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ملخـص

ف عنه من ٍ
ودينية
ومناطق اصطبغت في توظيفها بسمات
مبان
َ
يتناول هذا البحث أنماطَ ما ُك ِش َ
عقائدية ّ
ّ
في بالد الشام في فترة ما قبل التاريخ منذ العصر الحجري القديم حتى العصر الحجري الحديث قبل

مهم في التقليل من خوف اإلنسان وضعفه تجاه الكائنات األخرى؛
دور ٌّ
الفخاري "ب" .وقد كان للدين ٌ
متنوعة ،بدأها منذ العصر الحجري القديم
حيث مارس بعض الطقوس والشعائر
الدينية وجسَّدها بأشكال ِّ
ّ
الطقسية المحتوية على مو َّاد متنو ٍ
عة كالقطع الحجرية والعظمية ،أو على شكل منشآت
ببعض المخازن
ّ
ّ
طقسية.
مباني
نسميه
ِّد
ا
ص ٍب حجرّية تجس ُ
ّ
أشكاًل بشرّية وحيو ّ
معمارّية تحتوي على ُن ُ
انية ،تمث ُل ما يمكن أن ّ
َ

وضوحا وازدادت
أكثر
المالمح
الدينية أصبحت
وتطور فكر اإلنسان ومعتقداته
وبمرور الزمن
ُّ
ّ
ّ
ا
ُ
الدينية َ
الطقسية أكثر ُّ
تجذ ارا ،فتنوعت
وتنوعها ،وبدخوله إلى العصر الحجري الحديث أصبحت المباني
أعدادها ُّ
ّ
َ
نماذجها ما بين ٍ
السكنية
فني ٍة ومعمارّية ،أو في غرف ضمن المباني
ّ
مبان مستقلَّة تحتوي على دًلئ َل ّ
ُ
صصة،
الم َج َّ
انية والحجرّية و
تشتمل على مخابئ لألدوات
انية والقطع ّ
العظمية والحيو ّ
ّ
الصو ّ
الفنية والجماجم ُ
ّ

تشير إلى ارتباطها بالفكر الديني ،التي يمكن
أو على رسومات َّ
ملونة على جدران المباني أو أرضياتها ُ
الطقسية.
تسميتها بالمباني
ّ
الكلمات الدالة :طقوسٍ ،
طقسية ،مخازن ،العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري "أ" ،العصر
مبان
ّ
الحجري الحديث ما قبل الفخاري "ب".

المقدمة

كائن متديِّن مستندين في ذلك على أن اإلنسان قد
يمكننا القول إننا نتفق مع بعض الباحثين القائلين بأن اإلنسان ٌ
ُخلق على الفطرة (السواح  ،)11 :2016 ،19 :2002ونستدل على ذلك من َّ
ميزت اإلنسان القديم بعد
أن أهم ظاهرة ّ

ظاهرة تصنيع أدواته الحجرية ظاهرةُ الفكر الديني عنده؛ حيث نجد الكثير من الدًلئل والشواهد التي تسلّط الضَّوء على
فكره الديني كالمدافن ومنحوتاته الفنية والمظاهر الطقسية.

ُي َع ُّد الحديث عن األماكن ذات الوظائف الدينية في فترة ما قبل التاريخ من األمور الصعبة والشائكة بسبب ارتباطه
بوجود عبادة إله محدد ذي وظيفة معينة يفترض في مناسبات وأوقات معينة تقديم شعائر وطقوس له من قبل أشخاص
نفضل إطالق
متخصصين بهذا العمل ،وبسبب عدم توفر المعلومات الكافية حول هذا الموضوع في هذه الفترة فإننا ّ

 1قسم اآلثار ،كلية اآلثار واألنثروبولوجيا ،جامعة اليرموك.

تاريخ اًلستالم ،2021/5/32 :تاريخ القبول.2021/9/7 :

-1-

©2022م عمادة البحث العلمي/اجلامعة األردنية .مجيع احلقوق حمفوظة.

طورها في بالد الشام في عصور ما قبل التاريخ...
األبنية
الطقسية وت ُّ
ّ

خالد محمود أبو غنيمة

ٍ
مارسات
مصطلح األبنية الطقسية التي نعني بها المكان الذي ُوجدت به بعض القطع المادية المتنوعة التي ترمز إلى م
طقسية وشعائر ّ ٍ
ٍ
مما يوحي إلى وجود مظاهر دينية محددة؛ حيث تطورت في
معينة كان يقوم بها إنسان تلك الفترات؛ ّ
َ
العصر الحجري الحديث قبل الفخاري إلى ٍ
مبان ذات صبغة غير سكنية أطلق عليها بعض الباحثين مصطلح المعبد

) (Templeأو المحرم ) (Sanctuaryفي تحليالتهم ودراساتهم لنتائج التنقيبات األثرية (كوفان .)55 :1988

من المتعارف عليه َّ
أن علماء اآلثار ،منهم سلطان محيسن وكاري نار ) (Narr Kعلى سبيل المثال ،متفقون على

أن الفكر الديني عند إنسان ما قبل التاريخ قد ظهرت أولى بوادره في العصر الحجري القديم األوسط مع قيام إنسان
خصيصا لذلك ووضع مرفقات جنائزية معها (نار ،280-261 :2003
النياندرتال بدفن هياكل موتاه في مدافن جهزها
ا
محيسن  ،125-122 :2006-2005أبو غنيمة  ،)5 :2008 ،100-97 :1998إضافة إلى ظهور بعض المظاهر
والشعائر الطقسية ،ومنها دفن الجماجم بمفردها مع إحاطتها بالحجارة أحيانا (لوروا-غوران  ،)48-40 :1990وعظام
"األيل" في كهف نهر إبراهيم (كهف العصفورية) في لبنان ) .(Solecki 1982: 51, figs .3-4ويرى بعض العلماء
مثل أندريه لوروا-غوران أن الكهوف األوروبية في فرنسا واسبانيا هي أولى األماكن التي استخدمها اإلنسان كأماكن
الرسومات البشرية والحيوانية في العصر
عبادة ،خاصة تلك التي ُرِس َمت أو ُن ِحتت على جدرانها الداخلية وسقوفها
ُ
الحجري القديم األعلى في أوروبا (محيسن  ،141 :2006-2005لوروا-غوران  ،8 :2006لوروا-كوران :1995
.)153-152
المقدس ،ومن
المادية
وتشير المخلفات
ِّ
المتنوعة إلى أن الفكر الديني عند جماعات ما قبل التاريخ كان مرتبطاا بفكرة ّ
ّ

انسجاما مع ذلك فقد
المقدس والقداسة باعتباره يعادل القوة (الياد  .)18-16 :1988و
خاصةا نحو
َّ
ّ
ثََّم فإن لديه نظرةا
ا
المقدس.
ظهر لديه المكان ّ
كما تشير بعض المكتشفات األثرّية إلى قيام إنسان ما قبل التاريخ منذ وجوده على سطح الكرة األرضية بممارسة بعض

الظواهر الالفتة للنظر ،مثل دفن مرفقات عظمية أو صوانية وغيرها مع الهياكل البشرية ،أو وضع هياكل حيوانية مترافقة
مع الهياكل البشرية ،أو دفن جماجم مجصصة منزوعة عن الجسد في حفر منفصلة ،أو وضع أدوات صوانية في حفر

تحت األرضيات أو وضع قرون الثيران في مخازن تحت األرضيات أو ما شابه ذلك ،التي يمكن ربطها وتفسيرها بالفكر

الديني الذي رافق إنسان ما قبل التاريخ منذ وجوده على سطح الكرة األرضية .ويتضح من خالل بعض المخلفات المادية
مما دفعه
التي تركها إنسان النياندرتال وجود شكل من أشكال الحس الديني مغلف بأساطير بدائية مرتبط ا
غالبا بالصيد؛ ّ
للتعامل مع الحيوانات باندهاش وتعجب من الشراسة والقوة التي تملكها ،وجعلها بالنسبة إليه نِ ًّدا وذات قوة قدسية ،يستطيع
من خالل تعظيمها أو ذبحها أن يصل إلى عتبة عالم روحاني مختلف عن عالمه المادي القاسي الذي يتعامل معه .وكذلك
فإن اًلستفادة من النار الذي استطاع إنسان النياندرتال التوصل إلى القدرة على أشعالها في المكان والزمان الذي يريده،

ب منها من ناحية وامتالك الحيوان وقتله وتناول
جعله يرى فيها قوة قدسية ،ومن ثََّم فمن المرجح أنه كان يعتقد بأن ُّ
التقر َ
لحمه من ناحية ثانية سوف يجعل القوة والقدسية فيهما تنتقل إلى جسده.
َوَي ِرُد تعريف طقوس ومفردها طقس في معاجم مصطلحات األنثروبولوجيا بأنها "مجموعة من الفعاليات ،واألعمال
غالباِّ ،
رف أسبابه وأغراضه .ويعتقد البدائيون أن أداءه ُيرضي اآللهة والقوى
الع ُ
التقليدية لها عالقة بالدين والسحر ا
يحد ُد ُ
ِّب غضبهم ،ويجلب نقمتهمَ .وُي َع ُّد الرقص ،وتقديم القرابين واألضاحي،
فوق الطبيعة والمعبودات ،وأن عدم ممارسته ُيسب ُ

والصلوات ،وتالوة التراتيل ،من هذه الشعائر .وتتعلق الطقوس بالكثير من فعاليات اإلنسان اًلقتصادية ،وترتبط بالبناء
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السواح فيعرف
اًلجتماعي لمجتمعه في بيئته (سليم  ;824 :1981مجمع اللغة العربية  .)164 :2013أما فراس ّ
الطقوس بأنها "مجموعة من اإلجراءات والحركات التي تأتي استجابة للتجربة الدينية الداخلية ،وتهدف إلى عقد صلة
مع العوالم القدسية" (السواح .)129 :2001

وي َع ُّد المخبأين المكتشفان في موقع  Mt Puaفي فلسطين من أقدم المخابئ المحتوية على قطع صوانية َّأرخت
ُ
ُّ
للعصر الحجري القديم األسفال-األوسط؛ حيث احتوي كل واحد منهما على " "13قطعة ،من بينهما خمسة شظايا بقشرة
وثالثة شظايا ونواة ليفلوازية ،وفأس يدوي في المخبأ األول وضع بطريقة مقصودة مستندين برأيهم هذا إلى أن القطع

منتقاة بعناية وتراكم القطعة الواحدة فوق قمة القطعة األخرى في كال الحالتين (Barkai and Gopher 2011: 3-6,

).fig. 3-8

وترجع أقدم األدلة في منطقة بالد الشام إلى بداية ظهور اإلرهاصات األولى ألدلة على ممارسة طقوس وشعائر
مرتبطة بالفكر الديني إلى العصر الحجري القديم األعلى مع الكشف في "جبل العديد  86ب" (هار كاركوم  86ب)
عمودا،
) (Har Karkom 86bعلى عدد من أعمدة منتصبة مكونة من العقد الصوانية ،بلغ عددها نحو األربعين
ا

عمودا ًل زالو في وضعية الوقوف‘ بينما باقي األعمدة
يتراوح ارتفاعها ما بين  120-50سمُ ،وجد منهم ثمانية عشر
ا
في وضعية اًلستلقاء ،يتشكل على البعض منها أشكا ٌل بشرية وأخرى حيوانية (Anati and Mailland 2009: 41-
).45, figs. 2-4; Anati 2017: 9-17, fig. 2

وقد شهدت بالد الشام في بداية المرحلة الالحقة للعصر الحجري القديم ) ،(Epipaleolithicتوجُّه الناس للسكن في
تجمعات سكنية بسيطة تضم مباني قليلة ع ،مثل "أوهالو  "2و"خربة العاشق" (عين جيف  ،)1بالقرب من بحيرة طبريا،
ّ
خصوصا في الفترة النطوفية لنشهد بداية ظهور
و"الخرانه  "4في الصحراء الشرقية من األردن ،ثم تطور هذا األمر
ا
التجمعات السكنية الكبيرة ،التي أطلق عليها بعض الباحثين مصطلح "قرى الصيادين األوائل" )(Cauvin 1978؛ حيث
ّ
تجمعهم مرتبطاا بالرابط اًلقتصادي فقط ،وانما أُضيف إليه بعض الروابط اًلجتماعية
ضمت
ا
أعدادا كبيرة من السكان لم يعد ّ

بحيث تألفت هذه التجمعات البشرية من أفراد مرتبطين بصلة القرابة من ناحية المرأة (األُم) الذي ش ّكل ما ُيدعى العشيرة

وضوحا من الفترات السابقة مع قيامه بتجسيد
أو القبيلة .لقد أصبح الفكر الديني عند إنسان هذه المرحلة في منطقتنا أكثر
ا

فكره الديني ومعبوداته على شكل منحوتات وتماثيل بشرية وحيوانية ،إضافة إلى األشكال الهندسية .وبالرغم من عدم الكشف

عن ٍ
مبان ذات صبغة دينية واضحة تُنسب إلى هذه المرحلة بسبب أن الفكر الديني لم يصل بعد إلى مرحلة التمأسس
جمعيا ،فإن وجود بعض المظاهر الطقسية في بعض المباني السكنية في مواقع الفترة الكبارية
فكر
(المأسسة) وانما كان اا
ا
ٍ
كمبان ذات صبغة دينية مستندين في ذلك إلى اختالف مساحة المباني
غير الهندسية والهندسية والفترة النطوفية صبغها
عن غيرها ووجود بعض العناصر الفنية أو المعمارية ـ أو المدافن في تلك المباني .ومن أفضل األمثلة على وجود ٍ
مبان

المتأخرة المبنى الدائري المكتشف ضمن السوية الثالثة في راس زين ) (Rosh Zinبالقرب
طقسية خالل الفترة النطوفية
ّ
المكونة من عمود من
من عين عبده في مرتفعات شمالي صحراء النقبُ ،شيِّدت جدرانه من الحجارة ويتميز بموجوداته
ّ
الحجر الجيري مغروز ضمن األرضية ولوح حجري ومخزن في حفرة تحت األرضية يحتوي على أدوات حجر ٍ
ية وزوج من
الحجا ٍرة المحززٍة وقرص من الحجر الجيري وخمس أنوية كبيرة هرمية الشكل وقشر بيض النعام يحمل زخارف منحوتة
) .(Henry 1973a; 208;1973b 129-130, fig. 7; 1976: 318-319ونتيجة لذلك ،فقد توصل بعض الباحثين
إلى احتمالية استخدامه ًلغراض طقسيه (Marks 1971; 1242; Goring-Morris 1988: 238-240; Bar-Yosef
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1998: 163; Goring-Morris and Belfer-Cohen: 2003: 72, fig.13; 2013: 571, fig. 9B; Eitam
المؤرخة
) .2008: 17, fig. 6; Nadel et al., 2009: 23, fig.2وتشير األعمدة المكتشفة في موقع جبل العديد 86ب و ّ

للعصر الحجري القديم األعلى إلى عدم دقة الرأي الذي طرحه أبو الحسن بكري في بحثة المنشور في مجلة أدوماتو عام

بعد
 2016بأن عمود رأس زين ُي َع ُّد أقدم الشواهد الدالة على ارتباطها بطقوس (بكري  ،)23 :2016وكان للنصب فيما ُ
خاصةا في العصر الحجري الحديث قبل الفخاري وما بعده .وأصبحت
مهم في الحياة العقائدية بالمنطقة قيد البحث،
دور ٌّ
ّ
ٌ
األعمدة (النصب) فيما بعد من أهم العناصر المكونة للعمارة الطقسية في منطقة بالد الشام خاصة والمشرق عامة؛ حيث

تواجدت النصب بالمئات بأشكال وأنماط متنوعة في العشرات من المواقع في األناضول وبالد الشام.
ومن الظواهر الطقسية الالفتة للنظر في الفترة النطوفية ظاهره نثر الزهور والورود في أرضية المدافن ،وهي ظاهرة

ظهرت ألول مرة في العصر الحجري القديم األوسط في أحد مدافن كهف شانيدار(Leroi-Gourhan Arl. 1998: ،
) ،84-86, fig. 4 and 5; Fiacconi 2017: 46-54, figs. 4.3 and 4.4ورغم وجود بعض العلماء المشكيين
بنتائج رالف سوليكي وأرليت لو ار-غوران بأن الزهور وضعت من قبل اإلنسان ،مثل شاس وديبل (Chasse and
) Dibbleوجارجت ) ،(Gargettوانما نتجت عن أسباب أخرى كنشاط للقوارض أو استرساب في فترة ًلحقة

) ،(Fiacconi 2017: 54إًل أنني أرى بأن نتائج سوليكي ولو ار غوران هي األقرب للحقيقة .وكشفت تنقيبات أثرية
حديثة جرت في عام  2017في كهف شانيدار عن بقايا عظمية بشرية في مدفن قريب من مدفن شانيدار  4تترافق
مع شظيتين من الصوان ) ،(Pomeroy et al., 2020: 13-20, figs. 7 and 8ثم في بعض المواقع النطوفية ،منها

كهف راكفيت )(Nadel et. al., 2013: 1175-1177, figs. 2-4) (Raqefet Cave؛ حيث جرى الكشف في
الدًلئل الباكرة عن َم ِّد أرضيات المدافن بالزهور ،كشكل من أشكال عادات الدفن المترافقة مع نشاطات دينيةَ .وُي َع ُّد
كهف راكفيت من أفضل األمثلة على ذلك؛ إذ جرى الكشف في المدفن المزدوج المكتشف في الكهف ،الذي يضم
ُ

هيكلين بشريين مستلقين على ظهورهم ،عن ممارسة اإلنسان النطوفي على طقوس وشعائر ًلفتة للنظر تتمثل بفرش
أرضية المدفن بالنباتات البرية؛ حيث ُعثِ َر على بصمات هذه البقايا النباتية ملتصقة بأرضية المدفن (Nadel et al.,
)2013: 1175-1177, figs. .2-4
ومن المظاهر الطقسية األخرى دفن مخلفات مادية من مثل عظام الحيوانات وقرونها ،أو منحوتات وتماثيل في مخازن

خاصة تحت األرضيات ،ومن األمثلة على ذلك المبنى المكتشف عام " "2005من قبل "لي از ماهر" في المنطقة "ب" في
"الخرانه "4؛ حيث اكتُشفت مخبأ تحت األرضية يحتوي على قرون غزًلن وثيران برية (األرخص) (Maher et al., 2012:
)5, fig. 5a؛ مما ِّ
يذكُرنا بالمدفن المكتشف في عام " "1982من قبل مجاهد المحيسن في الموقع ذاته المحتوي على هيكل
ّ
بشري بوضعية القرفصاء وقرنين حول الرأس ) ،(Rolston 1982: 221-229كما أسفرت تنقيبات لي از ماهر في المبنى
الثاني في الخرانه  4عن الكشف في طبقة مكونة من مواد عضوية غنية ومحروقة عن قرن غزال ومدبب من العظم
) ،(Maher et al., 2016: 85, fig.8وكذلك المنطقة "د" والمنطقة "إي" ) (Area Eفي "عين قشيش الجنوبي" ،الواقع
على بعد  500م إلى الغرب من جبل الكرمل ،في مرج ابن عامر؛ حيث جرى الكشف في عامي  2013-2012في أثناء
تنقيبات أثرية على ثالثة منحوتات حجرية تحمل إحداها نحتاا يتمثل بخطوط صغيره متباعدة ،أطلق عليه العلماء اسم لوح
السلم ) ،(Yaroshevich et al., 2016: 17, fig. 14a-bبينما نحت على الحجر الثاني سلسلة من اإلشارات واألشكال
جديدا في موضوعه المتمثل في رأس طير يتميز بمنقار طويل
الهندسيةّ ،إًل أن الحجر الثالث -وهو األهم-
ُ
يحمل نحتاا كان ا
وثالث خطوط متوازية تقر ايبا موصولة بمؤخرة عنق الطير ترمز لريشه التي تأخذ شكل منحني أضالع صغير ،وعين كبيره
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دائرية الشكل في وسط الرأس ،يرّجح العلماء أنه رأس طير أبي منجل األصلع ،(Bald ibis) Geronticus eremita
ويحمل الوجه اآلخر للحجر تصميما يشبه الحجر الثالث يتمثل ٍ
َّما
بعدد من الخطوط العميقة ،اثنين منهما يشكالن ا
معينا مقس ا
ا
إلى مثلثين وسط الشكل (شكل رقم  ،(Yaroshevich et al., 2014: fig. 5; 2016: 11, fig. 10) )1ويرجع تاريخ
استنادا إلى الكربون المشع إلى  23000سنة وأخرى إلى  15000-17000سنة؛ أي إلى الفترة الكبارية
المنحوتات الثالثة
ا
غير الهندسية .ويمكن أن نفسر فكرة نحت رأس الطير والسلم إلى ارتباطهما بتفسير مرتبط بالروح (الشكل  ،)1وكذلك المبني

الدائري في وادي الحمه " "27التي ُوجدت في أسفل جداره الداخلي ثالثة قطع حجرية منحوت عليها مجموعة من المربعات
مما يرّجح استخدامهما كمكان
المتداخلة في بعضها ا
بعضا )(Edwards 2013: 83, fig. 4.25 and 289, fig. 12.3-4؛ ّ

ذي صبغة دينية.

الشكل  :1لوح حجري من موقع "عين قشيش" يحمل نحتًا لرأس طير على وجه وأشكال هندسية على الوجه
اآلخر )(Yaroshevich et al., 2016: 11, fig. 10
وتتضح من أحد المدافن المكتشفة في كهف "حلزون تخطيط" ،في الجليل األسفل ،ممارسة اإلنسان النطوفي في الموقع
لطقوس وشعائر دينية متطورة تتمثل بدفن امرٍأة داخل حفرة تترافق مع مرفقات جنائزية متنوعة تشمل نحو  50سلحفاة كاملة،

مدبب عليه آثار
وجناح نسر ،وعظام نعام برية ،وعظام ذيل ثور بري ،كما ُعثر على بقايا ًلواني بازلتيةه ووعاء عظمي ّ
ضرب (غروسمان  ،51-50 :2018شكل ; Grosman et al., 2008: 17666-17668, fig. 4; Munro and ،5
).Grosman 2010: 15363-15365, fig. 4; Grosman and Munro 2017: 305
كما أكدت نتائج التنقيبات األثرية في العديد من مواقع الفترة النطوفية أن الطقوس المتبعة في المدفن المكتشف في

مال
"عين المالحه" (عينان) والمتمثل بدفن كلب صغير (جرو) مع هيكل عظمي ًلمرأة تضع يديه عليه لم يكن ع ا

عشوائيًّا أو فرديًّا ،بل أن هذا الطقس والشعيرة تكرر في "كهف الواد" ،و"كهف شقبه" ،و"كهف الكبارا" ،و"مصطبة كهف
الحمام" (مصطبة هايونيم) ) .(Tchernov and Valla 1997: 66, fig. 1كما جرى الكشف حديثاا في "عيون
الحمام" ،بالقرب من وادي زقالب في شمال األردن ،عن مدافن بشرية مترافقة مع هياكل حيوانية لثعالب (Maher et
).al., 2011: 4-7, figs. 3-4

وقد دخل الفكر الديني في العصر الحجري الحديث مرحلة متطورة مع ممارسة إنسان هذه المرحلة الزراعة والتدجين،

تحول وتطور كبير في حياته اًلقتصادية ،انعكس تأثيره بشكل إيجابي وكبير على مختلف مجاًلت الحياة
اللذين َّأديا إلى ّ
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األخرى ،ومنها الفكر الديني .لقد قدمت المخلفات األثرية في العديد من مواقع العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري "أ"
العبر  ،3وتل قرامل ،وتل قراصه في سورية ،ووادي فينان  16في األردن
مثل المريبط ،وجعدة المغارة ،وجرف األحمر ،وتل ُ
دًلئل واضحة على تطور كبير في الفكر الديني؛ إذ تشير الدًلئل األثرية والفنية إلى أن الفكر الديني في العصر الحجري

فكر جمعيًّا كما كان خالل الفترة النطوفية في المرحلة الالحقة
فكر مؤسساتيًّا ولم يعد اا
الحديث ما قبل الفخاري "أ" قد أصبح اا

للعصر الحجري القديم (أبوغنيمة )11 :2008؛ إذ يمكن القول إن بوادر التطور في العمارة الذي بدأنا نشاهده في الفترة
النطوفية ،استمر في العصر الحجري الحديث بعد تحول قرى الصيادين األوائل التي كانت سائدة في الفترة النطوفية إلى قرى

المزارعين األوائل من حيث اتساع القرية بسبب ازدياد عدد القاطنين فيهاَ ،و ُحسن تنظيمها وايجاد ٍ
تلبي حاجات السكان
مبان ّ
اضحا على
في مختلف المجاًلت .إن التنوع في نماذج العمارة خالل العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري "أ" ُي َع ُّد ا
دليال و ا
هذا التطور ،بحيث إنها لم تعد تقتصر على المباني السكنية الخاصة فقط كما كان في المرحلة الالحقة للعصر الحجري

القديم ،ولكن وجدت بعض المباني قام المنقبون بتفسيرها بأنها ذات وظائف عامة كالتحصينات الدفاعية في أريحا وتل قرامل
استنادا إلى مساحتها والعناصر
والمباني ذات الوظائف العامة التي فسرها المنقبون على أنها ذات وظائف اجتماعية أو دينية
ا
الفنية والمعمارية فيها .لقد ظهرت دًلئل التطور في الفكر الديني في عدد من األدلة كالمباني ذات الوظائف الدينية إضافة

إلى المدافن والقطع الفنية .ومن المفيد التذكير بأن المباني ذات الوظائف الدينية في العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري
"أ" لم تختلف في مخططها الدائري أو البيضوي عن المباني السكنية ،ولكنها تختلف عنها بأنها ذات مساحة أكبر ،ويضاف
إليها بعض العناصر الفنية أو المعمارية .ومن المؤكد أن المباني ذات الوظائف الدينية لم تأخذ مخططها المتعارف عليه في
الفترات التاريخية ،ولكنها ُعرفت من خالل مساحتها ومن اإلضافات المعمارية والفنية ،والقطع الفنية التي ُوجدت بداخلها التي

مكنت الباحثين من تفسيرها كمباني عامة وليست سكنية خاصةَ .وتُ َع ُّد المباني المكتشفة في المريبط في سورية من أولى
مكانا ذا وظيفة دينية؛ حيث ُوجدت على جدار البيت الدائري رقم  22لوحة جدارية ملونة
المباني التي ُيعتقد أنها استخدمت ا
تشتمل على مجموعة من األشكال الهندسية المتمثلة بمجموعة من المثلثات غير مكتملة األضالع أو ما يشبه حرف V

الملونة باللون األسود واألحمر على خلفية بيضاء اللون (الشكل ( )2كوفان (Cauvin 1977: 30; Stordeur ;73 :1999
).and Ibáñez 2008: 70, photo 12, fig. 27

الشكل  :2لوحة جدارية تتمثل بزخارف هندسية من موقع المريبط )(Stordeur and Ibáñez .2008: 70, fig. 27

وتكرر األمر مع إكتشاف حديث في موقع آخر في سورية؛ حيث ُعثر على ثالثة كتل طينية ألحد البيوت الدائرية
في جعدة المغارة ،كما ُعثِ َر فيه على لوحات جدارية تشتمل على مربعات ومستطيالت ملونة باأللوان الحمراء والسوداء

والبيضاء ) ،(Coqueugniot 2011: 153, figs. 2, 4-5ويشير المنقب إلى أن الكتل الطينية الثالثة تشكل ما يشبه
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قرن الثور ،كما ُعثر في جدار غرفة أخرى في الموقع نفسه على لوحة أخرى تشتمل على مثلثات ودوائر ملونة األلوان
نفسها التي في الغرفة األولى ).(Coqueugniot 2011: 153, fig. 7
مبان و ِ
صفت بأنها ذات وظائف دينية مزخرفة بأسلوب النحت كما في جرف األحمر في
كما ُعثر في مواقع أخرى على ٍ ُ
ِ
يؤرخ للمرحلة اًلنتقالية ما
سورية؛ حيث جرى كشف النقاب عن مبنى دائري كبير المساحة ( 7م)ُ ،يرمز له بـ )ّ ،(EA 100
بين العصر الحجري الحديث قبل الفخاري "أ" وقبل الفخاري "ب" يحتوي من الداخل على مصطبة طينية على امتداد قطر

الغرفة ومزخرفة بزخارف هندسية تتمثل بمثلثات غير مكتملة األضالع معكوسة ،وبالطات حجرية مزخرفةَ ،وبُِنصب حجري

(ستوردور  ،51-50 :2004شكل  5وStordeur et al., 2000: 37-38, figs. 8-9; Stordeur and Abbès 6
) ،2002: 572-573, fig. 7; Stordeur and Wilcox 2016: 48, fig.2إضافة إلى مخزن تحت المصطبة يحتوي
العبر
على عظمتين من لوح الكتف لحيوان األرخص ) .(Stordeur et al., 2000وكشف التنقيبات األثرية كذلك في تل ُ

" "3في سورية عن مبنى مشابه لمبنى جرف األحمر من حيث المخطط والمساحة ،دائري الشكل ،يتراوح قطره بين 12 -10
م تقر ايبا ،وطليت جدرانه الداخلية بطبقة من الطين األحمر ،مزخرفة بطبعات أصابع اليد (Yartah 2004: 144, fig. 5:
) ،4ويحتوي على مصطبة طينية على امتداد قطر المبنى مزخرفة بلوحات حجرية كلسية ُنحتت عليها أشكال هندسية وحيوانية
الحفر،
) ،(Yartah 2004: 143-144, figs. 4-5, 8-16; 2005: 3-4, fig. 2; 2013كذلك جرى العثور على عدد من ُ
واحدة منها تضم عظام ثيران موضوعة على حصى منسقة ،إضافة إلى لوح من الحجر الكلسي ،وأخرى جزء من تمثال

) .(Yartah 2013: 125, 134 115. 2, 4ويتميز هذا المبنى بوجود قنوات لتصريف دماء األضاحي والتقدمات التي كانت
تقدم خالل الطقوس والشعائر الدينية ،كما تحمل بعض األعمدة زخارف حيوانية تتمثل بالغزال ،ويؤكد التمثال المكتشف على
أيضا ،أهمية هذا المبنى ووظيفته الدينية .ويتشابه البيت الدائري الكبير المكتشف في تل قرامل مع بيوت
أرضية المبنى ،ا

جرف األحمر وتل العبر " "3بوجود مصطبة داخلية للجلوس ،ولكنها ًل تحتوي على زخارف هندسية (Kanjou et al.,
) .2013: 2-3وفي جنوبي بالد الشام جرى اكتشاف بيت بيضوي الشكل واسع المساحة زخرفت مصطبته الداخلية المطلية
بطبقة من الطين بزخارف غائر تتمثل بمجموعة من المثلثات غير مكتملة األضالع معكوسة أو ما يشبه حرف  Vفي وادي
فينان " "16في جنوبي األردن .2011: 354-360, figs. 4-5 and 7) (Mithen et al.,

ويمكن إضافة المباني المزينة جدرانها أو مصاطبها بجماجم أو قرون الثيران ،أو بوجود قرون ثيران مدفونة تحت
مباني ذات وظيفة دينية .ومن األمثلة على ذلك ما
أرضياتها إلى نماذج المباني التي من المحتمل أنها استخدمت
َ
وجماجم ثيران مغروزة في جدران الغرفة ومصاطبها (Cauvin
قرون
اكتُشف في أحد غرف "المريبط"؛ إذ ُو ِجدت فيها
ٌ
ُ

تعرض للحريق ،يحتوى
) .1977: 28وكشفت التنقيبات األثرية في "جرف األحمر" عن مبنى دائري صغير المساحة ّ
على ثالثة جماجم لألرخص (ثيران برية) ،إضافة للقرون ،والجزء العلوي لجمجمة ،وكذلك جمجمة سليمة لثور بري
يستنتج من وضعيتها أنها كانت معلقة على الجدار ،وكذلك جرى الكشف عن أدوات زينة ومدقات بازلتية ،كما يشتمل
المبنى على موقد للنيران ) .(Stordeur 2000:1, fig. 1وكشفت التنقيبات األخيرة في "جعدة المغارة" عن وجود قرون
وجماجم ثيران مغروزة في جدار أحد البيوت ) ،(Coqueugniot 2011: 154, fig. 9وتشير تقارير التنقيبات األثرية

في تل العبر  3إلى وجود قرون وجماجم ثيران مغروزة في الجدران (يرته  ،)115 :2010أو مدفونة تحت األرضيات
) .(Yartah 2004: 144, figs. 6b and 7; 2005: 5, fig. 4; 2013: 89, figs. 32-33كما أشارت ديانا
كيركبرايد إلى وجود مبنى في البيضا رصفت أرضيته باأللواح الحجرية بطريقة ُمحكمة أطلقت عليه اسم محرم
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) .(Kirkbride 1967: 8) (Sanctuaryواستمرت هذه الطقوس والشعائر في العصر الحجري الحديث ما قبل
الفخاري "ب"؛ فقد احتوى المستودع المكتشف في "بيسمون" في عام  2015على جزء مقلوب من وعاء مصنوع من

الحجر الرملي الناعمٍّ ،
وفك سفلي يحيط بهما زوج من قرون الثور ،أو من أُنثى األرخص (Bocquentin and

) .Khalaily 2015: 5, fig. 4وتشير نتائج التنقيبات األثرية في تل أبي الصوان إلى استخدام قرون الحيوانات مغروزة
ضمن الجدران أو مغروزة بشكل عمودي في أحد المساكن (الشوبكي  ،106-105 :2017الشكل .)50
وتمثل اللوحة الجدارية المكتشفة في البيت الدائري  EA 100ذي المصطبة المحتوية على زخارف هندسية منحوتة
بأسلوب النحت البارز في الجزء العلوي للمصطبة تتمثل بالمثلثات غير المكتملة األضالع المعكوسة في جرف األحمر

تطور الفكر الديني في المرحلة اًلنتقالية ما بين العصر الحجري الحديث قبل الفخاري "أ" وقبل الفخاري
مثاًل نوعيًّا،
ا
َ
ٍ
آخ َر يبرز ثالثة أشخاص ،أحدهم جالس بوضعية القرفصاء ورافع يديه إلى
"ب" ،كما تحتوي المصطبة على
منظر َ

معينة أسفل المثلثات غير مكتملة األضالع المعكوسة (الشكل ( )3يرته
األعلى كأنه يمارس
طقوسا شعائرية وروحانية ّ
ا
 ،121 :2010الشكل .(Stordeur 2015, fig. 110. 1-2, 4) )3 :15

الشكل  :3البيت الدائري في جرف األحمر واللوحات الموجودة على مصطبته )(Stordeur 2015, fig. 110. .1-2, 4
العبر  3عن بيت دائري شبيه ببيت جرف األحمر بالزخارف الهندسية والحيوانية،
كما كشفت التنقيبات األثرية في ُ
مخصصا إلقامة الطقوس الدينية والشعائر أو لالجتماعات العامة؛ حيث اشتمل على مصطبة تدور
يرجح أنه كان
الذي ّ
ا
على محيط البيت الداخلي؛ فقد وجدت على بالطاته الحجرية زخارف هندسية بارزة منحوتة على الطالء الطيني

للمصطبة ،إضافة إلى زخارف حيوانية مفترسة تضم الفهد المرقط والثور والغزال (Yartah 2004: 144-149, figs.

) .9-12, 15; 2013: 129-133, figs. 112, 120-124; 2016: 40-42, fig. 18كما ُعثر في الموقع ذاته على
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بيت أُطلق عليه بيت الموزاييك بسبب رصف أرضيته بحصى متنوعة األلوان :األخضر ،واألحمر ،واألسود ،والرمادي،
وعثر على مجموعة من البالطات الكبيرة منها بالطة قياساتها 35 x45سم ،من المحتمل أنها كانت موجودة أصالَ في
ُ
ومصوبا نحو منحوتة في قمة اللوحة هي
مركز
قوسا اا
هذا البيت وتمثل
ا
ا
إنسانا عارايا عضوه الذكري ظاهر ،ويحمل بيديه ا
الثور ،وعلى جانبه األيمن شكل لطائر (يرته  ،121-120 :2010الشكل  .)16كما وجدت بالطة أخرى في أساس

وعثر في الموقع نفسه على عدة ألواح
أحد أعمدة البيت ُ M2نقش عليها قرص الشمس وأشعتها على شكل يدي الفهدُ ،
فهدا مرقَّطاا (Yartah 2013: 130-131,
تصور ا
صغيرة من الكلوريت والبازلت ا
أيضاُ ،نقشت عليها أشكال مختلفة ّ
آخ ُر فيه تمثيل إنساني بوضعية الوقوف ،وعلى الجانب األيمن شكل رؤوس
) .figs. 121-122وهناك لوح حجري َ
مثلثات ،بينما نقشت على الجانب األيمن أفعى ،ووجد خطان متوازيان في قمة هذا اللوح .وكشفت التنقيبات األثرية في

أيضا نقوش على
تل قرامل عن لوحة حجرية تظهر شكل الغزال ونهايات سهام بخطوط متعرجة نموذجية ،كما ُوجدت ا
شكال تخطيطيًّا إلنسان مشار فيه للعضو الذكري بوضوح في تل العبر (Yartah 2013: 3
أحجار كلسيه صغيرة تمثل ا
).240, fig. 194: 3b

الم َخلّفات المعمارية والفنية والمادية إلى أن العصر الحجري الحديث قبل الفخاري "ب" في بالد الشام قد شهد
وتشير ُ

مما يشير إلى أن الفكر
اا
تطور و ا
اضحا في الفكر الديني ظهرت دًلئله بشكل واضح في مبانيه وفنونه وعادات الدفن فيه؛ ّ
فكر منظما يعتمد على طقوس وشعائر محددة تقوم على تنظيمها مؤسسة الدين التي
الديني لم يعد جمعيًّا وانما أصبح اا
نرجح أنها كانت من أوائل المؤسسات التي أوجدها اإلنسان بعد المؤسسة اًلجتماعية (القبيلة أو العشيرة) (أبو غنيمة

.)151-150 :2010 ،11 :2008

لقد كشفت التنقيبات األثرية في العديد من مواقع العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري "ب" في بالد الشام عن

العديد من األبنية التي تضم بعض العناصر المعمارية أو الفنية التي تجعلها تختلف عن األبنية السكنية؛ لذا فسرها
المنقبون على أنها أبنية ذات وظائف دينية .ويعد البناء الذي كشف عنه جارستنغ في أريحا من أقدم األمثله على ذلك،
وهو يتألف من مدخل بممر له سته أعمدة ،ويلي المدخل ساحة بها قواعد ألربعة أعمدة ،ثم صالة مستطيلة الشكل

 4x6م (كوفان  ،55 :1988الشكل .)1 .10

ويرجع إلى المرحلة الوسطى من العصر الحجري الحديث قبل الفخاري "ب" ) (MPPNBفي البيضا مثالين يختلف
الواحد عن اآلخر من ناحية المخطط المعماري ،ومكان وجوده ،أولهما مجمع يبعد نحو  40م عن المنطقة السكنية
ويتكون من ثالثة منشآت حجرية بنيت من الواح حجرية عموديه .وتتكون المعالم المترافقة مع تلك المنشآت من حوض
ٍ
ومنصة عريضة وحجر مستطيل ضخم في مبنى واحد ;(Byrd 1994: 657, 4e and figs. 7
حجري ضخم،

) . 2005: 67-69, figs.411-414أما المبنى الثاني فقد اكتشف داخل المنطقة السكنية في البيضا ،الذي يتقاسم
بعض التشابه مع المباني السكنية ولكن يختلف عنها بوجود بعض المعالم المختلفة؛ حيث يحتوي على موقد كبير
مغروز في األرض ذي حافة ،وهو أكبر من المواقد الموجودة في المباني السكنية ،وبغياب المخلفات المادية المترافقة
مع النشاطات السكنية ).(Byrd 1994:656-657, figs. 4d and 9

وجاءنا مثال آخر من المباني الطقسية من "الغوير "1؛ حيث يتكون هذا المبنى من غرفة مستطيلة الشكل (المنطقة

أ ،الغرفة رقم  )1تتميز بوجود عدد من الكوى الموجوده في أحد جدانها (Simmons and Najjar 1998: 5-6,
).fig. 1; 1999: 4, fig. 4
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ويعد نموذج "مشاش  ،"163التي تشير تواريخ الكربون  14المشع إلى أنه من الفترة اًلنتقالية من العصر الحجري
نوعا ما عن بقية المواقع ،فهو عبارة
الحديث قبل الفخاري "أ" إلى العصر الحجري الحديث قبل الفخاري "ب" مختلفاا ا
تصور شكال لرأس سهم أو مجسَّم بشري غير متقن الصنع،
عن قطعة حجرية منحوتة على شكل سهم من المحتمل أنها ِّ

مغروز ضمن أرضية المبنى رقم (Lelek Tvetmarken and Bartl .2015: 38, fig. 7) 3

كوة مستطيلة الشكل تبلغ
وكشفت التنقيبات في "سكر األُحيمر" ) (Seker and Aheimerفي سورية عن وجود ّ
عرضا و 30سم عمقاا في الجدار الجنوبي الغربي ألحد الغرف ،كما جرى الكشف في الجدار الشمالي
أبعادها  90سم
ا
الشرقي لنفس الغرفة عن كوة بنفس القياسات ).(Nishiaki 2001: 9

ووجد بداخل الكوة رقم 3ب في الغرفة الكبيرة رقم  101في "عين الجمام" على جمجمة حيوان ،ربما األيل ،تبرز

قرونه منها (فينو  ،54 :1996الشكل  ،4صورة .(Fino 2004: 109, pl. IA10، ،9
المجمعات ) (Complexالمكتشفة في مواقع العوجة (Awja 1- 5-1
ويشير صوميو فوجي ) (S. Fujiiإلى أن
َّ

مقدس )(Fujii et al., 2012: 171- 180; fig. 14; 2013: 348-352, figs. (Sanctuaries
) 5عبارة عن حرم ّ
).30-32 and 34

ويشير سامبسون ) (Sampsonالمنقب لموقع وادي حمراش  (Wadi Hamarash I) 1في وادي الحسا في جنوبي
اعتمادا على خلو هذا المبنى الكبير
األردن إلى بناء كبير المساحة في الموقع يحتمل استخدامه مبنى ذا وظيفة دينية
ا

من الموجودات المنزلية ووجود القطعة الحجرية الكروية الشكل التي تحمل تحزيزين رمزيين (Sampson 2013: 21,
) . pl. 10a-bكما يشير إلى وجود غرفة أخرى ،قريبة من المبنى الجماعي الكبير ،السابق ذكره ،ذات أرضية وجدران

حزوز رمزية شبيهة بتلك المكتشفة في المبنى السابق
اا
وقطعا حجرية تحمل
مجصصة ملونة تضم مقاعد مبنية
ا
) ،(Sampson 2013: 47, fig. 4e, pl; 18aويشير منقب الموقع إلى التقاط قطعة حجرية من السطح في موقع
وادي حمراش  4تحزيزات شبيهه بتلك المكتشفة في وادي حمراش .(Sampson 2013: 33, fig. 25) 1
ت جزءه العلوي
وتشير المخلفات الفنية المكتشفة في المبنى  Hفي شكارة مسعيد والمتمثلة بلوح حجري كبير ُن ِح َ
وأعطى الطرف العلوي له شكال دائريًّا إلى احتمالية استخدامة مبنى طقسيًّا ).(Kinzel et al., 2011: 15, fig. 3

ويتميز بقرص في سورية بوجود العديد من الدًلئل على استخدام بعض الغرف كغرف ذات صبغة طقسية ،منها
المنزل " "13الذي ُعثر بداخله على الجزء العلوي لدمية بشرية ،كما ُوجد في المنزل " "16جزء من دمية بشرية شبيهة
بتلك المكتشفة في المنزل " ،"13كما ُوجد وجه بشري منفذ بأسلوب النحت البارز ،وملون باللون األحمر ،على دعامة
الجدار المواجه لموقد النيران في الغرفة الكبيرة .وكذلك ُعثِ َر على رأس طيني في المنزل " ،"17إضافة إلى وجود رسم
قطيعا من النعام على جدار مطلي بالجص في أحد الغرف (Merrett and Meiklejohn
باللون األحمر يمثل
ا
متميز عن بقية المنازل المكتشفة في الموقع ًلحتوائه على سبعة
اا
) .2007:129-130, fig. 2ولكن يبقى المنزل ""12
غرف ُوجدت بداخلها البقايا البشرية المكتشفة في الموقع والعائدة للعصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري "ب" ،إضافة

إلى وجود موقد كبير للنار مربع الشكل في الغرفة الثانية ،وتتميز الغرف الواقعة على امتداد الجدار الجنوبي -الغربي

باحتوائها على كوات (حنايا) ،التي يمكن تفسيرها على أنها كانت ذات وظيفة طقسية أو شعائرية (Merrett and
) .Meiklejohn 2007: 130-131, fig.3وكذلك فقد ُعثِ َر في الغرف " "3و" "4من المنزل " "12على عظام تمثل
أشكاًل بشرية وحيوانية ،إضاف ة إلى ثالثة مزهريات جصية على شكل ثور ،وقنفذ ،وأرنب وحشي ،وقطع بازلتية إحداها
ا
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على شكل سلحفاة والباقي محزز على شكل نمر وأشكال هندسية (Akkermans et al., 1983: 356, pls. 41-
).42a; Merrett and Meiklejohn 2007: 129-130
ويتميز "عين غزال" بأنه من أهم مواقع العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري "ب" لتنوع مكتشفاته ،خاصة في

موضوع المباني الطقسية؛ حيث كشفت التنقيبات األثرية عن العديد من المخلفات األثرية التي تشير برمزيتها إلى تطور
الفكر الديني ،منها الكشف عن عدد من التماثل البقرية المدفونة في مخزن مغطى بالجص تحت األرضية السكنية
(النمري  ،)144-136 :2002والتماثيل البشرية الضخمة والعادية الموضوعة في حفرة خاصة تحت األرضية السكنية،
أخير المباني العامة ذات الوظائف الدينية في المنطقتين الشمالية والشرقية من الموقع
والجماجم البشرية المجصصة ،و اا
) .(Kafafi 2010: 303-307; figs.1-4, 5a-b, 6a, bوتميزت المباني غير السكنية بوجود نموذجين؛ النموذج ذي
المخطط الدائري في المنطقة الشمالية (كفافي  ،21 :2002الشكل  )13ونموذج المباني متعددة الغرف ذات المخطط
المستطيل والمزودة بعناصر معمارية كالمنصات والمذبح ،أو القطع الفنية (Rollefson 1998: 48-51, figs. 6-
).10

مهمة عن الطقوس والشعائر
زودتنا بمعلومات ّ
ويعد "كفار ها-هوريش" (كفر الهرش) من المواقع المهمة التي ّ
الدينية؛ إذ إن المخلفات األثرية المتنوعة المكتشفة في الموقع تشير إلى أهمية الموقع ودوره المهم في الحياة الدينية من

حيث إنه مركز ديني جنائزي ،مع تميز الموقع بغياب المباني السكنية .وشملت المنشآت الجنائزية المكتشفة في الموقع
ُ
أرضيات مجصصة ،ومسالت والمنوليث ) ،(Monolithsومخازن مليئة بالرماد مع بقايا عظام حيوانية ،ومخازن أدوات
صوانية ،ومستودعات لجماجم مجصصة (Goren et al., 2001; 675-677, fig. 4; Horwitz and Goring-
Morris 2004: 165-176; Goring-Morris 2005: 89-105; Goring-Morris and Horwitz 2007:
).902-919; Meier et al., 2017: 1471-1477, fig. 1
ويمكن أن نطلق تسمية مباني طقسية على المباني التي تحتوي على مستودعات ومخازن لجماجم بشرية مفصولة
عن الجسد جرت معالجتها بطالئها بط بقة من الجص في محاولة إلعادة تشكيلها من جديد بعد الوفاة ،بلغ عددها نحو
" "80جمجمة في " "26مستودع أو مخزن ) (Kodaş 2015: 7-9بسبب اتفاقنا مع الباحثين على أن عملية إعادة
عمال عفويًّا أو عشوائيًّا بل كان
تشكيل الجمجمة بطالئها بطبقة من الجص وتعبئة فجوات العين والفم بالصدف لم تكن ا
مقصودا وذا هدف محدد مرتبط بفكر ديني ،ورمزي مرتبط بعبادة األسالف.
عمال
ا
ا
واستمرت عملية فصل الجمجمة عن الجسد في العصر الحجري الحديث قبل الفخاري "ب" في بالد الشام ،ولكن
التطور الذي شهدته عادات الدفن في هذا العصر تمثل بإعادة تشكيل الجمجمة بواسطه طالئها بطبقة من الجص
وتلوينها أو بزخرفتها .وبالرغم من أن التنقيبات األثرية قد كشفت عن جماجم منزوعة عن الجسد مدفونه تحت أرضيات

عدد من الغرف في مواقع العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري "ب" دون أن تتعرض هذه الجماجم ألي عمل فقد
ُعثِ َر في المقابل في عدد من المواقع مثل عين غزال في األردن ،وتل الرماد وأبو هريرة وتل أسود -دمشق في سورية
وأريحا وبيسمون وكفار هاهوريش ويفتاحيل (خربة الخالدية) ونحال حمار في فلسطين ،على مستودعات أو مخازن
للجماجم المجصصة ) ،(Marchand 2013: 21-58التي يمكننا تفسيرها على أنها مراكز طقسية .وبالرغم من وجود

غالبا
بعض التشابه في الطقوس والممارسات في عملية دفن الجماجم المجصصة سواء بدفنها على شكل مجموعات ا

بأرقام فردية ،وترتيبها على صف واحد ،فإننا نجد بعض اًلختالفات من موقع آلخر؛ حيث تشير نتائج التنقيبات األثرية
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في موقع تل الرماد ،بالقرب من دمشق ،إلى الكشف عن  25جمجمة مجصصة مدفونة في عدد من المستودعات
الخاصة بها ،احتوى المستودع األول على ثمانية جماجم تترافق مع تمثال أنثوي من الطين ،بينما ضم المستودع الثاني
أربع عشرة جمجمة تترافق مع تمثالين أنثويين من الطين (de Contenson 2000: 56 and 217, fig. 104, pls.

).XXIII-XXIV; Marchand 2013:39-42

كما ُوجد في "أبو هريرة" بعض الجماجم البشرية التي تظهر عليها آثار دهان أحمر اللون )،(Moore 1978: 167

ِّ
تذك ُرنا بتلك المكتشفة في تل أسود-دمشق )..(Stordeur and Kawam 2007: 10-14, figs. 2-8
ويعد المبنى المكتشف في "جعدة المغارة" ،الذي أطلق عليه اسم مبنى األموات ،من أفضل األمثلة على المباني
الطقسية في العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري "ب"؛ حيث يتألف من غرفتين مستطيلتي الشكل استخدمتا لدفن
األمواتُ ،عثِ َر فيه على جثث بشرية ألطفال أو شباب ،بلغ مجموعها  63جثة ،بعضها تمثل بالجماجم ،أو بالعظام
الطويلة فقط ،وبعضها اآلخر بالجثة كامله ،ومن أهم الجثث المكتشفة تلك التي تعود لرجل مدفون بوضعية القرفصاء،

طفال ،بينما يضع يده على جمجمة طفل ثان (Coqueugniot 1998: 111-112; Watkins
ويضع على صدره ا

) .2004: 10ويمكن مقارنة هذا المبنى بمبنى الجماجم المكتشف في "تشاي أونو" ) (Çay Önüفي تركيا و"كفار
هاهوريش" في الجليل في فلسطين ) .(Goring-Morris 2000ويمكن أن نضيف إلى ما سبق ثالثة أقنعة للوجه
مصنوعة من الجص ُعثِ َر عليها في إحدى الحفر في "عين غزال" مدفونة مع بعضها (Griffin et al., 1998: 59-
).60, figs. 1-2
وبالرغم من عدم الكشف عن مباني ذات صبغة دينية في بعض القرى الزراعية في العصر الحجري الحديث ما قبل

مباني استُخدمت لغايات دينية مستندين في
الفخاري "ب" ،فيمكن القول إن بعض هذه القرى كانت تضم بين مبانيها
َ
فسر على أنها ذات صبغة دينية ،ومن بعض األمثلة التماثيل
ذلك على بعض الدًلئل الفنية وعادات الدفن التي تُ ّ
األنثوية ،ومنها التمثال األنثوي المصنوع من الطين ،ويمثل امرأة بوضعية الجلوس ،وجد في موقع ِسكر األحيمر
) (Seker and Aheimerفي سورية (نيشياكي  ،(Nishiaki 2007: 120-121, fig. 1-3) )64-60 :2008وهو
قريب الشبه بتمثال أنثوي ُعثِ َر عليه في "البيضا" في جنوبي األردن ،ويمتاز فينوس عين غزال بتجسيده المرأة بوضعية
الوقوف (النمري  ،150-145 :2002الشكل  .)20ويبدو أن تجسيد تماثيل المعبودة األُم بوضعية الجلوس كان الغرض
منه وضعها فوق المحاريب أو المذابح في المباني الطقسية المخصصة إلداء الطقوس والشعائر الدينية.
المتأخرة
وتظهر القطع الحجرية الفنية المكتشفة في "نحال روديد  ،(Nahal Roded 110) "110العائد للمرحلة
ّ

مركز دينيًّا؛ حيث تجسد القطع الحجرية الفنية
اا
للعصر الحجري الحديث قبل الفخاري "ب" احتمالية استخدام الموقع
العضو التن اسلي للمرأة وكذلك العضو الذكري ،إضافة لألنصاب الحجرية المنتصبة داخل البيوت الدائرية (Orrelle
).et al., 2020: 23-26, figs. 2a, 4 and 6
ويمكن أن ُيدرج ضمن هذا العنوان المباني المحتوية جدرانها أو أرضياتها رسوم ملونة ألن موضوعات هذه الرسوم
تحمل مضامين ومغازي دينية من ناحية ،ومن ناحية ثانية استخدام اللون األحمر واألبيض في تلوين الرسوم كما في
مواقع "تل حالولة" في سورية؛ حيث يمثل المشهد مجموعة من النساء يدرن حول مبنى ذي مخطط مستطيل الشكل.

ويالحظ أن الفنان رسم النساء على شكل مجموعات مختلفة األعداد بشكل تجريدي (Molist 1998: 83-86, figs.
) ،4-6و"البعجة  "1في األردن؛ إذ ُعثِ َر على بقايا رسومات مرسومة على جدار إحدى الغرف ،تمثل شكلين بشريين
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ُرسما بأسلوب غير واقعي بينهما ُسلَّم ،وتشير هذه الرسومات إلى هذا األمر من خالل تصوير الرأس للشكل البشري
األول تبرز منه مجموعة من اإلشعاعات من أعلى الرأس ،وخطان عموديان من منطقة الكتف ،بينما رسم الرأس الثاني
حجما ،كما يوجد بين الرأسيين شك ٌل هندسي يمثل ُسلَّ اما من ثالث درجات
بنفس الشكل ولكن بعدد إشعاعات أقل وأصغر ا
(الشكل َ ،(Gebel and Hermansen 2000: 22, fig. 4; Gebel 2002: 127, figs. 7 and 8) )4وُوجد أمام
الجدار مدفن يضم سبعة جماجم على األقل ،تترافق مع بعض العظام .ويالحظ أن بعض الجماجم قد لونت باللون
األحمر ) ،(Gebel Hermansen 2000: 22وهذا ِّ
يذك ُرنا بجماجم موقع "تل أسود-دمشق" (Stordeuer and
) ،Khawm R., 2007: 10-14, figs. 2-8و"كفار ها-هوريش" .(Goren et al., 2001 675-677, fig. 4

الشكل  :4لوحة جدارية ملونة باللون األحمر وجدت في موقع "البعجة)(Gebel 2002: 127, fig. 7
وقد أظهرت التنقيبات األثرية األخيرة في موقع "الخريصين" ،الواقع على نهر الزرقاء ،في وسط األردن ،عن وجود
ملونة باللون األحمر ،تُنسب للعصر الحجري الحديث قبل الفخاري "ب" ،(Ibáñez et al., 2015: 17) ،على
لوحة ّ
جزء من أرضية أحد المباني ،عبارة عن نقاط وخطوط ،مع اإلشارة إلى أن التنقيب في األرضية لم يكتمل (Ibáñez
).et al., 2015: 15
ويختلف موضوع لوحة "بقرص" في سورية عن المثالين السابقين بأن موضوع اللوحة قديم ومتكرر في الفترات السابقة

للعصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري "ب" في أوروبا ،كما ُوجدت أمثلة على الموضوع نفسه في رسومات موقع
ملونة باللون
"شاتال هويوك" في تركيا؛ إذ تتناول اللوحة موضوع الصيد؛ حيث عثر في بقرص على لوحة جدارية ّ
طائر من طيور النعام ،على شكل مجموعات متعددة األعداد ،وهي في حركة
األحمر يظهر في الجزء المتبقي منها  18اا
إلى األمام .ويبدو من حركة النعام كأنه هارب من أمام صياد(Akkermans et al. 1982: 48, fig. 5; Merrett .

).and Meiklejohn 2007: 130
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كما يمكن أن ندرج ضمن هذا العنوان بعض المباني في موقع "شكارة مسعيد التي تشتمل على بعض العناصر
المعمارية أو المنحوتة كما هو الحال في المبنى ھ ""Unit H؛ حيث ُعثِ َر على لوح حجري يتميز بأنه تعرض لعمليات
النحت بحيث ُنحتت قمته على شكل نصف دائري )  ،(Kinzel et al., 2011: 45, figs. 2- 4; 2015:والمبنى ك

” “Unit Kعبارة عن مبنى ذي شكل دائري ،تتميز جدرانه الداخلية بوجود تجاويف طولية بداخله ،وأرضيته وجدرانه
الداخلية مطلية بالجص ) ،(Jensen et al., 2005: 117, figs. 1, 4وفي المبنى ف ”ُ “Unit Fكشف تحت
مدفنا ،كما ُعثِ َر على عدد من الصناديق الحجرية المحتوية على
األرضية الجصية للمبنى الدائري الضخم عن  15ا
حزوز غائرة،
اا
عظام وجماجم بشرية .ومن المكتشفات المميزة في هذه الصناديق ثالثة ألواح من الحجارة الرملية تحمل
شخصا ،كما ُعثَِر في الناحية
وتشير العظام الموجودة في المدفن  6والمنطقة المحيطة بها إلى أنها تعود لقُرابة 37
ا
الجنوبية الشرقية للمبنى ،حيث تتواجد الصناديق الحجرية ،على حجر واقف (مونوليث) ) ،(Monolithكما ُعثر في
صقلت سطحيًّا
صندوق حجري يحتوي على القليل من العظام البشرية والحيوانية علة خزرة ضخمة من الحجر األخضرُ ،

بشكل جيد ومثقوبة طوليًّا ،إضافة إلى دًلية غير مكتملة على شكل فأس صغير ،وكذلك خرزة حجرية غير محدد

مادتها األولية ;(Hermansen and Jensen 2002:92, fig. 6 ; Hermansen et al., 2005: 3-5, figs. 1-4
Jensen et al., 2005: figs. 1, 13, 5, 13 Kinzel et al., 2011: 46, fig. 5; Thuesen and Kinzel
).2018: 4, fig. 5
وكشفت التنقيبات اًلثرية في "يفتاحيل" (خربة الخالدية) عن عدد من المباني ،منها مبنى ( مبنى  )501الذي يتميز
بضخامة مساحتة ،بنيت جدرانه الخارجية من الحجر والجص ،بينما بنيت جدرانه الداخلية من الطوب ،وقسمت ساحته
الداخلية بواسطة جدار عرضي إلى قسمين :قاعة واسعة في الجنوب وغرفة أخرى في الشمال ،وتظهر على أرضيته

المطلية بالجص آثار لبقايا رسومات ملونة باللون األحمر .واستنتج المنقبون من ضخامة المبنى وأرضياته الملونة ،إلى
جانب الكشف عن أعداد كبيرة من الهياكل البشرية المنزوعة الجماجم تحت األرضيات ،والعثور على مخلفات مادية
تشتمل على أدوات من السبج (األوبسيديان) وقرن كامل للكبش األحمر على أن المبنى لم يكن سكنيًّا بل استخدم مبنى
عام ذا وظيفة دينية (خاليلة وميليفسكي .)43 :2018
ًّ

ولم تقتصر موجودات المستودعات والمخازن المحفورة تحت األرضيات في العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري،

أو في سالل وصناديق فوق األرضيات على عظام الحيوانات والمغرة الحمراء وقطع من أدوات الطحن والجرش وهياكل
الحيوانات والتماثيل والجماجم البشرية ،بل شمل كذلك األدوات الصوانية ،ففي موقع "الخرانه  "4العائد للفترة الكبارية
ِ
الحفر منها ما يضم قرن غزال ،ونفايات الرماد ،ومخبأ يحتوي على قطع صوانية (Maher and
ُعث َر على عدد من ُ
أما في مواقع جلجال  1و"المريبط  "IIIaو"جرف األحمر ،العائدة للعصر الحجري
)ّ .Macdonald 2013: 33, fig. 3
الحديث ما قبل الفخاري "أ" ،فقد ُعثِ َر على أمثلة على ذلك؛ حيث ُوجد فوق أرضية المنزل  11في "جلجال  "1على
أدوات صوانية ،يبلغ عددها نحو  294قطعة ،موضوعة في بقايا سلّة مطلية بالقار ،من المرجح أنها كانت معلقة على

الجدار )،(Noy 1989: 13, pl. 12; Noy and Kozlowski 1996: 274, fig. 2; Astruc et al., 2003: 61
أما في المريبط  IIIaفَ ُعثِ َر على  80أداة صوانية ،منها قطع من األوبسيديان ،في حوض داخل البيت الدائري ذي الرقم
 ،(Cauvin M.-C., et al., 2001) XLVIIبينما ُعثِ َر في جرف األحمر على ثالثة تجمعات صوانية ،اثنين منهما
داحل ُحفر محفورة داخل األرضية السكنية ،والثالث في كوة ) .(Stordeur and Abbès 2002وازداد عدد المخابئ

-14-

المجلّد ،16العدد2022 ،1م

في العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري "ب"؛ حيث جرى الكشف عن مخابئ للقطع الصوانية في عدد كبير من
موقعا ،مثل "عين غزال ،والبيضا ،والبعجة ،والغوير  ،1وعين أبو نخيلة ،و"شكارة مسعيد"
المواقع بلغ عددها نحو 16
ا
في األردن و"كفار هاهوريش" ،وموتزا ،ونحال حيمار ،ونحال ايشارون ،ووادي الجبة  ،1وخربة الخالدية (يفتاحيل) في

فلسطين ،و"أبو هريرة" و"الشيخ حسن" ،و"تل الصبي أبيض" ،و"تل عين الكرخ" في سورية.
(Quintero 2010: 137; Karnes and Quintero 2007: 312-313, figs. 1-3; Mortensen 1988:
199; Gebel and Hermansen 2000: 21; Simmons and Najjar 2000: 7; Henry et al., 2002: fig.
5; Kinzel et al., 2015: 7, figs. 7-8; Barzilai and Goring-Morris 2007: 284-290; Davidzon
and Goring-Morris 2007: 305, fig. 11; Bar-Yosef 1985; Bar-Yosef and Alon 1988; Khalaily
;et al., 2007a 22, b: 5; Goring-Morris and Gopher 1983; Khalaily et al., 2013: 223-227
Moore et al., 2000: 244-249; Abbès 2003: 144-146; Copeland and Akkermans 1994: 379)381; Arimura 2011: 379
كما جرى الكشف حديثاا في موقع خربة الخالدية (يفتاحيل) عن أربعة مخابئ تحتوي على قطع حجرية وصوانية،
بلغ عدد القطع الصوانية في المخبأ األول  102قطعه منها  28أداة ،في حين ضم المخبأ الثاني  115قطعة صوانية،

منها  33أداة ،إضافة إل ى أداتين من العظم ،وسندان من الحجر الجيري ،أما المخبأ الثالث فقد احتوى على  18نصلة
صوانية وأدوات منها ثالثة مناجل وازميل ،إضافة إلى قدومين حجريين ،ويدان من الحجر وأداة عظمية ،وطوبة ،في
حين اختلفت محتويات المخبأ الرابع عن المخابئ السابقة؛ حيث ضمت  8فؤوس مصغرة متجمعه مع بعضها داخل
مواد طينية محروقه على األرضية الجصية للمبنى (Khalaily et al., 2008: 7, fig. 7; 2013: 223-227, .501
).figs. 4-7, tables 2-3

وكشفت التنقيبات األثرية في "موتزا" (قالونيا)عن مخبأ مدفون بعمق " 60سم" عند الجدار الشرقي ألحد المباني

المستطيلة ذي أرضية مطلية بالجص يحتوي على ثمان وخمسون نصلة ;(Khalaily et al., 2007a: 22, fig. 15
).2007b: 5, fig, 5

أما في الشيخ حسن فقد ُعثِ َر على تجمع لقطع صوانية يبلغ عددها ثماني مدببات داخل حفرة محفورة في أرضية
خارجية ألحد المساكن ذات الشكل المستطيل ).(Abbès 2003: 144-146
وفي البيضاُ ،عثِ َر على  114قطعة صوانية ،مغلفة بالجلد أو النسيج ،في بقايا صندوق خشبي موضوع على أرضية
أحد البيوت المحروقة (منزل رقم .(Mortensen 1988: 199, fig. 1) ،)18

وتمثل نموذج تجمع القطع الصوانية في "عين غزال" باثنين وثمانين قطعة من النصال الخام ُوجدت في ُحفرة تحت
أرضية أحد المساكن (Karnes and Quintero 2007: 312-313, figs. 1-2; Quintero 2010: 120-129

) ،and 137; plates 7.21 and 7.22بينما جرى الكشف عن تجمع ثان لقطع صوانية تحت أرضيات أو في جدران
المسكن لنفس الموقع ).(Banning and Byrd 1987: 313

ويتميز "الغوير  "1بالكشف عن ثالثة مخابئ لقطع من النصال الصوانية؛ حيث ُعثِ َر على  23من رؤوس السهام،
منها رؤوس سهام بيبلوس ورؤوس أريحا في صندوق ) (binفوق أرضية ألحد المباني السكنية ،بينما كانت القطع في
نصاًل مترافقة مع مصاقل ( مفردها ِمصقل) ِ
وكسر من الدهنج (كربونات النحاس الطبيعي المهدرت)
المخبأين الباقيين
ا
) (Malachiteالمشغولة ).(Simmons and Najjar 1999: 5; 2000: 7

نصاًل حجرية )ُ ،(Arimura 2011: 373وجد المخزن
وكشفت تنقيبات تل عين الكرخ عن مخزنين يضمان
ا
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األول في السوية الخامسة في مربع  D6في منطقة ًل تحتوي على أية بقايا معمارية ،واحتوت على  83قطعة حجرية
ًل تظهر عليها آثار تصنيع أو استخدام ) ،(Arimura 2011: 374, fig. 2بينما جرى الكشف عن المخزن الثاني
في السوية الرابعة في مربع  ،D192واحتوى على  28نصله صوانية ) .(Arimura 2011:379, fig.12-13ويتشابه

المخبآن بأنهما ُوجدا في مناطق ًل تضم شواهد معمارية ،وأن القطع الصوانية المكتشفة ًل يوجد بينهما أدوات أو أنوية
).(Arimura 2011: 379
ويتكرر وجود قطع من األوبسيديان في مخازن ومخابئ القطع الصوانية في العصر الحجري الحديث قبل الفخاري
"ب" في موقعي "تل الصبي أبيض" و"بقرص" في سورية؛ إذ جرى الكشف عن مخبأ للنصيالت الصوانية من السبج

المؤرخ لنهاية العصر الحجري الحديث قبل الفخاري "ب" (Astruc
(األوبسيديان) في أحد مباني تل الصبي أبيض،
َّ
) ،et al., 2007: 328كذلك ُعثِ َر في إحدى زوايا ساحة المنزل المحروق رقم  12على  300نصلة من السبج
(األوبسيديان) من المحتمل أنها كانت ضمن حزمة واحدة ).(Roodenberg 1986
وتظهر التماثيل الصوانية المجسدة ألشكال بشرية من ناحية والتماثيل البشرية المصنوعة من الطين على شكل

الكمان ) ،(Violin-shapedفي "الخريصين" احتمالية استخدامهم كشكل من أشكال الطقوس والشعائر الدينية
علما أن مواقع "جبل العديد" (هار كاركوم) احتوت كذلك على أشكال بشرية
) ،(Ibáñez et al., 2020: 8, fig. 6ا
وحيوانية من الصوان ).(Anati 2014:193-196, fig. 2-4; 2017: 9-21, figs. 3a-e, 4b, 6, a and 9a-b
وكشفت التنقيبات األثرية في شبيكة  6عن مخزن مالصق للجدار الداخلي بين المبنى الثالث والمبنى الرابع يضم
كبير من أدوات الطحن والجرش ) .(Richter et al., 2016: 181, fig. 7ويتشابه األمر في البعجة حيث ُعثَِر
عددا اا
ا
على مخابئ موجودة بين الجدران وتحت األرضيات تحتوي على أدوات طحن أو عظام حيوانية (Gebel and
).Hermansen 2000: 21
ويمكن أن ُيدرج ضمن المباني الطقسية أحد مباني "تل سكر األحيمر" العائد للعصر الحجري الحديث ما قبل
الفخاري "ب" ،الذي ُعثِ َر بداخله على تمثال لقرن غزال مصنوع من الجص (بغدو .)176 :2009
وتشير تقارير التنقيبات األثرية في "تل تيفدان" أو ما ُيعرف في بعض المنشورات األثرية باسم "وادي فيدان  "1إلى

وجود كوى ) (Nichesفي بعض الجدران ،يحتوي بعضها على عظام ،من المحتمل أنها تعود ألطفال ،كما تتميز
عوضا عن الجص الجيري كما هو
جدران مباني موقع "تل تيفدان" بأنها مطلية بالطوب الطيني أو بالطين الطباشيري
ا
سائد في فترة ما قبل الفخاري "ب" ).(Bennallack 2012: 24
وكشفت التنقيبات األثرية في المنطقة "إي" ) (Area Iمن "يفتاحيل" (خربة الخالدية) عن حفرتين تحتويان على بقايا

لعظام حيوانية تعود للبقر البري (اًلرخص) ) (B. primigeniusاحتوت األولى على قرن ،بينما ضمت الثانية العمود
الفقري والحوض وساق ،ويتكرر دفن عظام حيوان األرخص وحيوانات أخرى في "كفار هاهوريش" (Milevski et
) .al., 2008: 39; Meier et al., 2017: 1471-1474, fig. 1كما جرى الكشف في "تل حالولة" عن مستودع
يضم جماجم للثيران في أساسات كل بيت أُعيد بناؤه ).(Molist 1999: 74

مهما في حياته
الخالصة :يتضح مما سبق ذكره أعاله أن الحس الديني عند إنسان ما قبل التاريخ قد أدى اا
دور ًّ
ليتحدد من خالله عالقة ذلك اإلنسان مع قوى الطبيعة من خالل ممارسة بعض الطقوس لبعض الظواهر التي كان

مقد اسا كحفظ األدوات الصوانية في مخابئ تحت األرض ،واستمر هذا الطقس في الفترات الالحقة
يرى فيها شيائا ّ
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المقدس عنده ،فشيَّد المواقد في
وأضيفت إليه طقوس النار والدفن في العصر الحجري القديم األوسط ،الذي اعتبرها
ّ
غالبية مواقعة وبأشكال مختلفة األحجام في العصر الحجري القديم األوسط ،بينما كانت طقوس الدفن كانت متشابهة،
منها الدفن بأسلوب القرفصاء (الثني الشديد) داخل حفرة صغيرة ،وتوجيه الجسد شرق غرب ،ووضع مرفقات جنائزية،

طقوسا وشعائر معينة بشكل بسيط في العصر الحجري القديم األعلى مرتك از حسه الديني بشكل
واستمر اإلنسان يمارس
ا
أيضا مع بداية ظهور المعبودات التي تمثلت بشكل أساسي بالمرأة من خالل تصويرها بشكل
أساسي على
ّ
المقدس ا
مبالغ به كرمز للخصوبة والتكاثر واًلستم اررية .واستمر بذلك في بداية المرحلة الالحقة للعصر الحجري القديم ،إًل أنه

لم يربطها بمكان واضح محدد وانما تركها في ُحفر تحت األرضيات السكنية للمساكن ،وهذا األمر يتماشى النمط
اًلقتصادي والحياة شبه المستقرة ومع الحس والفكر الديني السائد في تلك الفترة ،وهو الفكر الجمعي الذي ًل يرتبط
بمؤسسة معينة لتتطور تدريجيًّا خالل العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري "أ" لتصبح األبنية الطقسية جزاءا من
الحفر المحتوية على بقايا حيوانية
البيت بشكل أكثر
وضوحا متمثلة برسومات ملونة على جدران البيت ،أو باستمرار ُ
ا

أو حجرية ،أو األنصاب الحجرية أو اللوحات المزخرفة باألشكال الهندسية والبشرية والحيوانية ،واستمرار الطقس والشعيرة

مهما
الدينية المتمثلة بتخزين األدوات الصوانية والحجرية وعظام الحيوانات وقرونها ،خاصة الثور الذي بدأ يؤدي اا
دور ًّ
بديال عن الغزال الذي كان له الدور األكبر في الفترات السابقة ،ونرّجح سبب ذلك إلى تبدل
في حياة اإلنسان العقائدية ا
الحياة اًلقتصادية وتحولها من اًللتقاط والجمع والصيد إلى ممارسة اإلنتاج سواء بالزراعة أو التدجين ،بالرغم من

مكانا لعبادة معبود ما.
استمرار دور الصيد في حياته اًلقتصادية ،وتتطور هذه األبنية الطقسية لتصبح في ما ُ
بعد ا
واستمرت األبنية الطقسية بالتواجد ضمن أحد الغرف في المنزل الواحد مع بداية أخذ تلك األبنية الطقسية شكلها الجديد

في العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري "ب" بتشييد ٍ
مبان غير سكنية تميزت عن المباني السكنية في الموقع نفسه
مما يؤشر على تطور الفكر الديني
بمساحتها وباحتوائها على عناصر معمارية أو فنية تميزها عن المباني السكنية؛ ّ
كبير في مساحة القرية
توسعا اا
ووجود مكان محدد يجري بداخله تفديس المعبود .وقد شهدت المرحلة األخيرة منها خاصة
ا
هكتارا،
وازدياد أعداد السكان القاطنين فيها ،خاصة في منطقة جنوب بالد الشام؛ إذ وصلت مساحة القرية حوالي 16
ا

أن التطور اًلقتصادي
مثل عين غزال والبسطة على سبيل المثال .هذا التوسع المكاني وازدياد أعداد السكان ،إلى جانب ّ

ساهم في تطور الفكر الديني وتمأسسه بشكل مؤسسي متمثل بسلطة دينية ذات مالمح واضحة متمثلة بالمعبد والمعبود

رمز لهوية وغنى وثروة مجموعة اجتماعية في تلك القرى.
المقدسة (المعبد) اا
ورجال الدين ،بحيث أصبحت تلك المبانى ّ
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ABSTRACT
This article examines the types of excavated buildings and areas with
ideological and religious features in Bilad al-Sham from the Paleolithic Period
until the Pre-Pottery Neolithic “B” Period. Religion played an important role in
reducing people’s fear and weakness towards other creatures, as they practiced
religious rituals in a variety of forms, beginning in the Paleolithic Period with
some caches of ritual objects made of various materials such as pieces of stone
or bone, or in the form of architectural structures containing stones in human
and animal form, representing what can be called ritual buildings. With further
development of people’s religious thoughts and beliefs, religious features
became more apparent, and their numbers and variety increased. In the
Neolithic Period, ritual buildings became more rooted and show further
development and cohesion of people’s thoughts and religious beliefs. As a
result, the types of ritual buildings included independent buildings containing
artistic and architectural religious elements; rooms within the residential
buildings containing caches for flint, stone, bone or animal tools and art pieces
and plastered skulls; or colorful drawings on the walls or floors of buildings, all
connected to religious thought, which means that the buildings can be called
ritual buildings.
Keywords: rituals, ritual buildings, Palaeolithic, Neolithic. Bilad al-Sham.
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