التاريخ، في شمال بحيرة قارون بالفيوم الكشف عن العديد من تلك األدوات من قبل حفائر اإلتم 
الفيوم في عصور ما قبل التاريخ من  ،مصطفي سعد خالد درويش،، للمزيد انظر: وهي مؤرخة بالعصر الحجري القديم األعلى

وزارة السياحة واآلثار، مصر، : ، اإلدارة العامة آلثار ما قبل التاريخ، القاهرةخالل تقارير حفائر بعثة شمال بحيرة قارون
 م.2021

 
كيفية تأريخ  حول على المعايير التي وضعها العلماء والمتخصصين في هذا الشأن الدراسة في تأريخ تلك النقوش استندت25

واد الغالب أنواع الم فيوقد تنوعت اعتمادًا على التقنية أو "تكنيك" تنفيذ النقش وبين األداة المستخدمة النقوش الصخرية 
 في عصور ما قبل التاريخوشيوعًا  استخداماالحز ولكن كان الصوان أكثر هذه المواد الحجرية  فيالحجرية المستخدمة 

أنواع األسطح  فيعطاء نهايات بارزة وحاده تستطيع ان تحدث تجويف إدة كان منها تميز أحجار الصوان بإلعتبارات متعد
أو   Vة التسجيلية التصويرية تاركة حز في السطح الحجري غائرُا علي هيئة حرف تنفذ عليها العملي التيالحجرية المختلفة 

نستطيع التمييز ما بين النقش الذي ينتمي إلى العصور الحجرية عن الذي ينتمي إلى مراحل الحقة كما هو  وبالتالي، Uحرف 
، "الرسوم أحمد أمينيخ النقوش والمواد العضوية منها: سليم، الطرق المتبعة في تأر  النقوش محل الدراسة؛ للمزيد عنالحال في 

ومنها ؛ 23-16، م2007، أبريل اإلسكندريةنشرة مركز الخطوط بمكتبة الحيوانية تسيطر علي فنون عصور ما قبل التاريخ"، 
طرق تقويم زمني في البحث عن الشريف حسن، "، بكر: انظرما أوضح كيفية وضع تقويم زمني للمادة األثرية بصفة عامة 

ومنها ما أوضح معايير تأريخ النقوش  ؛153، م1983 ،، سوهاج3ع. ، مجلة كلية اآلداب، "للمادة األثرية لما قبل التاريخ
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 اإلسالميةمؤرخ بالفترة سم وُنقش مجموعة من الجمال ذات الهودج في المنطقة، حيث رُ  علي نشاط تجاري
"حز بسيط  نظرًا لطريقة تنفيذ النقش نبطيةالبحركات مختلفة ترجع للفترة ونقوش جمال  (16صوره.)انظر 

 .جزء من قوافل تجاريةتبدو كأنها و   (17صوره.انظر  وتفاصيل أدق"

 :منطقة الفرش: الموقع الثاني
: تبعد منطقة الفرش حوالي نصف كيلو عن كهف طور محني وتسمي منطقة والتسمية الموقع

 .من قبل البدو بالمكانالفرش نسبة إلي التسمية المحلية 

: ُيطلق كلمة الفرش علي المنطقة التي يجلس فيها البدو ويفترشون األرض في هذا المكان الوصف
 فيها ماشيتهم للرعي.   يطلقونالمسطح ويبيتون فيها وقت هطول األمطار والتي 

 المؤرخة للجمال والخيولالصخرية  النقوش غالبية إنتشارمن الفحص والتوثيق تبين : التأريخ
 .العصر الحجري الحديث مثلما يتضح تاليااإلسالمي وقليل من النقوش التي ترجع إلي العصر ب

 بمنطقة الفرش: )نقوش( تصنيف موضوعات الفنون الصخرية

 :للعصر الحجري الحديثمؤرخة نقوش صخرية أولا: 

 لحيواننقش  وهي تمثل فترة العصر الحجري الحديثلوالمؤرخة من النقوش الصخرية  القليلإنتشرت 
وطريقة بطريقة الحز باإلضافة إلي طريقة التهشير  ، ُنفذربما كلب ُيستخدم في الصيد (18صوره.)انظر 
يطة وأسفلة نقش لقترة زمنية أخري، بخطوط بس بطريقة الحز (19صوره.)انظر  اً تم تصوير شخص كماالنقر، 

)انظر كما تم تصوير عملية صيد بإستخدام كالب الصيد التي تظهر في النقش وهي تمسك بأحد الماشية 
 (20صوره.

 ثانياا: نقوش ترجع إلي العصر النبطي حتى العصر اإلسالمي:

ق.م والقرن  األولكما إنتشرت في موقع الفرش مجموعة من النقوش أرختها الدراسة للفترة بين القرن 
مناظر صراع تلك النقوش وتمثل  لوجود إختالف كبير بين أنماط تلك النقوشالميالدي، نظرًا  الثاني

 وحيوانات وحروب ومناظر حيوانية وبيئية.

 يمسك (21صوره.)انظر  جماللفرسان أحدهم يمتطي لمجموعة من ا ومن نماذج تلك النقوش نقش
يظهر أمام هذا الجمل دائرة ربما كانت و للقتال،  أداةبيدة اليسري سرج الجمل، وبيدة اليمني ربما سيف أو 

                                                                                                                                                             

في العصر الحجري الحديث" دراسة في  الكبرىالرسوم الصخرية بالصحراء " ،محمد المنعم عبد سعد ،بركة: انظرفقط، 
؛ ومنها معايير 19-16 ،م1993 القاهرة،جامعة  /البحوث والدراسات االفريقية دمعه، رسالة دكتوراه"، االنثروبولوجيا الثقافية

 ؛63-60، ، الرسوم والنقوش الصخرية في عصور ما قبل التاريخدرويشانظر: تأريخ نقوش كهوف هضبة الجلف الكبير؛ 
 :انظرومنها ما أوضح تفسيرًا لكل وحدة من وحدات التأريخ مع شرح موجز لها، 

WILKER, H., A., Rock-drawings of Southern Upper Egypt, II, London, 1939, 22-23. 



 

 االتحاد العام لآلثاريين العرب حولية   م(2021)  24العدد 
 
 

427 | DOI10.21608/cguaa.2021.60307.1066 محمد جالل محمود  -خالد سعد مصطفي 

 

طريقة "و أيضاً  والتهشير نفذ بطريقة الحز آخرالمسقي الخاص بالجمل، في حين يظهر أمام هذا النقش نقش 
ذات  ، لبعض األفراد وهم يقومون بتقييد نوع من أنواع الجمال"تهشير كامل جسد الجملالتهشير تظهر في 

، ويظهر التقييد من الخلف ومن األمام وموطنه شبه الجزيرة العربيةوهو من نوع الجمل العربي  السنم الواحد
 . متصال بأداة تم تثبيتها في األرض

قوافل الجمال ترجع إلي الفترة النبطية أو الفترة  مجموعة من النقوش الصخرية لقافلة منكما إنتشرت 
 بطريقتي الحز والتهشير، نفذت (22صوره.)انظر  الجمالاإلسالمية المبكرة وهي عبارة عن مجموعة من 

 والحز هنا كان للخطوط المميزة لشكل الجمال في حين كان التهشير لمنطقة السنام والجزء العلوي من الجمل
 .وتظهر الجمال دون هودج أو الحبل الذي يقوده منه الشخص

نوع من أنواع  وممسكافي الغالب جواد  ممتطيا (23صوره.)انظر  فارسآخر منظر ويظهر في 
هور الجزء ظويظهر في صورة المصارع  ويميز جسد الجواد  طويلة"حربة أو  تشبه عصا" أدوات الحرب

طبقًا لطريقة تنفيذ النقش والشكل المتطور للجواد  مؤرخ بالعصر اإلسالمي، المساند للفارس األمامي والخلفي
لم تظهر في عصور ما  من حيث األرجل وطريقة تمثيل الذيل وظهور الجزء المساند للفارس وكلها تمثيالت

نتشرت أيضًا ، 26قبل التاريخ ، حيث نجد لمجموعة من الجمال والنقر بطريقة الحز متداخلة نقوش صخريةوا 
"حز سميك  بطريقة النقر والحز للعصر اإلسالمي نقشان لجملين األعلى مؤرخ (أ-24صوره.)انظر في 

 ،.بطريقة الحز فقط ، أما الجمل األسفل فمؤرخ للفترة النبطية وهو ُمنفذوتفاصيل أقل"

فقد  وفي إطار مقارنات مثيالت تلك الموضوعات مع غيرها من مواقع الرسوم الصخرية في مصر 
مؤرخ  (ب-24صوره.)انظر  28منفذ بالطريقة الدقيقة 27في منطقة كركور طلح للجمل فريد  ظهر نقش

ربما العصر  بالعصر الحجري الحديث ويختلف إختالفًا تامًا عن نقوش الجمال التي تنتمي لفترة الحقة
محز الذي يعود إلى الصخري ال قشبين الن واضح والفرق (ج-24صوره.)انظر في نفس المنطقة  النبطي

                                                 

 
سالمي طبقًا الختالفات طرق تنفيذ تلك الن26 قوش أرخت الدراسة تلك النقوش ما بين عصور ما قبل التاريخ وعصر نبطي وا 

وسمات ومميزات كل عصر فعلي سبيل المثال، يتم تأريخ نقوش عصور ما قبل التاريخ من خالل طرق تنفيذ النقش مثل طريقة 
 Uالنقر والتهشير والحز والتهشير مع النقر والتهشير مع الحز وتظهر نقوش العصر الحجري الوسيط علي شكل حرف 

بشكل أدق، أما  Vكخطوط بسيطة لمحاولة عمل شكل تصويري، ونقوش العصر الحجري الحديث تظهر علي شكل حرف 
نقوش العصر النبطي يكون النقش رفيع وبسيط "حيوان فقط" وتفاصيله أدق  ويظهر فيها طريقة "الحز" فقط، ونقوش العصر 

مع وجود حيوانات جديدة وتفاصيل جديده وموضوعات مختلفة في  اإلسالمي تظهر فيها طريقتي النقر والتهشير أو النقر فقط
 النقش ويتسم النقش بالحركات الجديدة ويكون خط النقش سريع.

27 SHAW, W.B.K., The Mountain of Uweinat, Antiquity 8, 1934, 63-64. 
، للمزيد عن الجمل يكون فيها حجم النقش أصغر حيث يحاول الفنان إختزال الشكل المنقوش في مساحة صغيرة تلك الطريقة 28

 في وادي النيل انظر:
 RIPINSKY, M .: «The Camel in Dynastic Egypt », JEA 71,1985, 134–35, ROWLEY, C, P.: «The Camel in the 

Nile Valley, New Radiocarbon Accelerator (AMS) dates from Qasr Ibrîm», JEA 74, 1988, 245. 
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الذي يتميز بالخط المحز الصريح والذي يحاول الفنان التأكيد علي الشكل من حيث  العصر الحجري الحديث
، 29نقش كامل الشكل بحرفية أكبر مع  ثقل داخل جسم الشكل وبين النقش النبطي في طول الرقبة والظهر

)وادي النصب  مثل في العديد من المواقع احدمكان و في  النمط وليس الشكلين ت قليلة لوجودحاال وتنتشر
الجلف في هضبة جبل العوينات  - كم من العين السخنة 45 السويسفي السليك ووادي الدوم  -سيناء في 

  .30الكبير(

قائم باإلضافة الي  في وضع أ(-25صوره.)انظر  جمللمنظر اإلنتباه ويلفت النظر وجود وما يثير 
تدل علي وضع نوع من أنواع التسجيل للفترات بشكل غير مؤكد مجموعة من الحزوز النقشية والتي ربما 

بعض ل القوافل التجارية بنوع من أنواع ممارسة والمرتبطة، ر إلي اليوم أو األسبوع أو الشهرالزمنية والتي تشي
عصور ما قبل  ذمن المتبعة لطريقةولها دالالت متشابه لمظاهر الفلك في العصر النبطي والعصر اإلسالمي 

ستخدام الظللتحديد الت التاريخ ووجود مناظر مماثلة لها في بعض مواقع عصور ما  وقيت عن طريق الحفر وا 
لعصور ما قبل التاريخ بهضبة الجلف  بعض الحفر المنفذة والمتصلة بالفلك والتي ترجعكقبل التاريخ بمصر 

 31الساعة الشمسية بمنطقة نبتا باليا، ودائرة (ب-25)انظر صوره. (الداخلة )قارة التصاويرواحة لكبير و ا
 .ج(-25صوره.)انظر بالصحراء الغربية 

                                                 
ظهر الجمل في الرسوم الصخرية في منطقة شبة الجزيرة حيث ظهر في موقع كلوة بالسعودية عصر حجري حديث، وفي  29

منطقة أم النار باإلمارات في األلف الثالث ق.م، وفي مصر في وادي الريان، ووادي أبو واصل من عصور ما قبل األسرات، 
 ،یحسن عمار، :ة والشمال األفريقي والفرق بين طرق تنفيذهم؛ انظرللمزيد عن نقوش الجمال في مصر وشبه الجزيرة العربي

 ،العام لآلثاريين العرب االتحادالعام لآلثاريين العرب،  االتحادمجلة ." ميالقد یالفن المصر  یعن الجمل ف جديدة"أضواء 
مجلة علوم اإلنسان " اإلفريقي، "الجمل فى ما قبل التاريخ الشمال لخضر زيد، أبو ابن؛ 145 –122، م2012، 13.ع

الماحي، علي التجاني، ؛ 99 – 79، 2013، 6.ع ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية-جامعة محمد خيضر بسكرة  ،والمجتمع
 كلية-، جامعة السلطان قابوس مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية" ولماذا؟"اإلبل في الرسوم الصخرية في ظفار، عمان: كيف 

ت "اإلبل فى الكتابا ،السيد، محمود عبد الباسط عطية ؛114 – 101، م2015، 7.، ع2ـ.مج ،الجتماعيةاآلداب والعلوم ا
السعودية لدراسات  الجمعية-جامعة الملك سعود  ،مجلة الجمعية السعودية لدراسات اإلبل"، والفنون الصخرية بمنطقة حائل

الخامس  الدوليالمؤتمر  ،"اإلبل في النقوش الصفوية ورسومها" ،الصمادي، سحر طلعت؛ 62 – 38، م2019، 1.ع ،اإلبل
، 2014، 3ـ.جامعة عين شمس، ج ة،مركز الدراسات البردية والنقوش القاهر ، بعنوان الكلمة والصورة في الحضارات القديمة

 / اآلداب كلية ،جلة اآلدابم ،"والكتابات القديمة"تاريخ اإلبل في ضوء المخلفات اآلثارية  ،الهاشمي، رضا جواد؛ 193 – 167
"رسوم صيد اإلبل في قرية الفاو بالمملكة العربية السعودية:  ،الماحي، علي التجاني؛ 232 – 185، م1978، جامعة بغداد 
 .20- 7، م2010 ،22.ع ،الثقافي، مركز عبد الرحمن السديري أدوماتو ،قراءة جديدة"

30
 .85-84 ،قبل التاريخالرسوم والنقوش الصخرية في عصور ما ، درويش 

31
 100منطقة "نبتة باليا" في صحراء مصر الغربية على بعد  فيتم الكشف عن الشكل الدائري الحجري )الساعة الشمسية(  

 حتىبالسيارات متحركا من عين دله بالفرافرة  Bagnoldرحلة قام بها  ، في1930كم غرب أبو سمبل جنوب مصر عام 
أسماها الرسوم الجبلية ثم  يم اتجه إلى جبل العوينات متحدثا عن الرسوم الصخرية التوصل إلى شمال غرب وادي صورا ث

 ؛ للمزيد أنظر:أتجه بعد ذلك إلى واحة سليمه مرورا بنبته
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 ثالثاا: مناظر فريدة:

غير مؤكد إلي الفترة ربما وبشكل من أنماط النقوش الصخرية المحذاه التي ترجع أخر نمط ظهر كما 
ربما كان يتجمع في  والذي (26صوره.)انظر  ملتوية الرقبة بهيئة الغرابوهي تمثل طائر  اإلسالمية المبكرة

المصري القديم وهو عبارة عن  النحتهذا المكان نظرًا لوجود نوع من أنوع الجيفة، وقد نفذ هذا النقش بطريقة 
في قائمة جاردنر في تصنيف العالمات في العالمات المصرية القديمة  32، وقد ظهر طائر الغرابحز

يظهر فيها ، وهي المرة األولي التي  bin, nDsعلي عالمه  داالً ( 33G.37الخاصة بالطيور )
)إلي أقصي تقدير(، كما ظهر منظر مؤرخ من العصر النبطي في نقوش العصر اإلسالمي في مصر الغراب

لم يظهر في نقوش  ، وهذا المنظر(27صوره.)انظر عكسية ممثل فيه شخصان يمتطيان جمل واحد بطريقة 
 سيناء من قبل.

 :اإلسالميرابعاا: مناظر مختلطة ما بين عصور ما قبل التاريخ والعصر 

النقوش الصخرية لفترات زمنية مختلفة، حيث يظهر تنفيذ النقوش  كما ظهر مناظر إختلطت فيها
إلي تنفيذ الرسوم الصخرية المنفذه في العصر  ةالمؤرخة بالعصر الحجري الحديث، باإلضافالصخرية 

 اإلسالمي بطريقة التهشير. 

                                                                                                                                                             

BAGNOLD, R.A., .: «Journeys in the Libyan Desert 1929 and 1930 », The Geographical Journal 78, 1931, 13-39, 

BAGNOLD, RALPH A., Libyan Sands, Immel, London ,1935, Malville, J. McKim, .: “Astronomy at Nabta 

Playa, Egypt ”, In Ruggles, C.L.N. (ed.), Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy, 2, New 

York: Springer Science&Business Media,  2015, 1079–1091, Jórdeczka, M., Halina K., Mirosław M., and 

Romuald S., Hunter–Gatherer Cattle-Keepers of Early Neolithic El Adam Type from Nabta Playa: Latest 

Discoveries from Site E–06–1. The African Archaeological Review 30, NO. 3, 2013, 253-84, SCHERRER, D., 

Knowledge Timeless Observatories Ancient, 2015, University Stanford,.6, Malville, J. McKim.: 

«Astronomy at Nabta Playa, Egypt», Ruggles, C.L.N. (ed.), Handbook of Archaeoastronomy and 

Ethnoastronomy 2, New York: Springer Science+Business Media, 2015, 1079–1091, Malville, J McKim, 

SCHILD, R, WENDORF, F., BRENMER, R., Astronomy of Nabta Playa, African Skies/Cieux Africains, 11- 2, 

Bibcode, 2007, AfrSk.11...2M, MALVILLE J.M., SCHILD R., WENDORF F., BRENMER R., Astronomy of Nabta 

Playa, Holbrook J.C., Urama J.O., Medupe R.T. (eds) African Cultural Astronomy. Astrophysics and 

Space Science Proceedings. Springer, Dordrecht. 

 https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6639, 2008, 9_11. 
بعض مناظر الحرب والقتال في بعض حضارات الشرق ظهر طائر الغراب ضمن الطيور الجارحة التي شاركت الملك في  32

والتي جاءت على نقوش الصاليات واللوحات وجدران المعابد والمقاصير وطبعات األختام األسطوانية التي كانت  ،األدنى القديم
؛ للمزيد سرى األحياء منهم بغرض مساعدة الملك في إنجاز مهمته وحمايتهماتنقض على جثث الموتى من األعداء وأحيانًا األ

مصر وبعض حضارات الشرق األدنى القديم خاصة ما ارتبط بحضارة بالد النهرين )العراق القديم(  عن ظهوره في فنون
للملك في المناظر الحربية في فنون  ، "مشاركة الطيور الجارحةحامد سليمان الحويلي،أنظر:  والسورية القديمة والفارسية القديمة

جامعة  / كلية اآلثار _مجلة كلية اآلثارمصر وبعض حضارات الشرق األدنى القديم حتى منتصف األلف األول قبل الميالد"، 
 .23- 3، م2018، 21.عالقاهرة، 

33 GARDINER, S., A., Egyptian Grammar, Being an Introduction to the Study of Hieroglyphs. 3rd ed., Revised, 

London, Published on behalf of the Griffith Institute, Ashmolean Museum, Oxford, 1957- 1976, G.37. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Clive_Ruggles
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نفذت بطريقة الحز  34من النعام مجموعة (28صوره.)انظر  المنظريظهر في ومثال علي ذلك 
وتسمي في منهج تحليل النقوش بالطرق الخيطية، حيث أستخدمت فيها أدوات مدببة أو ذات نهايات  35الدقيق

وترجع لعصور ما قبل  حادة جدا يتم تنفيذ النقش فيها بطريقة سهلة وذات تأثير حاد علي السطح الحجري
تنفيذه عن طريق إستخدام أداة حجرية غشيمة في  شخص تممنظر لفترة زمنية آخري ليوجد أمامها و ، التاريخ

، وهنا يتضح الفرق بين النقوش المؤرخة بعصر ما قبل التاريخ وبين يؤرخ بالعصر النبطي وضع التهليل
  .لعصر النبطي أو اإلسالميا المؤرخة منالنقوش 
:وادي الرحايا: الثالثالموقع   

إلي امتدادات منطقة كهف طور محني حيث أنها تبعد مسافة  جغرافياً  تنتمي هذه المنطقة األثرية: الموقع
 نصف كم تقريبًا.

: تنتشر فيها العديد من الرسوم الصخرية لفترات زمنية مختلفة منها )نقوش حيوانية لعصور والتأريخ لوصفا
نقوش صخرية للعصر و كتابات "نبطية" وكتابات ثمودية و ( )العصر الحجري الحديث ما قبل التاريخ

العصور المصرية القطع األثرية المستخدمة ربما من شواهد المي، هذا إلي جانب وجود العديد من اإلس
 مثل رحي الطحن. القديمة

 

 

 

                                                 
ظهر طائر النعام في الرسوم الصخرية بكثرة في معظم حضارات الشرق اآلدني القديم، ففي مصر ظهر في جبل العوينات  34

تضمنت بعض المصادر األثرية والنصية الطريقة الخيطية سابقة الذكر، وكذلك  كنمطبأكثر من نمط  IIكهف وادي صورا في 
من العصور التاريخية خالل مراحل العصور البرونزية بأدوارها الثالثة الرئيسة: المبكر، الوسيط، والمتأخر )الحديث(، وخالل 

لى نهاية األلف األول قبل الميالد  لى ا الطائر في حضارات بالد النهرينإشارات إلى وجود هذالعصر الحديدي وا  ، وا 
لطائر النعام أهمية دينية خالل عصور ما قبل ،  وكان مصدرا للطعام، أو إناء حاويا للشرابكاالستخدامات المحتملة لبيضة 

؛ لبعض اآللهة المصريةرمزا مقدسا التاريخ أو في ارتباط مرجح به خالل العصور التاريخية حيث مثلت ريشة طائر النعام 
العربية للعلوم  المجلة "،. "طائر النعام في بعض حضارات الشرق األدنى القديمنعبد المحسشاهين، عالء الدين للمزيد أنظر: 

الرسوم والنقوش الصخرية  ،درويش؛ 41 – 8 م،2000، 69.، ع18 ـ.مج ،النشر العلمي مجلس -جامعة الكويت  ،اإلنسانية
 .149-148 ،في عصور ما قبل التاريخ

صغير  وبشكلعن طريق النقر فقط  ني صغر حجم األشكال المنقوشة وذلكفي تد يختلف هذا النمط عن األنماط األخري35 
أضيق الحدود، وغير وفي الغالب تكون علي فقط أقل بكثير من نظائرها  بهذه الطريقةها ذوتعد نسبة النقوش التي تم تنفي جداً 

، ويكون حجم النقش فيها أصغر وفي الغالب صغيرة بالنسبة لمقارنتها بغيرها ، ومساحة النقش المنقور فيهامنتشرة بشكل مميز
تمثل أشارات محددة من الفنان منفذ النقش إلى شيء محدد حاول الفنان أختزال الشكل المنقوش في مساحة صغيرة؛ للمزيد 

 .71 ،الرسوم والنقوش الصخرية في عصور ما قبل التاريخ، درويش: انظر
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 بمنطقة وادي الرحايا: )نقوش( تصنيف موضوعات الفنون الصخرية

 نقوش خاصة بعصور ما قبل التاريخ وشواهد أثرية مؤرخة بالعصور التاريخية المختلفة: أولا:

من قبل القوافل في طحن الحبوب  تستخدمأ مجموعة من الرحايا التي في هذا الوادي إنتشر 
مكسورة الجزء العلوى من رحايا ، فعلي سبيل المثال تم العثور علي المكانالتجارية أو ممن يتوافدون علي 

في طحن الحبوب التي كانت تستخدم مع التجار، وتأريخ تلك القطعة  تربما استخدم  (29صوره.)انظر 
، هذا أو ربما األرجح فترة العصر الحجري الحديث فترات سابقة علي العصر اإلسالمي ربما يرجع إلي

التي تم تنفيذها عن طريق الحز  (30صوره.)انظر صخرية لبعض الحيوانات نقوش  باإلضافة إلي وجود
 (31صوره.)انظر  نوع من أنواع الدفنات الركامية، كما يوجد أيضًا عصر الحجري الحديثالوالتي ترجع إلي 

المجاورة لها مما يدل علي أن هذا الموقع تم إستخدامه منذ فترات زمنية و  عصور ما قبل التاريخ ب المؤرخة
 .طويلة

اثار وبالقرب من وادي الرحايا في إتجاة الطريق إلي كهف طور محني تم العثور علي شواهد  
 تؤرخ أدوات حجرية  تحوي عبارة عن اكواخ من الحجر عبارة عن دوائر بالمكان  استيطان االنسان القديم

ة بطحن قطع وتشكيل الرحى الخاصلمحجر قديم لحجر الرحى وشوهد ما يشبه العصر الحجري الحديث ب
في مواجهة  36، والجدير بالذكر أنه بالقرب من ذلك الموقع علي إمتداد الضفة اليمني لوادي جرافيالحبوب

تؤرخ لعصور ما العديد من المواقع األثرية التي  خط التالل المنتشر في الجانب الغربي من نفس الوادي يقع
وموقعان يؤرخان بالعصر الحجري الحديث،  فمنها مواقع تعود للعصر الحجري القديم األوسط،قبل التاريخ 

 .37وثالثة مواقع تعود للعصر النحاسي

 

 
                                                 

36
م، بعمل مسح 1996يقع وادي جرافي في الجانب الشرقي لمنطقة وسط سيناء، قامت البعثة األمريكية بقيادة ويندورف عام  

من العصر الحجري أثري لهذا الوادي وأسفر هذا المسح عن إكتشاف خمسة وسبعون موقعًا مؤرخًا بعصور ما قبل التاريخ بدءًا 
القديم األوسط، والعصر الحجري الحديث، والنحاسي، وذلك وفقًا لألدوات الحجرية والمعالم األثرية التي ُعثر عليها، للمزيد عن 

 هذه المواقع أنظر:
WENDORF,  F., EDDY, F., W.: « An Archaeological Investigation of the Central Sinai», American Journal of 

Archaeology 106, No.4, Egypt, October 2002,607. 

  
لي الغرب من طريق نويبع، -جنوب طريق طابا موقع  يقع معظمها 12كشفت البعثة االمريكية عن حوالي  37 السويس، وا 

وواحد فقط من هذه المواقع يقع إلي الشمال من طريق األسفلت الممتد من الغرب إلي الشرق، وهذه المواقع تعود إلي عصور ما 
قبل التاريخ المختلفة فمنها مواقع تعود للعصر الحجري القديم األوسط، وموقعان يؤرخان بالعصر الحجري الحديث، وثالثة 

تشملة هذه المواقع من معالم أثرية هي تلك األكواخ الدائرية، للمزيد عن تلك المواقع  مواقع تعود للعصر النحاسي، وأهم ما
 وشواهدها األثرية؛ أنظرتقارير البعثة األمريكية بقيادة "ويندورف":

WENDORF,  &EDDY, An Archaeological Investigation of the Central Sinai, 607. 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Fred-Wendorf-2072982285?_sg%5B0%5D=Wb1lPV_dy-1np-S6jhQG-k_-6dYHUi2fe33LgSahjW6N0ZtFEcCL63Lq_cwZXLFxk42b0Pc.ojvxIPVIVhgs64XUQmvnik7u4hZt0lwUvBHV5LtVbbDCGyOKeHmV_k6gpHpObkm77Sen4dG8qAzhAKp238KE6A&_sg%5B1%5D=AXvP2O_uy4uMvHArWYOn7yyGab8O5kjDHiDKHZ37AS8yvWxhsWU4NoVDcLGfn_uJ8FGw4SA.jh94GygLy5y13l-rTjTrAOjAWOWjS4eYM-btfZIuJu4qtGLNK0EFeOxQ0OdJNzHj5Tw08ubRGjS2f8C6VV-h5Q
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Fred-Wendorf-2072982285?_sg%5B0%5D=Wb1lPV_dy-1np-S6jhQG-k_-6dYHUi2fe33LgSahjW6N0ZtFEcCL63Lq_cwZXLFxk42b0Pc.ojvxIPVIVhgs64XUQmvnik7u4hZt0lwUvBHV5LtVbbDCGyOKeHmV_k6gpHpObkm77Sen4dG8qAzhAKp238KE6A&_sg%5B1%5D=AXvP2O_uy4uMvHArWYOn7yyGab8O5kjDHiDKHZ37AS8yvWxhsWU4NoVDcLGfn_uJ8FGw4SA.jh94GygLy5y13l-rTjTrAOjAWOWjS4eYM-btfZIuJu4qtGLNK0EFeOxQ0OdJNzHj5Tw08ubRGjS2f8C6VV-h5Q
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Frank-W-Eddy-2072984383?_sg%5B0%5D=Wb1lPV_dy-1np-S6jhQG-k_-6dYHUi2fe33LgSahjW6N0ZtFEcCL63Lq_cwZXLFxk42b0Pc.ojvxIPVIVhgs64XUQmvnik7u4hZt0lwUvBHV5LtVbbDCGyOKeHmV_k6gpHpObkm77Sen4dG8qAzhAKp238KE6A&_sg%5B1%5D=AXvP2O_uy4uMvHArWYOn7yyGab8O5kjDHiDKHZ37AS8yvWxhsWU4NoVDcLGfn_uJ8FGw4SA.jh94GygLy5y13l-rTjTrAOjAWOWjS4eYM-btfZIuJu4qtGLNK0EFeOxQ0OdJNzHj5Tw08ubRGjS2f8C6VV-h5Q
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 :عربية قديمةكتابات نقوش متداخلة و : ثانياا 

)انظر  السوادمائل إلى سطحها  ذات كتلة صغيرة الحجمتم العثور علي صخرة في هذا الوادي 
عبر كونت تف العديد من الرموز والنقوشفي نقش  لسهولة التعامل مع سطحها إستخدمها اإلنسان ،(32صوره.

مجموعات متداخلة من الكتابات والنقوش الصخرية الخاصة بعصور ما قبل التاريخ الفترات الزمنية المختلفة 
وبعض  ةالثموديبين العالمات النقشية المختلطة  ، وبعضتمثل بعض أنواع الماشية والماعز الجبليوالتي 

 (33-30صوره.)انظر .األخرىالكتابية العالمات 

 إضافة إلى النقوش الصخرية: اآلدمية والحيوانية والهندسية،  اللوحة الصخرية الرائعةفتضمنت تلك 
بالوسوم التي تدل على الملكية، فالوسوم تحدد ملكية القبيلة أو  نطلق عليه إصطالحاً  ما (32صوره.)انظر 

في الفترة ًقا المجموعة البشرية التي تقطن في هذه المنطقة، والمقصود ملكية أماكن الرعي بما ُعرف الح
)انظر وادي تؤرخ بالعصر اإلسالمي ت مجموعة من النقوش علي جوانب ال، كما إنتشر 38اإلسالمية بالحمى

 .(35صوره.

عوامل الطبيعية، الوهذه الصخرة التي نحن بصدد تشريح مكوناتها نجد أنها مع األسف تأثرت كثيًرا ب
 ،وصفها علي الوجه األكملمن  -ألسفمع ا-فبهتت بعض أجزائها واضمحلت في أجزاء أخرى، مما حال 

)انظر .وشية ووسوم ورموز إضافة إلى النقالصخرة من بين مكنوناتها رسوم حيوانية، وآدمضمت و 
 (34-33-30صوره.

بطريقة سيئة يحمل في  المنقوش الشخصفحملت عدد من المناظر الدالة على الصيد، مثل منظر 
يده اليمنى أدوات الصيد، التي يحتاجها عند قيامه بصيد الحيوانات البرية. ونجد إلى جانبه حيوانان أولهما 

بهذه  وفهمه-آنذاك-بأسلوب جيد ينم عن قدرة فنان المنطقة  ُنقشا"الكلب"، وخلفه رسم لوعل، وكالهما 
تبقى  فما-الوعلصياد  نقشغير -اآلدمية  النقوشالحيوانات، نحو تناسب طول قرون الوعل مع جسده. أما 

 ،، فكالهما يرفعان أيديهماالدال على التهليلباألسلوب التخطيطي الحركي،  ُنقشاآلدميين،  نقشانمنها إال 
 .مسك بيديه وهو يحركهما بأداة دائرية الشكليالثاني و 

من إحصائها  الدراسة تمكنتضمنت رسم لعدد من الحيوانات فلم تقد ونشير هنا إلى أن الصخرة 
. وشملت ما نرجح أنها: وعول وكالب درجة الحفظ األثري للواجهةبسبب العوامل الجوية التي أثرت على 

 .فارس؛ إضافة إلى الوسوم والرموز أحدها يمتطيهوخيول األخيرة ُرسمت بأسلوب غير متقن، 
                                                 

 
38

شبه الجزيرة العربية  ، ساد هذا النظام فيالعامة المصلحةنظام الحمى هو نظام لحوكمة منطقة تحميها سلطة محلية لفائدة  
، وهي متمثلة في "حمي القبيلة" للمزيد تحقيق منافع جامعية الطبيعية من أجل المناطقنظاما قانونيا لحامية  اإلسالم،وهو قبل 

، 2016دار غيداء للنشر،  ،عمان ،كسب الملكية في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، محمود يونس حمادة، الحديثيأنظر: 
20-21. 

JUMP U., GARI, L., A History of the Hima Conservation System. Environment and History, The White Horse 

Press, Cambridge, UK. 12, 2006,  213–228. 
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من  ت الدراسة، فقد تمكن39بالخط الثمودي ولعل أبرز ما في هذه الصخرة هي النقوش العربية القديمة
 هذه المنطقة، وهما: روادن، تعود بطبيعة الحال إلى علميحصر نقشين عبارة عن 

 األول:سم ال

 بعّاق   . . . . ْو ب ع ق 
 بأسلوب الخط المائل، ويقرأ من اليسار إلى اليمين.-علي أقصي تقدير–النقش القصير ُكتب هذا 

المعطاة  فالقرأةوقد حال الحال الذي آلت إليه الصخرة دون قراءة النقش بالشكل الصحيح. لذلك  
ظل أعاله قابلة للنقاش. إذ أن الكلمة الوحيدة المقروءة بشكل جيد هي الكلمة األخيرة، التي تعني في 

 :اضمحالل بقية حروف النقش تفسيرين

يعني "الصارخ، الزاعق"، إذا على وزن فع ال و  -مسبوق بحرف العطف الواو-أولهما عده علم بسيط  
في إشارة إلى كثرة بكائه  40في الحسبان أنه على عالقــة بالكلمة العربية الُبعاُق: أي "شدة الصوت" أخذ

زعاجه خالل األيام األولى لوالدته، التي دفعت والديه إلى تسميته بهذا االسم. أو إلى كلمة الباعق: أي  وا 
. وهو دليل على قدومه قبل إتمامه ألشهر الحمل التسعة أي قبل أوانه. وقد ورد 41"المطر يفاجئ بوابل"

 .43ية، والصفائ42بصيغته هذه في النقوش الثمودية

التفسير الثاني اعتباره فعل ماض على وزن ف ع ل  من ب ع ق يعني "رعى"، وهو تطور داللي من  
" ر خ  ذا صح التفسير الثاني، فالنقش يقرأ ، 44معنى الجذر العربي ب ع ق أي "ص  هكذا: ... و ب ع ق أي وا 

 ، إشار إلي إستخدام تلك المنطقة كمنطقة رعي من قبل القبائل الثمودية. 45".... ورعى
 الثاني:  سم ال

 ب ع ر م                      بواسطة عرام
                                                 

بجامعة الملك استاذ الكتابات العربية بجزيل الشكر والتقدير للعالم الجليل أ.د. سليمان بن عبد الرحمن الذييب، الباحثانيتقدم 39 
النقشيين الثموديين ومساعدة الباحثين في إلقاء مزيد من وذلك لتقديم رؤيته العلمية الهامة حول  سعود، المملكة العربية السعودية

 .الضوء عليهما
 ،15، جـ.دار صادر: ، بيروتلسان العرب ين محمد بن مكرم األفريقي المصري،، اإلمام أبو الفضل جمال الدمنظور ابن40 

 .22، 10ـ.مج ،م1955-1956
 
 .22، 10ـ.، مجلسان العرب ،منظور ابن41

42 HARDING, G., AN Index and Concordance of Pre-Islamic Arabian Names and Inscriptions, Toronto: Near and 

Middle East Serie 8, 1971, 111 
43 WINNETT, F., HARDING, G., Inscriptions from Fifty Safaitic Cairns, Toronto: University of Toronto Press, 

1978, 2366. 
44

 .22، 10 ـ.، مجلسان العرب، منظور ابن 

45
مدونة النقوش النبطية في المملكة العربيَّة  ،الرحمن عبد بن سليمان الذييب،: انظرعن ب ع ق،  :للمزيد من المقارنات 

 .133 -132م، 2010، العزيز ، الرياض: دارة الملك عبدالسعودية
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نقش قصير من كلمة واحدة مسبوق بحرف الباء التي تسبق عادة النقوش الثمودية، وتعني وهو 
من المملكة العربية  صفائية، و 46ثمودية أخرى"بواسطة". متبوع بالعلم ع ر م، الذي ُسجل في نقوش 

يعني "الحثيث أو الشرس، علم بسيط على وزن فع ال اسم  . وهو على األرجح 48، والفينيقية47السعودية
 .49الشديد"

 :الدراسة التحليلية والنتائج

لنتائج طبقًا للدراسة مجموعة من ا تم التوصل إليمواقع الدراسة لفي إطار تلك الدراسة الوصفية 
 والتحليلية للنقوش، منها:اإلحصائية 

 النقوش:الرسوم و تأريخ أولا: 

موضوعات النقوش والرسوم الصخرية في أماكن  بشكل كبير في إنتشار العوامل الجيولوجيةأثرت 
نتشار النقوش الصخرية  بعينهاالرسوم الملونة في أماكن  كان إنتشارفدون غيرها  مثل "كهف طور محني"، وا 

 .في المنطقة المحيطة بالكهف جوانب الوديانعلي 

إتبعت الدراسة المعايير العلمية في تأريخ تلك الرسوم والنقوش محل الدراسة إعتمادًا علي  التقنية 
ختالف لون النقش، والنمط الدقيق، ونمط الحز الموضوعي، والحز المختلط، وكذلك النمط  واألنماط الفنية وا 

هذا باإلضافة لعقد مقارنات بين المتشابهات من تلك  ، والطراز الفني المتتابع وطراز رش األكسيد،البدائي
أنماط التنفيذ، وبناءًا و وحدة الموضوع تطابق من حيث  من قبل الرسوم والتقوش في مواقع مماثلة تم تأريخها

الحديث والعصر  لعصر الحجريبافي معظم مواقع الدراسة  الصخرية النقوشالرسوم و تأريخ  تمعلي ذلك 
 كما أوضحنا سلفًا.اإلسالمي و  النبطي

 طرق تنفيذ الرسوم الملونة والنقوش الصخرية:ثانياا: 

الرسوم الصخرية الملونة عن النقوش الصخرية إختالفًا كبيرا سواء من حيث  طرق تنفيذ إختلفت
 أو من حيث األدوات المستخدمةالتكنيك الفني المتبع للطريقة الفنية 

في كهف "طور  طبعات اليدنفذت حيث  باللون البني )أكسيد حجري محلي( الصخرية  تم تنفيذ الرسوم .1
ختلفت هذه الطريقة عن ومن ثم طبع كامل اليد علي السطحن بوضع كف اليد في األكسيد الملو محنى"  ، وا 

                                                 
46 WINNETT, F., REED, W., An Archaeological Epigraphical Survey of the Ha'il Area of Northern of Saudi Arabia, 
Berytus 22, l973,  NO .53-100. 147. 

 
الرحمن السديري  عبد، الرياض: مؤسسة نقوش صفوية من شمال المملكة العربية السعودية، الرحمن عبد بن سليمان ،بذييال47

 .13ش نق ،م2003 الخيرية،
48 BENZ, F., Personal Names in the Phoenician and Punic Inscriptions, Rome: Biblical Institute Press, Studia 

Pohl: eight, 1972, 384. 

 
، م2003 ،المملكة العربية السعوديةنقوش صفوية من شمال  ،الرحمن عبد بن سليمان ،بالذيي: انظرللمزيد من المقارنات 49
48. 
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أول األساليب الفنية التي إعتمد عليها الفنان القديم في التسجيل الفني  طريقة رش األكسيد التي تعتبر من
 أستخدمها في كهف وادي صورا وكهف األبيض كما ذكرنا آنفًا.و للرسوم 

تمييز  باإلضافة إلي والتهشير متعددة مثل النقش المحز والنقش المنقور بطرقتم تنفيذ النقوش الصخرية  .2
إختالف لون النقش والتمييز بين النقوش بمليء كامل الشكل المنقوش أو جزء منه، هذا إلى جانب األنماط 

يرها من المعايير وكانت تلك الطرق وغ األخري مثل النمط الدقيق، والمختلط، والموضوعي، والتصويري،
نقش البدائي واألكثر حداثة التمييز بين ال أمكنوبالتالى علمية السبيل األقرب لتأريخ تلك النقوش الصخرية ال

كيفية التفريق بين  النقوش المحزاة المنتشرة بهذه األماكن عن النقوش التي تنتمي إلى فترات زمنية وكذلك منه 
 .الحقة من الحضارة المصرية القديمة

فترة زمنية إعتمادًا تنفيذ وسمات ومميزات كل الالدراسة تلك النقوش طبقًا الختالفات طرق حيث أرخت  .3
فعلي سبيل المثال، يتم تأريخ نقوش عصور ما قبل التاريخ من خالل طريقة  علي األداة الحجرية المستخدمة،

الحجري الحديث علي  نقوش العصرحيث تظهر النقر والتهشير والحز والتهشير مع النقر والتهشير مع الحز 
بشكل أدق، أما نقوش العصر النبطي يكون النقش رفيع  لمحاولة عمل شكل تصويري (Vشكل حرف )

نقوش العصر اإلسالمي تظهر أما " وتفاصيله أدق  ويظهر فيها طريقة "الحز" فقط، مثالً  وبسيط "حيوان فقط
جديدة وتفاصيل جديده وموضوعات مختلفة في فيها طريقتي النقر والتهشير أو النقر فقط مع وجود حيوانات 
 النقش ويتسم النقش بالحركات الجديدة ويكون خط النقش سريع.

 الدللة الوظيفية للنقوش التي ترجع لعصور ما قبل التاريخ.: ثالثاا 

مهارة الفنان القديم في التمييز بين نقوش دلت النقوش والرسوم المؤرخة بعصور ما قبل التاريخ علي 
لتلك الحيوانات والطيور عن بعضها البعض  الصفات التشريحية ميزالحيوانات وكيف أن الفنان القديم 

حتي الشكل البشري سواء كان و ، النعامو كالب الصيد و ألبقار وافصائل أخري من الغزالن و الكباش و األغنام ك
  .الته أو كان مصاحبًا ألقرانه أو نقشه لبعض فصائل الحيوانات والغرض منهاهذا الشكل البشري بمفرده ودال

صيد، ومناظر  ،جتماعيةإلحياة اوالتسجيل بيئي للحياة البرية، وقد حوت تلك النقوش والرسوم 
كالرغبة في األشارة علي أن  ووضع تفسيرات لهاطبعات أكف اليد وتسجيل بعض المناظر الفريدة، وتسجيل 

لف ( وبالتالي تختالمطبوعة تحمل صفاته )كاألسمصاحب المطبوعة قد مر من هذا المكان أو أن 
له بتسجيل مطبوعته في هذا ، وربما داللة علي علو شأن صاحب المطبوعة وبالتالي ُسمح المطبوعات

 .المكان
 :اإلسالميو النبطي الدللة الوظيفية للنقوش التي ترجع للعصر رابعاا: 

تسجيل للحياة االجتماعية، النقوش المؤرخة بالعصر النبطي واإلسالمي علي دالالت  اشتملت
، وبعض المناظر الفريدة كمنظر طائر الغرب الثمودية التذكاريةكتابات بعض التسجيل و ، ومناظر صراع
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الفترة ما بين القرن األول ق.م ، وذلك في ممثل فيه شخصان يمتطيان جمل واحد بطريقة عكسية ومنظر
والقرن الثاني الميالدي وهي الفترة التي إنتشرت فيها القبائل النبطية ثم العربية والمعتمدة علي نشاط تجاري 

 في المنطقة محل الدراسة، والتي إستمر النشاط التجاري بها في فترات الحقة.
 الدراسة اإلحصائية للنقوش:خامساا: 

 :؛ كاألتيجوده بالمواقع محل الدراسةالمو  والرسوم النقوش عات وأنواع و موضت تنوع
 أولا: موضوعات النقوش:

 :عصور ما قبل التاريخنقوش 

 طبعات بصمات كف اليد. 

 نقوش بشرية متنوعة. 

 متنوعة لحيوانات وطيور نقوش. 

 نقوش صيد. 

 بقايا أثرية:

 "شواهد أثرية "رحي. 

 "دفنات ركامية". 

  دعائم حجريةبواقي رجوم و. 

 :األسالميو النبطي  العصرنقوش 

  جمال :حيوانية مناظر. 

 بشرية لرجال وسيدات مناظر. 

 متنوعة حربية مناظر. 

  ثمودية تذكاريةكتابات. 

 نقوش نادرة. 

 

 

 

 



 

 االتحاد العام لآلثاريين العرب حولية   م(2021)  24العدد 
 
 

437 | DOI10.21608/cguaa.2021.60307.1066 محمد جالل محمود  -خالد سعد مصطفي 

 

 :الدراسة اإلحصائية للمواقعثانياا: 
التصوير  التأريخ الموضوع النوع الموقع

 البشري
التصوير 
 الحيواني

 

 

 

 

كهف 
طور 
 :محني

 

 

 

 

 

 

رسوم 
 ملونة

 %35 %65 عصر حجري حديث طبعات بصمات "كف" اليد

 عصر حجري حديث الرسوم البدائية الخطية

 عصر حجري حديث الرسوم ذات الصبغة اللونية األقدم

الرسوم ذات الصبغة اللونية 
 "الطريقة المقلوبة" األحدث

 عصر بداية األسرات 

اللونية الفريدة: بطريقة النماذج 
 )الحز والتلوين(

 عصر حجري حديث

 إسالمي عصر رسوم جمال 

 

نقوش 
 صخرية

نقوش لحيوانات وأجزاءمن حيوانات 
 بطريقة الحز والنقر والتهشير

 عصر حجري حديث

 إسالمي نبطي عصر نقوش لجمال 

دعائم 
 حجرية

   عصر حجري حديث بواقي دعائم حجريةرجوم و 

 

منطقة 
 الفرش:

 

 

 

نقوش 
 صخرية

 %98 %2 عصر حجري حديث نقوش بشرية

 عصر حجري حديث نقوش حيوانية

 عصر حجري حديث نقوش صيد

 عصر إسالمي نقوش حرب

 عصر نبطي إسالمي  نقوش بشرية حيوانية

 إسالمي-عصر نبطي  مناظر فريدة

-نبطي–عصور ما قبل التاريخ  مناظر مختلطة
 إسالمي

 

 

 

 

 

 

 

 

نقوش خاصة بعصور ما قبل 
 التاريخ

 %57 %43 عصر حجري حديث

 عصور تاريخية مبكره؟؟ شواهد أثرية 

 ؟؟؟؟ وسوم ورموز
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وادي 
 الرحايا:

 

نقوش 
 صخرية

 عصور مختلفة نقوش بشرية

 عصر حجري حديث نقوش حيوانية

 ثمودية عربية قديمةكتابات 

 عصر إسالمي نقوش حيوانية جمال

دفنات 
 ركامية

 عصور ما قبل التاريخ مقابر ركامية

 توصيات الدراسة:

والدراسة التأريخية نستطيع القول من خالل السرد السابق الذي أعتمد علي المنهج الوصفي التحليلي 
من  50والمواقع المكتشفة حوله حتي األن كهف طور محني ع الدراسة أن منطقةلمواقالداللية واإلحصائية 

أو المؤرخة لفترة العصر الحجري الحديث سواء تلك بشبه جزيرة سيناء  الهامة  الرسوم الملونة والنقوش مواقع
ويجب إدراجها بمصر  أهم مواقع عصور ما قبل التاريخالمؤرخة بعصور الحقة، وتعد تلك المواقع من  

 .عالميكمواقع تراث 

خضاع أو ضم المواقع للمجلس ستكمال أعمال المسح والتوثيق واإلبضرورة ا الدراسةوصي تُ  لذا
األعلى لآلثار بالمنطقة محل الدراسة ألنه من المتوقع الكشف عن المزيد من النقوش والرسوم في تلك 

 المنطقة البكر. 

  

                                                 
 .سيستكمل الباحثان نشر مجموعة أخري من المواقع الهامة جدًا في محيط منطقة الدراسة تباعاً  50
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 ملحق الخرائط والصور

 
 كالتالي: طبقًا إلحداثيات الموقع "Google Earth"خريطة لمواقع الدراسة من  {1خريطة.}

N 28° 49` 38. 5" -  T  34° 60` 32. 6" - 1256 

 )الزرانيق(كهف طور محني )رسوم ونقوش( 
 أولا: طبعات بصمات "كف" اليد:
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أسفل يمين: كهف ، "تصوير البحث" نماذج من بصمات كف اليد )أعلي(: "كهف طور محني" المكتشف حديثاً  (1صوره.)
 رقم شكل - (2-1)( 92) رقم درويش، "الرسوم والنقوش الصخرية في عصور ما قبل التاريخ"، شكلنقاًل عن:  وادي صورا،

شكل درويش، "الرسوم والنقوش الصخرية في عصور ما قبل التاريخ"،  نقاًل عن: أسفل يسار: كهف األبيض،(  1-2)( 93)
درويش، "الرسوم والنقوش الصخرية في عصور نقاًل عن: باألرجنتين  كهف دي الس مانوس رسوم الكفوف بكهف (،94رقم )

 .(2-1)(91رقم) ما قبل التاريخ"، شكل

 ثانياا: الرسوم البدائية الخطية:

 
 كهف الرئيسي في فترة، وتظهر في الصورة كتلة حجرية ساقطة من جانب ال"يمين" نموذج لفحص الرسوم الملونة (2.صوره)

"تصوير  .الحجري الحديث العصر وترجع إليملون لخمسة أفراد نفذت بشكل بدائي  تصوير عليها "يسار" يظهر، زمنية الحقة
 البحث"
 

طريقة تنفيذ الطبعات بشكل ال يمتلئ فيه 
 كامل بصمة اليد بكهف "طور محني".

مانوس رسوم الكفوف بكهف كهف دي الس  



 

 االتحاد العام لآلثاريين العرب حولية   م(2021)  24العدد 
 
 

447 | DOI10.21608/cguaa.2021.60307.1066 محمد جالل محمود  -خالد سعد مصطفي 

 

      
  (3صوره.)

نقاًل عن:  .نموذج لشكل الهيئة البشرية بالطريقة المجردة بكهف وادي صورا، ونفذت بطريقة العصر الحجري الحديث
 (3-2-1) (126) رقم شكل والنقوش الصخرية في عصور ما قبل التاريخ"،درويش، "الرسوم 

 

 ثالثاا: الرسوم ذات الصبغة اللونية األقدم:

  
"تصوير  طريقة تصوير الرسوم الملونة علي السقف المعاد الرسم عليه مرة أخري بعد سقوط الطبقة الرئيسية (4صوره.)

 البحث"
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التاريخ بكهف طور محني، والفرق بين الرسوم القديمة  ( توضيح لطريقة الرسم األثري الملون إلنسان ما قبل5)صوره.
 "تصوير البحث" مراحل تالية والرسوم الحديثة التي ُنفذت في

 رابعاا: الرسوم ذات الصبغة اللونية األحدث:

 
 .العتيق بالعصر مؤرخةمجموعة من الرسوم الملونة لمجموعة من الحيوانات نفذت بما يسمي الطريقة المقلوبة  (6صوره.)

 "تصوير البحث"

 

الحجري الحديثرسوم مؤرخة بالعصر   رسوم مؤرخة بالعصر الحجري الحديث 

 رسوم مؤرخة بالعصر اإلسالمي
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 خامساا: النماذج اللونية الفريدة: بطريقة )الحز والتلوين(

      
 ُنفذ بطريقة "الحز والتلوين" بشريرسم لشكل  (7صوره.)

 "تصوير البحث"
، تم blade و  flaked  نماذج ألدوات تسمي (8صوره.)

الكشف عنها في الفيوم شمال بحيرة قارون من قبل بعثة اإلدارة 
التاريخ، وزارة السياحة واآلثار، نقاًل عن:  العامة آلثار ما قبل

درويش، خالد سعد، الفيوم في عصور ما قبل التاريخ من 
خالل تقارير حفائر بعثة حفائر شمال بحيرة قارون، القاهرة 

 م.2021

 سادساا: النقوش الصخرية:

  
 نقش لجزء من قرون حيوان ُنفذت بطريقة الحز (9صوره.)

 "تصوير البحث"
"تصوير  نقش لقرون وعل ُنفذت بطريقة الحز (10صوره.)

 البحث"

  
 نقش بطريقة النقر لجزء من قرن حيوان (11صوره.)

 "تصوير البحث"
 "تصوير البحث" جزء من النقوش بطريقة الحز (12صوره.)
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 نقش بطريقة النقر والتهشير لحيوان (13صوره.)

 "تصوير البحث" 

 لقرن حيوان نفذ بطريقة الحزجزء من نقش  (14صوره.)

 "تصوير البحث" 

 
 "تصوير البحث" جزء من النقوش بطريقة النقر فقط "ربما لمظهر فلكي"  (15صوره.)

 :سابعاا: رسوم ونقوش مقترح تأريخها من القرن األول ق.م إلي القرن الثاني الميالدي

  
، مؤرخ رسم ملون لحيوان الجمل مع الهودج (16صوره.)

 "تصوير البحث" بالفترة اإلسالمية
نقوش صخرية لجمال بحركات مختلفة ترجع  (17صوره.)

 "تصوير البحث" نبطية "حز بسيط وتفاصيل أدق"الللفترة 
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 منطقة الفرشنقوش : الموقع الثاني

 أولا: نقوش صخرية مؤرخة لعصور ما قبل التاريخ:

  
نقش لحيوان ربما كلب ُيستخدم في الصيد،  (18صوره.)
 بطريقة الحز باإلضافة إلي طريقة التهشير وطريقة النقرُنفذ 

 "تصوير البحث" مؤرخ للعصر الحجري الحديث

نقش لرجل ُنفذ بطريقة الحز بخطوط بسيطة  (19صوره.)
 "تصوير البحث" مؤرخ للعصر الحجري الحديث

 
مجموعة من النقوش الصخرية التي ترجع إلي عصور ما قبل التاريخ تمثل عملية الصيد بإستخدام كالب الصيد  (20صوره.)

 "تصوير البحث" التي تظهر في النقش وهي تمسك بأحد الماشية.
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 ثانياا: نقوش ترجع إلي العصر النبطي حتى العصر اإلسالمي:

  
نقش لمجموعة من الفرسان أحدهم يمتطي  (21صوره.)

تم تنفيذه بطريقة الحز ويحمل نوع من أنواع األسلحة جمال 
 تؤرخ للعصر اإلسالمي. وأمامه نوع من أنواع المساقي

 "تصوير البحث"

نقش لمجموعة من األشخاص مع بعض  (22صوره.)
"تصوير  أو الفترة اإلسالمية المبكرةالجمال من العصر النبطي 

 البحث"

  
نقش لمجموعة من المحاربين تمسك مجموعة  (23صوره.)

من األسلحة وتظهر الجمال في حالة حركات مختلفة من 
 "تصوير البحث" العصر اإلسالمي

نقش لجملين بطريقة تنفيذ مختلفة األعلى نقر  (أ-24صوره.)
وحز مؤرخ للفترة اإلسالمية واألسفل حز فقط مؤرخ للفترة 

 البحث""تصوير  النبطية

  
من  جمل من عصر ما قبل التاريخ (ب-24صوره.)

 "منطقة "كركور طلح
درويش، "الرسوم والنقوش الصخرية في عصور نقاًل عن: 

 .2-(51شكل رقم ) "،ما قبل التاريخ

من منطقة  جمالن من العصر النبطي (ج-24صوره.)
 ""كركور طلح

عصور ما نقاًل عن: درويش، "الرسوم والنقوش الصخرية في 
 .3-(51شكل رقم ) "قبل
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 "تصوير البحث" مجموعة من الحزوز النقشيةوأمامة  جمل في وضع قائملر منظ (أ-25صوره.)

 

   
 لكبير والداخلةبعض الحفر المنفذة والمتصلة بالفلك والتي ترجع لعصور ما قبل التاريخ بهضبة الجلف ا {ب-25صوره.}

 البحثتصوير  -) قارة التصاوير( 
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 . نقالا عن: صورة لدائرة الساعة الشمسية بمنطقة نبتا باليا بالصحراء الغربية (ج-25صوره.)

MALVILLE, J. MCKIM, Astronomy at Nabta Playa, Egypt, Ruggles, C.L.N. (ed.), Handbook of Archaeoastronomy 

and Ethnoastronomy, 2, New York: Springer Science&Business Media, 2015, 1081-1803. 

 :ثالثاا: مناظر فريدة

 
 

طائر الغراب من أنماط النقوش نادر لر منظ (26صوره.)
 "تصوير البحث" مؤرخ بالعصر اإلسالمي الصخرية المحذاه

 

 
 

منظر من العصر النبطي يمثل شخصان  (27صوره.)
 "تصوير البحث" يمتطيان جمل بطريقة عكسية

https://en.wikipedia.org/wiki/Clive_Ruggles
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 رابعاا: مناظر مختلطة ما بين عصور ما قبل التاريخ والعصر اإلسالمي:

 
أمامها شخص تم تنفيذه عن و ، وترجع لعصور ما قبل التاريخمجموعة من النعام نفذت بطريقة الحز الدقيق  (28صوره.)

 "تصوير البحث" .يؤرخ بالعصر النبطيطريق إستخدام أداة حجرية غشيمة 
 نقوش وادي الرحايا: الموقع الثالث

 :أولا: نقوش خاصة بعصور ما قبل التاريخ وشواهد أثرية مؤرخة بالعصور التاريخية المختلفة

 

 
 ربماالجزء العلوي من رحايا مكسورة  (29صوره.)

 "تصوير البحث" في طحن الحبوب تاستخدم
نموذج للنقوش الصخرية لبعض الحيوانات التي  (30صوره.)

تم تنفيذها عن طريق الحز والتي ترجع إلي عصور ما قبل 
 "تصوير البحث" التاريخ
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 "تصوير البحث" عصور ما قبل التاريخبالمؤرخة  الدفنات الركاميةنموذج من  (31صوره.)

 نقوش متداخلة وكتابات ثمودية:ثانياا: 

 
 "تصوير البحث" صخرة عليها نقوش متداخلة وكتابات ثمودية (32صوره.)
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 لكتابيةنقوش خاصة بعصور ما قبل التاريخ عبارة عن بعض أنواع من الماشية باإلضافة إلي بعض العالمات  (33صوره.)

 "تصوير البحث" الثمودية

  
لبعض األحرف الخاصة بالكتابة نموذج  (34صوره.)

 "تصوير البحث" .الثمودية
  .سالمياإلعصر من الجمل تمثيل نقشي ل  (35صوره.)

 "تصوير البحث"

 

 


