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 الملخص:

 ،نشرًا علميًا موثقاً  جزيرة سيناء هبشب لم تنشر من قبلالتي المواقع األثرية  منن يموقعتناول هذا البحث دراسة ونشر 
 الثاني موقعال، و "وادي الزرانيق"وهو موقع  المؤرخة لفترات زمنية مختلفة لصخريةمواقع النقوش ا جدًا من مميز منها موقعً 

الموقعان  نوهذا بالعصر الحجري الحديث،ة المؤرخو  المكتشفة حديثاً نواميس حوي مجموعة من اليجبل الُجنة والذي  منطقة
لى بعد حو على م( 2020مؤخرًا في جنوب سيناء)عام  االكشف عنه تم لمجموعة المواقع التي ستكمالً ا كم تقريبًا من  30ا 

علمية وتمت دراستها دراسة وصفية تأريخية ودللية من الناحية التجاة طريق "وادي سعال" امنطقة سانت كاترين في 
بمعرفة أحد رواد السفاري يدعي )سامر  عنه فالذي تم الكش منها ذلك الكهف األثري "كهف "طور ِمَحًنَي"، واألكاديمية
 يالمؤتمر الدولضمن فعاليات  نشرًا علميًا موثقاً  نشر ثالثة منها من قبل تمحيث ، الرحايانطقة الفرش وواديا وم، صمويل(
خ تبعت الدراسة المعايير واألسس العلمية العالمية المستخدمة لتأرياوقد  .1تحاد العام لآلثاريين العربالعشرين لالالثالث و 

وتصنيفها لنقوش الصخرية بموقع وادي الزرانيق تأريخ صحيح ومحدد بقدر اإلمكان ل ىذلك للوقوف علو  ؛ النقوش الصخرية
                                                 


هم وتسليط مفي الكشف عن هذا الكهف ال هلى دور يتقدم الباحثان بآسمي آيات الشكر والتقدير لألستاذ "سامر صمويل" ع 

 .الضوء على تلك المنطقة الواعدة
 
وهم على التوالي: "كهف طور محني"، "منطقة الفرش"، "وادي الرحايا": للمزيد عن موقعهم الجغرافي وتصنيف ووصف 1

ثالثة مواقع جالل محمود، " درويش، خالد سعد مصطفي، عبده، محمدنظر: اوتأريخ نقوشهم الصخرية ورسومهم الملونة؛ 
المؤتمر الدولي الثالث "، وادي الرحايا -منطقة الفرش-يناء: كهف طور محنيبشبة جزيرة س للرسوم الصخرية غير المنشورة

 . "457-417، 2021، 1 .، ع24 ـ.مج"، م2020والعشرين لالتحاد العام لآلثاريين العرب، القاهرة، 
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المكتشفة بموقع "جبل  2النواميس الجديدةالنقوش ومعرفة دللتها الوظيفية، وكذلك دراسة  تلكوتحديد الطرق المستخدمة لتنفيذ 
تضح ا، وقد ضرة ونواميس جبل السربال وجبل حبرانبين نواميس وادي سالف وعين حُ  معمارية  مقارنة، دراسة وصفية الُجنة"

بشبه جزيرة سيناء سواء تلك المؤرخة  موقع وادي الزرانيق يحوي تصنيفات من أهم وأندر النقوش الصخريةمن خالل الدراسة أن 
" و"وادي بجانب مواقع "كهف طور محني"، ومنطقة "الفرش لفترة العصر الحجري الحديث أو المؤرخة بعصور زمنية لحقة،

لتنضم ضمن قوائم مواقع الرسوم والنقوش الصخرية المكتشفة حديثًا في مصر والتي يجب إدراجها كمواقع تراث  الرحايا"،
 عالمي.

 الكلمات الدالة:

.؛ عصر إسالمينبطيةكتابات ؛ طريقة التهشير؛ طبعات اليد؛ طريقة النقر؛ طريقة الحز؛ نواميس؛ نقوش صخرية   
Abstract: 

This research dealt with the study and publication of two archaeological sites that have 

not been published before in the Sinai Peninsula, including a very distinctive site of rock 

inscriptions dated for different periods of time, namely "Wadi Al-Zaranij", and the second site 

of the area of Gebl EL Gunna, which contains a new collection of Nawamis. 

Also, The study followed the international scientific standards to date rock inscriptions 

in order to determine the correct and as specific history of the rock inscriptions at the site of 

"Wadi Al-Zaranij" and to identify the methods used to carry out these inscriptions and to know 

their functional significance, and it became clear through the study that the site of "Wadi Al-

Zaranij" contains classifications of the most important and rarer rock inscriptions in the Sinai 

Peninsula, both those dated For the Neolithic period or dated later times, to join to the lists of 

sites of newly discovered rock drawings and inscriptions in Egypt that must be listed as world 

heritage sites. 
Keywords: 

Rock Art, Pictrographs, Hand print, Petrographic, Style and Technique, "Laws" Nawamis, 

Nabataean era, Islamic era. 

 مقدمة:ال

ستكماًل لدراسة ونشر مواقع الرسوم الصخرية المكتشفة حديثًا بشبه جزيرة سيناء في محيط منطقة ا
، والذين تم نشرهم في "وادي الرحايا"-منطقة "الفرش"-كهف "طور محني"لى  االتو على "سانت كاترين" وهم 

، تأتي هذه الدراسة م2021المؤتمر الدولي الثالث والعشرين لالتحاد العام لآلثاريين العرب، القاهرة، أعمال 
ستيطان بتلك ة لالبعض الفترات التاريخي ناللثام ع ستكماًل لنشر باقي المواقع المكتشفة نشرًا علميًا إلماطةا

خاصة فترة العصر الحجري الحديث والعصور التاريخية والتي أصبحت مسرحًا للنشاط البشري المنطقة 
وأثبتت بما ل يدع مجاًل أسره في مجريات األحداث في تاريخ العالم القديم بتلك المنطقة حيث أثرت ،الالحقة

دراسة ونشر  وترتكز الدراسة على همة.مل تاريخية مراح ىكانت شاهدًا حيًا عل جزيرة سيناء هشبللشك أن 
                                                 

 
دراسة وصفية معمارية،  وليست من المنطقة نفسها، جبل الُجنة منطقة يس بالقرب منتم دراسة ونشر مجموعة من النوام2

دراسة  -يالد ومقارنتها بمثيالتها في مصراأللفية الرابعة قبل الم خالل، "النواميس في سيناء أحمد هاني العزم، أبونظر: اللمزيد 
 .119-107، م2017جامعة القاهرة،  /ية اآلثاركل ، إشراف أبو الحسن بكري، أحمد محمد سعيد،رسالة ماجستيرأثرية"، 
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جزيرة ي محيط منطقة "سانت كاترين" بشبه ن من تلك المواقع المكتشفة سالفة الذكر فين جديدين آخر يموقع
النواميس الصخرية المتميزة، وكذلك  بنقوشه ،"وادي الزرانيق"من قبل وهما موقع  اسيناء لم يتم نشرهم
لتصنف الدراسة الموقع األول وهو "وادي الزرانيق" بأنه األكثر تميزًا  طقة جبل الُجنة،المكتشفة حديثًا في من

لك الوادي الجبلي شديد الوعورة والذي يعد مسرحًا كبيرًا بنقوشه الصخرية المتنوعة في نطاق وادي جرافي، ذ
فترات تاريخية متنوعة والتي تم تنفيذها بأكثر من أسلوب وطريقة عن طريق النقر والحز والتهشير وتؤرخ ل

العصر اإلسالمي. أما الموقع الثاني فهو موقع جبل  خدام هذا الوادي كمستقر ومعبر حتىستاحيث استمر 
الُجنة الذي يمر عبر طريق وادي سعال شمال شرق مدينة "سانت كاترين"، والذي تم الكشف فيه عن 

بنواميس عين ُحضرة وجبل السربال، ووادي مجموعة نواميس جديدة لم يتم الكشف عنها من قبل ومقارنتها 
ستكمال أعمال المسح األثري اسالف، ووادي حبران إلستبيان الفرق بينهما، وأهميتها وضرورة الحفاظ عليها و 

 هسجل مواقع شبإلى  في محيط موقعي الدراسة للكشف عن المزيد من تلك المواقع األثرية الهامة لتضاف 
ل ينضب معينه حيث كانت تلك البقعة الغالية من أرض مصر وما زالت  ذلك السجل الذي ،جزيرة سيناء

 محط أنظار العلماء والباحثين، وتخفي بين ربوعها الكثير.
 :منهج البحث

 ؛التي تم الكشف عنها ومجموعة النواميس للنقوش الصخرية المنهج الوصفي التحليلي الدراسة تبعتا
وتحليلها الدقيق للوصول  متشابهات المواقع األخرى ذات الصلةفي إطار  وصفها العلمي،ى وذلك للوقوف عل

 :التقسيم التاليتأريخ تقريبي لها، وذلك في إطار  ىإل

 :الدراسة لموقعي الوصفيةالتصنيفية لدراسة ا.1

 وادي الزرانيق:: األولالموقع 1.1

ط التالل المنتشر في في مواجهة خ 3تقع منطقة "زارنوق" بامتداد الضفة اليمني لوادي جرافي: الموقع
، وعن منطقة كم 4لى اطور محني حو كهف  تبعد هذه المنطقة عن منطقةالجانب الغربي من نفس الوادي، و 

 30 هالذي يبلغ طول "وادي الزلجة"مدخل  "وادي سعال"طريق  اتجاهتقريبًا في كم  34لى اسانت كاترين حو 
، 4تؤرخ لعصور ما قبل التاريخمن المواقع األثرية التي  هذا الوادي العديد ويقع بالقرب من ،(1خريطة) كم

                                                 
م، بعمل مسح 1996يقع وادي جرافي في الجانب الشرقي لمنطقة وسط سيناء، قامت البعثة األمريكية بقيادة ويندورف عام  3

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

 نظر:اهذه المواقع 
WENDORF,  F., EDDY, F., W.: «An Archaeological Investigation of the Central Sinai», Egypt, American 

Journal of Archaeology 106, No.), October, 2002, 607. 

 
لى-جنوب طريق طابا يقع معظمها  اموقعً  12الى مريكية عن حو كشفت البعثة األ4 وواحد الغرب من طريق نويبع،  السويس، وا 
عصور ما قبل إلى الشرق، وهذه المواقع تعود  طريق األسفلت الممتد من الغرب إلىالشمال من  ط من هذه المواقع يقع إلىفق

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
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لبعض  6بواقي دعائم حجرية ىإل باإلضافة 5دفنات العصر الحجري الحديث الرجوم تمثل مجموعة منوالتي 
، وهي منطقة متعرجة ضيقة الممرات 8منطقة الزرانيق ىأن يتم الوصول إل ىإل 7المبنية وي الحجريةآالم

الصخرية بكثافة عالية جدًا، حيث يمثل الوادي  النقوشوتنتشر فيها  ،"ظهر جبل الُجنة" يصعب الوصول إليها
مسرحًا تاريخيًا لفترات زمنية متعددة تسرد العديد من المالمح التاريخية لمناظر الصيد البري ومناظر الحرب 

جانب مناظر  ىروع إلاع مختلفة من األسلحة والدستخدام أنو استخدام الجمال والخيول ومناظر القتال باب
 الرحالت التجارية.

 :الوصف2.1

                                                                                                                                                             

التاريخ المختلفة فمنها مواقع تعود للعصر الحجري القديم األوسط، وموقعان يؤرخان بالعصر الحجري الحديث، وثالثة مواقع 
ذه المواقع من معالم أثرية هي تلك األكواخ الدائرية، للمزيد عن تلك المواقع وشواهدها هود للعصر النحاسي، وأهم ما تشمله تع

 تقارير البعثة األمريكية بقيادة "ويندورف": نظرااألثرية؛ 
WENDORF, EDDY, An Archaeological Investigation of the Central Sinai, 607. 

 
هي صنف من أصناف المنشآت الحجرية، وهي عبارة عن ركام حجري غير منتظم البناء تراكم بعضها فوق بعض لتكون 5

أعداد كبيرة من تلك الرجوم في كثير من مواقع عصور  لة وحجمه من مكان إلى آخر، وتم العثور علىيًا يختلف شكشكاًل مقب
ة من محافظة مواد أثري"،الغزي، عبدالعزيز بن سعود بن جار اهللنظر: اما قبل التاريخ في مصر والشرق اآلدني القديم، للمزيد 

 .534 م،2007 ،2.، ع19ـ.جامعة الملك سعود مج / كلية اآلداب ،باآلدا-مجلة جامعة الملك سعود ، "ةالزلفي: دراسة مقارن
 
التقرير "، الهاجري، محمود يوسفنظر: اتتشابه تلك الدعائم الحجرية مع كثير من مثيالتها في األردن والسعودية؛ للمزيد 6

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

المجلة األردنية للتاريخ  ،"م 2015 - 2010مسوحات مشروع البادية الجنوبية الشرقية األثري في منطقة الثليثوات الجنوبية 
 .93 – 73 م،2017 ،1.ع ،11ـ.مج ،عمادة البحث العلمي ،الجامعة األردنية، ثارواآل
 
نظر: اللمزيد عصور ما قبل التاريخ ما بين "كهوف"، و"مساقط" ومغارات "مبيت"،  ىتتنوع المآوي الحجرية المنتمية إل7

، "ضبة الِجلْف الكبير وجبل العويناتالرسوم والنقوش الصخرية في عصور ما قبل التاريخ في ه"، درويش، خالد سعد مصطفي
جامعة القاهرة،  /، كلية اآلثاربكري محمود الحسن أبو شاهين، المحسن عبد الدين عالء، تحت إشراف:رسالة دكتوراه

 .130،م2012

 ، سدودةهو طريق أو ممر متعرج ضيق ذات نهايات مو  هذا الوادي بالتسمية اللغوية "زارنوق" وجمعها "زرانيق"، ىرتبط مسما  8
ْرُنوقانِ  وجاءت التسمية  : حائطان، وفي المحكم: َمنارتاِن تُْبَنياِن على رْأس البئر من جانبيها همامعجم لسان العرب بأنفي   الزُّ

راِنيق، وقيل: هما خشبتان أَ  و بناءان فُتوضع عليهما النَّعامُة، وهي خشبة ُتَعرَّض عليهما ثم تعلق فيها الَبْكرة فُيْسَتقى بها وهي الزَّ
ْرُنوقان من خشب فهما ِدعاَمتاِن، وقال الكالبي: ِإذا  كالِميَلين على َشِفير البئر من طين َأو حجارة، وفي الصحاح: فِإن كان الزُّ

راِنيُق ُدُعم الِبئ ر، واحدها كانا من خشب فهما النَّعاَمتاِن والُمْعَتِرضة عليهما هي الَعجلة، والَغْرب ُمَعلَّق بالَعَجلة، وقيل: الزَّ
ابن منظور، اإلمام ، للمزيد أنظر: ِإل بنو َصْعفوق خَوٌل باليمامةُزْرنوق، وحكى اللحياني َزْرُنوق؛ رواه كراع، قال: ول نظير له 
م، 1956-1955، 15جـ.صادر، دار  :بيروت لسان العرب،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم األفريقي المصري، 

 ، زرنوق.10ـ.مج

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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لحجيج كما القوافل القديمة وا مساراتومسارًا من  كان معبرًا الجبلي أن هذا الوادي  تبين من الفحص 
بمحور شمال شرق  ، ويمتدأنها أصبحت في فترات حديثة مسرحًا لسباق الهجن للسكان المحليين والقدامى

يتميز الموقع بوجود ثالث نقاط متقطعة تنتشر فيها العديد من و  م، 200اع له تسا ويبلغ أقصىجنوب غرب 
مسبوقة، والتي تمثل فواصل المراحل الحضارية لهذه الفترات الزمنية مثل العالمات الالنقوش الصخرية غير 

الوادي في الصحراء، وكذلك النقوش الصخرية التي تمثل الطقوس المحلية لسكان  ممارسة الفلك ىعلالدالة 
المصاحبة  ، والنقوشعقائديًا بذات السكان المحليين مثل نقوش بصمات األقدام واألكف والتي ارتبطت

تصال الجسدي" الفريدة من صطالحًا "نقوش الاالتي أطلقت عليها الدراسة و  والمحيطة بالكتابات النبطية
 نوعها.
 :التأريخ3.1

والتي تم تنفيذها  9الصخرية التي تسمي النقوش الدقيقة أنماط النقوش أقدمالعديد من  ينتشر في الوادي 
بإستخدام أدوات العصر الحجري الحديث والتي تختلف تمامًا عن تنفيذ النقوش في العصر النبطي أو 

كما وجدت العديد من النقوش الصخرية المتعددة لحيوانات نفذت  .10التي ظهرت بكثرة في الموقعو  اإلسالمي

                                                 
صغير  وبشكلهذا النمط عن األنماط األخري في تدني صغر حجم األشكال المنقوشة وذلك عن طريق النقر فقط  يختلف 9

جدًا وتعد نسبة النقوش التي تم تنفيذها بهذه الطريقة فقط أقل بكثير من نظائرها وفي الغالب تكون على أضيق الحدود، وغير 
يرة بالنسبة لمقارنتها بغيرها، ويكون حجم النقش فيها أصغر وفي الغالب منتشرة بشكل مميز، ومساحة النقش المنقور فيها صغ

تمثل إشارات محددة من الفنان منفذ النقش إلى شيء محدد حاول الفنان اختزال الشكل المنقوش في مساحة صغيرة؛ للمزيد 
 .71، وجبل العوينات الرسوم والنقوش الصخرية في عصور ما قبل التاريخ في هضبة الِجلْف الكبير، درويش نظر:ا

 
كيفية تأريخ  حول على المعايير التي وضعها العلماء والمتخصصون في هذا الشأن الدراسة في تأريخ تلك النقوش استندت10

الغالب أنواع المواد  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  فيخدمة الحجرية المست

أنواع األسطح  في ان تحدث تجويفً أتستطيع  ةعطاء نهايات بارزة وحادإدة كان منها تميز أحجار الصوان بعتبارات متعدل
أو   Vهيئة حرف  ىفي السطح الحجري غائرُا عل اكة حزً صويرية تار تنفذ عليها العملية التسجيلية الت التيالحجرية المختلفة 

نستطيع التمييز ما بين النقش الذي ينتمي إلى العصور الحجرية عن الذي ينتمي إلى مراحل لحقة كما الي  وبالت، Uحرف 
أحمد أمين، منها: سليم،  يخ النقوش والمواد العضويةالطرق المتبعة في تأر  النقوش محل الدراسة؛ للمزيد عنهو الحال في 

-16، م2007، أبريل اإلسكندريةنشرة مركز الخطوط بمكتبة فنون عصور ما قبل التاريخ"،  ى"الرسوم الحيوانية تسيطر عل
في البحث عن طرق تقويم "، بكر حسن الشريفنظر: اومنها ما أوضح كيفية وضع تقويم زمني للمادة األثرية بصفة عامة ؛ 23

ومنها ما أوضح معايير تأريخ النقوش  ؛153، م1983، سوهاج 3ع.، مجلة كلية اآلداب، "رية لما قبل التاريخزمني للمادة األث
" دراسة في في العصر الحجري الحديث الكبرىالرسوم الصخرية بالصحراء  ،محمد المنعم عبد سعد ،بركةنظر: افقط، 

؛ ومنها معايير 19-16م، 1993، القاهرةجامعة  ،فريقيةراسات األالبحوث والد دمعه ،رسالة دكتوراه"، النثروبولوجيا الثقافية
الرسوم والنقوش الصخرية في عصور ما قبل التاريخ في هضبة "، درويشأنظر: تأريخ نقوش كهوف هضبة الجلف الكبير؛ 

 نظر:اوجز لها، ومنها ما أوضح تفسيرًا لكل وحدة من وحدات التأريخ مع شرح م ؛63-60 ،"الِجلْف الكبير وجبل العوينات
WILKER, H., A.,  Rock-drawings of Southern Upper Egypt, II, London, 1939, 22-23. 
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فيذها في هذه الدولة القديمة، وحيث أنها تم تنالعصر العتيق و فترة  ىربما ترجع إل ريقة )الرليف( التيبط
ش والوعول والتيتل نها تمثل ربما مواطن تواجد هذه األنواع من الحيوانات مثل الكباإالوديان الموسمية ف

 والماعز الجبلي. يوالكبش األرو 
 لزرانيق:تصنيف موضوعات الفنون الصخرية )نقوش( بمنطقة وادي ا.2

 ريخ:نقوش صخرية من فترة ما قبل التا .1.2

 :والقدم نقوش بصمة اليد.1.1.2

 11نقش كف اليد والقدمتضمنت موضوعات  بوادي الزرانيق مجموعة من النقوش الصخريةنتشرت ا
د المالمح األثرية التي ترجع لعصور أح كف اليد والقدمومطبوعة  ،12كهف "طور محني" موقعكمثيالتها في 

 14وكف ألتاميرا 13موجود في معظم الكهوف العالمية مثل كهف لسكو وهو مظهر أثريقبل التاريخ ما 

                                                 

 
وشملت  .الصخرية للمجتمعات البدائية القديمة النقوشلقد تعددت التفسيرات المتصلة بوجود مطبوعة اليد بهذه الصورة في 11

د والقدم وانتشار هذه العادة على مستوى كبير من أنحاء العالم ما خلص أحد أهم األبحاث العلمية التي تناولت طباعة كف الي
السلوك  يإلى أن هذه الطبعات ما هي إل أشكال فنية ترجع بقدمها إلى قدم اإلنسان على وجه األرض واستمرت موجودة ف

ن التجاهات سواء الفنية أو من حيث الشكل والوظيفة التي لها العديد م مهمرتباط وثيق و االبشري حتى اآلن لما لها من 
العصر الحديث إلى المناطق الريفية مغلفة بمعتقدات لها اتصال بالسحر وتسمى في إلى أن وصلت  ،الجتماعية أو العقائدية

للمزيد ، ، أو إشارة إلى مرور اإلنسان القديم بهذا المكانالسمأو أن المطبوعة تعني "خمسة وخميسة" لدرء الحسد والشر، 
 .154 ،الرسوم والنقوش الصخرية في عصور ما قبل التاريخ في هضبة الِجلْف الكبير وجبل العوينات، درويشنظر: ا

SHAHEEN, ALAA EL-DIN M.: « The Palm Painting Motif: An Interpretation of a Continuing Tradition», GM 

130, 1992, 79-107, KATHLEEN, K, R., Handed an Inquiry into the Meaning of Prehistoric Red Ochre Handprint, 

Oxford University, 2006, 8-10; GUNN  , R.G.: « Hand Sizes in Rock Art: Interpreting the Measurements of 

Hand Stencils and Prints», The Journal of the Australian Rock Art Research Association 23, 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, GUNN, Hand Sizes in Rock Art, Interpreting the 

Measurements of Hand Stencils and Prints , 97-12 
   

 

 

 
 همنشورة بشبالغير  للرسوم الصخريةثالثة مواقع  "، محمود جالل محمد عبده، مصطفي، سعد خالد درويش،نظر: المزيد ل12

الثالث والعشرين لالتحاد العام  الدوليالمؤتمر أعمال ، "وادي الرحايا"-منطقة "الفرش"-كهف "طور محني"-جزيرة سيناء"
  م.2021، القاهرة، لآلثاريين العرب

 
 بفرنسا؛ للمزيد عن هذا الكهف أنظر: بالمصادفة أثناء لهو مجموعة من األطفال م1940كهف لسكو عام اكتشف 13

LEROI, GOURHAN, A.: « The Archaeology of Lascaux Cave », Scientific American, The  Journal Advances 

in Anthropology 246, 6, 1982, 104-13, MARIO, R., The Cave of Lascaux: The Final Photographic Record, New 

York: Abrams, 1983, 146–47, BAHN, PAUL G.: « The Impact of Direct Dating on Palaeolithic Cave Art: 

Lascaux RevisitedEVISITED », International Journal of Human Diversity and Evolution, Anthropologie, 1962, 33, 

3, 1995, 191-99. 

 
وم الحيوانات المكتشفة في كهف يقع في سانتايالنا ديل مار في شمال غرب إسبانيا، يعد من أوائل الكهوف المزينة برس14

 ، 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 
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"كهف الكفوف"  17"ماتوس" دي لس مانوسوكهف ، 16وكهف األبيض 15وكهف باتاجونيا وكهف وادي صورا
عصر الحتى كتقليد طقسي  في المراحل الالحقةبشكل كبير  إنتشروهو ملمح أثري هام جدا  باألرجنتين

أو تجار يمرون بعد ذلك  كان له إرتباط بالعادات والتقاليد األسرية والبدوية لسكان الواديو النبطي واإلسالمي 
عة نقش لمطبو تلك النقوش نموذج  الدالة على ومن النماذج، ووجد أكثر من مرة في هذا الوادي ،الوادي عبر

يقة الحز الرفيع، والثالثة نفذت بطريقة الحز ُنفذت بطريقة "الحز السميك"، وأخري للقدم نفذت بطر الكف 
 (1 صورة)البسيط. 

 النقوش الحيوانية:.2.1.2

 والتهشير المنفذه بطريقة الحز والنقر ذات الهيئة الحيوانية الصخرية نتشرت في الوادي النقوشاكما 
 :اتها المميزة مثل، وتميزت تلك النقوش بموضوعوتظهر فيها الطرق المختلفة لناتج تنفيذ األدوات الحجرية

نقش صخري تم تنفيذه بطريقة رائعة جدًا وهو   (2 صورة)النقش الخاص بالشباك أو المصائد الحيوانية، 
من أنواع  امن أنواع الشباك أو نوعً  ابطريقة الحز يؤرخ لبدايات العصر الحجري الحديث والتي توضح نوعً 

، 19والكبش األروي 18ماعز الجبلي وأبو حرابحتباس مجموعة من الحيوانات منهم الا تمحيث  الحظائر
                                                                                                                                                             

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)», International Journal of 

Speleology , Microbial Ecology 61,No. 1, 2011, 182-89. 
 
بالصحراء الغربية، من أهم وديان هضبة الجلف الكبير مستوى العالم و  صورا أحد أهم الكهوف األثرية على عد كهف وادييُ 15

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

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

، درويش: أنظر ، للمزيدالملكية والطقوس الجنائزية والعديد من النقوش الصخرية الغير مسبوقة في الحضارة المصرية بأكملها
 .12-10"، وش الصخرية في عصور ما قبل التاريخ في هضبة الِجلْف الكبير وجبل العويناتالرسوم والنق"

16
للمزيد عن نقوشه؛  مدينة الفرافرة،متر من  كيلو 45عد بُ أحد الجبال البيضاء على  فيهو أحد أبرز الكهوف المصرية يوجد  

-94-86، "هضبة الِجلْف الكبير وجبل العويناتالرسوم والنقوش الصخرية في عصور ما قبل التاريخ في "، درويشانظر: 
102-171-242. 

 
، عرفت باسم إلى قائمة التراث العالمي م1999م ضمتها هيئة اليونيسكو في عا، هي مغارة في جنوب غرب األرجنتين17

 "كهف الكفوف"؛ للمزيد انظر:
BROWN, T.M .: « Cave of the Hands», International Journal of Human, Archaeology 43, 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 Preservacion del Arte Rupestre 

Argentino. Primeros Resultados Obtenidos en  la Patagonia Centro-Meridional », Chungara, International 

Journal of Human, Revista De Antropología Chilena 28,No. 1/2, 1996, 7-31. 
في شمال أفريقيا، حيث امتد موطنه من  أكثر الثدييات الكبرى انتشاراً  الغزال المصري "المها" فصيلة " أبو حراب" من ُيعد 18

تراجعت أعداد هذه الحيوانات بشكل حاد خالل القرن العشرين إلى أن و حتى موريتانيا والسودان.  حتى مصر، وجنوباً المغرب 
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ويظهر شخص داخل الحظيرة يقوم ، الحيوانات في هيئة الذكور فقط  بعضويظهر الفنان هنا أنه قام بنقش 
 .الحيوانات تلك بمحاولة تقييد

حيوانات "األيائل" تسير في ومن ضمن النقوش المميزة أيضًا ذلك النقش الذي ُمثلت فيه مجموعة من 
، (3.صورةانظر )وقد أبدع الفنان في إظهار صفاتها التشريحية  ،واحد نفذت بطريقة الحز والتهشيرمسار 

ويظهر أن الفنان قد قام  20تم تنفيذه بطريقة الحز والتهشير معًا لمجموعة من طائر النعاموهناك أيضًا منظر 
وهذا أسلوب متبع في عصور ما من النعامة األخرى بنظام التداخل  ابنقش صورة لنعامة وقدمها يخفي جزءً 

 .(4.صورة) قبل التاريخ

                                                                                                                                                             

؛ وقد ظهر في العديد من نقوش والسودانلى  اعلى النيجر وتشاد، وبعض المناطق في م م1980اقتصرت في وجودها عام 
بل العوينات بصحراء مصر الغربية، في كهف وادي حمرا حيث عصور ما قبل التاريخ خاصة في منطقة الجلف الكبير وج

، وظهر أيضًا في وضع التهليل والصياح؛ تقترب من مؤخرة الظهر عند الجري والجزء عند الرقبة ةقرون طويله مدببب ظهر
صورة  ،"لعويناتالرسوم والنقوش الصخرية في عصور ما قبل التاريخ في هضبة الِجلْف الكبير وجبل ا"، درويشنظر: اللمزيد 

  .72شكل رقم و  ،38شكل رقم  ؛3
ظهر الكبش األروي في نقوش وادي صورا هضبة الجلف الكبير وجبل العوينات بصحراء مصر الغربية، وقد ساعد مناخ   19
 ن حين آلخر أمطارًا خفيفةتستقبل المنطقة منتشاره  وغيره من الحيوانات، حيث ا منطقة في العصر الحجري الحديث علىال

متداد الكتلة الجبلية الضخمة ا، وعند نزول المطر تمأل المياه األحواض الصخرية وفي الخوانق المتعرجة التي تقطع متفرقة
والوديان الغنية لتبتدئ بالغطاء النباتي الحياة النباتية في الظهور على شكل نباتات تجتذب إليها في وقت لحق أعدادا كبيرة 

نوعًا من النباتات واألشجار ومحيط  52وحيوانات حيث تشير بعض الدراسات إلى وجود أكثر من من األحياء البرية من طيور 
ندثار، وأنواع مختلفة بخطر ال اليومنوعًا من الحيوانات من بينها الغزلن والكبش األروي التي باتت مهددة  23حيوي يعيش فيه 

رسوم والنقوش الصخرية في عصور ما قبل التاريخ في هضبة ال"، درويشنظر: ا، للمزيد من الزواحف والحشرات الصحراوية
 وانظر أيضًا: .2-37شكل رقم  ،2صورة  79، و37 ،"الِجلْف الكبير وجبل العوينات

BOBEK, H., “Die Hauptstufen der Gesellschafts- und Wirtschaftsentfaltung in Geographischer Sicht ”, In: 

Die Erde , 90 -3, 1959, 259–260. 
ظهر طائر النعام في الرسوم الصخرية بكثرة في معظم حضارات الشرق اآلدني القديم، ففي مصر ظهر في جبل العوينات  20

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

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

؛ رمزا مقدسا لبعض اآللهة المصريةالتاريخ أو في ارتباط مرجح به خالل العصور التاريخية حيث مثلت ريشة طائر النعام 
لعلوم لمجلة العربية لاا  "،. "طائر النعام في بعض حضارات الشرق األدنى القديمنالمحس عبد الدين عالء شاهين،للمزيد أنظر: 

الرسوم والنقوش الصخرية في ، درويش؛ 41 – 8 م،2000، 69.، ع18ـ.مج ،النشر العلمي مجلس، جامعة الكويت اإلنسانية:
 .149-148 ،عصور ما قبل التاريخ في هضبة الِجلْف الكبير وجبل العوينات
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نقوش لبعض : جدران الوادي ما بين أشكال حيوانية مختلفة مثلعلى وتنوعت باقي النقوش الصخرية 
حيوان أبو حراب" ُنفذت بطريقة الحز ل" "العصر الحجري الحديث" الحيوانات ترجع لعصور ما قبل التاريخ

ستخدام نوعين من النقوش الصخرية المنفذه بطريقة الحز والنقر وتظهر فيها نموذج ل، و (5 صورة)والتهشير
األدوات الحجرية أحدهما كان ذو نهاية مقعرة ظهرت في نقر الخط المميز للعالمة التصويرية، وترجع 

 .(6 صورة) للعصر الحجري الحديث

نهايات العصر ة ترجع إلى يذها بطريقة الحز بأداأحد النقوش الصخرية الخاصة والتي تم تنفوهناك  
أحد النقوش الصخرية ، وأيضًا (7 صورة) 22مدببة اةوهي أد ،21(Blade) النصل أداةتسمي  الحجري القديم

العصر حد أنواع الماعز الجبلي ذو القرون الخلفية ومنفذ بطريقة المنفذه بطريقة الحز مع طريقة النقر أل
، ألحد الحيوانات نفذ بطريقة الحز السميك ي الحديث العصر الحجر نقش من و ،(8 صورة) الحجري الحديث
 ىنتشرت مجموعة أخر وليس هذا فحسب بل ا ،(9 صورة) يوان آخر نفذ بطريقة الحز البسيطفي حين يوجد ح

ماعز جبلي من عصور ما و ، (10 صورة) العصر الحجري الحديثكلب صيد من من الحيوانات مثل نقش ل
، (12 صورة)العصر الحجري الحديث ، وصورة أخري لماعز من (11 صورة)قبل التاريخ بطريقة الحز والنقر

 .(13 صورة)بطريقة الحز والنقر العصر الحجري الحديثونقش لوعل من 
 :لفترات زمنية مختلفة متنوعةنقوش صخرية  .2.2

 تصال الجسدي:نقوش ال .1.2.2

 اآلن، حتى في أي موقعلم تظهر من قبل جدران وادي الزرانيق مجموعة من النقوش  ظهرت على
نظرًا لوضعية تصوير  ؛تصال الجسدي""نقوش ال تحت مسمى اصطالحي  ا اا الدراسة تعبيرً أطلقت عليه

ترجع للعصر  لها مجاورةمحيطة بها و  كتابات يوجد وبما أنه (14 صورة)األشخاص في تلك المناظر، 
، كما أن ترجع إليها الكتابات وهي الفترة النبطيةالتي  بنفس الفترة الزمنية تلك المناظرالنبطي فقد تم تأريخ 

ألكثر في الوادي  المنظر هذا وقد تكرر.نمط تنفيذ النقش يختلف عن األنماط المعتادة لعصور ما قبل التاريخ

                                                 

 
 أبو العصر الحجري القديم األعلى،أداة نصليه تصنع من نصال حجرية طويلة للواحدة جانبان حادان متوازيان شاعت في 21

للمزيد عن ، و 20م،2009اليرموك، األردن،  جامعة /اكلية اآلثار واألنثروبولوجي ،، معجم مصلحات ما قبل التاريخخالد غنيمة،
 انظر: تلك األدوات

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. 

 
22

الكشف عن العديد من تلك األدوات من قبل حفائر اإلدارة العامة آلثار ما قبل التاريخ، في شمال بحيرة قارون بالفيوم تم 
، الفيوم في عصور ما قبل التاريخ من ، للمزيد انظر؛ درويش، خالد سعد مصطفيوهي مؤرخة بالعصر الحجري القديم األعلى

 واآلثار،وزارة السياحة  :اإلدارة العامة آلثار ما قبل التاريخ، القاهرة :مصر، قارون بحيرةخالل تقارير حفائر بعثة شمال 
 م.2021
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بنوع من أنواع  من أسفل الجسد "الجزء السفلي" ن يتصالنيشخصوهو عبارة عن  بأشكال متقاربة،من مرة 
سديًا ولكن هنا يظهر تفاصيل منظر لنفس الهيئة المتصلة جويتكرر ال ،(15ة صور ) ،؟"األقطاب الخشبية"

ويظهر اختالف تمثيل الرجل واألنثى فيظهر   خر ربما يمثل رجاًل بينما اآل ،ذات شعر في هيئة الضفائرأنثى 
 صورة) تويةالرجل وفوق رأسه نوع من أنواع القبعات في حين تظهر المرأة وشعرها في هيئة الضفائر المل

لتفسيرات القابلة للنقاش مجموعة من ا رتأتاو تفسير مطلق لتلك الوضعية،  ولم تستدل الدراسة على؛ (16
 ىمنظر متعلق باألسر أو  ؟ىقتل مجموعة من األسر  ىعليدلل ربما  التفسير األول:حول هذا األمر، 

وربما نوع من أنواع العقاب  ،لطرد الشياطينالغرض منه  "؟طقسي"منظر  يكونربما التفسير الثاني: و 
 .(17 صورة)" سوط"يمسك بيده  في منظر مماثل بنفس المكان وذلك لوجود أحد األشخاص ؛الجسدي
 :أو "مسارات الطرق" الخرائط نقوش.2.2.2

ومتعرجة بشكل  لحزوز وأشكال متقاطعةمن النقوش الصخرية جوانب الوادي مجموعة  انتشرت على
 تقريبية مسارات نقشنوع من أنواع "الخرائط" أو  محاولة نقش ما يبدوعلى ل تد ،(18 صورة) غير منتظم

ختالف نمط نقشها عن أنماط ك للوذ ؛بالعصر النبطي وأرختها الدراسةالوادي إلى لطرق الخروج والدخول 
بكثرة نتشرت اأو النقوش الحلزونية المتعرجة الزجزاجية والتي صطالحًا" ا" نقوش ما ُيعرف بنقوش المتاهات

 . 23في عصور ما قبل التاريخ
 فلكية:ال النقوش. 3.2.2

أنها على المتراكمة في الوادي مجموعة من النقوش صنفتها الدراسة  الصخورعلى نتشرت اكما 
ووجود مناظر مماثلة  ،(19 صورة)تحديد الظل وظهور قرص الشمس  رتباطها ببعض مظاهرنقوش فلكية ل

بالصحراء  24التاريخ بمصر كدائرة الساعة الشمسية بمنطقة نبتا باليالها في بعض مواقع عصور ما قبل 
                                                 

 
ظهرت تلك النقوش في قارة أفريقيا خالل عصور ما قبل التاريخ بأشكال متنوعة وبأشكال مختلفة، وهي تشير إلى نوع من 23

نظر: اض منها بشكل واضح؛ للمزيد عن تلك النقوش ودللتها؛ الخطوط الحلزونية المتداخلة والمتشابكة يصعب تفسير الغر 
فريقيا ما قبل التاريخ ،رياض بالتوا عبد زينب خميس،  محمد ،مجلة ليكسوس "،"المتاهة ودللتها الفنية والعقائدية في مصر وا 

  .29- 7 م،2020 ،32.ع أبيهي
24

 100ة "نبتة باليا" في صحراء مصر الغربية على بعد منطق فيتم الكشف عن الشكل الدائري الحجري )الساعة الشمسية(  
 حتىمن عين دله بالفرافرة  بالسيارات متحركاً  Bagnoldرحلة قام بها  م، في1930كم غرب أبو سمبل جنوب مصر عام 

م أسماها الرسوم الجبلية ث يوصل إلى شمال غرب وادي صورا ثم اتجه إلى جبل العوينات متحدثا عن الرسوم الصخرية الت
 ؛ للمزيد انظر:تجه بعد ذلك إلى واحة سليمه مرورا بنبتها

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

BAGNOLD, RALPH A., Libyan Sands, London, 1935, 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, JÓRDECZKA, M., HALINA K., MIROSŁAW M., & 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., Ancient 

Observatory: Timeless Knowledge, University Stanford, 2015, 6. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Clive_Ruggles
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بعض الحفر المنفذة والمتصلة بالفلك والتي ترجع لعصور ما قبل التاريخ بهضبة و ، (20 صورة) الغربية
 .(21 صورة) الداخلة )قارة التصاوير(واحة  لكبير والجلف ا

والتي  (25-22 صور) حفر المنفذة في الوادي بعض التم فحص  نفس الطريقة البدائيةل اً ستمرار او 
بعض مظاهر الفلك في العصر النبطي ل القوافل التجارية ارتباطها بنوع من أنواع ممارسةعلى ربما تدل 

لتحديد ، عصور ما قبل التاريخ ذمن المتبعة والعصر اإلسالمي وهي متكررة ومأخوذة من نفس الطريقة
 .وما تالهاواستمرت منذ تلك الفترة  لظلستخدام ااالتوقيت عن طريق الحفر و 

  :فريدة نقوش.4.2.2

لم تتكرر كتلك النقش فريدة التي ظهرت في الوادي كنقوش النقوش نفت الدراسة مجموعة من صُ 
وكذلك نقش األرنب المنفذ يؤرخ لعصور ما قبل التاريخ،  (26 صورة) 25المنفذ بطريقة التهشير لحيوان األرنب

، كما أنه هناك نقش فريد لحيوان منتصب (27 صورة)خ أيضًا لعصور ما قبل التاريخ بطريقة الحز والمؤر 
 .(28 صورة)الذيل ُنفذ بطريقة النقر

 :متداخلةنقوش صخرية  .3.2

والتي  بين عصور زمنية مختلفة )29 صورة ( مجموعة من النقوش الصخرية المتداخلةصنفت الدراسة 
من  نوع  كتصوير مجموعة متنوعة من الموضوعات الفنية  تظهرو  ،26مختلفةأيضًا تم تنفيذها بطرق فنية 
 (30 صورة)يظهر في  سبيل المثال الجمال، فعلى يمتطونب لمجموعة من األفراد و أنواع الصراع أو الحر 

ممثلة في نقشين من  "الحيوانات" والعصور الالحقة ممثلة في نقوش متداخلة بين عصور ما قبل التاريخ
حيوانات ممثلة في النقوش متداخلة "لعصور ما قبل التاريخ"  تظهر (31 صورة)، وفي ية"نبطالكتابات ال"
نقوش متداخلة "ما قبل التاريخ" تظهر  (32 صورة)، وفي ونقوش لجمال بأسفل "عصر إسالمي"على أب

                                                 

في مصر، حيث ُسجل ظهوره ألول مرة على عصور ما قبل التاريخ  فيالبري على النقوش الصخرية  األرنبر و ظهّدر نَ 25 
نقش صخري في منطقة وادي العطواني في الصحراء الشرقية يتفرع شماًل من طريق وادي الحمامات بين منطقة قصر اللغيطة 

 يظهر في المنظر األرنب البري بأذنيه الطويلتين وذيله القصير وخلفه ثعلب يطارده؛ للمزيد عن األرنبوقصر البنات، حيث 
جامعة  /، كلية اآلثاررسالة ماجستير، "األرنب في مصر القديمة"، الدين نصر محمد عادل مهدي،انظر: في مصر القديمة؛ 

 .26-25م، 2010القاهرة، 

26
سالمي طبقًا لختالفات طرق تنفيذ تلك النقوش أرخت الدراسة تلك النقوش ما بي  ن عصور ما قبل التاريخ وعصر نبطي وا 

سبيل المثال، يتم تأريخ نقوش عصور ما قبل التاريخ من خالل طرق تنفيذ النقش مثل طريقة على وسمات ومميزات كل عصر ف
 Uشكل حرف على صر الحجري الوسيط وتظهر نقوش الع ،النقر والتهشير والحز والتهشير مع النقر والتهشير مع الحز

( بشكل أدق، أما Vشكل حرف )على كخطوط بسيطة لمحاولة عمل شكل تصويري، ونقوش العصر الحجري الحديث تظهر 
ويظهر فيها طريقة "الحز" فقط، ونقوش العصر "حيوان فقط" وتفاصيله أدق  اوبسيطً  ايكون النقش رفيعً فنقوش العصر النبطي 
وموضوعات مختلفة في  وجود حيوانات جديدة وتفاصيل جديدةالنقر والتهشير أو النقر فقط مع  اا طريقتاإلسالمي تظهر فيه

 .االنقش ويتسم النقش بالحركات الجديدة ويكون خط النقش سريعً 
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 تظهر أيضاً  (33 صورة)، وفي سالميلعصر إمؤرخة بالعلى حيوانات باألسفل ومناظر لجمال وهودج باأل
 27أيضًا مختلفةنقوش متداخلة بين حيوانات ما قبل التاريخ ومجموعة من الجمال لفترات 

 لقرني بقرة منفذة بطريقة بداية األسرات في غاية األهميةمتداخلة  نقوش تظهر (34 صورة)وفي  
تظهر نقوش  (35 صورة)ش األخرى التي ترجع للعصر النبطي، وفي مع تداخل النقو  والعصر العتيق

كما ختفي المنظر بعد تنفيذ منظر أعاله لجمل نفذ بطريقة النقر.اخلة لشكل أرجل طائر بطريقة الحز و متدا
لبدايات العصر اإلسالمي وربما لنهايات العصر النبطي لمجموعة من  يرجع  (36 صورة) منظريوجد 

ؤرخة لعصور ما المحاربين يمتطون مجموعة من الجمال وأسفل ذلك تظهر مجموعة من النقوش الصخرية الم
مؤرخة لبعض الحيوانات  (37 صورة) نقوش متداخلة، وهناك أيضًا قبل التاريخ تم تنفيذها بطريقة الحز

مؤرخة ونقوش تعلوها لمجموعة من األشخاص تمتطي الجمال ا قبل التاريخ" نفذت بطريقة الحز "مبعصور 
 ."عصر إسالمي"

                                                 
في إطار مقارنات مثيالت تلك الموضوعات مع غيرها من مواقع الرسوم الصخرية في مصر فقد ظهر نقش فريد  للجمل   27
ختالفًا تامًا عن نقوش الجمال التي امنفذ بالطريقة الدقيقة مؤرخ بالعصر الحجري الحديث ويختلف  منطقة كركور طلح في

محز الذي يعود إلى العصر الصخري ال قشبين الن واضح والفرقتنتمي لفترة لحقة ربما العصر النبطي في نفس المنطقة 
وبين  الشكل من حيث طول الرقبة والظهر والذي يحاول الفنان التأكيد على حالحجري الحديث الذي يتميز بالخط المحز الصري

 النمط وليس الشكلين ت قليلة لوجودحال نقش كامل الشكل بحرفية أكبر مع  ثقل داخل جسم الشكل وتنتشر النقش النبطي في
كم من العين  45 السويسفي م السليك ووادي الدو  -سيناء في )وادي النصب  مثل في العديد من المواقع مكان واحدفي 

الجزيرة حيث ظهر  ه، كما ظهر الجمل في الرسوم الصخرية في منطقة شبالجلف الكبير(في هضبة جبل العوينات  - السخنة
في موقع كلوة بالسعودية عصر حجري حديث، وفي منطقة أم النار باإلمارات في األلف الثالث ق.م، وفي مصر في وادي 

اصل من عصور ما قبل األسرات، للمزيد عن نقوش الجمال في مصر وشبه الجزيرة العربية والشمال الريان، ووادي أبو و 
 التحادمجلة ." ميالقد یالفن المصر  یعن الجمل ف جديدة"أضواء  ،یعمار، حسن :األفريقي والفرق بين طرق تنفيذهم؛ انظر

ما قبل  في، "الجمل لخضر زيد، أبو ابن؛ 145 – 122، م2012، 13.ع العام لآلثاريين العرب التحادالعام لآلثاريين العرب، 
 ،جامعة محمد خيضر بسكرة  /كلية العلوم اإلنسانية والجتماعية مجلة علوم اإلنسان والمجتمع:." اإلفريقيالتاريخ الشمال 

مجلة اآلداب " ذا؟ولماالتجاني، "اإلبل في الرسوم الصخرية في ظفار، عمان: كيف على الماحي، ؛ 99 – 79، م2013، 6.ع
السيد، ، 114 – 101، م2015، 7.ع ،2ـ.اآلداب والعلوم الجتماعية مج كلية /سجامعة السلطان قابو والعلوم الجتماعية، 

مجلة الجمعية السعودية لدراسات اإلبل: "، الكتابات والفنون الصخرية بمنطقة حائلفي "اإلبل  ،محمود عبد الباسط عطية
"اإلبل في  ،الصمادي، سحر طلعت؛ 62 – 38، م2019، 1.عالسعودية لدراسات اإلبل  جمعيةال -جامعة الملك سعود 

-الخامس بعنوان الكلمة والصورة في الحضارات القديمة، جامعة عين شمس  الدوليالمؤتمر النقوش الصفوية ورسومها." في 
؛ 193–167، م3،2014ـ.لبردية والنقوش، جكز الدراسات اجامعة عين شمس، مر  ة،مركز الدراسات البردية والنقوش القاهر 

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

SHAW, W.B.K.: «The Mountain of Uweinat », The Journal Reports New Archaeological Research Antiquity 8, 

1934, 63-64, 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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 الميالدي: الثانيالقرن  حتى الميالدي، األولقرن من النقوش صخرية  .4.2
القرن  خاللالنبطية الصخرية مؤرخة بالفترة في موقع وادي الزرانيق مجموعة من النقوش  تنتشر ا

بعد هجرة األنباط من شمال غرب الجزيرة العربية إلى سيناء وشرق البحر األحمر  ، خاصةالميالدي األول
هم بعض الوقت في تلك األودية كمالذ لهم، ر ستقرااو ، 28حتالل والهيمنة الرومانيةمن ال في مصر، هرًبا

 .ربما كانت تلك األودية مسار طرق تجارية خالل تلك الفترة الزمنيةالصعيد اآلخر  وعلى

 حيث، اودقته نقوشهابجمال متازت التي ا (38 صورة)النقوش الصخرية تلك الصخرة  هذهأهم عن و 
انتشرت  ربما التي، مثل: الرعي والصيد والتجارة؛ منطقةالتلك تعكس النشاطات التي كان يمارسها إنسان 

 ا" رسمً 15"ما يقرب من على ، وتحتوي تلك الصخرة كما سبق الذكربشكل واضح في القرن الميالدي األول 
جمل تسعة منها يمتطيها صاحبها، وقد ُرسموا رافعين أيديهم اليسرى، التي كانت تحمل عصي أو هراوات أو ل

رسم لجملين في أعلى  وُلوحظ وجود ،لى أنهم إما في حالة رقص شعائري أو صيد جماعيحبال في إشارة إ
 اً رسم آدمي بينهما ممسك وُلوحظ وجودالصخرة جاء مختلًفا في نحته عن البقية، فقد ُنحت بطريقة النقر، 

قشية من تلك الصخرة مجموعة نعلى ، وظهر أيضًا كما يبدو-منه للحد من عراكهما  بخطامهما في محاولة
 النبطية والتي تدل علىالفعلية ، وبعض الصيغ وهي لمجموعة من أسماء األعالم النبطية التذكارية الكتابات

 .وجود نشاط تجاري كثيف للقبائل النبطية في المنطقة

                                                 

 
نتشر األنباط وظلوا يعملون في التجارة وقيادة القوافل ام، و 112أصبحت أراضي مملكة األنباط تحت السيطرة الرومانية عام 28

ان البالد ندمج األنباط مع من خالطوهم من سكام في مصر في سيناء والصحراء الشرقية، وبمرور الوقت وانتشرت نقوشه
، حيث أصبح األنباط عبارة عن مجموعات متنقلة في المناطق المجاورة لمملكتهم؛ للمزيد عن األنباط وعالقتهم بالدول العربية

  اليالع، المعهد رسالة دكتوراه، "القات األنباط بالدول والشعوب المجاورةع" ،محمد زاهر راجح محمود،نظر: اوالبلدان المجاورة؛ 
 "، "عالقة مملكة األنباط مع جيرانها ،عمر عامر سالم،؛ 40-39م، 2004 ،لحضارات الشرق األدنى القديم، جامعة الزقازيق

 – 253 م،2013 ،2ـ.ج ،3.الموارد البشرية ع: المؤسسة العربية لالستشارات العلمية وتنمية المجلة العربية للعلوم الجتماعية
رسالة  ،م"106-ق.م 30"األنباط وعالقتهم باإلمبراطورية الرومانية  ،الصالحي اسماعيل علي، شعبان راس، أبو؛ 262

في  ،"الستقرار النبطي في الجزء الشرقي من وادي عربة" ،السالمين، زياد مهدي محمدم؛ 2004جامعة صنعاء،  ،ماجستير
: مؤسسة مؤسسة عبد الرحمن السديري الخيرية الرياض ،اإلنسان والبيئة في الوطن العربي في ضوء الكتشافات اآلثاريةندوة 

 ،عطية النصرات ومحمد إسماعيل، سعد، الطويسي؛ 302 –285 م،2013، ، السعوديةالسديري الخيرية نعبد الرحم
المجلة األردنية للتاريخ ، "م106-م ق. -539 األردن، جنوبيلى إ ثرية لفترة دخول األنباط"الظروف التاريخية واألدلة األ

"صالت  ،عبدالحليم عبدالمنعم سيد،؛ 117 – 97 م،2010 ،2.، ع4ـ.مج ،البحث العلمي عمادة -الجامعة األردنية  ،واآلثار
 ،اب والعلوم اإلنسانيةلة كلية اآلدمج ،األنباط بمصر من خالل النقوش النبطية على صخور الحجاز وصحراء مصر الشرقية"

"عالقات دولة  ،الجميلي، خضير عباس ؛63 – 42 م،1981 ،1ـ.مج  ،جامعة الملك عبدالعزيز /اآلداب والعلوم اإلنسانية كلية
 ،جامعة بغداد /كلية اآلداب مجلة اآلداب:  ،م" 106 -.م ق 313حتاللين البطلمي والروماني األنباط بمصر في ظل ال

 . 211 - 187 م،2002 ،60.ع
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األخرى ذات  نتشرت حول تلك الصخرة مجموعة من النقوشاولم يقف األمر عند هذا الحد بل 
نموذج من نماذج النقوش الصخرية ألحد  (39 صورة)سبيل المثال يظهر في  موضوعات متنوعة، فعلى

 (40 صورة)، وفي الحيوانات تم تنفيذه بطريقة الحز وأمامه نوع من أنواع المساقي تؤرخ بالعصر النبطي
بها مجموعة من الكتابات ترجع  نقوش لغزال نفذت بطريقة الحز ترجع لعصور ما قبل التاريخ يحيطتظهر 

فذت بطريقة الحز البسيط تؤرخ مجموعة من الحيوانات نُ تظهر  (41 صورة) ، وفيلعصر النبطيا ىإل
ظهور الجواد والجمال "عصر ى مجموعة من المحاربين عليظهر  (43-42 صورة) ، وفيبالعصر النبطي

، "عصر إسالمي" اوسيفً  انقش ركيك لشخص يمتطي جواد ويمسك درعً  يوجد (44 صورة) ، وفيإسالمي"
 صورة)، وفي صورة نقوش صراع بين مجموعة من األشخاص في أوضاع متقابلةيوجد  (45 صورة)ي وف

نقش لجمل في وضع  (47 صورة) ، وفينقش لجمل في وضعية وحركة غريبة "عصر إسالمي"يظهر  (46
، مجموعة من المحاربين يمتطون جماًل عصر إسالمييظهر  (48 صورة) ، وفيالجري "عصر إسالمي"

 يوجد (50 صورة) ، وفيظهور الجواد "عصر إسالمي"على مجموعة من المحاربين  يظهر (49 صورة) فيو 
مختلفة من  اأنهم يحملون أنواعً إلى  لمجموعة من المقاتلين يمتطون مجموعة من الجمال باإلضافة نقش 

 ."عصر إسالمي"الطويلة  ىمنها الهراوة والسيف وربما العص األسلحة
 نواميس جبل الُجنة: الثانيقع المو .2.1

تجاه جبل اطريق وادي سعال في أما الموقع الثاني فهو منطقة نواميس جبل الُجنة التي تبعد عن 
 يوجد بالموقع، إلى الشمال الشرقي من مدينة سانت كاترين شرق طريق كاترين نويبع ،كم 20ى  النة حو الجُ 

وهي مبنية بطريقة  (،2 خريطة) ق.م(، 4500حاسي )مدافن العصر الحجري الن ،29العديد من النواميس
ستخدم كمكان تخزين قد اأي بدون مادة لصقة للكتل الحجرية ويوجد أحد النواميس ، لألهرامات ةمشابه

 .30للسكان المحليين

 

 
                                                 

دائرية الشكل ُبنيت من الحجر الرملي النوبي المنتشر في جنوب سيناء ولها  وهي عبارة عن مبان   :النواميس جمع ناموسة29 
ويوجد ما يزيد عن ألف ناموس في أودية جنوب مؤرخة بالعصر الحجري الحديث والنحاسي، باب صغير وفتحة في السقف، 

 مثلها في أي مكان آخر مبان   ةا في حاليب جنوب شرق مصر، ولم يتم تسجيل أيسيناء، كذلك تم الكشف عن مجموعة منه
النواميس في سيناء خالل األلفية "، أحمد هاني العزم، أبوفي مصر، للمزيد عن الكشف عن تلك النواميس ومكتشفاتها؛ انظر: 

، سعيد محمد وأحمد بكري، الحسن أبو :، إشرافررسالة ماجستي، دراسة أثريةالد ومقارنتها بمثيالتها في مصر"، الرابعة قبل المي
، "شبه جزيرة سيناء في األلف األول قبل الصمد عبد المنعم عبد رحاب باظة،، 6-1م، 2017جامعة القاهرة،  /ية اآلثاركل

 .154 -152م، 2010جامعة القاهرة،  /، كلية اآلثاررسالة دكتوراهالميالد: دراسة تاريخية حضارية"، 

 
، العزم أبوانظر:  الدللت الوظيفية للنواميس سواء أكانت كمقابر أو كمساكن وكذلك نشاطها القتصادي؛للمزيد عن 30
 .130-121 ،دراسة أثريةالد ومقارنتها بمثيالتها في مصر"، النواميس في سيناء خالل األلفية الرابعة قبل المي"
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 وصف النواميس:1.2.1

ها بنفس ؤ ناتم ب قد بأنها (53 -51 صور) جبل الُجنةب 31حديثاً  الجديدة المكتشفة نواميسالتتميز 
، وكانت (57-54 صور) 32لق عليها منطقة نواميس عين ُحضرةنيت بها نواميس منطقة أطالطريقة التي بُ 

ستخدام شرائح الحجر الرملي في عمل نوع من أنواع المباني الحجرية الدائرية المسقفة أحيانًا بالطريقة اتبني ب
لمعتاد مثلها في ذلك مثل نواميس عين ُحضرة، في حين الدائرية والتي يكتنفها مدخل من ناحية الغرب في ا

 (58 صورة) 34وجبل سالف 33نواميس جبل السربال أماأن نواميس جبل الُجنة تميزت بوجود الجدران الواحدة 
ن حيث يوجد في وادي سالف نماذج النواميس ين مختلفيتميزت بوجود نمطفقد  (59 صورة) 35ووادي حبران

لسميكة، وتوجد في حبران النواميس ذات الجدران الواحدة، وتوجد في نواميس حاليب ذات الجدران ا
 خر. آ ىية البناء التي تختلف من مكان إلنواميس ذات الجدران السميكة، وهنا تتميز نوع 36وشالتين

:الدراسة التحليلية.2  

لنتائج طبقًا موعة من انستطيع أن نستخلص مجالدراسة  لموقعي وفي إطار تلك الدراسة الوصفية
 للنقوش، منها: والتأريخية والتحليليةللدراسة اإلحصائية 

                                                 
31

النواميس في سيناء خالل ، لم تُنشر في رسالة "الُجنة" تم الكشف عن مجموعة جديدة من النواميس في محيط منطقة "جبل 
جنوبًا ومجموعة أخري  "، حيث نشرت الرسالة مجموعة متميزة من النواميس بالقرب من "جبل الُجنة"الداأللفية الرابعة قبل المي

ي منطقة "وادي طبيق" نفسها، تمتد على الطريق الممتد لعدة مئات من الكيلو مترات متجهًا إلى "وادي طبيق"، ومجموعة ثالثة ف
النواميس "، العزم أبوأما المجموعة المكتشفة حديثًا فتقع في امتداد "وادي سعال"، للمزيد عن المجموعات التي نشرها؛ انظر: 

 م.119-107 ،دراسة أثريةالد ومقارنتها بمثيالتها في مصر ، في سيناء خالل األلفية الرابعة قبل المي

 
سانت كاترين، ينتشر به عدد من النواميس على هضبة من -طريق نوبيع 25ادي الُشجيراء عند الكيلو واد قصير بمنطقة و 32

الد ومقارنتها النواميس في سيناء خالل األلفية الرابعة قبل المي" ،العزم أبونظر: االحجر الرملي على ضفة وادي عباية؛ للمزيد 
 .90-66، دراسة أثريةبمثيالتها في مصر"، 

 
، انتشرت به مجموعة من النواميس، ويوجد أطالل بقايا شواهد أثرية يقع في وادي فيران جنوب سيناء بمصرهو جبل 33

 للعصور المسيحية المبكرة.

 
يمين المتجه إلى على كم جنوب شرق قرية فيران، ويمكن الوصول إليه عن طريق وادي يقع 60بعد على يقع وادي ُسالف 34

تين من النواميس المجموعة األولي تنتشر فوق قمم الجبال شمال مدرسة ُسالف بطول سانت كاترين، ويضم الموقع مجموع
 أبوللمزيد عنها؛ انظر:  الوادي وغرب طريق ُسالف، والمجموعة الثانية تنتشر فوق تلة في منطقة مفتوحة شرق وادي ُسالف،

 .105-92،دراسة أثريةمثيالتها في مصر"، الد ومقارنتها بالنواميس في سيناء خالل األلفية الرابعة قبل المي"، العزم

يتفرع هذا الوادي من وادي ُسالف ويمتد حتى يقترب من أودية سانت كاترين، وهو أحد أكبر األودية التي تحتوي على 35 
النواميس في سيناء خالل األلفية " ،العزم أبوللمزيد عنهم انظر: ناموس،  200نواميس حيث يزيد عدد النواميس فيها عن 

 .55 ،دراسة أثريةالد ومقارنتها بمثيالتها في مصر"، رابعة قبل الميال

 
، وتضم مجموعة من المباني تقع منطقة حاليب على الطرف األفريقي للبحر األحمر، وتضم مجموعة مميزة من النواميس36

ميس في سيناء خالل األلفية النوا" ،العزم أبونظر: اشكل خلية النحل تتشابه مع تلك الموجودة في عمان؛ للمزيد عنها؛  على
 .156-152، دراسة أثريةالد ومقارنتها بمثيالتها في مصر"، الرابعة قبل المي
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 :والنواميس تأريخ النقوش .1.2

بالظروف البيئية المحيطة والموقع الجغرافي، تأثرت النقوش الصخرية والنواميس في موقعي الدراسة 
الغربي لوادي جرافي مما جعله عرضة  حيث يقع وادي الزرانيق في مواجهة خط التالل المنتشر في الجانب

معبرًا ومسارًا من مسارات القوافل القديمة  ، هذا بخالف كونهبشكل كبيروالمناخية العوامل الجيولوجية  لتأثير
، واألمر ينطبق أيضًا على نواميس جبل الُجنة مسرحًا لسباق الهجن للسكان المحليين والقدامى كان كما أنه

 .القمم الجبليةفوق أغلبها  والتي عثر على

ًا عتمادا في "وادي الزرانيق" تبعت الدراسة المعايير العلمية في تأريخ تلك النقوش محل الدراسةاوقد 
ستخدام أدوات العصر الحجري الحديث التي تم تنفيذها بكنمط النقوش الدقيقة ا، التقنية واألنماط الفنية ىعل

طريقة و  ،والتي ظهرت بكثرة في الموقع ر النبطي أو اإلسالميوالتي تختلف تمامًا عن تنفيذ النقوش في العص
ز نمط الحز الموضوعي، والحكذلك و  الدولة القديمةو  بداية األسراتفترة  ى( التي ربما ترجع إلالنحت)

قوش في مواقع ن، هذا باإلضافة لعقد مقارنات بين المتشابهات من تلك الالمختلط، وكذلك النمط البدائي
ذلك تم تأريخ والنقوش  ىعل وضوع وأنماط التنفيذ، وبناءيخها من قبل من حيث تطابق وحدة الممماثلة تم تأر 
، كذلك نبطي واإلسالمي كما أوضحنا سلفاً الدراسة بالعصر الحجري الحديث والعصر ال موقعيالصخرية في 

بالعصر  ميس في سيناء،تم تأريخ النواميس بمثيالتها والتي تم نشرها بالقرب من جبل الُجنة في رسالة النوا
 كما أوضحت الدراسة. الحجري الحديث والنحاسي

 طرق تنفيذ النقوش الصخرية: .2.2

المؤرخة عن النقوش الصخرية  المؤرخة بعصور ما قبل التاريخ الصخرية  النقوش طرق تنفيذ ختلفتا
أو من حيث  لطريقة النقش ختالفًا كبيرا سواء من حيث التكنيك الفني المتبعابالعصر النبطي واإلسالمي 

 ؛ كالتالي:األدوات المستخدمة

عتمادًا افترة زمنية تنفيذ وسمات ومميزات كل الالدراسة تلك النقوش طبقًا لختالفات طرق حيث أرخت  .1
سبيل المثال، يتم تأريخ نقوش عصور ما قبل التاريخ من خالل طريقة على ف األداة الحجرية المستخدمة،على 

على نقوش العصر الحجري الحديث حيث تظهر والحز والتهشير مع النقر والتهشير مع الحز  النقر والتهشير
 ايكون النقش رفيعً فلمحاولة عمل شكل تصويري بشكل أدق، أما نقوش العصر النبطي  (Vشكل حرف )

مي نقوش العصر اإلسالأما " وتفاصيله أدق  ويظهر فيها طريقة "الحز" فقط، مثالً  "حيوان فقط اوبسيطً 
وموضوعات  ةالنقر والتهشير أو النقر فقط مع وجود حيوانات جديدة وتفاصيل جديد اتظهر فيها طريقتف

 .أمختلفة في النقش ويتسم النقش بالحركات الجديدة ويكون خط النقش سريعً 

طريقة بمتعددة مثل النقش المحز  بطرقالمؤرخة بالعصر الحجري الحديث النقوش الصخرية تم تنفيذ  .2
البسيط كما في نقوش كف اليد والقدم، كما إنتشرت طريقة الحز والتهشير وطريقة لسميك والرفيع والحز الحز ا

وكانت تلك الطرق وغيرها من المعايير العلمية السبيل  ،الحز والنقر في تنفيذ النقوش الحيوانية المختلفة
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كيفية وكذلك البدائي واألكثر حداثة منه التمييز بين النقش  أمكنوبالتالى األقرب لتأريخ تلك النقوش الصخرية 
التفريق بين  النقوش المحزاة المنتشرة بهذه األماكن عن النقوش التي تنتمي إلى فترات زمنية لحقة من 

 .الحضارة المصرية القديمة

 :التي ترجع لعصور ما قبل التاريخ والنواميس الدللة الوظيفية للنقوش 3.2

 ،مهارة الفنان القديم في التمييز بين نقوش الحيوانات علىر ما قبل التاريخ دلت النقوش المؤرخة بعصو 
األغنام لتلك الحيوانات والطيور عن بعضها البعض ك الصفات التشريحية ميزوكيف أن الفنان القديم 

كالب الصيد و ألبقار اكذلك و من فصيلة أبو حراب  فصائل أخري من الغزلن و كالكبش اآلروي،  الكباشو 
، والمثير للدهشة هنا ظهور تلك النقوش المعروفة بنقوش الشباك أو نقوش المصائد الحيوانية والتي نعامالو 

   وصيدها. تلك الحيواناتعلى تمكن إنسان عصور ما قبل التاريخ من السيطرة إلى  تشير بشكل مباشر 

وتسجيل ل مراحل الصيد، تسجيو  ،جتماعيةلحياة اوالتسجيل بيئي للحياة البرية، وقد حوت تلك النقوش 
كالرغبة في ووضع تفسيرات لها والقدم  طبعات أكف اليد وتسجيل  كمناظر األرنب، بعض المناظر الفريدة،

لى ا( وبالتسمالمطبوعة تحمل صفاته )كالأن صاحب المطبوعة قد مر من هذا المكان أو أن  ىشارة علاإل
له بتسجيل مطبوعته في ُسمح  لىالمطبوعة وبالتعلو شأن صاحب ا ى، وربما دللة عللف المطبوعاتتخت

ستخداماتها كما أشارت الدراسة إما كمقابر أو كمساكن أو لها ا، وفيما يخص النواميس فكانت هذا المكان
 قتصادية متعددة.ادللت أو نشاطات 

 :اإلسالميو الدللة الوظيفية للنقوش التي ترجع للعصر النبطي  .4.2

تسجيل للحياة الجتماعية، دللت  سالمي فقد حوت علىبالعصر النبطي واإل أما النقوش المؤرخة
قوش بظهور وضعيات مختلفة حيث تميزت تلك الن ،ظهور الجمال والخيول على مناظر الصراعتسجيل و 

، وبعض المناظر الفريدة النبطيةالتذكارية كتابات بعض التسجيل كما تميزت تلك النقوش أيضًا ب للجمال،
 تسجيلها في المواقع المكتشفة حتى ولم يتم، لم تظهر إل في هذا الموقع أل وهو موقع "وادي الزرانيق" والتي 

وذلك في الفترة  ؛تصال الجسدي والتي صاحبها مجموعة متميزة جدًا من النقوش النبطيةاآلن وهي نقوش ال
على والمعتمدة تشرت فيها القبائل النبطية نا ما بين القرن األول ق.م والقرن الثاني الميالدي وهي الفترة التي

 ستمر النشاط التجاري بها في فترات لحقة.انشاط تجاري في المنطقة محل الدراسة، والتي 

كذلك تميزت تلك النقوش بدللت وظيفية أخري حيث ظهرت مجموعة من نقوش الخرائط أو تمثيل  
الظل ورسم  اتجاهظر الفلكية الخاصة بتحديد لمسارات الدخول والخروج من الوادي، وكذلك ظهور المنا

 ستخدامها كأحد مظاهر ممارسة الفلك للقوافل التجارية.اوالتي ربما تم الساعة الحجرية بطريقة الحفر، 

 الدراسة اإلحصائية للنقوش: .5.2

 تي:محل الدراسة؛ كاآل بموقع وادي الزرانيقجوده المو  النقوش موضوعات وأنواع ت تنوع
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 موضوعات النقوش: .1.5.2

 :وبداية األسرات عصور ما قبل التاريخنقوش 

 اليد والقدم:كف  اتنقوش بصم 

 نقوش المصائد الحيوانية. 

  أيائل ذات مسار واحدنقوش. 

 متنوعة. لحيوانات وطيور نقوش 

 .نقوش فريدة 

 .نقوش بداية األسرات 

 :سالمياإلو النبطي  العصرنقوش 

   تصال الجسديالنقوش. 

  خرائط" الطرق مساراتنقوش". 

  فلكيةنقوش. 

 بأوضاع مختلفة. نقوش حيوانية 

 .نقوش صراع وحروب 

  نبطيةتذكارية كتابات. 

 :للموقعينالدراسة اإلحصائية  .2.5.3
التصوير  التأريخ الموضوع النوع الموقع

 البشري
التصوير 
 الحيواني

 

 

 

 

 

وادي 
 الزرانيق:

 

 

 

 

 

نقوش عصور ما قبل 
 راتالتاريخ وبداية األس

نقوش بصمات كف اليد 
  والقدم

 %44 %56 عصر حجري حديث

 عصر حجري حديث نقوش المصائد الحيوانية

نقوش أيائل ذات مسار 
 واحد

 عصر حجري حديث

 لحيوانات وطيور نقوش
 متنوعة

 عصر حجري حديث

 عصر حجري حديث نقوش فريدة
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عصر عتيق وبداية  بداية األسراتنقوش  
 سراتاأل

 

نقوش العصر النبطي 
 واألسالمي

 عصر نبطي تصال الجسديال نقوش 

مسارات "خرائط" نقوش 
 الطرق

  نبطي عصر

 نبطي عصر فلكيةنقوش 

نقوش حيوانية بأوضاع 
 مختلفة

سالمي نبطي عصر  وا 

سالمي نبطي عصر نقوش صراع وحروب  وا 

 عصر نبطي تذكارية نبطيةكتابات 

بواقي دعائم رجوم و  دعائم حجرية
 حجرية

   عصر حجري حديث

   عصور ما قبل التاريخ مقابر ركامية دفنات ركامية

 جبل الُجنة

 

عصر حجري حديث  مباني حجرية نواميس
 ونحاسي

- - 

 :والنتائجلخاتمة ا

دراسة التأريخية والالمنهج الوصفي التحليلي  ىعتمد علاخالل السرد السابق الذي نستطيع القول من 
 الصخرية  النقوشمن  جداً  ةة "وادي الزرانيق تحوي مجموعة متميز أن منطق.ع الدراسةلمواقالدللية واإلحصائية 
والتي يجب  أو المؤرخة بعصور لحقة،المؤرخة لفترة العصر الحجري الحديث سواء تلك بشبه جزيرة سيناء 

المسح األثري أعمال ستكمال اا توصي الدراسة بضرورة عليها، كم والحفاظإيجاد وسائل عاجلة لحمايتها 
 اتلك المنطقة الجبلية متحفً  ُتعدمسجلة حيث البمنطقة جبل الُجنة الواعدة للكشف عن مزيد من النواميس غير 

 .للنواميس تم نشر بعضها سابقًا ونشر مجموعة أخري في تلك الدراسة ومازالت تحوي الكثير امفتوحً 
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، 1.ع ،11ـ.مج، المجلة األردنية للتاريخ واآلثار ،"(م 2015 - 2010 )منطقة الثليثوات الجنوبيةفي 

 .م2017، الجامعة األردنية
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Manṭiqat al-farš- Wādī al-raḥāyā)»,  Anal of the General Union of Arab 
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of Archeology/ Cairo University, 2010. 
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  :كالتالي طبقًا إلحداثيات الموقع "Google Earth"خريطة لموقعي الدراسة من  )1خريطة(

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

 الموقع األول: تصنيف نقوش وادي الزرانيق

 صخرية من فترة ما قبل التاريخ:أوًل: نقوش 

     
نقش  الثالث:، نقش لقدم نفذت بطريقة الحز الرفيع: الثانيز السميك، نقش لكف اليد بطريقة الح: األول  (1 صورة)

 حثاتصوير الب © تؤرخ لعصور ما قبل التاريخ. نفذت بطريقة الحز البسيط" لقدمان

     

 تصوير الباحث © ئد الحيوانية، بدايات العصر الحجري الحديثنقش الشباك أو المصا  (2 صورة)



   م(2022) 1العدد23املجلد مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب
  

 

1019 | DOI 10.21608/jguaa.2022.71243.1179 خالد سعد مصطفي ،محمد جالل محمود 

 

 

حيوانات "األيائل" تسير في مسار واحد نفذت ة الرائعة التي تمثل مجموعة من أحد أهم النقوش الصخري (3 صورة)
 تصوير الباحث © لعصور ما قبل التاريخ وتؤرخبطريقة الحز والتهشير 

 
 تصوير الباحث © ام تم تنفيذه بطريقة الحز والتهشيرنقش لمجموعة من النع (4 صورة)
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نقوش لبعض الحيوانات ترجع لعصور ما  يسار ى، أعل(أحد أنواع الغزلن المسمي )أبو حرابيمين: على أ (5 صورة)
خرية المحزاه أحد النقوش الص، أسفل: "تصوير البحث" قبل التاريخ "حيوان أبو حراب" ُنفذت بطريقة الحز والتهشير

تقترب من مؤخرة الظهر عند  ةمدبب األولى ذات قرون طويلةكالب الصيد(  –لحيوانات ) الغزال فصيلة أبو حراب 
الرسوم والنقوش الصخرية في درويش، خالد سعد مصطفي،  ، نقاًل عن: هضبة الجلف الكبير( –)وادي حمرا الجري، 

 .72؛ وشكل رقم 38؛ شكل رقم  3، صورة وجبل العويناتعصور ما قبل التاريخ في هضبة الِجلْف الكبير 

  
نموذج للنقوش الصخرية المنفذه بطريقة الحز  (6 صورة)

والنقر وتظهر فيها إستخدام نوعين من األدوات الحجرية 
أحدهما كان ذو نهاية مقعرة ظهرت في نقر الخط 
المميز للعالمة التصويرية، وترجع لعصور ما قبل 

 وير الباحثتص © التاريخ

أحد النقوش الصخرية الخاصة بعصور ما  (7 صورة)
 ىقبل التاريخ والتي تم تنفيذها بطريقة الحز بأداة ترجع إل

 (Blade)نهايات العصر الحجري القديم 

 تصوير الباحث ©
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بطريقة الحز  ةأحد النقوش الصخرية المنفذ (8 صورة)

و القرون حد أنواع الماعز الجبلي ذمع طريقة النقر أل
 الخلفية ومنفذ بطريقة عصور ما قبل التاريخ

 تصوير الباحث © 

نقش من عصور ما قبل التاريخ ألحد  (9 صورة)
الحيوانات نفذ بطريقة الحز السميك في حين يوجد حيوان 

  آخر نفذ بطريقة الحز البسيط.

 حثاتصوير الب ©

  
 كلب صيد من عصور ما قبل التاريخ (10 صورة)

  البحثتصوير ©
ماعز جبلي من عصور ما قبل التاريخ  (11 صورة)

  تصوير البحث© بطريقة الحز والنقر

  
 ماعز من عصور ما قبل التاريخ (12 صورة)

 تصوير الباحث © 

وعل من عصور ما قبل التاريخ بطريقة  (13 صورة)
 تصوير الباحث © الحز والنقر

 

 

 



 مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب   م(2021) 1العدد24املجلد

 

(993-1033) عان للنقوش الصخرية والنواميس غير املنشورةموق |   1022 

 

 :مختلفة لفترات زمنية ثانيًا: نقوش صخرية متنوعة

  
نموذج لنقش اإلتصال الجسدي وحوله  (14 صورة)

  مجموعة من الكتابات النبطية تظهر أسم أحد التجار
 تصوير الباحث ©

نموذج أخر لنقشين من نقوش اإلتصال  (15 صورة)
  الجسدي متجاوريين وأعالهم كتابات نبطية

 حثاتصوير الب ©

  
المتصلة جسديًا  الهيئتانمنظر آخر لنفس  (16 صورة)

  والمرأةاختالف تمثيل الرجل مع ظهور 

 حثاتصوير الب ©

 ويظهر اإلتصال الجسديمنظر آخر لنفس  (17 صورة)
ربما  سوطرافعًا يديه ممسكًا ب أحد األشخاص  بجانبه

  العقاب.على دللة 

 حثاتصوير الب ©

    
رائط أو نقش لمسارات الدخول والخروج من الوادي، ما يبدو لخعلى مجموعة من النقوش الصخرية تدل  (18 صورة)

  عصر نبطي

 حثاتصوير الب ©
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 "يسار"  نقش محز لقرص الشمس"يمين" و صورة لشكل اإلنسان وظلة (19.صورة)

 حثاتصوير الب ©

      

 
 نقاًل عن:  صورة لدائرة الساعة الشمسية بمنطقة نبتا باليا بالصحراء الغربية (20 صورة)

MALVILLE, J. MCKIM, .: «Astronomy at Nabta Playa, Egypt », Ruggles, C.L.N. (ed.), 

International Journal of Astronomy, 2, New York: Springer Science+Business Media, 2015, 1081 

-1803. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Clive_Ruggles
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خ بهضبة الجلف الكبير والداخلة بعض الحفر المنفذة والمتصلة بالفلك والتي ترجع لعصور ما قبل التاري (21 صورة)

 تصوير الباحث ©قارة التصاوير( )

  
مؤرخة  شكل يمثل حفر تحديد الظل (22 صورة)

وأسفل الحفر نقش يؤرخ لعصور ما  بالعصر النبطي
  قبل التاريخ

 حثار البتصوي ©

طريقة أخري لرسم الساعة عن طريق  (23 صورة)
  الحفر وتحديد المواقيت بإستخدام الظل

 حثاتصوير الب ©

  
بعض الحفر المستخدمة كنوع من أنواع  (24 صورة)

 –المنفذة في الوادي و تحديد الساعات عن طريق الظل 
  نبطيعصر 

 حثاتصوير الب ©

لتي تظهر بالطريقة نفس النقاط الحجرية وا (25 صورة)
أحد على الرأسية وأحيانًا بطريقة دائرية والتي تدل 

  مظاهر ممارسة الفلك للقوافل التجارية

 حثاتصوير الب ©
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منظر فريد ألرنب نفذ بطريقة التهشير  (26 صورة)

  يؤرخ لعصور ما قبل التاريخ

 حثاتصوير الب ©

ألرنب نفذ بطريقة الحز يؤرخ ر منظ (27 صورة)
  صور ما قبل التاريخلع

 حثاتصوير الب ©

 
 تصوير الباحث © فذ بطريقة النقرمنظر فريد لحيوان منتصب الذيل نُ  (28 صورة)

 ثالثًا: نقوش صخرية متداخلة:

 
 تصوير الباحث © صورة لجزء من النقوش الصخرية المتداخلة (29 صورة)
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نقوش متداخلة بين عصور ما قبل  (30 صورة)
 اريخ "الحيوانات" والعصور اللالحقة "كتابات نبطية"الت

 تصوير الباحث ©

لعصور ما قبل التاريخ" نقوش متداخلة " (31 صورة)
 ونقوش لجمال بأسفل "عصر إسالمي" حيوانات بأعلى

 تصوير الباحث ©

  
نقوش متداخلة "ما قبل التاريخ" حيوانات  (32 صورة)

عصر لى ألسفل ومناظر لجمال وهودج باألعبا
 تصوير الباحث © إسالمي

نقوش متداخلة بين حيوانات ما قبل التاريخ  (33 صورة)
  ومجموعة من الجمال لفترات أيضًا مختلفة.

 تصوير الباحث ©

 
 

نقوش متداخلة لقرني بقرة منفذة بطريقة  (34 صورة)
بداية األسرات مع تداخل النقوش األخرى التي ترجع 

 الباحثتصوير  © للعصر النبطي.

نقوش متداخلة لشكل أرجل طائر بطريقة  (35 صورة)
الحز وأختفي المنظر بعد تنفيذ منظر أعاله لجمل نفذ 

 تصوير الباحث © بطريقة النقر.
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منظر لمجموعة من المحاربين والجمال  (36 صورة)

 ىعصور ما قبل التاريخ مما يدلل عليكتنفها نقش ل
الفترة اإلسالمية تداخل نقوش تلك الفترة مع نقوش 

 تصوير الباحث © والنبطية

نقوش متداخلة لبعض الحيوانات "ما قبل  (37 صورة)
التاريخ" نفذت بطريقة الحز ونقوش تعلوها لمجموعة من 

 األشخاص تمتطي الجمال "عصر إسالمي"
 تصوير الباحث © 

 

 دي:القرن الثاني الميالحتى ابعًا: نقوش صخرية من القرن األول الميالدي، ر 

 
 تصوير الباحث © نقوش صخرية متنوعة تتخللها مجموعة من الكتابات النبطية (38 صورة)

  
نموذج من نماذج النقوش الصخرية ألحد  (39 صورة)

الحيوانات تم تنفيذه بطريقة الحز وأمامه نوع من أنواع 
  المساقي تؤرخ بالعصر النبطي

 تصوير الباحث ©

ت بطريقة الحز ترجع نقوش لغزال نفذ (40 صورة)
لعصور ما قبل التاريخ يحيط بها مجموعة من 

  العصر النبطيإلى  الكتابات ترجع 
 تصوير الباحث ©
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مجموعة من الحيوانات نفذت بطريقة الحز  (41 صورة)

 تصوير الباحث ©البسيط تؤرخ بالعصر النبطي
ظهور  ىمجموعة من المحاربين عل (42 صورة)

 تصوير الباحث ©صر إسالمي"الجواد والجمال "ع

  
ظهور  ىلمجموعة من المحاربين عل نقش (43 صورة)

  الجواد والجمل "عصر إسالمي"

 تصوير الباحث ©

نقش ركيك لشخص يمتطي جواد ويمسك  (44 صورة)
 تصوير الباحث © درع وسيف "عصر إسالمي"

  
نقوش صراع بين مجموعة من األشخاص في  (45 صورة)

 تصوير الباحث ©ابلةأوضاع متق
نقش لجمل في وضعية وحركة غريبة  (46 صورة)

 تصوير الباحث © "عصر إسالمي"
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 نقش لجمل في وضع الجري "عصر إسالمي" (47 صورة)

 تصوير الباحث ©
مجموعة من المحاربين يمتطون جماًل  (48 صورة)

 تصوير الباحث ©عصر إسالمي

 
 

ظهور الجواد  ن علىمجموعة من المحاربي (49 صورة)
 تصوير الباحث © "عصر إسالمي"

ظهور الجمال  نقش لمحاربين على (50 صورة)
 أحدهم يمسك هراوة "عصر إسالمي"

 تصوير الباحث ©
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 نواميس جبل الُجنةصور : الثانيالموقع 

 

 
مد، "النواميس في سيناء خالل نقاًل عن:  أبو العزم، هاني أحتوضح مواقع النواميس في جنوب سيناء،  (2 خريطة)

، رسالة ماجستير، كلية اآلثار، جامعة القاهرةدراسة أثرية"، -األلفية الرابعة قبل الميالد ومقارنتها بمثيالتها في مصر
 .193، 2 خريطةم، 2017

  

 )منطقة نواميس جبل الُجنة( (51 صورة)

 تصوير الباحث © أحد النواميس المنهارة

ن أسفل الجبل لنواميس جبل منظر م (52 صورة)
 تصوير الباحث © الجبل ىالُجنة في أعل
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شكل تفصيلي ألحد نواميس جبل الجنة والذي  (53 صورة)
ربما كان يدل على استخدامه في منطقة مرتفعة وهي نفس 

 الطريقة المنتشرة في نواميس عين حضره 

 حثاتصوير الب ©

 )منطقة نواميس عين حضره( (54 صورة)

أبو  نقاًل عن:  ،الشيخفي طريق دهب شرم  توجد
، "النواميس في سيناء خالل األلفية أحمد هاني العزم،

راسة -الرابعة قبل الميالد ومقارنتها بمثيالتها في مصر
، جامعة القاهرة /كلية اآلثار، رسالة ماجستيرأثرية"، 

 .31-23، شكل م2017

 
ستخدام هذه النواميس في فترات لحقة ا ىلذي ربما كان يدل علشكل تفصيلي لمدخل أحد النواميس وا (55 صورة)

كمبيت ألحد األفراد يتم دخول هذا الناموس منبطحًا على بطنة، وربما أيضًا لها إستخدام في عصور لحقة كمخازن 
 تصوير الباحث © لبعض الحبوب بعين حضرة
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  منظر آخر لمدخل ناموس آخر"عين حضرة" (56 صورة)

 الباحث تصوير ©

 

مدخل أخر صغير ألحد النواميس يدل  (57 صورة)
لفرد واحد ونسبة حجم  ىعدم تمكن الدخول سو ى عل

  الباب لحجم الناموس "نواميس عين حضرة

 تصوير الباحث ©

  

 ، نقال عن: مدخل أحد نواميس وادي أسالف (58 صورة)
النواميس في سيناء خالل األلفية ، أحمد هاني العزم، أبو
دراسة -رابعة قبل الميالد ومقارنتها بمثيالتها في مصرال

 272ب،  – 103، شكل رقم أثرية

 )منطقة نواميس حبران( جنوب سيناء (59 صورة)

  األجزاء الباقية من نواميس جبل حبران

 حثاتصوير الب ©
 


