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الفنون الصخرية المرآة الصادقة لألمم السابقة



د .أسماء بنت عثمان بن عبد العزيز األحمد



الملخص:

يهدف هذا البحث إلى تناول الفنون الصخرية التي تُعد من أهم المصادر
الستقراء الماضي ،وتتبع المجتمعات واألمم السابقة للميالد من شتى جوانب مسيرتها
الحضارية ،واساهماتها في نقل األحداث والوقائع للحضارات والثقافات السابقة التي

رسمت بها ،ومدى التأثيرات لهذه الحضارات بعضها مع بعض ،واظهار الجوانب
المشتركة بينها ،ويبحث هذه التأثيرات الحضارية للفن الصخري على بعض الحضارات
في الشرق األدنى القديم ،ولتمثيل هذا الفن المعبر لألسد وتأثيره في تمثيل نمط فني له
مدلوالته في حضارات شمال الجزيرة العربية وحضارة وادي النيل والحضارة اإلثيوبية،

مشاهدات تصويره متميزة لحضارات ما قبل التاريخ.
الكلمات الدالة:
الجزيرة العربية ،شمال إفريقيا ،األسد البربري ،أسد يهوذا ،أسد الشويمس ،سخخمت ،أبخو
هول ،الطاسيلي وأبادامك.

تتقخدم الباحثخة بجزيخل الشخكر والعرفخان لجامعخة األميخرة نخورة بنخت عبخد الخرحمن لخدعم هخذا البحخث مخن
خالل برنامج التفرغ العلمي.
استاذ التاريخ القديم المساعد ،جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ،كلية اآلداب ،قسم التاريخ.

asma_al_othman@yahoo.com
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المقدمة:
تمثخخل الفنخخون الصخخخرية مرتك خ از مهم خا لد ارسخخة المجتمعخخات القديمخخة مخخن خخخالل مخخا
خلفخخه اإلنسخخان مخخن تخخدوين بصخخري لمالحظاتخخه ،أحالمخخه ،تضخخرعاته ،ومخاوفخخه ،فظهخخرت

نزع خ خخة الرس خ خخم عل خ خخى واجه خ خخات الجب خ خخال ،وص خ خخفحات الص خ خخخور والكه خ خخوف ،فوث خ خخق حي خ خخاة
مجتمعاته ،وسلوكه وأفكاره ومعتقداته برسوم (حيوانية ،نباتية ،آدمية ،جمادات ،وأشكال
أخخخرى  ،فخخالبعض منهخخا يظهخره صخخاحبه بطريقخخة معينخخة ،فخ ذا كخخان وعخخال بريخا بخخالب بطخخول

قرني خخه( ، 1فخ خي محاول خخة اس خختقراء ه خخذه المجتمع خخات لفه خخم مس خخيرة الش خخعوب واألم خخم ،وس خخبر
أغوارها ،وسبل التواصل مع اآلخر والبيئة.

تكثخر فخخي الجزيخرة العربيخخة النقخخوة الصخخرية ،رغخخم حداثخخة تجربخخة البحخخث والتنقيخخب

فيها خاصة في شمالها ،وفي وادي النيخل تكثخر الرسخومات الموثقخة لخدى المصخريين قبخل

ثالثة آالف سنة ،حيث وتقوا معظم مناشط حياتهم على جدران معابدهم.

تكمخخن أهميخخة هخخذه الد ارسخخة فخخي أنهخخا تعكخخس وجخخود تقخخارب فخخي الخصخخائا الثقافيخخة

واالجتماعيخخة والدينيخخة والسياسخخية واالقتصخخادية والجلرافيخخة للكثيخخر مخخن الكيانخخات البش خرية؛

وذلك من خالل دراسة العالقة بين اإلنسان والحيوان في تلك المراحل التاريخيخة ،والتخي
وصخخلت إلخخى أن يتخخخذه أنموذجخخا ،أو معبخخودا منفخخردا ،أو أن يتمخخاهى معخخه بحيخخث يصخخب

تجس خخيدا لالثن خخين ،كم خخا يب خخدو مجس خخدا بص خخورة واض خخحة ف خخي حض خخارة وادي الني خخل وش خخمال

إفريقيا ،والى حد ما في حضارة الجزيرة العربية ،إذن ما هي الظروف التي دفعتهم إلخى
اتخخخاذ الحي خوان معبخخودا أعتقخخد أن هنخخاك حاجخخة ماسخخة لد ارسخخة متخصصخخة تسخخبر غخخور
المخلف خخات الحض خخارية الت خخي تركه خخا اإلنس خخان ف خخي الجزيخ خرة العربي خخة وش خخمال إفريقي خخا ووادي

النيخخل ،وفخخك طالسخخمها ،فمخخا ازلخخت المخلفخخات الصخخخرية فخخي الجزي خرة العربيخخة ،أو الفنخخون

(1

خان ،مجيد ،الرسوم الصخخرية لمخا قبخل التخاريخ فخي شخمال المملكخة العربيخة السخعودية ،تعريخب عبخد

الخخرحمن الزه ارنخخي ،وكال خة اآلثخخار والمتخخاحف ،و ازرة التربيخخة والتعلخخيم ،الريخخاض1414 ،هخ خ\1993م ،ا
ا .27-26
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البصرية التي ُحزت

(*

علخى واجهخات الجبخال ،أو داخخل الكهخوف تنتظخر فخك طالسخمها؛

ليت خخأتى التأس خخيس لد ارس خخات مس خختقبلية تتن خخاول موض خخوعات التوثي خخق للحي خخاة عبخ خر الفن خخون

الصخرية من زواياهخا األثريخة المختلفخة ،وصخوال إلخى تكخوين صخورة كاملخة وواضخحة عخن
حياة الشعوب وعالقتهم بالطبيعة فيما حخولهم ،وتفهمهخم وتخأثرهم ببعضخهم الخبعض علخى

مر العصور.

يشمل الحيز المكاني والزماني لهذه الدراسة كال من الجزيرة العربيخة ودول شخمال

إفريقيا ،خاصة منطقة الفن الطاسيلي ،وبعض مظاهر الحضارة الفرعونية العظيمة فخي
النقاط التي تتقاطع فيها معهما؛ وذلك في الفترة الزمنية ما بين  4000ق .م إلى القرن

الثاني الميالدي.

مخخن صخخعوبات البحخخث قلخخة المصخخادر ذات الصخخلة بالموضخخو خاصخخة فخخي شخخمال

الجزيخرة العربيخخة ،والتوسخخع فخخي الد ارسخخات الخاصخخة بخخالفنون الصخخخرية وعناصخخرها المكونخخة

لهخخا ،مثخخل األسخخد الخخذي كخخان رمخ از للرئاسخخة والقخخوة والملكيخخة والحمايخخة ،جمخخع كخخل مخخن أميخخل
روجخ خ خ خخر (ُ )E.Rodigerالكثيخ خ خ خخر مخ خ خ خخن النقخ خ خ خخوة الصخ خ خ خخخرية ،وكخ خ خ خخذلك هخ.ف خ خ خ خخ ،ويلهلخ خ خ خخم
( ،)2()H.F.Wihelmوكخ خخذلك مس خ خ بخ خخارودايتون األثخ خخري لمواقخ خخع الفنخ خخون بتبخ خخوك بصخ خخفة

خاصة ،وشمال الجزيخرة بوجخه عخام ،وتصخنيفه للفنخون الصخخرية ( ، 3وتقسخيمه لهخا إلخى
مراحل أو فترات( ، 4بل حتى أن اختالف الرأي بين يوريسز أرينس وأناتي في تسلسل
وتأريخ الفنون الصخرية( 5كان ذا فائدة كبيرة ،كذلك كخان هنخاك برنخامج الهيئخة العامخة

(*

الحز :القطع  ،الفيروز آبادي ،مجخد الخدين محمخد ،القخاموس المحخيط1419 ،هخخ ،مسسسخة الرسخالة،

بيروت ،الطبعة السادسة ا  ،508والحز القطع من الشخيء فخي غيخر إبانخه ،والتح ُخزز التقطخع ،حخز،

حك ،ابن منظور ،محمد بن مكرم بن أحمد ،لسان العرب ،الطبعة الثالثة ،دار إحيخاء التخراث العربخي،

بيروت1419 ،هخ 1999 -م  ،ا ا .152 – 151

(5

()2

C.Huber.(1885) Inscription Recueils Dans Arabia .Paris.
()3
P.Parr.and J.E.Dayton (1970) Preliminary Survey in N.W Ar stitute of Archaeology
London ..
()4
Anati, (1972) Roch Art in central Arabia. P. 160 .

ازرينس ،يخوريس ،وآخخرون ،األطخالل (1422هخخ2007 ،م  ،برنخامج المسخ األثخري الشخامل الفنخون
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للسياحة ،والتراث الوطني ،وفي مصر ،والسخودان وشخمال إفريقيخا ،بخل ستسخاعدني كثيخ ار
في موضو دراسات مستقبلية.

اعتم خخدت ف خخي ه خخذه الد ارس خخة الم خخنهج االس خختقرائي األث خخري التحليل خخي لد ارس خخة الفن خخون

الصخرية ،وجمع المعلومات عنها وتحليلها الستق ارء الجانب المعرفي فيها مخن النخواحى
االجتماعية والدينية واالقتصادية والتشريعية.

تشمل هذه الدراسة المقدمة وحدود الدراسة ،والمبحخث األول الخذي يتنخاول منخاطق

انتش خخار النق خخوة ف خخي الجزيخ خرة العربي خخة وش خخمال إفريقي خخا ،وبينم خخا المبح خخث الث خخاني يتن خخاول

التمخاهي بخخين الحيخوان واإلنسخخان ،ثخخم الملحخخق الخخخاا وكلماتخخه الدالخخة بالللخخة اإلنجليزيخخة،
فثبت المراجع ،ثم الخاتمة فالملخا والكلمات الدالة.
 مشكلة الدراسةالهدف من دراسة «الفنون الصخرية المرآة الصخادقة لألمخم السخابقة» هخو تسخليط الضخوء
على عالقة اإلنسان بالحيوان (األسد عبر دراسة التراث الصخري في الجزيرة العربية،

وارتباطه ماديا وفكريا وحضاريا ببعض دول شمال إفريقيا المشمولة في دراسة الباحثخة،

كمص خ خخر (كيم خ خخه  ،ت خ خخونس (نومي خ خخديا  ،ليبي خ خخا (ليب خ خخو  ،الجزائر(أكس خ خخوم  ،منطق خ خخة الف خ خخن
الطاس خخيلي ،وموريتاني خخا (ش خخنقيط م خخور  ،المل خخرب ،ومج خخاالت التم خخازا الحض خخاري لألم خخم

السابقة ،انظر اللوحة رقم

(6

(خارطة الباحثة .

الصخرية ،العدد  ،5الطبعة الثانية ،ا ا . 36 -34
( )6خارطخخة الباحثخخة فخخي قسخخم المالحخخق وقخخد خصصخختها النتشخخار الفنخخون الصخخخرية فخخي الجزي خرة العربيخخة
شمال إفريقيا.
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 تقسيم الدراسةتناولت هذه الدراسة المباحث التالية-:
 المبحث األول:
 -مواقع انتشار الفنون الصخرية

 -تعريف الفنون الصخرية وأقسامها

 -تمثيل األسد من خالل الفنون الصخرية

 المبحث الثاني:

التمازج الحضاري
 -الخاتمة

* المبحث األول -:الخلفية الجغرافية والتاريخية للفنون الصخرية
 -مواقع انتشار الفنون الصخرية

ينتش خخر ه خخذا الض خخرب م خخن الفن خخون ف خخي جمي خخع أنح خخاء الع خخالم ف خخي عص خخور م خخا قب خخل

المخخيالد( ، 7ولمعرفخخة مواقخخع انتش خخاره فخخي المنخخاطق قيخخد الد ارس خخة فخخي هخخذه الورقخخةُ ،يرج خخى
مراجعة اللوحة رقم (. 1

أجمخخع الب خخاحثون أن الجزيخ خرة العربي خخة وش خخمال إفريقيخخا كانت خخا أرض خخا خص خخبة ،كثيخخرة

األمطخخار والميخخاه فخخي العهخخد الجيولخخوجي الموسخخوم ب خ «الباليستوسخخين» ،وعثخخر فيهمخخا علخخى
مخلفات ماديخة مخن الصخوان بخاألجزاء الجنوبيخة مخن الربخع الخخالي ،باإلضخافة لجملخة مخن

قيعان أنهار يابسة ،وبقايا حيوانات ( ، 8غير أن هناك رسومات أقدم مخن ذلخك اكتشخفت
بفرنسا واسبانيا ،يعود تاريخها إلى  15000و 10000قبل الميالد.

سخاعدت الظخروف المناخيخة المواتيخة علخى اسختقرار اإلنسخان ،وازدهخار الحضخخارات

بخخالقرب مخخن مخوارد الميخخاه وتكثيخخف اسخختلالله للبيئخخة وتكخخوين مجتمعاتخخه ،حيخخث تحخخول مخخن
()7

(8

يحيى ،لطفي ،العرب في العصور القديمة ،ا ا.19-17
باقر ،طه ،مقدمة في تاريخ الحضخارات القديمخة ،حضخارة وادي النيخل ،وبعخض الحضخارات القديمخة

(2017م  ،دار الوراق للنشر ،الجزء الثاني ،الطبعة الثانية ،ا .213
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حيخخاة الصخخيد والرعخخي إلخخى نمخخط اقتصخخادي جديخخد يتطلخخب االسخختقرار والعمخخل اليخخدوي الجخخاد
وشخخحذ الخيخخال فخخي مقابلخخة متطلباتخخه الماديخخة والروحيخخة ،ولعخخل ذلخخك منشخخأ عالقتخخه بالبيئخخة
بفصولها المختلفة وحيواناتها ،األليف منها والمفترس ،والتي سنتناولها في هذه الدراسة،

م خخن ه خخذا المنطل خخق تول خخدت ل خخدي قناع خخة ارس خخخة ب خخأن الرس خخوم الص خخخرية تع خخد م خخن أج خخود

المصادر الباقية لتتبع تطور أساليب الحياة ،واهتمامات السكان في األزمنة اللابرة.

تتركز النقوة الصخرية المتعلقة باألسد -موضو دراستنا -بصخورة رئيسخة علخى

المرتفع خخات الص خخخرية ،أو المرتفعخ خخات المش خخاطئة للبحخ خخار أو مص خخادر الميخ خخاه ،كم خخا فخخخي

ش خ خواطح البحخ خخر األحمخ خخر عنخ خخد منطقتخ خخي حائخ خخل وتبخ خخوك ب خ خالجزيرة العربيخ خخة ،أو بالجبخ خخال
والكهوف ،كما في منطقة الصحراء الكبرى بشمال إفريقيا في الج ازئخر والملخرب وتخونس
وليبيا ومصر ،وفي شرق إفريقيا كما إثيوبيا.

وقد أسهمت وفرة السالسل الجبلية في منطقتي حائل وتبوك والظروف المناخية

المناسبة آنذاك ،ووقو معظمها بالطرق ذات الحركة السخكانية العاليخة ،كمخا علخى طخرق

القواف خل التجاريخخة فخخي الجزي خرة العربيخخة فخخي جعخخل الم خواد الفنيخخة فخخي مرمخخى بصخخر الفنخخانين
النحاتين ،وبالتالي في وفرة النقوة الصخرية التي يطلى عليها تكرار تمثيل الحيوانخات
العشخ خخبية الكبي خ خرة كطخ خخائر النعامخ خخة  ،أو الحيوانخ خخات األليفخ خخة كالجمخ خخال واألبقخ خخار والحميخ خخر
والكخخالب والجيخخاد ،أو الحيوانخخات المفترسخخة كاألسخخود والوعخخول والزواحخخف

(9

متمثلخخة فخخي

حخخاالت اللخخارات أو الصخخيد ،أو بعخخض األنشخخطة الحياتيخخة األخخخرى ،فضخخال عخخن تصخخوير
الشخصيات البشرية مع معخداتهم الزراعيخة ،أو بخدونها فخي أوضخا تعكخس التجخانس مخع
البيئخخة أو محاولخخة السخخيطرة علخخى حيواناتهخخا ،أو التمخخاهي معهخخا بخخأن يتخخخذ اإلنسخخان شخخكل

اإلنسان والحيوان ،لعل في ذلك اإلشارة إلى أنها مرتبة بين االثنين.

Inizan & Rachad 2007 Poliakoff 2014, Monchot & Poliakoff 2016
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 تعريف الفنون الصخريتفنن إنسان ما قبل التاريخ في اإليحاءات التي خطهخا ،والرجخ ُل يفخنن الكخالم ،أي
يش خختق ف خخي ف خخن بع خخد ف خخن  ،ورج خخل ،مف خخن ،ي خخأتي بالعجائ خخب ،وامخ خرأة مفن خخة ذات فن خخون ف خخي
الكالم( ، 10فن (ف ن ن يفَن ،
ويفن :كثر تفننخه فخي األمخور ،فهخو مفخن وفنخان ،فخن (ف
ن ن الشخخح :يفنخخه :زينخخه ،الفخخن :مصخخدر فخخن :الفنخخاء والتعخخب ،الفخخن هخخو جملخخة القواعخخد

الخاصخخة بحرفخخة أو صخخناعة ،وجملخخة الوسخخائل التخخي يسخختعملها اإلنسخخان إلثخخارة المشخخاعر
والعواطخخف ،بخاصخخة عاطفخخة الجمخخال ،كالتصخخوير والموسخخيقى والشخخعر ،كخخل هخخذه مهخخارات
يحكمها الذوق ،والمواهب :جمعها :فنون ،وللفنون عدة أنخوا  ،مثخل فخن الخخط ،الكتابخة،

وفخن العمخارة ،وسخادت طريقخة فخي الرسخم تبخالب فخي إبخراز واظهخار الخصخائا الشخصخية
أو المعاصخرة أو المواكبخخة ،وهخخذا فخخن عريخخق عرفخخه اإلنسخخان بمعنخخاه البخخدائي ،وعخرف لخخدى

قدامى المصريين ،والجزيرة العربية ،وشخمال إفريقيخا ،واهختم اإلغريخق بخه ،وعبخر اإلنسخان
عن مجموعة تقاليد ،وعقائد ،وأساطير وآداب ،ومهارات يدوية متوارثة ،والتي تتميز بها

المجتمعات القديمة الجذور(. 11

تعخخد الفنخخون الصخخخرية مخخن المصخخادر األوليخخة واألساسخخية التخخي تُ َكخخون ،وتسخخرد لنخخا
عصور ما قبل التاريخ ،فهي الناطق لتسلسل وتطورات الحياة اإلنسانية وارتباطه ببيته،
وظروفها السياسية واالجتماعية والدينية والثقافية والداخلية والخارجية واألمنية(. 12

تعخخود نشخخأة الفخخن الصخخخري إلخخى حقخخب سخخحيقة ،وكخخان ذلخخك عنخخدما سخخكن الكهخخوف،

فبخدأ بتشخذيب الحجخارة بهخدف الخدفا عخن نفسخه والصخيد( ، 13والز ارعخة ،وتطخور إحساسخخه
(10
(11

ابن منظور ،لسان العرب ،المجلد األول  ،ا .336
الش خخيخ ،غري خخد محم خخد ،المعج خخم ف خخي اللل خخة والنح خخو والص خخرف واإلعخ خراب ،والمص خخطلحات العلمي خخة

والفلسخخفية (1431هخ خ 2010م  ،مسسسخخة النخبخخة للتخخأليف والترجمخخة والنشخخر ،بيخخروت ،الطبعخخة األولخخى،
ا ا .807-806

(12

عل خخي ،جخ خواد ،المفص خخل ف خخي ت خخاريخ الع خخرب قب خخل اإلس خخالم (1968م  ،دار العل خخم للمالي خخين ،الج خخزء

األول ،الطبعة األولى ،ا ا .48-44 :
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بخخه ،وتلمسخخه فيمخخا حولخخه ،فبخخدأ يصخخنع مالبسخخه مخخن جلخخود الحيوانخخات ،ومخخا لبخخث أن بخخدأ
يزخرف جدران الكهوف ،ويتفاعل مع حاجاته الضرورية من مأكل ،وملبس ومسكن.

وبخخدأ نشخخاطه اإلنسخخاني المبخخد بتنفيخخذ هواياتخخه برسخخم مخخا حولخخه فخخي الطبيعخخة مخخن

جوالب للحخظ ،أو الحيوانخات المستأنسخة ،حبخا أو خوفخا ،أو تجنبخا لشخرورها وبطشخها ،إن
ظهخور الفخن فخي الشخرق األوسخط مصخاحب لحضخارات التخاريخ القخديم ،دليخل علخى الخخوعي

الجمالي واإلحساس بالجمال(. 14

 -رمزية الحيوانات في الحضارات القديمة:

األسد:

من الصعب تحديد موطن األسود األصخلي مخن النقخوة الصخخرية :هخل هخو آسخيا أم

إفريقيخخا الفنخخون الصخخخرية ال تهخختم بهكخخذا تفاصخخيل ،والفنخخان لخخيس عخخالم إنثربولخخوجي حتخخى
يضمن ذلخك فخي لوحاتخه ،وال تتخي لخه تقنيخات الرسخم ذلخك ،إن أراد ،لكخن الثابخت أنخه منخذ

حخ خوالي  73000ع خخام قامخ خت تحخ خوالت المن خخاي اإلفريق خخي بخ خدور مه خخم ف خخي فص خخل األس خخود
اإلفريقيخة إلخخى مجموعخات صخخليرة ،ومخخع مخرور الوقخخت تطخخورت الخصخائا لتتناسخخب مخخع

البيئ خخات الجدي خخدة( ، 15وك خخان أكبره خخا األس خخد البرب خخري ف خخي ش خخمال إفريقي خخا ،ويش خخير علم خخاء

الحفريخخات إلخخى أن األسخخد البربخخري ( )Panthera leo leoقخخد تطخخور مخخن مجموعخخة مخخن
األس خخود األوروبي خخة ( ،)Panthera leo europaeaوالت خخي تنح خخدر م خخن األس خخد اآلس خخيوي

( ،)Panthera leo persicaوالتخي ال تخزال موجخودة بأعخداد متناقصخة فخي الهنخد( ، 16بينمخا
يشير رأي آخر إلى أنها هجين مع أنوا أخرى من األسود(.)17

(13

عبخخاس ،راويخخة ،الحخخس الجمخخالي وتخخاريخ الفخخن1998( ،م  ،دار النهضخخة العربيخخة ،بيخخروت ،الطبعخخة

األولى ا .21

(14

عبخخاس ،راويخخة ،اإلنسخخان الفخخن والجمخخال ،ثالثيخخة الحيخخاة الخالقخخة (2014م  ،دار الوفخخاء للطباعخخة،

الطبعة األولى ا ا .18-17

(15) Bauer, H., and S. Van Der Merwe. "Inventory of Free-Ranging Lions Panthera Leo in
Africa." Oryx 38.1 (2004): 26-31
(16) Klappenbach, Lion Facts, December 13, 2019.
(17) Platt, When Did the Barbary Lion Really Go Extinct2013\04\22 ,?.
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تعك خ خس الفنخ خخون الصخ خخخرية تقخ خخاطيع األسخ خخد وحجمخ خخه الضخ خخخم ،فأذنخ خخاه الصخ خخليرتان

ومخالبخخه وذيلخه الطويخخل المعقخخوف الخخذي يبلخخب طولخخه  3.5قخخدما (علخخى الطبيعخخة  ،ووجهخخه
المستدير ونظرته الثاقبة هي أكثر ما يبر فيه الفنان ،فما ُيحمخد لهخذه الفنخون الصخخرية
أنه خخا تعكخ خس التق خخاطيع العام خخة له خخذا الحيخ خوان ،حي خخث يزخ خخر ش خخمال الجزيخ خرة ب خخوفرة وتن خخو
النقوة الصخرية التي تلطي مساحات واسعة في العديد من المناطق ،أشهرها منخاطق

العال ،وتبوك وحائل ،وتعكس مختلف أنوا الحيوانخات ،ورغخم أن األسخد حيخوان مفتخرس

ورتْب خخة اللخ خواحم ،فخ خ ن س خخكان
ش خخديد الضخ خراوة م خخن فص خخيلة الس خخنوريات ،ش خخعبة الحبلي خخاتُ ،
خز للنب خخل والش خخهامة
الجزيخ خرة العربي خخة ،م خخثلهم مث خخل كثي خخر م خخن ش خخعوب الع خخالمُ ،يعدون خخه رم خ َا
والكبرياء ،وحفلت الرسومات الصخرية في منطقة العال بصور العديد من األسود حيث

أب خخد الفن خخان النح خخات ف خخي رس خخمها ف خخي مختل خخف حاالته خخا ،كم خخا حال خخة الس خخكون والس خخالم
واالسترخاء والتثاسب ،أو فخي حالخة الحخب والحنخان والعطخاء ،كمخا فخي حالخة لوحخة هشخبيه

اللبوةه وهي ترضع شبلها (انظر اللوحة رقم  ، 18( 2جعل الفنان لهخذا الحيخوان المرضخع
لبخخدة األسخخد ،ووظيفخخة اللبخخوة وهخخي إرضخخا صخخليره ،كمخخا أن جسخخمه يخخدل علخخى أنخخه أقخخرب
لجسخخم اللبخخوة ،وال نخخدري مخخا هخخي الرسخخالة التخخي يريخخد الفنخخان إيصخخالها بوضخخع لبخخدة أسخخد فخخي

جسد لبوة ،أو إيكال وظيفة اإلرضا إلى األسد ،وفي الواقع أنه رغم أن األسد البربخري
اشتهر بلبدته الكثة الممتدة لما بعخد كتفيخه ،والتخي تميزهخا عخن غيرهخا مخن السخاللة ،وتعخد
عالمخخة ممي خزة لهخخا حسخخب رأي العلمخخاء ،إال أنخخه مخخن المعخخروف ،علمي خا أن عوامخخل البيئخخة

التي يسكنها الحيخوان كدرجخة الحخ اررة والبخرودة تخسثر سخلبا أو إيجابخا فخي وجخود اللبخدة مخن
عدمخخه ،ولعخخل ذلخخك كخخان وضخخع األسخخود فخخي الجزي خرة العربيخخة وشخخمال إفريقيخخا ،وببسخخاطة
شديدة لصعوبة تنفيذ اللبدة بالنحت ،أو ببساطة ألن المعنى في بطن النحات.

نمخخوذا آخخخر ألسخخد منقخخوة علخخى صخخخرة فخخي قلخخب جبخخل المنجخخور ،والخخذي يجسخخد

أسخخدا ضخخخما عخخرف باسخخم هأسخخد الشخخويمسه (انظخخر اللوحخخة رقخخم  3بصخخفحة المالحخخق ،
https://blogs.scientificamerican.com/extinction-countdown/when-did-the-barbary-lionreally-go-extinct/
)(18
Al-Gaban, Ali and others, Routes to Arabia, P. 136
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والموجود في واحد من أكبخر المتخاحف الطبيعيخة المفتوحخة العالميخة ،والخذي يضخم العديخد
مخن منحوتخات الحيوانخات األخخرى .وبحسخب فضخائية العربيخة السخعودية ،فخ ن تخاريخ ذلخخك

النحت يعود إلى أكثر من 10000سنة (.)19

يالحظ على النقة أن النحات استخدم الحفر العميق لتجسخيد لوحخة األسخد ،ومخع

روعة الحفر الصخري ،أبدى الرسام اهتماما خاصا بشكل مخالب األسد.

هخخذه اللوحخخات تُعطخخي انطباعخخا جيخخدا حخخول الوضخخعية النفسخخية والفلس خفية والعقديخخة

للفنخخان المجهخخول ،الخخذي نفخخذ هخخذه الروائخخع الفنيخخة الصخخخرية ،والخخذي يبخخدو عليخخه أيضخخا أنخخه

كان كثير االطمئنان والقرب من هذه األسود حيث لم يب ُخد عليخه أي مظهخر مخن مظخاهر
االنزعاا.
ورغخ خخم عخ خخدم انتفخ خخا اإلنسخ خخان علخ خخى المسخ خختوى الشخصخ خخي مخ خخن األسخ خخد باستئناسخ خخه

واالستفادة مخن خدماتخه ،كالكلخب أو الجمخل أو المخاعز ،إال أنخه ظخل رمخ از مهمخا لعشخرات
اآلالف من السنين ،وتلللل في الثقافة والحياة العامة بصورة لم يصخدف أن حظخي بهخا

حيخوان قبلخخه أو بعخخده ،فقخخد عكسخخت معثخخورات الفنخخون الصخخخرية فخخي جميخخع ثقافخخات العخخالم،
األسخخد أو اللبخخوة فخخي مختلخخف األوضخخا والصخخور واألشخخكال ،وفخخي بيئخخات ال تشخخبه بيئ خة

السفانا ،الموطن األصلي والمثالي لألسد ،كما في بيئات أوروبخا وآسخيا وافريقيخا ،وصخار

األسخ خخد مخ خخن أكثخ خخر الرمخ خخوز اسخ خختخداما كمنحوتخ خخات ،أو لوحخ خخات ،أو اريخ خخات وأعخ خخالم ،أو

مجسخخمات وتماثيخخل ،مخخثال فخخي فرنسخخا تخخم العثخخور علخخى أقخخدم تصخخوير لألسخخد فخخي العصخخر
الحجري األعلى في كهف السكو وشوفيه ،والذي رجخ علمخاء اآلثخار أن تاريخهخا يعخود

إلى  15000إلى  17000سخنة قبخل المخيالد( ، 20وفخي جنخوب غخرب ألمانيخا ُعثخر علخى
نح خخت ع خخاجي بجس خخم إنس خخان ورأس أس خخد ،تلك خخل بعض خخه م خخن الخل خخف ،أطل خخق علي خخه اس خخم

)(19

Al-Harby, Mohamed, "IN PICTURES: What’s the story behind ancient lion engravings
in Saudi Arabia?" Alarabiya English Channel, 19 July 2018

( )20سيجري ،أمجد ،اسرار ودالالت رمزية-رمزية األسد( ، 2018الحوار المتدن ،د.ا.
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اإلنسان األسد أو ليونينة ،يعود تاريخه إلى  32000ق.م (انظر اللوحخة رقخم ، 21( 4
هخ خخذه الليخ خخونينة األلمانيخ خخة تقابلهخ خخا طبخ خخق األصخ خخل سخ خخخمت المص خ خرية معبخ خخودة الشخ خخمس

والحخروب ،وتربطخه األسخاطير اليونانيخة بالبطخل األسخطوري هرقخل ومصخارعته مخع األسخد

الخخخارق الخخذي لخخم يسخختطع أي سخخالم مخخن صخخنع اإلنسخخان النيخخل منخخه ،وحخخين قضخخى عليخخه

بيديه العاريتين ،ولبس جلده كدر للحماية من األعخداء(( 23( ، 22انظخر اللوحخة رقخم ، 5
أو اتُ ،خخذ رمخ از لإلمبراطوريخخة البابليخخة الحديثخخة التخخي وحخخدت سخخوريا والعخراق فخخي داللخخة علخخى
عظمتها وقوتها ،كما أنه لدى بعخض الشخعوب ،يمثخل قخرا الشخمس بشخكل أرسخه وفخروة

شعره؛ لذلك كثرت عبادته في مناطق الحضارة الزراعية التي تعتمد علخى الشخمس ،كمخا

فخخي سخخومر وآشخخور وفينيقيخخا ،حيخخث انتشخخرت تماثيلخخه ونقوشخخه ،ف ُيشخخار إليخخه عمومخخا باسخخم
هملك الوحوةه ،ولكن في حالة كونخه أنثخى أو لبخوة يخرتبط بخاألم العظيمخة المسخسولة عخن
توفير اللذاء لألسرة ،كما في شمال وشرق إفريقيا(. 24

ترك خخز اهتم خخام الع خخالم الق خخديم ح خخول حيخ خوانين هم خخا ال خخدب واألس خخد ،وانص خخب اهتم خخام

المنطقخخة الشخخمالية ،والتخخي تمتخخد مخخن شخخمال أوروبخخا عبخخر شخخمال آسخخيا إلخخى شخخمال أمريكخخا

الشمالية ،انصب اهتمامها على الدب ،حيث اتخذته روسيا شخعا ار لهخا ،وكخان لخه طقخس
تعبدي( ، 25بينما هيمن األسد على المنطقة الجنوبية.

وفي كخل مخن كينيخا ،واثيوبيخا ،وسخيراليون ،وليبيريخاُ ،يعخد األسخد اإلفريقخي الحيخوان
القومي ،الذي قد يصل ُبعده الديني في بعض هذه البلخدان إلخى حخد العبخادة ،وال يختلخف
اثنان أن منزلة األسد في عخالم البريخة منزلخة الملخك المهخاب ،وفخي السخياق المسخيحي بمخا

( )21سيجري ،د.ا.
)(22

Translated by J. G. FRAZER, APOLLODORUS, THE LIBRARY 2, The library
boo2(2017), international library.
)(23
Pezet, Maurice, zet, Sur Les Traces d'Hercules(1962), Paris, P. 20.
)(24
Daniel, The Prevalence of Lions: Kings, p. 147.
()25
Frobenius, Leo, Kulturgeschichte Afrikas, Phaidon-Verlag, A. G., Zurich, 1933, 6
Stuck,
p.
;63-100
vide
p. 88, Karte 6; cf. especially, p. 91-92.
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أن المسخخي مخخن ذريخخة داود عليهمخخا السخخالم ،فيرمخخز لخخه بأسخخد يهخخوذا(( 26انظخخر اللوحخخة رقخخم
.6

فخخي داخخخل الكهخخوف فخخي شخخمال إفريقيخخا والجزي خرة العربيخخة تتسخخم رسخخوم األسخخد بأنهخخا

واضحة وذات تفاصيل دقيقة ،مقارنة بصخور الحيوانخات الثانيخة ،األمخر الخذي يشخير إلخى

مدى االهتمام واالحترام اللذين يوليهما الفنان لهذا الحيوان القوي والشرس ،وأيضا تبخرز

الرسخخوم الصخخيادين األقويخخا والمه خرة الخخذين يتمتعخخون باسخختراتيجيات كبي خرة ،أو الخخذين يتس خم
نظرتهخا موجهخخة لعدسخخة الفنخخان ،المشخخهد الخخذي
رسخخمها فخخي حالخخة سخخكونها وخمولهخخا ،بينمخخا ا
يعكسخخه التمثخخال الحجخخري ألسخخد بمنطقخخة العخخال( ، 27بشخخمال الجزي خرة العربيخخة ،أوفخخي حالخخة

التفاني والعطف والرحمة والحب ،كما في حالة اللبوة وهي تُرضع صليرها ،والذي عثر
عليخخه بخخنفس منطقخخة العخخال( 28إلخخى جانخخب اكتشخخاف ثمانيخخة منخخاطق بهخخا رسخخوم صخخخرية

لألسخخود وهخخي فخخي حالخخة صخخيد ،فخخي كخخل مخخن العخخويرض بمنطقخخة العخخال ،وجبخخل أم سخخمنان
والشويمس ،في حائل ووادي المطويع بمنطقة الدوادمي(. 29

إلى جانب رمزيته في الشجاعة والعدالة والقوة والسخيطرة والسخلطة ،فخ ن لخه رمزيخة

ملكية ودينية ضاربة في القدم في بعض البلدان اإلفريقية ،كان من بين أسخماء مسسخس
إمبراطوريخخة مخخالي المتعخخددة ،اسخخم مخخاري جخخا ار أو أسخخد مخخالي( ، 30كمخخا قامخخت مملكخخة دو

مانخ خخدي الماليخ خخة القديمخ خخة بتصخ خخميم شخ خخعارها للملخ خخك علخ خخى أسخ خخاس أنخ خخه أسخ خخد (يهخ خخوذا (، 31
والممالك التي كانت فروعا لمملكة الماندي ،أو تأثرت بها ،استخدمت في اللالخب كلمخة

()26

لالطال على المزيد من رمزية األسد في الفنون المسيحية انظر:

Reau, Louis, I conographie

de l'art Chretien(1955), Paris, vol. 1, P. 78
P. 135 Al-Ghabban, Ali Ibrahim and others(2010), Somogy Art Publishers, Paris.,
()28
Ibid., page142 .
()29
Arab News," Ancient art reveals lions once prowled the land in prehistoric Saudi
Arabia, 26\03\2020
https://www.arabnews.com/node/1647596/saudi-arabia
()30
n Me Call, D. F., Sunjata: Lion of Mali (torthcoming) ; D. 1. Niane, Ihe npic of Sunjata,
.London, 1965.
)(31
5 Me Call, D. F., Sunjata: Lion of Mali (forthcoming) ; D. 1. Niane the epic of Sunjata,
.London, 1965.
()27
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األسد لوصف الحاكم ،فكان أسد مانخدي أو أسخد غخزة ،وغخزة كانخت جخزءا مخن موزمبيخق،

وآخخ خخر ملخ خخك حكمهخ خخا كخ خخان جونجونهانخ خخا ،وكخ خخان يلقخ خخب بأسخ خخد غ خ خزة( ، 32بخ خخل إنخ خخه حتخ خخى
تالينسخخي( ، 33وهخخي مجموعخخة سخخكانية فخخي شخخمال غانخخا كانخخت تتحخخدث إحخخدى للخخات نهخخري

الكونلو والنيجر ،كانت لها مجموعة من األسود أطلق عليها األسود الملكية.

يفسر بعض الدارسين أن تفرد عرض وجه األسد في الرسومات الصخخرية يعخزى

إلخخى أنخخه يمثخخل معبخخودا عظيمخخا وصخخائدا مخخاه ار ،دون إعطخخاء تفاصخخيل أكثخخر حخخول ذلخخك،

واألهخخم مخخن ذلخخك هخخو المفهخخوم المنتشخخر فخخي العخخالم لقخخوة النظ خرة المباشخرة ،والتخخي قخخد ُيشخخار

إليها على أنها دليل على قوة الشخصخية ،وتعمخل كحخرز ضخد الشخر ،بخل إنخه فخي بعخض
المجتمعات اإلفريقية تمت مساواة الملك باألسد والفهد ،فكالهما يحمل لقب الملخك ،ولخه

النظخرة المباشخرة إلخخى األمخخام( ، 34ولخخدى األوروبيخخين فكخرة شخخائعة أن األفارقخخة يعتقخخدون أن
الملك سليل السنوريات

(35

تعظيما لشجاعته ،ورغم المنافسة الشرسة بخين األسخد والفهخد

في الحياة العامة في إفريقيا ،حيث قام األخير أيضا بدور أساس في أن يكون الحيخوان

الخرئيس المقخدس فخي بعخض ممالخك األشخانتي ،أولخى الفنخانون قخد ار كبيخ ار مخن االنتبخاه إلخى

أشكال األسود والفهود المنحوتة ،والحقا جعلت ألبسة الملوك من جلود األسود والفهخود،
وحرم على العامة االحتفاظ بجلود هخذين الحيخوانين أو أسخنانهما ،وكخان علخى الصخيادين

إرجا جلخود وأسخنان الفهخود والنمخور إلخى الملخك ليعيخدوا اسختخدامها ،كانخت الللبخة لألسخد
في الطقوس والشعائر الملكية والدينية.

بل وصل األمر في االعتقاد باألسد وتنبسه بالمستقبل ،أنه في بعض المجتمعات

اإلفريقيخخة إذا زأر األسخخد أثنخخاء والدة طفخخل ،يعخخد ذلخخك دلخخيال علخخى أن ذلخخك الطفخخل سخخيكون

()32

إذاعة دويتشة فيله األلمانية.

()33

McCall, Daniel, F., The Prevalence of Lions: Kings, Deities and Feline Symbolism in
Africa and Elsewhere(1974), Frobenius Institute, P. 132.
()34
Me CALL, The Prevalence of Lions , p. 16
)(35
Me CALL, p. 16
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ملك خخا( ، 36كم خخا أن بع خخض قبائ خخل البمب خخا ار تس خختخدم قن خخا األس خخد ف خخي بع خخض المناس خخبات

الطقسية ،بحجة أن ذلك يسيطر على جميع األقنعة ويمنع شرها(. 37

أمخخا أسخخد يهخخوذا الخخذي اتخذتخخه المملكخخة المتحخخدة رم خ از لهخخا ،فهخخو فخخي األس خاس رمخخز

ويعد رم از ألحفاد بني إسرائيل مخن يهخوذا ،االبخن ال اربخع ليعقخوب،
وطني وثقافي يهوديُ ،
وبحسخخب الالهخخوت ،ف خ ن أسخخد يهخخوذا مخخذكور أيضخخا فخخي سخخفر الرسيخخا  ،كمصخخطل يمثخخل

يسو  ،بحسب المسيحييين

(38

(انظر اللوحة رقم  7لعلم المملكة المتحدة .

وفي إثيوبيا اتخذه أباطرة إثيوبيا لقبخا لهخم ،ونشخره اإليطخالي جخوبي لخودولفي سخنة

1683م ،وتخخم وضخخعه وتصخخويره علخخى أعلخخى خريطخخة بحي خرة تانخخا فخخي أعخخالي منخخابع نهخخر
النيخخل ،حيخخث إن هنخخاك سخخاللة تخخدعي أنهخخا مخخن أحفخخاد يهخخوذا ال خذي أصخخب بمثابخخة شخخجرة

العائلخخة لألبخخاطرة اإلثيخخوبيين هالسخخليمانيينه الخخذين يزعمخخون أنهخخم أحفخخاد منليخخك بخخن بلقخخيس
ملكخخة سخخبأ وسخخليمان عليخخه السخخالم( ، 39ومخخنهم اإلمب ارطخخور ه خايلي سيالسخخي الخخذي اتخخخذه

رم از لعلمه حتى سقوطه عام .1974

فخخي الصخخور الالحقخخة لالحتفخخاالت الثقافيخخة البشخرية ،غالبخخا مخخا يخختم اسخختخدام األسخخود

بشكل رمزي ،وربما قاموا بأدوار مهمة فخي السخحر ،مثخل اآللهخة أو االرتبخاط الوثيخق مخع
اآللهة ،وعملوا كوسطاء وهويات عشائرية.

أما في مصر وفي فترة ما قبل الميالد ،كانت هناك جلرافية دينية باللة األهمية

غطت جميع مدن مصر حتى بلب عدد اآللهة أكثر من ألف إله ،ارتبط فخي كثيخر منهخا

رمخخز األلوهيخخة بالحيوانخخات؛ حيخخث الثعبخخان ،والتخخيس والكخخبة ،والم خرأة البق خرة ،والصخخقر أو
العقاب ،وأبو منجخل ،واألسخد واللبخوة ،والضخفدعة ،إلخخ ،وامتخازت كخل مدينخة باالسختقاللية
الدينيخخة ،وفخخي اتخخخاذ آلهخخة جخخدد ،واحتخخل األسخخد واللبخخوة مكانخخة كبي خرة فخخي الديانخخة المص خرية

()36

The Kalindi of Abdallah bin Hemedi'l Ajjemy, Boston, 1963, chapte
Zahan, D., Societe d* initiation bambar
)(38
Daniel, The Prevalence of Lions , p.144.
)(39
ingship; cf. Vansina, Jan, "The Bells of the Kings," Journal of African History, Vol. X,
2, 1969.
()37
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القديمة ،حيث نجد هناك أبا الهول وشو ورمسيس الثاني في شكل بشخر مخع أرس أسخد،
وهناك سخمت وباخت ،وتفنوت اإلناث اللبوات.

س خخخمت ه خخي أح خخد أعض خخاء ث خخالوث من خخف (بت خخام-س خخخمت-نفخ خرتم  ،حي خخث تتمث خخل

خرس لبخوة بثوبهخخا األحمخخر ووجهخخا األخضخخر ،واقفخخة أو جالسخخة علخخى العخخرة الخخذي
كسخخيدة بخ أ
تزين خخه عالم خخة توحي خخد ش خخمال وجن خخوب مص خخر أو مص خخر العلي خخا والس خخفلى ،وتمس خخك بي خخديها
مفتخام الحيخخاة ،ويعلخخو أرسخخها قخخرا الشخخمس والكخخوب ار ،وهخخي والخخدة نفرتخخوم إلخخه اللخخوتس مخخن

والده بتام

(40

(انظر اللوحة رقم . 8

س خخخمت ترم خخز إل خخى الح خخرب ،واألوبئ خخة ،والص خخحراء ،واش خختهرت بع خخدة ألق خخاب منه خخا

الجب خ خارة ،محبوبخ خخة بتخ خخام ،عخ خخين ر  ،السخ خخيدة العظيمخ خخة سخ خخيدة األرضخ خخين (مصخ خخر العليخ خخا

والسخخفلى  ،سخخيدة الحخخرب ،سخخيدة األرض الليبيخخة ،وهخخي أيضخخا إلخخه شمسخخي ،تسخخمى أحيانخخا

ابنخخة ر وغالبخخا مخخا تخرتبط باإللهخخة حتحخخور وباسخخت ،تحمخخل أوراوس ،التخخي تربطهخخا بخوادي

الملخوك ،والقخخرا الشمسخخي ،واسخخم سخخخمت مشختق مخن الكلمخخة المصخرية القديمخخة ، sḫm
والتخخي تعنخخي هالقخخوةه ،هخخذه القخخوة لكخخي تكخخون مخخسثرة تحتخخاا إلخخى وضخخع مقنخخع ،وهخخو التخفخخي

تحخخت وجخخه اللبخخوة ،والتخفخخي س خواء إخفخخاء معخخالم الوجخخه أو االسخخم هخخو سخخمة مخخن سخخمات

اآللهخخة المص خريين( ، 41تخرتبط سخخخمت وباسخختت ارتباطخخا وثيقخخا ب لخخه الشخخمس ر  ،كلتاهمخخا

معبودة ،والفرق هو أن باستت تعني ح اررة الشمس المعتدلة في األيام الجيخدة( ، 42بينمخا
سخمت تعني ح اررة الشمس الشاوية أو الحارقة.

سخخمت كخخان ينظخر إليهخخا علخى أنهخخا حاميخة الفراعنخخة وقخادتهم فخخي الحخرب ،وكانخخت

مخخن بخخين أهخخم المعبخخودات الالتخخي يلجخخأن إلخخى االنتقخخام عنخخد اللضخخب ،وقيخخل :إن سخخخمت
تتنفس النار ،وشبهت أنفاسها بريخام الصخحراء السخاخنة ،ولسخخمت صخور متعاقبخة فهخي

(40
(41

يونس ،شمس« ،سخمت» معبودة الحرب عند الفراعنة ،ولعنتها طاردت المصريين» (2015م .
ديماس ،فرانسو ،آلهة مصر( ، 1998ترجمة سوس ،زكي ،الهيئة العامة المصخرية للكتخاب ،ا

.27
Davidson, B., Africa History of a Continent(1966), London, p. 45
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المخ خرأة اللب خخوة ،وف خخي حال خخة ه خخدوئها تأخ خخذ ش خخكل القط خخة باس خختت المعب خخودة المنزلي خخة ،وف خخي
أس خخطورة ح خخول نهاي خخة حك خخم ر عل خخى األرض ،يرس خخل ر اإلله خخة حتح خخور ،عل خخى ش خخكل

سخمت ،لتدمير البشر الذين تلمروا ضده.

والخى جانخخب سخخمت هنخخاك أبخو الهخخول الخذي ُي ْرمخخز لخه بوجخخه رجخل فخخي جسخد أسخخد،
وي خزين أرسخخه بلطخخاء ملكخخي ،ويعخخد مخخن أكبخخر التماثيخخل فخخي العخخالم ،حيخخث يبلخخب طولخخه 20

مت ار ،أما عرضه فيصل إلى  73مت ار ،وهو تمثال منحوت من قطعة واحدة من الحجخر
الجيري ،وكان ُيعتقد أيضا أن بناءه في أعلى الهخرم ،ليكخون نقطخة انطخالق لخروم الملخك
للصعود إلى السماء واالنضمام إلى إله الشمس (انظر اللوحة رقم . 9
ُيرجع معظم العلماء تاريخ أبي الهول إلى األسرة الرابعة ،ويعتقد البعض أنه بناه
خفخخر إلحيخخاء ذكخخرى والخخدهم خوفخخو ،الخخذي ُيعخخرف هرمخخه فخخي الجي خزة باسخخم الهخخرم األكبخخر،
ويرج بعض علماء اآلثار أن بناءه قد تم قبل  4500عام(. 43

أسطورة أبي الهول تللللت إلى الحياة العامة ،فقد كتب المخسري العربخي المقريخزي

في القرن الخامس عشر معلال سبب فقخدان أنخف أبخي الهخول إلخى قيخام شخخا مسخلم لخم
نسخختوثق مخخن اسخخمه بتحطخخيم أنخخف أبخخي الهخخول عمخخدا وتشخخويهه منعخخا للفالحخخين مخخن تقخخديم

عروضهم إلى أبي الهول بلية زيادة إنتاجهم الللة(. 44

بخخنفس القخخدر زحفخخت فك خرة التجسخخيد اإلنسخخاني الحي خواني إلخخى جنخخوب مصخخر؛ حيخخث

ينتشر الهجخين بخين اإلنسخان والحيخوان فخي منطقخة البركخل بشخمال السخودان ،وفخي منطقخة

النقع خخة ش خخمال الخرط خخوم ،يوج خخد معب خخد األس خخد اإلل خخه أبادامخ خك ،إل خخه الح خخرب عن خخد الن خخوبيين
القدماء ،وهو عبارة عن رأس أسد في جسد إنسان( ،انظر اللوحة رقم .)45()10

)(43

University Prints, Cambridge, Mass., M30; Frankfort, H., Birth of Civilisations in the
Near East, N. Y.,1956; Garbini, G., The Ancient World, N. Y., 1966, p.133

( )44سكاي نيوز ،هلوحة تاريخية تبرئ نابليون من تحطيم أنف أبي الهوله 19 ،يناير 2018م .
()45

الجزيرة ،هتايمز :معالم السودان األجمل للسياحة في إفريقيا ،قناة الجزيرة.2017\08\26 ،
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 تجسيد األسد في منطقة في شمال إفريقيا:في شمال إفريقيا وخاصة في بالد الملرب العربي ظهر فخن الرسخم أثنخاء العصخر

الحجخخري الحخخديث ،حيخخث بخخدأ اإلنسخخان يرسخخم علخخى جخخدران الكه خوف ،التخخي كخخان يسخخكنها
وواجه خخات الص خخخور والمس خخطحات الص خخخرية ،والمل خخارات الت خخي كان خخت الملج خخأ األس خخاس
لإلنسان البدائي ،كما في كهوف الطاسيلي تاجر وتاغيت بشمال إفريقيا خاصة منطقخة

الج ازئخخر ،التخخي اكتشخخف بخخداخلها العديخخد مخخن الرسخخومات و الجخخداريات والتخخي كانخخت عبخخارة
ع خخن حوام خخل وشخ خواهد لثقاف خخات ان خخدثرت ،خب خخأت لن خخا ماض خخي اإلنس خخان الق خخديم والقص خخا
واألحداث الواقعية التي عايشها اإلنسان ،مجسدة بعفوية في األسلوب(. 46

تشخ خخمل الرسخ خخوم الصخ خخخرية مشخ خخاهد الصخ خخيد الجمخ خخاعي والطقخ خخوس ،واالحتفخ خخاالت،

والحخروب وحتخخى فخي الحيخخاة اليوميخة وغيرهخخا ،والهخخدف مخن تصخخوير تلخك الحيوانخخات يعخخود

إلى اعتقادهم بوجود حيخاة مخا بعخد المخوت؛ وذلخك يتطلخب تخليخد ذكخرى الحيخوان الخذي تخم
اصطيادهُ ،بلية تعليم أوالدهم طرق الصيد الجماعي( ، 47وتراجعت أعداد األسخود بشخكل
رهيخخب مخخع وصخخول الصخخيادين األوروبيخخين إلخخى المنطقخخة فخخي القخخرن التاسخخع عشخخر ،حيخخث
كان يتم صيدها وبيعها إلى حدائق الحيوانات في العالم.

بفضخخل هخخذه الروائخخع الفنيخخة ،اسخختطا علمخخاء اآلثخخار والتخخاريخ القخخديم مخخن اكتشخخاف

العديد من فصائل الحيوانات ،والنباتات التي عجز المنقبون في العثور عليهخا ،فوجخدت
مجسخخدة وبتفاصخخيل مفصخخلة بخخداخل الكهخخوف ،التخخي سخخاعدت بخخدورها العلمخخاء والمخخسرخين

على التقسيمات الزمنية لكل منطقة على حسب نو الرسومات التي وجدت بها.

مخخن هخخذه االكتشخخافات العظيمخخة األسخخد البربخخري أو األطلسخخي أو الشخخمال إفريقخخي أو

النخخوبي أو المصخخري ،مخخع أنخخه مخخن الصخخعب التمييخخز بخخين األسخخد والفهخخد مخخن حيخخث الشخخكل
المحفخ خخور فخ خخي الصخ خخخر لتشخ خخابه صخ خخورهما حيخ خخث يتمي خ خزان بخ خخاآلذان الصخ خخليرة المسخ خختديرة

( )46مليث محمد بن عربي بن عثمان ،رمزية الحيوان في الفخن التشخكيلي الج ازئخري(مخذكرة تخخرا لنيخل
شهادة الماجستير في الفنون التشكيلية  ،لسنة الجامعية2017 2016 :م ،ا .17
()47

مليث ،رمزية الحيوان ،ا .22
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والمخالخ خخب المفلطخ خخة ،والخ خخذيل الطويخ خخل والقامخ خخة الطويلخ خخة وأثخ خخر المخالخ خخب المطبخ خخو علخ خخى

األرض ،نجد صورهما مكررة في جميع مناطق شمال وشرق الملرب(. 48

تعك خخس الرس خخوم الص خخخرية ف خخي ش خخمال إفريقي خخا س خخيادة ه خخذا األس خخد المنق خخرض ف خخي

المنطق خخة من خخذ مطل خخع أربعين خخات الق خخرن الماض خخي ،بفع خخل اس خختخدام الس خخالم ف خخي ص خخيدها،
والتلي خرات المناخيخخة والس خسائل الزراعيخخة والصخخيد الجخخائر ،وتلخخول اإلنسخخان علخخى منخخاطق

األسخ خخود ونقخ خخا الف خ خرائس ،والصخ خخيد الجخ خخائر ونقلخ خخه إلخ خخى بيئخ خخات أخخ خخرى لالسخ خختخدام فخ خخي
الرياضة.

كان خخت األس خخود األمازيلي خخة م خخن ض خخمن الوح خخوة الت خخي اس خختقدمها الروم خخان لقت خخال

المجالدين في الكولوسيوم إن لم تكن أكثرهخا شخيوعا ،وكخان الرومخان ينقلخون األسخود مخن
شمال إفريقيا إلى روما بأقفاا مللقة تماما ،ويسجنونها أليام عديدة بال طعام لتصخب

أكثر شراسة ،ومن ثم يطلقونها على المجالدين والمجرمين المحكوم عليهم باإلعخدام(، 49

كذلك كان المزارعون يقتلون األسود

تُشير د ارسخات علخم الو ارثخة الحديثخة إلخى أنخه ال ينبلخي تصخنيف األسخود علخى أنهخا
هإفريقي خخةه وهآس خخيويةه ،وم خخع ذل خخك ،تظه خخر القط خخط الت خخي تع خخية ف خخي المنطقت خخين مظ خخاهر
وس خخلوكيات مختلف خخة ،م خخن وجه خخة نظ خخر وراثي خخة ،فخ خ ن االخ خختالف الخ خرئيس ه خخو أن األس خخود

اإلفريقية لديها ثقب واحخد فخي الجمجمخة لألعصخاب واألوعيخة الدمويخة للعيخون ،فخي حخين
أن األس خخود اآلس خخيوية ل خخديها ثق خخب متش خخعب ف خخي ذات المنطق خخة ،األس خخود اإلفريقي خخة أكب خخر

حجمخخا ،وجسخخمها أكثخخر سخخمكا وطويلخخة ذيلهخخا أقصخخر قلخخيال مخخن األسخخود اآلسخخيوية ،األسخخد
اآلسخيوي لديخخه طيخخة طوليخخة مخخن الجلخخد علخخى طخخول بطنخخه ،األمخخر الخخذي تفتقخخر إليخخه األسخخود

اإلفريقية.

()48

Searight, Susan, The Prehistoric Rock Art of Moroco: Astudy of Its Extension
Environment and Meaning(2001), Bournemouth University, P. 77
)(49
West P.M., Packer C., Sexual selection, temperature, and the lion’s mane(2002).
Science, 297, 1339–1343
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ل خخم يك خخن الف خخن الص خخخري الملرب خخي مع خخزوال ف خخي ش خخمال إفريقي خخا ،فق خخد أظه خخر الف خخن

الصخخخري للج ازئخخر وليبيخخا وموريتانيخخا أوجخخه التشخخابه الكبي خرة بخخين الرسخخوم الصخخخرية لهخخذا
الحي خوان ،األمخخر الخخذي يخخدل علخخى وجخخود صخخلة ثقافيخخة بخخين هخخذه البلخخدان ،قخخد تتفخخاوت قخخوة

وهشاشة لكنها تظل دائما موجودة.

لم أعثر على تصنيف لألسخود الموجخودة فخي الجزيخرة العربيخة ،فخالجزيرة توجخد فخي

قارة آسيا ،وهي مفتوحة على إفريقيا ،ف ذا كانت الحضارة اإلنسانية ،ودالئلها من نقوة

ورسوم ووسوم وكتابات وآثار مادية ،قد انتشرت جلرافيا في الجزء اآلسيوي من الجزيرة

العربية ،وفي القسم الشمالي منها في شمال إفريقيا ،والذي كان في األزمنخة الجيولوجيخة

السابقة متصال ،وانفصل جراء حركة انهدامية طولية في جنوب غربخي آسخيا فخي الخزمن

الجيولخخوجي الثالخخث

(50

نتيجخخة تصخخد طخخولي بالقش خرة األرضخخية ،فظهخخر البحخخر األحمخخر

«بحخر القلخزم»(*  ،وأطلخق علخى هخذا الجخزء «إفريقيخا اآلسخيوية»( ، 51فمخا الخذي ينفخخي Hن
األسخخد فخخي الجزي خرة العربيخخة هخخو امتخخداد لألسخخد فخخي شخخمال إفريقيخخا ،وأنهخخا تحتضخخن األسخخد
اآلسخ خخيوي ف خ خخي نف خ خخس الوقخ خخت  ،خاص خ خخة وأن وج خ خخود التقخ خخارب ف خ خخي الخص خ خخائا الثقافي خ خخة
واالجتماعية والدينية والسياسية واالقتصادية والجلرافية والعلمية التي استفادت منها أمم

سادت ثم بادت ،ال يحتاا إلى دليل كبير.

حدد علماء الوراثة نوعين فخرعيين مخن األسخد همخا (  )Panthera leo leoالموجخود

فخخي الهنخخد وشخخمال ووسخخط وغخخرب إفريقيخخا  ،و( )P. l. melanochaitaالموجخخود فخخي شخخرق
وجنوب إفريقيا ،تتميز هذه األسود بألوان فروها التي تتراوم ألوانهخا مخن األبخيض تقريبخا،
وهو نادر ،إلى األصفر الباهت واألصفر البني والرمادي والبرتقالي الداكن(. 52

( 50برو ،توفيق ،تاريخ العرب القديم ،ا .19
(*
القلُز مخن النحخاس ،و ،
الق،لخز النحخاس الخذي ال يعمخل فيخه الحديخد :ابخن منظخور ،لسخان العخرب ،المجلخد
ُ
 ،11ا .278

(51

بيربي ،جان جاك  ،جزيرة العرب ،ا .20
)(52

Klappenbach, Laura, "Lion Facts", Thought co., Dec., 13, 2019.
https://www.thoughtco.com/lion-profile-129790
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األسد البربري ُيعد من أكبر الحيوانات المنقرضة التي عاشت على وجخه األرض
والتي كانت تعية في شمال إفريقيا ،يأتي في المرتبة الثانية بعد الببر أو النمر .يصل

ارتفخا األسخد البربخري ( )Panthera leo leoإلخى  1.2متخر ،ويتخراوم طولخه مخا بخين 1.7

ومتوسط وزنه يتراوم من  150إلى  250كيلوغراماَ(. 53
إلى  2.5مترُ ،
يمتاز األسد البربري باختالفات طفيفة على مستوى اللون والجلخد واللبخدة ،فللخذكر
لبخخدة صخخليرة ،ويت خراوم طولهخخا مخخا بخخين ال خرأس والخخذيل بخخين  35:2م إلخخى  2:8م ،أي مخخا
يتراوم بين  7إلى  9أقدام ،واللبوة يتراوم طولها ما بين  8أقدام وبوصتين ،واألسود من

الحيوانخخات الالحمخخة ،وتعخخزى ضخخخامة أجسخخامها إلخخى وف خرة الف خرائس التخخي كانخخت تتلخخذى
عليهخا ،وُيعتقخد أن ذكخور األسخود التخي تعخية فخي دلتخا أوكافخانلو فخي بوتسخوانا هخي أكبخر
األسود الحية على وجه األرض ،ويعود سبب ضخامة أجسامها إلى وفرة الفخرائس التخي
تتلذى عليها خاصة الجواميس ،وأيضاَ العتيادها على المشي فخي التيخارات المائيخة فخي

منطقة الدلتا مما يزيد من حجم عضالتها وقوتها(. 54

وأغلب رسومات األسود توجد علخى واجهخات الصخخور فخي الهخواء الطلخق ،وتأخخذ

ألوانهخخا نفخخس أل خوان الصخخخور المرسخخومة عليهخخا ،وهخخذا يخضخخع فخخي اللالخخب لنظ خرة الفنخخان

النحات ،ومدى تمكنه من تقنيات الرسوم المستخدمة.

"Lion", www.newworldencyclopedia.org, Retrieved 28-2-2012. Edited.
Klappenbach, Lion Facts, 19\12\2019.
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-

العالقة بين اإلنسان واألسد:

المبحث الثاني

الس خسال الخخذي مخخا فتخخح ال يبخخرم ذهنخخي :لمخخاذا اتخخخذ اإلنسخخان القخخديم مخخن الحي خوان
شخخبيها وحخخاول التمخخاهي معخخه فخخي بعخخض األحيخخان مخخن الصخخعب الحصخخول علخخى إجابخخة

محخخددة ذات مصخخادر معلومخخة ،لكخخن ذلخخك ال يمنخخع البحخخث فخخي خصوصخخية هخخذه العالقخخة
التي عكستها النقوة الصخرية.

تقوم العالقخة بخين اإلنسخان والحيخوان علخى مبخدأ المنفعخة ،ارتخبط اإلنسخان بخالحيوان

منذ القدم ،فهما أقدم ثديين على وجه األرض ،ويعد الكلب من أكثر الحيوانخات ارتباطخا
ض خرب بخخه المثخخل فخخي الوفخخاء الخخدائم إضخخافة إلخخى العديخخد مخخن الحيوانخخات
باإلنسخخان حيخخث ُ
األليفخخة ،وتشخخترك الحيوانخخات مخخع البشخخر فخخي العديخخد مخخن الصخخفات ،فالبيولوجيخخة السخخلوكية
تُشخخير إلخخى أن النظخخام العصخخبي اإلنسخخاني شخخبيه بالنظخخام العصخخبي فخخي الثخخدييات األخخخرى
فهما يشتركان في العديد من المشخاعر العاطفيخة ،كمخا أوضخ ذلخك بخايلو هيريخروس فخي

كتاب خخه رمزي خخة س خخايكولوجية الحيخ خوان( ، 55م خخن حي خخث الش خخعور باإلنص خخاف ،والرغب خخة ف خخي
االنتق خخام (الجم خخل م خخثال ال ينس خخى ثخ خأره ،فيق خخال أحق خخد م خخن الجم خخل  ،والح خخزن خاص خخة عن خخد
االنفصال ،والتعاطف والمواساة ،واللضب إلى جانب الشعور باللذة واأللم والخوف ،بل

يصخل أمخخر التشخخابه بخخين االثنخين إلخخى المشخخاعر األكثخخر تعقيخدا كخخاأللم علخخى فقخخدان األحبخخة

واإلحساس بالظلم.

وفي الجزيرة العربية وجد األسخد اهتمامخا منقطخع النظيخر ،حيخث تفخنن العخرب فخي

معرفخخة طبائعخخه وصخخفاته الجسخخمانية والحياتيخخة ،وتتبعخخت مسخخيرة حياتخخه منخخذ نعومخخة أظفخخاره

حتى يصير ملكا للوحوة الضواري :فهو ورد ،عباس ،الحارث ،فراس ،باسخل ،بهخنس،

حمزة ،حيخدر ،أسخامة ،السخبع ،المتخلنس ،النخلا ،الخدواس ،الصخعب ،الضخرغام ،الليخث

(56

فخخي حالخخة الشخخجاعة ،وهخخو ميخخاس وغضخخنفر فخخي حالخخة التبختخخر ،وفرهخخد وشخخبل ورئبخخال فخخي
)Kashnan, John, The rock art of /Ui-//aes (Twyfelfontein

( )56ايجيبشان جيوغرافيك نيتورك.
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حالخخة كونخخه يافعخخا ،هخخذه هخخي معظخخم الصخخفات التخخي أطلقهخخا العخخرب عليخخه ،والتخخي احتلخخت
مكانا جميال في معظم بطاقاتهم الشخصية ،وحين يريدون الحديث عن الحصخة الكبيخرة

أو النصيب الكبير في أية قسمة يشيرون إلى ذلك بنصيب األسد.

وحخخين اإلشخخارة إلخخى أن الصخخلير قخخد ورث صخخفات والخخده الوراثيخخة يقخخال :هخخذا الشخخبل

من ذاك األسد ،أو إذا سلمت من األسد فال تطمع في صيده.

ورغخخم أن األسخخد حيخوان إفريقخخي آسخخيوي ،فقخخد اتخذتخخه العديخخد مخخن الخخدول األوروبيخخة

خعار لهخخا ،فمقاطعخخات بريطانيخخا الثالثخخة :ويلخخز واسخخكوتلنده ،وانجلتخرا ،التخخي اتخخخذه ملكهخخا
شخ ا
هنخخري شخخعا ار لخخه عخخام  1100م بعيخخد تتويجخخه ملكخخا ،وسخخمي الملخخك ريشخخارد بقلخخب األسخخد،
وقبله كان أن أصب له بعدا دينيا مرتبطخا بيهخوذا بخن يعقخوب؛ حيخث تشخترك مخع إثيوبيخا

في هذا المفهوم ،وانتشر استخدام األسد كشعار في دول األراضي المنخفضة كبلجيكا،
وهولندا ،ولوكسمبورغ ،وفخي آسخيا احتخل األسخد الفارسخي مكانخه فخي أعخالم كخل مخن سخري

النكا ،وسنلافورة.

ورغم انقضاء أكثخر مخن  60عامخا علخى انقخراض األسخود البربريخة أو النوبيخة فخي

الجزيخرة العربيخخة وشخخمال إفريقيخخا ،فخ ن حضخخوره الطخاغي فخخي الحيخخاة العامخخة ،مخخا زال كبيخ ار

خر مخخن البلخخدان فخخي أوروبخخا وآسخخيا وافريقيخخا ،اتخخخذت مخخن صخخورة األسخخد رم خ از
حيخخث إن كثيخ ا
لعلمها وسيادتها واسختقاللها ،ففخي إفريقيخا اتخذتخه كخل مخن الملخرب ومخالي واثيوبيخا شخعا ار

لعلمهخخا ،بخخل إن األسخخد دخخخل فخخي اسخختطال المسخختقبل ومحاولخخة قراءتخخه حي خث هنخخاك بخخرا
األسد.

كخخان المصخريون القخخدماء أول مخخن احتكخخت بهخخم األسخخود األطلسخخية أو النوبيخخة التخخي

وج خخدت له خخا م خخالذا ف خخي وادي الني خخل ،وط خخاب له خخا المق خخام هن خخاك ف خخي المنطق خخة الزراعي خخة
الخص خخبة ذات الماش خخية ال خخوفيرة ،وك خخانوا أول م خخن احت خخك به خخذا الحيخ خوان حينم خخا ب خخدأوا ف خخي

السطو على حيواناتهم ،ثم انتقخل االحتكخاك إلخى البربخر فخي شخمال إفريقيخا الخذين اسختقروا

فخي قخخرى جبليخخة صخخليرة فخي العخخام الثالخخث قبخخل المخيالد ،والخخذين أصخخبحت مواشخخيهم فريسخخة
لألسد باألسلحة البدائية ،وشخكلت هخذه مواجهخات بخين اإلنسخان وهخذا الحيخوان ،لكخن ذلخك
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لخم يشخكل خطخ ار رئيسخا علخخى هخذا الحيخوان ،بينمخا تليخر الحخخال حينمخا أصخخب األسخد نفسخخه

فريسة ترفيهية؛ وذلك في عهد اإلمبراطورية الرومانية التي حرا أباطرتهخا علخى جلخب
األسخود مخخن إفريقيخا بالمئخخات ،واسختنزاف هخخذه المجموعخة علخخى مخدى سخختة قخرون واشخراكها
ف خخي مباري خخات الكولس خخيوم ،والت خخي كان خخت ف خخي اللال خخب تنته خخي بقتله خخا( ، 57وحينم خخا حكم خخت

اإلمبراطوريخة البيزنطيخة المنطقخة ،رصخدت المكافخلت لمخن يقتخل أسخدا ،فأصخب اسخختهدافها
مصد ار من مصادر الدخل.

يشترك األسد مع اإلنسان في أنه الحيوان السنوري الوحيد ذو المظاهر المختلفخة

للذكور واإلناث ،كمخا يشخترك معخه فخي أنخه مخلخوق اجتمخاعي يعخية فخي مجموعخات مخن

ح خوالي أربعخخة إلخخى سخختة ،وتصخخل إلخخى  55فخخي الكيلخخومتر المربخخع ،مشخختملة علخخى الخخذكور
واإلنخخاث والصخخلار( ، 58وعلخخى الخخرغم مخخن إطخخالق اسخخم ملخخك اللابخخة علخخى األسخخد ،فخخالواقع
يقخخول غيخخر ذلخخك ،حيخخث يمكخخن أن ُيطلخخق عليخخه ملخخك الحيوانخخات ،أمخخا اللابخخة فخخال ،حيخخث
كانخخت األسخخود تنتشخخر فخخي منخخاطق السخخافنا بصخخورة رئيسخخة ،وتنتش خر فخخي كخخل مكخخان فخخي
إفريقيخخا ،باسخختثناء اللابخخات االسخختوائية المطيخرة وفخخي الصخخحراء الكبخخرى ،بخخل يمكخخن لهخا أن

تعية في مناطق أعلى من مستوى سط البحخر ،وصخوال إلخى المنحخدرات الجبليخة التخي
تصل إلى  13700قدم ،بما في ذلك جبخل كليمنجخارو( ، 59وتمتخاز األسخود بالعفخة ،فخال
تأكخ خخل فريسخ خخة غيرهخ خخا ،وتُفضخ خخل ذوات الح خ خوافر أيخ خخا كخ خخان حجمهخ خخا وغيرهخ خخا مخ خخن الظبخ خخاء

والجاموس والزرافات والحمر الوحشية ،وتتجنب الحيوانات ذات القرون الحادة كالظباء،

أو الحيوانات الذكية التي ترعى في قطعان كبيرة.

وجانب آخر يميز اإلنسان بخالحيوان ،وهخو أنخه حينمخا يبخدو مشختركا فخي قتخال مخع

بعضه البعض يكون ذلك غالبا كتمرين لصخقل مها ارتخه القتاليخة ،وتكخون هخذه الحيوانخات
)(57

Douglas Main (26-11-2013), "Photos: The Biggest Lions on Earth" ,
www.livescience.com, Retrieved 16-5-2019
)(58
Makacha, S. and G. B. Schaller. "Observations on lions in the Lake Manyara National
Park, Tanzania". African Journal of Ecology. 7 (1): 99–103, 1962. doi:10.1111/j.13652028.1969.tb01198.x
)(59
Makacha and Schaller, 1962
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حريصة على عدم جرم أسنانها أو مخالبها ،وال تتسبب في إصابة شخريكها فخي القتخال،
وتحخخرا علخخى تنفيخخذ التخخدريب والمسخخاعدة فخخي رفخخع الكفخخاءة القتاليخخة واقامخخة عالقخخات مخخع

بعضها البعض خالل اللعب ،بأقل الخسائر

(60

.

خرن الك خريم مخخن يفخخرون عخخن الحخخق ،ويعرضخخون عنخخه ،كف خرار الحمخخر
وقخخد شخخبه القخ آ

الوحشية من األسد الذي يسعى خلفها ُبليخة صخيدها ،قخال تعخالى{ :كخأنهم حمخر مسختنفرة
فرت من قسورة}(. 61
هناك الكثير مما يدعو إلى د ارسخة حيخاة هخذا الحيخوان الخذي حخرا الفنخانون فخي

لوحاتهم الصخرية على إبراز حياته ،وهو في حاالته الطبيعية كاالسترخاء أو اللعب أو
الصخيد ،وحسخنا فعلخوا ،فقخخد لفتخوا االنتبخاه إلخخى هخذا الحيخوان الفريخخد الخذي سخاعدت لوحخخاتهم

فخخي د ارسخخة أوضخخاعه ،وحيخخث يوجخخد اليخخوم عخخدد قليخخل مخخن السخخالالت الباقيخخة التخخي تحتخخوي
علخخى بقايخخا جينخخات األسخخد البربخخري ،لعل خه االنق خراض ،تخخنج فخخي تجميخخع الحمخخض النخخووي

الموجخود فخخي معظخخم متخخاحف العخخالم ،واعخخادة تكخخاثر هخخذا الحيخوان واطالقخخه فخخي البريخخة مخرة
أخرى.

()60

Hayward, Matt W., and Graham I. H. Kerley. "Prey Preferences of the Lion (Panthera
Leo)." Journal of Zoology 267.3 (2005): 309–22.

( )61سورة المدثر ،اآلية رقم .51-50
44

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جملة االحتاد العام لآلثاريني العرب

الخاتمة
لدي قناعة تامة أن األمم السابقة كانت أكثر تحض ار منا ..مهما كان اختالفنا

معهم ،فهناك بعض مظاهر حياتهم التي يقف العالم الحاضر أو الحديث عاج از
أمامها ،أو محاولة تقليدها دون جدوى ،كما في حالة أهرامات الجيزة ،رغما عن
إمكانياته العمرانية والتكنولوجية والفكرية ،وبما أن هالمعرفة قوةه ،ويترتب عليها أشياء

كثيرة منها معرفة الفرد منا بنفسه وتاريخه وحضارته ،فيسعى إلى إبراز أهميتها،
واالستفادة منها فكريا وماديا ومجتمعيا.

هذا الجهد المبذول هو سهمي في محاولة ربط الماضي بالحاضر ليس على

مستوى المملكة ،لكنني أطم أن يأتي أُكله ،حتى يكون إضافة وليس خصما وجامعا،
وليس مفرقا ألمتنا العربية واإلفريقية ذات التاريخ الثقافي المشترك.

توصي هذه الدراسة باآلتي:

 العم خخل علخ خخى المحافظخخخة علخ خخى هخخخذا اإلرث الحض خخاري والعلمخخخي فخخخي جميخ خخع مراحلخخخه،وتدريسه للنةء لتأهيل هويتهم وانتمائهم لحضارات عظيمة خلفها أسالفهم.

 -فخخت المسخخار للبخخاحثين وخب خراء اآلثخخار والممارسخخين األث خريين وطلبخخة العلخخم ،وتشخخجيعهم

لعمل نقابات األثريين بدرجات علميخة ،وأيضخا لخبخراء اآلثخار والممارسخين األثخريين؛ ألن
هخخذه الفئخخة حريصخخة علخخى الحفخخاظ علخخى اآلثخخار والتخراث وتأصخخيل الهويخخة الوطنيخخة ،وعمخخل
نقابات تعمل تحت إشراف الدولة أو الهيئة الخاصة بها.
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 -14يحيى ،لطفي ،العرب في العصور القديمة ،ا ا.19-17
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Rock Arts: A True Reflection of Past Nations*
Asmaa Bint Othman Al Ahmed
Abstract:
This research aims to study the rock arts which are
considered to be among the most important and authentic sources
of study, and contribute widely for studying , tracing the lives of
societies and nations and their ancient national identity. The
research also tackles to what extent they have influenced and
were influenced by those around them, what common features
they shared, and how effectively rock art symbols conveyed and
documented the prehistoric events they were engraved for. This
will be done through tracing back their historical epochs in the
near Middle East and Arabia.
This research mainly tackles the symbolism of the Lion,
especially extinct Atlas or Nubian lion engraving representations
in the prehistory civilizations of North Arabia, North Africa and
Egypt.
Keywords: Petroglyphs, visual arts, Arabia, North Africa,
Sekhmet, Sphinx, Atlas Lion, Juda Tasily and Abadamak.
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